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 ویراستاران علمی

ینی ااملل در  مدير دان کده حاکمحه و اسااد علوم سحاسی و روابط بح  ،سرجیو فابر
سردبحر مجله . دارد در اخاحار کرسی ژان مونه را که دان یاه اوئحس گحدو کارای يلنی جايی

منان سحاسنه در حنال حاضنر اسنااد محهو  ۶۴۴۱ینا  ۶۴۴۹علوم سحاسی اياااحا ا  سال 
 .ای در گروه علوم سحاسی و انساحاوی ملاالات دواای، دان یاه کااحفرنحا، برکلی اسه ماايسه

. ااملل در دان یا اوئحس گحدو کنارای رم اسنه اسااد یمام روابط بح  تی،کمار  هرافائل
عالئن  پ؛وه نی وی در سحاسنه جهنانی و حکمراننی، جاملنه مندنی فراملنی، ريسننک 

 .اسه سحاسی، و دموکراسی
 

 مترجمین

اامللنی  ملاون پ؛وه ی مؤسسه ملاالنات و ییاحانات بح  علی اسمعیلی اردکانی،
 .ابرار ملاصر یهران و عضو هحئه علمی دان یاه عالمه طباطبائی اسه

ااملنل ا   آموخانه کارشناسنی ارشند رشناه روابنط بح  دانن  احسان صادقی چیمه،
ل چننح  در مؤسسننه ملاالننات و پ؛وه ننیر مسننائ 6931ی و ا  سننال دان ننیاه خننوار م

 .اسهاامللی ابرار ملاصر یهران  ییاحاات بح 
یمی واال، ااملل ا  دان یاه فدرال  ااایصحل کارشناسی ارشد روابط بح  فارغ ساناز کر

 .شناسی اسه ی یخصصی وی سحاسه خارجی یلبحای و روسحه حو ه. کا ان روسحه اسه
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 کنندگان مشارکت

 .اسااد علوم سحاسی در ساينس پو پاريس اسهبدیع،  برتران
یل،  نا  پ؛وه یر پسادکاری در مرکز ملاالات یغححر سحاسی در دان نیاه سنحهلیندا باز

 .اياااحا اسه
ااملنل دان نیاه واروينک و همکنار  م سحاسنی و روابنط بح اسااد علنوشون برسلن، 

 .سردبحر پسفحک ريويو اسه
ینی،  ااملل و مدير دان کده حکومنه در  اسااد علوم سحاسی و روابط بح سرجیو فابر

 .دان یاه اوئحس گحدو کارای رم اسه
اسنااد علنوم سحاسنی و مندير دپاریمنان علنوم اجامناعی، سحاسنی و پیرانژلو ایزرنیا، 

 .نا اسه خای در دان یاه سحهشنا
 .ااملل دان یاه کلمبحا در نحويورک اسه اسااد روابط بح رابرت جرویس، 

 .ااملل در دان یاه اوئحس گحدو کاراِی رم اسه اسااد روابط بح تی، کمار  هرافائل
ااملل در کناا  بنارد، نحوينورک، و سنردبحر آمنريک   اسااد امور بح والتر راسل مید، 

 .اينارسه اسه
پ؛وه یر پسادکاری در دان یاه اوئحس گحدو کاراِی رم و پ؛وه یر سیلویا منگازی، 

 .مهمان ا  دان یاه وارويک اسه
یچارد ساکوا،   .اسااد سحاسه روسی و اروپايی دان یاه کنه اسهر
یا پارسی،  ااملل و مدير دان کده اسری در دان نیاه کایواحنک  اسااد روابط بح ویتور

 .محالن اسه
یو ت گرايی یلبحانی در دان نیاه انوئحس  اسااد نهادهای اییاديه اروپايی منلاهلو، مار

 .گحدو کاراِی رم اسه





 
 
 
 

 پیشگفتار ویراستاران کتاب برای ترجمه فارسی

شنده منا یوسنط مؤسسنه ملاالنات و  بسحار خوشیااحم که یرجمه فارسی کااب گردآوری
ت د ح  دکار علی اسملحلی اردکانی، ییه نظارو اامللی ابرار ملاصر یهران  ییاحاات بح 

 .منا ر شده اسهانجام و عضو هحئه علمی دان یاه عالمه طباطبايی 
های مخالفنی   صد داشاحم ديدگاه در حال جمع آوری اي  مااالت بوديم، که  هنیامی

 گنردآوریرا های موجود درباره آن  درباره یغححرات رخ داده در نظم جهانی يا حدا ل چاا 
. امرو  بیث پحرامون نظم جهانی بسحار شديدیر ا  پنح  اسنه به گمان ما. کنحم و یدوي 

امللنی ایفناا افاناده، با سنا ی جهنانی مسنائل اطور که همح ه در دوره گناار بنح  همان
. چیونیی جهان و چیونیی سا ماندهی مجندد آن دارد بارهاامللی با یاب عمحای در بح 

 لبی ايناالت ماینده  های بلد ا  آن که با ینک لپس ا  يک دوره طوالنی جنگ سرد و سا
مامايز شد، جهان، هزاره جديد را درحاای آغا  کنرده کنه یغححنرات اساسنی را در سناخاار 

 .دهد  درت خود ن ان می
افول نسبی اياالت مایده آمريکا؛ بیرانی کنه بنه اییادينه اروپنايی وارد شند، ادغنام 

نمنايی بنا يیران  اکنندگی  ندرت بنا رخا اصادهای درحال ظهور ک نورهای بنريکس، پر
پردا ی جديندی ا   دهنند کنه نحا منند اينده غحردواای، همیی عناصر مهمی را ی کحل می

یوسنط  یهای مخالف ، روايهدر حال یغححراکثر و در اي  بسار م  .  وانح  با ی جهانی اسه
کنردن نظنرات ما فکر کرديم که جمع . اامللی ارائه شده اسه با يیران اصلی در نظام بح 

چهار  درت بزرگ در سحاسه جهانی امرو  يلنی اياالت مایده آمريکا، جمهوری حدا ل 
خل  چح ، روسحه، و اییاديه اروپايی و همچنح  ديدگاه با يیران غحردواای دور ينک محنز 

یر یینول و  اين  کاناب بنا  نرار دادن آنهنا در چهنارچوب گسنارده. بسحار ضنروری اسنه
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 .کند ها را ییلحل می روايهحکمرانی جهانی، اي  
اامللنی نان   ی بح هاسنناريو اتیغححنرافنزاي  در  ۹۱ ديده ا  بیران کوويد جهان آسحب

شرايط بهداشای و همچنح  رشد ا اصادی در همه ک ورها به طر  چ میحری وخحم شنده . دارد
يافنه طر  چ میحری افنزاي   جمهوری یرامپ، ین  با چح  و ايران به در دوران رياسه. اسه

ملمئنًا اين  اناظنار وجنود دارد کنه بنا . محدان جنگ ديیری بود ۹۱ و در اي  محان بیران کوويد
بنا با اي  حنال، . گرايی اوج بیحرد جمهوری بايدن در آمريکا، دوره جديدی ا  چندجانبه رياسه

 مانده ا  دوانه  بلنِی آمريکنا، با سنا ی شنرايط گفاینوی جا های به اعامادی و ین  محراث بی
 .رسد  نظر می چندجانبه بح  اياالت مایده آمريکا، چح ، و ايران دشوار به

باعنث افاخنار اسنه کنه . ای و يک با يیر مهم جهانی اسنه ايران يک با يیر مهم منلاه
را با يک امحندواری دوگاننه بنا مخاطبنان ايراننی در  درباره نظم جهانی یوانحم اي  مناظره مهم می

 شکل باواند بهملرح شده در کااب ، امحدواريم که مواضع مخالف محان بیااريم؛ ا  يک طرف
شود و ا  طرف ديینر، امحندواريم ديندگاه و منظنر  در اي   محنه اضافه بهاری به مباحث ايرانحان

 .بهاری در اي  مناظره جهانی شنحده شود شکل بهدرباره آينده نظم جهانی ايرانحان 
 

ینیکمار  هرافائل  تی ـ سرجیو فابر
 ـ رم 0202سامبر د 41

 



 
 
 
 

 مقدمه مترجم

 الملل جهانی ، و روابط بینآینده نظم جهانی ،گرایی چندجانبه
اين  کاناب بنا طور که در پح یفاار ويراسااران کااب برای یرجمه فارسی اشاره شند،  همان

های مخالف چحنی، روسی، اروپنايی، و آمريکنايی دربناره نظنم جهنانی  روايهدادن   رار
 اين  کاناب .کنند حکمراننی جهنانی را ییلحنل می درییول  نی در کنار هم،درحال دگرگو

، اهمحنه گناار ا  یغححر مرکز  درت ا  غرب به شرا ا  منظنر حکمراننی جهنانی احامال
گرايی، ملضننالت جهننان در اينن  دوران گنناار و همچنننح   گرايی بننه چندجانبننه يکجانبننه

 هايی مافاوت ا  یجربه غربنی ايدهگرايی براساس  آوردن شکل جديدی ا  چندمنلاه بر سر
عنوان میور اصلی مااالِت کاناب منورد  هايی به رو، پرس  ا  اي . دهد می  رار نظر را مد  

 بنا همنراه جهنانی، نظنم بنر یسلط برای غرب  درت دادن ا دسه :یوجه  رار گرفاه اسه
 حند هچن ینا جهانی، رهبری نا  ا  آن گااشا  کنار و مایده اياالت  درت نسبی کاه 

 غلبنه ا ندامات یا چه محزان بنر شنرايط اسه؟ اي  مسئله موجود نظم ناکارآمدی ا  ناشی
 ؟یأثحرگاار خواهد بود ااملل در نظام بح  گرايی چندجانبه يا گرايی و يکجانبه

شدن  شايد بد نباشد اگر پح  ا  اشاره به یجربه چند سال اخحر و یوضح  چرايی پریاب
هنای ملاالنات روابنط  گرايی به مرکنز مباحنث و مناظره دجانبهگرايی و چن مفهوم يکجانبه

ااملل، یلريفی اواحه ا  اي  دو مفهوم را بنا یوجنه بنه ادبحنات یاريبنًا  ااملل و حاوا بح  بح 
گرايی به مو لحای اشناره دارد کنه ک نوری در  يکجانبه. ناچحز آن در اي  دو حو ه ارائه دهم

های خود برای رسحدن بنه آن اهنداف در سنل   حاسهو پح برد راهبردها و سیلحح  اهداف 
عنوان  های ماررایننی، نهننادی و همکنناری جملننی بننه ها و جنبننه یمننام رويننه اامللننی،  بننح 

کننه در شننکل  درحاای .شننده در مناسننبات جهننانی را ناديننده بیحننرد هننای پايرفاننه ار ش
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هننای  ار ش ها و ماننررات نهنادی و عنالوه بننر اينکنه ک ننورها بنه روينه گرايی، چندجانبنه
 های هنا و سنا ماننهاد ر  اانبک نورها دشده در مناسبات جهانی پايبند هساند،  پايرفاه

درناحجنه، . کننند برای ايجاد مواضع و منافع م ارک با هم همکاری می وجوداامللی م بح 
شوند؛  ينرا  نامحده می« نهادهای چندجانبه»هايی مانند سا مان ملل ماید اغلب  سا مان

ايی هساند که یلداد  يادی ا  ک نورها در آن براسناس ينک مجموعنه  نوانح  و آنها نهاده
 ی يکجانبنه و رفانار ا ندامات در اي  نهادهنا،. کنند اصول م ارک با يکديیر همکاری می

یوسنط سناير بنا يیران بنا ابزارهنای  ،اامللنی ها و هنجارهای بح  به یضلحف ار ش منجر
 .مخالف مورد مجا ات  رار خواهد گرفه

در یسهحل اشاعه هنجارهنای جهنانی نان   جهانی دوم گرايی پس ا  جنگ چندجانبه
 ااملنل نظنام بح همنح  دوره در میصنول  نظم نهادی موجنودکه  طوری ؛ بهاساسی داشه

نهادهنا و . اي  نظم با یوجه به یلدد مسائل جهانی دچار ییول  ينادی شنده اسنه. اسه
اين  . اند ا وکار حکمرانی جهانی یبديل شدهبخ  اي  نظم، به بخ ی ا  س های  وام رژيم

هنا و  دار نا  عهندههنای احبنرال دموکراسنی  در نظم و نظنامی بنا ار شها  نهادها و رژيم
و ش و ا اصناد آمن بهداشنه، مینحط، های مالددی در سحاسه، امنحه،  يسنه کاروي؛ه

 بنهدهنا، آسنحب هنا و نها هرگونه آسحب به اي  رژيم در چنح  شرايلی،. اند اامللی شده بح 
را  اين  نهادهناکنه  هنويای اسنه مخالنف هنای گروه و ک نورها کردن پاير فرايند جامله

يه آن را دارنند پايرفاه یوانند  واعند و مانررات  اين  آسنحب می .اند و  صد حفظ و يا یاو
جهانی مورد یأيحد پح یامان احبرال دموکراسی را دگرگون کرده و  محنه طرح و بیث دربناره 

وضوح در سنلوح مخالنف  های اخحر به ام بديل را فراهم کند؛ امری که در سالنظم و نظ
ايم و در  فکری و علمی و در بح  اندي مندان و سحاسامداران غرب و شرا شناهدش بنوده

 .اي  کااب یا حدی ا   وايايی مافاوت مورد بررسی  رار خواهد گرفه
هنای بنديل نظنم و  دربناره طرحها و مناظره غربی و غحرغربی  اما فارغ ا  دوئل روايه

، ملی و فراملی ا جمله گسارش یروريسم مسائل حال حاضر جهانیري   مهمنظام جهانی، 
گسنارش و اشنناعه مسنئله مهناجرت و پنناهجويی، گحر، مسنئله  هنای همنه شنحوع بحماری



 41   مقدمه مترجم  

 پناک، امنحنه غناايی و غحنره، اننرژی جهانی و دغدغه جملی، آاودگی یسلحیات ک اار
کارگحری اراده جملی برای  ناپاير همکاری جملی و درناحجه یالش برای به ماهحه اجاناب

یوان ینها با ایکنا بنه  در چنح  شرايلی نمی. کرده اسه حل و فصل آنها را به ک ورها اثبات
های جهانی ماابله کرد؛  يرا یأثحرات اي   مؤثر با اي  مسائل و چاا  شکلی عرصه ملی به

شرايط مللوب اسه که دساحابی به  گسارده و پراکنده دری  های جهانی به مسائل و چاا 
 و نهنادمیور هبدون ا دامات چندجانب ی مجزا وا سوی ک ورها حدا لی در هريک ا  آنها

های همسو با  ؛ هرچند در ذه  همه ما یجربه یرامپحسم و در ادامه اندي هپاير نحسه امکان
ای  یجربنه. اي  ضرورت وارد کرده اسه ناپاير بر درک آن در برخی ک ورها المایی جبران

گرايی را بنه محاننه  گرايی و اهمحنه چندجانبنه که در کمار ا  چهار سنال، آسنحب يکجانبنه
 .ااملل پریاب کرد مباحث حاوا و روابط بح 

شود، ماغحر محانجی منوثر  گرايی و حل مسائل جهانی می هر گاه صیبه ا  چندجانبه
اهمحنه »به عباریی ديیر، گزاره بديهی . اامللی هساند بح های  ها و رژيم نهادها و سا مان

اامللی سوا  شکل مسااحم به موضوع اهمحه نهادهای بح  ما را به« همکاری در جهان امرو 
ی نظنم و نظنام هنجارهنا حفنظسناخه و  کارگزارانعنوان  بهی چندجانبه نهادها. دهد می
ها در همسويی با هنجارها در سل   ههدف ینظحم و یغححر رفاار دواا ب ااملل موجود و بح 
، اما بر همه ما روش  اسه که اي  نهادها در کنار اي  کارکرد مثبه کنند عمل می اامللی بح 

با يیران  کن یری خاطر به نهادهای چندجانبه عمدیاً هايی هساند؛ برای مثال،  دچار ناصان
 ديد، با یأثحرگااری فراسر محنیمانند یروريسم فراملی ج ااملل شده به روابط بح  جديد اضافه

با چاا  با بحنی و اصالح هنجارهای  ،اامللی های مالدد بح  با م کالت و بیران هيا مواجه
نهادهای چندجانبه به  چیونیی پاسخ .ندوش رو می ه ديمی و یلريف هنجارهای جديد روب

 وجهی بنر ماهحنهی ثحرات  ابلأ، یو نظام فللی های نظم و نوع واکن  به بیران اي  مسائل
 .ظهور خواهد داشه نظم جهانی درحال نا  آنها در

آينا . اندا  روشننی وجنود نندارد چ نم ی فنواهنا با اي  حال، همچنان درباره نیرانی
شنود؟  های بزرگ و يا مانع ا  آن می سا  شرايط کاه  ر ابه  درت  محنهی گراي چندجانبه



 جهاِن همچنان غربی؟   18

شندن  سنرا يرجلنوگحری ا  ها و  ر بحماریگح گرايی در جلوگحری ا  شحوع همه آيا چندجانبه
گرايی  آيا چندجانبه مؤثر خواهد بود؟ديیر ک ورها  یسوی مر ها مهاجران و پناهجويان به

هرچنند در پاسنخ  جملی خواهد شد؟ های ک اار مانع ا  گسارش و آ ماي  جديد سالح
کرد که هر شکلی  یوان اي  وا لحه را انکار ها وجود ندارد؛ اما نمی روشنی برای اي  پرس 

جلو برای کاسنا  ا  خسنارات هرينک ا   به یواند نا ی مثبه و رو گرايی می ا  چندجانبه
 .شده فوا باشد مسائل ملرح

ااملنل،  ااملنل و حانوا بح  های علمنی ماننند روابنط بح  برای کسانی کنه بنه رشناه
ب و ابزاری برای یوصحف عنوان چارچو ها و مفاهحم برآمده ا  آنها صرفًا به ها، نظريه پارادايم

گرايی که مسحری بنرخالف  ای يکجانبه شدن رويه نیرند، صرف حاکم وضلحه موجود می
ها  رويه مللوب و هنجار جهانی اسه، باعث یینول پنارادايمی و مفهنومی در اين  رشناه

هنای  خود مثبنه اسنه؛  ينرا هرينک ا  حو ه خودی اي  ییول پارادايمی به. خواهد شد
اما برای . های علمی را يک گام به پح  خواهد برد ر پ؛وه یران اي  رشاهنظ مفهومی مورد

ها  هنای فکنری برآمنده ا  اين  رشناه ها و چارچوب آن دساه ا  پ؛وه یرانی که ا  نظرينه
بر یوصحف و یفسحر شرايط و و ايع جهنان، طنرح یغححنر بنرای رسنحدن بنه وضنلحه  عالوه

ار طنرح اينده و پح ننهادات منلبن  بنا شنرايط مللوب را نحز اناظار دارند، بايسای در کنن
ا  اين  . هايی نو برای یرمحم شنرايط اجامناعی و انسنانی جهنان دراننداخه موجود، طرح

هننای مسننلط  هننا و چارچوب بننودن و پننايرفا  روايه منظننر، نبايسننای بننه اسننم علمننی
کادمحک و روشنفکر کاری  مأبانه، بر میافظه پو ياحويسای در ملاالات علمی، با سکویی آ

نظر مدافلان نظم و نظام  . های  درت و دان  موجود صیه گااشه مد 
پردا ی درباره ابزارهای مفهنومی و  ال م اسه بر اي  نکاه یأکحد کنم که یوجه به مفهوم

های ملاالایی چنون حانوا و روابنط  ها و حو ه نظری در شرايط فللی جهان ا سوی رشاه
گرايی و ینالش  ح مسئله در موضوع چندجانبههمچنح  پ؛وه  و طر. ااملل مهم اسه بح 

يه برای مفهوم های مفهومی  پردا ی درباره آن نحز مهم و ضروری اسه و بايد يکی ا  اواو
هنای سننیحنی چنون  مهم اسه؛  ينرا وا لحه. باشد« ااملل جهانی بح   روابط»ملاالات 
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میحط  يسه و  های فرومانده، آاودگی جملی، دواه های ک اار یروريسم فراملی، سالح
فار و عدااه جهانی برای همه افراد انسانی و نه صرفًا افراد حاضر در ک نورهايی در ينک 

ها و  هنا، نظرينه منلاه جغرافحايی خاص و با يک نوع برداشنه خناص ا  منناظره، پارادايم
بننابراي  بايسنای بنا یأکحند بنر ینالش بنرای . ااملل، مسئله اسنه مفاهحم رشاه روابط بح 

ااملنل را در سنل   های جهانی برای حل اي  مسائل، رشاه روابنط بح  ردن ارادهک مللوف
دادن مفناهحمی بنا  نظنر  نرار در اين  شنرايط، مند  . بومی و جهانی، رو آمد و کارآمد کرد

هننای  دریمننند و  کارهننای دواه هننا و دسنناور گرايی کننه در پ؛وه  میوريننه چندجانبننه
ا  یکنرار و یأکحند بنر مفناهحم و ا ندامایی ماننند یر  ا ادارگرا یا حدی کمحاب هساند، مهم

ااملل  اگر روابط بح . گراسه ای يکجانبه ها و ایخاذ رويه گرايی در امور ساير دواه مداخله
سنا هايی  عنوان حنو ه ملاالنایی کنه ديینر مناهحای صنرفًا غربنی نندارد مفهوم جهانی به

جهنانی آيننده م نارکه و چنحنی را دسناور کنار  نرار دهند، در سناخه نظنم و نظنام  اي 
 .یاثحرگااری فلاالنه و عملی خواهد داشه

اینا  مباحنث مصندا ی چهنار  منا ر شده و به ۶۴۹7کااب حاضر اگرچه در سال 
دهد؛ اما آنچه میرک اصلی برای یرجمه آن بوده اسنه ضنرورت  سال اخحر را پوش  نمی

هنای منورد  موجوديهاندا های ک نورها و  آشنايی نخبیان فکری و علمی ايران بنا چ نم
آگناهی برآمنده ا  آشننايی بنا . بررسی درباره شنرايط اکننون و آيننده نظنام جهنانی اسنه

گحران کمک خواهد کرد ینا بنا شنناخه بهانر ا  فضناهای  اندا های اصلی به یصمحم چ م
رو،  گحری نظم و حانی نظنام جهنانی پنحِ   دهنده به جهه های اصلی شکل فکری و ايده

 .را در حو ه داخلی و خارجی ایخاذ کنند ای ماناسبیصمحمات و راهبرده
 و گناار دوران ادبحنات حنو ه در یوجنه امحدوارم اي  یرجمه سرآغا  یواحد ادبحات  ابل

یرجمه اين  کاناب مینر بنا همراهنی و . جهانی باشد نظم و نظام ییول با مریبط های نیاه
ح  و آمريکنا یوسنط چن فصل دو فصل ا  کااب يلنی. همکاری برخی عزيزان ممک  نبود

پ؛وهنی در مؤسسنه ملاالنات و ییاحانات  آ ای احسان صناد ی چحمنه، پ؛وه نیر چح 
روسننحه و اروپننا یوسننط خننانم سننانا  فصننل اامللننی ابننرار ملاصننر و دو فصننل يلنننی  بح 
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یرجمه شده  ا  دان یاه کا انااملل  ااایصحل کارشناسی ارشد روابط بح  فارغ، واال کريمی
یسلط نسبی مارجمح  بنر  .کنم حمات اي  عزيزان ی کر و  دردانی میدر اينجا ا   . اسه

شده در کااب باعث شده یا با رويکردی آ اد در یرجمه، نهاينه امانانداری  مباحث ملرح
ینالش کنردم بنا منرور چنندباره یرجمنه، ادبحنات . ممک  در برگنردان منا  رعاينه شنود

ا  دکانر عابند اکبنری . ا يکدسه کننمها را به هم نزديک و ما  ر رفاه در همه فصل کار به
اامللی ابرار ملاصر یهران کنه ا   منان  مديرعامل میارم موسسه ملاالات و ییاحاات بح 

طرح ايده یرجمه، مخاطب اصلی گفایو درباره مباحث کااب و م وا و حامی انجام کار 
پاسنیزاری های  بنانی س گنرفا  یمنام فاصنله با درنظر در پايان. بودند، بسحار سپاسیزارم

ای و سنرجحو فنابرينی ه منارکخودم را ا  ويراسنااران میانرم اياااحنايی کاناب يلننی رافائلن
به امحند رو ی کنه . دارم ای کویاه بر یرجمه فارسی کااب اعالم می خاطر نیارش مادمه به

های دنحا یرجمه و با اندي مندان  های ايرانی درباب نظم و نظام جهانی به ديیر  بان اندي ه
 .خبیان اي  حو ه به اشاراک گااشاه شودو ن

 4911آذرماه  ـ علی اسمعیلی اردکانی



 
 
 
 

 مقدمه

 مناظره درباره نظم جهانی در جهان درحال تغییر
 تی و سرجیو فابرینیکمار  هرافائل

 
 المللی های نظم بین نظریه

ا   لنات عنوان نظنامی ا  اناظنارات و یو اامللی، آن را بنه فهم و درک کالسحک ا  نظم بح 
ا  نظر بول، نظم شباهه چندانی بنا مفهنوم عندااه . (Bull, 1977)داند  ملح  میپح  
دهد یا به آرامی  ای ا  سا وکارهايی اسه که به يک گروه اجا ه می منیصرًا مجموعه. ندارد

ا  پح  یلحح   با يکديیر در یلامل باشند؛ ااباه سا وکارهايی که باعث ايجاد اي  اناظارات
در سنل  . داردنظنم  مندافع آنشود اریباط عمحای با شرايط خاص گروه سحاسنی  می شده
 اصلیجريان نظری  یاندا ها راساای چ م اامللی، سا وکارهای مخالف یواحد نظم در بح 

گراينان یماينل دارنند ري نه چننح   کنه وا ع درحاای اند؛ م نخ  شنده ااملنل روابط بح 
هنا ار ش افنزوده چهنارچوب  نبنال کننند، احبرالسا وکارهايی را صرفًا در یو يع  ندرت د

انیاران بح نار بنه  گحرنند، و سنا ه کنننده درنظنر می عنوان ينک عامنل یلنديل نهادی را بنه
 .ها یأکحد دارند گااری فهم های بحناذهنی در اشاراک ساخه

 درت و ثبات ه؛مونحنک  دو عامل سا وکار اصلی ايجاد ثبات در سحسام را گرايی وا ع
دومی منبع  (Waltz, 1979) درت اسه  وا نکه اوای مسالزم یو يع ما درحاای ؛داند می

 .(Gilpin, 1987)دانند  اامللی را در یو يع ننابرابر  ندرت بنه نفنع ه؛منون می ثبات بح 
عنوان سننا وکارهای اساسننی بننرای ثبننات در نظننام  هننا سننه عنصننر را بننه عنو،، احبرال در

وکرایحنک کنه براسناس آن گسنارش دموکراسنی صنل  دم. ۹: گحرنند اامللی درنظنر می بح 
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ای کنه  وابسنایی مااابنل پحچحنده .۶، (Doyle, 1986)دهد  احامال جنگ را کاه  می
 Keohane and)شود  اامللی و فراملی باعث ثبات می براساس آن، افزاي  مبادالت بح 

Nye, 1977) ات را ثبن ،سرانجام، نهادگرايی که براساس آن ايجاد نهادهای م ارک .۹، و
یوافن  يابی بنه ينک  دسنههای  ها را ا  نظنر هزيننه درپی خواهد داشه؛  يرا با پرداخه

داحل وجود يک ماام م ارِک  ادر به حل منا عات و ییمحل  کاه  و شانس همکاری را به
انیاران خوان نی دوگاننه ا  اين   سنا ه .(Keohane, 1984)دهند  ها افزاي  می مجا ات

گااشنا   اشناراک هنای م نارک، بنه ا  يک سو، آنها ادغام روايهدهند؛  وا لحه ارائه می
عنوان  سا ی فراملی را به اصول م ارک و درنهايه ذهنحه واحد ناشی ا  فرآيندهای همی 

ا   .(Wendt, 2003)اند  سا وکار اصلی ايجاد نظم در عصر سحاسه جهانی، طرح کرده
به همح   .گحرند ااملل را نحز درنظر می سحاسه بح  پايان ر اباِی  طرف ديیر، آنها ماهحه بی

وي؛ه در  مان ظهور مجندد  به یریحب، آنها به ر ابه مداوم برای م روعحه در نظم جهانی،
 .کنند های غحرغربی اشاره می ها و افزاي  ابرا  وجود یوسط  درت  درت

  ويکم بنا اين بیث درمورد نظم جهانی در نحمه دوم  نرن بحسنام و در اباندای  نرن بحسنه
مناظره فللی درمورد نظم جهانی با پاينان  .های مخالِف نظرِی مافاوت درحال انجام اسه  محنه

ننه اينکنه در آن دوره بینث ماو نف شنده بنود، ننه، ایفا نًا سنهم  .جنگ سرد مجدد ظهور کرد
یوجهی وجود داشه؛ اما آنها همچنان در حاشحه بیث سحاسنی و دان نیاهی بنا ی ماننده   ابل

ينک اسناثنات یأثحرگناار در اين  . (Cox, 1987; Falk and Mendlovitz, 1966)بودنند 
ننوعی پح نیام  بنود کنه بنه( ۹۱۱۱)و بلدًا ملااله سوگانامی ( ۹۱77)محان، اثر کالسحک بول 

و  سنر نده ۹۱۱۴در دهنه و پنس ا  جننگ سنرد در اي  باره، مناظره . بود ۹۱۱۴مناظره در دهه 
 Archibugi)با میوريه رشند پدينده حکمراننی جهنانی اي  موضوع . بود فلاالنه در جريان

and Held, 1995; Czempiel and Rosenau, 1992; Slaughter, 1997)  و
با هزاره جديد، يا ده سپاامبر و یغححر فزايننده  ندرت،  .(Huntington, 1996)هاي  بود  بديل

 ,Bremmer, 2012; Buzan)بیث و مناظره ی ديد شد و ما به اي  رو های مدرن رسحديم 

2011; Hurrell, 2007; Ikenberry, 2011; Khanna, 2011; Kupchan, 2012). 
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 مرکزگرایی از جنگ سرد به چند: تغییر قدرت

ماننند بنه . م اا انه در جرينان اسنهبه شکلی شدت و  امرو  بیث درباره نظم جهانی به
بنر اينکنه  عمحانی یاب با ی،ااملل گاار، با سا ی جهانی مسائل بح  های همح ه در دوران

 یپنس ا  جننگ سنرد. جهان بايسای چیونه باشد و چیونه سا ماندهی مجدد شود، دارد
 لبی آمريکا شنناخاه شنده اسنه،  یکایظه که با  ا  آن دهه بلد طی يک مدت و طوالنی

 .جهان با یغححرایی ژرف و اساسی وارد هزاره جديد شد
یادينه اروپنايی، یثبحنه و اییناد کاه  نسبی  ندرت ايناالت ماینده، بینران در ای

و پراکندگی  ندرت در محنان بنا يیران ( بر يل، روسحه، هند، و چح )های بريکس   درت
سنا ی جديند ا   غحردواای، یغححرات اساسی را شکل داده که براسناس آنهنا نحنا  بنه مفهوم

 . واعد با ی جهانی را ضروری ساخاه اسه
ا  نظنر ا اصنادی . ضنلحف شنده اسنه  لبی خنود اياالت مایده نسبه به دوره یک

های بسحاری ا جمله  داحل ناکامی جايیاه  افول کرده، در يا ده سپاامبر آسحب ديده، و به
در افغانساان، عراا، احبی، سوريه، و اوکراي  ا  نظر ديپلمایحک یضلحف شنده اسنه؛ امنا 

 .ای ا  رهبری جهانی را حفظ کرده اسه همچنان درجه
بسه جدی  نرار  بلندپروا انه، اکنون در ب  بیطل ا  يک دوره جاه اییاديه اروپايی پس

دروننی،  شنکل به. بیران ا اصادی اییاديه، ضلف سحاسی ايجاد کرده اسه. گرفاه اسه
یر در اییادينه اروپنايی بنا   گرايانه ، راه را برای م ارکه بسحار کثرت اجماع احبرال يکپارچه

احسنای اجنا ه داده ینا بنه بنا يیران مهمنی در کرده اسنه؛ امنا اين  امنر بنه احنزاب پوپو
بحرونی، اییاديه اروپايی  ادر به رسنحدگی بنه  ینظرما  .های اروپايی یبديل شوند سحاسه

 .های موجود در شرا و جنوب خود نحسه بیران
. دهند در اردوگاه بريکس، چح   درت ا اصادی، نظامی و سحاسی خود را افنزاي  می

روسنحه منانع . جهانی خنود هسناند ای و شبه بحه  درت منلاهیث بر يل و هند درحال با 
داحنل برخنی رويکردهنای  جهان اسنالم نحنز گناهی بنه. های غربی اسه بسحاری ا  پروژه

 .شود دچار ناامنی می ،افراطی ماهبی و یسری آن به حو ه سحاسه



 جهاِن همچنان غربی؟   14

های بسحاری را برای بنا يیران غحردواانی ايجناد  شدن، فرصه سرانجام، بسار جهانی
های کالسنحک  ا  سنا مان .اامللنی ايفنا کننند کرد یا باوانند نان  مهمنی در مسنائل بح 

اامللنی  های غحردواانی بح  ، ا  سنا مان6کنننده اسنااندارد یا نهادهنای یندوي  دواای بح 
گرفاه ینا  جنايات سا مان يافاه های چندملحای، ا  گرفاه یا شرکه( های غحردواای سا مان)

 .رسد جهان به  مح  و بسار با ی آنها یبديل شده اسه نظر می بههای یروريسای،  شبکه
، جهنان وارد ۹۱۱۱دينوار بنراح  در سنال  برچحنده شندنيافا  جنگ سنرد و  با پايان

مانندی شد که یاريبًا دو دهه به طنول انجامحند و افنزاي  ادغنام و   لبی بی ای ا  یک دوره
فنارس آغنا  و در  جنگ اول خلح  با ۹۱۱۴دهه . يکپارچیی جهانی وجه م خصه آن بود

در اي  دهه، یلندادی ا  . شد امايزمم خ  و کلحناون رياسه جمهوری ادامه با دو دوره 
های  رويدادهای مهم ایفاا افااد، ا جمله؛ در جبهه امنحای، جنگ در يوگسالوی بح  سنال

 و ۹۱۱۴ در سننال ، در جبهننه ا اصننادی ايجنناد سننا مان یجننارت جهننانی۹۱۱۴ننن۹۱۱۹
يه روسنحه در  ۶۴۴۹سنال  اي  سنا مان در ه چح  درعضوي و در جبهنه سحاسنی عضنو

روشننی بنه سنمه يکپنارچیی  کل، جهان بنه در. اي  رويدادها بود هشورای اروپا ا جمل
 .کنارل آمريکا حرکه کرد جهانی ییه رهبری غحر ابل

 در حنادیري  وضنلحه،. رفه سوالبه بلد، مسحر ادغام جهانی  ير  ۶۴۴۹اما ا  سال 
در يک شکل بسحار . ر حب آمريکا بود سپاامبر چاا ی برای رهبری بی ۹۹حمالت یروريسای 

ی ر ابامثابه  در بر يل به  اجاماعی جهانی مافاوت، اما به همان اندا ه چاا ی، ايجاد مجمع
در  مان جورج دبلحو بوش، اياالت مایده . بنحادي  اما ا  پايح  با مجمع جهانی ا اصاد بود

شند کنه ( ۶۴۴۹ا  سنال )و عنراا ( ۶۴۴۹ا  سال )درگحری مالا ب در افغانساان  وارد دو
در ينک مالحظنه . ای با  اسنه و اخاالفنات  ينادی را برانیحخانه اسنه همچنان پرونده

، اواح  واگرايی اساسی نهادی ا  ۶۴۴۹یر، ايجاد سا مان همکاری شانیهای در سال  نهادينه
 .بود مسلط ۹۱۱۴ب بود که در کل دهه گرايی جهانی به رهبری غر چندجانبه

                                                
1. standard-setting bodies 
2 .World Social Forum 
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نظر  به. اامللی درنظر گرفه را ناله علفی در نظام بح  ۶۴۴۱یوان سال  شک می بدون
آغا  شد که به آرامی نظم جهنانی را بنه سنمه  ۶۴۴۱مند در سال  رسد يک یغححر نظام می

  سنال بیران ا اصادی آمريکا کنه ا. ه اسهمرکزی سوا داد يک اایوی چند لبی يا چند
برادران احم  فوران کرد و  شرکه خدمایی با ورشکسایی ۶۴۴۱آغا  شد، در سال  ۶۴۴7

اییاديه اروپنايی چنند سنال  .اامللی یضلحف کرد وضلحه اياالت مایده را در سل  بح 
که غرب اي  ایظنات ضنلف را یجربنه  د حاًا هنیامی. بلد، ا  اایوی م ابهی پحروی کرد

اامللی غربی که بلد ا  سنال   های بزرگ نسبه به نظام بح  درتکرد، یلدادی ديیر ا    می
عنوان  به. ااملل مسلط شده بود، برخوردی  اطلانه و مسااحم داشاند بر اي  نظام بح  ۹۱۱۱

بحسه بنا  سران ک ورهای گروهن سه اواح   ۶۴۴۱يک ناحجه حاصل ا  بیران، در سال 
. ن ا اصنادی در واشنحنیا  برگنزار شندحضور ا اصادهای نوظهور با هدف ماابله با بیرا

در همنان . شند میثبایِی گسنارده کنافی یلانی ن ه ه ديیر برای رفع صیح  اي  بی گروه
ظهنور بنر نان  خنود در  درحال( نو)های  ساای که اي  اناالب نهادی انجام شد،  درت

 در خنود نفنوذ یاوينه بنرای روسحه. های ديیر یأکحد کردند های جهانی به روش سحاسه
را در پکن  هنای اامپحنک  چح  با ی. کرد نظامی مداخله گرجساان در خود نزديک منلاه

 .را اعالم کند به صینه جهانی یریحب داد یا با گ ه خود
سنا ی  جهانی اسه که در آن پنروژه يکپارچه ۶۴۴۱رسد جهان بلد ا  سال  نظر می به

گی  جنای آن را چنندپارا بنح  رفانه و واحند ا  نظر سحاسنی، ا اصنادی و امنحانی  جهانِی 
ای  هنای منلانه رسد بلوک نظر می به. ماابل بريکس گرفاه اسه ای و ین  غرب در منلاه

 :هساندبا يکديیر درحال ر ابه ای  طور فزاينده به
برابنر  ندرت جناب  عنوان حنائلی در بنه ۶۴۹۴اییاديه گمرکی اوراسحا که در سنال ن 

 ؛گرجساان، ارمنساان و غحره ايجاد شداییاديه اروپايی و نااط چاا  در اوکراي ، 
، 6پحمان یجاری ا حنانوس آرام)رسحده  امضا ای به منلاه های یجارت بح  نامه موافاه ن

عنوان جنايیزينی  به( گااری فراآیالناحک پحمان یجاری و سرمايه)و درحال مااکره ( ۶۴۹۴

                                                
1. Trans-Pacific Partnership 
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ر نراری مجندد عنوان راهنی بنرای ب برای دورهای چندجانبه سا مان یجارت جهنانی و بنه
 .مند بريکس ا  محز مااکره درحال انجام اسه کردن نظام رهبری غربی با خارج

 : مؤسسات ماای جديد ايجاد شده اسه
آسحا در   گااری  يرساخه و بانک سرمايه ۶۴۹۵بانک جديد یوسله بريکس در سال ن 
 ؛دهند یغححر میا اصاد جهانی را در اند که مرکزگرايی اياالت مایده  ايجاد شده ۶۴۹۴سال 

چحننی کنه « يک کمربند، يک راه»های عظحم  يرساخای مانند پروژه  سرانجام پروژهن 
یا باواند کل منلانه اوراسنحا را در  اسه اياالت مایده ا  آن کنار گااشاه شده، ايجاد شده

 .پحوند دهد پلافرم ااب يک 
های مخالنف  ابلحنه رسد یلدادی ا  سنناريو نظر می در اي  شرايط ماکثر و ماغحر، به

ای ا  حاالت مخالف با اسنافاده ا  اسنالاره صنفیه  اندا  خالصه چ م. شدن دارد میا 
بنه گفانه ننای، بهانري  راه بنرای اندي نحدن درمنورد . شلرن  یوسط نای ارائه شده اسنه

در . شنود ااملل، یصور اي  اسه که همزمان در سه صفیه شلرن  بنا ی می سحاسه بح 
 لبی اسنه و ايناالت ماینده کناماًل ا    ، يلنی نظامی، سحسام ینکاواح  صفیه شلرن

عنو،  در دومنح  صنفیه شنلرن ، يلننی ا اصنادی، نظنام در. ر بای خود جلویر اسه
اياالت مایده در اي  حو ه بايد  درت را با اییاديه اروپايی، چح  و ساير . چند لبی اسه

در صفیه شلرن  سنوم کنه ننوع  سرانجام،. های بزرگ ا اصادی به اشاراک بیاارد  درت
 لبنی حناکم اسنه و  ندرت در ماحناس فراملنی گسنارش  مخالط آن اسه، سحسنام بی

های بنزرگ فانط  در صفیه شلرن  آخر، با يکنان  يادی هساند و در بح   درت. يابد می
افزاينی بنا بنا يیران  داحل یواننايی خنود در ايجناد هم اياالت مایده و اییاديه اروپايی بنه

 .(Nye, 2004)های ال م برای یأثحرگااری بر جريان با ی را دارند  ای، مهارتغحردوا
 

 ساختار این کتاب

 امنورهای آيننده در مرکنز یوجنه  پردا د که طی سال های اي  کااب به موضوعایی می فصل
یفسننحرهای  :شننده اندا های اصننلی گننزارش همننه چ نم. ااملنل  ننرار خواهنند گرفننه بح 
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ی، و چحنننی ا   مانننه فللنی، همننراه بننا یلنندادی ا  یلبحننرات کماننر آمريکنايی، اروپننايی، روسنن
اي  کااب به سه  .میور اما مریبط با انواع مخالف مناط  کالن و با يیران غحردواای اسه دواه

در بخ  اول، رونندهای کلنی در حکمراننی جهنانی ا  چهنار منظنر . بخ  یاسحم شده اسه
منورد ( انیاری شنناخای، نونهنادگرايی و سنا ه ملهگرايی، جا مثال وا نع عنوان به)مخالف نظری 

های خاص آمريکايی، اروپايی، چحنی، و روسی  در بخ  دوم کااب، پاسخ. گحرد بیث  رار می
خناص  عمنومی و در بخ  سوم و آخر کااب، افکار. درباره چنح  روندهايی بررسی شده اسه

 .رفاه اسهو یأمالت اسارای؛يک درمورد غرب مورد یجزيه و ییلحل  رار گ
یغححر آغا   رابرت جرويس، کااب را با نیاهی به روندها و اایوهای يک جهان درحال

و  برخی شرايط در دنحای فللنی بنا گاشناه مافناوت اسنهکند که  او اسادالل می. کند می
برخی بنه خلنرات . کند های جديِد یجزيه و ییلحل طرح می برای روش  رو، فراخوانی ا اي 

