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Abstract 

In the present study, while analyzing the threats posed by the actions of the 

United States and China in the Indo-Pacific strategic area, the future of the 

effects of competition on Iran's interests is analyzed using the scriptwriting 

method. It should be noted that the leading research based on the obtained 

results is of practical type and considering that during it to answer the main 

question of the research, namely how the future threats of Sino-US approaches 

in the Indo-Pacific area to Iran's interests, It deals with a variety of qualitative 

methods of script writing called GBN. In addition, the present study is 

descriptive in nature and is descriptive of the current context of the conflict and 

the factors that shape the current and future threats of Washington-Beijing 

relations. Attempts have been made to extract key factors and drivers of these 

relationships through interviews with experts and focus groups, and given the 

key uncertainties extracted from the distributed questionnaires among 25 

security, scientific and diplomatic experts, four scenarios: 1) Worst: Ensuring 

China's energy security; 2) The best: the occurrence of economic and trade war 

between China and the United States; 3) Continuation of current trends: no trade 

and economic war between China and the United States; 4) China's inability to 

ensure energy security, which in accordance with the scenarios and in detail in 

addition to the indicators of the occurrence of scenarios, strategic 

recommendations, policies and strategies to manage each. 

Keywords: Futures Studies, Indo-Pacific, Scenario Writing, Strategic 

Approach, GBN 
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 چکیده
در پژوهش حاضر تالش شده است تا ضمن تحلیل تهدیددا  ااشدا اک شگرد ری ایدا       

اموده بر مگداع    ۀ راهبردی ایگدوپاسیفیک، آیگدۀ تأثیرا  رقابتِ رخو چین در حوک متحده

جمهوری اسالما ایران با شمک روش سگاریواویسا توصیف و تحلیل شود. ایدن پدژوهش   

ه اک اوع شاربردی و با توجه به ایگکه در خالل آن برای پاسخ به آمد دست بهبر مبگای اتایج 

در  آمریکاآیگدۀ تهدیدا  رویکردهای چین و چ وا ا تأثیر »پرسش اصلا تحقیق، یعگا 

هدای شیفدان ا دارش     به توسدع  یکدا اک اادواع روش   « حوکۀ ایگدوپاسیفیک بر مگاع  ایران

ای بوده است. عالوه بر این، پدژوهش   پرداخته، اک اوع توسعه «GBN»سگاریوی موسوم به 

و عوامدل   رو اک اوع اشترداعا و بدا عگایدت بده توصدیف وضدعیت شگدواا مگاکعدا           پیش

ۀ عضای ععلا و آیگدۀ تهدیدا  روابط واشگ تن و پکن، توصدیفا بدوده اسدت.    دهگد شکل

هدای   های شااواا، عوامل شلیدی و پیردران  همچگین اک طریق مصاحبه با خبرگان و گروه

اک  ستخرجهای شلیدین م شده و با توجه به عدم قطعیت استخراج مورداشارهمؤثر بر روابط 

گدااران حدوکۀ    افدر اک خبرگدان، متوایدان و سیاسدت     52یعا در میان های توک اامه پرسش

( بدترین: تضدمین  1ااملل، چهار سگاریو تدوین گرته است:  سیاست خارجا و روابط بین

( بهترین: وقوع جگگ اقتصادی و تجاری میان چین و ایا   متحده؛ 5امگیت اارژی چین؛ 

( 4تصادی میان چین و ایا   متحده؛ ( تداوم رواد شگواا: عدم وقوع جگگ تجاری و اق3

، عدالوه بدر   لیتفص بهسگاریوها و  تگاسب بهااتوااا چین در تضمین امگیت اارژی. در ادامه 
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یا بدرای  راهکارهاها و  های راهبردی، سیاست ی وقوع سگاریوها، توصیهاراا رها شیپ ارائه

 مدیریت هر یک پیرگهاد شده است.

 GBNایگدوپاسیفیک، سگاریواویسا، رویکرد راهبردی، پژوها،  آیگده های کلیدی: واژه

 40/80/0088تاریخ پذیرش:      10/86/0088تاریخ بازبینی:      80/80/0088تاریخ دریافت: 

 308-311، صص 0088 پاییز، 1، شماره 01سال ، وابط خارجیفصلنامه ر

 



 

 

 مقدمه

ق چییار یز ط جدهیری  ل ی   بسیاری  ز  زدیشمیدایزا ز،یرو یطزبیا زشییرده ،  یی      
ترشر یطزبا دطجردبه ز  ،اظر تأثارزه ط پار،یهر  آا بر آشایۀ سارسی  ط دظیر     ،هم
ددرشیی   شیرز یطزبیا     کاای. ت قی ،زبری تر حیطد  شرد  ص اح ،ی زلد ل ت قی ،ی بار

سرد یخ ددرد  زس  کیه دطیزا ذیرزی یز    جاگر پسسر دی فضر  شکپیشیزیشی  ز  
ذرزشردیه ط طزذرزشردیم ، دیید  دی یطزبیا      رئل هیم کای ط ز  سر  دشگر ،س تجربه ،ی

زلد  ی  هر  کالا بارفرزشایترزدی  جری ِ دط کمری طجرد دزید که به د ر  برلقر  ،ی
هر  برتر جهردی ط آ زد  عدل زشر دسی ه   ط بر ،رقدا  قییه کای ، أثر لردیز ز  

سید    ط ب تأثارزه ژیفی یز برجر  ذرزید ط دط کمیری یز بیه   ز  کامگرزا قییه
و پیرش   یط رشی ز ز چاییقببی سیرد دهیی.    / شک دظر  جهردیو بیر ،رهای  ،ییو دط   
ترزدی دی فهم یطدیهر  کاردی ط ح یی آتیی    ت رده یطزبا زشر دط کامگرِ برتر ،ی

 زلد ل ،ؤثر طزقع شرد. سارس  بار
هیر    زلد یلو قیییه   زس  که چیرا دی دظیر  بیار    زشر ترجه  قربل،هم ط دک م 

زدییو شیارل       یز به لرد زل صیر  دزد  ز کاای  رااتددق   هر آابزیگ ط سارس  
زشرزا دی یزس ر  زتخرذ یزهبردهر   زسال،ی  هر ط یف ریهر برز  جدهری   زشر سارس 

ی بساری ،هم زسی . ، یأثر ز  ،بیرلبی کیه     لریج رس اس،ب رب ط بهااه دی عرصم 
ط  ده ،  یی  هر  زشر سارس   یطو بریسی آشایۀ ذکرشرا یف و ،سئ م پژطه  پا  

چار دی آطیدذر  یزهبرد  زشایطپرسافاک زس  تر ز  طرشیق ت  ایل     ل ق  جدهری 
هییرو عرز،ییل ک اییی ِ ت ااییر ط   و بریسییی پامییرزا،ییریددظریف ریهییر  بییر شگرزا 

بر آشایۀ یطزبا دط کمری دی حر ۀ زشایطپرسافاکو یزهکریهر   ،ؤثر  سر هر یشگف 
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سی فرد  ز  یط  ساریشردرشسیی تبایار ط    ت صال ،ارفع جدهری  زسال،ی زشرزا بیر ز 
و دی لالو زثر حرضر کرش  شی  زس  تیر  ذف ه پا  د. بر تأسی ز  ،برلبشرزحصر 

هیر  تیریشخیِ رارضیرطی و بیه      ضدر پرهاز ز  تکرزی ،کریزه ط عبری ز  زسی یدو 
جه  زیزئیم باامیی سیرد،ای ز  یطدییهر  سارسیی ط زق صیرد  حیرکم بیر حیر ۀ          

طبیا  جیر،ع ز  آشاییۀ     یطشکرد س بی ط زشجربیو تصرشر  کیم زشایطپرسافاکو بر دط 
زلرصی،و ،سیئ م زصی ی     ت رده زشر ،ابقم یزهبرد  به تصرشر کمیای  شیرد. ،یع   

پژطه  پا  یط بریسی ت اارزه آشاییۀ حیر ۀ زشایطپرسیافاک دی پرتیر ،ار عیره      
ط تیأثارزه آا بیر    0202/1121دی زفق  ،ردی  جدهری  ل ق چار ط زشرده ،  ی 

 فع ، ی جدهری  زسال،ی زشرزا زس .،ار

 پیشینه پژوهش

  1«زقاردرساه: ترز،پو چار ط کمدک  جیشی برز  حکدرزدی جهردی - های»ک رب 
هیرشی   زشر ک رب بیه تمیرشح ط تبایار ،قرلیه    دی  2«یشچرید جرزد حاییشرا»  (0202)

ز  ی -دک رشر ترز،پو هار ،یزل م هرشدایو دظم درشر چاایو زب کری کدربای هدچرا
شیو آ،رشکیر و جایگ سیرد جیشییو جهیرا پسیر      شییا  یجهردپامگر  جیشی  عارزا به

هر  ، رسا ط زئ الف بر دزیدیذی ط هژ،را درپیر  چیار ،بیردیه طی شیی       قییه
 زس .
  طزشیاگ ر دی عصیر پسیر     - آطیدذر  زشایطپرسافاک ط یطشریطشی پکیر »،قرله

 زدیی  ی اکرشدی زشر ،قرله  «پری یکربارا ط ع ه»  (1922(« )0212 - 0212جاگ سرد )
دی  زشرده ،  ی به زشر پرس  پرسخ ذرشای که یطشکرد یزهبرد  چار به ت رکره 

حر ۀ زشایطپرسافاک بر چه ،بارشی زس رزی زس ؟ زشمرا دی ،قر  پرسخ چایار زههیری   
کیه ، یأثر ز  شیرزشا ژئرپ ا ایکو ژئرزسی رزتژشک ط ژئرزکردر،ایک حیر ۀ         زدی دزش ه

افاکو پکر کرشای  زس  تیر دی پرتیر یطزبیا ط تدیر،اله دیرشرِ      یزهبرد  زشایطپرس
ز  یز دی سیبر  دزل یی ط لیریجی یدذایر       ذرزشردیه  و یطشکرد ترز ازاآ، ،سرلد 
   ط زشجرد ساس م چایجردبم ، دردو ،بردیه طی د.سر  اها ،به  ، درقبرًددرد  ط 

                                                                                                                                 

1. India-Oceania: Trump, China & the new challenge to world governance 

2. Richard Javad Heydarian 
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  سیافاک    قیییه ط سارسی  دی زشایطپر  زشرده ،  یی  زل الو چار ط »،قرله
دی زثر لرد چاار زههری دزش ه زس  کیه   2«تا  ی برسر»  (0202) 1«12پس ز  کرطشی 

سیر   یز   هر  دظم هر  بزیگ بر یطشکرد  یقرب یو پرطژ  دی جهرا پسر کرطدر قییه
حیرو   ذیرزی  کیرد  برددیی. دیعیار     ددبرو لرزهای کرد که قبالً بر یط  آا سیر،رشه 

 حر ۀ زشایطپرسافاک زدز،ه لرزهی شرف .یقرب  ،ارا طزشاگ ر ط پکر داز دی 

 ط چیار دی زشایطپرسیافاک ط ،برحی      زشرده ،  ی چگردگی یقرب  «  ،قرله
،د قیی زسی  کیه یقربی       زشیر ،قرلیه   دی 4«زدییط زسیکربل »  (0202) 3«،رتبا بر آا

  بیر   بیرد  شی  ط ده زد رزفیی  تداار  از  پطزشاگ ر ط پکر دی زطزشل قرا باس مو ده 
  پس ز  جایگ  هر سروط چار دی طی  زشرده ،  ی و زل الفره درپرشیزی زشر طجرد

  طرفییزی هدکیری    هر زئ الفسرد با  ز  هر عر،ل دشگر  ، أثر ز  ، الشی شیا 
 دی دط کمری برد  زس .

 ط چیارو   زشیرده ،  یی   دیک پرشرشی زشایطپرسافاک: یقرب  یزهبرد  «  ،قرله
 6«کر  هیی ط ،ااگجاردیگ لیی   »  (0202) 5و«  آا  ط ،سرئل فرزتر زز ،ابقهبر شگرزا 

آشر زشایطپرسیافاک بیه عرصیم       ز  جد ه:زدی کرد ،بر   شی یزهر پرس  دی زشر ،قرله
 زشیرده ،  یی   بیو لرزهی شی؟ چار چگرده بر یزهبرد  زشرده ،  ی دبرد چار ط 

ر   به یقرب  طزشیاگ ر ط پکی  ز ،ابقهدی ،ابقه کاری لرزهی آ،ی؟ طزکا  کامگرزا 
ددرد  دی زشر حر ۀ یزهبیرد    چگرده لرزهی برد؟ پار،یهر  یزهبرد  ت رده یخ

   چاس ؟ز ،ابقهبرز  ت رو دظم 
 ط  »  (0202) 7«ط چیار دی زشایطپرسیافاک   زشرده ،  ی یزهبردهر  » ،قرله

                                                                                                                                 

1. Sino – US Disorder: Power & Policy in Post – COVID Indo Pacific 
2. Titli Basu 
3. Constructing a US – China Rivalry in the Indo Pacific & Beyond 
4. Andrew Scobell 

5. Understanding the dynamics of the Indo Pacific: US – China Strategic Competition, 

Regional actors & beyond 

6. Kai He & Mingjiang Li 
7. The United States, China & the Indo Pacific Strategy 
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یقاب بیرلقر  ط ح یی    رشتر ،همزههری دزش ه زس  که چار دی زشر ،قرله  1«ژشاگ هر
ک ایی    ز  ،ابقیه ط ،ابقیم زشایطپرسیافاک    زسی   01دی قرا  ،  ی زشرده برلفدل 

 .شرد ی،ط چار برذززی  زشرده ،  ی زس  که دی آا یقرب  یزهبرد  
 (0202) 2«ط پرسیخ چیار   یزهبردهر  زشایطپرسافاکی زشیرده ،  یی   » ه،قرل  

