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تعیین جایگاه  و منزلت آنها در سطح جهانی  شناخت و اندازه گیری صحیح قدرت ملی کشورها به منظور چکیده:

ای و همچنین مقایسه قدرت ملی کشورها در سطح منطقه ای و جهانی، همواره مورد توجه اندیشمندان در  ومنطقه

پیرامون در مناطق مختلف  و حوزه های مختلف علوم سیاسی و روابط بین الملل  بوده است. تعیین کشورهای مرکز

در جهت بررسی و آگاهی از ساختار نظام قدرت در سطح جهانی ومنطقه ای می کند.  جهان کمک موثری  را

سنجش قدرت ملی کشورها مستلزم ارزیابی ومحاسبه  مؤلفه ها و عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، 

ز بعد چه ا سرزمینی، نظامی، فرهنگی و علمی کشورهامی باشد که محاسبه و اندازه گیری مجموع عوامل مذکور

جایگاه کشور در میان کشورها، درسطح منطقه ای وجهانی  کیفی وچه از بعد کمی نشانگرمیزان وسطح قدرت ملی و

می باشد.بنابراین یکی از اهداف کالن کشورها افزایش سطح قدرت ملی در همه ابعاد و مولفه های آن می باشد. 

رت ملی کشورها در قالب ابداع روشها و تکنیک ازهمین رو ازسوی صاحب نظران تالشهای متعددی جهت سنجش قد

های مختلف ازجمله مدلهای ریاضی)سهم درصد، فوکس(و مدلهای چند متغیر و تک متغییر و... صورت گرفته است. 

 در این پژوهش تالش گردیده تا پنج کشور حوزه ژئوپلیتیک خزر از لحاظ ابعاد مختلف قدرت ملی مورد بررسی و

وال اصلی در این پژوهش این است که ساختار قدرت در حوزه ژئوپلیتیک خزر چگونه می باشد. مقایسه قرار گیرند.س

روسیه -7روش انجام این پژوهش توصیفی وتحلیلی میباشد.فرضیه اصلی این پژوهش ساختار قدرت را در سه سطح 

های قدرت ملی)درقالب توجه به مولفه  آذربایجان وترکمنستان تقسیم بندی می کند. -3ایران وقزاقستان ،-8، 

و استفاده از متغیرهای متعدد و  فرهنگی علمی وانرژی( اجتماعی، سرزمینی، نظامی، سیاسی، مولفه های اقتصادی،

استفاده از متغیر جدید و استراتژیک )انرژی(، مناسب بازمان کنونی و  همچنین تأکید بر متغیر و 18متنوع در قالب 

مدل فوکس جهت ترسیم ساختار قدرت در منطقه  ژئوپلیتیک خزر از تالش استفاده از روش های سهم درصد و 

که در منطقه ژئوپلیتیک خزر یک مدل سه سطحی از قدرت وجود دارد.  های این پژوهش می باشد. نتایج نشان داد

 در سطح سوم قدرت، جمهوری اسالمی ایران و در سطح دوم قدرت، که در سطح اول قدرت، کشور روسیه،

 ترکمنستان قرار می گیرند. جمهوری آذربایجان و قزاقستان، کشورهای

 ژئوپلیتیک، ساختار قدرت، خزر، قدرت ملی، منزلت ژئوپلیتیکی.  کلیدی: واژگان

 

 مقدمه:

قه تیکی که دارای ارزش سیاسی واقتصادی می باشدمنطقه ژئوپلتیک خزرمی باشد.منطلطق ژئوپایکی ازقدیمی ترین دریاچه های کره زمین ومن

.حوزه خزربه جهت تالقی چهارحوزه شده است تبدیل صحنه رقابت قدرتهای منطقه ای وفرامنطقه ایبعد از فروپاشی شوروی به ژئوپلتیک خزراز
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سیاسی متفاوت  آذربایجان ویژگیهای وجمهوری ایران،ترکمنستان،قزاقستان،روسیههای  کشورروسیه باهمسایگی  ،آسیای مرکزی،قفقازو ایران

وسایرکشورهای جهان  درک واهمیت حوزه ژئوپلتیک خزرازسوی قدرتها،اجتماعی،سیاسی وطبیعی متفاوتی رادرخودجای داده است. ،اقتصادی

مندی هرچه بیشترازمزایاوظرفیتهای مختلف منطقه باعث گردیده کشورهای حاشیه به برقراری روابط وبهره  ندی آنهاموبه تبع آن عالقه 

درسطوح مختلف دراین منطقه باشند.افزایش قدرت ومنزلت ژئوپلتیکی کشورهابرای  بیشترقدرت خود خزرنیزبه دنبال افزایش هرچه

های منطقه ای،قاره ای  مختلف اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی وسیاسی درمقیاس درابعاد را آنهااقتدار،تأثیرگذاری،منافع بیشتروگسترش حوزه نفوذ

ع ملی رهاکه درپی تنظیم وبسط روابط باکشورهای حاشیه خزربوده وبخش عمده ای ازمنافداشت.ازسوی دیگرسایرکشو وجهانی به همراه خواهد

به دنبال فروپاشی شوروی بامشکل مواجه می باشند. این کشورها درسطح بندی ودرجه بندی رابطه بااین خودرادراین منطقه می جویند ، 

خزردرکانون یک منطقه جدیدبین المللی قرارگرفت وروزبه روزبراهمیت وظهورسه کشورجدید)قزاقستان،ترکمنستان وجمهوری آذربایجان(دریای 

ژئوپلتیک آن افزوده شد.این منطقه باوسعت قابل توجه،جمعیتی قابل مالحظه وقابلیت هایی ازقبیل ذخایرومنابع انرژی ومنابع 

خارج منطقه بخصوص آنهایی راکه درتالش برای  دیگر)اورانیوم(،حمل ونقل وغیره دارای آنچنان اهمیتی است که خواه ناخواه توجه کشورهای

ازآنجاکه عنصرقدرت برکیفیت شکل دهی به (.68ی کند.)میرحیدروهمکار،بی تا:اعمال کنترل وسلطه برسایرمناطق جهان هستند،جلب م

بایکدیگروباجهان خارج نقش عمده ای درروابط کشورهای منطقه یرزیادی داشته وبه ویژه درمنطقه )خزر(تعامالت دولتهادرجهان کنونی تأث

داشته است.لذااین پژوهش به دنبال شناخت ساختارقدرت درحوزه ژئوپلتیک خزرمی باشدتاضمن توسعه ادبیات استراتژیک کشوربامشخص 

کردن قدرت یاقدرتهای برترمنطقه،چگونگی رفتاردولتهای پیرامونی راآشکارساخته ومسئوالن کشوری رادرپاسخگویی به جاوشایسته ،مناسب 

 بامنزلت ژئوپلتیکی آنهایاری کند.

 تعریف واژه هاومفاهیم:

 قدرت ملی:(1

قدرت ملی وزن واحدسیاسی (.32:28قدرت ، ظرفیت یا توانایی دارندگان آن برای تاثیر گذاری برپیامدهای خاص می باشد.)وحیدی،

نکته مهمی که درتعریف .(19: 21نیت،امطالعاتی رادرمعامالت بین المللی تعیین وسیاست داخلی وخارجی راتحت تأثیرقرارمیدهد.)گروه م

اهمیت داردماهیت متغیرقدرت ملی است.منابع قدرت ملی بردوقسم است:قسم اول:منابع ثابت قدرت ملی ومحاسبه قدرت ملی 

 هستندوتغییرآنهاازاراده رهبران سیاسی یاگروههای اجتماعی خارج است مانندجغرافیای سیاسی کشور،تعدادهمسایگان،موانع

  بین الملل ونیزبرداشت واراده نخبگان موجوددرجدارمرزها،شکل کشورو.....قسم دوم:منابع متغیرقدرت ملی هستندوبه فرآیندحاکم برنظام

 (.16: 21، همانسیاسی حاکم وابسته اند.مواردمانندفناوریهای بسیارپیشرفته،تنظیم روابط خارجی،جذب یاطردبعضی اندیشه هاو.....)

