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 المللفصل اول، نظریه سیاست بین 2

الملل به لحاظ بین ها و رویکردهایی که مدعی هستند که سیاستاین کتاب سه هدف دارد، اول بررسی نظریه

های سوم برخی کاربست . ها را جبران کندالملل خوب که کاستیدوم ساخت یک نظریه بین . نظری مهم است

 . آن شرح داده بشود

هایی ها مجموعهبنابر یک تعریف نظریه . اول باید دانست که نظریه چیست، دو تعریف برای نظریه وجود دارد

برای مثال، عالوه بر دارآمد، چه بسا ممکن است  . از قواعد مربوط به یک رفتار یا پدیده خاص هستند

ای که سو و شیوهها از یکها و تعند سیاسی والدین آنهایی میان آموزش رای دهندگان مذهب آنهمبستگی

بخش آن دانشمندان پرشمار علوم اجتماعی این تعریف الهام . قرار باشددهند از سوی دیگر برها رای میآن

  . سازندهای تاییدشده و مرتبط به هم میاست که نظریه را از طریق گردآوری دقیق فرضیه

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

 شکل کلی بیان یک قانون به اختصار چنین است: . های متفاوتی به خود بگیردندتوانند ارزشمی هستند که

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

  . کردوار استفاده که کوتاه آمد و از عبارت قانونرا هنوز قانون دانست یا این

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

همبستگیها نه کذبند و نه واقعی بلکه فقط اعدادی هستند ه ما از طریق  . کند که رابطه علی وجود داردنمی

آید ای که از یک همبستگی به دست میهاما رابط . آوریمها را به دست میهای ساده ریاضی آناجرای عملیات

ای که به دست می آید قانون نام دارد، اما در این صورت هنوز به رابطه . ممکن است کذب یا واقعی باشد

کند یا با هم دهد که چگونه رویدادها عمل میآمارها نشان نمی . ایمچیزی که تبیین نامیده بشود دست نیافته

ها اگرچه ابزارهایی مفید هستند، آن . هایی به شکل اعداد و ارقام هستندفا توصیفشوند بلکه صروجور میجفت

  . اما در هر حال فقط توصیف به ما می دهند و نه تبیینی از آن

های کن که حقیقت و تبیین از طریق انباشت دادهشناس استقرا گراست، عنوان میلوی اشتراوس که یک مردم

تر کنیم و نیز پیوندهای ها را بیشاما اگر داده . آیدتر به دست میتر و بیشتر و بررسی موارد بیشبیش

مشاهده و تجربه هرگز بدون نیاز به نظریه و توضیح  . رسیمتری را به اثبات برسانیم باز هم به قطعیت نمیبیش

  . تجربه نه قطعی هست و نه غیر قطعی و فقط هست . نیست

ما  . هایی از مسائل سروکار داشته باشیمتوانیم تنها با بخشه این است که مینتیجه این مسیر استقراگرایان

از  . دانیم که چه چیزی را باید در یک کل جای بدهیم و آیا اصال این کار عملیات مناسبی هست یا خیرنمی

  . ها را با هم تلفیق کرد نیز نامتناهی استتوان این ابژههایی که میسویی شمار شیوه
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کنند تا به ها موارد را بررسی میآن . پژوهان امروزی علم سیاست به استقرا ملتزم هستنداین وجود دانشبا 

توانیم با اطمینان بگوییم که وضعیت امور که با استقرا جاست که ما هرگز نمیمشکل این . پیوندها برسند

ها را انیم که تصمیم بگیریم که کدام دادهتوچگونه ما می . شود در تناظر با واقعیت عینی قرار دارددرک می

تجربه  . تواند به این پرسش پاسخ بدهدها را چینش نماییم؟ هیچ رویه استقرایی نمیگزینش کنیم و چگونه آن

تواند که منشا تجربه چیست باز میکند اینگونه هنریش هرتز بیان میهمان . کنددر اغلب موارد ما را گمراه می

دانیم که کدام اطالعات را باید گردآوری گیری از قدری راهنمایی نه میبدون بهره . ابطال گردد از طریق تجربه

  . پذیر گردد در کنار هم بگذاریمای که فهمتوانیم که چگونه اطالعات را به گونهکنیم و نه می

دهند که چرا آن شان میها نکنند اما نظریهتغییر یا متحتمل را شناسایی میقوانین در واقع پیوندهای بی

مثال  . ها نهفته استتوان گفت که رشد و تغییر علم در تغییر تبییناز یک نظر می . گرددچیوندها حاصل می

توان در یک برهه زمانی مشخص ارسطو نتیجه گرفت که در چارچوب حدود مشخصی یک جسم معین را می

چه بر اساس علم مکانیک قدیم و چه بر  . جا کرداز فاصله متناسب با فشاری که در دسترس قرار دارد، جابه

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

هایی مناسب برای تبیین که چه نظریهاند اما اینها همچنان ثابت باقی ماندهرا تببین کرد؟ این قبیل واقعیت

  . اند، از ریشه تغییر کرده استها مناسب پذیرفته شدهاین واقعیت

 مدل

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

 . فایده استاگر مدل به حد زیادی از واقعیت فاصله بگیرد، بی . کندآن را طریق فروکاستن مقیاس ساده می

تری وجه ممکن بازتاب دهنده کنند که بهترین مدل مدلی است که به دقیقدانشمندان علوم سیاسی فکر می

سازی ما به دنبال در مدل . ی دوم در منتهی الیه دور بودن از واقعیت قرار داردمدل در معنا . واقعیت باشند

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

کند که انیشتین نیز بیان می . چه در نظریه درست است ممکن است در عمل درست از کار در نیایدکه آن

توان به مدد تجربه آزمود ولی هیچ راهی به غیر از تجربه برای پدید آوردن یک نظریه وجود یک نظریه را می

  . ندارد

ها توان از نظریهها را میها و فرضیهرود و نه در سطح نظریهها به کار میاستقرا در سطح قوانین و فرضیه

 . تواند از دل نظریه بربیایدحال شناخت تنها میلی با اینشناخت باید مقدم بر نظریه باشد و . کسب کرد

  . که قبل از آن هر چیزی را بدانیمتوانیم چیزی را بدانیم مگر اینشبیه به معمای افالطونی که: ما نمی

اگر یک نظریه حقیقت و بازتولید یک واقعیت نیست، پس چیست؟ یک نظریه همانا تصویری ساخته و پرداخته 

دهی یک گشتره و تصویری یک نظریه تصویری از سازمان . قلمرو و گستره محصور فعالیت است ذهن از یک
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حال فقط به طور نظریه هرچند که منفک از مشاهده نیست، اما با این . های آن استاز پیوندها میان بخش

برخی  . حقیقت نیستند نمایها آینه تمامگیوند که نظریهغیر مستقیم با آن پیوند خورده است و لذا برخی می

ها یک واقعیت را نظریه . شودای تنها با یک نظریه بهتر رد میگویند که هر نظریهطبق همین استدالل می

  . تواند بگوید که نظریه همان واقعیت استسازند اما هیچ کسی نمیمی

بدون جرقه  . خالقیت است شوند،ها چگونه ساخته میثمرترین پاسخ برای این سوال که نظریهبهترین ولی بی

  . شودترین فرایندهای سعی و خطا نیز به ساختن یک نظریه منجر نمیخالقیت حتی طوالنی

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

گویی و ابهام ویژگی ضروری هر کلی . ستدهد که تغییر در برخی منجر به تغییر در برخی دیگر انشان می

پژوه واقعیت را گردد که دانشهای علی سبب میهای تئوریک درباره رابطهبندینفس فرمول . ای استنظریه

سازی یک روش برای حل این مشکل است ساده . های دانشی خاص پدید بیایداز زاویه خاصی بنگرد و حوزه

 دهد:که از طریق چهار روش رخ می

 های خاص و تعامالت خاصسازی کنشایزوله -1

 انتزاع چیزهای خاص برای تمرکز بر چیزهایی دیگر -2

 سازی عناصر جداگانه طبق یک مقصود تئوریک خاصانباشته -3

تواند به ایم که هیچ کس دیگری تا به این حد نمیسازی، گویی که تا حدی پیش رفتهآرمانی -4

  . کمال مطلوب رسیده باشد

قیاس چیزی بیش از  . های منطقا جایزی مانند قیاس باشدید چیزی بیش از اجرای عملیاتها بانظریه

هم استقرا و هم قیاس در ساختن یک نظریه الزم است، اما  . گویدچیزی که در خود دارد، به ما نمیهمان

  . گردد که همراه با خالقیت باشندوقتی به نظریه تبدیل می

ها آن . شودکه این ربط چگونه برقرار میه چیزی به چه چیزی ربط دارد و ایندهند که چها نشان مینظریه

تواند گیرند و ساختار یک قلمروی تحقیق چگونه میبرداشتی در باره این که چگونه چیزها در کنار هم قرار می

ها تا اگر سازماندهی یک قلمرو بر متغیرهای درون آن تاثیر بگذارد، دستکاری در داده . کنندباشد، بیان می

  . معنا خواهد بودند، پاسخ داده نشود بیخورزمانی که به پرسش چگونه متغیرها به هم پیوند می

 امور الزم برای آزمودن یک نظریه:

 بیان نظریه -1

 هاانستنتاج فرضیه -2

 هاهای تحربی و مشاهدتی قارار دادن فرضیهدر معرض آزمون -3
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ای که قرار است، شده در نظریههای دو و سه، بخ کار بردن تعاریف اصطالحات یافتدر راستای گام -4

 . بشودآزمون 

 حذف یا کنترل متغیرهای مزاحم -5

 های متعدد و دشوارطراحی آزمون -6

شود یا نیاز دارد از اگر یک آزمون تایید نشود، طرح کردن این پرسش که آیا نظریه کامل رد می -7

 . گستره ادعاهای تبیینی خود بکاهد

تعداد اندکی  . ها را ارزنده کندترین مشکل در یافتن یا بیان نظریه دقت و معقولیتی است که بتواند آزمونمهم

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

  . کنندسازد مشخص میها را ارزنده میبا آن وضوحی که آزمودن نظریه

چیزی نیازمند تبیین شدن است، آن توانیم بگوییم که چه وپاشکسته ما نمیکم یک نظریه دستبدون دست

ها ها با چه فرمولی قرار است به عنوان شاهدی در تایید یا رد فرضیهشود و کدام دادهچیز چگونه تبیین می

  . توان به عنوان متغیر انتخاب کردیابد را نمیچیزی که تغییر میهر آن . مورد پذیرش قرار گیرد

  



 7  المللخالصه کتاب نظریه سیاست بین   |
 

  
 

 گراهای تقلیلفصل دوم، نظریه 3

رسد حتی نقد نیز به نظر می . المللی که تا به اکنون انجام شده است، قدرت تبیینی اندکی دارندلعاتی بینمطا

  . انباشته نشده است

 . گرا هستندیابند، تقلیلها در سطح فردی یا ملی تمرکز میالمللی که بر علتهای سیاست بیننظریه

  . گرددمحور نامیده میکنند، نظامسی میالملل بررها را در سطح بینهایی که علتنظریه

شناختی مطالعات روان . شودها و تعامالت اجزا شناخته میگرا: کل به وسیله شناختن خصلترویکردتقلیل

 های ملی، ساالریساالرها و نیز دیواناعضا، مطالعه دیوان

ای برای این عمل وجود مالحظه عطش قابل . سیاسی است-المللگرایی نتیجه شکست در مطالعات بینتقلیل

این نظریه فقط عناصر اندکی را بیان  . مانند نظریه اقتصادی امپریالیسم هابسن و لنین از این موارد است . دارد

  . کندهای مدرن را تببین میالمللی و اکثر جنگترین رویدادهای بینکند و مدعی است که مهممی

حتی اگر هیچ کشوری به امپریالیسم  . نظریه هابسن و لنین را ابطال کندتواند نشان دادن چند استنثنا نمی

  . تواند رد بشودها نمیروی نیاورد نیز نظریه آن

 موارد مهم نظریه اقتصادی هابسن:

هابسن با فراروی از مالتوس و کینز تبیین کرد که چه بسا تقاضای موثر ممکن است که ناکارآمد باشد و بر 

اقتصاد مبتنی بر کسب  . توانست دالیل این ادعا را که کینز بعد از وی مطرح کند، ارائه بدهدهمین أساس 

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

ت تولیدی حرکت کند؛ زیرا اغنیا پای افزایش قدرتواند پابهای قلیل، مصرف نمیتمرکز ثروت در دستان عده

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

حل مناسب در فراروی حکومت راه . توانند مصرف بشوند و حتی تولید بشوندمانند که نمیکاالهایی باقی می

تر به منظور ایجاد تقاضای د جهت فراهم آوردن توزیع درآمد منصفانهکرگیری و هزینهاعمال اختیارات مالیات

