
 

 

 

 

 

 امنیتی هایبحرانای در مهار ای و فرامنطقههای منطقهنقش قدرت
 1سلیمی نیالدجلال

 

 

 چکيده
ای شدد  در منطقه غرب آسیا شکل گرفته است و تبدیل به یک بحران جددی فرامنطقده متعددیی هاجنگ

بدرای  «قدرت» عرصه رقابت و نقش های جهانی است؛ لذاتصمیمات و سیاست که این مسئله نیازمنداست 

امنیتی و دفاعی  هایبحراناست که با ادعای الگوی مدیریت مهار  کرد فراهم را ی مختلف حضور کشورها

 هدایبحرانای در مهدار ای و فرامنطقههای منطقههریک از قدرت اند.در منطقه خاورمیانه تلاش زیادی کرد 

کی متنوع و متضادی را نسبت به یکدیگر ایفا امنیتی و دفاعی کشورهای غرب آسیا نقش و رویکرد استراتژی

و به دنبال گسترش حوز  نفوذ قدرت برای دستیابی بده مندافم ملدی خدود هسدتند. شدمن تشدری   کنندیم

پرسش را مطرح  نیا ،منطقهامنیتی  هایبحرانای برای رفم ای و فرامنطقههای منطقهوشعیت رویکرد قدرت

؟ دندکنیمدامنیتی غرب آسدیا اراهده  هایبحرانمدیریتی را برای مهار  چه الگوهایها این قدرتکه  میکنیم

ای نقدش ای و فرامنطقدهمنطقدههای برای قدرت ،که معادلات قدرت در غرب آسیااز این قرار است فرشیه 

ی را برای پذیرش اصلاحات و تغییر ایدهولوژی حکومتی در آن کشورها به وجود خواهدد آورد اکنند نییتع

که این کدار باعدت تحدول در ن دم  خواهند دادها اراهه ن راهکاری برای حل مشکلات فراروی آنو همچنی

 خواهد شد. المللیبین

 

 ای، مدیریت بحران منطقه غرب آسیا.های فرامنطقهای، قدرتهای منطقهقدرت: هاکليدواژه
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 مقدمه

کشدورهای قدرتمندد  اسدت کده بدا رگدذاریتأثامنیتدی بسدیار  هایبحرانکنترل و مهار انواع 

برای ایجداد صدل  و آشدتی  مؤثرتواند میدان جنگ و خونریزی را تبدیل به یک حضور می

ای بایدد اول ای و فرامنطقدههای منطقهپایدار در بین دو کشور کند. برای تفهیم نقش قدرت

در  ها راهای آناینکه به قدرت دخالت در آن منطقه توجه کنیم. دوم اینکه، منافم و سیاست

ای های فرامنطقهمنطقه بررسی کنیم، سوم اینکه به سط  نفوذپذیری دقت کنیم. نقش قدرت

هدا در منطقده غدرب ی پدیش روی آنهدایاستراتژای بستگی دارد و بر های منطقهبه قدرت

 است.  ریاثرپذآسیا برای برقراری نوعی توازن در برابر مهار بحران امنیتی 

 

 بررسی ادبيات پژوهش 

های قددرت .دارای قدرت است جغرافیایی کشوری است که در یک ناحیه ،ایمنطقه قدرت

ای دارای های منطقدهدهند. معمولاً، قددرتای را شکل میای قطبیت یک ناحیه منطقهمنطقه

هایی در مقیدا  جهدانی هایی هستند که در منطقه مهم است، اما دارای توانمنددیوانمندیت

اندکی تضاد وجود دارد. کنسرسیوم اروپدایی بدرای  ،ایهای قدرت منطقهنیستند. در تعریف

یدک دولدت متعلده بده یدک ناحیده »عنوان ای را بدهیک قدرت منطقه ،های سیاسیپژوهش

بر این منطقه حاکم اسدت، قدادر  ن امی و اقتصادی یی که از ن رشد  از ن ر جغرافیاتعریف

منطقه و نفوذ قابل توجهی در مقیا  جهانی است، مایل به استفاد   مسلط در نفوذ به اِعمال

ای به رسمیت شناخته یدا عنوان رهبر منطقهاز منابم قدرت است و توسط همسایگان خود به

ای یدک مؤسسه مطالعاتی جهانی و منطقدهبراسا  نتایج . دکنتعریف می «شد رفتهیحتی پذ

 :  یر باشدویژگی های ز ای باید دارایقدرت منطقه

 بخشی از یک منطقه قابل تعریف را با هویت خود تشکیل بدهد. .1

 .(ایتصویر خود در یک قدرت منطقه)ای است ادعا کند یک قدرت منطقه. 1

نفوذ قاطعی بر گستر  جغرافیایی منطقه و همچنین ساختار ایدهولوژیک خدود داشدته . 3

 باشد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84)
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شدناختی مور سیاسی، ن دامی، اقتصدادی و جمعیدتبالایی در ا نسبتاًی هایتوانمنددارای . 4

 باشد.

 ای و جهانی باشد.دارای ارتباط خوبی با مجامم منطقه. 5

 

 چهارچوب نظری

هدای امنیتدی ی مقابله با مهدار بحرانهاو یشای یکی از ای و فرامنطقههای منطقهنقش قدرت

ز  نفددوذ، رقابددت یددی و واگرایددی، حددوهمگرا در زمیندده سدداختار و کددارکرد قدددرت، نددزاع،

 گیرد. یبرم دری، کنترل سط  نفوذ صل  و همکاری و منافم ملی را ریگمیتصم ،هاابرقدرت

 

   یاسیبحران  س

جامعده  کید یاسدین ام حاکم است آنگا  کده نخبگدان س تیبحران مشروع ،یاسیبحران س

خدود را  تیدبولبر اعتماد و مق یارتباطات و مناسبت مبتن دیو بازتول دیتول تیاستعداد و قابل

 شود. می ایجادبحران  ،شودمی یدچار ناکارآمد ستمیو س دهندیاز دست م

 مطرح کرد: هیرا در سه لا یاسیبروز بحران در جوامم  س لعل ،یب نیآرنولد تو

از بین رفتن قو  خلافه در اقلیت حاکمه که بعد از آغاز دور  زوال، خاصیت خدود را . 1

 از دست داد  است.

 اکثریت جامعه به دولت و رهبران. العملعکس پاسخ و. 1

 فقدان وحدت اجتماعی در مجموع پیکر جامعه.. 3

 

    هانظمانواع 

ایدن پدنج  کننددیمدای برای مهار بحران امنیتدی ورود ای و فرامنطقههای منطقهوقتی قدرت

 حالت زیر ممکن خواهد شد. 

ای بدازی ای و فرامنطقدهطقدههای منکه در آن نقش اصدلی را قددرتنظم هژمونیک: . 4

 .رندیگیم به دستو روابط امنیتی و سیاسی را  دنکنیم
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 ای هستند.های منطقهتوازن( بین قدرتقوا )که در آن به دنبال موازنه ی: اموازنهنظم . 2

شدوند کده در مدورد پیمدان میای همدر آن دو یا چند قدرت فرامنطقهنظم کنسرتی: . 3

 . باشندتی با یکدیگر همکاری و هماهنگی داشته حفظ مهار بحران امنی

شوند که در مجمدوع امنیدت می چندجانبهشامل مهار امنیتی ی: جمعدستهنظم امنیت . 1

   .کنندیمبحران را کنترل و مدیریت 

ای و یددی ع ددیم در سددط  منطقددههمگراآن را بدده : تکثرگممرانظممم جامعممه امنیتممی . 5

 .کنندیمای دعوت فرامنطقه

 

 اینطقهقدرت م

و از  کنددیمی آن فقط در یک دامنه خاص تجلی پیدا اثرگذارقدرتی است که نفوذ و دامن 

 ها قرار دارند.رود. کشور ایران و ترکیه در این گرو  از قدرتآن فراتر نمی

 یمراتبدر ن ام سلسله. مطرح شد یکه پس از ن ام دوقطب استی مفهوم ایقدرت منطقه

فراوان  تیو کارکردشان حاهز اهم گا یهستند که جا یگرانیباز ،ایمنطقه یهاقدرت ،یجهان

 نیمطدرح کردندد، بد یتدیامن یهامجموعده هیدبحت کده در قالدن ن ر نیها در ااست.  آن

 یعرصه اثرگذار نیو در ا کنندیعمل م یها که در سط  جهانبزرگ و ابرقدرت یهاقدرت

باشدد؛ امدا در  ادیدن است در منطقه خدود زممک هاای که نفوذ آنمنطقه یهاو قدرت دارند

 یهاهدا، قددرتشدوند.  از ن در آنیقاهل مد زیتما رد،یگیمورد توجه قرار نم یسط  جهان

، اما به لحدا  نباشند یچندان یافزارو سخت یمادقدرت منابم  یای ممکن است دارامنطقه

 یمناسدب تیدهدا موقعقدرت نیا ،ییایجغراف تیو موقع دارشهیر یهاسنت ،یخیاصالت تار

سدنجش وزن  ،یمراتبدرابطده سلسدله کیدشناخت سطوح قدرت کشدورها در  یبرا دارند.

وزن را داشدته باشدد،  نیشدتریکده ب یاسدت. دولتد یها شرورآن یو قدرت مل یکیتیوپلژه

و کنترل منطقه قدرار گرفتده و  یرهبر گا یدر جا و دیآیقدرت تراز اول منطقه به حساب م

را   اطیدقددرت، جاندن احت ترنیی.  پدس از آن سدطوح پداکندینفوذ م اعمالدر امور منطقه 

و  یاصدفهان یعی)سدمکنندد یم میقدرت خود را با آن تن  تعیواق نیاکرد  و با توجه به  تیرعا
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 آیددمی وزن را داشته باشد، قدرت تراز اول منطقه به شمار نیشتریکه ب ی. دولت(1334 گ،یربیام

 .کنددیگرفته و در امور منطقده اعمدال نفدوذ مد ای قرارکنترل منطقه و یرهبر گا یجا در و

را  هداآن و دیدنمایدرجه دوم قلمدداد مد یهاقدرت شمار در ای رامنطقه یهاکوهن قدرت

 .  اندعمل کرد  ییایمنطقه جغراف کیسط   در که داندیم ییهاقدرت

 

 ایقدرت فرامنطقه

حد یک منطقه خاص فراتر رفته و در سط  جهانی  قدرتی است که دامنه تأثیرگذاری آن در

ها ایالات متحد  در ایدن دسدته از قددرت (153: 1335نیا، حافظ)و کروی نیز حضور فعالی دارد 

 .  ردیگیمقرار 

 

 ای در غرب آسیا ای و فرامنطقههای منطقهمنافع بازیگران قدرت

قتصدادی را مانندد  بدازاری مناسدن روسیه از مهار بحران امنیتی بیشترین منافم اروسیه: . 4

برای کالاهای روسی، لزوم حفظ دسترسی به مواد خام کمیاب کشدورهای منطقده، انتقدال و 

ی نفت و گاز به کشورش خواهدد هالولهترانزیت منابم انرژی منطقه از طریه خطوط انتقال 

 برد. 

، زیآمل صدای به دنبال سیاست درهای باز است که بدرای یدک فضدای منطقده چین:. 2

یدک رویده  هداقرنو پایدار و ایجاد روابط حسنِ همجواری را توسعه دهد و بدرای  باثبات

از طریده  ایآسدهای علمی، فرهنگی و اقتصادی میان مردم چین و غدرب فشرد  از همکاری

 جاد  ابریشم را به وجود بیاورد.

رای شدناخت برقراری روابط با جریانات مخالف با کشورهای غدرب آسدیا بدترکیه: . 3

کده جلدوگیری از ورود  شدانیهاخواستهنیازها و مطالعه دقیه اهداف نهایی و قدرت بدرای 

 پناهندگان کشورهای سوریه و عراق است.

