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چکیده

جهان همواره شاهد ظهور و سقوط قدرتها بوده ،و اهمیت مطالعهی جابهجایی
قدرتهای مزبور به این دلیل است که صلح و جنگ و امنیت سیستم بینالملل،
بـا آن مرتبط اسـت .چارلز دوران و دیالن کیسـان در نظریـهی خود با عنوان
چرخـهی قدرت و نقش ،بیان میکنند که با افزایش قدرت یک کشـور ،نقش
آن نیز باید افزایش یابد ،در غیر این صورت ممکن است تحوالت ناخوشایندی
در پهنهی بینالمللی رخ دهد .از سوی دیگر ،تعادل میان قدرت و نقش ،موجب
آرامش و صلح بینالمللی میگردد.
سئوال اصلی پژوهش حاضر این است که جابهجایی قدرتهای بزرگ تا سال
 ،2025چگونه خواهد بود و چه پیامدهای سیاسی برای ایران خواهد داشت؟ در
پاسـخ به این سـئوال و با کمک نظریهی چرخهی قدرت و نقش باید گفت ،به
نظر میرسـد از بین چهار کشـور مورد بررسـی در این پژوهش ،چین با جهش
اقتصادی خود خواهد توانست به جایگاه آمریکا از جهت اقتصادی تا سال 2025
نزدیک شـده و قدرت اقتصادی این کشـور را به چالش کشـاند ،ولی کماکان
.1عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان.
.2كارشناسي ارشد روابط بين الملل.
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غرب به رهبری آمریکا ،موقعیت برتر را در نظام بینالملل خواهند داشت .این
پژوهش ابتدا به پیشبینی قدرت کشـورها در قالب شش شاخص تا سال 2025
میپردازد ،سپس به کمک نظریهی دیالن کیسان ،چهار کشور مورد بررسی با
همدیگر مقایسـه شـده و نتایج حاصل از آن تحلیل میگردد ،در انتها ،آیندهی
روابط ایران با قدرتهای مذکور بررسـی خواهد شـد .روش پژوهش ،تحلیلی-
ک ّمـی بـوده و ابزار تحقیق بر مبنای منابع کتابخانهای -اینترنتی و به کمک نرم
افزارهای تحلیل آماری( )Minitab , SPSSاست.
كليد واژهها :جابهجایی قدرت ،آمریکا ،چین ،هند ،روسیه و ایران.
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مقدمه

پژوهش پیش رو به بحث ُسـنتی و دیرینهی سرنوشـت قدرتها در بستر زمان
میپردازد .قدرتها در طول زمان رشـد میکنند ،به بلوغ میرسـند و نهایت ًا در
سراشـیبی سـقوط قرار میگیرند ،اما مدت زمان ظهور و سـقوط دولتها با هم
متفـاوت اسـت .برخی دولتها خیلی زود این مراحـل را طی کرده و از صحنه
حذف میشـوند ،امـا برخی دیگر در مـدت زمان طوالنیتـری مراحل خود را
میگذرانند .بریتانیا یکی از کشـورهایی اسـت که در مـدت زمان طوالنیتری
مراحل ظهور تا سـقوط خود را گذرانده اسـت .برخی دولتها پس از سـقوط،
بـاز هم همچنان در سیسـتم حضور دارند ،اما از برخـی دیگر نامی نیز نمیماند،
امپراتوری عثمانی یکی از این دولتهاست.
در تمامـی دورانهـای گذشـته ،قدرتهای کوچک و بزرگ همواره سـعی
داشـتهاند تا نفوذ ،سـود و منافع بیشـتری کسـب کرده و در مسـیر به دسـت
آوردن جایـگاه برتـر در معادالت منطقهای و جهانـی ،از هیچ اقدامی فروگذار
نکنند(برژینسـکی .)5 :1385 ،دانشـمندان زیـادی در زمینهی ظهور و سـقوط
قدرتها به مطالعه پرداختهاند که از آن جمله میتوان آر .اف .کی .ارگانسکی،
رابـرت گیلپین ،کوینسـی رایت ،جرج مدلسـکی و چارلـز دوران را نام برد (
قلیزاده و شفیعی.) 139 -141 :1391 ،
جمهـوری خلـق چین به عنـوان یکی از مهمترین قدرتهـای در حال ظهور
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اسـت که سـه دهه از آغاز برنامهی اصالحات و در ادامهی رشـد خیرهکنندهی
اقتصادیاش میگذرد .بر اسـاس اعالم بانک جهانی در سـال  ،2013حجم تولید
ناخالـص داخلی چین برابر  9240270میلیون دالر بوده؛ همچنین حجم صادرات
کل این کشـور در سـال  2013بـه میـزان  2439590میلیون دالر بوده اسـت
(.)World DataBank, 2014

روسها در سالهای پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،کوشش مستمری
را دنبـال کردنـد تـا این موضوع را القا کنند که روسـیه همچنـان یک قدرت
بزرگ جهانی است .در حالت کلی میتوان گفت ،روسیه از نظر راهبردی ،حائز
بیشترین اهمیت در زمینههای ذیل است:
 -1تنها کشـور برخوردار از زرادخانههای هسـتهای که قادر به نابودسـازی
ایاالت متحدهی آمریکا است.
 -2به عنوان یک قدرت عمده در جست و جوی نقشی در عرصهی جهانی است.
 -3در روند انطباق با وضعیت پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بوده و
در حال توسعهی نهادهای حکومتی و اقتصادی است.
 -4تا آیندهای قابل پیشبینی ،کشوری در حا ل گذار است(پیکرینگ:1379 ،
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پس از فروپاشـی شـوروی ،هند از جمله کشورهایی بود که در نتیجهی انجام
اصالحات اقتصادی توانسـت ،فقر ،عقب ماندگی و بحرانهای اقتصادی گذشته
را تا حدودی پشـت سر گذاشته و به مرحلهای از توسعهی اقتصادی دست یابد،
بـه طـوری که میتـوان آن را در زمرهی قدرتهای منطقـهای و حتی در حال
تبدیل شـدن به قدرت بزرگ جهانی توصیف کرد .با انجام اصالحات اقتصادی
هند در سال  ،1991این کشور به چهارمین اقتصاد رو به رشد جهان و دومین از
نظر سـرعت رشد اقتصادی تبدیل شـد(کوالیی و واعظی.)249 -250 : 1391 ،
بر اسـاس اعالم بانـک جهانی ،تولید ناخالص داخلی هند در سـال  ،2010برابر
 1729010میلیون دالر و در جایگاه نهم و در سال  2012برابر 1841717میلیون
دالر و در جایگاه دهم و در سال  2013برابر  1876800میلیون دالر بوده است؛
همچنین حجم صادرات کل این کشـور در سـال  2013به میزان 30541میلیون
دالر بوده است (.)World Bank, 2013 & 2011

 | 128دكتر علي اميدي و معصومه رشيد

 .)93بر اسـاس اعالم بانک جهانی در سـال  ،2013حجم تولید ناخالص داخلی
روسـیه برابر  2096780میلیون دالر ،و حجم صادرات کل این کشـور در سال
 2013به میزان  594797میلیون دالر بوده اسـت( World DataBank, 2014 and

