
ره 
شما

ت 
 هف

ت و
شص

●
دوم

 و 
ست

ل بی
سا

●
ان 

ست
تاب

13
92

165

هاي تحول رهیافت موازنه قدرت در نظم
گرایی در برابر ساختارگراییهویت:ايمنطقه

ابراهیم متقی

چکیده
. اسـت گرایی و مکتب انتقـادي  عگرایی، نوواقسازي در رهیافت واقعاي یکی از الگوهاي امنیتموازنه منطقه

دهد. وي بر این اعتقاد است که موازنه اي ارائه میباري بوزان دو نوع موازنه را در سازماندهی امنیت منطقه
هـاي   اي به عنـوان یکـی از ضـرورت   گیرد. سازماندهی موازنه منطقهقدرت به موازات موازنه هویت انجام می

خاورمیانه و خلیج فـارس از  شود. چنین فرایندي در حوزهی تلقی میهاي بحرانامنیتی در شرایط و محیط
هـاي  اي در شـرایطی داراي مطلوبیـت اسـت کـه زمینـه     منطقـه اي برخـوردار اسـت. موازنـه   اهمیت ویـژه 

هـاي  توان بر این امر تأکید داشت که بحـران یکـی از واقعیـت   اي وجود داشته باشد. میسازي منطقهبحران
بـراي عبـور از بحـران نیـاز مشـهودي بـه        .شـود در خلیج فارس و خاورمیانه محسوب میاي محیط منطقه

گـذار در تـوازن   ثیرأترین نیروهاي تـ هاي بزرگ یکی از اصلیقدرتاي وجود دارد. سازماندهی موازنه منطقه
زرگ در هـاي بـ  شـود کـه قـدرت   هایی محسوب میها و نشانهباشند. این امر، انعکاس شاخصاي میمنطقه

اي به مفهـوم  گرایی و توازن منطقهمنطقه.نماینداي ایفا میکنترل محیط، حوادث، منابع و بازیگران منطقه
آفرینـی بـازیگران منطقـه، بـازیگران دیگـري نیـز بـه        اي بـه مـوازات نقـش   آن است که در هر نظام منطقه

عکـاس تحـوالتی دانسـت کـه ناشـی از      تـوان ان را میبر هم خوردن موازنه قوا نمایند. کنشگري مبادرت می
ثیرگذار در حـوادث جهـانی و ابزارهـاي قـدرت بـازیگران در      أهاي تيفناوراقتصاد جهانی، سیاست جهانی، 

به هر میزان فناوري از تحول بیشتري برخوردار شود، زمینه براي تغییـر  اي است.سطح فراملی و فرامنطقه
.شوداگیرتري ایجاد میتوازن قوا به صورت بیشتر و فردر معادله

واژگان کلیدي
گراییسازي، مشارکت، چندجانبهاي، موازنه قدرت، ائتالفبحران، امنیت منطقه
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جستارگشایی
هـایی از تـوازن قـدرت بـه     همواره جلـوه 

ــوان  ــه نشــانهعن ــازیگران منطق اي و کــنش ب
هاي بـزرگ قـرار داشـته اسـت. در هـر      قدرت

با ادبیـات  دوران تاریخی، موضوع توازن قدرت
خاصی مطـرح و مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه      

گیـري پیمـان   هاي بعد از شکلاست. در سال
وستفالیا، موضوع موازنه قدرت به عنوان محور 

هـاي  اصلی روابط کشورهاي اروپایی و قـدرت 
شـد. در آن دوران تـاریخی،   بزرگ تلقـی مـی  

هایی از نظام اروپایی الملل با شاخصنظام بین
ردید.گتبیین می

در شرایط بحران و تضـادهاي راهبـردي،   
اي بـــراي درت از اهمیــت ویـــژه قـــموازنــه 

ر کلـی  سازي برخـوردار اسـت. بـه طـو    امنیت
قــدرت در  تــوان ســازماندهی موازنــه  مــی

انـداز  اي را به عنوان چشـم هاي منطقهمحیط
الملــل بعــد از جنــگ ســرد در سیاســت بــین

اه هاي بزرگ به همردورانی که قدرت؛دانست
گرایـی  اي در شـرایط هویـت  طقهواحدهاي من

اند. پیونـد  شده در خاورمیانه قرار گرفتهقطبی
هویــت را بــاري بــوزان بــه عنــوان ســاختار و 

ــکل ــاري در   ش ــت و همک ــد رقاب ــدي جدی بن
داند.اي میهاي منطقهمحیط

بـه  قـدرت تـوازن  :طرح مسئلهالف) 
عنوان یکـی از موضـوعات امنیتـی در سـطح     

شـود.  المللـی محسـوب مـی   بـین اي و منطقه
هـاي بعـد از   در سـال هاي چنین روندي نشانه

حـوزه  بـه  1991یعنـی از سـال   ،جنگ سـرد 
توازن اي نیز گسترش پیدا کرده است. منطقه

گیــرد کــه اي در شــرایطی شــکل مـی منطقـه 
امکان همکاري جدیدي بین کشورهاي اصـلی  

آیـد. ایـن امـر    وجود مـی هالملل ببینسیاست 
دهــد کــه بــین موازنــه قــدرت در نشــان مــی

اي الملل و همچنین توازن منطقهسیاست بین
.داري وجود داشته استرابطه معنی

هدف اصـلی ایـن   : هدف پژوهشب) 
توان ارزیابی الگوي موازنـه قـدرت   مقاله را می

ــارس و   ــیج ف ــران در خل در حــوزه امنیتــی ای
ــران،   ــرایط بحـ ــت. در شـ ــه دانسـ خاورمیانـ

ـ    هاي امنیتی اضرورت رو هیـران بـا چـالش روب
ــور از چــالشمــی ــی در شــود. عب هــاي امنیت

گیرد که تضادهاي سیاسـی  شرایطی انجام می
ــاي   ــل و الگوهـ ــاي تعامـ ــی در فضـ و امنیتـ

اي تنظـیم و  کشورهاي منطقهجویانههمکاري
با ایـن حـال، تعـامالت امنیتـی     تعدیل گردد. 

نبایـد  اًکشورهاي یک منطقه لزوممیان تمامی
رقیـب در  شد، چرا کـه کشـورهاي   مستقیم با

ــل    ــه تمای ــارس و خاورمیان ــیج ف ــه خل منطق
چندانی به حل موضوعات امنیتی خود ندارند.  

هــاي در چنــین شــرایطی نقــش قــدرت
تــوان آن را مــییابــد. علــت بــزرگ ارتقــا مــی
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نقــش ازايبــازیگران منطقــه ثیرپــذیري تأ
دانست. این امر، منجر بـه  المللی بازیگران بین
اي بـه  بازیگران حاشیهیمشارکتکاهش نقش

سـازي  ناپذیر در ائتالفعنوان ضرورت اجتناب
د. چگـونگی تعامـل   گـرد امنیتی محسوب مـی 

الملـل  آنان به ماهیت و ساختار سیاسـت بـین  
بستگی دارد.

ال اصـلی ایـن   ؤس: ال پژوهشؤسپ) 
گیري بحران در چرایی شکل«مقاله مربوط به: 

در ادامـه،  » خلیج فـارس و خاورمیانـه اسـت.   
چگونگی سـازماندهی  «ال مقاله مربوط به: ؤس

ــراي گــذار از روابــط کشــورهاي خاو ــه ب رمیان
باشــد. بــا توجــه بــه مــی» ايبحــران منطقــه

ال را ؤتـوان ایـن سـ   مـی ،هـاي یادشـده  لفهؤم
اي خلـیج  هاي منطقـه بحران«مطرح کرد که 

ــه    ــی داراي چ ــوب غرب ــیاي جن ــارس و آس ف
یت بحـران  هایی اسـت و الگـوي مـدیر   ویژگی
»باشد؟اي چگونه میمنطقه

بـا توجـه بــه   : فرضـیه پـژوهش  ت) 
ــ ــه را   ؤس ــیه مقال ــژوهش، فرض ــلی پ االت اص
توان بر اساس این گزاره تبیـین نمـود کـه    می

ــارس و هــاي منطقــهبحــران« ــیج ف اي در خل
یتی بوده آسیاي جنوب غربی داراي ویژگی هو

اي و رهیافـــت و از طریـــق موازنـــه منطقـــه
» شود.اي مدیریت میمنطقهمجموعه امنیت

در : چارچوب نظـري پـژوهش  ث) 
کتب انتقادي مبتنی بر این مقاله از رهیافت م

شـود. ایـن   گرایـی اسـتفاده مـی   نظریه هویـت 
رهیافــت توســط بــاري بــوزان در تبیــین     

ــه  ــت منطق ــازوکارهاي امنی ــاختار س اي در س
فراجنگ سرد مورد استفاده قرار گرفته اسـت.  

کیـد  أدي بر این موضـوع ت رهیافت مکتب انتقا
گیـري  گرایی عامل اصلی شکلدارد که هویت

هــاي بعــد از اي در ســالهــاي منطقــهبحــران
جنگ سرد گردیده اسـت. تضـادهاي هـویتی    
شکل جدیدي از منازعه و رقابت راهبـردي را  

اي خلــیج فــارس و آســیاي در حــوزه منطقــه
سازد.  جنوب غربی منعکس می

گذار از قدرت در دوران موازنه.1
ساختار دوقطبی 

قطبی اي در ساختار نظام دووازن منطقهت
ــان  ــت و امک ــوجهی   از عینی ــل ت ــذیري قاب پ

. در آن دوران، بـازیگران  ه اسـت برخوردار بود
ثیر تحـوالت  أتحت تـ اي عموماًمنطقهمحیط 

ایفـاي نقـش   هـا  ها و بحرانالمللی، ائتالفبین
ــی ــی   م ــاختار دوقطب ــد. در س ــ«کردن هرابط
الملل ک مشخصی بین ساختار نظام بینارگانی

.شته استاي وجود دامنطقههموازنالگوهايو 
اي براســاس مشــارکت سیســتم تــابع منطقــه

شـکل گرفتـه و بـر الگـوي     هاي بـزرگ قدرت
. ه اسـت گذاشـت جا میهثیر ببت و منازعه تأرقا



168

فت
هیا

ل ر
حو

ت
ظم

در ن
ت 

قدر
نه 

واز
م

طقه
 من

اي
ه

اي

در ساختار دوقطبی، قواعـد بـازي مبتنـی بـر     
گوهـاي  القدرت بـوده و  بندي ساختاريشکل

در جهت ایجاد موازنه رقیب را تعامل بازیگران 
داد. در این فرایند، برخی از بازیگران شکل می

تالش داشتند تا از طریق عدم توازن تاکتیکی 
,Betts)حوزه نفوذ خـود را گسـترش دهنـد    

1985,p.155).
ــین   ــام ب ــاختار نظ ــر در س ــل، تغیی المل

الگوهاي تعامل و کـنش بـازیگران در امنیـت    
سـازد. رویـدادهایی   اي را دگرگون مـی قهمنط

ــان جنــگ ســرد، فروپاشــی اتحــاد   ماننــد پای
ــی،   ــاختار دوقطبـ ــال از سـ ــوروي و انتقـ شـ

هاي الزم بـراي ورود بـه یـک سیسـتم     زمینه
المللی چندالیه را فـراهم آورده اسـت. در   بین

چنین ساختاري، طبیعی است کـه ماهیـت و   
شـته  توزیع قدرت با تغییراتی در مقایسه با گذ

المللـی و  در سیسـتم بـین  همراه خواهد بـود.  
هــاي هــویتی بــه هلفــؤاي چندالیــه، ممنطقــه

هــاي ابــزاري مــورد لفــهمــوازات عناصــر و مؤ
گیرد. استفاده و توجه قرار می

در دوران بعد از جنگ سرد، نسل جدیـد  
هاي متعارف ظهور یافته اسـت. نقـش و   سالح

کارآمدي سیستم موشکی در آن بیشتر است.
امنیـت  هتکثیر تسلیحات کشتار جمعی موازنـ 

اي را دگرگون نمـوده اسـت. اسـرائیل،    منطقه
واحدهایی هتوان در زمرهند و پاکستان را می

ـ     ثیر بـه جـا   أقـدرت تـ  هدانسـت کـه بـر موازن
اند. امریکا نیز تالش دارد تـا هژمـونی   گذاشته

ــوز ــود را در ح ــههخ ــینمنطق ــی اي و ب الملل
تنـی بـر افـزایش    گسترش دهـد. ایـن امـر مب   

1»نظم نوین جهانی«تمایالت براي ایجاد یک 

. (Hildreth,2009,p.3)شودمحسوب می
طبیعــی اســت کــه در چنــین شــرایطی، 
ــران   ــی جمهــوري اســالمی ای سیاســت امنیت

اي هاي جدید و مبتکرانهمبتنی بر انجام تالش
براي اندیشیدن در مورد مشکالت مربـوط بـه   

دارد. ایـن امـر بـه    اي قرار حفظ توازن منطقه
گر باید بتواند معناي آن است که نیروي موازنه

نیتـی بهــره  از الگـوي کـنش دیپلماتیــک و ام  
ـ    قـدرت در محـیط   هگیرد کـه تعـادل و موازن

ــه ــینمنطق ــاب اي و ب ــی را اجتن ــذیر الملل ناپ
ــی ــی م ــر را م ــن ام ــازد. ای ــاس س ــوان انعک ت

ــا  نقــش ــران ب آفرینــی و مشــارکت تعــاملی ای
اي، نهادهـا  گ، واحدهاي منطقههاي بزرقدرت

ــازمان ــات  و س ــد منازع ــی در رون ــاي امنیت ه
اي دانست.منطقه

تحقـق  موفقیتادر صورتی که این کار ب
ــوین جهــانی چنــان کــه ادعــا   ــد، نظــم ن نیاب

نظمی نوین جهـانی  شود، تبدیل به یک بیمی
نظمـی  هـایی از بـی  بحـران جلـوه  خواهد شد.

