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  چکیده
پـردازان   ترین موضـوعات مـورد بحـث نظریـه     اي یکی از اصلی موازنه منطقه
ان پـرداز  نظریـه هریـک از  . شـود  الملل و امنیت ملی محسوب مـی  روابط بین

برخـی از آنـان   . نـد کنا تبیـین  هایی از موازنـه قـدرت ر   تالش دارند تا جلوه
 الملل بدون وجود توازن، ادامه پیدا نخواهد اعتقاد دارند که ساختار نظام بین

توسـط  اي  بـر موازنـه منطقـه    تأکیـد اعتقادنـد کـه   بر این  برخی دیگر،. کرد
هـاي رفتـار اسـتراتژیک     معناي نادیـده گـرفتن ضـرورت    بهي بزرگ ها قدرت
ي بزرگ در ها ۀ قدرتبنابراین مداخل ؛شود محسوب می اي ي منطقهکشورها

قـدرت را    ي تئوریـک و تحلیلـی موازنـه   هـا  شاخصاي،  فرایند توازن منطقه
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هـاي یادشـده در سیاسـت    
شـود، طبیعـی اسـت کـه     
ایـن امـر، موازنـه    

گسـترده و   ،اگر تغییر در موازنه قـدرت 
اي  گیـري منازعـات منطقـه   

ان روابـط  پـرداز 
 تأکیداي  الملل بر ضرورت توازن قدرت براي تداوم تعادل و ثبات منطقه

ی محسـوب  ژئـوپلیتیک 
الملل در شرایطی 
اي بـه برتـري قـدرت دسـت     

اي  این امر، بیانگر آن است که اگر کشوري در محیط امنیـت منطقـه  
اي تغییـر پیـدا   

، الملـل  بـین ي، موازنه قدرت، ساختار نظـام  

هـاي یادشـده در سیاسـت     مؤلفـه که  زمانی. دارند تأکیدسیاسی و راهبردي 
ـ  شـود، طبیعـی اسـت کـه      مـی  رو روبـه امنیتـی کشـورها بـا تغییـر      دفاعی 
ایـن امـر، موازنـه    . ی نیز با تغییر همراه خواهد شدژئوپلیتیکهاي  بندي شکل

اگر تغییر در موازنه قـدرت . اي را تغییر خواهد داد قدرت منطقه
گیـري منازعـات منطقـه    شرایط زمینـه بـراي شـکل   در آن  فراگیر باشد،

پـرداز  نظریـه ها نیـز هماننـد    بنابراین ژئوپلیتیسین ؛آید وجود می به
الملل بر ضرورت توازن قدرت براي تداوم تعادل و ثبات منطقه بین
  .دارند
ژئـوپلیتیک عنـوان سـطح میـانی منطقـه      اي به هاي منطقه حوزه
الملل در شرایطی  ینبنابراین، توازن قدرت در سطوح میانی نظام ب ؛شوند می

اي بـه برتـري قـدرت دسـت      از بازیگران منطقـه  یک هیچگیرد که  انجام می
این امر، بیانگر آن است که اگر کشوري در محیط امنیـت منطقـه  . نیابند

اي تغییـر پیـدا    به قدرت مازاد دست پیدا کند، در آن شرایط موازنه منطقـه 
  .خواهدکرد

ي، موازنه قدرت، ساختار نظـام  ا موازنه منطقه :هاي کلیدي واژه
  .گرایی گر، چندجانبه منازعه، نیروي موازنه
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سیاسی و راهبردي 
ـ  دفاعی 
شکل

قدرت منطقه
فراگیر باشد،

به
بین
دارند
حوزه
می

انجام می
نیابند

به قدرت مازاد دست پیدا کند، در آن شرایط موازنه منطقـه 
خواهدکرد

واژه
منازعه، نیروي موازنه
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الملـل بـوده    پردازان روابط بین
منازعـه، جنـگ، همکـاري و    

، موازنـۀ  19در قـرن  . 
گیري سـاختار   این روند تا زمان شکل

در تبیـین سـاختار دوقطبـی آن را مربـوط بـه      
اشد؛ بنابراین داند که تراکم قدرت در بین دو بازیگر اصلی شکل گرفته ب

توان رابطه بین قدرت و جغرافیا در موقعیت راهبردي کشورها را 
کـه پایگـاه نظـامی در    

هرگونـه  . کـرد  ز تغییر خواهـد 
مثـال،   عنـوان  بـه . ی دانسـت 
ایـن امـر،   . اي شد امی امریکا به عراق منجر به تغییر در موازنه قدرت منطقه

علـت اصـلی مخالفـت    
تـوان تغییـر    به عراق را مـی 

گرایـی در   ها بر ضرورت موازنـه 
ادنـد کـه بـدون    اعتقبر این 
هـایی    چنـین تفـاوت  . 
 .شـود  مـی  محسـوب  

در دوران  امریکـا تـوان چنـین فراینـدي را در سیاسـت دفـاعی      

  
پردازان روابط بین هاي اصلی نظریه موازنۀ قدرت همواره یکی از دغدغه

منازعـه، جنـگ، همکـاري و    : در تمامی ادبیات کالسیک موضوعاتی از جمله
. ایی از موازنۀ قدرت شکل گرفته اسـت ه ائتالف بر مبناي جلوه

این روند تا زمان شکل. گرفت هاي بزرگ انجام می قدرت بین قدرت
در تبیـین سـاختار دوقطبـی آن را مربـوط بـه       مورتـون کـاپالن  . دوقطبی ادامه یافت

داند که تراکم قدرت در بین دو بازیگر اصلی شکل گرفته ب شرایطی می
  .دهد ساختار موازنه قدرت کارکرد خود را از دست می

توان رابطه بین قدرت و جغرافیا در موقعیت راهبردي کشورها را  طورکلی می
کـه پایگـاه نظـامی در     زمـانی . عنوان بخشی از موازنه قدرت مورد توجـه قـرار داد  

ز تغییر خواهـد شود، در آن شرایط معادله قدرت نی اي ایجاد می
ی دانسـت ژئـوپلیتیک ساز دگرگونی  توان زمینه عملیات نظامی را می

امی امریکا به عراق منجر به تغییر در موازنه قدرت منطقهحمله نظ
علـت اصـلی مخالفـت    . اي افزایش داد در نظام امنیت منطقهرا ت امریکا درقجایگاه 
به عراق را مـی  امریکاي اروپایی، روسیه و چین با حمله نظامی ها

  ).25: 1380کاستلز، (اي دانست  در توازن قدرت منطقه
ها بر ضرورت موازنـه  الملل، رئالیست پردازان روابط بین در بین نظریه

بر این  از سوي دیگر، آنان. دارند تأکیدکشورها  امنیتیسیاست 
. رسـید بلندمـدت  توان به اهداف استراتژیک  موازنه قدرت نمی

 عامل اصلی ارائه راهبردهاي رقیب در سیاست امنیتی کشـورها 
تـوان چنـین فراینـدي را در سیاسـت دفـاعی       مثـال، مـی   عنـوان 

  

 

  

  مقدمه
موازنۀ قدرت همواره یکی از دغدغه

در تمامی ادبیات کالسیک موضوعاتی از جمله. است
ائتالف بر مبناي جلوه

قدرت بین قدرت
دوقطبی ادامه یافت

شرایطی می
ساختار موازنه قدرت کارکرد خود را از دست می

طورکلی می به
عنوان بخشی از موازنه قدرت مورد توجـه قـرار داد   به

اي ایجاد می منطقه
عملیات نظامی را می

حمله نظ
جایگاه 
هاکشور

در توازن قدرت منطقه
در بین نظریه

سیاست 
موازنه قدرت نمی

عامل اصلی ارائه راهبردهاي رقیب در سیاست امنیتی کشـورها 
عنـوان  به



و  دونالد رامسفلدافرادي همانند 
اي و  بایـد بـر موزانـه قـدرت منطقـه     

و  کانـدولیزا رایـس  هماننـد  
گرایـی در   ازنـه آنـان بـر ضـرورت مو   

عنـوان دو   گرایی و هژمونی به
ي بـزرگ  هـا  قدرتیا سایر 

سـازماندهی نظـام امنیـت    
این امـر، انعکـاس قـدرت و منزلـت بـازیگرانی      

 طبعــاً. ندهســتامنیتــی 
تري برخوردارنـد،  مـؤثر 

کیـوان  (اشـت  اي خواهنـد د 

اي  قـدرت در دو سـطح جهـانی و منطقـه    
گیـري   الملل منجر به شکل

اي یکـی از   موازنـه منطقـه  
سیاسـت قـدرت در دوران پـس از جنـگ سـرد محسـوب       
قـدرت دچـار دگرگـونی شـود، زمینـه بـراي       
آید، بنابراین بخشـی از منازعـات کنـونی در    
توان انعکاس تغییـر در تـوازن   

اي براسـاس نقـش    هـاي تـوازن منطقـه   
گرایـی   الزم به توضیح است که موازنه

قـدرت در    موازنـه . گرفـت 
هــارچوب ســاختار دوقطبــی توســط 
هاي پس از جنگ سرد، امریکا تالش کرد 

مراتبـی، معادلـۀ    تا از طریق الگوهاي کنش هژمونیک و رفتار براساس ساختار سلسله

افرادي همانند . ار دادمورد توجه قر جورج بوشجمهوري 
بایـد بـر موزانـه قـدرت منطقـه      امریکـا داشتند کـه   تأکیدامر بر این  چنی

  .دکنالمللی غلبه 
هماننـد   امریکـا برخی دیگر از کارگزاران سیاسـت امنیتـی   

آنـان بـر ضـرورت مو   . متفـاوتی داشـتند  کامالً  نگرش ،رابرت گیتس
گرایی و هژمونی به گونه که موازنه همان. کردند می تأکیدالملل  سیاست بین

یا سایر  امریکاـ دفاعی ی  متفاوت در سیاست امنیتکامالً  رهیافت
سـازماندهی نظـام امنیـت     مـورد تـوان چنـین فراینـدي را در     شود، مـی  محسوب می

این امـر، انعکـاس قـدرت و منزلـت بـازیگرانی      . اده قرار داداي نیز مورد استف
ـ دهنــده در ســاختار  اســت کــه داراي نقــش موازنــه امنیتــی  دفــاعی 

مـؤثر هاي ابزاري و ایدئولوژیک بیشتر و  کشورهایی که از قابلیت
اي خواهنـد د  دهـی موازنـه منطقـه    تري در سـازمان  کننده جایگاه تعیین

  ).172: 1384حسینی، 
قـدرت در دو سـطح جهـانی و منطقـه      در دوران پس از جنگ سرد، موازنـه 

الملل منجر به شکل تغییر در ماهیت سیاست بین. مورد توجه قرار گرفته است
موازنـه منطقـه  . قـدرت شـده اسـت     هاي مختلفی در عرصۀ موازنه

سیاسـت قـدرت در دوران پـس از جنـگ سـرد محسـوب        هاي ترین شاخص
قـدرت دچـار دگرگـونی شـود، زمینـه بـراي         از آنجـا کـه هرگـاه موازنـه    . شـود 

آید، بنابراین بخشـی از منازعـات کنـونی در     وجود می گیري منازعه و جنگ به
توان انعکاس تغییـر در تـوازن    روابط امریکا، ایران، عربستان سعودي و سوریه را می

  .قدرت دانست
هـاي تـوازن منطقـه    شود تا رهیافـت  در این مقاله تالش می

الزم به توضیح است که موازنه. سیاسی و امنیتی ایران مورد بررسی قرار گیرد
گرفـت  هـاي رئالیسـتی انجـام مـی     براساس رهیافـت  19در قرن 

هــارچوب ســاختار دوقطبــی توســط هــاي پــس از جنــگ دوم جهــانی و در چ
هاي پس از جنگ سرد، امریکا تالش کرد  در سال. گرفت هاي بزرگ انجام می

تا از طریق الگوهاي کنش هژمونیک و رفتار براساس ساختار سلسله
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جمهوري  ریاست
چنی دیک
المللی غلبه  بین

برخی دیگر از کارگزاران سیاسـت امنیتـی   
رابرت گیتس
سیاست بین

رهیافت
محسوب می

اي نیز مورد استف منطقه
اســت کــه داراي نقــش موازنــه

کشورهایی که از قابلیت
جایگاه تعیین

حسینی، 
در دوران پس از جنگ سرد، موازنـه 

مورد توجه قرار گرفته است
هاي مختلفی در عرصۀ موازنه گزینه
ترین شاخص اصلی
شـود  می

گیري منازعه و جنگ به شکل
روابط امریکا، ایران، عربستان سعودي و سوریه را می

قدرت دانست
در این مقاله تالش می

سیاسی و امنیتی ایران مورد بررسی قرار گیرد
در قرن 
هــاي پــس از جنــگ دوم جهــانی و در چ ســال
هاي بزرگ انجام می قدرت

تا از طریق الگوهاي کنش هژمونیک و رفتار براساس ساختار سلسله
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اي و  چنـین فراینـدي بـا مقاومـت بـازیگران منطقـه      

. دانسـت  »اي علیـه ایـران  
. تأکیـد دارد » اي هاي تـوازن قـدرت منطقـه   

فرضیۀ این مقاله نیز بر تغییر رابطۀ قدرت و تأثیرگذاري بازیگران فرادست در معادلۀ 
در این مقاله، تأکید شده است کـه بـازیگران فرادسـت و    

قـدرت    آیند تا بر موازنه
  .کند در چنین شرایطی، منازعات، ماهیت ترکیبی پیدا می

  اي براساس رهیافت رئالیستی
ان پـرداز  نظریـه . الملل هسـتند 

یعنـی   ؛گرایی مکتب سیاست قدرت اسـت 
اینکه واحدهاي سیاسی همواره درحـال تولیـد قـدرت، افـزایش قـدرت و نمـایش       

ی خــود، بــه وپلیتیکژئــ
کشـورهایی کـه داراي مرزهـاي جغرافیـایی گسـترده      
دارند، نیاز بیشتري بـه تـوازن   

توان موازنـه   ي مکتب رئالیسم را می
در این . اي دانست المللی و توازن قدرت در سطوح داخلی و منطقه

اي معطوف بـه   ، بر این اعتقادند که سیاست توازن منطقه
کوشـند وضـع    کشورها مـی 

را  سـاختار و الگـوي رفتـاري آن   
گیـري از   پذیر است کـه بهـره  
مورگنتا، (اي بازیگران منجر شود 

. گیـرد  گرایی کالسـیک براسـاس معادلـه قـدرت شـکل مـی      

چنـین فراینـدي بـا مقاومـت بـازیگران منطقـه      . اثـر سـازد   توازن قدرت را بـی 
  .رو شد وبههاي بزرگ ر

اي علیـه ایـران   گسترش منازعـات منطقـه  «متغیر وابسته مقاله را باید 
هاي تـوازن قـدرت منطقـه    نشانه«متغیر مستقل مقاله بر چگونگی و 

فرضیۀ این مقاله نیز بر تغییر رابطۀ قدرت و تأثیرگذاري بازیگران فرادست در معادلۀ 
در این مقاله، تأکید شده است کـه بـازیگران فرادسـت و    . ارداي تأکید د توازن منطقه

آیند تا بر موازنه در صدد برمی  دهنده عنوان نیروي موازنه هاي بزرگ به
در چنین شرایطی، منازعات، ماهیت ترکیبی پیدا می. تأثیرگذار باشند

اي براساس رهیافت رئالیستی توازن قدرت منطقههاي  نشانه
الملل هسـتند  محور در سیاست بین ها داراي رویکرد قدرت رئالیست

گرایی مکتب سیاست قدرت اسـت  اعتقادند که واقعبر این  رهیافت رئالیستی
اینکه واحدهاي سیاسی همواره درحـال تولیـد قـدرت، افـزایش قـدرت و نمـایش       

ژئــکشــوري براســاس شــرایط سیاســی و  هــر. قــدرت هســتند
کشـورهایی کـه داراي مرزهـاي جغرافیـایی گسـترده      . دکنـ  سازي مبادرت می

دارند، نیاز بیشتري بـه تـوازن    هستند و یا اینکه در جوار همسایگان تهدیدکننده قرار
  .کنند قدرت پیدا می

ي مکتب رئالیسم را میها شاخصترین  ترتیب، یکی از اصلی این
المللی و توازن قدرت در سطوح داخلی و منطقه در سطح بین

، بر این اعتقادند که سیاست توازن منطقهمورگنتاافرادي همانند 
کشورها مـی  الملل بیندر سیاست . استسیاست حفظ وضع موجود 

