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چكيده
تحول سيستم بينالملل پس از پايان جنگ سرد و سياست خارجي اياالت متحده به عنوان ابرقدرت باقيمانده
در سيستم ،از مهمترين عواملي هستند که سياست بينالملل و سياست خارجي تمامي بازيگران سيستم بينالملل
اعم از دولتي و غيردولتي را شکل ميدهند .به همين منظور ،اين نوشتار بر آن است تا با پاسخگويي به اين سوال
که قدرت آمريکا در سالهاي بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروري سابق چه تحوالتي را از سر گذرانده است،
بستر الزم را براي درک روند تحوالت نظامبينالملل و فهم سياست خارجي آمريکا و به تبع آن ساير بازيگران
سيستم فراهم آورد .نظريه چرخه قدرت به سبب نقاط قوت خود در بررسي روند تحوالت و تحليل آن ،به عنوان
چارچوب نظري انتخاب شده است .در ابتدا دادههاي مربوط به هشت شاخص قدرت ملي براي هشت قدرت
برتر نظام بينالملل در بازه  2017-1989گردآوري شده و سپس با محاسبه قدرت نسبي براي هر يک از هشت
بازيگر مورد نظر ،چرخه قدرت آمريکا ترسيم شده است .دادهها با استفاده از پايگاههاي اينترنتي جمعآوري شده
و تجزيه و تحليل آن به صورت کمي صورت گرفته است .چرخه ترسيم شده نشان ميدهد که آمريکا در 1998
در نقطه بيشينه قدرت نسبي خود در نظام بينالملل قرار داشته و پس از آن وارد فاز افول قدرت نسبي شده است
و در سال  2012سرعت کاها قدرت نسبي آن از افول فزاينده به افول کاهنده بدل شده است.
واژههاي کليدي :چرخه قدرت ،قدرت نسبي ،نقا ،نظام بينالملل ،اياالت متحده.
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 .1مقدمه
از زمان پايان جنگ سرد و از ميان رفتن نظام دوقطبي ،تالشهاي بسياري براي تبيين وضعيت
نظم جهاني ،جايگاه اياالت متحده و تبيين سياست خارجي آن صورت گرفته است .کروتامر1بر
اين باور است که تا زمان استقرار نظم چندقطبي ،آمريکا تنها قطب نظام بينالملل خواهد بود.
هانتيگتون2نظام بينالملل را نظامي يک قطبي -چندقطبي تعريف ميکند؛ وضعيتي که در آن
رسيدگي به امور مهم بينالمللي مستلزم حضور يک ابرقدرت به همراهي ساير قدرتهاي بزرگ
در نظام بينالملل است.
ويلکينسون3معتقد است که اگر چه در حال حاضر اياالت متحده تنها قطب نظام بينالملل است،
اما در موقعيت هژموني قرار ندارد) .(Lahneman,2003:97جمعي ديگر از انديشمندان علوم
سياسي و روابط بينالملل به تحليل و بررسي استراتژي کالن آمريکا به عنوان تنها ابرقدرت
موجود پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروري سابق ،براي مواجهه با نظام بين الملل پساجنگ
سرد و حفظ نظم جهاني موجود پرداختهاند .استراتژيستهاي آمريکايي براي اين دوران چهار
استراتژي کلي را پيشنهاد دادهاند :سلطه هژمونيک ،4درگيري گزينشي ، 5موازنه فراساحلي6و
چندجانبهگرايي  7.استراتژي سلطه هژمونيک به دنبال افزايا حداکثري قدرت نظامي آمريکا و
کنتر ل آن بر جهان براي اجتناب از ظهور يک قدرت رقيب جدي است .درگيري گزينشي ،امنيت
آمريکا را بسته به رفتار موازنهبخا فعال آن در مناطقي ميداند که آمريکا در آنها از منافع حياتي
برخوردار است .رابرت آرت 8از متفکران پيشرو در تبيين اين راهبرد بود .استراتژي موازنه
فراساحلي پيشنهاد ميکند که آمريکا بايد قدرت يا هژموني خود را در نيمکره غربي حفظ کند و
تنها در صورتي به موازنهبخشي در خارج از منطقه خود بپردازد که هژمونهاي منطقهاي بالقوه
1.Krauthammer
2.Huntington
3.Wilkinson
4.Hegemonic Dominance
5.Selective Engagement
6.Off-Shore Balancing
7.Multilateralism
8.Robert J. Art
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در ساير مناطق در حال ظهور باشند .کريستوفر لين از جمله دانشمنداني است که اين راهبرد را
پيشنهاد ميکنند .چندجانبه گرايي براين باور است که بايد هژموني آمريکا مخفيانه باشد و آمريکا
قدرت و نفوذ خود را از طريق نهادهاي چندجانبه اعمال کند ،زيرا اين نهادها نه تنها واجد
کارکرد مشروعيت سازي براي آمريکا هستند ،بلکه رهبري آن در جهان را نيز تسهيل
ميکنند).(He,2010:1121-1122

آرون فريدبرگ از جمله متفکراني است که استراتژي چندجانبهگرايي را راهبرد مناسب براي
سياستخارجي آمريکا ميداند .استفان والت1و جان مرشايمر2حفظ موقعيت برتر آمريکا در
نظام بينالملل را در گرو حفظ آمريکا به عنوان تنها هژمون منطقهاي در جهان و ممانعت از
شکلگيري هرگونه هژمون منطقهاي در نيمکره غربي ،خاورميانه ،اروپا و آسيا -اقيانوسيه
ميدانند) .(Mearsheimer and Walt,2016بري بوزان 3و آميتاو آچاريا 4با نگاه به آينده ،کثرت
گرايي را راهبرد مقتضي براي اياالت متحده ميدانند .اين دو نظم جهاني پيا رو را نظمي
پساغربي ميدانند که کثرت گرايي وجه مميزه آن است و براي تبيين آن از اصطالح «کثرتگرايي
انضمامي »5به عنوان راه ميانه «کثرتگرايي عميق» و «کثرتگرايي مورد مناقشه» استفاده ميکنند.
در کثرتگرايي انضمامي بازيگران اصلي سيستم نه تنها مقابل تفاوتهاي فرهنگي و هويتي ديگر
بازيگران مهم سيستم تساهل ميورزند ،بلکه به آنها به عنوان مبناي همزيستي ميان قدرتهاي
بزرگ احترام خواهند گذاشت).(Acharya and Buzan,2010:266

از يک سو ،در قرن بيست و يکم و به واسطه خيزش قدرتهاي نوظهوري نظير چين و هند
معادالت بينالمللي دستخوش تحوالت گستردهاي شده ،به گونهاي که نميتوان مانند گذشته به
راحتي ساختار نظام بينالملل را ساختاري تک قطبي ،دوقطبي يا چندقطبي نامگذاري کرد .از اين
رو تبيين جايگاه اياالت متحده در ساختار نظام بينالملل ،به عنوان هژمون جهاني نيز سادهانگارانه

