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دهيچك
 به افغانستان و عراق در راستاي به كارگيري ابزارهاي قدرت براي از بين بردن چالش آمريكاف اعالمي حمله نظامي اهدا

در واكنش به . دهدمي متفاوتي را نشان كامالًهاي اگر چه سياست عملي امريكا نشانه.  تعادل بوده استژئوپليتيكو ايجاد 
آنان بر اين اعتقادند كه اقدام .  مبادرت نمودندآمريكاقد سياست و استراتژي هاي مختلفي به ن، گروهآمريكااقدام نظامي 

بر اين اعتقادند كه » كالين« و »جوزف ناي«افرادي همانند . كندنظامي، مخاطرات متنوعي را براي اياالت متحده ايجاد مي
.اي را نيز افزايش خواهد داداي منطقههشود، بلكه بحرانافزاري نه تنها به ثبات و امنيت منجر نميكاربرد قدرت سخت

رابطه متقابل برقرار » موازنه نرم«و همچنين »  تعادلژئوپليتيك«اند بين موضوعات مربوط به پردازان توانستهاين نظريه
ش از اين امر به مفهوم آن است كه به هر ميزان كاربرد نيروي نظامي افزايش يابد و يا اينكه به كارگيري قدرت، بي. نمايند

 وجود داشته و زمينه را براي گسترش ايمنطقهدر آن شرايط، امكان از بين رفتن تعادل . اي كشورها باشدظرفيت منطقه
.سازدي عمومي فراهم ميهابحران

تأكيداين امر فرضيه مقاله بر. باشدهاي نئوليبرالي جوزف ناي مياساس رهيافتچارچوب نظري اين مقاله بر
گرايي از سوي امريكا افزايش يابد، به همان ميزان زمينه براي افزايش ميزان قدرت سخت و يكجانبهدارد كه به هر 

گراييهاي تعادلگرايي به عنوان ضرورتاعتمادسازي و چند جانبه. اي بيشتر خواهد شدتعارض و ستيزش منطقه
در اً ، صرفباشدميي در سياست جهاني كژئوپليتيهاي منطقه خليج فارس كه داراي نشانه.شوندمي محسوب ايمنطقه

تواند در فضاي تعادل و ثبات قرار گيرد كه از يك سو، با الگوهاي موازنه نرم كنترل شود و از سوي ديگر، شرايطي مي
استفاده قرار نگرفته و به جاي آن به كارگيري الگوهايي همانند سازماندهي اقداماتي همانند جنگ پيشدستانه مورد

. در برابر تهديدات خارجي به آزمون گذاشته شودايمنطقه، اعتمادسازي و ائتالف ايمنطقهت مجمع امني

.گرايييكجانبهموازنه نرم، اي، بازيگر منطقه، ايمنطقهتهديدات جنگ پيشدستانه، :يدي كليهاهواژ

∗Email: ebrahim.motaghi@gmil.com
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مقدمه

از اهميت و مطلوبيت الزم كنند، المللي ايفا ميموازنه نرم نه تنها براي بازيگراني كه نقش بين

ايمنطقهتوان به اين جمعبندي رسيد كه چنين فرايندي براي بازيگران برخوردار است، بلكه مي

در يك نظام چند قطبي كشورهايي از مطلوبيت برخوردارند كه . باشدمي و تعيين كننده مؤثرنيز 

.گرايي برخوردار باشندقابليت موازنه از احتماالً

دليل حضور حداقل يك كشور كه قادر ه  ب1»نظام چندقطبي نامتوازن «ود موجدر شرايط

است دفاع قابل قبولي را حداقل در يك مقطع زماني در مقابل رهبر نظام چند قطبي به عمل 

تواند با فراهم براي انجام اين كار، كشور ياد شده مي. قطبي قابل تمايز استآورد، از نظام تك

كنندگانبه عنوان يك حامي و پشتيبان در مقابله با ائتالف موازنه2»كاالهاي عمومي«آوردن 

.ايستادگي كند
گيرد كه ساير كشورها يا در اين امر با پذيرش خطر مهار كشور پيشرو در زماني صورت مي

 قادر به انجام اين آن ندارند و يا اينكه اصوالًتصميمي قرار دارند، يا تمايلي به انجام شرايط بي

مثال بارز در اين زمينه نقش بريتانيا در ايجاد چندين ائتالف بر عليه ناپلئون از سال . يستندعمل ن

گردد كه بريتانيا و ميبر. م1940-41نمونه ديگر به اروپاي زمان . باشدمي. م1815 تا 1793

ون اكناگرچه هم . ندد با آلمان نازي ظاهر شهاتحاد شوروي به عنوان كشورهاي حامي در مقابل

. توان در نظر گرفت كه چنين نقشي را ايفا كندهيچ كشوري را به عنوان رقيب اياالت متحده نمي

 گسست عميق ميان جهان امروز و سياست قدرت ،عدم وجود اين چنين حامي و پشتيباني

.دهدچندين قرن گذشته را نشان مي

رابر اهداف و رفتار اگرچه كشور خاص و يا گروه مشخصي از كشورها وجود ندارند كه در ب

هاي زيادي وجود دارد كه كشورهاي كوچك و  ايجاد ائتالف نمايند، اما نشانهآمريكااستراتژيك 

 تثبيت آمريكاكنند تا موقعيت خود را در مقابله با اهداف هژمونيك نيروهاي پراكنده، تالش مي

ري از تئوري موازنه نرم را گيبهره. برخي از اين كشورها در حوزه خاورميانه قرار دارند. نمايند

. را ايجاد خواهد كردايمنطقهتعادل هاي توان به عنوان الگويي دانست كه زمينهمي

1-Unbalanced multipolarity 
2-Public good
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به . ختلف حاصل شودق مسازي مي تواند از طربه عبارت ديگر هرگونه تالش براي امنيت

اند و يا براي ي بدئطره ناشي از كنش نيروهاي پراكنده را جز نبايد مخاآمريكااي كه همان گونه

 را براي غلبه بر ايهمكاري جويانهل شود، الزم است تا نقش سازنده و ئآن اصالت چنداني قا

اساس موازنه سخت، تمامي فشارهاي بر. طلبي خود در پيش گيردمخاطرات ناشي از برتري

از د، زيرا مخاطرات هرگونه اقدام سياسي پيش وشامنيتي عليه بازيگران رقيب سازماندهي مي

). Mersheimer, 2001: 65 ( خواهد شدآمريكاآنكه براي ساير كشورها باشد، متوجه 

المللبيني و ساختار نظام ژئوپليتيكتعادل -1

، از آمريكاهاي بزرگ، به ويژه اياالت متحده  نيازمند آن است كه قدرتتيكييتعادل ژئوپل

گونه كه همان.  استفاده به عمل آورندايمنطقههاي سازي نرم در برخورد با بحرانالگوي موازنه

ي المللبين و ايمنطقهبيان داشته است، اين امر به مفهوم هماهنگي با ساير بازيگران » روزن«

توان به مفهوم شرايط افول قدرت بازيگران اصلي در ي را نميالمللبينهمكاري در سطح . است

 را نيز پديد 1»هژمون جهاني«زم براي ايجاد هاي الاين امر حتي زمينه.  دانستالمللبينسياست 

صورت هايي از موازنه نرم وجود داشته باشد، در آنكلي، هرگاه نشانهبه طور. خواهد آورد

تعادل  حاصل گرديده و اين مساله منجر به تحقق ايمنطقهزمينه براي تعادل در الگوهاي رفتار 

.  خواهد شديژئوپليتيك

 تبيين اين موضوع است كه چگونه فاكتورهاي جغرافيايي از  در صددژئوپليتيكاصوالً 

جمله سرزمين، جمعيت، موقعيت استراتژيك منابع طبيعي و غيره بر روابط كشورها و 

لذا نيروهاي بنيادين . تالش آنها براي كسب قدرت و استيال بر ديگران مؤثر است

 و ايمنطقهملّي، الملل را در سطوح مختلف درون ، جهان و سيستم بينژئوپليتيك

).69 :1384قاسمي،(دهند المللي شكل ميبين

تمايز ميان هژمون جهاني . اساس هر الگوي رفتاري، ميزان هژموني متفاوت خواهد بودبر

تر بر حكومتهاي تابع اعمال ، در ميزان كنترلي است كه كشور قوي2و هژمون امپراطوري

1-Global Hegemon 
2-Empire Hegemon
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هژمون امپراطوري ميزاني از .  چالش استيك هژمون جهاني داراي قدرت غيرقابل. كندمي

اساس سلسله كنترل را بر قدرتهاي درجه دوم در راستاي تنظيم رفتارهاي خارجي آنها بر

.كندمراتب ايجاد شده اعمال مي

. عالوه بر اين، هژموني امپراطوري قادر است قواعدي با توسل به زور ايجاد و اعمال كند

در . آيند به حساب ميشوند، از جمله اين مواردحاكم ميهنجارهايي كه بر كشورهاي تابع 

در اين راستا . داردنتيجه، هژمون امپراطوري گامهايي را براي استفاده انحصاري از زور بر مي

حتي برخي از قدرتهاي درجه دوم ممكن است بخشهاي مهمي از حاكميت خود را اگرچه 

دهد اين امر نشان مي. را از دست بدهند،ال نشده باشندغبطور رسمي توسط قدرت هژمون اش

اي همكاري جويانه است، اما الگوي رفتار سياسي و هكه قدرت هژمون جهاني داراي نشانه

خواهد قرار دارد، ماهيت اجبارآميز» هژمون امپراطوري«ي كشوري كه در فضاي المللبين

 محدود بوده و ايمنطقهي ها در نظاميژئوپليتيكتعادل گيري در اين شرايط امكان شكل. داشت

