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چکیده
مفهوم نظم بینالملل در نظریات مختلف روابط بین الملل تعاریف متفاوتی را به خوود ررتتوه ا.و
هر کدام از این نظریات بر مبنای مفاهیم هستی شنا.ی و معرت شنا.ی خود تعریف از نظم بینالملل
را ارائه میدهند پارادایم واقع ررایی موازنه قدرت و هژمونی را از عوامل تعیوینکننود و شو ل دهنود
نظم بینالملل میداند؛ در حالی که پارادایم لیبرال نظم بین الملول را بور ررتتوه از بوازار ،زادی ر یومهوای
نهادها و .ازمانهای بینالمللی میداند م تب انگلیسی از یک طرف بور مفواهیم واقوع ررایوی از قبیول
جنگی موازنه قوا و مدیری قدرتهای بزرگ در ش ل دهی به نظم بینالملل تأکید مینماید و از طورف
دیگر بر مفاهیمی از قبیل هنجارها و ارزشهای مشترک در ش ل دهی به نظم بینالملل تأکید مینماید
و نظم بین الملل را یک نوع بر.اخته اجتماعی در بین دول مل ها بر میشمرد بر مبنای ایون تیییور و
تحوالت .والی که مطرح می شود این ا .که تحول مفهوم نظم بوین الملول بور ا.واو عوامول شو ل
دهند و دامنه ،نی چگونه بود ا .؟ ترضیه این پژوهش بر این ا .که در تحوول مفهووم نظوم بوین
الملل عامل ش ل دهند ،ن عالو بر دول ها به .م بازیگران دیگر نیز کشید شد ا .و دامنوه ،ن
نیز از قدرتهای بزرگ به .م دیگر دول ها و حتی بازیگران تروملی و انسانها کشید شد ا.
کلید واژهها
نظم بین المللی نظریه واقع رراییی نوواقع رراییی لیبرالیسم و م تب انگلیسی
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مقدمه
تعاریف مختلفی از نظم بین الملل ش ل ررتته ا .در یک تعریف نظم بین الملل مترادف
با نظام بین الملل دانسته شد ا .در این تعریف نظم بین الملل به معنای مجموعهای از
تعالی ها و کنشها که ویژری بارز رتتار متقابل دول ها .تعریف میشود در تعریف دیگری
نظم بین الملل به معنای ترکیبات و رتتار الگومند تعریف رردید ا .این الگوها نیز مبتنی بر
اصول و .اختارهایی میباشند که حاکی از هدتمندی ارادی و خود ،را بودن این نوع نظم
می باشد نظم بین الملل بعضی از مواقع به صورت مقررات و قواعد حاکم بر منا.بات کنشگران
بین المللی نیز تعریف میشود ارزش ها و هنجارهای مشترک در کانون این تعریف از نظم بین
المللی قرار میریرد در واقع میتوان رف که نظریه م تب انگلیسی به خاطر تاکید بر ارزشها
و هنجارهای مشترک در بین دول ها در این تعریف از نظم بین الملل قرار میریرد برخی از
تعاریفی هم اری بین بازیگران را دارای مفهوم خاصی از نظم میدانند این نوع نظم به صورت
اختیاری بود و با انتخاب خود بازیگران و برای ر.یدن به اهداف و مناتع مشترک ش ل
میریرد نظریه لیبرالیسم نیز که به ام ان ش ل ریری هم اری بین دول ها در .طح بین
المللی میپردازد ش ل دهند این نوع نظم میباشد در یک تعریف دیگر نیز نظم بین الملل به
عنوان ترکیبی از الگو و د.تیابی به هدف تلقی شد ا .تا از حال صرف الگومند بودن که
خاصی م انی ی دارد خارج رردد و وجه هدتمند بودن نیز به خود بگیرد(دهقانیی :4931
)451-451
نظم بین الملل نیز مانند تعریف از روابط بین الملل میتواند به صورت مضیق و مو.ع
تعریف رردد رستر تعریف از نظم بین الملل به .رش و نوع بازیگران ،ن مربوط میشود ارر
ما دول ها را تنها بازیگران بین المللی بدانیم که نظام بین الملل را ش ل میدهند در ،ن صورت
نظم نیز به صورت بین المللی و بین دول ها تعریف میشود اما ارر به غیر از دول ها بازیگران
غیر دولتی که نظام جهانی را ش ل میدهند را نیز جزو بازیگران به حساب ،وریمی نظم نیز
ماهی جهانی پیدا میکند و عالو بر دول های ررو های اجتماعیی اقوام و تمدنهای مختلف را
نیز در بر میریرد
در یک تعریفیی نظم به معنای الگوی پایداری از ترتیبات اجتماعی میباشد که واجد هر دو
بعد .اختاری و کارکردی ا .بعد .اختاری ،ن به معنای چگونگی ،رایش یاتتن امور و
.رش روابطی ا .که میان اجزای تش یل دهند کل وجود دارد این همان بعدی ا .که
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ارو.تین قدیس ( 194-951میالدی) از ،ن با عبارت «حسن ترتیب اجزای متفاوت به نحوی
که هر یک در منا.بترین جایگا قرار ررتته باشد» یاد میکرد بعد کارکردی نیز ناظر بر هدف
ترتیبات ا .به عنوان مثال یک دول به دنبال تأمین اهداف ،زادی تردیی ،زادی جمعیی
تمرکز زدایی و یا تمرکز در روند تصمیم ریری باشد
وقتی اجزای تش یل دهند در جایگا درخور خود ،رایش ریرند و هدف مورد نظر را بر،ورد
.ازند رفته می شود که کل نظم در.تی را دارد با ت رار یک الگو در رذر زمانی نظمها قانون
مندی های .اختاری و اهداتی کارکردی به وجود می،ورند که تعامل اجتماعی را واجد میزان
معینی از ثبات و شاید حتی پیش بینی پذیری می.ازند از این جه نظم نقطه مقابل هرج و
مرج و بی نظمی ا.
در روابط بین الملل نظم چیزی متفاوت از صلح و ثبات میباشد صلح به معنای نظام خاصی
از ترتیبات اجتماعی میباشد که احتمال وقوع جنگ را منتفی می.ازد همچنین نظم متفاوت
با ثبات ا .چون نظم هم می تواند با ثبات باشد که در این صورت الگوها تا حد زیادی بی
تیییر باقی میمانند و هم میتواند بی ثبات باشدکه در این حال الگوها د.تخوش ناپایداری و
،شوب هستند
در برر.ی روابط بین الملل نظم را اغلب در برابر عدال قرار میدهند عدال الگوی خاصی
از ترتیبات اجتماعی ا .که اصول انصاف بر ،ن حاکم ا .نظم و عدال بر این مبنا صرتاً
ترتیبات اجتماعی نمیباشند؛ بل ه ارزشها و ،رمانهایی هستند که به دنبال نهادینه کردن
،نها میباشند در اینجا چند .ؤال پیش می،ید که ،یا باید ی ی را بر دیگری ترجیح داد؟ ،یا
میتوان میان ،نها موازنه برقرار کرد؟ ،یا ،نها ارزشهای اجتماعی همسازی هستند؟ دو ترض
در خصوص رابطه بین نظم و عدال وجود دارد ترض نخس این ا .که نظم پیش شرط
برقراری عدال و دیگر هدفهای اجتماعی ا .ترض دوم این ا .که جستجوی عدال در
روابط بین الملل میتواند نظم بین المللی را از ریشه برهم زند اندرز رومیها که میرفتند باید
عدال را متحقق .اخ حتی ارر جهان هم بر باد رود نشانگر همین ترض ا .در اینجا یک
.ری پر.شهای هنجاری در خصوص نظم مطرح میشودی از جمله این ه :چه کسی از نظم
خاصی که برقرار ا. .ود میبرد؟ ،یا نظم موجود با ارزشهای اخالقی و .یا.ی مورد حمای
جامعه .یا.ی .ازرار ا .؟ ،یا نظم حاکم به ش لی ناعادالنه ضعیفان و .،یب پذیران را کنار
میرذارد؟
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در دوران رذشتهی توجه به نظم بین المللی بیشتر از جنبه منفی ،ن بود و ا.او ،ن را
حصول اطمینان از این موضوع تش یل میداد که چنین نظمی هیچ خطری را پدید نمی،ورد با
توجه به این ه د ر حال حاضر .طوح باالیی از ی پارچگی و وابستگی متقابل بین کشورها وجود
داردی امروز این عالقه جنبه مثب نیز پیدا کرد و این در حالی ا .که نظم بین المللی در
مقایسه با رذشته منبع مهمتری برای تأمین مصالح اجتماعی محسوب میشود نظم بین المللی
میتواند ارائه دهند اطالعاتی منابع اقتصادیی حقوق بشری مداخلهی د.تر.ی به جنبشهای
اجتماعی جهانی و .ازمانهای غیر دولتی بین المللی باشد و شرایط الزم را برای ا.تفاد از
محصوالت ترهنگی تراهم ،ورد بسیاری از این محصوالت شاید مزاحم و متجاوز تلقی شوندی اما
این ام ان نیز وجود دارد که دول ها یا مردم در .را.ر جهان مشتاق ،نها باشند و این
محصوالت برای ،نها مفید باشد(بلیس و ا.می ی )4911 :4911
چرا نظم اهمیت دارد؟
در اینجا به برر.ی دیدرا های ماکیاولیی هابز و ررو.یوو در خصوص ضرورت اهمی
نظم (داخلی و بین المللی) پرداخته میشود
مدتها .که نظم از دل مشیولی های اصلی تاریخ اندیشه .یا.ی بود ا .از دوران
یونان با.تان تا کنون تمام حاکمان به دنبال دور نگه داشتن هرج و مرج و بی نظمی بود اند و
هموار به دنبال تدوین قانون ا.ا.ی برای ر.یدن به نظم بود اند
نی ولو ماکیاولی()4551-4113یدیپلمات و نویسند بزرگ تلورانسیی بخش اعظم مشهورترین
کتابش شهریار( )4595را به تراهم .اختن شالود های مح می برای ح وم شهریار اختصاص
داد از دید ماکیاولی بهترین ح ومتی که میتوانس نظم را برقرار کند نظام جمهوری بود که
تح ح وم قانون باشد و از طریق یک ح وم ترکیبی که حاکمی اشراف و مردم در ،ن نقش
داشتند ادار میشد مثالی را هم که مطرح میکند شهر رم میباشد که در ،ن هر .ه جزء
جامعه (حاکمی اشراف و مردم) ی دیگر را زیر نظر داشتند ماکیاولی این نوع نظم را پیش شرط
د.تیابی به خیر و مصلح و وجود شهروندانی ،زاد میدانس
توماو هابز( )4113-4511نیز برای جلوریری از بی نظمی و ش ل ریری نظم داخلی
اعتقاد به وجود یک تمرکز اقتدار قانونی و .یا.ی داش حاکمی عالیترین مرجع اقتدار .یا.ی
بود که حق قانون رذاری برای حفظ نظم اجتماعی و تأمین امنی اتراد را داش هابز میرف
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که ارر حاکم توانایی اجرای قوانین را نداشته باشد .خن رفتن از قانون و بنابراین نظم بی
معنا.
