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الملـل از جملـه   
شروط و شـرایط حـداقلی چـون آنارشـی نظـام      
دنبال حفظ بقا خود باشند، ما 
شاهد بازي موازنه قدرت خواهیم بود و ایـن انتخـاب از پـیش تعیـین شـده      
اما واقعیت این است که در عرصه عمل بـا وجـود گذشـت    
شی اتحاد شوروي و پایان دوره جنگ سرد، هنـوز  
المللی موازنـه قـوائی صـورت نگرفتـه اسـت و لـذا ذهـن هـر         
شـود از جملـه   
توانـد در ایـن زمینـه داشـته     
. تالش براي پاسخ بـه سـؤاالت مـذکور اسـت    

منظور ابتدا نظریه توازن قدرت والتـز مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و بـا       
بازبینی نقطه نظـرات وي در ایـن زمینـه، نظـر منتقـدان دربـاره مشـکالت        

. شـود  هاي تاریخی در ارتباط با این نظریه بررسـی مـی  
حاضر ارائه شده و بـه عوامـل تأثیرگـذار بـر     

گیـري   الملـل از جملـه جهـت   
گیــري و  شـود و در بخـش پایـانی نیـز نتیجـه     

نظر طلب، هژمون، 

  
الملـل از جملـه    هـاي مشـهور و سـنتی روابـط بـین      براساس برخـی نظریـه  

شروط و شـرایط حـداقلی چـون آنارشـی نظـام      گرایی به صرف وجود  نوواقع
دنبال حفظ بقا خود باشند، ما  ها و کشورهائی که به الملل و وجود قدرت بین

شاهد بازي موازنه قدرت خواهیم بود و ایـن انتخـاب از پـیش تعیـین شـده      
اما واقعیت این است که در عرصه عمل بـا وجـود گذشـت    . باشد کشورها می

شی اتحاد شوروي و پایان دوره جنگ سرد، هنـوز  نزدیک به دو دهه از فروپا
المللی موازنـه قـوائی صـورت نگرفتـه اسـت و لـذا ذهـن هـر          در عرصه بین

شـود از جملـه    صورت طبیعی با سـؤاالت زیـادي مواجـه مـی     پژوهشگري به
توانـد در ایـن زمینـه داشـته      الملل چه توضـیحی مـی   که علم روابط بین این

تالش براي پاسخ بـه سـؤاالت مـذکور اسـت     باشد؟ هدف از ارائه این مقاله
منظور ابتدا نظریه توازن قدرت والتـز مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و بـا        بدین

بازبینی نقطه نظـرات وي در ایـن زمینـه، نظـر منتقـدان دربـاره مشـکالت        
هاي تاریخی در ارتباط با این نظریه بررسـی مـی   منطقی و ناسازگاري

حاضر ارائه شده و بـه عوامـل تأثیرگـذار بـر     سپس مفروضات نظري نوشتار 
الملـل از جملـه جهـت    ها در نظام بـین  اتخاذ رفتارهاي متفاوت دولت
شـود و در بخـش پایـانی نیـز نتیجـه      موازنـه قـدرت پرداختـه مـی    

  .گردد بندي ارائه می جمع
نظر طلب، هژمون،  موازنه قدرت، کشورهاي تجدید :هاي کلیدي واژه
      گرائی و قطبیت، والتز جانبه یک
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چکیده
براساس برخـی نظریـه  

نوواقع
بین

شاهد بازي موازنه قدرت خواهیم بود و ایـن انتخـاب از پـیش تعیـین شـده      
کشورها می

نزدیک به دو دهه از فروپا
در عرصه بین

پژوهشگري به
این

باشد؟ هدف از ارائه این مقاله
بدین

بازبینی نقطه نظـرات وي در ایـن زمینـه، نظـر منتقـدان دربـاره مشـکالت        
منطقی و ناسازگاري

سپس مفروضات نظري نوشتار 
اتخاذ رفتارهاي متفاوت دولت
موازنـه قـدرت پرداختـه مـی    

جمع
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هـاي امریکـا بـراي ایجـاد     
قطبی تاکنون بر وفق مراد این کشور پیش رفته و بسیاري از اهداف امریکا 
. ي اول و دوم خلیج فارس و سلطه بر منـابع انـرژي محقـق شـده اسـت     

دستاویز الزم را براي امریکا فراهم نمود تا به بهانه مبارزه با 
تروریسم با رقبا و دشمنان خود برخورد نموده و با لشکرکشی به افغانستان و عـراق  
هرچند اقدامات یک جانبه امریکا بـا  

هـاي   اروپـایی و دیگـر کشـورها، سـازمان    
هـاي   المللی و افکار عمـومی مواجـه شـد و وجـود مقاومـت در برابـر خواسـته       

المللـی را   یک از اینها شرایط کلـی صـحنه بـین   
نـاتوانی روسـیه در اتخـاذ واکـنش     
در جنگ ناتو علیه صربستان نشـان داد ایـن کشـور هنـوز نتوانسـته در قامـت       

چـین  . قدرت بزرگی که محدوده نفوذ خود را تعریف و از آن دفاع نماید ظاهر شود
بـرد و   هاي توسعه ملی و گشایش بـه سـوي جهـان را بـه پـیش مـی      

. اي امریکـا نخواهـد بـود   
هایی که در زمینه اقتصادي و وحدت پـولی داشـته   
برد و بـه هـیچ روي نتوانسـته خـود را از نـاتو      
نیاز سازد و عملیات ناتو در یوگسالوي ضعف اروپـا در برابـر امریکـا را نمایـان     

با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از فروپاشـی اتحـاد شـوروي و پایـان دوره     
جنگ سرد، هنوز این سؤال باقی اسـت کـه چـرا سـایر کشـورها در مقابـل برتـري        

  
هـاي امریکـا بـراي ایجـاد      یکم، حاصل تـالش  و در آستانه پایان دهه اول قرن بیست

قطبی تاکنون بر وفق مراد این کشور پیش رفته و بسیاري از اهداف امریکا  جهان تک
ي اول و دوم خلیج فارس و سلطه بر منـابع انـرژي محقـق شـده اسـت     ها جنگ
دستاویز الزم را براي امریکا فراهم نمود تا به بهانه مبارزه با  2001سپتامبر  11

تروریسم با رقبا و دشمنان خود برخورد نموده و با لشکرکشی به افغانستان و عـراق  
هرچند اقدامات یک جانبه امریکا بـا  . در موضع یک قدرت برتر در جهان قرار گیرد

اروپـایی و دیگـر کشـورها، سـازمان    اي از سـوي کشـورهاي    انتقادات گسترده
المللی و افکار عمـومی مواجـه شـد و وجـود مقاومـت در برابـر خواسـته       

یک از اینها شرایط کلـی صـحنه بـین    را نمایان ساخت، ولی هیچ )1
نـاتوانی روسـیه در اتخـاذ واکـنش     . تغییر نداد و ائتالفی علیه امریکا تشکیل نگردید

در جنگ ناتو علیه صربستان نشـان داد ایـن کشـور هنـوز نتوانسـته در قامـت       
قدرت بزرگی که محدوده نفوذ خود را تعریف و از آن دفاع نماید ظاهر شود

هاي توسعه ملی و گشایش بـه سـوي جهـان را بـه پـیش مـی       به آرامی برنامه
اي امریکـا نخواهـد بـود   کم تا یک دهه دیگر قادر به ایجاد مزاحمت جدي بر

هایی که در زمینه اقتصادي و وحدت پـولی داشـته    رغم پیشرفت اروپاي واحد نیز به
برد و بـه هـیچ روي نتوانسـته خـود را از نـاتو       است، هنوز از بحران هویت رنج می

نیاز سازد و عملیات ناتو در یوگسالوي ضعف اروپـا در برابـر امریکـا را نمایـان     
  )295 :1385، زاده یباحمد نق( 

با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از فروپاشـی اتحـاد شـوروي و پایـان دوره     
جنگ سرد، هنوز این سؤال باقی اسـت کـه چـرا سـایر کشـورها در مقابـل برتـري        

  

  

  

  مقدمه
در آستانه پایان دهه اول قرن بیست

جهان تک
جنگدر 

11حادثه 
تروریسم با رقبا و دشمنان خود برخورد نموده و با لشکرکشی به افغانستان و عـراق  

در موضع یک قدرت برتر در جهان قرار گیرد
انتقادات گسترده

المللی و افکار عمـومی مواجـه شـد و وجـود مقاومـت در برابـر خواسـته        بین
1(هژمون

تغییر نداد و ائتالفی علیه امریکا تشکیل نگردید
در جنگ ناتو علیه صربستان نشـان داد ایـن کشـور هنـوز نتوانسـته در قامـت        مؤثر

قدرت بزرگی که محدوده نفوذ خود را تعریف و از آن دفاع نماید ظاهر شود
به آرامی برنامه

کم تا یک دهه دیگر قادر به ایجاد مزاحمت جدي بر دست
اروپاي واحد نیز به

است، هنوز از بحران هویت رنج می
نیاز سازد و عملیات ناتو در یوگسالوي ضعف اروپـا در برابـر امریکـا را نمایـان      بی

 .ساخت
با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از فروپاشـی اتحـاد شـوروي و پایـان دوره     
جنگ سرد، هنوز این سؤال باقی اسـت کـه چـرا سـایر کشـورها در مقابـل برتـري        



در برابــر امریکــا دســت نــزده و 
دم همراهـی برخـی از کشـورهاي مهـم     
میالدي، تقویت جایگاه و توسعه 

و سـایر   2ناتو در مقابل عدم توسعه و ضعف مفرط سیاست امنیـت و دفـاعی اروپـا   
موضوعات، شک و تردید بیشتري نسبت به نظریه موازنه قدرت والتز ایجـاد نمـوده   
گرایان انتظار داشتند نـاتو پـس از جنـگ سـرد از میـان بـرود       
که این سازمان به ابزاري براي اعمال هژمونی امریکا در اروپا تبدیل گشـته و  

  (Posen, 1984: 9). منافع امریکا را تأمین نماید
رتمند و چه متوسـط و ضـعیف در   
آید، اتخاذ سیاست موازنه 

را انتخـاب   )2(روي کشورهاي کوچک و ضعیف اسـتراتژي دنبالـه  
تر همچون روسیه، چـین، انگلـیس، فرانسـه و غیـره نیـز      
سؤاالت متعـددي در ایـن   

توانـد در ایـن    الملل چه توضیحی مـی 
زمینه داشته باشد؟ مشکلی کـه بطـور متنـاوب بـراي کشـورها در عرصـه سیاسـت        
وزافزون یـک کشـور و   
ترین اسـتراتژي کـه در ایـن    
شود چیست؟ کشورها در این وضعیت چه واکنشـی  

الملل عبارت اسـت از  
) ایجاد توازن درونی(

تا از خیزش ) ایجاد توازن بیرونی
کنث والتز یکـی  . قدرت سوم جلوگیري نموده و امنیت و بقاي خود را تأمین نمایند

المللـی کـه    این اعتقاد است کـه در نظـام بـین   
آنارشی، مشخصه اصلی و اساسی آن است و هیچ قـدرت یـا دولـت فراملـی بـراي      
                                        
1. Balance of Power
2. European Security and Defence Policy 

در برابــر امریکــا دســت نــزده و  1جانبــه امریکــا بــه اســتراتژي موازنــه قــدرت
دم همراهـی برخـی از کشـورهاي مهـم     انـد؟ عـ   هاي دیگري اتخاذ نمـوده  استراتژي

میالدي، تقویت جایگاه و توسعه  2003اروپایی با امریکا در تهاجم به عراق در سال 
ناتو در مقابل عدم توسعه و ضعف مفرط سیاست امنیـت و دفـاعی اروپـا   

موضوعات، شک و تردید بیشتري نسبت به نظریه موازنه قدرت والتز ایجـاد نمـوده   
گرایان انتظار داشتند نـاتو پـس از جنـگ سـرد از میـان بـرود        ي از واقعبسیار

که این سازمان به ابزاري براي اعمال هژمونی امریکا در اروپا تبدیل گشـته و  
منافع امریکا را تأمین نماید دکترین آن به نحوي گسترش یافته که

رتمند و چه متوسـط و ضـعیف در   آنچه که از واکنش کشورهاي جهان، چه قد
آید، اتخاذ سیاست موازنه  دوره پس از جنگ سرد و در مواجه با برتري امریکا بر می

کشورهاي کوچک و ضعیف اسـتراتژي دنبالـه  . قدرت نبوده است
تر همچون روسیه، چـین، انگلـیس، فرانسـه و غیـره نیـز       اند و کشورهاي قوي

سؤاالت متعـددي در ایـن   . اند نه قدرت در برابر امریکا را اتخاذ نکردهاستراتژي مواز
الملل چه توضیحی مـی  علم روابط بین: شود، از جمله زمینه مطرح می

زمینه داشته باشد؟ مشکلی کـه بطـور متنـاوب بـراي کشـورها در عرصـه سیاسـت        
وزافزون یـک کشـور و   دهد این است که چگونه با قدرت گرفتن ر الملل رخ می

ترین اسـتراتژي کـه در ایـن     هاي هژمونیک متعاقب آن مواجه شوند؟معمول طلبی
شود چیست؟ کشورها در این وضعیت چه واکنشـی   میان از سوي کشورها اتخاذ می

  دهند؟ از خود نشان می
الملل عبارت اسـت از   گرایی در روابط بین پاسخ ارائه شده از سوي مکتب واقع

(ایر کشورها یا بایستی نسبت به افزایش قدرت خویش 
ایجاد توازن بیرونی(اقدام نمایند و یا با کشورهاي دیگر اتئالف نمایند 

قدرت سوم جلوگیري نموده و امنیت و بقاي خود را تأمین نمایند
این اعتقاد است کـه در نظـام بـین   گرایی ساختاري بر  از بنیانگذاران واقع

آنارشی، مشخصه اصلی و اساسی آن است و هیچ قـدرت یـا دولـت فراملـی بـراي      
                                                                 

. Balance of Power 

. European Security and Defence Policy (ESDP) 
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جانبــه امریکــا بــه اســتراتژي موازنــه قــدرت یــک
استراتژي

اروپایی با امریکا در تهاجم به عراق در سال 
ناتو در مقابل عدم توسعه و ضعف مفرط سیاست امنیـت و دفـاعی اروپـا   

موضوعات، شک و تردید بیشتري نسبت به نظریه موازنه قدرت والتز ایجـاد نمـوده   
بسیار. است

که این سازمان به ابزاري براي اعمال هژمونی امریکا در اروپا تبدیل گشـته و   درحالی
دکترین آن به نحوي گسترش یافته که

آنچه که از واکنش کشورهاي جهان، چه قد
دوره پس از جنگ سرد و در مواجه با برتري امریکا بر می

قدرت نبوده است
اند و کشورهاي قوي نموده

استراتژي مواز
زمینه مطرح می

زمینه داشته باشد؟ مشکلی کـه بطـور متنـاوب بـراي کشـورها در عرصـه سیاسـت        
الملل رخ می بین
طلبی جاه

میان از سوي کشورها اتخاذ می
از خود نشان می

پاسخ ارائه شده از سوي مکتب واقع
ایر کشورها یا بایستی نسبت به افزایش قدرت خویش اینکه س