1.Stephan Walt
2.John Mearsheimer
3.Barry Buzan
4.Amitav Acharya
5.Embedded Pluralism
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به نظر مي رسد .از سوي ديگر ،درک استراتژي کالن آمريکا و تحليل رفتار سياست خارجي آن
در مقاطع مختلف تنها با شناخت تحوالت قدرت آن ميسر است .به همين منظور ،پژوها
حاضر در صدد پاسخگويي به اين سوال است که قدرت آمريکا در سالهاي بعد از فروپاشي
اتحاد جماهير شوروري سابق چه تحوالتي را از سر گذرانده است؟ بررسي روند اين تحوالت
ميتواند بستر الزم را براي فهم تغييرات حادث در ساختار نظام بينالملل و درک عميقتر
استراتژي کالن آمريکا و سياستهاي آن در مناطق مختلف فراهم آورد .در اين در پژوها تالش
شده براي پاسخگويي به سوال فوق با استفاده از نظريه چرخه قدرت ،تحوالت قدرت اياالت
متحده به عنوان تنها ابرقدرت نظام بينالملل بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مورد بررسي
قرار گيرد .نظام بينالملل همچنان ماهيت آنارشيک خود را حفظ کرده و قدرت همچنان جايگاه
محوري را در تبيين روابط بينالملل دارد .از زمان فروپاشي نظم جهاني دو قطبي ،نظمي تک
قطبي شکل گرفته که خود نيز ناگزير از تحول است .(Mousavi Shafaee and

) Naghdi,2015:172اگر چه بسياري از پژوهاهاي حوزه روابط بينالملل به درستي به افول
قدرت آمريکا و خيزش قدرتهايي نظير چين اشاره کردهاند ،اما هدف اصلي در اين مقاله ،نشان
دادن روند تحوالت در گذر زمان و محاسبه سرعت اين تحوالت در مقاطع مختلف است ،چرا
که تجربههاي پيشين نشان مي دهد که سرعت تحوالت قدرت نسبي بازيگران مهم در هر سيستم،
به مراتب مهمتر از فاصله قدرت مطلق آنها است .يافتههاي پژوها نشان ميدهد که آمريکا در
سال  1998در نقطه بيشينه منحني چرخه قدرت خود قرار داشته و پس از آن ،روند افول نسبي
قدرت آن شروع شده است ،اگر چه هنوز فاصله قدرت مطلق اياالت متحده با ديگر قدرتهاي
جهاني زياد است .در حوالي سال  2012سرعت افول قدرت نسبي آمريکا کم شده و افول فزاينده
به افول کاهنده تبديل شده است .چرخه قدرت آمريکا همچنان نشان ميدهد که سرعت رشد
قدرت نسبي آمريکا در سال  2029به کمترين ميزان خود خواهد رسيد .اين در حالي است که
چين به عنوان مهمترين رقيب آمريکا تا سال  2035به رشد فزاينده قدرت نسبي خود ادامه
خواهد داد .روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوها کمي است .جمعآوري دادهها به صورت
کتابخانهاي و با استفاده از پايگاههاي اينترنتي انجام شده و سپس با استفاده از نرمافزارهاي آماري
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 SPSSو  Excelمورد تحليل قرار گرفته است.
.2روش تحقيق
در علوم اجتماعي ،هر نوع پژوها و روش پژوها خواه ناخواه در چارچوب پاراديم ويژهاي
صورت مي گيرد و پاراديم حاکم بر پژوها در برگيرنده رويکردي معرفتشناختي و
هستيشناختي است که هم ماهيت و واقعيت بيروني را به گونهاي خاص ترسيم و هم راههاي
شناخت آن را به ميزان زيادي محدود ميکند) .(Seyyedemami,2011:195-196در اين پژوها
نيز با انتخاب نظريه چرخه قدرت به عنوان چارچوب نظري مطلوب ،مفهوم قدرت در غالب
هشت شاخص کميت پذير تعريف شده و دادههاي مربوط به اين شاخصها با استفاده از آمار
منتشر شده از سوي سازمانهاي بينالمللي نظير بانک جهاني ،صندوق بينالمللي پول و يا سازمان
ملل گردآوري شده است .بنابراين روش گردآوري داده در اين پژوها کمي است .استفاده از
آمار گردآوري شده از سوي نهادهاي بينالمللي معتبر مزاياي بسياري دارد ،از جمله آن که روش
استفاده شده براي گردآوري اين اطالعات در خصوص همه کشورها يکسان است و دادهها از
گستردگي قابل توجهي برخوردار هستند.
براي تجزيه و تحليل دادهها براساس نظريه چرخه قدرت ،جهت برآورد قدرت نسبي از معادله
درجه سوم بر حسب زمان(تابع زمان) استفاده ميشود( .زمان به عنوان متغير مستقل و هر يک از
شاخصهاي قدرت به عنوان متغير وابسته).در اين پژوها ،براي محاسبه قدرت نسبي هر کشور
در بازه زماني  1989تا  2017هشت شاخص در نظر گرفته شده است و در نهايت سهم هر کشور
از شاخص کل قدرت نسبي به دست آمده است .براي سال  1989به عنوان سال ابتداي بازه
زماني پژوها عدد  ،1سال  1990عدد  2و .....در نظر گرفته شده است و مدل اجرا شده است.
در مدل برازش داده شده از روش رگرسيون غير خطي استفاده شده است .برازش مدل قدرت
نسبي براي هر کشور با نرم افزار  Spssانجام شده است و در هر نمودار نقطهها اعداد واقعي را
نشان ميدهند و خط ممتد نيز مقادر به دست آمده با استفاده از مدل را نشان ميدهد .مقدار R2

که به عنوان ضريب تعيين شناخته ميشود ،درصد تغييرات متغير وابسته قدرت نسبي را که مدل
بيان ميکند ،نشان ميدهد .هر چه اين مقدار بيشتر باشد به اين معناست که مدل برازش داده
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شده  ،به واقعيت نزديکتر است و درصد بااليي از تغييرات قدرت نسبي هر کشور را بيان ميکند.
 .3مباحث نظري
چارلز دوران1با توجه به دو مفهوم کليدي قدرت نسبي و نقا  ،به ارائه نظريه «چرخه قدرت
نسبي و نقا سياست خارجي» پرداخته است که به اختصار از آن تحت عنوان «نظريه چرخه
قدرت» 2ياد ميشود.
نظريه چرخه قدرت حاصل مطالعه سه شکست تجربه موازنه قوا در سطح سيستمي است که
منتهي به جنگ هاي هژمونيک اسپانياي هابسبورگ ،لويئ چهاردهم و ناپلئون شد .پس از آن ،
دوران نظريه چرخه قدرت را در مورد دو جنگ جهاني قرن بيستم هم مورد آزمايا قرار
داد).(Chiu,2003:126-127

به گفته دوران ،همه دولتها ،صرفنظر از اينکه به لحاظ اقتصادي توسعه يافته باشند يا نه ،قدرت
بزرگ محسوب شوند يا کشوري کوچک باشند که نميتوانند امنيت خود را به تنهايي تأمين
کنند ،سيستم را از منظري بين المللي يا از منظري منطقهاي نگاه کنند ،بازيگري تازه وارد در
سيستم تجارت جهاني باشند يا از بازيگران باتجربه عصر جهاني شدن قلمداد شوند ،همه واجد
يک چرخه قدرت نسبي در سيستم جهاني و منطقهاي هستند).(Doran,2003:14

