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 فصل اول : نظریۀ سیاست بین الملل

لحاظ    الملل به بین  ه مدعی هستند که سیاستها و رویکردهایی ک ، اول بررسی نظریه   این کتاب سه هدف دارد 

های  ها را جبران کند.  سوم برخی کاربستالملل خوب که کاستیبین   ۀ نظری مهم است.  دوم ساخت یک نظری 

   آن شرح داده بشود. 

هایی ها مجموعه نظریه   ،  بر یک تعریفدو تعریف برای نظریه وجود دارد.  بنا  ؟    اول باید دانست که نظریه چیست

ن است  ، چه بسا ممک آمد ر، عالوه بر د فتار یا پدیده خاص هستند.  برای مثال از قواعد مربوط به یک ر

ای که  سو و شیوه ا از یک هد سیاسی والدین آن هها و تعمذهب آن   ، ی دهندگانأهایی میان آموزش رهمبستگی

دانشمندان پرشمار علوم اجتماعی بخش آن دیگر برقرار باشد.  این تعریف الهامدهند از سوی ی می أها رآن

  سازند.ییدشده و مرتبط به هم می أهای تز طریق گردآوری دقیق فرضیه را ا است که نظریه

کنند و متغیرها مفاهیمی  ای دارد.  قوانین روابط میان متغیرها را تعیین می برخالف نظریه تعریف ساده   ،    قانون

 ند.  شکل کلی بیان یک قانون به اختصار چنین است:د بگیرهای متفاوتی به خو ند ارزش توانهستند که می 

ز احتمال در یک قانون استفاده کرد و  توان ا، بنابراین می  دهد رخ می  xبه احتمال Bگاه آن  ،  رخ بدهد  Aاگر

    وار استفاده کرد.که کوتاه آمد و از عبارت قانون آن را هنوز قانون دانست یا این

، هرچند که حتی یک ضریب همبستگی باال نیز به لحاظ فنی تضمین   علی است ۀ اولین قدم کسب یک رابط

ه ما از طریق  ککند که رابطه علی وجود دارد.  همبستگیها نه کذبند و نه واقعی بلکه فقط اعدادی هستند  نمی

آید می   ای که از یک همبستگی به دستآوریم.  اما رابطه ها را به دست می های ساده ریاضی آن اجرای عملیات

 ممکن است کذب یا واقعی باشد.

، اما در این صورت هنوز به چیزی که تبیین نامیده بشود دست   ای که به دست می آید قانون نام دارد رابطه 

  ایم.نیافته 

هایی توصیف  شوند بلکه صرفاًوجور می کند یا با هم جفت دهد که چگونه رویدادها عمل می آمارها نشان نمی  

، اما در هر حال فقط توصیف به ما می   ها اگرچه ابزارهایی مفید هستند آن  عداد و ارقام هستند. به شکل ا

    دهند و نه تبیینی از آن. 

های که حقیقت و تبیین از طریق انباشت داده   د کن، عنوان می  شناس استقرا گراستلوی اشتراوس که یک مردم 

تر کنیم و نیز پیوندهای  ها را بیش ده آید.  اما اگر دا می  تر به دست تر و بیش ش تر و بررسی موارد بیبیش

رسیم.  مشاهده و تجربه هرگز بدون نیاز به نظریه و توضیح  تری را به اثبات برسانیم باز هم به قطعیت نمی بیش

  نیست.  تجربه نه قطعی هست و نه غیر قطعی و فقط هست.
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ئل سروکار داشته باشیم.  ما  هایی از مساوانیم تنها با بخش تاستقراگرایانه این است که می نتیجه این مسیر 

از     ؟    ین کار عملیات مناسبی هست یا خیرا  دانیم که چه چیزی را باید در یک کل جای بدهیم و آیا اصالًنمی

    ناهی است.ها را با هم تلفیق کرد نیز نامتتوان این ابژه هایی که میسویی شمار شیوه 

کنند تا به  ها موارد را بررسی می سیاست به استقرا ملتزم هستند.  آن  پژوهان امروزی علمبا این وجود دانش 

 که با استقرا  ی وضعیت امور توانیم با اطمینان بگوییم کهجاست که ما هرگز نمی پیوندها برسند.  مشکل این

ها را یم بگیریم که کدام داده توانیم که تصمد.  چگونه ما می د در تناظر با واقعیت عینی قرار دارن شودرک می

تواند به این پرسش پاسخ بدهد.  تجربه استقرایی نمی  ۀها را چینش نماییم؟ هیچ رویه آنگزینش کنیم و چگون

تجربه چیست باز  أکه منش کند اینبیان می «  هرتز هنریش »  گونهکند.  هماندر اغلب موارد ما را گمراه می

 ال گردد. تواند از طریق تجربه ابط می

توانیم که  اطالعات را باید گردآوری کنیم و نه می دانیم که کدام گیری از قدری راهنمایی نه می بدون بهره  

   پذیر گردد در کنار هم بگذاریم.ای که فهم چگونه اطالعات را به گونه 

هند که چرا آن  دمی شان ها نکنند اما نظریه حتمل را شناسایی می تغییر یا مدر واقع پیوندهای بی  قوانین

  .  مثالً ها نهفته استتوان گفت که رشد و تغییر علم در تغییر تبیینمی گردد.  از یک نظر یوندها حاصل می پ

زمانی مشخص   ۀ یک بره توان درمشخصی یک جسم معین را می  ارسطو نتیجه گرفت که در چارچوب حدود

کرد.  چه بر اساس علم مکانیک قدیم و چه بر  جا ه ، جاب از فاصله متناسب با فشاری که در دسترس قرار دارد

ما چگونه باید این همبستگی  علم مکانیک مدرن، همبستگی باالیی میان فشار و حرکت برقرار است.  ااساس 

هایی مناسب برای تبیین  که چه نظریه اند اما اینها همچنان ثابت باقی ماندهین کرد؟ این قبیل واقعیتیرا تب

 ، از ریشه تغییر کرده است.  اند مناسب پذیرفته شده ها این واقعیت 

 

 مدل 

که  کشد یا اینمدل در یک معنا به نمایانگر یک نظریه است.  در معنای دیگر مدل یک واقعیت را به تصویر می 

فایده است.   ، بی  کند.  اگر مدل به حد زیادی از واقعیت فاصله بگیردفروکاستن مقیاس ساده می  آن را طریق 

  ۀوجه ممکن بازتاب دهند   نتریاست که به دقیق   مدلی  ،   کنند که بهترین مدل می مندان علوم سیاسی فکر  دانش

سازی ما به دنبال  مدل در معنای دوم در منتهی الیه دور بودن از واقعیت قرار دارد.  در مدلواقعیت باشند.  

دهد سروکار دارد.  کانت هشدار می های گویای به تصویر کشیدن حقیقت هستیم که نظریه با آن یافتن شیوه 

 نظریه درست است ممکن است در عمل درست از کار در نیاید.چه در که آن 

توان به مدد تجربه آزمود ولی هیچ راهی به غیر از تجربه برای  کند که یک نظریه را می انیشتین نیز بیان می  

   پدید آوردن یک نظریه وجود ندارد.
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.  شناخت باید مقدم بر    ا  ه ها و فرضیهرود و نه در سطح نظریه به کار میها  ن و فرضیه در سطح قوانی  ءاستقرا

: ما   تواند از دل نظریه بربیاید.  شبیه به معمای افالطونی کهحال شناخت تنها مینظریه باشد ولی با این 

   یم.که قبل از آن هر چیزی را بدانتوانیم چیزی را بدانیم مگر ایننمی

  ۀ ریه همانا تصویری ساخته و پرداخت، پس چیست؟ یک نظ  حقیقت و بازتولید یک واقعیت نیست  نظریه  اگر یک 

تره و تصویری  سدهی یک گنظریه تصویری از سازمان محصور فعالیت است.  یک  ۀ ذهن از یک قلمرو و گستر 

  های آن است.از پیوندها میان بخش 

پیوند خورده است  ال فقط به طور غیر مستقیم با آن حا این ، اما ب مشاهده نیستنظریه هرچند که منفک از  

گویند که  نمای حقیقت نیستند.  برخی طبق همین استدالل میتمام  ۀها آینند که نظریه یوگو لذا برخی می 

 شود. ای تنها با یک نظریه بهتر رد می هر نظریه 

  ه نظریه همان واقعیت است.تواند بگوید کسازند اما هیچ کسی نمی ها یک واقعیت را می نظریه 

  ۀ ، خالقیت است.  بدون جرق   شوند ته می ها چگونه ساخال که نظریه ؤثمرترین پاسخ برای این س ولی بی   بهترین

   شود.یندهای سعی و خطا نیز به ساختن یک نظریه منجر نمی آترین فر خالقیت حتی طوالنی 

کند و  ها را کنار هم چینش می گردد.  نظریه پدیده از طریق یک نظریه اهمیت امر مشاهده شده هویدا می 

گویی و ابهام ویژگی ضروری هر  تغییر در برخی دیگر است.  کلی دهد که تغییر در برخی منجر به نشان می 

پژوه واقعیت را  که دانش گرددهای علی سبب میرابطه  ۀی تئوریک دربار هابندیای است.  نفس فرمول نظریه 

   های دانشی خاص پدید بیاید. د و حوزه خاصی بنگر  ۀاز زاوی 

 دهد:طریق چهار روش رخ می سازی یک روش برای حل این مشکل است که از ساده  

 های خاص و تعامالت خاص سازی کنش ایزوله   الف :

 انتزاع چیزهای خاص برای تمرکز بر چیزهایی دیگر  ب :

 خاص  کطبق یک مقصود تئوری ،  سازی عناصر جداگانه انباشته  ج : 

تواند به کمال مطلوب  دیگری تا به این حد نمی   ایم که هیچ کس، گویی که تا حدی پیش رفته   سازیآرمانی   د :

 رسیده باشد.   

جایزی مانند قیاس باشد.  قیاس چیزی بیش از   های منطقاًها باید چیزی بیش از اجرای عملیات نظریه 

، اما   و هم قیاس در ساختن یک نظریه الزم است ء هم استقراگوید.  چیزی که در خود دارد، به ما نمی همان

 .د که همراه با خالقیت باشند نگرد وقتی به نظریه تبدیل می 
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ها شود.  آن ر می این ربط چگونه برقراکه دهند که چه چیزی به چه چیزی ربط دارد و این ها نشان مینظریه 

تواند ق چگونه می گیرند و ساختار یک قلمروی تحقیر می این که چگونه چیزها در کنار هم قرا  ۀبرداشتی در بار

ها تا ، دستکاری در داده  ثیر بگذاردأیک قلمرو بر متغیرهای درون آن ت  کنند.  اگر سازماندهی، بیان می  باشد 

 معنا خواهد بود. ، پاسخ داده نشود بی  خورند گونه متغیرها به هم پیوند می زمانی که به پرسش چ

 

 ظریه: ی آزمودن یک ن امور الزم برا

 بیان نظریه  الف :

 هاستنتاج فرضیه ا ب :

 هارار دادن فرضیه ربی و مشاهدتی قج های ت در معرض آزمون    :ج

آزمون    ،   ای که قرار استشده در نظریه کار بردن تعاریف اصطالحات یافت   ه، ب   های دو و سهدر راستای گام   د : 

   بشود.

 حذف یا کنترل متغیرهای مزاحم  پ :

 های متعدد و دشوار طراحی آزمون  ز :  

  ۀشود یا نیاز دارد از گستر رد می  ، طرح کردن این پرسش که آیا نظریه کامل  یید نشودأ اگر یک آزمون ت ر :

   ادعاهای تبیینی خود بکاهد.

 

داد اندکی  ها را ارزنده کند.  تعترین مشکل در یافتن یا بیان نظریه دقت و معقولیتی است که بتواند آزمون مهم

اساس منطق و  بر کنند و پیوند متغیرها را الملل واژگان و اصطالحات را تعریف می های سیاست بیناز نظریه 

    کنند.سازد مشخص می ها را ارزنده می با آن وضوحی که آزمودن نظریه 

 

، آن    دن استتوانیم بگوییم که چه چیزی نیازمند تبیین ش شکسته ما نمی   وپادست  ۀ کم یک نظری دون دستب

ها یید یا رد فرضیه ألی قرار است به عنوان شاهدی در تها با چه فرمو شود و کدام داده چیز چگونه تبیین می 

    توان به عنوان متغیر انتخاب کرد. یابد را نمیچیزی که تغییر می مورد پذیرش قرار گیرد.  هر آن
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  فصل دوم : نظریه های تقلیل گرا 

رسد حتی نقد  ، قدرت تبیینی اندکی دارند.  به نظر می  اکنون انجام شده است لمللی که تا به امطالعاتی بین 

    نیز انباشته نشده است.

گرا هستند.   ، تقلیل  یابند ها در سطح فردی یا ملی تمرکز می المللی که بر علتهای سیاست بیننظریه 

 د.نگرد محور نامیده می ، نظام  د کننالملل بررسی می ها را در سطح بینهایی که علت نظریه 

شناختی شود.  مطالعات روان شناخته می  ءاجزا تعامالتها و کل به وسیله شناختن خصلت گرا:رویکردتقلیل 

 های ملی، ساالریساالرها و نیز دیوان دیوان   ۀ، مطالع ء اعضا

این عمل   ای برایبل مالحظه سیاسی است.  عطش قا -ی المللگرایی نتیجه شکست در مطالعات بین تقلیل 

از این موارد است.  این نظریه فقط عناصر    «    هابسن و لنین  ، »    اقتصادی امپریالیسم  ۀ وجود دارد.  مانند نظری

ین  یهای مدرن را تب جنگ المللی و اکثر ترین رویدادهای بینکند و مدعی است که مهم اندکی را بیان می 

  کند.می 

امپریالیسم   هابسن و لنین را ابطال کند.  حتی اگر هیچ کشوری به  ۀ تواند نظری نمی  ءنشان دادن چند استثنا

 تواند رد بشود. ها نمیآن   ۀروی نیاورد نیز نظری 

 

   اقتصادی هابسن ۀرد مهم نظریموا

بر  است که ناکارآمد باشد و ثر ممکن ؤ نز تبیین کرد که چه بسا تقاضای مهابسن با فراروی از مالتوس و کی

، ارائه بدهد.  اقتصاد مبتنی بر کسب  رد عا را که کینز بعد از وی مطرح ک ساس توانست دالیل این اداهمین 

به علت   تر از به کارگیری کامل عوامل تولید باقی بماند.  ای پایینوکار آزادانه چه بسا ممکن است که در نقطه 

دی حرکت کند؛ زیرا اغنیا  پای افزایش قدرت تولیتواند پابه ، مصرف نمی  ل ای قلیتمرکز ثروت در دستان عده 

هرگز آنقدر باهوش نخواهند بود که به قدر کافی برای جلوگیری از تولید بیش از حد هزینه کنند.  پس  

   توانند مصرف بشوند و حتی تولید بشوند.مانند که نمیکاالهایی باقی می 
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جهت فراهم آوردن توزیع   ن کردینه گیری و هزمالیاتاعمال اختیارات  ،  فراروی حکومتحل مناسب در راه

    تر به منظور ایجاد تقاضای انبوهی است که اقتصاد را در وضعیت اشتغال کامل تداوم بخشد.درآمد منصفانه 

گذاری خارجی  مایهنیافتگی اقتصادی دست به گریبان هستند و لذا نیاز به سرمانده با توسعه کشورهای عقب 

رقابت میان اتباع کشورهای مختلف که در برابر آن تمایل  گذاری در خارج و شدید به سرمایه دارند.  تمایل 

  هاجنگ  ۀبنابراین علت عمد    گردد.منجر می مواج امپریالیسم  ا گیری  ، به شکل   واکنش نشان دادند   ی به  شدید 

وی امپریالیسم  ه به س ملتی ک    های مدرن امپریالیسم است.اقتصادی است و بنابراین علت همه جنگ  ۀ در حوز

هایی آورد اما در مجموع زیان ، اگرچه سودهایی از طریق اشتغال ایجاد شده به دست می  حرکت کرده است

 رود.گذاران می را که این سودها به جیب سرمایه زی ، تر است، بیش  گردند که متحمل می 

 

 ، اما با این تفاوت که:  لنین نیز با هابسن موافق است

های دولتی که با  توان با اتخاذ سیاستروی آوردن به امپریالیسم را می  ۀبسن معتقد بود که محرک اه الف :

دارانی که  سرمایه که  اما لنین بر این باور بود   ، از میان برداشت. شوند ریزی می ت طرح ورهدف بازتوزیع ث

 حکومت را در کنترل دارند هرگز اجازه این کار را نخواهند داد. 

