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  دهیچک
، یصـاد  و عوامـل مختلـف اقت      هـا   مؤلفه ۀ و محاسب  یابی مستلزم ارز   ملّی کشورها  سنجش قدرت 

 ۀه محاسـب  کـ  سـت کشورها ی فرامـرز  و  ی، علمـ  ی، فرهنگـ  ی، نظام ینی، سرزم یاسی، س یاجتماع
 کشـورها گاه آنها در    ین جا ییو تع  ملّی   زان و سطح قدرت   یعوامل نشانگر م  ن  یا   ازاتیمجموع امت 

، آنهـا   کشورها یکیتیگاه ژئوپل ی با مشخص شدن وزن و جا      .است یا   و قاره  ای  منطقهو در سطح    
 و تیـ امن رفـاه،  توسـعه،  نیتـأم  یراسـتا  در شـده،   یزیر  برنامه اهداف به دنیرس ید برا نتوان  می

اگرچـه  . شـند یندیر الزم را ب   یتـداب  خـود،  یرامـون یپ یکشورها با سهیمقا در توجه  درخور منزلت
 یاسـ ی س یایـ  در جغراف  یعنوان معضل    نبوده و از آن به     یا   کار ساده   ملّی کشورها  سنجش قدرت 

ن یـ ا  یدر راسـتا    ی روش و مـدل، گـام      ی شده با ارائه نوع    یدر مقالۀ حاضر سع   ، اما   شود  میاد  ی
  .مهم برداشته شود

 مـدل سـنجش     یبـا طراحـ   اسـتفاده شـده و       یلـ یتحلـ   یفی توص  از روش  ق،ین تحق یا   در
، ی، اجتمـاع یاسـ یها و عناصـر مختلـف س      اساس شاخص   بر کشورها یکیتی، وزن ژئوپل  یسیماتر

 در سـطوح مختلـف قـدرت        کشورها محاسبه و پس از آن       رهیو غ  ینیسرزم،  ی، فرهنگ یاقتصاد
  .اند شده یبند طبقه
  .ای آسیران، جنوب غربیا   ملّی،، قدرتیاسی سیایک، جغرافیتی ژئوپل:یدی کلیها واژه

                                                            
∗Email: aazami@um.ac.ir  
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  مقدمه
 توسـعه،  نیتأم یراستا در شده  یزیر  برنامه اهداف به دستیابیجهت   یشورک هر

 بـه  خـود  یرامـون یپ یکشـورها  بـا  سهیمقا رد توجه  درخور منزلت و تیامن رفاه،
 ،یال اقتصـاد کبـه اشـ   اسـت  نکـ مم هکـ از دارد  ین مختلف یها  یاستراتژ نیتدو
 ها  یجداگانۀ استراتژ  نیتدو. شود ره متبلور یغ  و  ی  علم ،یفرهنگ ،ینظام ،یاسیس

 هرگـاه . رود  مـی ن شـمار   بـه  یریـ فراگ و جـامع  ارکـ راه دارد، هک ییایمزا باوجود
توجـه   مورد یبخش  نیب یردهاکعمل و شود گرفته نظر در چندگانه یها  یاستراتژ

 امروزه. داشت خواهد همراه  به یمطلوب و مثبت جینتا و ییاراکن  یقی به رد،یگ قرار
 مداران،  استیس و اننظر  صاحب از یاریبس و ها  نیسیتیژئوپل ،یاسیس دانان  یجغراف
 در. باشد یکتیژئوپل یاستراتژ بر  یمبتن هک دانند  یم ریفراگ و جامع را یا  یاستراتژ
 توسـعه،  یهـا   مقوله بر رگذاریتأث یرهایمتغ و عوامل    یتمام ،یکتیژئوپل یاستراتژ
  .گیرد می مورد توجه قرار یکیتیژئوپل منزلت و تیامن رفاه،

اسـالمی   یر باال بردن تـوان و منزلـت جمهـور         ی اخ یها  از آنجا که در سال    
شـمار    انـدرکاران بـه      اهـداف مهـم دسـت       منطقه از  یکشورهاسه با   ی در مقا  ایران
، یکیتیگرفتن عوامـل متعـدد ژئـوپل        نظر  حاضر بر آن است تا با در       قی، تحق آید  می

ز در آن یـ را ن  ی اسـالم یگـاه جمهـور  ی قـدرت در منطقـه، جا     یبنـد   ضمن سطح 
 و قـوت  اتکـ ن لیـ تحل و یاسـتراتژ  نیتدو ق هدف، ین تحق یا  در  . ندکمشخص  

 قـدرت  آرمـان  تحقق یراستا در هکبل ستیننظر    د  مور اهداف و ها  برنامه ضعف
ـ  در انـداز،   چشـم  سـند  یاجـرا  انیپا تا شدن ای  منطقه اوّل  اوّالً تـا  اسـت  آن یپ
 اًیـ ثان و ندک ییشناسا منطقه در  را اسالمی ایران  یجمهور ینونک رتبۀ و تیوضع
 هــا، یاســتکن هــدف، یــا بــه دنیرســ ضــعف در و قــوت نقــاط یبازشناســ بــا

ن یبـا تـدو    امـر  ارانکانـدر   تـا دسـت    نـد کمشخص   را ها  فرصت و ها  تیمحدود
 نقاط یارتقا و ضعف نقاط ساختن  در ابعاد مختلف، نسبت به برطرف      یاستراتژ



 151     ای وزن ژئوپلیتیکی و نظام قدرت منطقه     _________________________________

ن سـطح و وزن     یی تع مقصود، نیا به لین یبرا. نندکدات الزم را اتخاذ     یتمه قوت
 کـی ران مال یا   ی اسالم یجمله جمهور   از ، منطقه یکشورها از   یکهر   یکیتیژئوپل

  .آید میشمار  هارساز و مؤثر بک
 دیـ  با، منطقـه یکشـورها  از یـک هـر   یکیتین سطح و وزن ژئـوپل یی تعیبرا

  ملّـی کشـورها    سنجش قدرت . آنها را مورد سنجش قرار داد      ملّی   سطوح قدرت 
، یاسی، سی، اجتماعی و عوامل مختلف اقتصاد   ها  مؤلفه ۀ و محاسب  یابیمستلزم ارز 

ازات یـ  مجمـوع امت   ۀ محاسـب  .است ی فرامرز وی  علم،  ی، فرهنگ ی، نظام ینیسرزم
ان یـ گـاه آنهـا در م     ین جا یـی و تع  ملّـی    زان و سـطح قـدرت     یعوامل نشانگر م  ن  یا  

سـب قـدرت و     کزان  یـ ه م کـ  یطور هباست؛   یا   و قاره  ای  منطقه در سطح    کشورها
شـتر و   ی، منـافع ب   یرگـذار ی، اقتدار، تأث  کشورها یکیتیش وزن و منزلت ژئوپل    یافزا

 را یاسـ ی س وی، اجتمـاع ی، فرهنگی نفوذ در ابعاد مختلف اقتصاد     ۀزگسترش حو 
  . آنها را دربر خواهد داشتی برایا  و قارهای منطقه یها اسیدر مق

، سـنجش   یمراتب  سلسله ۀ رابط یک در   کشورها شناخت سطوح قدرت     یبرا
ن وزن را   یشـتر یه ب کـ  یکشور.  است یآنها ضرور  ملّی    و قدرت  یکیتیوزن ژئوپل 
 در  یقدرت تـراز اوّل سـع     . شود  می قدرت تراز اوّل منطقه محسوب       ،دداشته باش 

 اعمـال نفـوذ     ای  منطقـه  در امـور     رد و  دا ای  منطقهنترل  ک و   یگاه رهبر یسب جا ک
 ی بعـد  یهـا   در رده  کننـد   میسب  که  ک یازی با توجه به امت    کشورهار  ی سا .کند  می

 مشـخص،  روش نبـود  لیـ دل  بـه  مـدل  نیارائه ا  و نیتدو یدشوار .رندیگ یقرار م 
 ملّـی  قـدرت  سـنجش  در رگـذار یتأث یرهایمتغ انیتوجه م   قابل یها  وجود تفاوت 

 حاضـر  قیـ تحق تـا  شـده  سبب ،یقاتیتحق نۀیشیپ تیمحدود ای فقدان و کشورها
 یآغاز هکبل نبوده ارک انیپا تنها  نَه منظور  نیهم  به .نباشد یاستک و الکاش از یخال

 ری سـا  یسـو   از   رگـذار یتأث یرهـا یمتغ و هـا   شـاخص  افـزودن  بـا  دیـ با هک است
  .شود تر املک اننظر صاحب و انمند عالقه
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  قیتحقروش 
 مـدل سـنجش     ی بـا طراحـ    اسـت و   یلـ ی تحل -یفیق، توص ین تحق یا   روش انجام 

هـا و عناصـر مختلـف        اسـاس شـاخص     بـر  کشـورها  یکیتی، وزن ژئوپل  یسیماتر
پـس از آن    ره محاسـبه و     یـ غ  و ینیسـرزم ،  ی، فرهنگ ی، اقتصاد ی، اجتماع یاسیس

ت و نوع   یبا توجه به ماه   . شوند  می یبند  در سطوح مختلف قدرت طبقه     کشورها
ــردآور   ــه، روش گ ــورد مطالع ــوع م ــات یموض ــه اطالع ــ ب ــهکل کش  یا تابخان

تب، ک چون   ی از منابع  یبکیو تر ) کیروک، جدول، استفاده از نقشه و       یبردار  شیف(
 یها  تابکها،    به سفارتخانه   اطالعات مربوط  ،نترنت، آمار یا   ها،  مجالت و فصلنامه  

  . استرهی و غکشورهاسال 
 آنها  یبند  و طبقه  کشورها ملّی    و قدرت  یکیتی وزن ژئوپل  یابی ارز یلک طور به

، یسـ ی با استفاده از مدل سـنجش ماتر       ای  منطقه نظام قدرت    یک به   دستیابی یبرا
 مـدل سـنجش     ی برخوردار است و طراح    ی از نوآور  یاسی س یای جغراف ۀدر حوز 

ــوپلوزن ــ نیکیتی ژئ ــهی ــدیهــا ز از جنب ــا عی ب . شــود مــیق محســوب یــن تحقی
ـ  و جنـ  ۀ منطقـ  ی بـرا  ین مدل ی چن شیآزما و   یطراح ،دیگر  ازسوی  ،ای آسـ  یب غرب

  . استی نوآورۀ جنبی خود داراۀنوب به
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   ملّی کشورها سنجش قدرتی مورد مطالعه برایرهایعوامل و متغ: 1 جدول شمارۀ
 رهایمتغ عوامل
  
 یاقتصاد

، ی آسفالت، درآمد حاصل از گردشگریها راه، طول خطوط آهن، طول ی تجارۀ، موازنه خالص سراندرآمد
  ی جهانعاز مجمو GDP، سهمیالملل بینر ی صد تُن، مجموع ذخای باالیها ی، تعداد کشتیاریکدرصد ب

  
 ینیسرزم

 و ، تعداد بنادری نسبتین، موقعیل سرزمکش ساالنه، یزان بارندگی، میم نسبکلومتر مربع، تراکیوسعت به 
سرانۀ ، ی آبی، طول مرزهایکژت، معادن استراید برق آبیزان تولی نفت و گاز، مۀر بالقویزان ذخای مها، فرودگاه

 .منابع آب
  

 یومتکح
گر، تعداد ی دیکشورهادر نظر  مورد شور کل، تعداد پناهندگان از کت یتخت و نسبت آن به جمعیت پایجمع
 ینیبراساس نسبت د ملّی ، انسجامیو نژادی براساس نسبت قوم ملّی ، انسجاماتودتاها، تعداد انتخابک

  
  و  یعلم

 فنّاورانه

 یها تعداد مجلّهق و توسعه، یها در امور مربوط به تحق نیتعداد تکنس، انیجو تعداد دانش،ها دانشگاهتعداد 
 یورا به فنّدستیابی، یناخالص داخلد یق و توسعه از تولی تحقیها نهی درصد هز،ی علمیها  تعداد مقاله،یعلم

  یتب علمکوم، تعداد ی اورانیساز یغن
  
 یاجتماع

ت ی درصد جمعد،یتولر هنگام یم و ، مرگید به زندگیام، 2025ت در سال ی جمعینیب شی پت،ی جمعدتعدا
 ،یمارستانیب تخت کیافراد برخوردار از هر ، کپزشافراد برخوردار از هر نفر ، یانات بهداشتکبرخوردار از ام

ن یرتبه بمان، یر مادران هنگام زایم و مرگ آب سالم، ت برخوردار ازیجمع، درصد ی بهداشتۀ بودجۀسران
  سال15 یتوسعه، نرخ باسوادان در افراد باال حال  دریکشورها

  
 یفرهنگ

شده توسط ناخته شیستیتعداد اماکن تور هر هزار نفر، یازا ها به  منتشره، تعداد روزنامهیها تعداد روزنامه
 یازا  بهی شخصۀانی هر هزار نفر، تعداد رایازا نترنت بهیا نکی هر هزار نفر، مشتریازا و بهیتعداد رادونسکو، ی