  . انبوهی است که اقتصاد را در وضعیت اشتغال کامل تداوم بخشد

گذاری خارجی نیافتگی اقتصادی دست به گریبان هستند و لذا نیاز به سرمایهمانده با توسعهکشورهای عقب

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

ها در بنابراین علت عمده جنگ . گرددگیری أمواج امپریالیسم منجر میشدید واکنش نشان دادند، به شکل

  . های مدرن امپریالیسم استحوزه اقتصادی است و بنابراین علت همه جنگ

آورد است، اگرچه سودهایی از طریق اشتغال ایجاد شده به دست می ملتی که به سوی امپریالیسم حرکت کرده

  . رودگذاران میتر است زیارا که این سودها به جیب سرمایهگردند، بیشهایی که متحمل میاما در مجموع زیان
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 لنین نیز با هابسن موافق است، اما با این تفاوت که:

های دولتی توان با اتخاذ سیاستالیسم را میهابسن معتقد بود که محرکه روی آوردن به امپری -1

اما لنین بر این باور بود که  . شوند، از میان برداشتریزی میکه با هدف بازتوزیع ثورت طرح

  . دارانی که حکومت را در کنترل دارند هرگز اجازه این کار را نخواهند دادسرمایه

زعات میان خود کشورهای امپریالیست است، هابسن معتقد بود که نزاع امپریالیستی علت اکث منا -2

مانده را مد نظر های امپریالیست در استثمار کشورهای عقباما هابسن امکان همکاری دولت

گذاری خارجی در اما لنین حتی به این همکاری نیز باور نداشت زیرا که الگوهای سرمایه . داشت

 . حال تغییر است

 طرح و نقد:

مانده بازار کند که کشورهای عقباول، نظریه هابسن چقدر خوب است؟ هابسن اشاره میبا توجه به فصل 

گیری که ایجاد نفسه به این نتیحهتواند فیحال نمیدارن کشورهای پیشرفته است، اما با اینخوبی برای سرمایه

داری ممکن است مازادها ههای سرمایکه جگونه دولتنشان دادن این . ها مورد نیاز است منتهی شودامپراطوری

پس این پرسش که آیا این نظریه  . سازد که چگونه این مازادها استقاده خواهند شدرا ایحاد کنند مشخص نمی

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

اگر نظریه  . باید قدرت متقاعدکنندگی این نظریه را نیز مطرح کردچنین هم . یابدکند، تغییر میتعیین می

داری باشد و هم تولید مازاد اقتصادی امپریالیسم معتبر باشد، اکثر کشورهای امپرایلیستی باید هم سرمایه

توانن به نحو معقولی هایی که میبه بعد همه یا در عمل همه دولت 1870از حدود سال . داشته باشند

های امپریالیستی البته دولت . دارانه نامیده بشوند، هرچند اندک در فعالیت امپریالیستی درگیر شدندسرمایه

  . داری نبودندنیز بودند که سرمایه

های پیش این سوال که علت امپریالیسم در دوره . توانند حل کنندنظریه هابسن و لنین بعضی مسائل را نمی

در هر صورت پس از جنگ اول  . کنندقدیمی امپریالیسم دیگر عمل نمی هایاز آن چه بود و چرا آن علت

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

او بقایا،  . در این دوره جوزف شومیپتر تبیینی ارائه داد که درست برعکس تبیین لنین بود . گری آمدندنظامی

 . دانستها میها را علت ماجراجویی امپریالیستی دولتها، عوامل قدرت و عناصر پیشامرکانتلیستی دولتیادمان

چنین آلمان و ژاپن به این خاطر که هم . ترین امپریالیسم در دنیا را خواهد داشتکرد که آمریکا کماو فکر می

  . ها به طور کامل سرکوب نشده است، در معرض امپریالیسم هستندعناصر فئودالی آن

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

 . اشاره خواهد شد
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 های خودتایید کنندهنظریه .1-3

شوند و فاقد ها طراحی میهایی که به دنبال واقعیتهای تبعی را برای توصیف نظریهکاتوش عبارت نظریهال

کند که چرا أنواع معینی ای تبیین میمثال: نظریه . بردهای دیگر هستند، به کار میبینی واقعیتقدرت پیش

نخورده بماند، ای دستو قابل مالحظهحال اگر بخواهیم که نظریه به نح . ها امچچریالیست هستنداز دولت

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

برای این عدف باید دو کار کرد: نخست، بازتعریف واژگان قدیم برای پوشش دادن  . ای تغییر کندمالحظه

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

های اقتصاد آمریکا در خارج نیازمند نوعی پشتوانه حمایتی نظامی مکتب نواستعماری اذعان دارد که فعالیت

های بنابراین توانمندی اقتصادی برتر ملت . اندهای امپریالیستی به سبک قدیم رنگ باختهسیاست . است

  . که فقیرند تاثیرهایی دارد و برای نجات نظریه لنین باید آن را امپریالیسم نامیدهایی ثروتمند بر ملت

 ساختار بدون در نظر گرفتن رفتار یا محو کارکرد .2-3

امپریالیسم  . یوهان گالتونک با سوق دادن نظریه نواستعماری به پایان منطقی خود، بیهوده بودن آن را برمال کرد

نظریه  . تر هماهنگ استهای فقیر و کمتر با دولتتر و هماهنگهای غنیدولتدر تعریف گالتونک رابطه میان 

المللی یعنی وی میزان هماهنگی را با یک ویژگی ساختاری بین . گرایانه استاو ساختاری و تا حدودی تقلیل

از و و سساختار در صورتی سودمند است که به عنوان یک رفتار مشروط . کندتوزیع توانمندی ترکیب می

المللی آن های بینالمللی را برحسب ویژگیتاثیرگذار کارکردها در آن به اجرا در بیایند، اما اگر ساختار بین

کوشیم تبیین های دارای برایندهایی را که ما میالمللی آن خصیصهتعریف کنیم، این شیوه تعریف ساختار بین

هایش یک کشور به خاطر خصیصه . شودو کارکرد محو می لذا در تعریف کالتونگ رفتار. کندکنیم شناسایی می

کند که شکاف رو به گالتونک تصریح می . شودو جدا از اعمالی که مرتکب شده است، امپریالیست شناخته می

که چرا باید چنین باشد، تبیین اما این . های زندگی، همانا استثمارگری اغنیا از فقراستگسترش در وضعیت

  . شودنمی

تا میانه سده  . ای کثیر در رنج هستندای قلیل رفاه دارند و عدهدهد که چرا عدهظریه گالتونگ نشان مین

به باور مارکس اگر مداخله  . کردنوزدهم هرکسی در هرجایی از دنیا تقریبا در یک سطح معیشتی زندگی می

نباید  . ماندندمانده خود باقی میقبها برای همیشه در وضعیت عداری نبود، غیرغربیکشورهای پویای سرمایه

آورد، در مقابل اقتصاد خود آن کشور اندک فراموش کرد که هرگونه سودی که کشور امپریالیست به دست می

یافته چه امپریالیست و چه غیر آن، از جهت صدور کاال و نیز عالوه بر این سایر کشورهای توسعه . است

  . افته بهتر استنیگذاری از کشورهای توسعهسرمایه
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 تبیین بیش از حد و مساله تغییر .3-3

ها مارکسیست . تالش برای نجات نظریه لنین به این منجر شد که هر نابرابری امپریالیسم نامیده شد

گذاری خارجی را به عنوان یک ابزار چیرگی بر رکود اجتناب ناپذیر یک اقتصاد مبتنی بر تجارت آزاد سرمایه

گذاری تری را در نتیحه حجم سرمایهگذری خارجی بازدهی بیشاما وقتی جذب سرمایه . کردندقلمداد می

توان گفت که کند، دیگر نمیداری میداری در خارج از مرزها عاید کشورهای سرمایهجدید کشورهای سرمایه

های هزینهکند؟ با صرف داری از رکود جلوگیری میهای سرمایهپس چگونه دولت . کنداصل فشار عمل می

  . اندنتیجهها بیشود و البته این هزینههای مازاد در آن جذب میسرمایه . هنگفت در أمور دفاعی

 امپریالیسم در میانه سده نوزدهم: امپریالیسم تجارت آزاد

تحلیل نواستعماری  . امپریالیسم در سده بیست: امپریالیسم آمریکایی مبتنی بر گسترش تجارت در خارج است

گالتونک پایان  . کننده شکاف میان فقیر و غنی است و لذا موجب یاس استاست که نظام کنونی تقویت این

  . داندامپریالیسم را از طریق اتحاد فقرا برای قوی شدن می

 گیری:نتیجه .4-3

الملل هایی که در این فصل بررسی شد، این ادعای گسترده را در خود دارند که دالیل سیاسی و بیننظریه

ها دالیل جنگ و دالیل امپریالیسم از درون دولت . ها وجود نداردای برای تخاصم میان دولتکنندهانعق

نقطه  . ها از بین برود، جنگ نیز نداشته باشیمتوانیم اعتقاد داشته باشیم که اگر علتما نمی . خیزدبرمی

گرای دیگری نتواند موفق که نظریه تقلیلگرا گفته شد، به این معنا نیست هایی که برای نظریات تقلیلضعف

  . بشود
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 محورهای نظامفصل سوم: رویکردها و نظریه 4

 والتراشتاین:  .1-4

او  . ها داردداری بر روی آنالملل بر حسب تاثیراتی که اقتصاد جهانی سرمایههای سیاست بینتبیین عرصه

نظام اقتصاد جهانی بر عرصه ملی   . تعامل دارند الملل با یکدیگرهای ملی و بینکند که نظامباقاطعیت رد می

  . الملل تاثیر داردو سیاست بین

 هاچیست؟ رویکر نظام .2-4

رویکرد تحلیلی که عمدتا روش علم فیزیک  . برای فهم این رویکرد باید آن را باید رویکرد تحیلی مقایسه کرد

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

شده رابطه میان هر جفت از اجزا را تعیین های کنترلآزمایش . یابدها تقلیل میهای میان آنپیوندها و خصلت

برای محاسبه روابط میان جفت متغیرها باید چیزهای  . شونددر نهایت برای بازسازی با هم تلفیق می . کندمی

روش تحلیلی تنها  . تر استروش تحلیلی به نسبت ساده . زا را مساوی فرض کردتاللدیگر و عوامل نفوذی اخ

اگر به  . قدر ضعیف است که قابل نادیده گرفتن استها آنهای سطح نظامخورد که معلولزمانی به درد می

مشابهت میان  آورند نوعیرسد برآیندها را به ابر میرغم رخ دادن تغییرات در کارگزارهایی که به نظر می

در  . شود گمان ببریم که رویکردهای تحلیلی ناکام خواهند بودفرما باشد، این وضعیت باعث میبرآیندها حکم

  . ها دخالت دارندهای سطح نظامرسد که نیروالملل به نظر میسیاست بین

  . کننده استای تعاملها متمایز از سطح واحدهیک رویکرد به حق نظام محور باید نشان بدهد که سطح نظام

 ها:های نادرست از نظریه نظامبرداشت

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

کنند این نظریه در پی این است که نشان دهد که چگونه نظام بر عوامل زیرین تاثیر برخی دیگر فکر می

  . پایین استگذارد و علیت فقط از باال به می

 اما در واقع به صورت نمودار زیر است:
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 کند:سیاسی را با چهار عنصر زیر و نمودار زیر ترسیم می-المللیریچارد روزکرانس نظام بین

 هادارد: دولتساز یا درونمنبع آشوب -1

 کننده: مانند کنسرت اروپا و جامعه مللتنظیم -2

 های فیزیکیا به صورت :مانند مجموعه محدودیتای از عوامل محیطی که موارد یک و دو رگستره -3

 کنندبرآیندها ترجمه می -4

 

 استنلی هافمن: .3-4

متاسفانه  . کندای سیاست جهانی تعریف میالمللی را به عنوان الگوی روابط میان واحدهای پایهاو نظام بین

  . بازدنگ میساختاری که برای آن در نظر گرفته شده است، به قدری مبهم است که کل معنای آن ر

اما  نظام به  . ها موجودیتی انتزاعی هستندنظام . الملل در نظر هافمن یک موضوع تحلیلی استنظام بین

عنوان یک فرض مسلم این برداشت است که الگوهای تمیاز یافتنی بدر مورد روابط و متعیرهای کلیدی وجود 

. ها را از یکدیگر متمایز کردتوان آنودسرانه میدارند ک هبا چرهیز از نگرش تصنعی و به دور از پرداشت خ
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حال هافمن دیدگاه با این . المللی فرضی استهای بینهای داخلی وجود واقعی دارند ولی وجود نظامنظام

کنندگان های متضاد با یا منفک از معنایی که مشارکتستاید که هرگونه علمی را که تبیینریموند آون را می