بحث ماکیاولی و هابز در خصوص نظم به بعد داخلی ،ن محدود شد نخستین کسی که به
مسئله نظم بین الملل پرداخ هورو ررو.یوو( )4115-4519هلندی بود او عل اصلی
متزلزل بودن نظم در درون و میان دول ها را در عدم خویشتن داری در کاربرد خشون
می دانس ررو.یوو برای جلوریری از این وضعی قواعدی را مربوط به جنگ مطرح کرد که
بر رتتار خارجی دول های برخوردار از حاکمی اعمال رردد امروز نظریه م تب انگلیسی از
اندیشههای هورو ررو.یوو ب هر مند رردید ا .م تب انگلیسی نظم را به عنوان شرط الزم
تحقق دیگر ارزشهای انسانی میداند در نبود نظمی د.تیابی به اهداف ترد و جامعه به شدت
محدود خواهد شد هواداران .ن ررو.یوو با خود جنگ مخالفتی نداشتند؛ در واقع ،نان
معترفاند که جنگ محدود میتواند ابزار مهمی برای دتاع از نظم بین الملل یا برقراری دوبار
،ن باشد ن ته قابل توجه این ا .که بر جنگ هم مانند دیگر امور اجتماعی قواعدی حاکم
میباشد جنگ در بستری از قواعد رخ می دهدکه زمینههای انجام مشروع ،ن (عدال در
جنگ) و هدف مشروع ،ن (عادالنه بودن جنگ) را مشخص می.ازند این مجموعه از قواعد
حقوقی و اخالقی به طور کلی به .ن جنگ عادالنه معروف ا .و محصول عرف و رویههای
جا اتتاد دول ها ا .بنابراینی نظم برای ر.یدن به دیگر اهداف .یا.یی اجتماعی و
اقتصادی ضروری میباشد
،ثار ررو.یوو هسته .ه ا.تدالل مهم دربار نظم را تراهم .اخ که پژوهندران بعدی
روابط بین الملل از جمله هدلی بول ،نها را د.تمایه کار خود .اختند نخس ی نظم چه داخلی
و چه بین المللی ارر چه شاید به یک قانون رذار برخوردار از حاکمی نیاز نداشته باشدی ولی
به مجموعهای از قواعد و مقررات نیازمند میباشد بول با ان ار ،نچه خودش «همانند انگاری با
وضعی داخلی» می نامید بر خالف هابز زمینه را برای تصور جامعه بدون ح وم ی و نظم بدون
ناظم مهیا .اخ این ا.تدالل نخس زمینه را برای تصور تش یل جامعهای از دول ها تراهم
شد در واقع ا.تدالل دوم این ا .که مجموعهای از قواعد و نهادهای مشترک دول ها را نه
چندان مح م به هم پیوند می دهد تا جامعه بین الملل را تش یل دهند و پای بند نظم بین
الملل باشند .ومین ا.تدالل این ا .که در داخل این جامعه دول های همه حاکمان واجد
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حقوق و ت الیفی هستند که باید رعای شود این قواعد اولیه محدودی هایی را برای رتتار اتراد
و دول ها تعیین میکنند و رتتار قابل قبول و غیر قابل قبول را مشخص می.ازند
چگونه نظم برقرار میماند؟
از دید بول و واقع ررایان اصیل نظمی امری .اخته و پرداخته ا .مسئولی روزمر
رهبران دول ها و دیپلماتها .که از ،ن حمای و به مقتضیاتش ر.یدری کنند از طریق
دیپلما.ی و تمهید توازن قدرت ا .که نظام بین الملل حفظ میشود و نظم برقرار میماند
توازن قدرت .از و کار بسیار مهمی ا .که از طریق تش یل اتحادهای زیر نظر داشتن هشیارانه
دول هایی که تهدیدی به شمار میروندی میزان کردن دقیق قدرت با قدرتی و ره را نیز د.
بردن به .الح عمل میکند(دیویتاک و دانی )3395 :4934
کن والتز به عنوان نظریه پرداز نو واقع ررایی معتقد ا .که در نظام بین الملل نوعی
منطق توازن بخش وجود دارد که بر ا.او ،ن هرجا قدرت یک دول رو به تفوق میرذارد
قدرتها یا اتحادهای دیگری در مقابل ،ن تش یل میشود ولی توازن قدرت نتیجه تعامالت
خود جوش واحدهای .ودجو ا .و نه چیزی تمهید شد بنابراین اعتقاد والتز به .از و کار
خودکار توازن بخش با .ن ا.توار اندیشه واقع ررایی اصیل که بر ایجاد حساب شد نظم از
دل اقتدار رریزی تاکید دارد متفاوت ا .برر.ی انگیز های هر بازیگر واحدی مانند طرح این
پر.ش که ،یا ،نها به ترتیبی رتتار میکنند که توازن قدرت را تقوی کنند یا نه به معنی
اشتبا ررتتن ویژری های نظام به جای هوی واحدها .به اعتقاد والتز همه ،نچه باید بدانیم
،ن ا .که دول ها جویای امنی هستند و در تعقیب این هدف ا.ا.یی رتتارشان الگوهایی
پدید می،ورد که با انواع متفاوتی از نظم .یستمی متناظر ا( .دیویتاک و دانی )335 :4934
بسیاری از دیگر واقع ررایان به تا.ی از هابز معتقدند نظم بستگی به .لسله مراتب و
رهبری و به عبارتی مجری مؤثر قواعد و مقررات دارد این اعتقاد موجب میشود تا ،نها به
ثبات مبتنی به چیرری یا اتفاق قدرتها ت یه کنند برای نمونهی اعتقاد بر این ا .که نظم
بین المللی در دوران صلح بریتانیایی یا صلح ،مری ایی رواهی بر این ا .که قواعدی ر یمها
نهادهای جهانی بستگی به وجود قدرت مسلط واحدی دارند که مایل باشد به صورت پایه رذار
و نگهبان ،نها عمل کند به همین .انی در برخی شرایط تاریخی نظم میتواند مانند اتفاق
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اروپا که در .د نوزدهم پس از جنگهای ناپلئون تش یل شد محصول ائتالف محوری قدرتهای
بزرگ باشد که مدیری امور بینالملل را بر عهد دارند
نظریه ثبات مبتنی بر چیرری ا.تداللی ا .که واقع ررایان معاصر برای تبیین نحو .ر
بر،وردن نظم در اقتصاد .یا.ی بین الملل مطرح .اختهاند به جای برقراری توازن در برابر
تهدید خارجی که رتتاری ا .که واقع ررایی در حوز امنی برای دول ها پیش بینی میکند
در حوز تجارت و امور مالی به نفع قدرتهای بزرگ ا .که به منزله رهبر چیرری طلب
ایفای نقش کنند شالود این ا.تدالل را نظریهای دربار رابطه میان مناتع اقتصادی و تأمین
ارزشهای عمومی بین المللی تش یل میدهد برای برقراری شرایط رونهای از نظام تجاری که
قدرت و نفوذ دول چیرری طلب را بیشینه .ازد این دول باید بار ،ن نظام را به دوش کشد
این میتواند شامل .رمایه رذاری در اقتصادهای ضعیفتر خارجی و تأمین ثبات مالی نظام
تجاری جهانی باشد که هر دو شاید با مناتع کوتا مدت دول مورد بحث تعارض داشته باشد
از این رذشتهی چنین چیزی مستلزم مجموعه پیچید ای از چانه زنی دول ها با هم برای
متقاعدی راضی یا مجبور کردن دیگران به پیو.تن به نظام یاد شد ا( .دیویتاک و دانی
)339 :4934
نهادررایان لیبرال با این ادعا که دول های چیرری طلب میتوانند به نظام ثبات ببخشند
ه م رأی هستند ولی تبیینی را که نو واقع ررایان برای این نتیجه ارائه میکنند قبول ندارند
دول های چیرری طلب ،ن انداز که نگران برقراری نظم نهادی بهینه برای همه شرک
کنندران در بازی هستند نگران چشم انداز د.تاوردهای خویش نیستند برای یاتتن نمونهای از
تمهید عملی چنین راهبردی تنها کاتی ا .به موتقی چیرری لیبرال دوران پس از 4315
نگا کنیم پس از جنگ جهانی دوم ایاالت متحد ،مری ا ترص را میتنم شمرد و برخی اصول
بنیادی را در دل قواعد و نهادهای بنیادی تنظیم کنند جامعه بین الملل رنجاند از همه
مهمتر و بر خالف رمان و اقع ررایانی ایاالت متحد برای د .یاتتن به را حلی پایدار که به
نفع تمامی دول ها تمام می شد از د، .وردهای کوتا مدت خود چشم پوشید محور این
راهبرد را مجموعهای از نهادهای بین المللی مهمی تش یل میداد که نه تنها اقدامات دیگر
دول ها بل ه اقدامات خود دول چیر را نیز محدود می.اخ نظام تواتقات مالی و اقتصادی
برتون وودز و اتحاد امنیتی ناتو بهترین نمونههایی ا .که .رش توق العاد نهادینه قدرت
،مری ا را در دور پس از  4315نشان میدهد هواداران این نظم لیبرال مبتنی بر چیرری با
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طعنه خاطر نشان می.ازند که این نظم چنان کامیاب بود که متحدان بیشتر نگران کنار رذاشته
شدن ،ن بودند تا نگران .لطهای که بر ،نها .ایه ات ند بود(دیویتاک و دانی )339 :4934
بنابراین از دید نهادررایان لیبرالی در اقتصاد .یا.ی بین الملل نظم بین الملل نظم وجود
ترتیبات همیارانهای ا .که در قالب ر یمها و نهادها ش ل مدرن مییابند چنین برداشتی با
تفسیر م تب انگلیس از نظم دمساز ا .البته تفاوتهای مهمی هم با ،ن دارد نهادررایی
لیبرال بر مدل بازیگر خردمند در خصوص رتتار دول پایه میریرد بر مبنای این منطقی
نهادها با تقوی شفاتی ی یک کا.ه کردن اطالعات و کاهش هزینههای تعامل به دول ها برای
هم اری به هم انگیز میبخشند بر خالف تفسیری که مبتنی بر .ودها و هزینههای نهادها.
