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چکیده
پویایی و پیشبینیناپذیری یکی از ویژگیهای انکارناپذذیر سیاسذ
مسئله در سیاس
سیاس

خارجی دول ها نیز بهوضوح قابلرؤی

خارجی ژاپن را بهعنوا یک نمونه از سیاس

قرارداد .شکس

بینالمللذی اسذ

اس  .در همذین راسذ ا شذای ب ذوا

خارجی پویا و در حال تغییر مورداشذار

ژاپن در جنگ جهانی دوم منجر به تحوالت عظیم درصذحنه سیاسذ

این کشور ش و وضعی

و همذین

خذارجی

امنی ی آ را بهطور کامل تغییر داد .بهمرورزما و بهویژ بع از جنذگ
امنی ی این کشور دچار فرازوفرودهای بسذیاری شذ

و گذا

رف ار م ناقضی از خود نشا داد اس ؛ رف اری که به تعبیذر پی رکاتزنشذین بذه «اسذکیزوفرنی در
سیاس

دارد .همین رف ار م ناقض ژاپن باعث ش

خارجی» شباه

ژاپن به یک معما تب یلش
طوالنیم ت در سیاس

و درک آ سخ

اس

شود .در این مقاله اب ا تالش میشود تا تغییرات

خارجی ژاپن از دور بع جنذگ جهذانی دوم تذا سذال  ۲۰۱8مذیالدی

بررسی و به این سؤال پاسخ داد شود که هوی

امنی ی ژاپن از سال  ۱945تاکنو ( )۲۰۱8چذه

فراین ی را طی کرد اس ؟ در راس ای پاسخ به این سؤال دور های سیاس
دور زمانی  ۱945تا  ۱99۰ ،۱99۰تا  ۲۰۰۱و  ۲۰۰۱تا  ۲۰۱8تقسیمش
در طی دور پس از جنگ جهانی دوم ژاپن از یذک دولذ
صل طلب فعال تب یلش

که سیاسذ

خارجی ژاپن به سه
و اس الل میشود کذه

صذل طلب منفعذل بذه یذک دولذ

اس  .روش پژوهش پیش رو توصیفی –تحلیلذی بذود و بذا تکیذهبر

منابع ک ابخانهای انجام میشود.
واژگان کلیدی :عادیسازی ،صل طلبی فعاالنه ،ایاالتم ح  ،شمال شرق آسیا ،ژاپن.
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 .۲دانشیار گرو مطالعات منطقه ای دانشگا تهرا

س یا س ت ج ها ن ی
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سرد ما شاه آ هس یم که سیاس
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مقدمه
در دورا م ر تنها کشوری که در آسیا توانس
خود بنا کن ژاپن بود؛ کشوری که با شکس

پایههای مس حکمی برای قذ رت ملذی

داد روسیه در سذال  ۱9۰5بذهعنوا یذک

ق رت بزرگ مطرح ش  .ق رت گیری و ورود ژاپن به جرگه کشورهای م جاوز در نیمذه
اول قر بیس

پیام های ملی و بینالمللی بسیاری داش

کذه مهمتذرین آ هذا برخذورد

ش ی آمریکا با ژاپن و افول زودهنگام این کشور بذود و همذین مسذئله باعذث تحذوالت
عظیم درصحنه سیاس
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خارجی ژاپن و بازتعریف موضع این کشور از یک دول

به یک کشور منفعل ش  .بهمرورزما و بهویژ بع از جنگ سذرد شذاه آ هسذ یم کذه
سیاس

س ی ا س ت ج ها ن ی

مهاجم

خارجی این کشور دچار فرازوفرودهذای بسذیاری شذ

و گذا از اوقذات رف ذار

م ناقضی از خود نشا داد اس  .همین رف ار م ناقض ژاپن باعث ش

اس

که سیاس

خارجی ژاپن به یک معما تب یل شود؛ به ایذن صذورت کذه ازیذکطرف ژاپذن بذهعنوا
کشوری با توا باالی اق صادی به تصویر کشی
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یک سیاس

میشود درحالیکه در سوی دیگر فاقذ

دفاعی و امنی ی مس قل اس  .با در نظر گرف ن چنین تناقضی ،مذا شذاه آ

هس یم که در سالهای اخیر ژاپن گامهای مثب ی در مسذیر عادیسذازی سیاسذ
خود برداش ه که منجر به حرک

این کشور از صل طلبی منفعالنذه بذه سذم

فعاالنه در معادالت منطقهای و بینالمللی ش
این اس

که هوی

امنی ی دول

دفذاعی
کنشذگری

اس  .در همین راس ا سؤال مقاله پیش رو

ژاپذن از سذال  ۱945تذاکنو ( )۲۰۱8چذه فراینذ ی را

پیمود اس ؟ در پاسخ به این سؤال فرضیه بر این مبنا اس وار اس

که ژاپن در سه دور

تاریخی شامل -۱دورا پس از جنگ جهانی دوم تا پایا جنگ سذرد (-۲،)۱945-۱99۰
دورا پس از جنگ سرد تا  ۱۱سپ امبر سال -۲۰۰۱،3دورا پس از  ۱۱سپ امبر  ۲۰۰۱تذا
 ۲۰۱8از یک کنشگر منفعل و وابس ه به ایاالت م ح
در معادالت منطقه ای و جهانی حرک

آمریکا به سم

یک دولذ

فعذال

کرد اس  .پذژوهش حاضذر شذامل سذه بخذش

چارچوب نظری (با تمرکز بر نظریه پی رکاتزنش ین و تومذاس برگذر) ،بررسذی دور هذای
سیاس

امنی ی ژاپن و در نهای

ن یجه گیری میشود.

 .1چارچوب نظری
در باب مطالعه سیاس
اس

خارجی ژاپن و رف ار امنی ی این کشور آثار زیادی نگاشذ ه شذ

که هر ک ام از یک بع به تحذوالت امنی ذی ایذن کشذور پرداخ هانذ  .بذا توجذه بذه

محبوبی
ش

رویکردهای جریا اصلی نظیر واقع گرایی و لیبرالیسم ،بسیاری از آثار نگاشذ ه

در باب تحوالت امنی ی ژاپن از این منظر نوش ه ش ان  .چنانچه م فکرا نئذولیبرال
ملی ژاپن

از قبیل ریچارد روزکرانس ،جا گودمن و جفری ان رسو سیاس های امنی

را مهر تایی ی بر مواضع خود دانس هان  .م فکرا واقع گرایی سن ی نظیر ادوارد التذواک،
نیز شواه ی را در آلما و ژاپن مشاه

میکنن که نشا میده جها درحال حرکذ

از عصر ژئوپل یک به عصر ژئواکونومیک اس

(برگر .)9۰ :۱39۰ ،اما در نهایذ

ایذن دو

دی گا به دلیل ع م توجه به مسائل هوی ی در تحلیل مسائل امنی ذی ناکارآمذ تشذخی
و ارائه چارچوب تحلیلی ج ی در دس ور کار م فکرانذی نظیذر پی رکاتزنشذ ین

داد ش
قرار گرف

بر خالف دی گا های غالب ،پی رکاتزنش ین با ارائه چارچوب نظری ج یذ در رابطذه
با فراز و فرودهای امنی ی و تاکی بر ابعاد مورد غفل
و هنجارهای ملی تالش کرد اس

واقع ش

که تحلیلی نسب اً جامع از مفهوم هوی

تحلیلهای امنی ی ارائه ده  .وی در ک اب «فرهنگ امنیذ
سیاس

از جمله مقولذه فرهنذگ

جهانی» با نگاهی تاز به امنی

ملی در تالش اس

و فرهنگ در

ملذی؛ هنجارهذا و هویذ

در

که مسائل هوی ی و فرهنگی

را در تحلیلهای امنی ی پر رنگ کن  .درفصل نهم ایذن ک ذاب کذه بذه قلذم تذامس برگذر
نگاش ه ش

نویسن

مع ق اس

که تبیین مناسب در مورد فرهنگ سیاسی ژاپن میطلب

که ما فراسوی ساخ ارهای بین المللی بنگریم و زمینه فرهنگی –نهادی داخل کشورها را
که سیاس

دفاعی در بس ر آ اتخاذ میگذردد بررسذی کنذیم ( .)Berger,1991:1در ایذن

راس ا ،از آنجایی که هوی های ملذی امذری ثابذ
ساخ ارهای بین المللی به تنهایی ،عوامل تعیین کنن

و ایسذ ا نیسذ ن () Berger,1991:5و
محسوب نمیشون در نهایذ

ترجیحات داخلی دول ها و باورهای آ در مورد نظام بین الملل اس
دول ها را مشخ

میکن (برگر.)9۲ :۱39۰،

ایذن

که تصمیم گیری

سیاست جهانی
تحول سیاست امنیتی ژاپن :از صلح جویی منفعالنه به کنشگری فعاالنه

(برگر.)9۱ :۱39۰،
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ه ف این تالش مطالعاتی رد رویکردهای ساخ اری در تحلیل رف ار نیس  .برخالف
بسیاری از ادبیاتی که در مورد فرهنگ اس رتژیک بذه رشذ ه تحریذر درآمذ
چارچوب تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال اس

اسذ  ،ایذن

که چگونذه عوامذل غیرفرهنگذی ،در

شرایط معینی میتوانن به سیر تحذول فرهنذگ شذکل دهنذ  .امذا در عذین حذال عوامذل
فرهنگی نیز تأثیر چشمگیری بر نحو واکنش دول ها در برابر شرایط ساخ اری (توزیذع
ق رت اق صادی و نظامی ،تراکم نهادهای بین المللی) کذه بذر اسذاس آ عمذل میکننذ ،
دارد .هر چن رابطه میا فرهنگ و ساخ ار چه بسا میتوان دیالک یکی باش ولذی بذ و
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درنظر گرف ن م غیرهای فرهنگی و ای ئولوژیک نمیتوانیم فهم کافی در مورد برآینذ های
خارجی به دس

س ی ا س ت ج ها ن ی

آین

به دس
در نهای

آوریم یا ح ی دور ان یشانه ترین پیش بینیها در مورد رف ار دولذ

در

دهیم (برگر.)86 :۱39۰،
در مورد ژاپن و تغییرات سیاس های امنی ی آ  ،کاتزنش ین مفهوم «امنیذ

جامع» و م ل ال قاطی (ترکیب همزمذا از رویکردهذای جریذا اصذلی (واقذع گرایذی و
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لیبرالیسم) و ساز انگاری) را ارائه میده  .کاتزنش ین در ک اب «بذازنگری امنیذ
ابعاد داخلی و خارجی» با مروری بر دور های مخ لف سیاس

