
 

 

 

 

 

 

 

 
 

موازنه فراگیر: چارچوبی تحلیلی برای تبیین 

 نقش و تأثیر قومیت بر سیاست خارجی
 *پناه دكتر جعفر حق

 چکیده
المللوسیاستخارجیباتأکید گراییبهعنوانرهیافتمسلطبرمطالعاتروابطبینگراییونوواقعواقع

هدا قدومیبدرقائلبهنقشوتأثیرقومیتوگروهالملل،گراییوغلبهعنصرساختاربرنظامبینبردولت
هانیست.درحالیکهباپایدانجندسسدرد،دداه گسدتریتأثیرگدتار مت یدرسیاستخارجیدولت

هسدتی .نوددتارحا دربدات دری ویدههخاورمیاندهههدا تدابع،بدقومیتبرترتیباتامنیتدیسیسدت 
رابهعندوانموازنهفراگیر"لاینرون روبهرد ،نظریهکالسیکدرتحلیدیناکارآمد  تبیینرئالیستد

ویدههدرههدا،بدها قدومیبدرسیاسدتخدارجیدولدتالگو مناسببرا تو ی تأثیرقومیتوگروه
نمای .خاورمیانهعر همی

 واژگان كلیدی
رمیانهها قومی،خاوگرایی،موازنهقوا،موازنهفراگیر،سیاستخارجی،قومیت،گروهواقع

                                      
 Email: hagpanah2000@yahoo.comاستادیارومعاونپهوه یپهوه ك همطالعاتراهبرد *

17/05/88تاریخپتیری:31/03/88تاریخارسال:
 193-211صص /  1388 زمستان/  53فصلنامه راهبرد / سال هجدهم / شماره
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 مقدمه
بدددرا یدددکدان دددمن ومت صددد »

رئالیسدددتدرمسدددایلسیاسدددتخدددارجی،

ترینتوصیهجهتدسدتیابیبدهامنیدتمه 

ملیعبارتاستاز:تالیبرا برتر نظامی

ودستیابیبهتوازننظامی.اینتوصیهبدرا 

مدثثررسی نبهامنیتبدهمههدومگسدتری

،1382)مارتین،«راهبردها بازدارن گیبود

(34ص

مارتیندرپاراگرافباال،موازنهقوالینور

بهعنوانمههومیرئالیستیوکالسیکرابده

درعمدلتوصدیهفدو کند .رودنیبازگومی

مبنا رفتارسیاستم ارانوطراحانسیاست

خارجیبودهتابرا رسی نبهامنیدتملدی

زدهکنونی،راهبردبازدارند هدرجهانآدوب

اختیاردولتقدراردهند .پروا د مثثر در

سیاستخارجیرئالیسدتینقدشوکهاست

مثابدهمت یدر تأثیرچن انیبرا قومیتبده

هادرمحیطخارجیقائلمثثربررفتاردولت

نیسددت.امدداامددروزهبدداوجودتدد اوممنطدد 

رئالیسددد واصدددولآنازجملدددهآنارددددیو

کدد درمندداطقیمانندد گرایددی،دسددتدولددت

اندده،قومیددتبددهمت یددر مددثثربددرخاورمی

ا وسیاستخدارجیترتیباتامنیتمنطقه

هاب لد هاست.باعنایتبهورودایندولت

عنصددرج یدد بددهمحددیطامنیتددیک ددورها،

نودددتارحا ددربددانقدد چددارچوبرئالیسددتی

موازنهقوادرص دمعرفدیچدارچوبتحلیلدی

دیگر استتابراسدا آنبررسدینقدشو

هدا قدومیبدرسیاسدتمیتوگروهتأثیرقو

منظدورابتد اپتیرددود.بد ینخارجیامكان

نقشقومیتدرسیاسدتخدارجیرئالیسدتی

دددودودرادامددهبددانقدد آنبررسددیمددی

عر ه«موازنهفراگیر»بن  تحلیلیچارچوب

گردد.می

گراييی كسسيیب بيه     از واقع -1

 سوی موازنه قوای فراگیر
هداوعدید گاههابدهرغد تندورئالیست

برسهمبنا تحلیلدی،ها متع دبن  طبقه

م تركدرتبیینو عیتوعملكدرددولدت

الملدلدرعرصهآناردیکورقابتینظامبدین

،1382)اسدمیتوبیلدی ،دارند :نظراتها 

(340ص

:دناسدداییدولددتبدده1گرایددیدولددت.1

عنوانبازیگراصلیودارا حاکمیتمطلقده

؛داخلی

:تدددالیبدددرا حهددد 2اصدددلبقدددا.2

امنیتبههررویوابداارتأمینموجودیتو

؛ممكنوموجود

                                      
1.Statism 
2.Surviveal 
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امنیدتتأمین:تالیبرا 3خودیار .3

خودب وناتكدا بدهدیگدران،حتدیاگدربده

ناامنیسایربازیگرانمنجردودوبهتنگنایدا

بینجام .4معما امنیت

گرایددیامددروزهمحددوربسددیار ازواقددع

هددا معاصددردربددارهسیاسددتهددا بحدد 

گرایانالمللیدرتئور وعملاست.واقعبین

بح پویداییرابدامنتقد انخدویشبدهراه

ان اختنددد ومكاتدددبم تلهدددیدرمیدددان

گریانبهوجودآم هاسدتکدههدریدکواقع

هددا م تلهددیدرمددوردپیرامددونتئددور 

هاکنن .اینبح وج لگراییبح میواقع

ذو ،مهدداهی اسدداتی خددویباعدد ددد ه

گرایدیمعاصدرا رادرموردواقعد هپاالیش

ارائهنماین .

گرایییکرهیافتکلدیرئالیس یاواقع

المللیاست.رئالیس یکها بیندرسیاست

ها م تلهیتئور واح نیست،بلكهتئور 

هدددا گرایدددیدرسیاسدددتپیرامدددونواقدددع

المللیوجودداردبین

هابراینباورن رئالیسترکلیامابهطو

بدهویدهه-المللدیهاییازنظامبینکهجنبه

-توزیعق رتیاموازنهقوادرمیانک دورها

تددرینعوامددلوالگوهددا اساسددیدرمهدد 

المللدیوسیاسدتخدارجیها بینسیاست

                                      
3.Self-help 
4.Security Dilemma 

هداعوامدلدرسدط است.اگرچهرئالیسدت

آنهدا تأکیداما،گیرن حكومتیرادرنظرمی

 ,Brown).المللددیاسددتبدرو عوامددلبددین

1995, p.519) 

