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خارجیامكانپتیرددود.بد ینمنظدورابتد ا
نقشقومیتدرسیاسدتخدارجیرئالیسدتی
بررسددیمددیدددودودرادامددهبددانقدد آن
چارچوببن


تحلیلی«موازنهفراگیر»عر ه

میگردد .


 -1از واقعگراييی كسسيیب بيه
سوی موازنه قوای فراگیر
رئالیستهابدهرغد تندوعدید گاههداو

مبنا رفتارسیاستم ارانوطراحانسیاست طبقهبن ها متع د،برسهمبنا تحلیلدی
خارجیبودهتابرا رسی نبهامنیدتملدی م تركدرتبیینو عیتوعملكدرددولدت
درجهانآدوبزدهکنونی،راهبردبازدارند ه درعرصهآناردیکورقابتینظامبدینالملدل
مثثر دراختیاردولتقدراردهند .پروا د  اتها نظردارند (:اسدمیتوبیلدی ،1382،
استکهسیاستخارجیرئالیسدتینقدشو ص )340
تأثیرچن انیبرا قومیتبدهمثابدهمت یدر 
.1دولددتگرایددی:1دناسدداییدولددتبدده
مثثربررفتاردولتهادرمحیطخارجیقائل عنوانبازیگراصلیودارا حاکمیتمطلقده
نیسددت.امدداامددروزهبدداوجودتدد اوممنطدد  داخلی؛ 
رئالیسد د واصدددولآنازجملدددهآنارددددیو

.2اصدددلبقدددا:2تدددالیبدددرا حهدد 

دولددتگرایددی،دسددتکد درمندداطقیمانن د  موجودیتوتأمینامنیتبههررویوابداار
خاورمیاندده،قومیددتبددهمت یددر مددثثربددر ممكنوموجود؛ 
ترتیباتامنیتمنطقها وسیاستخدارجی
دولتهاب لد هاست.باعنایتبهوروداین
  194عنصددرج ی د بددهمحددیطامنیتددیک ددورها،

1.Statism
2.Surviveal

.3خودیار :3تالیبرا تأمینامنیدت است.اگرچهرئالیسدتهداعوامدلدرسدط 
ناامنیسایربازیگرانمنجردودوبهتنگنایدا بدرو عوامددلبددینالمللددیاسددت.
معما امنیت4بینجام  .

(Brown,

)1995, p.519

واقددعگرایددیامددروزهمحددوربسددیار از

بحدد هددا معاصددردربددارهسیاسددتهددا  مبناییکهتنگنایامعضلامنیتازطری آن
بهصورتبیثبداتومدوقتیاسدتکده

بح پویداییرابدامنتقد انخدویشبدهراه حتی
ان اختنددد ومكاتدددبم تلهدددیدرمیدددان رهبددرانسیاسدددیبددهگونددها اختیدددار 
واقعگریانبهوجودآم هاسدتکدههدریدک برمیگاینند .رئالیسدتهدا سداختار هد 



بینالمللیدرتئور وعملاست.واقعگرایان حلمیدود،برقرار موازنهقوامیداندولدت



بهنظررئالیستهدا اولیدهسدازوکدار
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خودب وناتكدا بدهدیگدران،حتدیاگدربده حكومتیرادرنظرمیگیرن ،اماتأکید آنهدا

پیرامددونتئددور هددا م تلهددیدرمددورد تأکی دارن کهدرنظامخودیار ،حتدیاگدر
واقعگراییبح میکنن .اینبح وج لها سیاستآگاهانهبرا تقویتموازنهقواوجدود
باعدد ددد هاسدداتی خددویذو ،مهدداهی  ن ادتهباد ،بهصدورتخودکدارعمدالاایدن
پاالیشد ها رادرموردواقعگرایدیمعاصدر موازنهبهمنصهظهدورمدیرسد (.اسدمیتو

بیلی ،1382،ص )349

ارائهنماین  .

دیگرنكتهمه تحلیلدیرئالیسدتیایدن

رئالیس یاواقعگرایییکرهیافتکلدی

درسیاستها بینالمللیاست.رئالیس یک اسددتکددهاساسددااتددأمینامنیددتدرنظددام
تئور واح نیست،بلكهتئور ها م تلهی خودیار وآنارددیکتنهداازطرید تدالی
پیرامدددونواقدددعگرایدددیدرسیاسدددتهدددا  مستمربرتقویتقد رتبدهویدههتوانمند
بینالمللیوجوددارد 




نظامیامكانپتیراست.درنظریهها موازنده
5

امابهطورکلیرئالیستهابراینباورن  وبازدارندد گی«همپددایگی یعنددیبرابددر 
کهجنبههاییازنظامبینالمللدی-بدهویدهه قابلیتها نظامق رتها رقیب»مههدومی
توزیعق رتیاموازنهقوادرمیانک دورها -کلی

بهدمارمیآی (.دوئرتدی،1372،ص

مهدد تددرینعوامددلوالگوهددا اساسددیدر  )55
سیاستها بینالمللدیوسیاسدتخدارجی
3.Self-help
4.Security Dilemma
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5.Parity

برخددیازرئالیسددتهددامانن د «اسددتهن اعتناییبهنقشمت یدرقومیدتدرسیاسدت
والت»برمههومهمداادومكمدلموازندهقدوا بینالمللوسیاستخارجیک ورهاوامنیت
موازنهفراگیر:چارچوبیتحلیلیبرا تبییننقشوتأثیرقومیتبرسیاستخارجی 

یعنی«موازنهته ی »6تأکید  دارند .ته ید  منطقها وبینالمللوامنیتملدیک دورها
عبارتاسدتازترکیبدیازقد رتتهداجمی ن ارد :
دولددت،تددواننظددامی،نادیكددیج رافیدداییو

 -برقرار توازنازطری ابداارنظدامی،

نیاتتجاوزکارانهاحتمالی.پ صرفدادتن تقویدددتتدددوانبازدارند د گی،م دددارکتدر
ق رتمه نیستوسایرعواملنیامهد اند  .اتحادیههداوپیمدانهدا دویداچند جانبده
منظوراوایناستکهآنچهدرروابطمیدانو نظامیمحورمتمرکااست .
دولتهداحدایااهمیدتاسدت،صدرفااقد رت

 -مناط پیرامونی-کهبهد تدرگیر

چددالشهددا قددومیهسددتن -بددهمثابدده

نظددامیهددریددکنبددودهوبردادددتآنهددااز
یك یگربهعنوانته ی نیدااهمیدتفدراوان سیست ها تابع7تحتنهدوذسداختارنظدام
دارد.دولتهادربرابرآندستهازدولتهایی بینالمللتلقیمیدون .محیطباز ،قواعد 
دستبهموازنهمیزنن کدهته ید

فدور  بدداز وجایگدداه،بددازیگرانمنطقددها کددامال

نسبتبهموجودیدتیدامندافعآنهداباددن  .متاثرازساختارنظامبینالمللیبودهوطبعداا
(م یرزاده،1382،ص )135

نقشآفرینیگروهها قومیومت یرقومیدت


درهمینزمینهمایكلبراونکهتحلیدل بهعنوانورود آدوبسازبره زنند هنظد 
منطقها رابرنمیتاب  .

