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سـاختار نظـام    

امـا   ؛بوده است

پـس از جنـگ   

ويـژه   بـه شـورها  

ده يفروپاشـ ي گر، اگـر سـاختار دوقطبـ   

ن سـاختار  يـ ل گرفتـه اسـت و ا  

رسـد   مي به نظر

نـت  ك« ييگرا واقع

ف نمـود تـا در   

را  قطب برتـر ويژه 

در دوره پـس   امريكـا 

شـور بـا دوره جنـگ    

الملـل، سياسـت خـارجي، جنـگ سـرد،      

  چكيده

 در مورد ياديدوره پس از جنگ سرد همواره شاهد مباحث ز

 الملل بينسندگان و پژوهشگران روابط ينو ياز سو الملل بين

پـس از جنـگ    الملـل  بينر نظام ه ساختاكن پرسش همچنان مطرح است ي

شـورها  ك ياست خـارج ين مدل بر سيا تأثيراست و  يسرد چه مدل

گر، اگـر سـاختار دوقطبـ   يعبارت د هقدرت برتر چگونه است؟ ب

ل گرفتـه اسـت و ا  كشـ  يمدل و سـاختار  چه آن يجا هاست ب

به نظر. شده استگذار واقع تأثير ياسيسهاي  چگونه بر رفتار واحد

واقعه نوينظرويژه  به الملل بيناست يسهاي  هيبا استفاده از نظر

ف نمـود تـا در   يـ تعر يقطبـ  كبتوان ساختار پس از جنگ سـرد را تـ   »والتز

ويژه  بهنظام  ياصل يرفتار واحدها ،مرحله بعد با استفاده از آن

امريكـا  هاالت متحديبه نقش ا يهز نگايان نيدر پا. دكرن ييتب

شـور بـا دوره جنـگ    كن يـ رفتار ا يها ند تا تفاوتكم افياز جنگ سرد خواه

  .سرد مشخص شود

الملـل، سياسـت خـارجي، جنـگ سـرد،       نظام بين :هاي كليدي واژه
      دوقطبييي، گرا واقعقطبي، نو تك
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چكيده

دوره پس از جنگ سرد همواره شاهد مباحث ز

بين

يا

سرد چه مدل

قدرت برتر چگونه است؟ ب

است ب

چگونه بر رفتار واحد

با استفاده از نظر

والتز

مرحله بعد با استفاده از آن

تب

از جنگ سرد خواه

سرد مشخص شود
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 الملل بينساختار نظام 
ن پرسش همچنان مطـرح اسـت   

ـ ا تـأثير اسـت و   ن مـدل بـر   ي
رسـد بـا    مـي  بـه نظـر  

بتوان مـدل سـاختار پـس از جنـگ سـرد را      
  .ن نمودييرا براساس آن تب

طوركلي اين بحث پذيرفته شده است كه يك نظريـه  
كـه در حـوزة اقتصـاد نيـز     

 )Waltz, 1979: 39-72(. 
كنـت   الملـل  بـين اسـت  
 ياسـت خـارج  يدر مـورد رفتـار س  

ـ  ـ الم نيهرحال ساختار نظام ب ل ل
 خـود را بـر رفتـار واحـدها نشـان     

جه يرد و خود نتيگ مي
ر مستقل بـر  يمتغ يك

ه كـ اسـت   ين همان مفهـوم 
د بتـوان  يـ رو، با نيازا
 ياسـت خـارج  يآن بـر س 

د مفهوم ساختار يشورها ابتدا با

  

ساختار نظام  ر موردد ياديدوره پس از جنگ سرد همواره شاهد مباحث ز
ن پرسش همچنان مطـرح اسـت   ياما ا. سندگان و پژوهشگران بوده استينو ي

اسـت و   يپس از جنگ سرد چه مدل الملل بينه ساختار نظام 
بـه نظـر   قدرت برتر چگونـه اسـت؟  ويژه  بهشورها ك ياست خارج
بتوان مـدل سـاختار پـس از جنـگ سـرد را       الملل بينست ايسهاي  هياستفاده از نظر
را براساس آن تب ياصل يدانست و سپس رفتار واحدها ي

طوركلي اين بحث پذيرفته شده است كه يك نظريـه   هالملل ب در ادبيات روابط بين
كـه در حـوزة اقتصـاد نيـز      طور همانالملل نظريه سياست خارجي نيست،  سياست بين

 تواند يك نظريه مربوط به يك شركت باشـد  نظريه بازار نمي
اسـت  يه سيتوان از نظر ي نميعيطور طب هب يمكن حين، با چن

ـ بـه نظر  ،درخصوص مفهـوم سـاختار   در مـورد رفتـار س  اي  هي
ـ  هه بكاما روشن است . افتيدست  ياسيس ي هرحال ساختار نظام ب
خـود را بـر رفتـار واحـدها نشـان      تأثير ـ رده استكه والتز آن را ابداع ك ي
مي لكساختار اگرچه در سطح نظام شتر  روشن عبارت به. 

يك عنوان به، درنهايتنظام است اما  يگران اصلينش متقابل باز
ن همان مفهـوم يم اك دست. شود مي گذار واقعتأثيرگران يفتار همان باز

ازا. دارند از ساختار در ذهن گرا واقعپردازان نو هيگر نظريوالتز و د
آن بـر س  تـأثير مفهـوم سـاختار و    درخصـوص  يبه بحث و بررسـ 

  .پرداخت
شورها ابتدا باك يارجاست خينقش ساختار بر س يبررس ي

  

  

  

  مقدمه

دوره پس از جنگ سرد همواره شاهد مباحث ز
ياز سو
ه ساختار نظام ك
است خارجيس

استفاده از نظر
يقطب كت

در ادبيات روابط بين
سياست بين

نظريه بازار نمي يك
ن، با چنيبنابرا
درخصوص مفهـوم سـاختار   والتز

يواحدها
يمفهوم ـ
. دهد مي
نش متقابل بازكوا
فتار همان بازر

والتز و د
به بحث و بررسـ 

پرداخت
يبرا



درخصوص نقش سـاختار و انـواع   
 يهـا  ديـدگاه  الملـل  بين
ن يـ سـندگان در ا يعمـده نو 
ه از كـ اسـت   يمفهـوم 
قبـل از والتـز   هـاي   ه

انتشـار  با . نت والتز است
هسـته   عنـوان  بـه مفهـوم  
 سـاختارگرا  ييِگرا واقع
 ياما پرسش اصل. دينما
 تـأثير نظـام   ياصـل  ي
ر يقدرت برتر و سـا  ي

شـود   مـي  باعـث  يقطب
شـتر و اتخـاذ   يز قدرت ب

واقع  يوالتز مورد توجه جد
نـد و  ك مـي  از آن عبـور 

ه ين فرضيا يبررس ي
ـ والتز و تعر   يف وي
مختلـف  هاي  از نظام 

شـورها  ك ياسـت خـارج  
طـرح موضـوع    عنوان
نقطـه نظـرات و   ارائـه  

 ،الملـل  سياست بـين 

درخصوص نقش سـاختار و انـواع    ،يمتفاوت يها ديدگاهن است از كمم. روشن شود
بينف ساختار نظام يم درخصوص تعرك شود اما دست آن بحث

عمـده نو . خـورد  مـي  چشـم ه نظران ب ان صاحبيدر متري 
مفهـوم  الملـل  بـين ه ساختار نظام كو هستند ش همسيم و بكف 

هين مفهوم در نظريا. شود ي ميناش الملل بيننظام  يش اعضا
نت والتز استكار كابت» الملل بينساختار نظام «ز وجود داشت اما مفهوم 

ـ ا، 1979در توسط والتز  الملل سياست بين هنظري مفهـوم   ني
واقعا ي ييگرا واقعنوداده شد و توانست  حيتوض يه وينظر
نمال يتبد الملل بينروابط رشته غالب در  يركفسنت  يك

يواحـدها  ياسـت خـارج  ياگر سـاختار بـر س  « :هكن است 
ياست خارجيس بر يتأثيرچه  يقطب كام تگذارد، ساختار نظ

  »گذارد؟ ي ميبزرگ در آن نظام برجاي ها
قطب كساختار نظام ت« :ن استين پرسش ايه ما به ايپاسخ اول
ز قدرت بكتمر سمت به يكط آنارشيشرا يكآن نظام در  يقطب اصل
  .»ردآو يرو جانبه يك ي

والتز مورد توجه جد الملل بيناست يه سيه در نظركاست  ين موضوع
از آن عبـور  ،يقطب كبودن نظام ت يگذرا به انتقالاي  هنشده و والتز با اشار
يبرا. ندك مي معطوف يو چندقطب ينظام دوقطببه ز خود را 
 الملل بيناست يه سيبر نظربحث  يز اصلكشود تا تمر مي

 يو يها ديدگاهز براساس ين درنهايتاز ساختار استوار باشد و 
اسـت خـارج  يس آن بـر  تـأثير و  يقطب كاز مدل نظام ت يف روشن

عنوان بهه كاست اي  هين نوشتار بحث اولياست ا يهيبد. مياب
ارائـه   نظران محتـرم بـا   ر خوانندگان و صاحبيشود تا سا مي
  .ندينما كمكشتر آن يب يخود به غناهاي  يي

  از نظر والتز الملل بيننظام  مفهوم ساختار

سياست بـين  نظريهتـاب  ك هدف والتز درمورد اشاره قرار گرفت  گونه
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روشن شود
آن بحث
تري  روشن
كف يتعر
ش اعضايآرا
ز وجود داشت اما مفهوم ين
نظريتاب ك
نظر يزكمر
يكبه را 
ن است يما ا
گذارد، ساختار نظ مي

ها قدرت
پاسخ اول
قطب اصل
يرفتارها
ن موضوعيا

نشده و والتز با اشار
ز خود را كتمر
مي تالش

از ساختار استوار باشد و 
ف روشنيبه تعر
ابيدست 
مي مطرح
ييراهنما

مفهوم ساختار

گونه همان
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 دنبال بهه هايي ك هياز نظر والتز، نظر
 و گـرا  ليـ هسـتند، تقل 

اثـر عوامـل سـطوح نظـام     
اي  هويشـ  عنوان بهرا صرفاً 
ات نظـام  تـأثير ه كداند 
 يبـرا  ين، ويبنـابرا . 

 ز الزميـ گـرا را ن  رد نظـام 
ـ  در مـورد رفتـار   اي  هي

 ينند و رخـدادها ك مي
خـود در   يِشناس دهند، به لحاظ روش
خـود را   الملـل  بيناست 

از  انسان، دولت و جنگ
ر ينار ساكخود را در  
  .داند ي ميل مليننده سطوح تحل
چهـار   در مـورد  ويو بنيـادي  

هرگونه تـالش بـراي   
هاي آن است،  كه نظريه والتز يكي از پايه

است تعاريف روشن از آنها و تمركز بر اين مسئله 
كه همة آنهـا  » ها نظام«

والتر با اسـتفاده از ايـن مفـاهيم اصـلي نظريـه      
Buzan, Jones and Little(.  
 يبـرا  يوششكل بناچار در هر تالش و 
 واحـدها  يهـا رفتارن 
عامـل عمـدة    يـك ده 

                                        

1. Systemic 

2. Analytic Method 

از نظر والتز، نظر. است الملل بينست ايس در مورده ينظر يك
هسـتند، تقل  يو ملـ  يبراسـاس عوامـل فـرد    الملـل  بـين اسـت  يح س

اثـر عوامـل سـطوح نظـام      در المللـي  بـين  يدادهايح رويتشر دنبال بهه هايي ك
را صرفاً  يل مليوالتز سطح تحل. هستند 1گرا نظامهاي  هيهستند، نظر
داند  مي مناسب الملل بيناست يس يدادهايآن دسته رو 2نيي

ـ ا قابل ناديم بوده و كدة مورد مطالعه  . ده گـرفتن باشـند  ي
ـ تقل يليتحل چهارچوبن يا يمبودهاك رد نظـام يكـ گـرا رو  لي
ـ نظر يـك را يـ ز  يـ ن حالـت نظر يگـرا در بهتـر   ليـ ه تقلي
  .)Waltz, 1979: 40( ل خواهد بودك يك ي

مي شهيپ ييگرا ليه تقلهايي ك هياما والتز به رغم انتقاد از نظر
دهند، به لحاظ روش مي قرار ير مورد بررسيمتغ يكرا با  المللي
است يه سيل نظرين دليشود و به هم مي وه متوسلين شيل به ا

انسان، دولت و جنگ تابكش از آن در يه پكند ك مي ل آغازياز مسئله سطح تحل
 ةوين شيهرچند ا .)Waltz, 1979( رده بودكاستفاده  ين روش
ننده سطوح تحلك ليمكتدهد و  مي ل مورد توجه قراريسطوح تحل
و بنيـادي  اي  هريشه در نظريات پايوالتز يي گرا واقعنو نظريه
هرگونه تـالش بـراي   . دارد »ساختار« و »واحدها« ، »نظام«، »سطح تحليل«اصلي 
كه نظريه والتز يكي از پايهالملل  روابط بيندر  گرا واقعنومطالعه رهيافت 
تعاريف روشن از آنها و تمركز بر اين مسئله ارائه  اين مفاهيم وشناسايي 

« تر يكديگر و نيز با نظريه گسترده اكه ساختار و واحدها چگونه ب
والتر با اسـتفاده از ايـن مفـاهيم اصـلي نظريـه      . يابد دهد ارتباط مي را درخود جاي مي

Jones and Little, 1993(كند  ميارائه  الملل خودرا تدوين و بين 

ل بناچار در هر تالش و يمسئله سطح تحل :سطح تحليل ـالف  
ن يـي را درون آن تبيـ ز ،شـود  مي مطرح نظامرفتار در درون 

ده ننـ ك مشخص يليسطح تحل هر. رنديگ مي قرار وجو جست
                                                                 

 

  

  

