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 چکیده

تکک -ای از اندیشمندان نوعی ساختار تکالملل پس از جنگ سرد، به زعم عدهساختار نظام بین
ه سکتت ری موازنکچندقطبی است که در آن آمریکا قدرتی بالمنازع بوده و در این نظام، برقکرا/

باشد. به همین دلیل نظریه موازنه نرم در تکمیکل نظریکه پذیر نمیسنتی علیه تنها ابرقدرت امکان
ویژه بعکد از موازنه قدرت سنتی و برای توضیح شکل غیرنظامی توازن بعد از جنکگ سکرد و بکه

ی بکرر  هامریککا و نکاتوانی قکدرتآگرا و تهکاجمی های یکجانبهجنگ عراق و اتتاذ سیاست
رتکری متالف برای بازداشتن آمریکا از این سیاست مطرح شد. در واقع در شکرای  کنکونی بکا ب
ایجی بکر آمریکا موازنه نرم عبارت از هماهنگی آگاهانه اقدامات دیپلماتیک به منظکور کبکن نتک
متحکده  خالف ترجیحات آمریکا است. از این رو موازنه نرم در پی آن است که توانکایی ایکا ت

های خود بر دیگران را محدود کند. باتوجکه بکه تحکور در سکاختار نظکام رای تحمیل ارجحیتب
 المللکیبینهای نقش سازمان گرایی آمریکاجانبهقطبی بر پایه یکالملل از نظام دوقطبی به تکبین

ز اگرایی در مقابل آمریکا در عصر بعد از جنگ سرد افرایش یافته است. به عنوان نماد چندجانبه
شکوند ککه  کی آن ده میمنطقه ای و جهانی به مثابه ابراری دیک المللیبینهای این منظر سازمان

پرسکش  آمیر هبتند.کشورها در پی ایجاد موازنه در برابر قدرت هژمون آمریکا به  ور مبالمت
زنه نرم قکدرت پبکا در نظریه موا المللیبینهای پیش روی نگارندگان آن است که نقش سازمان

گردد آن اسکت ککه بکا گردد؟ انگاره ای که در مقام پاسخ ارائه میجنگ سرد چگونه ارزیابی می
توجه به تحور مفهوم قدرت و سازوکارهای تکوازن بتشکی قکدرت در دوران پبکاجنگ سکرد، 

از  رم موازنکه سکازی،منطقه ای و جهان شمور در کنار دیگر ابرارهکای نک المللیبینهای سازمان
وصکیفی و رد متفاوت تری نببت به دوران قبل برخوردارند. این نوشتار با روش تجایگاه و کارک

ها و با رهیافت توازن نرم قدرت به هماوردی بکا پرسکش و تحلیلی و گردآوری کتابتانه ای داده
 .انگاره برگفته برآمده است
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 مقدمه 

ویژه از نوع سکتت آن، شاخصکه نظکم وسکتفالیایی اسکت ککه در نظکام موازنه قدرت، به

. بکا پایکان جنکگ سکرد و یافکتبین دو ابرقدرت ادامه  دوقطبی بعد از جنگ جهانی دوم

تازی این قکدرت هژمکون عنوان قدرت هژمون شناخته و تکفروپاشی شوروی، آمریکا به

موازنکه نکرم  پیدایش مفهوم موازنکه نکرم شکد. ونی در مفهوم موازنه ستت وباعث دگرگ

عبارت از هماهنگی آگاهانه اقدامات دیپلماتیکک بکه منظکور کبکن نتکایجی بکر خکالف 

ترجیحات قدرت هژمون است. از این رو موازنه نرم در پکی آن اسکت ککه توانکایی ایکن 

ود کند. هدف از ایجاد موازنکه های خود بر دیگران محدقدرت را برای تحمیل ارجحیت

بدون مقابله  (leadership)کردن عملکرد دولت دارای نقش رهبری توان خنثینرم را می

مبتقیم و نظامی دانبت. این نظریکه در تکمیکل نظریکه موازنکه قکدرت سکتت و بکرای 

توضیح شکل غیرنظامی توازن بعد از جنگ سرد و به ویژه بعد از جنکگ عکراق و اتتکاذ 

های بکرر  متکالف بکرای گرا و تهاجمی آمریکا و نکاتوانی قکدرتهای یکجانبهسیاست

گیری هکای ایکن تقابکل / جبهکهبازداشتن آمریکا از این سیاست مطرح شد. یکی از حوزه

های دولکت هژمکون از  ریک  های برر  با سیاسکتفراجنگ سرد، ابراز متالفت قدرت

در عصکر بعکد از جنکگ  المللیبینهای زماندر واقع، سا باشد.می المللیبینهای سازمان

قطبی دانبکته گرایی آمریکا در نظام تکجانبهگرایی در مقابل یکسرد نمادی از چندجانبه

شوند که در ها ابراری دیده میشوند. از این نظر در عصر موازنه نرم این گونه سازمانمی

در برابکر قکدرت هژمکون به دنبار ایجاد همبکنگی  های درجه دوم جهانی،پی آن قدرت

آمریکا هبتند. بنابراین در عصر بعد از جنگ سرد مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا ککه بکر 

ابککرار نظککامی و  المللککی اسککت نککه از  ریکک ای و بینهککم زننککده تککوازن قککدرت منطقککه

آمیر و نکرم مثکل حک  افراری زمان جنگ سرد بلکه با استفاده از ابرارهای مبالمتستت

گیرد. با عنایت به این امر، پژوهش زنی، مذاکره، دیپلماسی، اجماع...صورت میانهوتو، چ

در نظریکه  المللکیبینهای حاضر به دنبار پاستگویی به این سؤار است که نقش سازمان

رسد که تحکور در گردد؟ به نظر میموازنه نرم قدرت پبا جنگ سرد چگونه ارزیابی می

قطبی مایه  رح مفهوم موازنکه نکرم قطبی غیر منعطف به تکالملل از دوساختار نظام بین

شده است. به همین منظکور موازنکه  المللیبینهای های متتلف از جمله سازماندر قالن
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هایی که ایکن دو موازنکه قوای هوشمند که شامل موازنه ستت و نرم است و سپس نظام

های و اقکدامات قکدرت المللیبینهای درآنها کاربرد دارد بررسی گردیده و نقش سازمان

 گردد.درجه دوم جهان در این رابطه ملحوظ می

 

 پیشینه پژوهش. 1

 روابک  در متحکور روندهای»شهیدانی در مقاله ای با عنوان  هدایتی مهدیو سیمبر رضا

 دوبازیگر این رواب  سرد، جنگ پایان از پس اند کهبر آن« آمریکا متحده ایا ت و روسیه

 ماهیت و مفهوم تغییر برر  قدرت و برتر قدرت معادله به تراز هم رقدرتاب دو سطح از

 بکه یااینککه و نمکوده پیکروی تبعیت رهیافت بایداز در چنین فضایی روسیه یا داده است.

 را فراوانی هایهرینه هژمون قدرت با موازنه سیاست اتتاذ نمود.  بعاًمبادرت می موازنه

قکدرت »روسیه در این دوران از موازنه نرم در قالکن  دولت در مجموع، به همراه داشت.

استفاده نموده ککه قکدرت سکاختاری « المللیبینحمایت » و« قدرت ساختاری» ،«ابراری

 در برابر آمریکا دارد. المللیبینهای اشاره به استفاده این دولت از ابرارهای سازمان

 با متحد ملل سازمان امنیت شورای و روسیه» وحید ذوالفقاری در مقاله خود با عنوان

شکورای امنیکت معتقکد  در روسیه دهی رأی رفتار تحلیل ضمن« دادن رأی شیوه بر تاکید

 عنوان منطک  به وتویی دهی رأی و شوروی عصر ایدئولوژیک عقالنیت از گذار است که

 و پباشکوروی عصکر بینانکه واقکع عملگرایکی به امنیت شورای در کرملین مبل  رفتاری

 مبککو دهی رأی بازگشت و گشت فهم گرا، موازنه و غیرائتالفی ائتالفی، دهی رفتاررأی

اسکت. در  سکاخته تبکدیل جاری نگاشته اصلی معمای به را ملل امنیت سازمان شورای در

نویبنده به موارد کمی و کیفی وتوهای دولت روسیه در شورای امنیت به عنکوان  این اثر،

 ایی نرم در برابر هژمونی آمریکا اشاره دارد.یکی از سازوکارهای رفتار موازنه گر

روسکیه  و چکین نرم موازنه هایمؤلفه تأثیر» منصور رحمانی و احبان میری در مقاله

 عرصکه در چکین یکابی کنند که قکدرتنتیجه گیری می« آمریکا متحده ایا ت هژمونی بر

 حفک  منظکور بکه روسکیه تکالش و سو یک الملل از بین نظام بر تأثیرگذاری و اقتصادی

 سوی از هژمون گرایی جانبه بایک تقابل آن تبع به و ای منطقه سطح در خود نفوذ حوزه

 و چکین نکرم های موازنکهمؤلفکه تکرینمهم ککه است شده سؤار این  رح به منجر دیگر
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در پاسکخ  دارنکد؟ متحده ایا ت هژمونی بر تأثیری چه هامؤلفه این و هبتند کدام روسیه

 قدرت تقویت هژمون، از زدایی مشروعیت نظیر هاییمؤلفه که است ینا مطروحه فرضیه

 ای نظیربکریکس فرامنطقکه هایسازمان از رهگیری به و سرزمینی پذیرش عدم اقتصادی،

مقابله  بر تاکید دلیل به که روندمی شمار به روسیه و چین نرم های موازنهمؤلفه ترینمهم

 آمریککا متحده ایا ت توانند،می برتر قدرت علیه موازنه گر وائتالف غیرمبتقیم باهژمون

بکریکس و »رضا موسی زاده و بهنکام خبکروی نیکر در مقالکه  سازند. مواجه چالش با را

 هنکد، برزیکل، اند که بریکس متشکل از کشکورهای روسکیه،مدعی« المللیبیننهادسازی 

پکولی -مکالی چین و آفریقای جنوبی به علکت نارضکایتی از تقبکیم قکدرت در نهادهکای

 المللکیبینسعی در ایجاد نهادهای هم ارز و ارتقاء جایگکاه و قکدرت  جهانی}هژمون{،

 المللکیبینهای خود دارند که اشاره ای به موازنه سازی نکرم از  ریک  تأسکیس سکازمان

در « بریکس و چالش برتکری امریککا موازنه نرم:»دارد. شیرخانی و همکاران نیر در مقاله 

 و چکین هنکد، روسیه، برزیل، (بریکس ظهور درحار هایقدرت که پرسشپاسخ به این 

 سکاختار در خود جایگاه وارتقای امریکا برتری با مقابله درصدد چگونه) جنوبی افریقای

  ریک  از بکریکس ککه کشکورهای کننکدرا عنوان می فرضیه این هبتند؟ الملل بین نظام

 در خود جایگاه ارتقای نیر و امریکا برتریبا  مقابله درصدد نرم موازنه استراتژی پیگیری

عنوان  «قدرت اقتصادی بریکس و بدیل برای اقتصاد لیبرار غرب»هبتند.  الملل بین نظام

مقاله ای است از علی اکبرجعفری و مهرداد فالح که ضمن مثبت ارزیکابی نمکودن نقکش 

فا می  داند.غرب می آنرا بدیلی برای اقتصاد لیبرار ،المللیبینبریکس در نظام اقتصادی 

 آمریککا  بکه نبکبت نوظهور هایقدرت خارجی سیاست» نژاد و همکاران در مقاله خود

 عنکوان بکه انکد ککه بکریکسبکریکس  بکر آن :مکوردی مطالعکه گری؟ موازنه یا همراهی

جانبکه  یکک بکه نببت تجدیدنظر لبانه سیاست تجلی نوظهور، هایقدرت از مجموعهای

 موازنکه بکر مبتنکی تجدیدنظر لبانه سیاست نوعی بوده بین الملل رواب  آمریکادر گرایی

یردانی و مرادی  پیش گرفته است. در آمریکا جانبه گرایی یک رویه مقابل در را نرم گری

ایکن ایکده را « جهکانی جدیکد نظم بر بریکس نقش و تأثیر تبیین»فر در مقاله ای با عنوان 

 در مهمکی عامل تواندمی ،المللیبین سیاسی گربازی به عنوان نمایند که بریکس،مطرح می
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 احتمار باشد و این چندقطبی به تک قطبی جهانی نظم تبدیل و المللیبینکار دستور تغییر

 .گردد لیبرار نظم در جدیدی ظهورالگوی موجن بریکس که رودمی

 ،«قدرتی تکوازن بتکش سازمان همکاری شانگهای:» فتح اهلل مرادی در اثری با عنوان 

چارچوب سازمان همکاری شانگهای بکا  به تحلیل همکاری استراتژیک روسیه و چین در

استفاده از تئوری موازنه قوا پرداخته و تأسیس آین سازمان را به عنوان موازنه نکرم علیکه 

نمایکد ککه آثکاری بکر یکجانبه گرایی ایا ت متحده در عصر پس از جنگ سرد تلقکی می

الگوهکای » انگیرکرمی و ولکی ککوزه گرککالجی در مقالکهجهک امنیت اروپا خواهد داشت.