.(Rosen, 2003: 60)با چالش روبرو خواهند شد در اين شرايط ايمنطقهكشورهاي 

المللي  و بينايمنطقهست كه سلسله مراتب در معادله سياست  ا نيازمند آناين امرتحقق 

هايي هپيگيري نموده است، بيانگر جلو» موازنه سخت« در قالب آمريكاآنچه را كه . كاهش يابد

 ايجاب يژئوپليتيكتعادل هاي  است؛ در حالي كه ضرورتايمنطقهاز ساختار امپراطوري 

ي، فضاي امپراتوري به سوي هژموني و همچنين فضاي تك قطبي المللبينكند كه در سطح مي

.(Pape, 2005: 25)به چند قطبي حركت كند 

آيد تعادل زماني به وجود ميژئوپليتيك. شودچنين روندي مشاهده مي1شماره در جدول 

هاي امپراطوري بر بنديها تغيير موقعيت دهد، ثانياً شكلهاي هژمونيك به موازنهكه اوالً نقطه

طبيعتاً در چنين . اساس اقدامات ابتكاري و داوطلبانه به فضاي چند قطبي تغيير جهت دهند

. شودگرايي تبديل ميگرايي نيز به چند جانبهروندي يكجانبه
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چگونگي بوجود آمدن ژئوپليتيك تعادل:1جدول شماره 

نظامهاي هژمونيك→نظامهاي موازنه قدرت

→هژموني→تك قطبي →چندقطبي 

امپراطوري

گرايييكجانبهچندجانبه گرايي 

 توصيف »1قطبيابرقدرت در نظام تك« به عنوان  اياالت متحده عموماًاگرچه اكنون

ها و رفتار نظام تك قطبي و  كه محركها، انگيزهالمللبينشود، مشخص كردن ساختار نظام مي

دهد، تعيين محدوديتهاي مفهومي كه نظام  قرار ميتأثيرديگر قدرتهاي مهم جهان را تحت 

 يك سو، و نظام امپراطوري و هژموني از سوي زو چندقطبي اقطبي را از نظامهاي دوقطبي تك

ويژگي متمايز نظام «: پايپ بر اين اعتقاد است كه.باشدمي، داراي اهميت  مشخص كندديگر

داري ابرقدرت در اين است كه هيچ حكومت ديگري قدرت الزم را براي موازنه عليه وي 

تر از هر حكومت ديگري در جهان ي، امنقطباياالت متحده به عنوان رهبر نظام تك. ندارد

 كنترل  زيراي را مشخص سازدالمللبينثنتيجه بسياري از مباحتا قادر است بنابراين است؛ 

رغم چنين علي. رفتار در داخل و خارج بسياري از حكومتهاي كوچك را در دست دارد

قدرت هژموني جهاني و هاي موازنه نرم، تواند بدون توجه به نشانه نميآمريكاهايي نشانه

.(Ibid, 30)»  موقعيت خود را حفظ نمايدتيكييتعادل ژئوپل

رهبر سيستم .  يك نظام موازنه قدرت است و نه نظام هژمونيكموجودبا اين حال، جهان 

تك قطبي اگرچه قدرتمند است، هنوز بطور كلي در مقابل احتمال موازنه بسياري از قدرتهاي 

مناسب 2»هژمون جهاني«واژه . در قالب يك كنسرت ايمن نيستدرجه دوم و يا همه آنها 

اي از ديگر تواند بدون محدوديت از جانب هر گونه مجموعه ميحكومتي است كه عمالً

دهد اين امر نشان مي. نظر خود مبادرت ورزدحكومتها و در هر جايي از جهان به اقدام مورد

هاي گذشته ه همان ميزاني است كه امپراطوري در ساختار موجود بآمريكاهاي پذيريكه آسيب

تعادل . انددر شرايط برتري ابزاري خود و در برخورد با نيروهاي نوظهور به آن دچار گرديده

1-Unipolar Superpower 
2-Global Hegemon
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هاي برون رفت از افول استراتژيك براي كشورهاي توان شاخص و موازنه نرم را ميتيكييژئوپل

. هژمون دانست

 سازماندهي شود، تصوير ايمنطقههاي نه در حوزهاگر فرايند مربوط به امنيت هميارا

در حالي كه اگر .  ايجاد خواهد شدايمنطقهي و المللبين در نزد افكار عمومي آمريكاتري از مطلوب

هايي از امنيت سخت افزاري و الگوهاي موازنه سخت به وجود آيد، در آن شرايط ادراك جلوه

هاي بزرگ نسبت به مطلوبيت و كارآمدي كشورها و قدرتايمنطقههاي ي و حوزهالمللبينجامعه 

. مالحظه قرار داد مورد2شماره توان در جدول اين امر را مي. كاهش خواهد يافت

)درصد مطلوبيت(افول تصوير اياالت متحده نزد ديگر كشورها : 2جدول شماره 
تركيهروسيهاسپانياايتالياآلمانفرانسهانگلستان

1999-200083627876503752

6130-200075636170جوالي 

200348312534142812فوريه 

ميزان تغيير

2002-2003
27-32-36-36--33-18-

Source: Few Global Attitudes Project, America’s image Further Erodes, Europeans want Weaker Ties: A Nine 
Country Survey, Washington, D.C: Pew Research Center, March 2003.

يژئوپليتيكتعادل هاي موازنه نرم براي مطلوبيت-2

اگر آنان .  داردالمللبينهاي بزرگ بستگي به چگونگي كاركرد آنان در سياست بقاي قدرت

 نرم تحقق بتوانند كنترل منابع، كنترل حوادث و همچنين كنترل بازيگران را از طريق موازنه

موازنه نرم ممكن است . شوند نائل ميايمنطقههاي بيشتري براي ثبات بخشند، به مطلوبيت

نتواند اياالت متحده را از براندازي حكومتهاي سركش و يا از تعقيب جدي ايجاد تاسيسات 

. ه باشدتواند عواقب مهم و درازمدتي را براي امنيت اياالت متحده داشتدارد، اما مياي بازهسته

هاي فقدان موازنه نرم ميليونها در طي ماههاي منتهي به حمله اياالت متحده به عراق، نشانه

. يي را به مخالفت با جنگ قريب الوقوع عراق تشويق و ترغيب كردآمريكااروپايي و صدها هزار 

مانند (تند  هسآمريكا را براي حكومتهايي كه عليه ايكنندهمحدودتواند عواقب اين مخالفتها مي

مايي ي در عراق راهپآمريكازمانيكه عليه جنگ . دنبال داشته باشده ب)، فرانسه و چينآلمان، تركيه
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.شود محسوب ميآمريكا موازنه نرم در سياست امنيتي لانجام گرفت، به معناي افو

اياالت .  تحميل كندآمريكاهاي نظامي كمتري را بر تواند هزينهموازنه نرم همچنين مي

اياالت . افتاده و تنهاستمتحده ممكن است تنها ابرقدرت باشد، اما از لحاظ جغرافيايي دور

متحده براي به تصوير كشيدن قدرت خود در اروپا، آسيا و خاورميانه تا حد زيادي وابسته به 

 در عراق، 1990هاي اين كشور از در حقيقت، كليه پيروزي. باشدمتحدان محلي خود مي

و و افغانستان بر استفاده از نيروهاي زميني و هوايي مستقر در قلمرو متحدان بوسني، كوزو

. نظر مبتني بوده استاياالت متحده در مناطق مورد

 خود هنوز قادر به اقدامات يكجانبه ايمنطقهاياالت متحده ممكن است بدون متحدان 

بنابراين همكاري و . دازدي جاني و مالي بيشتري را براي آنها بايد بپرهاباشد، اما هزينه

هاي جاني كمتري براي نيروهاي نظامي  نه تنها زيانايمنطقهمشاركت امنيتي با كشورهاي 

هاي آن آورد كه بر اساس آن، هزينهكند، بلكه فضاي جديدي را به وجود مي ايجاد ميآمريكا

.دهدهاي نظامي نيز كاهش ميكشور را در حوزه

ي باشد و يا اينكه المللبين و ايمنطقههايي از همكاري  مبتني بر نشانهكاآمريهرگاه الگوهاي رفتار 

افزاري روبرو شود، در آن شرايط، امكان نيل به موازنه نرم براي اهداف استراتژيك با تهديدات سخت

 ماهيت سخت افزاري آمريكادر حالي كه اگر الگوي رفتار امنيتي . آن كشور وجود خواهد داشت

افزاري براي كنترل  درصدد باشند تا از الگوي نرمآمريكاو از سوي ديگر، نيروهاي رقيب داشته باشد 

اهداف استراتژيك آن كشور استفاده نمايند، در آن صورت ميزان مخاطرات آن كشور افزايش بيشتري 

 را ايمنطقههمكاري هايي از ها توانستند نشانهييآمريكافارس، در زمان جنگ دوم خليج. كندپيدا مي

). 68-73: 1378، احتشامي(در برخورد با عراق ايجاد و اعمال نمايند

سازي ساير كشورها توان فعالهاي موازنه نرم را ميترين مطلوبيتبنابراين يكي از اصلي

به . باشندبراي نيل به اهداف مشترك واحدهايي دانست كه داراي اهداف مشترك امنيتي مي

شود اين است كه آنان تالش كردند تا چين و كره شمالي مربوط ميطور مثال آنچه را كه به 

اين امر . اي كره شمالي افزايش دهندنقش خود را در مذاكرات ديپلماتيك بر سر برنامه هسته

سسهاساس نظرخواهي موبر. تر ساختتوسل به زور را براي اياالت متحده به مراتب مشكل

در مقايسه با اياالت متحده نسبت به مردم كره شمالي ، جنوبي مردم كره 2003گالوپ در سال 
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 درصد از مردم كره جنوبي نظر 47 درصد نظر منفي، 37در مقابل . نظر مساعدتري داشتند