گحر، کمبننوِد مننواد غنناايی و آب، اشنناعه  هننای همننه هننوا، بحماری و جدينند یغححننرات آب
برخی ديیر یغححر اساسی را در ظهنور . ای و گسارش یروريسم اشاره دارند های هساه سالح

ها  وی ملااد اسه که اين  ديندگاه .کنند گرايی م اهده می های غحردواای و فراملی سا مان
هنا کنه  اخال ی ها و بی کنه بنا وجنود خ نونه یري  یغححر اي  اسه آمحز اسه و مهم اغراا

ها را به خود اخاصاص داده اسه، دنحا اکننون بح نار ا  هنر  منان  یحارهای اصلی رو نامه
کند که جنگ محنان ک نورهای  عالوه بر اي ، اسادالل می .آمحزیر شده اسه ديیری، صل 

مناع امنحانی را که يک اجا( روسحه و جمهوری خل  چح  جزت اي  ک ورها نحساند)پح رو 
بديهی اسه که هنو  هم در بح ار نااط جهنان  ور  .یصور اسه دهند غحر ابل ی کحل می

خناص و غنرب  طور و نحروی نظنامی مهنم اسنه؛ امنا درگحنری بنح  ايناالت ماینده بنه
هنای  بنرخالف دوره سوی ديینرکلی ا  يک سو با روسحه و جمهوری خل  چح  ا   طور به

عنوان مننافع و اواوينه  يا ار ش رفا  به جنگ را داشنه، بنه شد  بلی که ححایی یلای می
ملنا نحسه که صل  یضمح  شده، بلکه به اي  ملنی اسه  اي  بدان شود؛ درنظر گرفاه نمی

بننابراي  سحاسنه در سنايه نحنروی نظنامی انجنام . که احامااًل صل  یداوم خواهد داشه
گاشاه یاريک نخواهد بود و پرسن   ااملل همانند خواهد شد؛ اما اي  سايه در روابط بح 
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حدا ل در اياالت مایده، نان  غاانب . درباره نا  ساير ابزارها افزاي  پحدا خواهد کرد
های  سحاسنه پحیحنریدرمنورد چینونیی  فکنری منا راجنگ سرد ممک  اسنه یواننايی 

 .اامللی ا  منظر منافع غحرححایی میدود کند بح 
نهادی حکمرانی جهانی را منورد بررسنی  نرار بديع، اصول بنحادي  چهارچوب  بریران

گنااری و شنمول  ملنای مهار رهبری و یروي  درون برای او، حکمرانی جهانی به .دهد می
ملنای   يرا اول؛ يک نظم جهانی به شدن هساند؛ اي  دو وي؛گی کاماًل ماحد به جهانی .اسه

هنای  ندرت  لحهکردن  اب حمايه ا  خحر عمومی، مديريه وابسایی و همچنح  میدود
گااری در ینا ض اسنه و بنه ک نورهای ضنلحف  شدن با طرد و برون دوم؛ جهانی اسه،

کارهنای جهنانی را  افزاي  عندم  للحنه و درناحجنه م نارکه در دسناور یوانايی وا لی برای
صنورت یجربنی، در سنل  جهنانی و در سنل   ا  نظر یاريخی، حاکمحه جهنانی به. دهد می

 دیري  ک ورهايی ساخاه شد کنه سنلی در حفنظ انیصنار حنداکثریای، یوسط  دریمن منلاه
در امور جهانی داشاند و اماحا ات ااحیارشی سننای خنود را ینا کمانري  حند ممکن   نا  خود
طور  بنه حکمراننی را «گااری فريبننده اشناراک بنه»سپس چهار ننوع ا  بديع . کردند یاسحم می

، (ها،  رن ننو دهم کنسرت اروپايی  درت) شأن حکمرانی هم: دهد یاريخی مورد بیث  رار می
سحسنام )، و جملنی (اییادينه اروپنايی)ای  ، اییاديه(جنگ سرد و دو  لبی)حاکمحه م ارک 

ها عواملی اسه که برای شناسايی اازامات حکمرانی جهانی بايند بنه آنهنا  اي (. پس ا  دو لبی
، همبسنایی (ماابنل ه؛منونی در)، وابسایی مااابنل (ماابل ااحیارشی در)شمول : یوجه کنحم

 (.گرايی میدود ماابل چندجانبه در)گرايی  ، و چندجانبه(ماابل اییاديه در)
او . کند ای را در چهارچوب حکومه جهانی ار يابی می ماريو یله، ار ش ادغام منلاه

گرايی ینا حند  رونند منلانه. گرايی برای نظم جهانی مهم اسنه کند که منلاه اسادالل می
. د حن  همپوشنانی ندارنند شنکل گرايی منریبط اسنه؛ امنا بنه ونند چندجانبنه يادی با ر

بنا اين  حنال،  .یر اسنه گرايی در ماحاس کوچنک ای نوعی چندجانبه های منلاه همکاری
پرسن  . برابر آ ادسا ی چندجانبه باشند یواند نوعی حفاظه در گرايی همچنح  می منلاه

ای بنه  ی مسالزم یغححر جهه نهادهای منلانهاي  اسه که آيا هر دو سناريو یلاملی و ر ابا
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یر، حدا ل به اندا ه کنافی بنرای رسنحدگی بنه موضنوعات  سمه يک نا  سحاسی صري 
ای  ینها چند لبی بلکنه چندمنلانه نظم نوظهور جهانی نه یأثحرگاار بر نظم جهانی اسه؟

اری و ابز/ های م روط در يک سحسام حکمرانی جهانی چندجانبه و چنداليه، شکل. اسه
ای ر حب، نا  مهمی در دو سل   عمح  ا  همکاری چندجانبه موجود و مسحرهای منلاه

همچنح  به همح  داحنل، نظنم نوظهنور جهنانی ناماانارن،  .کنند میلی و خارجی ايفا می
ا  اي  منظر، پاسنخ بنه اين  پرسن  کنه آينا . ساباه و یا حدی پراکنده اسه ناهمی  و بی

چند لبی جديد وجنود / گرايی و نظم چندجانبه یر بح  منلاه گراي  به سمه یلامل مثبه
 .دارد يا خحر به پ؛وه  جديدی نحا  دارد

بنا اسنافاده . کند شدن طرح می ای، بیث ا  نظم جهانی را ا  منظر جهانیکمار هرافائل
های مخالف مفهومی ن ذهننی  انیارانه، اي  فصل با بررسی نا ه ا  يک ديدگاه کاماًل سا ه

های سحاسنه  شود و آنها را ا  نظر یو يع  لبحه به یلدادی ا  مدل ااملل آغا  می  امور بح
های اصلی جهنانی بنرای بررسنی ر ابنه بنح   مفهوم چهارچوب .دهد املل پحوند می ا بح 

در اي  راساا، ابادا، با ی بزرگ جهانی  .شدن ملرح شده اسه های مخالف جهانی پروژه
بررسی شده ( اییاديه اروپايی، روسحه، و اياالت مایدهچح ، )در بح  چهار  درت اصلی 

های سحاسی جديد جهانی که در بیث محان با يیران غحردواای ظناهر  دوم، شکاف. اسه
در بخن  پاينانِی فصنل یلندادی ا  سنناريوهای ممکن  بنرای . شود، طرح شده اسه می

 .شدن و نظم جهانی یرسحم شده اسه جهانی
ديندگاه . پنردا د ای دربناره نظنم جهنانی می های منلاهاندا  بخ  دوم کااب به چ م

 وی. درمورد نظم جهانی یوسط وااار راسل محد در فصل پنجم ارائه شنده اسنه يیآمريکا
خلوط اسامرار و ناپحوسایی در سحاسه خنارجی آمريکنا را منورد یجزينه و  در اي  فصل

. آن دارد بنهورود آمريکنا ییلحل  رار داده و با اي  کار سهم مهمی در بیِث نظم جهانی و 
کنند، ی نري   محد چهار سنه ر ابای که رفانار آمريکنا را در صنینه جهنانی هندايه می

سننه جفرسنونی  .جفرسونحسنم، همحلاونحسنم، ويلسونحسنم، و جکسونحونحسنم :کنند می
کنردن  سنه همحلاونی بر یجارت مامرکنز اسنه و بنه دنبنال. نیر و انزواطلب اسه درون
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ويلسونحسنم برگرفانه ا   .مند اسنه اد و حمايه ا  منافع یجاری عال هملامالت یجارت آ 
های آمريکايی در سراسر جهان، حمايه  کردن ار ش سنه یبلحغی ماهبی، درصدد صادر

،  و جکسننونح. اسننه آن هننم بننه صننورت یهنناجمی سننا ی ا  حاننوا ب ننر و دموکرایحک
ه به شکل بار ی همحلاونی به جز سحاسه اوباما در آسحا ک .ناسحونااحسم  ومی آمريکاسه

 جفرسونحسنم و ويلسونحسنم  بنا سننه مابای رويه های ایخاد شده ا  سوی اوبوده اسه، 
جمهور   سمه آخر اي  فصل سخنان اناانادی دربناره آخنري  ریسنای .اسه  ابل یلبح 

جمهوری بلنندی را در دو اردوگنناه  اننندا های رياسننه دهنند و چ ننم آمريکننا را یوسننله می
 .کند خواهان ییلحل می و جمهوریها  دموکرات

يا منیا ی، چ نم هنا درمنورد مسنئله نظنم جهنانی را  اندا  چحنی شون برسل  و سحلو
اامللنی چنح  در  بر اينکه منافع و نفوذ بح  که اجماع گسارده مبنی درحاای .کنند ییلحل می

ر کنه یوجهی در نظم جهانی داشاه اسه، وجنود دارد؛ امنا اين  بناو حال حاضر یأثحر  ابل
 .رسند نظر می آمحز بنه ممک  اسه اياالت مایده  درت خود را به چح  واگاار کند، اغراا

یغححِر غحر لبی،  درت جهنانی چنح  افنزاي   اامللِی سريع و درحال در يک سناريوی بح 
يافاه اسه؛ اما اي  کار را با ف ار برای ايجاد یغححر در نظم جهانی انجام داده اسه، ضنم  

. اعد و ساخاارهای ا   بل موجوِد همسو با نظم احبرال غربی نحنز سنا گار اسنهاينکه با  و
های مخالنف  ندرت جهنانی چنح  همچننان ينک عامنل  شناسايی و ک ف منابع و جنبه

 .انجام دهد، با ی مانده اسه( یواند و نمی)یواند  اساسی در یجزيه و ییلحل آنچه چح  می
ییادينه اروپنايی دربناره نظنم جهنان ارائنه پارسی، خوان نی ا  ديندگاه ا. وياوريو ای

در طول جنگ سرد « پروژه نظم احبرال»عنوان ساون  ا  نظر وی اییاديه اروپايی به. دهد می
را براسناس دو عامنل یضنمح   پايان جنگ سرد پحرو ی نظم احبنرال .درنظر گرفاه شده بود

 (۶، و («حس جهنانیپلن»ينا )لی امنحنه کنننده اصن عنوان یأمح  اياالت مایده به (۹: کرد
سنپاامبر و عندم  ۹۹، و نايع ۶۴۴۹پس ا  سال  .گسارش ا اصاد با ار آ اد در سراسر جهان

، نظم جهانی احبنرال ۶۴۹۹های پس ا  سال  اثربخ ی  درت نظامی آمريکا ا طري  جنگ
شنود،  به نا  میندودیر در اروپنا نمی با اي  حال، اي  امر منجر .گرفهییه ف ار  رار 
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روپايی يکی ا  عوامل اصلی در ساخاار ا اصادی نظم جهانی احبرال اسه و کمار اییاديه ا
با وجود اي ، بینران مناای پنس ا  سنال  .شود کننده امنحه شناخاه می عنوان يک یامح  به

را یضلحف و «  درت جاذبه»واسله   درت ا اصادی و حاکمحه اییاديه اروپايی به ۶۴۴7
همنه  .در محان حاکمحه ک ورهای عضو موجب شندمرایب جديدی را  صراحه سلسله به

کنرد حناکم  ای به غنرب انااناد و ادعنا می طور فزاينده اي  ایفا ات در جهانی رخ داد که به
بنه عندم  منجر ۶۴۴7بر اي  اساس، بیران پس ا   .ملل  و داور نظم جهانی احبرال اسه

به های همسايیی اروپا شد که به موفاحه در سحاسه ی اییاديه اروپايی را در خود نایوان نو
بحننی  در جهنانی کنه پح  .اش درپنی داشنه یأثحرگااری بر همسنايیان جننوبی و شنر ی

میور باشد و شاهد ظهور مجدد یهديندهای امنحانی باشنحم، یواننايی  شود کمار غرب می
( ۹: بنه دو امنر بسنایی دارداامللنی  اییاديه اروپايی برای ايفای نا  اساسی در نظام بح 

آن در دساحابی به یوسله ا اصادی و نهادی با هدف دساحابی به برابری بح نار بنح  ظرفحه 
 .یر اسافاده های نظامی بح ار، مؤثریر و  ابل  ابلحه( ۶ک ورهای عضو و در داخل، 

اين  فصنل بنا . کنند ريچارد ساکوا بیث ا  نظم جهانی را ا  ديدگاه روسحه بررسی می
جهنانی های بزرگ به جنگ  سال پس ا  ورود  درت صد شود که اي  مسااه آغا  می طرح 

فادان  .شود ايم، آغا  می رو شده ، بار ديیر با یهديد درگحری دوباره روبه۹۱۹۵در سال اول 
يک صل  عادالنه، منصفانه و م ارک پس ا  پايان جنگ سرد،  محنه را برای درگحری مجدد 

 ۶۴۹۵و  ۹۱۱۱های  بنح  سنال «صل  سرد»رسد که ربع  رن نظر می به. ايجاد کرده اسه
يک ا  م کالت اساسی امنحه اروپا و نظم  که در آن هحچ بود  سااه ۶۴ هدررفای نمايانیر

بینران بنود ینا آنکنه ينک های  ن نانه ۶۴۹۵بیران اوکراي  در سنال  .جهانی برطرف ن د
گ جنن»اروپا و جهان وارد چحزی شدند که برخی آن را در اي  مسئله . آن باشد ی ا عالما

های  نامند؛ جنیی که بخ ی ا  آن ناشنی ا  خنن نهنادی و سحاسنی سنال می« سرد جديد
بنا  .های جديند ناکنام مانند صل  سرد بود که در ايجاد ساخاارهای جديد ينا ايجناد اينده

با منل  مافاویی نسنبه یاابل روسحه و جامله آیالناحک نحز ه جديد، شد ايجاد های چاا 
در . رو، اي  دوره جديد ا  نظر کحفی مافاوت اسنه و ا اي  کند به جنگ سرد اول عمل می
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ای را  مناظره ،بسه اسارای؛يک افاادن در ب  روسحه درباره گحر ادراکاي  فصل اينکه چیونه 
 .برانیحخه، بررسی شده اسهنظم درباره مفاهحم نظم جهانی و جايیاه روسحه در آن 

احندا با ينل و . رب انجام شده اسهگحری ا  ديدگاه غ ناحجه ،در  سمه سوم اي  کااب
پحران؛او ايزرنحا به سه موضوع مربوط به روند یغححر جهه منافع ايناالت ماینده و اییادينه 

کنند کنه آينا اين   آنها بررسی می. پردا ند می عمومی بحنی آن ا  منظر افکار اروپايی و پح 
نسبه به افزاي  رفاارهنای  سا ی مجدد چح  و نحا  به موا نه در  بالروند ناشی ا  نیرانی 

ملننای  کننند کنه آينا اين  بنه دوم، آنها بررسنی می .در آن منلاه اسه اي  ک ور یهاجمی
يه یغححر های آمريکايی اسه که در آن روابط فراآیالناحکی کمار  جهه اسارای؛يك در اواو

نظر  رار خواهد گرفه اییادينه سوم، آنها بر پحامندهای اییادينه اروپنايی و اينکنه آينا . مد 
بنرای  .کننند اروپايی و ک ورهای عضو اصلی آن آماده پايرش اي  روند هساند، یمرکز می

شنده ا  مننابع مخالنف و  آوری های جمع ، آنها با اسافاده ا  دادهها پرس پرداخا  به اي  
وي؛ه يک نظرسنجی جديد ا  رهبران فراآیالناحک با نیاهی ا  پايح  به باال، و نیاه مردم و  به
گحری درباره وضنلحه  ناحجه. کنند را بررسی می ، اي  سه موضوعخبیان به اي  م کالتن

جهه اسارای؛يک یوسط ايناالت  بحنانه و درباره محزان یغححر روابط فراآیالناحک کاماًل خوش
 .سههمراه ا مایده با یرديد و پحامدهای منفی آن برای اروپا

 .پردا د به نظم درحال دگرگونی جهان می  های غربی سرانجام، سرجحو فابرينی به پاسخ
اي  فصل بر روی ظرفحه اياالت مایده و اییاديه اروپايی بنرای ماابلنه بنا اين  یغححنرات 

گحری داخلنی، دو  ندرت و بلنوک بنزرگ  داحل اخناالل در رونند یصنمحم به. مامرکز اسه
. اند رو شده روبهااملل با م کل  ساباه در نظام بح  های بی دموکرایحک در برخورد با چاا 

منظور  با ایخاذ ديدگاه ییلحل سحاسه خارجی، اي  فصل بر اهمحنه سحاسنه داخلنی بنه
اامللی با يیران دموکرایحک مانند اياالت مایده و اییادينه اروپنايی یأکحند  درک رفاار بح 

 گحری در بحنی جهانی و نایوانی یصمحم پح  ساباه و غحر ابل یلامل بح  یغححرات بی. کند می
یوانايی ايناالت ماینده و اییادينه اروپنايی را ( هرچند در درجات مخالف)سل  داخلی 

هدف ا  اين  فصنل، . اامللی یضلحف کرده اسه برای یأثحر چ میحر بر حل منا عات بح 
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های  ااملل اسه که در فصل کردن ديدگاه سحاسه داخلی به رويکردهای روابط بح  اضافه
شدن درگحری سحاسی بح  احنزاب  گرفا  راديکال درنظر بدون.  بل مورد بیث  رار گرفه

بنودن سناخاار  دواانی شده دواانی و بنح  سحاسی آمريکا در چهارچوب يک رژيم یاسحم
ناهماهنیی اياالت مایده يا اییادينه  عله گااری خارجی اییاديه اروپايی، درک سحاسه

در ينک دوره . اهند بنوددشنوار خو ۶۴۹۴اامللی سال  های بح  اروپايی در ماابله با بیران
گرچه به دالينل و )، اخاالل عملکرد هساحم افزاي  عدم  للحه جهانی که شاهد یاريخی

گحری اياالت مایده و اییاديه اروپنايی باعنث شنده  در ساخاار یصمحم( درجات مخالف
 .بحنی باشند پح  ها نحز غحر ابل اسه که حای نااي  اي  بیران
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اند، ا   مان پايان جنگ سرد یاکنون  طور که بسحاری ا  مفسران م اهده و اذعان کرده همان

بنرخالف نظنر کننه وااانز و . وجود آمده اسه ااملل به چحزهای جديدی در سحاسه بح 
ینري   مهمعننوان به ااملل را هم یغححرناپاير و هم  ديیران که ساخاار آنارشحک سحاسه بح 

حانی بندون (Waltz, 1959 and 1979) انند در نظر گرفاهاامللی  اایوهای  يسه بح 
یوانند رخ  میدر ادامنه رخ داده و  ااملنل در سحاسه بح  يک دواه جهانی یغححرات مهمی

اما برخالف آنچه اغلب مورد بیث و مینل اسنادالل اسنه، یغححنرات کلحندی ننه  دهد؛
های غحردواانی، یوسنله هنجارهنا و  جاملنه مندنی و سنا مانگسارش دموکراسی، ظهنور 

 ,Naim)( و شنايد  ندرت خنودش)های جديد و کاه  همزمنان  ندرت دوانه  شبکه

های پح نرو جهنان، پاينان بسنحاری ا   وي؛ه در بح   درت ، بلکه گسارش صل ، به(2013
ححنرات عظنحم اندا  یغ ااملل با باالیري  محزان ريسک و کاه  چ م های سحاسه بح  با ی

 .ديیر در آينده نزديک اسه
پس ا  مادمه، اسنادالل بنحنادي  بنرای . اسادالل م  در سه بخ  ادامه خواهد يافه

بزرگ را بحان خواهم کرد، درپی آن با ییلحلی ا  ملنای جهنان  های  درت محان افول جنگ
بايد به اسافاده جديد، بیث را با طرح اسادالل درباره اينکه اياالت مایده چه مو ع و چرا 

 . بندی خواهم کرد ا   ور ماوسل شود، جمع
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 مقدمه

اول؛ : ینوان خالصنه کنرد  نول می خواهم مورد بررسی  رار دهنم در سنه نانل آنچه را می
پرس ی اسه که مارشال فرديناند فوش درمورد مسئله هرگونه درگحنری و یلنار، پرسنحده 

 همه چحز در و مخاصر، در  رن هحجدهمعباریی ساده  به. «همه اينها برای چحسه؟»: بود
هايی بود کنه بنرای  ندرت، ثنروت و  ها و سلسله مربوط به سللنه (IR)ااملل  روابط بح 

در  رن نو دهم، اين  مسنئله بنر ماابلنه بنا . پرداخاند میبا يکديیر شکوه به نحرنگ و نزاع 
 نرن بحسنام . دگرايی مامرکنز بنو های ناشی ا  طباات و ملی ییوالت اجاماعی و درگحری

ها  خارج ا  اي  روال بود، اما پس ا  اناالب بل ويکی و ظهور هحالر به درگحری ايدئواوژی
ای موا ی ا  دوران یناريخی اخحنر ارائنه  اند خالصه برخی ا  ناظران یالش کرده .یبديل شد

 ها دانسنه م هوریري  آنها را شايد باوان ساموئل هاناحنیاون و طرح برخورد یمندن. کنند
(Huntington, 1996). بحنند و  اشکال جديدی ا  دموکراسی جهانی را می ؛برخی ديیر

هاسنه و بح نار حنول و  ااملل کمار درگحر دواه ادعای آنها اي  اسه که اکنون روابط بح 
 .چرخد که اغلب آنها به مسائل عمومی یوجه دارند حوش انبوهی ا  با يیران غحردواای می

کنم وا لحه چ میحر اي   ورد اي  ادعاها وجود دارد؛ اما م  فکر میدرم هايی وا لحه اگرچه
یوانحم  ملناسه که اگرچه ما می اي  بدان .م کل داريم فوش اسه که ما در پاسخ به پرس 

های خاص را روش  کنحم يا حدا ل درباره آن اسادالل کنحم، اما فکر  داحل و چحسای یلار،
ااباه يک داحل سناده . ن ما با اي  شرايط دشوار اسهيک یوصحف کلی ا  دورا ارائهکنم  می

کنحم و عال و خردی  یواند اي  باشد که ما هنو  در اي  دوران  ندگی می برای اي  دشواری می
کنم داحل اينکه پاسخی ساده برای  که باواند اي  شرايط را یوضح  دهد، نداريم؛ اما فکر می

طور که در ادامه  یوضح  اصلی اي  امر همان. یر ا  اي  باشد پرس  فوش وجود ندارد، جدی
های پح رو ديیر یهديدهای امنحای برای يکديیر  بیث یبحح  خواهم کرد اي  اسه که  درت

ااملل، امکان یوسنله و گسنارش  سحاسه بح در کنند و حاف اي  هدف اصلی  ايجاد نمی
 . آورد سری ديیر ا  مسائل را فراهم می يک

نظر . «کنحم ما در بهاري  جهان ممک   ندگی می»ه  ول دوم اي  اسه ک نال ملنای مد 
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نظر و درک اليب م  ا  اي  نال نحسه و ملااد نحسام که شر  ا  آننحاس   ول همان ملنای مد 
دادن اي   سه که واار در پحوند یر ا  ملنايی ا منظور م  حدا لی. برای ظهور خحر ال م اسه

بنه عبنارت ديینر، من   .کار گرفنه گرفا  آن به ریمسخ بحنی کور برای به عبارت به خوش
خوشنیال های پح رو را با خبرهای کمار  خواهم اهمحه عظحم دوران صل  بح   درت می

یوانحم دنحاهای حای بهاری را یصور کنحم اما به احامال  راحای می ااباه ما به. مریبط کنم کننده
بنابراي ، جهان فللی با یمام ناايصی که . یوانحم در آينده نزديک به آنها دسه يابحم  ياد نمی

 .های ممک  بهار باشد ها، بلکه ا  یمام جهان دارد، ممک  اسه نه ا  همه جهان
 ول سوم پرس ی اسه که در جلد شماره اخحر اکونومحسه ملنرح شنده اسنه،  نال

هرچند جلد مجله، اي  پرس  را به مایدي  آمريکا نسبه « جنید؟ آمريکا برای چه می»
هنای خنود را بنه اشناراک  کنند کنه اين  مجلنه نیرانی دهد، اما ما  مااانه روشن  می می
نظر م  جااب اسه اي   .گاارد می کنند بنه  که هرگز سلی نمی اسهآنچه برای اهداف مد 

و ساير ک ورهای اروپايی برای چه  برياانحااي  پرس  پاسخ دهد، چه رسد به اينکه بپرسد 
ها يک یجارت جدی هساند و جنگ عراا بنه کسنانی  گجن. خواهند بجنیند و چحزی می

های  يادی  یوانند هزينه های کوچک هم می که فراموش کرده بودند آموخه که حای جنگ
واض  اسه که اياالت مایده يا هر ک ور ديیری فاط بايند در منوا لی کنه . داشاه باشند

یری وجود نندارد شود؛ يلنی و ای خلر پررنگ اسه و هحچ گزينه دي مجبور به جنگ می
 .به جنگ برای اياالت مایده و اروپا اندک اسه امرو  اي  عوامِل منجر. بجنیند

احامااًل اينجا مکان مناسبی برای ذکر اي  نکاه اسه که یجزيه و ییلحل م  بر آمريکنا و ینا 
دهننده  ینا حندودی، اين  ن نان. حدودی ژاپ  و ک ورهای عضو اییاديه اروپايی مامرکز اسه

 .یوجحه باشد کنم با ارجاع به اهمحه اي  ک ورها نحز  ابل دان  م  اسه؛ اما فکر میمحزان 
 

 جهانی بهتر ـ حداقل برای کشورهای پیشرو

ينک خبنر خنوب اسنه؛ اين   فنوشوا لحه اي  اسه که دشواری در پاسنخ بنه پرسن  
يا  های جهانی ای در سحاسه یوانحم شکاف عمده مدت نمی ملناسه که ما در طوالنی بدي 
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طور  همان. ای برای جنیی گسارده، حدا ل در محان ک ورهای پح رو م خ  کنحم انیحزه
شماای، غنرب و مرکنز اروپنا، و در آمريکای که پح  ا  اي  اسادالل کردم، دواه آمريکا 

یري   ندرت ننرم و سنخه را دارا هسناند، ينک اجامناع امنحانی را ی نکحل  ژاپ  که بزرگ
اییاديه اروپايی ا  يک اجاماع امنحای برخوردار ) (Jervis, 2002 and 2011) دهند می

با وجنود . یصور باشد اسه که خود مزيد بر عله اسه یا هرگونه جنگ محان آنها غحر ابل
ها و م نکالت، اییادينه اروپنايی يکنی ا  گرانبهنایري  دسنااوردهای  مانننه  همنه هزيننه

گروهنی ا  ما نکل ا   حانی براساس آنچه کارل دوينچ گفانه اسنه، اجامناع امن(. ماسه
باور و یصنور اسنه  ینها در صل  هساند، بلکه جنگ محان آنها غحر ابل ک ورهاسه که نه

.(Deutsch, 1957; Adler and Barnett, 1998) یدودبندی خحلی م اي  يک دساه 
ماننند، غاابنًا  حای ک ورهايی که برای مدت طوالنی در صل  با يکنديیر بنا ی می. اسه

بسنحار ننادر اسنه کنه  .کننند ريزی می کننند و بنرای جننگ برنامنه فکر می درمورد جنگ
يک سوی ا   یکه یهديد شديد هنیامیآنها ک ورهای بزرگ ناوانند اي  کار را انجام دهند، و 

دروا ع درک يک  .کنند درک کنند فکر جنگ بح  خودشان را ا  ذه  بحرون میدشم  م ارک 
اجامناع يک ظهور  محنه شوروی بود که یا حدودی یهديد م ارک ا  طرف اییاد جماهحر 

اين   .ن ندامنحانی به پح یامی اي  اجاماع  ، اما ساوط آن ک ور منجرشکل دادامنحای را 
يحم یاريخ سحاسه جهانی، بحراه  .اسه اغراا  ابلسخای  بهگسسه با گاشاه  نحسه اگر بیو

اي   شدن مبارِک  خاموش. ییه سلله و سايه جنگ در محان  دریمندیري  ک ورها بوده اسه
 .کند مویور سحاسه جهانی اسه که پاسخ به پرس  فوش را بسحار دشوار می

کنند و  های پح رو، روسحه و جمهوری خل  چنح  را مسناثنی می یلريف م  ا   درت
بنا . يک فرد بدبح  ممک  اسه ادعا کند که اي  طرح با همح  هدف طراحنی شنده اسنه

پاير باشد، يکی ا  داليلی که بنه  گحری اي  دو ک ور امکانوجود اي ، حای اگر جنگ و در
عالوه بر اين ، . یر اسه شود، نبوِد وجود خلرات بزرگ به همان اندا ه یوجه می  اي  امکان

و روسنحه ينا ( ننایو)و ای به علل احاماای جننگ بنح  سنا مان پحمنان آیالناحنک شنماای 
های بنح   بحنحم که با وجود برخی افاظی پردا يم، می و چح  می( و يا ژاپ )مایده  اياالت
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يلننی فانط  ؛آشکار و بنحادي  نحساندشده ا  منا عه اوکراي ، آنها موضوعایی  ا  حد اغراا
عنوان ينک یهديند  یوانند روسحه را به میور دارند می کسانی که یصورات بح  ا  حد جنگ

دسنه  به گنا  روسنحه بهاهرمی که ا  وابسایی جزئی اروپا )نظامی برای اروپا یصور کنند 
یوجه اسه، اما به بزرگی یصور ا  یهديد شنوروی سناب  بنرای  آيد، گرچه ملمئنًا  ابل می

، و خلر ناشی ا  ظهور چح  برای آمريکا ینها غحرمسنااحم و ناشنی ا  حفنظ (اروپا نحسه
 .جنگ سرد آمريکا در شرا آسحاسهدوران اییادهای 

ا  درصدی نام نخ  ا  امنحنه ينا حندا ل های پح رو حاال  به عبارت ديیر،  درت
عنوان مثنال خلنرات ناشنی ا   بنه)برابر یهديندات ديینر ک نورها برخوردارنند  امنحه در

و ناحجنه اين  اسنه کنه جلنوه بح ناری بنه طحنف ( گاارم هوايی را کنار می و یغححرات آب
شی ا  و نا ن أت گرفاهها  بندی دهد که ا  یغححر صف ای ا  موضوعات مخالف می گسارده

 .و امحدهای مخالف اسه بحم
کننند  ملناسه که بسحاری ا  موضوعایی که یوجه  يادی را به خود جلنب می اي  بدان

اي  موضنوع  .دارند  رار بودن اهمحه بی و بودن خاکساری بزرگ بح  ححایی فضای در يک
چنه  ا  ح  و باطل موضوع چه ا  نظر اخال ی و. مثاًل درمورد بیران اوکراي  صادا اسه

بنح  طنرفح  کنم یاصحر و سنر ن  اين  موضنوع  فکر میو م  )ا  نظر عملی که بیاريم 
اين  ا  در جنايی اي  موضنوع اي  اسه که   ابل یوجه، نکاه (شود کامال یو يعدرگحر بايد 

يد اي  موضوع به کمار کسی می .گحرد پحوساار  رار می  ايناالت ينا اروپنا بنر وجنه هحچ گو
یسنلط . که ار ش جننگ نندارد اسه م خ  اندا ه همان به اما د،گاار نمی یأثحر مایده

آور خواهد بنود، شنايد باوانند  روسحه يا حای اایاا اوکراي  ملمئنًا برای ساکنان آن یأسف
یوانند هنجارهنايی کنه غنرب  حاکمحه ا ادارگرايی در روسحه را مسایکم کند، و حای می

 گرچه اي  اعااناد. )کند یضلحف را گردد می خوب حکمرانی و صل  به ملااد اسه منجر
نحز بسنحار مهنم  که پای منافل  در محان بوده آن را ناض کرده اسه غرب  مانی کهروسحه 

گونه روسنحه بنرای  های یوطئه عنوان اواح  گام یوان به چنح  احامال و پحامدی را نمی( اسه
ه برای منافع پس به سل  يک منافع ححایی ن اصلالحی ک. یسلط بر اروپای غربی دانسه
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امنا اين   رسند؛ نمی نن باشند کنار آن برای کردن مهم کافی اسه یا سزاوار جنگ يا یهديد
اروپنا در مسنااه غرب با یوجه به اينکنه . نحسه اهمحای بی و افااده پا مسئله پح  موضوع،
 در ننایو، جديند اعضنای بنه بخ نحدن دوبناره یاسنحم ن نده اسنه، در اطمحنناناوکراي  

هنای  جانبه بنرای میافظنه ا   ومحهيک حاوا يك ا  ک ورها که عاحده  اي کردن داسرد
ها در کريمه دروا نع منورد یهديند  نه اينکه روس)خود در ساير ک ورها برخوردار هساند، 

 .و در ايجاد رابله خوب با روسحه سهحم اسه( گرفاند  رار می
بنه جنا بنرای منا  در اي  راساا، پحوند جنگ سرد با امنحه، دو محراث روشنفکری مضر

هنايی کنه  پ؛وه یران و رهبران در برخنورد بنا مننافع غحرححنایی و درگحری ،اول .گااشه
انننداخه دچننار ضننلف و ناصننان در  امننا دواننه را بننه مخنناطره نمی بودننند یوجننه  ابننل

های  اي  همان چحزی اسه که سحاسنه جهنانی در محنان  ندرت .های خود شدند مهارت
ییه سلله،  رار خواهد گرفه، اما ما حدا ل برخنی  ديیراِن پح رو و همچنح  بح  آنها و 

یرس جنگ سرد  ،دوم .ايم های خود را در درک و نوع مواجهه با آنها ا  دسه داده ا  مهارت
با یوجه به اينکه اي  یرس در اياالت مایده بح ار )ا  اییاد جماهحر شوروی سوسحااحسای 

م کالیی که اکنون بنا آن  یناسب باحفظ حس  م کل ذایًا دشوار( ا  اییاديه اروپايی بود
 اين  گااشنا  کننار، و بنا برای با گ ه به پرونده اوکراي  .کرد یر رو هساحم را پحچحده روبه

. يک م کل اسه اکنون برای غرب پویح  روسحه  للاً  رسحديم، اينجا به چیونه که پرس 
اسنه خنارجی اکننون هنای سح ینري  چاا  دروا ع، ممک  اسه اي  مسئله يکی ا  بزرگ

يد که اي  م کل چاندر بنزرگ اسنه اي  موضوع به ما نمی ذکرغرب باشد؛ اما  اين  . گو
همچننح ، درگحنری . کمار هساند يرا ساير خلرات  ،شود  سمه یاحدی بزرگ نمايان می

ینها با جمهوری خل  چح ، ملمئنًا خلری اسنه کنه بايند جندی  نه وای وي؛ه سايبری، به
همح  امر درمورد گسارش  .لحح  محزان خلر و اهمحه یهديد دشوار اسهگرفاه شود؛ اما ی

هنا  نرار دارد نحنز  ايیآمريک کنار عنوان مسئله ديیری کنه در دسناور ای به های هساه سالح
های  کنند گسنارش سنالح حای کسانی کنه اين  اسنادالل را کنه ثابنه می .کند صدا می

محزان خلر و درناحجه محنزان ینالش و  کنند، در یخمح  بخ  اسه را رد می ای ثبات هساه
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بنندی اين   اگرچنه یریحنب و درجه .دارنند م نکل شوند، بسح  آن برابر منابلی که بايد در
یهديدها و ساير یهديدها دشوار اسه؛ اما ا  آن دشواریر اينکه آنها را در ماحاس ملل   رار 

دربناره محنزان و  ی آمريکنارهبرنه یوده مردم، بلکه به اعاااد م  ناحجه اي  اسه که . دهحم
 درک کننند اند و ناوانسناه اند  دايی شده کننده حساسحهاامللی یهديد  بح ات خلر  یناسب

 .در امان هساحمبه الف وجود اجاماع امنحای چادر در حال حاضر و  ما که
 

 الملل بعد از پایان تاریخ سیاست بین

درک ن ينا بهانر . (Fukuyama, 1992)را اعنالم کنرد « پايان یاريخ»فرانسحس فوکوياما 
يحم سوتیفاهم ن اينکه اي  گزاره ادعايی درباره پايان یاريخ و درگحری بنوده، بنه وضنوح  بیو

ادعای او اي  اسنه کنه منا . نادرسه اسه و فوکوياما چنح  اسادالای ملرح نکرده اسه
واسنله  ي هايی هساحم که ادعای اعابار جهانی دارنند و بند شاهد پايان منا عه ايدئواوژی

در . در اي  مورد چحزهای  يادی وجود دارد. درصدد گسارش خود در سراسر جهان هساند
داری همنه را ماینول کنرده و  که ايدئواوژی احبرااحسم، دموکراسی و سنرمايهآن حد نحسه 

بنحنادگرايی . اشناه باشندهحچ مدعی عمومی ديیری مانند فاشحسم ينا کمونحسنم وجنود ند
کننده نباشد، نادرسه اسه؛ امنا اصنلالح ديینری بنه  اگر گمراهاصلالحی که )اسالمی 

دنبنال  کنند و بنه احبرااحسنم غربنی را رد می( بنودن آن وجنود نندارد جاملحه و کناربردی
ای بلندپروا ی گسارش حاحانه خنود را بنه  بحنانه وا ع شکل گااشا  آن اسه؛ اما به کنار

و بنا یرکحنب  را دنبنال کنرده نظم مندنظر غنربجمهوری خل  چح  هم . کل جهان ندارد
اسه؛ اما چح  اي    محزانی ا  ا اصاد احبراای با  واعد ا ادارگرايانه نااي  درامایحکی ر م  ده

موفاحه آن ممکن  اسنه بنه . عنوان اایويی برای ملرفی به ديیران طرح نکرده اسه را به
اایوی عملنی  چح  بسایی داشاه باشد، و برای ديیران به يک های گیوي؛ مخا  عواملی

اعنالم  (نخساح  نخسه و ينر سننیاپور)  يک نسل پح ، ای کوآن يو. یبديل ن ده اسه
رغم موفاحنه  يک جايیزي  وا لی برای غرب اسه؛ اما علی« های آسحايی ار ش»کرد که 

 . خود جلب کرده اسهسوی به  را کمی نیاهسنیاپور، اي  ادعا 
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حاماای برای ينک ايندئواوژی جنايیزي  با اي  حال، حضور داوطلبی یا ه در ر ابه ا
يه . یوجه اسه جااب اصنلالح  ، پویح  چاا ی را برای غرب يا بنه۶۴۹۶در سخنرانی ژانو

 .شنکل دادمایدي  باااوه ضدغربی و همچنح  مردم روسحه جلب نظر  چاا ی را با هدف
ج ، و ای جور۹۱۱۱در اجالس مااه در سال . یاابل با گورباچف ا  اي  نظر جااب اسه

صیبه کنرد، گوربناچف اسناثنائات  ينادی را درنظنر « های غربی ار ش»بوش درمورد 
 در ابادا برای بوش م خ  نبود که چنرا گوربناچف ايناندر ناراحنه اسنه، امنا. گرفه

طور  های دموکراسی و حاوا فردی جهانی اسنه، و ننه بنه با گفا  اينکه ار ش گورباچف
که غربی اسه روسی هم هسه ن ابهنام بنوش ا   ای فرد غربی ن يلنی به اندا ه به منیصر

عو،  شدت رد کرده و در اي  موضلی اسه که پویح  به .داحل اي  ناراحای را برطرف کرد
وي؛ه در  ااب احارام و اغمنا،  برابر اناخاب و ینوع فردی، به در ساهلاحبرااحسم غربی و ی

ها را به نفع  یح  اي  ار شپو. انیحز و منیط دانسه نسبه به گراي  جنسی فردی، را نفرت
روشننیری رد دوران یر و حای  بل ا   جامله سنای، نظم و احارام به آداب اجاماعی  ديمی

ای نکنرد؛  صراحه به افراد خارج ا  روسحه اشناره اگرچه پویح  در بحان اي  مواضع به .کرد
. ايجاد کنند هايی را در اي  اریباط در خارج ا  روسحه های وی ممک  بود واکن  اما حرف

هنا و  ش نسبه بنه اين  ار هساند غرب دنحای خارج ا  که بسحاری ا  رهبران و عموم مردم 
شنان ايجناد کنند کحننه دارنند؛  های جوامع شحوه یهديد يا ییوای که ممک  اسه در ار ش

در یاابننل بننا غننرب « هننای سنننای ار ش»هرچننند یصننور حمايننه گسننارده ا  گوننناگونی 
شود یا با  ای که بح ار با آنچه مخااف اسه یلريف می دئواوژیچنح  اي .غحرممک  نحسه

 .رسد نظر می یري  ر حب برای ايدئواوژی جايیزي  به میاوای مثبه آن، میامل
مبانی بر پايان منا عه  کنم  ضاوت فوکوياما به احامال  ياد، اما همچنان بلحد، فکر می

 اينن   ضنناوت، .پابرجاسننه همچنننانجهان ننموای دارننند،  هايی کننه ادعننای اينندئواوژی
 پرسن ااملل به همراه دارد  يرا پاسخ  رن بحسامی به  پحامدهای عظحمی برای سحاسه بح 

مسنلمًا ممکن  اسنه اخاالفنات مهنم ايندئواوژيکی ينا  .کنند فوش را ا  مدار خارج می
ايدئواوژيکی در جاهای ديیر مانند شکاف اهل سنه و شحله در جهان اسالم وجنود  شبه
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اامللنی،  هنای بح  اما بدون یاسحمات عمح  ايدئواوژيک برای ايجناد درگحری شد؛داشاه با
اينکه آيا یضاد ايناالت ماینده و جمهنوری . آن احامااًل شدت کماری خواهد داشه  آی 

برداری ا  منابع طبحلی در دريای چح  جنوبی يا شنرا آن اسنه ينا  خل  چح  بر سر بهره
و بر سنر ار ش و  مسئله وذ در منلاه يا فرایر ا  اي  دویری مانند نف مسئله مهم بر سر حای

 .کند ايجاد میرو  در شرايط پح های جهانی، یفاویی اساسی  ديدگاه
های آينده فاط حول اخاالفات درمنورد مننابع و سناير  ملنا نحسه که درگحری اي  بدان

. هند بنودهای پح رو ينا بنح  آنهنا و روسنحه و چنح  خوا عوامل مادی، حای در بح   درت
ها نحا های خود را بنرای امنحنه و  دهد، و ای دواه طور که آرنواد وافر  یوضح  می همان

