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چکیده
دریای جنوب چین بخشی از اقیانوس آرام است که چین مدعی مالکیتت ملقتب بتر  08درصتد
آبهای آن میباشد و در این باره با دیگر مدعیان مانند؛ فیقیپین ،ویتنام ،مالزی ،برونئی ،اندونزی
و تایوان اختالف دارد .سؤال اصقی پژوهش حاضر این است کته چتین در دریتای جنتوبی چته

95

سیاستها و اهدافی را دنبال میکند و این اهداف و سیاستها چه تتاییری بتر روابت منلقتهای
چین داشته است؟ بعالوه منازعات چین با کشورهای همجوار در حوزه دریای جنوب چین نیتز
مورد بررسی قرار گرفته است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که چین به دلیل رشد اقتصادی و
همچنین نیاز به منابع ،در پی گسترش قدرت و نفوذ خود در دریای جنوبی است و این سیاست
منجر شده است .در این پژوهش از چشم انداز نظری واقع گرایانه به تجزیه و تحقیتل سیاستت
چین در حوزه دریایی دریای جنوب پرداخته شده است ،هم چنین سعی شده است از شتواهد و
دادههای کمی تجربی در بررسی مساله مورد تمرکز مقاله اسفاده شود .روش پژوهش بکارگرفتته
شده روش تبیینی است و شواهد و داده نیز از منابع کتابخانهای استخراج شده و بکارگرفته شتده
است.
واژگان کلیدی؛ سیاست خارجی ،چین ،دریای جنوبی ،واقعگرایی ،منازعه

 .7استادیار گروه عقوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
نویسنده مسئول؛ maphdir@gmail.com
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
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به تشدید منازعه در رواب چین با کشورهای حوزه پیرامونی این دریا و قتدرتهتای ذی نفتوذ
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مقدمه
دریای جنوب چین از اهمیت ویژهای نهتنها برای آسیای جنوب شرقی بقکه بترای تمتام
جامعه بینالمققی برخوردار است .آبهای این دریا یکی از راههای مهم کشتیرانی جهتان
است .بر اساس ملالعات ،دریای جنوب چین به صورت بالقوه سرشار از منتابع انتر،ی،
شامل نفت و گاز طبیعی است .این دریا منبع اساسی هیدروکربن برای کشورهای درحال
06

توسعه مشتاق انر،ی منلقه است .دریای جنوب چین با وسعتی معادل حدود  9٫۵میقیون
کیقومترمربع مورد ادعای چین ،تایوان ،ویتنتام ،فیقیپتین ،متالزی و برونتی استت .دریتای
جنوبی بیش از  2۵8جزیره صخرهای ،مرجانی و ...دارد که عمتده آنهتا ختالی از ستکنه

س ی ا س ت ج ها ن ی

هستند .تعداد زیادی از آنان با جزر و متد دریتا پدیتدار و ناپدیتد متیشتوند .پکتن بتا
سرمایهگذاری هنگفت 0 ،جزیره مرجانی را با خاکریزی به سلح دریا آورده و با ایجتاد
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استحکامات درصدد بهرهبترداری از آنهتا استت و اطتراف آنهتا را جزیتی از آبهتای
سرزمینی تققی میکند .تمام کشورهای دارای مرز دریایی در این دریا بر مقدار یا تمتامی
جزایر کوچک «اسپراتقی» و برخی یا تمتام فاتای دریتایی و منتابع آن ادعتای مالکیتت
دارند .چین بازیگر اصقی در این منازعات است و هرگونه راه حقی بایتد متورد پتذیرش
این کشور باشد.
اما موضع چین نامشخص است و میان سیاستهای اعالمی و اعمتالی آن تفتاوت وستیعی
وجود دارد .چندین گروه جزیره در دریای جنوب چین مورد منازعه است .اولتین گتروه
جزایر «پاراسل» ( )paracelsو به زبتان چینتی «زیشتا» ( )Xishaو دومتین گتروه جزایتر
«اسپراتقی» ( )Spratlyو به زبان چینی «نانشا» ( )Nanshaدر دریای جنوبی که اولی مورد
منازعه چین ،تایوان و ویتنام و دومی مورد منازعه هر  1کشتور چتین ،تتایوان ،فیقیپتین،
مالزی ،برونئی و ویتنام است .ساحل «مککقسفید» ( )Macclesfield Bankبه زبان چینتی
«جونگشا» ( )Zhongshaو تپه زیرآبی «اسکاربرو» ( )Scarborough Shoalمتورد منازعته
چین ،تتایوان ،فیقیپتین استت و جزایتر «پراتتاس» ( )Pratasبته زبتان چینتی «دونگشتا»
( )Dongshaمورد منازعه چین و تایوان میباشد.

مالزی نسبت به  1جزیره که کامال در منلقه جنوبی جزایر اسپراتقی است ادعا دارد؛ دلیل
آن هم قرار داشتن در فالت قتاره متالزی استت .برونئتی نیتز متدعی منلقته انحصتاری
اقتصادی ختود استت کته  288مایتل دریتایی را شتامل متیشتود و ستاحل «رایفقمتن»
( )Rifleman Bankو قسمتی از «کاالیان» فیقیپین را نیز در بر میگیرد .ویتنتام  27تتا 22
مورد ،چین  0تا  3مورد ،تایوان  7مورد ،فیقیپین  0مورد ،مالزی  9تتا  1متورد را اشتلال
کردهاند .هر یک از این کشورها شیوههای مختقفی را برای اعمال حاکمیت خود بته کتار
گرفتهاند؛ از کاربرد نظامی گرفته تا برافراشتن پترچم ،اشتلال جزایتر ،ستاخت امکانتات،
ایجاد ساختارها و نشانه گذاری جزایر .هتر کشتور تتاریخ ختود را بترای دفتاق از حتب
مالکیت بر این جزایر ارایه میدهد .مسئقه دشوار این استت کته چتین ادعتای حتاکمیتی
تاریخی بر این دریای حاشیهای اقیانوس آرام دارد و بر اساس اسناد تاریخی که به  2قرن
قبل از میالد مسیح برمیگردد ،حاورش را قانونی و مشروق تققی کرده و حاضر نیستت
چندین کشور در پیرامون این دریتا ،ادعتای مالکیتت بتر جزایتر موجتود را دارنتد .ایتن
اختالفتتات ،موج ت

اعمتتال خشتتونت و در متتواردی کتتاربرد نیتتروی نظتتامی شتتده کتته

نگرانیهای زیادی را در راستای تأمین امنیت منلقته بته وجتود آورده استت .جمهتوری
خقب چین و همچنین تایوان تقریباً با تمامی کشورهای مدعی اختالف سرزمینی دارنتد و
با ترسیم «خلوط  10گانه» بر کل منلقه ،ادعا دارند و هیچ ادعای دیگری را نمیپذیرند.
پرسش اصقی مقاله این است که چین در دریای جنوبی چه سیاستها و اهدافی را دنبال
میکند و این سیاستها و اهداف چه تاییری بر رواب منلقهای آن داشته است؟ در پاستخ
نیز این مقاله با عنایت به کاربست چارچوب نظری واقع گرایتی ،بتر ایتن فرضتیه تاکیتد
میکند که سیاست چین در دریای جنوبی ،سیاست افزایش قدرت بوده و در این راستتا،
قدرت یابی چین به نظامی گری و بی توجهی به حقوق بین المقل و در متواردی نتزاق و
درگیری با کشورهای منلقه انجامیده است.
 .1پیشینه پژوهش
در خصوص سیاست چین در دریای جنوبی به طور مشخص پژوهشی انجام نشده است
و در اینجا برای پرداختن به پیشینه پژوهش ناگزیر باید به مرور آیار کقیتری که در ایتن
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هیچگونه عدولی از آن را بپذیرد.
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زمینه وجود دارد بپردازیم .به عنتوان ماتال افشتین متقتی و حستن کتامرانی دستتجردی
( ،)7932در مقاله «،یوپقیتیک و واقع گرایی -مورد؛ گفتمان سیاست ختارجی چتین» ،از
بعد تئوریک به چرخش گفتمان سیاست خارجی چین از ایدیولو،یک به واقتع گرایتی و
عمقگرای بر مبنای واقعیتهای ،یوپقیتیک نظام بین المقل میپردازند و با تمرکز بر گفتمان
دنگ شیایو پینگ با محوریت توسعه و صقح به بررستی تلییترات در سیاستت ختارجی
چین بحث خود را پیش میبرند .حیتدرعقی بقتوچی ( )7903در مقالته «قتدرت افکنتی
چین» ،به این موضوق میپردازد که چشم انداز رشد اقتصتادی متداوم و فزاینتده چتین،
06

احتمال افزایش توان قدرت افکنی این کشور را باال میبرد .نویسنده در بخشتی از مقالته
به قدرت افکنی چین در سلح منلقهای بخصوص در قبال تایوان هم پرداختته و اشتاره

س ی ا س ت ج ها ن ی

میکند که چین در تقابل با تایوان به عنوان یکی از اولویتهای راهبردی خود توان نظتامی
خود را باال میبرد تا قدرت تاییرگذاری بالمنازق را کس

کند.