سـاختار و الگـوي رفتـاري آن   موجود را حفظ کنند و یـا اینکـه زمینـۀ تغییـر در     
پذیر است کـه بهـره   مدیریت نظام جهانی در شرایطی امکان. وجود آورند

اي بازیگران منجر شود  اي به تعادل و همکاري منطقه سیاست توازن منطقه
287.(  

  اي توازن منطقهدر  نقش دولت و سیاست دفاعی
گرایی کالسـیک براسـاس معادلـه قـدرت شـکل مـی       اقعاي در و توازن منطقه

  

 

توازن قدرت را بـی 
هاي بزرگ ر قدرت

متغیر وابسته مقاله را باید 
متغیر مستقل مقاله بر چگونگی و 

فرضیۀ این مقاله نیز بر تغییر رابطۀ قدرت و تأثیرگذاري بازیگران فرادست در معادلۀ 
توازن منطقه

هاي بزرگ به قدرت
تأثیرگذار باشند

نشانه .1
رئالیست

رهیافت رئالیستی
اینکه واحدهاي سیاسی همواره درحـال تولیـد قـدرت، افـزایش قـدرت و نمـایش       

قــدرت هســتند
سازي مبادرت می قدرت

هستند و یا اینکه در جوار همسایگان تهدیدکننده قرار
قدرت پیدا می

این به
در سطح بین قوا

افرادي همانند  مورد
سیاست حفظ وضع موجود 

موجود را حفظ کنند و یـا اینکـه زمینـۀ تغییـر در     
وجود آورند هب

سیاست توازن منطقه
1374 :287

نقش دولت و سیاست دفاعی ـ الف
توازن منطقه



هـا و اهـداف سـایر     عبارت دیگر، بازیگران تالش دارند تا براساس قدرت، انگیـزه 
. گیـرد  قـرار مـی   تأکید
ش قـدرت خـود   دنبال افـزای 

ترین عنصـر در پیگیـري منـافع ملـی کشـورها و تـوازن       
در بایـد  له را نیـز  ئعلت این مسـ 

داننـد، در سـاختار    ها مربوط به انسان می
. شـود  گرایی انسان، به حوزه دولت منتقـل مـی  

یافته براي کنترل قـدرت بـازیگران در شـرایط    
انی که در این حـوزه مطالعـاتی را   

و  هنـري کیسـینجر  ، هالـت کـار  
گرایـی کالسـیک را تبیـین    
اي براسـاس نگـرش ایـن افـراد نیـز بـا       

ل از سوي دیگر، تمام آنان با پذیرش برخـی از اصـو  
گرایـی کالسـیک را بـراي    

هـا   برخی دیگر از رئالیسـت 
منزلـۀ   تعادل پویا بـه . 

از جملـه ایـن   . شـود 
ــه ــوازن منطق ــب  ت اي را در قال

 بیـرد، براسـاس نگـرش   
ایـن امـر، بایـد    . تولید ابزارهاي قدرت باید متناسب با خطر ناشی از تهدیدات باشـد 

طلبی بازیگرانی سازماندهی شود که تالش دارند تا موازنه قـدرت  
در مناطقی که شکاف قـدرت وجـود   

 ,Sennett)هـاي جغرافیـایی اسـت   

گري بازیگرانی  تعادل قدرت و کنش
. ندهسـت اي  است که در صدد دستیابی به قدرت مازاد یا جایگاه برتر در فضاي منطقه

گیرنـد، دیـر یـا زود در شـرایط     

عبارت دیگر، بازیگران تالش دارند تا براساس قدرت، انگیـزه 
تأکیدشدت مورد  در این رویکرد، قدرت به. ندکنکشورها را کنترل 

دنبال افـزای  المللی به بین ۀبراساس چنین نگرشی، کشورها در عرص
ترین عنصـر در پیگیـري منـافع ملـی کشـورها و تـوازن        عبارت دیگر مهم به. 

علت این مسـ . شود اي به نام قدرت محسوب می اي، پدیده
  .وجود انسان جستجو کرد
ها مربوط به انسان می  که رئالیسترا هایی  بسیاري از ویژگی
گرایی انسان، به حوزه دولت منتقـل مـی   بنابراین قدرت ؛نیز وجود دارد

یافته براي کنترل قـدرت بـازیگران در شـرایط     تالش سازمان ۀمنزل اي به توازن منطقه
انی که در این حـوزه مطالعـاتی را   پرداز نظریهترین  از مهم. شود آنارشی محسوب می

هالـت کـار    ادواردورگنتا، جی م.هانس  توان به اند می دهدا
گرایـی کالسـیک را تبیـین     هریک از آنان، شکل جدیـدي از واقـع  . اشاره کرد

اي براسـاس نگـرش ایـن افـراد نیـز بـا        بنابراین سـازماندهی تـوازن منطقـه   ؛ 
از سوي دیگر، تمام آنان با پذیرش برخـی از اصـو  . هایی همراه خواهد بود

گرایـی کالسـیک را بـراي     هـاي واقـع   گرایی ساختاري سعی دارند تا زیرساخت
برخی دیگر از رئالیسـت . اي در شرایط رقابتی احیا کنند دهی توازن منطقه

. اي تأکید دارند در ساختار توازن منطقه »تعادل پویا«رورت 
شـود  ي رفتاري کشورها محسوب میایجاد توازن بین قدرت و الگو

ــراد مــی ــه  اف ــوان ب ــردت ــرداشــاره  چــارلز بی ــه وي .ک ــوازن منطق ت
براسـاس نگـرش   . دهـد  مورد توجه قرار مـی  »االضالع متحرك قدرت متوازي

تولید ابزارهاي قدرت باید متناسب با خطر ناشی از تهدیدات باشـد 
طلبی بازیگرانی سازماندهی شود که تالش دارند تا موازنه قـدرت   اي مقابله با جاه

در مناطقی که شکاف قـدرت وجـود   . دست یابند را برهم زده و به قدرت هژمونیک
هـاي جغرافیـایی اسـت    دارد، امکان از بین رفتن تعادل بیش از سایر حـوزه 

تعادل قدرت و کنش بر مبتنیاي  بنابراین نظام موازنه منطقه؛ (48 :1995
است که در صدد دستیابی به قدرت مازاد یا جایگاه برتر در فضاي منطقه

گیرنـد، دیـر یـا زود در شـرایط      کشورهایی که از الگـوي تضـاد مسـتقیم بهـره مـی     

  

 

ت تحلیل سیاس
موازنه قدرت 
ایران

رهیافت  در
و  رئالیستی

نئورئالیستی
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عبارت دیگر، بازیگران تالش دارند تا براساس قدرت، انگیـزه  به
کشورها را کنترل 

براساس چنین نگرشی، کشورها در عرص
. هستند
اي، پدیده منطقه

وجود انسان جستجو کرد
بسیاري از ویژگی

نیز وجود دارددولت 
توازن منطقه

آنارشی محسوب می
داانجام 
اشاره کرد نیبهور

؛ کنند می
هایی همراه خواهد بود تفاوت
گرایی ساختاري سعی دارند تا زیرساخت واقع

دهی توازن منطقه سازمان
رورت بر ض

ایجاد توازن بین قدرت و الگو
ــی ــراد م اف

متوازي«
تولید ابزارهاي قدرت باید متناسب با خطر ناشی از تهدیدات باشـد 

اي مقابله با جاهبر
را برهم زده و به قدرت هژمونیک

دارد، امکان از بین رفتن تعادل بیش از سایر حـوزه 
1995: 48)

است که در صدد دستیابی به قدرت مازاد یا جایگاه برتر در فضاي منطقه
کشورهایی که از الگـوي تضـاد مسـتقیم بهـره مـی     



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  ت،دوره نخس

  شماره یکم،
  1390پاییز 
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تولیـد  ده و یـا بـه   شـ 
اي یـا   صدد هژمونی منطقـه 

(Poskin & Berry, 1995

المللـی بـا    اي یا بین در نظریه رئالیستی، هرگونه تالش براي کسب برتري منطقه
هاي رهیافت  به همین دلیل است که ضرورت

تجربه امنیتی و راهبردي کشورها، یکـی  
. شـود  اي محسـوب مـی  

ذهنیـت تـاریخی خـود    
کنند تا براي عبور از چنین تجـاربی،  
ایـن امـر، انعکـاس تجـارب     

بر ذهنیت  تأثیرگذارنوان نیروي 
هـاي   براسـاس ضـرورت  

تـوان انعکـاس تـالش برخـی از کشـورها      
تجربـه فراینـدهاي امنیتـی در حـوزه     

از گذشـت   پـس اي  ی ایران بیانگر آن است کـه واحـدهاي منطقـه   
  .آیند تا میزان نفوذ و اقتدار خود را ارتقا دهند

المللـی قـرار    هـاي بـین  
. ندشـو یل اي تبـد  ند تا بـه قـدرت هژمونیـک منطقـه    

بـه همـین   . اي مغـایرت دارد 
ن امنیتی دوران گذشـته  
این امر، یکی دیگر از مفروضات رئالیستی در تبیـین سیاسـت   

اي را یکـی از عوامـل   
اي  اعتقـاد اسـت کـه تـوازن منطقـه     

 راهبـردي کشـورها   گیـري 

شـ  رو روبـه مگر اینکه با تهدید مشترکی . گیرند رویارویی قرار می
صدد هژمونی منطقـه  کشورهایی که در. ندکنقدرت براي ایجاد توازن مبادرت 

 :Poskin & Berry, 1995شوند  می رو روبهبا چنین مخاطراتی  المللی هستند، عموماً

در نظریه رئالیستی، هرگونه تالش براي کسب برتري منطقه
به همین دلیل است که ضرورت. شود می رو روبهن واکنش سایر بازیگرا

تجربه امنیتی و راهبردي کشورها، یکـی  . دارد تأکیدرئالیستی بر توازن بین بازیگران 
اي محسـوب مـی   از عوامل اصلی تـالش آنـان بـراي عبـور از تـوازن منطقـه      

ذهنیـت تـاریخی خـود    تهدید قرار دارند و یا اینکه در  ژئوپلیتیککشورهایی که در 
کنند تا براي عبور از چنین تجـاربی،   اند، تالش می دهکرهایی از تهدید را سپري 

ایـن امـر، انعکـاس تجـارب     . تغییـر دهنـد  سازي  اي را از طریق قدرت موازنه منطقه
  .شود تاریخی در کنش استراتژیک کشورها محسوب می

نوان نیروي ع ها از تاریخ به به همین دلیل است که رئالیست
براسـاس ضـرورت  . برنـد  هـاي آنـان نـام مـی     و ادراك کشورها و استراتژیست

تـوان انعکـاس تـالش برخـی از کشـورها       رهیافت رئالیستی، مخاطرات امنیتی را می
تجربـه فراینـدهاي امنیتـی در حـوزه     . اي دانست براي دستیابی به شرایط برتر منطقه

ی ایران بیانگر آن است کـه واحـدهاي منطقـه   یکژئوپلیتمرزهاي 
آیند تا میزان نفوذ و اقتدار خود را ارتقا دهند زمان مشخصی در صدد برمی

هـاي بـین   همکاريتأثیر  یابی آنان تحت بازیگرانی که روند قدرت
ند تا بـه قـدرت هژمونیـک منطقـه    کن از مدتی تالش می پس

اي مغـایرت دارد  هاي موازنه منطقـه  گیري چنین اهدافی با ضرورت
ن امنیتی دوران گذشـته  اي بزرگ در بسیاري از موارد با متحدها قدرتدلیل است که 
این امر، یکی دیگر از مفروضات رئالیستی در تبیـین سیاسـت   . شوند خود درگیر می
  .شود اي محسوب می طقهیندهاي توازن مناالملل و فر

اي را یکـی از عوامـل    توان توازن قدرت منطقه هاي یادشده می مؤلفهتوجه به 
اعتقـاد اسـت کـه تـوازن منطقـه     بر ایـن   مورگنتا. اصلی رهیافت رئالیستی دانست

گیـري  جهـت  هریک از این معانی، در. باشد داراي چهار معنا می

  

 

رویارویی قرار می
قدرت براي ایجاد توازن مبادرت 

المللی هستند، عموماً بین
139).  

در نظریه رئالیستی، هرگونه تالش براي کسب برتري منطقه
واکنش سایر بازیگرا

رئالیستی بر توازن بین بازیگران 
از عوامل اصلی تـالش آنـان بـراي عبـور از تـوازن منطقـه      

کشورهایی که در 
هایی از تهدید را سپري  جلوه

موازنه منطقه
تاریخی در کنش استراتژیک کشورها محسوب می

به همین دلیل است که رئالیست
و ادراك کشورها و استراتژیست

رهیافت رئالیستی، مخاطرات امنیتی را می
براي دستیابی به شرایط برتر منطقه

مرزهاي 
زمان مشخصی در صدد برمی

بازیگرانی که روند قدرت
پسدارد، 
گیري چنین اهدافی با ضرورت شکل

دلیل است که 
خود درگیر می

الملل و فر بین
توجه به  با

اصلی رهیافت رئالیستی دانست
داراي چهار معنا می



رسد آنچه بیش از همه نـزد او اهمیـت دارد، نظـام موازنـه     
اي در رهیافت مورگنتا معطوف به وضعیتی خاص، 
نوع توزیع قدرت بین بازیگران 

در آن  کشورهاسـت کـه  
تنهـایی بتواننـد دیگـران را    

بــا پـذیرش اهمیــت   
تـرین   مهم ،مقابلالملل، در 
عـالوه نقـش    بـه . داننـد 
دهـی بـه سیاسـت     المللـی در شـکل  

هـاي طرفـدار حفـظ شـرایط     
هـاي ایـدئولوژیک و   
عبارت دیگر در این گـرایش  

تـوان   المللی مـی  داخلی و بین
ابراین توازن بن ؛ها داشت

هایی از موازنـه قـدرت   

گیرند، بیش از سایر کشورها 
کشورهاي خاورمیانه و خلیج فـارس در چنـین شـرایطی    
هایی از تـوازن قـدرت ناپایـدار در ایـن حـوزه جغرافیـایی       
ي بـزرگ در حـوزه سیاسـت    

واحـدهاي سیاسـی    در چنین شرایطی است که تهدیدات فـراروي 
1380 :297.(  

جمهوري اسالمی ایران، بیش از سایر کشـورهاي منطقـه در شـرایط تهدیـدات     
ي هـا  شاخصتوان  یکی از دالیل چنین شرایطی را می

رسد آنچه بیش از همه نـزد او اهمیـت دارد، نظـام موازنـه      نظر می به. گذارد می
اي در رهیافت مورگنتا معطوف به وضعیتی خاص،  توازن قدرت منطقه. قدرت است

نوع توزیع قدرت بین بازیگران  برابر قدرت و هر وضعیت بالفعل امور، توزیع تقریباً
کشورهاسـت کـه   معناي الگویی از روابـط میـان   این امر، به. شود محسوب می

تنهـایی بتواننـد دیگـران را     از بازیگران به اندازه کافی قدرت ندارند کـه بـه   یک
  ).101: 1384مشیرزاده، (ند کن

 ویلیــام ولفـورث و  فریــد زکریـا در اینجـا افــرادي چـون   
الملل، در  ي نظام بینتأثیرگذارها و  ي شکل توزیع تواناییتأثیرگذار

داننـد  ي یـا نفـوذ مـی   تأثیرگـذار ها را نه امنیت بلکـه   هدف دولت
المللـی در شـکل   متغیرهاي داخلی را نیز در کنار متغیرهـاي بـین  

هـاي طرفـدار حفـظ شـرایط      ویژه باید بین دولـت  به. دانند میخارجی کشورها مهم 
هـاي ایـدئولوژیک و    آن اسـت و همچنـین دولـت    موجود و دولتی که طرفدار تغییر
عبارت دیگر در این گـرایش   به؛ )35: 1388زکریا، (غیرایدئولوژیک تفاوت قائل شد 

داخلی و بین تأثیرگذارشود که با ترکیب متغیرهاي  گونه فکر می
ها داشت المللی و بازیگري دولت وتحلیل بهتري از شرایط بین

هایی از موازنـه قـدرت     گیرد که بازیگران بتوانند جلوه اي در شرایطی انجام می
  .ندکنرا براساس رقابت و همکاري ایجاد 

لیتیکهاي  نقش مؤلفه اي ی در توازن منطقهژئوپ  
گیرند، بیش از سایر کشورها  ی قرار میژئوپلیتیککشورهایی که در معرض تهدیدات 