یعـی اسـت   طبسازد.اي را منعکس میمنطقه

1. New World Order
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کــه ایــن امــر، تغییراتــی در چگــونگی توزیــع 
اي و کــنش قــدرت، توزیــع منازعــات منطقــه

دیپلماتیک بازیگران را به دنبال دارد. چنانچه 
هـاي جدیـد   پس از حذف موانع قبلی، ترتیـب 

اي کـه  امنیتی، نهادهـا یـا سـازوکارهاي تـازه    
هاي نوظهور پـیش روي امنیـت   بتوانند چالش

یري ف یــا از آن پیشــگ اي را برطــرمنطقــه
اي منطقــههجــایگزین نشــوند، موازنــ،نماینــد

شــود. هرگونــه تحــول نظــامی، دگرگــون مــی
امنیتی و دیپلماتیک تابعی از چگونگی کـنش  

اي محسـوب  بازیگران در نظام امنیت منطقـه 
شود.  می

وره تـوان بـه عنـوان د   جنگ سرد را مـی 
مریکا و شـوروي  اممتدي از تقابل تعبیر نمود. 

الگوي کنش عقالیی براي پرهیز از منازعـه  از 
راهبــردي اســتفاده کردنــد. بازدارنــدگی را    

توان ماننـد تمرینـی بـراي یـک همکـاري      می
هـاي  براساس منافع مشـترك قـدرت  2تکاملی

بــزرگ در ســاختار دو قطبــی دانســت. شــاید 
هاي جنگ سـرد،  ترین جلوههنوز یکی از مهم

ــا   ــد. امریک ــوع باش ــن دو موض ــانی ای وهمزم
قـدرت در  هشوروي به عنوان بخشی از معادلـ 

لل، الگـوي ارتبـاط عقالیـی و    المسیاست بین
ــف ــدهتعری ــات   ش ــرل منازع ــراي کنت اي را ب
اي مورد اسـتفاده قـرار دادنـد. در ایـن     منطقه

2. Evolutionary Co-operation

اي که هاي بزرگ، براساس رابطهدوران، قدرت
3»مشارکت در عین رقابت«با عبارت متناسب 

ل مختلفــی بــا گــردد، بــه اشــکاتوصــیف مــی
ــد  ــاري نمودن ــدیگر همک ,Cole)یک 2009,

p.112).
ها هر چند رقیب یکدیگر بودند، ابرقدرت

ــه  ــا در زمین ــز از «ام ــهپرهی شــریک 4»فاجع
شـدند. ایـن موضـوع آنهـا را بـه      محسوب می

ــه  هــاي نامــهســوي توســعه هنجارهــا و مقاول
مشخص و نیز پذیرش این نکتـه کـه نیازمنـد    

باشـند، سـوق داد.   میقیودي بر رفتارهایشان
هـاي  در مواقعی که عواقب اشتباهات، محاسبه

5»قواعـد احتیـاطی  «غلط یا تخطی از برخـی  

ــل چشــم ــد، اولیــه، روش و غیرقاب پــوش بودن
هاي همکـاري بـین دشـمنان و رعایـت     انگیزه

شد.  این قواعد، بسیار واقعی می

ــانه2 ــنش . نشــ ــاي کــ هــ
جویانه در رونـد تـوازن   همکاري

ايمنطقه
هـاي همکـاري را   ترین نشانهکی از مهمی

توان بر اساس پذیرش متقابل منـافع ملـی   می
بینـی  یکدیگر براي مقابله بـا تهدیـدات پـیش   

نشــده تلقــی نمــود. در ایــن فراینــد، نیــاز بــه 
جلوگیري یا حتی کـاهش خطـرات منازعـات    

3. Adversary Partnership
4. Disaster Avoidance
5. Rules of Prudence
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اي از جانب مسـکو و واشـنگتن محـور    منطقه
اصلی اصلی سیاست قدرت در روابط بازیگران

شـد. در ایـن   الملـل محسـوب مـی   نظـام بـین  
ها حداقل به طـور ضـمنی یـا    دوران، ابرقدرت

حتی گاهی با صـراحت همکـاري را ضـروري    
تـوان  دادند. انجام این امر را مـی تشخیص می
اي دانست تا مطمئن شوند یافتهتالش سازمان

هاي متخاصم بـه منازعـات   که به عنوان طرف
شـوند کشانده نمـی ايهاي منطقهمیان قدرت

(Holmes and Gan,2005,p.79).
هاي بزرگ درصـدد  در این دوران، قدرت

اي و بودند مطمئن شوند که بازیگران منطقـه 
هـا را بـه   ابرقـدرت روابـط محلی قادر نیستند 

بیندازنـد. همکـاري   تقابل مسـتقیم  سراشیبی 
گیري آنـان از الگـوي   هاي بزرگ و بهرهقدرت

اي آن بـود کـه آنـان    مدیریت بحران بـه معنـ  
اي در هـاي منطقـه  دهند تا نگرانـی اجازه نمی

مشغولیت ذهنی اصلی آنها براي پرهیز از یک 
اي اختالل ایجاد نماید. ایـن امـر   جنگ هسته

ــاب ــذیر سیاســت بخشــی از واقعیــت اجتن ناپ
ــین ــاختار دب ــل در س ــوب والمل ــی محس قطب

گیري از الگوي همکاري و رقابـت  شد. بهرهمی
گرفت که همـه منـاطق   لیل انجام میبه این د

به وضـوح در داخـل حـوزه نفـوذ یکـی از دو      
گرفتند.  ابرقدرت قرار نمی

منـافع  هدر تبیین حـوز 6»اصل تفکیک«
گرفت. این امـر  اي آنان انجام میملی و منطقه

بــه طــور تلــویحی در خــارج از منــاطقی کــه 
آشکارا تحت سلطه یکی از آنها بودند، تعمـیم  

انچه یکی از آنها در یـک منازعـه   یافت. چنمی
دیگـري در  شـد، معمـوالً  اي درگیر میمنطقه

هـاي سـاختار   مانـد. ضـرورت  حاشیه باقی می
هـاي بـزرگ   کرد که قدرتدوقطبی ایجاب می

هـاي  به نماینده خود [در آن منازعه] حمایـت 
نمودنـد. آنهـا تـالش    مادي و معنوي ارائه مـی 

وده و بـه  حتراز نمداشتند از مداخله مستقیم ا
همکاري متقابل در شـرایط  هاین ترتیب زمین

هاي چنین نشانهساختند.بحرانی را فراهم می
توان در رونـد مـدیریت بحـران    اقداماتی را می

)، دیـوار  1946)، آذربایجـان ( 1945لهستان (
ــرلین ( ــتان (1955بـــ ) و 1956)، مجارســـ

) مورد توجه قرار داد. 1968چکسلواکی (
ن از آن بـه عنـوان   تـوا این اصل کـه مـی  

نام برد، در تضـمین  » مداخله نامتقارن«قاعده 
هاي محدودي که یکی از له که جنگئاین مس

بـه نـزاع   ،شدنددو ابرقدرت در آنها درگیر می
انجامید، بسـیار اساسـی   مستقیم بین آنها نمی

بودنـد. عقالنیـت راهبـردي در سـاختار نظـام      
تـوان  هاي بزرگ را میالملل و رفتار قدرتبین

ههاي موازنـ عواملی دانست که زمینههدر زمر

6. Decoupling Principle
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ــدرت د ــازیگران اصــلی سیاســت  ق ــط ب ر رواب
اي را هــاي منطقــه الملــل در محــیط بــین

Joint)سـاخت ناپـذیر مـی  اجتنـاب  Military

Intelligence College,2004,p.95) .
هـاي  بخشی از واقعیت،همکاري و رقابت

ت رفتار ساختاري بـازیگران اصـلی در سیاسـ   
اي محسـوب  هـاي منطقـه  الملل و محـیط بین
توان در ارتباط با جنـگ  شد. این امر را میمی

ایران و عراق مورد مالحظه قرار داد. امریکـا و  
اي بـراي  منطقههشوروي از الگوي موازناتحاد 

هاي بحرانی اسـتفاده  کنترل منازعه در محیط
اي، منطقـه هآوردند. در روند موازنبه عمل می

ت بــزرگ جهــانی از جایگــاه و اعتبــار دو قــدر
اي در روند کنترل بحران برخوردار بودند. ویژه

اي گرایی به مفهوم کنترل نقش منطقـه موازنه
شود. هریک از بازیگران درگیر محسوب می

هـاي گسـترش   ترین ویژگییکی از جالب
اي، همکــاري در زمینـــه منازعــات منطقـــه  

یریت پیشرفت آنها در همکاري تلویحی در مد
. در برخـی از  بودبحران و پیشگیري از بحران 

هاي بزرگ مبادرت به تولیـد  موارد نیز، قدرت
نمودند. این امر به عنوان بخشـی از  بحران می

الملـل در سـاختار   هاي سیاسـت بـین  واقعیت
به همین دلیـل اسـت   ؛شودمیتلقیدوقطبی 
پردازانی همانند کنث والتز و ریچارد که نظریه
ن اعتقادند که در ساختار دوقطبی، هاس بر ای

امکان ایجاد تعادل از طریق مـدیریت بحـران   
هاي بزرگ وجـود داشـته اسـت.    توسط قدرت

آنــان ســاختار دوقطبــی را بــه لحــاظ امنیــت 
تـر در مقایسـه بـا سـاختار     اي، با ثباتمنطقه

الملــل در دوران بعــد از فروپاشــی نظــام بــین
. (Kelly,2007,p.199)داننداتحاد شوروي می

ــدرت ــی  ق ــزرگ در نظــام دوقطب ــاي ب ه
ــالش ــمی ت ــاي رس ــریح ه ــر و ص ــت ــراي ت ر ب

اي را بـه  منطقهههاي امنیتی در حوزهمکاري
رساندند. این امر بـه عنـوان یکـی از    انجام می

سازي در ساختار دوقطبـی  هاي امنیتشاخص
هـاي بـزرگ   گردد. همکـاري قـدرت  تلقی می

نـه تنهـا   اي،براي تثبیت شرایط توازن منطقه
اي هـاي منطقـه  در زمینه پیشگیري از بحران

بوده است، بلکه در بسیاري از مواقع منجر بـه  
سازي یـا پایـان   همکاري مشترك براي خنثی

هـاي ناشـی از فقـدان تـوازن     دادن به بحـران 
هـاي  نشانهشود. اي محسوب میقدرت منطقه

هـاي بعـد از   تـوان در سـال  زدایی را مـی تنش
حزب کمونیست اتحـاد  20گیري کنگرهشکل

مشـــاهده نمـــود. 1956شـــوروي در ســـال 
توان در بازسازي روابط بـا  هاي آن را مینشانه

ــت.   ــاور دانس ــا در دوران آیزنه ــن امریک در ای
زدایی تالشـی مشـترك از سـوي    دوران، تنش

هاي بـزرگ و کشـورهاي منطقـه بـراي     قدرت
ایجاد یک رژیم پیشگیري از بحران بوده است.
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ـ  دي تـا پایـان دوران تـاریخی    چنین رون
ساختار دوقطبی ادامه یافتـه اسـت. همکـاري    

اي هـاي منطقـه  هاي بـزرگ در بحـران  قدرت
آنـان در شـوراي   همنجر بـه مشـارکت سـازند   

را هـاي آن امنیت سازمان ملل گردیـد. نشـانه  
هـاي  در روند مدیریت بحـران قـدرت  توان می

بزرگ در جنگ تحمیلی عراق علیه جمهـوري  
را 598ایران مشاهده نمود. قطعنامـه  اسالمی 

هاي هاي مدیریت بحرانتوان یکی از نشانهمی
اي در ساختار دوقطبی دانست. جنـگ  منطقه

نیز براسـاس  1991دوم خلیج فارس در سال 
شـوراي امنیـت سـازمان ملـل     687قطعنامه 

وج نیروهاي نظامی عراق از درباره ضرورت خر
کید داشت. کویت تأ

شده توسط شوراي امنیت مابتکارات انجا
توان در زمره اقداماتی دانست که از یک را می

سو به مدیریت بحران منجر گردید و از طـرف  
هـاي بـزرگ   هاي همکاري قـدرت دیگر زمینه

وجـود  هاي را بـ هاي منطقهبراي کنترل بحران
نقش جدیـد سـازمان ملـل در سیاسـت     آورد. 
ــین ــی در بحــران ب و جنــگ 1990-91الملل
فارس مشاهده نمود. ایـن  قب آن در خلیجمتعا

نمونــه، مثــال خــوبی از همکــاري مبتنــی بــر 
شود. ایت میان واشنگتن و مسکو تلقی میرض

اي بـین  جانبـه بحران مذکور به همکاري همه
هاي بزرگ و کشورهاي اصلی خاورمیانه قدرت

همانند مصـر، عربسـتان و سـوریه گردیـد. در     
مشــترك، هــا بــه طــور ایــن دوران، ابرقــدرت

ــش ــی  نقـ ــا مـ ــی ایفـ ــاي مهمـ ــدهـ نماینـ
(Bahgat,2003,p.104).