هادی سقیمانپور ( )793۵در مقالهای تحت عنوان «چین در میانه دو قاره» ،بررسی میکند

سیاست چین در دریای جنوبی؛ سیاست قدرت و نفوذ دریایی

که چگونه چین به عنوان اصقیترین بازیگر آسیای معاصر در تعریف رواب آتی دو قاره
و تعامالتشان با نظام بین المقل نقش آفرینی خواهد کرد .نویسنده معتقتد استت ختروج
اروپا و آمریکا از فاای جنگ سرد و قدرت یابی چین ،فاای مستاعدی بترای تعریتف
سیاست متمایز آسیایی تحت تأییر قدرت چین ایجاد کرده است .مقاله مذکور بیشتتر بتر
رواب چین با کشورهای غربی بویژه اروپایی در نظام بین المقل جدید تمرکز دارد .بهاره
سازمند و فریبرز ارغوانی پیرسالمی ( ،)7937در مقاله «چالشهای ،یوپقیتیک منلقهای و
ظهور مسالمت آمیز چین» ،به چالشهای منلقهای فراروی دکترین ظهتور مستالمت آمیتز
چین با تاکید بر معاالت ،یوپقیتیکی متیپردازنتد .از نظتر نویستندگان چتین در ستلح
منلقهای با چالش «تصور تهدید» (از سوی همسایگان) مواجه استت و بترای رفتع ایتن
مسئقه که پیش نیاز رشد و توسعه اقتصادی این کشور است از طریب دیپقماسی فعتال در
قال

یک راهبرد کالن سیاست خارجی برای ایجاد یبات در منلقه تالش متیکنتد .و در

نهایت سازمند و ارغوانی پیر سالمی ( )7937در مقالتهای دیگتر تحتت عنتوان «چتین و
چالش تصور تهدید در جنوب شرق آسیا» ،به طور مشخص به ریشه چالشهای چتین بتا
همسایگان در زمینههای ،یوپقیتیک ،ارزشی -تاریخی و اقتصادی میپردازند و پاسخها و

سیاستهای چین را در زمینههای مذکور بررسی میکنند .از بین مقاالت مذکور ایتن مقالته
به نسبت وارد مسایل جلرافیایی و مرزی چین با همسایگان شده است ،اما به طتور کقتی
به مرور این مسایل پرداخته و تمرکز بحث خود را بر آن قرار نمیدهد.
همانلور که مالحظه شد مقاالت نوشته شده راجع به سیاست خارجی چتین عمتدتا بته
موضوعات کقی مانند تلییر گفتمانی در سیاست خارجی ،ظهور چین بته عنتوان قتدرت
جهانی ،سیاست های اقتصتادی و نظتامی ایتن کشتور و اماتال ایتن موضتوعات تمرکتز
داشتهاند .مقاله حاضر به طور محدود و جزیی به سیاست منلقهای چین بتویژه سیاستت
این کشور در خصوص دریای جنوبی اختصاص داشته و رواب منلقهای ایتن کشتور بتا
همسایگان را در حوزه مذکور مورد بررسی قرار میدهد.
 .2چارچوب نظری :واقعگرایی
واقعگرایی (ریالیسم) مهمترین و پایدارترین نظریه و یکی از قتدیمیتترین نگترشهتای
رهیافتهای موجود دارای جایگاه مناس

و درخوری میباشد .واقعگرایتان در مجمتوق

نگرشهای خردگرا و تشریح کننده وضع موجود را دارند و کمتر به پیشبینی میپردازنتد
(عبداهلل خانی .)۵3 :7909 ،به عقیده واقعگرایان ،ستاختاری کته بته رفتتار دولتتهتا در
عرصه بینالمقل شکل میدهد ،ویژگی هرجومرج گونه نظام بینالمقل است .این ویژگتی
دولتها را بهسوی دستیابی به قدرت سوق میدهد .در این محی  ،هیچکدام از کشتورها
از امنیت خود ملمئن نیستند ،نسبت به واقعیتهای قدرت بهشدت حساس میباشتند و
از هر تالشی برای دستیابی به قدرت بیشتر فروگذار نمیکنند .در چنین محیلی دولتها
نسبت به رفتار دیگران به شدت حساس هستند؛ زیرا افزایش قتدرت بتهمنظتور تاتمین
امنیت به معنی تهدید امنیت دیگران است .در نتیجه تنشی برای دستیابی به قتدرت میتان
کشورها به وجود میآید (.)Trachtenberg, 2003: 170
اساس مکت

ریالیسم بر پایه تأکید بر سیاست قدرت و پیگیری منتافع مقتی نهتاده شتده

است .فرضبنیادی ریالیسم این است که دولت بازیگر اصقی صحنه بتینالمققتی استت و
میتواند بهصورت واحتد مختتار عمتل کنتد (هیتوود .)738 :7903 ،ریالیستم در شتکل
کالسیک آن در ایر توسیدید یعنی جنگ پقوپونز ( 21قرن پیش) منعکسشده است .ایتن
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پدید آمده در عرصه توضیح و تبیین مستایل بتینالمققتی استت و هنتوز در میتان ستایر

06

سنت را در عصر مدرن در اروپا کالزویتز (درباره جنگ) ،لئو پولدرنک (اولویت سیاست
خارجی) ،فردریک ماینک (دلیل وجتود دولتت) دنبتال کردنتد و در آمریکتا محققتان و
سیاست مدارانی مانند هانس مورگنتا ،هنری کسینجر و جرج کنان به ارایه نظریه و بحتث
درباره آن پرداختند (قوام .)230 :7932 ،واقعگرایی نیز مانند دیگتر نظریتههتا و مکاتت
رواب بینالمقل دارای یک سری مفروضات است که به شرح ذیل عبارتاند از:
 -7مفروضه اول بر آنارشیک بودن نظام بینالمقل تأکیتد دارد .بته عقیتده والتتز طبیعتت
آنارشیک نظام بین المقل ،ویژگی اساسی حیات سیاست بین المقل است .در صورتی کته
06

سیاست داخقی متمرکز است ،کارت حاکمیت دولتها منجر به نبتود اقتتدار مرکتزی در
نظام بین المقل شده است  )Waltz, 1979: 88,89نبود یک قدرت جهت مدیریت یا اداره

س ی ا س ت ج ها ن ی

منازعات طرفین که همیشه آنها را از کاربرد زور منع کند در واقع ویژگی نظام بین المقل
است .آنارشی یا عدم وجود حکومت به معنتی وقتوق خشتونت استت (

Waltz, 1979:

