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مقدمه

برگزاری رزمایش مشترک نظامی ایران، روسیه و چین در شمال اقیانوس هند و دریای 

عمان را می توان از چند حیث دارای اهمیت دانست. این رزمایش هم از جنبه نمادین آن کم سابقه 

بر  برگزاری،  زمانی  مقطع  همچنین  می رسد.  نظر  به  قابل تأمل  نظامی  نقطه نظر  از  هم  و  است 

حساسیت های معطوف به آن افزوده است. برخی، این رزمایش را عزمی از سوی سه کشور برای 

ایجاد بلوکی در مقابل غرب یا ایجاد توازن قدرت ارزیابی می کنند. بنابراین نفس حضور روسیه 

و چین در کنار ایران در دریای عمان خود می تواند اهمیت نمادین داشته باشد. روسیه و چین طی 

سالیان اخیر سعی کرده اند با تمامی کشورهای منطقه روابط نزدیک ازجمله در حوزه نظامی داشته 

باشند اما کشورهای رقیب ایران در منطقه دارای نوعی از وابستگی نظامی به غرب و آمریکا هستند 

بنابراین تنها همکاری با ایران که دارای سطح باالیی از استقالل نظامی است می تواند توازن قدرت 

در برابر غرب را تداعی کند، موضوعی که روسیه و چین چندان بی میل به بروز آن نیستند. هرچند 

به نظر می رسد این دو کشور با تجهیزات نظامی گسترده ای در این رزمایش حاضر نشده باشند 

اما این حضور نشان دهنده سطحی از همکاری ها و هماهنگی های  نظامی سه کشور به خصوص 

فعلی  این رزمایش در مقطع زمانی  برگزاری  منطقه غرب آسیا محسوب می شود. همچنین  در 

که آمریکا سعی در انزوای ایران دارد و به همراه اروپا به دنبال ایجاد ائتالف های بین المللی در 

خلیج فارس هستند، عالوه بر باطل کردن ادعای انزوای ایران، پاسخی به ائتالف سازی های غرب نیز 

تلقی می شود. بنابراین شایسته است به رزمایش مذکور از چند بعد نگریست و پیام ها و پیامدهای 

آن را موردبررسی قرارداد.
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اهمیت رزمایش اخیر میان ایران، روسیه و چین

رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین در دریای عمان می تواند از این اهمیت برخوردار 

باشد که در شرایطی که آمریکا برای هر سه این کشورها موجب بروز تهدیداتی شده، رزمایش 

فوق می تواند پاسخی به این تهدیدات باشد. درواقع این رزمایش را باید بر اساس نظریه واقع گرایی 

تدافعی تجزیه وتحلیل کرد. این نظریه معتقد است در شرایطی که یک کشور تالش به تهدید سازی 

علیه سایر کشورها نماید، آن کشورها می توانند باهم افزایی توان و ظرفیت خود به آن تهدید 

اولیه پاسخ دهند و درواقع با آن تهدید، موازنه سازی نمایند.]۱[ ازجمله این تهدیدات که از سوی 

آمریکا اعمال شده می توان به این موارد اشاره کرد:

۱-حضور گسترده نیروهای نظامی آمریکا در اطراف مرزهای جغرافیایی ایران در طی 

ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد سال جاری]۲[

۲-اقدام به ایجاد آشوب، درگیری و اغتشاش طی ماه های دی ماه ۱۳۹6، تیرماه ۱۳۹7،]۳[ 

و آبان ماه ۱۳۹۸]۴[

۳-حضور گسترده نظامی آمریکا در منطقه شرق آسیا و در مجاورت چین از سال ۲۰۱۱) 

]5[)۱۳۹۰

۴-اقدام به ایجاد آشوب و هرج ومرج در هنگ کنگ]6[

5- کمک نظامی ۲ میلیارد دالری آمریکا به تایوان]7[

6-خروج آمریکا از پیمان منع موشک های میان برد موسوم به) )INF و تالش برای احیاء 
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بخش پدافند موشکی ارتش آمریکا]۸[

لذا باید گفت که جملگی این عوامل در زمره مسائلی هستند که باعث افزایش اهمیت این 

رزمایش شده اند.