رابطه«معضل]معما [امنیتوچالشقدو 
بددهویددههدردورانپدد ازجنددسسددرد

ایننظریهدولتمحوربودهوباتأکید 

-

دولتهادرعرصدهنظدام
میپردازدوقومیترابهعنوانکانونته ید  براصالتومحوریت 
امنیتیک ورها آسیایی،افریقاییواروپدا  بینالمللوخردهها سیست ها منطقدها 
درقیمیدان کهممكناستابعدادخدارجی نق یبرا سایربازیگرانازجملهگروههدا 
ه داددتهبادد ودولدتهدا دیگدردرآن قومیقائلنیست .
م اخلهکنن

(Brown, 1993).

-بددهدلیددلتأکی د بددراصددلحاکمیددت

همانگونهکهازمق ماتگهتهدد هبدر مطلقهدولتدرمحد ودهسدرزمینیخدودو
ایجادتهكیکمیانعرصهها سیاستداخلی

میآی ،موازنهقوا کالسیکبدهدالیدلزیدر
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6.Balance of threat

7.Sub- system

وسیاستخارجی،مالحظاتامنیتیداخلدی

جاناتانفوک باانجامتحقیقیمید انی

چالشدرسراسردنیابهایدننتیجدهرسدی ه

معددادالتقدد رتدرعرصددههددا داخلددی ،منازعاتقومیمتهبیداخلیمدیبادد کده
پتانسیلمنطقها وبینالمللیدد نوبدروز

منطقها وبینالمللیواردد .ایدنفرآیند 
بهنوبهخودمههومبن

ج ی



سرآغازایجادتحوالتیبدودکدهدرخداللآن ک سابقهمواجهبودهو 275اقلیتقدومیدر
مت یرقومیتبهتد ری ازحاددیهبدهمدتن حالستیاراداملمیدود.تأکی فوک بده



دولتهامو وعیتپی انمیکن  .

امددافروپادددینظددامدوقطبددیوپایددان کهدمارگروهها قومیدرحالچالشهداو
دورانجنددسسددرددردددروعدهدده ،1990منازعهدردهه1990باروند روبدهردد 
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ک ورهامانن تنوعقومیوفق انیكپارچگی وگددردآور آمددارواطالعدداتمربددو 327
جمیعتیوپیام ها آنبرسیاستخدارجی اقلیتقومیدرحالستیابادارا پتانسدیل

ازموازنهقوا زمینهدخالدتسدایربدازیگرانراداددتهاند .

رابههمراهداددتکدهدرپدیمدوردتجایده
تحلیلقرارمدیگیدرد.بدرایدناسدا ابتد ا

)(Fox, 2004

یكددیازخصددلتهددا منازعدداتقددومی

عواملزمینهساز کهموجبد هقومگرایی داخلیم رناینبودهکهعموماا بدهآوارگدی
وقومیددتدردسددتورکددارسیاسددتخددارجی جمعیتیانبوهمنجردد هاند .ایدنجمعیدت
دولتهاقرارگیرد،بررسیخواه د  .


انبوهآوارهبهناچاربهک ورها دیگربهویهه
ممالدکهد جدوارپندداهمدیبرند .ایددنمددو 

 -2بین المللی شيدن منازايا

آوارگانسیاستداخلیوخارجیدولتهدا 

قومی ،مذهبی ،داخلی

میابانراتحدتتدأثیرقدرارمدیدهند .آنهدا
دیاز

میتوانن باعد رادیكدالیاهدد نب

منازعاتداخلیبهویههمنازعاتقدومی،
متهبیبهنحدو فرآیند ها درحدالتبد یل جمعیتدولتمیاباندون کهباآنهاقرابدت
د نبدهمو دوعاتبدینالمللدیهسدتن .از
زمانپایانجنسسرد،منازعاتداخلیسه 
بی ددتر ازمنازعدداتجهددانیرابددهخددود
اختصاصدادهاست.بسیار ازاینمنازعدات
داخلیبهنوبهخوددكلبینالمللیبهخدود
گرفتهان


(Sarkess, 2003).

قومیومتهبیدارن .درعرصهخدارجینیدا
روابطک ورمیابانآوارگانبادولدتمسدبب
رمیگیدرد.
آوارگیتحتال عاعاینمسئلهقرا 
)(Fox, 2004

پایانجنسسردموجبرهداییمنداط 
ازچنبرهالااماتوتحمیالتنظامدوقطبدی
د د وبددهاسددتقاللعمددلبی ددترمندداط و

 197

قدد رتهدددا منطقدددها انجامیدد .اصدددوالا ابرق رتامنیتخودرادربرابدردولدتهدا 
قد د رتهدددا منطقدددها درنبدددودرقابدددت رقیبوابستهبدهقطدبدیگدرحهد کنند ،
موازنهفراگیر:چارچوبیتحلیلیبرا تبییننقشوتأثیرقومیتبرسیاستخارجی 

ابرق رتهافضدا مدانوربی دتر دارند .در مواجهباخال امنیتید هان کهمدیبایسدت
دهه،1990ه ابرق رتتنهایعنیآمریكداو بددهگونددها دیگددرآنراجبددرانکنند .ایددن
ه سایرق رتها بارگمانن چین،روسیه تنگنا امنیتیزمانیبی ترجلوهمیکن که
واروپارغبتچن انیبدهم اخلدهدرمسدایل دولتبدهددرحیکدهقدبالاآمد ،درعرصده
امنیتددیخددار دورن دداننمددیدادندد ودر داخلینیامواجهباچالشها داخلیبهویهه
صورتالاامواجبارنیدادامندهدخالدتآنهدا ازناحیهاقلیتها قومی،متهبی(مستقلیا
مح ودمیمان

(Buzan&Waver, 2003, p.3) .

ازبینرفتنالاامداتنظدامدوقطبدیو

وابستهوموردحمایتق رتخارجی)بادن  .
درایددندددرایطکددهبددهدلیددلددد ت

آزاد عملق رتهدا منطقدها ،بدهجدا  تعار اتمنطقها وتضادها آددتیناپدتیر،
ترتیبدداتدسددتور وتحمیددلد د هسدداختار امكددانحصددولامنیددتازطرید پددیجددویی
جهانیکهمنازعاتمنطقها رابهجنسها  دکتریناتحادوائتالفنیاکمترامكدانپدتیر
نیابتی 8میاندولتها اقمار وابستهبههر گردیدد هودرنتیجددهدولددتبددهرفتارهددا 
یددکازدوقطددبب د لکددردهبددود.خصددلتی دیگر رو میآورن کهمدیتواند درقالدب
دیگر میب

ی کهبرخاسدتهازاقتضدائات «نظریهموازنهفراگیر»تجایهوتحلیلدود .