ی که یک ملت راتشکیل داده ویک سازمان سیاسی رابه وجودآوردند دارای قدرتی هستندکه ازترکیب قوای مختلفی حاصل مجموعه انسانهای

وبنیانهای گردیده که می توان آن راقدرت ملی آن کشورمحسوب نمود.چنین قدرتی حاصل ترکیب وجمع جبری وجوه مثبت ومنفی عناصر

وده ونسبت به ملتهاوکشورهای دیگرقابل فهم ودرک است.درتعریف قدرت ملی می توان گفت قدرت آن کشورمی باشدکه ازپویایی برخوردارب

قدرت ملی عبارت است از:مجموعه ای ازتوانایی های مادی ومعنوی که درقلمرویک واحدجغرافیایی وسیاسی به نام کشوریادولت 

ویک کشوربرای استفاده ازمنابع مادی ومعنوی خودباهدف اعمال توانایی،قابلیت وظرفیت یک ملت »وجوددارد.یااینکه قدرت ملی عبارت است از

 (.867: 29اراده ملی وتحصیل اهداف ومنافع ملی)حافظ نیا،



 292-281، ص   8931،  آذر 8، جلد 81علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 
http://www.joih.ir  

  

 

839 

 

 ساختارنظام قدرت:(8

کشورهای مختلف جهان برای شکل دادن به ساختارنظام قدرت جهانی ومنطقه ای دیدگاههاوالگوهایی رادرباره شکل گیری ساختارنظام قدرت 

ده اند.تعیین وسطح بندی کشورهادرسطوح مختلف وطبقه بندی آنهابه صورت قدرتهای جهانی ویامنطقه ای وشکل دهی ساختارنظام ارائه دا

قدرت برای کشورهادرابعادمنطقه ای وجهانی توانسته است کمک مؤثری به بررسی دیدگاههاوالگوهای ارائه شده توسط کشورهانماید.تعیین 

ختارقدرت آنهامستلزم شناخت کشورهای مرکزوکشورهای پیرامون می باشد.برای شناخت ساختارنظام قدرت ساوسطح بندی کشورهابراساس 

درمنطقه به صورت مجزامحاسبه گرددوسپس کشورهای موجودرابراساس  دریک منطقه الزم است وزن ژئوپلتیکی وقدرت ملی کشورهای موجود

راداشته باشدقدرت ترازاول منطقه به حساب می آیدودرجایگاه رهبری وکنترل  ین وزنقدرت ملی آنهامقایسه نماییم.بنابراین کشوری که بیشتر

منطقه ای  3و 8درامورات منطقه ای اعمال نفوذوتحمیل اراده نماید.وبرهمین اساس می توان قدرتهای درجه ومی تواند منطقه ای قرارمیگیرد

 وزن شخص مثل حوزه خزرساختارنظام قدرت رابراساس قدرت ملی وبتوانیم دریک منطقه م ما رامشخص نمودکه این امرباعث می گردد

 ژئوپلتیکی کشورهای حاشیه خزرمحاسبه ودرمقام مقایسه آنهابرآییم.

ل  به لحاظ ساختاری ومبنایی می توان چارچوبهای نظری مستد نظریه هاوتئوریهای مستقل ارائه نگردیده است ولیدررابطه بااین موضوع 

درت یاساختارنظام قدرت یافت.که درزیربه آن می پردازیم.کوهن،کشورهای جهان راازنظرسطوح قدرت درپنج گروه دسته درموردسلسله مراتب ق

ارامی بندی می کند.به نظراوقدرتهای درجه اول عبارتنداز:ایاالت متحده آمریکا،روسیه،اروپا،چین وژاپن که توانایی اعمال نفوذدرسطح جهانی راد

این قدرتها ن قدرتهای منطقه ای می باشندوتوانایی عمل دریک منطقه جغرافیایی رادارامی باشند)مثل خاورمیانه(هما8باشند.قدرتهای درجه

 تالش می کنند خودراازجهت اقتصادی به عنوان مرکز منطقه معرفی نموده ونفوذ نظامی خودرادرمنطقه دنبال نمایند واز این طریق بتوانند از

ورد نظر بکاهند.قدرت های درجه سوم شامل کشورهایی است که درمناطق مختلف ژئوپلتیکی )مثل حوزه ی جهانی درمنطقه منفوذ قدرت ها

های سیاسی وایدئولوژیکی یادرجهت تصرف ودسترسی بیشتربه منابع منطقه می ین رقابتهادرحوزه فارس یاخزر(باهم رقابت می کنند.وا خلیج

تالش دارندتادرحوزه نفوذشان ومحدوده 6وقدرتهای درجه .یگان خودتأثیر گذارندباشد.قدرتهای درجه چهارم تالش دارندتابیشتربرهمسا

بنابراین تعیین ساختارنظام قدرت دریک منطقه ساده ای نمی .(82،81: 7449ن،هجغرافیایی خودشان اعمال نفوذنمایند.)کو

 ورهادرسطوح مختلف منطقه ای وجهانی می باشد.باشدونیازمندمحاسبه وارزیابی دقیق قدرت ملی کشورهاوتعیین وزن ومنزلت ژئوپلتیکی کش

 حوزه ژئوپلتیک:(3

فضایی همجوار،اعم -منطقه ژئوپلتیک)حوزه ژئوپلتیکی (عبارت است ازبخشی ازسطح سیاره زمین ویامجموعه ای ازکشورهاوواحدهای سیاسی

انس وهویت مشخص ویاکارکردمشترک بوده ازفضای خشکی یاآبی یاتلفیقی ،که براساس ترکیب عوامل سیاسی وجغرافیایی خاص دارای تج

وازسایرمناطق ونواحی مجاوروتمایزگردد.مانند:منطقه خلیج فارس،دریای خزر،قاره اروپا،آمریکای شمالی،جنوب شرق آسیا،منطقه عربی 

یابی منطقه  وغیره.منطقه ژئوپلتیکی برپایه  یک منطقه یافضای جغرافیایی متجانس یاحیث ساختاری ویاکارکردی شکل میگیرد.هویت

ژئوپلتیکی مستلزم باردارشدن سیاسی منطقه جغرافیایی متجانس وعناصرمربوط به آن است.به عبارتی اگرعناصرساختاری وکارکردی یک منطقه 

رت فیایی به صورت انفرادی یااجتماعی،یابه صورت ناقص ویاکامل ازبعدسیاسی،نقش آفرین شود،منطقه جغرافیایی تغییرماهیت داده وبه صوجغرا

یک منطقه ژئوپلتیکی درصحنه ظاهرمی شود.دریک منطقه ژئوپلتیکی عوامل ومتغیرهای طبیعی وانسانی آن دارای کارکردسیاسی بوده 

هانی را به خودجلب می کند وکنش وواکنش آن هاوپیدایش وبه ویژه قدرت های ج وبرون منطقه ای ونظردولتهاوکشورهای درون منطقه ای 
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.دراین حالت تبدیل می شود  ژئوپلتیکیبه سازه ی تکاملی خوددر فرآیند   ژئوپلتیکیمنطقه بر می انگیزانند.نزاع را ،همکاری و الگوی رقابت

)حافظ توسعه می یابد. نیروهای سیاسی منطقه ای وغیره منطقه ای فعال شده وفرایندهای همگرایی،واگرایی،کشمکش،ستیز،همکاری وتعاون

وه بر بعد درونی یک بعد بیرونی نیز دارا می باشد وآن شکل گیری یک منطقه ژئوپلتیکی بر اساس منافع قدر منطقه ژئوپلتیکی عال(.777: 29نیا،

در مجموع دراین رهیافت عنصراساسی درشکل گیری منطقه،منافع ملی ونوع استراتژیهای بازیگران اصلی نظام بین الملل تهای بزرگ می باشد.