يكارائه 
ح سيتشر
هايي ك هينظر

هستند، نظر
ييتب يبرا
دة مورد مطالعه يبر پد
كجبران 
 ؛داند مي
يها بخش

اما والتز به رغم انتقاد از نظر
المللي بين
ل به اعم

از مسئله سطح تحل
ن روشيچن

سطوح تحل
نظريه
اصلي مفهوم 

مطالعه رهيافت 
شناسايي مستلزم 

كه ساختار و واحدها چگونه ب
را درخود جاي مي

 سياست
الف  

رفتار در درون  كدر
جستمورد 



نندة كزيمتما ودادها يرو
، عناصـر نظـام  همانند 

ه يـ ه نظركـ روشـن اسـت   
ار يبسـ  الملـل  بـين در مطالعه روابـط  
 قـرار  يشناسـ  روش ه در حوزه
سـطح  «افـت  ياز ره ي
هاي  تيجه به شخصاو با تو
، سـطح  يل فـرد يـ سطح تحل
ل يـ ن سـطوح تحل ياز ا
اصـطالح  د افـزود  يـ ن حـال، با 
ـ اهمافـت و از   برخـوردار  ت ي

ـ  الملـل  طـور خـاص،    هب
ميان آنهـا بـه    1شود كه اندركنش
سـجم  من) لكـ ( يـك مجموعـه  
 ف مهـم از نظـام  يـ چهـار تعر 

از متغيرهـا  اي  هالملل را بيشتر به مفهوم مجموعـ 
 )143: 1372 ،دوئرتي و فالتزگراف

رده و كـ ن معنـا از آن اسـتفاده   
) 42 :1378 ،زاده فيسـ 
را  يه رابطـة خاصـ  ك
) سـتم يس(ه نظـام  يناد به نظر

ـ والتـز بـا الهـام گـرفتن از نظر     ه ي
اسـت  يه سيـ وشد آن را بـا نظر 

                                        

1. Interaction 

رو يبرا ينييرو، به نوبه خود تب نيو ازا استگذار بر رفتار 
همانند  يبه اعتقاد و .شود ي ميگذار تلقتأثيرر عوامل عمده يآن از سا
روشـن اسـت    بـه ايـن ترتيـب   . است يسازة انتزاع يكز يل نيسطح تحل
در مطالعه روابـط   را» ليسطح تحل«مسئله  والتز الملل بيناست 
ه در حوزهكاست  يحثن موضوع بيهرچند ا ؛ندك ي ميتلق

يبـه روشـن   انسان، دولـت و جنـگ  تاب كوالتز خود در 
او با تو .)Waltz, 1979: 7-39( ندك مي ل استفادهئمسا يبرا» 

سطح تحل :ل باور دارديبه سه سطح تحل ياسيس يو حقوق
از ا يكهر يه به اعتقاد وك المللي بينل يو سطح تحل يل مل
ن حـال، با يعـ  در. انـد ينما مـي  از رفتار را به پژوهشگراي 
افـت و از  يتوسعه  يويد سينگردبعدها توسط » ليتحلهاي 
  
الملـل  بـين و در اصطالح روابط  يلكدر اصطالح  :نظامـ  

شود كه اندركنش مي ا واحدها اطالقي از اجزا واي  هبه مجموع
يـك مجموعـه   عنـوان  بـه را اهميت دارد كه مشـاهدة آنهـا   اي 
چهـار تعر  رابرتز فالتزگرافو  جيمز دوئرتي .سازد مي ريپذ
الملل را بيشتر به مفهوم مجموعـ  كنند، اما نظام در روابط بين مي

دوئرتي و فالتزگراف(. دانند كه در كنش متقابل با يكديگر قراردارند
ن معنـا از آن اسـتفاده   يـ ز بـه ا ين مورتون كاپالنان ازجمله پرداز هيشتر نظر
سـ . (آن بنـا نهـاده اسـت    گانة مورد نظرخود را بر ششهاي 
ك اند كمشتري ها ويژگي ينوع و دارا يكنظام از  يك ي
ناد به نظره والتز با استكاست  ين همان مفهوميا. سازند مي

والتـز بـا الهـام گـرفتن از نظر     .رده اسـت كاز آن استفاده  يكزيدان در علم ف
وشد آن را بـا نظر ك مي »اپالنك«ه ينظرويژه  به الملل بيندر روابط 

  .ديخود سازگار و منطبق نما الملل
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گذار بر رفتار تأثير
آن از سا
سطح تحل

است يس
تلق يجد
والتز خود در . دارد
» ليتحل
و حقوق يقيحق
ل مليتحل
اي  هجلو
هاي  سطح«

  .ديگرد
 ب

به مجموع» نظام«
اي  هانداز
پذ هيتوج
ميارائه 
دانند كه در كنش متقابل با يكديگر قراردارند مي
شتر نظريب

هاي  نظام
يواحدها
مي نكمم
دان در علم فيو م
در روابط ها  نظام
الملل بين
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ه رفتـار  كـ دهنـد   ي مـي 
 نظـام  هـر ن، يبنـابرا  .
ـ از نظـر والتـز، ا    ييدة نظـام معنـا  ي
 يعبـارت  بهند و ك مي خود حمل
 را در خـود نه ين زمي

 .اسـت  ياسـ يه معتقد به استقالل حوزه س
 همچـون  المللـي  بـين 

 ياسـ يطور عمده نظام س

 يـك گـرا   پردازان نظـام 
وشـند آن  ك مـي  نندك مي
ـ  يـ  دور ه ان واحـدها ب

نش كرفتارهـا و انـدر  
تـوان   مـي  ه چگونهكن است 

 وشـد ك مي والتز ،گفته
ح يت سـاختار نظـام و نقـش آن را توضـ    
 يدهندة واحدهاست و در واقـع راهـ  

ا در ارتبـاط بـا   ي گر هماهنگ شده و
عضـو   ين نظام و واحدها
ه از روابـط  كـ وجود داشته باشد 

 معنـاي  بهوجود نظام لزوماً 
. متعامـل اسـت   ياسـ 
  .داند مي ان واحدها و نظام

. نظـام و سـاختار وجـود دارد   
نـد  ك ملل ميال بيناپالن ساختار را وارد روابط 
او . دهـد  مـي ارائـه   شـده را 

ي مـي ــــ الملل بين نظام يكل كيتش ها دولتاز  يگروه يزمان
.گران باشـد يگر بـاز يدر محاسبات د ياتياز آنها عامل ح
از نظـر والتـز، ا  . و ساختار است ها، نشكدربردارندة واحدها، اندر

خود حمل ان آنها را باياز واحدها و تعامل ماي  هش از مجموع
يدر ا يو )Waltz, 1979: 74(.دة ساختار باشديد همراه با ا

ه معتقد به استقالل حوزه سك دهد مي قرار هنك ييگرا واقعدرون سنت 
بـين  نظام يكتر  خاصهاي  بخشرغم وجود  به ،از نظام يمنظور و
طور عمده نظام س ه، بالمللي بين يتصادو اق ي، اجتماعي، نظامياسيسهاي 
  .است المللي

پردازان نظـام  هيه نظركن اعتقاد است يا والتز بر :واحدهاي نظامج ـ  
مي از نظام بحث يه وقتكن است ينشده دارند و آن ا ل حل
يـ منش كو اندر يژگيهرگونه و ه ازكند يف نمايتعراي  هگون

رفتارهـا و انـدر   ،هـا  ويژگيف نظام را بدون توجه به يه آنها تعرك يدرحال
ن است يرند، پرسش مهم قابل طرح ايگ مي ان واحدها در نظر

  )Waltz, 1979: 79( ده گرفت؟ين موضوعات مهم را ناد
گفته شيح پرسش پبا طر :المللي سياسي بين نظامساختار د ـ  
ـ اهم »اپالنك«هاي  ه نظامينظر با استفاده از ت سـاختار نظـام و نقـش آن را توضـ    ي
دهندة واحدهاست و در واقـع راهـ   اصل نظم معناي بهدگاه والتز ساختار ياز د
گر هماهنگ شده ويديك ق آن بايه واحدها از طرك دهد مي 

ن نظام و واحدهاين، با مفهوم ساختار ارتباط بيبنابرا. رنديگ مي گر قرار
وجود داشته باشد  يه نظامكند كتواند تصور  نمي والتز. شود مي

وجود نظام لزوماً . ل نگرفته باشدكآن، ساختار شهاي  ا بخشيان واحدها 
اسـ يس يختار الزمه وجود واحدهاوجود ساختار است و وجود سا

ان واحدها و نظامير واسطه ميمتغ معناي بهن نظر ساختار را ي
نظـام و سـاختار وجـود دارد    ين اعضايب يمكو مستح يرو، ارتباط منطق ني

اپالن ساختار را وارد روابط ك: ديگو مي »اپالنك«ار كبا انتقاد از 
شـده را  بندي دسته نظام يك صرفاً هكبل دهد نميارائه  اي ه

  

  

زمان
از آنها عامل ح يكهر

دربردارندة واحدها، اندر
ش از مجموعيب
د همراه با ايگر بايد

درون سنت 
منظور و
هاي  نظام
المللي بين

ج ـ  
ل حلكمش
هگون هرا ب
درحال. باشد
ان واحدها در نظريم
ن موضوعات مهم را ناديا

د ـ  
با استفاده از

از د. دهد
 را نشان

گر قراريدكي
مي برقرار
ان واحدها يم

وجود ساختار است و وجود سا
ياز ا يو

يازا
با انتقاد از  يو

هياما نظر



ه يتجز يرها را براياز متغ
ق مطالعـه  يرا از طر ي
. هـم وارد اسـت   هـافمن 

 اگـر سـاختار را بـدون در   
. م داشـت ينخـواه  ي
و بـا   نـد ك مـي  تكـ جـزء حر 

اسـت  يه سيـ د و نظر
.  
به بـاور   .است نظام يك

 ن حالـت يه در بهتـر 
 مفهـوم سـاختار بـر   . 
ب كيـ ده شده و تريهم چ

نش متقابـل  كدهند، وا
جه متفـاوت، سـاختار آن   

تـر   روشـن  المللـي  بـين 
دهد تـا بـه    مي حيتوض
 المللـي  بـين نظام  يك

 سـاختار شـروع  گيـري  
م كت بازار و منطـق حـا  

 الملل بين نظام به ساختار
 يسـ كدر بـازار هر «: ند
. وجود ندارداي  هشد ن
زمـان   نند و هـم ك مي 
چـه در  بازار ساختار  

. از واحدها مسـتقل اسـت  
Waltz(.  

از متغ يكي فقط و ديگو نمي ها دولتان يروابط م در مورد
ياست جهانيم سيتوان نمي ما يعني. دهد ميارائه  ل ساختار

هـافمن و  مورگنتـا ن انتقادات به يا. ميينما كادار ها دولتاست 
اگـر سـاختار را بـدون در    الملـل  بيناست يمطالعه س يه براكن است يمقصود والتز ا

يدر سطح جهـان  گرا نظام هينظرم ينكن ينظر گرفتن واحدها بررس
جـزء حر  سـوي  به لك از ،اني، والتز برخالف استقراگراي

ـ فزايآن ب بـر  يديجد يدارد بنا يگرا سع ه نظامياستفاده از نظر د و نظري
. )Buzan, Jones and Little, 1993: 6( آورد وجود بهاي  هتاز الملل

يك ب اجزا درينظم و ترتنحوة انگر يساختار از نظر والتز ب
ه در بهتـر كـ ننـد  ك مـي  جـاد يا ياسيس يهافرايند يسايس يوالتز ساختارها

. متفاوت مشاهده نمود ياسيسهاي  سه نظاميتوان آن را با مقا
هم چ نارك يل متفاوتكه واحدها به شكاست  ت استوارين واقع
دهند، وا مي از خود نشان ين واحدها رفتار متفاوتيه اك يدرحال 
جه متفـاوت، سـاختار آن   ين نتيه اكند ك يم جاديا يمتفاوت) نديبرآ(ج يز نتايان آنها ن
بـين ه بتواند مفهوم ساختار را در نظـام  كنيا يوالتز برا. نظام است

توض يمراتب و سلسلسه يداخل ياسيسازد ابتدا ساختار را در نظام س
يكآن را در درون  يردهاكاركو  المللي بينآن ساختار نظام 

  . )Waltz, 1979: 53(سازد  روشن يك
گيـري   لكار با شـ كه والتز درخصوص ساختار، يل نظريتحل 
ت بازار و منطـق حـا  يمكحا يعني يدار هيسرما يوالتز همان نظام اقتصاد. 
به ساختار يده لكش يدهد و از آن برا مي خرد را الگو قرار تصاد
ندك مي فيل تعركن شيبازار را به ا آدام اسميت. ندك مي

نييش تعياز پ يچ سازماندهيه. ندك مي براساس منافع خود عمل
 منافع خود عمل يدر راستا گرانياز باز يكت هرين وضع
 يعني. دهند مي لكرا ش ازارل و ارادة خود ساختار بيم برخالف
از واحدها مسـتقل اسـت   يكامل از اقدام هركمرحله ت و چه درگيري  لكمرحله ش

Waltz, 1979: 55(شود  مي روين يكل به يبازار تبد يطين شرا
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در مورد يزيچ
ل ساختاريو تحل
است يس

مقصود والتز ا
نظر گرفتن واحدها بررس

يعبارت به
استفاده از نظر

الملل بين
ساختار از نظر والتز ب

والتز ساختارها
توان آن را با مقا مي
ن واقعيا
 .اند هافتي
ان آنها نيم

نظام است
سازد ابتدا ساختار را در نظام س

آن ساختار نظام  كمك
يكآنارش
 در
. شود مي
تصادبر اق

مي استفاده
براساس منافع خود عمل

ن وضعيدر ا
برخالف
مرحله ش
ن شرايدر چن
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ـ  ن فروشـنده و  ينش ب
نش كل تعامـل و انـدر  

 يگذار مهمتأثيرز عامل 
اقـدامات   يساختار برخـ 

اگـر   يعبـارت  به. شود مي
 ثركرا بـه حـدا   يوه سـود  

ـ ن المللـي  ان گريز بـاز ي
 در مـورد را ي مختلفـ 

Waltz(  
يـك نظـام    عنوان بهتواند 

العـه قـرار گيـرد نقطـة عزيمـت بنيـادي       
سـاختار نظـام برخاسـته از    

 سوي بهدارد و  گام بعد آنها را از اتخاذ برخي اقدامات بازمي
سـازد   ييك قطعه از نظام است كه ما را قـادر مـ  