هدا اولیدهسدازوکداربهنظررئالیست

مبناییکهتنگنایامعضلامنیتازطری آن

برقرار موازنهقوامیداندولدت،دودحلمی

ثبداتومدوقتیاسدتکدهبهصورتبیحتی

ا اختیدددار رهبددرانسیاسدددیبددهگونددده

هدا سداختار هد سدتگاینند .رئالیبرمی

دارن کهدرنظامخودیار ،حتدیاگدرتأکی 

سیاستآگاهانهبرا تقویتموازنهقواوجدود

ایدنعمدالان ادتهباد ،بهصدورتخودکدار

رسد .)اسدمیتوصهظهدورمدیموازنهبهمن

(349،ص1382بیلی ،

دیگرنكتهمه تحلیلدیرئالیسدتیایدن

نظددامامنیددتدرتددأمیناساسدداااسددتکدده

خودیار وآنارددیکتنهداازطرید تدالی

مستمربرتقویتقد رتبدهویدههتوانمند  

ا موازندههپتیراست.درنظریهنظامیامكان

یعنددیبرابددر 5همپددایگی»وبازدارندد گی

مههدومی«ها رقیبها نظامق رتقابلیت

،ص1372)دوئرتدی،آی .کلی  بهدمارمی

55)

                                      
5.Parity 
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اسددتهن»مانندد هددابرخددیازرئالیسددت

برمههومهمداادومكمدلموازندهقدوا«والت

دارند .ته ید تأکید 6«موازنهته ی »یعنی

عبارتاسدتازترکیبدیازقد رتتهداجمی

دولددت،تددواننظددامی،نادیكددیج رافیدداییو

نیاتتجاوزکارانهاحتمالی.پ صرفدادتن

اند .ق رتمه نیستوسایرعواملنیامهد 

استکهآنچهدرروابطمیدانومنظوراواین

قد رتصدرفااهداحدایااهمیدتاسدت،دولت

نظددامیهددریددکنبددودهوبردادددتآنهددااز

یك یگربهعنوانته ی نیدااهمیدتفدراوان

هاییهادربرابرآندستهازدولتدارد.دولت

زنن کدهته ید  فدور دستبهموازنهمی

نسبتبهموجودیدتیدامندافعآنهداباددن .

(135،ص1382م یرزاده،)

درهمینزمینهمایكلبراونکهتحلیدل

امنیتوچالشقدو ]معما [معضل»رابطه

بددهویددههدردورانپدد ازجنددسسددرد

پردازدوقومیترابهعنوانکانونته ید می

،افریقاییواروپدا سیاییامنیتیک ورها آ

دان کهممكناستابعدادخدارجیدرقیمی

هدا دیگدردرآنادد ودولدته داددتهب

 (Brown, 1993)م اخلهکنن .

دد هبدرهمانگونهکهازمق ماتگهته

موازنهقوا کالسیکبدهدالیدلزیدر،آی می

                                      
6.Balance of threat 

اعتناییبهنقشمت یدرقومیدتدرسیاسدت

المللوسیاستخارجیک ورهاوامنیتبین

المللوامنیتملدیک دورهاا وبینمنطقه

ن ارد:

ار توازنازطری ابداارنظدامی،برقر-

تقویدددتتدددوانبازدارنددد گی،م دددارکتدر

هدا دویداچند جانبدههداوپیمداناتحادیه

نظامیمحورمتمرکااست.

کهبهد تدرگیر-مناط پیرامونی-

بددهمثابدده-هددا قددومیهسددتن چددالش

تحتنهدوذسداختارنظدام7ها تابعسیست 

طباز ،قواعد دون .محیالمللتلقیمیبین

ا کددامالبدداز وجایگدداه،بددازیگرانمنطقدده

المللیبودهوطبعداامتاثرازساختارنظامبین

ها قومیومت یرقومیدتآفرینیگروهنقش

زنند هنظد سازبره بهعنوانورود آدوب

تاب .ا رابرنمیمنطقه

تأکید محوربودهوباایننظریهدولت-

هادرعرصدهنظدامدولتبراصالتومحوریت

ا ها منطقدهها سیست المللوخردهبین

هدا نق یبرا سایربازیگرانازجملهگروه

قومیقائلنیست.

بددراصددلحاکمیددتتأکیدد بددهدلیددل-

مطلقهدولتدرمحد ودهسدرزمینیخدودو

ها سیاستداخلیایجادتهكیکمیانعرصه

                                      
7.Sub- system 
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استخارجی،مالحظاتامنیتیداخلدییوس

ک ورهامانن تنوعقومیوفق انیكپارچگی

خدارجیجمیعتیوپیام ها آنبرسیاست

کن .هامو وعیتپی انمیدولت

فروپادددینظددامدوقطبددیوپایددانامددا

،1990دورانجنددسسددرددردددروعدهدده

سرآغازایجادتحوالتیبدودکدهدرخداللآن

مت یرقومیتبهتد ری ازحاددیهبدهمدتن

هددا داخلددی،قدد رتدرعرصددهمعددادالت

فرآیند المللیواردد .ایدنا وبینمنطقه

بن  ج ی  ازموازنهقوابهنوبهخودمههوم

رابههمراهداددتکدهدرپدیمدوردتجایده

گیدرد.بدرایدناسدا ابتد اتحلیلقرارمدی

گراییساز کهموجبد هقومعواملزمینه

وقومیددتدردسددتورکددارسیاسددتخددارجی

بررسیخواه د .،هاقرارگیرددولت

شيدن منازايا     یالملل بین -2

 داخلی ،قومی، مذهبی

منازعاتداخلیبهویههمنازعاتقدومی،

ا درحدالتبد یلهفرآیند متهبیبهنحدو

المللدیهسدتن .ازد نبدهمو دوعاتبدین

زمانپایانجنسسرد،منازعاتداخلیسه 

هخددودبی ددتر ازمنازعدداتجهددانیرابدد

اختصاصدادهاست.بسیار ازاینمنازعدات

بهخدودیالمللداخلیبهنوبهخوددكلبین

 (Sarkess, 2003).ان گرفته

ک باانجامتحقیقیمید انیجاناتانفو

327وگددردآور آمددارواطالعدداتمربددو 

اقلیتقومیدرحالستیابادارا پتانسدیل

سدی هچالشدرسراسردنیابهایدننتیجدهر

هداوها قومیدرحالچالشکهدمارگروه

باروند روبدهردد  1990دههمنازعهدر

اقلیتقدومیدر275سابقهمواجهبودهوک 

فوک بدهتأکی دود.حالستیاراداملمی

بادد کدهمنازعاتقومیمتهبیداخلیمدی

المللیدد نوبدروزا وبینپتانسیلمنطقه

اند .ازیگرانراداددتهزمینهدخالدتسدایربد

(Fox, 2004) 

هددا منازعدداتقددومییكددیازخصددلت

بدهآوارگدیعمومااداخلیم رناینبودهکه

اند .ایدنجمعیدتجمعیتیانبوهمنجردد ه

انبوهآوارهبهناچاربهک ورها دیگربهویهه

برند .ایددنمددو جدوارپندداهمددیممالدکهدد 

 هداآوارگانسیاستداخلیوخارجیدولت

دهند .آنهدامیابانراتحدتتدأثیرقدرارمدی

توانن باعد رادیكدالیاهدد نب  دیازمی

اآنهاقرابدتکهبدون جمعیتدولتمیابان

.درعرصهخدارجینیداقومیومتهبیدارن 

روابطک ورمیابانآوارگانبادولدتمسدبب

گیدرد.رمیلهقرائال عاعاینمسآوارگیتحت

(Fox, 2004) 