انکد ککه الرامکات هژمونیکک بر آن« روسیه و چین در آسیای مرکری ضدهژمونیک ایران،

مداخلکه »و « گبترش» ،«اشاعه»دوره پبا جنگ سرد باعث شده تا آمریکا برپایه سه اصل 

روسیه  ه کشور ایران،حضور یابد. در این بین مواجهه س در منطقه آسیای مرکری« گرایی

و چین با این مبئله قابل توجکه اسکت. هرسکه کشکور در تقابکل بکا هژمکونی آمریککا از 

در  اند.و نرم افراری جهت ایجاد توازن در برابر آمریکا بهره برده ابرارهای ستت افراری

اکو  توسک  ایکران و ایجکاد و ) های اقتصادیاین بین تقویت و تشکیل سازمان همکاری

پیمان امنیت دسته جمعی و سازمان همککاری شکانگهای توسک  روسکیه و چکین  تقویت

های موازنه گرایی نرم ایکن سکه کشکور در برابکر اسکتیال لبی ایکا ت متحکده یکی از راه

 ببکتر در خکارجی سیاست از کارآمد و مطلوب تبیین» علیرضا رجایی در مقاله باشد.می

و اشکاره بکه نظکام موجکود  المللیبینهای ظامضمن تقبیم بندی انواع ن« المللیبین نظام

های متعارض با هژمون را روی آوردن بکه موازنکه یکی از تدابیر پیش روی دولت فعلی،

های آن دانبته و از تشکیل سازمان شانگهای توس  چکین در ایکن گرایی نرم و مکانیبم

 برابکر در نکرم وازنکهم و چین» همین نویبنده در مقاله دیگری با عنوان برد.زمینه نام می

بطور خاص به اقکدامات موازنکه « الملل بین نظام عرصه در آمریکا متحده هژمونی ایا ت

 گرایانه نرم چین در برابر استیالجویی آمریکا و تشکیل سازمان شانگهای پرداخته اسکت.

 عنوان مقاله مشترک الهه کو یی و فکتح اهلل« پیامدهای امنیتی شانگهای در اسای مرکری»

پردازد که منافع ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک روسیه وچین مرادی است که به این مبأله می

ها را به سوی ایجاد موازنه ای نکرم در برابکر آمریککادر چکارچوب آن در اسیای مرکری،

نکوذر شکفیعی و یکونس کمکایی زاده در  های شانگهای سوق داده است.سازمان همکاری
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 عنکوان به اند که چینبر آن« مریکا در برابر سازمان شانگهایتببین رواب  چین و ا» مقاله

 سکطح نظکام در اقتصکادی رشکد نکر  بکا ترین داشکتن بکا جهان کشور ترینپرجمعیت

 برنمکی را آمریککا متحده ایا ت هژمونی قدرت که است کشورهایی جمله از ،المللیبین

 افکرایش بکا کندمی سعی بلکه ،ندارد نیر را کشور آن با مبتقیم رویارویی لکن قصد تابد،

 مبتقیم، رویارویی بدون ،المللیبین نظام سطح در آمریکا ایا ت متحده رهبری هایهرینه

 سکازمان ابرارهکا ایکن از یککی .بپکردازد المللکیبیننظام  سطح در خود جایگاه کبن به

 آمریکا همتحد ایا ت هژمونی دربرابر نرم موازنه یک واقع در که است شانگهای همکاری

نقش سازمان شکانگهای در برقکراری »فرضیه اصلی مقاله  است. المللیبین نظام عرصه در

به قلم سید داوود آقایی و حبین راهکدار « نظم مبتنی بر موازنه قدرت در آسیای مرکری

 آن است که منافع روسیه برای رسیدن به جایگاه قدرت برر  و منافع چین جهت تأمین

ها را به سوی شکل دادن موازنه ای نکرم آن ز مدت در آسیای مرکری،امنیت اقتصادی درا

 در مقابل ایا ت متحده در چکارچوب سکازمان همککاری شکانگهای پکیش بکرده اسکت.

غالمعلی چگنی زاده در مقاله موازنه قوا و رواب  راهبردی چکین و آمریککا بکه اقکدامات 

ای متتلف از جمله بهره گیری از متقابل چین و آمریکا در توازن بتشی یکدیگر باابراره

علیرضکا رضکایی در مقالکه  پرداخته اسکت. المللیبینهای های دیپلماتیک سازمانظرفیت

یککی از د یکل « ایکران اسکالمی جمهکوری دائکم عضویت و شانگهای همکاری سازمان»

ن آمریککا دانبکته و بکرآ متحده ایا ت هژمونی برابر در موازنه سازمان شانگهای را ایجاد

 دیکدگاه ایکن  بک  بر .است سیبتمیک قدرت موازنه تفکر بر مبتنی دیدگاه است که این

 برابکر در موازنکه ایجکاد در سکعی شانگهای همکاری سازمان درچارچوب چین و روسیه

 مرککری آسکیای کشکورهای و روسکیه دیگکر بکه عبکارت .دارند را آمریکا متحده ایا ت

 عرصه در آمریکا متحده ایا ت برابرهژمونی در یقدرت موازنه چین همراهی با خواهندمی

 شانگهای همکاری سازمان قالن در مهم این که کنند ایجاد سرد پباجنگ الملل بین نظام

 (Zhuangzhi, 2004:61) .یابدمی تداعی

نمایکد این مبئله را مطکرح می« ژئوپلتیک تعادر و موازنه نرم» ابراهیم متقی در مقاله

یا گروه مشتصی از کشورها وجود ندارد که در برابر اهکداف و که گرچه کشورخاص و 

دهکد کشکورهای رفتارآمریکا ایجاد ائتالف نمایند امانشانه هایی وجود دارد که نشکان می
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کنند از  ری  موازنکه نکرم و بکویژه اقکدامات دسکته جمعکی کوچک و پراکنده تالش می

 را به چالش بطلبند. قدرت دولت هژمون المللیبینهای همچون تشکیل سازمان

عنوان مقاله « های فاقدمعیار منطقه ایهای نظری موازنه قوای هوشمند در شبکهبنیان»

بکه الگوهکای  ای است ازفرهاد قاسمی که  ی آن ضمن اشاره به تطکور مفهکوم قکدرت،

های منطقه ای از  ریک  الگکوی موازنکه نهکادی و ایجکاد موازنه قوای هوشمند در شبکه

 پردازد.می المللیبیناز  ری  تأسیس نهادهای موازنه نرم 

های بکرر  در مکدیریت بحکران الگوی رفتاری قکدرت»دهشیری و گلبتان در مقاله 

 موازنکه کننکد ککه دررا مطکرح می این انگاره« سوریه در نظام تک/چند قطبی المللیبین

 قدرت شافرای قدرت، حف  قدرت، باهدف کبن هادولت تحرکات کلیه نامتقارن قوای

 مدیریت رفتاری الگوی عنوان به قوای نامتقارن موازنه در .گیردمی انجام قدرت نمایش و

 از اسکتفاده بکا تکا برآننکد ابرقکدرت وبتصوص برر  هایقدرت ،المللیبین هایبحران

 به گردد،می متجلی المللیبین وتحریمهای هاائتالف نهادها، قالن در که رسمی، ابرارهای

 بپردازند. المللیبین هایبحران و تعارضات اماندهیس و مدیریت

 واککنش و چین قدرت افرایش»قهرمانی در مقاله  محمدجواد و عبگرخانی ابومحمد

های مشترک امریککا و هنکد در برابکر افکرایش به تالش« آن برابر در هند و متحده ایا ت

م افراری اشاره مببوط قدرت چین در سطح منطقه ای و جهانی با استفاده از ابرارهای نر

 دارند.

-2015راهبردامنیتی روسکیه در دوره »میرترابی و علی تبار فیروزجایی در مقاله خود 

 اند که فروپاشکیبه این مبئله پرداخته« ازموازنه گرایی نرم تا موازنه گرایی ستت  2005

مانکده در ساختار دوقطبی نظام بین الملل سبن شد آمریکا به عنوان تنها ابرقکدرت بکاقی 

ایکن وضکعیت موجکن شدببکیاری از  قالن قدرت هژمون در صحنه جهانی عمل کنکد.

های درجکه دوم بکر شکیوه واککنش قکدرت های بکرر ،مطالعات در حوزه رواب  قدرت

در ادامکه مقالکه مکدعای آن دارد ککه  نببت به سیاست قدرت هژمون تمرککر پیکدا کنکد.

موازنه سازی نکرم در  ،2005-2015زمانی  چارچوب کالن راهبرد امنیتی روسیه در دوره

اما روسیه موازنه سازی ستت محاسبه شده و هدفمندرا  برابر تهدید قدرت هژمون بوده،

از سکازمان  نیر در شرای  خاص مد نظر داشته است. در این ارتباط روسیه در این دوران،
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انمنکدی حک  وتکو و حتکی تو کشورهای مبتقل همبود، پیمان امنیت جمعی، شانگهای،

های قابل استفاده برای ایجکاد انرژی برای احیای موقعیت از دست رفته و نیر بعنوان اهرم

 اش بهره برده است.متحدان اروپایی موازنه در مقابل تک قطن و

 متحکد  ایکا ت امنیتکی و سیاسی راهبرد»سید محمد  با بایی و امیرقیاسی در مقاله 

 نظریکه از گیکری بهره با معتقدندآمریکا« نرم وازنهم تئوری اساس بر چین قبار در آمریکا

 گیری جلو چین قدرت شدن ای فرامنطقه و چین نظامی ازسلطه است درصدد نرم، موازنه

 ککردن متعهکد و نظکامی گبکترد  روابک  برقکراری  ریک  از آمریککا راسکتا این در .کند

 فشکار برای ابراری نعنوا به زا چالش منا   از استفاده خود، به چین پیرامونی کشورهای

 افکرایش بکرای ای منطقکه و المللکیبین نهادهای و هاسازمان از گیری بهره کشور، این بر

 ککاهش برای جهان متتلف درمنا   چین با رقابت و چین اقتصادی و سیاسی هایهرینه

 .است پکن دولت انروای و مهار دنبار به کشور، این نفوذ

 Security Strategies and Americanبیککرس هانبککن و همکککاران در کتککاب 

World Order  به فضای محدود کشورهای به تعبیری بازنده در فضای پبکاجنگ سکرد

در برابر ایا ت متحده جهت موازنه و هماوردجویی اشاره و سه دسته از کشکورها یعنکی 

 اند.اروپا و خاورمیانه را در این راستا مورد مطالعه قرار داده روسیه،

نویبندگان بر این ادعا هبتند که هر یک از آثار فوق  یشینه مفصل برگفته،با بررسی پ

یا در قالن مباحث کالن سیاسکت بکین الملکل  المللیبینهای با تمرکر بر یکی از سازمان

های ایجکاد به عنکوان یککی از مکانیبکم المللیبینهای بطور غیر مبتقیم به نقش سازمان

این نوشتار درصدد اسکت  لیک، اند.ی و هژمون پرداختهموازنه نرم در دوره نظام تک قطب

منطقه ای ) اتحادیه اروپا و شانگهای ملل متحد ،) تا با مطالعه موردی سه سازمان جهانی

ها و و فرا منطقه ای  به دستاوردی نظری و عملی در این باب دست یازد. گرچه سازمان

باشند که بعلت ا اله کالم لعه مینهادهای دیگری چون بریکس نیر در این قالن قابل مطا

 ها صرف نظر گردید.از بررسی آن
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 المللیبینهای مفهوم موازنه نرم و نقش سازمان. 2

گرایی دارد یکی از نظریات مطرح شده پس از جنکگ نظریه موازنه نرم که ریشه در واقع

از   لبیازنباشد که به تکوآمریکا می های برر  در برابرتوصیف رویکرد قدرت سرد در

 ری  ابرارهای غیرنظامی اشاره دارد. برای تبیین این نظریکه ابتکدا مفهکوم نظریکه موازنکه 

 قدرت بررسی و سپس بر موازنه نرم متمرکر خواهیم شد.