.)Trading Economics, 2015
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با فروپاشـی شـوروی ،رقيب هم شـأن آمريكا از بين رفت و نظام از حالت
دوقطبي خارج شـد .اياالت متحدهی آمريـكا به عنوان تنها ابرقدرت باقيمانده،
محور بسـياري از بحثهاي آكادميك شد كه به دنبال شناسايي نظام بين الملل
جديد بودند .در واقع پس از دورهی جنگ سرد ،كسي ترديد نداشت كه آمريكا
قدرت مسلط بين المللي است(جمشیدی .)787 :1386 ،بر اساس آمارهای بانک
جهانی ،بیشـترین میزان تولید ناخالص داخلی از آن این کشـور اسـت .در سال
 ،2013حجـم تولید ناخالـص داخلیاش برابر 16800میلیـارد دالر ،و حجم کل
صادراتش به میزان  2195900میلیون دالر بوده است( .)World DataBank, 2014
این پژوهش بر آن است تا به کمک روشهای آماری و سریهای زمانی، 1
آیندهی قدرتهای جهانی در سال  2025و رتبهبندی آنها را از لحاظ فاکتورهای
قدرت ،نشان دهد .سال  2025به دالیل ذیل انتخاب شده است )1 :پیشبینیهای
بیـش از ده -دوازده سـال بـا خطای زیادی مواجه میشـود )2 .بر مبنای کتاب
روندهای جهانی  : 2025جهان دگرگون شـده ، 2که از سـوی شورای اطالعات
ملّی آمریکا به چاپ رسـیده ،سـال مزبور انتخاب شده است )3 .از آنجا که در
 .1تحلیل سریهای زمانی به صورت عملّی و نظری از سالهای  1970به بعد به منظور
پیشبینی و کنترل به سرعت توسعه پیدا کرده است .تحلیل سری زمانی معموال به دادههایی
مربوط میشود که مستقل نبوده و به طور متوالی به هم وابستهاند .همین وابستگی بین مشاهدات
متوالی است که مورد توجه قرار میگیرد و بیشترین کاربرد آن در پیشبینی خواهد بود .یکی
از حیاتیترین وظایفی که در هر نظام حکومتی در سطح دولت انجام میگیرد ،برنامهریزی
درازمدت برای آینده است .یک برنامهی منطقی باید بر پیشبینی متکی باشد .این پیشبینی
در مورد حوادثی است که در آینده احتمال وقوع دارند و معموال بر اساس رویدادهایی صورت
میگیرند که در گذشته اتفاق افتادهاند .یکی از مهمترین روشهای استنباط نتایج برای آینده،
بر اساس حوادث گذشته است .تحلیل سریهای زمانی در مورد پیشبینی است .در این
پژوهش تحلیل سریهای زمانی به کار رفته از جنبه توصیفی(روش تجزیه) است(نیرومند و
بزرگ نیا.)2-1 :1388 ،
2. Global Trends 2025:A Transformed World
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ایـن پژوهش ،یک تحلیل میان مدت مد نظر اسـت ،فاصلهی زمانی ده -دوازده
سـال ،انتخاب گردید .فاصلهی زمانی تا  5سـال را کوتاه مدت ،بین  5تا ده سال
را میان مدت و بین ده تا بیست سال را بلند مدت میگویند.
پژوهـش مزبور بر مبنای "روندهای بزرگ" 1انجام گرفته که به معنی وجود
نیروهای بزرگ در توسعهی اجتماعی و با احتمال زیاد ،برای  15 -10سال آینده
اسـت؛ به عبارت دیگر ،روندهای بزرگ دانش انسـان به کمک شـاخصهای
قـدرت و توسـعه در مورد آینـدهی احتمالی اسـت(Copenhagen Institute for

.)Futures Stadies, 20/11/2006

از مهمترین مطالعات انجام شده در این زمینه ،میتوان به برخی از کتابهای
منتشر شده توسط شورای اطالعات ملّی آمریکا در سال  2008و ( 2012روندهاي
جهاني  : 2020جهان دگرگون شده  /روندهای جهانی  : 2030جهان جایگزین)
اشـاره کرد .پژوهشهای مزبور بر اسـاس منابع آماری متفاوت ،سـال هدف و
نتایج متفاوت صورت گرفته است .برخی نتایج تحقیق حاضر نیز با موارد مزبور
همپوشانی دارد ،گرچه هیچ اشارهای به جابهجایی قدرتها و تأثیر آن بر ایران
نشده است.

1. MEGATRENDS
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سئوال اصلی پژوهش این است که جابهجایی قدرتهای بزرگ تا سال 2025
چگونه خواهد بود و چه پیامدهای سیاسـی برای ایران به دنبال خواهد داشـت؟
در پاسـخ ،بایـد دو فرضیـه را در نظر گرفـت -1 :با فرض افول نسـبی قدرت
اقتصـادی ایاالت متحدهی آمریکا در سـالهای آینـده ( )2025و ظهور قدرت
رقیب دیگری مانند چین ،فشـارهای سیاسـی علیه ایران با توجه به مشـترکات
سیاسـی تهران -پکن تعدیل خواهد شـد -2 .به فرض ادامهی روابط تنش آلود
ایران -غرب ،نباید چندان به تغییر اساسی در مناسبات ایران -آمریکا حتی پس
از سـالهای  2025امیدوار بـود؛ زیرا کماکان آمریکا قـدرت برتر اقتصادی-
سیاسی و نظامی جهان ،باقی خواهد ماند.
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چارچوب نظری :نظریهی چرخه قدرت و نقش

نظریـهی چرخهی قدرت ،نظریهای منحصر به فرد از سیاسـت بینالملل اسـت.
تغییر قدرت یک دولت در مدت زمان طوالنی ،نشـاندهندهی سـاختار در حال
تغییر سیسـتم و ظهور و سـقوط دولتها به عنوان قدرتهای بزرگ است .این
تغییر ،هم دولت را به عنوان یک واحد پویا و هم نظام را به شکل تغییر در سهم
سیستمیک ،شامل میشود .اصول چرخهی قدرت ،آنچه را که در حال حرکت
غیر خطی است ،توضیح میدهد(.) Doran, 2000:332
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چارلـز دوران ( ،)1991 ،1989 ،1971تئـوری چرخهی قدرت را به صورت
رابطهی بین دو پدیده ،ارائه میدهد .او استدالل میکند که تغییر در قدرت ملّی،
از یک الگوی منظم شامل تسلط ،بلوغ و افول پیروی میکند ،که بازتاب رقابت
نسـبی قدرتهای بزرگ در نظام بینالملل است .هنگامیکه کشورها در مسیر
خود با وارونگی غیر منتظره و یا میزان تغییرات زیاد مواجه میشوند و انگیزههای
مختلف روانی یا قضاوت نادرست در آنها زیاد میشود ،این انگیزههای روانی
و قضاوتهای نادرسـت ،خطر جنگهای بزرگ را افزایش میدهد .قدرتهای
بزرگ زیادی که در طول تاریخ ،خود را تحت فشار چنین وارونگی غیر منتظره
مییافتنـد ،تمایل بیشـتری برای تبدیل اختالفات بـه جنگهای بزرگ از خود
نشان میدادند(.)Tessman and Chan, 2004: 131
در حقیقت ،تئوری چرخهی قدرت ،روشـی برای مقایسـهی بازیگران دولتی
در درون سیسـتم بینالملل است که به محاسـبهی قدرت نسبی آنها به کمک
چند شـاخص مادی میپردازد .سیسـتمی کـه در اینجا تعریف میشـود ،تنها
شـامل قدرتهای بزرگ است که سیاسـتهای بینالمللی بین آنها حکمفرما
است(.)Kissane, 2005a: 108
شـاخصهایی که در تئـوری چرخهی قدرت بهاندازهگیری قدرت کشـورها
میپردازند ،شـاخصهای سـنتی قدرت بـوده که بر قدرت اقتصـادی ،جمعیت
و قـدرت نظامی تأکید دارند .هر چند امروزه در معیارهای قدرت یک کشـور
تجدید نظر شـده و شـاخصهای جدیدی از رشد و توسعه بدان اضافه شده ،اما با
این حال ،هنوز هم شاخصهای سنتی قدرت ،اولین معیارهایی هستند که هنگام
بحث در مورد قدرت یک کشور به ذهن میرسند.
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دیلان کیسـان ،)Kissane, 2005a: 109( 1یکی از نظریـه پردازان در زمینهی
تئوری چرخهی قدرت و نقش ،شـش عنصر برای کشورها برشمرده و آنها را
در قالب دو شـاخص طبقهبندی کرده و سـپس با اندازهگیری آنها به صورت
نسـبی ،به تعیین منحنی چرخهی قدرت و نقاط بحرانی آن در مورد هر کشـور
پرداخته است (در حقیقت ،کیسان از نُه عنصر در قالب سه شاخص نام میبرد؛
سـه عنصر آخـر ،قدرت نرم بـوده و آنها را به صورت قـدرت نرم  ،1قدرت
نـرم  2و قـدرت نـرم  3نامگـذاری میکند و بیـان میدارد که این سـه عنصر
نامشـخص بوده و غیر قابل ک ّمیسـازیاند .او ارائهی سـه عنصـر قدرت نرم با
قابلیت ک ّمیسـازی را بر عهد هی اندیشـمندان آینده میگـذارد) .این عناصر و
شاخصها به صورت زیر هستند:

شاخص نظامی

 -2پرسنل نظامی؛
 -3درآمد سرانه مخارج نظامی برای هر سرباز.
 -1تولید آهن و فوالد؛

شاخص اقتصادی

 -2مصرف انرژی؛
 -3شهرنشینی.