درونمنطقها بود .

منازعاتروبهرد منطقها کهبیثباتی
ج

درمحیطامنیتیجهانپ ازجندس

سردایجادکردهان  ،ری هدرعواملمتع د 
دارن کهازمهد تدرینآندانمدیبایسدتبده

 -3نظريه موازنه فراگیر و تحلیل
تأثیر متغیر قومیت بر سیاسيت
خارجی
واژه«موازنهفراگیر»9برا ن ستینبدار


ملددیگرایددیقددومیرادیكددالادددارهکددرد .توسط«استیوندیوید »تحلیلگدرآمریكدایی
(ادنای ر،1385،ص )4
سیاستبینالمللومسایلجهانسومبهکار
درمقالددها بدداعنددوان«تبیددین

درنتیجددهدولددتهدداییکددهدرگتدددته رفددت.و 
میتوانستن ازطری وابستگیبهیكدیازدو ه تراز درجهانسوم»درسال،1991این
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8.Proxy War

9.Omni Balancing

مههومرابرا تو ی معادلهق رتوامنیدت

 قدد رتهددا منطقددها ازسدداختارنظددام

باو عیتباثباتک ورها غربدیدارد-بده بینالمللیاست،ب ینمعناکهرفتاردولتهدا
مله ازاقتضائاتوپویشها خاصمنداط 

کاربرد .

رئالیسددتیاسددتکددهدولددتهددادرو ددعیت ت د ی منازعدداتمنطقددها ،موجددبآزاد 
متناسببادرایطمنطقها میدود .

جا ته ی اتفرعیوثانویهتمرکاوتدالی
بی تر میکنن .دیوی فرآین غیدرطبیعدی

دیوی درکتدابدیگدر کدهدرهمدین

ت ددكیلدولددت–ملددتدرجهددانسددومرا سالمنت رنمدود ،نظریدهموازندهفراگیدررا



آناردیبردفعته ی اتاولیهواولویتداربده عملدولتوالاامآنهدابدهانجدامرفتارهدایی



مهرو هدیوی برمبندا همدانمنطد  اسددت.بددهویددههفروپادددینظددامدوقطبددیو
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درک ورها جهانسومی-کهتهاوتج

مهرو ددهدیگددر،وجددوداسددتقاللعمددل

موجددبدددكلگیددر مرزهددا مصددنوعی ،درحوبسطبی تر دارد.و دراثرج ید 
بیثباتیداخلیدولدتهداوتد اوماختالفدات خودادارهکردکهموازندهفراگیدربدهادارك
آنانباهمسایگان انمیدان  .

تصددمی گیددرانومقامدداتدولددتازماهیددت

بهنظردیوی ،مههدوم «آنارددی»مدورد ته ید اتمتوجددهامنیددتنظدداموحاکمیددت
ادارهنوواقدعگرایدانیمانند والتدا،ندهتنهدا تأکی د دارد.آنددان،عمومداابددراسددا وجددود
محیطخارجیعملک ورها جهانسومرا ته ی اتداخلیوخارجیوبدهویدههپیوند 
تو ی میده ،بلكهناظربهو دعیتداخدل ایندوسط ازته ی تصمی گیر میکنن .
اینگونهک ورهانیاهست.

(www.people

).fos.harvard.edu/arhive/dav1.pdf 2006

درصورتفق انم دروعیتنظدامحداک یدا
مواجهددهآنبددابحددرانم ددروعیت،امنیددت

دیوی دولتها جهانسومرادرگیربدا حاکمانجایگاینامنیتنظداممدیددود.در
ازناحیهبیثبداتیوعد م ایددنحالددتچنددینرهبرانددیبددرا حهدد 

ته ی اتیدوالیه10
انسدددجاماجتمددداعیدردرونوچدددالشبدددا ق رتدان،درعرصهسیاستخارجیرفتار 
دولددتهددا رقیددبدرعرصددهمنطقددها و درپیشمیگیرن کهمعطدوفبدهاسدتحكام

المللیمیدان


بین

(David, 1991, p.193).

حكومددتآندداندرداخددلاسددت،ولددوآنكدده
مالحظات مربدو بدهمندافعوامنیدتملدی
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10.Multiple Threat

ک ددوردردرازمدد تنادیدد هگرفتددهدددود .دولتها جهدانسدومیدرراسدتا ایجداد
توازنمیانچالشها داخلیوخارجیوبدا

)(David, 1991, p.16
موازنهفراگیر:چارچوبیتحلیلیبرا تبییننقشوتأثیرقومیتبرسیاستخارجی 

درهمینزمینهدیوید دریدکمطالعده درنظرگرفتنفرصتهاوته ی ها موجدود
مورد بهبررسیسیاستها جمهور هدا  درایندومحیطاعمالمدیکنند .

(David,

تازهاسدتقاللیافتدهددورو سداب درقالدب )1991, pp.233-256اعمددالایددنسیاسددت
نظریددهموازنددهفراگیددرپرداخددت.دیویدد در نادیازطرزتلقیوادراكرهبرانازمحدیط
بررسیسیاستخارجیازبكستانوگستری پیرامدددونوپویددداییتحدددوالتمحیطدددیو
روابطامنیتیآنباآمریكاکهپد ازحادثده ته ی اتوفرصتهاییاستکهازناحیدهآن
11سپتامبررو داد،بهایننتیجهرسی که بدرک دورمرتدبمدیددود.
مقاماتتادكن اینسیاسدترابدرا مقابلده
بااسالمگرایدانافراطدی«جبهدهالتحریدر»در

(Nonneeman,

)2005, p.10

یكیدیگرازاصولت ری کنن هموازنده

پیشگرفتهان .اینهمكار درابت اوجهت فراگیرکهدیوی دربیانتهاوتآنباتئدور 
سرکوب«جبههالتحریدر»بدهسدودحكومدت ق رتوموازنهقواسنتیذکرمیکند ،نداظر
«اسالمکری اف»بود،امدادرادامدهاسدتمرار برسط ته ی اتداخلیک دورهاوقابلیدت
اینروابطبهدكلگیر جریانغدربگرایدی تأثیرگدتار ایدنقبیدلک دورهابدرتدوازن
انجامی کهثباتسیاسیدرازبكسدتانرابده جهددانیقدد رتم دیباددد .بددهنظددردیویدد 
چددالشک ددی ومسددئلهاحتمددالوقددوع ک ورها  عیف،امكانتأثیرگتار برتوازن
انقالبها م ملینرادامدنزد .دمنایدن جهددانیق د رتران ارن د .
کهروابطسنتیتاددكن ،مسدكونیداتحدت
تأثیر روابطتادكن -واددینگتن بدهتیرگدی

(David, 1991,

)p.253

امااینادعادرموردق رتها متوسدط

گراییدد .همددینامددرعیندداادرمددوردروابددط یعنددیبددازیگراناصددلیخددردهنظددامهددا 
گرجسددتانبدداآمریكدداپ د از11سددپتامبر منطقها صاد نیست.چنانچهخواه آمد ،
2001ص

مدیکند .