یزهبیرد جیشیی    وزدیی  زههیری دزشی ه   شر ،قرلیه  دی 3«ط  ژشاگ هر ط ط  ژزدگ ،اگ»
کایی   یزهبرد  تدرش، ،ی یعارزا یقاب طضر  چار یز به به ا  ، ی زشرده ،  ی ز،ا

یز به چیرل  بکمیی.    آ،رشکرز  دزدشک قردی زس  قییهو دفرذ ط ،ارفع  که دی آشای 
عارزا بخمی ز  شک یطشکرد یزهبیرد  دی برزبیر چیارو     دی هدار یزس ر طزشاگ ر به

 زلد ل شیی  زسی . ز    دی جر،دم بار ع اه چار« هر زت رد جیشی د،رکرزسی»لرزس ری 
آ،ایز ط بییطا    دظر درشسایذرا پرسخ چار به ت رکره زشرده ،  ی و سر دی و ص ح

 لرزهی برد. آ،رشکرتقربل ط چرل  بر 
دی حیر ۀ   پامیاام ،رضیرِ  یقربی  یزهبیرد  چیار ط زشیرده ،  یی         بریۀدی

بایره ،رجیرد دی   که بر بریسی زد ذف ترزا  ،یدی ،جدر   ویزهبرد  زشایطپرسافاک
دی زشیر   طقیرشع  لاطت   هشتجزکثره ،اربع دی  طجرد بر،ارا آثری فریسی ط زدگ اسیو 

ددرد  ط تیأثارزه   پژطهرده در  یقرب  یخ شک ز  آثری بر یطشکرد  آشای  و هاچ،رضر 
زدیی ط دی ،ایرا    آا یز بر ،ارفع جدهیری  زسیال،ی زشیرزا ،یرید ،یزقیه قیرزی دییزد        

،یربار بامی ر    یجی ترکارا یطشم ررلب دی ت  ال طقرشع فیی درشسایذرا دزل ی ط لر
 ،رزتیب  س سی ه چیار دی   ل یق   ،دبرف به یطدییهر  ههیری ط صیدرد جدهیری      

تیرزا زههیری دزشی  کیه      بایربرزشر ،یی      ط جهردی بیرد  زسی   ز ،ابقههر   قییه
جرشردییم پکییر دی ،قربییل طزشییاگ ر دی آطیدذییر  یزهبییرد      یزهبردهییر  ،رز دییه 

هدییار ز،ییر ط  دمییی ی بریسیی وکییه شرشسیی ه ط برشسیی ه زسیی  چاییرازشایطپرسییافاک 
 زس .برد  ه زشر ،قرلدرآطی  ط تر   بردا ،رضر   دهایۀ دمرا

 

                                                                                                                                 

1. Weixing Hu 
2. The Us Indo Pacific Strategy & China’s Response 
3. Weixing Hu & Weizhan Meng 
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 تحقیق شناسی روش. 0

تباار هیفدای ،رضر  ،رید ،یزقه دی زدز،ه کرش  شیی  زسی  تیر ضیدر      ،اظری به
 ،ثربیه  بیه  یطکیر  کسبط ساریشردرشسیو زلگر  جهردی  1«پژطهی آشای »ترضاح ،فرهام 

دگیری  یز بیرز     زسی  کیه طزژۀ آشایی     ذف ایی د. شیر یط  ررلب پژطه  تمرشح 
دی سیرو   3«سیی  بیی  بیی »دی بردر،م  2«زچ.جی طلز»زدیش و  درشسایۀ ژیف بری رادخس 
باایی زشیری     پیا   فرزشایی دگری  بیه   آشای  زطذرف . دی تدرش،  به کری 1290/1911

 ,Kuosa)هر  آشایی  زسی      ده ط زد خربدزید که دی پی ذف ر ،ب بی دیبریۀ زح در

2011, p. 3)پژطهی ع م ط هار کم، ط سرل  آشای  زس . دی  آشای  دشگر . به باردی
پژطهی تاهیر شیک    زشر تدرش،ِ یسرو سه ،ؤلفم ک ای  طجرد دزید: دخس  آدکه آشای 

 زشری  به کم، آشای  دزید دط و ع مِ صرف داس و ب که ت فاقی ز  ع م ط هار زس  
دی زشاجر تأکای بر شارسرشی ط کم، آشای  بر ،بار  یطزبا ع ّی ط ،د رلیِ ،داایی   که

سخر ز  حیس ط ذدرا بر ،بار  جهل ط درآذرهی داس و ب که شارل  بیر   ط زس 
هیر    هر ِ ت اایر کایردی ط طضیدا     هر  ذرش هو شارسرشی ساگارو زسرس یطدی دزد 

و شکل بخمیایا  ،همسر  ط بساری ،ؤلفم  ط ،  دل ط قربل یخ دزدا دی آشای  زس 
پژطهیی   کیه آشایی    دهیی  ،یی  به ددار  ،ب رب فردز زس . زشر ،ؤلفم ک ایی  دمیرا  

باای ط کم، آشای  بگرزید ط بر شیکل دزدا آشایی     دیصید زس  پر یز فرزتر ز  پا 
 هر  ،رجرد تأکای کای. زسرس طزقدا  بر

زسی .   4«سیاریشر »ر  ،فهی  وپژطهیو طزژۀ ،ریدترجه دشگر عالط  بر ،فهر  آشای 
هیر    سیر  ِ دسی رطیدهر  درشیی ز  تیال      ترزا یطشی برز  لالصه ساریشر یز ،ی

ی زس رزی برشای کیه  هر  کدّ پژطهی دزدس   لرز  زشر دس رطیدهر بر پرشم یط  آشای 
هیر    زدجر،یو لیرز  بیر پرشیم یط     هر  دقاق ز،ر ، یطد ،ی هر ط تسر  باای به پا 

دهایی   هرو تصرشرهر  بیشل فرزذار زیزئه ،یی  جرز،ع ط تدیا کافی که ز  آشایۀ تدر،ی

                                                                                                                                 

1. Futures Studies / Futurology 

2. H. G Wells 

3. BBC 

4. Scenario 
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 2«هار دطیدگر »دی ک رب  1و«پا ر شرزیتز»(. دی هدار یزببهو 215و  . 1920)بلو 
هیر    هر  ذهای دی لصر  ، اا ساریشر یز زبززی  برز  دظم بخمایا به دیشرف 

ذرزش ه شیردی   ترزدای به زجرز آشایۀ بیشل تدرش، کرد  زس  که دی آا تصدادره ،ی
 (.15و  . 1922)ز،اای ط دشگرزاو 

بیه  یط  ، أثر ز  ،برلبی که ذکرشرا یف  برشی زههری دزش  کیه پیژطه  پیا     
ز    ،اایه  - ،یرید   ودر  دظر ز ی( ت  ا ی ط شارل  یزیشپیترصافی ) ویط  ل رظ
هیر   دی ،رح یم دخسی  دزد    :دی دط ،رح یه زدجیر  شیی  زسی      زشیر درشی ری  زس . 

زدیی ط سی س ز  ت  ایل     طت  ال قرزی ذرف ه فی ذردآطی  ط ،رید تجزشهصریه کا به
هیر    جیرشی شیی  زسی   بایربرزشرو دزد      آ،ریِ ترصافی برز  ددرش  زطالعره بهیر  

 عدیترً کافی ط یطشکرد ررلب زشر پژطه  داز کافی برد  زس . شی   آطی جدع
کدک آ،ری ترصافی  هر بر هر ط شرف ه اکه برلی ز  دزد زشبر ترجه به  وزس ذف ای 

یط  ذیردآطی    ط زسی   (1)«آ،اخ یه »به ددرش  دیآ،ی  زسی و یطشکیرد پیژطه     
ز  ط دی جر،دیم لبرذیرا بیه یط      زطالعره ز  جر،دم زسارد  بیه شیکل ک ربخردیه   

بیردزی  ط دی یط    ز  بیه شیکل فیا     زبززیهر دی یط  ک ربخردیه  ط برلببع،ایزدی 
 هسمار،ه ط... برد  زس . ذکیر زشیر دک ی   پال لبرذراو پر (2)،ایزدی به شکل ،صرحبهو

بیرز    GBN»3»یط  ساریشردرشسیِ کافی  بهیط   پا  پژطه که  یشددر ی،ضرطی  
هیر ط   ئم ترصا،که ضدر زیز  یطشی زس زدجر  شی  هر  ،س خرج  زس فرد  ز  دزد 

پژطهیی دظایر     ،را ز  سرشر زبززیهیر  آشایی    ز  بیشلو زس فردۀ هم تصرطشر  ز  آشای 
ذرهر  یزهبرد و ،ازذرد لبرذیو دلفیو پرش  ط پیرش  ، ابیی ط ت  ایل    ط ذف 

 یطد. ،ی به شدریپژطهی  آشای  یطدیهرو شکی ز  یطدیهر  جر،ع دی
ساریشرهر  پژطه  بیر زسیرس زلگیر  شیبکم جهیردی       دهی به ،اظری ،ابق به
( شارسرشی بر شگرزا شیر تصیدام زصی یِ    1شی  زس : طی  م  شر،رح  2و طکری کسب
( شارسیرشی  9شر دارطهر  ک ایی  دی ، یاا تصیدام      عرز،ل( شارسرشی 0  پژطه 

                                                                                                                                 

1. Peter Schwartz 

2. The Art of the long View 

3. Global Business Network 
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بایی    ( طبقیه 1 3 «زدگایز   ذهیر »بر کریبس   2«کالا ، اا»دی  1«دارطهر  پامرزا»
دهیی بیه    ( ،ابیق 2 4 «عیی  قبدای   »یطدیهر ِ عرز،ل ک ای  بر ،بایر  زهدای  ط   

هیر ط   ( زد خرب شرلص8( دگری  ساریشرهر  5( پُربری کردا ساریشرهر  6ساریشرهر  
 ار  ز  ساریشرهر.بر لریدذ( بر دگر  ط 2عالئم یزهادر  

در،یه( ط   تأ،ار یطزشی ط پرشرشی زبززیهر  ساج  )پرسی  عالط  بر زشرو بر هیف 
بریسی پرشرشی هیر دسی ه ز     رز تر ب  دی ذر  دخس  کرش  شی ساریشرهر  پژطه 

و پیس ز   زدز،یه د. دی شیر حصیر  ز هیر  آاشی و آلفیر  کرطدبیرخ    یطرزحهر   در،ه پرس 
طزیشیردس ک یی هیر آ ،یرا ط طزیشیردس ک یل        بیر زسیرس  و آ ،یرا  رش بریسی پرشرشی 

که د یرش  ، رسیبم   ذم  در،ه برآطید  در،هو آلفر  کرطدبرخ ،ربرط به ک ل پرس  پرس 
 در،ه دمرا دزش . در،هو ز  پرشرشی ،ب رب ک ل پرس  آلفر  کرطدبرخِ ک ل پرس 

،رزحیل  شیر بیه    هر  ،صیرحبهو   یطزشی ط پرشرشی پرس  فهی بربه زشر ترتاب 
 :زدجر  یسای

  ذم هر  ،صرحبه ز  طرشق ،رطی زدباره تیطشر  پرس . 1
هیر ط   ع دیی دزدمیگر    دظرزا ط زعضر  هائ  هر به دظرساجیِ صرحب پرس . 0
 هر  ،رتبا بر حر ۀ ز،اا  ط سارس  ذرزش ه شی  سر ،را
 یبا قرزی ذرف . زس ردزا ذ ی ط پردش  بریس ،ریدهرو  پرس . 9

 شیر دی   ط ،رزحیل  هر  ،صرحبه تدهایزه هدچاار برز  یطزشی ط پرشرشی پرسخ
 دظر ذرف ه شی  زس :

بریسیی زطلایه ط   بیرز   شیردیذرا   هر به پس  زلک رطداکیی ،صیرحبه   پرس . 1
 زحرز  آ،ردذی د   زیسرو شی 

 صریه ذرف   ،صرحبم حضری دظرزا  بر صرحب. 0
هیرو ،برلیب    ط طشیرزش  پرسیخ   زههیریدظر کریشارسیرا  سیر      پس ز  پایرد . 9

 شردیذرا زیسرو شی  م  ،ردی ،مخص برز  ،صرحبهبرفرص صریه ،ک رب ط  به
                                                                                                                                 

1. Driving forces 

2. Macroenvironnent 

3. Brainstorming 

4. Uncertainty 
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، یرا زیسیرلی   بریۀ دیشردیذراو تأشایشم دهرشی  دی ،صرحبم ،جید بر ،صرحبه. 1
 دیشرف  شی 

دی  در،یه  بیه شیکل پرسی     شیی   زدجیر  هر   هر  ،صرحبه ز  ز  بخ  ذزشی . 2
 د رش  آا زحصر شی.س س زل اری جر،دم آ،ری  قرزی ذرف  ط 

پیس ز    کههر  ساریشر داز کرش  شی  ،اظری تأ،ار یطزشی دزس را بهدی پرشراو 
هیر  ز  پیا  ،ُدیار     شی  ز  طرشیق یط   طی ،رزحل پژطه و ساریشرهر  طرزحی

قیرزی دزد    هر  کیردردی  هر  لبرذی ط تردل برد دی زل اری ط ،درض ذرط  ،ردای پردل
هیرشی کیه بیر زسیرس یطدییهرو       شرد. پس ز  برذیززی  ج سیره لبرذییو دزسی را    

هیر  ،سی خرج ز     ط عرز،ل ک ای  ،یؤثرو ،  ارهیر ط دزد    هر  اعی  قبدیطشیزدهرو 
هرو طرزحی شی  برددیو ،یرید تأشایی لبرذیرا     هر ط پرسمار،ه ،رطی زدبارهو ،صرحبه

 ز،ر طزقع شیدی.

