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   وجوه ما لی امریکا، دوالر پول مروجحسب معمول ویا بر اساس   : اول قسمت      

به    امریکا  ویا تخصیص بودجوی برای مصا رف  نظامی پنتاگون  و ایاالت  متحده 

ی  بیدون درنظر داشت وجوهه عظیمی برای تامین امنیت ملی  و شکل  مشترک وجمع

  انرژی و زارت  متحده امریکا همچو وزارت   نهادهای  مربوطه دفاعی  دولت ایاالت

  ( 927)جمعاً   مبلغ   تا د یهخزانه داری  ودیگر آژانس ها ونهاد های ضمیموی  دفاعی 

هزینه  ازتمام  مجزا   این مبلغو،شدبوداختصاص داده (3100)بیلیون  دوالر  برای سال

برای مطالعات     ومستقر درلندن   بین المللی  مستقل  موسسه.  استبوده دیگر ی های 

امریکا را    متحده   ستراتیژیک   براورد  هزینه های  ساالنه ای  نظامی دفاعی  ایاالت

کل هزینه های    شتر ازکه بی  بیش   از یک  تریلیون دوالر  تخمین  زده است ، مبلغی 

کشور میباشد یا به عباره دیگر این مبلغ بیشتر  از آن مبلغ می (  23)مربوط به  دفاع از 

این  مبلغ  بیشتر ا ز   ویا  نمایم  جمع   باهمکشور را (  23) باشد که اگر بودجه دفاعی 



                                                                                      .تولید  ناخا لص  داخلی اغلب کشورها میباشد 

امریکا را تشکیل   متحده  ایاالت  بودجه دفاعی%(  01)بودجه رسمی دفاعی چین        

نهاد های دیگر ضمیموی  ای تخصیصه وجوه باکه بیلیون دوالر،( 71)یعنی مبلغ ، میدهد

 بیلیون  دالر( 000)درطول یک سال جمعاً مبلغ و تورید سالحهای مورد نیاز برای دفاع 

ارقام مکمل  مقامات ذیصالح دولت چین با وجود آنکه  بودجه دفاعی کشور چین میباشد 

که چین  به  گفت   ، پس در زمینه میتوانبویژه ای بدست نشر نه سپرده اند موارد را در

یل  مسا برای را ناچیزی   یک مبلغده امریکاتناسب  بودجه دفاعی ساالنه ای ایاالت متح

نظر پیشرفت های تکنالوژیکی  سالح ومهمات وطبعاً که ازاعی  اش تخصیص  میدهد دف

                                                           .در عقب قراردارد نسبت به ایاالت متحده امریکا   جنگی

د  تامین   در صد  همواره نامیک اش  چین  امروز  بتاسی  از رشد  اقتصاد  پویا ودی     

پنتاگون    اکنون  دلیل   بر میدارد  وبه همینحاکمیت  منافعی  ملی اش  قدم های استوار 

دشمن    این  ومیخواهد  که  مینماید تصویر جدید «دشمن  »ذهناً چین را  به صفت  یک 

بویژه که  نوظهور را با  دشمن قبلی  اش که به تصور پنتاگون  اسالم بود  تعویض نماید 

تصمیم اتخاذ   نمودند  تا  اگر (  3110)اداره بوش چینی بعد از رخداد   یازدهم  سپتمبر 

سطح  بین  بتوانند  بعد ازجنگ سرد که با اتحاد شوروی داشتند  پیگیری پنتاگون  را در 

ایاالت  می  ید  نظا ،  برخورد جدیند  لی  به حیث یک قدرت اصلی وکلی توجیهه نماالمل

  امریکا  متحده امریکا در برابر چین با وجودیکه هیچ تصوری مبنی بر تهاجم چین  علیه 

وآن اینکه  تصمیم  گرفته  نمیکندولی پنتاگون را تصور دیگری درسر است درذهن خطور

بد ین  وآنده گی های الزم را روی دست گیرد اما  می اش ظان تا  به وضیعت  تهاجمی 

دارد که ازنظر  اقتصادی  وجغرافیایی سیاسی در سطح  که کشور چین  عنقریب تصور 

.                                                                   جهان به یک قطب مستقل نیرومند مبدل گردد 

ایاالت متحده امریکا  نظر به  : جدید«دشمن » تصوردرچین  :ما دکتورین اوبا

پس از تقریباً دودهه  غفلت از منافع اش  درشرق  آسیا  سرانجام  اداره ګفته ای خودش 

اعالم نمود  که آن اداره ویا دولت  میخواهد درسیاست خارجی (  3100)اوباما در سال 

جه سیاسی  ونظامی خود  را بمنظور جلب تو( چرخش محوری ستراتیژیکی )خود  یک 

وقیعت دارد  بوجود درآسیا  واوقیانوس آرام  بویژه در جنوب آسیا  جایکه درآنجا چین م

پدر جغرافیایی ی ازصفحات کتاب های کالسیک دریک(محورستراتیژیک)اصطالح .آورد

چنین توضیح گردیده (  Sir Halford Makinder)سر هالفورد مکندارسی  بریتانیا  سیا

( محوری ستراتیژیکِی )نشان ساخته که شوروی وبعداً چین دوقدرتبارها  خاطراو:است 

اند که ازنظر موقیعت جغرافیایی وازنظر جغرافیایی سیاسی  همچو دژ نیرومند  در تقابل 

ایاالت متحده امریکا   ژمونیلف  سرسخت  همخا ( 0721)انگلو ساکسون  وبعد ازسال 

                                                                                                      .در منطقه میباشند 



صریحاً دکتورین عمومی تهدید جدید نظامی اش ( 3100)دولت  اوباما  در ماه اخیر سال 

را درپی شکست اردوی امریکا درعراق وافغانستان تعریف نمود اودرمدت زمان سفرش 

  "0" .ترلیا  از روی دکتورین جدید نظامی اش پرده برداشت به  شرق دور در اس

                                                                                  
                                                                                                              

                                         

درجهان    توان وقدرت هستوی  بیشتر بادرنظرداشت   :اوباما بعداً  در استرلیا کفت  

رپیشرو داریم  چنین د  در قرنی که  میتوان راوبرخی از نیمی بشریت مسکون در آسیا 

دامن زده  خواهد شد ویا   ا ینکه   اختالفات  ایا دراینجا  بهکه  یابی کرد ویا ارز تعریف 

دراینجا همکاریهای متقا بل جوانه خواهد زد ، من بصفت  یک  ریس  جمهور   میخواهم 

تصمیم گیرم  که  دراین  بخش  ازجهان  یعنی  برای  کشورهای  اوقیانوس  آرام آنچنان 

یعنی  دولت  ایاالت  متحده  امریکا  بتواند  که اداره من ستراتیژی را طرح وتدوین نمایم 

طورهرچه گسترده تر  وبرای  مد ت  طوالنی  این منطقه  را  درآینده ها شکل وشمایل 

بهتربدهد روی این منظورما پالن داریم  که برای حضور قوی نظامی خود  درین منطقه  

اینجا  که از ردرا خصیص بدهیم  ویک پروژه مختص بفردیک بودجه قابل مالحظه را ت

درت  نمایم   وبغرض حفظ  هرگونه تهدید مبرا باشد ایجاد  نمایم ودرراه تامین صلح  مبا

                .باشیم  وتامین  منافع ثابت خود درمنطقه  خواهان حضور دایم و ثابت خود 

هد  متحده امریکا باداشتن یک قدرت ثابت ومستقر دراسیا واوقیانوس آرام  میخواایاالت 

داشته باشد  چنانچه همین اکنون   ایاالت متحده امریکا در پی  نوسازی   دراینجا حضور

تر  هرچه گسترده تر ونیرومند میخواهم بشکل   ما. میباشد دفاعی اسیا واوقیانوس  آرام 

شبهه جزیره کوریا وهمچان باحضور نیروهای بیشتردر جنوب  دایمی در جاپان وحضور

پیش آمده   من باور دارم  که دراثر مساعی مشترک  بمقابل چلنج های  .شرق آسیا باشیم 

ما میتوانیم  مقابله همه جانبه   بنمایم  ودرتا مین ونگهداری امنیت  بخصوص درجنوب 

                                   "3"  .دریای چین دست اوردهای قابل مالحظه را نصیب شویم 

تفنگداران    نحبگان( 3111)اصلی سفر اوباما را به استرلیا اعالم جابجا سازی  محور

زی درعین زمان موا و دریای امریکا  در سرزمین استرالیا واقع درشمال  منطقه داروین

کوکوس  درقلمرو به آن به ارتباط گزمه وپروازهای هواپیماهای بیدون سرنشین درجزایر



طرفین  مذاکره  بحث و اجندای   س هند از فاصله های دورونظارت بر اوقیانواسترالیا  

رسیدند که نیروی هوایی ایاالت جانبین به این توافق  همچنان .تعهد نا مه را تشکیل میداد

