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تبضید پصیطـ1397/03/22 :

تبضید زضیبفت1397/01/28 :
چکیده

قسضت هلی ثِ هدوَعهِ ای اظ تَاًهبیی ّهبی ههبزی ٍهعٌهَی می هِ ههی قهَز مهِ زض قلوهطٍ یه

ٍا هس

خغطافیبیی -ؾیبؾی ثِ ًبم مكَض ٍخَز زاضز .ؾٌدف ٍ اًساظُ میطی قسضت هلهی مكهَضّب ثهِ هٌ هَض تعیهیي
خبیگبُ مكَض زض ً بم غئَپلی ی

خْبًی ٍ هقبیؿِ قسضت مكَضّبّ ،وَاضُ اظ زغسغِ ّبی خغطافیهساى ّهبی

ؾیبؾی ،زاًكوٌساى علَم ؾیبؾی ٍ ضٍاثظ ثیي الولل ثَزُ اؾت .زض ایي تحقیه ثهب ًقهس ٍ اضظیهبثی ههسل ّهبی
پیكیي ؾٌدف قسضت هلی ،هسل خسیسی ثطای هحبؾجِ قسضت هلی اضائِ قسُ مهِ ًؿهجت ثهِ ههسل ّهبی قجهل
خبهع تط هحؿَة هی قَز .تَخِ ثط توبهی اثعبز قسضت هلی (زض قبلت ًهِ فبم َضاق ههبزی ،ؾیبؾهی ً ،هبهی،
فضبیی،فطاهطظی ،ؾطظهیٌی،اخ وبعی ،علوی ٍ فٌبٍضی ٍ فطٌّگی) ،اؾه یبزُ اظ ه غیطّهبی ه عهسز ،ه ٌهَر زض
قبلت  87ه غیط ،تبمیس ثط اؾ یبزُ اظ ه غیطّبی خسیس ٍ اؾ طاتػی

ه ٌبؾت ثب ظههبى مٌهًَی ،اؾه یبزُ اظ ضٍـ

زلیی ٍ هطاخعِ ثِ ً ط ذجطمبى زض هَضز قٌبذت ًقف ٍ اّویت ه غیطّبی هَثط ثطقسضت هلی ،اهکهبى تطؾهین
ؾبذ بض قسضت زض خْبى ثب تبمیس ثط خبیگبُ ایطاى زض ً بم غئَپلی ی

خْبًی ٍ ...اظ هعایبی ایي هسل ًؿجت ثهِ

هسل ّبی قجل اؾت .هقبلِ بضط ثب اؾ یبزُ اظ هسل هعثَضثِ ؾٌدف قسضت مكَضّبی هٌغقِ آؾهیبی خٌهَة
غطثی (هٌغقِ هَضز ً ط ؾٌس چكن اًساظ  20ؾبلِ) زض قبلت ًِ فبم َض هدعا پطزاذ ِ اؾت .ثط ایي اؾبؼ ،ضوي
هكرم مطزى ضتجِ مكَضّبی هٌغقِ اظ ً ط هیعاى قهسضت زض اثعهبز هر لهی ؾیبؾهی ،اق ههبزی ،اخ وهبعی،
ً بهی ،علوی ،ؾطظهیٌی ٍ ...ثِ هقبیؿِ تغجیقی ضتجِ خوَْضی اؾالهی ایطاى ثب مكَضّبی هصمَضزضّطمسام اظ
فبم َضّبی ًِ مبًِ ٍ ّوچٌیي زض هدوَر فبم َضّب پطزاذ ِ اؾتّ .سف اظ ایي هقبلِ ایهي اؾهت تهب ٍضهعیت
مًٌَی مكَض ایطاى اظ یث اثعبز هر لی قسضت زض هقبیؿِ ثب مكَضّبی هَضز ً ط هَضز ثطضؾی قطاض میطز تب
هیعاى فبنلِ ثب ّسف انلی ثطًبهِ چكن اًساظ (ضؾیسى ثِ خبیگبُ قسضت ثطتط هٌغقِ) هكرم قَز.
واشهگان کلیدی :ؾبذ بض قسضت ،غئَپلی ی

 ،قسضت هلیّ ،وؿبیگبى ،خوَْضی اؾالهی ایطاى.

 -1زاًكیبض خغطافیبی ؾیبؾی زاًكگبُ فطزٍؾی هكْس ،هكْس ،ایطاىًَ(.یؿٌسُ هؿئَل)
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مقدمه
قسضت هلی ثِ هدوَعِ ای اظ تَاًبیی ّبی هبزی ٍهعٌَی می ِ هی قَز مِ زض قلوطٍ
ی

ٍا س خغطافیبیی -ؾیبؾی ثِ ًبم مكَض یب زٍلت ٍخَز زاضز(مبظوی.)170 :1373 ،

هَقعیت ّط مكَض زض ً بم ثیي الوللی ٍؾلؿلِ هطاتت قسضت خْبًی ثؿ گی ثِ هیعاى قسضت
هلی آى زض ثیي مكَضّب زاضز ٍایي اهط ثط الگَی ضٍاثظ ذبضخی مكَض زض اثعبز هر لی
ؾیبؾی ،اق هبزی ،اهٌی ی ٍ...تبثیط هی مصاضز .اظ ّویي ضٍ ،ؾٌدف ٍ اًساظُ میطی قسضت
هلی مكَضّب ثِ هٌ َض تعییي خبیگبُ مكَض زض ً بم غئَپلی ی

خْبًی ٍ هقبیؿِ قسضت

مكَضّبّ ،وَاضُ اظ زغسغِ ّبی خغطافیساى ّبی ؾیبؾی ،زاًكوٌساى علَم ؾیبؾی ٍ ضٍاثظ
ثیي الولل هحؿَة قسُ ٍ ثطای اًساظُ میطی قسضت مكَضّب زض توبهی زٍضاى ثعس اظ
خٌگ ،ثِ ٍیػُ زض زِّ ّبی  70 ٍ60هیالزی تالـ ّبی ه عسزی نَضت مطف ِ اؾت
) .(Tellis, & Others ,2000: 12زض چبضچَة ایي تالـ ّب نب ت ً طاى ٍ
ه رههیي ضق ِ ّبی هر لی ثطای تعییي هَقعیت مكَضّب زض ؾیؿ ن خْبًی ٍ هقبیؿِ آًْب
ثب یکسیگط ثِ اثسار ضٍـ ّب ٍ الگَّبی ت
اًس مِ ّوِ آًْب اظ هٌ ط ی

