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 تعاليبسمه 

 مقدمه 

 

يافداقه  دودداگي دک دندب هيدکشتتهايادب دگق دفدادکشتتهايالفدودتح يکدودتح کاتدکشتتهايافدا لاقه  گستتش مداخله  د

،د1لوتد۹لنشخاباتداياستتتمدگریهافددادلدلا دلعش لضتتتاتدب د ياددادبالاوسناآالاي دلاندزدندب يافددله يدنظي دنيابشيدوديادتقش

داداقه  دلوالستتتيا،دد2بح لنليندواوددآا يکادب دب دت لاپدودولکقشداستتتريددباغداداقه  دق هدينظاادنيگيافدستتتقف يداگتشتتتخيخد

يدگقهبکشتتهايافدب هيدباددآا يکايافدب گزلافدازاايشدکشتتهايافداقه  ،يافدآا يکادودناتهددادنزديکيدا زيافدلازليشداعاليم

...دحاکيدلزدتیخيخلتيدلسمدک دب دنهعيدکشهايافداقه  دالدلزدغ بدتادش قدآسياددودداداقه  ديسشيهنيصیدميحضهاداژه يجداااس،د

دداگي دک دهدوديادههليخدک د.

کشتتهايا،دب لفدگ هگي فدلزدلستتشر لادداقااعداشتتش  لفدبادتهگ دب داخله  دگهيي،دب دضتت واتديرگ لييداقه  دءلينداونخدازليقخه

رکاافدييافداشش  دالدآغازفدب دتحکيمدودتعريقدتهلندب گزلافدازاايشيکجانب دگ لييدوداخله  دگهيي،دتأکيخددلشم.ددادولقعداي

 دادع ص دگیانيدلازيابيدک د.دد«لئشالفدودشکلدبقخفدگخيخ»،دباديخفدوديافداليب دف

 

های جدیدضرورت شکل بندی 

انبه جهاي يکالمللی از سوي غرب و آمريکا و سیاستاي و بینگوياتر تحرکات مختلف در سطوح ملی، منطقه سخنیتحوالت و به 

سفید به سالگرايانه کاخ  شرق  "3افزايش تمرکز نیروي آمريکا" هاي اخیر اعم ازويژه در  ، غرب 5و در درياي چین 4سیاآدر منطقه 

سیا سیا 6آ شکیل  و  7و در منطقه اورا ضرورت ت شارکت قدرت "ائتالف جديد"يا  "شکل بندي جديد"...  صمِ با م هاي رقیب و خ

 ترين اينچین از مهم -روسططیه -اي و بین المللی را بیش از پیش مورد تأکید قرار داده اسططت. مثلا ايرا آمريکا در سطططم منطقه

                                                           
 1399/مهر/8 به نقل از خبرگزاري تاس،باشگاه خبرنگارا  جوا   -1 

 1399/مهر/7تی نیوز، -2 

ات و میزا  ورود تجهیز"و  "سخت افزاري"، "حجم قدرت نظامی"منظور فقط پرسنل و نیروي انسانی نیست، بلکه  "افزايش نیرويی"بايد توجه داشت که  -3 

اسالمی ايرا ،آرشیو واحد  وانتقام سخت جمهوري سلیمانی رساند  سردار شهادت در به آمريکا تروريستی عملیات رجوع شود به:واکاوي آنها نیز است. "استقرار

 . 14/11/1398  پژوهش خبري،مصاحبه با دکتر میرطاهر،

 گريز دا گوآم د. جزيرههاي اين کشور هستنهاي جنگی و جنگدهفیلیپین محل حضور نظامیا  آمريکايی و کشتی ،تايلندکشورهاي ژاپن، کره جنوبی،  -4 

 ست.ایدر منطقه شرق آس کايامر ینظام يهاگاهيپا

 10ريورماه سال جاري)که در بیستم شه «آ آسه»وزير خارجه چین در پنجاه و سومین نشست وزيرا  خارجه انجمن ملل آسیاي جنوب شرقی « وانگ يی» -5 

طم افزايش س»باره گفت: انتقاد از حضور نظامیا  آمريکا در درياي جنوبی چین پرداخت. وانگ يی در اينصورت مجازي برگزار شده بود به  به (2020سپتامبر

ز وزير خارجه چین با انتقاد ا«. شودقه میها براي حضور نظامی بیشتر در منطحضور نظامیا  آمريکايی در درياي جنوبی چین، منجر به تحريک ديگر کشور