متحده امریکا میتواند از میدانهای هوایی  استرالییا  برای  پرواز های خود  استفاده  همه 

تحده امریکا  بیدون کدام قید وشرط در اوقیانوس جانبه بنماید وکشتی های بزرگ ایاالت م

شهر واقع )هند  گشت زنی نماید واز پایگاه نیروی  دریایی آن  کشور در خارج از پرت 

    .به سواحل غرب کشور دررفت وآمد باشد واز آن  مستفید گردد( درجنوب شرق استرلیا

وزیر دفاع بریتانیا   ( Phillip  Hammond)لیپ هاموندف  : چینپنتاگون ازهدف 

درواشنگتن به همه اعضای کشورهای  اروپایی ( 3103)طی سخنانش درماه جوالی سال

یر  جدید  سیاست  اعضای محترم ناتو تغ:پیمان ناتو  به صراحت لهجه اعالم نمود وگفت 

تحده امریکا درمنطقه اسیا  واوقیانوس آرام  مستقیماً به نشانه گیری  چین  دفاعی ایاالت م

اهمیت    افزایش » : چنین افزود   فلیپ هاموند  دراین مورد  سروصورت گرفته است ،

ستراتیژیک منطقه آسیا واوقیانوس آرام نیازهمه کشورهای عضو میباشد  وتامین این نیاز 

بویژه از آن جهت از اهمیت بسزای  برخوردار میتواند باشد که ایاالت متحده امریکا  به 

ذکره در وضیعت استراتیژیک دفاعی این منطقه مهم  با درنظرداشت ارتباط  منطقه ء مت

اینکه چین در آینده ها  بعنوان یگا نه قدرت جهانی  عرض اندام نکند  به دور ازنگرانی  

 زدوخورد درمنطقه  آسیا واوقانوس آرام   تغیری را در استراتیژی دفاعی خود درمنطقه 

یی پیمان ناتو  ازاین اقدام بجا وبوخت  ایاالت بوجود آورد  بدین جهت  قدرت های اروپا

متحده  امریکا  که  به  نمایند گی  از اتحاد اروپایی  خود  کمر همت  ببست  وبه تدوین 

                                                                       ".   2."همچو ستراتیژی  نوین  داخل اقدام شد  تشکر  وقدر دانی را بجا آورد 

همانطوریکه پنتاگون  اکثر عملیات ها وفعالیت های خودرا عندالموفع گسترش میدهد       

جدید   بمراتب    سربازان ماهر ایاالت متحده امریکا درین منطقه( 3111)جا بجا سازی  

                                                                                  . نشانی عمیق  ازین امر است 

چین   ارتش  وضع به ارتباط  اش  ساالنه   درگذارش (3100)پنتاگون دراوگوست سال  

کشورچین همین اکنون  یک فاصله ای کلیدی تکنالوژیکی بسته ای » :اینطور اظهارنمود

ول امور دفاعی  برای   وزیر  دفاع  ایاالت متحده امریکا   مس  وازجانبی  معاون  «دارد 

که صلح  ودامنه : طی یک صحبت خبری اش گفت (  Schiffer) اقای میخایلشرق آسیا 

اعتقاد ما به آن کشور این مجال و فرصت را میدهد  که  ای  سرمایه گذاری های چین به

توازن  نظامی منطقه را  برهم زند  ش ظامی افراهم آوری توانایی های  نبه خاطرادامه و

 واشتبا را فزونی بخشد  ودربی ثباتی را درمنطقه بجای رساند که خطرابتال به سو تفاهم 

 اودراشاره به  نوسازی "..2"فرجام شاید که زمینه ای تنش های منطقوی را مساعد سازد

عت چین  به روی وتوسعه صنشو Sukhoi su- 35 fighterاپی نمودن هواپیمای نوع وک

ازقابلیتهای جدید روزافزون آن کشور  چینی ( J20)ساخت هواپیماهای جنگی نوع ارتباط 



متحده  ایاالت   ید  فعالیت های نگرانی اش رااظهار ودرپاسخ این  قابلیت های چین  تشد

   اقای شفر همچنان  در اشاره به  فعالیتهای فضایی وکمپیوتری  . را مطالبه نمود   امریکا

چین امروزی  به سرعت چشمگیر درحال توسعه وانکشاف برنامه :  چین   افزود وگفت 

های کثیرالوجوه  و چند  جانبه اش  وآنهم بمنظور ارتقای توانایی  هایش درجهت  محدود 

وجلوگیری  کردن  دارایی های فضای اش  که مبادا  درزمان  بحران  وجنگ  به د ست 

.                                                                                  "1." میباشددشمنان ورقبایش  درنیفتد  

ایاالت   جزیات  ستراتیژی  نبرد   : هوایی ودریایی پنتاگون نبرد : قسمت دوم

متحده امریکا درجنگ های آینده مبنی بر شکست چین  طور مشرح  فلتر ودر مطبوعات 

انعکاس وانتشاریافته است  یعنی « همه نبرد دریایی » ایاالت متحده امریکا در تحت نام 

در تحت همین نام یورش وتهاجم هم آهنگ تمام جزوتامهای نظامی ایاالت متحده امریکا 

ضربت  وهای هوایی  با پرتاب بمب ، زیر دریِایی  و با وارد  نمودن  اعم از  تهاجم نیر

در یک   موشکی چین  و سیستم فلج کننده بر سیستم  نظارت رادرها  از فاصله های دور

داشت  پالن با درنظر ".6" .طرح وتدوین گردیده است زمان وآنهم بشکل سریعاً تهاجمی 

تاگون بیدون سروصدا به استقرار وجابجاسازی  ستراتیژیک قبالً طرح شده همین اکنون پن

در ژاپن ،  تایوان ،  فلیپین ،   ویتنام   نیروهای  دریایی  وحضور نیروهای هوایی  خود

ودر سراسر جنوب دریایی چین  واوقیانوس  هند  اقدامات  الزم وضروری  را  یکی پی 

زمینه   ی دریایی استرالیاوازسوی دیگر  ارتش  واستقرار نیروها  دیگر انجام داده است 

چین  رسیدن به نقاط ستراتیژیک رنظامیان ونیروهای ایاالت متحده امریکا را داستقرار  

 نجانبه مساعد ساخته است  وای  همه  هند اوقیانوس  و به بخش جنوب دریای چین  وبه 

  آزادانه ای گشت وگذر حمایویانگیزه   باعث استرالیا  مساعد ت نیروهای ارتش دریایی

اقیعت امر  وضع گردیده  که درو ناوگان امریکا درتنگنای  ماالکا  و جنوب دریای چین

نیروهای ایاالت متحده  امریکا  قرارداده است که این نیروها میتوانند مساعد را بدسترس 

به قطع مسیرهای  ستراتیژیک نفت چین بپردازند  ویا حتی میتوان گفت  که زمینه کامل 

                                                                .   ندسازعلیه  آن کشور فراهم  وتعارض را    تهاجم

جنگ هوایی ودریایی  امریکا علیه چین در آن است  که امریکا بتواند درقدم منظور از    

پردازد  وسیستم وبعداً به ضد حمله ای چینایی ها ب  اول درمقابل تهاجم چین مقاومت نماید