نامند، گنراي   می« اهداف میحلنی»کنند، غاابًا به سمه آنچه که او  اسااالل برآورده می
هنای غحرمنادی  پحیحنری انیحزه هداف میحلی به ملننایا .(Wolfers, 1965)يابند  می

ملننای دموکراسنی، حانوا ب نر و  هنای غحرمنادی بنه غنرب، انیحزهامنرو  بنرای . اسه
که غرب دوسنه  ای ، شحوهاي  شحوه  ندگی .کردن فساد و نه حاف کامل آن اسه میدود

هنا و  بینث بنرای گسنارش اين  ار ش .دهند با آن مجسنم کنند ن نان میدارد خودش را 
اامللنی را افنزاي   ح های ب اي  اسه که آنها همکاریبه خاطر های رفااری یا حدی  روش

به همان اندا ه که اي  امر حدا ل رو درجهه منافع غرب خواهند بود، اما  دهند و ا  اي  می
اينکه وا لا اي  گزاره درسه اسه يا خحنر ا  . به نفع جوامع پايرنده آنها باشند، مهم اسه

سه آنچه مهم اسه اي  ادعاسه که اهداف میحلی در سحا. م  فرایر اسهبیث حوصله 
 .ای مهم هساند طور فزاينده جهانی به

وي؛ه اياالت مایده یا  اي  اسه که غرب و به بدون پاسخيک پرس  بزرگ و همچنان 
که اي  اسه های خود را به  ور به ديیران ییمحل کند، پرس   خواهد ار ش چه اندا ه می

 یهديند رای آنهاب های اجاماعی مافاوت آيا رهبران اي  ک ور ملاادند ک ورهايی با سحسام
بنه . اسنه ۶۴۴۹جنگ علحه رژيم صدام حسح  در عراا در سنال آن ؟ نمونه بار  هساند

 ,Waltz)وااانز « یصنوير دوم»اعاااد م ، جورج دبلحو بوش براسناس آنچنه کنه نظرينه 

اامللی خوانده؛ يلنی اينکه منبع سحاسه خنارجی  های بح  عله و اساس درگحری (1959
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اخلی آن اسه و بنابراي  رژيمی مانند عراا که با  ور و وح نه يک ک ور ماهحه رژيم د
گوننه رفانار خواهند  ااملنل همان حام در سل  بح  طور کند، به بر مردم خود حکومه می

انیحز جنگ، شور و شوا چنح  کارهايی را یضلحف کرده و باعث  نااي  غم. کرد، ا دام کرد
ي  يک ییول دائمی اسنه ينا فانط ينک حفظ نظريه در پس آن شده اسه؛ اما اينکه آيا ا
 .ییول و فرايند مو ای، هنو  م خ  ن ده اسه

کنه ديینر  یوانم به آن پاسخ دهم ن اي  اسه که  مانی که م  نمی پرس یمهم ن  پرس يک 
رابنرت  ۹۱77در سنال . شنود ای مهم یلای ن ود، اخاالفات چیونه حل می عنوان گزينه  ور به

« وابسنایی مااابنل پحچحنده»آوراننه منا نر کردنند کنه ننام آن را و جو ف نای کاابی نو وه کئ
اگرچنه آنهنا )داد  ها در داخل اجاماع امنحای را یوضح  می اي  کااب روابط محان دواه. گااشاند

کنه  امنا درحاای ؛(Keohane and Nye, 1977) (ا  اصلالح اجاماع امنحای اسافاده نکردند
يلننی موجنود در اين  حنو ه اسنه، مسنئله اساسنی یري  ملاانب  اي  کااب يکی ا  برجسناه

به  .خوبی در آن مورد بررسی  رار نیرفاه اسه چیونیی حل اخاالف در يک اجاماع امنحای به
های ا اصنادی کنه حندا ل   نی اسااندارد منا بنا وابسنایی های چانه احامال  ياد برخی ا  مدل

طور کنه کئنوه  و ننای در  ، همنانشنوند کنند، اعمال می ور انه عمل می عنوان داوری غر، به
 ينادی بنا ی  های پرس ماهم شدند؛ اما ( ۹۱۵۴)هنیام یوجه به کارهای مهم آابرت هحرشم  

های م ارک و اساانداردهای هنجناری  چه محزان ک   و جاابحه نسبه به ار ش .مانده اسه
خواهنند بنود  گاارنند  نادر آيا حای ک ورهايی که آنها را بنه اشناراک می وجود خواهد داشه؟

آيا رهبران برای یاويه ادعاهای خود ا   هنیام یلار، منافع، آنها را به همان روش یفسحر کنند؟
گرايی دفاع خواهند کرد و آيا چنح  ادعاهايی در ک ورهايی که در اجاماع امنحای  نرار دارنند  ملی

یصنور  غحر ابنلعحنار  کنه جننگ یمنام حای  مانی ،اندا  خواهد شد؟ آيا ک ورهای درگحر طنح 
درگحنر شند، درگحنر خواهنند شند؟ آينا  6طور که برياانحا و ايسلند در طول جنگ کاد باشد، همان

                                                
های ساحلی  اسه که اخاالف درباره ح  ماهحیحری در آب ۹۱7۴و  ۹۱۴۴های  های دهه جنگاشاره نويسنده به . 6

ملروف شد،  (Cod wars)های کاد ها که به جنگ اي  درگحری. ايسلند منجر به درگحری با نحروی دريايی برياانحا شد
 (.مارجم) ۹۱7۴ن۹۱7۲نگ سوم ج، ۹۱7۶ن۹۱7۹جنگ دوم ، ۹۱۴۱جنگ اول  :گرفه سه جنگ رادربر می
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اامللنی ينا طنرف  های بح  فصل اخاالفات خود به سا مان و ای برای حل طور فزاينده ک ورها به
 .باشحم یر را شاهد های طوالنی بسه شوند؟ شايد در غحاب يک داور نهايی، ب  ثااث ماوسل می

ايم، امنا اایوهنای  سال یجربه در اجامناع امنحانی داشناه ۶۴اگرچه ما پس ا  پايان جنگ سرد، 
 .نوظهور هنو  نام خ  اسه يا حدا ل مورد ملااله  رار نیرفاه اسه

یوانم به آن پاسخ دهنم اين  اسنه کنه آينا جننگ در  مهم ديیری که حای نمی پرس 
افنول آن اگرچنه . ينا خحنر ح ه ا  بح  خواهد رفهبرای همخارج ا  اجاماع امنحای موجود 

کننننده  یوجننه و چ ننمیحر بننوده؛ امننا بننرای طننرح يننک اسننادالل کنناماًل  انع بسنحار  ابننل
يک  ضاوت میااطاننه اين  اسنه کنه اين   .های آينده هنو  در دسارس نحساند بحنی پح 

اط جهنان مثنل حدا ل بديهی اسه که در بسحاری ا  نابه طور اند و  ها ناپديد ن ده جنگ
ذکر اسه که هنم در شنرا  شايان .خاورمحانه، مالحظات امنحای همچنان مهم خواهد بود

وي؛ه خلرنناک  آسحا و هم در جنوب آسحا، مناطای که ییلحلیران و رهبنران غربنی آن را بنه
اند که نسبه به آنچنه کنه  ای را دنبال کرده های امنحای ها، سحاسه ، دواه کنند یوصحف می

در اي  . دنبال داشاه اسه اند، آرام  بح اری به بزرگ در اکثر یاريخ غرب داشاه های  درت
. یوجنه اسنه های نزدينک بنه آن  ابنل ای و دواه های هساه وي؛ه رفاارهای دواه محان به

ای خنود اسنه،  اگرچه جمهوری خل  چح  اکنون درحال گسارش و نوسا ی نحروی هساه
یر  ها برای آينده، آن را بسحار پايح   نی و بهاري  گمانهطر  چ میحری آرام عمل کرده  اما به

انند،  ا  خط سحری که اياالت مایده و اییاد جماهحر شوروی در اي  موضنوع دنبنال کرده
طور که خواساه هر ک ور ديیر  ای، همان دساحابی کره شماای به سالح هساه .دهند  رار می

دسناحابی ژاپن  بنه سنالح باعنث و ننه   وراي  ک یر به رفاارهای یهاجمی در جهان بود، نه
میاانان (. یوانسنه انجنام دهند اگرچه اي  کار را خحلنی سنريع می)ای شده اسه  هساه

جنز اسناثنای  اند؛ امنا بنه درمورد یأثحر بمب هندی و پاکساانی بر رفاار آنها اسادالل کرده
ر داشناند، درپنی رسد اثرات خلرناکی را که بسحاری اناظا نظر نمی ماجراجويی کارگحل، به

اسناثنای جننگ خنونح  بنح   یوجه اسه، بنه در آفرياا آنچه که بسحار جااب .داشاه باشد
ایحوپی و ارياره و درگحری بح  سودان و سودان جنوبی که هر دو ناحجنه یجزينه ک نورهايی 
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 .اسهرخ نداده اامللی  های بح  هساند که  باًل مامرد و ورشکساه بودند، جنگ
آمحز در آفرياا، آسحا و خاورمحانه فرایر ا  یخص  م  و دامنه   ونهاحامال درگحری خ

کنم اي   با اي  حال، آنچه م  اسادالل می. یوانم جلویر بروم اي  فصل اسه و بنابراي  نمی
اندا ها روش  يا یاريك اسه اما بح  ا  آنچه که در غرب انجنام  اسه که اگرچه اي  چ م

هنای  در  مان .های خاص بسایی دارد منلاه و دواه های شود، به ییوالت و اناخاب می
های  کردننند کننه سحاسننه مخالننف گاشنناه، چننپ يننا راسننه سحاسننی در غننرب فکننر می

ای در سناير ناناط  کنننده کننده، بلکه عامل یلحح  یري  عامل یلحح  هاي ان اگرنه مهم دواه
گرچنه ینأثحرات ا. م  ملاادم اي  اشاباهی بوده اسه که همچننان ادامنه دارد. جهان اسه

کم گرفانه  آموخایان سحاسه یلبحای دسه و غاابًا ا سوی دان )بحرونی وا لًا مهم هساند 
یوانند گناه چارهنای امنحانی و نحروهنای حنافظ صنل  را  های بحرونی می و دواه( شود می

مداخله خارجی ا  سود ؛ اما کاماًل روش  نحسه که (۶۴۴۱و  ۶۴۴۵فورینا، )فراهم کنند 
حانی درمنورد اعلنای کمنک خنارجی بنه ظناهر مسنااه اي  . ب  بح ار باشدضرر و آسح

 .صادا اسه خواهانه همخحر
ايم بلکنه ا   ینها ا  آنچه  نباًل دينده گويم دنحای کنونی ما نه به همح  داحل اسه که می
ب ر  رو یهای بح ار در به کنم که پح رفه م  یصدي  می. همه دنحاهای ممک  بهار اسه

هنا و جوامنع مربوطنه بنه ناحجنه  آنها با ینالش دواه. دسارس اسه بلکه درینها ممک   نه
یا آنجا که بنه اين  . یواند در اي   محنه ا دامات بزرگی انجام دهد غرب نمی. خواهند رسحد

 .های ممک  هساحم بهاري  جهانيکی ا  شود، ما دروا ع در  مسئله مربوط می
 

 بجنگد؟آیا ایاالت متحده باید بیشتر : گیری نتیجه

آمريکا برای چنه »: که اکونومحسه ملرح کرده اسه برگردم پرس یخواهم به  در پايان می
اي  آشکارا بخ ی ا  مناظره بسحار بزرگ درباره نا ی اسه که اياالت مایده « جنید؟ می

 .کامنل درگحنرش شنوم طور ینوانم در اينجنا بنه بايد در جهان ايفا کند؛ بیثی کنه من  نمی
و  یر ا جمله حضور نظنامی سننیح  شدن عمح  سانی که خواساار درگحرخالصه، ک طور به
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و حای یمايل به اسافاده ا   ور برای حمايه ا  مایدان دوردسه آمريکنا هسناند،  شديد
های آمريکنايی و مننافع اين   ملاادند که اي  امر برای حفظ نظم جهانی ماناسب با ار ش

ری ا  یهديندهای فنوری و مسنااحم گحری بنرای جلنوگح اي  موضنع .ک ور، ضروری اسه
که دنحا یینه کنانرل  نرار نیحنرد ن و ايناالت ماینده ینهنا   مانی ضروری نحسه؛ بلکه یا

ای  دریمند اسه که باواند در آن افسر پلنحس باشند ن ضنرورت  ک وری اسه که به اندا ه
گحری مسناباات  ن نحنی آمريکنا باعنث شنکل دارد؛  يرا نظنم جهنانی فروپاشنحده و عاب

ینها خسارت  ينادی  هايی در سراسر کره  مح  خواهد شد که نه سلحیایی و احامااًل جنگی
اامللی را مخانل و آسنحب ا اصنادی بنه  کند؛ بلکه یجارت بح  به جملحه میلی وارد می

یر ا  آن  دادن بنه مایندان سنخه پاسخ اي  اسه که اطمحنان. کند اياالت مایده وارد می
را جدی بیحرند که اياالت مایده با هر محزان میدوديه به  اسه که مخاافان اي  احامال
دربناره کنارايی ابزارهنای ا  ينک سنو عالوه بر اي ، نبايند  .هرگونه خلر با  ور پاسخ دهد

 .کم گرفاه شنود ابزارهای ا اصادی و ديپلمایحک دسه ا  سويی ديیر، نظامی اغراا شود و
اابانه اسنادالل . های  ينادی در دسنه دارداياالت مایده عالوه بر ابزارهای نظامی، ابزار

عنوان مثال در اوکراي  يا علحه  بحنی، به پح  اساسی درمورد ازوم اسافاده ا   ور در آينده  ابل
ندادن اي  کار يک  ها، اي  نحسه که پحامد انجام یصرف يک جزيره مورد منا  ه یوسط چحنی

ابزارهای ديپلمایحک و  ا  طري ود مید یفاجله فوری خواهد بود، بلکه سا ش يا حای پاسخ
چننح  . نظم جهانی و پحامد سنیح  در آينده خواهد شد ا  هم گسسا به  ا اصادی، منجر

بنه منا آموخنه کنه  ۹۱۹۴دهه  .صیح  باشدااباه ممک  اسه  یهای وح اناک بحنی پح 
 .ه باشدهمراه داشا یواند پحامد بزرگی به بحنی آينده دشوار اسه و اخاالفات کوچک می پح 

 دریی  ،هساند و در حال حاضر نه روسحه و نه جمهوری خل  چح  کمحاباما هحالرها 
بايد به ياد داشناه باشنحم کنه انرد سااحسنبوری، دواامنرد بنزرگ . آامان نا ی ندارند مانند

ينک اينده بنه  به خاطرکلی یصدي  شده اسه که  طور به»: برياانحايی  رن نو دهم، گفه
 «باشد، جنیحدن علحه يک کابوس ناخوشنايندیر اسنه چهاما هر جنگ رفا  جنون اسه؛

(Seton-Watson, 1935: 168) .ای  سنناباه های پح ننرو ا  درجننه امنحاننی بی  نندرت
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ها در پاسنخ  شود مسحری را که اخحرًا اروپايی به اياالت مایده یوصحه می .برخوردار هساند
جنگ هرچه »اند با گفا  اينکه  ادهارائه د« 6آمريکا بايد برای چه چحزی بجنید؟» پرس به 

کنحم کنه در آن جننگ بسنحاری انندکی  باشد و ما خوشبخاانه در دنحايی  ندگی می یکمار
، مسنائل را بنرای میاانان شفنو پرسن دشواری در پاسنخ بنه . پاسخ دهند «ال م اسه

 .کند؛ اما برای جوامع و شهروندان يک نلمه اسه پحچحده و رهبران ملی را گح  می

  

                                                
1. The Economist, May 3–9, 2014. 
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Note 
1. For a critique of the concept of anarchy and the argument that, 

contrary to conventional 

1. wisdom, it has only recently been stressed, even by Realists, see 

(Donnelly, 2015). 

2. I owe this quotation and its significance to the first chapter of 

B     ’  m    terial War and Politics (1973). 

3. The Economist,May 3–9, 2014. 

4. F       m       m        F k   m ’       O    (    ). 

5. V. P      “R       T   E         I     ” N z v   m    G z    

(January 23, 2012), at  

http://archive.premier.gov.ru/eng/events/news/17831/; also see 

Galeotti and Bowen, 2014, 16–19. 

6. V. P      “A          P          f     R       F          ” 

Russian Presidential Executive Office (March 18, 2014), at 

eng.kremlin.ru/news/6889. 

7. For excellent discussions, see, for example, Mueller (2007) and 

Pinker (2011). 

8. For the classic corrective, Gourevitch (1978). 

9. The point was well put by a former British Minister of Defence: 

“I    k         %              f Am                                

  v            %                             E   p    ” (q         

Payne 2010: 220). 
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 متعینحکمرانی جهانی نا
 بدیع برتران

 
رسند؛ ننوعی منزاحم،  نظر می ااملل به جهانی عنوانی کاماًل جديد در روابط بح  مرانیحک

بننا . گناارد احانرام نمی یرکحنب سنننای و آنچنه عنرف بننودهماندار کننه بنه  حانی کن  و بی
د،  واعند کردن آنها ا  نا  پح نحنی خنو ها يا میروم گرفا  اصل ر ابه بح  دواه ناديده

اندا د و حای با حاکمحه که به هر حنال  گحرد، بر آن سايه می م ارک اي  حو ه را ناديد می
بخ د  اي  امر خحرهای عمومی را اریاا می. بنای نظم وسافااحايی بوده در یضاد اسه سنگ

ملناسنه کنه  دهند؛ اين  بدان یر  رار می دللااندا  جديد و ما و منافع ملی را در يک چ م
طنر   گنجند و بنه ااملنل نمی راحای در  لمرو ملاالنات روابنط بح  ع حکمرانی بهموضو

دادن بخ نی ا   ندرت و  با يیران سحاسی کنه نینران ا دسنهآن دساه ا  دردناکی یوسط 
 .م روعحه خود بودند، پايرفاه شد

اگنر . شنود مثابنه ينک عامنل آ اردهننده ظناهر می به حکمرانی جهنانیشرايط ظهنور
عنوان يك روش مديريه همکاری بح  ک ورها و ساير با يیران باااوه  به حکمرانی جهانی

یوانحم درنظر بیحنريم کنه اين  امنر  یلريف شود، می دواای  محنه ر ابه بح  اامللی در بح 
سننپس . شننکل گرفننه( 6161)بننار و بننه روش بسننحار ابانندايی در کنیننره وينن   نخسنناح 

هنای ناشنی ا  انانالب فرانسنه و  ل جنگداح که فهمحنده بودنند کنه بنه شاهزادگان درحاای
خود هساند، به اين  بناور رسنحده  و یخه  دادن یاج امپرایوری ناپلئونی، در آساانه ا دسه

ا  . (Schroeder, 1994)بر جنگ برای آنها بسحار پرهزيننه اسنه  بودند که ر ابه مبانی
عنوان ينک  بنه سادگی به ديیر اکه ر ابهچر ؛ملموای نبود ر ابهآن پس، جنگ ديیر يک 
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کنسرت جهانی ن ينا حندا ل کنسنرت در . شد اناظار یلای نمی پح  برنده و موردِ  با ی ا 
عمل یبديل شد؛ اما با اي  حال ازومنًا  گونه به يک اباکار بح   دریمندیري  ک ورها ن بدي 

نیراننی عمنومی درمنورد . شنود یرس ناله شنروع خنوبی بنرای ننوآوری میسنوب نمی
حکمراننی : و یخه يک انیحزه منفی در بنح  شناهزادگان و رهبنران بنوددادن یاج  ا دسه

عنوان ينک مسنحر مثبنه بنرای منديريه ينک نظنم  حل اضلراری و نه بنه عنوان يک راه به
 .اامللی جديد ابداع شده بود بح 

ها در اي  ماجراجويی جديند بنه آهسنایی  ندم  ها و حاکمحه به همح  داليل، دواه
عمنل جديند بنا اباکنار هدف آنهنا م نارکه در اين  . حنی کردندن  برداشاه يا حای عاب

نحرنگ برای نجات حاکمحه و میافظه ا  اماحنا ات آن به عنوان حدا ل خلر، اسافاده ا  
کنه  شنودبیث اين  بنود کنه راهنی بنرای همکناری یلرينف  مسئله اصلی مورد. آنها بود

های ایخناذ نینرش  ننهحاکمحه را بندون اينکنه نیراننی درمنورد افنزاي  هزي های آسحب
ای  هنا حکمراننی را بنه شنحوه عمنل، دواه در. پاير را موجب شود، میدود کنند انللاف

ما اي  را . واکن ی و دفاعی ایخاذ کردند که باعث کاه  چ میحر کارآيی نوآوری آنها شد
 .گحريم درنظر می خواهی سهمبه جای يک اشاراک وا لی، يک نوع 

وان داشا  منافع در ينک بنا ی جملنی یلرينف کنرد ینا عن یوان به را می 6سهم خواهی
يه  رار گحرد به خنود  خنودی بننابراي ، نظنم جهنانی بنه: وسحله آن منافع شخصی در اواو
عنوان ابزاری برای اریاای مننافع خنود  شود، بلکه به درنظر گرفاه نمی امر خحرعنوان يک  به
سحم منافع اسه نه حمايه ا  ملنای یا ا  اي  منظر، همکاری به. شود میسوب می( ملی)

ی به همراه داشاه یواند در بسارهای مللوب و مساعد پحرو  ای می چنح  با ی. نظم جهانی
اي  گزينه . همراه خواهد داشه های جديدی را به ؛ اما در يک بیران، احامااًل هزينهباشد

هنان در دنحای وسافاای همچنان يک گزينه ممک ، امنا پرخلنر اسنه ن و ينا حانی در ج
اين  .  بول اسه سخای  ابل شده به شدن وسافااحايی ن اما در دنحای جهانی درحال ناپديد

حاکمحه نناملمئ  و حانی ایصور بنرای میافظنه ا  حاکمحنه بنود؛ امنا در جهنان پسن

                                                
1. Stakeholding 
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طور گسنارده در  یواند به اي  روند می. (Biersteker and Weber, 1996)ملنی شد  بی
 .شودم اهده ای  لاهسل  جهانی و همچنح  در سل  من

 
 چهار ترفند برای حفظ حاکمیت

حای اگر یرکحب يک سنه هابزی با اي  شرايط جديد حکمرانی کاماًل دشوار باشد، ا   مان 
رانان آنها چهار روش برای حفظ حاکمحه سنای در مها و حک کنیره وي  یا به امرو ، دواه

هنا و   دن مسالزم دور (Krasner, 1999)« يافاه نفاا سا مان»اي   .اند با ی یصور کرده
ها، حاکمحه م ارک بر امور يک ک ور، اجماع  ی کلی ا   درت .های مافاویی بود حل  راه

یریحب شکل گرفه که حاکمحه و سحاسه  عنوان آراي ی خاص به هايی به دواای و یبانی بح 
بسه  ا به ب ه ؛ اما دروا ع، کل اي  ی کل(۹ن۶جدول . ک.ر)هم آمحخه   درت سنای را به

 .برخورد و غلبه بر آن و یروي  م ارکه وا لی برای حاکمحه ححایی شد
( يلنی حاکمحه اروپا)ای  اواح  یالش برای حاکمحه منلاهشک  بیها  کنسرت  درت

 .(Schroeder, 1994)شند  اسنه کنه در اين   منان، حکمراننی جهنانی میسنوب می
یصور شد که با اسافاده ا  آن شرکای اصلی « یضمح  جامع»عنوان نوعی  بنابراي  اي  امر به

ا طري  جلسنات مانناوب،  .اروپا سلی در حفظ و میافظه ا  نظم سحاسی سنای داشاند
نظر گسارده و سحاسه فلال مهار یهديندات اصنلی،  ییاحاات م ارک درباره و ايع، یبادل

ا بنحنان ر گنروه هفنه و گنروه ه نه آن دوران چهار و سپس پن  پادشاه پح یام اروپنايی
هايی که  ها و اناالب آنها همچنح  نوعی نحروی پلحس اروپا را برای سرکوب شورش .نهادند

 .در  اره که  ایفاا افااد، ايجاد کردند
وضوح با حاکمحه و سحاسه  ندرت سنا گار بنود؛  ينرا اساسنًا  اي  نوع حاکمحه به

ار بنود، بالفاصنله های مسنا ا  آنجا که هندف آن میافظنه ا   ندرت. کارانه بود میافظه
عنوان راهی برای ییکحم حاکمحه هر ک ور ظاهر شند کنه منیصنرًا ا طرين   ندرت و  به

اناخناب فنردی هرينک ا  شنرکا را  اي  نوع حاکمحنه،. بودیصور  نهادهای سللنای  ابل
عنوان يک  نظر به ملنای ایفاا اي  به .داد میگحری  رار  عنوان ناله شروع هرگونه یصمحم به
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یري  راه برای  اسافاده ا   ور را اصلیاي  سا وکار، . بودم برای هر یصمحم جملی شرط ال 
يه را به  درت. ااملل  رار داد فلااحه در صینه بح  های  هايی که م هوریري   درت عضو
های میرمانه ا  اياالت مایده آمريکا که  بل  رغم درخواسه علی.  اره بودند میدود کرد

به همه اي  داليل، . ندباحه جهان را ناديده گرفاآنها وت پاسخ نداد، به اي  دع ۹۱۱۴ا  سال 
 .گحری ااحیارشی ظاهر شد بر جهه صورت حکمرانی منیصرًا مبانی کنسرت  درت به

اول ا  همنه، اسناس آن . یوانند کنار کنند ای می چنح  مندای فانط در شنرايط بسنحار وين؛ه
بنود کنه ينک  ننوع حکمراننیاين   بننای سننگ« اییاد ماندس». های م ارک  وی بود ار ش

اما در کنل  شده را ساود، حای اگر انیلحس یمايلی به شرکه در آن نداشه؛ ضلحفیم روعحه 
های  دادن منداوم بنه بررسنی دانسه و بنا اواوينه انیلحس حاکمحه ملی را بسحار ار شمند می

در جرينان  دروا نع، .کنرد جداگاننه و خودمخانار، حاشنحه خنود را در اين  باشنیاه مانوا ن می
نظنر عمحن  راه  درمورد ا دام م ارک یواف  داشاند يا اخاالفيا های اصلی، پن  پادشاهی  بیران

در امنان مننافع ملنی حفاظه ا  در هر دو مورد،  ؛کرد های فردی هموار می گحری را برای یصمحم
، انیلنحس، نظر را در محان اي  پن  ک ور ايجاد کرد، روسحه یري  اخاالف شورش يونان مهم. بود

 .که ایري  و پروس سلی در مهنار آن داشناند و فرانسه ا  اناالب يونان حمايه کردند، درحاای
وضوح در هر دو اردوگاه غاانب بنود و حاکمحنه اروپنا صنرفًا میندود بنه مهنار  منافع ملی به

هم  رأينی در موضنوعی بنه نظر و هم دوم، اگر ایفاا. خلرات ناشی ا  يک منا عه ااحیارشی بود
 .خورد، کنسرت شانسی برای ايفای کارکردش نداشه می

اوانح  ننوع حکمرانننی د حانًا بننه اين  داحننل شکسنه خننورد کنه عمنناًل چحنزی بننرای 
های  اول، فاط به يک باشیاه ااحیارشی ما کل ا   درت .گااشا  دربر نداشه اشاراک به

حنری نبودنند، ها مسنااحمًا درگحنر ينک درگ يک ا  اي   درت و ای هحچ: میدود شد ،بسحار
های  شکسه اصلی کنسرت اروپا در جنگ .رسحد نظر می  درت و ناکارآمد به بالفاصله بی

بااکان بود؛  يرا برخی ا  با يیران پح نیام  بلنی اجنا ه شنرکه در جلسنات کنسنرت را 
یوانسنه یصنمحمی  عالوه بر اي ، کنسنرت فانط  منانی می. (Soutou, 2009)نداشاند 

نظر نخبینان،  ینها درصورت نبوِد اخاالف: واه یواف  حاصل شودبیحرد که بح  رهبران د
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هحچ حکمرانی وا لی درحال اجنرا نبنود، د حانًا بنه اين  داحنل کنه . حل ممک  بود يک راه
جای اشاراک، منا در اينجنا بنا ينک منورد  به. دروا ع نظم م ارکی درنظر گرفاه ن ده بود

با اي  حال، اين  ننوع ديپلماسنی . (Badie, 2012)رو بوديم  روبه 6خواهی سهمواض  ا  
پنس ا  جننگ جهنانی اول، در اوکنارنو : هنای بنزرگ  نحنز دوام آورد حای پس ا  ناکامی

دوبناره های ديپلمایحک  اي  یالش( 6391)، و همچنح  مونحخ (6391)، اسارسا (1 63)
پویسندام در  وي؛ه در یهران، ياااا و به )یا آغا  جنگ سرد  مرانیافزاي  يافه و ینها نوع حک

پن  عضو دائمنی شنورای ) P5یوجه اي  اسه که  نکاه  ابل. بود( طول جنگ جهانی دوم
حای پنس ا  ( چح ، فرانسه، روسحه، انیلحس، و اياالت مایده: امنحه سا مان ملل ماید

 .ندبا ايجاد يک باشیاه ااحیارشی جديد اي  روش را گسارش داد 6391سال 
عنوان راهی جديند کنه  به ۹۱۵7طور یدريجی ا  سال  به ها مشترک ابرقدرت حاکمحه

اي  ننوع بسنحار خناص ا  حکمراننی دو ابر ندرت . در اوج آن بود ظاهر شد خواهی سهم
بنح   و در گام اول، آنها کم: جنگ سرد را بر آن داشه یا رويکردهای جديدی را بحا مايند

دوم بننا همزيسننای یوانسنناند بننه ناننايجی پنهننان و یلننويیی دسننه بحابننند و در گننام  می
جديند اهندافی  خواهی سنهمدروا نع . آمحز رسمًا به سلله م ارک و م اع برسند مساامه

میافظنه ا  اين  باشنیاه بنرای  ،حل منا عات اساسی طب  منافع ملنی: مضاعف داشه
، و در در سنل  جهنانی ای های هسناه پحمان منع گسارش سنالح ،حفظ سلله دو شريک

 .های خوبی ا  چنح  رويکردی اسه نمونه کنارل یسلحیات نهايه
هنحچ . اامللن  نداشناه اسنه هرگز چنح  پحچحده و ري ه در ا دامات بح  خواهی سهم

چحز م ارکی بح  اي  دو ماخاصم وجود نداشه، به جز محل م ارک آنها برای حفنظ اين  
 هدف نهايی رسمًا سرنیونی ديیری: حای اي  نکاه آخر نحز چندان واض  نبود. نظم دوگانه

یوانساند با يک  سنوم را وارد بنا ی کننند ینا  بود، در حاای که هر يک به بهاري  شکل می
اییناد جمناهحر شنوروی سوسحااحسنای بنا ک نورهای : یری ايجناد کننند ائاالف مللنوب

سلی کردند همان کار را بنا چنح  انجنام  ۹۱7۱غحرمالهد و اياالت مایده آمريکا پس ا  

                                                
1. stakeholding 



 جهاِن همچنان غربی؟   61

ها را ببحند و به  یواند بسحاری ا  بیران ی کارسا  باشد، میحای اگر اي  روش به سخا .دهند
یری خواهند  کاراننه یر باشد، حاکمحه میافظه ضلحف سهم خواهیهرچه : آنها کمک کند

، مننافع  یر باشند  نویسهم خواهی اما هرچه . کند بود و حای ا  وضلحه موجود دفاع می
 .دگحر ابر درت بح ار مورد احارام  رار می

دهد که پس ا  جنگ جهنانی اول بنا جاملنه  مدل سومی را ارائه می انجمنیا اتحادیه 
ماهحنه خناص آن بايند در سنلوح مخالنف  .ملل با نهايه یرس و ینالش ی نکحل شند

شود،  بودن، جامع میسوب می جای اناخابی اول ا  همه، اییاديه به. یوجه  رار گحرد مورد
دوم، . شدند ند، در ابادا پايرفاه نمیشکسه خورده بود ۹۱۹۱حای اگر کسانی که در سال 

حاکمحنه وضنلحه . جای ادغام وا لی، برابری حاکمحای بح  اعضا فر، شنده اسنه به
، هندف  نرار بنود  با اي  حال. اامللی حفظ کرد بنای نظم بح  عنوان سنگ خاص خود را به

هدف دساحابی و حفظ وضنلحه امنحنه جملنی بنود کنه هنر عضنو : یر باشد بلندپروا انه
با ايجناد سنا مان ملنل مایند بنا  ۹۱۵۴اي  هدف پس ا  . مسئواحه آن را برعهده داشه

حن  »طور که گفاحم، هنیامی که به پنن  عضنو  دریمنند  احاحاط افزاي  يافه؛ اما همان
شندن بنه  درحال یبنديل P5ای،  فزاينده طور به. اعلا شد با اصل کنسرت آمحخاه شد« ویو
P3 (سه ک ور غربی )درصند ا   ۱۹، ۶۴۹۹گحری اسنه؛ در سنال  نبع یصنمحمعنوان م به

 .های شورای امنحه سا مان ملل یوسط يکی ا  اي  ک ورها نوشاه شد  للنامه
عاالنحنه  اسناابالاییاديه اروپايی بنا . اشهای د منلاهيک یوسله اییاديه همچنح  

به جننگ داخلنی دادن  ، اي  کار برای پاياناول. ای ا  يک ديدگاه دوگانه ايجاد شد اییاديه
، بنرای دوم .ای که ا  ابادای عصر وسنافاای درحنال ننابودی اروپنا بنود، ايجناد شند  اره

. سنگ آامان بود، یروي  شند ملنای اسافاده ا   غال های اروپا، که به با سا ی  يرساخه
به منافع ملی هريک ا  ک ورهای درحنال موجب احارام اي  دو داحل کاماًل ماناسب بود و 

بر اساس ننوعی ابهنام بننا نهناده شند،  ينرا مرانی حکنوع  ، اي ، پس ا  آنشد ییأسحس م
پنح  دواانی  بح در مسنحری  امناهدف اي  پروژه غلبنه بنر حاکمحنه دوانه بنود، اگرچه 

کردن هر ننوع همبسنایی جهنانی  کردن، يا حدا ل میدود اي  اییاديه با ممنوع .رفه می
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اين  . کنرد ها بر رار و اسنااندارد می ئمی را بح  دواههای دا  نی ابادا بايد چانه. نهادينه شد
در  ،رسد؛ اما در بهانري  حاانهنظر می  للی امحدوارکننده به مثبه و های فرايند در  محنه

 .شرايط بیرانی و عدم  للحه نام خ  اسه
در . ای ینأثحرات مافناویی داشنه اي  مدل در داخل يا خنارج ا  فراينند ادغنام منلانه

را ااهام بخ حد، مانند دوگانه فرانسوی ن آامانی کنه  6«های مسلط دوگانه»ل داخل، اي  عم
آغا  شد و یوسط وااری ژيسکاردسناح  و  ۹۱۲۹یوسط شارل دوگل و کنراد آدنوئر در سال 

و ژاک شحراک و گرهارد شرودر گسنارش  لهلموت اشمحه، فرانسوا محاران و هلموت کوه
ای و  سلی در یبنادل مننافع بنح  دو  ندرت منلانه وضوح ها به سا ی اي  دوگانه .داده شد

ينک ا   کنه هحچ ، درحاایشناندهحچ شانسنی بنرای سنلله ندابه ینهايی رهبرانی داشه که 
یوجهی، و ای روابنط  طور  ابل به .ر بای ديیر  ادر به با ی با يک کارت ه؛مونحک نبودند

سودآور باشد، انیحزه خود  یوانسه آنچنان بح  دو  درت بزرگ نامالادل بود و مبادالت نمی
خصنوص اوالنند ن مرکنل  طور که در دوگاننه سنارکو ی ن مرکنل و به را ا  دسه داد؛ همان

یر فاط امکان اناخاب ینرک دوگاننه ينا  در اي  حااه ملمواًل شريک ضلحف. م اهده شد
 .یرها را دارد برابر  وی شدن در یسلحم

یاريبًا در همه جای دنحا، ا جملنه  های بار  آن، حکمرانی م ارکای حای با میدوديه
رفه، یالحد شد؛ اياالت مایده آمريکا حای اگنر  در مناطای ا  جهان که اصاًل اناظار نمی

ای نداشه، یواف  یجارت آ اد آمريکنای  طور سنای یمايلی به انجام هر نوع ادغام منلاه به
فريانای جننوبی بنا همنح  مندل در آ .شماای را با شرکای آمريکای شماای خود یبلحغ کرد

، در آمريکنای الینح  بنا بنا ار م نارک جننوب (سنادک)جامله یوسله آفريانای جننوبی 
و در جنوب شر ی آسحا با انجم  ملل آسحای جنوب ( مرکوسور)ک ورهای آمريکا جنوبی 

رهبنری »یوجهی در همه اي  موارد عالئنم م نابه  طور  ابل به. یروي  شد( آن آسه)شر ی 
ای مانند بر يل در مرکوسور يا آفريانای  های منلاه  درت: کنحم  اهده میرا م« ای اییاديه

ظ  در  کردند که باعث ايجناد سنوت جنوبی در سادک برای دساحابی به ه؛مونی فلااحه می
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های  های ماوسط مانند آرژاناح  و حانی احساسنات شنديدیر در محنان  ندرت محان  درت
آن بنا انندونزی،  مانوا ن شند، ماننند آسنهکنه  ندرت  هنیامی. کوچکی مانند اروگوئه شد

 .ای میدود ماند سنیاپور و یايلند، روند ه؛مونحک مهار شد؛ اما بلد ا  آن ادغام منلاه
حکمراننی »ايم کنه بنر  ای گااشناه ما احامنااًل انی نه خنود را روی یننا ض عمنده

باعنث  گاارد؛ هرچنه کنارآيی بح ناری داشناه باشند، یأثحر می خواهی سهمو « ای اییاديه
يه بح ار شرکای اصلی و ايجاد بی اي  محنانجحیری . شود اعامادی در بح  سايري  می یاو

که در اينجا یابلی ا   درت اسه، احامااًل در  لب ملمای اخحر اروپنايی و عامنل اصنلی 
ای اباندا بنرای غلبنه بنر  ، اییاديه منلانهپرخلریر ا  هر چحز .ثبایی ساخااری آن اسه بی

عنوان یالشی جديد  ای به طور فزاينده بهدر ادامه که  ؛ درحاایشد و یروي اده ده؛مونی اریاا 
 .شد در روند ساخه ه؛مونی ظاهر 

چهارمح  ننوع حکمراننی اسنه کنه پنح  ا  اين  آ منوده شنده اسنه سحاسه یبانی 
(Badie, 2012) . رونند دادن ن نان برای وسلی در  رون کهيک کلمه  ديمی اسه  اي 

منردم بنه یوافن   شند؛ يلننی  منانی کنه ظناهر با ارهنا در اسنافاده منورد یجناری اصلی
یبنانی و  بننابراي  .بسناند منیچ نمان خنود را  صنالحديد بنهبساه رسحدند، ضمنی و  می

شود که محان ر ابه و همکاری  رار  نوعی حکمرانی غحررسمی میسوب می انیاری ناديده
هم پحونند  ای کنه آنهنا را بنه ل فزايندهدر يک دنحای جهانی، با یوجه به وابسایی ماااب. دارد
یوانند با يک اسارای؛ی ر ابای ملموای ادامه دهند؛ اما آنها وا لنًا بنه  دهد، ک ورها نمی می

 وسنافاای ر نابای فرهننگ يک یأثحر  يرا هنو  ییه ،یمايل ندارند نحز همکاری صمحمانه
های  دا ل دائمی بح   درتگزينه بلدی مااکره براساس يک اجماع حبنابراي ،  .نددار  رار

در عح  حنال همزمنان در اناظنار ايجناد فرصنه بنرای مزاينا و اماحنا ات که   اسه بزرگ
که ه؛مونی   مانی گااری شد، يلنیپايه در غرب ۹۱7۴اي  رويه در دهه  .يکجانبه هساند

 7 جنی سپس و ۲ جی. بود  وال به آمريکا در چهارچوب وایرگحه و شکسه در ويانام رو
 ايجناد جديند ا اصنادی نظم ايجاد و ار ی برابری مجدد مااکره برای ۹۱7۲ و ۹۱7۴ در

 ا طرين  ينک  يناد یرديند بنا ۶۴۴۱ سال در و روسحه به احاحاط با ۹۱۱۱ سال در. شدند
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G20    که هرگز ا  همنان  گسارش يافه ظهور های درحال به  درتبا وضلحه نام خ
 .(Hajnal, 2007)ظرفحه حکمرانی برخوردار نبودند 

وي؛گننی اصننلی آن . شننکننده اسننهانیاری امننری  و ناديننده 6یبننانییریحننب،  اينن بننه 
 اين  کار روش. اسه کارآمد وا لاً  یصمحمات ایخاذ بدون بودن، ضمنی و بودن غحررسمی

برد؛ ا  آنجا که فاط هدف  در بح  اعضا را ا  بح  نمی  های سواری مجانی رای؛یاسا شحوه،
 ،شود ینها مانع یرفندهای پنهانی شرکا نمی بماند و جلویر نرود، نه آن اسه که در ابه پرییاه

ي  کنند ینا و انی  با يیران را وادار می یبانیبه همح  داحل اسه که . کند می نحز آنها را ی و
اياالت مایده آمريکا هنینام حملنه بنه )يکی ا  آنها منیرف شده، چ مهاي ان را ببندند 

؛ اما در عح  (اض حاوا ب ر، روسحه در چچ  و غحره، چح  هنیام ن۶۴۴۹عراا در سال 
طور کننه در  هننايی را ايجناد کننند کننه حننل آن دشنوار اسننه؛ همننان یواننند بیران حنال می

 . را نحز ا  بح  برد گروه ه ه های اوکراي  رخ داد و حای درگحری
ای کارآمد بنرای حکمراننی  دروا ع وسحله یبانیکنسرت، حاکمحه م ارک، اییاديه و 

بنح  جهنان وسنافاای و جهنان  9«هنابزی یواف  و یرفنند»عنوان نوعی  کنند و به م نمیفراه
طور که در حال حاضر در عرصنه  ابزارهای اناااای همان .حاکمحه جهانی ظاهر شدنداپس

هنای ابزار اامللی ملاصر ما وجود دارد، حای اگر پحامد ناخوشايندی ايجاد نکنند غااباً  بح 
به ینا ضنات  به احامال  ياد منجر گااری به اشاراک خواهی سهم یرجح . ای هساند بحهوده

 شود؛ پس در اي  حااه، چه موارد جان ح  احاماای وجود دارد؟ شديدی می
 

 رود وقتی توهم از بین می

گنااری، وابسنایی  ی؛ يلننی شنمول و درونخواه سهمکردن  ثبات چهار روند اصلی ملاصر بی
 بنرای سننج  اامللنی محنانیحنی نا  با يیران جديد بح مااابل، سنیحنی خحرهای م ارک، و 

  .کنند های ديیری ا  حکمرانی را اااا می آنها نحا  به یلريف روش. برای حاکمحه هساند
                                                

1. Connivance 
2. Free-rider strategies 
3. Hobbesian transaction 
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ااملل م ناهده ن نده  ای اسه که  باًل در عرصه بح  گااری پديده شمول و درون
سنان درنظنر گرفانه ااملنل يک بار همه جوامع سحاسنی در روابنط بح  برای اواح . بود

