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پیشگفتار
کثرت اخبار و سرعت باالی تحوالت منطقه غرب آسیا موجب شد اندیشکده راهبردی تبیین 
تالش کند در گزارشی ضمن طرح مهم ترین اخبار و تحوالت منطقه، دالیل، اهداف و پیامدهای 
تحوالت را به صورت هفتگی بررسی نماید. مبنای کار گزارش بر ارائه راهبردی ترین و مهم ترین 
اخبار و تحوالت هفتگی قوام یافته است. عالوه بر بررسی اخبار و تحوالت میدانی منطقه، پرداختن 
به اخبار و تحوالت مرتبط با حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی و ارائه تصویری مختصر از اهداف 
گزارش هفتگی اندیشکده  بازیگران این حوزه و پیامدهای این اخبار و تحوالت، مقصود دیگر 

راهبردی تبیین است.

عناوین:

سخنان امام خامنه ای در ششمین کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین

حزب اهلل، تهدید با آنچه صهیونیست ها قوت خود میدانند!

دیدار نتانیاهو و ترامپ؛ ابهام در مواضع، جدیت در دشمنی

حکم دادگاهی کانادایی برای محکومیت ایران به پرداخت 300 هزار دالر

یادداشت تحلیلگران کارنگی و وودرو ویلسون: ایران در تمام منطقه دست برتر را دارد

کنفرانس مونیخ: طرح های جدیدی برای تحریم ایران به سنا  سناتور ارشد آمریکایی در 
ارائه می کنم

احتمال افزایش حضور نیروهای ناتو و انگلیس در افغانستان

گزارش مؤسسه ی تحقیقات صلح بین المللی استکهلم درباره ی انتقال سالح به آسیا و غرب 
آسیا

سعی آمریکا در به چالش کشیدن چین در دریای جنوبی این کشور
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سخنان امام خامنه ای در ششمین کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین

امام خامنه ای در سخنرانی خود در ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین، 
نکات حائز اهمیت و در خور توجهی را بیان نمودند.

گر  یکی از موضوعاتی که ایشان در کنفرانس به آن پرداختند، پاسخ به این سوال است که ا
مقاومت نبود چه می شد و به تبع آن آیا مقاومت تاکنون موفق بوده است.

کوتاه  که با  گفتند: »مشکل روند سازش فقط در این نیست  ایشان ابتدا با رد روند سازش 
آمدن از حّق یک مّلت، به رژیم غاصب مشروعّیت می دهد که خود خطائی بزرگ و نابخشودنی 
است، بلکه مشکل در آن است که اساسًا هیچ تناسبی با شرایط کنونی مسئله ی فلسطین ندارد و 
خصلت های توسعه طلبانه و سرکوبگرانه و آزمندانه ی صهیونیست ها را در نظر نمی گیرد؛ اّما این 
مّلت، با اغتنام فرصت توانسته است نادرستی اّدعای مّدعیان سازش را به اثبات رساند و در نتیجه، 
نوعی اجماع مّلی در مورد روش های درست مبارزه برای احقاق حقوق حّقه ی مّلت فلسطین شکل 

گرفته است.«

و در پاسخ به اینکه اّدعای عده ای آن است که مقاومت در پی چند دهه از عمر خود، هنوز 
نتوانسته است آزادی فلسطین را محّقق سازد؛ پس این روش نیازمند بازنگری است، مواردی را به 

عنوان اصلی ترین دستاوردهای مقاومت ذکر نمودند:

1-درست است که مقاومت هنوز نتوانسته به هدف غائی خود یعنی آزادی کِلّ فلسطین 
دست یابد، لیکن مقاومت توانسته است مسئله ی فلسطین را زنده نگه دارد.

2-مهم ترین دستاورد مقاومت را می توان ایجاد مانع اساسی در برابر پروژه های صهیونیستی 
دانست.

3-یکی دیگر از موّفقّیتهای مقاومت، تحمیل یک جنگ فرسایشی به دشمن است، یعنی 
توانسته برنامه ی اصلی رژیم صهیونیستی را که سیطره بر کِلّ منطقه بود، به شکست بکشاند.

4- آزادی جنوب لبنان و آزادی غّزه، تحّقق دو هدف مرحله ای مهم در روند آزادی فلسطین 
به شمار می رود که توانسته است روند گسترش جغرافیایی رژیم صهیونیستی را معکوس گرداند.
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5-و آخرین دستاوردهای مقاومت را می توان پیروزی در دو انتفاضه و 4 جنگ 33 و 22 و 
8 و 51 روزه دانست.
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حزب اهلل، تهدید با آنچه صهیونیست ها قوت خود میدانند!