ژاپذن؛

خارجی ژاپذن (بذه ویذژ

دور بع از سال  ۱99۱تا سال  )۲۰۰8بذه ایذن ن یجذه میرسذ کذه در توضذی فذراز و
فرودهای امنی ی ژاپن رویکرد واقع گرایانه صرف و یا ساز انگارانه صرف کارام نیس .
به همین عل

بای رویکردی در باب تحلیل تئوریک ارائه شود که به طور همزمذا هذم

مباحث جریا اصلی (واقع گرایی ،لیبرالیسم) وهم بحثهای ج ی تر (ساز انگذاری) را
پوشش ده  .در همین راس ا و در باب تحلیل مباحث امنی ی ژاپن وی با ترکیب همزمذا
رویکردی نظری و درنظرداش

دوحوز داخل و خارج ،سیاس

امنی ی ژاپذن را برآمذ

از دو دس ه از عوامل میدان  .ساخ ار داخلی ژاپن و زمینههای هنجاری (سذاز انگذاری)
که تعریف منافع امنی ی را ارائه میدهن و تغییرات چشمگیر در سیاس

بینالملل (واقذع

گرایی) نظیر تغییر تواز ق رت جهانی ،معضالت امنی ی منطقهای بهویژ ظهذور چذین و
کذذذر شذذذمالی ،ظهذذذور ته یذذذ ات ج یذذذ مانن تروریسذذذم ،حمذذذالت سذذذایبری
( .)Katzenstein,2008:1-25در چنذذین فضذذایی سیاسذ م ارا ژاپنذذی بذذهمنظور مذ یری

خطرات ناشی از چالشهای امنی ی پیچی

منطقذهای و بینالمللذی سیاسذ های خذود را

مورد بازبینی قرار دهن .
با درنظر داش

رویکرد ال قاطی کاتزنش ین (ترکیب همزمذا رویکردهذای نظذری) و

برگر (زمینذههای هنجذاری و فرهنگذی داخلذی و سذاخ ار بذین الملذل) در ایذن نوشذ ار
سیاس های امنی ی ژاپن نه بر مبنای یک رهیاف

نظری و نه بر مبنای تحلیل تک م غیری

انجام نخواه ش بلکه در این پژوهش تالش خواه ش که همزما دو حوز داخلی و
خارجی در بحث م غیرها و تحلیل ال قاطی در بحث نظری مورد اس فاد واقع شود.
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 .2فراز و فرودهای سیاست امنیتی ژاپن :بررسی سه دوره مختلف سیاست خارجی ژاپن
در این بخش سعی برآ اس

که تحوالت رخ داد (بحرا ها و پاسخها) در سیاس

ژاپن در سه دور زمانی تشذری شذود .بذ یهی اسذ

بذا درنظرداشذ

امنی ی

چذارچوب نظذری

 .1-2وابستگی کامل امنیتی به ایاالتمتحده ()1990- 1945
شکس

ژاپن در جنگ جهانی دوم منجر به تحول عظذیم درصذحنه سیاسذ

بازتعریف موضع این کشور از یک دول

خذارجی و

مهاجم به یک کنشذگر منفعذل شذ  .ازاینپذس

قانو اساسی و بهطور خاص ماد  9نقش کلی ی در تعیین جه گیریهای امنی ی ژاپذن
ایفا مینمود .قانو اساسی ج ی از مجموعهای ممنوعی ها و اصول ض نظامی نشذاتت
میگرف

که اس فاد ژاپن از نیروی نظامی را برای تأمین امنیذ

ملذی محذ ود و موانذع

مهمی را برای همکاری نظامی با آمریکا و جامعه بینالمللی ایجاد میکرد .مح ودی های
نظذذامی کذذه بع ذ از جنذذگ بذذر سیاس ذ

خذذارجی ایذذن کشذذور مس ذ ولی گش ذ

ترکیبذذی از

مح ودی های قانونی ،حقوقی و خودخواس ه در هزینههای دفاعی ،نقشهذای امنی ذی و
دی گا های صل طلبانذه مذردم بذود ()Klingner,2016: 2؛ بنذابراین میتذوا گفذ
صل طلبی ژاپن در سذاخ ار دوقطبذی جنذگ سذرد معلذول دو علذ

خذارجی (حمایذ

ایاالتم حذ ) و داخلذذی (دک ذذرین یوشذذی ا و مذذاد  9قذانو اساسذذی) بذذود (
.)2015:5

کذه

Bendini,

تحول سیاست امنیتی ژاپن :از صلح جویی منفعالنه به کنشگری فعاالنه

پی رکاتزنش ین؛ به هر دو دس ه از م غیرها و مسائل داخلی و بین المللی پرداخ ه خواه ش .

سیاست جهانی

خارجی ژاپن پس از

ستونهای امنیت ملی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم :سیاس

جنگ جهانی دوم تا سال  ۲۰۰۱بر سه محور م کی بذود :توسذعه اق صذادی و اع مذاد بذه
ایاالتم ح  ،ض نظذامیگری داخلذی و کن ذرل غیرنظامیذا بذر مسذائل امنی ذی کشذور

( )Saltzman,2014:7در ادامه این سه س و تشری میشود:
 .۱توسعه اق صادی و اع مذاد بذه ایاالتم حذ  :از دسذ

داد جنذگ اقیذانوس آرام

شرایط ژئوپلی یک ژاپن را تغییر ن اد اما در دورا بع از جنگ نحو پاسخ ژاپن بذه ایذن
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شرایط را تغییر داد .اولین پیروزی در ان خابات پس از جنگ توسط یوشی ا به دس
مهمترین اق ام یوشی ا در دورا حکوم

ارائه دک رینی در زمینه سیاس

بود که بع ها با عنوا " دک رین یوشی ا" معذروف شذ (

س ی ا س ت ج ها ن ی

آم .

امنی ی -دفذاعی

Atanassova-Cornelis,2007:

 .)4این دک رین صل طلب منابع ملی ژاپن را وقذف توسذعه اق صذادی میکذرد و ازنظذر
دفاعی بهطور کامل به ایاالتم ح
همرا با معاه

م کی بود ( .)Robinson,2010:313دک ذرین یوشذی ا

امنی ی امریکا و ژاپن خطر هرگونه درگیری نظامی را از ژاپن دور کرد و
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باعث ش که ژاپن تمام تمرکز خود را بر اق صاد و توسعه اق صادی بنذا گذذارد؛ بنذابراین
دورا بع از جنگ جهانی دوم عمالً دور بازسازی اق صادی ژاپن بود.
 .۲هنجارها :ض نظامیگری داخلی :در طول جنگ سرد مخالف
فعالی

نظامی ،بهویژ مشارک

برای سیاس

ش ی ی با هرگونه

در خارج وجذود داشذ  .دسذ ورالعمل اصذلی هنجذاری

خارجی و امنی ی پس از جنگ هنجار ض نظذامیگری بذود کذه در مق مذه

قانو اساسی  ۱947و بهویژ ماد ( 9بن صل ) نهادینه ش  .در مق مه قانو اساسی ،میل
ژاپن به صل جهانی بیا میشود و مذاد  9اسذ فاد از نیذروی نظذامی را بذهعنوا ابذزار
قانونی دول

لغو میکن (بن  )۱و ژاپن را مجبور به پذیرش ع م پ انسیل جنگ (بن )۲

میکن  .باتوجه به این دو بن  ،دول

ژاپن ماد  9را بهعنوا مبنای حفذ حذ اقل سذط

نیروی مسل الزم برای خودکفایی تفسیر و کشور را از حق دفذا جمعذی۱محذروم کذرد
(.)Atanassova-Cornelis,2007: 4

 .3سیاس گذاری؛ کن رل غیرنظامیا  :راهی که توسط یوشی ا ایجاد و از آ من ج ش
سیس م تصمیمگیری داخلی و بهطور قابلتوجه نقشهای مربوط بذه امنیذ

کشذور را از

1. Collective self-defence

طریق اصل کن رل غیرنظامی بر ارتش مح ود میکذرد .آژانذس دفذا ژاپذن۱کذه در سذال
 ۱954ایجاد ش  ،شامل تع اد قابلتوجهی از مقامات وزارتخانههای دیگذر ماننذ وزارت
امور خارجه و وزارت مالیه۲بود .این آژانس درو ساخ ار اداری دف ر نخسذ وزیر قذرار
داش ؛ بنابراین م یرکل آژانذس دفذا ملذی وزیذر امذور خارجذه بذود ،نذه وزیذر دفذا .
بهاینترتیب ساخ ار سازما غیردول ی_بوروکراتیک آژانس دفا ملی بهگونذهای بذود کذه
اطمینا میداد ارتش موقعی های پایین در سیاس گذاری امنی ی را اشغال میکن و ایذن
مسئله بهنوبه خود ،از احیای تأسیسات نظذامی قذوی جلذوگیری میکذرد

(Atanassova-

.)Cornelis,2007: 5

سیاست امنیت ملی ژاپن در طول جنگ سرد
 .۱بخشهای سیاسی داخلذی :سیسذ م بینالملذل دوقطبذی در بخشهذای سیاسذی ژاپذن
دموکرات تشکیل و آغازگر "نظامی سیاسی  "۱955مب نی بر سلطه یذک حذزب شذ  .در
این سیس م در بیش ر ان خابات حزب لیبرال دموکرات اکثریذ
اق صادی بهعنوا یک اولوی

مطلذق را داشذ

در دسذ ور کذار سیاسذ های دولذ

و رشذ

بذود .در ایذن دورا

بهرغم سلطه دک رین یوشی ا برخی از محافظهکارا در پی به چالش کشی

این دک ذرین

برآم ن که موفق نش ن و ن یجه"،نهادینه کذرد " و"تأکیذ " بذر گسذ رش اق صذادی و
اتحاد با ایاالتم ح

ش

(.)Atanassova-Cornelis,2007: 6

 .۲بازیگرا تصمیمگیرن  :در طول جنگ سرد به دلیل تسلط غیرنظامیا بذر مسذائل
امنی ی ،بازیگر اصلی در حوز مسائل دفاعی و سیاسذ
این نهاد بهعنوا مسئول اصلی «ساخ » سیاس

امنیذ

خذارجی وزارت خارجذه بذود و
ملذی شذناخ ه میشذ  .ایذن در

حالی بود که تنها نهاد نظامی کشور (آژانس دفا ملذی) فقذط در رابطذه بذا مسذائل دفذا
مرزی درگیر بود.