جنسسردموجبرهداییمنداط پایان

ازچنبرهالااماتوتحمیالتنظامدوقطبدی

ددد وبددهاسددتقاللعمددلبی ددترمندداط و
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اصدددوالاا انجامیددد .منطقدددههدددا قددد رت

ا درنبدددودرقابدددتهدددا منطقدددهقددد رت

هافضدا مدانوربی دتر دارند .درابرق رت

وآمریكدا،ه ابرق رتتنهایعنی1990دهه

ها بارگمانن چین،روسیهته سایرق ر

واروپارغبتچن انیبدهم اخلدهدرمسدایل

دادندد ودرامنیتددیخددار دورن دداننمددی

دامندهدخالدتآنهداصورتالاامواجبارنیدا

  (Buzan&Waver, 2003, p.3)مان .مح ودمی

ازبینرفتنالاامداتنظدامدوقطبدیو

ا ،بدهجدا هدا منطقدهآزاد عملق رت

ددد هسدداختاررتیبدداتدسددتور وتحمیددلت

ها ا رابهجنسجهانیکهمنازعاتمنطقه

ها اقمار وابستهبههرمیاندولت8نیابتی

یددکازدوقطددببدد لکددردهبددود.خصددلتی

خاسدتهازاقتضدائاتب  ی کهبرگر میدی

 بود.ادرونمنطقه

ثباتی کهبیارد منطقهمنازعاتروبه

منیتیجهانپ ازجندسج  درمحیطا

ری هدرعواملمتع د ،ان سردایجادکرده

بایسدتبدهتدرینآندانمدیدارن کهازمهد 

گرایددیقددومیرادیكددالادددارهکددرد.ملددی

(4،ص1385)ادنای ر،

هدداییکددهدرگتدددتهدرنتیجددهدولددت

توانستن ازطری وابستگیبهیكدیازدومی

                                      
8.Proxy War 

هدا ردولدتابرق رتامنیتخودرادربرابد

رقیبوابستهبدهقطدبدیگدرحهد کنند ،

بایسدتان کهمدیمواجهباخال امنیتید ه

ا دیگددرآنراجبددرانکنندد .ایددنبددهگوندده

کن کهتنگنا امنیتیزمانیبی ترجلوهمی

درعرصده،آمد دولتبدهددرحیکدهقدبالا

ها داخلیبهویههداخلینیامواجهباچالش

ها قومی،متهبی)مستقلیاازناحیهاقلیت

وابستهوموردحمایتق رتخارجی(بادن .

درایددندددرایطکددهبددهدلیددلددد ت

ناپدتیر،ا وتضادها آددتیتعار اتمنطقه

جددوییامكددانحصددولامنیددتازطریدد پددی

پدتیردکتریناتحادوائتالفنیاکمترامكدان

گردیدد هودرنتیجددهدولددتبددهرفتارهددا 

تواند درقالدبآورن کهمدییدیگر رو م

تجایهوتحلیلدود.«نظریهموازنهفراگیر»

نظريه موازنه فراگیر و تحلیل  -3

قومیت بر سیاسيت  متغیر  تأثیر

 خارجی
برا ن ستینبدار9«موازنهفراگیر»واژه

ییآمریكداتحلیلگدر«استیوندیوید »توسط

کارهالمللومسایلجهانسومبسیاستبین

تبیددین»ا بدداعنددواندرمقالددهرفددت.و 

،این1991درسال«تراز درجهانسومه 

                                      
9.Omni Balancing 
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مههومرابرا تو ی معادلهق رتوامنیدت

کهتهاوتج  -درک ورها جهانسومی

بده-باو عیتباثباتک ورها غربدیدارد

کاربرد.

مهرو هدیوی برمبندا همدانمنطد 

هددادرو ددعیترئالیسددتیاسددتکددهدولددت

داربدهآناردیبردفعته ی اتاولیهواولویت

جا ته ی اتفرعیوثانویهتمرکاوتدالی

غیدرطبیعدیفرآین کنن .دیوی بی تر می

ملددتدرجهددانسددومرا–ت ددكیلدولددت

گیددر مرزهددا مصددنوعی،موجددبدددكل

هداوتد اوماختالفداتثباتیداخلیدولدتبی

دان .آنانباهمسایگان انمی

مدورد«آنارددی»ظردیوی ،مههدومبهن

گرایدانیمانند والتدا،ندهتنهداادارهنوواقدع

محیطخارجیعملک ورها جهانسومرا

ده ،بلكهناظربهو دعیتداخدلتو ی می

 www.people)اینگونهک ورهانیاهست.

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

اها جهانسومرادرگیربددیوی دولت

ثبداتیوعد مازناحیهبی10ته ی اتیدوالیه

بددداانسدددجاماجتمددداعیدردرونوچدددالش

ا وهددا رقیددبدرعرصددهمنطقددهدولددت

 (David, 1991, p.193)دان .المللیمیبین

                                      
10.Multiple Threat 

مهرو ددهدیگددر،وجددوداسددتقاللعمددل

ا ازسدداختارنظددامهددا منطقددهقدد رت

اهدب ینمعناکهرفتاردولت،المللیاستبین

ها خاصمنداط مله ازاقتضائاتوپویش

اسددت.بددهویددههفروپادددینظددامدوقطبددیو

ا ،موجددبآزاد ت دد ی منازعدداتمنطقدده

عملدولتوالاامآنهدابدهانجدامرفتارهدایی

دود.ا میمتناسببادرایطمنطقه

دیوی درکتدابدیگدر کدهدرهمدین

نظریدهموازندهفراگیدررا،سالمنت رنمدود

رحوبسطبی تر دارد.و دراثرج ید د

خودادارهکردکهموازندهفراگیدربدهادارك

گیددرانومقامدداتدولددتازماهیددتتصددمی 

ته یدد اتمتوجددهامنیددتنظدداموحاکمیددت

بددراسددا وجددودعمومدداادارد.آنددان،تأکیدد 

ته ی اتداخلیوخارجیوبدهویدههپیوند 

کنن .گیر میایندوسط ازته ی تصمی 

درصورتفق انم دروعیتنظدامحداک یدا

مواجهددهآنبددابحددرانم ددروعیت،امنیددت

ددود.درحاکمانجایگاینامنیتنظداممدی

ایددنحالددتچنددینرهبرانددیبددرا حهدد 

دان،درعرصهسیاستخارجیرفتار ق رت

گیرن کهمعطدوفبدهاسدتحكامدرپیشمی

حكومددتآندداندرداخددلاسددت،ولددوآنكدده

مربدو بدهمندافعوامنیدتملدیمالحظات
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ک ددوردردرازمدد تنادیدد هگرفتددهدددود.