اروپا،  اره کهن  و  ملنای هاسه در ذه  به ااملل  رن که روابط بح  اند؛ درحاای شده
جزاير انیلحس اسه؛ اروپا در یالش اسه یا جهانی را ک ف کند که در آن ديیر ینها 

عالوه بر اي ،  درت ديیر ملنای يکسانی ندارد؛ ک ورهای کوچک و ضلحف . نباشد
دهند، اغلنب  نادر بنه ییمحنل  وضوح ن ان می ع در خاورمحانه بهطور که و اي همان

بنه  .های بزرگ کالسحک هسناند اامللی  درت رويدادها و یلديل و اصالح برنامه بح 
ملنای افنزاي  یلنداد شنرکا بنه هنر انندا ه اسنه،  همح  داليل، حکمرانی خوب به

حاکمحنه . سنهنحنا  ا های اصلی که برشنمرديم مغناير بنا اين  پح  که مدل درحاای
محل   که اییاديه وضوح با شمول سا گار نحسه؛ درحاای به یبانی، کنسرت و 6م ارک

مااومننه ک ننورهای کوچننک در  .یري  ک ننورها را دارد بننه حاشننحه بننردن ضننلحف
 ;Ingrebritsen, 2006) ای ملمنول اسنه طور فزايننده ای بنه های منلانه ییاديها

Mathisen, 1971) . خاص، بدون م ارکه  طور امللی بها حل منا عات جديد بح
 .(Kaldor, 1999)با يیران میلی دشوار اسه 

سخای با ر ابه سنا گار اسنه  رسد شمول به نظر می نکاه مورد بیث اي  اسه که به
عنوان راهنی بنرای حفنظ  د حاًا بنه خواهی سهمکه  ، درحاای(حای صريیًا ناسا گار اسه)

لد ذهننی مهنم اسنه؛ عالوه بر ا. شد ر ابه و حاکمحه یصور می ي ، شمول دارای يک ب 
دسنه  اند به جديد بدون ابهام احساس کننند کنه پايرفانه شنده انکه با يیر اي  امر  مانی

ا  « بنا يیران کوچنک»بنابراي  حکمرانی  مانی عملنی خواهند شند کنه یصنور . آيد می
بننا  همبسننایی در اينجننا ابلنناد مهمننی در یاابننل. مو لحننه خننود را کنناماًل اصننالح کننند

 .دارد خواهی مسه
 

                                                
1. condominium 
2. association 
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 چهار ترفند برای حفظ حاکمیت. 1ـ1جدول 
 نتایج ها نمونه شرایط ها ویژگی انواع

 کنسرت
یضمح  فراگحر 

 ااحیارشی

اجماع بر سر 
های م ارک  ار ش

 ای جلسات دوره
 کاری میافظه کنسرت اروپا

ت یحاکم
 مشترک

دو ابر درت 
 ه؛مونحک

اناظارات برای حل 
منا عه اناظارات 

ای میافظه و بر
با یواحد يک نظم 

 اامللی دوگانه بح 

 جنگ سرد
کاه  ین  )دیانه 

مابح  ک ورها با انلااد 
يک ملاهده يا 

 ( دايی سا وکارهای ین 

 وضع موجود

 اتحادیه
فراگحری برابری 

 حاکمحه
 یبادل منافع
 ای رهبری منلاه

 جامله ملل
 سا مان ملل

 اییاديه اروپايی

ایئالف 
 حاکمحه
 يدرهبران جد

 تبانی

همکاری یرکحبی 
های  اییاديه

غحررسمی و ر ابه 
 ااحیارشی

 یصمحمی بی
اماحا ات وي؛ه برای 

 اعضای باشیاه

 1 جی
 2  جی

 یی پی ان

 وضع موجود
 يا

شکنندگی 
 فزاينده

 
شدن اسه که همچنان مبهم  شده جهانی های شناخاه يکی ا  وي؛گی وابستگی متقابل

های سحاسی ااهام گرفاه شده؛  يرا بحن  د حن   ااًل ا  رويهاي  ابهام احام. با ی مانده اسه
بديهی اسه . ینها با حاکمحه بلکه با  درت خودش نحز در یضاد اسه وابسایی مااابل نه

های  ینهايی بنرای یلحنح  سحاسنه ملی ديینر بنهو م ورت  نی  چانه نه ینها شودکه فر، 
نحنز  و نهنايی هر نوع  درت غنايیاسه که  وا لحه بحانیر اي بلکه عمومی کافی نحسه؛ 

دنبال اي  پارادايم جديد، دروا ع بايد درنظر گرفه که در يک دنحای  به. کارسا  نحسهديیر 
جهانی، ضلحف همح ه به  وی وابساه اسه، و بلد ا  اين   نوی نحنز بنه ضنلحف وابسناه 

نند ينا خور ای يا شکسنه می فزاينده طور های ه؛مونحک به اسه؛ به یلبحری خاص، پروژه
عنوان  طور که ديديم، حکمراننی همچننان بنه با وجود اي ، همان. افاند حدا ل به خلر می
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گحنرد، بنه همنح  داحنل  اسنافاده  نرار می ه؛منون منورد، برای ابزاری ناکارآمد اما آخري 
 . عاالنحا  را یباه و فاسد کرده اسه

محه را ا  بنا يیر عنوان يک اصل جديد، وابسایی مااابل هدف حاک عالوه بر اي ، به
اندا  کالسحک حکمراننی، یمرکنز اصنلی اين  اسنه کنه  در چ م. دهد به مسئله یغححر می

ا  .  نی بح  با يیران؛ يلنی با یلاب  منلای منافع ملی، یوافن  حاصنل شنود ا طري  چانه
اندا  ایکای مااابل، اي  نوع همسا ی و یلبح ، امکان دساحابی مللوب به منافع  يک چ م

 .گحنرد را که ناشی ا  ماهحه خحر و خوبی م ارک همه با يیران اسه، درنظر نمی م ارک
بنر ديینران  6بومرنیی اثربه عال ه يکی ا  با يیران احامااًل  آسحبا  همح  منظر، هرگونه 

یري  شنرکا  گااشا  ضنلحف گرايی يا کنار ها، يکجانبه دارد؛ به همح  داحل، ر ابه، ییريم
طور که پرونده اوکنراي  ن نان داد، ییان   همان .کند ايجاد میدرنهايه يک ضرر جملی 

طور که بیران ا اصادی اروپا ن ان داد  ها در يک دنحای جهانی دشوار اسه و همان ییريم
ثحر  رار داد، شکسنه ينا سناوط شنديد يکنی ا  یأ ای را ییه وي؛ه ک ورهای مديارانه و به

 .اندا د  يیر را به خلر مییري  با کننده، همه حای  وی با يیران م ارکه
اامللنی  کنار بح  در دسناور اتیري  موضنوع رسد خحرهای عمنومی، عمنده نظر می به
 ؛کنرد دار می را ملننی دواای ساب  خحرهای ملی ر ابه بح  ِی مفهوم اصلی و مرکز. هساند

وضنوح  کند که بنه که مفهوم جديد خحرهای عمومی، یرکحب جديدی را ملرفی می درحاای
طور که اکنون م خ   همان .اامللی کنونی درک ن ده و همچنان مبهم اسه بح  در نظام

 ,Martelli)ای ا  ر ابنه اسناثناناپاير هسناند  شده اسه، خحرهای عمومی با هر درجنه

مثابه يک عمل جديد و حای عجحب  ، اساثناناپايری شرکا بهیااملل در سل  بح . (2011
های ملنی، اين   در دواه. ک د ای را به چاا  میرسد که با ی سن نظر می و غحرملمول به

                                                
1. boomerang effect 

یأثحر . گردد کننده برمی سوی پریاب ای اسه که پس ا  پرت شدن به محدهملنای چوب خ به  Boomerangواژه
 بانی ديینر، ینأثحری کنه بنه  یوان یغححر گراي ی در جهه عکس آنچه که منظور فاعل بوده و يا به بومرنیی را می

در سايه  نیاه کنحد به ماااه اثر با گ ای ا  مرضحه سحروس نجف آبادی) .گردد، بحان کرد جانب خود فاعل برمی
 (aspx-Effect__a-Boomerang-http://pajoohe.ir.40031پ؛وهه به آدرس 
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عنوان ينک مرجنع خنارجی عمنل  ملنای اسافاده ا  نحروی اجباری دواای اسه کنه بنه به
یصنور  سخای  ابنل ای به در دنحای جهانی چنح  محانجحیری .(Hardin, 1995)کند  می

های  ارای؛یگرايی که باوانند شنامل اسن اسه، میر ا طري  ار يابی مجدد عمح  چندجانبه
 .سواری مجانی و اجرای  وانح  م ارک باشد

ينک . کننند می همچننح  غننی احامااًل بنا ی را پحچحنده و المللی جدید بازیگران بین
اامللنی اباندا  حکمراننی بح . شود جهانی ديیر فاط به با يیران دواای میدود نمی دنحاِی 

. ر واضن  منسنوخ شنده اسنهطو شد که اکننون بنه مییصور  دواای عنوان فرايندی بح  به
اامللننی هسنناند کننه آنهننا را بننه بننا يیران اصننلی  بننا يیران غحردوااننی دارای ظرفحننه بح 

نحه کسانی که اي  کلمه را در دهه هفااد اخاراع  روش  اسه .کند ناپاير یبديل می اجاناب
گرفا  فلاالن ا اصادی خصوصی برای غلبنه بنر اوانح  عالئنم  کردند، بر ضرورت درنظر

یری بنه  اکنون، اي  مسئله ابلناد جديند و پحچحنده .رشد بوده اسه ان ا اصادی درحالبیر
یر ا جملنه  با يیران غحردواانی بنا ينک  محننه عملحنایی بسنحار گسنارده: خود گرفاه اسه

نظامحنان بنا  سناالران، شنبه ها، مناهب، و همچننح  جنگ های غحردواای، رسنانه سا مان
 .ها فرایر ا  سحاسه اریباط دارند نده در انیصار دواهبسحاری ا  ديیر با يیران یرديدکن

اول ا  همه، اي  امر آغا  : شود گانه می به يک چاا  سه فوران اي  با يیران جديد منجر
ها با یوجه به یلداد میدود آنها و  مااکره بح  دواه. کند کار حکمرانی را بسحار دشواریر می به

یري  ک نورهای ملاصنر  هساند حای در محان منیرف مالهدبه آن  وانحنی که آنها ملمواًل 
محلحارد با يیر ی کحل شده،  7که ا  شده  در دنحای جهانی. رسد نظر می امری کاماًل آسان به

آورد  حای یصور اي  با ی دشوار اسه؛  يرا با يیران بدون حاکمحه را بنه حرکنه درمنی
(Rosenau, 1990). انیحز و حای  نیی سخه، منا عهثانحًا، ر ابه بح  منافع ملی اغلب ج

که ر ابه بح   درحاای ؛کند  دن به جنگ اسه؛ اما ا  همان یرکحب پحروی می دام نوعی  به
سنخای بنرای يکنديیر  کند که بنه می ی با ماهحای مافاوت ايجادبا يیران غحردواای منافل

با هم یرکحب  یوان عاالنحه دينی، ا اصادی، فلسفی و نظامی را چیونه می. باشنددار  ملنی
در  خواهی مشود؛ سنه یري  جنبه به نیوه حکمرانی مربوط می کرد؟ اما، ا  ديدگاه ما، مهم
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 .ملنی اسه محان با يیرانی که به يک عاالنحه پايبند نحساند، بی
برای آنها مبهم  خواهی مکن یران غحردواای نیران عاالنحه دواای نحساند؛ بنابراي  سه

یوان م اهده کرد که چیوننه بنا يیران مناهبی ينا  احای میر برعکس، به. و عجحب اسه
ک نحدن یلنامالت  چناا   دن حاکمحنه و بنه های غحردواای به دور ا اصادی يا سا مان

اي  مسئله بديهی اسه کنه در فرآينندهای حنل منا عنه  .دواای یمايل دارند کالسحک بح 
هنای جديند را نادينده  یها ابلاد اساسنی درگحر جايی که یلامالت کالسحک در محان دواه

دواای در محان  کنند که کاماًل ناکارآمد و ناکافی هساند، یلامالت بح  گحرند و ثابه می می
های اروپنا هنینام مواجهنه بنا  های بزرگ روشی بسحار راي  بود که کنسنرت  ندرت دواه
 کنرد، پنس ا  آن، ناناي  ضنلحف ينا ها در  اره که  ا  آنهنا اسنافاده می ها و شورش جنگ

مسنئله  بنه شنکل خحلنی کنماثنر اسنه؛ صنل   کناماًل بی اکنونو دسه آورد  ماوسلی به
 .اسهسا گار  خواهی مبا مدل سه به شکل ناچحزیاسه و  بح  با يیران یلامالت

هنای  چه موارد جان حنی احاماای وجنود دارد؟ مندل جديند بنر ار ش در اي  شرايط
یوانند مسنئواحه آنهنا را بنه عهنده  جديد و نهادهای جديدی دالاه خواهد داشه که می

ینوان  داشه، می خواهانه مگرايانه و سه اگر دنحای وسافاای رويکردی کاماًل اجماع. بیحرند
اين  مفهنوم یوسنط ائنون . یر اسنه بودن به همبسایی بسحار نزديک فر، کرد که جهانی

راسناای  درعنوان اواح  رئحس جامله ملل منصوب شد،  بورژوا، سحاسامدار فرانسوی که به
عنوان  همبسنایی در اينجنا بنه. (Bourgeois, 1907) م ی دورکحم شرح داده شند خط

به ملنی یاسنحم  سهم خواهیطور که  شود؛ همان ظاهر میسهم خواهی ناله ماابل اصل 
. گرفا  کل و میافظه ا  پايداری و ماندگاری آن اسه منافع اسه، همبسایی نحز درنظر

شود که برای هريک ا   نحا  کارکردی میسوب می ری يک پح سپس اي  پايداری و ماندگا
خاطر همنه ک نورهای  عنوان مثال، بیران ا اصنادی يوننان بايند بنه شرکا ححایی اسه؛ به
رسحدگی به اي  بینران ننوعی کمنک خنارجی نحسنه؛ بلکنه ينک . اروپايی برطرف شود

 .سحاسه جملی درجهه میافظه ا  خود اروپاسه
چنننح  ییننول و ا عنوان حمايننه نهننادی  گرايی بننه چندجانبننها  اينن  منظننر، افننزاي  
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مسنئواحه حاکمحه بايند اجهنانی پسنمسنئواح  کنه  درحاای. رسند نظر می ای به دگرگونی
 يندگرايی بنا  و اجامناعی با چندجانبه، یاسحم را به عهده بیحرند غحر ابل عمومی خحرهای

حاکمحه احامنااًل در اپسن ينک جهنان سوی اي  یغححر به.  ودب نحز شامل با يیران جديد
های آن کمار ا  حاکمحه ناکارآمد خواهند بنود،  درا مدت پايرفاه خواهد شد؛  يرا هزينه

هوانننوردی اامللننی  بح  سننا مانهای فنننی مانننند  طور کننه  ننباًل در برخننی ا   محنننه همننان
های يک سا مان ححنایی غحرفلنال  شناخاه شده اسه؛ هرچه هزينهبه رسمحه  6غحرنظامی

شده  بحنی وي؛ه اگر هرج و مرج پح  ها، به حاکمحهحاوا ر باشد، روند یرک برخی ا  بح ا
 .درک باشد، شديدیر اسه مدت  ابل در کویاه

کند که پارامارهنای  می ايجادپارادايم جديدی را   و انسجام بديهی اسه که همبسایی
 ناديده گرفاه شنودبه کلی یصور اينکه حاکمحه . کند ااملل را دگرگون می اصلی روابط بح 

ابنزار چننح  یینوای شنامل . دهد شکل می گرايانه خواهد بود؛ اما کاماًل یغححر کاماًل آرمان
سنا ش ». گااری و چینونیی یصنور م نارک خواهند بنود اشاراک با نیری در ملنای به

ديیر در ا اصاد يا در حنل منا عنات کارسنا  نحسنه؛ در سنل  جهنانی و « خواهان سهم
ای، ما در حنال حاضنر اثنرات اساسنی مااومنه آن را م ناهده  منلاههمچنح  در سل  

برد؛ امنا  ها احامااًل مااومه آن را ا  بح  می رشد آن برای دواه به های رو هزينه. کنحم می
 .در یوضح  چرايی آشفایی فللی نحز نا  دارد

  

                                                
1. International Civil Aviation Organization 
2. Solidarity 
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 گرایی و حاکمیت جهانی منطقه
یو تلو  مار

 
 گرایی و نولیبرالیسم چالشی برای نوواقع عنوان گرایی به مطالعات منطقه

ای بسنحار گسنارده، شنواهدی درمنورد  رشاه اامللی و محان چندي  دهه اسه که يک ادبحات بح 
پناير و  عنوان ينک وي؛گنی سناخااری، انللاف ای بنح  ک نورهای همسنايه بنه همکاری منلاه

لدی برای حاکمحه جهانی ارائه می چند انه یجربنی اسنه ينا سنهم آيا اي  فاط ينک ياف. دهد ب 
رسد دو مکاب اصلی روابط  نظر می ااملل اسه؟ به اساسی در دان  و نوآوری نظريه روابط بح 

 .اند کار جديد ییاحاایی به چاا  ک حده شده اي  دساوریوسط ااملل  بح 
ی کنه عنوان با يیران مناط  را به (Waltz, 1979)گرايی ساخااری  ا  يک طرف، وا ع

کم  طور چ میحری دسه بهدارند ای و حاکمحه جهانی  ا  منا عات منلاه هانپح یحر نا 
دواای یا آنجا که به سحاسه  ها و روابط بح  گرايی کالسحک، فاط دواه طب  وا ع. گحرد می
پنارادايم آنارشنی سناخااری و دائمنی امکنان  .شنود، اهمحنه دارنند ااملل مربوط می بح 

ای و همکاری ا اصادی  یحری ا  منا عات منلاهکردن ملمای امنحای ا طري  پح  میدود
 .داند بح  ک ورهای همسايه را کاماًل منافی می

ای با ی  عنوان يک مرجع مهم برای شروع ملاالات منلاه گرايی به با اي  حال، نووا ع
یردينندی نحسننه کننه نظريننه کنننه واااننز درمننورد نظننام جهننانی، ورودِی  .مانننده اسننه

 ن حسنناس بننح  عوامننل داخلننی و عوامننل سحسننامی در انیحزی بننرای درک یننوا شننیفه
های  عالوه، بنه النف گحلپنح  و نظرينه چرخنه بنه. کنند ای ايجاد می های منلاه همکاری

اي  شاگرد برجساه واااز، داحل  .پاير اسه ای امکان بندی همکاری منلاه ه؛مونحک، دوره
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حجنه ا  یغححنر نظنام، عنوان ينک نا ای را بنه های منلانه بندی و چیونیی یکامل ژرف گروه
ای را فانط ا طرين  عوامنل سحسنامی  ا  طرف ديینر، همکناری منلانه. دهد یوضح  می

ای  های منلاه بندی عنوان مثال، در دوره نظام دو لبی جهان، گروه به یوان یوضح  داد؛ نمی
 ،کنه ملاالنات اییادينه اروپنايی شد، درحاای يک ابزار جنگ سرد یلای می عنوان به فاط

يه جوامع اواحه اروپا بنا اییناد فراآیالناحنک و بنا سنا مان پحمنان آیالناحنک شناساي ی هو
گرايی بنح  سنا مان پحمنان آسنحای جننوب  عالوه، ملاالات منلاه به. پايرد شماای را نمی

سرانجام، طب  گفاه شاگرد برجساه دوم واااز،  .اند آن یفاوت  ائل شده و آسه( سحاو)شر ی 
ناپناير پاينان نظنام  ناحجه اجانابای  های منلاه بندی يافا  گروهپايان ، (۹۱۱۴)مرشايمر 

آمندن بنا چناا  درک  وضوح  ادر به کنار ها به سا ی اي  ساده .دودو لبی و جنگ سرد ب
ای که در طول جنگ سرد ماننند جاملنه اروپنا و  مااومه و اسامرار پايدار نهادهای منلاه

عکنس آنچنه را کنه  فنوا، ای بندی منلانه سناههنر دو د. اند، نحسناند وجود آمده آن به آسه
اند؛ پح رفه چ میحر هنم در یلمحن   بحنی کرده بودند، ديده گراها پح  گراها و نووا ع وا ع

يه آنها  .نهادسا ی و هم در گسارش عضو
های  درت ه؛مونحک نحز ممک  اسه  يربنای ییاحاات  نظريه گحلپح  درمورد چرخه

فضنای  ۹۱7۹ريکا و پايان نظنام پنوای برینون وود  در ای باشد؛ کاه  ه؛مونی آم منلاه
طرح ورننر در )های پوای جديد مانند پروژه پوای اییاديه اروپايی  بندی بح اری برای گروه

يافاه  عالوه بر اي ، اازامات امنحای یغححر. فراهم کرد( ۹۱۱۶و پحمان ماساريخه در  ۹۱7۹
هنای اییناد ا   انیحزه ۹۱۱۹در سال پس ا  فروپاشی اییاد جماهحر شوروی سوسحااحسای 

وي؛ه در اروپا و آسحای جنوب شر ی کاه  داد،  را با اياالت مایده، به« شريک جزت»نوع 
بنا اين  حنال، بنرخالف . پناير شند ای برای امنحه امکان های منلاه و گسارش همکاری

ظامی ملاب  با گرايی جديد ازومًا ا  اازامات امنحای، ا اصادی و ن بحنی گحلپح ، منلاه پح 
 .گحرد ااهام نمی همانند جنگ سرد ماابل بلوک کار بلوک در دساور

ها و  بنندی اي  يک وا لحه اسه که در اياالت مایده آمريکا ییاحاات درمنورد گروه
در ناححنه شنر ی . هاِی نظرِی جايیزي  انجام شده اسنه ای یوسط جريان نهادهای منلاه
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انجام شد « اامللی مناط  بح »درمورد « مااابل پحچحدهوابسایی »ییاحاات مربوط به نظريه 
(Nye, 1968)که ناححه غربی ک ور بر کارکردگرايی مامرکز بود  ؛ درحاای(Haas, 1958 

and 1965) .ای و پاانسنحل ضنمنی  های منلاه بندی هر دو جريان یوجه را به سمه گروه
اواح  کسانی بودند کنه ( 6315)عالوه، دويچ و همکاران   به. کنند سحاسی آنها جلب می

که با جلنوگحری ا   عنوان جواملی را به«ای جوامع امنحای منلاه»یکامل احاماای به سمه 
يه م ارک، ملمای امنحانی داخلنی را  به درگحری، ايجاد اعاماد نفس و ايجاد احساس هو

 .بحنی کردند ، پح دنده میطر  چ میحری کاه   یر به یر و ژرف ی سادهشکل به
ای  بنندی منلانه گروه ممکن  اسنهکننند کنه  سای، کارکردگراينان اسنادالل میدر به
ائاالفننی ا  منننافع فراملننی و  شننکل یننأثحر منننافع ا اصننادی ا  پننايح  بننه بنناال و بننه ییننه

به سنمه همیراينی بح نار یاثحرات باعث گسارش سرريز  «های منافع باافلل همبسایی»
عوامنل داخلنی، ا جملنه عوامنل داخلنی های ا اصادی و  یمرکز بر میرک. ای شود منلاه

 .شود یلای می« گرايانه یالحل»به  بان واااز ( يلنی جوامع ملی)واحدهای سحسام 
گرايی یبحح  منیصر و میدودی برای يک پديده دا  طرف ديیر، ديری نپايحد که کارکر

لدی و مانوع مانند منلاه چند نظرينه  یري  ینري  و یکناملی  للی. رسحد نظر می گرايی به ب 
که رويکرد مریبط با کارکردگرايی ( ۹۱۲۹) 6ای یوسط مدل بالسا همیرايی ا اصادی منلاه

نامه یجنارت آ اد  گرايی، ا  یواف  پی در منلاه در چندي  مرحله پی. ارائه شده اسه اسه،
(FTA)  گرفاه یا وحدت سحاسی، ا طري  ايجاد با ار و اییاديه پوای مورد یجزيه و ییلحل
ای  که ییاحاات فللی عمدیًا بر روی ینوع مسحرهای همیرايی منلاه گحرد؛ درحاای  رار می

 .های اروپامیور اسه و کاه  اهمحه مدل
هنر دو . بح  احبرااحسم ا اصادی و کارکردگرايی يک پحوند فرهنیی و منلای وجود دارد

  اسه که گرايی یلبحای اي م کل منلاه .به نحروی میرک عاالنحه ا اصادی اعاماد دارند
داحل اصنل احبنرال  ای ننه بنه یدري  آشکار شد امواج درحنال گسنارش یریحبنات منلانه به

و با یوجه به یجارت مورد حمايه اي  مندل )« یجارت آ اد برای همه»ا اصادی کالسحك 

                                                
1. B      ’  m     
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بینث درمنورد . رود  ا به پح  می بلکه یوسط ساير عوامل، هر دو برونزا و درون( هنجاری
ای باعث شد که باگوایی، چهره برجساه احبرااحسم  ی ا اصادی منلاهعوامل مخالف همکار

گرايی ا اصادی در  کننده بود که عواملی غحر ا  عال ا اصادی، اذعان کند که بسحار ناراحه
بنابراي ، مورد دوم،  .(Bhagwati, 1991)سا ی یجارت بسحار فلال بودند  یأسحس منلاه

، در شنرف (نامنه عمنومی یلرفنه و یجنارت اهمواف ۶۵مناده )ا  نا  مکمل  بلی خنود 
 .سا ی احبرال بود یری ا جمله در جنبه کلحدی جهانی شدن به گراي  مبهم یبديل
 

 گرایی جدید پارادایم منطقه

بنا با گردانندن ابلناد و  ۹۱۱۴گرايی در اواسنط دهنه  يک ناله علف در ملاالات منلانه
 شکل گرفهملاالات اي  حو ه  ای به های منلاه بندی گروه یاريخی، فرهنیی و سر محنِی 

(Fawcett and Hurrell, 1995; Mansfield and Milner, 1995; Hettne et 

al., 2001; Hettne, 2008; Telò, 2007, 2014) .ای بنا  بندی منلانه یلريف گروه
يک م ارکه  ،ای يک گروه منلاه»: گرايی به شرح  ير اسه یوجه به پارادايم جديد منلاه

لدی ا  ک ورها و جوامع همسايه و وابساه به يکديیر ا جملنه رژيم ديه چندو اییا هنای  ب 
شنوند و   ا هدايه می  ا و برون که یوسط عوامل دروناسه های فراملی  دواای و شبکه بح 

 .«کنند بر ملمای امنحه داخلی غلبه می ،آمحز با یلهد به ايجاد یغححرات صل 
م نه های جامله مدنی اي  اسه که ادغا اامللی و شبکه های بح  منظور ما ا  یرکحب رژيم

های ا اصادی  در سل  مردم، ائاالفبلکه ( نظريه شبکه) ینها در سل  ديپلماسی بح  دواای
اننه  ای ِه   ا و بنرون بنندی عوامنل درون با یمرکنز بنر طباه. های مدنی اهمحه دارد و گروه

طور  کنه اگنر بنه کنحم یأکحد منی ، ماای سا  همکاری منلاه عنوان عوامل  محنه به( ۶۴۴۱)
که با افول اياالت )ه؛مونی ماايسه شود، در شرايط پساه؛مونحک پح  ا  دوران با همزمان 
، عوامل (عنوان يک رهبر نظامی شود، نه به عنوان يک  درت ه؛مونحک م خ  می مایده به

 یناها  ن . یر هساند یر و مهم مریبطیلهدات امنحای ا  باال به پايح  نسبه به ا  پايح  به باال 
ااملل، اي  کاماًل با رويکرد رابرت کئوه  در ايجاد رژيم چندجانبه در يک  نظريه روابط بح 
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ا جمله عوامل خنارجی  .(Keohane, 1984, 2004)جهان پساه؛مونحک ملاباه دارد 
داری، یوان به یالحد، ااینوبر ای نا  دارند می های منلاه همکاری« یسريع»جديد که در 

طور که اییاديه  گرايی وسحع همان سا  منلاه ای  محنه منلاه های بح  اثرات دومحنو و سحاسه
ای جنوب آسحا،  های منلاه آن، اییاديه همکاری مرکوسور، آسه هايی چون اییاديه اروپايی با

، اییادينه آفريانا و غحنره انجنام داده ينا  ، سنادک6جامله ا اصادی ک ورهای غرب آفرياا
ای اياالت مایده هنیام حمايه ا   منلاه های بح  دهد، اشاره کرد؛ اما برعکس، سحاسه می

ماابنل مرکوسنور؛ همکناری ا اصنادی آسنحا ن  در 9 رارداد یجارت آ اد آمريکنای شنماای
مثابنه عامنل یضنلحف  آن، و غحره بنه برابر آسه در 1و م ارکه یرانس ن پاسحفحک 9ا حانوسحه

 .(Telò, 2014) نیاه کنحد به. رسد مینظر  گرايی ژرف به منلاه
های یجنارت آ اد ننه اصنل و ننه  نامنه اي  اسه که موافاه« بلدی چند»منظور ما ا  

برعکس اهداف سحاسی و امنحای، عوامل ا اصادی و اجاماعی و  گرايی اسه؛ هساه منلاه
گراينی  شدن و در منلاه ای، مو ه، رسمی، نهادينه نحا های هويای نا  اساسی در منلاه

 ییحیوضن یابزارهنا یخيینار يینهنادگرا. (Van Langenhove, 2011) شناخای دارند
لند دوران »هانه یوجنه را بنه  ،«بودگی منلاه»وسحله مفهوم  به: کند یفراهم م زحرا ن یمهم ب 

کنند و جنبننه یناريخی و هنويای نحنز یجزيننه و ییلحنل شنده اسننه  جلنب می  1«طنوالنی
(Börzel, 2012.) برای اروپا ن در  ۹۱۱۱و  ۹۱۵۴های  ن مانند سال 5یاريخیهای  بزنیاه

 .ايجاد وابسایی به مسحر نا  دارند

ای  منلانه :شوند اي  نحسه که منا عات ناپديد می« آمحز یغححر مساامه»منظور ما ا  
های  بنندی گرايی، گروه به اي  ملناسه که بنرخالف مندل سناخااری و آنارشنحک نووا نع

مندت بنرای پح نیحری ا  منا عنات و منديريه  مااوم و طوالنیای يک چهارچوب  منلاه
                                                

1. Economic Community of West African States 
2. South Asian Association for Regional Cooperation 
3. North American Free Trade Agreement 
4. Asia-Pacific Economic Cooperation 
5. Trans-Pacific Partnership 
6. Longue durée dimension 
7. Critical historical junctures 
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ای بخ ننی ا  يننک روننند کلننی اسننه؛ بننرخالف  ملاالننات منلاننه .منا عننات هسنناند
 ملنای به) اامللی بح   ندگی شدن گرايی، ملاالات مربوط به نهادينه های نووا ع بحنی پح 

ای و  انی و منلانهجهن حبناتیری و ها سنا مان ها، رژيم که ساده بسحار داحل همح  به( وسحع
 خ نونه کحفنی یغححنر و کمنی کاه  و جهانی اليه چند حاکمحه  محنه در ای منلاه بح 

 .هه پح  اسهد چند ا  یر مهم بسحار اسه، يافاه افزاي  چ میحری طر  به
 

 گرایی و نظم جهان منطقه

ارند؟ روند های ملی اهمحه د گرايی برای نظم جهانی مناسب اسه يا فاط دواه آيا منلاه
گرايی منریبط اسنه؛ امنا د حانًا همپوشنانی  گرايی یا حد  يادی با رونند چندجانبنه منلاه
بنه گفانه . یر اسنه گرايی در ماحناس کوچنک ای نوعی چندجانبنه همکاری منلاه .ندارند

اسه؛ به شرطی که اصنل  گرايی کئوه  و راگی، همکاری بح  بح  ا  دو دواه چندجانبه
و ( ۶۴۹۹)بنه گفانه گحلپنح   .(Ruggie, 1993)درسای کنار کنند  به کلی رفاار و مااابل

برابنر آ ادسنا ی چندجانبنه  یوانند ننوعی میافظنه در گرايی همچنح  می ديیران، منلاه
اي  اسه که آيا هنر دو سنناريو م نارکای و ر نابای مسنالزم رشند نهادهنای  پرس .باشد

دا ه کنافی بنرای رسنحدگی بنه یر، حدا ل به انن سمه يک نا  سحاسی روش  ای به منلاه
بنندی صنرف ا اصنادی  گرايی را نبايند بنا منلاه مسائل مؤثر بر نظم جهانی اسه؟ منلاه

 .شدن اشاباه گرفه عنوان يک مؤافه جهانی به
 دايی یندريجی ا  پنايح  بنه  های یلبحای شنواهدی ا  سحاسنه عالوه بر اي ، پ؛وه 

ک وي؛گنی سناخااری بنرای حاکمحنه جهنانی عنوان ي ای را به های منلاه بندی گروه یباال
 :دهد چنداليه ن ان می

عننوان ينک  ا جمله يورو به( پحمان ماساريخه) ۹۱۱۹ن۹۱۱۱جامله اروپا پس ا   ●
های جديد فراملی به اییاديه اروپايی یبنديل  پروژه سحاسی و چندي  جنبه سحاسی و وي؛گی

ک، سحاسه امنحانی و دفناعی عدااه و امور داخلی، سحاسه خارجی و امنحای م ار)شد 
ملاهندات (. گحری پارامان اروپنا، یابلحنه اییادينه اروپنايی و غحنره اروپا،  درت یصمحم
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حای اگنر طبن  ينک مندل سناده ( ۶۴۴7)، و احسبون (۶۴۴۴)، نحس (۹۱۱7)آمساردام 
يه کرده اسه یدري  اي  وي؛گی دواه فدرال درحال ساخه نباشد، به اییادينه . ها را یاو

بنا . کنند نظر در ملاهده، سحاسنه غحردواانی را یأيحند می سال یجديد ۹۴پس ا   اروپايی
یواند با اياالت مایده و بنريکس  وجود اي ، ا  نظر سحاسی به اندا ه کافی  وی بوده که می

 ؛(شراکه اسارای؛يک، منا عات و غحره)یلامل بر رار کند 
ينه ک نورهای آمريکنای ینها بنه وننزوئال گسنارش يافنه؛ بلکنه اییاد ر نهومرکوس●
عنوان ينک گنروه همکناری  بنه( ۶۴۴۵)و شحلی   را نحز با همیرايی با جامله آند 6جنوبی

آيند نحنا  بنه  حساب می ثانحًا، با ايجاد پارالسور که پارامان مرکوسور به. امنحای ايجاد کرد
 یر برطرف شد؛ یر و عمح  م روعحه سحاسی گسارده

آن در شنرا آسنحا ايجناد  بر آسنه ایداامرکز مبانیهای م آن نوعی سحسام حلاه آسه●
، ۲ آن آسه( ۶۴۴۴) 9«اباکار چانگ مائی»ای به نام  با صندوا منلاه ۹ آن پالس آسه. کرد

عنالوه . های شرا آسحا های امنحای و اجالس آن برای مديريه نیرانی ای آسه مجمع منلاه
ینها  ننه« آن جاملنه آسنه»، ۶۴۹۴بر اي  ا دامات که به موا ات یلمح  داخلی بود، در سال 

من نور »نامه یجارت آ اد، بلکه همچنح  براساس يک اییادينه امنحانی و  براساس موافاه
 شد؛ لیبدي« شده نهادينه»، به يک موجوديه «۶۴۴7آن  آسه

های ا اصادی و سحاسی مااوم  برابر بیران ای که در باال ذکر شد در سه گروه منلاه●
 .(Fioramonti, 2013; Telò, 2014)رسند  نظر می به

های  سمه يک نا  سحاسی ا طري  مأموريه رسد یمايالت م ابهی به نظر می به●
آفريانای  یوسنله   جاملنه  : حفظ صل  و اجرای صل  در آفريانا نحنز درحنال ظهنور اسنه

 و اییاديه آفرياا؛ 1جامله ا اصادی ک ورهای غرب آفرياا، 9جنوبی
. ای اشنکال مخالفنی دارد  اره ای و درون  اره های بح  نهادسا ی با یوجه به شکاف●

                                                
1. Union of South American Nations 
2. Comunidad Andina 
3. Chang Mai 
4. SADEC 
5. ECOWAS 
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رويکرد فراملی اییاديه اروپايی برخالف ساير اشکال همکناری اییادينه اروپنايی کناماًل 
کلنی، ايجناد چهنارچوبی  طور گرايی جديد به طب  ادبحات اي  حو ه، منلاه. منزوی اسه

درجهنه سحاسنه و  هنای بح نار های ملنی، شنامل گام برای همناهنیی بح نار سحاسنه
همناهنیی اییادينه اروپنايی  موثررسد روش  نظر می به. ای اسه حکومه م ارک منلاه

 ناله مرجع فرایر ا  مر های اییاديه اروپايی باشد؛
گرايی و ییکننحم دموکرایحننک  هننای جننايیزي  و ر ننابای در اریبنناط بننا منلاننه راه●
کاری شانیهای، پروژه اوراسحا سا مان هم)گرايی  اشکال ملابر منلاه. ظهور اسه درحال
گرايی دموکرایحنک  بنا منلانه( اییاديه آابنا و غحنره)های پوپواحسای ک ورها  ، گروه(و غحره

کلنی بنا  طور گرايی جديد بنه منلاه. کنند جديد در آسحا، اروپا و آمريکای الیح  ر ابه می
سحای شر ی مریبط شدن در آمريکای الیح ، آفرياا، اروپای شر ی و آ موج سوم دموکرایحزه

سال گاشاه  ادر بنه طراحنی و حماينه  1 آن در  اییاديه اروپايی، مرکوسور و آسه. اسه
، (222 )منوارد اینري  . انند فلاالنه ا  رهبری و نهادهای دموکرایحک در سل  ملی بوده

ای  ، هرچند بسحار مافاوت اهمحه ف ارهای منلانه(262  -61)، برمه (6331)پاراگوئه 
نما   پن  ک ور بزرگ ا ادارگرا ينا دموکراسنی. دهد سا ی ملی گواهی می موکرایحکرا برای د

حای اگر با آنهنا همکناری ينا ر ابنه ( روسحه، عربساان سلودی، یرکحه، ونزوئال، و چح )
 .ای جديد نحساند های منلاه بندی کنند، آغا گر گروه

طور کنه  همنان. ای اسنه ینها چند لبی بلکه چندمنلاه درمجموع، نظم نوظهور جهانی نه
، جهنانی اسنه کنه در آن اننواع مخالنف «جهنان منناط »نويسند،  می( 221 )کایزن ااي  

سنا ماندهی دوااننی، )اليننه  در نظنام حکمرانننی چنند. ای اهمحنه دارننند های منلاننه سنا مان
های  یری ا  همکاری ابزاری و عمح / ، چندجانبه و جهانی، اشکال م روط(ای، و جهانی منلاه
ای در ر ابه با آن نا  مهمنی را در  انبه با يکديیر همزيسای دارند و رويکردهای منلاهچندج

همچنح  به همح  داحل، نظنم نوظهنور جهنانی ناماانارن، . کنند اامللی ايفا می سل  ملی و بح 
یر  سنمه یلامنل مثبنه آيا يک روند ديااکاحکی به. ساباه و یا حدی چندپاره اسه ناهمی ، بی

 جديد نحز وجود دارد؟ چند لبی/ رايی و يک نظم چندجانبهگ بح  منلاه
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بحث درباره ادبیات : یک نظم جهانی ناهمگن و یک گذار با پایان باز

 گرایی و حاکمیت جهانی گرایی درمورد منطقه واقعااخیر پس

نظنری بنه   گرايی طی دو دهه گاشاه یوسط یلدادی جرينان های منلاه کار پ؛وه  دساور
های نظری خحلی  ود ن ان دادند که  در ییلحل سایوری، جريان .اسه چاا  ک حده شده

« ايندئواوژيکی»در ارائه دان  جديد دارای عملکنرد بسنحار ضنلحف بنوده و در عملکنرد 
ماهحنه « صنل  احبنرال»ا  يک طرف، رويکنرد فوکويامنا بنرای . کنند یر عمل می مناسب
هنای جديند در  درگحری و (Caporaso in Telò, 2014)شندن  برانیحز جهنانی بینث

ها ا  نظنر یلنداد کناه   اينکه درگحری. ها را ناديده گرفه مناط  و سراسر مناط  و دواه
: نینناه کنحنند بننه: هننای داخلننی سننمه جنگ بننه)کننند  يابنند و ماهحننه آنهننا یغححننر می می

Goldstein and Keohane, 1993) ؛ با اي  حال، آنها هنو  بر حاکمحه جهانی ینأثحر
گراياننه اححنای با گ نه  سرعه ثابه شند کنه ییلحنل وا ع ا  سوی ديیر، به. گاارند می

ای  اامللی و منلاه  درت به موا ات فروپاشی نهادهای بح   ديمی های نفوذ و منل  حو ه
(Mearsheimer, 1990) اامللنی  شندن نهادسنا ی بح  برای درک پحچحندگی و سحاسنی

اها نحز به سمه اناخاب نهادگرايی منلای رفاند گر که بسحاری ا  نووا ع طوری نامناسب اسه؛ به
(Moravsick, 1998) . شناسنايی منناط  بنا یمندن يکپارچنه(Huntington, 1996)  نحنز

. شدن و وابسایی مااابل پحچحده اسنه سا ی بخ ی ا  جهانی کننده ن ان داد؛  يرا منلاه گمراه
« امپرایوری اياالت مایده»حای های مالدد اح سپاامبر، نظريه 66سرانجام، طی يک دهه پس ا  

رويکردهای هنجاری مخنااف خنواه منفنی ينا مثبنه، و اغلنب )« ه؛مونی اياالت مایده»يا 
ای را  پن؛وه  منلانه( گحنرد را با وا لحه یجربی غلبه  اطع اری  آمريکا اشناباه می« ه؛مونی»

بنا اين  حنال، ایظنه . برای مدیی به بهانه اواويه برنامه ییاحاایی امنحه جهانی به حاشحه بنرد
کناه  بنود و اين   در سراشحبی لبی هم در یوسله عملی خود و هم در بیث ايدئواوژيک  یک

 .سرعه به سرانجام شايساه خود رسحد ادبحات به
هنو  به اندا ه کافی روش  نباشد، اجماع  6 حای اگر ماهحه م خ  چند لبی  رن 

چنه ننوع جهنان . اامللی وجود دارد ای درمورد ساخاار چند لبی نظم نوظهور بح  گسارده
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سناباه  چند لبی درحال ظهور اسه؟ ما در باال ادعا کرديم که جهان چند لبی فللنی بی
رسند هنحچ  نظر نمی بنه. ای اسنه اسه؛ ا  يک سو نامااارن و ا  سوی ديینر چندمنلانه

. شوديافاه اياالت مایده  مدت جايیزي  ه؛مونی افول مدت و محان  دریی باواند در کویاه
 ینري   عنوان بزرگ درصد بودجه دفاعی جهانی، نا  خود را به 12اياالت مایده با یاريبًا 