در این پژوهش ،شاخصهای قدرت اقتصادی و قدرت نظامی برای ک ّمیسازی
و محاسـبهی قدرت کشـورها تا سـال  ،2025به صورت زیر طبقهبندی شدهاند.
برخی شـاخصها در این پژوهش تغییر یافتهاند؛ زیرا از شـاخصهای کیسان در
گذشته و تا اواسط قرن بیستم استفاده میشده ،اما امروزه برای اندازهگیری قدرت
اقتصادی کشورها از فاکتورهای مهم دیگری همچون  GDPو میزان صادرات و
غیره استفاده میشود .دالیل استفاده از هر شاخص در زیر آمده است:
1. Dylan Kissane
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 -1مخارج نظامی؛
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( GDP -1تولید ناخالص داخلی)؛
قدرت اقتصادی

 -2صادرات کل؛
 -3جمعیت شهری.
 -1میزان سالحهای هستهای؛

قدرت نظامی

 -2میزان هزینههای نظامی؛
 -3تعداد نیروها و پرسنل نظامی.
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معیار انتخاب این شاخصها به صورت زیر است :امروزه  GDPیکی از مهمترین
شـاخصهای قدرت ،رشد و توسـعهی اقتصادی کشورها محسـوب میشود ،و
صادرات کل نیز از مهمترین شاخصهای تجارت و توسعه به شمار میآید.
جمعیت شـهری از دیر باز یکی از فاکتورهای قدرت سـنتی کشـورها بوده
اسـت(زرقانی .)121 137- :1388 ،شـاخص مزبور به این دلیل انتخاب شده که
قدرتهـای بزرگ معموال جمعیت زیادی داشـتهاند و همین بـه عنوان نیروی
مولد و دفاعی و  ...آنها محسوب میشده است .جمعیت شهری ،بیشتر نشانگر
توسعهی یک کشور است .کشورهای زیادی وجود دارند که حتی ممکن است
از رشـد اقتصادی خوبی برخوردار باشند ،اما قدرت بزرگ به حساب نمیآیند،
زیرا از جمعیت چندانی برخوردار نیسـتند .شـاید یکی از دالیل انتخاب هند در
این پژوهش ،فاکتور جمعیت آن بوده و چنانچه کشـور مذکور ،رشد اقتصادی
خود را ادامه دهد ،به زودی یکی از قدرتهای مطرح در جهان خواهد گردید.
سـه شـاخص نظامی نیز برای اندازهگیری قدرت نظامی این کشورها انتخاب
شـده که شـامل میزان سلاحهای هسـتهای ،هزینههای نظامی ،و تعداد نیروها
و قوای نظامی هر کشـور اسـت .این شـاخصها نشـاندهندهی قـدرت نظامی
سـنتی یک کشور هسـتند .تعداد جمعیت نظامی نیز یکی از شاخصهای سنتی
قدرت نظامی محسـوب میشـود که معمو ًال نیروی انسانی بیشتری را به خدمت
میگیرند(زرقانی.)121 137- :1388 ،
به عقیدهی بسیاری از کارشناسان ،در شرایط کنونی هنوز هم در اختیار داشتن
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جنـگ افزارهای هسـتهای ،باالترین نشـانهی قدرت در جهان امروز محسـوب
میشـود .بیتردید ،عطش دسـت یابی به سلاح هسـتهای برای اثبات قدرت،
همواره کشورها را به فعالیتهای مخفی و آشکار در این زمینه کشانده و برخی
در این زمینه موفقیتهایی نیز کسب کردهاند (زرقانی.)101 :1388 ،

همانطور که در سـطور فوق بیان شد ،دانشـمندان ،شاخصهای زیادی را در
دسـته بندیهای متفاوت برای سـنجش قـدرت ملّی بیان کردهانـد ،که در این
پژوهـش عالوه بـر در نظر گرفتن نکات مزبور ،از شـاخصهای مورد نظر هم
کمک گرفته شـده است .در جدول شـمارهی  ،1دانشمندانی که از هر کدام از
این  6شاخص استفاده کردهاند ،به تفکیک آورده شده است:
جدول شمارهی :1شاخصهای این پژوهش و دانشمندان به کار برندهی آن

منبع( :زرقانی)141 162- :1388،
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در انتخاب شـاخصها به سـه نکته توجه شـده اسـت :اول اینکه با توجه به
مبنا بودن تئوری چرخهی قدرت و نقش ،سـعی شـده تا حد امکان تعداد و نوع
شـاخصها شـبیه این تئوری باشد؛ دوم اینکه برخی شـاخصهای این تئوری،
کالسـیک بوده و امروزه از اهمیت آن کاسته شده ،بنابراین برخی تغییرات در
شـاخصهای این پژوهش داده شـده است؛ سـوم اینکه در انتخاب شاخصها،
متدولـوژی آمـاری در نظر گرفته شـده ،زیرا از نظر علم ،سـریهای زمانی هر
شاخص ک ّمی ،قابل پیشبینی نخواهد بود.
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نکتهی قابل توجه در جدول فوق این است که افراد زیادی از جمله کلیفورد
جرمـن ، 1ویلهـم فوکس ، 2ری کالین ، 3وینه فریـس 4و ، ...به عنصر جمعیت،
میزان و کیفیت آن توجه کردهاند ،اما چون تنها جمعیت شـهری مد نظر بوده،
نام تعداد محدودی از آنها ذکر شـده اسـت؛ همچنین اشخاص زیادی از جمله
دیوید جابلنسکی ، 5هانس مورگنتا ، 6مارتین گالسنر ، 7و ...به تکنولوژی نظامی
و داشتن سالحهای مدرن جنگی به عنوان شاخص اشاره کردهاند ،اما نام بردن از
سالحهای هستهای ،به طور خاص ،کمتر به چشم میخورد .نکتهی دیگر اینکه
در کتاب منتشـر شـده از سـوی شـورای اطالعات ملّی آمریکا به نام روندهای
جهانی  : 2030جهان جایگزین 8به تمام این شاخصها اشاره شده است.
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دیالن کیسـان( ،) Kissane, 2005b: 86- 144شـش گام را برای ترسیم نمودار
منحنی چرخهی قدرت هر کشـور و تعیین نقـاط بحرانی آن عنوان میکند که
به قرار ذیلاند:
 -1شناخت بازیگران سیستم :اهمیت این گام بدین دلیل است که در محاسبهی
سهم درصدی قدرت هر کشور ،باید مجموع قدرت سیستم معلوم شود؛
 -2گردآوری دادههای ورودی برای  9عنصر مشخص شده (دادههای ورودی
شامل  6شاخص است)؛
 -3محاسـبهی سهم درصدی هر بازیگر در هر شـاخص :این عدد به وسیلهی
تقسـیم سـهم هر بازیگر از کل سیستم در هر شاخص ،بر جمع کل آن شاخص
درون سیستم محاسبه میگردد .عدد حاصل شده در عدد صد ضرب میگردد و
از این طریق ،سهم هر بازیگر تعیین میشود؛
 -4محاسبهی سهم درصدی ساالنهی هر بازیگر از قدرت کل سیستم :با داشتن
1. Clifford German
2. Wilhelm Fucks
3. Rey Cline
4. Weyne Ferris
5. David Jablonsky
6. Hans Morgenthau
7. Martin Glassner
8. Global Trends 2030: Alternative Worlds
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سـهم درصدی محاسبه شده برای هر شاخص و هر بازیگر ،نمرات گوناگون را
با هم جمع کرده و مقدار عددی برای هر بازیگر در هر سال محاسبه میگردد؛
 -5ترسیم سهمهای درصدی ساالنه در نمودار و برازش منحنی چند جملهای به
آن :در این گام ،نموداری رسم خواهد شد که محور  Xآن بیانگر زمان و محور Y
بیانگر شاخصها است؛ سپس مقدار سهم درصدی در مقابل سال آن تعیین میشود
و آنگاه یک معادلهی مکعبی (درجهی سوم) به نقاط برازش داده میشود.