حضور آمریکا برای کنترل و دسترسی به ذخایر نفتی است که دغدغه اصدلی آمریکا: . 1

و، در پی تشدکیل سدازمانی از نات الگو گرفتنآمریکا با  .ها استو محور سیاست خارجی آن
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اسدت کده هددف آن مبدارز  بدا نفدوذ ایدران در منطقده « اهتلاف راهبردی خاورمیانده»نام به

 .خاورمیانه است

بزرگ مهدم حدوز  اندرژی جهدان اسدت و مندافم  صادرکنندگانایران یکی از ایران: . 5

نداتو  عمیقی در منطقه آسیای مرکزی دارد. ایدران و روسدیه هدر دو مخدالف سدشر موشدکی

آمریکا و اروپا را از کنترل مسیرهای اندرژی در حدوز  دریدای خدزر و  خواهندیمهستند و 

خاورمیانه منم کنندد. مسدکو و تهدران همچندین متحددان اسدتراتژیکی ازجملده ارمنسدتان، 

را دارند. ایدران و روسدیه مدانم بزرگدی در  ونزوهلاتاجیکستان، بلارو  و سوریه و عراق و 

 های منطقه ازجمله ایدران اسدت،جویانه قدرتی مداخلههااستیسمخالف  مقابل آمریکا که

و تمامی تعهددات خدود در  کنندیمی مدیریت بحران خاورمیانه را مهار خوببه؛ زیرا هستند

و  ها پایبندد بدود  اسدتمنطقه را انجام داد  است و نسبت به آن هایقبال همکاری با کشور

 نداد  است.شیطانی آمریکا را  یهانقشهی سازاد یپهرگز اجاز  
 

 تحولات ژئوپلیتیکی

تحولدات  نیآخرمنطقه غرب آسیا در گذشته و حال، صحنه داهمی جنگ و مبارز  است که 

مهم آن گرایش مستقیم کشور آمریکا برای سیطر  کامل و ایجاد سلطه خود بدر خاورمیانده، 

ی بدرای افرقدهی و جندگ ثبداتیباشغال عراق و افغانستان و فشار آوردن بر سوریه و ایجاد 

ای عنوان یک قددرت فرامنطقدهتغییر دولت بشار اسد و تلاش برای تجزیه عراق و سوریه به

 .  کندیمآفرینی و منافم ملی خود نقش هااستیسبرای اعمال 
 

 روش پژوهش

 آمد دسدتبهروش پژوهش مقاله حاشر از نوع تحقیه توصیفی است که بر اسا  اطلاعات 

ی کشدورهای قددرت هداالعملعکسو  هاواکنشبررسی یت تحولات غرب آسیا به از وشع

ای را با توجه به منافم ملی خود تغییدر ای که با حضور خود ن م منطقهای و فرامنطقهمنطقه

 منطقه هستند، می پردازد. و به دنبال هژمونی و سیطر  کامل بر اندداد 
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 محکم مردمیای در کنار اراده ایران قدرت فرامنطقه

شوند و برای ورود به یک جنگ که توسط آمریکا هدایت می دانندیمخودِ این کشورها نیز 

نیسدت.  شدد نیتضمای آمادگی ندارند؛ جنگی که حتی یک درصدد از نتدایج آن نیدز منطقه

یی را کده در هدااهتلافکشورهای عضو این اهتلاف ناهمگون بود  و باید در ایدن خصدوص 

یی که در سوریه، عدراق و هااهتلافد  و موفه نبود  است را یادآور شویم؛ گذشته تشکیل ش

بنابراین اعلام یک اهتلاف ؛ یمن از لحا  ن امی و در لبنان از لحا  سیاسی شکست خوردند

باید شکست اهتلاف سعودی در یمن را نیز اشافه کدرد.  هانیااست. به تمام  دارخند جدید 

دارای وزن سیاسی مانند مدالزی، ترکیده و پاکسدتان از هدر  الحسنی تصری  کرد: کشورهای

. عربستان، ایدن کشدورها را در کنندیماهتلافی که عربستان در آن حضور داشته باشد، دوری 

ی هدااهتلافو سرنوشت تمام این  کندیمی خود گنجاند اما اکنون شرایط فرق هااهتلافتمام 

م که کشور مدورد هجدوم ایدران خواهدد بدود؛ ن امی شکست است. در مقابل نیز باید بدانی

ای شد  و قدرت ن امی بالدایی در کشوری که در حال حاشر تبدیل به یک قدرت فرامنطقه

 کنار اراد  مردمی دارد.

 دریافت آمریکا جمهوریرهیس که گرفت صورت آن از پس ایران به نسبت ترامپ لحن

 و کشور این به ن امی حمله به تلویحی اشار  ایران، اقتصادی کردن فلج برای تهدیداتش که

 نترسداند را ایدران باشدد، آن از جزهی نیز صهیونیستی رژیم که عربی ناتوی ایجاد به تصمیم

 سدمت به موشک با تا داد نشان سبز چراغ یمن در خود مانانیپهم به آن به واکنش در بلکه

 بده را هشددار ایدن تدا کنندد حمله المندب باب نزدیکی در سعودی یهاکشنفت و ناوچه

 جهدان نفدت صادرات از نیمی و المللیبین نفتی خطوط بیشتر که بدهد متحدانش و آمریکا

 است. آن متحدان و ایران کنترل تحت

 بده ایدران جمهدوریرهیس روحدانی، حسن تهدیدهای از بعد ترامپ که داشت بیان وی

 سدشا  فرماندد  مانیسدلی قاسدم هشددار و بود خواهد هاجنگ مادر کشورش با جنگ نکهیا

 و کدرد خواهد تعیین ایران را پایانش کند آغاز را جنگ آمریکا اگر اینکه به کشور این قد 
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 کدردن تهدیدد از بود، خواهد تهران پاسخ از کوچکی بخش هرمز راهبردی تنگه بستن اینکه

 نشست. عقن ایران

 کنددیم رد را داردی برای ترامپ درخواست بار هشت روحانی که شد ادآوری تحلیلگر این

 نیست پایبند یاهسته توافه در خود امضای و تعهد به حتی که آمریکا به ایران که دلیل این به

 است. عرب حکام با ایرانی یهامقام میان بزرگ فرق درواقم این و ندارد اطمینان

 

 تلاش آمریکا برای تضعیف اقتصاد و برانگیختن اعتراضات داخلی در ایران

آمریکا علیده ایدران و تقویدت  کنند کیتحراست که این اهتلاف، با استراتژی  کاملاً مشخص

علیه این کشور و همچنین تلاش برای منزوی کردن تهران و تضعیف اقتصداد آن و  هامیتحر

موفه نخواهد بود.  رسدیمای که به ن ر برانگیختن اعتراشات داخلی ارتباط دارد؛ استراتژی

شت سر گذراند  و با آن زندگی کرد  و آمادگی روانی برای شکستن را پ هامیتحرایران این 

طدی سده دهده و  زیآمطنتیشهای ، ایران با وجود سیاستترمهماین محاصر  را دارد. از آن 

ی، سیاسی و ن امی علیه این کشور، در منطقده موفده عمدل کدرد  اسدت. ارسانهی هاتلاش

 ام سطوح است. ایرانِ امروز نتیجه مقاومت این کشور در تم

توانند بده عنوان کشورهای پولدار که میفار  بهترامپ به کشورهای عربی حوز  خلیج 

ی آمریکدا در ایدن هااسدتیس. کنددیمدوی در منطقه پاسخ دهندد نگدا   زیآمجنوننیازهای 

خصوص بر پایه سه مسئله است؛ سوق دادن کشورهای عربی برای ایجاد روابدط قدرتمندد 

ی هنگفدت در هاپولیستی، ترغین این کشورها به دشمنی با ایران و دریافت با رژیم صهیون

، اوشاع اقتصدادی هااستیسبه این  با توجهحمایت آمریکا از این کشورها.  اصطلاحبهبرابر 

صدورت عربستان هر سال در حال نزول است و چنانچه به تبعیت از آمریکا ادامده دهدد بده

 کامل منزوی خواهد شد.

 ه قدرت در دوران گذار از ساختار دوقطبیموازن. 4

پذیری قابدل تدوجهی برخدوردار ای در ساختار ن ام دوقطبی از عینیت و امکانتوازن منطقه

المللدی، ای عموماً تحت تدأثیر تحولدات بینبود  است. در آن دوران، بازیگران محیط منطقه
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رابطده ارگانیدک مشخصدی »ی کردند. در ساختار دوقطبدها ایفای نقش میها و بحراناهتلاف

ای وجدود داشدته اسدت. سیسدتم تدابم الملل و الگوهای موازنه منطقدهبین ساختار ن ام بین

های بزرگ شکل گرفته و بدر الگدوی رقابدت و منازعده ای بر اسا  مشارکت قدرتمنطقه

بندی سداختاری گذاشته است. در ساختار دوقطبی، قواعد بازی مبتنی بر شدکلتأثیر بجا می

داد. در این قدرت بود  و الگوهای تعامل بازیگران رقین را در جهت ایجاد موازنه شکل می

حوز  نفوذ خدود را  ،فرایند، برخی از بازیگران تلاش داشتند تا از طریه عدم توازن تاکتیکی

 .(Betts, 1985: 155) «گسترش دهند

ای را ان در امنیت منطقدهالملل، الگوهای تعامل و کنش بازیگرتغییر در ساختار ن ام بین

سازد. رویدادهایی مانند پایان جنگ سرد، فروپاشی اتحداد شدوروی و انتقدال از دگرگون می

المللدی چندلایده را فدراهم های لازم برای ورود بده یدک سیسدتم بینساختار دوقطبی، زمینه

در آورد  است. در چنین ساختاری، طبیعی است که ماهیدت و توزیدم قددرت بدا تغییراتدی 

های ای چندلایده، مؤلفدهالمللدی و منطقدهمقایسه با گذشته همرا  خواهد بود. در سیستم بین

 گیرد.مورد استفاد  و توجه قرار می ،های ابزاریهویتی به موازات عناصر و مؤلفه

های متعارف ظهور یافتده اسدت. نقدش و در دوران بعد از جنگ سرد، نسل جدید سلاح

موازنده امنیدت  ی،آن بیشتر است. تکثیر تسلیحات کشدتارجمع کارآمدی سیستم موشکی در

تدوان در زمدر  ، هندد و پاکسدتان را میرژیم صهیونیسدتیای را دگرگون نمود  است. منطقه

اند. آمریکدا نیدز تلداش دارد تدا واحدهایی دانست که بر موازنه قددرت تدأثیر بجدا گذاشدته

سترش دهد. ایدن امدر مبتندی بدر افدزایش المللی گای و بینهژمونی خود را در حوز  منطقه

 .(Hildreth, 2009 :3)شود محسوب می 1«ن م نوین جهانی»تمایلات برای ایجاد یک 

طبیعی است که در چنین شرایطی، سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر انجام 

وازن ای برای اندیشیدن در مورد مشدکلات مربدوط بده حفدظ تدهای جدید و مبتکرانهتلاش

گر بایدد بتواندد از الگدوی ای قرار دارد. این امر به معنای آن است که نیدروی موازندهمنطقه

ای و کنش دیشلماتیک و امنیتی بهدر  گیدرد کده تعدادل و موازنده قددرت در محدیط منطقده

آفریندی و مشدارکت تدوان انعکدا  نقشسازد. این امر را میناپذیر میالمللی را اجتناببین
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های امنیتی در روندد ای، نهادها و سازمانهای بزرگ، واحدهای منطقهیران با قدرتتعاملی ا

 ای دانست.منازعات منطقه

شدود، کده ادعدا میکه این کار با موفقیت تحقه نیابد، ن م نوین جهدانی چناندرصورتی

را ای ن مدی منطقدههایی از بیجلو  ،ن می نوین جهانی خواهد شد. بحرانتبدیل به یک بی

سازد. طبیعی است که این امدر، تغییراتدی در چگدونگی توزیدم قددرت، توزیدم منعکس می

ای و کنش دیشلماتیک بازیگران را به دنبال دارد. چنانچه پس از حذف موانم منازعات منطقه

