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Abstract: 

While at the beginning of the century, the European Union was considered 

as one of the most important patterns of regional convergence, faced with 

several crises over the past decade. These crises have caused doubt on the 

future of the European Union. This article seeks to answer the question, what 

are the scenarios for the EU in the 2050 perspective? 4 scenarios have been 

posed in response to the question. The Ideal World is probable scenario. In 

this scenario, the volume of the union's investment in different parts of the 

world, the development of key technologies, the increase of economic 

relations with other actors of the international system, the organization's 

influence in the regions with the most gas resources, gold, etc., including 

Africa and Eurasia are considered as drivers Which will turn the union into 

a major economic-political power in 2050. The theoretical framework of the 

article is Institutionalism. Futures research methods are scenario writing 

(GBN) and Mactor. In addition, expert panels and Brainstorming sessions 

are used to collect data. About the structure of the article, it should be noted 

that, at first theoretical framework (Institutionalism) is addressed and then 

the most important actors are identified based on the Mactor and in the third 

step, the scenarios are extracted based on the GBN method. 

keywords: European Union, Global Political Economy, Global Business 

Networking, Futurism, Institutionalism, Mactor 
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 چکیده
بعد از جنگ جهانی دوم، کشورهاا  اهواایی دهدودد بمدندند  ا جهم ننانعم از 

د. بنابماین از سوووا   کماه  جمبه  لخ دو جنگ جهانی به انکاه  با یکدیگم بپمدازن

شوود که ده دغاز ازاهه نیالد   صووره نیهغم دنهوند انگمایی دغاز شوود. یلی 1957

ا  ده جهان اسوووم، ده  ی  مین نناداا  انگمایی ننطقها حادیه اهواا یکی از نهم

اا  نبعدد  نراجه شووود و  مدیداایی ده نرهد دینده یک داه گذشوووبه با بحمان

دند. این نقاله دهدوودد ااسووخ به این امسووک اسووم که ده ا حادیه اهواا به وجرد 

صره نظم به بحمان 2050دوهننا   سناهیراایی بما  ا حادیه اهواا نب اا  نذکره، چه 

سم؟  شده 4ا سخ به این امسک نطمح  سناهیر  جهان نطلرب، سناهیر ده اا اند که 

ننا ق گذاه  ا حادیه ده سووناهیر  نحبنا اسووم. ده این سووناهیر، مجم سوومنایه

اا  کلید ، اوزایک نناسووو اق اابصووواد  با سوووایم نخبلف جهان،  رسوووعه وناوه 

النلا، نفرذ این سووازنان ده ننا ق داها  بیشووبمین ننابز گاز ، کنشووگمان نظام بین

به یک ادهق  2050اند که ا حادیه ها ده اایی اهزیابی شوودهینران ایشوومان ال و... به

صاد  سی ن د  خراان-بزهگ ااب ساخم. چاهچرب نظم  نقاله نیز نهادگمایی سیا د 

شباه از هوش سم و ده این نر سی)جی بی ان( و اا  دیندها سناهیرنری اژوای ازجنله 

اا  خ مگی و بانی، بمگزاه  انایالوه از دیده( اسبفاده شده اسم. بهMactorنکبره )

ابطه با دوه  و  حلیا بهمه گموبه شووده اسووم. ده هجلسوواق  روان وکم  بما  جنز

ذکم اسوووم که ده اببدا به چاهچرب نظم )نهادگمایی( امداخبه به دای الزمسوووازنان



ساس هوش نکبره نهم سپس بم ا شدهشده و  سایی  شنا شگمان  اند و ده گام  مین کن

 اند.ساز  شده(سناهیراا اسبخماج شدهسرم بم اساس هوش جی بی ان)برنی

ی جهانی،ش که جهانی کسب و کاه، ا حادیه اهواا، اابصاد سیاسکلمات کلیدی: 

 اژوای، نهادگماییدینده
 13/12/1400تاریخ پذیرش:      07/12/1400تاریخ بازبینی:     29/08/1400تاریخ دریافت: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه
بعد از جنگ جهانی دوم، کشرهاا  اهواایی دهددد بمدندند  ا جهم جلرگیم  از 

به انکاه  با یکدیگم بپمدازند. بنابماین   کماه  جمبه  لخ جنگ و خساهاق ناشی از دن

سا   گام به گام ده نسیم انگمایی ایک هوبند. با ایرسبن ایضا  جدید و  1957از 

یالوه بم نقابله با  هدیداق دیه اهواا  رانسوووم  قریم  ران اابصووواد  و اننیبی، ا حا

 ادهق از و کند ایفا النللیبین  حرالق بسوووزایی ده نقک نبرجه کشووورهاا  یضووور،

صاد  هغم به .بمد بهمه جهانی اا ادهق سایم و دنمیکا بمابم ده  رازن ایجاد بما  ااب

سا نروقیم شبه ده مرزهاایی که ا حادیه اهواا ده  شم،اا  نخبلاا  گذ ده  ف دا

انگلسبان)بمگزیم(، بحمان اابصاد ، اوزایک نمخ بیکاه ،  اا  اخیم با خموج ی سا 

 ده  مدیداایی اا  هاسووم اوما ی و...بحمان نهاجمق، بحمان اریم و اوزایک جن ک

دنده اسوووم و سوووناهیراا  نخبلفی ده نرهد دینده دن  وجرد به بقا  ا حادیه هابطه

ینران یک هوند اضونحال  ها به بسویاه  از نبخصوصوان اند. ده مالی کهنطمح شوده

حادیه ند نظم اماه نی نده ا  ناهیر  ار  بما  دی اا  داند، بمخی دیگم بحمانسووو

نگمند که اهواا از یهده ندیمیم دن بمخرااد دند و ن اید ینران چالشی نینرجرد ها به

دن ا  ااسخ به این امسک این نرشباه به  .نگمان دینده و دغاز هوند واگمایی ده دن برد

چه جایگاای ده اابصوواد سوویاسووی جهانی  2050اسووم که ا حادیه اهواا ده دوهننا  

با اسبفاده از هوش جی بی ان، نکبره و انا خرااد داشم؟ بما  ااسخ به این امسک 

شرند. خ مگی) از جنله نبداا  دینده سبخماج  سناهیراا ا شد  اژوای(،  الش خرااد 

اا، اا  نرجرد ده اندیشوووکدهحث از بموز مین و جدید مین دادهده هاسوووبا  غنا  ب

سازنان شد. ده هابطه با  سبفاده خرااد  صاد  و نطالعا ی ا دای نقاله، این نماکز ااب
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یان چاهچرب نظم نکبه شوووا بدا نموه  خراایم داشوووم بم  که ده اب  ذکم اسوووم 

و سووناهیراا اا  کلید  اا، یدم اطعیمنهادگمایی( و سووپس کنشووگمان، ایشوومان)

ساس نبایج به شد. ده نهایم بم ا سبخماج خرااند  سما بند  خراایم دنده به جنزد

 امداخم.

 چارچوب نظری -1
اا  خصووردووی، وجرد بم نفموضووا ی چرن  قدم اوماد و گموه نهادگمایی لی ما 

سبگی نبقابا به شی و واب دلی نظام بینینران ویژگیدناه النلا و نقک نحره  اا  ا

 أکید داهد. نهادگمایان انچنین  ،کننداا ایفا نیده ندیمیم  عانا دولمکه نهاداا 

ساخباه انگیزه سبگی نبقابا ده  شکا دادن اا  دولمبه نقک نیمونند  که واب اا و 

اا داهد،  رجه داهند. از دیدگاه دنان، جمیان کاالاا، سووومنایه، نراد اولیه و به هوباه دن

 راند بمخی از  أثیماق اسم و وابسبگی نبقابا نینمدم به نفز انه کشرهاا  دهگیم 

اا ها بما  ما نشووکالق اا  دولمدناهشووی ها کااک داد. وابسووبگی نبقابا انگیزه

نی یک  وزا نکوواه  ا ا یق  بم  از  م وز نشووو ننووا حقق  بم  و   داوود نشووو

(Milner,2009,p.17از دیدگاه این نظمیه .)رانند بم یدم اطعیم امدازان، نهاداا نی 

کند، هد  مجیحاق و ااداف دولبی که اغلب  الش بما  انکاه  ها  ضووعیف نیده نر

اا  زنانی، (. نهاداا با گسووبمش اوقKeohane and Martin 1995,p.34غل ه کنند )

نه با، کااک ازی قا عانال ی، نعموی نکانیسوووم مویج ینا نب اا  اجمایی و اا  ن

کنند. ده بین نهادگمایان هیا نیاا ها  سنعب م م ساخبن  عهداق، انکاه  بین دولم

دو دیدگاه نبفاوق ده نرهد دوهننا  ا حادیه اهواا وجرد داهد که ده این نرشوووباه ده 

 اند. بند  شدهاا  خرش ین و بدبین  قسیماالب لی ما 

 بینپردازان خوشنظریه-1-1

سبه از نظمیه سایی نیاین د شنا سه دلیا ها  ا  کنند که به  قریم و بقامدازان؛ 

ا  کنند: سووطب باالیی از وابسووبگی اابصوواد ، شوو کهامبنالی اموژه اهواا کنک نی

نبماکم از نهاداا؛ و  عهد نشووبم  به ادوور  دنرکما یک ده نیان کشوورهاا  یضوور 

 و شوورندایرسووبه و نبقابا  قریم نیاماا نعبقدند این ینادووم بها حادیه اهواا. دن

 سازند. دشراه نی امگرنه شکاف ده ا حادیه ها امازینه و

 



 94    1401 بهاه  ♦ 53شناهه  ♦14سا   ♦هوابط خاهجی هاا مد  

 

 سطح باالیی از وابستگی اقتصادی .1-1-1

دلی سایم از دیدگاه این نظمیه امدازان،   ق گفبه ا  مین نعناهان اولیه ا حادیه و 

 نها نریی گسووسووم از  موداهان انگمایی اهواا، انگمایی اابصوواد  اس از جنگ نه

که امن اا ها دزاه نیچمخه نعیرب جنگی برد  به داد، اا اهو یابی  کان دسوووب که ان بل

سی ها نرید نیسابقهسطرح بی سیا سایک ناد  و ث اق  صاد ، د داد ا  از هونق ااب

(Monnet,1978,p: 20به یان (.  یاس انگمایی اابصوووواد  ده ن یالوه، ینق و نق

صاد   شم ااب سمنر سم، به انین دلیا  سیاه زیاد ا ضر ا حادیه اهواا ب شرهاا  ی ک

 (. König and Ohr, 2013,p نیده اسم )امسابقه دهاا  ا مد  بیدن

 ای متراکم از نهادهاشبکه.1-1-2

  که انموز به ایضوووا  نبقابا اابصووواد ییالوه بم وابسوووبگ نهادگما انبینخرش

ینران به یالنللا  و بینننطقه  بم نقک نهاداا نیدوه اسم، انچناهواا الزام هیا حاد

اموژه اهواا ها  یکنند. نهاداا اسوووبه ادووولاهواا  أکید نی هیا حاد ا حاد  بما ییموین

ند و اولنی ای شوووک اا ا  بما امگ نیدا غام اهو ندنلیبی  کی جادیاد هاد چ ن

 مین ننطقه ده جهان اسوووم. اهواا انموز نبماکم .(Gillingham 1991,p.15)اسوووبند

شرهاا ده  یومانل  ابه نهادا یجزئ ای ره کانا خرد ها به میاهواا ماکن هیا حاد  ک

از  می، منا ، نذاکماق  جاهیارل اسوومی، ازجنله سوواسوومیاا  سوواز زنینه   عداد

 اند. کمده میو دواع  سل میانن یکننده و مبزیسم و نصمفنحیط

 . دموکراسی     1-1-3

اهواا ها نبحد نگه  هیکه ا حاد  ینصوووم نی، سووورنبینخرش امدازاننظمیه زیمبه

شبم  دنرکما داهد، اهزشنی سبم کیاا  ن سی سو  سیاا   سم. انان یا  ره که ا

  کانالً نبشووکا از کشوورهاا یدولب نیسووازنان ب کی"کند، اسووبدال  نی زیواالس  

از خرد نشوووان خرااد   میچشووونگ  نقاونم و ادهق ناندگاه ،کیدنرکما   ما یل

اااز زن(. Thies 2012,p. 228)"داد  انیاز اااس ویژه دوم و به یجنگ جهان انیان 

سمد، انگما سنم لاابا ییجنگ  س  ما ی رجهی به  سم ااهه یدنرکما سما  اهواا ده 

 (.Müller, 2011,p.21وجرد داشبه اسم )
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 پردازان بدبیننظریه-2-1

