
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 از افزایش توان نظامی چین

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده
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  نکات برجسته 

 

 مردم و یحفاظت از منافع مل ،یارض تیتمام ت،یامن ،یمل تیدفاع از حاکم سیاست دفاعی چین مبتنی بر -

 نیروی نظامی چینکردن  زهیمدرنمیالدی برای  2020افق سال  -

  2016تا  2000 یها در سال نیچبودجه نظامی  یدرصد 10رشد  -

 

 مقدمه و طرح مسئله 

شروع شد. اما به دالیل مختلف  کشور آن در کمونیستی حکومت آمدن کار روی با ، 1949از سال چین اقتصاد سریع تحوالت

 به چند دوره تقسیم توان می رشد برخوردار نبود. روند توسعه اقتصادی چین راسیاسی و بین المللی از شرایط باثبات و رو به 

 یابد. دوره می ادامه  1976سال در تونگ مائوتسه حیات زمان تا و شود می شروع 1949 سال در چین انقالب از اول، کرد. دوره

 به روند تغییر سوم، ادامه یافت. دوره 2013 سال تا و است شده شروع "دنگ شیائوپینگ" کارآمدن روی و 1977 سال از دوم،

ذیل یک  ،است. اسناد باالدستی چین نشان می دهد این ادوار "توسعه مدرن"به عبارتی دیگر؛  بیشتر و یافتگی توسعه سمت

مرحله  چین سه مسیر این باشد. در می جهان کشور قدرتمندترین به شدن استراتژی کالن تدوین شده است که آن تبدیل

 چین(.  خلق جمهوری تشکیل سالگی )صد 2049سال  و تا  2035 سال تا ، 2025 سال است: تا کرده حیطرا

ه شد وارد نیز نظامی جمله از دیگر هایحوزه در و رفته فراتر اقتصادی حوزه از چین در توسعه فرآیند اخیر هایسال در

و ارتقای توان نیروهای این کشور برای بازسازی و احیاء و تقویت چین در این حوزه نشان از تالش رهبران  سیاست .است

این سیاست ها با توجه به این که چین در حال رشد سریع اقتصادی است و به عنوان یک قدرت نوظهور  نظامی خود است.

 شود. وارد رقابت با آمریکا در جهان شده است با حساسیت های زیادی از طرف واشنگتن دنبال می
 

که آیا چین با ارتقاء توان نظامی خود درصدد به چالش "در این نوشتار با بررسی توان نظامی چین، به این سوال مهم؛ 

 شود. پاسخ داده می "کشیدن جایگاه آمریکا در جهان است؟

 

 استراتژی نظامی چین 

 ،یارض تیتمام ت،یامن ،یمل تیصرفا دفاع از حاکماین کشور  یدفاع مل استیسدر سیاست دفاعی چین آمده است که 

 یقو ینظام یروهایو ن یدفاع مل کیکند تا یتالش م نیچباشد.  یم نیو منافع مردم چ یحفاظت از منافع توسعه مل

 یدفاع مل استیسجهت برقراری امنیت در مرزهای خود است. در این راستا ارتش در  تیو تقو یتیامن سازگار با منافع

به توسعه همه جانبه، هماهنگ و  یابیدست ؛یمنافع توسعه مل نیاتحاد و تضم ی،مل تیاز امن تیحما؛ سا شاملاسا نیچ

در جهت  ،دفاع فعال ینظام یاستراتژ اجرای ؛مسلح یروهایعملکرد ن شیافزا ن؛یمسلح چ یروهایو ن یدفاع مل داریپا
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 یاستراتژ کی خود یو اجتماع یو سطح توسعه اقتصاد یمل تیتوجه به الزامات امن باچین  می باشد. نیچ زیصلح آمتوسعه 

 کرده است که عبارتند از:  یزیربرنامه یخوبکردن نیروی نظامی مدرن برای  یاسه مرحله

 نظامی و دفاع ملیپیشبرد استفاده از ابزارهای اطالعاتی در نیروی  -

بهره خواهد جست. به عبارتی دیگر یعنی دریافت، فرآوری  یاطالعاتاز ابزارهای مسلح  یروهایو ن یارتقاء دفاع ملدر راستای  نیچ

دفاع ارتقاء  یبرا علمی استراتژیکیطرح  نیای مدرن نقش حیاتی دارند. و ارسال اطالعات به معنای کالن که در جنگ ها

در  یمهم یها شرفتیپمیالدی به  2020تا سال می بایست  نطبق آچین که تدوین شده مسلح  یروهاینتقویت و  یمل