عنوان ا اصاد پح نرو  چح  به(. SIPRI 2013گزارش )کند  نظامی حفظ می دارنده بودجه
بنودن ارین  آمريکنا نحسنه؛  ينرا بودجنه  ظهور نه چاا  و نه ر حبی برای پح رو درحال

محلحارد دالر در  12/32)يا ه ه برابر کمار ا  اياالت مایده اسه نظامی آن هنو  هفه 
عالوه بر اي ، حانی درمجمنوع، ده ک نور پنس ا  ايناالت (. محلحارد دالر 512ماايسه با 

بنا اين  حنال، . مایده هنو  هزينه کماری ا  اياالت مایده در مخارج نظامی خود دارنند
وي؛ه  ای برای یهديدهای امنحانی  نديمی و بنه های ساده حل رسد سلله نظامی راه نظر می به

ثبنایی  های غحررسمی یروريسم، یروريسم سايبری، مهاجرت، بی شبکه)یهديدهای جديد 
يافانه، آانودگی مینحط  يسنه، و یغححنرات  های عفونی، جناينات سنا مان ماای، بحماری

 .دهد ارائه می( هوايی و آب
عنوان ينك وا لحنه  بامنا بنهجمهنور آمريکنا، او بودن یوسط شخ  رئحس چند لبی

اياالت مایده ا  چنح  یغححنر  6رسمحه شناخاه شد؛ اما درمورد نا  و برداشه یجربی به
یوجنه پسناه؛مونی  گراينی بنا ادبحنات  ابنل رسد ادبحات منلاه نظر می چ میحری چه؟ به
کنه یأکحند  درحاای؛ ملاباه داشاه باشد(  26 )یا کوپچان ( 229 )آمريکا، ا  کئوه  

ينا حانی  (Ikenberry, 2012)های چندجانبه به رهبری آمريکنا  یداوم نهادی سا مانبر 
بنه  -را   (Kagan, 2012) سنللهبدیر ا  اي ، اححای احاماای ه؛مونی اياالت ماینده، 

. کنند میبسنحار دور  گرايی هنای منلانه دساور کار ملاالات و پ؛وه ا   -محزان مافاوت 
ای به  منلاه حدود  يادی در يک جهان چند لبی و چند  لبی یا رسد ایظه یک نظر می به

اامللنی  رسد بریری ارین  آمريکنا در اریبناط بنا طنرح بح  نظر می و به. پايان رسحده اسه
نفس و  اطلحه بح اری  به های ا ادارگرايانه اعاماد یروي  دموکراسی در دنحايی که سحاسه

                                                
1. perception 
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اسه، کناماًل فرسنوده و  افولدرحال  6313دارند و موج سوم دموکراسی اناخابایی پس ا  
 .(Diamond, 2015)اعابار شده اسه بی

ای و حکمرانی چندجانبه وجود  ای بح  ساخاار  درت چند لبی، چندمنلاه چه رابله
ها در حکمرانی  ای دواه منلاه ای و بح  های منلاه بندی دارد؟ یمرکز بر نا  فزاينده گروه

گرايی  نظرينه وا نع. 6: شده اشاباه گرفاه شنود خحرًا اححانبايد با دو ادبحات ا 6 جهانی  رن 
ای  منلانه« ه؛منون»مرایبی جديد و ننه  های سلسله بريکس نه امپرایوری: های نفوذ حو ه
ندرت خحرهای عمومی جملی را دراخاحنار منناط   نرار  به« های احاماای ه؛مون». اسه

 Buzan and ):نیاه کنحد بنه: یا عنوان مثال ا طري  مجموعه امنحای منلاه به)دهند  می

Waever, 2003 .)ای ا  نظننر درونننی  اسنناثنای برخننی مننوارد، نهادهننای منلاننه بننه
طور  الينه بنه گرايی در يک نظام حکمرانی چند اصول کلی چندجانبه. مرایبی ندارند سلسله
هنای ملابنر  شايد یا حدی فاط درمنورد گروه« حو ه نفوذ»مفهوم . ای اهمحه دارد فزاينده

یمرکز بر بلد فرهنینی هنحچ اریبناطی بنا .  اسافاده باشد،   ابل« اوراسحا»ای مانند  نلاهم
يای غاابًا . ها ندارد یصوير يکپارچه برخورد یمدن ا  يک سو، عوامل فرهنیی و نحا های هو

. ای در هر  اره هساند های منلاه عوامل بسحار مهمی در یوضح  گسارش و یلمح  همکاری
گراينی را  هنای پسناوا ع گاارد، بنابراي  گراي  ای یأثحر می ملاالات منلاهانیاری بر  سا ه

يه می با یبحح  « گرايی شناخای منلاه»ها مهم هساند؛ بلکه رويکرد کلی  ینها ايده کند؛ نه یاو
 ;Acharya et al., 2007)نا  ادراکات، اصول و گفامان در ساخه منلاه مهم اسه 

Higgott in Telò, 2014; van Langenhove, 2011) . درناحجه، یواف  یجارت آ اد
رغم  ، علیمامرکز هساند صرفًا بر یجارت آ اد که ای آمريکای شماای و ديیر نهادهای منلاه

 .ای، درحال افول هساند منلاه یجارت درون نااي  عاای در
 های آ ادسا ی ای جديد در فضای محانی بح  برنامه کلی، نهادهای موف  منلاه طور به

های  اند و دژهنا و  للنه اي  دو به يکديیر وابساه. های حمايای  رار دارند جهانی و سحاسه
. گراياننه ااهنام گرفانه شنده باشنند های حمايه ها و سحاسنه ای نحسناند کنه ا  اينده بساه

هنا و بنح   وابسایی مااابل پحچحده، همکاری چندجانبه را در سنلوح مخالنف بنح   لب
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يه می ر یجارت، فناوری، روابط ا اصادی، گفایوی فرهنیی، اییادهای کند؛ ب مناط  یاو
های نظرينه  گويند کنه بنرخالف نسنخه باگوایی درسه می. گاارد سحاسی و غحره یأثحر می

ای اهمحنه دارد؛ امنا نهادهنای  ا اصادی یجارت آ اد، انیراف و اخاالف یجارت منلانه
. های سحاسنی سنخه نحسناند  للنهگرايانه ا اصادی ينا  های حمايه ای ازومًا گروه منلاه

 .چندي  سناريو هنو  احامال و وع دارد
 

 های آینده چندین سناریو برای پژوهش

شده رويکردهای  وضوح فرایر ا  نسخه ساده گرايی به های منلاه کار جديد پ؛وه  دساور
يی گرا گرايانه و احبراای و همچنح  فرایر ا  یاابل کالسحک بنح  یجنارت آ اد و حماينه وا ع

اامللی و سحاسه جهانی،  رشد  ندگی بح  به شدن رو در چهارچوب ملااله نهادينه. اسه
. یر اسه گرايی جديد درحال یروي  يک برنامه ییاحاایی جديد و نهادگرايانه پحچحده منلاه

های همکنناری احامنناای  گرايی ممکنن  اسننه یاحنندی در سحاسننه درمجمننوع، منلاننه
اه باشد؛ اما همچننان سنناريوی جديند چندجانبنه را های  ديم و نوظهور نا  داش  درت

 .بخ د پ احبانی و م روعحه می
در . کنحم را طنرح منی« یاوينه حاکمحنه»در سناريوی اول ما همکاری برای  (الف

سل  جهانی؛ شورای امنحه سا مان ملل ماید با ح  وینوی فللنی بنرای پنن  ک نور ا  
، «جانبنه منااکرات شن »ای  در سل  منلاه و گحرد ای سخایحرانه ااهام می  وانح  منلاه

 منا عال مننديم در. ای، سا مان همکاری شانیهای و غحره م ارکه ا اصادی جامع منلاه
بر مناط  به سبک اییادينه  عالوه (Telò, 2014) «یهای ر ابا گرايی منلاه» محنه مفهوم 

هد باشنحم؛ ظهنور را نحنز شنا ای درحنال های منلاه اروپايی، اشکال جديدی ا  همکاری
های ملابری که یوسط يک  درت واحد مسلط مانند روسحه، چح  يا اياالت ماینده  پروژه

مرایبی را در برخنی منوارد میندود بنه یجنارت در محنان  هنای سلسنله ینظحم شنده و گروه
اوراسنحا، )یر  های حسناس ، يا در موارد ديیر ا جمله جنبه(NAFTA)ک ورهای همسايه 

ای  همچنح  اشنکال جديند همکناری منلانه. کند ايجاد می (سا مان همکاری شانیهای
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منا شناهد یکثحنر اشنکال ابنزاری و منبهم . سمه یینول جنايیزي  وجنود دارد گ وده به
 يسنای  هنای مینحط ماننند رژيم« گرايی مو نه چندجانبنه»ای يا  گرايی منلاه چندجانبه

جانبه، و  ه سنه يسن ن سنه و رای مینحط)جانبه در محان چح ، کره جنوبی، و ژاپن   سه
 .هساحم( جلسات فناوری اطالعات

. کنحم گرايی در سل  منلاه را طرح منی چندجانبه هیوسلیلمح  با سناريوی دوم،  (ب
اشناعه رفانار »حکمراننی و ا  طنرف ديینر، « ائناالف حاکمحنه»ا  يک طنرف اشنکال 

ن، آ اییاديننه اروپنايی، آسننه)هننای مخالنف چندجانبنه  گروه. (Telò, 2013) 6«مااابنل
. دهنند اشنکال مالنددی ا  اين  گنراي  را ن نان می( مرکوسور، اوناسور، سنادک و غحنره

 (Monnet, 1976)صننورت روش جاملننه اییاديننه اروپننايی  بننودن ازومننًا به فراملحاننی
ای ا   نوانح   ی نموننهنهنای سنا مان یجنارت جهنا دساوراالمل ن سه هحئه. آيد درنمی

های سحاسه و در سنل   دهند که در ساير  محنه میکننده را ن ان  میدود اامللی خود بح 
ملنای افنزاي  اعامناد  به« اشاعه رفاار مااابل». یواند کاربرد داشاه باشد ای نحز می منلاه

لد  مان و دامنه مبادالت چندجانبه اجامناعی اسنه « دوانه آ اد». بح  شرکا و گسارش ب 
يض اخاحارات به نهادهای بح  به منظور بهبود  ای به اامللی يا منلاه ملنای آمادگی برای یفو

يه ملحنه در  کارايی داخلی اسه؛ به عنوان مثال، ک ورهای اییاديه اروپايی در شرف یاو
« 9 عنالوه آن بنه آسنه»ک نورهای  222 که در سال  حاکمحه ا اصادی هساند، درحاای

ان بنرای کمنک مناای درصنورت بینر« اباکار چانگ منای»ای  درت را به  طور فزاينده به
يض کردند  .ا اصادی یفو

گرايی که در باال یوضح  داده شد، ممکن  اسنه جلنوگحری ا   هر دو شکل منلاه (ج
ينا ( آن اییاديه اروپايی، مرکوسور، و آسنه)درگحری داخلی را ن يا ا طري  اصول کلی رفاار 

 گرايی منلانه بنح . ن با ر ابه خارجی یرکحنب کنند( اوراسحا)مرایب  ا طري  ايجاد سلسله
گرايی، همکناری  اندا های جنايیزي  منلانه عنوان يک محدان جنگ بح  چ م یواند به می

                                                
 .سری مبادالت مداوم و نامیدود با گروهی ا  شرکا یلادل بر رار باشد رود در طی يک اناظار می. 6
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نامه یجناری  گااری فراآیالناحک، موافاه چندجانبه و حاکمحه م ارکه یجاری و سرمايه
آن، اییاديه اروپايی ن مرکوسور، ن سنه آسنحا ن  یرانس ن پاسحفحک، اییاديه اروپايی ن آسه

رسد که ا   نظر می به. شناخاه شود های ا اصادی آسحا ن پاسحفحک یسا مان همکاراروپا و 
لدی و چند های جديند  ندرت جهنانی کنه  با يیری ال م بح   لب يک سو، روابط چندب 

ناپاير  مايل به یلامل به روشی پايدار هساند، وجود دارد و ا  سوی ديیر يک مؤافه اجاناب
 .ها و نهادهای جهانی کم اسه سا مان اليه ن م روعحه و کارآيی ن در حکمرانی چند

پناير جهنانی  های سناخااری و انللاف گرايی پدينده منلانه گرايی جديد و بح  منلاه
و  6331ن6335)های ماای  برابر بیران ینها در آنها نه. اسه که یا حدی جهانی شده اسه

يه و دامننه ( 229 نن226 )و سحاسنی ( 262 ن225  ماناوم هسناند؛ بلکنه در عضنو
ای و  های منلانه ويکم همکاری کل، ما در  رن بحسه در. يابند ها نحز گسارش می سهسحا
گرايی و   رن بحسنام خنواهحم داشنه و اين  بنر چندجانبنه های بح اری نسبه ب منلاه بح 

 .گاارد ساخاار  درت جهانی یأثحر می
 
 زدن میان مطالعات اتحادیه اروپایی و مطالعات جهانی پل

 1 ،  6، 1اییاديه اروپايی ، فاط بر پويايی در بح  ک نورهای  6نیردرون دوره ملاالات 
ای  ینها به حاکمحه منلاه ییوالت اییاديه اروپايی نه .اي  اییاديه یمرکز داردو غحره عضو 

ینأثحر  ینوجهی یینه طور  ابنل کند، بلکه به و جهانی در خارج ا  مر های خود کمک می
به همح  داحل اسه که ملاالات اییاديه . گحرد ر میشدن و نظم ناپايدار جهانی  را جهانی

ملاالنات اییادينه . ای با ملاالات جهانی یلامل داشاه باشند طور فزاينده اروپايی بايد به
های  ااملنل، سحاسنه بلکه برای نظريه روابط بح  ؛ای ملاالات منلاهبرای ینها  اروپايی نه

 .های نظری اسهدارای پحامد اامللی و ا اصاد سحاسی بح  ،یلبحای
سا ی و حکمرانی جهنانی یلامنل  شدن، منلاه اییاديه اروپايی ا  دو طري  با جهانی

در . گااری عنوان نوع جديدی ا  سحاسه ای و به عنوان يک اایوی حاکمحه منلاه دارد؛ به
                                                

1. inward-looking 
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. مثابه يک مدل یا حد  يادی  ائد اسنه باال ديديم که ادبحات مادمایی اییاديه اروپايی به
، GARNET ،GREEN ،GEM)های مربوطنه  ل پ؛وه  یلبحای یوسط شنبکهده سا

TRANSWORLD دهد  اند که ن ان می شواهد  يادی در اي  اریباط ارائه کرده( و غحره
های جايیزي   ای فرااروپايی، برخالف درک اروپامیوری و یکاملی، روش های منلاه گروه

ا  طرف ديیر، شواهد . کنند را دنبال می( آن سها  اییاديه اروپا یا آ)ای  منلاه« سا ی نهادينه»
يا يک مدل منفی نحسه؛ هنو  هنم « مدل ضد» يادی وجود دارد که اییاديه اروپايی يک 

گرايی در خارج ا   یوجه برای منلاه بخ  و هم يک عامل اساسی  ابل يک منبع مرجع ااهام
ديه اروپايی و با ار داخلی پايری اییاديه پوای اییا انللاف. (Telò, 2014)اییاديه اسه 
سا ی کالسحک،  های آينده یأيحد شود ن فرایر ا  برنامه جهانی شده ن اگر طی سال کاماًل نهادينه

گسارش اییاديه اروپايی در / روند یلمح . دنبال خواهد داشه پحامدهای نظری  يادی را به
ر سل  منلاه شدن د های جهانی حال حاضر يک ناله مرجع جهانی برای مديريه چاا 

یر و بنح  ا  حند  يافانه ينک ننوع نهناد چندجانبنه عمحن  اییاديه اروپايی گسارش. اسه
گرايی داخلننی ن بننه شننرط  چندجانبننه. اسننه( ک ننور عضننو 5 یننا  1ا  )شننده  نهادينننه
 .کند گااری بح اری را اااات می بودن ن یأثحرات خارجی و سحاسه آمحز موفاحه

های خارجی اییادينه اروپنايی نحنز بسنحار مهنم  آرايی سحاسه صف  مجموعه گسارده
ای ماننند  منلانه رسد مااکرات یجاری بح  نظر می یر؛ ا  يک طرف، به اسه هرچند مبهم

گااری فراآیالناحک، بخ ی ا  يک برنامه عملحنایی بنرای  پحمان م ارکه یجاری و سرمايه
يا. آ ادسا ی یجارت آ اد جهانی اسه  «ای منلانه بنح » به روش ی کها  طرف ديیر، اواو

عمناًل ا  گسنارش باعنث شنده ینا ، داده شنده گرايی جهنانی بسه چندجانبنه  محنه ب  در
« اجماع واشحنیا »با  اي  پ احبانی. کند گرايی پ احبانی  منلاه گرايی و بح  های منلاه مدل

 .شدن یجارت آ اد سا گار نحسه کارهای برنامه جهانی و دساور
اين  . وينه اییادينه اروپنايی در حکمراننی جهنانی اسنهگرايی ن انیر ه منلاه بح 

مننااکره اينناالت مایننده  گرايی جننايیزي  مننورد منلاننه های بننح  سحاسننه بننا سحاسننه
هنای  سنا مان همکارینامه یرانس ن پاسحفحک، منلاه یجارت آ اد  ناره آمريکنا،  موافاه)



 جهاِن همچنان غربی؟   88

( ايبسا و غحره)ها  ر  درتو ساي( عنوان مثال آفرياا به)، چح  (و غحره ا اصادی آسحا ن پاسحفحک
لندی اییادينه اروپنايی  منلانه کار مامنايز بنح  دساور. درحال ر ابه اسه گرايی و چندب 

ا جمله یجارت آ اد، و همچنح  همکاری ا اصادی، گفایوی سحاسی و همکاری فرهنیی )
ه اگرچه در نااي  و سنواب  نناهموار اسن( گرايی گسارده عنوان پ احبانی ا  یلمح  منلاه به
پی  سی روند ای»و ( 6331)، آِسم (6333)« روند ريودوژانحرو»، (6331)« روند بارسلونا»

 .یوجه اسه اما کاماًل  ابل( 222 ناله علف کنوانسحون کویونو در سال )« جديد
( « ندرت هنجناری»طب  نظرينه )درمجموع، کاماًل روش  اسه که اییاديه اروپايی 

بنا اين  حنال، . ينک مندل جهنانی یبنديل شنودیواند بنه ينک  ندرت ه؛مونحنک ينا  نمی
گرايی و یمرکننز آن بننر  منلاننه گرايی و بننح  های منلاننه گرايی داخلننی، سحاسننه چندجانبننه

برانیحز و درحال ییول جهانی مهم  بر  اعده در ما  حاکمحه بیث حاکمحه جهانی مبانی
ی فللی را کنه ااملل ناهمینی نظم بح  ییلحلهحچ نظريه سنای واحدی یوانايی . خواهد بود

گرايی راديکنال، بنحنادگرايی  درحال گاار اسه و در آن سحاسنه  ندرت، چنندپارگی،  نوم
طور  بنه ی کنهبا اي  حنال، در بسنار. نداردرا گرايی ا  عوامل مهم اسه  ماهبی و يکجانبه

ا   کنه نظنری چندجانبنه وپ؛وه ی جديد کار  ، دساوراسه ای و ر ابای منا  ه ای فزاينده
ااهام  ساباه اییاديه اروپايی ها و ا دامات سحاسه خارجی بی مااومه، ار شموجوديه، 

 .اامللی اسه ن شايساه یوجه جامله ملرفای بح نا، همچگرفاه
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 ها در نظم جهانی نقش ایده
 تیکمار  هرافائل

 الملل های سیاست بین ها و مدل نقشه

عنوان ينک صنفیه  ااملنل یماينل دارد کنه کنره  منح  را بنه نا ه ذهنی ما ا  سحاسنه بح 
یر، ما جهنان را ما نکل ا   به عبارت د ح . کاشی ببحند 22 کاری ما کل ا  حدود  منبه
بندی مفهومی  یصور و صورت هساند مان ملل مایداعضای رسمی سا  که ا  ک ور 639

 را م اهده کننحم ااملل بايد رفاار ک ورهايی ا  اي  منظر، برای درک سحاسه بح . کنحم می
 .گحريم اامللی درنظر می عنوان واحد یجزيه و ییلحل نظام بح  که به

ناشنی  گرايی میور ا  یجربه نظام وسافاای و سنلله فکنری وا نع بحنی دواه اي  جهان
اامللی همح نه اينیوننه  بح  نظامبا اي  حال، در طول یاريخ، برداشه ا  ماهحه . شود می

های بزرگ  عنوان میصول یلامل بح  امپرایوری  بل ا  نظام وسافاای، جهان به. نبوده اسه
ااملنل  در طول جنگ سرد، نا ه ذهنی سحاسنه بح . شد شان یاسحم می و یاريخ( فراملی)

داری و سوسحااحسای، با واشحنیا  و مسکو  بلوک سرمايه: اساس دو بلوک بوداساسًا فاط بر
ا  ک ورهای غحرمالهد به راسنای در ينک شده ل ح ککه ی و جهان سوم  ؛عنوان پاياخه به

  .ای مو لحه وا لًا حاشحه
کناری  ، به گفاه بسحاری ا  مفسران، صنفیه منبه221 یا بیران ماای  6312ا  دهه 

 غنرب و ه ه، شنمال جهنان گروه ک ورهای عضو ه ما کل ا  ه  للجهانی دارای ه
 .کرد جهان را ديیر نه با کنارل اسالمار بلکه با رهبری ا اصادی هدايه میبود که 

اخحرًا فهمحديم که اي  ه ه ک ور ديیر  ادر به اداره جهان نحساند و بنه همنح  داحنل 
های نوظهنور خواننده  ول  ندرتنا ه به یلدادی ا  ک ورهای جنوب جهان که در درجه ا



 جهاِن همچنان غربی؟   34

 .کند اي  گسارش ژئواسارای؛يک را نهادينه می 2  گروهجلسات . شد، گسارش يافه می
کناری  هاناحنیاون اسادالل کنرده اسنه کنه صنفیه منبه 6332با اي  حال، ا  دهه 
 3 لله ی کحل ن ده اسنه، بلکنه ا   بحسهيا دو، ه ه يا  639وا لی سحاسه جهان ا  

 ,Huntington, 1993)نامند ی نکحل شنده اسنه  ه وی آنهنا را یمندن می لله کالن ک

ای در  منلاه کنالن منلانه 3طب  اسادالل اي  میا  آمريکايی، امرو  با یلامل . (1996
، (بندون مکزينک)غرب، شامل آمريکای شماای منلاه  ( 6: شود گحری می جهان یصمحم

اریدکس، کنه ا  يوننان منلاه (  نو،  آ گحنهاروپای غربی، فحلحپح ، اسارااحا، نحو يلند و پاپو
اسالمی،  منلاه(9گحرد،  يابد و  زا ساان و بوسنی و هر گوي  را دربر می به روسحه ادامه می

ها ینا شنحلحان، امنا بندون ک نور پح نرو،  ا  مراک  یا اندونزی، عبور ا  آابنانی، ا  سننی
آمريکنای الینح ، ا  نلانه م( 1صنیرا،  آفرياايی، ا جمله یمام ک نورهای  ينر منلاه(9

اساثنای یبه اما ويانام  چح ، بهمنلاه  (5هندو، مرکز هند، منلاه ( 1آرژاناح  یا مکزيک، 
ودايی، با یبه، مغواساان و ساير ک ورهای جنوب شر ی منلاه ب( 1جزيره کره،  و کل شبه

 .ینهايی ژاپ  بهمنلاه ( 3آسحا، و درنهايه، 
 لبی آمريکاسنه کنه  اایوی ینک( سال گاشاه بحسه درحدا ل )يک مدل کالسحک 

شود؛  يرا يک  درت  موجب آن جهان همچنان یوسط اياالت مایده آمريکا هدايه می به
اي  ننوع یفسنحر نماينانیر ينک . چاا  اسه رو سحاسی غحر ابل نظامی، ا اصادی و ا اي 

ديدگاه، اياالت  با یوجه به اي . ديدگاه سنای و گسارده در سراسر دواه اياالت مایده اسه
که بودن « یپه فرا شهر درخ ان بر »يلنی مایده آمريکا با یوجه به ماهحه اساثنايی خود، 

دهند،  نرار اسنه باحنه جهنان را  اامللنی می برابر باحه جامله بح  به آن نا  مسئواحه در
و (  22 بنوش، )خنواه  ینها در  رائنه رهبنران جمهوری اين  ديندگاه ننه. راهنمايی کنند

، بلکه همچننح  در محنان بسنحاری ا  میاانان و بسنحاری ا  (225 اوباما، )ها  راتدموک
 .(Department of Defense, 2012)اسناد رسمی نهفاه اسه 

اصلالح بح  اياالت مایده آمريکا و چح  اسه کنه  به   دومح  مدل مورد بیث جی
شنوند و  رو می وبنهموجب آن دو ابر درت عصر ما در جو ر ابه رو افزون با يکديیر ر به
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شنکل )هنا  طبن  ملابرینري  داده. سرنوشه جامله جهانی به حل اي  ر ابه بسایی دارد
یري  ا اصاد جهان یبديل شود؛  يرا  باًل  کلی ا اصاد چح   رار اسه به بزرگ طور ، به(6ن9

اياالت ماینده آمريکنا، پنس ا  ينك دوره . پح ی گرفاه بود 262 ا  ا اصاد ژاپ  در سال 
( دوباره)نی ا  بریری ا اصادی جهان، میکوم اسه که ا  مو لحه بریر به نفع  درت طوال

دهند،  درصد ا  یواحد ناخاا  داخلنی جهنانی را ی نکحل می 9 درحال ظهور که حدود 
نظر  مو لحای که  بل ا  گسارش اسالمار اروپا ا  آن برخنوردار بنود، صنرفبه مانند د حاًا 

ثبایی در سحسنام  يکايی، اي  یغححر در رهبری ا اصادی باعث بیهای آمر ا  نظر احبرال. کند
اامللننی موجننود بننرای ماابلننه بننا یغححننر و  اامللننی نخواهنند شنند؛  يننرا نهادهننای بح  بح 

کننردن رهبننر جدينند بننه پننايرش  ننوانح  فللننی، بننه اننندا ه کننافی  ننوی هسنناند  مجبننور
(Ikenberry, 2011). 

 
 رود چین به پیش می. 1ـ4نمودار 

Sourece: OECD and Confindustria 
 

آمريکنايی، ايناالت ماینده همچننان ه؛منون خواهند بنود؛ امنا  ناينگرا به گفاه وا ع
دانحم ا  آنجنا کنه میصنول جنانبی  طور که منی اامللی نحز همان درصورت افول، نظام بح 

اين   ،گروه دوا  ديدگاه . (Kagan, 2012)یو يع  درت اسه، یغححر اساسی خواهد کرد 
ای که بح  اياالت مایده آمريکا و چح  بر رار خواهد شد بسایی  بح ار به نوع رابله همساا

 .صفر جمع عنوان مثال، ر ابای، برد ن برد يا حاصل دارد؛ به
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 لبنی اسنه کنه یوسنط ايناالت ماینده آمريکنا، اییادينه  مدل سوم يک سحسام سه
گانه  ديمی اياالت مایده  سه با یوجه به اي  ديدگاه، منل . شود اروپايی و چح  هدايه می

کنند؛ امنا در اکثنر  آمريکا ن اییاديه اروپايی ن ژاپ  اسه که چح  نا  آسحايی را با ی می
هنای  یلامالت ا اصادی، نظامی و سحاسی جهان در بح  سه منلاه کالن کنه دارای وي؛گی

با اي  . (Khanna, 2008)نخواهد کرد  ی ايجادطور اساسی یغححر امپريااحسای هساند، به
کند مافاوت خواهند  حال، اي  یغححر در يک ديدگاه سحاسی که مناط  درگحر را ییريک می

 .ساباه اسه که ژاپ  با ديد سحاسی جهان غرب همسو بود، سناريوی امرو  بی درحاای. بود
يک مدل بسحار مورد بیث، يک جهان چند لبی اسه که در آن در کنار اياالت مایده 

وي؛ه ک ورهای بريکس، يلنی بر يل،  ظهور به اروپايی، ک ورهای درحال آمريکا و اییاديه
روسحه، هند، و چح ، با افزودن آفرياای جنوبی اما بلد ا  آن ساير ک ورها با و ن ا اصادی 

مو لحه ( مکزيک، اندونزی، کره جنوبی، یرکحه، و اسارااحا)یوجه مانند ک ورهای محکاا   ابل
یوجه به اي  ديدگاه، جهان درحال حرکه به سمه اایوی یاريبًا  با. کنند خود را ییکحم می

ها ک ورهای غربنی  بار پس ا   رن ای ا   درت اسه؛  يرا برای اواح  ساباه بی امامالادل 
 .مجبورند  درت خود را با ساير ک ورهای جنوب جهان یاسحم کنند

 ,Avant et al., 2010; Haass)جهان بدون  لب : يک مدل پنجم نحز وجود دارد

2008; Hale and Held, 2011; Khanna, 2011) ؛ جهنانی کنه در آن  ندرت بنه
اي  جهانی اسه که . دواای گسارش يافاه اسه غحربسحاری ا  با يیران ا جمله؛ با يیران 

شدن شکل گرفانه اسنه و ااینويی اسنه کنه انیصنارگرايی  یأثحر جهانی شدت ییه به
ين  ديندگاه، بهانري  نا نه مفهنومی بنرای راهنمنايی درک و ا  ا. کند گرايانه را رد می وا ع

ا  . یر ا  ش  نا ه  بلی اسه که بررسی کرديم ا دامات ما در عصر جهانی، بسحار پحچحده
عنوان يک با يیر واحد درحال م اهده کاه  نا  اصنلی خنود بنه  يک طرف، دواه به

. (Slaughter, 2003, 2004)های فرودواای با ينک کنارگزار فراملحانی اسنه  نفع گروه
هنا، ماامنات دواانی،  کننند؛ دادگاه های حاکمحای فراملی اهمحه بح ناری پحندا می شبکه

اامللنی  های مرکزی همیی همکاری خود را بنا همااينان بح  پارامانی و بانک مجامع بح 
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ای ا  بنا يیران غحردواانی وجنود  در طرف ديیر، یلداد و طحف فزايننده. دهند افزاي  می
اامللنی هسناند ينا مسنااحمًا اخاحنار،  گحری بح  که خواساار ورود به فرآينند یصنمحمدارند 

گرفا   طور موا ی و بدون درنظر ااملل به یخص  و  درت را برای یأثحرگااری در امور بح 
اامللی مانند مجمع جهانی ا اصناد  های بح  ا  گردهمايی. کنند اخاحارات دواای کسب می

وريسم جهانی مانند ااااعده يا داعن ، ا  بنحادهنای ب ردوسناانه های یر یا گروه( داووس)
هنای اجامناعی ماننند کنارگران روسناايی  مانند بنحاد بحل و ملحندا گحناس گرفانه ینا جنب 

ااملنل یننا  اامللننی ماننند صننل  سنبز و عفننو بح  های غحردواانی بح  سننا مانا   مح ،  بنی
های کارهننای  انحکس یننا سننااره يکننیهای جنايیزي  مانننند و دياسنپورای یباننی، ا  رسننانه

های فکنر ماننند شنورای روابنط  ، یا ایااU2ا  گروه « بونو»خحرخواهانه مانند سااره راک 
بنندی ماننند  هنای ریبه ، ا  آژانس6چی مورگان چنحس های ماای مانند جی خارجی یا بانک

های جديند  انهان ينا رسن ان های اصلی جهانی مانند سی گرفاه یا رسانه  اسااندارد اند پور 
بنوک و ینوئحار، بننا يیران غحردواانی در همنه جننای سحاسنه جهنانی هسنناند  ماننند فحس

(Khanna, 2011; Naìm, 2013.. 
 

 شدن های مختلف جهانی رقابت بین پروژه

 محنه بیث درمورد یفسحرهای مخالف  9های اصلی سحاسه جهانی یلدادی ا  چهارچوب
هنای اصنلی را  چوبچهاراين  . (Marchetti, 2016)دهنند  شندن را شنکل می جهانی

ها  ايده ،ایاا فکرها يا منابع فرهنیی درنظر گرفه که با يیران سحاسی عنوان ابر یوان به می
عنوان مبننای  کنند یا اهداف اصلی سحاسی خنود را بنه و اصول خود را ا  آنها اساخراج می

هنای  هارچوبچ ا  آنجنا کنه. (Snow and Benford, 2000: 58)عمل یدوي  کننند 
 ئن بخ ی ا  باورهای م نارک را کنه هوينه و عال ،ا  نظر هنجاری ماراکم هساند اصلی

 :(Wendt, 1995)دهند  دهد، ی کحل می با يیران را شکل می
                                                

1. JP Morgan Chase 
2. Standard and Poor's 
3. master frames of global politics 
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یـف می های آرمانی نمونه کننـد و  ، ابزارهای ابتکاری هسـتند کـه زمینـه پـژوهش را تعر
کنند تا خطوط اصلی  آنها کمک می. کنند های اصلی اجماع و تعارض را شناسایی می زمینه

فراتـر از ایـن، آنهـا مسـیر . شـود بحث روشن شود و بنابراین، اختالفات اساسی ایجـاد می
یشه در ادبیات جهانی کننـد  امـا  شدن دارد فـراهم می دسترسی به سردرگمی صداها را که ر

یف با هیچ اثر یا نویسنده  .(Held and McGrew, 2000: 2)ای مطابقت ندارد  طبق تعر
های خنود بنرای ايجناد  فلنال ا  مندل ايندئال و ايندئواوژی طور با يیران سحاسی بنه

. کننند عنوان بخ ی ا  سحاسه خنود در یغححنر هنجارهنا اسنافاده می مرجلحه سحاسی به
ينا   «سحاسنه دالانه»ها یوسنط  ها بنا میورينه اينده عنصر خاص اين  ننوع سحاسنه

ینوان در اين  فراينند  سنه عنصنر را می. شده اسه ن ان داده 9«چهارچوب کن  جملی»
ما نکل ا  یلفحن  عناصنر مخالنف )چهارچوب اصلی و برجسناه : سحاسی شناسايی کرد

فرايندهای شناخای اجاماعی کنه درک خاصنی ا  وا لحنه )ها  ، چهارچوب(ها چهارچوب
حفنظ  های خاص برای اصنالح ينا برنامه)های سحاسی  ، و پروژه(کنند سحاسی را ايجاد می

 ,Benford and Snow, 2000; Fisher, 1997; Goffman)( وا لحنه سحاسنی

1974; Laraña et al., 1994; McAdam et al., 1996; Oliver and 

Johnston, 2000; Snow and Benford, 2000; Snow et al., 2014) . آنچنه
هنر ا ندام ا ا  شدن آنه کند، جدا های سحاسی مامايز می های اصلی را ا  پروژه رچوبچها

هنای سحاسنی، ينک چهنارچوب  برخالف خصوصحات یرکحبی پروژه. خاص اسه با يیرِ 
وضننوح ا  سنناير  ، ايسنناايی بح نناری دارد و بننههماننند با ی 9«دسننه نخننورده»اصننلی 

 .ی خح  اسه های اصلی  ابل چهارچوب
بننه ف ننردن طرفننداران درون گننروه خاصننی یمايننل دارننند،  هننا چهارچوبکننه  درحاای

های اصلی ابزاری هساند که اغلب برای ايجاد اییناد بنح  بنا يیران مخالنف  بچهارچو
راحانی اجنا ه یرکحبنی ا   ها، به الف وي؛گی آنها، به دروا ع، چهارچوب. شود اسافاده می

                                                
1. ideal-types 
2. politics of signification 
3. framing of the collective action 
4. Uncontaminated 
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، دهی بح ار  درت یلمحمهای اصلی، به الف  چهارچوب. دهند های مخالف را نمی ديدگاه
ای م ارک برای ايجاد يک بسنار سحاسنی م نارک ارائنه ه امکان بح اری برای يافا   محنه

شده به روشی منلب  با  عدااای فهم دادن به درک يک بی منظور شکل به کارگزاران. دهند می
یوسط ساير با يیران همح  دغدغه ارائه روشی که حال و هوای عمومی امرو ی و بر اساس 

به اي  ملنا اایاا و . دهند می های اصلی ارجاع به چهارچوب ،درک باشد سحاسی نحز  ابل
یواند روند همیرايی سحاسی و آنچه را که  باًل  طرفداری ا  يک چهارچوب اصلی م ارک می

های  شد به نام يک هدف م ارک که ساير واگرايی به نام يک هدف م ارک نادرسه یلای می
 .کند، م روعحه بخ د یری مناال می ايدئواوژيک را به سل  پايح 

های سحاسی م خ  یوسط با يیران سحاسی ا  يک فرايند پحچحده عبنور  ژهیدوي  پرو
های ايندئال همنراه بنا شنرايط سحاسنی  های بلندمدت و مندل کند که در آن ايدئواوژی می

شوند  های اصلی یرکحب شده و فحلار می مدت و عوامل احاماای، ا طري  چهارچوب کویاه
ذکر اسه که يک با يیر به داليل مخالف  م بهال . شوند و درناحجه ا  نظر سحاسی فلال می

عنوان مثال، يک با يیر سحاسنی غاابنًا ينک  یواند بح  ا  يک مدل را پ احبانی کند؛ به می
و بنابراي  ذایًا ماکثر اسنه و بنا ( عنوان مثال يک نهاد يا يک انجم  به) 6ارگان اداری اسه

ساخه پروژه سحاسی « اناخاب»ی ا  يک ديدگاه کاماًل هنجار. کند گاشه  مان یغححر می
بحنی آن همچنان دشوار و گاه  آورد که پح  وجود می ای را به یوسط با يیران اجاماعی ناحجه

کنه اين  پنروژه یوسنط بنا يیران سحاسنی یلرينف و  با اي  حنال، هنیامی. ناسا گار اسه
يب شد، یأثحر  ينادی در شنکل بنه  دادن گحری گفامنان عمنومی دارد و بنرای انیحنزه یصو

 .با يیران به سوی بسح  سحاسی بسحار مهم اسه
 

 بازی بزرگ جهانی

اين  چهنار . ملنای سنای آن وجود دارد در جهان چهار  درت و فاط چهار  درت بزرگ به
من  ملااندم فراینر ا  .  درت؛ چح ، اییاديه اروپايی، روسنحه، و ايناالت ماینده هسناند
                                                

1. A political actor, for example, is often a collegial body 
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يک  درت مهم را به يک  درت بزرگ یبديل  های سنای ا اصادی و نظامی، آنچه که یوانايی
یوان ادعنا  می. کند، یوانايی آن در یدوي  يک چهارچوب اصلی برای نظم جهانی اسه می

نظم جهنانی ای ا  يک  چهار  درت بزرگ اایوی کمابح  پحچحده  اي کرد که یا به امرو ، 
شندن طنرح  ف جهنانیاند با موفاحه، میاوای آن را بنا هند اند و سلی کرده را یوسله داده

 .هنجاری خود در سراسر جهان گسارش دهند
شنود، و  های سحاسی اعلا می سنای ا طري  رويه طور ها، اخاحارات به در داخل دواه

اامللنی  در سنل  بح . هايی با ماهحه دموکرایحک یأثحر دارند اينها در افزاي  فزاينده دواه
براساس هنجارهای نناب و خناا  یوجحنه  ا ادار در اينجا اغلب. ها وجود ندارد اي  رويه

در يک دوره گناار، . يابند اهمحه میها در  مان دگرگونی  درت حای بح ار  ايده. شود می
کننند م نروعحه خنود را  مهم اسه که ببحنحم چیونه بنا يیران اصنلی جهنانی سنلی می

نظنم  های دروا ع ا طري  درک مندل. یدوي  کنند( دوباره)ا طري  مدل نظم جهانی خود 
یوان ا دامات سحاسنه خنارجی  های بزرگ یدوي  شده اسه، می جهانی که یوسط  درت

 .آنها را بهار یفسحر کرد
کننند مو لحنه  های بزرگ سلی می های اسارای؛يک،  درت ا طري  اسافاده ا  روايه

های  در اي   محنه، چهارچوب. اامللی یثبحه کنند رابله با ساير اعضای نظام بح  خود را در
بنا يیری را  هنای اصنلی، چارچوب. کننند ااملل را فراهم می اصلی، کلحد یفسحر امور بح 
دهند  دانند، یصويری ا  يک نظم جهانی مللوب را شکل می مسئول يک پديده خاص می

سنمه آن وضنلحه ايندئال را یلحنح   اامللی ال م بنرای هندايه جهنان بنه و ا دامات بح 
اندا هايی  خالصه، چنح  چ نم طور به. و م هود اسه شهرت فراگحر آنها آشکار. کنند می

کنند ینا بنا يیران ديینر را درمنورد درسنای  های بزرگ کمنک می ا  نظم جهانی به  درت
 .ا دامات خود ماااعد کنند

اندا هايی ا  نظم جهانی درجهه افزاي  م روعحه خود، چنه در سنل   چنح  چ م
بدننه اناخابنایی ملنی . کنند خدمه میگ به  دریهای بزراامللی،  ملی و چه در سل  بح 

وضوح برای هر سحاسامداری ضروری و بديهی اسه که هر یصمحم سحاسی خارجی و ا   به
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گرفا  حمايه ملی طراحی شنده  همه بح ار، نمايندگی عمومی سحاسه خارجی با درنظر
ايد سلیی سحاسه، هر سحاسامدار موفای نحز ب در عح  حال، با یوجه به ماهحه چند. اسه

به اين  . به حمايه خارجی خود یوجه کند يا حدا ل مااومه خارجی را به حدا ل برساند
 .کنند ااملل کمک می جديد در نظام بح « دوساان»های نظم جهانی به ايجاد  یریحب، مدل

. های اصلی جهانی باشنحم دنبال چهارچوب برای درک پويايی اصلی سحاسه جهانی بايد به
و  و مهم اسنه بسحار چ میحر های نهادی و اهرم های نظامی یوانايی ر کنار دا اصاد نا  ااباه، 

های بنزرگ  دنبال ساخاارهای هنجاری و  درت نرم باشحم یا یواننايی  ندرت با وجود اي ، بايد به
اامللنی  هنای بح  ائاالف. ااملل را کاماًل درک کنحم مسائل بح  در در یأمح  حمايه و بسح  شرکا

دواای و هم در سل  ديپلماسی بنح  دوانه و شنهروندان خنارجی،  وی بح هم در سل  گفای
شدن که بسحاری ا  ابزارهای   محنه جهانی در. ها اساوار هساند بسح  آرمان مبنایطور  اطع بر به

بودن خودش را در یأثحرگااری و نفوذ  کنارل یلامل در دسارس اسه،  درت نرم بنحادي  غحر ابل
یري   ينک یفناوت اساسنی بنح  اصنلی. کنند ندمندت کنن  ثابنه میمدت و بل بر مسحر محان

کننند، در  اامللنی ر ابنه می های اصلی جهانی که اکنون برای کسنب حاانحنه بح  چهارچوب
کنه طبن  یلرينف  درحاای. نهفاه اسه( مندی  محنه)گرايی  برابر  محنه گرايی در دوگانیی جهانی
هنای اصنلی  دارنند؛ امنا ینهنا چهارچوب های اصلی جهانی، يک دامنه جهانی همه چهارچوب