ای موازنه قوا را شناخته شده تکرین و احتمکا ً مکوثرترین نظریکه موجکود بکرای عده

 ب  این  .(Hass,1953:47) اندبعد دانبته به 16توضیح ماهیت رواب  بین الملل از قرن 

های برر  برقرار باشد که مانع چیرگی یکی یا توازنی بین قدرت دولت نظریه باید چنان

 . 29: 1391ها بر سایرین باشد تا در نتیجه، صلح محفوظ بمانکد )دانشکور، گروهی از آن

یی در قکرن هفکدهم هکای بکرر  اروپکاریشه این نظریه به نظام موازنه قدرت بین دولت

های گردد که  ی آن نتبتین مرحله عصر  الیکی موازنکه قکدرت در فاصکله سکاربرمی

اتفاق افتاد. در این دوران اخکتالف چنکدانی میکان حککام اروپکایی ظکاهر  1789 و 1648

 لبانه ناپلئون سیبتم موازنه قدرت را های جاهنگردید اما وقوع انقالب فرانبه و سیاست

رقراری اتحاد میکان خکود های قوی اروپایی با بای که دولتگونهکرد. به یکبره دگرگون

های ناپلئون واکنش نشان دادند تکا مجکدداً نظکام   در قبار سیاست1815در کنگره وین )

موازنه قکدرت را برقکرار سکازند. تحکت رهبکری تکراز الکبکاندر عصکر جدیکدی بکرای 

 این وضعیت تا آغاز جنکگ جهکانی وجودآمد که عمالًگیری مجدد موازنه قدرت بهشکل

هکای بکرر  بکه  . اهمیکت قکدرت و تمایکل دولت73 ص :1388اور ادامه یافت. )قوام،

های گوناگونی از مفهوم موازنکه قکدرت توسک  محققکان علکم موازنه باعث ارائه تعریف

الملل شده است. برخی آن را به صکورت تغییکر شککل توزیکع قکدرت و یکا سیاست بین

الملل و همچنین به وضعیتی که موجد ایجاد تعادر یکا ودکار در سیاست بینمکانیبمی خ

.  Earnest, 1953: 442)اند گردد، تعبیر و تفبیر کردهعدم تعادر مطلوب و مناسن می

پذیر و غیررسکمی از نظر گروهی دیگر سیبتم موازنه قدرت به صورت یک نظم انعطاف

شود.  زمکه ها میها و امکانات بالقوه آنناییها تلقی شده است که باعث تقلیل توادولت

های برر  از ترتین و سلبله مراتن قدرت راضکی بکوده و این نظام آن است که قدرت

کوشکند تکا از های بکرر  میسان قکدرتاز استقالر عمل بیشتری برخوردار باشند. بدین
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خکود را از  های داخلکیتالش هر دولتی برای تبل  بر جهان جلوگیری ککرده و سیبکتم

گیرندگان سیاسکت مداخالت خارجی مصون نگه دارند. در نظام موازنه قکدرت، تصکمیم

های مبالمت آمیر و صلح جویانکه بهکره ها یا از روشخارجی برای حل و فصل اختالف

  .Masters,1964:pp595شکوند )گیرند و یا متا رات ناشی از جنکگ را پکذیرا میمی

هکا  و موازنکه وازنه داخلکی )انباشکت قکدرت درون دولتاین توازن نیر به دو صورت م

 سکازدشکدن  خکود را نمایکان میها در مقابل قدرت در حار هژمونبیرونی )اتحاد دولت

 . به  ور کلی نظریه موازنه قوا اشاره به وضعیتی دارد ککه 1394موسی زاده و خبروی،)

حکاد های داخلی خکود و اتناییها در برابر قدرت یا تهدید بیرونی از راه ترکین توادولت

سازند. نقطه محوری در نظام توازن قوا این است که توزیع با دیگران موازنه را برقرار می

جایی اتحادهکا یکا هکا در صکورت ضکرورت بکا جابکهها تقریباً برابر بوده و دولتتوانایی

ص  :1381راسکت و اسکتار،) کننکد.مبادرت به جنگ از اختالر در سیبتم جلکوگیری می

157.  

در چارچوب نظریه واقع گرایی نوکالسیک، تحلیل شرای  فعلی بیانگر ایکن واقعیکت 

های درجه دوم، بعید است کشوری بتواند به دولتکی سکیطره جکو است که از میان قدرت

جکایگرینی اسکت ککه  بنکابراین موازنکه قکدرت، تبدیل شده و دارای سلطه جهانی شکود.

منیت را برقرار کرد. از سوی دیگر در مقطکع کنکونی ککه در توان با بهره گیری از آن امی

برقکراری موازنکه سکتت  نظام تک قطبی یک جانبه گرا حکاکم اسکت، عرصه بین الملل،

بکه  در چنین ببتری،  .38:1387عبکری،) باشد.سنتی علیه تها ابرقدرت امکان پذیر نمی

گکر، کارببکت موازنکه های دیراه کار موجود فراروی قدرت عقیده برخی صاحن نظران،

 باشد.نرم می

 

 (:Soft balancingنظریه موازنه نرم ). 3

شکل گیری نظام تک قطبی و هژمونی آمریکا از یک سو و عدم شککل  پایان جنگ سرد،

های برر  در قبار آمریکا از سوی دیگکر قدرت المللیبینهای موازنه ساز گیری حرکت

علکی  ی نظریه موازنه قوا به وجکود آیکد.باعث شد تا تردیدهای جدی در خصوص کارای

نارضکایتی از ناکارآمکدی ایکن نظریکه  رغم تالش زیاد  رفداران سنتی نظریه موازنه قکوا،
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در نظام تک قطبکی بکه علکت فاصکله و  منجر به بازسازی آن در قالن موازنه نرم گردید.

ه تعبیکری نوعی موازنه منعطف یا ب های ردیف دوم،شکاف برر  بین سطح با  و دولت

آلمکان و  متالفکت سکه کشکور روسکیه،  .38:1387عبککری،) گیردموازنه نرم شکل می

هایی اسکت ککه ترین نمونکهیکی از مهم ،2003فرانبه با تهاجم آمریکا به عراق در سار 

های برر  به منظور موازنه سازی یعنی رقابت قدرت نظریه پردازان برای تأیید این ادعا،

  .10:1389واعظی،) کنندمطرح می نرم،

هکای دیپلماتیکک هکر موازنه از منظر والت به معنکای همکاهنگی هوشکمندانه فعالیت

 بازیگر برای محدود سازی و شککل دادن بکه نتکایجی متکالف ترجیحکات رقیکن اسکت

 . واقع گرایان متوجه این نکته هبتند که توازن تنهکا راه مقابلکه بکا نظکام 79: 1389لیتل،)

هکا کنند ککه دولتبه شکل سنتی آن که شدید است و استد ر می تک قطبی است اما نه

ممکن است موازنه نرم را از بین موازنه ارتجاعی و موازنه شدید انتتاب کنند )شفیعی و 

 . در واقع موازنکه نکرم ترکیبکی از عناصکر نظریکه موازنکه قکدرت 55: 1389کمائی زاده، 

 Brooks andدر بککردارد )سککاختاری والتککر و نظریککه موزانککه تهدیککد والککت را 

Welforth,2005:78 و برای توضیح اشکار غیر نظامی موازنه بعد از جنگ سرد مکورد  

تر تبل  و نفوذ های ضعیفدهد که دولتگیرد. موازنه نرم زمانی ر  میاستفاده قرار می

ی ادانند اما برتری نظامی دولت قدرتمند به انکدازهدولت قدرتمند را غیرقابل پذیرش می

توانند به ایجاد موازنه نظامی در برابر آن به صورت منفکرد یکا مشکترک زیاد است که نمی

 . بنابراین منظور از موازنه نرم، تالش غیر مبتقیم و غیکر 15: 1389دست برنند )واعظی،

نظامی برای کاهش توانایی قدرت برتر و افریش قدرت خود برای کاهش سکلطه قکدرت 

ر پاسخ به پرسش چگونگی ایجاد تکوازن در مقابکل آمریککا از استفان والت د برتر است.

  . بکه اعتقکاد وی،1391قاسکمی،) کنکدبه نظریه موازنه نرم اشاره می ها،سوی سایر دولت

عموماً استراتژی موازنه  ها به جای ایجاد اتحادهایی رسمی برای مهار آمریکا،سایر دولت

زن قدرت کلی متمرکر است و سعی دارد تکا موازنه ستت، بر توا اند.نرم را انتتاب کرده

 ائتالفی متالف، شکل دهد که برای کنترر قدرت مبل  به اندازه ککافی قدرتمنکد باشکد.

 ها نیبت. بلکه این اسکتراتژی،موازنه نرم در پی تغییر توزیع کلی توانمندی اما در مقابل،
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 یج بهتری کبن کند.کوشد در این چارچوب نتااما می پذیرد،توازن قدرت موجود را می

(Walt,2004:14). 

