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 چکيده
 دلین   این   به مزبور هایجابجایی قدرت مطالعه اهمیت و بوده هاقدرت سقوط و ظهور شاهد جهان همواره

 کنتد یپنووه  اارنت بنا رو   اسنت  بننابتای     منتبط   آن الملن   بنا  بنی   سیسنم   امنیت و جنگ و صلح که است

هنا  بغییت قدرتعوام   یتگذاریبأث و تانیج.ا.ا تیامن ی الدیم 0202بزرگ با سال  هایقدرت تییبا بغ  پووهیآینده

اناک  بنت آن    کتدیرو  مورد بترسی هایمؤلفهو با بوجه به  یهدف کاربتد از لحاظ ای  بحقیق. کندمی یرا بترس

اقمصنادی و ظانامی   های شاخصقدرت کشورها در قالب  ینیبپی  بهابمدا    بنابتای است یلبحلی -یفیروش بوص

و سنپس  ی منورد بترسن  چی   آمتیکا  هنند و روسنیه   چهار کشور  سان یکو  النید هیسپس به کمک ظات  پتداخمه

مسنال    تامنون یپ یبخصص و بجتبنه کناف   یکارشناس ممخصص و خطته که دارا  یب ساخماریافمه مهیظ ظامهپتس 

فزار میک مک بحلی  گتدید. ظمایج ااصن  ظشنان داد کنه    او ظمایج در ظتم عیظفت بوز 02بودظد  به بعداد  مورد طتح

 ننده یقدرت مسل  در آ کی عنوانبه  یخواهد شد. ظهور چ شمتیب ندهیمسلماً در آ  یمیامن -یظاام -یرواب  اقمصاد

 یمن یامن یکاه  فشنارها  یبتا  هاو عدم بضاد در آرمان یمنافع مشمتک اقمصادبه علت  تانیباعث خواهد شد با ا

 هنای سنال در   یبنه ظفنع چن    سم یس تییبغ دررواب  و ظق   دیظما دایسوق پ  یچ یسوبه کایغتب و آمت یاز سو

 خواهد کتد.  یو غتب بطد تانیدر معادالت ا یمهم گتیپک  را به باز نده یآ
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 مسئله بيان و مقدمه

 یهاقدرت ییمطالعه جابجا تیها بوده و اهمقدرتجهان همواره شاهد ظهور و سقوط 

  با آن متبط  است. چارلز المل ی ب سم یس تیجنگ و امن  است که صلح  یدل  یمزبور به ا

  یکننند کنه بنا افنزا    یمن  انیخود با عنوان چتخه قدرت ب هیدر ظات سانیک النیدوران و د

صورت ممک  است بحنوالت    یا تیدر غ ابد ی  یافزا دیبا زیک کشور  ظق  آن ظیقدرت 

قدرت و ظق   موجنب   انیبعادل م گت ید یرخ دهد. از سو المللیی در پهنه ب یندیظاخوشا

 .(153: 1031خاظی و مستور  )اس  گتددیم المللیی آرام  و صلح ب

پنتدازد.  یها در بسمت زمنان من  ستظوشت قدرت نهیتیو د ینمسرو به بحث   یپووه  پ

سقوط قتار  یطیدر ستاش تیظهادر رسند و یکنند  به بلوغ مین رشد مها در طول زماقدرت

 یلن یها خدولت یه  ممفاوت است. بتخ ها بازمان ظهور و سقوط دولتاما مدت تظد یگیم

زمنان  در مندت  گنت ید یشوظد  امنا بتخن  یو از صحنه اذف م هکتد یمتاا  را ط  یزود ا

زمنان  است کنه در مندت   ییاز کشورها یکی ایاظمیگذراظند. بتیمتاا  خود را م بتییطوالظ

هنا پنس از سنقوط     دولت یمتاا  ظهور با سقوط خود را گذراظده است. بتخ یبتیطوالظ

 یامپتابنور   ماظند یظمن  یظنام  گنت ید یاضور دارظد  امنا از بتخن   سم یه  همچنان در س باز

 .(101: 1030)امیدی و رشید   ستا هادولت  یاز ا یکی یعثماظ

اظد با ظفوذ  داشمه یکوچک و بزرگ همواره سع یهاگذشمه  قدرت یهادوران یبمام در

بتبنت در معنادالت    گناه یبنه دسنت آوردن جا   تیکسب کتده و در مسن  یشمتیسود و منافع ب

 در یادین داظشنمندان ز . (5: 1005  ینسنک ی)بتژفتوگذار ظکنند  یاقدام چیاز ه  یو جهاظ یامنطقه

  1یارگاظسنک  بنوان یاظد که از آن جملنه من  به مطالعه پتداخمهها ظهور و سقوط قدرتینۀ زم

  یعیزاده و شنف ی)قلن را ظام بتد  0و چارلز دوران یجتج مدلسک  0تیرا ینسیکو  0 یلپیرابتت گ

1031 :101- 103). 
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اسنت کنه سنه     در اال ظهور یهاقدرت  یبتاز مه  یکیعنوان به  یخلق چ یجمهور

گنذرد. بتاسناس   یمن  اشیاقمصاد کنندهیتهرشد خ  در ادامه دهه از آغاز بتظامه اصالاات و

 3.0معنادل    یچن  یظاخنالص داخلن   دی  اج  بولمیالدی 0213در سال  یاعالم باظک جهاظ

 0157 زانین به م میالدی 0217کشور در سال   یاج  صادرات ک  ا  یدالر  همچن ونیلیبت

 .(World DataBank, 2019)دالر بوده است  ونیلیم

اظجنام اصنالاات    یجنه بنود کنه درظم   ییهند ازجمله کشورها  یشورو یتوپاشاز ف پس

پشنت سنت    یگذشمه را با ادود یاقمصاد یهاو بحتان یماظدگبواظست فقت  عقب یاقمصاد

بنوان آن را در زمنته   یمن  کهی طوربه ابد یدست  یاز بوسعه اقمصاد یاگذاشمه و به متاله

کنتد. بنا    فیبوصن  یبه قدرت بزرگ جهاظ شدن  یدر اال بطد یو ام یامنطقه یهاقدرت

اقمصاد رو بنه    یکشور به چهارم  ی  امیالدی 1331هند در سال  یاظجام اصالاات اقمصاد

. (003-052: 1031  یو واعا یی)کوال شد  یبطد یظات ستعت رشد اقمصاد از  یرشد جهان و دوم

بنه   0213بنا سنال    0210 از سنال هنند   یظاخالص داخلن  دیبول  یبتاساس اعالم باظک جهاظ

 ونین لیبت 111/0 یظاخنالص داخلن   دین با داشم  بولدرصد افزای  داشمه است و  7.13میزان 