های نوظهدور ای که بتوانند چالشهای جدید امنیتی، نهادها یا سازوکارهای تاز قبلی، ترتین

موازنده  ای را برطرف یا از آن پیشگیری نمایندد، جدایگزین نشدوند،یت منطقهپیش روی امن

شود. هرگونه تحول ن امی، امنیتدی و دیشلماتیدک تدابعی از چگدونگی ای دگرگون میمنطقه

 شود.ای محسوب میکنش بازیگران در ن ام امنیت منطقه

آمریکدا و شدوروی از  عنوان دور  ممتددی از تقابدل تعبیدر نمدود.توان بهجنگ سرد را می

تدوان الگوی کنش عقلایی برای پرهیز از منازعه راهبدردی اسدتفاد  کردندد. بازدارنددگی را می

های بزرگ در سداختار بر اسا  منافم مشترک قدرت یمانند تمرینی برای یک همکاری تکامل

وشدوع این دو م یزمانهای جنگ سرد، همترین جلو دوقطبی دانست. شاید هنوز یکی از مهم

الملل، الگدوی ارتبداط عنوان بخشی از معادله قدرت در سیاست بینباشد. آمریکا و شوروی به

ای مدورد اسدتفاد  قدرار دادندد. در ایدن ای را برای کنترل منازعات منطقهشد عقلایی و تعریف

« مشارکت در عین رقابدت»ای که با عبارت متناسن های بزرگ، بر اسا  رابطهدوران، قدرت

 .(Cole, 2009: 112)گردد، به اشکال مختلفی با یکدیگر همکاری نمودند یف میتوص

شریک محسوب « پرهیز از فاجعه»ها هرچند رقین یکدیگر بودند، اما در زمینه ابرقدرت

های مشدخص و نیدز نامدهتوسدعه هنجارهدا و مقاوله یسوها را بهشدند. این موشوع آنمی

باشدند، سدوق داد. در مدواقعی کده ی بدر رفتارهایشدان میپذیرش این نکته که نیازمند قیود

اولیده، روش و  «قواعدد احتیداطی»های غلط با تخطدی از برخدی عواقن اشتباهات، محاسبه

های همکاری بین دشمنان و رعایدت ایدن قواعدد، بسدیار بودند، انگیز  یپوشقابل چشمغیر

 شد.واقعی می
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 ایوازن منطقهجویانه در روند تهای کنش همکارینشانه. 2

توان بدر اسدا  پدذیرش متقابدل مندافم ملدی های همکاری را میترین نشانهیکی از مهم

تلقدی نمدود. در ایدن فرایندد، نیداز بده  نشدد یندیبشییکدیگر برای مقابله با تهدیددات پ

محدور  ،ای از جانن مسکو و واشدنگتنجلوگیری یا حتی کاهش خطرات منازعات منطقه

شدد. در ایدن الملل محسدوب میر روابط بازیگران اصلی ن ام بیناصلی سیاست قدرت د

همکاری را شدروری  ،طور شمنی یا حتی گاهی با صراحتها حداقل بهدوران، ابرقدرت

ای دانست تا مطمئن شدوند یافتهتوان تلاش سازماندادند. انجام این امر را میتشخیص می

ای کشدداند  های منطقددهرتقدددهددای متخاصددم بدده منازعددات میددان عنوان طرفکدده بدده

 .(Holmes and Gan, 2005: 79)شوندنمی

ای و های بزرگ درصدد بودند مطمئن شوند کده بدازیگران منطقدهدر این دوران، قدرت

ها را بده سراشدیبی تقابدل مسدتقیم بیندازندد. همکداری محلی قادر نیستند روابط ابرقددرت

ریت بحران به معنای آن بود که آنان اجاز  گیری آنان از الگوی مدیهای بزرگ و بهر قدرت

 جندگ یدک از پرهیدز بدرای هداآنای در مشدغولیت ذهندی های منطقدهدهند تا نگرانینمی

 در الملدلبین سیاسدت ناپذیراجتناب واقعیت از بخشی امر این. نماید ایجاد اختلال ایهسته

بت به این دلیل انجدام ارق و همکاری الگوی از گیریبهر . شدمی محسوب دوقطبی ساختار

 .گرفتندنمی قرار ابرقدرت دو ازوشوح در داخل حوز  نفوذ گرفت که همه مناطه بهمی

گرفدت. ایدن امدر ای آندان انجدام میدر تبیین حوز  منافم ملی و منطقده« اصل تفکیک»

هدا بودندد، تعمدیم طور تلویحی در خارج از مناطقی که آشکارا تحدت سدلطه یکدی از آنبه

شدد، معمولداً دیگدری در ای درگیدر میها در یک منازعه منطقهافت. چنانچه یکی از آنیمی

های بدزرگ بده کرد که قدرتهای ساختار دوقطبی ایجاب میماند. شرورتحاشیه باقی می

ها تلاش داشدتند از آن نمایند.های مادی و معنوی اراهه نمایند  خود ]در آن منازعه[ حمایت

راز نمود  و به این ترتین زمینه همکاری متقابدل در شدرایط بحراندی را مداخله مستقیم احت

تدوان در روندد مددیریت بحدران لهسدتان های چنین اقداماتی را میساختند. نشانهفراهم می
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( و چکسددلواکی 1351(، مجارسددتان )1355(، دیددوار بددرلین )1341(، آذربایجددان )1345)

 ( مورد توجه قرار داد.1313)

ندام بدرد، در تضدمین ایدن « مداخله نامتقدارن»عنوان قاعد  توان از آن بهیاین اصل که م

شددند، بده ندزاع ها درگیدر میهای محدودی که یکی از دو ابرقدرت در آنمسئله که جنگ

انجامید، بسیار اساسدی بودندد. عقلانیدت راهبدردی در سداختار ن دام ها نمیمستقیم بین آن

های موازنده توان در زمر  عواملی دانست که زمینهرا می های بزرگالملل و رفتار قدرتبین

ناپدذیر ای را اجتنابهای منطقهالملل در محیطقدرت در روابط بازیگران اصلی سیاست بین

 .(Joint Military Intelligence College, 2004: 95)ساخت می

ر سیاسدت های رفتار ساختاری بدازیگران اصدلی دهمکاری و رقابت، بخشی از واقعیت

تدوان در ارتبداط بدا جندگ شد. این امدر را میای محسوب میهای منطقهالملل و محیطبین

ای ایران و عراق مورد ملاح ه قرار داد. آمریکا و اتحداد شدوروی از الگدوی موازنده منطقده

آوردندد. در روندد موازنده های بحراندی اسدتفاد  بده عمدل میبرای کنترل منازعه در محیط

ای در روندد کنتدرل بحدران دو قددرت بدزرگ جهدانی از جایگدا  و اعتبدار ویدژ  ای،منطقه

ای هدر یدک از بدازیگران درگیدر گرایی به مفهوم کنترل نقش منطقهبرخوردار بودند. موازنه

 شود.محسوب می

ای، پیشدرفت های گسترش همکاری در زمینه منازعات منطقهترین ویژگییکی از جالن

حی در مدیریت بحران و پیشگیری از بحران بود. در برخی از مدوارد ها در همکاری تلویآن

عنوان بخشدی از نمودندد. ایدن امدر بدههای بزرگ مبادرت بده تولیدد بحدران مینیز، قدرت

شود؛ به همدین دلیدل اسدت کده الملل در ساختار دوقطبی تلقی میهای سیاست بینواقعیت

ا  بر این اعتقادندد کده در سداختار دوقطبدی، پردازانی همانند کنت والتز و ریچارد هن ریه

های بدزرگ وجدود داشدته اسدت. امکان ایجاد تعادل از طریه مدیریت بحران توسط قدرت

تر در مقایسده بدا سداختار ن دام ای، باثبداتآنان ساختار دوقطبی را به لحا  امنیدت منطقده

 .(Kelly, 2007: 199)دانند الملل در دوران بعد از فروپاشی اتحاد شوروی میبین
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هدای تر بدرای همکاریتر و صدری های رسمیهای بزرگ در ن ام دوقطبی تلاشقدرت

های عنوان یکدی از شداخصرسداندند. ایدن امدر بدهای را به انجام میامنیتی در حوز  منطقه

های بدزرگ بدرای تثبیدت گردد. همکداری قددرتسازی در ساختار دوقطبی تلقی میامنیت

ای بود  است، بلکه در های منطقهتنها در زمینه پیشگیری از بحرانای، نهقهشرایط توازن منط

هدای سازی یدا پایدان دادن بده بحرانبسیاری از مواقم منجر به همکاری مشترک برای خنثی

توان در زدایی را میهای تنششود. نشانهای محسوب میناشی از فقدان توازن قدرت منطقه

 1351حدزب کمونیسدت اتحداد شدوروی در سدال  14کنگدر   گیریهای بعد از شدکلسال

توان در بازسدازی روابدط بدا آمریکدا در دوران آیزنهداور های آن را میمشاهد  نمود. نشانه

های بدزرگ و کشدورهای زدایی تلاشی مشترک از سوی قددرتدانست. در این دوران، تنش

 برای ایجاد یک رژیم پیشگیری از بحران بود  است. منطقه

نین روندی تا پایدان دوران تداریخی سداختار دوقطبدی ادامده یافتده اسدت. همکداری چ

ای منجر به مشارکت سازند  آنان در شدورای امنیدت های منطقههای بزرگ در بحرانقدرت

های بدزرگ در توان در روند مدیریت بحران قددرتهای آن را میسازمان ملل گردید. نشانه

تدوان را می 533اسلامی ایران مشداهد  نمدود. قطعنامده جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری 

ای در سداختار دوقطبدی دانسدت. جندگ دوم های منطقدههای مدیریت بحرانیکی از نشانه

شدورای امنیدت سدازمان ملدل دربدار   131نیز بر اسا  قطعنامه  1331فار  در سال خلیج

 شرورت خروج نیروهای ن امی عراق از کویت تأکید داشت.

تدوان در زمدر  اقدداماتی دانسدت کده از شد  توسط شورای امنیت را میات انجامابتکار

های های همکداری قددرتبه مدیریت بحران منجر گردید و از طدرف دیگدر زمینده سوکی

نقدش جدیدد در همدین راسدتا،  ای را بده وجدود آورد.های منطقهبزرگ برای کنترل بحران

و جندگ متعاقدن آن در  1334-31در بحران وان می ترا الملل سازمان ملل در سیاست بین

مثدال خدوبی از همکداری مبتندی بدر رشدایت میدان فار  مشاهد  نمود. این نمونده، خلیج

ای بدین جانبدهبده همکداری همهمنجدر شدود. بحدران مدذکور واشنگتن و مسدکو تلقدی می

دیدد. در های بزرگ و کشورهای اصلی خاورمیانه همانند مصر، عربستان و سوریه گرقدرت
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 :Bahgat, 2003)نمایندد ایفدا میرا های مهمدی طور مشترک، نقشها بهاین دوران، ابرقدرت

104). 
 