عقالنیت راهبـردي در  کاربرد .3
اي موازنه قدرت منطقه

عقالنیت راهبردي بـه مفهـوم توجـه بـه     
هـیچ  باشـد.  منافع سایر بـازیگران رقیـب مـی   

هـاي دیگـر   تواند مستقل از انتخابدولتی نمی
یـا  ها، بهترین راهبـرد خـود را برگزینـد   دولت

بهتــرین نتیجــه را کســب کنــد. بنــابراین     
کنـد  اي ایجاب مـی هاي توازن منطقهضرورت

که واحدهاي سیاسی بتوانند کنش راهبـردي  
گرایـی و  هـایی از تعامـل  اساس جلوهخود را بر

گرایـی مـورد توجـه قـرار دهنـد.      چند جانبـه 
ــه   ــش موازن ــاي نق ــدون ایف ــابراین ب ــرا و بن گ

انبه بازیگران مشارکتی، امکان همکاري چندج
پـذیر  اي امکـان براي سازماندهی توازن منطقه
دهد کـه تـوازن   نخواهد بود. این امر نشان می

سو نیازمند مشارکت بازیگران اي از یکمنطقه
از سوي دیگـر،  والمللی استاي و بینمنطقه

هایی از کنش عقالیـی  اي با جلوهتوازن منطقه
شود.  بازیگران حاصل می

عقالنیت راهبـردي ایـن   خصلت برجسته
است که بازیگران مسـیرهایی را بـراي کـنش    

ها و رفتارهاي خود انتخاب کنند که بر اولویت
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گیـري  قابل انتظار دیگران مبتنی است. شـکل 
چنین فرایندي به منزله عقالنیت بازیگران در 

شـود. بنـابراین   کنش استراتژیک محسوب می
گیـرد  اي در شرایطی شـکل مـی  توازن منطقه

ها به عنوان جزء که زمینه پذیرش نظریه بازي
اصلی تحلیل در قالب فکري زمامداران ایجـاد  

عقالنیت راهبردي به عنوان محور اصلی شود. 
کنش بازیگران در ساختار دوقطبی محسـوب  

شد.  می
براســاس الگــوي عقالنیــت راهبــردي در 

هـایی از  اي نشـانه هـاي منطقـه  کنترل محیط
ري در دستور کار قـرار  گرایی ساختاچندجانبه

گرفت. در چگونگی اجراي چنین فرایندي، می
ثري بـراي  ؤبازیگران و مقامات اجرایی نقش م

هاي قدرت و کنش بازیگران بنديتبیین شکل
باشند. کارگزار در روند مدیریت بحران دارا می

اجرایــی بــه عنــوان نیــروي تکمیلــی ســاختار 
ــی  ــی م ــی تلق ــردد. سیاس ــه گ ــدارانی ک زمام

گیري آنان براساس الگوي موازنه انجام یمتصم
هایی از مشارکت گیرد، تالش دارند تا جلوهمی

گرایـی راهبـردي را محـور اصـلی     و چندجانبه
گیري خود قرار دهند.  تصمیم

ــاري در دوران  ــوي رفتـــ ــن الگـــ ایـــ
جمهوري جورج بوش پدر و همچنـین  ریاست

باراك اوبامـا از فراگیـري بیشـتري برخـوردار     
. در حالی کـه جـورج بـوش پسـر و     بوده است

گیــري از کلینتــون تمایــل چنــدانی بــه بهــره
ــه ــا   چندجانب ــاط ب ــردي در ارتب ــی راهب گرای

المللی نشان اي و بینموضوعات امنیت منطقه
اي از یک سو بـر  ندادند. هرگونه توازن منطقه

هـاي چندجانبـه قـرار دارد.    ضرورت همکـاري 
ــازیگران   ــنش ب ــر، زیرســاخت ک ازســوي دیگ

هــایی از تــوازن و بایســت برمبنــاي جلــوهیمــ
گرا براي نیل بـه هـدف   جهت گیري همکاري

مشترك حاصل گردد.  
خلیج فارس اي سازماندهی توازن منطقه

و خاورمیانــه در دوران بعــد از جنــگ ســرد را 
جویانـه  بـه منزلـه الگـوي همکـاري    تـوان  می

اي هاي بزرگ به همراه بازیگران منطقـه قدرت
اصـلی کـنش آنـان را اشـتیاق     . محوردانست

دهد. هر گزینه راهبردي در قدرت تشکیل می
ثر و ؤالملل براي نیل به منـافع مـ  ت بینسیاس

منـافعی کـه   ؛گیـرد یافتـه شـکل مـی   سازمان
هـاي  کوشـند تـا سیاسـت   چندین بازیگر مـی 

اي خــود را در راســتاي ایجــاد تعــادل منطقــه
قدرت و منافع سازماندهی نمایند. بـه همـین   

، تـوازن  گرایـان واقـع ل است که در نگرش دلی
ــه ــظ وضــع  منطق اي بخشــی از سیاســت حف
شود. محسوب می7موجود

ــرفاً ــه   ص ــت ک ــرایطی اس ــین ش در چن
ها و نیازهاي توازن قـدرت  توان به ضرورتمی

7. Status Quo
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اي واقف گردید. ایـن فرآینـد   در فضاي منطقه
یافتـه چنـدین بـازیگر    به منزله کنش سازمان

منیــت در ســطح  بــراي تحقــق قــدرت و ا  
هـاي عقالنیـت   باشـد. ضـرورت  اي مـی منطقه

کنـد کـه هـیچ یـک از     راهبردي ایجـاب مـی  
هاي بزرگ در صدد کسب هژمونی براي قدرت

الملـل نباشـد. در چنـین    کنترل سیاست بین
گیري ائتالف علیـه  ه براي شکلشرایطی، زمین

آیـد. موضـوع   گونه بازیگران به وجـود مـی  این
پـردازان  سـط نظریـه  هاي ضد هژمونی توموج

ــین  ــادي و همچن ــعمکتــب انتق ــاننوواق گرای
تدافعی تبیین گردیده است. بـه ایـن ترتیـب،    

ــی   ــاب م ــردي ایج ــت راهب ــه  عقالنی ــد ک کن
ــوه ــایی از موازنــه جل ــی در سیاســت  ه گرای

اي الملل و توازن قدرت در حـوزه منطقـه  بین
. (Nye,2008,p.1348)ایجاد شود

عقالنیـت  پردازانـی کـه بـر   در بین نظریه
کیـد  أهاي امنیتـی ت گیريبردي در تصمیمراه
کـه  توان به کنث والتز اشاره داشتد، میندار

انسان، دولت و جنگ، کتاب 1960در دهه 
در این کتاب تالش نمـود  وي را منتشر نمود. 

اي و هـاي منطقـه  گیـري بحـران  عوامل شکل
المللی را تبیین نماید. مبانی تحلیلی براي بین

هاي موازنه قدرت در تز از مشخصهتوصیف وال
اي المللی و همچنین توازن منطقـه سطح بین

وجود دارد. ایـن  » نظام خودیار«به عنوان یک 

مهم از موازنه قدرت بسیارنظریات، یک چهره 
که به موازنه پایـدار توجـه   را توسط بازیگرانی 

، ص1380کنـد (بالـدوین،   آشـکار مـی  ،دارند
238 .(

هــایی از الملــل جلــوهتــاریخ روابــط بــین
ــین اي را مــنعکس المللــی و منطقــهموازنــه ب

الملل همچـون  سازد. پژوهشگران امور بینمی
ــا و  ــه مورگنت ــره نظری ــز در زم ــی والت پردازان
شوند که موضوع موازنه قدرت در محسوب می
ــین ــوازن  ســطح ب ــدهاي ت ــا فراین ــی را ب الملل

دهنـد. ایـن امـر نشــان    اي پیونـد مـی  منطقـه 
هــاي ثبــات و تعــادل در کــه دوراندهــد مــی

لملـل مبتنـی بـر تـوازن قـدرت      اسیاست بین
است. هرگاه یکی از بازیگران در صـدد برآیـد   
تا موازنه قدرت را دگرگون سازد، زمینه بـراي  

الملـل  ثباتی و عدم تعادل در سیاست بـین بی
شـود. ایـن امـر رابطـه بـین ثبـات       فراهم مـی 

وا در سیاست اي، تعادل قدرت، موازنه قمنطقه
دهد.  اي را نشان میالملل و توازن منطقهبین

هاي بزرگ براي کنترل تاریخ رفتار قدرت
دهـد کـه همـواره    اي نشان مـی محیط منطقه

هایی براي ایجـاد تـوازن بـین بـازیگران     تالش
اصــلی أوجـود داشــته اســت. ایـن امــر، منشــ  

شـود.  اي محسوب میکنترل تضادهاي منطقه
هاي جهانی به دلیـل از بـین   بسیاري از جنگ

ت. اي انجـام گرفتـه اسـ   رفتن تـوازن منطقـه  
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ــه  ــوازن منطق ــاه ت ــیهرگ ــرهم م خــورد، اي ب
اي و هــایی از بحــران در حــوزه منطقــهنشــانه

هرگونـه موازنـه  تـا    شود.المللی ایجاد میبین
ــدرت در   ــراي کســب ق ــر کوشــش ب حــدي ب

شـود کـه   محیطی پرهرج و مرج متمرکز مـی 
نـد تـا منـافع متضـاد خـود را      اقبها مرادولت

. (Cole,2009,pp.73-74)د کننمتعادل
له همکـــاري در ئبـــا توجـــه بـــه مســـ

آمیـز مـورد نظـر مکتـب     هاي تعارضسیاست
کنـد  کید مـی أبه درستی ت8گرایی، کوهنواقع

شـود  که همکاري تنها در شرایطی محقق می
هاي آنهـا بالفعـل   که بازیگران دریابند سیاست

ــالقوه د نــد، نــه در جــایی کــه ار تعــارضیــا ب
عنـوان  هماهنگی وجود دارد. همکاري نباید به

فقدان تعارض نگریسته شود، بلکه بهتر اسـت  
واکنش به تعارض یا کشـمکش  به عنوان یک

تلقی شود. در مناطقی که موازنه انجـام  بالقوه
گیرد، رقابت بین بازیگران کـاهش خواهـد   می

بین موازنه و یافت. این امر بیانگر آن است که 
رقابت بـراي هژمـونی رابطـه معکـوس وجـود      

طلبـی، گسـترش   دارد، زیرا اگر انگیزه توسـعه 
ــازیگران منطقــه ــونی در برخــی از ب اي و هژم

ثباتی و هاي بیایجاد شود، در آن شرایط موج
عدم تعادل تداوم خواهد یافت.  

