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مقدمه
روسیه ،چین و ایران نخستین رزمایش مشترک دریایی خود را در دریای عمان ،در یکی از مهمترین مسیرهای
حمل و نقل دریایی جهان با رمز "کمربند امنیت دریایی" انجام دادند .غالمرضا طحانی سخنگوی این رزمایش
گفت« :مهمترین دستاورد این مانورها  ...این پیام است که جمهوری اسالمی ایران نمیتواند منزوی شود ».وی
ادامه داد «این تمرینات نشان میدهد که روابط ایران ،روسیه و چین به سطح جدیدی رسیده است ،در حالیکه
این روند در سالهای آینده ادامه و گسترش خواهد یافت ».این اقدام بیسابقه ،بیانگر همکاری فزاینده بین دو
رقیب جهانی ایاالت متحده و جمهوری اسالمی ایران است که تحت تحریمهای واشنگتن قرار دارد .این رزمایش
به مدت چهار روز در منطقه شمال اقیانوس هند و دریای عمان انجام شد؛ اما واقعیت آن است که با وجود اذعان
مقامات سیاسی و نظامی سه کشور ،رزمایش مشترک ایران ،روسیه و چین فراتر از یک مانور تمرینی نظامی تحلیل
میشود .در شرایط فعلی ،بهخصوص اوجگیری تنشهای روسیه با ایاالت متحده ،تشدید جنگ تجاری بین آمریکا
و چین ،همچنین افزایش فشارهای آمریکا بر ایران پس از خروج از توافق هستهای ،این مانور نظامی را بیشتر به
یک بلوکبندی نظامی و سیاسی تبدیل کرده است تا یک تمرین آمادگی نظامی صرف .در واقع میتوان فشار بر
آمریکا را بهعنوان نقطه مشترک انگیزههای سه کشور بیان نمود؛ اما عالوه بر نزدیکی منطقهی برگزاری مانور به
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تنگهی حساس هرمز ،به نظر میرسد سه کشور به استراتژی دریایی ارتش ایاالت متحده ،مبنی بر افزایش حضور
این کشور در اقیانوس هند نیز توجه دارند.
انگیزههای کشورهای شرکت کننده در مانور
بدون در نظر داشتت اههارات رستمی و مستایل پشتت پرده ،استاس ئووپلیتیک این اوتالف سته جانبه کامال آشتکار
استت :هر سته کشتور روابط خصتمانهای با ایاالت متحده دارند و بهطور فزایندهای آماده اقدامات امنیتی مشتترک
برای نشان دادن قابلیتهای خود هستند.
اما اهمیت استتتراتژیک منطقهی برگزاری مانور ،باید بهمعنای وستت یعتری درک شتتود؛ در واقع اهمیت این مانور
مشتترک را باتوجه به موقعیت جغرافیایی و منطقهی اجرای آن باید در دو بعد بررستی کرد ،اول گستترهی اجرای
آن در شمال اقیانوس هند ،جایی که هر سه کشور برای پررنگ کردن حضور خود در تالش هستند و دوم نزدیکی
منطقه به تنگهی هرمز و مسیر ترانزیت و شریان عظیم نفت جهانی.
استتتتراتژی دریایی ارتش ایاالت متحده که در اکتبر  2007که در کالج جنگی نیروی دریایی منتشتتتر شتتتد ،به
صتتراحت اعالم کرد که نیروی دریایی آمریکا از این پس بهدنبال حضتتور پایدار و بهموقع در اقیانوس هند خواهد
بود و این حضتور در اقیانوس اطلس کاهش خواهد یافت .این بیانیه باعنوان "چشتمانداز و استتراتژی" ،بیان میکند
که بستتتیاری از نقاق اقیانوس هند و آ های مجاور آن مستتتتعد تبدیل شتتتدن به کانونهای تنش خواهند بود.
بنابراین نباید فراموش کنیم که حضتور چین و روستیه در این مانور در وهلهی اول میتواند متأثر از استتراتژیهای
کالن و بلندمدت این کشورها برای حضور در اقیانوس هند و رقابت با ایاالت متحده باشد.