ه غیطُ ٍ چٌس ه غیطُ هحسٍز هجبزضت ٍضظیسُ

یب چٌس ه غیط یب ثعس هحسٍز مكَضّبی خْبى ضا ضتجِ ثٌسی ٍ

هقبیؿِ مطزُ اًس ٍلی ّیچگبُ هٌعکؽ مٌٌسُ قسضت هلی خبهع ٍ فطامیط مكَضّب ًجَزُ
اًس( بفظ ًیب .)284 : 1385 ،اظ خولِ ایي تالـ ّب هی تَاى ثِ هسل ّبی اضائِ قسُ تَؾظ
ملییَضز خطهي) (Muir, 1975 :149فَمؽ(پطؾکبت ،)53 :1352 ،ضیچبضز هَیط
) ٍ (Muir, 1975:150ؾَئل مَّي) (Cohen, 1994 :48اقبضُ مطز .خسٍل
ظیط(خسٍل )1هْو طیي هسل ّبی چٌس ه غیطُ قسضت ضا ًكبى هی زّس:
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جدول . 1مدل های چند متغیره سنجش قدرت ملی

هٌجع :ظضقبًی146 :1385 ،

اظ ؾَی زیگط ثطذی اظ نب ت ً طاى اظ خولِ آیٌیؽ مالزٍ ،یلیبم تبهپؿَى) Tellis,
 (2000: 33میٌعلی زیَؼ ٍ ملس اق بیي) (Goldstein,1999 :59اظ قبذم ّبی
ت

ه غیطُ هحسٍز ً یط زضآهس ؾطاًِ ،تَلیس ًبذبلم هلی ،تعساز ًیطٍی ً بهیّ ،عیٌِ

ً بهی ،ؾغح تکٌَلَغِی ٍ ً بیط آى ثِ عٌَاى ًوبز ٍ ًوبیكگط ؾغح قسضت هلی مكَضّب
اؾ یبزُ مطزُ اًسمِ ایي ضٍیکطز ًیع قبزض ثِ اًعکبؼ توبهی قبثلیت ّب ٍ تَاًبیی ّبی ی
هلت یب مكَض ٍ هقبیؿِ آى ثب زیگطاى ًوی ثبقس) .(Kadera, 2004: 32خسٍل  ،2ثطذی
اظ هْو طیي ه غیطّب ٍ قبذم ّبی ثکبض ضف ِ زض ضٍیکطز ت
ًكبى هی زّس.

ه غیطُ ؾٌدف قسضت هلی ضا
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جدول « :2الگوهای تک متغیره سنجش قدرت ملی»

خسٍل اظ ًگبضًسُ

اؾبؾب اًساظُ میطی قسضت هلی مكَضّب ثب هكکالت ٍ هَاًع ه عسزی ضٍثطٍ اؾت .اظ
خولِ هی تَاى ثِ مییی ثَزى ثطذی عَاهل ٍ ه غیطّبی قسضت ٍ ًیع عسم تدبًؽ آًْب اقبضُ
مطز مِ اظ هَاًع انلی اًساظُ میطی ٍ ثطآٍضز قسضت هلی مكَضّب ٍ انَال زؾ یبثی ثِ هسل
موّی اًساظُ میطی آى هحؿَة هی قَز .ثِ ّویي زلیل ایي هَضَر ثِ نَضت ی

هكکل

عوَهی زض خْبى ّوچٌبى ثبقی هبًسُ اؾت( بفظ ًیب .)284 :1385 ،چٌبًکِ پی ط تیلَضاظ
خغطافیساًبى ؾیبؾی ،اضائِ ی

هسل خبهع هحبؾجِ قسضت هلی ضا ل ی

هعضل هْن زض

خغطافیبی ؾیبؾی زاًؿ ِ اؾت).(Taylor,1993 :29
ایي هقبلِ مِ ثطمطف ِ اظ ضؾبلِ زم طی ًگبضًسُ زض زاًكگبُ تطثیت هسضؼ ثب هَضَر
«اضظیبثی عَاهل ٍ ه غیطّبی هَثط ثط قسضت هلی ٍ عطا ی هسل ؾٌدف قسضت هلی مكَضّب»
هی ثبقس ،تالـ زاضز تب ثب اؾ یبزُ اظ هسل عطا ی قسُ زض قبلت ایي ضؾبلِ ،ثِ هقبیؿِ قسضت
خوَْضی اؾالهی ایطاى ثب مكَضّبی آؾیبی خٌَة غطثی مِ عج ثطًبهِ چكن اًساظ 20
ؾبلِ ً بم مكَضّبی ّسف هحؿَة هی قًَس ثپطزاظز .ثط ایي اؾبؼ ،ضوي تطؾین ؾبذ بض
قسضت زض اثعبز ًِ مبًِ قسضت قبهل اق هبزی ،ؾیبؾی ً ،بهی ،ؾطظهیٌی ،علوی ،اخ وبعی،
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فطٌّگی ،فطاهطظی ٍ فضبیی ثِ ثطضؾی تغجیقی ضتجِ خوَْضی اؾالهی ایطاى ثب مكَضّبی
هعثَض پطزاذ ِ قسُ اؾت تب عالٍُ ثط هكرم قسى ٍضعیت مًٌَی مكَض اظ یث اثعبز
هر لی قسضت زض هقبیؿِ ثب مكَضّبی هَضز ً ط ؾٌس چكن اًساظ ،هیعاى فبنلِ مكَض تب
ضؾیسى ثِ ّسف انلی ثطًبهِ چكن اًساظ (ضؾیسى ثِ خبیگبُ قسضت ثطتط هٌغقِ) هكرم
قَز .اظ ایي ضٍزض اث سا ؾبذ بض قسضت زض ّط مسام اظ ًِ فبم َض هصمَض هَضز ثطضؾی قطاض
هی میطز ٍ زض ًْبیت ثِ تطؾین ؾبذ بض قسضت ثط اؾبؼ هیعاى قسضت هلی مكَضّبی هٌغقِ
اقسام هی مطزز.
عج ؾٌس چكن اًساظ خوَْضی اؾالهی ایطاى زض ّ 1404دطی قوؿی ،ایطاى ثبیؿ ی ثِ
قسضت اٍل هٌغقِ ،مِ زض ؾٌس اظ آى ثِ ًبم هٌغقِ آؾیبی خٌَة غطثی ًبم ثطزُ قسُ اؾت
تجسیل قَز(ؾٌس چكن اًساظ  20ؾبلِ ً بم) .هٌغقِ آؾیبی خٌَة غطثی ذَز اظ چٌسیي ظیط
ؾیؿ ن قبهل ذبٍضهیبًِ،ذلیح فبضؼ ،آؾیبی هطمعی ،قیقبظ ٍ ظیط ؾیؿ ن قجِ قبضُ تكکیل
قسُ اؾت(ضضبیی .)122 :1384 ،ثط ایي اؾبؼ زض ایي هقبلِ ؾبذ بض قسضت زض  23مكَض
قعاقؿ بى ،قطقیعؾ بى ،تبخیکؿ بى ،اظثکؿ بى ،تطموٌؿ بى پبمؿ بى ،خوَْضی اؾالهی
ایطاى،آشضثبیدبى ،اضهٌؿ بى ،مطخؿ بى ،تطمیِ ،ؾَضیِ ،لجٌبى ،عطاق،اضزى ،فلؿغیي اقغبلی،
عطثؿ بى ،مَیت ،ثحطیي ،قغط ،اهبضات ه حسُ عطثی ،عوبى ٍ یوي هَضز ثطضؾی قطاض هی
میطز.
ًک ِ الظم ثِ شمط ایٌکِ آهبضّبی هَضز اؾ یبزُ زض هَضز ه غیطّبی هر لی اظ هٌبثع هع جط
ثیي الوللی ً یط ثبً