کشورهاي خاورمیانه و خلیج فـارس در چنـین شـرایطی    . ازن قدرت نیازمندند
هایی از تـوازن قـدرت ناپایـدار در ایـن حـوزه جغرافیـایی        همواره نشانه. قرار دارند
ي بـزرگ در حـوزه سیاسـت    هـا  قـدرت تـوان مداخلـه    علت آن را مـی . وجود دارد

در چنین شرایطی است که تهدیدات فـراروي . اي دانست
1380کاکس، ( استدائمی درحال افزایش و پیچیدگی  صورت

جمهوري اسالمی ایران، بیش از سایر کشـورهاي منطقـه در شـرایط تهدیـدات     
یکی از دالیل چنین شرایطی را می. ی قرار داردژئوپلیتیکامنیتی و 
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میتأثیر 
قدرت است

وضعیت بالفعل امور، توزیع تقریباً
محسوب می

یک هیچ
کنکنترل 

در اینجـا افــرادي چـون   
تأثیرگذار

هدف دولت
متغیرهاي داخلی را نیز در کنار متغیرهـاي بـین  

خارجی کشورها مهم 
موجود و دولتی که طرفدار تغییر
غیرایدئولوژیک تفاوت قائل شد 

گونه فکر می این
وتحلیل بهتري از شرایط بین تجزیه
اي در شرایطی انجام می منطقه

را براساس رقابت و همکاري ایجاد 

نقش مؤلفه ـ ب
کشورهایی که در معرض تهدیدات 

ازن قدرت نیازمندندبه تو
قرار دارند
وجود دارد

اي دانست منطقه
صورت به

جمهوري اسالمی ایران، بیش از سایر کشـورهاي منطقـه در شـرایط تهدیـدات     
امنیتی و 
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قابلیـت   میـزان کشـورها از  
تري برخوردار باشند، به همان میـزان بـا تهدیـدات    

هاي امنیتی  عنوان بخشی از واقعیت
میـزان واحـدهاي سیاسـی از قابلیـت و جایگـاه      

تـري نیـز    تري برخوردار باشند، طبیعی است که با تهدیـدات متنـوع  
  .دکن این امر، رابطه بین قدرت و تهدید را منعکس می

علـت آن را  . نامند ی ایران را مرزهاي تهدید می
هـاي   ردي و امکان دسترسی به حوزه

ي بـزرگ متعـارض و   
شـود کـه منجـر بـه      در زمره عواملی محسـوب مـی  

هـر  . ده اسـت شـ المللـی  
توانـد آثـار و پیامـدهاي خـود را بـر سـاختار و       

در ژانویـه، فوریـه و    
ی ایـران  هـاي امنیتـ   بنـدي 

توانـد بـر چگـونگی تـوازن قـدرت بـین کشـورهاي        
شده توسـط عربسـتان   

 اي را تحـت  هایی دانست که توازن منطقه
توان به اعزام نیروي نظامی عربستان بـه  
قـرار داده و منجـر بـه    

  .دشو
تواند انعکاس بیـداري اسـالمی و   

هـا و   د، این امـر نشـانه  
چنـین فراینـدي،   . کـرد 

 یهـاي امنیتـی داراي مرزهـای   
اي خـود   فرصت در محـیط منطقـه  

اقدام عربسـتان در  . شود

میـزان کشـورها از   بـه هـر   .هاي اقتصـادي آن دانسـت   جغرافیایی و قابلیت
تري برخوردار باشند، به همان میـزان بـا تهدیـدات    مؤثرساختاري و پیشینه تاریخی 

عنوان بخشی از واقعیت ترتیب تهدید به این به. شوند می رو روبهتري 
میـزان واحـدهاي سیاسـی از قابلیـت و جایگـاه       بـه هـر  . شود کشورها محسوب می

تري برخوردار باشند، طبیعی است که با تهدیـدات متنـوع  مؤثری یتیک
این امر، رابطه بین قدرت و تهدید را منعکس می. خواهند شد 

ی ایران را مرزهاي تهدید میژئوپلیتیکمثال، مرزهاي  عنوان
ردي و امکان دسترسی به حوزههاي اقتصادي، توانمندي راهب توان در قابلیت

ي بـزرگ متعـارض و   ها قدرتآن، همجواري با  بر عالوه. جغرافیایی مختلف دانست
در زمره عواملی محسـوب مـی   ،اي تهدیدکننده کشورهاي منطقه

المللـی   اي و بـین  ی ایران در محیط منطقـه ژئوپلیتیکقابلیت 
توانـد آثـار و پیامـدهاي خـود را بـر سـاختار و        المللـی مـی   و بـین  اي تحول منطقـه 

  .(Menashri, 2001 : 17-18) جا گذارد فرایندهاي امنیتی ایران به
 افریقـا شـمال   توان تحوالت خاورمیانه و می مورداین  

بنـدي  بر نیازها و شکل تأثیرگذاررا در زمره عوامل  2011
توانـد بـر چگـونگی تـوازن قـدرت بـین کشـورهاي         می اي هر تحول منطقه. 

شده توسـط عربسـتان    برخی از اقدامات انجام. گذاردتأثیر  خلیج فارس خاورمیانه و
هایی دانست که توازن منطقه مؤلفهتوان در زمره عوامل و  سعودي را می

توان به اعزام نیروي نظامی عربستان بـه   عوامل میاز جمله این . قرار داده است
قـرار داده و منجـر بـه    تأثیر  اي را تحت این امر، موازنه قدرت منطقه. بحرین نام برد
شو المللی می اي و بین هاي جدیدي در فضاي منطقه واکنش
تواند انعکاس بیـداري اسـالمی و    هاي سیاسی خاورمیانه می گونه که موج همان

د، این امـر نشـانه  شوهاي اجتماعی خاورمیانه محسوب  گرایی هویتی گروه
کـرد  نیز براي ایران ایجاد خواهد را یی از تهدید امنیتیها شاخص

هـاي امنیتـی داراي مرزهـای    بیانگر آن است که تهدیـد و فرصـت در شـکل بنـدي    
فرصت در محـیط منطقـه   هاي اگر کشوري نتواند از نشانه. استتنیده 

شود می رو روبهتهدید  هایی از د، در آن شرایط با جلوهکناستفاده 

  

 

جغرافیایی و قابلیت
ساختاري و پیشینه تاریخی 

تري  متنوع
کشورها محسوب می

یتیکژئوپل
 رو روبه

عنوان به
توان در قابلیت می

جغرافیایی مختلف دانست
کشورهاي منطقه

قابلیت  يارتقا
تحول منطقـه 

فرایندهاي امنیتی ایران به
در
2011مارس 
. دانست

خاورمیانه و
سعودي را می

قرار داده استتأثیر 
بحرین نام برد

واکنشبروز 
همان

گرایی هویتی گروهاحیا
شاخص

بیانگر آن است که تهدیـد و فرصـت در شـکل بنـدي    
تنیده  درهم

استفاده 



اي  توان نمادي از تغییر در موازنه قـدرت منطقـه  

لـل  ي امنیت سازمان م
. تهدیدي علیـه کشـورهاي رادیکـال و انقالبـی در خاورمیانـه دانسـت      

صـرفاً   گیري از ارتش نیروهاي ائـتالف علیـه لیبـی،   
بلکه این  ،شود هاي معترض و شورشیان لیبی محسوب نمی

ان غرب بـراي بـرهم زدن تـوازن قـدرت     

دهد که کشورهاي غربی نسبت بـه لیبـی داراي   
مختلـف توانسـته بـود، کشـورهاي     

در صـدد   1980روپـایی از اوایـل دهـه    
اننـد از الگوهـاي معطـوف بـه     
ي بـزرگ از فرصـت   
سیاسی براي انجام اقدامات تهاجمی در پوشش حقـوق بشـر و دفـاع از شـهروندان     

و در  2011مـارس   18
دولـت اوبامـا مسـئولیت    

ایـن  . به عهده ناتو قرار داد
المللـی محسـوب    تـوازن بـین  

اي  هاي منطقـه  قدرت در بحران
  .دار بوده است گرایی راهبردي را عهده
هـایی از   جلوه نیز در قالب

اي تـالش   برخی از بازیگران منطقـه 
هـاي موازنـه    آنان توجهی به ضرورت

مثال، اعزام نیروي نظامی عربستان سـعودي بـه   
توان نمادي دیگر از کنش کشورهاي خاورمیانـه و  

انجـام چنـین   . گـذارد 

توان نمادي از تغییر در موازنه قـدرت منطقـه   اعزام نیروي نظامی به بحرین را می
.  

ي امنیت سازمان مشورا 1973و  1970هاي  توان قطعنامه از سوي دیگر، می
تهدیدي علیـه کشـورهاي رادیکـال و انقالبـی در خاورمیانـه دانسـت       علیه لیبی را
گیري از ارتش نیروهاي ائـتالف علیـه لیبـی،    اجالس لندن و بهره گیري

هاي معترض و شورشیان لیبی محسوب نمی عنوان حمایت از گروه
ان غرب بـراي بـرهم زدن تـوازن قـدرت     و کشورهاي جه امریکامثابه تالش 

  .(Alfoneh, 2008 : 4-5) آید شمار می اي به
دهد که کشورهاي غربی نسبت بـه لیبـی داراي    الملل نشان می تاریخ روابط بین

مختلـف توانسـته بـود، کشـورهاي      هاي دورهدر  قذافی. کینه سیاسی و هویتی بودند
روپـایی از اوایـل دهـه    و کشـورهاي ا  امریکـا . دکنـ غربی را تحقیر 

اننـد از الگوهـاي معطـوف بـه      که واحدهاي سیاسی نتو زمانی. براندازي قذافی بودند
ي بـزرگ از فرصـت   هـا  قـدرت نـد، در آن شـرایط   کنساختاري استفاده  موازنه درون

سیاسی براي انجام اقدامات تهاجمی در پوشش حقـوق بشـر و دفـاع از شـهروندان     
  .شوند د عمل میسیاسی آنان وار

18در  امریکاچنین الگویی را کشورهاي انگلیس، فرانسه و 
دولـت اوبامـا مسـئولیت    . کار گرفتند عملیات نظامی مشترك علیه لیبی به چهارچوب

به عهده ناتو قرار داد 2011عملیات نظامی علیه دولت لیبی را از اواخر مارس 
تـوازن بـین   مـورد رین جدید اوبامـا در  امر، به مفهوم انعکاس دکت

قدرت در بحران ةدهند نقش موازنه امریکادر چنین فرایندي، . 
گرایی راهبردي را عهده چندجانبه چهارچوبالملل در  و سیاست بین

نیز در قالب افریقااي در خاورمیانه و شمال  سایر تحوالت منطقه
برخی از بازیگران منطقـه . گیرد توازن قدرت مورد توجه و تحلیل قرار می

آنان توجهی به ضرورت. دارند تا موضوع توازن قدرت را نادیده گیرند
مثال، اعزام نیروي نظامی عربستان سـعودي بـه    عنوان به. اي ندارند قوا و توازن منطقه

توان نمادي دیگر از کنش کشورهاي خاورمیانـه و   را می 2011س مار 12بحرین در 
گـذارد  مـی تـأثیر   اي خلیج فارس دانست که بر موازنه قـدرت منطقـه  
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اعزام نیروي نظامی به بحرین را می
.دانست

از سوي دیگر، می
علیه لیبی را

گیري جهت
عنوان حمایت از گروه به

مثابه تالش  امر، به
اي به منطقه

تاریخ روابط بین
کینه سیاسی و هویتی بودند

غربی را تحقیر 
براندازي قذافی بودند

موازنه درون
سیاسی براي انجام اقدامات تهاجمی در پوشش حقـوق بشـر و دفـاع از شـهروندان     

سیاسی آنان وار
چنین الگویی را کشورهاي انگلیس، فرانسه و 

چهارچوب
عملیات نظامی علیه دولت لیبی را از اواخر مارس 

امر، به مفهوم انعکاس دکت
. شود می

و سیاست بین
سایر تحوالت منطقه

توازن قدرت مورد توجه و تحلیل قرار می
دارند تا موضوع توازن قدرت را نادیده گیرند

قوا و توازن منطقه
بحرین در 

خلیج فارس دانست که بر موازنه قـدرت منطقـه  
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اي ازجملـه جمهـوري اسـالمی    

دارند کـه اگـر    تأکید 
شـرایط تمایـل چنـدانی در    

. داشـت  کارگیري نیروي نظامی براي حل موضـوعات سیاسـی و امنیتـی نخواهـد    
تـوان   را می 2011مارس 

براي اعزام نیـروي نظـامی   
اي کشورهاي حوزه خلیج 

  .گذاشت خواهدتأثیر 
به بحرین نیروي نظـامی  

آفرینی مبادرت  توانند براساس هویت مذهبی به نقش
. قـرار خواهـد داد  تـأثیر  

دارند که در سنجش هرگونه کنش سیاسـی و  
اقداماتی که عربستان سعودي در بحرین 

زیـرا کنتـرل شـرایط     
ـ        خیري بـراي امنیــت  أاجتمـاعی براسـاس سـرکوب امنیتـی در بحـرین مخـاطرات ت

دارنـد کـه سـایر     تأکید
اي نیز باید از قابلیت الزم براي تولید قدرت و کـاربرد آن در حـوزه   

اي و موازنـه   در غیر این صورت، امکان حفظ تـوازن منطقـه  
هـایی   شرایطی که نشـانه 

گیـرد، طبیعـی اسـت کـه مـدیریت بحـران       
ناپذیر در کنش سیاسی و امنیتی کشورهاي مختلـف تلقـی   

هـاي مختلفـی    اي براساس رهیافت

اي ازجملـه جمهـوري اسـالمی     اقداماتی نمادي از تهدید براي سایر بازیگران منطقـه 
  .شود ایران محسوب می

 بر این امر هاي توازن قدرت در نگرش رئالیستی ضرورت
شـرایط تمایـل چنـدانی در    در آن  شـود،  رو روبـه آور متقابل  عربستان با قدرت الزام

کارگیري نیروي نظامی براي حل موضـوعات سیاسـی و امنیتـی نخواهـد    
مارس  11به بحرین در تاریخ  امریکادفاع  سفر رابرت گیتس وزیر

براي اعزام نیـروي نظـامی    امریکاگرایی عربستان سعودي با  وافق و موازنهنمادي از ت
اي کشورهاي حوزه خلیج  چنین امري بر توازن قدرت منطقه طبعاً. به بحرین دانست

تأثیر  ویژه امنیت و قدرت ملی جمهوري اسالمی ایران فارس به
به بحرین نیروي نظـامی   تواند، براساس هویت عربی گونه که عربستان می همان
توانند براساس هویت مذهبی به نقش د، سایر کشورها نیز میکن

تـأثیر   اي را تحت چنین فرایندي موازنه قدرت منطقه طبعاً
دارند که در سنجش هرگونه کنش سیاسـی و   تأکیدامر بر این  هاي رئالیستی رهیافت

اقداماتی که عربستان سعودي در بحرین . باید به پیامدهاي آن توجه داشت اي،
 ؛اي مغـایرت دارد  هاي توازن منطقه ده است با ضرورتدا

ـ        أاجتمـاعی براسـاس سـرکوب امنیتـی در بحـرین مخـاطرات ت
  .کند اي ایجاد می

  در ساختار دوقطبیاي  سازوکارهاي توازن منطقه
تأکیدامر بر این  پردازان رئالیست یندي، نظریهابراي کنترل چنین فر

اي نیز باید از قابلیت الزم براي تولید قدرت و کـاربرد آن در حـوزه    بازیگران منطقه
در غیر این صورت، امکان حفظ تـوازن منطقـه   ،مند شوند اي بهره

شرایطی که نشـانه  در. پذیر نخواهد بود ی امکانژئوپلیتیکهاي  محیطقدرت در 
گیـرد، طبیعـی اسـت کـه مـدیریت بحـران        المللی شکل می اي و بین از بحران منطقه
ناپذیر در کنش سیاسی و امنیتی کشورهاي مختلـف تلقـی    اجتناب یعنوان ضرورت

  ).46: 1374مورگنتا، (شود 
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اقداماتی نمادي از تهدید براي سایر بازیگران منطقـه 
ایران محسوب می

ضرورت
عربستان با قدرت الزام

کارگیري نیروي نظامی براي حل موضـوعات سیاسـی و امنیتـی نخواهـد     به
سفر رابرت گیتس وزیر