 .)103ملابب با این فرض هرجومرج گونه بودن به معنی بینظمی نظام بینالمقل نیستت؛
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بقکه به آن معنی است که هیچگونه قدرت برتری بتهمنظتور ایجتاد قواعتد و رویتههتای
قانونی وجود ندارد (عبداهلل خانی.)19 :7909 ،
آنچه به عنوان آنارشی مد نظر نظریه پردازان رواب بین المقتل استت دو اصتل را در بتر
میگیرد؛ نخست :آنارشی بر این فرض استوار است که سیاست بتین المقتل از حاکمیتت
دولت-مقت ها تشکیل شده است و این حاکمیت به هیچ قتدرت برتتری واگتذار نشتده
است .این فرض موج

استقالل کشور میشود و اقتدار ملققی را بته دولتت-مقتت هتا

جهت اداره سرزمین و مردم خود اعلا میکند .فرض دوم آنارشتی ایتن استت کته هتیچ
حکومت جهانی وجود ندارد و به همین دلیل دولت-مقت ها حاکمیت خود را به قدرت
برتری واگذار نمیکنند .به عبارت دیگر قدرتی برتر از حاکمیت دولت-مقت هتا وجتود
ندارد و قوهای وجود ندارد که دولتها از آن اطاعت کنند ) .)Weber, 2005: 14به طتور
خالصه آنارشی به معنی نبود اقتدار برتر جهت حفاظت از دولتهتا و ایجتاد نظتم میتان
آنهاست ).)Weiss and Daws, 2007: 44
-2مفروضه دوم واقعگرایان ،انگیزه امنیت و بقا است .دولتتهتا در صتحنه بتین المققتی
خودبین و قدرت طق

هستند ،به این دلیل که نگرانی برجسته دولتها امنیت و بقاستت

و این امری الزامی است ) .)Day, 2016: 165دولتها برای پیگیری اهداف و منافع خود
به قدرت نیاز دارند ،هدف اساسی دولتها تأمین امنیت و بقا خود در نظام هرج و مترج
گونه بین المقل است ) .)Lindemann, 2014: 33براساس گفته والتز ،نظام بتین المقتل از
ساختار و واحدها تشکیل شده است .به عقت طبیعت آنارشیک نظام بتین المقتل و نبتود
اقتدار مرکزی ،دولتها پیوسته با ناامنی مواجههاند ،دلیل آن تالش دولتها برای افزایش
امنیت خود است که موج

کاهش امنیت دیگران میشتود ( .)Waltz, 1388: 618عتدم

اطمینانی که در این مواقع به وجود میآید موج

مسابقه امنیتیای میشود .دولتهتا بتا

افزایش مداوم قدرت خود در پی افزایش امنیت و بقا خود هستند (.)Waltz, 1990, 736
به عقیده واقع گرایان قدرت طقبی دولتها ابزار کقیدی افزایش امنیتت استت .بتازیگران
بین المققی برای پیشبرد منافع مقی سود و زیان را محاسبه میکنند .در نتیجه هدف اصقی
دولتها بقا ،و قدرت وسیقه دستیابی به آن است ).)Kay, 2012: 19
) .)Lindemann, 2014: 33نظریه واقع گرایی دیدگاهی دولت محور نسبت به رواب بین
المقتتل دارد ) .).Orban, 2008: 9از نظتتر آنهتتا بتتازیگران دیگتتر از جمقتته شتترکتهتتای
چندمقیتی و بهطورکقی سازمانهای غیر حکومتی در چارچوب رواب میان دولتها عمل
میکنند ( .)Mearshaimer, 2005: 10بر اساس این رویکرد از آنجا که نمیتوان از طریب
سازمان های بینالمققی و حقوق بین المقل صقح برقرار کترد ،بنتابراین بایتد از تمهیتداتی
چون موازنه قدرت و بازدارندگی بهره جست (قوام.)233 -230 :7932 ،
دولتها بازیگرانی عقالنی و واحد هستند و بازیگران غیر دولتتی بته واستظه دولتتهتا
معنی مییابند .به عقیده واقعگرایان بازیگران غیر دولتی نمیتوانند ایر مستققی بر سیستتم
بگذارند ) .)Orban, 2008: 10طبب عقیده واقع گرایان ستازمانهتای بتین المققتی کمتک
اندکی در زمینه کشمکش همیشگی قدرت میکنند ،زیرا این سازمانها نمتیتواننتد ذات
بشر را که قدرت طق

است تلییر دهند .عقیترغم آن ستازمانهتای بتین المققتی توست

قدرتهای بزرگ در راستای تقویت ایرگذاری سیاستهای خود و تأمین منافع ختود بته
کار گرفته میشوند ).)Rittberger et al., 2012: 16
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به عقت اینکه سازمانهای بین المققتی ماننتد ستازمان مقتل متحتد ،مستتقل از خواستت
حکومت های قدرتمند ظرفیت اجرای قوانین را ندارند ،نمیتتوان نقتش تصتمیم گیتری
مویری را برای آنها در سیاست بین المقل در نظر گرفتت ).)Grigsby, 2014: 271-272
دولت ها دارای عقالنیتی هستند که سود و زیان هر اقدام را ابتدا ستنجیده و در صتورت
مفید ارزیابی کردن آن ،به انجام عمل میپردازند (مشیرزاده .)098 :7909 ،در ایتن میتان
نهادهای بتین المققتی اعتبتار چنتدانی ندارنتد و چتون ضتمانت اجرایتی در پشتتیبانی از
تصمیمات آنها بهجز پاداش و تنبیه وجود ندارد ،برخی کشورها از اقتدام در چتارچوب
00

آن خودداری میکنند.
 .3سیاست پکن در دریای جنوبی چین

س ی ا س ت ج ها ن ی

چندین کشور در پیرامون دریای جنتوب چتین ،ادعتای مالکیتت دارنتد .برختی از ایتن
اختالفات ارضی ،منلقه را به چالش زا ترین نقله آسیا مبدل کرده است .در ایتن راستتا
هم جمهوری خقب چین و هم تایوان تقریباً با تمامی کشورهای مدعی سرزمینی اختالف

سیاست چین در دریای جنوبی؛ سیاست قدرت و نفوذ دریایی

دارند و چین با ترسیم «خلوط  3گانه» بر کل منلقه ،ادعا دارد و هیچ ادعای دیگتری را
نمیپذیرد (شاهنده.)793۵ ،
خطوط چین در سال 6561
خطوط چین در سال 6665
خط دهم (در نقشه  6665رسم نشده بود)

اولین نقشه خ مقلع توس حکومت مقی گرای جمهوری چین در  7321منتشتر شتد.
آن نقشه خلوطی  77گانه داشت .گزارشهای محققان نشان میدهد که این نقشه تحتت
عنوان نقشه جزایر دریای جنوب چین است .منشأ آن نقشهای استت کته در ستال 739۵
توس کمیته بازبینی نقشههای زمینی و آبی جمهوری چین منتشر شده است .نقشتههتای
چینی که بعتد از پایته گتذاری جمهتوری خقتب چتین در ستال  7323منتشتر شتدند از
نقشههای سابب پیروی کردهاند ،اما چینیها دو خ در خقیج تونکین را حذف کتردهانتد
).)US Department of States, 2014: 3
نقشه خلوط  3گانه ( Uشکل) توس چین در سال  2883به سازمان مقتل ارایته شتد و
چین هیچ توضیح قانونی برای این خلوط نداشت .همچنین خلوط هیچ مختصات یابتی
نداشتند .پایه و اساس ترسیم این خلوط ،جنوبیترین نقله دریای جنوب چتین بته نتام
«جیمز شول»( )James Shoalبود ) .)Keyuan, 2009: 177در اصل خلوط  77گانه بتود،
خلوط در شرق تایوان افزوده شد و نقشه خلوط  78گانه توس ملبوعات چینی منتشر
شد  .)US Department of States, 2014: 3-6ملابب بتا تصتویر ذیتل خلتوط از شترق
ویتنام شروق شده ،تا جنوب کشور تایوان ادامته دارد و تقریبتا بختش بزرگتی از منتاطب
انحصاری اقتصادی  1کشور را به نسبتهای مختقف در بر میگیترد .منلقته انحصتاری
اقتصادی براساس کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان مقتل متحتد  288مایتل دریتایی را
شامل میشود .ملابب با کنوانسیون دولتهای ساحقی حب مالکیت نسبت بته  288مایتل
دریایی را دارند ،که جستجو و اکتشاف تمام منابع از جمقه زنده را نیز شتامل متیشتود.
چین در سال  7331این کنوانسیون را تصوی