 هر هزار نفر، تعداد تلفن ثابت یازا  هر هزار نفر، تعداد تلفن همراه بهیازا ون بهیزیهر هزار نفر، تعداد تلو
خ کشور ی، طول تارGDPنۀ آموزش و پرورش از یهز  آتن،2004ک ی المپیها تعداد مدال هر هزار نفر، یازا به

  ا حکومتی
  
 ینظام

از مجموع   ی نظامیها نهیدرصد هزت، یل جمعکبه  ی نظامیروهای، نسبت تعداد نی نظامیروهایتعداد ن
تعداد ، ی جنگیماهای تعداد هواپای، ههست یها  از کالهکیبرخوردار، ی، سرانۀ بودجه دفاع)2004(یجهان

  ییای دریروی، تعداد پرسنل نیی هوایروی، تعداد پرسنل نی رزمیبالگردها، تعداد شناورها
ماها، تعداد یزان تلفن به خارج از کشور، تعداد پرواز هواپی م،یالملل بین یها ونینوانسک و ها انت در سازمیعضو یفرامرز

  هر صد نفریازا ل بهک سایشده در طول  شده، تعداد مسافران خارج  واردیها ستیتور

سان یک و    ملّی کشورها   سنجش قدرت  یرهایتعدد عوامل و متغ    با توجه به تنوع و    
ر ی مقـاد  ۀمـورد و ضـرورت از روش محاسـب         بنابـه     سنجش آنها،  یها نبودن روش 
  .استفاده شده است) یقرارداد (ی و ابداعیبکی، روش تریر نسبیمطلق، مقاد

سـهم   «ۀ، نگارنده از روش محاسب   یسبر ن ی مقاد یساز سانیک و   ه محاسب یبرا
 مجمـوع   یعنـ ی. رده اسـت  کـ  قـاره اسـتفاده      یکشورهال  ک یرها برا یمتغ» درصد

 از  یـک ه هـر    کـ  را   یمحاسـبه و درصـد    ،  ل منطقـه  ک یکشورها ی نسب یرهایمتغ
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ن یـ ا  . شور محسوب شده اسـت    کاز  ی همان امت  اند،  ه اختصاص داد  خود  به کشورها
ز استفاده ی نی ابداعیها نار آن از روشکر د. ق حاضر است ی منحصر به تحق   روش

  .روند میشمار  هق بی تحقیها ی از نوآورلیذموارد . شده است

  ری مقادبۀ محاسی براییها مثال
  )مطلق ری مقادیمثال برا(
  تیر تعداد جمعیاز متغیامت

   نفر485,303,000= ت منطقهیجمع
   نفر153,960,000= ستانکشور پاکت یجمع

ــد جمع( ــدرصــ ــتکت پایــ ــان از ســ ــهکــ   ×100÷485,303,000 = 32 )ل منطقــ
)153,960,000(  

  )32(ستان کت پایر تعداد جمعیاز متغیامت
  ر مساحتیاز متغیامت

= ران یــا شــورکلــومتر مربــع، مســاحت کی 11,366,214= مســاحت منطقــه
  لومتر مربعکی 1,648,195

  )1,648,195( × 100÷11,366,214 =14,5 )ل منطقهکران از یا  درصد مساحت(
  )14,5(ران یا  ر مساحتیاز متغیامت

  )یر نسبی مقادیمثال برا(
  ر سرانۀ روزنامهیاز متغیامت

  )111(= ه کی روزنامه ترۀسران 1257=  منطقهیکشورها روزنامه ۀمجموع سران
  111 × 100 ÷ 1257 = 18,2) هکی روزنامه ترۀدرصد سران(
  )18,2(ه کی روزنامه ترۀر سرانیاز متغیامت
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  یازات قراردادیمت ایمثال برا

  یاز منفی امت1، یارد دالر بدهیلی میک هر یبرا): یمنف( ی خارجیها یاز بدهیامت
 4 =خابـات    انت 4. (ازیـ  امت 1شـور،   ک هر انتخابات در هـر       یبرا: از تعداد انتخابات  یامت
  )ازی امت1= انتخابات  1(و ) ازی امت2=  انتخابات 2(، )ازی امت3= ، انتخابات 3(، )ازیامت

  یت نسبیاز موقعیتام
، تعـدد   یالمللـ   بـین  یهـا   ، مجـاورت بـا تنگـه      ی سواحل طـوالن   ی دارا یکشورها
 سـواحل   ی دارا یکشـورها  ؛)رانیا   مانند (ازیامت 1 یتیت ترانز ی موقع  و گانیهمسا
 5 ،یتیت ترانز یگان و موقع  ی، تعدد همسا  یالملل  بین یها ، مجاورت با تنگه   یطوالن
، یالمللـ   بـین  یهـا   تنگـه  دور از  سـواحل،    بـدون  یکشورها؛  )هکیمانند تر (از  یامت
  .)مانند افغانستان(از یامت 1 ،کی و محصور در خشیتیت ترانزی و موقعهیهمسا مک

ت آنها توجـه    یرها به ماه  یازات متغ ی امت گیری  اندازهه در   کنیا    قابل توجه  ۀتکن
 ازات مثبـت  یـ  امت ،دارند ملّی   قدرت ه نقش مثبت در   ک  آنها ی برا یعنی. شده است 

 یهـا  یر بـده  یـ  نظ ،کننـد   مـی فـا   یا   یه نقـش منفـ    ک  آنها یده است و برا   شلحاظ  
  .وس محاسبه شده استکصورت مع هازات بی، امتیخارج

  یم و مباحث نظریف مفاهیتعر
  یکیتیوزن ژئوپل. 1

  مؤثر در قـدرت    یروها و عوامل مثبت و منف     ی عبارت است از ثقل ن     یکیتیوزن ژئوپل 
روهـا  ین ملّی    عوامل قدرت  ی جمع جبر  یکیتین ژئوپل ، وز یعبارت  به. شورک یکملّی  

ـ  واگیهـا  یمـار یوع بی، شـ ی خارجیها ی چون بدهیو عوامل  ، یاریکـ ردار، فقـر، ب ی
 نقش  .)150 ، ص 1376فرانکل،  ( شود  میره را شامل    یغ  و یعی طب یای، بال یسواد  یب

، وجـود   ی، قدرت نظـام   ی بهداشت، باسواد  یر سطح باال  ی نظ یروها و عوامل  ی ن یمنف
 و ینی مقتدر و باثبات، درآمد سرانۀ بـاال، وسـعت سـرزم   یاسی، نظام سیعیر طب یخاذ
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 از یجـۀ مطلـوب و منطقـ     ی حصـول نت   یبـرا . دارند ملّی    در قدرت  یره نقش مثبت  یغ
دهنـدۀ    لکی تشـ  یشور، توجه بـه عوامـل مثبـت و منفـ          ک هر   یکیتین وزن ژئوپل  ییتع

ت یـ ، موقع یکیتی وزن ژئـوپل   .ر است یناپذ   اجتناب یگر امر یدیکنار  کدر   ملّی   قدرت
 یـک تیسـتم ژئوپل ی س یکا در   ی کشورها از   یا  ا منزلت آن را در مجموعه     یشور  ک یک
  .)211، ص 1379نیا،  حافظ (دهد می نشان ای منطقه و یجهان

  ی قدرت ملّ.2
د یـ ات و عقا  ی نظر  ملّی،  در رابطه با قدرت    یپردازان متعدد  هیان و نظر  نظر  صاحب

ت یـ  بـه نقـش دو عامـل وسـعت و موقع            راتزل یکفردر .اند  کردهخود را مطرح    
ن و  ی قـوان  کشـورها  ی رشـد فضـا    یپرداخته و برا   است و قدرت  ی در س  کشورها
نیـا،    حـافظ ( نـد ا  گانـه معـروف    ن هفـت  یه به قوان  ک ه است ردک را مطرح    یضوابط
  ).229، ص 1379

ه بـر قـدرت و      ک را   ی عوامل ییایکمرادان معاصر    یف، جغرا وهنک یئل ب موسا
 گذارنـد،   یر مـ  ی تـأث  کشـورها  و   هـا   دولـت ر  یـ ستم، نظ ی س ی از اجزا  یکر  نقش ه 

  :شمارد یگونه برم نیا 
، ی، اجتمـاع ی، اقتصـاد یاسـ یر سـاخت س یـ  نظ یعوامل و تحوالت داخل    
  ؛یورا و فنّیفرهنگ

، ی نظـام  یهـا  گـاه ی و پا  یاسی، روابط س  ی، تجارت خارج  یعوامل خارج  
ـ    کـ ه به توسـعه و      ک رهیو غ ئل مهاجرت   ا، مس یمانان خارج یپ هم ن ینش متقابـل ب

  ؛کنند می کمکستم ی سیعنوان اجزا  آنها بهیبستگ  و همها دولت و کشورها
  .)235همان، ص ( ه در خارج حضور دارندک ی داخلیروهاین 
، ید صـنعت  یـ ، تول یشـاورز کد  یـ انـداز، تول   زان پس ی عامل م  10اساس     بر یو

 یهـا  یاهش بـده  کـ هندسـان،   تعداد دانشمندان، م   ای،  هقات توسع یصادرات، تحق 
 اریبسـ  در چهار سـطح      شور را کقدرت   تعداد اختراعات     و ی علم ۀ، مبادل یخارج
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  .)335-6همان، ص ( شود می شامل نیباال، باال، متوسط و سطح پائ
 یژگـ ی و یکیتیژئـوپل     یعنـوان مفهـوم     بـه  ملّـی     معتقد است قدرت   این  حافظ

 در  ی صفت فرد  یکعنوان    بهزمان    هم و   کند  میس  ک ملت را منع   یک افراد   یجمع
 یـک ه قـدرت در قالـب       کـ  یهنگـام . کنـد   میدا  ی پ یشور و دولت تجل   کرابطه با   
 ی آن جامعه، قدرت عموم    یها  ییند توانا ی، از برآ  شود  میسته  یا ملت نگر  یجامعه  

ل کی را تشـ   یه ملتـ  کـ  ییهـا   ن مجموعـۀ انسـان    یبنابرا. شود  میدار  ی آن پد  یلکو    
ه کـ اند    ی قدرت ی دارا ،اند  کردهدا  ی پ یاسیسازمان س شور  ک یک و در قالب     دهند  می

آن  ملّـی     آن را قـدرت    تـوان   می و   آید  می دست  بهشدۀ آنها     بکی تر یند قوا یاز برآ 
 وجـوه   یب و جمـع جبـر     کیـ ه حاصـل تر   ک ین قدرت یچن. ا ملت دانست  یشور  ک

 برخوردار بوده   ییایشور است، از پو   ک دولت آن    یها  انی عناصر و بن   یمثبت و منف  
، 1385نیـا،   حـافظ (  استکگر قابل فهم و در  ی د یکشورهاها و     بت به ملت  و نس 
  ).251ص 

قـدرت  بر   یمبتن همواره   ی جهان یها  سیاست معتقد است    نگتونیهانت   ساموئل
 را مـورد    یستم قدرت جهان  ی چهار نوع س   یو. استسب قدرت   ک یو مبارزه برا  
  :دهد میبحث قرار 

ز ی نـاچ  یهـا   قـدرت  یاری و بس  ابرقدرت یکدر آن   ه  ک یقطب کستم ت ی س .1
جـه آن   ینت در. ستی ن یت خبر یز اهم ئ حا ۀ عمد یها گر وجود دارند و از قدرت     ید

 و  کنـد   مـی فصل   و  حل ییتنها  را به  یالملل  بین مسائل مهم    یطور مؤثر  ه ب ابرقدرت
  . مانع اقدامات آن شونددتوان مین کشورهار ی از سایا چ مجموعهیه

 وجـود   ابرقـدرت دو  در آن   ه  کـ  جنگ سرد     مانند دوران  یقطب  ستم دو ی س .2
  .ردک یفا میای  نقش اساسیالملل بین یها سیاستن آنها در یداشت و روابط ب

 یبـاً مسـاو   ین قدرت عمده با توان تقر     یچنددر آن   ه  ک یقطب ستم چند ی س .3
  .کنند می و رقابت یارکگر همیدیکر با ی متغیاساس الگوها وجود دارد و بر
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 یادیـ  و تعـداد ز    ابرقدرت یکه  ک یچند قطب  -یطب ق ک ت ۀستم دوگان ی س .4
م کستم بـر جهـان حـا      ین س یا   حاضر حال در. نار هم هستند  ک عمده در    یها قدرت
  ).Huntington, 1999, PP: 35-49( است

 از یا مجموعـه : سـت از  اعبـارت  ملّـی  قـدرت  گفـت  تـوان  مـی مجموع   در
 بـه نـام     یاسی و س  ییای واحد جغراف  یکه در قلمرو    ک ی و معنو  ی ماد یها  ییتوانا

 ملّـی    قـدرت  یعبـارت    به .)245، ص   1379نیا،    حافظ( ا دولت وجود دارد   یشور  ک
ه با  کشور  ک یک یها  ظرفیتها و    ی استعدادها، توانمند  ۀمجموع: عبارت است از  