خککان  کیککانی،) بیرونککی اسکت درونکی بکه نظککر والکت، موازنککه نکرم دارای دو شکککل

 المللکیبینهکای دیپلماتیکک در نهادهکای  . در شکل بیرونی بر تالش90:1392محمدی:

هکای شود, در حالی که در شکل درونکی بکه ببکیج منکابع درونکی و نیکر تالشتاکید می

اش بکرای رویکارویی بکا تصادی و نظامی یک دولت با هدف افکرایش توانکاییسیاسی، اق

 . بنکابر 285: 1387گکردد )رضکایی،تهدیدهای مطرح شده از سوی قدرت برتر تاکید می

ککردن تکوان خنثی  هکدف ایجکاد موازنکه نکرم را میRobert Pape) دیدگاه رابرت پیپ

انبت و معیار موفقیت موازنکه نکرم عملکرد دولت در حار رهبری بدون مقابله مبتقیم د

هکای بیشکتر تنها کنار گذاشتن یک سیاست از سوی ابرقدرت نیبت  بلکه حضکور دولت

 . پائور Pape,2005:37) باشدنیر معیار خوبی می در ائتالف موازنه گر علیه قدرت برتر

یل زیکر معتقد است کشورها به د « توزان  لبی نرم در عصر برتری آمریکا»نیر در مقاله 

 کنند:به برقراری موازنه نرم اقدام می

هایی را در پی نداشته باشد و برای حاکمیت رفتار نظامی قدرت هژمون نگرانی -

 های درجه دوم چالش جدی ایجاد نکنند.ملی قدرت

اقتصادی است و به  -های امنیتیدولت هژمون یک منبع خیر عمومی در عرصه -

 آن کرد، پس باید به موزانه روی آورد. توان دیگران را جایگرینراحتی نمی

های انجام شده در قالن موازنکه نکرم را تواند به راحتی اقدامدولت هژمون نمی -

های موازنه دهنده دیگران خیلی آشکار نیبت و هکم تالفی کند هم به این دلیل که تالش

ظکامی بکه ها به صورت مبتقیم موقیعت قکدرت نظکامی او را بکا ابکرار نبه دلیل اینکه آن

  .Paul,2005:58) کشندچالش نمی

قدرتی سعی در رهبری جهانی و تبدیل  ،المللیبینبه باور پایپ، هنگامی که در نظام 

های برر  عمده ای برای توازن سازی در برابکر آن شدن به هژمون داشته باشد و قدرت

در پکیش  اسکتراتژی موازنکه نکرم را های درجکه دوم نظکام،وجود نداشته باشکند، قکدرت

در واقع، هنگامی که قدرت برتر، رویکردی تهاجمی و یکک جانبکه گرایانکه در  گیرند.می

تکوان تکوازن  های درجه دوم به تنهایی و حتی با تشککیل ائکتالف،گیرد و قدرتپیش می



51 

 

 

 

 

جایگطططططططططاه 

ی هاسطططططازمان

المللططططی در ب  

سططازورار مزاز ططه 

 ططططر   صططططر 

 پساجنگ سرد

 

بکه اسکتراتژی موازنکه نکرم توسکل  سازی به ویژه در عرصه نظامی در مقابل آنرا ندارنکد،

  .15:1389محمود  ،واعظی) شودجبته می

ها و در واقع موازنکه نکرم اسکتراتژی اسکت ککه بکرای محدودسکازی و مهکار قکدرت

های موازنه ستت تهدیدهای در حار ظهور  راحی شده است، در حالی که از استراتژی

(Hard Balancing( احالککککه مبککککئولیت ، Buck Passingروی  و دنبالککککه 

(Bandwagoningشکود. )  اجتناب میSaltzman,2011:15.   موازنکه سکتت زمکانی

گیرد که گروهی از کشورها علیه قکدرت برتکر، ائتالفکی ایجکاد نماینکد و یکا بکا شکل می

جو های معارض او بکه رویکارویی بکا قکدرت سکیطرهآوری نظامی به قدرتواگذاری فن

 . Pape,2005:36)تعدیل نمایند  های او رابپردازند تا توانایی

ها بکرای مقاومکت در برابکر افرایش توانمنکدی-1اند از: عبارتهای موازنه نرم هدف

هکا بکه منظکور افرایکی تواناییهم -2فشارهای هژمون از جمله استفاده از نیروی نظکامی 

دادن هشکدار دیپلماتیکک بکه -3هکا در مکذاکرات جهکانی زنی دولتافرایش قدرت چانه

هکا را وانکد تبعیکت سکایر دولتتهژمون به منظور یادآوری این مبئله که این کشور نمی

  .Walt, 2004:14بدیهی تلقی کند )

هکای متتلفکی از روش ها جهت تحق  موازنکه نکرمدولت سازوکارهای موازنه نرم:

 اند از:ها عبارتترین این روشکنند مهماستفاده می

های برتکر اغلکن از تصکرف قلمکروی قکدرت عدم پذیرش دسترسی سررزمینی: -

عنوان عرصه نمایش نیروی زمینی یا به عنکوان محکل عبکور نیروهکای کشورهای ثالث به 

توانکد چشکم انکداز عدم پکذیرش دسترسکی سکرزمینی می برند.دریایی و هوایی سود می

پیروزی قدرت برتر را کاهش دهد. برای مثار از  ری  افرایش مشکالت تدارکاتی بکرای 

 یا دریایی.نیروی هوایی  قدرت برتر یا مجبور کردن آن به نبرد با

های توانند تصکمیمهای برتر هم نمیاز آن جایی که قدرت دیپلماسی گیرانداختن: -

هکا دسکت های خود بدون توجه به آنالمللی را نادیده بگیرند و به هدفهای بینسازمان

توانند با استفاده از ایکن نمادهکا قکدرت هژمکون را های دیگر مییابند براین اساس دولت

حمله کاهش دهند و از این راه برای آمادگی بیشکتر جهکت دفکاع از خکود برای جنگ و 

 های مناسبی به دست آوردند.فرصت
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های موازنکه کارآمکد حداقل در درازمدت، یکی از روش تقویت قدرت اقتصادی: -

هکای ترین شیوه انجام ایکن امکر از  ریک  بلوکهای ضعیف است. مشتصدولت به نفع

به رشد اقتصادی و تجاری اعضا در عین محرومیکت غیراعضکا ای است که تجاری منطقه

ای حذف شود، نر  رشد های تجاری منطقهانجامد. چنانچه قدرت برتر از دایره بلوکمی

 تجارت نیر در  ور زمان کاهش خواهد یافت.

جمعی در هکای دسکتهتوانند با ایجکاد پیمانها میقدرت عزمی راسخ برای موازنه: -

ها جهکت جامکه عمکل پوشکاندن بکه مون که نیاز به همراهی دیگر قدرتبرابر قدرت هژ

  .Pape, 2005:35-37های خود دارند، ایبتادگی کنند )برخی هدف

هدف این روش گبترش و تقویت موقعیت خود و نیکر کارببکت  موازنه درونی: -

باشکد ککه در دادن سکطح نفکوذ قکدرت برتکر میهای منظم و غیرمنظم برای کاهششیوه

کردن قکدرت برتکر از های خود برای منحرفرگیرنده هر کوششی برای با بردن تواناییب

هکای کشکورهای رقیکن آمریککا بکرای باشد. تالشهایش میگیری هدفمبیر اصلی پی

 گیرد.های سطح با  در این چارچوب قرار میآورییابی به فندست

ککه مغکایر منکافع ملکی ها از پذیرش خواست قدرت برتکر دولت کردن:خودداری -

نکردن آلمان و فرانبه با آمریکا در حملکه بکه نمایند. مثل همراهیهاست خودداری میآن

 عراق.

المللکی امککان اقکدام رویه و هنجارها و قوانین حاکم بر نهادهکای بین مقیدسازی: -

بان ای یککند و منافع همکاری را به گونههای عضو فراهم میمتقابل را برای همه دولت

 نماید.توزیع می

برند. این متالفان قدرت برتر، جایگاه ابرقدرت را زیر سؤار می زدایی:مشروعیت -

تکر مقاومکت و ایبکتادگی های دیگر در برابر قدرت برتر بیششود، دولتاقدام باعث می

  .42: 1387کنند و تمایل بیشتری برای متالفت داشته باشند )عبگری، 

همانگونه که اشاره شد، موازنه  المللی در نظریه موازنه نرم:نهای بیجایگاه سازمان

هکای دیپلماتیکک نرم دارای دو شکل درونی و بیرونی است که در شکل بیرونی بر تالش

در واقکع، مفهکوم موازنکه نکرم   .40:1387عبکری ) شودتاکید می المللیبیندر نهادهای 

مجموعه اقکداماتی نظیکر ایجکاد فهکم  ناظر بر وضعیتی است که در آن بازیگران از  ری 



53 

 

 

 

 

جایگطططططططططاه 

ی هاسطططططازمان

المللططططی در ب  

سططازورار مزاز ططه 

 ططططر   صططططر 

 پساجنگ سرد

 

های نظکامی محکدود و همکاری هماهنگی هوشمندانه دیپلماتیک، محدود مشترک امنیتی،

سعی در محدود سازی حریف و دستیابی  المللیبینهای های سازمانبه کارگیری ظرفیت

 موازنکه نکرم در ایکن مفهکوم،  .235:1392چگنکی زاده ) به نتایجی خالف میل آن دارنکد

ناککام ککردن و همچنکین تضکعیف  هایی است غیر نظامی که برای به تاخیرانداختن،کنش

ترین گیرد و یکی از عمکدههای نظامی تهاجمی و یکجانبه قدرت هژمون بهره میسیاست

دلیکل   .29:1387متقکی ) باشکندمی المللیبینهای ها نهادها و سازماناین ابرارها و کنش

آن اسکت ککه منکافع ایکن  المللکیبینهای وم نظام از سکازمانهای درجه داستفاده قدرت

های مکذکور در پکی تحمیکل گکردد. قکدرتها در محیطی باثبات و منظم تأمین میقدرت

هکا بکه دیدگاهی ایدئولوژیک درباره نظم جهانی ایده آر نیبکتند. در چنکین شکرایطی آن

ذ کنند چکرا ککه در ایکن دهند که در سطحی چندجانبه اعمار نفولحاظ منطقی ترجیح می

اجماع نظر ایجاد کنند. بنکابر  توانند درباره مبائل معین،  میالمللیبینهای سازمان) ببتر

هایی مانند صلح و فعار بوده و از هدف المللیبینهای های مذکور در سازماناین قدرت

را در  المللکیینبهای تکوان سکازمانکنند. بنابر نظر والتر، میحمایت می المللیبینامنیت 

گرایی آمریککا در جانبکهگرایی در مقابکل یکعصر بعد از جنگ سرد نمادی از چندجانبکه

 قطبی دانبت.نظام تک

 

 در موازنه نرم پسا جنگ سرد المللیبینهای مصادیق کاربست سازمان. 4

 سازمان شانگهای .4-1

ازبکبکتان  قراقبتان، قرقیرستان، روسیه، دولت چین، 6سازمان همکاری شانگهای شامل 

تأسیس شد امکا در  2001و تاجیکبتان است. اگرچه سازمان به صورت رسمی در ژوئن 

اسکت ککه در سکار « 5شکانگهای » اصل یک مرحله توسعه یافته پیشینه خود معروف بکه

 های عضکو تأسکیس شکدبه عنوان تریبونی برای برگراری اجالس منظم بین دولت 1996

  .1389کو یی و مرادی،)

توان اقدامی موازنه بتش در واککنش بکه یکک جانبکه گرایکی سازمان شانگهای را می

بهبود رواب  روسیه بکا  کند.ایا ت متحده دانبت که نظریه پایپ به توضیح آن کمک می

توان موازنه نرم در برابکر ایکا ت متحکده چین و توسعه سازمان همکاری شانگهای را می
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خواهنکد حفک  وضکع هکا میبرپایه دیکدگاه پایکپ، آن . 1394رحمانی و میری،) دانبت

 ها به چهار شکل دشوار سازند:موجود برای ایا ت متحده را از  ری  افرایش هرینه

 محرومیت ژئوپلتیک   الف

 همکاری دیپلماتیک آشکار در برابر قدرت تهدید کننده   ب

 همکاری اقتصادی انحصاری   ج

 دیپلماسی مجادله  د

رومیت ژئوپلتیکی باید گفت که دسترسکی بکه قلمکرو هکوایی آسکیای در رابطه با مح

م  حیاتی بکود.  2001)1380مرکری برای ایا ت متحده برای حمله به افغانبتان در سار 

هکای نظکامی در کشکورهای ایا ت متحده نیازمند دسترسکی بکه فضکای هکوایی و پایگاه

کشور عضکو  6کشور از  5شرای   تا عملیات را شروع کند. در آن همبایه افغانبتان بود،

این سازمان در موقعیت استراتژیکی برای عملیات ایا ت متحده قرار گرفتند. روسیه هکم 

بنابر این روسیه به حضور  به ایا ت متحده اجازه داد از حریم هوایی روسیه استفاده کند.