اقدام نمایند و یا با کشورهاي دیگر اتئالف نمایند 
قدرت سوم جلوگیري نموده و امنیت و بقاي خود را تأمین نمایند

از بنیانگذاران واقع
آنارشی، مشخصه اصلی و اساسی آن است و هیچ قـدرت یـا دولـت فراملـی بـراي      
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رفتـاري کـه کشـورها از سـوي نظـام بـه آن واداشـته        

به بررسی رخدادهاي تاریخی و نیز برخـی مـوارد کنـونی    
یابیم که کشورها در مواجهـه بـا تهدیـد خیـزش یـک هژمـون یـا        
در بسـیاري از مـوارد   

دداري کشورها با اجتناب از مسئولیت خود، از ورود بـه کشـمکش و برخـورد، خـو    
افتـد؟ چـه    چـرا چنـین اتفـاقی مـی    

هایی در پس این رفتار کشورها نهفته اسـت؟ چـه عـواملی نقـش اساسـی در      
هاي مختلف استراتژیک بر 
هاي ناشـی از آن چـه خواهـد    

  .بود؟ این نوشتار بر آن است تا پاسخ سؤاالت فوق را ارائه نماید
منظور ابتدا نظریه توازن قدرت والتز مورد بررسی قرار گرفته و با بـازبینی  

هـاي   مشـکالت منطقـی و ناسـازگاري   
شود و سپس مفروضـات نظـري نوشـتار    
حاضر ارائه شده و در بخش بعدي نوشتار به عوامـل تأثیرگـذار بـر رفتـار کشـورها      

  .گردد بندي ارائه می
صـیفی ـ تحلیلـی    شایان ذکر است روش تحقیق اتخاذ شده در مقاله حاضـر تو 

هـاي   ، بنیـان 1الملـل  نظریـه سیاسـت بـین   
دارد کـه   وي اظهـار مـی  

ص اصلی آن آنارشی بـوده، هـیچ   
هـر  . شـود  قدرت فراملی در آن وجود ندارد و قـدرت هـدف نهـایی محسـوب مـی     

برد که در جریان رقابت براي بقا، تحت 

                                        
1. Theory of International Politics
2. State of Nature 

رفتـاري کـه کشـورها از سـوي نظـام بـه آن واداشـته        «اجراي قوانین وجود نـدارد،  
 (Waltz, 1979: 125-6). »روي شوند ایجاد توازن است و نه دنباله

به بررسی رخدادهاي تاریخی و نیز برخـی مـوارد کنـونی     حال زمانی که با این
یابیم که کشورها در مواجهـه بـا تهدیـد خیـزش یـک هژمـون یـا         پردازیم، درمی

در بسـیاري از مـوارد   . کننـد  امپراتور جهانی، استراتژي ایجاد توازن را انتخـاب نمـی  
کشورها با اجتناب از مسئولیت خود، از ورود بـه کشـمکش و برخـورد، خـو    

چـرا چنـین اتفـاقی مـی    . نمایند روي می نموده و یا از هژمون بالقوه دنباله
هایی در پس این رفتار کشورها نهفته اسـت؟ چـه عـواملی نقـش اساسـی در      

هاي مختلف استراتژیک بر  کنند؟ چگونه انتخاب گیري کشورها ایفا می فرآیند تصمیم
هاي ناشـی از آن چـه خواهـد     ذارد و منافع و هزینهگ بقا و موفقیت کشوري تأثیر می

بود؟ این نوشتار بر آن است تا پاسخ سؤاالت فوق را ارائه نماید
منظور ابتدا نظریه توازن قدرت والتز مورد بررسی قرار گرفته و با بـازبینی   بدین

مشـکالت منطقـی و ناسـازگاري   (نقطه نظرات وي در این زمینه، نظر منتقـدان  
شود و سپس مفروضـات نظـري نوشـتار     بررسی می) ی در ارتباط با این نظریه

حاضر ارائه شده و در بخش بعدي نوشتار به عوامـل تأثیرگـذار بـر رفتـار کشـورها      
بندي ارائه می گیري و جمع شود و در بخش پایانی نیز نتیجه اشاره می

شایان ذکر است روش تحقیق اتخاذ شده در مقاله حاضـر تو 
.  

  هاي نظریه موازنه قدرت والتز گزاره: بخش اول
نظریـه سیاسـت بـین   کنث والتز در کتاب مشهور خود با عنـوان  

وي اظهـار مـی  . کنـد  گرایی ساختاري را بر نظریه موازنه قدرت بنا مـی 
ص اصلی آن آنارشی بـوده، هـیچ   نماید که شاخ الملل در نظامی عمل می سیاست بین

قدرت فراملی در آن وجود ندارد و قـدرت هـدف نهـایی محسـوب مـی     
برد که در جریان رقابت براي بقا، تحت  هابزي بسر می 2کشوري در وضعیت طبیعی

                                                                 
. Theory of International Politics 

  

  

اجراي قوانین وجود نـدارد،  
شوند ایجاد توازن است و نه دنباله می

با این
پردازیم، درمی می

امپراتور جهانی، استراتژي ایجاد توازن را انتخـاب نمـی  
کشورها با اجتناب از مسئولیت خود، از ورود بـه کشـمکش و برخـورد، خـو    

نموده و یا از هژمون بالقوه دنباله
هایی در پس این رفتار کشورها نهفته اسـت؟ چـه عـواملی نقـش اساسـی در       انگیزه

فرآیند تصمیم
بقا و موفقیت کشوري تأثیر می

بود؟ این نوشتار بر آن است تا پاسخ سؤاالت فوق را ارائه نماید
بدین

نقطه نظرات وي در این زمینه، نظر منتقـدان  
ی در ارتباط با این نظریهتاریخ

حاضر ارائه شده و در بخش بعدي نوشتار به عوامـل تأثیرگـذار بـر رفتـار کشـورها      
اشاره می

شایان ذکر است روش تحقیق اتخاذ شده در مقاله حاضـر تو 
.باشد می

بخش اول
کنث والتز در کتاب مشهور خود با عنـوان  

گرایی ساختاري را بر نظریه موازنه قدرت بنا مـی  واقع
سیاست بین

قدرت فراملی در آن وجود ندارد و قـدرت هـدف نهـایی محسـوب مـی     
کشوري در وضعیت طبیعی



گیـري انـواع متفـاوتی از    
الملـل را مجبـور    گردد؛ از یک طرف بازیگران نظام بین

ترین بازیگران الگوبرداري نمایند که این امر منجـر بـه   
گردد و از طرف دیگر افزایش 
اي افزایش قـدرت خـود و   
در صورت عدم کفایت، موجب ایجاد اتحـاد میـان آنهـا بـراي جلـوگیري از ظهـور       

طلبـی هژمونیـک از    گردد و زمانی که موازنه قدرت برقرار شد جـاه 
چـون   المللی، موازنه قدرت هـم 

دهد که کشورها بیشتر تمایل 
روي را، و  هـاي دنبالـه  

پدیده ایجاد موازنه کشورها در برابر سایرین، درواقـع جنبـه منحصـر بـه فـرد نظـام       
بازیگران درجه دوم اگر در انتخـاب خـود   

(Waltz, 1979: 126  بـا   زوالتـ
شـرط وجـود داشـته    
نظام، آنارشـیک باشـد و دیگـري اینکـه     

  

سازي و واضح بودن داراي نقاط قوت 
ایـن نظریـه بخـوبی برخـی از     
هـاي هژمونیـک را توضـیح    
هـاي لـویی چهـاردهم و امپراتـوري     

 هـا  طلبـی  که چرا و چگونـه ایـن جـاه   
عمـق و سـطحی    سرانجام با شکست مواجه شده و از میان رفت، ولی این تبیین کـم 

این نظریه اگرچه بازگشت موازنـه قـدرت بـه قـاره اروپـا را تـا حـدودي        
اي علیـه قـدرت    دهـد هـر مبـارزه   

گیـري انـواع متفـاوتی از     این فشارها موجب شکل. اي قرار دارد العاده فشارهاي فوق
گردد؛ از یک طرف بازیگران نظام بین گران میرفتارها در میان بازی

ترین بازیگران الگوبرداري نمایند که این امر منجـر بـه    سازد تا از رفتارهاي موفق
گردد و از طرف دیگر افزایش  ایجاد واحدهاي یکسان و همزیستی میان بازیگران می

اي افزایش قـدرت خـود و   سریع قدرت یک بازیگر باعث تحریک سایر بازیگران بر
در صورت عدم کفایت، موجب ایجاد اتحـاد میـان آنهـا بـراي جلـوگیري از ظهـور       

گردد و زمانی که موازنه قدرت برقرار شد جـاه  هژمون بالقوه می
المللی، موازنه قدرت هـم  بنابراین در وضعیت آنارشیک نظام بین. رود میان می

  .کند یت در بازار عمل میدست نامرئی آدام اسم
دهد که کشورها بیشتر تمایل  نظریه موازنه قدرت والتز فرض را بر این قرار می

هـاي دنبالـه   بر موازنه را اتخاذ نماینـد تـا اسـتراتژي    دارند رفتارهاي مبتنی
پدیده ایجاد موازنه کشورها در برابر سایرین، درواقـع جنبـه منحصـر بـه فـرد نظـام       

بازیگران درجه دوم اگر در انتخـاب خـود   «: گوید وي می. المللی است بین آنارشیک
(127-126. »شـوند  تر متمایـل مـی   سمت طرف ضعیف آزاد باشند به

شـرط وجـود داشـته     سیاست موازنه قدرت هر زمانی که دو پـیش «گوید  اطمینان می
نظام، آنارشـیک باشـد و دیگـري اینکـه     یکی اینکه نظم : فرما خواهد بود باشد حکم

  (Waltz, 1979: 121). »دنبال بقا باشند نظام پر از واحدهائی باشد که به

  انتقادات وارده بر نظریه موازنه قدرت والتز: بخش دوم
سازي و واضح بودن داراي نقاط قوت  خاطر ساده اگرچه نظریه موازنه قدرت والتز به
ایـن نظریـه بخـوبی برخـی از     . ران نـاتوان اسـت  است، ولی در توضیح رفتار بـازیگ 

هـاي هژمونیـک را توضـیح     طلبـی  رفتارهاي تاریخی کشورهاي اروپایی در برابر جاه
هـاي لـویی چهـاردهم و امپراتـوري      عنوان مثـال رفتـار فرانسـه در دوره    به(دهد 

که چرا و چگونـه ایـن جـاه   ) ناپلئون، رفتار جمهوري وایمار و آلمان نازي
سرانجام با شکست مواجه شده و از میان رفت، ولی این تبیین کـم 

این نظریه اگرچه بازگشت موازنـه قـدرت بـه قـاره اروپـا را تـا حـدودي        . 
دهـد هـر مبـارزه    تر نشان می هاي عمیق دهد ولی تحلیل توضیح می
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فشارهاي فوق
رفتارها در میان بازی

سازد تا از رفتارهاي موفق می
ایجاد واحدهاي یکسان و همزیستی میان بازیگران می

سریع قدرت یک بازیگر باعث تحریک سایر بازیگران بر
در صورت عدم کفایت، موجب ایجاد اتحـاد میـان آنهـا بـراي جلـوگیري از ظهـور       

هژمون بالقوه می
میان می

دست نامرئی آدام اسم
نظریه موازنه قدرت والتز فرض را بر این قرار می

دارند رفتارهاي مبتنی
پدیده ایجاد موازنه کشورها در برابر سایرین، درواقـع جنبـه منحصـر بـه فـرد نظـام       

آنارشیک
آزاد باشند به
اطمینان می
باشد حکم

نظام پر از واحدهائی باشد که به

بخش دوم
اگرچه نظریه موازنه قدرت والتز به
است، ولی در توضیح رفتار بـازیگ 

رفتارهاي تاریخی کشورهاي اروپایی در برابر جاه
دهد  می

ناپلئون، رفتار جمهوري وایمار و آلمان نازي
سرانجام با شکست مواجه شده و از میان رفت، ولی این تبیین کـم 

. باشد می
توضیح می
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گران بوده کـه ماهیـت آنهـا غیـر     
براي مثال برخی از کشورها سعی نمودند تا بیطرف باشند و یـا  
از معرکه کشمکش و برخورد دور باشند و برخی دیگر در کنار هژمون نوظهور قرار 

در دنیاي پـس  . مثالی دیگر در این زمینه رفتار کشورها در دنیاي امروز است
وضوح تبدیل به یک قـدرت مسـلط و نیـروي    
کنـد سـایر کشـورها بـراي مقابلـه بـا       
ها بـه موازنـه قـدرت جدیـدي در سیاسـت      

در مقابـل  . تفاق نیفتاده اسـت 
اند با قدرت و برتري امریکا همراهـی و مشـارکت   

وضـوح در   کنـیم بـه   عالوه بر این وقتی تاریخ مناطق غیر اروپایی را مرور می
هـا   ولی در مقابل، قـدرت 

در . انـد  وجود آمده الملل به دفعات به
نتیجه نهایی رقابت هفـت  
ها نبوده است بلکه منجر بـه تشـکیل قـدرت واحـدي     

صـورت گرفتـه    2»کـین 

الملل همچنین بر نظریه موازنـه قـدرت والتـز    
توان به نظریات ارائه شده از سوي اسـتفان  

هاي متعدد براي اتحـاد مواجـه   
تـرین عامـل در    عنـوان مهـم  

براي مثـال اگـر کشـوري، کشـور دیگـر را      
گرفتن برتـري قـدرت و   

از طرف دیگـر اگـر   . 
کشوري، کشور دیگر را از هر جهتـی تهدیـدي بـراي بقـا خـود تلقـی نکنـد، نوعـاً         
                                        
1. China Warring States
2. Qin 

گران بوده کـه ماهیـت آنهـا غیـر     واسطه رفتارهایی از بازی هژمونیک در حال ظهور به
براي مثال برخی از کشورها سعی نمودند تا بیطرف باشند و یـا  . اي بوده است

از معرکه کشمکش و برخورد دور باشند و برخی دیگر در کنار هژمون نوظهور قرار 
مثالی دیگر در این زمینه رفتار کشورها در دنیاي امروز است. 

