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 ”برای تشکیل ائتالف دریایی ایران، روسیه و چین،   نگاهی به دالیل و اهداف“

 پژوهی جهان اسالمپژوهشگر مؤسسه آیندهمحمدرضا محمدی؛ 

 مقدمه

ترین مسیرهای  م ی از مهکی در  ، عمان دریای خود را در  یی ایمشترک در ش یرزما نی نخست ران یو ا ن ی، چهیروس 

گوی این رزمایش  انی سخنحغالمرضا ط . انجام دادند  "کمربند امنیت دریایی "رمز با  حمل و نقل دریایی جهان 

وی   «شود. یتواند منزو ینم رانیا یاسالم ی است که جمهور امیپ نیا ... هامانور نی دستاورد ا نیترمهم» گفت: 

که  ی ، در حالاست دهیرس  ید یبه سطح جد  ن یو چ ه ی، روس رانیدهد که روابط اینشان م نات یتمر ن یا» ادامه داد 

دو   ن یب ندهیفزا یهمکار گر ان یبسابقه، بیاقدام  نیا« .افتیخواهد  و گسترش  ادامه ندهیآ یهاروند در سال نیا

  این رزمایش واشنگتن قرار دارد. ی هامیاست که تحت تحر  ایران  ی اسالم ی متحده و جمهور االت یا جهانی بیرق

ست که با وجود اذعان  ا آنواقعیت  اما ؛انجام شد  عمان دریای و هند  اقیانوس  شمال منطقه در روز به مدت چهار

مقامات سیاسی و نظامی سه کشور، رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین فراتر از یک مانور تمرینی نظامی تحلیل  

های روسیه با ایاالت متحده، تشدید جنگ تجاری بین آمریکا  تنشگیری  خصوص اوجشود. در شرایط فعلی، به می

ای، این مانور نظامی را بیشتر به  آمریکا بر ایران پس از خروج از توافق هستهو چین، همچنین افزایش فشارهای 

  ر توان فشار بمی  در واقع بندی نظامی و سیاسی تبدیل کرده است تا یک تمرین آمادگی نظامی صرف.یک بلوک

برگزاری مانور به  ی اما عالوه بر نزدیکی منطقه ؛بیان نمود های سه کشور انگیزهعنوان نقطه مشترک آمریکا را به 
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، مبنی بر افزایش حضور  استراتژی دریایی ارتش ایاالت متحدهسه کشور به رسد به نظر می ی حساس هرمز، تنگه

 .این کشور در اقیانوس هند نیز توجه دارند 

 کننده در مانور های کشورهای شرکتانگیزه 

سته جانبه کامال  آشتکار   اوتالف  نیا  کیتیاستاس ئووپل،  مستایل پشتت پردهو   یداشتت اههارات رستم  نظر  در  بدون

مشتترک   یتیآماده اقدامات امن  یاندهیطور فزامتحده دارند و به االتیبا ا  ایروابط خصتمانه  کشتور استت: هر سته

 خود هستند.  یهاتینشان دادن قابل یبرا

در واقع اهمیت این مانور  ؛درک شتتود  یترعیوستت   یمعنابه د یبای برگزاری مانور،  منطقه  کیاستتتراتژ تیاهم اما

ی اجرای ی اجرای آن باید در دو بعد بررستی کرد، اول گستترهتوجه به موقعیت جغرافیایی و منطقهمشتترک را با

سه کشور برای پررنگ کردن حضور خود در تالش هستند و دوم نزدیکی هر  آن در شمال اقیانوس هند، جایی که  

 ترانزیت و شریان عظیم نفت جهانی. ی هرمز و مسیرمنطقه به تنگه

 در کالج جنگی نیروی دریایی منتشتتتر شتتتد، بهکه    2007استتتتراتژی دریایی ارتش ایاالت متحده که در اکتبر  

خواهد موقع در اقیانوس هند دنبال حضتتور پایدار و بهصتتراحت اعالم کرد که نیروی دریایی آمریکا از این پس به