داند هافمن خود را مرید مونتسکیو می . کندهای رفتار قائل است، رد میکنند برای شکلمیدر رفتار درک 

مراجعه به این آراء برای دانستن علل  . شناسی تاریخی است و حاوی رویکردی استقرایی استکه یک جامعه

یانگر عمکرد عادی در یک رویکرد نظام محور ما باید بگوییم که کدام تغییرات نما . شکست هافمن مهم است

تواند هافمنخودسرانه می . اجزای نظان هستند و کدام تغییرات نشانگر تغییر از یک نظام به نظام دیگر هستند

ها تمایز قائل شود زیرا وی در تعریف خود از ساختار هناصر موجود در سطح واحدها میان آن انواع مختلف نظام

 راه حل هافمن برای این جداسازی چیست؟ . کندمیها تلفیق را با عناصر موجود در سطح نظام

هر تغییر مهمی یک تغییر نظام  . کندهای تاریخی تعییرات مهم معلوم میاو معتقد است که از طریق مقایسه

   . است

 . کندهای آن اجزا تعریف میهافمن ساختار را تا حدودی بر حسب چینش اجزا و تا حدودی برحست ویژگی

المللی های بیننظام"مثال درکتاب  . شوندگراها میای است که به تدریج شبیه به تقلیلگونهبه رویکرد هافمن

مصائب "آیند اما در ها عناصر ساختاری به حساب نمیفناوری تسلیحاتی تحت کنترل دولت "المللو حقوق بین

ای ههر معلولی یک علت در این چارچوب بر . گرددهمین موضوع تبدیل به عنصری ساختاری می "گالیور

  . شودساختاری جعل می

شود تاثیر مهمی بر هدایت سیاست خارجی وبیش فرض میای از اقالمی که کمدر تعریف هافمن ساختار انبوهه

روش  . کندوبرهمی ارائه میهای درهمدر فرایند انجام چنین کاری، وی علت . های ملی داردو برایندهای تعامل

المللی را توصیف کند یا تا حدودی برداشت خود را از های بیندهد که تنها نظاما اجازه میهافمن به وی تنه

 . دهدها رخ نمیها درون آندهد تبیین کند چه اتفاقی برای نظامروش هافمن به وی امکان می . ها بیان کندآن

های انقالبی رو و نظامهای میانهبرای مثال وی میان نظام. کندالبته وی خود ادعا دارد که چنین کاری را نیز می

هایی که به اند و أهداف دولت و روشرو از حیث توزیع قدرت چند قطبیهای میانهنظام . شودتمایز قائل می

اند و و اهداف و روش متجانسی یث توزیع قدرت دوقطبیهای انقالبی از حگیرند متجانس است، اما نظامکار می

کند و نه به بنابراین از دیدگاه هافمن ساختار به عنوان یک مفهوم سطح نظام نه چیزی را تببین می . ندارند

مشکل  . های قابل تعریف خاصی جای بگیرندالمللی در درون طیفهای بینگوید که احتمال دارد برآیندما می

ها تاثیر ها و رفتارها دولتاست که وی معتقد است ساختارهای دوقطبی و چندقطبی را بر آرمان هافمن این

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

یحاتی به آسانی بر این نفوذهای های حکمرانان، ولی تاثیرات فناوری تسلطلبیرسد که اگر نگوییم جاهمی

  . آیندبرخاسته از نظام فائق می
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ها نظام مورد نظر وی به قدری مجهز است که وی آزاد است هر نوع از عناصر پرشمار ساحتار را که اغلب آن

هافمن مرید  . کندها هستند گزینش کند و بگوید که آن عنصر علت مورد نظر را بیان میدر سطح زیرنظام

که این نظام گوید که بیش از آنآرون می . های درون بیرون توجه دارنداست: هر دو رویکرد به تبیین آرون

 . کنندکنشگران اصلی هستند که نظام را تعیین می کند، اینباشد که کنشگران اصلی را تعیین می

 . هاستگاه از سطح نظاممنظور دید . المللی بوده استهافمن خواستار یک انقالب کوپرنیکی در سیاست بین

البته هافمن  . مردان متناظر باشدپردازان است باید با اهداف دولتهایی که مورد نظر نظریهبه نظر او مقوله

ها را شکل ای از عناصر است که رفتار دولتساختار هافمنی یک انبوهه . خود در این انقالب موفق نشده است

ر مقاومت در برابر وسوسه جای دادن تقریبا هر چیزی در درون ساختار به کار حال ناتوانی ددهد، اما با اینمی

بردن چارچوب مورد نظر هافمن برای یک نظام را به عنوان مبنای یک نظام را به عنوان مبنای یک نظریه 

  . سازدالملل ناممکن میسیاست بین

ها و در سطح دولمتمردان یافت دولت های مهم در سطحاز نظر هافمن و به ویژه از نظر روزکرانس تبیین

  . شود و اصالمولد نیستها به کل بفراورده تبدیل میشوند، بر این أساس سطح نظاممی

دهنده این مفروض هستند که ساختار یک نظام های واقعی او بازتابمورتون ای کاپالن: نظریه نظام اقدام، مدل

از سوی دیگر هافمن، کاپالن را به این دالیل که: نادیده  . ندپیچیده تمایل دارد عمکرد خاص خود را تعیین ک

ها نقش را به ها، پذیرش این مفروض که نظامها به نظامها، اعطا کردن أراده خاص نظامگرفتن تنوع دولت

  . کندکنند، سرزنش میکنند، باور داشتن به این که ساختارها نیازها را مقرر میکنشگران محول می

 

های ملی و نیروهای داخلی قلم نمیزند، اما یک پرسش تئوریک مهم ر کتابش هرچند که درباره تنوعکاپالن د

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

اش رفتار بهینه دولت نظریه دهند؟ او ادعا کرد کهکنند و به هم ربط مییابی و وزن میکنند تعریف، مکانمی

البته  . بینی استدهند، قابل پیشرا تخت شرایط نعینی تجویز میکند؛ رفتاری که دولتمردان عقالیی انجام می

کند: موازنه قدرت، دو او شش نظام را بررسی می . کند، فراهم بسازدچه را که ادعا میتواند آنعملکرد او نمی

او پنج متغیر نیز برای توصیف  . شمول و سلسله مراتبیوتوی واحدعا، جهان قطبی منعطق، دو قطبی متصلب،

بندی کنشگر، متغیرهای کند: قواعد جوهری نظام، قواعد دگرگونی، متغیرهای مقولههر نظام تعریف می

دهد، پس جایی که او نسبت اهمیت میان این متغیرها را نشان نمیاز آن . توانمندی و متغیرهای اطالعاتی

 نظام موازنه قدرت او هر پنج ویژگی اصلی را دارد:  . های او او یک نظریه نیستنظام

  . اقدام کردن در جهت افزایش دادن توانمندی ها ولی مذاکره کردن به جای جنگیدن
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 جنگیدن به جای از دست دادن فرصت افزایش دادن توانمندیها -

 ملی جوهریمتوقف سازی جنگیدن به جای از بین بردن یک کنشگر 

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

 . با بقیه نظام بر عهده گیرد

 . صحه می گذارند اقدام کردن در جهت مهار کردن کنشگرانی که بر اصول سازمان دهنده فوق ملی

 

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

کاپالن به مانند هافمن گویی بر این باور است که کنشگران تنها در . ناسازگار و متناقض با یکدیگر هستند

ست که این در حالی ا . صورتی یک نتیجه معین به بار خواهند آورد که به انجام چنین کاری برانگیخته بشوند

های نظام ها این است که محدودیتکند و یکی از مبانی نظامها پیروی میکاپالن که از نظریه عمومی نظام

کاپالن هیچ دلیلی برای  . کندها به بار خواهد آوردتعدیل میمحور آن معلولی را که یک علت در غیاب آن

های دهند تا دادهاهیمی را که به وی مجال میکاپالن نتواسته است که مف . کندها و پیامدها مطرح نمیمحرک

  . ها جور در بیایدای مهار کند که با چارچوب دقیق رویکرد نظامگونهسرکش سیاست را به

 نقد کاپالن:

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

گاهی او از سلطه  . مرز این محیط روشن نیست . کندالملل را با محیط آن خلط میام بیناو نظ . ندمی

ها دارد؟ در واقع از نظر وی منبع نویسد در حالی که پذیرش این نکته چه نسبتی با رویکرد نظامها میزیرنظام

 . به نقض قواعد جوهری قرار داردها الملل در رفتار کنشگران به ویژه در روی آوردن آنهای بینتغییر در نظام

ها خود محیط هستند و لذا او در مرز میان پس دولت . آفرینی بیرون هستندها خود از منابع اختاللدولت

 . ماندالملل و محیطش ناکام مینظام بین

جموعه ای از متغیرها را به مکه به این پرسش پاسخ بدهد که چه چیزی است که انبوههکاپالن به جای این

جایی که او از حل تعریف ساختار یا شکل آن از آن . کندکند، صرفا بر اهمیت این پرسش تاکید میتبدیل می

دهد یعنی مزیت به کار ها وعده میهای مهمی که رویکرد نظامتواند یکی از مزیتبازمانده است، لذا او نمی

او هیچ ارتباطی با  کند که نظریهاو اعالم می . های مشابه در قلمروهای متفاوت را کسب کندبستن نظریه

ها ها به قدری مبهم وصف بشود که تبیین چندانی درباره رفتار دولتحال اگر خود نظامها ندارد، با ایندولت

کنند یا خیر به شدت بستگی به این ها از قواعد او پیروی میگاه پاسخ به این پرسش که دولتارائه نکند، آن
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ها را ترویج کرده است و هم در مجموع کاپالن هم رویکرد نظام . ها مثل چه چیزی هستندلتدارد که دو

 به طور خالصه در رویکرد او سه مشکل وجود دارد: . مبهم

کاپالن نظام اصلی مورد نظر خود، موازنه قدرت، را با وضعیت تاریخی جدال او نظام اصلی خود را  -1

کاپالن به سوءبرداشت های مکرر در  . ود هم ذات پنداشته استمیان پنج قدرت بزرگ یا در این حد

قدرت  همورد نظریه موازنه قدرت تداوم می بخشد و این دریافت را که در سیاست بین الملل موازن

است سخت تر از همیشه  (anarchy) صرفا نظریه ای در مورد برآیند رفتار واحدها در شرایط آنارشی

 . می سازد

و تعامل های واحدهای نظام را خارج از تعریف  (attrinutes) دهیم و خصیصه ها باید دقت به خرج -2

نظامی را نمی توان  -اگر ما این کار را انجام ندهیم، آنگاه هیچ تبیین سطح  . ساختار آن نگه داریم

می  اما کاپالن در ابتدا در نظر گرفتن یک جایی در ساختار را آشکارا از خصیصه ها مضایقه . ارائه داد

در نظام موازنه قدرت او،  . کند و سپس آنها را از طریق قواعد خود به صورت قاچاقی وارد می کند

اگر نظامها خود تاحدودی براساس مختصات  .  روابط ظاهرا در سطح نظامها مدنظر قرار نمی گیرند

رت می توانیم از یکدیگر تمایز داده می شوند، ما به ند (relational characteristics) رابطه ای

 (durability ) ، اهمیت، و ماندگاری(formation) بخشی از ارائه تبیین در مورد شکل بندی

کاپالن، در نظام موازنه قدرت  . بلوکها یا اتحادها را از بررسی نوع نظامی که حکم فرماست برکشیم

خود از آن منطق خود، از آن منطق پیروی می کند؛ اما وی در نظام های دوقطبی متصلب و منعطف 

 . پیروی نمی کند

تنها در صورتی رویکرد نظامها ضرورت می یابد که ساختار نظام و واحدهای متعامل آن تأثیر متقابلی  -3

در یک  . سیاسی یک نظام باز است -براساس دیدگاه کاپالن، نظام بین المللی  . بر یکدیگر بگذارند

ها را جدای از تغییرات در متغیرها و به رغم از بین نظام باز، ساختار نظام چه بسا ممکن است برایند

  . رفتن برخی از آنها و سربر آوردن برخی دیگر از آنها تعیین کند

 گیری از فصل:نتیجه .4-4

 . دانش پژوهان سیاست بین الملل که مدعی اند از رویکرد نظامها پیروی می کنند در دو مقوله قرار می گیرند

را به عنوان واژگان مد روز برای زبان رو به تکامل این « ساختار»و « نظام»برخی صرفا اصطالحاتی از قبیل 

اگر این اصطالحها حذف می شدند تحلیل های آنها در مورد رویدادهای بین  . حوزه مطالعاتی به کار می برند

اگرچه به این مفهوم وفادارتر هستند اما یک گروه دوم  . المللی و در مورد روابط دولتها هیچ تفاوتی نمی کرد