نمادي از ت
به بحرین دانست

فارس به
همان

کناعزام 
طبعاً. ورزند

رهیافت
اي، منطقه
داانجام 

ـ        اجتمـاعی براسـاس سـرکوب امنیتـی در بحـرین مخـاطرات ت
اي ایجاد می منطقه

سازوکارهاي توازن منطقه ـ ج
براي کنترل چنین فر

بازیگران منطقه
اي بهره منطقه

قدرت در 
از بحران منطقه

عنوان ضرورت به
شود  می

الزم به توضیح است ک



ها در دوران جنگ سرد بر ضرورت محاسبه ابزارهاي مـادي  
 »موازنـه نظـامی  «بـود کـه نشـریه    

ه موازنـه  در نشـری . شـد 
هـاي   فعالیـت . دش نظامی تمام خریدهاي تسلیحاتی و آرایش دفاعی کشورها ثبت می

برآورد قدرت بازیگران مختلف مورد ارزیابی قـرار  

تنظـیم  هاي الزم بـراي ارزیـابی و   
الزم بـه  . ي بزرگ را فراهم سـازند 

ي هـا  شـاخص و تبیین این نشریه براساس 
کشوري بـه مـازاد قـدرت    
برابـر فعالیـت آن کشـور موازنـه     

توانـد   این امر، به مفهوم آن است که در نگرش رئالیستی، قدرت مـی 
هـاي قـدرت را    بنـابراین، یکـی از محـدودیت   

 رو روبهاگر موازنه قدرت با تغییرات گسترده 
گیري جنگ و منازعه 
ترین عامل کنترل منازعات و کنش 

هـایی از   دارند که اگر جلوه
وجـود آیـد در آن شـرایط، امکـان ظهـور      
هاي ناشی از برهم خـوردن موازنـه قـدرت کـاهش     

کوشند وضع موجود را حفـظ کننـد یـا    
هاي معطوف بـه حفـظ آن   

دیگـر بـا    را سنجیده بیان کـردیم، زیـرا در اینجـا مـا بـار     
الملل شـده و مـا را بـه    

هـا میـان سیاسـت     کند که انسـان 
سو، و گونه بهتري از روابـط  

کنـد کـه    مـی  تأکیداین برداشت 

ها در دوران جنگ سرد بر ضرورت محاسبه ابزارهاي مـادي   رئالیست. شود تنظیم می
بـود کـه نشـریه     به همین دلیـل . داشتند تأکیدقدرت ملی کشورها 

شـد  ندن منتشر میل »المللی مطالعات استراتژیک مرکز بین«
نظامی تمام خریدهاي تسلیحاتی و آرایش دفاعی کشورها ثبت می

برآورد قدرت بازیگران مختلف مورد ارزیابی قـرار   راستايتوان در  این نشریه را می
(Pillar, 2004 : 119 - 120).  

هاي الزم بـراي ارزیـابی و    کنندگان این نشریه تالش داشتند تا زمینه تهیه
ي بزرگ را فراهم سـازند ها قدرتاي و  معادله قدرت بین کشورهاي منطقه

و تبیین این نشریه براساس  توضیح است که رویکرد مسلط در تنظیم
کشوري بـه مـازاد قـدرت     اگر. مادي و ابزاري قدرت ملی کشورها قرار داشته است

برابـر فعالیـت آن کشـور موازنـه      در یافت، سایر کشورها تالش داشتند تـا  دست می
این امر، به مفهوم آن است که در نگرش رئالیستی، قدرت مـی . وجود آورند

بنـابراین، یکـی از محـدودیت   ؛ دکنقدرت رقیب را کنترل و متعادل 
اگر موازنه قدرت با تغییرات گسترده . توان موضوع موازنه قدرت دانست

گیري جنگ و منازعه  المللی براي شکل اي و بین هاي منطقه در آن شرایط زمینه
ترین عامل کنترل منازعات و کنش  ها توازن قدرت را اصلی رئالیست. آید وجود می

دارند که اگر جلوه تأکیدامر بر این  آنان. دانند خصمانه کشورهاي رقیب می
وجـود آیـد در آن شـرایط، امکـان ظهـور       لـی بـه  المل اي و بـین  توازن قدرت منطقـه 

هاي ناشی از برهم خـوردن موازنـه قـدرت کـاهش      کشورهاي هژمونیک و یا جنگ
  :اعتقاد است کهبر این  مورگنتا. خواهد یافت
کوشند وضع موجود را حفـظ کننـد یـا     طلبی چند کشور، که هریک می قدرت

هاي معطوف بـه حفـظ آن    سیاست به تشکلی به نام موازنه قدرت و براندازند، لزوماً
را سنجیده بیان کـردیم، زیـرا در اینجـا مـا بـار      واژه لزوماً. شود منتهی می

الملل شـده و مـا را بـه     هستیم که مانع درك سیاست بین رو روبهسوءتفاهم بنیادینی 
کند که انسـان  می تأکیداین برداشت اشتباه . افکند دام توهمات می

سو، و گونه بهتري از روابـط   رت و برآیند ضروري آن یعنی، موازنه قدرت، ازیک
این برداشت . توانند یکی را برگزینند می الملل از سوي دیگر،

  

 

ت تحلیل سیاس
موازنه قدرت 
ایران

رهیافت  در
و  رئالیستی

نئورئالیستی
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تنظیم می
قدرت ملی کشورها 

«توسط 
نظامی تمام خریدهاي تسلیحاتی و آرایش دفاعی کشورها ثبت می

این نشریه را می
(120 داد

تهیه
معادله قدرت بین کشورهاي منطقه

توضیح است که رویکرد مسلط در تنظیم
مادي و ابزاري قدرت ملی کشورها قرار داشته است

دست می
وجود آورند به

قدرت رقیب را کنترل و متعادل 
توان موضوع موازنه قدرت دانست می

در آن شرایط زمینه شود،
وجود می به

خصمانه کشورهاي رقیب می
توازن قدرت منطقـه 

کشورهاي هژمونیک و یا جنگ
خواهد یافت

قدرت«
براندازند، لزوماً

منتهی می
سوءتفاهم بنیادینی 

دام توهمات می
رت و برآیند ضروري آن یعنی، موازنه قدرت، ازیکقد
الملل از سوي دیگر، بین



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  ت،دوره نخس

  شماره یکم،
  1390پاییز 
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هاي خارجی ممکـن و  

 »اي تعـادل منطقـه  «پردازان رئالیست بر ایـن اعتقادنـد کـه    
تعـادل در شـرایطی ایجـاد    

تولیـد  سـازي   و متنـوعی را بـراي قـدرت   
اي و  رها نتواند بر موازنه قدرت و کنش بـازیگران منطقـه  

اي برهم خـورد،   اگر تعادل در قدرت و کنش بازیگران منطقه
 آیـد  وجـود مـی   سـایرین بـه  

گیري جنـگ عـراق علیـه ایـران مـورد      
بنـدي   کشورهاي عرب خاورمیانـه و خلـیج فـارس بـه ایـن جمـع      

هـایی از عـدم    ، در آن شرایط بـا جلـوه  
حمایت سوریه، مصر و عربستان سعودي از 
تـوان انعکـاس بـرهم    

و دغدغـه   پرسشاکنون این 
اي  وجود دارد که تحوالت سیاسی خاورمیانه چـه تـأثیري بـر تـوازن قـدرت منطقـه      

پیامـدهاي آن   گیرد، آثـار و 
این امر انعکاس شرایط بحرانـی در فراینـد   

  .شود
هـایی از تغییـر در    شـرایط نشـانه  

کشـورهاي  . داد رخ 1991
اتحادیه عرب با نیروهاي ائتالف براي مقابله با صدام حسین در روند اشغال کویـت  
گونه که برخی از کشورهاي اتحادیـه عـرب در زمـان حملـه     

اي یـا   کـه بـازیگران منطقـه   
ي بزرگ در صدد تغییر موازنه قـدرت برآینـد، در آن شـرایط زمینـه بـراي      

شـود   المللی فراهم می

هاي خارجی ممکـن و   موازنه قدرت، یکی از انواع سیاست بر مبتنیسیاست خارجی 
  ).287: 1374 ،مورگنتا( »براي کشورها است

پردازان رئالیست بر ایـن اعتقادنـد کـه     برخی دیگر از نظریه
تعـادل در شـرایطی ایجـاد    . شود گرفته می کار عنوان مترادفی براي موازنه قدرت به
و متنـوعی را بـراي قـدرت    مؤثرشود که بازیگران بتوانند ابزارهاي 

رها نتواند بر موازنه قدرت و کنش بـازیگران منطقـه  اي که این ابزا گونه به
اگر تعادل در قدرت و کنش بازیگران منطقه. گذاردتأثیر  المللی

سـایرین بـه   در آن شرایط زمینه بـراي تفـوق یکـی از کشـورها بـر     
(Rosenfeld, 1995: 156.  

گیري جنـگ عـراق علیـه ایـران مـورد       توان در زمان شکل چنین وضعیتی را می
کشورهاي عرب خاورمیانـه و خلـیج فـارس بـه ایـن جمـع      . مالحظه قرار داد

، در آن شرایط بـا جلـوه  نکنندرسیدند که اگر از صدام حسین حمایت 
حمایت سوریه، مصر و عربستان سعودي از . شوند رو می اي روبه موازنه قدرت منطقه

تـوان انعکـاس بـرهم     را مـی  1991ان جنگ دوم خلیج فـارس در سـال   امریکا در زم
اکنون این . خوردن موازنه قدرت توسط عراق در خاورمیانه دانست

وجود دارد که تحوالت سیاسی خاورمیانه چـه تـأثیري بـر تـوازن قـدرت منطقـه      
گیرد، آثـار و  هاي تغییر در کشوري شکل که موج زمانی. اشتدخواهد 

این امر انعکاس شرایط بحرانـی در فراینـد   . ماهیت مبهم و تغییریابنده خواهد داشت
شود اي محسوب می کنش بازیگران براي ایجاد تعادل قدرت منطقه

شـرایط نشـانه  در آن  اي گسترش یابد، که بحران منطقه زمانی
1991این امر، در سـال  . آید وجود می رفتار تاکتیکی بازیگران به

اتحادیه عرب با نیروهاي ائتالف براي مقابله با صدام حسین در روند اشغال کویـت  
گونه که برخی از کشورهاي اتحادیـه عـرب در زمـان حملـه      همان. دندکرهمکاري 

کـه بـازیگران منطقـه    زمـانی . دندکرنظامی کشورهاي ائتالف به لیبی مشارکت 
ي بزرگ در صدد تغییر موازنه قـدرت برآینـد، در آن شـرایط زمینـه بـراي      ها

المللی فراهم می اي یا بین ائتالف منطقه چهارچوبهمکاري سایر بازیگران در 
  ).35: 1382آیکنبري، 

  

 

سیاست خارجی 
براي کشورها است مؤثر

برخی دیگر از نظریه
عنوان مترادفی براي موازنه قدرت به به
شود که بازیگران بتوانند ابزارهاي  می
به ؛ندکن

المللی بین
در آن شرایط زمینه بـراي تفـوق یکـی از کشـورها بـر     

(Rosenfeld, 1995: 156-7)

چنین وضعیتی را می
مالحظه قرار داد

رسیدند که اگر از صدام حسین حمایت 
موازنه قدرت منطقه

امریکا در زم
خوردن موازنه قدرت توسط عراق در خاورمیانه دانست

وجود دارد که تحوالت سیاسی خاورمیانه چـه تـأثیري بـر تـوازن قـدرت منطقـه      
خواهد 

ماهیت مبهم و تغییریابنده خواهد داشت
کنش بازیگران براي ایجاد تعادل قدرت منطقه

زمانی
رفتار تاکتیکی بازیگران به

اتحادیه عرب با نیروهاي ائتالف براي مقابله با صدام حسین در روند اشغال کویـت  
همکاري 

نظامی کشورهاي ائتالف به لیبی مشارکت 
ها قدرت

همکاري سایر بازیگران در 
آیکنبري، (



هـاي   به همین دلیل بود که کشورهاي یادشده در عملیات طوفان صحرا با یگان
توان انعکاس ضـرورت تـوازن   

الزم به توضـیح  . دکرتلقی 
اي  عنوان بخشی از ضرورت تـوازن منطقـه  

نـوان  ع ي بزرگ در حوزه خاورمیانه و خلـیج فـارس بـه   
کنند تا بر معادله  آنان در بسیاري از مواقع تالش می

این امر در نظریه رئالیستی مـورد پـذیرش قـرار    

اي خـود را   هاي قدرت منطقه
دهی نیروهاي نظـامی، تجهیـز   
توان در زمـره اقـدامات و   
تاریخ خلـیج فـارس نشـان    
لـی، نیـروي نظـامی خـود را بـراي      

 اي تحـت  هرگونه تـوازن منطقـه  
  .گیرد ي بزرگ شکل می

اي  ههـا از اهمیـت و جایگـاه ویـژ    
 ان نئورئالیسم بر موضوع قدرت و

در صـدد   جـان مرشـایمر  
اي و  برآمدند تا موضوع رقابت بازیگران براي قدرت و امنیت را در دو سطح منطقـه 

براساس نظریه والتز، موضـوع تـوازن قـدرت از    
. اي اسـت  هـاي منطقـه  

گیري جنگ و صلح نیـز توجـه دارد،   
تـوازن قـدرت بـین     زنـه و 
والتـز،  ( پردازنـد  مـی المللی به رقابت 

به همین دلیل بود که کشورهاي یادشده در عملیات طوفان صحرا با یگان
توان انعکاس ضـرورت تـوازن    چنین اقداماتی را می. ددنکرهمکاري  امریکاعملیاتی 

تلقی  الملل اي و در ساختار نظام بین هاي منطقه قدرت در محیط
عنوان بخشی از ضرورت تـوازن منطقـه   ي بزرگ بهها قدرتاست که هماهنگی با 

ي بزرگ در حوزه خاورمیانه و خلـیج فـارس بـه   ها قدرت. شود محسوب می
آنان در بسیاري از مواقع تالش می. شوند گر تلقی می بازیگر مداخله

این امر در نظریه رئالیستی مـورد پـذیرش قـرار    . گذارندتأثیر  اي توازن قدرت منطقه
  .گرفته است

هاي قدرت منطقه اي تدریجی زیرساخت گونه گر به بازیگران مداخله
دهی نیروهاي نظـامی، تجهیـز    کارگیري اقداماتی از جمله سازمان به. ددهن افزایش می

توان در زمـره اقـدامات و    هاي عملیاتی و اعزام نیروهاي نظامی تهاجمی را می
تاریخ خلـیج فـارس نشـان    . اي دانست گر در محیط منطقه ابتکارات بازیگران مداخله

لـی، نیـروي نظـامی خـود را بـراي      المل گر بـین  دهد که همواره کشورهاي مداخله
هرگونه تـوازن منطقـه   طبعاً. اند کار گرفته اي به ي بر فضاي منطقهتأثیرگذار

ي بزرگ شکل میها قدرتگري  چگونگی و فرایند مداخله

  اي براساس رهیافت نئورئالیستی توازن قدرت منطقه
هـا از اهمیـت و جایگـاه ویـژ     تاي در رهیافـت نئورئالیسـ   نظریه موازنـه منطقـه  

ان نئورئالیسم بر موضوع قدرت وپرداز نظریه تأکید این امر، ناشی از. برخوردار است
جـان مرشـایمر  و  اسـتفان والـت  افرادي همانند کنث والتـز،  . امنیت است

برآمدند تا موضوع رقابت بازیگران براي قدرت و امنیت را در دو سطح منطقـه 
براساس نظریه والتز، موضـوع تـوازن قـدرت از    . المللی مورد ارزیابی قرار دهند

هـاي منطقـه   این جهت اهمیت دارد که قادر به کنترل منازعـات و بحـران  
گیري جنگ و صلح نیـز توجـه دارد،    به سرشت انسان و دولت در شکل وي

زنـه و اما محور اصلی چنین فرایندي را ناشی از چگـونگی موا 
المللی به رقابت  اي یا بین داند که در محیط منطقه بازیگرانی می

87.(  
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به همین دلیل بود که کشورهاي یادشده در عملیات طوفان صحرا با یگان
عملیاتی 

قدرت در محیط
است که هماهنگی با 

محسوب می
بازیگر مداخله

توازن قدرت منطقه
گرفته است

بازیگران مداخله
افزایش می

هاي عملیاتی و اعزام نیروهاي نظامی تهاجمی را می پایگاه
ابتکارات بازیگران مداخله

دهد که همواره کشورهاي مداخله می
تأثیرگذار

چگونگی و فرایند مداخلهتأثیر 

توازن قدرت منطقه .2
نظریه موازنـه منطقـه  

برخوردار است
امنیت است

برآمدند تا موضوع رقابت بازیگران براي قدرت و امنیت را در دو سطح منطقـه 
المللی مورد ارزیابی قرار دهند بین