ي تعريـف  وجـو  جسـت 
تـوان براسـاس آن    است كه مـي 

والتـز قصـد نـدارد تعريفـي     
به همين دليل . دهدارائه 

 ،هـا  دولت. كند تعريف مي
سـاختار  ايجادكننـده  و هم 

 ،»ونـت «تا  كه باعث شده
Wendt, (  

ه درخصــوص حضــور 
 هـا،  ه نظـام يبه اعتقاد والتز در نظر

ق ينظام از طر يكه ساختار 
ـ ا .) ـ تـه از ا كن ني ن ي

 ياسـت خـارج  يبـه س 

ـ كتعامـل و انـدر   معنـاي  بـه قابت ردر بازار : ديگو مي تز نش ب
ل تعامـل و انـدر  كن شـ يقاً به هميدق. ندك مي نييمت و ساختار را تعيدار، ق
ز عامل ينساختار  و دهد مي لكرا ش المللي بينساختار  ها دولت
ساختار برخـ . ندك مي فايال را ر مستقينقش متغ و گران استيرفتار باز
مي اقدامات را مانع ين صورت برخيو به هم ندك مي ق
ه سـود  كـ ل اسـت  ين دليند به اك مي را انتخاب يرفتار ي

المللـي  بين نظامدر . دهد مي اهشكرا به حداقل  يوان يرساند و ز
مختلفـ هاي  هيم فرضيتوان مي ما ،نيبنابرا. نندك مي رفتار خود را محاسبه

Waltz, 1979: 78( ميدهارائه  ها دولت رفتار يروبر اثرات ساختار 

تواند  الملل مي دارد اين عقيده كه سياست بين والتز اظهار مي
العـه قـرار گيـرد نقطـة عزيمـت بنيـادي       شـده مـورد مط   با سـاختاري دقيقـاً تعريـف   

سـاختار نظـام برخاسـته از    ) Waltz, 1990: 26(يي سنتي اسـت  گرا واقعيي از گرا
گام بعد آنها را از اتخاذ برخي اقدامات بازمي هاست و در تعامل دولت

يك قطعه از نظام است كه ما را قـادر مـ   ،ساختار. كند برخي ديگر تشويق مي
جسـت  .)Waltz, 1979: 77(يك كل فكر كنيم  عنوان بهتا در مورد نظام 
است كه مـي  ييگرا واقعفرضيه اين پذيرش  معناي بهبراي ساختار 

والتـز قصـد نـدارد تعريفـي     . المللي تعريـف كـرد   بيننظام بخش سياسي را در درون 
ارائه  گيرد، آن را دربرمي يك بخش سياسي آنچهكلي از  رسمي و

تعريف مي ها دولتالمللي را براساس وجود  بين نظاماو بخش سياسي 
و هم  المللي هستند سياسي بين دهندة نظام تشكيلهم واحدهاي 
كه باعث شده همان موضوعي است ارتباطاين . روند شمار ميه نظام ب

334 :1987 ( .شناسانه متهم كند گرايي هستي والتز را به نوعي تقليل

ه درخصــوص حضــور كــاســت  يهماننــد داســتان الملــل بــيناســت يه سيــنظر
به اعتقاد والتز در نظر. شود مي بزرگ حاضر در صحنه نوشتهي ها
ه ساختار ك ينمع نيبد. است يو محصول يجاديده ايا يكساختار 

Waltz, 1979: 73( شود مي جاديآن ا ياصل ينش متقابل واحدها

بـه س  يوالتز ربطـ  الملل بيناست يه سيه اگر نظركجهت مهم است 

  

  

تزوال
دار، قيخر
دولتان يم
رفتار باز بر
قيتشورا 
يگريباز
رساند و ز مي

رفتار خود را محاسبه
اثرات ساختار 

والتز اظهار مي
با سـاختاري دقيقـاً تعريـف   

گرا واقعنو
تعامل دولت

برخي ديگر تشويق مي
تا در مورد نظام 
براي ساختار 

بخش سياسي را در درون 
رسمي و

او بخش سياسي 
هم واحدهاي 

نظام ب آن
والتز را به نوعي تقليل

نظر
ها قدرت
ساختار 

نش متقابل واحدهاك
جهت مهم است 



بـزرگ را براسـاس سـاختار    

ح يدر توضـ  يـك زيدر ف
ـ از دال يبخشـ هـا   ل ي
گـر  يشود و بخش د مي
دان يـ م يكچون هم ي

از  يمتفـاوت  يدان مزبـور رفتارهـا  
رند، آن رفتارها يدان قرار گ

ز بـه  يـ گذارد و عناصر ن
ـ ا ي  جـاد ين منظـور ا ي

  .ندكنترل كج را 
ز يدهـد و نقطـه تمـا    مي

 ننـدة  كجاديا ه سـاختار
 عمـل  1نشـگر يگز يك
بـه  » نـد ك مـي  نشيساختار گـز 

 .نـد ك مـي  هيـ دزا را تنب
ـ امـا ا  گذارد  تـأثير ن ي
از راه : رديــگ مـي  ل صـورت 
، سـاختار نظـام در   بـه ايـن ترتيـب   
 يروهايل نقش نيرا باعث تسه

شود و رقابت  مي طيمح
مات خود را يه واحدها رفتارها و تصم

 يسـاختار هـم دارا   ي
 2ن معنـا علـت  يـ سـاختارها در ا 

                                        

1. Selector 

2. Cause 

بـزرگ را براسـاس سـاختار    ي هـا  قدرت ياست خارجيتوان س مي ندارد پس چگونه
  ن نمود؟
ـ  ـ ا اقتبـاس از نظر والتز ب در ف يدانيـ م يروهـا يدان و نيـ ه مي
ـ نظام معتقـد اسـت در نظر   ياصل يواحدها ي هـا   ه نظـام ي
مي افتينظام  آنها در ساختار يج رفتارهايشورها و نتاك
ياسيساختار س يك. نمود وجو جست يگريعوامل د د در
دان مزبـور رفتارهـا  يـ ه در مكـ اي  هگون هند؛ بك مي روها عملين 

دان قرار گيرون از آن ميه اگر در بكنند ك مي دايواحدها بروز پ
گذارد و عناصر ن مي اثر دان بر عناصريه مك به اين ترتيب. زند نمي از آنان سر
يد ساختار بـرا يگو مي والتز. ندگذار مي تأثيردان يبر منوبه خود 
ج را يد و نتاينما يريج مورد نظر جلوگيه از فراتر رفتن نتاك 
مي حيز آن را ترجيه خودش نكساختار از نظر والتز  يمعنا

ه سـاختار كـ ن است ياان است، ير ساختارگرايبا سا يو يه ساختار
يك عنوان به ين ساختاريچن. ساز است تيط محدوديشرا 

ساختار گـز «د يگو ي ميو. ستيند اما خودش قابل مشاهده ن
ـ تهد يو رفتارهـا  قيقبول را تشو مورد يه رفتارهاك ن معنا دزا را تنبي
گذارد مي تأثيرشورها در درون نظام كد ساختار بر رفتار يافزا مي
ل صـورت كم و ماننـد فـرد در درون جوامـع بــه دو شـ    يرمسـتق 
بـه ايـن ترتيـب   . ان آنهايگران و از راه رقابت ميباز يريپذ

را باعث تسهيرد زگذا مي تأثيرم يرمستقيطور غ هز بيشورها ن
  .شود مي شورهاك ياست خارجيمختلف بر س
مح مشابه يو رفتارها ها ويژگيق يباعث تشو يريپذ جامعه
ه واحدها رفتارها و تصمكشود  ي ميجاد نظميز باعث ايان واحدها ن
ين معنايا معتقد است يو. نندك مي ليگر تعديديكدر روابط با 

سـاختارها در ا . همه قابل فهـم اسـت   يساده بوده و هم برا
                                                                 

  

 

148  

ن
 بي
مه

نا
صل

ف
 

ي 
رج

خا
ط 

واب
 ر
ي
ملل

ال
�� �� 

ل 
او
ل 

سا
�� �� 

ه 
ار
شم

3 
�� �� 

ز 
يي
پا

1
3
8
8

ندارد پس چگونه
ن نمود؟ييتب

والتز بـ 
يرفتارها
ك يرفتار
د دريرا با
 يكيزيف
واحدها بروز پ يسو

از آنان سر
نوبه خود 

 شود مي
معنا
ه ساختارينظر
 يسريك
ند اما خودش قابل مشاهده نك مي
ن معنايا

مي والتز
رمسـتق يغ

پذ جامعه
شورها نكدرون 

مختلف بر س
جامعه

ان واحدها نيم
در روابط با 

ساده بوده و هم برا يمنطق
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ه كـ بل. شده است Bآمدن 
 يبه اعتقاد والتـز سـاختار نظـام دارا   

 المللـي  بـين به نظر والتـز نظـام   
 قـرار  )يزكـ فاقد قدرت فائقة مر
قـدرت   يـك ه سـاختار فاقـد   

 تأمين دنبال بهشورها ك

 يجـه منطقـ  يدوم نت ي
ت يـ تحقـق امن و  وجـود دارد 
گران يرد همـه بـاز  كار

ننده رفتارها ك ميبزرگ در آن نقش تنظ
Waltz, 1979(.  

ا يـ ز و كان تمرزيساختار به م
د والتـز،  يـ گـر، از د يد
ش يان واحـدها يمها  يي
شـود باعـث    مـي  ريـ ه از آن بـه قـدرت تعب  

ت موازنه قـدرت باعـث   
وجه مشخصة مهم و عامل ظهـور و  

ه بـه  كـ اسـت   يقدرتمنـد 
. ننـد ك مـي  رد نظـام را وضـع  
 المللـي  بينموجود در نظام 

بـر   يتـأثير ه ساختار چـه  
آن ران گيرفتـار بـاز   ي

                                        

1. Self-help 

آمدن  به وجودباعث  Aه گفته شود كن مفهوم يستند اما نه به ا
به اعتقاد والتـز سـاختار نظـام دارا   . ستيهاست و تنها علت ن از علت يكيساختار 
  )Waltz, 1979: 87: (استر يزگانه  هسي ها
به نظر والتـز نظـام    يلكطور هب :المللي بين نظامدهنده  اصل نظم 

فاقد قدرت فائقة مر( يحالت آنارش يك در يمراتب سلسله برخالف نظام
ه سـاختار فاقـد   كـ ست ا نيمفهوم آن ا. است يافقو ساختار نظام 

كه همه كن است يز همين 1ياريمنظور از اصل خود. ت
  .ت خود هستند

ـ ا :ي متمايز نظـام كاركردي واحدهاتشابه   يژگـ يون ي
وجـود دارد  يآنارشـ  الملـل  بـين را در روابـط  يز. اول است

ارك تيحفظ امن بقا و آن تبع به ،گران استيت بازيلوون ا
بزرگ در آن نقش تنظي ها قدرتباعث شده است  يژگين و
9-53 :1979( د قرار دارديآنها در معرض تهد يرا بقايند زيفا نما

ساختار به م يژگين ويا :ها در ميان واحدها توزيع توانايي 
د عبارت به. شود مي نظام مربوط يداخلهاي  يتوانمند ي
ييع توانايبه واسطة دگرگون شدن توز يكآنارش المللي بين

يـ ه از آن بـه قـدرت تعب  ها ك ييمجموع توانا. ندك مي چهره عوض
ت موازنه قـدرت باعـث   ير در وضعييشده و تغ شورها در ساختاركگاه يجابندي 
وجه مشخصة مهم و عامل ظهـور و  . شود مي بزرگي ها قدرتر شمار ير چشمگ
قدرتمنـد ي هـا  دولـت ، ظهور و سـقوط  المللي هاي بين سقوط نظام
رد نظـام را وضـع  كقواعد عمل دهند و مي لكش المللي بينتعامل  ي
موجود در نظام  يشورهاكاز شمار  يتابع صورت بهختار نظام ن سا
  .)165 :1376 ،زاده فيس(شود  مي
ه ساختار چـه  كدهد  مي پاسخ يديلكن پرسش يت، والتز به ايدرنها
يل بـر رو كبه دو شـ  ساختار يگران دارد؟به اعتقاد ويرفتار باز

                                                                 

  

  

ستند اما نه به اه
ساختار 
ها ويژگي
1. 

برخالف نظام
و ساختار نظام  دارد

تفائقه اس
ت خود هستنديامن

2. 
اول است يژگيو

ن ايباالتر
ن ويا .است
فا نمايرا ا

3. 
يندگكپرا
بيننظام 

چهره عوض
بندي  رتبه
ر چشمگييتغ

سقوط نظام
يالگوها
ن سايبنابرا
مي فيتعر

درنها
رفتار باز



باشـد،   هـا  سياسـت ا 
ه كـ نيتوجـه بـه ا   بـا ) 

 ياسـت خـارج  يم بـر س 
ا باعـث  يگذارد و  مي 

 گـردد  مـي  نقـش آنهـا  

و گيـري   لكه مراحـل شـ  
در . نـد ك مـي  آن بر رفتـار واحـدها تفـاوت   

 يه بالفاصله پس از زوال سـاختار قبلـ  
ت يو وضـع  ييرفتارهـا حالـت الگـو   
و اقـدام، از   يگـذار  سياسـت 
گيـري   لكحـال شـ   ه، ساختار در

شـود و   مـي  رفته محـدود 
ل كد شـ يـ سـاختار جد 

 يشـود و آزاد  مـي  ه آنها
ه در آن كـ سـاختار   ي

. گران نـدارد يدر رفتار باز
ـ برخوردارنـد و ا  عمـل   ين آزادي

ايد در اين مرحله است كه بازيگران ممكن اسـت در درك رونـد تغييـرات    
سـاز بزننـد كـه بـا واكـنش      

والتـز بـا اشـاره بـه     . 
خشونت همـراه باشـد   

زنـد كـه    يك نوع انقالب است و به بروز برآيندهاي جديدي دامن مي
نتيجـه تغييـر    از كنش و اندركنش ميان واحدها كه خود از جايگاه متحـول آنهـا در  

اهميـت   وي در مـورد 
در دوره پـس  «شـود  

ـ  رفتارهـا  يتواند مشوق برخ مي ساختار )1: گذارد مي  ا ي
) 3،گران باشديعمل باز يزادآنندة كتواند محدود مي ساختار

م بـر س يرمسـتق يصورت غ هند و بك مي فاينشگر را ايساختار نقش گز
 اثر يخلدا يرهايز بر متغيرد نشود، در سطح خُ مي اثرگذار واقع

نقـش آنهـا   يفـا يا مـانع ا يـ شود  ي مياست خارجيل نقش آنها در س
Waltz, 1979(.  