چند به آمریکا نظامی ایا ت متحده در ازبکبتان و قرقیرستان اعتراض نکرد. چین نیر هر

اما مانند روسیه حریم هوایی خود را بکرای  پیشنهاد استفاده از حریم هوایی خود را نداد،

 هواپیماهای آمریکایی گشود و حضور نظامی ایا ت متحده در آسیای مرکری را پذیرفت

هنگکامی ککه اعضکای سکازمان همککاری  2004اما این رونکد در سکار   .1387رضایی،)

 تقاضای تعیین تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از منطقه را صادر کردنکد،شانگهای بیانیه 

اشاره دارد که اعضای سازمان شانگهای حضور ایا ت متحکده  2004بیانیه  دگرگون شد.

  .232:1389کو یی ) داننددر قلمرو خود را جایر نمی

هکای دولتتکوان در مانورهکای دیپلماتیکک دیپلماسی مجادله را می معیار دوم پایپ،

عضو این سازمان، بویژه روسیه و چین در سازمان ملل برای به تأخیر انکداختن عملیکات 

بکود.  2003ها، جنگ عراق سکار نظامی ایا ت متحده مشاهده کرد. یکی از این موقعیت

امکا از وتکو  چین با حمله نظامی به عراق متالف و بر راه حل صلح آمیر تاکیکد داشکت،

. ولی روسیه (Tokayev,2006:5) شنهادی ایا ت متحده استفاده نکردعلیه اولتیماتوم پی

جلکوی ایکا ت  کوشید با رد پیش نویس شورای امنیت برای مداخلکه نظکامی در عکراق،

اگر چه چین و روسیه در استفاده از نیروی نظامی  .(Wilson, 2007:2) متحده را بگیرد.
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اقدام را همان دیپلماسی مجادله بر اساس اما دشوار بتوان این  علیه عراق متالفت کردند،

های روشن تری وجود دارد همکاری در چارچوب سازمان شانگهای دانبت. اما شاخص

که این سازمان آماده استفاده از دیپلماسی مجادله در آینده است. ایکن مبکأله در اعالمیکه 

 باشد.روشن می 2005سران سازمان در نشبت آستانه در 

گهای به شکل گیری گروه بندی اقتصادی نیر اشاره دارد. براسکاس اسناد سازمان شان

سازمان همکاری شانگهای برای همکاری متقابل در زمینکه اقتصکادی و  بیانیه تشکیل آن،

اعالمیه، ماده  9بتش ) سازد.های عضو ظرفیت مهمی را فراهم میتجاری در میان دولت

نبود ولکی سکپس در آن  5در شانگهای های اقتصادی در اهداف مندرج منشور . برنامه 3

بر همکاری تجاری و اقتصادی منطقکه ای  2001گنجانده شد. با تشکیل سازمان در سار 

 .(Khaitov,2003:4) تاکید شد

هکای اقتصکادی سکازمان انگیکره ای های تجاری میان اعضا و فعالیتببتن تواف  نامه

ها کمک ه گبترش همکاریشود تا ببرای جلن کشورهای ضعیف در آسیای مرکری می

های اقتصادی این سازمان جبتجو برای منابع جدید انرژی با هکدف کنند. از دیگر هدف

کاهش اتکا به ذغار سنگ و نیر گبترش دسترسی به بازارهای مصرفی کشورهای آسیای 

در رابطه با مبائل اقتصادی هم در اسناد رسمی   .6:1380انوری،) مرکری و روسیه است

های سازمان، تمرکر اقتصادی بکا میرانکی از انحصکارگری وجکود دارد. در اقدامو هم در 

دهکد ککه اعضکای ایکن واقع یک تحلیل محتوایی از سازمان همکاری شانگهای نشان می

 اند.سازمان یک بلوک اقتصادی انحصاری را در مقابل یک جانبه گرایی آمریکا شکل داده

دلیلی بر متالفت آن کشکور بکا  شانگهای،پیشنهاد چین در تشکیل سازمان همکاری  

حضکور  نظریه آمریکایی نظام بین الملل و ادعای آمریکا در مورد جهان تک قطبی است.

بویژه پس از یکازده سکپتامبر و اشکغار  و نفوذ روزافرون ایا ت متحده در آسیای مرکری،

ث شده تا چکین به نوعی به دغدغه امنیتی چین تبدیل شده است. این خود باع افغانبتان،

به شکلی جدی تر به همکاری نهادمند با کشورهای همبایه در قالن سکازمان همککاری 

شانگهای بپردازد و با هماهنگی روسیه به نوعی در برابر نفوذ روزافکرون ایکا ت متحکده 

های متتلف ایده نظام چندقطبی را در تقابل با ایجاد موازنه کند. رهبران پکن در مناسبت

 گرایی آمریکا مطرح کردند.یک جانبه 
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های آسیای مرکری روسیه نیر عالوه بر تالش برای بهبود رواب  دوجانبه با جمهوری

 درصدد تقویت نهادهای منطقه ای تحت نفوذ خود در اوراسیای مرککری برآمکده اسکت.

تالش برای تقویت نقش و کارکرد جامعه کشورهای مبتقل مشکترک المنکافع و سکازمان 

  .183:1390امیری،) ای در این راستا قابل تعریف استهمکاری شانگه

های سازمان شانگهای با توجه به عضکویت دو عضکو از پکنج ها و توانمندیظرفیت 

عضو دائم شورای امنیت در این سازمان، دارا بودن بیش از یکک سکوم جمعیکت جهکان، 

دهکد. نمند را مینوید یک ائتالف بالقوه توا های اقتصادی،وسعت قابل توجه و توانمندی

پاکبتان و هند نیر به جمکع اضکافه شکوند،  ایران، اگر چهار کشور عضو ناظر، مغولبتان،

میلیارد نفر و وعتی حدود نیمی از کره زمکین بکه  7/2سازمان شانگهای با جمعیتی حدود 

 . در مجموع بیشتر گفتکه 1395میرترابی و علی تبار،) تر دست خواهد یافتموقعیتی مهم

جهت گیری منفکی  های جهانی،که سازمان شانگهای در مقابل هیچ یک از قدرت شودمی

ندارد ولی این سازمان عالئم متتلفی را در  ور زمان از خود نشان داده اسکت ککه ایکن 

کمکایی  شفیعی،) را بتصوص برای آمریکا در برداشته است المللیبینهای عالئم نگرانی

  .52:1389 زاده

کاسی از افرایش همکاری امنیتی بین روسیه و چین است ککه از سازمان شانگهای انع

هبکتند. عکدم عضکویت ایکا ت  المللکیبینمنتقدان اصلی ایا ت متحده آمریکا در نظام 

متحده در سازمان شانگهای بر اهمیت آن افروده است زیرا نظم پس از جنگ سکرد یکک 

باشکد ککه ه ایکن معنکا مینظم آمریکایی است و عدم عضویت آمریکا در این سکازمان، بک

  .1392 با بایی و قیاسی،) رویاروی آمریکا قرار دارد

اهمیت دیگر سازمان شانگهای به مجاورت جغرافیایی این سکازمان بکا اروپکا اشکاره  

دارد زیرا که سازمان در حیاط خلوت اروپا حضور دارد. افرون بر این هند به عنوان یکک 

هکای عضکو سکازمان زمان اسکت. بنکابراین دولتقدرت در حار رشد، عضو ناظر این سا

ظرفیت زیادی برای اصالح یا تغییر توازن قوا در نظام بین الملکل دارنکدو ممککن اسکت 

 نظام بین الملل کنونی را تغییر دهند.

باشد. ظهکور سکازمان شکانگهای حاکی از اهمیت دیگر این سازمان می "دلیل نظری"

ی درباره رواب  بین الملل داشته باشد  هکم دربکاره تواند تاثیرات مهمی بر مباحث نظرمی
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 های جدیککدی از موازنککه قککواآینککده نظککام تککک قطبککی و هککم در مککورد ظهککور شکککل

های درجکه دوم تشککیل شکده  . از آنجایی که این سازمان از قکدرت129:1387مرادی،)

ونی شکروع هایی را برای تغییر یا اصالح موازنه قوای جهان کنها اقداماست و این قدرت

اند ببیار جالن توجه است. زیرا تاکنون هیچ ائتالف توازن دهنکده ای بکرای تغییکر کرده

های شککل گیکری سکازمان بکه موازنه حاکم شکل نگرفته است. بنابراین فهم عمی  ریشه

توانکد گکامی در قلن مباحث نظری رواب  بین الملل برمی گردد. در واقع این سازمان می

 ه ایا ت متحده باشد.جهت یک اتحاد علی

تنش زدایی و عادی سازی در رواب  بین چین و روسیه که از اهداف این سازمان بود 

بر اهمیت این سازمان افروده است. بعضی از تحلیل گران معتقدنکد ککه سکازمان مکذکور 

شکل گرفته تا فرایند عادی سازی رواب  روسیه و چین را آسان کند. از جمله نیککو س 

هکای عضکو موفک  بکوده معتقد است که این سازمان در اعتمادسازی بین دولتاسوانترم 

گوید دستاورد سازمان تغییر رواب  گذشته بین اعضا و ایجاد فراینکدی روبکه است. او می

. این امر به معنای استحکام (Swantorm,2004:45) جلو در رواب  بین اعضا بوده است

این اساس، استحکام رواب  چکین و روسکیه در بیشتر رواب  بین روسیه و چین است. بر 

 تواند برای آمریکا یک هشدار جدی دربر داشته باشد.قالن این سازمان می

از دیگر مواردی است که جایگکاه سکازمان شکانگهای را  مواجهه با یک جانبه گرایی 

ن متکواز امنیتی ارتقا داده است. از زمان فروپاشی اتحاد شکوروی،–های سیاسی در تحلیل

نبودن امور جهانی به گونه ای است که هیچ وزنه تعادلی در مقابل تنها ابرقدرت جهکانی 

این کشور یکجانبه گرایی خود را در هرکجا و  بنابراین، یعنی ایا ت متحده وجود ندارد.

های قانونی و غیرقکانونی از جمله اعمار زور در رسیدن به هدف هرکاری که مایل باشد،

این عامل نیاز به نوعی وزنه تقابل در مقابل تنها ابرقدرت یک جانبکه  د.برخود به کار می

دهد. سازمان شانگهای در حالی که نه ادعا دارد که یکک بلکوک نظکامی گرا را افرایش می

نماینده یک مرجع قدرتمنکد در امکور  دهد،نه هیچ کشوری را مورد هدف قرار می است،

 تکوازن برقکرار کنکد یک وزنه تعکادر در منطقکه، تواند حداقل به عنوانجهانی بوده و می

تکرین متالفت با رویکرد یکجانبه گرایانه آمریکا را مهم  . استفن بالنک،9:1385رحمان،)

های آمریکایی جکا افتکاده داند. به گفته او این موضوع در میان مقامهدف این سازمان می



58 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شماره   هشتمدوره 

شطططماره  چهطططار  

 پ اپی سی ا  

 1397 زمستان

 

مریکایی آشکار خکود در است که سازمان شانگهای ابرار چین برای اجرای سیاست ضدآ

آسیای مرکری است. در این مورد که سازمان شانگهای به دنبار مهیا کردن زمینکه تعامکل 

چین با آسیای مرکری و به عنوان عاملی برای بیرون راندن آمریککا از ایکن منطقکه عمکل 

  .(Blank,2006) تردیدی وجود ندارد کند،می

های سازمان شکانگهای اسکت. در الیتانجام عملیات نظامی مشترک یکی دیگر از فع

ترین عملیات نظامی مشترک را با نام ترین و وسیعاعضای این سازمان برر  2005اوت 

عملیکات  وزرای دفاع اعضای سازمان، 2006عملیات مشرک المنافع اجرا کردند. در سار 

در برنامه ریکری کردنکد ککه ایکن عملیکات  2007نظامی مشترک دیگری را برای تاببتان 

های فراینکده میکان تصمیم به اجرای عملیات نظامی دیگر در زمان تنش روسیه اجرا شد.