ار گرفتـه   کـ  بـه  ملّـی     آوردن اهـداف   دسـت   بهو   ملّی   ۀل اراد یعمال و تحم  هدف اِ 
 اسـتفاده از آن     یشـور بـرا   ک ملت و    یکت  یرفت و ظ  ی، قابل ییز توانا ی و ن  شود  می
  .)56، ص 1373نیا،  حافظ( یل منافع و اهداف ملّیجهت تحص در

 یهـا   یی از توانـا   یا   مجموعه :عبارت است از   ملّی   قدرتهم      یکاظمنظر     از
ا یـ شـور   ک بـه نـام      یاسـ ی و س  ییای واحد جغراف  یکه در قلمرو    ک ی و معنو  یماد

 یــکتی قــدرت از عوامــل ژئوپل.)170ص ، 1373کــاظمی،  (دولــت وجــود دارد
ار است و در مـورد      کامالً آش ک ینۀ استراتژ یزم  ن موضوع در  یا   .گیرد  میسرچشمه  

، ص  1363والتـرز،   ( ن است ی چن یادی ز ۀز تا انداز  ی ن یالملل  بیناست  یاقتصاد و س  
گونـاگون  ی   مفهـوم  یهـا   به صـورت   توان  می مختلف را    یکشورهاقدرت   «).13
 یریپـذ  ری تـأث  ۀدرج» وزن«. عد مهم باشند  رسد سه بُ   ینظر م  ه به ژیو رد به کسه  یمقا
 یعنی یردکارک یها به جنبه » نهیزم«،  کند  میف  ینظر را توص   است دولت مورد  یس

ا یـ  ی اقتصـاد  ماننـد  (کنـد   مـی  اشاره   ،ه قدرت در آنها مؤثر است     ک یلئرشته مسا 
ا یـ ه  یـ  درون ناح  ای،  ناحیه یها ، به عرصه  ییای جغراف یها به جنبه » حوزه «.)ینظام
، ص 1376فرانکـل،  ( »ها اشاره دارد گر آماج ی و د  ها  دولت قدرت و شمار     یجهان
15-147(.  
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  ید قدرت ملّیعناصر و منابع تول. 3
 وجـود   ی منابع، عناصر و عوامل متعـدد       ملّی،  قدرت دیۀ تول ن و محاسب  یی تع یبرا

، یـک تیوپل، ژئ یاسـ ی س یایـ  جغراف جمله  از مختلف   یها ه متخصصان رشته  کدارند  
 .انـد   کـرده  ارائـه    ییخصـوص آن الگوهـا      در ،یاسـ ی و علـوم س    الملـل   بینروابط  

  . هستند متخصصاننیا ۀ  از جملوهن، گالسنر و ماهانک، کیانسگمورگنتا، ار
 امـا گرنـد،   یده هم ی مـوارد همگـون و شـب       یارین الگوهـا در بسـ     یـ ا گرچه«

 از  یرا بخشـ  یـ نـد؛ ز  نک گیـری   انـدازه  خـاص    یرا در قالب   ملّی    قدرت اند  نتوانسته
 رو ازایـن . ت هسـتند یـ فکی یرون و دارایـ ت بیـ مک ۀریاز دا ملّی  قدرتیها  مؤلفه
  .)248، ص 1379نیا،  حافظ( »ستی نیار آسانک ملّی  قدرتیابیارز

 ی برخ ،نیل عناصر خاص قدرت هر دولت مع      یبه هنگام تحل   «،دیگر  ازسوی
ن دولـت بـه     یـ ا   رت عناصـر قـد    ۀ هم نخست. د به خاطر داشت   ی را با  یلکات  کن

بـان و   یجـوار و رق     هـم  یهـا   دولـت ژه  یو هب  - گر دارند ی د یها  دولته  ک یعناصر
سـوم،  . اند یمعن یامالً ب کرف   صِ یها تیمکدوم،  .  مربوط است  -یدشمنان احتمال 

فـا  یا    قدرت دولـت نقـش خـود را        ۀدیچیت پ یلک، در   ها  دولت ی فرد یها ییتوانا
 ییتنهـا    بـه  یچ عنصر یه. ردک یابی آنها را ارز   وانت  مینه  ین زم یا    و تنها در   کند  می
 مثـال،   ی بـرا  .گر قـدرت دولـت نـاقص باشـند        ی اگر عناصر د   ؛ نخواهد بود  یافک

 و منـافع    بوده آن   ۀه مردم پشتوان  کنیا   ست، مگر یارآمد ن ک ییبه تنها ی  قدرت نظام 
 را جبـران    یعات احتمـال  ید و ضـا   ن هماهنگ باشـ   یکنولوژکشرفت ت ی با پ  یعیطب
. دنطور مؤثر مـورد اسـتفاده باشـ    ش بهیب و مکن است  کها مم  ییچهارم، توانا . دننک

 ی زنـدگ یـک نولوژکشـرفت ت یه در عصـر رشـد نـاموزون پ        کـ پنجم، به سـبب آن    
نفـت  . ر اسـت  ییـ  گوناگون همواره در حال تغ     یها یی توانا یت نسب یم، اهم ینک یم
وم یـ نـده اوران یآ ن اسـت در ک زغال را گرفته و مم    ی جا ی انرژ یمثابه منبع اصل   به
 یندهای اگر فرا.ز ارزش خود را از دست خواهد دادیوم نی اوران .ردی آن را بگ   یجا
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ار بـه   کـ ن  یا   ی برا ،نندک آزاد   یه انرژ ک برسند   ای  مرحلهب به   کی از راه تر   یا  هسته
، شـوند   مـی هنـه   کوسـته   یهـا پ   سـالح . از اسـت  یـ نی  مـ کافت  کقابل ش    یمواد اتم 

 پـس  یک بالستیها ک و موشاند  شدهده  یفا یر ب یکپ  غول یها یشتکها و    ییایردریز
  .اند ه با خلبان را گرفتیماهای هواپیها جا از مدت

د یـ امل مواد خام جدکتنها از ت  نَه. کند  میر  ییه تغ کست  ی ن ینولوژکن تنها ت  یا  
متر محسوس در مناسبات قدرت و به همـان         کرات  ییه از تغ  ک نو، بل  یها ا سالح ی

ن اسـت   کـ  مم یات مردم، گسست بزرگ   یا در اخالق  یومت  ک ح ییاراکت در   یاهم
، ص  1376فرانکـل،   ( »ده گرفـت  یـ د ناد یـ  را نبا  ی آمادگ ۀسرانجام جنب . دی آ دیپد
15-147(.  

ا نسـبت   یـ  شود  میده  یگر سنج ی قدرت د  یکا به نسبت    یمجموع، قدرت    در
 یعنـ ی شـوند   مـی ده  یح قدرت نسبت به هـم سـنج       وا سط یبه چند شاخص مهم،     

 شـود   مـی ده  یشـور سـنج   ک یـک  قـدرت    ۀنندکدی عناصر تول  ۀوع از مجم  ینیانگیم
 یمنابع اصـل  «: ن است ی ا یل اصل ؤان، س یا وجود   با ).20، ص   1382پور،    احمدی(

هـا و    یبنـد  میان و دانشـمندان تقسـ     نظـر   صاحب. »دامند؟کد قدرت   ی تول ۀو عمد 
د عبـاس   یس .اند  هد قدرت برشمرد  ی تول ی را برا  یعوامل و منابع مختلف و متعدد     

  :ن نوشتهیچن  قدرتۀفلسفتاب ک در یونب
 یی شناسـا  ی منابع قدرت را در سه نـوع اصـل         توان  می یلک ی بررس یکدر  «

هـا   ناار انسـ  ید قدرت در اخت   ی تول یعت برا ی و آنچه طب   یعینخست، منابع طب  : ردک
 ی انسـان  ۀ و جامعـ   ها  ان و آنچه جسم و درون انس      ی دوم، منابع انسان   ؛دهد  میقرار  

رون از مـدار    یـ  و آنچه ب   یعی طب ی، سوم، منابع ماورا   آید  میار  ک د قدرت به  یدر تول 
نبـوی،  ( » نافذ و مـؤثر اسـت      یاجتماع -یاسید قدرت س  یعت و انسان در تول    یطب

  .)126، ص 1379
، از عوامل   الملل  بین مختلف در روابط     یها  نظریهتاب  ک در   زاده فین س یحس
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  ملّی، اتیسم، خصوص یالونی ناس  ملّی، ۀیومت، روح کت، ح یا، جمع یو عناصر، جغراف  
ن یتـر  یعنـوان اصـل      ملت بـه   یک یزان رهبر یت و م  ی و ظرف  یراسک، دمو یدئولوژیا

  )141، ص 1368زاده،  سیف( کند میاد یعوامل و عناصر قدرت 
ـ  در جهـان متغ    الملـل   بـین روابـط   تـاب   ک در   لکـ جوزف فران   عوامـل   ری

، ی نظـام  ومـت و سـازمان    کا، اقتصـاد، ح   یـ ت، جغراف یـ  قدرت را جمع   ۀنندکدیتول
فرانکل، ( داند  ی م یالملل  بین یک و موضع استراتژ   یاجتماع -یعناصر روان شناخت  

  .)150، ص 1376
 از عوامـل    ی تعـداد  یا حتـ  ی از عوامل    یکی توان  مینشد  ر  که ذ کگونه   همان

 ی عوامـل انسـان    مسلماًاما  . دانست  ملّی کشورها  ص قدرت ی تشخ ی را مبنا  یاصل
  .دنباش یمم یسه قدرت ۀنندکدیوامل تولر عیاربرد ساک و یریارگک هدر ب

،  ملّی کشورها   قدرت ۀدهند لکی تش ۀر عوامل و عناصر عمد    ک پس از ذ   نونکا
  :میپرداز ی از آنها میح برخیح و تشریبه توض

  تیجمع. الف

ت در اتحـاد و     یـ ب جمع کیت تر یفکی است و    کیت مت ی جمع ی به مبان  یلکقدرت  
  ).231، ص 1379یری، ام (مؤثر است ملّی ش قدرتی و افزایرکفمه

 ؛ بـا قـدرت آن ارتبـاط دارد     کشور بدون شـ   ک یکت  یت جمع یمکتعداد و   
 یـک چگـاه   یه ه کـ  است و تا آن مقدار قابل توجه اسـت           ین ارتباط نسب  یا   گرچه

ن یهمچنـ .  محسـوب شـود    یشور قدرتمند ک دتوان  میت محدود ن  یشور با جمع  ک
شـور باشـد و     ک یـک ت   قدر یزان واقع ی متضمن م  دتوان  میت ن ی جمع یزان باال یم

ـ   مـی ن عامل   یا   گرچه.  دارد یز بستگ ی ن یگریت آن به عوامل د    یاهم  قـدرت   دتوان
 تیز مانند گذشته، جمعینده نی آدر« : گفتتوان مید و یآ حساب وه بهشتر و بالقّیب
زاده،  سـیف ( »آیـد   مـی بـه حسـاب       یت مهم در قدرت نظام    ی مز یکعنوان     به ادیز

  .)144، ص 1368
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 یت در گروه سن   ید تناسب جمع  یما با . ندیگو  ی به ما نم   یزیاعداد چ حال،   نیا  با«
 ین افـراد بـرا    یتـر  ن و هـم آمـاده     یه هـم مولـدتر    کـ م  ینـ کن  یـی  سـال را تع    50 تا   20

ار زنان  ک مختلف با توجه به      یکشورها در   ین گروه سن  یا ۀسیمقا. شدن هستند  مسلح
زان سواد، آمـوزش    ی، م آنبر  افزون. ازمند است ی ن یشتری ب یافکنه به موش  یدر هر دو زم   

  ).151، ص 1376فرانکل، ( »ننده باشدک نیی تعدتوان می ی صنعتیها و مهارت

  ایجغراف. ب

 »شـور اسـت   ک آن   یایـ  ملـت، جغراف   یـک ن عامـل قـدرت      یتـر  باثبـات  «کش یب
)Morgenthau, 1967, P: 106(ت، یـ ل، موقعک چون وسعت، شـ ییای عوامل جغراف

 بـا   یره همگ یم و غ  ی، اقل یاهیابع آب، پوشش گ   ها، من  ی، ناهموار ییایوضع جغراف 
 مختصـات  ی چند به برخـ یاتی آم دریرکقرآن . م دارندی مستقۀقدرت دولت رابط 

هـا اشـاره     انسانیور  و بهرهیت آن در قدرت انسان    یها و اهم   نی سرزم ییایجغراف
ده  نمو ین جهت معرف  یا    در ی اله یعنوان نعمت   اها را به  ی و در  ها  راه،  ها وهک و   ردهک

 از عوامل بدون درنظـر      یک هر ).10، زخرف   53، طه   81قرآن کریم، نحل     (است
 عامـل   یـک ه نقش   کتنها عامل مثبت بل     ن است نَه  کگر مم یگرفتن عوامل مرتبط د   

ـ  یهـا  نیه سـرزم  کجا   واقع، هر  در«. ندنکفا  یا    را یمنف ز کـ حاصـل گسـترده مرا     ی ب
 یصـورت مـانع     به دانتو  می دولت   یکند، وسعت قلمرو    کت را از هم جدا      یجمع
  ،1376فرانکـل،    (»افته باشند ی مناسب گسترش    یل ارتباط ئه وسا کنیا د، مگر یدرآ