اگر چه هر دولت به لحاظ نظري چرخهاي کامل از رشد ،بلوغ و افول را طي ميکند ،در عمل
بسياري از کشورها در کل دوران حيات خود تنها بخا کوچکي از اين مسير را طي کردهاند
) .(Heborn et al,2007:3چرخه قدرت مسير کلي تحوالت قدرت نسبي يک کشور در بازههاي
زماني طوالني به طور همزمان بيانگر تحوالت سيستم و صعود و افول دولتها به عنوان قدرت
بزرگ نيز است) .(Doran,1999:333بنابراين نظريه ،تحوالت قدرت ملي هر کشور از الگوي
هميشگي خيزش ،بلوغ و افول پيروي مي کند و اين مسير منحني ،بازتابي از رقابت نسبي
قدرتهاي بزرگ در سيستم بينالملل است).(Tessman and Chan,2004:131
نظريه چرخه قدرت سعي ميکند بنياني براي بررسي تأثير سياست داخلي ،اقتصاد و روابط
1.Charles Doran
2.Power Cycle Theory
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بينالملل بر سياستگزاران عرصه سياست خارجي فراهم کند .اين تئوري از ارائه مفاهيم دولت و
سيستم ،به عنوان دو مفهوم مجزا اجتناب ميکند .قدرت براي هر دولت بر حسب شاخصهايي
تعيين ميشود که در مقايسه با ديگر کشورهاي سيستم اندازهگيري شدهاند
) .(Parasiliti,2003:153نظريه کالسيک چرخه قدرت که نخستين بار از سوي چارلز دوران
مطرح شد ،کنشگران عرصه بينالملل را دولتها تعريف کرده است ،اگر چه در نسخههاي به
روز شده اين تئوري به اهميت برخي از بازيگران غيردولتي نظير اتحاديه اروپا نيز توجه شده
است) .(Kissane,2005:108در اين پژوها به دليل جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا و گسترش
حرکات ملي گرايانه ،چهار قدرت اروپايي به عنوان بازيگران مستقل در نظر گرفته شدهاند.
 .3-1نظريه چرخه قدرت و قدرت نسبي
 .3-1-1شاخصهاي قدرت ملي

دوران در مطالعات خود ،براي تعيين قدرت ملي  5شاخص را در نظر گرفته است :توليد آهن و
فوالد ،اندازه نيروهاي مسلح ،جمعيت کل و توليد ذغال سنگ(يا برابر آن در توليد نفت) و
شهرنشيني .اندازهگيريها در بازههاي  5ساله انجام شدهاند و به همه شاخصها وزن يکساني
تعلق گرفته است .اهميت توليد آهن و فوالد با مرور زمان کاها يافته و تاثيرگذاري آنها در
زمان حاضر به مراتب کمتر از قرن نوزدهم است و افزون بر اين ،ظهور تسليحات هستهاي،
اهميت اندازه نيروهاي مسلح را کم کرده است .بدين ترتيب ،اين مولفهها ديگر نميتواند
چشمانداز صحيحي از تحوالت قدرت نسبي دولتهاي قدرتمند سيستم در اختيار بگذارد ،اگر
چه برخي از دانشمندان( به طور مثال مرشايمر) بر اين باورند که ارتا بزرگ و جمعيت زياد
هم چنان از مولفه هاي تعيين کننده قدرت ملي هستند .در عين حال ،دوران در کار مشترک خود
با پارسونز تصريح مي کند که در صورت جايگزين کردن دو مولفه توليد ناخالص داخلي و
هزينههاي نظامي هم ،نتايج حاصل از چرخه قدرت دولتهاي بزرگ يکسان خواهد بود
).(Tessman and Chan,2004:133-134
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کومار1در مقالهاي با عنوان « تحليل چرخه قدرت هند ،چين و پاکستان در سياست منطقهاي و
جهاني »2به بررسي چرخه قدرت اين سه کشور به عنوان اعضاي يکي از سيستمهاي فرعي
سيستم جهاني پرداخته است و براي دنبال کردن تحوالت چرخه قدرت اين سه بازيگر ،بازه
زماني  45سال ()1950-1995را در نظر گرفته است .وي قدرت را بر اساس  8معيار اندازهگيري
کرده است .جمعيت ،مصرف انرژي ،سرانه مصرف انرژي ،توليد ناخالص داخلي ،سرانه توليد
ناخالص داخلي ،تجارت کل ،هزينههاي نظامي و درصد هزينههاي نظامي به توليد ناخالص
داخلي).(Kumar,2003:115
.3-1-2تعريف قدرت نسبي

قدرت يکي از مفاهيمي است که به کرات در بررسيهاي علم سياست به ويژه در روابط بينالملل
به کار برده ميشود؛ قدرت را معموال به عنوان رابطه اعمال نفوذ و تأثيرگذاري توانايي يک
بازيگر به انجام عمل مطلوب خود يا بازداشتن وي از اعمال نامطلوب تلقي کردهاند .فقدان نهادها
و رويههاي کارآمد براي حل منازعات در سطح بينالمللي که قابل مقايسه با نهادها و رويههاي
موجود

در اغلب نظامهاي سياسي داخلي

باشد ،عنصر

قدرت

را

بارزتر

ميسازد).)Ajorlu and Etebar,2008:150

کوزنتس ) 1930(3به عنوان يک اقتصاددان در بخا اول کتاب خود با عنوان «ابعاد کمي رشد
اقتصادي کشورها »4نشان ميدهد که اختالف گسترده بين نرخ رشد مطلق کشورها ميتواند
منجر به جابهجايي آنها در سلسله مراتب قدرت نسبي ،در بازههاي کوتاه شود .کوزنتس به شکل
تئوري و عملي آنچه را که مکايندر و ديگران ادعا کرده بودند؛ يعني چگونه سطوح و نرخهاي
متفاوت رشد کشورها ،در نهايت جايگاه آنها را در سلسله مراتب قدرت نسبي تغيير ميدهد،
نشان داد) .(Doran,2003:16اقتصاد و مورخان اقتصادي به طور گسترده به تحوالت رشد
اقتصادي مطلق پرداختهاند ،اما مفهوم قدرت ،در روابط بينالملل ،نسبي است .قدرت نسبي حاکي
1.Sushil Kumar
2.Power Cycle Analysis of India, China,and Pakistan in Regional and Global Politics
3.Kuznets
4.Quantities Aspects of the Economic Growth of Nations
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از نوعي مقايسه در سطح قدرت بازيگران مختلف است که ميتواند صرف تفاوت در قدرت
مطلق دو بازيگر باشد(آن طور که نظريه موازنه قوا و يا اقتصادداناني چون کوزنتس ،به تعريف
قدرت نسبي ميپردازند) و يا ميتواند با ارائه نرخي از قدرت کشور مورد نظر به نسبت قدرت
در کل سيستم ارائه شود .يافتن جايگاه هر کشور در سلسله مراتب قدرت و تحوالت آن  ،با
تکيه بر تفاوت قدرت مطلق کشورها به آساني ميسر است ،اما نميتواند به ما ايدهاي در مورد
تأثير ساختارهاي سيستمي روي رفتار سياست خارجي هر يک از کشورها بدهد
).(Doran,2003:18افزون بر اين ،سوال ديگري که بايد بدان پاسخ داده شود اين است که قدرت
نسبي هر کشور را در مقايسه با کدام کشور يا کشورها بايد سنجيد؟ آيا دولت  Xجايگاه خود را
به نسبت دولت رقيب ديگري ميسنجد يا به نسبت تعدادي از بازيگران برجسته سيستمي که در
آن حضور دارد؟) (Doran,1983:422پاسخ چارلز دوران ،مقايسه نسبت به ديگر قدرتهاي
بزرگ سيستم مورد نظر است.
بدين ترتيب ،دوران در نظريه چرخه قدرت براي تعريف قدرت نسبي آن را به يک بردار تشبيه
ميکند که هم واجد بزرگي1و هم جهت(2نرخ تحول) است .در اکثر مواقع به بخا آسانتر
مفهوم قدرت نسبي يعني اندازه و بزرگي قدرت بيشتر توجه ميشود و به بخا ديگر قدرت که
به همان اندازه مهم است ،اما به راحتي اندازه قدرت ،امکان مفهومسازي ندارد ،کم توجهي
ميشود .تجارب تاريخي ثابت کرده است که نرخ تحول به مراتب از بروز تحول( پيشي گرفتن
اندازه قدرت يک بازيگر بر اندازه قدرت بازيگر ديگر) در شکلگيري جنگهاي بزرگ مهمتر
است).(Doran,1989:372
.3-2نظريه چرخه قدرت و نقش نسبي