( differentiated partsنظام سازمان تمام عیاری است که چینشی سلسله مراتبی و اجزایی تمایزیافته )

تالش برای پیروی از مدل عمومی نظام ها یک  . که کارویژه های مشخص شده ای را انجام میدهند -دارد 
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زیرا موضوع فراروی ما آن قدر با این مدل تناسب ندارد که بتواند آن را ( بوده است، misfortuneبدبیاری )

( و چینش سلسله articulated orderسیاست بین الملل فاقد نظم مفصل بندی شده ) . سودمند سازد

 . مراتبی است که بتواند بهره گیری از رویکرد عمومی نظامها را مناسب سازد

  



    |   المللخالصه کتاب نظریه سیاست بین   18

 

 

 

 محورو نظامگرا های تقلیلفصل چهارم، نظریه 5

هایشان را چینش که چگونه دادهکه با چه چیزی سروکار دارند، بلکه بر حسب اینها نه بر حسب ایننظریه

المللی را از طریق عناصر و گرا برآیندهای بینهای تقلیلنظریه . محور هستندگرا یا نظامکندد، تقلیلمی

هر شکلی از نگاه به اجزا سبب  . کنندقرار داند تبیین می هایی از عناصری که در سطوح ملی یا فروملیهآمیز

افراد اندکی وجود دارند که بتوانند از این باور بگریزند  . تری ضرورت نداشته باشدگردد که دیگر تالش بیشمی

ها نهد، بلکه این برآیندالمللی سیاسی تاثیر نمیها مثل چه هستند صرفا بر برآیندهای بینکه دولتاین "که 

گیری دانشمندان علوم سیاسی خواه آنانی که جهت گیزی سنتی دارند خواه آنانی که جهت". کندرا تعیین می

 . بخشندها به اجزای متعاملشان شیئیت میهای خود را با تقلیل دادن آنمدرن دارند، نظام

 گرایان:سنت

ق توسل به ور و تکثر مراکز خودگردان الملل، فقدان یروی پلیسی و ختمایرگذاری میان سیاست داخلی و بین

 . المللسرشن آنارشیک بین . الملل استهای سیاست بینتصمیم از ویژگی

محور به سطح واحدهای متعمل هم های نظامگرایان عالقه دارند که علتها نیز مانند سنتالبته مدرنیست

توانست زدایی میود پرسیدند که تنشزدایی مطرح شد، برخی از خکه بحث تنش 1973در سال  . تنزل بدهند

تر حکومت کنند برهد و آن را از سر بگذراند؟ که اندکی لیبرالیاز فشار آمریکا بر رهبران سیاسی روسیه برای آن

مورگنتا ادعا کرد که نگرانی آمریکا از عرصه سیاست داخلی روسیه مداخله در أمور داخلی کشور دیگر نیست، 

نده اذعان به این ام است که صلح باثبات که بر چایه موازنه قدرت با ثبات است مبتنی دهبلکه بالعمس بازتاب

 . ها استهای ذینفع به اصول اخالقی معین یکی از آنبر چارچوب اخالقی مشترکی است که تعهد تمامی ملت

بل شبیه به مورگنتا استدالالت کاپالن در فصل ق . آید و به تاریخ توجه داردگرا به شمار میمورگنتا یک سنت

  . است

حال: چه بسا ولی با این . ها انقالبی هستنددانست که برخی دولتگرا نیز علت جنگ را این میکسینجر سنت

های المللی جنگ نداشته باشند و چه بسا که برخی أوقات نظمرژیم انقالبی که به خاطر فشار ثباب قواعد بین

  . کشور انقالبی آرام باشدالمللی بی ثبات باشد ولی نظام بین

گردد، زیرا که تامین امنیت هر دولتی های باثبات حاصل میتوانیم فکر کنیم که جهان امن از دولتنقد: ما نمی

  . تهدیدی برای دولت دیگر است

 . ها: رفتارگرا هستندها و هم سنتیهم مدرنیست

اگر اهداف و سیاست  . پذیر نیستها امکاندولتفهم سیاسات جهانی از طریق صرفا نگریستن به عرصه درون 

شویم به سطح گاه ما نگزیر میانگیزند تبدیل گردند، آنای را برمیها به موضوعاتی که نگرانی عمدهدولت



 19  المللخالصه کتاب نظریه سیاست بین   |
 

  
 

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

  . کنیم

ها باید اعتقاد داشته باشیم که هیچ علل مهمی بین اشتن به آرای مورگنت، کسینجر و مانند آنبرای باور د

چرا در تاریخ  . کنندآوند از سوی دیگر مداخله نمیها به بار میها و نتایجی که دولتاهداف و اقدامات دولت

تک تک کنشگران یافت های هایی که در سرشتبه کرات نتایج با نیت کنشگران جور نیست؟ زیرا علت

   . کنندشوند در بستری دسته جمعی در میان کنشگران عمل  مینمی

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

  . توان تبیین کردها را نیز میبدهد که چگونه تداوم

دهی همیشه از قصد پژوهشگر دهی را شاهد هستیم؟ پاسخ این است که تقلیلتقلیلچرا ما این همه میل به 

شود که مطالعه واحدهای متعامل ته و توی موضوع را در چنین تصور می . نیست بلکه گاهی سهوی است

ها و تداوم . بیندتوان هم در سطح واحدها و هم در سطح نظام لحاظ کرد، میچه را که میآورد تمامی آنمی

آشنای درون بیرون های نامالملل از طریق تبعیت از فرمولهایی را که برای تبیین سیاست بینتکرارها تالش

کنند از قبیل شکل هان کشف می>پژهای متعدد جنگ را که دانشعلت . کشاندگیرند به شکست میانجام می

اند، زیرا ها یافت شدهها در آنهستند که علت هاییهمگی شمار معدودی از مثال . . . دولت یا نظام اقتصادی و

 . ها با هرنوع نهادی جنگ به راه بیندازندتوانیم تصور کنیم که دولتما می

شود تغییرات سطح واحد را تغییرات ساختاری بنامیم با های سهوی را که باعث میدهیتوانیم تقلیلآیا می

زیرا که مشابهت  . گرددهای سطح پایین به شکست منجر میتبیین . یک تغییر واژه ترمیم کنیم؟ قطعا خیر

ها را های کارگزارانی که به ظاهر این خصیصههای گسترده در خصیصهالمللی به رغم دگردیسیبرایندهای بین

ساخت های خوشگردند، و نظریهها میدانشمندان علوم طبیعی به دنبال سادگی . آورند، وجود دارندبه بار می

تر تر و بیشتر شده است و مدعی متغیرهای بیشالملل مطالعات پیچیدهت دارند، اما در سیاست بینرا دوس

  . برنده تمرکز کنیمهای پیشترین نیرویهای محوری و برگزیدن قویما باید بر گرایش . هستند

هایی شده گزارهندیبالمللی از طریق بیان کردن چارچوبرویکرد رفتاری مسلط در زمینه ساختن نظریه بین

هایی که های در سطح واحد پدیدهاما این گزاره . رودها پیش میهای دولتها و تعاملدرباره رفتار، استراتژی

  . دهدشوند، توضیح نمیها مشاهده میدر سطح نظام

که چرا گیرند؛ گفتن اینتبیین کردن یعنی که گستره برایندهای مورد نظر در درون حدود معینی جای می

که چرا رویدادها از جمله رویدادهایی که هیچ یک از کنشگران ممکن شوند؛ و گفتن اینالگوهای رفتار تکرار می

تواند نشان ها مییک نظریه نظام . کنندپسندند، خود را تکرار میاست نپسندند یا شمار اندکی از آنان می
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های نظام محور انتظار خواهیم در غیاب محدودیتچه ما بدهد که چرا تغییرات در سطح واحد کمتر از آن

 . داشت تغییر برایندها را به بار خواهند آورد

گوید تداوم در یک نظریه به ما می . ها عام هستند در علوم اجتماعیتبیین . ای استایجاز ویژگی هر نظریه

  . د و نه تغییرگردتکرار تبیین می . که چه چیزی را انتظار داشته باشیم و چه چیزی را نه

گفته  . این امر به دو دلیل است . شود که رویکردهای ساختاری سرخورده کننده هستندگاهی أوقات گفته می

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

ها باشد نادیده گرفتن تاثیرات ساختاری آسان است زیرا وقتی آناگر ساختار بادوام  . نیز پویا هستند و نه ایستا

 . شوند یک چیز هستندتکرار می

شان شوند که ساختارهای سیاسی را تعریف کنند که تاثیرات علیالملل تنها در صورتی موفق مییک نظریه بین

  . یابندنند، نوسان میکها وقتی که ساختارها تغییر میرا شناسایی کنند و نشان دهند که چگونه آن

سوال مهم دیگر آن است که  . دهدهای مهمی نیز روی میانقطاع . زندگی درون یک نظام سراسر تکرار نیست

الملل داشته باشیم که هم در آن نیروهای سطح واحد نقش داشته باشند و هم توانیم یک نظریه بینچطور می

نظریه بازار یک نظریه  . توان پاسخ داددرباره بازارها می نیروهای سطح نظام؟ شبیه به یک نظریه اقتصادی

گیرند تا کارهای معینی ها تحت فشار نیروهای بازار قرار میدهد که چگونه شرکتساختاری است که نشان می

ز ها نیکارها را انجام بدهند، در هر شرکتی فرق دارد و دگرگونیها آنکه چقدر این شرکتاین . را انجام بدهند

کند که چگونه ها نیز تبیین میهای نظامنظریه . ها فرق دارندیابی درون آنبسته به مدیریت و سازمان

بخش بر واحدهای متعامل درون خودش عمل یابی یک قلمرو به عنوان یک نیروی محدودساز و مجالسازمان

ها را نه با پس ما دولت . گویندها چیزهایی درباره رفتار مورد انتظار واحدها به ما میگونه نظریهاین . کندمی

  . سنجیمشان بلکه با ارجاع به جایگاه واحدها درنظام میهای درونیارجاع به کیفیت

الملل یه سیاسی بینخودبه خود یک نظر . الملل با استفاده از مالزی مهمل استساختن یک نظریه سیاسی بین

  . های بزرگ باشدباید معطوف به قدرت

 ساختار:

این  . گیردای شده است که همه چیز را در بر میاما معنای آن به گونه . یک واژه پر اقبال علم اجتماعی است

رایندها کننده را که عمال نوعی هماهنگی بواژه ممکن است یک ابزار ترمیمدو معنای مهم دارد: اول این دانش

ای از ساختار در معنای دوم مجموعه . آورند مشخص سازددادهایی که دارند به بار میرا به رغم تنوع درون

توان آن کند، اما نمیچنین ساختاری به عنوان یک گزینشگر عمل می . کندشرایط محدودساز را مشخص می

بازارهای اقتصادی که بر اساس آزادی فعالیت  . را به مانند مالیات بر درآمد در حین کار دید و مشاهده کرد
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 . ها کارگزار نیستندالمللی سیاسی به مثابه گزینشگرها هستند ولی آنگیرند و نیز ساختار بیناقتصادی شکل می

اما اقدامات کاگزارها از  . کنندها به عنوان یک کل عمل نمیکنند؛ نظامها عمل  میکارگزارها و کارگزاری

پذیری کنشگران واز طریق آیند: از طریق جامعهها به دو شیوه به وجود میمعلول . پذیردر میساختار تاثی

  . هارقابت میان آن

ها نیز تغییر میکند، برایندهای یکسانی را ساختارهای متفاوت چه بسا ممکن است حتی وقتی واحدها و تعامل

آورند های یکسانی را پدید میمتفاوت چه بسا معلول هایعلت . مثل وضعیت رقابت کامل در بازار . پدید آورند

ها متفاوتی آورند، برای تشخیص علت از معلول باید بدانیم چگونه یک های یکسانی که معلولو چه بسا علت

  . شودقلمرو سازماندهی می
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 فصل پنجم، ساختارهای سیاسی 6

 کنندگاننظام یعنی ساختار به عالوه تعامل

 . ها را کنار نهاده یا انتزاع کندواحدها، رفتار و مختصات آن ساختار باید تعامل

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

های خاص به کنار برود، یعنی درباره أنواع رهبران سیاسی، نهادهای اجتماعی و اقتصادی ساختار باید خصلت

کنیم وقتی ساختار را توصیف می . ساختار چیزی که ما ببینیم نیست . ها نپرسیمعهدات ایدیولوژیکی دولتو ت

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

در هوص ما باید  . مادی نظام تعریف کنیم توانیم آن را برخسب احصا کردن مختصاتایم، نمیکردن بناکرده

ساختار مجموع  . ساهتار را برخسب چینش اجزای نظام و بر حسب اصل حاکم بر آن چینش تعریف کنیم

