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 آینده محیط امنیتی آسیا؛ متغیرهای تأثیرگذار

 نیا محسن شریعتی

 چکیده 
در مقاله حاضر  نویسنده متغیرهای تاثیر گذار بر اینده محیط امنیتی اسیا را تبیین کرده است. این 

متر روند ظهور متغیرها طیفی از توسعه اقتصادی شتاب الود تا دگرگونی های درون کشورها و از همه مه
 چین و هند به عنوان دو قدرت بزرگ را در بر میگیرد.

 

 کلید واژه ها:
 محیط امنیتی ،تغییر ،ظهور قدرت های جدید 



 

 

398 

 درآمد

بهترین واژه ای که وضعیت آسیا را در 

حال و آینده  قابل پیش بینی توصیف می 

است. توسعه سریع  "تغییر "کند، واژه 

ان های شکل اقتصادی در این منطقه بنی

دهی به سامان سیاسی کشورها و نیز روابط 

آنان با یکدیگر را دچار دگرگونی کرده است. 

در حوزه روابط بین الملل آسیا، قدرت های 

در حال ظهور در ترکیب با سایر عوامل، 

چهره نوینی به تعامالت این منطقه بخشیده 

است.با توجه به اهمیت روزافزون آسیا در 

ل، مقاله حاضر در پی تبیین سیاست بین المل

متغیرهای تأثیرگذار در آینده محیط امنیتی 

 این منطقه است.

 

 آسیا، آرامش نسبی –الف 

با نگاهی به تاریخ منطقه آسیا در دوران 

پس از جنگ دوم جهانی، فرآیندهای دارای 

پتانسیل ایجاد تغییر در محیط ژئوپولیتیك 

 :توان تقسیم کرد منطقه را به سه دوره می

دوره اول پس از جنگ دوم  -1

جهانی که بیش از سه دهه به طول انجامید و 

توان مبارزات ضد  وجه مشخصه آن را می

 های ایدئولوژیك خواند. استعماری و درگیری

 1970دوره دوم که از اواخر دهه  -2

شد و بیش از دو دهه تداوم داشت.  آغاز

صه این دوره تمرکز عمده بر توسعه شاخ

امد این تمرکز، ظهور بود. پی اقتصادی

اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد و صادرات 

محور بود که البته با دخالت مستقیم و 

 گرا به وجود آمد. های توسعه مدیریت دولت

دوره سوم، در واقع، دوره حاضر  -3

آمیز در دوره  است. در نتیجه توسعه موفقیت

های منطقه منابع  دوم، تعداد زیادی از دولت

نفس بیشتری، برای ایفای نقش و اعتماد به 

ای و جهانی پیدا  تر در عرصه منطقه قوی

اند. از یك طرف، این اعتماد به نفس  کرده

تواند باعث تشدید احساسات  می

ناسیونالیستی شده و منجر به به بروز 

طلبانه ارضی گردد. از طرف  تمایالت توسعه

آمیز اقتصادی  دیگر، پیامد توسعه موفقیت

د فشار در درون جوامع منطقه تواند تشدی می

سازی باشد که وضعیت  در جهت دموکراتیك

حاکم بر اندونزی و تحوالت آن کشور در 

های اخیر در این راستا قابل ارزیابی  سال

سازی  است. فشار درونی برای دموکراتیك

پیامد دو دهه توسعه اقتصادی و ظهور طبقه 

متوسطی است که برخوردار از آموزش بوده و 

ان مشارکت فعال در زندگی سیاسی خواه

 1خویش است. 
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سؤال اساسی در دوره سوم یا به عبارت 

این است که با توجه به  بهتر دوران حاضر،

پیامدهای توسعه اقتصادی سریع در منطقه و 

های بازیگران، این وضعیت  افزایش پتانسیل

آرامش نسبی تا چه زمانی دوام خواهد 

 داشت؟

دگمانی، ای است که ب آسیا منطقه

ای دیرینه  رقابت و حس ناامنی در آن سابقه

دارد. ناسیونالیسم، اختالفات سرزمینی، 

ای و پتانسیل ظهور هژمون  های هسته رقابت

توانند به عنوان عوامل بر  ای، می منطقه

نظامی منطقه عمل  - زننده توازن سیاسی هم

 کنند. 