 یت و چگـونگ   یـ  و بدون توجـه بـه جمع       ییتنها وسعت به «،  ییسو  از ).152ص  
هـوا،   و آب(ن ی سـرزم یکـی زی فیهـا  ویژگـی  و   ییایت جغراف ی آن، موقع  یندگکپرا

ـ   مین) یعی و منابع طب   یناهموار میرحیـدر،   (» قـدرت باشـد    ی بـرا  یاریـ  مع دتوان
ن یا  دولت، با  یکاد  یوسعت ز «ه  طور معمول و بالقوّ    ه اگرچه ب  ).106، ص   1375
 اسـت و از نظـر       یشـتر ی تنـوع ب   ی دارا یعـ یهوا و منابع طب    و ه از نظر آب   کتصور  
عنوان عامل قدرت      دارد به  یوسعت، برتر  مک یکشورهانسبت به   ی   و نظام  یدفاع
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  ).نهما (»شود میمطرح 
 یشـور همـاهنگ   کت آن   یـ ع جمع یه با توز  کآل است    دهیا   یوسعت«مجموع،   در

برخوردار باشـد،   ی  مکت  ی از جمع  یاد ول ی ز یشورکرا اگر وسعت    یداشته باشد، ز  
  .)86، ص 1371عزتی، ( »ل مواجه خواهد شدکشور با مشکمسئله دفاع از آن 

درت دولـت    مؤثر بر قـ    ییای جغراف یها  ویژگیگر از   ی د یکیشور،  ک» لکش«
رامـون و   ین نقاط پ  یان دورتر یه م ک است   یا  از جهت فاصله  هم     آن تیاهم«. است
ن نظـر   یـ ا ه از ک است   یالتکل مش یدل شور وجود دارد و هم به     ک ییایز جغراف کمر
 .)106، ص 1375میرحیـدر،  ( »دیـ  آوجـود  بـه شـور  ک امور ۀن است در ادار کمم

: ال عبارتنـد از   کن اشـ  یـ ا   ،اکشـوره ل  کب انواع مختلف ش   یا و معا  یگذشته از مزا  
ــ طویکشــورها، )فشــرده(جــور  و  جمــعیکشــورها ــهیکشــورهال، ی دار،   دنبال
  یطی محیکشورهاپاره و   پارهیکشورها

  و چه از   ییایاساس طول و عرض جغراف     ه بر ک یاضینظر ر  چه از » تیموقع«
 دولت پرقـدرت    یکا، مجاورت با    ی از در  یا دور ی یکی نزد یه از رو  ک ینظر نسب  

 رهیـ غ  و یک اسـتراتژ  یالمللـ   بـین  ۀا تنگـ  یـ انال  کگان، مجاورت با    یر همسا یساو  
 از  یـک هـر    . دارد  ملّـی کشـورها     در قـدرت   ییر بسـزا  ی، تـأث  شـود   مـی مشخص  

ف قـدرت  یت و تضـع یـ ه در تقو کند  ا  یبیا و معا  ی مزا یاد شده دارا  ی یها تیموقع
  .ارنددی  نقش مهمکشورها

  ملّی کشورها  در قدرت ه  ک اند  ییایفگر عوامل مهم جغرا   یاز د » ها یناهموار«
شـور منطبـق   ک یـک  یاسـ ی سیه اگر ارتفاعات بـا مرزهـا      ک یطور ه ب ند؛  گذار ریتأث

ن ارتفاعـات  یهمچنـ . آورنـد  ی آن فـراهم مـ  ی را برایط مناسب دفاع یشوند، شرا 
ها، ضـمن     حاصل از ذوب برف    یار قرار دادن منابع آب جار     یند با در اخت   توان  می

 بـا   رهیـ  و غ  ی، نظام یاسی، س ی، در روابط اقتصاد   یقتصاد داخل دن به ا  یرونق بخش 
مجمـوع بسـته بـه نـوع و          در.  برخـوردار باشـند    یت برتـر  یـ گان از موقع  یهمسا
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شـور  ک ی را بـرا   یب متعدد یا و معا  یها، مزا  ی و بلند  ی ارتفاعات و پست   یندگکپرا
 امـور   ۀا عـدم سـهولت در ادار      ی و سهولت    یاسیزان وحدت س  یم. آورد  یفراهم م 

جـاد  یا ر آن در  یت و تأث  ی جمع ییع فضا ینقل و ارتباطات، توز    و  حمل ۀشور، نحو ک
ره یـ غ و) نیا سـنگ  یـ  کوچـ ک(ع  ی استقرار صـنا   ۀ، نحو ییگرا هیا تجز ی یبستگ  هم
ـ   یامروزه اگرچه با پ   . هستند متأثر از آن     یهمگ  از موانـع  یاری بسـ یوراشـرفت فنّ
زان یـ ه بـر م   کـ  ییکشـورها ن  ای اما هنوز م   شدهها مرتفع    ی از وجود ناهموار   یناش

الت که در مقابـل آن بـا مشـ        کـ  ییکشورهااند با    ق آمده ئ از موانع فا   یقابل توجه 
چنـان از   مها ه  ی ناهموار ،اساس  براین. رند، تفاوت وجود دارد   یگ بانی گر یا دهیعد

  .ندیآ یشمار م ه بکشورهامسائل مهم 
 به انواع   توان  می  ملّی کشورها  رگذار بر قدرت  ی تأث ییایگر عوامل جغراف  یاز د 

ـ   کی خشـ  ،لک به لحاظ شـ    ،»مرزها« ، »ی جـار  یهـا   آب ۀکشـب «مسـافت،   ،  ی و آب
منـابع  «،  »یاهیـ پوشـش گ  «،  »هـوا  و آب«،  ینـ یرزمی، آزاد و ز   کیمحصور در خشـ   

  .ردکاشاره  رهیو غ» یعیطب

  اقتصاد. ج

.  داردیادیت زید در زمان صلح و جنگ اهمی عصر جد  یها  دولت ی اقتصاد ۀیپا«
له آنهـا را  ی و بدان وسـ کند مین یی و رفاه مردم را تعیط زندگ ی شرا ،ید اقتصا ۀیپا
 و  ادیـ ن بن ی همچنـ  .نمایـد   مـی  آمـاده    یزیآم تی موفق یاست خارج ی س ی اجرا یبرا

 آن را در جنـگ      تـوان   مـی  ییل نهـا  یـ  اسـت و در تحل     یحاتیع تسـل  ی صـنا  اساس
  ).153، ص 1376فرانکل،  (ننده دانستک نییتع

جمله عوامل  ره ازیغ  ویعیردات و صادرات، منابع طب  وا  ملّی، د ناخالص یتول
، مواد خام ین عوامل اقتصادمیادر . هستند  ملّی کشورها مؤثر در قدرتیاقتصاد
 ی تالقـ  یک مواد خام مهم با      ،یکاز لحاظ استراتژ  «. ند برخوردار ییت باال یاز اهم 

 و  یعـ یزغال سنگ، نفت، گـاز طب     (ها   سوخت: رندیگ  یخاص در سه گروه قرار م     
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د یـ و تول ) رهیـ ژه آهـن، مـس، فـوالد، طـال، نقـره و غ            یو  به(، فلزات   )یلیمواد فس 
، محصـول   ید صـنعت  یدر تول . ی و محصوالت صنعت   یی، شامل مواد غذا   یشاورزک

 ید سالح است، معموالً برتر    ی تول ۀیژه پا یو ن و به  یع سنگ ی صنا ۀ هم ۀیه پا کفوالد  
 ی اقتصـادها  ۀز در همـ   یـ  ن کـی یترونک و ال  ییایمیع شـ  ی صنا . دارد یادیت ز یو اهم 

 اطالعـات از همـه      ینولـوژ کوترهـا و ت   یامپک 1970 ۀ از ده  .اند تیشرفته با اهم  یپ
  .)155، ص 1376فرانکل، ( »اند  گرفتهیشیپ

  یومت و رهبرکح. د

ه کـ  بـه آن دارد      یز بستگ یش از هر چ   ی ملت ب  یک قدرت   ینی ع یی توانا یها نشانه
ا یـ  گیرد میبهره  ملّی ت و ثروتیمعا، جی چون جغرافیکیزیومت از عوامل ف  کح
 یـک راتکا دمویـ تر  یه توتال کنیا   اردان، اعم از  ک دولت   یک یا برا ی عامل جغراف  .ریخ

ت و  یـ  جمع ین دولتـ  ین چن یهمچن. آید  میحساب    به یکاز استراتژ ی امت یکباشد،  
 درخواهـد   یـی گرا و صـنعت     ی نظام یآمادگ -  را به دو ستون قدرت     یعیمنابع طب 

ا یـ  باشـد    یراسـ کومت از نوع دمو   که ح کنیا   ).147، ص   1376ده،  زا  سیف (آورد
 خود در   ۀنوب  به یره همگ یغ تر و یست، توتال یمونکست،  یسم، فاش ی، ناز یتاتوریکد

ز ئن امر حا  یا   ز در ی ن یاسینوع نظام س  . است از آن مؤثر     یمند  بهره نحوۀقدرت و   
  .ت استیاهم

ز از عوامل مهم قدرت ی ن ملت و تصور آن از جهان    یک یزان رهبر یت و م  یظرف
 منـابع   ۀن است هم  کدار شود، مم  ی پد ی جامعه نقصان  یاگر در رهبر  « .آید  میشمار   هب
ردن کـ  قادر به قدرتمنـد      ی و نظام  یا صنعت ی ی انسان یرویچ ن یه. ندشوده  یفا یگر ب ید

 یجهـان ۀ  ر در صـحن   یثر تـأث  کن منابع را با حدا    یا   یه رهبر ک مگر آن  ؛ملت نخواهد شد  
  ملّـی،  اتی قـدرت باشـند، خصوصـ      ۀ بدن ،اگر منابع ملموس  . ده قرار دهد  مورد استفا 

رد یـ م بگ ی تصـم  دتوان  می ییتنها  به یرهبر. د بود نز مغز آن خواه   ی ن یروح آن و رهبر   
  .)154، ص 1368زاده،  سیف( ردیار گک ه چگونه منابع ملت را بهک
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  یسازمان نظام  . ه

 ؛ندهسـت شـور   ک یـک م قدرت   گر عوامل مه  ی از د  یو قدرت نظام     یسازمان نظام 
ه در  کتنها در جنگ بل      دولت نَه  ی بقا یط اسـاسـ یشـرای  قدرت نظام «ه  ک یطور هب

 را دنبـال    ی مـؤثر  ی بازدارندگ یها  سیاست کند  میزمان صـلح است و آن را قادر        
 »بخشـد  ی مـؤثر را بـه آن مـ        ی اتحادهـا  ی برقـرار  ی الزم بـرا   یهـا   ییند و توانا  ک
ا ید  یعنوان تهد   به   یتوان نظام «،  الملل  بیناست  یر س د ).157، ص   1376فرانکل،  (

مطهرنیـا،   (» ملت است  یک یاسی قدرت س  ۀن عوامل سازند  یتر  مهمه از   توان بالقوّ 
  ).232، ص 1378

، یک اسـتراتژ  یگبازدارنـد « :انـد  ننـده ک نیـی سـه عنصـر تع    ی  در سازمان نظام  
 و  ییایـ ، در یی هـوا  یهـا   به شاخه  یطور سنت  ه به کاصطالح متعارف     به یها سالح

  ).157، ص 1376فرانکل، ( »یکن استراتژیترک و دشود میم ی تقسینیزم
 یبانی، پشـت  یابـد   میاختصاص    یه به اهداف نظام   ک ملّی   د ناخالص ینسبت تول 

  .ندهست کشورهای رگذار بر قدرت نظامیره از عوامل تأثیغ مردم در مواقع لزوم و

  یاجتماع - شناختی روانعناصر . و

  ضـمن  ؛ قـرار داد   فـوق  در عوامل    توان  میمتر  ک را یاجتماع - ناختیش  روانعناصر  
 ینیب شیقابل پ  ریار دشوارتر و غ   ی بودن بس  یفکیل  یدل  آن به  ۀه سنجش و محاسب   کنیا

ـ ا   و ملّـی    اتیسـم، خصـوص یونالی ناسـ  ملّی، ۀی روح  ملّی، وحدت. اسـت  یدئولوژی
تـر از    یار قـو  یرا بسـ  اکمتحـد و متجـانس آشـ         یمردم«.  هستند ن عناصر یاۀ  جمل از

 و  ینیا د ی ملّی   ،ی، خواه نژاد  یاف اساس کهرگونه ش . اند نامتحد و نامتجانس     یمردم
ن است دولت نتوانـد   کرا مم ی ز دهد  میش  اهک  را گر، قدرت دولت  یع د انوا از   خواه
فرانکـل،   (»نـد کج ی بسـ  ای،  ه برخـورد منـافع فرقـ      ۀجـ ینت  توان مردم خود را در     ۀهم

 بـه   یدواریـ مان به هدف و ام    یا  مردم از رهبران،   یبانی پشت زانیم). 160، ص   1376
  . ملت استیک» هیروح«ره نشانگر یغ  دولت وۀندی آرد و رفتارکعمل
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 اتی خصوصـ ۀشیر«. شوند میدارتر محسوب یاز عناصر پا   ملّی   اتیخصوص
 و سـاختار    یخیات تـار  یـ  فرهنـگ و تجرب    بـا عنوان منبع قـدرت احتمـاالً         بهملّی  