8. Keohane

ــه.4 ــه منطق ــق موازن اي از طری
جنـگ ایجاد تعادل بین وضعیت 

ثباتـ
الملـل،  پردازان روابـط بـین  در بین نظریه

افرادي مانند کلیفورد و کوهن تالش دارند تـا  
اي بـین جنـگ، ثبـات، موازنـه قـدرت،      رابطه

ــوازن منطقــه  ــورد تعــادل، بحــران و ت اي را م
بررسی قرار دهند. تبیـین ایـن موضـوعات در    

اي چارچوب مدیریت بحـران از اهمیـت ویـژه   
تالش نمودند تـا  دهشبرخوردار است. افراد یاد

ــاخت  ــین س ــه ب ــام  رابط ــادوام در نظ ــاي ب ه
الملل با موضوع بحـران، موازنـه قـدرت و    بین

ند. آنان بحران را کناي را بررسی توازن منطقه
دانند که انعکاس منافع متعارض بازیگرانی می

درصــدد ایفــاي نقــش بــراي کنتــرل محــیط  
المللــی هســتند (هالســتی، اي و بــینمنطقــه
).  465، ص1373

الملـل،  پردازي درباره روابط بیندر نظریه
آمیزتـر مخـاطره تر یا اي مشکلشاید هیچ ایده

المللـی و  از موضوع موازنه قدرت در سطح بین
اي طقـه همچنین تـوازن قـدرت در سـطح من   

نظران مطمئن نیسـتند کـه آیـا    نباشد. صاحب
هـا، بـه   این واژه بـه نظریـه تعـارض و ائـتالف    

المللــی، بــه اهــداف ینهــاي بــتوصــیف نظــام
گیرنـدگان اشـاره دارد یـا بـه     کلیدي تصـمیم 

تجویزهاي هنجـاري در مـورد اینکـه چگونـه     
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المللی باید به صلح دست یابنـد.  هاي بیننظام
الملل تـالش دارنـد   گیران سیاست بینتصمیم

اي را بـه  تا موضوع تـوازن در محـیط منطقـه   
ــوزه ــارکت و  ح ــتالف، مش ــاري، ائ ــاي همک ه

اي یوند دهند. بنابراین، توازن منطقـه تعارض پ
،شـود به عنوان تجویز هنجاري محسوب نمـی 

ناپـذیر معادلـه   بلکه باید آن را واقعیت اجتناب
سـاختار  قدرت بین بازیگرانی دانسـت کـه در   

ــی  ــاوت آنارش ــرایط تف ــی،  در ش ــاي فرهنگ ه
کنند.  زندگی میایدئولوژیک و ژئوپلیتیکی 

ارض در هـاي تعـ  بدون توجه به واقعیـت 
الملل، نیازي به تشـریک مسـاعی   سیاست بین

اي بازیگران براي ایجاد توازن در سطح منطقه
دهـد  وجود نخواهد داشت. این امر، نشان مـی 

هـاي  اقعیـت اي واکنشی بـه و که توازن منطقه
الملــل محســوب آمیــز سیاســت بــینتعــارض

الملــل شـود. در شـرایطی کـه نظـام بـین     مـی 
بنـابراین طبیعـی بـه    مبتنی بر آنارشی است، 

اي و رسد که موازنه در سـطح منطقـه  نظر می
المللــی بــه تعــادل بیشــتر منجــر شــود. بــین

هایی از عدم تعارض را هاي بحران، جلوهدوران
ــی  ــنعکس م ــازدم ,Shanebrook,2003)س

p.180) .
هایی هماننـد جنـگ و   گیري پدیدهشکل

تـوان انعکـاس عـدم    اي را میثباتی منطقهبی
برخـی از  ن در نقش بازیگران دانسـت. در تواز

کننــد تــا بــراي مواقــع، کشــورها تــالش مــی
ــد  ــه اقـ ــدم تـــوازن بـ ماتاجلـــوگیري از عـ

آمیـــز مبـــادرت نماینـــد. حتـــی  خصـــومت
گیري ائتالف به منزله واکـنش در برابـر   شکل

موضوع برهم خوردن توازن قـدرت در سـطح   
شـود.  المللـی محسـوب مـی   اي و بـین منطقه

هـاي قبـل از جنـگ    ي در سـال اچنین پدیده
دورانـی  ؛گیـرد جهانی اول مورد توجه قرار می

هاي اتحاد مثلث و اتفـاق مثلـث   که زیرساخت
. (Brecher,1989,p.55)به وجود آمد

توان در گرایش اصل اساسی موازنه را می
کشورها به سیاست حفظ وضع موجـود مـورد   

ــرار داد.  ــدهاي  ســنجش ق ــه واح ــه هم اگرچ
کننـد موقعیـت خـود را در    میسیاسی تالش 

جنگ و صلح تثبیت نمایند، اما این موضوع از 
اهمیــت ویــژه اي برخــوردار اســت کــه همــه 

هاي آزاد به مداخله بـه نفـع طرفـی در    قدرت
رسـید در  جنگ گرایش دارند که به نظـر مـی  

خطر بازنده شدن قرار دارد. تمامی کشورها از
این موضوع نگران هستند که بازیگر جدیـدي  
در صدد برآید تا موازنه قـدرت را بـرهم زنـد.    

هـایی  هاي تغییر در موازنه قدرت، نشانهدوران
سـازد. از  ثبـاتی را مـنعکس مـی   از جنگ و بی

کننـد  آنجایی که برخی از کشورها تالش مـی 
تا معادله قدرت را تغییر دهند، به همین دلیل 
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ضـرورت حفـظ   است کـه سـایر بـازیگران بـر    
نمایند.  کید میأسازي تالفتعادل از طریق ائت

در مورد رابطه میـزان ثبـات بـا سـاختار     
الملل، رویکردهـاي متفـاوتی وجـود    نظام بین

تـوان ایـن موضـوع را    دارد. به طور کلـی مـی  
مطرح کرد که کنث والتـز بـر ثبـات، تـداوم و     

کیـد دارد. بیـان   أقطبـی ت پایداري سـاختار دو 
ــات     ــش ثب ــین نق ــردي در تبی ــین رویک چن

الملل، بـه منزلـه   و ساختار نظام بینايمنطقه
آن است که والتز به تداوم موازنه قوا و تـوازن  

اي در ساختار دو قطبی امید بیشـتري  منطقه
قطبـی  هـاي دو رد. مبحث ثبات بیشتر نظامدا

گیرد، هاي چندقطبی را دربرمیدر مقابل نظام
دارد تنهـا  اظهار مـی در این ارتباط کنث والتز 

بـات منـابع   ثساختار و ثبات نظامی که داراي 
قطبـــی اســـتاســـت، نظـــام و ســـاختار دو

(Waltz,1979,p.125) .
بخشـی از  ،الملـل بـین نظـام  در سـاختار  

هـاي بـزرگ ناشـی از    منابع راهبـردي قـدرت  
همکــاري و اي اســت.کنتـرل محــیط منطقـه  

رقابـت را بایـد در زمـره فراینـدهاي سیاســت     
اسـت  این امر، به مفهوم آن الملل دانست.بین

کننـد  دو قدرت بزرگ جهانی تالش میکه هر
المللـی از  تا موقعیت خود را در سـاختار بـین  

طریق همکاري بـراي تـداوم ثبـات و تعـادل،     
اصـلی  تثبیت نمایند. هرگاه همکاري بازیگران

ثیر موضـوعاتی  أالملل، تحت تدر سیاست بین
اي قرار گیـرد، طبیعـی   از جمله بحران منطقه
رایطی امکـان تعـادل و   است که در چنین شـ 

اي از طریـق همکـاري بـازیگران    ثبات منطقه
افزایش بیشتري خواهد یافت.

بــا توجــه بــه نظریــه عمــومی تعــارض و 
هـاي مســتقیم  المللـی، تجلــی ثبـاتی بــین بـی 
هـاي  کمتـر از جلـوه  ثباتی منـابع احتمـاالً  بی
الملـل نیسـتند. بـه    هـاي بـین  ثبـاتی نظـام  بی

ــی  ــر، ب ــارت دیگ ــاتی درعب ــیطثب ــاي مح ه
مین منابع أاي با تعارض کشورها براي تمنطقه

ثبـاتی نظـام، حاکمیـت ملـی     ارتباط دارند. بی
اي را تهدیــد  برخــی از کشــورهاي منطقــه  

ثبـاتی  کند. ایـن امـر، انعکـاس انتقـال بـی     می
ساختاري به حوزه کـنش کشـورها محسـوب    

ثبـاتی منـابع فقـط    شود. از سوي دیگر، بیمی
ــن دار ــر ای ــت ب د کــه همــه کشــورها در دالل

وضعیتی هستند که ممکن اسـت منـابع را از   
دست بدهند یا منـابعی بـه دسـت آورنـد. در     
چنین شـرایطی، تعـارض بـراي دسـتیابی بـه      
ــراهم   ــازیگران اصــلی ف ــین ب ــابع بیشــتر ب من

نوع کـنش سیاسـی، بـه عنـوان     گردد. هرمی
مین منـابع قـدرت محسـوب   أاقدامی بـراي تـ  

,Bahgat)شودمی 2003,p.70).
یاي مدارهاي تحول در محیط امنیتی آس

ــأثیر   ــارس تحــت ت ــیج ف ــی و خل جنــوب غرب
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هاي اقتصادي، ایـدئولوژیک و هنجـاري   لفهمؤ
انگیـزه  قرار دارد. منابع اقتصـادي بـه مـوازات    

هاي بزرگ براي ایجاد تعادل در منابع و قدرت
یابــد. منــابع را منــافع اقتصــادي افــزایش مــی

ع رقابـت کشـورها در   توان بخشی از موضومی
الملل دانست. بنابراین وقتـی کـه   سیاست بین

زمینه براي ایجاد مصالحه از طریـق همکـاري   
الملـل بـه   بین بازیگران اصـلی سیاسـت بـین   

وجود آید، در آن شرایط زمینـه بـراي تـداوم    
ثبات و تعادل فراهم خواهد شد. در حالی کـه  
چنین فراینـدي در سـاختار موازنـه قـدرت و     

هـاي چنـد قطبـی مـورد     در ساختهمچنین
گیرند. به همین دلیل است که توجه قرار نمی

هرگونــه تحــول جایگــاه بــازیگران در محــیط 
اي داراي آثــار و پیامــدهاي راهبــردي منطقــه

).17، ص1380باشد (روحانی،  می
گرچــه ایــن بــه معنــاي آن نیســت کــه  

ثباتی منابع بـراي صـلح خطرنـاك نیسـت.     بی
ایی کـه بـه وسـیله آنهـا،     هـ برعکس، تاکتیک

ــامی و    ــاز نظ ــب امتی ــدد کس ــورها در ص کش
اقتصادي از دیگران هستند، تهدیـدات و ضـد  

باشند. بنـابراین، در یـک جهـان    تهدیدات می
در یـک  بدون ثبات، منـابع کشـورها ضـرورتاً   

نشـده بـه سـر    وضعیت رقابت و تعارض اعـالم 
ها براي کسب منابع برند. بسیاري از جنگمی

گیرد. به طور کلی باید ایـن  انجام میبیشتري 

ورد بررســی قــرار گیــرد کــه چــه موضــوع مــ
اي بـین جنـگ و توزیـع قـدرت وجـود      رابطه

ال، الزم اسـت تـا   ؤدارد؟ براي پاسخ به این س
موضوعاتی از جمله توزیع منابع قـدرت مـورد   

ساز تواند زمینهگیرد. منابعی که میتوجه قرار
اي بــاقــههمکــاري یــا تعــارض بــازیگران منط

هاي بزرگ تلقی شود. یکدیگر و یا با قدرت
ثبـاتی  هـاي بـی  پیچیدگی ایـن موقعیـت  

توسط والتز به خوبی بیان شده اسـت. وي بـر  
ــام    ــر ســاختار نظ ــه اگ ــاد اســت ک ــن اعتق ای

ــین ــیش ازب ــل داراي ب ــدرت اصــلی المل دو ق
گیــر باشــد، در آن شــرایط، سیاســت تصــمیم

انـدازد  میقدرت نوعی دیپلماسی را به جریان
کنـد و یـا   آورده، حفظ میکه اتحادها را پدید 

پذیري اتحـاد بـه ایـن    افگسلد. انعطاز هم می
کـه کشـور متحـد کـه در حـال      معانی اسـت 

مطالبــه اســت ممکــن اســت متحــد دیگــر را 
ترجیح دهـد و اینکـه شـریک اتحـاد کنـونی      

Holmes)ممکن است دیگري را تـرك کنـد  

and Gan,2005,p.176)

ري هریک از حوادث یادشده، بـر  گیشکل
ــازیگران، اتحادهــا و میــزان انعطــاف پــذیري ب

یـک کشـور   هاي رفتـاري در  سیاسـت  گزینه
گذارد. از سوي دیگـر، راهبـرد   ثیر به جا میأت