1. Japan Defence Agency JDA
)2. Ministry of Finance (MOF

سیاست جهانی
تحول سیاست امنیتی ژاپن :از صلح جویی منفعالنه به کنشگری فعاالنه

بهصورت گروهای راس

و چپ منعکس ش  .در سال  ۱955حزب محافظذهکار لیبذرال
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بحرانهای پیش روی سیاست امنیت ملیی ژاپین :در دورا جنذگ سذرد ژاپذن بذا
امنی ذی را بذه نمذایش

بحرا های م ع دی روبرو ش که ضرورت اصالحات در سیاسذ

میگذاش  .در اوایل دهه  ۱97۰همزما با افزایش ته ی شوروی ،ق رت و نفوذ آمریکا
در شرق آسیا به دنبال شکس
بنابراین با پوس هپوس ه ش

در وی نذام ( )Withitwinyuchon,2016:244کاسذ ه شذ ؛
تعه ایاالتم حذ

بذه شذرق آسذیا نگرانیهذای ژاپذن نیذز

افزایش پی ا کرد ( .)Soderberg,2005:1بهطور همزما بحرا نف ی اوپک شوک دیگذری
بذر سیاسذ
160

خذارجی ژاپذن وارد کذذرد .بحذرا نف ذی اوپذک در سذذالهای ۱974-۱973

وابس گی ژاپن به نف

خاورمیانه و کمبود منابع داخلی و اهمیذ

بذازنگری در وضذعی

خود را برجس ه کرد .اق صاد ژاپن مب نی بر تولی ارزشافذزود و وابسذ ه بذه مذواد خذام

س ی ا س ت ج ها ن ی

وارداتی و صادرات کاالهای من ج از آ بود؛ بنابراین بحذرا نف ذی منجذر بذه اخذ الل در
خطوط عرضه انرژی ش و درن یجه اق صاد ژاپن را بهطور مسذ قیم تحذ

تذأثیر قذرارداد

(.)Attwell,2016:5
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پاسخها :فشارهای امنی ی که ژاپن در این دور با آ مواجذه بذود ایذن کشذور را بذه
مجبور به پاسخ نمود .این پاسخها که عم تاً در حوز مسائل نظامی-امنی ی و در رابطه با
اتحادیه دوجانبه با امریکا بود ژاپن را در مسیر فاصلهگیری از انفعال کامذل امنی ذی قذرار
میداد .در ادامه به بخشی از این پاسخها اشار میگردد:
 .۱افزایش هزینههای نظامی و نهادسازی نظامی :در این دورا با توجذه بذه افذزایش
ته ی ات امنی ی از یکسو و ترس از رها ش
گرف

توسط امریکا از سوی دیگر ژاپن تصمیم

که هزینههای نظامی را بهعنوا بخشی از تالش بذرای تقویذ

روابذط بذا آمریکذا

افزایش ده ( )Withitwinyuchon,2016:244در همین راس ا نخس وزیر ناک آونن۱کذه
از سال  ۱98۲تا  ۱989رهبر حزب لیبرال و از  ۱98۲تا  ۱987نخس وزیر ژاپذن بذود در
سال  ۱985سیاس
ناخال

مح ود کرد هزینههای دفذاعی بذه کم ذر از یذک درصذ از تولیذ

داخلی۲را رها و توکیو را بذرای پذذیرف ن تقاضذای ایاالتم حذ

بذرای تقسذیم

هزینههای عادالنهتر دفا از خودپذیرا کرد ( .)Attwell,2016:59همچنین در ایذن دورا

1. Nak-Asone
2. GNP

به دلیل فشارهای امریکا ،ژاپن مجبور ش مسئولی ی در قبال امنی

داخلی خود ،بر عهذ

بگیرد؛ بنابراین در سالهای  ۱95۲تذا  ۱954تأسذیس پلذیس ملذی ۱،نیذروی امنیذ
نیروی دفا از خود و آژانس دفا بهسرع
 .۲مفهومسازی امنی  :سیاس
"سیاس

ملذی۲،

پیگیری ش (.)Attwell,2016:55

امنی ذی ژاپذن پذس از جنذگ جهذانی دوم بذر اسذاس

اساسی دفا ملی ۱957"3تعریف میش  .در این سیاس

بذر پشذ یبانی ژاپذن از

سازما ملل ،ترویج همکاری بینالمللی برای صل جهذانی ،توسذعه قابلی هذای دفذاعی
پیمذذا امنی ذذی ژاپذذن و آمریکذذا تأکیذذ میشذذ

همذذرا بذذا مرکزیذذ

 .)Cornelis,2007: 8بنابراین بر اساس قانو اساسی و سیاس

(Atanassova-

دفا ملذی ،دولذ

ژاپذن

چهاراصل کلی ی را مبنا قرارداد:
الف) پیگیری یک سیاس

کامالً دفاعی ،ب) ع م تب یل به یک ق رت نظذامی ،ج )

پایبن ی به سه اصل ع م ساخ  ،دس یابی و ان قال و انباش

و کن ذرل بخذذش دفذذاعی ژاپذن از سذذوی غیرنظامیذذا

(Atanassova-

.)Cornelis,2007: 8
 .3تقوی

روابط با امریکا در دورا جنذگ سذرد :مقامذات امریکذا در اب ذ ا طرفذ ار

صل طلبی ژاپن بودن و به همین دلیل پیشنویس ماد  9را آماد کرد بودنذ کذه دیگذر
ژاپن ته ی ی برای همسایگا خود نباش ؛ اما با ظهور جنگ سرد امریکا به دنبال تقوی
ژاپن بهعنوا یک ض کمونیس

قوی برآم ( )Lind, 2016: 3این دورا که اوج رونذق

اق صادی ژاپن بود ،ژاپن ازنظذر اق صذادی ،فنّذاوری و سیاسذی بذه امریکذا نزدیذک شذ .
درن یجه در سال  ۱96۰معاه

دفاعی امنی ی با امریکا مورد بازبینی قرار گرف

تا تقسذیم

وظایف دو طرف به ر روشن شود.
 .2-2پویایی نسبی بدون تغییر دربند  9قانون اساسی ( 1991تا  11سپتامبر )2001
زمانی که جنگ سرد به پایذا رسذی  ،یکذی از مهمتذرین دغ غذههای امریکذا چگذونگی
برخورد با ژاپن بود .با درو پاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال  ،۱989منطق نخسذ

)1. Reserve National Police (NPR
2. NSF
3. BPND

سیاست جهانی
تحول سیاست امنیتی ژاپن :از صلح جویی منفعالنه به کنشگری فعاالنه

ژاپذن ،د) مذ یری

تسلیحات هس های در خاک
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برای پیما امنی ی آمریکا_ژاپن سقوط و دک رین یوشی ا زیر سؤال رف  .بهطور همزمذا
تغییر در نظام بینالملل و ماهی

ته ی ها و ع م همسانی بخشهای اق صادی و

رهبرا ژاپن را به تفکر واداش

()Soderberg,2005:1

سیاسذی۱

در این دورا تحوالتی چو بحرا هس های کذر شذمالی ،رشذ روزافذزو قذ رت
نظامی چین بهموازات اخ الفات سیاسی ،تاریخی و سرزمینی توکیذو -پکذن ،تذنش بذین
پکن و واشنگ ن بهعنوا تضمینکنن

ژاپن ،ترس از تولی و اس فاد از سالحهای

امنی

کش ارجمعی ،تروریسذم در سذط بینالمللذی ،ترکیذ
162

خلیجفارس رهبرا و نخبگذا سیاسذی ژاپذن را در موقعیذ
طراحی سیاس

س ی ا س ت ج ها ن ی

حبذاب اق صذادی ژاپذن ،جنذگ
حساسذی بذرای چگذونگی

امنی ی و پاسخ مناسب برای چالشهای در حذال ظهذور قذرارداد و ایذن

سؤال مطرح ش که چگونه ژاپن سیاس

امنی ذی خذود را بذرای پاسذخ مناسذب بذه ایذن

چالشهای در حال ظهور طراحی کن ؟ در همین راس ا در حوز سیاسذ
گامهایی برداش

که نه از اس قالل کامل و نه تبعی
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برهه از تاریخ ژاپن ازاینجه
ژاپن بود دارای اهمی

کامل حکای

دفذاعی ژاپذن

داشذ  .درواقذع ایذن

که یک مرحله از "فراین عادی ش "۲سیاسذ

خذارجی

اس  .در این باز زمانی ژاپن با چن بحرا روبرو ش کذه نحذو

پاسخ به آ ها در نو خود جالبتوجه بود.
بحرانهای منطقهای و بینالمللی :پایا جنگ شرق و غرب و درو پاشی شذوروی
تأثیر عمیقی بر سیاس

امنی ی ژاپن و اتحاد ایاالتم ح

 -ژاپذن داشذ  .ناپ یذ شذ

دشمن مش رک و ظهور ته ی های امنی ی غیرم عذارف ماننذ سذالحهای کشذ ارجمعی3و
تروریسم بینالمللی دلیل منطقی اتحاد ایاالتم ح

و ژاپن را مورد سؤال قرارداد .مهمتر

از همه ،تغییر محیط امنی ی خارجی مسذئله تقسذیم بذار میذا م حذ ا را مطذرح کذرد و
درن یجه فشار برای تعریف مج د سیاس

امنی ی ژاپن افزایش و نیاز به حضور ژاپذن در

عرصه بینالمللی ش ی اً احساس شذ ( )Atanassova- Cornelis,2007: 10در ادامذه بذه
مهمترین این بحرا ها اشار میشود:

 .۱ژاپن ازنظر اق صادی یک غول و ازنظر سیاسی یک کوتوله بهحساب میآم .
2. Normalization process
3. WMD

-۱جنگ خلیجفارس :بحرا نخس
ج ی از ع م قطعی

وقو جنگ خلیجفذارس بذود کذه یذک عنصذر

در نظام بینالملل را به نمایش گذاش  .جنگ خلیجفذارس اولذین

درگیری نظامی پس از جنگ سرد بود که اخ الف و تفاوت بین ظرفیذ
واقعی برای ایفای نقش عم