این جهت اهمیت دارد که قادر به کنترل منازعـات و بحـران  
وياگرچه 

اما محور اصلی چنین فرایندي را ناشی از چگـونگی موا 
بازیگرانی می

1382 :87
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بنـدي رسـید کـه در رشـته     
تـرین اصـول    ویـژه در مطالعـات حـوزه امنیـت یکـی از مهـم      

اي  این امر، از جملـه باورهـاي اولیـه   
هـاي   ویژه طرفداران نظریـه 

چنین رویکـردي در نظریـات   
  .گیرد

اي در رهیافــت  موضــوعاتی هماننــد قــدرت، امنیــت، رقابــت و تــوازن منطقــه
از جایگـاه  سـازي   گیرد که در تکامل نظریه امنیـت 

هـاي    در کتـاب جنـگ  
در . انـد  ا والتز، مرشایمر و همچنین استفان والت ادامه یافته

، مورگنتـا، نیبهـور، کیسـینجر،    

  اي هاي تحلیلی نئورئالیسم در تبیین توازن منطقه
دهـی تـوازن    ت رئالیستی و نئورئالیستی دربـاره چگـونگی سـازمان   

داشت که آنان با یکـدیگر  
توان زیرساخت موضوع 

. اي دانسـت  همچنین موازنـه منطقـه  
انـد در   عب شـده شـ گرایـی من 
رغـم داشـتن     بـه هـا   تمـامی ایـن شـاخه   

گر  ترین کنش عنوان اصلی
 هـا در  تـوان انعکـاس نقـش دولـت    

دهی قدرت و همچنین ایجاد توازن بین بازیگرانی دانست که درگیر موضـوع  

آنارشـی ویژگـی    اعتقادند کـه 
 گونـه  هیچاین امر، به مفهوم آن است که 

بنـدي رسـید کـه در رشـته      توان به این جمع توجه به رویکردهاي یادشده می
ـ  روابط بین ویـژه در مطالعـات حـوزه امنیـت یکـی از مهـم       هالملل و ب
این امر، از جملـه باورهـاي اولیـه   . شود محسوب می اصل توازن قوا ،شده

ویژه طرفداران نظریـه  همورد قبول تمامی کارشناسان این رشته ب است که تقریباً
چنین رویکـردي در نظریـات   . استگرایی جدید در حوزه امنیت  و واقع گرایی

گیرد د مالحظه قرار میالملل مور سنتی، مدرن و فرامدرن روابط بین
موضــوعاتی هماننــد قــدرت، امنیــت، رقابــت و تــوازن منطقــه

گیرد که در تکامل نظریه امنیـت  پردازانی مورد توجه قرار می
در کتـاب جنـگ   توسـیدید انـی کـه از   پرداز نظریـه . انـد  برخوردار بودهاي 

ا والتز، مرشایمر و همچنین استفان والت ادامه یافتهپلوپونزي شروع شده و ت
، مورگنتـا، نیبهـور، کیسـینجر،    ماکیـاول اي چون  ان، افراد برجستهپرداز نظریهبین این 

  .، مرشایمر و فرید زکریا قرار دارندوالت

هاي تحلیلی نئورئالیسم در تبیین توازن منطقه زیرساخت
ت رئالیستی و نئورئالیستی دربـاره چگـونگی سـازمان   اگرچه بین رهیاف
داشت که آنان با یکـدیگر   تأکیدامر بر این  هایی وجود دارد اما باید اي، تفاوت
توان زیرساخت موضوع  ها را می این مشابهت. ندهستهاي ادراکی نیز   داراي مشابهت

همچنین موازنـه منطقـه  اي و  اي، تعادل منطقه قدرت، امنیت، ثبات منطقه
گرایـی من  نظریه واقـع  هایی که به شکلی از باید گفت تمام شاخه

تمـامی ایـن شـاخه   . اصول اساسی با همـدیگر تفـاوتی ندارنـد   
  :هایی در اصول زیر با هم اشتراك نظر دارند

، در روند سازمان عنوان اصلی ها به ي، دولتا دهی توازن منطقه اوالً
تـوان انعکـاس نقـش دولـت     ایـن امـر را مـی   . شـوند  محسوب مـی  و بازیگر

دهی قدرت و همچنین ایجاد توازن بین بازیگرانی دانست که درگیر موضـوع  
  .ندهستامنیت ملی خود 

 ، اعتقادند کـه بر این  ان رئالیست و نئورئالیستپرداز نظریهثانیاً
این امر، به مفهوم آن است که . شود الملل محسوب می بسیار مهم نظام بین

  

 

توجه به رویکردهاي یادشده می با
روابط بین

شده پذیرفته
است که تقریباً

گرایی واقع
سنتی، مدرن و فرامدرن روابط بین

موضــوعاتی هماننــد قــدرت، امنیــت، رقابــت و تــوازن منطقــه
پردازانی مورد توجه قرار می نظریه
اي  هویژ

پلوپونزي شروع شده و ت
بین این 
والت، آرون

زیرساخت ـ الف
اگرچه بین رهیاف

اي، تفاوت منطقه
داراي مشابهت

قدرت، امنیت، ثبات منطقه
باید گفت تمام شاخه

اصول اساسی با همـدیگر تفـاوتی ندارنـد   
هایی در اصول زیر با هم اشتراك نظر دارند تفاوت

، در روند سازمان اوالً
و بازیگر
دهی قدرت و همچنین ایجاد توازن بین بازیگرانی دانست که درگیر موضـوع   سازمان

امنیت ملی خود 
 ، ثانیاً

بسیار مهم نظام بین



تر اینکه قواعد آمره براي کنترل رفتـار  
عنوان نیروي مرجع در رونـد  
بنابراین، تمامی بـازیگران تـالش خواهنـد    

  .تولید قدرت و دفاع از خود را فراهم آورند
اي در شـرایط آنارشـی شـکل    
افـزایش قـدرت و امنیـت    
اي بـدون توجـه بـه انگیـزه و     

نظـر   ترتیـب طبیعـی بـه   
اي در راسـتاي   رسد که سیاست خارجی واحدهاي سیاسی در روند توازن منطقـه 

اي نیازمنـد آن اسـت کـه کشـورها از ابزارهـاي      
تـوان در   هاي دفاعی و امنیتـی را مـی  

. گیرند بهره میها براي رسیدن به اهداف خود از آن 
ـ  مین قـدرت  أت، افزایش قدرت و تولید اعتبار براي ت

کنـد   اي را حفـظ مـی  

بندي رسید که ویژگـی نظـام   
وتحلیـل سیاسـت    ی براي تجزیه

هـاي تـوازن    ضـرورت 
 يهاي درونی خود براي ارتقـا 

  .ندکنآمیز استفاده 
الگوهـاي رقـابتی باشـد، بـه مفهـوم آن اسـت کـه        

اي براسـاس   اگر توازن منطقـه 
هاي نئورئالیسم تـدافعی  

زیگران براي ایجـاد  که اگر کنش با
 بر مبتنیشرایط رویکردهاي 

  .گیرد نئورئالیسم تهاجمی جان مرشایمر مورد توجه کشورها و بازیگران قرار می

تر اینکه قواعد آمره براي کنترل رفتـار   از همه مهم. ثبات و تعادل دائمی وجود ندارد
عنوان نیروي مرجع در رونـد   تواند به هیچ بازیگري نمی. کشورها شکل نگرفته است

بنابراین، تمامی بـازیگران تـالش خواهنـد     ؛الملل ایفاي نقش کند بینتعادل و امنیت 
تولید قدرت و دفاع از خود را فراهم آورند برايهاي الزم  تا زمینه

، از آنجا اي در شـرایط آنارشـی شـکل     الملل و توازن منطقـه  که سیاست بین ثالثاً
افـزایش قـدرت و امنیـت    ها به دنبال  گیرد، بنابراین طبیعی است که تمامی دولت

اي بـدون توجـه بـه انگیـزه و      دهد کـه، تـوازن منطقـه    نشان می این امر. خود باشند
ترتیـب طبیعـی بـه    ایـن  بـه . شود رویکرد کشورها براي تولید قدرت حاصل نمی

رسد که سیاست خارجی واحدهاي سیاسی در روند توازن منطقـه 
  .دشو  افزایش قدرت و امنیت طراحی

، سازماندهی توازن منطقه اي نیازمنـد آن اسـت کـه کشـورها از ابزارهـاي       رابعاً
هاي دفاعی و امنیتـی را مـی   تاکتیک. استفاده کنندمتنوعی براي تولید قدرت 

ها براي رسیدن به اهداف خود از آن  زمره ابزارهایی دانست که دولت
ـ موضوعاتی همانند نمایش قدر ت، افزایش قدرت و تولید اعتبار براي ت

اي را حفـظ مـی   شود که توازن منطقه استنادي در زمره موضوعاتی محسوب می
  ).117: 1382 کوپچان،

بندي رسید که ویژگـی نظـام    توان به این جمع هاي یادشده، می مؤلفهتوجه به 
ی براي تجزیهویژه شکل توزیع قدرت، الگوي مناسب الملل و به

ضـرورت . شـود  اي محسوب می خارجی کشورها در روند توازن منطقه
هاي درونی خود براي ارتقـا  کند که بازیگران بتوانند از قابلیت اي ایجاب می

آمیز استفاده  جویانه و منازعه ثبات و تعادل در شرایط رقابتی، همکاري
الگوهـاي رقـابتی باشـد، بـه مفهـوم آن اسـت کـه         بـر  مبتنی اگر کنش کشورها

اگر توازن منطقـه . هاي رئالیستی از اهمیت بیشتري برخوردارند رهیافت
هاي نئورئالیسم تـدافعی   منزله آن است که رهیافت جویانه باشد، به الگوهاي همکاري

که اگر کنش با درحالی. استفان والت از محوریت برخوردار است
شرایط رویکردهاي در آن  آمیز باشد، الگوهاي منازعه بر مبتنیاي  توازن منطقه

نئورئالیسم تهاجمی جان مرشایمر مورد توجه کشورها و بازیگران قرار می
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ثبات و تعادل دائمی وجود ندارد
کشورها شکل نگرفته است

تعادل و امنیت 
تا زمینه کرد

، از آنجا ثالثاً
گیرد، بنابراین طبیعی است که تمامی دولت می

خود باشند
رویکرد کشورها براي تولید قدرت حاصل نمی

رسد که سیاست خارجی واحدهاي سیاسی در روند توازن منطقـه  می
افزایش قدرت و امنیت طراحی

، سازماندهی توازن منطقه رابعاً
متنوعی براي تولید قدرت 

زمره ابزارهایی دانست که دولت
موضوعاتی همانند نمایش قدر

استنادي در زمره موضوعاتی محسوب می
کوپچان،(

توجه به  با
الملل و به بین

خارجی کشورها در روند توازن منطقه
اي ایجاب می منطقه

ثبات و تعادل در شرایط رقابتی، همکاري
اگر کنش کشورها

رهیافت
الگوهاي همکاري

استفان والت از محوریت برخوردار است
توازن منطقه

نئورئالیسم تهاجمی جان مرشایمر مورد توجه کشورها و بازیگران قرار می
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  رهیافت تحلیلی نئورئالیسم
گـران، اسـاتید و کارشناسـان    
شوند، رویکرد و بـاور  

اي اعالن  قوا و توازن منطقه
در علـوم سیاسـی و روابـط    
 ؛الملل تاکنون یک قاعده یا قانون را ثابت کرده باشـیم، آن اصـل تـوازن قواسـت    

اصلی که کشورها براي صدها سال آن را به شکل خودکـار یـا آگاهانـه بـراي حـل      
(Pillar, 2004 : 254-5).  

هـاي   دار نظریه ترین اساتید وام
شـود، بـا سلسـله کتـب و     
ها را نسبت به اصل تـوازن  

را  »اتحادهـا  أمنش«ویژه کتاب 
 در ایـن کتـاب، او در پـی   

هـاي   دن نظریـه کـر  نتیجـه کـاراتر  

بـاور اسـت کـه    بر این 
. کننـد  کشورها نه براساس اصل توازن قوا بلکـه براسـاس تـوازن تهدیـد عمـل مـی      

علمی و دانشگاهی تحـت عنـوان تـوازن قـوا     
ه توسـط  شـد  مطالعـات انجـام  

ویژه در دوران جنگ جهانی 
دهـد کـه کشـورها نـه در مقابـل      

 تأکیـد تـوازن قـدرت، مـورد    
عنـوان   که توازن تهدیـد بـه  

(Walt, 2000 : 401).  
دنبـال تـوازن دادن بـه قـدرت تمـامی      
عبـارت دیگـر، کشـورها تـالش     
هاي الزم بـراي ایجـاد   

رهیافت تحلیلی نئورئالیسماي در  هاي توازن منطقه بندي شکل
گـران، اسـاتید و کارشناسـان     زمـره پژوهشـگران، تحلیـل    کـه در  تمامی کسانی

شوند، رویکرد و بـاور   گرایی جدید محسوب می گرایی و همچنین واقع رهیافت واقع
قوا و توازن منطقه  الملل یعنی موازنه خود را به این اصل بنیادین روابط بین

در علـوم سیاسـی و روابـط    هستند که اگر  باوربر این  اي به شکلی که عده ؛اند
الملل تاکنون یک قاعده یا قانون را ثابت کرده باشـیم، آن اصـل تـوازن قواسـت    

اصلی که کشورها براي صدها سال آن را به شکل خودکـار یـا آگاهانـه بـراي حـل      
(5 اند داده  موضوعات و مشکالت امنیتی خود مورد استفاده قرار

ترین اساتید وام شده استفان والت که خود از شناخته با این وجود
شـود، بـا سلسـله کتـب و      والتز محسـوب مـی   ثرئالیستی و از شاگردان برجسته کن

ها را نسبت به اصل تـوازن   اي اندیشه مقاالتی که در این حوزه نگاشته است تا اندازه
ویژه کتاب  هوي بهاي  البته تحقیقات و نوشته. قوا تغییر داده است

در ایـن کتـاب، او در پـی   . نباید اقدامی براي نادیده گرفتن اصل توازن قـوا دانسـت  
نتیجـه کـاراتر   تـر در ایـن حـوزه و در    تر و علمـی  شناخت دقیق

  .استالمللی  اي و بین گرایی در حوزه امنیت منطقه
بر این  شده، رخالف تصور پذیرفتهدر این راستا استفان والت ب

کشورها نه براساس اصل توازن قوا بلکـه براسـاس تـوازن تهدیـد عمـل مـی      
علمی و دانشگاهی تحـت عنـوان تـوازن قـوا      ۀعبارت دیگر آنچه تاکنون در عرص

مطالعـات انجـام  . توازن تهدید بوده است ،عملی ۀمطرح بوده در عرص
ویژه در دوران جنگ جهانی  هها در قرن بیستم و ب روند اتحادها و ائتالف ه بر

دهـد کـه کشـورها نـه در مقابـل       اول، دوم و دوران جنگ سرد تمرکز دارد نشان می
تـوازن قـدرت، مـورد    . انـد  دست بـه تـوازن زده   قدرت بلکه در مقابل تهدید

که توازن تهدیـد بـه   رد، درحالیان رئالیست همانند مورگنتا قرار داپرداز
(Walt, 2000 : 401) شود رویکرد محوري افرادي همانند استفان والت محسوب می

دنبـال تـوازن دادن بـه قـدرت تمـامی       معناي این گفته آن است که کشورها بـه 
عبـارت دیگـر، کشـورها تـالش      بـه . اي مختلف نیستند هاي منطقه بازیگران در حوزه

هاي الزم بـراي ایجـاد    ایجاد توازن در مقابل کشورهاي تهدیدکننده، زمینهدارند تا با 

  

 

شکل ـ ب
تمامی کسانی تقریباً

رهیافت واقع
خود را به این اصل بنیادین روابط بین

اند داشته
الملل تاکنون یک قاعده یا قانون را ثابت کرده باشـیم، آن اصـل تـوازن قواسـت     بین

اصلی که کشورها براي صدها سال آن را به شکل خودکـار یـا آگاهانـه بـراي حـل      
موضوعات و مشکالت امنیتی خود مورد استفاده قرار

با این وجود
رئالیستی و از شاگردان برجسته کن

مقاالتی که در این حوزه نگاشته است تا اندازه
قوا تغییر داده است

نباید اقدامی براي نادیده گرفتن اصل توازن قـوا دانسـت  
شناخت دقیق 

گرایی در حوزه امنیت منطقه واقع
در این راستا استفان والت ب

کشورها نه براساس اصل توازن قوا بلکـه براسـاس تـوازن تهدیـد عمـل مـی      
عبارت دیگر آنچه تاکنون در عرص به

مطرح بوده در عرص
ه بروالت ک

اول، دوم و دوران جنگ سرد تمرکز دارد نشان می
قدرت بلکه در مقابل تهدید

پرداز نظریه
رویکرد محوري افرادي همانند استفان والت محسوب می

معناي این گفته آن است که کشورها بـه 
بازیگران در حوزه

دارند تا با 



مثابه آن است که هرگونـه تغییـر در   
اي یـا   قدرت بازیگران که منجـر بـه افـزایش قـدرت آنـان در محـیط منطقـه       

در تمـام دوران جنـگ سـرد بـراي     
منجر به انجـام اقـداماتی در   

دهـد کـه دولـت     چنین فرایندي نشان مـی 
کارگیري ایـن   به. است

مورد مالحظـه   1980کشورهاي حوزه خلیج فارس در دهه 
اي را  هـاي تـوازن منطقـه   

امارات عربی متحـده،  
  .کردند اي تلقی نمی

علت این امر آن اسـت کـه کانـادا از افـزایش قـدرت امریکـا برداشـت تهدیـد         
نسبت به افزایش قدرت عراق، 
که کشورهاي حوزه جنوبی خلیج فـارس نسـبت بـه    
مشـابه چنـین نگـرش و    

دهد کـه موضـوع    این امر، نشان می
  .شود محسوب می

براساس چنین ادراکی است که درست برخالف کانادا کشـورهایی چـون کوبـا    
مقامات سیاسـی کوبـا در سـاختار نظـام     

پاسـخ   امریکـا دوقطبی سعی داشتند با گسترش ائتالف و اتحاد با شوروي به تهدیـد  
علت این اقدام کوبـا افـزایش   

گونه که آشکار است  همان
توان براساس اصل تـوازن قـوا   

پذیرفتنی چنـین  کامالً 

 ؛له در تمام دوران گذشته و حـال، صـادق بـوده اسـت    
اي  اگر تـوازن منطقـه  . 