در فضاای   آمریکاا چین و  اریع تمامرصۀ رقابت یندوپاسیفیک عاحوزۀ . 4

 سرد پسا جنگ

کاایۀ سردرش  بساری   م لرد تدااردرب بههر  زبرقییه  ،ارفع 1«جاگ سرد»دی لالو 
زلد یل   جاگ سردو دظر  بارزشر دی حرلی زس  که دی فضر  پسر ز  طقرشع جهرا برد 
رچیه بامی ر   هر  ژیف بااردشای شی  زس  که ز،کیرا یشییِ ه   دس خر  دذردشسی

آطید  زس . دی پرتر ت یرده یخ ددیرد و ،ایرطق ط     فرزهمز  یز  هر  ،ابقه قییه
زدیی   ،ای شیی   ز  ز  فرص  بام ر  برز  ت رک ط لردددرشی بهر  هر  ،ابقه قییه

هر  قیییهِ جهیردی    جرشی قبب ط دی برلی ز  ،ارطق ت اارزهِ قییه ،اجر به جربه
تیرزا   . به باردی به یر ،یی  (Mousavi Shafaee and Naghdi, 2016, p. 149)شی  زس  
 آ،رشکیر  آا ررلب بردا دط بر شگر ،همِ قببی که شکل ،مخصِ دظر  دط وزبرز  دزش 
ز  ،ایرا یفی  ط ، درقیب آا چرلمیی تیریشخی دی       وشریط  برد   جدرهار ط زت رد
ۀ هیر ط زفیق آشایی    . زذرچیه آثیریو پار،یی     زسی  جهردی یقم لرید  سارس  ،ارسبرهِ
جیری    ۀز،یر تردشیی  داسی  کیه سیی       ددرشیی  زبهر  ،یی  ،رکری ترکارا پر چرل 

 (.61 و  .1929پریو  درااتدرشززهِ بااردشرِ ژیفی بر ذرش ه لرزهی دزش  )س 
                                                                                                                                 

1. Cold war 
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زلد یل دی فضیر     سرشی  دظیر  بیار    یۀکیه دیبیر   ذردرذردییز  ز  ،برح  جُ
ژ،ردی زشرده قببی بر ه  ز  ،د قیزاِ به سرل ری تک پیشیزی شی  زس  سرد  پسرجاگ 
چاییقببیو آدچیه    /هرزدزیزا یطشکرد شکشر  چایقببی دظمِ ۀتر طرفیزیزا زشی ،  ی 
ز   زفیزطا ،جدرعیه   یط  ار ذ دظر طجرد دزیدو طیطد ط قییه آا زتفرد لصر  دی

  سیر   اهامی ابزدیی ضیدر    که قیردی ذمی ه   زلد ل زس  درشر ز  بر شگرزا دی دظر  بار
. دی زدیز  ب ردز دیی  زلد ل به عرض صم سارس  بارلردو دی عر سر  قییههر   ،ؤلفه
ط  ایر  ذ که یطدی قییه زس درشای  کامگرزاچار ز    ل ق  جدهری  یزببههدار 

هیر  دزل یی ط    ذرزشرده دی عرصیه   هر  طزقع ذرف ر سارس   اآا بر دی پ 1«لاز »
 و  .1929عزشز و ) شی  زس  سرد آرر   هر ِ پا  ز  پرشرا جاگ لریجی ز  سرو

هدیرز  بیر تیال  آیز  بیرز       ودفرذ ط تأثارذرزی  مط زفززش  دز،ا پکر(. لاز  88
قیییه ز  آتالد ایک   ثقلِ ،رکز  زد قروِ ۀیط  زشی سر،رددایو یط به هر  دذردشسی زشجردِ
تیرزا   تر جرشی که ،ی  یز بام ر برجس ه کرد  زس حر ۀ یزهبرد  زشایطپرسافاک به 

عایرزا کمیری     چیار بیه  جدهری  ل ق  ز  ط دزدس  2«،دجز »زشر طضدا  یز شک 
 (.80 .  و1920و یجر،  ریا)یفاع ط بخ  کرد ردش 3«آشای »

دی ترصا، زد قیرو آیز  ،رکیز ثقیل     4«زشایطپرسافاک»زس  که زصبال   ذف ای
زلد ل ز  حر ۀ زقاردرس زط س به حر ۀ زقاردرس هایی بیه کیری     سارس  ط ز،اا  بار

حییر ۀ  کایی اژئرپ ،رقدایی   ه ل ییرظبیی(. 968و  . 1922یطد )شییفادیو  ی،یی
ز  ،هیم دی   بردی ،ابقیه  آیز  داز ز  آا در  ،ی -عارزا های برزشایطپرسافاک که برلی 
هر  زقاردرس هایو ررب ط ،رکز زقایردرس    ،ار زس  که آب  ج رزفار   شس ی کرۀ

درحاییم زدیییطدز  یز شییر،ل  دی،جدیر  آیز و دیشرهیر  ،ییرتباِ ،اییرا دط زقاییردرس ط  
زسی  کیه    شیی   ماتقسی ابقم ،رکری به سه بخ ِ رربیو ،رکز  ط شرقی شرد. ، ،ی

آیز ِ ،رکیز  کیه    -. هایدهر زهدا  بام ر  دزی بخ  ،رکز  دسب  به سرشر بخ 
دهی شر،ل دیشرهیر ِ پارز،یراِ    ۀ زقاردرس های ط آیز  یز پرش  ،یدهای زیتبرطبخ  
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و 1922پیریو   ع یه  زدیطدز و دیشر  چار جاربی ط دیشر  فا ا ار زسی  )یکربایرا ط  
 . 118.) 

فییزسیارا  و رایزهبرد  هدچایار کمیریهر  ،هدیی هدچیرا چی      مزشر ،ابق
عیالط  بیر ،یرزید ،زبیری      .دی لرد جر  دزد  زس یز  زشرده ،  ی ط  یطساهو ژزپر

ط  ل رظ زق صرد  شدایی زشیرده ،  یی     ترشر کمریهر ز  قر برشی ترجه دزش  که 
 پیا   وط طش ایر   یو کیر  جایرب  یو کر  شیدرل  راطسو هایچاردظر دظر،یو  ز  طژزپر 

هر  جهرا دی زشر ،ابقه حضری دزیدیی   زیت  رشتر کمری دزیز  بزیگ 12کمری ز  
(Sahu, 2014, p. 551) .هر  زق صیرد  دایز بسیاری  ز  کمیریهر       به ل رظ شرلص

سیر ،را ، یل    زدسردیِ مهر  ترسد دی جیطو شرلص زشایطپرسافاک یزهبرد  ۀحر 
و کمیریهر  زشیر ،ابقیه    دیطزقعزدی.  ترجهی یز تجربه کرد  قربل هر  ف ،  ی پامر
سی  کم صیاد ی ط   هیر  ،ُ  ذیرزی  پرشیه   زدی به زدبرش  عظام ثرطه ط باایرا   ترزدس ه
. ،رفقای  دی پامیبرد سیرشع ترسیده دی ،ایرا کمیریهر        ،بردیه طی دیی  فارطیزده

طق دی زق صرد جهردی زشر ،ابقه به شکی ز  پرشرترشر ،ار زس  کهآسارشی سبب شی  
ههری ثرطه ط قییه دی جهرا ت قیی شیرد )عرزقچیی ط سیب ردیو      تبیشل ط کردرا

عرز،ل سبب شی  زس  تر چاار زههری ذیردد کیه دی    زشر ،جدر  (.12 و  .1921
فضر  پسر جاگ سرد ،رکز ثقل دیشرشیِ جهیرا بیه ،ابقیم زشایطپرسیافاک دی حیرو      

 شی زس .جر جربه
جدهری پامیار زشیرده    یئاس 1«بریزک زطبر،ر»بب شی س ذف ه پا جداع ،رزید 

 تیرجه  تدرکز ط  3و«سارس  ،هری»،بای بر  2«جرج کارا»و بر تأسی ز  دظرشم ،  ی 
سیر     دی یزسی ر  طیر  ط پایرد    ی. کایز به حر ۀ یزهبرد  زشایطپرسافاک ،دبرف 

رخ کی »دی پامار لیرد   رابرلالف هد رش و0211/1982سارس  ،هریو زطبر،ر دی سرو 
پس ز  لرطج  آا زشرده ،  ی  مک رشر جیشی  یز تباار ددرد که دی د اجدُ 4«سفای

 یبه آسار  جارب شرق رادارطهر  دظر،ی لرد ز  عرزدو تدرکز لرد یز ز  ررب آس
                                                                                                                                 

1. Barak Obama 
2. George Kenan 
3. Policy of containment 
4. White House 
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طزفیر   چار زهدا   ل ق  جدهری   و،هری یزهبرد پرترط برلببع دی  ،دبرف دزش 
چیرل   »دی زسی رزلار ز    0211/1982 سیرو  دی زطبر،یر دی هدیار یزببیهو   پایز کرد. 
 یزهبییرد  ،فهییر  چییرل . (152 و  .1922)طبرطبییرشیو  لبییر دزد 1«یزهبییرد 

یطسیاه ط سی س    هر  ذردیرذرا  زس  که دی  ،را 2«آلفرد ،کاایی»برذرف ه ز  ک رب 
تهیشیزه یز بیه کمیریهر     رشتر کرد که بزیگ چار یز دط قییه ، ری  ت قی ،ی 

زدیی. بسیاری     د کرجهردی به زشرده ،  ی  زیزئه دط  اگ آدگ رسرکسرا ط پس ز  ج
 عارزا دک رشر جیشی زشرده ،  یی   بر یزهبرد دی ، رفل فکر  ز  ،فهر  چرل  

 وفیریس   ل یا  حیر ۀ  زلظرهر پس ز  شک دهه حضری دظیر،ی دی   دی که ع یز  در  برد
ط  )دهمیار   ،دبرف لرزهیی کیرد   یشرق  راتدرکز لرد یز بر آس عدیۀ طزشاگ ر
زطبر،یر   ز آدکه پسر زس  که زشتأ،ل  دک م قربل وراب  رشز دی. (62 و  .1921بهرز،یو 

تاهر سارس  ،هیریِ جدهیری     دی کرخ سفای دزدو ده 3«دطدرلی ترز،پ»جر  لرد یز به 
 گایر  شیی  پاسیربق ط بیه زحد یرو ذردیرذرا      چار تضدا، دمیو ب کیه کدیرفی   ل ق  

(Mac Adams, 2016). 
 4«جیر برشییا  »شی دی  ،یرا  آ،رشکیر ذایر  ،قر،یره      ،رضیع زلب ه زشیر دیر  ز  

زس . دی هدار یزببیه   ،مرهی  قربل طضر  بهداز  جیشی زشرده ،  ی  جدهری سایئ
دی ،صرحبه بیر شیبکه    وسکرا کرخ سفای ربرشیا دی یط هر  زب یزشی دی زل اری ذرف 

طزشیاگ ر ط  ز  بار ،یر )  د   داس  ،ارقمه»زههری دزش :  5«سی.بی.زس»ت رشزشردی 
یقرب ی جی  دی پا  زس . یط  ،یر بیر یط  ترز،یپ     شرزطجرد   برپکر( برشیو 
بریسی ،رزضع دطل  برشیا حرکی ز  آا زس  که تفیرطه  دشگر  به بارا«. فرد دزید

هر  پامارِ ،س قر دی کرخ سیفای دی   چایزدی ،ارا دطل  ت   یهبر  ط  ط دطل 
و چار یز تهیشی  هر  قبل را دطل هدچدطل  جیشی داز  ط قبرو چار طجرد دیزید

. زلب ه تاهر تفیرطه دطلی  برشییا دسیب  بیه دطلی        کای ،ی ت قی آ،رشکرژیف برز  

                                                                                                                                 

1. Strategic rotation 

2. Alfred Makinder 
3. Donald Trump 
4. Joe Biden 

5. CBS 
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زلد  یی ط   بر ترکابی ز  دش  درسیو ،قریزه بیار  دی تال  زط زس  برز  زشاکهترز،پ 
شیی  یز دی قبیرو چیار     زقیز،ره هدرهاگ بر ،  یزا لردو زهیزف ز  پیا  طرزحیی  

یسی که دی کالا ،رضر  ت اار  یزهبیرد    باربرزشرو به دظر چاار ،ی  عد ارتی کای
حرو ،دکر زس  بیر ترجیه بیه    شر ز بردی یطشکردهر  دط کمری زشجرد دخرزهی شیو 

هر  فکر  ط عقایتی دطل  برشیاو به ل یرظ تیرک اکی ت اایرزه ژیفیی دی      ذرزش 
برشییا   هر  ،یشرش  تهیشی چار ز  سر  دس گر  دش  درسیی ت ی  هییزش     یط 

 صریه پرشرد.
سیرلارا زلایر    دیچار  دی قِبرو  دی دگرهی ک ی عدی  یزهبردهر  زشرده ،  ی 

سیای یزهبیرد    »چار دی   .،مرهی  زس  قربلدی لالو زسارد ز،اا  ، ی زشر کمری 
شی  بیری ط دی    2«آ،رشکرلالصه یزهبرد دفر  ، ی »بری  دی  99 1«آ،رشکرز،اا  ، ی 

عایرزا   ذرف یه ط ز  آا بیر   بری ،خرطب قیرزی   11 3«آ،رشکر ز  بر باای طضدا  هس ه»
. ،دار  سردۀ زقییز،ره زشیرده   (Golshan, 2018)ی  زس  ششرد  5«تهیشی»ط  4«یقاب»

، یأثر ز    آ،رشکیر تقربیل بیر پکیرو    شیر   دیر  یطشیریطشی   بیریۀ ر زس  که دیزش ،  ی 
 7«م ز  دزدشیک ،رز دی »که قرئیل بیه    6«،رشرشدر»هر  یزهبرد ِ زفرزد  هدچرا  ترصاه

 Mearsheimerزسی  ) برز  کا رو جدهری  ل ق چار  8«،رز دم ز  یز  دطی»جر   به

and Walt, 2016, p. 70).   دط زصلِ تقرش ِ حضری زق صرد و دظر،ی ط دش  درتایک یز
ز ِ لیرد دی برزبیر    سر ط حدرش  ز  ،  ییزا ،ابقیه   دی ،ابقم زشایطپرسافاک ز  شک

رزی دزد  زس . دی هدار یزس ر طزشیاگ ر بیر دسی     ق ،ریدترجهپکر ز  سر  دشگر 
ذرزش ر بر زل الفره سا ی ،ارا کمیریهر  ،ابقیه ط دی ،رح یم بدیی بیر حضیری       

هر  لرد ط پرطز  هرزپادر  دظر،ی دی دزدشکیی جززشیر ،یرید     هر ط  شردیشرشی کم ی
                                                                                                                                 

1. (National Security Strategy Of The United States Of America, 2017: 12, 18, 35). 