مغلق راداروموشک های چین را بکمک نیروهای دریای خودازکشتی های بدور نگداشته 

                                                                                                        “9„. شده اش ازخط ساحلی  چین خورد وخمیر نماید

ایاالت متحده امریکا : ایاالت متحده امریکا علیه چینجنگ دریایی وهوایی   

،  در نظر دارد   که پروازهای  برعالوه جا بجا سازی  تفنگداران  اش در شمال استرلیا

دور برد  هواپیماهای بیدون سرنشین  خودرا  بمنظور نظارت   نیروهای  نظامی امریکا 

واوقیانوس هند   رلیا بکار اندازدازجزایر کوکوس از فاصله های دور واقع در قلمرو است



.  خود داشته باشد تحت کنترول  تی دارد  اهمیت حیا  نظر ستراتیژیک  هطقاز ن  را  که

 یا را برای پروازهای میخواهد  که میدان های هوایی استرلهمچنان ایاالت متحده امریکا 

تحت کشتی ها ور   وگذ  ید  گشت خود  بکارگیرد  وبه تشد  نظامی  جنگیهواپیماهای 

واقع در « پرت»البحری های خود  با استفاده از  پایگاه  نیروی دریا یی  بیرون از شهر 

                                                                                          ".  8."بپردازد  سواحل غرب  استرلیا

راتیژیک  پنتاگون ضد چینی را در  جنگ های  وآن اینکه مهندسی ست قابل تذکر است     

هوایی دریایی مارشال اندریو دیزاین وطرح نموده است  مردیکه  در انکشاف  وپیشرفت  

سال نقش افرینی  کرده  این ( 21)وشکل گیری ستراتیژی جنگ های پنتاگون برای مد ت

دانش اموزانی  رتبه مارشا لی داشت دیگ چینی و  رامسفلد ( 0781)جنرال که در سال 

به ترویج یک ایده  که برای بار اول  ( Marshall Andrew)مارشال اندریو "  7"بودند 

بعداً  ریس (  Marshall Agarkov)توسط  مارشال نیکوالی اگارکوب( 0783)درسال  

  Revolution)ستاد ارتش  اتحاد جماهیر شوروی  تحت نام  انقالب در امور نظامی  

in Military Affair ) ابداع گردید ه بود استفاده نمود  ودرانکشاف ستراتیژی جنگ های

پنتاگون از آن کار گرفت ونقش افرینی نمود  این  مارشال  متجرب امریکایی  که امروز  

سالکی اش رسیده تا هنوزمیزکار ش درپنتاگون جا بجا واز نفوذ وصالحیت ( 70)به سن 

                                                                                                       .عام وتام برخورد دار است 

با درنظرداشت تذ کرات فوق   آنچه که  مارشال اندریو از انقالب  در امور  نظامی        

انقالب درامورنظامی  عبارت :)تعریف بعمل آورده است یکی ازبهترین تعریف ها میباشد

تغیرعمده ءچرخشی درماهیت جنگ ودر مورد  کاربرد  خالقانه ای از تکنا لوژی  ازیک 

جد ید یکه توام با تغیرات اساسی وبنیادی دردکترین نظامی ومفهوم عملیات وسازماندهی 

تغیر اساسی  درکرکتر   یعنی  که با مراعات  تذکرات فوق زمینه را برالی .( باشد میباشد

                                                                                  ".7"یسر سازد ونوع عملیات های  نظامی م

این مارشال اندریو بود  که وزیر دفاع ایاالت متحده امریکا اقای  رامسفلد و جانشین او    

اقای  رابرت گیت را متقاعد ساخت  که موشک های بالیستکی  را بمنظور دفاع و تامین 

منافع ملی ایاالت متحده امریکادرلهستان، جمهوری چک ، ترکیه و ژاپن بخاطر  درنظر 

اقل  رساندن تهدید هسته ای  بالقوه ازسوی روسیه  جابجا سازند  داشت ستراتیژی  به حد

وازتعرض وتهد ید چین الزم پنداشته میشود که موشک های  بالیستیکی  را با ید درژاپن 

                     .                                                                                                          مستقر ساخت

مارشال اندریو  درماه جنوری  : مرواریدی ستراتیژی پنتاگون نخ:   قسمت سوم

  درتحتدفاع اقای رامسفلد ء داخلی رابه وزیرطبقه بندی شده  یک گذارش« 3111) سال

که بعدْا ګذارش به بیرون درزکردمحتوی پیشکش نمود« آینده ای انرژی درآسیا » عنوان

که درمتن این گذارش چنین  تذکر به نشررسید  درواشنګتن ُپستین گذارش ومتن  کامل ا



توضیح    چنین«  رشته ای ازمروارید»اصطالح  ستراتیژیک اختراع» : بعمل آمده بود 

منافع   علیه ید  تهد  ویا قاره ای آسیا   چین در قلمرو  درحال گسترش  ید تهد) شده بود 

                                                                                                                ".  00"(.ستراتیژیک ایاالت  متحده امریکا میباشد 

درگذارش داخلی پنتاگون چنین ادعا شده  که چین  درحال ایجاد  روابط ازسوی دیګر      

ازطریق  امتداد خطوط دریا یی ازشرق میا نه تا جنوب دریایی  چین میباشد   استراتیژیک

واین خود نشاندهنده ای موقیعت دفاعی  وتهاجمی  چین برا ی حفاظت  ازمنافع انژی اش  

پنداشته میشودوازجانبی این  خطوط  درعین زمان  برای نیل  به اهداف  امنیتی اش  نیز  

                                                                                              .            میتواند  باشد

بارنخست درپنتاگون «  رشته ای مروارید» گذارش مارشال اندریو زیر نام ستراتیژی    

مورد استفتده قرارگرفت و چنین پنداشته  شد  که  این  یک  اصطالح  امریکایی است نه  

                                                                                                        .صطالح چینایی یک ا

رشته ای » در راه انطباق  ستراتیژی اش زیر نام که چین همین اکنون درګذارش امده    

  ق میانه تا بخش  جنوبیازشرامتدادوتامین ویا تحکیم  روابط دیپلواتیک اش به « مروارید

گوادربلوچستان  پاکستان بندرساخت یک پایگاه جدید دریایی واقع درچین میباشدکه شامل 

راه اندازی یک  ویا   ساختدر راه  « پیکن»که بوده ودراین گذارش همچنان آمده است 

درگوشه ءجنوب غرب این کشوردرجوار ونزدیک خلیچ  گلدان استراق سمع الکترونیکی

وسته  گشت وگذر تمام کشتی ها را درتنگنای هرمز ودریای فارس میباشد  طوریکه این پُ 

                                                                   ".03"عرب  تحت نظارت وکنترول خود قرار میدهد 

ندی شده ای مارشال اندریو  درامتداد خط ازشرق میانه تاجنوب گذارش داخلی طبقه ب     

ستراتیژیک دیگر به گرمی  مورد توجه قرار « رشته  ای مروارید های» چین از طرف 

                                                       : را میتوان ذیالً توضیح نمود  این امتداد خطی که. گرفت 

 یګیر روابط ومناسبات خودرا با دولت بنګله دیش توسعهپچین بشکل : با بنګله دیش -۱

هر چه   نګ چیتیکا در کانتینری بندر  یک  با اعمار را   روابط  واین  میدهدوگسترش 

بنگله دیش ، وازجانب دیگر چینایی ها  همه جانبه  درتالش اند  تا در  مستحکمتر ساخته 

.                                                                      وگسترش نیروی دریایی خویش  نایل آیند   به اهداف تجاری

چین در صدد توسعه مناسبات نزدیک خود بارژیم نظامی برمه در رنگون  : با برمه  -3

گنای یک ماهواره درتن  را توسط  شت بهتر شدن روابط اش  راهی میباشد وبا درنظر دا

نفت وارداتی چین عبورمیکند    فیصد ( 81)تنگنا   طریق این  ماالکا کشوده است  که از 

 برمه گرچین  همین  اکنون  درحال  ساخت  قرارگاه  ویا  پادگان  دریایی درجانب دیواز

اطالعات الکترونیکی درجزایر واقع در خلیچ  بنگال ودر نزدیکی جمع اوری وتاسیسات 

چین  همچنان عمالً  دریک اتحاد نظامی  به ملیاردها دالر  رژیم . شد میبا تنگنای ماال کا

                                                                                                                                                                                 .نظامی ویا اردوی برمه را کمک مینما ید 



با کمبودیا   توافقنامه ء  نظا می  «  3112»چین  در ماه  نومبر  سال   : با کمبودیا -۳

ببست که بتاسی ازاین توافقنامه کشور چین متعهد گردید تا نظامیان  آن کشور را تریننگ 

نماید و  ومهمات ضروری نظامی رادر اختیار  آنها  قراردهد  یعنی   آنها را درین بخش 

به احداث خط ریل  ازجنوب چین تا دریا مبادرت ورزد                           مجهز سازد  وهم تعهد سپرد که