سید حسن نصراهلل در سخنرانی خود در مراسم سالگرد شهادت سران حزب اهلل باری دیگر از 
تهدیدی جدید رونمایی کرد. سید حسن نصراهلل در بخشی از سخنانش گفت: 

»همچنین بنده به اسرائیلیان می گویم نیروگاه هسته ای دیمونا را تخلیه کنید چون خودتان 
کامل است. در هر صورت  می دانید این نیروگاه قدیمی و فرسوده است و اطالعات ما درباره اش 
حزب اهلل توانسته است تهدید اسرائیل هسته ای علیه منطقه را به تهدیدی علیه خود رژیم و 

شهرک نشینان و متجاوزان اسرائیل تبدیل کند.« 

تحلیل و ارزیابی

1-تبدیل فرصت دشمن به تهدید علیه او

یکی از سناریوها در جنگ های نامتقارن، تهدید یا حمله به نقاط قوت دشمن مقابل و در 
حالت بهینه، تبدیل نقطه قوت دشمن به یک فرصت برای خود است. حزب اهلل لبنان طی ماه 

های اخیر با تهدید آمونیاک و مرکز هسته ای دیمونا به خوبی این سناریو را پیاده کرده است.

2-معتبرشدن تهدیدات، افزایش بازدارندگی

اما آنچه از تهدیدهای سید حسن نصراهلل مهم تر است، واکنش عملی صهیونیست ها به 
این تهدیدات است. تغییر مکان ذخایر آمونیاک حیفا یک پیروزی راهبردی برای مقاومت است؛ 

زیرا اعتبار تهدیدات را بسیار افزایش داد.

3-پاسخی به ترامپ و نتانیاهو

سخنان سید حسن نصراهلل، یک روز پس از دیدار نتانیاهو و ترامپ بیان شد. این موضوع 
کار مدن ترامپ نه تنها ترسی ندارد، بلکه پاسخ مستقیم و  که حزب اهلل از روی  نشان می دهد 

دقیقی به تیم وی مصادره نمود
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4-ارائه سالحی جدید: حمله به هر مکان و تجمع مواد قابل اشتعال در هر جای سرزمین 
های اشغالی

تهدید نیروگاه هسته ای دیمونا دو مولفه مهم دارد: نخست تهدید دورترین نقاط در دسترس 
از مرزهای لبنان و دوم تهدید بزرگترین مکان انفجاری )هسته ای( در سرزمین های اشغالی.

 لذا تهدید دیمونا به زبانی ساده ارسال یک پیام به دشمن است و آن اینکه مقاومت سالحی 
جدید را بر روی میز مبارزه قرار داده است و آن عبارت است از: حمله به هر مکان و تجمع مواد قابل 

اشتعال در هر جای سرزمین های اشغالی!

5-پیامدهای منطقه ای 

انتخاب سنوار در نوارغزه به عنوان مسئول حماس در این باریکه در کنار تهدیدات پیاپی 
صهیونیست ها و ترامپ، نشان از تشدید دو قطبی مقاومت و سازش است. پیام سید حسن را 
میتوان در این راستا تحلیل کرد. باالخص که وی در این سخنرانی عادی سازی روابط میان اعراب 

و رژیم را مورد انتقاد قرار داده و از فلسطینیان خواست به مقاومت ادامه دهند.
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دیدار نتانیاهو و ترامپ؛ ابهام در مواضع، جدیت در دشمنی

دیدار ترامپ و نتانیاهو پس از چند هفته از روی کار آمدن ترامپ برگزار گردید. در این دیدار 
طرفین به مواضع خود در قبال مسئله فلسطین، منطقه غرب آسیا، ایران و طرح دو دولت پرداختند. 

به برخی از مواضع این دیدار اشاره خواهیم کرد.

تحلیل و ارزیابی

1-ابهام در دو دولت

گر قرار باشد طرفین فلسطینی و اسرائیلی بین تشکیل کشوری واحد یا تشکیل دو  ترامپ: ا
کشور یکی را انتخاب کنند، من نسبت به آنچه دو طرف بر سر آن توافق می کنند، مسرور خواهم 

بود!

2-انتقال سفارت، همچنان شعاری برای جذب حمایت صهیونیست های افراطی

که شاهد انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس باشم و با دقت این  ترامپ: دوست دارم 
موضوع را پیگیری می کنم.