اه اسووبدال  این گموه نیز بم اسوواس  أثیماق انگمایی و ادغام اابصوواد ، سوواخب

سم. این  یفنهاد   ضر ا شرهاا  ی سی داخلی ده ک سیا از  ا حادیه اهواا و اریایی 

سبند که نه شنندان ندیی ا سیاه  از اندی  نها انگمایی و ادغام نریی دهنان بما  ب

  اا و نشکالق ها ایجاد کمده اسم.ا  از چالکخرد نجنریه نشکالق اهواا ن رده بلکه

 دیهعوامل منفی مؤثر بر همگرایی اتحا-1-2-1

جا   سهیا یک سلسله یرانا از دیدگاه این گموه، انگمایی اابصاد  ده اهواا به

اا  دنرکما یک نث م نثا هشد اابصاد  باال م، اوزایک سطب هواه زندگی، سیاسم

باه و ننفی ها و  عنیق ادغام سوویاسووی ده نیان کشوورهاا  یضوور ا حادیه، اثماق زیان

 ره که یکی کند. انموزه، انانا  هدید نینرجب شده اسم که انسجام سیاسی دن ه

سم زی"گرید، از نفسمان نی سبگی نبقابا نن ز نگمانی و دهگیم  ا ما نمدم نگمان واب

ث ا ی نالی یرهو، دانپینگ اجبنایی دهنبیجه سوووفماا  بدون نمز و  موهیسوووم بی

ها ننطقه یرهو انرز نعیاهاا  یکLeonard,2017,p.33)"اسوووبند   (. از دیدگاه دن

ینران هو بهنکمده اسووم.  قمی اً دو داه اس از نعموی یر ننطقه بهینه اهز  ها بمدوهده

اا  نیمو  کاه و اا  ینرنی، هاابم، ازینهار  وامد اهواایی، اخبالواق ده ازینه

دود به دلیا  حم  نح ؛ و رهم ده نیان کشووورهاا  ننطقه یرهو انچنان ادانه داهد

سبنزد و شر اینم انعطاف کاه، انبقا  نالی و د صاد  خاهجی نااذیم،  أثیم  اا  ااب

 (.Johnston,2016,p.4م ) ره نبفاو ی امساس شده اسده ننطقه یرهو به

 پذیری و خطرات سیستمیکآسیب-1-2-2

سبه ایچیدها حادیه اهواا به شده و  ره ایر سمدهام "کانالً " م  و این  دنیخبه ا

بما  دن مرادث  1ده بمابم دنچه چاهلز اموا   ره وزایندهبایث شوووده اسوووم که به

(. ا حادیه اهواا با Perrow 1999,p.14اذیم باشووود )نانیده اسوووم دسووویب "2یاد "

سنم سیاه  از ا سم. این انم نیاز به اماا  بهب سبم ایچیده ا سی سبه خرد یک  ایر

،  جاهق، اابصووواد کالن اا  نخبلف ازجنله دهزنینها  دهزنینهالعادهاناانگی ورق

(. ا حادیه Guillén 2015,p.3 133اا  نظاه ی داهد. )ونقا و سوویاسوومهاابم، منا

اهواا دهنبیجه گسبمش خرد، انموز شااد  نرع بسیاه بیشبم  از کشرهاا  یضر اسم. 

                                                           
1   Charles Perrow 

2     normal  (or system) accidents 
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ا  دشووراه و  رالنی  ره وزایندهگیم  اغلب بهباوجرد چنین  یف نبنریی،  صوونیم

 (. Alesina, Tabellini, and Trebbi 2017,p.11شرد)نی

 کاهش اعتماد عمومی به اتحادیه اروپا -1-2-3

 ره کنند که ا حادیه اهواا بهاا  بدبین انچنین اسوووبدال  نیبمخی از لی ما 

این بمد و ا  از نخدوش شدن و از دسم هوبن ایبناد و ایب اه ینرنی هنج نیوزاینده

شرقاموژه انگمایی ننی شره و  شبه  شهموندان ا حادیه اهواا   راند نانند گذ ده بین 

که ده ای بحمان ننطقه  نریسووودنی 1(. جفم  ومیدنZielonka 2018,p.7ایجاد کند )

به یان کاهگمان وقیم،  حصووویایرهو،  ناام و انچنین کاهگمان ده ویژه ده ن کمده و 

(. Frieden 2016,18کشوورهاا  بداکاه، ایبناد به ا حادیه اهواا کااک یاوبه اسووم )

ها نسوو م به  -دوولب و هواه  -اا  رجیهاق سوونبی انگمایی اهواا ه  از اهوااییبسوویا

 ره (.  بهDenison, Leonard, and Lury 2019,37دانند )کننده نیگذشبه کنبم اانز

اا  سوویاسووی ارارلیسووم، اا  اخیم منایم از امزاب و جن کخاص، ده  ی سووا 

 ,Golderیاوبه اسووم )اا اوزایکهاسووم اوما ی و ضوود ا حادیه اهواا ده سووماسووم اهو

2016,p.12 .) 

 ساختار نظری

 
 

                                                           
1   Jeffrey Friedman 
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 . روش پژوهش2
سط  سب و کاه( اولین باه  ر ش که جهانی ک نطمح  شراه ز بمیاهوش جی بی ان)

و  (Schwartz,1996,p.32یلم) کیانم اسم نه  کی یسیرنریسناه شد. از دیدگاه و 

جی ساز  شده نحقق بما  هسیدن به سناهیر با چند نممله ها  ی کند. نسخه برنی

اا  هوش شووراه ز ایجاد کمده بی ان،  غییما ی جزئی جهم ادووالح بمخی از کاسووبی

سم و ده دن چند گام باید بما  شرند که ی اه ن ا سناهیر باید  ی  . 1د از: هسیدن به 

شگمان،  سایی کن سایی واکبر2شنا شنا شمان3هاا  کلید ، .  سایی ای شنا . 4اا، . 

 ش سناهیراا. . نگاه5اا و نهایباً  عیین یدم اطعیم

ده این نرشووباه ده بخک کنشووگمان از هوش نکبره بما  شووناسووایی کنشووگمان 

سبفاده نی سایی کنشگمان ده نکبب اا  دیندهشرد. نکبره یکی از هوشا شنا اژوای 

سپکبیر سط 1البما سیله دن  سم که به و شگمان ا سایم کن ب انگمایی ا حادیه اهواا با 

سیاسی جهانی ده دوهننا   ساس خموجی نمم سنجیده نی 2050اابصاد  شرد و بم ا

نا نذکره بیشوووبمین اا  خ مگی نهماوزاه و ا نا   که ده دوهن  مین کنشوووگمانی 

شووورند. ننظره از انگمایی ها با ا حادیه اهواا به لحاظ ادف داهند شوووناسوووایی نی

س ب  انگمایی سم که این انم  شگمان ا شابه ااداف و ااداناق این کن یکی بردن و  

 Criticalواکبرهاا  کلید )شووورد. ده گام دوم اا نیاوزایک سوووطب هاابم بین دن

Success Factorsسایی نی شنا سبا   عیین واکبرهاا  کلید  نیز از(   شرند. ده ها

بداو  هویکمد یک یا»نام به ن ی   حل  ابزاه نریی و لیلی ح هوشوووی که« اسوووب

لحاظ ذکم اسم که بهشرد. این نکبه شایاننی اسبفاده شرد،نی نحسرب ساخباهبند 

اا  ادووولی  واکبره با  قایسووووه  ید  از وزن بیشوووبم  ده ن اا  کل واکبره وزنی 

 (.37: 2007بمخرهداهند)نیبزبمگ،

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1   La prospective 
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اسوووناد  و اا  کلید  بم اسووواس نطالعاق ده گام سووورم نیز ده اببدا ایشووومان

اا ده االب شوورند و سووپس ایشووماناا  خ مگان شووناسووایی نی ره دیدگاهانین

گیمند  ا بم مسوووب نیزان اانیم و نیزان یدم جداولی ده اخبیاه خ مگان اماه نی

شمان شرد. ای شبمین انبیاز اانیم و کنبمین اطعیم به دنها انبیاز داده  اایی که بی

اا  کلید  شوووناسوووایی ینران یدم اطعیمانبیاز یدم اطعیم ها کسوووب کنند، به

سم خرااند دند.  4شرند و نهایباً از  مکیب دو یدم اطعیم کلید  نی سناهیر به د

  سپس هوایم سناهیراا ده االب داسبانی نرشبه خرااند شد.
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 . کنشگران3
اا  اابصوواد  کنشووگمان نخبلف ایم از نیمو  انسووانی، اس از بمهسووی شوواخ 

س صاد  و... ادهق  مانزیبی، د سی به ننابز انمژ ،  رلید ناخال  داخلی، اننیم ااب بم

ساق انا خ مگی،  ساس نراهد نذکره  17ده جل شدند. بم ا سایی  شنا شگم   400کن

اوزاه، ده امس دنالین  مامی شووود و ده اخبیاه انه امسوووک کلید  نرهد نیاز نمم

اه چندین خموجی اوزخ مگان ایم از ماضووومین ده انا و سوووایمین اماه گموم. از نمم

بم طور کلی به اا نیازنند نگاهش یک نقاله نجزاسم.گموبه شد که اهائه انه خموجی

 2050به دسووم دنده از نمم اوزاه، ا حادیه اهواا ده دوهننا   1اسوواس ننرداه انگمایی

بیشووبمین انگمایی ها با انگلسووبان، دنمیکا، کانادا، چین، اند، هوسوویه و ژاان خرااد 

دومینی و  صامب سهم بیشبم  از م از کشرهاا  نذکره  نایا به نقکداشم. امکدا

 داهند.  2050اابصاد سیاسی جهانی ده اوق 

اا  به دسووم دنده از نمم اوزاه و بمهسووی دیدگاه  ره خالدووه بم اسوواس دادهبه

جهان  یو نظان  ادادهق اابصووو  مینبزهگ که اکنرن کاینبحده دنمایاالقخ مگان، 

 سهم از ٪29.4بمابم با  کهداهد  اهیداله از ثموق جهان ها ده اخب رنیلی م 106و  اسم

سم، ده دوهننا   جهان کا سبه 2050ا سی انچنان ادهق بمج سیا صاد  ا  ده ااب

  .(,visualcapitalist, 2020) جهانی خرااد برد

 مین هشد سمیز  راندنی ٪1.9 ساالنه هشدبا نبرسط انگلسبان نیز ده بلندندق 

بینی نؤسووسووه ها داشووبه باشوود.   ق جدید مین ایک 2050 ا سووا   G7  داابصووا

   راند از کشووورهاانی سیبلندندق انگل  ، هشووود اابصووواد2امایس وا مااوس کرامز

 (. The Gurdian,2021)جلر م باشد ایبالیاهواا نانند دلنان، ومانسه و ا هیا حاد

نادا خال  داخل دیداله  رل رنیلی م 1.74با  کا  Worla)2019ده سوووا   ینا

Bank,23 Dec 2020 سی جهانی بما  ا حادیه اهواا سیا صاد  ( یک هایب جد  ده ااب

 نیاسوووم که ا ینعن نینبحده به اکانادا با ایاالق کیهوابط نزد دوهننا  خرااد برد.

 CIA)یاوبه اسووومجهان  رسوووعه اا  مین اابصوووادنرازاق بزهگکشوووره یند اً به

Factbook,2021.) یشووینبحده ااز ایاالق 2050هود ده دوهننا  ز انبظاه نیچین نی 

                                                           
1   Convergence 

 ااسم.ین دنانگمایی به نعنا  نیزان  شابه ااداف این کنشگمان ده دوهننا  نذکره و ده نبیجه سطب باال  هاابم ب
2   Price Water House Coopers 
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 دی مین اابصوواد جهان با  رلبه بزهگ شوودنای  د میننکن اسووم ده نسوو و مدیگب

 .(World Bank,2020)باشد ندهیاا  دده سا  یاسن یناخال  داخل

شمکم خدناق مموه سا  PwCالنللی ا  بینانچنین   ق گزاهش جهانی  ، ده 

شد هود اند بهنی انبظاه 2050 شره امجنعیم جهان با ه دد   5ینران دونین ک ده

بینی نبرسط  رلید ناخال  داخلی ده سا ، هشد چشنگیم  داشبه باشد. مبی ایک

نیالد ، اند از دنمیکا ام ایشی بگیمد و دونین اابصاد بزهگ  2050شرد  ا سا  نی

 .(Careeraddic,2020جهان شرد)

سوورنین اابصوواد بزهگ جهان اسووم.  رلید ناخال   ژاان نیز که ده ما  ماضووم

 World میلیرن داله ی ره کمد) 5از نمز  2019داخلی این کشوووره ده سووووا  

Bank,2020دادهکننده بزهگ بعد از چین به ( و صاد، نمکز  رلید و  ینران دونین ااب

یک  2050هود ده داه ( انبظاه نیPWC,2020شرد )ده دسیا و اایانرسیه شناخبه نی

نخ گان  ایب جد  ا حادیه اهواا ده اابصاد سیاسی جهانی باشد. ده نرهد هوسیه نیزه

 مین اابصاد ا حادیه اهواا اماه داهد و نعبقدند، ده نسیم ایشی گموبن از دلنان، بزهگ

 CIA مین اابصووواد اهواا   دیا شووورد )به بزهگ 2050مبی ننکن اسوووم ایک از 

World Factbook,2020.) 