  .»کنند میدا ی ارتباط پالملل بین مطالعات روابط ا بیشناس  و جامعهیاجتماع
 ن قـدرت و   ایـ م ۀرابط«.  دارد کشورها در قدرت    ییر بسزا یز تأث ین» یدئولوژیا«

ـ ایک   به   یوابستگ. جانبه است   دو یحدود   تا یدئولوژیا ش یدایـ ب پ سـب  یدئولوژی
ـ ا   . اسـت  یروزیـ  انتظار و اعتماد به پ     یه حاو ک شود  مینده  ی آ  از یپندار ن اعتمـاد   ی

  .)150-153، ص 1368زاده،  سیف( »شود میمدت  در بلندی میمنبع قدرت عظ
 و   ملّی کشورها   قدرت ۀدهند لکی عوامل و عناصر مختلف تش     یپس از بررس  

  قـدرت  ۀنندکدی عوامل تول  توان  می یلک طور  بهات مختلف،   یبا در نظر گرفتن نظر    
  :ردک یبند ر دستهی زمورد 8را در ملّی 

عوامـل  . د؛  ی عوامل اقتصاد  .ج؛  ینی عوامل سرزم  .ب؛  یمل اجتماع  عوا .الف
 .ح و   ی عوامـل فرهنگـ    .ز؛  ورانهاو فنّ   ی عوامل علم  .و؛  ی عوامل نظام  .ه؛  یومتکح

  ).54 ص  ،1382نیا و دیگران،  حافظ( یشورکعوامل فرا

  ی قدرت ملّگیری اندازه. 4
 یا گانـه ی ی عملـ  ین است الگو  کا مم ی آ ؟شود  می گیری  اندازهچگونه   ملّی   قدرت

ـ  یـ با) رهیـ و غ  ی، اقتصـاد  یاسـ یس(ا انواع مختلف قـدرت      یجاد شود   یا   طـور   هد ب
   شوند؟یابیمتفاوت ارز
دوران پـس از        ی در تمـام   کشورها قدرت   گیری  اندازه ی برا یادی ز یها  تالش

 یهنـوز الگـو    صورت گرفته است، اما      یالدی م 70 و   60 یها  دههژه در   یو  جنگ به 
 یل اصـل  یـ  مختلف قدرت وجود ندارد و دل      یها  گونه یابی ارز ی برا یا گانهی یعمل

کننـدۀ   گـاه مـنعکس   چیها هـ  ن مدلیا .ستآنها   یمک و   یفکی یها آن تنوع و تفاوت   
  ).46 ص  ،1385نیا و دیگران،  حافظ( اند بوده نکشورهار یجامع و فراگ ملّی قدرت
م یقرمســتی و غ)یــکمتر(م ی مســتقصــورت دو بــه» گیــری انــدازه«واقــع،  در
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ـ کان  یـ  ب یبرا یدر نوع نخست، مبنا و ابزار مشخص      . شود  میانجام   )سنجش(  یمّ
ل دوم از   کاما در شـ   . زان موضوع مورد سنجش وجود دارد     یا مقدار و م   یموضوع    

ار و ابـزار  یـ  مع وب اسـت کـ ده و مریـ چی موضـوع مـورد سـنجش پ   ،گیری  اندازه
ه کـ اسـت   ییهـا  دهیـ جمله پد  قدرت از .  جهت سنجش آن وجود ندارد     یمشخص
ل کار مشـ  یم بسـ  یمستق ریق غ ین و به طر   کمم ریم غ یق مستق ی آن به طر   گیری  اندازه
  ).158، ص 1378مطهرنیا،  (است
 دچـار ابهـام     الملل  بینرا در روابط    » قدرت«ه مفهوم   ک ییها  از سفسطه  کیی
را یـ ز.  و قابل سـنجش اسـت      گیری  اندازهامالً قابل   که قدرت   کن است   یا  ،  کند  می
، تـوان   ی جنگـ  یهـا   یشتکش  ی مانند شمار سربازان مسلح، گنجا     یائلمس توان  می

 ردکـ سه  یز مقا یش داد و ن   یره را افزا  یغ  و ی جنگ یازهایصنعت فوالد در خدمت ن    
  .)143، ص 1376فرانکل، (

ـ    ازه معمـوالً    ک گیرد  میقدرت دولت چند عنصر مهم را دربر       عنـوان   ه آنهـا ب
. شـوند   مـی ح ن یامـل شـدن توضـ     کبب  ن عناصـر سـ    یا   ، اما کنند  می ادیها    ییتوانا

د یـ رد، نباکـ ن ییتب  یمّک از لحاظ   توان  می از آنها را     یه برخ کت  ین واقع یا   واقع، رد
ل اعمال  یتحل.  است گیری  اندازهه قدرت قابل    کشاند  کر نادرست ب  کن ف یا   ما را به  
  ).144: همان( فهماند ی می، قدرت آنها را بهتر از عناصر آمارها دولت

ن یشور را از لحاظ وسعت و سـرزم       ک یک یبزرگ« :دیگو  ی م نکیس ب یفرانس
 ۀعـد . قابـل محاسـبه اسـت     ز  یـ ن و درآمد آن     ییزان دارا ی م . اندازه گرفت  توان  می

 شـهرها را از     یا بزرگـ  ی دانست و شمار     توان  می آمار   یت را از راه گردآور    یجمع
 یابیـ تـر از ارز    ه اشتبا یزیه چ یان امور مدن  ی، در م  همه  بااین ؛ها ارتکها و    راه نقشه 

همـان،  ( »سـت یشور ن ک یک یروهایح در مورد قدرت و ن     ی صح یدرست و داور  
 تـوان   مـی  تنها در اقـدام و عمـل         یطور واقع  ه، قدرت را ب   یعبـارت  به ).147-146

ـ   می تنهاها   ییـرد و بحث از توانا    کبرآورد   تـوان  ا  یـ  دولـت    ۀ بـالقو  یرویـ  ن دتوان
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 یـک  یکیزی ف یها یی توانا ۀ محاسب ییسو از. ند اقدام را به ما بفهما     ی آن برا  یکتئور
 ۀ بـه انـداز  یسـت یز بایـ  و اراده نیروانشناسـ «. ن قدرت آن باشد ی مب دتوان  میملت ن 

  .)155، ص 1368زاده،  سیف( »ندیآ افزارها به حساب منابع و سخت
ن یتـر  ی از انتزاعـ   یکیگر،  ی د یها  ملت در مقابله با ملت     یکت قدرت   یماه

 ملت معـادل    یکه قدرت   ک شود  میاغلب گفته   .  است یالملل  بین روابط   یها جنبه
. نـد ک حـق مطلـب را ادا        دتوان  میف ن ین تعر یا   اما.  آن است  یها ییمجموع توانا 

ز یـ  نیگـر ی متضـمن ابعـاد د   امـا ت  سها یی توانا ۀرندیبرگ شه در یاگرچه قدرت هم  
 هسـتند، در قـدرت      گیـری   انـدازه  ملت قابـل     یک یها یی توانا که  درحالی. هست

ــاز آنجــا . ت وجــود داردیات نســبی و مقتضــشــناختی روانظرافــت  ه بحــث ک
ار ی است، بسکیگر متیدیک به تصورات ملل از    یادی قدرت تا حد ز    شناختی  روان

  .)140همان، ( ده و حساس استیچیپ
عوامـل  . سـت ی ن یا  ار چنـدان سـاده    کـ   ملّی کشورها  ن قدرت ییتع«مجموع   در

 یـک  ملّـی     قـدرت  گیری  شکل در   ی فراوان ۀلقوّال بالفعل و با   ک با اش  ی و معنو  یماد
 آنها با هم وجود     ۀسیردن و مقا  ک  یمّکان  ک از موارد ام   یاریه در بس  کشور مؤثرند   ک

 یفـ کی یه برخـ  کگونه است    نیا   ملّی   قدرت دهندۀ  تشکیل یها  مؤلفهعت  یطب. ندارد
ت این خصوصـ  یا   ت سنجش ندارند و   ی قابل ها  داده یا هستند و برخ   ی پو یبوده، برخ 

  ).237، ص 1381افشردی، ( سازد میل کرا مش ملّی ق قدرتی دقیابیارزش
 یایـ  آن از مباحث مهـم جغراف      گیری  اندازهه موضوع قدرت و     کنیا   با وجود 

صـورت   شه بـه ی هم ملّی کشورها  قدرت گیری  اندازه «ی ول رود  میشمار   ه ب یاسیس
 .)Taylor, 1993, P: 33( » مانـده اسـت  ی بـاق یاسـ ی سیایـ  معضـل در جغراف یک

 در کشـورها ت  یـ ن موقع یی تع ی مختلف برا  یها  ن رشته یان و متخصص  نظر  صاحب
ا یره  یمتغ  ک ت یها و الگوها    گر به ابداع روش   یدیکسۀ آنها با    ی و مقا  یستم جهان یس

ا بُعد  یر  یا چند متغ  ی یکاند و همۀ آنها از منظر         دهیرۀ محدود مبادرت ورز   یمتغ  چند
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ننـدۀ  ک سکگـاه مـنع     چی؛ اما ه  اند  کردهسه  یمقا و   یبند   جهان رتبه  یکشورهامحدود  
  ).284، ص 1385نیا،  حافظ( اند بوده نکشورهار یجامع و فراگ ملّی قدرت

 نیـ ا، در    ملّـی کشـورها     قـدرت  گیـری   اندازه موضوع   یدگیچیبا توجه به پ   
 قـرار   ک مـال  ییرهای، متغ  ملّی کشورها   قدرت گیری  اندازه سنجش و    یق برا یتحق

  . دارندیا سهیاربرد مقاکشدن بوده و   یمّک ه قابلکخواهند گرفت 

  یکیتیۀ ژئوپلیا ناحیمنطقه . 5
 ارائـه   یف متعـدد  ی تعـار  یکیتیۀ ژئـوپل  یـ ا ناح یخصوص منطقه     ان در نظر  صاحب
ارۀ ی از سـطح سـ     ی شـامل بخشـ    یکیتی معتقد است منطقۀ ژئوپل    این  حافظ .اند  کرده
 همجـوار، اعـم از   ییفضـا  ـ  یاسی سی و واحدهاکشورها از یا ا مجموعهین یزم

 و  یاسـ یب عوامـل س   کیـ ه براسـاس تر   کـ  اسـت    یقیا تلف ی یا آب ی کی خش یفضا
 بـوده و    کرد مشـتر  کارکا  یت مشخص و    ی تجانس و هو   ی خاص دارا  ییایجغراف
 منطقه  یکۀ  ی بر پا  یکیتیمنطقۀ ژئوپل . ز گردد ی مجاور متما  یر مناطق و نواح   یاز سا 

. گیـرد   مـی ل  ک شـ  یردکارکـ ا  یـ  ی متجانس از لحاظ ساختار    ییای جغراف یا فضا ی
 ییایـ  منطقـۀ جغراف   یاسـ ی مسـتلزم بـاردار شـدن س       یکیتی منطقۀ ژئوپل  یابی تیهو

 چـون قـارۀ اروپـا،       یمنـاطق ). 141  همان،(متجانس و عناصر مربوط به آن است        
ـ     ی آسـ  یج فـارس، جنـوب شـرق      ی، خل ی شمال یایکامر ا از  ی آسـ  یا و جنـوب غرب

  .شوند می محسوب یکیتیگونه مناطق ژئوپل نیا  یها نمونه

  ای آسیمنطقۀ جنوب غرب. 6
ه تجانس  کست  کشورها از   یع و تعداد فراوان   یا شامل منطقۀ وس   ی آس یجنوب غرب 

 یایکـ  چـون اروپـا و آمر  ی منـاطق ی آن به اندازۀ تجانس و هماهنگ یپارچگیکو  
 یهـا    و اهـداف و منـافع قـدرت        یر تحـوالت جهـان    یست و تحت تـأث    ی ن یشمال
. شـود   میده  ی آن د  یکشورهان  ی در ب  ی و گسستگ  یختگیگسره،  یغ  و ای  منطقهفرا
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ره یـ غ  و ی، نژاد ی، زبان ینیات د ک، اشترا ییای جغراف یجوار  ل هم یدل  ، به وجود  بااین
انۀ یاز خاورم     یل بخش اعظم  ین دل یبه هم . میریگ  ی نظام واحد در نظر م     یکآن را   
ه محـدودۀ   کـ  یطـور   بـه . گیـرد   مین منطقه قرار    یا ا در محدودۀ  ی در قارۀ آس   یسنت
منظـور در مقالـۀ       نیهمـ   به. شود  میز شامل   ی و قفقاز را ن    یزک مر یای از آس  یعیوس

 یای واقع در منـاطق آسـ      یکشورها،  یانۀ سنت ی خاورم یکشورهاحاضر، عالوه بر    
 یانـد، مـورد بررسـ       یجـوار    هم ی دارا ییایه به لحاظ جغراف   کز  ی و قفقاز ن   یزکمر