به عنوان نمونه، در مسأله اختالفات مرزی، بر 

یای چین جنوبی و جزایر واقع در آن سر در

میان چین، برونئی، تایوان، مالزی، فیلیپین و 

هند ویتنام اختالف وجود دارد، چین با 

اختالف مرزی دارد، ژاپن و روسیه نیز با 

یکدیگر اختالفات مرزی دارند. به اینها باید 

مسائل بغرنج موجود میان چین و تایوان و 

 نیز افزود. نیز میان هند و پاکستان را 

مسأله قابل توجه دیگر، رشد بودجه 

های اخیر  نظامی کشورهای منطقه در سال

 است. 

برخالف دو دهه قبل که کشورها عمده 

منابع خود را بر توسعه اقتصادی متمرکز 

کردند، در چند سال گذشته مبالغ  می

هنگفتی صرف امور نظامی گردیده است که 

د در رشد چشمگیر بودجه نظامی چین و هن

توان مؤید این موضوع  ها را می این سال

دانست. بودجه نظامی چین و هند در سال 

های اخیر همواره از باالترین نرخ های رشد 

  2در جهان برخوردار بوده است.

 

دهی به  متغیرهای اصلی در شکل –ب 

 آینده محیط امنیتی آسیا 

 ظهور چین  -1

ظهور چین و پیامدهای محتمل آن در 

اخیر به دغدغه ای استراتژیك در  سال های

آسیا تبدیل شده است. این مسأله که 

خواهند با قدرت  بازیگران منطقه چگونه می

رو به افزایش چین برخورد کنند، شاید 

ترین سؤال درباره آینده محیط  پراهمیت

 امنیتی آسیا باشد. 

الملل،  از آنجا که در عرصه سیاست بین

یر قدرت حل و اختالفات نهایتاً براساس متغ

فصل خواهد شد، افزایش قدرت یك بازیگر 

عمده در منطقه، منافع بازیگران دیگر را به 

شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. اگر 

های  بپذیریم که توسعه چین در حوزه

اقتصادی، تکنولوژیك و نظامی ادامه خواهد 

تواند تهدیدات بالقوه  یافت، این امر می



 

 

400 

ایاالت متحده به مختلفی را متوجه منافع 

عنوان قدرتمندترین بازیگر منطقه و جهان 

 کند. 

چین به دلیل وسعت بسیار زیاد و هم مرز 

بودن با شمال شرق، جنوب شرق و جنوب 

آسیا، آسیای مرکزی و نیز روسیه، چنان 

شود  بازیگر ژئواستراتژیك بزرگی محسوب می

ای و جهانی  تواند بر منافع منطقه که می

 ات جدی بر جای گذارد. آمریکا تأثیر

های مستقیم و غیرمستقیم  چالش

ظهور چین برای منافع آمریکا را در چهار 

 توان بر شمرد:  حوزه کلی می

آزادی عمل نظامی ایاالت متحده  -1

 در شرق آسیا؛ 

نفوذ اقتصادی آمریکا در شرق آسیا  -2

 های آن؛ و زیر مجموعه

روابط سیاسی ویژه آمریکا با اغلب  -3

 یی؛های آسیا قدرت

تأثیر منفی بر اتحادهای رسمی و  -4

غیررسمی به عنوان شیوة مطمئن و مورد 

تأکید آمریکا برای گسترش صلح و ثبات در 

 . 3آسیا

افزون اقتصادی چین و به تبع آن  رشد روز

افزایش قدرت این کشور، باعث خواهد شد تا 

موقعیت استراتژیك خود را پیوسته  این کشور

وند اقداماتی برای باز تعریف کند و در این ر

حفاظت از منافع استراتژیك خود به عمل 

آورد، اقداماتی که می تواند به طور مستقیم و 

غیرمستقیم در چالش با منافع آمریکا و 

 . گیردمتحدینش در منطقه قرار 

بدین لحاظ است که محور سیاست 

خارجی آمریکا در منطقه آسیا، جلوگیری از 

را هژمون ای است، زی ظهور هژمون منطقه

قابلیت آن را دارد تا منابع اقتصادی و 

تکنولوژیك منطقه را در جهت اهداف خود به 

کار گیرد و بدین طریق منافع ایاالت متحده 

را با چالش جدی مواجه کند. از این روست 

های مطرح برای نقش  که در طیف استراتژی

آینده ایاالت متحده در آسیا، یکی از 

ن کشور را به عنوان های پراهمیت، ای گزینه

های  در میان قدرت« بخش عامل توازن»