یک دولت باید یـک متحـد بـالقوه را خشـنود     
ســازد یــا متحــد کنــونی را راضــی کنــد. اگــر 
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لـت  فشارها به اندازه کافی قوي باشند، یک دو
با هر کسی وارد معامله خواهد شد. این تقریباً

امــر بــه مســئله ناپایــداري در ثبــات سیاســی 
شـود. کشـورهایی کـه در    کشورها تلقـی مـی  

هایی بایـد  با دولت،جستجوي  امنیت هستند
تشکیل اتحاد دهند کـه داراي برخـی منـافع    

باشند. بنـابراین، منـافع مشـترك    مشترك می
. ایـن امـر، انعکـاس    از نوع منفی استمعموالً

تهدید و نگرانی از کنش سایر بـازیگران تلقـی   
هـا بـه منزلـه    شود. هراس از دیگـر دولـت  می

شـود کـه   همکاري بین بازیگرانی محسوب می
ــادل   ــراي همکــاري و ایجــاد تع از اراده الزم ب

.(Utgoff,2002,p.98)برخوردارند

ثیرگذار در ایجـاد  بازیگران تأ.5
اي منطقهموازنه 

اي بدون توجـه  زماندهی توازن منطقهسا
هاي بزرگ و همچنین بازیگران رتبه نقش قد

پـذیر نخواهـد بـود. بـه     اي امکـان ثر منطقهؤم
توان شرایطی را مـورد توجـه   عبارت دیگر، می

قــرار داد کــه بــه موجــب آن هــر بــازیگري از 
ــ   مین اهــداف و أانگیـزه و ادبیــات الزم بـراي ت

بـازیگرانی کـه   باشـد. منافع خود برخوردار می
تمایل کمتـري بـه هژمـونی نشـان دهنـد، از      

گرایـی در سـطوح   قابلیت خـود بـراي موازنـه   
گیرد.  المللی بهره میاي و بینمنطقه

دهد کـه  الملل نشان میتاریخ روابط بین
چگونه بازیگرانی که درصدد توسعه حوزه نفوذ 
خود بودند، جایگاه ساختاري و قابلیت خود را 

بـه طـور   انـد.  ان از دسـت داده در شرایط بحر
براي توسعه قدرت 1989مثال عراق در سال 

اي خود مبادرت به اشغال کویت نمـود.  منطقه
حمله امریکا و متحـدین بـه عـراق در ژانویـه    

را 2003و اشغال نظامی عراق در سال 1991
توان انعکاس تـالش ایـاالت متحـده بـراي     می

دام گرایــی  صــمقابلــه بــا فراینــدهاي توســعه
اي دانسـت. نظریـه   حسین در محیط منطقـه 

و راهبـرد  1991نظم نـوین جهـانی در سـال    
تـوان  شوك و بهت در روند اشغال عراق را می

یافته امریکا بـراي  هایی از تالش سازماننشانه
هژمونی در سیاست جهانی دانست. 

اي بـــدون ازن منطقـــهحفاظـــت از تـــو
از آمادگی براي دفاع سازي و خودیاري، قدرت

ها نیـز در  پذیر نخواهد بود. ائتالفمنافع امکان
گیرند. ناپایداري قدرت همین ارتباط شکل می

ــه  ــیط منطق ــازیگران در مح ــین ب اي و همچن
گیـري  ها به تغییـر در جهـت  ناپایداري ائتالف

هاي شود. ضرورتواحدهاي سیاسی منجر می
ــین  ــت ب ــی در سیاس ــور از آنارش ــل و عب المل

هـا ممکـن   که برخـی دولـت  همچنین از آنجا 
است در هر زمانی از نیـروي نظـامی اسـتفاده   
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ها باید بـراي چنـین عملـی    کنند، همه دولت
.(Ikenberry,2009,p.156)آماده شده باشند

آمادگی براي مقابله بـا تهدیـدات، نقـش    
نادیده گرفتن بازدارنده دارد. این امر، به منزله

ــرورت ــتالف ض ــاي ائ ــازي در سیاســت  ه س
ــین ــل محســوب نمــی ب ــتالف را المل شــود. ائ

هـاي  بنـدي توان واکنشی نسبت بـه شـکل  می
الملل و درمحـیط  نامتعادل قدرت در نظام بین

توانـد  اي دانسـت. اگرچـه ائـتالف مـی    منطقه
هاي الزم براي ایجاد تعادل و ثبات بـین  زمینه

بازیگران را به وجود آورد، اما این امر در زمان 
دانی برخـوردار نخواهـد   طوالنی از تـداوم چنـ  

توانــد در ســایه بــود. بنــابراین، کشــوري مــی
ــامی      ــر نظ ــه از نظ ــایگانی ک ــت همس حمای

ترند، زنـدگی کنـد. چنـین فراینـدي بـه      قوي
ها، موقعیـت  ست که در میان دولتامنزله آن

جنگ یک موقعیت طبیعی است.
ایــن ســخن بــه ایــن معنــی نیســت کــه 

یـن  بلکـه بـه ا  ،دهنـد ها پیوسته رخ میجنگ
گیري هـر دولـت بـراي    معناست که با تصمیم

خودش که آیا زور را به کار بندد یا نه، امکـان  
وقوع جنگ در هر زمانی وجود خواهد داشت. 
به همین دلیل اسـت کـه واحـدهاي سیاسـی     
همــواره بایــد خــود را آمــاده انجــام اقــدامات 

الملـل  واکنشی در برابر تهدیدات امنیـت بـین  
ـ را کـه  بنمایند. آنچه  ه عنـوان خودیـاري در   ب

تـوان  مـی ،شـود الملل تلقـی مـی  سیاست بین
ــین     ــط ب ــرایطی در رواب ــین ش ــاس چن انعک

اي الملل و محیط منطقهبازیگران در نظام بین
).  215، ص1383دانست (کمپ و هاروکوي،

تغییر در معادله قدرت، به منزله تجدیـد  
اي بناي دائمی موضوع امنیت درسطوح منطقه

شود. به هرمیزان که محسوب میالمللی و بین
کشــورها از انگیــزه بیشــتري بــراي همکــاري 
برخوردار باشـند، طبیعـی اسـت کـه ثبـات و      

اي تداوم بیشتري خواهد داشت. تعادل منطقه
پـردازان روابـط   درحالی که بسیاري از نظریـه 

کید دارند که واحدهاي أاین امر تالملل بربین
اکـی و  ادريهـا سیاسی بدون توجه بـه قالـب  

ایدئولوژیک خود، همواره درصـدد بـرهم زدن   
باشند.  موازنه قدرت می
الملـل نیـز  پردازان روابط بینسایر نظریه
دهند کـه  مورد بررسی قرار میاین موضوع را 

ثباتی و عدم چگونه فرایند ثبات و تعادل به بی
گـردد.  هاي بحرانی منجر مـی در محیطتعادل 

ع را مطـرح  به همین ترتیب آنـان ایـن موضـو   
تـر جهـت   هـاي کوچـک  کنند که آیا دولتمی

جلوگیري از سلطه یک اتحاد یا کشور بـزرگ،  
تري ملحق خواهند شـد؟ آیـا   به اتحاد کوچک

م در صـدد  یآنها به امید یافتن سـهمی از غنـا  
تري خواهند بود؟ اگر یـک  اتحاد با عضو بزرگ

تواند با ثبات یا میآنظام، نظام با ثباتی نباشد، 
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بندي کشـورها  و اگر چنین شود، صورتبشود
(Waltz,1979,p.125)رسد؟چگونه به نظر می

ــره   ــده در زمـ ــوعات یادشـ ــام موضـ تمـ
هماننــد پردازانـی تـرین دغدغــه نظریـه  اصـلی 

شود. مورگنتا، والتز، والت و بوزان محسوب می
اي بر ضرورت توازن منطقـه پردازانی که نظریه

خواهـد بـود،   کید دارند. هیچ توازنی پایـدار ن أت
اي بنابراین کشورهایی کـه در محـیط منطقـه   

عیت خـود را بـا بـدترین وضـ    بایـد  قرار دارند، 
االت مختلفی ؤس،تطبیق دهند. در این ارتباط

پـردازان امنیـت ملـی و امنیـت     توسط نظریـه 
تـوان مشـابه   شـود. مـی  الملل مطـرح مـی  بین

االتی را در ارتبــاط بــا موضــوعات ؤچنــین ســ
اي ورها در محیط منطقـه مربوط به کنش کش

االت، انعکاسـی  ؤساین مورد مالحظه قرار داد. 
اي محسوب از معادله قدرت در محیط منطقه

هاي تاریخی شود. این امر، در تمامی دورانمی
زیــرا منطــق قــدرت، ثبــات و ، وجــود داشــته

یکسـان  الملـل نسـبتاً  امنیت در سیاست بـین 
اما ،شد. بنابراین، اگر یک نظام با ثبات بااست

بـا ثبـات   تواند کـامالً نه با ثبات منابع، آیا می
ــد ــه؟باش ــر ن ــالی  ،و اگ ــوي احتم ــاره الگ درب
توانیم بگوییم؟ هاي مجدد منابع چه میتوزیع

زمانی که برخـی از واحـدهاي سیاسـی بـراي     
مقابله با تهدیدات به توسعه حوزه نفـوذ خـود   

هـا از بیشـترین   نمایند، آیا دولـت مبادرت می

شـوند؟ آیـا   مند مـی ثبات و تعادل بهرهمیزان
هایی که یـک جنـگ پیشـگیرانه را بـه     ائتالف

کشـور تهدیدکننـده را از   ،کنندناچار آغاز می
کنند؟نظام حذف می

ایـن  گـرا واقـع و نوگراواقعپردازان نظریه
ــین  ــت ب ــوع را در سیاس ــرح  موض ــل مط المل

المللی ي و بیناهاي منطقهکنند که ائتالفمی
ــ ــأ از ی ــراي ت ــداف ک ســو، ب ــافع و اه مین من

راهبردي بوده و از سوي دیگر، براي مقابله بـا  
شـود. تهدیـد و منـافع بـه     تهدیدات تلقی می

الملـل  لفه بنیادین سیاسـت بـین  ؤعنوان دو م
شـده  لفه یادؤشود. هریک از دو ممحسوب می

ــی ــه م ــد زمین ــنش   توان ــراي ک ــاي الزم ب ه
گران در یافتـه بـازی  مانجویانه و سـاز همکاري

الملل را ایجاد نماید.  سیاست بین
در چنــین شــرایطی اســت کــه موضــوع 

ــراي یــت الزم همجمعــی از اهامنیــت دســت ب
ــتالف ــی  ائ ــازیگران در محــیط بحران ســازي ب

و گرایـی واقـع در نگـرش  شـود. برخوردار مـی 
اي بخشـی از  هاي منطقـه ائتالف، گراییواقعنو

سوي ازباشند. جمعی میهموضوع امنیت دست
تـوان بـه   جمعی را میدیگر، ایده امنیت دسته

عنوان بخش مرکزي نظریـه تـوازن قـدرت در    
مورگنتـا درصـدد   دانست. گراییواقعرهیافت 

ــت     ــدرت را از امنی ــوازن ق ــوم ت ــد مفه برآم
جمعی متمایز کند. موضوع توازن قدرت دسته
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رئالیستی زیرساخت تحلیلی و مفهومیداراي 
زیگر گریـز از مرکـز   است. یعنی باید قدرت بـا 

کنترل شود. از سوي دیگـر، تحقـق ایـن امـر     
گیـرد. قـدرتی   براساس تولید قدرت انجام مـی 

. خواهـد بـود  که محور اصلی کنش بـازیگران  
هـایی  جمعی با نشانهدرحالی که امنیت دسته

,Kutler,2003)از ائتالف پیونـد یافتـه اسـت   

p.85) .
کیـد داشـت کـه    أتـوان ت به طور کلی می

هـاي  ادهاي توازن قدرت بـه وسـیله ملـت   اتح
شـوند. ایـن امـر،    منفرد و معین تشـکیل مـی  

هاي منفرد آن را به عنـوان  براساس آنچه ملت
کننـد،  منافع ملی مجزاي خودشان تلقـی مـی  

گیــرد. اصــل ســازماندهی امنیــت شــکل مــی
جمعی رعایت پایبندي اخالقی و قـانونی  دسته

ر له است که هر حملـه توسـط هـ   ئبه این مس
به منزله حمله،از اتحادملتی علیه هر عضوي

شـود. در  علیه همه اعضاي آن اتحاد تلقی می
جمعی بـه طـور خودکـار    نتیجه، امنیت دسته

یعنـی تجـاوز بالفاصـله اتحـاد     ،کنـد عمل می
خواند که وارد عمل شود. مقابل را فرامی