در سیاس

بینالملل را نشا مذیداد .همزمذا بااحسذاس

نیاز درونی ،فشارهای بینالمللی نیز بذرای مشذارک
درخواس

مشارک

ژاپذن و تمایذل

ژاپذن افذزایش پیذ ا کذرد و امریکذا

ژاپن در ائ الف بینالمللی م شکل از  34کشور را نمود .بهرغم همه

فشارهای داخلی و خارجی ژاپن حاضر نش هیچ سربازی به جنذگ خلیجفذارس ارسذال
کن و نخس وزیر کافیو۱در مواجه با مخالفین داخلی اعالم کرد «ه ف ما این نیس

کذه

فلسفه خود را بهعنوا یک کشور صل جو تغییر دهیم .پذس در مذورد اینکذه ایذن اصذل
شکس ه خواه ش هیچ نگرانی نبای وجود داش ه باش » .در این بحذرا ژاپذن فقذط بذه
اتخاذ «دیپلماسی دس هچک»۲و کمک  ۱3میلیارد دالری قناع

کرد و تنهذا پذس از پایذا

طول بحرا خلیجفارس و دررون تعامل با ایاالتم ح  ،ژاپن م وجه ش که کمکهذای
غیرنظامی بهتنهایی برای اتحاد کافی نیس

.اگرچه ژاپن  ۱3میلیارد دالر برای حمایذ

از

نیروهذای م حذ کمذک کذرد ،امذا بذهعنوا یذک شذریک مع بذر شذناخ ه نشذ و بذرای
سیاس م ارا ژاپنی این مسئله روشن ش که فرس اد نیروهای دفا از خود به خذارج از
کشور برای صل بینالمللی ضذروری اسذ

( .)Miyaoka,2011:245درمجمذو تجربذه

جنگ خلیجفارس به دو دلیل در سیاس های امنی ی ژاپن مهم اس  :نخس
ته ی های فراتر از قلمرو خود به چالش کشی

ژاپن توسط

ش  .دوم ،جنذگ خلیجفذارس بذه ژاپذن

نشا داد که ق رت نظامی هنوز روابط بینالملل را شکل میده و به میزا قابذلتوجهی
ژاپن برای مقابله با بحرا های نظذامی در دورا پذس از جنذگ سذرد بایذ مجهذز باشذ
(.)Singh,2002:38
-۲بحرا کر شمالی :پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی ،محیط امنی ذی در شذرق
آسیا بهطور انکارناپذیری غیرقابذلپیشبینی و پیچیذ

شذ  .از دسذ

داد تضذمینهای

1. Toshiki Kaifu
2. Checkbook diplomacy

سیاست جهانی
تحول سیاست امنیتی ژاپن :از صلح جویی منفعالنه به کنشگری فعاالنه

جنگ ژاپن تع ادی مینیاب را در قالب عملیات حاف صل چن ملی ی ارسذال کذرد .در
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امنی ی شوروی و کمکهای اق صادی به تالشهای کر شمالی بذرای توسذعه سذالحهای
هس های منجر ش .در سال  ،۱993کر شمالی حاضر به بازرسی توسط آژانس بینالمللی
انرژی هس های۱نش و از پیما منع گس رش سالحهای هس های۲خارج شذ (
 )2011:246در این بحرا به عل
بهعنوا یک م ح در معاه

Miyaoka,

اینکه اح مال جنذگ کذر بسذیار بذاالبود نقذش ژاپذن

دفاعی مج داً مورد سؤال واقع ش .

-3سر برآورد دوبار چین :محیط امنی ی شرق آسذیا باقذ رت گیذری مجذ د چذین
پیچی تر ش و ژاپن در شرایط ع م قطعی
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گرف  .آزمایش هس های چین در سال  ۱995و بحرا تنگذه تذایوا در سذال  ۱996ایذن
نک ه را برای ژاپنیها واض ساخ

س ی ا س ت ج ها ن ی

اس راتژیک نسب

به آین

امنی ی خود قذرار

که نگرانیهای ج ی ی در حذال شذکلگیری اسذ .

اخ الفات ارضی و نقض قلمرو آبی و هوایی ژاپن توسذط چذین ایذن نک ذه را بذه ژاپذن
گوشزد کرد که مسائل امنی ی سن ی همچنا در روابذط بذا همسذایگا حذرف نخسذ
میزن و این مسئله به دلیل محذ ودی های نظذامی تحمیلشذ
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ممکن اس

امنی

را

توسذط قذانو اساسذی

ژاپن را به خطر بین ازد.

بحرا های داخلی :بع از جنگ خلیجفارس ،ناتوانی ژاپذن در مقابلذه بذا ته یذ اتامنی ی در داخل نظیر زلزله کوبه و حمله بذا گذاز سذارین3توسذط گذرو اومشذینریکیو 4در
م رو توکیو در سال  ،۱995رکود طوالنیم ت اق صادی همرا با ظهور اق صادی در حذال
افزایش چین در سالهای  ۱993و  ،۱996نارضای ی داخلذی از احذزاب حذاکم بذه دلیذل
مسائل اق صادی باعث ضربه بذه هویذ

ملذی ژاپذن بذهعنوا ابرقذ رت اق صذادی شذ .

هما طور که گیلبرت رزمن5اشار میکن بخشی از تالشهای رهبذرا جنذاح راسذ
تعریف دوبار هوی

در

ملی در پاسخ به این ضربهها بود (.)Withitwinyuchon,2016:244

پاسخها :پس از جنگ خلیجفارس ،بع امنی ذی در سیاسذ

خذارجی ژاپذن اهمیذ

زیادی یاف  .در همین راس ا در پاسخ به ظهور ته ی ات خارجی ج ی  ،ژاپذن سیاسذ

1. IAEA
2. NPT

 .3روی اد سارین در م رو توکیو مهمترین حمله در ژاپن پس از پایا جنگ جهانی دوم اس .
4. Aum Shinrikyo
5. Gilbert Rozman

امنی ی خود را مج داً تنظیم کرد تا ب وان مشارک

بیش ری در محذیط امنی ذی بینالمللذی

داش ه باش .این تالش به روشهای مخ لف صورت گرف :
-۱تغییرات داخلی
در جبهه داخلی مهمترین پاسخهای ژاپن معطوف به حوز های قانونی و نهادی بذود.
به این صورت که اصالحات در حوز ساخ ارهای داخلی امنیذ

و تصذویب پذار ای از

لوای این امکا را برای ژاپن فذراهم آورد تذا بهتذ ریج بذا فضاسذازی داخلذی حرکذ
پیشرون

خود به سم

عادیسازی سیاس

امنی ی را سرع

ببخش .

تقسیمات سیاسی ج ی  :نظام سیاسی سال  ۱955در دورا مقابله شرق و غرب بذهوجود آم

بود .با ناپ ی ش

کمونیسم در برابر سرمایهداری صحنه سیاسذی داخلذی در

ژاپن نیز تغییر کرد .حزب لیبرال دموکرات به دلیل رسوایی مالی همرا با ظهذور احذزاب
سیاسی ج ی به مشکل برخورد و این مسائل باعث پایا داد به تسلط تکحزبی لیبرال
دموکرات به رهبری مجلذس ادامذه داد ( )Atanassova-Cornelis, 2007: 12همزمذا بذا
تغییرات در وضعی

احزاب ،شاه تغییذر در ارکذا تصذمیمگیری و سیاسذ گذاری در

حوز مسائل امنی ی هس یم .هما طور که قبالً موردبحذث قذرار گرفذ  ،سیاسذ
ژاپن در طول جنگ سرد تح
مح ود به تضمین امنی

امنی ذی

سلطه وزارت امور خارجه۱بود و نقش آژانس دفذا ملذی

ارضی ژاپن در چارچوب ته ی نظامی شذوروی بذود .در ایذن

دورا اگرچه نقش نخس وزیر و کابینه ،بسیار مح ود بود اما رهبری سیاسی و اجرایذی
در تصمیمگیری امنی ی درن یجه اصالحات اداری در نیمه دوم دهه  ۱99۰تقوی

ش و از

تع اد وزارتخانهها کاس ه ش  .درن یجه اصالحات صذورت گرف ذه قذ رت تصذمیمگیری
نخس وزیر (با اجاز داد به او برای ایجاد سیاس ها) و وزیر کابینه افزایش پیذ ا کذرد.
در سالهای بع  ،بهویژ تح

حکوم های کویزومی و آبه رون تقوی

تضعیف نفوذ بوروکراتیک ادامه یاف

نخسذ وزیر و

()Atanassova-Cornelis,2007:13

الیحههای قانونی :از دهه  ،۱99۰فشار رو به رش برای همکاری در مسائل مذرتبطبا امنی

بینالملل همرا با افزایش آگاهی عموم مردم از مسائل مرتبط بذا امنیذ  ،باعذث
MOFA

1.

سیاست جهانی
تحول سیاست امنیتی ژاپن :از صلح جویی منفعالنه به کنشگری فعاالنه

دموکرات ش  .در این دورا اگرچه دول های ائ الفی روی کارآم ن امذا حذزب لیبذرال
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تغییر رویکرد تصمیم گیرا به نقش امنی ی ژاپن ش (.)Atanassova-Cornelis,2007:10
در اولین گام ،در پاسخ به بحرا خلیجفارس در سذال  ،۱99۲قذانو همکذاری نیروهذای
ژاپنی با عملیات حف صل سازما ملل۱تصویب ش که اجاز اس قرار نیروهذای نظذامی
را در خذذارج از کشذذور مذیداد الب ذذه ایذذن حضذذور محذ ود و بهصذذورت تذ ارکات بذذود
( )Robinson,2010: 314در هما زما  ،ژاپن قانو مربوط به ارسذال گرو هذای نظذامی
سال  ۱987را تغییر داد و نیروهای دفا از خود را برای عملیات حف صذل در کذامبوج
(سپ امبر  ۱99۲تا سپ امبر  ،)۱993موزامبیک (مه  ۱993و ژانویه  ،)۱995ارتفاعات گوال
166

(از فوریه سال  ۱996تاکنو ) ،تیمور شذرقی (نذوامبر - ۱999فوریذه  )۲۰۰۰ارسذال کذرد
( )Miyaoka,2011:245تصویب این قانو موجب ش که در سذال  ۱8۰۰ ،۱99۲نیذروی

س ی ا س ت ج ها ن ی

ژاپنی به کامبوج بهعنوا بخشی از نیروی حف صل سازما ملل به سهول

اعزام شون

(.)Singh,2002: 83
-۲تقوی

روابط با آمریکا :همزما بذا اصذالحات در سذاخ ارهای داخلذی ،در سذال
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 ۱996مذاکر با امریکا و احیای معاه