در مورد اهمیت اقیانوس هند برای سته کشتور بهخصتوص روستیه و چین باید گفت رابرت کاپالن در مقالهای با نام
"رقابت در اقیانوس هند :صتتتحنه کانونی قرن  "21که در مجله فارن افیر منتشتتتر شتتتد ،به اقیانوس هند همان
جایگاهی را بخشتید که ستر هالفورد مکیندر ،یک قرن قبل از او نستبت به آستیای مرکزی قاول بود؛ در واقع اهمیت
اقیتانوس هنتد ،کتاپالن را بر آن داشتتتت تتا این ابرمنطقته را هتارتلنتد قرن  21بنتامتد .چتالشهتای امنیتی متعتارف
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اقیانوس هند دارای دو جنبه هستند؛ رقابت نظامی میان قدرتهای بزرگ مانند ایاالت متحده ،چین ،هند ،روسیه
و ئاپن و تنشهای منطقهای و رقابت بین چین و کشتورهای جنو آستیا در دریای جنوبی چین که بر محاستبات
امنیتی در اقیانوس هند تأثیر به ستزایی گااشتته استت .قدرتهای خارجی نیز برای اجرای عملیات نظامی بارها از
جزایر اقیانوس هند استفاده کردهاند :جزیرهی "دیگوگارسیا" تنها یکی از این موارد است؛ عالوه براین ،ذات پنهان
سترمایهگااریهای چین در تأستیستات مختلب بنادر در گوادر پاکستتان و هامبانتوتا در ستریالنکا که بهطور بالقوه
میتوانند به پایگاه دریایی مانند جیبوتی ،که در آن چین رستتما اولین پایگاه خارج از کشتتور خود را ایجاد کرد،
تبدیل شوند.
چندین تهدید نامتعارف نیز وجود دارد؛ تروریستم ،دزدی دریایی و سترقت ،جرایم ستازمان یافته بینالمللی ،قاچاق
غیرقانونی (اسلحه ،مواد مخدر و حیات وحش) ،قاچاق انسان و فعالیتهای سایبری مخر از جملهی آنها است.
توماس بارنت تحلیلگر مستتایل دفاعی معتقد استتت« :ایاالت متحده ،انگلستتتان ،فرانستته ،روستتیه ،چین ،هند،
پاکستان و اسراویل ،همه از قدرتهای هستهای هستند که در این اقیانوس حضور دارند؛ اقیانوس هند جایی است
که رقابت بین ایاالت متحده و چین شتتدت مییابد و با رقابت منطقهای بین چین و هند و نیز جنگ آمریکا علیه
تروریستم در خاورمیانه و تالش آمریکا برای محدود کردن ایران ،رنگی دیگر پیدا میکند .بیشتتر حمالت نیروهای
ایاالت متحده در نبردهای عراق و افغانستتان از پایگاههای این کشتور در خلیج فارس و از جزیره دیگوگارستیا ،در
مرکز اقیانوس هند صتتورت گرفته استتت .در عینحال ،هر حمله احتمالی آمریکاییها علیه ایران و پس لرزههای
آن ،بهخصوص در مورد جریان نفت ،اقیانوس هند را بهطور مستقیم متأثر خواهد کرد».
در این راستتتا اشتتاره به گزارش مرکز تحقیقات ایاالت متحده در دانشتتگاه ستت یدنی با نام "جلوگیری از بحران:
استتراتژی آمریکا ،هزینههای نظامی و دفاع در اقیانوس هند و آرام" که نشتان میدهد آمریکا دیگر قدرت برتر در
اقیانوس هند نیست و توانایی این کشور برای حفظ تعادل مطلو قدرت کامال نامطمئن است ،هم الزم است.
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گفتنی استت فرید زکریا نظریهپرداز روابط بینالملل در کتا مشتهور خود جهان پستا آمریکایی مینویستد« :در
دوران پس از جنگ ستترد و اشتتغال افغانستتتان و عراق؛ اقیانوس هند ،بزرگترین پهنهی مستتتعد زمین برای آغاز
تنش است».