مثابه آن است که هرگونـه تغییـر در    این امر، به. ثبات، امنیت و تعادل را فراهم آورند
قدرت بازیگران که منجـر بـه افـزایش قـدرت آنـان در محـیط منطقـه       

  .شود محسوب می د، براي سایر بازیگران تهدیدشوالمللی 
در تمـام دوران جنـگ سـرد بـراي      امریکـا عنوان مثال، افزایش قدرت دولت 

منجر به انجـام اقـداماتی در    گاه هیچاین امر، . شده بود کانادا امري ملموس و پذیرفته
چنین فرایندي نشان مـی . دشن امریکاراستاي توازن دادن به قدرت 

است نداشته امریکااي با  وازنه قدرت منطقهکانادا تمایلی به ایجاد م
کشورهاي حوزه خلیج فارس در دهه  موردتوان در  الگو را می

هـاي تـوازن منطقـه    اي تدریجی ضرورت گونه در این دوران، عراق به. قرار داد
امارات عربی متحـده،   کشورهایی همانند کویت، عربستان، بحرین و. نادیده انگاشت

اي تلقی نمی عنوان تهدید براي خود و امنیت منطقه یندي را بهاچنین فر
علت این امر آن اسـت کـه کانـادا از افـزایش قـدرت امریکـا برداشـت تهدیـد         

نسبت به افزایش قدرت عراق،  1980هاي دهه   گونه که کویت در سال همان. کرد
که کشورهاي حوزه جنوبی خلیج فـارس نسـبت بـه     لیدرحا ،کرد احساس تهدید نمی
مشـابه چنـین نگـرش و    . کردنـد  اي ایران احساس نگرانـی مـی   افزایش قدرت منطقه

این امر، نشان می. ادراکی در رفتار کوبا نسبت به امریکا وجود دارد
محسوب می هاهاي امنیتی کشور ترین دغدغه توازن تهدید در زمره اصلی

براساس چنین ادراکی است که درست برخالف کانادا کشـورهایی چـون کوبـا    
مقامات سیاسـی کوبـا در سـاختار نظـام     . بودند امریکاشدت نگران افزایش تهدید 

دوقطبی سعی داشتند با گسترش ائتالف و اتحاد با شوروي به تهدیـد  
علت این اقدام کوبـا افـزایش    .گرفت این امر، از طریق توازن قدرت انجام می

همان. شد بود که تهدیدي براي کوبا محسوب می امریکا
توان براساس اصل تـوازن قـوا    را نمی امریکااقدامات متفاوت کوبا و کانادا در مقابل 

کامالً  توان به شکل توضیح داد، اما با توسل به اصل توازن تهدید می
  .(Kaplan, 2003: 141-2) داد فاوتی را مورد ارزیابی قرار
له در تمام دوران گذشته و حـال، صـادق بـوده اسـت    ئاز دیدگاه والت این مس

. استتر از اصل توازن قوا  بنابراین اصل توازن تهدید پذیرفتنی

  

 

ت تحلیل سیاس
موازنه قدرت 
ایران

رهیافت  در
و  رئالیستی

نئورئالیستی

148

ثبات، امنیت و تعادل را فراهم آورند
قدرت بازیگران که منجـر بـه افـزایش قـدرت آنـان در محـیط منطقـه        ۀمعادل
المللی  بین

عنوان مثال، افزایش قدرت دولت  به
کانادا امري ملموس و پذیرفته
راستاي توازن دادن به قدرت 

کانادا تمایلی به ایجاد م
الگو را می

قرار داد
نادیده انگاشت

چنین فر
علت این امر آن اسـت کـه کانـادا از افـزایش قـدرت امریکـا برداشـت تهدیـد         

کرد نمی
احساس تهدید نمی
افزایش قدرت منطقه

ادراکی در رفتار کوبا نسبت به امریکا وجود دارد
توازن تهدید در زمره اصلی

براساس چنین ادراکی است که درست برخالف کانادا کشـورهایی چـون کوبـا    
شدت نگران افزایش تهدید  به

دوقطبی سعی داشتند با گسترش ائتالف و اتحاد با شوروي به تهدیـد  
این امر، از طریق توازن قدرت انجام می. دهند

امریکاقدرت 
اقدامات متفاوت کوبا و کانادا در مقابل 

توضیح داد، اما با توسل به اصل توازن تهدید می
فاوتی را مورد ارزیابی قرارت

از دیدگاه والت این مس
بنابراین اصل توازن تهدید پذیرفتنی



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  ت،دوره نخس

  شماره یکم،
  1390پاییز 
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رایط زمینـه  هـاي تحلیلـی موازنـه قـوا انجـام پـذیرد، در آن شـ       
کـه   درحـالی . شـود  فراهم می

اگر موضوع موازنه تهدید در نگرش بازیگران از اهمیـت بیشـتري برخـوردار شـود،     
هـا   ترتیب، رئالیست این

کـه   درحـالی . کننـد  را براسـاس موازنـه قـوا پیگیـري مـی     
هایی همانند موازنه تهدیـد مـورد   

پـردازان نئورئالیسـت در سـازماندهی تـوازن     
گرایی کالسیک که قدرت 

گرایـی سـاختاري،    شـود، در واقـع  
اي قرار  عنوان محور اصلی هدف بازیگران در روند سازماندهی توازن منطقه

یک ترین آنهـا آنارشـ   الملل است که مهم
هاي درونـی دارد کـه اخـتالف بـین شـکل      

 دلیـل  الملل بـه  شود که نظام بین
. بـد یا نـدرت تـداوم مـی   

ی المللـ  بـین اي و  د، جنگ و درگیري بین بازیگران منطقه
که براي کسب امنیت بیشتر اسـتراتژي  
تـرین کارشناسـان ایـن    

الملل  هاي نظام بین شود که ویژگی
پـذیر اسـت و    امکـان  

چـارلز  ن والـت و  ااستف
ادنـد کـه تـوازن    اعتقبر ایـن  

عبارت دیگر، تهدیـد ناشـی   
سـازي و تـوازن تهدیـد    

هـاي تحلیلـی موازنـه قـوا انجـام پـذیرد، در آن شـ        براساس زیرسـاخت 
فراهم میهاي فراگیر بازیگران براي نیل به تعادل و موازنه 

اگر موضوع موازنه تهدید در نگرش بازیگران از اهمیـت بیشـتري برخـوردار شـود،     
این به. دشو هاي تاکتیکی فراهم می گیري ائتالف زمینه براي شکل

را براسـاس موازنـه قـوا پیگیـري مـی      اي موضـوع تـوازن منطقـه   
هایی همانند موازنه تهدیـد مـورد    اي را در قالب رهیافت ها، توازن منطقه نئورئالیست

  .دهند توجه و پیگیري قرار می
پـردازان نئورئالیسـت در سـازماندهی تـوازن      در اینجا آنچه در اولویـت نظریـه  

گرایی کالسیک که قدرت  برخالف واقع. است امنیت گیرد، موضوع اي قرار می
شـود، در واقـع   ترین ضرورت امنیت ملی محسوب می مهم
عنوان محور اصلی هدف بازیگران در روند سازماندهی توازن منطقه امنیت به
الملل است که مهم نظام بین هاي ویژگی ،علت این امر. گیرد

هاي درونـی دارد کـه اخـتالف بـین شـکل       بندي خود این دیدگاه تقسیم. بودن است
  .شود ترین آنها محسوب می تهاجمی و تدافعی مهم

شود که نظام بین گونه تصور می در رهیافت رئالیسم تهاجمی این
نـدرت تـداوم مـی    بنابراین صلح به ؛دشو باعث بروز جنگ می ،آنارشیک بودن

د، جنگ و درگیري بین بازیگران منطقهشو آنچه اصل محسوب می
که براي کسب امنیت بیشتر اسـتراتژي  است بازیگري  ،بنابراین، دولت عقالنی

تـرین کارشناسـان ایـن     شـده  جان مرشـایمر از شـناخته  . گیرد در پیش میتهاجمی را 
  .حوزه است

شود که ویژگی گونه بیان می اینگرایی تدافعی  در مقابل واقع
  کننـد کـه صـلح    کشورها درك می. دشو باعث جنگ نمی

استف. بهترین استراتژي براي رسیدن به آن استراتژي تدافعی است
بر ایـن  آنان . افراد طرفدار این دیدگاه هستند نتری از مهم

عبارت دیگر، تهدیـد ناشـی    به. شود توازن تهدید حاصل میاز طریق صرفاً  اي،
سـازي و تـوازن تهدیـد     توان شرط اصلی ائتالف از کنش بازیگر گریز از مرکز را می

 (Walt, 2000: 245).  

  

 

براساس زیرسـاخت 
هاي فراگیر بازیگران براي نیل به تعادل و موازنه  رقابت

اگر موضوع موازنه تهدید در نگرش بازیگران از اهمیـت بیشـتري برخـوردار شـود،     
زمینه براي شکل

موضـوع تـوازن منطقـه   
نئورئالیست

توجه و پیگیري قرار می
در اینجا آنچه در اولویـت نظریـه  

اي قرار می منطقه
مهمدر آن 

امنیت به
گیرد می

بودن است
تهاجمی و تدافعی مهم

در رهیافت رئالیسم تهاجمی این
آنارشیک بودن

آنچه اصل محسوب می
بنابراین، دولت عقالنی ؛است

تهاجمی را 
حوزه است

در مقابل واقع
باعث جنگ نمی لزوماً

بهترین استراتژي براي رسیدن به آن استراتژي تدافعی است
از مهم کلسر
اي، منطقه

از کنش بازیگر گریز از مرکز را می
 دانست



آن  براسـاس دهد که توازن تهدید فرایندي است که 
هاي مناسب براي مقابله 
الزم به توضیح است که این تهدیـدات ماهیـت تغییریابنـده    
تـوان در زمـرة عـواملی    

ایـن امـر نمـادي از    . 
  .شود

تـرین عامـل    گرایی ساختاري در تعیین مهـم 
والتز و جان مرشـایمر  

رفتـار و سیاسـت    بـر 
. دارند تأکیدبر توازن تهدید 

بر سیاست خارجی کشـورها نـه شـکل توزیـع     
سـاس میـزان تهدیـداتی شـکل     
گیرد که بازیگران براي گسترش قدرت و امنیت خـود بـه ضـرر سـایر کشـورها      

اي در رهیافـت نئورئالیسـم تـدافعی    
کند که از آمادگی الزم براي ائتالف با کشورهایی کـه در معـرض تهدیـد    

ایـن امـر،   . و یا ادراك مشابهی درباره تهدیدات دارنـد، برخـوردار باشـند   
در ایـن  . سـازد  اي را فراهم مـی 

 تأکیـد گرایی که بر نظریه جنگ و رقابت هژمونی 
دادن به توازن قوا  الملل را شکل

محـور   داند، این نظریه بر این باور است که اصـوالً 
گیري و افـول   ویژه پدیده صلح و جنگ را باید براساس شکل

  هیافت نئورئالیسم تدافعی
الملـل را   استفان والت در صدد برآمد تا چگونگی کنتـرل آنارشـی در سیاسـت بـین    

اي نیز قابلیـت تسـري   

دهد که توازن تهدید فرایندي است که  هاي یادشده نشان می مؤلفه
هاي مناسب براي مقابله  اي خود از تاکتیک بازیگر براساس منافع و مصالح مرحله

الزم به توضیح است که این تهدیـدات ماهیـت تغییریابنـده    . کند می با تهدید استفاده
تـوان در زمـرة عـواملی     ی را مـی المللـ  بیناي و  تحول سیاسی، منطقه هرگونه

. دشـو  ختار توازن قدرت میدانست که منجر به دگرگونی در سا
شود محسوب می دهمکاري چندجانبۀ بازیگران براي مقابله با تهدی

گرایی ساختاري در تعیین مهـم  واقع چهارچوباختالف بعدي در 
والتز و جان مرشـایمر   ثافرادي چون کن که درحالی. بر رفتار کشورهاست تأثیرگذار

بـر  تأثیرگذارترین عامل  المللی را مهم صه بینتوزیع قدرت در عر
بر توازن تهدید  چارلز کراسنرن والت و ااستف ،دانند خارجی کشورها می

بر سیاست خارجی کشـورها نـه شـکل توزیـع      تأثیرگذارترین عامل  از این نظر مهم
سـاس میـزان تهدیـداتی شـکل     المللـی، بلکـه برا   اي و بین منطقه ۀها در عرص

گیرد که بازیگران براي گسترش قدرت و امنیت خـود بـه ضـرر سـایر کشـورها      
  .آورند وجود می

اي در رهیافـت نئورئالیسـم تـدافعی     هاي موازنـه منطقـه   این اساس ضرورت 
کند که از آمادگی الزم براي ائتالف با کشورهایی کـه در معـرض تهدیـد     ایجاب می
و یا ادراك مشابهی درباره تهدیدات دارنـد، برخـوردار باشـند    قرار دارند

اي را فراهم مـی  دهی توازن منطقه زیربناي موازنه تهدید براي سازمان
گرایی که بر نظریه جنگ و رقابت هژمونی  باید به شکل دیگري از واقع

الملل را شکل است بینکه سی رئالیسمبرخالف نئو. دکردارد اشاره 
داند، این نظریه بر این باور است که اصـوالً  با هدف جلوگیري از هژمونی می

ویژه پدیده صلح و جنگ را باید براساس شکل الملل و به سیاست بین
  .هژمون مورد ارزیابی قرار داد

هیافت نئورئالیسم تدافعیاي در ر فرایند سازماندهی توازن منطقه
استفان والت در صدد برآمد تا چگونگی کنتـرل آنارشـی در سیاسـت بـین    

اي نیز قابلیـت تسـري    موضوعات امنیت منطقه مورداین امر، در . دکنتبیین و تحلیل 

  

 

ت تحلیل سیاس
موازنه قدرت 
ایران

رهیافت  در
و  رئالیستی

نئورئالیستی
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مؤلفه
بازیگر براساس منافع و مصالح مرحله هر

با تهدید استفاده
هرگونه. دارند

دانست که منجر به دگرگونی در سا
همکاري چندجانبۀ بازیگران براي مقابله با تهدی

اختالف بعدي در 
تأثیرگذار

توزیع قدرت در عر
خارجی کشورها می

از این نظر مهم
ها در عرص توانایی

گیرد که بازیگران براي گسترش قدرت و امنیت خـود بـه ضـرر سـایر کشـورها       می
وجود می به