آمریکا و ایران بر سر مبائل هبته ای و این تصور که آمریکا قصد عملیات نظامی علیکه 

 . بنابر ایکن 147:1387کو یی و مرادی،) گرفته شد 2007و  2006در سالهای  ایران دارد،

توانکد بکه در واقکع می زنه قوا، انجام عملیات نظامی سازمان شانگهای،بر مبنای نظریه موا

 عنوان واکنشی در برابر سیاست خارجی آمریکا در منطقه مورد توجه قرار گیرد.

گرچه سازمان شانگهای در بر گیرنده دو کشور درجه دوم جهان یعنی روسیه و چین 

پکاره ای از  لیک، وجود دارد، نافعباشد و اشتراکاتی میان این دو کشور در اهداف و ممی

های راهبردی میان این دو وجود دارد. چین به د یل استراتژیک مهمی بکه شکدت تفاوت

های نظامی آمریککا در منکا   متتلکف نگران محاصره خود توس  آمریکا است و پایگاه

یژه کند. بکوا راف قلمرو خود را تهدیدی اساسی برای امنیت و منافع خویش ارزیابی می

حضور آمریکا در آسیای مرکری را متکالف بکا امنیکت نظکامی و منکافع اقتصکادی خکود 

کند با تقویت هرچه بیشتر سازمان شانگهای از آن بکه عنکوان داند، بنابر این تالش میمی

  .121:385اخوان کاظمی،) یک اهرم قدرت استفاده کند

ر اصکل امکری مثبکت برای چین حضور آمریکا برای سرکوب بنیادگرایکان اسکالمی د

برآورد شده است ولی تداوم حضور نظامی آمریکا در آسیای مرکری جنبکه مثبتکی دربکر 

ها که به شکدن نگکران امنیکت و آرامکش در اسکتان سکین کیانکگ هبکتند از ندارد. چینی

هکا ولکی آن سرکوب اسالم گرایان افرا ی در پرتو حضور مبتقیم آمریکا استقبار کردند،

روسیه ادامه حضکور آمریککا را بکا منکافع خکود در منطقکه در تعکارض  هم مانند رهبران
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های چین تالش آمریکا برای دستیابی به پایگاه هوایی در شکمار اند. بویژه برای مقامیافته

های که در دوران اتحاد شوروی محکل اسکتقرار تاسیبکات و تجهیکرات اقکدام قراقبتان،

دربر داشت. بنابر این چین و روسیه در برابر  های منفیبازتاب استراتژیک علیه چین بود،

بازسازی و تقویت سازمان شکانگهای را مکورد توجکه بیشکتر قکرار  سپتامبر، 11تحو ت 

  .(Rasizade,2002:50 دادند

ژان زانگژی، نردیکی روسیه و چین و کشورهای آسکیای مرککری در قالکن سکازمان 

داند ککه بکه ازن علیه ایا ت متحده میهمکاری شانگهای را به عنوان ابراری در ایجاد تو

همچنکین گالسکون و   .(Zhuangzhi,2004:11 نفع کشکورهای آسکیای مرککری اسکت

بر نقش ایا ت متحده در شکل گیری و توسکعه سکازمان شکانگهای تاکیکد  شایودینواف،

های دفاعی چکین بکا هکدف رسکیدن بکه گوید که سیاستسوبدآتار همچنین می کنند.می

وپلتیکی از راه گفت و گوی چندجانبه و همکاری است ککه بکا یکک جانبکه های ژئهدف

است که موازنه ای علیه نفوذ آمریکا  گرایی آمریکا مواجه است. در واقع پکن در پی این

 Gleason and) در منطقکککه از راه سکککازمان همککککاری شکککانگهای شککککل دهکککد

Shaihutdinov,2005:27). 

 

 سازمان ملل متحد .4-2

نظریککه موازنککه قککوا در عصککر پبککا جنککگ سککردر هژمونیککک، و در قالککن در چککارچوب 

هکا از های جهان گبتری همچون ملل متحکد، دولتبویژه سازمان ،المللیبینهای سازمان

 گیرندسازوکارهای متعددی به منظور توازن بتشی و چالش علیه قدرت هژمون بهره می

یا خکاص  های برر ها ویژه قدرتدر این بین پاره ای از سازوکار  .291:1387رضایی،)

 ها عبارتد از:باشد. این مکانیبممی

 

 حق وتو .4-2-1

دهنده، فکار  از نتیجکه شکمارش یأگیری نظر متالف یک یا چند ریأاگر در یک نظام ر

پس از تأسیس سازمان ملکل  وتو شده است. یأر گویندمی ،آرا، بتواند نتیجه را ملغی کند

زمان یعنی فرانبکه، آمریککا، انگلکیس، شکوروی، چکین ضکمن متحد پنج قدرت برتر آن 
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دلیکل اعطکای  عضویت دائم در شورای امنیت این سازمان، از ح  وتو برخوردار شکدند.

ح  وتو این بود ککه کشکورهای قدرتمنکد بتواننکد ضکمن حفک  سکلطه خکود در نظکام 

نکگ مکانع در ج درگیرشدنکشورهای جهان را از  ،الملل، به کمک این ح  انحصاریبین

ها هر چند این قدرت  .1394ذوالفقاری،) سازندالملل را محق  شده و صلح و امنیت بین

حضور کشورهای کوچک را در سازمان ملل پذیرفته بودند ولی اعتقاد داشتند بایبتی بکه 

ای برای تعادر ایجاد گکردد. بکا ایکن وصکف، وتکو یکا قاعکده اتفکاق رأی ای زمینهوسیله

، زیرا هیچ های برر  و کوچک بودنابرابری قدرت دولت کنندهوازنمتبرر  های قدرت

آنکان،  هایخواسکتهتوجهی به تضمینی وجود ندارد که کشورهای قدرتمند در صورت بی

گکردد تکا تکوازن باعکث می ایکنمایند. نهمانند سابقه تاریتی گذشته، اقدام به سرکشی ن

: 1386صکیادی،) برسکدممککن  های جهانی به حداقلهای مبلحانه بین قدرتکشمکش

12.  

دهد که این امکر مطالعه میران و چگونگی کاربرد ح  وتو در شورای امنیت نشان می

همواره متأثر از تحو ت رواب  و موازنه قدرت اعضاء دائم این شورا بوده است. بر ایکن 

اساس در دوره جنگ سرد با توجکه بکه تتاصکم و تضکاد اعضکاء دائکم در قالکن جهکان 

 بی و امکان و تمایل کمتر برای همکاری و مشورت این اعضاء در شکورای امنیکت،دوقط

توان شاهد استفاده وسیع آنان از ح  وتو در جلبکات علنکی شکورا بکود. ایکن نحکوه می

فکروکش ککردن  کاربرد ح  وتو پس از جنگ سرد با فروپاشی شوروی و نظام دوقطبکی،

یل بیشتر برای همکاری و مشکورت در امکان و تما متاصمات و تضادهای اعضای دائم،

ها و ادعاها نبکبت مماشات اعضا دائم در مقابل یکدیگر و وجود متالفت شورای امنیت،

نتبکت  به ح  وتو متحور شده و اثرات خود را به دو صکورت نمایکان سکاخته اسکت:

کاهش شدید تعداد وتوهای باز یا واقعی در جلبات علنی شورای امنیکت سکازمان ملکل 

های غیکر رسکمی شکورای دوم افرایش استفاده از وتوی پنهان عمدتاً در مشکورت متحد،

کشورهای دارنکده حک   آمارها حاکی از آن است که در  ور سالهای جنگ سرد، امنیت.

تکا  1992ها اند در حالیکه در  ور ساربار از این ح  استفاده نموده 237وتو در مجموع 

 است.بار ح  وتو گرارش شده  30فق   2012
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نظامی که روسیه و چین در اعمکار وتوهکای خکود  عالوه بر د یل و منافع اقتصادی،

دو دلیل اصلی بکرای اسکتفاده از وتکو توسک  ایکن کشکورها  اند،پس از جنگ سرد داشته

نتبت متالفت این دو کشور با یکجانبه گرایی غرب و بکه خصکوص  توان برشمرد:می

ای جلکوگیری از ورود شکورای امنیکت بکه حکوزه ایا ت متحده آمریکا و دوم تالش بکر

های روسکیه و چکین در ایکن داخلی و حقوق بشر کشورها به دلیل مالحظات و دغدغکه

به دلیکل ارککان ضکعیف  1971جمهوری چین تا سار   .103:1391موسی زاده،) هاحوزه

جنکگ قدرت و منافع اندک ناشی از آن، تنها یکبار از آن استفاده ککرد. در دو دهکه آخکر 

به علت ضعف ارکان قکدرت در مقایبکه بکا اعضکا دیگکر  سرد نیر جمهوری خل  چین،

شورای امنیت، تنها دو بار از وتو استفاده کرد. اما پس از جنگ سرد و با قکدرت گکرفتن 

سکار  21وتکو در عکرض  7چین به علت افرایش گبترده منافع این کشور، این تعداد به 

  .1387متقی،) افرایش یافته است

همانگونه که گفته شد پس از جنگ سرد اسکتفاده از وتکوی آشککار بکا ککاهش و در 

عوض تعداد وتوی پنهان افرایش یافته است. وتوی پنهان به معنای تهدید استفاده از وتو 

توس  اعضاء دائم شکورای امنیکت بکرای مبکدود ککردن تصکمیم در شوراسکت. از ایکن 

هکم یکاد « وتوی غیکر رسکمی»یا « توی جیبیو» ،«وتوی سری»سازوکار با عناوینی مانند 

های غیر رسمی پشت درهای ببته اعضاء دائم عمدتاً از وتوی پنهان در مشورت شود.می

 کننککککککککدو نککککککککه جلبککککککککات رسککککککککمی علنککککککککی اسککککککککتفاده می

(Nahory,2004:http://www.globalpolicy.org) به این خا ر هرگکر بکا ا مینکان .