گیرد. این استراتژی بیان  منطقه در نظر می

دارد که آسیا در جهت یك سیستم چند  می

قطبی دگرگون خواهد شد که در آن چند 

قدرت با اهمیت یعنی چین، روسیه، ژاپن، 

هند و شاید ویتنام، کره متحد و یا اندونزی، 

ا بر عهده دارند. این نقش های اصلی ر

سیستم چند قطبی برای آمریکا امتیازات 

مهمی در بردارد، از جمله اینکه آمریکا با 

توجه به فاصله جغرافیایی زیادش از منطقه، 

در صورت بر عهده گرفتن نقش عامل توازن 

های منطقه  بخش، از سوی هیچ یك از قدرت
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به طور مستقیم تهدید نخواهد گردید و این 

نوبه خود باعث خواهد شد تا ایاالت  امر به

دهی و تغییر اتحادها در  متحده در شکل

  4منطقه، از حداکثر انعطاف برخوردار گردد.

اما نگرانی پیرامون ظهور چین، مختص 

آمریکا نیست، بلکه برخی بازیگران منطقه نیز 

در این نگرانی شریکند. نگرانی ژاپن از 

ت افزایش قدرت چین یکی بدین لحاظ اس

که این افزایش قدرت به طور طبیعی منافع 

ژاپن را با چالش مواجه خواهد کرد و دیگر 

آنکه چین به دلیل افزایش قدرت  خود قادر 

خواهد بود نوعی روابط با ایاالت متحده برقرار 

کند که در نتیجه آن منافع ژاپن 

المصالحه قرار گیرد. تجدید نظر ژاپن در  وجه

ین امر است. ژاپن نیروی دفاعی خود مؤید ا

ای  در دراز مدت احتماالً نیازمند توان هسته

برای حفاظت از خود در برابر چین و کره 

 ای است.  شمالی به عنوان دو قدرت هسته

یك آلترناتیو دیگر برای ژاپن، رسیدن 

به نوعی توافق با چین به عنوان قدرت برتر 

در آینده منطقه است. این امر )رسیدن به 

درت برتر( در تاریخ مدرن ژاپن توافق با ق

دوبار اتفاق افتاده است. اول بار توافق با 

بریتانیا به عنوان قدرت مسلط در دوران قبل 

از جنگ اول جهانی و دوم توافق با آمریکا به 

عنوان قدرت مسلط بعد از جنگ دوم جهانی. 

طرف چینی نیز دالیل قوی برای رسیدن به 

مهمترین آنها چنین توافقی دارد که از جمله 

استفاده از ظرفیت تکنولوژیك ژاپن است که 

در سطح باالیی قرار دارد. حصول چنین 

توافقی، احتماالً بیشترین تأثیر منفی را بر 

نفوذ سیاسی و نظامی آمریکا در منطقه 

 5خواهد گذاشت. 

های  از سوی دیگر، برخی از دولت

منطقه احتماالً به سوی تقویت پیوندهای 

حرکت خواهند کرد. پاکستان،  خود با چین

تایلند، روسیه و شاید کره جنوبی. دراین زمره 

گیرند. پاکستان تالش خواهد کرد تا  قرار می

هر چه بیشتر از چین در برابر هند بهره 

 گیرد. 

روسیه در وضعیت فعلی چین را بیشتر 

داند  یك متحد بالقوه و یك شریك تجاری می

نی عمده با تا یك تهدید. روسیه در دو نگرا

 چین شریك است: 

 اقدامات ناتو در دیگر کشورها  -1

مخالفت با هر گونه طرح دفاع  -2

موشکی آمریکا، از بیم آنکه توانایی رقابت با 

آن را نداشته باشد و بدین ترتیب ارزش 

ای استراتژیك تهاجمی آن  های هسته سالح

 کاهش یابد. 