فعالیتهای چینایی ها مبنی بر ادعای ارضی درمنطقه نسبت به :  دریایی جنوب چین -2

گذارش حاکی   کمتر میباشدحفاظت ویا انکار حمل ونقل  تانکرها ازراه جنوب دریا چین 

رونق دهد ونیروهای موردنظر تاسیسات نظامی اش را قهدرمنطازآنست که چین میخواهد

سرزمین اصلی تا جزایر هاینان  باشد  از  نظامی خودرادرمنطقه مستقر سازد تا توانسته 

روژه نیروی دریایی وهوایی خودرا تقویه نمایُد چین  همچنان   دراین اواخر  دست  به پ

اهد حضور خودرا ازطریق اعمار یک فرودګاه نظامی در جزیره چوبی زده است ومیخو

.                                        سیستم عامل های حفاری ویا تفحصات نفت  در اوقیانوس ها افزایش دهد 

ملیارد دالر به احداث کانال درسراسر ( 31)چین درنظردارد تا به صرف  : با تایلند -1

گنای ماالکا دورزند ،وبا ساخت تنگه ءناحیه جنوبی بپردازدتا ازین طریق  کشتی ها درتن

واحداث این کانال بتواند تسهیالت بندری رادرآن تنگنا فراهم آورد ، درگذارش امده است  

( 0771)در جنوب آن منطقه طی سال مستقرکه یک فرمانده نظامی ایاالت متحده امریکا 

اندریو را به مقامات ذیصالح نظامی مارشال  گذارش یک گذارش طبقبندی  شده ء مشابه

ایاالت متحده امریکا تقدیم نموده وآن مقامات راازتالش وتجسس چینایی ها مبنی بر  پیاده 

کردن تسهیالت تجارتی دربندر مذکور بمنظور کنترول ازدادوستد به سطح جهانی اطالع 

ه با داشتن همچو بندر  داده ویادهانی نموده بود که چینایی ها  توان آنرا درخواهند یافت  ک

                                               " .  02."نقاط مهم ستراتیژیک  تجاری را وقتاً فوقتاً کنترول ویا مسدود سازند 

پنتاگون   و دولت  ایاالت  متحده  امریکا   عملکرد   اهمیت  :قطع نخ مرواریدی

درآن است که ایاالت متحده ( 3111) سال   بادرنظرداشت  گذارش هد فمند  ارایه شده ء

امریکا درتقابل  تالش های چینایی ها مبنی بر دفاع وتامین امنیت انرژی شان  از طریق  

با مداخله دو مرحلوی  ایاالت متحده امریکا در برمه و «  رشته ویا نخ مرواریدی»این  

                                                                             .   مواجهه به موانع گردید( 3119)میا نمار  طی سال 

مرحله ء به اصطالح انقالب زعفران بود ومنظور ازین دیگرگونی  ایجاد  :مرحله نخست

( CIA) سیاه  بی ثباطی توسط  وزارت امور خارجه امریکا به حمایت سازمان  اطالعاتی

مللی اعمال ودرکانون توجه بین ال رسید  انجام  به  که  بود   «3119» سال   طی امریکا 

 منظور ، داده شد  بشکل درست آن انعکاس( Mayanmar)میانماردیکتا تورمنشا نه ای 

وهدف امریکا ازاین بی ثباتی درآن بود تا چین را به حیث یک کشورستراتیژیک  منطقه  

نماید، پس ایاالت   تجرید  کشورها یگر  ازتمام روابط  اقتصادی درسطح بین المللی از د



بیدون هر گونه تانی زمینه  را برای اقدامات  قبالً طرح شده  اش  مساعد  متحده امریکا 

(  Kunming)ساخت وجلو اعمار وساخت وساز خط لوله نفت وگاز چین را از کونمنگ 

   (Burma)تا  سراسر   جاده قد یمی برمه  (Yannan)چین  درجنوب غرب ایالت  یانان 

                                                                        . در میا نمارو تا  خلیچ بنگال درهند  وبنگله دیش درشمال  اوقیانوس هند گرفت

تنگ  دروابستگی های تنگاختن  جبری رهبران نظامی  برمه راازسوی دیگروادار سا    

ده  ومصمما نه دانست که نظا میان  میانماررا  وادار به به چین میتوان عامل تحریک کنن

های کشور شان را برخ  جهان غرب بازنمایند ،  وازه تصمیم نمود تا ازلحاظ اقتصادی در

متحده امریکا   ایاالت  ناشی ازتحریم های اقتصادی آنها اعالم کردند که افزایش نرخ بهره

روی این دلیل  ریس جمهور برمه  ست اسیب بزرگ  اقتصادی  به کشور شان رسانیده ا

( Aung  San Suu Kyi) اونگ سن سوچی  به آزادی(  Thein  Sein)اقای  تاین ساین 

واورا با   مخالف اش ازحصرخانگی وتحت  حمایه ءایاالت متحده امریکا توافق می نماید

بات  به دفتر انتخا  درانتخابات اش  نامزادی   حزب مربوطه اش اجازه میدهد که غرض

امریکا هیالری   مراجعه نماید  ودرآزای آن وعده های وزیر امور خارجه  ایاالت متحده

کلنتون را مبنی بر سرمایه گذاری های آن کشور جلب  وامکانات  کاهش ویا رفع  تحریم 

                                                                                             ".02."های اقتصادی  ایاالت متحده امریکا را  از آن خود سازد 

 برمادرشرکت های بزرگ  ایاالت متحده امریکا با  دستگیری  وحمایت  واشنگتن        

(Burma  ) بمنظوردادوستد تجارتی  نزدیک میشوند واین شرکت ها درقدم اول یک نوع

رابغرض بی ثباتی اقتصادی  کشور « بازار آزاد»ام ریفورم کامالً تخریب کننده ء تحت ن

برمه پیشکش می نمایند وآن اینطورکه ایاالت متحده امریکا مانع سرمایه گذاری  سرمایه 

این  میگردد ،   داران منسوب  به نیروهای نظامی میانمار و منسوبین وزارت دفاع برمه

تمام آنهای را که مانع  روند  جلو فعالیتبا حمایت واشنگتن شرکت های معتبر امریکایی 

تطبیق این ریفورم پیشنهاد شده شرکت های امریکا میباشند میگرد وبرای  متفرق ساختن 

آنها به تضادهای قومی واتینیکی  بین آنها دامن  میزند  وعده ای را  مخا لف حقوق بشر 

کوریای  شما لی  معرفی می نما ید ودرفرجام مانع تجارت  عده ای از شرکتهای برمه با 

جلو  داوستد   نمود  تا  همه  تالش ایاالت متحده امریکا  در کشور برمه قبل از  .میگردد

  بودند  تجاری  فعالیتهای مصروف که با کشورهای معین وخاص تجاران  ویا افرادی را 

 سد نماید  ویا آنعده ازتجاران وافرادی را که  مانع پرداخت مبالغی از طرف واشنگتن به

 گردند مجزات می شدندروند اصالحات بازار آزاد  پشکش شده واشنکتن  خرب گروپ م

 خوردن  چماق  و ضربه    سزاوار   رندیرا میگ  واشنگتن  جلو  ریفورم  ان کهیعنی این

مجازاتی برای  طرف مقابل است درصورت عدم انجام خواست های مطرح  »کالسیک

رابر تصاحب ا  آنها باید شدیداً مجازات شوند  که دربباید باشند وی «ویک پیدیا . شده  از

میدهند  ویا   نشان  امریکایی از خود مقاومت توسط شرکتهای  شدن  دارایی های  برما



مانع  امریکا  را  ازتصرف  شرکت های ایاالت متحده  برما  اندازهثروت های بی حد و

م حیاتی برای چین اقال  برما گازازنظر امریکایی ها نفت و باید اذعان کرد که . میگردند

وگاز برما درانحصار   تشت همین دلیل هرچه وسیعتر باید نفدابشمار می  آید وبادر نظر

اشند  که به ی  باید باای امریکههای ایاالت متحده امریکا درآید یعنی این شرکت شرکت 

گردند   مورد مانع سرمایه گذاری چین دروسرمایه گذاری نمایند  ارنباط نفت وگاز برما

"01."                                                                                                                                                                  

فرد اوباما  به ایجا د قدرت جد ید برای دولت دست زد که به تاسی ازآن هرآن  همچنان  

نمار  اعمال نفوذ نماید ویا در میا« انسداد تحریم های وضع شده »  ویا افرادی که دراه 