 يهااي بسیار دورتر از کشور خود، تالش کشورجانبه سطم نفوذ خود در منطقهاقدام آمريکا براي افزايش يک» رويکرد واشنگتن در درياي جنوبی چین، افزود: 

 1399/ شهريور/ 20ارا  جوا ، باشگاه خبرنگ.«دهدیقرار م ریوگو را تحت تاثحل مسائل از راه گفت يآ  براآسه

کشورها عبارت از سوريه، ترکیه، عراق، افغانستا ، کويت، بحرين، قطر، عربستا ، ارد ، امارت،  کشور خاورمیانه مستقر هستند. اين 12اين تعداد نیرو در  -6 

، مرتضی هوشیار، خبرگزاري صدا و نظامی آمريکا در غرب آسیانگاهی گذرا به حضور براي مطالعه بیشتر رجوع کنید به:   .عما  و رژيم اشغالگر قدس هستند

  1398/ بهمن/ 10سیما، 

در نشست با نمايندگا  نظامی کشورهاي خارجی با  "2020-قفقاز"ژنرال والري گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهاي مسلم روسیه پس از پايا  رزمايش  -7 

 کید کرد کهاوي همچنین ت از سوي روسیه را کذب خواند. "اقدامات تهاجمی"نزديکی مرزهاي روسیه، ادعاي هاي آمريکا و ناتو در اشاره به افزايش فعالیت

کیلومتري از مرزهاي روسیه است. وي  20-30هاي نظامی آمريکا و ناتو در منطقه اقیانوس اطلس و يا کارائیب اتفاق نمی افتد، بلکه در فاصله افزايش فعالیت

سیه هاي ناتو در نزديکی مرزهاي رودريايی ناتو در درياهاي بارنتز، بالتیک و سیاه به عنوا  مثالی از افزايش فعالیت-حضور نیروهاي نظامی به پرواز هواپیماها و

 2020سپتامبر  25اسپوتنیک،  اشاره کرد.
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شور در آب "کمربند امنیت دريايی"ها و رزمايش شکل بندي سه ک شارکت راهبردي اين  هاي اقیانوس هند و درياي عما  که با م

 برگزار شد، به نوعی آغازگر و مصداق عینی اين همگرايی و ائتالف است. 

 تهران علیه یاغي گری واشنگتن -تعمیق روابط مسکو 

اين روابط  .اندشططا  را يکی يکی برطرف کردهاند و موانع روابطها جلو رفتهايرا  گام به گام در اين سططالرسططد روسططیه و به نظر می

شکاري رو به گسترش رفت و در دور چهارم رياست جمهوري او ابعاد مختلفی  سوم رياست جمهوري پوتین به نحو آ حداقل از دور 

ترين اين همکاري در سوريه محقق شد  ديدگاه روسیه به ايرا  است. موفق اي بخشی از علت نزديکهاي منطقههمکاري .پیدا کرد

ستی که در آنجا فعال بودند  سوريه به نام داعش حل و با نیروهاي تروري ستند بحرا  بزرگی را در  شور به کمک هم توان شد و دو ک

سیار مهبرخورد کنند. اينکه يک همکاري دوجانبه به همکاري منطقه شود ب ستاي تبديل  در بحا برجام هم بايد به اين نکته  .م ا

شاره کرد که به موازات همکاري همه جانبۀ ايرا  با آژانس، گردش روسیه به سمت ايرا  بیشتر شد. اين مسئله به روسیه و چین  ا

ام خصوص برج  دربه حق ايرامواضع از کمک کرد که بتوانند از مواضع ايرا  با قاطعیت دفاع کنند. به موازات آ  روسیه سعی کرد 

سال  دفاع سويی از  ضد ايرانی ايفا کند. از  صويبِ دو قطعنامۀ  سیه از ( 1393سال ) 2014کرده و نقش مهمی در جلوگیري از ت رو

و موضطططع تندتري در قبال  شطططتري با ايرا  داردهمذات پنداري بیهاي متعددي روبرو شطططد و امروز طرف آمريکا و اروپا با تحريم

المللیِ محض، تمام هنجارهاي دنیا را به هم گري بینمسططکو هم به اين نتیجه رسططیده اسططت که آمريکا با ياغی .گیردها میتحريم