 ایمنطقه . کاربرد عقلانیت راهبردی در موازنه قدرت3

باشدد. هدید دولتدی عقلانیت راهبردی به مفهوم توجه به مندافم سدایر بدازیگران رقیدن می

ها، بهترین راهبرد خود را برگزیندد یدا بهتدرین یگر دولتهای دتواند مستقل از انتخابنمی

کندد کده واحددهای ای ایجداب میتوازن منطقده یهانتیجه را کسن کند؛ بنابراین شرورت

گرایی گرایی و چندجانبههایی از تعاملسیاسی بتوانند کنش راهبردی خود را بر اسا  جلو 

گرا و مشدارکتی، امکدان همکداری موازندهمورد توجه قرار دهند؛ بنابراین بدون ایفای نقش 

پذیر نخواهد بود. این امدر نشدان ای امکاندهی توازن منطقهبازیگران برای سازمان چندجانبه

المللی اسدت ای و بیننیازمند مشارکت بازیگران منطقه سوکیای از دهد که توازن منطقهمی

 شود.قلایی بازیگران حاصل میهایی از کنش عای با جلو و از سوی دیگر، توازن منطقه

خصلت برجسته عقلانیت راهبردی این است که بازیگران مسیرهایی را برای کنش خدود 

گیری چندین ها و رفتارهای قابل انت ار دیگران مبتنی است. شکلانتخاب کنند که بر اولویت

ن تدوازن شدود؛ بندابرایمنزله عقلانیت بازیگران در کنش استراتژیک محسدوب میفرایندی به

عنوان جدز  اصدلی هدا بدهگیرد که زمینه پذیرش ن ریده بازیای در شرایطی شکل میمنطقه

عنوان محور اصدلی کدنش تحلیل در قالن فکری زمامداران ایجاد شود. عقلانیت راهبردی به

 شد.بازیگران در ساختار دوقطبی محسوب می

هایی از نشددانه ،ایقددههددای منطبددر اسددا  الگددوی عقلانیددت راهبددردی در کنتددرل محیط

گرفدت. در چگددونگی اجدرای چنددین گرایی سداختاری در دسددتور کدار قددرار میچندجانبده

های قدرت و کنش بندیفرایندی، بازیگران و مقامات اجرایی نقش مؤثری برای تبیین شکل

عنوان نیدروی تکمیلدی باشند. کارگزار اجرایدی بدهبازیگران در روند مدیریت بحران دارا می

گیری آندان بدر اسدا  الگدوی موازنده گردد. زمامدارانی که تصمیمتار سیاسی تلقی میساخ

گرایی راهبدردی را محدور هایی از مشارکت و چندجانبهگیرد، تلاش دارند تا جلو انجام می

 گیری خود قرار دهند.اصلی تصمیم
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سدرد را فار  و خاورمیانده در دوران بعدد از جندگ ای خلیجدهی توازن منطقهسازمان

ای های بدزرگ بده همدرا  بدازیگران منطقدهجویانده قددرتمنزله الگوی همکاریتوان بهمی

دهدد. هدر گزینده راهبدردی در دانست. محور اصلی کنش آنان را اشتیاق قدرت تشکیل می

گیرد؛ منافعی کده چنددین یافته شکل میالملل برای نیل به منافم مؤثر و سازمانسیاست بین

ای خود را در راستای ایجاد تعدادل قددرت و مندافم های منطقهند تا سیاستکوشبازیگر می

ای بخشی از گرایان، توازن منطقهدهی نمایند. به همین دلیل است که در نگرش واقمسازمان

 شود.سیاست حفظ وشم موجود محسوب می

ضدای ها و نیازهدای تدوازن قددرت در فتوان بده شدرورتدر چنین شرایطی است که می تنها

یافته چندین بدازیگر بدرای تحقده قددرت و منزله کنش سازمانای واقف گردید. این فرایند بهمنطقه

یدک از کندد کده هیدهای عقلانیت راهبردی ایجداب میباشد. شرورتای میامنیت در سط  منطقه

الملل نباشد. در چندین شدرایطی، های بزرگ درصدد کسن هژمونی برای کنترل سیاست بینقدرت

هدای شدد آیدد. موشدوع موجبازیگران بده وجدود می گونهنیگیری اهتلاف علیه ازمینه برای شکل

. اسدت گردیدد  انجدامگرایان تدافعی پردازان مکتن انتقادی و همچنین نوواقمهژمونی توسط ن ریه

لملدل اگرایی در سیاست بینهایی از موازنهند که جلو کمی ایجاب راهبردی عقلانیت ترتین، این به

 .(Nye, 2008: 1348)ای ایجاد شود و توازن قدرت در حوز  منطقه

های امنیتی تأکیدد دارندد، گیریپردازانی که بر عقلانیت راهبردی در تصمیمدر بین ن ریه

را  «انسدان، دولدت و جندگ»، کتداب 1314توان به کنت والتز اشار  داشت کده در دهده می

 و ایمنطقده هدایبحران گیریشدکل عوامدل ودنمد تلداش کتداب ایدن در وی. نمود نتشرم

 قددرت موازنده هایمشخصده از والتز توصیف برای تحلیلی مبانی. نماید تبیین را المللیبین

 ایدن. دارد وجود «خودیار ن ام» یک عنوانبه ایمنطقه توازن همچنین و المللیبین سط  در

انی را کده بده موازنده پایددار ت، یک چهر  بسیار مهم از موازنه قدرت توسط بدازیگرن ریا

 .(133 :1334)بالدوین، کند توجه دارند، آشکار می

سدازد. ای را مدنعکس میالمللی و منطقدههایی از موازنه بینالملل جلو تاریخ روابط بین

پردازانی محسدوب الملدل همچدون مورگنتدا و والتدز در زمدر  ن ریدهپژوهشگران امور بین



 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 4441، بهار 14 شمار  ،پنجمسال  راهبردی، محیط فصلنامة / 151

 

ای پیوند المللی را با فرایندهای توازن منطقهقدرت در سط  بینشوند که موشوع موازنه می

الملدل مبتندی بدر های ثبات و تعادل در سیاست بیندهد که دوراندهند. این امر نشان میمی

توازن قدرت است. هرگا  یکی از بازیگران درصددد برآیدد تدا موازنده قددرت را دگرگدون 

شود. این امدر رابطده الملل فراهم میدر سیاست بینثباتی و عدم تعادل سازد، زمینه برای بی

ای را نشان الملل و توازن منطقهای، تعادل قدرت، موازنه قوا در سیاست بینبین ثبات منطقه

 دهد.می

دهدد کده همدوار  ای نشدان میهای بزرگ برای کنترل محدیط منطقدهتاریخ رفتار قدرت

ود داشته است. این امر، منشدأ اصدلی کنتدرل هایی برای ایجاد توازن بین بازیگران وجتلاش

های جهدانی بده دلیدل از بدین رفدتن شود. بسیاری از جنگای محسوب میتضادهای منطقه

 ای انجام گرفته است.توازن منطقه

ای و منطقده هایی از بحدران در حدوز خدورد، نشدانهای بدرهم میهرگا  تدوازن منطقده

زنه تا حدی بر کوشش برای کسن قدرت در محیطدی شود. هرگونه مواالمللی ایجاد میبین

مندافم متضداد خدود را متعدادل  اندد تداهدا مراقنشود کده دولتپرهرج و مرج متمرکز می

 .(Cole, 2009: 73-74)کنند

گرایی، آمیز مدورد ن در مکتدن واقدمهای تعارضبا توجه به مسئله همکاری در سیاست

شدود کده بدازیگران نهدا در شدرایطی محقده میکند که همکاری تتأکید می یدرستبه کوهن

اند، نه در جایی کده همداهنگی وجدود ها بالفعل یا بالقو  در تعارضهای آندریابند سیاست

عنوان یدک عنوان فقدان تعارض نگریسته شود، بلکده بهتدر اسدت بدهدارد. همکاری نباید به

 گیدرد،زنده انجدام میواکنش به تعارض یا کشمکش بالقو  تلقی شدود. در منداطقی کده موا

رقابت بین بازیگران کاهش خواهد یافت. این امر بیانگر آن است که بدین موازنده و رقابدت 

ای و طلبی، گسترش منطقدهبرای هژمونی رابطه معکو  وجود دارد، زیرا اگر انگیز  توسعه

دل ثبداتی و عددم تعداهدای بیهژمونی در برخی از بازیگران ایجاد شود، در آن شرایط موج

 تداوم خواهد یافت.
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 ای از طریق ایجاد تعادل بین وضعیت جنگ م ثبات. موازنه منطقه1

ای الملل، افرادی مانند کلیفورد و کوهن تلاش دارند تا رابطهپردازان روابط بیندر بین ن ریه

ای را مورد بررسی قرار دهندد. تعادل، بحران و توازن منطقهموازنه قدرت،  بین جنگ، ثبات،

ای برخدوردار اسدت. تبیین این موشوعات در چهارچوب مدیریت بحران از اهمیدت ویدژ 

الملدل بدا موشدوع های بدادوام در ن دام بینافراد یادشد  تلاش نمودند تا رابطه بین ساخت

ای را بررسدی کنندد. آندان بحدران را انعکدا  مندافم بحران، موازنه قدرت و تدوازن منطقده

المللی ای و بیند که درصدد ایفای نقش برای کنترل محیط منطقهداننمتعارض بازیگرانی می

 .(415: 1313)هالستی، هستند 

آمیزتر از تر یا مخداطر ای مشکلالملل، شاید هید اید پردازی دربار  روابط بیندر ن ریه

ای نباشدد. المللی و همچنین توان قدرت در سط  منطقهموشوع موازنه قدرت در سط  بین

هدا، بده توصدیف تعدارض و اهتلاف ران مطمئن نیستند که آیا این واژ  بده ن ریدهن صاحن

گیرندگان اشار  دارد یا به تجویزهای هنجداری المللی، به اهداف کلیدی تصمیمهای بینن ام

گیران سیاسدت المللی باید به صل  دست یابندد. تصدمیمهای بیندر مورد اینکه چگونه ن ام

اهتلاف، های همکاری، ای را به حوز تا موشوع توازن در محیط منطقه الملل تلاش دارندبین

عنوان تجویز هنجاری محسدوب ای بهتوازن منطقه مشارکت و تعارض پیوند دهند؛ بنابراین،

ناپذیر معادله قدرت بین بازیگرانی دانست کده در شود، بلکه باید آن را واقعیت اجتنابنمی

 کنند.های فرهنگی، ایدهولوژیک و ژهوپلیتیکی زندگی میاوتساختار آنارشی در شرایط تف

الملدل، نیدازی بده تشدریک مسداعی های تعارض در سیاست بینبدون توجه به واقعیت

دهدد ای وجود نخواهد داشت. این امر، نشان میبازیگران برای ایجاد توازن در سط  منطقه

شدود. الملل محسوب میسیاست بین آمیزهای تعارضای واکنشی به واقعیتکه توازن منطقه

رسدد کده الملل مبتنی بر آنارشی است، بنابراین طبیعدی بده ن در میدر شرایطی که ن ام بین

هدای بحدران، المللدی بده تعدادل بیشدتر منجدر شدود. دورانای و بینموازنه در سط  منطقه

 .(Shanebrook, 2003: 180)سازد هایی از عدم تعارض را منعکس میجلو 



 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 4441، بهار 14 شمار  ،پنجمسال  راهبردی، محیط فصلنامة / 153

 

توان انعکا  عدم توازن در ای را میثباتی منطقههایی همانند جنگ و بیگیری پدید کلش

کنند تا بدرای جلدوگیری از عددم نقش بازیگران دانست. در برخی از مواقم، کشورها تلاش می

منزلده واکدنش در گیری اهتلداف بدهآمیز مبادرت نمایند. حتی شکلتوازن به اقدامات خصومت

شدود. المللدی محسدوب میای و بینرهم خوردن توازن قدرت در سط  منطقهبرابر موشوع ب

گیدرد؛ دوراندی کده های قبل از جنگ جهانی اول مورد توجده قدرار میای در سالچنین پدید 

 .(Brecher, 1989: 55)های اتحاد مثلت و اتفاق مثلت به وجود آمد زیرساخت

به سیاست حفظ وشم موجود مدورد  توان در گرایش کشورهااصل اساسی موازنه را می

کنند موقعیت خود را در جندگ و سنجش قرار داد. اگرچه همه واحدهای سیاسی تلاش می

های ای برخوردار است کده همده قددرتصل  تثبیت نمایند، اما این موشوع از اهمیت ویژ 

ندد  رسدید در خطدر بازآزاد به مداخله به نفم طرفی در جنگ گرایش دارند که بده ن در می