و اماا کرد ،اما خلوط نه گانته تعهتدات

چین نسبت به کنوانسیون را نقض میکند ).)Shicun and Keyuan, 2016: 148
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 2خ در خقیج تتونکین بتدون توضتیح در  7323حتذف شتد و در  7 ،2879خت بته
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منطقه انحصاری-اقتصادی چین
خطوط  3گانه چین
منطقه انحصاری-اقتصادی دیگرملل منطقه
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نقشه خلوط  3گانه چین بدون توجه به حقوق بین المقل ارایه شتد و ویتنتام و فیقیپتین
نسبت به ادعای چین اعتراض کردنتد؛ زیترا  08درصتد دریتای جنتوب چتین را در بتر
میگرفت که منلقه انحصاری اقتصادی این دو کشور را نیز شتامل متیشتد
) .Kane, 2014: 131این حرکت چتین موجت

( Chau and

نگرانتی چنتدین کشتور آ سته آن شتد،

مخصوصا فیقیپین ،ویتنام ،مالزی و برونئی نیز دعوی مقابقه جویانه ای داشتند (

Kassim,

) .2016: 66تاریخ مهمترین دلیل سیاست ادعتای سترزمینی حکومتت چتین نستبت بته
دریای جنوب چین است .باوجودآن چین کنوانسیون حقتوق دریاهتای ستازمان مقتل در
 7331را پذیرفته است که در آن بیشتر ادعاهای سرزمینی بر اساس تاریخ رد شده استت.
ادعای حکومت چین اشاره به کشف اولیه و اجتالس  73۵7سانفرانسیستکو دارد کته از

،اپن درخواست کرد برخی جزایر در دریتای شترق چتین را بته جمهتوری خقتب چتین
بازگرداند .رهبران چین نیز به صورت مکرر از اصتل تتاریخی بترای وحتدت و مشتروق
سازی اعمال خود استفاده میکنند (.)Watthanatidpong, 2015: 45,46
 .3-1آنارشی ،اصل منازعه در دریای جنوب چین
بر اساس اظهارات مقامات چین جزایر دریای جنوب چین بهوسیقه قدرتهای بزرگ بتا
معاهدات ناعادالنه از چین گرفتهشده است .مانند جزایر اسپراتقی که بته متدت دو هتزار
سال بخش جدایی ناپذیر از چین بوده است .این استدالل برگرفته از نسخ خلی ،ستکه و
سفالهای باقیمانده از چین باستان است کته در آنهتا ادعتای چتین نستبت بته جزایتر
اسپراتقی تقویت میشود .سفر دریایی خاندان هان و مینگ به جزایر اسپراتقی این مستئقه
را بیشتر تقویت میکند .در قرن  73و اوایل قرن  ،28چین نسبت به استپراتقی و پاراستل
ادعا میکرد .در  ،7312چین ادعای خود نسبت به جزایر پاراستل را بتا بتاز پتس گیتری
هاینان میخواند ( .)Teshu, 2012: 5درگیریای که  7312در پاراسل اتفاق افتاد ظاهرا به
عقت ادعای همه جانبه ویتنام جنوبی بر جزایر اسپراتقی در  7319بود .ویتنام اقتدار خود
بر جزایر اسپراتقی را با الحاق آن به سیستم جمهوری ادعتا کترده بتود ،و ستپس صتدها
نیروی نظامی را به جزایر اسپراتقی و نامیت ( )Namyitفرستاد که بزرگتترین جزایتر از
مجمعالجزایر اسپراتقی هستند 2 .ماه بعد از الحاق رسمی ،چین عمل ویتنام را بتهعنتوان
"نقض گستاخانه تمامیت ارضی و حاکمیت سترزمینی چتین" محکتوم کترد و بتهطتور
رسمی ادعای مجدد خود نسبت به تمامی جزایر و منابع معدنی دریتای جنتوب چتین را
اعالم کرد.
در اوایل ،انویه  7312پکن ،ویتنام را تهدیتد کترد ،درصتورتیکته نیروهتای ختود را از
اسپراتقی خارج نکند برخورد نظامی صورت خواهد گرفت .در ادامه چتین ادعتای ختود
نسبت به جزایر را با کاشت پرچم در چند جزیره نشان داد .در مقابتل نیروهتای دریتایی
ویتنام دستور داشتند مقاومت کنند که در این میان موجت

آزار و کشتته شتدن چنتدین

ماهیگیر و نظامی در حال خدمت در منلقه شد .چین نیز نیروی دریایی به منلقته اعتزام
کرد .در طی چند روز درگیری جنبهای خصمانه به خود گرفت .بالفاصقه پس از ستقوط
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آنها از ویتنام به مرحقه اجرا گذاشت .چین ایتن جزایتر را بخشتی از استتان جزیترهای
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ویتنام جنوبی در  ،731۵نیروهای دریایی ارتش خقب ویتنام مجتددا برختی از جزایتر در
غرب پاراسل را اشلال کردند .چینی ها ،فق یک جزیره در بخش شرقی را اشلال کردند
و سرزمین های غربی را برای تصرف آزاد گذاشته بودند .بهجز تظاهرات عمتومی ،چتین
هیچ اقدام تالفیجویانه انجام نداد (.)US Department of States, 2014
در سال  7300چین پاراسل و اسپراتقی را با هم ترکی

کرده و استان جدیتدی را تحتت

عنوان هاینتان ( )Hainanبته وجتود آورد () .Bateman and Emmers, 2009: 45واقعته
سختی در سال  7300اتفاق افتاد ،درگیری دریاییای بر سر تپه دریایی جنتوب جانستون
16

( )Janson South Reefمنجر به کشته شدن  12نیروی نظامی ویتنام شد

( Brown, 2016:

) .58نیروی دریایی چین ،شامل سه ناو مجهز جنگی نیروهای نظامی ویتنام را بته عقت

س ی ا س ت ج ها ن ی

راندند ).)Bateman and Emmers, 2009: 45
در این سال ،جزیره دیگری نیز به نام تپه دریایی کولین ( )Colin Reefتوس چین مورد
تجاوز قرار گرفت که متعقب به ویتنام بود .چین از  2کشتی جنگی برای حمقه و نتابودی

سیاست چین در دریای جنوبی؛ سیاست قدرت و نفوذ دریایی

یک کشتی باری نیروی دریایی ویتنام شمالی کمونیستت استتفاده کترد ،ستپس ستربازان
چینی برای اشلال جزیره پیاده شدند .در این درگیری  12سترباز ویتنتام شتمالی مفقتود
شدند که اغق

مهندس و غیر مسقح بودند ) .)Vuong, 2013: 38در حال حاضتر چتین

تمام مجمع الجزایر پاراسل را کنترل میکند .کنتترل بختش شترقی پاراستل را در ،73۵1
بخش غربی را در  7312به دست گرفت .اولین جای پا در جزایتر استپراتقی را در ستال
 7300به دست آورد .ازآنپتس کنتترل ختود بتر تپتههتای دریتایی و مجمتعالجزایتر را
بهصورت مداوم گسترش میدهد (.)Kivimaki, 2002: 28
قبل از سال  ،7332چین به دنبال سیاستی دوجانبه در دفاق از ادعای خود بود .در متورد
ادعای خود در مقابل ویتنام ،از بحثوجدل استفاده متیکترد ،و اغقت

بته دنبتال اقتدام

اساسی برای به اجرا درآوردن ادعای خود بود .در مقابل فیقیپین ،مالزی و برونئی ،ادعای
خود را عمدتا محدود به تکرار کالمی بدون هیچگونه اقدام اساسی به زیان این کشتورها
میکرد .دوره بعد از  ،7332چین با اعتمادبهنفتس بتاالتر ،از قتدرت نظتامی و اقتصتادی
خود ،آگاه و خواهان استفاده از این قدرت در تعقی

اهداف ،یوپقیتیکی خود است.