 ها به اين باور رسیده اند که بايد آمريکا را مهار کنند.زند، لذا روسمی

  پکن علیه تحریم نفتي آمریکا –تحکیم و تقویت مناسبات تهران 

شت گرامیبه مناسبت سفیر چین در ايرا   "انگ هوآ ي"در ارتباط با چین نیز به پیام  وري سالگرد تأسیس جمه هفتاد و يکمیندا

ششم مهر 2020که در اول اکتبر و روابط راهبردي با ايرا  خلق چین سنده می1399) شد، ب شر  شتار  "هوا "شود. ( منت در اين نو

ديدار د، برگ جديد مناسططبات دو کشططور را از شططونهاي کهن محسططوب میتمد  ازدو کشططور چین و ايرا  ضططمن يادآوري اينکه 

سال  "شی جین پینگ "آمیزموفقیت برقراري  "سرا  دو کشور که  ،داندمی میالدي 2016رئیس جمهوري خلق چین از ايرا  در 

دو کشوري که توسعه ايرا  و چین »  ؛کنددر ادامه تأکید میوي کردند. را اعالم  "مناسبات مشارکت جامع راهبردي میا  دو طرف

ناپذير و تاريخی اسططت. چین همواره اهمیتی واال عنوا  دو تمد  کهن و دو اقتصططاد بازار نووهور، ضططرورتی اجتنابقدرتمندشططا  به

شترک با ايرا ،  سبات خود با ايرا  قائل بوده و امید دارد در تالشی م سعه منا شارکت جامع راهبرديبراي تو سبات م شو منا ر دو ک

و در نتیجه تعمیق همکاري و تعامالت دوجانبه موجبات سعادت و رفاه دو ملت و دو کشور فراهم آورد. تاريخ  تحکیم و تقويت شود

شتراکات فرهنگی عمیق و همکاري ستانه چین و ايرا ، ا سبات دو هاي نزديک دو طرف در جريا  مبارزه با فراگیري تعامالت و منا

شمه شماي زاينکرونا، چ سطوح جديد تزريق کرده که چ شور تا  سبات دو ک سعه منا سیعده و پاينده از پويايی را به تو تر از اندازي و

 1.«گذشته را در برابر مشارکت جامع راهبردي چین و ايرا  نمايا  ساخته است

تمام نفت خود  يبرا را يابر اساس اين قرارداد  نیز در راستاي همین مشارکت راهبردي است. نیساله با چ 25بسته شد  قرارداد 

 نيادیتوسعه نه تنها شامل م نيخود است. ا ینفت نيادیتهرا  به سرعت در حال توسعه م نيبنابرا .دائم خواهد داشت يمشتر کي

صل شورهابا  شترکم نيادیمثل م زتریچالش برانگ ینفت نيادیبلکه م شودیدر غرب کارو  م یا  نی. چدریگیرمرا هم در ب برخی ک

 .2دهد شيافزا ندهيدو سال آ یهزار بشکه در روز ط 500غرب کارو  را حداقل  ینفت نيادیدر م دیمتعهد شده تول

                                                           
 6/7/1399خبرگزاري ايرنا،  -1 

هاي آمريکا واگذار کرد و کشورهاي اتحاديه اروپا هم پس از تحريم 2009و  2008اي هدرصد سهام خود در بلوک انارا  را در سال 25شرکت لوک اويل  -2 

هاي ، بسیاري از شرکت2015برجام در  ايهستهبا تشديد تحريم ها کنار گذاشتند. با امضاي قرارداد  2011درصد سهام خود را در  75به دنبال استات اويل 

شد. پس از تايلند، گزپروم نفت و لوک روسیه هم می PTTEPنروژ،  DNO ک انارا  امضا کردند که شامل شرکتنامه هايی براي میادين نفتی بلونفتی تفاهم

هاي و تحريم هاي پس از آ ، ايرا  به دنبال کمک از چین و روسیه بود و از نیروي متخصص دانشگاه 2018بیرو  رفتن يک طرفه آمريکا از قرارداد برجام در 

 1399/مهر/12براي مطاعه بیشتر رجوع کنید به: اقتصاددا  .کردیک چین و روسیه هم استفاده میايرا  و موسسات آکادم
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  1کمربند امنیت دریایيرزمایش 

 