3-برجام و موشکی، بهانه ای برای تشدید فشار بر ایران

نتانیاهو: آن ها )ایرانی ها( در حال ساخت موشک های قاره پیما هستند. آن ها می خواهند به 
زرادخانه هسته ای دست پیدا کنند، نه فقط یک بمب! یکصد بمب! آنها می خواهند این توانایی 
را داشته باشند که این بمب ها را به سمت هر نقطه از کره زمین و در نهایت به سمت آمریکا پرتاب 

کنند.

ترامپ: می دانید که من بارها گفتم چقدر توافق هسته ای با ایران بد بوده. من تحریم های 
جدیدی وضع کردم. هرگز اجازه نمی دهم ایران به سالح هسته ای دست یابد.
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4- جوالن، سهم خواهی رژیم صهیونیستی از سوریه!

نتانیاهو پس از دیدار اعالم کرد از ترامپ خواسته تا حاکمیت تل آویو را بر »بلندی های جوالن« 
اشغالی به رسمیت بشناسد.

که ترامپ در خصوص  در پایان می توان در خصوص دیدار نتانیاهو و ترامپ تاکید نمود 
شهرک سازی، طرح دو دولت و هم چنین مکان سفارت حداقل نسبت به سیاست های پیشین 
آمریکا کمی با تعدیل یا ابهام سخن می گوید و باید منتظر بود که آیا در عمل از سیاست های کالن و 

همیشگی آمریکا در این حوزه ها، پیروی خواهد کرد؟
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی

حکم دادگاهی کانادایی برای محکومیت ایران به پرداخت 300 هزار دالر

که تهران را  گروهی از شاکیان  کانادا، ایران را به جبران هزینه های قضایی  دادگاه انتاریو 
کرد. دادگاه انتاریو خرداد امسال هم ایران را به  کرده اند، محکوم  به حمایت از تروریسم متهم 

پرداخت 13 میلیون دالر از محل دارایی های غیر دیپلماتیک تهران در کانادا محکوم کرده بود.

تحلیل و ارزیابی

چند ماه پیش قانونی در کنگره آمریکا تحت عنوان »جاستا« تصویب شد که به دادگاه های 
آمریکا اجازه می داد تا به شکایاتی که علیه دیگر دولت ها )ازجمله دولت ایران( در زمینه حمالت 

تروریستی طرح می شوند، رسیدگی کند. مسئله ای که در کانادا قبل از آمریکا وجود داشته است.

هرچند سعی شده در احکام صادره پرداخت غرامت از محل دارایی های غیر دیپلماتیک 
تعیین شود تا منطق حقوقی حکم با استناد به کنوانسیون های 1961 و 1963 حقوق دیپلماتیک و 
حقوق کنسولی خدشه دار نشود، اما با توجه به کنوانسیون سال 2004 مصونیت دولت ها و اموال و 
دارایی های متعلق به آن ها اقدام دولت کانادا در دست اندازی به دارایی های حتی غیر دیپلماتیک 

ایران خالف مقررات صریح حقوق بین الملل است.

با توجه به سابقه ی رفتارهای این چنینی ایجاب می کند تا دولت ایران و دستگاه دیپلماسی 
با اقدام متناسب حقوقی نسبت به رفتار خالف قواعد حقوق بین الملل کانادا واکنش نشان داده و 

راه را برای چنین دست اندازی هایی به اموال و دارایی های دولتی ایران ببندد.
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یادداشت تحلیلگران کارنگی و وودرو ویلسون: ایران در تمام منطقه دست 
برتر را دارد

نشریه »نشنال اینترست« در یادداشتی به قلم »آرون داوید میلر« نایب رئیس مرکز بین المللی 
»وودرو ویلسون« و »ریچارد سوکولسکی« عضو ارشد موسسه »کارنگی« نوشته است که واشنگتن 
در هیچ نقطه ای از منطقه یارای رویارویی با ایران را ندارد و ایران در تمام منطقه دست برتر را دارد.

مهم ترین نکات این یادداشت

نقض  که  بالستیک  موشک های  آزمایش  انجام  به واسطه  را  ایران  باید  ایاالت متحده 
قطعنامه های شورای امنیت به شمار می آید، تحریم کند و تهران را نسبت به تعهداتش در توافق 

هسته ای پاسخگو نگه دارد.

