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مقدمه

رایان مک کارتی]۱[ دبیر ارتش آمریکا اخیراً اعالم کرده است که یک تیم ویژه از ارتش 

آمریکا، با مأموریت سایبری، جنگ الکترونیک، موشکی و جمع آوری اطالعات و باهدف مقابله 

با چین در اقیانوس آرام مستقر خواهد شد. حضور آمریکا در این منطقه بدون سابقه قبلی نیست. 

چراکه آمریکا پیش تر در منطقه شرق آسیا به طرق مختلف حضور پیداکرده است. اما این سنخ از 

حضور ارتش آمریکا در اقیانوس آرام، حاکی از نگرانی درونی دولت آمریکا نسبت به برنامه های 

نظامی چین است. در این یادداشت تالش می شود تا به بررسی چرایی این نوع از حضور ارتش 

آمریکا در منطقه و ابعاد و پیامدهای آن پرداخته شود.

چرایی استقرار تیم ویژه ارتش آمریکا در اقیانوس آرام

دولت آمریکا طی سالیان اخیر خطر زیادی را از بابت قدرت یابی نظامی چین احساس 

می کند.]۲[ توان اقتصادی دولت چین به این کشور اجازه می دهد تا برنامه نظامی خود را بی وقفه 

پیگیری نماید. چین از سال ۲۰۱5 به این طرف در حال آماده ساختن ارتش خود برای جنگ های 

آینده است. ازآنجاکه ارتش چین هدف از تبدیل شدن به نیروهای کالس جهانی را تا اواسط 

قرن دنبال می کند، ارتش آمریکا ممکن است با چالش بی سابقه یک دشمن بالقوه با قابلیت های 

قدرتمند و با پیشرفت سریع مواجه شود. ارتش چین برای شرایط جنگ آینده آماده می شود. 

گرایش به سمت توسعه تسلیحات و تجهیزاتی وجود دارد که عبارت اند از:
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۱-دقت

۲-برد هوشمند

۳-مخفی کاری و بدون سرنشین]۳[

همچنین ارتش چین طی سالیان اخیر توانسته به موارد ذیل دست پیدا کند:

۱-موشک های فراصوت]۴[

۲-ناو هواپیمابر]5[

۳-جنگنده نسل پنجمی پنهان کار جی-۲۰]6[

دستیابی به فن آوری هواپیمای رادار گریز H-۲۰ و عملیاتی کردن تا سال ۲۰۲5]7[

پیشینه حضور ارتش آمریکا در اقیانوس آرام

ارتش آمریکا سالیان متمادی است که در منطقه شرق آسیا حضور دارد. این حضور به بعد 

از جنگ جهانی دوم بازمی گردد. آمریکا پس از تسلیم ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم همواره 

در این کشور حضور نظامی داشته است. برای مثال می توان به پایگاه نظامی این کشور در جزیره 

اوکیناوا]۸[ اشاره کرد. ]۹[ آمریکا در کره جنوبی هم دارای پایگاه می باشد.]۱۰[ اما حضور نظامی 

آمریکا در شرق آسیا تنها محدود به ژاپن و کره جنوبی نیست.
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دولت آمریکا از سال ۲۰۱۱ تاکنون به دلیل احساس خطری که از قدرت یابی نظامی چین 

داشته، اقدام به افزایش حضور نظامی خود در منطقه شرق آسیا تحت عنوان سیاست چرخش به 

شرق نموده است.]۱۱[ این اقدام دولت آمریکا را باید بر اساس نظریه واقع گرایی تهاجمی]۱۲[ 

به هر نحو ممکن تالش  او معتقد است قدرت هژمون  جان مرشایمر]۱۳[ تجزیه وتحلیل کرد. 

می کند تا از شکل گیری هژمون های منطقه ای که می توانند تبدیل به رقیب آن شوند، جلوگیری 

می کند.]۱۴[

بر این اساس طی سالیان اخیر آمریکا دست به ورود ناوگان نیروی دریایی خود به این 

منطقه زده است. آمریکا به دنبال تقویت موقعیت نظامی خود در منطقه شرق آسیا به وسیله استفاده 

از ابزارهای نظامی  است. لذا در سال ۲۰۱۳ میالدی، ۲5۰۰ تفنگدار دریایی خود را در یک پایگاه 

در شمال استرالیا مستقر نمود که این استقرار، باعث اعتراض شدید دولت چین گردید .]۱5[

در فوریه سال ۲۰۱۹ دو ناوشکن یو. اس. اس اسپرانوس]۱6[ و یو. اس. اس پربل]۱7[ در 

عرض ۱۲ مایلی ایستگاه های چینی در جزایر اسپورتلی]۱۸[، عملیات ناوبری آزاد را انجام دادند.در 