(David, 1991, p.16) 

درهمینزمینهدیوید دریدکمطالعده

هدا ها جمهور مورد بهبررسیسیاست

یافتدهددورو سداب درقالدبتازهاسدتقالل

نظریددهموازنددهفراگیددرپرداخددت.دیویدد در

گستریبررسیسیاستخارجیازبكستانو

کهپد ازحادثدهآمریكاروابطامنیتیآنبا

بهایننتیجهرسی که،سپتامبررو داد11

مقاماتتادكن اینسیاسدترابدرا مقابلده

در«التحریدرجبهده»گرایدانافراطدیبااسالم

ان .اینهمكار درابت اوجهتپیشگرفته

بدهسدودحكومدت«التحریدرجبهه»سرکوب

بود،امدادرادامدهاسدتمرار«فااسالمکری »

گرایدیگیر جریانغدرباینروابطبهدكل

انجامی کهثباتسیاسیدرازبكسدتانرابده

احتمددالوقددوعمسددئلهچددالشک ددی و

ها م ملینرادامدنزد. دمنایدنانقالب

کهروابطسنتیتاددكن ،مسدكونیداتحدت

بدهتیرگدیواددینگتن-روابطتادكن تأثیر

درمددوردروابددطعینددااهمددینامددرگراییدد .

سددپتامبر11پدد ازآمریكدداگرجسددتانبددا

 ,Miller&Toritsyn)کند .ص  مدی2001

2004, pp.325-363) 

تدوانبهاینترتیبموازنهفراگیررامدی

ا ازسیاسددتخددارجیدانسددتکددهگوندده

ها جهدانسدومیدرراسدتا ایجداددولت

وبداها داخلیوخارجیتوازنمیانچالش

دهاوته ی ها موجدودرنظرگرفتنفرصت

 ,David)کنند .درایندومحیطاعمالمدی

1991, pp.233-256)اعمددالایددنسیاسددت

نادیازطرزتلقیوادراكرهبرانازمحدیط

پیرامدددونوپویددداییتحدددوالتمحیطدددیو

زناحیدهآنهاییاستکهاته ی اتوفرصت

 ,Nonneeman)ددود.بدرک دورمرتدبمدی

2005, p.10) 

کنن هموازندهیكیدیگرازاصولت ری 

فراگیرکهدیوی دربیانتهاوتآنباتئدور 

نداظر،کند ق رتوموازنهقواسنتیذکرمی

برسط ته ی اتداخلیک دورهاوقابلیدت

گدتار ایدنقبیدلک دورهابدرتدوازنتأثیر

باددد .بددهنظددردیویدد جهددانیقدد رتمددی

گتار برتوازنتأثیرامكانک ورها  عیف،

 ,David, 1991)جهددانیقدد رتران ارندد .

p.253) 

ها متوسدطامااینادعادرموردق رت

هددا یعنددیبددازیگراناصددلیخددردهنظددام

،ا صاد نیست.چنانچهخواه آمد منطقه

تددأمینهددا متوسددطدرراسددتا قدد رت

کودن ازمالحظاتامنیتخوددرمنطقهمی

رتجهددانییدداهددرقدد رتسددلطهیددکقدد 

ا رقیبممانعتبهعملآورند .ایدنمنطقه
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ددانهانسبتبهنهوذپتیر حوزهنهوددولت

دهن .حساسیتفراوانبهخر می

بدهمههدوم11«فراگیدر »ا افهکدردن

الرفددتنثدردورهزیددرسدد12«گددر موازندده»

1990گرایاندهطدیدهدهمبانیرهیافتواقع

کددهو ایددنتوسددطدیویدد بدد انمعناسددت

گر بهمثابهکهموازنهراگرایانهمهروضواقع

هادرمقابلدهبداته ید خدارجیتالیدولت

 (David, 1991, p72)پتیرد.می،است

ته یدد محتمددلخددارجی،دریددافتیاز

کن کدهته ی اتنادرهبرانحاک ایجادمی

دهن .برهماناسا پاس یبهته ی اتمی

بدا[گدر  تاموازنهکناینمهروضکمکمی

بدده]بددرموازنددهنیروهددا نظددامیتأکیدد 

سیردرروابطمیاندولت13گر رفتارموازنه

 (David, 1991, p73).کن 

همینمبنا،امكانینظر بدرا تج ید 

نظردرموازنهقدوا کالسدیکبداتوجدهبده

درایطخاصمناط دردورانپ ازجندس

هبدهآنآوردکدهبداتوجدفدراه مدیراسرد

هاها داخلیوخارجیوفرصتلههثدیوی م

وته ی ها محیطداخلوخار رادرکندار

هدا آوردوسیاسدتخدارجیدولدتمیه 

کند .بدهمدیجهانسومیراتجایهوتحلیل

                                      
11.Omni 

12.Balancing 
13.Balancing behavior 

ویههکهفروپادیترتیباتامنیتیبرسداخته

-قومیها وافاایشتنشدورانجنسسرد

فجهدانبدهویدههمتهبیدرمنداط م تلد

هداییایجدادچالشبالكان،قهقازوخاورمیانه

ثبداتیداخلدی،امنیدتعالوهبربدیکردهکه

هددابددایكدد یگرا درروابددطدولددتمنطقدده

.ربدطایدنچدالشگیرند ال دعاعقدرارتحت

ها سدنتییعندیج ی بامهروضرئالیست

هدابدرا حهد معما امنیتوتالیدولت

هاقیمتناامنیسایردولتامنیتخودولوبه

ا وموجددبددد کددهدرسددط منطقدده

ها قومیبیشازگتددتهالمللی،چالشبین

صب هامنیتیبیابن ودردستورکارسیاسدت

 (Posen, 2003)هاقرارگیرن .خارجیدولت

تئور موازنهفراگیربدهتد ری توسدط

المللددیبددرا بررسددیتحلیلگددرانامددوربددین

سومبهویههخاورمیانهبدهکدارمسایلجهان

درخاللمطالعداتمدورد استگرفتهد ه

ایننظریهتكاملبی تر یافت،انجامگرفته

هدا خدودوسایرکاردناسانبراسا یافته

غنا مههومیآنافاودن .بر

تحلیلگددرانازجملدده«رابددرتالسددن»

مسدایلخاورمیانددهاسددتکدهنظریددهموازندده

اختسیاسددتخددارجیفراگیددررابددرا دددن

برایرانوترکیهبهتأکی ک ورها منطقهبا

کند کدهتئدور کارگرفدت.و اددارهمدی
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ها قد رتبدرموازنهفراگیربرخالفتئور 

آراییآناستکهک ورها جهانسومصف

بن  خودرابراسا دركودریافتوگروه

دهند کدهچگوندهخویشازایندی قرارمی

 بددهنحددوبهتددر خوددددانراازتواننددمددی

ته ی اتیفرارو حه وحراستکنن .