    

، اما  میان خود کشورهای امپریالیست است منازعات رهابسن معتقد بود که نزاع امپریالیستی علت اکث ب :

اما لنین    شت.مانده را مد نظر داهای امپریالیست در استثمار کشورهای عقبهابسن امکان همکاری دولت 

 ر حال تغییر است.گذاری خارجی دحتی به این همکاری نیز باور نداشت زیرا که الگوهای سرمایه

 

 طرح و نقد: 

مانده بازار  کند که کشورهای عقب هابسن چقدر خوب است؟ هابسن اشاره می ۀ ، نظری  با توجه به فصل اول

گیری که  ه ج نفسه به این نتیفی  تواند حال نمی ، اما با این دارن کشورهای پیشرفته استخوبی برای سرمایه 

داری ممکن است  ایه سرم  هایگونه دولت چکه  نشان دادن این  شود.  منتهی  ها مورد نیاز است  ایجاد امپراطوری 

اده خواهند شد.  پس این پرسش که آیا  فسازد که چگونه این مازادها استی اد کنند مشخص نمجمازادها را ای

کند به این پرسش که آیا وضعیت اقتصادی در داخل رفتار سیاسی  این نظریه مازادهای سرمایه را تبیین می 

چنین باید قدرت متقاعدکنندگی این نظریه را  هم   دارد .  ، بستگی یابد ، تغییر می  کند در خارج را تعیین می 

 نیز مطرح کرد. 

د و هم  نداری باش لیستی باید هم سرمایهای، اکثر کشورهای امپر اقتصادی امپریالیسم معتبر باشد  ۀاگر نظری 

به نحو   د تواننهایی که می دولت  ۀ همه یا در عمل هم به بعد  1870سالاز حدود  داشته باشند. تولید مازاد
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  ی های، هرچند اندک در فعالیت امپریالیستی درگیر شدند.  البته دولت  دارانه نامیده بشوند معقولی سرمایه 

    داری نبودند.که سرمایه  ،  امپریالیستی نیز بودند 

های پیش از  ال که علت امپریالیسم در دوره ؤاین س  حل کند.   د توانو لنین بعضی مسائل را نمی هابسن ۀ نظری

کنند.  در هر صورت پس از جنگ اول جهانی  های قدیمی امپریالیسم دیگر عمل نمیآن چه بود و چرا آن علت

داری و به تبع آن امپریالیسم و  خود را به خوبی بیازمایند.  سرمایه  ۀ لنین و پیروانش توانستند که نظری 

   تبیینی ارائه داد که درست برعکس تبیین لنین بود.   «  تر یپجوزف شوم »   ن دورهدر ای  گری آمدند.نظامی 

ها  ها را علت ماجراجویی امپریالیستی دولتلیستی دولت یمرکانت  ، عوامل قدرت و عناصر پیشا  ها، یادمان   او بقایا

 دانست.می 

چنین آلمان و ژاپن به این خاطر که  اهد داشت.  همو خترین امپریالیسم در دنیا را  کرد که آمریکا کم او فکر می 

   ، در معرض امپریالیسم هستند.   ها به طور کامل سرکوب نشده استعناصر فئودالی آن 

ها کنند.  که به سه مورد از آن پردازان نواستعماری معتقدند که امپریالیسم جدید دیگری را شناسایی مینظریه 

 .اشاره خواهد شد 

 

 ه های خود تأیید کنندهنظری الف :

شوند و فاقد  ها طراحی می هایی که به دنبال واقعیتهای تبعی را برای توصیف نظریه الکاتوش عبارت نظریه 

نواع معینی  اکه چرا  کند ای تبیین می برد.  مثال: نظریه ، به کار می  های دیگر هستند بینی واقعیت قدرت پیش 

، حتی    نخورده بماند ای دستاگر بخواهیم که نظریه به نحو قابل مالحظه   حال    ند.ریالیست هستپها اماز دولت 

هایی که در آن فعالیت درگیر هستند به مرور زمان به نحو قابل  اگر آن فعالیتی که تبیین شده است و آن 

ادن  برای پوشش د، بازتعریف واژگان قدیم  دف باید دو کار کرد: نخستهبرای این   ای تغییر کند. مالحظه 

   جدید و دوم بازنگری در نظریه قدیم به منظور پوشش دادن عناصر جدید.فعالیت 

حمایتی نظامی   ۀ یکا در خارج نیازمند نوعی پشتوانهای اقتصاد آمرمکتب نواستعماری اذعان دارد که فعالیت 

  است.

ثروتمند بر  های  برتر ملت   اند.  بنابراین توانمندی اقتصادیهای امپریالیستی به سبک قدیم رنگ باخته سیاست

  لنین باید آن را امپریالیسم نامید. ۀثیرهایی دارد و برای نجات نظری أهایی که فقیرند تملت
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   ساختار بدون در نظر گرفتن رفتار یا محو عملکردب : 

را برمال کرد.     ، بیهوده بودن آن   نواستعماری به پایان منطقی خود   ۀ با سوق دادن نظری  «    گ  تونیوهان گال»     

تر هماهنگ  فقیر و کم  هایتر با دولتتر و هماهنگ های غنیمیان دولت  ۀ رابط گمپریالیسم در تعریف گالتون ا

گرایانه است.  وی میزان هماهنگی را با یک ویژگی ساختاری  تقلیل حدودی  او ساختاری و تا ۀنظری  است.

 کند.توزیع توانمندی ترکیب می  المللی یعنیبین

ثیرگذار کارکردها در آن به اجرا در  أو ت ساز عنوان یک رفتار مشروط  ساختار در صورتی سودمند است که به 

تعریف ساختار    ۀ، این شیو  المللی آن تعریف کنیم های بینویژگی المللی را برحسب  ، اما اگر ساختار بین  بیایند 

لذا در تعریف    کند.می   شیم تبیین کنیم شناساییکویندهایی را که ما می آهای دارای بریصه المللی آن خص بین

هایش و جدا از اعمالی که مرتکب شده  شود.  یک کشور به خاطر خصیصه می  التونگ رفتار و کارکرد محو گ

های زندگی،  کند که شکاف رو به گسترش در وضعیت تصریح می   گ شود.  گالتونپریالیست شناخته میام  ،  است

   شود.، تبیین نمی  که چرا باید چنین باشد فقراست.  اما این همانا استثمارگری اغنیا از 

  ۀ سد  ۀ ای کثیر در رنج هستند.  تا میانای قلیل رفاه دارند و عده دهد که چرا عدهگالتونگ نشان می  ۀ نظری

   کرد. در یک سطح معیشتی زندگی می  نوزدهم هرکسی در هرجایی از دنیا تقریباً

مانده  وضعیت عقب ها برای همیشه در  ، غیرغربی   داری نبودپویای سرمایه   رهایکشو  ۀ به باور مارکس اگر مداخل

، در مقابل    آوردماندند.  نباید فراموش کرد که هرگونه سودی که کشور امپریالیست به دست می خود باقی می 

و چه غیر    یافته چه امپریالیستسایر کشورهای توسعه   وضعیت  اقتصاد خود آن کشور اندک است.  عالوه بر این

 نیافته بهتر است. شورهای توسعه گذاری از ک، از جهت صدور کاال و نیز سرمایه  آن

 

     ج : تبیین بیش از حد و مسألۀ تغییر

ها مارکسیست  لنین به این منجر شد که هر نابرابری امپریالیسم نامیده شد. ۀتالش برای نجات نظری 

تجارت آزاد  ناپذیر یک اقتصاد مبتنی بر  یرگی بر رکود اجتناببه عنوان یک ابزار چ گذاری خارجی راسرمایه

   کردند.قلمداد می 

 

گذاری جدید کشورهای  حجم سرمایه  جۀتری را در نتی خارجی بازدهی بیش  گذریاما وقتی جذب سرمایه 

ار عمل  توان گفت که اصل فش، دیگر نمی  کند داری می داری در خارج از مرزها عاید کشورهای سرمایه سرمایه

مور  اهای هنگفت در د؟ با صرف هزینه نکنداری از رکود جلوگیری می سرمایه های کند.  پس چگونه دولتمی 

 اند.نتیجه ها بی شود و البته این هزینه های مازاد در آن جذب می سرمایه  ،  دفاعی
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 امپریالیسم تجارت آزاد نوزدهم:ۀ سد  ۀ امپریالیسم در میان

گسترش تجارت در خارج است.  تحلیل نواستعماری    مبتنی برامپریالیسم آمریکایی    بیست:  ۀامپریالیسم در سد 

پایان   گس است.  گالتونأیان فقیر و غنی است و لذا موجب یشکاف م ۀکنند ین است که نظام کنونی تقویتا

 داند.امپریالیسم را از طریق اتحاد فقرا برای قوی شدن می 

 

 د : نتیجه گیری

  ی المللاین ادعای گسترده را در خود دارند که دالیل سیاسی و بین  ،  بررسی شد  ه در این فصل هایی ک نظریه 

ها ها وجود ندارد.  دالیل جنگ و دالیل امپریالیسم از درون دولت ای برای تخاصم میان دولت کنندهقانع 

نیز نداشته باشیم.  نقطه   نگ ج ، ها از بین برود داشته باشیم که اگر علت توانیم اعتقادما نمی   خیزد.برمی 

گرای دیگری نتواند موفق  تقلیل   ۀ، به این معنا نیست که نظری  گرا گفته شد هایی که برای نظریات تقلیل ضعف

 بشود.
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 فصل سوم : رویکردها و نظریه های نظام محور

 

 : والرشتاین الف

او    ها دارد. داری بر روی آن د جهانی سرمایه ثیراتی که اقتصاأملل بر حسب تالهای سیاست بینتبیین عرصه 

ملی    ۀ ارند.  نظام اقتصاد جهانی بر عرصبا یکدیگر تعامل د یالمللهای ملی و بین که نظام   کند باقاطعیت رد می 

   ثیر دارد.أالملل تو سیاست بین 

 

 : رویکرد نظام ها چیست ؟ب

روش علم فیزیک   عمدتاً لی مقایسه کرد.  رویکرد تحلیلی یلتحباید آن را باید رویکرد برای فهم این رویکرد 

های جداگانه و  کالسیک است و اغلب موارد در اقتصاد به کار رفته است.  در این روش موجودیت به بخش

را   ءمیان هر جفت از اجزا ۀ رابط  ،  شدههای کنترل آزمایش   یابد.ها تقلیل می های میان آنپیوندها و خصلت 

روابط میان جفت متغیرها باید   ۀ شوند.  برای محاسبا هم تلفیق می برای بازسازی ب ند.  در نهایتکتعیین می 

تر است.  روش  زا را مساوی فرض کرد.  روش تحلیلی به نسبت ساده چیزهای دیگر و عوامل نفوذی اختالل 

ه قابل نادیده گرفتن  قدر ضعیف است کها آنهای سطح نظام ل خورد که معلوتحلیلی تنها زمانی به درد می

  است.

آورند نوعی مشابهت  ر می اب رسد برآیندها را به ه به نظر میاگر به رغم رخ دادن تغییرات در کارگزارهایی ک

ناکام خواهند  شود گمان ببریم که رویکردهای تحلیلی ، این وضعیت باعث می  فرما باشد میان برآیندها حکم 

    ها دخالت دارند.های سطح نظام رسد که نیرو می   نظر الملل به در سیاست بین  بود.

   کننده است.ها متمایز از سطح واحدهای تعامل یک رویکرد به حق نظام محور باید نشان بدهد که سطح نظام

 

 ها:های نادرست از نظریه نظام برداشت

   نظریه برای آن است که شرایط تعادل تعریف بشود، فقط.کنند این برخی فکر می 

ثیر  أ که چگونه نظام بر عوامل زیرین ت کنند این نظریه در پی این است که نشان دهد دیگر فکر می  خیبر

 گذارد و علیت فقط از باال به پایین است. می 
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 اما در واقع به صورت نمودار زیر است: 

 د:کنسیاسی را با چهار عنصر زیر و نمودار زیر ترسیم می -  المللیبین ریچارد روزکرانس نظام 

 

 هادارد: دولت ساز یا درون منبع آشوب   الف :

 

 ملل  ۀ روپا و جامعکننده: مانند کنسرت اُتنظیم  ب :

 

 های فیزیکی ای از عوامل محیطی که موارد یک و دو را به صورت :مانند مجموعه محدودیتره تگس ج : 

 

 کنند برآیندها ترجمه می  : د
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 ج : استنلی هافمن 

سفانه  أمت  کند.ی سیاست جهانی تعریف می اوابط میان واحدهای پایه را به عنوان الگوی رالمللی او نظام بین 

   بازد.، به قدری مبهم است که کل معنای آن رنگ می  در نظر گرفته شده است ساختاری که برای آن 

نظام به    ها موجودیتی انتزاعی هستند.  اماالملل در نظر هافمن یک موضوع تحلیلی است.  نظام بین نظام 

و متعیرهای کلیدی وجود   در مورد روابط ز یافتنی یالم این برداشت است که الگوهای تمعنوان یک فرض مس

  ها را از یکدیگر متمایز کرد. توان آن رداشت خودسرانه می برهیز از نگرش تصنعی و به دور از پبا ه دارند ک

حال هافمن دیدگاه  المللی فرضی است.  با اینهای بینهای داخلی وجود واقعی دارند ولی وجود نظام نظام

  کنندگان نایی که مشارکتیا منفک از مع های متضاد نه علمی را که تبیین ستاید که هرگوون را می رریموند آ

ه  داند ک نتسکیو می م  هافمن خود را مرید   کند.، رد می  های رفتار قائل است کنند برای شکلدر رفتار درک می

  مراجعه به این آراء برای دانستن علل   ی است و حاوی رویکردی استقرایی است.ریختا شناسیک جامعه 

 شکست هافمن مهم است.