شای شده از نمماین نکبه  ساس خموجی دهیاوم  سم که بم ا اوزاه و انا ان ذکم ا

و 1کشووره از اهواا  شوومای که به  ازگی به یضووریم ا حادیه ده دنده اند.  11خ مگی، 

شدهینران کنشگمان بمجسبهکشرهاا  بالکان غمبی به اند که مضرهشان ا  اهزیابی 

ا حادیه ده اابصوواد سوویاسووی   راند نقک باهز  ده هشوود جایگاهده ا حادیه اهواا نی

گموه  3داشوووبه باشووود بنابماین ا حادیه اهواا ها ده االب  2050جهانی ده دوهننا  

شرهاا  ان ام اس  شرهاا  بالکان غمبی و ک شمو، ک شرهاا  ای ا حادیه با نحرهیم ک

 گیمیم.ده نظم نی 11

 

 

                                                           
لهسبان،  ،یبرانیل ،ینجاهسبان، لبرن ،یچک، اسبرن  جنهره ،ی)کمواس یو شما  نمکز  کشره از اهواا ازدهی   1

کشره  ازدهی. دانهرسبی ازگی به دن اکه به اسبند هیا حاد ی( ایضا  جدیدو اسلرون یاسلراک  جنهره ،یهونان

اا  جمیان یادل کنندگاناومیو ده اندبهخرد امداخ یناندگبه هشد ج مان یقب شبمیدو داه گذشبه ب نذکره ده

 اند.برده ی ا حادیه اهوااخاهج مینسبق  گذاههیناسم
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 ها. فاکتورهای کلیدی و پیشران4

د )اسوواسووی( به یرانا و ینادووم مسوواس، از دیدگاه نیبزبمگ، واکبرهاا  کلی

سم دن نقک  أثیمگذاه و میا ی گفبه نی شک شرد که ده بموز یک ادیده، نروقیم و 

اسایی ادلی و دخالم نسبقیم داهند. دهون ام واکبره کلید  چندین ایشمان اابا شن

شوورد و سووپس ده اایان ام اسووبند که ده این نرشووباه به بمخی از دنها امداخبه نی

اا) شوووانا انبیازاق بمخی از خ مگان( دوهده ه کلید  جدو  کانا ایشووومانواکبر

 خرااند شد.

1-4 .KF1وضعیت اقتصاد داخلی . 

اا  اابصاد داخلی،  رلید ناخال  داخلی اسم. جی د  یکی از نهنبمین شاخ 

دانده دن اسم که داله برد که این هام نشان 1519265، 2020ای ا حادیه ده سا  

اده دبه خرد اخبصاص  2020دهدد اابصاد جهانی ها ده سا   46/13ادیه اابصاد ا ح

به نظم نیTradingeconomics,2021اسوووم) به اوزایک سوووطب (.  با  رجه  هسووود 

اا  د ی هوند دووعرد  داشووبه گذاه  و نفرذ ا حادیه، این هام ده  ی سووا سوومنایه

نیلیاهد یرهو ده مرزه  رلیداق  8/411 2020یالوه ا حادیه اهواا ده سوووا  باشووود. به

انضا   کشره جهان  راوق نانه  جاه 78کشاوهز  دهدندزایی داشبه اسم و با بیک از 

یا جاه  ها ده اخب اا    نه  نا که  راوق  ه کمده اسوووم و از این نظم بزهگبمین شووو 

بما   (. ده بسیاه  از ننابز از ادطالح ا حادیه کشاوهز 17،ص.1400داهد)نسعرد ،

شمایط ا حادیه ده  دیف  سبفاده نی 2050 ر سازنان ده ا کنند به این نعنی که این 

شاخ  ده مرز 2050 شاوهز    دیا به یک ادهق  دادهاق نحصرالق غذایی و ک ه 

کمبن نیز ام سر خرااد شد. این نهم با ااداف  راوق ااهیس و دسبیابی به اابصاد کم

سم.  ده داه هد و به لحاظ االینی و ننابز دبی نیز ا حادیه ده جایگاه نطلربی اماه داا

سیاکشرد ده نبیجه بینی نیکه ایک 2050و  2040 ه  از ااک ذخایم دبی اابصاد ب

 (. Statita,2021کشرهاا با چالک نراجه شرد، ا حادیه ده شمایط نساید  خرااد برد)

 حران یورو. ب4-1-1

 به 2009 سا  ده شد، دغاز نبحدهایاالق ده 2007 سا  از که یجهان ینال بحمان

انموزه انگمایی اابصوواد  ارلی ها ده اهواا دچاه  این بحمان، .اومی گسووبمش نیز اهواا

سم. چالک ک سممده ا شبم جن ه سیا سخ به این بحمان  اکنرن بی اا  ا حادیه ده اا

 ا جایی که بحمان یرهو  رانسبه دو نشموییم نرهد  أکید سرزان نرابی داشبه اسم. 
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ا حادیه ها با بحمان جد  نراجه « نشوووموییم وهود  و خموجی»اسوووبمنج یعنی 

 (. Strange,2017,p.36سازد)

 یورو و فرانک سوئیس با دالر . جایگزینی احتمالی4-1-2

خایم از ٪60 مدود داله انموزه، مدود اهز  ذ ی ٪21 و یرهو  خایم اهز  دن ا ها ذ

شکیا نی ساس   ارند و( ٪6) ژاان ار  ین النللیبین دندوق دناه دخمین داند. بم ا

(. بمخی نبخصووصووان Newsweek,2018ده جایگاه بعد  اماه داهند)( ٪4.7) انگلیس

سم داله هایب یرهو از غیم اهز  شمایط وعلی ایچ دهنعبقدند که  گم بم بمخی دی. نی

ایگزینی این باوهند که هو  دوهدن خیلی از کشرهاا به دادوسبد با ومانک سرئیس و ج

ه اسووم. دنها این اهز با داله دنمیکا ) رأم با اوزایک اهزش ومانک( ده دینده نیز نبصوور

یان نی نزدیک به  2020نسووو م به دغاز  2021داهند که ار  سووورئیس ده دغاز ب

دهدد و نس م  32بیک از  2005دهدد اوزایک اهزش داشم، این هام نس م به 10

 حادیه ااسم. هوند  داوم اهزش ار  ایشمان نهنی ده اه قا  جایگاه  %82،  1968به 

 اهواا ده اابصاد سیاسی جهانی اسم.

سم3-1-4 صل بازار آزاد و چرخش به  ضعیف ا صادی مبتنی بر ت الگوی اق. ت ت

 اقتدارگرایی
یرع شوواوزایک گمایک به الگر  اابصوواد  دولم نحره و ن بنی بم اابداهگمایی با 

 ن نا  هوند  ضوووعیف ادوووا بازاه دزاد ها  سووومیز بخشوووید. بم 19ااندنی کروید 

 سوووا  ده که اددز بازاه اابصووواد بم ن بنی کشووورهاا  بلرن مگ نمکز اا بینیایک

دد 57 ،2000 صاد از ده صاص خرد به ها جهانی ااب شان دادندنی اخب  33 هب سهن

 دولم نالکیم بم ن بنی اابصاداا  سهم و یاوم خرااد کااک 2050 سا  ده دهدد

 از  مس. یابدنی اوزایک 2050 سووا  ده دهدوود 43 به 2000 سووا  ده دهدوود 12 از

 انچرن دزاد بازاه بم ن بنی اابصووواداا  شوووده سووو ب مبی چین ادهق اوزایک

 ده. کنند مممک دزاد بازاه ادوور  از خرد سوواخبن هاا سوونم به اهواا و نبحدهایاالق

سم سم از هو دن اله شااد اکنرن جهان سما  هویکمد و نمکانبلیسبی  جاه  اا سیا

س م هوزاوزون  مدید دهنبیجه و نعنر  نالکیم به نجانی سراه  سبم به ن  زاهبا سی

از دیدگاه ایشوووینگم) حلیلگم اندیشوووکده  (.Bloomberg,12N 2020) اسوووبیم دزاد

سب داد  چین به الگریی جذاب بما  سایم دولمبموکینگز( سیسبم سمنایه اا داه  ا

 (.Ischinger,2020,p.14  دیا شده اسم)
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 2050های نوین و اقتصاد دیجیتال در دورنمای افزون فناوری. توسعه روز4-1-4

-2025 

به ا حادیه اهواا ده مرزه  رسوووعه انراع خصووورص ارش نصووونریی،  کنرلرژ  

ه جهانی بما   نظیم ارش ا  انجام داده و اخیماً از اولین بمناناا  ویژهگذاه سمنایه

نصنریی هوننایی کمده اسم.  اانرن خدناق دیجیبا ، اانرن بازاهاا  دیجیبا ، داه 

با  له نهم1دیجی یم سووووای م ، اسوووبما ژ  داده و... ازجن  مین ، اسوووبما ژ  انن

اا و ارانینی اسوووبند که  رسوووط ا حادیه ده مرزه وناوه  و اابصووواد سوووبرهالعناد

اند. ا حادیه با وضووز چنین ارانینی ده ما  چند بمابم سوواخبن شوودهدیجیبا   دوین

شدن به یک ابمادهق نهم وناوه  و اابصاد دیجیبا  نقک نظاه ی خرد با ادف   دیا

نسبلزم  2050وارایی  ا سا  وی دب مدسبیابی به ادف بی (.ECFR.eu,2021)اسم

شانا زیمساخم رسعه  کنرلرژ  اا  انمژ  باد  و خرهشید  اا  نم  ط با انمژ  

 (.Euobserver,2021و انچنین  رسعه وسایا نقلیه الکبمونیکی اسم)

 
 فاکتور کلیدی: قدرت اقتصاد داخلی

 مد  عدم قطعیت درجه اهمیت پیشران

   5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 خبرگان

 5 4 5 5 5 91فصل بحران کووید ورشد تولید ناخالص داخلی پس از حل

 

3 4 4 3 4 5 4 

 4 3 4 4 2 4 3 2 4 3 3 3 توسعه صنعت کشاورزی

 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 2 4 یع فضاییگذاری در توسعه صناافزایش سرمایه

 4 5 4 5 2 4 4 4 5 5 5 5 تشدید بحران اقتصادی منطقه یورو

 3 3 2 5 3 3 4 3 5 2 2 3 بحران بدهی در کشورهایی مثل یونان و اسپانیاتشدید 

 2 4 2 4 2 2 1 2 4 5 1 4 نیجایگزینی احتمالی فرانک سوئیس و یورو با دالر در مبادالت جها

 2 3 2 2 4 2 4 3 2 3 2 4 تر شدن قوانین مهاجرپذیریسخت

 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5 4 5 قتصاد دیجیتالاگذاری در توسعه افزایش سرمایه

 5 5 1 5 3 5 5 3 5 4 5 5 توسعه صنایع مرتبط باهوش مصنوعی

 4 4 2 4 3 3 5 1 4 4 2 5 داشتن منابع آبی گسترده در مقایسه با سایر کنشگران

 
 
 

                                                           
1   the Digital Decade 
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2-4 .KF2جمعیت . 

 38، 2000کشووره یضوور ا حادیه اهواا ده داه 27جنعیم نیانگین هشوود سوواالنه 

 12% 2030 ا  2020دهدد و از سا   22/0 2020 ا  2010اا  سا دهدد برد و ده 

 دهدد هشد خرااد داشم. ضعف ا حادیه اهواا ده مرزه جنعیبی س ب کااک نیمو 

شد که نی شره خرااد  سبمس ااباکاه ده این ک صاد ا حادیه  راند ا  رجهی ها به ااب

 5/1 2007 ا  1997از سا   حادیهوه  نیز ده ا اهواا واهد سازد. نمخ هشد ساالنه بهمه

سا  سم و ده  دد برده ا دد کااک یاوم و این  22/1به  2020 ا  2013اا  ده ده

دهدووود بمسووود و ده  35/1به  2030 ا  2020اا  دوهننا وجرد داهد که ده سوووا 

(.   ق ایالم (Eurostat,2021ند کااشوووی نراجه شووورداا  د ی این نیزان با هوداه

شووورد بین بینی نی نها ننطقه ده جهان اسوووم که ایکسوووازنان نلا نبحد، اهواا 

دهدوووود  داشوووبووه  9/4کووااک جنعیووم، ننفی  2060و  2010اووا  سووووا 

 (.Ischinger,2020,p.271باشد)