امتا در مورد بعتد دوم مربوق بته نزدیکی منطقته برگزاری متانور بته تنگتهی هرمز و منطقتهی خلیج فتارس ،جتایی کته
ستتابقهی فعالیتهای نظامی زیاد استتت ،میباشتتد .در ماه نوامبر ،ایاالت متحده عملیات دریایی را در بحرین برای
آنچه "محافظت کشتتیرانی در خلیج فارس" نامیده شتد انجام داد .عالوه براین ،واشتنگتن در نظر دارد با شترکت
استتترالیا ،بحرین ،عربستتتان ستتعودی و انگلیس ،اوتالف بینالمللی جهت امنیت دریایی در خلیج فارس را ایجاد و
رهبری کنتد .همچنین در متاه نوامبر ،وزیر دفتاع فرانستتته ،فلورانس پتارلی قول داد کته هتی أت اروپتایی ،نظتارت بر
امنیت دریای خلیج فارس و دریای عمان را از پایگاه دریایی فرانسه در ابوهبی بهعهده خواهد داشت.
پیالی راجاگوپاالن پژوهشگر هندی در مقالهای در نشتتتریهی دیپلمات مینویستتتد« :اگرچه اتحادهای شتتترکای
چهارگانه (آمریکا ،ئاپن ،استترالیا و هند) یا مدل ستهگانه ستنتی :ایاالت متحده ،ئاپن و کره جنوبی در مرکز توجه
در منطقه آسیا قرار دارند ،قاعدتا بهطور خاص باید یادآوری کرد که طی چند سال اخیر بین چین ،روسیه و ایران
نیز اوتالفهایی حاصتتل شتتدهاند ،که بهدلیل ستتیاستتتهای اخیر دولت ترامپ شتتدت گرفته استتت و بستتیاری از
کارشتناستان بهدلیل افزایش تنشها بین هند و پاکستتان و نزدیکی این کشتور به چین ،پیوستتن پاکستتان به این
اوتالف را نیز محتمل میدانند» .اتفاقی که پس از دعوت دریادار خانزادی مبنی بر استتتقبال از مشتتارکت استتالم
آباد ،بحثهای داغ مطبوعاتی را بهدنبال داشتت و البته برای هند چندان خوشتایند نبود؛ اهداف هریک از کشتورها
برای حضور در این رزمایش را میتوان اینگونه تحلیل کرد:
روسیه
در واقع روسیه پس از ایفای نقش فعال در بحران سوریه ،بهدنبال افزایش نفوذ و حضورش در خاورمیانه براساس
یک مدل طوالنی مدت است .ماه قبل ،سنای آمریکا طرح تحریم شرکتهای فعال در پروئههای نورد استریم  2را
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تصویب کرد؛ باتوجه به زمان برگزاری رزمایش ،میتوان آن را بهعنوان پاسخی به افزایش فشارهای آمریکا به این
کشور دانست .از طرفی رقابت روسیه و آمریکا در بازار جهانی انرئی روزبهروز افزایش مییابد؛ یکی از اهدف آمریکا،
کاهش سهم صادرات انرئی روسیه در بازار اتحادیه اروپاست و از آن سو روسیه بههیچوجه مایل نیست آمریکا بر
مسیر ترانزیت و منابع انرئی کنترل داشته باشد.
همچنین نباید فراموش کرد که کرملین همواره بهدنبال حضور در آ های گرم بوده است؛ در این رابطه مکفارلند
مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید که پیشتر این رزمایش را "سناریویی کابوسوار" خوانده بود ،معتقد است:
«کار دیگری که میخواهیم انجام دهیم ،این است که مطمئن شویم روسیه با ایران متحد نشود .روسیه یک کشور
محصور در خشکی است که به بنادر آ های گرم دسترسی ندارد؛ اما اگر با ایران مرتبط شود ،به آن میرسد».