شدن قرار دارد. تمامی کشورها از این موشوع نگران هستند کده بدازیگر جدیددی درصددد 

هایی از جندگ های تغییر در موازنه قدرت، نشدانهتا موازنه قدرت را برهم زند. دوران دیبرآ

کنند تا معادله قدرت که برخی از کشورها تلاش میسازد. ازآنجاییثباتی را منعکس میو بی

به همین دلیل است که سایر بازیگران بدر شدرورت حفدظ تعدادل از طریده  دهند، را تغییر

 نمایند.سازی تأکید میاهتلاف

الملل، رویکردهدای متفداوتی وجدود دارد. در مورد رابطه میزان ثبات با ساختار ن ام بین

توان این موشوع را مطرح کرد که کندت والتدز بدر ثبدات، تدداوم و پایدداری طورکلی میبه

ای و سداختار ساختار دوقطبی تأکید دارد. بیان چنین رویکردی در تبیین نقش ثبدات منطقده

ای در سداختار منزله آن است که والتز به تداوم موازنه قوا و تدوازن منطقدهالملل، بهن ام بین

هدای هدای دوقطبدی در مقابدل ن امدوقطبی امیدد بیشدتری دارد. مبحدت ثبدات بیشدتر ن ام

دارد تنهدا ن دامی کده دارای گیرد، در این ارتباط کنت والتز اظهدار مدیبرمی چندقطبی را در

 .(Waltz, 1979: 125)ثبات ساختار و ثبات منابم است، ن ام و ساختار دوقطبی است 

های بدزرگ ناشدی از کنتدرل الملل، بخشی از منابم راهبردی قددرتدر ساختار ن ام بین

الملدل ا بایدد در زمدر  فراینددهای سیاسدت بینای است. همکاری و رقابدت رمحیط منطقه
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کنند تا موقعیت دانست. این امر، به مفهوم آن است که هر دو قدرت بزرگ جهانی تلاش می

المللی از طریه همکاری برای تداوم ثبات و تعدادل، تثبیدت نمایندد. خود را در ساختار بین

ثیر موشوعاتی ازجمله بحران الملل، تحت تأهرگا  همکاری بازیگران اصلی در سیاست بین

ای از طبیعی است که در چنین شدرایطی امکدان تعدادل و ثبدات منطقدهای قرار گیرد، منطقه

 طریه همکاری بازیگران افزایش بیشتری خواهد یافت.

ثباتی منابم های مستقیم بیالمللی، تجلیثباتی بینبا توجه به ن ریه عمومی تعارض و بی

ثبداتی در الملل نیستند؛ به عبدارت دیگدر، بیهای بینثباتی ن امهای بی احتمالاً کمتر از جلو

ثبداتی ن دام، ای با تعارض کشورها بدرای تدأمین مندابم ارتبداط دارندد. بیهای منطقهمحیط

کندد. ایدن امدر، انعکدا  انتقدال ای را تهدیدد میحاکمیت ملی برخی از کشدورهای منطقده

ثبداتی مندابم شود. از سوی دیگر، بیورها محسوب میثباتی ساختاری به حوز  کنش کشبی

فقط دلالت بر این دارد که همه کشورها در وشعیتی هسدتند کده ممکدن اسدت مندابم را از 

به دست آورند. در چنین شرایطی تعارض برای دستیابی به مندابم را دست بدهند یا منابعی 

عنوان اقدامی برای تدأمین سی بهگردد. هر نوع کنش سیابیشتر بین بازیگران اصلی فراهم می

 .(Bahgat, 2003: 70)شود منابم قدرت محسوب می

فدار  تحدت تدأثیر مدارهای تحدول در محدیط امنیتدی آسدیای جندوب غربدی و خلیج

های اقتصادی، ایدهولوژیک و هنجاری قرار دارد. منابم اقتصدادی بده مدوازات انگیدز  مؤلفه

یابدد. مندابم را افدزایش می ینابم و مندافم اقتصدادهای بزرگ برای ایجاد تعادل در مقدرت

الملل دانست؛ بندابراین وقتدی کده توان بخشی از موشوع رقابت کشورها در سیاست بینمی

الملل به وجود زمینه برای ایجاد مصالحه از طریه همکاری بین بازیگران اصلی سیاست بین

کده چندین م خواهدد شدد. درحالیآید، در آن شرایط زمینه برای تداوم ثبات و تعادل فدراه

های چنددقطبی مدورد توجده قدرار فرایندی در ساختار موازنه قدرت و همچنین در ساخت

ای دارای گیرد. به همین دلیل است که هرگونه تحول جایگا  بازیگران در محیط منطقدهنمی

 .(11: 1334)روحانی، باشد آثار و پیامدهای راهبردی می
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ثباتی منابم برای صل  خطرنداک نیسدت. بدرعکس، یست که بیگرچه این به معنای آن ن

 دیگدران از اقتصدادی و ن دامی امتیاز کسن درصدد کشورها ها،آن وسیلهبه کههایی تاکتیک

جهدان بددون ثبدات، مندابم  یدک در بندابراین،؛ باشندمی تهدیدات شد و تهدیدات هستند،

برندد. بسدیاری از شد  بده سدر مینکشورها شرورتاً در یک وشعیت رقابت و تعارض اعلام

طورکلی باید این موشوع مورد بررسدی گیرد. بهها برای کسن منابم بیشتری انجام میجنگ

ای بین جنگ و توزیم قدرت وجود دارد؟ برای پاسخ به این سدؤال، قرار گیرد که چه رابطه

ندابعی کده رد. میدلازم است تا موشوعاتی ازجمله توزیم منابم قددرت مدورد توجده قدرار گ

های ای بدا یکددیگر و یدا بدا قددرتساز همکاری یا تعارض بازیگران منطقدهتواند زمینهمی

 بزرگ تلقی شود.

بیان شدد  اسدت. وی بدر ایدن  یخوبثباتی توسط والتز بههای بیپیچیدگی این موقعیت

اشدد، گیر بالملل دارای بیش از دو قدرت اصلی تصمیماعتقاد است که اگر ساختار ن ام بین

انددازد کده اتحادهدا را پدیدد در آن شرایط، سیاست قدرت نوعی دیشلماسی را به جریان می

پذیری اتحاد به این معانی است که کشدور گسلد. انعطافکند و یا از هم میآورد ، حفظ می

متحد که در حال مطالبه است ممکن است متحد دیگر را ترجی  دهد و اینکه شریک اتحداد 

 .(Holmes and Gan, 2005: 176)ت دیگری را ترک کند کنونی ممکن اس

اتحادهدا و پدذیری بدازیگران، بدر میدزان انعطاف گیری هدر یدک از حدوادا یادشدد ،شکل

راهبرد یدک دولدت  گذارد. از سوی دیگر،های رفتاری در سیاست یک کشور تأثیر بجا میگزینه

ا راشی کند. اگر فشارها بده اندداز  کدافی باید یک متحد بالقو  را خشنود سازد یا متحد کنونی ر

قوی باشند، یک دولت تقریباً با هر کسی وارد معامله خواهد شد. این امر به مسئله ناپایدداری در 

هدایی شود. کشورهایی که در جستجوی امنیت هسدتند، بدا دولتثبات سیاسی کشورها تلقی می

باشند؛ بنابراین، منافم مشدترک معمولداً باید تشکیل اتحاد دهند که دارای برخی منافم مشترک می

شدود. از نوع منفی است. این امر، انعکا  تهدید و نگراندی از کدنش سدایر بدازیگران تلقدی می

شود که از اراد  لدازم بدرای منزله همکاری بین بازیگرانی محسوب میها بههرا  از دیگر دولت

 .(Utgoff, 2002: 98)همکاری و ایجاد تعادل برخوردارند 
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 ای. بازیگران تأثیرگذار در ایجاد موازنه منطقه5

های بدزرگ و همچندین بدازیگران ای بدون توجه به نقدش قددرتدهی توازن منطقهسازمان

توان شرایطی را مورد توجه قدرار پذیر نخواهد بود؛ به عبارت دیگر، میای امکانمؤثر منطقه

لازم برای تأمین اهداف و مندافم خدود  داد که به موجن آن هر بازیگری از انگیز  و ادبیات

باشد. بازیگرانی که تمایل کمتری به هژمونی نشان دهند، از قابلیت خود بدرای برخوردار می

 د.نگیرالمللی بهر  میای و بینگرایی در سطوح منطقهموازنه

دهد که چگونه بازیگرانی که درصدد توسعه حوز  نفدوذ الملل نشان میتاریخ روابط بین

طور اندد. بدهد بودند، جایگا  ساختاری و قابلیت خود را در شرایط بحران از دسدت داد خو

ای خود مبادرت به اشغال کویت نمدود. برای توسعه قدرت منطقه 1333مثال عراق در سال 

را  1443و اشغال ن دامی عدراق در سدال  1331حمله آمریکا و متحدین به عراق در ژانویه 

گرایی صدام حسدین در متحد  برای مقابله با فرایندهای توسعهیالاتتوان انعکا  تلاش امی

هدت در و راهبرد شدوک و بُ 1331ای دانست. ن ریه ن م نوین جهانی در سال محیط منطقه

یافته آمریکدا بدرای هژمدونی در هایی از تلداش سدازمانتوان نشدانهروند اشغال عراق را می

 سیاست جهانی دانست.

سازی و آمادگی برای دفداع از مندافم ای بدون خودیاری، قدرتطقهحفاظت از توازن من

گیرندد. ناپایدداری قددرت ها نیز در همین ارتبداط شدکل میپذیر نخواهد بود. اهتلافامکان

گیری هددا بدده تغییددر در جهددتای و همچنددین ناپایددداری اهتلافبددازیگران در محددیط منطقدده

الملدل و ر از آنارشدی در سیاسدت بینهای عبدوشود. شدرورتواحدهای سیاسی منجر می

ها ممکن است در هر زمانی از نیروی ن امی استفاد  کنندد، همچنین از آنجا که برخی دولت

 .(Ikenberry, 2009: 156)ها باید برای چنین عملی آماد  شد  باشند همه دولت

ادیدد  گدرفتن منزلده نآمادگی برای مقابله با تهدیدات، نقش بازدارند  دارد. این امدر، بده

تدوان شدود. اهتلداف را میالملدل محسدوب نمیسازی در سیاسدت بینهای اهتلافشرورت

ای الملدل و در محدیط منطقدههای نامتعادل قدرت در ن ام بینبندیواکنشی نسبت به شکل

های لازم برای ایجاد تعادل و ثبات بین بازیگران را بده تواند زمینهدانست. اگرچه اهتلاف می
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تواند در سایه حمایت همسدایگانی کده از کشور میدر شرایط اهتلاف، بنابراین، . آورد دوجو

داوم چنددانی برخدوردار اما این امر در زمان طولانی از تد .ترند، زندگی کندن ر ن امی قوی

یدک  ،«جندگ موقعیدت»هدا، منزله آن است که در میان دولتچنین فرایندی به .نخواهد بود

 .موقعیت طبیعی است

دهند، بلکه به این معناست کده ها پیوسته رخ میاین سخن به این معنی نیست که جنگ

امکان وقدوع جندگ  ،گیری هر دولت برای خودش که آیا زور را به کار بندد یا نهبا تصمیم

در هر زمانی وجود خواهد داشت. به همین دلیل است که واحدهای سیاسدی همدوار  بایدد 

الملل بنمایند. آنچه را کده مات واکنشی در برابر تهدیدات امنیت بینخود را آماد  انجام اقدا

توان انعکدا  چندین شدرایطی در شود، میالملل تلقی میعنوان خودیاری در سیاست بینبه

 .(115: 1333)کمپ و هاروکوی، ای دانست الملل و محیط منطقهبازیگران در ن ام بین روابط بین