کند ، بیان می"انداز و استتراتژیچشتم"عنوان  بیانیه با اقیانوس اطلس کاهش خواهد یافت. ایناین حضتور در  د و  بو

 د بود.نهای تنش خواههای مجاور آن مستتتتعد تبدیل شتتتدن به کانونکه بستتتیاری از نقاق اقیانوس هند و آ 

های ژیتثر از استتراأتواند متی اول میبنابراین نباید فراموش کنیم که حضتور چین و روستیه در این مانور در وهله

 مدت این کشورها برای حضور در اقیانوس هند و رقابت با ایاالت متحده باشد.کالن و بلند 

ای با نام هلمقا  دررابرت کاپالن  خصتوص روستیه و چین باید گفت  مورد اهمیت اقیانوس هند برای سته کشتور به  در

منتشتتتر شتتتد، به اقیانوس هند همان   فارن افیردر مجله    هک  "21صتتتحنه کانونی قرن  :  رقابت در اقیانوس هند "

در واقع اهمیت ؛  جایگاهی را بخشتید که ستر هالفورد مکیندر، یک قرن قبل از او نستبت به آستیای مرکزی قاول بود

هتای امنیتی متعتارف چتالش بنتامتد. 21منطقته را هتارتلنتد قرن کتاپالن را بر آن داشتتتت تتا این ابراقیتانوس هنتد، 
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روسیه   های بزرگ مانند ایاالت متحده، چین، هند،رقابت نظامی میان قدرت  ؛هند دارای دو جنبه هستند اقیانوس  

ای و رقابت بین چین و کشتورهای جنو  آستیا در دریای جنوبی چین که بر محاستبات های منطقهو ئاپن و تنش

ز ا بارهاای اجرای عملیات نظامی  خارجی نیز بر هایستزایی گااشتته استت. قدرت  ثیر بهأامنیتی در اقیانوس هند ت

این، ذات پنهان عالوه بر ؛تنها یکی از این موارد است  "دیگوگارسیا"ی  جزیره  :اند جزایر اقیانوس هند استفاده کرده

طور بالقوه به  کهدر ستریالنکا   هامبانتوتا پاکستتان و ردستیستات مختلب بنادر در گواأهای چین در تگااریسترمایه

اولین پایگاه خارج از کشتتور خود را ایجاد کرد،  د به پایگاه دریایی مانند جیبوتی، که در آن چین رستتما نتوانمی

 .د نتبدیل شو

المللی، قاچاق تروریستم، دزدی دریایی و سترقت، جرایم ستازمان یافته بین  ؛چندین تهدید نامتعارف نیز وجود دارد

 ست.ا های آنهای سایبری مخر  از جملهخدر و حیات وحش(، قاچاق انسان و فعالیتغیرقانونی )اسلحه، مواد م

چین، هند،  ایاالت متحده، انگلستتتان، فرانستته، روستتیه،»  :گر مستتایل دفاعی معتقد استتتتوماس بارنت تحلیل

د جایی است اقیانوس هن  ؛که در این اقیانوس حضور دارند  ای هستند های هستهاسراویل، همه از قدرت  پاکستان و

ای بین چین و هند و نیز جنگ آمریکا علیه یابد و با رقابت منطقهمی شتتدتکه رقابت بین ایاالت متحده و چین 

نیروهای  بیشتتر حمالت  کند.رنگی دیگر پیدا می  ،تالش آمریکا برای محدود کردن ایران  وتروریستم در خاورمیانه  

دیگوگارستیا، در  های این کشتور در خلیج فارس و از جزیرهپایگاهایاالت متحده در نبردهای عراق و افغانستتان از  

های علیه ایران و پس لرزه  هاحال، هر حمله احتمالی آمریکاییمرکز اقیانوس هند صتتورت گرفته استتت. در عین

 . «ثر خواهد کردأطور مستقیم متاقیانوس هند را به ،خصوص در مورد جریان نفتآن، به

از بحران:     یریجلوگ"با نام   یدنیمتحده در دانشتتگاه ستت  االتیا  قاتیمرکز تحقدر این راستتتا اشتتاره به گزارش  