 .برسدمسلح  یروهایو ن یبه هدف ارتقاء دفاع مل کمیو  ستیو تا اواسط قرن بی دست یابد اطالعاتابزارهای 

 یدفاع مل ارو ساخت یتوسعه اقتصاد یکل یزیبرنامه ر -

در نظر گرفته تا بر خود را  یاستفاده از منابع مل یبرا یکل یبرنامه ها نیچ ،یبا توجه به اصل توسعه هماهنگ اقتصاد و دفاع مل

 برقرار کند. را  ینظام تیتقو درآمدهای اقتصادی و نیب یتعادلاساس آن بتواند 

 مسلح یروهایو ن یدفاع ملساختاری در ح اصال -

طبق  .است نظامی یروهاین یها استیو اصالح ساختار و س میتنظ یرادر حوزه نظامی، تالش ب نیچاتژی یکی از مهمترین استر

صنایع تا  خواهد کردتالش  نیچنیروی نظامی محقق شود. کردن  زهیمدرنمیالدی  2020این مرحله می بایست تا سال 

قوی و  تیفیبا ک زاتیتجهدر علوم نظامی با و توسعه  قیتحق یخود را برا تیاصالح و ارتقاء دهد و ظرف دفاعی خود را 

 افزایش دهد. 

   روند نوسازی نظامی چین 
 کمونیست حزب گرایتوسعه جناح مقطع این درترین تغییرات سیاسی را انجام داد.  یکی از مهم 1970در اواخر دهه چین  

 تغییر این با. داد تغییر گراییتوسعه به گریانقالب از را کشور کالن استراتژی و گرفت دست در را قدرت دهه سه از پس

 آن پیشبرد خدمت و سایه در نظامی حوزه جمله از هاحوزه سایر ویل شد تبد چین استراتژیک انتخاب به اقتصادی توسعه

اما از ابتدای دهه  .درصد کاهش یافت 50بودجه نظامی این کشور بیش از  19۸0 دهه در که بود رو همین از. گرفت قرار

 متاثر توانمی به نوسازی نیروی نظامی را چین توجه رهبران. قرار گرفتاولویت در توسعه توان نظامی بار دیگر میالدی  90

 : دانست عامل سه از

 پایان جنگ سرد و تغییر محیط امنیتی چین -

از میان برداشت و ماهیت محیط امنیتی این کشور  ترین تهدید علیه امنیت ملی چینرا به عنوان مهمشوروی پایان جنگ سرد، 

 .شدنیروی نظامی باید با الزامات محیط جدید هماهنگ می ا  را دگرگون ساخت. طبیعت

 انقالب در امور نظامی -

وجه  ابعاد وسیع به خود گرفت. این تحول حوزه نظامی را وارد دوران جدیدی ساخت. 90در امور نظامی از دهه اطالعاتی انقالب 

دیگر با  های اطالعات محور در حوزه نظامی،مشخصه این دوران گسترش تصاعدی شکاف میان کشورهای برخوردار از فناوری
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 این کشور می باشدعمده علیه امنیت ملی  یتهدید که این شکاف آمده است(  2006 )در اسناد دفاع ملی چین. ستکشورها

 داند.می لی امنیت ملی خودا از اولویت های اصرپر کردن آن این کشور و 

 ل تایوانضمع -

امریکا  یتی چین تبدیل شده است.یثحاکمیتی و ح ل امنیتی،ضترین معبه اساسی مسئله تایوان در دوران پس از جنگ سرد

از هستند.  برخوردار قوی غیررسمی رابطه یک از مریکا و تایوانآقراردادهایی چون خرید اسلحه با مقامات تایوان بسته است. 

آشکارا حاکمیت پکن را نقض کرده است.  تایوانامور امریکا با دخالت در  و چین است تایوان بخشی ازالملل منظر حقوق بین

 . توان نظامی خود را ارتقا دهد تایوان امریکا درحمله نظامی احتمالی  برای مقابله با ناگزیر است ینچ

  اقدامات چین در نوسازی نیروی نظامی 
 مبارزه با فساد -

جیانگ " 199۸ در این راستا در سالبرخوردار است. نوسازی نیروی نظامی چین زیادی در اهمیت از  ،مقابله با فساد در ارتش

در آن هنگام ارتش آزادی  کرد.ممنوع  راورود نیروهای نظامی در فعالیت های اقتصادی  ،رئیس جمهور وقت چین "زمین

 . هزار بنگاه اقتصادی را در دست داشت 15کنترل  بخش خلق

 افزایش بودجه نظامی -
 . دولت چین به سرعت بودجه نظامی را افزایش داد 199۸اقتصادی ارتش در سال  به موازات ممنوعیت فعالیت