بهتردر ستیز بایکدیگرمی باشندلذااستراتژیهای گوناگونی و شایدبه عبارت بازیگران دررقابت  جا که ایندرجهت دستیابی به منافع می باشد.ازآن

رادرمقابله حریف انتخاب می نمایند.بدین ترتیب بخشهای ویژه ای ازجغرافیای جهان،اهمیت زیادی رادراستراتژی آنهابه خوداختصاص می 

یاممکن است ازامکانات ومنابع آن درجهت افزایش رجهت سدنفوذرقیب مورداستفاده قرارگیرددهند.این حوزه هاممکن است به عنوان ابزاری د

قدرت خوداستفاده نماید.بدین صورت مامی توانیم تعریف زیرراازمنطقه)حوزه ژئوپلتیکی(ارائه دهیم.حوزه هایی ازجهان که به دلیل اهمیت 

الیل موقعیت های مادی وجغرافیایی آنهادرافزایش توانایی های یکی ونیز به د بین الملل استراتژیک آنهادراستراتژی بازیگران اصلی نظام

 (.781: 29ازطرفهاودرمقابل،کاهش تواناییهای حریف،دارای موقعیت برتری درسیاست جهانی می گردد.)قاسمی،

 

 مباحث نظری:

 ماهیت ومفهوم ژئوپلتیک(1

بین  و اثر گذاردر سیاست های ملی فه هایازمؤل.(72:  28دی عرضه شده اند.)الهی، نظریه های ژئوپلتیک معموالً با هدف سلطه و یا تبعیض نژا

ین واژه د.ازامجلس سوئد مطرح شکیلن استادعلوم سیاسی ونماینده  آن می باشد.این اصطالح اولین بار توسط ردلف المللی هرکشور ژئو پلتیک

ژئوپلتیک  غرافیای سیاسی مترادف می دانند وبرخی آنها راازهم متمایز می دانند.خی ژئوپلتیک راباجتعاریف وتفاسیرگوناگونی مطرح شده است. بر

 مانند تمام علوم بشری درگذر زمان با تلفیقات گوناگونی مواجه شده است. عالوه بر این تفاوت در مفهوم آن تا حدودی منشاء درسرچشمه های

م تاکنون، ضمن اینکه دچار فراز و 7244ان وضع واژه آن توسط کلین در سال ژئوپلتیک از زم(.88: 29مکانی این علم داشته است.)تقوی اصل،

به  نشیب بوده است از نظر مفهومی نیز دچار شناوری بوده و نتوانسته است از شفافیت و ثبات نسبی برخوردار شود.این امر بر ابهام آن افزود،

آنهائی بوده  ید ارائه نشده است. در تعاریفی که تاکنون به عمل آمده غلبه باطوریکه تعریف نسبتاً جامعی که بتواند به هویت علمی آن کمک نما

 (.18که سعی داشته اند از آن به عنوان دانش مطالعه رابطه یکسویه و جبری تأثیر عوامل جغرافیایی بر سیاست یاد کنند.)حافظ نیا، بی تا : 

یافت.نظریه هایی که عمدتاً به نقش فضای جغرافیایی در قدرت و استراتژیهای  ژئوپلتیک در نیمه اول قرن بیستم با نظریه های متعددی توسعه

جهانی می پرداخت. نظریه قلب زمین مکیندر، قدرت دریایی ماهان، نظریه ریملند اسپایکمن و نظریه قدرت هوایی سورسکی هر یک به نحوی 

تمایزاین باهاوس هوفر  (.19، بی تا : هماننترل جهانی تأثیر گذاشتند)الگوهای فضایی خاصی را ارائه داده و بر تغییر و برداشت از قدرت و ک

 پیشوند نویسدیک راهنری پویاتوصیف می نمایدو می ژئوپلت دانشی ایستاو جغرافیای سیاسی را)ژئوپلتیک وجغرافیای سیاسی(دواصطالح

: 26ط داده وآن راازتئوریهای خشک وبی روح می رهاند.)اطاعت،سیاست رابازمین ارتبا تیک مقدم نشده ،بلکه این پیشوندکلمه پول با ژئو،تصادفاّ

ع قدرت دولتی را درسطح  اقلیم قائل شد زیرا جغرافیای سیاسی توزی .درتعریف دیگر آمده که باید بین جغرافیای سیاسی وژئوپلتیک تفاوت(77

رت اعمال می شود ، مورد مطالعه قرار می دهد اما ژئوپلتیک  وقاره ها وشرایطی مانند خاک ، شکل ظاهری ، آب وهوا و... که درآن شرایط این قد

شدن بین ژئوپلتیک قائل نیزباتمایزایوالکوست (.korinman،76:7441هدف خود را فعالیت سیاسی در یک فضای طبیعی دنبال می کند.)
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یت درچارچوب مرزهای مشخص وجغرافیای سیاسی براین باوراست که جغرافیای سیاسی،واحدهای سیاسی راباشکل های متفاوت حاکم

یا گالوا ژئوپلتیک راروابط موجود  .(78: 26وچرایی این شکل گیری هاتوجه دارد.)اطاعت، ژئوپلتیک به علل درحالی که موردمطالعه قرارمی دهد

(.  gallois،31:7441بین رهبری وهدایت یک سیاست قدرت و چارچوب جغرافیایی می داند که سیاست درآن غالب به انجام می رسد.)

،صاحب نظرژئو پلتیک واستادایرانی جغرافیای سیاسی نیز با نگاه تمایزگرایانه می نویسد: جغرافیای سیاسی اثرتصمیم گیری های پیروزمجتهدزاده

وانتقال وغیره مهاجرت توزیع جمعیت ، نقل  سیاسی را روی اشکا ل وصورت های جغرافیای مربوط به محیط انسانی، همچون حکومت، مرز،

فیایی روی سیاست های دگرگون شونده ی جهانی می پردازد.در این ،در حالی که ژئوپلتیک به مطالعه اثر عوامل جغرامطالعه می کند

درجهان که خودحاصل بازیهای برخورداست که به نظر می رسد ژئوپلتیک توجه عمده ی خودرا روی اشکال دگرگون شونده سلسله مراتب قدرت 

ب و توالی در جهان سیاسی تقسیم شده یرتگرژئوپلتیک عبارت است از مطالعه تت متمرکز می سازد . به عبارت دیسیاسی درجهان قدرت اس

: 26همان،نطقه ای آن را برسی می کند.)وازهم گسیخته ، مطالعه ای که هم شکل جهانی این ترتیب وتوالی رادر نظردارد وهم اشکال م

فیای سیاسی تفاوت قائل شده است. او ژئوپلتیک را هنری پویا و جغرافیای سیاسی را دانشی ایستا کارل هاوس هاوفر بین ژئوپلتیک و جغرا(.78