 .(World Bank,2019)دارد  جهان قتاردالر  در مقام چهارم 

را دظطنال   یکوش  مسممت  یشورو تیابحاد جماه یپس از فتوپاش یهاها در سالروس

اسنت. در   یقندرت بنزرگ جهناظ    کیهمچنان  هیکه روس موروع را القا کنند  یکتدظد با ا

 زینت  یهنا ینهزم در تیاهم  یشمتیاالز ب  یظات راهطتد از هیبوان گفت  روسیم یاالت کل

 است:

 ممحنده یناالت  ا یکه قادر به ظابودسناز  یاهسمه یهابنها کشور بتخوردار از زرادخاظه .1

 است. کایآمت

 است. یدر عتصه جهاظ یظقش یووجقدرت عمده در جست کیعنوان به .0

 انال  بنوده و در  یشنورو  تیابحاد جماه یپس از فتوپاش تیدر روظد اظططاق با ورع .0

 است. یو اقمصاد یاکومم یبوسعه ظهادها

 .(30 :1073 نگ یکتی)پدر اال گذار است  یکشور  بینیی قاب  پ یاندهیبا آ .0
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 هیروسن  یظاخالص داخل دیج  بول  امیالدی 0210در سال  یبتاساس اعالم باظک جهاظ

 زانین بنه م  منیالدی  0213کشور در سنال    یدالر و اج  صادرات ک  ا اردیلیم 0111بتابت 

 .(World Bank,2019) است رسیدهدالر  میلیارد 115

خنارج   یرفت و ظاام از االت دوقطط  یاز ب کایشأن آمته  بیرق  یشورو یفتوپاش با

 یهنا از بحنث  یاری  محنور بسن  ماظنده یوان بنها ابتقدرت باقعنبه کایآمت ممحده یاالتشد. ا

بودظد. درواقع پنس از دوره جننگ    دیجد المل ی ظاام ب ییشد که به دظطال شناسا کیآکادم

. (707: 1001  یدی)جمشن اسنت   المللنی ی قدرت مسنل  بن   کایظداشت که آمت دیدبت یستد  کس

کشور است.   یاز آن ا یظاخالص داخل دیبول زانیم  یشمتیب  یباظک جهاظ یبتاساس آمارها

 میلینارد  005هزار و  01بتابت معادل  اشیظاخالص داخل دی  اج  بولمیالدی 0213در سال 

 .(World DataBank,2019) بوده است الرد یلیاردم 103 زانیدالر و اج  ک  صادراب  به م

مدت مناسنب  یانمبینی ی پسال بتای  02( چون 1037به اسمناد ظات موسوی و کهکی )

  بننابتای  این    شنود یمواجنه من   یادین ز یبلندمدت با خطا های بینیی پبوده و از طتفی 

هنا  آن یبندو ربطه میالدی 0202در سال  یجهاظ یهاقدرت ندهیبت آن است با آظیز پووه  

 قدرت  ظشان دهد.   یلحاظ فاکمورها را از

   یتین هار کشنور در ظانت بگ  چ  یجهان را در دست ا یظاام - یاگت ک  قدرت اقمصاد

. خواهند داشت اریرا در اخم یظاام - یاز قدرت اقمصاد یمزبور سهم یهتکدام از کشورها

  ین اروپا  بتز هیماظند ژاپ   ابحاد ی گتید یهاچون قدرت ست یظ حیصح امت قطعاً  یالطمه ا

-تیحندود جهان دارظد  امنا م  یظاام -یدر قدرت اقمصاد یسه  مهم هو ... وجود دارظد ک

منالک اظمخناب چهنار     گنت  ید یدهند. از سنو  یرا ظم شمتیب یپووه  اجازه بترس  یا یها

 اسنت یدر عتصنه س  یگتیقندرت و بناز   یارهنا یلحاظ مع ها ازبوده که آن  یکشور مزبور ا

 یااست  اما قدرت هسنمه  یقدرت اقمصاد کیاظد. ژاپ  اگتچه شده در ظات گتفمه المل ی ب

کشنور   کین اروپنا   هین شود. ابحادیمحسوب ظم المل ی ب یاسیتصه سمه  در ع یگتیو باز

صنورت  ذکتشنده بنه   یارهنا یظداشمه و فاقد مع یادیز تیآن جمع یبک اعضاو بک ستیظ

 باشند.یجامع م
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 0202بنزرگ بنا سنال     یهنا قندرت  ییجنا است که جابه  یپووه  ا یسؤال اصلاال 

به دظطال خواهند داشنتد در    تانیا یابت یاسیس یامدهایچگوظه خواهد بود و چه پ میالدی

یناالت  ا یقندرت اقمصناد   یبا فتض افول ظسنط  -1را در ظات گتفت:  هیدو فتر دیپاسخ  با

   یماظنند چن   یگنت ید بین قندرت رق  ور( و ظهن 0202) ننده یآ یهنا در سنال  کایآمت ممحده

خواهند    یپکن  بعند   -بهنتان  یاسیبا بوجه به مشمتکات س تانیا بت رد یاسیس یفشارها

در  یاساسن  تیین چنندان بنه بغ   دین غنتب  ظطا  -تانیبه فتض ادامه رواب  بن  آلود ا -0. شد

کماکنان   تاین بنود  ز  دوارین ام منیالدی  0202 یهنا پس از سال یام کایآمت - تانیمناسطات ا

 خواهد ماظد. یجهان  باق یو ظاام یاسیس -یقدرت بتبت اقمصاد کایمتآ

منمشتشنده   یهااز کماب یبوان به بتخیم نه یزم  یشده در امطالعات اظجام ی بتمه  از

 یجهناظ  ی)روظندها  منیالدی  0210و  0220در سنال   کنا یآمت یاطالعات ملن  یبوس  شورا

-( اشاره کتد. پنووه   یگزی: جهان جا0202 یجهاظ یشده / روظدها: جهان دگتگون0202

ه اسنت.  ممفاوت صورت گتفم جیسال هدف و ظما ت ممفاو یمزبور بتاساس منابع آمار یها

بنه   یااشناره  چیدارد  گتچنه هن   یبا منوارد مزبنور همپوشناظ    زیاارت ظ قیبحق جیظما یبتخ

 ظشده است. تانیج.ا.ا یمیامن یامدهایآن بت پ تیها و بأثقدرت ییجاجابه

 

  مباني نظری. 1

 روابط ايران و چین

جاظطنه از  افظ و بوسعه رواب  دو   یو چ تانیا خیفتاوان در بار یهابیفتازوظش رغ به

هنا ازجملنه   یوگن یاز و یدر کشنور بنوده اسنت. بتخن     یخارج استیس یتظاپذاصول خدشه