همان طور که از اسـم این تئوری مشـخص اسـت ،پیوند قـدرت و نقش ،و
رابطهی آن دو با یکدیگر ،یکی از اصول بنیادین همین نظریه است .همان طور
که بیان شد ،اتفاقاتی که در نقاط تحول و عطف روی میدهد ،باعث ایجاد عدم
تعادل در قدرت و نقش میگردد ،و رهبران و سیاسـتمداران ،ناگهان با شـرایط
جدیدی برای تصمیمگیری مواجه میشوند.
در دیدگاه چرخهی قدرت ،نقش نیز چون قدرت نسـبی ،خودش را از طریق
عمل یک سـویه نشـان میدهد ،اما نقش در صورتی وجود خواهد داشت که از
طریق پذیرش سیستم ،مشروعیت سازی شود .به عبارت دیگر ،نقش به وسیلهی
آنچه که یک حکومت انجام میدهد ،تعیین میگردد ،اما تنها زمانی که دیگر
کشـورها فعالیت آن حکومت در آن نقـش را بپذیرند ،آن نقش بروز خارجی
پیدا میکند(.) Doran, 2003: 14
 -1-1سناریوهای ممکن جابهجایی قدرتها تا سال 2025
بـه منظـور ترسـیم آینـدهی قدرتهـای بـزرگ و سلسـله مراتـب آنهـا،
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 -6مشـتقگیری از منحنـی درجهی سـوم و تعیین نقاط بحرانـی :با برقراری
معادلهی درجه سوم برای منحنیهای مختلف ،مشتق اول  dy/dxاز راه محاسبهی
مقدماتی تعیین ،و نقاط تحول از حل معادلهی  dy/dx=0تعیین میشود .نقاط عطف
نیز از حل معادلهی ( d2y/d2x=0مشتق دوم) حاصل میگردد .با محاسبهی نقاط
عطف و نقاط تحول بر روی محور مختصات ،امکان رسم منحنی و سپس تبیین
روند حرکت کشورها بر اساس چرخهی قدرتشان پدید میآید.
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سناریوسـازیهایی صـورت میگیرد .سـناریوها طیفی از آیندههـای نامحتمل،
ممکن ،محتمل ،غیرممکن و ...را در بر میگیرند .برنامه ریزی سـناریو شـامل
ایجاد سـه تا پنج داسـتان در راسـتای هدف مورد بررسـی اسـت ،که هر کدام
میگوید ممکن اسـت در مورد یک موضوع خاص در آینده چه اتفاقی میافتد
(برنامهریزی سـناریو ،پیشبینی نمیکند) .استدالل آینده پژوهان این است که
یـک آیند ه وجود ندارد ،اما چنـد آیندهی قابل قبول را میتوان با تصمیمگیری
و اتخـاذ روش بـاز و انعطافپذیر برنامهریزی سـناریو مطـرح نمود و آیندهی
جایگزین را کشـف کرد ( .)Sayres,2010:21چشم انداز جابهجایی قدرتها تا
سال  2025به صورت زیر خواهد بود:
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 -1سلسله مراتب قدرت و رأس ماندن آمریکا به صورت قدرت درجه اول و
عملکرد هژمونطلبانه؛
 -2افول آمریکا به قدرت درجه دو و صعود چین به قدرت درجهی یک،
 -3برابری قدرت آمریکا و چین و به وجود آمدن یک جهان دو قطبی با دو
قطب کام ً
ال برابر؛
 -4به وجود آمدن جهان چند قطبی با قطبهای برابر آمریکا ،چین ،روسـیه،
هند و ...؛
 -5تقسـیم قـدرت در جهـان بـه طوری که با افول نسـبی آمریـکا و صعود
چیـن ،هنـد و ، ...قدرتهای نزدیک به یکدیگر بـه وجود میآیند ،و در رأس
قدرتها همچنان آمریکا خواهد بود ،اما عملکرد هژمونطلبانهی این کشـور را
قدرتهای دیگر محدود مینمایند .چین با قدرت اقتصادی ،و روسـیه با قدرت
نظامی خود ،نوعی تقسیم قدرت به صورت منطقهای را به وجود میآورند.
در این پژوهش و با بررسی  6شاخص مورد نظر ،بر احتمال بیشتر وقوع یکی
از سـناریوهای گفته شده ،صحه گذاشته خواهد شد .هر چند دیگر سناریوها نیز
دور از ذهن نخواهد بود.
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 -2-1پیشبینی شاخصهای اقتصادی -نظامی چهار کشور
برای اندازهگیری قدرت اقتصادی ،سه شاخص در نظر گرفته شده است :شاخص
اول  GDPاست که دادههای آن از سایت بانک جهانی استخراج شدهاند .شاخص
دوم ،صادرات کل ،و شـاخص سوم ،جمعیت شهری است که این دادهها نیز از
سایت بانک جهانی گرفته شدهاند.

در نمودار شمارهی  GDP ،1هر چهار کشور از سال  1960تا  2025نشان داده
شـدهاند .محور عمودی ،مقدار  GDPرا به تریلیون دالر ،و محور افقی ،سالها را
مشخص میکند .میزان  GDPبرای آمریکا در سال  ،1960به میزان 0/ 520531
تریلیون دالر (دالر جاری) بوده ،و در سـال  2025به میزان  22 /6684تریلیون
دالر خواهد رسـید .میـزان  GDPبرای چین در سـال  ،1960رقم 0/ 0591841
تریلیـون دالر جاری بوده و در سـال  2025به میـزان  22 /2295تریلیون دالر
خواهد رسـید .میزان  GDPبرای هند در سـال  ،1960رقم 0/ 0376793تریلیون
دالر بوده و در سال  2025به میزان  3 /19043تریلیون دالر خواهد رسید .میزان
 GDPبرای روسـیه در سـال  1989به میـزان  0 /5065تریلیون دالر بوده و در
سـال  2025به میزان 2 /00635تریلیون دالر خواهد رسـید(World DataBank,
()2014یافتههای پژوهش)
همانطور که مالحظه میشـود ،در سـال  GDP ،2025چین به آمریکا بسـیار
نزدیک خواهد شد ،اما گذشتن از آمریکا در سالهای بعدی اتفاق خواهد افتاد.
هند نیز با یک خیزش و رشـد خوب در سـال  2014به روسیه رسیده و در سال
 2025فاصلهی خود را از روسیه بیشتر خواهد کرد .روسیه با رشد کمتر و تقریب ًا
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سـه شـاخص نظامی نیز برای اندازهگیری قدرت نظامی این کشورها انتخاب
شـده که شامل میزان سلاحهای هسـتهای ،هزینههای نظامی و تعداد نیروهای
نظامی هر کشـور اسـت .همانطور که قب ً
ال بیان شـد ،این شاخصها ،مهمترین
عوامل قدرت نظامی یک کشـور محسوب میشوند .دادههای مربوط به شاخص
میزان سلاحهای هس�تهای ا(ز( )SIPRI Yearbook 2014, 16/Jun/2014و(�Natu
 )ral Resources Defense Council, 2014اسـتخراج شـدهاند .دادههای مربوط به
هزینههای نظامی از سـایت ( )SIPRI Military Expenditure Database,2014و
دادههای پرسنل نظامی از سایت بانک جهانی گرفته شدهاند.
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ثابت ،وضعیت کنونی خود را حفظ خواهد کرد (یافتههای پژوهش)؛ البته باید
گفت ،پیشبینیها در مورد روسیه از دقت کمتری برخوردار است.
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در منحنـی مربوط به آمریکا ،سـال  2008یک کاهش روند رشـد را نشـان
میدهد که این به علت بحران اقتصادی سـال  2008است .این مسأله در منحنی
مربـوط به روسـیه و هند نیـز به طور مشـخص وجود دارد ،امـا در مورد چین
مشـخص نیست و این نشـان میدهد اقتصاد چین وابسـتگی کمتری به اقتصاد
جهان و آمریکا دارد .در مجموع آن چه که این پیشبینیها نشان میدهد ،این
اسـت که در سال  ،2025دو قطب اقتصادی بزرگ و مهم در جهان وجود دارد
که در شـاخص  ،GDPتقریب ًا با هم برابر هسـتند که یکی در حال رشد سریعتر
و دیگری دارای رشد کندتر است(یافتههای پژوهش).1
نمودار شمارهی  :1مقایسهی روند  GDPچهار کشور به همراه دادههای پیشبینی شده تا
سال ( 2025تریلیون دالر)

منبع دادهها)World DataBank, 2014 ( :

 .1تمام پیشبینیهای انجام شده در این پژوهش در سال  ،2025یافتههای پژوهش میباشند.
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نمودار شمارهی :2مقایسهی روند جمعیت شهری چهار کشور به همراه دادههای پیشبینی
شده تا سال 2025