یکی از جغرافیدانان برجسته آلمانی ژئوپلتیک را نیاز فضائی دولت و جغرافیای سیاسی را دانش مطالعه فضا تعریف می کند. همچنین اوتامائول 

ژئوپلتیک عبارت » نام برد که می گوید کاربردی است می توان از هارتشون ک جغرافیای سیاسی می داند.از جمله کسانی که معتقدند ژئوپلتی

چنین طرز تفکری قبل از جنگ جهانی دوم نیز در برخی از «. است از کاربرد دانش و تکنیکهای جغرافیای سیاسی در مسائل روابط بین الملل

نیز ژئوپلتیک جدید یا ژئوپلی نومیک را معادل جغرافیای نند جورج دیمکو و ویلیام وودی ماکشورها وجود داشت. در دوره بعد از جنگ سرد کسان

 (.18سیاسی کاربردی می دانند.)حافظ نیا،بی تا : 

 

 دیدگاههای مهم ژئوپلتیک:(2

آغازگردیده است که این ازموقعیتهای جغرافیایی دیگرکشورهاازاواخرقرن نوزدهم رقابت قدرتهابااستفاده ازابزارهای علمی جهت بهره برداری 

دوره زمانی )اواخرقرن نوزدهم(به رقابت درحوزه های دیگرنیزسرایت نماید.لذااین موضوع باعث گردیده امرباعث گردیده رقابت قدرتهادرآن 

 گیرد.درسیاست بین الملل موردتوجه قرارنظریات جدیدی درحوزه ژئوپلتیک شکل بگیردو ژئوپلتیک به عنوان یک متغیرویک عامل مؤثر

 درذیل به دیدگاههای برخی ازنظریه پردازان درحوزه ژئوپلتیک اشاره مختصری می نماییم.

 آلفردتایرماهان ونظریه قدرت دریایی:(الف

می داد.وی معتقدبودکه درروزگاروی که تجارت به نظریه قدرت دریایی واستراتژی آن اهمیت  خدمت می کرد ماهان که درنیروی دریایی آمریکا

به دولت  ی نقش مهمی هستند.بدین لحاظ وی نی توسعه روزافزونی درمبادالت بین کشورهامی یابد،راههای عبوردریایی وتنگه هاداراوبازرگا

داشت که اولین شرط  تقویت کند.اوتأکید اهای استراتژیک،نیروی دریایی خودر توصیه می کردکه برای تأمین آزادراههای دریایی وتنگهآمریکا

 .(88: 26درت جهانی احاطه ونظارت بردریاهاست.)اطاعت،الزم برای کسب ق
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 .هلفوردمکیندرونظریه هارتلند(ب

درکسب قدرت جهانی ،پیروزی باکسانی است  داشت.اومعتقدبودتوجه  ها مکیندر،استراتژی شناس معروف انگلیسی به عکس ماهان به خشکی

بزرگ جهانی،مرکب ازقاره های آسیا،آفریقاواروپاوجودداردکه درداخل  درجهان یک جزیره»های زمین تسلط دارند.وی اعالم کرد: که برخشکی

نظریه 7419 مکیندردرسال«برجهان فرمانروایی خواهدنموداین جزیره یک سرزمین قلب موجوداست ودولتی که به این سرزمین مسلط شود

ه،قسمت غربی چین وقسمتی ازمغولستان وایران شامل قسمت اعظم روسیتاریخ ابرازکرد.ازنظراوناحیه محور،خودرابه نام محورجغرافیایی 

نیزاهمیت  اتصال به دریای آزاداعالم کرد7493ی گسترش دادودرسال ،ناحیه محورراهارتلندنامیدوآن راتانزدیکی مرزهای آب7474بود،امادرسال

سرزمینهایی است که پشت خشکی  .هالل داخلی شامله ای وهالل خارجی یابیرونی نامیدحاشیراهالل داخلی یادارد.مکیندراطراف هارتلند

 (81: 26،همانبه طورکلی جزیره است وبریتانیارادربرمیگیرد.) اوراسیاودارای موقعیت ساحلی اندوهالل خارجی

 اسپایکمن ونظریه ریملند:(ج

ین کسی سرنوشت جهان هرکس ناحیه ریملندراکنترل کندحاکم اوراسیاخواهدبودوچن»اسپایکمن ناحیه اطراف هارتلندراریملندنامیدومعتقدبود

براساس دیدگاه اسپایکمن چون کشورهای حاشیه ای ساحلی اندبرقراری رابطه بین خشکی ودریاامکان پذیراست.لذاباتوجه به «.رارقم خواهدزد

ولتهای روسیه به این نتیجه رسیدکه داوبامطالعه وقایع تاریخی اهمیتی که برای دریا ونیروی دریایی قائل بودبه ریملندبیشتراهمیت می داد.

بایدمتوجه این مناطق باشدویاحداقل تالش وانگلستان برسراین مناطق باهم رقابت داشته اند.برهمین اساس اصرارداشت که سیاست دولت آمریکا

 همین دیدگاه اساس دکترین ترومن دردادن کمکهای اقتصادی وفنی به کشورهای»شود. توسط شوروی جلوگیری  وتصرف آنها که ازکنترل کند

 (87: 26،همان.)«قرارگرفت7491یونان وترکیه درسال 

 د(نظریه سیالک و وشرایبر:

قرن قبل از وی، دریاساالر هخامنشی، سیالک ،  86معموالً از آلفردماهان به عنوان طراح استراتژی های دریایی نام برده می شود. در حالی که 

وری که بر سه منطقه کلیدی و استراتژیک یعنی بحرین، عمان و یمن مسلط باشد، پایه گذار این استراتژی بوده است. سیالک معتقد بود هر کش

ته و بر جهان حکومت خواهد کرد. با توجه به همین استراتژی بود که در دوره هخامنشیان، ساسانیان، اشکانیان، ایرانیان نیروی دریایی قوی داش

داشته اند.ژان ژاک آمریکایی عقیده دارد که هر کشوری بر سه جزیره عربستان  بر آبها و سرزمین های دو طرف خلیج فارس و دریای عمان تسلط

مسلط شود بر همه قاره اروپا مسلط است. طبیعی است که هر کشوری بر قاره اروپا مسلط شود، بر جهان حکومت خواهد کرد. به عالوه دیده می 

مسلط باشد بر جهان مسلط است و یا نظریه ژان ژاک شرایبر آمریکایی که ن، عمان و یمن یالک مبنی بر اینکه هر کس بر بحریشود که نظریه س

هی، معتقد است هر کس بر شبه جزیره عربستان مسلط باشد بر جهان حاکم است نه تنها در طول تاریخ بلکه تا به امروز هنوز قابل تأمل است. )ال

28  :74.) 

 جغرافیای خزر:(3

ل یگانه ای از منطقه ژئوپلتیک  نوان مناطق ژئوپلتیک مستقل و متمایز شناخته می شوند، حوزه خزر مددر میان مناطقی که در قاره آسیا، به ع

را ارائه می نماید. این حوزه به عنوان یک منطقه کارکردی در نظام جهانی از پنج واحد سیاسی یا کشور مجاور یکدیگر تشکیل شده است. در 

رجهان)روسیه( و یکی از کوچکترین آنها)جمهوری آذربایجان( دیده می شوند. در این پهنه یکی از میان پنج کشور حوزه خزر اولین کشور پهناو

 قدرتهای جهانی )روسیه( و یک قدرت برتر منطقه ای )ایران( قرار گرفته اند. از کنار حوزه خزر یکی از کهن ترین تمدنهای جهان )ایران( و



 292-281، ص   8931،  آذر 8، جلد 81علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 
http://www.joih.ir  

  

 

832 

 

کیلومتر 972111وسعت دریای خزر حدود ربایجان، ترکمنستان، و قزاقستان جای گرفته اند. کشورهای تازه استقالل یافته ای چون جمهوری آذ

درصد از حجم آب دریاچه های جهان در دریای خزر قرار 99مربع می باشد و بزرگترین دریاچه دنیا محسوب می شود. حدود 

از آن ، بین دو قلمرو حاشیه داخلی)ریملند( و حاشیه  منطقه خزر در چارچوب نظریه های ژئوپلتیکی جنگ سرد و قبل(.21:21دارد)خیری،

دریای خزر دریاچه ای منحصر به فرد در جهان است. این دریاچه از لحاظ منابع انرژی،  خارجی در نظریه مکیندر و اسپایکمن انعکاس یافته است.