قدرت برتر در   گرید  کایآمر  دهد یکه نشتان م  "هند و آرام انوس یو دفاع در اق  ینظام  یهانهیهز کا،یآمر  یاستتراتژ

 .، هم الزم استنامطمئن است حفظ تعادل مطلو  قدرت کامال  یکشور برا نیا ییو توانا ستیهند ن انوس یاق
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در »نویستد:  می  جهان پستا آمریکاییالملل در کتا  مشتهور خود  پرداز روابط بینفرید زکریا نظریهگفتنی استت 

ی مستتتعد زمین برای آغاز ترین پهنهدوران پس از جنگ ستترد و اشتتغال افغانستتتان و عراق؛ اقیانوس هند، بزرگ

 .«تنش است

، جتایی کته ی خلیج فتارس ی هرمز و منطقتهنزدیکی منطقته برگزاری متانور بته تنگته مربوق بتهمورد بعتد دوم   امتا  در

 یبرا  نیرا در بحر  دریایی اتیمتحده عمل االتی. در ماه نوامبر، اباشتتد ، میهای نظامی زیاد استتتی فعالیتستتابقه

واشتنگتن در نظر دارد با شترکت  ن،یاانجام داد. عالوه بر نامیده شتد   "فارس  جیدر خل  یرانیمحافظت کشتت"چه  آن

و   جادیفارس را ا  جیدر خل  دریایی  تیجهت امن  یالمللنیاوتالف ب س،یو انگل  یعربستتتان ستتعود  ن،یبحر  ا،یاستتترال

نظتارت بر  ،ییاروپتا تأیت قول داد کته ه  یدفتاع فرانستتته، فلورانس پتارل ریدر متاه نوامبر، وزهمچنین کنتد.  یرهبر

 عهده خواهد داشت. عمان را از پایگاه دریایی فرانسه در ابوهبی به خلیج فارس و دریای امنیت دریای

 یشتتترکا   یاتحادهااگرچه  »:  ستتتد ینویم  ی دیپلماتای در نشتتتریهدر مقاله  یهند گر  پژوهشراجاگوپاالن   یالیپ

در مرکز توجه   کره جنوبی  و ئاپن  ،متحده االتیا :ستنتیگانه  مدل سته ایو هند(   ایستترالا، ئاپن  کا،یمرآ)  هچهارگان

و ایران   هیروس   ،نیچ نیب  ریچند سال اخ  یکرد که ط  یورآادی د یطور خاص باهقاعدتا  ب  ،قرار دارند   ایدر منطقه آس 

بستتیاری از و  شتتدت گرفته استتتهای اخیر دولت ترامپ  دلیل ستتیاستتتکه به، اند حاصتتل شتتدههایی  تالفونیز ا

پیوستتن پاکستتان به این ها بین هند و پاکستتان و نزدیکی این کشتور به چین،  دلیل افزایش تنشبه کارشتناستان

بر استتتقبال از مشتتارکت استتالم   یمبن  یخانزاداتفاقی که پس از دعوت دریادار    .«دانند اوتالف را نیز محتمل می

یک از کشتورها اهداف هر  ؛د نبودندنبال داشتت و البته برای هند چندان خوشتایی را بهداغ مطبوعات  یهاآباد، بحث

 کرد: تحلیلگونه توان اینمی را برای حضور در این رزمایش

 روسیه 

اساس بر انهینفوذ و حضورش در خاورم شیدنبال افزابه  ه،ینقش فعال در بحران سور ی فایپس از ا هی روس در واقع 

را    2 مینورد استر یهافعال در پروئه  یهاشرکت  میطرح تحر کایآمر یقبل، سنا ماهیک مدل طوالنی مدت است. 
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عنوان پاسخی به افزایش فشارهای آمریکا به این  توان آن را به توجه به زمان برگزاری رزمایش، میبا ؛ کرد بیتصو

،  کایآمر  هدفیکی از ا  ؛ابد یی م  شیروز افزاروزبه   یانرئ  یدر بازار جهان  کایو آمر  ه یرقابت روس   . از طرفیدانستکشور  