)2004, pp.325-363

(Miller&Toritsyn,

قدد رتهددا متوسددطدرراسددتا تددأمین
مالحظاتامنیتخوددرمنطقهمیکودن از


بهاینترتیبموازنهفراگیررامدیتدوان سددلطهیددکق د رتجهددانییدداهددرق د رت
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گونددها ازسیاسددتخددارجیدانسددتکدده منطقها رقیبممانعتبهعملآورند .ایدن


دولتهانسبتبهنهوذپتیر حوزهنهودددان ویههکهفروپادیترتیباتامنیتیبرسداخته
11
ا افهکدردن «فراگیدر » بدهمههدوم متهبیدرمنداط م تلدفجهدانبدهویدهه
12
«موازنددهگددر » دردورهزیددرسدثالرفددتن بالكان،قهقازوخاورمیانهچالشهداییایجداد

همینمبنا،امكانینظر بدرا تج ید 
نظردرموازنهقدوا کالسدیکبداتوجدهبده
درایطخاصمناط دردورانپ ازجندس
سردرافدراه مدیآوردکدهبداتوجدهبدهآن
دیوی مثلههها داخلیوخارجیوفرصتها
وته ی ها محیطداخلوخار رادرکندار
میآوردوسیاسدتخدارجیدولدتهدا 
ه  



کن

(David, 1991, p73).



مبانیرهیافتواقعگرایاندهطدیدهده 1990کردهکهعالوهبربدیثبداتیداخلدی،امنیدت
توسددطدیوی د ب د انمعناسددتکددهو ایددن
منطقددها درروابددطدولددتهددابددایكدد یگر
مهروضواقعگرایانهراکهموازنهگر بهمثابه
تحتال دعاعقدرارگیرند .ربدطایدنچدالش
تالیدولتهادرمقابلدهبداته ید خدارجی
ج ی بامهروضرئالیستها سدنتییعندی
میپتیرد(David, 1991, p72).
است ،
معما امنیتوتالیدولتهدابدرا حهد 
ته یدد محتمددلخددارجی،دریددافتیاز
قیمتناامنیسایردولتها

امنیتخودولوبه
ته ی اتنادرهبرانحاک ایجادمیکن کده
موجددبددد کددهدرسددط منطقددها و
برهماناسا پاس یبهته ی اتمیدهن .
بینالمللی،چالشها قومیبیشازگتددته
اینمهروضکمکمیکن تاموازنهگدر ]بدا
صب هامنیتیبیابن ودردستورکارسیاسدت
تأکیدد بددرموازنددهنیروهددا نظددامی[بدده
خارجیدولتهاقرارگیرن (Posen, 2003).

موازنهگر رفتار13درروابطمیاندولتسیر
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حساسیتفراوانبهخر میدهن  .

وافاایشتنشها قومی-

دورانجنسسرد

تئور موازنهفراگیربدهتد ری توسدط
تحلیلگددرانامددوربددینالمللددیبددرا بررسددی
مسایلجهانسومبهویههخاورمیانهبدهکدار
گرفتهد هاستدرخاللمطالعداتمدورد 
انجامگرفته ،ایننظریهتكاملبی تر یافت
وسایرکاردناسانبراسا یافتههدا خدود
برغنا مههومیآنافاودن  .
«رابددرتالسددن»ازجملددهتحلیلگددران
مسدایلخاورمیانددهاسددتکدهنظریددهموازندده

جهانسومیراتجایهوتحلیلمدیکند .بده فراگیددررابددرا دددناختسیاسددتخددارجی
11.Omni
12.Balancing
13.Balancing behavior

ک ورها منطقهباتأکی برایرانوترکیهبه
کارگرفدت.و اددارهمدیکند کدهتئدور 
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میگرایانده14ویدا
موازنهفراگیربرخالفتئور ها قد رتبدر بهات اذسیاستهدا حدا 
آناستکهک ورها جهانسومصفآرایی اتحددادبدداق د رتهددا بددارگ15رادرپددیش
موازنهفراگیر:چارچوبیتحلیلیبرا تبییننقشوتأثیرقومیتبرسیاستخارجی 

وگروهبن

میگیرن

خودرابراسا دركودریافت

خویشازایندی قرارمیدهند کدهچگونده

(Nonneman, 2005, p14).

همچنینانودیرواناحت امیوریموند 

مددیتوانن د بددهنحددوبهتددر خوددددانرااز هینبدددویدرتحلیدددلسیاسدددتخدددارجی
ته ی اتیفرارو حه وحراستکنن  .

دولتها خاورمیانهاست اللمدیکنند کده

امانكتدها دررابطدهبدانظریدهموازنده ق رتها متوسطمنطقدها عمدالادرصد د
فراگیرکدهدرنوددتارالسدنو دوحبهتدر  ایجددادموازنددهفراگیددرهسددتن .منظددوراز
مییاب ،ایناستکهک ورها جهدانسدوم قد رتهدا متوسدطمنطقدها ،ک ددورهایی
مددیکودددن بددهجددا آنكددهخددودراقبددال هستن کدهدرنظدامجهدانیدرمراتدبدوم
«آناردی»جهانیحه کنن ،این«آناردی» ق رتجدا دارند ،امدادرنظداممنطقدها 
رادرجا دیگر ایجادکنند .و سیاسدت بازیگراناصلیان .اینق رتهامیتوانند بده
ایدرانوترکیدهدرخصددوصمسدئلهکددرددر حك دادتنحوزهها نهوذوتواناییاعمدال
خاورمیانهرانمونها ازتدالیبدرا انتقدال ق رت،جهتبرقرار توازنقواعملنمودهو
چالشها مبتالبدهایدنک دورهابدهسدایر باتكیهبرقابلیتبازدارن گی،رهبر خوددر
مناط میدان  .