ه مراحـل شـ  كـ ن اسـت  يـ ه الزم است به آن اشاره شود اكاي  هت
آن بر رفتـار واحـدها تفـاوت    يگذارتأثيرامل ساختار از نظر قدرت 

ه بالفاصله پس از زوال سـاختار قبلـ  كساختار گيري  لكا مرحله شي ييابتدا
رفتارهـا حالـت الگـو    يا حتها ي ه نقشكنيتوجه به ا شود، با مي
سياسـت گران در رونـد  يبـاز  انـد،  هبه خود نگرفتاي  هافت

ه، ساختار دركنيبه ااما با توجه . برخوردارند يعيعمل وس
رفته محـدود  ز متناسب با روند مزبور رفتهيگران نيعمل باز ياست، آزاد
سـاختار جد  هكـ سـاختار   يـك در مرحلة استقرار . گذارد مي اهش
ه آنهايگران موجب تنبيباز يرو جكده است، يبلوغ رسبه گرفته و 
يا فروپاشـ يـ مرحلة زوال . ز و محدود استيگران ناچيعمل باز

در رفتار بازاي  كننده تعيينف شده و نقش يموجود تضع ين رفتار
برخوردارنـد و ا  يشتريعمل ب يگران از آزاديز بازين مرحله ن
  .)1374 ،ياخوان زنجان( ش دارديز رو به افزا

ايد در اين مرحله است كه بازيگران ممكن اسـت در درك رونـد تغييـرات    
سـاز بزننـد كـه بـا واكـنش       دچار اشتباه محاسبه شده و دست به رفتارهاي آشـوب 

. شوند رو مي دار نظم موجود روبه ي طرفها قدرتشديد ساير 
خشونت همـراه باشـد    ناگهاني بودن تغيير ساختار معتقد است تغيير ساختار چه با

يك نوع انقالب است و به بروز برآيندهاي جديدي دامن مي و چه نباشد
از كنش و اندركنش ميان واحدها كه خود از جايگاه متحـول آنهـا در  

وي در مـورد ) Waltz, 2008: 347(شـود   گيـرد، ناشـي مـي    ساختار ريشه مي
شـود   ارجي كشورها مدعي مـي نقش تحول ساختاري در سياست خ
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 اثرنظام 
ساختار )2

ساختار نقش گز
اثرگذار واقع

ل نقش آنها در سيتسه
)1979: 74

تكن
امل ساختار از نظر قدرت كت

ابتدامرحلة 
مي آغاز

افتي سازمان
عمل وس يآزاد

است، آزاد
اهشكرو به 
گرفته و 
عمل باز
ن رفتاريقوان
ن مرحله نيدر ا
ز رو به افزاين

ايد در اين مرحله است كه بازيگران ممكن اسـت در درك رونـد تغييـرات    ش
دچار اشتباه محاسبه شده و دست به رفتارهاي آشـوب 

شديد ساير 
ناگهاني بودن تغيير ساختار معتقد است تغيير ساختار چه با

و چه نباشد
از كنش و اندركنش ميان واحدها كه خود از جايگاه متحـول آنهـا در  

ساختار ريشه مي
نقش تحول ساختاري در سياست خ
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تـوان بـدون توجـه بـه     
ـ    خـوبي   ههـاي ناشـي از آن ب

بـر   ين اثراتيچن يه اگر ساختار دارا
ي چگونه رو قطبي تك

ـ والتـز بـه ا   گـذارد؟  ن ي
 قطبـي  تـك نظـام  ه كـ 

ر يسـا  قطبي تكرا در نظام 
زننـد   هايي مي ل اتحادها و ائتالف

شـود   مـي  ات باعـث 
)Hansen, 2000: 50(  
و  1يومـت جهـان  كبـا نظـام ح  

گيـري   جـه يل اسـتنباط و نت 
ح يتشـر  يبـرا ها  ن نظام
ه كـ  قطبـي  تكنظام  يك

 يخيرد بـه لحـاظ تـار   
ت يـ ان اهميمتر محتمل باشد اما آنچه شـا 

  .ردكرد 
باتوجـه بـه   . مفهـوم قطـب اسـت   

ـ  ،شـود  مـي   يـك  يقطب
نـه  يدر زم هـا  قـدرت ر 

. دارد ت برتـر در نظـام قـرار   
شـود   مـي  ه باعثكهاست 

گر مـرتبط بـا   يمفهوم د

                                        

1. World Government

تـوان بـدون توجـه بـه      از جنگ دوم جهاني سياست خارجي هيچ كشوري را نمـي 
ـ    الملـل و فشـارها و فرصـت    تغيير ساختار سياست بين هـاي ناشـي از آن ب

  .)Waltz, 2008: 347(» ادراك نمود

  واحدها ياست خارجيو س قطبي تكساختار نظام 

ه اگر ساختار داراكن است ياو شود  مي طرحم يحال پرسش مهم
تكبه  ينظام دوقطب يكواحدها است، تحول از  ياست خارج
گـذارد؟  ي ميجا بر ياسيس يبر رفتار واحدها ياتتأثيردهد و چه 
كـ ن موضـوع پرداختـه   ياو تنها به ا. رده استكناي  هموضوع اشار

را در نظام يز ،برخوردار است يمتركاز دوام  ينسبت به نظام دوقطب
ل اتحادها و ائتالفكيدست به تش ،ندة آنيدر مقابل قدرت فزاها 
ات باعـث كـ ن تحريا. نديل نمايتنها ابرقدرت موجود را تعدهاي  يي
( ابديباشد و چندان دوام ن يدوره انتقال يكشتر يب قطبي تك
بـا نظـام ح   قطبي تكتشابهات نظام اي  هپار دليل بهرو،  ني

ل اسـتنباط و نت كن است با مشـ ك، اگرچه مميمراتب سلسلهن نظام 
ن نظاميا در موردوالتز  يها ديدگاهد از ير بايم، اما ناگزيرو شو
يكن است كاگرچه، مم. ردكاستفاده  قطبي تكنظام  يها

رد بـه لحـاظ تـار   يـ گ مـي  قدرت برتر صورت يك وسيله بهع قدرت در آن 
متر محتمل باشد اما آنچه شـا كز ين يوجود نداشته باشد و به لحاظ نظر

رد  يلكطور هرا ب ين نظاميض وجود چنتوان فر نمي هك
مفهـوم قطـب اسـت    قطبي تكن نظام يين مفهوم مرتبط با تبينخست
مـي  ادبندي ي ه از آن به قطبكگران يبازهاي  ييتوانا يع نسب

ر ينسبت به سـا  يمك ينسب يبرتر يه داراكقدرت بزرگ است 
ت برتـر در نظـام قـرار   يموقع يكن جهت در يمختلف است و از ااي ه

هاست  گر قطبيت خودش و رفتار دين قطب امنيا ياصل
مفهوم د. شود الملل بيننظام  يش اصليل به پويتبدها  ان قطب

                                                                 

World Government 

  

  

از جنگ دوم جهاني سياست خارجي هيچ كشوري را نمـي 
تغيير ساختار سياست بين

ادراك نمود

ساختار نظام 

حال پرسش مهم
است خارجيس
دهد و چه  مي

موضوع اشار
نسبت به نظام دوقطب

ها  قطب
ييتا توانا
تكنظام 
يازا
ن نظام يهمچن
رو شو روبه
ها ويژگي
ع قدرت در آن يتوز

وجود نداشته باشد و به لحاظ نظر
كنياست ا

نخست
ع نسبيتوز

قدرت بزرگ است 
ه ييتوانا
اصل ينگران
ان قطبيم يباز



 يدوقطبـ هاي  سه نظام
حاصل جمـع   با يباز
بزرگ ي ها قدرتم ك

سـاختار   يـك ه از نظر والتز در 
 قـرار دارنـد  تـر   نييپـا 

زود  يلـ يان ثبات نظام وجود نـدارد و خ 
Waltz(.  
ـ  يـ د اي، شـا  ز ن نظـر والت
ه با اشاره به بـروز  كننده باشد 

 يكآنارشـ  يان سـاختارها 
تـر   يجزئهاي  فيه بتوان تعر

Waltz, 1979(.   منظـور
. ز قائل شـد يمختلف تما
 يكت آنارشـ يـ ان ماه
م بـه  يتوان ي مينومت جها
اسـت   ياصل يان، آنارش

 يزكـ گر مسـلط و اقتـدار مر  

 يه نتـوان برخـ  كـ وجـود نـدارد   
ه سـاختار  كـ  يدرحال 

نظـام   يـك ه كـ نيآنچه روشـن اسـت ا  
از نظـر  . با آن دارد ي
 ياسـت چـون دارا   يك
 يـك گرچـه   قطبي تك
برخـوردار باشـد    يگران از چنان قـدرت 

                                        

1. Enduring 

سه نظاميا با مقانظام ر 1والتز ثبات و دوام. ن بحث مفهوم ثبات است
باز ينظام دوقطب يك ند و معتقد است درك مي روشن يو چندقطب

كشمار  دليل به يجه نظام دوقطبينت است و در يصفر جار
ه از نظر والتز در كاست  ين درحاليا. است ياز نظام چندقطبتر 
پـا  مراتـب  سلسـله ه در يي كها قدرته همه كنيا يلدل به قطبي

ان ثبات نظام وجود نـدارد و خ كند، اميل نمايوشند قدرت برتر را تعد
Waltz, 1979: 135( خواهد داد ينظام چندقطب يكخود را به 

، شـا قطبـي  تـك ف روشن از مدل يتعر يكدن به يرس ي
ننده باشد ك كمكمختلف هاي  نظام يكت آنارشيدرخصوص ماه

ان سـاختارها يـ ز ميتمـا «: ديگو يم ر ساختاريياثر تغ د دريجد يندها
ه بتوان تعركدهد  مي ن اجازه رايا يتاحدود] ها نظام[انواع متفاوت 
70 :1979( »نمودارائه  مورد انتظار يندهاياز برآتر  قيدق يحدود

مختلف تما يها در نظام يت آنارشيان ماهيتوان م مي هكن است 
ان ماهيـ ه با تفاوت قائل شدن مكن است يت دارد ايما اهم يآنچه برا

ومت جهاكنظام ح يكرآنارشيت غيو ماه يمراتب سلسلهساختار نظام 
ان، آنارشيگرا واقعبه اعتقاد نو. ميببر يپ قطبي تكت ساختار نظام 

گر مسـلط و اقتـدار مر  يبـاز  يكگران نظام براساس آن و بدون حضور 
  .ابندي مي شينظم و آرا
وجـود نـدارد    يلـ يتوجه به نظر والتـز، دل  رسد، با مي به نظر
 ،تصور نمود قطبي تكنظام  يرا برا يومت جهانكحي ها

آنچه روشـن اسـت ا  . ت آن دو نظام همچنان متفاوت باشند
ياديزهاي  ست اما شباهتين يومت جهانكنظام ح يك قطبي

ـ بـه لحـاظ ماه   يومـت جهـان  كوالتز، نظام ح يكرآنارشـ يت، غي
تكنظام  ه درك يدرحال. است يزكد و اقتدار مريشد مراتب

گران از چنان قـدرت ير بازين است در مقابل ساكقدرت بزرگ مم
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ن بحث مفهوم ثبات استيا
و چندقطب

صفر جار يجبر
تر  باثبات
قطبي تك
وشند قدرت برتر را تعدك مي
خود را به  يجا

يبرا
درخصوص ماه

ندهايبرآ
انواع متفاوت 

حدود و تا
ن است يوالتز ا
آنچه برا

ساختار نظام 
ت ساختار نظام يماه
گران نظام براساس آن و بدون حضور يه بازك

نظم و آرا
به نظر

ها يويژگ
ت آن دو نظام همچنان متفاوت باشنديو ماه
قطبي تك

والتز، نظام ح
مراتب سلسله

قدرت بزرگ مم
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ت يـ موقع يـك  يز دارا

دولـت در نظـام    يـك 
ن كـ همان حـال، مم  

گـر در مقابـل آن موازنـه    
توجه بـه   ه، باكنيضمن ا
 ،ندك مي تفاوت يط آنارش

ن يـ جه گرفـت قـدرت برتـر در ا   
برخـوردار  تـري   مكت مسـتح 

ه والتز تفاوت آنها را 
مفهـوم   كمـ كو بـا   
 .)Waltz, 1979: 104(دهـد  
شـتر مشـابه نظـام    يب 

آن  يداخلـ  يواحـدها 
متعامل از نظر  يواحدها
قـدرت   يـك  بـا  يو عمـود 

ن واحدها را داراست 

و  يومـت جهـان  كانة دو نظـام ح 
درت موجـود از  ه تنها ابرقـ 

 يتين مـوقع يدن به چنـ 
موارد الزم است تا در عالم نظر بـا قـدرت برتـر    

مـوارد   يبرخ برخورد شود و در
ط يدر شـرا  يمراتبـ  سلسـله 

                                        

1. Coacting 

ـ نـد و در اسـتفاده از زور ن  كآنها مداخله  يداخل امور ز داراي
  .است يكهمچنان آنارش ت نظاميباشد اما ماه ي
يـك مـوارد هماننـد    ي، قدرت برتر در برخـ يطين شرايچن 

 اما در ؛ندك مي عمل يزكاقتدار مر يك عنوان به يومت جهان
گـر در مقابـل آن موازنـه    يبـزرگ د ي ها قدرت ،نظام يكت آنارشياست به لحاظ ماه

ضمن ا. اهدكمداخله آن ب ييتوانازان قدرت و يند و از ميجاد نما
ط آنارشيشراي ها ويژگيش واحدها با يآرا قطبي تكه در نظام 

جه گرفـت قـدرت برتـر در ا   يد نتيان بايگرا واقعن صورت، براساس نظر نو
ـ از موقعـ   يمراتبـ  سلسلهسه با نظام يدر مقا ـ  ت مسـتح ي

Hansen, 2000: 53(.  
ه والتز تفاوت آنها را كاند  ز متفاوتيدو چ ين، دو مفهوم ساختار و آنارشيبنابرا
 يكمشابه در ساختار آنارش يواحدها 1ياركمفهوم هم 

دهـد   توضيح مي) غيرآنارشيك(ي مراتب سلسلهاندركنش در ساختار 
 قطبـي  تـك سـاختار نظـام    يكرد نظم آنارشكارك، اين ترتيب
واحـدها  يسازمانده يمراتب سلسلههرچند در نظام  ،است يمراتب
واحدها يمراتب سلهلدر نظام س. امالً متفاوت استك قطبي تك
و عمـود  يل افقـ كشه ب ياند اما از نظر ساختار متفاوت ي

ن واحدها را داراست يو ب يداخل مداخله در امور ييتوانا هكبرتر در رأس هرم است 
Hansen, 2000(.  