در کشنور   یخنارج  اسنت یس یاصنول  یاظطم ا یدر شتق و غتب آس یدر اوزه بمدظ یرهطت

کشنورها  اعمقناد بنه     یعدم دخالت در امور داخل ها کشور یارر تیازجمله اامتام به بمام

 تانین ا یاسنالم  یموارع جمهور  یو همچن یر جامعه جهاظد یزآممسالمت یسمیاصول همز

بنا   یغتبن  یهنا قندرت  آمینز یضرفمار بطعن  یظف  یاسیس یهابه بلوک یبت عدم وابسمگ یمطن

بننوع   راهطنتد و  الملن  ی در روابن  بن   اظنه یاقمدارگتا یهوموظ یو بتقتار ییایآس یکشورها
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  یجنه و درظم تانین ا یماسنال  یجمهنور  یخارج استیدر اصول س یو بجار یاسیس یشتکا

  یخلنق چن   یرواب  با جمهور  یبوسعه موجب افزا اال در یگسمتش رواب  با کشورها

 .(0211  1)چاظگ گتدیده

اظند و  دالر بجنارت مشنمتک داشنمه    اردیلیم 02از   یب میالدی 0213دو کشور در سال 

ظد بجنارت مشنمتک   اهبواظسم  یو چ تانیا کا یمتآ یها یوجود بحت با دندهیظشان مها آمار

 .(1030)سازمان بوسعه بجارت ایتان   خود را افظ کنند

بنه کشنور    1030در سنال   تانیا یاسالم یمجلس شورا سیبه سفت رل دررم  با بوجه

 یبه بوسعه کم زیظ یو ظاام یدفاع یهاپک  در اوزه -سطح بعامالت دوجاظطه بهتان   یچ

 یدوجاظطنه در راسنما   یهایهمکار ف دردو طت  یبا کشور چ یدفاع یهایهمکار یفیو ک

 .داشمند ظاتدر منطقه ابفاق داریپا تیاسمقتار صلح و امن

 انین م یکتدن رواب  دوجاظطنه دفناع   یابیبا مثطت ارز دارید  یدر ا زیظ 0 یدفاع  چ تیوز

دور ادامنه داشنمه و    انیاز سنال  تانین و ا  یچن  ی: روابن  راهطنتد  اعالم داشنمه بهتان و پک  

 تیو دوسماظه دو کشنور بنأث   قیها هتگز بت رواب  عمقدرت یبتخ زیآمخلهمدا یهایفضاساز

  .(1030)اابمی  المل  امایت خواهد ظمود ی بو از موارع ایتان در جوامع  ظخواهد داشت

 

 ی مشترک ايران و چینهادغدغه

 بین بنه بتب   یو چن  تانین ا یاسنالم  یمشمتک جمهنور  یکیمیژلوپل یهادغدغه ی بتمه 

 .(110 :1030ظیا و همکاران  )اافظباشند: یم تیبه شتح ز تیلواو

 .اظهیبت خاورم کایبسل  آمت .1

 ی.جنوب غتب یایدر منطقه آس یبوسعه و گسمتش بجاوز ظاام .0

 یایدر منطقه آسن  کایممحد آمت یدر سواا  کشورها کایآمت ییایدر یتویاضور ظ .0

 ی.جنوب غتب

                                                           
1. Chang. 

2. We Feng. 
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 .و صادرات کاال یاظتژ اظمقال یبتا اهایبه در تانیو ا  یچ یابکا .0

و  یاز ظااینه بحنوالت جهناظ     یو چن  تانین مننافع ا  یهنا یتیپذبیآس  یافزا .5

  ی.امنطقه

 یبوسن  رقطنا   شن  یجناده ابت  یبنتا  تانین ا یجنا به یگتید تیکتدن مس  یگزیجا .1

  .تانیج.ا.ا یاو منطقه المللیی ب

   .پک  و بهتان است یمهار کتدن بوان ظاام یدر پ کایآمت .7

   فارس.یجدر منطقه خل یگت خارج  مداخلهاضور عام .0

  یی.ایدزدان در .3

  .اظداز آنو چش  «یاظتژ تیامن» .12

  ی.جنوب غتب یایاخمالفات بت ست ظفت در منطقه آس .11

   پذیتی.یبظقاط آس ی بتعنوان مه به یواظمقال کاال و اظتژظق  ییایخطوط در .10

  ی.ب غتبجنو یایدر منطقه آس یامنطقه جویییبتبت یها بتاکشمک  .10

 ی.اسالم ییگتاو افتاط طلطییههت ظوع بجز .10

 ی.اسیس ثطابییب .15

 .ایآس کیصحنه ژلواسمتابو در یو اقمصاد یاسیس  یظاام یهارقابت .11

 

 0بزرگ یهاقدرت

 گتیکند یو سنطح قندرت بنا     زانین ظانت م  امنا از   بتابتظند  یظات اقنوق  ها ازدولت

 یهنا در سنطوح مخملفن   ها  آنلتقدرت دو زانیدارظد. با بوجه به م یفااش یهابفاوت

کنه   اظند شنده  ی هنا بنه هفنت گنتوه بقسن     قدرت یبنددسمه  ی. در ااظدشدهی بنددسمه

 یهنا قندرت  -0  0درجنه دوم  یهنا قدرت -0  0درجه اول یهاقدرت -1اظد از: عطارت

                                                           
1. Grate Powers. 

2 . Primarily Powers. 

3. Second powers. 
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 و 0یاذره یکشنورها  -1  0یامنطقنه  یهنا قدرت -5  0کوچک یهاقدرت -0  1مموس 

 .5تمسمعمتا -7

قدرت بنت   یو معنو یظات عوام  ماد هسمند که از ییدرجه اول کشورها یهاقدرت

 اسنت یهنا بمواظنند بنت س   شنود کنه آن  یباعث م یوگیو  یدارظد. ا یکشورها بتبت گتید

کنه   یگتیبگذارظد. عنوان د تیمناطق جهان بأث گتیها در ددولت تیسا یو خارج یداخل

درجنه دوم   یهنا ابتقدرت است. قدرت شودیده مبت کار درجه اول به یهاقدرت یبتا

بنا بوجنه بنه     زیها ظاما آن  دارظد یدرجه اول قدرت محدودبت یهابا قدرت سهیدر مقا

هنا را در  دولنت  تیسنا  یو خارج یداخل استیبت س یگذارتیقدرت خود بوان بأث زانیم

 یهنا اسنت یس بنت  یگنذار تیها که بوان بأثدو گتوه از قدرت  یاز مناطق دارظد. ا یبتخ

و شنوظد  یبنزرگ شنناخمه من    یهنا عنوان قندرت دارظد  به زیمناطق را ظ تیسا یکشورها

)قاسمی و ظاظتی   ندیآیاساب م گذار بت بحوالت مناطق بهتیبأث یتهایاز ممغ یکی عنوانبه

1032 :100). 