بر   کا یآمر ست ین ل یما وجه چیهبه  ه ی روس و از آن سو  اروپاست ه یدر بازار اتحاد ه یروس  ی کاهش سهم صادرات انرئ

 کنترل داشته باشد.  یو منابع انرئ  ت یترانز ریمس

فارلند  مک در این رابطه    ؛های گرم بوده استدنبال حضور در آ اره به وهم  کرملین همچنین نباید فراموش کرد که  

:  استمعتقد  ،خوانده بود "وارسناریویی کابوس "این رزمایش را  ترپیش  مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید که

کشور    ک ی  ه ی روس   . متحد نشود  ران یبا ا  ه یروس   م یاست که مطمئن شو  ن یا  م، یانجام ده  م یخواهی که م  ی گریکار د»

 .«رسد ی مرتبط شود، به آن م ران یاما اگر با ا ؛ ندارد یگرم دسترس  یهاآ   نادر است که به ب یمحصور در خشک

ها با جمهوری  افزایش همکاری تواند تالش برایدریایی میهای روسیه برای حضور در این مانور از دیگر انگیزه

پر کردن جای خالی احتمالی   ودکترین خالء هدایت شده آمریکا در غر  آسیا ریت یمد  منظوراسالمی ایران به 

ایران،  تمایل دارد در سواحل    تماال حاین روسیه اخود در خلیج فارس باشد. عالوه بر  نیروهایکاهش  آمریکا پس از  

ماه گاشته در   پرایساویل ی نویسنده واتکینز در این راستا سیس پایگاه نظامی کند. أ و در جوار سنتکام، اقدام به ت

  عنوان   با  که  گزارش   این  در  واتکینز   .خبر داد  بوشهر  و  چابهار  بنادر  در   روسیهنظامی    گزارشی از احتمال ایجاد پایگاه

  روسیه  فارس، خلیج در هاتنش  باالگرفتن با  که استه نوشت  "آوردمی  دستبه  را فارس  خلیج  بر چیرگی  روسیه "

  تر پیش   که  است  حالی  در  این  .گیرد  بهره  نظامی  هایپایگاه  عنوانبه  ایران  چابهارِ  و  بوشهر  بندرهای  از  تا  است  آن  بر

  داخل  در شدت به سوریه در مقاصدی به حملهبرای  همدان در  هوایی  پایگاه یک از  روسی هواپیماهای استفاده

  داومی  حضور معتقد است پترزبورگسن اروپایی دانشگاه استاد  کوئانوف البته نیکوالی ؛شد  برانگیزواکنش  ایران

.  داند می  ممکن  غیر  را  ایران  در   روسیه   نظامی  داومی   حضوروی    .است  ممکن  سختی  به  و  غیرمنطقی  ایران   در  روسیه

  ممنوع  را ایران در خارجی پایگاه استقرار ایران قانون گفته و  کرده کید أت ایران اساسی قانون لهأمس بر کوئانوف 

  ی برا  بیمشترک، هر یهانیتمر انیاز پا پسگفتنی است وزارت خارجه روسیه اعالم کرده است  .است کرده 
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موارد   ری، بشردوستانه و سای، اقتصادیتجار یهانه یتوسعه روابط در زم"خود در مورد  ی روس  یتاگو با هم وگفت 

 کند.می سفر و پس از آن به پکن به مسکو   "یعمل

 چین 

تقاضتای نفت خام ؛ المللی بوده استتدر روندهای بین چیناصتلی های  اولویت  وجز  طی دو دهه گاشتته، اقتصتاد

 2020تا اواخر    شتود. چینهم دو برابر   در دهه آتی باز دو برابر شتده و احتماال   2005و    1995های بین ستالچین 

درصتد از   85عربستتان ستعودی خواهد بود. بیش از   کندکه بیشتتر آن ازمیلیون بشتکه نفت خام وارد می  3/7  روزانه

در واقع چین   ؛شتود متعلق به چین خواهد بودجا میهنفتی که در ستراستر اقیانوس هند و تنگه ماالکا و هرمز جاب

های جایگزین مانند اقیانوس برمه و آ  ،پاکستتان شتکی از آستیای مرکزی،مین انرئی خود از طریق خأنستبت به ت

را   هرمزجنوبی برای نفت خلیج فارس، تنگه  ناپایر چین، ئاپن و کرهاشتتهای ستیری .بین نیستتخوش  چندانآرام  

 به مسیر شریانی نیمی از جریان جهانی نفت و نزدیک به یک چهارم از کل تجارت جهانی تبدیل کرده است.