انة دو نظـام ح يعمدة جهات در م از قطبي تكرو، نظام  ني
ه تنها ابرقـ كان وجود دارد كن اميرا ايز. ستاده استيا يمراتب
دن به چنـ يرس يا واقعاً آرزوياقتدار فائقه برخوردار شود و  يك
موارد الزم است تا در عالم نظر بـا قـدرت برتـر     يبرخ جه، درينت در. را داشته باشد
برخورد شود و در يومت جهانكدر نظام ح يزكاقتدار مر يك 

ـ ز، تـوان داشـت   ي نمـي ن تصور سلسـله را مشـابه نظـام   ي

                                                                 

  

  

امور ه درك
يانحصار
 در

ومت جهانكح
است به لحاظ ماه

جاد نمايا
ه در نظام كنيا

ن صورت، براساس نظر نويدر ا
 ساختار

53( است

بنابرا
 كمكبا 

اندركنش در ساختار 
اين ترتيب به

مراتب سلسله
تكبا نظام 

يردكارك
برتر در رأس هرم است 

)2000: 54

يازا
مراتب سلسله
يكگاه يجا

را داشته باشد
 عنوان به
ن تصوريز چنين



حـال   در ياز واحـدها 
امـا   ،زننـد  مـي  جـاد موازنـه  
در  بزرگ موجود يها
هـاي   ييتوانـا  دليـل  بـه 

 ؛)يمراتب سلسلههمچون نظام 
ـ به موقع) ساختار( ت ي
ابـد و در امـور   ي مـي  
آن را  يبـزرگ برتـر  ي 

ابرقـدرت در   يـك  ي
ـ   و  يكافع اسـتراتژ در مـورد من
ه ابرقـدرت موجـود   كـ 

 گران برخـوردار ير بـاز 
ه كـ  ينـد و زمـان  ك ي مـي 

را  يكوشد فقط منافع استراتژ
ه كـ  يزمـان ويـژه   بـه . 
ـ   منـافع   ييجـو  ياز پ

ط ين قــدرت برتــر در شــرا
ـ امن. اسـت  موجـود  ز يـ ت ني
ز يـ شور نك يكت يو بهبود موقع
ش يجـه افـزا  ينت در. ر واحـدها اسـت  
گر يبـاز  يـك ت يـ اهش موقع
ز در يـ قـدرت ن . ت آن اسـت 
از  يعيف وسـ يـ و شـامل ط 

                                        

1. Special Interests 

از واحـدها  يقطب موجود بخشـ  كط، تين شرايا در .قرار دارد يك
جـاد موازنـه  يمقابل آن دسـت بـه ا   در ها قدرتر يه ساكتعامل است 

ها قدرتر يسبت به سانقطب برتر  يك ينسب ييهمچنان از توانا
بـه ز، ابرقدرت موجود ين قطبي تكدر نظام . نظام برخوردار است

همچون نظام (دارد  نسبي كه دارد ابرقدرت است و در رأس هرم قرار
(ها  ييع توانايط موجود و توزيشرا دليل بههمان حال، گاه 

 ارتقا) يومت جهانكچون نظام حهم( يزكمر ياقتدار قانون
ي ها قدرتر يز سايگاه ن ند وك مي ن واحدها دخالتيو ب
  .نندك مي

يرفتار يساختن نقش و الگوهاتر  روشن يبرا بريث هنسن
ـ   گلـن اسـنايدر  م مورد استفادة ياز مفاه قطبي تك در مـورد من

كـ  يه زمـان كـ معنـا   نيبد. ندك مي گران استفادهيباز 1منافع خاص
ر بـاز ينسبت به سا يروشن يِت برتر جهانيند از موقعك مي احساس

ي مـي ريـ گيطـور همزمـان پ   هو خاص را ب يكاست منافع استراتژ
وشد فقط منافع استراتژك مي قرار داردتري  فيت ضعيموقع ند درك مي احساس
. ت قرار دهدياز اهم يمتركو منافع خاص را در مرتبه  
 شور ابرقدرتكوجود دارد،  ها قدرتر يبا سا يياروياحتمال رو

  .)Hansen, 2000: 55( ندك مي نظر خاص خود صرف
ن قــدرت برتــر در شــرايهمچنــ قطبــي تــكم نظــا يــكتنهــا ابرقــدرت در 

موجـود  المللـي  بـين ت و حفـظ نظـام   يامن دنبال به ،يمراتب
و بهبود موقع ها دولتر يدولت در مقابل سا يكت يموقع 
ر واحـدها اسـت  يدر مقابل سا يو يش قدرت نسبيافزا 
اهش موقعكـ س كبـرع . آن اسـت  يجه فرعـ ينت عنوان بهت آن 
ت آن اسـت ياهش امنكجه ينت آن و در ياهش قدرت نسبك 

و شـامل ط  يان سـنت يـ گرا واقعشتر به همان مفهوم مورد نظر 
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يكآنارش
تعامل است 

همچنان از توانا
نظام برخوردار است

نسبي كه دارد ابرقدرت است و در رأس هرم قرار
همان حال، گاه  و در
اقتدار قانون يك
و ب يداخل
مي ليتعد

بريث هنسن
تكنظام 

منافع خاص
احساس

است منافع استراتژ
احساس

 يريگيپ
احتمال رو

خاص خود صرف
تنهــا ابرقــدرت در 

مراتب سلسله
 معناي به
 معناي به
ت آن يامن
 معناي به
شتر به همان مفهوم مورد نظر ينجا بيا
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ت ي، صـالح يداد، منـابع خـدا  

حفظ وضعيت آنارشي در نظام و ثابت مانـدن  
مفهوم ديگر، يكي استحكام نظام به معنـي  

 قطبـي  تـك ستمرار نظـام  
پيگيري يك استراتژي كمينـه بـراي حفـظ وضـع موجـود      
 در. تواند به تقويت موقعيت ابرقدرت براي دستيابي به منافع خـاص منتهـي شـود   

شـوند تـا توانـايي و ارادة    
دهند كـه باعـث افـزايش    
نيز ممكن است قدرت برتر نفوذ خـود  

Hansen, 2000: 58(.  
ـ    يژاسـترات  ييجـو  يوشد بـا پ

به سطح قدرت درجه 
ـ بـه سـاختار نظـام وارد آ    . دي

 ييتـا يكت يـ دسـت رفـتن موقع  
ل يان تبدكامها  ، با نامحدود شدن مقاومت
زان يز به مينظام ن يك

ار در نظـام  يـ ن دو مع
جاد چالشگران يمانع ا

 يچ دو دولـت متخاصـم  
 ا ضـداتحادها صـفر  يـ 
  
ه باعـث  كاست  يادي

ه كسازد  مي بر نظام وارد
ن ابرقـدرت  يوقوع مداوم برخورد منافع خاص ب

ه در كـ ضـد ابرقـدرت شـود    
هـاي   شين پويا. داشت

، منـابع خـدا  يت، وسعت، اقتصاد، قدرت نظـام يعناصر مانند جمع
  .)Waltz, 1979: 136( شود مي و ثبات

حفظ وضعيت آنارشي در نظام و ثابت مانـدن   معناي بههمين راستا، ثبات نظام  
مفهوم ديگر، يكي استحكام نظام به معنـي   ثبات نظام به دو. هاي نظام است شمار قطب

ستمرار نظـام  و ديگري دوام آن به معني ا قطبي تكفشارهاي وارده بر نظام 
پيگيري يك استراتژي كمينـه بـراي حفـظ وضـع موجـود      . در طول زمان، مرتبط است

تواند به تقويت موقعيت ابرقدرت براي دستيابي به منافع خـاص منتهـي شـود   
شـوند تـا توانـايي و ارادة     آن صورت، كشورهاي ديگر از ايـن انگيـزه برخـوردار مـي    

دهند كـه باعـث افـزايش     هاي مختلف مورد آزمايش قرار ينهابرقدرت موجود را در زم
نيز ممكن است قدرت برتر نفوذ خـود   درنهايت. شود خطر مناقشات در سطح نظام مي

58( تبديل به يك قدرت بزرگ درجه دوم شود دست بدهد و

ـ  كموجود، اگر ابرقدرت بهاي  اهش چالشك ي وشد بـا پ
به سطح قدرت درجه  يا حتي د ويخود را حفظ نما يمنافع، دستاوردها يساز

بـه سـاختار نظـام وارد آ    ياديـ شود فشار ز مي ابد، باعثيدر آن نظام ارتقا 
دسـت رفـتن موقع   خطـر از سو  يك در مقابل آن، ازها  ش مقاومت
، با نامحدود شدن مقاومتگريد يدارد و از سو يقدرت برتر را در پ

يكثبات  يابيار ارزيمع. وجود دارد يمراتب سلسلهنظام  يك
ـ ه اكـ  يدرحال. دارد يام و طول دوره استمرار آن بستگ ن دو معي

مانع ا قطبي تكرا نظام يز ،رسند مي با هم در تناقض به نظر قطبي
چ دو دولـت متخاصـم  يه هكشود و از آنجا  ي ميجدهاي  آمدن چالش به وجود

ـ برابـر   يهـا  دولتن يجه، شمار مناقشات بينت وجود ندارند در ي
  .نظام است يام باالكزان استحيدهندة م ت نشانين وضع
يزهاي  ن چالشيمب يدرون نظامهاي  شيپو گر،يد سوي

بر نظام وارد ياديفشار زها  ن چالشيرا ايشود ز مي اهش استمرار نظام
وقوع مداوم برخورد منافع خاص ب. شود مي اهش طول عمر آن

ضـد ابرقـدرت شـود     بـر  يائتالفگيري  لكتواند باعث ش مي ها قدرت
داشت خواهد يپ د را دريقطب جد كگيري ي لكبلندمدت خطر ش

  

  

عناصر مانند جمع
و ثبات ياسيس

 در
شمار قطب

فشارهاي وارده بر نظام 
در طول زمان، مرتبط است

تواند به تقويت موقعيت ابرقدرت براي دستيابي به منافع خـاص منتهـي شـود    نمي
آن صورت، كشورهاي ديگر از ايـن انگيـزه برخـوردار مـي    

ابرقدرت موجود را در زم
خطر مناقشات در سطح نظام مي

دست بدهد و را از
يبرا

ساز نهيشيب
در آن نظام ارتقا  يك
ش مقاومتيافزا

قدرت برتر را در پ
يكنظام به 
ام و طول دوره استمرار آن بستگكاستح
قطبي تك
به وجودو 

وجود ندارند در
ن وضعيا .است
سوي از

اهش استمرار نظامك
اهش طول عمر آنكباعث 
قدرتر يو سا

بلندمدت خطر ش



اهش كـ جـه  يباعث وارد آمدن فشار بر ساختار و در نت
 يدارا قطبـي  تـك نظـام  
  :رددز گيمتما
 لكرا شـ  قطبـي  تـك ه ساختار 

ز همچنـان در معـرض   
ند در مقابـل قـدرت برتـر    

بـزرگ در مقابـل   ي هـا 
جـاد  يان اكـ ن رونـد، ام 

ل يتواند باعـث تبـد   مي

اقتـدار   يـك  عنوان بهش قدرتش 
دارد  يه سـع ك ندك مي
 ن اطاعـت يريو سـا شده 
تر در رأس قدرت بر 

و امـور   يتواند در امور داخل
ن، يبنـابرا . ل نشـان دهـد  

 قـرار  يومـت جهـان  ك

تـا   نـد ك كمـ كاالت متحده 
تنهـا  . بمانـد، نظـم اسـت   

ي هـا  سياسـت ه اهـداف و  
 كمـ كع آن يز بـه تسـر  

موجـود   شـود تـا نظـم   
و نظـام آزاد   يراسـ ك

ي هـا  قـدرت از  يـك 
 امريكـا  جانبـه  يـك قابل اقدامات 

باعث وارد آمدن فشار بر ساختار و در نت قطبي تكدر نظام  ينظام
نظـام   يـك  به اين ترتيـب  .)Hansen, 2000: 60( شد دوام آن خواهد

متماها  ر نظاميشود از سا مي ه باعثكاست  رياز قرار زيي ها
ه ساختار ك ياست و تنها ابرقدرت يكت نظام آنارشيماه 

ـ ن هـا  قـدرت گر يد. ت خود استيش امنيافزا يدهد در پ ز همچنـان در معـرض   ي
ند در مقابـل قـدرت برتـر    ين است درصدد برآكمم ت قرار دارند وياهش امن

  .نندكجاد ي
هـا  قدرته كن وجود دارد اكن اميا قطبي تكدر ساختار  

ن رونـد، ام يد ايجاد موازنه بزنند و در صورت تشديابرقدرت دست به ا
مي هكوجود دارد  قطبي تكو ساختار ها  ييع توانايتحول در توز
  .بشود يا چندقطبيو  يمراتب سلسلهآن به نظام 
ش قدرتش يگاه با افزا بيقط تكساختار  قدرت برتر در 
مي ن عملييو از باال به پا يجهان تومكدر نظام ح يزكمر
شده  ز صادركمر يكدستورات از  كهند كت يرا هدا ينظام جهان
 يكو باالتر از  ينظام جهانتر  نييت پايموقع ز دريگاه ن. 
تواند در امور داخل مي ه قدرت برتركرد يگ مي قرار يمراتب سلسلههرم نظام 

ـ تما يجهـان  ت امـور يد و به هداين واحدها دخالت نما ل نشـان دهـد  ي
كو نظـام ح  يمراتبـ  سلسـله در حد وسط نظام  قطبي تكساختار 
.  
االت متحده يتواند به ا مي هك يعامل جنگ سرد دوره پس از 
بمانـد، نظـم اسـت    يدوره درازمـدت بـاق   يـك  يط يجهان تنها قطب 

ه اهـداف و  كبرخوردار است  ياز انحصارين امتيا ابرقدرت موجود از
ـ ن المللي بينو تعامالت  يساز يند و جهانك يريگيخود را پ ز بـه تسـر  ي
شـود تـا نظـم    مي ابرقدرت باعث عنوان به امريكاه اقدامات كمعنا  ن

ـ و برپا امريكـا براسـاس منـافع    كبـرال دمو يه گسـترش ل ي
يـك  چيجنگ سرد هـ  ه، پس ازكنيجالب ا. رديل بگكش يدار

قابل اقدامات در م يجد ييامريكاجاد ائتالف ضديگر درصدد ا
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نظام درون
دوام آن خواهد

ها ويژگي
1. 
دهد در پ مي
اهش امنكخطر 
يموازنه ا
2. 