 . یابند کامال عین قوانین اساسی رسمی نیستندساختارهای سیاسی زمانی که تحول می . نهادهای سیاسی نیست

یابد، در وهله دوم بر حسب سب اثلی که به وسیله آن نظم مییک ساختار سیاسی در وهله نخست بر ح

ها میان آن سازی کراکردهای واحدهای رسما تمایز شده و در وهله سوم بر حسب توزیع توانمندیمشخص

ساختار یک مفهوم بسیار انتزاعی است، اما تعریف ساختار هر چیزی را انتزاعی  . شودواحدها تعریف می

ها در روابط استیالگری و ست داخلی نظمی سلسله مراتبی دارد، واحدها نهاد و کارگزاریعرصه سیا . کندنمی

در یک جامعه سیاسی هرگز همه سلسله مراتب سیاسی کامال  . فرمانبرداری نسبت به یکدیگر قرار دارند

  . شودها در مورد روابط استیالگری و فرمانبرداری رفع نمیشوند و تمامی ابهامبندی نمیمفصل

 120مثال بررسی ساختار سیاسی در بریتانیا صفحه

مثال در انگلستان عامه مردم نگاه تیزبینی روی نخست وزیر دارند، اما در آمریکا مردم به حکمرانی یک رئیس 

در آمریکا یعنی فردی قوی  . در این دو کشور واژه رهبری معنای متفاوتی دارد . اندجمهور قوی خو گرفته

 . شودمنصب ریاست جمهوری را به دست گیرد در بریتانیا یعنی أراده نخست وزیر به قانون سرزین مبدل می

موال الگوها مع . گیردرو قدرت را به دست میای است که مطمئن بود فردی میانهنظام سیاسی بریتانیا به گونه

از لیست نخست وزیرانی که بریتانیا در سده بیستم داشته است، جورج  . مانندها ماندگار باقی میدر طول دهه

مادامی که یک ساختار  . اندو چرچیل کمی فرق داشتند و قدری غیر قابل اعتماد یا کامال خطرناک ظاهر شده

منظور از مشابهت یکدستی  . آوردیند و عملکرد به بار میماندگاری دارد، ساختار سیاسیا نوعی مشابهت در فرا

در درون یک  . های ساختاری را از غیر آن جدا کردباید علت . کنندهای دیگر نیز کار میزیرا علت . نیست

های جامعه سیاسی های رفتار در آن بخشتوانیم تاثیرات ساختار را از طریق توجه کردن به تفاوتکشور ما می

ولی هرگاه بخواهیم که یک کشور را از کشور  . یابند شناسایی کنیمنظر که به نحو متفاوتی ساختار میمورد 



 23  المللخالصه کتاب نظریه سیاست بین   |
 

  
 

های رفتار در جوامع سیاسی دیگر مقایسه کنیم کا باید تاثیرات ساختار را از طریق توجه کردن به مشابهت

  . دارای ساختار مشابه شناسایی کنیم

 دهندهأصول نظم .1-6

ای الملل را به گونهتوانیم سیاست بینالملل فقدان نظم سازمان است، پس چگونه ما میبینویژگی بارز سیاست 

  . های بازاری آشنا باشیمکه نوعی از نظم را در خود دارد در نظر آوریم؟ برای این سوال باید با مفاهیم نظریه

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

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

بازار نیز مفهومی است که غیرمتمرکز و خودجوش  . ساز سود استانسان در آن بیشینه . کندجامعه کار می

ایجاد کردن یک نظم بلکه برای جامه عمل پوشاندن به هایشان نه به سوی فردگرایانه است و اهداف و تالش

بازار یک علت  . ها بتوانند به دست آورند معطوف استنگرانه خودشان از طریق هر ابزاری که آنمنافع درون

ها را به انحام اقدامات معین دیری ترغیب دارد و آنواحدها را از انجام اقدامات معینی باز می . ساختاری است

   .کندمی

خاستگاهی فردگرایانه دارد، فرض  . گیرندالمللی سیاسیا نیز مانند بازارهای اقتصادی شکل میهای بیننظام

وان طرح پذیرترین فرضی است که میولی آیا این فرض فهم . ها در پی بقای خود هستندگرد که دولتمی

 کرد؟ 

ها چه بسا ممکن اما باید دانست که گاهی دولت . ها استالمللی دولتنیاز همه اهداف بینمحرک بقا پیش

ا های دیگر رمثال ادغام شدن با دولت . دانند باشندتر از بقا میاست به طور پیوسته در پی اهدافی که پرارزش

  . به بقای صوری خودشان ترجیح بدهند

 سرشت واحدها .2-6

 دو پرسش مهم:

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

نها ها تمحور را زیر سوال بردند، دو دلیل داشتند: أوال دولتهای دولتهمانند بنامیم؟ کسانی که دیدگاه

در تعریف کردن ساختار یک نظام ما یک یا چند ابژه  . ها رو به افول استکنشگران نیستند ثانیا اهمیت دولت

 . کنیمکنیم و ساختار آن را بر حسب آن تعریف میدهند انتخاب میانتها پرشمار را که نظام را تشکیل میبی

گونه که اقتصاددانان بازارها را بر حسب کند همانها تعریف میالمللی را بر حسب دولتنگارنده ساختار بین

ها ابزارهای نظامی سیاسی را برای دولت . دولت ملت یک واحد اقتصادی است . کنندها تعریف میشرکت

  . گیرند و نیز ابزارهای اقتصادی را برای اهداف نظامی و سیاسیاهداف اقتصادی به کار می
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 . شودالملل نیز بر حسب آنان تعریف میکنشگران عمده هستند، ساختار سیاست بینهای بزرگ مادام که دولت

های زمانی طوالنی در امور کنشگران غیر دولتی ها ممکن است تصمیم بگیرند که برای دورههرچند دولت

گیری ه شکلها شرایط تعامل را خواه با رویکرد انفعالی از طریق مجال دادن بدخالت نکنند، با وجود این دولت

قواعد غیر رسمی یا از طریق رویکرد فعاالنه از طریق مداخله کردن برای تغییر دادن قواعدی که دیگر به 

  . کنندخورند، تعیین میدردشان نمی

محور که دیدگاه دولتاین . اندمحور را زیر سوال بردهها دیدگاه دولتهای فراملی، نباید تصور کرد اینجنبش

رود از جهت مشکلی است که دانشمندان علوم سیاسی در مجسم ساختن آشکار و زیر سوال میاغلب موارد 

الملل باقی ها همیشه واحد بیندولت. پیوسته تمایزگذاری میان ساختارها و فرایندها در ذهن خود دارند

واحدهای  ها بدین معنا است که هر دولت از این حیث کهواحدهای همانند خواندن دولت . خواهند ماند

دار هستند، ها از این حیث که حاکمیتدولت . های دیگر استسیاسی خودگردان است، همانند تمامی دولت

که این . ها نیستها از اقدامات سایر دولتها هرگز متضمن دور ماندن آنحاکمیت دولت . به یکدیگر هماندند

شود، شود و در اعلب مواقع به شدت محدود میدار همواره محدود میهای حاکمیتبگوییم آزادی عمل دولت

هایی را از زیر فشار سنگین رویدادها تناقض آلودتر است از این که بگوییم افراد آزاد در اغلب مواقع تصمیم

  . کننداتخاذ می

ند هایشان در انجام دادن آن وظایف مانها از حیث وظایفی که دارند مانند هم هستند ولی از حیث تواناییدولت

های از دولت . کندای تقلید میهای دولت دیگر را تا سطح قابل مالحظههر دولتی همان فعالیت . هم نیستند

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

 هاتوزیع توانمندی .3-6

شان و هم به وسیله میزان هایی که هم به وسیله تمایز کارکردیزای یک نظام سلسله مراتبی به شیوهاج

واحدهای یک نظام آنارشیک از تمایز کارکردی  . شوند با یکدیگر ارتباط دارندهایشان تعیین میتوامندی

ساختار یک  . اندان متمایز کردههای بزرگ یک عصر را از دیگرپردازان همواره قدرتنظریه . مند نیستندبهره

  . کندها میان واحدهای آن نظام تغییر مینظام با تغییرات در توزیع توامندی

ساختار اگر چه مفهومی انتزاعی است اما  . هاستتعریف ساختار تا حدودی بر حسب توزیع توانمندی -1

های گاهقدرتی که دارند جای ها بر أساسدولت . حداقلی از محتوا الزم است . کامال انتزاعی نیست

توریع  . آیدقدرت از مقایسه توامندی شماری از واحدها به دست می . کنندمتفاوتی را کسب می

این برداشت از کلمه در تناظر  . گستر استها یک خصلت واحد نیست بلکه یک مفهوم نظامتوانمندی

  . با مفهوم بازار قرار دارد
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که رسد که چیزی را در باره اینشوند به نظر میها تعریف میولتبندی دروابطی که برحسب گروه -2

المللی دولت باید آن را با برای تعریف ساختار بین . گویندها چه جایی در نظام دارند، به ما میدولت

این که دولت انقالبی است یا مشروع، ایدیولوژیک  . سنت، عادت، اهداف و تمنیات در نظر بگیریم

  . ع مهم نیستاست یا مشرو
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 های قدرتفصل ششم، ساختارهای آنارشیک و موازنه 7

این  . گیرد، پس جنگ در هر زمانی ممکن است رخ بدهدجایی که هر دولتی برای خودش تصمیم میاز آن

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

دهد، آنارشی یا غیاب دولت با وقوع ها رخ میها به مانند میان دولتدر میان انسان . شد، واقع بینانه نیست

های ترین کشتهشونت پیوند دارد؟ بزرگولی چطور است که گاهی حضور حکومت باخ . خشونت نسبت دارد

اگر آنارشی هم  . هاستهای داخلی علیه دولتهاست بلکه به خاطر جنگاخیر نه به واسطه جنگ میان دولت

ذات با هرج و مرج و ویرانگری پنداشته بشود، آنگاه تمایزگذاری میان آنارشی و حکومت چیز زیادی به ما 

توانیم هیچ تمایز پایداری المللی است، آنگاه ما نمیور نشانگر نظم ملی و بیناگر احتمال توسل به ز . گویدنمی

  . را میان این دو قلمرو بر حسب توسل یا عدم توسل به زور ترسیم کنیم

 وابستگی متقابل و همگرایی .1-7

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

یک قلمرو رسما سازماندهی  . یابندمشخص باشند، یا همچنان فاقد سازماندهی رسمی باقی بمانند، تفاوت می

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

در قلمروهای آنارشیک  . گیرندی میو صیانت از امنیت خویش در حضور دیگران داشته باشند، منافع خود را پ

ها سخت به دنبال نیل به آن . واحدها از حیث کارکرد به هم شبیهند و تمایل دارند این چنین باقی بمانند

  . شان خود را باال ببرندها تمایل دارند در سلسله مراتب در سطح تخصصیآن . خود اتکایی هستند

بنابراین  . کارکرد همانند هستند، اما از حیث توانمندی تفاوت دارندها هرچند که از حیث با این حال دولت

در یک نظام خودیار هر یک از واحدها تالش هود را نه تنها صرف  . هرچند که ناچیز است . تقسیم کار دارند

 . کندتهیه کاالهای مورد نیاز خود، بلکه صرف فراهم آوردن ابزارهایی جهت محافظت از خود در برابر دیگران می

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

کنند باید این سوال را مطرح کنند که چگونه این سود تقسیم خواهد هایی که إحساس ناامنی میمتقابل دولت

ها اگر آن . ا نگران بقای خود هستندتر سود خواهد کرد؟ واحدهپرسند که چه کسی بیشها میآن . شد

های نامناسبی را در تالش برای افزایش سودها انجام دهند، باید انتظار پیامدهای منفی آن را هم داشته ریسک

کند که اما فلنر تاکید می . ها خلع سالح کامل بشوندها راه این است که همه شرکتدرباره شرکت . باشند

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

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

ر صورتی رفاه در جهان د . کندکند اتکا میتر به دیگران برای تامین مواد و کاالهایی که تولید نمیکند بیش

هستند به  هایی که به شدت وابستهدولت . تری شکل بگیردشدهیابد که یک تقسیم کار حسابافزایش می



 27  المللخالصه کتاب نظریه سیاست بین   |
 

  
 

کوشند که این وابستگی را به کنترل در اند پس میشدت نگران کسب آن چیزی هستند که بدان وابسته

  . بیاورند

المللی بسیاری از مردم از منابعی که ح بیندر سط . یافتگی استدرون جوامع ملی تقسیم کار نشانه توسعه

ها رویه خود را تغییر ولی با این حال دولت . نالنداند، میثمر صرف دفاع از خودشان کردهها به نحوی بیدولت

ها از طریق مشارکتشان در یک تقسیم بسیاری از رهبران دنیا چه بسا درک کنند که رفاه همه آن . دهندنمی