 معهج روزهايدر  که « کمربند امنیت دريايی»عنوا  با برگزاري اولین رزمايش سه روزه مشترک دريايی با « چین، روسیه و ايرا »

در بسططیاري را  هايواکنشبرگزار شططد، هاي اقیانوس هند و درياي عما  آبدر  1398دي ماه سططال  9روز دوشططنبه  تاماه  دي 6

سالمی با دو قدرت دريايی بزرگ جها  و در پی ستین بار پس از پیروزي انقالب ا سالمی ايرا  نخ شی که جمهوري ا شت. رزماي دا

 اين رزمايش جداي از ابعاد فنی و تکنیکی و نظامی، پیام مهمی را به آمريکا منتقل کرد و آ  اينکه کرد.چنین سططططحی برگزار 

براي مقابله با پکن -مسططکو -تهرا هاي امنیتی و نظامی همکاريلذا  دهد.کند و تغییر جهت میقدرت  به سططمت آسططیا سططیر می

 است.  بسیار جدي تهديدات موجود در منطقه

 گرفته، قرار تعرض مورد شططناور آزادسططازي حريق، دچار شططناور نجات جمله از متنوعی تاکتیکی هايامل تمرينشططرزمايش که اين 

 17اين رزمايش آ  بالغ بر وسطططعت عملیاتی شطططد، می عملیاتی و تاکتیکی هايتمرين سطططاير و مشطططخص اهداف علیه تیراندازي

 .هزارکیلومتر مربع بود

 جمهوری اسالمي ایران 

صل زبا یعنوا  مارتش به يیايدر يروین صل گا يچند  يریکارگجانبه با بهسه شيرزما یا  شيزمار نيخود در ا يو پرواز یسطح یا

سرفرمانده 72با شماره بدنه « ناوشکن البرز»شامل  که شرکت کرد تنب، ناو کنارک، ناو  یخاکناوشکن سهند، ناو آب ،یبه عنوا  

  بود.     AB-212بالگرد و-SH 3د سپاه، بالگر يیايدر يروین يناور دیشه ناورش زه،یانداز نموشک

  هیروسفدراسیون 

فروند  کي، «Yaroslav Mudry» با نام Neustrashimyy کالس تیگيفروند فر کيبا سططه فروند شططناور شططامل  روسططیه

 .شرکت کرد «Yel'nya» رسا  با نامفروند تانکر سوخت کيو  «Yevgeniy Khorov» با نام کشدکي

 جمهوری خلق چین 

شکن کالس کيبا  زین نیچ شت. شيرزما نيدر ا (نگینيز (Xining نامبه Type 52D فروند ناو  شيرزما نيا يبرگزار حضور دا

 جیدر خل را يا يیتوسططط پدافند هوا يیکايانهدام پهپاد متجاوز آمر زیها و نبرسططر نفتکش 98تابسططتا   يیايپس از اتفاقات داغ در

 رخ داد.  فارس

                                                           
 

جمهوری اسالمی ایران

فدراسیون روسیه

جمهوری خلق چین
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1ها به رزمایش کمربند امنیت دریایيواکنش 

شت تا جايی که از آ  به عنوا  و واکنش يمتعدد يهالیحلت "کمربند امنیت دريايی" رزمايش سیاري را در پی دا  رزمايش"هاي ب

 2ياد شد. "نمايش قدرت علیه آمريکا"و  "بی سابقه

ته کرده ها را برجسروزافزو  آ  يیهمگرا گريسه باز نيا نیبالقوه ب یتینوشت: تعهدات امن «ويوير ایاوراس» يیکايآمر گاهيپااز جمله 

س ست و مانند ب شد ترک انگرينما نيا گر،يد باتیاز ترت ياریا شور و ه نیموجود ب يهاوندیاز پ یبیر  لیبه دل ریاخ يهايیمگراسه ک

. است هافتي شياز گذشته در زما  دونالد ترامپ افزا شیاست که ب «کايبا آمر ندهيمخالفت فزا»ها و تحوالت گوناگو ، از جمله روند

ستنیمنجر به پ تواندیروند م نيا ستا  به ا يگريد گرا يباز و س»شود.  بیکتر نيهمچو  پاک صرف : »در ادامه افزود «ويوير ایاورا

ست:  یکیتیژئوپل هيرمایخم شود،یگفته نم یو علن شودینظر از آ  چه گفته م شهود ا سه جانبه فوق الذکر کامالً م سه محور  هر 