دوجانبه امنی ی در دس ور کذار سیاسذ

خذارجی

ژاپن قرار گرف  .این اق ام با در نظر گرف ن تحوالت رخداد در محذیط نظذام بینالملذل
(بحرا کر  ،بحرا تایوا و رش چین) ت وین ش  .در این اعالمیه مش رک امنی ذی ،هذر
دو کشور دس ورالعملهایی را برای نقش بیش ر ژاپذن در همکاریهذای دفذاعی ،ازجملذه
برنامهریزی ،تحقیق و توسعه دفا و ...مشخ
دس ورالعمل تج ی نظر ش

کردن (.)Singh,2002: 83

سال  ۱997که ناشی از برخی بحرا های امنی ی بذهویژ

بحرا هس های کر شمالی  ۱994و بحذرا تنگذه تذایوا  ۱996بذود ،ضذرورت تقویذ
اتحادیه ایاالتم ح

و ژاپن را نشا میداد .اهمی

سذن ج یذ ایذن بذود کذه تعریذف

عملیاتی همکاری امنی ی دوجانبه را طبق ماد  6تعریف میکذرد و گسذ رش جغرافیذایی
اتحاد ،بحرا های منطقهای و درمجمو شرایط منذاطق اطذراف ژاپذن را در برمیگرفذ
( )Atanassova-Cornelis,2007:16در سال  ۲۰۰۰بذازهم سذن راهبذردی همکاریهذای
امریکا و ژاپن بازنگری ش و همکاری دو کشور به همکاریهای چن جانبذه ارتقذا پیذ ا
کرد؛ اما همچنا منذع ورود در جنذگ همهجانبذه و عملیذات م قابذل در هنگذام دفذا و
1. UNPKO

م اخله نظامی و شرک

ژاپنیها در عملیات نظامی فرا منطقهای دس نخورد باقی مانذ

(محب علی.)۲۱3 :۱388،
 .3-2تالش برای نقشآفرینی جهانی ( 11سپتامبر  2001تا )2018
وقو حادثه  ۱۱سپ امبر  ۲۰۰۱منجر به آغاز تحوالت عظیم در سیاس
و از این سال بود که تغییرات در سیاسذ

خارجی ژاپن ش

امنی ذی شذ اب بذاالیی گرفذ

(

Soderberg,

 )2005: 2از این دورا به بع ش ت و عمق ته یذ ات از دور هذای قبذل بیشذ ر شذ و
همین مسئله واکنش محکمتر و ج یتر سیاس گذارا ژاپنی را در حوز مسائل امنی ذی
در پی داش  .در این دورا الیحههای امنی ی و اسناد اس راتژیکی تصویب و من شر شذ
که دایر اخ یارات امنی ی و نظامی ژاپن را بهطور چشمگیری افزایش میداد .در ادامذه بذه
تشری محیط امنی ی ژاپن و بحرا های موجود و تحوالت در هوی

امنی ی ژاپن پرداخ ه

بحرانها :محیط امنی ی ژاپن در سالهای پس از  ۱۱سپ امبر  ۲۰۰۱بهش ت تغییر کرد
و این کشور با بحرا های مواجه ش که یا وجود ن اش ن و اگر هم سابقه داش ن به ایذن
ش ت و عمق نبودن  .این تغییرات که در دو حوز سذن ی و غیذر سذن ی و در دو سذط
منطقهای و بینالمللی رخ دادن ژاپن را در شرایط ع م اطمینا نسب

بذه امنیذ

حیذاتی

خود قراردادن  .در این سالها بحذرا کذر شذمالی بهشذ ت افذزایش پیذ ا کذرد .انجذام
آزمایشهای م ع د هس های همرا با ته یذ ات لفظذی مقامذات ایذن کشذور حکایذ
پررنگ ش

این ته ی نسب

از

به سالهای گذش ه داش  .اوجگیری بحذرا هسذ های در

سال  ۲۰۱7و ته ی ات رهبر کر شمالی منجر به احساس خطر شذ ی جامعذه ژاپنذی از
این همسایه غیرقابلپیشبینی ش ( )Prosser, 2017:33-34در کنار ته یذ های هسذ های
کر شمالی ،ق رت گیری چین در سالهای اخیر ،پش

سذر گذاشذ ن اق صذادی ژاپذن و

کسب مقام دوم اق صاد جهانی توسط چین در سذال  ۲۰۱۰و افذزایش هزینذههای نظذامی
این کشور به رهبرا ژاپن این مسئله را گوشزد کرد که تغییر موازنه ق رت منطقذهای بذه
سم

چذین منجذر بذه تغییذر شذرایط مطلذوب ژاپذن در منطقذه میشذود (

 )Szczepanska,2016: 33امری که به دلیل شبهات مرتبط با رها ش

&Schnelle

از سذم

آمریکذا

سیاست جهانی
تحول سیاست امنیتی ژاپن :از صلح جویی منفعالنه به کنشگری فعاالنه

میشود.
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به دلیل بحرا مالی سال  ۲۰۰8و کاهش نفوذ این کشور در سط منطقه و نظام بینالملل
و همچنین ع م عملکرد مناسب در بحرا هذای خاورمیانذه بهخصذوص بحذرا سذوریه،
عراق ،اوکراین تش ی میش (.)Tanaka, 2015:122
در کنار حوز هذای سذن ی امنیذ

در سذالهای اخیذر ته یذ های غیذر سذن ی نظیذر

تروریسم ،مسائل زیس محیطی و حمالت سایبری بیشازپیش وضعی
را تح

امنی ی این کشور

تأثیر قرارداد .ظهور گرو تروریس ی داعش ( )Tanaka, 2015:122و کش ه ش

شهرون ا ژاپنی توسط این گرو و حمالت دزدا دریایی در مسیر آبهذای بینالمللذی
168

حکایذ

از آ داشذ

کذه عذالو بذر تغییذر ماهیذ

ته یذ ات ،بذازیگرا امنی ذی قذذر

بیس ویک مح ود به دول ها نبود و کنشگرا غیردول ذی میتواننذ معضذالت امنی ذی

س ی ا س ت ج ها ن ی

ج ی را برای هرک ام از کشورها به وجود بیاورن  .ایذن مسذئله در کنذار جهانیشذ
فضای بههمپیوس ه کنذونی و عذ م اهمیذ

و

مرزهذای جغرافیذایی باعذث شذ کذه ژاپذن

بیشازپیش احساس ناامنی نمای .
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پاسخها
پاسخهای قانونی و نهادی ژاپن به محیط امنی ی سیال و چالشگر ایذن فرصذ
کرد که این کشور به م یری

این بحرا ها بپردازد و با پیشگیری از رسی

را فذراهم
ته ی ات بذه

ژاپن ،چشمان از امنی ی مطلوب خود را به تصویر بکش  .این تالش بذرای ارتقذا ثبذات و
صل در وهله اول ژاپن و در مراحل بع منطقه شرق آسیا و محیط امنی ذی بینالمللذی را
مورد ه ف قرار میداد.
 -۱تغییرات قانونی :پس از پایا جنگ سذرد ،عوامذل داخلذی و بینالمللذی بسذیاری
باعث تغییر در تنظیمات سیاس

امنی ی ژاپن ش  .ظهور ته ی ات امنی ی ج ی به همذرا

درخواس های بینالمللی برای کمک ژاپن به امنی
از رویکرد درو گرای جنگ سرد به امنی

چن جانبه ،نیازمن تعریف ج یذ ی

ملی بذود .از سذوی دیگذر ،تغییذرات سیاسذی

داخلی ،بهویژ سقوط حزب سوسیال و افزایش توافق بین لیبرال دمذوکرات و دمذوکرات
در مسائل امنی ی ،منجر به تسهیل رون گزینهها در دفا مس قل (ازجمله توسعه هسذ های
بازدارن ) ،تقوی

اتحاد امریکا و ژاپن ،دخال

مس قل در عملیذات نظذامی ،افذزایش در

هزینههای نظامی و درمجمو حرک

ژاپن بهسوی نقش مسذ قل امنی ذی شذ  .حمذالت

تروریس ی  ۱۱سپ امبر و بحرا هس های کذر شذمالی  ۲۰۰3-۲۰۰۲و همچنذین چنذ ین
حادثه انفجار کش یهای جاسوسی کر شمالی در داخل آبهذای منطقذه شذمالی باعذث
تصویب برخی لوای برای باز گذاش ن دس

برای مقابله و پیشگیری از مخاطرات

دول

ناشی از تروریسم و ته ی ات امنی ی منطقهای ش  .ظهور ته ی ات امنی ی ج یذ باعذث
ایجاد ائ الف بزرگ داخلی برای تغییرات قانونی در ژاپن ش  .این مسئله به معنای طذرح
و تصویب مجموعذه قذوانین ج یذ در رابطذه بذا مذ یری
نخس وزیر در برخورد با موارد اضطراری و حمای

اخ یذارات

بحذرا  ،تقویذ

از نیروهای ایاالتم حذ

در دفذا

از ژاپن بذود ( )Atanassova-Cornelis,2007: 19در اک بذر سذال  ،۲۰۰۱مجلذس قذانو
«اق ام علیه تروریسم» را تصویب کرد تا امکا اعزام نیروهای دفا از خذود۱بذه اقیذانوس
هن را برای تأمین پش یبانی غیرمس قیم عملیات تح

رهبری ایاالتم ح

در افغانسذ ا

وظایف اصلی نیروهای دفا از خود فقط شامل دفا ملی و مأموری های ام ادرسانی در
ژاپن بود ،درحالیکه در اصالحیه ج ی عملیات خارج از کشور بهعنوا وظایف تکمیلی
مطرح ش ن که بهنوعی بازتاب تغییر در سیاس

امنی

ملی ژاپن نسب

به مسائل امنی ی

بینالمللی بود.
در گام سوم ارتقای م یری ی آژانس دفا ژاپن به سط وزارت دفذا در سذال ۲۰۰7
صورت گرف  ،موضوعی که از زما جنگ سرد هموار در دس ور کذار بذود و در زمذا
کویزومی الیحه آ به مجلس داد ش