م تب انگلیسی مدعی ا .که بازی نان هر بازی از ،ن رو از قواعد بازی پیروی میکنند که
چنین کاری در نظرشان معنا دارد متابع از قواعد را نمیتوان به تحلیل صرف .ودها و هزینهها
تروکا .به یقینی چنین متابعتی تح تأثیر تحلیل .ودها و هزینهها نیز قرار دارد ولی
عواملی که در چنین تحلیلی منظور میشوند شامل عوامل نامحسو.ی از جمله شهرتی بازشنا.ی
مزایای حاصل از نظم بین المللی و درک این مسئله هم می شود که قواعد مورد متابع کمک
میکند تا نفس هوی دول ها به مثابه واحدهایی برخوردار از حاکمی ش ل میریرد(دیویتاک
و دانی )339 :4934
م تب انگلیسی نه تنها تفسیری بستر نگرتر از چگونگی پا ررتتن هم اری به د .میدهد
بل ه نگرش به مراتب تراختری هم به نهادها دارد در حالی که نهادررایان لیبرال نهادها را ابداعی
تاز میدانند م تب انگلیسی میروید رویههایی چون دیپلما.یی حقوق بین الملل و ائتالفهای
قدرتهای بزرگ از مدتها پیش نقش قاطعی در مدیری نظم بین الملل داشتهاند ی ی از
ضعفهای این روی رد تاریخیتر ،ن ا .که نظر روشنی دربار رابطه میان نظم و جامعه ارائه
نمیکند ،یا نظم پیش شرط وجود جامعه ا .یا نتیجه ،ن؟
با همه ابهاماتی که در تفسیر م تب انگلیسی از نظم وجود دارد باید اعتراف کرد که نگرش
،ن به نهادها بر مبنای روی رد طرح عقالیی ا.توار نیس نهادها -که شاید مهمترینشان
حاکمی باشد -واقعی هایی اجتماعی هستند که در بیرون از همه بازیگران وجود دارند ولی
تک تک بازیگران ،نها را درونی می.ازند ،نها اغلب بدون ،ن که بازیگران از رویه جاری
،راهی هوشمندانهای داشته باشند "کورکورانه" باز تولید میشوند ی ی از ابعاد .رش .از
نهادهای نظم بین الملل که در د .برر.ی قرار دارد این ا .که نهادها تا چه حد تنها در
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کم همگرا) دوام می،ورند(دیویتاک و دانی :4934

صورت وجود یک ترهنگ مشترک (یا د.
)331
اندیشه ورزی دربار نظم از روی ردهای نظری هنجاریتری هم تأثیر پذیرتته ا .که به
تحلیل انتقادی توانایی نظم حاکم برای تأمین امنی ی تو.عهی مردم .االریی صلح یا عدال
می پردازند در واقع این روی ردها در معنای مر.وم این اصطالحات و این که ،نها برای چه
کسی تعقیب میشوند تردید روا داشتهاند در تقال برای د.تیابی به نوعی نظم جهانی که بیشتر
،ینه دار این هدفها باشد الگوهای هوی بخش حذف و شمول برای روی ردهای ریشه نگرتری
که برای مطالعه نظم وجود دارد اهمی محوریتری یاتته ا .از جمله در نوشتههای واکر و
اندرو لین لیتری توجه نویسند روی ش لهای حذف و بیرون رذاری متمرکز ا .که جزء
الینفک دول نو به شمار میروند و نظمی بین المللی را .ر پا نگه میدارند که مانع پیشرت به
.م صلح جهانی عادالنه و نظم جهانی جهان میهن میشود(دیویتاک و دانی )339 :4934
به طور کلی میتوان رف کهی همه نظمها برندران و بازندرانی دارند یا د .کم توزیع
نابرابری از بردها و باخ ها را به وجود می ،ورند ،یا این به ،ن معنی ا .که نظم لزوماً تبعیض
،میز ا .؟ هدلی بول معتقد بود که هیچ نظم خاصی عدال را که ارزش .یا.ی میباشد
تضمین نمیکند ،ن چه یک نظم را عادالنه می.اخ این بود که ،یا ام ان حصول ارزشهای
نظم جهانی مانند حقوق بشری تو.عه پایدار و اقتصاد جهانی منصفانهتر را تراهم میکرد یا نه
بول هم مانند بسیاری از نویسندران تندرو امروزی اذعان داش که نظم بین المللی اغلب از
این جه دچار کا.تی بود ا .قواعد و نهادهای جامعه بین الملل معاصر نه تنها شرایط یک
نظم جهانی عادالنه را بر،ورد نمی .ازند بل ه اغلب حقوق ا.ا.ی میلیاردها تن از .اکنان
جهان را ان ار میکنند بنابراین میتوان نتیجه ررت که نظم بین المللی هموار الگوی پایداری
از حذف و بیرون رذاری اجتماعی ا .همان رونه که بول معترف بود این رونه نظمها احتماالً
همچنان بی ثبات و ناعادالنه خواهند بود با توجه به تعاریفی که از نظم بین الملل در باال ش ل
ررت حال به برر.ی دیدرا نظریات واقع رراییی لیبرالیسم و م تب انگلیسی نسب به نظم
بینالمللی پرداخته میشود
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 )1پارادایم واقع گرایی:
در حال حاضری تف ر دربار نظم از جهات رونارون مطرح میشود در یک .وی طیف هنوز
هم کشور محور بودن نظم و لحاظ کردن مدلهای .نتی ،ن از قبیل .اختار موازنه قدرتی
قطبی بودن .اختار نظام بین المللی و اش ال کنونی امنی جمعی قرار میریرد در .وی دیگر
طیفی طرح رسترد ای از نظم وجود دارد که رابطه بین ابعاد اقتصادی و .یا.یی تف ر جدید
دربا امنی ی بحث دربار پیامدهای جهانی شدنی نقش حقوق بشر و ثاثیر محیط زیس رراییی
ا.تراتژیهایی را برای رها .ازی نوع بشر در بر میریرد واضح ا .که در این تحلیلهای
رونارونی برخی مفاهیم و تصورات متفاوت و تا حدودی متعارض دربار نظم وجود دارد(بلیس و
ا.می ی )11-11 :4911
روی رد واقع ررایی بر تعداد بازیگران و قدرتهای بزرگ و توزیع قابلی ها میان ،نها
متمرکز شد ا .در روی رد مزبور نظم بیشتر بر ا.او .اختار عملی و امنی در نظام بین
الملل تعریف شد ا .نظریه واقع ررایی برای ر.یدن به امنی ملی از ابزارهایی ا.تفاد
می نماید ی ی از ابزارهایی که نظریه واقع ررایی برای حفظ امنی ملی از ،ن ا.تفاد مینماید
بازدارندری میباشد بازدارندری تهدید نیروهای دشمن میباشد که بر ا.او ،ن دشمن از اقدام
نظامی و ناخوشایند باز داشته میشود این بازدارندری میتواند از طریق تهدید به تالتی
(بازدارندری به و.یله تنبیه) یا با رد اهداف نظامی دشمن (بازدارندری ان ار) به د، .ید این
بازدارندری دو طرته می باشد و هر دو طرف بر مبنای اصل هزینه و تاید به دنبال باز داشتن
دیگری از حمله میباشد این امر در نهای منجر به موازنه قوا میرردد البته این رونه نیس
که بازدارندری همیشه مانع جنگ شود تاریخ .رشار از نمونههایی ا .که در ،ن بازدارندری
ش س خورد ا .و حتی در برخی مواقع دول ضعیفتر بر دول قویتر حمله کرد ا.