توجه به منابع و ذخایر موجو در دریای خزر این منطقه از انواع آبزیان، ویژگیهای زیست محیطی و تنوع ساکنین باید مورد توجه قرار گیرد. با 

لحاظ ژئوپلتیک انرژی نقش خاص می یابد. از حیث منابع، مباحث متعددی راجع به مقدار، حجم, نوع، تمرکز، ارتفاع و شکل حوزه های موجود 

اخته شده ایست که در آخرین تالش بشر برای رسیدن به در بستر دریای خزر اعم از گاز و نفت وجود دارد. دریای خزر دارای بزرگترین منابع شن

منابع بیشتر و دراز مدت انرژی کشف شده است. بنابراین انرژی خزر آخرین جبهه نبرد انسان و طبیعت برای کشف ذخایر جدید است. به جز 

کشور جدیداالستقالل آسیای مرکزی و  2میان روسیه و ایران که از لحاظ انرژی دارای منابع متنابهی هستند که در گذشته کشف شده است، از 

تریلیون فوت مکعب گاز می  313میلیارد بشکه نفت،  3/37تا  1/79قفقاز، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان دارای ذخایر ثبات شده 

درصد منابع  68ه و ایران یست.از لحاظ گاز روسجهانی ا ازدرصد از منابع گ 1درصد از ذخایر اثبات شده نفت و  1/8در حقیقت  دارباشند. این مق

جهان به گاز جهانی را در اختیار دارند و اگر این دو کشور بنوانند در دریای خزر منابع گازی جدیدی را کشف نمایند، آنگاه توازن انرژی در سطح 

سه ویژگی مهم نفتی خزریعنی امکان بهره برداری آسان،نزدیکی به بازارهای مصرف (.29:  22نفع منطقه خزر تغییر خواهد نمود.)عزتی، 

وقرارگیری درمحل محورهای مواصالتیاروپا به اقیانوس هندودر شمال دریای خزر به جنوب آن، باعث گردیده تا از اتکای انحصاریبساری از 

  (.33:14د.)نرسی ،کشورهای مصرف کننده عمده انرژی به نفت وگاز خلیج فارس کاسته شو

دریای دریای خزر،دریای طبرستان،دریای آبسکون،دریای خراسانی،این دریا دارای نام های مختلف در طول تاریخ بوده است از آن جمله :

نیزاضافه  لی،دریای ساری،بحرارقانیا،بحرباب ودریای مازندران.یاقوت حموی به نقل ازحمزه اصفهانی،اسامی دیگریگرگان،دریای قزوین،دریای جی

بنابراین مشهورترین  اشتباه خوارزم می گویند.نیاخوانده وبعضی نیزاین دریارابه کرده است ماننداکفوده دریاومی گویندارسطاطالیس آن رااقا

ریای خزر، د(.89: 29ألخره دریای خزر.)دهقان،نامهای دریای مازندران عبارتنداز:کاسپین،آبسکون،قزوین،ارقانیا،بحرباب،مازندران،طبرستان وب

کیلومتر و محیطی برابر  381کیلومتر، میانگین پهنای  7819بزرگترین دریاچه درون خشکی در کره زمین، از شمال به جنوب دارای طول 

متر پایین تر از سطح آب دریاهای آزاد واقع است. اکثر نقاط آن دارای  82کیلومتر مربع و حدود  318111کیلومتر است.مساحت آن  8611

 (.28:22ست.)عزتی، متر عمق آب دریا 7111کم، اما در بخش ایران تا  ارتفاع

 روش تحقیق

تحلیلی بوده و برای شناخت ساختار قدرت در حوزه ژئوپلتیک خزر در دو مرحله به شرح  -با توجه به ماهیت تحقیق، روش انجام آن ، توصیفی 

 زیر عمل گردیده است :

ذر جمعیت * مکعب تولید ناخالص داخلی(  قدرت ملی پنج کشور حاشیه دریای خزر محاسبه و در در مرحله اول با استفاده از مدل فوکس)ج

رای جدولی از باالترین تا پائین ترین حد نمایش داده شده است.در مرحله دوم اطالعات و آمار عوامل و متغییرهای مختلف به طور جداگانه ای ب

درج و امتیاز آنها محاسبه و از مجموع امتیازات ، وزن ژئوپلتیکی و قدرت ملی آنها  کشورهای این حوزه جمع آوری و در جداول ماتریسی

استخراج شده است که می توان پراکنش آن را از نظر قلمرو و حدود تأثیرگذاری تبیین کرد. شیوه جمع آوری اطالعات در این پژوهش استفاده 

عتبر علمی و تحقیقاتی ، کتب  و مجالت ، آمار و اطالعات ارائه شده توسط برخی از از روش کتابخانه ای با مراجعه به منابعی مثل سایت های م
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  کشورها و .......... اطالعات الزم جهت بهره برداری در این پژوهش را استخراج نموده ایم. جامعه هدف در این پژوهش شامل پنج کشورساحلی

 جمهوری آذربایجان وترکمنستان می باشند.حاشیه خزر شامل جمهوری اسالمی ایران ،روسیه ،قزاقستان، 

غیر در امرحله اول پِژوهش پنج کشور حوزه ژئوپلتیک خزر، با استفاده از مدل فوکس مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در این روش توجه به دو مت

اخلی ضرب و عدد حاصل  به عنوان جمعیت و تولید ناخالص داخلی معطوف است. در این روش جذر جمعیت هر کشور در مکعب تولید ناخالص د

 مجموع امتیاز آن کشور محسوب گردیده  و آن عدد در سنجش قدرت ملی هر یک از کشورها مالک امتیاز و رتبه بندی قرار می گیرد.

 تولید ناخالص جمعیت  

 111/111/111/178/7 411/263/14 ایران

 111/111/111/666/8 928/611/798 روسیه

 111/111/811/836 248/138/71 قزاقستان

 111/111/381/42 764/641/4 آذربایجان

 111/111/161/94 191/773/6 ترکمنستان

 

 

 جذر جمعیت * مکعب تولید ناخالص داخلی = قدرت ملی

=NP 3* (GDP)  

تفاده از مدل فوکس بر اساس جدول ذیل می بر این اساس طبق آخرین اطالعات از میزان جمعیت و تولید ناخالصی داخلی پنج کشور اقدام به اس

 نماییم.