 

 امنیت ج.ا.ايران

ان سیاسی  ماظند سنایت  مفهوم امنیت  به معنای اع  از منات اظدیشمندان اجمماعی و محقق

مفاهی  اساسی و رایج در علوم اظساظی  ظایت صلح  عدالت و آزادی در معنتض بفسنیتها و   

ای است که جامعه و دولت به همنتاه یکندیگت    بعطیتهای گوظاگون بوده است. امنیت  مقوله

شندن   ظاپذیتییو همگام با جدا یجبدردر بأمی  آن سهی  و شتیک هسمند  بت ای  اساس  به

دولننت و جامعننه از همنندیگت  همننی  االننت در خصننود ظنناامنی آن دو  مصننداق پینندا   

 .(3: 1070  1)بوزانکندمی

                                                           
1 . Average powers. 

2. Small powers. 

3. Regional governments. 

4. Particle states. 

5. Colonials. 

6. Buzan. 
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هنای  در بعتیفی امنیت عمومی ورنعیمی اسنت کنه رنم  افنظ و اتاسنت از ارزش      

اساسی و هنجارهای جامعه  عموم متدم از هتگوظه بعتض و بهدیدی ظسطت به جنان  منال    

مان بوده و در خصود رعایت و امایت از اقوق مشتوع خود ظاموس و عتض خود در ا

ها  ظهادها و دولت( اطمیننان خناطت داشنمه و ااسناس     از طتف سایت بازیگتان )افتاد  گتوه

 .(00: 1030منی  ؤ)مآرام  ظمایند 

ظسنطت بنه    شنان زاینی یبامتوزه بهدیدات امنیمی  بتاساس میزان  شندت و قندرت آسن   

شوظد. از ای  منات  باید به بهدیدهای بندی می  بعتیف و ططقهبمامیت و هویت ارزش ظاام

امنیمی  ظگاه دوباره ظمود. سایه بهدید در بمامی جوامع وجود داشمه و مصالح و منافع  کینان  

کشور و اسمقالل و ثطات و مشتوعیت و مقطولیت آن را به خطت اظداخمه است. در اقیقنت   

یه همی  بهدیدها  بنا ظهاد. بهدیدهای امنیمنی ممناسنب بنا    های آن را باید بت پاامنیت و مؤلفه

  ممغینت اسنت   شنان پذیتییبای ممفاوت بوده و درجات آسورعیت هت کشور و هت جامعه

بوان گفت هتگوظه رویدادی که ثطات  بعنادل و اظسنجام جامعنه را بنته  بزظند       می بنابتای 

وان بیان داشت که: بهدیند امنیمنی بنه    ب  مییگتد عطارت گتدد. بهبهدید امنیمی محسوب می

هنای اناک  و   هنا و ظانام شنهتوظدی  ارزش   شود که بقای رژی مجموعه اقدامابی گفمه می

  ااکمیت قاظون و شیوه زظدگی آااد جامعه را مخمن  و موجودینت   شدهیتفمههنجارهای پذ

 .(0: 1073)محسنی  ها را به خطت بیندازد آن

: ظاامی  سیاسنی   شودیمقوله بقسی  م چهارعات بشتی به از دیدگاه بوزان امنیت اجمما

 اجمماعی. و اقمصادی

 

 قدرت رییتغ

 الملن  ی بن  سنم  یدر درون س یدولم گتانیباز سهیمقا یبتا یقدرت  روش چتخه یبئور

کنه   یسممیپتدازد. سیم یها به کمک چند شاخص مادآن یاست که به محاسطه قدرت ظسط

  یالمللی بن بی  یهااستیبزرگ است که س یهاا شام  قدرتبنه شود یم فیدر اینجا بعت

  .(Kissane, 2005: 2008)ست ا فتماها اک آن
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پتدازظند   یقندرت کشنورها من    یتیگچتخه قدرت به اظدازه یکه در بئور ییهاشاخص

دارظد.  دیبأک یو قدرت ظاام تیجمع  یقدرت بوده که بت قدرت اقمصاد یسنم یهاشاخص

از  یدین جد یهنا شده و شناخص  یدظاتکشور بجد کیقدرت  یارهایدر معهتچند امتوزه 

  یقدرت  اولن  یسنم یهااال  هنوز ه  شاخص  یشده  اما با ا هن ارافه آرشد و بوسعه ب

 رسند.یکشور به ذه  م کیهسمند که هنگام بحث در مورد قدرت  ییارهایمع

چتخه قندرت و ظقن      یبئور نهیدر زم پتدازانیهاز ظات یکی ( 0225) 1سانیکو  نوراد

کتده و سپس  یبندها را در قالب دو شاخص ططقهکشورها بتشمتده و آن یش  عنصت بتا

آن در  یچتخه قندرت و ظقناط بحتاظن    یمنحن  ییبه بع  یصورت ظسطها بهآن یتیگبا اظدازه

از ظه عنصنت در قالنب سنه شناخص ظنام       سانیک قت یدر اق. هت کشور پتداخمه است دمور

و  0   قندرت ظنتم  1 صورت قدرت ظتمها را به  سه عنصت آخت  قدرت ظتم بوده و آنتدبیم

 یتقابن  سه عنصت ظامشخص بنوده و غ   یکه ا داردیم انیو ب کندیم یگذارظام 0 قدرت ظتم

را بنت عهنده    یسناز منی ک ینت قابل ند. او ارالنه سنه عنصنت قندرت ظنتم بنا      هسم یسازمیک

 هسمند: تیصورت زها بهعناصت و شاخص  یگذارد. ایم ندهیآ شمندانیاظد

 شاخص ظاامی 

 مخارج ظاامی -

 کارکنان ظاامی -

 هت ستباز یبتا یدرآمد ستاظه مخارج ظاام -

 شاخص اقمصادی 

 بولید آه  و فوالد -

 مصتف اظتژی -

 شهتظشینی -

و  یسناز یکمن  یبنتا  یو قندرت ظانام   یقدرت اقمصناد  یهاپووه   شاخص  یدر ا

 یاظند. بتخن  شنده  یبنند ططقنه  تیصورت ز  بهمیالدی 0202محاسطه قدرت کشورها با سال 

                                                           
1 . Doran and Kissane. 
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در گذشمه و با اواسن    سانیک یهااز شاخص تایاظد  زافمهی تییپووه  بغ  یها در اشاخص

کشنورها از   یقندرت اقمصناد   یتین گاظندازه  یشده  امنا امنتوزه بنتا   یاسمفاده م سم یقتن ب

 ...صنادرات و   زانین و م 1داخلنی  ظاخنالص  دین شاخص بول همچون یگتیمه  د یفاکمورها