متکثر »به بیانی نظری، هر دو کشور در 

یا به عبارت بهتر رو به زوال  «کردن جهان
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بردن هژمونی آمریکا، منافع مشترك دارند. به 

عالوه، چین با خریدهای تسلیحاتی عمده از 

روسیه، به ادامه حیات صنعت تسلیحاتی این 

کند، ضمن آنکه هر  کشور کمك شایانی می

دو کشور نگران بنیادگرایی اسالمی هستند 

که تبلور آن سین کیانگ و چچن است. 

بنابراین، روسیه در کوتاه مدت ظهور چین را 

کند، اما در صورت  به عنوان تهدید تلقی نمی

احیای مجدد روسیه و خروج از وضعیت 

فعلی، احتماالً روابط چین و روسیه 

توان  آمیز خواهد شد. در مجموع، می رقابت

ای، نقش  گفت که اگر چه مسائل منطقه

روسیه بازی  –مهمی در روابط چین 

نند، در مقابل خواست دو طرف مبنی بر ک می

توازن قوا در عرصه جهانی، نقش چندانی بر 

عهده ندارند. برای نیل به این خواست و به 

ای در مقابل آمریکا، چین و  وجود آوردن وزنه

اتصاالت خود  احتماال درجهت تقویتروسیه 

  6.حرکت خواهند کرد

تایلند از ظهور چین نگرانی چندانی 

ا به لحاظ تاریخی، تایلند به چین ندارد، زیر

به عنوان تهدید نگاه نکرده است و نیز ادعایی 

پیرامون دریای چین جنوبی ندارد و از طرف 

دیگر، برخالف سایر جوامع جنوب شرقی 

های تایلند در این کشور  آسیا، جامعه چینی

اند. بر خالف تایلند، ویتنام در  ادغام شده

عنوان تهدیدی طول تاریخ همواره به چین به 

عمده علیه امنیت خود نگریسته است. تغییر 

رغم آگاهی رهبران  نگاه ویتنام به آمریکا، علی

این کشور از تبعات منفی این اقدام، نشان از 

 بدبینی آنان نسبت به چین دارد. 

ترین موضع در میان بازیگران،  جالب

احتماالً از آن کره جنوبی است. این کشور از 

تقویت روابط خود با چین به  1992سال 

پرداخت. دلیل عمده این امر، به دست آوردن 

قدرت بیشتر برای تأثیرگذاری بر کره شمالی 

است. چین به عنوان کشوری که تأثیرگذاری 

ای بر کره شمالی دارد و متغیر بسیار پر  عمده

اهمیتی در روند وحدت دو کره محسوب 

گردد، برای کره جنوبی، از اهمیت  می

های  ی برخوردار است. برخی از دولتآشکار

دیگر منطقه نیز از بابت چین و افزایش سریع 

اما از طرف دیگر از  قدرت آن نگرانی دارند،

اتخاذ مواضع ضد چینی هراس بیشتری 

 . 7دارند

در واقع، اکثر بازیگران منطقه و به 

خصوص همسایگان چین در واکنش به 

افزون قدرت این کشور، میان دو  افزایش روز

و یا « توازن»انتخاب کمك به برقراری 

اند.  با چین مردد باقی مانده« همنوایی»

اطمینان یا عدم اطمینان به آمریکا به عنوان 

عامل »یك متحد بالقوه و همچنین 
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ترین متغیر تأثیرگذار در  بنیانی« خشب توازن

انتخاب استراتژیك این بازیگران است. در 

توان گفت این موضوع که بازیگران  نهایت، می

خواهند با قدرت رو به   آسیا چگونه می

افزایش چین برخورد کنند، شاید پر 

ترین مسأله پیرامون آینده محیط  اهمیت

 امنیتی این منطقه باشد. 

 

 ره آینده دو ک –2

یکی از احتماالت مطرح پیرامون آینده 

منطقه آسیا، اتحاد دو کره و تشکیل یك کره 

متحد است. تشکیل کره متحد تحت هر 

عنوانی که صورت گیرد، محیط امنیتی آسیا 

را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. 