 افزایش مهاجرت به اتحادیه اروپا-4-2-1

ه ده کناه کااک جنعیم، یانا دیگم  که به لحاظ نیمو  انسوووانی بما  ا حادی

اا وزایک نهاجمقو از سر  دیگم ومدم ساز خرااد شد، این دومسر بحماناهواا از یک

چین، ژاان و  2050که ده داه اسوووم زیما دهمالی 2050به ا حادیه اهواا ده داه 

ا نیلیرن نفم کااک جنعیم خرااند داشووم، اند ب 15و  20، 38هوسوویه، به  م یب 

نعیم دومیقا زنان ج ره امنیلیرن نفم اوزایک جنعیم نراجه خرااد شوود و به 400

با یک  نیلیرن نفم اوزایک خرااد داشووم که این نسوواله ا حادیه ها 300نیلیاهد و  1

ساخم. ده بین جنعیم نهاجمین چند نیلیرن  شر  نهاجم ی بزهگ نراجه خرااد 

ارایی از دومیقا و خاوهنیانه خرااند برد که این انم  عداد جنعیم ونفم اناانده دب

دهدوود اوزایک  20نیلیرن نفم یعنی  13اا  د ی، ه سووا دومیقایی ده ومانسووه ها د

سوویا  (. ال به  حمکاق اخیم ا حادیه اهواا ده ننطقه دDurson,2019,p.5خرااد داد )

عا  کاه و به جنعیم بکم ننطقه و وجرد نیمو   با  رجه  قاز جنربی  ده  نمکز  و اف

ه ویژه ا حادیه به ق به ا حادیه داهند گریا   رجاا  نایا به نهاجمکه اغلب دندن

اا  د ی اسووم. به ی اه ی هاا مد ادوولی اانیم ام کمدن خأل جنعیبی خرد ده داه

ا حادیه جذب جنعیم نبخصوو  ننا ق نخبلف جهان به خصوورص اوهاسوویا بما  

  أنین نیمو  انسانی نرهد نیاز خرد جهم هشد اابصاد  اسم.
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 فاکتور کلیدی: جمعیت

 مد  بینی پذیریپیش  درجه اهمیت پیشران

   5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 خبرگان

 5 5 4 5 3 4 5 4 5 5 2 4 پیر شدن و کاهش جمعیت

 3 4 3 5 2 3 4 4 5 4 3 4 کاهش نیروی کار

افزایش جذب نخبگان کشورهای منطقه 

 آسیای مرکزی و آسیای میانه

2 1 3 4 3 2 1 2 5 2 3 2 

 3 3 3 5 3 3 1 3 3 4 3 4 تسهیل قوانین مهاجرتی

 1 3 3 1 2 1 4 3 4 3 1 2 رشد جمعیت مسلمانان و اعراب

 2 2 2 2 3 2 5 2 2 5 2 5 گرایانهرشد تفکرات ملی

 2 4 3 2 2 2 5 4 4 5 2 4 تر شدن قوانین مهاجرپذیریسخت

 3 5 3 5 3 3 3 4 5 5 3 4 های کشندهظهور مجدد پاندمی

4-3 .KF3انرژی . 

 کربنپاک  اقتصاد کم گذاری در حوزه انرژیرمایهس.  افزایش 4-3-1

  غییماق  هدید به جهانی ااسوووخ  قریم ااهیس 2015  راوقنانه نحره  ادف

سم واراییدب شبننگه و ا  دهجه 1.5 مبی و گمادسانبی دهجه 2 زیم دنا اوزایک دا

 سووط ر نحره  اسووبما ژ  دو ادف این به دسووبیابی هاسووبا  ده. اسووم گمادسووانبی

یه حاد اا ا  ندشووووده عمیف اهو ندی اهق که ا . 2 و انمژ  وه همهب اوزایک. 1: از ا

ده  .اذیم  جدید اا انمژ  از گسوووبمده اسوووبفاده  میق از خصووورصبه زداییکمبن

 ،  قمی اً ، سهم ننابز  جدید اذیم از کا  أنین انمژ2050دوهننا  انمژ  ا حادیه ده 

سید.  ظمویم نیموگاه 50به  دد خرااد ه سبهده سا  ا  و زغا اا  ا سنگ نیز  ا 

پانیا، دهدد کااک خرااد یاوم. اکنرن دلنان، ومانسه، انگلیس، اس 55بیک از  2050

 رهکلی، سووهم اند. بهسوونگ بما  دینده خ م دادهه زغا الند و بلژیک از ا نام نممل

دهدوود  ا  30دهدوود به مدود  50اا  مماه ی اابا ادایم از ظمویم  رلید نیموگاه

 (.  Energybrainpool,2020,p.87کااک خرااد یاوم) 2050سا  

 گذاری در حوزه ترانزیت گاز و توسعه منابع گازی. افزایش سرمایه4-3-2

اند از ه ده مرزه  أنین گاز خرد با دو چالک نراجه اسووم که ی اهقاکنرن ا حادی

وابسوووبگی زیاد به واهداق، سووواخباه یمضوووه) انحصووواه چندجان ه( و ادهق زیاد 

سوور و هویکمد بازاهاا و نهاداا از سوور  دیگم که کنندگان گاز ده بازاه از یکیمضووه

سا  سبه دنا حادیه ده  ی  شبه نبران (. 10: 1400اد)نجید ،اا ها  غییم داا  گذ
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یکی از نهنبمین چالک اا  ا حادیه اهواا ده این مرزه،  أنین گاز از هوسیه اسم. ده 

یکی از ااداف ا حادیه ام سووور با  راوق ااهیس، ، 2050-2025نبیجه ده دوهننا  

کننده گاز  عیین شده اوزایک  سلط بم ننابز گاز  و نبعدد ساخبن کشرهاا   أنین

سم. ده این ه سم. ا سمان ا حادیه اماه گموبه ا سبره کاه  سبا، ااداناق زیاد  ده د ا

دلی بحمان امهبه سبان بردند که ادف ینران نثا ،  مامان ا سمان ا حادیه و انگل باغ 

کمدند.  ی چند ناه اخیم  سوولط بم ننابز ننطقه اوهاسوویا و افقاز جنربی ها دن ا  نی

شرهاا  این ننطقه و  م شااد  راوقاق ک ضر ا حادیه ده مرزه نیز  شرهاا  ی کیه و ک

 قاضووا  گاز   یعی  2035زند  ا سووا  انمژ  اسووبیم. اکسوورن نربایا  خنین نی

 (. ,p. Mete,2020 295)نیلیاهد نبمنکعب بمسد 600 قمی اً به 

 
 فاکتور کلیدی: انرژی

 مد بینی پذیریپیش درجه اهمیت پیشران

   5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 خبرگان

ذخایر گازی کشورهای عضو اتحادیه کاهش 

 ۲۰۵۰در دورنمای 

4 3 5 3 5 4 4 3 4 4 5 4 

افزایش مشارکت در منازعات مناطق دارای 

 ذخایر گازی

4 3 5 3 4 3 4 2 4 3 4 4 

 3 3 3 4 2 3 1 3 3 5 2 4 افزایش تسلط بر ذخایر گازی جهان

گذاری در حوزه توسعه انرژی افزایش سرمایه

 زداییکربنپاک و 

4 4 4 4 2 5 5 5 5 1 4 5 

های تولیدکننده توسعه صنایع و کارخانه

 تجهیزات نوین در حوزه انرژی

4 3 5 5 2 5 3 5 5 1 5 5 

افزایش تقابل روسیه با اتحادیه اروپا در حوزه 

 انرژی و اخالل در ترانزیت گاز

4 4 5 4 4 3 4 5 4 2 4 4 

های کشورهای گازی با افزایش توافقنامه

 آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی

3 4 5 4 3 3 4 5 4 1 4 4 

 3 3 1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 افزایش نفوذ در خاورمیانه

توسعه مناسبات با عربستان سعودی، و سایر 

 فارسکشورهای حوزه خلیج

2 2 3 4 3 2 2 3 3 2 3 2 

کاهش ذخایر گازی کشورهای عضو اتحادیه 

 ۲۰۵۰در دورنمای 

4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 

4-4 .KF4ترانزیت . 

و  جهیزاق  مانزیبی ده ام سه بعد زنینی، دهیایی    مانزیم ار  و داشبن بسبماا

جایگاه یک کنشووگم ده اابصوواد سوویاسووی  کننده مین یرانا  مسوویمو ارایی از نهم

ضر  شرهاا  ی سیاه نرهد رجه ک سعه  مانزیم ب سم. ده نرهد ا حادیه نیز  ر جهانی ا
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 2050داهد و  الش بما   رسووعه ابعاد نخبلف  مانزیم مبی بعد وضووایی  ا داه اماه 

سم منا سیا سبره کاه ا حادیه اماه داهد. یکی از ااداف اولیه  ونقا دینده که ده ده د

ا   ا دهدد  انبشاه گازاا  گلخانه 60شده اسم، کااک  عمیف 2011کاغذ سفید 

ونقا شهم  ده منا« سرخم نبعاهف» اایی بااسم. اسبفاده از ناشین 2050سا  

 دهیج ننسوورخ به 2050دهدوود کااک خرااد یاوم و  ا سووا   50 ا  2030 ا سووا  

دد منا 30شرد؛ و نی سیم بیک از باه جاده ده به  2030کیلرنبم  ا  300ا  ده ن

انووراع دیووگووم موونووا بوواه نووانوونوود موونووا هیوولووی یووا دبووی  ووغوویوویووم خوورااوود 

 (.Vasileios,2019,p.89یاوم)

 
 فاکتورهای کلیدی: ترانزیت

 مد  بینی پذیریپیش  درجه اهمیت پیشران

   5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 خبرگان

 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 توسعه و افزایش خطوط ترانزیت انرژی

تسهیل قوانین و پیشرفت صنعت 

 ترانزیت

3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 3 3 

افزوده انبارداری و افزایش ارزش

 ونقلحمل

2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 

 2 2 2 3 5 1 2 2 4 4 1 2 ونقل هواییتوسعه حمل

 2 2 2 3 5 1 2 2 2 4 1 2 ونقل ریلیتوسعه حمل

گذاری در حوزه ترانزیت و سرمایه

 تکنولوژی فضایی

3 3 4 4 3 2 3 5 5 3 3 5 

 3 3 3 3 5 3 2 2 4 3 3 2 های ترانزیت دریاییتوسعه زیرساخت

 3 3 2 3 5 3 3 2 3 5 3 3 کمربند آبیپروژه ابتکار 

4-5.KF5اقتصاد سالمت . 

، س ب به وجرد نریی از یدم اطعیم و اوزایک هکرد ده ا حادیه 19ااندنی کروید 

اهواا شووود که این یدم اطعیم سووو ب خرااد شووود نمخ باهوه  ده ا حادیه ده  ی 

شد)اا  د ی کااک ااباسا  شبه با  .(Europian commission,2021,13 رجهی دا

اا اندیشیده هند انبشاه ویموس 2018اا  نخبلف بخصرص گزاهش اندیشکده گزاهش

کنند. ده بینی نیاا ها ایکاا ده خدنم اابصوواد دولمده داه د ی و اماه گموبن دن

دهگیم انراع ااندنی،  2030 ره نسووبقیم اشوواهه شووده به اینکه جهان  ا این سووند به

اایی که اا  جدید خرااد برد. دهنبیجه دولمحیطی و ظهره ادهقنوجایز زیسوووم

صاد جهانی خرااند  شند نقک نهنی ده ااب شبه با دحیب ها دا سمیز و   ران ندیمیم 
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شم) سمنایهRand,2018دا سالنم اکنرن به(.   صاد  هاه ینران یکگذاه  ده مرزه ااب

اایی از  کماه نمگ یا ی بما  ه نما م اا جد   باق  ید ونیم و ضوووم  19دنی کرو

 میلیرن داله( ده  300کا دنیا )یعنی مدود  GDPدهدوود  25نرهد رجه اسووم لذا  

کند. ده نبیجه مرزه اابصاد و به بعد، به مرزه سالنم اخبصاص ایدا نی 2021سا  

گیم یک ایشوومان نهم اا  انهسووالنم  به یک واکبره کلید  و شوویرع انراع بیناه 

 ف اسم.جهم   یین ادهق کنشگمان نخبل

 د در سایه. رشد اقتصا4-5-1

شد ااب 19از دیدگاه نبخصصان اهواایی یکی از اثماق جد  ااندنی کروید  صاد ه

سم. ضر ا حادیه اهواا ا شرهاا  ی سایه ده ک شیرع ویموس کروید ده  و  19 اکنرن، با 

 ره بسوویاه  از اا  زیمنجنریه دولم و انین عطیا شوودن بخک بزهگی از وعالیم

خصردی، ینالً شااد هشد اابصاد ده سایه اسبیم که ده درهق ما  دنایز بخک

، انچنان هوند دووعرد  و یا دغاز انراج جدید ااندنی 19نشوودن کانا بحمان کروید 

اابصاد  خرااد داشم. الزم به ذکم اسم که با  رجه به یدم  ران نحاس ه این بخک از

اا نخرااد ولم رسوووط دولم، سووورد مادوووا از دن  أثیم  بم هشووود اابصووواد  د

شم) ضر ا حادیه Vasileios,2019,p.53دا شد این بخک ده کشرهاا  ی (. ده نبیجه ه

 یک ایشمان ننفی اثمگذاه بم دوهننا  اابصاد ا حادیه اسم.