 آمده است: تیاسمفاده از هت شاخص در ز  یشود. دالیاسمفاده م

 های ظاامیقدرت 

 ایهای هسمهمیزان سالح -

 های ظاامیمیزان هزینه -

 بعداد ظیتوها و کارکنان ظاامی -

 های اقمصادیقدرت 

 بولید ظاخالص داخلی -

 صادرات ک  -

 جمعیت شهتی -

از  یکن ی یظاخالص داخل دیاست: امتوزه بول تیورت زصها بهشاخص  یاظمخاب ا اریمع

شنود و  یکشنورها محسنوب من    یقندرت  رشند و بوسنعه اقمصناد     یهاشاخص  یبتمه 

 .دیآیبجارت و بوسعه به شمار م یهاشاخص  یبتاز مه  زیصادرات ک  ظ

  ی)زرقاظکشورها بوده است  یقدرت سنم یاز فاکمورها یکی یتبازاز د یشهت تیجمع

 اغلنب بنزرگ   یهنا اظمخاب شده که قدرت  یدل  یشاخص مزبور به ا. (101 -107: 1000

هنا محسنوب   و ... آن یمولند و دفناع   یتویعنوان ظبه  یاظد و همداشمه یادیز تیجمع

 منوازات بنه الطمنه  کشور است.  کیبوسعه  اظگتظش شمتیب  یشهت تیشده است. جمعیم

تخوردار باشد به ططع قدرت کیفنی  جمعیت کمی اگت کشوری از جمعیت کیفی باالیی ب

آن کشور مضاعف خواهد شد )بنابتای  در ای  بحقیق بتای کشورهای آمتیکا  روسنیه   

ها در ظانت گتفمنه شنده(.    چی  و هند جمعیت شهتی یا جمعیت کمی یکی از شاخص

 یخنوب  یممک  است از رشند اقمصناد   یوجود دارظد که ام یادیز یکشورهاهمچنی  

                                                           
1. Gross Domestic Product (GDP). 



 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 1022ویک   پاییز   شماره چه فصلنامه علمی امنیت ملی  سال یازده  / 32

 

 یچننداظ  تین از جمع تاین ز نند  یآیاما قندرت بنزرگ بنه اسناب ظمن     بتخوردار باشند  

آن  تین پووه   فاکمور جمع  یاظمخاب هند در ا  یاز دال یکی دی. شاسمندیبتخوردار ظ

از  یکن ی یزودخنود را ادامنه دهند  بنه     یرشند اقمصناد    بوده و چناظچه کشور مذکور

 .دیمطتح در جهان خواهد گتد یهاقدرت

کشنورها اظمخناب شنده کنه       ین ا یقدرت ظاام یتیگاظدازه یبتا زیظ یشاخص ظاام سه

هنت کشنور    یظاام یو قوا توهایو بعداد ظ یظاام یهانهیهز  یاهسمه یهاسالح زانیشام  م

 تین کشنور هسنمند. بعنداد جمع    کین  یسنم یدهنده قدرت ظاامها ظشانشاخص  یاست. ا

 یتوین ظ اغلنب کنه   شنود یمحسنوب من   یقدرت ظاام یسنم یهااز شاخص یکی زیظ یظاام

 .(101-170: 1000  ی)زرقاظ تظدیگیرا به خدمت م یشمتیب یاظساظ

 

 شناسي تحقيق  . روش2

 ینن ییبط  پووهنی یننده بتاسناس روش آ  ق یبا بوجه به موروع و هدف بحق قیروش بحق

موروع  اتیادب یالزم و بترس یظات ن یکسب ب یاطالعات بتا یورآمناور گتداست و به

 وبحلین  ینه بجز یاسمفاده شد. بنتا  یاکمابخاظه وهیاز ش گتید یازظ العات موردها و اطو داده

قنتار گتفنت و از    یابین مورد ارز یساخمار -اثتات ممقاب   یف  بحل یتیکارگبا به عاتاطال

 پووه  اسمفاده شده است.  یدر ا MICMACپووهی آینده یافزار بخصصظتم

هنای  قندرت  تیین با بغرا  تانیج.ا.ا تیامن  هیپووآینده کتدیپووه  اارت با روبنابتای  

در بغییت عوام  را   یا یتگذاریبأث یو چگوظگ زانیو م ارزیابی یالدیم 0202بزرگ با سال 

اسنت و بنا بوجنه بنه      یرو از لحناظ هندف کناربتد     یکند. ظوشنمار پن  یم یبترسقدرت 

 یاز فن  دلفن   و اسنت  یلبحلی-یفیااک  بت آن روش بوص کتدیرو  یمورد بترس یهامؤلفه

منانور اظمخناب آگاهاظننه   هنا اسنمفاده شنده اسننت. بنه    و شنناخص تهنا یممغ ییشناسنا  یبنتا 

هدفمند اسمفاده شده است. اساس به کار بنتدن روش   یتیگکنندگان  از روش ظموظهشتکت

ظسطت  یکل یفهم ای قیعم یاز خطتگان است که بترس یهدفمند  اظمخاب گتوه یتیگظموظه

 ه پووه  داشمه باشند.  پتسشنام تیبه ماه
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ها اسمفاده شد  شام  مواردی به شنتح  های جامعه خطته که در ای  مقاله از آناز ویوگی

 زیت بودظد:

 ظفت دارای سابقه مسمشاری در کشور هند و چی  بودظد. 15بعداد  .1

 ظفت دارای سابقه بدریس و مطالعات در ای  زمینه بودظد. 00بعداد  .0

علمی ارزشمند مث  کماب و مقاله در اوزه قدرت ملنی و  ظفت دارای آثار  01بعداد  .0

 امنیت بودظد.

دارای بحصیالت بکمیلی بودظد که از این  بعنداد هشنت ظفنت در رشنمه       00بعداد  .0

 المحصی  شده بودظد.امنیت ملی از داظشگاه اطالعات و امنیت ملی فارغ

و  یپووهشن -یاز مقناالت علمن   تهنا یممغ یآورجمنع  یراسما در متاله اول بنتا   یدر ا

. بنتای بترسنی   اسنمفاده شند  در آیننده  بنزرگ   یهاقدرت تییبغ ینۀزم منمشتشده در یمتور

 های کیفی اسمفاده شد. از ظوع روایی پووه  ف از دو  1و گوبا نکل یلروایی مطابق ظات 

  داردیکه پووهشگت را صادق ظگاه م ی)کس یداور قیپووه  از طت یتوظیکنمتل ب .1

و صنطوراظه   کنند یم تهایو بفس یها  معاظروش یدرباره یواردش یهااز او پتس 

 .(دهدیبه سخنان او گوش م

. سنت ا تهایو بفسن  هنا افمنه یاعمطار  کنندگان در پووه  دربارهظات شتکت افتیدر .0

ممشنک  از   یکناظوظ  یپنووه  در گتوهن   جیو ظمنا  تهای  بفسن هایافمهکار   یا یبتا

 آمنده دسنت بنه فمند که روایی ممغیتهای گتدر پووه  مورد قضاوت قتار  خطتگان

 بأیید شدظد.