 :سنجش قدرت ملی روسیه براساس مدل فوکس به ترتیب زیر است 

 

 

مؤلفه قدرت ملی به همراه زیر مجموعه های آن  1در مرحله دوم پژوهش عوامل و متغیرهای قابل بررسی برای سنجش قدرت ملی پنج کشور در 

 -9فرهنگی و علمی  -3نظامی  -8اقتصادی  -7مؤلفه اصلی قدرن ملی این پنج کشور عبارتند از :  در یک جدول مشخص گردیده است. هفت

 انرژی -1سرزمینی  -8اجتماعی  -6سیاسی 
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 گانه( قدرت ملی 88متغیرهای ) مؤلفه ها ردیف

 اقتصادی 7

ید ،ناخالص داخلی، سهم تولید ناخالص داخلی، بدهی خارجی، درآمد سرانه، نرخ واقعی رشد، سهم کشاورزی در تول

صنعت در تولیدناخالص داخلی، نرخ تورم، توزیع درآمد بر اساس شاخص جینی،درآمد کشوری، صرفه جویی 

 ناخالص ملی در سال

 نظامی 8

مجموع نیروهای نظامی فعال، نیروی نظامی ذخیره، تعداد بالگرد، تعداد جنگنده )هواپیما(، شناورهای مرزی، 

سال اخیر، سالح  61ر سال، هزینه های نظامی ازتولید ناخالص داخلی، تجربه جنگی در رسیدن به سن نظامی د

 استراتژیک، نسبت نیروهای مسلح فعال به جمعیت کشور خود، بنادر مهم و استراتژیک

3 
فرهنگی و 

 علمی

ره های سال قادر به خواندن و نوشتن، کاربران اینترنت، تعداد ماهوا 76هزینه های آموزش و پرورش، سن 

تحقیقاتی و علمی، رتبه در فناوری نانو و جهانی، تعداد جهانگرد در سال، رتبه تولید علم در جهان، شاخص رشد 

 انسانی، سطح سواد در کشور، تعداد اختراعات ثبت شده در حوزه نانو

 سرزمینی 9
دریایی، آب و هوا،  مساحت، زمینهای قابل کشت، مساحت آبها، موقعیت نسبی، شکل سرزمینی، مساحت مرزهای

 فرودگاههای مهم، راه آهن، جاده )اسفالته(، راههای آبی

6 
-سیاسی

 حقوقی

پناهندگان و آوارگان، گروهها و احزاب سیاسی فعال، سابقه تأسیس کشور، تاریخ استقالل، گروههای فشار خالص  

دتا، مشارکت مردم در آخرین مهاجرت، تقسیمات کشوری، عضویت در سازمانهای بین المللی، حق رأی، سابقه کو

 انتخابات، جمعیت پایتخت، تعداد همسایگان، مجاورت با تنگه های استراتژیک

 اجتماعی 8

جمعیت، نیروی کار، نرخ بیکاری، جمعیت زیر خط فقر، بزرگترین گروه قوی، بزرگترین گروه مذهبی، نرخ تولد، 

، باروری HIVتولد، هزینه های سالمتی،افراد مبتال به میزان مرگ و میر، نرخ شهرنشینی، امید به زندگی در بدو 

 کل

 انرژی 1
ذخایر نفت خام، تولید نفت خام، صادرات نفت خام، ذخایر گاز طبیعی، تولید گاز طبیعی، صادرات گاز طبیعی، 

 تولید برق از سوخت هسته ای

 

نبودن روشهای سنجش آنها در مرحله دوم بنا به مورد و  با توجه به تنوع و تعدد عوامل و متغیرهای سنجش قدرت ملی کشورها و یکسان

 ضرورت از روش محاسبه مقادیر مطلق، مقادیر نسبی، روش ترکیبی و ابداعی )قراردادی( استفاده شده است. برای محاسبه و یکسان سازی مقادیر

. به عبارتی محموع متغیرهای نسبی کشورها محاسبه متغیرها، برای پنج کشور استفاده نموده است« سهم درصد»نسبی، نگارنده از روش محاسبه 

و درصدی را که هر یک از کشورها به خود اختصاص داده اند، میزان امتیاز کشور را مشخص می کند. سنجش قدرت ملی کشورها بر اساس یک 

دکتر مصطفی مدنی در بررسی  شیوه ترکیبی دوگانه)مدل فوکس، سهم درصد( برگرفته از پژوهش صورت گرفته در همین راستا توسط آقای

ساختار نظام قدرت در منطقه خلیج فارس می باشد.در روش سهم درصد امتیازات پنج کشور حوزه ی ژئوپلتیک خزر به صورت دقیقتری مورد 

ی مورد ارزیابی و ارزیابی قرار گرفته است. در این روش عوامل اقتصادی،نظامی، فرهنگی، سرزمینی، سیاسی، اجتماعی، علمی و فناورانه و انرژ



 292-281، ص   8931،  آذر 8، جلد 81علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 
http://www.joih.ir  

  

 

897 

 

سنجش قرار گرفته اند. به عبارتی مجموع متغیرها نسبی کشورها محاسبه و درصدی را که هر کشور به خود اختصاص داده است مبنای امتیاز آن 

یاست کشور محسوب شده است.بررسی مؤلفه انرژی به عنوان یکی از مؤلفه های قدرت ملی به جهت تأثیری که این مؤلفه بر قدرت ملی و س

داخلی و خارجی کشورها داشته می تواند باعث افزایش و یا کاهش وزن و منزلت ژئوپلتیکی هر کشوری گردد منحصر به تحقیق حاضر می باشد 

 که می توان آن را از نوآوریهای تحقیق به شمار آورد.

 درصد هر کشور:  مثال : سنجش قدرت ملی کشورها براساس محاسبه مقادیرمطلق ،نسبی وقراردادی براساس سهم

 مثال برای مقادیر مطلق )امتیاز مساحت( : -7

 =  7.7مساحت ج                                    131/198/88مجموع مساحت پنج کشور = 

                                                                       9/1  =711( *131/198/88  ÷746/892/7) 

 9/1ر مساحت ایران در مجموع پنج کشور = امتیاز متغی

 مثال برای مقادیر نسبی : )امتیاز تولید ناخالص داخلی( -8

  7846917/3مجموع تولید ناخالص داخلی پنج کشور = 

 111/111/111/178/7:  7.7تولید ناخالص ج                                                                       

 7.7تولید ناخالص ج ÷ * مجموع تولید ناخالص داخلی پنج کشور 711                                        

                                                        6/8  =711  ( *7846917/3  ÷111/111/111/178/7) 

 86=  7.7امتیاز متغیر نسبی تولید ناخالص داخلی ج 

 ت قراردادی :مثال برای امتیازا -3

امتیاز ، کشورهای  6امتیاز ، کشورهای طویل و پهناور  2امتیاز ، کشورهای متمرکز و متناسب  71کشورهای با موقعیت ژئوپلتیکی مناسب 

 امتیاز تعلق می گیرد. 8تکه  8امتیاز و کشورهای  3دنباله دار 

 

 محاسبه و تجزیه و تحلیل قدرت ملی کشورها :

توصیفی تحلیلی می باشد که برای بررسی ساختار قدرت در حوزه ژئوپلتیک خزر ، در دو مرحله به شرح زیر عمل روش انجام این پژوهش 

گردیده است. در مرحله اول با استفاده از مدل فوکس )جذر جمعیت * مکعب تولید ناخالص داخلی( قدرت ملی پنج کشور حاشیه خزر محاسبه 

 صل بر اساس جدول نمایش به شرح ذیل می باشد.گردید و تجزیه تحلیل آماری آن در این ف

 قدرت ملی فرمول فوکس کشور ردیف
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 روسیه 7
 

9771*4/7 

 ایران 8
 

471*3/4 

 قزاقستان 3
 

3171*6/6 

 آذربایجان 9
 

3871*4/8 

 ترکمنستان 6
 

3671*1/8 

 

ن، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان به ترتیب یافته ها بر اساس مدل فوکس نشان می دهد که در روش فوکس کشورهای روسیه، ایرا

 در رتبه های اول تا پنجم قدرت منطقه ای در حوزه ژئوپلتیک خزر قرار گرفته اند. 