  .اند هقرار گرفت

  گانه هشت براساس عوامل رهاکشو یبند  و رتبهیبررس
 یعامل اقتصاد. الف

 9، به  ملّی کشورهان قدرتیی مؤثر در تعی اقتصادیرهای متغۀسی و مقایدر بررس
  :ر توجه شده استیر زیمتغ

 از  یـک  ر هـر  ی درصـد مقـاد    یعنـ یسـهم درصـد،     (ه   درآمد خالص سران   
 منطقـه مشـخص و      یکشـورها  ۀ نسبت به مجموع درآمد خـالص سـران        کشورها

  ؛)از محسوب شده استیمان امته
 یـک از مثبـت و هـر       یـ  امت 1،ارد دالر مثبـت   یـ لی م یکهر  ( ی تجار ۀموازن 

  ؛)یاز منفی امت1،یارد دالر منفیلیم
ر ی درصـد مقـاد    یعنـ یسهم درصد،   ( ی کشور از مجموع جهان    GDPسهم   

از محسـوب   یـ  مشخص و همان امت    ،ی نسبت به مجموع جهان    کشورها از   یکهر  
  ؛)شده است

 یـک ر هر ی درصد ذخایعنیسهم درصد، ( یالملل بین یر مالیجموع ذخا م 
از یـ  منطقـه مشـخص و همـان امت        یکشورهار  ی نسبت به مجموع ذخا    کشورهااز  

  ؛)محسوب شده است
 از  یک درصد درآمد هر     یعنیسهم درصد،    (یدرآمد حاصل از گردشگر    
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از یـ  منطقـه مشـخص و همـان امت    یکشـورها  نسبت به مجمـوع درآمـد        کشورها
  ).محسوب شده است

 1 درصـد،  5 تا  5/2 از   ؛ازی امت 5/0 درصد،   5/2صفر تا    از( یکاریدرصد ب  
 تـا   10 از   ؛ازیـ  امت 2 درصـد،    10 تـا    5/7 از   ؛ازیـ  امت 5/1 درصد   5/7 تا   5 از   ؛ازیامت
 درصـد،  5/17 تـا    15از  ؛  ازی امت 3 درصد،   15 تا   5/12 از   ؛ازی امت 5/2 درصد،   5/12
از . ازیـ  امت5/4 درصـد،  5/22 تـا  20 از ؛ازی امت4 درصد، 20 تا5/17 از  ؛ازی امت 5/3
 30 تـا    5/27 از    و ازیـ  امت 5/5 درصد،   5/27 تا   25از  . ازی امت 5 درصد،   25 تا   5/22

  ؛)ازی امت6درصد، 
 کشـورها  از   یک ر هر ی درصد مقاد  یعنیسهم درصد،   (طول خطوط آهن     

  ؛) شده استاز محسوبی منطقه مشخص و همان امتیکشورهانسبت به مجموع 
 از  یـک ر هر ی درصـد مقـاد    یعنـ یسـهم درصـد،     (  آسـفالت  یها  راهطول   
از محسـوب   یـ  منطقه مشـخص و همـان امت       یکشورها نسبت به مجموع     کشورها

  ؛)شده است
 یکر هر   ی درصد مقاد  یعنیسهم درصد،   ( ن صد تُ  ی باال یها  یتعداد کشت  

از محسـوب   ی منطقه مشخص و همان امت     یکشورها نسبت به مجموع     کشورهااز  
  ؛)شده است
 یارهایسان نبودن مع  یک با توجه به تنوع عوامل و        کشورهاازات  ی امت ۀمحاسب
ه بـا   یـ شـور ترک  ک ،با توجه به موارد فـوق     . بوده است گر متفاوت   یدیکسنجش با   

، عربستان بـا    6/66ران با   یا  ،  بیترت  اوّل منطقه قرار گرفته و به      ۀاز در رتب  ی امت 3/93
 و  39ت بـا    ی، کو 5/39، پاکستان با    1/47، امارات با    6/49  با ین اشغال ی، فلسط 64

ازات یـ امتۀ   دامنـ  .اند  ه دوم تا هشتم قرار گرفت     یها  از در رتبه  ی امت 8/38قزاقستان با   
  .باشد یاد میار زیرها بسین متغیا  یدر بررس
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  ی اقتصادیرهایاساس متغ  برکشورها یبند رتبه: 1نمودار 
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 یعامل فرهنگ. ب

 12، بـه   ملّی کشـورها   ن قدرت یی مؤثر در تع   ی فرهنگ عوامل ۀسیقا و م  یدر بررس 
  :ر توجه شده استیمتغ

 تعـداد امـاکن     ، هـر هـزار نفـر      یازا   روزنامـه بـه    ۀ سران ،ها تعداد روزنامه  
 ۀ سـران  ، هر هـزار نفـر     یازا  و به ی سرانۀ راد  ،ونسکویشده توسط     شناخته یستیتور
 هـر   یازا   به یانه شخص ی سرانۀ را  ،نترنتیا   اربرانک ، هر هزار نفر   یازا  ون به یزیتلو

 هـر   یازا   سرانۀ تلفـن همـراه بـه       ، هر هزار نفر   یازا   سرانۀ تلفن ثابت به    ،هزار نفر 
 آمـوزش و    ۀنـ ی درصـد هز   ، آتـن  2004ک سـال    یـ  المپ یها  تعداد مدال  ،هزار نفر 

  .ا حکومتیخ کشور یطول تار و GDPپرورش از 
ر ی به سهم درصـد، درصـد مقـاد   یگ فرهنیرهایمتغ ی تمامیازهای امتۀدر محاسب (

  ).از محسوب شده استیل منطقه مشخص و همان امتک نسبت به کشورها از یک هر
 یازبنـد ی و مطلـق در امت ی نسـب ۀرها از دو نـوع محاسـب    یبا توجه به نوع متغ    

 خـود   بـه  اوّل منطقـه را      ۀ رتب ،ازی امت 1/145 با   ین اشغال یفلسط. استفاده شده است  
اد یـ ار ز ی بسـ  ی فرهنگـ  یرهای متغ یازات در بررس  ی امت ۀندام. اختصاص داده است  

 83، پاکستان با 6/89 با اسالمی ایران ی، جمهور6/132ه با ی ترکیکشورها. است
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  . دوم تا پنجم قرار دارندیها ب در رتبهیترت  به،ازی امت9/76و امارات با 

  ی فرهنگیرهایاساس متغ  برکشورها یبند رتبه: 2نمودار
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  یومتکعامل ح. ج

 6، بـه     ملّی کشـورها   ن قدرت ییر در تع  ث مؤ یومتک ح عوامل ۀسی و مقا  یدر بررس 
  :ر توجه شده استیر زیمتغ

 10 درصـد،    5از صفر تا    ( شورکت  یل جمع کتخت به   یت پا ینسبت جمع  
 20 تـا  15 از ؛ازیـ  امت8 درصـد،  15 تـا  10 از ؛ازیـ  امت9 درصد،  10 تا   5 از   ؛ازیامت

 30 از ؛ازی امت5 درصد، 30 تا 25 از ؛ازی امت6رصد،  د25 تا 20 از ؛ازی امت7درصد، 
از ی امت 2 درصد،   45 تا   40 از   ؛ازی امت 3 درصد،   40 تا   35 از   ؛ازی امت 4 درصد،   35تا  
  ؛ازی درصد، صفر امت45ش از یو ب

سـهم درصـد محاسـبه شـده و سـهم      ( کشورهار یتعداد پناهندگان به سا  
 3، 10 تـا  5 از ؛ازیـ  امت5/3، 5 تـا  2 از  ؛زایـ  امت 4،  2 تا   1 از   ؛ازی امت 5/4،  1صفر تا   

 از  ؛ازی امت 1،  25 تا   20 از   ؛ازی امت 5/1،  20 تا   15 از   ؛ازی امت 5/2،  15 تا   10 از   ؛ازیامت
  ؛ازی صفر امت30ش از یاز و بی امت5/0، 30 تا 25

  ؛)ازی امت1شور، ک هر انتخابات در هر یبرا( تعداد انتخابات 
  ؛)یاز منفی امت1شور، کا در هر ودتک هر یبرا( ودتاهاکتعداد  
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 ؛ازیـ  امت1، 1کمتـر از عـدد   ( یو نـژاد   یاساس نسبت قـوم   بر ملّی   انسجام 
ـ  امت2، 2 تـا  5/1 از  ؛ازیـ  امت 1،  5/1 تـا    1 از   ؛ازی، صفر امت  1معادل    3، 5 تـا  2 از ؛ازی

 تـا   20از  ؛  ازیـ  امت 6،  20 تا   15 از   ؛ازی امت 5،  15 تا   10 از   ؛ازی امت 4،  10 تا   5 از   ؛ازیامت
  ؛ازی امت10، 35ش از یاز و بی امت9، 35 تا 30 از ؛ازی امت8، 30 تا 25 از ؛ازی امت7، 25

، 1 معـادل  ؛ازیـ  امت-1، 1کمتر از عدد  (ینیاساس نسبت د   بر ملّی   انسجام 
 5 از   ؛ازیـ  امت 3،  5 تا   2 از   ؛ازی امت 2،  2 تا   5/1 از   ؛ازی امت 1،  5/1 تا   1 از   ؛ازیصفر امت 

 7،  25 تـا    20از  ؛  ازیـ  امت 6،  20 تـا    15 از   ؛ازیـ  امت 5،  15 تـا    10از  ؛  ازی امت 4،  10تا  
  ؛ازی امت10، 35ش از یاز و بی امت9، 35 تا 30 از ؛ازی امت8، 30 تا 25 از ؛ازیامت

 و مطلـق در     ی نسـب  ۀز از دو نـوع محاسـب      یـ  ن یومتک ح یرهای متغ یدر بررس 
. سـت یاد ن ی ز یومتکح یرهایازات در متغ  ی امت ۀدامن.  استفاده شده است   یازبندیامت

، 24 بـا    اسـالمی ایـران    ی اوّل منطقـه و جمهـور      ۀاز رتبـ  ی امت 5/28کشور اردن با    
 دوم تـا    یهـا   از، در رتبـه   یـ  امت 23 و ارمنستان با     5/23ه با   ی، ترک 6/23ازبکستان با   

  .پنجم قرار دارند

  ی حکومتیرهایاساس متغ  برکشورها یبند رتبه: 3نمودار
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  ینیعامل سرزم. د
، بـه    ملّی کشورها  ن قدرت یی مؤثر در تع   ینی سرزم یرهایسه متغ ی و مقا  یدر بررس 

  :ر توجه شده استیر زی متغ11
 نسـبت   کشورها از   یک درصد مساحت هر     یعنیسهم درصد،   ( مساحت 

  ؛)از محسوب شده استیل منطقه مشخص و همان امتکبه مساحت 
 از  ؛ازی امت 9،   نفر 20 تا   10 از   ؛ازیامت10 نفر،   10ر  یز( تی جمع یم نسب کترا 

 50 از   ؛ازی امت 6 نفر،   50 تا   40 از   ؛ازی امت 7 نفر،   40 تا   30 از   ؛ازی امت 8 نفر،   30 تا 20
 تا  80 از   ؛ازی امت 3 نفر،   80 تا   70 از   ؛ازی امت 4 نفر،   70 تا   60 از   ؛ازی امت 5 نفر،   60تا  
  ؛)ازی نفر، صفر امت100ش از یاز و بیامت1، نفر، 100 تا 90 از ؛ازی امت2 نفر، 90

 یک  هر یزان بارندگ ی درصد م  یعنیسهم درصد،   ( انهی سال یزان بارندگ یم 
 مشـخص و همـان      ، منطقـه  یکشـورها ل  کـ  یزان بارندگ ی نسبت به م   کشورهااز  
  ؛)از محسوب شده استیامت

  ؛) مالک قرار گرفته استهعدد سران( سرانۀ منابع آب 
 یعنـ ی سـهم درصـد،    (؛) از کل جهان   یدرصد( ر نفت و گاز   یزان ذخا یم 
 قاره  یکشورهار  یل ذخا کزان  ی نسبت به م   کشورها از   یکر هر   یزان ذخا یدرصد م 

  ؛)از محسوب شده استیمشخص و همان امت
 از  یـک د هـر    یزان تول ی درصد م  یعنیسهم درصد،   ( ید برق آب  یزان تول یم 
از یـ  قـاره مشـخص و همـان امت        یکشـورها د  یـ ل تول کـ زان  ی نسبت به م   کشورها

  ؛)محسوب شده است
  ؛)از محاسبه شده استیعنوان امت تعداد مطلق معادن، به(  کیادن استراتژمع 
 از  یک هر   ییای در ی درصد مرزها  یعنیسهم درصد،   ( ی آب یطول مرزها  
 منطقه مشخص و همـان      یکشورها ییای در یل مرزها کزان  ی نسبت به م   کشورها

  ؛)از محسوب شده استیامت
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 یهـا   درصد بنادر و فرودگاه    یعنیسهم درصد،   ( ها تعداد بنادر و فرودگاه    
 منطقـه   یکشـورها  یهـا  ل بنادر و فرودگـاه    کزان  ی نسبت به م   کشورها از   یکهر  