ای و منزله تجدید بنای داهمی موشوع امنیت در سطوح منطقدهتغییر در معادله قدرت، به

شود. به هر میزان کده کشدورها از انگیدز  بیشدتری بدرای همکداری المللی محسوب میبین

ای تدداوم بیشدتری خواهدد داشدت. برخوردار باشند، طبیعی است که ثبات و تعادل منطقده

بر این امر تأکیدد دارندد کده واحددهای الملل پردازان روابط بینکه بسیاری از ن ریهدرحالی

های ادراکی و ایدهولوژیک خدود، همدوار  درصددد بدرهم زدن سیاسی بدون توجه به قالن

 باشند.موازنه قدرت می

دهندد کده الملل نیز این موشوع را مورد بررسدی قدرار میپردازان روابط بینسایر ن ریه

گدردد. های بحرانی منجر میادل در محیطثباتی و عدم تعچگونه فرایند ثبات و تعادل به بی

تر جهدت هدای کوچدککنندد کده آیدا دولتبه همین ترتین آنان این موشوع را مطدرح می

تری ملحه خواهند شد؟ آیدا جلوگیری از سلطه یک اتحاد یا کشور بزرگ، به اتحاد کوچک

بود؟ اگدر یدک تری خواهند ها به امید یافتن سهمی از غنایم درصدد اتحاد با عضو بزرگآن

بندی کشدورها تواند باثبات بشود و اگر چنین شود، صدورتن ام، ن ام باثباتی نباشد، آیا می

 (Waltz, 1979: 125)رسد؟ چگونه به ن ر می
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پردازانی همانندد مورگنتدا، ترین دغدغده ن ریدهدر زمدر  اصدلی ادشد یتمام موشوعات 

ای تأکیدد انی که بر شرورت توازن منطقهپردازشود. ن ریهوالتز، والت و بوزان محسوب می

ای قرار دارند، بنابراین کشورهایی که در محیط منطقه دارند. هید توازنی پایدار نخواهد بود،

باید خود را با بدترین وشدعیت تطبیده دهندد. در ایدن ارتبداط، سدؤالات مختلفدی توسدط 

توان مشابه چندین سدؤالاتی را شود. میالملل مطرح میپردازان امنیت ملی و امنیت بینن ریه

ای مورد ملاح ه قدرار داد. در ارتباط با موشوعات مربوط به کنش کشورها در محیط منطقه

شدود. ایدن امدر، در ای محسوب میاین سؤالات، انعکاسی از معادله قدرت در محیط منطقه

سدت های تاریخی وجود داشدته، زیدرا منطده قددرت، ثبدات و امنیدت در سیاتمامی دوران

الملل نسبتاً یکسان است؛ بنابراین، اگر یک ن ام باثبات باشد، اما نده باثبدات مندابم، آیدا بین

هدای مجددد مندابم چده تواند کاملاً باثبات باشد؟ و اگر نه دربار  الگوی احتمدالی توزیممی

توانیم بگوییم؟ زمانی که برخی از واحدهای سیاسی برای مقابله با تهدیددات بده توسدعه می

مندد ها از بیشترین میدزان ثبدات و تعدادل بهر نمایند، آیا دولتوز  نفوذ خود مبادرت میح

کنندد، کشدور ناچدار آغداز میهدایی کده یدک جندگ پیشدگیرانه را بدهشوند؟ آیدا اهتلافمی

 کنند؟تهدیدکنند  را از ن ام حذف می

کنندد لملدل مطدرح میاگرا این موشوع را در سیاست بینگرا و نوواقمپردازان واقمن ریه

، برای تأمین منافم و اهداف راهبردی بدود  و سوکیالمللی از ای و بینهای منطقهکه اهتلاف

 عنوان دو مؤلفدهشدود. تهدیدد و مندافم بدهاز سوی دیگر، برای مقابله با تهدیدات تلقدی می

ندد نتواد. هدر یدک از دو مؤلفده یادشدد  مینشدوالملدل محسدوب میبنیادین سیاسدت بین

الملدل را یافته بازیگران در سیاسدت بینجویانه و سازمانهای لازم برای کنش همکاریزمینه

 د.نایجاد نمای

سدازی جمعی از اهمیت لازم برای اهتلافدر چنین شرایطی است که موشوع امنیت دسته

گرایی، گرایی و نوواقدمشدود. در نگدرش واقدمبازیگران در محدیط بحراندی برخدوردار می

باشدند. از سدوی دیگدر، ایدد  جمعی میای بخشی از موشوع امنیت دستههای منطقهلافاهت

عنوان بخدش مرکدزی ن ریده تدوازن قددرت در رهیافدت تدوان بدهجمعی را میامنیت دسته
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جمعی گرایی دانست. مورگنتا درصدد برآمد مفهدوم تدوازن قددرت را از امنیدت دسدتهواقم

رای زیرساخت تحلیلی و مفهومی رهالیستی است؛ یعنی متمایز کند. موشوع توازن قدرت دا

باید قدرت بازیگر گریز از مرکز کنترل شد. از سوی دیگر، تحقه این امر بدر اسدا  تولیدد 

کده امنیدت گیرد. قدرتی که محور اصلی کنش بازیگران خواهد بود. درحالیقدرت انجام می

 .(Kutler, 2003: 85)هایی از اهتلاف پیوند یافته است با نشانه یجمعدسته

هدای منفدرد و وسدیله ملتتوان تأکید داشت که اتحادهای توازن قدرت بهطورکلی میبه

عنوان مندافم ملدی های منفدرد آن را بدهشوند. این امر، بر اسا  آنچه ملتمعین تشکیل می

جمعی رعایدت دهی امنیت دستهگیرد. اصل سازمانکنند، شکل میمجزای خودشان تلقی می

 عضدوی هدر علیه ملتی رایبندی اخلاقی و قانونی به این مسئله است که هر حمله توسط هپ

 امنیدت نتیجده، در. شدودمی تلقدی اتحداد آن اعضدای همده علیده حملده منزلدهبه اتحاد، از

خواندد کند، یعنی تجاوز بلافاصله اتحاد مقابدل را فرامییم عمل خودکار طوربه جمعیدسته

 که وارد عمل شود.

المللدی د که نهادهدای بیننگیردهد صل  و امنیت در شرایطی شکل مین امر نشان میای

د. اجتنداب از ناز قابلیت لازم برای بسیج بازیگران در جهت مقابله با تهدید برخدوردار باشد

غافلگیری را باید بخشی از شرورت راهبردی کشورهایی همانند ایران دانسدت. غدافلگیری 

کرد بود و فکر نمی خبریهای انقلابیون و ملت ایران بنقشه و برنامه به معنای آنکه دشمن از

که در انقلاب و نهضتی کل مردم به صحنه بیاید، منجر به این شد که انقلاب ایدران بدا یدک 

ای کده انگشدت طوفان مواجه شود... بعد از پیروزی انقلداب اسدلامی در مدورد هدر توطئده

 .(35: 1334)روحانی، بینی بود پیش بگذاریم، نوع واکنش ایران غیر قابل

 

 ای. نقش موازنه ساختاری در توازن منطقه6

توان ثبات و ن دم من ور درک بهتر این موشوع که چگونه میدر دور  پس از جنگ سرد، به

الملل و چگونگی تعامل اسدتراتژیک های مربوط به ماهیت امنیت بینرا حفظ نمود، پنداشت

دد هستند. همچنین تصورات کشورها مبنی بدر اینکده تعاملدات کشورها مستلزم بررسی مج
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کاهد، مسدتلزم بازاندیشدی خواهدد ها را ارتقا بخشید  و یا از آن میامنیتی چگونه امنیت آن

انگاران در ارزیدابی خدود از دلایدل اساسدی و گرایان، نهادگرایان ندولیبرال و سداز بود. واقم

 ت و اختلاف ن ر دارند.منطقی همکاری کشورها با یکدیگر تفاو

ها در پی به حداکثر رساندن قددرت یدا امنیدت گویند از آنجا که حکومتگرایان میواقم

ممکن نیست که حتی به هنگام وجود منافم مشترک نیز با یکددیگر همکداری خود هستند، 

رایدان سازد. نهادگ، همکاری را دشوار می«خودیاری»المللی مبتنی بر نمایند، چراکه ن ام بین

نهادها با کمک بده شدکل دادن مندافم و که گویند مند کشورها میبا تأکید بر همکاری قاعد 

انگاران بدر نقدش باشدند. سداز المللدی مدؤثر میعملکرد کشورها، در غلبه به آنارشیسم بین

 .(Tilebein, 2006: 1095)ای تأکید دارند سازی منطقهعوامل هنجاری و هویتی در امنیت

کلیفورد کوپچان طرفدار ن ام امنیت جمعی هستند، چراکه آنان سداختار امنیدت  چارلز و

ای، در مقایسده بدا تشدکیل من ور ایجداد امنیدت منطقدهالملدل را بدهجمعی در سیاست بین

دانندد. بدا ایدن حدال، آندان بدر تدأثیرات سداز قابدل اعتمدادتر میاتحادهای رقیدن و موازنه

پاسخگویی به اقددام تجاوزکارانده  ،؛ پرتعداد بودن اعضااندمحدودکنند  امنیت جمعی واقف

نماید. کوپچدان بدر ایدن اعتقداد اسدت کده ها تحمیل میعنوان یک تعهد اجباری بر آنرا به

الملل کاهش یافته است؛ بندابراین آمریکدا عنوان محور اصلی سیاست بینموقعیت آمریکا به

 .(543: 1333)کوپچان، نخواهد بود ای دهی توازن منطقهقادر به سازمان ییتنهابه

از آنجا که اعضا گسترد  و متنوع خواهند بود، توافه در خصوص ماهیت تجاوز ممکدن 

علاو ، پشتیبانی لجستیکی و سدازمانی از هدر ساز شود. بهاست برای کشورهای عضو مشکل

ود و کنندگان، احتمالداً بسدیار دشدوار خواهدد بداقدام جمعی، به سبن تعداد زیداد شدرکت

گویند کده بدرای ها میتواند مانم از توانایی جمعی برای انجام واکنش لازم شود. کوپچانمی

سه شرط باید محقده شدود. اول، هدر یدک از کشدورها بایدد  ،مؤثر بودن این ن ام هماهنگ

د تا آن انداز  بزرگ نیک از کشورها نتواند؛ یعنی هیدنپذیر باشنسبت به اقدام جمعی آسین

اگر همه کشورهای دیگر با هم ترکین شوند، باز هدم از برتدری لدازم برخدوردار  د کهنباش

 نشوند.
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انگاران در ارزیدابی خدود از دلایدل اساسدی و گرایان، نهادگرایدان ندولیبرال و سداز واقم

ن ر دارندد. هدر یدک از آندان بدر منطقی همکاری کشورها بدا یکددیگر تفداوت و اختلداف

 قدوا موازنده شرورت گرایان،واقم مثالطور یی تأکید دارند. بهگراهای خاصی از امنیتجلو 

 امنیتدی نهادهدای دهیسازمان شرورت بر هانولیبرال کهدرحالی. دهندمی قرار توجه مورد را

امنیدت اروپدا، پیمدان هلسدینکی و همچندین  و همکداری کنفرانس گیریشکل. دارند تأکید

ریز از مرکز را بر اسا  قواعد سازمانی و نهادی دهی نهادهایی که کنترل بازیگران گسازمان

انگاران نیدز بدر گیرندد. سداز در زمر  رویکرد نهادگرایان نولیبرال قدرار می، هستنددار عهد 