 بر
ایجاب می
قرار دارند

زیربناي موازنه تهدید براي سازمان
باید به شکل دیگري از واقع مورد

دارد اشاره 
با هدف جلوگیري از هژمونی می

سیاست بین
هژمون مورد ارزیابی قرار داد

فرایند سازماندهی توازن منطقه ـ ج
استفان والت در صدد برآمد تا چگونگی کنتـرل آنارشـی در سیاسـت بـین    

تبیین و تحلیل 



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  ت،دوره نخس

  شماره یکم،
  1390پاییز 
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هـاي والـت بـا سـایر     
 توان در باور وي به اصل توازن تهدید مورد توجه قرار

گـري   بدین معنا کشورها براساس میزان تهدید سایر بازیگران مبادرت بـه کـنش  
کنند، ابزارها و فرایندهاي مختلفی را مـورد  

در این شرایط . قالب رویکردهاي رئالیستی انجام پذیرد
که اگـر چنـین فراینـدي براسـاس     
شرایط الزم است تا از نهادهـا، قواعـد   

در چنـین   طبعـاً . ودسازي استفاده ش
هـاي   هاي تدافعی بر ضرورت کنتـرل تهدیـد از طریـق ائـتالف    

هـاي تهـاجمی، ضـرورت    
 ,Zakaria) دهنـد  گري براي تولید قدرت و کاربرد قدرت را مورد توجه قرار می

گذاري کشـورها بسـتگی   
ــه   ــاي خــود دســت ب ــافع، امنیــت و بق مین من

گـري   سـازي، کـنش   توان به ائـتالف 
م فراینـدهاي  تمـا . کـرد 

گیرد که کشورها تهدید را چگونه و براسـاس  
را در پـیش   یچـه راهکارهـای  

 ،هـاي قـدرت   و نشـانه 
. اي بـین قـدرت و تهدیـد وجـود دارد    

به همین دلیـل  . کنند اي را براساس معماي امنیت تبیین می
 ــ  اي را بـراي کنتـرل معادلـه قـدرت    

براسـاس چنـین    .دنـ ده
هاي کشـور تهدیدکننـده بیشـتر باشـد، میـزان      

هـاي والـت بـا سـایر      که در باال اشاره شد یکی از تفـاوت  گونه همان. خواهد داشت
توان در باور وي به اصل توازن تهدید مورد توجه قرار الیسم را میهاي نئورئ

بدین معنا کشورها براساس میزان تهدید سایر بازیگران مبادرت بـه کـنش  
کنند، ابزارها و فرایندهاي مختلفی را مـورد   که آنان احساس تهدید می زمانی. 

  .دهند استفاده قرار می
قالب رویکردهاي رئالیستی انجام پذیردممکن است این امر در 

که اگـر چنـین فراینـدي براسـاس      درحالی. دکن اي مبادرت می به موازنه قدرت منطقه
شرایط الزم است تا از نهادهـا، قواعـد   در آن  ي نئورئالیستی پیگیري شود،ها شاخص
سازي استفاده ش المللی براي امنیت اي یا بین هاي منطقه و ساخت

هاي تدافعی بر ضرورت کنتـرل تهدیـد از طریـق ائـتالف     فرایندي، نئورئالیست
هـاي تهـاجمی، ضـرورت     درحالی که نئورئالیست ،دارند تأکیدالمللی  اي و بین

گري براي تولید قدرت و کاربرد قدرت را مورد توجه قرار می
2003 : 69).  

گذاري کشـورها بسـتگی    سازماندهی چنین فرایندي به فرایند سیاستچگونگی 
ــ  هــر ــراي ت ــه  أواحــد سیاســی ب ــاي خــود دســت ب ــافع، امنیــت و بق مین من
توان به ائـتالف  جمله این اقدامات می از. زند گذاري می سیاست

ـ  کـرد امنیتی و یا بازدارندگی از طریق تولید قدرت اشاره  دفاعی 
گیرد که کشورها تهدید را چگونه و براسـاس   این موضوع شکل می براساسیادشده 

چـه راهکارهـای  ، کنند و اینکه در مقابـل آن  یی درك میها شاخص
  گیرند؟

و نشـانه  هـا  شـاخص اي براسـاس   موازنه تهدید و تـوازن منطقـه  
اي بـین قـدرت و تهدیـد وجـود دارد     رابطـه ترتیـب   ایـن  بـه . شـود  سازماندهی مـی 

اي را براساس معماي امنیت تبیین می ها چنین رابطه نئورئالیست
اي را بـراي کنتـرل معادلـه قـدرت     است که موضوع موازنه تهدید و توازن منطقه

نـ ده تهدید در روابط راهبردي کشورها مـورد اسـتفاده قـرار مـی    
هاي کشـور تهدیدکننـده بیشـتر باشـد، میـزان       ویکردي باید گفت که هرچه توانایی

  .شده بیشتر است تهدید دریافت

  

 

خواهد داشت
هاي نئورئ گرایش

بدین معنا کشورها براساس میزان تهدید سایر بازیگران مبادرت بـه کـنش  . داد
. ندکن می

استفاده قرار می
ممکن است این امر در 

به موازنه قدرت منطقه
شاخص
و ساخت

فرایندي، نئورئالیست
اي و بین منطقه
گري براي تولید قدرت و کاربرد قدرت را مورد توجه قرار می کنش

2003 : 69)

چگونگی 
هــر. دارد

سیاست
ـ  دفاعی 
یادشده 

شاخصچه 
گیرند؟ می

موازنه تهدید و تـوازن منطقـه  
سازماندهی مـی 

نئورئالیست
است که موضوع موازنه تهدید و توازن منطقه

تهدید در روابط راهبردي کشورها مـورد اسـتفاده قـرار مـی    
ویکردي باید گفت که هرچه تواناییر

تهدید دریافت



توسط واحدهاي سیاسـی ایجـاب   
. نـد کنالمللی موازنه ایجاد 

گیـري تهدیـد بـراي سـایر بـازیگران      
. بـود المللی نشود، در آن شرایط نیـازي بـه موازنـه قـدرت نخواهـد      

ترتیب چگونگی قدرت اکتسابی بازیگران و همچنین میزان نیت تهاجمی آنـان  
-Nye, 2004: 165) شـوند 

المللـی   اي و بین سازي منطقه
توانـد   مـی  هـا  شـاخص 

. هاي کنش دفاعی و راهبردي واحـدهاي سیاسـی را شـکل دهـد    
ر موضوع اصلی، مبـادرت بـه تبیـین چگـونگی موازنـه و      
وي طی مطالعات گسترده خود به این نتیجه رسـیده اسـت کـه    

بنـابراین   ؛گیـرد  تهدیدات براساس چهار شاخص اصلی زیر مورد ارزیـابی قـرار مـی   
  .ردگی یی انجام میها

ترین عناصر قدرت اکتسـابی کشـورها در فراینـد    
مـورد نظــر  (همچنـین موازنـه تهدیـد    

به توانایی و قـدرت مـادي کشـورها    
ایـن عوامـل،   . ی هسـتند 

کننده در ارزیابی میزان قدرت کشـورها محسـوب   
مثال، نگرانی و احساس تهدیـدي کـه کشـورهاي همسـایه اتحـاد      

، جمعیـت و سـایر   جماهیر شوروي در ساختار نظام دوقطبی با توجـه بـه مسـاحت   
  .زاي باالي این کشور داشتند، بسیار زیاد بوده است

لت در تبیـین و سـازماندهی   
الزم بـه توضـیح اسـت    
 ،ي قـدرت بـازیگران  

توسط واحدهاي سیاسـی ایجـاب   سازي  هاي امنیت در چنین فرایندي، ضرورت
المللی موازنه ایجاد  اي و بین کند که آنان بتوانند بین قدرت بازیگران منطقه

گیـري تهدیـد بـراي سـایر بـازیگران       رت یک بازیگر، منجر به شـکل اگر افزایش قد
المللی نشود، در آن شرایط نیـازي بـه موازنـه قـدرت نخواهـد       اي یا بین

ترتیب چگونگی قدرت اکتسابی بازیگران و همچنین میزان نیت تهاجمی آنـان  
شـوند  ی میبرموازنه تهدید تلق تأثیرگذارترین عناصر  عنوان اصلی

سازي منطقه هاي یادشده براي امنیت کارگیري هریک از شیوه
شـاخص ایـن   هریـک از . گیرد ي مختلفی انجام میها شاخصبراساس 

هاي کنش دفاعی و راهبردي واحـدهاي سیاسـی را شـکل دهـد     بخشی از ضرورت
ر موضوع اصلی، مبـادرت بـه تبیـین چگـونگی موازنـه و      چها براساساستفان والت 
وي طی مطالعات گسترده خود به این نتیجه رسـیده اسـت کـه    . دکراي  توازن منطقه

تهدیدات براساس چهار شاخص اصلی زیر مورد ارزیـابی قـرار مـی   
ها شاخصاي نیز براساس چنین  هرگونه سازماندهی توازن منطقه

  نقش قدرت اکتسابی در موازنه تهدید
ترین عناصر قدرت اکتسـابی کشـورها در فراینـد     عنوان اصلی عناصر مادي قدرت به

همچنـین موازنـه تهدیـد     و) هـا  مـورد نظـر رئالیسـت   (موازنـه قـدرت   
به توانایی و قـدرت مـادي کشـورها     بوطمتغیرهاي مر. گیرد قرار می) ها نئورئالیست

ی هسـتند ژئـوپلیتیک مل جمعیت، وسعت، اقتصـاد و سـایر عوامـل    
کننده در ارزیابی میزان قدرت کشـورها محسـوب    همیشه در زمره موضوعات تعیین

مثال، نگرانی و احساس تهدیـدي کـه کشـورهاي همسـایه اتحـاد       عنوان به. شوند
جماهیر شوروي در ساختار نظام دوقطبی با توجـه بـه مسـاحت   

زاي باالي این کشور داشتند، بسیار زیاد بوده است عوامل قدرت
لت در تبیـین و سـازماندهی   ین شاخص مورد نظر استفان وانخستترتیب،  این

الزم بـه توضـیح اسـت    . انستد »ارزیابی قدرت کشورها«توان  اي را می توازن منطقه
ي قـدرت بـازیگران  هـا  شـاخص اي بـه مفهـوم آن اسـت کـه بـین       که توازن منطقه
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در چنین فرایندي، ضرورت
کند که آنان بتوانند بین قدرت بازیگران منطقه می

اگر افزایش قد
اي یا بین منطقه

ترتیب چگونگی قدرت اکتسابی بازیگران و همچنین میزان نیت تهاجمی آنـان   این به
عنوان اصلی به
6).  

کارگیري هریک از شیوه به
براساس 

بخشی از ضرورت
استفان والت 
توازن منطقه

تهدیدات براساس چهار شاخص اصلی زیر مورد ارزیـابی قـرار مـی   
هرگونه سازماندهی توازن منطقه

نقش قدرت اکتسابی در موازنه تهدیدـ  ج.1
عناصر مادي قدرت به

موازنـه قـدرت   
نئورئالیست

مل جمعیت، وسعت، اقتصـاد و سـایر عوامـل    شا
همیشه در زمره موضوعات تعیین

شوند می
جماهیر شوروي در ساختار نظام دوقطبی با توجـه بـه مسـاحت   

عوامل قدرت
این به

توازن منطقه
که توازن منطقه
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مثال اگر کشوري هماننـد ژاپـن از   
قدرت اقتصادي باالیی برخوردار است، باید با کشوري همانند چـین کـه از قـدرت    
در چنـین رویکـردي، توانـایی    
شــامل موضــوعات و 
قدرت اقتصادي، وسعت کشور و سایر عوامل تأثیرگـذار  

اي و  ونـد موازنـه تهدیـد بـازیگران منطقـه     
 ،پردازان برخی از نظریه

از نظـر  . کننـد  ی و استراتژیک تبیـین مـی  
و بهتـري  تر باشد بـه شـکل بیشـتر    

عنوان مثال احساس تهدیدي که کشورهاي همسایه اتحـاد جمـاهیر   
شوروي در دوران جنگ سرد بدون توجه به سـایر متغیرهـا از ایـن کشـور داشـتند،      

شـاخص  بنـابراین، دومـین   
و یـا   »مجـاورت بـازیگران  

مجاورت  ازمیزان که کشورها 
جغرافیایی بیشتري برخوردار باشند، طبیعـی اسـت کـه نیـاز فراگیرتـري بـه تـوازن        
در چنین شرایطی، حساسیت بازیگران نسـبت بـه موازنـه    
مجـاورت براسـاس دو شـاخص مـورد     

 »مرزهـاي طبیعـی  «مربوط به مجاورت جغرافیـایی بـه لحـاظ    
مثال، ایران با کشورهایی هماننـد عـراق، عربسـتان و امـارات عربـی      

شـکل دیگـري از   . دارد
 مورد سنجش قـرار  »ی
اي در  ورهاي منطقـه هاي بزرگ همانند امریکا با کشـ 
واحـدهاي سیاسـی    بنابراین الزم است تا

مثال اگر کشوري هماننـد ژاپـن از    عنوان به. هایی از توازن و موازنه ایجاد شود
قدرت اقتصادي باالیی برخوردار است، باید با کشوري همانند چـین کـه از قـدرت    

در چنـین رویکـردي، توانـایی    . گیرد، متوازن شود می نظامی و عملیاتی بیشتري بهره
شــامل موضــوعات و  ،حــوزه قــدرت ملــی و یــا مقابلــه بــا تهدیــداتکشــورها در 

قدرت اقتصادي، وسعت کشور و سایر عوامل تأثیرگـذار   هایی همانند جمعیت،
  ).201: 1387فولر، (شود  می »قدرت ژئوپلیتیک

  ی در موازنه تهدیدژئوپلیتیکهاي  مؤلفهقش 
ونـد موازنـه تهدیـد بـازیگران منطقـه     کننده در ر یکی دیگر از موضوعات تعیین

برخی از نظریه. دهد ی تشکیل میژئوپلیتیکهاي  مؤلفهالمللی را عناصر و 
ی و استراتژیک تبیـین مـی  ژئوپلیتیکاین موضوع را در قالب مجاورت 

تر باشد بـه شـکل بیشـتر     تهدید را هر چقدر نزدیک والت کشورها معموالً
عنوان مثال احساس تهدیدي که کشورهاي همسایه اتحـاد جمـاهیر    به. کنند درك می

شوروي در دوران جنگ سرد بدون توجه به سـایر متغیرهـا از ایـن کشـور داشـتند،      
بنـابراین، دومـین   ؛ بلوك غرب بود ءمراتب بیشتر از سایر کشورهاي جز

مجـاورت بـازیگران  «رزیابی موضـوع  اي مربوط به ا توازن منطقه ربتأثیرگذار 
میزان که کشورها  به هر. استمیزان نزدیکی جغرافیایی آنان به یکدیگر 

جغرافیایی بیشتري برخوردار باشند، طبیعـی اسـت کـه نیـاز فراگیرتـري بـه تـوازن        
در چنین شرایطی، حساسیت بازیگران نسـبت بـه موازنـه    . ندکن اي احساس می

مجـاورت براسـاس دو شـاخص مـورد     . یابـد  کشورهاي رقیب افـزایش مـی  
  :(Kissinger, 2001: 125) گیرد ارزیابی قرار می

مربوط به مجاورت جغرافیـایی بـه لحـاظ     نخست،شاخص 
مثال، ایران با کشورهایی هماننـد عـراق، عربسـتان و امـارات عربـی       عنوان به

دارد طبیعی در مجاورت جغرافیایی قرارمتحده به لحاظ مرزهاي 
یژئوپلیتیکمرزهاي «مجاورت بازیگران وجود دارد که براساس 

هاي بزرگ همانند امریکا با کشـ  در این شرایط، قدرت. گیرد
بنابراین الزم است تا؛ گیرند ی قرار میژئوپلیتیکشرایط مجاورت 

  

 

هایی از توازن و موازنه ایجاد شود جلوه
قدرت اقتصادي باالیی برخوردار است، باید با کشوري همانند چـین کـه از قـدرت    

نظامی و عملیاتی بیشتري بهره
کشــورها در 

هایی همانند جمعیت، مؤلفه
ژئوپلیتیک«بر 

قش نـ  ج.2
یکی دیگر از موضوعات تعیین

المللی را عناصر و  بین
این موضوع را در قالب مجاورت 

والت کشورها معموالً
درك می

شوروي در دوران جنگ سرد بدون توجه به سـایر متغیرهـا از ایـن کشـور داشـتند،      
مراتب بیشتر از سایر کشورهاي جز به