وضوح تبدیل به یک قـدرت مسـلط و نیـروي     جنگ سرد کنونی ایاالت متحده به
کنـد سـایر کشـورها بـراي مقابلـه بـا        بینی می نظریه والتز پیش. هژمونیک شده است

ها بـه موازنـه قـدرت جدیـدي در سیاسـت       برتري امریکا تالش نموده و این تالش
تفاق نیفتاده اسـت اما پس از نزدیک به دو دهه این ا. الملل منجر شود

اند با قدرت و برتري امریکا همراهـی و مشـارکت    بسیاري از کشورها تصمیم گرفته
عالوه بر این وقتی تاریخ مناطق غیر اروپایی را مرور می

ولی در مقابل، قـدرت . یابیم که موازنه قدرت بطور متناوب اتفاق نیفتاده است
الملل به دفعات به مپراتورهاي هژمونیک در حوزه سیاست بین

نتیجه نهایی رقابت هفـت  ) قبل از میالد 475-221( 1ي واحدهاي چینها جنگ
ها نبوده است بلکه منجر بـه تشـکیل قـدرت واحـدي      قدرت، همزیستی این قدرت

کـین «شده که پس از نابودي شش قدرت دیگـر از سـوي واحـد    
(Zongyou, 2003: 195-229 

الملل همچنین بر نظریه موازنـه قـدرت والتـز     محققان و نویسندگان روابط بین
توان به نظریات ارائه شده از سوي اسـتفان   کنند که در میان آنها می انتقاداتی وارد می

  .والت، راندال شوولر و پل شرودر اشاره نمود
هاي متعدد براي اتحـاد مواجـه    دارد زمانی که کشوري با انتخاب والت اظهار می

عنـوان مهـم   شـود، محاسـبه میـزان ریسـک و سـطح تهدیـد بـه       
براي مثـال اگـر کشـوري، کشـور دیگـر را      . نماید و نه قدرت گیري عمل می

گرفتن برتـري قـدرت و   تهدیدي مستقیم براي بقاي خود تلقی نماید، بدون در نظر 
. نفوذ کشور هدف، تالش خواهد کرد موازنه قدرت ایجاد نماید

کشوري، کشور دیگر را از هر جهتـی تهدیـدي بـراي بقـا خـود تلقـی نکنـد، نوعـاً         
                                                                 

. China Warring States 

  

  

هژمونیک در حال ظهور به
اي بوده است موازنه

از معرکه کشمکش و برخورد دور باشند و برخی دیگر در کنار هژمون نوظهور قرار 
. گرفتند

جنگ سرد کنونی ایاالت متحده بهاز 
هژمونیک شده است

برتري امریکا تالش نموده و این تالش
الملل منجر شود بین

بسیاري از کشورها تصمیم گرفته
عالوه بر این وقتی تاریخ مناطق غیر اروپایی را مرور می. نمایند
یابیم که موازنه قدرت بطور متناوب اتفاق نیفتاده است می
مپراتورهاي هژمونیک در حوزه سیاست بینو ا

جنگدوره 
قدرت، همزیستی این قدرت

شده که پس از نابودي شش قدرت دیگـر از سـوي واحـد    
(229. است

محققان و نویسندگان روابط بین
انتقاداتی وارد می

والت، راندال شوولر و پل شرودر اشاره نمود
والت اظهار می

شـود، محاسـبه میـزان ریسـک و سـطح تهدیـد بـه        می
گیري عمل می تصمیم

تهدیدي مستقیم براي بقاي خود تلقی نماید، بدون در نظر 
نفوذ کشور هدف، تالش خواهد کرد موازنه قدرت ایجاد نماید

کشوري، کشور دیگر را از هر جهتـی تهدیـدي بـراي بقـا خـود تلقـی نکنـد، نوعـاً         



سمت اتخاذ استراتژي موازنه قدرت حرکت نخواهد کرد، حتی اگـر کشـور مـورد    
والت پـس از بررسـی و   
تحلیل جامع اتحادهاي امریکا و شوروي در خاورمیانه در دوره جنگ سرد، و اتحـاد  

، : رسـد  میالدي، به این نتایج می اوالً
. آورنـد  یکشورها در برابر تهدید و نه صرفاً قدرت به استراتژي موازنه قدرت روي م

الملل موارد اتخاذ استراتژي موازنه قدرت به لحاظ تعداد 
روي تنهـا از   اگرچـه اسـتراتژي دنبالـه   

شود و استراتژي  سوي کشورهاي ضعیف تحت شرایط ویژه و بطور موقت دنبال می

را وارد ادبیـات   »کشور تجدیدنظر طلب
وي بر این اعتقاد است که جهان متشکل از کشورهاي یکسانی که 
همه درصدد حفظ وضع موجود باشند نیست، بلکه هم از کشورهاي طرفـدار وضـع   

کشـورهاي طرفـدار   . 
کننـد وضـعیت و    المللی کنونی حمایت نموده و سعی مـی 

از سوي دیگر کشورهایی هستند که 
رج از آن قـرار  ها بوده و یـا برخـی اوقـات خـا    

کنند نظام موجود بـه نحـوي دگرگـون شـود کـه از وضـعیت       
کشورهاي طرفدار وضـع موجـود در مقابـل    
عنوان تهدیدي علیه امنیت خود و یـا بطـور کلـی    

دنبال به حد  این کشورها به
اما اولویت اول کشـورهاي تجدیـدنظر طلـب از    
بنـابراین اغلـب آنهـا    

اب نمـوده و  هـاي بـزرگ تجدیـدنظر طلـب را انتخـ     
دنبـال بـه حـد حـداکثر     
گوید والتز شـرایط و موقعیـت   

دهد و  را تنها از زاویه کشورهاي طرفدار وضع موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار می
گیرد و لـذا خـود بـه خـود     

سمت اتخاذ استراتژي موازنه قدرت حرکت نخواهد کرد، حتی اگـر کشـور مـورد    
والت پـس از بررسـی و   . نفوذ برخودار باشد وگو از برتري محسوس قدرت و

تحلیل جامع اتحادهاي امریکا و شوروي در خاورمیانه در دوره جنگ سرد، و اتحـاد  
میالدي، به این نتایج می 1930میان آسیاي جنوب شرقی و اروپا در دهه 

کشورها در برابر تهدید و نه صرفاً قدرت به استراتژي موازنه قدرت روي م
، در صحنه سیاست بین الملل موارد اتخاذ استراتژي موازنه قدرت به لحاظ تعداد  ثانیاً

اگرچـه اسـتراتژي دنبالـه   . روي بسیار کمتر بوده است از استراتژي دنباله
سوي کشورهاي ضعیف تحت شرایط ویژه و بطور موقت دنبال می

  (Walt, 1987: 21-2, 29-33, and 148-52). عمومی و همیشگی نیست
کشور تجدیدنظر طلب«شوولر نیز تالش نموده است تا مفهوم 

وي بر این اعتقاد است که جهان متشکل از کشورهاي یکسانی که . گرایی نماید
همه درصدد حفظ وضع موجود باشند نیست، بلکه هم از کشورهاي طرفـدار وضـع   

. از کشورهاي تجدیدنظرطلب تشکل یافتـه اسـت   موجود و هم
المللی کنونی حمایت نموده و سعی مـی  وضع موجود، از نظام بین

از سوي دیگر کشورهایی هستند که . الملل حفظ نمایند موقعیت خود را در نظام بین
ها بوده و یـا برخـی اوقـات خـا     تحت شرایط موجود از جمله بازنده

کنند نظام موجود بـه نحـوي دگرگـون شـود کـه از وضـعیت        گرفته و لذا تالش می
کشورهاي طرفدار وضـع موجـود در مقابـل     (Schweller, 1994: 87-88). بازنده خارج شوند

عنوان تهدیدي علیه امنیت خود و یـا بطـور کلـی     کشورها و اتحادهایی که آنها را به
این کشورها به. زنند دست به موازنه قدرت می کنند امنیت نظام تلقی می

اما اولویت اول کشـورهاي تجدیـدنظر طلـب از    . حداکثر رساندن امنیت خود هستند
بنـابراین اغلـب آنهـا    . دست آوردن امتیازات بیشتر اسـت  میان بردن نظم موجود و به

هـاي بـزرگ تجدیـدنظر طلـب را انتخـ      روي از قـدرت  استراتژي دنباله
دنبـال بـه حـد حـداکثر      این کشورها بـه . المللی جدید هستند درصدد ایجاد نظام بین

گوید والتز شـرایط و موقعیـت    شوولر می (Schweller, 1998). رساندن قدرت خود هستند
را تنها از زاویه کشورهاي طرفدار وضع موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار می

گیرد و لـذا خـود بـه خـود      هاي تجدیدنظر طلب را نادیده میروي کشور رفتار دنباله

  

 

ی 
رج
 خا
بط
روا

مه 
صلنا
ف

® 
وم 
ل د
سا

® 
رم 
چها

ره 
شما

® 
ن 
ستا
زم

13
89

258  

سمت اتخاذ استراتژي موازنه قدرت حرکت نخواهد کرد، حتی اگـر کشـور مـورد     به
وگو از برتري محسوس قدرت و گفت

تحلیل جامع اتحادهاي امریکا و شوروي در خاورمیانه در دوره جنگ سرد، و اتحـاد  
میان آسیاي جنوب شرقی و اروپا در دهه 

کشورها در برابر تهدید و نه صرفاً قدرت به استراتژي موازنه قدرت روي م
، در صحنه سیاست بین ثانیاً

از استراتژي دنباله
سوي کشورهاي ضعیف تحت شرایط ویژه و بطور موقت دنبال می

عمومی و همیشگی نیست
شوولر نیز تالش نموده است تا مفهوم 

گرایی نماید واقع
همه درصدد حفظ وضع موجود باشند نیست، بلکه هم از کشورهاي طرفـدار وضـع   

موجود و هم
وضع موجود، از نظام بین

موقعیت خود را در نظام بین
تحت شرایط موجود از جمله بازنده

گرفته و لذا تالش می
بازنده خارج شوند

کشورها و اتحادهایی که آنها را به
امنیت نظام تلقی می

حداکثر رساندن امنیت خود هستند
میان بردن نظم موجود و به

استراتژي دنباله
درصدد ایجاد نظام بین

رساندن قدرت خود هستند
را تنها از زاویه کشورهاي طرفدار وضع موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار می

رفتار دنباله
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طور اساسی از بررسـی و  
(Schweller, 1997: 928-929) 
والً هزینـه زیـادي بـه همـراه دارد     

بر این اسـاس،  . شود اي منتهی می
الملل بسیار  روي در عرصه سیاست بین

شـود، از منظـر    الملـل محسـوب مـی   
واقعیات تاریخی انتقاداتی بر دیدگاه والتز وارد نموده و بر این نظر است که کلیت و 
. هاي گذشته تاریخ دیپلماسی اروپا سازگاري نـدارد 

روي در میـان   سـت دنبالـه  
علـت اصـلی عـدم    . 

اکثـر  . هـاي بـاالي آن اسـت   
ها و عواقـب ناشـی از   
شـرودر معتقـد اسـت هـر     

تواند اتخاذ و اعمـال   گیرد چند استراتژي را می
دنباله روي و یا استراتژي که در این مقالـه از آن  
در این میان استراتژي موازنه قدرت نـادرترین  
حل در نظر گرفته شده است، 
. تـرین آنهـا بـوده اسـت    

گوید نظریه به معنـاي آیینـه واقعیـت بـودن     
شـود یـک نظریـه     تحمیل مفاد و محتواي تجربی به یـک نظریـه باعـث مـی    

زمـانی کـه از نظریـه سیاسـت     
یم تـوان  کنـیم مـی   سمت اعمال و اجـراي سیاسـت خـارجی حرکـت مـی     

موضوعاتی همچون برآورد سیاستمداران از تهدیدات را در نظر بگیـریم، ولـی ایـن    
(Waltz, 1997   به عبـارت

گیرنـده نیـز در    دیگر در اعمال سیاست خارجی عواملی همچون ذهنیت افراد تصمیم

طور اساسی از بررسـی و   درواقع والتز به. انگارد روي را نیز نادیده می استراتژي دنباله
(. نمایـد  پوشـی مـی   روي چشـم  سنجش تئوریک استراتژي دنباله

والً هزینـه زیـادي بـه همـراه دارد     دارد موازنه قـدرت معمـ   شوولر در ادامه اظهار می
اي منتهی می منتظره روي اغلب به امتیازات غیر  که دنباله
روي در عرصه سیاست بین کند که سیاست دنباله گیري می شووولر نتیجه

  (Schweller, 1994: 89-104). تر از موازنه قدرت است
الملـل محسـوب مـی    ز مورخین روابط بـین پل شرودر هم که ا

واقعیات تاریخی انتقاداتی بر دیدگاه والتز وارد نموده و بر این نظر است که کلیت و 
هاي گذشته تاریخ دیپلماسی اروپا سازگاري نـدارد  شمول نظریه وي با حوادث سده

(Schroeder, 1994  سـت دنبالـه  کنـد کـه سیا   وي به این نکته اشاره مـی
. هاي بزرگ بسیار شایع بـوده اسـت   کشورهاي کوچک و قدرت

هـاي بـاالي آن اسـت    اتخاذ استراتژي موازنه قدرت از سوي کشـورها هزینـه  
ها و عواقـب ناشـی از    دلیل عدم توانایی تحمل مسئولیت کشورها در اغلب شرایط به
شـرودر معتقـد اسـت هـر     . کننـد  تري انتخاب مـی  نههزی موازنه قدرت، استراتژي کم

گیرد چند استراتژي را می کشوري که در معرض تهدید قرار می
دنباله روي و یا استراتژي که در این مقالـه از آن   )3(موازنه قدرت، پنهان شدن،

در این میان استراتژي موازنه قدرت نـادرترین  . شود یاد می )4(گذاشتن با عبارت پا فرا
حل در نظر گرفته شده است،  عنوان آخرین راه استراتژي اتخاذ شده بوده و معموالً به

تـرین آنهـا بـوده اسـت     سـازي معمـول   روي و پنهان هاي دنباله که استراتژي
(Schroeder, 1994: 117-124 and  

گوید نظریه به معنـاي آیینـه واقعیـت بـودن      سخ به منتقدین خود میوالتز در پا
تحمیل مفاد و محتواي تجربی به یـک نظریـه باعـث مـی    

زمـانی کـه از نظریـه سیاسـت     . عمومی و کلی تنها به یک توضیح ویژه تبدیل شـود 
سمت اعمال و اجـراي سیاسـت خـارجی حرکـت مـی      الملل به

موضوعاتی همچون برآورد سیاستمداران از تهدیدات را در نظر بگیـریم، ولـی ایـن    
(916 :1997. شوند برآوردها از این طریق تبدیل به بخشی از نظریه نمی

دیگر در اعمال سیاست خارجی عواملی همچون ذهنیت افراد تصمیم

  

  

استراتژي دنباله
سنجش تئوریک استراتژي دنباله

شوولر در ادامه اظهار می
که دنباله درحالی

شووولر نتیجه
تر از موازنه قدرت است شایع

پل شرودر هم که ا
واقعیات تاریخی انتقاداتی بر دیدگاه والتز وارد نموده و بر این نظر است که کلیت و 

شمول نظریه وي با حوادث سده
1994: 115)

کشورهاي کوچک و قدرت
اتخاذ استراتژي موازنه قدرت از سوي کشـورها هزینـه  

کشورها در اغلب شرایط به
موازنه قدرت، استراتژي کم

کشوري که در معرض تهدید قرار می
موازنه قدرت، پنهان شدن،: نماید

با عبارت پا فرا
استراتژي اتخاذ شده بوده و معموالً به

که استراتژي درحالی
and 133-147)

والتز در پا
تحمیل مفاد و محتواي تجربی به یـک نظریـه باعـث مـی    . نیست

عمومی و کلی تنها به یک توضیح ویژه تبدیل شـود 
الملل به بین

موضوعاتی همچون برآورد سیاستمداران از تهدیدات را در نظر بگیـریم، ولـی ایـن    
برآوردها از این طریق تبدیل به بخشی از نظریه نمی

دیگر در اعمال سیاست خارجی عواملی همچون ذهنیت افراد تصمیم



یابـد هـر چنـد کـه رویکـرد و      
والتز از در نظر گرفتن تأثیر 
واضح سیاست خارجی بر استراتژي کشورها غافل است و در نتیجه استراتژي تقریباً 