ادها تنها به خا ر تهدید یک عضو دائم به استفاده توان دانبت که چه تعداد از پیشنهنمی

 اند.از وتوی خود، هرگر ارائه نشده

تنهکا بکه دو دلیکل  با علم به عدم امکان کبن آمار دقیک  از تعکداد وتوهکای پنهکان،

یککی اشکاره منکابع علمکی موجکود و  توان افرایش این نوع خاص از وتو را ادعا کرد:می

ای غیر رسمی پس از جنگ سرد. منکابع افکرایش وتکوی هدیگری افرایش تعداد مشورت

استفاده از وتو در پایان جنگ سرد کاهش قابل مالحظه ای  اند که او ً،پنهان حاکی از آن

 داشته است. به منظور حف  ظاهر و در همان زمان کنتکرر دسکتور ککار شکورای امنیکت،

 .(Pinkstaff,2011:28) افرایش قابل مالحظکه ای داشکته اسکت استفاده از وتوی پنهان،
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اند اما هنوز این اعضاء به صورت از وتو کمتر استفاده کرده 1990دوماً، پنج عضو دائم از 

 & Renner, French) شکککوندفراینکککده ای بکککه وتکککوی پنهکککان متوسکککل می

Assaourian:2005:10). ،ًوتکوی پنهکان عمکدتاً بکه وسکیله پکنج عضکو دائکم در  سوما

رود. درهای ببته و نه در جلبات علنی رسمی به کار مکیهای غیر رسمی پشت مشورت

شود اما پیگیری آن به خا ر محرمانه بکودنش ببکیار هرچند وتوی پنهان زیاد استفاده می

 .(Wirkola,2010:25) ستت است

البته احتیاط و مماشات در بین چهار عضکو دائکم شکورای امنیکت در برابکر یکجانبکه 

دو کشکور انگلبکتان و  باشکد.ی پنهان به یکک انکدازه نمیگرایی آمریکا و در کاربرد وتو

 بتا ر همراهی با ایا ت متحکده آمریککا بکه عنکوان ابرقکدرت، -بویژه انگلبتان-فرانبه

چکین و روسکیه پکس از جنکگ  اند.نببت به چین و روسیه کمتر مجبور به مماشات بوده

تا حد امکان از اخکتالف اند سرد به دلیل مقدورات کمتر و محذورات بیشتر تالش داشته

با غرب و بویژه ایا ت متحده دوری کرده و این موضوع را در عرصه استفاده از وتو نیکر 

اند از وتوی پنهان اسکتفاده کننکد ککه های اختالف سعی کردهو در موقعیت اند،نشان داده

ای تقابل و چالش کمتری را برانگیرد. همچنان که تجریه و تحلیل دقی  سکواب  در شکور

روسیه و چین دو کشوری هبتند که بیشتر از دیگر اعضاء بر وتوی  دهد،امنیت نشان می

  .126:1391موسی زاده،) اندپنهان تکیه داشته

گرایی آمریککا در سکازمان ملکل بعکد از جانبههایی از استفاده ح  و تو علیه یکمثار

 اند از:خورد که اهم آن عبارتجنگ سرد به چشم می

های درجکه ای از موازنکه نکرم قکدرت، نمونه2003مریکا به عراق در سار تهاجم آ -

صورت که در این زمکان اینجانبه آمریکا را ایجاد کرد. بهدوم در برابر مداخله نظامی یک

ائتالفی به رهبری فرانبه، انگلیس و روسیه ایجاد شد که متالف شدید اقدامات آمریککا 

های یادشده آمریکا را تهدید کردند که هرگونکه تبرای نقض حاکمیت کشورها بود. دول

ای از سازمان ملل را که اجازه استفاده از نیروی نظامی را بدهد، وتو خواهند کرد قطعنامه

(Paul,2005:64 . ،هکای اروپکایی تکالش سوئد و برخی از دولت در این ارتباط فرانبه

جنکگ پکیش دسکتانه  زمان ملکل،های نهکادی در سکانمودند تا با استفاده از قواعد و رویه

ایکا ت متحکده اغلکن توانبکته بکا بدسکت آوردن  آمریکا علیه عراق را به تأخیر اندازند.
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در  های نظامی و خکارجی خکود مشکروعیت دهکد.های شورای امنیت به سیاستقطعنامه

فرانبکه  که آمریکا در پی بدست آوردن چنین قطعنامه ای علیه عراق بکود 2002سپتامبر 

کرد که چنین قطعنامه ای را وتو خواهد کرد مگر آنککه واشکنگتن ابتکدا عکراق را  تهدید

 کنترر تبلیحاتی کند.

زمکانی ککه های صکادره بکر علیکه سکوریه توسک  روسکیه و چکین: وتوی قطعنامه -

های نمایندگان چین و روسیه در شورای امنیت در متالفت با قطعنامکه پیشکنهادی دست

بکار دیگکر مبکئله  منیت در مورد بحران سکوریه بکا  رفکت،کشورهای عربی به شورای ا

مواردی نظیر نظارت هوایی بر تحرککات ارتکش سکوریه، . استفاده از ح  وتو مطرح شد

از جملکه استقرار یک منطقه پرواز ممنوع، کنترر دریایی و ارائه کمک بکه متالفکان اسکد 

ا متالفت روسیه وچین روبکرو باشد. این امر بباشد مییمموارد اقدامات علیه این کشور 

همین جهت با وتوی قطعنامه پیشنهادی غکرب علیکه دولکت سکوریه در شکورای  شد، به

 خصکوص در غکرب ککردن اقکداماتامنیت سازمان ملل، به صورت جدی درصدد خنثی

مریککا بکر آبرای چین و روسیه جلوگیری از سلطه کامل  . از آنجایی کهاندآمده بر سوریه

، بنابراین اقدام خارج از چکارچوب سکازمان ملکل ابع نفتی آن اهمیت داردخاورمیانه و من

 امریکا با متالفت کشورهای عضو شورای امنیت روبرو شد.

 گری آمریکا دراستقالر ککوزوو از سکوی روسکیه وصرببکتان:جانبهمتالفت با یک -

کرد از  رح  آنجا آغاز شد که واشنگتن اعالم اختالفات آمریکا و روسیه درباره کوزوو از

گیری آمریکا با واککنش تنکد روسکیه همکراه کند، اما این جبههاستقالر کوزوو استقبار می

و هرگونکه  بودهخواهان برقراری ثبات در بالکان و صرببتان  . روسیه مدعی است کهشد

دنبار امکا بکهشود. المللی میخوردن نظم بینرهمتالشی در جهت استقالر کوزوو سبن ب

گرارش هیئت سازمان ملکل متحکد در  انبه آمریکا از استقالر کوزوو و ارائهجحمایت یک

اسکتناد  امور خارجه روسیه در وزارت .خواند قبورغیرقابلاین زمینه، مبکو این  رح را 

اجرای قطعنامه سازمان ملکل  در سازمان ملل اعالم کرد: شورای امنیت مأموریتنتایج   به

ر بحکران د واقکع، در .اسکت قبورغیرقابکلاز صرببتان  متحد درباره جدایی استان کوزوو

دنبار اسکتقالر ایکن اسکتان ککه بکه هبکتندآمریکا و در درجه بعد اتحادیه اروپکا  ،کوزوو

شدت متالف این رویه اسکت و در مقابل، دولت روسیه به بودهتبار از صرببتان آلبانیایی



64 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شماره   هشتمدوره 

شطططماره  چهطططار  

 پ اپی سی ا  

 1397 زمستان

 

رمورد اسکتقالر ککوزوو را وتکو گیری دکند که هرگونه تصمیمو به  ور مداوم تهدید می

  .12: 1386)صیادی، خواهدکرد

 

 اجماع .4-2-2

گیری یکک روش تصکمیماسکت. درواقکع  به معنی تواف  عمومی یا حس مشکترک اجماع

شککتر بیشککود. در ایککن روش، کککه در اثککر تفککاهم همگککانی ایجککاد می گروهککی اسککت

همه باید   ی دخالت کنندگیرصورت فعار در تصمیمبه  اندرکاران باید شرکت کننددست

بایکد کننده افراد شکرکت همه  همکاری کنند که به بهترین جواب مورد پبند گروه برسند

دو مورد از موارد اجمکاع در  .ح  ارائه، متالفت، وتو، و یا ببتن پیشنهاد را داشته باشند

 :از اندعبارت سازمان ملل

 ای ایرانزمینه برنامه هبتهگرایی غرب در جانبهمتالفت روسیه با فعالیت یک -

 9المللی علیه رژیم صهیونیبتی، مجمع عمومی سازمان ملل ترین اجماع بینتازهدر -

مجمکع  .های اشغالی، به تصوین رساندقطعنامه علیه این رژیم و اقدامات آن در سرزمین

اصکلی آن  مأموریکتعمومی سازمان ملل به درخواست کمیته چهکارم ایکن سکازمان ککه 

قطعنامه علیه رژیکم صهیونیبکتی بکه  9دادن به استعمار است، سیاسی ویژه و پایان مبائل

اقدامات این رژیم و نیر نقض حقکوق بشکر توسک  مقامکات  هاآنتصوین رساند که در 

المللکی بکر علیکه رژیکم اجمکاع بین. های اشغالی محکوم شده استاسرائیلی در سرزمین

 گرایانه آمریکا از این رژیم استهای حمایتصهیونیبتی، در حقیقت متالفت با سیاست

 

 زنیچانه .4-2-3

ها به جهت زنیحل و توافقات فیمابین است. ببیاری از چانهزنی به معنای یافتن راهچانه

زنی گیکرد. درواقکع هکدف از انجکام چانکهحل برای مبکائل مشکترک انجکام مییافتن راه

زنی هم سیمای منکاظره )ککه ای که چانهونهگهای سازش است. بهرساندن هرینهحداقلبه

شکدن بکر های مقابل است  و هم سیمای بازی )که هکدف غالنهدف متقاعدکردن  رف

گیرد. بنابراین عناصری چون ترغیکن، تهدیکد و قکور و  رف مقابل است  را به خود می
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رد  . از جملکه مکوا208: 1381اسکتار، شکود )راسکت،زنی بکه ککار بکرده میقرار در چانه

 توان اشاره نمود:زنی در چارچوب موازنه نرم به موارد ذیل میچانه

مریککا و چکین در آتقابکل  :ای ایکرانزنی چین با آمریکا درباره مبکئله هبکتهچانه -

نشکان از  ایکران، ایهبکته، بکه ویکژه در مبکئله المللیبینموضوعات متتلف در مبائل 

ل قکدرت آمریککا اسکتراتژی مقاومکت را در پکن ابتدا در مقاباستراتژی چانه زنی است. 

هایی مثکل اتحادهکای پیش گرفت. ایجاد توازن در مقابل قدرت آمریکا از جمله سیاسکت

بکا  حاضر،، درحاردر راستای این استراتژی صورت گرفت ضعیف در مقابل قدرت برتر،

ر بکه استراتژی این کشو های چین،ماندن برخی از عناصر مقاومت در سیاستوجود باقی

امکا . شکل وسیعی از ایجاد توازن به سمت پیروی از قدرت برتر تغییر شککل داده اسکت

های محکدود بکرای مهکار این تغییر استراتژی باعث نشد چکین در جبکتجوی اسکتراتژی

چکین از  کردن.و حائکل ایجکاد تعهکد هایی مثل چانه زنی،قدرت آمریکا نباشد. استراتژی

. هکدف از ایکن کنکدمیزنی کن بکا آمریککا چانکهو حکومکتبینداز  ری  استراتژی تفرقه

باشکد. منکافع گکروه می تکأمینهای آمریککا در راسکتای استراتژی کبن سود از سیاست

زمکانی و  1998عنوان مثار در  ور مذاکرات حباس سازمان تجارت جهانی در سکار به

ن را به پکذیرش عضو شورای کار بود سعی داشت دولت کلینتو که چین به همراه آمریکا

هکا منبکع دیگکری از ای که مورد نظر پکن بود متقاعد کند. تهدید به قطع همکاریمعامله

در شکورای امنیکت ککاربرد خواهکد داشکت.  باشد، این مورد قطعاًزنی برای چین میچانه

المللکی قکدرت بین مؤسبکاتحضور آمریکا در  محدودکردنچین همچنین سعی دارد با 

.  رفداری چین از تصوین شورای امنیت تنها به ایکن دلیکل نیبکت ککه برتر را مقید کند

چین عضو دایمی شورای امنیت است و این امر فرصت بیشتری را در اختیار چکین قکرار 

قکدرت آمریککا در  محدودشدنکند، بلکه  زنی استفادهدهد تا در مقابل آمریکا از چانهمی

 .باشکدتقویکت شکورای امنیکت می چارچوب سازمان ملل از اهداف چین در حمایکت از

زنی، ایجکاد قدرت آمریککا از  ریک  چانکه محدودکردنبه تالش برای  همچنین هاچینی

چین از موقعیت خکود در شکورای امنیکت ای که گونهدهند بهمیکردن ادامه تعهد و حائل

  .http.aftabnews.ir) کندمیبرای مهار آمریکا استفاده 
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نویس قطعنامه تحریمی و تنبیهکی سکوریه در ببت به پیشزنی مبکو و پکن نچانه -