بنا بنه اين  اسنادالل، اصنول سحاسنی و . های غربی ماهحه جهانی دارند پح رفاه یوسط  درت
ماابنل،  در. گونه یفاوت اساسی در سریاسنر جهنان یکنرار شنود شکل رژيم آنها بايد بدون هحچ

چنح  ا  ينک شده یوسنط ک نورهای غحرغربنی ماننند روسنحه و  های اصلی یدوي  چهارچوب
کنه براسناس آن هنر رژينم سحاسنی مجبنور اسنه اصنول و  کننند گرا پ احبانی می دگاه  محنهدي

 .خود را ا طري  یأيحد مجدد حاکمحه ملی حفظ کند( يکاايی)بودن فرد به منیصر
، سحاسنه دموکراسنی و اریانای  ا  يک طرف. پحامد ناشی ا  اي  واگرايی روش  اسه

و مر هنای ملنی را منوانلی   رار گرفانهر خاص ا  اي  اصول یفسحيک بر  حاوا ب ر مبانی
یروي  مسااحم دموکراسنی یوسنط ايناالت ماینده و حماينه ننرم . داند حل نمی غحر ابل

اییاديه اروپايی ا  با يیران طرفدار دموکراسی فاط دو نمونه ملمول ا  سحاسه فرامنر ی 
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بنر درک  ارد کنه مبانیدر طرف ديیر، هنجارهای یاوينه حاکمحنه وجنود د. غربی اسه
اينده روسنی ا  دموکراسنی . سحاسه اسه و ذایًا در يک  محنه خناص ادغنام شنده اسنه

ها برای داشا  جهانی هماهنگ، در سل  روايه سحاسی، احارام به  مساال و ايدئال چحنی
 .کنند ااملل ملرح می عنوان يک اصل اساسی در سحاسه بح  ها را به یفاوت

اضافه کنرد  نحز های غحردواای را گ بايد یلداد  يادی ا  سا مانبه اي  چهار  درت بزر
افزايی  طور فلال در اي  ر ابه هنجاری، در هم ها به صورت جداگانه يا ا طري  شبکه که به

وي؛ه در  های جاملنه مندنی بنه سنا مان. های ملی يا مساال ا  آنها، شرکه دارند با دواه
بننابراي  اين  بنا يیران . نی فلنال هسناندهای جديد در سحاسنه جهنا یروي  چهارچوب

يا دنبال درک کامل ر ابای  هساند که بايد به  .در مناظره سحاسی درمورد نظم جهان باشندپو
 

 تقسیمات سیاسی جدید جهانی

های جديند  ااملل با ديدگاه میور امور بح  اندا های دواه در حو ه عمومی جهانی، چ م
ای ا  مو لحه ايدئواوژيک  اه شده و نا ه پحچحدهمیور سحاسه جهانی آمحخ دواه و غحر

اامللی وسافاای که در آن ا ادار  اي  امر ا طري  جايیزينی جزئی نظام بح . کنند یواحد می
با يکديیر یلامل  دواای و م روعحه میدود به  لمروهای میدود بود و فاط در سل  بح 

ن مکانی اصلی اسه که در آن حو ه عمومی جهانی همچنا. پاير شده اسه داشاند، امکان
اين  . ابلاد جديدی ا  م روعحه جهانی برخالف یفسحرهای مالارف یوسنله يافانه اسنه

گرايانه ينا حانی اناالبنی ا  م نروعحه سحاسنی  ازومًا به اي  ملنا نحسه که درک اصنالح
گاارد، با اي  حال، امکان آغا  پويايی یغححنرات هنجناری  جهانی بر عمل سحاسی یأثحر می

بر ايده آن ا  اهمحنه بنااليی  شود که اي  عرصه سحاسی جهانی و میاوای مبانی باعث می
مندت سحاسنه  بنرای درک یینول طوالنی. برای سحاسه جهانی امنرو  برخنوردار باشند

 .های آن باشحم دنبال اي  گفامان عمومی جهانی و مؤافه جهانی، بايد به
بنندی  سه جهانی، ينک طباهاااکر سحا های فوا برای یکمحل بیث درمورد مدل

. های غحرمالارف مامرکز شده اسنه اضافی در اينجا ارائه شده اسه که بر روی مدل
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عنوان  یوانند بنه در اي  رويکرد، چهار یفسحر اساسنی ا  مفهنوم سحاسنه جهنانی می
بنر اينده در بینث سحاسنی جهنانی  های غحرمالنارف مبانی میدودکننده دامنه گزينه

داری جهانی در اریبناط بنا بنا ار  اندا  سرمايه چ م( 6 :(Table, 4.1)شناخاه شود 
کنردن نهادهنای  پنروژه دموکرایحنک(  آ اد جهانی و بنا يیران خصوصنی ا اصناد، 

وطنی با اشاره بنه افنراد و نهادهنای فراملنی  طور که در مدل جهان اامللی، همان بح 
 ينادی ا   حماينه یلنداد اندا  راديکنال منورد چ نم( 9بندی شنده اسنه،  صورت
( 9گرايی  نومی، و، سنرانجام،  های اجامناعی ا  نظنر یغححنر جهنانی و بنومی جنب 

ی اشناره دارد و اغلنب بنا  ا ها که بنه بنا يیران کنالن منلانه گفامان يا برخورد یمدن
 .شوند اصلالحات ماهبی یلريف می

 
 شدن و نظم جهانی سناریوهای جهانی

، مرحله نهايی یکامل ب نريه همزمنان بنا 6اطیجهان باوری افرهای  در پرشوریري  پروژه
يک نظام جهانی اسه که در یمام ابلاد آن کاماًل يکپارچه اسه؛ بنابراي  اين  نظنام دارای 
يک با ار جهانی واحد، يک  انون واحد و يک دادگاه عاای جهانی، و يک نظنام سحاسنی ن 

چ یأکحد کنرده بنود کنه دوي 6313ا  نظر ییلحلی، پح  ا  اي  در سال . نهادی واحد اسه
شوند که یالحنل و نارسنايی ححنایی بح ناری در  مر های اجاماعی در شرايلی منیل می»

 .(Deutsch, 1969: 99)« یکرار یلامالت اجاماعی حاصل ن ود
آيا ما در . دوسه دارند به آن برسند افراطی باوران اي  هدفی اسه که یلدادی ا  جهان

ها اسادالل کنند که مسئله ادغام و  اگر احبرال. اده نحسهچنح  مسحری  رار داريم؟ پاسخ س
طور  بنه( حندا ل بنرای بلضنی ا  آنهنا)رود امنا  یندري  پنح  منی همیرايی در جهنان به

گراها مرحله همیرايی کنه شناهد آن هسناحم دسناخوش یغححراینی در  غحر للی، برای وا ع
 .شود آينده اسه که به یو يع مجدد  درت در سل  جهانی مربوط می

 
                                                

1. hyper-globalist 
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 چهارچوب اصلی سیاست جهانی. 1ـ4جدول 
 گرایی تمدن گرایی محلی گرایی جهان وطن نولیبرالیسم 

 رائه ا  
 شدن جهانی

 طلب اصالح کننده حمايه
آنااگونحسه 

 راديکال
آنااگونحسه 

 کار میافظه
 فرهنیی ن ماهبی اجاماعی سحاسی ا اصادی مناسبات انسانی

 گی سوژه/ ذهنحه
 جملی/ فردی

گااران ن  مايهسر
 کنندگان مصرف

 (شهروندان)فرد 
 جملی

 (های مردمی گروه)

 جملی
یمدن و نخبیان )

 (فرهنیی

 شناسی هسای
گرايی،  جهان

 همینی
گرايی،  جهانی

 ناهمینی
گرايی،  کثرت

 ناهمینی
گرايی،  کثرت

 همینی

 اصول سحاسی

سا ی،  جهانی
یکنوکراسی 

سا ی،  همیون
 آ ادی، و ر ابه

سا ی،  جهانی
ارکه یفويضی، م 

سا ی،  همیون
مرایبی،  سلسله

 نهادی، و منصفانه

با گ ه به ري ه، 
یکثر، و 

 خودمخااری

گرايی،  فرهنگ
هدايه نخبیان، 

یکثر، احارام، 
نحه، و عدم  حس 

 خ ونه

 های نهادی پروژه
گری  خودینظحم

 جهانی
 ادغام فراملی افراد

های میلی و  گروه
 های فراملی شبکه

 گرايی کالن منلاه

Sourece: Marchetti, 2009. 

 
ای ادغنام  طور فزايننده کنحم به کنند دنحايی که ما در آن  ندگی می ها اسادالل می احبرال

هنای مسنلیانه، در ییلحنل نهنايی، مننافع  شده و اين  ا  اینا  کناه  احامنال درگحری
ائمنًا کلی، یلامالت ا اصنادی د طور یجارت و به. کند یوجهی برای ب ريه ايجاد می  ابل

جنگ نحز افنزاي   فايدهبودن ییلحل هزينه و  درحال افزاي  اسه و با اي  کار، غحرمنلای
هايی هساند و چه آن دواای طور کالسحک بح  اامللی چه آنهايی که به نهادهای بح . يابد می

طور  ، بنهصرفا غحردواای هسنانديا  ی يلنی دواای و غحردوااییرکحب که در حاکمحه جهانی
اعامنادی ذاینی بنه مسنائل  یریحب بی بندي . هساندحاضر و همه جا بوده یر ای  وی فزاينده

سنرانجام، شنکل . يابند های نهادی کاه  می ااملل به الف یلامالت مکرر در  محنه بح 
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خاصی ا  دواه دموکرایحک درحال گسارش اسه و اي ، طب  نظرينه صنل  دموکرایحنک، 
 .ودش اامللی می سا ی میحط بح  به آرام منجر

به موا ات يکپارچیی ا اصادی مار ی و درحال پح رفه، ما همچنان شاهد م کالت 
. هنای جديند جهنانی هسناحم رو افزون ساخاارهای سحاسی ملنی بنرای ماابلنه بنا چاا 

شدن پايان خود دواه  ها، جهانی  برای اغلب راديکال: شمار اسه یفسحرهای اي  پديده بی
ما . (Scharpf, 1997) ان دوره سوسحال دموکراتيا حدا ل پاي (Ohmae, 1995)اسه 

 ,Cerny, 1995)ماندن آن  که باعث با ی (Strange, 1996)ن حنی دواه  شاهد عاب

داحننل آنچننه  بننه (Narr and Schubert, 1994)سننا ی سحاسننه  و یضلحف (2010
. (Martin and Schumann, 1997)شنود، هسناحم  اصنلالح دام جهنانی نامحنده می

کنند کنه کناماًل مللنوف بنه ر ابنه باشند  نل  با ار جهانی دواای را ايجناد میبنابراي  م
(Hirsch, 1997) منه و یضنلحف اسناانداردها ح  به فروش به  ينر که با اي  حال منجر

 .(Krugman, 1997)شود  می
. بندی شنده اسنه های مخالفی ا  دواه برای مغايرت با اي  یفاسحر صورت برداشه

برخی ديیر، ییوالت . شدن نا   ائل هساند درون پديده جهانی برخی هنو  برای دواه
ملناب  . داننند هنای بنزرگ می عنوان میصول جانبی ا  عملکرد دواانی دواه جهانی را به

گحری و اجننرای  یننوجهی را ا  نظننر یصننمحم اوانی، دواننه در هننر صننورت عملکننرد  ابننل
ننوعی )  اثنر ادغنام بنابراي  سحاسه ملی برای کناه. کند های عمومی حفظ می سحاسه

حاکمحه در بسحاری . يا حدا ل برای محانجحیری ف ارهای خارجی وجود دارد( بحمه خلر
کامل ا  بح  نخواهد رفه  طور شود؛ اما به ا  سلوح و در محان بسحاری ا  نهادها پخ  می

درک براساس آمنار و . و شهروندان همچنان ابزارهای مؤثری برای یلحح   ندگی خود دارند
موجنب آن   ام، درعو،، درکی اسه که با نظريه ثبات ه؛مونحك منریبط اسنه کنه بنهار

عنوان دوره ادغنام جهنانی  های گاشاه آمريکا بنه شدن فللی میصول ه؛مونی دهه جهانی
گونه که دوره ادغام جهانی اواخر  رن نو دهم و آغا   رن بحسام نحنز میصنول  همان. اسه

شدن، درناحجه میصنول  سا ی يا جهانی جهانی. د درت ه؛مونحک امپرایوری انیلحس بو



 جهاِن همچنان غربی؟   116

گحرنند  ای خواهد بود؛ اما ساير ک ورهايی که کنم و بنح  آ اداننه یصنمحم می چنح  سلله
شدن با  جهانی. شوند مند می جهه سحاسی ک ور پح رو را ایخاذ کنند، ا  آن همراهی بهره

داشنا  ديینر بنا يیران که در درون خود دارد منجر به اححای خود و بنه یینرک واپويايی 
ثبنایی، ینن ، درگحنری و  داحل همح  وي؛گی، به ايجاد بی د حاًا به جهانی شدن ؛ اماشود می

ک حدن رهبنری ه؛منون یماينل  چاا  های نوظهور برای به طلبی  درت داحل جاه جنگ به
اي  داسناان آامنان  بنل ا  جننگ جهنانی اول و دوم اسنه و بنه گفانه برخنی، اين  . دارد

های  اگر اي  یفسحر درسنه باشند، ن نانه.  درت نوظهور فللی يلنی چح  اسه سرنوشه
 .دهد ای را ن ان می کننده اندا  نیران افول  درت آمريکا چ م

شندن و نظنم جهنانی  خالصه، ش  سناريوی مخالف درمنورد آيننده جهنانی طور به
 .رددا  نده نیه میآن را بخ د و  ملاصر یا گی می به مناظرهوجود دارد که 

یو داند که در آن  یو ف می شدن را حرکای غحر ابل با ماهحه احبرال، جهانی اولین سنار
هنای  بنر ار ش سا گاری را درنهايه مبانیمریبط با های  های نوظهور بايد اسارای؛ی  درت

شدن بايد به رشد مداوم، ااباه نه ازومًا  بنابراي  جهانی. احبرال ن دموکرایحک غربی ایخاذ کنند
 سرعه فزاينده مناهی شود که ینها درصورت دساحابی به يکپارچیی کامل به پايان برسد؛با 

یوی دوم کند که به مینض رسنحدن بنه ينک خنط  بحنی می با ماهحه احبرال پح  سنار
شدن کند خواهد شد يا حای  دشوار باشد، جهانیرفا  فحزيواوژيکِی م خ  که فرایر ا  آن 

شاهد فلال  بنابراي  . که یاکنون حاصل شده به خلر نحفاد شود یا نااي  همیرايی ماو ف می
یواند اصالحایی را  که میخواهحم بود کنارای  نوعی سا وکار سحاسی ن اجاماعی خودشدن 

 های اجاماعی را یلديل کند؛ هزينه و به دنبال آن گرا ییمحل کند بر نحروهای يکپارچه
یوی سوم اينده اسناوار اسنه کنه فرآينندهای  ماهحه احبرال انااادی، بر اي  با ،سنار

 یننا آنهننا. شننوند ماو ننف داوطلبانننه یوانننند نمی بنننابراي  و شننوند نمی اداره شنندن جهننانی
ملناب  بنا  و، داد خواهند ادامه را خود شااب ن وند ناپايدار اجاماعی های هزينه که  مانی

 گرا نلانهم ينا سحسنامی  وال خود، به ظهنور نحروهنای ناسحونااحسنه، ضندرو به پويايی 
بنه نفنع با گ نه بنه  رامنلن  همیراينی  خواهنند داد، کنه اين  موضنوع فضای سحاسنی
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 .سا د مضمیل میگرايی و انزواطلبی  ملی
یوی چهارم کنند کنه آيننده  گرايانه، به همح  یریحب اسادالل می ماهحه وا ع ، باسنار

رسنه باشند کنه دگنزاره يدگاه ژئوپلحاحک، اگر اي  د ا . خواهد رفه بندی یاسحم سمه به
 رهنايی و سحاسنی رشند های فرصه ظهور درحال های  درت به فراآیالناحک شدِن  جهانی

 ،اي  ناماوا نی  درت ا  غرب به شرا و م هودی،  طور فزاينده به اسه، داده ارائه ا اصادی
 و دهند می  نرار یرديند منورد را دادن ک نورهای جهنان ار نر هنم یوانايی سحسام در کننار

 منلانه ينک براسناس را چند لبی  درت یوا ن ا  ما کل منل  يک به هبا گ  درعو،
 .کند می برجساه آمحز منا عه احاماای ییوالت با کالن و

یوی پنجم  ماننند شدن کند که روند جهانی اسادالل می ،گرايانه ماهحه وا ع ، باسنار
 يکپارچیی  ا مرحله يک. يافه خواهد ادامه ها ن حب و فرا  با چرخ ی، امواج در همح ه
 کنه شنود می دنبال ای منلاه کالن يا گرايانه ملی گسحخایی ا هم مرحله يک یوسط جهانی

ادغنام  در سنل   چرخنه گسناردهسا   محنه و در ادامه رسد می پايان به درگحری با احاماالً 
 .خواهد شدآينده جهانی در 

خلوط کمار م خ   انیارانه، با یصويری را با رويکردی سا ه سناریوی ششم،سرانجام، 
شکل آنها  شدن يا حفظ پويايی جهانی اشاره ندارد؛ بلکه به یغححر اي  کار به کوچک. دهد ارائه می

های مالدد نزدينک اسنه، سنل  کننونی  با یوجه به اي  ديدگاه که به ديدگاه مدرنحاه. اشاره دارد
. ود طی خواهد کردش همیرايی فراملی مسحرهای مافاویی ا  آنچه امرو  یوسط غرب ییمحل می

های سحاسی ن فرهنیی  های یرکحبی جديدی خواهد بود که ا  سنه گحری روش اي  امر شاهد شکل
اسه  ی ش ماي  سناريودر . غحرغربی که  باًل به حاشحه رانده شده بودند، ااهام گرفاه شده اسه

پحرو ی در ه؛مونی ای ا  درگحری برای  های نوظهور ازومًا به مرحله موجب آن یلفح   درت که به
شود که برخی ا   شود؛ بلکه به ی کحل مناط  مخالف یوسله منجر می جهانی جديد منجر نمی

یوانند بنه دنحنايی ا   اين  می. شوند که برای ما در غرب بحیانه اسه آنها براساس اصوای اداره می
مرکنز جهنانی هايی ا  يک سحسام واحد و غحرما داری مامايز یبديل شود که دارای بخ  سرمايه

 .(Buzan and Lawson, 2014) اسه
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 بخش دوم

 ای اندازهای منطقه چشم





 
 
 
 

  انداز آمریکایی درباره نظم جهانی چشم
 والتر راسل مید

 
جمهور آمريکا کمار ا  يک سال پنس ا  پحنرو ی در  ، باراک اوباما، رئحس۶۴۴۱در ژوئ  

جمهنور اين  ک نور، بنه  ماه پس ا  سوگند در مانام رئحس ۲جمهوری و  اناخابات رياسه
در روابنط محنان « جديند یشنروع»اوبامنا در اين  سنفر .  اهره، پاياخه مصر سفر کنرد
جمهنور آمريکنا در سنفر بنه  ناهره اعنالم کنرد؛  رئحس. داد  آمريکا و جهان اسالم را وعده

شنده ا   مسنحری اناخناب»ا  نیاه اوباما جنگ علحه عراا . شود آمريکا ا  عراا خارج می
هايی همچون احاحاج بنه اسنافاده ا  ديپلماسنی و  جانب آمريکا بود که به اي  ک ور درس

م نکالیمان ینا هنر  منان ممکن  را ينادآوری  فصنل و اامللی برای حل يجاد اجماع بح ا
شنده ا  جننگ علحنه عنراا، حکمنه ينا  های آموخاه اوباما اظهار داشه درس. «کرد می

وی به نال ا  یومناس جفرسنون . اند خرد  ديمی در آمريکا بودند که بار ديیر ک ف شده
من  امحندوارم خردمنان بنا »گفنه ( ۹۱۴۱یا  ۹۱۴۹جمهور آمريکا ا  سال  سومح  رئحس)

 درت ما رشد يابد و به ما بحامو د که هرچه کمار ا   درت خنود اسنافاده کننحم  ندریمان 
عنوان ک وری که  دریمندیر ا  پنح  اسنه و  در عح  حال، آمريکا به. «بح ار خواهد شد

د را بنرای کمنک و کار خود  نرار داده اسنه، دسنه خنو ااباه دوراندي ی را نحز در دساور
ینوان  نموننه اين  مسنئله را می. سوی جهان درا  کرده اسنه مسائل جهانی به فصل و حل

بنا )، با گ نايی منااکرات (ها در پاکسناان مدارس و بحمارساان)های مادی  در ارائه کمک

                                                
 .نوشاه شده اسه 261 اي  ماااه در نحمه اول سال . 6
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براسناس . ها م ناهده کنرد و یصريیی دوباره بر احارام به ديیر یمندن( ايران و با فلسلح 
یوانسنه  ، سناخاارهای جديند صنل  و دوسنای میسناخاه شنده یوسنط اوبامنااد اي  بنح

 .ساخاه شداي  ساخاارها ساخاه شوند و 
یا اي   مان که درحال نیارش اي  ماااه هسام و هفنه سنال پنس ا  سنفر اوبامنا بنه 

جمهوری او و اناخناب جان نح  وی  شدن برای پايان دوران رياسه  اهره، ما درحال آماده
جمهور جديد خواه  ن باشد خواهند منرد و خنواه دمنوکرات باشند و خنواه  رئحس. هساحم

. مخصنوص بنه خنود را خواهند داشنه« جديد یشروع»خواه، به احامال  ياد  جمهوری
جمهور جديد با یوجه به واکن نی کنه ا  طنرف او در بنال  همزمان سحاسه خارجی رئحس

درسه مانند سال . خواهد گرفه های اوباما صورت گرفاه اسه، شکل ها و اناخاب گزينه
هنای  ها و اناخاب که در آن سال نحز سحاسه خارجی اوبامنا در واکنن  بنه گزيننه ۶۴۴۱

بنابراي  در اي  مالع، ار ينابی . جورج بوش پسر در عرصه سحاسه خارجی شکل گرفه
های ماننوع سحاسنه  چیونیی عملکرد اوبامنا و منااندي  وی چنه در چهنارچوب سننه

 .دهحممورد یوجه  رار می هاراو چه علحه اي  سنه خارجی آمريکا
 

 مرور دوباره چهار مکتب

دادن جهان یوسط  سحاسه خارجی آمريکا و چیونیی یغححر: م حه وي؛ه»که کااب   مانی
را منا ر کردم، چهار سنه فکری ر حب که پح ران رفانار آمريکنا در صنینه جهنانی  6«آن

. جفرسونحسم، همحلاونحسم، ويلسونحسم و جکسونحسنم :هساند را مورد شناسايی  رار دادم
پحنروان اين  سننه فکنری . سنه جفرسونی، نیاه  به داخل آمريکا و انزواطلب اسنه

آ ادی در  بنرای مثابنه فنانوس درينايی ملاادند آمريکا بايد در صل  و آرام  و اساوار بنه
کنار  و جارت و کسبسنه همحلاونی، بر ی. جهان باشد؛ اما در امور ديیران دخااه نکند

مند به پحیحری  راردادهای یجارت آ اد و حفاظنه ا  مننافع یجناری  مامرکز اسه و عال ه
ماننند « فضناهای بحننابحنی»اي  سنه فکری کاماًل ا  یهديندایی کنه در بنال . آمريکاسه

                                                
1. Special Providence: American Foreign Policy and How It Changed the World 
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مسحرهای یجاری جهان، آ ادی درياها و غحره وجود دارد آگاه اسه؛ اما اي  سننه فکنری 
برای  آوردن افاخار دسه گرايی يا به ها، درگحر مبار ه برای آرمان کمار ا  ديیر سنه مرایب به

سنه ويلسونحسم که نهاياًا برگرفاه ا  سنه . اينها من أ دو مکاب پايانی هساند. اسه آمريکا
غح  ماهبی يا همان محسحونرهاسه، به های آمريکايی به جهان، و  دنبال صادرات ار ش مبل 

جکسونحسنم، . صوریی یهاجمی اسنه  سا ی آن هم به وا ب ر و دموکرایحکحمايه ا  حا
گوننه  های انجحل اي  مکاب فکری سلی در گسارش ب نارت. گرايی  ومی آمريکاسه ملی

آمريکايی يا ساخه يک امپراطوری آمريکايی ندارد؛ اما اي  مکاب فکری و طرفداران آن اگر 
وا ع شده اسه واکن ی یام، نابخ ودنی، خ   مورد یهديد ( يا افاخار آن)حس کنند ک ور 

 .و بدون احساس در بال اي  یهديد ا  خود ن ان خواهند داد
ها طرفدار يک مکاب نحساند؛ بلکه کمابح  محان دو مکاب فکری يا حانی  بح ار آمريکايی

، داد کرد لمعنوان ايدئواوژی  را بح  ا  آنکه باوان به« مکایب»در اي  بسار . گحرند بح ار  رار می
های فکننری در محننان مننردم و  هننا و سننبک ها، انیحزه انزهننای مفحنندی بننرای شناسننايی سنننه

های  هايی برای م ناهده اریبناط محنان پاسنخ اي  مکایب روش. اسهگااران آمريکايی  سحاسه
چیونیی اسنافاده ملمنول ا  اين  . کنند مو ه به و ايع جاری و یاريخ آمريکا فراهم می ظاهر به

یواند در فهنم مسنحر منناظره  جمهور اوباما و مناادي  وی و بررسی آن، می سط رئحسها یو سنه
 .جمهوری اوباما به ما کمک کند سحاسه خارجی آمريکا در طول دوران رياسه

 
 اهداف ویلسونی، ابزارهای جفرسونی: اوباما

ل مانأثر جمهور آمريکا در درجه او طور که سخنرانی اوباما در  اهره ن ان داد، رئحس همان
شده ا  یوماس جفرسنون   ول ذکر دروا ع، نال. ا  مکایب جفرسونحسم و ويلسونحسم بود

که در اي  سخنرانی ا  طرف اوباما اناخاب و مورد اشناره  نرار گرفنه، چکحنده کناملی ا  
هرچنه کمانر ا   ندرت خنود »رويکرد اي  مکاب فکری در بال روابط خارجی اسه کنه 

جهنان مکنانی ا  نیناه مکانب جفرسونحسنم . «ار خواهند شنداسافاده کنحم  دریمان بح 
های  يادی وجود دارد که بروننداد و  در اي  جهان فرصه. کننده اسه خلرناک و منیرف
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در چنح  شنرايلی، طرفنداران . نااي  آن بح  ا  آنکه برد ن برد باشد، باخه ن باخه اسه
شدن آمريکا در خارج ا   رکنند که گرفاا مکاب جفرسونحسم مانند گور ويدال احساس می

هنای مندنی در آمريکنا  شندن آ ادی فساد ک حده به انیراف و به یواند منجر اي  ک ور می
بنا )بهانر اسنه . آورد بار نمنی شود، و در عح  حال هحچ دسااوردی در هحچ جای ديیر بنه

 .گرفا  را کاه  داد درملر، چنح  شرايلی  رار( احارام
اندا  جهانی که او  نول داد  ی که اوباما بحان کرد ن چ ماندا  جهان در عح  حال، چ م

در . کند ن به ياح  يك مفهوم سنای، جفرسونی حندا لی نبنود آمريکا به ايجاد آن کمك می
نظر اوبامنا، اصنول مکانب فکنری ويلسونحسنم  نرار  هساه مرکزی چ م اندا  جهانی مند 

گرفنه کنه موضنوعایی  ر میای  را های وی در امور جهانی در طحف گسارده وعده. داشه
 فصنل و همچون خدمات اجاماعی بهانر در منناط   بنايلی پاکسناان و افغانسناان، حنل

بر اي  اساس، . شد ای را شامل می های هساه بردن سالح یغححرات ا لحمی و همچنح  ا بح 
 اي  امر. اندا  صل  با ايران و بح  اسرائحل و فلسلح  باور داشه آمريکا به رسحدن به چ م

 .کرد دموکراسی، آ ادی ماهب و آ ادی بحان را در سریاسر غرب آسحا یروي  می
حال، همزمان با یالش برای ا دامات فوا، نحروهنای آمريکنايی را نحنز ا  عنراا  با اي 

بسا اينکه در سخنرانی خود در دان نیاه  ناهره در بخ نی ا  آن بنه اصنول  خارج کرد؛ چه
شنده در بلضنی  یوصحف يا ناشناخاه ن ارائنه غحر ابل اي  یضاد. جفرسونی روی آورده بود

یواند به وي؛گی بار  سحاسنه خنارجی اوبامنا  موا ع حای در دو بخ  ا  همان جمله ن می
وسنحله  یلاحب اهداف بزرگ در چهارچوب مکاب فکری ويلسونحسم آن هم به: یبديل شود

 .گرايانه مکاب جفرسونحسم ابزارهای حدا ل
 

 پس از پایان تاریخ

اییناد  فروپاشنینیاه اوباما به جهان و ااباه ک وری که او رهبری آن را برعهده داشنه بنا 
کلنی  طور ها و همچنح  بنه بسحاری ا  آمريکايی در نیاه. جماهحر شوروی شکل گرفاه بود

بنرای .  وانح  یغححر پحندا کنرد. ملنی پايان یاريخ بود ديوار براح  به برچحده شدنها،  غربی
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ملننی سناخه ينک نظنم جديند  ب فکنری ويلسونحسنم، اين  روينداد بنهطرفداران مکا
اامللی برپايه نهادهای فراملی بنود؛ نهادهنايی فراملنی همنراه بنا ا انداری وا لنی کنه  بح 

اي  ديدگاه با یفکنر نخبینان اروپنايی کنه . کنند کاریوانساند با جديه آغا  به سرانجام می
ای و هنم ا  نظنر  بودنند، هنم ا  نظنر منلانه گسارش عظحم اییاديه اروپايی را آغا  کرده

طرفداران مکانب همحلانون بنه هنحچ عننوان ا  چننح  . های سحاسی پحوند خورد مسئواحه
ااملنل آناندر  شندن یجنارت بح  منند های بزرگی حمايه نکردند؛ اما امکنان  اعده طرح

نامحده « انینظم نوي  جه»جاابحه داشه که آنها را برآن دارد یا در ساخه آنچه که بلضًا 
بر اي  باور بودند که  سمدر همح  حال، طرفداران مکاب جفرسونح .شود همکاری کنند می

نحا  جنگ سرد را ا  محنان  یواند سرانجام دسایاه عظحم امنحه ملی مورد اياالت مایده می
طور که اغلب او ات پنس ا  پحنرو ی  همان .خود را ناد کند« سود سهام صل »برداشاه و 
در غحناب . افاد، مکاب فکری جکسونحسنم بنه خنواب رفنه گ مهم ایفاا میدر يک جن

یهديدایی که در خارج ا  مر های آمريکا  رار داشنه، آمريکنای جکسنونی ديینر عال نه 
طرفداران اي  مکاب فکری در طی دوران جنگ سنرد . خاصی به سحاسه خارجی نداشه

ی آمريکنا علحنه شنوروی جزت فلااح  سحاسی میسوب شده و خواساار ا ندام و کنن   نو
که جنگ سرد پاينان يافنه، طرفنداران جکسونحسنم انزواطلنب شندند و بنا   مانی. بودند

با اي  باور که آمريکا بايند نیناه خنود را بح نار بنه امنور داخلنی  و طرفداران جفرسونحسم
 .مامرکز کرده و نیرانی کماری در بال امور جهانی ا  خود برو  دهد، همراه شدند

ک یهديد عمده مانند شوروی در دوران جنگ سرد که یمام آمريکنا در بنال در غحاب ي
کنار پرهزيننه  ها ماوجه شدند کنه بنه ينک دسناور آن ماید و منسجم شده بود، آمريکايی

اامللی که  های بح  ها و یالش دواه بحل کلحناون با یوجه به برنامه. اامللی نحا ی ندارند بح 
ی هنا ها و یالش دريافه مننابع و پ ناحبانی ا  اين  برنامنهکار  رار داشه، برای  در دساور

يه اين    حسهمحه کنیره آمريکا ا  پرداخه . فزاينده نایوان بود طور به مریبط با آن عضنو
گرفا  کنانرل  دسه ک ور در سا مان ملل در موعد مارر اماناع کرد؛ ضم  آنکه پس ا  به

خواه در اناخابنات  حزب جمهوری یوسط( مجلس نمايندگان و مجلس سنا)کنیره آمريکا 
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سننا، . شده مخاافه کردند ، آنها با طحفی ا  مداخالت نظامی مؤثر و پح نهاد۹۱۱۵سال 
اامللنی را  پرویکل کحویو را به حال خود رها نمود و اایناا آمريکنا بنه دادگناه کحفنری بح 

يب  هنای یلنخ بنر سنر امان حمايه ا  یجارت آ اد پس ا  درگحری افول بی. نپايرفه یصنو
نامه یجارت آ اد آمريکای شماای و ورود اياالت مایده به سنا مان جديند یجنارت  یواف 

ای سنفه و سنخه ا   های آمريکايی را در میدوده ، ديپلمات۹۱۱۴جهانی در اوايل دهه 
به کاه  سنرعه ینداوم در سناخه ينک  اي  مسئله منجر.  حد و بندها و ف ارها  رار داد

نظر بحنل کلحنانون کنه برگرفانه ا  اصنول . ال شدرژيم یجاری جهانی احبر نظم یجاری مند 
های او برای نهادهای مریبط با حکمرانی جهانی کنه برگفانه  دنبال آن طرح همحلاونحسم و به

ا  اصول ويلسونحسم بود، ا  طرف طرفداران مکاب فکری جفرسونحسم و جکسونحسنم بنا 
 .مواجه شدند« پاسخ منفی»

آنهنا عصنبانحه طرفنداران . وا نه سحاسی آمريکا را یغححنر دادسپاامبر م ۹۹اما حمالت 
جکسونحسم را برانیحخاند؛  ينرا بنار ديینر منردم یهديندایی جندی را بنرای آمريکنا درک 

منند شندند؛  ناگهان، مردم بار ديیر به مسائل منریبط بنا روابنط خنارجی عال ه. کردند می
ای را بنرای  کنند و هرگونه هزيننهطرفداران جکسونحسم مايل بودند ا  هر سحاسای حمايه 

مجا ات مهاجمان، جلوگحری ا  یکرار اي  و ايع و با گرداندن صنل  و امنحنه بنه آمريکنا 
 ۹۱۵۱ناوانسه کاری را که دواه یروم  در سال  ۶۴۴۹بپردا ند؛ اما دواه بوش در سال 

دشنمنان  برابنر بوش ناوانسه  نگ ه دار عمومی مردم آمريکا در. انجام داد، انجام دهد
جديد خود را به درون چهارچوبی م نخ  بنرای امنحنه ملنی و سحاسنه خنارجی کنه 

بوش . های ماندگار برای چند دهه آينده برخوردار شود، هدايه کند یوانسه ا  حمايه می
عنراا ( ۶۴۴۹در سنال )و نخبیان آمريکايی را برای جنگ در افغانسناان و  عمومی افکار

يه کرد و مان داد؛ امنا او هرگنز ااینويی را بنرای مبنار ات آمريکنا در سر و سا آنها را یاو
. کردند بح ار آن را ییه کنارل خنود دارنند، ینظنحم نکنرد ها فکر می جهانی که آمريکايی

جملی در عراا که ماامات آمريکايی پح   های ک اار بدیر ا  آن، شکسه در يافا  سالح
بنا های منریبط  جنرای ضنلحف برنامنها  آن مدعی وجودش در آنجا شده بودند، همراه با ا
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های نظامی ضلحف پنح   سری گزينه عراا پس ا  جنگ و درنهايه اعمال يکساماندهی 
 . گحری ثبات در عراا، اعاماد طرفداران جکسونحسم به دواه را مخدوش کرد ا  شکل

جملنی بنه طرفنداران  های ک ناار بوش ايده حمله بنه عنراا را برپاينه یهديند سنالح
سنا ی  که اينها ناوانساند ییا  پحدا کننند، او بنه پنروژه مله روخه؛  مانیجکسونحسم ف

طرفننداران مکاننب فکننری  یسننرددابرگرفاننه ا  اصننول ويلسونحسننم روی آورد کننه باعننث 
سنپاامبر ا   ۹۹ای همانند حمنالت  هحچ حمله ۶۴۴۱جکسونحسم شد و ا  آنجا که یا سال 

به جامله آمريکا که باعث برافنروخا   و وع نپحوسه، حس یهديد در آمريکا به ۶۴۴۹سال 
ملااد نبودند که جنگ عراا طرفداران اي  مکاب . گرديد نحز ا  محان رفه ها می جکسونی

جفرسونحسم با اي  اسادالل بار ديیر به عرصه . امنحه ملی بوده اسه مریبط با وا لًا مسئله
شند  بحننی می طور کنه همح نه پح  های خارجی همنان سحاسه آمريکا با گ ه که جنگ

کارهای آن مداوم منریبط بنا امنحنه ملنی  شود که دساور آمدن دواای می کار به روی منجر
آمده بر آمريکا ناشی ا  جنگ عنراا نحنز بنار ديینر  های وارد در همح  حال، بدهی. اسه

شدن مجدد انیحنزش جکسنونی در آمريکنا شند؛ اين  ک نور نبايند فراینر ا   باعث بحدار
و آمريکا آمناده بنود ینا  به خواب رفاندها  جکسونی. احار دارد هزينه کندابزارهايی که دراخ

 .نیاه خود را به داخل مللوف کند
جمهوری  خاطر مخاافه با جنگ عراا به رياسه باراک اوباما مرد اي  برهه بود؛ او به

حزبی وی يلنی هحالری کلحنانون بنه  للنامنه  که ر حب درون آمريکا اناخاب شد درحاای
های  او همنراه بنا خلابنه. آمريکا برای مجو  جنگ علحه عنراا رأی مثبنه داده بنودسنای 
عنوان يک شکسه بلکنه  ، یصمحم به خروج ا  عراا را نه بهداد ای که انجام می بحنانه خوش

اينده آمريکنا  دون اينکنهاو بن. ک نحد به یصوير میای ا   درت جديد  عنوان ن انه آن را به
، یلرينف را کنار گااشاه و مخدوش کنند ايی با مأموريای جهانیعنوان يک ک ور اساثن به

یواند با خودداری ا   آمريکا می. جديدی ا  اي  ايده ملاب  با اصول جفرسونحسم ارائه کرد
منا عات نظامی مانند جنگ عراا، بر رای اریباط با دشنمنان و پحیحنری سحاسنه داخلنی 

های  کنه سنال درحاای. وی صل  رهبری کنندس بر اصالح و کمک به فارا، جهان را به مبانی
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های ويلسونی دوانه بنوش بنه  جمهوری اوباما در چهارچوب انکار سحاسه اواحه رياسه
 .یر ا  اينها بود شد؛ اما حاحاه دروا ع پحچحده یصوير ک حده می

یر ا  اصول  مرایب بزرگ اندا ی به ا  بلضی جهات، اوباما به نسبه جورج بوش چ م
های او ن یأثحر و نفنوذ  نوانح   در یفکر اوباما ن و در خلابه. نظر گرفاه بود درويلسونحسم را 

یاريخ بر و ايع جاری چنان  دریمند اسه کنه بنا يیران ماننوع بند جهنان بايند شکسنه 
پویح ، داع  و اناالب بواحواری ونزوئال بايد شکسه بخورند میر اينکه آمريکا . بخورند

ای مديريه کند یا ا  اي  طرين  شنرايلی  گونه اي  روند را بهپروايی و اشاباهات خود  با بی
یواند شرايلی  های یجاو گرانه آمريکا می کن . ايجاد شود که اي  با يیران بد ا  بح  بروند

خاطر  جای رهبران ان، آمريکنا را بنه را ايجاد کند که مردم روسحه و ک ورهای خاورمحانه به
اگنر آمريکنا بنه . های یاريخ را بحامو نند ناوانند درسرو  م کالی ان سر ن  کنند و ا اي 

کنننده و  صنورت  انع جهانحان ن ان داد که  صد و یمايلی برای یجناو  نندارد، اگرچنه ن به
کار آمريکا همراه با پحرو ی ر نم  مکرر ن نحروی اساسی یاريخ باعث خواهند شد یا دساور

یواند سرنوشه  ثبات و اسایکام می دادن بوش اعاااد داشه حمله به عراا و ن ان. بخورد
اوبامنا اعااناد داشنه راه [ امنا]را عملی کرده و بنه آن وا لحنه بخ ند؛ ( دکاري )میاوم 

های جديند و  جسا  ا  ماجراجويی بخ حدن به اي  دکاري ، خروج ا  عراا، دوری ییا 
 .پايری بر سر محز مااکره اسه دادن صبر و انللاف ن ان

اوباما در طی . وضوح در نحمکره غربی م اهده کرد یوان به می موفاحه اي  رويکرد را
هنای  دادن بنه ییريکنات رژيم طور مداوم ا  واکنن  ن نان اش به جمهوری دوران رياسه

کنه ا اصناد  درناحجنه،  مانی. خصوص ونزوئال خودداری کرد گرای آمريکای الیح  به چپ
دوانه وننزوئال بنرای ماصنر  اجانناب هنای غحر ابنل ونزوئال سرانجام فروپاشنحد، یالش

. رو شد هاي  در اي  ک ور، با شکسه روبه خاطر مداخالت و یوطئه دادن آمريکا به جلوه
خودداری اوباما ا  مداخالت مسااحم در اي  ک ور، آمريکنا را ینا حند امکنان ا  صنینه 

« لیطبح»اي  امر باعث شد یا آن چحزی که اوباما آن را ناحجه . سحاسه ونزوئال خارج کرد
موفاحنه رويکنرد . کرد، مسحر خنود را طنی کنند های ضلحف ونزوئال  لمداد می سحاسه
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با ا  جانب اوباما بر اي  مسئله یأکحد داشه که یا چه اندا ه سحاسنه  ديپلمایحک در بال کو
گراينان اناالبنی  جديد و کمار خصمانه آمريکا در بال اي  ک نور، افنول و فروپاشنی چپ

 .ع کرده اسهآمريکای الیح  را یسري
جمهوری او  های اوباما برای بخ  اعظمی ا  دوره اول رياسه رسحد اسارای؛ی نظر می به

 مخابرهای که ا  محدان ییرير مصر  بسحاری ا  آنها با یصاوير امحدوارکننده. کارسا  بوده اسه
. ينافانی اسنه و نزدينک اسنه دسه اي  منلاهکردند که دموکراسی در  شده بود فکر می

بخ  بود که خود روند  های احبرال ا  اي  جهه ااهام د عدم مدخله اوباما برای عربرويکر
جمهور مصر ساوط  حسنی مبارک، رئحس. دسه بیحرند سا ی در ک ورشان را به دموکرایحک

نويس جديد  انون اساسی بود، و مردم سنوريه و احبنی بنرای  کرد، یونس درحال یهحه پح 
 .آمريکايی درحال جنگ بودند های ضد کومهگحری ک ورشان ا  دسه ح با پس