برخورداری ایران از موقعیت برتر جغرافیایی، سیاسی و جمعیتی و همچنین حمایت متحدان 
منطقه ای توانمند و متعهد، نفوذ این کشور را تقویت کرده است.

اولویت شماره یک آمریکا و نیروهای نظامی عراق آزادسازی موصل از حضور داعش و 
جلوگیری از ورود آن به سایر مناطق این کشور است. جنگ نیابتی با ایران آخرین چیزی است که 

آمریکا در این عرصه الزم دارد؛ جنگی که نمی تواند پیروز آن باشد.

تا زمانی که اولویت دولت ترامپ شکست داعش در سوریه، اطمینان از مشارکت روسیه در 
این جنگ و حفظ توافق هسته ای با تهران باشد، تمایلی برای رویارویی با ایران در سوریه وجود 

نخواهد داشت.

کشتی های آمریکایی توسط قایق های تندروی ایرانی. موضع گیری  کشاندن  به  چالش  
سخت علیه ایران بدون فکر به عواقب آن و اینکه آیا چنین سیاستی منافع و اولویت های مهم 

آمریکا را تأمین می کند یا خیر، امر خطیری به شمار می آید.

گرچه تشکیل محوری ضد ایرانی در کنار اعراب ممکن است جاه طلبی بزرگ اسرائیل باشد 
اما ایران قدرتی بزرگ در منطقه است که مهار آن هم کار دشواری است، چه برسد به اینکه بتوان 

آن را به عقب راند.
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ح های جدیدی برای تحریم   سناتور ارشد آمریکایی در کنفرانس مونیخ: طر
ایران به سنا ارائه می کنم

»لیندسی گراهام« سناتور ارشد جمهوری خواه آمریکایی در کنفرانس امنیتی مونیخ مدعی 
کشور عربی یمن، لبنان، سوریه و عراق ادامه دارد. او  که اقدامات ثبات زدای ایران در 4  شده 
همچنین گفت که »به نظر من، ما )آمریکا( باید به افرادی که مورد تهدید ایران هستند، بیشتر 

کمک کنیم و نه اینکه کمتر از آن ها حمایت کنیم«

تحلیل و ارزیابی

سخنان این سناتور جمهوری خواه نیز مؤید استراتژی آمریکا در قبال ایران مبنی بر افزایش 
فشار تا تغیر رفتار منطقه ای و بین المللی است. عبارت »اقدامات ثبات زدای ایران در 4 کشور عربی 
یمن، لبنان، سوریه و عراق ادامه دارد« نشان دهنده این است که استراتژی افزایش فشار در جهت 

متوقف کردن اقدامات و رفتار ایران است که خوشایند آمریکا نیست.

اعمال این استراتژی در نامه خداحافظی جان کری از کابینه نیز به دولت ترامپ و وزارت امور 
خارجه این کشور توصیه شده بود. جان کری در این نامه برجام را درنتیجه ی فشاری دانست که 

دولت اوباما با اجماع سازی جهانی علیه ایران ایجاد کرد دانسته است.
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 احتمال افزایش حضور نیروهای ناتو و انگلیس در افغانستان

مایکل فالون، وزیر دفاع انگلیس طی سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: »در 
صورت خروج نیروهای این کشور از افغانستان، کابل سقوط خواهد کرد و پیامدهای آن مستقیم 

متوجه انگلیس خواهد شد.«

گر وارد شدن درست بود، ترک نکردن قبل از انجام مأموریت نیز  وی همچنین مطرح کرد: »ا
باید درست باشد.«

انگلیس در حال حاضر حدود 500 نیرو در قالب نیروهای آیساف )نیروهای بین المللی کمک 
به امنیت( در کابل دارد که به عنوان نیروهای واکنش سریع - در صورت حمله به پایتخت - و 

آموزش نیروهای محلی مشغول فعالیت اند.

تحلیل و ارزیابی

1. یکی از دالیل این اظهارنظر مایکل فالون را می توان قدرت گیری نسبی طالبان در مناطق 
مرکزی و شمال استان هلمند، داعش در استان ننگرهار و حضور نسبی القاعده در جنوب استان 

قندهار دانست.

2. حضور انگلیس در افغانستان، عالوه بر اینکه در قالب آیساف و زیرمجموعه ای از حضور 
ناتو است، بر پایه ی پیمان شراکت راهبردی منعقد شده بین دو کشور در سال 2012 نیز قرار دارد و 

این دو عامل، تعداد و چگونگی حضور نیروهای انگلیسی در افغانستان را تعیین می کنند.