در سال  ،7332ویتنام چین را به خاطر پیاده کردن نیترو در تپته دریتایی داالک (

Daluk

 )Reefمحکوم کرد .چین تقریبا  28کشتتی بتاری ویتنتام را کته در حتال حمتل کتاال از
هنگکنگ بودند ،ضب کرد ( .)Lowther, 2013: 121درگیری بیشتری بین دو طترف در
 733۵بر ستر اکتشتاف  9قستمت دارای نفتت رد داد .در ستال  ،7331نیتروی دریتایی
فیقیپین به یک قایب چینی دستور داد ساحل اسکاربورو ( )Scarborough Shoalرا تترک
کند و سپس پرچم فیقیپین را در جزیره برافراشت .چین در مقابتل کشتتیهتایی را بترای
تصرف جزایر مورد ادعای فیقیپین به نتامهتای پاناتتا ( )Panataو کوتتا ( )Kotaفرستتاد.
نیروی دریایی فیقیپین دریانوردان چینی را در نزدیکتی ستاحل شتوال ( )Shoalدر ستال
 7330دستگیر کرد (.)Yoshihara and Holmes, 2007: 173, 174
در سال  7330سربازان ویتنامی به یک قایب ماهیگیری فیقیپینی نزدیک تپه دریایی تننتت
( )Tennent Reefشقیک کردند که باعث شد ماهیگیران فیقیپینی زخمی شتوند .در 7333
توقف در نزدیکی جزایر اسپراتقی محکوم شد .در همین سال  2قایب متاهیگیری فیقیپتین
پس از برخورد با ناو جنگی چین در نزدیکی ساحل استکاربورو غترق شتدند .در ستال
 2888نیروهای فیقیپین به ماهیگیران چینی در نزدیکی آبهای فیقیپین ،در جزیره پاالوان
شقیک کردند که یک نفر کشته و  1نفر دستگیر شدند (.)Fels and Vu, 2016: 527,528
در سال  ،2882نیروهای ویتنامی چند شقیک برای هشدار به هواپیماهای شناسایی نظامی
فیقیپین که بر فراز اسپراتقی پرواز میکردند داشتند (.)Rongxing, 2012: 154
محققان موارد زیادی از درگیری هتای نظتامی بتین چتین و دیگتر کشتورها را شناستایی
کرده اند؛ برای ماال ،درگیری با قایبهای ماهیگیری ویتنام در نزدیکی جزیتره هاینتان در
سال  ،288۵یا غرق شدن یک قایب ماهیگیری در جزایر اسپراتقی بهوستیقه قتایب گشتتی
نیروی دریایی چین (یکی از اعاای خدمه قایب کشته شد) در سال ( 2881

Esch et al.,

 .)2014: 75بین سالهتای  288۵تتا  ،2878چتین  19قتایب متاهیگیری و  12۵متاهیگیر
ویتنامی را دستگیر کرده است .درگیریهای جدیای شامل شقیک یا حمقته بترای غترق
قایبهای ویتنامی صورت گرفته است .درحتالیکته متاهیگیران ویتنتامی از دسترستی بته
بسیاری مکانهای دارای متاهی محتروم هستتند ،کشتتیهتای متاهیگیری چتین ،توست
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کشتیهای نیروی دریایی چین به عقت آزار یک کشتتی نیتروی دریتایی فیقیپتین بعتد از
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کشتیهای لجستیک مدرن فعالیتهای خود در دریای جنوب چین را گسترش میدهنتد
( .)Buszynski and Roberts, 2015: 98چتتین حتتتی در متتواردی بتترای کشتتتیهتتای
ایاالت متحده نیز مشکالتی را به وجود آورده است .در سال  ،2883یک کشتی تحقیقاتی
نیروی دریایی ایاالتمتحده توس قایبهای چینی در منلقه انحصتاری-اقتصتادی چتین
مورد آزار قرار گرفت ( .)Rongxing, 2012: 154در مجمع منلقهای آ سه آن که در سال
 2878در هانوی ویتنام برگزار شد بین مقامات چین و ایاالت متحده تنش شدیدی شکل
گرفت ،این تنش در دهه اخیر بی سابقه بود .در نیمه اول سال  ،2877حتواد
16

وخیمتی،

شامل اقدامات سنگین چین در مقابل اقتدامات متاهیگیری و اکتشتافی ویتنتام و فیقیپتین
میشد ،که رواب با هانوی و مانیل را تیرهتر کرد .به بن بست رسیدن چین و فیقیپین بتر

س ی ا س ت ج ها ن ی

سر جزیره اسکاربورو شوال (.)Scarborough Shoal
در سال  ،2872تنشها را اندکی افزایش داد ،و موج

شد فیقیپین تقویت رواب با ،اپن

و ایاالت متحده را دنبال کند .در همین حال استتقرار تجهیتزات حفتاری

)(HYSY-981

سیاست چین در دریای جنوبی؛ سیاست قدرت و نفوذ دریایی

چین در آبهای نزدیک جزایر پاراسل در سال  ،2872بحرانی دو ماهه را میان هتانوی و
پکن به وجود آورد () .Storey and Lin, 2016: 47با افزایش قدرت چین در ستالهتای
اخیر شاهد افزایش سیاستهای تهاجمی این کشتور در منلقته هستتیم ،بته عقتت نبتود
قدرت متعادل کننده در منلقه ،چین پیوسته به ادعاهتای ختود مبنتی بتر مالکیتت مستقم
دریای جنوب چین ادامه میدهد .درگیریهایی که در دورههتای مختقتف تتاریخی بتین
چین و کشورهای منلقه به خصوص دو کشور فیقیپین و ویتنام اتفاق افتاده استت نشتان
دهنده عدم وجود قدرتی فایقه برای تنبیه و مجازات کشورهای متجاوز و مجرم است .بر
خالف حوزه داخقی کشورها که با متجاوز برخورد شده و قوه قاهرهای برای رسیدگی به
زورگوییهای افراد وجود دارد در عرصه بین المققی مشکل فقدان این قوه به دولتهتای
قویتر این امکان را میدهتد کته براستاس منتافع حتداکاری ختود عمتل کننتد .اعمتال
متجاوزانه چین نیز در این راستا قابل تعمیم است .ایاالتمتحده نیز که تنهتا ابتر قتدرت
موجود در حال حاضر میباشد ،سیاست خود در این منلقه را «محور آسیا» نامیده است،
اما از درگیری جدی با چین پرهیز می نماید و به حمایت از چنتد کشتور منلقته بستنده
کرده است.