هستند و کدام    مکرد عادی اجزای نظالت نمایانگر عمرویکرد نظام محور ما باید بگوییم که کدام تغییرادر یک  

تواند میان آن انواع مختلف می  دسرانهوخ هافمن  تغییرات نشانگر تغییر از یک نظام به نظام دیگر هستند.

ناصر موجود در سطح واحدها را با عناصر  عزیرا وی در تعریف خود از ساختار ها تمایز قائل شود نظام 

 کند.  راه حل هافمن برای این جداسازی چیست؟ها تلفیق میموجود در سطح نظام 

کند.  هر تغییر مهمی یک تغییر نظام  معلوم می ییرات مهم غی تهای تاریخ او معتقد است که از طریق مقایسه

  است.

کند.   تعریف می   ء های آن اجزاویژگی   ب و تا حدودی برحس  ءهافمن ساختار را تا حدودی بر حسب چینش اجزا

  شوند.گراها می ای است که به تدریج شبیه به تقلیلگونه رویکرد هافمن به 

ها عناصر فناوری تسلیحاتی تحت کنترل دولت  « المللوق بین و حق لمللیاهای بیننظام »  درکتاب مثالً

گردد.   ی می تبدیل به عنصری ساختارهمین موضوع «   مصائب گالیور »  آیند اما در اختاری به حساب نمی س 

    شود.هر معلولی یک علت ساختاری جعل می در این چارچوب برای 

مهمی بر هدایت سیاست خارجی   ثیر أشود تبیش فرض می   و   کم   ی از اقالمی کهدر تعریف هافمن ساختار انبوه

کند.   برهمی ارائه می  و ی درهمها، وی علت  یند انجام چنین کاریآهای ملی دارد.  در فردهای تعامل ینآو بر

المللی را توصیف کند یا تا حدودی برداشت خود  های بیندهد که تنها نظامروش هافمن به وی تنها اجازه می 
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ها رخ  ها درون آن دهد تبیین کند چه اتفاقی برای نظاممی  روش هافمن به وی امکان  ها بیان کند.از آن را 

رو و  های میانه برای مثال وی میان نظام  کند.ادعا دارد که چنین کاری را نیز می دهد.  البته وی خود نمی

 شود. های انقالبی تمایز قائل مینظام

گیرند متجانس  هایی که به کار می هداف دولت و روش ااند و  زیع قدرت چند قطبی تو  رو از حیثهای میانه نظام

بنابراین از   و اهداف و روش متجانسی ندارند. اند رت دوقطبیی از حیث توزیع قد های انقالب، اما نظام است

گوید که  می ما  کند و نه بهین می ییک مفهوم سطح نظام نه چیزی را تبعنوان  دیدگاه هافمن ساختار به

  مشکل هافمن این   های قابل تعریف خاصی جای بگیرند.المللی در درون طیف های بین احتمال دارد برآیند 

   گذارند.ثیر می أها تها و رفتارها دولتبر آرمان است که وی معتقد است ساختارهای دوقطبی و چندقطبی را 

رسد ، اما وی در عمل به نظر می  مدنظر قرار داد  که نفوذهای برخاسته از نظام را باید  از نظر هافمن هرچند 

یحاتی به آسانی بر این نفوذهای برخاسته از  ثیرات فناوری تسلأهای حکمرانان، ولی تطلبییم جاه که اگر نگوی

  آیند.نظام فائق می 

ها  لب آن تار را که اغخد است هر نوع از عناصر پرشمار سانظام مورد نظر وی به قدری مجهز است که وی آزا

مرید هافمن   کند.ها هستند گزینش کند و بگوید که آن عنصر علت مورد نظر را بیان می سطح زیرنظام در 

که این نظام  گوید که بیش از آن های درون بیرون توجه دارند.  آرون می آرون است: هر دو رویکرد به تبیین 

   کنند.تعیین می  ی هستند که نظام را کنشگران اصل ، این کند باشد که کنشگران اصلی را تعیین می 

  هاست.دیدگاه از سطح نظام  ،  منظور   المللی بوده است.هافمن خواستار یک انقالب کوپرنیکی در سیاست بین 

مردان متناظر باشد.  البته هافمن  پردازان است باید با اهداف دولت که مورد نظر نظریه  هاییبه نظر او مقوله 

 وفق نشده است.خود در این انقالب م

ناتوانی در  حال ، اما با این دهد ها را شکل می ای از عناصر است که رفتار دولت ساختار هافمنی یک انبوهه  

هر چیزی در درون ساختار به کار بردن چارچوب مورد نظر هافمن   جای دادن تقریباً ۀ مقاومت در برابر وسوس 

    ازد.س الملل ناممکن می یاست بین به عنوان مبنای یک نظریه س  ظام را  برای یک ن

تمردان یافت  ولها و در سطح دهای مهم در سطح دولت تبیین  «  روزکرانس »   از نظر هافمن و به ویژه از نظر

  مولد نیست.  شود و اصالًورده تبدیل می آ فره  ها به کل ب ساس سطح نظام ا، بر این  شوند می 

این مفروض هستند که ساختار یک   ۀدهند بازتاب های واقعی او دل ، م نظام اقدام ۀنظری  مورتون ای کاپالن:

   نظام پیچیده تمایل دارد عمکرد خاص خود را تعیین کند.

ها  خاص نظام   ۀراد ا، اعطا کردن    ها، کاپالن را به این دالیل که: نادیده گرفتن تنوع دولت   از سوی دیگر هافمن

، باور داشتن به این که   کنند محول می نقش را به کنشگران  ها، پذیرش این مفروض که نظام  هابه نظام 

    کند.، سرزنش می  کنند ساختارها نیازها را مقرر می 



 

16 

 

، اما یک پرسش تئوریک مهم    های ملی و نیروهای داخلی قلم نمیزند تنوع   ۀکاپالن در کتابش هرچند که دربار

در سطوح متفاوت نظام عمل  در اجزای مختلف و  کند و آن این است که: چگونه نیروهای علی را که  مطرح می 

  دولت   ۀ اش رفتار بهینادعا کرد که نظریه دهند؟ او  کنند و به هم ربط مییابی و وزن می ، مکان   کنند تعریفمی 

 بینی است.، قابل پیش  دهندعینی تجویز میکند؛ رفتاری که دولتمردان عقالیی انجام می ت شرایط حرا ت

  ۀ کند: موازنشش نظام را بررسی می  ، فراهم بسازد.  او کندچه را که ادعا می تواند آن یمنالبته عملکرد او 

او پنج متغیر   شمول و سلسله مراتبی.، جهان  اه ، وتوی واحد ، دو قطبی متصلب  فقدرت، دو قطبی منعط

ندی بمقوله  متغیرهای،  ، قواعد دگرگونی کند: قواعد جوهری نظامنیز برای توصیف هر نظام تعریف می

که او نسبت اهمیت میان این متغیرها را نشان    جاییاز آن   ، متغیرهای توانمندی و متغیرهای اطالعاتی.  کنشگر

   ویژگی اصلی را دارد: قدرت او هر پنج ۀنظام موازن   او یک نظریه نیست. های ، پس نظام  دهدنمی

   کره کردن به جای جنگیدن.مذالی توانمندی ها واقدام کردن در جهت افزایش دادن  الف :

 توانمندیها  جنگیدن به جای از دست دادن فرصت افزایش دادن  :ب  

 جوهری متوقف سازی جنگیدن به جای از بین بردن یک کنشگر ملی ج :

جایگاه سلطه را در رابطه    ،   کنشگری که تمایل دارد   اقدام کردن در جهت مخالفت کردن با هر ائتالف یا هر     د : 

   نظام بر عهده گیرد. ۀ بقیبا 

   صحه می گذارند. فوق ملی  ۀکنشگرانی که بر اصول سازمان دهند اقدام کردن در جهت مهار کردن   ز :  

، وابسته و در حالت تعادل با یکدیگرند   هم    ، به   جوهری  ،اند توصیفی و تجویزی   قواعدی که کاپالن طرح کرده:

ر  کنشگران تنها د  ن به مانند هافمن گویی بر این باور است که ناسازگار و متناقض با یکدیگر هستند. کاپال

 معین به بار خواهند آورد که به انجام چنین کاری برانگیخته بشوند.  ۀ صورتی یک نتیج

 

ها این است که  کند و یکی از مبانی نظام ها پیروی می عمومی نظام  ۀنظری ر حالی است که کاپالن که از این د

کاپالن     کند.تعدیل می   ها به بار خواهد آوردور آن معلولی را که یک علت در غیاب آنهای نظام مح محدودیت 

مجال  کند.  کاپالن نتواسته است که مفاهیمی را که به وی مطرح نمی  ها و پیامدهاهیچ دلیلی برای محرک 

 ها جور در بیاید.ام ای مهار کند که با چارچوب دقیق رویکرد نظگونه های سرکش سیاست را بهدهند تا داده می 

    

 



 

17 

 

 نقد کاپالن: 

ای از متغیرهای به هم مرتبط و متمایز با محیط خود تعریف  از همان ابتدا نظام اقدام را به عنوان مجموعه  او 

   محیط روشن نیست. کند.  مرز این  الملل را با محیط آن خلط می بین او نظام  کند . می

در   ها دارد؟نسبتی با رویکرد نظام ین نکته چه در حالی که پذیرش ا نویسد ها می زیرنظام  ۀگاهی او از سلط 

ها به نقض  الملل در رفتار کنشگران به ویژه در روی آوردن آن های بین تغییر در نظام  واقع از نظر وی منبع 

هستند  ها خود محیط  آفرینی بیرون هستند.  پس دولت ها خود از منابع اختالل قواعد جوهری قرار دارد.  دولت

 ماند.الملل و محیطش ناکام می م بینو لذا او در مرز میان نظا

ای از متغیرها را به مجموعه  است که انبوهه  که به این پرسش پاسخ بدهد که چه چیزیکاپالن به جای این 

کل  جایی که او از حل تعریف ساختار یا ش کند.  از آن کید می أ بر اهمیت این پرسش ت ، صرفاً کند تبدیل می 

دهد یعنی مزیت به  ها وعده می های مهمی که رویکرد نظام تواند یکی از مزیت نمی، لذا او  آن بازمانده است

   ب کند.های مشابه در قلمروهای متفاوت را کسکار بستن نظریه 

وصف   بهم ها به قدری محال اگر خود نظام ، با این ها ندارداو هیچ ارتباطی با دولت  ۀ کند که نظریاو اعالم می 

ها از قواعد او  گاه پاسخ به این پرسش که دولت ، آن ها ارائه نکند رفتار دولت رۀنی دربا بشود که تبیین چندا

ها مثل چه چیزی هستند.  در مجموع کاپالن  بستگی به این دارد که دولت  به شدت ؟  کنند یا خیر پیروی می 

 به طور خالصه در رویکرد او سه مشکل وجود دارد:   ها را ترویج کرده است و هم مبهم.هم رویکرد نظام 

وضعیت تاریخی جدال میان پنج قدرت بزرگ یا در    کاپالن نظام اصلی مورد نظر خود، موازنه قدرت، را با  الف :

موازنه قدرت تداوم می   ۀ سوءبرداشت های مکرر در مورد نظریاین حدود هم ذات پنداشته است.  کاپالن به 

نظریه ای در مورد برآیند رفتار واحدها در    قدرت صرفاً   ۀ را که در سیاست بین الملل موازن  بخشد و این دریافت

  است سخت تر از همیشه می سازد. (anarchy) شرایط آنارشی

نظام را خارج از تعریف ساختار  و تعامل های واحدهای   (attrinutes) باید دقت به خرج دهیم و خصیصه ها  ب :

اما    نظامی را نمی توان ارائه داد. -، آنگاه هیچ تبیین سطح  ما این کار را انجام ندهیمآن نگه داریم.  اگر 

یک جایی در ساختار را آشکارا از خصیصه ها مضایقه می کند و سپس آنها را   کاپالن در ابتدا در نظر گرفتن

در سطح نظامها  هراًبط ظا، روا قدرت او ۀاقی وارد می کند.  در نظام موازن اچاز طریق قواعد خود به صورت ق

   .مدنظر قرار نمی گیرند 

از یکدیگر تمایز داده می   (relational characteristics) اگر نظامها خود تاحدودی براساس مختصات رابطه ای 

 )، و ماندگاری ، اهمیت (formation) شکل بندی ، ما به ندرت می توانیم بخشی از ارائه تبیین در مورد  شوند 

durability) .بلوکها یا اتحادها را از بررسی نوع نظامی که حکم فرماست برکشیم   
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کاپالن، در نظام موازنه قدرت خود، از آن منطق پیروی می کند؛ اما وی در نظام های دوقطبی متصلب و  

  منعطف خود از آن منطق پیروی نمی کند.

ظام و واحدهای متعامل آن تأثیر متقابلی بر  تنها در صورتی رویکرد نظامها ضرورت می یابد که ساختار ن :  ج

  سیاسی یک نظام باز است.  در یک نظام باز،  -ند.  براساس دیدگاه کاپالن، نظام بین المللی یکدیگر بگذار

متغیرها و به رغم از بین رفتن برخی از آنها  یندها را جدای از تغییرات در  آساختار نظام چه بسا ممکن است بر

   دیگر از آنها تعیین کند.  و سربر آوردن برخی

 

 د : نتیجه گیری از فصل 

در دو مقوله قرار می   ،  پیروی می کنند دانش پژوهان سیاست بین الملل ، که مدعی اند از رویکرد نظام ها 

  ز برای زبان رو به« را به عنوان واژگان مد رو ساختار « و »  نظام اصطالحاتی از قبیل » گیرند.  برخی صرفاً

اگر این اصطالحها حذف می شدند تحلیل های آنها در مورد    مطالعاتی به کار می برند. ۀتکامل این حوز

ها هیچ تفاوتی نمی کرد.  گروه دوم اگرچه به این مفهوم وفادارتر  رویدادهای بین المللی و در مورد روابط دولت

 differentiatedی و اجزایی تمایزیافته )هستند اما یک نظام سازمان تمام عیاری است که چینشی سلسله مراتب

parts که کارویژه های مشخص شده ای را انجام میدهند.  -( دارد  

زیرا موضوع فراروی ما آن   ،   ( بوده استmisfortuneنظام ها یک بدبیاری ) تالش برای پیروی از مدل عمومی 

بین الملل فاقد نظم مفصل بندی شده  است سی  قدر با این مدل تناسب ندارد که بتواند آن را سودمند سازد.