د کنـار  المللـی خـو   روي را از محدوده توضـیحات نظریـه روابـط بـین    
گذاشته و آن را در حوزه نظریه سیاست خارجی در نظـر گرفتـه و یـا در حـد یـک      

نقض و  بنابراین والتز با این کار نظریه خود را بی

  ون
اي  الملل در وضعیت آنارشی بـوده و دولـت فراملـی   

تـرین ابـراز    بـه عمـده  
فشـارهاي ناشـی از کشـمکش و تقابـل در کنـار      
شـود اسـتراتژي موازنـه قـدرت علیـه      

هاي هژمونیک  طلبی کشورهایی که قدرت آنها به سرعت در حال افزایش بوده و جاه
طـور متنـاوب از انجـام بـازي قـدرت      
براساس این قوانین ناتوان باشند سرانجام از میان خواهند رفـت، ولـی نبایـد از نظـر     

نماینـد   المللـی عمـل مـی   
هاي بیلیارد رها نیسـتند کـه تنهـا براسـاس شـرایط و موقعیـت خـود        
هــاي اســتراتژیک در محــیط 

شـند اتخـاذ   اي از عوامل و متغیرهـا تحـت کنتـرل با   
شود بلکه در محیطی که کشورهاي مختلف وابستگی متقابل نسبت بـه یکـدیگر   
براي مثال عواملی همچون مـدت زمـانی کـه تهدیـد     
شود، توانایی بازیگران مختلف در زمینه شناسایی این تهدید، کنش متقابـل  
ح متفاوت قدرت کشورها همگـی بـر رفتـار    
که تجربـه، تـاریخ و دانـش    

طـور دقیـق    تواننـد بـه  
                                        
1. Self-help 

یابـد هـر چنـد کـه رویکـرد و       همیت دو چندان میالملل ا کنار نظریات سیاست بین
والتز از در نظر گرفتن تأثیر . گیرد برآورد تصمیم سازان خارج از اصل نظریه قرار می

واضح سیاست خارجی بر استراتژي کشورها غافل است و در نتیجه استراتژي تقریباً 
روي را از محدوده توضـیحات نظریـه روابـط بـین     معمول دنباله

گذاشته و آن را در حوزه نظریه سیاست خارجی در نظـر گرفتـه و یـا در حـد یـک      
بنابراین والتز با این کار نظریه خود را بی. نماید بندي می استثنا بر قاعده طبقه

  (Mouritzen, 1997: 78-79). نمایاند ناپذیر می

ونهاي استراتژیک کشورها در سایه هژم انتخاب: بخش سوم
الملل در وضعیت آنارشی بـوده و دولـت فراملـی    بطور منطقی زمانی که نظام بین

بـه عمـده   1یاري براي اعمال قوانین و مقررات وجود نداشته باشد، خود
فشـارهاي ناشـی از کشـمکش و تقابـل در کنـار      . شود براي بقاي کشورها تبدیل می

شـود اسـتراتژي موازنـه قـدرت علیـه       الملـل موجـب مـی    ثبات نظام بـین  ماهیت بی
کشورهایی که قدرت آنها به سرعت در حال افزایش بوده و جاه

طـور متنـاوب از انجـام بـازي قـدرت       کشورهایی کـه بـه  . نظر عقالنی باشد 
براساس این قوانین ناتوان باشند سرانجام از میان خواهند رفـت، ولـی نبایـد از نظـر     

المللـی عمـل مـی    گونـه بـین   ت که کشورهایی که در صحنه جنگـل دور داش
هاي بیلیارد رها نیسـتند کـه تنهـا براسـاس شـرایط و موقعیـت خـود         همچون توپ

هــاي اســتراتژیک در محــیط  انتخــاب. اســتراتژي و رفتــار خــود را انتخــاب نماینــد
اي از عوامل و متغیرهـا تحـت کنتـرل با    آزمایشگاهی که در آن مجموعه

شود بلکه در محیطی که کشورهاي مختلف وابستگی متقابل نسبت بـه یکـدیگر   
براي مثال عواملی همچون مـدت زمـانی کـه تهدیـد     . شوند دارند انتخاب و اجرا می

شود، توانایی بازیگران مختلف در زمینه شناسایی این تهدید، کنش متقابـل   عملی می
ح متفاوت قدرت کشورها همگـی بـر رفتـار    تاریخی میان کشورهاي مختلف، و سط

که تجربـه، تـاریخ و دانـش     چنین از آنجائی هم. گذارد استراتژیک یک کشور تأثیر می
تواننـد بـه   کند، بنابراین آنها نمـی  ساز، آنها را محدود می بازیگران تصمیم
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کنار نظریات سیاست بین
برآورد تصمیم سازان خارج از اصل نظریه قرار می

واضح سیاست خارجی بر استراتژي کشورها غافل است و در نتیجه استراتژي تقریباً 
معمول دنباله

گذاشته و آن را در حوزه نظریه سیاست خارجی در نظـر گرفتـه و یـا در حـد یـک      
استثنا بر قاعده طبقه

ناپذیر می نفوذ

بخش سوم
بطور منطقی زمانی که نظام بین

براي اعمال قوانین و مقررات وجود نداشته باشد، خود
براي بقاي کشورها تبدیل می

ماهیت بی
کشورهایی که قدرت آنها به سرعت در حال افزایش بوده و جاه

 دارند به
براساس این قوانین ناتوان باشند سرانجام از میان خواهند رفـت، ولـی نبایـد از نظـر     

دور داش
همچون توپ

اســتراتژي و رفتــار خــود را انتخــاب نماینــد
آزمایشگاهی که در آن مجموعه

شود بلکه در محیطی که کشورهاي مختلف وابستگی متقابل نسبت بـه یکـدیگر    نمی
دارند انتخاب و اجرا می

عملی می
تاریخی میان کشورهاي مختلف، و سط

استراتژیک یک کشور تأثیر می
بازیگران تصمیم
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ار بـه همـین دلیـل بسـی    
رو  طور کامل عقالنی باشـد و ازایـن  

در  2»بخـش  نتایج رضـایت 

از بررسی نقطه نظرات نویسندگان مختلف که پیشاپیش به برخی از آنها اشـاره  
الملل سـه   در نظام بین

اسـتراتژي موازنـه قـدرت، اسـتراتژي     
کشوري که به تنهایی و یا با همراهی کشورهاي 
ا تهدیـد هژمونیـک، از   

کشـوري کـه   . نمایـد 
گزیند اتحادهاي سیاسی و نظامی با قـدرت هژمـون یـا    

انتخـاب اسـتراتژي   . پیونـدد 
این است که بـه هـیچ اردوگـاهی ملحـق نشـده و بـا اتخـاذ        

هـاي زیـادي    راه. بیطرفی تالش نماید از کشمکش و تقابل میـان طـرفین دور بمانـد   
تـوان بـه    توان تصور نمود که از جمله آنهـا مـی  

ان شـدن از  دوري از هژمون و متحـدین آن و در نتیجـه پنهـ   
منظور ورود به مناقشـه  
و کشمکش در بهترین فرصت، و یا اتخاذ سیاست انزواگرایی براي قـرار گـرفتن در   

به عبـارت دیگـر   . حاشیه امن نسبت به تهدیدات و نادیده گرفتن مناقشه بطور کامل
هـاي دیگـر بـه غیـر از موازنـه قـدرت و       

 )6(.گردد که از سوي بسیاري از نویسندگان و محققان ارائه شده اسـت 
مدت،  با توجه به اینکه از منظر تحلیل سیستمی و براي مرتفع نمودن تهدیدات کوتاه

کنـار کشـیدن بـا    روي و 
روي و  هــاي دنبالــه هــاي بیشــتري همــراه اســت بنــابراین انتخــاب اســتراتژي

                                        
1. Maximum Outcomes
2. Satisfactory Outcomes
3. Withdrawing 

بـه همـین دلیـل بسـی    . بینی نمایند سایر کشورها چه رفتاري خواهنـد داشـت  
طور کامل عقالنی باشـد و ازایـن   دشوار است سیاست خارجی کشوري همواره به

نتایج رضـایت «دنبال  به 1»نتایج حداکثري«است که اغلب کشورها بجاي 
  .سیاست خارجی خود هستند

از بررسی نقطه نظرات نویسندگان مختلف که پیشاپیش به برخی از آنها اشـاره  
در نظام بین )5(فت کشورها در برابر تهدید هژمونیکتوان نتیجه گر

اسـتراتژي موازنـه قـدرت، اسـتراتژي     : انتخاب استراتژیک پیش رو خواهنـد داشـت  
کشوري که به تنهایی و یا با همراهی کشورهاي . 3روي و استراتژي کنارکشیدن

ـ   دیگر استراتژي موازنه قدرت را انتخاب می ا تهدیـد هژمونیـک، از   نماید، در واقـع ب
نمایـد  طریق جنگ، ائتالف سیاسـی و اتحادهـاي نظـامی مقابلـه مـی     

گزیند اتحادهاي سیاسی و نظامی با قـدرت هژمـون یـا     روي را بر می استراتژي دنباله
پیونـدد  بالقوه هژمون برقرار نموده و به اردوگـاه آن کشـور مـی   

این است که بـه هـیچ اردوگـاهی ملحـق نشـده و بـا اتخـاذ        کنارکشیدن نیز مستلزم 
بیطرفی تالش نماید از کشمکش و تقابل میـان طـرفین دور بمانـد   

توان تصور نمود که از جمله آنهـا مـی   براي اتخاذ استراتژي کنارکشیدن می
دوري از هژمون و متحـدین آن و در نتیجـه پنهـ   : موارد ذیل اشاره نمود

منظور ورود به مناقشـه   تهدیدات، اتخاذ رویکرد انتظار و برآورد شرایط و موقعیت به
و کشمکش در بهترین فرصت، و یا اتخاذ سیاست انزواگرایی براي قـرار گـرفتن در   

حاشیه امن نسبت به تهدیدات و نادیده گرفتن مناقشه بطور کامل
هـاي دیگـر بـه غیـر از موازنـه قـدرت و        همه انتخـاب استراتژي کنار کشیدن شامل 

گردد که از سوي بسیاري از نویسندگان و محققان ارائه شده اسـت  روي می
با توجه به اینکه از منظر تحلیل سیستمی و براي مرتفع نمودن تهدیدات کوتاه

روي و  اتخاذ استراتژي موازنه قدرت نسبت به دو استراتژي دنبالـه 
هــاي بیشــتري همــراه اســت بنــابراین انتخــاب اســتراتژي

                                                                 
. Maximum Outcomes 
. Satisfactory Outcomes 

  

  

بینی نمایند سایر کشورها چه رفتاري خواهنـد داشـت   پیش
دشوار است سیاست خارجی کشوري همواره به

است که اغلب کشورها بجاي 
سیاست خارجی خود هستند

از بررسی نقطه نظرات نویسندگان مختلف که پیشاپیش به برخی از آنها اشـاره  
توان نتیجه گر شد می

انتخاب استراتژیک پیش رو خواهنـد داشـت  
روي و استراتژي کنارکشیدن دنباله

دیگر استراتژي موازنه قدرت را انتخاب می
طریق جنگ، ائتالف سیاسـی و اتحادهـاي نظـامی مقابلـه مـی     

استراتژي دنباله
بالقوه هژمون برقرار نموده و به اردوگـاه آن کشـور مـی   

کنارکشیدن نیز مستلزم 
بیطرفی تالش نماید از کشمکش و تقابل میـان طـرفین دور بمانـد   

براي اتخاذ استراتژي کنارکشیدن می
موارد ذیل اشاره نمود

تهدیدات، اتخاذ رویکرد انتظار و برآورد شرایط و موقعیت به
و کشمکش در بهترین فرصت، و یا اتخاذ سیاست انزواگرایی براي قـرار گـرفتن در   

حاشیه امن نسبت به تهدیدات و نادیده گرفتن مناقشه بطور کامل
استراتژي کنار کشیدن شامل 

روي می دنباله
با توجه به اینکه از منظر تحلیل سیستمی و براي مرتفع نمودن تهدیدات کوتاه

اتخاذ استراتژي موازنه قدرت نسبت به دو استراتژي دنبالـه 
هــاي بیشــتري همــراه اســت بنــابراین انتخــاب اســتراتژي هزینـه 



عوامل تأثیرگذار بر انتخاب استراتژیک کشورها در نظام 

مشخصـی در  هـاي   در این بخش کانون توجه ما این است که چرا کشورها استراتژي
کننـد و عوامـل و متغیرهـاي تأثیرگـذار بـر ایـن       
این عوامل و متغیرها در دو سـطح تحلیـل و سـطح خـرد مـورد      

یـت در نظـام   الملـل و قطب 

ایـن  . الملل جایگـاهی ثابـت و همیشـگی دارد   
الملل فاقد ساختار اقتدار فراملـی  

امـا الکسـاندر ونـت    . 
نویسـد نظـام    وي مـی 

آنارشیک نـه تنهـا فاقـد سـازمان مرکـزي حکـومتی اسـت، بلکـه وجـود آن بـراي           
کارسـاز بـوده و نقـش    
هـاي سـاختاري متفـاوت و انـواع     
در نظـام هـابزي کشـورها یکـدیگر را بـه چشـم       

در نظـام  . نگرند و کنش متقابل میان آنها غالباً تضاد، مبارزه و جنگ اسـت 
بیننـد و لـذا مبـارزه و    

در نظـام   .تواند کنش متقابل میان آنها باشد، ولی معمول و مرسـوم نیسـت  
هـا   فصل کشمکش و حل حل

صـورت   این سه مدل نظام آنارشیک بر استراتژي سیاست خارجی یک کشور به

  .تر هستند کنارکشیدن بسیار معمول

عوامل تأثیرگذار بر انتخاب استراتژیک کشورها در نظام : بخش چهارم
  المللی آنارشیک بین

در این بخش کانون توجه ما این است که چرا کشورها استراتژي
کننـد و عوامـل و متغیرهـاي تأثیرگـذار بـر ایـن        سیاست خارجی خـود اتخـاذ مـی   

این عوامل و متغیرها در دو سـطح تحلیـل و سـطح خـرد مـورد      . تصمیمات کدامند
  .گیرند بررسی قرار می

  عوامل و متغیرهاي سطح کالن
الملـل و قطب  در سطح تحلیل کالن، دو مؤلفه ماهیت آنارشیک نظام بین

  .نمایند اي ایفا می الملل نقش عمده

  الملل ماهیت آنارشیک نظام بین
الملل جایگـاهی ثابـت و همیشـگی دارد    آنارشی در تحلیل والتز از روابط بین

الملل فاقد ساختار اقتدار فراملـی   طور اساسی به معناي آن است که نظام بین مفهوم به
. است که قادر باشد مقررات و قوانین خود را بـه اجـرا درآورد  

وي مـی . متغیر و نـه ثابـت اسـت   معتقد است آنارشی از جمله عوامل 
آنارشیک نـه تنهـا فاقـد سـازمان مرکـزي حکـومتی اسـت، بلکـه وجـود آن بـراي           

کارسـاز بـوده و نقـش     »فرهنگ ساختاري«یا  »هویت ساختاري مشترك«گیري 
هـاي سـاختاري متفـاوت و انـواع      هاي سـاختاري متفـاوت بـه فرهنـگ     هویت