 . تشدید بیکاری ناشی از انواع پاندمی4-5-2

 رجهی اده ا حادیه اهواا، بیکاه  ده سطب ااب 19ده دوهان ااندنی ویموس کروید 

 نیلیرن نمد و زن ده 15380زایک یاوم. بم اسووواس دناهاا  نمکز یرهواسوووباق او

 2021اا ده ننطقه یرهو اسبند ده دوهیا نفم از دن 13030ا حادیه اهواا که امیب به 

 راند (. ده دووورهق یدم ندیمیم دوووحیب، بیکاه  نیEurostat,2021اند)بیکاه برده

بیجه اوزایک امبنا  واگمایی دهون  ل انه و دهناا  جداییسووو ب اوزایک گمایک

 ا حادیه اهواا شرد.
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 فاکتورهای کلیدی: اقتصاد سالمت

 مد   بینی پذیریپیش  درجه اهمیت پیشران

   5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 خبرگان

ها در سطح جهانی تشدید انواع پاندمی

 ۲۰۵۰تا 

4 4 4 5 5 2 4 2 5 5 4 5 

گذاری اتحادیه افزایش سطح سرمایه

 اروپا در حوزه اقتصاد سالمت

2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 

 4 4 2 3 4 4 5 4 4 5 4 4 19ران کووید وفصل کامل بححل

گیری از فناوری کسب درآمد با بهره

 ساخت انواع واکسن

3 4 4 4 3 4 4 5 2 2 4 4 

رشد اقتصاد در سایه در اغلب 

 کشورهای اروپایی

2 3 5 3 3 3 3 3 2 2 3 3 

گذاری در حوزه سطح سرمایهافزایش 

 توریسم و توریسم درمانی

2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 

تشدید بحران مهاجرت براثر شیوع 

 انواع پاندمی

4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 

 2 2 4 2 2 2 5 4 2 3 2 5 19تشدید بحران اعتماد پس از کووید 

 3 2 2 4 3 2 3 2 4 5 2 3 کاهش نرخ رشد جمعیت در اثر پاندمی

 3 3 4 3 3 3 3 4 5 3 3 2 توسعه تحقیقات در حوزه پزشکی

KF6.4-6گذاری خارجی.  روابط و سرمایه 

سلناً سیم واکبرهاا   میننهم از یکی ن صاد ده اهواا ها حادی جایگاه کننده م  ااب

شرهاا  و سازنان این خاهجی گذاه سمنایه سطب اوزایک هوند جهانی،  ده ضری ک

ینران نثا  اس از خموج خصورص دسویا و دومیقا اسوبیم. بهبه جهان نخبلف ننا ق

ینران نموج نحکم بما   مان  از دغرش سوونبی  جاهق دزاد با دسوویا، اهواا خرد ها به

به دسوووم قه  یاد  ده این ننط یا ایب اه ز به انین دل جاهق دزاد نعموی کمد و    

شفیعی، شااد اوزایک مرز23، ص.1399دوهد) سایم ننا ق نیز  صا(. ده  د  ه نفرذ ااب

 ا حادیه اسبیم.

 جنوبی قفقاز و مرکزی آسیای منطقه در گذاریسرمایه . افزایش4-6-1

اا   سوولط بم ننا ق داها  بیشووبمین ذخایم گاز ، نعادن، ذخایم  ال، سوونگ

 ره بازاهاا  نصووومف بما   رلیداق وناوه  و اینبی، نیمو  انسوووانی جران و انین

شورد. مداایی اسوم که  رسوط ا حادیه اهواا دن ا  نی مین هاا ازشوکی یکی از نهم

سمان ا حادیه اهواا که نییکی از نهم کننده بخک  راند  أنین مین ننا ق از دیدگاه 
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اا  بمجسووبه شوودن به یکی از ادهق رجهی از نیازاا  ا حادیه ده نسوویم   دیااابا

ز ام ومدبی جهم  رسعه اابصاد  باشد، اوهاسیا و افقاز جنربی اسم. ا حادیه اهواا ا

 Internationalبمد )خصووورص بم کمیدوهاا  اابصووواد  ننطقه بهمه نینفرذ خرد به

Energy Agency,2019,p.35 این هاا مد اکنرن از سووور  سووومان ا حادیه اهواا به .)

سلط بم ننابز  سم و مبی   ضی ده ما  ایگیم  ا شکا نبناا ضاً به  شکا نبحد و بع

و افقاز جنربی   دیا به هااببی جد  بین کشوورهاا   گاز  ننطقه دسوویا  نمکز 

سم. به شده ا ضر  سمینرانی سیا سبان ده نثا   نااض  سه، دلنان و انگل اا  ومان

هاسووبا  اوزایک نفرذ ده کشوورهاا  افقاز جنربی کانالً نشووهرد اسووم. ایبالیا نیز 

نقاناق  نهایی ده ما  ایشوو مد نناوز اابصوواد  خرد ده ننطقه اسووم. از دیدگاه به

شاه  150ایبالیا،  سم شانا ایمان( به انماه ننابز انمژ   نیلیرن نفم جنعیم ننطقه) 

سمنایه سبق الی که از  سبم گذاهان خاهجی بهاین کشرهاا و ا خصرص اهواایی داهند، ب

سم. به  ره کلی،ا حادیه  صاد  ا سعه ااب س ی بما   ر سیاه ننا دلی ها ده  3ب  مح ا

اند از  مح  قریم نسووویم هاه الجرهد،  مح  مانس ی اهقکند که اوهاسووویا دن ا  نی

 کاسپین و  مح انبقا  انمژ  از دذهبایجان به نخجران از نسیم اهننسبان. 

 گذاری در خاورمیانه با محوریت عربستان سعودی. افزایش سرمایه4-6-2

هسووود هاا مد غمب ده خاوهنیانه  غییم یاوبه و منایم نظانی اکنرن به نظم نی

اا  گذاه جا  خرد ها به نشاهکم ده اابصاد و مکنمانی داده اسم. سمنایه دمف،

نبحده و ا حادیه اهواا ده نسووویماا  اموژه کنمبند و جاده نیز بسووویاه ایاالقویژه 

ذکم اسم که ده دوهننا  (. این نکبه شایانMonica,2021,p.30 رجه خرااد برد)اابا

سعرد  جایگاه ویژه 2050 سبان  سم خاهجی ا حادیه خرااد دا  دیمب سیا شم ه  ا

سپمده سمنایهزیما  سبان بهگذاه  و   ا  16 نهایی ده اهواا و دنمیکا مدود گذاه  یمب

زاه  میلیرن داله اسووم دهنبیجه  صوونیم این کشووره به خموج ن الر نذکره از با 17

یالوه، به د کمد.ها از  عاد  خاهج خراا اااابصواد  ا حادیه اهواا و دنمیکا، اابصواد دن

وه  انمژ ، وناوه  ده ا  و اابصوواد اا  بهمهبه شوواخ  2030انداز هیاض ده چشووم

شوودن این کشووره به بازاه اابصوواد  کمبن دسووم خرااد یاوم و با  رجه به   دیاکم

سمنایه صی ننطقه، اوزایک  شاخ سعرد   سبان  گذاه  ده خاوهنیانه با نحرهیم یمب

که نی یه ها ده اسووووم  حاد ند ا  عه اابصوووواد  را اد  نسووویم  رسووو یاه  د

(Pastukhova,2020,p.7.) 
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 . تسریع در پذیرش عضویت کشورهای حوزه بالکان غربی4-6-3

سب شمح دن د سر  نهاد ا حادیه اهواا بما   شرهاا  مرزه بالکان غمبی از  ه از ک

شوورد که انرز به یضووریم ا حادیه اهواا کشوورهاایی از ننطقه بالکان اسووبفاده نی

نیلیرن نفم اسووم و  18اند. جنعیم کشوورهاا  این ننطقه ده ما  ماضووم دهنیانده

 مین شوومیک اا بزهگا حادیه اهو نیلیاهد یرهو اسووم. 80اا  رلید ناخال  داخلی دن

سمنایه دلی  شرهاا و نن ز ا دلی  جاه  این ک صد ا سبقیم خاهجی و نق گذاه  ن

سم. به شرهاا  نذکره ا سیم  مانزیم ننطقه کر اهیالوه این نهاجمق نمدم ک  مین ن

هواا )یرنان، بلغاهسوووبان، و هونانی( و کشووورهاا  اشووومق ا حادیه -بین نامیه جنرب

سم. به سلرونی، و ا میک( ا سی، ا سبان، کموا یالوه ا حادیه اهواا اهواا  نمکز  )نجاه

 %69 2020نناوز زیاد  ده کشوورهاا  مرزه بالکان داهد. ا حادیه دوومواً ده سووا  

 (.Europa,April 2021واهداق از کشرهاا  بالکان غمبی داشبه اسم) %54ق و دادها

د دهنجنرع، اذیمش کشووورهاا  ننطقه ده ا حادیه اهواا ومدوووبی بما  امیا  ایبنا

ضر گذاهان وماام نیسمنایه شرهاا  ی شرهاا با ک سمانه این ک کند. انگمایی دهدند 

ابصوووواد  ا حووا یگوواه ا خرااوود ا حووادیووه اهواووا سوووو ووب اه قووا  جووا دیووه 

 (. Vlachos,2019,p.270شد)

 گذاری و نفوذ در قاره آفریقا.  افزایش سرمایه4-6-4   

نما ب بیشووبم از سووایم ننا ق ده اابصوواد اانیبی به 2050ااهه دومیقا ده داه 

ه اهزان سوویاسووی جهانی خرااد یاوم. یالوه بم ذخایم و نعادن  ال، انمژ  و نیمو  کا

ا  کنندهو نقک  عیین هاایی اسبند که به ااهه سیاه وزن باال مین واکبراینم از نهم

سی جهانی نی سیا صاد  شند. ده نعادالق ااب سبان  27بخ ضر ا حادیه و انگل شره ی ک

سا  نهم شمکا   جاه  دومیقا ده  سپانیا،برده 2021 مین  شرهاا  ا سه،  اند و ک ومان

ااهه دومیقا  اولیه و انمژ  از دلنان، ایبالیا و الند ده دووده کشوورهاا  واهدکننده نراد

نداماه نی اا  COMEXT,2021) گیم ناه نا  د عاق اننیبی(. بم ن  طال ، نمکز ن

ااد کمد، جنعیم ا حادیه اهواا هوند  کااشووی ها  جمبه خر 2050 ا داه که دهمالی

، ومانسه، اسپانیا به نعدن نیمو  انسانی جران   دیا خرااد شد. 2050ااهه دومیقا ده 

میقا نا  شوومای ااهه دوایبالیا،دلنان و کشوورهاا  شوومق اهواا بم ننا ق شوونالی و شوو

 (. Institute for Security Studies,2020) نسلط خرااند برد



 112    1401 بهاه  ♦ 53شناهه  ♦14سا   ♦هوابط خاهجی هاا مد  

 

سوی آتالنتیک پس از ابتکار اتحاد 4-6-5 باهدف  AUKUS. تقویت روابط دو 

 مهار چین

ماضوووم، نهم بهده دوهان  هدید نظم لی ما  غمبی ظهره چین  یک  مین   ینران 

 مین ادهق چالک ساز و بم ام ینران نهمساز اسم. دوز  هدید چین بهچالک ،بازیگم

 مین هاا مد ینران نهمااسم  رسط غمب ایجاد و مفظ شده بهزننده نظنی که سا 

شده اسم. امچند ده دوهان  مان  این بمداشم وجرد داشم که ا حادیه غمب  عمیف

سووخبی با اهواا وااد یک هویکمد ننسووجم ده نقابا اکن اسووم و سوویاسووم اهواا به

( انا با هو  کاه Ischinger,2020,p.192شوورد)نبحده اناانگ نیم ایاالقسوویاسوو

نبحده و  م شدن اسم و ایاالقدندن بایدن هویکمد دو سر  د النبیک ده ما  نزدیک

اند  ا ده ا حاد با کشووورهاایی نثا ژاان، اند و اسوووبمالیا) با ا حادیه اهواا ده  الش

ش سیخبگی ونحرهیم کردد( نانز از ادهق گیم  چین  صان گ ص  رند. از دیدگاه نبخ

سا    2035 شدید خرااد شد و  ا سا   2030اخبالف بزهگ بین چین و دنمیکا ده 

سمد و نیاببی خرااند برد. ده نبیجه ا ح  م اد ار دو ج هه دهگیم جنگ از ام دو نرع 

  (.Szyna,2019,p.5غمب نساو  اسم با اه قا  جایگاه دن ده اابصاد سیاسی جهانی)
 

 فاکتورهای کلیدی: سیاست خارجی

 مد   بینی پذیریپیش  درجه اهمیت پیشران

   5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 خبرگان

 5 2 3 5 3 2 5 2 5 2 1 3 افزایش قیمت طال در معادالت جهانی

گذاری در افزایش مناسبات و سرمایه

 کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی

2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 

گذاری در خاورمیانه با سرمایه افزایش

 محوریت عربستان سعودی

2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 

گذاری در آسیای میانه با افزایش سرمایه

 محوریت افغانستان

2 1 1 1 3 2 1 2 1 2 1 2 

تسریع در پذیرش عضویت کشورهای حوزه 

 بالکان غربی

2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 

 4 3 3 5 4 1 4 3 5 3 1 3 قاره آفریقا گذاری و نفوذ درافزایش سرمایه

تقویت روابط دو سوی آتالنتیک پس از ابتکار 

 باهدف مهار چین AUKUSاتحاد 

5 4 5 4 3 5 4 4 4 4 5 4 

اتخاذ سیاست خارجی مستقل از آمریکا و 

 توسعه مناسبات با چین

5 4 4 4 1 4 4 1 4 1 4 4 

 1 1 1 3 1 1 5 1 3 4 1 5 واگرایی با غرب و افزایش مناسبات با چین

گذاری در کشورهای دریای افزایش سرمایه

 جنوبی چین

2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 
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4-7.KF7 تحوالت سیاسی  . 