زه در حو انهيجو يبه انجام اقدامات همکار ليما ندهياند که به طور فزامتحده دارند و ثابت کرده االتينسططبتاً خصططمانه با ا يارابطه

 هستند. تیامن

قدرت به  شيمان»در واقع  شيرزما نيکرد که ا دیتاک للالم نیو روابط ب کیتیگرا  ژئوپللیبه نقل از تحل هیترک یآناتول يخبرگزار

است  تیحائز اهم اریبس را يمشترک با ا يیايدر شيبه رزما نیو چ هیروس وستنیهم اکنو  پ»نوشته است:  یاست. آناتول «کايآمر

ستراتژچراکه  سکو متحد ا شمار م اریتمام ع کيم ست. ا را ينفت ا داريخر نيتربزرگ زیو پکن ن ديآیتهرا  به   رییغدر حال ت را يا

کشططور در حال توسططعه  يیايدفاع در يبدهد که مرزها نيبر ا یبه غرب مبن امیپ کي خواهدیاش اسططت و میپدافند نظام کیتاکت

ست ست شيرزما نيا يفارس برا جیخل لیدل نیو به هم ا شده ا سالمی  «3.انتخاب ن محمدجواد وريف وزير امور خارجه جمهوري ا

بر تعهد جمهوري اسالمی ايرا  و شرکايش ؛ روسیه و چین مناسبت آغاز رزمايش مشترک دريايی ايرا ،پیامی توئیتري بهايرا  در 

 ه بود.تأکید کرد هاي حیاتی منطقهتأمین امنیت آبراههبه 

  2020رزمایش نظامي قفقاز 

 یطاز اين رو کند، یم یدر منطقه خزر و قفقاز تلق یگردان يو باز ينقش رهبر يخود را دارا یتیو امن یبه لحاظ نظام هیروسططط

سابقات ارتش رینظ ینظام ریدر تداب ریاخ يهاسال سابقات نظام يهام مانور قفقاز  يبرگزار ریخزر و در مورد اخ يايدر یجها  و م

 .است دهدعوت کرهمواره جمهوري اسالمی ايرا  را   2020

 هاي رزمی، ستادي و عملیاتی روسیهبا حضور يگا «  شهريور( 31) سپتامبر 21از تاريخ که   "2020-قفقاز"مانور نظامی راهبردي 

جنوبی روسیه  4در منطقه قفقاز بالروس، ارمنستا  و جمهوري آذربايجا  میانمارايرا ، چین، پاکستا ،  و ادوات سبک و سنگین از

سپتامبر)  26آغاز شده بود در  هاي مسلم روسیهمعاو  اول وزير دفاع و رئیس ستادکل نیرو "والري گراسیموف"تحت هدايت ژنرال 

به اشطططتراک گذاري »با هدف هاي درياي سطططیاه و درياي خزر در کاپوسطططتین يار، آشطططولوک، آب مهر( پايا  يافت. اين رزمايش 5

 یس جمهور روسیهوالديمیر پوتین رئ حضور .برگزار شد «هاي نظامی مشترک در چارچوب نیروهاي چند ملیتیاقدام»و  «اطالعاتی

در  "2020-قفقاز" راهبردي نظامی مانورهاي اصلی مرحله که جايی آستاراخا ، منطقه در "يارکاپوستین" نظامی آموزش ناحیه به

  5داشت.شد، حکايت از اهمیت باالي اين مانور آنجا برگزار

شرکت هزار اين در سنل از نفر رزمايش عالوه بر  ضر و رونمايی از  نظامی پر شورهاي حا  هزار 80 حدود ،"ترمیناتور"تانک جديد  ک

 10بیش از همچنین . داشططتند مشططارکت روسططیه در تانک 250 همچنین و زرهی نفربرهاي و تجهیزات از گونه 450 نظامی، نیروي

                                                           
روز پس از اولین مانور مشترک جمهوري اسالمی ايرا  با دو کشور بزرگ منطقه روسیه و چین، يعنی در سیزدهم  5تأکید بر اين نکته ضروري است که  -1 

يک  هر که سه فروند هواپیماي بدو  سرنشین آمريکايی ابومهندس ابومهدي و همراهانشا  در حوالی فرودگاه بغداد  توسط، سردار سلیمانی و  1398دي ماه 

