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انتظار نمی رود توافق ایران و روسیه در مقیاس 
پیمان بین چین و ایران باشد اما پیامدهای جالبی 

برای منطقه در پی خواهد داشت؛ یکی از مثال ها در 
این زمینه پیامد این پیمان بر سوریه است. رؤسای 

جمهور روسیه و ایران توافق کردند که تالش های خود 
را برای تکمیل این توافق در ماه های ابتدایی سال 

جاری میالدی افزایش دهند. این معاهده می تواند 
سال ها ادامه داشته و همکاری های نظامی، انرژی و 
سیاسی را پوشش دهد. روابط نزدیک بین روسیه و 

چین می تواند تبدیل به یک هژمونی منطقه ای شود 
و ایران از این امر سود زیادی خواهد برد. درواقع 

درحالی که پیمان با چین مزایای نظامی و اقتصادی 
گرانبهایی برای هر دو طرف داشته  است )ازجمله در 

زمینه صادرات نفت(، توافق جامع با روسیه ارزش 
افزوده  حضور بیشتر سیاسی روسیه در خاورمیانه را 

به همراه خواهد داشت و این مسأله می تواند برای 
پروژه های منطقه ای ایران مفید واقع شود

برخــی بر ایــن باورند کــه توافق هســته ای مــورد انتظار بیــن ایران و 
قدرت های غربی، روسیه و چین، نفوذ منطقه ای ایران را کاهش خواهد 
داد اما کسانی که چنین فکر می کنند، پیامدهای عظیم روابط سه جانبه 
تهران با مســکو و پکن را نادیده می گیرند. درواقع همیشــه این احتمال 
براســاس مکاتب فکری مختلــف وجود دارد که هرگونــه لغو تحریم ها 
علیه ایران می تواند پروژه ها و برنامه های ایران در منطقه غرب آســیا را 

تقویت کند.
 روابــط نزدیــک ایــران بــا روســیه و چین- کــه شــامل همکاری های 
سیاســی، نظامــی و اقتصــادی نیز می شــود- می توانــد ایــران را به یک 
منطقــه  در  مصمم تــر  قدرتــی  درعین حــال  و  منطقــه ای  هژمونــی 
تبدیــل کند. در هفته های گذشــته بازیگــران درگیر در مذاکــرات با ایران 
لفاظی های خود را افزایش دادند و گام های راهبردی مهمی برداشتند. 
مقامــات غیرنظامــی و نظامی امریکا سیاســت های امنیتــی جدید این 
کشــور در خاورمیانه را فاش و تأکید کردند نیروهای امریکایی با تعدیل 
در برخــی از مناطق اســتقرار خــود، همچنان تاش خواهنــد کرد که در 

منطقه باقی بمانند.
ایاالت متحده در عین حال به متحدان خود در منطقه اطمینان داد 
و بر توانایی خود برای اســتفاده ســریع و هوشمندانه در جهت مقابله با 
تهدیــدات ایران در منطقه تأکید کــرد. به همین ترتیب نظام جمهوری 
اســامی نیز نشان داد که چه قدرتی در منطقه دارد. تماس تلفنی بین 
رؤســای جمهور ایــران و روســیه پیامی آگاهانــه را برای غــرب به همراه 
داشــت که نشان می داد دو کشور به دنبال مذاکره بر سر امضای توافقی 
هستند که شباهت بسیاری به توافق پیمان 25 ساله ایران و چین دارد. 
این اتفاق می تواند پیوند استراتژیک سه جانبه بین چین، روسیه و ایران 
را تکمیل کرده و در آینده توســعه بیشــتری دهد. البته این مسأله منوط 
به این اســت که بدانیم اقدامات بعدی کشورهایی نظیر ایاالت متحده، 
اســرائیل و کشــورهای عرب منطقه چگونه پیشرفت کرده و توسعه پیدا 

می کند.
انتظــار نمی رود توافق ایران و روســیه در مقیــاس پیمان بین چین و 
ایران باشد اما پیامدهای جالبی برای منطقه در پی خواهد داشت؛ یکی 

ایران از اتحاد خود با روسیه و چین به دنبال چیست؟
نشریه نشنال نیوز

از مثال ها در این زمینه پیامد این پیمان بر سوریه است. رؤسای جمهور 
روسیه و ایران توافق کردند که تاش های خود را برای تکمیل این توافق 
در ماه هــای ابتدایــی ســال جاری میــادی افزایش دهنــد. این معاهده 
می تواند ســال ها ادامه داشــته و همکاری های نظامی، انرژی و سیاسی 
را پوشش دهد. روابط نزدیک بین روسیه و چین می تواند تبدیل به یک 
هژمونی منطقه ای شود و ایران از این امر سود زیادی خواهد برد. درواقع 