2. (Summary Of The 2018 National Defense Strategy, 2018: 3, 4). 

3. Review of the US nuclear situation 

4. Rival 

5. Threat 

6. John Mearsheimer 

7. Balance from near 
8. Balance from away 
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زل الفِ جدهری  ل ق چار بر هدسرشگرا زشر کمری ط هدچایار زسی قرزی سیر،ردم    
 دیطزقیع ی )طلی کر  شدرلهر  ،رشکی  به بهردم دفر  دی برزبر ترزدرشی 1«ترد»،رشکی 

چیار( دیصیید دسی اربی بیه زهییزف       ل ق  بر دزیدیذی دی برزبر جدهری   هیف بر
 (.121و  . 1925آبرد  ط دیجو  دطل   زس  )برقر   زعال،ی ط زعالدی لرد برآ،ی 

دی  کیره زشیرده ،  یی    ۀ پکر دی ،قربیل ت ر کاای ، رز ایطشکردهر   بریۀدی
دردای هر دطل  هکالا چار  ترزا زههری دزش  که یزهبرد آطیدذر  زشایطپرسافاک ،ی

 آا کمیری زسی    یزهبیرد  دشگر  ، أثر ز  تجریب تریشخیو ،ارفع سارسی ط ، اا 
کالا لرد یز بیر ،بایر  سیه     یزهبردهر  چاای(. 109و  . 1922پریو  )یکربارا ط ع ه
حفظ دظم دزل ی ط زفززش  قرب ا  دطلی  دی  ( 1 :زدی دزد  شکل هم ، ری ،رتبا بر

دفر  دی برزبر تهیشیزه لریجی ع اه حرکدای    (0  هر  دزل ی ،رزجهه بر کمدک 
عایرزا شیک قیییه     کسب ط تیزط  تأثارذرزی  ژئرپ ا ایک بیه  ( 9  ، ی ط سر ،اای
 (. دی هدیار لصیر  دخبگیرا سارسییِ    680 - 689 و  .1922بزیگ )لضر و 

دی آطیدذیر    زشیرده ،  یی   دی ،قربیل   ذرزشرده ی یزس ر  زتخرذ یطشکرد ترز اچار د 
 .زدی ترجه قرزی دزد  دزل ی ط لریجی یز ،رید ۀو دط حر زشایطپرسافاکیزهبرد  
 چیار  ۀ دزل یی  ، یرز ا کاایی  هر  یطشکرد  ترشر حر   ز  ،هم 2«ب رزا ترشرزا»
  ،یرا پایرط   زدقیالبِ    ز  طلر ِ دخبگرا زشر کمیری زسی     ترجه ،ریدکه  برد 

تیأثارزه   ط،رضرعره دی شیرد آسیار بیرد      رشزترابرزدگ چار ترکارا شکی ز  ب  
 دزشی ه زسی    چیار ط زشیرده ،  یی     ل یق   جدهیری   ،هدی بر یطزبا دط کمری 

دیصیید   ترشرزاب رزا پرتر پکر دی  (.165: 1929ط زسددا یو  یسال، راپ  )زیررزدی
برآ،یی   قبرو  هر  قربل عارزا سارس  هدسرشگرا بههر  لرد به  دشک ه کردا سارس 

طزید  بیر طزشیاگ ر   رابرز  لرطج ز  شیرد آسی  یز  فمریهرشی ز  زشر یهگری تر زس 
ز،اا ییِ   -پس ز  ب رزا سارسی  .(Brzezinski and Mearsheimer, 2005, p. 146) کای

چیار   ل ق  دط،ار ،ب   دی حر ۀ دزل ی زس  که جدهری   زق صردترشرزاو ،قرلم 
 .(Buzan, 2014, p. 235) دگرد به آا ،ی ترز ا بخ عارزا یطشکرد   به

                                                                                                                                 

1. TAD 

2. Taiwan Crisis 
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ز  عیرز، ی  هیر  زق صیرد     سرلارا زلار زفیززش  ترزددایی    دیبه باردی دشگرو 
عاییرزا زبییززی  کریآ،ییی دی یزسیی ر  ،قرب ییه بییر  کییه ،قر،ییره پکییر ز  آا بییه زسیی 

عیالط  بیر    زدیی.  آطید ذار  حیزکثر  یز به عدیل   بهر  زشرده ،  ی  شیجر ردهاس
چار ط زشرده  ل ق  جدهری  برزدگاز دی یطزبا  هر  چرل  شکی دشگر ز  حر   زشرو
هر  زلار  دی سرو پکرلرد سبب شی  زس  تر  مدرب دظر،ی زس  که به ۀحر  ،  ی 
 .Chase et al, 2015, p)هر زد قرو دهی  زق صرد به سرشر حر   ۀترسده یز ز  حر  فرزشای

طیی چایی    شی  گرف حرصلزق صرد  شِ ی حر ۀ لریجی ط دی سرشم یشیز،ر د  (23
دی  ذرزشرده دی برزبر زشیرده ،  یی    چار برز  زشجرد یطشکرد ترز ا تال  و دهم زلار

هیر    ترشر زشر حر  چای حر ۀ لر و ددرد بام ر  دزش ه زس   تر جرشی که ز  ،هم
زلد  یی )بردیک    بیار  ،یرلیِ تأسیاس دهردهیر     (3)و«یز  -کدربای »ترزا به ک رشیطی  ،ی

ذرزشییو ذسی ر  یطزبیا بیر      ترجه لر  بیه ،ابقیه   (4)ترسده  شرسرل  آسارشی(و
هدردای ذرط  برشکس ط سیر ،را   درشر ددیِج هر ِ زئ الففییزسارا یطساه ط زشجرد 

 هدکری  شردگهر  زشری  کرد.

 های پژوهش وتحلیل داده و تجزیه ها افتهی .1

یشیز  ط بایرا    تیطشرو تاظامو شیرلرد   فرزشایشر،ل  وهر  پژطه  دزد  لاطت   هشتجز
ذایرو     دیهمو ،بهمو طق فرزشایو شی   آطی جدعهر   ،دای شر ،فهر  زدبرهی ز  دزد 
ذایرد ط   صریه ،س قام شر به یط  لبی زدجر  ددیی  ،ُب کرزده ط فرشبای  زس  که به

هیر    دزد  طت  ایل  رو تجزشیه یطشر ط آشکری داس . به باردی دشگی  طرشقم آا چایزا
هیرشی   ت قاقِ کافیو تالشی زس  دی یز  زبرز  دظر ک ی دی لصر  یطزبا بار طبقه

و دی ذف یه  پیا   کای. ، أثر ز  ،رزید یشز  ،ی هر که بار  شک تئری  یز شرلرد  ز  دزد 
هیر  ،سی خرج ز  یط  ساریشردرشسییِ     و بیرز  زسی فرد  ز  دزد   زشر پژطه لالو 
هیر ط    . یط  ،زبیری ضیدر زیزئیم ترصیا،      شیی  زسی  رای ذ بهیر   (GBN)کافی 

پژطهی دظایر    ،را ز  سرشر زبززیهر  آشای  هر  بیشلو بر زس فردۀ هم تصرطشر  ز  آشای 
طذرهر  یزهبرد و ،ازذرد لبرذیو دلفیو پرش  ط پیرش  ، ابیی ط ت  ایل     ذف 

یطد. ، یأثر   ،یی  به شدریپژطهی  هر  آشای  یطدیهرو شکی ز  یطدیهر  جر،ع دی یط 
 و تصیرطشر   پردز رشسیاری شی ز  یط  جیر  بهیر  کرش  شی  زس  بیر   زشر ز،روز  
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هر  ،دکر ط ،  دل ز  تهیشیزه ز،اا ی یقرب  طزشاگ ر ط پکر دی  یطشر ز  آشای 
ضیدر زسی خرزج یطدییهرو    دی زدز،یهو  د ط ذردحر ۀ یزهبرد  زشایطپرسافاک ترسام 

هیر  ،سی خرج ز     ط دزد ط عرز،ل ک ای  ،یؤثرو ،  ارهیر    هر  اعی  قبدیطشیزدهرو 
دی ، یاا ز،اا یی    شیی و طت  ایل   هیر تجزشیه   هر ط پرسمیار،ه  ،رطی زدبارهو ،صرحبه

 .دزد  شردزشرزا تددام  زسال،ی  جدهری  
 : شارسرشی ،رضر  شر تصیدام زصی ی  دی زشیر یزببیهو ،رضیر        ذر  دخس

ط تباار یطشکردهر  طزشاگ ر ط پکر دی حر ۀ یزهبیرد  زشایطپرسیافاک   »پژطه  
 .زس « تأثارزه آا بر ،ارفع جدهری  زسال،ی زشرزا

 : شارسرشی ط ،برلدم دارطهیر  ک ایی  ،یؤثر دی بیرط  تهیشییزه ط       ذر  دط
ط چار دی ،ابقه زشایطپرسیافاک   زشرده ،  ی هر  برآ،ی  ز  تقربل شر تدر،ل  فرص 

  دی زشیر ،رح یه بیر زلگیر     ،سی خرجِ   هیر  ذززی بر ،ارفع جدهری  زسال،ی زشرزا  
«STEEP»1 زدی شی  ،رتب. 

 : شارسرشی دارطهر  پامیرزا دی   ،اظری بهشارسرشی دارطهر  پامرزا   ذر  سر
هیر  دادیه    هیر  ،صیرحبه   کالا ، ااو زب یز بر زسی ارد بیر زدبایره ت قایق ط شرف یه     

هیر    هر زحصر ط سی س دی ،دیرض قضیرطه ذیرط      سرل ریشرف ه فهرس ی ز  پامرزا
 ذرف . کردردی ط لبرذرا ز،ر قرزی

 
نیروهایپیشراندرکالنمحیط.3جدول

 ذاری تی س ه   ،   نم س   یشآ  آسشای در ق  ب س ت    همک ری و نهه ی،  ی  نه د  ایی  نطقش  حور س ت   پیهی ی  واتنۀ  1
 تح ی  راهب د چ هآ  ش آسی ی واونهتن  ش جه آسی  و صن وق را  ا  یشم 

 ای نطقشیی    ا چن ج نبشاتخ ذ رویک د  5

ش    تضمین تأ ین ا نی  ان ژی، ت  ر  تس یح   و  ق     ش جه تالش   ای نوس تی، توسعش و  ست ش توا  نظ  ی  3
 رو ه ی احتم  یِ پیآ   ح ا 

 مپیم پکن و نم یشه   اکسپوی چین(ه ی چینی ات ط یق دیپ م سی هوومن  )ا  تأکی     ق ر  نه دی و  س  سن  4
جزی ۀ    نسبی حوتۀ راهب دی این وپ سیفیم، ات ط یق ای  د جو نظ  ی و تقوی  ت  ر  اس حش در  نطقش )وبشک هآ ا نی 5

  نطقش    اد  ی حم ی  ات ت یوا  ک  (، تأکی     دکت ین کنت   چین و حضور نظ  ی  یشت  در
 کی نگ و دری ی چین جنو ی(    سینط ب ه ی فش ر    پکن )ت یوا ، ج ایی  نوا  اه م  ش تا چ  آتم کز     ن طق  5
 ا م  ی ای و  ین اتخ ذ راهب د دوج نبش و چن ج نبش در روا    نطقش 5
  نوا  ستو  سی س  و اقتص د نگ  شف ه  ش    دتوجش  5
  ث  ش نی وی  ح ک ق ر  پ ی ار  ش   د جمعی   5

                                                                                                                                 

1. Social, Technological, Economical, Environmental, Political 
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 را  - ۀ کم  ن  ه  پ وژ 15
 پیم   ای در ت  ر     کشوره ی هم ارت  ب د ش نوا   ت ویج یوا  و رنمینبی  ش 11
 ه ی دیپ م سی اقتص دی  ی ی  ؤ فشرد 15
 تع فش    ک اله ی وارداتی چینی( اتخ ذ راهب د جنگ اقتص دی )تح یم و 13
  نوا  پ ونۀ آوید چین  ژی پکن  شته ی  ا نی  ان 14
  وا د ق نونی و حقوقی 15
 حقوق دری ه  15

 
 : فهرسی ی ز   تاظیام  هیرو   شارسرشیو زس خرزج ط تداار ط ا عی  قبدا  ذر  چهری

دی جییطو   زشر بخ د رش   .هر ط عرز،ل ک ای  دی ،درض قضرطه لبرذرا پامرزا
 آ،ی  زس : 0
 

و«اهمیت»هایمؤثربرروابطواشنگتنوپکندرمنطقۀایندوپاسیفیکبراساسعدمقطعیت.۲جدول

«عدمقطعیت»