تواندد هایی تأکیدد دارندد کده میهدا و ایدد سدازی هنجارهدا، ارزشهایی از هماهنگجلو 

 .(Kelly, 2007: 205)اهم سازد های همکاری و تعادل در رفتار کشورها را فرزمینه

گویند که نهادها با کمک به شکل دادن منافم و عملکرد کشورها، در غلبه نهادگرایان می

تواند زمینده المللی میباشند؛ بنابراین، هرگونه نهاد بینرسان میالمللی یاریبه آنارشیسم بین

ای را فراهم آورد. ت منطقهای از کشورها در حوز  امنیت، دفاع و ثباهمکاری طیف گسترد 

من ور ایجداد چارلز و کلیفورد کوپچان طرفدار ن ام امنیت جمعی هستند، چراکه ایشدان بده

سداز قابدل ای، این ن دام را در مقایسده بدا تشدکیل اتحادهدای رقیدن و موازنهامنیت منطقه

 دانند.اعتمادتر می

تددوان در قالددن را میالملددل از طریدده نهادهددا هددای کنتددرل سیاسددت بینیکددی از را 

 قابلیدت بده  کده  موشدوع مربدوططوریسدازی چندجانبده دانسدت. بهسازوکارهای امنیت

 طریده از تدوانرا می گراییموازنده. شدودمی حاصل گراییموازنه قالن در را ایران راهبردی

طور های بزرگ برای کنترل معادله قدرت و امنیدت دانسدت. بدههمکاری با برخی از قدرت

ای کشدور را طبده کشورهای اروپایی به ایران قول دادند که اگر تصویر کامدل هسدته»ل، مثا

ها بخواهندد اصدرار کنندد کده پروندد  مدا را بده قطعنامه به آژانس اعلام کنیم، اگر آمریکایی

  نخواهندد داد ایدن اتفداق رخ ها ایسدتادگی خواهندد کدرد و اجدازشورای امنیت ببرند، آن

. با این حال، ایشان بر تدأثیرات محدودکنندد  امنیدت جمعدی واقدف (13 :1334)روحدانی، «دهد

ای از کشدورها تأکیدد توان بر ناکارآمدی طیدف گسدترد ها میاست. ازجمله این محدودیت
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دهند؛ بده عبدارت دیگدر، داشت که تمایل چندانی به همکاری در شرایط بحرانی نشان نمی

هدا عنوان یک تعهد اجباری بدر آناوزکارانه را بهپرتعداد بودن اعضا، پاسخگویی به اقدام تج

نماید. از آنجا که اعضا گسترد  و متنوع خواهند بود، توافه در خصوص ماهیدت تحمیل می

سداز شدود. بده همدین دلیدل اسدت کده تجاوز ممکن است بدرای کشدورهای عضدو مشکل

گیری زمدان شدکلرویکردهای متفاوتی در ارتباط با چگونگی مقابله با تهدیدات آلمدان در 

گدری را کرد تا شکل خاصی از کنشجنگ دوم جهانی وجود داشت. هر بازیگری تلاش می

 .(Orman, 2006: 91)در روابط بین بازیگران منعکس سازد 

علاو ، پشددتیبانی لجسددتیکی و سددازمانی از هددر اقدددام جمعددی، بدده سددبن تعددداد زیدداد بدده

تواند مانم از توانایی جمعی برای انجدام د و میکنندگان، احتمالاً بسیار دشوار خواهد بوشرکت

ای ایجداب دهی تدوازن منطقدههای مقابله بدا تهدیددات و سدازمانواکنش لازم شود. شرورت

نماید که واحدهای سیاسی از انگیز  مؤثرتری برای مقابله با تهدیدات برخوردار شوند. این می

سدازد. رای مقابله با تهدیددات را مدنعکس میرابطه بین انگیز  درونی و آمادگی عملیاتی ب امر،

 شود.بدون انگیز  درونی، امکان واکنش در برابر تهدیدات بیرونی انجام نمی

گویند که برای مؤثر بودن این ن ام هماهنگ سه شرط بایدد محقده شدود. ها میکوپچان

ایی د. اگدر کشدورهنپذیر باشداول، هر یک از کشورها باید نسبت بده اقددام جمعدی آسدین

کنش تهاجمی به انجدام رسدانند، در آن  ،همانند آمریکا و اتحاد شوروی در ساختار دوقطبی

پذیر نخواهد بدود. ایدن امدر، جمعی امکانشرایط امکان مقابله با آنان از طریه اقدامات دسته

دهدد. چندین اقددامی المللی برای مقابلده بدا تهدیددات را کداهش میمطلوبیت نهادهای بین

د بدا کشدور ندتوانیک از کشورها و یا اهتلافی از بازیگران نمیآن است که یعنی هیدمنزله به

 مهاجم مقابله نمایند.

های بزرگ در ساختار دوقطبی تا آن انداز  بزرگ هسدتند کده دهد که قدرتاین امر نشان می

ر اگر همه کشورهای دیگر باهم ترکین شدوند، بداز هدم از قابلیدت لدازم بدرای مقابلده بدا کشدو

یک از پنج قددرت اصدلی بدرای تهدیدکنند  برخوردار نخواهند بود. در اروپای قرن نوزدهم هید

های دیگران به انداز  کافی قوی نبودند. در چنین شدرایطی امکدان کنتدرل نادید  گرفتن خواست
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کده پذیر بود. در دوران پس از جنگ سدرد، درحالیکنش تهاجمی آنان از طریه موازنه قوا امکان

ریکا به لحا  نیروی ن امی متعارف از امتیاز و برتری برخوردار است، اما حتی این کشدور نیدز آم

 .(13: 1331)ویتکف و کاگلی، المللی را دشوار خواهد یافتبین حرکت برخلاف مسیر جامعه

ای پردازانی همانند گراهام آلیسون و کنت والتز، تسلیحات هسدتهبر اسا  نگرش ن ریه

های بدزرگ های تهاجمی قدرتبازدارند  در برابر سیاست یتواند نقشای میهبازیگران منطق

پردازان تلداش دارندد تدا رابطده بدین قددرت، امنیدت و داشته باشد. هر یک از ایدن ن ریده

جویی بدازیگران بازدارندگی را نشان دهند. در چنین فرایندی، آمریکا نسبت به انگیز  تلدافی

پذیر خواهدد شدد. یکدی از دلایدل شدوند، آسدینبرخدوردار میای که از ابزار قدرت منطقه

توان موشوع مربدوط های راهبردی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران را میمحدودیت

منزله آن است کده هدید قددرت دانست. این امر، به« تضمین عینی»به کنترل امنیتی از طریه 

ی تغییر در معادله قدرت و تجدیدن رطلبی تواند فرایندهاالملل نمیدر سیاست بین ایاصلی

ای ایران را باید در زمدر  را مورد پذیرش قرار دهد. مخالفت روسیه و چین با سیاست هسته

 .(Tilbein, 2006: 1092)چنین عواملی دانست 

اگر چنین نیرویی برای کنترل بازیگر گریز از مرکز وجود نداشته باشد تدا بخواهدد وشدعیت 

ثباتی حفظ کند، طبیعی است که زمینه برای تغییدر در لمللی را از دگرگونی و بیاموجود ن م بین

المللدی را ای و بینثبداتی منطقدهآیدد. چندین فراینددی، دوراندی از بیمعادله قدرت به وجود می

ها را روشدن کندیم. تحلیلدی کده بایست منشأ دیگر اغتشاش در موازنهسازد. میناپذیر میاجتناب

کوشش برای کسدن قددرت در »گیرد تا حدی که بر بینانه انجام مییم، با روش واقمپیش رو دار

«. اند تا منافم متضاد خود را دنبال کننددها مراقنشود که دولتمحیطی پرهرج و مرج متمرکز می

گرایی و یدا ایفدای نقدش نهادهدای پیگیری مندافم متضداد از طریده سیاسدت قددرت، مصدالحه

شورای امنیدت بدرای  گیری از قطعنامهتوان بهر طور مثال، میر خواهد بود. بهپذیالمللی امکانبین

 برای تثبیت موازنه قوا دانست. ادشد یحمله ن امی به لیبی را انعکا  پیوند سه موشوع 

های آزاد به مداخله به نفم طرفدی در جندگ بود که همه قدرتاین  اصل اساسی موازنه

ای هسدت تدا روند د در خطر بازند  شدن از هر جنگ پیشرسیگرایش دارند که به ن ر می
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پیکر جذب شود و درون یک پدید  غولای از ن ام حذف نمیاطمینان یابند که چنین بازند 

 کند:گردد. والتز در بیان مجملی سبن چنین عمومیتی را بیان مینمی

ی اسدتفاد  کنندد، ها ممکن است در هر زمانی از نیروی ن امدولتاز از آنجا که برخی »

ها باید برای چنین عملی آماد  شد  باشند یا در سایه حمایت همسایگانی کده از همه دولت

ها، موقعیت جندگ یدک موقعیدت طبیعدی ترند زندگی کنند. در میان دولتن ر ن امی قوی

دهند، بلکه به ایدن معناسدت ها پیوسته رخ میاست. این سخن به این معنی نیست که جنگ

امکدان وقدوع  ،گیری هر دولت برای خودش که آیا زور را به کار بنددد یدا ندهتصمیمکه با 

 .(Walt, 2000: 219)« جنگ در هر زمانی وجود خواهد داشت

تر جهت جلوگیری از سلطه یک اتحاد یدا کشدور های کوچکبه همین ترتین آیا دولت

 ،د یدافتن سدهمی از غنداهمها به امیتری ملحه خواهند شد، یا آیا آنبزرگ، به اتحاد کوچک

تری خواهند بدود؟ اگدر یدک ن دام، ن دام باثبداتی نباشدد، آیدا درصدد اتحاد با عضو بزرگ

رسدد؟ اگدر بندی کشورها چگونه به ن ر میتواند باثبات بشود و اگر چنین شود، صورتمی

گدر نده دربدار  تواند کاملاً باثبات باشدد و ایک ن ام باثبات باشد، اما نه باثبات منابم، آیا می

تدوانیم بگدوییم؟ زمدانی کده رشدد را تجدویز های مجدد منابم چه میالگوی احتمالی توزیم

هایی که یک جنگ شوند؟ آیا اهتلافمند میها از بیشترین میزان رشد بهر کنیم، آیا دولتمی

 کنند؟کنند، کشور تهدیدکنند  را از ن ام حذف میپیشگیرانه را به ناچار آغاز می

جمعی یک بخش اصدلی ن ریده چگونه اید  امنیت دستهکه بینیم طور کاملاً مستقیم میبه

شود. مورگنتا درصدد برآمدد تدوازن قددرت را از مفهدوم امنیدت توازن قدرت محسوب می

های منفدرد و معدین تشدکیل وسیله ملتبهاتحادهای توازن قدرت »متمایز کند:  یجمعدسته

عنوان منافم ملی مجدزای خودشدان تلقدی های منفرد آن را بهشوند... بر اسا  آنچه ملتمی

 ناید بده قدانونی و اخلداقی پایبنددی رعایدت یجمعدسته امنیت دهیسازمان  کنند. اصلمی

 همده علیه ایحمله منزلهبه اتحاد از عضو هر علیه ملتی هر توسط حمله هر که است مسئله

یعنی  کند؛می عمل خودکار طوربه یجمعهدست امنیت نتیجه، در. شود تلقی اتحاد آن اعضای
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بیشدترین بدا خواند کده وارد عمدل شدود و بندابراین، بلافاصله اتحاد مقابل را فرامی ،تجاوز

 .«کند صل  و امنیت را حفظ ؛کارایی ممکن

 

 ی سابق متجاوزانهاشکستبررسی 

ش کدرد ، کرد: اگر آمریکا به قدرت هوایی و دریدایی ایدن کشدورها دل خدو دیتأکالحسنی 

و تجاوزات  1441نخست باید شکست رژیم صهیونیستی در جریان تجاوز به لبنان در سال 

پی در پی به نوار غز  را مرور کرد  و بعد از آن جنگ یمن را که تبدیل بده کابوسدی بدرای 