منطقهرااعمالکنند .نكتدهقابدلتوجدهدر

«گردنانمن»یكدیدیگدراز تحلیلگراندی خصددوصرابطددهق د رتهددا منطقددها بددا
استکهبراسا نظریدهموازندهفراگیدربده ق رتها بارگفرامنطقها تمایلوتدوان
تحلیلمسایلخاورمیانهپرداختدهاسدت.بده آنهابرا دستیابیبهاباارهاییجهتمقابلده
نظددرو موازنددهفراگیددرعمومددااسیاسددتی بامناو د نازناحیهق رتهدا بدارگو
ات اذددد هازسددو دولددتهددا بددارگو احیاندداته ی د نظددامیازسددو آندداناسددت.
بازیگراناصلیمنطقها استکهدسدتکد  ق رتها متوسطمنطقها قادرن ازمناو 
درمقابلهباته ی اتمحیطپیرامونی،بد ون د نوم اخلهنظدامیازسدو قد رتهدا 
اتكا بهق رتفرامنطقها امكانعملدارن  .بارگدرامانبادن ،زیدراایدنقد رتهدا 
دولتها کوچکترو عیفترمناط ناچدار بددارگممكددناسددتدرمقابددلرقیبددانبدده
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14.Clientalism
15.Bandwaggoning

حمایتازآنهانیازپی اکنن .طبعاا قابلیت دخالترقیبانرابدهفرصدتامنیتدیجهدت
کهچندینامكدانیرادراختیدارقد رتهدا  ،1380ص  )33-34
طقها قرارمیده  .
من 

تحلیلازسیاستخارجیدولتها 

این

سوریه ،والسدندرمدوردترکیدهمعتقد بده براسا آنها،کاربستنظریهموازندهفراگیدر
منطقها هستن کهسیاستموازنهفراگیررا وجنبهعملیاتیوکاربرد بی تر مییاب  :
بددهویددههدرخصددوصمسددئلهکددردبددهکددار

.1موردن ستبروجدودگسسدتهدا 

گرفتهان .زیرامسئلهکرد منآنكهمدرتبط هویتی،فق انانسجاماجتماعیو عفکلی



قددشآفرینددیآنهددادرقالددبقدد رتهددا  درموردسیاستخارجیایندولتهاعینیت

ن



هینبویواحت امیدرخصوصایرانو خاورمیانهحاو دونكتهمه دیگرهستکه
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نادیازاعمالسیاستموازندهفراگیدراسدت م ولسداز رقبداتبد یلنمایند (.السدن،

بدداانس دجاماجتمدداعیداخلددیویكپددارچگی فرآین دولت-ملتساز 16درجهدانسدوم
سرزمینیآنهامدیددود،موجبداتگسدتری ادددارهداردکددهبازماندد هدوراناسددتعمارو
نهودمنطقها ودسدتیا بدهابداار جهدت امپریالیس است.برهمیناسا دولتهدا 
اعمالف اربررقیبانمنطقدها ومقابلدهبدا جهددانسددومفاقد ویهگددیدولددتدرنظریدده
ته ی اتنادیازرسوخونهدوذقد رتهدا  رئالیس سنتییعنیرسوخناپتیر وهویدت
بارگدرمنطقدهرافدراه مدیآورد(.السدن ،ملیمنسج هستن  .
،1380ص )134

بنابرایناستحكامویكپدارچگیدولدت-

حساسیتدولدتهدا یاددد هازآنرو ملتدرمنداطقیمانند خاورمیاندهازسدو 
وجهمضاعهیداردکهحوزهنهوذآنانبهویهه جریانها عمیقی-کهری هدربهرهبردار 
درمناط کردن ینبهمنطقها نهوذپتیراز ودخالتها گستردهخدارجیدارد-دچدار
ناحیهدخالتبازیگرانم تلدفتبد یلدد ه چالشمدیددود.دفدعایدنته ید داخلدی،
است.لتاب یهیبهنظرمیرس کدهآنداندر اولویددتمهد سیاسددتخددارجیدولددتهددا 
راستا تب یلته ی بهفرصتمیکودن بدا مبتالبهچنینبحرانیاست.درچنینمواقعی
بهرهگیدر واعمدالنهدوذوتأثیرگدتار بدر ممكناستکهدولتمابوردرص دهمكار 
مسئلهکدردازطرید ایجدادموازندهفراگیدر ،بادولدتهداییبرآید کدهدرمعدرضته ید 
ته ی امنیتینادیازالحا گرایدیکدرد و
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16. Nation - State Building

م ابهقرارگرفتهان (.هینبدویواحت دامی،
،1382ص )44

منپتیریفر دیهفدو باید گهدت
تلهی مههومالحا گرایدیبداموازندهفراگیدر

موازنهفراگیر:چارچوبیتحلیلیبرا تبییننقشوتأثیرقومیتبرسیاستخارجی 

مواجههباچالشداخلدیهویدتخدواهی عددالوهبددرآنكددهابعددادووجددوهبی ددتر از

قددومیوتحریكدداتملددیگرایددیازجملدده سیاسددتخددارجیدولددتهددا خاورمیانددهرا
مه ترینموارد استکهمدیتواند مبندا  تو ی میده  ،محیطامنیتمنطقهوبستر
گ ودنبابهمكار درسیاستخدارجیبدا تكوینواجرا اینسیاستهارانیامعرفیو
ک ورها منطقهوق رتهدا فرامنطقدها  بازدناسددیمددیکندد کددهدرادامددهبددهآن
میپردازی  .

دود(.هینبویواحت امی،1382،ص )37
.2مورددوم،تلهی نظریهموازنهفراگیر
بامههوم«الحا گرایی»17است.هینبدویو
احت ددامیاختصدداراابددهایددنمو ددوعاددداره
میکنن کهدولتها خاورمیانهبدرا مهدار
چالشها هویتیومقابلهبا دعفانسدجام
اجتماعیداخلی ،منهمكار بادولتها 
خارجیوبافرافكنیوص وربحرانبهخار ،
بهطرحددعارها رادیكدالوالحدا گرایانده
مبتنددیبددرطددرحادعاهددا سددرزمینیعلیدده
دولددتهددا هدد جددواروتأکیدد بددرالحددا 

ب شهاییازسرزمینها ک ورها مجداور
بهخاكخودمیپردازن .ازاینمنظدرهد ف
ن بگددانحدداک ازطددرحدددعارها الحددا 
گرایانه،تقویتمبانیق رتدردرونک ورو

جلبم ارکتوبسی سیاسیمدردماسدت.
(هینبویواحت امی،1382،ص )37

 -4دياسييرورا ،الحييا گرايييی و
موازنه فراگیر
الحا گراییمأخوذازواژهایتالیایی18بده
معنیاعادهن


هوع مالحا اجاا یککل

بهه پیوستهاست.درمطالعاتسیاسیاین
واژهداللتبرج ایییکسدرزمینیداگدروه
قومی-متهبیازخاستگاهاصلیایداردکه
بنددابروجددودتمددایالتالحددا گرایاندده،بدده
سلسلها ازاق اماتگروهیسیاسیوحتدی
نظامیبرا الحا واتصا ایناجاا جد ااز
یك یگرمیانجام .ایناق اماتالحا گرایانده
ممكددناسددتازجانددبدولددتمسددتقردر
سددرزمیناصددلیمددوردحمایددتقددرارگیددرد.
چنانچهدولتایتالیادراواخدرقدرنندوزده 
سیاسددتفددو رادرقبددالالحددا ایدداالت
ایتالیدداییزبددانتحددتحاکمیددتامپراتددور 
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17.Irredentism