خْبًی ،یًَؿکَ ٍ  ...اذص قسُ اؾت ٍ زض ثیك ط هَاضز ایي آهبضّب

هطثَط ثِ ؾبل 2003تب  2005ثَزُ ٍ ٍضعیت مًٌَی مكَضّب هَضز اضظیبثی قطاض مطف ِ
اؾت ،اظ ایي ضٍ ثِ عٌَاى هثبل امط چِ زض هَضز فبم َض ً بهی مكَض عطاق تب چٌس ؾبل قجل
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خعء قسضت ّبی ثطتط ً بهی هٌغقِ هحؿَة هی قسُ اهب ثب تَخِ ثِ ٍضع مًٌَی ایي
مكَض(اقغبل قسُ ٍ فبقس ؾیؿ ن ّبی ً بهی اهٌی ی) ،زض بل بضط ایي مكَض زض فبم َض
ً بهی زض ضزُ ّبی پبئیي تط قطاض مطف ِ اؾت.
روش تحقیق
ضٍـ ملی تحقی تَنییی ˚ تحلیلی اؾت .ضوي ایٌکِ زض مطزآٍضی اعالعبت اظ زٍ
ضٍـ هغبلعِ م بثربًِ ای ٍ هغبلعِ هیساًی اؾ یبزُ قسُ اؾت .ثسیي تطتیت زض هغبلعِ
م بثربًِ ای ثب هطاخعِ ثِ م ت ،هدالت ،ؾبلٌبهِ ّبی آهبضی ؾبظهبى ّبی ثیي الوللی ً یط
ثبً

خْبًی ،یًَؿکَ ٍ ّوچٌیي هطاخعِ ثِ ؾبیت ّبی ایٌ طً ی هطتجظ ثب هَضَر

اعالعبت هَضز ًیبظ مطز آٍضی قس .زض هغبلعِ هیساًی ًیع ثط هجٌبی ضٍـ زلیی ،اقسام ثِ
تسٍیي پطؾكٌبهِ ای خْت مطزآٍضی ً طات ذجطمبى مِ قبهل اؾبتیس زاًكگبّْب زض
مطایف ّبی هر لی ه ٌبؾت ثب ًَر فبم َض ّب ثَزًس قسُ اؾت .ثطای تدعیِ ٍ تحلیل
اعالعبت اظ ضٍـ ّبی آهبضی تَنییی ٍ اؾ ٌجبعی ثب مو

ًطم افعاض ّبی آهبضی

) (Sas)ٍ (SPSSثط ؿت ضطٍضت اؾ یبزُ قسُ اؾت.
ضٍـ مبض زض عطا ی هسل ًیع ثِ عَض هر هط ثسیي قطح اؾت:
زض هط لِ اٍل  28هسل ً طی زض هَضز عٌبنط قسضت هَضز اضظیبثی قطاض مطف ِ ٍ هسل ًِ
فبم َضی ظیط ثِ عٌَاى هجٌبی عطا ی هسل ؾٌدف قسضت هلی اً ربة قس.
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هٌجع ( :بفظ ًیب)270-73 : 1385 ،

زض هط لِ زٍم ثب هطاخعِ ثِ هٌبثع هر لی  280ه غیط ٍ قبذم زض اثعبز هر لی ؾیبؾی،
اق هبزی ً ،بهی ٍ...مطزآٍضی قس .ه غیطّبی هَضز ً ط ثب تَخِ ثِ زٍ هالک ٍخَز زازُ
ّبی خْبًكوَل ٍ موی ثَزى ه غیطّب هَضز غطثبل مطی قطاض مطفت ،زضً یدِ  130ه غیط
صف ٍ  150ه غیط ثبقی هبًس 150 .ه غیط زض قبلت هسل ً طی ًِ فبم َضی فَق زؾ ِ ثٌسی
قسًس.زض هط لِ ثعس خْت اؾ یبزُ اظ ً ط ذجطمبى زض هَضز قٌبذت اّویت ٍ هیعاى تبثیط
ه غیطّب ثط قسضت هلی پطؾكٌبهِ ای تٌ ین ٍ زض اذ یبض ً 50یط اظ اؾبتیس ضق ِ ّبی هر لی
اق هبز ،خغطافیب ،علَم ؾیبؾی ،ضٍاثظ ثیي الولل ،خغطافیبی ؾیبؾی ،علَم اخ وبعی ٍ...قطاض
مطفت .ثب اؾ یبزُ اظ ضٍـ تحلیل عبهلی) (Factor Analysisزازُ ّبی خوع آٍضی
قسُ اظ پطؾكٌبهِ ّب هَضز تدعیِ تحلیل قطاض مطفت ٍ  87ه غیطی مِ اظ ً ط ذجطمبى تبثیط
ثیك طی ثط قسضت هلی زاق ٌس اظ عطی ضٍـ تحلیل عبهلی قٌبؾبیی ٍ اً ربة قسًس
)خبًؿَى .) 54 :1378،عطا ی هسل اٍلیِ ؾٌدف قسضت هلی ثب اؾ یبزُ اظ ضٍـ هبتطیؿی
نَضت مطفت .زض ایي ضٍـ ،اظ خساٍل زٍ ثعسی اؾ یبزُ هی قَز مِ زض ی