بود .اگرچه در مقایسذه بذا وزارت امذور خارجذه،

وزارت دفا همچنا یک رکن جوا اس

( )Cooper,2016:6اما ارتقا آژانس دفا ملی

به وزارت دفا تأثیر به سزایی در سیاس گذاری امنی ی ژاپن داش .
در گام بع ی قوانینی در راس ای تعمیق نقش نخس وزیر تصویب ش  .اگرچذه بعذ
از سال  ۱989ترکیذب بذازیگرا غالذب داخلذی در سیاسذ گذاری امنی ذی ژاپذن تغییذر
قابلتوجهی ن اش  ،اما به دلیذل تحذوالت امنی ذی رخداد نقذش نخسذ وزیر و م عاقبذاً
تمرکز در تصمیمگیری امنی ی تقوی

ش  .توسعه دیگر درگیذر شذ

فعذاال سیاسذی از
1. JSDF

سیاست جهانی
تحول سیاست امنیتی ژاپن :از صلح جویی منفعالنه به کنشگری فعاالنه

ب ه  .گام دوم گس رش وظایف اولیه نیروهای دفا از خود بذود .تذا پذیش از اصذالحیه،
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شاخه قانو گذاری بود که به آ ها کمک میکرد اهرم بیش ری بذرای تأثیرگذذاری داشذ ه
باشن  .با توجه به تغییر آژانس دفا ملی به وزارت دفا  ،نقش وزارت امذور خارجذه در
مسائل امنی ی ملی تضعیف و نقش سیاسذ م ارا تقویذ

شذ  .ایذن تغییذرات در حذوز

تصمیمگیرن گا امنی ی با تغییرات محیطی همبس ه بذود (

Atanassova-Cornelis,2007:

.)25
یکی از مهمترین قذوانین ایذن دور دسذ ورالعمل برنامذه دفذا ملذی ۲۰۰4۱بذود کذه
جایگزین دک رین امنی
170

ملی سال  ۱995ش  .اگرچه دس ورالعمل برنامه دفا ملذی تعهذ

به چهاراصل کلی ی امنی

ملی را حف کرد بود اما سن اصالحش

اعذالم میکذرد کذه

پس از دفا از خود ،ه ف دوم بهبذود محذیط امنی ذی بینالمللذی باهذ ف جلذوگیری از

س ی ا س ت ج ها ن ی

رسی

ته ی ات به ژاپن اس  .بهاینترتیب دس ورالعمل برنامه دفا ملی مفهوم ج ی ی

از نیروهای دفا چن منظور  ،انعطافپذیر و مؤثر را معرفذی کذرد کذه نذهتنها بذه تهذاجم
تمامعیار پاسخ میده  ،بلکه به ته ی ات ج ی و شرایط م نو نیز پاسخ میدهذ و نیذز
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فعاالنه در فعالی های همکذاری بینالمللذی صذل دخالذ

میکنذ بذهاینترتیب ،نقذش

نیروهذذای دفذذا از خذذود از داش ذ ن «اثذذر بازدارن ذ » بذذه «پاسذذخ» تب ذ یل خواه ذ ش ذ
( )Atanassova-Cornelis,2007: 20دسذذ ورالعمل برنامذذه دفذذا ملذذی بذذه تعذذ ادی از
موافق نامههای امنی ی ایاالتم ح

و ژاپن در سذال  ۲۰۰6منجذر شذ کذه را را بذرای

گس رش دامنه اتحاد باز میکرد .در راس ای نقش امنی ذی تذاز تعریفشذ
توافقنامه امنی ی ایاالتم ح

بذرای ژاپذن،

و ژاپن به ته ی های ج ی «واکنش» نشا خواه داد و به

بهبود محیط امنی ی بینالمللی (عالو بر مأموری
اح ماالت منطقهای) کمک خواه کرد .اهمی

خود بذرای دفذا از ژاپذن و پاسذخ بذه
دس ورالعمل برنامه دفذا ملذی و آخذرین

موافق نامههای دوجانبه این بود که اولین ق م به سم
 ۱997بذذرای همکاریهذذای نظذذامی ایاالتم ح ذ

یک تج ی نظر در دسذ ورالعمل

و ژاپذذن برداش ذ ه ش ذ

(Atanassova-

.)Cornelis, 2007: 21
عالو بر دس ورالعمل برنامه دفا ملی ،در سال  ۲۰۱۰مج داً یک برنامه دفاعی ج ی
ارائه ش که نقش مهمی در تغییرات مفهومی داش  .این برنامه که نگا تاز ای به محذیط
1. NDPG

و پاسخهای امنی ی داش

سذعی کذرد کذه مفهذوم امنیذ

را در شذرایط ج یذ و نحذو

پاسخهای ژاپن را مورد بازبینی قرار ده  .این برنامذه کذه بهماننذ سذلف خذود در سذال
 ۲۰۰4به محیط امنی ی منطقهای توجه ویژ داش  ،نیاز بذه تحذول در نیروهذای دفذا از
خود را برای واکنش به ته ی ات و مقابله مؤثر با آ ها را مطرح میکرد .طرح دفاعی ۱۰
ساله بهوضوح نشا میده که نیروهای دفا از خود ژاپن بای بیش ر مراقب برخورد بذا
چین باشن  .به همین دلیل بذه امنیذ

در جزایذر مذورد اخذ الف و تقویذ

دریایی اشار میکن  .عالو بر این تقوی
کر شمالی را بهعنوا یک اولوی

توانمنذ های

سامانه موشکی برای مقابله با ته یذ موشذکی
امنی ذی ژاپذن مشذخ

در سیاس

میکنذ (

Chun,

)2013: 418
شای مهمترین گام قانونی در بین قوانین تصویبش  ،تصذویب نخسذ ین اسذ راتژی
امنی

ملی۱ژاپن باش  .در  ۱7دسامبر  ،۲۰۱3دول

ژاپن نخس ین اسذ راتژی امنیذ

ملذی

«مشارک

فعاالنهای درزمینهٔ صل » انجام خواه داد .همچنذین سذه هذ ف اساسذی را

تضمین میکن  :حصول اطمینا از حاکمی
آسیا و اقیانوس آرام با همکاری ایاالتم ح

ارضی کشور ،بهبود محیط امنی ذی در منطقذه
و سایر شرکای منطقهای و مشارک

فعذال

در تالشهای جهانی برای حف نظم بینالمللی (.)Tatsumi,2014
اس راتژی امنی
یکپارچه برای امنی
تعریف اصولی سیاس

ملی ن یجه تالشهای دول

بذرای تذ وین یذک رویکذرد جذامع و

ملی بود .اس راتژی امنی

ملی ژاپذن شذامل سذه بخذش بذود و بذا

امنی ی ژاپن را ه ای

میکن  .این سن اس الل میکن که ژاپذن

برای حف صل و ثبات بینالمللی بای تالش بیش ری داش ه باش  .در همین راس ا بخش
دوم در مذذورد چالشهذذای امنی ذذی ژاپذذن در سذذط جهذذانی و منطقذذهای بحذذث میکن ذ .
چالشهای امنی ی جهانی شامل تغییرات چشمگیر در تواز ق رت ،گسذ رش سذالحهای
کش ارجمعی ،تروریسم و خطرات مش رک جهانی اس  .در سط منطقه ،تمرکز بذر روی
کر شمالی و چین اس  .تواناییهای هسذ های و موشذکهای بالسذ یک کذر شذمالی و
همچنین ق رت نظامی در حال رش چین و تمذایالت آ بذهعنوا چذالش جذ ی بذرای
1. NSS

سیاست جهانی
تحول سیاست امنیتی ژاپن :از صلح جویی منفعالنه به کنشگری فعاالنه

کشور را تصویب کرد .این سن اعالم میکن که ژاپن بر اساس اصل همکاری بینالمللی
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امنی

ملی ژاپن محسوب میشون  .در پایذا بخش سذوم در مذورد اقذ امات الزم بذرای

ایجاد یک مشارک

فعال در صل و مقابله با چالشهای امنی ی ملی اس  .ایذن اقذ امات

عبارتان از تقوی

توانایی نهادهای دیپلماتیک؛ ایجاد یک نیروی مؤثر مشذ رک؛ تذرویج

توسعه مش رک و تولی تجهیزات دفاعی؛ افزایش کارایی همکاری امنی ی ژاپن و آمریکذا؛
تعهذ ژاپذذن بذذه

تعمیذذق همکذذاری سیاسذذی و امنی ذذی بذذا کشذذورهای همسذذایه و تقویذ

فعالی های مرتبط با سازما ملل م ح  .اگرچه بسیاری از چالشها و اق امات امنی ی کذه
در این سن شرح داد ش  ،چیز ج ی ی نیس
172

که بهقص دول

رسمی اس

اما میتوا گف

برای اس فاد از حذق دفذا جمعذی در جامعذه بینالمللذی

اشار دارد .عبارت کلی ی در سن اس راتژی امنی

س ی ا س ت ج ها ن ی

که هش

بار اس فاد ش

بازنگری هوی

شای ایذن اولذین سذن
فعال در صذل » اسذ

ملی «مشارک

اس  .ظهور این اصذل ج یذ نشذا دهن

نیذاز روزافذزو بذه

ملی و نقش بینالمللی ژاپن و همچنذین تغییذرات افزایشذی در سیاسذ

امنی ی این کشور از زما پایا جنگ سرد اس

( .)Yuzawa,2014توجیه حرک
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بهسوی فعالی های امنی ی ،هما طور که در اسذ راتژی امنیذ
«محیط امنی ی سخ » اس
برای تب یلش

که ژاپن با آ مواجه اس

توکیذو

ملذی بحذث شذ  ،شذامل

و ان ظار جامعه بینالمللی از ژاپن

به یک عضو فعال صل بینالمللی اس  .عالو بر ایذن ،پیگیذری منذافع

ملی  -مانن حف حاکمی

و دس یابی به رفذا  -بذهطور مسذ قیم مذرتبط بذا تالشهذای

کشور درزمینهٔ همکذاری بینالمللذی خواهذ بذود .در راسذ ای ایذن تفکذر ،عذالو بذر
جلوگیری از رسی

ته ی ات به ژاپن (سط ملی) و بهبود وضعی

آسیا-اقیانوس آرام (سط منطقهای) – نقش توکیذو در امنیذ

امنی ی منطقذهای در

جهذانی و در ایجذاد یذک

جامعذذه پایذ ار بینالمللذی (سذذط جهذذانی) مذ نظر اسذ  .در ایذذن راسذ ا رویکردهذذای
اس راتژیک به امنی