منبع دادهها)World DataBank, 2014 ( :
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در نمودار شـمارهی  ،2روند جمعیت شهری چهار کشور مشاهده میشود .محور
عمودی ( ،)Dataتعداد جمعیت شـهری به نفر ،و محور افقی ،سـالها ( 1960تا
 )2025را نشـان میدهد .پیشبینیها بیانگر این اسـت که در سـال  ،2025چین
بیشترین جمعیت شهری را داشته و پس از آن هند قرار دارد .آمریکا در رتبهی
سوم و روسیه در رتبهی چهارم است .در مجموع باید گفت که بیشترین جمعیت
شهری جهان در سال  2025در چین و هند بوده و این جمعیت یک نیروی بالقوه
برای رشد و توسعهی هرچه بیشتر این دو کشور است .جمعیت شهری آمریکا در
سال  1960به میزان  126462473نفر بوده و پیشبینی میشود در سال  2025به
 286024952نفر برسد .جمعیت شهری چین در سال  1960به میزان 108085352
نفر بوده و پیشبینی میشـود در سـال  2025به 974231281نفر برسد .جمعیت
شـهری هند در سال  1960به میزان  80585495نفر بوده و پیشبینی میشود در
سـال  2025به  510378682نفر برسد .جمعیت شـهری روسیه در سال  1960به
میزان  64421857نفر بوده و پیشبینی میشود در سال  2025به 110823693نفر
برسد (( )World DataBank, 2014یافتههای پژوهش).
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در نمودار شـمارهی  ،3صادرات کل هر چهار کشـور تا  2025نشـان داده شده
اسـت .محور عمودی( ،) Dataحجم صادرات بـه تریلیون دالر جاری ،و محور
افقی سالها( 1960تا  )2025را مشخص میکند.
همانطور که مالحظه میشود ،از سال  2003به بعد ،صادرات چین ،رشد بسیار
زیادی داشـته و منحنی آمریکا نیز صعودی اسـت .منحنی هند نیز با یک شیب
نسبت ًا خوب در حال رشد است .به علت استقالل دادهها ،در مورد روسیه پیشبینی
ممکن نشد ،اما به منظور یکسانسازی ،آخرین داده (داده سال  )2013به عنوان
دادهی مبنا برای سـالهای آینده در نظر گرفته شـد .یعنی دادهی سال  2013تا
سـال  2025تکرار گردید که یک سـیر تقریب ًا ثابت را نشان میدهد .صادرات
چین در سال  1982به میزان 0 /0170746تریلیون دالر بوده و پیشبینی میشود
در سـال  2025به 5 /09606تریلیون دالر برسـد .صادرات هند در سـال 1960
بـه میـزان 0 /0016527تریلیون دالر بوده و پیشبینی میشـود در سـال 2025
بـه 0 /925554تریلیـون دالر برسـد .صادرات آمریکا در سـال  1960به میزان
0 /0270059تریلیون دالر بوده و پیشبینی میشود در سال  2025به 3 /93138
تریلیون دالر برسد (( )World DataBank, 2014یافتههای پژوهش).
نمودار شمارهی  :3مقایسهی روند صادرات چهار کشور به همراه دادههای پیشبینی شده تا
سال (2025تریلیون دالر)

منبع دادهها)World DataBank, 2014 ( :
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در نمودار شمارهی  ،4منحنیهای شاخص پرسنل نظامی چهار کشور مشاهده
میشود .محور عمودی ( )Valueتعداد پرسنل نظامی به نفر و محور افقی سالها
( 1950تا  )2025را نشـان میدهد .میزان پرسـنل نظامی آمریکا در سال 1990
به میزان  2180000نفر بوده و پیشبینی میشـود در سـال  2025به 1527239
نفر برسد .میزان پرسنل نظامی چین در سال  1990به میزان  3500000نفر بوده
و پیشبینی میشـود در سـال  2025به 2961000نفر برسد .میزان پرسنل نظامی
هند در سـال  1990به میزان 1260000نفر بوده و پیشبینی میشـود در سـال
 2025به 2687925نفر برسد .میزان پرسنل نظامی روسیه در سال  1992به میزان
 1900000نفر بوده و پیشبینی میشود در سال  2025به  1386000نفر برسد.
همانطور که مشـاهده میشـود ،روسـیه در دههی  1950و  ،1960بیشـترین
پرسنل نظامی را دراختیار داشته ،اما امروزه و در مقایسه با چهار کشور مذکور،
کمترین میزان پرسـنل را دارا بوده ،و این روند تا سـال  2025حفظ خواهد شد.
تقریب ًا از دههی 1970به بعد ،چین بیشـترین میزان پرسنل نظامی را داشته و این
برتری را تا سـال  2025ادامه خواهد داد .هند نیز با افزایش پرسـنل نظامی خود
از سـال  2000به بعد ،دومین رتبه را داشـته و این مقام را تا سـال  2025حفظ
خواهد کرد .بیشـتر بودن پرسنل نظامی این دو کشور به جمعیت عظیمشان نیز
مربوط میشـود .پرسـنل نظامی آمریکا کاهش قابل توجهی را از سال  1950تا
 2012نشان میدهد و این روند تا  2025حفظ خواهد شد .کاهش پرسنل نظامی
آمریکا ،به دلیل ضعف نظامی این کشـور نیسـت ،بلکه به معنی کیفیت نیروها
و سالحهای این کشور است .البته مقداری از این کاهش میتواند به دلیل افت
قدرت نظامی هم باشد (( )World DataBank, 2014یافتههای پژوهش).
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نمودار شمارهی :4مقایسهی روند تغییر شاخص پرسنل نظامی چهار کشور از  1950تا
2025
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منبع دادهها( :از سال  1950تا  1990از ( )Kissane, 2005bو از سال  1990تا  2012از World
)DataBank), 2014

در نمودار شـمارهی  ،5روند تغییر هزینههای نظامی هر چهار کشور تا 2025
نشـان داده شده است .محور عمودی ( ) Dataمیزان هزینههای نظامی به میلیارد
دالر و محور افقی سالهای ( 1950تا  )2025را مشخص میکند .میزان هزینههای
نظامـی چین در سـال  1988به میـزان  18 /336میلیارد دالر بـوده و پیشبینی
میشـود در سال  2025به  377 /216میلیارد دالر برسد .میزان هزینههای نظامی
هند در سـال  1988به میزان 17 /877میلیارد دالر بوده و پیشبینی میشـود در
سال  2025به  48 /8303میلیارد دالر برسد .میزان هزینههای نظامی آمریکا در
سـال  1988به میزان  557 /522میلیارد دالر بوده و پیشبینی میشـود در سـال
 2025به  219/674میلیارد دالر برسـد .میزان هزینههای نظامی روسـیه در سال
 1988به میزان  371 /073میلیارد دالر بوده و پیشبینی میشـود در سال 2025
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به  161 /898میلیارد دالر برسد.
همانطور که مشـاهده میشـود ،بیشـترین هزینههای نظامـی در حال حاضر
مربوط به آمریکاسـت .در سـال  ،1989هزینههای نظامی آمریکا یک باره اوج
میگیرد ،در حالی که هزینههای نظامی روسـیه (شوروی سابق) در این سال به
علت فروپاشی کشور مزبور ،به یک باره کاهش مییابد .در سالهای آتی ،چین
دومین کشوری خواهد بود که بیشترین هزینهی نظامی را خواهد داشت و روند
آن رو به رشد است .هند ،کمترین هزینه را در بین چهار کشور داشته و روندی
صعـودی و آرام را طی خواهد کـرد(SIPRI Military Expenditure Database,
( )2014یافتههای پژوهش).