مانند حمله .وریه و مصر به ا.رائیل به خاطر این ه این دو کشور به دنبال بنای مجدد نفوذ
.یا.ی از د .رتته خود در جنگ شش روز در .ال  4311با ا.رائیل بودند این مثالها
حاکی از ،ن ا .که بازدارندری صرتاً شامل موازنه نظامی نمیشود یعنی این ه ما با تقوی
صرف نیروی نظامی خود نمیتوانیم بازدارندری ایجاد کنیم بازدارنگی شامل مناتع نیز میشود
یعنی ارر مناتع کشوریی ارر چه ضعیفتر نیز باشدی در ر.یدن به هدف معینی که اهمی
باالیی دارد در این حال بدون توجه به قدرت نظامی طرف مقابل د .به حمله می زند حتی
در خصوص بازدارندری هستهای نیز وضعی به همین منوال میباشد در اینجا نیز بازدارندری
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بستگی به مناتعی دارد که کشورها به دنبال محاتظ از ،نها هستند البته بازدارندری
هسته ای در بین کشورهای دارند ،ن از ثبات بیشتری برخوردار ا .به هر حال تو.عه
بازدارندری هسته ای تبدیل به .تون مرکزی نظم بین الملل رردید ا .کشورها به دنبال
اتزایش توان نظامی و هستهای خود هستند تا احتمال بازدارندری حمالت دشمنان خود را باال
ببرند()www.nato.int, 2015: 3
در روابط بین المللی مفهوم نظم بین الملل به طور کلی بر نظم بین دول ها در یک نظام
یا جامعه دول ها دالل دارد در درون یک دیسیپلینی مناظر بین پارادایمی بر .ر نقش
دول ها و قدرت نظامی در ش ل دهی به این نظم در .یا .جهانی در ررت ؛ و به خاطر
همین مناظر ی متخصصین زیادی مجذوب ،ن شدند و نظریاتی را ارائه دادند با توجه به اتزایش
حضور بازیگران غیر دولتی و توانمندیهای غیر نظامی در امور و تعالی های .یا.ی جهانیی
برخی از محققین پایان نقش ،ترینی دول ها و قدرت نظامی را به عنوان تعیین کنندران نظم
بین الملل اعالم کرد اند در اینجا بر مبنای نظریات واقع ررایی توضیح داد میشود که علی
رغم رشد قابل مالحظه دیگر بازیگران غیر دولتیی در بات جهانی معاصر نظم بین الملل هنوز
بر دول ها و قدرت نظامی ت یه میکند بعالو ی شیوع یک ترهنگ نظامی رری بعد از جنگ
.ردی رسترش مسئولی های عمل ررایانه دول های نظامیی کامیابیهای پی در پی صنع
تجارت تسلیحات و .رمایه رذاریهای .یا.ی-اقتصادی بنیادی به و.یله دول ها در تو.عه
نظامی و نو،وریی همه دالل میکنند که بات جهانی معاصر بیشتر کالزویتزی میباشد تا
کانتی در چنین حالتی نظم بین الملل به طور خیلی رسترد و ضروری بر قدرت نظامی به جای
دیگر عوامل ت یه مینماید
 )1-1دولتها و نظم بینالملل
در بین تعدد بازیگران در نظام بین الملل معاصری با وجود تداوم ازدیاد و ت ثر بازیگران غیر
دولتیی نظم بین الملل در نهای به دول ها امیدوار میباشد از یک طرفی دول های مدرن به
تنهایی نقش حیاتی و بنیادی در حفظی اصالح و انتقال نظمهای .یا.یی اقتصادی و قانونی
حاضر بازی میکنند بر خالف پیشگوییهای نظریه پردازان برجسته جهان ررا در خصوص نابودی
تدریجی دول مل ها تح جهانی شدن بی .ابقهی دالیل تجربی به طور مصرانهای نشان دهند
محوری بودن دول ها در تر.یم نظم بینالملل میباشد()Zhai, 2015: 2
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برای نمونهی ظرتی هژمونیک ایاالت متحد در حفظ نظام جهانی تک قطبی موجودی بعالو
چالش در حال رشد قدرت های نوظهور به .لطه جهانی ،مری ایی کامالً اهمی قدرت دول در
نظم .یا.ی بین الملل را منع س کرد ا .اعمال رهبری نظامی بین المللی به و.یله
کشورهای برجسته از قبیل ایاالت متحد و متحدین او در جنگ رسترد عراق و اتیانستانی
نقش قاطع دول های تردی در نظم دهی .یا.ی جهانی را مشخص کرد همچنینی توانایی
کشورهای بازار در حال ظهور مثل برزیل و هند در اختالل ایجاد کردن در مذاکرات تجارت
جهانی دوهه به طور ،ش ارا وابستگی عملی نظم اقتصاد بین الملل به تصمیمات و اقدامات
دول ها را نشان داد در نهای ی تأثیر بسیار رسترد بر حقوق بین الملل نیز تو.ط دخال دول
رو.یه در الحاق کریمه به خاک خود صورت ررتته ا .این امر از طریق تفسیر از حق تعیین
.رنوش صورت ررت و رو.یه نقش مهمی را در ش ل دهی به نظم قانونی بینالملل ایفا کرد
بنابراینی همان رونه که در این موارد مشخص رردیدی دول ها در تیییر و تداوم هنجارهای
.اختاری چند بعدی و نظمها در نظام بین الملل ضروری هستندی این امر نقش ،نها را در
تعیین کنندری نهایی نظم بینالملل نشان میدهد
از طرف دیگری بازیگران غیر دولتی معاصر جایگزین عمل رد دول ها در پی ریزی کردن و از
بین بردن نظم بین الملل جدید نشد اند با اندکی ا.تثنا قائل شدنی اکثر بازیگران بین دولتیی
ترا ملی و توق ملی هنوز در دوران نوپایی خود به .ر میبرند و مشروعی ،نها وابسته به
دول های حاکم میباشد تجربه موجود در .یا .جهانی حاکی از ،ن ا .که این تصویر
موجود از نظم بین الملل همان چیزی ا .که نو واقع ررایان و رئالیس های نو کال.یک به
،ن می پردازند عرصه عمل نشان دهند مزی پیو.ته رتتار دول در تعیین کنندری هنجارها
و قواعد .اختاری میباشد این دول ها نه تنها بر نظام بین الملل .لطه دارندی بل ه بر بسیاری
از بازیگران غیر دولتی در .طح منطقهای و جهانی نیز .لطه دارند در ذیل مثالهایی ،ورد
می شوند که نشان دهند این ا .که ظرتی کاررزاری دول با تو.عه و رسترش همتایان
غیر دولتی خودشان از بین نرتته ا .حفظ و اصالح نظم بین الملل هنوز با توجه به تعدد
بازیگران به طور عمد بر دول ها ت یه میکند()Zhai, 2015: 3
به طور مثالی اقتدار و کار،مدی .ازمان ملل در ح مرانی جهانی و مدیری ،ن بارها از طرف
دول های عضو مورد حمله قرار ررتته ا .این امر باعث شد ا .که .ازمان ملل نتواند
د .به یک اجماع علیه دول متجاوز بزند از جمله ناتوانیهای .ازمان ملل در برقراری نظم
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بین الملل میتوان به ناتوانی در جلوریری از حمله قدرتهای غربی به عراق در .ال 5449ی
ناتوانی در اتزایش اعضای شورای امنی به خاطر مقاوم ،مری ا در .ال 5445ی ناتوانی در
اهدای عضوی دائم شورای امنی به هند به خاطر مخالف چینی و عدم کفای ،ن در صدور
قطعنامه مؤثر در خصوص .وریه در .ال  5445اشار کرد همچنینی علی رغم ایجاد .اختاری
بی .ابقه نهادها و قواعد ترا ملیی در حال حاضر عمل رد مؤثر اتحادیه اروپا به مطابق و
هم اری دول های عضو ،ن وابسته میباشدی این امر در دیدراههای متفاوت کشورهای عضو
اتحادیه اروپا در مدیری بحران مالی بعد از .ال  5441دید میشود همچنین هنوز هم برای
عضوی کشور جدید در کمیسیون اتحادیه اروپا احتیاج به رأی دول ها میباشد بعالو ی همان
رونه که ویس 4خاطر نشان کرد ا .ی با توجه به هم اریهای چند جانبهی اهمی دول ها
رریز ناپذیر میباشد و تعداد واقعی شرک های ترا ملیتی نسبتاً کم میباشد و همین تعداد کم
هم از لحاظ اقتصادی وابسته به دول ها میباشند از اینروی همانطور که از طریق مثالهای باال
توضیح داد شدی اررچه بازیگران غیر دولتی در حال رشد میباشند ولی نظم بین الملل معاصر
در نهای وابسته به دول ها میباشد(.)Zhai, 2015: 4
 )2-1قدرت نظامی و نظم بین الملل
علی رغم اتزایش دیگر اش ال توانمندیها در بات معاصر جهانیی نظم بین الملل هنوز به
طور ا.ا.ی به قدرت نظامی وابسته میباشد ارر چه توانمندیهای اقتصادی و اجتماعی-
ترهنگی به طور تزایند ای در .یا .جهانی امروز با نفوذ ظاهر شد اندی اما هنوز قدرت نظامی
یک نگرش کار.از میباشد که در نهای نتایج .یا .جهانی و نظمهای روابط بین الملل را
تعیین می کند در ابتدای توانمندی غیر رقابتی قدرت نظامی در بد، .وردن بازدارندری و
تخریبی ،ن را یک ضرورت تعویض ناپذیر برای بقا و موتقی دول ها و .اختارهای نهادها و
.ازمانهایی که دول ها ش ل میدهند .اخته ا .؛ این موارد در واقع دلیل کلیدی بر اهمی
قدرت نظامی برای نظم بین الملل میباشد تأیید عقالنی وابستگی نظامی نظم جهانی تنها
محدود به واقع ررایی .نتی نمیشود در واقعی جدای از مخالف های پارادایمی بر .ر ارتباط
درون دولتی و هم اریی نو واقع ررایانی نئولیبرالهای و م تب انگلیسی بر اهمی عملی توانمندی
نظامی برای دول ها در نظام یا جامعه بین الملل اذعان دارند این پذیرش درون-پارادایمی در
1

. Weiss
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خصوص جاذبه باالی قدرت نظامی به و.یله اتفاقات تجربیی که در ذیل به ،ن اشار میشودی
نیز تأیید رردید ا.
ارتش هایی با مقیاو بزرگ در کشورهای .،یایی وجود دارندی تداوم مال ی .الحهای
هستهای به و.یله قدرتهای بزرگی پا.خ ،مری ا به حمله تروریستی یازدهم .پتامبر به ش ل
جنگ علیه تروری و مداخالت تسلیحاتی غرب در عراقی یورو.الویی اتیانستان و لیبی همگی
اهمی بنیادی قدرت نظامی را در ش لدهی به نظم بینالملل نشان میدهند()Zhai,2015:4
دوم این هی جدای از ظرتی قدرت نظامی در درون خودشی نبود اش ال جایگزین قدرت
برای حفظ و یا تیییر نظم بین الملل نیز باعث شد که نظم بینالملل در نهای به توانمندیهای
نظامی ت یه نماید مسلماًی شبیه به مورد بازیگران غیر دولتی که در باال مورد برر.ی قرار ررت ی
یک چنین قدرت نظامی نیز از یک رشد ملموو در صالحی و .ودمندی بهر مند شد ا.
با وجود این همان رونه که دول ها .لطه خود را حفظ کردندی قدرت نظامی نیز برتری عملی
خود را در بین نگرشهای مختلف در تعیین کنندری نظم بینالملل دارد
 )2نظریه نوواقع گرایی و نظم بین الملل
نوواقع ررایان تاکیدشان بر دول ها میباشد اینها .اختار نظم جهانی را به موازنه قوا به
عنوان ترکیبی از نیروهای مادی تقلیل می دهند نوواقع ررایی نیروهای اجتماعی را نادید
میریرد و توجهی به اش ال متفاوت دول ها نمیکند و تمایل دارد تا ارزش کمی را به نظم
جهانی هنجاری و نهادی داشته باشد ی ی از تالشهایی که برای رسترش نگرش واقع ررایی
ش ل ررتته ا .تا این ه اقتدار هنجارها و نهادهای بین المللی را شامل شودی به و.یله نظریه
ثبات هژمونیک میباشد این نظریه دارای .اختارهای هژمونیک قدرت میباشد که تو.ط یک
دول ش ل میریرد این امر منجر به تو.عه ر یمهای بین المللی قدرتمند میرردد( Cox,
 ) 1981: 139نظریه نوواقع ررایی بر دو مفهوم ،نارشی و ثبات هژمونیک به عنوان عوامل تأثیر
رذار بر ش ل ریری نظم بین الملل تاکید دارد که در ذیل به توضیح هر کدام از این دو مفهوم
پرداخته میشود
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 )1-2آنارشی و نظم در سیاست جهان
معمای نظم و ،نارشی در .یا .جهان ذاتی و الینفک میباشد ترکیب بینظمی و .ازمان
قبل از ،غاز نظام بین الملل وجود داشته ا .و در ت امل تدریجی ،ن مشارک داشته ا.