  گیری احزاب سیاسی یوروسپتیک. قدرت4-7-1

اا  اخیم، بمخی از کشرهاا  ا حادیه اهواا شااد اوزایک نس ی منایم  ی سا 

سی ارارلیسم،  سیا شکیا ا حادیه بردهنلیاز امزاب  ضد   اند. این امزاب غال ًا گما و 

ازمد اایی ن نی بم  سولیم شودن بیکشورند، زیما نگمانیخرانده نی« یرهوسوپبیک»

سا ها داهند. ا میک، جنهره  چک، دانناه ، ونالند، وم سه، ماکنیم نلی به بموک ان

سپانیا و سبان، ا سبان، ایبالیا، الند، له شرهاا   سرئد ازجنله دلنان، یرنان، نجاه ک

اا ا حادیه اهواا اسوووبند که داها  امزاب یرهوسوووپبیک اسوووبند. ادهق گموبن دن

 رانوود اوودهق اابصوووواد  ا حووادیووه ها  ضوووعیف ایشووومانی اسووووم کووه نی

 (.Borrell,2020,p.12)سازد

 . قدرت گرفتن مجدد ترامپ و ترامپیسم4-7-2

ه اهواا و دنمیکا شد. یدم کاف بین هوابط ا حادیاا  دولم  مان  س ب شسیاسم

ما د النبیکی کنک دنمیکا به ا حادیه اهواا ده ما بحمان کمونا نیز ینالً ننطق هوابط و

ایبناد ینران شوومیکی غیماابازیم سووؤا  بمد و ده نزد اهواائیان  صووریم  از دنمیکا به

اا  (. ظهره نجدد  مانپیسوووم و گمایکforeignpolicy,23/3/2020شوووکا گموم)

 زا باشد. راند بما  اابصاد ا حادیه اهواا دسیبینه ده دنمیکا نیواگما

 اعتماد  بحران تشدید و لیبرالیسم .ای4-7-3

سم به سم  مدینران ا  لی مالی سم اا و نهاداایی  عمیفو نفی انه نکانی شده ا

اند. گموبهکه ده هاسوووبا  مفظ مقرق و دزاد  ومد  ده بمابم ادهق ماکم شوووکا

 façade gradual setbacks under a legalهونداا  اخیم ا  لی مالیسوووم با ی اهق  

ماسم گمدند. بم اساس هونداا  نرجرد ده کا کشرهاا  دنرکما یک ده س ردیف نی

شمای به سبان و انیناهواا  غمبی و  سبان، له صرص نجاه سلراکی، خ  ره چک و ا

شرهاا  اهواایی به سم ده کا ک شدید هوند ا  لی مالی صرص ده اهواا  یالوه بم   خ

شدید شمای،  أکید بم  فاوق س ب   شمای و غمبی  شرهاا  اهواا   اا  ومانگی ک

انچنان  2050شوورد این هوند  ا نیبینی واگمایی دهون ا حادیه شووده اسووم و ایک

ادانه داشبه باشد. واگمایی نرجرد ده نراهد بسیاه  ازجنله نخالفم با ارانین ا حادیه 

شااده نی  ران ده ناجما  بحمان نهاجمق اا ها نیشرد که ننرنه باهز این نخالفمن
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بم   نها سویسوبم اانرنی ماکمنشوااده کمد. از دیدگاه نبخصوصوان، این اخبالواق نه

ا حادیه بلکه دسووباوهداا  ا لی انگمایی از جنله دسووباوهداا  اابصوواد  ها از بین 

 (.Lorenz,2021,p.50بمد)نی

 تن دومینوی برگزیت . ادامه یاف4-7-4

صان نقطه دغاز یک دونینر ده ا حادیه اهواا ص سم بمگزیم از دیدگاه بمخی نبخ

د و وشووواه یند اً بم دوش انگلسوووبان برزیما  ا ا ا از بمگزیم، باه نالی جنرب اهواا 

س ب  الش ده بیک شره  سم خاهجی این ک سیا سیم  ازاندازه نالی و نبفاوق بردن ن

شایان شد. این نکبه  سا  جهم خموج از ا حادیه  سم که از  به بعد اکثم  2000ذکم ا

گموبه و  کشرهاا  جنرب اهواا از سه کشره شنا  اهواا )انگلیس، دلنان،ومانسه ( وام

 نها ه نهاند که ینده این وام از انگلسووبان برد. اکنرن این کشوورن اشووم بدای داشووبها

اا  ایشوووین اسوووم. ده گیم  وامداند بلکه خرااان بازاسدیگم وانی به اهواا ننی

سه(  ران به دوش کشیدن باه نالی جنرب شنالی )دلنان و ومان اهواا  نقابا دو کشره 

دونینر  بمگزیم  ها نداهند. دهنبیجه امبنا  ادانه یاوبن)یرنان، ایبالیا، ام قا  و ...( 

 رندند.وجرد داهد. به نظم نی هسد مبی کشرهاایی نثا نجاهسبان به این دونینر بپی

 سیاست همسایگی اروپا. 4-7-5

ا  و بخک ادهق ا حادیه ده سطب ننطقهاایی که  داوم مین ایشمانیکی از نهم

سایگی ا حا سم ان سیا سم،  ساس دن ا حادیه بهجهانی ا سم که بم ا ینران دیه اهواا

ا حادیه اهواا با ابزاه  یک بازیگم دهدوودد  رسووعه نفرذ خرد ده نحیط ایمانرنی اسووم.

اا  نطلرب خرد ها ده کشووورهاا  کند نمماابصووواد  که ده اخبیاه داهد  الش نی

ی و د نناوز اننیبانسوووایه نهادینه کند  ا از  میق اژنرن شووودن ده ننطقه ببران

اایی نرسرم نحقق سازد. این نهم از  میق اینا  نجنریه سیاسم اابصاد  خرد ها

شرد. دهوااز ا حادیه اهواا که با سیا نداوم ایگیم  نی« سیاسم انسایگی اهواا»به 

سیاسم انسایگی ده  سم ده االب  سم کشرهاا  دیگم بما  یضریم هوبمو ا دهخرا

 حم ینران ا حادیه، نناوز و ا  خرد  الش اسوووم ضووونن یدم گسوووبمش ننطقه

سازد  ا کنبم از نهاجمقدغدغه شرهاا  ایمانرنی خرد نحقق  اا یا اا  خرد ها ده ک

اا  اابصوواد  و اننیبی ده کشوورهاا  انسووایه خرد دسوویب ب یند. این نکبه بحمان

سم که اس از خیزششایان سیا سم که این  سا  ذکم ا اا  نمدنی خاوهنیانه ده 

ماین،نرهدبازنگم  از سوور  ا حادیه اهواا اماه گموبه اسووم و از دن و بحمان اوک 2011
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سبفاده به«  داوم»و «  غییم»زنان،  سم نرهدا سیا سازنان دانده این  در   ینران ا

شده ا حادیه اهواا»اماه گموبند  ا ینلکمد  سایگی بازنگم   سم ان بهبم ده  « سیا

 نمکز کمده « ا  ننازیهووصووما»شوورد. ده چاهچرب این سوویاسووم ا حادیه اهواا بم 

نعااده »اسم که  ا مد زیاد  با  رسعه ااداف این نهاد اهواایی اس از اجمایی شدن 

 (.13: 2016جهم  حکیم نقک جهانی دن، اه  اط داهد)دنیبم ، « لیس رن

 
 فاکتورهای کلیدی: تحوالت سیاسی

 مد  بینی پذیریپیش  درجه اهمیت پیشران

   5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 خبرگان

 3 5 5 3 3 2 5 5 3 4 3 5 ادامه یافتن دومینوی برگزیت

افزایش گرایش به همگرایی در راستای تقویت 

 مدیریت بحران

5 4 3 4 3 2 4 3 4 2 4 2 

 3 3 3 3 5 3 5 3 3 5 3 4 متحده در دفع تهدید چینهمگرایی ناتو و ایاالت

 4 5 2 5 4 2 4 4 5 5 2 4 تشدید تقابل غرب با چین

 2 2 2 3 2 2 5 2 2 5 2 4 رشد ای لیبرالیسم

 2 3 5 2 2 2 5 4 1 5 2 3 گیری احزاب یوروسپتیک در کشورهای عضوقدرت

 2 4 1 2 2 2 5 2 4 5 2 4 شکاف مجدد روابط دو سوی آتالنتیک

 4 5 5 4 4 4 5 3 4 3 4 3 سیاست همسایگی اروپا

 

 . شناسایی عدم قطعیت ها و طراحی سناریوها5
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 روایت سناریوها

 جهان مطلوب

سطب نفرذ و  صاد  و  عنیق  ا حادیه اهواا اس از  ی کمدن چند داه وعالیم ااب

گذاه  ده ننا ق نخبلف جهان اکنرن  رانسووبه اسووم ذخایم نالی و انمژ  سوومنایه

سرم ده بین  نهنی ها بما  خرد وماام کند و با هشد  رلید ناخال  داخلی ده جایگاه 

اا  بم م ا حادیه گذاه  ادهق  جهانی اماه گیمد. نیزان سوومنایهکنشووگمان اابصوواد

 رهکلی کشورهاا  دسویا  نیانه( و اهواا ده خاوهنیانه، شونا  دومیقا، اوغانسوبان) به

شد اابانهم سیا  نمکز  و افقاز جنربی ه سم. به نظم  م از انه د شبه ا  رجهی دا

اا  جد  ام گذاه این ننا ق سمنایهاند ده هسد ایبالیا، دلنان و ومانسه  رانسبهنی

دووورهق جداگانه و ام ده االب ا حادیه اهواا انجام داند.  سووولط بم کمیدوهاا  به

اه  ا ی، اوزایک نفرذ بم کشووورهاا  ماضوووم ده نسووویم اببکاه کنمبند و هاه، اوزایک 

گیم  از نحیط ام ال م گذاه  ده نعادن و ذخایم  ال  اوغانسوووبان با بهمهسووومنایه

و چمخک ده سووویاسوووم خاهجی ا حادیه و  2020ره  ال ان ده اوایا داه مضووو

صاد  از کشرهاا  به سنم منایم ااب دمف به  سلیحا ی   رهکلی غمب از منایم  

خاوهنیانه ده هاسووبا  اوزایک  ران هاابم ا حادیه با چین و هوسوویه، سوو ب شووده  ا 

اد  ننطقه داشووبه دای به هونداا  اابصوو رجهی ده شووکاا حادیه اهواا نقک اابا

لی ی( که  سوولط بم دن کشووره این ااهه )  مینباشوود. کشوورهاا  شوونا  دومیقا و نهم

ا  ده ام دو مرزه ندیبمانه و شووونا  دومیقا داهد،  حم  سووولط نناوز هاا مد  ویژه

کشوورهاا  یضوور ا حادیه اهوااسووم و این به نعنا  اوزایک  سوولط بم ذخایم  ال و 

صمف دهیین سم که ده  ی ما  بازاهاا  ن سم. این ده مالی هخ داده ا سیاه ا ااهه 

صاد  جهانی، اینم  2030 ا  2020اا  سا  س اق ااب با کااک اهزش داله ده ننا

شم س اق جهانی اوزایک چ سنگ اینبی ده ننا گیم  انس جهانی  ال و اهزش این 

ادیه اهواا اا  ا حیاوبه و ا حادیه  رانسووبه اسووم مجم باالیی از ذخایم  ال ها به بانک

انچنان ادانه داهد انا با جذب باال  ننبقا سووازد. امچند هوند ایم شوودن جنعیم 

سالنی ایمان و  شره جنهره  ا سیا و افقاز جنربی و ااهه دومیقا و دو ک نخ گان از اوها

یمبسووبان سووعرد  نشووکا چندانی به لحاظ نیمو  کاه ده ا حادیه اهواا به چشووم 

هانننی ناه  2030 ا  خرهد. یالوه بم این ج نهدهگیم بی اد برد و اا  ا گیم خرا

وجایز بزهگی ده سووماسووم جهان هخ خرااد داد و نی  راند ضوومباق جد  به اابصوواد 

سازد انا با کنبم  به شکا  ااندنیا حادیه اهواا واهد  سیرن نراز انه ا سینا اا و واک
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 جهیدهنبنایک گذاهد. نراز، ا حادیه اهواا نی  راند الگر  نروقی از ندیمیم ها به نبه