(articulated orderو چینش سلسله مراتبی است که بتواند بهره گیری از رویکرد عمومی نظامها را من )  اسب

  سازد.
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  فصل چهارم : نظریه های تقلیل گرا و نظام محور

هایشان را چینش  که چگونه داده حسب این  ، بلکه بر  که با چه چیزی سروکار دارند ها نه بر حسب این نظریه 

المللی را از طریق عناصر و  بین گرا برآیندهای های تقلیلمحور هستند.  نظریه گرا یا نظام ، تقلیل  د نکنمی 

سبب    ء.  هر شکلی از نگاه به اجزاکنند ند تبیین می ر هایی از عناصری که در سطوح ملی یا فروملی قرار داهآمیز 

توانند از این باور بگریزند  رت نداشته باشد.  افراد اندکی وجود دارند که بتری ضرور تالش بیش گردد که دیگ می 

این برآیندها را   ، بلکه  نهد ثیر نمی أالمللی سیاسی تبر برآیندهای بین  صرفاً  ؟  مثل چه هستند ها دولت  که 

گیری  انی که جهتند خواه آنی سنتی داررعلوم سیاسی خواه آنانی که جهت گیدانشمندان کند. تعیین می 

 بخشند.ها به اجزای متعاملشان شیئیت می ل دادن آن های خود را با تقلی، نظام  مدرن دارند 

 

 گرایان:سنت

ور و تکثر مراکز  زق توسل به حیروی پلیسی و ن ، فقدان ی المللگذاری میان سیاست داخلی و بین زتمای

  الملل.آنارشیک بین ت سرش  ل است.الملت بین های سیاس ی از ویژگ گیری   خودگردان تصمیم 

به سطح واحدهای متعمل هم   را  محورهای نظام گرایان عالقه دارند که علتها نیز مانند سنتمدرنیست البته 

توانست زدایی می ، برخی از خود پرسیدند که تنش   زدایی مطرح شد که بحث تنش   1973تنزل بدهند.  در سال  

  مت کنند برهد و آن را از سر بگذراند؟تر حکوکه اندکی لیبرالی هبران سیاسی روسیه برای آن از فشار آمریکا بر ر

  مور داخلی کشور دیگر نیست ا سیاست داخلی روسیه مداخله در  ۀدعا کرد که نگرانی آمریکا از عرصمورگنتا ا

  قدرت با ثبات است مبتنی   ۀموازن   ۀایپاست که صلح باثبات که بر    راذعان به این ام  ۀدهند س بازتابک، بلکه بالع

ها است.   های ذینفع به اصول اخالقی معین یکی از آن بر چارچوب اخالقی مشترکی است که تعهد تمامی ملت 

آید و به تاریخ توجه دارد.  استدالالت کاپالن در فصل قبل شبیه به مورگنتا  گرا به شمار می مورگنتا یک سنت 

 است.

حال: چه بسا  ها انقالبی هستند.  ولی با این دانست که برخی دولت جنگ را این می ت گرا نیز علکسینجر سنت

وقات  انداشته باشند و چه بسا که برخی  جنگ قصد  المللیقواعد بین  ابت ژیم انقالبی که به خاطر فشار ثر

 المللی بی ثبات باشد ولی نظام کشور انقالبی آرام باشد.های بیننظم 

مین امنیت هر  أ، زیرا که ت گرددهای باثبات حاصل می نیم فکر کنیم که جهان امن از دولت توانقد: ما نمی 

 دولتی تهدیدی برای دولت دیگر است.

 ها: رفتارگرا هستند. ها و هم سنتی هم مدرنیست 
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پذیر نیست.  اگر اهداف و سیاست ها امکان درون دولت  ۀنگریستن به عرص  انی از طریق صرفاً ت جهفهم سیاس 

شویم به سطح  گزیر می اگاه ما ن، آن  د تبدیل گردند انگیزنای را برمی ها به موضوعاتی که نگرانی عمدهولت د

های ساده استخراج  توانیم هیچ تعمیل معتبری را از دل توصیفمنطقی ما نمی  از لحاظ  توصیفی بازگردیم.

    کنیم.

یم که هیچ علل مهمی بین  باید اعتقاد داشته باش  ها، کسینجر و مانند آن ا برای باور داشتن به آرای مورگنت

 کنند. ند از سوی دیگر مداخله نمیرآوها به بار می ها و نتایجی که دولت اهداف و اقدامات دولت 

 چرا در تاریخ به کرات نتایج با نیت کنشگران جور نیست؟ 

ه جمعی در میان کنشگران  شوند در بستری دستهای تک تک کنشگران یافت نمیکه در سرشت   هاییزیرا علت

     کنند.عمل  می 

الملل را توضیح بدهد باید این پرسش را نیز توضیح  تواند تغییرات در سیاست بینکسی که ادعا دارد که می 

    توان تبیین کرد. ها را نیز می که چگونه تداوم  بدهد 

   دهی را شاهد هستیم؟این همه میل به تقلیلچرا ما 

شود است.  چنین تصور می صد پژوهشگر نیست بلکه گاهی سهوی دهی همیشه از قلیل پاسخ این است که تق

توان هم در سطح واحدها  چه را که می آورد تمامی آن واحدهای متعامل ته و توی موضوع را در می   ۀکه مطالع 

 بیند.، می  و هم در سطح نظام لحاظ کرد

شنای  آهای نام الملل از طریق تبعیت از فرمول یاست بین هایی را که برای تبیین س ها و تکرارها تالش تداوم  

کنند هان کشف می وپژهای متعدد جنگ را که دانش علتکشاند.  گیرند به شکست می درون بیرون انجام می 

ها  ها در آن هایی هستند که علت ل از قبیل شکل دولت یا نظام اقتصادی و. . .  همگی شمار معدودی از مثا

  ها با هرنوع نهادی جنگ به راه بیندازند.توانیم تصور کنیم که دولت را ما می زی،  اند یافت شده

شود تغییرات سطح واحد را تغییرات ساختاری بنامیم با  های سهوی را که باعث می دهی توانیم تقلیل آیا می 

 یک تغییر واژه ترمیم کنیم؟ 

المللی به رغم  یندهای بین آرا که مشابهت برگردد.  زینجر می های سطح پایین به شکست مخیر.  تبیین  قطعاً

 ، وجود دارند.   آورند ها را به بار می های کارگزارانی که به ظاهر این خصیصه های گسترده در خصیصه دگردیسی 
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، اما در   ساخت را دوست دارند های خوش نظریه ، و  گردند ها میدانشمندان علوم طبیعی به دنبال سادگی 

تر هستند.  ما باید بر  تر و بیش ی متغیرهای بیش تر شده است و مدعلعات پیچیده الملل مطاسیاست بین

    برنده تمرکز کنیم. های پیشترین نیروی های محوری و برگزیدن قوی گرایش

هایی شده گزاره بندیرچوب المللی از طریق بیان کردن چابین  ۀساختن نظری  ۀرویکرد رفتاری مسلط در زمین

هایی که  در سطح واحدپدیده را  هارود.  اما این گزاره ا پیش می ههای دولت و تعاملها تراتژی رفتار، اس  ۀدربار

    دهد.، توضیح نمی  شوند ها مشاهده می در سطح نظام 

که  گیرند؛ گفتن ایننظر در درون حدود معینی جای مییندهای مورد آبر ۀکه گستراین  تبیین کردن یعنی

که چرا رویدادها از جمله رویدادهایی که هیچ یک از کنشگران  و گفتن این  شوند؛ی الگوهای رفتار تکرار م چرا

 کنند.، خود را تکرار می  پسندند ممکن است نپسندند یا شمار اندکی از آنان می 

های چه ما در غیاب محدودیت تواند نشان بدهد که چرا تغییرات در سطح واحد کمتر از آن ها می نظام   ۀ یک نظری 

   یندها را به بار خواهند آورد. آتغییر بر،   حور انتظار خواهیم داشت نظام م

گوید  می ها عام هستند در علوم اجتماعی.  تداوم در یک نظریه به ما ای است.  تبیین ایجاز ویژگی هر نظریه 

    گردد و نه تغییر.که چه چیزی را انتظار داشته باشیم و چه چیزی را نه.  تکرار تبیین می 

شود که رویکردهای ساختاری سرخورده کننده هستند.  این امر به دو دلیل است.  گفته  وقات گفته می اگاهی  

کنند  ساختارها حتی وقتی تغییر نمی    توخالی است.  شود که ساختار تا حدی زیادی مفهومی ایستا و تقریباًمی 

ها  رات ساختاری آسان است زیرا وقتی آن یثأختار بادوام باشد نادیده گرفتن تنیز پویا هستند و نه ایستا.  اگر سا

 شوند یک چیز هستند.تکرار می 
شان ثیرات علی أند که ت تارهای سیاسی را تعریف ک د که ساخشوالملل تنها در صورتی موفق می بین   ۀ یک نظری 

    یابند.، نوسان می  کنند ها وقتی که ساختارها تغییر می د که چگونه آن را شناسایی کند و نشان ده

ن است که  ال مهم دیگر آؤدهد.  س های مهمی نیز روی می طاع زندگی درون یک نظام سراسر تکرار نیست.  انق 

الملل داشته باشیم که هم در آن نیروهای سطح واحد نقش داشته باشند و هم  بین  ۀ توانیم یک نظریچطور می 

  ۀ نظری بازار یک ۀنظری  ن پاسخ داد.تواازارها می ب ۀ اقتصادی دربار ۀ ظام؟ شبیه به یک نظرینیروهای سطح ن

کارهای معینی  گیرند تا  ها تحت فشار نیروهای بازار قرار می دهد که چگونه شرکت ساختاری است که نشان می 

ها ، در هر شرکتی فرق دارد و دگرگونی  کارها را انجام بدهند ها آن که چقدر این شرکت این   را انجام بدهند.

 ها فرق دارند.یابی درون آن ماننیز بسته به مدیریت و ساز
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نیروی محدودساز و  یابی یک قلمرو به عنوان یک د که چگونه سازماننکنها نیز تبیین می های نظام نظریه 

رفتار مورد   ۀ اردربها چیزهایی گونه نظریه این  کند.بخش بر واحدهای متعامل درون خودش عمل می مجال

ان بلکه با ارجاع به جایگاه  ش های درونی ها را نه با ارجاع به کیفیت ما دولت گویند.  پس  انتظار واحدها به ما می 

    سنجیم.واحدها درنظام می 

مهمل است.  خودبه خود یک   «   زی مالیک کشور مانند »   الملل با استفاده از سیاسی بین ۀ نظریساختن یک 

   های بزرگ باشد.الملل باید معطوف به قدرت سیاسی بین  ۀ نظری

 

 ساختار: 

گیرد.  این  ای شده است که همه چیز را در بر می پر اقبال علم اجتماعی است.  اما معنای آن به گونه  ۀ یک واژ

یندها آنوعی هماهنگی بر  کننده را که عمالًواژه ممکن است یک ابزار ترمیم دو معنای مهم دارد: اول این دانش

ای از  د.  ساختار در معنای دوم مجموعه آورند مشخص سازر می دادهایی که دارند به بارا به رغم تنوع درون 

توان آن  ، اما نمی   کند ساختاری به عنوان یک گزینشگر عمل می   چنین    .کند شرایط محدودساز را مشخص می 

را به مانند مالیات بر درآمد در حین کار دید و مشاهده کرد.  بازارهای اقتصادی که بر اساس آزادی فعالیت  

ها کارگزار نیستند.   المللی سیاسی به مثابه گزینشگرها هستند ولی آنساختار بین  گیرند و نیز شکل می   اقتصادی 

 کنند.ها به عنوان یک کل عمل نمی کنند؛ نظام ها عمل  می کارگزارها و کارگزاری 

 پذیرد. ثیر می أما اقدامات کاگزارها از ساختار تا  

 ها.از طریق رقابت میان آن  و پذیری کنشگران یند: از طریق جامعه آها به دو شیوه به وجود می معلول  

یندهای یکسانی  آ، بر ها نیز تغییر میکند ساختارهای متفاوت چه بسا ممکن است حتی وقتی واحدها و تعامل 

های یکسانی را پدید های متفاوت چه بسا معلول علت مثل وضعیت رقابت کامل در بازار.    را پدید آورند. 

، برای تشخیص علت از معلول باید بدانیم   ی آورند ها متفاوت های یکسانی که معلول آورند و چه بسا علت می 

 .شودمی چگونه یک قلمرو سازماندهی 
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 فصل پنجم : ساختارهای سیاسی

 کنندگان تعامل ۀیعنی ساختار به عالو نظام 

   نار نهاده یا انتزاع کند.ها را ک، رفتار و مختصات آن  واحدها ساختار باید تعامل

، بافت و محیط اجتماعی را جایگزین کنیم.  در تعریف    وضعیت  ،   ما باید مفاهیم جدید نظام محور مانند محیط 

اعی و اقتصادی  ، نهادهای اجتم  نواع رهبران سیاسیا  ۀ یعنی دربار،    های خاص به کنار برودساختار باید خصلت

کنیم  ساختار را توصیف می   ما ببینیم نیست.  وقتییم.  ساختار چیزی که  ها نپرس ولوژیکی دولت ئو تعهدات اید 

حسب انتزاع  ، ما تنها بدان علت که در ابتدا ساختار را بر    زبان گفتار  ۀ دستور زبان هستیم و نه در حوز  ۀدر حوز 

 .ایمکردن بناکرده 

 تصات مادی نظام تعریف کنیم. سب احصا کردن مخحتوانیم آن را برنمی

تعریف کنیم.     ، سب چینش اجزای نظام و بر حسب اصل حاکم بر آن چینشحرا برتار خساما باید  ض و عدر   

عین قوانین   یابند کامالًساختار مجموع نهادهای سیاسی نیست.  ساختارهای سیاسی زمانی که تحول می 

، در    یابد نظم می ن  آ  ۀلی که به وسیل صحسب انخست بر    ۀدر وهلسیاسی  اساسی رسمی نیستند.  یک ساختار  

سوم بر حسب توزیع   ۀدر وهل   و  تمایز شده یکردهای واحدهای رسمارسازی کدوم بر حسب مشخص  ۀوهل

ر  ساختار هبسیار انتزاعی است، اما تعریف .  ساختار یک مفهوم شودها میان آن واحدها تعریف می توانمندی 

ها در  نهاد و کارگزاری  ،  ، واحدها مراتبی دارد  سیاست داخلی نظمی سلسله ۀکند.  عرصچیزی را انتزاعی نمی 

 یکدیگر قرار دارند. روابط استیالگری و فرمانبرداری نسبت به 

ها در مورد  شوند و تمامی ابهام بندی نمی مفصل   سلسله مراتب سیاسی کامالً   ۀسیاسی هرگز هم  ۀ در یک جامع  

   شود.روابط استیالگری و فرمانبرداری رفع نمی 

 120تار سیاسی در بریتانیا صفحه رسی ساخمثال بر  

، اما در آمریکا مردم به حکمرانی یک رئیس    مردم نگاه تیزبینی روی نخست وزیر دارند   ۀدر انگلستان عام   مثالً

رهبری معنای متفاوتی دارد.  در آمریکا یعنی فردی قوی   ۀ اند.  در این دو کشور واژگرفته  جمهور قوی خو

   شود. ین مبدل می منخست وزیر به قانون سرز  ۀراداست گیرد در بریتانیا یعنی  ه دا بمنصب ریاست جمهوری ر

الگوها    گیرد.  معموالًمی   رو قدرت را به دستفردی میانه   ای است که مطمئن بود نظام سیاسی بریتانیا به گونه 

 ،   داشته است ستمبی ۀنی که بریتانیا در سد مانند.  از لیست نخست وزیراها ماندگار باقی می در طول دهه 

 اند.  خطرناک ظاهر شده جورج و چرچیل کمی فرق داشتند و قدری غیر قابل اعتماد یا کامالً

آورد.   یند و عملکرد به بار می آنوعی مشابهت در فر  ، ساختار سیاسی  مادامی که یک ساختار ماندگاری دارد  

های ساختاری را از غیر آن  کنند.  باید علت های دیگر نیز کار می منظور از مشابهت یکدستی نیست.  زیرا علت
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های رفتار در آن  وت از طریق توجه کردن به تفا ثیرات ساختار راأ توانیم تدر درون یک کشور ما می جدا کرد.  