(Myanmar ) د نماید بااوباید برخوردقانونی صورت گیرد  وکسانیکه  تهدیروند صلح را

  یه گذاری نمایند امبخش سر دالردرکدام ( 111111)بخواهنددرکشوربه هزینه ای بالغ به 

کارگران ، قیمت  شامل دستمزد با تمام جزیات آن پالن سرمایه گذاری شان را باید تمامآنها

 به دولت در میانمار  که  بشمولو  هاکه به نهاددالر( 01111) تا مبلغ زمین  و پرداخت 

                                           .دنموده به وزارت امورخارجه بسپاردریک فایل داخل گذارش ساالنه  ن دنمیپرداز

که دربخش شرکت  از جانب دګربه شرکتهای امریکایی وتمام مردم اجازه داده میشود      

روز « 61»متعلق به نفت وګاز درمیانمار  سرمایه ګذاری نماید  واز موضوع  درمدت  

                                                                                        . اطالع دهند  به وزارت امور خارجه

قابل تذکر است  وآن اینکه  نهاد حقوق  بشر  وسازمانهای غیردولتی  ایاالت متحده         

یی  سیاسی  واکثر دیگر نهاد ها  وانجمن های  که  از نظر  طرح های   جغرافیا  امریکا

(Geopolitical)  عقیده اند  شامل  با وزارت امورخارجه ایاالت متحده امریکاهمنظروهم

  اتاق های  آزادی ، بنیاد جامعه باز ، دیده بان حقوق بشر ، موسسه  ء برای آزادی آسیا ،

انجمن دوکتوران  برای حقوق بشر ،کمپاین امریکا  برای برما ، اتحادیه برای پایان دادن 

ار  بکار نسل کشی  را اکنون  دست بازمیدهد ویا برای آنها اجازه داده میشودکه در میانم

وفعالیت های الزمه شان به مجوز وزیر امور خارجه ایاالت متحده امریکا هیلری کلنتون 

                                                                                                              ".    06". «3103»اپریل    .بپردازند

زرشته های کلیدی دفاعی ستراتیژی مروارید  موضوع بی ثباتی تایلند نیزیکی دیگری ا  

ولی اکنون مناسبات ایاالت متحده امریکا  در تایلند با  شد ید درطول چند سال گذشته بود

                                                 .همیشره ء بسراقتدار نخست وزیرسابق فاسد  تایلند بشکل قابل مالحظه  بهبود یافته است

  (Thaksin Shinawarta)بعد از گذشت ماه ها  درگیریهای خونین ،  تاکسین  شیناوارتا

نخست وزیر  سابق تایلند  تحت حمایه  ایاالت متحده امریکا  موفق گردید تا  با خرید  

را به حیث نخست وزیر  (Yingluck Shinawarta)آرا همشیره اش ینگلوک شیناوارتا 

نشاند واورا دراه حکومت داری ازبیرون راهنمایی نماید ، وشخص اقای تایلند به کرسی 

در وضع بهترودور ازهرگونه   یعنی  تا تحریر این گذارش (  3103)تاکسین تا تابستان 



                                                                       .حیات بسر می برد  در ایاالت متحده امریکا  ناراحتی ها

ینگ لوک  شناوارتا (  Thaksin)رابطه  ایاالت متحده امریکا  با همشیره ء  تاکسین      

(Yingluck Shinawarta )اوباما « محور ستراتیژیک "درجهت تاید  وانطباق مستقیم به

 مپسیی د   مارتین  ای   جنرال   ( 3103)ل درجون سا ،  چین می چرخد  در تهد ید علیه

(G,Martin E. Dempsey  )  از بازگشت  از  همین ماه  پس  ایاالت متحده امریکا  در

ما میخواهیم  :اظهارداشت   چنینخود  صحبت خبرییک درفربه تایلند ،فلیپین وسنگاپورس

خارج  ازهمکاریها وحضور دورانی کنونی با کشورها به ساخت واعمار  آنچنان توانایی 

ه کشور های همکار ما درآن نهفته  باشد  که   این  های مشترکی  دست یابیم که منافع هم

خود  مهره دقیق کلیدی درتوافق با پنتاگون  آنچه  که آنرا رشته ای  مرواریدی می نامند 

                                                                                                          .میباشد 

ن همین اکنون  درحال مذاکره  برای بازگشت اش به پایگاه های رها شده اش پنتاگو      

  مرکز تحت نام یک  میخواهد   یلند تا با دولت   مذاکره  ودر  بوده  ویتنام  پس ازجنگ 

میلی    (71) در    یلند تا   سلطنی  دریایی   نیروهای  در میدان هوایی" نی  امدادرسا "

U.Tapaso   جنوب بنکاک ایجاد نماید                                                                                                      .

اقدام به  ساخت   درهنګام جنګ ویتنام ( ۱۶۹۱)درسال ارتش ایاالت متحده امریکا         

هواپیماهای اش   نمود که بغرض بارگیری سوخت  ( Runway)بطول دومیل  رن وی 

                                                                                     .در آسیا  یکی  از طویلترین  رن وی ها  شمرده میشود 

پنتاگون همچنان بیشتر درتالش تامین امنیت برای تدوام حفظ  حق  بازدید  ورفت وآمد     

وپروازهای  نظارتی از خط سیر  مشترک تجارتی خود  درمیدان های  نیروهای دریایی 

هوایی تایلند می باشد وازجانبی این نیروهای دریایی ایاالت متحده امریکا درصد د  ایجاد 

هرچه عاجلتر  چها ر پایگاه در سواحل سنگاپور برای  کشتی های  جنگی  شان میباشند   

ل دوره ای  به تایلند  ودیگر کشورهای   جنوب شرق تا این کشتی ها از آنجا بتوانند بشک

آسیا  درگشت وگذر وگزمه زنی باشند، این نیروها همچنان   به دنبال   گزینه ای   برای 

".                                           09"انجام ماموریت های مشترک هوا برد  شان  از تایلند نیز میباشند 

 Ashton)کارتر   ن وزیر دفاع ایاالت متحده امریکا اقای  اشتونافزون بر آن  معاو   

Cater ) وقتی   دولت تایلند وزیر دفاع (  3103)ماه جوالی سال درحین سفرش به تایلند

نمود  او  دعوت   تایلند را به ( Leon  Panetta)تحده امریکا اقای  لیون  پانیتا ایاالت م

مون و پیرا   کنفرانس ها واقع در سنگاپور  بازدید بعمل  آوردبا وزیر دفاع تایلند دراتاق 

                                                                   "08".صورت گرفتتگوهای الزفموضوعا ت طرف عالقه  هردو  گ

 میخواهند  حویش  قبلی  برنامه های   قبط  امریکا  ایاالت متحده  دریایی  هاینیرو     

وضد تحت البحری ها یش  را  دراوقیانوس   (p-8A)نوردی  جدید نوع ا نروای دری فرما

نیروی دریا  نوردی  خویش  پایگاه    (P-3C)آرام  جا بجا سازد  ودرعوض  شکار چی 



آسیا   درحوزه   بلند   ارتفاعات از    نظارت  سرنشین را  بغرض  بیدون  هواپیماهای

                                                                                                 ."07"مستقر سازد  واوقیانوس  آرام

هند وایاالت متحده  « شرقی سیاست دفاعینگاه  »: قسمت چهارم

سال درهند طی ماه جون همین   (Leon Panetta) وزیر دفاع اقای لیون پنیتا : امریکا

 وزیر امورهای  مشترک دفاعی باهند رکن اصلی ستراتیژی همکاری:اواعالم نمود بود ، 

 ودر  هند نظامی اوبرای توسغه قابلیت های  شد آسیا میباخارجه ایاالت متحده امریکا در

ارایه  متحده امریکا را  خواهانه ای  ایاالت کمک های بهی  باهند وعده هرنوع    تعامل

مواد ومهمات  داشت ودرضمن اضافه نمودکه ایاالت متحده امریکا باهند مشترکاْ در تولید 

نجمین پیتا پن ،خواهند کرد   هم مشترکاْ کار وفعالیت با دفاعینظامی و ارتقای تکنالوژی 

 و پیامینج باربه هند سفر نموده است پاوباما میباشد که طی همین سال  بینه  ای وزیر کا