ا دررابطدهبدانظریدهموازندهامانكتده

فراگیرکدهدرنوددتارالسدنو دوحبهتدر 

ایناستکهک ورها جهدانسدوم،یاب می

بددهجددا آنكددهخددودراقبددالکودددن مددی

«آناردی»جهانیحه کنن ،این«آناردی»

ر ایجادکنند .و سیاسدترادرجا دیگ

کددرددرمسدئلهایدرانوترکیدهدرخصددوص

ا ازتدالیبدرا انتقدالخاورمیانهرانمونه

ها مبتالبدهایدنک دورهابدهسدایرچالش

دان .مناط می

یتحلیلگراندیكدیدیگدراز«گردنانمن»

استکهبراسا نظریدهموازندهفراگیدربده

سدت.بدهتحلیلمسایلخاورمیانهپرداختدها

سیاسددتیعمومدداانظددرو موازنددهفراگیددر

وهددا بددارگات اذددد هازسددو دولددت

کد ا استکهدسدتبازیگراناصلیمنطقه

درمقابلهباته ی اتمحیطپیرامونی،بد ون

ا امكانعملدارن .اتكا بهق رتفرامنطقه

ترمناط ناچدارترو عیفها کوچکدولت

ویدا14گرایاندهمیهدا حدابهات اذسیاست

رادرپددیش15هددا بددارگاتحددادبدداقدد رت

 (Nonneman, 2005, p14).گیرن می

انودیرواناحت امیوریموند همچنین

تحلیدددلسیاسدددتخدددارجیدرهینبدددوی

کنند کدهها خاورمیانهاست اللمدیدولت

ددرصد عمدالاا ها متوسطمنطقدهق رت

ایجددادموازنددهفراگیددرهسددتن .منظددوراز

ا ،ک ددورهاییهدا متوسدطمنطقدهقد رت

هستن کدهدرنظدامجهدانیدرمراتدبدوم

ا ق رتجدا دارند ،امدادرنظداممنطقده

توانند بدههامیان .اینق رتبازیگراناصلی

ها نهوذوتواناییاعمدالهحك دادتنحوز

،جهتبرقرار توازنقواعملنمودهوق رت

 گی،رهبر خوددرباتكیهبرقابلیتبازدارن

درمنطقهرااعمالکنند .نكتدهقابدلتوجده

ا بدداهددا منطقددهخصددوصرابطددهقدد رت

ا تمایلوتدوانها بارگفرامنطقهق رت

آنهابرا دستیابیبهاباارهاییجهتمقابلده

هدا بدارگود نازناحیهق رتمناو با

احیاندداته یدد نظددامیازسددو آندداناسددت.

مناو ا قادرن ازوسطمنطقهها متق رت

هدا د نوم اخلهنظدامیازسدو قد رت

هدا بارگدرامانبادن ،زیدراایدنقد رت

بددارگممكددناسددتدرمقابددلرقیبددانبدده

                                      
14.Clientalism 
15.Bandwaggoning 
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قابلیت حمایتازآنهانیازپی اکنن .طبعاا

نادیازاعمالسیاستموازندهفراگیدراسدت

هدا کهچندینامكدانیرادراختیدارقد رت

ده .ا قرارمیطقهمن

هینبویواحت امیدرخصوصایرانو

والسدندرمدوردترکیدهمعتقد بده،سوریه

هددا آفرینددیآنهددادرقالددبقدد رتقددشن

ا هستن کهسیاستموازنهفراگیررامنطقه

کددردبددهکددارمسددئلهبددهویددههدرخصددوص

کرد منآنكهمدرتبطمسئلهان .زیراگرفته

جاماجتمدداعیداخلددیویكپددارچگیسددبدداان

موجبداتگسدتری،ددودسرزمینیآنهامدی

 ودسدتیا بدهابداار جهدتانهودمنطقه

ا ومقابلدهبدااعمالف اربررقیبانمنطقده

هدا ته ی اتنادیازرسوخونهدوذقد رت

آورد.)السدن،ارگدرمنطقدهرافدراه مدیب

(134،ص1380

آنروهدا یاددد هازحساسیتدولدت

وجهمضاعهیداردکهحوزهنهوذآنانبهویهه

پتیرازا نهوذدرمناط کردن ینبهمنطقه

ناحیهدخالتبازیگرانم تلدفتبد یلدد ه

رس کدهآنداندراست.لتاب یهیبهنظرمی

کودن بداراستا تب یلته ی بهفرصتمی

گدتار بدرتأثیرگیدر واعمدالنهدوذوبهره

،ازطرید ایجدادموازندهفراگیدرکدردمسئله

گرایدیکدرد وازالحا نادیته ی امنیتی

دخالترقیبانرابدهفرصدتامنیتدیجهدت

،السدنسداز رقبداتبد یلنمایند .)م  ول

(33-34 ص،1380

ها تحلیلازسیاستخارجیدولتاین

خاورمیانهحاو دونكتهمه دیگرهستکه

موازندهفراگیدربراسا آنها،کاربستنظریه

هاعینیتدرموردسیاستخارجیایندولت

یاب :وجنبهعملیاتیوکاربرد بی تر می

هدا موردن ستبروجدودگسسدت.1

هویتی،فق انانسجاماجتماعیو عفکلی

درجهدانسدوم16ساز ملت-دولتفرآین 

ادددارهداردکددهبازماندد هدوراناسددتعمارو

هدا همیناسا دولتامپریالیس است.بر

جهددانسددومفاقدد ویهگددیدولددتدرنظریدده

رئالیس سنتییعنیرسوخناپتیر وهویدت

ملیمنسج هستن .

-بنابرایناستحكامویكپدارچگیدولدت

ملتدرمنداطقیمانند خاورمیاندهازسدو 

بردار کهری هدربهره-ها عمیقیجریان

ردچدا-ها گستردهخدارجیداردودخالت

ددود.دفدعایدنته ید داخلدی،چالشمدی

هددا مهدد سیاسددتخددارجیدولددتاولویددت

مبتالبهچنینبحرانیاست.درچنینمواقعی

ممكناستکهدولتمابوردرص دهمكار 

رضته ید هداییبرآید کدهدرمعدبادولدت

                                      
16. Nation - State Building 
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ان .)هینبدویواحت دامی،م ابهقرارگرفته

(44،ص1382

خدواهیهویدتداخلدیمواجههباچالش

گرایددیازجملددهقددومیوتحریكدداتملددی

تواند مبندا ترینموارد استکهمدیمه 

گ ودنبابهمكار درسیاستخدارجیبدا

ا هدا فرامنطقدهک ورها منطقهوق رت

(37،ص1382هینبویواحت امی،)دود.

مورددوم،تلهی نظریهموازنهفراگیر.2

ت.هینبدویواس17«الحا گرایی»بامههوم

بددهایددنمو ددوعادددارهاحت ددامیاختصدداراا

ها خاورمیانهبدرا مهدارکنن کهدولتمی

ها هویتیومقابلهبا دعفانسدجامچالش

ها اجتماعیداخلی، منهمكار بادولت

خارجیوبافرافكنیوص وربحرانبهخار ،

گرایاندهبهطرحددعارها رادیكدالوالحدا 

ادعاهددا سددرزمینیعلیددهمبتنددیبددرطددرح

جددواروتأکیدد بددرالحددا هددا هدد دولددت

ها ک ورها مجداورهاییازسرزمینب ش

پردازن .ازاینمنظدرهد فبهخاكخودمی

ن بگددانحدداک ازطددرحدددعارها الحددا 

مبانیق رتدردرونک وروگرایانه،تقویت

جلبم ارکتوبسی سیاسیمدردماسدت.