نظم جهاني در نظريه چرخه قدرت ،بر پايه اصل مشروعيت و در ارتباط با فهمي کثرتگرايانه
از تعادل پويا است که هم شامل قدرت و هم شامل نقا سياستخارجي ميگردد .نظريه چرخه
قدرت با ارائه مفهوم نقا سياست خارجي ،به عنوان عاملي همرتبه با قدرت در حکمراني ،به
1.Level
2.Rate

_____________________________ نظريه چرخه قدرت و تحوالت قدرت اياالت متحده61 .....

آشتي واقعگرايي و ايدهآلگرايي ميپردازد .قدرت و نقا ،هر دو لزوما نسبي(سيستمي) هستند؛
اما ن قا در صورتي وجود دارد که از طرف سيستم پذيرفته و مشروع شده باشد ،در حالي که
قدرت خود را به شکل يکجانبه و در قالب کنترل ،نشان ميدهد .مفهوم ليبرال نظم جهاني
مشروع ،مستلزم پذيرش متقابل نقا هاي سياست خارجي ،به جاي انطباق يک جانبه با افول و
خيزش قدرتهاي بزرگ است .رئاليسم کالسيک به خاطر عدم توجه کافي به چنين برداشتي از
مفهوم نقا سياست خارجي ،نميتواند مساله تحول صلحآميز را توضيح دهد .براي واقعگرايان،
آنچه در نهايت مورد معامله قرار گرفته يا متوازن مي گردد ،صرفا قدرت است .نقا ،مولفه
رفتاري حکمراني است که دولتها بر سر آن ممکن است بجنگند يا وارد مصالحه
شوند) .(Doran,2003:14-15بنابراين ،براي چارلز دوران ،نقا سياست خارجي همان رفتار
سياست خارجي است که سيستم به دولت اجازه داده است که بدان دست يابد
).(Kohout,2003:59تحوالت نقا در ارتباط تنگاتنگ با تحوالت قدرت صورت مي گيرد که
به دليل محدوديت در اين پژوها بدان پرداخته نشده است.
.3-3نظريه چرخه قدرت و نقاط کانوني

در چرخه قدرت هر کشور  5نقطه کانوني1وجود دارد که در آنها تحوالت ناگهاني و غيرمنتظره
رخ داده و تصور سياستگزاران از روند افزايا قدرت نسبي در آينده و به تبع آن ،نقا
سياستخارجي کشور مربوطه را دگرگون ميکند .هر يک از اين نقاط کانوني در ارتباط با تجارب
دولت مربوطه در برههاي هستند که جريان تاريخ در سيستم بينالملل دچار تحول شده است:
نقطه تولد يک قدرت بزرگ(نقطه عطف پاييني ،)2تروماي خيزش محدود(نقطه عطف روي
انحناي صعودي ،)3تروماي انتظارات قبلي( نقطه تحول فوقاني ،)4اميد و توهم صعود مجدد(
نقطه عطف انحناي نزول ي ،) 5مرگ قدرت بزرگ(نقطه تحول انحناي پاييني در پايان

1.Critical point
2.Lower turning point
3.Inflection point on the rising trajectory
4.Upper turning point
5.Inflection point n the declining trajectory
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چرخه.(Doran,1999:26))1
شكل( :)1نمودار نقاط کانوني در چرخه قدرت

)(Source:Doran,1999:99

.3-4عملياتي کردن چرخه قدرت نسبي :نحوه ترسيم چرخه قدرت

دوران و پارسونز در کار مشترک خود براي ترسيم چرخه قدرت بازيگران اصلي سيستم در بازه
1816تا 1965به جمعآوري اطالعات مربوط به شاخصهاي قدرت بازيگراني پرداختند که در
اين بازه زماني به عنوان قدرتهاي بزرگ سيستم بينالملل پذيرفته شده بودند .آنها فواصل 5
ساله را براي مطالعه خود انتخاب کردند).(Doran and Parsons,1980:953

در گام بعد قدرت نسبي هر بازيگر براي هر يک از مولفههاي قدرت ،به طور جداگانه محاسبه
شده است .براي هر يک از مولفههاي قدرت) ،(Piقدرت نسبي بازيگر  Aدر زمان  (PAi) tبرابر
با درصد قدرت مطلق  Aبراي همان مولفه در همان زمان به مجموع قدرت مطلق تمامي
قدرتهاي برتر سيستم براي آن مولفه و در آن زمان است.
*100

𝐴𝑖𝑃

𝑁∑ = PAi

𝑘𝑖𝑃 𝐾=1

در اين معادله N ،تعداد بازيگران اصلي سيستم در زمان  tاست.کل قدرت نسبي دولت  Aبرابر
با مي انگين قدرت نسبي آن در هر يک از مولفههاي قدرت ملي است (Doran and

).Parsons,1980: 954
1.Lower turning point at the end of the cycle
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𝑖𝐴𝑃 ∑5𝑖=5
5

=PA

(الزم به ذکر است که در فرمول فوق عدد  5به اين دليل ذکر گرديده که دوران  5شاخص را
براي تبيين قدرت ملي لحاظ کرده است) .همانطور که دوران و پارسونز در تحقيقات خود اعالم
کرده اند ،ما به دنبال تعيين شکل کلي منحني قدرت هر دولت هستيم .تعيين اين منحني بر پايه
مدل منحني رشد لجستيک 1است که اولين بار از سوي زيستشناسي به نام ريموند پرل 2مطرح
شد .پرل اين فرضيه را مطرح مي کند که جمعيت با نرخي فزاينده(نمايي) رشد ميکند تا زماني
که به نقطه عطف برسد و سپس نرخ رشد حالتي کاهنده به خود ميگيرد ،تا زماني که جمعيت
به حداکثر رسيده و پس از آن نسبتاً ثابت باقي خواهد ماند .از آنجايي که منحنيهاي لجستيک
به مدلسازي رشد ،در محيطي با منابع محدود ميپردازند ،براي توصيف تغييرات قدرت نسبي
يک قدرت بزرگ هم که محدود به ميزان مشخصي قدرت در سيستم (معادل  )٪100است،
مناسب ميباشد .براي ترسيم منحني قدرت نسبي هر قدرت بزرگ ،ميتوان با کمک مدل پرل و
با جمعآوري دادههاي خام در مورد قدرت نسبي آن در زمان  tبه اين معادله دست يافت.
𝐾

])𝑡(𝐹[𝑝𝑥𝑒 ∗𝑚1+

= 𝑡𝑃+ d

در اينجا  ptاشاره به قدرت نسبي کشور مورد نظر در زمان  tدارد t .نيز نشانگر سال مورد نظر
منهاي اولين سال جمعآوري دادهها يا سالي است که بازيگر مورد نظر به عنوان قدرت بزرگ در
سيستم مطرح شده است k .و  dبه ترتيب بيانگر حداکثر و حداقل ميزان قدرت نسبي دولت
مورد نظر در زماني هستند که يکي از قدرتهاي بزرگ سيستم تلقي ميشود .اين مقادير براي
مشخص کردن اسيمپتوتهاي بااليي و پاييني نمودار آنها ضروري است F(t) .يک تابع غيرخطي
به فرم  𝑏1𝑡 + 𝑏2𝑡 2 + 𝑏3𝑡 3است که زمان در آن لحاظ شده است .در نهايت m ،مقدار ثابت
رگرسيون است).(Tessman and Chan,2004:135-136