ابرقدرت دست به ا
تحول در توز
آن به نظام 

3. 
مر يقانون

نظام جهان
. نندك مي

هرم نظام 
ن واحدها دخالت نمايب

ساختار 
.رديگ مي

 در
 عنوان به

ابرقدرت موجود از
خود را پ

نيبد. ندك
براسـاس منـافع    يجهان
دار هيسرما
گر درصدد ايد
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موضوعات مثل جنگ عـراق در  
 شـود دارنـدة   مـي  ه باعـث 
 شـور رفتـار  ك يـك شود 

 ياالت متحـده و شـورو  
ا يـ شـور  كچ يد هـ يـ در دوره جد

در . ننـد كجـاد  يموازنـه ا 
اغلـب براسـاس ايـن نظريـه     
توان انتظار داشت كه با بزرگـواري و  

رج وجـ به اعتقاد والتز، اياالت متحده از دوره 
وشيده است براسـاس ايـن قاعـده    
در جهان است كه باعـث شـده اسـت ايـن كشـور      

ي پـيش از خـود   ها قدرت
  .اين رفتارها را با كلماتي مانند صلح، عدالت و رفاه جهاني توجيه كرده است

زيادي از جايگاه آنها در 
 عنـوان  بـه در دوره پس از جنگ سـرد را  
را  امريكـا ي بـزرگ در مقابـل   

ر مقابـل ابرقـدرت   كـه معمـوالً كشـورها د   
كند اين اياالت متحده بـوده اسـت كـه    
 ،هايي در مقابـل آن ايجـاد شـوند   

 هـا  قـدرت عمل كرده است كه باعث ترس و تحقير سـاير  
در جنـگ بـا عـراق و واكـنش متعاقـب      

Waltz, 2008(.  
رفتـار   يچگونگ و قطبي
ـ  ه رونـد  كـ ن اسـت  ي
ـ قـرار گ  يپس از جنـگ سـرد مـورد بررسـ     رد تـا  ي
و بـه سـاختار    ،متحـول 

موضوعات مثل جنگ عـراق در   يدر برخهايي  ردند چالشك يهرچند سع ،امدند
ه باعـث كـ ت قـدرت اسـت   ين ماهيالبته، ا. نندك جاديا 2003
شود  مي ه باعثكاست  يند و قدرت اضافكآن استفاده  قدرت از

  .خود داشته باشد يال درونيبراساس امبرانه و مغرورانه 
ـ   در«: ديگو مي ن ارتباطيوالتز در هم ـ ا ينظـام دوقطب االت متحـده و شـورو  ي
در دوره جد يشـورو  يبـا فروپاشـ  . ردندك مي نترلكگر را 
موازنـه ا  امريكـا شورها وجود نداشته است تا در مقابـل  كاز  
اغلـب براسـاس ايـن نظريـه     شـور  كن ياالت متحده، ايا يكد مقاصد نوجو جه، با

توان انتظار داشت كه با بزرگـواري و   تر نمي يك قدرت بزرگ عمل كرده است كه از
به اعتقاد والتز، اياالت متحده از دوره  .)Waltz, 2008: 347(» متانت رفتار نمايد
وشيده است براسـاس ايـن قاعـده    مديريت امور جهاني، ك منظور بهپدر تاكنون 

در جهان است كه باعـث شـده اسـت ايـن كشـور       امريكاكه اين موقعيت  عمل كند
قدرتهمچون ساير  امريكاالبته . چنان رفتاري را در پيش بگيرد

اين رفتارها را با كلماتي مانند صلح، عدالت و رفاه جهاني توجيه كرده است
زيادي از جايگاه آنها در  ينكه سياست خارجي كشورها تا حدوالتز با اشاره به ا

در دوره پس از جنگ سـرد را   امريكاپذيرد، رفتار  مي تأثيرالمللي  نظام بين
ي بـزرگ در مقابـل   هـا  قـدرت آن تلقي كـرده و واكـنش    نمونه روشني از

كـه معمـوالً كشـورها د    آورد شاهدي دال بر اين ادعاي خود مـي 
كند اين اياالت متحده بـوده اسـت كـه     مي تأكيدوالتز . زنند دست به ايجاد موازنه مي

هايي در مقابـل آن ايجـاد شـوند    موازنه در اين دوره با رفتار خود باعث شده تا شبه
عمل كرده است كه باعث ترس و تحقير سـاير   اي گونه بهزيرا اين كشور 

در جنـگ بـا عـراق و واكـنش متعاقـب       امريكاقد است مديريت وي معت. شده است
9-347 :2008(دهد  دست بهرا اي  هتواند چنين نمون ديگر كشورها مي

قطبي تكنظام ي ها ويژگي يحدود ن مباحث تايبا توجه به ا
يـ وشش بر اك نون،كا. دشروشن  ين ساختاريچن قدرت برتر در

پس از جنـگ سـرد مـورد بررسـ     الملل بينتحول در ساختار نظام 
متحـول  دوقطبـي ن سـاختار چگونـه در عمـل از    يـ مشخص شـود ا 

  

  

امدنديبرن
2003سال 

قدرت از
برانه و مغرورانه كمت

والتز در هم
گر را يديك

 يگروه
جه، باينت

عمل كرده است كه از
متانت رفتار نمايد

پدر تاكنون  بوش
عمل كند

چنان رفتاري را در پيش بگيرد
اين رفتارها را با كلماتي مانند صلح، عدالت و رفاه جهاني توجيه كرده است

والتز با اشاره به ا
نظام بين

نمونه روشني از
شاهدي دال بر اين ادعاي خود مـي 

دست به ايجاد موازنه مي
در اين دوره با رفتار خود باعث شده تا شبه

زيرا اين كشور 
شده است

ديگر كشورها مي
با توجه به ا
قدرت برتر در

تحول در ساختار نظام 
مشخص شـود ا 



ن تحـول  يـ ه چگونـه ا 
ظام شـده و  تنها قدرت برتر در سطح ن
، درنهايتو  ياالت متحده در سطح جهان
  .قرار داده است

  امريكا ياست خارج

 يـك ست امـا  ا يار دشوار
. جنـگ اسـت  هـاي   از طرف

م يخ تسـل يتـار  عنـوان 
خارجه  رين وزيآخر 

ل يتحو ،يرهبر شورو
از انتقـاد   يآن اعالم شده بـود شـورو  
در راه معاهدة  يرا مانع

 يگـر قـادر بـه برابـر    
م در برابـر خواسـت   

شـاخص پايـان جنـگ سـرد هماننـد      
خـورد   ميبه چشم  هاي بارزي از تسليم در جنگ سرد نيز
در پـاريس   1990نـوامبر  

ظاهر شد يعني هنگامي كه گورباچف رهبر اتحـاد شـوروي بـا بيـاني روشـن شـرايط       
يـك رويـداد مهـم     عنـوان 

در  مانده نيروهاي آلمان در يك واگـن قطـار  
Brzezineski(  
ل يــخائيم ينــاركه منجــر بــه بر

 كمـ كبـه قـدرت بـه    
شـور بـا سـرعت    كن 
ـ   ك از  ،شيه سـه مـاه پ

ـ . ل شده استيتبد قطبي ه چگونـه ا كـ  ن بحـث خواهـد شـد   يهمچن
تنها قدرت برتر در سطح ن عنوان به امريكات ير موقعييباعث تغ ي

االت متحده در سطح جهانيا ياست خارجين امر خود به چه نحو س
قرار داده است تأثيرران را تحت ينسبت به ا امريكا ياست خارج

است خارجيپس از جنگ سرد و س قطبي تكساختار نظام 

ار دشواركش يم و بكجنگ مهم  يكان يق پاين نقطة دقييگرچه تع
از طرف يكيم يز بر زمان تسلكن منظور تمريا يبرا كراه مشتر

عنـوان  بـه را  1989سپتامبر  21جنگ سرد،  در مورد يمثال برخ
 ،ادوارد شواردنادزهخ ين تاريدر ا. دانند ي مياتحاد شورو

رهبر شورو ،ميخائيل گورباچفن از طرف نگتيرا در واشاي  هنام ،
آن اعالم شده بـود شـورو   ه درك داد امريكا يجمهور رئيسرج بوش 

را مانع SDIگر يند و دك ي ميداردنسبت به طرح جنگ ستارگان خو
گـر قـادر بـه برابـر    يه دكـ رفت يپـذ  ياتحاد شـورو  ترتيب بدين. داند نمي 
م در برابـر خواسـت   يتسـل  معنـاي  به ين اقدام شورويست و اين امريكابا  يك

  .)Hansen, 2000: 73-81( است ان جنگ سرديو نقطة پا
شـاخص پايـان جنـگ سـرد هماننـد       عنـوان  به» تسليم«ضمن پذيرش  برژينسكي

هاي بارزي از تسليم در جنگ سرد نيز جنگ گرم معتقد است نشانه
نـوامبر   9در ] شـوروي [از تسـليم  اي  هچنين نشان« :بدين صورت كه

ظاهر شد يعني هنگامي كه گورباچف رهبر اتحـاد شـوروي بـا بيـاني روشـن شـرايط       
عنـوان  بهفاتحان جنگ و يكپارچگي آلمان را براساس شرايط غرب 

مانده نيروهاي آلمان در يك واگـن قطـار  اين اقدام شوروي شبيه تسليم فر. 
Brzezineski, 1992: 25( .»است 1946يا به زانو درآمدن آلمان نازي در 

ه منجــر بــه بركــ 1991اوت  19 يودتــاكامــا، عمــالً پــس از 
ـ نها و در يشـورو  يگورباچف از رهبر بـه قـدرت بـه     يت بازگردانـدن و ي
ـ ا يرونـد فروپاشـ   شد ،هيروس درتمندق مرد ،بوريس يلتسين ن ي
ـ   كگورباچف  1991 دسامبر 25 در. ش رفتيبه پ يرقابل باور ه سـه مـاه پ
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قطبي تك
يساختار

ن امر خود به چه نحو سيا
است خارجيس

ساختار نظام 

گرچه تع
راه مشتر

مثال برخ يبرا
اتحاد شورو يواقع
يشورو
رج بوش وج

نسبت به طرح جنگ ستارگان خو
START 
يكاستراتژ
و نقطة پا امريكا

برژينسكي
جنگ گرم معتقد است نشانه

بدين صورت كه
ظاهر شد يعني هنگامي كه گورباچف رهبر اتحـاد شـوروي بـا بيـاني روشـن شـرايط       

فاتحان جنگ و يكپارچگي آلمان را براساس شرايط غرب 
. پذيرفت
يا به زانو درآمدن آلمان نازي در  1918

امــا، عمــالً پــس از 
گورباچف از رهبر
بوريس يلتسين

رقابل باوريغ
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 جمهـوري  رياسـت رده بود از مقـام  
 يكيپس از هفـت روز پـرچم سـرخ انقـالب بلشـو     

خود را بـه   يده شد و جا
ه بود، داد و با فاصله 

(Schulzinger .  
دوم  يپـس از جنـگ جهـان   

تجاوز . گذاشت يبرجا
ج فـارس،  يموسوم به جنگ دوم خلـ 

حـا در سـال   يارـ   ل موسوم به قرارداد غزه
 يو اتخـاذ اسـتراتژ   همان سـال، 
از هـايي   د نمونـه يشـا 

بـارز و  هـاي   ن تحـوالت نشـانه  
ـ نظـام جد   قطبـي  تـك د ي
از  يكـي را  يات نظـام شـورو  

دانسـت  » ين جهـان ي
جنـگ   روند االت متحده در
ـ در ا امريكـا  ن جنـگ  ي

گـردد، همچـون    جنـگ تلقـي مـي   
منازعات متعارف بين كشـورها بايـد بـا اصـطالحاتي همچـون پيـروزي و       

] شـوروي [شكست يك طرف 
ــت    ــه اس ــان پذيرفت ــده پاي ــاالت متح ــي اي ــر يعن  »ديگ

 يز فروپاشـ ين روزنامه واشنگتن پست
  :نوشت 2001

يد از ايفـاي  پس از يك دهه ايفاي نقش كوتوله به جاي غولي تنومند، ما با

رده بود از مقـام  كاستعفا  يست شورويمونكحزب  يلكر
پس از هفـت روز پـرچم سـرخ انقـالب بلشـو      نمود وگيري  نارهك زين 
ده شد و جايشكن يين پايرملكاخ كله پرچم يبار از م نيآخر يبرا
ه بود، داد و با فاصله يد روسيجد ياز جمهور ين بار نماديه اكتزارها  يميپرچم قد
(Schulzinger, 1999: 445 نداشتوجود  يگر اتحاد شورويد ،هفته

پـس از جنـگ جهـان    هكـ  المللـي  بيننظام  يساختار دوقطب به اين ترتيب
برجا الملل بيننظام  بر يژرف يامدهايو پ ديجاد شده بود فروپاش

موسوم به جنگ دوم خلـ  1991به عراق در  امريكات، حمله يوكعراق به 
ل موسوم به قرارداد غزهين و اسرئين فلسطيمعاهدة صلح ب

همان سـال،  ل درين اردن و اسرائيداد صلح بقرار ي، امضا
شـا  ران و عراق،يقبال ا در امريكا يموسوم به مهار دوجانبه از سو

ن تحـوالت نشـانه  يا. انه بودين اثرات ژرف در منطقه حساس خاورم
نظـام جد  كيل آن به يدر ساختار نظام و تبد ياز دگرگوناي 
ات نظـام شـورو  يان حيپا ،امريكاوقت  جمهور رئيسرج بوش و

ينظـم نـو  « يـك ن قـرن و نشـانگر آغـاز    يـ ن تحـوالت ا 
Schulzinger, 1999( . االت متحده دريه اكنيبا اعتقاد به ا كينسيبرژ
امريكـا  يروزيـ ده اسـت، بـر پ  يرسـ  يروزيبه پ يسرد و نظام دوقطب

  :نمود تأكيدگونه 

جنـگ تلقـي مـي    شكلي از عنوان بهكه جنگ سرد  آنجا از«
منازعات متعارف بين كشـورها بايـد بـا اصـطالحاتي همچـون پيـروزي و       

شكست يك طرف  اين جنگ نيز با. ها تبيين شود شكست طرف
ــرف  ــروزي ط ــت   و پي ــه اس ــان پذيرفت ــده پاي ــاالت متح ــي اي ــر يعن ديگ
(Brzezineski, 1992).  