احتمال دارد این اتحاد پیامد فروپاشی رژیم 

اند نقش تو کره شمالی باشد. کره متحد می

مستقلی در منطقه ایفا کند، اگر چه نسبت به 

همسایگان خود یعنی چین، روسیه و ژاپن، 

 تر خواهد بود.  ضعیف

پتانسیل اصلی در هر سازش یا اتحادی 

میان دو کره، فشار برآمریکا برای برچیدن 

های نظامی خود در کره جنوبی خواهد  پایگاه

ی که به بود. در واقع بعد از اتحاد، اولین سؤال

کند، توجیه  ذهن افراد مختلف خطور می

ها  های آمریکاست. زیرا وجود این پایگاه پایگاه

و حضور آمریکا در کره جنوبی، برای دفاع از 

این کشور در مقابل کره شمالی توجیه پذیر 

است. از طرفی، اتحاد دو کره احتماالً موجب 

تشدید احساسات ناسیونالیستی و مخالفت با 

 ور نیروهای آمریکایی خواهد شد. ادامه حض

چین در حال حاضر از اتحاد دو کره 

کند، شاید به این انگیزه که حضور  دفاع می

نیروهای آمریکایی در کره جنوبی پایان یابد. 

چین حتی امید دارد که پیرو این اتفاق، 

های آمریکا در ژاپن نیز برچیده شوند  پایگاه

ده برای تا بدین وسیله امکانات ایاالت متح

مقابله با چین در صورت توسل این کشور به 

زور علیه تایوان، کاهش بیشتری یابد. چین 

احتماالً در تعیین چگونگی سازش یا اتحاد، 

کند. هر تصمیمی  ای را بازی می نقش عمده

پیرامون ادامه یا پایان حضور نیروهای 

آمریکایی به میزان زیادی بستگی به کیفیت 

 چین دارد. روابط کره متحد و 

کره متحد از چشم ژاپن به عنوان یك 

رقیب عمده و حتی یك تهدید امنیتی 

شود. یك کره متحد با توان  نگریسته می

ای و اقتصاد پیشرفته طبیعتاً نگرانی  هسته

انگیزد که به این امر باید  ژاپن را برمی

اختالفات تاریخی کره و ژاپن و همچنین 

ز افزود. از بهبود مناسبات چین و کره را نی

طرفی تشنج در مناسبات کره متحد و ژاپن، 
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آمریکا را به عنوان متحد هر دو کشور با 

 چالش سختی روبرو خواهد ساخت. 

کره متحد، روسیه ضعیف را چندان به 

عنوان یك تهدید امنیتی علیه خود محسوب 

نخواهد کرد. تبدیل شدن روسیه به تهدید 

که این  تنها در صورتی خواهد بود  امنیتی،

کشور به احیای اقتصاد خود دست زده و با 

افزایش توان نظامی خود بخواهد محیط 

اش را به شرق دور گسترش دهد. و در  امنیتی

نهایت اینکه آمریکا نخواهد توانست به کره 

متحد به چشم یك مؤتلف قابل اعتماد 

  8بنگرد.

 

 آینده هند و روسیه -3

 یکی از مسائل بسیار ابهام آلود در

منطقه آسیا این است که آیا هند خواهد 

توانست به رقابت اقتصادی با چین بپردازد تا 

 –در پرتو آن قادر به افزایش نقش سیاسی 

نظامی خود گردد؟ در قیاس با چین، هند از 

برخی امتیازات مهم برخوردار است که 

تواند در جهت توفیق این کشور در عرصه  می

ند در بخش رقابت اقتصادی به کار آید. ه

های باالیی  های پیشرفته از توانایی تکنولوژی

برخوردار است که با اتکا به نهادهای 

حاصل شده  آکادمیك پیشرفته این کشور 

است. برخورداری از یك سیتسم قانونمند 

برای حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی را 

توان در زمره این امتیازات محسوب  نیز می

 کرد. 