صـلح و امنیـت در   دهد این امر نشان می
ــی   ــکل م ــرایطی ش ــه  ش ــرد ک ــاي گی نهاده

المللی از قابلیت الزم براي بسیج بازیگران بین
بــا تهدیـد برخـوردار باشــد.   در جهـت مقابلـه  

اجتناب از غافلگیري را باید بخشی از ضرورت 

راهبردي کشـورهایی هماننـد ایـران دانسـت.     
غافلگیري به معناي آنکـه دشـمن از نقشـه و    

هاي انقالبیون و ملت ایران بیخبر بودند برنامه
کردند که در انقالب و نهضتی کـل  ر نمیو فک

مردم به صحنه بیایند، منجر به ایـن شـد کـه    
انقالب ایران با یک طوفان مواجه شـود... بعـد   
ــر     ــورد ه ــالمی در م ــالب اس ــروزي انق از پی

اي که انگشـت بگـذاریم، نـوع واکـنش     توطئه
، 1384بینی بود (روحانی، ایران غیرقابل پیش

).35ص

ــه.6 ــش موازن ــاخنق تاري در س
ايتوازن منطقه

در دوره پس از جنگ سـرد، بـه منظـور    
تـوان  درك بهتر این موضوع کـه چگونـه مـی   
هــاي ثبــات و نظــم را حفــظ نمــود، پنداشــت

الملل و چگـونگی  مربوط به ماهیت امنیت بین
تعامل اسـتراتژیک کشـورها مسـتلزم بررسـی     
مجدد هسـتند. همچنـین تصـورات کشـورها     

امنیتی چگونه امنیـت عامالتمبنی بر اینکه ت
،کاهــدرا ارتقــا بخشــیده و یــا از آن مــیآنهــا

گرایـان،  واقـع مستلزم بازاندیشی خواهد بـود. 
در ارزیـابی  انگاراننهادگرایان نولیبرال و سازه

خــود از دالیــل اساســی و منطقــی همکــاري 
نظر دارند. کشورها با یکدیگر تفاوت و اختالف

ــع ــی واق ــان م ــا گرای ــد از آنج ــگوین ه ک
ها در پی به حداکثر رسـاندن قـدرت   حکومت
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یا امنیت خود هستند، ممکن نیست که حتی 
به هنگام وجود منافع مشترك نیز با یکـدیگر  

المللـی  همکاري نمایند، چـرا کـه نظـام بـین    
دشــوار ، همکــاري را»خودیــاري«مبتنــی بــر 

همکـاري  کیـد بـر   أسازد. نهادگرایـان بـا ت  می
هادها بـا کمـک   نگویند مند کشورها میدهعقا

دادن منـافع و عملکـرد کشـورها، در    به شـکل 
. باشـند مـی ثر مؤالمللی غلبه به آنارشیسم بین

هـویتی  انگاران بر نقش عوامل هنجاري وسازه
ــت ــه در امنی ــازي منطق ــد  اي تأس ــد دارن کی

(Tilebein,2006,p.1095).
چارلز و کلیفورد کوپچـان طرفـدار نظـام    

ـ امنیت جمعی هستند، چرا کـه   سـاختار  ان آن
بـه  الملـل را  ت جمعـی در سیاسـت بـین   امنی

اي، در مقایسـه بـا   منظور ایجاد امنیت منطقه
سـاز قابـل   تشکیل اتحادهاي رقیـب و موازنـه  

ثیرات أتبر ان آندانند. با این حال، اعتمادتر می
ند؛ پرتعـداد  اکننده امنیت جمعی واقفمحدود

بودن اعضا که پاسخگویی به اقدام تجاوزکارانه 
را به عنوان یک تعهد اجباري بر آنها تحمیـل  

نماید. کوپچان بـر ایـن اعتقـاد اسـت کـه      می
موقعیت امریکا به عنوان محور اصلی سیاسـت  

الملل کاهش یافته است. بنـابراین امریکـا   بین
اي قادر به سازماندهی توازن منطقهبه تنهایی 

).503، ص1383نخواهد بود (کوپچان، 

ــت   ــا گس ــه اعض ــا ک ــوع از آنج رده و متن
خواهند بود، توافق درخصوص ماهیـت تجـاوز   

سـاز  ممکن است براي کشورهاي عضو مشکل
ــتیکی و     ــتیبانی لجس ــالوه، پش ــه ع ــود. ب ش
سازمانی از هر اقدام جمعی، بـه سـبب تعـداد    

بسـیار دشـوار   کنندگان، احتمـاالً زیاد شرکت
تواند مانع از توانـایی جمعـی   خواهد بود و می

هــا الزم شــود. کوپچــانبــراي انجــام واکــنش 
ثر بـودن ایـن نظـام    ؤگوینـد کـه بـراي مـ    می

هماهنگ سه شرط باید محقق شود. اول، هـر  
یک از کشورها باید نسـبت بـه اقـدام جمعـی     

پذیر باشد. یعنی هـیچ یـک از کشـورها    آسیب
نتواند تا آن اندازه بزرگ باشـد کـه اگـر همـه    

باز هم از ،کشورهاي دیگر با هم ترکیب شوند
الزم برخوردار نشوند.برتري

گرایــان، نهادگرایــان نــولیبرال و   واقــع
در ارزیابی خود از دالیل اساسی و انگارانهساز

منطقی همکاري کشورها با یکـدیگر تفـاوت و   
هـاي  نظر دارند. هریک از آنان بر جلوهاختالف

کید دارنـد. بـه طـور    أگرایی تخاصی از امنیت
وا را مـورد  گرایان، ضرورت موازنه قـ ل واقعمثا

ها بـر که نولیبرالدهند. در حالیتوجه قرار می
کیـد  أضرورت سازماندهی نهادهـاي امنیتـی ت  

گیري کنفرانس همکاري و امنیت دارند. شکل
اروپا، پیمان هلسینکی و همچنین سازماندهی 
نهادهایی که کنترل بازیگران گریز از مرکـز را  
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دار براســاس قواعــد ســازمانی و نهــادي عهــده
ست، در زمـره رویکـرد نهادگرایـان نـولیبرال     ا

هایی از ان نیز بر جلوهراانگگیرند. سازهقرار می
هـایی  ها و ایدهسازي هنجارها، ارزشهماهنگ

هاي همکاري و تواند زمینهکید دارند که میأت
ــازد    ــراهم س ــورها را ف ــار کش ــادل در رفت تع

(Kelly, 2007,p.205)  .
نهادها با کمـک  گویند کهنهادگرایان می

به شکل دادن منـافع و عملکـرد کشـورها، در    
رسـان  المللـی یـاري  غلبه بـه آنارشیسـم بـین   

المللـی  باشند. بنابراین، هرگونـه نهـاد بـین   می
اي از تواند زمینه همکاري طیـف گسـترده  می

ــات     ــاع و ثب ــت، دف ــوزه امنی ــورها در ح کش
ــه ــورد  منطق ــراهم آورد. چــارلز و کلیف اي را ف

فدار نظام امنیت جمعـی هسـتند،   کوپچان طر
ــت    ــه منظــور ایجــاد امنی ــه ایشــان ب چــرا ک

اي، این نظام را در مقایسه بـا تشـکیل   منطقه
سـاز قابـل اعتمـادتر    اتحادهاي رقیب و موازنه

دانند.می
الملل هاي کنترل سیاست بینیکی از راه

ــ ــا را مـ تـــوان در قالـــب یاز طریـــق نهادهـ
دانسـت. سازي چندجانبـه سازوکارهاي امنیت

تـوان موضـوع مربـوط بـه     مـی به طـوري کـه  
گرایی قابلیت راهبردي ایران را در قالب موازنه

تواند از طریق گرایی میشود. موازنهحاصل می
هـاي بـزرگ بـراي    همکاري با برخی از قدرت

قدرت و امنیت دانست. به طـور  کنترل معادله 
کشورهاي اروپایی به ایران قول دادنـد  «مثال،

اي کشـور را طبـق   تصویر کامل هستهکه اگر 
ها قطعنامه به آژانس اعالم کنیم، اگر امریکایی

بخواهنــد اصــرار کننــد کــه پرونــده مــا را بــه 
شوراي امنیت ببرند، آنها ایسـتادگی خواهنـد   

» کرد و اجازه نخواهند داد این اتفاق رخ دهـد 
با این حال، ایشان ).13، ص1384(روحانی، 

ده امنیت جمعـی واقـف  کننات محدودثیرأبر ت
تـوان بـر   ها مـی . از جمله این محدودیتاست

کیـد  أاي از کشورها تناکارآمدي طیف گسترده
داشــت کــه تمایــل چنــدانی بــه همکــاري در 

دهـد. بـه عبـارت    شرایط بحرانی نشـان نمـی  
دیگر، پرتعداد بودن اعضا، پاسخگویی به اقدام 
تجاوزکارانه را به عنوان یک تعهد اجبـاري بـر   

نمایــد. از آنجــا کــه اعضــا هــا تحمیــل مــیآن
گســترده و متنــوع خواهنـــد بــود، توافـــق    
درخصوص ماهیت تجاوز ممکـن اسـت بـراي    

سـاز شـود. بـه همـین     کشورهاي عضو مشکل
دلیل است که رویکردهاي متفاوتی در ارتباط 
با چگونگی مقابله با تهدیدات آلمان در زمـان  

گیري جنگ دوم جهـانی وجـود داشـت.    شکل
کرد تا شـکل خاصـی از   زیگري تالش میباهر

گري را در روابط بین بازیگران مـنعکس  کنش
. (Orman,2006,p.91)سازد
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به عالوه، پشتیبانی لجستیکی و سازمانی 
از هــر اقــدام جمعــی، بــه ســبب تعــداد زیــاد 

بسیار دشوار خواهـد  کنندگان، احتماالًشرکت
تواند مـانع از توانـایی جمعـی بـراي     بود و می

هـاي مقابلـه   م واکنش الزم شود. ضـرورت انجا
اي بـا تهدیـدات و سـازماندهی تـوازن منطقـه     

نمایــد کــه واحــدهاي سیاســی از ایجــاب مــی
ثرتري بــراي مقابلــه بــا تهدیــدات ؤانگیــزه مــ

برخوردار شوند. این امـر، رابطـه بـین انگیـزه     
درونــی و آمــادگی عملیــاتی بــراي مقابلــه بــا 

انگیـزه  سـازد. بـدون  تهدیدات را منعکس می
ــنش در  ــان واک ــی، امک ــدات درون ــر تهدی براب

شود.  بیرونی ایجاد نمی
ثر بـودن  ؤگویند که براي مها میکوپچان

این نظام هماهنگ سه شرط باید محقق شود. 
اول، هر یک از کشورها باید نسـبت بـه اقـدام    

پــذیر باشــد. اگــر کشــورهایی جمعــی آســیب
ریکــا و اتحــاد شــوروي در ســاختار ماهماننــد 

قطبی کنش تهاجمی به انجـام رسـانند، در   دو
طریــق آن شــرایط امکــان مقابلــه بــا آنــان از 

پذیر نخواهـد بـود.   جمعی امکاناقدامات دسته
المللـی بـراي   این امر، مطلوبیت نهادهاي بـین 
دهـد. چنـین   مقابله با تهدیدات را کاهش مـی 

ست که یعنی هـیچ یـک   ااقدامی به منزله آن
تواند با از بازیگران نمیاز کشورها و یا ائتالفی 

کشور مهاجم مقابله نمایند.