  ولی هرگاه بخواهیم یابند شناسایی کنیم.  نظر که به نحو متفاوتی ساختار می سیاسی مورد  ۀ های جامعبخش

های ثیرات ساختار را از طریق توجه کردن به مشابهت أر را از کشور دیگر مقایسه کنیم  باید تکه یک کشو

 .سیاسی دارای ساختار مشابه شناسایی کنیمرفتار در جوامع 

 

 الف : اصول نظم دهنده

الملل را به  توانیم سیاست بین، پس چگونه ما می  الملل فقدان نظم سازمان استرز سیاست بین ویژگی با

های بازاری آشنا  نظریه  ال باید با مفاهیم ؤبرای این س  د دارد در نظر آوریم؟ای که نوعی از نظم را در خوگونه 

    باشیم.

جویانه و  جوش در اثر اعمال منفعت نظم خود  اسمیت، موضوعات خرد، اقتصادی کالسیک)بازاری(: ۀنظری

، واحدهای اقتصادی مفهوم هستند و نه امری واقعی و عینی، اقتصاد در آن جدا از   تعامل تک تک واحدها

خودجوش   ساز سود است.  بازار نیز مفهومی است که غیرمتمرکز و بیشینه  انسان در آن   کند.جامعه کار می 

عمل پوشاندن به   عۀنه به سوی ایجاد کردن یک نظم بلکه برای جام هایشانفردگرایانه است و اهداف و تالش 

 ها بتوانند به دست آورند معطوف است.نگرانه خودشان از طریق هر ابزاری که آن منافع درون 

 

ام اقدامات  جها را به ان دارد و آن نی باز می بازار یک علت ساختاری است.  واحدها را از انجام اقدامات معی  

    کند. ی ترغیب می ر گ معین دی

، فرض   د نگیرند.  خاستگاهی فردگرایانه دارنیز مانند بازارهای اقتصادی شکل می  المللی سیاسیهای بین نظام

وان طرح  تپذیرترین فرضی است که می ای خود هستند.  ولی آیا این فرض فهم ها در پی بقد که دولتدگرمی 

   کرد؟ 

ها چه بسا ممکن  ها است.  اما باید دانست که گاهی دولت لی دولت الملاهداف بین  ۀ نیاز همپیش  ءمحرک بقا

های دیگر  ادغام شدن با دولت  دانند باشند.  مثالًمی ءتر از بقااست به طور پیوسته در پی اهدافی که پرارزش 

 را به بقای صوری خودشان ترجیح بدهند.
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 ب : سرشت واحدها 

 دو پرسش مهم: 

ها را واحدهای  عنوان واحدهای نظام در نظر بگیریم؟ از سوی دیگر چرا حق داریم آن ها را باید به دولت چرا 

ها تنها  دولت  والًا، دو دلیل داشتند:  ال بردند ؤیر س محور را ز های دولت  همانند بنامیم؟ کسانی که دیدگاه

چند   ک نظام ما یک یا ساختار ی تعریف کردن در   ها رو به افول است.اهمیت دولت  ثانیاً ،  کنشگران نیستند 

کنیم و ساختار آن را بر حسب آن تعریف  دهند انتخاب میپرشمار را که نظام را تشکیل می  یانتهابی  ۀابژ

گونه که اقتصاددانان بازارها را  کند همانها تعریف می المللی را بر حسب دولت کنیم.  نگارنده ساختار بینمی 

 ملت یک واحد اقتصادی است. -  کنند.  دولتها تعریف میبر حسب شرکت 

گیرند و نیز ابزارهای اقتصادی را برای  ها ابزارهای نظامی سیاسی را برای اهداف اقتصادی به کار می لت دو  

   اهداف نظامی و سیاسی.

شود.   الملل نیز بر حسب آنان تعریف می ، ساختار سیاست بین  های بزرگ کنشگران عمده هستند مادام که دولت 

های زمانی طوالنی در امور کنشگران غیر دولتی  بگیرند که برای دورهها ممکن است تصمیم دولتهرچند 

گیری  ها شرایط تعامل را خواه با رویکرد انفعالی از طریق مجال دادن به شکل ، با وجود این دولت   دخالت نکنند 

ر به  غییر دادن قواعدی که دیگ قواعد غیر رسمی یا از طریق رویکرد فعاالنه از طریق مداخله کردن برای ت

 کنند. ، تعیین می خورند دردشان نمی 

محور  دگاه دولت که دیاند.  اینال برده ؤمحور را زیر س ها دیدگاه دولت ین ا  نند ک  ، نباید تصور  های فراملی جنبش

ار و  اسی در مجسم ساختن آشکرود از جهت مشکلی است که دانشمندان علوم سیال می ؤاغلب موارد زیر س 

الملل باقی  ها همیشه واحد بینیندها در ذهن خود دارند. دولت آتمایزگذاری میان ساختارها و فر ۀپیوست

 خواهند ماند. 

ها بدین معنا است که هر دولت از این حیث که واحدهای سیاسی خودگردان  واحدهای همانند خواندن دولت

، به یکدیگر هماندند.    دار هستند ه حاکمیت ز این حیث کها اهای دیگر است.  دولت ، همانند تمامی دولت   است

که بگوییم آزادی عمل  این  ها نیست.ها از اقدامات سایر دولت هرگز متضمن دور ماندن آن  هاحاکمیت دولت 

 ،  شودلب مواقع به شدت محدود می غشود و در ادار همواره محدود می های حاکمیت دولت 

هایی را از زیر فشار سنگین  ت از این که بگوییم افراد آزاد در اغلب مواقع تصمیم اس  ) آمیز (  تناقض آلودتر 

   کنند.رویدادها اتخاذ می 

هایشان در انجام دادن آن وظایف مانند  ها از حیث وظایفی که دارند مانند هم هستند ولی از حیث توانایی دولت 

های  کند.  از دولت ای تقلید می سطح قابل مالحظه  دیگر را تاهای دولت هم نیستند.  هر دولتی همان فعالیت
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گذاری اقتصادی، آموزش و پرورش، بهداشت،  فقیر گرفته تا غنی همگی دست باالتر را در موضوعات مقررات 

   مسکن، فرهنگ و هنر و هرچیز دیگری دارند.

 

   ج : توزیع توانمندی ها

میزان  ۀ شان و هم به وسیلتمایز کارکردی  ۀ به وسیل هایی که هم شیوه اتبی به اجزای یک نظام سلسله مر

شوند با یکدیگر ارتباط دارند.  واحدهای یک نظام آنارشیک از تمایز کارکردی  هایشان تعیین میمندی نتوا

یک  اند.  ساختارهای بزرگ یک عصر را از دیگران متمایز کرده پردازان همواره قدرتمند نیستند.  نظریه بهره

 کند.ها میان واحدهای آن نظام تغییر می مندین یرات در توزیع توانظام با تغی

هاست.  ساختار اگر چه مفهومی انتزاعی است اما تعریف ساختار تا حدودی بر حسب توزیع توانمندی الف :

را  ی های متفاوتگاهدارند جایساس قدرتی که اها بر دولت انتزاعی نیست.  حداقلی از محتوا الزم است.  کامالً

 کنند.کسب می 

 .آید مندی شماری از واحدها به دست مینتواۀ قدرت از مقایس 

گستر است.  این برداشت از کلمه در تناظر  خصلت واحد نیست بلکه یک مفهوم نظام ها یک  یع توانمندی زتو

   با مفهوم بازار قرار دارد.

ها که دولت این   ۀ رسد که چیزی را در بارنظر می   بهشوند  ها تعریف می بندی دولت روابطی که برحسب گروه   ب :

دولت باید آن را با سنت، عادت،   المللیبرای تعریف ساختار بین  گویند.، به ما می  چه جایی در نظام دارند 

    ولوژیک است یا مشروع مهم نیست.ئشروع، اید دولت انقالبی است یا م  اهداف و تمنیات در نظر بگیریم.  این که 
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  ل ششم : ساختارهای آنارشیک و موازنه های قدرتفص

، پس جنگ در هر زمانی ممکن است رخ بدهد.  این   گیرد جایی که هر دولتی برای خودش تصمیم می از آن 

، همیشه از توسل به زور پرهیز   متنازع های امیدواری که در غیاب یک کارگزار برای مدیریت کردن طرف 

، آنارشی یا غیاب دولت   دهد ها رخ می ها به مانند میان دولت .  در میان انسان ، واقع بینانه نیست خواهد شد 

ترین  گ خشونت پیوند دارد؟ بزر گاهی حضور حکومت با ولی چطور است که   با وقوع خشونت نسبت دارد. 

هاست.  اگر های داخلی علیه دولت هاست بلکه به خاطر جنگ میان دولت جنگ  ۀهای اخیر نه به واسطکشته 

، آنگاه تمایزگذاری میان آنارشی و حکومت چیز   آنارشی هم ذات با هرج و مرج و ویرانگری پنداشته بشود 

 ،  المللی است.  اگر احتمال توسل به زور نشانگر نظم ملی و بین گوید زیادی به ما نمی 

   وسل به زور ترسیم کنیم.توانیم هیچ تمایز پایداری را میان این دو قلمرو بر حسب توسل یا عدم تآنگاه ما نمی  

 

 الف : وابستگی متقابل و همگرایی

موضوعیت سیاسی وابستگی بسته به این که آیا قلمرو به گونه ای سازماندهی بشود که در آن روابط اقتدار  

سازماندهی    یک قلمرو رسماً   یابند.، تفاوت می   همچنان فاقد سازماندهی رسمی باقی بمانند مشخص باشند، یا  

ای برای حفظ ابزارهای هویت  که دغدغه ، بی آن  واحدهای آن آزادند به صورت تخصصی عمل کنند   ، شده

گیرند.  در قلمروهای  می ، منافع خود را پی  خویش و صیانت از امنیت خویش در حضور دیگران داشته باشند 

   ند.آنارشیک واحدها از حیث کارکرد به هم شبیهند و تمایل دارند این چنین باقی بمان

شان دارند در سلسله مراتب در سطح تخصصی ها تمایل اتکایی هستند.  آن ها سخت به دنبال نیل به خود آن

    خود را باال ببرند.

کارکرد همانند هستند، اما از حیث توانمندی تفاوت دارند.  بنابراین   ها هرچند که از حیثبا این حال دولت 

ود را نه تنها صرف  خام خودیار هر یک از واحدها تالش ت.  در یک نظتقسیم کار دارند.  هرچند که ناچیز اس 

دیگران  ، بلکه صرف فراهم آوردن ابزارهایی جهت محافظت از خود در برابر  کاالهای مورد نیاز خود  ۀ تهی

رو شدن با امکان همکاری برای  درهنگام روبه   تخصصی شدن و تقسیم کار به نفع همه است.  . د نکنمی 

ال را مطرح کنند که چگونه این  ؤکنند باید این س حساس ناامنی میاهایی که ه سود متقابل دولتابی ب دستی

کرد؟ واحدها نگران بقای خود   تر سود خواهد پرسند که چه کسی بیشها می سود تقسیم خواهد شد.  آن 

اید انتظار پیامدهای  ، ب برای افزایش سودها انجام دهند  های نامناسبی را در تالش ها ریسکاگر آن   هستند.

 فی آن را هم داشته باشند.  من
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کند که خلع  کید می أت   «    فلنر  »    ها خلع سالح کامل بشوند.  اماشرکت   ۀها راه این است که همشرکت   ۀ دربار 

ها نگران  وجود دارد.  پس دولت زیرا پتانسیل جنگ همیشه     سالح شدن در رابطه با رقبای خود عاقالنه نیست.

عمل کند  تر تخصصی تر باشد.  یک دولت هر چه بیش مبادا سودی که نصیب دیگران گردد بیش هستند که 

کند.  رفاه در جهان در صورتی افزایش  کند اتکا می کاالهایی که تولید نمی  مواد و  مین أتر به دیگران برای تبیش

هستند به شدت نگران    سته هایی که به شدت وابتری شکل بگیرد.  دولت شدهیابد که یک تقسیم کار حسابمی 

    وابستگی را به کنترل در بیاورند.کوشند که این  اند پس می کسب آن چیزی هستند که بدان وابسته 

المللی بسیاری از مردم از منابعی که  یافتگی است.  در سطح بین توسعه  ۀدرون جوامع ملی تقسیم کار نشان

خود را تغییر    ۀ ها رویولی با این حال دولت  ند.نال، می   اند ثمر صرف دفاع از خودشان کرده ها به نحوی بی دولت 

 دهند.نمی

تر  ها از طریق مشارکتشان در یک تقسیم کار کامل آن  ۀدنیا چه بسا درک کنند که رفاه همبسیاری از رهبران    

، الزامی که در   تافزایش خواهد یافت.  اما عمل کردن به این ایده در واقع عمل کردن به یک الزام داخلی اس 

 المللی کارگر نیست.سطح بین

دهند است.   های دیگر انجام می چه تمامی دولت آن به  دهد بسیار شبیه می  چه هر دولتی برای خود انجامآن

 های تقسیم کار کامل محروم هستند. ها از مزیت آن

 

 ب : ساختارها و استراتژی ها 

   یامدهایی را داشته باشند که ساختارها برای آن طراحی نشده باشند.گردند که اقدامات پساختارها سبب می

د شد که از طریق جرح و تعدیل مناسب  نکنشگران از ساختار و اثر آن سبب نخواه آگاهی برخی ازآیا 

 هداف آغازین خود دست یابند؟ خیر اان به هایشاستراتژی 

حال بهتری خواهند داشت که   ه مجموع ۀ هم صورتی  ، در  اگر یک کاال کمبود داشته باشد  مثال بازاری از آن: 

وقتی  کاال خریداری کنند. تری از کمبودها مقدار کم  ۀ ها در قیمت و توزیع منصفانفزایش به منظور تعدیل ا

همه کاالهای   نتیجه معقولی بسازند و در ممکن است برداشت نسبتاً اکثر کنشگران وضعیت را بدانند، قطعاً

 کنند.تری خریداری می بیش

 

یندهای مطلوب و جلوگیری  آ، به بار آودن بردشومیدامی که ساختار بدون دستکاری به حال خود وانهاده ام

توان نابودی  پذیر نیست.  نمی های کنشگران خاص امکانها و کنش یندهای نامطلوب برای تغییرات در نیت آاز بر

 تر که هم تشخیص خواهند رسید که مصلحت بزرگ ها به این  ملت   ۀ، هم  های ساختاری را آرزو کردمحدودیت 

مین منفعت کوته  أ در راستای حفظ نظام و نه برای ت  کند کهها را ناگزیر می راستا با مصلحت خودشان است آن 
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یکی از دانشمندان علوم سیاسی   ،  و فقر و آلودگی  با رشد جمعیت 70 ۀ دهدر    کنند.خودشان عمل می  ۀبینان

ورده سازند یا در غیر  آ گستر آن برسی را در ابعادی جهان باید نیازهای اکوسیستم سیا  هاداشت که دولت اظهار  