ثعس آى ًبم

مكَضّبی هؿ قل خْبى ٍ زض ثعس زیگط خسٍل عٌبٍیي قبذم ّب ٍ ه غیطّب زضج هی
قَز.ؾپؽ هقبزیط هطثَط ثِ ذبًِ ّبی خسٍل زض آى قطاض زازُ قسُ ٍ ًْبی ب اضقبم ثب یکسیگط
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خوع خجطی قسُ ٍ هیعاى قسضت هلی مكَضّب هكرم قس( بفظ ًیب .)301 : 1385 ،ثط
اؾبؼ ضٍـ هبتطیؿی اعالعبت هطثَط ثِ مكَضّب زض ضزیی ٍ هقبزیط هطثَط ثِ  87ه غیط
زض ؾ َى هبتطیؽ هصمَض زضج قس .زض هط لِ ثعس هقبزیط هطثَط ثِ ه غیطّب ثب ؾِ ضٍـ
(ضٍـ ؾْن زضنس ،ضٍـ قبذم هَضیؽ ٍ ضٍـ قطاض زازی) ثِ اه یبظات موّی تجسیل
قسًس .زض ًْبیت اه یبظات هطثَط ثِ ّط ه غیط زض هَضز مكَضّب زض زاذل هبتطیؽ ثجت قس
ٍ ثب خوع خجطی اه یبظات ه غیطّب اه یبظ ًْبیی ّط مسام اظ فبم َضّبی ًِ مبًِ هكرم قس .ثب
خوع اه یبظات ًِ فبم َض هصمَض اه یبظ ًْبیی مكَضّب مِ ًكبى زٌّسُ هیعاى قسضت هلی
مكَضّباؾت هكرم قسُ ٍ ثط اؾبؼ آى ؾبذ بض قسضت هٌغقِ تطؾین ٍ ضتجِ ٍخبیگبُ ّط
مكَض زض ایي ؾبذ بض هكرم قسُ اؾت.
تحلیل یافته های تحقیق:
چٌبًکِ شمط قس ؾٌدف قسضت مكَضّب زض قبلت ًِ فبم َض علوی ،اق هبزی ،اخ وبعی،
ؾطظهیٌی ،فطٌّگی ،ؾیبؾی -کَه ی ،فطاهطظی ،فضبیی ٍ ً بهی نَضت مطف ِ اؾت .ثط
ایي اؾبؼ زض اث سا ضتجِ ثٌسی مكَضّبی هٌغقِ آؾیبی ج .غطثی زض ّط مسام اظ فبم َضّبی
فَق ثب تبمیس ثب هقبیؿِ تغجیقی ثب ضتجِ ج.ا.ایطاى هَضز ثطضؾی قطاض هی میطز .ؾپؽ ؾبذ بض
قسضت زض هٌغقِ ثط اؾبؼ هیعاى قسضت هلی مكَضّب مِ اظ هدوَر اه یبظات مكَضّب زض ًِ
فبم َض ثسؾت آهسُ اؾت هَضز ثطضؾی قطاض هی میطز.
رتبه بندی کشورها در فاکتور سرزمینی:
فبم َض ؾطظهیٌی زاضای  11ه غیط ٍ قبذم اؾت مِ خْت ؾٌدف قسضت مكَضّب
زض ظهیٌِ قبثلیت ّب ٍ تَاًوٌسی ّبی ؾطظهیٌی اؾ یبزُ قسُ اؾت:
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ٍ-1ؾعت ثِ میلَه ط  -2هیعاى زؾ طؾی ثِ آثْبی آظاز  -3ؾطاًِ هٌبثع آة قیطیي تدسیس
پصیط زاذلی ثِ ه ط هکعت  -4ضتجِ زض قبذم تَلیس ٍ غصا  -5مل قجکِ خبزُ ای(زضنس
خبزُ ّبی آؾیبلت اظ هدوَر ضاّْب)  -6ضتجِ زض قبذم پبیساضی هحیظ ظیؿت  -7مل
هؿیط ضاُ آّي ثِ میلَه ط  -8هعبزى اؾ طاتػی

( مجبلت ،مطٍمً ،یکل ،اٍضاًیَم ٍ-9 )...

تعساز ثٌبزض ٍ فطٍزمبّْبی ثیي الوللی  -10هیعاى شذبیط ثبلقَُ ًیت  -11هیعاى تَلیس ثطق
آثی
زض فبم َض ؾطظهیٌی تالـ قسُ تب ثب اً ربة ه غیطّب ٍ قبذم ّبی هر لی ّن
اؾ عسازّب ٍ ظطفیت ّبی عجیعی مكَضّب ّوچَى ٍؾعت ،هٌبثع آثی ،شذبیط ٍ هعبزى عجیعی
اضظیبثی قَز ٍ ّن ثب اً ربة ثطذی ه غیطّب هبًٌس قجکِ خبزُ ای ،ضاُ آّي ،یظ هحیظ
ظیؿت ٍ...تَاًبیی مكَضّب زض ظهیٌِ اؾ یبزُ هٌبؾت اظ ایي قبثلیت ّبی عجیعی هَضز ؾٌدف
قطاض میطز.
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چٌبًکِ زض ًوَزاض فَق ًكبى زازُ قسُ اؾت زض فبم َضؾطظهیٌی،مكَضّبی قعاقؿ بى،
خوَْضی اؾالهی ایطاى ،عطثؿ بى ؾعَزی ،تطمیِ ،پبمؿ بى ،عطاق ،مطخؿ بى ،قطقیعؾ بى،
اظثکؿ بى ،اهبضات ضتجِ ّبی یکن تب زّن ضا زض هٌغقِ آؾیبی ج .غطثی ثِ ذَز اذ هبل
زازُ اًس .ضتجِ زٍم خوَْضی اؾالهی ایطاى زض ایي فبم َض ًكبًسٌّسُ قبثلیت ّبی عبلی
ؾطظهیٌی مكَض اؾت مِ زض نَضت اؾ یبزُ نحیح هی تَاًس زض تَؾعِ فطامیط ٍ ّوِ
خبًجِ مكَض ٍ اضتقبء ضتجِ ایطاى زض ؾبیط فبم َضّبی قسضت ًقف ثؿعایی زاق ِ ثبقس.
رتبه بندی کشورها در فاکتور اقتصادی:
 11ه غیطی مِ هالک اًساظُ میطی قسضت مكَضّب زض ظهیٌِ اق هبزی قطاض مطف ٌس عجبضتٌس
اظ:
 -1ؾطاًِ تَلیس ًبذبلم زاذلی( -2 ،)GDPؾْن GDPاظ هدوَر  GDPخْبى-3 ،
ؾطاًِ زضآهس ًبذبلم هلی  -4 GNIهیعاى خصة ؾطهبیِ مصاضی هؿ قین ذبضخی ً -5طخ
ضقس ؾبالًِ تَلیس ًبذبلم زاذلی  -6ؾْن نبزضات مبالّبی نٌع ی اظ مل نبزضات -7
هدوَعِ شذبیط هبلی ثیي الوللی ثِ زالض -8ضتجِ زض قبذم آظاز ؾبظی اق هبزی  -9 ،تطاظ
هٌیی تدبضی -10 ،ؾْن ٍاضزات هَاز غصایی اظ مل ٍاضزات -11 ،هیعاى ثیکبضی (ثِ
زضنس)
ًوَزاض ظیط ضتجِ ثٌسی مكَضّبی هٌغقِ ضا زض فبم َض اق هبزی ًكبى هی زّس .زض فبم َض
اق هبزی چْبض ه غیط زاضای مبضمطز هٌیی ٍخَز زاق ِ ٍ اظ آًدب مِ اه یبظ ًْبیی ّط فبم َض
اظ خوع خجطی اه یبظات هثجت ٍ هٌیی ه غیطّب ثسؾت هی آیس ،زض ایي فبم َض مكَضّبیی
قطاض زاضًس مِ عسز بنل اظ خوع اه یبظ هثجت ٍ هٌیی آًْب عسز هٌیی قسُ اؾت .ضتجِ
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ثٌسی مكَضّب زض فبم َض اق هبزی ثسیي تطتیت اؾت مِ تطمیِ ،خوَْضی اؾالهی ایطاى،
عطثؿ بى ؾعَزی ،فلؿغیي اقغبلی ،قعاقؿ بى ،پبمؿ بى ،آشضثبیدبى ،اهبضات ه حسُ عطثی،
لجٌبى ٍ ؾَضیِ ثِ تطتیت ضتجِ ّبی ی