منبع دادهها( :از سـال  1950تا  1988از ( )Kissane, 2005bو (از سـال  1988تا  2013ازExpenditure :
Database,(2014) (SIPRI Military

در نمودار شـمارهی ،6منحنیهای شـاخص کالهکهای هسـتهای چهار کشور
مشـاهده میشـود .محور عمودی( )Dataتعداد کالهکهای هسـتهای ،و محور
افقی سـالها ( 1945تا  )2025را نشـان میدهد .میزان کالهکهای هسـتهای
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نمودار شمارهی  : 5مقایسهی روند تغییر شاخص هزینههای نظامی چهار کشور تا 2025
(میلیارد دالر)
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چین در سـال  1964یک عدد بوده و پیشبینی میشـود در سـال  2025به 247
عدد برسـد .میزان کالهکهای هسـتهای هند در سـال  1974یک عدد بوده و
پیشبینی میشـود در سال  2025به 110عدد برسد .میزان کالهکهای هستهای
آمریکا در سـال  1989به میزان  22458عدد بوده و پیشبینی میشـود در سال
 2025به  7667عدد برسـد .میزان سلاحهای هسـتهای روسیه در سال  1986به
میزان  45000عدد بوده و پیشبینی میشود در سال  2025به  8833عدد برسد.
همانطور که مشـاهده میشـود ،دو کشـور روسـیه و آمریکا در حال کاهش
سلاحهای خود هسـتند ،اما چین و هند ،تغییری در تعداد کالهکهای خود در
سـالهای آتی نخواهند داد؛ البته باید گفت ،وضعیت برنامههای هسـتهای این دو
کشور نا مشخص است و حتی به طور دقیق نمیتوان ابراز داشت که در حال حاضر
این دو کشـور چه تعداد کالهک هستهای و از چه نوعی در اختیار دارند(()2014
( ))Natural Resources Defense Council(NRDCیافتههای پژوهش).
نمودار شمارهی : 6مقایسهی روند تغییر شاخص کالهکهای هستهای چهار کشور از سال
 1950تا 2025

منبـع دادهها( :از سـال 1964تـا  2009از (( )Natural Resources Defense Council )2014و از  2010تا
 2014از)SIPRI Yearbook 2014), (16/Jun/2014

جابهجایی قدرتهای بزرگ تا سال  2025و پیامدهای سیاسی -امنیتی آن برای ایران | 145

نمودار شمارهی  ،7نشاندهندهی منحنیهای سهم درصدی قدرت چهار کشور
مذکور اسـت .سهم درصدی قدرت اقتصادی -نظامی هر کشور از مجموع شش
شـاخص جمعیت شـهری ،GDP ،صادرات کل ،هزینههای نظامی ،تعداد نفرات
و میزان سلاحهای هسـتهای به دست آمده اسـت .محور افقی ،سالها ،و محور
عمودی( )Dataدرصد را نشـان میدهد .نقاط سـیاه ،نشـاندهندهی منحنی سهم
درصـدی قـدرت اقتصادی -نظامی آمریکا در هر سـال بوده اسـت .نقاط قرمز
رنگ ،مربوط به چین ،رنگ آبی برای هند و سـبز مربوط به روسـیه است .سال
شـروع محاسبه ،سـهم درصدی  1994بوده ،زیرا از این سال به بعد ،تمام دادهها
در تمام شاخصها و کشورها موجود بوده و سال پایان آن نیز  2025است.
همانطـور که نمودار نشـان میدهد ،سـهم چین از قـدرت اقتصادی -نظامی
جهان در حال افزایش ،و سال ،2008 - 2009نقطهی عطف این کشور محسوب
میشـود .سـهم آمریکا از قدرت اقتصادی -نظامی جهان در حال کاهش بوده و
بحران اقتصادی سالهای  2008و  2009به آن دامن زده است .منحنی هند ،یک
صعود نسبت ًا خوب ،ولی منحنی روسیه ،نزولی آرام را نشان میدهد.

فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال ششم /شمارهی پانزدهم /بهار ( 1394پياپی)18

 -3-1محاسـبهی سـهم درصدی قدرت اقتصادی -نظامی کشـورها از قدرت
اقتصادی -نظامی جهانی تا 2025
اگر کل قدرت اقتصادی -نظامی جهان را در دسـت این چهار کشـور در نظر
بگیریـم ،هر کدام از کشـورهای مزبور سـهمی از قدرت اقتصـادی -نظامی را
در اختیـار خواهند داشـت(البته ایـن امر قطع ًا صحیح نیسـت ،چون قدرتهای
دیگری مانند ژاپن ،اتحادیهی اروپا ،برزیل و  ...وجود دارند که سهم مهمی در
قـدرت اقتصادی -نظامی جهان دارند ،امـا محدودیتهای این پژوهش اجازهی
بررسـی بیشـتر را نمیدهد .از سـوی دیگر ،مالک انتخاب چهار کشور مزبور
ایـن بوده که آنها از لحاظ معیارهای قدرت و بازیگری در عرصهی سیاسـت
بینالملل در نظر گرفته شـدهاند .ژاپن اگر چه یک قدرت اقتصادی اسـت ،اما
قدرتی هستهای و بازیگری مهم در عرصهی سیاسی بینالملل محسوب نمیشود.
اتحادیهی اروپا یک کشور نیست و تک تک اعضای آن جمعیت زیادی نداشته
و فاقد معیارهای ذکر شـده به صورت جامع میباشـند) .برای رسـم منحنیهای
سـهم درصدی ،مراحل محاسـباتی دیالن کیسـان (که در قبل گفته شد) ،انجام
شده است.
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سـهم درصدی قدرت اقتصادی -نظامی محاسـبه شـده برای آمریکا در سال
 1994به میزان  321.671درصد بوده و در سال  2025به میزان  214.462درصد
خواهد رسـید .سهم درصدی قدرت اقتصادی -نظامی محاسبه شده برای چین در
سـال  ،1994به میزان 103.797درصد بوده و در سـال  2025به میزان210.402
درصد خواهد رسـید .سـهم درصدی قدرت اقتصادی -نظامی محاسبه شده برای
هند در سال  ،1994به میزان  55.2031بوده و در سال  2025به میزان 78.1848
درصد خواهد رسـید .سـهم درصدی قدرت اقتصادی -نظامی محاسبه شده برای
روسیه در سال  ،1994به میزان 119.329بوده و در سال  2025به میزان 96.9516
درصد خواهد رسید(یافتههای پژوهش).
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نمودار شمارهی  :7منحنیهای سهم درصدی قدرت اقتصادی -نظامی هر چهار کشور از
کل سیستم به همراه نقاط بحرانی تا سال 2025

منبع( :یافتههای پژوهش)

نتایج به دسـت آمده از منحنیهای سهم درصدی قدرت اقتصادی -نظامی چهار
کشور مذکور به شرح زیر است:
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 -1منحنی سهم درصدی قدرت اقتصادی -نظامی چین ،نشان میدهد که رشد
سـریع این کشـور به ویژه در زمینه ی اقتصادی(حداقل تا سال  )2025یک امر
غیر قابل انکار است.
 -2منحنی سـهم درصدی قدرت اقتصادی -نظامی آمریکا ،بیانگر افول نسـبی
این کشـور است ،اما کشـور مزبور الاقل همچنان یکی از مهمترین قدرتهای
اقتصادی -نظامی تا نیمهی این قرن خواهد بود.
 -3منحنی سـهم درصدی قدرت اقتصادی -نظامی روسـیه ،افول نسبی کشور
مزبور را نشان میدهد.

 -5بحران اقتصادی سال  ،2009 2008-نقطهی عطفی در منحنی سهم درصدی
قدرت اقتصادی -نظامی چین و آمریکاسـت .این نقاط با خطوط عمودی کوتاه
بر روی منحنی هر دو کشور نشان داده شده است.
 -6با توجه به نمودار ،میتوان به یک رتبهبندی از قدرت اقتصادی -نظامی در
بین این چهار کشور تا سال  2025دست یافت :آمریکا همچنان در جایگاه اول،
چین در جایگاه دوم ،هند در جایگاه سوم و روسیه در جایگاه چهارم است ،اما
در سـالهای پس از  ،2025چین به جایگاه آمریکا خواهد رسید(در سال 2025
تقریب ًا برابر هستند).
 -7مهمترین تحلیل این نمودار بر اساس تئوری چرخش قدرت و نقش چارلز
دوران اسـت که بیان میکند در نقاط بحرانی و عطف منحنیهای هر کشـور،
اتفاقـات مهمی رخ میدهد .سـال ( 1994تقریب ًا قبـل از آن و در حدود )1992
نقطهی بحرانی یا نقطهی تحول باال برای آمریکا است .این نقطهی تحول باال در
حدود سـال  1992به دلیل فروپاشی شـوروی و از بین رفتن قطب دیگر قدرت
است .پس از آن آمریکا یک سیر نزولی آرام را طی کرده تا اینکه در نقطهی
عطف آن در سال  ،2008بحران اقتصادی روی داده است .این دو نقطه بر روی
منحنی آمریکا مشـخص هستند .پس از آن ،یک نقطهی تحول پایین در منحنی
آمریکا رخ خواهد داد که در سال  2025و سالهای پس از آن خواهد بود .در
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 -4منحنی سـهم درصدی قـدرت اقتصادی -نظامی هند ،یک رشـد خوب را
نشان میدهد ،و این روند همچنان تا سال  2025حفظ خواهد شد.

