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كليه حقوق مادي و معنوي اين گزارش متعلق به مؤسسه تهران است. تكثير، انتشار و يـا واگـذاري آن بـه ديگـران بـه      

  باشد. هرصورت و بدون اجازه كتبي اين مؤسسه مجاز نمي
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  بازتوازن در آسيا ـ پاسيفيك 

  20251در سال 
  

بر تمركز ويژه بر منطقه آسيا  ، اوباما طي سخناني از تصميم دولت خود مبني2011در نوامبر 
انعكاسي بود از افزايش آگاهي مردم آمريكا » بازتوازن«ـ پاسيفيك پرده برداشت. اين اعالن 

متحده و نيز نياز به تحكيم مجدد رهبري اين  درمورد اهميت اين منطقه براي منافع اياالت 
و يك دهه عمليات  2008در منطقه پس از ترديدهاي ناشي از بحران مالي سال كشور 

نظامي در جنوب غرب آسيا. اين تصميم مورد حمايت نمايندگان هر دو حزب كنگره قرار 
منابع الزم براي  تأمينتنظيم اين استراتژي و هايي درمورد نحوه  تدريج نگراني گرفت؛ اما به

  وجود آمد. به حضور آمريكا در منطقه
تر شدن محيط امنيتي  با توجه به تحوالت چند سال اخير در سطح جهان و پيچيده

شد. چين دامنه اقدامات قهري و  المللي، نياز به بازنگري در سياست بازتوازن احساس مي بين
سازي خود در شرق و جنوب درياي چين را گسترش داده و كره شمالي نيز پيوسته  نيز جزيره
حال،  هاي بالستيك خود بوده است. درهمين اي و موشك ارتقاء توان هستهدرصدد 

هاي قابل توجهي را در آمريكا برانگيخت. در  روسيه و ظهور داعش نيز نگراني 2گرايي كين
متحده سه  وزارت دفاع آمريكا از سياست بازتوازن آمده بود كه اياالت  2015ارزيابي سال 

نطقه دارد: حمايت از شهروندان آمريكايي و متحدان اين پيوسته در م هم هدف كمابيش به
هاي تجاري و اقتصادي؛ و حمايت از هنجارهاي دموكراتيك جهاني.  كشور؛ بهبود فرصت

هاي آتي همچنان تعامل و استقرار نيروي نظامي پيشرفته  براي نيل به اين اهداف در سال
                                                 
1. Michael J. Green, Kathleen H. Hicks, "Asia- Pacific Rebalance 2025", CSIS, January 2016. 
2. Revanchism  
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اري و چه براي تضمين واكنش منظور شكل دادن به الگوي همك ضروري خواهد بود، چه به
  ها يا منازعات احتمالي. مؤثر در برابر بحران

هاي بازتوازني دولت براي نيل به اين  هايي درمورد ناكارآمدي تالش وجوداين، نگراني با
متحده   شمالي پيوسته اعتبار تعهدات امنيتي اياالت اهداف وجود داشت. اقدامات چين و كره 

ا ادامه روند موجود، توازن نيروي نظامي در منطقه به ضرر آمريكا برد و ب را زير سؤال مي
هاي سياسي داخل آمريكا باعث كاهش شديد  تغيير خواهد كرد. اين درحالي است كه چالش

پذيري وزارت دفاع در مواجهه با تغييرات  هاي دفاعي و كاهش انعطاف بودجه پروژه
مطالعاتي مركز مطالعات استراتژيك و  استراتژيك شده است. در همين راستا، اعضاي گروه

مشي كلي را براي حفظ و اجراي مؤلفه دفاعي بازتوازن  چهار خط (CSIS)المللي آمريكا  بين
  اند: اي رقابتي و چالشي برشمرده در يك محيط منطقه

. اتخاذ استراتژي مشخص و مدوني ازجانب دولت و درميان گذاشتن آن با كنگره و نيز 1
در اين چهارچوب ارائه گزارش استراتژيك  ي اين كشور در سرتاسر جهان؛متحدان و شركا

و  آسيا ـ پاسيفيك، افزايش همكاري دولت با كنگره، ايجاد هماهنگي بين استراتژي و منابع
  شود. افزايش اعتمادسازي و مديريت بحران با چين پيشنهاد مي

پذيري و انجام  عطافها براي تقويت توان و ظرفيت اتحادسازي، ان . تسريع تالش2
اي،  در اين زمينه، پيگيري رويكردهاي فدرالي با متحدان توانمند منطقه عمليات مشترك؛

ايجاد ظرفيت امنيتي دريايي در جنوب شرق آسيا، ترغيب ژاپن به تشكيل يك ستاد 
هاي بشردوستانه و امدادرساني در منطقه  و افزايش كمك فرماندهي عمليات مشترك

  د.شو پيشنهاد مي
در اين حوزه، افزايش حضور  . تداوم و تقويت حضور نظامي در آسيا ـ پاسيفيك؛3

هاي  هاي زيردريايي، تنوع بخشيدن به محل انجام عمليات ناوگان دريايي، ارتقاء توانمندي
هاي لجستيك و بهبود  هاي دفاع موشكي در منطقه، رسيدگي به چالش هوايي، ارتقاء سامانه
  شود. اي پيشنهاد مي ظارتي، و شناسايي متحدان منطقهن –همكاري اطالعاتي 

در اين چهارچوب،  ها و مفاهيم نوآورانه به نيروهاي آمريكايي؛ . تسريع در ارائه قابليت4
هاي نبرد  هاي پيشرفته دوربرد، معرفي سامانه سازي فرهنگ آزمايش، عرضه موشك نهادينه

هاي جنگ  و تقويت توانمندي در زيردرياها متحده برداري از مزيت اياالت  هوايي جديد، بهره
  شود. الكترونيك، جنگ سايبري، و جنگ فضايي پيشنهاد مي
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درنهايت بايد گفت كه اجراي يك استراتژي آسيايي مؤثر نيازمنـد تـدوين رويكـردي    
اي؛  منسجم در دولت اياالت متحده؛ تـداوم گفتگوهـا بـا رقبـا، شـركا و متحـدان منطقـه       

هاي دفاعي و بازدارنده جديـد؛   ده در سطح منطقه؛ ارائه توانمنديهمكاري اقتصادي گستر
هـاي   و همكاري نزديـك قـوه   پيوند آن؛ هاي مهم و جريان بودجه هم بندي فعاليت اولويت

  مقننه و مجريه است.