اما عمل کردن به این ایده در واقع عمل کردن به یک الزام داخلی است،  . فزایش خواهد یافتتر اکار کامل

چه دهد بسیار شبیه آنچه هر دولتی برای خود انجام میآن . المللی کارگر نیستالزامی که در سطح بین

  . های تقسیم کار کامل محروم هستندها از مزیتآن . دهند استهای دیگر انجام میتمامی دولت

 هاساختارها و استراتژی .2-7

 . نشده باشندگردند که اقدامات پیامدهایی را داشته باشند که ساختارها برای آن طراحی ساختارها سبب می

آیا آگاهی برخی از کنشگران از ساختار و اثر آن سبب نخواهد شد که از طریق جرح و تعدیل مناسب 

 هایشان به أهداف آغازین خود دست یابند؟ خیراستراتژی

مثال بازاری از آن: اگر یک کاال کمبود داشته باشد، در صورتی همه مجموعا حال بهتری خواهند داشت که به 

وقتی قطعا  . تری از کاال خریداری کنندها در قیمت و توزیع منصفانه کمبودها مقدار کمعدیل افزایشمنظور ت

تری اکثر کنشگران وضعیت را بدانند، ممکن است برداشت نسبتا معقولی بسازند و در نتیجه همه کاالهای بیش

  . کنندخریداری می

شو، به بار آودن برایندهای مطلوب و جلوگیری از ده میمادامی که ساختار بدون دستکاری به حال خود وانها

توان نابودی نمی . پذیر نیستهای کنشگران خاص امکانها و کنشبرایندهای نامطلوب برای تغییرات در نیت

تر که هم ها به این تشخیص خواهند رسید که مصلحت بزرگهای ساختاری را آرزو کرد، همه ملتمحدودیت

کند که در راستای حفظ نظام و نه برای تامین منفعت کوته ها را ناگزیر میخودشان است آنراستا با مصلحت 

با رشد جمعیت و فقر و آلودگی یکی از دانشمندان علوم سیاسی  70در دهه  . کنندبینانه خودشان عمل می

ورده سازند یا در غیر گستر آن براها باید نیازهای اکوسیستم سیاسی را در ابعادی جهاناظهار داشت که دولت

الملل باید تامین گردد و اگر این ادعا معنایی هم داشته منفعت بین . این صورت به پیشواز نابودی آن بروند

کارهای عظیم فقط به دست  . المللی هستندهای ملی تابع منفعت بینباشد، بدان معنا است که منفعت

شود که های بزرگ خواسته میگرددو لذا از دولتم میهای عظیمی دارند، فراهکارگزارهایی که توانمندی

چه برای صیانت از خودشان ها ناچارند که آناما دولت . چه برای بقای جهان ضروری است انجام بدهندآن

المللی بر فراز منفعت ملی این پرسش که چرا توصیه به قرار دادن منفعت بین . ضروری است انجام بدهند

 . ممعناست را بفهمیبی
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 منافع آنارشی .3-7

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

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

 . ها را کاهش دادتوان ریسکهای دارای نظام قواعد میرگزاریبا کا . دهی پایین استهای سازمانآزاد، با هزینه

از طریق حرکت کردن از یک وضعیت همپایگی به سوی یک وضعیت مبتنی بر رابطه فرادستی و فرودستی 

توان های برخوردار از اقتدار مناسب و گسترش دادن یک نظام قواعد مییعنی از طریق تاسیس کردن کارگزاری

ها و عمدتا رهبرای سیاسی ارباب فن رسیدگی به رهبران سازمان . ی کرد یا کاهش دادها دوراز ریسک

های سلسله مراتبی به موازات محاسنی که نظام . ها سروکار دارند نیستندهایشان با آنموضوعات که سازمان

 . گرددکشمکش تبدیل میها ابزارهای کنترل به موضوع هایی در خود نیز دارنداز این گذشته در آندارند، هزینه

توان آن ها میدهی شده برای مدیریت کردن أمور ملتها جنگ خیلی باال باشد، آیا با اقدام سازماناگر ریسک

گستر در اثر پشت کردن و ها در سطح ملی یا جهانها را کاهش داد؟ باید توجه داشت که حکومتریسک

توانند اختیارات مدیریتی ها نمیدولت . افتندی و تجزیه مینافرمانی اجزای مهم در درون خود در ورطه آشفتگ

تر باشد انگیزه دولت برای درگیر شدن در هر چه قدرت مرکز بیش . را به کارگزاران مرکزی واگذار کنند

  . تر خواهد بودکشمکشی برای در کنترل درآوردن آن نیز قوی

کنند نه در جهت صیانت از یک ودشان عمل میواحدها در یک نظم آنارشیک در راستای نیل به منافع خ

در سطح  . رودزور نیز برای منفعت شخصی فقط به کار می . های خود در درون آنسازمان و تقویت بخت

دهد و در سطح ملی توسل به زور خصوصی علیه یک حکومت نظام المللی تنها روابط قدرت نتیجه میبین

المللی اما عرصه بین . ملی قلمروی اقتدار، اداره عمومی و قانون استعرصه سیاست  . کندسیاسی را تهدید می

قلمروی ملی: سلسله مراتبی، عمودی، تمرکز یافته،  نامتجانس،  . قلمروی قدرت، کشکمش و سازش است

المللی: آنارشیک، افقی، تمرکز نایافته، متجانس، اما قلمروی بین . هدایت شده و ساخته و پرداخته است

  . یابی متقابل استنشده و واجد انطباقهدایت

 آنارشی و سلسله مراتب .4-7

شود که سر دیگر آن همانا حکومت مشروع و با کفایت اد میآنارشی به عنوان یک سر یک پیوستاری قلمد

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

اول این که آنارشی نه تنها به معنای فقدان حکومت بلکه به معنا هرج و مرج است و عرصه سیاست جهانی 

دلیل دوم نیز  . رسدبه حد هرج و مرج ال یتوقف نیز نمی آمیز نیست اماهرچند که به نحو قابل اتکایی صلح

ناپذیری را که عقلمان رسد که دو مقوله ساده آنارشی و سلسله مراتب طیف اجتماعی پایاناین که به نظر نمی

  . دهد پوشش بدهدبدان قد می
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رار دادن طیف ساختارهای چرا تاکید بر فروکاستن أنواع و اقسام ساختارها به دو ساختار را به جای مد نظر ق

ولی آن واحدهای  . یابندنشینی واحدهای مشابه نظم میها به وسیله همام؟ زیرا آنارشیپرشمارتر برگزیده

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

ها همسانی تمام عیار در آنارشی . رودبهت واحدها از بین نمییابند، ولی مشامتفاوتی تخصص دارند نظم می

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

کند در شود، توصیف میشود و به وسیله حکمرانی هدات نمیآن، تعممل واحدها به وسیه اقتدار مشروط نمی

ها، تمایز تمام عیار اجزا و تخصص یافتگی کامل کارکردهای آن یک قلمروی تمام عیار اقتدار و اتبسلسله مر

  . پذیرد به بار خواهد آورداداره عمومی را که در آن تعامل اجزا از سیاست و قدرت تاثیر نمی

 الملل:مراحل ساخت یک نظریه سیاست بین

 یا گستره محصور تصور کنیم النلل را به عنوان یک قلمروعرصه سیاست بین -1

 وار در درون آن را کشف کنیمهای مندی قانونبرخی قاعده -2

 های مشاهده شده را ساخته و پرداخته کنیممندییک شیوه تبیین قاعده -3

های ضرورت . سازدفهرست عناسر سیاست قدرت: منفعت حاکم، دولت، سرچشمه کنش را فراهم می

تواند ها میگیرند، محاسبه مبتنی بر این ضرورتها نشأت میولتقاعده دگذاری از رقابت بیسیاست

از زمان ماکیاولی منفعت و  . هایی را که منافع یک دولت را به بهترین نحو تامین کند، کشف کندمشیخط

هایی کلیدی از سیاست قدرت گیرد، به عنوان برداشتها را دربرمیضرورت و مصلحت دولت عبارتی که آن

ولی ایده مرتبط موازنه قدرت را نیز به  . گیردماکیاولی در جایگاه مبلغ سیاست قدرت قرار می . اندهباقی ماند

هایی که به نظام خودیاری نظامی است که در آن آن . دهدآسانی در درون طرز تفکر که ساخته جای می

دهند، نخواهند گران انجام میتر از دیاثربخشکنند یا کسانی که کمک به خود را نحوی کمخودشان یاری نمی

این نظریه هیچ نیازی به مفروضات درباره عقالنیت یا در مورد ثبات اداره تمامی کنشگران  . توانست رونق بیابند

 که: درباره این نظریه سوء تفاهماتی وجود دارد از جمله این . ندارد

ها نه درستند و نه مفروض . هفته استای این است در کژفهمیدن این موضوع که مفروض چیست ناشتباه پایه

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

 . شوندکنند اهدافی که اغلب مبهم ابراز میها اهداف بسیاری دنبال میدولت . یکپارچه و مقصددار نیستند

ها به ویژگی را کشند آیا دولتالملل را به عنوان قلمرویی به تصویر میاست بیننظریه موازنه قدرت عرصه سی

دهند؟ این امکان که منازعه از رود از خود به نمایش بگذارند از خود بروز میکنندگان انتظار میکه از رقابت

گرایش به سوی  رقابل . انجامدطریق زور هدایت خواهد شد به رقابت در عرصه هنرها و ابزارهای زور می
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های نظامی کشوری که هایی که با هم رقابت دارند، از نوآوریدولت . آوردکنندگان را به بار میهمسانی رقابت

تاثیرات رقابت منحصر به قلمروی  . کنندوپا کرده است، تقلید میترین توانمندی و نبوغ را برای خود دستبیش

کوشیم مصادیقی را که بعید است به نظریه موازنه قدرت ما می . پذیری نیز مهم استجامعه . نظامی نیست

کردند المللی جانبداری میهای آغازین قدرت خود از انقالب بینها در سالمثال بلشویک . اعتبار ببخشند بیابیم

اش اما بعدا لنین وقتی که چیچرین وزیرخارجه . کردندنهادند و استهزا میو قواعد متعارف دیپلماسی را زیرپا می

 . گویی بپرهیزرا ژنو اعزام کرد با این اخطار با وی خدانگهداری کرد: از گنده
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 های اقتصادیهای ساختاری و معلولفصل هفتم، علت 8

 گیری قدرتها و اندازهشمار قطب .1-8

افراد اندکی هستند  . لل دو قطبی بوده استالمای از بعد از جنگ دوم بینهرکسی قبول دارد که جهان در برهه

  . چنان دو قطبی باقی خواهند ماندکه اعتقاد دارند جهان هم

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

های آنان خلط ها را با موضوع توانمندیدولتها روابط استنتاج کردن دوقطبیت از صرف وجود بلوک . آوردمی

گفت که اگر چه دو کسینجر می . ها نشان از فروپاشی دو قطبی استبا این حال فروپاشی بلوک . کندمی

مند لذا باید در تمامی ابعاد قدرت . ابرقدرت نظامی وجود دارد، ولی پنج گروه بندی بزرگ اقتصادی وجود دارد

های متفاوت یک ملت مندیاگر توان . بسا ننتواند توان اقتصادی را تحت شعاع قرار بدهدتوان نظامی چه  . بود

لذا داشتن یک ویژگی  . توانیم توحه خود را بر نقاط قوت یک ملت متمرکز سازیمیکدیگر را تقویت نکنند ما می

ها با همت و تالش خود این مثال جمعیت چین یا اقتصاد ژاپن یا منابع اروپای غربی، . ابرقدرتی نیز کافی است

نیکسون  . لذا جهان دیگر دو قطبی نخواهد بود . های ابرقدرتی خود را به شدت گسترش بدهندتوانند ویژگیمی

که چین رفته رفته به یک ابرقدرت تبدیل خواهد شد به ورطه اعطای جایگاه به آسانی سخن گفتن از این

ها در گروی وجود نوعی تمایز است که ساختارها را تا حدودی بر یک نظریه نظام . ابرقدرتی به آن تبدیل شد

ها خود ها در یک نظام خودیاری از کل توانمندیدولت . ها میان واحدها تعریف کندمندیحسب توزیع توان

  . استفاده کنند تا منافع خود را تامین کنند

ما در  . ها نیستها یا در سایر تالشگها در جنبینی کردن موفقیتها مستلزم پیشبندی کردن دولترده

  . هایی وجود دارندهایی داریم و گاهی نیز تردیدکه قدرت بزرگ چه کسی است وفاقتاریخ گاهی درباره این

با این حال نابرابری در  . های بزرگهای ضیعف خطر است و هم برای قدرتعدم موازنه قدرت هم برای قدرت