1 
را ،   نم توسعۀ تی س ه  آسی یی،  - ،  ه  پ وژۀ کم  ن «CIPS»ه  و ا تک ره ی نوینی همچو :  چین ات ظ فی   ی ی  ه  

 یی و تح ی  راهب د چ هآ  ش آسی ی واونهتن  ا ج نبش مراهب دی چ هۀ دو  نش و     ش جه   ق   ش    ی
 چین ات سوی ای ال   تح   تزای  ا زاری   ای تح ی  ق ر  رو ش   شو      د ان ژی  تب ید 5
  ن طق راهب دی ات جم ش غ ب آسی  اقتص دی واونهتن و پکن ات  نطقۀ این وپ سیفیم  ش س ی  - س ای   ن ت    سی سی 3

4 
،  نگیک نیس ط ب   ییج اک  ،  وضوم ت یوا ، تب ، جزای  دری ی چین جنو ی و    یجز وبشاستف دۀ ا زاری واونهتن ات  ح ا  

 چین شی  ی فش رقوه ی  اه م   نوا  ش

5 
تضمین ا نی  ان ژی و  ه ف   ای ات ط یق اتخ ذ راهب ده ی دوج نبش و چن ج نبش  تالش پکن در جه    ق اری ا نی   نطقش

 5535و  5555 افی همچو  س ه  چین دستی  ی  ش اه

5 
ای هود ات ط یق دکت ین کنت     تعه   نطقش ای چین    همک ری  تح ا  در جه  کنت   اق ا     نطقش تالش ای ال   تح  

 چین

5 
 ست س تی و تعمیق  ه ف   ا م  ی  ای و  ین تأکی  و تم کز  یشت  دو کشور    راهب ده ی دوج نبش و چن ج نبش در روا    نطقش

 ای و جه نی هود  نز    نطقش
 و  اقتص دیو ت اوم ر دستی  ی  ش ثب     ه ف افزایآ اهمی  تضمین ا نی  ان ژی  5

 
 :هر  اقبدبر زسرس ذر  چهری و عی    هر  ک ای  تداار عی  قبدا  ذر  پاجم  

 بیر زهدا  تداار شیدی. به هدار ،اظری ط   احتأثار ط هم ز    احک ای و هم ز  
و بیر  شیی   شیشارسیر   ،هم هر  اقبدترسام چریچرب شر فضر  ساریشرو عی   هیف

عی  قبدا  ،یرید زی شیربی لبرذیرا قیرزی     زسرس دط ،داری دیجه زهدا  ط دیجه 
 آ،ی  زس : 9ذرف  که د رش  آا دی جیطو 
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«عدمقطعیت»و«اهمیت»یشدهبراساسبندرتبهیکلیدیهاتیقطععدم.1جدول
 وقوم جنگ اقتص دی و ت  ری  ی   جمهوری ه ق چین و ای ال   تح   1
 واونهتن - ین روا   پکنا زاری  ؤث  در تعی   ش   د ان ژی  و   دیتب  5

 
آ،یی  زسی و بیر زسیرس دظیر لبرذیراو ز  ،ایرا عیی           9که دی جییطو   ذرده هدرا
طقر  جاگ زق صرد  ط تجری  ،ارا جدهیری    و دط عر،لشی  شیشارسر  هر  اقبد

 -زبززی  ،ؤثر دی تداار یطزبیا پکیر     بهزدرژ    لشتبیط  ل ق چار ط زشرده ،  ی 
باربرزشرو ،رترشس ساریشر     ک ای  زد خرب شیدیهر  ابدقعی   عارزا بهطزشاگ رو 

دی ،ایرا لبرذیرا    شیی   عشی تر   ک ای  که ز  پرسمیار،ه  هر  اقبدبر زسرس عی  
 .زس  1،بربق شکل  ویشزس خرزج 

 

 
درمیانخبرگانشدهعیتوزیکلیدیپرسشنامههاتیقطعماتریسسناریوبراساسعدم.3شکل

استخراجشد

 
 :ت  ال یطزبا ع ّی ط زی شربی ،اززا یطزشی سیاریشرهر  دگیری  شیی     ذر  شمم  

کرش  شی تر برطیپرشر  ساریشرهر ز  زشر ،رح ه به بدی پارسی ه بیر    دی زشر ،رح ه
قرزی دزش ای ،رید زی شیربی قیرزی    کری کدک لبرذردی که فرد  شر ذرطهی دی جرشرا

اینسناریوبهمعنایناتوانی•
چینازتضمینامنیتانرژی
ودرنتیجهتداومآهنگ
.توسعهاقتصادیخوداست

اینسناریوبهمعنای•
پذیرشنظمنهادینۀمعرفیاز
سویواشنگتنتوسطپکن

.است

اینسناریوبهمعنای•
تواناییچیندرتضمین
امنیتانرژیدرجهت
پویاسازیاقتصادیخود
.درمقابلواشنگتناست

ابزارهایبهتوجهباچین•
ونوینبانکی-ملی

کهچندجانبهایراهبردهای
استقادرگرفته،پیشدر
متحدهایاالتسیطرهتا را
روبهروژرفیچالشهایبا

.کند
اژدهایزردبر
فرازقلعهعقاب

یاسمنآبی

اژدهایهمراهاژدهادرسیاهچال
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ط  (6)«آ ،را تردل برد»شر  (5)«پال لبرذی»زس  که دی زشر ،رح ه زدجر   ذف ایذارد. 
زیزئم یزهبردهرِ  پیژطه  بیر حضیری لبرذیرا ز،یر زدجیر  پیرشرف . سیاریشرهر          

 زس . شی  زیزئه لاتفص بهدی زدز،ه  رف هش ترسده
 :اظری بریسی ،ضر،ار  به   آ ،ردا ،رزضع پژطه  بر طر  پرس  ذر  هف م،

ز  یهگیری طیر     و دی زشر ،رح ه ،رزضع زب ییزشی پیژطه   رف هش ترسدهساریشرهر  
چه لرزهام کرد زذر زشر ساریشر طزقدا  پاییز کایی؟      زشاکهشی آ ،رد  شیهر پرس 
شی بیرز  ،قرب یه بیر ،سیرئل     کریهیر یزهزسی ؟ ط چیه     شیی   آشکریشی هر ضد،چه 

  زشی ی ردر،هتر بر زس فرد  ز  ب شیزح درلی برشی زدیشمای  شرد؟ دی هدار یزس ر تال  
هیر ز    یزهکریهرشی برز  تیطشر یزهبیرد ط سارسی    1«کرئس »ط یط  « ردابا فرض»

دی  هدچاار (7)د.شربر دظر لبرذرا زحصر   اهتکلرطجی پرش  ، ابی ط ساریشر بر 
بیردیو طیی ج سیره     هر  حرصیل ز  دشیی    زشر ،رح ه ز  پژطه و ساریشرهر ط دزد 
 شیی   زیزئیه  هیر   دشیذر بای   جدعس س  .لبرذیو ز  سر  لبرذرا هیف زلر شی

ز،اا ییِ درشیی ز     -زشجرد دیک ،می رک ز  تهیشییزه سارسیی     هیف برز،ر لبرذرا 
ط هدچایار   ط چار دی آطیدذر  یزهبرد  زشایطپرسیافاک  یطشکردهر  زشرده ،  ی 
هرو ز،کردره ط زح درده آشای  که برز  کمری پار،ی دزیدی  شارسرشی ط تداار زطلرش 

: زس زحصر شی   هر زشر دس ریزلددلو برذززیشی هر   به دمس  ترجه. بر زدجر  شی
( درئل آ،یا به ت  ا ی جر،ع ز  ، اا لریجی تداار تهیشییزه ز،اا یی درشیی ز     1

( ت  ایل ط زی شیربی هرفای  کمیری ط     0یطشکردهر  زح درلی طزشیاگ ر ط پکیر    
هیرو   ( سارسی  9هر  یزهبرد  برز  یطشیریطشی بیر تهیشییزه پیشییزی شیی         ذزشاه

صی   سیاجی سیاریشرهر      ،اظیری  بیه یزهبرد . سرزدجر   هر  یزهکریهر ط ترصاه
هیر  پیژطه     دط درب و شرف هدی هرو  دگری  شی  ط زی شربی یطزشی ط ،ابق ع ّی آا

هیر  دهیرشی صیریه     دی زل اری لبرذرا هیف قرزی ذرف  ط ز  زشر یهگری بریسی
 پرشرف .
 :یشرهرو پس ز  ل ق سیار    دی زشر ،رح ه2«دمردگرهر زد خرب پا » ذر  هم م

                                                                                                                                 

1. QUEST (The Quick Environmental Scanning Technique) 
2. Leading Indicators 



 3011پاییز♦1شماره♦31سال♦روابطخارجی554

یشیززا یز دی پیرش  جرشیرا یطدییهر ط      کیه بردر،یه   دییشی شی زسی خرزج  هیر  شرلص
بر ،ارفع جدهری  زسال،ی زشرزا کدک  هر آایطشیزدهر ط چگردگی تأثارزه زح درلی 

بیه     ،ربیرط هیر  شرلصد. دی هدار یزس ر ط دی پرتر ج سره لبرذیو کرلرزهای 
ر بارطا کمای  ط س س به قضیرطه  ز  ببر ساریشرهر ط یطدی ، درشز هر ساریش هر آا

 ی.شلبرذرا س رد  ط دی زد هر  ساریشر قای 
 :زدییز  ک یی دی قرلیب     چمیم   زدیز هر  ک ی پژطه  ترسام چمم ذر  پرشردی

ط چییار دی ،ابقییم  هییر  ،رجییرد ز  یقربیی  دط کمییری زشییرده ،  ییی  ،ب ربایی 
ط  ذمی  ا زحصیر  سر   ،ارفع جدهری  زسال،ی زشرز امااهب،اظری  زشایطپرسافاک به

 زیزئه شی  زس : 1جیطو دی ،درض قضرطه لبرذرا قرزی ذرف  که د رش  آا دی 
 

عنوانمطلوبیت.0جدول
 در  نطقۀ غ ب آسی   ش سبب رق       پکن در حوتۀ این وپ سیفیم ک هآ حضور و نفوذ ای ال   تح   1
  صۀ ا نی  ان ژیارتق ی وت  جمهوری اسال ی ای ا  در رویک د   وکی چین در   5
 پکن - اقتص دی ته ا  - توسعۀ روا   سی سی 3
 افزایآ حوتۀ کنشه ی جمهوری اسال ی ای ا  در آورد    راهب دی غ ب آسی  در   ا   نی وه ی نی  تی واونهتن 4
 ضوی  دائم ای ا  در ا م د و  وافق      ای و  ین ه ی سی سی و دیپ م تیم پکن ات ته ا  در نه ده ی  نطقش افزایآ حم ی  5

 س ت    همک ری و نهه ی
ات ط یق تغیی  تم ید پکن  ش « سوئیف »ی هود ات چ هۀ دالر س ت ه رجدستی  ی جمهوری اسال ی ای ا   ش رو  اقتص دی و  5

 «CIPS»سی سی ک د  ارت هود در قب   ای ا  

 سناریوهای پژوهش .0

طه  بیه شیر  ذشیل قربیل     و ،مرط  سیاریشرهر  پیژ  ذف ه پا  پس ز  طی ،رزحل
   زس :بای باترت

 (8))بدترین سناریو( 1یاسمن آبی .0-0

عارزا شک قییه دی حرو صدردو بیرز  تییزط  یشیی     دی لالو زشر ساریشرو پکر به
ط تیأ،ار ط تضیدار ز،اای      س زصریه یط زفزطا دار ،ای زدرژ   زق صرد  لرد به

سیر  ِ ترسیدم    بامیااه  به شکی ز  زیکرا ط شرطط زسرسی حفظ ط  از پ  ابزدرژ  
شی  زس . دیبریۀ بیو ا  ط بقر  دظر  سارسی زشر کمری زق صرد  ط حفظ ،مرطع

                                                                                                                                 

1   Blue Jasmine 
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چار به زقییز  یزهبیرد  لیرد ،بایی بیر درسیر  ِ دظیر،ی ط        و تضدار ز،اا  زدرژ 
ط تدرکز بام ر  بیر ،ایرطق    عدق بخمای  بخ   آ زدترسدم دارط  دیشرشی زیت  

ارقمیه دی دیشیر  چیار جایربی ،دبیرف دزشی ه       ،س دی ب رزا ،ردای جززشر ،رید ،
پیرشر ط شیبکم تر شیع     ز  لبرط دیشیرشی آسیاب   ودسب  به ذرش ه   هدچاارزس 

زدرژ  ،ابقم یزهبرد  ررب آسار ز  ،سار تاگیم ،ردکیر ط زقایردرس هایی ، رفظی       
تر  یز به ،اصم ههری یسردی  زسی . پکیر دی یزسی ر  تضیدار      ط ذس رد  ترشیشی

ط ترسییدم  ذرزشییی چایجردبییهطرشییق تقرشیی  ط تدداییق یزهبییرد ز،اایی  زدییرژ و ز  
بس رسر   بیرز    دیصیدهر   شربارشی  ذرزی  هر  تجری  ط تیزط  سر،رشه هدکری 

زس .  برآ،ی ط آسار  ،رکز   فریس  ال ذار  ز  لبرط زد قرو ذر  ز  حر ۀ  بهر 
دفی   شیرک  ، یی   »هر  دف یِ دطل ی هدچیرا   عالط  بر زشرو چار دی کاری شرک 

ز  هرفا   3«شرک  دف  ، ی دیشرشی»ط  2«شرک  دف  ط پ رطشادی چار» 1و«چار
بخ  لصرصی )برز  زحرلم ،سئرلا  ط ،دردد  ز  زشجرد بری حقرقی ط ،سیئرلا   

 دی یزببم بر کمریهر  هیف بهر  جُس ه زس .  از پ  اببرز  دطل ( داز 
 :زدی ز  عبریههر  یزهادر  زشر ساریشر  شرلص