تبزُ ضا ثِ ذَز اذ هبل زازُ اًس .خوَْضی اؾالهی

ایطاى ثب اذ الف اه یبظ هحؿَؾی پؽ اظ تطمیِ ضتجِ زٍم ضا زض ثیي مكَضّبی هٌغقِ مؿت
مطزُ اؾت.

رتبه بندی کشورها در فاکتور اجتماػی:
11ه غیطی مِ هالک اًساظُ می طی قسضت مكَضّب زض ظهیٌِ اخ وبعی قطاض مطف ٌس عجبضتٌس
اظ:
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 -1خوعیت ثِ هیلیَى ًیط  -2ضتجِ زض قبذم تَؾعِ اًؿبًی  -3اهیس ثِ ظًسمی زض ٌّگبم
تَلس  -4ثطاثطی خٌؿی آهَظقی (ًؿجت ثجت ًبم ظًبى ثِ هطزاى زضهقبعع اث سایی،ضاٌّوبیی،
ه َؾغِ)  -5زضنس خوعیت خَاى  -6تعساز پعق

ثِ اظاء ّط نس ّعاض ًیط  -7ؾطاًِ ّعیٌِ

ثْساقت ً -8طخ هطگ ٍ هیط هبزضاى ثِ اظاء ّط نس ّعاض تَلس ظًسُ ً -9طخ هطگ ٍ هیط
ًَظازاى ظیط  5ؾبل زض ّط ّعاض تَلس  -10زضنس خوعیت هحطٍم اظزؾ طؾی ثِ آة ؾبلن
ٍثْساق ی  -11زضنس خوعیت ثطذَضزاض اظ ذسهبت ثْساق ی.

چٌبًکِ زض ًوَزاض فَق ًكبى زازُ قسُ اؾت زض فبم َض اخ وبعی،مكَضّبی فلؿغیي
اقغبلی ،اهبضات ه حسُ عطثی ،اضهٌؿ بى ،خوَْضی اؾالهی ایطاى ،ثحطیي ،اضزى ،تطمیِ،
مَیت ،اظثکؿ بى ٍ لجٌبى ضتجِ ّبی یکن تب زّن ضا ثِ ذَز اذ هبل زازُ اًس.زض فبم َض
اخ وبعی ،خوَْضی اؾالهی ایطاى ضتجِ چْبضم هٌغقِ ضا زض اذ یبض زاضز مِ ثِ ً ط هی ضؾس
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زض هَضز قبذم ّب ٍ ه غیطّبی اخ وبعی اظ ٍضعیت هٌبؾجی ثطذَضزاض ًجبقس .زض ظهیٌِ
اخ وبعی اذ الف اه یبظ ثیي ضتجِ اٍل تب زّن من ثَزُ ٍ ضًٍس مبّف اه یبظ اظ ی

ؾیط

هع سلی ثطذَضزاض اؾت.
رتبه بندی کشورها در فاکتور ػلمی و فناوری:
فبم َض علوی ٍ فٌبٍضی قبهل  12ه غیط اؾت مِ ثب اؾ یبزُ اظ ضٍـ تحلیل عبهلی اظ
ثیي  22ه غیط اً ربة قسُ اؾت .ایي ه غیطّب عجبضتٌس اظ:
 -1تعساز هحققیي زض ثرف تحقی ٍ تَؾعِ ثِ اظاء ّط ی