(37،ص1382می،)هینبویواحت ا

                                      
17.Irredentism 

 منپتیریفر دیهفدو باید گهدت

گرایدیبداموازندهفراگیدرتلهی مههومالحا 

عددالوهبددرآنكددهابعددادووجددوهبی ددتر از

هددا خاورمیانددهراسیاسددتخددارجیدولددت

محیطامنیتمنطقهوبستر،ده تو ی می

هارانیامعرفیوتكوینواجرا اینسیاست

درادامددهبددهآنکندد کددهبازدناسددیمددی

پردازی .می

گرايييی و  دياسييرورا، الحييا  -4

 موازنه فراگیر
بده18یگراییمأخوذازواژهایتالیایالحا 

ن  هوع مالحا اجاا یککلمعنیاعاده

بهه پیوستهاست.درمطالعاتسیاسیاین

واژهداللتبرج ایییکسدرزمینیداگدروه

یداردکهامتهبیازخاستگاهاصلی-قومی

گرایاندده،بددهبنددابروجددودتمددایالتالحددا 

ا ازاق اماتگروهیسیاسیوحتدیسلسله

نظامیبرا الحا واتصا ایناجاا جد ااز

گرایاندهانجام .ایناق اماتالحا یك یگرمی

ممكددناسددتازجانددبدولددتمسددتقردر

سددرزمیناصددلیمددوردحمایددتقددرارگیددرد.

دراواخدرقدرنندوزده چنانچهدولتایتالیا

سیاسددتفددو رادرقبددالالحددا ایدداالت

یدداییزبددانتحددتحاکمیددتامپراتددور لایتا

                                      
18.Irredenta 
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اتریشدرپیشگرفت.درنیمهن ستقدرن

هدددا نددداز سیاسدددتبیسدددت آلمدددان

ن دینیا درموردمنطقهآلمانگرایانهالحا 

بدهاجدرادرآورد.همدین]ساب [چكسلواکی

هددا ردسیاسددتتددواندرمددوادعددارامددی

ن ددینارمنسددتاننسددبتبددهناحیددهارمنددی

واقددعدرجمهددور «بدداککوهسددتانیقددره»

مطدددرحکدددرد.1990آذربایجددداندردهددده

(Miltion, 2004, p.103) 

هدادرهردومورداخیرتالیایندولت

برا برقرار توازنقواباک ورها رقیببدا

گرایاندهموجدودگیر ازتمایالتالحدا بهره

ابلتوجهاست.ق

 دياسرورا -4-1

حاصلجابد جداییسدرزمینیهدیاسپورا

هددا گسددتردههدداومهدداجرتمیدداندولددت

ها سیاسی،به رورتفرامرز استکهبنا

هددا بددرا اقتصدداد واعمددالمحدد ودیت

گیرد.درها قومیومتهبیصورتمیگروه

پیونددد هاوتعلقددداتایدددنحالدددتمعمدددوالا

هبیمهاجربداسدرزمینها قومی،متاقلیت

ماند .چنانچدهآناصلیهمچنانپابرجامدی

گروهیقومییامتهبیبتواند درتمدامییدا

ب  یازسرزمینموردادعا،دولتیت دكیل

هدا حمدایتیدرده ،دولتمابور،سیاست

هدا مهاجرن دینمورددیاسدپورایداکلتندی

کند .نموندهبدارزآنمقی خار اعمدالمدی

 ارامنهاست.دولتارمنستان،پ دیاسپورا

ازاستقاللپیون گستردهباارامندهدیاسدپورا

،فرانسده،لبندان،ایدرانوسدایرآمریكاکهدر

 ,Miltion)اند ایجدادنمدودک ورهاپراکن ه

2004, p.104)تواند روابدطبداایدنامدرمدی

ک ددورها میابدداناقلیددتقددومی،مددتهبی

ه وبدهعندوانال عاعقراردمربوطهراتحت

گدتار یدابرقددرار تأثیرابداار درراسدتا 

موازنهباآندولتمورداستهادهقرارگیرد.

گراییری هدردیوهرفتارجوامدعالحا 

ها قومیمدتهبیداردکدهبدهطدوریاگروه

اند وپیوستهدرطولمرزها ک ورپراکن ه

ا وموجبدامدنزدنبدهمنازعداتمنطقده

ددون .دردویاچن ک دورمدیچالشمیان

هدادرگیدرمنازعداتمدرز بدانتیجه،دولدت

دون ویدابدهواسدطهحمایدتازیك یگرمی

ها قومی،متهبیهمسدوددرجوامعوگروه

داخلییكد یگردخالدتک وررقیبدرامور

(29،ص1382هینبویواحت امی،کنن .)می

توان موجبت د ی تدنشایناق اممی

بده.هاگرددزمواجههنظامیمیاندولتتامر

عنواننمونهاحت دامیوهینبدویمعتق ند 

قبایلکردکدهدرحاددیهمدرز ک دورها 

کنند ،ترکیه،عرا ،ایرانوسوریهزن گیمی

هداوهارادربرابرزنجیدرهجندبشایندولت
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گرایاندهونیداناسیونالیسد ها الحا فعالیت

 ،وبدرا ایددنکننددپددتیرمدیکدرد آسدیب

کنندد کددههددادددرایطیرافددراه مددیدولددت

کردها ساکندولترقیببر  آندولدت

هددا مابددورب ددورانن .همچنددیندولددت

کودن قبلازاستهادهحریفازتمدایالتمی

دستیکنند گرایانهقومیموجود،پیشالحا 

وبددادخالددتدرحددوزهحریددفوحمایددتاز

وجودرابرفرصتکردها آنک ور،ته ی م

ب لنمودهوآنرادرگیربحرانقومیداخلی

(29،ص1382هینبویواحت امی،)نماین .