 نشانگرهای سناریو شپی .0-0-0

  ط یژشیم   فیریس   ال زق صرد  کمریهر  حر ۀ  -زفززش  ت رکره سارسی
 صهارداس ی برز  زدزطز  زشرزا 

  برز  ت یشی یزببم لرد بر تهرزا  هدرزهی ط هدکری  چار بر زشرده ،  ی 

   تیزط  یشی زق صرد  چار دی پرتر تضدار ز،اا  زدرژ 

 یز   -   زبرشمم دیشرشی ط زب کری کدربایترجه ط تدرکز بام ر بر یز 

   اربع عرضه ط ،سارهر  زد قرو زدرژ  ، ار  سر تال  دی جه،   

 .کره  پ کردی ،رزطدزه زدرژ  زشرزا ط چار 

                                                                                                                                 

1. CNPC 

2. SINOPEC 

3. CNOOC 
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 خطوط اصلی سناریو .0-0-4

    هیر  زدیرژ  لیرد ددیرد  زسی  ط         ذزشایه سیر   ، ایر  چار ،بیردیه بیه
طشژ  عربس را سدرد و قبرو  و بهفریس  ال کمریهر  حر ۀ   ز  هرفا   از پ  اب

هیر  زس  صیرو    ز،ریزه ،  ی  عربی ط عرزد که ذلرشر عظام دف  ط ذر  ط فارطی 
 .جرشی ددرد  زس  زدرژ  رربی یز دی زل اری دزیدی بهر 

  هر  یقایب )زشیرده ،  یی و عربسی را      ۀ هرش سر دی رارکامگر ِ ،افی ط
ب ی ز  برقیرزی  یطزبیا یزهبیرد  ،ایرا     سدرد  ط یژشم صهارداس ی( ط دیک سی 

 .زشرزا ط چار به کره  ط ا زدرژشک تهرزا برز  پکر ،اجر شی  زس 
 ع ایه   هر  ،رلی ط بردکیِ ،جدرعم ریرب ط ،مخصیرً زشیرده ،  یی      ت رشم

ت یشی ترزا تهرزا برز  صیردیزه دفی  بیه چیار      ،رجبجدهری  زسال،ی زشرزا 
 .زس  م هذ

 اظری تیزط  یشی زق صرد  لیرد ط   یۀ چار به زدرژ  بهبر ترجه به دار  فززشا،
(و ،ییه  کرتر هدچاار به سبب عی  تدرشل پکر به یطشریطشی بر طزشاگ ر )دزقل دی 

جیر    ،بای بر جرشگزشای دف  ز  عربس را سدرد  به چار ز  پاماهرد زشرده ،  ی 
 .زشرزا زس قبرو کرد  زس 

 ًۀ جزئییِ زدیرژ ِ   کاایی  راتیأ، به شک  ، أثر ز  دگر  ب رکی چارو زشرزا صرفر
کااییۀ زدیرژ  بیه چیارو جرشگیر        ط دی ،قرشسه بر کمریهر  عرضیه چار بیو شی  

 .تر  یز زحرز  ددرد  زس  در و ،رزتب به
  پکیر ط     ،ایرا هیر  هدکیری   حیطدطث ریط چار  در  یطزبا زشرده ،  ی
 .ه زس سرل ،مخص  زدرژ  یز دی  ،اامتهرزا 
 ۀ کدربایی  ،گیر پیرطژ  زلد  یِ جیشی  یز دی چریچرب  بار سر   چار یژشم- 

یز  دی یزس ر  درئل آ،یا بیه زهییزف دش  درسیی زدیرژ  لیرد ددبیرو کیرد  زسی          
 .یز  برز  ،ددری  درشر حکدرزدی جهردی( - سر   زب کری کدربای )هرفا 
    چار ز  طر  پ کردیِ طزشاگ ر ،بای بر کره  طزیدزه دف  ز  زشرزا تبدای
 .ط طزیدزه زدرژ  ز  زشرزا یز به کد رشر ،اززا ،دکر کره  دزد  زس کرد  
 ایربعِ عرضیه ط ،سیارهر  زد قیرو      شکرد  ،رکرد ا اس یو زفززش  تایر  بر یط،
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 .،قر،ره پکر طزقع شی  زس  ،ریدترجهزدرژ  
      به دلال ضد، دی حفره  ز  تردکرهر  دف ی ط طیطد بیه جایگ دی دیشیر

زتصیرو دیشیرشیِ    هییف  بیر ،ردکرو یز  زبرشمم دیشرشی یز  چار جاربیو پکر دی تاگم
 .قرزی دزد  زس  ترجه ،رید  از پ  ابچار جاربی به دیشر  ،یش رزده 

 ی چار به سد  ،سارهر  جرشگزشر ز  زشرزا سرد شرف ه زس .طریک  به 

 های راهبردی برای تأمین و تضمین منافع جمهوری اسالمی ایران توصیه .0-0-1

 شیزیهر  یزهبرد ِ دطجردبه ترسا ،قر،ره عرلی دط کمیری دی ،قرلیم   زدجر  د
 زدرژ  

 ز  جر،ع بر ترجه به آشایۀ ،اربع زدرژ   تاظام ،فرد بردر،ه 

   زشجرد پاردی یزهبرد  بر پکر ز  طرشق زشجرد دزدا زدرژ 

  هر  بخ  لصرصی ط دطل ی دط کمری  ترجه ترأ،را به هرفا 

  یه. ذرزی ِ طرددی فارطی  ط زدجر  سر،رشهترراب پکر به زد قرو، 

 )بهترین سناریو( (2)اژدهای زرد بر فراز قلعه عقاب .0-4

دی پرتر زشر ساریشرو پکر ، أثر ز  یشی زق صرد ِ یط زفیزطا لیرد ط بیر زسی فرد  ز      
 1و«بیردکیِ فرز،یر   چیار    ساس م پردزلی  بیار  »زبززیهرشی هدچرا بردک برشکسو 

تیرز ا زق صیرد  دی    یز و یزهبرد -زب کری کدربای سرل ی ط ذرزی   شر هبردک سر،رش
کیرد   هر  یزهبرد  لرد قرزی دزد  ط سیدی   یز دی شدری زطلرش  برزبر زشرده ،  ی 

ط یب   ط ترسیده  ذرزی قرعی ذرز به بر شگر   پرشر ط ترسده زس  ز  شک کامگر قرعی 
ر  جیشییِ ،یرلیِ   هی  شر یزببهو چار ز  طرشیق زشجیرد دهردهیر ط یطشیه    زد. دی شربیو 

ز  ط جهیردی   چایجردبه ط تال  برز  تقرش  جرشگر  لرد دی دهردهر  ،رلیِ ،ابقیه 
دی ،سار تضدا، سرل ری ،رلی جهردی کرشای  زس  تر زتکیر  لیرد یز بیه زشیرده     

ط  کایی یز ،هیری   شیی زشیرده ،  یی    ذرز جردبیه  کش حرو رادیعکره  دهی ط  ،  ی 
جارب یز تقرشی  ددرشیی ط دفیرذ لیرد یز دی      -، درقبرً هدبس گی ط یطزبا جارب 

 زلد ل بهبرد بخمی. سبح بار
                                                                                                                                 

1. CIPS 
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، أثر ز  زشر زدگری  که برز  دس اربی به سرد بامی ر   دی دقبم ،قربلو زشرده ،  ی 
زفززش  قییه ط زس درزی هژ،ردی برشی یُقبر  تجیری  ط زق صیرد  دی سیبح     هیف بر

ط تیزط  هژ،ردیِ جهردی لرد ط داز بیر   زلد ل درکر  ذرزش ه شردیو برز  تثبا  دظر  بار
،ثربیه   قرزی دزداِ دقرط حسرس ط یزهبیرد  بیه   هیف برزحسرس تهیشی ز  جردب پکرو 

دطلی   بر زشر زسرس زس .  برآ،ی آا پرشاه آشال چارو دیصید ضربه  دا به زق صرد 
زس  تیر ز  طرشیق    ی اکرشطزشاگ ر بر ترکابی ز  زبززیهر  سارسیو زق صرد  ط دظر،ی 

تززشیی   سیر   قیییه یطبیه    بامااه دی ،سارکردا ، اا ژئرپ ا اکی شرد آسارو  درز،ر
صیریه ،قبدیی    دی پرتر شرزشا پیشیزیشی  به هر شیآ،رشکر. زلب ه ،ردع زشجرد کای چار

 ی کرد.ابای  ط ،قرلم کسر  تجری  داز زس فرد  لرزه ز  یزهبرد ت رشم ط تدرفه
 هس ای.ذشل  قرزی هر  یزهادر  زشر ساریشر به شرلص

 نشانگرهای سناریو پیش .0-4-0

 یز و یزهبرد چرلم دطذردهو  - زب کری کدربای«CIPS»    و 0202ط سیرل  چیار
 ترشر یزهبردهر  چار برز  زشجرد ترز ا تجری  بر زشرده ،  ی   عدی  ،ثربه به

    ت یشی یزهبرد چرل  به آسار ِ طزشاگ ر ز  سر  جدهری  ل ق چیار ز
ز  دی قرلیب   ، ری شر دهیردذرزشی ،ابقیه   ی هدچرا: ،رز دم سر ،راشهر طرشق سارس 

ذیرزی ِ  شرسیرل  آسیار ط     سر ،را هدکری  شیردگهر و آ.سیه.آاو بردیک سیر،رشه    
 صایطد یز  زبرشمم 

  ط بیرا   شی هدچیرا: تیرشرزاو جییزشی    ز چرل بر ،ارطق  تدرکز زشرده ،  ی
ر  قرزی دزدا لاز  زق صرد ِ زلمد ،اظری ت   کاردگ ط دیشر  چار جاربیو به سار
 چار 

  ز   ،ابقه ذرزشی چایجردبهترجه ط تدرکز بام ر پکر بر یطشکرد 

 ز  دی تجریه بر کمریهر  هییف   عارزا زی  ،بردله ترطش  شرزا ط یدداابی به
 ،اظری تضدا، ددی  به

 دی بر زی زق صرد  زشرزا  بایق یبچار به کامگر   لشتبی 

 یز   - زا دی زب کری کدربایزیتقر  جرشگر  زشر 

  پکر. - زق صرد  تهرزا - هر  سارسی زفززش  هدکری 
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 خطوط اصلی سناریو .0-4-4

     چار بر زس فرد  ز  زی هر  ،  ی ط ،مخصرً شرزاو دیصیید کیره  تیأثار ط
زسیی  )زیزئییم زلگییرشی جیشییی ز   برآ،ییی زلد  ییی  تضییدا، ددی دی ،بییردده بییار

 .ذرزی ( ر  چاایِ تجریه ط سر،رشهسر   ط تثبا  زلگره جهردی
 ت اایر   دیصیید زلد ل به سید  جایربو چیار     دی یزس ر  طرزحیِ ،رلاه بار

 .جه  سرل ری  زق صرد لابرزو حرک  کرد  زس 
  یزهبرد دیرز،ایِ زق صیرد  دی ،ابقیم زشایطپرسیافاک ط زدیزطز        زشرده ،  ی
 .د  زس ددرزلد  ی چار یز یدذار   بار

  هیر  طزشیاگ ر دی جایگ     هر  چاای شکی ز  ذزشاه ر ط بردکه ت رشم شرک
 .زس  کاردی برد زق صرد ِ 

 بیر زسیرس هِیرح      دزشی ه زسی  کیه    ،را سیدی   صریه ،رز   ط هم چار به
هر  لریجی برشی ط هیم بیه    ذرزی  ترکاب ،ارفعو زشی  ط قییهو هم ،ازبرا سر،رشه

 .ذرزی  دی لریج ،بردیه طی د زدجر  سر،رشه
 صیدرد    صرد  چار ،رجب زفززش  قییه دسبی زشر کمیری دیحیرو  یشی زق

قیرزی دزد  زسی  کیه ب رزدیی     زلد یل دی جرشگیرهی    یز دی عرصم بار آاشی  زس  ط 
ر زشی ی  د اجم چایار شیرزشبی   تر ددبرو کا هعال،ی لرد یز جسریزدزهیزف زعالدی ط ز

 ده ،  یی  کریذار  زبززیهر  قییه )ت رشمو تهیشی ط فمری( ترسا زشر زس  که به
 .تر ز  سرشر کمریهر تدر  شی  زس  دی ،قربل چار دشرزیتر ط ذرزا

  هیر  حقیرد بمیر ط قضیام تیرشرزا ط       کرشای  زس  ز  ،قرله زشرده ،  ی
هیر بیر    ط هدرز  کردا آابرز  فمری بر چار  ش عارزا کریه بر   لر کاگ به هاگ

 .یجرشی کا لرد بهر 
 شریز  ز،اای  سیر ،را ، یل ،  ییو دی      عارزا شکی ز  زعضر  دزئم چار به
کریه لرد یز یزشگرا دی زل ایری   وز  ،ثل ت رشم ع اه جدهری  زسال،ی زشرزا قضاه

طزشاگ ر قرزی دخرزهی دزد )طزشاگ ر دی هدیرز  سیرل ر چیار بیر لیرد دی ب ی        
 .بر ، یطدش  ،رزجه لرزهی شی( جردبه کهر  ش ت رشم
  زشجرد چیرل  بیرز  زلگیر      دیصیدیز   - ۀ کدربای،گر پرطژچار دی قرلب
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زقییز  بیه طرزحیی دظیم دیرشای دی       به هدار دلایل ط  برآ،ی ترسدم زق صرد ِ رربی 
 .زلد ل کرد  زس  عرصم تجریه بار

  ای کردا    زق صرد  کرشای  زس  تر برز  هزشاهسر  ،رز دهچار دی یزهبرد،
خییرل، عاییرزا کمیری ،  سارسی  چیرل  بییه شیردِ زشییرده ،  یی و ز  زشییرزا بیه     

 .یبردزی  کا ،ابقم ررب آسار بهر  م طزشاگ ر دیجردب کهر  ش سارس 
        هیر    بر ترجه به جرشگیر  ژئیرپ ا اکی جدهیری  زسیال،ی زشیرزا ط سارسی
ز و چار دی پرتر جاگ تجری ِ پیشیزیشی  ،اززا تجریه لیرد یز بیر    شیآ،رشکرضی

 تهرزا زفززش  دزد  زس .