هاي بـزرگ  دهد که قدرتاین امر نشان می
در ساختار دوقطبی تا آن انـدازه بـزرگ هسـتند    

،کشورهاي دیگر با هم ترکیب شوندکه اگر همه
بــاز هــم از قابلیــت الزم بــراي مقابلــه بــا کشــور 

ي تهدیدکننده برخوردار نخواهنـد بـود. در اروپـا   
قرن نوزدهم هیچ یک از پنج قدرت اصـلی بـراي   

هـاي دیگـران بـه انـدازه     نادیده گرفتن خواسـت 
کافی قـوي نبودنـد. در چنـین شـرایطی امکـان      
کنترل کنش تهاجمی آنان از طریق موازنـه قـوا   

پذیر بود. در دوران پس از جنگ سـرد، در  امکان
مریکا به لحاظ نیروي نظامی متعارف از اکه حالی

و برتري برخـوردار اسـت، امـا حتـی ایـن      امتیاز 
ــه     ــیر جامع ــرخالف مس ــت ب ــز حرک ــور نی کش

(ویتکــف و المللـی را دشـوار خواهـد یافـت    بـین 
).  29، ص1382کاگلی، 

پردازانـی هماننـد   براساس نگرش نظریـه 
ــز،  ــث والت ــون و کن ــام آلیس ــلیحات گراه تس

توانـد نقـش   اي مـی اي بازیگران منطقـه هسته
ــر سی ــده در براب ــتبازدارن ــاجمی اس ــاي ته ه

هریـک از ایـن   هاي بزرگ داشته باشد. قدرت
پردازان تالش دارند تا رابطه بین قدرت، نظریه

چنـین  امنیت و بازدارندگی را نشان دهند. در 
جـویی  تالفیانگیزه سبت به نمریکا افرایندي، 

اي که از ابزار قدرت برخوردار بازیگران منطقه
کـی از  خواهـد شـد. ی  پـذیر  شـوند، آسـیب  می

هاي راهبردي امریکا در برابر دالیل محدودیت
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تـوان موضـوع   جمهوري اسالمی ایـران را مـی  
تضـمین  «مربوط به کنترل امنیتـی از طریـق   

ست که ااین امر، به منزله آندانست. » عینی
الملــل در سیاســت بــینهــیچ قــدرت اصــلی 

تواند فرایندهاي تغییر در معادله قـدرت و  نمی
ورد پـذیرش قـرار دهـد.    را مـ تجدیدنظرطلبی 

اي مخالفت روسیه و چین بـا سیاسـت هسـته   
ایران را باید در زمره چنـین عـواملی دانسـت    

(Tilebein,2006,p.1092) .
اگر چنین نیرویـی بـراي کنتـرل بـازیگر     
گریز از مرکز وجود نداشته باشـد تـا بخواهـد    

المللی را از دگرگونی وضعیت موجود نظم بین
طبیعی است که زمینـه  حفظ کند، ثباتیو بی

آیـد.  براي تغییر در معادله قدرت به وجود می
اي ثباتی منطقـه چنین فرایندي، دورانی از بی

ــین ــابو ب ــی را اجتن ــیالملل ــذیر م ــازد. ناپ س
هـا را  دیگر اغتشاش در موازنهأبایست منشمی

روشن کنیم. تحلیلی کـه پـیش رو داریـم، بـا     
دي که بر گیرد تا حبینانه انجام میروش واقع

ــدرت در محیطــی  « ــراي کســب ق کوشــش ب
هـا  شـود کـه دولـت   پرهرج و مرج متمرکز می

نــد تــا منــافع متضــاد خــود را دنبــال امراقــب
ــد ــق   ». کنن ــاد از طری ــافع متض ــري من پیگی

گرایی و یا ایفاي نقش سیاست قدرت، مصالحه
پذیر خواهد بود. بـه  المللی امکاننهادهاي بین

ري از قطعنامـه  گیـ تـوان بهـره  طور مثال، مـی 

شوراي امنیت براي حمله نظامی بـه لیبـی را   
انعکاس پیوند سه موضوع یادشده براي تثبیت 

موازنه قوا دانست. 
هــاي شــوراي امنیــت در برابــر قطعنامــه

ــت هســته ــیفعالی ــران را م ــاد اي ای ــوان نم ت
هـاي بـزرگ بـراي مقابلـه بـا      همکاري قـدرت 

اط الگوي راهبردي ایران دانست. در ایـن ارتبـ  
فتـواي  «جمهوري اسـالمی ایـران از رویکـرد    

براي حل بحـران موجـود اسـتفاده    » ايهسته
نموده است. چنـین رویکـردي بـه مفهـوم آن     

هـاي مفهـومی و تئوریـک بـا     است که زمینـه 
هــاي رویکــرد دینــی و در چــارچوب ضــرورت

راهبردي جمهوري اسالمی ایران براي کنترل 
کار تسلیحات و خلع سالح عمومی در دستور 

,Mousavian)گیرد قرار می 2013, p.158) .
تواند داراي آثار چنین فرآیندي میطبعاً

الملـل  آمیزي در سیاست بـین و نتایج مخاطره
اي که در برخی از مقاطع باشد. به همان گونه

اي عامل اصلی کنترل رفتار بـازیگران منطقـه  
ــین  ــت ب ــود.  در عرصــه امنی ــد ب ــل خواه المل

نشــان 1973مچنــین و ه1970قطعنامــه 
هاي بزرگ نقش محوري در دهد که قدرتمی

اي کـه از  بـه گونـه  ؛الملل داشـته سیاست بین
ــض    ــراي نق ــه ب ــق چندجانب ــارکت و تواف مش

اند. در این ارتبـاط،  حاکمیت لیبی بهره گرفته
شوراي امنیت براي اولین بار حقوق بشر را به 
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ترین موضـوعات امنیـت   عنوان یکی از اساسی
لل مورد توجه قرار داد.  المبین

الملـل،  پردازي درباره روابط بیندر نظریه
ــیچ ا  ــاید هـ ــدهشـ ــکلیـ ــا  اي مشـ ــر یـ تـ

یزتــر از موازنــه قــدرت نباشــد. برانگاغتشــاش
نظران مطمئن نیستند که آیـا ایـن واژه   صاحب

هـا، بـه توصـیف    به نظریـه تعـارض و ائـتالف   
المللــی، بــه اهــداف کلیــدي هــاي بــیننظــام

ان اشاره دارد یا بـه تجویزهـاي   گیرندگتصمیم
هــاي هنجـاري در مـورد اینکــه چگونـه نظـام    

المللی باید به صلح دست یابند. اگر موازنه بین
ثر واقـع شـود،   ؤدر شکل نظام یا ثبات منابع م

نظر از اینکه همـه یـا برخـی و یـا     آنگاه، صرف
ــیچ ــته ــدام از دول ــاي موجــود در نظــام  ک ه

ظ یک موازنه را المللی به طور آگاهانه، حفبین
دهند. در این شرایط آنان موازنه هدف قرار می

ــی    ــوان سیاســت رســمی خــود تلق ــه عن را ب
هـاي امنیـت   کنند. در این شرایط، ضرورتمی

کنـد کـه ایـن موازنـه     ملی کشورها ایجاب می
.)139، ص1374، (مورگنتابرقرار شود

المللــی همــواره در جهــت روابــط بــین«
ي دستیابی به ثروت و تالش و مبارزه مکرر برا

ــک   ــازیگران مســتقل در ی ــان ب ــدرت در می ق
ــرج اســتمرار   وضــعیت آشــفتگی و هــرج و م

یابــد. نظریــه کالســیک تــوازن قــدرت را مــی
اي تفسیر کنیم کـه  توانیم به عنوان فرضیهمی

در یک جهان با بیش از دو قدرت، هیچ سبب 
غیرمستقلی وجـود نـدارد کـه موجـب تغییـر      

سیاسی فراینـد  ه صرفاًسیستمیک شود... جنب
قدرت سیاسی سیستم همواره به ایجـاد یـک   
موازنه با ثبات گرایش دارد که بر فرض محال، 

توانـد آن را واژگـون   فقط تغییرات مستقل می
.کند

اصل اساسی موازنه... [این] بود که همـه  
هاي آزاد به مداخله بـه نفـع طرفـی در    قدرت

رسـید در که به نظـر مـی  جنگ گرایش دارند 
اي رونـده شدن از هر جنـگ پـیش  خطر بازنده

اي از هست، تا اطمینان یابند که چنین بازنده
شــود و درون یــک پدیــده نظــام حــذف نمــی

گـردد. والتـز در بیـان    پیکـر جـذب نمـی   غول
ــان     ــومیتی را بی ــین عم ــبب چن ــی س مجمل

کند:می
ها ممکـن اسـت   از آنجا که برخی دولت«

کننـد،  ادهدر هر زمانی از نیروي نظامی اسـتف 
ها باید بـراي چنـین عملـی آمـاده     همه دولت

شده باشندـ یا در سایه حمایـت همسـایگانی   
ترنـد زنـدگی کننـد. در    که از نظر نظامی قوي

ها، موقعیت جنـگ یـک موقعیـت    میان دولت
طبیعی است. این سخن به این معنـی نیسـت   

بلکه به ایـن  ،دهندها پیوسته رخ میکه جنگ
گیري هـر دولـت بـراي    ممعناست که با تصمی

خودش که آیا زور را به کار بندد یا نه، امکـان  
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» وقوع جنگ در هر زمانی وجود خواهد داشت
(Walt,2000,p.219) .

تـر  هاي کوچکبه همین ترتیب آیا دولت
جهت جلوگیري از سلطه یک اتحاد یا کشـور  

تـري ملحـق خواهنـد    بزرگ، به اتحاد کوچک
فتن سـهمی از غنـائم   شد، یا آیا آنها به امید یا

تري خواهند بـود؟  درصدد اتحاد با عضو بزرگ
یــا آاگــر یــک نظــام، نظــام بــا ثبــاتی نباشــد، 

تواند بـا ثبـات بشـود و اگـر چنـین شـود،       می
رسـد؟ بندي کشورها چگونه به نظر میصورت

امـا نـه بـا ثبـات     ،اگر یک نظام با ثبات باشـد 
اگـر  با ثبات باشـد، و  تواند کامالًمنابع، آیا می

هـاي مجـدد   نه درباره الگوي احتمـالی توزیـع  
توانیم بگوییم؟ زمانی که رشد را منابع چه می

ها از بیشترین میزان آیا دولت،کنیمتجویز می
هـایی کـه   شوند؟ آیا ائـتالف مند میرشد بهره

ــاز     ــار آغ ــه ناچ ــگیرانه را ب ــگ پیش ــک جن ی
کشور تهدیدکننده را از نظام حـذف  ،کنندمی
کنند؟می

بینـیم چگونـه   مستقیم میطور کامالًبه
جمعـی یـک بخـش اصـلی     ایده امنیت دسـته 

اشود. مورگنتنظریه توازن قدرت محسوب می
درصدد برآمد توازن قدرت را از مفهوم امنیت 

اتحادهـاي تـوازن   «جمعی متمایز کنـد: دسته
هاي منفرد و معین تشکیل قدرت وسیله ملت

فـرد آن  هـاي من شوند... براساس آنچه ملتمی

را به عنوان منافع ملی مجزاي خودشان تلقـی  
جمعی کنند. اصل سازماندهی امنیت دستهمی

رعایــت پایبنــدي اخالقــی و قــانونی بــه ایــن 
له است که هر حملـه توسـط هـر ملتـی     ئمس

اي علیـه  علیه هر عضو از اتحاد به منزله حمله
همه اعضاي آن اتحاد تلقی شـود. در نتیجـه،   

ـ  امنیت دسته ه طـور خودکـار عمـل    جمعـی ب
کند؛ یعنی تجاوز بالفاصله اتحـاد مقابـل را   می

ین، خواند کـه وارد عمـل شـود و بنـابرا    فرامی
یی ممکــن آصــلح و امنیــت را بیشــترین کــار

.حفظ کند
فرجام

الملل، محور گرایی در سیاست بینموازنه
ــرل   ــدرت، کشــورداري و کنت ــانون ق اصــلی ق

. شـود اي محسوب میراهبردي محیط منطقه
کیسینجر بر این اعتقـاد اسـت کـه ایـن امـر      
بخشی از قـدرت و قـانون طبیعـت محسـوب     

شـود. براسـاس ایـن قـانون، در هـر قـرن       می
کشوري قدرتمند، بااراده و برخـوردار از تـوان   

الملـل  ابزاري و معنـوي در عرصـه نظـام بـین    
الملل را مطابق شود، تا کل نظام بینظاهر می
ــا ارزش ــد.  ب ــاي خــود شــکل ده ــازیگران ه ب

ایران بـراي نیـل بـه موازنـه    اي همانند منطقه
ــی گیــري از عمــلقــدرت نیازمنــد بهــره گرای

تـوان  باشد. چنین فرایندي را میراهبردي می
مورد توجه قرار داد:زیربه شرح 
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در آغاز قرن بیستم، هیچ کشـوري را  ـ1
توان یافت که همانند ایـاالت متحـده بـر    نمی

ثیرگذار باشد. أملل تالفرآیندهاي سیاست بین
ــ  ــت آلم ان و انگلســتان در شــرایطی کــه رقاب

ها در حمایـت از  مریکاییاگسترش یافته بود، 
ســی برآمدنـد. محـور اصــلی   هـاي انگلی سـنت 

سیاســت تــوان مریکــایی را مــیادیپلماســی 
مریکـا  اگرایی راهبردي دانست. عمل9عملگرا

توان زیربناي موازنه قـدرت و همچنـین   را می
اي تلقی نمـود. الزم بـه توضـیح    قهتوازن منط

گرایـی، سیاسـت درهـاي بـاز     است که موازنـه 
تـوان  را مـی المللـی اقتصادي و نهادگرایی بین

مریکایی بـراي عبـور از   اهاي در زمره رهیافت
نظام استعماري دانست. 