 | 148دكتر علي اميدي و معصومه رشيد

فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال ششم /شمارهی پانزدهم /بهار ( 1394پياپی)18

ایـن دورهی زمانی( 1994تا  )2025تنها همین سـه نقطهی بحرانی برای منحنی
آمریکا مشـخص اسـت .در منحنی برای چین ،یک نقطهی تحول پایین وجود
دارد که تقریب ًا در حدود  1992بوده و پس از آن رشدی سریع برای آن کشور
را شـاهد هسـتیم .نقطهی عطف چین نیز تقریب ًا همان سـالهای 2008 - 2009
است .این کشور ،نقطهی تحول باال را نیز تجربه خواهد کرد که در سال 2025
و یـا اندکی بعـد از آن اتفاق خواهد افتاد .این نقـاط را میتوان در نمودار زیر
(خطوط عمودی رسـم شـده که بیانگر نقاط بحرانی اسـت) مشاهده کرد .برای
منحنی آمریکا به ترتیب از سـمت چپ ،خط عمودی اول نشاندهندهی نقطهی
تحول باال ،خط عمودی دوم نشـاندهندهی نقطهی عطف و خط عمودی سـوم،
نشـاندهندهی نقطهی تحول پایین اسـت .برای منحنی چین ،به ترتیب از سمت
چـپ ،خط عمـودی اول نشـاندهندهی نقطهی تحول پایین ،خـط عمودی دوم
نشـاندهندهی نقطهی عطف و خط عمودی سوم نشاندهندهی نقطهی تحول باال
است .در مورد منحنی هند و روسیه ،تمام نقاط منحنی دارای مشتق بوده ،که در
نتیجه ،نقطهی بحرانی خاصی در این برههی زمانی وجود ندارد.
 -8یکـی از نتایج دیگر نمودار فوق این اسـت که نقطهی تحول باالی چین،
پایینتر از نقطهی تحول باالی آمریکا در سـالهای پس از فرو پاشـی شوروی
است .به بیان دیگر ،اگر چه چین در سالهای آتی به باالترین حد رشد اقتصادی
خود دسـت خواهد یافت ،اما این کشور نمیتواند به جایگاه ویژهی آمریکا در
دههی  90برسـد .این امر نشـاندهندهی این است که بهرغم رشد خیرهکنندهی
چیـن ،قدرتهای دیگری نیز وجود دارند که سـهم مهمـی از قدرت در جهان
را خواهند داشـت ،و آمریکا یکی از آنهاسـت و همین نشان میدهد که نظام
بینالملل به سوی جهانی چند قطبی خواهد رفت.
 -1-2سناریوهای ممکن روابط ایران و قدرتهای موجود تا سال 2025
روابط ایران با چهار قدرت مذکور تا سال  2025به صورت طیفی از سناریوهای
مختلف اعم از ممکن ،غیر ممکن ،محتمل ،غیر محتمل و  ...آمده است:
 -1تنش زدایی در روابط ایران و آمریکا و غرب و ایجاد روابط متعادل؛
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 -2نزدیک شدن ایران به چین و روسیه تا حد متحد استراتژیک؛
 -3اسـتقالل ایران بدون داشـتن هیـچ گونه اتحاد اسـتراتژیک با قدرتهای
جهانی در حد روابط مختلف دو جانبه و همکاری؛
 -4ادامهی تقابل و تضاد ایران با آمریکا و غرب؛
 -5گسـترش روابط ایران و چین و برقراری روابط اقتصادی گسترده بین دو
کشور بدون اتحاد استراتژیک.
در ادامهی مقاله پس از بررسی پیامدهای سیاسی -امنیتی جابهجایی قدرتها برای
ایران ،یکی از سناریوها به صورت سناریو با احتمال بیشتر در نظر گرفته میشود.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشـوری انقالبی بـا ناعادالنه فرض کردن
نظـم موجود ،به طور ضمنی و صریح به مخالفت با چنین منطق و روند حاکمی
پرداخته ،و از همین رو ایاالت متحده به عنوان یک هژمون خواهان حفظ وضع
موجود ،تالش کرده که از طریق تحریمهای اقتصادی -تسـلیحاتی یک و چند
جانبـه ،ایجاد اتحادهای منطقهای ،حمایـت از گروههای مخالف نظام جمهوری
اسالمی ،معرفی ایران به عنوان یک کشور حامی تروریسم و ناقض حقوق بشر
و در نهایت تهدید به حملهی نظامی ،امنیت ایران را به خطر اندازد.
بعـد از وقوع انقالب اسلامی ایران و بروز روابط خصومـت آمیز بین غرب
و ایران ،روابط این کشـورها و مخصوصا آمریکا بـا ایران محدود گردید .این
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 -2-2پیامدهای سیاسی -امنیتی جابهجایی قدرتهای بزرگ برای ایران
بر اسـاس آنچه در صفحات قبل گفته شـد ،نقش کشـورها با تغییر قدرتشان
متغیر میشـود و قدرت برتر ،خواهان نقش عمده در سیسـتم خواهد شد .چنین
کشوری میخواهد نظم مورد نظر خود را در سیستم بینالملل پیاده کرده ،کنترل
بحرانها را به دست گرفته و بازیگران چالشگر را مجازات نماید .این مسأله از
دیر باز بر روابط بینالملل حاکم بوده ،و نیز قدرت برتر در بسـیاری از موارد،
حقوق و امنیت کشورهای کوچکتر را فدای منافع خود نموده است.
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محدودیـت در روابـط اقتصادی و تجاری نیز به وجـود آمد .در واکنش به این
شرایط ،روابط اقتصادی ایران با کشورهای گروه بریکس و یا کشورهای Non-
 OECDافزایش یافت .در این میان ،چین سـهم عمدهای در صادرات و واردات
ایـران بـر عهده گرفت و همیـن امر موجب گردید تا ایـران از گروه غرب و
آمریکا به سـمت گروه کشـورهای بریکس و چین حرکت نماید .همان طور
که در بازارهای ایران دیده میشود ،کاالهای چینی و آسیایی ،سهم عمدهای را
در اختیار دارند و پیشبینی میشود این روابط اقتصادی همچنان افزایش یابد.
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همانطور که در نمودار شـمارهی  8مشـاهده میشـود ،محور عمودی ،حجم
روابط تجاری به میلیارد دالر ،و محور افقی ،سـالهای  1988تا  2025را نشـان
میدهد ،که در طی این سـالها ،چین بیشـترین سـهم از روابط تجاری ایران را
در اختیار داشته و هند و روسیه در رتبههای بعدی قرار دارند .آمریکا کمترین
سـهم را دارا بوده که در حال افزایش هم نیسـت .حجـم روابط تجاری ایران با
چین و هند ،با سرعت بسیار خوبی در حال افزایش است ،در حالی که در مورد
روسـیه با روند آرامی به پیش میرود .دادههای مربوطه که از سـایت سـازمان
ملل متحد(بخش )Cometrade) (2014به دسـت آمدهاند ،از سال  1988تا 2013
را شـامل میشوند .از سال  2014تا سـال  2025به کمک خط روند رگرسیونی
درجهی دوم ،پیشبینی انجام شده است.
مبادالت تجاری ایران با چین در سال  1992به میزان  0 /4و در سال  2013به
میزان  39 /4میلیارد دالر بوده اسـت .پیشبینی میشود در سال  ،2025مبادالت
تجاری ایران با چین صرف ًا بر اسـاس محاسـبات رگرسـیونی به میزان 127 /9
میلیارد دالر برسـد ،اما چـون درآمد ارزی ایران تا آینـدهای قابل پیشبینی به
چنین گسـترهای نخواهد رسـید ،این عدد صرف ًا روند فزایندهی روابط را نشـان
میدهـد نـه روند ک ّمی واقعی .مبـادالت تجاری ایران با هند در سـال  1988به
میزان  0 /1و در سـال  2013به میزان  15 /4میلیارد دالر بوده اسـت .پیشبینی
میشـود در سال  ،2025مبادالت تجاری ایران با هند تقریب ًا به میزان  49میلیارد
دالر برسـد ،امـا چون درآمـد ارزی ایران تـا آیندهی قابـل پیشبینی به چنین
گسترهای نخواهد رسید ،این عدد صرف ًا روند فزایندهی روابط را نشان میدهد نه
روند ک ّمی واقعی .مبادالت تجاری ایران و روسـیه در سال  1996به میزان 0 /4
و در سـال  2013به میزان  1/ 6میلیارد دالر بوده و پیشبینی میشـود در سـال
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 2025تقریب ًا به میزان  5/5میلیارد دالر برسـد .مبادالت تجاری ایران و آمریکا
در سـال  1991به میزان  0 /7و در سـال 2013به میزان  0 /3میلیارد دالر بوده و
پیشبینی میشـود در سـال  2025به میزان تقریب ًا  1 /7میلیارد دالر برسـد (UN
 Comtrade Database,2014و یافتههای پژوهش).
نمودار شمارهی  : 8مقایسهی روند مبادالت تجاری ایران با چهار کشور مذکور از سال
 1988تا ( 2025میلیارد دالر)