از دیگر انگیزههای روسیه برای حضور در این مانور دریایی میتواند تالش برای افزایش همکاریها با جمهوری
اسالمی ایران بهمنظور مدیریت دکترین خالء هدایت شده آمریکا در غر آسیا و پر کردن جای خالی احتمالی
آمریکا پس از کاهش نیروهای خود در خلیج فارس باشد .عالوه براین روسیه احتماال تمایل دارد در سواحل ایران،
و در جوار سنتکام ،اقدام به تأسیس پایگاه نظامی کند .در این راستا واتکینز نویسندهی اویلپرایس ماه گاشته در
گزارشی از احتمال ایجاد پایگاه نظامی روسیه در بنادر چابهار و بوشهر خبر داد .واتکینز در این گزارش که با عنوان
"روسیه چیرگی بر خلیج فارس را بهدست میآورد" نوشته است که با باالگرفتن تنشها در خلیج فارس ،روسیه
بر آن است تا از بندرهای بوشهر و چابهارِ ایران بهعنوان پایگاههای نظامی بهره گیرد .این در حالی است که پیشتر
استفاده هواپیماهای روسی از یک پایگاه هوایی در همدان برای حمله به مقاصدی در سوریه به شدت در داخل
ایران واکنشبرانگیز شد؛ البته نیکوالی کوئانوف استاد دانشگاه اروپایی سنپترزبورگ معتقد است حضور داومی
روسیه در ایران غیرمنطقی و به سختی ممکن است .وی حضور داومی نظامی روسیه در ایران را غیر ممکن میداند.
کوئانوف بر مسأله قانون اساسی ایران تأکید کرده و گفته قانون ایران استقرار پایگاه خارجی در ایران را ممنوع
کرده است .گفتنی است وزارت خارجه روسیه اعالم کرده است پس از پایان تمرینهای مشترک ،هریب برای
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گفتوگو با همتای روسی خود در مورد "توسعه روابط در زمینههای تجاری ،اقتصادی ،بشردوستانه و سایر موارد
عملی" به مسکو و پس از آن به پکن سفر میکند.
چین
طی دو دهه گاشتته ،اقتصتاد جزو اولویتهای اصتلی چین در روندهای بینالمللی بوده استت؛ تقاضتای نفت خام
چین بین ستالهای  1995و  2005دو برابر شتده و احتماال در دهه آتی باز هم دو برابر شتود .چین تا اواخر 2020
روزانه  7/3میلیون بشتکه نفت خام وارد میکندکه بیشتتر آن از عربستتان ستعودی خواهد بود .بیش از  85درصتد از
نفتی که در ستراستر اقیانوس هند و تنگه ماالکا و هرمز جابهجا میشتود متعلق به چین خواهد بود؛ در واقع چین
نستبت به تأمین انرئی خود از طریق خشتکی از آستیای مرکزی ،پاکستتان ،برمه و آ های جایگزین مانند اقیانوس
آرام چندان خوشبین نیستت .اشتتهای ستیریناپایر چین ،ئاپن و کرهجنوبی برای نفت خلیج فارس ،تنگه هرمز را
به مسیر شریانی نیمی از جریان جهانی نفت و نزدیک به یک چهارم از کل تجارت جهانی تبدیل کرده است.
گاشتته از آن ،از ویژگیهای اصتلی استتراتژی نظامی ارتش چین به نام "رشتتهای از مروارید" برای اقیانوس هند،
ستتاخت یک بندر بزرگ در گوادر پاکستتتان بههمراه ایجاد یک پایگاه دریایی در دریای عر (احتماال در پاستتنی
پاکستتان) استت؛ بنابراین اینکه چین مانند روستیه در پی ایجاد پایگاه دریایی در ستواحل ایران باشتد در استتراتژی
نظامی این کشور تعریب نشده است.
عالوه براین حضور چین در مانور دریایی مشترک در نزدیکی بندر چابهار ،میتواند بهعنوان زنگ خطری برای هند،
رقیب اقتصادی و نظامی چین در اقیانوس هند باشد؛ کشوری که طی سالهای گاشته ،سرمایهگااری عظیمی در
بندر چابهار ایران کرده است و همواره از جانب ایران بهعنوان مشتری بالقوهی نفتی شناخته شده است.
چین همچنین در تالش است تا روابط خود را با ایران در زمانیکه این کشور امید چندانی به تعامل با غر ندارد،
گسترش دهد؛ البته چین بهدنبال فشار بر ایاالت متحده در دورهی جنگ تعرفهها نیز است .جنگ تجاری چین و
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آمریکا فرصت مناسبی برای صادرات نفت ایران به چین در بازار خاکستری فراهم کرد .پکن خواهان حضور بیشتر
در منطقه و ایفای نقش در معادالت منطقهای بهویژه امنیت در مسیر ترانزیت انرئی است .گفتنی است دو سال
قبل ،در خردادئماه  ،139۶ایران و چین رزمایش مشترک یک روزهای در محدوده شرق تنگه هرمز تا دریای عمان
برگزار کردند .یادآوری این نکته ضروری است که چین  2۶آبان ماه رزمایش مشترکی را با عربستان سعودی در
بندر جده در دریای سرخ برگزار کرد ،که هدف از آن "مقابله با تروریسم دریایی و دزدی دریایی" عنوان شد.