 ،برای اقیانوس هند   "ای از مروارید رشتته"های اصتلی استتراتژی نظامی ارتش چین به نام  ز ویژگیگاشتته از آن، ا

در پاستتنی  )احتماال  ه دریایی در دریای عر یک پایگاایجاد همراه  ر پاکستتتان بهدستتاخت یک بندر بزرگ در گوا

باشتد در استتراتژی   ستواحل ایرانکه چین مانند روستیه در پی ایجاد پایگاه دریایی در  بنابراین این ؛استت  پاکستتان(

  نظامی این کشور تعریب نشده است.

،  عنوان زنگ خطری برای هند تواند به این حضور چین در مانور دریایی مشترک در نزدیکی بندر چابهار، می عالوه بر

در    عظیمیگااری  های گاشته، سرمایهکشوری که طی سال  ؛باشد   رقیب اقتصادی و نظامی چین در اقیانوس هند 

   .شناخته شده است ی ی نفتعنوان مشتری بالقوه ایران به از جانب و همواره   بندر چابهار ایران کرده است

  ، غر  ندارد  تعامل با   امید چندانی به  این کشور که  زمانی چین همچنین در تالش است تا روابط خود را با ایران در   

و   ن یچ ی جنگ تجارها نیز است. ی جنگ تعرفهدر دوره  فشار بر ایاالت متحده دنبال به  البته چین  ؛گسترش دهد 



 34گزارش ویژه شماره 

 

  7 

 

  شتر یخواهان حضور ب پکنفراهم کرد.   ی در بازار خاکستر  نیبه چ رانیصادرات نفت ا  ی برا یفرصت مناسب کایآمر

دو سال   گفتنی است. است یانرئ تیترانز  ریدر مس تی امن ژهیوبه  یامنطقه  تنقش در معادال یفای در منطقه و ا

عمان    یایشرق تنگه هرمز تا در  هدر محدود  یاروزه   کیمشترک    شیرزما  ن یو چ  رانی ، ا139۶ماه  ئ قبل، در خرداد

در   ی را با عربستان سعود ی مشترک شیماه رزمان آبا 2۶ ن یاست که چ ینکته ضرور  ن یا ی ادآوریبرگزار کردند. 

  عنوان شد. "ییایدر یو دزد یی ایدر سم یمقابله با ترور"سرخ برگزار کرد، که هدف از آن  ی ایبندر جده در در

ی  موضوعی که در مورد چین مهم است، همکاری نظامی رو به گسترش این کشور با کشورهای عر  حاشیه 

فارس است. چین طی دو سال گاشته اقدام به انتقال تکنولوئی موشکی به عربستان و همچنین ایجاد خط  خلیج

گسترش   از  نگرانی پکن  ستان،یکی از دالیل افزایش همکاری چین با عربتولید پهپاد در این کشور نموده است. 

های پکن آن را تهدیدی برای تضمین  حدودی مقام حوزه نفوذ ایران در یمن تا خلیج عدن و دریای سرخ است که تا

راستا با عربستان و امارات  بر همین دغدغه، چین بر خالف ایران و هم بینند. بناامنیت راه ابریشم دریایی خود می 

مرزی چین در  اسد. افتتاح اولین پایگاه دریایی نظامیِ برون شنمتحده، دولتِ در تبعید یمن را به رسمیت می 

جیبوتی با همکاری عربستان سعودی محقق شد که نگاه و نیاز مشترک ریاض و پکن را در این کشور کوچک در  

سازی ترانزیت نفتی  ت ایران مبنی بر ناامناد یها نسبت به تهد . از آن گاشته، چینیدهد المند  نشان می تنگه با  