53اين رقم در مقابل براي اياالت متحده به ترتيب . مساعد در قبال مردم كره شمالي داشتند

 نشان 1994مهمي را در مقايسه با آمار سال اين آمار تحول . دادمي درصد را نشان 37درصد و 

 كرده بودند، در آمريكا درصد از مردم كره جنوبي ابراز عالقه نسبت به 64در آن سال، . دادمي

توان در اين ارتباط مي.  درصد نسبت به اياالت متحده احساس بدي داشتند15حالي كه صرفاً

هاي مناطق بحراني موردرتباط با ضرورت را در اهاي اجتماعيتغيير ادراك گروههاي نشانه

.(Goodman, 2003: 9)توجه قرار داد 

 به چالش نكشاند، اما هيچكدام از اقدامات ياد شده نيروي نظامي اياالت متحده را مستقيماً

ها و اين اقدامات هزينه. تر ساخته است را مشكلآمريكاهمه آنها اعمال قدرت توسط 

 را ايمنطقهحكومتهاي فشار بر.  تحميل كردآمريكاربرد قدرت بر فشارهاي مسقتيمي را در كا

 از سوي ديگر اقدامات ياد شده .ه استهاي نظامي اين كشور كاهش داددر همكاري با برنامه

ي المللبينمؤثرهاي ديپلماتيك را مبتني بر همكاري ميان قدرتهاي هاي جديدي از فعاليتوالگ

.د كرداستثناي اياالت متحده ايجاه ب

يژئوپليتيكتعادل هاي مطلوبيت موازنه نرم در روند توان نشانهميتمامي موارد فوق را 

هاي موجود بيانگر آن  داراي طيف گسترده و متنوعي است، اما واقعيتاين امراگرچه . دانست

تري از كشورها را براي كنترل هاي همكاري و مشاركت طيف گستردهتوان زمينهاست كه مي

هايي  با نشانهايمنطقهبه طوركلي، اگر روند سياسي و امنيت . هاي امنيتي به وجود آوردبحران

تواند نتايج و ميگيري از الگوي امنيت هميارانه از جدال روبرو شود، طبيعي است كه بهره

اهميت اين امر براي حوزه خليج . ثري را براي تمامي بازيگران به وجود آوردؤهاي ممطلوبيت

.ت و مطلوبيت الزم برخوردار استز عينيفارس ا

ايمنطقههاي موازنه نرم در امنيت يندبصورت ـ 3

 هر كشوري ي متفاوتي است، بنابراينهاسازي داراي اشكال و نشانهاي كه امنيتبه همان گونه

. نمايد و الگوهاي رفتاري مختلفي نيز استفاده هاتواند از ادبيات، انگارهميايمنطقه موازنه در

بنابراين . استفاده قرار خواهد گرفتي نظامي موردهاهر يك از اين الگوها در مقابل مولفه
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 به زور در مقابل اقدامات جاري قدرت برتر نيست، از توسلهدف اصلي موازنه نرم ممانعت 

ت ي آينده ابرقدرهاطلبي مقاومت در برابر جاهبازتابگذارد كه بلكه راه حلي را به نمايش مي

.است

شود كه ابرقدرت سياستهاي خاصي را ميميزان موفقيت موازنه نرم به اين امر محدود ن

 حكومتهاي بيشتري را در حلقه ائتالف در مقابل رهبر بايد بتواندكنار بگذارد، بلكه موازنه نرم 

 نيز ايمنطقهتوان در ارتباط با امنيت مييي را هاچنين نشانه. آوردگرا دور هم گرديكجانبه

تواند استفاده از ميبه طور مثال، امروزه موازنه نرم در مقابل اياالت متحده . موردتوجه قرار داد

ي ديپلماتيك باشد كه قادرند بكارگيري هاي اقتصادي و توافقهاي، حربهالمللبيننهادهاي 

هر يك از . محدود سازندپيشدستانه راه انداختن جنگ ه  را براي بآمريكاقدرت توسط 

ايمنطقهي هاجانبه بازيگران در مديريت بحرانكيتواند از قدرت ميي ياد شده هانشانه

.جلوگيري به عمل آورد

ي چندقطبي با آنچه كه در دوران بعد از هاي اوليه تاريخي موازنه نرم در نظامهاصورت

زرگ ي بهاي مشهودي براي كشورهاي منطقه و قدرتهاجنگ سرد شكل گرفته، داراي تفاوت

ي سياسي تك قطبي از سودمندي بيشتري برخوردار است، هااگرچه موازنه نرم در نظام. است

گامهاي اوليه راهبرد سد نفوذ . بي مشاهده كرددوقطي هاتوان در نظاممييي از آن را هااما نمونه

طرح مارشال برنامه گسترده كمك . بوده است1»طرح مارشال «آمريكااتحاد شوروي توسط 

شدت تخريب شده اروپا و ه  براي بازسازي صنايع كشاورزي و شهرهاي بآمريكاادي اقتص

.ژاپن در بعد از جنگ جهاني دوم بوده است

طرح مارشال به عنوان يك ابزار اقتصادي به حكومتهاي نااميد و سرگشته كمك كرد تا در 

اد شده به همگرايي طرح ي. ي مبارزه طبقاتي و انقالب كمونيستي مقاومت كنندهامقابل وسوسه

اگرچه طرح مارشال نيروي . اروپاي غربي و ژاپن در شبكه تجاري آتالنتيك شمالي انجاميد

آورد و يا حكومتها را متعهد به استفاده از زور در مقابل اتحاد شوروي نظامي را فراهم نمي

 كليدي و صنعتي توان آن را به عنوان التزام درازمدت و اساسي كه تمامي مراكزميكرد، اما مين

1-Marshal Plan
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اي كه هرگونه تحرك د بود را مورد حمايت قرار داده به گونهنجهان در اردوگاه غرب خواه

دهد كه موازنه نرم اين امر نشان مي. كردسياسي و استراتژيك اتحاد شوروي را محدود مي

.(Gaddis, 1982: 30)تواند داراي اشكال اقتصادي و استراتژيك باشد مي

ي هاي بزرگ نيز در دورانهادهد كه ساير قدرتمي تاريخي نشان بررسي روندهاي

دومين . اندگذشته از الگوهاي موازنه نرم براي محدودسازي كشورهاي رقيب استفاده كرده

بعد از . شودمينمونه از موازنه نرم در سيستم چندقطبي به آلمان در دوران بيسمارك مربوط 

الوقوع  فرانسه همچنان تهديد قريب م،1870انسه در پيروزي آلمان در جنگ بين پروس و فر

شد كه ميفرانسه به عنوان مهمترين قدرت بالقوه در اروپا محسوب . آمدميحساب ه آلمان ب

 از ايهراه حل بيسمارك ايجاد مجموع. درصدد بود تا شكست خود را جبران و تالفي كند

ي آن نيمي از اروپا را به هاكه آثار و نشانهي متعارفي بود المللبينتاتحادهاي متقاطع و تعهدا

.گرفتمياستثناي فرانسه در بر

اما اين امر مسئله مهم .  مبتني بر استفاده از شرايط بدون جنگ بودسيستم بيسمارك عمدتاً

بيسمارك سيستم خود را «: نويسدميهم چنانكه ژوزف جاف . آمدميحساب نهاين سيستم ب

به بن بست  (زنه و پات كردنيعني موا. كاهش قدرت آلمان بنا كردبراي انباشت قدرت و نه 

.» متفاوت از بريتانياكامالًبريتانيا اما به روشي ) كشاندن

. ي، توسط سيستم بيسمارك فراهم شدالمللبيني هابه عبارت ديگر، شبكه جديد همكاري

ي ها و حذف تواناييآلمان توانست ابرقدرت بالقوه را از طريق تضعيف كردندر اين روند، 

. در اين شرايط از ابزار نظامي استفاده به عمل نياورد. بالقوه نيروهاي رقيب سازماندهي نمايد

در اين شيوه از مقابله مستقيم با . بنابراين توانست فرانسه و انگلستان را به موازنه و انزوا كشاند

. شدميقدرت و توانايي نظامي دشمني و رقيب پرهيز 

توان در زمره مياستفاده قرار داد را  مورد. م1871-1895ي ها كه بيسمارك طي سالآنچه را

جانشينان بيسمارك نتوانستند فضاي . سازي دانستالگوهاي موفق موازنه نرم در روند امنيت

سياسي جديدي را در روابط خارجي آلمان با كشورهاي روسيه، انگلستان و فرانسه به وجود 

توان براساس ي متقاطع بيسمارك در سياست امنيتي اروپا را ميهايب، ائتالفبه اين ترت. آورند

گونه كه در اين روند از الگوي توجه و تحليل قرارداد؛ به همانيي از موازنه نرم موردهاجلوه
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توانستند در روند امنيت بسياري از كشورهاي اروپايي مي. شدمي نيز استفاده يژئوپليتيكتعادل 

كرد كه در كوتاه مدت در مياز سوي ديگر، هيچ كشوري احساس ن. يفاي نقش نمايند اايمنطقه

به طوركلي، بيسمارك توانست فضايي را به . معرض حمله نظامي كشورهاي رقيب قرار دارد

.(Joffe, 1995: 107)ورد كه توان عملياتي و ضربتي فرانسه و انگليس را كنترل كند آوجود 

توان ي سياسي و امنيتي خود پيگيري نمود را ميهاروند فعاليتآنچه را كه بيسمارك در 

تواند در ساير ميبه اين ترتيب چنين روندي . ساز امنيت هميارانه در اروپا دانستزمينه

اين امر در مقابل جنگ پيشدستانه محسوب . استفاده قرار گيردي جغرافيايي نيز موردهاحوزه

ش اساسي قدرتهاي عمده در مقابل دكترين جنگ پيشدستانه موازنه نرم به عنوان واكن. شودمي