که سیاست نظامی انگلیس در قبال  3. عالوه بر این، این نکته را نیز باید در نظر داشت 
افغانستان تا حد نسبتًا زیادی متأثر از سیاست ایاالت متحده در قبال این کشور است. دو هفته 
پیش از اظهارنظر وزیر دفاع انگلیس، ژنرال جان نیکلسون، فرمانده  ارشد نیروهای آمریکایی در 
کرد چند هزار نیرو برای شکستن بن بست  افغانستان، طی یک جلسه ی استماع در سنا، اعالم 

طالبان در افغانستان نیاز دارد.
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4. با توجه به اظهارنظر نظر مایک پنینگ )وزیر امور نیروهای مسلح انگلیس( که چندی 
پیش اعالم داشت: »ممکن است از بریتانیا خواسته شود نیروهای بیشتری را به افغانستان بفرستد« 
و همچنین اظهارنظر نیکلسون، بعید به نظر نمی رسد انگلیس و ایاالت متحده درصدد برآیند در 

آینده تعداد نیروهای خود را در این کشور افزایش دهند.

5. همچنین شنیده ها حاکی از آن است که طالبان در حال تجمیع و آماده سازی نیروهای 
خود جهت انجام یک عملیات گسترده طی ماه های آتی است؛ این موضوع نیز می تواند یکی از 

دالیل هراس انگلیس و ناتو و افزایش احتمالی حضور نیروهای خارجی در افغانستان باشد.

برای فهم کامل سیاست انگلیس در قبال افغانستان، باید منتظر مشخص شدن سیاست 
ترامپ در قبال این کشور بود. در گذشته، وی از دخالت در افغانستان با تعبیر »فاجعه« یاد کرده بود 
و از خروج از این کشور سخن گفته بود؛ اما در تماس تلفنی با اشرف غنی، به وی اعالم داشت: »ما 

به تعهدات خودمان در قبال افغانستان پشت پا نخواهیم زد.«
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 گزارش مؤسسه ی تحقیقات صلح بین المللی استکهلم درباره ی انتقال 
سالح به آسیا و غرب آسیا

که به  مؤسسه ی تحقیقات صلح بین المللی استکهلم، یک اندیشکده ی سوئدی است 
کنترل و خلع سالح می پردازد. ماه پیش،  تحقیق و پژوهش درزمینه ی منازعات، تسلیحات، 
گزارشی از سوی این اندیشکده راجع به صادرات سالح به آسیا، اقیانوسیه و غرب آسیا منتشر شد که 

مهم ترین نکات آن در ادامه می آید:

دوره ی  در  که  بوده  رشد  حال  در  مداوم  به طور  سال 2004  از  سالح،  صادرات  حجم   .1
پنج ساله ی 2012 تا 2016، نسبت به دیگر دوره های پنج ساله ی پس از جنگ سرد به باالترین 

میزان خود رسیده است.

2. طی دو دوره ی پنج ساله ی 2007 تا 2011 و 2012 تا 2016، جریان انتقال سالح به سمت 
آسیا، اقیانوسیه و غرب آسیا افزایش و به سمت اروپا و آمریکا کاهش داشته است.

•آسیا:

3. آسیا واردکننده ی 43 درصد کل واردات سالح های جهان است.

4. هند بزرگ ترین واردکننده ی سالح در دو دوره ی پنج ساله ی 2007 تا 2011 و 2012 تا 2016 
بوده که 13 درصد کل واردات اسلحه ی جهان را به خود اختصاص داده است. در دوره ی 2012 تا 
2016، میزان واردات سالح این کشور، از رقم مشابه دو رقیب عمده اش - چین و پاکستان - بسیار 

بیشتر بوده است.

5. یکی از دالیل این افزایش تولید و واردات در آسیا، عدم وجود سازوکار کنترل تسلیحات در 
این منطقه است.

6. درحالی که چین سالح های تولید خود را به مرور جایگزین واردات کرده است، هند همچنان 
به واردات سالح وابسته است که عمده ترین تأمین کنندگان آن عبارت اند از: ایاالت متحده، روسیه، 

کشورهای اروپایی، رژیم صهیونیستی و کره ی جنوبی.

•غرب آسیا:
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7. واردات سالح غرب آسیا در دوره ی 2012 تا 2016، نسبت به دوره ی پنج ساله ی قبل از 
کرده و سهم این منطقه از کل واردات جهان، در این دوره نسبت به  آن، 86 درصد افزایش پیدا

دوره ی قبل تقریبًا دو برابر شده است.