  ؛)از محسوب شده استیمشخص و همان امت
 یکشـورها  ؛ازیـ  امت 5 یطـ یجـور و مح    و  جمع یکشورها( نیل سرزم کش 

 2ر  دا  دنبالـه  یکشـورها  ؛ازی امت 3ل  ی طو یکشورها ؛ازی امت 4ا فشرده   یجور   و جمع
  ؛)ازی امت1پاره   پارهیکشورهااز و یامت

، یالملل  بین یها  ، مجاورت با تنگه   ی سواحل طوالن  داشتن( یت نسب یموقع 
 یکشورها ؛ازی امت 6ک  ی استراتژ ۀ عقب ی و دارا  یتیت ترانز یگان، موقع یتعدد همسا 

گان و  ی، تعـدد همسـا    یالمللـ   بـین  یهـا   ، مجاورت با تنگه   ی سواحل طوالن  یدارا
، یالملل  بین یها  تنگه دور از  سواحل،   بدون یکشورها ؛ازی امت 5 یتیانزت تر یموقع

  ).ازی امت1 کی و محصور در خشیتیت ترانزیموقعفاقد  و هیهمسا مک
شـور قزاقسـتان بـا      ک فـوق،    یرهای و مطلق متغ   یر نسب ی داشتن مقاد  ردرنظبا  

 و  3/97، عربستان با    6/98ران با   یا ی اسالم یاز رتبۀ نخست و جمهور    ی امت 5/103
 ۀ دامنـ  .انـد   ه اختصـاص داد   خـود   بـه هارم را   چ دوم تا    یها  از رتبه ی امت 87ه با   یترک
  .استد یز شـدی نینی سـرزمیرهایازات در متغیامت
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  ینی سرزمیرهایاساس متغ  برکشورها یبند رتبه: 4نمودار
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  ورانهاو فنّ یعامل علم  . ه
،  ملّی کشورها  ن قدرت یی تع  مؤثر در  ۀوراناو فنّ    ی علم عوامل ۀسی و مقا  یر بررس د

  :ر توجه شده استیر زی متغ8به 
 درصـد   یعنـ یسهم درصـد،    ( ی و مؤسسات آموزش عال    ها  دانشگاهتعداد   
 منطقـه مشـخص و    یکشـورها ل  کـ  یها  دانشگاهشور نسبت به    ک هر یها  دانشگاه
  ؛)از محسوب شده استیهمان امت
شور نسـبت   ک ان هر ی درصد دانشجو  یعنیسهم درصد،   ( انیتعداد دانشجو  

  ؛)از محسوب شده استی منطقه مشخص و همان امتیکشورهال کان یبه دانشجو
  ؛) مجله1000 حداکثر تا ؛از ی امت1 مجله، 50هر ( ی علمیها تعداد مجله 
 یعنـ یسـهم درصـد،   ( ق و توسعهیتحق مشغول به امر     یها نیتعداد تکنس  

 منطقـه   یهاکشـور ل  کـ  یهـا  نیشور نسـبت بـه تکنسـ      ک  هر یها نیدرصد تکنس 
  ؛)از محسوب شده استیمشخص و همان امت

  ؛) مقاله2000 حداکثر تا ؛از ی امت1 مقاله، 50هر (ی تعداد مقاالت علم 



 179     ای وزن ژئوپلیتیکی و نظام قدرت منطقه     _________________________________

 ؛از یـ  امت1، 1/0هـر ( ید ناخالص داخلیلق و توسعه از تو   ی تحق یها نهیهز 
  ؛)2حداکثر تا 

  ؛)جلد 5000 حداکثر تا ؛از ی امت1 جلد، 100هر (  ی علمیها تابکتعداد  
  ؛)ازی امت20( یساز یک غنی به تکندستیابی 

 3/159با   هیشور ترک ک فوق،   یرهای و مطلق متغ   یر نسب یبا درنظر داشتن مقاد   
ن ی دوم و فلسـط    ۀاز رتبـ  یـ  امت 134ران با   یا   ی اسالم یاز رتبۀ نخست، جمهور   یامت

زات در  ای امت ۀدامن.  اختصاص داده اند   خود  به سوم را    ۀاز رتب ی امت 5/125 با   یاشغال
  .استد یورانه شداو فنّ  ی علمیرهایمتغ

  ی علمیرهایاساس متغ  برکشورها یبند رتبه: 5نمودار
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  یعامل اجتماع. و

 12، بـه     ملّی کشورها  ن قدرت یی مؤثر در تع   ی اجتماع عوامل ۀسی و مقا  یدر بررس 
  :ر توجه شده استیر زیمتغ

 رهاکشـو  از   یـک ت هر یـ  درصد جمع  یعنی درصد،   همس( تیتعداد جمع  
  ؛)از محسوب شده استیمشخص و همان امتمنطقه ل کت ینسبت به جمع
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 از  یکت هر ی درصد جمع  یعنی درصد،   همس (2025ت سال   ی جمع ینیب  شیپ 
  ؛)از محسوب شده استیمشخص و همان امتمنطقه ل کت ی نسبت به جمعکشورها
 از  یـک  هـر    ید بـه زنـدگ    یـ  درصد ام  یعنی درصد،   سهم( ید به زندگ  یام 
مشخص و همان   منطقه  ل  ک ید به زندگ  ی ام یسبت به مجموع درصدها    ن کشورها

  ؛)از محسوب شده استیامت
 ر هر یم و  درصد مرگ  یعنیدرصد،  سهم  (ر پنج سال    یکودکان ز ر  یم و مرگ 

ن صـفر تـا     یمشخص و ب  منطقه  ل  ک ی نسبت به مجموع درصدها    کشورها از   یک
ـ   ازیـ  امت 1،  10 تـا    9 و ازی امت 9 ،2  تا 1؛ از   ازی امت 3 ،1 از یـ امت ، صـفر 10ش از   ی و ب

  ؛)محسوب شده است
 یعنـ ی درصـد،    سـهم ( ی و بهداشت  آب سالم ت برخوردار از    یجمعدرصد   

از محسـوب   یـ مشخص و همان امت   منطقه  ل  ک نسبت به    کشورها از   یکدرصد هر 
  ؛)شده است

 یعنـ یدرصـد،   سـهم   ( یبهداشـت خـدمات   ت برخـوردار از     یدرصد جمع  
از محسـوب   یمشخص و همان امت   منطقه  ل  که   نسبت ب  کشورها از   یک درصد هر 
  ؛)شده است

 از  یک  درصد هر  یعنیدرصد،  سهم  ( ک پزش  افراد برخوردار از هر    تعداد 
ـ    منطقه  ل  ک ی نسبت به مجموع درصدها    کشورها  3 ،1ن صـفر تـا      یمشـخص و ب

محسـوب  از یامت ، صفر10ش از ی و بازی امت1، 10 تا 9 از وی امت9 ،2  تا1؛ از  ازیامت
  ؛)شده است

 یعنـ یدرصـد،   سـهم    (یمارسـتان یک تخـت ب   یـ  افراد برخوردار از     تعداد 
مشـخص و   منطقـه   ل  کـ  ی نسبت به مجموع درصدها    کشورها از   یک درصد هر 

ـ   ازیـ  امت 1،  10 تـا    9 از و یـ  امت 9 ،2  تا 1؛ از   ازی امت 3 ،1ن صفر تا    یب ، 10ش از   ی و ب
  ؛)محسوب شده استاز یامت صفر
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 کشـورها  از   یـک  درصـد هر   یعنـ ی،  درصـد سهم  ( بهداشتنه  یسرانۀ هز  
  ؛)محسوب شده استاز ی امت20منطقه و حداکثر تا ل کنسبت به 
 درصـد   یعنـ یدرصـد،   سـهم   (ر مـادران هنگـام تولـد فرزنـدان          یم  و  مرگ 

مشخص و  منطقه  ل  ک ی نسبت به مجموع درصدها    کشورها از   یک ر هر یم  و  مرگ
ـ   ازیـ  امت 1،  10 تـا    9 از و یـ  امت 9 ،2  تا 1؛ از   ازی امت 3 ،1ن صفر تا    یب ، 10ش از   ی و ب

  ؛)محسوب شده استاز یامت صفر
 درصـد باسـوادان     یعنـ یدرصـد،   سـهم   (  سال به باال   15نرخ سواد افراد     

از محسوب  یمشخص و همان امت   منطقه  ل  ک نسبت به باسوادان     کشورها از   یکهر
  ؛)شده است

 از  یک  هر ۀ درصد رتب  یعنیدرصد،  سهم  ( ی انسان ۀتوسعدر شاخص   رتبه   
 .انـد   شدهوس محاسبه   کطور مع  همشخص و ب  منطقه  ل  ک نسبت به مجموع     ورهاکش

 ؛)ازی امت1، 8 تا 7ن یاز و بی امت7، 2 تا 1 ؛ازی امت8، 1 صفر تا ی دارایکشورها
 1/88بـا  پاکسـتان  شـور ک فوق، یرهای و مطلق متغ یر نسـب ی مقاد توجه به با  

 بـا امـارات   ،  4/80با  ه  یترک،  88 ین اشغال یفلسط یکشورها رتبۀ نخست و     ؛ازیامت
 دوم یهـا  از در رتبـه ی امت2/72 و عربستان با 75 با اسالمی ایران  ی، جمهور 9/75

  .اند هتا ششم قرار گرفت
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  ی اجتماعیرهایاساس متغ  برکشورها یبند رتبه: 6نمودار
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  یعامل نظام. ز

ـ  ملّـی کشـورها   ن قدرت ییرگذار در تع  یتأث   ی نظام عوامل ۀسی و مقا  یدر بررس   ه، ب
  :ر توجه شده استیر زی متغ10

 ی نظـام یروهـا ی درصد تعداد نیعنی درصد،  سهم(  ی نظام یروهایتعداد ن  
از یـ مشخص و همـان امت     ۀ منطق یکشورها یروهای نسبت به ن   کشورها از   یک هر  

  ؛)محسوب شده است
 درصـد   یعنـ ی درصـد،    سـهم ( تیـ  مسلّح به جمع   یروهاینسبت تعداد ن   

 یکشـورها  یروهـا ی به نسـبت تعـداد ن      کشورهااز   یک هر یروهاینسبت تعداد ن  
  ؛)از محسوب شده استیمشخص و همان امتمنطقه 

 درصـد   یعنـ ی درصـد،    سـهم ( یاز مجموع جهان    ی نظام یها  نهیدرصد هز  
از ی مشخص و همان امت    یمجموع جهان  نسبت به    کشورها از   یک  هر ۀسهم بودج 

  ؛)محسوب شده است
  هـر  ی دفاع ۀ درصد سرانۀ بودج   یعنی درصد،   سهم( یسرانۀ بودجه دفاع   
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از؛ از  یـ  امت 1،  1ر  ی ز مشخص و  منطقه   یکشورها نسبت به سرانۀ     کشورها از   یک
 12،  20 تـا    15از و از    یـ  امت 11،  15 تـا    10از از   ی امت 3،  3 تا   2از؛ از   ی امت 2،  2 تا   1
 ؛)از محسوب شده استیامت

 یروهـا ی درصـد تعـداد ن     یعنی درصد،   سهم (یی هوا یرویتعداد پرسنل ن   
مشخص و همـان     منطقه   یکشورها یروهای نسبت به ن   کشورها از   یک هر ییهوا
  ؛)از محسوب شده استیامت

 یروهـا ی درصـد تعـداد ن  یعنی درصد، سهم (ییای دریرویتعداد پرسنل ن   
مشخص و همان    منطقه   یکشورها یروهای نسبت به ن   کشورها از   یک هر ییایدر
  ؛)از محسوب شده استیامت

 یک  هر یماهای درصد هواپ  یعنی درصد،   سهم( ی جنگ یماهایتعداد هواپ  
از یـ مشـخص و همـان امت    منطقـه    یکشـورها  یماهـا ی نسبت بـه هواپ    کشورهااز  

  ؛)محسوب شده است
 کشـورها  از   یـک  هر ی درصـد بالگردهـا    یعنی درصد،   سهم( تعداد بالگردها  

 ؛)از محسوب شده استیمشخص و همان امت منطقه یکشورها ینسبت به بالگردها
 از یـک  هری درصد شـناورها   یعنی درصد،   سهم(  ی رزم یعداد شناورها ت 
از محسـوب   یمشخص و همان امت    منطقه   یکشورها ی نسبت به شناورها   کشورها

 ؛)شده است
  )ازی امت10 (یا قدرت هسته 
از، یـ امت 6/142با  ه  یترکشور  کرها،  یمتغن  یا و مطلق    یر نسب یمقادتوجه به   با  

 ،3/103بـا    پاکستان   ،7/103  با اسالمی ایران  یجمهور یکشورهارتبۀ نخست و    
 دوم  یها  از در رتبه  یامت 6/63ه با   ی و سور  89 با، عربستان   103با   ین اشغال یفلسط

  .استد یار شدیبس  ی نظامیرهایازات در متغی امتۀدامن. م قرار دارندششتا 
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  ی نظامیرهایاساس متغ  برکشورها یبند رتبه: 7نمودار
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  یعوامل فرامرز. ح
،  ملّی کشورها  ن قدرت ییرگذار در تع  ی تأث ی فرامرز یرهای متغ ۀسی و مقا  ی بررس در
  :ر توجه شده استیر زی متغ5به 