پیام های رزمایش اخیر

در خصوص پیام های برگزاری رزمایش مذکور باید گفت که نه تنها دوران ترک تازی 

آمریکا در محیط بین الملل به پایان رسیده و این کشور دیگر نمی تواند مانند دوران گذشته، فعال 

مایشاء در این محیط باشد. بلکه سایر کشورها هم عالوه بر اینکه با سیطره طلبی دولت آمریکا در 

نظام بین الملل مقابله می نمایند، به دنبال این هستند که بتوانند سهم مهمی در مدیریت نظام بین الملل 

به دست بیاورند.]۹[ درواقع امروزه شعارِ دکترین نظم نوین جهانی]۱۰[ به رهبری آمریکا، به 

موزه های تاریخ پیوسته و آن گونه که مدنظر شارحانش بود، محقق نشده است.]۱۱[ چراکه آمریکا 

در بسیاری از مسائل جهانی که خود به وجود آورده در بن بست گرفتارشده است و بدون کمک 

سایر کشورها نمی تواند به مدیریت این مسائل بپردازد. برای مثال می توان به این مورد اشاره کرد:

پرونده هسته ای ایران و خروج یک جانبه آمریکا از توافق برجام. الزم به ذکر است که 

دولت کنونی آمریکا از این اقدام تنها به دنبال تسلیم کردن جمهوری اسالمی ایران در جهت 

پذیرش شرایط خود بود. اما نه تنها نتوانست به هدف خود برسد، بلکه از طریق کانال های مختلف 

بارها و بارها ابراز تمایل به انجام مذاکره مجدد کرد که با برخورد قاطع جمهوری اسالمی ایران 

در رد هرگونه مذاکره ثانویه تا زمان لغو کامل تحریم های قبلی مواجه شده است.]۱۲[
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بنابراین می توان گفت پیام اصلی این رزمایش این است که شرایط محیط بین المللی دیگر 

به گونه ای نیست که آمریکا بتواند نقش کالنتر یا پلیس جهانی را ایفا کند.

پیام دیگر رزمایش موردنظر این است که حرکت و روندی که ظرف چند سال اخیر 

پولی  واحد  تشکیل  برای  تالش  و  بریکس]۱۳[  گروه  تشکیل  مانند  بین الملل  اقتصاد  امور  در 

رنمیبی]۱۴[ به منظور مقابله با هژمونی اقتصادی آمریکا آغازشده، ]۱5[امروزه به وضعیت های 

نظامی - امنیتی تسری پیداکرده و کشورهای مختلف تالش می کنند تا باهم افزایی توان نظامی 

خود از طریق برگزاری چنین برنامه هایی قدرت نظامی آمریکا را در مناطق مختلف دنیا به چالش 

بکشند.

از سوی دیگر منطقه غرب آسیا و خلیج فارس که همواره از اهمیت خاصی برای آمریکا 

اهمیت  بر  ماهان]۱6[ که  نظیر آلفرد  اندیشمندانی  نظر  اساس  بر  این کشور  بوده و  برخوردار 

سوق الجیشی غرب آسیا تأکید داشته اند،]۱7[ بعد از جنگ جهانی دوم همواره تالش کرده تا 

سیطره خود را به طرق مختلف بر این منطقه تحمیل نماید.]۱۸[ اما این رزمایش حاوی این پیام 

برای آمریکا است که دیگر نمی تواند مانند گذشته، در منطقه به تنهایی اعمال قدرت نماید. بلکه 

حتی اگر قصد ادامه حضور در غرب آسیا را داشته باشد، باید با کشورهای دیگر در امور این 

منطقه از دنیا شراکت نماید.
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عــزم ســه کشــور عضــو ایــن رزمایــش بــرای ایجــاد تــوازن قــوا بــا غــرب 
منطقه در 

سه کشور عضو این رزمایش هریک بنا به دالیلی دارای عزمی راسخ برای ایجاد توازن 

قدرت در منطقه هستند.

 ۱-جمهوری اسالمی ایران بنا به وجوه ایدئولوژیک و راهبردی سیاست خارجی خود که 

همانا مخالفت با سیطره طلبی آمریکا بر نظام بین الملل است، به دنبال خروج هرچه سریع تر آمریکا 

و سایر کشورهای غربی از منطقه بوده و بارها این شعار را مطرح کرده که مدیریت مسائل منطقه 

باید به دست کشورهای آن باشد.]۱۹[ در این بین نگاه چین و روسیه به این رزمایش شاید متفاوت 

از نگاه جمهوری اسالمی ایران باشد، ولی در نهایت با هدف ایران هم پوشانی دارد.