در نظـام هـابزي کشـورها یکـدیگر را بـه چشـم       . شوند می هاي آنارشیک منجر
نگرند و کنش متقابل میان آنها غالباً تضاد، مبارزه و جنگ اسـت  دشمن می

بیننـد و لـذا مبـارزه و     جان الکی کشورها یکدیگر را به چشم حریـف و رقیـب مـی   
تواند کنش متقابل میان آنها باشد، ولی معمول و مرسـوم نیسـت   جنگ می

حل حل پندارند و جنگ راه کانتی کشورها یکدیگر را دوست می
 (Wendt, 2000: 313-383) .و مناقشات نیست

این سه مدل نظام آنارشیک بر استراتژي سیاست خارجی یک کشور به
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کنارکشیدن بسیار معمول

بخش چهارم
آنارشیک بین

در این بخش کانون توجه ما این است که چرا کشورها استراتژي
سیاست خارجی خـود اتخـاذ مـی   

تصمیمات کدامند
بررسی قرار می

عوامل و متغیرهاي سطح کالن: الف
در سطح تحلیل کالن، دو مؤلفه ماهیت آنارشیک نظام بین

الملل نقش عمده بین

ماهیت آنارشیک نظام بین. 1
آنارشی در تحلیل والتز از روابط بین

مفهوم به
است که قادر باشد مقررات و قوانین خود را بـه اجـرا درآورد  

معتقد است آنارشی از جمله عوامل 
آنارشیک نـه تنهـا فاقـد سـازمان مرکـزي حکـومتی اسـت، بلکـه وجـود آن بـراي           

گیري  شکل
هویت. دارد
هاي آنارشیک منجر نظام

دشمن می
جان الکی کشورها یکدیگر را به چشم حریـف و رقیـب مـی   

جنگ می
کانتی کشورها یکدیگر را دوست می

و مناقشات نیست
این سه مدل نظام آنارشیک بر استراتژي سیاست خارجی یک کشور به
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اول، از آنجائیکه در نظـام هـابزي کشـورها یکـدیگر را دشـمن      
لذا در برابـر  . بر فضاي نظام حاکم است

تهدید هژمونیک، تشکیل ائتالف موازنه قدرت انتخاب قابل قبولی نیست، زیـرا چـه   
هژمون شکست بخورد و چه پیروز شود خیانـت و عـدم اطمینـان میـان کشـورهاي      
وم، در نظـام جـان الکـی تشـکیل     
ائتالف موازنه قدرت علیه تهدیدات هژمونیک مخاطره و ریسک کمتـري دارد، چـرا   
ولی با توجه بـه دیـدگاه   
متفاوت هریک نسبت به منشاء تهدیـد، ابزارهـاي مـؤثر بـراي مقابلـه بـا آن شـکل        

جمعـی   ائتالف موازنه قدرت معمـوالً بـا مشـکالت اقـدام دسـته     
 )7(.تواند منجر به شکسـت در برابـر هژمـون گـردد    

کننـد   دلیـل اینکـه یکـدیگر را دوسـت قلمـداد مـی      
ه ضـرورتی بـراي   رو اجتماع امنی ایجاد کـرده کـ  

زمـانی کـه تهدیـدي    
صـورت دسـته جمعـی    

با توزیع قدرت میان کشورهاي درون آنهـا تعریـف   
هاي بزرگ در یـک   ترین پایه محاسبه قطبیت، تعداد و اندازه قدرت

هـاي متفـاوت بـر رفتـار اسـتراتژیک هریـک از       

سلسله مراتبی از قـدرت در  
کشورها در مواجهه با چنین قدرت بزرگی به احتمال زیـاد  
کنند، چرا که احتمـال موفقیـت در آن نـاچیز    

هـاي ناشـی    است و امکان عدم همراهی سایر کشورها در آن وجود دارد و لذا هزینه
حتـی در  . باشـد  ز سوي قدرت هژمون به حدي است که قابل تحمـل نمـی  

صورت توافق تعداد زیادي از کشورها براي اتخاذ استراتژي موازنه قدرت مشکالت 

اول، از آنجائیکه در نظـام هـابزي کشـورها یکـدیگر را دشـمن      . گذارد ذیل تأثیر می
بر فضاي نظام حاکم است» معماي زندانی«پندارند مفهوم و الزامات 

تهدید هژمونیک، تشکیل ائتالف موازنه قدرت انتخاب قابل قبولی نیست، زیـرا چـه   
هژمون شکست بخورد و چه پیروز شود خیانـت و عـدم اطمینـان میـان کشـورهاي      

وم، در نظـام جـان الکـی تشـکیل     د. درون اتحاد موازنه قدرت، بسیار محتمل اسـت 
ائتالف موازنه قدرت علیه تهدیدات هژمونیک مخاطره و ریسک کمتـري دارد، چـرا   

ولی با توجه بـه دیـدگاه   . بینند و نه دشمن که کشورها یکدیگر را به چشم رقیب می
متفاوت هریک نسبت به منشاء تهدیـد، ابزارهـاي مـؤثر بـراي مقابلـه بـا آن شـکل        

ائتالف موازنه قدرت معمـوالً بـا مشـکالت اقـدام دسـته      لذا. نخواهد گرفت
تواند منجر به شکسـت در برابـر هژمـون گـردد     مواجه شده و این ناکارآمدي می
دلیـل اینکـه یکـدیگر را دوسـت قلمـداد مـی       سوم، در نظام کانتی کشورها بـه 

رو اجتماع امنی ایجاد کـرده کـ   کنند و ازاین همدیگر را تهدید نمی
زمـانی کـه تهدیـدي    . شـود  رفتارهاي موازنه قدرت در دورن این اجتماع دیده نمـی 

صـورت دسـته جمعـی     خارجی این اجتماع امن را تهدید نماید کشورهاي عضو بـه 
  .نمایند استراتژي موازنه قدرت در برابر آن اتخاذ می

  الملل قطبیت در نظام بین
با توزیع قدرت میان کشورهاي درون آنهـا تعریـف    براساس گفته والتز، قطبیت نظام

ترین پایه محاسبه قطبیت، تعداد و اندازه قدرت شود و معمول
هـاي متفـاوت بـر رفتـار اسـتراتژیک هریـک از        و قطبیـت  (Waltz, 1999: 73)نظام اسـت  

  .گذارد کشورها تأثیر می
سلسله مراتبی از قـدرت در  در نظام تک قطبی، قدرت در راس متمرکز شده و 

کشورها در مواجهه با چنین قدرت بزرگی به احتمال زیـاد  . زیر هرم فوق قرار دارند
کنند، چرا که احتمـال موفقیـت در آن نـاچیز     استراتژي موازنه قدرت را انتخاب نمی

است و امکان عدم همراهی سایر کشورها در آن وجود دارد و لذا هزینه
ز سوي قدرت هژمون به حدي است که قابل تحمـل نمـی  از انتقام ا

صورت توافق تعداد زیادي از کشورها براي اتخاذ استراتژي موازنه قدرت مشکالت 

  

  

ذیل تأثیر می
پندارند مفهوم و الزامات  یم

تهدید هژمونیک، تشکیل ائتالف موازنه قدرت انتخاب قابل قبولی نیست، زیـرا چـه   
هژمون شکست بخورد و چه پیروز شود خیانـت و عـدم اطمینـان میـان کشـورهاي      

درون اتحاد موازنه قدرت، بسیار محتمل اسـت 
ائتالف موازنه قدرت علیه تهدیدات هژمونیک مخاطره و ریسک کمتـري دارد، چـرا   

که کشورها یکدیگر را به چشم رقیب می
متفاوت هریک نسبت به منشاء تهدیـد، ابزارهـاي مـؤثر بـراي مقابلـه بـا آن شـکل        

نخواهد گرفت
مواجه شده و این ناکارآمدي می
سوم، در نظام کانتی کشورها بـه 

همدیگر را تهدید نمی
رفتارهاي موازنه قدرت در دورن این اجتماع دیده نمـی 

خارجی این اجتماع امن را تهدید نماید کشورهاي عضو بـه 
استراتژي موازنه قدرت در برابر آن اتخاذ می

قطبیت در نظام بین. 2
براساس گفته والتز، قطبیت نظام

شود و معمول می
نظام اسـت  

کشورها تأثیر می
در نظام تک قطبی، قدرت در راس متمرکز شده و 

زیر هرم فوق قرار دارند
استراتژي موازنه قدرت را انتخاب نمی

است و امکان عدم همراهی سایر کشورها در آن وجود دارد و لذا هزینه
از انتقام ا

صورت توافق تعداد زیادي از کشورها براي اتخاذ استراتژي موازنه قدرت مشکالت 



 :Wohlforth, 1999) .دهـد 

تواند امتیـازات غیرقابـل انتظـاري از    
همچنـین اگـر کشـوري اسـتراتژي کنـار کشـیدن را       
تواند از هرگونه برخورد احتمالی با قدرت هژمون اجتنـاب نمـوده و   

توانـد در   ایـن اسـتراتژي مـی   
نهایت به انزواگرایی منتهی شده که ضمن آن، کشـور بـه بهانـه جلـوگیري از آلـوده      
شدن از سوي نیرویی هژمونیک و شـیطانی، تنهـا بـر روي منـافع و نیازهـاي خـود       
ترتیب ضمن حفظ اعتبار و پرستیژ خود، تصویر موجهی نیز 

قطبی، هدف نهـایی هریـک از دو ابرقـدرت رقیـب و سیاسـت      
خارجی آنها عبارت است از اتخاذ استراتژي موازنه قدرت به نحوي که کشور رقیب 
هر دو طرف در این جهت نه تنها بـر قـدرت   

ایـن   (Waltz, 1999: 73) .کننـد 
روي  الملـل جهـت اتخـاذ اسـتراتژي دنبالـه     

در همین حال ارائه مشوق و جذب کشورهاي بالقوه از طریـق اسـتراتژي   
باشد، چرا که هدف نهایی هـر  

. باشد الملل می دو طرف پیروزي در مبارزه براي کسب قدرت هژمونیک در نظام بین
بیننـد   کشورهاي کوچک و متوسط که در مبارزه میان طرفین منافعی براي خود نمـی 

سوي اتخاذ استراتژي کنار کشیدن متمایل 
موازنـه  . شـود  کار گرفتـه مـی  

قدرت استراتژي از پیش فرض شده هر دو ابرقدرت است و کشورهاي دیگـر نظـام   
  .کنند روي و یا کنارکشیدن را انتخاب می

تـر از   بسـیار معمـول  
در نظام چند قطبی توزیع قدرت نسبتاً برابري میان چنـد کشـور   

اگـر کشـوري   . تواند در جامه یک هژمون ظاهر شود
راحتی از سوي سایر کشورها شکسـت  

بـا ایـن    (Posen, 1984). استراتژي موازنه قدرت بسیار کم اسـت 

دهـد  ناشی از اقدام دسته جمعی احتمال عملی شدن آن را کاهش می
تواند امتیـازات غیرقابـل انتظـاري از     روي می سوي دیگر اتخاذ استراتژي دنباله

همچنـین اگـر کشـوري اسـتراتژي کنـار کشـیدن را       . سوي هژمون به ارمغان بیاورد
تواند از هرگونه برخورد احتمالی با قدرت هژمون اجتنـاب نمـوده و    انتخاب کند می

ایـن اسـتراتژي مـی   . د نمایدفاصله مطمئنی میان خود و طرفین مناقشه ایجا
نهایت به انزواگرایی منتهی شده که ضمن آن، کشـور بـه بهانـه جلـوگیري از آلـوده      
شدن از سوي نیرویی هژمونیک و شـیطانی، تنهـا بـر روي منـافع و نیازهـاي خـود       

ترتیب ضمن حفظ اعتبار و پرستیژ خود، تصویر موجهی نیز  گردد و بدین متمرکز می
  (Wohlforth, 1999: 98-118). دهد ائه میاز خود ار

قطبی، هدف نهـایی هریـک از دو ابرقـدرت رقیـب و سیاسـت       در یک نظام دو
خارجی آنها عبارت است از اتخاذ استراتژي موازنه قدرت به نحوي که کشور رقیب 

هر دو طرف در این جهت نه تنها بـر قـدرت   . نتواند به قدرت هژمونیک دست یابد
کننـد  کمک دوستان و هم پیمانان خود تکیـه مـی  داخلی بلکه بر 

الملـل جهـت اتخـاذ اسـتراتژي دنبالـه      شرایط راه را براي کشورهاي نظـام بـین  
در همین حال ارائه مشوق و جذب کشورهاي بالقوه از طریـق اسـتراتژي   . گشاید

باشد، چرا که هدف نهایی هـر   روي به اردوگاه خود به نفع هر دو ابرقدرت می
دو طرف پیروزي در مبارزه براي کسب قدرت هژمونیک در نظام بین

کشورهاي کوچک و متوسط که در مبارزه میان طرفین منافعی براي خود نمـی 
سوي اتخاذ استراتژي کنار کشیدن متمایل  براي تضمین بقا و استقالل خود احتماالً به

کار گرفتـه مـی   قطبی هر سه استراتژي به بنابراین در نظام دو .شوند
قدرت استراتژي از پیش فرض شده هر دو ابرقدرت است و کشورهاي دیگـر نظـام   

روي و یا کنارکشیدن را انتخاب می نیز یکی از دو استراتژي دنباله
بسـیار معمـول   روي و کنارکشیدن هاي دنباله در نظام چند قطبی استراتژي

در نظام چند قطبی توزیع قدرت نسبتاً برابري میان چنـد کشـور   . موازنه قدرت است
تواند در جامه یک هژمون ظاهر شود شود و هیچ قدرتی نمی دیده می
راحتی از سوي سایر کشورها شکسـت   هاي هژمونیک از خود بروز دهد به جاه طلبی
استراتژي موازنه قدرت بسیار کم اسـت هاي  لذا هزینه. خورد
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ناشی از اقدام دسته جمعی احتمال عملی شدن آن را کاهش می
سوي دیگر اتخاذ استراتژي دنباله زا (13

سوي هژمون به ارمغان بیاورد
انتخاب کند می

فاصله مطمئنی میان خود و طرفین مناقشه ایجا
نهایت به انزواگرایی منتهی شده که ضمن آن، کشـور بـه بهانـه جلـوگیري از آلـوده      
شدن از سوي نیرویی هژمونیک و شـیطانی، تنهـا بـر روي منـافع و نیازهـاي خـود       

متمرکز می
از خود ار

در یک نظام دو
خارجی آنها عبارت است از اتخاذ استراتژي موازنه قدرت به نحوي که کشور رقیب 

نتواند به قدرت هژمونیک دست یابد
داخلی بلکه بر 

شرایط راه را براي کشورهاي نظـام بـین  
گشاید می

روي به اردوگاه خود به نفع هر دو ابرقدرت می دنباله
دو طرف پیروزي در مبارزه براي کسب قدرت هژمونیک در نظام بین

کشورهاي کوچک و متوسط که در مبارزه میان طرفین منافعی براي خود نمـی 
براي تضمین بقا و استقالل خود احتماالً به