تامین روابط  بهتر و عمده در  توقع به هند به ارمغان آورده است همانا طی سفرهایش که

 نیرومند  ظهوررا میتوان   روابط این  لشد و دلی یکم بین هردو کشور  میباقرن بیست و

                                                                                                                   ."31"چین تلقی کرد 

واشنگتن چند ین سال قبل در  دوران زمامداری  بوش تالش بخرچ داد تا اگر  بتواند        

هند را بعنوان متحد نظامی خود علیه حضور نیرومند چین  درآسیا بسازد  وآن اینکه اگر 

اقیعت امر  با وجود گردد که این خود  در و« نگاه سیاست شرقی » هند درواقع خواستار

تمام ادعا های ضد ونقیض ازچشم دید چین بیش ازیک سیاست نظامیگری چیزی دیگری  

                                                                                                                           .نمیتواند باشد 

معاون وزیر دفاع ایاالت متحده امریکا اقای  اشتون کارتر ( 3103)وست سال درماه اوگ 

در آسیا  ما ن یک صحبت خبری  چنین افاده  کرد  که  هند بخشی  مهمی  ازتوازن  ضم

واوقیانوس آرام میباشد،  وبه اعتقاد ما  این هند میباشد که  امنیت ورفاه هرچه گسترده تر 

دلیل  گسترش روابط  درنظرداشت همین   را درقرن بیست ویکم تضمین خواهد کرد ، با

 شد که البته همچو روابط گسترده  ید وسعت جهانی داشته با هند وایاالت متحده امریکا  با

" 30. "تاثیرات سودمندی را باالی هندو امریکا طی قرن  بیست  ویک  خواهد  گذاشت 

عالیت های نظامی بار ف«  11»ارتش ایاالت متحده امریکا دراین راستا تا هنوز بیش از 

.                                                                         قابل توجه را تا حال باهند انجام داده است 

  :می افزایدن چنیدرموردروابط هند وایاالت متحده امریکابه دهلی بد نبا ل سفرخودکارتر  

ریایی ما در حوزه اوقیانوس هند خواهد عالیق امنیتی هردوی ما باعث پوشش امنیت د  "

گردید وهندوستان در انکشاف اقتصادی و تریننگ  نیروهای امنیتی افغانستان نقش مهمی 

را بازی خواهد کرد  آنچنانیکه درآن منافع بلند  مدت ما  به اشتراک هم تامین خواهد شد  

اسان تخنیکی وسیاسی  ، من به درخواست اقای  پنیتا در راس یک هییت بلند باالی کارشن

                                                                                                              "".33"به هند سفر نمودم 



ستراتیژیک پنتاگون دربرابرچین  از نظر « رشته ای ازمروارید»: اوقیانوس هند 

موثریت وکارایی ،مروارید زیبا وقشنگ نیست ،اما بعنوان طناب دارجالد درمحیط وهاله 

ای چین میتواند تلقی گردد، وآن بد ین مفهوم که مانع دسترسی چین  به مواد اولیه حیا تی 

.                                                                میگردد  بویژه بیشتر به نفت درخلیچ فارس وافریقا

اکنون در شهر   (Robert D Kaplan)دی کاپلین  رابرتاسبق پنتاگون  اقای مشاور      

مرکز  ثقیل   یک   حیث   میتواند  به   نوس هند اوقیا:  ستراتفور چنین خاطر نشان می سازد 

این مرکز   کنترول  درمنطقه پذیرفته شود  وهر آن کس ویا هر آن نیروی که ونیرومند ستراتیژیک 

چونکه   داشت   خواهد  ست دترول آسیا  واز جمله چین را نیز دررا داشته باشد  او در آنصورت کن

شرق میانه تی ترین راهی آبی  برای   کسب انرژی وتجارت بین  اوقیانوس هند  مساعد ترین  وحیا

 شد میباهت دارای اهمیت بسزای ستراتیژیک که ازهمین جبوده میتواند ای شرق دوروچین وکشوره

افریقا  و  چین ف اقتصاد کشورهای جنوب بین  یعنی که اوقیانوس هند بمثابه محور جنوب درانکشا

                                                                                                            .وامریکای التین نقش تعین کننده را میتواند بازی نماید 
 تجارت  تا حال  بیست برابر افزایش یافته و( 0779)سال تجارت بین چین و  افریقا از   

با  کشورهای امریکای التین از جمله با برازیل  چهارده مرتبه تنها درمدت یک سال بلند 

در  نماید  دوام  رفته است  این افزایش دینامیکی تجارت  اگر به همبن نحوه وشکل  اش 

پا و  اقتصاد  طول مدت زمان کمتر ازیک دهه  اندازه  فعالیت های اقتصادی اتحادیه ارو

                                                           . ریکایی شمالی نیز تحت الشعاع خود قرار خواهد داد صنعتی را در ام

اندونیزیا    لیا تا قوس کشاده روی ویا گسترش سفرومسافرت اسالمییست ها که از سوما   

س  وآسیای درحال امتداد است شاید عنقریب با عبور ازمسیر کشورهای واقع درخلیچ فار

مرکزی به مناطق اطراف اوقیانوس هند برسد   پس با  درنظر  داشت همین  دلیل وبرهه  

میتوان  اوقیانوس هند را  درسطح جهان به صفت یک مرکز جدید  ستراتیژیک  شناخت 

".32 " .                                                                                                       

هژمونی امریکا را  اجازه  خواهدداد   ، رقیببلوک اقتصادی  در خورتوجه اینست که     

اقای   سابق  اوبامامشاور جغرافیای سیاسی .خواست نخواهد  ومسا بقه ویا آن را به چالش

هم همراه وهنوز( Mackinder)دانش آموز جغرافیایی سیاسیی مکیندر زیگنیو برژنسکی

هنری کیسنجر یکی ازتاثیر گذارترین فرد درایجاد قدرت ایاالت متحده امریکا  خالصه با 

خودتحت عنوان تخته شطرنج ( 0779)موقیعت ازواشنگتن رادرکتاب تدوین شده ای سال

                                          .تقدم  ایاالت متحده امریکا را ضرورت های ژیوپولیتیک پنداشته است : بزرگ 

این کتاب تدوین شده  این امر توضیح شده  که ظهور هیچ رقیب در اورآسیا  قادر  در     

به تسلط دراورآسیا نخواهد شد ودرنتیجه همچنان ایاالت متحده امریکارا به چالش نخواهد 

ستراتیژیک اورآسیا   بطور  کل  ویک   –با این دلیل  ضرورت جغرافیایی   لذاکشا ند  

                                                                            ".32."هد ف این کتاب تدوین شده میبا شد پارچه از 



برای ایاالت متحده امریکا  جایزه عمده وسترگ  تسلط برجغرافیایی سیاسی اورآسیا       

اولویت وتفوق ایاالت متحده امریکا  درسطح جهان  بطور  مستقیم   وابسته  به ...  است 

این امراست  که ایاالت متحده امریکا  برای چه مد تی وبه چه شکلی  میتواند در اورآسیا  

                                         ".    31"ویا به تدوام  تسلط پایدار اش  استوارباقی بماند اعمال نفوذ نماید 

مطلب قابل توجه اینست ،  که ایاالت متحده امریکا  چگونه وچسان  خواهد توانست        

  نماید  اورآسیایی که  بزرگترین«  مد یریت» اورآسیا حیاتی  وسرشار ازمنابع طبعی را

میتواندتلقی  قاره ء جهان میباشد و یا درواقیعت امر محورجغرافیایی سیاسی قدرت جهان

ای از سه منطقه  ازپیشرفته  ترین  منطقه اقتصاد مولد  دو حوزه شود  یعنی قدرتی  که 

جهان را درتحت سلطه وکنترول خود داردودر روی نقشه جهان نیز بمالحظه میرسد که 

رآسیا تقریباً طورخودکارواتوماتیک تبیعت قاره افریقاو وتسلیمی  کنترول برقاره بزرگ او

نیم کره غربی و اوقیا نوسه  جغرافیای سیاسی محیطی  قاره مرکزی جهان را  نیز بخود 

فیصد  ازمردم جهان  دراورآسیا  زنده گی میکنند  ( 91)وآن اینکه تقریباً . جلب می نماید

وطبق   محاسباتی . های عظیم فزیکی قراردارد که در زیر خاک  قاره ای شان   ثروت 

لص ملی  خا درصد  تولید نا( 61)که صورت گرفته است چنین برآمده است که اورآسیا  

(GNP )چهارم منابع انرژی  تمام جهان را در خود دارد -جهان ودرحدود سه.                                                   