در همح  حال، نحروهای آمريکايی درحال خروج ا  عراا بودند و اي  ک نور درحنال 
عملحات جنیی ییه رهبری اروپا و با پ احبانی آمريکا در احبی بدون آنکه . فروپاشی نبود

به سرنیونی ملمر  نحروی نظامی غربی در خاک آفرياا پحاده شود، با موفاحه انجام و منجر
آبناد  سپس اوباما دساور اعزام نحروهای وي؛ه نحروی دريايی آمريکنا را بنه ابوت.  اافی شد

نظر  بنه. باشنند و پراکننده شندن ااااعده درحال فرار نحروهای رسحد نظر می صادر کرد و به
های بنزرگ  هنای سننجا کی و ژسنه رسحد ثمره رويکرد اوبامنا بنا یرکحبنی ا  عملحات می
ها و  اصول، ار ش. باشدبوده ای شحري   مثابه محوه بر خلابه و افاظی، برای آمريکا به نیمبا

هنا ينا ف نار نظنامی  بنوک و ینوئحار در  حناس بنا ییريم های آمريکايی مانند فحس نوآوری
 .سا ی بودند ابزارهای بسحار مؤثریری درجهه مااصد مریبط با دموکرایحک

 
 استثنای همیلتونی اوباما

شد، يک  کار برده می کحب اهداف ويلسونی و ابزارهای جفرسونی که ا  طرف اوباما بهدر یر
اين  سحاسنه . اين  اسناثنا، سحاسنه وی در بنال آسنحا بنود. اساثنای بزرگ وجود داشنه

او بنر مسنئله یجنارت، بنا  . صوریی خناص ملهنم ا  مکانب فکنری همحلاونحسنم بنود به
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کننه ا   ای سنننای مامرکننز بننود درحاایداشننا  خلننوط دريننانوردی و حفننظ اییادهنن نینناه
دروا نع . کرد های حاوا ب ری و يا انزوا فرار می گرفا  در مسحرهای مریبط با فلااحه  رار

عنوان بخ نی ا  راهبنرد  یوجهی نسبی به اروپا بنه یصمحم او برای خروج ا  خاورمحانه و بی
ويکم را شنکل  سنهعنوان اسارای؛ی که سحاسه آمريکا بنرای  نرن بح به« چرخ  به آسحا»

 .یوجحه بود داد،  ابل می
یاريخ سحاسه [  ااب]کاماًل در اوباما خاور دور،  بال همحلاونی در  یبا ایخاذ رويکرد

اي   جز چند مورد اساثنا که ا   رن نو دهم بهآرام  در منلاه ا حانوسخارجی اياالت مایده 
ااورد سحاسه خارجی او ممک  یري  دس بزرگ. کرد فلااحه می ،رويکرد در جريان بوده اسه

در اين  . های یجارت آ اد مانند م ارکه یرانس ن پاسحفحک باشند نامه اسه انلااد موافاه
نامه او یوانسه ک ورهايی همچون کانادا، مکزيک، ژاپ ، یايوان، هند و ديیران را گرد  یواف 

یجارت آ اد و نامه م ارکه یرانس ن پاسحفحک یالشی درجهه اریاای  یواف . هم جمع کند
عنوان  ، بهدر آن حضور نداردنامه که چح   کارهای آمريکايی بود؛ اما اي  یواف  و منافع کسب

 .آيد حساب می ابزاری ژئوپلحاحکی درجهه ف ار بر چح  به
 

 2.0اوباما 

جمهور اناخاب  عنوان رئحس درحاای بار ديیر به ۶۴۹۲های اناخابایی سال  اوباما در ر ابه
هنا وجنود داشنه، امنا  ات نسباًا کمی درباره سحاسه خارجی در آن ر ابهشد که م اجر

برانیحز  ای بسنحار بینث جمهوری او به مسنئله مسئله سحاسه خارجی در دوره دوم رياسه
جزيره کريمنه،  حمله به کنسوایری آمريکا در بنغا ی، حملنه روسنحه بنه شنبه. یبديل شد

داخلی و اححای يک یهديند یروريسنای  جنیی ورطه سوريه به افاادنظهور سريع داع ، 
ای ا  یرديند را بنر روی  بزرگ علحه آمريکا همیی دسه به دسه يکنديیر دادنند ینا سنايه

های  حای موفاحه. رويکرد اوباما بحفکنند و مناظرات داخلی آمريکايحان را نحز ی ديد کنند
و یوافن  ا لحمنی در  ای با اينران جمهوری مانند یواف  هساه مهم اوباما در دوره دوم رياسه

خواهان که بنه سنوی کناخ  ها و جمهوری پاريس ناوانساند سحل انااادات ا سوی دموکرات
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 .سفحد ن انه رفاه بود را مهار کرده و آرام کنند
هايی که در خارج و داخل ک ور  ها و مخاافه با اي  حال، اوباما در مواجهه با چاا 

صنداهايی در دوانه او . ن حنی نکنرد خود عاب رو بود، ا  رويکرد جفرسونی با آنها روبه
صننداهای مننورد نظننر در دواننه اوبامننا ا  . ینندري  ا  محننان رفاننند وجننود داشننه کننه به

در  ۹۱۵۴هنايی کنه پنس ا   کردند کنه بنا سحاسنه سناير دواه هايی حمايه می سحاسه
هماايانی هحالری کلحناون و رابرت گحاس در دوره دوم  .آمريکا بر سر کار بودند، منلب  بود

درناحجه سحاسه خارجی آمريکا بح ار ابلاد جفرسونی و کمار . وا لی و صمحمی نداشاند
 .ابلاد ويلسونی به خود گرفه

طرفدار مکاب م اوران . رسد احبی ناله علف مهمی برای اوباما بوده اسه نظر می به
نجنام نمنودن  ناافی ا  ا ، اسافاده ا  نحنروی هنوايی بنا هندف ماو نففکری ويلسونحسم

بنح  ا  آنکنه شکسنه  ناحجنه نهنايی. خ ونه علحه شورشحان را یروي  و یبلحنغ نمودنند
گرفاه در هرج و منرج، یهديند فزايننده یروريسنم، گسنارش  ک وری  رار شورشحان باشد،

شندگان حاصنل  در شمال آفرياا و یلداد بناالی ک اه اشاعه یسلحیاتهای جهادی و  گروه
یر عمنل  اننهیصمحم گرفنه در آيننده میااط[ اوباما]د که او رس نظر می به. اي  مداخله بود

 . امحدوارکننده بود مداخالییعراا، افغانساان و احبی ؛ کند
به همح  یریحب، با افزاي  هرج و مرج در سوريه، اوباما در بال پح نهادات م اورينی 

هند نمنود، که ملااد بودند مداخله آمريکا در اي  ک ور به مبار ات مردم آنجا کمنک خوا
یوصنحه داد کنه بنه او  اوباما چرا بايد به م اورانی گوش فرامی. ای گرفه موضع سرسخاانه

؟ ا  اين  جهنه در در سوريه یکنرار کننند که در احبی کرده بودرا  یهمان حما اکردند  می
سروصدا و صري  ظاهر شند و گفنه  ای پر طور فزاينده جمهوری خود به دوره دوم رياسه

دانند دروا ع يک یصمحم آگاهانه  احاحاطی می ها آن را انفلال و بی آمريکايی بح ار آنچه که
اوباما درپنی حمنالت یروريسنای سن  برنناردينو اظهنار . و اسارای؛يک ا  طرف وی اسه

یواند انجام دهد، یأکحد مجندد  داشه که بهاري  کاری که آمريکا برای شکسه داع  می
او بارها بر اي  مسئله یأکحد کنرد کنه درگحنری و  های آمريکايی اسه؛ ضم  آنکه بر آرمان
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طلبانه و یندرواننه اسنه  های جنگ مثابه کن  شدن بح ار آمريکا در خاورمحانه به م غول
 .های  يادی مناهی خواهد شد خونريخاه شدن ها و  شدن اشک که پايان آن به جاری

 
 جانشینی

مالهند کنرده وند با  درت آمريکا در پحکه اوباما خود را به يک سحاسه میااطانه  درحاای
دنبال یواف  با دشمنان آمريکا همچون روسنحه و اينران بنرای دسناحابی بنه اهنداف  و به دبو

ها افنزاي   میدود ا طري  ديپلمایحک بود، نیرانی در آمريکا در بنال پحامند اين  سحاسنه
اهنان خو هحالری کلحناون، و ير خارجه ساب  ا  دوانه فاصنله گرفنه و جمهوری. يافه

مخنااف بودنند، در انااناد و مخاافنه بنا  یرسمی و مامردي  پوپواحسه که با هنر چحنز
نظر ناماجانس بود و  گاهی او ات اخاالف. سحاسه خارجی اوباما با يکديیر ماید شدند

جمهنور نحنز آسنان نبنود؛ امنا  های رئحس يافا  آاارنایحوهای سحاسی بادوام درماابل گزيننه
 در کافی وجود داشه که ن ان دهد جان ح  اوباما با  و حزب بهنارضايای در سلوح هر د

احاحاط فراوان در سحاسه فللی یجديندنظر خواهند کنرد و و نوع برخنی یغححنرات دور ا  
 .اناظار نخواهد بود

 
 های چپ جفرسونی: وفاداران

های جفرسننونی کننه  گااشننا  ايننده اشنناراک بخنن  اعظننم پايینناه حننزب دمننوکرات، بننه
دهند، و امحدوارنند کنه سحاسنه  کنند را ادامنه می اما ا  آنها پ احبانی میجمهور اوب رئحس

جا  جمهوری آن را بننه خنارجی آمريکنا در همنان مسننحری کنه اوبامنا در دوره دوم رياسنه
ای، اين  اعااناد وجنود دارد کنه نحا هنای  بنرای عنده. گااشاه بود، به راه خود ادامنه دهند

هنای دفناعی و  ور احاحاج داشاه باشد ینا هزيننهداخلی آمريکا آنادر  ياد اسه که اي  ک 
برخنی ديینر نسنبه بنه آنچنه کنه آنهنا . های خارجی خود را بح نار کناه  دهند کمک

شندن و  هنای جهنانی هنای خناص در پنِس یواف  کار ا  جاننب گروه عنوان يک دساور به
 .بحنند م کوک هساند یجارت می
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ینري  م نکل  ملاادنند بزرگ یوجهی وجود دارد که در حزب دموکرات صداهای  ابل
کافی ا  جريان اصلی سحاسه آمريکا  اندا ه آنها با سحاسه خارجی اوباما اي  بود که او به

، حامحان ادوارد اسنودن اسنادالل  عنوان مثال فاصله نیرفه؛ به ۹۱۵۴های پس ا   در سال
آمريکنا  جمهنور های نظارت آژانس امنحه ملی ا  طنرف رئحس کنند که پايرفا  برنامه می

صداها اسافاده  اي  بسحاری ا . کننده ادامه حمايه وی ا  دواه امنحه ملی اسه منلکس
ا  هواپحماهننای بنندون سرن ننح  را یابننح  و اينن  ا نندامات را ناننض  ننوانح  و ملحارهننای 

در داخل دوانه خواسناار اين  بودنند کنه  آنها بسحاری ا . دانند ب ردوساانه آمريکايی می
های خاورمحاننه خنود،  خ ی ا  با بحنی و یغححر جهنه بح نار در سحاسنهعنوان ب اوباما به

 .صوریی  اطلانه ا  اسرائحل فاصله بیحرد به
یبار، مسلمانان  دهندگان ا   بحل آمريکايحان آفرياايی نظر در محان رأی های مورد ديدگاه

و  یوجهی ا  روشننفکران گروه  ابل. های دان یاهی همچنان  وی اسه و همچنح  میحط
نفوذی همچون فريند ذکرينا مفسنر  نويسندگان حو ه سحاسه خارجی مانند افراد صاحب

های کلحدی  افر  همچنان ا  جنبه ان و گحدئون ر ، سردبحر ن ريه فاري  ان شبکه خبری سی
 . کنند سحاسه خارجی اوباما حمايه می

يکنا های چپ و مرکنز سحاسنه آمر رسد جفرسونی نظر نمی اگرچه در حال حاضر، به
 ۶۴۹۲دادن به سحاسه خارجی دواه بلدی، حای اگر يک دموکرات در سنال  برای شکل

داحل پرهحز اوبامنا ا   اي  مسئله یاحدی به. پحرو  ب ود در مو لحه خوبی  رار گرفاه باشند
بخ حدن  گسارده نظامی جديد اسه؛ هحچ جنگ عمده خارجی برای اییاد و انرژی آراي 

در عح  حال، یرکحبنی ا  یهديندات . در آمريکا وجود ندارد جنگ به احساسات پنهان ضد
یا گی ماجناو  شنده  ای که به شده، روسحه ماصور ن داع  و يک جنب  یرور جهادی اححا

ای جسور شده ن باعنث شنده ینا حماينه ا  ينک رويکنرد  طور فزاينده اسه و چحنی که به
دهند  ون نحز آن را یرجح  میدر سحاسه خارجی که هحالری کلحنا( ويلسونی)یر  انه ورمند

که کلحناون در جرينان مبنار ات اناخابنایی  درحاای. در داخل حزب دموکرات افزاي  يابد
های  سحاسننهخننود علحننه سنننایور برنننی سننندر  در برخننی ا  مسننائل داخلننی بننه سننمه 
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های خود با سحاسه خارجی اوبامنا یأکحند  حرکه کرده، او همچنان بر یفاوتگرايانه  چپ
 ۶۴۹۲هحالری کلحناون جفرسنونی نبنود و درصنورت پحنرو ی در اناخابنات . کرده اسه

درجهانی مخنااف آن چحنزی کنه اوبامنا اامللی  در سل  بح حزب دموکرات و آمريکا را 
 .ندک اامللی هدايه می د، در سل  بح هد یرجح  می

 
 از جفرسونین تا جکسونین: پارتی انتقادات حزب تی

ینر و  یر، پرانرژی پاریی در مخاافه خود با اوباما شفاف ه ییها نسبه ب یلداد کمی ا  گروه
خواه اسه که  پاریی يک جنب  پوپواحسای درون حزب جمهوری یی. برانیحزیر بودند بیث

آنهنا . ماواد شد ۶۴۴۱سرايی راديويی یوسط يک گزارشیر امور ماای در فوريه  ا  يک ياوه
پاریی بنه  اناخاب نام یی. ن وام مسک  بودنددهندگا برابر وثحاه مااحات خواساار اعارا، در
يک جنب  اعاراضی علحه ماررات و  ج   چای بوساون. گردد با می 6ج   چای بوساون

دسنامبر همنان سنال  ۹۲در . محالدی بود ۹77۹شده یوسط برياانحا در سال  مااحات وضع
ريکنايی هنای آم کنه همنان بومی سرخپوسناان)ها  پرساان که اباس هندی گروهی ا  محه 

های برياانحايی حامل چای در  را بر ی  داشاند در اعارا، به  انون چای، بر ک ای( هساند
شنده ا    انون چای  انونی وضع. بندر بوساون سوار شدند و میمواه آن را به دريا ريخاند

د کمپانی هن)خوبی با آنها در اریباط بودند  طرف پارامان برياانحا بود یا برای نخبیانی که به
در . ها اثبات کرد که ملحع اندن هساند اي  مسئله به آمريکايی. انیصار ايجاد کنند( شر ی

طور کنه اناخناب ننام آن نحنز ن نان  همان. و وع پحوساه بود طی دو سال، شورشی کامل به
ج   عنوان خلف  ويکم خود را به پاریی  رن بحسه درگحر در جنب  یی( های)دهد، گروه می

هايی که  اند؛ سنه شده آمريکا با گ اه گااشاه های بنحان يدند که به سنهد می چای بوساون
داحل  پناریی بنه یی. اعامناد بودنند نا ی حدا لی برای دواه  ائل بوده و به نخبیان نحز بی

اامللی  گرايانه و پوپواحسای خود، غاابًا برای نخبیان آمريکايی و ناظران بح  نخبه ماهحه ضد
داحل  و بنه نظر برسد به یواند مبهم کار آن می اکی ملرفی شده و دساورطر  مرمو  و یرسن به

                                                
1. Boston Tea Party 
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مسنایکم کنردن صوریی اصحل ماهحای داخلی داشاه اسه،  های جنب  به اينکه نارضايای
 .برده اسه کارهای مریبط با سحاسه خارجی نحز برای آنها  مان می دساور

کنه اوبامنا وارد کناخ  ؛  مانیاندا ه نامزدی اوباما میصول  مان خنود بنود پاریی به یی
شنده یوسنط جنورج دبلحنو بنوش  های خارجی ايجناد  ها ا  گرفااری سفحد شد، آمريکايی

آنها با یوجه به فروپاشی ا اصاد آمريکا خ میح  و سراسحمه بودند؛ اما . خساه شده بودند
های  اهای گسنارده صنندو دنبال درمان ا اصاد آمريکا ا طري  هزيننه که اوباما به درحاای

پناریی  های میرک ا اصادی و پنول ار ان ن یی های ماای، بساه صورت کمک فدرال بود ن به
اي  ا دام را روندی درجهه گرفا  پول و درآمندها ا  طبانه کنارگر و دادن آن بنه نخبینان 

خواهنان  ديد و ا  آنجا که جنورج دبلحنو بنوش و جمهوری ماصل به دواه و افراد فاحر می
پناریی  رگی ا  اي  کار پ احبانی و يا اي  ا دام را شنروع کنرده بودنند، ییکنیره ا  بخ  بز

اينها اگرچه بوش . خواه به خود گرفه نخبیی و ی کحالیی در حزب جمهوری ماهحای ضد
روها و  را هرگز منورد حملنه  نرار ندادنند؛ امنا در حمنالت خنود علحنه بسنحاری ا  محاننه

 .   بودندکار، یندرو و خ میح خواهان کهنه جمهوری
خواه ا  نظر سحاسنه داخلنی جفرسنونی  پاریی به ی کحالت حزب جمهوری حمله یی

کارهای بنزرگ را بنا دوانه مایند  و  که کسب« داری رفا ای سرمايه»حمالت آنها به . بود
کنند، ينادآور حمنالت  اسناريه هندايه می هنای وال های دواه را بنه بانک کرده و يارانه

ی مناای ااکسناندر همحلانون بنود؛ ينک سننه پوپواحسنم ها یوماس جفرسون به سحاسه
به اي  به. دواای که هرگز صینه سحاسه آمريکا را یرک نکرده بود ضد خود باعنث شند  نو

در  آمريکا ی کهاامللی و ا دامای پاریی در سل  بح  بسحاری ا  ییلحلیران یصور کنند که یی
اي  ییلحلیران اي  يك جننب   دروا ع ا  نیاه. جفرسونی اسهبايد انجام دهد اي  سل  

اين  . کننند خواهان را نفنی می های اخحر خارجی جمهوری انزواطلب اسه و ماجراجويی
پاریی سوار  طور کامل در اشاباه نبودند؛ بسحاری ا  رهبران اواحه که بر موج یی ییلحلیران به

ه مجلنه ینايم سنایور رند پاول کن. هايی  وی ا  گراي ات جفرسونی بودند بودند دارای رگه
بحمناک  وی. بود ملرح طحف عنوان نماد اي  بهنامحد « یري  مرد سحاسه جااب»بلدًا آن را 
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ینري  مسنئله  مهنم ،بخ حدن به امور ماای آمريکا مصمم به نظم و های خارجی ا  درگحری
ل مامرکنز ونظران  کنه بنر پنا ؛ اما صناحبدانسه میرهايی ا  محراث بوش را امنحه ملی 

پناریی دروا نع  یی اينکه و آن را فراموش کردندو ورد يک چحز مهم به خلا رفاند بودند درم
 .جکسون  بوديک سنه 

طرفداران اي  . خوبی درک ن ده بود یوسط نخبیان و دان مندان به سمسنه جکسونح
کلی آمريکايحانی هساند که ا  نظنر جغرافحنايی در منناط  غحرسناحلی اين   طور به مکاب

گحرنند ن اينهنا افنرادی  ند و در خارج ا  دايره نخبیان اي  ک ور  رار میکن ک ور  ندگی می
برای ک اور ی  مح  آمريکا را سرجنیند و  شوند، برای آمريکا می هساند که وارد اری  می

شنوند و ينا خنود را وارد منناظرات  های آن می نندرت وارد دان نیاه  نند؛ اما بنه شخم می
های احبرال دوسه  ها افرادی هساند که آمريکايیاين. کنند روشنفکرانه سحاسه خارجی می

دهنندگانی ا  حنزب  رأی طرفداران اي  مکانبها،  ا  نیاه احبرال. دارند ا  آنها مانفر باشند
. گرايان نحز هراس دارنند خواه هساند که مسل  و ن؛ادپرسه هساند و ا  همجنس جمهوری

به به اينها عنوان  ن درحاحاه، برخی اي  ییاحر را بهخود به نخبیان بسحار مظنون هساند  نو
هنا یوسنط فحلسنوفان  اما صرف اينکنه آن. کنند مثابه يک پوش  بر ی  می بهو ن ان غرور 

ها فا ند ينک  اند، به اي  ملنی نحز نخواهد بنود کنه جکسنونح  خوبی درک ن ده سحاسی به
يی آمريکنايی را بنا ها اعاااد راسخ خود مبنی بر اساثناگرا جکسونح . فلسفه سحاسی هساند

نیاه یرديدآمحز آنها در بال . کنند نیاه یرديدآمحز در  بال ماموريه جهانی آمريکا یرکحب می
. مأموريه جهانی آمريکا درباره یوانايی اي  ک ور در ايجاد يک نظم جهانی احبنرال اسنه

نظر الک که در داخل ک ور حاکم اسه بن آنها یباي   يرکانه ا آنچنه ای بح  نظم سحاسی مد 
در جهانی : اند اامللی هابزی برای خود ماصور هساند، بر رار کرده که آنها يک سحسام بح 

. که ر ابه بر آن حاکم اسه، هر دواه مساالی بايد منافع خود را در اواوينه  نرار دهند
اامللی احساس خلنر  که نسبه به ییوالت بح  ها ممک  اسه یا مانی  بنابراي  جکسونح

سنپس، آنهنا وارد عمنل . نظر برسنند عال نه بنه مسئله سحاسه خنارجی بی نکنند، در بال
هنا را روی  ها باعث شد ینا آمريکنا بمب در جنگ جهانی دوم، انیحزه جکسونی. شوند می
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هنا بنه  اکثنر دموکرات)طور که حمايه گسنارده اواحنه  همان. هحروشحما و ناکا اکی بحندا د
ها در افرادی  دهد، انیحزه جکسونی ن ان میها  ا  اي  جنگ( مجو  جنگ عراا رأی دادند

 .شوند جکسونی میسوب نمیبه شکل سنای وجود و یداوم دارد که 
هنايی کنه بنه  ها نسنبه بنه جنگ اما در  مان صل  يا يک یهديد غحر للی، جکسونی

يلنی همان داليلنی کنه )شود، میااط هساند  داليل کاماًل ايدئااحسای يا یجاری انجام می
یریحب مسحرهای احماانه  ، و آنها را به(دانند کننده می ها بح ار  انع يا همحلاونی ها ويلسونی

داننند؛ اين   هنا می ها و مننافع شخصنی نخبینان ا  جاننب همحلاونی ا  جانب ويلسنونی
ملنی اسه کنه بارهنا و بارهنا در آمريکنا، کارشناسنان و سحاسنامداران ينک حاانه  بدان

یمايل به جنیحدن و جنیحدن بسحار سنخه ن بنا ينک  جکسونی را ن یرجح  برای صل  اما
نمناد سحاسنه . پاریی نحز چننح  بنود درمورد جنب  یی. اند حااه جفرسونی اشاباه گرفاه

خارجی اي  جنب  نه رند پاول، بلکه سارا پلح  اسه که اگرچه عال ه چندانی به سحاسنه 
ه یجناو ات بنا  ندریی خارجی اصوای و مبنايی ندارد، اما همواره نسبه به پاسنخیويی بن

 .کوبنده یمايل ن ان داده اسه
ها در ايرانند و  ها درمورد جنگ با انزوای اسکایلندی ن ايراندی خرد عامحانه جکسونی

ها درحاای صندها سنال  جکسونی. ن حنان در سرحدات ساخاه شد پايری مسالمره آسحب
فندرال برخنوردار  را در پح  گرفاند، که اغلب ا  حمايه مامرکنز دوانه 6های هند جنگ

های جنگ داخلی ا جمله گرانه و شرم  غراينز یهناجمی جکسنونحان را بنه  ژنرال. نبودند
، ينک جرينان حنام طور بنه. جانبنه آمريکنايی جلنل کردنند عحار و همه سنه جنگ یمام

گرايی در آمريکای جکسونی وجود دارد که خود را گناهی مالصنبانه ن نان   دریمند بومی
در اي  . های غحرمنلای نحساند ها و انیحزه آنان اساسًا ناشی ا  نفرت یدهد؛ اما جکسون می

یوان اسنادالل کنرد  سنه  ومی و عامحانه حس اسارای؛يک  يادی وجود دارد ن دروا ع، می
 .یري  سنه نظامی در جهان بوده اسه که اي  ساون فارات موف 

                                                
 جنگ با بومحان آمريکا و یوسله سر مح  آمريکا به سمه غرب .6
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به ايجاد يک چرخنه  عدم درک، همدردی و گفایو با اي  سنه، ا  جانب اوباما منجر
بح  ا  حمله ينا عانب جمهور اوباما در بلضی موا ع،  رسد رئحس نظر می به. ناکارآمد شد

ها به حمله یروريسای يا پح رفه دشمنان آمريکا در خنارج ا   ا  واکن  جکسونین حنی، 
بنه  ها در هنر دو حاانه منجنر د که واکنن  جکسنونیحیرس او ا  اي  می. یرسد می رک و

کلنی واکنن  داخلنی علحنه  طور سنا نده در خنارج ا  ک نور و بنه ثمنر و ضند جنیی بی
(. سنپاامبر داشناه اسنه ۹۹یرس و وح ای که چپ در آمريکا و اروپا ا  )مسلمانان شود 

عنوان یمنايالت اریجناعی  کنند آنچنه را کنه او بنه جمهور اوبامنا ینالش می بنابراي  رئحس
کنردن ینرس  د، سنرکوب کنرده و بنا خنثنیکنن سا نده يا ن؛ادپرسناانه ملنه یلانی می ضد

ها به چنح  رويدادهايی پاسخ دهد؛ اما و ای چنح  ا دامایی ا سوی اوباما همراه  آمريکايی
ها  گرفا  مو لحه آمريکا در جهان همسو شود، واکنن  جکسنونی ملر، خلر  رار با در

اين   ،کنند جمهور فاط مناادان جکسونی خود را میکنوم می و ای رئحس. شود سخه می
اوبامنا و . ها بح نار احسناس خلنر و یهديند کننند شنود جکسنونی ا دام ینهنا باعنث می

يه مااابل  فل شده جکسونی  . بودند  ها در يک اایوی یاو
ای مننزوی  ها  بحلنه  که جکسنونحبود اي   داداما آنچه اوباما ناديده گرفه و ا  دسه 

ها در آن  که یاريبًا همه آمريکايیسنای اسه اي  جنب  و مکاب  نحساند؛ بلکه یا حدودی 
هنای  اسنکایلندی ن ايرانندی، نسنل سنوم آمريکايی 6های سرخ گردن». کنند م ارکه می

یبننار در مننناط  حومننه شننهرها وا ننع در شننمال شننر ی آمريکننا و نسننل دوم  ايراننندی
صوریی حندا لی دارای خصوصنحات جکسنونی هسناند و اين  چرخنه  یبارها به اسپانحايی

شود که ازومًا و همح ه یمايل ندارند ینا  دهندگانی می  بح ار رأیخ م شدن  رو باعث شلله
طننز داسناان اين  . نماي  بیاارند صوریی عمومی و آشکارا به احساس و عاايد خود را به

؛ امنا مورخنان ممکن  اسنه بنه دوران بودجمهور اوباما جکسونی ن اسه که اگرچه رئحس
 . جکسونحسم اححا گرديد نیاه کنندای که در آن  عنوان دوره یصدی وی به

                                                
1. Rednecks  

 .اسکایلندی ن ايراندی{ روساايی}مریجلان 
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 تشکیالت سیاست خارجی همیلتونی: منتقدان اوباما

ی نکحالت در در همح  حال، گروه ديیری ا  منااندان سحاسنه خنارجی اوبامنا ا جملنه 
 در جمهنور و وي؛ه بسنحاری ا  م ناوران سناب  رئحس واشنحنیا  و بنهدر سحاسه خنارجی 

یر  ها کوچنک جا که اي  گروه نسبه به جکسونیا  آن. ظهور کردند دمکراتاعضای حزب 
هنای سحاسنی  سروصدا هساند، و ا  آنجا که اعضای دموکرات اي  گروه دارای انیحزه و کم

جمهور مساار که يک دموکرات اسنه خنود را درگحنر اخاالفنات خحلنی  هساند یا با رئحس
ل، پح نبرد اين  شديد نکنند، هنو  مورد یوجه و شناسايی  رار نیرفانه اسنه؛ بنا اين  حنا

 .اخاالفات بسحار مهم خواهد بود
شوند؛ در  ها میسوب می ا  بسحاری جهات اي  گروه در ناله ماابل و مخااف جکسونی

کنند، دارای ییصحالت عاای هساند،  طحف نخبیان  رار دارند، در مناط  ساحلی  ندگی می
ين  گنروه، ممکن  اسنه نظنر در ا بساه به فرد مورد. و ماهحه آنها عمدیًا همحلاونی اسه

کلی، آنها اي  نا  خود را  طور عناصری ا  ويلسونحسم نحز در آنها وجود داشاه باشد؛ اما به
رسحده ا  سنه امپرایوری برياانحا در حفظ نظم جهنانی و مرا بنه ا  مننافع ملنی،  ارث به

ی جمهور طور کنه دوره رياسنه همنان. دانند ا جمله منافع یجاری، در خارج ا  ک ور می
دهد،  شود و او بح ار در سنیر جفرسونحسم خود را جای می اوباما به پايان خود نزديک می
اواح  و ير دفاع دواه )رابرت گحاس . شود پح  آشکار می ا  اخاالفات با اي  گروه نحز بح 

، چاک (اواح  رئحس سا مان سحا در دواه اوباما و دومح  و ير دفاع او)، ائون پاناا (اوباما
و مناریح  ايننديک ( سفحر در سوريه)، رابرت فورد (سومح  و ير دفاع دواه اوباما)هحیل 

ینها برخی ا  ماامات برجسناه سناب  در ( فرسااده وي؛ه برای مااکرات اسرائحل و فلسلح )
در همح  حال، عناصنر . کنند های او صیبه می دواه اوباما هساند که علنًا علحه سحاسه

و عناصننر ( مانننند ريچننارد هنناس و هنننری کحسننحنجر)غحرحزبننی ی ننکحالت نخبیننان 
انند و  طر ی يکنواخنه اناانادایی را بنه اوبامنا وارد کرده خواِه اي  ی کحالت بنه جمهوری

که هحالری کلحناون به داليل سحاسی نسبه به ديیر افراد منااد اوباما سکوت اخاحار  درحاای
نحز درمورد بسحاری ا  موضوعات  های خود اظهار داشه که او سری بحانحه کرده اسه، در يک
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 .خواهد داشه( اوباما)جمهور فللی  سحاسه خارجی موضع مافاویی ا  رئحس
که ی کحالت سحاسه خارجی آمريکا یا حد  موضوع بسحار مهم اي  اسه که، درحاای

ها ا  نظنر یناريخی همح نه یماينل   يادی همحلاونی اسه؛ اما برخالف اوباما، همحلاونی
هنا،  دروا نع، ماننند اکثنر آمريکايی)ها هدفی م ارک داشاه باشنند  جکسونیداشاند یا با 

(. یاريبًا همنه اعضنای اين  گنروه حندا لی ا  خصوصنحات جکسونحسنم در خنود دارنند
های آمريکا وارد  ها در جنگ داند چون جکسونی ی کحالت سحاسه خارجی همحلاونی می

یوان آنهنا را نادينده  اند، نمی نی رساندهها را به  له  درت جها جنیند و آمريکايی شده و می
در  منان صنل ، . عو،، آنها امحدوارند که اين  سننه فکنری را یلنديل کننند گرفه؛ در
در  منان . ها بح ار درگحر سحاسه خنارجی باشنند کنند یا جکسونی ها یالش می همحلاونی
ای ورود بنه ها را بنر کنند ینا انیحنزه جکسنونی وي؛ه جنگ میدود، آنها یالش می جنگ، به

 .جانبه مهار کنند سمه درگحری همه
 

 بحران سیاست خارجی آمریکا

ای واضن   سند مسنئلهنرنظر  اينکه در دنحای سحاسه خارجی آمريکا همه چحنز خنوب بنه
هنای کناماًل  جمهور گاشاه، جورج دبلحو بنوش و بناراک اوبامنا، بنه روش دو رئحس. اسه

ايناالت ماینده همزمنان بنا . و داسرد کردندمافاوت بسحاری ا  مایدان آمريکا را مایحر 
جمهوری اوبامنا  های رياسنه یري  بیران در اروپا پنس ا  جننگ کنه در طنی سنال بزرگ
شندن روابنط  هر دو دواه بوش و اوبامنا شناهد خنراب. یر گرديد غايب بوده اسه عمح 

ینر  خرباامللی بودند که م شدن روسحه به يک با يیر بح  اياالت مایده و روسحه و یبديل
طر   هنر دو دوانه شناهد اين  بودنند کنه اوضناع در خاورمحاننه بنه. کند ا   بل رفاار می

یر ا   بل شده اسه و به فر، که هر دو دوانه بنوش و اوبامنا در آسنحا  چ میحری وخحم
رسد م نکل اساسنی ادغنام چنح  در ينک نظنم جهنانی  نظر می نسباًا موف  بودند؛ اما به

 . حل نزديک نحسه در جريان بود، به راه ۶۴۴۹در سال  آمحز نسبه به آنچه که صل 
های منافع اي  ک نور  ای نحسه که سحاسه خارجی آمريکا یناسبی با چاا  اي  اواح  دوره
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اگر اياالت مایده سهم خود را در یوا ن  ندرت اروپنا در اواينل  نرن . اامللی ندارد و صل  بح 
ر آن هم با کماري  هزينه درجهنه جلنوگحری ا  هايی یأثحرگاا یوانسه  دم کرد، می درک می ۶۴

دادن ماامنات آامنان بنا  ثحر  نراریأ اي  وظحفه مهم ا طري  ییه. و وع جنگ جهانی اول بردارد
هنای ه؛مونحنک  طلبی یوانند جاه اي  وا لحه بود که جمهوری فراآیالناحکنی یماينل داشناه و می

جهانی اول، اياالت مایده بار ديیر در  پس ا  جنگ. بسه مواجه کند امپراطوری آامان را با ب 
رد  ملاهده ورسای، . اامللی اسه شکسه خورد نحا  نظام بح  آوردن رهبری مؤثر که مورد فراهم

کنردن فرانسنه و برياانحنا در ایخناذ  های جننگ، و شکسنه در مجناب بالیکلحفی بر سر بدهی
میننی خلاهننايی  ننرن بحسننام مننحالدی ه ۹۴یصننمحمات سننخه علحننه هحالننر در محانننه دهننه 

 . همراه داشاند باری به اجاناب بودند که ااباه پحامدهای فاجله  ابل
مؤثریر  ۶۴درطول جنگ سرد، سحاسه خارجی آمريکا درمجموع نسبه به اوايل  رن 

حمايه ا  برياانحا علحه مصدا در ايران اشاباه بود، و . میاسبات ادامه داشه بود؛ اما سوت
ینا )گرفه  کم می سا ی روابط با چح  را دسه ع حاصل ا  عادیاياالت مایده مزايا و مناف

در موا نه اسارای؛يک جهانی را بنح  ا   6اهمحه هندوچح برآورد و (  مان دواه نحکسون
 .داد جلوه میاندا ه 

 یدر طوفنان حنوادث فللنی هنحچ رهبنر. شنود گااری شنامل اشناباهات نحنز می سحاسه
با وجود اي ، حای با یوجه به . کامل کنارل کند طور رک يا بهیواند نحروهای موجود را کاماًل د نمی

نناظران را ( بنوش و اوبامنا)جمهوری گاشناه  بودن دو رياسه شده، ناکافی های داده همه اجا ه
مندت  ای طوالنی را بپرسند که آيا سحاسه خارجی آمريکا وارد مرحله پرس کند اي   مجبور می

سحاسی آمريکا یوانايی اناخناب رهبراننی را کنه  نادر بنه ا  ضلف عملکرد شده اسه ن آيا نظام 
 . میااطانه و سا نده نسبه به و ايع رو  هساند را ا  دسه داده اسه  م ارکه

عنوان پاسخ آمريکا به  که شايد بهاري  یوصحف ا  او به)نامزدهايی مانند دونااد یرامپ 
آمريکا آمادگی  عمومی آيا افکارآورد که  را پح  می پرس نحز اي  ( سحلويو براوسکونی باشد

                                                
 ما کل ا  ک ورهای ويانام، الئوس، کامبوج و یايلند( Indochina)ه هند و چح رشبه جزي 6
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 حمايه ا  نامزدهايی با یوانمندی اجرای موف  نا  رهبری مؤثر در شرايط سخه را دارد؟
اریاای . م کل اساسی هم در سحاسه داخلی و هم در سحاسه خارجی يکسان اسه

 های مؤثر در خارج ا  ک ور یاريبناً  آوردن و ارائه سحاسه رشد ا اصادی در داخل و فراهم
های سنخه  ها ابنه ويلسنونی. همح ه بر يک بنحان روشنفکرانه همحلاونی یکحه داشاه اسه

ها پ ناحبانی ا   ندرت  کننند، جکسنونی هنا را ننرم می منافع شخصی ا اصادی همحلاونی
کنننند، و  نظننامی در خننارج ا  ک ننور و همبسننایی و انسننجام در داخننل را فننراهم می

کنند که حندا ل در  هايی را ايجاد می میدوديه ها احساس موا نه اسارای؛يک و جفرسونی
بنا اين  . کنند حااه ايدئال، ا  خلرات ماجراجويی و ک   بح  ا  حد آن میافظه می

مللنوف بنه یوسنله ا اصنادی کنه اندا ی همحلاونی برای آمريکا  ، همه اينها به چ م حال
 .بسایی دارداسه يکپارچه و رفاه در داخل و خارج ا  ک ور 

، ادامنه م نکالت در ۶۴۴۱ن۶۴۴7یرمحم ا اصاد جهانی ا  بیران ماای   هروند آهسا
های  ها و اسناانداردهای سنل   نندگی طبانه ماوسنط در دموکراسنی اروپا و رکود فرصه

در عصننر . اندا  همحلاننونی دارد ای بننه بیننران چ ننم پح ننرفاه صنننلای، همیننی اشنناره
یوان یوسله ا اصادی  چیونه می داری جهانی و یغححرات سريع اجاماعی و فناوری، سرمايه

هايی پح  برد که وضلحه  ندگی را برای طباه گسارده ماوسط در غرب یثبحه و  را به روش
یوسله فراهم کند و ظهنور ينک  هايی را برای مردم ک ورهای درحال بهبود بخ د، فرصه

 یر را اریاا بخ د؟ آمحز نظم جهانی باثبات و صل 
خواهان را  گردد که جمهوری با می پرس یحامااًل به ا پرس در سحاسه آمريکا، اي  

های  ینوان اينده چیوننه می: دهند پریی سنوا می در اواخر عصر اوباما بنه سنمه حنواس
جکسونی و همحلاونی را یبديل به نوعی ائناالف سحاسنی منؤثر و سنا نده کنرد؟ ینا  منان 

ه منردد و کنردن پاسنخی بنرای اين  پرسن ، سحاسنه خنارجی آمريکنا احامنااًل بن آماده
ای  اامللنی در  ماننه بودن خود که همراه با پحامندهايی سنهمیح  بنرای نظنم بح  سرگردان

 .سخه اسه ادامه خواهد داد



 
 
 
 

 انداز چینی درباره نظم جهانی چشم
 شون برسلن و سیلویا منگازی

 
 مقدمه

جمهور چح  در ن سه سااحانه مجمنع  محالدی، شی جح  پحنگ، رئحس ۶۴۹۴در سپاامبر 
اي  اواح  سفر شی به مجمع عمنومی . مومی سا مان ملل ماید در نحويورک شرکه کردع

طنی اين  سنخنرانی . بود ۶۴۹۶رسحدن وی در سال   درت سا مان ملل ماید ا   مان به
: رسمی، شی همان سخنان نسباًا آشنايی را یکرار کرد که  رار بود موارد  ير را یضمح  کنند

يه خواهد کرد و مهم نحسه در چ م اامللی را حفظ و چح  نظم بح  اامللنی  اندا  بح  یاو
دنبال گسارش  لمروی نفوذ  یا چه اندا ه  دریمند و بزرگ شود، ه؛مونی را دنبال نکرده و به

هرچند پحام شی با پحام رهبران پح ح  چح  که در سنا مان ملنل حضنور . خود نخواهد بود
شند ا  دو جهنه  آن اين  پحنام ارسنال میيافاه بودند، یفاوت نداشه؛ اما شرايلی کنه در 

، یلهد رسمی به صل  ا سوی چنح  درحناای انجنام شند کنه در پ نه اول. مافاوت بود
رشد ا  رفاار یهاجمی چح  درمورد برخی ا  مسنائل امنحانی وجنود  به صینه یصويری رو

، در ذه  بنا يیران کلحندی دوم. یري  آن، مسئله دريای چح  جنوبی اسه داشه که مهم
ا   مننان آخننري  سننخنرانی ( و دروا ننع در ذهنن  بسننحاری ا  ننناظران خننارجی)  چننح

در مجمع عمومی سا مان ملل ماید يک  ۶۴۴۱در سال ( هو جحناائو)جمهور چح   رئحس
پحام شی، بنح  ا  . یوجهی ا   درت در نظم جهانی رخ داده اسه جايی  ابل یغححر و جابه

شدن بنه ينک  ندرت   دامایی را در  مان یبديلآنکه بر اي  نکاه مامرکز شود که چح  چه ا
یواند انجام دهد، بر اي  مسئله یمرکز داشه که اي  ک نور حناال کنه  یواند يا نمی بزرگ می
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نسبه به  درت جهانی خود اطمحنان حاصل کرده، درحال انجام چه ا دامایی اسه و چنه 
 . ا دامایی را ادامه خواهد داد
یوان ا  آن برداشه کرد که رهبران  دارد و اينلور می هايی وجود در سخنرانی شی ن انه

دنبال داشاه کنه چنحِ   دانند که ظهور و خحزش ک ورشان اي  نیرانی را به خوبی می چح  به
رهبران چح  . شده یالش خواهد کرد یا دنحا را ماناسب با منافع خود یغححر دهد  دریمند  یا ه

دنبال آن ممکن  اسنه  د داشاه باشد، پس بنهدانند که اگر نیرانی جهانی وجو همچنح  می
هايی را ایخناذ کننند کنه  ک ورهای ديیر سلی کنند یا اییادهايی را ی کحل داده و سحاسه