 ین و تضمین منافع جمهوری اسالمی ایرانهای راهبردی برای تأم توصیه .0-4-1

  سرله  02عد ارتی کردا بردر،م هدکری  جر،ع 

 هیف ،قرب ه بیر فمیریهر     تاایذی زق صرد  ط تجری  بر چار بر زشجرد دیهم
 ،جدرعه ررب 

 یز   -دی دقمم کرشیطیهر  زب کری کدربای  لزط  بر تدرش، جرشگر  زشرزا 

 ط زصرو ک ی سارس  لریجی کمری  ترسام جرشگر  چار دی یزهبرد 

  طذرهر  یزهبرد و تجری  ط زق صرد ِ دطجردبه دی سبر  عرلی  پاگار  ذف 

  یصی زقیز،ره کامگرزا یقاب جدهری  زسال،ی زشرزا 

   تاظام ،فرد بردر،ه بر ترجه به آشایۀ حضری ز،اا ی چار دی عرصه سارسی  ط
 زلد ل  یطزبا بار

 سر  هدکری  زشرزا  عارزا طرف تدرش، چار به 

 ربار  ز  کردا تدر،اله فی دشه، 

  هر  دطجردبه دی حر ۀ ،رلی ط بردکی  ذس ر  ط تدداق سبح هدکری 

 هر  زدرژشک  ،ثربه چرزغ یز  هدکری  ،ایسر   زسارد برددس ی به ط دظر  رااتب
 ط لزط  عب، به آا.

 (12)چال اژدها در سیاه .0-1

که بر ترجیه بیه شیرزشا پیشییزی شیی  دی عرصیم        ذف ترزا  دی قرلب زشر ساریشر ،ی
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هر  ،خ  فی  ط جدهری  ل ق چار دی حر   زلد لو زشرده ،  ی  زق صرد سارسیِ بار
هدچرا تأ،ار ز،اا  زدیرژ و ،صیرف زدیرژ  ط یقربی  بیر سیر تصیرحب ،ایربع ط         

و ردیشرزشا کازدی. بار بر  هر  ژیفی ،رزجه ددرد  شکیشگر یز بر چرل  وبر زیهر  زدرژ 
ز   بیر هییف ج یرذار    عارزا قییه هژ،را دی فضر  پسرشریط و  به زشرده ،  ی 

  دی ،ایرطق  سیر  ،رز دیه ههری قییه هدساگ )جدهیری  ل یق چیار( بیه ددبیرو      
حیر ۀ یزهبیرد  زشایطپرسیافاک زسی . دی هدیار یزسی ر شکیی ز         طشیژ    بیه ،خ  ، 

درلی لرد دی جه  ت یشیی  یزهبردهر  طزشاگ ر برز  دس اربی به زهیزف زِعالدی ط زِع
تززشی جدهری  ل ق چارو زشجرد زِلالو دی تضدار ز،اای  زدیرژ  پکیر     قییه یطبه
ز،اا ِ زدرژ  پکیر ،بدیح    یترشر ددردهر  یزهبرد  که دی جه  ت یش زس . ز  ،هم

ترزا به کره  ز،اا  دسبیِ حر ۀ یزهبرد  زشایطپرسیافاکو ز    دظر طزشاگ ر زس  ،ی
جزشیرۀ کیر (و تأکایی     ط تقرش  تجریه زس  ه دی ،ابقه )شبه طرشق زشجرد جر دظر،ی
و حضیری دظیر،یِ بامی ر دی ،ابقیه بیر زدعیر        (Pivot of Asia)بر دک رشر کا رو چار 
 پادرا )ژزپرو هایطس را ط کیرۀ  هر  دیشرشیِ هم ذار  ز  قییه حدرش  ز  ترشرزاو بهر 

شیرشی چیارو تدرکیز بیر     عارزا ،  یزاِ ، دهی دی جه  ت یشیی ترسیدم دی   جاربی( به 
کاردیگ ط   ط بیرا سیار   هر  فمری بر پکر )ترشرزاو جیزشی عارزا زهر  به  ز چرل ،ارطق 

 -دیر   پکر ط ده یی  -ز  )ترکار   دا به زل الفره ،ابقه دیشر  چار جاربی( ط دز،ر
 ز،اا ی ز  آا زشری  کرد. -بردزی  سارسی  پکر( ط بهر 
 :دی ز ز عبریههر  یزهادر  زشر ساریشر  شرلص

 نشانگرهای سناریو پیش .0-1-0

        دی  زفززش  ،اززا ط سبح یقربی  جدهیری  ل یق چیار ط زشیرده ،  یی
 یزس ر  تصرحب ،اربع ط بر زیهر  زدرژ  )تضدار ز،اا  زدرژ ( 

  زشیی  تز هزس فردۀ زبززی  طزشاگ ر ز  ذززیۀ زدرژ  دی جه  کا رو قییه یطبی
 چار 

 تقربییل ط  بییرز فاک بییه آطیدذییرهی  حییر ۀ یزهبییرد  زشایطپرسییا  لشتبییی
 هر  زدرژشک چار ط زشرده ،  ی   دیذار 

   ی زدرژ  به سد  چار ز  طرشق زشجرد جر دظیر،ی  ربش راشجرتال  دی جه
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 دی ،ابقم زشایطپرسافاک ز  سر  طزشاگ ر 

 ز  چار  به ،ارطق چرل ۀ زشرده ،  ی  ترجه ط تدرکز طشژ  

  رفای  ،  ییزا ، دهیی دی جهی  ت یشیی      زس فردۀ حیزکثر  طزشیاگ ر ز  ه
 ز،اا  زدرژ  پکر.

 خطوط اصلی سناریو .0-1-4

 ترشر ،رضرعره ،ؤثر دی یطزبا چار ط زشرده ،  ی   ترشر ط حسرس ز  ،هم
کاردگ ط ،برح  ،رتبا بیر دیشیر  چیار جایربی      ط برا سار قضرشر  ترشرزاو جیزشی

 هس ای.

 ، ط  هر  زشیرده ،  یی    م ثقل کا به دقباربع زدرژ  ط ،برح  ،رتبا بر آا
 .ی شیال لرزهشبیتچار دی حر ۀ زشایطپرسافاک 

  هیر  زیتبیرطی چیار     رز لرزهی کرشای تر ز  طرشق قبیع شیره   زشرده ،  ی
 .ایکهر  تأ،ار زدرژ  پکر یز بر ،مکل ،رزجه  )تاگه ترشرزا ط تاگم ،ردکر(و یز 

  به چیار   ییسرد کدک  فریس یز ز طزشاگ ر کمریهر  حرضر دی حر ۀ ل ا
 .زدرژ  بر حری لرزهی دزش  دی  ،اام
  زشرده ،  ی و چار لرزهیی کرشیای تیر ز     هر رس اس بردی یزس ر  ،قرب ه  
یطسیاه ط جدهیری     راافییزسی کمیریهر  دزیز  ،ایربع زدیرژ  هدچیرا       هرفا 

 بردزی  ددرشی. بهر   از پ  ابزسال،ی زشرزا 

 تأمین و تضمین منافع جمهوری اسالمی ایرانهای راهبردی برای  توصیه .0-1-1

  بیه  کمیری  زفززش  صردیزه زدرژ   ،رجرد برز زس فردۀ حیزکثر  ز  شرزشا
 چار 

   ری طی  زددقرد قرزیدزدهر  ب ای،یتی که ،ارفع دط طرف )چاای ط زشرزدیی( یز بیه
 برشی  ه،سرط  دی دظر ذرف 

 ی لر  شیریز  ز،اای    طر زلد  ی ط به زس فرد  ز  کریه چار دی ،جر،ع بار
 سر ،را ، ل ،  ی  دی ،قربل عرضم زدرژ  به چار 

   هدرز  سرل ر چار بر لرد دی جبهم ،خرلفرا زشرده ،  ی   برز کرش 
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 سییر   شییرزشا بییرز  زد قییرو فاییرطی ِ چااییی دی حییر ۀ زک مییرف ط   فییرزهم
 زس  صرو دف  

 د برز  چار ز  لر زس فردۀ ز  عر،ل زدرژ  برز  زیتقر  جرشگر  ،ابقه 

  هر  لصرصی چار ط زشیرزا   تیطشر ط تاظام ،یو دط، ری  حضری شرک
دی سبح ،ابقه )تأ،ار ،رلی ز  جردب پکر ط تأ،ار ز،اا  آدرا ز  سیر  تهیرزا بیر    

 هر  ،رکز (  هدکری  دطل 

  ط دیشیر    فیریس   ال   ،یشرش  ط زد صری ز،اا  دیشردرید ِ راریذازل دی
 تهرزا چار جاربی ترسا چار ط 

   به یهبر  زشرزا(  فریس  ال ،مریک  چار دی ز،اا  دیشردرید( 

        مریک  زشرزا دی تأ،ار ز،اای  دیشیردرید  دی دیشیر  چیار جایربی )بیه،
 یهبر  چار( 

 دی حیر ۀ دیشیرشی دط      زشرده ،  ی ز فرز،ابقهشی ز  حضری  دز  ا،مرطع
 کمری 

  و زقاردرس هایی ط دیشیر    ریسف  ال برذززی  ،ردریهر  ،م رک دیشرشی دی
 چار جاربی 

 دی یزسی ر  ترسیدم ،اییزا دف یی     « سیاارپک »  ،جید ،رزکرزه بر راز سرذ
 شردآطیزا 

 .زحار  قرزیدزد ترسدم ،ایزا آ زدذرا ط شرک  ، ی دف  چار 

 (11)اژدهای همراه .0-0

  دی قرلب زشر ساریشرو دخبگرا چاای بر تأسی ز  تدرش، جیشی  که ز  دق  ط جرشگیر 
زدیو دی یزس ر  دس اربی به ترسیدم زق صیرد و بیر     لرد دی عرصم جهردی دی دظر ذرف ه

ز  یز دی قرلیب دش  درسیی    ذرزشردیه  ذرزشردیهو سارسی  لیریجی ترسیده     تدرشفی بیرطا 
به فضر ِ جیشیی حیرکم    بر ترجهو عبریه دشگربه   زدی زق صرد  تیطشر ط طرزحی کرد 

ط هدچاار دار  ،ُبیر  دی جهی     شیا یجهرد ایفرزشزلد ل ط ت   تأثار  بر سارس  بار
دی چایار   کیه به زشا زدی یسای  کسب ثرطه ط فارطی  کمریهر  رربیو دخبگرا چاای
صریه لرد، یری ط   جردبه به فضرشی زیتقر  ،ارفع زق صرد  ط دس اربی به ترسدم هده
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د  زلد لو هزشام  شرد  یز به زشر کمیری ت دایل لرزهیی کیر     بیطا ترجه به قرزعی بار
شیی زق صیرد  پرهایز ددرشیی. زلب یه      ذرز جردبه کددرشی که چار ز  ش ضرطی  ،ی یط رشز ز

هیر   هر  دش  درسی زق صرد  دی قرلب قرزعی بر   لابرزوو چاای گار  ،ؤلفهپاعالط  بر 
 صیریه  بیه دگر  یزهبرد ِ لر  لردو یزهبیرد دش  درسیی هرشیدای یز دایز      بر جر،ع

 زدی. ززشی لرد دی پا  ذرف هت به ،رز   برز  زیتقر  قییه یط
 :زس قرزی ذشل  هر  یزهادر  زشر ساریشر به شرلص

 نشانگرهای سناریو پیش .0-0-0

          تبدا  چار ز  سارس  شکی بیه ددیل ط شکیی بیه ،یاخ دی قبیرو جدهیری
 زسال،ی زشرزا 

  زشرزا ز  دیر  ط  تأثارپرشر  یطزبا جدهری  ل ق چار ط جدهری  زسال،ی
 زق صرد  پکر ط کمریهر  رربی  - سبح ،رزطدزه سارسی

 دگر  چار دسب  به زشیرزا بیر زسیرس ، رسیبره زق صیرد  ط      راذ شکل  
 دی برزبر زشرده ،  ی   یچرلمزشجرد ترز ا ژئرپ ا اکی ط ژئرزکردر،اکیِ رار

  زس اکرف چار ز  هدرزهی حیزکثر  زق صرد  بر زشرزا 

  دی ط زعدیرلی طزشیاگ ر     زعال،یو زعالهر رس ابرسهدکری  حیزکثر  پکر
قیییه   عارزا بهط دمرا دزدا لرد  کسب یضرش  زشرده ،  ی  برهیفع اه زشرزا 

 دزیِ ،سئرو  سهر 

   عی  تدرشل جدهری  ل ق چار به سارسی کردا زی  ، ی لرد دی ،یرزطدزه
 زق صرد  بر زشرزا 

 تاایذی  هر  رربی ط دطی  ز  برقرزی  ط دیهم ذرزش  چار به سد  قییه
 طزبا یزهبرد  بر زشرزا.ی

 خطوط اصلی سناریو .0-0-4

 ط بیر   یشی آ یبرددی  جردبه بر زشیرده ،  یی    چار دیصید یطشریطشیِ ،س قام ط هده
لرزهیی   زسرس یز  سر،ی که ترکارا برز  آ،رشکر سیربقه دیزشی ه زسی  دی کایری زط    

 هر  لابرزو به کامگر  لرزهی پردزل . زشس رد ط بر زسرس سا 
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 عایرزا   بایی  لرزهیی شیی کیه لیرد یز بیه       بر زشر زسرس ترتاب تدرشل چار
هیر  جهیردی یز    زلد ل به هده بمارسردی تر حسرسیا   دزی  ،سئرو دی دظر  بار سهر 

 دسب  به لاز  لرش  تق ال دهی.