 یعنـ یسهم درصـد،    ( یالملل  بین یها ونی و کنوانس  ها  انت در سازم  یعضو 
از ی منطقه مشخص و همان امت     یکشورها نسبت به کل     کشورها از   یکدرصد هر   

  ؛)محسوب شده است
سـهم درصـد،    ( قـه در سـال    یحسـب دق    به خارج از کشور بر     زان تلفن یم 

 منطقه مشخص و همـان  یکشورها نسبت به کل کشورها از یک درصد هر   یعنی
  ؛)از محسوب شده استیامت

 کشورها از   یک درصد هر    یعنیسهم درصد،   ( ماها به هزار  یتعداد پرواز هواپ   
  ؛) استاز محسوب شدهی منطقه مشخص و همان امتیکشورهانسبت به کل 

 درصد  یعنیسهم درصد،   ( هزار نفر  یازا   واردشده به  یها ستیتعداد تور  
از یـ  منطقـه مشـخص و همـان امت        یکشـورها  نسبت بـه کـل       کشورها از   یکهر  

  ؛)محسوب شده است
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سهم درصد،  (  هر هزار نفر   یازا  ک سال به  یشده در    تعداد مسافران خارج   
 منطقـه مشـخص و      یاکشـوره  نسـبت بـه کـل        کشورها از   یک درصد هر    یعنی

، صـفر  10ش از ی و ب1، 10 تا 9، 2 تا 1از؛ ی امت 10درصد،  1ر  ی ز ی دارا یکشورها
  ).اند کردهاز را کسب یامت

 ؛ازیامت 9/61 باه  یترکشـور  ک فوق،   یرهای و مطلق متغ   یر نسـب ی مقاد توجه به با  
اسـالمی   یجمهـور ،  9/49بـا    عربسـتان    ،3/54 باامارات   یکشورهارتبۀ نخست و    

  .اند ه قرار گرفتپنجم دوم تا یها از در رتبهی امت6/24 و قزاقستان با 31 با رانای

  اساس متغیرهای نظامی بندی کشورها بر رتبه: 8نمودار

 مولد ۀگان هشتاساس عوامل  برا ی آسیمنطقۀ جنوب غرب یکشورها یبند رتبه
  یقدرت ملّ

 6/780ا  ه ب یترکر  شوک دهد  می نشان   گانه  هشتاساس جداول     ق بر ی تحق یها  یافته
ورانـه،  او فنّ    ی، علم ینی، سرزم یاسی، س ی، فرهنگ یاز از مجموع عوامل اقتصاد    یامت

شـور  ک 23 انیـ را در م ملّـی  زان قـدرت ین می، باالتری و نظامی، فرامرز یاجتماع
رتبـه   یو فرامرز  ی نظام،ی، علمیعوامل اقتصاداز لحاظ شور کن یا   .دندارمنطقه  
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 و از    سوم ۀ رتب یعوامل اجتماع از لحاظ    ، دوم ۀرتب یرهنگفعوامل  از لحاظ   اوّل،  
.  اختصـاص داده اسـت     خـود   بـه را   رتبۀ چهارم    ینی و سرزم  یاسیلحاظ عوامل س  

 خـود   بـه منطقـه   از رتبـۀ دوم را در سـطح         یـ  امت 5/622با   اسالمی ایران  یجمهور
 و  ی، علم ینی، سرزم ی، اقتصاد یدر عوامل نظام  که    یطور  به. اختصاص داده است  

چهـارم   ۀتب ر یامرز در عوامل فر   ،ومس ۀرتب یفرهنگ، در عوامل    مود ۀرتب یاسیس
 ین اشغال یفلسط.  اختصاص داده است   خود  بهرا   رتبۀ پنجم    یو در عوامل اجتماع   

عربسـتان   یکشورها. قرار گرفته است  منطقه   سوم   ۀاز در رتب  یامت 8/573سب  ک با
ـ   ا و   384 با قزاقستان   ،2/480با  پاکستان  ،  5/516 با  9/356بـا   یمارات متحده عرب
  .اند ه اختصاص دادخود به چهارم تا هفتم را یها ب رتبهیترت  به،ازیامت
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اساس   برکشورها یبند  و رتبهگانه هشتازات عوامل یمجموع امت: 2 جدول شمارۀ
  یقدرت ملّ

عامل   نام کشور  فیرد
  یاقتصاد

عامل 
  یفرهنگ

 عامل
  یاسیس

عامل 
  ینیسرزم

عامل 
  یعلم

عامل 
  یاجتماع

عامل 
  ینظام

عامل 
  جمع  یفرامرز

  780,6  9/61  6/142  4/80  3/159  87  5/23  6/132  3/93  هیترک  1
  622,5  31  7/103  75  134  6/98  24  6/89  6/66  رانیا  2
ن یفلسط  3

  573,8  4/22  103  88  5/125  7/23  5/16  1/145  6/49  یاشغال
  516,5  9/49  89  2/72  4/80  3/97  5/19  2/44  64  عربستان  4
  480,2  3/23  3/103  1/88  2/75  3/45  5/22  83  5/39  پاکستان  5
  384  6/24  9/28  5/55  1/72  5/103  5/17  1/43  8/38  قزاقستان  6
  356,9  3/54  8/34  9/75  8/14  05/38  15  9/76  1/47  امارات  7
  284,7  9/21  6/24  4/70  6/15  1/22  5/18  6/72  39  تیکو  8
  247,4  5/23  6/63  52  2/16  2/28  17  4/35  5/11  هیسور  9
  246,7  8/18  3/17  8/63  2/39  8/33  6/23  7/35  5/14  ازبکستان  10
  246,4  5/16  14  7/64  8/21  2/27  5/12  8/71  9/17  لبنان  11
  239  2/23  4/24  1/57  7/41  7/13  5/28  37  4/13  اردن  12
  227,8  1/11  5/6  4/59  9/25  4/57  14  3/42  2/11  گرجستان  13
  219,3  6/22  1/29  8/54  7/9  1/38  18  6/42  4/4  عمان  14
  212,3  1/23  5/24  3/60  9/10  1/18  11  2/45  2/19  قطر  15
  209,6  9/18  4/41  1/34  3/19  5/45  12  8/22  6/15  عراق  16
  206,6  5/22  2/24  4/64  35/9  2/10  5/14  9/47  5/13  نیبحر  17
  188,4  1/16  7/15  6/52  4/22  6/19  16  7/30  3/15  جانیآذربا  18
  176,5  10  7/12  2/60  2/17  4/22  23  2/24  75/6  ارمنستان  19
  169,3  6/18  7/7  7/53  2/13  3/27  5/18  3/19  11  ترکمنستان  20
  169,2  2/16  9/3  6/53  8/15  7/38  5/21  5/13  04/6  زستانیقرق  21
  169  6/15  2/2  9/46  5/8  2/53  22  2/19  4/1  کستانیتاج  22
  143,2  8/8  5/10  23  7/15  8/37  5/21  4/25  5/0  منی  23
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  یگانۀ مولد قدرت ملّ اساس عوامل هشت  برکشورها یبند رتبه: 9نمودار
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  گیری نتیجه و وتحلیل تجزیه. 5
ـ  تشـ ر در قالـب عوامـل ه      ی متغ 72 ۀسی، محاسبه و مقا   یا بررس ب ، ی اقتصـاد  ۀگان

  مـؤثر  یو فرامـرز  ی   نظام ،یورانه، اجتماع او فنّ   ی، علم ینی، سرزم یاسی، س یفرهنگ
ـ که قابـل    کـ   ملّـی کشـورها    زان قـدرت  ین م ییل و تع  کیدر تش  شـدن بودنـد،      یمّ

 و  ی مرکز یای مناطق آس  یکشورهااضافۀ    به( ا  ی آس یمنطقۀ جنوب غرب   یکشورها
ـ    ی و غ  ی، اقتصاد ی اجتماع یقفقاز که از لحاظ ساختارها      بـا   یره اشـتراکات فراوان

 آن در   یهـا   دادهه آمـار و      کشـور افغانسـتان کـ      یاستثنا  ن منطقه دارند و البته به     یا
زان یـ  و بـه تبـع آن م       یکیتیاساس وزن ژئـوپل     بر،  )رها موجود نبود  ی از متغ  یاریبس

چهـار  منطقـه،    در   یلـ ک طـور  ه ب ین بررس یا   اساس  بر. دندش یبند  رتبه ملّی   قدرت
  .ص استیر قابل تشخیسطح قدرت به شرح ز

ن ی فلسـط  ،اسـالمی ایـران    یه، جمهـور  یترک اوّل شامل    ۀ درج یها قدرت 
  . است400از آنها باالتر از یامته ک ، عربستان و پاکستانیاشغال

ـ      دوم شامل   ۀ   درج یها قدرت  ـ  کـ  یقزاقستان و امارات متحـده عرب ن یه ب
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 .از دارندی امت400 تا 300
ه، ازبکسـتان، لبنـان، اردن،   یت، سـور یـ کو سوم شـامل     ۀ درج یها قدرت 

  .از دارندی امت300 تا 200ن یه بکن یگرجستان، عمان، قطر، عراق و بحر
جـان، ارمنسـتان، ترکمنسـتان،      یآذربا چهـارم شـامل      ۀ درجـ  یهـا  قدرت 

  .از دارندی امت200ر یه زکمن یکستان و یزستان، تاجیقرق

  ای آسیمنطقۀ جنوب غرب سطوح چهارگانه قدرت در هرم

  
  

  ترکیه، ایران
  فلسطین اشغالی
  عربستان، پاکستان

 قزاقستان، امارات

کویت، سوریه، ازبکستان، لبنان، اردن، گرجستان، 
  عمان، قطر، عراق، بحرین

  ن، ترکمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان، یمنآذربایجان، ارمنستا
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  سطوح قدرت در منطقه

  

اسـاس مجمـوع عوامـل      بـر کشـورها  یکیتیگـاه و وزن ژئـوپل  ی جایپس از بررسـ  
از از نظـر    یامت 5/622  با کسب  اسالمی ایران  ی، مشخص شد که جمهور    گانه  هشت

ا، رتبۀ دوم را کسـب      ی آس ی کشور منطقۀ جنوب غرب    23ان  یدر م  ملّی   زان قدرت یم
ـ ق مشخص شـد کـه ا      یج تحق یاساس نتا   بر. کرده است  گـاه  یمنطقـه در جا   ران در   ی

ه دارد،  کـ  ییهـا   یهـا و توانمنـد      تیـ  با قابل  رود  میگرچه انتظار   .  قرار دارد  یمناسب
  . آورددست بهز فراتر رفته و رتبۀ اوّل منطقه را ی نیت کنونیگاه آن از وضعیجا

 ی مناسب یها  ها و فرصت    تی مز یران دارا یا    ی اسالم ی گفت جمهور  توان  می
 و  ینیشتر مربـوط بـه عوامـل سـرزم        یاست که ب  ی  کیتینۀ عوامل ثابت ژئوپل   یزم  در

ن یبنـابرا . شـود  مـی  نشـده و ن یافکـ  که به آن توجـه     ی است؛ موضوع  ییایجغراف
ها،   یریگ  میاندرکاران، درک و در تصم       دست یسو  ها از     ن فرصت یا مناسب است 

  .رندیها مورد استفاده قرار گ یها و استراتژ یساز میتصم

  ترکیه، ایران
  فلسطین اشغالی
  عربستان، پاکستان

 قزاقستان، امارات

  کویت، سوریه، ازبکستان
  لبنان، اردن، گرجستان

  عمان، قطر، عراق، بحرین

  آذربایجان، ارمنستان
  ترکمنستان، قرقیزستان

  تاجیکستان، یمن
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 ی، علمـ  ینی، سرزم یاسی، س ی در عوامل اقتصاد   ران گرچه یا    ی اسالم یجمهور
 ی از آنها فاصلۀ قابل تـوجه ی اختصاص داده و در برخخود بهرتبۀ دوم را   یو نظام   

ـ دن بـه قـدرت اوّل منطقـه در ا         ی رسـ  یبا کشور رتبۀ سوم دارد، برا      ن عوامـل راه    ی
 بـا .  رتبۀ سوم را کسب کـرده اسـت        ینۀ عوامل فرهنگ  یزم  رد. ش دارد یدر پ ی  طوالن

 با رتبۀ پـنجم، بـا تـالش        یژه عوامل اجتماع  یو   در رتبۀ چهارم و به     یعوامل فرامرز 
  .باشد یها و معضالت مترتب بر آنها مواجه م ی مرتفع نمودن کاستی برایمضاعف

  قدردانی
وزن ژئـوپلیتیکی جمهـوری     «از طرح پژوهشی بـا عنـوان        مستخرج  مقالۀ حاضر   

 کـه بـه     باشـد   مـی » وب غربـی آسـیا    ایران و مقایسۀ آن با کشورهای جنـ         اسالمی
لــذا . ســفارش صــندوق حمایــت از پژوهشــگران کشــور انجــام پذیرفتــه اســت

  .گردد های مالی قدردانی می دلیل حمایت وسیله از آن صندوق به بدین
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