8. عربستان سعودی دومین واردکننده ی بزرگ سالح های جهان است که میزان واردات آن 
در دوره ی 2012 تا 2016 نسبت به دوره ی قبل، 212 درصد افزایش داشته است.

9. واردات قطر در دوره ی مشابه، 245 درصد افزایش داشته است.

10. تأمین کننده ی عمده ی سالح های بیشتر کشورهای غرب آسیا، ایاالت متحده است.

•صادرکنندگان:

11. بزرگ ترین صادرکنندگان سالح، پنج کشور ایاالت متحده، روسیه، چین، فرانسه و آلمان 
هستند که درمجموع، 74 درصد کل صادرات را به خود اختصاص داده اند.

12. ایاالت متحده با یک سوم کل صادرات جهان، بزرگ ترین صادرکننده ی تسلیحات است 
که صادرات آن در دوره ی 2012 تا 2016 نسبت به دوره ی پیش از آن 21 درصد افزایش داشته 

است.

13. سهم روسیه در کل میزان صادرات 23 درصد است و واردکنندگان عمده ی سالح های 
آن عبارت اند از: هند، ویتنام، چین و الجزایر.

14. سهم چین از کل صادرات تسلیحات در دوره ی 2007 تا 2011 3/6 درصد بود که این 
میزان در دوره ی 2012 تا 2016 به 6/2 درصد رسیده است.

15. بزرگ ترین واردکننده ی سالح در آفریقا، الجزایر است.

کشورهای اروپایی طی دو دوره ی 2007 تا 2011 و 2012 تا 2016، 36  16. واردات سالح 
درصد کاهش داشته است.

17. واردات سالح کشور آذربایجان طی دوره ی 2012 تا 2016، بیست برابر واردات ارمنستان 
بوده است.



اندیشکده راهبردی تبیین| بررسی و تحلیل مهم ترین رویدادهای خارجی/ 16

سعی آمریکا در به چالش کشیدن چین در دریای جنوبی این کشور

طبق اعالم نیروی دریایی ایاالت متحده، ناوگروه این کشور - علی رغم هشدارهای پیشین 
پکن – گشت زنی خود در دریای جنوبی چین را آغاز کرده است. چهارشنبه ی هفته ی گذشته نیز 
پکن نسبت به احتمال انجام چنین کاری هشدار داده بود. دریای جنوبی چین به مدت چند دهه 

موضوعی مناقشه انگیز میان چین، فیلیپین، اندونزی، مالزی، برونئی و تایوان بدل بوده است.

اهمیت دریای جنوبی چین: این دریا دارای منابع غنی انرژی و مواد معدنی است و عالوه بر 
آن، ساالنه بیش از 5 تریلیون دالر کاال از این آبراه جابجا می شود که سهم آمریکا از این رقم، حدود 

1/2 تریلیون دالر است.

تحلیل و ارزیابی

1. چین یکی از کشورهایی است که قدرت ایاالت متحده را در بسیاری از حوزه ها به چالش 
کشیده است؛ به نظر می رسد رقابت این دو کشور به حوزه ی اقتصاد محدود نمانده و در حال ورود 

به دیگر عرصه ها مانند عرصه های استراتژیک و نظامی است.

2. عالوه بر این رقابت و دستیابی چین به فناوری های نوین نظامی، این کشور از سوی 
آمریکا به عدم شفافیت در برنامه های نظامی متهم شده است.

3. با توجه به رشد چین در حوزه ی نظامی همانند اقتصاد، آمریکا از به خطر افتادن برتری 
نظامی اش در آسیا-اقیانوسیه دچار هراس جدی شده است.

4. مجموعه ی این عوامل، ایاالت متحده را بر آن داشته تا سعی در به چالش کشیدن حضور 
نظامی چین در دریای جنوبی این کشور - به بهانه ی به خطر افتادن آزادی کشتیرانی - داشته 

باشد.

گشت زنی آمریکا در دریای جنوبی چین ممکن است پیامدهایی را در پی داشته باشد که این 
پیامدها عبارت اند از:

•افزایش تنش میان پکن و واشنگتن که با روی کار آمدن ترامپ و رویکرد وی در قبال تایوان 
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شدت گرفته است،

•احتمال تالش چین برای افزایش تجهیزات نظامی در دریای جنوبی این کشور؛

•عمیق تر شدن اختالفات میان چین و دیگر کشورهای درگیر در موضوع.
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