درحالی که پیمان با چین مزایای نظامی و اقتصادی گرانبهایی برای هر 
دو طرف داشــته  اســت )ازجمله در زمینه صادرات نفت(، توافق جامع 
بــا روســیه ارزش افزوده  حضور بیشــتر سیاســی روســیه در خاورمیانه را 
به همراه خواهد داشت و این مسأله می تواند برای پروژه های منطقه ای 
ایــران مفیــد واقع شــود. برای مثــال تاریخ چند ســال همــکاری ایران و 
روســیه در ســوریه نشان داده اســت که نفوذ هر یک از دو کشور در سوریه 

مستلزم همکاری عمیق پایتخت ها با یکدیگر است.
در شــرایطی که به نظر می رسد کرملین کلیدهای رهبری سوریه را از 
طریق ارتباط عمیق با بشــار اســد رئیس جمهور ســوریه در اختیار دارد، 
ایران نیز کلیدهای کنترل قلمرو ســوریه را در اختیار دارد. ســؤالی که در 
این جا مطرح می شود این است که چه کسی در سوریه رهبری می کند و 
چه کســی پیرو است؟ روســیه یا ایران ؟ با توجه توافقات عمده ای که در 
بین کشــورهای منطقه در حال شــکل گیری است؛ مانند توافقی که بین 
روسیه و ایران در حال تنظیم است، بخشی از پاسخ در اهداف مشترک 
و مشــارکت در میدان جنگ نهفته اســت. درواقع منافع هر دو کشــور در 
ســوریه به نحــوی تنظیم  شــده اســت که در یــک زمینه ایــران راهبری را 
برعهده داشته و در زمینه بعدی روسیه و هر دوی اینها مستلزم یکدیگر 

و تکمیل کننده یکدیگر هستند.
درعین حــال هم ایران و هم روســیه با یک پویایــی در حال تغییر در 
ســوریه مواجه هســتند که به شــکل تغییر در سیاســت ایاالت متحده و 
امکان استقبال کشورهای عرب منطقه از سوریه در اتحادیه عرب است. 
کشــورهای عربی با بازگرداندن ســوریه به جمع خود به دنبال تأمین دو 
منفعت هســتند: آنها می توانند با نفوذ گســترده ایران در سوریه مقابله 
کــرده و درنتیجــه هویــت عربــی ســوریه را حفــظ کننــد و در درجــه دوم 
می تواننــد از ناتوانــی ایــران در تأمین مالی بازســازی ســوریه، که شــرط 
الزم برای ثبات این کشــور اســت، دست به تقویت پیوندهای اقتصادی 
منطقــه ای و عربــی زده و در ایــن کشــور ســرمایه گذاری عظیمی انجام 
دهند. روســیه نیــز دراین میان اولویــت اصلی خود را پیگیــری هر راهی 
قرار داده  اســت که موقعیت و نفوذ اســد در این کشور را بیشتر تضمین 
ســازد و به همین دلیل حاضر اســت نقش ایران در ســوریه را پذیرفته و 
به ســمتی پیش رود که اعام کند این بهترین راه برای پیشــبرد اهداف 

دمشق است.
مســأله مهمتر رویارویی مســتقیم تر با ایاالت متحده در ســایر نقاط 
منطقــه اســت کــه بــرای روســیه از اهمیــت بیشــتری برخوردار اســت. 
دراین راستا اتحاد ایران با روسیه سودی برای هر دو طرف در پیش دارد.
با تمام این اوصاف دولت بایدن همچنان اســتدالل می کند که باید 
راهی »هوشــمندانه« بــرای مقابله با تهدیدات امنیتی مــداوم ایران در 
منطقه پیدا کند. این نوع گفتمان نشان می دهد که در واشنگتن این تفکر 
وجــود دارد که هیچ راه حل نظامی برای تهدیدهای ایران و همکارانش 
در منطقــه وجود ندارد. این تفاوتی اساســی بین رویکرد بایدن و ســلف 
او دونالــد ترامــپ را نشــان می دهد. دولت بایــدن نمی خواهــد از زبان 
نظامی استفاده کند؛ چه برای بازدارندگی و چه برای پاسخ. همه این ها 
زمینه را برای دور جدید مذاکرات هســته ای با ایران فراهم کرده اســت و 
روانشناسی بازیگران دخیل در آن را توصیف می کند. پیام دولت بایدن 
در منامه به متحدین خود این بود که به آن ها از لحاظ امنیتی اطمینان 
داده و افکار رهبرانشــان را برای پذیرش توافق هســته ای آتی با ایران که 
به زودی میسر می شــود، آماده سازد. به هرحال در وین طرف امریکایی 
به ســختی می توانــد موضــوع فعالیت هــای منطقــه ای ایــران را مطرح 
کند زیرا ایران مخالف این مســأله اســت و روســیه و چین نیز به شدت از 
این موضع حمایت می کنند. اکنون مشخص شده است که دولت بایدن 
نه به دنبال تشــدید تنش با ایران اســت و نه رویارویــی با تهران و هرچه 
ایران بیشــتر خود را در اتحاد با روســیه و چین قــرار دهد، احتمال اینکه 

بایدن این رویکرد را ادامه دهد بیشتر می شود.