و ارارلیسووم نبرانسووبند ده  گماینل  ااجن ک رهکلی امزاب هاسووم اوما ی و به

 مین کشرهاا  یضر ا حادیه به ادهق بمسند و دونینر  بمگزیم ها ادانه داند. نهم

سطب انگمایی بین کشرهاا  یضر انچنان باالسم و دلنان و هوسیه انرز از جایگاه 

نیزان  رلید ناخال  داخلی ا حادیه  یالوهبها  ده اابصوواد اهواا بمخرهداه اسووم. ویژه

 مین دالیا دن، اوزایک  رجهی هشوود داشووبه و یکی از نهماا نیز ده سووطب اابااهو

 و کشاوهز  اسم.  رلیداق دنعبی

با هشد گسبمده ارش نصنریی و  رسعه اابصاد دیجیبا  ا حادیه بعد از  یالوهبه

  مین ادهق ده مرزه اابصوواد دیجیبا    دیا شووده اسووم. این نروقیمچین به نهم

یالوه، ا حادیه اهواا نیالد  وضووز کمد. به 2019اسووم که ده سووا  نمارن ارانینی 

اش ده اابصاد سیاسی جهانی  م از گذشبه اسم دهنبیجه سطب کنشگم بسیاه بزهگ

ینران  م از ا ا شوووده زیما  مکیه، گمجسوووبان و دذهبایجان بهنیز به نما ب گسوووبمده

و سووایم کشوورهاایی که  مین کشوورهاا  اوهاسوویا، کشوورهاا  مرزه بالکان غمبی نهم

اند و به انین دلیا زنانی ده دووف یضووریم اماه داشووبند اکنرن به ا حادیه ایرسووبه

شوووااد اوزایک ینق ژئرالیبیک ا حادیه اهواا اسوووبیم. با اوزایک ینق ژئرالیبیک 

سیه به شده و انچنان هو شبم  سیه نیز بی ضاد نناوز دن با هو ینران ا حادیه نیزان  

یالوه با  رجه به انسوور بردن ا  ا حادیه اهواا نطمح اسووم. بهگم بمیک هایب چالک

نبحده دنمیکا، هژیم دووهیرنیسووبی، نکزیک، ااداف ا حادیه اهواا با چین، اند، ایاالق

شااد اوزایک هاابم سبان و....  شگمان ده یین انکاه  انگل صاد  با این کن اا  ااب

ش داهد  ا ا حاد غمب ها مفظ اسووبیم. ا حادیه اهواا امچند ده بسوویاه  از نراهد  ال

نبحده دنمیکا داهد زیما با کناه هوبن کند انا سووویاسوووم خاهجی نسوووبقلی از ایاالق

نبحده ها وما ، نرج جدید  از  فکماق  مانپیسوووبی ایاالق2020اا ده داه دنرکماق

گموم که س ب به وجرد دندن نرج جدید  از اخبالواق بین دو سر  د النبیک شد. 

اا  بمجسبه اابصاد سیاسی جهانی   دیا شده یز اکنرن به یکی از ادهقانگلسبان ن

ا  ها  عیین اسووم. به ی اه ی انگلسووبان اکنرن بازیگمدانی اسووم که نعادالق ننطقه

ساز  نینی شگمان ها نلزم به دن الهکند، انجاه  سایم کن کند. یکی از هو  نیکند و 

نه ها بما  جهک اابنهم حادیه وماام سووواخبه نیز  مین یرانلی که زنی صووواد  ا 

کمبن انسر با  راوقنانه ااهیس اا ده مرزه اابصاد کم مین  کنرلرژ دسبیابی به نهم

اسم که س ب شده ااده به  أنین بسیاه  از نیازاا  دنایز و اابصاد خرد از  میق 

شد.  ا حادیه اهواا، به شرهاا  ا  به ذخایم گاز  اندازهزنان به ره امانمژ  اا  با ک
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مرزه خزه دسووبمسووی داهد که به لحاظ ننابز گاز  نشووکا چندانی نداهد. با شوویرع 

دبی ده ننا ق نخبلف جهان و مبی وارع کن رد ننابز غذایی ده ننا ق نخبلف، کم

بخک زیاد  از نمدم ننا ق نخبلف دهخراسووم نهاجمق به اهواا ها داهند که این انم 

  ا حادیه اهواا ده ام دو بعد اابصووواد  و اایی بماسووو ب به وجرد دندن دشوووراه 

اننیبی شووده اسووم. ده مرزه اهز  نیز اکنرن ومانک سوورئیس و یرهو به دو اهز بم م 

صاد جهانی   دیا سرم ده ن ادالق جهانی شدهااب اند و ینالً داله جایگااک به ه  ه 

ندوه  رهکلی اکنرن ا حادیه با ایجاد یک سووواخباه اابصووواد   نز  یاوبه اسوووم. به

گذاه  خاهجی،  سهیا ارانین نهاجم ی بما  نخ گان و جا  خطی،  رسعه سمنایهبه

سیاه  ها بما  گذاهان خاهجی بهسمنایه سم ننابز نالی ب سبه ا صرص ایماب  ران خ

  رسعه جایگاه خرد ده اابصاد سیاسی جهانی وماام سازد. 

 مسیر کوهستانی

ده ام دو مرزه بالیا    یعی و ده  ی دو داه گذشووبه جهان  جمبیاق  لخی ها 

ی اه ی ده این دو داه اابصاد جهانی اا  ویموسی اشم سم گذاشبه اسم. بهااندنی

اا یالوه بم اینکه خسوواهاق اا نظم گموم زیما بیناه بم اسوواس ن اهزه با انراع ویموس

زیاد  به اابصاد کشرهاا  یضر واهد دوهدند  رانسبند شکا اابصاد، ناایم یمضه و 

مبی نرع نیازاا ها ده ننا ق نخبلف جهان با  غییماق جد  نراجه سوووازند. ا حادیه 

اا ایشمانی اهواا نیز از این اایده نسبثنی ن رد و ده  ی این ندق ظهره انراع ااندنی

ما ، بااین برد که انراهه اابصواد اهواا و ننطقه یرهو ها دچاه  حرالق جد  سواخم. 

 بیکه ام هییضر ا حاد  کشرهااگما، سم اوما ی و نلیاا  امزاب هاهغم  الشیلی

داسبه و کرچک ده ینلکمد  ماقیی غ سبندا یگفبنان دنرکماس یاا مانا فاق دنبه

و به این باوه هسوویدند که  ی کمدن این نسوویم دشووراه و  دادنداهواا ها ادانه  هیا حاد

ا   عنیق انگمایی ننطقه جز از  میق اا و...اایی چرن انراع بیناه نقابله با بحمان

سم سیا سم نخرااد برد. دهنبیجه ا خاذ  سبره کاه نی اایی جهم مفظ انگمایی ده د

به ثا ،اماه گموم.  اا قیده جهم  عن ینران ن مد اهو  اا میاابل کیاوزا و بازاه وا

 بازگشم اا  یضر اخبیاها ی داده شد. این نکبه شایان ذکم اسم کهبه دولم ینظان

ها یننکن مب نمای ام به هشووود به نصووومف  و سووومزی طینح  نابرد  به ب

 .ده دسبره کاه اماه گموم خبهیاوساهگس

سبها  اکرلرژیکی و انچنین ایجاد  غییماق جد  ده زنجیمه  رلید از  سیا ا خاذ 

سم نیجنله نهم شمایطی به  شد. اکنرن ا حادیه ده  بمد  مین اادانا ی برد که انجام 
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اا  ارش ده مرزه اابصاد دیجیبا  و  رسعه انراع وناوه که امچند  رویقاق زیاد  

سم شبه ا انا ینالً جهم مفظ خرد نسیم دشراه  ده ایک داهد زیما با  ،نصنریی دا

گسووبمدگی زیاد ایضووا، ینالً به ادیده بیک از اندازه کک دندن ن بال شووده اسووم و 

یاه باال بمده اش ها ده ام دو بعد اننیبی و اابصوواد  بسوواذیم انین نسوواله دسوویب

ینران بم مین اسووم. با اذیمش یضووریم کشوورهاا  جدید ده ا حادیه ینالً با چین به

نبحده ده جایگاه دوم دچاه بمخرهد نناوز شووده زیما ادهق اابصوواد  جهان و ایاالق

ند و هاه چین داهند و اکن بمخی از این کشووورهاا نقک اابا  رجهی ده اببکاه کنمب

شنمد. این یه ده این کشرهاا ها  هدید  بما  خرد بم نیمضره کشرهاا  یضر ا حاد

 م بردن الگر  چین و اند و هوسیه ده ندیمیم بحمان ذکم اسم که نروقنکبه شایان

ساز  و نردوه  س ب شده ا حادیه ینالً  ران هاابم چندانی ده بعد انجاه 19کروید 

شد. یلی شبه با سی جهانی ندا سیا صاد  سیاهده ااب نقاناق ا حادیه ده  هغم  الش ب

سیم مفظ انگمایی ضاد  ها ده  ،ن ضر نناوز نب شرهاا  ی سبیم که ک شااد دن ا

 کنند.ننا ق نخبلف دن ا  نی

خصوورص ده دسوویا  نیانه، اا  گاز  با کشوورهاا  نخبلف بهانعقاد نراوقبنانه

ن خاوهنیانه و افقاز جنربی س ب  شدید هاابم ایضا با یکدیگم از یک سر و با انگلسبا

از سوور  دیگم شووده اسووم. ا حادیه ده کازینر  جهانی که هشوود اابصوواد دیجیبا  و 

ناوه  کا نسووویم و با چین و دنمی جاد کمده اسوووم بما  اناوهد   اا  کرانبرنی ای

سم سیا شراه  ده ایک داهد.  سان ایاالقد نبحده ده بمابم ا حادیه اا  نبغیم و ام نر

شک و  مدید ها ده هو ضایی از  سم انا اهواا نیز و سر  د النبیک ایجاد کمده ا ابط دو 

ا  بمخرهداه اسووم دوز  هدید چین اسووم. دنچه بما  ام دو کنشووگم از اانیم ویژه

نداهان بمجسبه غمبی انچنان ظهره کنشگمان جدید ده شمق س ب شده که سیاسم

ینران یک ضوووموهق نرهد  رجه اماه لزوم مفظ جایگاه خرد ده اابصووواد جهانی ها به

شایانداند.  سم که ایاالقاین نکبه  صاد نبحده انچنان نهمذکم ا شگم ااب  مین کن

جهانی اسوووم و یران چین انرز نبرانسوووبه بم داله ایشوووی گیمد انا اهزاا  اهواایی 

خصرص ومانک سرئیس با  رجه به اینکه ده  ال م این انه بحمان ده سطب جهانی به

یدن  ران داله ده نناس اق جهانی نانده ده ما  به چالک کشانچنان ام ادهق باای

سبند. به شرهو  ا سیه به مرزه نفرذ  سلط هو یالوه انکاه  نظانی چین و اند و  

 راند سابق ده ننطقه افقاز جنربی، این کشره ها   دیا به های ی جد  ساخبه که نی

ا حادیه ها ده بعد انمژ  به چالک کشوود. دهنبیجه انچنان دوز  هدید هوسوویه ده ام 

سیم دو ب صاد  و اننیبی بما  ا حادیه اهواا اولریم باالیی داهد.  مکیه نیز ده ن عد ااب
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هشووود باالیی اماه داهد. اکنرن ایرسوووبن این کشوووره به ا حادیه ام چند ده ابعاد  

خصرص ده مرزه  مانزیم س ب اه قا  جایگاه ا حادیه اهواا شده اسم انا از دنجایی به

لسووبان اسووم، اادانا ک از  مف ایضووا با دیده  مدید که  مکیه ینالً دن اله هو  انگ

 شرد. نگمیسبه نی

 خانه کوچک

اا  و سووایم ااندنی 19اشووکا  نخبلف ااندنی کروید  اهواا  رانسووبه بم هیا حاد

ا  کشوونده وائق دید و با  أکید بم انگمایی ده مرزه اابصوواد سووالنم ینلکمد ویژه

 هییضر ا حاد  ده کشرهاا سمینان ارارلو گفب یانا امزاب هاسم اوما داشبه باشد. 