 کاهش نیروها -

 2 میلیون نفر بود اما در نتیجه برنامه های نوسازی نظامی تعداد نفرات آن به 3تعداد نیروی ارتش چین بالغ بر  19۸7در سال 

 .و به کمتر از یک و نیم میلیون نفر در حال حاضر کاهش یافته است 1995 میلیون نفر در سال

 نوسازی تسلیحات -
سایر کشورها صورت گرفته است البته چین در خریداری  ازا سالح های ساخت داخل و خریداری بچین نوسازی تسلیحات ارتش 

 .از روسیه تهیه می کندآن را تسلیحات گزینه های محدودی دارد زیرا با تحریم تسلیحاتی غربی مواجه است و عمده 

 افزایش قدرت نیروی دریایی -
تأکید  2006دریایی به طور سنتی. ضعف ارتش چین بوده است. به همین دلیل است که در سند دفاع ملی چین در سال نیروی 

ای صورت از منظر این سند، گسترش توان نیروی دریایی چین باید به گونه ای بر گسترش نیروی دریایی شده است.ویژه

 دفاع کند.کشور  نافعبتواند به حراست از م و اقیانوس هادر آبهای آزاد بلکه گیرد که نه تنها در مناطق ساحلی 

 افزایش سطوح نیروهای نظامی -
 :تهیه شده به سه مرحله تقسیم شده است 2006در سال که سند دفاع ملی کشور طبق  روند نوسازی نیروهای نظامی چین
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 قدرت نظامی چین 

 نیروی نظامیـ 

 
 سیستم های زمینیـ 

 

ایجاد بنیان مستحکم برای مدرنیزاسیون نیروهای نظامی:    ۲۰۱۰مرحله اول تا سال 

پیشرفت سریع:     ۲۰۲۰مرحله دوم تا سال 

نیل به اهداف استراتژیک ایجاد نیروی نظامی مبتنی بر تکنولوژی اطالعات :   ۲۰۵۰مرحله سوم تا سال 
به گونه ای که از توانایی پیروزی در جنگ های دیجیتال محتمل در نیمه قرن بیست و یکم بر خوردار 

.باشد

1،367،485،388: ـ جمعیت کل
750،000،000: ـ  نیروی انسانی موجود برای تعلیم و شرکت در جنگ

619،000،000:  ـ  نیروی انسانی مناسب برای خدمت
19،550،000:  ـ  شمار افرادی که سالیانه به سن خدمت نظامی می رسند

2،335،000:  ـ نیروی خط مقدم فعال
2،300،000:   ـ  نیروی ذخیره فعال

9،۱۵۰: شمار تانک ها

4،788:  خودروهای زره پوش جنگی

۱،7۱۰: توپ های خودکششی

6،۲46: توپخانه متحرک

۱،77۰: سیستم پرتاب موشک های متعدد
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 قدرت هواییـ 

 
 قدرت دریاییـ 

 
 بودجه نظامی 

قلمرو سرزمینی خود است. برای نیل به این هدف باید  تیامن نیتامدر تقویت و ارتقای نظامی  نیچیکی از اهداف مهم 

دشوار  نیچ یمال تیشفافنبود  لیبه دل ینظام یواقع یها نهیبرآورد هزبخشی از بودجه ساالنه را به این امر اختصاص دهد. 

است  افتهی شیدرصد افزا 10به طور متوسط  2016تا  2000 یها در سال نیچ ینظام یها نهیهزاما طبق آمارها  است

میلیارد  200بودجه نظامی چین بالغ بر  201۸رشد داشته است. در سال درصد  7تا  5بین سال گذشته  2 یطکه فقط در 

یکا در بخش به اندازه امر نیچمیالدی این مقدار سه برابر افزایش را نشان می دهد.  2002دالر بود که در مقایسه با سال 

پلتفرم های  نیبهترنداشته است. با این حال چین توانسته است  یگذار هیسرما دیجد یها یفن آورتحقیق و توسعه 

مستقیم از کشورهای دیگر تهیه کرده و یا با استفاده از مهندسی معکوس نیازهای نظامی را تامین کند. در نمودار را نظامی 

 ذیل بودجه دفاعی چین عبارتند از: 

۲،94۲: شمار کل پرنده های جنگی-

۱،۲3۰: جنگنده ها-

۱،38۵: هواگرد های ثابت بال ویژه ی حمله ی هوایی-

78۲: ویژه حمل و نقلهواپیماهای-

3۵۲: هواپیماهای آموزشی-

8۰۲: بالگردها-

۲۰۰: بالگردهای جنگنده-

7۱4: کل توان نیروی دریایی-
۱: ناو های هواپیما بر-

48: ناو های محافظ-
3۲: ناوشکن ها-

۲6: ناوچه های سبک-

68: زیر دریایی ها-
۱38: کشتی های دفاع ساحلی-
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  مقایسه توان نظامی چین و آمریکا 