 لذا واکنش ها به اين رزمايش محدود می باشد.  .ند، به دستور مستقیم ترامپ ناجوانمردانه ترور شدندمجهز بود Hellfire ها به چهار موشکاز آ 

 13/7/1399هنري خراسا ، دانلود نیازمنديهاي موسسه فرهنگی  -2 

 /https://shoaresal.ir/fa/news/252170،سايت خبري شعار سال، نمايش قدرت به آمريکا« کمربند ايمنی دريا»براي مطالعه بیشتر رجوع کنید به:  -3 

اروپا  یشرق يکنار مرزها. همچنین گرددیم یتلق ایمنزله هارتلند دنهبرخواردار است و ب يا ژهيو تیو اروپا از اهم هیما با روس یواسطه پل ارتباطه قفقاز ب -4 

 حوزه هاست. ريسابا و نوع تعامل با اروپا  را يا يبرا يفوق العاده ا تیقرار گرفتن اهم

  تقبال کرد.اس ،یبه مواضع دشمن فرض ياو توپخانه یتفنگدارا ، حمالت موشک يساز ادهیاز جمله انتقال و پ ینظام ناتيتمر شرفتیاز پوالديمیر پوتین  -5 
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-پانتسیر"توپخانه -هاي موشکیو مجموعه سامانه 300-و اس 400-هاي ضدهوايی اسهاي موشکسامانهگردا  نظامی مسلم به 

 1، در منطقه برگزاري مانور مستقر شده بودند."سی

و  یزره يبا خودروها ی نیزنیچ يروهاینو  مسططلم يروهایو سططتادکل ن يیايدر يرویاز ن ژهيو گا ي، با دو را ياجمهوري اسططالمی 

 شرکت داشتند.مهم  شيرزما نيدر اسبک  حاتیتسل

 يهاآب در «یتیچند مل يروهایمشترک در چارچوب ن ینظام يهااقدام» يبرا نيتمر را شيرزمااين  يیهدف از برپاهر چند مسکو 

ست اما  يايو در اهیس يايدر سد نگرانیتر به نظر میآنچه مهمخزر عنوا  کرده ا  در منطقهو ناتو  کاياز تحرکات آمر هاي کرملینر

اسطططت. موضطططوعی که با تداوم بحرا  قره باغ و تحريک برخی کشطططورها از تبديل کرد  اين بحرا  به جنگ و همچنین رخدادهاي 

مشارکت سه کشور قدرتمند در مجموع   2تر شد.هاي مقامات اين کشور از سوي اتحاديه اروپا و آمريکا، عینیبالروس و ادامه تحريم

سیه، چین و ا سترو سیا سکو، پکن و تهرا  را  انهگرايهاي يک جانبهيرا  در اين رزمايش داراي پیام مهمی به  ست که م آمريکا ا

ست ستاوردهاي از ديگر  3.غیرقانونی تحريم کرده ا شورهاي جها  مهم آد سال اين پیام بود کهنیز   به ک امنیت منطقه را بايد  "؛ار

 ."گراي مداخلهاي تأمین کنند نه کشورهاي فرامنطقهمنطقه کشورهاي منطقه با حضور حداکثري و همگرايی

 های بزرگ منطقه ایمهم ترین اهداف رزمایش 

  اي و بین المللی هاي رقیب و خصم آمريکا در سطم منطقهبا مشارکت قدرت "ائتالف جديد"تشکیل 

 «آمريکاهاي گريمداخلهعلیه کشورهاي برگزارکننده «نمايش اقتدار»و « مخالفت فزاينده  

 4قفقاز در آمريکا و صهیونیستی رژيم نظیر ايفرامنطقه و ايمنطقه هايرژيم حضور با ايرا  مقابله و آفرينی نقش  

 روسیه و چین و ايرا  جمله از شونده تحريم کشورهاي علیه آمريکا و غرب سوي از اعمالی انزواي شکستن 

 5امنیت در منطقه  و ثبات برقراري و امنیتی و نظامی و دفاعی هايحوزه در جانبه چند و دوجانبه هايارتقاي همکاري 

 ايمنطقه و دوجانبه مشترک هايحوزه و ابعاد ساير بر نظامی -دفاعی هايهمکاري مثبت هاياثرگذاري 

 نیچ -هیروس-سه گانه؛ ج.ا.ا يهايهمکار تیتثبو  هاي دفاعی مبتنی بر اعتماد متقابلهمکاري 