 .3-2امنیت و بقا ،اصل تجهیز دریای جنوب چین
چین بهموج

منابع فراوانی که از طریب توسعه تجارت خارجی موفب در طول چند دهه

اخیر به دست آورده ،خود را در میان قدرتهای در حال ظهوری یافته است که میتواند
حجم عظیمی سرمایه را در راستای افزایش فناوری خود صرف کند .ایتن عمتل نتهتنهتا
میزان فنآوری چین را افزایش میدهد ،بقکته وابستتگی بته تتأمینکننتدگان ختارجی را
کاهش میدهد (.)Kirchberger, 2015: 25
چین در حال نوسازی بخشهای مختقف دریایی خود شامل ناوگان دریتایی ،زیردریتایی،
هواپیمای جنگنده ،موشک ،قابقیت های راداری و گتارد ستاحقی استت .نیتروی دریتایی
مهم ترین حوزه موردتوجه چین است که مسئول تأمین امنیت دریایی و حفت حاکمیتت
چین بر دریای سرزمینی خود است .بودجه نظامی که چین رسما اعالم کرده ،دارای رشد
میانگین ساالنه  3٫0درصد با احتساب تورم تعتدیلشتده از ستال  2881تتا ستال 287۵
نظامی ساالنه این کشور  722میقیارد دالر در نظر گرفتهشده است .تداوم افتزایش هزینته
دفاعی ساالنه در طول بیش از  2دهه چین را به جایگاه دومتین کشتور جهتان از لحتا
بودجه نظامی بعد از ایاالتمتحده رسانیده است.
توان نظامی کشورهای مدعی با چین قابل مقایسه نیست و موضوق مهمی کته متیتوانتد
مدنظر قرار گیرد مسئقه سرقت سایبری چین از کشورهای دیگر مخصوصا آمریکا و کپی
سازی تجهیزات نظامی است .این کشور سعی دارد به صتورت مستتقل توانتایی ستاخت
تجهیزات خود را باال ببرد در صورتی که کشورهای مالزی ،انتدونزی ،ویتنتام ،فیقیپتین و
برونئی سالحهای خود را از کشورهای دیگر حتی از چین خریداری میکنند.
چین رشد بودجه دفاعی خود را از  1درصد سال گذشتته بته  0درصتد در ستال 2871
افزایش داده استت و کمتترین افتزایش درصتد بودجته در  1ستال گذشتته بتوده استت
( .)Himanshu, 2016در سال  ،287۵چین دومین هزینه نظامی جهتان را بعتد از ایتاالت
متحده داشت .پکن با وجود کاهش بودجه دفتاعی واشتنگتن ،پیوستته در حتال افتزایش
هزینههای نظامی خود است ) .)Singh, 2017: 78هزینههای دفاعی کشورهای متدعی در
دریای جنوب چین با چین قابل مقایسه نیست و ارقام تفاوت بین آنها را روشن میکند،
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است .در مارس  ،287۵چین اعالم کرد با افزودن  3٫2درصد تورم تعتدیلشتده ،بودجته
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ویتنام در سال  9 ،287۵میقیارد و  91۵میقیون دالر ،فیقیپتین  9میقیتارد دالر ،انتدونزی 1
میقیارد و  388میقیون دالر و مالزی  2میقیارد و  188میقیتون دالر هزینته دفتاعی صترف
کردهاند .این در حالی است که هزینه دفاعی چین در این ستال نزدیتک بته  708میقیتارد
دالر بوده است و رقمی است که به مرات

از جمع هزینه دفاعی تمام کشورهای عاتو آ

سه آن بیشتر است.
چین یک باند فرود نظامی توانمنتد ( )VLFSو بنتدری در تپته دریتایی صتقی

آتشتین

( )Fiery Cross Reefساخته استت .چتین ادعتا متیکنتد ،کشتورهای دیگتر بایتد بترای
16

کشتی های خود در محدوده مورد ادعتای چتین درخواستت حقتوق حمتلونقتل کننتد.
استقرار سیستم موشکهتای دوربترد زمتین بته هتوا  3HQدر جزیتره وودی (

س ی ا س ت ج ها ن ی

Woody

 )Islandاز گروه جزایر پاراسل توس چین ،گمانهزنیهایی را در متورد اینکته چتین در
حال انجام چهکاری است در پی داشته است .این سیستم دفاعی بترای ردیتابی و انهتدام
اهداف هوایی از جمقه هواپیما و موشکهای کروز با برد  988کیقومتر و ارتفاعی حتدود

سیاست چین در دریای جنوبی؛ سیاست قدرت و نفوذ دریایی

 29888فوت است ( .)Bhadrakumar, 2016چتین همچنتان بته تولیتد زیردریتاییهتای
( )JINمجهز به موشکهای بالستیک هستهای ( )SSBNادامه میدهتد؛  2زیردریتایی بته
کار گرفتهشده و یک عدد دیگر در حال ساخت است .این نوق زیردریاییها موشکهایی
با برد  1288کیقومتر را حمل میکنند و مجموعا به ارتش چین بترای اولتین بتار قابقیتت
موشکهای دوربرد هستهای دریایی را میدهد .ایتن زیردریتاییهتای مستتقر در جزیتره
هاینان ( )Hainanدر دریای جنوب چین قابقیت بازدارندگی هستهای را به چتین خواهتد
داد (.)US Department Of Defense, 2016
چین در حال ساخت ناو هواپیمابر جنگی است و قصد دارد نهتنهتا آنهتا را در دریتای
مورد منازعه شرق و جنوب چین مستقر کند ،بقکه منافع خارجی کشور را نیز تأمین کند.
وزارت دفاق در سال  ،2871ساخت دومین ناو هواپیمابر چین را که اولین محصول کامال
چینی است تأیید کرد .چین همچنین در حال ساخت تعداد زیادی قایب گشت زنی برای
گارد ساحقی خود است .این عمقی شبهنظامی محسوب میشود که اغق

بترای حمایتت

و دفاق از ادعاهای دریای سرزمینی در شرق و جنوب دریتای چتین صتورت متیگیترد.
چین درحالتوسعه فرودگاههای خود در دریای جنوب چین ،عقیترغم در اختیتار داشتتن

فرودگاه جزیتره وودی ،در جزایتر پاراستل و نزدیتک بته  9فرودگتاه جدیتد در جزایتر
اسپراتقی است .تمام این فرودگاهها باندی بهاندازه کتافی طتوالنی دارنتد تتا از هتر نتوق
هواپیمای چینی پشتیبانی کنند .در اکتبر  287۵طرح استتقرار  2هواپیمتای عظتیم جنگتی
( )B11Jاجرا شد .چین همچنین با بهکارگیری  9هواپیمای قادر به سوختگیتری هتوایی
 MIDAS78ILتوانایی نیتروی هتوایی ختود را بترای اقتدامات هواپیماهتای جنگتی بتا
محدوده زمانی طوالنی تتر در دریتای شترق و جنتوب چتین افتزایش خواهتد داد (

US

 .)Department Of Defense, 2016مقامات مسئول چینی اظهار میکنند که چاره دیگری
جز افزایش حاور خود برای رفع نیازهای جامعه ندارند .جمعیت  7.2میقیاردی چتین و
نیاز به تأمین نیازهای اولیه این جمعیت عقت اعمال چین معرفی میشتود .بتا توجته بته
ملال

باال در مورد تجهیز و افزایش ابزارهای جنگی و هم چنین جزایر دریتای جنتوب

چین میتوان گفت ،چین به عقت افزایش سلح امنیت خود ،پیوستته بته بودجته نظتامی
جنوب چین است .به عقت عدم پیش بینی پذیر بودن عرصه بین المققتی کشتورها بترای
افزایش سلح امنیت خود سعی میکنند با دیگر کشورهای قدرتمند پیمانهتایی را بترای
دفاق در برابر متجاوزین انعقاد کننتد ،امتا اگتر ایتن کشتورها بخواهنتد ختود بته عنتوان
ابرقدرت در صحنه بین المقل حاضر شوند باید بتوانند نیازهای امنیتی و دفتاعی ختود را
به صورت حداکاری تأمین کنند؛ زیرا کشوری که برای تتأمین امنیتت ختود بته دیگتران
وابسته باشد نمیتواند قدرت قابل مالحظهای به دست آورد .چین به دلیل عدم یبات بین
المققی و همچنین محتمل بودن جنگ و در خلر بودن امنیت و بقا خود ،پیوسته به دنبال
افزایش قدرت نظامی است.
 .3-3دولت (بازیگر اصلی) ،اصل بی اعتنایی به حقوق بین الملل
بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها ( ،)7302هر کشور اقتدار کتامقی بتر کنتترل آبهتای
داخقی خود دارد ،با این حال دولتها اغق

در دریای سرزمینی اقتتدار ملقتب کنتترل را

دارند ،به استانا کشتیهای خارجی که حب عبور بی ضرر دارند .همچنتین کشتورها حتب
دعوی نسبت به  288مایل دریایی خود را به عنوان منلقته انحصتاری-اقتصتادی دارنتد
) .)Young, 2007: 131تمام کشورهای مدعی از جمقه؛ چین ،اندونزی ،فیقیپتین ،ویتنتام،
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خود میافزاید و در پی کس