این رابطه سخنگوی ناوگان هفتم نیروی دریایی آمریکا به شبکه سی ان ان گفت: هدف از انجام 

این مانور، چالش افزایش ادعاهای دریایی و حفظ دسترسی به آبراه ها و همچنین نمایش این بود 

که ایاالت متحده در هرجا که قوانین اجازه دهد، عملیات انجام دهد.]۱۹[
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ابزار دولت آمریکا برای موفقیت تیم ویژه خود

دولت آمریکا برای موفقیت مأموریت تیم ویژه خود، تالش می کند تا همچون همیشه 

برتری خود را در زمینه هایی مانند فن آوری و بودجه نظامی حفظ کند. از همین رو ظرف یک سال 

اخیر آمریکا دست به اقدامات سلبی علیه حوزه فن آوری آی تی]۲۰[ چین زده است و شرکت های 

بزرگ چین نظیر هوآوی]۲۱[ را در این زمینه تحریم کرده است. چراکه آمریکا به دنبال این 

است که مانع از انتقال دانش و فن آوری به چین شود. ]۲۲[

همچنین آمریکا تالش می کند تا با افزایش بودجه دفاعی خود، اوالً ظرفیت توسعه توان 

تسلیحاتی خود را ایجاد نماید و فاصله اش را با رقبایش نظیر چین افزایش دهد. دوما زمینه احداث 

پایگاه های نظامی جدید را در اقصی نقاط دنیا به وجود بیاورد. از همین رو بودجه دفاعی ۲۰۲۰ 

آمریکا به رقم 7۳۸ میلیارد دالر افزایش پیداکرده است.]۲۳[

حضور تیم ویژه ارتش آمریکا در اقیانوس آرام می تواند باعث افزایش تنش در روابط 

آمریکا و چین شود. چنانکه پیش تر هم در زمینه حضور آمریکا در شرق آسیا مشاهده شد، چین 

این سنخ از حضور آمریکا در منطقه را برنمی تابد و عالوه بر اعتراض و مخالفت دست به اقدام 

متقابل می زند. در واقع به موازات افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، چین هم برنامه نظامی 

خود را با شتاب بیشتری به پیش می برد.

بر اساس نظریه واقع گرایی تدافعی]۲۴[ و نظریه پردازان آن نظیر استفن والت]۲5[ و تالیا 

به موازنه سازی  با تهدید مشترکی مواجه شوند، علیه آن تهدید  فرو]۲6[، کشورها زمانی که 

می زنند. ]۲7[ جمهوری اسالمی ایران می تواند بر مبنای این نظریه، به موازات اینکه آمریکا بر 

حضور نظامی خود در شرق آسیا و اقیانوس آرام می افزاید، از این وضعیت بهره برده و با همکاری 
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اینکه در حال حاضر هنوز  به  توجه  با  بزند.  علیه آمریکا  موازنه ساز  اقدامات  به  چین، دست 

تحریم های تسلیحاتی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تمام نشده، جمهوری اسالمی ایران می تواند 

در زمینه های دیگری مانند سایبری و جنگ الکترونیک با چین همکاری نماید. تجربه رزمایش 

دریایی مشترک اخیر با روسیه و چین می تواند مدل موفقی باشد که قابلیت تسری به سایر زمینه 

را هم دارد.]۲۸[
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جمع بندی و نتیجه گیری

دولت آمریکا با توجه به احساس خطری که از چند سال قبل نسبت به برنامه توسعه نظامی 

چین می کند، تصمیم به استقرار یک تیم ویژه ارتش خود در اقیانوس آرام گرفته است. البته این 

حضور، مسبوق به سابقه است. چراکه آمریکا از طریق استقرار پایگاه در ژاپن و کره جنوبی 

دهه هاست که در شرق آسیا حضور دارد. و این استقرار از سال ۲۰۱۱ به این طرف، با سیاست 

چرخش به شرق تقویت شده است.

روابط  در  جدید  تنش های  برای  محملی  می تواند  ویژه  تیم  این  استقرار  دیگر  سوی  از 

واشنگتن و پکن باشد و باعث تشدید رقابت های تسلیحاتی بین این دو بازیگر شود. اما نکته ای 

بالقوه حامل  به طور  این وضعیت می تواند  این است که  بین حائز اهمیت می باشد،  این  که در 

فرصت هایی برای جمهوری اسالمی ایران به منظور هم افزایی و موازنه سازی با دولت چین در 

مقابل آمریکا شود.
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