نقاط کانوني روي اين منحنيها را بر اساس مشتقات اول و دوم ميتوان تخمين زد .وقتي مشتق
اول را برابر صفر قرار ميدهيم ،نقاط ماکزيمم و مينيمم منحني به دست ميآيند .به اين دو نقطه،
1.Logistic growth curve model
2.Raymond Pearl
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نقاط تحول گفته مي شود .دولت در اين نقاط تغيير مسير قدرت نسبي خود را تجربه ميکند.
يعني از روند صعودي وارد روند نزولي يا بعکس مي شود .وقتي مشتق دوم را برابر صفر قرار
مي دهيم ،وجود نقاط عطف در منحني قابل تشخيص است .تحولي از رشد فزاينده به رشد کاهنده
در اولين نقطه عطف روي منحني صعودي قابل رويت است ،در حالي که تحول از افول فزاينده
به افول کاهنده در نقطه عطف دوم قابل شناسايي است .در نقطه عطف اول ،دولتي که در حال
تجربه رشد فزاينده(نمادي) است به ناگهان متوجه ميشود که اگر چه قدرت نسبي آن همچنان
در حال افزايا است ،اما نرخ رشد آن شروع به کاها کرده است .بعکس ،در نقطه عطف دوم
دولتي که شاهد افول سهم خود از قدرت جهاني با نرخي فزاينده بوده ،متوجه ميشود که اگر
چه همچنان در حال از دست دادن قدرت نسبي خود است ،اما اين اتفاق به نسبت گذشته با
سرعت کمتري اتفاق ميافتد .بنابراين ،ويژگيهاي تعريف کننده يک نقطه کانوني ،تغيير در مسير
يا سرعت تغيير قدرت نسبي دولت است .به گفته دوران ،در اين نقاط احتمال بروز جنگهاي
بزرگ بيشتر است).(Tessman and Chan,2004:135-137

افزون بر روش فوق ميتوان از طرق ديگري نيز به ترسيم چرخه قدرت پرداخت .ديالن کيسان
شا گام براي ترسيم چرخه قدرت هر بازيگر مطرح ميکند .1 .شناخت بازيگران سيستم.2 .
گردآوري دادههاي ورودي براي عناصر قدرت .3.محاسبه سهم درصدي هر بازيگر در هر
شاخص .4 .محاسبه سهم درصدي ساالنه هر بازيگر از قدرت کل سيستم .5 .ترسيم سهمهاي
درصدي ساالنه در نمودار و برازش منحني چندجملهاي به آن؛ در اين گام نموداري رسم ميشود
که محور  Xآن بيانگر زمان و محور  Yآن بيانگر شاخصها است؛ سپس مقدار سهم درصدي
مقابل سال آن تعيين مي شود و آن گاه يک معادله مکعبي (درجه سوم) به نقاط برازش داده
ميشود( .با استفاده از نرمافزارهاي آماري) .6.مشتقگيري از منحني درجه سوم و تعيين نقاط
کانوني؛ با برقراري معادله درجه سوم براي منحنيهاي مختلف ،مشتق اول از راه محاسبه مقدماتي
تعيين ميشود .سپس مشتق اول برابر صفر قرار داده شده و ريشههاي به دست آمده نقاط تحول
خواهند بود .نقاط عطف نيز حاصل برابر صفر قرار دادن مشتق دوم هستند .(Omidi and

) Rashid,2014:134-135همانطور که مشاهده مي شود ،روش پيشنهادي ديالن کيسان در چهار

_____________________________ نظريه چرخه قدرت و تحوالت قدرت اياالت متحده65 .....

گام نخست با روش مورد استفاده دوران و پارسونز برابر است .اما در گام پنجم ،کيسان مسيري
خالف جهت دوران و پارسونز طي کرده و با رسم نمودار به کمک دادههاي جمعآوري شده (و
با استفاده از نرمافزارهاي آماري) سعي ميکند به معادله مربوط به نمودار برسد .اين روش در
مواقعي که بازه مورد استناد کوتاه است و اطالعات مربوط به نقاط تحول در دسترس نيست،
ميتواند راهگشا باشد.
 .4تجزيه و تحليل تحقيق
با فروپاشي بلوک شرق ،آمريکا به عنوان تنها ابرقدرت نظام بينالملل مطرح شد .رفتار سياست
خارجي آمريکا از آن زمان تا کنون تحوالت گستردهاي را تجربه کرده است؛ گسترش پايگاههاي
نظامي اياالت متحده در مناطق مختلف ،مداخله در جنگهاي داخلي و منطقهاي گوناگون و
تالش براي خروج نيرو هاي آمريکا از خاورميانه و مطرح شدن استراتژي چرخا به آسيا تنها
بخشي از رفتارهاي سياستخارجي اين قدرت جهاني را نشان ميدهد ،سياستهايي که ميتواند
بعضا در تضاد با يکديگر هم تلقي شود .بسياري از نظريات روابط بينالملل به افول هژموني
آمريکا در نظم جهاني اشاره کردهاند .به طور مثال ،فريد زکريا در کتاب خود با عنوان «دنياي
پساآمريکايي» 1به اصطالح«خيزش ديگران» 2اشاره مي کند که اشاره به رشد فزاينده چين دارد .بر
همين اساس وي توصيه مي کند که آمريکا نبايد اين تحوالت مهم را ناديده بينگارد و بايد به
جستجوي راهحلي باشد) .(Rasooli Saniabadi,2018:189شناخت هر چه بيشتر و بهتر رفتار
سياست خارجي آمريکا ،تنها در گرو رصد تحوالت قدرت نسبي آن و موقعيت آن در مقايسه با
ديگر قدرت هاي جهاني است .براي همين منظور و با اتکا به مفروضات نظري پيا گفته ،در
اين بخا از پژوها به ترسيم چرخه قدرت اياالت متحده ميپردازيم .در همين راستا چرخه
قدرت ساير قدرتهاي بزرگ نظام بينالملل نيز بايد ترسيم گردد.
در اولين گام براي ترسيم چرخه قدرت بايد بازيگران مهم سيستم مورد نظر را شناسايي کرد.
مطالعات انجام شده به روي منازعات بينالمللي ،تحريمهاي اقتصادي ،اتحاد و ائتالفهاي نظامي
1.The Post American World
2.Rise of the Rest
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و ميانجيگري بينالمللي قدرت هاي بزرگ را از ديگر کشورها در رفتار سياست خارجي متمايز
مي کند .قدرتهاي بزرگ منازعات بينالمللي بيشتري را تجربه ميکنند ،تحريمهاي بيشتري را
به ديگران تحميل مي نمايند ،احتمال برخورداري آنها از سالح هسته اي بيشتر است ،اتحادهاي
نظامي بيشتري تشکيل ميدهند و احتمال ميانجيگري يا مداخله آنها در جنگهاي داخلي و
منازعات بينالمللي بيشتر است.
به طور کلي ،قدرتهاي بزرگ به لحاظ بينالمللي بيشتر فعال هستند و بيشتر درگير آن دسته از
رفتارهاي سياست خارجي ميشوند که بر رفتار ديگر بازيگران و کارکرد سيستم بينالملل اثر
ميگذارد).(Chiba and Machain,2014:978
پروژه همبستگيهاي جنگ  1،با استناد به توضيحات باال در آخرين نسخه منتشر شده هفت
کشور آمريکا ،برتانيا ،آلمان ،فرانسه ،روسيه ،چين و ژاپن را قدرتهاي بزرگ سيستم بينالملل
معاصر خوانده است .چارلز دوران شخصا معتقد است که هند را نيز بايد به خاطر ابعاد اقتصاد
آن ،برخورداري از تسليحات هستهاي ،چشم انداز رشد آن در آينده و تمايل آن براي تبديل به
قدرت بزرگ ،در اين مجموعه در نظر گرفت.
در دومين گام بايد به جمعآوري دادههاي مربوط به شاخصهاي قدرت براي هر يک از هشت
قدرت ياد شده پرداخت .در اينجا براي بررسي تحوالت ساختار نظام بينالملل ،دادههاي مربوط
در بازه  1989تا  2017گردآوري شدهاند .در ميان شاخصهاي متفاوت مطرح شده براي سنجا
قدرت ملي نيز هشت شاخص مطرح شده از سوي کومار) (2003لحاظ شده است .اين شاخصها
در مقايسه با شاخصهاي مطرح شده از سوي چارلز دوران کاملتر بوده و با مقتضيات معاصر
منطبقتر است.
در مرحله بعدي قدرت نسبي هر يک از هشت بازيگر در هر يک هشت شاخص به شکل درصد