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

ها همواره مجال اند، سایر دولتزیستی داشتههای تقریبا برابر با یکدیگر همها به عنوان طرفتعداد اندکی دولت

  . اندتری داشتهکم

در جایی  . نابرابری بی حد و حصر بی ثباتی دارد . ها فضایلی نیز داردهای آزاردهنده نابرابری دولتویژگیالبته 

ها تمایل دارند یا در ورطه های درجه دوم وجود ندارند، حکومتکه جامعه ذره ذره است، در جایی که سازمان

  . آنارشی افتند یا خودکامه گردند

 عضوهای کمسرشت نظام .2-8
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ارهای بازار از ساختار رقابت کامل گرفته تا ساختار رقابت مبتنی بر انحصر دو قطبی از این حیث فردگرانه ساخت

دگرگونی  . عضو و پرعضو فرقی ندارندهای کملذا نظام . بندی متجانسی دارند، عین هم هستندهستند و ترکیب

هایی که در بازار متغیرهای مستقل برای آن . ها بر حسب توامندی استآن ساختار در اثر تمایزیابی میان

شود که وضه تمامی تعقیب خردمندانه منفعت فردی باعث می . نیافتنی و غیر قابل فهم هستندهستند دست

کند ای در برآیند ایجاد نمیفاوت قابل مالحظهجا که هیج کس تاما از آن . تولیدکنندگان به مراتب بدتر شود

وقتی شرایط رقابل کام  . شودها منتهی میهایی برای برقرای سازششود یا به تالشرقایبت یا به نزاع ختم می

 . گاه تولیدکننده در وضعیت آزاد از محدودیت تاکتیکی است ولی محدوددیت استراتژک برقرار است باشد آن

های بزرگ شرکت . گه تولیدکننده در معرض تلفیثی از هر دو محدودیت استگ اندک باشد آناگر رقبالی بزر

  . هیچ نقشی در به سیطره در آوردن نیروهای بازار ندارند

های دیپلماتیک و نظامی خود را بر أساس کنند و حرکتنیازهای امنیتی خود را بررسی میکشورها ابتدا پیش

  . د تا بقای دولت در معرص خطر قرار نگیردریزی کننآن منفعت برنامه

 تر است؟تر زیبا تر از کوچکچرا کوچک .3-8

های قیمت احتمال جنگ . شودیابد که بخش انحصاری چند جانبه محدود میثبات اقتصادی زمانی افزایش می

 ند:این تاثیرات نه دلیل دار . توان مدیریت کردتری میرقبال را به نحو ساده . یابدکاهش می

  . کندهای تعیین میاندازه نسبی بیش از هر غامل دیگری بقای شرکت -1

های بزرگ که در بازهای جاافتاده فعالیت دارند واردها در زمینه رقابت کامل  شرکتدشوار فراروی تازه -2

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

احتما  . اگر این موانع به قدر کافی بلند باشند . ها هستندترین بخشابزار بلند است با ثباتورود به 

 . ها عبور کنندها بکوشند که از فراز آنرود که تعداد اندکی از شرکتمی

  . یابدای افزایش میزنی نیز به نحو شتابندههای چانهها هزینهبا فزایش شمار طرف -3

 . زنی داردهای چانهکمتری برای تحمل هزینهکند، هر عضو انگیزهوقتی یک گروه رشد می -4

 . آوردتری را در نظام به دست میمانده سهم بیششود هر عضو باقیوقتی یک گروه کوچک می -5

ها به ار های مورد انتظار گردآوری سودهایی که توافقها و هزینههای مورد انتظار اجرای توافقهزینه -6

 . یابدالعاده افزایش میتر است فوقنی که گروه بزرگآورند، در زمامی

  . دهدها را افزایش میها دشواری نیل به توافقها تنوع طرفبا افزایش تعداد طرف -7
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ها به زیر نظر گرفتن همه طرف . یابندتاثیرات یک توافق حفظ یا جرح آن به مرور زمان تغییر می -8

ها معضل زیر نظر  گرفتن نیز به موازات افزایش تعداد طرف . یابدها ضروررت میوسیله هر یک از آن

 . یابدها افزایش میبیش از حد متناسب با افزایش تعداد طرف

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

 . یابددهد، افزایش میمی

مندتر لذا نظام نظم . ها وابستکی متقابلل تمایل به سسب شدن داردار طرفدر یک نظام خود یاری با کاعش شم

 . نگریم جلوه متفاوتی داردوابستگی متقابل در زمانی که از زاویه نظرمان بدان می . گرددآمیزتر میو مسالمت

اما وابستگی متقابل فشرده به معنای  . دهدفشردگی روزافزورن وابستگی متقابل احتمال صلح را افزاش می

المللی های بینترین جنگامانبی . دهدها نیست و احتمال بروز منازعه اتفاقی را افزایش میفشردگی تماس

باور رایج آن است که وابستگی متقابل  . ارنددر مناطقی اتفاق افتاد که مردم امورشان پیوند تنگاتنگی با هم د

ها ها چهار دلیل دارند که من آنآن . در نظام دو قطبی کنونی در مقایسه با نظام جند قطبی پیشین باال است

ها دیگر همواه اول این که جهان دولت ملت جای خود را به جهانی داده است که در آن ملت . را قبول ندارم

هایشان را  بیش از آمریکا و که برخی کشورها در این أواخر توانمندیدوم این . نیستندترین کنشگران مهم

  . اندروسیه پیش برده

توان حل ها میهای مشتمرک تعدادی و اغلب از دولتسوم این که معضالت مشترک را تنها از طریق تالش

اند ای نسبت به یکدیگر یافتهی متقابل فشردهها چنان وابستگکه ملتچهارم این . مانند آلودگی آب و هوا . کرد

  . شوندها به طور مرتب در أمور یکدیگر گرفتار میدولت . گردندکه همگی به شدت محدود و مهار می

 نقد ادعای چهارم .4-8

 وابستگی متقابل به مثابه درک متقابل .1-4-8

ینی رهبران تمامی آفرگستر در دهه گذشته با نقشواقعیت سرنوشت وابستگی متقابل اقتصادی جهان

آفرینی اکثر مردم جهان تثبیت های جامعه و با نقشآفرینی رهبران تمامی بخشهای جامعه و با نقشبخش

درست  . که یک واقعیت باشد یک مفهوم است و لذا نیاز به تعریف داردوابستگی متقال بیش از آن . شده است

دهد آن هر چیزی که در هر جایی در جهان رخ می کند که درآن است که این مفهوم وضعیتی را توصیق می

وابستگی متقابل قشرده است  . جه بسا ممکن است بر کسی یا هر کسی در جای دیگر در جهان تاثیر بگذارد

های تر میگردد یعنی تاثیر تحوالت در هر جایی در جهان به سرعت در طیفی از مکانو به سرعت فشرده

  . گردددورافتاده پدیدار می
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در این دوران سرمایه و نیروی کار آزادانه جابه جا  . سده نوزدهم و بیستم دوره طالیی وابستگی متقابل بود

انگلستان و آمریکا مرزهای خود را به روی همه  . ممند بودگشت ولی کاالها کمتر از این خصوصیت بهرهمی

 . وابستگی متقابل به سرعت توسعه یافت . ردیدهای اقتصادی مرزها را درنولذا فعالیت . ها باز کرده بودنددولت

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

کوپر وابستگی  . نگری در چارچوب نگاه بازار بنیان باید تفسیر بشوداین کل . گیرندعنوان یک کل در نظر می

کند و لذا از نظر او به عنوان متقابل بودن وابستگی بلکه به عنوان درک متقابل تعدیل تعریف میمتقابل را نه 

ها در فراسوی معنای این جمله آن نیست  که انکار کنیم تعدیل هزینه . اندتر وابستههای بزرگ امروزه کمقدرت

ها زیاد هزینه باعث الملل تفاوتاول بینتا پیش از جنگ  . گیردتر و متناسبتر انجام میمرزها هم اکنون سریع

 . شد که تجارت به لحاظ اجتماعی بسیار سودآور باشد

که برحسب درک متقابل آن تفاوت ارزش تجارت یک کشور احتماال بیش از آن . کوپر یک ادعای دیگر نیز دارد

های اندک اگر کشورها قادر باشند در واکنش به حاشیه . یابدداشته باشد بر حسب اندازه وسعت آن تغییر می

در این شرایط  . گذاری خارجی جلو و عقب بیفتد حساسیت باالتر استسود در زمینه اتکا به تولید و سرمایه

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

فهم الزامات سیاست خارجی وابستگی متقابل باال یا پایین نه مستلزم تمرکز بر عرصه  . شودیجهان منتهی م

ها درباره عرصه مطالعه عرصه سیاست، نظریه . الملل استالملل بلکه مستلزم تمرکز بر سیاست بیناقتصاد بین

فوذ باشد خواه میان طبقات و های ذی نها خواه میان گروهسیاست و کردار عرصه سیاست همواره به نابرابری

  . هاستها در درون آنها از نطر توان و قدرت ملی بیشتر از نابرابریوجود تفاوت . ها همه مهم هستندملت

هر جز به  . گردندکنند یکپارچه میای هستند که وقتی با هم تعمال میها متشکل از اجزای تمایزیافتهملت

  . گرددها تخصص دارند وابسته میکردن آنکاال و خدماتی که همگی در قراهم 

 پذیری متقابلوابستگی متقابل به عنوان آسیب .5-8

این چند طرف به یک اندازه به یکدیگر وابستگی  . ها اشاره داردوابستگی متقابل به معامله به مثل میان طرف

ها بایکدیگر به مانند تعامالت ولتهای دتعامل . تواند أنواع کمی و کیفی نیز داشته باشداین وابستگی می . دارند

ها در یک دولت در بخشی از أمور در عوض تعداد اندکی از افراد در سازمان . اجزای یک جامعه سیاسی نیست

ساختار یک نظام به موازات تغییرات در توزیع  . کنندها خارج از آن دولت تعامل میخود با افراد و سازمان

کند، میزان وابستگی متقابل المللی تغییر میوقتی ساختار بین . کندم تغییر میها میان واحدهای نظاتوانمندی

وقتی کشورها سخت به دنبال  30در دهه  . ای میان برابرهاستوابستگی متقابل رابطه . کندنیز تغییر می

وقتی  . الملل کاهش یافتتر بودند وابستگی متقابل افزایش یافت و پس از جنگ دوم بینخودکفایی بیش
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های الملل که ویژگیبینتر است من چیزی را در مورد نظامگوییم که وابستگی متقابل شدیدتر یا سستمی

  . گویمشود میها بزرگ تعریف میها به مانند همیشه در نسبت با وضعیت قدرتآن سطح نظام
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 های نظامیهای ساختاری و معلولفصل هشتم: علت 9

الملل سیاسی الملل سیاسی با ثبات است و یا بگوییم که نظام بینیک نظام بین با چه معیارهای بگوییم که

های متفاوت را جدا از یکدیگر نگاه دارم به طوری که بتواند محل متغیر است؟ من در پی این هستم که معلول

که آن نظام همچنان الملل دو معنا دارد: اول این ثبات در نظام بین . های آن را به نحو درستی تعیین کنیمعلت

همچنان آنارشیک باقی مانده است و دوم این که هیچ دگرگونی متعاقب آن در شمار اعضای اصلی که به آن 

ها متعاقب در شمار همان تغییرات در تعداد هستند که انتظارهای دگرگونی . دهندبخشد رخ نمینظام قوام می

  . ثبات پیوند تنگاتنگی با اعضا دارد . آورندار میمتفاوتی را در مورد تاثیر ساختار بر واحدها به ب

 231عکس 

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

ویژگی دیگر  . بازی موازنه قدرت دست کم باید سه یه چهارقدرت داشته باشد . زند: موازنه سازیسر می

ها گردند، این عددای محسوب میسه و چهار بازیگر تعداد آستانه . بخشدپذیری مییابی است که انعطافانطباق

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

دهنده دهد و نقشی را برای یک موازنهای دیگر است و نوید ثبات را میپنج عدد ورود به آستانه . آیدبه وجود می

رسیم وقتی از عدد هفت به هشت می . کندای بروز نمیبا عبور از عدد پنج هیچ آستانه . کندایجاد می

دو  . پذیر نیستهای بزرگ در آینده عمال امکانبختانه افزایش قدرتخوش . گیرندها شدت میپیچیدگی

 . دهنده استپنجمی برای موازنه . برای کارکرد مناسب دست کم چهارقدرت الزم است . ثبات استتی بیقدر

جا که از آن . مثال بریتانیا در سده هجده چنین نقشی داشت . برای این نقش یک تعمیم تاریخی وجود دارد

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

ها دشوار است؟ أوال زیرا اعضای یک گروهی در معرض تهدید قرار دارد برای یک دولت یا شمار قلیل از دولت