همزیستی خشون و روابط صلح ،میز در بین واحدهای .یا.ی هموار پیش زمینه نظریه .ازی
در روابط بین الملل بود ا، .نارشی و نظم به عنوان تمرکز عمد تحقیق در .یا .بین
الملل از زمان ش ل ریری نظام بین الملل دول ها اهمی باالیی یات در اینجا هدف این ا.
تا دیدرا رهیات های مختلف در خصوص نظم بینالملل در نظام بین الملل ،نارشی مورد برر.ی
قرار ریرد
نظریه روابط بینالملل با توجه به نقش نهادهای بینالمللی در حفظ نظم شامل چهار روی رد
میرردد:
 -4نو واقع ررایان که نظم را مستقیماً به .اختار ربط میدهند؛
 -5واقع ررایان که میزانی از نقش را برای نهادها در ارتقای نظم قائل هستندی
 -9نئولیبرال ها که نقش مستقلی را برای نهادها قائل هستند؛
. -1از انگاران که به طور کلی .اختار را رد میکنند و ش ل ریری هم اری را خارج از
ترایند اصالح شد روابط بینالملل میدانند
نوواقع ررایان توضیح رتتار بین المللی را .طح .یا .بین الملل یا جهانی مطرح میکنند
کن والتز در پا.خ به حمله جان وا .وئز به پارادایم واقع ررایی یک تعریف .یستمی را ارائه
داد او میروید که واقع ررایان .نتی عل ها را برررتته از .طح داخل (دول ها) به خارج
(نظام بین الملل) می دانند در حالی که واقع ررایان جدید می رویند که دول ها با تعامالت
خودشان .اختار را ش ل می دهند و پس از ،ن تو.ط همین .اختاری که ،ن را ش ل داد اند
تأثیر میپذیرند نوواقع ررایان .اختار نظام بین الملل را به عنوان توزیع قدرت میبینند که به
ندرت نسب به نظم بین الملل پا.خگو میباشد از منظر ،نهای ر یمها و نهادهای بین المللی
نقشی را در ارتقای نظم در .طح بینالملل ایفا نمیکنند
مش ل نو واقع ررایان با مفهوم نهادها به خاطر تمایز ،نها بین ،نارشیی به عنوان اصل نظم
دهند در روابط بین المللی و .لسله مراتبی به عنوان اصل مسلط در نظام داخلیی میباشد
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همان رونه که هلن میلنر 4خاطر نشان کرد ا .ی ،نارشی نه تنها بر تقدان نظم دالل دارد
بل ه بر تقدان ح وم نیز دالل مینماید از این روی .یا .بین المللی از منظر نو واقع رراییی
مم ن ا .که مفهوم نظم داخلی را پیروی ن ند .یا .بین الملل به خاطر .رش متفاوت
خود یک مدل مخالف .یا .داخلی را ش ل میدهد واقع ررایی کال.یکی به هر حالی منع
کمتری را نسب به نهادهای بین المللی دارند و در این زمینه با اخالف خود تفاوت دارند
از منظر مرشایمر نهادها به طور رسترد ای منع س کنند توزیع قدرت در نظام میباشند
به طور خالصهی موازنه قدرت یک متییر مستقل میباشد که به توضیح جنگ میپردازد به طور
همزمان نو واقع ررایان مم ن ا .که با .رش ی و.ع و عل های این نظم (نظم برررتته از
نهادها) مواتق نباشندی اما باید این را مسلم ترض کنند که .یا .جهان یک کشم ش دائمی
بر .ر قدرت نیس و برخی از نظمها را نیز به نمایش میرذارد
نو واقع ررایان و واقع ررایان کال.یک در خصوص نقش نهادها و ر یمهای بین الملل با هم
متفاوت می باشندی اما این رونه نیس که خیلی هم در تعریفشان از نهادها از همدیگر تاصله
داشته باشند مرشایمر نهادها را به عنوان یک .لسله از قواعد که مسیرهای هم اری و رقاب
کشورها با هم را مشخص مینماید تعریف میکند نهادها اش ال قابل پذیرش رتتار دول ها را
تجویز می نمایندی و انواع غیر قابل پذیرش رتتار را رد مینمایند کرا.نر ر یم بین المللی را به
عنوان نظم دهند ای که در ،ن بازیگران بین الملل نظامی از اصولی هنجارهای قواعد و تصمیم
.ازی های صریح یا ضمنی که در حول ،ن انتظارات بازیگران در روابط بین الملل به هم نزدیک
میشود تعریف مینماید جرویس ر یمهای بین المللی را به عنوان اصولی قواعد و هنجارهایی در
نظر میریرد که مل ها را در رتتارشان محدود مینماید مرشایمر که بیشتر از جرویس و
کرا.نر نو واقع رراتر میباشد در تعاریف خود از نهادهای هنجارها را وارد نمیکند
در واقعی اکثر پا.خ ها به حمله وا .وئز به پارادایم واقع ررایی نشان داد که ما نباید تمام
واقع ررایان را در یک د.ته قرار دهیم همان طور که قبالً در باال خاطر نشان شدی واقع ررایان
کال.یک به طور کامل نقش نهادها را رد نمیکنند کرا.نر یک تمایز خیلی مشخصی را بین
این دو نوع واقع ررایی ایجاد کرد " :مفهوم والتز از موازنه قدرتی که در ،ن دول ها به و.یله
تشارهای .یستمی به .م رتتار ت راری موازنه هدای میشوندی معنای ر یم را نمیدهد؛

1. Helen Milner
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درک کاپالنی که در ،ن تعادل احتیاج به تعهد به قواعدی دارد که به حداکثر ر.انند قدرت را
محدود مینماید معنای ر یم را میدهد
4
در حالی که واقع ررایانی یا همان رونه که کرا.نر ،نها را ".اختارررایان اصالح شد "
نامیدی برخی از نقشها را به صورت وابسته به .یا .جهان برای ر یمها و نهادها قائل هستندی
نئولیبرال ها یا کسانی که تح تأثیر .ن ررو.یوو بود اندی یک قدم به جلوتر میروند و
ر یمها را به عنوان متییرهای مستقلی میبینند که بر نظم و هم اری بینالملل تأثیر میرذارد
نظم بین الملل در ارو پا در طی دهه ،خر قرن بیستم از روی رد نئولیبرال حمای کرد ا.
رری و5ی بر مبنای تجدید حیات جامعه اروپا به دنبال جنگ .ردی این را پذیرت که واقع ررایان
باید مدعی بقای نهادهای بین المللی علی رغم وجود تیییرات .اختاری باشند تداوم نهادهای
بینالمللی در اروپا بعد از تروپاشی شوروی از نظریه نئولیبرال حمای کرد که ر یمها و نهادهای
بین المللی یک تیییری را در توزیع قدرت به وجود ،وردندی و به تدریج عقالنی خودشان را
احیا کردند مرشایمری به عنوان ارائه دهند دکترین نو واقع رراییی انتظار داش که نهادررایی
اروپایی به دنبال پایان جنگ .رد از بین برود
به طور طبیعیی توضیح نئولیبرال برای احیای نهادهای بین المللی در ادامه جنگ .رد این
ا .که نهادها عقالنی خودش را دارد و به طور مستقل از نظم بین الملل حمای مینماید
مهمترین مساله برای غیر واقع ررایان این ا .که پدید نهادررایی تا کنون در منطقه خاصی
عمل کرد ا .و یا تقط در حوز های عمل ررا از قبیل اقتصاد بینالملل وجود داشته ا.
روی رد ال ساندر ون به نهادررایی تح نفوذ نظریه .از انگاری بود ا. .از انگاری بر
ترایند ش ل ریری هوی و ش ل ریری مناتع تمرکز مینمایدی و معتقد ا .که هوی ها
مهمترین عامل در ش ل ریری ،نارشی و نظم بین الملل میباشد بر خالف نو واقع ررایانی
نظریه پردازان انتقادیی همان طور که تو.ط ون ارائه شد ا .ی به روشنی بیان میکنند که
.اختار نقشی در ش ل ریری .یا .بین الملل ندارد و این ه ما امروز خود را در جهان خودیار
میبینیمی همین امر ترایند تعامل را ش ل میدهد .اختار وجود ندارد ،نارشی ،ن چیزی
ا .که دول ها ،ن را می.ازند نظم بینالملل در اینجا .اخته و پرداخته ارزشها و هنجارهایی
میباشد که از طریق رفتمان .ازی و نظام معنایی مسلط شد اند به طور مثالی ارر ارزشهای
1. Modified Structuralists
2. Grieco
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رفتمان واقع ررایی بر روابط بین الملل حاکم باشد ،ن را نظم بین الملل قدرت محور بود و از
طریق موازنه قوا نظم ش ل میریرد؛ ولی ارر رفتمان لیبرال بر روابط بین الملل حاکم باشدی در
این حال ارزشهای لیبرالیسم .اختار نظام بینالملل را ش ل میدهند
 )1-2نظم هژمونیک:
نظم هژمونیک دارای مشخصات زیر ا: .
الف) قدرت هژمون در نظام بین المللی در موقعی اقتصادی برتری قرار دارد و دارای غالب
منابع مادی ا .؛
ب) قدرت هژمون بر ا.او مناتع خودخواهانهاشی در پی تأمین مناتع امنیتیی اقتصادی و
ایدئولو ی ی خودش میباشد؛
ج) با توجه به برتری هژمون در زمینه نظامی و اقتصادی نسب به .ایر دول در نظام بین
المللیی به تنهایی بزررترین قدرت در این نظام ا .و بنابراین نظام بین الملل بر محور قطبی
،ن میباشد؛
د) قدرت هژمون به طور هدتمندی برتری قدرت خود را به منظور ثبات نظام بینالمللی اعمال
میکند؛
) ارر نظامی هژمون محور شودی عمل رد .یستم مانع از بروز ،نارشی شد و .اختار
.لسله مراتبی در ،ن ش ل میریرد.