تأثیرگذار 
میزان نزدیکی جغرافیایی آنان به یکدیگر 

جغرافیایی بیشتري برخوردار باشند، طبیعـی اسـت کـه نیـاز فراگیرتـري بـه تـوازن        
اي احساس می منطقه
کشورهاي رقیب افـزایش مـی   قدرت

ارزیابی قرار می
شاخص 

به .است
متحده به لحاظ مرزهاي 

مجاورت بازیگران وجود دارد که براساس 
گیرد می

شرایط مجاورت 



اي با سایر بـازیگران بـه مرزهـاي طبیعـی و همچنـین      
  .ندکناي توجه 

ین نیـات تهـاجمی و میـزان    
بدین معنا که هرچه مقدار توانایی نظـامی  
یک کشور بیشتر باشد، میزان نگرانی و تهدید سایر بازیگران نسبت به کشـور مـورد   
البته واقعیت آن است که امروزه با توجـه بـه   
تـوان بـین تسـلیحات تـدافعی و تهـاجمی      

هـاي هـوا    هاي زمین به هوا و یا موشک
هـاي متفـاوتی    تواند براي همسـایگان آن بـا برداشـت   

اي را  تفان والـت در تـوازن منطقـه   
صدد بـرهم زدن موازنـه   
الزم به توضیح است که دو نوع توانایی ابزاري و همچنین توانـایی تهـاجمی   

قـدرت و رویکـرد   «توانایی تهـاجمی کشـورها براسـاس    
مثـال، همـواره کشـورهاي اسـرائیل،     
. اي ایـران چنـین رویکـردي دارنـد    

قــدرت و رویکــرد «شــکل دوم از توانــایی تهــاجمی واحــدهاي سیاســی براســاس 
، فرایند متفاوتی از هریک از دو رویکرد یادشده

(Walt, 2000: 192).  
موضوع توازن تهدید در شرایط قدرت تهـاجمی اکتسـابی و قـدرت تهـاجمی     
، اگر کشوري همانند عراق از ابزارهاي عملیـاتی  
شرایط با واکنش عملیـاتی  
طـور مثـال در زمـان حملـه نظـامی      
به عراق، نهادهایی همانند اتحادیه عـرب نیـز   

ظـامی  به دلیل ضرورت کنترل توانایی تهاجمی عراق، موافقت خود را بـا عملیـات ن  

اي با سایر بـازیگران بـه مرزهـاي طبیعـی و همچنـین       براي سازماندهی توازن منطقه
اي توجه  ی در موضوع مجاورت و توازن منطقهژئوپلیتیکمرزهاي 

  و نیت تهاجمی بازیگران در موازنه تهدید  نقش قابلیت
ـ    در زمینه توانایی ین نیـات تهـاجمی و میـزان    هاي تهاجمی نیز باید گفته شـود کـه ب
بدین معنا که هرچه مقدار توانایی نظـامی  . مستقیمی وجود داردکامالً  ارتباط

یک کشور بیشتر باشد، میزان نگرانی و تهدید سایر بازیگران نسبت به کشـور مـورد   
البته واقعیت آن است که امروزه با توجـه بـه   . یابد نظر نیز به همان میزان افزایش می

تـوان بـین تسـلیحات تـدافعی و تهـاجمی       راحتی نمی هاي مسائل نظامی به یدگی
هاي زمین به هوا و یا موشک عنوان مثال خرید موشک به. تفاوت قائل شد

تواند براي همسـایگان آن بـا برداشـت    به زمین توسط یک کشور می
  .همراه شود
تفان والـت در تـوازن منطقـه   ترتیب، سومین شاخص مورد نظـر اسـ   این

صدد بـرهم زدن موازنـه    بازیگرانی دانست که در »توانایی تهاجمی«توان ارزیابی 
الزم به توضیح است که دو نوع توانایی ابزاري و همچنین توانـایی تهـاجمی   . 

توانایی تهـاجمی کشـورها براسـاس     نخستشکل . وجود دارد
مثـال، همـواره کشـورهاي اسـرائیل،      عنـوان  به. گیرد د ارزیابی قرار میمور »استنادي

اي ایـران چنـین رویکـردي دارنـد     امریکا، انگلیس و فرانسه نسبت به فعالیت هسته
شــکل دوم از توانــایی تهــاجمی واحــدهاي سیاســی براســاس 

هریک از دو رویکرد یادشده. گیرد ورد بررسی قرار میم »اکتسابی
(Walt, 2000: 192) آورد وجود می الملل را به کنش بازیگران در سیاست بین

موضوع توازن تهدید در شرایط قدرت تهـاجمی اکتسـابی و قـدرت تهـاجمی     
، اگر کشوري همانند عراق از ابزارهاي عملیـاتی  مورددر این . انتسابی متفاوت است

شرایط با واکنش عملیـاتی  در آن  برخوردار باشد، و همچنین توانایی تهاجمی باالیی
طـور مثـال در زمـان حملـه نظـامی       به. شود می رو روبهاي از بازیگران  طیف گسترده

به عراق، نهادهایی همانند اتحادیه عـرب نیـز    1991کشورهاي عضو ائتالف در سال 
به دلیل ضرورت کنترل توانایی تهاجمی عراق، موافقت خود را بـا عملیـات ن  
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براي سازماندهی توازن منطقه
مرزهاي 

نقش قابلیتـ  ج.3
در زمینه توانایی

ارتباط ،تهدید
یک کشور بیشتر باشد، میزان نگرانی و تهدید سایر بازیگران نسبت به کشـور مـورد   

نظر نیز به همان میزان افزایش می
یدگیپیچ

تفاوت قائل شد
به زمین توسط یک کشور می

همراه شود
این به

توان ارزیابی  می
. ندهست

وجود دارد
استنادي

امریکا، انگلیس و فرانسه نسبت به فعالیت هسته
شــکل دوم از توانــایی تهــاجمی واحــدهاي سیاســی براســاس 

اکتسابی
کنش بازیگران در سیاست بین

موضوع توازن تهدید در شرایط قدرت تهـاجمی اکتسـابی و قـدرت تهـاجمی     
انتسابی متفاوت است

و همچنین توانایی تهاجمی باالیی
طیف گسترده

کشورهاي عضو ائتالف در سال 
به دلیل ضرورت کنترل توانایی تهاجمی عراق، موافقت خود را بـا عملیـات ن  
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کـه اتحادیـه عـرب مخـالف عملیـات نظـامی       
ایـن امـر، ناشـی از    . است

  .است

ه ارتباط مستقیمی بین میزان تهدید و نیـات تهـاجمی کشـورها وجـود داشـته      
عبارت دیگر هرچه نیات تهاجمی یک کشـور بیشـتر باشـد، میـزان تهدیـد      

آنچـه در دوران  . یابـد 
هـا و نیـات    از انگیـزه 

، افغانسـتان را اشـغال   
گیـري   شـکل  ۀدر چنین شرایطی زمینـ 

زیـرا اتحـاد شـوروي بـا اشـغال افغانسـتان بـه جهـش         
شــرایط، میــزان تهدیــد فــراروي کشــورهاي منطقــه و 

تـوان در   مـی  انعکاس این امر را
، 1980ژانویـه   26در 

 ,Kaplan) دکترین خود موسوم به دکترین واکنش سریع در خلیج فارس را ارائه کـرد 

ترتیـب، چهـارمین شـاخص مـورد نظـر اسـتفان والـت در سـازماندهی         
هـاي   نشـانه « توان چگونگی و

اگر کشوري از نیت تهاجمی باالیی برخوردار باشد، 
ـ     رايشـرایط ضـرورتی ب

بر این  طورکلی، استفان والت
اعتقاد است که نیت تهاجمی بدون ابزارهاي تهـاجمی فاقـد کارآمـدي بـراي تغییـر      

ند، هسـت ات تهاجمی 
  ).55: 1387کاالهان، 

هـاي بـزرگ    ویژه قدرت

کـه اتحادیـه عـرب مخـالف عملیـات نظـامی        درحـالی  اعـالم کـرد؛  علیه این کشور 
استبوده  2011کشورهاي ائتالف و ناتو علیه قذافی در مارس 

است 2011و یا لیبی  1991ارزیابی آنان از توانایی تهاجمی عراق 

  نقش نیت تهاجمی بازیگران در موازنه تهدید
ه ارتباط مستقیمی بین میزان تهدید و نیـات تهـاجمی کشـورها وجـود داشـته      

عبارت دیگر هرچه نیات تهاجمی یک کشـور بیشـتر باشـد، میـزان تهدیـد       به
یابـد  شده در میان سایر کشورها به همـان میـزان افـزایش مـی    

از انگیـزه شـد، ناشـی    افزایش شوروي نامیده مـی  جنگ سرد تهدید روبه
، افغانسـتان را اشـغال   1979کـه شـوروي در دسـامبر     زمانی. بودتهاجمی این کشور 

در چنین شرایطی زمینـ . نیات تهاجمی خود را اثبات کرد د،کر
زیـرا اتحـاد شـوروي بـا اشـغال افغانسـتان بـه جهـش          .فراهم شدالمللی  بحران بین
شــرایط، میــزان تهدیــد فــراروي کشــورهاي منطقــه و  ایــن در. رســید یژئــوپلیتیک
انعکاس این امر را. ي بزرگ در ساختار دوقطبی به اوج رسیدها

در  امریکـا جمهور  رئیس ،جیمی کارتر. دکردکترین کارتر مشاهده 
دکترین خود موسوم به دکترین واکنش سریع در خلیج فارس را ارائه کـرد 

2003 : 378.  
ترتیـب، چهـارمین شـاخص مـورد نظـر اسـتفان والـت در سـازماندهی          ایـن 

توان چگونگی و اي را می اي براي نیل به توازن منطقه ههاي منطق
اگر کشوري از نیت تهاجمی باالیی برخوردار باشد، . ازیگران دانستب »نیت تهاجمی

ـ   در آن  گیـري نکنـد،   چنـدانی بهـره  اما از ابزارهاي قـدرت   شـرایط ضـرورتی ب
طورکلی، استفان والت به. شود سازماندهی ائتالف براي مقابله با آن ایجاد نمی

اعتقاد است که نیت تهاجمی بدون ابزارهاي تهـاجمی فاقـد کارآمـدي بـراي تغییـر      
ات تهاجمی داراي نیصرفاً  که بنابراین کشورها تا زمانی است؛موازنه قدرت 

کاالهان، (شوند  از قابلیت الزم براي تغییر در موازنه برخوردار نمی

  
ویژه قدرت رهیافت رئالیستی بر ضرورت موازنۀ قدرت بین کشورها به

  

 

علیه این کشور 
کشورهاي ائتالف و ناتو علیه قذافی در مارس 

ارزیابی آنان از توانایی تهاجمی عراق 

نقش نیت تهاجمی بازیگران در موازنه تهدید ـ ج.4
ه ارتباط مستقیمی بین میزان تهدید و نیـات تهـاجمی کشـورها وجـود داشـته      هموار
به. است
شده در میان سایر کشورها به همـان میـزان افـزایش مـی     درك

جنگ سرد تهدید روبه
تهاجمی این کشور 

کرنظامی 
بحران بین
ژئــوپلیتیک

ها قدرت
دکترین کارتر مشاهده 

دکترین خود موسوم به دکترین واکنش سریع در خلیج فارس را ارائه کـرد 
2003 : 378-9)

ایـن  به
هاي منطق ائتالف

نیت تهاجمی
اما از ابزارهاي قـدرت  

سازماندهی ائتالف براي مقابله با آن ایجاد نمی
اعتقاد است که نیت تهاجمی بدون ابزارهاي تهـاجمی فاقـد کارآمـدي بـراي تغییـر      

موازنه قدرت 
از قابلیت الزم براي تغییر در موازنه برخوردار نمی

  فرجام
رهیافت رئالیستی بر ضرورت موازنۀ قدرت بین کشورها به



هاي موازنۀ قـدرت   توان براساس تجربۀ تاریخی سال
هایی که در چهارچوب عصر طالیی موازنـۀ قـدرت تبیـین    

هاي قابل تـوجهی   هاي پس از جنگ سرد با تفاوت
اي در رویکـرد   تـرین ویژگـی موازنـۀ منطقـه    
ن جنگ سـرد در  هاي پیش از پایا

اي  هـاي منطقـه   توان انتقـال مفهـوم موازنـه قـدرت بـه حـوزه      
اي پرآشـوب   سازي ایران در محیط منطقه

اي  منطقـه   تـوان پیگیـري الگوهـایی هماننـد موازنـه     
محورهـاي  . رئالیسـم و نئورئالیسـم همـاهنگی دارد   

اي در رویکرد رئالیستی و نئورئالیستی بـراي سیاسـت دفـاعی و    
  :توان به شرح ذیل مورد توجه قرار داد

سـازي محسـوب    اي، دولـت، محـور اصـلی قـدرت    
ترین کارویژة دفـاعی و امنیتـی جمهـوري اسـالمی ایـران را      

اي و خودیـاري   المللی، ائتالف منطقه
هاي یادشده بخشی از واقعیت سیاست دفـاعی ایـران   

هاي بزرگ منجر به افزایش تهدیدات امنیتـی بـراي ایـران در    
اي شده است؛ بنـابراین الزم اسـت تـا ایـران از الگـوي مـدیریت       

تـوان تولیـد قـدرت، نمـایش قـدرت و      
اگـر ایـران در فضـاي ائـتالف     

  õ.شود می

توان براساس تجربۀ تاریخی سال چنین رهیافتی را می. تأکید دارد
هایی که در چهارچوب عصر طالیی موازنـۀ قـدرت تبیـین     سال. ار دادمورد توجه قر

هاي پس از جنگ سرد با تفاوت چنین رویکردي در سال. 
تـرین ویژگـی موازنـۀ منطقـه     نخسـتین و اصـلی  . رو شده است

هاي پیش از پایا رئالیستی و نئورئالیستی عصر جدید نسبت به سال
توان انتقـال مفهـوم موازنـه قـدرت بـه حـوزه       ساختار دوقطبی را می
سازي ایران در محیط منطقه ترین ضرورت امنیت دانست؛ بنابراین اصلی

تـوان پیگیـري الگوهـایی هماننـد موازنـه      خلیج فارس و خاورمیانه را می
رئالیسـم و نئورئالیسـم همـاهنگی دارد    هـاي  این امر با شاخص. 

اي در رویکرد رئالیستی و نئورئالیستی بـراي سیاسـت دفـاعی و     اصلی موازنۀ منطقه
توان به شرح ذیل مورد توجه قرار داد امنیتی ایران پس از جنگ سرد را می

اي، دولـت، محـور اصـلی قـدرت     در فرایند موازنه منطقـه . 
ترین کارویژة دفـاعی و امنیتـی جمهـوري اسـالمی ایـران را       بنابراین اصلیشود؛ 

  سازي دانست؛ توان قدرت
المللی، ائتالف منطقه هاي بین سازي از طریق همکاري قدرت. 
هاي یادشده بخشی از واقعیت سیاست دفـاعی ایـران    هریک از مؤلفه. گیرد انجام می

  شود؛ محسوب می
هاي بزرگ منجر به افزایش تهدیدات امنیتـی بـراي ایـران در     قدرت مداخلۀ. 

اي شده است؛ بنـابراین الزم اسـت تـا ایـران از الگـوي مـدیریت        روند موازنۀ منطقه
  .هاي بزرگ استفاده کند بحران در برخورد با قدرت

تـوان تولیـد قـدرت، نمـایش قـدرت و       ي مدیریت بحران را مـی ها شاخص. 
اگـر ایـران در فضـاي ائـتالف     . قدرت دانستسازي  راي متوازناي ب همکاري منطقه

مینائل  تريمؤثراي قرار گیرد، در آن شرایط به نتایج امنیتی 
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تأکید دارد
مورد توجه قر

. شود می
رو شده است روبه

رئالیستی و نئورئالیستی عصر جدید نسبت به سال
ساختار دوقطبی را می
دانست؛ بنابراین اصلی

خلیج فارس و خاورمیانه را می
. دانست

اصلی موازنۀ منطقه
امنیتی ایران پس از جنگ سرد را می

1 .
شود؛  می
توان قدرت می

2 .
انجام می

محسوب می
3 .

روند موازنۀ منطقه
بحران در برخورد با قدرت

4 .
همکاري منطقه

اي قرار گیرد، در آن شرایط به نتایج امنیتی  منطقه
  

  



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  ت،دوره نخس

  شماره یکم،
  1390پاییز 
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