گذاشکتن مایندگان مبکو و پکن در شورای امنیت با دستشورای امنیت سازمان ملل: ن

های برتر در شکورای نویس توانبتند با دیگر قدرتزنی نببت به مفاد دیگر پیشو چانه

 .امنیت به تواف  برسند

های هبکته ای ایکران گیری در باره فعالیتتصمیمها در سازمان ملل برای زنیچانه -

 اش.ایآمیر هبتههای صلحآمریکا برای فشارآوردن به ایران برای توقف فعالیت

 

 مذاکره .4-2-4

های نهادی و ککارکرد استفاده از ظرفیت المللیبینهای منظور از مذاکره در قالن سازمان

و توسل به ابرارهکای مبکالمت  المللیینبدیپلماتیک اینگونه نهادها جهت حل اختالفات 

باشکد. در حملکه آمیر بجای ابرارهای قهریه در قالکن فصکور ششکم و هفکتم منشکور می

قطعنامه جدیدی به تصوین برساند که مجکوز ، آمریکا توانبت 2003آمریکا به عراق در 

و بکه  نویبکی تهیکهمریکا و انگلکیس پیشآدست آورد. به این منظور حمله به عراق را به

 سازمان ملکل شورای امنیت سازمان ملل ارائه کردند. اما دیگر اعضای دائم شورای امنیت

روسیه، چین و فرانبه معتقد بودند که ضرورتی برای کاربرد زور وجود نکدارد  من جمله

تکوان عکراق را بکه همککاری بکا و با مذاکره و اعمار فشکارهای سیاسکی و اقتصکادی می

  .22: 1383)توسل نائینی، دار نمودبازرسان سازمان ملل وا

 

 دیپلماسی چندجانبه .4-2-5

گرایی بکا های همککاری و چندجانبکهویژگی اصلی دیپلماسی سازنده آن است که زمینکه

اثکر گرایی آمریککا را بیجانبهای انجام پذیرد که مشروعیت یکگونهالمللی بهنهادهای بین

یپلماسکی فشکار از سکوی آمریککا را از  ریک  سازد. دیپلماسی تعاملی الگوی مبتنی بر د

نماید. بنابراین در برابر تهدید ککه مبتنکی بکر دیپلماسکی فشکار گرایی کنترر میچندجانبه

گرایی بککا الگککوی مبتنککی بککر تککوان از  ریکک  دیپلماسککی سککازنده و چندجانبککهاسککت می

روسکیه و چکین های انجام شده توس  آلمان، متالفت گرایی هژمون مقابله کرد.جانبهیک

شود بلککه بایکد آن گرایی آمریکا محبوب میجانبهعنوان نمادی در مقابله با یکتنها بهنه

آمیر و مطلوبیکت بتشکیدن بکه الگوهکای دیپلماتیکک بکه جکای را نشانه فرآیندهای صلح
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ای از سکودمندی تکوان نشکانههای نظامی و استراتژیک دانبت. چنین روندی را مینشانه

تواند منافع ملی کشورها را با یکدیگر یپلماتیک دانبت. دیپلماسی همواره میرفتارهای د

تعدیل نماید. اگر آمریکا تالش دارد از  ری  همکاری بکا کشکورهای اروپکایی، چکین و 

تکوان در فضکای سیاسکی های جدیدتری دست یابکد، علکت آن را میروسیه به مطلوبیت

جانبکه شککل گرفتکه اسکت. آمیر یکنتجدیدی دانبت که در مقابله بکا اقکدامات خشکو

توان زیربنای نیل بکه تفکاهم و همککاری بکازیگرانی ترتین دیپلماسی سازنده را میاینبه

از  ری   ی ورکلهای استراتژیک متفاوت هبتند. بهدانبت که دارای اهداف و مطلوبیت

مشکارکت در شود که تمایلی به دیپلماسی سازنده زمینه همکاری با کشورهایی فراهم می

 .همشهری  روزنامه :1390)متقی، ندارند آمیرخشونت یندهایفرآ

 

 

 اتحادیه اروپا .4-3

موازنه نرم به صورت دوفاکتو  برخی معتقدند با شکل گیری همگرایی اقتصادی در اروپا،

نقش امنیتی اتحادیکه اروپکا بکه عنکوان ضکد موازنکه  1991آغاز شده است و پس از سار 

 امنیتی اروپا شکل گرفتکه اسکت-آمریکا در چارچوب سیاست دفاعی گرایی علیه رهبری

(Oswald,2006;145)،های برر  اتحادیکه اروپکا از دنبالکه برخی قدرت . به زبان دیگر

اند و بعضی صاحن نظران مانند پوزن معتقدنکد ایکن روی از ایا ت متحده ناراضی شده

 باشککدحادیککه اروپککا میموضککوع، فلبککفه وجککودی اصککلی سیاسککت دفککاعی و امنیتککی ات

(Posen,2004:17)های دیگکری را نیکر در های اروپکایی اقکدام. عالوه بکر ایکن قکدرت

 اند.در دستور کار خود قرار داده چارچوب ایجاد موازنه نرم در برابر آمریکا،

اند موقعیت خود را در قالن روابک  جدیکدی بکا کشورهای اروپایی توانبته در واقع،

ی کنند. بدیهی است که آنان تمایل چندانی بکه پکذیرش الگکوی رفتکار آمریکا سازمان ده

آمریکا ندارند و شرای  موجود به گونه ای است که چنین کشورهایی قادر خواهند بود تا 

 گوید:در این زمینه آیکنبری می توازن را از درون اتحادیه اروپا ایفا نمایند.

های ضکعیف مقاومکت ککرده و پس از جنگ سرد کشکور المللیبیندر توزیع قدرت 

هکای نماینکد... هرگکاه دولتسعی در ایجاد برابری در مقابله با کشکورهای اسکتیالجو می



68 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شماره   هشتمدوره 

شطططماره  چهطططار  

 پ اپی سی ا  

 1397 زمستان

 

کوشند تکا از راه مثل اروپا  می) مثل آمریکا  کشورهای درجه دوم) نیرومندی ظهور کنند

تشکیل اتحادیه با دیگر کشورهای ضعیف یک سپر حمایتی برای خکود ایجکاد نماینکد... 

چنکین  کننکد.ها از سوی کشورهای ضعیف مورد احتکرام بکوده و احبکاس امنیکت مینآ

نمایند که دارای قکدرت کشورهایی در شرایطی علیه قدرت سیطره جو ایجاد اتحادیه می

دفاعی یا بازدارنده کافی جهت منصرف کردن دشکمنان از آغکاز حملکه از سکوی کشکور 

  36:1382آیکنبری،) سیطره جو باشند

، کشککورهای اروپککایی موافکک  از سککرگیری 2003ان مثککار در قضککیه عککراق بککه عنککو

از نظر ایکن  های موجود در این کشور بودند.های سازمان ملل در ارتباط با سالحبازرسی

های کشتار جمعی احتمکالی بایکد کشورها، مداخله نظامی برای ا مینان از تترین سالح

ر واقع این اقدام نیر باید تحت نظارت و با به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته شود. د

میران سنجش کنش موازنه گرایانکه  مجوز رسمی شورای امنیت سازمان ملل انجام پذیرد.

های آن توان در ارتباط با چگونگی متوازن سکازی سیاسکتیا سیطره جویی آمریکا را می

ه گرایکی ایکن کشور با شورای امنیت دانبت. بطور کلی، شورای امنیکت، نمکاد چندجانبک

  .14:1387ترابی،) شودهای برر  در کنترر سیاست بین الملل محبوب میقدرت

 

 گیرینتیجه

گرایی در مقابکل در عصر بعد از جنگ سکرد نمکادی از چندجانبکه المللیبینهای سازمان

از این نظر در عصکر موازنکه نکرم ایکن  گردند.قطبی تلقی میگرایی در نظام تکجانبهیک

شود که به وسیله آن کشورهای درجه دوم نظام در پی عنوان ابراری دیده میها بهسازمان

ایجاد موازنه در برابر قدرت هژمون آمریکا هبتند. در نتیجه بعد از جنگ سرد مقابلکه بکا 

 المللی اسکت از  ریک ای و بینزننده توازن قدرت منطقهگرایی آمریکا که برهمجانبهیک

گیکرد بلککه اسکتفاده از ابرارهکای راری زمان جنکگ صکورت نمیافابرار نظامی و ستت

دیپلماسی گیرانداختن یا تقویت  های ژئوپلتیکی،آمیر و نرم مثل ایجاد محدودیتمبالمت

باشکد. سکه بیشکتر مرسکوم می المللیبینهای اقتصادی به انحاء گوناگون از جمله سازمان

سازمان شانگهای  سازمان ملل متحد،سازمان مهم و عمده عرصه سیاست بین الملل یعنی 

هایی هبتند که نقکش عمکده ای در نظکام و اتحادیه اروپا از جمله تاثیرگذارترین سازمان
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سکازمان ملکل متحکد بواسکطه عضکویت  انکد.موازنه قوای نرم پبا جنگ سرد ایفکا نموده

فرانبکه و  چکین، روسکیه،) چهارکشور درجکه دوم نظکام بکین الملکل و دارای حک  وتکو

سازمان شانگهای بواسطه عضویت دو کشور روسیه و چین و اتحادیکه اروپکا  گلبتان ،ان

بواسطه عضویت اعضای قدرتمند اروپایی بویژه فرانبه و آلمان در  ور سالهای پکس از 

از نقش متفاوت و فرگشت کارکردی نبکبت بکه  جنگ سرد و تحور مفهومی توازن قوا،

بکه اسکتثنای سکازمان  ها،عنا ککه اینگونکه سکازماندوران ماقبل خود برخوردارند. به این م

های نظکام دوقطبکی از در عصر رقابت شانگهای، که محصور دوران پباجنگ سرد است،

های موضکوعی یکا انجام کارکردهای آرمانی خود دورمانده یا ناتوان بودند. مگر در حوزه

در  لیکک، داشکتند.های زمانی که دو قطن قدرت نظام برسر مبائل تواف  یا اجماع دوره

دوره پس از جنگ سرد، با عنایت به تحور مفهومی قدرت و شکاف حاصکله میکان رأس 

هکا کاسکته و های توازن  لبی سکتت دولتهای درجه دوم، از کنشنظام و سایر قدرت

 در این اسکتحاله مفهکومی و عملکی قکدرت، ابرارهای عمدتاً نرم جایگرین گردیده است.

هایی که کشورهای درجکه دوم نظکام عضکو بویژه آن دسته سازمان المللیبینهای سازمان

هبتند از کارکرد توازن بتشی نرم افراری در برابر قدرت هژمون برخوردارند. استفاده از 

استفاده از شیوه اجماع و افرایش قدرت نهادی  ها،مذاکره در محی  این سازمان ح  وتو،

های رم افراری توازن  لبی در محکی  سکازمانهای نبه تعبیر سوزان استرنج از زمره کنش

ایکا ت متحکده  همین بس که المللیبینهای در اهمیت نقش سازمان باشد.می المللیبین

بکرای  المللکیبینحتی در مقام هژمون، همواره در تالش بوده اسکت تکا از نهادهکای  نیر،

 د.های رفتاری بهره ببرفشارآوردن به رقبای خود به مثابه محدودیت

 

 منابع

، ترجمکه عظکیم 21تنها ابرقدرت: هژمرونی امریکرا در قررن  . 1382) .جکان آیکنبری،

 .پور، تهران: ابرار معاصرفضلی

انتشکارات  تهران: ترجمه حبین فرهودی، ،سیاست جهان .(1344) .ارگانبکی، ای.ف.ک

 بنگاه.
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