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

ها کنند و در عین حال اتحادهاو ائتالفرا تهدید می های دیگرها برخی دولتنظام چند قطبی که برخی دولت

وقتی بیش از دو دولت وجود داشته باشد عرصه سیاست قدرت به  . قطعی نیستند مشکالتی وجود دارد

انعطاف پذیری اتحاد و ائتالف  . آوردپاشند روی میگیرند فرومیدیپلماسی که اتحادها از طریق آن شکل می

شوری که یک دولت به دنبال جلب آن به سمت خودش است چه بسا ممکن است بدان معنا است که هم ک

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

ها باید طوری طراحی کنند که برای پیروزی در خط مشی را دولت . ها تنگ گردددر نتیجه انتخاب خط مشی

گردد فشار ها سبب می . دهندهای جذابی نشان میبرای کسب متحد خود را شریک . نیز موثر باشد انتخابات

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

  . توان متحد شداز جهنم شکست حتی باشیطان نیز می

های کم عضور اقدامات هر در نظام . های چند قطبی ترسیم مرز میان دشمنان و متحدان دشوار استدر نظام

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

در یک نظام دو قطبی  . کنندها ایجاد میای را در سیاست خارجی همه دولتئتالف احتیاط قابل مالحظهوا

 . رودوابستگی نظامی حتی به نحوی شدیدتر از وابستگی متقابل اقتصادی تحلیلی می

را به  قطاران خوددر جهان دو قطبی به مانند جهان چند قطبی رهبران اتحاد چه بسا ممکن است بکوشند هم

ها و خط مشی . ها حتی در یک جهان دو قطبی نیز سودمندنداین سهم . ها وادار سازندپرداخت حداکثر سهم

در جهان دوقطبی  . شوندهای رهبران اتحاد در نهایت بر حسب محاسبات ومنافع خودشان اتخاذ میاستراتژی

  . وابستگی متقابل پایین است و در جهان چند قطبی باالست

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

های بزرگ وقتی قدرت . تفاوت در نرخ رشد اقتصادی نه به قدر کافی زیاد است و نه به قدر کافی مستمر است

  . بودتر های بزرگ آسانتر بودند ورود به باشگاه قدرتوسعتپرشمارتر و کم

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

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

گویند ها میآن . البته برخی سقوط آمریکا را باور ندارد . بیش از نرخ رشد حاصل از یک مبنای معمولی است

های عالی دارد و سایر شواهد نیز که هیچ شاهدی برای این نیست و آمریکا هنوز بازی اقتصادی فناورانه برگ

 . 254دهند در صفحهکه ارائه می

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

توان در برخی موضوعات را از توانایی در برخی دگی فناوری امروزه به حدی است که به ندرت میاوال پیچی

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

مواره خود را تولیدکننده اند هبه قول باسیوک کشورهایی که تنها اندکی عقب افتاده . گرددتر میمراتب بیش

سوم این که هر چند آمریکا بازار داخلی آن چنان   . دانند که در آستانه از رده خارج شدن استمحصوالتی می

های ممکن را فراهم آورد در اختیار ندارد با برداری کامل و چر بازده از برخی فناوریبزرگی که مجال بهره 

دهای چهارم راهبر . شودور دیگری به مقیاس الزم در زمینه نزدیک میتر از هر کشوجود این به نحوی سریع

بست این تا حدودی به علت بن . تر گردندالملل مهمرود که در سیاست بیناقتصادی و فناورانه احتمال می

  . نظامی است
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اما نگارنده  . ماستخواهیم انجام بدهیم این دلیل بر ضعف که نتوانیم هرکاری که میدر ادبیات آمریکایی این

چه دیگران بر وی تاثیر بگذارند کند: یک کارگزار تا آن حدی قدرتمند است که بیش از آناین گونه تعریف می

به قول نخست وزیر کانادا همسایه آمریکا بودن مانند خوابیدن در کنار یک فیل است!  . بر دیگران تاثیر بگذارد

داشتنی یا حتی بدخو باشد، ما در وضعی هستیم که از هر خرخر و اهمیتی ندارد که این حیوان چقدر دوست 

نگارنده بر این باور است که نباید میان قدرت و کنترل خلط کرد زیرا که باعث  . پذیریمجا شدنی تاثیر میجابه

تناقضی که برخی در اصطالح  . رود ببینیممان میگردد ما ضعف را در هر جایی که چوب الی چرخ ارادهمی

بندد که یک تعریف از نظر سیاسی قابل فهم برای آن قائل اند در صورتی رخت بر میعجز قدرت آمریکا یافته

  . بشویم
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 المللفصل نهم، مدیریت امور بین 10

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

سوم  . کندتری از اقدام را فراهم میهای گستردهتر مجال طیفور خارجی دوم قدرت بیششخص در مقابل ز

چهارم قدرت زیاد سهم بزرگی  . ها برخوردارندقدرتتری در مواجهه با کمهای ایمنی وسیعها از حاشیهپرقدرت

های در نزد قدرت . دهدمی در نظام و نیز توانایی اقدام کردن به نحوی متناسب با آن سهم را به دارندگان آن

  . شودبزرگ مدیریت به صرفه می

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

ها میان دو طرف است ثباتی که به وسیله تسلیحات اول این که ثبات موازنه . دستاوردهای مطلق بشاند

های بعد های ردهشرط دوم فاصله میان دو طرف واقع در راس و قدرتمندترین دولت . شودای تقویت میهسته

  . از آن دو طرف است

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

کنند آشکار های خود آلوده میبالهای را با زآشکار وجود دارد یکی این ک با بررسی شمار صنایعی که رودخانه

 . های خود را بر جامعه تحمیل کنند بقیه نیز همین رویه را خواهند داشتها هزینهاست، اگر برخی کارخانه

ها که در دوم این که کاالها و خدمات معینی اگر در دسترس قرار گیرد تمامی اعضای یک گروه را چه آن

  . گردندها که نداشتند منتفع میآنها سهم داشتند و چه پرداخت هزینه

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

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

یح بدهند.  یا طبعا بخواهند داشته باشند.  انحصارگرایان دوجانبه چه بسا ممکن است انحصار یک جانبه را ترج

الملل نیز ها در مورد مدیریت بازارها سهیم باشند.  در عرصه بینها در نگرانیتری از شرکتکه جمع گسترده

ها در یک بخش محدود یک اقتصاد نیستند،بلکه باید گفت که پرشمار شمارتر از امکانها نه تنها کماین امکان

 تر اند.  

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

نخست، ما می توانیم تهدید روسیه یا کمونیسم را بیش از حد بزرگ اجلوه دهیم و واکنش های  . توجیه کند

ر صورتی نظریه ( دdomino theoryدومینو همفرطی را در قبال خطرهای ناچیز از خود بروز دهیم، نظری

ای ضروری است که یک منطق سنتی برد به مالحظات امنیتی برای توجیه اقدامات نظامی در نواحی پیرامونی 

به مانند برخی از قدرت  . خیر و مصلحت سایر ملت ها اقدام کنیم جادای دوم، ما می توانیم برای . ارایه شود

مفروض پنداشته شده اغنیا و اقویا برای کمک کردن به های بزرگ در دوره های دانسته، ما می توانیم وظیفه 

 .نظرمان به چه چیزی شباهت خواهد داشت موردز دیگران را با خودمان در مورد اینکه جهان بهتر ا
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ی سیاسی اش را هانارا نیز پیش برد و آرمنظریه  ایاالت متحده، در تالش برای ساخته و پرداخته کردن یک

 . ی، منافع اقتصادیش عرضه کردنیز به بین المللی امنیت

کدام  در این اواخر، آدام اوالم اظهار داشت که تاریخ پس از جنگ جهانی دوم می تواند نشان دهدنکته مهم::: 

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

 .نده نهادهای دموکراتیک را تهدید می کنندنفوذ آمریکا در جنان بدین سان آی

از دیدگاه غیر آمریکایی ها، ایجاد امپراطوری اتالنتیکی در تضاد با  . ایجاد امپراطوری آتالنتیکی دشوار است

هرگونه موفقیت ظاهری امریکا به  . تعبیر می شود، قرار می گیرد« آن الزام بین المللی، که به مراقبت از خود

 وانگهی، صعقا که از احتماال از دست دادن هویت خود . نوبه خود یک عامل محرک تالش های روسیه است

از برنامه امریکا  -دوگل ترس هایی را که دیگران  . می ترسند، همکاری خود را با قویترها محدود امی سازند

 . احساس کرده اند به زبان آورد، او اظهار داشت که دولت های اروپایی جایگاه های فرودست خواهند داشت -

دولتهای اروپایی را جدا از یکی با همراه سازی اروپای غربی نامتحد، ناگزیر خواهیم بود  برای ایجاد امپراطوری

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

 

اگرچه بسیاری از آمریکایی ها به شکل گیی اروپای متحد دل بسته اند، ولی شمار بسیار اندکی از آنها الزامات 

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

ناخواسته در دمایت های ضعیف داشته باشد.  دردهای عمده یگ قدرت بزرگ، اگر به دست خود آن قدرت 

بزرگ ایجاد نشده باشند، از تاثیرات خط مشی هایی نشان می شده اند که انسان قدرت های بزرگ تعقیب می 

 . از پیش برنامه ریزی آن به اند، خواه از پیش برنامه ریزی شده نباشند دارد کهتی ثیراکنند، خواه این تا

 

پرسشی که مطرح می شود این است که آیا یک علت سطح واحد کواند یک معلول سطح نظام ها را بی اثر 

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

جنگ افزارهایی خاص آن معلول ها را از میان  رد قطبی متفاوت می گردند بلکه استدالل این خواهد بود و

چه بسا ممکن است به بن بست بیشتری را در مورد ایند در مورد اینکه  اگرچه نیروهای ضربه دوم . برمیدارد

د تردیدهای ای را در مورد اینکه چه کسی به میان بیس از دو قدرت تداوم بخشند، اما ما باید چه کسی توان

که چه کسی توانمندی ضربه دوم را در اختیار دارد  به چه کسی کمک خواهد کرد، و عدم قطعیت بیشتری را

بپذیریم، و سپس شرط ببندیم که نظام به رغم مواجهه  . را در اختیار دارد و چه کسی توانمندی ضربه نخست

 . با دشواری ها نظریه سیاست بین المل همچنان صلح آمیز و با ثبات باقی خواهد ماند
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 . وقتی دو قدرت بزرگ وجود داشته باشد، می توان انتظار داشت که هر دو قدرت بزرگ النظام را حفظ کنند

به دیگران جهت حل و فصل معضالت  یگری از قبیل ترویج صلح فراگیرآیا احتمال می رود که آنها خدمات د

نظریه سیاست بین الملل شکلی نهادی فراهم می آید.  در  امنیتی شان فراهم آورند؛ در سطح ملی، مامریت به

سطح بین المللی، این گونه نیست، وظایف مدیریتی در اقلمرو، ولی به شیوه های آشکارا متفاوتی، انجام می 

باعث می شود امکان مدیریت امور بین المللی به طرز مفرطی بی  رند.  این تفاوت که منشاء ساختاری وگی

قلمروی داخلی به عنوان قلمروی انتظارات نظم یافته ای قلمداد می شود که در آن،  . اهمیت جلوه داده شود

ها، و از طریق تصویب قوانین  حکومت ها اقدامات شهروندان را از طریق اعطای پاداش ها و تحمیل محرومیت

 . و وضع مقررات، کنترل می کنند

برای نیل به این  . خویش را حفظ کنند (autonomy) دولتها سخت به دنبال آن هستند که خودگردانی

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

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

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

ه نزدیک ترین ( نسبت بmargin of powerتابع منفعت قرار می دهد؛ دولت هایی که از یک حاشیه قدرت )

رقبای خود برخوردارند، به غلط توجه خود را به خطرهای ناچیز معطوف می کنند و اهدافی غیر واقعی را در 

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

 دارند. 

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

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

و جنگ ها  هاآنآیا جهان دوقطبی ما می توانند بحر . جنگ جهانی اول را زدند هبی ثباتی های بالکان جرف

میان دولت های اروپای شرقی را به نحوی آسان تر از آنچه جهان چند قطبی قدیم برتابید، برتابد؟ برخی 

این  . ی پیشین و کنونی به نحو قابل مقایسه ای بی ثبات و جنگ خیز هستندهاآناستدل کرده اند که جه

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

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

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

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

در امور اقتصادی و اجتماعی، به مانند موضوعات نظامی، سایر کشورها تمایل دارند بخش  . در اختیار دارد

براساس این دیدگاه پذیرفته شده، افزایش  . عمده ای از کار خالی کردن قایق از آب را به ما محول کنند
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یی را برای مدیریت محوری امور جهانی به اثبات هانال کره زمین را کوچک کرده است و امکوابستگی متقاب

 . رسانده است
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