و) قدرت هژمون در این نظم تالش میکند اهداف خود را در ابتدا در قالب اید ها طرح و
.پس با توجه به بازخورد مثب و منفی ،نی عملیاتی .ازد
یک جانبه ررایی ایاالت متحد ،مری ا پس از تروپاشی .اختار دوقطبی جنگ .رد
مهمترین چالش .اختاری نظام بین الملل پساجنگ .رد میباشد این ی جانبه رراییی به .بب
نبود توازن قوا میان قدرتهای بزرگی پیامدهایی را برای ایجاد نظم در بستر نظام بین المللی به
دنبال داش اندیشۀ یک جانبه ررایی رویای این موضوع ا .که ،مری ا در رویاروئی با مسائل
بین المللی و جهانیی بر را حلهای ی سویهی تنی و نظامی تأکید بیشتری خواهد داش ی تا
راه ارهای .یا.ی هم اری جویانه و مبتنی بر چندجانبه ررایی(رضاییی )51-55 :4913
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 )3مکتب لیبرالیسم:
این روی رد نهادها و ر یمها را از یک.و و هنجارها و ارزشهای رونارون را از دیگر.و در
کانون توجه خود قرار داد ا .ادعای اصلی این روی رد این ا .که الگوهای ی پارچگی و
وابستگی متقابل چنان در دور پس از جنگ .رد تنید شد ا( .البته به دالیل ا.تراتژیک و
ئوپلیتیک) که نیروی مستقلی به د، .ورد و مانع بازرش به دوران جنگ و خودکامگی
میشود به دلیل این ه مجموعههای پیچید ای از ر یمها در ح وم جهانی تدوین شد اندی این
ر یم ها حتی با تروپاشی شرایط رئالیستی که باعث ش ل ریری ،نها شد ی جان .الم به در
خواهند برد و به بقای خود ادامه خواهند داد(بلیس و ا.می ی )4913 :4911
قدرت و ثروت در حال حرک از شمال و غرب به .م شرق و جنوب میباشدی و نظم
قدیمی که تو.ط ایاالت متحد ،مری ا و اتحادیه اروپا .لطه یاتته بود جای خود را به
دول های غیر غربی در حال ظهور میدهد اما ارر چرخ بزرگ قدرت در حال رردش میباشدی
چه نوع از نظم .یا.ی و جهانی در حال ظهور میباشد؟
برخی از ناظران نگران می رویند که دنیا نه تنها کمتر ،مری ایی به نظر میر.دی بل ه کمتر
لیبرال هم به نظر خواهد ر.ید دول های قدرتمند جدید در حال ظهور میباشند که به دنبال
اعمال اید ها و د.تورالعملهای خودشان برای نظم جهانی میباشندی و در اینجا ایاالت متحد
ضعیف این را دشوارتر مییابد که از .یستم قدیم دتاع نماید نشانههای لیبرالیسم بین الملل
ررا – بازار ،زاد و روابط قانون محور در درون .ازمانهایی از قبیل .ازمان ملل و هنجارهایی از
قبیل چند جانبه ررایی محفوظ میرردند -باید را را برای نظام بلوکهای جدارانهی حوز های
نفوذی شب ههای مرکانتلیس ی و رقاب های منطقهای تراهم نماید
این حقیق که دول های در حال ظهور کشورهایی در حال تو.عه و غیر غربی میباشند
این روای را که نظم لیبرال در حال کم رنگ شدن ا .را تقوی مینماید نظم لیبرال بین
الملل قدیم در غرب طراحی و .اخته شد برزیلی چینی هند و دیگر دول های تاز ظهوری
ترهنگی .یا .ی و تجارب اقتصادی متفاوتی را دارند و ،نها دنیا را از طریق عینک ضد
امپریالیستی و ضد ا.تعماررری میبینند()Ikenberry,1980:3
 )1-3آینده نظم جهانی لیبرال
اخیراًی برخی مالحظات در این خصوص وجود دارد که ،یند نظم جهانی لیبرال بعد از پایان
هژمونی تک بعدی ایاالت متحد و با توجه به اتزایش نقش قدرتهای غیر لیبرال چه خواهد
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بود؛ ،یا نظم جهانی جاری بر مبنای ارزشهای غربیی تداوم خواهد داش یا بخشی از تاریخ
عصر پس از ،مری ا خواهد شد نظم جهانی چطور در عرصه جهانی بدون توجه به وجود
نیروهای غیر لیبرال عمل مینماید و خود را با مناتع این نیروهای در حال ظهور وتق میدهد
قاب ل ذکر ا .که نظم جهانی لیبرال صرتاً شامل نظم هژمونیک ایاالت متحد نمیشود
نظم لیبرال یک نظم قانون محور را ارائه میدهد؛ یک نظام باز که م انیسمهایی را که برای
ثبات و همزیستی مسالم ،میز دول ها در یک نظام ،نارشی الزم ا .را ایجاد میکند نظم
جهانی لیبرال نه تنها و.ایل روابط اقتصادی را و در حقیق تو.عه ی نواخ رشد قدرتهای
ظهور یاتته را به و.یله قادر .اختن تمام بازیگران برای درریر شدن در روابط اقتصادی بین
الملل قانون-محور را تراهم میکندی بل ه م انیسمهایی برای امنی د.ته جمعیی حل منازعهی
رتع درریریها و اقدامات جمعی را نیز ایجاد میکند بنابراینی نظم جهانی معاصر به کشورها
یک د.ته از قواعد بازی و م انیسمهایی را ارائه میدهد این قواعد میتوانند شرایطی برای
روابط بین الملل با ثبات به و.یله کاهش دادن تاثیرات منفی ،نارشی بین الملل را تراهم کنند
محقق ،مری اییی جان ای نبری. 4ه ویژری نظم غربی را که بسیار مهم بود و تا کنون رخ
داد ا .را بر میشمرد اولی بر خالف نظامهای امپراتوری رذشتهی نظم غربی بر مبنای هنجارها
و قواعد غیر تبعیض ،میز و بازار باز .اخته شد اند این شرایط زمینه را برای دول های ظهور
یاتته تراهم می کند تا اقتصاد خود را تو.عه دهند و به اهداف .یا.ی خود در درون این نظم
د .یابند دومی ویژری ائتالف-پایه رهبری نظم غربی بر خالف نظمهای رذشتهی که تمایل
داشتند تا به و.یله .لطه یک دول ش ل بگیرندی میباشد رهبران نظم جاری غربیی بیشتر
،نها لیبرال دموکرا.ی را ترویج داد اند اینهای متعهد به تداوم ترایند وابستگی متقابل در
اقتصادی .یا .و امنی هستند معموالً انتقال قدرت به صورت بازی بین دو کشور دید شد
ا .؛ یعنی بین دول تاز ظهور یاتته و هژمون در حال اتولی در چنین حالتی نظم به محض
تیییر در موازنه قدرت .قوط خواهد کرد اما در نظم تعلیی اجماع بزررتر دول های .رمایه دار
دموکراتیک موازنه را طبق میل نظم تیییر میدهد .ومی نظم بعد جنگ به طور غیر معمول و
و.یعی نظام نهادها و قواعد را تأیید میکند این نظم از نظمهای قبلی بازتر و قانون محورتر
میباشد

1. John Ikenberry
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عامل کلیدی در ثبات و کار،مدی نظم جهانی غربی در عصر پسا،-مری ایی همراهی کردن و
پذیرتتن بازیگران جدید میباشد علی رغم وجود درریری بین ایاالت متحد و قدرتهای در
حال ظهوری هیچ دام از این قدرتها به دنبال این نیستند تا نظم جهانی لیبرال را از بین ببرند
،نها تقط به دنبال رسترش جایگا خود در درون این نظام میباشند تا از طریق ،ن بتوانند
مشارک خود را در نهادهای بین المللی اتزایش دهند تا از ،ن طریق مشارکتشان در ترایند
تصمیم .ازی جهانی رسترش یابد به عنوان مثالی ارر ما به کشور چینی که به اعتقاد برخی به
عنوان اصلیترین رقیب ایاالت متحد در قرن بیس و ی م ا .ی نگا کنیم متوجه میشویم که
پیشرت ،ن به وجود نظام باز و لیبرال بستگی دارد چینی بیش از هر کشور دیگری به جهان
باز نیاز دارد؛ جهانی که بتواند در ،ن مواد خام تهیه نماید و پس از ،ن بتواند تولیدات خود را به
تروش بر.اند وجود نظم جهانی باز و قانون -محور به طور حیاتی برای پیشرت چین مهم
میباشد()Ivaneishvili, 2015: 1-3
منبع دیگر انعطاف پذیری نظم جهانی حاضر طبیع ،ن در قادر .اختن دول های قوی نه
تنها به عنوان بخشی از نظام بل ه به عنوان تصمیم ریران ،ن نیز میباشد ظهور دول های
قدرتمند جدید در عرصه بین الملل خود را در قالب ررو  54که تمام قدرتهای بزرگ جهان را
دور هم جمع کرد ا .نشان داد ا .می توان رف که هر چه قدر که یک کشوری
قدرتمند میشودی مزی های بیشتری در چانه زنی و تصمیم .ازی های مهم را به د .می،ورد
که ،ن را نگه دارند اصلی نظام می.ازد
ن ته مهمی که در خصوص نظم بین الملل لیبرال وجود دارد این ا .که ارر چه ایاالت
متحد بنیان رذار ،ن بود ا .؛ ولی این به معنای ،ن نیس که با اتول هژمونی ایاالت متحد
این نظم نیز از بین برود چون تمام قدرتهای نو ظهور برای پیشرت خود احتیاج به قواعد و
نهادهای این نظم بین الملل دارند دول های نوظهور میخواهند تا قدرت نوظهور خود را اقتدار
بیشتری ببخشند و یک ش ل دیگری به نهادها و قواعد بین الملل لیبرال بدهند تا با مناتع ،نها
نیز منطبق باشد دول های تنزل یاتته نیز از طرف دیگری از قدرت از د .رتته خود و جایگا
،یند امنیتی خود می هرا.ند ،یند نظم جهانی نیز در د.تان قدرت مند ترین دول امروزی
میباشد همان رونه که توضیح داد شدی قدرتهای نو ظهور در صدد وا رون کردن نظم لیبرال
نیستند بل ه تنها میخواهند برای تو.عه حق خود در درون این نظم بجنگند اینها به طور