شوند می
قدرت استراتژي از پیش فرض شده هر دو ابرقدرت است و کشورهاي دیگـر نظـام   

نیز یکی از دو استراتژي دنباله
در نظام چند قطبی استراتژي

موازنه قدرت است
دیده می
جاه طلبی

خورد می
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حال این شرایط به معناي آن نیست که اسـتراتژي موازنـه قـدرت انتخـاب از پـیش      
باشد چرا که عوامل زیادي باعث عدم اتخاذ این استراتژي از 

ت بـه حـدي   هاي قـدر 
شـود تـا    زیاد است که خطوط روشن و ثابتی میان متحـدین و دشـمنان کشـیده مـی    

هریک از آنها از اتفاقات درون نظام اطمینان داشته و بر آن مسـلط باشـند، بنـابراین،    
این پتانسیل وجود دارد که هر کشوري مسئولیت و سرزنش ناشی از اتفاقـات درون  
بـه عبـارت دیگـر هـر کشـوري      

. اندازد هاي ناشی از مقابله با خیزش هژمون را بر عهده دیگري می
در نظام چنـد قطبـی نیـز اسـتراتژي موازنـه قـدرت بـا        

در ایـن شـرایط   جمعی که پیشتر سخن آن رفت مواجه است، و 
کشورها با انگیزه سواري رایگان و به امید اینکه دیگران این کار را خواهند کرد کنار 
زمانی که هر کشوري چنـین  
ذهنیتی داشته باشد، نتیجه آن خواهد شد که هیچ کشوري و یا تعداد بسـیار کمـی از   
استراتژي موازنه قدرت در برابر قدرت بـالقوه هژمونیـک خواهنـد    

) میـزان (تعادل . الملل هستند
اي کلـی  هـ  قدرت نشان دهنده تفاوت قدرت میان دو یا چند کشور در زمینه توانایی

وقتـی  . ، اندازه نسبی، و نقاط قوت و ضعف آنها است
این دو مفهوم را از نظر تأثیرگذاري بر رفتار یک کشور با یکدیگر مقایسـه کنـیم در   
تر از قطبیت بـر روي رفتـار اسـتراتژیک یـک     
اول، تفـاوت آشـکاري در   

از منظـر روابـط   . اتخاذ اسـتراتژي میـان کشـورهاي بـزرگ و کوچـک وجـود دارد      

                                        
1. Power Balance 

حال این شرایط به معناي آن نیست که اسـتراتژي موازنـه قـدرت انتخـاب از پـیش      
باشد چرا که عوامل زیادي باعث عدم اتخاذ این استراتژي از  فرض شده کشورها می
هاي قـدر  در نظام چند قطبی تعداد قطب. شود سوي اغلب کشورها می

زیاد است که خطوط روشن و ثابتی میان متحـدین و دشـمنان کشـیده مـی    
هریک از آنها از اتفاقات درون نظام اطمینان داشته و بر آن مسـلط باشـند، بنـابراین،    
این پتانسیل وجود دارد که هر کشوري مسئولیت و سرزنش ناشی از اتفاقـات درون  

بـه عبـارت دیگـر هـر کشـوري       (Hopf, 1991: 476) .نظام را بـر عهـده دیگـري بیانـدازد    
هاي ناشی از مقابله با خیزش هژمون را بر عهده دیگري می مسئولیت و هزینه

(Christensen and Snyder, 1990         در نظام چنـد قطبـی نیـز اسـتراتژي موازنـه قـدرت بـا
جمعی که پیشتر سخن آن رفت مواجه است، و  مشکالت اقدام دسته

کشورها با انگیزه سواري رایگان و به امید اینکه دیگران این کار را خواهند کرد کنار 
زمانی که هر کشوري چنـین  . کنند نشسته و از مسئولیت موازنه قدرت شانه خالی می

ذهنیتی داشته باشد، نتیجه آن خواهد شد که هیچ کشوري و یا تعداد بسـیار کمـی از   
استراتژي موازنه قدرت در برابر قدرت بـالقوه هژمونیـک خواهنـد    کشورها با اتخاذ 

  

  عوامل و متغیرهاي سطح خرد

  1قدرت) تعادل(میزان 
الملل هستند تعادل قدرت و قطبیت دو مفهوم متفاوت در روابط بین

قدرت نشان دهنده تفاوت قدرت میان دو یا چند کشور در زمینه توانایی
، اندازه نسبی، و نقاط قوت و ضعف آنها است)ویژه توانایی قدرت نظامی

این دو مفهوم را از نظر تأثیرگذاري بر رفتار یک کشور با یکدیگر مقایسـه کنـیم در   
تر از قطبیت بـر روي رفتـار اسـتراتژیک یـک      یابیم تعادل قدرت، بیشتر و مستقیم

اول، تفـاوت آشـکاري در   : یل این استنتاج عبارت است ازدال. گذارد کشور تأثیر می
اتخاذ اسـتراتژي میـان کشـورهاي بـزرگ و کوچـک وجـود دارد      

                                                                 

  

  

حال این شرایط به معناي آن نیست که اسـتراتژي موازنـه قـدرت انتخـاب از پـیش      
فرض شده کشورها می
سوي اغلب کشورها می

زیاد است که خطوط روشن و ثابتی میان متحـدین و دشـمنان کشـیده مـی    
هریک از آنها از اتفاقات درون نظام اطمینان داشته و بر آن مسـلط باشـند، بنـابراین،    
این پتانسیل وجود دارد که هر کشوري مسئولیت و سرزنش ناشی از اتفاقـات درون  

نظام را بـر عهـده دیگـري بیانـدازد    
مسئولیت و هزینه

1990: 138)

مشکالت اقدام دسته
کشورها با انگیزه سواري رایگان و به امید اینکه دیگران این کار را خواهند کرد کنار 

نشسته و از مسئولیت موازنه قدرت شانه خالی می
ذهنیتی داشته باشد، نتیجه آن خواهد شد که هیچ کشوري و یا تعداد بسـیار کمـی از   

کشورها با اتخاذ 
  .ایستاد

عوامل و متغیرهاي سطح خرد: ب

میزان . 1
تعادل قدرت و قطبیت دو مفهوم متفاوت در روابط بین

قدرت نشان دهنده تفاوت قدرت میان دو یا چند کشور در زمینه توانایی
ویژه توانایی قدرت نظامی به(

این دو مفهوم را از نظر تأثیرگذاري بر رفتار یک کشور با یکدیگر مقایسـه کنـیم در   
یابیم تعادل قدرت، بیشتر و مستقیم می

کشور تأثیر می
اتخاذ اسـتراتژي میـان کشـورهاي بـزرگ و کوچـک وجـود دارد      



هـا   ها و قابلیت الملل، کشورها به لحاظ کارکرد تفاوتی ندارند ولی از نظر توانایی
هـاي مختلـف از    ها در انتخاب استراتژي

براي مثـال زمـانی کـه کشـورها بـا تهدیـد       
هاي بـزرگ بـا کشـورهاي کوچـک بسـیار      

هـاي بـزرگ بـا     رابرت روث اشتاین نیز معتقد است استراتژي قدرت
اول اینکــه : واهــد داشــت

آمیز خارج شوند و اغلـب  
کـه کشـورهاي کوچـک تنهـا     
توانند امنیت فضاي کوچکی را تأمین نمایند، لذا بایستی در نهایت احتیـاط عمـل   

را   رهاي کوچک هیچ انتخابی ندارند جـز اینکـه اسـتراتژي   
مدت خود را تأمین نمایند حتی اگـر ایـن اسـتراتژي    

(Rothstein,  ولی منافع یک
شـود بلکـه بـه امنیـت و ثبـات      
زمانی که احساس شـود تهدیـدي هژمونیـک کـل     
نظام و یا سایر مناطقی را که براي یک قدرت بزرگ اهمیت دارد بـه خطـر انداختـه    
ي موازنـه قـدرت بـه مقابلـه بـا آن برخواهـد       
هاي بزرگ اغلب بـراي حفـظ اعتبـار و شـهرت خـود بـه       

روي بسیار بیشتر از امتیازات آن خواهد 
. ر تقابل قرار خواهد گرفـت 

ولـی اگـر ایـن قـدرت بـزرگ،      
نظر طلب بوده و از نظام کنونی رضایت نداشته باشد صورت مسـئله متفـاوت   
گوید اگر قدرت تجدیـدنظر طلـب بـه تنهـایی     

روي از  تواند بـا دنبالـه  
انداز یک هژمون را دارد در ایجاد نظام سیاسـی جدیـد در   

  (Schweller, 1998). جهان مشارکت داشته باشد و ایتالیا بارها این راه را آزموده است
تنها یـک غفلـت   . اد است

الملل، کشورها به لحاظ کارکرد تفاوتی ندارند ولی از نظر توانایی
ها در انتخاب استراتژي این تفاوت. تفاوت اساسی با یکدیگر دارند

براي مثـال زمـانی کـه کشـورها بـا تهدیـد       . شود سوي کشورهاي مختلف نمایان می
هاي بـزرگ بـا کشـورهاي کوچـک بسـیار       شوند واکنش قدرت هژمونیک مواجه می

رابرت روث اشتاین نیز معتقد است استراتژي قدرت. متفاوت است
واهــد داشــتهــاي گونــاگون تفــاوت خ هــاي کوچــک از جنبــه

آمیز خارج شوند و اغلـب   توانند به تنهایی از موقعیتی تهدید هاي کوچک نمی
کـه کشـورهاي کوچـک تنهـا      دوم اینکـه از آنجـائی  . محتاج کمک خـارجی هسـتند  

توانند امنیت فضاي کوچکی را تأمین نمایند، لذا بایستی در نهایت احتیـاط عمـل   
رهاي کوچک هیچ انتخابی ندارند جـز اینکـه اسـتراتژي   بعضی مواقع کشو

مدت خود را تأمین نمایند حتی اگـر ایـن اسـتراتژي     انتخاب نمایند که نیازهاي کوتاه
(Rothstein, 1968: 24-26. امنیت و ثبات بلند مدت آنها را به مخاطره اندازد

شـود بلکـه بـه امنیـت و ثبـات       قدرت بزرگ تنها به بقا و سرزمین خود محدود نمی
زمانی که احساس شـود تهدیـدي هژمونیـک کـل     . کند کلیت نظام نیز تسري پیدا می

نظام و یا سایر مناطقی را که براي یک قدرت بزرگ اهمیت دارد بـه خطـر انداختـه    
ي موازنـه قـدرت بـه مقابلـه بـا آن برخواهـد       است، قدرت بزرگ با اتخـاذ اسـتراتژ  

هاي بزرگ اغلب بـراي حفـظ اعتبـار و شـهرت خـود بـه        چنین قدرت هم. خواست
  .آورند موازنه قدرت روي می

روي بسیار بیشتر از امتیازات آن خواهد  هاي دنباله هاي بزرگ هزینه براي قدرت
ر تقابل قرار خواهد گرفـت بود زیرا منافع آن احتماالً با منافع قدرت بالقوه هژمون د

ولـی اگـر ایـن قـدرت بـزرگ،      . روي، استراتژي مطلـوبی نیسـت   لذا براي آنها دنباله
نظر طلب بوده و از نظام کنونی رضایت نداشته باشد صورت مسـئله متفـاوت   

گوید اگر قدرت تجدیـدنظر طلـب بـه تنهـایی      گونه که شوولر می همان. خواهد بود
تواند بـا دنبالـه   ز میان بردن نظم موجود نداشته باشد، میتوانایی کافی براي ا

انداز یک هژمون را دارد در ایجاد نظام سیاسـی جدیـد در    تري که چشم قدرت قوي
جهان مشارکت داشته باشد و ایتالیا بارها این راه را آزموده است

اد استبراي کشورهاي کوچک هزینه موازنه قدرت بسیار زی
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الملل، کشورها به لحاظ کارکرد تفاوتی ندارند ولی از نظر توانایی بین
تفاوت اساسی با یکدیگر دارند

سوي کشورهاي مختلف نمایان می
هژمونیک مواجه می

متفاوت است
هــاي کوچــک از جنبــه قــدرت
هاي کوچک نمی قدرت

محتاج کمک خـارجی هسـتند  
توانند امنیت فضاي کوچکی را تأمین نمایند، لذا بایستی در نهایت احتیـاط عمـل    می

بعضی مواقع کشو. نمایند
انتخاب نمایند که نیازهاي کوتاه

امنیت و ثبات بلند مدت آنها را به مخاطره اندازد
قدرت بزرگ تنها به بقا و سرزمین خود محدود نمی

کلیت نظام نیز تسري پیدا می
نظام و یا سایر مناطقی را که براي یک قدرت بزرگ اهمیت دارد بـه خطـر انداختـه    

است، قدرت بزرگ با اتخـاذ اسـتراتژ  
خواست

موازنه قدرت روي می
براي قدرت

بود زیرا منافع آن احتماالً با منافع قدرت بالقوه هژمون د
لذا براي آنها دنباله

نظر طلب بوده و از نظام کنونی رضایت نداشته باشد صورت مسـئله متفـاوت    تجدید
خواهد بود

توانایی کافی براي ا
قدرت قوي

جهان مشارکت داشته باشد و ایتالیا بارها این راه را آزموده است
براي کشورهاي کوچک هزینه موازنه قدرت بسیار زی
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همچنین کشورهاي کوچـک  
هرگونـه  . شـود  منافع محدود و کوچکی دارند که عموماً به سرزمین آنها محصور می
که ایـن کشـورها    از آنجائی

روي و یـا کنارکشـیدن   

دلیـل نـاهمخوانی و تفـاوت در    
زمـانی کـه سـایر عوامـل     
ي، در طرفین مشابه بوده و تفاوت میزان قـدرت نیـز در   
میان کشور قدرت بـالقوه هژمونیـک و مخـالف آن نـاچیز اسـت، در ایـن صـورت        

امـا اگـر   . هاي اتخاذ استراتژي موازنه قدرت افزایش یافته و شایع خواهد شـد 
بسـیار  تفاوت قدرت میان دو طرف زیاد باشد احتمال اتخاذ استراتژي موازنه قدرت 

در این شرایط اتخاذ استراتژي موازنه قدرت به مثابه خودکشی خواهد بود 
دنبـال سـواري    گیرند و یا به

هـاي   روي نیـز اسـتراتژي  

ژئوپلیتیک مفهومی است که به جایگاه جغرافیایی و شرایط پیرامون بقـا یـک کشـور    
هـاي اعمـال    ژئوپلیتیک در اصل از طریق برآورد میزان ثمربخشی توانایی

(O’Sulivan, 1991: 11   کنـث
بولدینک بر این نظر است که در فرآیند انتقال قـدرت، فاصـله نسـبت معکوسـی بـا      
براي مثال هرچه فاصله اعمال قدرت بیشتر باشد هزینـه آن  

بـرعکس هرچـه   . شـود 
. باشد هزینه آن کمتـر و تـأثیر آن بیشـتر خواهـد بـود     

شدت نسبت به افزایش قـدرت کشـور همسـایه    
که نسـبت بـه    نماید درحالی

مسـایه  البتـه کشـورهاي ه  

همچنین کشورهاي کوچـک  . تواند به نابودي آنها منجر شود یا اشتباه در محاسبه می
منافع محدود و کوچکی دارند که عموماً به سرزمین آنها محصور می