.باشدميجاي موازنه سنتي سخت ه جورج بوش در حال دگرگوني و جايگزين شدن ب

، اياالت متحده را به جنگ آمريكا ديك چني معاون رئيس جمهور 2002 آگوست 26در 

الت متحده راهبرد جديد در سپتامبر همان سال ايا. خواندپيشدستانه براي سرنگوني صدام فرا

حكومتهاي «خود را مبني بر حق مبادرت به جنگ پيشدستانه عليه كشورهاي راديكال را به عنوان 

كمي بعد از اين جريان، اروپا، كشورهاي خاورميانه و قدرتهاي آسيايي . منتشر كرد» سركش

ابزارهاي موازنه نرم  با استفاده از آمريكااز اقدامات را در جهت مهار قدرت نظامي ايهمجموع

 تمايلي براي به كارگيري چنين ابزاري براي آمريكادهد كه اگر مياين امر نشان . آغاز كردند

.گيردمياستفاده قرار كنترل محيط امنيتي خود ندارد، از سوي ساير كشورها مورد

سازمان در ابتدا، فرانسه، سوئد و ديگر حكومتهاي اروپايي از روندها و قوانين نهادي در 

، كشورفرانسه.  در مقابل عراق سود جستندآمريكا انداختن جنگ پيشدستانه تأخيرملل براي به 

ي براي مبادرت به المللبيني هاتوانست زمينهمي را به وتوي قطعنامه تهديد كرد كه آمريكا

. براي جنگ بودآمريكا انداختن برنامه تأخيراين امر به معناي به . جنگ را ميسر سازد

، بازرس ارشد تسليحات سازمان ملل و رئيس آژانس »هانس بليكس«، 2003در مارس 

اعالم كردند كه به پيشرفتهاي مهمي در تحقيقات خود نايل ) محمد البرادعي(انرژي اتمي 

ثر ؤاي مگونهه اين امر ب. انجامدميطول ه اند؛ اما تكميل اين تحقيقات چندين ماه ديگر بشده

از دستيابي به آراء الزم در قطعنامه شوراي امنيت در حمايت از جنگ منع و اياالت متحده را 

سازي نرم اي سازماندهي شدند كه امكان موازنهروندهاي ايجاد شده به گونه. كردمحدود مي
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.  را از بين برده و در نتيجه، آن كشور به ريسك بزرگي براي حمله عليه عراق دست زدآمريكا

.(Stephens, 2003: 10) ايجاد كرد آمريكاي براي اين امر مخاطرات زياد

انه اياالت متحده، مخالفت تدومين اقدام در جهت انجام موازنه نرم عليه جنگ پيشدس

ي هاجدي تركيه و عربستان سعودي براي استفاده از قلمرو ارضي آنها در فراهم آوردن حمايت

 از تركيه آمريكاحكومت . م2003در ژانويه . لجستيكي نيروي هوايي و نيروي زميني بود

 را براي ورود به منطقه شمال آمريكا نيروي زميني 000/90 تا 000/60خواست اجازه استقرار 

اياالت متحده اميدوار بود بتواند از طرف تركيه در . عراق كه تحت كنترل كردها بود بدهد

 چندين هفته منتظر اآمريكنيروهاي پياده نظام . شمال و كويت در جنوب عراق را اشغال كند

استقرار اين نيروها در قلمرو خود مخالفت كرده و  اما حكومت تركيه سرسختانه با،ماندند

.(Gorden, 2003: 5) همراه ساخت تأخيرانجام عمليات را با 

تيكييتعادل ژئوپلعبور از تئوري جنگ پيشدستانه در -4

اي قرار جانبهدر تعارض همهيكي تيتعادل ژئوپلي هاي جنگ پيشدستانه با نشانههاشاخص

اياالت متحده .  استالمللبيناي جنجالي در سياست اكنون مسئله» نهدستاجنگ پيش«. دارد

اي از سياست امنيت ملي را در پيش گرفت كه  و براي اولين بار گونه2001 در سال آمريكا

ديد كه با او در جنگ  تدارك ميراريزي شده در مقابل كشورهايي حمله نظامي از پيش برنامه

.نبودند

شد، راهبرد جديد امنيت ملي ميناميده 1»جنگ پيشدستانه«اگرچه اين جنگ بطور رسمي 

تعريف جنگ هدف دولت بوش از باز. دولت بوش آشكارا به تعريف مجدد اين واژه پرداخت

ه حمله  و نه در پاسخ بآمريكاحمالتي بود كه از جانب پيشدستانه برجسته كردن نياز به

الوقوع توسط دولت هدف صورت سازي براي تهاجم قريبتهاجمي خاصي و يا حتي آماده

نظر، عقيم  براي دستيابي به اين امر تخريب كلي قدرت نظامي دولت موردآمريكا. گرفتمي

. ساختن هرگونه حمله و يا مقاومت در مقابل اقدامات صلح را براي خود محفوظ داشته است

بوش طرح ياد شده را براي عراق به مرحله اجرا درآوردند و آن را براي هر مقامهاي حكومت 

1- Pre-emptive war 
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. به اجرا درآورند،دسشنا مي1»دولتهاي سركش«كشور ديگري كه آنها را تحت عنوان 

 را افزايش ايمنطقهي سياسي هابه كارگيري چنين الگويي، سطح تضادهاي امنيتي و بحران

.  داشته استآمريكااهبرد امنيت ملي است كه تاكنون ترين راين اقدامات تهاجمي. دهدمي

 هرگز جنگ اياالت متحده سابقاً. خواهد داشتي مهمي را در پيالمللبين اين امر عواقب مطمئناً

جهان همچنين هرگز اقدامي از اين گونه را در منطقه مهمي از. پيشدستانه را تجربه نكرده است

ي گسترده را در مقابل حمله به كشوري تجربه المللبيناع  اجمو هرگز تاكنونه انجام نرسانده ب

 در اروپا، ديگر آمريكاي تدوستان سنبا واكنش  براي تهديد عراق آمريكاانگيزه . نكرده است

چنانچه اياالت . است روبه رو بودهاي و قدرتهاي مهم منطقهالمللي بينحكومتهاي عمده

تواند به ي بيشتري را انجام دهد، ظن و ترديد امروز ميمتحده گام را فراتر نهاده و اقدامات عمل

.(Pape, 2003: 10)دشو تبديل2»مقاومت فردا«

. قرار داردي ژئوپليتيكتعادل كيد داشت كه جنگ پيشدستانه در نقطه مقابل أتوان تميبنابراين 

ديدتري روبرو شده ي جها اين الگوي رفتاري را مورد استفاده قرار داد با بحرانآمريكااز زمانيكه 

بسياري از . باشدميثر ؤي مها فاقد مطلوبيتآمريكا براي خاورميانههم اكنون شرايط امنيتي . است

.ي سياسي و امنيتي در برابر جنگ پيشدستانه در عراق ايجاد شده استهامقاومت

روح شد، نه تنها با ميمحسوب ي خاورميانه ژئوپليتيكتعادل ي هاآنچه به عنوان زيرساخت

 عليه آمريكاجنگ پيشدستانه مغايرت دارد، بلكه بايد نتايج تخريبي آن را در رابطه با جنگ 

اساس اين انگاره  به انجام عمليات مبادرت ورزيد، برآمريكاكه زماني. عراق مشاهده نمود

ابل توانند در مقمي بر اين امر تاكيد داشت كه قدرتهاي عمده نآمريكاذهني نئورئاليستي بود كه 

عقايد رايج بر اين مبنا . اياالت متحده به موازنه بپردازند و يا منافع آن كشور را به چالش كشند

دليل مقاصد ه استثناء جريانهاي اخير، اياالت متحده شهرت فراواني را به  بقرار داشت كه اوالً

ق داشته غيرتهاجمي خود در قبال قدرتهاي عمده و حكومتهايي با قدرت محدود در ديگر مناط

 از قدرت خود براي حفظ نظم سياسي ايجاد شده در مناطق مهم اياالت متحده عموماً. است

اين در . جهان، و تالش براي ممانعت ديگر قدرتها از سلطه و نه در ايجاد، بهره گرفته است

1_ Rogue state  
2_Future Resistance
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گرا و تهاجمي حكومت بوش شهرت اياالت متحده را در حالي است كه اكنون راهبرد يكجانبه

المللي و گيري اهداف تعادلي تغيير داده و باعث وحشت و ترس ديگر قدرتهاي بينبه كار

.(Pape, 2005: 41)ي او شده است المللبين از نقش ايمنطقه

خاورميانهايمنطقهسازماندهي مجمع امنيت : الف

پردازان ديگري جنگ پيشدستانه جرج بوش را در نقطه مقابل عالوه بر رابرت پايپ، نظريه

اي كه در نشريه در مقاله» كنث پوالك«در اين ارتباط . دانندميي در خاورميانه ژئوپليتيكعادل ت

 ابراز نگراني نموده و اعالم خاورميانهبه چاپ رساند، در خصوص ساختار امنيتي » فارين افرز«

 شده اساس الگوهاي به كار گرفتهي جهان بايد برژئوپليتيكداشته است كه امنيت در اين منطقه 

.و تجارب ناشي از كنترل سالح در اروپا سازماندهي شود

كيد دارد، أتخاورميانه بندي فرايندهاي امنيتي در در اين ارتباط، پوالك به ضرورت مرحله

وي بر اين اعتقاد است كه اگر از فضاي جنگ پيشدستانه خارج شويم، در آن شرايط، ضرورت 

واهد داشت كه در آن مجموعه اقدامات و وجود خ» ايمنطقهمجمع امنيت «سيس يك أت

به عبارت . سازي حاصل شودآميز براي امنيتجويانه، چندجانبه و مشاركتفرايندهاي همكاري

ايمنطقهساز ي الزم براي طرح كليه موضوعات بحرانهازمينهخاورميانه ديگر، در مجمع امنيت 