1.Correlated of War (CoW) project
اين پروژه در سال  1963و به کوشا ديويد سينگر به راه افتاد .هدف اين پروژه جمعآوري تمامي اطالعات مربوط به
جنگهاي مختلف در سراسر کشور است .تمامي اطالعات مربوط به اين پروزه با حمايت دانشگاه پنسيلوانيا به صورت آنالين
در اختيار پژوهشگران قرار دارد.
)(http://www.correlatesofwar.org
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کسري با صورت قدرت مطلق هر بازيگر و مخرج مجموع قدرت مطلق همه بازيگران در آن
شاخص ،محاسبه ميگردد.
.4-1شاخص جمعيت

شکل( )2نرخ رشد جمعيت هر يک از هشت قدرت را به نسبت ديگر اعضاي اين گروه در بازه
 1989-2017نشان مي دهد .در محور افقي زمان و در محور عمودي ،قدرت نسبي هر بازيگر در
شاخص جمعيت نشان داده شده است .قدرت نسبي در اين شاخص براي هر سال با نقطهاي
نشان داده شده که حاصل ضرب کسري با صورت جمعيت هر کشور و مخرج کل جمعيت
هشت کشور در همان سال در عدد  100است .نمودار از اتصال نقاط واقعي به دست آمده در
بازه موردنظر حاصل شده است .به طور مثال در سال  1991جمعيت آمريکا حدود  255ميليون
نفر و مجموع جمعيت هشت کشور حدود 2ميليارد و  800ميليون نفر بوده است .محاسبات
انجام شده قدرت نسبي آمريکا در شاخص جمعيت در سال  1991را معادل  9/108نشان ميدهد.
در سال  2017جمعيت آمريکا حدود  324ميليون و  500هزار نفر و جمعيت کل هشت کشور
حدود  3ميليارد و  557ميليون نفر ثبت شده است .محاسبات انجام شده قدرت نسبي آمريکا را
در شاخص جمعيت براي اين سال مجددا  9/119نشان ميدهد .همانطور که مشاهده ميشود
آمريکا در اين بازه در شاخص قدرت جمعيت ،رشد محسوسي نداشته است .در مقابل هند تنها
کشوري است که در اين شاخص رشد را تجربه کرده و چي ن نيز به واسطه اجراي برنامه کنترل
جمعيت و اتخاذ سياست تک فرزندي شاهد کاها قدرت در شاخص جمعيت بوده است.
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(منبع دادهها :پايگاه دادههاي بانک جهاني و سازمان ملل متحد)
& (https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
)https://population.un.org/wpp/DataQuery/

 .4-2شاخص مصرف انرژي

در شکل( )3نرخ رشد مصرف انرژي به عنوان يکي از شاخصهاي قدرت که مبين سطح
توسعه يافتگي و گسترش صنعت و توليد است ،به نمايا در آمده است .نمودار نشان ميدهد که
آمريکا به همراه ديگر قدرتهاي اروپايي و ژاپن کاها قدرت را در اين شاخص تجربه کردهاند.
اين در حالي است که چين و هند تنها قدرتهايي هستند که نمودارشان روندي صعودي را نشان
ميدهد .اين نمودار به خوبي نشان ميدهد که مفهوم قدرت نسبي در نظريه چرخه قدرت متفاوت
از صرف تفاوت قدرتهاي مطلق است.
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شكل( :)3نمودار مصرف انرژي
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(منبع دادهها :پايگاه داده آژانس بينالمللي انرژي و اطلس انرژي)
(https://www.iea.org/statistics/?country=WORLD&year=2016&category=Energy%20supply&indicat
& or=TPESbySource&mode=chart&dataTable=BALANCES
)http://energyatlas.iea.org/#!/tellmap/1378539487

.4-3شاخص سرانه مصرف انرژي

شکل( )4تحوالت قدرت هشت کشور را در شاخص سرانه مصرف انرژي نشان ميدهد .سرانه
مصرف انرژي هر کشور در هر سال برابر با تقسيم ميزان کل انرژي مصرفي آن به جمعيت کل
است .براي به دست آوردن قدرت نسبي در اين شاخص ،بايد سرانه مصرف انرژي هر کشور
در هر سال را به کل سرانه مصرف انرژي براي هشت کشور در همان سال تقسيم کرد و سپس
درصد آن را محاسبه کرد .نمودار ،حاصل اتصال نقاط واقعي به دست آمده است .چين اگر چه
توانسته با رشد فزاينده اقتصادي خود و تمرکز بر توليد رتبه باالترين مصرف کننده انرژي را سال
 2009به خود اختصاص دهد ،اما با توجه به جمعيت بسيار زياد اين کشور هم چنان فاصله
زيادي در اين شاخص با اياالت متحده دارد .با اين وجود چين توانسته روند صعودي دايمي را
در اين بازه طي کند .آمريکا در بازه 2000تا  2013روندي نزولي را طي کرده است .بحران
اقتصادي دات-کام ،درگيري فزاينده در جنگهاي عراق و افغانستان و بحران اقتصادي  2007از
يک سو و رشد سرانه مصرف انرژي رقبا نظير چين و هند که سهم قدرت نسبي آمريکا را در
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اين شاخص از آن خود ميکردند از سوي ديگر ،اين روند نزولي را توجيه ميکند.
شكل( :)4نمودار سرانه مصرف انرژي
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(https://www.iea.org/statistics/?country=WORLD&year=2016&category=Energy%20supply&indicat
)or=TPESbyPop&mode=chart&dataTable=INDICATORS

 .4-4شاخص توليد ناخالص داخلي

شکل( )5به مقايسه تحوالت قدرت نسبي هشت قدرت در شاخص توليد ناخالص داخلي
ميپردازد .در سال  2017توليد ناخالص داخلي آمريکا بال بر  19تريليارد و  390ميليارد دالر و
توليد ناخالص داخلي چين حدود  12تريليارد و  237ميليارد دالر است .با وجود آن که فاصله
دو کشور در اين شاخص هنوز زياد است ،روند دائماً صعودي چين در مقابل روند نزولي آمريکا
در بازه بعد از  2000از اهميت بيشتري در تحليل تحوالت قدرت بر پايه نظريه چرخه قدرت
برخوردار است.
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شكل( :)5نمودار توليد ناخالص داخلي
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(منبع دادهها :پايگاه داده بانک جهاني)
)(https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators

 .4-5شاخص سرانه توليد ناخالص داخلي

شکل( ، )6قدرت نسبي هشت بازيگر را در شاخص سرانه توليد ناخالص داخلي نشان ميدهد.
سرانه توليد ناخالص داخلي در هر سال ،حاصل تقسيم ميزان توليد ناخالص داخلي بر حسب
دالر به جمعيت کشور در همان سال است .براي محاسبه قدرت نسبي در اين شاخص عدد به
دست آمده به عنوان سرانه توليد ناخالص داخلي بر مجموع سرانه توليد ناخالص داخلي هشت
قدرت تقسيم ميشود و سپس درصد آن» محاسبه ميگردد .به عنوان مثال ،سرانه توليد ناخالص
داخلي آمريکا در سال  2017بال بر  59531دالر است .اين رقم براي چين  8826دالر است.
بعد از آمريکا آلمان با رقم سرانه توليد ناخالص داخلي  44469دالر در رتبه دوم قرار گرفته
است .بدين ترتيب سهم چين از کل قدرت حاصل از اين شاخص در سيستم بينالملل 3/6
درصد و سهم آمريکا  24/5درصد است .قدرت نسبي آلمان در اين شاخص  18/3درصد است.
با وجود جايگاه پايين چين در اين شاخص ،باز هم توانسته روند صعودي دايم را در بازه 1989

72فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال شانزدهم ،شماره سوم ،پاييز  ________________________ 1399

تا  2017تجربه کند که حاصل نرخ رشد باالي اقتصادي آن در مقايسه با ديگر قدرتها و سياست
کنترل جمعيت در چين بوده است.
شكل( :)6سرانه توليد ناخالص داخلي
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(منبع :پايگاه داده بانک جهاني)
)(https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators

.4-6شاخص هزينه نظامي

در مقابل شاخصهاي فوق که قدرت نسبي را بر حسب اقتصاد ميسنجند ،شاخص هزينههاي
نظامي مبين قدرت سخت هر کشور در مقايسه با رقبا است .شاخص هزينه قدرت نظامي هزينه
پرسنل ،تکنولوژيهاي پيشرفته نظامي و تسليحات هستهاي را در بر ميگيرد .در اين نمودار نيز
در محور افقي زمان و در محور عمودي قدرت نسبي بر حسب هزينه نظامي نمايا داده است.
چنان که مشاهده ميشود در تمامي سال هاي اين بازه فاصله قدرت نسبي آمريکا در اين شاخص
با ساير قدرتها بسيار فاحا است .در حالي که در سال  2017هزينه نظامي آمريکا بال بر 6
ميليارد دالر بوده ،هزينه نظامي چين به عنوان دومين بازيگر با بيشترين هزينه نظامي حدود
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228ميليارد دالر ميباشد .سهم آمريکا در شاخص هزينه نظامي از کل سيستم بينالملل  52/4و
سهم چين  19/6درصد است.
شكل( :)7نمودار هزينه نظامي
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)(https://www.sipri.org/databases/milex

 .4-7شاخص سرانه هزينه نظامي

در شکل( )8قدرت نسبي بر حسب درصد هزينه نظامي به توليد ناخالص داخلي نمايا داده
است .اين شاخص سعي دارد نشان بدهد هر بازيگر چه توازني را ميان قدرت نظامي و اقتصادي
خود برقرار کرده است .همانطور که نمودار نشان ميدهد در اين شاخص روسيه پيشتاز است.
آمريکا در بازه  2010تا  2016روندي نزولي را تجربه کرده است که با توجه به تصويب قانون
کاها بودجه نظامي قابل توجيه است .چين تحوالت قابل توجهي را در اين شاخص در بازه
 1989تا  2017تجربه نکرده است.

74فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال شانزدهم ،شماره سوم ،پاييز  ________________________ 1399
شكل( :)8نمودار نسبت هزينه نظامي به توليد ناخالص داخلي
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.4-8شاخص ارزش صادرات

سرانجام شکل( )9به منظور مقايسه قدرت نسبي هشت بازيگر در عرصه تجارت به مقايسه
ارزش صادرات آنها بر حسب دالر آمريکا در بازه  1989تا  2017پرداخته است .اين نمودار نشان
دهنده رشد صعودي قدرت چين و افول قدرت تجاري آمريکا در گذر زمان است.
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.4-9قدرت نسبي کل

درمرحله بعد قدرت نسبي هر قدرت بزرگ را در سالهاي مختلف با محاسبه ميانگيني از قدرت
آن در هشت شاخص مطرح شده به دست آورده و نمودارهاي مربوطه را ترسيم ميکنيم.
شکل( )10قدرت نسبي هشت بازيگر را در بازه  2017-1989نشان ميدهد.
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.4-10ترسيم نمودارهاي چرخه قدرت