۲-دولت چین به دنبال این است تا با حضور در غرب آسیا، از حضور هرچه بیشتر آمریکا 

در شرق این قاره جلوگیری نماید. چراکه این حضور عالوه بر اینکه می تواند موجبات دخالت 

و نقش آفرینی آمریکا در این منطقه را فراهم کند، بستری مناسب برای گسترش هرچه بیشتر 

دامنه ناتو]۲۰[ به شرق آسیا است.]۲۱[ امروزه وضعیت حضور ناتو در منطقه شرق آسیا به گونه ای 

شده که کشورهایی مانند کره جنوبی، ژاپن و استرالیا وارد مرحله همکاری با ناتو شده و به عنوان 

شرکای جهانی این سازمان شناخته می شوند.]۲۲[

استان سین کیانگ دچار  تایوان و  به مسئله  از دیرباز نسبت  اینکه دولت چین  خاصه 

حساسیت های عدیده ای بوده است. بنابراین تحریکات و تحرکات آمریکا و ناتو در این منطقه 

برای چین بسیار حساسیت برانگیز است.]۲۳[ از سوی دیگر روسیه هم نسبت به حضور آمریکا و 

ناتو در شرق آسیا دچار حساسیت های فراوانی است. چراکه روسیه به این منطقه و آسیای مرکزی 
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به عنوان حیات خلوت خود و شاهراه مبادالتی انرژی می نگرد و حضور آمریکا در منطقه موردنظر 

این کشور هم نیست.]۲۴[روسیه هم نظیر چین تالش می کند تا به وسیله برگزاری چنین برنامه هایی 

با آمریکا در منطقه غرب آسیا مقابله کند و مانع از توسعه طلبی هرچه بیشتر آن به شرق آسیا شود.

برگزاری این رزمایش برای منطقه حائز نکات ذیل است:

۱-تنوع و تعدد بازیگران جدید در منطقه به غیر از بازیگران فرا منطقه ای سنتی نظیر 

انگلستان و آمریکا که طی سالیان متمادی همواره در منطقه حضورداشته اند.

۲-رسیدن کشورهای منطقه ای به این نکته که بازیگران دیگری هم در منطقه وجود دارند 

که می توان باب ارتباط و تعامل را با آن ها باز کرد.]۲5[

۳-همچنین نکته دیگری که این رزمایش دربر دارد، نگریسته شدن به آن به عنوان اقدامی 

است که باعث تسریع افول هژمونی آمریکا در محیط بین الملل شده و این کشور دیگر مانند 

دوران گذشته نمی تواند فعال مایشاء در محیط بین الملل باشد.]۲6[

پیامد این رزمایش برای جمهوری اسالمی ایران

ایران  انزوای  برای  می تواند شکستن تالش غرب  رزمایش  این  دستاورد   مهم ترین  اما 

باشد.  اصوال نیز انجام چنین برنامه هایی می تواند اقدامات و تدابیر کشورهای غربی برای به انزوا 

درآوردن جمهوری اسالمی ایران را باطل کند.]۲7[ از سوی دیگر توانمندی های نظامی - امنیتی 

جمهوری اسالمی ایران که امروزه در ابعاد مختلف به رخ کشورهای منطقه و جهان کشیده، این 

انگیزه را در کشورهایی نظیر روسیه و چین به وجود آورده که به جمهوری اسالمی ایران به عنوان 



رزمایش مشرتک دریایی ایران، روسیه و چین؛ پیام ها و پیامدها

۱۲

شریکی قابل اتکا به منظور مقابله بهتر با کشورهای غربی بنگرند.
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نتیجه گیری و جمع بندی

در مجموع رزمایشی که اخیراً توسط جمهوری اسالمی ایران، روسیه و چین در دریای 

عمان و اقیانوس هند برگزار شد از جهات ذیل حائز اهمیت است:

۱-نماد و نشانه ای از افول هژمونی آمریکا در محیط بین الملل

۲-ورود بازیگران فرا منطقه ای جدید به صحنه معادالت منطقه، درصورتی که تا پیش از 

این حضور این نیروها عمدتًا محدود به کشورهای غربی بود

۳-ارائه پاسخ مشترک از سوی سه کشور ایران، چین و روسیه که هر یک به نوعی طی 

سال های اخیر از سوی آمریکا مورد تهدید واقع شده و در این زمینه دارای وحدت منافع هستند.

از سوی دیگر هرسه کشور ایران، روسیه و چین به منظور مقابله با سیطره طلبی کشورهای 

غربی در منطقه دارای عزم محکمی هستند و به دنبال این می باشند که با این سیطره طلبی در کانون 

آن که منطقه غرب آسیا به عنوان نقطه تجمع نیروهای این کشورها است برخورد نمایند.
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