نياز كشورها را با يكديگر مبادله ورداين مجموعه قادر خواهد شد تا اطالعات م. شودميفراهم 

گونه اقدامات در راستاي مقابله اين. هاي كاربردي، تنظيم گرددنامهاساس آن موافقتنموده و بر

ايمنطقهبه طوركلي، مجمع امنيت . جانبه، سازماندهي خواهد شدبا هرگونه اقدام امنيتي يك

.(Pullack, 2003: 65)باشدمياي منطقه ي عمومي كشورههاكارگزار نيازهاي امنيتي و دغدغه

توان انعكاس برهم خوردن موازنه قدرت در عمليات ميعمليات پيشدستانه را 

 در سياست ها يكي از قويترين قاعده.ان بعد از جنگ سرد دانستر و در دوالمللبين

ن قانون و قاعده تاكنون، اياالت متحده استثناء بر اي. است» تمايل به موازنه قدرت «المللبين

 قدرت از زمان بر و تنها االمللبينبوده و هم اكنون نيز اين كشور قويترين دولت در سياست 

، 1991اين كشور چندين جنگ مهم را عليه كشورهاي عراق در سال . پايان جنگ سرد است

. انجام رسانده استه  ب1999ربستان در ص و 1995بوسني در 
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 از ابزارهاي متنوع قدرت برخوردار آمريكادهد كه مي نشان المللبينفرايندهاي سياست 

بوده و در دوران جنگ سرد تالش داشته است تا موقعيت خود را از طريق موازنه با اتحاد 

ندر اين ارتباط، متخصصا. اي سازماندهي نمايدهقطشوروي و همكاري با واحدهاي من

حكومتها در مقابل قدرت برتر به موازنه اند، زيرا ي سه پاسخ ارائه دادهالمللبينسياست 

.)59: 1384امينيان، (رام و با نوسان خواهد بودآپردازند اما اين فرآيند مي

دارد، حكومتهاي ضعيف گرايش و تمايل عمومي به ميكنث والتز بيان گونه كه مانه

 تا توپ خواهدمياما هر حكومت ضعيفي هم چنين . ي قوي دارندهاموازنه در مقابل حكومت

اگرچه موازنه امري خطرناك است، اما قدرتهاي برتر با .  بيندازدهارا به زمين ديگر حكومت

در حقيقت هر چقدر حكومت . كساني كه به مخالفت با اراده آنها بپردازند، مهربان نخواهند بود

تر لميگر بالقوه براي تعديل توان عملياتي آن كشور بيتر باشد، موازنهكشور هژمون قوي

.تري براي پاس دادن اين توپ به زمين ديگران خواهد داشتخواهد بود و انگيزه قوي

. ساز در مقابل آلمان قبل از دو جنگ جهاني آرام و كند بودبه همين دليل اقدامات موازنه

توان در مقابله با برتري مي كنوني را المللبينساز در نظام هدف احتمالي اقدامات موازنه

 احساس برتري آمريكادر شرايطي كه . به حكومت يگانه و قدرتمند اياالت متحده دانستجانهمه

ي منطقه نيز هماهنگي هاي نمايد، طبيعي است كه با الگوهاي امنيت مشاركتي در حوزهالمللبين

اي در توان برتري استراتژيك كشورها را به عنوان زمينهميبه طوركلي . چنداني نخواهد داشت

 در سالهاي بعد از جنگ سرد، آمريكا.  دانستايمنطقهر موازنه و معادله قدرت جهت تغيي

به عبارت ديگر، توانمندي نظامي و . اي را براي خود ايجاد كرده استموقعيت استراتژيك ويژه

گرايي را از رفتار سياست خارجي اي بوده است كه روح موازنه به گونهآمريكاهمچنين سياسي 

.)199-198: 1378بوزان، (گرايي را فراهم آورده استجانبهده و زمينه يكآن كشور دور نمو

ايمنطقه با نهادهايي همانند مجمع امنيت هاييآمريكادر چنين شرايطي، طبيعي است كه 

آنچه به عنوان . داندمي مخالفت داشته و آن را با نقش هژمونيك خود هماهنگ نخاورميانهدر 

 خليج ايمنطقهدهي گرديده است، در نقطه مقابل مجمع امنيت عمليات پيشدستانه سازمان

بنابراين، بايد شرايطي را در نظر گرفت كه به موجب آن هرگونه مخاطره . گيردميفارس قرار 

برتري قدرت نظامي و . يي روبرو خواهد شدآمريكاي هاامنيتي با واكنش قاطع استراتژيست
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جويانه در امنيت ي در نقض فرايندهاي همكاريمؤثرتوان عاملي را مآمريكاتوان استراتژيك 

. دانستايمنطقه و اعمال الگوي پيشدستانه در واكنش به نيروهاي چالشگر ايمنطقه

استفان والت تمامي حكومتها را . ورزدمي تاكيد آمريكاپاسخ دوم بر اهداف و نيات خير 

ي تجاوزكارانه ديگران ها با نيتيياتنها حكومته. داندمي) خير و شر(داراي نيتهاي خوب و بد 

ترين الگوهاي رفتار استراتژيك را مؤثرآمريكااياالت متحده . دارندميرا به موازنه عليه آنها وا 

از اين رو علي رغم . برخالف ديگر قدرتهاي بزرگ در سرتاسر دو قرن گذشته داشته است

ت، هيچ كشوري در مقابل اياالت  مطرح اسآمريكاتهديد بالقوه و فراواني كه از جانب قدرت 

.اندي زيادي به وجود آوردهها؛ در حاليكه چالشمتحده به موازنه نپرداخته است

، تمايل چنداني به باشدميالمللبينكشوري كه داراي اهداف مثبت و سازنده در سياست 

اي  به گونهلالملبينبه بيان ديگر، روندهاي سياست . ي نخواهد داشتالمللبينگرايي هژمونيك

ي امنيتي در فضاي تعادل، ماهيت هاشود كه امكان بازسازي و ترميم شاخصميسازماندهي 

ي تعادل از بين رود و يك كشور هامشاركتي خواهد داشت، در حالي كه اگر شرايط و نشانه

گرايي هاي استراتژيك دست يابد، در آن صورت، زمينه براي عبور از موازنهبرتر به مطلوبيت

ي ادراكي و هاگذاري قالبتأثيراي از توان هيچ گونه نشانهميدر اين نگرش ن. ايجاد خواهد شد

 و مقاصد كشورها 1»نيت«به عبارت ديگر، . مالحظه قرار دادنيت استراتژيك كشورها را مورد

شود؛ اگر كشوري درصدد ارتقاء جايگاه مي آنان محسوب 2»اهداف استراتژيك«تابعي از 

 در .كندميي خود باشد، تمامي اقدامات خود را در جهت اهداف خيرخواهانه توصيف المللبين

كنند تا دشمن خود را به عنوان نمادي از امپراتوري ميگونه كشورها تالش چنين شرايطي، اين

.ي سركش و ياغي تفسير نمايندهاشيطاني يا دولت

آنچه كه با . ر چنداني نشده استي مختلف دچار تغييها در دورانآمريكابنابراين، اهداف 

 با ساير آمريكا و رابطه قدرت المللبينتوان فضاي امنيت ميتغيير و دگرگوني روبرو شده را 

 در عراق براساس اهداف و نيات آمريكاطبعا در چنين شرايطي اقدام نظامي . كشورها دانست

توان نمادي از دشمن مي رهبران عراق را در اين روند،.  است گرديدهتوجيهخيرخواهانه 

1�Intends 
2�Strategic Goals
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ي هاتواند مطلوبيتميطبعا چنين نگرشي ن. المللي دانست و بينايمنطقهاستراتژيك در فضاي 

مضاف بر اينكه برخي از كشورهاي .  را به وجود آوردايمنطقهالزم براي همياري و همبستگي 

 آنان حمايت و  عليهآمريكايابي عراق يا ايران بوده و از اقدامات اي مخالف قدرتمنطقه

.آورندميپشتيباني به عمل 

جان مرشايمر معقتد است كه اياالت .  متمركز استآمريكاسومين پاسخ، بر راهبرد بزرگ 

به اين .  را تعقيب كرده است1»)سايه(موازنه غيرمستقيم « در سرتاسر قرن بيستم آمريكامتحده 

ا از تسلط بر مناطق مهم بازداشته ترتيب كه در اين دوران ساير بازيگران و قدرتهاي بزرگ ر

 ساير آمريكادر نتيجه راهبرد بزرگ .  دست يابدمؤثراست، تا آنكه خود بر آن مناطق به قدرت 

 ژاپن و چين را مطمئن ساخت كه اياالت متحده حتي به قدرتهاي عمده نظير اروپا، روسيه،

 تاكنون راهبرد بزرگ اياالت حداقل. آيدميحساب نه عنوان تنها ابرقدرت تهديدي براي آنها ب

اگرچه نگرش مرشايمر . اي براي موازنه در مقابل اين كشور نداده استمتحده به ديگران بهانه

، اما زيرساخت تفكر او بر اين امر قرار دارد كه در فضاي برتري باشدميبينانه تا حدي خوش

زيرا هم اكنون .  وجود ندارديامنطقه، نيازي به الگوهاي مشاركتي در رفتار آمريكااستراتژيك 

هيچ قدرت بزرگ ديگري در تاريخ با اين دامنه از تسلط وجود نداشته است كه تا اين حد 

 تمايلي براي عدم به كارگيري قدرت و آمريكابنابراين .  داشته باشدمؤثرشهرت و اعتبار 

.كردن خود به موازنه غيرمستقيم در چنين شرايط و زماني نداشته استمحدود

استفان «در قالب نئورئاليسم تهاجمي، » جان مرشايمر« همانند يپردازاندر اين ارتباط، نظريه