از آنجائی. باشد تسري منافع فراتر از حوزه سرزمینی بسیار نادر می
روي و یـا کنارکشـیدن    ن اعتبار و شهرت خود هستند، استراتژي دنبالهبه ندرت نگرا

  .باشد ترین انتخاب آنها می
دلیـل نـاهمخوانی و تفـاوت در     دوم، کشور بالقوه هژمونیـک و مخـالف آن بـه   

زمـانی کـه سـایر عوامـل     . کننـد  هاي متفاوتی اتخـاذ مـی   شان استراتژي قدرت نسبی
ي، در طرفین مشابه بوده و تفاوت میزان قـدرت نیـز در   تأثیرگذار بر انتخاب استراتژ

میان کشور قدرت بـالقوه هژمونیـک و مخـالف آن نـاچیز اسـت، در ایـن صـورت        
هاي اتخاذ استراتژي موازنه قدرت افزایش یافته و شایع خواهد شـد 

تفاوت قدرت میان دو طرف زیاد باشد احتمال اتخاذ استراتژي موازنه قدرت 
در این شرایط اتخاذ استراتژي موازنه قدرت به مثابه خودکشی خواهد بود . کم است

گیرند و یا به و در نتیجه بسیاري از کشورها یا راه خیانت را پیش می
روي نیـز اسـتراتژي   رایگان خواهند بـود و در ایـن میـان کنارکشـیدن و دنبالـه     

  (Schweller, 1994). شوند ب میخواهند بود که معموالً انتخا

لیتیک ژئوپ  
ژئوپلیتیک مفهومی است که به جایگاه جغرافیایی و شرایط پیرامون بقـا یـک کشـور    

ژئوپلیتیک در اصل از طریق برآورد میزان ثمربخشی توانایی. اشاره دارد
(73-70 ,2-11. گـذارد  قدرت بر رفتار استراتژیک یک کشور تأثیر می

بولدینک بر این نظر است که در فرآیند انتقال قـدرت، فاصـله نسـبت معکوسـی بـا      
براي مثال هرچه فاصله اعمال قدرت بیشتر باشد هزینـه آن  . میزان اعمال قدرت دارد

شـود  بیشتر بوده و قدرت واقعی کمتري نیز به هدف فرستاده مـی 
باشد هزینه آن کمتـر و تـأثیر آن بیشـتر خواهـد بـود      تر هدف اعمال قدرت نزدیک

(Boulding شدت نسبت به افزایش قـدرت کشـور همسـایه     بنابرابن هر کشوري به
نماید درحالی حساس بوده و از نزدیک تغییرات قدرت آن را دنبال می
البتـه کشـورهاي ه  . تغییرات قدرت کشورهاي دورتر حساسیت کمتري دارد

  

  

یا اشتباه در محاسبه می
منافع محدود و کوچکی دارند که عموماً به سرزمین آنها محصور می

تسري منافع فراتر از حوزه سرزمینی بسیار نادر می
به ندرت نگرا

ترین انتخاب آنها می معمول
دوم، کشور بالقوه هژمونیـک و مخـالف آن بـه   

قدرت نسبی
تأثیرگذار بر انتخاب استراتژ

میان کشور قدرت بـالقوه هژمونیـک و مخـالف آن نـاچیز اسـت، در ایـن صـورت        
هاي اتخاذ استراتژي موازنه قدرت افزایش یافته و شایع خواهد شـد  انگیزه

تفاوت قدرت میان دو طرف زیاد باشد احتمال اتخاذ استراتژي موازنه قدرت 
کم است

و در نتیجه بسیاري از کشورها یا راه خیانت را پیش می
رایگان خواهند بـود و در ایـن میـان کنارکشـیدن و دنبالـه     

خواهند بود که معموالً انتخا

لیتیک. 2 ژئوپ
ژئوپلیتیک مفهومی است که به جایگاه جغرافیایی و شرایط پیرامون بقـا یـک کشـور    

اشاره دارد
قدرت بر رفتار استراتژیک یک کشور تأثیر می

بولدینک بر این نظر است که در فرآیند انتقال قـدرت، فاصـله نسـبت معکوسـی بـا      
میزان اعمال قدرت دارد

بیشتر بوده و قدرت واقعی کمتري نیز به هدف فرستاده مـی 
هدف اعمال قدرت نزدیک

Boulding, 1962)

حساس بوده و از نزدیک تغییرات قدرت آن را دنبال می
تغییرات قدرت کشورهاي دورتر حساسیت کمتري دارد



اي دارند که امکان همکـاري  
دهد، اما از سوي دیگر احتمال برخورد نظامی میان آنها را نیز 
تواند منجر به اتخـاذ اسـتراتژي موازنـه قـدرت     

تـر در   ن قدرتمند شده و از اعمال این استراتژي علیه کشورهاي قـوي 

زمانی که سایر عوامل مشابه باشند، ژئوپلیتیک بر رفتار استراتژیک هر کشـوري  
هـاي   وقتی که کشوري از برخوردها و کشـمکش 

ز موقعیت جغرافیایی منحصـر بـه فـردي برخـوردار باشـد      
ضـریب دفـاعی آن کشـور    

در . هاي بسیار زیادي همراه خواهـد بـود  
حـوادث از   نتیجه این کشور بیشتر متمایل به اتخاذ استراتژي کنارکشیدن و مشـاهده 

ترین استراتژي براي یک قـدرت بـزرگ در برابـر تهدیـد از     
باشد هـر چنـد کـه مخـاطرات     
ولی کشورهاي کوچک تنها در صورت دریافت کمـک  

سـازان کشـورها و ادراك آنهـا از شـرایط و     
الملـل، قطبیـت، میـزان    

ر کـه پـیش از   عنوان چهار مؤلفه تأثیرگذار بر رفتار یک کشـو 
ها پرداختیم پیش از تأثیرگذاري بر رفتار یک کشور همگی بایستی از فیلتـر  
تواند دریافت و برداشـت  
درستی از وقایع و موضوعات مشخص باشد ولی اغلب آگاهی نـاقص یـا اشـتباهی    

گویـد   وي مـی . کنـد  یاد مـی 
مهم نیست که ادراك درست یا نادرست باشد چون زمانی که ایجـاد شـد بـر رفتـار     
وقتی که شخصـی تصـویري از   
                                        
1. Misperception 

اي دارند که امکان همکـاري   دلیل مجاورت با یکدیگر احتماالً نیازها و منافع مشابه
دهد، اما از سوي دیگر احتمال برخورد نظامی میان آنها را نیز  میان آنها را افزایش می

تواند منجر به اتخـاذ اسـتراتژي موازنـه قـدرت      بنابراین، این موضوع می. برد
ن قدرتمند شده و از اعمال این استراتژي علیه کشورهاي قـوي علیه همسایگا

  .پوشی گردد الملل چشم نظام بین
زمانی که سایر عوامل مشابه باشند، ژئوپلیتیک بر رفتار استراتژیک هر کشـوري  

وقتی که کشوري از برخوردها و کشـمکش : گذارد هاي ذیل تأثیر می صورت
ز موقعیت جغرافیایی منحصـر بـه فـردي برخـوردار باشـد      هژمونیک دور بوده و یا ا

ضـریب دفـاعی آن کشـور    ) ها ها یا کوهستان همچون محصور شدن توسط اقیانوس
هاي بسیار زیادي همراه خواهـد بـود   باالتر رفته و اعمال قدرت علیه آن با هزینه

نتیجه این کشور بیشتر متمایل به اتخاذ استراتژي کنارکشیدن و مشـاهده 
ترین استراتژي براي یک قـدرت بـزرگ در برابـر تهدیـد از      معمول. دور خواهد شد

باشد هـر چنـد کـه مخـاطرات      سوي کشورهاي همسایه استراتژي موازنه قدرت می
ولی کشورهاي کوچک تنها در صورت دریافت کمـک  . ناشی از آن بسیار زیاد باشد

  .آورند یاز سوي کشورهاي خارجی به موازنه قدرت روي م

  دیدگاه تصمیم سازان و ادراك آنها از شرایط
سـازان کشـورها و ادراك آنهـا از شـرایط و      در این بخش به تحلیل دیـدگاه تصـمیم  

الملـل، قطبیـت، میـزان     ماهیت آنارشـیک نظـام بـین   . پردازیم موقعیت کشورشان می
عنوان چهار مؤلفه تأثیرگذار بر رفتار یک کشـو  قدرت و ژئوپلیتیک به

ها پرداختیم پیش از تأثیرگذاري بر رفتار یک کشور همگی بایستی از فیلتـر   این، بدان
تواند دریافت و برداشـت   ادراك در هر زمانی می. سازان کشور بگذرند ادارك تصمیم

درستی از وقایع و موضوعات مشخص باشد ولی اغلب آگاهی نـاقص یـا اشـتباهی    
یاد مـی  1»ادراك اشتباه«ا عنوان است که رابرت جرویس از آن ب

مهم نیست که ادراك درست یا نادرست باشد چون زمانی که ایجـاد شـد بـر رفتـار     
وقتی که شخصـی تصـویري از   . استراتژیک یک کشور تأثیر طوالنی خواهد گذاشت
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دلیل مجاورت با یکدیگر احتماالً نیازها و منافع مشابه به
میان آنها را افزایش می

برد باال می
علیه همسایگا

نظام بین
زمانی که سایر عوامل مشابه باشند، ژئوپلیتیک بر رفتار استراتژیک هر کشـوري  

صورت به
هژمونیک دور بوده و یا ا

همچون محصور شدن توسط اقیانوس(
باالتر رفته و اعمال قدرت علیه آن با هزینه

نتیجه این کشور بیشتر متمایل به اتخاذ استراتژي کنارکشیدن و مشـاهده 
دور خواهد شد

سوي کشورهاي همسایه استراتژي موازنه قدرت می
ناشی از آن بسیار زیاد باشد

از سوي کشورهاي خارجی به موازنه قدرت روي م

دیدگاه تصمیم سازان و ادراك آنها از شرایط. 3
در این بخش به تحلیل دیـدگاه تصـمیم  

موقعیت کشورشان می
قدرت و ژئوپلیتیک به

این، بدان
ادارك تصمیم

درستی از وقایع و موضوعات مشخص باشد ولی اغلب آگاهی نـاقص یـا اشـتباهی    
است که رابرت جرویس از آن ب

مهم نیست که ادراك درست یا نادرست باشد چون زمانی که ایجـاد شـد بـر رفتـار     
استراتژیک یک کشور تأثیر طوالنی خواهد گذاشت
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ویژه زمانی کـه ایـن تصـویر خصـمانه باشـد ـ       
طالعات مبهم و ناهمگونی با این تصویر همانند خواهد شد و لذا اگر تصـور شـود   
طرف یا دوسـت نادیـده   

 ,Jervis). شـود  بازي و دورویـی تلقـی مـی   

هاي مهـم   کند که ریشه بسیاري از کشمکش
(Jervis, 1976:    همچنـین

هـاي   توماس کریستنسن در تحلیل خود از شرایط سیاسی و اتحادهاي اروپا در سـال 
اي بر سیاسـت   العاده تأثیر فوق

هـا برداشـت درسـتی    
نداشته باشند، ممکن است در زمان حیاتی در یک برخورد و کشمکش کنار بایستند، 
واکنش تندي نسبت به تهدیدات نه چندان مهم داشته باشند و یا حتی در کمـک بـه   

جـاي   تـر را بـه   اگر رهبران، کشورهاي قوي
تر بگیرند ممکن است به طرف قدرتمندتر ملحق شده و در نتیجـه  
. جــاي موازنــه قــدرت دنبــال نماینــد

شـدت متـاثر از    یکـا بـه  
موضع ذاتاً مغرضانه علیه کمونیسم و ترس از اثر دومینویی بود و این مسئله منجر به 

  .ها و برخوردهاي بسیاري شد که قابل اجتناب بود
زمانی که سایر شرایط و عوامل مشابه باشد، اگرتصور از نیروي بالقوه هژمونیک 
صورت اتخـاذ اسـتراتژي موازنـه قـدرت بسـیار      

ناپـذیري دارنـد    محتمل خواهد بود چون دادن امتیاز به کشورهایی که اشتهاي سـیري 
گردد و تا زمانی که با آن به مقابله نپردازنـد ایـن   

ز کشـور بـالقوه   سـازان ا 
هژمون تصوري خوب بوده و یا حداقل خصمانه نباشد، استراتژي کنارکشیدن یا حتی 
چون با عدم مقابله بـا هژمـون نوظهـور    
توانند از دشمنی با آن اجتناب ورزیده و زمینه برخوردهاي متعاقـب آن را  
توان نسبت به شرایط در حال تحـول واکـنش   

  

ویژه زمانی کـه ایـن تصـویر خصـمانه باشـد ـ        پروراند ـ به  دیگران در ذهن خود می
طالعات مبهم و ناهمگونی با این تصویر همانند خواهد شد و لذا اگر تصـور شـود   

طرف یا دوسـت نادیـده    عنوان بی کشوري دشمن است، نگاه سایرین به آن کشور به
بازي و دورویـی تلقـی مـی    عنوان دغل گرفته شده، تحریف شده و یا به

کند که ریشه بسیاري از کشمکش گیري می گونه نتیجه جرویس این 
(31 :. هـاي متفـاوت نهفتـه اسـت     در زمینه سیاسـت در برداشـت  

توماس کریستنسن در تحلیل خود از شرایط سیاسی و اتحادهاي اروپا در سـال 
تأثیر فوق سازان نویسد ادارك تصمیم میالدي می 1940تا 

هـا برداشـت درسـتی     اگر رهبران از توزیع توانایی. گذارد خارجی آتی یک کشور می
نداشته باشند، ممکن است در زمان حیاتی در یک برخورد و کشمکش کنار بایستند، 
واکنش تندي نسبت به تهدیدات نه چندان مهم داشته باشند و یا حتی در کمـک بـه   

اگر رهبران، کشورهاي قوي. ن جنگ دچار اشتباه شوندیکی از طرفی
تر بگیرند ممکن است به طرف قدرتمندتر ملحق شده و در نتیجـه   کشورهاي ضعیف

جــاي موازنــه قــدرت دنبــال نماینــد روي را بــه بطــور ناخودآگــاه اســتراتژي دنبالــه
(Christensen,   یکـا بـه  در دوره جنگ سرد سیاست خـارجی امر

موضع ذاتاً مغرضانه علیه کمونیسم و ترس از اثر دومینویی بود و این مسئله منجر به 
ها و برخوردهاي بسیاري شد که قابل اجتناب بود گیري بحران

زمانی که سایر شرایط و عوامل مشابه باشد، اگرتصور از نیروي بالقوه هژمونیک 
صورت اتخـاذ اسـتراتژي موازنـه قـدرت بسـیار       در اینتصوري کامالً تهاجمی باشد، 

محتمل خواهد بود چون دادن امتیاز به کشورهایی که اشتهاي سـیري 
گردد و تا زمانی که با آن به مقابله نپردازنـد ایـن    منجر به تقاضاهاي بیشتر و طمع می

سـازان ا  از سوي دیگر اگر تصور تصـمیم . طمع از میان نخواهد رفت
هژمون تصوري خوب بوده و یا حداقل خصمانه نباشد، استراتژي کنارکشیدن یا حتی 