آنچه که بعضی از ماهران سیاسیی آنرا  بنام قوس کشورهای اسالمی اوقیانوس هند یا     

می شنا سند قوسی است که ازشرق افریقا تا اندونیزیا واز آنجا ازطریق  کشورهای خلیچ 

های ت قدر  از  وبعضی ور چین  ، با ظه فارس تا اسیای مرکزی را تاجگذاری مینما ید

مونی  ایاالت هژ از زمان ختم جنگ سردبسیار کوچکی اسیایی  طی دودهه گذشته یعنی 

متحده امریکا دراوقیانوس هند برای اولین باربعد از اغاز جنگ سرد به  سیر نزولی اش  

ا درسطح جهان  کاهش اغاز نمود وبخصوص درسالهای گذشته نفوذ بلند اقتصادی امریک

رنظر فت و وسعت چشم گیری نمود  ، باد اقتصاد  چین رونق خوب یا ودرعوض  یافت

محور »باما را واداشت تا درتحت نام  .ایاالت متحده امریکا واداره او داشت این تغیرات 

بغرض حضور  دراوقیا نوس هند  به تجد ید نظر  بپردازد «  اصلی  جغرافیایی سیاسیی

                                                .واگر بتواند اوقیانوس هند  وآب های جنوب چین را تحت نظارت  خودقراردهد

بمنظور تحت نظارت قراردادن چین  ، ایاالت متحده امریکا به بازسازی پایگاه نظامی     

پرسونل (   21111)دوازسوی دیگربه تعداد خود واقع در اوکینوا جاپان  داخل اقدام گردی

ت یگر وزار یک اقدام د در بجا ساخت  و در جاپان جا( 3101)نظامی خودرا طی سال 

درآنجا استخدام نمود ،  خودرا   غیرنظاماننفر( 1111)تعداد دفاع ایاالت متحده امریکا به

وسومین ( Ukosuka)یوکوسوکان هفتم  ایاالت متحده امریکا در ناوگاتوام به آن همچنان 

هواپیماهای  ل  با( 021)گردان  تفنگداران دریایی خودرا  در اوکینوا  و پیوسته  به آن  

مستقر   (Kedana) و کیدانا( Misawa)میزاوا  هوایی    میدان های را در خود جنگی 



.                                         که این همه اقدامات بغرض نیل به هدف قبالً برنامه ریزی شده صورت میگیرد. ساخت

برنامه   به بهانه ء تهد ید ازجا نب  چین اغاز به طرح(  3103)دولت جاپان  در سال     

ن  تقاضا بعمل  مات ذیصالح شا ، فرماندهان جا پا نی   از رهبران ومقا تسلیحا تی نمود

( F-22A)جنگنده های   تن در دهند  تا  متحده امریکا آوردند  که به درخواست  ایاالت 

امریکا   بق قانون در دسته داشته ایاالت متحده خودرا  که فروش آن در حال حاضر مطا

ایاالت ، از سوی دیگر  کوریایی جنوبی و قانونی  است  باالی جا پا ن  بفروشدوغیر منع

متحده امریکا پیوسته  در صد د  تحکیم  هرچه عمیقتر اتحاد ستراتیژیک  خود  می باشند 

سربازان ایاالت متحده امریکا در کوریایی جنوبی ( 21111)چنا نچه همین اکنون بیش از

وایاالت متحده امریکا  پیوسته ادعا می نمایند  که  کوریایی  مستقر اند ،  کوریایی جنوبی

شمالی  به نوسازی  ارتش اش  از هیچگونه  تالش مضایقه  نمی نما ید  واین خود دولت 

کوریایی شمال وچین است که دست به فعالیت های  تفتین آمیز وتحریک آمیز در منطقه 

                                                                                                                                                             ".39"میزنند  

ایاالت متحده امریکا  بغرض تحکیم مواضع ستراتیژیک خود  درتحت  پوشش  جنگ     

ولت فلیپین واندونیزیا بسر امریکا علیه تروریزم  موافقت نامه های بزرگی نظامی را با د

                                                                               .مناسبات خود با دول مذکور میباشد  رسانیده ودر پی  هرچه تحکیم 

که پایگاه نظامی ایاالت متحده امریکا  در دیگو گا رسیا  به همه معلوم وروشن است       

(Diego Garcia) هند   نوس ازاوقیا  متحده امریکا ایاالت   کنترول  وعمده اصلی   رکن

ساکنان شهر دیگو گارسیا را  مجبور به (  0790)ایا الت متحده امریکا درسال   میباشد ،

به  نصب  تجهزات (  دیگوگارسیا)ترک خانه های شان کرد ودر منطقه   فارغ ازجمعیت

د واین پا یگاه نظا می را از هرنقطه  نظر بخاطری که مدرن نظامی اش دست اندرکار ش

                                                                .بتواند عراق وافغانستان را تحت  نظارت خود داشته باشد هرچه مجهزو مکمل ساخت 

ساخته است  هما نا مطلب قابل تذ کر دیگر که ایاالت متحدامریکا را  بخود  متوجه        

موقیعت جیوستراتیژیک چین است وآن اینکه چین دارای دوپاشنه ای اشیل میباشد، تنگنه 

ای هرمز که در دهانه ای خلیچ فارس موقیعت دارد ودیگرتنگنه ای ماالکاکه در نزدیکی 

فیصد  مواد   31های سنگاپور قرار دارد  وقرار احصایه های در داست داشته در حدود 

فیصد  نفت   وارداتی  چین  از تنگنه ای ( 81)چین از تنگنه ای هرمز و بیشتر از  نفتی 

ماالکا میگذ رد  عالوتاً این بنادر ویا تنگنا ها راه عمده ای حمل  ونقل  مواد  تجارتی نیز 

                                                                                  .تی دارد  میبا شد که برای چین ارزش حیا

همچنان ایاالت متحده امریکا بمنظور آنکه  بتواند جلو انکشاف وتوسعه  چین پرتوان را    

به  ( 3101)سال تواند، روی این منظور واشنکتن دراش گرفته ب به حیث رقیب اقتصادی

وبیخبر ی عاد شهروندان  تا میلیونها    وخواست   اصطالح بهار عرب را به راه انداخت

برای آزادی ودموکراسی واقعی به خیزش عرب را در تونس ، لیبی، مصر وجاهای دیگر



صطالح  لقمه  گوشت  دهن ا  را به  وطغیان دعوت نماید واین عرب های عادی وبیخبر

شورهای داخل کمرج وجنگ رادربتواند ستراتیژیی هرج وتوپ  بسازد وبا استفاده آزآنها 

 وازآتش افروخته افریقا تا سوریه وایران در شرق میا نه دامن زندلیبی درشمال اسالمی از

                                                                                                                   ".38."ده های درخور توجه نماید اشده اشاستف

اید باالی آن مکث شود  ستراتیژی ایاالت متحده نقطه ای فوق العاده مهمی که دراینجا ب   

ویا سرمایه گذاری   کشورهای اسالمی  با کشاده ایستادن« تاق » امریکا به ارتباط قوس 

سترا تیژیکِ  آنها دراوقیانوس هند است این موضوع را  محمد حسن  تحلیلگر ستراتیژی 

                                                              :        ویا ستراتیژیست ذیالً  به تفسیر وتحلیل میگیرد 

ایاالت متحده امریکا  بمنظور  دسترسی  برمنابع  که چین نتواند بر آن منابع  دسترسی   

وبه همین دلیل  خواست تا درعراق وافغانستان  آتش جنگ درجدوجهد میباشد کسب نماید 

ن دوکشور ای وتخریب   ا  شعله ورساختن جنگرا شعله ورسازد  یعنی هدف مهم  امریک

ده بعداً ایاالت متحراین بازی شکست خورد،ایاالت متحده امریکا دبود که آنهم ثمری ندادو

امریکا خواست تا دراین دوکشورحکوماتی را روی کارآوردکه سراپا مطیع ایاالت متحده 

رده که توقع داشت برآو  را که دراین بازی هم مواجهه به شکست شد  وآنچهامریکا باشد 

در داخل کیک موجوداست وآن نشد ، جان مطلب دراینجا است وآن اینکه تخم وشکرهنوز

راه گردد  بنا به این که جدیداً با چین روب عراقی ها وافغانها  داردودادوستد اینکه تجارت 