ثطنات  » کنه  دادظند را اظجام  یکدگذار خطتهکدگذار  همچنی  بتای بترسی پایایی ظیز سه

 ظشان از بأیید پایایی بود. «هامخملف مجموعه داده یهایها با کدگذارپاسخ

بخصنص   یاکارشناس ممخصص و خطته که دار  یب یافمهساخمار مهیظامه ظسپس پتس 

 عین بوزبودظند    بزرگ یهاو قدرت تانیج.ا.ا یمیامن یامدهایمسال  پ تامونیپ یو بجتبه کاف

                                                           
1. Lincoln and Guba. 
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بنه   1اثنتات ممقناطع   سیها خواسمه شد با در چارچوب منابت و از آن ظفت( 02)به بعداد  شد

 دهنند  ازین صنفت بنا سنه امم    فیدر ط یبا اعداد یتیپذتیو بأث یتگذاریبأث یممغیتها  بت مطنا

 ت یبنه منزلنه بندون بنأث    « صنفت » یازدهین امم  ین . در اافزار میک مک(س اسماظدارد ظتم)بتاسا

در  ازهنا یاست  سپس امم ادیز تیبأث یبه معنا« سه»مموس  و  تیبأث« دو» ف یبأثیت رع  «کی»

هتکندام از    یمسنمق تیو غ  یمسنمق  یتیپنذ تیو بأث یگنذار تیممقاطع وارد شد بنا بأث  سیمابت

بنه دسنت    یدین عوام  کل یتیپذتیو بأث یتگذاریبأث ازیا بوجه به اممشود و ب دهیعوام  سنج

 .ندیآ

قنتار   یمیدر چه ورنع  سم یآن است که س یایظمودار گو  یا یظحوه پتاکن  عوام  رو

  ین بنت ظحنوه بحل   سم یس تیاز ورع هیفه  اول  یا داردیظاپا ایاست  داریپا سم یس ایدارد. آ

 یعنن یاسنت    Lصنورت  پنتاکن  عوامن  بنه    داریپا یهااست. در دسمگاه تگذاریعوام  بأث

-سنم  یدر س  یباال هسمند  بنابتا یتپذیتیبأث یدارا یو بتخ یتگذاریبأث یعوام  دارا یبتخ

و عوام  مسمق  مشاهده  تیتپذیعوام  بأث تگذار یدر مجموع سه دسمه عوام  بأث داریپا یها

اسنت. در   داریپا هاییسم از س بتهیچیدپ تیورع داریظاپا هایسیسم . در مقاب   در شودیم

اظند و عوامن  در   صنفحه پتاکننده   یو در بمام بتدار یعوام  اول محور قطت هایسم س  یا

 (.  1دارظد )شک   ینینابیب یمواقع االم شمتیب

                                                           
  یبه اپاسخ  جهیکتدظد و ظم جادیا میالدی 1311روش را بئودور گوردن و الفا هلمت در سال   یا.  1

 یباشدد متاا  اجتا ندهیاثتات اوادث آ یک چگوظگاادر هیبت پا بواظدیم ینیب یپ ایپتس  ساده بود: آ

 اجتا. هو متال یسازکپارچهیمتاله   یمتاله ااممال ساز ه یاظد از: متاله کشف اولروش عطارت  یا
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 (00: 1030)زالی و منصوری بیتجندی   های پايدار و ناپايداریستمس: 0شماره شکل 

 

 اهوتحليل یافتهیهتجز. 3

 یتهنا یممغ یشنود  پتاکنندگ  ی( مشناهده من  1شنماره  ظمودار ) یطور که در ختوجهمان

دهد که یظشان م یالدیم 0202های بزرگ با سال قدرت تییبغ  یمسمقتیو غ  یاثتگذار مسمق

 تیاز ورنع  تهنا یممغو  مسمق  اسنت  یتهایممأثت از ممغ شمتی  بسیسم در  یداریپا تیورع

 انین ها ممفناوت اسنت. ب  وردارظد که فق  شدت و رعف آنبتخ گتیظسطت به همد یمشابه

  ین زمنان بحل ه  یخصود مشتوط به بترس  یدر ا ییظکمه الزم است که قضاوت ظها  یا

اسنت. ظکمنه مهن  در بحلین  آثنار ممقناطع  امکنان قضناوت در          یتمسمقی و غ  یآثار مسمق

اگنت هندف  فقن      دیگنت ینان  ب شنده اسنت. بنه   مطنتح  یارهایها و معمؤلفه تیخصود سا

 اریبسن  یهنا بود  روش ها در آیندهبت بغییت قدرتمؤثت  یهامؤلفه بندییتو اولو یبندططقه

 یوگیو انیو ب یبندها امکان ططقهروش تیمه  وجود دارد. اال آظکه سا  یا یبتا یبتساده

 ها را ظدارظد.مؤلفه تیسا
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 ها در محور اثرگذاریآن پراکندگي متغیرهای مستقیم و جايگاه: 0شماره  نمودار

 

  یها در محور اثتگنذار آن گاهیو جا  یمسمق یتهایممغ یپتاکندگبحلی  ظمودار هدف از 

است. با بوجه بنه   یالدیم 0202بزرگ با سال  یهاقدرت تییمؤثت بت بغ یدیعوام  کل افم ی

. بودواهند قاب  اراله خ یتیو اثتپذ یبه لحاظ اثتگذار یدیکل   عوام 1شماره ظمودار شک  

  یبواظند در بندو یکه م یدیکلعام   ش   شدهیشاخص بترس هشت  یراسما  از ب  یدر ا

ظقن  را داشنمه    یالدیمن  0202بزرگ با سنال   یهاقدرت تییبا بغ تانیج.ا.ا یمیامن یامدهایپ

 -0  صنادرات کن    -0  بولید ظاخالص ملنی  -1اظد از: عطارتدر بُعد قدرت اقمصادی باشند 

های هزینه -0  ایهای هسمهسالح -1اظد از: عطارتو در بُعد قدرت ظاامی  تیجمعیت شه

 ظیتوها و کارکنان ظاامی. -0 ظاامی و
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 افزار میک مک(: گراف چرخه اثرگذاری )خروجي نرم0شماره نمودار 

 