چون با عدم مقابله بـا هژمـون نوظهـور    . ترین استراتژي خواهد بود روي محتمل
توانند از دشمنی با آن اجتناب ورزیده و زمینه برخوردهاي متعاقـب آن را   کشورها می
توان نسبت به شرایط در حال تحـول واکـنش    چنین از این طریق میهم. از میان ببرند

  .مقتضی نشان داده و امتیازات غیر منتظره احتمالی را درو نمایند

  

  

دیگران در ذهن خود می
طالعات مبهم و ناهمگونی با این تصویر همانند خواهد شد و لذا اگر تصـور شـود   ا

کشوري دشمن است، نگاه سایرین به آن کشور به
گرفته شده، تحریف شده و یا به

1976: 68) 
در زمینه سیاسـت در برداشـت  

توماس کریستنسن در تحلیل خود از شرایط سیاسی و اتحادهاي اروپا در سـال 
تا  1865

خارجی آتی یک کشور می
نداشته باشند، ممکن است در زمان حیاتی در یک برخورد و کشمکش کنار بایستند، 
واکنش تندي نسبت به تهدیدات نه چندان مهم داشته باشند و یا حتی در کمـک بـه   

یکی از طرفی
کشورهاي ضعیف

بطــور ناخودآگــاه اســتراتژي دنبالــه
 1997: 68)

موضع ذاتاً مغرضانه علیه کمونیسم و ترس از اثر دومینویی بود و این مسئله منجر به 
گیري بحران شکل

زمانی که سایر شرایط و عوامل مشابه باشد، اگرتصور از نیروي بالقوه هژمونیک 
تصوري کامالً تهاجمی باشد، 

محتمل خواهد بود چون دادن امتیاز به کشورهایی که اشتهاي سـیري 
منجر به تقاضاهاي بیشتر و طمع می

طمع از میان نخواهد رفت
هژمون تصوري خوب بوده و یا حداقل خصمانه نباشد، استراتژي کنارکشیدن یا حتی 

روي محتمل دنباله
کشورها می
از میان ببرند

مقتضی نشان داده و امتیازات غیر منتظره احتمالی را درو نمایند



المللی در وضـعیت آنارشـی   
کشورها اسـتراتژي موازنـه   

گونـه کـه    امـا همـان  . 
دهـد اسـتراتژي    اند و نیز بررسی تاریخی نشـان مـی  

هـا ظـاهر نخواهـد شـد و موازنـه      
شده و یا تنها انتخاب کشورها براي مقابله بـا تهدیـد   

در این نوشتار پنج مؤلفه اساسی شامل آنارشی، قطبیت، تعادل قدرت، موقعیـت  
سـازد مـورد    ژئوپلیتیک و ادارك رهبران که رفتار استراتژیک یک کشور را متاثر مـی 

ها بـه   تأثیر این مؤلفه. 
باشـد و کشـورها    نحوي است که نتیجه آن متفاوت از نظریه موازنه قدرت والتز مـی 
ثبـاتی   ترتیب به بی بیشتر تمایل دارند رفتار استراتژیک غیرتوازنی دنبال نموده و بدین

ا بطـور  اگر بخواهیم این نقطـه نظـرات ر  

هر کشوري در مواجه با تهدیـد هژمونیـک سـه اسـتراتژي موازنـه قـدرت،       

واکنش در مواجهه با تهدیدات هژمونیک معموالً براساس عقالنیـت محـدود   
صورت مجزا و یا در کنـار هـم بـر رفتـار     
رسد بـرعکس نظـر والتـز، اسـتراتژي     
تـرین اسـتراتژي و یـا اسـتراتژي از پـیش فـرض شـده اغلـب         
برخی از کشـورها اسـتراتژي موازنـه    

تـرین   روي و کنار کشیدن معمـول 

هـاي متفـاوتی بـراي رفتـار     
شـود اتخـاذ    باعـث مـی  
روي و کنـار   اتژي موازنه قدرت بسیار دشوار و دور از انتظار باشد و لـذا دنبالـه  

  بندي
المللی در وضـعیت آنارشـی    براساس نظریه موازنه قدرت والتز تا زمانی که نظام بین

کشورها اسـتراتژي موازنـه   باقی بماند، موازنه قدرت همواره وجود خواهد داشت و 
. روي انتخـاب خواهنـد کـرد    قدرت را بیش از استراتژي دنباله
اند و نیز بررسی تاریخی نشـان مـی   محققان زیادي نیز استدالل کرده

هـا ظـاهر نخواهـد شـد و موازنـه       موازنه قدرت ضرورتاً در همه شرایط و موقعیـت 
شده و یا تنها انتخاب کشورها براي مقابله بـا تهدیـد    ش فرضقدرت استراتژي از پی

  .هژمونیک نیست
در این نوشتار پنج مؤلفه اساسی شامل آنارشی، قطبیت، تعادل قدرت، موقعیـت  

ژئوپلیتیک و ادارك رهبران که رفتار استراتژیک یک کشور را متاثر مـی 
. ها بررسی شدبررسی قرار گرفت و تأثیر آنها بر انتخاب کشور

نحوي است که نتیجه آن متفاوت از نظریه موازنه قدرت والتز مـی 
بیشتر تمایل دارند رفتار استراتژیک غیرتوازنی دنبال نموده و بدین

اگر بخواهیم این نقطـه نظـرات ر  . زنند موازنه قدرت در نظام بیشتر دامن می
  :گردند بندي می صورت ذیل جمع خالصه بیان کنیم به

هر کشوري در مواجه با تهدیـد هژمونیـک سـه اسـتراتژي موازنـه قـدرت،        
  .روي و یا کنارکشیدن در پیش خواهد داشت

واکنش در مواجهه با تهدیدات هژمونیک معموالً براساس عقالنیـت محـدود    
صورت مجزا و یا در کنـار هـم بـر رفتـار      ري که بهپس از بررسی پنج متغی. 

رسد بـرعکس نظـر والتـز، اسـتراتژي      گذارد، بنظر می استراتژیک یک کشور تأثیر می
تـرین اسـتراتژي و یـا اسـتراتژي از پـیش فـرض شـده اغلـب          موازنه قدرت معمول

برخی از کشـورها اسـتراتژي موازنـه    . کشورها در مواجهه با تهدید هژمونیک نیست
روي و کنار کشیدن معمـول  هاي دنباله کنند ولی استراتژي ت را انتخاب می
 .باشد هاي اتخاذ شده می ترین استراتژي

هـاي متفـاوتی بـراي رفتـار      در نظامهاي آنارشیک مختلف، دالیل و استدالل 
باعـث مـی  » معمـاي زنـدانی   « در نظام هـابزي  . شود کشورها دیده می

اتژي موازنه قدرت بسیار دشوار و دور از انتظار باشد و لـذا دنبالـه  
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بندي جمع
براساس نظریه موازنه قدرت والتز تا زمانی که نظام بین

باقی بماند، موازنه قدرت همواره وجود خواهد داشت و 
قدرت را بیش از استراتژي دنباله
محققان زیادي نیز استدالل کرده

موازنه قدرت ضرورتاً در همه شرایط و موقعیـت 
قدرت استراتژي از پی

هژمونیک نیست
در این نوشتار پنج مؤلفه اساسی شامل آنارشی، قطبیت، تعادل قدرت، موقعیـت  

ژئوپلیتیک و ادارك رهبران که رفتار استراتژیک یک کشور را متاثر مـی 
بررسی قرار گرفت و تأثیر آنها بر انتخاب کشور

نحوي است که نتیجه آن متفاوت از نظریه موازنه قدرت والتز مـی 
بیشتر تمایل دارند رفتار استراتژیک غیرتوازنی دنبال نموده و بدین

موازنه قدرت در نظام بیشتر دامن می
خالصه بیان کنیم به

¢ 
روي و یا کنارکشیدن در پیش خواهد داشت دنباله
¢ 

. باشد می
استراتژیک یک کشور تأثیر می

موازنه قدرت معمول
کشورها در مواجهه با تهدید هژمونیک نیست

ت را انتخاب میقدر
ترین استراتژي و شایع
¢ 

کشورها دیده می
اتژي موازنه قدرت بسیار دشوار و دور از انتظار باشد و لـذا دنبالـه  استر
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در نظام جان الکی موازنه قـدرت  
کـه دو اسـتراتژي دیگـر یعنـی     
که موازنه قدرت در برابر تهدیـد  
هژمونیک در این نظام با موفقیت همراه خواهد بود یا نه، بسـتگی بـه توانـایی حـل     
در نظـام کـانتی تهدیـد از منـابع خـارجی      

رو  گیرد تا داخلی و زمانی که کشورها با چنـین تهدیـدات خـارجی روبـه    
 .زنند پیوندند و در برابر این تهدیدات دست به موازنه می

در شرایط قطبیت مشابه کشورهایی کـه قـدرت نسـبتاً برابـري دارنـد بـراي       
کننـد   هاي هژمونیک یکدیگر، استراتژي موازنه قـدرت را اتخـاذ مـی   

نیز کشورهاي ضعیف کـه از  
روي تمایـل   اند بیشتر به اتخـاذ اسـتراتژي دنبالـه   

اي دارنــد همچــون کشــورهاي 
هاي بزرگ فراگرفته، یا کشورهایی کـه در میـان   
که از منطقه مورد کشمکش و برخـورد  
توانند براي مدت زمان مشخصی استراتژي کنـار کشـیدن را انتخـاب    

سـازد ایـن    در واقع این برتري جغرافیایی این کشورهاست که آنها را قادر مـی 

شود مطلوب باشد، احتمال اتخاذ 
استراتژي موازنه قدرت در مقابل آن از سوي سایر کشـورها بسـیار کـاهش یافتـه و     

در مقابل اگر . تر خواهد بود
شود تهاجمی باشد در ایـن صـورت احتمـال    

ù  

در نظام جان الکی موازنه قـدرت  . هاي شایع و معمول خواهند بود کشیدن استراتژي
کـه دو اسـتراتژي دیگـر یعنـی      با مشکالت اقدام دسته جمعی مواجه بـوده درحـالی  

که موازنه قدرت در برابر تهدیـد   این. ستتر ا روي و کنار کشیدن بسیار معمول
هژمونیک در این نظام با موفقیت همراه خواهد بود یا نه، بسـتگی بـه توانـایی حـل     

در نظـام کـانتی تهدیـد از منـابع خـارجی      . جمعی دارد مشکالت ناشی از اقدام دسته
گیرد تا داخلی و زمانی که کشورها با چنـین تهدیـدات خـارجی روبـه     نشات می

پیوندند و در برابر این تهدیدات دست به موازنه می شوند به یکدیگر می
در شرایط قطبیت مشابه کشورهایی کـه قـدرت نسـبتاً برابـري دارنـد بـراي        

هاي هژمونیک یکدیگر، استراتژي موازنه قـدرت را اتخـاذ مـی    طلبی کنترل جاه
نیز کشورهاي ضعیف کـه از  که کشورهایی که اختالف سطح قدرت دارند و 

اند بیشتر به اتخـاذ اسـتراتژي دنبالـه    بهره حمایت یک قدرت خارجی بی

اي دارنــد همچــون کشــورهاي  کشــورهایی کــه موقعیــت جغرافیــایی ویــژه 
هاي بزرگ فراگرفته، یا کشورهایی کـه در میـان    اي که پیرامون آنها را اقیانوس

که از منطقه مورد کشمکش و برخـورد   محصور هستند و یا آنهائی هاي بلند کوهستان
توانند براي مدت زمان مشخصی استراتژي کنـار کشـیدن را انتخـاب     دور هستند می

در واقع این برتري جغرافیایی این کشورهاست که آنها را قادر مـی 
 .استراتژي را انتخاب کنند و نه بزرگی یا کوچکی قدرت آنها

شود مطلوب باشد، احتمال اتخاذ  اگر تصویري که از هژمون بالقوه ادراك می 
استراتژي موازنه قدرت در مقابل آن از سوي سایر کشـورها بسـیار کـاهش یافتـه و     

تر خواهد بود تر و متداول روي و کنارکشیدن شایع هاي دنباله استراتژي
شود تهاجمی باشد در ایـن صـورت احتمـال     تصویري که از هژمون بالقوه ادارك می

ù. العاده افزایش خواهد یافت اتخاذ استراتژي موازنه قدرت فوق

    

  

  

کشیدن استراتژي
با مشکالت اقدام دسته جمعی مواجه بـوده درحـالی  

روي و کنار کشیدن بسیار معمول دنباله
هژمونیک در این نظام با موفقیت همراه خواهد بود یا نه، بسـتگی بـه توانـایی حـل     

مشکالت ناشی از اقدام دسته
نشات می

شوند به یکدیگر می می
¢ 

کنترل جاه
که کشورهایی که اختالف سطح قدرت دارند و  درحالی

حمایت یک قدرت خارجی بی
  .دارند
¢ 
اي که پیرامون آنها را اقیانوس جزیره

کوهستان
دور هستند می

در واقع این برتري جغرافیایی این کشورهاست که آنها را قادر مـی . کنند
استراتژي را انتخاب کنند و نه بزرگی یا کوچکی قدرت آنها

¢ 
استراتژي موازنه قدرت در مقابل آن از سوي سایر کشـورها بسـیار کـاهش یافتـه و     

استراتژي
تصویري که از هژمون بالقوه ادارك می

اتخاذ استراتژي موازنه قدرت فوق
  

  



الملل از هژمون ارائه شـده هژمـون در روابـط    
اي نسـبت   العاده شود که از برتري قدرت و نفوذ فوق

توانـد سـایر کشـورها و یـا منطقـه      
  : در این زمینه مراجعه کنید به

Jack C. Plano and Roy Olton, 

(Western Michigan University

در این نوشتار عبارت اسـت  
نمودن نگرانیهاي اساسی امنیتی از طریق پناه بردن به یک کشـور قـویتر و   

  : این تعریف از منبع ذیل گرفته شده است
Chong Ja Ian, “Revisiting Responses To Power Preponderance: Going Beyond 

The Balancing

Strategic Studies

استراتژي پنهان عبارت اسـت  
   .  

عبـارت اسـت از حـل و    
المللـی براسـاس    فصل مشکل و جلوگیري از بروز مجدد آن از طریق توافقات بـین 

منظور از تهدید هژمونیک در این نوشتار تهدیدي است که یک قـدرت هژمونیـک و یـا    
د و شـامل تهدیـد یـک جانبـه یـک      

Randal L. Schweller, 

Conquest (New York

John J. Mearsheimer, 

W. W. Norton 

  :هدر زمینه مشکالت اقدام دسته جمعی و اثرات آن بر رفتار موازنه قدرت مراجعه کنید ب
Wei Zongyou, “Balancing Hegemonic Threats: Collective

International Review

  ها یادداشت
الملل از هژمون ارائه شـده هژمـون در روابـط     براساس تعریفی که در فرهنگ روابط بین

شود که از برتري قدرت و نفوذ فوق الملل به کشوري اطالق می بین
توانـد سـایر کشـورها و یـا منطقـه       به سایر کشورها برخوردار بوده به نحوي که می

در این زمینه مراجعه کنید به. اد خود درآوردمورد اطالق را تحت کنترل و انقی
Jack C. Plano and Roy Olton, The International Relations Dictionary, 4th Edition 
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