توان این کشور را دارای بزرگترین ارتش آماده به خدمت میلیون پرسنل دارد که می 2.3ارتش آزادیبخش خلق چین در کل 

اعضای میلیون نفر به عنوان  1.4ژانویه  31در جهان نامید. میزان سربازان آمریکا بستگی به میزان نیاز این کشور دارد اما تا 

 .های مختلف نظامی مشغول به کار بودندفعال این کشور در حوزه

 بودجه -

شود. اما میلیارد دالر می 170دهد که در کل برابر با درصد افزایش می 7چین اعالم کرد که میزان هزینه نظامی خود را 

میلیارد دالر  603کل این بودجه را به میلیارد دالر به بودجه نظامی ساالنه این کشور در  54ترامپ با درخواست افزایش 

 ها میلیارد آن برای عملیات نظامی خارج از کشور است. افزایش داد که ده

 نیروهای زمینی -

های پیشین این کشور در مرز زمینی با روسیه، تعداد نیروی های ارتش آزادیبخش خلق چین و تنشبا توجه به فعالیت

میلیون نفر به عنوان پرسنل نیروی زمینی مشغول به کار هستند. خودروهای  1.6حاضر زمینی ارتش چین باال است. در حال 

هزار پرسنل نیروی زمینی  460ارتش آمریکا . دستگاه است 6246و آتشبارهای سنگین آن هم  9150زرهی این کشور 

 ۸۸4۸زمینی ارتش آمریکا  هزار نفر دیگر نیز به عنوان تفنگدار نیروی دریایی مشغول به کارند. نیروی 1۸2داشته و 

 .آتشبار سنگین دارد 1299خودروی زرهی و 

 نیروی هوایی -

دارد.  هزار جنگنده 3را به کار گیرد در حالی که چین نزدیک به  هزار انواع مختلف جنگنده 13تواند بیش از آمریکا می

فروند است. نیروی هوایی چین  ۸02ی چین هزار هلیکوپتر دارد در حالی که تعداد هلیکوپترها 6آمریکا همچنین بیش از 



 

7 

 

های خود روز کردن جنگندههزار نفر است. هر دو کشور به دنبال به 30۸هزار پرسنل دارد و نیروی هوایی آمریکا  39۸

 .هستند

 نیروی دریایی -

دارد این در حالی  ناو هواپیمابر 10کشتی دارد اما تعداد شناورهای آمریکا بیشتر است. آمریکا  714نیروی دریایی چین 

زیردریایی و چین  75ناوشکن دارد. آمریکا همچنین  32ناوشکن و چین  62است که چین یک ناو هواپیمابر دارد. آمریکا 

 .هزار نفر است 235هزار نفر است اما پرسنل نیروی دریایی چین  323زیردریایی دارد. پرسنل نیروی دریایی آمریکا  6۸

 ظرفیت موشکی -

های دارای توانایی حمله سالح برد و دوربرد دارد که موشکهای کوتاه برد، میانهای مختلف موشکشارتش چین بخ

ای با نزدیک به کالهک هسته 260ای با ظرفیت شود که چین دارای زرادخانهشود. پیش بینی میای را نیز شامل میهسته

ها نیز قابلیت پرتاب دارند. پیش بینی افکنبمب موشک بالستیک دریایی است که از 4۸موشک بالستیک زمینی و  150

 .ای داردکالهک هسته 1740شود آمریکا می

 حضور نظامی در خارج از کشور -

است اما با این حال ارتش پکن  انجام ندادهپس از حمله به ویتنام هیچ جنگی خارج از مرزهای خود  1979چین از سال 

های بانی سازمان ملل، رزمایشهای خارج از کشور خود را به خصوص در حوزه دریای چین جنوبی، عملیات صلحماموریت

دریایی مشترک با روسیه در دریای مدیترانه و ساخت اولین پایگاه نظامی خارج از کشور خود در شاخ آفریقا را گسترش 

کشور در حال انجام ماموریت است و بزرگترین  100حالی است که ارتش آمریکا در حال حاضر در بیش از این در  داده است.