هیلیَى ًیط خوعیت  -2تعساز

تکٌؿیي ّب زض ثرف تحقی ٍ تَؾعِ ثِ اظاء ّط ی

هیلیَى ًیط -3ضتجِ زض قبذم زؾ طؾی

زیدی بل  -4تعساز اذ طار ثجت قسُ ثِ اظاء ّط ی

هیلیَى ًیط  -5تعساز هقبالت علوی ˚

فٌی ثِ اظاء ّط ی

هیلیَى ًیط ّ -6عیٌِ ّبی تحقی ٍ تَؾعِ ( )R&Dثِ نَضت ضنسی

اظ تَلیس ًبذبلم زاذلی  -7هیبًگیي تعساز هقبالت اًسیکؽ قسُ زض (ISIاًؿ ی َاعالعبت
علوی)  -8تعساز هقبالت َظُ ًبًَ فٌبٍضی پصیطف ِ قسُ زض  -9 ISIهدالت علوی ی
مكَض زض  -10 ISIهیعاى نبزضات ( HI-TECHتکٌَلَغی ؾغح ثبال)  -11ؾْن نٌعت
زض تَلیس ًبذبلم هلی ثِ زضنس  -12هیعاى تَلیس ثطق ّؿ ِ ای.
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چٌبًکِ زض ًوَ زاض ظیط ًكبى زازُ قسُ اؾت زض فبم َض علوی ٍ فٌبٍضی ،ضتجِ ثٌسی
مكَضّب ثسیي ًحَ اؾت مِ مكَضّبی فلؿغیي اقغبلی ،تطمیِ ،خوَْضی اؾالهی ایطاى،
عطثؿ بى ؾعَزی ،پبمؿ بى ،مَیت ،اضزى ،مطخؿ بى ،اهبضات ٍ قعاقؿ بى ثِ تطتیت ضتجِ
ّبی ضتجِ ّبی یکن تب زّن ضا ثِ ذَز اذ هبل زازُ اًس .خوَْضی اؾالهی ایطاى ،زض ثیي
 24مكَض هٌغقِ زض ظهیٌِ قسضت علوی ٍ فٌبٍضی ضتجِ ؾَم ضا پؽ اظ فلؿغیي اقغبلی ٍ
تطمیِ زض اذ یبض زاضز .اذ الف اه یبظ ثیي مكَض زاضًسُ ضتجِ اٍل ثبضتجِ ّبی ثعسی ظیبز ثَزُ
عالٍُ ثط ایٌکِ اظ ضتجِ پٌدن ثِ ثعس ضًٍس مبّف اه یبظات اظ ی
اؾت.

ؾیط هع سل ثطذَضزاض
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رتبه بندی کشورها در فاکتور فرهنگی:
فبم َض فطٌّگی زاضای  10ه غیط ٍ قبذم اؾت مِ ثط هجٌبی ً ط ذجطمبى اً ربة ٍ
خْت ؾٌدف قسضت مكَضّب زض ظهیٌِ فطٌّگی اؾ یبزُ قسُ اؾت:
 -1تعساز اهبمي ثبؾ بًی ثِ ضؾویت قٌبذ ِ قسُ تَؾظ یًَؿکَ -2تعساز تلَیعیَى ثِ اظاء
ّط ّعاض ًیط خوعیت  -3هیعاى هغبلعِ ضٍظًبهِ(چطذف ضٍظاًِ ضٍظًبهِ ثِ اظاء ّط ّعاض ًیط)
 -4تعساز ضایبًِ قرهی ثِ اظاء ّط ّعاض ًیط خوعیت  -5تعساز ضٍظًبهِ ّب ثِ اظاء ّط ّعاض
ًیط خوعیت  -6عَل تبضید مكَض یب کَهت ّ -7عیٌِ ّبی آهَظقی ثِ نَضت زضنسی
اظ ً -8 GDPطخ ثی ؾَازی زض افطاز ثبالی  15ؾبلً -9 .طخ ثیؿَازی زض ظًبى  -10تعساز
ذجطمعاضی ّبی ٍ ثٌگبّْبی ذجطپطامٌی ثیي الوللی
چٌبًکِ زض ًوَزاض ظیط ًكبى زازُ قسُ اؾت ضتجِ ثٌسی مكَضّب زض فبم َض فطٌّگی،
ثسیي نَضت اؾت مِ مكَضّبی تطمیِ ،خوَْضی اؾالهی ایطاى ،پبمؿ بى ،لجٌبى ،ؾَضیِ،
یوي ،عوبى ،مطخؿ بى ،اضزى ٍ اظثکؿ بى ضتجِ ّبی یکن تب زّن ضا ثِ ذَز اذ هبل زازُ
اًس .زض ظهیٌِ فطٌّگی خوَْضی اؾالهی ایطاى ،ضتیِ زٍم هٌغقِ ضا زض اذ یبض زاضز ٍ ًؿجت
ثِ امثطمكَضّبی هٌغقِ اظ ثطتطی قبثل تَخْی ثطذَضزاض اؾت.
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رتبه بندی کشورها در فاکتور سیاسی -حکومتی:
 10ه غیط ٍ قبذم ظیط هجٌبی اضظیبثی قسضت مكَضّب زض ظهیٌِ ؾیبؾی -کَه ی قطاض
مطف ٌس:
 -1تعساز مَزتبّب  -2ضتجِ زض قبذم آظازی ( قَق ؾیبؾی ٍآظازی هسًی)  -3هیعاى
تدبًؽ ًػازی(هحبؾجِ ثط هجٌبی تعسز قَهیت)  -4تعْس کَهت (عضَیت زض پیوبى ّبی
ظیؿت هحیغی)  -5ضتجِ زض قبذم آظازی هغجَعبت  -6عضَیت زض  6مٌَاًؿیَى انلی
قَق ثكط  -7پٌبٌّسمبى ثِ ّعاض ًیط ثب تَخِ ثِ مكَض هجساء  -8ضتجِ زض قبذم مبضآیی
زٍلت  -9ضتجِ زض قبذم فؿبز  -10اً ربة ّیأت بموِ ثب ضای هطزم.

تحلیلی بر ساختار قدرت در منطقه آسیای جنوب غربی(منطقه مورد نظر سند چشم انداز)77 / ...

چٌبًکِ زض ًوَزاضظیط ًكبى زازُ قسُ اؾت زُ مكَض ثطتط هٌغقِ زض زض فبم َض ؾیبؾی-
کَه ی عجبضتٌس اظ :خوَْضی اؾالهی ایطاى ،فلؿغیي اقغبلی ،اضهٌؿ بى ،اضزى ،تطمیِ،
لجٌبى ،ثحطیي ،مطخؿ بى ،قطقیعؾ بى ٍ مَیت .زض فبم َض ؾیبؾی ًگبُ زضٍى مكَضی هس
ً ط ثَزُ ٍ ؾعی قسُ تب قسضت مكَضّب زض زض ظهیٌِ هسیطیت ؾیبؾی مكَض ،آظازی ّبی
ؾیبؾی ˚ هسًی ٍ ...هَضز اضظیبثی قطاض میطز .زض ایي فبم َض خوَْضی اؾالهی ایطاى ضتجِ
اٍل ضا ثِ ذَز اذ هبل زازُ اؾت.