قدرت بیشتر در حتال گستترش حاتور ختود در دریتای
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مالزی و برونئی در سال  7331کنوانسیون مذکور را به اماا رساندند ،اما برختی از ایتن
کشورها از آن برای گسترش یکجانبه ققمرو حاکمیت و توجیه ادعاهای ختود در دریتای
جنوب چین سوء استفاده میکنند .کشورهای متدعی از ابزارهتای نظتامی جهتت کنتترل
جزایر و تپههای دریایی مورد دعوی کشورهای دیگر استفاده میکنند ،و اختالف بر ستر
سرزمینهای مورد منازعه ادامه دارد .تصرف تپته دریتایی نویگیتتور ()Navigator Reef
توس مالزی که مورد دعوی فیقیپین است ،رواب با مانیل را تیره کرد ،و چین و برونئتی
و ویتنام این اقدام را سترزنش کردنتد .در ستال  2882نیتز ویتنتام ستاخت مجتدد بانتد
10

فرودگاهی را جهت ارسال گروه کوچکی از گردشگران ویتنامی در جزیره متورد منازعته
اسپراتقی شروق کرد ،چین قاطعانه از این حرکت ویتنام انتقاد کرد (

س ی ا س ت ج ها ن ی

Guan and Skogan,

) .2007: 50,53در ششمین نشست چین و آ سه آن که در سال  2882برگزار شد ،چتین
و همسایه های آسیای جنوب شرقی نسبت به اعالمیه اخالقی طرفین دریای جنوب چین
توافب کردند ).)Goldstein, 2005: 123
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اولین اقدام جهت تشکیل گفتگوی چندجانبه ،کارگاههایی برای مدیریت منازعات بتالقوه
دریای جنوب چین بود که در سال  7338آغاز شد .این کارگاهها پترو،ه تحتت حمایتت
اندونزی بود که توس کانادا تأمین مالی میشد و تمرکز آنها بر اعتماد سازی در مسایل
دریایی بود .در دومین کارگاه که در سال  7337در باندونگ برگزار شد 1 ،کشتور آ سته
آن ،چین ،تایوان ،الیوس و ویتنام گرد هم آمدند .در ستال  7332وزرای امتور خارجته آ
سه آن اعالمیه دریای جنوب چین را در مانیل اماا کردند .در نشست غیر رستمی آ سته
آن در سال  ،7333فیقیپین با حمایت ویتنام ،منشور اخالقی (رفتتاری) جدیتدی را ارایته
داد .مبنای این منشور مدیریت صقح آمیز دریای جنوب چتین بتود .و در نهایتت وزرای
امور خارجه آ سه آن و معاون وزیر امور خارجه چتین در ستال  2882اعالمیته اخالقتی
طرفین دریای جنوب چین را اماا کردند ).)Guan and Skogan, 2007: 55-56
اعالمیه رفتاری (اخالقی) آ سه آن و چین باهدف حف صقح و یبات در منلقته جنتوب
چین به اماا رسید .در اعالمیه ،چتین و آ سته آن بتر التزام توستعه محیلتی هماهنتگ،
دوستانه و صقحآمیز بین آن ها برای افزایش صقح ،یبات ،رشد و شتکوفایی اقتصتادی در
منلقه دریای جنوب چین تأکید کردند .پایبندی به اصتول کنوانستیون حقتوق دریاهتای

سازمان مقل نیز یکی از  78اصل اساسی اعالمیه را در بر متیگیترد .ایتن اعالمیته صترفا
نتیجه رضایت بخشی برای طرفین بود ،همانلور که چین از امااء هر استاندارد محتدود
کننده هنجاری خودداری کرد ) .)Fels and Vu, 2016: 378از سال  2882چین با تردید
و وقفه با آ سه آن نسبت به ایجاد چارچوب مشترکی برای حل منازعات دریتای جنتوب
چین کار میکند .گروه مشترک کاری چین و آ سه آن جهت تکمیل دستورالعمل اعالمیته
رفتاری آ سه آن-چین  7۵بار تشکیل جقسه داده است ،اما فرآیندی که تتا کنتون داشتته
چندان نتایج مقموسی را در بر نداشته است .در آ سه آن نسبت به تاکتیتک خریتد وقتت
پکن انتقادها افزایش یافته است .در مورد آ سه آن حتی فقدان اجماق درونی بتین اعاتا
آن وجود دارد) .)Gerstl and Strašáková, 2017: 183با اینکه اعالمیته میتزان درگیتری
بین طرفین را کمتر کرد ،اما هنوز درگیریهایی بر سر فعالیتتهتای متاهیگیری ،حقتوق
اکتشاف منابع و درگیریهای غیرنظامی در منلقه وجود دارد.
اهداف و اصول منشور مقل متحد ،کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان مقل متحد ،پیمتان
مودت و همکاری در آسیای جنوب شرقی ،پنج اصل همزیستی مسالمت آمیتز ،و دیگتر
اصول به رسمیت شناخته شده حقوق بین المقل که بایتد بته عنتوان هنجارهتای اساستی
حاکم بر رواب دولتها عمل کنند را اعالم میدارند .یکی از راههای حل اختالفات بین
طرفین بر اساس حقوق بین المقل ،ارجاق دعوی به دادگاه و داوری بی طرف بین المققی
میباشد و یکی از اصول اساسی حقوق بین المقل احترام به رأی داور بی طرف میباشد.
فیقیپین در سال  2879بعد از اینکه چین کنتترل جزیتره استکاربورو در  728متایقی ایتن
کشور را به دست گرفت به دادگاه بینالمققی شکایت کرد .فیقیپین نقض حقوق بینالمقل
توس چین با اعمالی چون ،درگیری با ماهیگیران ،به خلر انتداختن کشتتیهتا و بترهم
زدن محی دریایی در جزیره را محکوم کرد .اما فیقیپین پتا را فراتتر گذاشتته ،از دادگتاه
بینالمققی درخواست رد ادعای حاکمیت چین بر آبهای خلوط نهگانه را که در نقشته
رسمی خود اظهار کرده بود ،داشت .دادگاه بینالمققی اظهار میدارد مبنای قتانونی بترای
خلوط قانونی وجود ندارد و نتیجتا چین بهصورت غیرقانونی جزیرهای مصتنوعی را در
آبهای فیقیپین ساخته است ( .)Perlez, 2016در همین راستا چین متنی را جهت اعتالم
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موضع خود در سال  2872منتشر کرد ،چین مدعی شد که دیوان صالحیت رستیدگی بته
این پرونده را ندارد .براساس متن ،دیوان داوری بدون صدور حکمی نسبت به حاکمیتت
سرزمینی ،توانایی تعیین میزان ادعای چین در دریای جنوب چتین ملتابب بتا قترارداد را
ندارد .بنابراین ،چین معتقد است اعالمیه رفتاری سابقا سازوکاری را برای حتل و فصتل
درگیریها ،تحت عنوان مذاکرات دوجانبه مشخص کترده استت و هتم اکنتون در حتال
اجراست .دیوان به حب چین جهت گزینش برنامهای برای حل درگیری که بتا آن موافتب
است احترام نگذاشته است).)Institute for Strategic Studies,2015: 95
16

چین در  2872این یادداشت را خلاب به دیوان داوری فرستاد ،و در آن اعتالم داشتت؛
نباید به این یادداشت به عنوان پذیرش چتین بترای شترکت در رونتدها نگریستته شتود

س ی ا س ت ج ها ن ی

) .)Shicun and Keyuan, 2016: 3,4چتین همچنتین در هیچکتدام از جقستات دیتوان
شرکت نکرد .آشکارا واضح بتود کته دیتوان بته نفتع فیقیپتین رأی خواهتد داد و در 72
جوالی سال  2871رأی به نفتع فیقیپتین صتادر شتد ).)Dittmer and Ngeow, 2017: 9
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چتین نیتز از پتذیرش رأی ختودداری کترد) .)Henriksen, 2017: 246ایتن رأی ،اکاتر
ادعاهای چین را که شامل حب تاریخی و صحت خلوط  3گانه بتود رد کترد .همچنتین
رأی نقض حقوق ماهیگیری و حقوق حاکمیت فیقیپین بر منابع زنده و غیر زنده را تأیید
میکرد .چین نیز اعتبار دیوان و رأی آن را به رسمیت نشتناخت