گرایدیمعدرفب ینترتیبپ ی هالحا 

عملیاتیسیاستدرخاورمیاندهاسدتمحیط

ها سیاستداخلیوکهدرآنت اخلعرصه

هدداوخددارجیازیددکسددووترکیددبفرصددت

خورد.رصهبهچ  میته ی اتدرایندوع

گرایانهکرد ، دمنها الحا وجودگرایش

آنكهته ی امنیتیبرا ایران،سوریه،ترکیه

ی .درعینحالفرصتیآوعرا بهدمارمی

کوددن نیاهستکهدرخاللایندولتمی

گرایانده،هدا الحدا  منمقابلهبداگدرایش

مالته ی آنرامتوجهرقبا خودنماین .اع

ها مابورکهازسو دولت-چنینسیاست

ها م تلفدربرابررقبای انبهکاردردوره

وجدهدیگدر ازموازندهقدوا -گرفتهد ه

ده .مالحظداتامنیتدیوفراگیرران انمی

رویكردامنیتمحورکهدرسرلوحدهاعمدال

ایددنتطدداب و،هدداقددرارداردایددنسیاسددت

ده .نمیهمانن  رابی ترن ا

 نقد نظريه -4-2

تدوانبدهنقد نظریدهبااینپرسشمدی

ایدنوجدهتمدایاموازنهفراگیرپرداخدتکده

اسدتراتهیکازآنچهدرقالبمطالعداتنظریه

نودتهجدان)،«استراته بارگ»مانن کتاب

،کهدرآنبرلداومتد وینراهبدردو(کالینا

انجددامرفتارهدداییمتناسددبومبتنددیبددر

تأکید هدا خدود وحریدفتیر پدآسیب

چیست؟اینهمانچارچوبیاسدت،گرددمی

کهبرمبنا آندرم یریتاستراتهیک،م ل

پدتیر ،یدامربدعآسدیبSWOTموسومبده

دود.نقطهقوت،فرصتوته ی ،ت وینمی

ن ستدرپاسخبای گهدتآنچدهمدورد

دردوران«سانتداو»هاازادارهاستراتهیست

رفتهتاکالینادراواخرقدرنبیسدت باستانگ

معطوفبهحوزهنظامیومبتنیعم تاا،بوده

هارابردركسنتیامنیتبودهوسایرعرصه

کمترم نظرقراردادهاست.اماموازنهفراگیر

بن  ج ی ازامنیتاستومبتنیبرمههوم

ها م تلدفسیاسدی،اجتمداعیرادرحوزه

ته ی اتنظامیمتمرکابرصرفااگیردوبرمی

نیست.
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دوماینكددهدرمطالعدداتاسددتراتهیکو

مدد یریتاسددتراتهیکملددی،بددازیگراصددلی

هاهستن .درحالیکهموازنهفراگیردردولت

یابد کدهبدازیگرانا مو دوعیتمدیعرصه

ها غیردولتیفراملیوفروملیازجملهگروه

قومی،متهبیفعالهسدتن .بدرایدناسدا 

طلبییکگروهقومیدرگراییوتجایه الحا

پتیر کهیدکته ید ازداخلنهیکآسیب

هدا سو بازیگر باعینیت،اه افوروی

دود.م   دادتهمی

سوم،موازنهفراگیدربدرارتبدا متقابدل

ها داخلیوخارجیوتالیوآمیداهعرصه

وتمرکدا ویدههتأکید هاوته ی اتفرصت

کد العداتاسدتراتهیکدسدتداردکهدرمط

دود.ب ینح م اه هنمی

ماركگازیورسكیدرنق م تصرکتاب

کدارگیر الگدو موازندهفراگیدرهالسنوبد

کدرددرمسدئلهتوسطو دربررسینقدش

سیاستخارجیایدرانوترکیدهبدهدرسدتی

تدوانهمدهسیاسدتکن کدهنمدیادارهمی

دکرمسئلهخارجیایندوک وردرخصوص

رابهته ید اتداخلدیآنهداودركرهبدران

هدا داخلدیتقلیدلتهرانوآنكاراازچدالش

 (Gasiorowski, 1999, p.44)داد.

تواندد نقدد  ازانتقددادو ازالسددنمددی

بن  مههومیموازندهفراگیدربادد چارچوب

بدهصدرفااکهمالحظداتامنیتدیک دورهارا

وهکاه وسایرحدوزته ی اتداخلیفرومی

هدابدهکهبرسیاستخارجیدولتراعواملی

نادیدد ه،هسددتن مددثثرویددههدرخاورمیاندده

گیرد.می

گازیورسكیهمچندینبدااددارهبدهاثدر

هددا هینبددویواحت ددامیدرمددوردقدد رت

پددتیروا رسددوخمتوسددطدرنظدداممنطقدده

مطالعهمورد آنهادرمدوردایدرانوسدوریه

و[رجیایدرانداردکهسیاسدتخدااظهارمی

ورفتدارو[بهنوبدهخدودازو دعیت]ترکیه

،آمریكدداهدداییمانندد دولددت]هددا سیاسددت

پتیرفتددهکددهتددأثیراسددراییلوعددرا نیددا

بندد  ومطالعددهبایسددتدرچددارچوبمددی

م لموازنهفراگیدرلحدا ل ساکاربرد بر

 (Gasiorowski, 1999, p.45)دود.

فراگیربادرارزیابینهاییازم لموازنه

تدوانگهدتاستهادهازتعبیرگازیورسكیمدی

کهایننظریهبنابرخاستگاهرئالیسدتیخدود،

ها قدومیگرایانکهدربحرانسوباواقعه 

آفرینیبرتردولدتهسدتن ودرقایلبهنقش

عینحدالکدارکردمت یدرقومیدترانادید ه

مبناییبرا بررسینقشتوان می،گیرن نمی

یگاهمت یرقومیدتدرسیاسدتخدارجیوجا

هابهویههدرخاورمیانهازجملدهایدرانک ور

آفرینیدولتدربرنقشتأکی بهدستده .
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ازتحلیلگدراناغلدبتأکید خاورمیانهمدورد

مارتین،ریمون هینبویونانمنجملهلینور

قراردارد.

امادرعینحالبای گهتموازنهفراگیر

ابلیدتتطبید بهتدربداسیاسدتبااینقی ق

ها خارومیانهازجملهایرانراخارجیدولت

کن کهبتوان مالحظاتامنیتیایدنپی امی

ها مبتالبهرادرهاوفرصتهاوته ی دولت

لاومااتربردمرد.اینمالحظاتا وسیعپهنه

هددا داخلددیمنحصددرومحدد ودبددهچددالش

ا پتیرمنطقهخنیستن .باتوجهبهنظامرسو

ا گتار مجموعدهتأثیروحضوروخاورمیانه

ا ،ا وفرامنطقددههددا منطقددهازقدد رت

هددا بایسددتمالحظدداتامنیتددیدولددتمددی

نیداخاورمیانهرادرابعادداخلیوخدارجیو

عرصهتالقیایندوحوزهبردمردوبراسا 

آنبهتبیینسیاستخدارجیایدنک دورها

پرداخت.

و19بددرته یدد اتخددارجیأکیدد تایددن

بن  آنباع متعادلسنجیوترکیبنسبت

هددا سیاسددیاجتمدداعیدرثبدداتیونیددابددی

در21هدددا داخلدددییددداجندددس20داخدددل

روا بی دتر هدا کداربرد اخیدرپهوهش

یافتهاست.

                                      
19.External threats 

20.Socio Political Instability - SPI 
21.Civil War 

 فرجام -5
اینكهیکک ورامنیتملیخدودرادر

المللدیگیدر بدینسیاستخارجیوجهدت

ه برا دولتمدردانو،کن هتعریفمیچگون

هدد بددرا دان ددگاهیانهمددوارهمو ددوعی

)مدارتین،مناق هبرانگیابداقیماند هاسدت.