ي هادر قالب رهيافت» رابرت كاپالن«بر اساس نگرش نئورئاليسم تدافعي و همچنين » والت

 را آمريكا، هااين رهيافت. دستانه بوش حمايت به عمل آوردندرئاليستي از سياست جنگ پيش

 در عراق و آمريكامخاطرات امنيتي .  دور نمودخاورميانهدر ي ژئوپليتيكتعادل يل به از ن

ي استراتژيك هاگيري از قدرت و قابليتناكارآمدي اشغال نظامي عراق نشان داد كه بهره

 از آمريكابه همين دليل بود كه .  منجر شودآمريكاتواند همواره به مطلوبيت امنيتي براي مين

. اي خود را ترميم و بازسازي نمايدي منطقههاصدد برآمد تا سياست بعد در به2004سال 

1- Off-shore Balancing 
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در چارچوب رهيافت نئوليبرال و همچنين » جوزف ناي«پردازي همانند آنچه كه توسط نظريه

توان ميدر قالب رويكرد موازنه نرم ارائه شده است را » رابرت پايپ«پردازاني همانند نظريه

.  در دوران جديد دانستآمريكاشدستانه و اقدامات تهاجمي نقدي بر سياست جنگ پي

هاي بزرگ و بازيگران  نزد قدرتآمريكادر شرايط موجود شهرت و اعتبار استراتژيك 

تعادل دهد كه عمليات پيشدستانه در نقطه مقابل ميشواهد نشان .  كاهش يافته استايمنطقه

 اين است كه چنانچه اياالت متحده بنابراين پرسش كليدي. شودميمحسوب ي ژئوپليتيك

دار سازد، ي خيرخواهانه خدشههااقداماتي را انجام دهد كه شهرت او را به دليل مقاصد و نيت

 ايجاد شده است كه آمريكا در سياست ايهدر حقيقت، تغييرات عمد. چه اتفاقي خواهد افتاد

، اياالت 2001ژانويه سال از . كارآمدي و اعتبار اين كشور در خارج را تخريب كرده است

 بطور يكجانبه پيمان كيوتو درباره گرم شدن زمين را ترك كرد، از شركت در آمريكامتحده 

گراي خود از معاهده ي سرباز زد، و در كنار ديگر سياستهاي يكجانبهالمللبيندادگاه جنايتهاي 

 نه تنها با مريكاآدهد كه ميتمامي موارد ياد شده نشان . موشكهاي ضدبالستيك خارج شد

 غيررئاليستي را نيز مورد ايمنطقهي هاي هماهنگي ندارد، بلكه ساختالمللبيني ادراك هاقالب

.پذيرش قرار نخواهد داد

 جنگ پيشدستانه عليه عراق را به راه  پا را فراتر گذاشت و عمالًآمريكا، 2003در مارس 

 زيرا اين اقدام سه دليلي ، لطمه وارد كردمريكاآي المللبين به شهرت اين اقدام، شديداً. انداخت

تهاجم به . پرداختند را از ميان برداشتمي در گذشته نآمريكارا كه دولتها به موازنه در مقابل 

 ذخاير گسترده نفت خليج فارس را تحت  را در جايگاهي قرار داد كه بتواند عمالًآمريكاعراق 

.دهدمي را افزايش آمريكاه قدرت كنترل قرار دهد و اين مسئله بطور بالقو

 جنگ پيشدستانه عليه عراق را در مقابله شك و بدگماني و مخالفت دوستان سنتي آمريكا

عملي كه اعتبار و شهرت . انجام رسانده خود در اروپا، رقيبان جديد، و متحدان مسلمان خود ب

 اشغال عراق به آن معني .كندميگذار در جهان تخريب تأثير را به عنوان يك ابرقدرت آمريكا

 در يكي از مهمترين مناطق جهان است و 1»هژمون مستقيم«ون ناست كه اياالت متحده اك

1- On-shore hegemon 
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.راهبرد موازنه غيرمستقيم و اطميناني كه به همراه آن وجود داشت را رها ساخته است

ين  متفاوتي با هژمون جهاني بوده به اكامالًداراي كاركرد » هژمون مستقيم«به طوركلي، 

ي، المللبيني حقوقي هاي، رژيمالمللبين از هرگونه همكاري با نهادهاي هاييآمريكاترتيب، 

اند؛ فاصله اي و همچنين بازيگراني كه نقش غيرمستقيم در سياست جهاني داشتهمتحدين منطقه

ود را به وجي ژئوپليتيكتعادل ي الزم براي ناديده گرفتن اصول هاگرفته و از اين طريق زمينه

 آن است كه »خاورميانهمجمع امنيت «گيري يكي از شرايط اصلي شكل. آورده است

 هماهنگ نموده و از اقدامات يكجانبه دوري ايمنطقهي جديد ها خود را با سياستهاييآمريكا

. شكل خواهد گرفتايمنطقه در جهت مشاركت آمريكادر اين شرايط سياست . نمايند

خاورميانهدر ي ژئوپليتيك تعادل وايمنطقهاعتمادسازي : ب

خاورميانه نه تنها مربوط به بازيگران همجوار در حوزه جغرافيايي ايمنطقهاعتمادسازي 

ي و در مقابله با نيروهاي المللبينن را در همكاري فراگير آي ها، بلكه بايد نشانهباشدمي

.كنندميف عاليه خود نقض  را براساس اهداايمنطقهسازي دانست كه هرگونه مشاركت آشوب

انجام ه  را بايهگرايي و تجاوزكاران اقدامات يكجانبهآمريكا اياالت متحده 2001از ژانويه 

 شاهد 2001 به دنبال حمالت يازدهم سپتامبر آمريكادر چنين روندي اگرچه . رسانيده است

اما حكومت بوش انجام ي بوده است، المللبين و ايمنطقهاي در سطح هاي قابل مالحظههمدردي

 با كمك يك كشور، يعني بريتانياي كبير به عمليات نظامي عليه رژيم طالبان در افغانستان را صرفاً

ايمنطقهاين امر به مفهوم انگيزه انجام اقدامات يكجانبه در ساير عمليات و اقدامات . انجام رساند

).128-128: 1378ذكريا، (شده و براي مدتي تداوم خواهد يافت ميمحسوب 

 اعالم كردند كه رژيم بعث در عراق را در صورت آمريكا زمامداران 2002در سال 

اين در حالي بود كه . ضرورت بطور يكجانبه و با استفاده از نيروي نظامي منهدم خواهند كرد

2003اياالت متحده در اوايل . آمدميحساب نه  بآمريكاعراق تهديد مشخصي براي حمله به 

 انداختن، خنثي كردن تأخيري فراوان بسياري از قدرتهاي عمده جهان براي به هام تالشرغه ب

آمريكاو يا حتي تضعيف برنامه جنگي و يا كاهش تعداد كشورهايي كه ممكن بود در كنار 

تهديد ، ايران و سوريه را موردآمريكاآن زمان به بعد از . بجنگند، به عراق حمله نظامي كرد
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ييد مجدد سناأند موشكهاي بالستيك را به تمي دفاعهاتعهد خود به ساخت سيستمقرار داد؛ 

.(Bush, 2002: 35)د يرسان

ايمنطقهيندهاي اعتمادساز در امنيت آانجام چنين اقداماتي به منزله ناديده گرفتن فر

ند؛ از كشورهايي كه انگيزه الزم براي اعتمادسازي در حوزه امنيتي داشته باش. شودميمحسوب 

انجام اقدامات يك جانبه خودداري به عمل آورده و تمايل محدودي براي به كارگيري 

از  و بعد از آن بسياري ديگرآمريكاروندي را كه . گذارندابزارهاي نظامي را به نمايش مي

.  به كار گرفتند، معطوف به اقدامات تهاجمي و الگوهاي يكجانبه بوده استايمنطقهكشورهاي 

ي ها در خليج فارس شكل گيرد فاقد نشانهايمنطقهين هر روندي كه در حوزه رفتار بنابرا

به . محسوب نخواهد شدي ژئوپليتيكتعادل همكاري جويانه بوده و اين امر در زمره موضوعات 

گرايي و دهد كه يكجانبهمي نشان آمريكاطوركلي، فرايند سياسي و الگوي رفتار استراتژيك 

.ادسازي مغايرت دارددستي با اعتمپيش

گرا را در پيش گري و يك جانبه سياستهاي نظاميدر سرتاسر تاريخ حكومتهايي كه غالباً

 به موازنه در اند، بهاي سنگيني را براي آن پرداختند، در حقيقت، قدرتهاي عمده غالباًگرفته

اند كه بر اين عقيدهاند، اگرچه تعداد اندكي از تحليلگران مقابل اين چنين حكومتهايي پرداخته

اين امر در مورد اياالت متحده هم به وقوع خواهد پيوست، اما شواهدي كه اين گروه ارائه 

اعتمادي در سياست كشورهاي خاورميانه و اروپا هايي از بيدهند، بيانگر آن است كه نشانهمي

ي هاف به سياست، پيش از آنكه معطوآمريكاچالش در برابر .  ايجاد شده استآمريكانسبت به 

.شكل گرفته است» هژموني مستقيم«باشد، در ارتباط با الگوهاي » هژموني غيرمستقيم«

 تعدادي از محققان استدالل كردند كه قدرتهاي عمده بعد از فروپاشي 1990هدر اوايل ده

گرايي بيشتر توهمي خواهد  را به چالش خواهند كشيد و يكجانبهآمريكااتحاد شوروي قدرت 

.(Waltz, 1997: 915) كه دوام زيادي نخواهد داشت بود

 از الگوي هژموني غيرمستقيم استفاده نمايد؛ در آن آمريكاالزم به توضيح است كه هرگاه 

به عبارت ديگر، . ي نيز ايجاد خواهد شدالمللبين و ايمنطقهشرايط زمينه براي اعتمادسازي 