 يامنطقه يهايهمکار گاهيجا تیتثببا هدف  ياو منطقه یخارج استیدر حوزه س گا يو نگاه به همسا يهمکار تيتقو  

 براي انزواي ايرا  کايآمر استیس یناکامو  ج.ا.ا یحاتیتسل ميشکست پروژه تحر 

 هر  يبرا یاتیو عمل یسطم آموزش يارتقاهاي بزرگ منطقه و ويژه قدرته نمايش اقتدار ايرا  و همکاري با سايرکشورها ب

 یگونه اقدامات مشترک نظام

 جمع بندی 

سکو –تهرا   ست که نه تنها نبايد  "یرامونیمناطق پامنیت پايدار ملی و "پکن قوياَ بر اين باورند که  -م از چنا  اهمیتی برخوردار ا

شارها و تهد ریتحت تاث ستقل، لزوم قرار  کايآمر يدهايف ست م سیا شکل بندي جديد ائتالفگرفت بلکه با اعمال  احیا و  با هدف و 

 هاي نووهور بسیار ضرورت دارد.تقويت قدرت

گرايانه و مداخله جويانه واشططنگتن، پیام مهمی را به جانبههاي يکروسططیه، چین و جمهوري اسططالمی ايرا  در مقابله با سططیاسططت

تر مهم المللی را به نفع خود تفسیر وتیارات خود، قوانین بینتواند با اخکنند و آ  اينکه کاخ سفید نمیمقامات کاخ سفید ارسال می

 از آ  اجرا کرده و ديگر کشورها را نیز مجاب و يا مجبور به تبعیت از آ  کند. 

                                                           
 1399/مهر/5، «تاس» خبرگزاري از نقل به خبرگزاري تسنیم -1 
در نشست با نمايندگا  نظامی کشورهاي خارجی با  "2020-قفقاز"رزمايش ژنرال والري گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهاي مسلم روسیه پس از پايا  - 2

در  ]وي به طعنه و تمسخر[از سوي روسیه را کذب خواند. "اقدامات تهاجمی"اشاره به افزايش فعالیت هاي آمريکا و ناتو در نزديکی مرزهاي روسیه، ادعاي 

افزايش فعالیت هاي نظامی آمريکا و ناتو در منطقه اقیانوس اطلس و يا کارائیب اتفاق  گفت: از سوي روسیه "اقدامات تهاجمی"باره ادعاي آمريکا مبنی بر

 کیلومتري از مرزهاي روسیه است. در همین رابطه ادعاهاي ناتو درباره اقدامات تهاجمی رو به رشد از سوي روسیه کذب است. 20-30افتد، بلکه در فاصله نمی

 25/9/2020اسپوتنیک، 

 2/7/1399ري پارس تودي تاجیکستا ، خبرگزا -3 

 ي داشته و دارد.و منافع متعدد وندهایپگفتنی است منطقه قفقاز با جمهوري اسالمی ايرا   -4 

 .شدت نیازمند ثبات و امنیت استگذرد، بهخود که مسیر اصلی آ  از ايرا  و قفقاز جنوبی می« يک راه-يک کمربند»چین در پروژه عظیم  -5 

https://www.tasnimnews.com/
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سويی  سی، اجتماعی، دفاعی و امنیتی قطعاًاز  سیا صادي،  شورهايی که از نظر اقت شتري با هم  ،ک شند،نزديکی بی شته با راي ب دا

  تري خواهند داشت.مشارکت فزاينده "امنیت جمعی تثبیتو  برقراري"

شور بزرگ  سه ک سیه و  ايرا ،در مجموع  شند تا با  شرايطدر  چینرو شارکت جامع راهبردي کنونی در تال تحکیم و تقويت به م

کنند. لذا در شطططرايط فعلی را بیش از هر زما  ديگر فراهم و در نتیجه موجبات تعمیق همکاري و تعامالت دوجانبه روابط پرداخته 

شور منافع يکديگر را به خوبی درک کرده و حتی اگر هم در مواردي اختالف نظر وجود براي تداوم همکاري سه ک ست  ضروري ا ها 

ژه منطقه ويه ب ح مختلف ووگرايی آمريکا در سطجانبههاي اعمالی درستی را علیه يکداشته باشد به آنها احترام بگذارند تا سیاست

 تخاذ کنند. ا

 