 گتیکند یها بنت  آن یاثتگذار یو چگوظگ تهایممغ  یدهنده رواب  بظشان یگتاف اثتگذار

 یتیگگتاف  اظدازه  ی. در اشودیظشان داده م یگتاف در قالب خطوط قتمز و آب  یاست. ا

وجنود دارد. درواقنع     یقنو  اریبسن  تاتیقوى و بنأث  ظسطماً ( اظهیمموس  )م ف یرع تاتیبأث

با بفناوت    یاست و خطوط آب گتیعوام  بت همد دیشد یدهنده اثتگذارخطوط قتمز ظشان

 .  دهدیرا ظشان م فیدر رخامت  رواب  مموس  با رع

 کشنور  چهنار  یظانام  -یقدرت اقمصناد  یسه  درصد یهایآمده از منحندستبه جیظما

 است: تیمذکور به شتح ز

 عیدهد که رشند سنت  یظشان م   یچ یظاام -یقدرت اقمصاد یگتاف چتخه اثتگذار .1

 اسنت.  اظکنار  یتقابن  امت غ کی( 0202)اداق  با سال  یاقمصاد ینۀزم در یوهوکشور به  یا

شندن   ابتقندرت و ممغیتهای ظزدیک به خ  قطنتی ظینز     1شماره همچنی  بتاساس ظمودار 
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چی  به ظفع کشور جمهوری اسالمی اینتان اسنت و این  ظشنأت گتفمنه از مننافع مشنمتک        

 .استی ج.ا.ایتان هاآرماناقمصادی و عدم بضاد در 

کشور   یا یافول ظسط اظگتیب کا یآمت یظاام -یقدرت اقمصاد یگتاف چتخه اثتگذار .0

بنا   یظانام  -یاقمصناد  یهنا قدرت  یبتاز مه  یکیاق  همچنان اداست  اما کشور مزبور 

 قتن خواهد بود.دو   یا مهیظ

کشنور    ین ا عیرشند سنت   ه یروسن  یظانام  -یقدرت اقمصاد یگتاف چتخه اثتگذار .0

 دهد.را ظشان می( 0202)اداق  با سال  ظاامی ینۀزم در یوهوبه

رشند خنوب را ظشنان     کین هنند    یظانام  -یقدرت اقمصاد یچتخه اثتگذارگتاف  .0

 افظ خواهد شد. میالدی 0202روظد همچنان با سال   یدهد و ایم

 -یاز قندرت اقمصناد   یبنند ربطنه  کیبوان به یم یبا بوجه به گتاف چتخه اثتگذار .5

عد اقمصنادی بنه   چی  از بُ: یافت دست میالدی 0202چهار کشور با سال   یا  یدر ب یظاام

در  روسنیه بتابت هسنمند    طاًیبقت میالدی 0202در سال جایگاه آمتیکا دست خواهد یافت و 

 یهنا قندرت    یچن  کنننده ینته رغ  رشد خچهارم است و به گاهیدر جا هندسوم و  گاهیجا

 یکن ی کایاز قدرت در جهان را خواهند داشت و آمت یوجود دارظد که سه  مهم زیظ یگتید

 .ستا هااز آن

 منورد  یتهایممغ یبندربطه  یو همچن ییجابه جابه  اسمختاج عوام  یدر متاله بعد بتا

 (.1)جدول  شودیپتداخمه م یتگذاریظات به لحاظ بأث
 

 های بزرگقدرت رییتغعوامل کلیدی مؤثر بر : 0شماره  جدول
 تأثيرگذاری متغير ردیف

 3 یاهسمهی هاسالح 1

 3 های ظاامیینههز 0

 11 توها و کارکنان ظاامیظی 0

 11 بولید ظاخالص ملی 0

 3 صادرات ک  5

 3 جمعیت شهتی 1
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و ظیتوهنا و کارکننان    دو شاخص بولید ظاخنالص ملنی   آمدهدستبهاال بتاساس ظمایج 

 های بزرگ بعیی  گتدیدظد.ظاامی دارای بیشمتی  بأثیت بت بغییت قدرت

 

 گيری  نتيجه

اهنداف   ی در بأم کنندهیی است و ظق  بع استیث عل  سمطاا بتی یدیاز کل یکیقدرت 

کن    یسنه  آظنان از قندرت جهناظ     کنندیکه ااساس م ییکشورها دارد. کشورها یو منافع مل

 الملن  ی در ظانام بن   یبهمنت  گناه یجا سنمه یاست و با بوجه به امکاظات و مقدورات خنود  شا 

 تانین ا یاسالم یست که جمهورا یعیطط  گیتظدیم  یرا در پ رتقد  یافزا استیهسمند  س

و امکاظنات و مننابع فنتاوان و بتاسناس      یکیمیژلنوپل  وهین و تیمخملف ازجمله موقع  یبه دال

اظداز به دظطنال اربقناق قندرت در ابعناد     و سند چش  یمقام معا  رهطت تیبداب  ینید یهاآموزه

  یمحن  یمسن یبا یو دفناع  یاسن یاربقاق قندرت  ازجملنه قندرت س   بتای مخملف آن است  اما 

 یه  به مقندورات و امکاظنات داخلن    نکهیا یعنیالمللی را شناخت  بی  یتممغ یو فضا یداخل

  دهند یظشان من  قیبحق جیالمللی را درک کتد. ظمابوجه ظمود و ه  محذورات و ملزومات بی 

سناخمار    یملن  هین روا  یرهطت یهادر مؤلفه تانیا یاسالم یجمهوراگتچه   یداخل  یدر مح

 یمطلوب بوده و ظقاط قوت بنتا   یواجد شتا یاسیس -یمذهط جامو اظس یاعمطار ملاکومت  

 یهنا ابحاد و المالف»در مؤلفه  لی. وگتدظدیرقطا و دشمنان محسوب م یبتا دیو بهد یتانج.ا.ا

 یمشنارکت ظداشنم  در سنازوکارها    این  یظداشم  ممحدان راهطتد  یبه دل زیظ «یمیو امن یظاام

دشنمنان فتصنت محسنوب     یبنتا و بنوده  یمنی  امن عفرن  یدارا  یظانام  هاییمانو پ یمیامن

 :خواهند بود تیز  یشتا یدارا مورد مطالعه یکشورها یامنطقه  یو اما در مح گتددیم

  منیالدی  0202بنا سنال    یظاخالص داخل دیکشورها  در شاخص بول یاقمصاد بینیی پ

در ربطنه دوم  هنند در    کنا یبنه آمت  کیظزد اریبس یبا رقم  یهمچنان در ربطه اول  چ کایآمت

در ربطنه اول و    یچن   یشهت تیداشت. در جمع دمقام آخت را خواه هیسوم و روس گاهیجا

در ربطه چهنارم خواهند بنود. در صنادرات      هیدر ربطه سوم و روس کایهند در ربطه دوم  آمت