ی هداتختیپامتجاوزان گشته و بعد از گذشت سه سال و نیم که ریاض و ابوظبی تبدیل به 

بنابراین اعتماد کردن به نیروهای هوایی و دریدایی کاملداً ؛ ست را بررسی کندغیر امن شد  ا

اشتبا  است. اگر این کشورها تبدیل به میدان نبرد با ایران شدوند پدس بایدد یدک درگیدری 

 ی کنیم.نیبشیپرا برای این کشورها  بارفاجعه

 

 های امنیتی ای در بحرانهای فرا منطقهنقش قدرت فرجام

محور اصلی قانون قدرت، کشورداری و کنترل راهبدردی  الملل،رایی در سیاست بینگموازنه

شود. کیسینجر بر این اعتقاد است که این امر بخشی از قددرت ای محسوب میمحیط منطقه

شود. بر اسا  این قانون، در هر قرن کشوری قدرتمند، بااراد  و قانون طبیعت محسوب می

شدود تدا کدل ن دام الملل ظداهر میو معنوی در عرصه ن ام بین و برخوردار از توان ابزاری

ای همانند ایران بدرای نیدل های خود شکل دهد. بازیگران منطقهالملل را مطابه با ارزشبین

د. چندین فراینددی را نباشدگرایی راهبدردی میگیدری از عمدلبه موازنه قدرت نیازمند بهر 

 :توان به شرح زیر مورد توجه قرار دادمی

متحدد  بدر تدوان یافدت کده همانندد ایالاتدر آغاز قرن بیستم، هید کشدوری را نمی .1

الملل تأثیرگدذار باشدد. در شدرایطی کده رقابدت آلمدان و انگلسدتان فرایندهای سیاست بین

های انگلیسدی برآمدندد. محدور اصدلی ها در حمایت از سدنتگسترش یافته بود، آمریکایی

گرایی راهبدردی آمریکدا را گرا دانسدت. عمدلوان سیاست عمدلتدیشلماسی آمریکایی را می
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ای تلقی نمود. لازم به توشدی  اسدت توان زیربنای موازنه قدرت و همچنین توازن منطقهمی

تدوان در زمدر  المللدی را میگرایی، سیاست درهای باز اقتصادی و نهدادگرایی بینکه موازنه

 ستعماری دانست.های آمریکایی برای عبور از ن ام ارهیافت

گیری ساختار دوقطبی فراهم شدد. های بعد از جنگ دوم جهانی، زمینه برای شکلدر سال .1

توان جایگزینی برای ن ام موازنه قوا دانسدت. در ایدن فرایندد، طورکلی، ساختار دوقطبی را میبه

بدر اسدا   نداتو مانیگیری پعنوان رهبر کشورهای جهان غرب ایفای نقش نمود. شکلآمریکا به

 ،المللدیای و بیننقش محوری آمریکا انجام پذیرفت. در ساختار موازنه قوا چندد بدازیگر منطقده

که چنین فرایندی در ساختار ن ام دوقطبدی کنند؛ درحالیهای یکدیگر کنترل و موازنه میسیاست

شدرکت نکدرد.  در ساختار موازنه قوا گا دی، ه13و  13های ماهیت دوجانبه دارد. آمریکا در قرن

هدایی از های بعد از جنگ اول و دوم جهانی تلاش نمود تدا جلو به همین دلیل است که در سال

 نهادگرایی ویلسونی را جایگزین ساختار موازنه قوا نماید.

آمریکا در ساختار دوقطبی به پیروزی راهبردی در برابر اتحاد شوروی نایدل شدد. در  .3

عی کشمکش عقیددتی، سیاسدی و اسدتراتژیک بدا اتحداد طول جنگ سرد، آمریکا درگیر نو

های آمریکا و اتحداد شدوروی ای در زرادخانهافزارهای هستهکه جنگشوروی بود. ازآنجایی

وجود داشت، دو کشور در وشعیت بازدارندگی و توازن راهبردی قرار گرفتندد. بده همدین 

ریده دیشلماسدی، مدذاکر  و تلاش نمودند تا مشکلات سیاسدی و امنیتدی خدود را از طدلیل، 

 مصالحه برطرف نمایند.

 بده منجر دوقطبی ساختار در بازیگران هایقابتهایی بود که ربر اسا  چنین قابلیت .4

 و آمریکدا در روی گیری جنگ سدرد گردیدد. جندگ سدرد فاقدد هرگونده منازعده روکلش

 و تسدلیحاتی یهدارقابت. نگردیدد حاصدل ن دامی پیروزی گونهدیه بنابراین؛ بود شوروی

 ایمرحلده افدول زمینه امر این. شد شوروی اتحاد اقتصادی قدرت کاهش به منجر راهبردی

چنین فرایندی، اتحاد شوروی دچار فروپاشدی گردیدد.  نتیجه در و آورد  فراهم را شوروی

 متحد  آمریکا دانست.توان پیروزی بدون جنگ برای ایالاتفروپاشی اتحاد شوروی را می
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های بزرگ وجود ندارد و ام هماهنگ به این معنا نیست که رقابت میان قدرتیک ن  .5

دهد. در حقیقت، یک ن ام هماهنگ در مدیریت نزاع برای کسن قدرت میان اعضا رخ نمی

ها بیش از سعی در حذف آن مدؤثر و کارآمدد اسدت. هدر تغییدر مهدم و عمدد  در این نزاع

های اعضا حاصل گردد. درنهایت همده قددرتوشعیت موجود باید از طریه توافه عمومی 

تدر از برخدی ای مهمالمللی یا منطقدهبزرگ باید موافقت نمایند که پایداری و ثبات ن م بین

 ها از وشعیت موجود است.نارشایتی

های آفریندی بدازیگران و قددرتهای بعد از جندگ سدرد، زمینده بدرای نقشدر سال .1

هم گردید. این امدر، بده مفهدوم آن اسدت کده در سداختار الملل فراای در سیاست بینمنطقه

ای در ایجاد توازن قددرت از جایگدا  و اهمیدت بیشدتری برخدوردار جدید، بازیگران منطقه

ای دارای نقدش و های بدزرگ در بسدیاری از تحولدات منطقدهاند. اگرچه هنوز قددرتشد 

تنها ای نهدر فرایندهای امنیت منطقهمنزله آن است که باشند. این امر، بهجایگا  تأثیرگذار می

ای نیدز بده مدوازات های بزرگ از نقش محوری برخوردارند، بلکده بدازیگران منطقدهقدرت

 ای هستند.کنند های بزرگ دارای جایگا  و نقش تأثیرگذار تعیینقدرت

ای هالمللی بازیگران حاشدیای و بیندر دوران بعد از جنگ سرد، شاهد افزایش نقش منطقه .1

زد  تبیین نمدود. رویکدرد باشیم. این موشوع را جیمز روزنا با عنوان سیاست در جهان آشوبمی

الملدل را از های بزرگ نقش محوری خود در سیاسدت بینروزنا بر این امر تأکید دارد که قدرت

ای اند. از سوی دیگر، فرایند جدیدی شکل گرفته که مبتنی بر ظهدور بدازیگران منطقدهدست داد 

 های بزرگ برخوردارند.باشد. بازیگرانی که از قابلیت لازم برای مقاومت در برابر قدرتمی

مدورد ملاح ده قدرار داد.  1411های اولیه سدال توان در ما آثار چنین فرایندی را می .3

توان انعکا  فرایندی دانسدت های انقلاب اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا را میموج

آورد. در چندین فراینددی، نقدش ای را بده وجدود مدیهای تغییر در تدوازن منطقدههکه زمین

های جندگ سدرد ای در مقایسده بدا سدالهای بزرگ در کنترل کنش بازیگران منطقدهقدرت

 گونه مشهودی کاهش یافته است.به
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های بدزرگ و بدازیگران تنها قددرتای، ندهدهی تدوازن منطقدهدر فرایندهای سازمان .3

نمایندد، بلکده در بسدیاری از مواقدم، جریاندات ای به ایفای نقش سیاسی مبدادرت میهمنطق

دهی کنند. سدازمانای را هدایت میهای توازن منطقهبندیالمللی کشورها و شکلواقعی بین

طدور بدهای های بزرگ به همرا  واحدهای منطقدهای مستلزم آن است که قدرتتوازن منطقه

لانیت راهبردی حرکت نمایند. تحقه چنین هددفی، ایدن واقعیدت را یک عق یسومستقیم به

های یک دهد که پیگیری منافم خودخواهانه مستلزم ملاح ه تعاملات انتخابمدن ر قرار می

 های دولت دیگر است.دولت با گزینه
 

 گيریبحث و نتيجه

اقعیدت سیاسدت ای در مهار مددیریت بحدران، بخشدی از وای و فرامنطقههای منطقهنقش قدرت

الملل در عصر گسترش نفوذپذیری کشورهای قدرتمند در حوز  غرب آسدیا خواهدد شدد و بین

وجودآمدد  را از هدای بدههمچنین با استفاد  از تعاملات واگرایی و همگرایی، معضلات و چالش

 المللی نشود. طریه تدابیر عقلانی و حمایتی حل و فصل کنند تا تبدیل به یک بحران بین
 

 رائه راهکار ا

 ی برای حه انتخاب حاکمان کشورشان.سالارمردمبر طرح  دیتأک .1

عدم بروز هرگونه اهتلافی میان کشدورهای منطقده غدرب آسدیا بدرای ادامده جندگ و . 1

 خونریزی.

 ای.های فرامنطقهی توسط قدرتافرقهپیشگیری از منازعات مذهبی و  .3

 ود کشورهای جدید.های امنیتی برای ورجلوگیری از بحران. 4

 ای. ای و فرامنطقههای منطقهاز طریه قدرت زد بحرانارتقای مشروعیت کشورهای . 5
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 مآخذ و منابع فهرست
  ای ایدران، تهدران: ن ریه ظهور نقش منطقه و کایمری آاانهیخاورم، سیاست (1331)برزگر، کیهان

 پژوهشکد  تحقیقات استراتژیک.

  ،تهدران: پژوهشدکد  هداچالشآمریکدا و خاورمیانده راهبردهدا و  ،(1331)خسروی، غلامرشدا ،

 مطالعات راهبردی. 

 ،زاد ، تهدران: های قدرت بزرگ، ترجمه غلامعلی چگینی، تراژدی سیاست(1333) مرشایمر، جان

 المللی.دفتر مطالعات سیاسی و بین

 اپلی.، مشهد: انتشارات پکیتیژهوپلاصول و مفاهیم  (1334) محمدرشانیا، حافظ 

 ،تأثیر اهداف کاربردی آمریکدا در خاورمیانده بدر مندافم جمهدوری (1334) پوراحمدی، حسین ،

 اسلامی ایران: پژوهشکد  تحقیقات راهبردی.

 ،آمریکا و تحولات عربی، پژوهشکد  مطالعات استراتژیک خاورمیانه.(1331) دهشیار، حسین . 

  ،د  و قاعد  در راهبرد امنیت ملی آمریکا، ، القاعتربزرگ، طرح خاورمیانه (1333)حسینی، حسن

 المللی ابرار معاصر تهران.تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین

  ،جمهوری اسلامی ایدران و طدرح خاورمیانده بدزرگ، مرکدز تحقیقدات (1334)واع ی، محمود ،

 استراتژیک.

 امنیتدی آمریکدا از منطقده  ، تغییدر راهبدرد ن دامی،(1331)پنا  مهدی و جانفشدانی، مجیدد، یزدان

خاورمیانه به پاسفیک و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران، مجله سیاسدت دفداعی، سدال 

 .1331، زمستان 35بیست و دوم، شمار  

  ،ی عربی و استراتژی آمریکا در حفظ توازن قدوا: پژوهشدکد  هاانقلاب، (1331)اقبال، اسماعیلی

 مطالعات استراتژیک خاورمیانه.

 