رتبه بندی کشورها در فاکتور فرامرزی:
 10ه غیطی مِ هالک اًساظُ میطی قسضت مكَضّب زض ظهیٌِ فطاهطظی قطاض مطف ٌس عجبضتٌس
اظ:
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 -1تعساز قطمبی تدبضی  -2خوعیت مِ زض ذبضج ه َلس قسُ اًس ثِ نَضت زضنسی اظ
مل خوعیت  -3تعساز توبؼ ّبی اًدبم قسُ ثب ذبضج اظ مكَض (زقیقِ ثِ ًیط)  -4عضَیت
زائن زض قَضای اهٌیت ؾبظهبى هلل ه حس  -5عضَیت هَقت زض قَضای اهٌیت ؾبظهبى هلل
 -6عضَیت زض ؾبظهبى ّب ٍ مٌَاًؿیَى ّبی ثیي الوللی  -7تعساز هسال ّبی الوپی
 2004یًَبى  -8تعساز تَضیؿت ّبی ٍاضز قسُ ثِ اظاء ّط ً 100یط خوعیت مكَض هیعثبى
 -9تعساز هؿبفط ّبی ذبضج قسُ زض عَل یکؿبل ثِ اظاء ّط ً 100یط خوعیت  -10طمت
َّاپیوبّب (تعساز پطٍاظّب).

فبم َض فطاهطظی هیعاى ضَض ٍ ًیَش ی

مكَض ضا زض ذبضج اظ هطظّبی ذَز ًكبى هی

زّسّ ،وچٌبًکِ زض ًوَزاض فَق ًكبى زازُ قسُ اؾت زض ایي فبم َض ،مكَضّبی تطمیِ،
عطثؿ بى ،ج.ا .ایطاى ،اهبضات ه حسُ عطثی ،قعاقؿ بى ،اظثکؿ بى ،آشضثبیدبى ،ؾَضیِ ،فلؿغیي

تحلیلی بر ساختار قدرت در منطقه آسیای جنوب غربی(منطقه مورد نظر سند چشم انداز)79 / ...

اقغبلی ٍ ،پبمؿ بى ضتجِ ّبی یکن تب زّن ضا زض هٌغقِ ثِ ذَز اذ هبل زازُ اًسّ .وچٌبًکِ
شمط قس زض فبم َض فطاهطظی ه غیطّبیی اً ربة قسُ مِ هیعاى ضَض ی

مكَض ضا زض

ذبضج اظ هطظّبی آى زض اثعبز هر لی ؾیبؾی ،اق هبزی ،فطٌّگیٍ ،ضظقی ًٍ...كبى هی
زّس .خوَْضی اؾالهی ایطاى زض ایي فبم َض ضتجِ ؾَم ضا ثِ ذَز اذ هبل زازُ اؾت ،امط
چِ ثِ ً ط هی ضؾس ضَض ٍ ًیَش هعٌَی ایطاى زض ذبضج اظ هطظّب ثیف اظ ایي هقساض ثبقس
اهب ٌَّظ زض ایي ظهیٌِ ه غیط یب قرم اؾ بًساضزی عطا ی ًكسُ اؾت تب ثط اؾبؼ آى
ٍضعیت ٍاقعی خوَْضی اؾالهی ایطاى زض هَلیِ فطاهطظی هَضز اضظیبثی زقی قطاض میطز.

رتبه بندی کشورها در فاکتور فضایی
ثِ عَض ملی فبم َض فضبیی زاضای  3ه غیط ثِ قطح ظیط اؾت:
 -1تعساز هبَّاضُ ّبی مكَضّب زض فضب  -2تعساز هبَّاضُ ّبی ً بهی مكَضّب زض فضب -3
تعساز هبَّاضُ ّبی اضتجبعی -تحقیقبتی
چٌبًکِ زض ًوَزاض ظیط ًكبى زازُ قسُ اؾت ،زض فبم َضفضبیی مكَضّبی فلؿغیي
اقغبلی ،پبمؿ بى ،عطثؿ بى ،تطمیِ ،خوَْضی اؾالهی ایطاى اهبضات ه حسُ عطثی قف
مكَض ثطتط هحؿَة هی قًَس .الج ِ زض ظهیٌِ قسضت فضبیی ثِ عَض ملی مكَضّبی هٌغقِ،
اظ ٍضعیت هٌبؾجی ثطذَضزاض ًیؿ ٌس ثِ عَضیکِ ّیچکسام اظ مكَضّبی هٌغقِ ً َاًؿ ِ اًس
خعء  15مكَض ثطتط خْبى قطاض میطًس .ضوي ایٌکِ زض ایي فبم َض خوَْضی اؾالهی ایطاى ثب
 0 /3اه یبظ زض مٌبض مكَضی هبًٌس اهبضات ه حسُ عطثی قطاض مطف ِ اؾت ،بل آًکِ ثِ ً ط
هی ضؾس تَاًوٌسی ّبی ضٍثِ ضقس علوی ˚ فٌبٍضی خوَْضی اؾالهی ایطاى زض ظهیٌِ فضبیی
ثؿیبض فطاتط اظ ؾغح مكَضّبی هعثَض اؾت.
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رتبه بندی کشورها در فاکتور نظامی:
زض فبم َض ً بهی تعساز  8ه غیط ظیط خْت ثطآٍضز قسضت ً بهی مكَضّب هَضز اؾ یبزُ
قطاض مطفت .الظم ثِ شمط اؾت زض ظهیٌِ ً بهی ه غیط ّب ٍ قبذم ّبی هٌبؾت تطی ًیع
خْت ؾٌدف قسضت ً بهی مكَضّب ٍخَز زاقت مِ ثب تَخِ ثِ هحطهبًِ ثَزى اعالعبت
آى زض ثؿیبضی اظ مكَضّب ،زؾ طؾی ثِ زازُ ّبی آًْب هوکي ًجَز اظ ایي ضٍ  8ه غیط ظیط اظ
هدوَر  12ه غیط ثب اؾ یبزُ اظ ضٍـ تحلیل عبهلی اً ربة قسًس:
 -1تعساز َّاپیوبّبی خٌگی -2 ،تعساز پطؾٌل ًیطٍّبی هؿلح ثِ نَضت زضنسی اظ مل
خوعیت -3 ،مل ّعیٌِ ّبی ً بهیّ -4 ،عیٌِ ّبی ً بهی ثِ نَضت زضنسی اض ،GDP
 -5نبزضات ؾالح ثِ هیلیَى زالض -6 ،تعساز پطؾٌل ًیطٍّبی هؿلح(ًیطٍی َّایی)-7 ،
تعساز پطؾٌل ًیطٍّبی هؿلح (ًیطٍی زضیبیی) -8 ،تعساز قٌبٍضّبی ضظهی (ظیط زضیبیی)

تحلیلی بر ساختار قدرت در منطقه آسیای جنوب غربی(منطقه مورد نظر سند چشم انداز)81 / ...