مین گردد و اگر این ادعا معنایی هم داشته  أالملل باید تبروند.  منفعت بین این صورت به پیشواز نابودی آن 

   تند.المللی هسهای ملی تابع منفعت بین، بدان معنا است که منفعت باشد 

های  از دولت و لذا  گردد فراهم می   ، عظیمی دارند های به دست کارگزارهایی که توانمندی عظیم فقط کارهای 

 چه برای بقای جهان ضروری است انجام بدهند.   شود که آن بزرگ خواسته می 

پرسش که چرا توصیه  چه برای صیانت از خودشان ضروری است انجام بدهند.  این ها ناچارند که آن اما دولت 

 معناست را بفهمیم. المللی بر فراز منفعت ملی بی ه قرار دادن منفعت بین ب

 

 ج : منافع آنارشی 

توانند پدید بیاورند و به  ها می واحدهای در وضعیت آنارشی باید برای نیل به اهداف خود با ابزارهایی که آن 

های ی با ریسک باال یعنی جنگ در دولت وضیعت خودیاری در حقیقت وضعیتترتیبات خود اتکا کنند.  یک 

کاهش   ها راتوان ریسک های دارای نظام قواعد می با کارگزاری   دهی پایین است.های سازمان، با هزینه  آزاد

فرودستی  رادستی و  ف  ۀی به سوی یک وضعیت مبتنی بر رابط داد.  از طریق حرکت کردن از یک وضعیت همپایگ 

توان  های برخوردار از اقتدار مناسب و گسترش دادن یک نظام قواعد می گزاری سیس کردن کارأیعنی از طریق ت

  فن ) متخصص (  ربابا  ،  رهبرای سیاسی ها و عمدتاًرهبران سازمان   ها دوری کرد یا کاهش داد.از ریسک 

   د نیستند.ها سروکار دارنهایشان با آن که سازمان  یرسیدگی به موضوعات

ها از این گذشته در آن  هایی در خود نیز دارند هزینه ،  ی به موازات محاسنی که دارند مراتب های سلسله نظام  

،   خیلی باال باشد   جنگ های ) خطرات (   اگر ریسک   گردد.شمکش تبدیل می ابزارهای کنترل به موضوع ک 

هش داد؟ باید توجه  ها را کاتوان آن ریسک ها می مور ملتایریت کردن دهی شده برای مد آیا با اقدام سازمان 

نی اجزای مهم در درون خود در  گستر در اثر پشت کردن و نافرماها در سطح ملی یا جهان داشت که حکومت 

واگذار کنند.   اختیارات مدیریتی را به کارگزاران مرکزی توانند ها نمیدولت   فتند.اُآشفتگی و تجزیه می  ۀورط

رای درگیر شدن در کشمکشی برای در کنترل درآوردن آن نیز  دولت ب   ۀتر باشد انگیزچه قدرت مرکز بیش   هر

    تر خواهد بود.قوی 

کنند نه در جهت صیانت از یک  واحدها در یک نظم آنارشیک در راستای نیل به منافع خودشان عمل می 

   رود. زور نیز برای منفعت شخصی فقط به کار می  های خود در درون آن.  سازمان و تقویت بخت 
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ملی توسل به زور خصوصی علیه یک حکومت  دهد و در سطح  روابط قدرت نتیجه می المللی تنها  ندر سطح بی

  ۀ عمومی و قانون است.  اما عرص ۀ ، ادار سیاست ملی قلمروی اقتدار ۀکند.  عرصظام سیاسی را تهدید می ن

 ش و سازش است.کم، کش المللی قلمروی قدرتبین

 ، هدایت شده و ساخته و پرداخته است.  ،  نامتجانس ، تمرکز یافته سلسله مراتبی، عمودی  قلمروی ملی: 

یابی متقابل  نشده و واجد انطباقهدایت ،  ، متجانس ، تمرکز نایافته فقی ، اُ آنارشیک المللی:قلمروی بین  اما 

 است.

 

 د : آنارشی و سلسله مراتب

سر دیگر آن همانا حکومت مشروع و با کفایت   شود کهیک پیوستاری قلمداد می  آنارشی به عنوان یک سرِ

 دانند و دو دلیل دارند: شده می است.  برخی جهان را یک آنارشی تعدیل 

سیاست جهانی    ۀهرج و مرج است و عرص  ی  اول این که آنارشی نه تنها به معنای فقدان حکومت بلکه به معنا

  رسد.نیز نمی مداوم ومتوقف نشونده و مرج  یست اما به حد هرجآمیز ننحو قابل اتکایی صلح هرچند که به

ناپذیری آنارشی و سلسله مراتب طیف اجتماعی پایان  ۀ ساد  ۀ رسد که دو مقولنمی  ین که به نظردلیل دوم نیز ا

 .دهد پوشش بدهد را که عقلمان بدان قد می 

قرار دادن طیف ساختارهای   نواع و اقسام ساختارها به دو ساختار را به جای مد نظراکید بر فروکاستن أچرا ت

ولی آن واحدهای    یابند.نشینی واحدهای مشابه نظم می هم  ۀ ها به وسیلام؟ زیرا آنارشییده پرشمارتر برگز

کار اجتماعی میان واحدها که در کارهای  ها به وسیله تقسیم سلسه مراتب   عین هم نیستند. مشابه دقیقاً

ها همسانی تمام عیار  رود.  در آنارشی مشابهت واحدها از بین نمی  ، ولی یابند متفاوتی تخصص دارند نظم می

تمام عیار سیاست و قدرت را که در   یک قلمروی که فقط توانمندی در تعیین روابط نقش داردواحدها و این

کند  ، توصیف می  شودت نمی یحکمرانی هدا ۀشود و به وسیلاقتدار مشروط نمی  لۀمل واحدها به وسی، تع آن

  کامل کارکردهای آن یک قلمروی تمام عیار  و تخصص یافتگیِ ءاجزا ، تمایز تمام عیارِ هالسله مراتب در س 

   آورد.پذیرد به بار خواهد ثیر نمی أاز سیاست و قدرت ت ءعمومی را که در آن تعامل اجزا رۀ اقتدار و ادا

 

 الملل:سیاست بین ۀ مراحل ساخت یک نظری

 محصور تصور کنیم  ۀرا به عنوان یک قلمرو یا گسترلل مالسیاست بین  ۀعرص  لف :ا

 کنیم  وار در درون آن را کشفقانون   های  مندی برخی قاعده  ب :

 ساخته و پرداخته کنیم  های مشاهده شده رامندیتبیین قاعده  ۀیک شیو  ج : 
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 هایسازد.  ضرورت فراهم می کنش را  ۀ سرچشم،  ، دولت  منفعت حاکم  فهرست عناسر سیاست قدرت:

 .گیرند ها نشأت می قاعده دولت گذاری از رقابت بی سیاست

،  مین کند أبهترین نحو ت به  هایی را که منافع یک دولت را  مشیتواند خط ها میمبتنی بر این ضرورت  ۀمحاسب 

 کشف کند. 

هایی برداشت ، به عنوان    گیرد ها را دربرمی از زمان ماکیاولی منفعت و ضرورت و مصلحت دولت عبارتی که آن   

  ۀ گیرد.  ولی اید است قدرت قرار می جایگاه مبلغ سیاند.  ماکیاولی در کلیدی از سیاست قدرت باقی مانده 

نظام خودیاری نظامی    دهد.که ساخته جای می  ی قدرت را نیز به آسانی در درون طرز تفکر ۀمرتبط موازن 

تر  بخش   اثرنحوی کم به   ی که کمک به خود را  کنند یا کساننمی هایی که به خودشان یاری  که در آن آن است  

عقالنیت    ۀظریه هیچ نیازی به مفروضات دربارتوانست رونق بیابند.  این ن، نخواهند    دهند انجام می از دیگران  

  تمامی کنشگران ندارد. ۀادار  یا در مورد ثباتِ

 

  که:این نظریه سوء تفاهماتی وجود دارد از جمله این  ۀدربار 

ها نه درستند و نه نهفته است.  مفروض ؟فهمیدن این موضوع که مفروض چیست  در کژ ایپایه  اشتباه

ها در حقیقت کنشگرانی ها نقش اساسی برای برسازی نظریه دارند.  باید اذعان کنیم که دولت نادرستند.  آن

 شوند.  می  ب مبهم ابرازکنند اهدافی که اغلاهداف بسیاری دنبال می هادولت   یکپارچه و مقصددار نیستند.

 ویژگی  یک  ها  کشند آیا دولت به تصویر می  الملل را به عنوان قلمروییسیاست بین  ۀعرصموازنه قدرت    ۀنظری  

دهند؟ این امکان که  از خود بروز می ، رود از خود به نمایش بگذارندکنندگان انتظار می را که از رقابت  ای

نجامد.  رقابل گرایش  اهنرها و ابزارهای زور می ۀبه رقابت در عرصهدایت خواهد شد  منازعه از طریق زور

 آورد. کنندگان را به بار می همسانی رقابت  به سوی

ترین توانمندی و نبوغ را برای خود  های نظامی کشوری که بیش ، از نوآوری  هایی که با هم رقابت دارند دولت 

پذیری نیز مهم  جامعه ت منحصر به قلمروی نظامی نیست.  ثیرات رقابأ کنند.  توپا کرده است، تقلید میدست

 موازنه قدرت اعتبار ببخشند بیابیم.  ۀ مصادیقی را که بعید است به نظری کوشیم است.  ما می 

کردند و قواعد متعارف  المللی جانبداری می های آغازین قدرت خود از انقالب بین در سال ها لشویک بُ مثالً

 لنین وقتی که   کردند.  اما بعداًمی  ءهادند و استهزاندیپلماسی را زیرپا می 

 گویی بپرهیز. از گنده   ژنو اعزام کرد با این اخطار با وی خدانگهداری کرد: به اش راوزیرخارجه   «چیچرین  »  
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  فصل هفتم : علت های ساختاری و معلول های اقتصادی

 

 الف : شمار قطب ها و اندازه گیری قدرت 

الملل دو قطبی بوده است.  افراد اندکی هستند  ای از بعد از جنگ دوم بین جهان در برهه دارد که    هرکسی قبول 

 چنان دو قطبی باقی خواهند ماند.که اعتقاد دارند جهان هم 

در حل و فصل معضالت جایگاه آن را باال و پایین   هاوانایی یا عدم توانایی دولت امروزه گفته شده است که ت

های آنان خلط  ها را با موضوع توانمندیها روابط دولت قطبیت از صرف وجود بلوک   کردن دواستنتاج    آورد.  می 

اگر چه دو   گفت که ها نشان از فروپاشی دو قطبی است.  کسینجر میکند.  با این حال فروپاشی بلوک می 

 ، ولی پنج گروه بندی بزرگ اقتصادی وجود دارد.  ابرقدرت نظامی وجود دارد 

تواند توان اقتصادی را تحت شعاع قرار بدهد.  اگر  بسا نن نظامی چه  مند بود.  تواباید در تمامی ابعاد قدرت   لذا

ه خود را بر نقاط قوت یک ملت  جتوانیم تورا تقویت نکنند ما می  های متفاوت یک ملت یکدیگرمندیتوان 

چین یا اقتصاد ژاپن یا منابع  جمعیت  الً مثابرقدرتی نیز کافی است.  لذا داشتن یک ویژگی   متمرکز سازیم.

های ابرقدرتی خود را به شدت گسترش بدهند.  لذا  توانند ویژگی ها با همت و تالش خود می ، این   روپای غربیاُ

ک ابرقدرت  که چین رفته رفته به یبه آسانی سخن گفتن از این   با  جهان دیگر دو قطبی نخواهد بود.  نیکسون

گروی وجود نوعی  ها در  نظام   ۀ نظری  یک    اعطای جایگاه ابرقدرتی به آن تبدیل شد.  ۀط ورتبدیل خواهد شد به  

ها در یک  ها میان واحدها تعریف کند.  دولتمندی که ساختارها را تا حدودی بر حسب توزیع توان تمایز است  

 مین کنند.أ استفاده کنند تا منافع خود را ت ها خود نظام خودیاری از کل توانمندی

ا نیست.  ما در  هها یا در سایر تالش ها در جنگ بینی کردن موفقیتها مستلزم پیش بندی کردن دولترده 

    هایی وجود دارند.هایی داریم و گاهی نیز تردید که قدرت بزرگ چه کسی است وفاقاین  ۀ تاریخ گاهی دربار

زرگ.  با این حال نابرابری در  های بهای ضیعف خطر است و هم برای قدرت قدرت هم برای قدرت ۀ عدم موازن 

ها به باالترین حد برسد فقط  توان آن را از میان برداشت.  وقتی قدرت دولت ذات نظام دولتی وجود دارد نمی

ها همواره  ، سایر دولت اند شته زیستی دابرابر با یکدیگر هم های تقریباًها به عنوان طرف تعداد اندکی دولت 

 اند.تری داشته کم مجال  

بی ثباتی دارد.  در   ،  ها فضایلی نیز دارد.  نابرابری بی حد و حصر نابرابری دولت  ۀ های آزاردهند البته ویژگی 

 های درجه دوم وجود ندارند، ، در جایی که سازمان  ذره ذره است ،  جایی که جامعه 

   فتند یا خودکامه گردند. آنارشی اُ ۀها تمایل دارند یا در ورط حکومت  
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 ت نظام های کم عضوب : سرش

ر دو قطبی از این حیث  اساختارهای بازار از ساختار رقابت کامل گرفته تا ساختار رقابت مبتنی بر انحص

عضو و پرعضو فرقی  های کمنظام ، عین هم هستند.  لذا  بندی متجانسی دارند نه هستند و ترکیب یافردگرا

مندی است.  متغیرهای مستقل برای  نها بر حسب تواآن  میان  دگرگونی ساختار در اثر تمایزیابی  ندارند.

منفعت فردی باعث   ۀ قابل فهم هستند.  تعقیب خردمنداننیافتنی و غیر هایی که در بازار هستند دستآن

   ب بدتر شود. تمامی تولیدکنندگان به مرات  عشود که وض می 

شود یا به  بت یا به نزاع ختم می کند رقامی ای در برآیند ایجاد نقابل مالحظه کس تفاوت  چجا که هیاما از آن 

گاه تولیدکننده در وضعیت  باشد آن   ل کام  توقتی شرایط رقاب   شود.منتهی می   هاهایی برای برقرای سازش تالش 

گه  د آن بزرگ اندک باش  ابتک برقرار است .  اگر رقی دیت استراتژاز محدودیت تاکتیکی است ولی محدوآزاد 

های بزرگ هیچ نقشی در به سیطره در آوردن  شرکت   ی از هر دو محدودیت است.قلفی تولیدکننده در معرض ت 

    نیروهای بازار ندارند.