(33،ص1382

یپیچیدد گیوتحددولدرمحددیطامنیتدد

خاورمیاندده،تنددوعوتعدد دمندداطقیمانندد 

ا وهدددا فرامنطقدددهبدددازیگرانازقددد رت

مانند هدا فروملدیا گرفتهتاگروهمنطقه

کردبرددوار ددناختمو دوعقومیگروه

افاای .درگتدتهاینامكانوجدودداددتمی

کهبهقدوللیندورمدارتین،یدکدان دمن و

مت ص رئالیستدرمسایلدیپلماتیک،بده

ایندكلبهترینتوصیهجهتدسدتیابیبده

بر اتالیبرا بر"امنیتملیراعر هکن :

ننظددامی.ایددننظددامیودسددتیابیبددهتددواز

توصیهبرا نیلبهامنیتبهمههومگستری

مدارتین،)"مثثرراهبردها بازدارن گیبدود.

(35،ص1382

هدا یدکازدولدتسیاستهدی البته

بدددرمبندددا چندددینمنطقدددیخاورمیانددده

ت یر قابلتبییننیست.مسازانهوتکساده

هرچن منط رئالیسدتیبازدارند گیواصدل

رفضا آنارددیکخاورمیاندهمحور ددولت
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سدرد،همچنانباقیاست،اماباپایدانجندس

مت یرق رتموازنهب شنظدامیازانتهداعو

کارآم  ساب برخوردارنیستوهد ایندک

هادرص دایجادتوازنبداایرانوسایردولت

گیدر ازاستهادهازابااردیگر هستن .بهره

فراگیردرزنهمت یرقومیتدرقالبنظریهموا

بندد  ددد هودرچنددینو ددعیتیمههددوم

سیاسددتخددارجیوامنیتددیایددرانوسددایر

یاب .هامص ا وکاربردمیدولت

بنددابددردددواه «کددردمسددئله»فر دداا

تاری ی،دارا اینپتانسیلهستکدهچهدار

ک وردمالخاورمیانه،والبتهکمترازهمده

مدودهوها داخلینایران،راه دچارچالش

هدد آنهددارادرمقابلددهبددام اخلددهخددارجی

 (Chaliand, 1993)پتیرسازد.آسیب

ا دیگدرگوندهکُردرابدهمسئلهتوانمی

کردمسئلهالمللید نبینداه مثالآورد.

گیدر بهبع وددكل1370/1991ویههازبه

و عیتیکهبرا ن ستینبار،بحرانداخلی

المللدیومو دوعنا بییکک وربهپ ی ه

گراییخدارجیبد لگردید ،فداکتورم اخله

چهارک ورهمیدرتحلیلسیاستخارجیم

ربیغدراینمو وعاست.ک ورها یادد ه

حمددلمرا1991بحددراندددمالعددرا در

مناسددبیبددرا گسددتران نحیطددهمههددومی

گراییوتعمی آنبهمصادی م تلفم اخله

قراردادن .

،وزیرخارجهوقتفرانسدهروالندامو 

نقدددکدکتدددرین"بدددارهگهدددت:درایدددن

عد مدخالدتدرامدورناپتیرودیرینِانعطاف

وجدودهداخلیک ورها،امروزاینامید رابد

یبدرا یالملل،اباارهاآوردکهجامعهبینمی

دخالتدرموردها م ابهآنواولازهمده

هدا ردهافراه کن .تحتته ید تحدری کُ

المللی)بودکه(عرا سرانجامباتصاد بیناق

لمتحد بددرا لددحضدورنیروهددا محداف م

)جاللدیو"ردهاموافقدتکدرد.حهاظتازکُ

(224،ص1382لیپست،

بهاینترتیبوبراسا نظریدهموازنده

تد اوموت د ی ایدنتوانگهدتفراگیر،می

برخدیک دورها رون بداتوجدهبدهچدالش

ایددرانبددانظددامسددوریهوخاورمیانددهمانندد 

وآنآمریكددابددرنیدداههمددونیالملددلوبددین

مسدئلهازایداالتمتحد هگیر احتمالبهره

ردبرا دخالتدرحدوزهامنیدتداخلدیوکُ

،بددیشازپددیشبددردوک ددورخددارجیایددن

درقبددالآنهدداسیاسددتخددارجیوامنیتددی

ردن دددینخاورمیاندددهکُمنددداط تحدددوالت

.تأثیرگتارخواه بود

همچنیننظریهموازنهفراگیر،بهمااین

چهدارک دورحساسیتآموزدکهنكتهرامی
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وکُدردمسئلهایران،ترکیه،عرا وسوریهبه

،تأثیرآنبرانسجاماجتماعیداخلیتوجهبه

گرایاندهوفراتدرازادراکداتسدنتیازفراواقع

ته یدد ونددداامنیبدددودهوگویدددا اعمدددال

افاارانده(ا سد تگوندههدا)ولدوبدهسیاست

"مداركبراولدی"ا استکهبهتعبیرگونهبه

هدا تالیبرا محد ودکدردنآثدارپ ید ه

المللیبدرانسدجاماجتمداعیوخارجیوبین

ازطرید تلهید سیاسدتحاک هویتنظام

اسدت.23بدامقولدهامنیدتاجتمداعی22اعلی

(Aydiniey&Rosenau, 2005) 

جیفهدد دقیدد کلیددتسیاسددتخددار

درویدههخاورمیاندهک ورها جهانسومبده

پرتوتحلیدلمحدیطامنیتدیپیرامدونیایدن

پتیراسدت؛جداییکدهامنیدتامكانهاک ور

آید .ک دورها ددمارمدیکاالییکمیاببه

منطقهعالوهبرآنكهالگو پی یننظدامیو

افاارمحورپی ینتحقد امنیدتراازس ت

همامددانبدداطددوربینندد ،بددهکددارافتددادهمددی

هددا مددامنوپردددمارم ددروعیت،چددالش

طلبدیقدومیودكنن گیاقتصاد ،جد ایی

بحددرانم ددارکتسیاسددیمواجددههسددتن .

(Aydiniey&Rosenau, 2005, p.38)همدین

هدارابدهات داذسیاسدتخدارجیامردولدت

گرایاندده،انتقددالبحددرانبددهبیددرون،موازندده

                                      
22.High politics 
23.societal Security 

ا هدیر قد رتگجلوگیر ازدخالتوبهره

دسددتیبددررقیددبازتنوعدداتقددومیوپددیش

دارد.استمرارایدنحریهاندراینعرصهوامی

و عیتازسهدههاخیروت  ی آنپد از

سردوورودبدازیگرانج ید ،درسدو جنس

هدا منطبد بهات اذسیاستهادولتدادن

گرایاندهخدالیازتدأثیرنبدودهباالگو موازنه

ایدنگرایاندهزندهاست.سیاسدتخدارجیموا

محورومعطوفبدهتوانامنیترامیک ورها

متوجهانسجاماجتماعیوتمامیدتته ی اتِ

تواندد سددرزمینیدانسددتکددهدرادامددهمددی

ا ته ی اتم ابهیرامتوجهحریهانمنطقه

خودبنمای .
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