18.Irredenta

اتریشدرپیشگرفت.درنیمهن ستقدرن مقی خار اعمدالمدیکند .نموندهبدارزآن
الحا گرایانها درموردمنطقهآلمانن دینی ازاستقاللپیون گستردهباارامندهدیاسدپورا
چكسلواکی]ساب [بدهاجدرادرآورد.همدین کهدرآمریكا،فرانسده،لبندان،ایدرانوسدایر
ارمنسددتاننسددبتبددهناحیددهارمن دین ددین )2004, p.104ایدنامدرمدیتواند روابدطبدا
آذربایجددداندردهددده1990مطدددرحکدددرد .مربوطهراتحتال عاعقرارده وبدهعندوان
)(Miltion, 2004, p.103

ابداار درراسدتا تأثیرگدتار یدابرقددرار 

درهردومورداخیرتالیایندولتهدا موازنهباآندولتمورداستهادهقرارگیرد .
برا برقرار توازنقواباک ورها رقیببدا



قددرهبدداککوهسددتانی»واقددعدرجمهددور  ک ددورها میابدداناقلیددتقددومی،مددتهبی
« 



ردسیاسددتهددا  ک ورهاپراکن هاند ایجدادنمدود

ادعددارامددیتددواندرمددو

(Miltion,
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بیسدددت آلمددداننددداز سیاسدددتهدددا  دیاسپورا ارامنهاست.دولتارمنستان،پ 

الحا گراییری هدردیوهرفتارجوامدع

یاگروهها قومیمدتهبیداردکدهبدهطدور

بهرهگیر ازتمایالتالحدا گرایاندهموجدود
قابلتوجهاست .

پیوستهدرطولمرزها ک ورپراکن هاند و

 -1-4دياسرورا

موجبدامدنزدنبدهمنازعداتمنطقدها و

دیاسپوراحاصلجابدهجداییسدرزمینی
میدداندولددتهدداومهدداجرتهددا گسددترده
فرامرز استکهبنابه رورتها سیاسی،
اقتصدداد واعمددالمحدد ودیتهددا بددرا 
گروهها قومیومتهبیصورتمیگیرد.در
ایدددنحالدددتمعمدددوالاپیوند د هاوتعلقدددات
اقلیتها قومی،متهبیمهاجربداسدرزمین
اصلیهمچنانپابرجامدیماند .چنانچدهآن
گروهیقومییامتهبیبتواند درتمدامییدا
ب

یازسرزمینموردادعا،دولتیت دكیل

ده ،دولتمابور،سیاستهدا حمدایتیدر
مورددیاسدپورایداکلتندیهدا مهاجرن دین

چالشمیاندویاچن ک دورمدیددون .در
نتیجه،دولدتهدادرگیدرمنازعداتمدرز بدا
یك یگرمیدون ویدابدهواسدطهحمایدتاز
جوامعوگروهها قومی،متهبیهمسدوددر
ک وررقیبدرامور داخلییكد یگردخالدت
میکنن (.هینبویواحت امی،1382،ص )29

ایناق اممیتوان موجبت د ی تدنش
تامرزمواجههنظامیمیاندولتهاگردد.بده
عنواننمونهاحت دامیوهینبدویمعتق ند 
قبایلکردکدهدرحاددیهمدرز ک دورها 
ترکیه،عرا ،ایرانوسوریهزن گیمیکنند ،
ایندولتهارادربرابرزنجیدرهجندبشهداو
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فعالیتها الحا گرایاندهونیداناسیونالیسد  رویكردامنیتمحورکهدرسرلوحدهاعمدال
ایددنسیاسددتهدداقددراردارد،ایددنتطدداب و

کدرد آسدیبپددتیرمدیکنند ،وبدرا ایددن
موازنهفراگیر:چارچوبیتحلیلیبرا تبییننقشوتأثیرقومیتبرسیاستخارجی 

دولددتهددادددرایطیرافددراه مددیکنن د کدده همانن

کردها ساکندولترقیببر آندولدت  -2-4نقد نظريه

ب ددورانن .همچنددیندولددتهددا مابددور
میکودن قبلازاستهادهحریفازتمدایالت
الحا گرایانهقومیموجود،پیشدستیکنند 
وبددادخالددتدرحددوزهحریددفوحمایددتاز
کردها آنک ور،ته ی موجودرابرفرصت
ب لنمودهوآنرادرگیربحرانقومیداخلی
نماین (.هینبویواحت امی،1382،ص )29
ب ینترتیبپ ی هالحا گرایدیمعدرف
محیط عملیاتیسیاستدرخاورمیاندهاسدت
کهدرآنت اخلعرصهها سیاستداخلیو
خددارجیازیددکسددووترکیددبفرصددتهدداو
ته ی اتدرایندوعرصهبهچ

میخورد.

وجودگرایشها الحا گرایانهکرد  ،دمن
آنكهته ی امنیتیبرا ایران،سوریه،ترکیه
وعرا بهدمارمیآی .درعینحالفرصتی
نیاهستکهدرخاللایندولتمیکوددن 
منمقابلهبداگدرایشهدا الحدا گرایانده،
ته ی آنرامتوجهرقبا خودنماین .اعمال
چنینسیاست-کهازسو دولتها مابور
دردورهها م تلفدربرابررقبای انبهکار
گرفتهد ه-وجدهدیگدر ازموازندهقدوا 
 206

نمیده  .
رابی ترن ا 

فراگیرران انمیده .مالحظداتامنیتدیو

بااینپرسشمدیتدوانبدهنقد نظریده
موازنهفراگیرپرداخدتکدهوجدهتمدایاایدن
نظریهازآنچهدرقالبمطالعداتاسدتراتهیک
مانن کتاب«استراته بارگ»(،نودتهجدان
کالینا)،کهدرآنبرلداومتد وینراهبدردو
انجددامرفتارهدداییمتناسددبومبتنددیبددر
آسیبپدتیر هدا خدود وحریدف تأکید 

میگردد،چیست؟اینهمانچارچوبیاسدت
کهبرمبنا آندرم یریتاستراتهیک،م ل
موسومبدهSWOTیدامربدعآسدیبپدتیر ،
نقطهقوت،فرصتوته ی ،ت وینمیدود .
ن ستدرپاسخبای گهدتآنچدهمدورد
ادارهاستراتهیستهااز«سانتداو»دردوران
باستانگرفتهتاکالینادراواخرقدرنبیسدت 
بوده،عم تاا معطوفبهحوزهنظامیومبتنی
بردركسنتیامنیتبودهوسایرعرصههارا
کمترم نظرقراردادهاست.اماموازنهفراگیر
مبتنیبرمههومبن

ج ی ازامنیتاستو

حوزهها م تلدفسیاسدی،اجتمداعیرادر
برمیگیردوصرفاابرته ی اتنظامیمتمرکا
نیست .