ویژ به شورای امنی .ازمان ملل که اجاز عضوی ،نها را نمیدهد انتقاد میکنند ارر ایاالت
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متحد .هم بیشتری را به این کشزورها برای حضور در تصمیم .ازیهای بین المللی بدهدی ،ن
را نظم بین الملل در ،یند کمتر تهدید میرردد
مراق ب ایاالت متحد از نظم لیبرال به این معنی ا .که مراقب جایگا و نظم خود در
درون نظام بین الملل نیز میباشد ارر ایاالت متحد نمیخواهد تا از جایگا موجود نظم بین
الملل به بازیگران جدید امتیازی بدهدی در این حال هم نظم لیبرال و هم نقش ،مری ا و
نفوذش در روابط بین الملل احتمال زیادی دارد که با خطر جدی مواجه شود
مهمترین چالش برای ایاالت متحد در قرن  54اصالح نهادررایی لیبرالیسم بر مبنای
جریانهای طبیعی به .م اصالحات میباشد در این مسیر ،مری ا برای دتعه .وم در زمان
حضورش به نقش رهبری خود در ش ل دهی به رهبری بین الملل که به صورت اصالحات باز و
قانون محور میباشد ادامه میدهد این امر باعث میشود تا قدرتهای نوظهور نهادررایی لیبرال
بتوانند مناتع حیاتی خود را دنبال کنند در نهای این اصالحات تضمین کنند ثبات نظم بین
الملل جدید میباشد()Ivaneishvili, 2015: 1-3
نظم بین الملل بعد از جنگ جهانی دوم به و.یله متحدین پیروز از جنگ ش ل ررت
چارچوب قواعد .یا.ی و اقتصادی لیبرال در یک شب ه .ازمانها و مقررات مجسم شد اندی و
به و.یله دول های قدرتمند ش ل ررتتهاند و تقوی شد اند
 )2-3تداوام نظم بینالملل لیبرال
نظم بین الملل لیبرال برای بقا باید ضعفهای خود را تشخیص دهد و ،نها را برطرف نماید
در اینجا به توضیح .ه مش ل به هم پیو.ته موجود در نظم بینالملل لیبرال پرداخته میشود
الف) مشکل مشروعیت:
برای نظامی که در ،ن قوانین و قواعد بین المللی اهمی دارندی این قواعد باید به طور
،ش اری در بین رو.ای ،ن و اکثر طرتداران قدرت مند ،ن مشاهد رردد به طور مثالی ایاالت
متحد در .ال  5449بر خالف نظر کشورهای عضو .ازمان ملل به عراق حمله کرد؛ این عامل
ادعای ایاالت متحد به عنوان مداتع اصلی نظام بین الملل قانون-محور را زیر .ؤال برد
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ب) شرط عدالت و انصاف:
این عامل به شرط مشروعی ررد خورد ا .عدال به این معنا ا .که نظم قانون-
محور باید به نفع اکثری و نه اقلی تعالی کند این همیشه به عنوان یک مش ل مطرح بود
ا.
مکتب انگلیسی:
امروز نظم در .یا .جهانی از طریق هنجارهای قوانین و نهادهای جامعه دول های اروپایی
تعریف میرردد ویژری متمایز یک چنین جامعهای این ا .که وجود نظامها و ترهنگهای
.یا.ی مختلف در جهان را تأیید مینماید و تالش مینماید تا همزیستی مسالم ،میز کشورها
در کنار ی دیگر را تسهیل نماید جامعه بین الملل .عی مینماید تا از طریق اصل هنجاری
شنا.ایی متقابل به این هدف د .یابد بنابراینی هیچ کشوری اجاز ندارد در امور داخلی
کشور دیگر مداخله نماید؛ و هر کشوری از این تضا برخوردار میباشد که را زندری خودش را
همانگونه که انتخاب کرد ا .تو.عه دهد در واقع .اختار نظم بین الملل همین ن ته باال را
دنبال می نماید زیرا هر دولتی یک حاکمی مستقل و اقتدار مرکزی دارد و اقتدار مرکزی که
بتواند حقوق بین الملل را تحمیل نماید و دول ها را مجبور نماید تا بر خالف مناتع ملی خود
عمل نمایند وجود ندارد()keene, 2002: 12-13
هدلی بول به عنوان نظریه پرداز م تب انگلیسی بر ،ن ا .که «نظم عبارت ا .از وجود
رابطهای که از درجهای از الگومندی برخوردار ا .؛ یعنی روابط اجزا تصادتی نیس ی بل ه وقتی
نظم در برابر بی نظمی قرار میریرد متضمن این معنا نیز هس که باید بتوان مجموعهای از
ارزش ها و اهداف را نیز در ،ن پیش برد پس نظم امری اجتماعی ا .؛ در حیات اجتماعی
اهداف اولیهای وجود دارند که نظم باید بتواند ،نها را کم و بیش تأمین کند حفظ حیات
اعضاءی تضمین وتای به عهد و حفظ مال ی از جمله این اهداف میباشند به نظر بول ارر
جامعه داخلی جامعه ا .ی نظام بین الملل نیز جامعه ا .زیرا اهداف اولیه خاص خود را دارد
که عبارتند از حفظ خود جامعه مرکب از دول های حفظ حاکمی اعضا و حفظ صلح
(میرتخرائیی  )41 :4915هدلی بول به دنبال پا.خ به .ؤاالت ا.ا.ی میباشد از جمله این
.ؤاالت عبارتند از )4 :نظم .یا .جهانی چیس ؟  )5نظم چگونه در درون نظام تعلی تأمین
میشود؟ ، )9یا هنوز نظم دول های حاکم تأمین کنند نظم جهانی میباشد؟
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عناصر مبنایی روی رد او به این موضوعی به نظم .یا .جهان مربوط میشود و نه همه ،ن
اول این هی نظم کیفیتی ا .که مم ن ا .در .یا .بین الملل به د .بیاید و یا به د.
نیاید دومی نظم به عنوان یک وضعی حقیقی و مم ن یا امور دول ها میباشد و نه به عنوان
یک ارزش و هدف .ومی هدلی بول تحقیق خود را به موضوعاتی از قبیل .اختار .یا.ی انسان
یا نهادها محدود میکند و موضوعات ذاتی .یا .جهانی را در نظر نمیریرد چهارمی عدال
مستقل از .ازمان و قوانین بین المللی وجود دارد
نظم در زندگی اجتماعی
نظم به معنای تعدادی از چیزها که شامل برخی از اصول قابل تشخیص میباشد به طور
ویژ تری به معنای یک الگویی که به نتیجه ویژ منجر میررددی یک ترتیبی از زندری اجتماعی
که اهداف و ارزشهای ویژ ای را ارتقا میدهد
نظم بینالملل و نظم جهانی
نظم بین الملل به معنای یک الگوی تعالی که اهداف اولیه و مقدماتی جامعه دول ها را
پیگیری می نماید نظم جهانی نیز به معنای الگوها و مقرراتی از تعالی های بشر که اهداف اولیه
و مقدما تی زندری اجتماعی در بین نوع بشر را به طور کلی پیگیری مینماید این یک تعریف
رسترد تر از نظم بین الملل میباشد (شامل نظام .یا.ی جهانی رسترد تر که نظام دول ها
تنها بخشی از ،ن میباشد)؛ در .لسله مراتب ارزشهای انسانیی ارر نظم بین الملل از ارزش
برخوردار می باشدی به خاطر این ا .که یک ابزاری برای هدف نظم در جامعه انسانی میباشد
هدلی بول در ادامه بحث خود در خصوص نظم بین الملل این .ؤال را مطرح مینماید که ،یا
در .یا .جهانی نظم وجود دارد؟ بول ا.تدالل میکند که نظم بخشی از .ابقه تاریخی
روابط بین الملل میباشد دول های مدرن نه تنها نظام بین الملل را ش ل داد اند و ،ن را ادامه
میدهند بل ه جامعه بینالملل را نیز ش ل میدهند
ایده جامعه بینالملل
از لحاظ تلسفی .ه دیدرا در خصوص نظام بین الملل وجود دارد:
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الف) .ن واقع ررایی هابزی :این نگرش به بیان جنگ کشورها علیه همدیگر با بازی
حاصل جمع صفر میپردازد که در ،ن ما شاهد خالء قدرت و اخالق میباشیم
ب) .ن جهان ررایی کانتی :در .ن کانتی اجتماع هم اری جویانه نوع بشر با بازی
حاصل جمع غیر صفر وجود دارد که ضروریات اخالقی یک جامعه جهان وطن ررا جایگزین
نظام دول ها میشود
ج) .ن بین الملل ررای ررو.یو.ی :این .ن ما بین دو .ن قبلی میباشد در اینجا
دول ها واقعی عمد .یا .بین الملل را ش ل میدهند و بازی تا حدودی .ودمند ررا و
توزیعی میباشد در اینجا هم قواعد خردررا و هم مصلح ررا حاکم میباشد((Bull, 1977
هدلی بول پنج نهاد ایجاد کنند نظم در جامعه بین الملل را نام میبرد که عبارتند از :موازنه
قدرتی دیپلما.یی جنگی حقوق بین الملل و نظام مدیریتی قدرتهای بزرگ البتهی نظام موازنه
قوا را به عنوان نهاد کانونی در نظر می ریرد که شرایط الزم برای تعالی .ایر نهادها را تراهم
می کند در ذیل به رابطه بین موازنه قدرت و هر کدام از این چهار نهاد ایجاد کنند نظم
پرداخته میشود
الف) حقوق بین الملل و موازنه قدرت
در خصوص رابطه بین موازنه قوا و حقوق بین الملل دو دیدرا وجود دارد دیدرا اول موازنه
قدرت را تقوی کنند حقوق بین الملل میداند حقوق بین الملل میتواند از طریق شنا.ایی
وجود جامعهای از کشورها و قواعد همزیستی به حفظ نظم بین الملل کمک کند موازنه قوا
باعث می شود تا هیچ قدرت برتری ش ل نگیرد و هیچ کشوری نتواند حقوق دیگر کشورها را
نادید بگیرد دیدرا دوم قائل به این ا .که موازنه قدرت هموا باعث حفظ حقوق بین الملل
نمیرردد؛ بل ه در برخی مواقع باعث نقض ،ن میرردد برای مثالی حمله پیشگیرانه علیه کشوری
که مم ن ا .با هدف برقراری موازنه قدرت باشدی ناقض حقوق بین الملل ا.