صرص ده ااهواا به سپان ایبالیخ شد اابا ایو ا سبهه  ده اند رجهی ها  جمبه کمده و  ران

 کیده ادهق و اوزا این امزابشووودن  میسوووه با. ابندیب یگاایجا یاسوووسوووی ادهق

یی فکماق نل جیاا و  مودن مینح رب نهگما ند دشووووانیو  اک ا و  اا بم نمزب

شده  ا  اابصاد ننطقه رنیکنفدهاس کیبه  ای  د اهواا دمواً هیا حاد ، زسبیگانهیب

نند که  ران شاکله نسبقا و ادهق کیینران نهاد ها به نیا، یضر  اسم که کشرهاا

  رانندیکه ن نندیبین نناد  ینرانها به هیا حاد نگمند و دوومواًینن ،دداه  اانرنگذاه

ساخباه کنند. به ضیخرد ها به دن  فر اهاقیاز اخب یبخش ی اه ی ا حادیه اهواا از یک 

اابصاد    دیا به یک کنفدهاسیرن اابصاد  شده اسم و کشرهاا جز ده  -سیاسی

االب نعااداق  جاه  و اابصوواد  از ارانین وضووز شووده  رسووط ا حادیه ایمو  ننی 

کشوورهاا  مرزه  کنند. این واگمایی ده انه کشوورهاا  یضوور اابا نشووااده اسووم و

به یضوووریم ا حادیه ده دندند نیز دچاه بحمان ایبناد  2030بالکان غمبی که ده داه 

اند. کشوورهاا  شوومق اهواا نیز ده یک وضووعیم دوگانه ده سوویاسووم به ا حادیه شووده

خاهجی خرد اماه داهند زیما از یک سر دن ا   حکیم هوابط خرد با هوسیه اسبند و از 

خرهدن نناوعشووان به ا حادیه اهواا نگمان واگمایی امبنالی گمه مف دیگم با  رجه به 

گذاه  یظینی که ده ننا ق یالوه ا حادیه اکنرن با سووومنایهبا ا حادیه اسوووبند. به

 ره انمژ  ینالً به یک ادهق بم م ده مرزه گاز  و انین ،نخبلف انجام داده اسوووم

وش  جهیزاق  رلید انمژ  اا    دیا شووده که بخک زیاد  از دهدند دن از  میق وم

شوورد. کشوواوهز  و سووطب  رلیداق ا حادیه به اا  نم  ط  أنین نیاا  و وناوه 

ا  اوزایک یاوبه اسووم که دیگم نیاز  به واهداق نحصوورالق کشوواوهز  نداهد. اندازه

ی اه ی ا حادیه اهواا ها نی  ران به ینران یک ا حادیه کشوواوهز  نعموی کمد که با به

  ده مرزه کشاوهز  و  شکا نصمف و هژیم غذایی نمدم ده سطب جهانی گذاهاانرن
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اا  گذاه  ده مرزهنناوز اابصواد  بسویاه  کسوب کمده اسوم. یالوه بم سویاسوم

سعه وناوه  شاوهز ،  جاهق خاهجی و....ا حادیه  نمکز ویژه ا  نیز بم بحث  ر اا  ک

نسبه اسم به ااداف نهنی انمژ  اا  داهد و بم ن نا  سیاسم اا   راوق ااهیس  را

ده مرزه االینی دسم یابد. داشبن ننابز دبی و خاکی نناسب نیز بم اه قا  کنشگم  

سم. اکنرن ننی صاد جهانی اوزوده ا ینران یک  ران ا حادیه ها بها حادیه ده مرزه ااب

سه کمد؛ بلکه ا حادیه یک نهاد  صاد جهانی نقای شگمان ااب سایم کن شگم کانا با  کن

صاد سطب ااب صاد  دیگم ده  سه با نهاداا  ااب دموا ده نقای سم که جایگااک    ا

صاد نحره، با ادهق  سم. ده نجنرع ا حادیه اکنرن یک نهاد ااب سه ا جهان اابا نقای

 گذاه  اسم.باال  سمنایه

 بازنده 

، 19اا  نخبلف کروید خصرص شاخهاا  ویموسی بهظهره انراع نخبلف بیناه 

سمیز با این بحمان و ده نقابا نروق اهواا ده نقابله  هیا حاددشکاه شدن نقاط ضعف 

جا  نهادگمایی،   عطیلی بردن کشوورهاا  نبکی بم الگر  اابداهگمایی ده اابصوواد به

سم ا حادیه اهواا،  شدید  سبه بخک بزهگی از نشاغا ده سما ااداناق دزادانه نمدم و ب

و  شوودید بحمان یرهو و...   گمایی،ده هاسووبا  منایم از نلینمزاا  کیشوودن سوون ل

شد  سم اوما س ب  سبم از یامزاب ها سبفاده نرجرد  حرالق ب  گاهجایبه و کنند ا

 می أث کی. ابندیاهواا دسووم  هیا حاد  ماکم بم کشوورهاا یاسوویده ادهق سوو ا ژهیو

ی اه ی هشوود برد. به «یازشووک ییگماینل» کیاوزا اا،میذان میی غ 19  کروید وره

سنم انزوا و وعالیم دهون  شبم  به  ااندنی کشرهاا ها از ایفا  نقک ده یک االب ن

نمزاا سوورق داد و سوو ب شوود کنشووگمان ا حادیه اهواا نناوز نلی ها به نناوز نهاد  

نسائا دهون  ی ازاهواا به یلم بمخ هیا حاد یوعل طیده شما ما ،دهیین مجیب داند. 

ی با بحمان بیانن   وسوواخباه ، اابصوواد اا مرزهی ده النللنیسووطب ب و ده هیا حاد

  جد دی هد کیاهواا ن د  به  هیده ا حاد یدولب اا یبدا جد  نراجه اسوووم و

سم.اهواا  یمانرنیا  اابصاداا  بما شده ا سبان از ا حادیه به   دیا  یالوه خموج انگل

شره ده نعادالق جهانی بهو نروقیم شبه اایی که این ک صاد دا صرص ده مرزه ااب خ

ساخبه و س ب شده این کشره ها به الگر  نروق نلی سایم کشرهاا بد   گمایی بما  

از  اا ادانه یابد. اا  هاسووم اوما ی و ارارلیسوومدونینر  بمگزیم با  هییج جن ک

ش 2000سا   شره  سه ک شرهاا  جنرب اهواا از  نا  اهواا )انگلیس، به بعد اکثم ک

شبند که ینده این وام از انگسبان برد. با دلنان،ومانسه ( وام گموبه و ان اشم بدای دا
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اا   نها دیگم وانی به اهواا  امداخم نکمد بلکه وامخموج انگلسوووبان، این کشوووره نه

سه( دیگم  ران به  شدهداده شنالی )دلنان و ومان شره  ها نیز اس گموم. بنابماین دو ک

دهنبیجه با رب اهواا )یرنان، ایبالیا، ام قا  و ...( ها نداشبند. دوش کشیدن باه نالی جن

به وجرد دندن وشاهاا  جنامی ده این کشرهاا شااد واگمایی دهون ا حادیه اسبیم. 

سه به به صاد دلنان و ومان سبا  گمه زدن ااب سبان  نام  ران خرد ها ده ها یالوه انگل

سم ایبالی سم زیما نعبقد ا شبه ا سه نیخرد ن ذو  دا سطب ا، دلنان و ومان  رانند ده 

 کشمی ینرانها به ایبانیبم زینساز باشند. ومانسه ننا ق نخبلف بما  انگلسبان چالک

س ب  کند.نیو وزنه بالقره ده بمابم نفرذ دلنان النداد  یدوای شدید بحمان یرهو نیز   

ضایبی شده کشرهاایی که دهاوزایک ناه س ب  شده و  دو داه  اا ده کشرهاا  یضر 

به یه ها  حاد یم از ارانین ا  ند،   ع نده ا اا دهد یه اهو حاد به یضوووریم ا  ینران اخیم 

اا  نرجرد و اوزایک  باه که هاه گمیز از دن، وماه از سووواخ ند  واکبره  ننفی بنگم

ایبناد  به ا حادیه اهواا ده سماسم اهواا گمایی ده مرزه اابصاد  اسم. بحمان بینلی

سم. اوزایک زند و ا  لی منرج نی شده ا سم به یک خرانک جد  ده اهواا   دیا  الی

سم انا نهاجمان امچند بما  کشرهاا  یضر ومدم شناه  به وجرد دوهده ا اا  بی

سبمش  شبه و زنینه ها بما  گ شرهاا گذا صاد  زیاد  ها بم دوش این ک ینالً باه ااب

انسه ده ننطقه دسیا  اا  اننیبی وماام ساخبه اسم. هاابم دلنان، ایبالیا و ومبحمان

سم. به نمکز  کانالً شهرد ا ضر ا حادیه از ن شرهاا  ی شنا  دومیقا نیز ک یالوه ده 

شبم  از ننابز نرجرد ده  سهم بی سه، دلنان و ایبالیا ده  الشند  ا  سپانیا، ومان جنله ا

شااد  سم و  سیا  نیانه ایشباز ا سه ده د سازند.  ومان ننطقه ها هوانه کشرهاا  خرد 

س ب هاابم اوزایک سبیم که این انم  سبان ا سبان و ااک سه ده اوغان اا  ادهق ومان

سم. به شده ا سه و اند  صاد  بین ومان دنده وجردیالوه چین از ومدم واگمایی بهااب

اا  بم م بمداه  ها کمده و  رانسوووبه اسوووم با ادهقده ا حادیه اهواا بیشوووبمین بهمه

شرد. اکنرن ده مرزه اابصاد دیجیبا  درهق نجزا واهد نعانالق اابا حادیه به صاد  

هو  چین اسووبند و واگمایی نرجرد و دوونایز، کشوورهاا  یضوور ا حادیه اهواا دن اله

شده  ا ا حادیه اهواا ده بین ادهق سی جهانی ده س ب  سیا صاد  اا  نطمح ده ااب

ندونز  و ژاان اماه گیمد. به عد از چین، دنمیکا، اند، نکزیک، ا الوه یجایگاه افبم ب

سازنان سبیم که  سیم اا  ننطقهشااد دن ا سه دن با منایم چین ده ن ا  نثا د

اند و اکنرن اابا نقایسووه با ا حادیه اهواا اسووبند. یکی  رجهی اماه گموبههشوود اابا

نبحده اا   مانپیسووبی ده ایاالقدیگم از نسووائا نرجرد، هشوود اابا  رجه خرانک

 النبیک شده اسم.دنمیکاسم که س ب واگمایی دو سر  د 
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 گیرینتیجه
اا، واکبرهاا  کلید  و دهنهایم ده این نقاله  الش شووود با نموه  بم ایشووومان

 مامی سوووناهیراا  صووواویم  از دینده ا حادیه اهواا اهائه گمدد. ده بین سوووناهیراا  

نطمح شوووده سوووناهیر  جهان نطلرب سوووناهیر  نحبنا اسوووم زیما هونداا  

دیه ده ننا ق داها  گذاه  خاهجی، هشووود  کنرلرژیک و اوزایک نفرذ ا حاسووومنایه

ابانسوویا جنعیبی و ننابز غنی انمژ  و... گریا  هوند اه قا   ران اابصوواد  ا حادیه 

سا  سبند. ا حادیه ده ده  ی  صاد  2050اا  د ی ا شگم ااب سیاه -کن سی ب سیا

اا  ارش نصووونریی و اابصووواد نهنی خرااد برد که واکبرهاا  گاز،  ال،  وناوه 

نحصوورالق بکم کشوواوهز  و داشووبن دو اهز بم م جهانی  دیجیبا ،  رلیداق ازشووکی،

 ره که نطمح شووود یکی از نقک نهنی ده اه قا  جایگاه دن خرااند داشوووم. انان

شماننهم سم  مین ای سیا شمان  شم ای سیم نقک باهز  خرااد دا اا که ده این ن

ساس دن ا حادیه اهواا به سم که بم ا سایگی ا حادیه اهواا امد ینران یک بازیگم وان

ده  الش خرااد برد خرد ها ده نقک یک بازیگم انجاهسوواز بم ن نا  ینادووم اریبی 

  نطلرب خرد ها ده کشووورهاا  اانمموسووویله ابزاه اابصووواد  خرد نعموی کند و به

صاد   شدن ده ننطقه نناوز اننیبی و ااب سازد  ا از  میق اژنرن  سایه نهادینه  ان

حادیه ده نحیط خرد ها ایگیم  کند. این نهم یالوه بم   رسوووعه گسوووبمده نفرذ ا 

سطب  سایمانرنی از  شرهاا  ا حادیه از جانب میاذبید . به کاادین  ایمانرنی نیز ک

سدیننظم  شگم  ا حادیه ده ننا ق نخبلف  ه شااد اوزایک کن ده دوهننا  نذکره 

اا و سناهیراا نطمح شد ده دسبیابی به ادف  ره که ده بخک ایشمانباشیم. انان

یم نذک اا از اان یه اهو حاد نا بما  ا  یا که اژهیوره دو  ند  ندی اهق  بمخرهداه از  ا

ی که نقاط ارق جنهره  اسووالنی ایمان دویانل أنین نیمو  انسووانی و ننابز گاز ؛ 

 راند از این دو نیاز ویژه ا حادیه اهواا بما  اسبند بنابماین جنهره  اسالنی ایمان نی

هیز  جانز ده اابصوواد  ایجاد کند و با بمنانهخرد سووکر  امشووی ده نسوویم هشوود 

اا  گذاه  ده  رسووعه زیمسوواخمهاسووبا   رسووعه خطرط  مانزیبی به اهواا، سوومنایه

 گیم  از دیپلناسی اابصاد  ارشنندانه گام بمداهد. گاز  و بهمه
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