(Davies et al., 2016:

) .238-239سازوکار دیوان برخالف نظام داخقی کشورها بهگونهای است که تصتمیمات
آن دارای الزام اجرایی نیست ،اما در عرف بتینالمقتل در صتورت عتدم تمکتین اعتبتار
بینالمققی کشورها زیر سؤال میرود .گراهام الیسون در مقالهای اظهار میکند هیچیک از
 ۵عاو دایم شورای امنیت سازمان مقل هیچگاه حکم دادگاههای بینالمققی را زمانی کته
منافع امنیت مقی یا حاکمیت آنها را نقض کرده است نپذیرفتهاند .الیسون معتقتد استت،
وقتی چین تصمیم دادگاه را در این مورد نمیپذیرد ،کاری را انجام متیدهتد کته دیگتر
قدرتهای بزرگ مکررا در طول دهههای گذشته انجام دادهاند (.)Heydarian, 2016
اعاای آسه آن نیز سعی دارند اعالمیه اخالقی آ سه آن را به منشور اخالقی تبدیل کنند.
پس از سالها مذاکره ،کامبوج در سال  2872به عنوان محتل اجتمتاق آ سته آن انتختاب
شد ،اما کامبوج به دلیل رواب نزدیکی که با چین دارد و ترس از ختارج کتردن سترمایه

چین از این کشور تشکیل منشور اخالقتی آ سته آن را وتتو کترد و از گفتگتو در متورد
دریای جنوب چین به دلیل درخواست پکن امتنتاق ورزیتد ).)Bae and Ku, 2013: 173
در صحنه بینالمققی به دلیل عدم وجود ضمانت اجرای قانونی کشتورها اگتر متوردی از
حقوق بینالمقل را به زیان خود ببینند از اجرای آن سرباز میزنند و این نشان از بتازیگر
اصقی بودن دولتها در این فاا است .تنها ضمانت اجرایتی کته در عرصته بتین المقتل
وجود دارد ،اعتبار و وجهه بین المققتی استت .کشتوری ماتل چتین بته دنبتال ظهتوری
مسالمت آمیز است ،اما این سیاست پکن تا جایی در الویت است که تاتاد شتدیدی بتا
منافع این کشور نداشته باشد.
نتیجه گیری
چین به واسله قدرت در حال کس

و افزایش توان خود بته دالیتل چنتدی نستبت بته

دریای جنوب چین ادعای حاکمیت مسقم دارد که از آن جمقته متیتتوان بته دارا بتودن
جهان 738 ،تریقیون فوت مکع

که میتواند نزدیک به  788سال نیاز وارداتی گاز چتین

را تأمین کند ،اشاره کرد .چین با توجه به ادعای خود اعمالی را انجام میدهد که میتوان
آن اعمال را با مفروضاتی از نظریه واقعگرایی تلبیب داد .واقعگرایان مهمتترین مفروضته
خود را آنارشیک بودن عرصه بینالمققی میدانند .در متورد ایتن مفتروض متیتتوان بته
درگیری های چین با کشورهای آستیای جنتوب شترقی در دورههتای تتاریخی مختقتف
باألخص فیقیپین و ویتنام اشاره کرد که به دلیل نبود یک قدرت برتر در صحنه بینالمققی
جهت مجازات کشور خاطی حقوق بینالمقل ،شاهد انجام مکرر اعمتالی چتون :تجتاوز،
دستگیری ،درگیری و ختونریزی از ستوی ایتن کشتورها هستتیم .در متورد فترض دوم
واقعگرایان که مربوط به بقا و امنیتت استت واقتعگرایتان معتقدنتد کشتورها در عرصته
بینالمقل برای افزایش ضری

امنیت مقی خود پیوسته به دنبال افزایش قدرتاند ،کته در

این مورد چین به احیاء جزایر مختقفی پرداخته تا بتواند تجهیزات نظامی خود را در ایتن
جزایر مستقر کند و به این ترتی

حوزه نفوذ و همچنین حاور خود را گستترش دهتد.

در این راستا چین به مدرنیزه کردن و افزایش بودجه نظامی ستاالنه بتهطتور متوست 78
درصد میپردازد و این نگرانی آمریکا، ،اپن و دیگر کشورها را برای نظامی کردن دریای

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة ششم ،شمارة دوم ،تابستان 6931

نزدیک به  77میقیارد بشکه ذخایر تابیت شده نفت ختام 78 ،درصتد از تولیتدات متاهی

15

جنوب چین در پی داشتته استت .استتقرار ستامانههتای موشتکی در جزایتر مختقتف و
همچنین احیای جزایر برای افزایش حتوزه عمتل ختود عامتل دیگتر بترای تلبیتب ایتن
مفروض با عمل چین است .و اما آخرین مفروضی که در این مقاله متورد بررستی قترار
گرفت این است که واقعگرایان معتقدند دولتها بازیگران اصقی صحنه بینالمققتیانتد و
نهادهای غیردولتی تا جایی میتوانند مامر یمر باشند که با منافع دولتها در تااد نباشند
و یا حداقل تااد شدیدی نداشته باشند .در مورد این مفروض باید به اعمال چین بعد از
اماای کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان مقل اشاره کرد .هرچند کشتورهای زیتادی از
66

جمقه چین این کنوانسیون را اماا کردهاند ،امتا از اجترای کامتل آن ختودداری کترده و
بیشتر به دنبال منافع مقی خود هستند .خلوط  3گانه چین نقض آشکار ایتن کنوانستیون

س ی ا س ت ج ها ن ی

است و مورد دیگر اعالمیه اخالقی آ سه آن است که چین و  78کشور آ سه آن ،در سال
 2882آن را اماا کرده اند و ملابب آن اعاا نباید از خشونت عقیه یکدیگر استفاده کنند،
اما باز هم نتوانسته است مانعی بر سر راه منافع مقی کشورها باشد.
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عدم تمکین چین از رأی دادگاه بینالمققی در راستای شکایت فیقیپین در سال  2871نیتز
نشاندهنده عدم توانایی نهادهای بینالمققی است .پیش بینی میشتود چتین بته افتزایش
هزینههای نظامی برای تأمین امنیت این کشور ادامه دهد و به نسبت قدرت خود خواهان
کس

سهم بیشتری از قدرت جهانی باشد .به نظر نمتیرستد بتا رونتد یکجانبته گرایتی

چین ،نظامی گری و استقرار تجهیزات نظامی بیشتر در این منلقه و جزایر آن ،کشورهای
مدعی روندی از مذاکرات و حل و فصل اختالفات را در آیندهای نزدیک پیش رو داشته
باشند .بی اعتمادی تاریخی و عدم برنامه ریزی در راستای اعتمادسازی در میان طترفین،
کشورهای منلقه را به سمت افزایش قدرت نظامی خود سوق متیدهتد .همانگونته کته
چین پیوسته در حال توسعه و گسترش موشکهای زمین به هوا و ضتد کشتتی مختقتف
در جزایر دریای جنوب چین است ،نمیتوان انتظار حل و فصل منازعات را داشت.
چین با وجود اینکه برای رفع مشکل «تصور تهدید» نزد همسایگان ختود در زمینتههتای
اقتصادی و فرهنگی اقدامات مابتتی از طریتب دیپقماستی پیرامتونی و دکتترین «همستایه
خوب» ،انجام داده است ،اما در عرصه ،یوپقیتیک ،ماهیت سیاست قدرت مانع جتدی در
زمینه همگرایی در سلح منلقهای بوده است .حساسیت شدید پکن در قبال موضتوعات

حاکمیتی و امکان واکنشهای سریع و غافقگیرکننده ،گویتای وجتود و تتداوم زمینتههتای
اختالف در سلح منلقهای میباشد.
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