به طور کلی میتوان گفت ،از سـال  2004بـه بعد ،حجم روابط تجاری ایران با
چین افزایش ناگهانی و چشـمگیری یافته اسـت .باید توجه داشـت که روابط
اقتصـادی ،مقدمـهای بر روابط دیگر و حتی روابـط امنیتی و نظامی خواهد بود.
روابط اقتصادی خوب دو کشـور ایران و چین ،باعث بروز همکاری در سـایر
زمینهها شـده است؛ برای مثال ،به نقل از پایگاه اینترنتی «ورلدتریبیون» ،برای
اولین بار در چهار دهه ،یک ناو نیروی دریایی چین در جمهوری اسالمی ایران
پهلو گرفت .مقامات نیروی دریایی ایران و چین در گفتوگوهایی که متعاقب
آن صورت گرفت ،موافقت کردند که یک رزمایش مشـترک در خلیجفارس
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منبع دادها)UN Comtrade Database,2014( :

 | 152دكتر علي اميدي و معصومه رشيد

برگـزار کنند .ناوگان نیروی دریایی ارتـش آزادیبخش خلق چین (،)PLAN
متشکل از یک کشتی نیروی دریایی چین به نام «چانگچون»  -نوعی ناوشکن
موشـک هدایـت شـوندهی  - C 052همچنیـن «چانگ ژو»  -یـک ناوچهی
موشک هدایت شونده  -بود .این ناوگان روز  20سپتامبر 2014وارد بندرعباس
شد و به مدت  5روز با نیروی دریایی ایران تعامل نمود .در ماه مارس ،ناوگان
نیـروی دریایی ایران برای اولین بـار در چین پهلو گرفت (خبرگزاری فارس،
.)1393/7/5
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اینگونـه روابـط اقتصـادی -نظامی -امنیتی ،مسـلم ًا در آینده بیشـتر خواهد
شـد .ظهور چین به عنوان یک قدرت اقتصادی مسـلم در آینده(پس از )2025
و دومیـن قـدرت اقتصادی  -نظامی ،باعث خواهد شـد تا ایـران برای کاهش
فشـارهای امنیتی خود در زمینههای مختلف و از سوی غرب و آمریکا به سوی
چین ،سوق پیدا نماید.
این موضوع پس از برقراری تحریمهای شدیدتر اقتصادی در جریان پروندهی
هستهای بیشتر به چشم میخورد؛ البته این امر بدین معنا نیست که ایران امنیت
خـود را در سـایهی چین ببیند ،همان طور که چین نیز حاضر نیسـت به خاطر
روابـط خود با ایران ،خصومت هر چه بیشـتر غرب و آمریـکا را بر انگیزد .با
این حال ،روابط مزبور و تغییر سیسـتم به نفع چین در سـالهای آینده ،پکن را
بـه بازیگر مهمی در معادالت ایران و غـرب تبدیل خواهد کرد .همانطور که
ایـن تغییر در سیسـتم ،اثری کلی بر تک تک اجـزای آن دارد ،بر روی ایران
نیز اثرگذار خواهد بود و به دلیل روابط گسـتردهی تجاری میان ایران و چین،
تأثیرات مزبور بیشتر خواهد شد.
نکتـهای که وجود دارد ،این اسـت که آمریکا در آینـده نیز همچنان قدرت
برتـر سیسـتم خواهد بود ،و با توجـه به تنشهای موجود میان ایران و کشـور
مزبور ،همچنان امنیت ایران از سوی واشنگتن تهدید خواهد شد.
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نتیجهگیری

نتایج پژوهش و پیشبینیهای انجام شـده توسـط نرم افزار آماری “مینی تب”
1نشـان میدهد که در پیشبینی اقتصادی کشـورها ،درشـاخص  GDPتا سـال
 ،2025آمریکا همچنان در رتبهی اول ،چین با رقمی بسـیار نزدیک به آمریکا
در رتبهی دوم ،هند در جایگاه سـوم و روسـیه مقام آخر را خواهد داشـت .در
جمعیت شـهری ،چین در رتبهی اول و هنـد در رتبهی دوم ،آمریکا در رتبهی
سـوم و روسـیه در رتبهی چهارم خواهد بود .در صادرات کل ،چین با اختالف
زیاد در مقام اول ،آمریکا در مقام دوم ،هند در مقام سوم و روسیه در مقام آخر
خواهد بود.

پس از محاسـبهی سـهم درصدی قدرت اقتصادی -نظامی چهار کشور از کل
سیسـتم تا سـال  ،2025آمریکا همچنان در مقام اول ،چین در مقام دوم ،هند در
مقام سـوم و روسـیه در آخر خواهد بود .آنچه در این نمودار مهم است ،نقاط
عطف و تحول در منحنی هر یک از این کشورهاست .چین یک قدرت در حال
صعود ،و آمریکا قدرتی در حال افول اسـت .هند با رشـد کمتر و روسیه بدون
رشد خواهد بود.
طبق نظریهی چرخهی قدرت ،آمریکا قدرت در حال افول است که به نقطهی
تحول پایینی خود نزدیک میشود ،و هر گونه تصمیم غیر عقالنی ،باعث بروز
تنش در سیستم آن خواهد گردید .چین در حال صعود است و به نقطهی تحول
باالیی خود نزدیک میشود .این کشور ،نقش کمتری نسبت به قدرت خود ایفا
میکند .سیسـتم باید با قدرت اقتصادی -نظامی این کشـور کنار آمده و نقش
بیشتری به کشور مزبور بدهد تا از بروز بحران جلوگیری کند .روسیه از نقطهی
1. Minitab
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از جهت نظامی ،در شـاخص پرسـنل نظامی تا سال  ،2025چین در مقام اول،
هند در مقام دوم ،آمریکا در مقام سوم و روسیه در مقام چهارم است .در شاخص
سالحها و کالهکهای هستهای ،در مجموع تا سال  ،2025آمریکا اول ،روسیه
دوم ،چین سـوم و هند در رتبهی چهارم اسـت .در شاخص هزینههای نظامی تا
سال  ،2025آمریکا در رتبهی اول ،چین در رتبهی دوم ،روسیه در رتبهی سوم
و هند چهارم است.
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تحول پایینی خود گذشـته و به ثبات رسـیده است .آنچه این کشور را در بین
قدرتهای بزرگ نگه میدارد ،قدرت نظامی اوست .این کشور بر مبنای قدرت
نظامی خود ،به ایفای نقش میپردازد که بیش از قدرت او در مجموع است .هند
نیز در آیندههای دورتر ،نیاز به نقشپذیری عمدهای دارد.
آنچه از مجموع این نتایج بر میآید ،این اسـت که فرضیهی مطرح شـده در
ایـن مقاله تا حدودی تایید میشـود .قدرت اقتصـادی -نظامی چین تا  2025در
حال افزایش بوده و به آمریکا نزدیک شـده ،و آمریکا در سراشیبی نزول قرار
دارد .اگر قدرت نظامی چین با سـرعت بیشتری گسترش یابد ،امکان ابرقدرت
شدن چین با تکیه بر جمعیت عظیم آن وجود دارد.
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یافتههای این پژوهش نشان میدهد با اینکه تا سال  ،2025آمریکا هنوز هم
در سطح اول قدرتهای جهان است ،اما به دلیل افول نسبیاش در بُعد اقتصادی،
از میـزان نقـش آفرینـیاش در معادالت جهانی کاسـته خواهد شـد ،و چین با
افزایش نقـش آفرینی خود ،میتواند نقش پررنگتری برای تعدیل فشـارهای
بینالمللی علیه ایران با توجه به مشترکات سیاسی ایفا نماید.
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