روزنامه واشنگتن پستارش در ك اران نومحافظهكو هم چارلز كراتامر
2001رده و در سال ك يتلق قطبي تكنظام سوي  به يرا گام 

پس از يك دهه ايفاي نقش كوتوله به جاي غولي تنومند، ما با«

  

  

ريمقام دب
يشورو
برا 1917

پرچم قد
هفته يك

به اين ترتيب
جاد شده بود فروپاشيا

عراق به 
معاهدة صلح ب يامضا
، امضا1993

موسوم به مهار دوجانبه از سو
ن اثرات ژرف در منطقه حساس خاورميا

اي  هبرجست
وج. بود
ن تحـوالت ا يتر مهم
)1999: 445

سرد و نظام دوقطب
گونه  نيا

چارلز كراتامر
يشورو



گرايـي جديـد    جانبه يك
بـريم و نقطـة    سر مـي 

» در دوره پـس از جنـگ سـرد اسـت    

در  امريكـا المللي، وضعيت 
داند كه نسبت به سايرين در زمينـه  
دارد اما در دو زمينه ديگر اقتصادي و فرهنگي از برتـري  

سياسـي در   استاد علوم
معتقد بـود بـا هـر معيـار و روش قابـل تصـوري كـه        

تـاريخ   كشوري در ترين قدرت جهاني در مقايسه با هر
 اسـت  قطبـي  تـك نظم جهاني 

و رئـيس بعـدي شـوراي    
هـاي دنيـاي پـس از    
جنگ سرد، واقعيت روشن اين است كه اياالت متحده قدرتمنـدترين كشـور جهـان    
 »البته بايد در همين ابتدا گفت كه برتري اياالت متحده طـوالني نخواهـد بـود   

ـ ا بـر  امريكا ن بـوده و  ي
 قطبـي  تـك نظـام   يـك 
د يـ ز نه تنهـا با ياالت متحده ن
و هـا   يه اسـتراتژ كـ د بل

م يتنظـ  يطور عمده در جهت مهار نفـوذ اتخـاد شـورو   
بـا   امريكـا  يو نقـش ملـ  

ه ك ينمونه، درحال يبرا
 يشورهاكهمه  يدفاع

ـ  افتن جنـگ سـرد و   ن ياز ب

                                        

1. Uni-multipolar 

يك. المللي مطيع خودداري كنيم نقش يك شهروند بين
سر مـي  هآن ب است كه در قطبي تكمانند بودن جهان  بي مؤيد

در دوره پـس از جنـگ سـرد اسـت     امريكـا آغاز واقعي سياست خـارجي  
(Krauthammer, 2001).  

المللي، وضعيت  كردن نظام بينتوصيف  1»تك ـ چندقطبي «با  هانتينگتون
داند كه نسبت به سايرين در زمينـه   ي برتر ميها قدرتيكي از  عنوان بهسطح نظام را 

دارد اما در دو زمينه ديگر اقتصادي و فرهنگي از برتـري  اي  هالعاد برتري فوق
استاد علوم رابرت جرويس .)Brzezineski, 1999( نيست خاصي برخوردار

معتقد بـود بـا هـر معيـار و روش قابـل تصـوري كـه         2006دانشگاه كلمبيا در سال 
ترين قدرت جهاني در مقايسه با هر بسنجيم، اياالت متحده بزرگ

نظم جهاني  تنها قدرت هژمون در امريكانتيجه، امروزه  است و در
Jervis, 2006(. و رئـيس بعـدي شـوراي     »مؤسسه بروكينگز«و عض ريچارد هاس
هـاي دنيـاي پـس از     در ميان عـدم قطعيـت  « :نوشت 1999 در امريكاروابط خارجي 

جنگ سرد، واقعيت روشن اين است كه اياالت متحده قدرتمنـدترين كشـور جهـان    
البته بايد در همين ابتدا گفت كه برتري اياالت متحده طـوالني نخواهـد بـود   

Haass,(.  
امريكاهاي  ستينظران و استراتژ درمجموع، نظر عمدة صاحب

يـك االت متحده تنها ابرقـدرت در  يه پس از جنگ سرد اك
االت متحده نياها  يرات و دگرگونيين تغين، متناسب با ايبنابرا
د بليوشـ ك مـي  ارهـا از رفت يديـ جد يالگوهـا ارائه  ن و
طور عمده در جهت مهار نفـوذ اتخـاد شـورو    هه بكگذشته را ي ها

و نقـش ملـ   گيري جهتد ين دوره بايدر ا. ساخت مي شده بود، متحول
برا. شد مي رو نسبت به دوران گذشته روبه يفكيو  يمكرات 
دفاعهاي  نهيل هزكاز  ييبه تنها امريكا ينه دفاعيهز 1990در دهه 

ـ ان يبا پا) ل جهانك درصد 50حدود (شتر بود  افتن جنـگ سـرد و  ي
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آغاز واقعي سياست خـارجي  

هانتينگتون
سطح نظام را 

برتري فوق ،نظامي
خاصي برخوردار

دانشگاه كلمبيا در سال 
بسنجيم، اياالت متحده بزرگ

است و در
)2006: 17

روابط خارجي 
جنگ سرد، واقعيت روشن اين است كه اياالت متحده قدرتمنـدترين كشـور جهـان    

البته بايد در همين ابتدا گفت كه برتري اياالت متحده طـوالني نخواهـد بـود   . است
)Haass, 1999

درمجموع، نظر عمدة صاحب
كست ه

بنابرا .است
ن ويدر تدو
ها سياست

شده بود، متحول
رات ييتغ

در دهه 
شتر بود يجهان ب
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 يحـدود  ز تـا ين يالن نظام
رج وجـ  ين نشد و حت

ج يتوجه به مداخله در جنگ دوم خلـ 
را متناسـب بـا    امريكـا 
 در. ديـ م نمايتنظ ينظام
محـول شـد    امريكـا  

ـ امن  ـ ي  امريكـا ي ت مل
 يو يو مشـاوران اصـل  

. ردنـد كتجربـه   ياست خارج
نـده  يآ يها سالرا در 
دوره جنـگ سـرد   ي 
ه در كـ داده شـد   امريكـا 
از  ياريه بسـ كـ اسـت  
االت متحـده  يـ ه در نبود مناقشات شـرق و غـرب، ا  
نـار  كگرانـه را   مداخلـه 

تهديد خـارجي همچـون خطـر    
اما اياالت متحده بـراي مقابلـه بـا    

از اي  هنظمـي و افـزايش تهديـدهاي منطقـ    
 طـور همزمـان در   هبايد خود را آماده نمايد تا در آينده بتواند ب

وجود سپري شدن دوران جنگ سرد، ايـاالت  
Hass, 1995: (.  

گرايي گسـترده در   يتي مشاهده شد اين نوع مداخله
پـيش از آنكـه    ،صـورت گرفـت  

اي  همنطقـ  ژئوپليتيـك 
كنندة اهداف و تمايالت ارزشي و نهادي اياالت متحـده بـود كـه    

الن نظامهاي ك نهيرفت بودجه و هز مي ، انتظاريرفتن خطر شورو
ن نشد و حتيه چنك يلدرحا. ابدياهش كق داده شود و يد تطبيط جد
توجه به مداخله در جنگ دوم خلـ  و با 1990نخست دهه  يها سالبوش پدر در 
امريكـا  ياست خـارج يرد سكاركخرج داد تا ه ب ياديفارس تالش ز
نظامهاي  نهيو هزها  ييت توانايد براساس حفظ و تقويط جد
 نـگ سـرد  ج ن دولت پـس از يه عهدة نخستفه بين وظي

Schulzinger, 1999(.  
 يو اسـتراژ  يدفـاع هاي  تياولو كلينتونار آمدن ك يرو
و مشـاوران اصـل   امريكـا  يجمهـور  رئيسش رفت و يپ ييگرا مداخله 

است خارجيسحوزه  نده را دريفزا ييگرا شروع تند از مداخله
را در  امريكا يه بودجه دفاعكنيا بر مبني 1994نتون در سال يل

ي هـا  سالدر سطح  يش خواهد داد باعث شد تا بودجه دفاع
امريكـا  ينظـام  يروهـا يبـه ن  يديـ جدهاي  تيبماند و مأمور

اسـت   ين در حاليا. ديز درج گرديشور نكن يا يامنظ يمل ي
ه در نبود مناقشات شـرق و غـرب، ا  كده بودند ين عقيا لگران بر
مداخلـه  يراث قرن نوزدهم بازخواهد گشـت و رفتارهـا  يبه م

  .خواهد گذاشت
تهديد خـارجي همچـون خطـر     مقامات دولت كلينتون مدعي بودند اگرچه اكنون

اما اياالت متحده بـراي مقابلـه بـا    ، را تهديد نمايد امريكاشوروي وجود ندارد تا بقاي 
نظمـي و افـزايش تهديـدهاي منطقـ     بي قدرت و هاي ناشي از شرايط خأل

بايد خود را آماده نمايد تا در آينده بتواند ب ي شرور،ها قدرت
وجود سپري شدن دوران جنگ سرد، ايـاالت   بنابراين، با. پيكار كنداي  هو جنگ منطق

17 :( متحده همچنان به اعزام نيروهايش به سرتاسر جهان ادامه داد

يتي مشاهده شد اين نوع مداخلهئكه در بحران ها طور همان
صـورت گرفـت  » شگسـتر «كه برمبناي اسـتراتژي   امريكاسياست 
ژئوپليتيـك هاي سياست خارجي و يـا امنيـت ملـي و     ضرورت ناشي از

كنندة اهداف و تمايالت ارزشي و نهادي اياالت متحـده بـود كـه     باشد، بيان

  

  

رفتن خطر شورو
ط جديبا شرا

بوش پدر در 
فارس تالش ز

ط جديشرا
يت اينها
)1999: 445

رو با
 سمت به
شروع تند از مداخله يك
لكاعالم 
ش خواهد داد باعث شد تا بودجه دفاعيافزا
بماند و مأمور يباق

ياستراتژ
لگران بريتحل
به م امريكا

خواهد گذاشت
مقامات دولت كلينتون مدعي بودند اگرچه اكنون

شوروي وجود ندارد تا بقاي 
هاي ناشي از شرايط خأل بحران
قدرتسوي 
و جنگ منطقد

متحده همچنان به اعزام نيروهايش به سرتاسر جهان ادامه داد
همان
سياست 
ناشي از
باشد، بيان امريكا



 در .)Nye, 1999: 27(در اثر تحول و دگرگـوني در سـاختار نظـام ظهـور يافتـه بـود       
ديگـر ايـن    بـار  ،و قواعـد خـاص آن  

از موقعيت جهـاني و  
گرايـي   اين مداخلـه . 

مالي، يتي، سـو ئكشورها و مناطق گوناگون همچون هـا 
در صربستان، انجام و توجيـه شـد كـه باعـث نهادينـه      
اسـتراتژي ملـي نظـامي    

بينـي   هاي متعددي را براي اجراي اهداف نظامي ايـن كشـور پـيش   
 3،اي هاتحادهـاي منطقـ  

و آمــادگي  5،هــاي تحــريم

 در امريكـا ت يم موقع
 2001بر سـپتام  11 ي
در ساختار پـس از   امريكا

 20در  امريكـا  جمهور
درخصـوص نـوع   گيـري  

  :داشت

ا بـا مـا   يـ رد؛ يـ م خـود را بگ 
ا يسم پناه دهد و يه به ترور

حسيني (» م متخاصم شناخته خواهد شد

بـا   امريكـا دولـت  « نيويـورك تـايمز  
                                        

1. Forward Deterrence

2. Peace Enforcement

3. Regional Alliances

4. Confidence- Building Measures

5. Sanctions Enforcement

در اثر تحول و دگرگـوني در سـاختار نظـام ظهـور يافتـه بـود       
و قواعـد خـاص آن   قطبـي  تـك گيري ساختار  نتيجه، در اثر شكل

از موقعيت جهـاني و   امريكامداخالت ساختاري از افزايش زيادي برخوردار شد و 
. نموداي  هاش در سياست خارجي استفاده گسترد قدرت نظامي

كشورها و مناطق گوناگون همچون هـا  با عناوين مختلف در
در صربستان، انجام و توجيـه شـد كـه باعـث نهادينـه       نهايت دررواندا و بوسني و 

اسـتراتژي ملـي نظـامي    . در ايـن دوره گرديـد   امريكاشدن آن در سياست خارجي 
هاي متعددي را براي اجراي اهداف نظامي ايـن كشـور پـيش    نيز شيوه
اتحادهـاي منطقـ   2،هـاي صـلح   عمليات 1،صحنه بازدارندگي در: كرد از جمله

هــاي تحــريم اجــراي عمليــات 4هــا، اعتمادســازي پاســخ بــه بحــران
  )Shalikashvili, 1995. (استراتژيك

م موقعكيروند تح 2001سپتامبر  11ت، واقعه ين وضعيدر ادامه ا
يستيت نمود و عظمت و شدت حمالت تروريسطح نظام را تقو

امريكاه قدرت ك بوداي  هگون هنگتن بيو واش كوريوين يبه شهرها
جمهور رئيسرج بوش وج. داد قرار تأثيرتحت  شدت بهجنگ سرد را 