در مرحله بعد و براي ترسيم چرخههاي قدرت ،يک معادله درجه سوم بر حسب متغير زمان به
هر نمودار برازش ميدهيم .در اين پژوها براي سال  1989به عنوان سال ابتداي بازه زماني
پژوها عدد  ،1سال  1990عدد  2و .....در نظر گرفته شده است و مدل اجرا شده است .در
مدل برازش داده شده از روش رگرسيون غير خطي استفاده شده است .تحليل رگرسيون يکي از
تکنيکهاي آماري پرکابرد براي تحليل دادها است .نتايج مدل رگرسيوني يک معادله را براي بيان
رابطهي يک متغير پاسخ (يا وابسته) و يک يا چند متغير پيابيني کننده (يا مستقل)ارائه ميدهد
و بهطورکلي تحليل رگرسيون تکنيکي براي بررسي و مدل بندي رابطه بين متغيرهاست.
برازش مدل قدرت نسبي براي هر کشور با نرم افزار  SPSSانجام شده است و در هر نمودار
نقطهها اعداد واقعي را نشان مي دهند و خط ممتد نيز مقادير به دست آمده با استفاده از مدل را
نشان ميدهد .مقدار  R2که به عنوان ضريب تعيين شناخته ميشود ،درصد تغييرات متغير وابسته
قدرت نسبي را که مدل بيان ميکند ،نشان ميدهد .هر چه اين مقدار بيشتر باشد به اين معناست
که مدل برازش داده شده  ،به واقعيت نزديکتر است و درصد بااليي از تغييرات قدرت نسبي هر
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کشور را بيان ميکند.
شکل( )11چرخه قدرت آمريکا را به همراه هفت قدرت ديگر سيستم بينالملل نشان ميدهد.
پس از برازش معادله درجه سوم بر حسب متغير زمان به اين منحني ،مشتق آن محاسبه شده و
براي به دست آوردن ريشه ،برابر صفر قرار داده شده است .عدد حاصل نقاط تحول را به صورت
نسبي به دست مي دهد .سپس مشتق دوم محاسبه شده و برابر صفر قرار داده شده است .عدد
حاصل به صورت نسبي نقاط عطف را به دست ميدهد .ضريب  R2در منحني چرخه قدرت
آمريکا برابر  0/67است .به عبارتي محاسبات انجام شده شصت و هفت درصد به واقعيات
نزديک است .معادله نوشته شده براي منحني چرخه قدرت آمريکا از قرار زير است:
US = 29.961262 + 0.533326t − 0.0356063t 2 − 0.000478t 3
شكل( :)11نمودار چرخه قدرت هشت قدرت جهاني
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از تحليل شکل( )11چرخه قدرت آمريکا نکات زير مستفاد ميشود:
 معادله برازش داده شده به منحني چرخه قدرت آمريکا ،نقطه عطف را حوالي سال 2012
و نقطه تحول بااليي آن را سال  1998تخمين ميزند .نکتهي که بايد بدان توجه کرد ،اين
است که منحني ترسيم شده تنها تقريبي از تحوالتي به دست ميدهد که کشور مربوطه طي
کرده است .از اين رو ارقامي که نقاط تحول و نقاط عطف را نشان ميدهد هم دقيق نيست
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و تنها ميتواند به مخاطب کمک کند که به صورت حدودي متوجه گردد ،هر کشور نزديک
به چه سالي تغيير جدي در روند تحوالت قدرت خود را تجربه کرده است.
 اياالت متحده در حوالي سال  1998در باالترين نقطه چرخه قدرت خود قرار داشته و با
فاصله زياد ،از ديگر قدرتهاي سيستم بينالملل بزرگترين قدرت جهاني بوده است.
بنابراين در اين سال و سالهاي نزديک به آن ميتوان آمريکا را هژمون جهاني خواند .پس
از آن آمريکا وارد فاز نزولي شده است .اگر چه در اين زمان هم آمريکا در بسياري از
شاخصها مي تواند رشد را تجربه کرده باشد ،اما همانطور که دوران و پارسونز به درستي
ياد ميکنند ،صرف تجربه رشد در يک يا چند شاخص به معناي ادامه سير صعودي منحني
چرخه قدرت نيست ،بلکه هر کشور براي اينکه بتواند مسير صعودي چرخه خود را ادامه
بدهد بايد بتواند مرتبا سرعت رشد خود را نسبت به گذشته و نسبت به ديگر بازيگران
افزايا دهد)(Doran and Parsons,1980؛ اقدامي که آمريکا در آن بعد از  1998موفق
نبوده است .از مهمترين علل آن رشد فزاينده چين بوده که سهم قدرت آمريکا را در سيستم
ربوده است.
 معادله فوق ،نقطه تحول پاييني منحني چرخه قدرت آمريکا را حوالي سال  2029تخمين
مي زند .اين بدان معناست که در اين سال سرعت رشد قدرت نسبي آمريکا به کمترين
ميزان خود ميرسد .اما آمريکا همچنان يکي از بزرگترين قدرتهاي سيستم بينالملل باقي
خواهد ماند و فاصله قدرت مطلق آن با ديگر قدرتها همچنان زياد خواهد بود .نکتهاي
که بايد بدان توجه داشت اين است که گر چه مودار چرخه قدرت آمريکا و چين پيابيني
مي کند که در دهه سوم قرن بيست و يک قدرت چين و آمريکا برابر شده و حتي چين
ميتواند براي مدتي محدود از آمريکا پيشي بگيرد ،اما با توجه به آن که ضريب  R2براي
منحني اين دو کشور يکسان نيست ،نميتواند اظهار نظر دقيقي در اين خصوص ارائه داد.
 معادله فوق نقطه عطف دوم آمريکا به روي بخا نزولي منحني را حوالي سال 2012
تخمين ميزند .ب ه عبارتي در اين سال افول فزاينده قدرت نسبي آمريکا از روند فزاينده،
وارد روند کاهنده ميشود و کاها قدرت نسبي آمريکا با سرعت کندتر پيا ميرود.
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 .5نتيجهگيري
نظريه چرخه قدرت با ارايه تعريفي نوين از قدرت نسبي به مثابه نرخ رشد هر بازيگر در
شاخصهاي مختلف قدرت ،نسبت به ساير بازيگران سيستم بينالملل(سيستم منطقهاي يا جهاني)
بر اين باور است که هر بازيگر چرخهاي از رشد ،بلوغ و افول را طي ميکند .چارلز دوران
تحوالت قدرت هر بازيگر را در رابطه تنگاتنگ با نقا يا همان رفتار سياست خارجي همان
بازيگر ميداند ،بنابراين براي تحليل استراتژيکالن و و رفتار سياست خارجي هر کشور در
مقاطع مختلف ،ترسيم چرخه قدرت آن ميتواند راهگشا باشد .چارلز دوران معتقد است تغيير
در سرعت رشد يا افول قدرت بازيگران يک سيستم ،نقشي به مراتب تعيينکنندهتر از فاصله
قدرت مطلقها آنها در تعيين ساختار آن سيستم دارد .بررسيهاي انجام شده نشان ميدهد آمريکا
در شاخص جمعيت در اين بازه تحول چشمگيري را تجربه نکرده است .به عبارتي در بازه
 1989-2017سهم شاخص جمعيت در قدرت نسبي آمريکا نسبتا ثابت بوده است .در شاخص
مصرف انرژي آمريکا در سال  2003به بيشترين ميزان رشد نسبي دست يافته و پس از آن وارد
سيري نزولي شده است .اين در حالي است که مصرف انرژي چين روندي فزاينده داشته و حتي
در سال  2009از آمريکا پيشي گرفته است .در شاخص سرانه مصرف انرژي آمريکا پس از يک
دوره افول توانسته مجددا بعد از  2013روند صعودي را آغاز کند .در اين شاخص فاصله آمريکا
با ديگر رقبا بسيار زياد است و پيا بيني ميشود اين فاصله در آينده نيز حفظ شود .در شاخص
توليد ناخالص داخلي ،قدرت نسبي آمريکا روندي نزولي را طي کرده که ناشي از سرعت رشد
رقبايي نظير چين و هند است .در شاخص هزينه نظامي آمريکا با فاصلهاي بسيار زياد از ديگر
رقبا قدرتمندتر است ،اگر چه در اين شاخص هم روند نزولي آن با توجه به گسترش
سرمايهگزاري هاي رقبا نظير چين در مدرانيزاسيون نظامي مشهود است .در شاخص نسبت هزينه
نظامي به توليد ناخالص داخلي آمريکا روندي صعودي را تجربه کرده است .اين بدان معنا است
که در سال هاي اخير رشد قدرت نظامي آمريکا بر رشد قدرت اقتصادي آن پيشي گرفته و نوعي
عدم تعادل به وجود آورده است و سرانجام در شاخص ارزش صادرات ،شاهد افول قدرت
آمريکا در مقابل رشد فزاينده چين هستيم .به طوري که چين توانسته در سال  2009در اين
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شاخص از آمريکا پيشي بگيرد  .چرخه ترسيم شده براي آمريکا نشان ميدهد که اين کشور در
سال  1998به بيشترين ميزان قدرت نسبي خود در سيستم دست يافته است و بعد از آن وارد فاز
افول قدرت نسبي گرديده است .علت اين افول رشد فزاينده چين و ديگر قدرتهاي سيستم
بوده است .البته قدرت مطلق آمريکا همچنان از قدرت مطلق ديگر بازيگران سيستم بيشتر است.
نقطه عطف دوم آمريکا حوالي سال  2012تخمين زده شده است؛ در اين سال سرعت افول
قدرت نسبي آمريکا از روند فزاينده به روند کاهنده تبديل شده است.
 .6قدرداني
در پايان از سرکار خانم دکتر بهاره سازمند به خاطر نکات ارزندهشان در اصالح بخا نظري
مقاله کمال قدرداني را دارم.
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