موضوعی که در مورد چین مهم است ،همکاری نظامی رو به گسترش این کشور با کشورهای عر

حاشیهی

خلیج فارس است .چین طی دو سال گاشته اقدام به انتقال تکنولوئی موشکی به عربستان و همچنین ایجاد خط
تولید پهپاد در این کشور نموده است .یکی از دالیل افزایش همکاری چین با عربستان ،نگرانی پکن از گسترش
حوزه نفوذ ایران در یمن تا خلیج عدن و دریای سرخ است که تاحدودی مقامهای پکن آن را تهدیدی برای تضمین
امنیت راه ابریشم دریایی خود میبینند .بنابر همین دغدغه ،چین بر خالف ایران و همراستا با عربستان و امارات
متحده ،دولتِ در تبعید یمن را به رسمیت میشناسد .افتتاح اولین پایگاه دریایی نظامیِ برونمرزی چین در
جیبوتی با همکاری عربستان سعودی محقق شد که نگاه و نیاز مشترک ریاض و پکن را در این کشور کوچک در
تنگه با المند نشان میدهد .از آن گاشته ،چینیها نسبت به تهدیدات ایران مبنی بر ناامنسازی ترانزیت نفتی
در تنگه هرمز ،باتوجه به افزایش احتمالی قیمت انرئی راضی نخواهند بود .چین با حفظ همزمان روابط با ایران و
عربستان سعودی ،درصدد کاهش تنش بین این دو کشور و همچنین کل منطقه است ،موضوعی که به امنیت
مسیر ترانزیت انرئی و ثبات در قیمت انرئی منجر میشود .نکتهای که در مورد چین کمتر به آن پرداخته شده
است ،این موضوع است که افزایش احتمالی قیمت نفت که از افزایش احتمالی تنشها ناشی شود ،بههیچوجه برای
این کشور مطلو نخواهد بود .حضور چین در این اوتالف دریایی را میتوان با تهدیدات ایران برای بستن تنگه
هرمز مرتبط دانست و بهعنوان عرض اندامی به ایران مبنی بر اهمیت امنیت این تنگه برای چین شناخته شود.
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ایران
در خصوص بعد منطقهای ،باید گفت خلیجفارس پس از خروج آمریکا از توافق هستهای ایران و تحمیل تحریم
علیه این کشور ،تبدیل به نقطه چشمگیر تنش بین واشنگتن و تهران شده است؛ تهران در ماه ئوون یک پهپاد
جاسوسی آمریکا را ساقط کرد و در تالفی اقدام انگلستان در جبلالطارق ،در ماه ئوییه نفتکشی با پرچم انگلیس
را بهدلیل نقض آ های سرزمینی این کشور توقیب کرد .ایران بارها با حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس
مخالفت کرده و تهدید کرده است که در صورت مسدود شدن فروش نفت خام خود توسط ایاالت متحده یا
کشورهای منطقه ،محمولههای نفت را برای همه کشورها ناامن خواهد کرد .طی ماههای گاشته ،ایاالت متحده
ایران را به حمله به حداقل شش کشتی نفتی در منطقه در ماههای مه و ئوون متهم کرده است ،اتهامی که تهران
آن را قاطعانه رد کرده است.
گفتنی است ماه گاشته رزمایش مشترک دریایی با شرکت آمریکا ،بحرین ،عربستان سعودی و امارات متحده عربی
بهمنظور آنچه "حفاهت از صدور نفت از منطقه" خوانده شد ،در آ های خلیج فارس برگزار شد .این ابتکار عمل
پس از آن آغاز میشود که یک اوتالف دریایی به رهبری ایاالت متحده ،از جمله بحرین  ،عربستان سعودی و امارات
متحده عربی ،در ماه نوامبر عملیات خلیج فارس را برای تضمین تأمین امنیت نفت از منطقه آغاز کرد .انگلیس و
استرالیا نیز برای ارسال کشتیهای جنگی توافق کردهاند.