گيـري   ميشورها را به تصـم كهمه  امريكا نگرهكدر  2001سپتامبر 
داشت سم فراخواند و اظهاريردر جنگ با ترو امريكاخود با  ي

م خـود را بگ يد تصـم ينون باكااي  هدر هر منطق يشورك هر«
ه به ترورك يشورك از امروز هر. ها ستيا با تروريد يهست

م متخاصم شناخته خواهد شديرژ يك عنوان بهند كت ياز آن حما
  .)202: 1380 ،متين

نيويـورك تـايمز  مفسر سياسـي   اپل جونيور به قول ترتيب

                                                                 

Forward Deterrence 

Peace Enforcement 

Regional Alliances 

Building Measures 

Sanctions Enforcement 
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در اثر تحول و دگرگـوني در سـاختار نظـام ظهـور يافتـه بـود       
نتيجه، در اثر شكل

مداخالت ساختاري از افزايش زيادي برخوردار شد و 
قدرت نظامي

با عناوين مختلف در امريكا
رواندا و بوسني و 

شدن آن در سياست خارجي 
نيز شيوه امريكا

كرد از جمله
پاســخ بــه بحــران

استراتژيك
در ادامه ا

سطح نظام را تقو
به شهرها

جنگ سرد را 
سپتامبر 
ياركهم

ترتيب بدين
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 ،با جنگ پناه دادن و پشتيباني از تروريسم
 ,New York Times) »المللـي را كنـار گذاشـت   

وسوي سياست خـارجي  
رسـد   بـه نظـر مـي   . د

زيرا واكـنش جـدي و   
  .به اين واقعه در حمله به افغانستان مؤيد چنين امري است
 يسـاختار  نشانگر وقوع تحـوالت درون 

بـا پشـتوانه    امريكـا ه 
ال يـ و امهـا   ، توانست آرمان
. دينما يريگيپ ياست خارج
اربرد كـ و  يابياز دسـت 
 اعـالم و سـم  يه ترور
 يبـرا اي  هو هسـت  يكي
 رج بـوش وج يت مل
 ياسـ يز نفـوذ س يـ و ن

و هـا   سـت يه ما از صلح در مقابلـه بـا ترور  
در  يابــزار د از هــريــ
ـ ا. ردكـ م  ن گـزارش  ي
متحـدان   عنـوان  بـه دهنـدگان بـه آنهـا را    

The National (.  
برخـوردار   ياز اسـتقالل چنـدان  
آن  يـك نظم هژمونو 
 ياز ابزارهـا نظـم   ي
گـر  يبـه د  هژمـون گر 
ـ ا .نمـود  االت متحـده  ي

                                        

1. Available at http

(February 6, 2009). 

پناه دادن و پشتيباني از تروريسمو  تي،تروريسنوع اقدام  هريكسان شمردن 
المللـي را كنـار گذاشـت    تمام قواعد سنتي رفتار ديپلماتيـك بـين  

September 13 . وسوي سياست خـارجي   همي از سمتاين سخنراني بوش نشانة م
دوشـ  ميسپتامبر تلقي  11در دوره پس از  وي »آيين امنيت ملي

زيرا واكـنش جـدي و    ،وقوع پيوست همرحله بلوغ ساختار نظام ب سپتامبر در 11
به اين واقعه در حمله به افغانستان مؤيد چنين امري است امريكاقدرتمندانه 
نشانگر وقوع تحـوالت درون ، ين تحوالتيچن وقوع يخيظ تاربه لحا
ه كاست اي  هسپتامبر دور 11مقطع پس از . است المللي بين
، توانست آرمانامريكاجادشده در سراسر جهان نسبت به مردم يا
است خارجيس ارك دستور عنوان بهدولتش را  يكدئولوژيو ا

از دسـت  يريجلـوگ  2001 دسـامبر  11 رج بوش دروج در مرحله بعد
ه تروريـ در جنگ عل امريكا يت بعدياولو را يشتار جمعك ي
يكيولـوژ ي، بييايميشـ  يهـا  ننـده سـالح  ك تأمينشرور  يها
ت مليامن ياستراتژ 1».نمود يمتخاصم تلق ييها دولترا ها  ست
و ن يو اقتصـاد  ير نظـام ينظ بي تيبا اشاره به موقع 2002 

ه ما از صلح در مقابلـه بـا ترور  كت ابراز داشت يدر جهان با قاطع
يــن تهديــمقابلــه بــا ا يو بــرا ردكــم يتاتورهــا دفــاع خــواه

م ياسـتفاده خـواه  ـ   ياز جمله قدرت نظامخود ـ  هاي  زرادخانه
دهنـدگان بـه آنهـا را     سـم و پنـاه  يار بـا ترور كـ  سازش ي
National Security Council, 2002(داد  د قراريز مورد تهدينها  ست

از اسـتقالل چنـدان   ياسـ يس يواحـدها ، قطبي تكط نظام يشرا 
و  يه همه واحدها هژمونكن است يا برترتالش قدرت  و
يبرقـرار  يه بـرا كـ را دارد  يين توانـا يا يگر اصليباز. رند

گر يبـاز  يكدر واقع، دولت بوش از موضع . ندكمختلف استفاده 
نمـود  مي فيلكن تييتع و داد مي دستور ياسيگران سيباز واحدها و

                                                                 

http://www.september11news.com/PresidentBush.htm,accessed

  

  

  

يكسان شمردن 
تمام قواعد سنتي رفتار ديپلماتيـك بـين  

13, 2001)

آيين امنيت ملي«و 
11رويداد 

قدرتمندانه 
به لحا

بيننظام 
ا يعاطف
و ا ياسيس

در مرحله بعد
يها سالح
ها دولت
ستيترور

 در سال
در جهان با قاطع امريكا
تاتورهــا دفــاع خــواهيكد

زرادخانه
شورهاك

ستيترور
 در

و ستندين
رنديبپذرا 

مختلف استفاده 
واحدها و

accessed 



در در ابتـدا  ن هدف را 
در زمـان   ج ويتدر هاما ب
  .سخت داد يي

ايجـاد   امريكـا هايي كه در آستانه جنگ عراق در مقابـل  
هايي از سـاختار نظـام   

دسـتانه   لي بوش مفهـوم حملـه پـيش   
استفاده از نيروي نظامي پيش از توسـل دشـمن بـه    

اصطالح  امريكافرهنگ اصطالحات رسمي وزارت دفاع 
كه براساس شـواهد غيرقابـل   
اين مفهوم در كنار مفهوم 

معناسـت كـه    جنگ پيشگيرانه بدين
آن  برابـر  كه فوريت ندارد اما حتمي است و تـأخير در 

Coate(.  حـالي   ايـن در
در ويـژه   بهدستانه  استراتژي امنيت ملي بوش توجيه توسل به حمله پيش
زيرا هيچ ؛ يرانه بودگرابطه با جنگ عراق بيشتر نزديك به مفهوم دوم يعني حملة پيش

ـ  .وجود نداشت هرحـال،   هب
نوع خـود در   روي داده بود كه در
توانـد   مي نظامگفتة والتز، تغييرات در درون 

. تغييـر سـاختار نيسـت   
. و بـازيگران تغييـر نمايـد   

هايي  رقابت معناي بههاي بازيگران اعم از تقويت و كاهش آن 

ر اما د ،سابقه بوده است
. پرداخــت يزنــ آن بــه گمانــه

ن هدف را ياجنگ افغانستان،  و در سپتامبر 11ط پس از يدر شرا
اما ب ،دونم وجو جست المللي بينائتالف  يكل كيتش چهارچوب

ييگرا جانبه يك يخود را به نوع يت جاين وضعيجنگ با عراق ا
هايي كه در آستانه جنگ عراق در مقابـل   موازنه به گفته والتز شبه

هايي از سـاختار نظـام    بود اما نشانه امريكاشد اگرچه نتيجه طبيعي واكنش به قدرت 
  )Waltz, 2008: 347. (رفت شمار مي هنيز ب قطبي

لي بوش مفهـوم حملـه پـيش   استراتژي امنيت م يكي از مفاهيم نوين در
استفاده از نيروي نظامي پيش از توسـل دشـمن بـه     معناي به» دستانه حمله پيش

فرهنگ اصطالحات رسمي وزارت دفاع  .)Kroeining, 2003( آن است
كه براساس شـواهد غيرقابـل   اي  هحمل«: گونه تعريف كرده است را اين» دستانه

اين مفهوم در كنار مفهوم  ».ن تهاجم فوري دشمن استدارك ديده شده و مبي
جنگ پيشگيرانه بدين. رفت مي شمار ه، تحول نويني ب»حمله پيشگيرانه

كه فوريت ندارد اما حتمي است و تـأخير در  حمله نظامي دشمن، درحالي
Coate, 2004: 167(» پي داشـته باشـد   تري را در تواند خطر بزرگ

استراتژي امنيت ملي بوش توجيه توسل به حمله پيش است كه در
رابطه با جنگ عراق بيشتر نزديك به مفهوم دوم يعني حملة پيش

وجود نداشت امريكاشاهدي بر فوري بودن خطر حمله عراق به منافع 
روي داده بود كه در 2001سپتامبر  11اين نوع رفتارها در اثر تحوالت 

گفتة والتز، تغييرات در درون ه ب. جديد بودند امريكاسياست خارجي 
تغييـر سـاختار نيسـت    معنـاي  بـه هرچند لزومـاً   ،موقعيت بازيگران را متحول سازد
و بـازيگران تغييـر نمايـد    ها قدرتد كه شمار دهن تغييرات ساختاري زماني روي مي

هاي بازيگران اعم از تقويت و كاهش آن  اما تغييرات در توانايي
  .)Waltz, 2000: 5( دهد روي مي نظاماست كه در درون 

  يري

سابقه بوده است بي نونكعالم واقع تا ه اگرچه دركاست  يمدل قطبي تك
آن بــه گمانــه در مــوردتــوان آن را تصــور نمــود و  مــي عــالم نظــر
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در شرا اگرچه
چهارچوب

جنگ با عراق ا
به گفته والتز شبه

شد اگرچه نتيجه طبيعي واكنش به قدرت 
قطبي تك

يكي از مفاهيم نوين در
حمله پيش«. بود

آن است
دستانه پيش«

دارك ديده شده و مبيانكار ت
حمله پيشگيرانه«
حمله نظامي دشمن، درحالي«
تواند خطر بزرگ مي

است كه در
رابطه با جنگ عراق بيشتر نزديك به مفهوم دوم يعني حملة پيش

شاهدي بر فوري بودن خطر حمله عراق به منافع 
اين نوع رفتارها در اثر تحوالت 

سياست خارجي 
موقعيت بازيگران را متحول سازد
تغييرات ساختاري زماني روي مي

اما تغييرات در توانايي
است كه در درون 

يگ جهينت

تكنظام 
عــالم نظــر
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ه كـ اما از آنجـا  اند  هن مسئله پرداخت
د يسـت شـا  ين يمراتب

نظـام پـس از جنـگ    
گـر،  يد سوياز  دارد و

ـ ماه آن  يكت آنارشـ ي
 لكيه از تشـ كـ نيضـمن ا 

ـ ابرقدرت ن ز نگـران  ي
در مقابـل نظـم موجـود مقابلـه     

ره پـس از  قـدرت در دو 
در  ياسـ يس يد، در مناسـبات و امـور واحـدها   

نظام را دچـار آشـوب   
.  

در دوره پـس از   امريكـا 
 ياسـالم  يبا جمهـور 

بـرآوردن   از سـر  ير
نتـرل  ك يشور و تالش برا

 امريكـا  يداخلـ  يه نهادهـا 
وشـند  ك مي ،ين روند

قـدرت   يمات اصـل ي

ن مسئله پرداختيمتر به اك ،جمله والتز از گرا واقعپردازان نو
مراتب سلسلهو  يومت جهانكحهاي  شباهت به نظام بي قطبي تك
نظـام پـس از جنـگ    . گرفت كمكآن  يلك يمايس ميترس ين دو نظام برايبتوان از ا

دارد و ياديزهاي  ست اما با آن شباهتين يومت جهانكسرد نظام ح
  .ز داراستيرا ن يمراتب سلسلهنظام ي ها ويژگي
ماه دليل بهقدرت برتر  يك قطبي تكرسد در نظام  مي به نظر

ضـمن ا . دارد يت خود نگرانيامن ت ويهمواره نسبت به موقع
ابرقدرت ن عنوان بهخود  يدر مقابل نقش مثال ياحتمالهاي  اتحاد و ائتالف
در مقابـل نظـم موجـود مقابلـه      كـي نوع تحر هر د تا بايوشكخواهد  رو، ازاين
قـدرت در دو  از خأل يناش ياحتمال يدهايزا و تهد تنش يد، رفتارها
د، در مناسـبات و امـور واحـدها   يـ ب را مهـار نما يقدرت رق ي

نظام را دچـار آشـوب   اي  همنطقهاي  و اجازه ندهد بحران ندكمناطق مختلف مداخله 
.د قرار دهديشور را در معرض تهدكآن  ييتايكت يسازد و موقع
امريكـا  يـي گرا جانبـه  يك، ييگرا د مداخلهين، روند تشديبنابرا

با جمهـور  امريكا يهادجنگ سرد، جنگ در افغانستان و عراق و برخور
ريجلـوگ  يقدرت برتر برا يكرفتار  يتوان در راستا مي 
شور و تالش براكآن  يدر مقابل قدرت مطلقه و جهاناي  همنطقي ها
ه نهادهـا كـ نيضـمن ا . رد توجـه قـرار داد  مـو اي  همنطقهاي 

ن روندياز چن يز با آگاهين يداخل يساز و الب ميتصم يهمچون نهادها
يخـود بـه تصـم   هاي  ل خواستهيتبد يموجود براهاي  از فرصت

  � .نديبرتر استفاده نما

    

  

  

پردازان نو هينظر
تكنظام 

بتوان از ا
سرد نظام ح

ويژگي يبرخ
به نظر

همواره نسبت به موقع ،نظام
اتحاد و ائتالف

ازاين. است
د، رفتارهاينما

يفروپاش
مناطق مختلف مداخله 

سازد و موقع
بنابرا

جنگ سرد، جنگ در افغانستان و عراق و برخور
 ران رايا

ها قدرت
هاي  بحران

همچون نهادها
از فرصت

برتر استفاده نما
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