  رجب لرزهی شی تیر هیر دط    طزبس گی ، قربل زق صرد ِ چار ط زشرده ،  ی،
 لرددزی  کاای. یز بر لبر ،رزجه ددرشی را،ارفدمکمری ز  تصدادره یزدشکرلی که 

 تاایذی زق صیرد ِ طزشیاگ ر ط کمیریهر  زیطپیرشیو یزهبیرد       بر ع م به دیهم
پرهایز  عارزا ،  ی زیطپرو ،ب ای بر ،رز دم در  ط  به کالا چار دی قبرو زشرده ،  ی 

 ز  تقربل ،س قام لرزهی برد.

   ، تاهیر   دیه  یزا زشیرده ،  یی   بر ترجه به هدگرزشی ،ارا طزشاگ ر ط پکرو
  و ب کیه ز کاای ،ی،ارفع کالا لرد یز دی جه  حفظ ط بسا یطزبا بر چار تدرش، 

 تقربل بر چار پرهاز لرزهای کرد.

  زشر فرص  یز دی زل اری پکر قیرزی   هدرزهی زق صرد ِ چار بر زشرده ،  ی
  سیاگار  هیر  هزشایه  ،  دل شییا  ،قربل طزشاگ ر ط زشس ردالرزهی دزد که بیطا 
 ی.ددبرو کا و ،ارفع کالا لرد یزآادرشی ز  یطشریطشی بر 

 های راهبردی برای تأمین و تضمین منافع جمهوری اسالمی ایران توصیه .0-0-1

 ای کردا زقییز  زح دیرلی پکیر     هزشاه ر هیفقرزی دزدا لرد دی ،یزی چار ب،
 برز  کاری ذرزش ر تهرزا 

 بر یقبر  برلقر  ط برلفدل چار )هایطس را(    ط بسا یطزبا یزهبرد راذ زیتبرط 

 ز  چار ط ،مخصیرً   ،ابقه دردرااپ همز  ز  پاردیهر  یزهبرد  بر  زشجرد شبکه
 پرکس را دی بایی ذرزدی 

 ز  لرد  زیتقر  دق  ط جرشگر  ،ابقه 

   اظیری   هیر  دزل یی بیه    پرشرسر   زق صرد  ط زس فردۀ حیزکثر  ز  هرفای،
 د  ط کره  دار  به چار هر  یزهبر کره  ضد،

  شرکر  یزهبرد  )فییزسارا یطساه( سر  ، ار   

 ی کمریهر  سریشهو عیرزد ط لبایرا   ز ِ زق صرد  بر هدرزه زشجرد ب رک ،ابقه
  ذس ر  دز،ام کامگر  ،ثب  دی ،ابقم ررب آسار. برز 
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  ها نوشت پی
ترزدایی   ار کرد  زس  که بر زسیرس آا ،یی  بری ،رقدا ی یز برز  پژطهمگرزا ،هیط  ،ز .1

شیی  دی شیک ،برلدیم     ذرف یه  بیه کیری  هیر    هر ط یط  هرو ،یو هرو طر  ، یطلرژ 
دهیی   به پژطهمگرزا زشر ز،کرا یز ،یی  دهای کهپژطهمیِ طزحی یز دی کاری هم قرزی 

هیر  ، فیرطه پژطهمیی یز دی قیرلبی ع دیی ط       ز  یط  آ،یی   دس  بههر   تر شرف ه
حیل   ط ، درقبرً دسب  به شیارل  ،میکاله ط یز    رشای،اسجم بر شکیشگر ت فاق دد

 (.9 و  .1922پایز کاای )،باای دهکرد و   به ر دیک،سرئل 

ری  ت قاق شر،ل پژطهمگرزدی زس  که دی حر ۀ ،برلدیره چیارو آ،رشکیر ط    جر،دم آ، .0
ط  دظیرزا  صیرحب فدرلا  ع دی ط پژطهمی دزیدی. عیالط  بیر زشیرو     کافاایطپرسشز

و سییر ،را فرهاییگ ط ز،ییری لریجییهکریشارسییرا شییررل ط بر دمسیی ه دی ط زیه  
طدیی  زیتبرطره زسیال،یو ط زیه دفیر  ط دشگیر دهردهیر ط ،رزکیز دطل یی کیه دی ی       

ی ز  ،رضر  ،یرید ،یزقیه آذیرهی دزیدیی ط دزیز  ،یییک      درع به  لرد هر  افدرل
 .  زس   شیراذ بهر کریشارسی زیشی شر دک ر  هس ایو دی زدجر  پژطه  

 Belt – Road)ی شیر هدیرا کدربایی ی یز      زب کری کدربای زق صرد  جیرد  زبرشمیم جیشی    .9

Initiative)  جدهیری  ل یق چیار      سایئی « اگاپ راجشی »ترسا  0219دی سرو
شرد. زشر طر   لریجی ط  شارل ه ،ی رس اسعارزا ددرد  پاماهرد شی ط زکارا به

شرف یم   دط سیر  ترسیده   زتصیرو کمری یز دیذار لرد کیرد  ط هییف آا    52تر  62
 تیر  عشسیر ط زیطپر ز  طرف دشگیر( ط کدیک بیه ترسیده      رفط کشز زطیزسار )چار 

زس . دطل  جدهری  ل ق چار ز  زشیر   شی  زعال کمریهر  ،ربار زشر دط سر  
زلد  یی ط حکدرزدیی جهیردی بیر پرشیه       عارزا ،یو جیشی ز  هدکری  بیار  ر طر  ب

و 1926پریو  کای )لیزق ی آ،از شرد ،ی ،امری ، ل ،  ی ط زصرو هدزشس ی ،سرلد 
.  06.) 

  ، د ق بیه جدهیری    Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)زشیۀ زشر بردک  .1
دی پکیر بیه ز،ضیر     0211تأساس بردک ،زبری دی سرو  در،ه تفرهمچار زس .   ل ق

ترطش  ترسده زق صیرد  پرشییزیو زشجیرد ثیرطه ط      هیف بریسای  زس . زشر بردک 
 122بیر سیر،رشه    0216ژزدرشیه   16ز  تریشخ بهبرد یطزبا  شرسرل ی دی آسار یسدرً 

زشرزا دایز بیر دی زل ایری دزشی ر      زسال،ی  کرد. جدهری   به کری،ا ارید ددی  آرر    
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بیه عضیرش  زشیر بردیک      1922دیصی حیق یأ  ز  شیهرشری    09/0سهر  ط  69/1

 دیآ،ی  زس .

عضر دزید که بس ه به ،رضیر    02تر  10  بار دگری ای شآ  هر طر دی  ،ددردًر پال زش. 2
ی زفیرزد  لبرذی کد ر شر بام ر ز  زشر تدیزد داز برشی. تمخاص  ترزدی ی،،رید ،یزقه 

برز  شرک  دی پال ،سئ م ،هدی زس  که به ،رزید  ،ردای تجربیهو سیرزدو ،ایززا    
  تأثارذرزی  بر طر  ط... بس گی دزید.

 دسی   رشی ز زشی هیر  پرس دی لالو آ ،را ،رکری پرشیزی  هر ساریشر برشی ز  یز  طر  . 6
  رای ذ ماتصید آ ،رد  شرد: زذر زشر ساریشر طزقدا  شربی چیه لیرزهام کیرد؟ آشیر     

شی هیر  ضید، و تاهیر بیر پرشیم شیک شیر دط سیاریشرو صی اح زسی ؟ چیه          ،ریددظر
 ،خرطرۀ  شرد زس ؟؟ آشر ساریشر طشژ و ،س  ز  یزهبرد  بر زدی آشکریشی 

زسی  کیه ت اایرزه ط     شیی   یطرزحی   ز ذردیه  بهیط  کرئس  شر پرش  ، ابی سرشع  .5
 .ردیاذ ی،کاری هم قرزی  هر رس اسی برز  تیطشر یزهبردهر ط برد ی شد  هر ددل 

8. «Blue Jasmine»       زشر ساریشر به ،دار  آا زس  که چیار ضیدر برلیریدزی  ز  شیک
ز  ط جهیردیو   هیر  ،ابقیه   زق صرد پرشرو ،یطا ط ،رفقو قردی زس  فیریغ ز  ب یرزا  

شرزشا د   یز برز  ترسده زق صرد سارسی لرد ز  طرشیق تضیدار ز،اای  زدیرژ      
 فرزهم آطید.

 ید آسارشی بر ترجه به دهردهر  ،رلی ط بیردکی ط هدچایار یشیی    زژدهر   عارزا بهچار  .2
یو قردی کا ش  )چرلم دطذرده( تجربه ،یزق صرد  که دی پرتر یزهبردهر  درشر لر

ی ددرشیی ط  ترجه قربلهر  جهردی یز دس خر  ت اارزه  قییه ،رزتب س س هزس  
 لشبیی تی هیر  جهیرد   )عقرب( یز ز  تک قبب برتر به شکی ز  قبیب  زشرده ،  ی 

 کای.

12. Dragons in the Dungeons»       زشر ساریشر به ،دار  درترزدی پکیر دی تضیدار ز،اای
زدرژ  لرد زس . به باردی به رو بر ترجه به یزهبردهرشی کیه طزشیاگ ر دی یزسی ر     

د  زس و جدهری  ل ق چار دی یزسی ر   کرت یشی حر ۀ کامگر  پکر طرزحی 
هر  ژیفی ،رزجه زسی . د اجیم عاایی چایار      بر چرل تضدار ز،اا  زدرژ  لرد 

 .لرزهی برد زق صرد ، ی چار تضدا، شیشیشرزشبی 
ترسیا   ز  سر  زشیرده ،  یی    شی  ی،درفزشر ساریشر به ،دار  پرشر  دظم دهردشام  .11

 جدهری  ل ق چار زس .
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  دزد  یزهبرد  ز یش ه رابفص ار،ه ،برلدره یشیزه آشای و دی ته هر آا  راکریذ به
2 (91.) 
یز  چیار ط تیأثار آا بیر ،ایرفع ، یی       - (. زب کیری کدربایی  1926ی پیریو ع ارضیر )  لیز ق 

 (.1) 91فص ار،ه سارس  لریجیو جدهری  زسال،ی زشرزاو 
و تهرزا: یپژطه جس ریهرشی دی برب آشای . (1921لززشیو سدای ط حساای ذ کریو ،صبفی )

 ،رکز ت قاقره سارس  ع دی کمری.

پرسیافاک: هدکیری  ط    - (. زس رزتژ  آ،رشکر ط چار دی ،ابقه آسیار 1922) رشیؤلضر و 
 (.9) 02فص ار،ه سارس  لریجیو  تدریضو

(. طرزحیی یزهبردهیر    1928 زد و ش ایی )  دقی  زد و حسر. . عبرسدیّ  درذریزدیو حسار
فصی ار،ه  ردهر ط زسارد زبالری ،قر  ،دظم یهبر (و دفر  زق صرد  )برذرف ه ز  یهاد
 (.56) 15،برلدره دفرعی زس رزتژشکو 

فصی ار،ه  دگر  زس رزتژشک چار به بیرشکسو  (. 1921، دییضر ط  هرزو بهرز،ی )دهمار و 
 (.82) 01،برلدره آسار  ،رکز  ط قفقر و 
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 بیردفرذ بیل  (. زسی رزتژ  آ،رشکیر دی تقر  1920یفاعو حسیار ط بخ ایری  جیر،یو ، سیر )    
و فصی ار،ه آسیار  ،رکیز  ط    ز،اا ی چار دی آسار  ،رکیز   - زق صرد  ط سارسی

 .89قفقر و 
آطیدذیر  زشایطپرسیافاک ط یطشیریطشی پکیر ط     (. 1922پریو ،هیردزد )  یشای ط ع هیکرباراو 

در،یم زشرزدیی سارسی      پژطه (و 0212 - 0212جاگ سرد )اگ ر دی عصر پسرطزش
 (.0) 8زلد لو  بار

پژطهمیار،ه ع یر    و زلد ل رابدظر   زدیز  چممآ،رشکر ط چار ط (. 1929پریو هرد  )س ادرا 
 (.9) 2سارسیو 
فصی ار،ه  و پرسیافاک طت  ال دق  زیطپر دی بر   بزیگ زشایط شهتجز .(1922شفادیو درذی )

 (.9) 10یطزبا لریجیو 
شکرو هایو (. بریسی تبباقی یطشکرد یزهبرد  چارو یطساهو آ،ر1922ی )ع  یاسطبرطبرشیو 

 (.6) 02فص ار،ه یزهبردو پرکس را ط زشرزا به سر ،را هدکری  شردگهر و 
(. تقربل سیرد دی آسیار  پار،یی یطشکیرد دظیر،ی      1921عرزقچیو عبرس ط سب ردیو ،هی  )

 (.1) 1و فص ار،ه یطزبا لریجیو پرسافاک - جیشی آ،رشکر دی آسار

و یپژطهی  ایی  شآ در،یه  دیسآشایی و     به ،برلدیره ز چهشدی(. 1921فرلزو جاب ط هدکریزا )
ی ع یر  ط فایرطی    پژطهی  ایی  شآترسا ،سدرد ،ازط و تهیرزا: ،رکیز    شی  لالصه
 دفرعی.
  ز،اا ی دی جارب ریرب آسیار )،برلدیه ،یرید      هر چرل (. ،یشرش  1922کر،یو یضر )
 (.92) 12فص ار،ه ز،اا  ، یو شی ،رهبی(و ذرز زفرزط
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