در ماه اوت سال قبل ،ایران مانور دریایی در دریای عمان برگزار کرد؛ هدف این مانور نشان دادن قدرت نظامی
ایران برای بستن تنگه هرمز ارزیابی شد .این مانور چند ماه پس از خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم آمریکا علیه
صادرات نفت ایران انجام شد .باتوجه به کاهش تدریجی فروش نفت ایران ،این مانور هشداری بود برای مشتریان
نفتی و آمریکا؛ اما گاشته از مسایل دفاعی-امنیتی ،واقعیت آن است که ایران پس از خروج ایاالت متحده از برجام
و ناتوانی اروپا در برطرف کردن نگرانیهای ایران ،درصدد افزایش همکاریهای خود با شرق در همهی زمینهها
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است .قرار گرفتن در شبکه کشورهای آسیا /اروپایی (اوراسیا) که دو عضو عمده آن چین و روسیه ،از رقبای ایاالت
متحده هستند ،یکی از اهداف ایران خواهد بود .ادغام اقتصادی و سیاسی در اوراسیا بخشی از روند آهسته و
بلندمدتی است که مشکالت فوری ایران را حل نمیکند ،اما به ایران اطمینان میدهد که میتوانند دوره ریاست
جمهوری ترامپ را پشت سر گاارند.
روز  11سپتامبر ،چین میزبان محمد باقری ،فرمانده نیروهای مسلح ایران بود که از تأسیسات نظامی و دریایی این
کشور دیدن کرد .یک هفته بعد ،وزارت دارایی آمریکا در اقدامی که به میزان همکاریهای میان ایران و چین اشاره
داشت ،پنج شهروند و شش شرکت چینی را متهم به تخطی از تحریمهای آمریکا در کمک به انتقال نفت ایران
کرد .شواهد چندانی در مورد گسترش چشمگیر سرمایهگااریهای چین در ایران وجود ندارد ،اما اقدامات واشنگتن
علیه ایران ،بر اهمیت این کشور برای پکن افزوده است .واقعیت آن است که از نظر اقتصادی ،برای چین آسان
است که بازارهای دیگری را جایگزین ایران کند ،اما از زاویه سیاسی ،برای پکن مشکل است که به تحریمهای
آمریکا تسلیم شود.
جمعبندی
واقعیت آن است که ابعاد ایدوولوئیک رقابت بر سر قدرت برتر جهان ،آرام پیش خواهد رفت؛ ایاالت متحده در برابر
چالش رقابت با محور مسکو-پکن خواهد ایستاد و بر تاکتیکهای متعدد در زمینهای مختلب بازی از جمله
خاورمیانه ،خلیج فارس ،اقیانوس هند و آرام را در پیش گرفته است .همچنین توسعه سریع فناوری تسلیحات
مختل کننده بهعالوه موارد متداول نقض پیمانهای کنترل تسلیحاتی ،رقابتهای تسلیحاتی در سطوح باال را میان
ایاالت متحده ،روسیه و چین تسریع کرده است .از طرف دیگر تحریمها و خصومت واشنگتن نسبت به ایران ،و
بیاعتمادی این کشور نسبت به غر  ،تهران را به سمت تقویت روابط با چین و روسیه سوق داده است .پکن و
مسکو نیز برای مقابله با نفوذ ایاالت متحده موقتا در یک همکاری استراتژیک قرار دارند ،حتی اگر بعید باشد چین
9

گزارش ویژه شماره 34
و روسیه باتوجه به جاه طلبیهای رقابتی خود برای اعمال نفوذ ،یک اتحاد پایدار را تشکیل دهند .ایران در تالش
است تا باوجود تحریم اقتصادی ،به رهبران ایاالت متحده این هشدار را ارسال کند که این کشور از لحاظ نظامی
و سیاسی منزوی نشده است .تهران همچنین در تالش است برای رقبای منطقهای خود در خلیج فارس پیامی
مبنی بر قدرت خود ارسال کند .روسیه و چین همچنین رابطه خوبی با مخالفان ایران ،عربستان سعودی و رئیم
صهیونیستی دارند؛ بنابراین ،مسکو و پکن تمام تالش خود را میکنند تا منافع خود را متعادل کرده و از گسترش
منازعات جلوگیری نمایند.
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