دوماینكددهدرمطالعدداتاسددتراتهیکو کهمالحظداتامنیتدیک دورهاراصدرفاابده
کهبرسیاستخارجیدولتهدابده

دولتهاهستن .درحالیکهموازنهفراگیردر عواملیرا
عرصها مو دوعیتمدییابد کدهبدازیگران ویددههدرخاورمیانددهمددثثرهسددتن ،نادیدد ه
قومی،متهبیفعالهسدتن .بدرایدناسدا 



میگیرد .

غیردولتیفراملیوفروملیازجملهگروهها 
گازیورسكیهمچندینبدااددارهبدهاثدر

داخلنهیکآسیبپتیر کهیدکته ید از متوسددطدرنظدداممنطقددها رسددوخپددتیرو
سو بازیگر باعینیت،اه افورویهدا  مطالعهمورد آنهادرمدوردایدرانوسدوریه
م

اظهارمیداردکهسیاسدتخدارجیایدران]و



الحا گراییوتجایهطلبییکگروهقومیدر هینبددویواحت ددامیدرمددوردقد رتهددا 

دادتهمیدود .
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مدد یریتاسددتراتهیکملددی،بددازیگراصددلی ته ی اتداخلیفرومیکاه وسایرحدوزهو

سوم،موازنهفراگیدربدرارتبدا متقابدل ترکیه[ بهنوبدهخدودازو دعیت ]ورفتدارو
عرصهها داخلیوخارجیوتالیوآمیداه سیاسددتهددا [دولددتهدداییمانن د آمریكددا،
فرصتهاوته ی اتتأکید وتمرکدا ویدهه اسددراییلوعددرا نیدداتددأثیرپتیرفتددهکدده
مددیبایسددتدرچددارچوببندد

داردکهدرمطالعداتاسدتراتهیکدسدتکد 
ب ینح م اه هنمیدود .

ومطالعدده

کاربرد براسل م لموازنهفراگیدرلحدا 

ماركگازیورسكیدرنق م تصرکتاب
السنوبدهکدارگیر الگدو موازندهفراگیدر

دود(Gasiorowski, 1999, p.45).

درارزیابینهاییازم لموازنهفراگیربا

توسطو دربررسینقدش مسدئله کدرددر استهادهازتعبیرگازیورسكیمدیتدوانگهدت
سیاستخارجیایدرانوترکیدهبدهدرسدتی کهایننظریهبنابرخاستگاهرئالیسدتیخدود،
سوباواقعگرایانکهدربحرانها قدومی

ادارهمیکن کدهنمدیتدوانهمدهسیاسدت ه 
قایلبهنقشآفرینیبرتردولدتهسدتن ودر

خارجیایندوک وردرخصوصمسئلهکرد
رابهته ید اتداخلدیآنهداودركرهبدران عینحدالکدارکردمت یدرقومیدترانادید ه
تهرانوآنكاراازچدالشهدا داخلدیتقلیدل نمیگیرن ،میتوان مبناییبرا بررسینقش
داد(Gasiorowski, 1999, p.44).

انتقددادو ازالسددنمددیتواند نقد
چارچوببن

وجایگاهمت یرقومیدتدرسیاسدتخدارجی
از ک ورهابهویههدرخاورمیانهازجملدهایدران

برنقشآفرینیدولتدر

مههومیموازندهفراگیدربادد  بهدستده .تأکی 

 207

خاورمیانهمدورد تأکید  اغلدب تحلیلگدران از
جملهلینورمارتین،ریمون هینبویونانمن
موازنهفراگیر:چارچوبیتحلیلیبرا تبییننقشوتأثیرقومیتبرسیاستخارجی 

قراردارد .

 -5فرجام
اینكهیکک ورامنیتملیخدودرادر
سیاستخارجیوجهدتگیدر بدینالمللدی

هتعریفمیکن ،ه برا دولتمدردانو

امادرعینحالبای گهتموازنهفراگیر چگون
بااینقی قابلیدتتطبید بهتدربداسیاسدت هدد بددرا دان ددگاهیانهمددوارهمو ددوعی
خارجیدولتها خارومیانهازجملهایرانرا مناق هبرانگیابداقیماند هاسدت(.مدارتین،
پی امیکن کهبتوان مالحظاتامنیتیایدن ،1382ص )33
دولتهاوته ی هاوفرصتها مبتالبهرادر

پیچی د گیوتحددولدرمحددیطامنیت دی

پهنها وسیعتربردمرد.اینمالحظاتلاوماا مندداطقیمانندد خاورمیاندده،تنددوعوتعدد د
بددهچددالشهددا داخلددیمنحصددرومح د ود بدددازیگرانازقد د رتهدددا فرامنطقدددها و
نیستن .باتوجهبهنظامرسوخپتیرمنطقها 
منطقها گرفتهتاگروههدا فروملدی مانند 

خاورمیانهوحضوروتأثیرگتار مجموعدها 

گروهقومیکردبرددوار ددناختمو دوع

ازقدد رتهددا منطقددها وفرامنطقددها ،
میافاای .درگتدتهاینامكانوجدودداددت

مددیبایسددتمالحظدداتامنیتددیدولددتهددا  کهبهقدوللیندورمدارتین،یدکدان دمن و
خاورمیانهرادرابعادداخلیوخدارجیونیدا مت ص رئالیستدرمسایلدیپلماتیک،بده
عرصهتالقیایندوحوزهبردمردوبراسا  ایندكلبهترینتوصیهجهتدسدتیابیبده
آنبهتبیینسیاستخدارجیایدنک دورها امنیتملیراعر هکن ":تالیبرا برابر 
پرداخت .
نظددامیودسددتیابیبددهتددوازننظددامی.ایددن
19
ایددنتأکی د بددرته ی د اتخددارجی و توصیهبرا نیلبهامنیتبهمههومگستری

نسبت
سنجیوترکیببن آنباع متعادل مثثرراهبردها بازدارن گیبدود(".مدارتین،

ونیددابددیثبدداتیهددا سیاسددیاجتمدداعیدر ،1382ص )35
یددداجندددسهدددا داخلدددی21در

داخدددل20
البته سیاستهدی یدکازدولدتهدا 
پهوهشهدا کداربرد اخیدر روا بی دتر  خاورمیاندددهبدددرمبندددا چندددینمنطقدددی
یافتهاست .
سادهسازانهوتکمت یر قابلتبییننیست.