ب) دیپلماسی و موازنه قدرت
از قرن هیجدهم به بعد کشورهای اروپایی به رونهای به هم پیوند خوردند که هر نوع تیییر
مهم در یک کشور به طور غیر مستقیم بر کشورها دیگر نیز تأثیر رذار بود بنابراین کشورها به
دنبال رسترش مأموری های دیپلماتیک در .را.ر اروپا بودند تا از طریق ،ن بتوانند اطالعاتی
را در خصوص توزیع م نابع قدرت نظامی حاصل نمایند بدون کسب اطالعات از دیگر کشورها
ارزیابی موازنه قدرت از .وی کشورها کار بسیار دشواری میباشد
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ج) جنگ و موازنه قدرت
از نظر هدلی بول جنگ نیز میتواند به حفظ موازنه قدرت کمک کند جنگ هموار ابزاری
برای تأمین مناتع مشروع و غیر مشروع بود ا .در اینجا الزم ا .تا روشهایی را برای
نهادینه .اختن و محدود .اختن ،ن بیابیم ی ی از منابع مهم محدود کنند جنگ حقوق بین
الملل میباشد حقوق بین الملل جنگها را وارد چهارچوبی از قواعد مینماید ارر یک قدرت
نوظهور ش ل بگیرد که ا.تقالل دیگر کشورها را مورد تهدید قرار دهدی دتاع از موازنه قدرت
مستلزم جنگ ا.
د -نظام مدیریتی قدرتهای بزرگ و موازنه قدرت
از نظر هدلی بول قدرتهای بزرگ به وا.طه موازنه قدرت و وجود یک جامعه بینالمللیی به
ی دیگر پیوند خورد اند قدرت بزرگ وقتی وجود دارد که حقوق و وظایف جامعه بین الملل را
بپذیرد این حقوق و وظایف در درون جامعه بین الملل قدرتهای بزرگ را مهار مینماید
قدرتهای بزرگ نقشهایی را میپذیرند که این نقشها جامعه بین الملل را مدیری میکند
نظام مدیریتی قدرت های بزرگ نیز از طریق اقدام د.ته جمعی یا هماهنگ ش ل میریرد
(لیتلی  )511-554 :4913پس از منظر بول نظم بین الملل که در درون جامعه بین الملل به
وجود می،ید از طریق این پنج نهاد ش ل میریرد
نتیجهگیری
با توجه به تحوالت ش لررتته در تعریف از نظم بینالملل و همچنین تحوالت موجود نظم
بینالملل در عالم واقع میتوان نتیجه ررت که نظم بینالملل برررتته از نظریات حاکم در
روابط بینالملل میباشد نظم بینالملل در هر دور ای تینفسه و بالذات ش ل نگرتته ا .؛
بل ه نقش نظریات حاکم در عرصه نظر و نقش قدرتهای بزرگ در عرصه عمل در ش لریری
نظم بینالملل تأثیررذار بود ا.
نظریه واقعررایی کال.یک با توجه به تأکید بر موازنه قدرتی باعث ش لریری نظم
بینالملل مبتنی بر نقش قدرتهای بزرگ میرردد قدرتهای بزرگ به خاطر ،نارشی بودن
نظام بینالملل هموار به دنبال موازنه قدرت در برابر ی دیگر میباشند تا از این طریق امنی
خود را حفظ نمایند در واقع حفظ امنی و بقا از طریق ش لریری موازنه قوای از جمله قواعد
حاکم بر نظریه واقعررایی میباشد که نظم بینالملل را ش ل میدهد بر مبنای نظریه نو واقع
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ررایی نیز ارر چه کشورها به دنبال حفظ امنی و بقای خود میباشند و نظام بینالملل ،نارشی
می باشد؛ ولی عالو بر موازنه قوا بر هژمونی نیز به عنوان عامل دیگر ش لدهند به نظم
بینالملل تأکید مینمایند .اختار هژمونیک میتواند از طریق ش ل دادن به قواعد و تو.عه
ر یمهای بینالمللی قدرتمند نظم بینالملل را ش ل بدهد کما این ه پس از جنگ جهانی دوم
و ش لریری .ازمان ملل ما شاهد این بودیم که ایاالتمتحد به عنوان یک قدرت هژمون
(حداقل در بلوک غرب) ر یمهای بینالمللی قدرتمندی را ش ل داد که بر ا.او ،ن مناتع خود
را تأمین میکرد
نظم جهانی لیبرال قدرت چانهزنی بیشتری را برای قدرتهای بزرگ در عرصه جهانی تراهم
مینماید در خصوص نظم جهانی لیبرال میتوان رف که این نظم از یک ثبات نسبی نیز
برخوردار ا .در .ا .که ایاالتمتحد ،مری ا بنیانرذار ،ن میباشدی ولی با اتول هژمونی
ایاالتمتحد اینگونه نیس که این نظم نیز از بین برود چون قدرتهای نوظهور بر ا.او
قواعد همین نظم در صدد اقتدار بخشی به قدرت نوظهور خود میباشند این کشورهای نو
ظهور به دنبال اتزایش اقتدار خود از طریق اعمال نفوذ از طریق نهادهای بینالمللی لیبرال
میباشند به خاطر همین ا .که قدرتهای نوظهوری مانند ،لمانی هند و برزیل به دنبال
عضوی دائم د ر شورای امنی .ازمان ملل هستند تا از طریق ،ن بتوانند اعمال نفوذ کنند ارر
ایاالتمتحد به این قدرتهای نوظهور اجاز حضور در این نهادهای بینالملل را بدهد ثبات
نظم لیبرال نیز حفظ خواهد شد در .ا .که در نظم لیبرال نیز مانند نظم واقعررایی
قدرتهای بزرگ ناتذ و تأثیررذار هستند ولی در نظم لیبرال بر خالف نظم واقع رراییی نفوذ
قدرتهای بزرگ از طریق نهادهای .ازمانها و قواعد بینالمللی اعمال میرردد اررچه این
.ازمانها و قواعد بینالمللی .اخته د .خود قدرتهای بزرگ بهویژ ایاالتمتحد میباشندی
ولی همین قواعد و .ازمانها در برخی مواقع مانعی بر .ر را اقدامات قدرتهای بزرگ
میباشد ارر قدرتهای بزرگ بر خالف قواعد و هنجارهای بینالمللی عمل نمایند مشروعی
،نها زیر .ؤال میرود همانرونه که در مطالب باال نیز اشار شد ایاالتمتحد در .ال 5449
بر خالف نظر کشورهای عضو .ازمان ملل به عراق حمله کرد این عامل ادعای ایاالت متحد به
عنوان مداتع اصلی نظام بینالملل قانون محور را زیر .ؤال برد این در حالی ا .که در نظریه
واقعررایی هیچرونه مانعی بر .ر را قدرتهای بزرگ وجود ندارد و نظم بینالملل بر مبنای
قدرت و موازنه قوا تعریف میرردد
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م تب انگلیسی نیز ارر چه نظریهای دول محور میباشد ولی عوامل تأثیررذار در ش ل
ریری نظم بینالملل را پیچید تر از لیبرالیسم و واقعررایی میبیند م تب انگلیسی پایبند به
قواعد و هنجارهای بینالملل میباشد که این هنجارها از طریق جامعه دول ها ش لررتته
ا .یعنی نظم امری اجتماعی میباشد و پدید ای ما قبل اجتماعی نیس م تب انگلیسی
همانرونه که برر.ی رردید یک تفاوت عمد با نظریات واقعررایی و لیبرالیسم در خصوص
نظم بینالملل دارد و ،ن این ه یک تعریف مو.ع از نظم بینالملل را ارائه میدهد نظم بینالملل
بر ا.او م تب انگلیسی یک الگوی رتتاری میباشد که تعالی دول ها و نوع بشر را در بر
میریرد م تب انگلیسی یک تعریف رسترد ای از نظم در .طح بینالملل ارائه میدهد که نظام
دول ها تنها بخشی از ،ن میباشد به خاطر همین ا .که برخی به جای نظم بینالملل در
م تب انگلیسی از نظم جهانی ا.تفاد میکنند
بنابراینی بهطور کلی میتوان رف که مفهوم نظم بینالمللی از جه بازیگران ایجاد کنند
نظم بینالملل و دامنهای که نظم بینالملل ،ن را در بر میریردی تیییر و رسترش یاتته ا.
نظم بینالملل در نظریه واقعررایی از طریق قدرت نظامی که منجر به موازنه قوا میرردد ایجاد
میشود در اینجا دول ها بهعنوان تنها و اصلیترین بازیگران ایجاد کنند نظم بینالملل
میباشند و دامنه نظم بینالملل در اینجا رتتار بین دول ها را در بر میریرد در نظریه نوواقع
ررایی عالو بر موازنه قوای ثبات هژمونیک نیز باعث ایجاد نظم بینالملل میرردد در اینجا
دول هژمون برای برقراری نظم بینالملل از ر یمهای بینالمللی برای ر.یدن به اهداف خود
ا.تفاد مینماید که این ر یمها به دیگر دول ها تحمیل میشوند و کارکرد مستقلی از دول
هژمون ندارند در نظریه لیبرالیسم عالو بر دول ها نهادها و .ازمانهای بینالمللی نیز در
ایجاد نظم بینالملل تأثیررذار میباشند نهادها و .ازمانهای بینالملل نیز در اینجا نقش
مستقلی از دول ها را ایفا نمینمایند قواعد و نظم بینالملل عالو بر دول ها بازیگران غیر
دولتی را نیز در بر میریرد در م تب انگلیسی نظم بینالملل را از طریق جامعه بین دول ها
ایجاد می رردد در اینجا تنها قدرت نظامی و موازنه قوا مالک نمیباشد؛ بل هی هنجارهای قواعد و
نهادهای مشترک نیز در ش لریری نظم بینالملل تأثیررذار هستند نظم بینالملل در اینجا
عالو بر دول ها و بازیگران غیر دولتیی انسانها و ارزشهای نوع بشر را نیز در بر میریرد
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