 . عملیات این کشور در افغانستان، عراق و سوریه است

 جمع بندی 

 جهان که شدند متقاعد چین رهبران روسیه، ضعف شدن آشکار با کوزوو مسئله از بعد کارشناسان از برخیبه اعتقاد 

 در قطبی، دو جهان برخالف هادولت که چرا .کردند پیگیری را داخلی سازی موازنه استراتژی رو این از و است قطبی تک

استراتژی موازنه سازی داخلی طبی به دلیل درک اختالف قدرت میان قطب و سایرین، مبادرت به اتخاذ ق تک جهان

. نیست بیرونی امور به چین توجه عدم معنای به این البته .شودمی تبدیل آنها اولیه استراتژی به استراتژی این و کنند.می

که در حال حاضر تا حد زیادی به این هدف  ابعاد مختلف اقدام کرد در هایش توانایی افزایش به چین بعد به زمان این از

 موضوعات از بسیاری در را متحده ایاالت برتر جایگاه که است نوظهوری بازیگر چین کارشناسان، اعتقاد رسیده است. به

کشیده است. این کشور به سرعت در حوزه اقتصادی رشد کرده و به دنبال تسری موفقیت خود به  به چالش اقتصادی

های دیگری از جمله نظامیست. با مطالعه اسناد باالدستی در حوزه نظامی و بررسی استراتژی سه مرحله ای، به نظر حوزه

این نوسازی نیروی نظامی می رسد چین برای ارتقاء توان نظامی خود طراحی هوشمندانه ای انجام داده است. از این رو 

وجب شده است. امریکا بارها نگرانی خود را از افزایش سریع بودجه زیادی را در امریکا می واکنش ها و حساسیت ها کشور



 

۸ 

 

 2002رو پنتاگون در گزارش های ساالنه که از سال  نظامی چین ابراز داشته و آن را غیر قابل توجیه دانست است. از همین

مقامات کاخ . بررسی می کند روند افزایش توان نظامی این کشور و تهدیدات احتمالی آن را بر امریکا ،تاکنون منتشر کرده

سفید مدعی هستند که بخشی از سرمایه گذاری چین در حوزه نظامی که طیفی از افزایش قابلیت های نیروی دریایی و 

های پیشرفته موشکی و تسلیحاتی را در بر می گیرد، توانایی نظامی هوایی وجود افزایش توانایی های راداری و سیستم

های بالستیک قاره پیما و جنگنده و زیردریایی های خریداری شده ا گسترش می دهد و موشکچین را به کل منطقه آسی

های امنیتی خود های اخیر پیماناز روسیه قابلیت های این کشور را از آسیا فراتر می برد. بر همین اساس امریکا در سال

 را با برخی از کشورهای شرق آسیا از جمله ژاپن تقویت کرده است. 

 اقتصادی دیپلماسی با چین اول وهله در. است جهان دیگر مناطق از بیشتر آسیا جنوب در چین اعتقاد کارشناسان نفوذبه 

رای پایداری و حفظ ثبات اقتصادی ناگزیر به تقویت ب سپس. کرد تقویت را منطقه این کشورهای با تجاری روابط خود قوی

چین با کشورهای شرق و جنوب آسیا نگرانی امریکا را در پی داشته تقویت روابط اقتصادی و امنیتی د. قدرت نظامی ش

عده ای که معتقد به تهدید آمیز بودن نفوذ چین هستند، استدالل می کنند که چین در این منطقه خواهان دستیابی  .است

 امریکا راندن بیرون برای تالش در چین که کرد توجه موضوع این به باید دیگر کارشناسان اعتقاد به اما. است هژمونی  به

 ضعیف امریکا و ژاپن آلمان، مثل دیگر کشورهای اقتصاد با مقایسه در اما است زیاد چین اقتصادی توان. نیست آسیایی از

 ای منطقه سطح در چین اقداماترقابت با قدرت نرم آمریکا نیست. لذا از نظر منتقدین  به قادر نیز چین نرم قدرت است.

 در موجود های طلبی تجزیه با مقابله توان می را چین از هدف. است داخلی بعد تقویت برای تالش معنای به المللی بین و

. این نگاه کالن چین م احتمالی خارجی استتهاج با مقابله و خود مرزهای از پاسداری دیگر طرفی از و دانست چین داخل

معتقدند تالش این کشور برای ارتقاء نظامی تهاجم و  را می توان در اظهارات مقامات رسمی چین نیز مشاهده کرد که

های مربوط : پکن در همه زمینهاین خصوص عنوان کرده استنخست وزیر چین در  "کیانگ.کی.لی"کشورگشایی نیست. 

به آموزش نظامی و آمادگی جنگی پیشرفت خواهد کرد و قاطعانه از حاکمیت و تمامیت ارضی، امنیت و منافع خود دفاع 

 . ندکمی
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