هرچن منط رئالیسدتیبازدارند گیواصدل
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19.External threats
20.Socio Political Instability - SPI
21.Civil War

دولتمحور درفضا آنارددیکخاورمیانده


همچنانباقیاست،اماباپایدانجندسسدرد ،م اخلهگراییوتعمی آنبهمصادی م تلف
کارآم

ساب برخوردارنیستوهد ایندک

روالندامو ،وزیرخارجهوقتفرانسده

درایدددنبدددارهگهدددت":نقدددکدکتدددرین

ایرانوسایردولتهادرص دایجادتوازنبدا

زنهفراگیردر داخلیک ورها،امروزاینامید رابدهوجدود
مت یرقومیتدرقالبنظریهموا 
سیاسددتخددارجیوامنیتددیایددرانوسددایر دخالتدرموردها م ابهآنواولازهمده
دولتهامص ا وکاربردمییاب  .


کُردهافراه کن .تحتته ید تحدری هدا 

فر داا«مسددئلهکددرد»بنددابددردددواه  اقتصاد بینالمللی(بودکه)عرا سرانجامبا



چنددینو ددعیتیمههددومبندد

آوردکهجامعهبینالملل،اباارهاییبدرا 


می
ددد هودر



انعطافناپتیرودیرینِعد مدخالدتدرامدور

استهادهازابااردیگر هستن .بهرهگیدر از
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مت یرق رتموازنهب شنظدامیازانتهداعو قراردادن  .

تاری ی،دارا اینپتانسیلهستکدهچهدار حضدورنیروهددا محداف ملدلمتحد بددرا 
ک وردمالخاورمیانه،والبتهکمترازهمده حهاظتازکُردهاموافقدتکدرد( ".جاللدیو
ایران،راه دچارچالشها داخلینمدودهو لیپست،1382،ص )224
ه د آنهددارادرمقابلددهبددام اخلددهخددارجی
آسیبپتیرسازد(Chaliand, 1993).


بهاینترتیبوبراسا نظریدهموازنده
فراگیر،میتوانگهدت تد اوموت د ی ایدن

میتوانمسئلهکُردرابدهگوندها دیگدر رون بداتوجدهبدهچدالشبرخدیک دورها 
بینالمللید نمسئلهکرد خاورمیانددهمانن د سددوریهوایددرانبددانظددام
داه مثالآورد .
بهویههاز1991/1370بهبع وددكلگیدر  بددینالملددلونیدداههمددونیآمریكددابددرآنو

احتمالبهرهگیر ایداالتمتحد هازمسدئله

و عیتیکهبرا ن ستینبار،بحرانداخلی
نالمللدیومو دوع کُردبرا دخالتدرحدوزهامنیدتداخلدیو
یکک وربهپ ی ها بی 
م اخلهگراییخدارجیبد لگردید ،فداکتور خددارجیایددندوک ددور،بددیشازپددیشبددر
مهمیدرتحلیلسیاستخارجیچهارک ور سیاسددتخددارجیوامنیتددیآنهددادرقبددال
یادد هدراینمو وعاست.ک ورها غربی تحدددوالتمنددداط کُردن دددینخاورمیانددده
بحددراندددمالعددرا در1991رامحمددل تأثیرگتارخواه بود .
مناسددبیبددرا گسددتران نحیطددهمههددومی

همچنیننظریهموازنهفراگیر،بهمااین
نكتهرامیآموزدکهحساسیتچهدارک دور
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ایران،ترکیه،عرا وسوریهبهمسئلهکُدردو جلوگیر ازدخالتوبهرهگیر قد رتهدا 
توجهبهتأثیرآنبرانسجاماجتماعیداخلی ،رقیددبازتنوعدداتقددومیوپددیشدسددتیبددر
موازنهفراگیر:چارچوبیتحلیلیبرا تبییننقشوتأثیرقومیتبرسیاستخارجی 

حریهاندراینعرصهوامیدارد.استمرارایدن

فراواقعگرایاندهوفراتدرازادراکداتسدنتیاز

ته یدد ونددداامنیبدددودهوگویدددا اعمدددال و عیتازسهدههاخیروت

جنسسردوورودبدازیگرانج ید ،درسدو 

سیاستهدا(ولدوبدهگوندها سد تافاارانده)

گونها استکهبهتعبیر"مداركبراولدی" دادندولتها بهات اذسیاستهدا منطبد 
به 

تالیبرا محد ودکدردنآثدارپ ید ههدا  باالگو موازنهگرایاندهخدالیازتدأثیرنبدوده
خارجیوبینالمللیبدرانسدجاماجتمداعیو است.سیاسدتخدارجیموازندهگرایانده ایدن

توانامنیتمحورومعطوفبده

هویتنظامحاک ازطرید تلهید سیاسدت ک ورها 
رامی
اعلی22بدامقولدهامنیدتاجتمداعی23اسدت .ته ی اتِ متوجهانسجاماجتماعیوتمامیدت
)(Aydiniey&Rosenau, 2005

سددرزمینیدانسددتکددهدرادامددهم دیتوان د 

فهدد دقیدد کلیددتسیاسددتخددارجی ته ی اتم ابهیرامتوجهحریهانمنطقها 
ک ورها جهانسومبدهویدههخاورمیاندهدر خودبنمای  .
پرتوتحلیدلمحدیطامنیتدیپیرامدونیایدن



امكانپتیراسدت؛جداییکدهامنیدت منابع فارسی
ک ورها 
کاالییکمیاببهددمارمدیآید .ک دورها 

منطقهعالوهبرآنكهالگو پی یننظدامیو

 .1اسمیت،استیو وجانبیلیسن(،)1382جهدانیدد ن
سیاسددت،1 ،ترجم دهابوالقاسدد راهچمن دی،تهددران:
موسسهفرهنگیمطالعاتوتحقیقاتابرارمعاصر .

س تافاارمحورپی ینتحقد امنیدترااز

 .2ادنای ر ،کریک،)1385(،امنیتوراهبدرددرجهدان

کددارافتددادهمددیبینند ،بددهطددورهمامددانبددا

معاصر،ترجمهاکبرعسگر ،تهران:مطالعاتراهبرد  .

چددالشهددا مددامنوپردددمارم ددروعیت،


 .3السن،رابرت،)1380(،مسدئلهکُدردوروابدطایدرانو
ترکیه،ترجمهابراهی یونسی،تهران:پانیت .

دكنن گیاقتصاد ،جد اییطلبدیقدومیو

 .4جاللدددی،ریتددداو ملیپسدددت(،پددداییا،)1382

بحددرانم ددارکتسیاسددیمواجددههسددتن .

چ ان از برت كلها سیاسیومنازعاتندهاد و

)(Aydiniey&Rosenau, 2005, p.38همدین
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ی آنپد از

قومی،فصلنامهراهبرد،ی .29

 .5دوئرتیوفالتاگراف،)1372(،نظریههدا متعدارضدر

امردولدتهدارابدهات داذسیاسدتخدارجی

یر داطیدبووحید 
روابطبینالملل،1 ،ترجمهعل 

موازنددهگرایاندده،انتقددالبحددرانبددهبیددرون،


بارگی،تهران:قوم  .

22.High politics
23.societal Security
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