چٌبًکِ زض ًوَزاضفَق ًكبى زازُ قسُ اؾت زض فبم َض ً بهی ،مكَض ّبی تطمیِ،
پبمؿ بى ،خوَْضی اؾالهی ایطاى ،فلؿغیي اقغبلی ،عطثؿ بى ؾعَزی ،ؾَضیِ ،عطاق،
قعاقؿ بى ،اضزى ٍ اظثکؿ بى زُ ضتجِ اٍل هٌغقِ ضا ثِ ذَز اذ هبل زازُ اًس .خوَْضی
اؾالهی ایطاى ثب اذ الف ًؿج ب ظیبزی پؽ اظ تطمیِ ٍ پبمؿ بى ضتجِ ؾَم هٌغقِ ضا ثِ ذَز
اذ هبل زازُ اؾت.
رتبه بندی کشورها بر اساس میسان قدرت ملی (مجموع فاکتورهای نه گانه):
چٌبًکِ زض قؿوت هقسهِ اقبضُ قس ثب خوع اه یبظ مكَضّب زض هدوَ ر ًِ فبم َض ،هیعاى
قسضت هلی مكَضّب هكرم قسُ اؾتً .وَزاض ظیط ضتجِ ثٌسی مكَضّب ضا ثط هجٌبی قسضت
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هلی آًْب ًكبى هی زّس .ثط ایي اؾبؼ ،زُ قسضت ثطتط هٌغقِ آؾیبی ج .غطثی عجبضتٌس اظ:
تطمیِ ،خوَْضی اؾالهی ایطاى ،عطثؿ بى ،پبمؿ بى ،قعاقؿ بى ،فلؿغیي اقغبلی ،اهبضات،
ؾَضیِ ،عطاق ٍ آشضثبیدبىّ .وچٌبًکِ زض ًقكِ ی

ًكبى زازُ قسُ اؾت ،ثط اؾبؼ هیعاى

قسضت هل ی ،خوَْضی اؾالهی ایطاى پؽ اظ تطمیِ ضتجِ زٍم هٌغقِ ضا ثِ ذَز اذ هبل زازُ
اؾت.

تحلیلی بر ساختار قدرت در منطقه آسیای جنوب غربی(منطقه مورد نظر سند چشم انداز)83 / ...

نتیجهگیری
قسضت هلی ثِ هدوَعِ ای اظ تَاًبیی ّبی هبزی ٍهعٌَی می ِ هی قَز مِ زض قلوطٍ
ی

ٍا س خغطافیبیی -ؾیبؾی ثِ ًبم مكَض ٍخَز زاضز .زض ایي هقبلِ ؾٌدف قسضت هلی

مكَضّب اظ عطی خوع خجطی اه یبظات هثجت ٍ هٌیی مكَضّب زض هَضز  87ه غیط ٍ زض قبلت
ًِ فبم َض اق هبزی ،ؾیبؾی ،ؾطظهیٌی ،اخ وبعی ،فطٌّگی ،علوی ً ،بهی ،فطاهطظی ٍ
فضبیی نَضت مطفت .امط چِ هٌغقِ آؾیبی ج.غطثی قبهل 24مكَض اؾت ،اهب ثب تَخِ ثِ
فقساى اعالعبت زض هَضز مكَض افغبًؿ بى زض ایي تحقی تعساز  23مكَض اظ هدوَعِ
مكَضّبی هٌغقِ هَضز ثطضؾی قطاض مطف ٌس.
ّوچٌبًکِ زض ثرف یبف ِ ّبی تحقی زض قبلت ًوَزاض ّبی ه عسز ًكبى زازُ قس ،زض
هدوَر ًِ فبم َض اق هبزی ،ؾیبؾی ،اخ وبعی ،فطٌّگی ،علوی ً ،بهی ،فطاهطظی ،فضبیی ٍ
ؾطظهیٌی ج.ا .ایطاى زض هقبیؿِ ثب مكَضّبی هٌغقِ عوَهب ضتجِ ّبی ی

تب ؾِ ضا ثِ ذَز

اذ هبل زازُ اؾت .ثِ عجبضت زقی تط زض امثط فبم َضّب خوَْضی اؾالهی ایطاى زض
هقبیؿِ ثب مكَضّبی هٌغقِ اظ ضتجِ ٍ خبیگبُ ثبالتطی ثطذَضزاض اؾت ،عالٍُ ثط ایٌکِ ثط
اؾبؼ اه یبظ هدوَر فبم َضّب مِ ًوبیبًگط هیعاى قسضت هلی مكَضّب اؾت ،خوَْضی
اؾالهی ایطاى ثب اذ الف اه یبظی اًسک پؽ اظ تطمیِ زض ضتجِ زٍم هٌغقِ قطاض زاضز .اظ ایي
ضٍ هی تَاى میت تقطیجب زض توبهی هَلیِ ّبی قسضت ،خوَْضی اؾالهی ایطاى ًؿجت ثِ امثط
مكَضّبی هٌغقِ اظ ثطتطی ًؿجی ثطذَضزاض اؾت .ثِ عجبضت زیگط قسضت هلی ایطاى مِ
هكرم مٌٌسُ ٍظى ٍ هٌعلت غئَپلی یکی ایطاى اؾت ثب اذ الف قبثل تَخْی اظ امثط
مكَضّبی هٌغقِ(ثِ اؾ ثٌبء تطمیِ) ثبالتط اؾت ،مِ ایي اهط ثبیؿ ی زض هعبزالت هٌغقِ ای ٍ
ّوچٌیي زض تسٍیي چبضچَة ؾیبؾت ذبضخی ایطاى ثب مكَضّبی هٌغقِ هس ً ط قطاض میطز.
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ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ثط اؾبؼ ّسف ؾٌس چكن اًساظ ایطاى ثبیؿ ی تب ؾبل  1404ثِ قسضت
ثطتط هٌغقِ آؾیبی ج.غطثی تجسیل قَز ،ثبیؿ ی ثب ثطضؾی زقی فبم َضّبی ًِ مبًِ ،ه غیطّب ٍ
قبذم ّبیی مِ خوَْضی اؾالهی ایطاى زض هقبیؿِ ثب مكَضّبی هٌغقِ اظ ضتجِ ٍ خبیگبُ
پبئیي تطی ثطذَض زاض اؾت قٌبذ ِ قَز تب ثب ثطًبهِ ضیعی نحیح ث َاى زض امثط قبذم ّب ٍ
ه غیطّب ٍضعیت مكَض ضا ثْجَز ثركیس تب اضظیبثی هیعاى تحق
عَض زقی تط ٍ عیٌی تط نَضت میطز.

ّسف ؾٌس چكن اًساظ ثِ

تحلیلی بر ساختار قدرت در منطقه آسیای جنوب غربی(منطقه مورد نظر سند چشم انداز)85 / ...
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