 آن هستند  نيازمندايمنطقه براي كسب موقعيت  همانند ايران و عربستان نيزايمنطقهكشورهاي 

روند ي تحقق هاراهيكي از . استفاده نمايند» ايمنطقههژمون غيرمستقيم «ز الگوي كه ا
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 جايگاه  الگوي رفتار غير مستقيم براي آن است كهخاورميانه ايران در ايمنطقهاعتمادسازي 

در غير اين صورت، طبيعي است كه . ود ايران در نظر گرفته شايمنطقهموقعيت و هژمونيك 

طرح چنين . دنند مخاطرات امنيتي خاص خود را ايجاد نماينتواميايمنطقهامريكا و واحدهاي 

. مغايرت خواهد داشتخاورميانهيي با ساختار امنيت مشاركتي و اعتمادسازي در هابرنامه

ديگر براي كسب موقعيت خود ي المللبين و ايمنطقهبنابراين الزم است تا ايران يا هر كشور 

منجر » هژموني غيرمستقيم«اين امر اگرچه به .  از الگوهاي مشاركتي استفاده نمايدخاورميانهدر 

نتايج و پيامدهاي مطلوب و پايدار  بر اين اعتقاد است كه چنين روندي "ناي"شود، اما مي

.(Nye, 2002: 159)كند مي ايجاد ايمنطقه

ي بزرگ فرايند اعتمادسازي ها نيازمند آن است كه قدرتايطقهمناعتمادسازي در حوزه 

 آن را در حوزه جغرافياي ايمنطقهي سازماندهي نموده و بازيگران المللبينرا در سطح 

تواند بردر چنين شرايطي است كه هر بازيگري مي. همجوار خود مورد پيگيري قرار دهند

هيچ كشوري در فضاي . مادسازي دست يابداساس نوع ائتالف و رفتار منطقه خود به اعت

.سازي قرار نخواهد داشتگري و موازنهي موجود در شرايط بدون چالشالمللبين

 را به داشتن نيات آمريكاگرايي بوش شهرت در اين روند، راهبرد تجاوزكارانه و يكجانبه

ه ديگر قدرتهاي از سوي ديگر بهانه الزم را ب. خوب در قبال ساير كشورها تغيير داده است

طبيعي است كه در چنين شرايطي، امكان .  وحشت داشته باشندآمريكاعمده داده كه از قدرت 

هرگاه روندهاي .  خواهد بودايهحوزه امنيت جهاني كار دشوار و پيچيداعتمادسازي در

ا بر صدد برآيد تا موقعيت خود رالمللي در شرايط ابهام قرار گيرد و يكي از بازيگران دربين

ساير بازيگران تثبيت نمايد، طبيعي است كه روند اعتمادسازي به عنوان زيربناي امنيت هميارانه 

.شودميدار خدشه

، مراحل اوليه رفتار موازنه كننده در مقابل اياالت آمريكادر واكنش به سياست تهاجمي 

ديگر حكومتهاي متحده هم اكنون كشورهايي همانند فرانسه، آلمان، روسيه، ژاپن و چين و 

 از طريق اقدامات سنتي موازنه سخت مانند تقويت نيروي نظامي،  مهم احتماالًايمنطقه

 پاسخ آمريكاآوريهاي نظامي به مخالفان اياالت متحده به طلبانه، و انتقال فناتحادهاي جنگ

ه آنرا  به اقداماتي مبادرت خواهند ورزيد كدر مقابل قدرتهاي عمده احتماالً. نخواهند داد
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.نامندمي» موازنه نرم«

كشد،  را به چالش نميآمريكاي نظامي ها مجموعهيي است كه مستقيماًهاموازنه نرم، كنش

انداختن، ناكام كردن و همچنين تضعيف سياستهاي تأخيربلكه از ابزارهاي غيرنظامي براي به 

المللي، از نهادهاي بينموازنه نرم . گيردمينظامي تهاجمي و يكجانبه اياالت متحده بهره 

كند كه سابقا مشخصه بارز مخالفت ميي اقتصادي و توافقهاي ديپلماتيك استفاده هاحربه

 از دست بدهد، طبيعي است كه امكان آمريكاي اعتماد خود را به سياست و اهداف المللبين

شرايط در .  بين آنان كاهش خواهد يافت)يالمللبين (ايمنطقهي هاهماهنگي و همكاري

صورت زمينه در غير اين.  وجودداردآمريكاايمنطقهي هاموجود نياز وافري به تغيير سياست

.ناپذير استبراي جدال و رويارويي اجتناب

 روبرو شود، طبيعي است كه اقدامات محدودكننده تأخيربه هر ميزان روند اعتمادسازي با 

 ايجاد خواهد آمريكاي هابر سياستي بزرگ در براها و همچنين قدرتايمنطقهكشورهاي 

بنابراين هرگونه روندي كه . باشدمياعتمادسازي نيازمند مقدمات سياسي مربوط به خود . شد

ايمنطقهي هاي جدال سياسي و يا اقدامات هژمونيك را ايجاد نمايد، با روح همكاريهازمينه

ون ايجاد مقدمات سياسي و توان فضاي سياسي موجود را بدميبر اين اساس ن. مغايرت دارد

.ي در روند اعتمادسازي قرار دادالمللبين

 موازنه نرم در صورتي كه اياالت متحده به تالش براي تحقق سياست امنيتي احتماالً

اين امر . جانبه خود ادامه دهد، از شدت بيشتري برخوردار خواهد شدتجاوزكارانه و يك

تعداد كشورهايي كه با  و .دهدميافزايش  از قدرتش را آمريكاهاي استفاده هزينه

هابطور مثال اروپايي. دهدمي در آينده همراهي كنند را كاهش آمريكاي نظامي هاماجراجويي

اين امر تقاضا براي دالر را به عنوان . جاي دالر با يورو انجام دهنده توانند خريد نفت را بمي

زايش نرخ بهره را در اياالت متحده بيشتر يك ارز جهاني كاهش خواهد داد و خطر تورم و اف

.تواند به موازنه سخت تكامل يابدميكند مهمتر اين كه موازنه نرم نهايتاًمي

طلبانه شوند كه از يك اقدامات برتريمي طراحي ايهي اعتمادسازي به گونهانشانه

اندهي شوند كه ي كاهش يابد، از طرف ديگر نيروهايي سازمالمللبين و ايمنطقهبازيگران 

اين امر را .  داشته باشندايمنطقهسازي در امنيت سازندهيهاتمايل بيشتري براي همكاري
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 همواره در خاورميانه. ي بحراني دانستهاي براي ايجاد فضاي رفتار در محيطمؤثرتوان گام مي

ا كاهش داد كه توان آن ربنابراين در شرايطي مي. ي قرار داردژئوپليتيكشرايط رقابت سياسي و 

راهبرد . توم نيستحبا اين حال موازنه نرم امري م. اراده معطوف به اعتمادسازي ايجاد شود

ي آينده سياست يكجانبه حكومت بوش را دليل اصلي مقاومت ها طي سالآمريكاامنيت ملي 

امنيت . سازي استطرد اين راهبرد راه حل اساسي براي امنيت. داندميجهاني عليه خود 

، آمريكاي در صورتي بطور قابل مالحظه افزايش خواهد يافت كه زمامداران المللبين و ايطقهمن

. گرايي خود را ترك كنندجويانه و يكجانبهي برتريهااستسي

تيكييو تعادل ژئوپلايمنطقهسازي ائتالف: ج

 روندهاي هرگاه. نيازمند اعتمادسازي استخاورميانه در ي ژئوپليتيكتعادل به طور كلي، 

گرايي سازماندهي شود، ي جدالهاي ناشي از كنش قدرتهاي بزرگ براساس نشانهالمللبين

. بردميتر را براي اعتمادسازي از بين مؤثرهاي همكاري و مشاركت طبيعي است كه زمينه

ي بيشتري برخوردار باشد، طبيعي است كه آن حوزه ژئوپليتيك از اهميت ايمنطقههرگاه 

چنين روندي بايد بين . به اعتمادسازي گسترش يابنده نيز نيازمند خواهند بودجغرافيايي 

سطح و فراگيري ائتالف ي ژئوپليتيكشرايط تعادل در .  ائتالف ايجاد شودضوكشورهاي ع

. يابدميتغيير » منافع مشترك«به » منافع متقابل«بازيگران افزايش يافته و حوزه منافع آنان از 

ايمنطقههاي در فضاي رقابتي ژئوپليتيكتعادل ساز تحقق وان زمينهتميچنين روندي را 

. ناپذير استسازي اجتنابصورت، موازنهدانست، در غير اين

 ساختن نيروهاي استراتژيك ميان قوي و ضعيف در روند مبارزه و متعادلموازنه به معناي 

خواهند شرايط ميپردازند كه ميحكومتها زماني به موازنه . شودميي محسوب ژئوپليتيكرقابت 

را براي حكومتهاي قوي در جهت استفاده از تفوق نظامي خود عليه ديگران مشكل و سخت 

تواند بازدارندگي حكومت قوي از حمله باشد يا اين كه احتمال ميهدف از موازنه . سازند

ه نظامي را كوشد تا موازنمي» موازنه سخت«بطور نسبي . پيروزي وي را در جنگ كاهش دهند

تر و با ي نظامي طرف ضعيفها بالقوه از طريق كمك به قابليتدر يك منازعه بالفعل و يا غالباً

آوري نظامي ي نظامي، اتحادهاي زمان جنگ، و يا انتقال فنهاتوسل به اقداماتي مانند ساخت
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.به يك متحد دچار تغيير نمايد

موازنه «ي فاقد توانايي الزم براي لالملبيني ها و همچنين قدرتخاورميانهكشورهاي 

نيز » مقاومت مستقيم«آنان قادر به اعمال الگوهاي رفتار . باشندميآمريكادر برابر » سخت