ساس اای دیپلماتیک و نظامی خود را بر  هکنند و حرکت نیازهای امنیتی خود را بررسی می ا پیشکشورها ابتد 

 خطر قرار نگیرد.  ض ریزی کنند تا بقای دولت در معره آن منفعت برنام

 

   ؟تر استتر ،  زیباتر از کوچکج : چرا کوچک

های قیمت  نگاحتمال ج   شود.انحصاری چند جانبه محدود می یابد که بخش  ثبات اقتصادی زمانی افزایش می 

 : ه دلیل دارند ثیرات نُ أ توان مدیریت کرد.  این تتری می را به نحو ساده  ابترق  یابد.کاهش می 

   کند.می تعیین  را هابقای شرکت امل دیگری عاز هر نسبی بیش  ۀ انداز- 1

افتاده   های جا ه های بزرگ که در بازرقابت کامل  شرکت  ۀ واردها در زمین فراروی تازه دشوار وضعیت  -  2

های انحصاری چند جانبه در زمانی که موانع فراروی  کند .  بخش فعالیت دارند ثبات را بیش از پیش تقویت می 

 ها هستند. ترین بخش بلند است با ثبات ورود به ابزار 

ها ها بکوشند که از فراز آن رود که تعداد اندکی از شرکت می لفی بلند باشند.  احتمااگر این موانع به قدر کا

   عبور کنند.

   یابد.ای افزایش می زنی نیز به نحو شتابندههای چانه ها هزینه فزایش شمار طرف ابا - 3

   زنی دارد. چانههای کمتری برای تحمل هزینه ۀ ، هر عضو انگیز  کند رشد می وقتی یک گروه -  4

   آورد. تری را در نظام به دست می مانده سهم بیش شود هر عضو باقی وقتی یک گروه کوچک می-  5
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ار  بها به های مورد انتظار گردآوری سودهایی که توافق ها و هزینه های مورد انتظار اجرای توافق هزینه - 6

  یابد.یش می العاده افزاتر است فوق ، در زمانی که گروه بزرگ  آورند می 

    دهد.ها را افزایش می دشواری نیل به توافق ،  ها تنوع طرف   ، هابا افزایش تعداد طرف - 7

  ۀ ها به وسیلیر نظر گرفتن همه طرف یابند.  زمی   حفظ یا جرح آن به مرور زمان تغییر  با  ثیرات یک توافقأت-  8

ها معضل زیر نظر  گرفتن نیز بیش از حد  افزایش تعداد طرف یابد.  به موازات ها ضروررت می یک از آن هر 

  یابد.ها افزایش می متناسب با افزایش تعداد طرف

هایی که طرف دیگر به ضرر یک طرف انجام  معامله  بینی و کشفها مشکل پیشبا افزایش تعداد طرف - 9

  .یابد ، افزایش می  دهد می 

 مندتر شدن دارد.  لذا نظام نظم   ستس   ل تمایل بهی متقابگ ها وابستطرفش شمار  هدر یک نظام خود یاری با کا

متفاوتی دارد.    ۀنگریم جلومی  نظرمان بدان ۀستگی متقابل در زمانی که از زاویگردد.  وابآمیزتر می و مسالمت

به معنای   ،  فشرده دهد.  اما وابستگی متقابل می  شی فشردگی روزافزورن وابستگی متقابل احتمال صلح را افزا

 دهد.اتفاقی را افزایش می  ۀ حتمال بروز منازعها نیست و افشردگی تماس 

 

مورشان پیوند تنگاتنگی با هم دارند.  باور  مردم اُالمللی در مناطقی اتفاق افتاد که بینهای ترین جنگ امانبی

ند قطبی پیشین باال است.  چو قطبی کنونی در مقایسه با نظام د رایج آن است که وابستگی متقابل در نظام

جهانی داده  ملت جای خود را به    -   اول این که جهان دولت    ها را قبول ندارم. ها چهار دلیل دارند که من آن آن

واخر  ا که برخی کشورها در این دوم این ترین کنشگران نیستند. ه مهم رها دیگر هموااست که در آن ملت 

    اند.هایشان را  بیش از آمریکا و روسیه پیش برده نمندی وات

توان حل  ها می های مشتمرک تعدادی و اغلب از دولت سوم این که معضالت مشترک را تنها از طریق تالش 

اند یافته ای نسبت به یکدیگر  ها چنان وابستگی متقابل فشرده که ملتچهارم این   کرد.  مانند آلودگی آب و هوا. 

    شوند.مور یکدیگر گرفتار می اُها به طور مرتب در گردند.  دولت و مهار می   همگی به شدت محدودکه 

 

 نقد ادعای چهارم 

   الف : وابستگی متقابل به مثابه درک متقابل

ن تمامی  آفرینی رهبراگذشته با نقش  ۀ گستر در ده اقتصادی جهان  متقابلِ وابستگیِ  سرنوشتِ  واقعیتِ

که یک  بیش از آن  لبوابستگی متقا  آفرینی اکثر مردم جهان تثبیت شده است.با نقش  عه وهای جامبخش

  ف است که این مفهوم وضعیتی را توصیآن  واقعیت باشد یک مفهوم است و لذا نیاز به تعریف دارد.  درست
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هر کسی  یا ه بسا ممکن است بر کسی چ دهد کند که در آن هر چیزی که در هر جایی در جهان رخ می می 

ثیر  أتر میگردد یعنی تبه سرعت فشرده  شرده است و فذارد.  وابستگی متقابل ثیر بگ أ در جای دیگر در جهان ت

   گردد.ر می های دورافتاده پدیداتحوالت در هر جایی در جهان به سرعت در طیفی از مکان

 ه و نیروی کار آزادانه جابه جا طالیی وابستگی متقابل بود.  در این دوران سرمای ۀنوزدهم و بیستم دور ۀسد 

مند بود.  انگلستان و آمریکا مرزهای خود را به روی همه  کاالها کمتر از این خصوصیت بهره گشت ولی می 

اقتصادی مرزها را درنوردید.  وابستگی متقابل به سرعت توسعه یافت.     هایفعالیتلذا     ها باز کرده بودند.دولت 

جهان را   ،  اقتصاددانان اند.   کشورهای مختلف به نحو تنگاتنگی به هم پیوند خورده در   ،  پول و سرمایه  ، کاالها

کوپر وابستگی     باید تفسیر بشود.نگری در چارچوب نگاه بازار بنیان  لگیرند.  این کُل در نظر می به عنوان یک کُ

کند و لذا از نظر  تعریف می  تعدیل بلکه به عنوان درک متقابلِ ،  متقابل بودن وابستگی متقابل را نه به عنوان 

ها در  اند.  معنای این جمله آن نیست  که انکار کنیم تعدیل هزینه تر وابسته های بزرگ امروزه کماو قدرت 

  زیادِ یِهاالملل تفاوت پیش از جنگ اول بین  گیرد.  تاتر و متناسبتر انجام می یع فراسوی مرزها هم اکنون سر

  اظ اجتماعی بسیار سودآور باشد.هزینه باعث شد که تجارت به لح

ن تفاوت  که برحسب درک متقابل آبیش از آن   کوپر یک ادعای دیگر نیز دارد.  ارزش تجارت یک کشور احتماالً

های اندک  ش به حاشیهیابد.  اگر کشورها قادر باشند در واکن وسعت آن تغییر می  ۀ داشته باشد بر حسب انداز

در این شرایط    خارجی جلو و عقب بیفتد حساسیت باالتر است. گذاریِسرمایه اتکا به تولید و  ۀ سود در زمین

آید.  تعریف کردن وابستگی متقابل به مثابه درک متقابل یک تفسیر اقتصادی در مورد  ارزش تجارت پایین می 

  ۀ بر عرص   نه مستلزم تمرکز   ،   شود.  فهم الزامات سیاست خارجی وابستگی متقابل باال یا پایینجهان منتهی می 

  ۀ عرص  ۀ ها دربار، نظریه   سیاست  ۀ عرص  ۀ مطالع   الملل است.بینالملل بلکه مستلزم تمرکز بر سیاست  اقتصاد بین 

خواه میان طبقات    ،    های ذی نفوذ باشد ها خواه میان گروه همواره به نابرابری   ،   سیاست  ۀ سیاست و کردار عرص

   هاست.ها در درون آن ر توان و قدرت ملی بیشتر از نابرابری ظها از نمهم هستند.  وجود تفاوت  همه  ، هاو ملت 

به    ء گردند.  هر جزیکپارچه می   ،   کنند ل می ماای هستند که وقتی با هم تعیافته ها متشکل از اجزای تمایزملت

 گردد. وابسته می ها تخصص دارند راهم کردن آن فکاال و خدماتی که همگی در  

   

 وان آسیب پذیری د : وابستگی متقابل به عن

ی  ها اشاره دارد.  این چند طرف به یک اندازه به یکدیگر وابستگ وابستگی متقابل به معامله به مثل میان طرف 

به مانند   یکدیگر ها باهای دولتنواع کمی و کیفی نیز داشته باشد.  تعامل اتواند دارند.  این وابستگی می 

  ها در یک دولت در بخشیوض تعداد اندکی از افراد در سازمان ع  در   سیاسی نیست.  ۀ تعامالت اجزای یک جامع

کنند.  ساختار یک نظام به موازات تغییرات در  ها خارج از آن دولت تعامل می مور خود با افراد و سازماناُاز 

 .  کند ها میان واحدهای نظام تغییر می توزیع توانمندی 
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  کند. نیز تغییر می  وابستگی متقابل، میزان  کند المللی تغییر می وقتی ساختار بین  

تر وقتی کشورها سخت به دنبال خودکفایی بیش  1930 ۀان برابرهاست.  در ده ای میتقابل رابطه وابستگی م

 الملل کاهش یافت. بودند وابستگی متقابل افزایش یافت و پس از جنگ دوم بین

الملل که  بینچیزی را در مورد نظام  تر است منوابستگی متقابل شدیدتر یا سست گوییم که وقتی می

   گویم.شود می ها بزرگ تعریف میوضعیت قدرتها به مانند همیشه در نسبت با آن  های سطح نظام ویژگی
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  فصل هشتم : علت های ساختاری و معلول های نظامی

الملل سیاسی  یم که نظام بینالملل سیاسی با ثبات است و یا بگویبگوییم که یک نظام بین  یبا چه معیارهای

  یم دیگر نگاه دارم به طوری که بتوانهای متفاوت را جدا از یکمتغیر است؟ من در پی این هستم که معلول 

  د: اول این که آن نظام  دار الملل دو معناهای آن را به نحو درستی تعیین کنیم.  ثبات در نظام بین محل علت 

که به آن    ،   وم این که هیچ دگرگونی متعاقب آن در شمار اعضای اصلیهمچنان آنارشیک باقی مانده است و د

 دهند.بخشد رخ نمی نظام قوام می 

ثیر ساختار أانتظارهای متفاوتی را در مورد ت  متعاقب در شمار همان تغییرات در تعداد هستند که   ی هادگرگونی  

   دارد. ءآورند.  ثبات پیوند تنگاتنگی با اعضادها به بار می بر واح

های دیگر در نظام خودیاری  دوقطبی و چند قطبی در یک چیز فرق دارند و آن این است که از طرف   یهانظام

چهارقدرت داشته باشد.  ویژگی دیگر   اقدرت دست کم باید سه ی ۀ زند: موازنه سازی.  بازی موازنی سر م

، این   گردند ای محسوب می اد آستانه تعد  ، بخشد.  سه و چهار بازیگرپذیری می یابی است که انعطاف انطباق

هایی برای اتحاد و ائتالف  این صورت فرصت زیرا در  ها نمایانگر گذر از یک نظام به یک نظام دیگر است.عدد

دهد و نقشی را برای یک  ای دیگر است و نوید ثبات را می آید.  پنج عدد ورود به آستانه می با دیگران به وجود 

کند.  وقتی از عدد هفت به هشت  ای بروز نمی هیچ آستانه جکند.  با عبور از عدد پنی یجاد مدهنده اموازنه 

   پذیر نیست.امکان   ه عمالًهای بزرگ در آیند بختانه افزایش قدرت گیرند.  خوش ها شدت میرسیم پیچیدگی می 

دهنده  ای موازنه ثبات است.  برای کارکرد مناسب دست کم چهارقدرت الزم است.  پنجمی بربی  ، قدرتی دو

 است.

جا که  از آن   هجده چنین نقشی داشت. ۀبریتانیا در سد  برای این نقش یک تعمیم تاریخی وجود دارد.  مثالً   

که  متمایل شدن به آن طرفی هاست پس چرا یکی از منافع هر دولت جلوگیری از سیطره یافتن سایر دولت 

زیرا اعضای یک گروهی   والًاها دشوار است؟ مار قلیل از دولت ش در معرض تهدید قرار دارد برای یک دولت یا 

در هر    شبرد آن به خوبی عمل کنند. که در یک منفعت مشترک سهیم هستند چه بسا ممکن است برای پی

ها و ائتالف   کنند و در عین حال اتحادهاهای دیگر را تهدید می برخی دولت ها  چند قطبی که برخی دولتنظام  

سیاست قدرت به   ۀاز دو دولت وجود داشته باشد عرص مشکالتی وجود دارد.  وقتی بیش قطعی نیستند 

ائتالف  انعطاف پذیری اتحاد و     آورد. روی می   ،  پاشند می   گیرند فرودیپلماسی که اتحادها از طریق آن شکل می 

ن است  است که هم کشوری که یک دولت به دنبال جلب آن به سمت خودش است چه بسا ممکبدان معنا 

 دولت دیگر را ترجیح دهد و هم شریک اتحادی یک دولت چه بسا ممکن است که به آن دولت پشت کند. 

ه برای پیروزی  ها باید طوری طراحی کنند ک خط مشی را دولت   ها تنگ گردد. انتخاب خط مشیو در نتیجه 

دهند.  فشار ها سبب  می ان های جذابی نششریکبرای کسب متحد خود را   ثر باشد.ؤ در انتخابات نیز م

روسیه.   ای خواهان فرانسه و قزاق هگردد که کسانی که حتی بعید است با هم متحد بشوند مثل جمهوری می 
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با هر دولت دیگری نیز ممکن است ارتباط بگیرد.  برای   اگر فشارها به حد کافی قوی باشد یک دولت تقریباً

   !!! ن متحد شد توافرار از جهنم شکست حتی باشیطان نیز می 

اقدامات هر    ،  های کم عضو دشوار است.  در نظام   های چند قطبی ترسیم مرز میان دشمنان و متحداندر نظام 

اتحاد    ناشی از انعطاف پذیری  لی عدم قطعیت به طور ک  ممکن است عضو دیگر را تهدید کند. ء یک از اعضا

 کنند. ها ایجاد می همه دولت   ای را در سیاست خارجیاحتیاط قابل مالحظه  ،   وائتالف 

   رود. می  از وابستگی متقابل اقتصادی تحلیل در یک نظام دو قطبی وابستگی نظامی حتی به نحوی شدیدتر 

قطاران خود را به  قطبی رهبران اتحاد چه بسا ممکن است بکوشند همدر جهان دو قطبی به مانند جهان چند  

ها و  ها حتی در یک جهان دو قطبی نیز سودمندند.  خط مشی این سهم    .ها وادار سازند پرداخت حداکثر سهم 

دوقطبی  جهان    در    شوند.های رهبران اتحاد در نهایت بر حسب محاسبات ومنافع خودشان اتخاذ می استراتژی 

    وابستگی متقابل پایین است و در جهان چند قطبی باالست.