هاي بعد از جنگ دوم جهانی، در سالـ2
گیــري سـاختار دوقطبــی  زمینـه بــراي شـکل  

طور کلـی، سـاختار دوقطبـی را    فراهم شد. به 
ازنـه قـوا   تـوان جـایگزینی بـراي نظـام مو    می

مریکا به عنوان رهبـر  ادانست. در این فرآیند، 
کشـورهاي جهـان غــرب ایفـاي نقـش نمــود.     

ري پیمان ناتو براساس نقش محـوري  گیشکل
مریکا انجام پذیرفت. در سـاختار موازنـه قـوا    ا

ــه  ــازیگر منطقـ ــد بـ ــینچنـ ــی اي و بـ المللـ
؛کنندي یکدیگر کنترل و موازنه میهاتسیاس

در حالی که چنین فرآیندي در ساختار نظـام  

9. Pragmatism Policy

ــت   ــی ماهی ــه دارد. دوقطب ــا در ادوجانب مریک
، هیچگاه در ساختار موازنه 19و 18هايقرن

قوا شرکت نکرد. به همین دلیل اسـت کـه در   
هــاي بعــد از جنــگ اول و دوم جهــانی  ســال

ــوه  ــا جل ــود ت ــالش نم ــات ــایی از نه دگرایی ه
.  ویلسونی را جایگزین ساختار موازنه قوا نماید

مریکا در ساختار دوقطبی به پیروزي اـ3
شوروي نایـل شـد. در   راهبردي در برابر اتحاد 
ــرد،   ــگ س ــول جن ــوعی  اط ــر ن ــا درگی مریک

کشمکش عقیدتی، سیاسـی و اسـتراتژیک بـا    
اتحـــاد شـــوروي بـــود. از آنجـــایی کـــه     

هــاي انــهاي در زرادخزارهــاي هســتهافجنــگ
مریکا و اتحاد شوروي وجود داشت، دو کشور ا

در وضعیت بازدارندگی و توازن راهبردي قـرار  
گرفتند. به همـین دلیـل، تـالش نمودنـد تـا      
مشکالت سیاسی و امنیتی خـود را از طریـق   

.دیپلماسی، مذاکره و مصالحه برطرف نمایند
هـایی بـود کـه    براساس چنین قابلیتـ4
در ساختار دوقطبی منجر هاي بازیگرانرقابت

گیري جنگ سرد گردید. جنگ سـرد  به شکل
ــه رو در روي   ــه منازع ــد هرگون ــا و افاق مریک

گونه پیروزي نظامی شوروي بود. بنابراین هیچ
ــت  ــد. رقاب ــل نگردی ــلیحاتی و  حاص ــاي تس ه

راهبردي منجر بـه کـاهش قـدرت اقتصـادي     
اتحــاد شــوروي شــد. ایــن امــر زمینــه افــول  

را فراهم آورده و در نتیجـه  اي شوروي مرحله
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چنین فرآیندي، اتحاد شوروي دچار فروپاشی 
تـوان  گردید. فروپاشی اتحـاد شـوروي را مـی   

وزي بــدون جنــگ بــراي ایــاالت متحــده پیــر
مریکا دانست. ا

یک نظام هماهنـگ بـه ایـن معنـاي     ـ5
هاي بزرگ وجود نیست که رقابت میان قدرت

ا رخ ندارد و نزاع براي کسب قدرت میان اعضـ 
دهد. در حقیقت، یک نظـام هماهنـگ در   نمی

ها بیش از سعی در حذف آن مدیریت این نزاع
موثر و کارآمد است. هر تغییر مهم و عمده در 
وضعیت موجود باید از طریـق توافـق عمـومی    

هـاي  اعضا حاصل گردد. در نهایت همه قدرت
بزرگ باید موافقت نمایند که پایداري و ثبـات  

تـر از برخـی   اي مهـم یا منطقهالمللی نظم بین
ها از وضعیت موجود است.نارضایتی

هاي بعد از جنگ سرد، زمینه در سالـ6
هــاي آفرینــی بــازیگران و قــدرتبــراي نقــش

الملل فراهم گردیـد.  اي در سیاست بینمنطقه
این امر، به مفهـوم آن اسـت کـه در سـاختار     

اي در ایجـاد تــوازن  جدیـد، بـازیگران منطقــه  
از جایگاه و اهمیت بیشـتري برخـوردار   قدرت 

هـاي بـزرگ در   اند. اگرچـه هنـوز قـدرت   شده
اي داراي نقـش و  بسیاري از تحـوالت منطقـه  

باشند. این امر، به منزلـه  ثیرگذار میأجایگاه ت
اي آن است که در فرآیندهاي امنیـت منطقـه  

هـاي بـزرگ از نقـش محـوري     نه تنها قـدرت 

اي نیـز بـه   نطقـه برخوردارند، بلکه بازیگران م
هاي بزرگ داراي جایگاه و نقش موازات قدرت

اي هستند. کنندهثیرگذار تعیینأت
در دوران بعد از جنـگ سـرد، شـاهد    -7

المللی بـازیگران  اي و بینافزایش نقش منطقه
باشیم. این موضوع را جیمز روزنا اي میحاشیه

تبیـین  زدهعنوان سیاست در جهان آشـوب با 
کیـد دارد کـه   أد روزنا بر این امر تنمود. رویکر

هــاي بــزرگ نقــش محــوري خــود در قــدرت
اند. از سوي الملل را از دست دادهسیاست بین

دیگر، فرآیند جدیدي شکل گرفته که مبتنـی  
ــه   ــازیگران منطق ــور ب ــر ظه ــیب ــد. اي م باش

بازیگرانی که از قابلیت الزم براي مقاومـت در  
هاي بزرگ برخوردارند. برابر قدرت

تـوان در  آثار چنین فرآینـدي را مـی  -8
مورد مالحظـه قـرار   2011هاي اولیه سال ماه

یانه و هاي انقالب اجتماعی در خاورمداد. موج
تـوان انعکـاس فرآینـدي    فریقـا را مـی  اشمال 

ــه   ــت ک ــهدانس ــوازن  زمین ــر در ت ــاي تغیی ه
ــه وجــود مــیمنطقــه ــین آورد.اي را ب در چن

کنتـرل  هـاي بـزرگ در  فرآیندي، نقش قدرت
ــه  ــازیگران منطق ــنش ب ــا  ک ــه ب اي در مقایس

هاي جنگ سرد به گونه مشهودي کاهش سال
یافته است. 

ــوازن   -9 ــازماندهی ت ــدهاي س در فرآین
هاي بزرگ و بازیگران اي، نه تنها قدرتمنطقه
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نقـش سیاسـی مبـادرت    ياي بـه ایفـا  منطقه
نمایند، بلکه در بسیاري از مواقع، جریانات می

هـاي  لمللی کشورها و شکل بنـدي اواقعی بین
کننـــد. اي را هـــدایت مـــیطقـــهتـــوزان من

ست ااي مستلزم آندهی توازن منطقهسازمان
هـاي بـزرگ بـه همـراه واحـدهاي      که قـدرت 

بـه سـوي یـک عقالنیـت     اي مستقیماًمنطقه
راهبردي حرکت نمایند. تحقق چنین هـدفی،  

دهـد کـه   نظـر قـرار مـی   این واقعیـت را مـد  
ع خودخواهانه مسـتلزم مالحظـه   پیگیري مناف

هـاي  هاي یک دولت با گزینـه تعامالت انتخاب
.دولت دیگر است

منابع فارسی
ــد (.1 ــدوین، دیوی ــت و ،)1380بال ــی امنی بررس

، ترجمـه علیرضـا طیـب،    پایان جنـگ سـرد  
تهران: نشر نی.

وري مدارهاي توسعه و افن«)، 1380روحانی، حسن (.2
رکـز تحقیقــات  ، مراهبــرد، »هـاي ایـران  چـالش 

.19استراتژیک، شماره 
تــدبیرهاي ایــران، «)، 1384بهــار روحــانی، حســن (.3

ــایی  ــري را از امریک ــده نگ ــوان آین ــتت ــا گرف ، »ه
.35، شماره راهبرد

هـاي  فراسوي چالش«)، 1384پاییز روحانی، حسن (.4
، راهبـرد ، »ايایران و آژانـس در پرونـده هسـته   
.37مرکز تحقیقات استراتژیک، شماره 

سیاسـت  ، )1382(کاگلی، چارلز و اوجین ویتکف.5
، ترجمــه اصــغر دســتمالچی، خــارجی امریکــا

تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

ــک (.6 ــان، پاتری ــت  ،)1387کااله ــق سیاس منط
، ترجمه داوود غرایـاق زنـدي و   خارجی امریکا

دیگران، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي.
)؛ 1383رابـــرت هارکـــاوي ( کمـــپ، جفـــري و  .7

، ترجمـه  جغرافیاي استراتژیک خاورمیانه
ــران:    ــد دوم، ته ــین، جل ــینی مت ــیدمهدي حس س

پژوهشکده مطالعات راهبردي.
، پایان عصـر امریکـا  )؛ 1383کوپچان، چـارلز ( .8

ــه، ت ــاد  ترجمــه محمــد زنگن ــران: انتشــارات بنی ه
شناسی.فرهنگی غرب

تیک نظـام  ژئوپل)؛ 1387کوهن، سائول برنـارد ( .9
سسه ابرار معاصر.، تهران: مؤجهانی

ــانس ( .10 ــا، ه ــان  )؛ 1374مورگنت ــت می سیاس
تهـران: دفتـر   ، ترجمه حمیـرا مشـیرزاده،   هاملت

المللی وزارت امور خارجه.مطالعات سیاسی و بین
مبــانی تحلیــل )،1373هالســتی، کــی. جــی(.11

، ترجمه مسعود طارم سري المللسیاست بین
ی، تهران: انتشارات دفتر مطالعـات  و بهرام مستقیم

المللی وزارت امور خارجه.سیاسی و بین

منابع التین
12. Bahgat, Gawdat (2003), American Oil

Diplomacy in the Persian Gulf and

the Caspian Sea , University of Florida

Press.

13. Betts, Richard K. (1985), "Conversational

Deterrence: Predictive Uncertainty and Policy

Confidence", World Politics, 37 (2).

14. Brecher, Michael (1989), Crisis Conflict and

Instability, New York: Pergamon Press.



192

فت
هیا

ل ر
حو

ت
ظم

در ن
ت 

قدر
نه 

واز
م

طقه
 من

اي
ه

اي

15. Cole, Iuan (2009), Engaging the Muslim

World, New York: Palgrare MacMillan.

16. Hildreth, steven, (February 4 2009), Iran's

Ballistic Missile Programs: An

Overview, Congressional Research Service

Report for Congress,.

17. Holmes, R. and B. Gan (2005), Nonviolence

in Theory and Practice , long Grove:

Waveland Press.

18. Ikenberry, John (2009), The Crisis of

American Foreign Policy :

Wilsonianism in the Twenty-First

Century, Princeton: Princeton University

Press.

19. Kelly, Robert E. (2007), "Security Theory in

the New Regionalism", International

Studies Review 9, 197-229.

20. Kohen, Arnold, Peter Prove and Lawrence J.

Korb, (22 Aug. 2002), “Arms Spending

Instead of Basic Aid.” , International

Herald Tribune.

21. Kutler, Stanley (2003), Dictionary of

American History , London: Thomson

Gale Publishing.

22. Mousavian, Hossein (April-May 2013),

“Globalising Iran’s Fatwa Against Nuclear

Weapons”, Survival, Vol. 55, No. 2.

23. Nye, Joseph S., (2008), Security and

Smart Power American Behavioral

Scientist 51: 1351, Originally Published

Online 7 March.

24. Orman, E Fox; S(Spring 2006), Ballistic

Missile Defense: A Review of Development

Problems, The Journal of Social,

Political, and Economic Studies; 31, 1;

ABI/INFORM G.

25. Shanebrook J. Richard Halting (2003),

Proliferation of Long-Range Ballistic

Missiles, Bulletin of Science

Technology & Society.

26. Tilebein Meike (2006), Complex Adaptive

Systems Approach to Efficiency and

Innovation, Kybernetes, Vol. 35, No. 7/8.

27. Utgoff, Victor A. (2002), "Proliferation,

Missile Defense, and American Ambitions",

Survival 44 (2): 85-102.

28- Walt, Stephan (2000), The Origins of

Alliances, Ithaca, N.Y: Cornell University

Press.

30- Waltz, Kenneth (1979), Theory of

International Politics , New York:

Random House.