ژاپذن بذه سذه گذرو اصذلی تقسذیم میشذود :تقویذ

نقشهای خود ژاپن؛ تقوی

اتحادیهٔ ایاالتم ح

ثبات جهانی؛ بنابراین میتوا دریاف

تواناییهذا و

و ژاپن؛ و همکذاری بذرای صذل و

که تفکذر اسذ راتژیک در ایذن دور ارائذه تصذویر

جامعی از سیاس های دیپلماتیذک و دفذاعی و همچنذین اسذ فاد از منذابع م نذو بذرای
مشکالت در سه سط ملی ،منطقهای و جهانی اس

(.)Tatsumi,2014

 -۲اصالح قانو اساسی :تغییرات قانونی و مفهومی در سیاسذ

امنیذ

همگام با بحث ش ی داخلی در مورد اصالحات قانو اساسی بود .اهمی

ملذی ژاپذن
بذه

داد شذ

«بن صل » در نقشهذای امنی ذی ژاپذن ،مذاد  9را بذه هسذ ه اصذلی دیذ گا های لیبذرال
دموکرات (ازجمله پیشنهاد تج ی نظر در قانو اساسی) تب یل کرد .پل

فذرم اعالمشذ

در زما تشکیل حزب در سال  ۱955شامل بحث اصالحات قانو اساسی بذود .از میذا
رهبرا این حذزب ،قذویترین طرفذ ارا اصذالح مذاد  9کذویزومی و آبذه بود انذ  .در
نخس ین گام در سال  ۲۰۰4آبه ،گروهی از کارشناسا عالیرتبه را مأمور کرد تا با بررسی
حال های ذیل مشخ

کنن نظامیا ژاپن در چه صورتی حق پاسخ گوئی دارن  :الذف)

حمله به نیروهای آمریکایی در حال ی کذه در حذال مذانور مشذ رک نظذامی بذا ژاپذن در
آبهای بینالمللی میباشن  .ب) جلوگیری از پرتذاب موشذکی بالسذ یکی کذه در حذال
اس  .ج) حفاظ

پرتاب ش

کرد ان  .د) رسان

ت ارکات برای نیروهای پاس ار صل  .در ادامذه

در ما مه سال  ،۲۰۰7شینزو آبه ،نخس وزیر وق  ،گرو مشذاور ای را بذرای بازسذازی
پایه قانونی امنی
جمعی تح

ایجاد کرد .تا آ زما  ،بهرغم این واقعی

کذه ژاپذن دارای حذق دفذا

ماد  5۱منشور سازما ملل م ح و پیما امنی ی ایاالت م ح -ژاپن بذود،

جو حاکم بر جامعه و دول

بهگونهای بود که چنین حقی نمیتوانذ اعمذال شذود

( The

 .)Advisory Panel,2014:1ایذن گذرو بهصذورت تخصصذی در رابطذه بذا بحذث دفذا
دس هجمعی فعالی

میکرد .درواقع این گرو با این ه ف تشکیل ش که امکا تغییر در

قانو اساسی را بررسی کن تا از این طریذق محذ ودی های دفذاعی در پاسذخگویی بذه
ته ی ات محیطی را کم کن  .هیئ

مشورتی به این ن یجه رسی ن که سیاس های امنی ی

ژاپن بای برای پاسخگویی به دو مسئله تغییر در ته یذ ات محیطذی و افذزایش نقذش و
موقعی

ژاپن در جامعه بینالمللی تکامل پی ا کن ( .)Klingner,2016: 2درنهای

گذرو

مشورتی گزارش خود را در ژوئن  ۲۰۰8ارائه کرد .این گزارش شذامل ایذن ن یجذهگیری
بود که در محیط امنی ی معاصر ممکن اس

شرایطی وجود داش ه باش کذه نیازمنذ حذق

دفا جمعی باش بنابراین نیاز به تغییراتی در قذانو اساسذی و ارائذه تفسذیری از قذانو
اساسی اس

که اجاز اجرای دفا جمعی را ب ه (.)The Advisory Panel, 2014:1

سیاست جهانی
تحول سیاست امنیتی ژاپن :از صلح جویی منفعالنه به کنشگری فعاالنه

پاس ار صل شرک

از نیروهای سایر کشورها که بهطور مش رک در نیروهذای
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در سالهای بع از ارائه گزارش گرو مشورتی ،محیط امنی ی اطراف ژاپذن بذه طذرز
چشمگیری تغییذر کذرد بذود .کذر شذمالی همچنذا بذه توسذعه و گسذ رش موشذک و
سالحهای هس های ادامه میداد و وضعی

در دریای چین شرقی و دریای جنذوبی چذین

در نزدیکی ژاپن روزبهروز پیچی تر میش  .تمامی این امور توجه ج ی سیاس
ژاپن نسب

امنی ذی

به حف و ایجاد صل در فراسوی مرزها را ضروری میسذاخ  .عذالو بذر

این ،اتحاد ژاپن – امریکا بذهعنوا پایذه ثبذات منطقذه آسذیا و اقیذانوس آرام ،مسذئولی
بیش ری را میطلبی  .با توجه به این تغییرات نخس وزیر آبذه جلسذات گذرو را در مذا
174

فوریه سال  ۲۰۱3از سر گرف  .با در نظر گرف ن تغییرات رخداد در طول ایذن مذ ت و
همچنین تغییرات بالقو در محیط امنی ی گرو مشورتی مواردی را موردبررسذی قذرارداد

س ی ا س ت ج ها ن ی

که مح ود به موارد قبلذی گذزارش سذال  ۲۰۰8نبذود؛ بنذابراین در ایذن دور اقذ امات و
چگونگی تفسیر قانو اساسی مبنای کذار دولذ

قذرار گرفذ

(

The Advisory Panel,

.)2014:3
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در گزارش ج ی با در نظر گرف ن تغییرات رخداد در سالهای گذشذ ه و تغییذرات
بالقو در محیط امنی ی در آین
امنی

دس ور داد ش که اقذ امات ژاپذن بذرای حفذ صذل و

ژاپن و اطمینا از بقات و چگونگی تفسیر قانو اساسی و چگونگی تشذکیل نظذام

حقوقی داخلی موردبررسی قرار بگیرد .بذا توجذه بذه مذوارد فذوق گذزارش سذال ۲۰۱4
چگونگی تفسیر قانو اساسی برای حف صل و امنی

ژاپن و تحقق صذل و ثبذات در

منطقه و جامعه بینالمللی و عناصر کلی ی که بای برای بهبود قوانین داخلذی و اقذ امات
دیگر در ایذن زمینذه موردبررسذی قذرار گیذرد را تشذری کذرد (

The Advisory Panel,

.)2014:3
در ان های این فراین در تاریخ  ۱ژوئیه  ۲۰۱4کابینه تفسذیر مجذ د از قذانو اساسذی
ژاپن را تصویب کرد و دامنه حق دفا از خود را بهمنظور دفا از یک م ح تح

حمله

را گس رش داد .حکوم های گذش ه مع ق بودن که ژاپن حق دفا از خود را بر اسذاس
حقوق بینالملل ،بهویژ ماد  5۱منشور سازما ملل م ح دارد ،اما ماد  9قانو اساسذی
مانع از اجرای این حق میش  .تفسیر مج د از قانو اساسی و حق این کشور برای دفا
جمعی به نیروهای ژاپنی اجاز میداد که به م ح ا نظامی تح

حمله ،ح ی اگذر خذود

ژاپن تح

حمله مس قیم نبود ب وان کمک کن و ب وان در عملیات دفا از خذود بذ و

نقض ماد  9قانو اساسی وارد شود ( )Cooper, 2016: 6همچنین به ژاپن اجاز مذیداد
از کشذ یهای ایاالتم حذ

کذذه شذذهرون ا ژاپنذذی را حمذذل میکنن ذ  ،محافظذ

موشکهای بالس یکی که ژاپن و ایاالتم ح

را مورد هذ ف قذرار داد نذابود کنذ و در

عملیات بینالمللی با همکاری سایر ملل در دفا از کشذ یهای غیرنظذامی شذرک
آنچه از تفسیر قانو اساسی برمیآی این اس
اطمینا از زن
اهمی
اس

امنی

مان

ژاپن و محافظ

کن ذ ،
کنذ .

که تصمیم کابینذه در ژوئیذه  ۲۰۱4بذرای

از مردم آ اس

.به این معنذی کذه بذا توجذه بذه

پیرامو ژاپن ،ح ی یک حمله مسلحانه علیه یذک کشذور خذارجی ممکذن

ته ی علیه بقای ژاپن تعریف شود بهاینترتیب ،برای حف امنی

و دفا از مذردم،

نهتنها در مواردی که حمله مسلحانه علیه ژاپن صورت بگیرد بلکه زمانی که یذک حملذه
مسلحانه علیه یک کشور خارجی صورت میگیرد و این کشور در رابطه نزدیک با ژاپذن
حکوم

ژاپن در ادامه تحذوالت سذال  ،۲۰۱4در تذاریخ  ۱9سذپ امبر سذال مذیالدی

 ۲۰۱5با اتخاذ یک تصمیم امنی ی جسورانه از منشور صل خود فاصله گرف ه و بذه اسذم
مقابله با چالشهای دنیای ج ی قانو حضور ارتش در جنگهذای فذرا سذرزمینی را بذه
تصویب رسان ؛ تفسیری که را را بذرای حضذور نیروهذای دفذا از خذود۱در خذارج از
مرزهای ملی برای کمک به کشذورهای خذارجی تحذ
میکرد .تمامی این تحوالت تح

عنذوا دفذا جمعذی۲را فذراهم

عنوا «صذل طلبی فعذال»3بذهعنوا بخشذی از معادلذه

اس راتژیک در شرق آسیا معرفی ش ن  .این مسئله به این معنا اس

کذه نیروهذای ژاپنذی

قادر خواهن بود که همرا با م ح ا خود در خارج از کشذور درجذایی کذه موردحملذه
قرار میگیرن مبارز کنن (.)Withitwinyuchon, 2016:243
اس راتژی ج ی سه س و اصلی سیاس
میکن  -۱:ظرفی

ژاپن برای درگیر ش

امنی ذی ژاپذن را شذامل مذوارد ذیذل اعذالم
در عملیات حف صل  -۲اتحاد با آمریکذا -3

همکاری با سایر کشورها (.)Sakaki,2015: 6
1. Self-Defense Forces
2. collective self-defense
3. Proactive pacifism

سیاست جهانی
تحول سیاست امنیتی ژاپن :از صلح جویی منفعالنه به کنشگری فعاالنه

باش از آ کشور دفا خواه ش (.)Basu,2016: 33
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از دی سیاس م ارا ژاپنی ،این قانو کشور را قادر به ایفای یک نقذش جذامعتر در
امنی

جهانی و م ناسب با منابع ،منافع ملی و مسئولی های بینالمللذی میکنذ و گذامی

ج ی در جهذ

افذزایش نقذش امنی ذی ژاپذن در آینذ

نخس وزیر از اعالم سیاس

ج ی این اس

اسذ  .بذر ایذن اسذاس هذ ف

کذه بذهطور صذری مفهذوم ایذ

آلیسذ ی

صل طلبی بع از جنگ سرد را رد کرد و مح ودی های نظامی را از سذر را بذردارد و
همکاری بینالمللی درزمینهٔ سیاس های تسلیحاتی و امور نظامی را تسذهیل کنذ  .ایذن
درحالیکه اس
176

که از منظر کشورهای همسایه بهویژ چین و کر این تغییرات خطرنذاک
میذل ذاتذی ایذن کشذور بذه امپریالیسذم اسذ

و نشا دهن

کشورها مع ق ن رویکردی که توسط دول

س ی ا س ت ج ها ن ی

فراتر اس

و تمایالت نظامی شخ

 -3تقوی
برای تقوی

( .)Klingner, 2016: 1ایذن

آبه تصویبشذ  ،از قذانو اساسذی رسذمی

آبه را نشا میده

.