بندی ملی به کندی در حال تغییر است.   و ثبات پویا.  رده  نظام دو عضوی فضایلی دارد.  از جمله ماندگاری

 تفاوت در نرخ رشد اقتصادی نه به قدر کافی زیاد است و نه به قدر کافی مستمر است.  

 تر بود. های بزرگ آسانتر بودند ورود به باشگاه قدرت وسعتبزرگ پرشمارتر و کم  هایوقتی قدرت 

مریکا این است که ما یک قدرت بزرگ در حال افول هستیم. سهم ما از تولید  یکی از محورهای گفتمان اخیر آ

اقتصادی   حاصل از احیای  دلیل این امر آن است که نرخ رشد    درصد رسیده است.  30درصد به   50جهانی از 

گویند  ها می د.  آن نبیش از نرخ رشد حاصل از یک مبنای معمولی است.  البته برخی سقوط آمریکا را باور ندار

های عالی دارد و سایر شواهد نیز  ی اقتصادی فناورانه برگ را یست و آمریکا هنوز بکه هیچ شاهدی برای این ن

 .دهند که ارائه می 

 

   .254در صفحه 

 چهار دلیل کسب ابر قدرتی آمریکا برای دیگران بسیار دشوار است:به 

برخی موضوعات را از توانایی در برخی   توان ت می به حدی است که به ندرپیچیدگی فناوری امروزه  اوالً

تر به  های طوالنیفاصله  دوم این که آهنگ تغییر فناوری بدین معنا است که  موضوعات دیگر تفکیک کرد. 

اند همواره خود را  اده کشورهایی که تنها اندکی عقب افت  «  باسیوک  »  د.  به قولنگردتر می یش مراتب ب

سوم این که هر چند آمریکا بازار     دانند که در آستانه از رده خارج شدن است.می محصوالتی  ۀ تولیدکنند 

های ممکن را فراهم آورد در  ر بازده از برخی فناوری پبرداری کامل و گی که مجال بهره بزر داخلی آن چنان

   شود.زدیک می تر از هر کشور دیگری به مقیاس الزم در زمینه ناختیار ندارد با وجود این به نحوی سریع 
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تر گردند.  این تا حدودی  الملل مهم رود که در سیاست بین احتمال می   ،  دهای اقتصادی و فناورانه هارم راهبر چ

   بست نظامی است.به علت بن 

خواهیم انجام بدهیم این دلیل بر ضعف ماست.  اما نگارنده  که نتوانیم هرکاری که می در ادبیات آمریکایی این 

ثیر بگذارند أچه دیگران بر وی ت از آن   بیشکند: یک کارگزار تا آن حدی قدرتمند است که  نه تعریف می این گو

   ثیر بگذارد. أبر دیگران ت

اهمیتی ندارد که   !! ! آمریکا بودن مانند خوابیدن در کنار یک فیل است ۀ همسای ،  وزیر کانادابه قول نخست 

جا شدنی که از هر خرخر و جابه  ، ما در وضعی هستیم باشد  این حیوان چقدر دوست داشتنی یا حتی بدخو 

   پذیریم.ثیر می أت

در هر   گردد ما ضعف را قدرت و کنترل خلط کرد زیرا که باعث می نگارنده بر این باور است که نباید میان 

 م.  رود ببینی مان می ۀ  جایی که چوب الی چرخ اراد 

بندد که یک تعریف از نظر  اند در صورتی رخت بر می قدرت آمریکا یافته   نی ناتوا  تناقضی که برخی در اصطالح  

   سیاسی قابل فهم برای آن قائل بشویم.
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 مور بین المللافصل نهم : مدیریت 

قدرت ابزار حفظ   ،  ، هر چند که به نحو قابل اتکایی کنترل برای ما نیاورد: اول کند قدرت چهار کار می 

تری از اقدام را فراهم  های گستردهتر مجال طیف قدرت بیش ، دوم   شخص در مقابل زور خارجیخودگردانی 

ها برخوردارند.  چهارم قدرت  قدرتتری در مواجهه با کم های ایمنی وسیع ها از حاشیهپرقدرت   ،   سوم    کند.می 

دهد.   م را به دارندگان آن می دن به نحوی متناسب با آن سهزیاد سهم بزرگی در نظام و نیز توانایی اقدام کر 

    شود.های بزرگ مدیریت به صرفه می در نزد قدرت

تر نگران کسب  تر نگران کسب دستاوردهای نسبی و بیششود که آمریکا و شوروی کم دو شرط باعث می 

  ثباتی که به وسیله تسلیحات  . استها میان دو طرف اول این که ثبات موازنه   ند.ش ادستاوردهای مطلق ب

 شود. ای تقویت می هسته

    های بعد از آن دو طرف است.های رده س و قدرتمندترین دولت أمیان دو طرف واقع در رفاصله  شرط دوم  

دو مشکل   جمعی جهت نیل به خیر مشترک در قلمرو های آنارشیک دشوار است؟چرا انجام دادن اقدام دسته 

کنند آشکار  های خود آلوده می ای را با زباله صنایعی که رودخانه با بررسی شمار    ه یکی این ک   وجود داردآشکار  

   های خود را بر جامعه تحمیل کنند بقیه نیز همین رویه را خواهند داشت.ها هزینه ، اگر برخی کارخانه  است

ها که در  می اعضای یک گروه را چه آن تما ،  د ندوم این که کاالها و خدمات معینی اگر در دسترس قرار گیر

   .ند اگردها که نداشتند منتفع می ها سهم داشتند و چه آن پرداخت هزینه 

چه بسا ممکن است وضعیت انحصارگری دوجانبه را ترجیح دهند    ،  انحصارگران چند جانبه  ،   در نظام اقتصادی

که کدام دو شرکت از میان چند شرکت باقی بمانند با هم اختالف نظر  ولی چه بسا ممکن است بر سر این

 اشته باشند.  د

بخواهند که جمع   انحصارگرایان دوجانبه چه بسا ممکن است انحصار یک جانبه را ترجیح بدهند.  یا طبعاً

این  الملل نیز بین  ۀعرصدر   ها در مورد مدیریت بازارها سهیم باشند.در نگرانی  ، هاتری از شرکت گسترده 

،بلکه باید گفت که پرشمار تر   اقتصاد نیستندک بخش محدود یک  ها در یشمارتر از امکان تنها کم   ها نهامکان 

   اند.

ذیل یا با توسل به هر دوی   ۀبه یکی از دو شیو ایاالت متحده می تواند اقدامات خود در خارج را با توسل

جلوه دهیم و واکنش ه یا کمونیسم را بیش از حد بزرگ ما می توانیم تهدید روسی  نخست،  آنها توجیه کند.

در صورتی  (   ( domino theoryدومینو ۀ، نظری در قبال خطرهای ناچیز از خود بروز دهیمای مفرطی را ه 

مات نظامی در نواحی نظریه ای ضروری است که یک منطق سنتی برد به مالحظات امنیتی برای توجیه اقدا 

 کنیم.   ا اقدامخیر و مصلحت سایر ملت ه  جادای  ما می توانیم برای  ، دوم  ه شود.ئپیرامونی ارا
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به مانند برخی از قدرت های بزرگ در دوره های دانسته، ما می توانیم وظیفه مفروض پنداشته شده اغنیا و  

نظرمان به چه چیزی شباهت   موردز  دیگران را با خودمان در مورد اینکه جهان بهتر ا  اقویا برای کمک کردن به

 .خواهد داشت 

های سیاسی اش  ن ارا نیز پیش برد و آرمنظریه  یک ، پرداخته کردنساخته و ، در تالش برای  ایاالت متحده

  ، منافع اقتصادیش عرضه کرد. را نیز به بین المللی امنیتی

  اظهار داشت که تاریخ پس از جنگ جهانی دوم می تواند نشان دهد   «    آدام اوالم  »    ،  در این اواخر  :  نکته مهم

، و کدام تحوالت در  کمک می کنند به تندیس روابط حسنه با ایاالت متحدهکدام تغییرات در رفتار روسیه 

 .بدین سان آینده نهادهای دموکراتیک را تهدید می کنند جناح نفوذ آمریکا در  ، مریکاآ

تالنتیکی در تضاد با آ، ایجاد امپراطوری    ر آمریکایی هاامپراطوری آتالنتیکی دشوار است.  از دیدگاه غیایجاد  

 می گیرد.  ، قرار « تعبیر می شود مراقبت از خود »     ن الزام بین المللی، که بهآ

  به این دلیل ،    انگهیخود یک عامل محرک تالش های روسیه است.  و  ۀمریکا به نوب آهرگونه موفقیت ظاهری  

دوگل  می سازند. همکاری خود را با قویترها محدود ،  دست دادن هویت خود می ترسند ل ازکه از احتما

دولت های    ، او اظهار داشت که   احساس کرده اند به زبان آورد  -مریکا  آ  ۀاز برنام   -هایی را که دیگران    ترس

 روپایی جایگاه های فرودست خواهند داشت.اُ

روپایی را جدا از یکی با همراه ، ناگزیر خواهیم بود دولتهای اُ روپای غربی نامتحداُ امپراطوریبرای ایجاد 

  ، نگه داریم.  ، و به نحو قابل اتکایی زیر نفوذ خود کنار هم ، درسازی

بسیار اندکی از آنها  ، ولی شمار  روپای متحد دل بسته انداُ ریبسیاری از آمریکایی ها به شکل گیاگرچه 

و   خودسر الزامات نامطلوب آن را مدنظر قرار داده اند.  ایاالت متحده نباید هیچ نگرانی در مورد جنبش های

، اگر به دست  قدرت بزرگ کی ۀای ضعیف داشته باشد.  دردهای عمدمایت ه ح رویدادهای ناخواسته در 

ثیرات خط مشی هایی نشان می شده اند که انسان قدرت های أ، از ت  خود آن قدرت بزرگ ایجاد نشده باشند

، خواه از پیش برنامه ریزی  دان  شدهاز پیش برنامه ریزی  دارد کهثیراتی أ، خواه این ت بزرگ تعقیب می کنند

   شده نباشند.
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اثر  واند یک معلول سطح نظام ها را بی میتاین است که آیا یک علت سطح واحد پرسشی که مطرح می شود 

خواهد بود که معلول های وضعیت سه  ی در این میان قطع امکان پذیر است.  استدالل کند؟ این امر به طور 

 قطبی متفاوت می گردند 

اگرچه نیروهای    ان برمیدارد.جنگ افزارهایی خاص آن معلول ها را از می رد که استدالل این خواهد بود وبل

  ش به میان بید توانمی در مورد اینکه چه کسی  ، یند آبیشتری درست به بن بست ممکن اچه بسا  دوم  ۀضرب

، و    سی به چه کسی کمک خواهد کردرا در مورد اینکه چه ک  ی، اما ما باید تردیدهای  د از دو قدرت تداوم بخش

نخست    ۀتوانمندی ضربتیار دارد و چه کسی  دوم را در اخ  ۀکه چه کسی توانمندی ضرب   عدم قطعیت بیشتری را

سیاست بین   ۀنظری  ، مواجهه با دشواری ها  به رغم، و سپس شرط ببندیم که نظام  بپذیریم .را در اختیار دارد

   .قی خواهد ماند المل همچنان صلح آمیز و با ثبات با

   نظام را حفظ کنند.نتظار داشت که هر دو قدرت بزرگ ، می توان ا وقتی دو قدرت بزرگ وجود داشته باشد 

به دیگران جهت حل و فصل معضالت   خدمات دیگری از قبیل ترویج صلح فراگیر آیا احتمال می رود که آنها 

   سیاست بین الملل شکلی نهادی فراهم می آید.  ۀنظری به ریت وم أملی، مآورند؛ در سطح امنیتی شان فراهم 

ام  ، ولی به شیوه های آشکارا متفاوتی، انج قلمرو، وظایف مدیریتی در  نیست ، این گونه  در سطح بین المللی

مور بین المللی به طرز مفرطی  باعث می شود امکان مدیریت اُ  دارد  ،  ساختاری  أمی گیرند.  این تفاوت که منش

 جلوه داده شود.  بی اهمیت

قلمروی داخلی به عنوان قلمروی انتظارات نظم یافته ای قلمداد می شود که در آن، حکومت ها اقدامات 

،   ، و از طریق تصویب قوانین و وضع مقررات  شهروندان را از طریق اعطای پاداش ها و تحمیل محرومیت ها

 کنترل می کنند. 

،  برای نیل به این هدف . خویش را حفظ کنند  (autonomy) ه خودگردانیهستند ک دولتها سخت به دنبال آن 

   .از گاهی با هم میجنگند  ، و هر ، باهم متحد می شوند  قدرت های بزرگ جهان چندقطبی مانور می دهند 

اتحاد  ، ما منابع اقتصادی برتر خود را با شتابی که  بسیار خطرناک گردید؛ در آن برهه 1960 ۀ در اوایل ده 

ایدئولوژی را   ،  نزدیک و فشرده  روی به گرد پای ما نمی رسید.  به توانمندی نظامی تبدیل کردیم.  رقابت شو

( نسبت به نزدیک ترین  margin of powerقدرت ) ۀمی دهد؛ دولت هایی که از یک حاشیتابع منفعت قرار 

ند و اهدافی غیر واقعی را در  وف می کن، به غلط توجه خود را به خطرهای ناچیز معط رقبای خود برخوردارند 

خارج دنبال می کنند که در ورای تحقق منافعی که به نحوی مضیق برحسب امنیت تعریف می شوند قرار  

   دارند.
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  این اظهار نظرها به طور قطع  .  دست زدن به تسلیم تنظیم دولت ها دشوار است  . مدیریت کردن سخت است

   .را چشمگیر می سازد موفقیت مدیریت آمریکا  و نیز مدیریت روسیه ، و حتی  میزان، و همین امر  درستند 

   .اول را زدند  جنگ جهانی ۀق بی ثباتی های بالکان جر

روپای شرقی را به نحوی آسان تر از  و جنگ ها میان دولت های اُ هان اآیا جهان دوقطبی ما می توانند بحر

ی پیشین و کنونی به نحو  هانال کرده اند که جهالاستد ، برتابد؟ برخی  برتابید آنچه جهان چند قطبی قدیم 

   . هستند  قابل مقایسه ای بی ثبات و جنگ خیز

  .این مقایسه پذیری یک تفاوت تعیین کننده و حیاتی میان این دو نظام را تحت شعاع قرار می دهد 

دند کم و بیش مدیریت  معضالت دسته جمعی حل و فصل کرهیچ کس انکار نخواهند کرد که اگر بنا باشد 

   . انجام دادن پروژه های مشترک نیازمند هماهنگی هستند  . ، بنا به تالش های دسته جمعی نیاز داریم شوند 

، ولی یکی از آنها بزرگترین عالقه را   یک قایق دان سوراخ شده ای باشند  تمامی ملتها چه بسا ممکن است در

، به مانند موضوعات نظامی، سایر کشورها تمایل دارند بخش   عیمور اقتصادی و اجتمادر اُ . اختیار دارددر 

، افزایش   دیدگاه پذیرفته شده  براساس این  .قایق از آب را به ما محول کنند  خالی کردنِ  عمده ای از کارِ

مور جهانی به اثبات  برای مدیریت محوری اُیی را هان ازمین را کوچک کرده است و امک ۀ کر  ، وابستگی متقابل

  .نده استرسا
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