و    رانیزمان روابط با ابا حفظ هم نیچ توجه به افزایش احتمالی قیمت انرئی راضی نخواهند بود.تنگه هرمز، بادر 

، موضوعی که به امنیت  کل منطقه است  نیدو کشور و همچن  ن یا ن یدرصدد کاهش تنش ب ، یعربستان سعود 

در مورد چین کمتر به آن پرداخته شده  ای که نکته .شودمسیر ترانزیت انرئی و ثبات در قیمت انرئی منجر می

وجه برای  هیچها ناشی شود، به تنش  احتمالی   است، این موضوع است که افزایش احتمالی قیمت نفت که از افزایش 

توان با تهدیدات ایران برای بستن تنگه  تالف دریایی را میواین کشور مطلو  نخواهد بود. حضور چین در این ا

 این تنگه برای چین شناخته شود.   امنیت عنوان عرض اندامی به ایران مبنی بر اهمیت هرمز مرتبط دانست و به 
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 ایران 

  م ی تحر تحمیل  و ران یا یا از توافق هسته خروج آمریکا  فارس پس از جیخلای، باید گفت در خصوص بعد منطقه

پهپاد   کیتهران در ماه ئوون  ؛واشنگتن و تهران شده است نیبتنش  ریگبه نقطه چشم  لی، تبد علیه این کشور 

  سیبا پرچم انگل یکشنفت   در ماه ئوییه   الطارق،در تالفی اقدام انگلستان در جبل  و  دکر   ساقط را  کایآمر جاسوسی

فارس   جیدر خل ی خارج یروها یبارها با حضور ن  ران یا . توقیب کرد کشور ن یا ینیسرزم یهانقض آ  دلیل به  را

  ا یمتحده  االتیکرده است که در صورت مسدود شدن فروش نفت خام خود توسط ا د یمخالفت کرده و تهد 

متحده   االتیا های گاشته، طی ماه همه کشورها ناامن خواهد کرد. ینفت را برا یهامنطقه، محموله یکشورها

که تهران   یمه و ئوون متهم کرده است، اتهام یهادر منطقه در ماه  ی نفت یرا به حمله به حداقل شش کشت رانیا

   .رد کرده است قاطعانه آن را 

  عربی   متحده  امارات  و  سعودی  عربستان   ،بحرین  آمریکا،  شرکت  با  دریایی  مشترک  رزمایش  گاشته  ماه گفتنی است

ابتکار عمل    نیا  .شد   برگزار   فارس   خلیج  هایآ    در خوانده شد،    "منطقه  از  نفت   صدور  از   حفاهت"  چه آن  منظوربه 

و امارات    ی، عربستان سعود   نیمتحده، از جمله بحر  االتی ا  یبه رهبر   یی ایاوتالف در  کی شود که  یپس از آن آغاز م

و   سینفت از منطقه آغاز کرد. انگل تیامن نیتأم نیتضم یفارس را برا جیخل اتی، در ماه نوامبر عملیمتحده عرب

  اند.توافق کرده   یگ جن یهایارسال کشت  ی برا زین ایاسترال

  ی مانور نشان دادن قدرت نظام نیهدف ا ؛ عمان برگزار کرد ی ایدر در یی ایمانور در ران یماه اوت سال قبل، ا در 

  ه ی عل  کایآمر  می از برجام و آغاز تحر  کایمانور چند ماه پس از خروج آمر  نیشد. ا  یابیبستن تنگه هرمز ارز  یبرا  رانیا

  ان یمشتر ی بود برا یمانور هشدار نیا ران،یفروش نفت ا یجی توجه به کاهش تدرانجام شد. با رانیصادرات نفت ا

پس از خروج ایاالت متحده از برجام    ران یاست که  ا  واقعیت آن   امنیتی، -دفاعی  مسایلاز    گاشته   اما  ؛ کایو آمر  ی نفت

ها  ی زمینههای خود با شرق در همهصدد افزایش همکاریهای ایران، درنگرانیو ناتوانی اروپا در برطرف کردن 
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  االتیا  ی رقبااز    ، هی و روس   نی ( که دو عضو عمده آن چای)اوراس   ییاروپا  /ایآس   یگرفتن در شبکه کشورها  قرار  است.