اساس آن در چنين شرايطي الزم است تا روش جديدي به كار گرفته شود كه بر. باشندمين

. ز طريق موازنه نرم باشندسازي قابليت خود امتوازندنبال ه  بتوانند بايمنطقهحكومتهاي 

كنترلطور غيرمستقيم هاگرچه موازنه نرم مبتني بر ابزارهاي غيرنظامي است، هدف آن ب

ساز و كارهاي موازنه نرم شامل ادعاهاي ارضي، ديپلماسي درگيرسازي، . استتر حكومت قوي

تواند قدرت ميتمامي اين مراحل . باشدميساز تقويت اقتصادي و مشاركت در ائتالف موازنه

.گيرد، تحليل بردمينظامي را كه حكومت قوي در منازعه بكار 

. اند استفاده كردهآمريكا از الگوي موازنه نرم در برابر ايمنطقهتاكنون برخي از كشورهاي 

ايمنطقه نيز تالش دارند تا چنين الگويي را در برخورد با برخي از واحدهاي هاييآمريكا

.دنن را در محدوديت فراگيري قرار دهايجاد نموده تا آنا

 به ايجاد قدرتهاي برتر غالباً. باشدميادعاي ارضي از جمله ساز و كارهاي موازنه نرم 

يي هاسازي خود به قابليت در روند ائتالفايمنطقهاگر كشورهاي .ورزندمياختالف مبادرت 

ي بزرگ كاهش داده و يا اينكه هااساس آن نياز چنين كشورهايي را به قدرتدست يابند كه بر

ي ارتقاء توانمندي كشورهاي هاآنان را در برابر جهان غرب افزايش دهد، زمينه» توان مقاومت«

صدد اعمال هژموني بوده و يا از ابزارهاي موازنه ي كه درالمللبين در برابر واحدهاي ايمنطقه

.سازدميكنند را بيشتر ميسخت استفاده 

. شودمي حاصل 2»درگيرسازي« و 1»گسترش«يي از ها براساس نشانهايقهمنطسازي ائتالف

بنابراين . تاكنون هيچ ائتالفي كه فاقد شاخصهاي ياد شده باشد، امكان دوام پيدا نكرده است

ديپلماسي درگير سازي ديگر . را از ابزارهاي ائتالف دانست»درگيرسازي«و » گسترش«توان مي

.باشدميه نرم كار موازنوشيوه و ساز

ي و يا المللبينحتي حكومتهاي قوي آزاد نيستند تا قوانين و روندهاي سازمانهاي مهم 

1-Enlargement 
2-Engagement
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اقدامات ديپلماتيك پذيرفته شده را بدون از دست دادن حمايت ديگران در تعقيب اهدافشان 

ي و مانورهاي المللبيناز اين رو حكومتها ممكن است از نهادهاي . چشم پوشي كنند

.تر در جنگ بهره بگيرند در برنامه حكومت قويتأخيرتيك مربوطه براي ايجاد ديپلما

تأخير. دهندميتر براي آماده كردن خود آنان از اين طريق زمان بيشتري را به طرف ضعيف

ديپلماسي درگيرسازي .  از موضوعيت بيندازدانداختن مسايل حتي ممكن است مسئله را اصوالً

ثر أهاي نظامي را متاراي نظام دموكراسي باشد نه تنها موازنه تواناييخصوصا اگر قدرت برتر د

.دهدميي احتمالي قدرت برتر افزايش هاسازد بلكه مخالفت داخلي را در قبال ماجراجوييمي

صدد اعمالي از جمله  و بازيگراني كه درآمريكاگيري از چنين الگويي، توانايي عملياتي بهره

اگر اين گونه رفتارهاي . جويي هستند را كاهش خواهد دادگرايي و برتريهگرايي، يكجانبمداخله

ي متقابلهاي محيطي ايجاد شود، در آن صورت نياز كمتري به جدالها در روند همكاريايمنطقه

ي هاهمكاري. كندميي متقابل عمق بيشتري پيدا هااعتمادسازي از طريق همكاري.  بودخواهد

 براي مقابله ايمنطقههايي از مشاركت توان در زمره نشانهميس مسئوليت را سازمان يافته و احسا

اگر چنين روندي سازماندهي شود، در آن شرايط امكان انجام اقدامات . مشترك با تهديدات دانست

.ي بزرگ كاهش خواهد يافتهاسياسي و امنيتي تهاجمي از سوي قدرت

يك از  و طالبان در شرايطي انجام شد كه هيچ عليه عراقآمريكامثال حمله نظامي به طور

خأل«به همين دليل بود كه .  رضايت چنداني از بقاء سياسي آنان نداشتندايمنطقهواحدهاي 

 توسط ايمنطقهتوان عامل جدال مي ايجاد شده و اين امر را ايمنطقهدر حوزه » حمايتي

.ي دانستالمللبينهاي واحد

حداقل در درازمدت، يكي از .  تحقق موازنه نرم استديگر شيوه» تقويت اقتصادي«

تواند تغيير قدرت نسبي اقتصادي به نفع و جانب حكومت ميروشهاي موازنه كارآمد 

 است كه ايمنطقهترين شيوه انجام اين امر از طريق بلوكهاي تجاري مشخص. تر باشدضعيف

چنانچه قدرت برتر از . انجامدميبه رشد اقتصادي و تجاري اعضا در عين محروميت غير اعضا 

 حذف شود، نرخ رشد و تجارت نيز در طول زمان كاهش ايمنطقهدايره اين بلوكهاي تجاري 

.خواهد يافت

 به ايه نياز فراگير و همه جانبخاورميانه كشورهاي ايمنطقهسازي بنابراين براي ائتالف
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رت ديگر هرگاه شرايط سياسي به عبا. ي اقتصادي و اجتماعي دارندهاافزايش سطح همكاري

.  در روند رشد قرارگيرد، امكان همكاري يا تضاد سياسي بين بازيگران ايجاد خواهد شدهمنطق

.شودميي مشاركت و ائتالف محسوب هاي اقتصادي يكي از نشانههاهمكاري

هاي حل شدن در موازنه از ديگر روشهايي است كه به انجام موازنه نرم كمك نشانه

انجام ه صددند تا اقدام جمعي را در مقابل تنها ابرقدرت بقدرتهاي درجه دوم در. كندمي

قيم آن در ممانعت از اقدام تجاوزكارانه يك تمسابزار ري گيكاربه موازنه نرم، عالوه بر . رسانند

رفتارهاي »هماهنگ كردن انتظارات«قطبي، احتماال اين مشكل را با رهبر معطوف به نظام تك

واگر حكومتها بتوانند با يكديگر هماهنگ اقدام كنند، و ساز. كندمي متقابل حل موازنه

توانند اعتماد يكديگر را در تمايل به ميشده در موازنه نرم را بكار گيرند، بتدريج كارهاي ياد

. جلب نماينديي رهبران نظام تك قطبهاهمكاري و هماهنگي در مقابل جاه طلبي

در . ي مختلفي انجام گيردها موضوعات و نشانهتأثيراند تحت توميسازي ائتالف

ي هاي از انگيزهالمللبيني ها و همچنين قدرتايمنطقهفارس، واحدهاي  خليجخاورميانه

در چنين شرايطي . متنوعي براي اعتمادسازي، گسترش، درگيرسازي و حتي ائتالف برخوردارند

جويانه گرايانه و ستيزهاهش نقش مداخله منوط به كهااست كه امكان تداوم همكاري

در چنين روندي اگر ناي بر اين اعتقاد است كه . باشدميآمريكاي بزرگ از جمله هاقدرت

 الگوي رفتار تهاجمي خود را تعديل نمايند و از الگوهاي رفتار غيرمستقيم براي هاييآمريكا

سازي سياست تعديل جهت  اجرايي در آن شرايط امكانمند شوند، بهرهايمنطقهمحدودسازي 

.(Nye, opcite: 32)د شوميفراهم تيكي يتحقق تعادل ژئوپل

گيري تحليل و نتيجه وتجزيه-5

آمريكاي بعد از اشغال عراق توسط هاي مربوط به سالژئوپليتيكتئوري موازنه نرم در رفتار 

 قبل از اين مقطع زماني، رويكرد تا.  را تغيير داده استايمنطقهاين امر الگوي منازعه . باشدمي

 برخوردار ايهي از اهميت ويژالمللبينمؤثردر رفتار كشورهاي » محورامنيت«و » قدرت محور«

.بوده است

» رابرت پايپ«.  قرار دادتأثيري را تحت ژئوپليتيكي هااشغال عراق، الگوي كنترل محيط
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.  نمودژئوپليتيك و ايمنطقهبيات امنيت تئوري موازنه نرم را به عنوان رويكرد جديدي وارد اد

وي بر اين .  برخوردار شدايهاز اهميت ويژ» ايهتحرك مرحل« نظريه ،بر اساس اين تئوري

اي امريكا در افغانستان، عراق و در برخورد با ايران را مورد انتقاد اساس، اقدامات خاورميانه

.دهدميقرار 

ي هابر ضرورت ايجاد تعادل از طريق پيمانبراي تحقق چنين فرايندي، رابرت پايپ 

با رويكرد موازنه » يژئوپليتيكنظريه تعادل «.  تاكيد كرده استايمنطقهي هانظامي و همكاري

هم اكنون اين نظريه، معطوف به چگونگي رفتار بازيگران .  پيوند يافته استايمنطقهنرم 

بنابراين هرگاه كه موضوع تعادل . باشدمي براي ايجاد ثبات ايمنطقهي هاي و قدرتالمللبين

شود، با رويكرد اشغال نظامي و اقداماتي همانند به كارگيري نيروي نظامي مي مطرح ايمنطقه

.براي تغيير نظام سياسي مغايرت خواهد داشت
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