نظام سیاسی  ز هند، اما مهمترین امتیا

آن است که بر مبنای ساز و کارهای 

گردد و بدین لحاظ هند  دموکراتیك اداره می

از باز کردن درهای خود به روی دنیا، 

کند. برخالف چین، هند  احساس تهدید نمی

نگران تقویت پیوندهای خود با غرب نیست، 

بلکه معتقد است که این پیوندها به تقویت 

اش  کشور و رشد اقتصادیدموکراسی در این 

 کند.  کمك می

اگر توسعه اقتصادی و تکنولوژیك هند 

ادامه یابد، این کشور در جستجوی موقعیت 

بهتری برای خود در جهان خواهد بود. یکی 

های ممکن ومطلوب هند، تالش در  از راه

جهت به دست آوردن عضویت دائم در 

شورای امنیت سازمان ملل و برخورداری از 

خواهد بود، اما عدم پذیرش پیمان  حق وتو

ای از سوی هند،  های هسته منع تکثیر سالح

 یکی از موانع عمده در تحقق این هدف است. 

این در حالی است که چین در عرصه 

المللی نسبت به هند، از موقعیت بهتری  بین

برخوردار است، زیرا این کشور از اعضای دائم 

قدرت شورای امنیت سازمان ملل و نیز یك 

 –ای است. به طور کلی  پذیرفته شده هسته
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به جز روابط دوستانه با شوروی در دوران 

هند همواره گرایش به سوی  –جنگ سرد 

اتخاذ سیاست خارجی مستقل و دوری از 

ها داشته است. این امر در آینده و در  ائتالف

صورتی که هند بخواهد نقش بارزتری را در 

الملل بازی  منطقه و در عرصه سیاست بین

کند، دچار تغییر خواهد شد.مشارکت 

استراتژیك هند و آمریکا نخستین و 

 مهمترین در این مسیر است. 

هند برای برقراری موازنه در مقابل 

چین، نیاز به این دارد که با ژاپن، ویتنام و 

اعضای آسه آن که با چین بر سر دریای چین 

جنوبی  اختالف دارند، پیوندهای محکمی 

 ار کند. برقر

توان گفت که  در تحلیل نهایی، می

کیفیت روابط هند و چین که در نهایت تابعی 

های  از برخورداری این دو کشور از مؤلفه

ترین متغیر در تعیین  قدرت است، پر اهمیت

دهی به آینده محیط  نقش هند در شکل

  9امنیتی آسیا است.

تواند تأثیرات مهمی  توسعه روسیه می

 1990ی نهد، امری که در دهه بر آسیا بر جا

به عنوان یك عامل مهم در محیط امنیتی 

آسیا نادیده گرفته شد. متغیر روسیه، 

تواند به هر دو صورت روسیه ضعیف و  می

 روسیه قوی، تأثیرگذار باشد. 

تواند موجب  یك روسیه ضعیف می

ایجاد خأل در شرق دور این کشور شده و 

طلبانه  توسعهاحتمال دارد باعث بروز تمایالت 

از سوی همسایگان این کشور و همچنین 

طلبانه شود. در حالی  های تجزیه رشد گرایش

که احیای روسیه امکان دارد باعث ایجاد 

آلود میان این کشور با چین  های تنش رقابت

و ژاپن بر سر مهاجرت و موضوعات مرزی 

 گردد. 

منطقی است که روسیه در دراز مدت 

می و دموگرافیك در نگران عدم تعادل نظا

شرق دور خود باشد. جمعیت روسیه در شرق 

های مسکو  دور این کشور به لحاظ قطع یارانه

رو به زوال است و شهرهای این منطقه در 

حال رخوت و رکود هستند. این در حالی 

است که در آن سوی مرزهای این کشور، 

جمعیت عظیمی با پویایی اقتصادی روزافزون 

های شمالی وجود  زمیندر منچوری و سر 

دارد. این عدم تعادل باعث خواهد شد چین 

در دراز مدت فشار زیادی به لحاظ سرزمینی 

به روسیه وارد آورد. یك نمونه از آن را 

توان مهاجرت گسترده و غیرقانونی  می

ها  به درون این سرزمین 1993ها در  چینی

آسیای کاالهای  ذکر کرد. از طرفی، ورود سیل

مت چینی به منطقه شرق دور ارزان قی

روسیه باعث خواهد شد تا در آینده، بازرگانان 
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اما نقش   چینی، اگر نه نقش مسلط،

پراهمیتی در زندگی اقتصادی این منطقه 

 بازی کنند. 