در  هیم و روسن در مقام دوم  هند در مقام سنو  کایدر مقام اول  آمت ادیبا اخمالف ز  یک   چ

 مقام آخت خواهد بود.
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در مقنام اول     ی  چن منیالدی  0202با سال  یدر شاخص کارکنان ظاام  یجهت ظاام از

هنا  در مقام چهارم است. در شاخص سنالح  هیدر مقام سوم و روس کایهند در مقام دوم  آمت

  یچن  دوم  هیاول  روسن  کنا ی  آمتمنیالدی  0202درمجموع با سال   یاهسمه یهاو کالهک

  منیالدی  0202بنا سنال    یظانام  یهنا ننه یسوم و هند در ربطه چهارم است. در شاخص هز

 در ربطه سوم و هند چهارم خواهد بود. هیدر ربطه دوم  روس  یدر ربطه اول  چ کایآمت

 0202با سال  سم یچهار کشور از ک  س یظاام -یسه  قدرت اقمصاد یاز محاسطه پس

در آخت  هیدر مقام دوم  هند در مقام سوم و روس  یام اول  چهمچنان در مق کای  آمتمیالدی

  ین از ا کین هت  یظمودار مه  است  ظقاط عطف و بحول در منحن  یخواهد بود. آظچه در ا

در اال افول است. هند بنا   یقدرب کایاال صعود و آمت رقدرت د کی  یست. چا کشورها

 بدون رشد خواهد بود. هیرشد کممت و روس

 ینییقدرت در اال افول است که بنه ظقطنه بحنول پنا     کایتخه قدرت  آمتچ هیظات ططق

آن خواهند   سنم  یباعث بتوز بن  در س  یتعقالظیغ  یشود و هتگوظه بصمیم کیخود ظزد

کشنور     یشود. ایم کیخود ظزد ییدر اال صعود است و به ظقطه بحول باال  ی. چدیگتد

  ین ا یظانام  -یقدرت اقمصاد با دیبا م سیکند. سیم فایخود ا تظسطت به قدر یظق  کممت

کنند.   یتیبه کشور مزبور بدهد بنا از بنتوز بحنتان جلنوگ     یشمتیکشور کنار آمده و ظق  ب

  یکشور را در بن   یاست. آظچه ا دهیخود گذشمه و به ثطات رس ینییاز ظقطه بحول پا هیروس

 یدرت ظانام قن  یکشنور بنت مطننا     یاوست. ا یدارد  قدرت ظاامیهای بزرگ ظگه مقدرت

 یاعمنده  یتیپنذ بنه ظقن    ازین دوربت ظ هاییندهدر آ زیهند ظ د پتدازیظق  م یفایخود  به ا

 .رددا

 سنم  یهمچننان قندرت بتبنت س    زیظ ندهیدر آ کایاست که آمت  یکه وجود دارد  ا یاظکمه

 تانین ا تین و کشور مزبور  همچنان امن تانیا انیموجود م یهاخواهد بود و با بوجه به بن 

 خواهد شد. دیواشنگم  بهد یز سوا
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 هايشنهادپ

. خواهد بنود مواجه  دهیچیو پ  یظو داتیاز بهد یعیوس فیبا ط جمهوری اسالمی ایتان

 تین اداکثت مننافع و امن  کنندهی است که بأم یمیراهطتد امن یابخاذ ظوع ازمندیجهت ظ  یبه ا

زمنان  صنورت هن   ممننوع را بنه   داتیبه بهد ییپاسخگو تیقابل د یراهطتد با  یباشد. ا یمل

 گتدد:یمهای زیت اراله یشنهادپدر ای  راسما داشمه باشد. 

ظفنت و گناز اسنت     یغنن  تیذخنا  یکنه دارا  یعنوان کشوربه  یتانا یاسالم یجمهور .1

 باشد.  یچ یازهایبتآورد کننده ظ بواظدیم

ظانت   منورد  ظا    یو چ تانیا یاسالم ی  هت دو کشور جمهورالمل ی در اوزه ظاام ب .0

چنارچوب     ین دهند. در ا تییظا  را بغ  یو بالش دارظد با ا تفمهیرا ظپذ ممحدهیاالت ا

خنود را   یهمکنار  یهنا محسوب شده و اوزه گتیکدیبواظند مکم  یدو کشور م  یا

 گسمتش دهند.

  یو چن  تانیا یاسالم یدهنده رواب  جمهورشک  یهااوزه ی بتاز مه   یاوزه اظتژ .0

 .ابدیرواب  بوسعه  یسمیاوزه با  یدر ا  یابنابت است 

   یظانت چن   منورد  شن  یبه ابمکنار جناده ابت   وسم یبا پ یسمیبا تانیا یاسالم یجمهور .0

. به سطب بطعات مثطنت  دیظما  یبطد یکیمیژلوپل تیخود را به موقع ییایجغتاف تیموقع

 .وظددیبپ ش یجاده ابت تیبه مس یسمیبا یمیو امن یاقمصاد

و  دهند یگنزارش من    یچن  یکه به رهطت  یچ ستیازب کموظ المل  یوزارت امور ب .5

دهننده بنه   که دسمگاه مشورت تانیا یاسالم یجمهور یرواب  خارج یراهطتد یشورا

و  یدر بهتان و پک  داشمه باشند با با موشنکاف  یادوره ییاست گفمگوها تانیا یرهطت

 کین  ینتی گشنک   یهنا نهیمقامات ارشد دو کشور  زم یالزم بتا یهاآماده کتدن طتح

 را فتاه  سازظد.   یراهطتد یهمکار

سه کشور الزم اسنت    یو پاکسمان. ا  یچ تان یسه کشور ا  یب راهطتدی هاییهمکار .1

. بوسنعه چابهنار و گنوادر و    نند یظما یهمکار گتیکدیبا  یدفاع عیبوسعه صنا ینۀزم در

قدربمنند و   ییاین در یوتین ظ جناد یا  بننابتای   وابسمه است اظوسیاق تیآن به امن تیامن
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 یهنند رنتور   اظوسین اق تیامن ی بأم یبتا گوادرمدرن در چابهار و  ییایدر یهاگاهیپا

 است.  

جناده.    کین  -کمتبنند  کین در قالنب پنتوژه     یقند  شن  یجاده ابت ییایخ  در یایاا  .7

الزم را  یهنا ننه یدر ابصال کاشغت به بنندر گنوادر زم    یخوشطخماظه بوافق پاکسمان و چ

 یابین مهن  ا  یهاهند از آبتاه اظوسیفتاه  کتده است. اق ایپتوژه در در  یمه اادا یبتا

 است.   تیاهم یدارا  یچ یاو ه  بت تانیا یکه ه  بتا ستا ایدظ
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