ی راقع  طالی  داً نمی خواهد که با صرف میلیونها دالر بخاطر بدست آوردندلیل چین اب

با  که  اند  آن   تالشچینی دری هانونی داخل گردد،بلکه چین وشرکت قادریک جنگ غیر

امتیازخرید نفت عراق را  بد ست  اورد بیدون ساده گی و طبق قوانین قبول شده تجارتی 

تحده امریکا مت االقبل تذکر است وآن اینکه ستراتیژی ای  .آنکه داخل جنگ وجدال گردد

امتداد خط برنامه ریزی شده قبلی مواجهه به شکست است یعنی امریکا نتوانست تمام  در 

س یګانه ګزینه ای که برای امریکا باقی مانده است همانا  شعله پبه اهداف خود نایل  آید 

کمر  نتواند    ور ساختن جنګ دریمن وسومالیا وعراق وافغانستان میباشد تا این کشورها

و منابع دردست داشته شان دن اتمویل واستخراج مع،ودادوستد راست نمایند و به تجارت 

                               "37." وکشور های طبق دلخواه وطرف معامله خود قرار ګیرند  تجارت با چین  درو

«  رشته ای مروارید»اتمام وبسررسانیدن  : دریای جنوب چین: قسمت  پنجم

چین  بمنظور عدم دسترسی  ویا قطع انرژی حیاتی   طنا ب دار جالد  پنتاگون در سراسر

و اقالم  د یگرواردا تی  به  چین  که  توسط  ایاالت  متحده  امریکادرجنوب دریای چین 

را ممکن   (3103)ل  در سا جنگ  بروز   حتی احتمالکه شده بود ومتمرکز دستکاری 

دریک برآوردتخمینی لق چین جمهوری خوزارت منابع زمین شناسی و معدن ساخته بود 

 ټنملیارد  ( 08)میسازد که دریای جنوب  چین   حاوی  مقدارنشان خویش چینین خاطر

  یک در و  میبا شد( کویـت نفت خام ذخیروی  ټنملیارد « 02»با در مقایسه ) نفت خام 



   نفت خیروی  ذ   بع که منا   ن میدهد نشاتخمین زنی   نه ترین دآوری دیگر خوشبینا یا

دریای   درجنوب( paracel)وجزایر پاراسل( spratly) لیاسپرات (ا هنوز تثبیت نشده ت)

درخود ذخیره دارد وبا این تخمینات را ملیارد بشکه نفت( 011)تاچین باالترین رقم یعنی 

  بیلیون بشکه(312) که مقادیرکلی نفت خام ذخیروی دردریای جنوب چین بهمیتوان گفت 

.                                                                                                      میرسد

برای چین    از نقطه نظر موضوع امنیت انرژیوسیع وگسترده موجودیت همچو ذخایر   

حا سبوی  یک مداخله م  باسال گذشته  در چندآنچنانیکه واشنگتن ، تعجب آور نخواهد بود

 به ارتباط استخراج نفت دست بویژه بین چین وویتنام منافع چین پرداخت به سبوتازخویش 

ویتنام    مجلس عوام( 3103)جوالی ،دررداخت پدوکشوربه برهم زنی مناسبات وبه رخنه 

یز  مرزهای  دریایی اش  بشمول  تعین مرز ها  قانونی را  مبنی به عالمت گذاری  وتما

دراینجا الزم پنداشته میشود تا به ارتباط ،به تصویب رسانید پاراسیلدر اسپراتلی وجزایر 

ایاالت متحده امریکا نیز کمی مکث نمایم  وآن اینکه مجدد ویتنام و روابط.تامین منا سبت 

اقتصادی را  بغرض ویتنام سیاست باز امریکا باالی ویتنام ازهنگامیکه نفوذ ایاالت متحده

رض اندام نمود ویا به اصطالح جای پا بیدا عتوسعه وبهبود وضع اقتصادی خود برگزید 

.                                                                                                                          نمود 

رتش ایاالت متحده امریکا در همکاری با ارتش ویتنام بغرض  کسب ا(  3100)درسال   

جا نب دیگر  از ، و تجارب ومهارت های نظامی  به تمرینات صلح آمیز نظامی پرداختند

حمایت فلپین وویتنام درجنوب دریای چین  مرزی به ارتباط ادعا هایایاالت متحده امریکا

واز طریق دیپلوماتیک درپی تثبت عالن نمود خودرا از هردو کشور یعنی فلیپین وویتنام ا

".                                                                                                          20"حق مرزی این دوکشور گردید

 عمده  ه ءیشپانحصار ګر وتجار ایاالت متحده امریکا و بریتانیا دو (  3103)درسال      

 قصه شد ند به ارتباط استخراج وتفحصات  نفت دریای جنوب چین وارد میدان منا نفت 

پیشنهاد گردید که  (BP)طرولیم پو بریتانیا ( chevron)واز طرف شرکت های شیبرون 

ایاالت  متحده  امریکا  راباید  اجازه  داد که (  Anadarko)شرکت  پطرولیم   انادارکو 

درمنطقه بغرض  فراهم آوری کمک وتسهیالت  حضورداشته باشد  واین خود درواقیعت  

منافع ما »یک نوع پیشنهاد ویا حرکت خوبی بود  که به واشنگتن بهانه داد تادرمنطقه از 

                                                                                                                    ".                 23. "حمایت بعمل آورد« در قبال نفت 

  Gregorio  delگریگوریو دل پیلر»کشتی جنگی فلیپین  بنام ( 3103)دراپریل سال     

pilar  » شوال سکاریوروا آب های سرد چینایی در دریک بن بست با دو  کشتی نظارتی

( Scarborough  Shoal)    منطقه ای  که  هردو کشور  برآن  ادعای  مالکیت مینمایند

،ناوگان  فلیپین تالش بخرچ داد تاماهیگیران چنیایی را که ازطرف  تفنگداران درګیر شد 

چین   ماهیگران    دولتی چین حمایت وگارد میشد دستگیر نماید   ولی قایق های نظارتی



در    وفلیپین امریکا    متحده  ایاالت(  3103) ، در چهاردهم  اپریل سال  ات داد،را نج

فلیپین به تمرینات مشترک ساالنه خویش پرداختند،  در  هفت ماه )( منطقه ای  پاالوان 

الکس چیو (   Fu Ying)معاون وزیر امورخارجه چین اقای  فیو ینگ( 3103)می سال 

(Alex Chue ) فلیپین   سفارت از   یپلوماتیک د مالقات   یک  را بغرضشازدافرفلپین

، تا از برخورد جدی  که بین  اتباع دوطرف   در منطقه ای  در چین دعوت نمود  واقع

.                                                          اسکاریورشوال  رخ داده بود به او گذارش وتوضیحات  مفصل بدهد

 نوبی تا فلیپین وویتنام  پنتاگون و وزارت امور خارجه ایاالت متحده امریکاازکوریایی ج

یوسته  بخاطرحضور ایاالت متحده امریکا در منطقه  به تشدید خصومت ودرګیرها  چه پ

پنهان دست میزند وبمثابه ای همچمو یک مادر مهربان از منافع  ویتنامی بشکل عیان ویا 

وبادرنظر داشت همین تالش ها پیگیر . یت بیدریغ می نمایدها ، فلیپینی ه وچاپانی ها حما

                                                                                .دارد که طناب دار جالدان نظامی ایاالت متحده امریکا در منطقه  تنگ وتنگتر گردد 

ضع شده  این توانای را بدیت  اورد بهرصورت چین باوجود  تمام محدودیت های و        

تا به منبع سرشار نفت وکاز متعارف دریایی دسترسی حاصل نماید وبه اینصورت اکنون  

و   اکتشافات نه ای ادامه  بها  رابه چین   تا   آنست درتالش   پیوسته ایاالت متحده امریکا

                              .                                              تفحصات  گاز شیل درداخل چین تطمیع نماید 

به چین دیده نمیشود  ، به حسن نیت ایاالت متحده امریکا دراینجا هیچ دالیل مقنع  مبنی    

است   کشیده یه چین ازنیام ولی  سالحی بزرگی دیگری راکه  ایاالت متحده امریکا  عل

                                                                                           . همانا  شکلی از جنگ محیطی   میباشد 

----------------------------------------------------------------------------- 
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