اتحاد با آمریکا :همگام با اصالحات امنی ی داخلی ،ژاپن گامهذای مهمذی
اتحاد امنی ی با امریکا برداش  .در همین راس ا در سال « ۲۰۱5دسذ ورالعمل
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ج ی همکاری دفاعی میا ژاپذن و آمریکذا» من شذر شذ  .اگرچذه دسذ ورالعمل امنی ذی
دوجانبه در سالهای  ۱997و  ۲۰۱3بازنگری ش

بود اما در سال  ۲۰۱5بازنگری نهذایی

منطبق با آخرین تحوالت امنی ی در سط منطقه و بینالملل صذورت گرفذ  .طبذق ایذن
سن  ،واشنگ ن به توکیو اطمینا داد که با ج ی
تعه شامل تمام مناطق تح

حاکمی

تمام به امنی

ژاپن م عه اس

و ایذن

این کشور ،ازجمله جزایر مورد مناقشه با چین در

دریای چین شرقی میشود (.)Mofa,2015
 -4اصالحات نظامی :در دورا بع از جنگ سرد ،هزینههای دفاعی ژاپذن در طذول
دهه  ۱99۰ثاب

باقی مان و به یک درص از تولیذ ناخذال

هش دهم درص از کل هزینههای دول

داخلذی و یذا تقریبذاً دو و

مح ود میشذ  .بذههرحال بذا توجذه بهانذ از

اق صاد ملی ژاپن هزینههای نظامی ژاپن از  ۲5میلیارد دالر در  ۱99۰بذه  43میلیذارد دالر
در سال  ۱995افزایش پی ا کرد .از سال  ۱998ژاپن  ۱۲میلیارد دالر در توسعه و اسذ قرار
سیس مهای موشکی سرمایهگذاری کرد که این مسئله به دلیل بهبود سیس م پوشش دفذا
سرزمینی در برابر موشذکهای چینذی و کذر ای و یکپارچهسذازی به ذر بذا دسذ گا های
آمریکایی مس قر در سرزمینهای ژاپن و در سراسر منطقه بذود ( )Saltzman,2014:49در

دورا رهبری کویزومی بودجه کشور به رشذ اق صذادی اخ صذاص داد شذ  .درن یجذه
هزینذذههای نظذذامی در سذذط م وسذذط  4۲و نذذیم میلیذذارد دالر حفذ ش ذ  .در دور اول
نخس وزیری آبه بودجذه دفذاعی کذاهش پیذ ا کذرد؛ امذا در دور دوم دولذ

افذزایش

هزینههای نظامی را در دس ور کار قرارداد ( .)Saltzman,2014:48برنامذه اصذالحاتی کذه
آبه آ ها را پیگیری کرد پیام های مهمی برای فنآوری و هزینههای فنّاوری دفاعی ژاپذن
داش  .اولین تأثیر آ بر بودجه ژاپن شامل افذزایش هزینذههای دفذاعی ،از  ٪۱از تولیذ
ناخال

داخلی تا باالتر از  ۲یا  ٪۲.5از تولی ناخال

داخلی بذود ( .)Gorka, 2016در

همین راس ا وی به یک دهه کاهش هزینههای دفذاعی ژاپذن پایذا داد و در سذال ۲۰۱5
بزرگترین بودجه نظامی تذاریخ ایذن کشذور را منعقذ کذرد ( )Ben-Ari, 2015: 9نک ذه
قابلتوجه این افزایش توانمن ی نظامی ،تجهیذز و ارتقذات تذوا دفذاعی ژاپذن در جزایذر
جنوبی این کشور بود؛ جایی که بر سر حاکمی

آ با چین منازعه در حال جریا وجود

ممنوعی ذ

فذذروش تسذذلیحات پایذذا داد ش ذ ( )Pryor, 2016:1ب ذا از میذذا برداش ذ ن

ممنوعی

فروش تسلیحات ژاپن به یکی از بزرگترین صذادرکنن گا تسذلیحات تبذ یل

ش و کشورهایی نظیر ایاالتم ح  ،اس رالیا ،کر جنوبی ،تایوا و سنگاپور در فهرسذ
خری ارا بالقو ژاپن قرار گرف ن (.)Fatton,2014
نتیجهگیری
در این نوش ار دور های مخ لف سیاس

خارجی ژاپن از دور پس از جنگ جهانی دوم

تا سال  ۲۰۱8موردبررسی قرار گرف  .با تقسیم دور های سیاس

خارجی ژاپن بذه سذه

دور زمانی و مرور بحرا ها و پاسخهای ژاپن به این ن یجه رسذی یم کذه ژاپذن در یذک
فراین ت ریجی تغییر موضع امنی ی قرار دارد .مرور این حرک ها حکای
ژاپن در مسیر تب یلش

به یک ق رت بزرگ در حال حرک

اس

از آ دارد کذه

و این مسذئله کذامالً

منطبق با دی گا های رئالیس ی در روابط بینالملل اس  .این فراین گامبهگام و در جهذ
افزایش نفوذ ژاپن در جامعه بینالمللی و همزما بهبود محیط امنی ی این کشور با تأکیذ
ویژ بر ته ی ات امنی ی منطقهای اس  .در این زمینه چذین و کذر شذمالی شذاخ

های

سیاست جهانی
تحول سیاست امنیتی ژاپن :از صلح جویی منفعالنه به کنشگری فعاالنه

دارد .فارغ از افزایش بودجه دفاعی و انجام رزمایشهای نظامی ،در دور آبه به  4۰سذال
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اصلی تعریف محیط امنی ی ج ی ژاپن هس ن و تمامی اقذ امات اتخاذشذ

در سیاسذ

امنی ی این کشور با توجه خاص به این دو ته ی بود اس  .هرچن با توجه به تغییذرات
صورت گرف ه در ساخ ار نظام بینالملل و تحول در ماهی
سن ی امنی

ته ی ات ،ژاپن تنها به ابعذاد

تمرکز نکذرد و ته یذ ات نذوین نظیذر تروریسذم ،مسذائل زیسذ محیطی،

حمالت سایبری و بازیگرا غیردول ی آشوبگر نظیذر داعذش نقذش مهمذی در تحذوالت
امنی ی سابق ژاپن برای رویذاروی بذا

سیاسی این کشور ایفا نمودن  .ع م کارایی سیاس

این محیط امنی ی ج ی و کنشگرا آ ژاپن را به تحوالت مهمی در راهبردهذای امنی ذی
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کشان و باعث ش که ژاپن گامبذهگام در جهذ
بهپیش رود .ب یهی اس

س ی ا س ت ج ها ن ی

بینالمللی ،سیاس

عذادی سذاخ ن سیاسذ

دفذاعی خذود

که با توجه به ع م توقف در پویایی محذیط امنی ذی منطقذهای و

دفاعی و امنی ی ژاپن نیز ثابذ

امنی ی ژاپن در سالهای آین

حکای

نخواهذ مانذ و چشذمان از سیاسذ

از تحوالت عمیقتر در سیاس

دفاعی این کشذور

و افزایش کنشگری آ با توجه به پ انسذیلهای اق صذادی و نظذامی دارد .در ایذن مسذیر
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سیاس

امنی ی ژاپن بهطور پیوس ه به سذایر قذ رتهای بذزرگ نزدیذک میشذود و ایذن

تغییرات تمرکز بیش ری بر تولی دفاعی و تجارت اسلحه در منطقه را در پی خواه شذ .
در پایا میتوا گزار های ذیل را در رابطه باسیاس
-۱سیاس
تقوی

دفاعی ژاپن ارائه داد:

خارجی ژاپن از صل گرایی مطلق پس از جنذگ جهذانی دوم بذه سذم

نظامی پیش رف ه اس

صل طلبی ژاپن انجامش

اس

-۲توجیه اتخاذ سیاس

نظامی هموار بذا تکیذهبر ماهیذ

-3تا پیش از  ۲۰۱5هرگونذه فعذالی ی در بذاب تغییذر در

اس راتژی دفاعی ژاپن ب و تغییر در ماد  9قانو اساسی بود اس

اما از ایذن سذال بذه

بع مبنای اق امات ،تفسیر ج ی از قذانو اساسذی اسذ ؛ درن یجذه مشذروعی
دارد-4.سرمایهگذاری در حال افزایش در امنی

نظامی ن یجه یک سیاس

واقعگرایانه در مقابله با افزایش ق رت چین و به چالش کشی
بهعنوا س و امنی ی ژاپن رخداد اس
تاک یک و نه تغییر در اس راتژی اس

قذانونی

پراگماتیسذم-

هژمونی منطقه ای امریکا

-5توسعه سیاسذ

امنی ذی ژاپذن یذک تغییذر در

بهعبارتدیگر سیاس

امنی ی ژاپن نه دچار انقذالب

بلکه در حال تحول و تکامل ت ریجی اس

-6ژاپن نه کشور صل طلب صذرف اسذ

و

کذه بذه دنبذال رونذ های

و واقذعگرا اسذ

م مذ

نه یک کشور نظامی بلکه یک دول
.بینالمللی غالب میرود
منابع

، فصذلنامه سیاست خیارجی،ملی ژاپن

 تحول در اس راتژی امنی.۱388 . ق،محب علی

.۲۲۲-۲۰۱
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