از روند آهسته و   ی بخش ا یدر اوراس  یاس یو س  ی اقتصاد ادغام .، یکی از اهداف ایران خواهد بودهستند متحده 

 است یدوره ر توانند ی که م  دهد ی م نانیاطم رانیاما به ا کند،ی را حل نم ران یا یاست که مشکالت فور یمدتبلند 

 .گاارند پشت سر  ترامپ را  یجمهور

  ن یا  ییایو در  ینظام  ساتی س أبود که از ت  رانیمسلح ا  یروها یفرمانده ن  ، یمحمد باقر   زبان یم  ن یسپتامبر، چ  11روز  

اشاره    نیو چ  رانیا  انیم  یهایهمکار  زان ی که به م  یدر اقدام  کایآمر  یی، وزارت دارایک هفته بعد کرد.    دن یکشور د

  ران یدر کمک به انتقال نفت ا کایآمر یهام ی از تحر یرا متهم به تخط ینیداشت، پنج شهروند و شش شرکت چ

وجود ندارد، اما اقدامات واشنگتن   رانی در ا  نیچ  یهای گااره یسرما  گیر چشم  در مورد گسترش   ی چندان  شواهد   .کرد

آسان   نیچ ی برا ، یاز نظر اقتصاد ست کها واقعیت آن .افزوده است پکن یکشور برا ن یا تیبر اهم ران، یا هیعل

  یهام یپکن مشکل است که به تحر ی برا ،یاس یس  ه یاما از زاو بازارهای دیگری را جایگزین ایران کند،است که 

 . شود م یتسل کایآمر

 بندی جمع

متحده در برابر    االتیا  ؛خواهد رفت  ش یآرام پ  ، ر جهانرقابت بر سر قدرت برت  ک یدوولوئیابعاد است که  ا  واقعیت آن 

مله  جهای مختلب بازی از در زمین متعدد یهاکیتاکت و بر ستادیخواهد ا پکن-مسکو چالش رقابت با محور 

  حات یتسل ی فناور  ع یتوسعه سرهمچنین  ه است.گرفت  ش یدر پرا خاورمیانه، خلیج فارس، اقیانوس هند و آرام 

  انیدر سطوح باال را م   یحاتیتسل  ی هارقابت  ، یحاتیکنترل تسل  یهامانیعالوه موارد متداول نقض پمختل کننده به 

و   ، رانیها و خصومت واشنگتن نسبت به امیتحراز طرف دیگر ه است. کرد ع ی تسر ن یو چ ه یمتحده، روس  االتیا

  پکن و  سوق داده است. هی و روس  نیروابط با چ تیرا به سمت تقو این کشور نسبت به غر ، تهران اعتمادیبی

  نیباشد چ  د یاگر بع  یقرار دارند، حت  کیاستراتژ  یهمکار  ک یمتحده موقتا  در    االتیمقابله با نفوذ ا   یبرانیز    مسکو
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در تالش   رانیا دهند. لیرا تشک  داریاتحاد پا ک یاعمال نفوذ،  ی خود برا ی رقابت یهای توجه به جاه طلب با هیو روس 

  ی کشور از لحاظ نظام نیا که هشدار را ارسال کند  نیمتحده ا  االتیا انبه رهبر ،یاقتصاد  م یوجود تحراست تا با

ای خود در خلیج فارس پیامی  همچنین در تالش است برای رقبای منطقه تهران نشده است. منزوی  یاس یو س 

رئیم  و  ی ، عربستان سعودرانیبا مخالفان ا یرابطه خوب  نیهمچن  نیو چ هیروس  .مبنی بر قدرت خود ارسال کند 

و از گسترش   کرده کنند تا منافع خود را متعادل ی ، مسکو و پکن تمام تالش خود را منیبنابرا ؛دارند  صهیونیستی

   .نمایند  ی ریجلوگ منازعات

 

 

 