 4/7*7197 روسیه 7

 3/4*7134 ایران 8

 6/6*7131 قزاقستان 3

 4/8*7138 آذربایجان 9

 1/8*7136 ترکمنستان 6

 

 )تولید ناخالص ملی( و جمعیت از اعتبار باالئی برخوردار نمی باشد.  GDPده مطلق فقط از دو متغیر این رتبه بندی به لحاظ استفا

ا بنابراین در مرحله دوم تحقیق جهت ارزیابی دقیقتر و تعیین ساختار قدرت پنج کشور منطقه خزر ، بر اساس مؤلفه های هفت گانه قدرت ملی ب

. یافته های این مرحله از تحقیق کمی متفاوت تر از یافته های مدل فوکس می باشد.در تجزیه و تحلیل متغیر ، این ارزیابی صورت  می پذیرد 88

ی قدرت ملی پنج کشور ، هر یک از مؤلفه های هفتگانه قدرت ملی به صورت جداگانه مورد مقایسه قرار گرفته؛ به این ترتیب که مجموع متغیرها

حسوب می گردد و پس از آن مجموع امتیازات کشورها در هر مؤلفه به صورت جداگانه جمع و سهم درصد هر یک از مؤلفه ها ، امتیاز آن مؤلفه م

 قدرت منطقه ای آنها در آن مؤلفه محاسبه و بر اساس نمودار نمایش داده می شود. در زیر به تجزیه و تحلیل و مقایسه مؤلفه های قدرت ملی

 گردیده است.کشورهای حوزه خزر به صورت جداگانه پرداخته 

 

 جمع امتیازات کشورهای حوزه خزر از متغیرهای مورد بررسی در مؤلفه اجتماعی :ژ 
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 ترکمنستان آذربایجان قزاقستان ایران روسیه

14/81 1/771 86/47 2/11 8/33- 

 سهم درصد قدرت اجتماعی کشورهای حوزه خزر :

 ترکمنستان انآذربایج قزاقستان ایران روسیه مجموع امتیازات مؤلفه اجتماعی

19/321 2/71 84 4/83 9/81 1/2- 

 

 

 : جمع امتیازات کشورهای حوزه خزر از متغیرهای مورد بررسی در مؤلفه فرهنگی علمی 

 ترکمنستان آذربایجان قزاقستان ایران روسیه

8/638 8/398 6/776 6/719 64/718 

 سهم درصد قدرت فرهنگی و علمی کشورهای حوزه خزر:

 ترکمنستان آذربایجان قزاقستان ایران روسیه ت مؤلفه فرهنگی و علمیمجموع امتیازا

14/7817 3/99 6/82 8/4 8/2 2/2 

 

 

 : جمع امتیازات کشورهای حوزه خزر از متغیرهای مورد بررسی در مؤلفه سرزمینی 

 ترکمنستان آذربایجان قزاقستان ایران روسیه

4/883 4/736 4/46 2/11 6/68 

 مینی کشورهای حوزه خزر:سهم درصد قدرت سرز

 ترکمنستان آذربایجان قزاقستان ایران روسیه مجموع امتیازات مؤلفه سرزمینی

428 8/83 8/73 1/4 2/1 3/6 

 

 

 : جمع امتیازات کشورهای حوزه خزر از متغیرهای مورد بررسی در مؤلفه اقتصادی 
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 ترکمنستان آذربایجان قزاقستان ایران روسیه

8/888 6/717 1/18 6/21 36/18 

 د قدرت اقتصادی کشورهای حوزه خزر:سهم درص

 ترکمنستان آذربایجان قزاقستان ایران روسیه مجموع امتیازات مؤلفه اقتصادی

86/682 2/34 2/71 9/73 3/76 9/73 

 

 

 : جمع امتیازات کشورهای حوزه خزر از متغیرهای مورد بررسی در مؤلفه سیاسی 

 ترکمنستان آذربایجان قزاقستان ایران روسیه

96/818 8/7161 8/638 2/669 8/987 

 

 سهم درصد قدرت سیاسی کشورهای حوزه خزر:

 ترکمنستان آذربایجان قزاقستان ایران روسیه مجموع امتیازات مؤلفه سیاسی

6/3821 8/81 38 3/78 4/78 79 

 

 

 : جمع امتیازات کشورهای حوزه خزر از متغیرهای مورد بررسی در مؤلفه نظامی 

 

 سهم درصد قدرت نظامی کشورهای حوزه خزر:

 ترکمنستان آذربایجان قزاقستان ایران روسیه مجموع امتیازات مؤلفه نظامی

24/226 7/91 7/31 3/71 8/2 1/3 

 

 

 رسی در مؤلفه انرژی :جمع امتیازات کشورهای حوزه خزر از متغیرهای مورد بر 

 ترکمنستان آذربایجان قزاقستان ایران یهروس

8/971 881 34/47 1/18 8/33 
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 ترکمنستان آذربایجان قزاقستان ایران روسیه

8/982 8/762 2/91 4/88 8/81 

 

 سهم درصد قدرت انرژی کشورهای حوزه خزر:

 ترکمنستان آذربایجان قزاقستان ایران روسیه مجموع امتیازات مؤلفه انرژی

3/171 8/64 88 8/6 7/3 3/4 

 

ه توسط هر یک از کشورها در مؤلفه های هفت گانه قدرت ملی جمع شده و مبنای قدرت و توان هر یک از در پایان مجموع امتیازات کسب شد

 شورها توسط نمودار بیان می گردد.کشورها قرار می گیرد و پس از آن سهم درصدی قدرت ملی هر یک از ک

 : مجموع امتیازات مؤلفه های هفتگانه قدرت ملی کشورهای حوزه خزر 

 ترکمنستان آذربایجان قزاقستان ایران روسیه

19/8418 6/8788 79/7192 7118 89/231 

 

 

 سهم درصد قدرت ملی کشورهای حوزه ژئوپلتیک خزر:

 ترکمنستان آذربایجان قزاقستان ایران روسیه مجموع امتیازات قدرت ملی کشورهای حوزه خزر

2181 31% 81% 73% 9/78 3/71 

 

پلتیک خزر بر مبنای عوامل هفتگانه قدرت ملی صورت پذیرفت. در مجموع با توجه به امتیازات پنج کشور مقایسه و بررسی کشورهای حوزه ژئو

از مجموع قدرت حوزه ژئوپلتیک  منطقه خزر می  %31حوزه خزر می توان اینطور بیان نمود که قدرت درجه اول در این منطقه کشور روسیه با 

ع قدرت ملی منطقه در جایگاه دوم قرار می گیرد و بعد از آن کشورهای قزاقستان، آذربایجان و از مجمو %81باشد.جمهوری اسالمی ایران با 

در جایگاه سوم قدرت منطقه ای حوزه ژئوپلتیک خزر قرار می گیرند. تفاوت قدرت بین  %3/71و  %9/78،  %73ترکمنستان هر کدام به احتساب 

 .بین سطوح دوم وسوم قدرت از یافته های این پژوهش می باشدقدرتهای اول و دوم منطقه و همچنین اختالف  قدرت 

 نتیجه گیری :
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ژئوپلتیک خزر می باشند که در چند سال اخیر سه کشور قزاقستان  منطقه  حاشیه های  و دولت وروسیه از قدیمی ترین تمدن ها ایران 