کیفیت روابط روسیه با ژاپن نیز در 

آسیا حائز   دهی به آینده محیط امنیتی شکل

اهمیت است. اگر روسیه و ژاپن بر سر 

های اختالفی )عمدتاً جزایر کوریل(  رزمینس

تواند باعث افزایش  توافق کنند، این امر می

تعامالت اقتصادی میان آنها گردد و 

گذاری ژاپن در روسیه و به خصوص  سرمایه

منابع طبیعی شرق دور این کشور را عملی 

 سازد. 

بندی پیرامون نقش  به عنوان جمع

توان  می روسیه در آینده محیط امنیتی آسیا،

گفت که اگر روسیه ضعیف بماند، محتمل 

است که روابط خود را با چین هماهنگ سازد 

و این کشور را به عنوان راه اصلی تعامل با 

آسیا انتخاب کند، اما در صورت احیای مجدد 

آلودی میان  های تنش روسیه، احتماالً رقابت

های عمده منطقه آسیا، به  این کشور و قدرت

ر سر افزایش حوزه نفوذ در خصوص چین، ب

  10خواهد گرفت.

 جمع بندی:

توان  میبا عنایت به بحث فوق الذکر، 

گذاره های ذیل را پیرامون روندهای محتمل 

 در آینده امنیتی آسیا بیان داشت:

خیزش آسیا تازه آغاز شده است  -1

ای در آسیا بتوانند در  های منطقه واگر قدرت

کنند، عین ادامه رشد، ثبات خود را حفظ 

تواند ادامه  ها می این رشد سریع برای دهه

یابد. ادامه این رشد در عین ثبات باعث تغییر 

توزیع قدرت و چینش بازیگران در عرصه 

 الملل خواهد شد.  سیاست بین

تغییر توزیع قدرت در سیاست  -2

های آسیایی باعث  الملل به سود قدرت بین

خواهد شد تا در آینده این کشورها نقش 

های  مهمتری در تعریف یا تغییر مؤلفه بسیار

 المللی بر عهده گیرند.  نظم بین

در چینش آینده بازیگران در آسیا،  -3

تواند نقش مرکز را بر عهده گیرد.  ژاپن نمی

این نقش احتماالً به وسیله چین یا هند ایفا 

خواهد شد. در واقع، کیفیت روابط این دو 

دهی آینده آسیا نقش  غول در شکل

 تی خواهد داشت. پراهمی

انتخاب استراتژیك آمریکا در آسیا،  -4

جلوگیری از در غلطیدن این منطقه در ورطه 

ثباتی است. در واقع، آمریکا از  آشوب و بی

توهم مدیریت هر مسأله امنیتی در آسیا 

کند فقط مسائلی که  بیرون آمده و سعی می

 ،ثبات کردن منطقه را دارند سیل بیپتان

 مدیریت کند. 
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به لحاظ احساس ناامنی از  ژاپن -5

سوی چین و کره شمالی، احتماالً به سوی 

تقویت سریع توان نظامی و رفع 

های قانونی مربوطه گام برخواهد  محدودیت

 داشت. 

درگیر   برخی از کشورهای آسیایی -6

در اختالفات سرزمینی حاد و همچنین 

های  فشارهای مختلف داخلی از جمله نظام

ای قومی، ه سیاسی متصلب، درگیری

نهادهای مالی شکننده و فساد فزآینده 

هستند. این عوامل پتانسیل ایجاد بحران 

درداخل و صدور این بحران به عرصه روابط 

 خارجی این کشورها را دارند. 

های کوچك شرق آسیا  دولت -7

اقتصادهای خود را در شبکه عظیمی از 

گذاری وارد  های تجاری و سرمایه پیمان

ف گذشته، نه ژاپن و آمریکا، اند و برخال کرده

 بلکه چین در کانون این شبکه قرار دارد. 
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