می  برخوردار  سابقه تاریخی بیشتری نسبت به بقیه از یران وروسیه ,جمهوری آذربایجان وترکمنستان نیز به آنها اضافه شده اند. در این میان ا

پس از  . امروزه نیز ایراناندهمواره از طرفهای اصلی قراردادهای منعقده در این منطقه بزرگ محسوب شده وروسیه  . در طول تاریخ، ایران باشند

شترین بازار مصرف را در کل منطقه دارد. ایران با تمامی کشورهای روسیه پرجمعیت ترین کشور، بزرگترین کشور به لحاظ منابع انرژی و بی

ی، منطقه در هفت استان و صرفاً با کشورهای حاشیه خزر در قالب چهار استان بزرگ همجواری دارد. مسائل اقتصادی منطقه بویژه در زمینه انرژ

ی ایران جایگاه مخصوصی دارد. تضمین صلح و ثبات و امنیت و پایان حمل و نقل اعم از: کشنیرانی، جاده ای، ریلی و هوائی، تجارت، شیالت برا

این حوزه را با دقت پیگیری و فعاالنه ایفای نقش  لدر کل منطقه نیز از سویی دیگر باعث می شوند که ایران مسائ دمناقشات موجو یافتن

لیج فارس، امنیت ژئوپلتیکی خاصی به ایران بخشیده است. این قرار گرفتن جمهوری اسالمی ایران بین دو حوزه بسیار مهم دریای خزر و خ.نماید

نقش در زمینه های سیاسی به لحاظ تضمین صلح و ثبات و حل و فصل مناقشات اهمیت انکار ناپذیری دارد. این موقعیت به لحاظ جغرافیایی 

اده ای ، ریلی، دریایی و حتی هوایی بین دو حوزه چنان جایگاهی به ایران بخشیده است که در حمل و نقل و تبادل کاال و خدمات اعم از ج

 شمال و جنوب و حتی شرق و غرب و همچنین انتقال انرژی ، نقش بی بدیل و غیر قابل هماوردی داشته باشد.

فوکس . در مرحله اول که بر اساس مدل انجام پذیرفتقدرت در حوزه ژئوپلتیک خزر در دو مرحله  ساختاربررسی و مقایسه در این پژوهش 

به ترتیب در ترسیم ساختار قدرت صورت گرفت مقایسه کشورها بر اساس دو متغیر تولید ناخالص داخلی و جمعیت کشور صورت پذیرفت؛ که 

قرارگرفتند. در این روش با توجه به حوزه خزرروسیه، ایران ، قزاقستان ، آذربایجان و ترکمنستان به در رتبه های اول تا پنجم قدرت منطقه ای 

منطقه ای را از آن خود می کند قدرت اول باتوجه به سطح امتیازروسیه ختالف امتیازات می توان قدرتها را در چهار سطح تقسیم بندی کرد. ا

منطقه ای قدرت ، قزاقستان قدرت سوم ، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در رتبه چهارم  منطقه خزر می باشد مم، قدرت دووپس از آن ایران

گانه در مؤلفه های هفت  88د تا متغیرهای یگیرند.در مرحله دوم بررسی و مقایسه جهت اعتبار بخشیدن نتیجه مدل فوکس تالش گرد قرار می

. در این گیرندبر اساس آخرین اطالعات مورد ارزیابی و مقایسه قرار ،سرزمینی وگانه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی علمی، نظامی، اجتماعی، انرژی 

ی وزن ژئوپلتیکی و قدرت ملی طبقه بندی شده و قایسه قرار گرفت ، کشورها بر مبنامورد ارزیابی و م وکیفی العات به صورت کمیطمرحله که ا

براساس مولفه های تر و قابل اعتمادتر از نتیجه مدل فوکس حاصل گردید.بر این اساس در منطقه ژئوپلتیک خزر سطوح قدرت  نتیجه ای دقیق

به شرح زیر می باشد :کشور روسیه به عنوان قدرت درجه اول و کشور ایران به عنوان قدرت درجه دوم منطقه با اختالف هفت گانه قدرت ملی 

کشورهای قزاقستان ، آذربایجان و قدرت قرار می گیرند.در سطح سوم در سطوح اول و دوم قدرت منطقه ای خزر  بسیار باال از دیگر کشورها 

قرار می گیرند. بنابراین می توان قدرتها را در سه سطح  حوزه خزر پنجم قدرت از هم در رتبه های سوم ، چهارم وف اندکی ترکمنستان با اختال

 طبقه بندی نمود :

بر این اساس می توان بیان داشت که در ژئوپلتیک خزر الگوی دو قدرتی در ساختار قدرت منطقه با محوریت روسیه و جمهوری اسالمی ایران 

وری اسالمی ایران قرار . و کشورهای قزاقستان ، آذربایجان و ترکمنستان در سطوح دیگر و با اختالف بسیار زیاد از روسیه و جمهمشهود می باشد

قدرت روسیه و ایران برای حل و فصل مناقشات الزامی می باشد و حذف  وبنابراین اینطور برداشت می شود که در منطقه خزر حضور دمی گیرند.

کشورها می تواند به حل و فصل امور منطقه لطمه وارد نماید. ضمن اینکه هیچکدام از کشورهای قزاقستان ، آذربایجان و  هر کدام از این

 جبران نمایند.به لحاظ هریک از مولفه های قدرت ملی  را در منطقه نمی توانند عدم حضور دو قدرت روسیه وایران ترکمنستان 
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ایران می توانند با توجه به زمینه های متوازن در حوزه فرهنگی و مذهبی ، اقتصادی و سیاسی با کشورهای بنابراین هر یک از دو کشور روسیه و 

از .ارتقاء دهندآذربایجان ، قزاقستان و ترکمنستان وزن ژئوپلتیکی خود را در منطقه افزایش داده و از این رهگذر در سطح جهانی نیز خود را 

آذر بایجان نیز می توانند با بهره گیری از زمینه های مساعد تاریخی ،قومی ،مذهبی واقتصادی به   نستان وطرف دیگر کشورهای قزاقستان، ترکم

ای هریک از قدرتهای اول و دوم جهت ارتقای وزن  ژئوپلتیکی خود نزدیک شده و بهره برداریهای الزم را در جهت تامین منافع ملی بیشتر از فض

فزایش قدرت ومنزلت ژئوپلتیکی کشورهابرای آنهااقتدار،تأثیرگذاری،منافع بیشتروگسترش حوزه ا دوقدرتی در حوزه خزر بنمایند.

جمهوری اسالمی .نفوذرادرابعادمختلف اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی وسیاسی درمقیاس های منطقه ای،قاره ای وجهانی به همراه خواهد داشت 

نسبت به تعیین  ژئوپلتیکی خود را مد نظر قرار داده و از این طریق برآوردی واقعی نزلت توجه به رتبه بندی صورت گرفته مایران نیز می تواند با 

 نسبت به تهدیدات و فرصتهای موجود در منطقه ارائه نماید.   واکنش الزم را ه باشد وداشت در منطقه خزر وزن ژئوپلتیکی خود

تیک خزر روسیه ،ایران وقزاقستان، آذربایجان وترکمنستان با یک تغییر در پایان فرضیه تحقیق مبنی بر وجود سه سطح قدرت در منطقه ژئوپل

جزیی مورد پذیرش قرار می گیرد به صورتی که در سطح اول قدرت منطقه ای روسیه ،در سطح دوم قدر ت منطقه ای جمهوری اسالمی ایران 

 .ودر سطح سوم قزاقستان ،آذربایجان وترکمنستان قرار می گیرند
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