ی یصنويری  رو، ازوم ارائه ا  اي . هدف ا  آن جلوگحری ا  اعمال  درت و نفوذ چح  اسه
اامللی  نظم فللی بح  عنوان ک وری باثبات و بااغ که خود را و ف م ارکه در ا  چح ، به

. شنود ک حدن آن را ندارد، ا سوی رهبران چح  ديده می چاا  کرده و  صد سرنیونی و به
که در پک  اعالم  ۶۴۹۵هوايی در نوامبر  و بحانحه م ارک چح  و آمريکا درمورد یغححرات آب

. کنرد یر اامللنی فللنی را روشن  نظر يلنی م ارکه فلاالنه چح  در نظم بح  شد پحام مورد
نظر، چنح  اکننون آمناده اسنه ینا نان   براساس بحانحه م ارک محان دو ک ور و پحام مورد

 اينی  واعند  میحلی ا جمله م ارکه در یندوي  و ماررات مهمی را در حکمرانی  يسه
 (Xia, 2001: 17) اامللی ايفا کند بح 

ش غحراناانادی اامللنی را نبايند بنا پناير با اي  حال، مورد پايرش  رار دادن نظنم بح 
عناصنری ا  نظنام فللنی؛ بنرای مثنال، یو ينع  ندرت در . وضلحه موجود اشاباه گرفنه

دنبال آن  اامللی وجود دارد کنه چنح  بنه هنجارهای بح « ماهحه جهانی»نهادهای اصلی، 
طور کنه درمنورد ايجناد باننک  اسه یا اي  عناصر را به چاا  گرفاه و یغححر دهد و همنان

نظر  اخه آسحا ديديم، اگر ديیران سلی کننند درگااری  يرس سرمايه ماابنل یغححنرات مند 
کننده وضلحه  درت جديد اي  ک ور اسه، انسداد ايجاد کرده يا روند  چح  که منلکس

نظر خود را  آن را آهساه کنند، چح  نحز آماده اسه به جای پحیحری آن یغححرات، نهادهای مد 
ا  جاننب چنح  اين  اسنه کنه اين  ا ندام حرکانی با اي  حال، نکاه مهم اي  پحام . بسا د

ینر  جهه اصالح آن اسه و مهم جهه جايیزينی نظم موجود نحسه؛ بلکه یالشی در در
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ا    ملادالننه شنکل هنای مسنئوالنه و بنه ا  آن، اصالح اي  نظم ا  طنرف چنح  بنه روش
 . شدن نظم پس ا  بیران جهانی جلوگحری خواهد کرد مخال

اامللی چنح  در حنال حاضنر  مسئله وجود دارد که منافع و نفوذ بح  اجماعی گسارده بر اي 
رسد اعاااد بنه اينکنه چنح   نظر می با اي  حال، به. یوجهی بر نظم جهانی داشاه اسه یأثحر  ابل

آمحنز  عنوان  دریی پح رو در سل  جهانی جايیزي  ايناالت ماینده شنود ینا حندودی اغراا به
طر ی سنريع درحنال یغححنر  اامللی که به درون يک نظم بح راسای  درت جهانی چح   به. باشد

اسه و نامالادل نحز هسه افزاي  يافاه اسه؛ اما اي  کار را ا طري  ف ار برای ايجناد یغححراینی 
مسننئوالنه در نظننم جهننانی انجننام داده اسننه و همزمننان، ايجنناد یغححننرات غاابننًا بننا  ننوانح  و 

بنرای ار ينابی نینوه . احبرال غربی دارد سا گار اسه ساخاارهای ا   بل موجود که ري ه در نظم
( جهانی)عملکرد اي  ک ور در آينده، ال م اسه یا منابع و ابلاد مخالف و مافاوت  درت چح  

در عح  حال، ال م اسه اذعان کنحم کنه درک ابلناد مافناوت  ندرت، . شناسايی و شکافاه شود
کند، بلکه به شناخه نیوه یفکنر  ی ايفا میااملل فاط در شناخه نا ی که چح  در سل  بح  نه

عنوان مثنال، اگرچنه  کنند؛ بنه رابله با ديینران نحنز بنه منا کمنک می اي  ک ور درباره خود و در
بنرای ( یوسط ديینران)شده  منسجم و کاماًل پايرفاه« ايدئال»آوردن برای يک آاارنایحو  اسادالل

ای کنه ناشنی ا   یأثحر و نفنوذ وا لنی و بناااوهنظم جهانی احبرال دشوار خواهد بود، اما شناسايی 
اامللنی و  نجحنره یواحند  عناصر مخالف  درت مادی چح  بر با ارهای جهانی، امنور مناای بح 

 .(Breslin, 2015: 234–5)یر اسه  جهانی اسه، آسان
با یوجه به اي  موضوع، بیثی که در اينجا پحیحری شده اسه  صد دارد يک چارچوب 

. اندا ی چحنی بر نظم جهنانی فنراهم کنند کردن و افزاي  درک ما ا  چ م رکلی برای با ی
شنود کنه چیوننه اين   برای انجام اي  کار، اي  بیث با ملرفی و ارائه اي  مسئله آغنا  می

یر دربناره  پح نحنی و اساسنی پرسن ها درباره جايیناه چنح  در جهنان، بنر اين   برداشه
در مرحلنه اول دوران پنس ا  . اوار اسنهچیونیی یفکر چح  درمورد ماهحنه جهنان اسن

کار اي  ک ور  رار داشه و اي  مسئله بنه اين  ملننا  رهبری مائو، مسائل داخلی در دساور
يه اصلی در دساور دادن به نظام بح  بود که شکل کار سحاسه خارجی چنح   اامللی اواو
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ای  دوره»دن شن داحل م خ  اامللی چح  به نحسه؛ اما در طی دو دهه گاشاه، یلامل بح 
داحل افول نسبی  فاط به اامللی و نه برای دساحابی به اهداف بح « ا  فرصه مهم اسارای؛يک

های  دریمند جديد ر حب، افزاي  يافانه  و ظهور  لب( ۶۴۹۹ای، )سلله اياالت مایده 
اگرچنه در چنح  . پنردا يم سپس به بررسی اجماای مناظرات مهم داخنل چنح  می. اسه

درمورد نا  اي  ک نور در امنور جهنانی وجنود ( و اغلب ناهمی )ماری های بح  ديدگاه
ینوان برخنی ا   یواند اينیونه باشد اما همچننان می گويند نا  چح  بايد يا می دارد که می

يه پردا نند،  هايی را کنه رهبنران و اندي نمندان چحننی بح نار بنه یلامنل بنا آنهنا می اواو
رمورد مو لحه چح  در نظم جهانی بنا اشناره سرانجام، فصل با بیث د. بندی کرد صورت

 .رسد اامللی به پايان می های اصلی  درت در سل  بح  شکل فللی هندسه خاص به یغححر
 

 از خودداری و فروتنی تا تعامل کامل

اندا  چحننی بنر نظنم جهنانی، درک  اي  مسئله مهم اسه که  بل ا  یالش برای فهم چ نم
های  همزمان نحز برخی ا  دسناوراالمل. ه یصوير بک حمچح  ا  جايیاه خود در جهان را ب

شنود را  اامللنی اين  ک نور می به ايجاد گفامان درباره رفانار بح  مسلط و فراگحر که منجر
صنوریی خناص بنه منا کمنک  ها يا رهنمودهای سحاسی در اي   محنه به ايده. ار يابی کنحم

نوعی سناخاار  بهدر ادامه شوند  یهای فکری که در طول  مان نهادينه م مجموعه: کنند می
 Xu and) کنند و برای یوضح  رفاار يک با يیر خاص به ما کمک می هشناخای یبديل شد

Du, 2015) . دنگ شحائو پحنگ به ی ري  اسارای؛ی سحاسنه خنارجی ۱۴در اوايل دهه ،
اسادالل مرکزی ايده دنگ اي  بود که چنح  . پرداخه« حفظ یواضع و فروینی»موسوم به 

در . اامللی شود و يا موضع  وی در بال اي  مسائل ایخناذ کنند نبايد  ياد درگحر مسائل بح 
يه رهبران اي  ک ور یمرکنز بنر  ای که چح  به دوره طور گسارده در جهان منزوی بود، اواو

. دنبال یضمح  یوسله اجاماعی و ا اصادی بودند روی مسائل داخلی بود و در وهله اول به
يه فوری و اساسی رهبنران چنح  ا   ينر خنط فانر گاشاه ا  همه  اينها، در آن دوران اواو

رغم سنرعه بناالی پحوسنا  چنح  بنه  علی. ها شهروند اي  ک ور بود کردن محلحون خارج
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يلنی دوران اصالحات و با گ ايی، نیرش چح   ۹۱7۱های پس ا   ا اصاد جهانی در سال
بنر اين  اسناس ا  طنرف . نیرانه بود جزئیاامللی، نیرش  به ادغام و همیرايی با نظم بح 

رهبران اي  ک ور اجا ه داده ن د یا منافع سحاسی و ا اصادی داخلی با م ارکه در ا اصاد 
 .(Pearson, 1999) جهانی یضلحف شده و يا ا  هدف اصلی خود منیرف شوند

رد راهبنرد ااملل چح  اعااناد دا ، يکی ا  مافکران پح اا  روابط بح (۶۴۹۵)يان شوئه یونگ 
با اي  . چح  به مدت بح  ا  دو دهه درجهه منافع اي  ک ور بوده اسه «فروینی حفظ یواضع و»

« جسنورانه»ای ا  واژه  طور فزايننده ااملل چح  به ، ناظران روابط بح ۶۴۴۱حال در حواای سال 
جديند در ای بنه چنرخ   اسافاده ا  اين  واژه اشناره. برای ییلحل رفاارهای چح  اسافاده کردند

نفس اي  ک ور در سا ماندهی مننافع اصنلی خنود اسنه؛  به سحاسه چح ، و همچنح  اعاماد
ا  نظر يان (. Swaine, 2010)صوریی  هری ا  آنها دفاع کرده اسه  منافلی که همح ه چح  به

 ۶۴۹۹در سال به صورت رسمی « حفظ یواضع و فروینی»جهه ا  سحاسه  شوئه یونگ اي  یغححر
ینالش بنرای دسناحابی بنه »ای بر مسئله  در آن سال، شی جح  پحنگ یأکحد یا ه. شدبندی  مفصل

برای رسحدن »ا  ماامات چح  خواسه و آنها را یرغحب کرد که  شی خلابه،در . کرد« ها موفاحه
 ,Sorensen)« دسه گحرند عمل بح اری را به اباکار»و « یر شوند فلال»یالش کنند، « به موفاحه

رفاار فلاالنه چنح ، . یوان صرفًا یغححر در نوع افاظی و خلابه دانسه ی را نمیسخنان ش. (2015
رفا  ف ارهای  به باال سری ا  اباکارات که منجر گرايانه در يک ی عملشکل نموِد اصلی خود را به

مواردی همچون ايجاد منلاه جديد دفاع هوايی در . ای شد ن ان داد ديپلمایحک در سل  منلاه
مايل دريايی جزاير  ۹۶های منظم پک  درون منلاه   نی ؛ گ ه۶۴۹۹چح  در سال دريای شر ی 

گرفا  نخساح  سکوی حفاری ساخه چنح  در  ؛ و  رار۶۴۹۶ديائويو پس ا  سپاامبر / سنکاکو
یریحنب  عمح  وا ع در مر های منلاه انیصاری ا اصنادی جزاينر پاراسنل کنه بنه های نحمه آب

 .(Glaser and Pal, 2014; Downs, 2014) حز هسهادعای ويانام و یايوان ن مورد
نفس چح  و رفاارهای اجبارگوننه آن شناهد  به که مرحله جديدی را در اعاماد درحاای

 ;Christiansen, 2011)ای نحز بر سر اين  مسنائل وجنود دارد  هساحم و اجماع گسارده

Scobell and Harold, 2013; Yahuda, 2013) پرسن  ، برخی نحنز اين  را منورد
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 اند که یا چه اندا ه سحاسه چح ، جسنورانه، ينا جديند و ينا جمنع اين  دو اسنه  رار داده
(Johnston, 2013). صنوریی حندا لی و  کنه درمنورد درينای چنح  جننوبی به درحاای

 در کافی اباکارات سحاسی وجود دارد که باوان بنه یغححنر وا لنی در یأکحندات سحاسنی  به
برخنی او نات و در  «و فرویننی یواضنعحفنظ »  سحاسنه چح  اشاره داشه؛ اما عبنور ا

منحالدی جحاننگ  ۶۴۴۶دروا نع ینا سنال . دوران رهبران پح ح  نحز در جريان بوده اسنه
. اشناره داشنه« ای ا  فرصنه مهنم اسنارای؛يک دوره»آوردن  چننگ  مح  به اهمحنه بنه

ای جحاننگ یوسله ا اصادی در آن دوران اواويای مهم سر جای خنود بنا ی مانند؛ امنا بنر
اامللی يک ابزار مهم بنرای ايجناد رفناه در داخنل مر هنای  شدن چح  در عرصه بح  فلال

رو  ا  اين . (Jiang, 2002)اي  ک ور و ساخه يک چح   دریمند در عرصه جهانی بنود 
اامللنی ضنروریی بنود ینا چنح   شدن در عرصه بح  يا همان فلال« رفا  بحرون»اسارای؛ی 

میور را حفنظ کنند، یبنديل بنه منبلنی مهنم بنرای انجنام  راتا طري  آن نرخ رشد صاد
گااری مسااحم خارجی شنود و واردات منواد خنام و ديینر مننابع کنه بنرای رشند  سرمايه

 .پايدار و بلندمدت ا اصادی ضروری اسه را در امان نیاه دارد
صوریی عملیرايانه چه ملنايی بنرای چنح   های اسارای؛يک به فرصه بنابر اي  مفهوم

طنر   ملناسه که رفانار چنح  بنه ويکم دارد؟ براساس گفاه خو جحان، اي  بدان  رن بحسه
. گحنرد اامللنی شنکل می هنای درحنال یغححنر در سنل  بح  ای یوسط میرک مالحظه  ابل

طر   وی در ییول نظام اجاماعی ن ا اصادی  اامللی به نظر در سل  بح  های مورد میرک
ينا ظهنور « برآمندن شنرا و سناوط غنرب»ب پدينده چنه آن را در  اان. چح  نان  دارد

یوصنحف کننحم، پحنام ( بر يل، روسحه، هند، چح ، و آفرياای جننوبی)ک ورهای بريکس 
به افول غرب  اصلی اي  اسه که یغححری وا لی در  درت رخ داده اسه که اي  یغححر منجر

ای مثبنه ا   لنهاي  مسئله دالاه بر اي  دارد که چنح  بنه مرح. و ظهور ديیران شده اسه
ها و  ملر، م کالت، میدوديه ییول ا اصادی و یوسله اجاماعی رسحده اسه؛ اما در

چنح  یغححرایی نحنا  حنال حاضنر چنح  . (Xu, 2014) های جهانی  رار دارد عدم  للحه
نمودن مسنحر  صوریی فلال، و همزمان پايدار دهی مجدد میحط خارجی آن هم به شکل به
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های ساخااری ینها  مند يا میدوديه یأثحرات نظام. دهد یوضح  می یوسله ا  جانب چح  را
اامللنی نحسناند؛ امنا فاکاورهنای  ماغحرهای یبححنی برای یوضح  نا  چح  در سحسنام بح 

گااران چنح  بنا آنهنا  های سحاسنی کنه سحاسنه عنوان يک وا لحه بر گزيننه اامللی به بح 
 .(Johnston, 1998) گاارد رو خواهند شد یأثحر می روبه

سنا ی نظنم جهنانی  ثبات پس در ادامه اي  اسادالل بايد گفه اين  بینث دربناره بی
یوسنط « آمحز مسناامه رشند غحنر»ناحجه اي  بیث آن چحنزی کنه یینه عننوان . نحسه

اجانناب خحنزش هنر  ندریی در  و ديیران با اشاره بنه ناحجنه غحر ابنل( ۶۴۴۲)مرشايمر 
عو،، بیث ما  در. بندی شده، نخواهد بود گرفا   درت مسلط جهانی صورت چاا  به

دهی  اامللنی باشند، ینالش بنرای شنکل بح  ا  آنکه واکن  به مینحط درحناِل یغححنر بح 
خوبی ا  اين  مسنئله  رهبران در پک  به. نظر ا  جانب چح  اسه مسئوالنه به میحط مورد

اخاار آگاه هساند که ک ورشان، يکنی ا  ک نورهايی اسنه کنه ا  فراينندهای یجديند سن
سا ی ییه رهبری غرب آن هم پنس ا  جننگ سنرد بح ناري  بهنره را  ا اصادی و جهانی

دانند یغححرایی کنه ا   منان پاينان جننگ سنرد رخ داده  اند؛ اما همزمان اي  رهبران می برده
سحاسنه  درای که صدای خنود را  آيد؛ ایظه حساب می ای ناب برای چح  به اسه ایظه

 .جه فرصای اسه یا ا  اي  طري  اهداف و منافع خود را اریاا دهندجهانی باال برده و درناح
 

 کند چین درباره نظم جهانی چگونه فکر می

، او اباکنارات ۶۴۹۶جمهور چح  در سال  رسحدن شی جح  پحنگ، رئحس  درت ا   مان به
 عنوان مثال، بسحار جديدی را در حو ه سحاسه خارجی اعالم کرد؛ به

کردن  طلبانه برای یبديل ای جاه برنامه(: ریيای چح )مله چح  اححاسا ی بزرگ  ن با 
 ؛(Liu, 2015)چح  به ک وری پح اا  در عرصه جهانی 

دو اباکنار : گااری  يرساخه آسنحايی و بانک سرمايه« يک کمربند، يک راه»ن اباکار 
یجارت ها بحنجامد و به  ای به یوسله  يرساخه مالحظه طر   ابل رود به مهم که اناظار می

 محان چح  و جهان شکلی دوباره ببخ د؛ و
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 .منظور مديريه روابط چح  با آمريکا اسارای؛ی به: «مدای جديد ا  روابط  درت بزرگ»ن 
در مورد آخر؛ يلنی مدای جديد ا  روابط  درت بزرگ، حدا ل بر طب  آن چحنزی کنه 

منل بنه مننافع کلحندی دنبال آن اسه، فهم مااابل، اعاماد اسارای؛يک و احانرام کا چح  به
های عمده برای ساخه يک رابله دوساانه و اعامادآمحز محنان  عنوان پح ران يکديیر بايد به

یمنامی منواردی کنه . (Xi, 2014; see also Yuan, 2012)طنرفح ، ملنرح شنوند 
نظر شی جح  پحننگ در سحاسنه خنارجی، چاا  هنايی  برشمرده شد؛ يلنی اباکارات مد 

صنوریی فلاالننه درحنال  چنح  بنه. آينند حساب می نظم جهانی به اندا  غربی برای چ م
يه و مسایکم کنه  اامللنی اسنه؛ درحاای نمودن م ارکه خود در ساخاار نظنام بح  یاو

هنای  عالوه بنر اين ، یالش. های جديد و جايیزي  نحز هسه همزمان درحال ايجاد پروژه
گرچه عمده آنها مامرکنز بنر اند، ا خلوت اي  ک ور میدود ن ده سادگی در ححات چح  به

، بانک یوسله و با سا ی اروپا، درخواسه ۶۴۹۴در دسامبر . منلاه آسحا ن پاسحفحک اسه
يب  رار داد شدن به يکی ا  ذی چح  برای یبديل يه . نفلان اي  بانک را مورد یصو با عضو

 هنای بنرای انجنام پروژههنم های بح ناری را  های چحنی فرصه چح  در اي  بانک، شرکه
های فنی و صنلای خود را در  گااری در اخاحار خواهند داشه و هم اينکه همکاری سرمايه

 .بخ ند اروپای شر ی و مرکزی، مديارانه شر ی، جنوبی و آسحای مرکزی یلمح  می
های چح  ا  نظم جهانی را شنکل داده و   های مافاویی، ديدگاه امرو ه، نظرات و ديدگاه

رسند دو  نظر می خاص، بنه طور به. (Shambaugh, 2011)دهند  شکلی جديد به آن می
یلصبات : نیرانی عمده درحال هدايه ذهنحه اندي مندان و ییلحلیران امرو  چح  اسه

های موجود و مفاهحم جايیزينی که برای یبحح   پردا ی های ژئوپلحاحکی در نظريه و سوگحری
سحله مراجله به اندي ه سحاسی و چه به)اند  چحنی طراحی شده  سحاسه جهانی ا طري  نیاه

در . (Shambaugh, 2014: 685–6)( چح  يا مراجله به فرهنگ خاص چنح  ملاصنر
نظر ا  اي   رار اسه  فهم مورد. ها يک فهم و درک اساسی  رار دارد مرکز هر دو اي  نیرانی

ای میصنول یجربحنات  صنورت سناده ااملل درحاحاه به های جهانی روابط بح  که نظريه
بنابراي  چرا بايد اناظار داشناه باشنحم کنه اين  . ها و یفکرات غربی اسه خی، فرهنگیاري
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بحنی کنند؟ ک وری که  اامللی ک وری مانند چح  را یببح  يا پح  نظريات باوانند رفاار بح 
ای بسحار مافناوت ا  یجربحنات یناريخی و عاايند فلسنفی اسنه و روشنی  حائز مجموعه

 .اامللی دارد بال یلامالت بح مافاوت در یأمل و یفکر در 
کردن يک مرور ساده ا  روندهای غااب دان یاهی در چح ، بنه دو  یالش برای فراهم

ای ا   مالحظنه سا  اسه؛ اول اينکه، با یوجه به یکثر و یلدد  ابل داحل اصلی نسباًا م کل
چحزی های مافاوت درمورد جايیاه چح  در جهان ن چه چحزی اسه و چه  نظرات و ديدگاه

هنای چحننی فنراهم  بايد باشد ن بسحار م کل اسه شرحی کامل ا  یمنام گفامان/ یواند می
کادمحک ممک  اسه یمام بینث و منناظره دربناره همنه . کنحم دوم اينکه، مباحثات در جوامع آ

یصوير نک ند ن مناظرات و نظرات مافناوت و مخالنف و در اریبناط بنا  موضوعات را همح ه به
ها ممکن  اسنه يافنه شنود؛ امنا بنا  چح ، در رهبری اين  ک نور و در رسنانه ها ا  طرف نیاه

نظر، برخی ا  روايه داشا  اي  داليل در ذه  و نیرانی درنظر یر را که  های مهم و غااب های مد 
 . یوان در اينجا یرسحم کرد مافکران و ماامات چح  بح ار او ات با آنها سروکار دارند را می

جايی و  اامللی جابنه شناسايی یوسط چح  اسه که در سل  بح  روايه اول مربوط به
جايی نحز اي  اسه کنه م نارکه  به ناحجه اي  انااال و جا. و وع اسه انااال  درت درحال

یر  یر و فلاالننه چح  در سحاسه جهانی با هدف اریاای اهداف و منافع چنح  بايند صنري 
رينی بح ار در خاورمحانه نمودی روش  ا  آف های پک  برای نا  عنوان مثال، یالش شود؛ به

یر چح  در سحاسه خارجی ییه رهبری شی جح  پحنگ اسنه کنه منورد  رويکرد فلاالنه
هنای  در جريان مراسم افاااححنه ش نمح  کنفنرانس مجمنع همکاری. گحرد داوری  رار می

را « ۹+۶+۹»طلبانه ییه عنوان همکناری  ، چح  طرحی جاه۶۴۹۵چح  ن اعراب در سال 
اي  چارچوب، اسارای؛ی مهم درجهه یلامنل چنح  بنا ک نورهای خاورمحاننه . اعالم کرد

نفنه، گنا  طبحلنی، و )چارچوب جديد، همکاری محنان طنرفح  در حنو ه اننرژی . اسه
گااری را پوش   ها و یسهحل یجارت و سرمايه ، ساخه  يرساخه(مسحرهای انااال انرژی

اط با انااال فناوری پح رفاه در حو ه اننرژی های عملی در اریب همچنح  همکاری. دهد می
 .ای نحز در اي  چارچوب  رار گرفاه اسه هساه
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رشند فزايننده در روابنط چنح  ن آفريانا . ای ديیر روابط محان چح  و آفريااسنه نمونه
م خ ، عل  آن بنرای  طور دهنده اي  اسه که چیونه منافع ا اصادی چح  و به با یاب

با یوجه . های اصلی سحاسه خارجی چح  شده اسه کی ا  پح رانمنابع طبحلی یبديل به ي
یر در سنل  جهنانی، مباحثنایی را  های چح  برای ايفای نا ی فلاالنه به اي  مسئله، یالش

وا لی در داخل چح  ايجاد کرده اسه «  درت جهانی»عنوان يک  درباره چیونیی رفاار به
(Breslin, 2016) .عنوان يک  درت وا لی جهنانی و  ر بهاي  مسئله يلنی چیونیی رفاا

چح  با ک ورهای . مباحثات پحرامون آن فرایر ا  اي  اسه که ینها به اي  موضوع اکافا کنحم
عنوان ا اصادهای درحال یوسله و وابساه به آن یلامل و سروکار  آفرياايی و ديیر ک ورها به

هد شد یا اي  ک ور در نا نی رشد چح  باعث خوا به دارد؛ اما اعاااد به اينکه مو لحه رو
عنوان بنا يیر مسنلط جهنانی ايفنای نان  کنند بنه علنل مخالنف  جايیزي  با آمريکا به

میحلی،  هنای ژئنوپلحاحکی،  يسنه اول اينکه، چح  همچنان با چاا . کننده اسه گمراه
روسه که باعث خواهد شد اين  ک نور یرجحینًا نیناه  اجاماعی و ا اصادی بسحاری روبه

دوم اينکه، حای اگر ايده رسحدن به نالنه . (Zhao, 2015)داخل مللوف کند  خود را به
اشاراک گااشاه شود، اين  احامنال بنر  ای در چح  به طور گسارده علف در نظم جهانی به

بحننی جايیناه  پح  ای  ابنل سر جای خود همچنان با ی خواهد بود که آمريکا برای آيننده
یري  سنناريو ا  بنح   ؛ میامنل(Fu, 2015) کنرد حفظ خواهد را عنوان ابر درت خود به

 .یمامی سناريوها احامااًل همح  خواهد بود
اامللنی  روايه دوم مربوط به نارضايای رو افزون چح  با یو ينع  ندرت در سنل  بح 

  نیراننی. یري  آن ساخاار فراگحر نهادهای عمنده حکمراننی جهنانی اسنه اسه که بديهی
طور  االنه چح  در اریباط با حکمراننی جهنانی وجنود دارد کنه بنهای درباره رفاار فل فزاينده

یأسنحس باننک جديند : شده ا  جانب چح  باعث آن شده اسه م خ  دو اباکار ملرح
اندا  چحنی، روايه اساسی  ا  چ م. گااری  يرساخای آسحا یوسله بريکس و بانک سرمايه

بنردن و ن و صندای  بناال :های یوسله چندجانبه جديد روش  اسنه نحا  به یأسحس بانک
یوسله در يک چارچوب چندجانبه که ا   منان یأسنحس نظنام  ک ورهای نوظهور و درحال
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جهنان / صوریی انیصاری ییه سنلله مننافع غنرب یاريبًا به ۹۱۵۵بریون وود  در سال 
خناص، سحاسنه  ندرت  صورت به. (Shu, 2015)آمريکا  رار گرفاه اسه / يافاه یوسله

عنوان  دهی به نحا های ا اصادی ن آنچه کنه اغلنب در چنح  بنه ر شکلبزرگ عامل اصلی د
شنود  شنود ن ک نورهای غربنی ملنرح می ا  آن يناد می« کردن مسائل ا اصادی سحاسی»

(Wang, 2015; Wang and Xiang, 2015). 
گرفانه ا   ن نئه همزمان یمايل به اصنالح سناخاار حنال حاضنر حکمراننی جهنانی

ملرفنی نهادهنای جديند و : دهند و سنل  مافناوت انجنام میکه چح  در د ای اسه با ی
اگرچنه منورد دوم . همزمان با آن یالش بنرای افنزاي   ندرت خنود درون سناخاار فللنی

ینر شنود؛ ا  اين  «اجامناعی»دالاه بر اي  دارد کنه چنح  درون سناخاار احبنرال غربنی 
ار  مرجنع بنه عنوان پنجمنح   اامللی پول برای ورود ينوآن بنه جهه، یصمحم صندوا بح 

ینوان م ناهده کنرد؛  سبد ار ی اي  نهاد، در کنار دالر، يورو، ي  و پوند را ا  دو منظنر می
اامللنی، ينا  عنوان پحنرو ی جزئنی چنح  در مسنحر طنوالنی اصنالح سحسنام مناای بح  به
اننداخا  چنح  در سناخاار  دام اامللنی احبنرال بنرای بنه عنوان پحرو ی جزئنی نظنم بح  به

هنای اسنارای؛يک  منند بنه یوسنله پروژه در همنح  راسناا، چنح  عال ه. مللیاا موجود بح 
ای کنه چنح  آن را اسنارای؛ی  آن هم براساس اسارای؛ی. چندجانبه با شرکای مخالف اسه

های اننرژی و امنحانی  دغدغه: یوان به اي  موارد اشاره کرد نامد؛ ا جمله می می« برد ن برد»
، ۹+ آن  سنه انیهای، روابط یجناری و با رگنانی بنا آبا شرکای خود در سا مان همکاری ش

همراه ک نورهای عضنو  ک ورهای آمريکای الیح  و اییاديه اروپايی، نارضايای فزاينده به
چنح  رفاارهايی، یسهحلیر سناخه ينک یصنوير . بريکس در بال حکمرانی جهانی و غحره

ر  حناس بنا ک نورهای عنوان بهاري  جنايیزي  د در اي  یصوير، چح  به. برای چح  اسه
شنکلی ا  )ی ا اصادهای نوظهنور  يافاه در جهان پساغربی و پ احبان یلامل فزاينده یوسله

 .آيد در ییول نظم جهانی به نماي  درمی( همکاری جنوب ن جنوب
در ( با یأکحد بر نارضايای فزاينده اي  ک ور)روايه سوم نیران مو لحه هنجاری چح  

اندا های  ها و چ نم رهبران چح  نسبه به ارائنه ديندگاه. اسه اریباط با هنجارهای جهانی
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ديندگاهی . محل هساند یواند جای نظم فللی را بیحرد کمابح  بی روش  و جايیزي  که می
مینور ممکن  اسنه شنبحه بنه چنه چحنز باشند  حاکی ا  اي  مسئله که يک جهنان چنح 

(Breslin, 2015). انب اسنافاده ا   ندرت طور غا های چح  یا همح  اواخنر و بنه یالش
اي  امر يلنی اسافاده . های جديد برای خودشان بود گفامان درجهه خل  هنجارها و ايده

های جدينند مسننالزم اسننافاده ا  مفنناهحم و  ا   نندرت گفامننان در خلنن  هنجارهننا و ايننده
بخ حدن به آنها با ملانی چحنی اسه ن خل  مفاهحمی م خ   هنجارهای موجود و ااهام

عنوان مثنال، فهنم  که برای فهم چح  بايد ا  آن اسنافاده شنود؛ بنه« ت چحنیبا خصوصحا»
اي  فهم . های چحنی اسه ها و فلسفه بر یجربحات، فرهنگ خاص چح  ا  حاوا ب ر مبانی

چحنی ا  حاوا ب ر یا حدودی مافاوت ا  فهم احبرال غربی بوده اسه و اين  ینهنا نسنخه 
سه که اي  ک ور بايد برمبنای آن و نه برمبنای شده حاوا ب ر با خصوصحات چحنی ا چحنی

چنح  . ا  حاوا ب ر مورد  ضاوت  رار بیحنرد( ملنای وا لی غربی اما به)یلريف جهانی 
ها برگرفانه ا   اي  نظريه. کند های م خصًا جديدی یالش می همچنح  برای ساخه نظريه

فکری و يا نظرينه چح  هساند؛ برای مثال، ساخه يک مکاب « فرد به منیصر»یجربحات 
ااملل؛ اما بايد بر اي  مسئله یأکحد کرد که ماصود اصلی و هدف ا   خاص چحنی روابط بح 

اي  ا دام یا حد  يادی اسافاده ا  اي  نظريات برای یوضح  رفاار و عمل چح  اسه؛ برای 
چح   بحنی کند که یواند پح  گرايی نمی وا ع(نئو)ی غربی  مثال، یوضح  دهند که چرا نظريه

 .چیونه عمل خواهد کرد( و سپس بزرگ)ظهور  عنوان يک  درت درحال به
با اي  حال، اخحرًا روشنفکران یأثحرگاار و بانفوذ در عرصنه عمنومی چنح  ماننند ژائنو 

اندا  جايیزي  برای نظم جهانی حماينه  اند ا  نحا  به يک چ م آماده( ۶۴۴۲)یحنیحانگ 
اسنه کنه در فراسنوی مر هنای چنح  موضنوع  6«شنحا یحان»اندا  جنايیزي   چ نم. کنند

اگرچه برگرفاه ا  گاشاه و یجربحات یاريخی چح  اسه، امنا « شحا یحان». ای اسه برجساه
یري  م کالت سحاسنی  شمول باشد و در غلبه بر جدی اي  یفکر جديد ممک  اسه جهان

الل و کنه اسناد بنا اين  حنال، درحاای. (Zhao, 2006)ها کمک کند  محان دواه ن مله

                                                
1. Tianxia 
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فانط در محنان  ننه)پردا ی ژائو سبب ايجناد مانداری عال نه و منناظره شنده اسنه  نظريه
، یفکنر او درمنورد مفهنوم فراگحنر چحننی (ااملل در غرب پردا ان انااادی روابط بح  نظريه

یوانند مخنااف مننافع  اي  ايده می)حکمرانی جهانی هواداران  يادی را جلب نکرده اسه 
ممک  اسه اي  مسئله یا حدی ما را ا  ينافا  مندای ا  نظنم کنه در دروا ع (. برخی باشد

ديینر اندي نمندان . (Callahan, 2008: 750)سل  جهانی ملابنر باشند دورینر کنند 
برجساه چحنی مانند يان شوئه یونگ بر اي  اعاااد اسه که سحر یکامل و ییول هنجارهای 

و در يک دوره خاص یاريخی مریبط شده یوسط دواه پح ر اامللی با نوع رهبری ایخاذ بح 
ینهنا یواننايی اين  را دارد ینا درمنورد ا ندامات و اصنول رفاناری  دواه پح نرو ننه. اسه

یواند ساير ک ورها را بنه ایخناذ  می( یر ا  همه مهم)گحری کند، اما  اامللی خود یصمحم بح 
ي  کنرده ينا اجامناعی کنند  همان اصول رفااری در سل  بح  (. ۶۴۹۹ ينان،)اامللی ی نو

ای در امنور جهنانی بنا ی  ای که چنح  نان  برجسناه بنابراي ، يان ملااد اسه در ایظه
های جديدًا نوظهور نحز خواساار اي  هساند یا صداي ان در جهان شننحده  کند و  درت می

ای، بهانر بنر ین   هايی مانند سخاویمندی، درساکاری و عدااه ماننند جامنه شود، ار ش
اهد ن سه؛ سحسامی که به مدیی طوالنی ري نه در مننافع منادی، اامللی خو سحسام بح 

 .(Yan, 2013)های دموکرایحک دارد  رفاارهای ه؛مونحک و ار ش
يه يه اي  اسادالل بخ ی ا  روايای اسه که اواو   های هنجاری چح  را یاريبًا به اواو

اگرچنه . دهد یغحردموکرایحک مانند روسحه، هند يا بر يل پحوند م/ ديیر ک ورهای نوظهور
اامللی نحنز چنح  را  جامله بح . شود می« برابر غرب شرا در»اي  باعث ی ديد دوگانیی 

هايی بنديل و  کند؛ اينده ماهم می( وا لی) های بديل و جايیزي   خاطر فادان ايده غاابًا به
مسنائل پحچحنده و  فصل و های م ارک برای حل یواند یسهحلیر مسئواحه جايیزي  که می

ينک نموننه اصنلی در اين  منورد، مسنئله مداخلنه . اامللی باشد چندوجهی در سل  بح 
« مسئواحه حماينه»ای هنجاری موسوم به  ب ردوساانه و موضع چح  در اریباط با مسئله

سا ی هنجاری چح  غاابًا به من ور ملل ماید و م خصًا به مواردی همچون   اعده. اسه
عدم دخااه در امور داخلی ديیر ک ورها و ممنوعحه اسنافاده ا   ور  ها، حاکمحه دواه
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عنالوه بننر اينن ، چنح  دسننه بننه . اامللننی اشنناره دارد اخاالفنات بح  فصننل و بنرای حننل
وجود آورده اسنه  سا ی مجدد در بال چنح  هنجارهايی  ده و مفهوم جديدی را بنه فرمول

« حماينه مسنئوالنه»مفهنوم . (Ruan, 2012)گوينند  می« حمايه مسئوالنه»که به آن 
یري   اصنلی. یواند شروطی اساسی را پح  ا  ا دام به انجام مداخله درنظر داشاه باشند می

دنبال انجام  کردن عدم و وع یغححر رژيم به شده، ضمانه شرط ا  محان شروط درنظر گرفاه
دهنده ینالش  ن نان« حماينه مسنئوالنه»مفهوم . (Menegazzi, 2012) مداخله اسه

لد غربی آن  نرار  بندی يک هنجار بح  صورت چح  با هدف با  اامللی اسه که خارج ا  ب 
پح ننهاد  ۶۴۹۹که یوسط بر ينل در سنال « مسئواحه ضم  حمايه»مانند ايده . گحرد می
ای جديد بود که ملماران ، حامی  يادی را  ايده« حمايه مسئوالنه»ماأسفانه مفهوم . شد

 .برای آن پحدا نکردند( بحرون ا  بريکس يا)ا  محان ک ورهای غربی 
یري  نمونه پس ا  مثال مداخله ب ردوساانه، موضع چح  در بنال امنحنه  دومح  و یا ه

، ۶۴۹۶خصوص پس ا  یغححر یحم رهبری چح  در سال  های اخحر و به در سال. سايبری اسه
ايده . ه اسهامنحه سايبری به يک ناله کانونی مهم برای دواه شی جح  پحنگ یبديل شد

های اصلی چح  مورد  به وفور یوسط رو نامه« امنحه ملی بدون امنحه سايبری وجود ندارد»
با اي  حال، اي  مسئله به اثبات رسحده اسه که ساخه يک یفکنر . بیث  رار گرفاه اسه

. اامللی کار چندان آسنانی نحسنه عنوان مبنايی برای مباحثه و یواف  در سل  بح  چحنی به
گحرندگان در چح  به اين   کردن درباره فضای مجا ی هساحد، یصمحم که م غول فکر  مانی

اينن  . نحسننه« منلاننه بنندون نظننارت»آورننند کننه فضننای مجننا ی يننک  ايننده روی می
دهند که ضم  رعايه و احانرام بنه  نوانح   صوریی واض  پح نهاد می گحرندگان به یصمحم

دسه  کنارل اينارنه را خود به« شرايط ملی»ای اامللی، ک ورها اي  ح  را دارند یا برمبن بح 
های اساسنی در  گرفا  آ ادی با درنظر». (Ma, 2015; see also Bao, 2015)بیحرند 

« ها بدون هحچ مانع و مر ی فضای سايبری يلنی جساجو، دريافه و انااال اطالعات و ايده
(White House, 2011: 3) . بول در فضای   ابلاي  گزاره فهمی ا  آنچه که يک رفاار 

سان موضع چح  در بال هنجارهای  بدي . دهد مجا ی ا  جانب آمريکاسه را به ما ارائه می
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شنده، نیراننی  درمجموع، هر دو نمونه ذکنر. سايبری بسحار مافاوت ا  موضع آمريکاسه
اامللنی درون ينک نظنم  ای ا  چیونیی م ارکه چح  در اصنالح هنجارهنای بح  فزاينده

کننده  واعد جهانی برای همیان نحسنه، ايجناد  مريکا ديیر ینها با يیر ینظحمجهانی که آ
گحرد  را درنظر نمی« ديدگاه چح »کند و هر دو موضوع احامال اينکه يک نظم جهانی که  می

 .کند ا   بل ديیر وجود نداشاه باشد، را برجساه می
 

 عنوان قدرت دوم در سطح جهان؟ چین به

های خود ا  روشی جديد در  ، يافاه(۶۴۴۶)گ و م  هونگ هوا ، هوآن گان۶۴۴۶در سال 
گرفا  عناصر  اي  امر مسالزم درنظر. میاسبه و ماايسه  درت جامع ملی را ی ري  کردند

مخالف  درت ملی بود؛ يلنی منابع ا اصنادی، سنرمايه انسنانی، مننابع طبحلنی، مننابع 
اامللنی ننام  ه اي  دو نفر مننابع بح ای، دان  و فناوری، منابع نظامی و آن چحزی ک سرمايه

اي  دو در پ؛وه  خود در (. اامللی شامل آمارهای یجاری و اخاراعات بح )گااشاه بودند 
عنوان ینها ابر درت جهانی ملرح اسه  آن دوره به اي  ناحجه رسحدند که آمريکا همچنان به

کنردن  یر ال نزدينککه چح  خود را به جايیاه دوم پنس ا  آمريکنا رسنانده و درحن درحاای
داد کنه مننابع  ندرت  همچنح  آمارهای اي  دو ن ان منی. شکاف محان خود با آمريکاسه

گانه مخالف، با کنارايی نسنباًا ضنلحف در مننابع دواانی، اسنافاده و  چح  در ابلاد ه ه
ایا   ندرت دانن  و فنناوری، در  حناس بنا آمريکنا  اامللی و به برداری ا  منابع بح   بهره

 .ای مافاوت هساند گسارده طور به
رفنه، ينک موضنع  شنمار می اي  اسادالل در آن  مان که چح   درت دوم جهنانی به

ای یوسط ديینران  طور گسارده آمد و اي  اسادالای نبود که به حساب می کمابح  افراطی به
امنا ينک دهنه و ننحم پنس ا  آن، سنه . به اشاراک گااشاه شده و مورد پ احبانی  رار گحنرد

گحری اصلی هو و م  و اسادالل آنها برای جايیاه دوم جهنانی چنح  کمنابح  و ننه  جهناح
اول اينکه پس ا  بیران ماای جهنانی در سنال . یمامًا یبديل به موضع جريان اصلی شدند

 ,Chen)ديدنند  ای ا  ییلحلیران چحنی، آغنا  جهنان پسنا ن آمريکنايی را می عده ۶۴۴۱
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2009; Yuan 2010)یاه غااب اي  بود که آمريکا  درت مسلط برای آينده که ن ، درحاای
سان هرگونه ا دام درجهه یوسله راهبنرد ا  جاننب  بدي . بحنی با ی خواهد ماند پح   ابل

اامللی بايند بنا آگناهی نسنبه بنه اين  مسنئله صنورت  چح  برای دساحابی به اهداف بح 
سنه؛ همنان بنا يیری کنه یري  با يیر جهنانی ا پايرفه که آمريکا همچنان  دریمند می

 .خواسه برسد ندرت یمايل داشه چح  به اهدافی که می به
شود که همچنان يک  درت درحنال  عنوان با يیری درنظرگرفاه می دوم اينکه، چح  به

شنأن و برابنر  شدن به  دریی هم ظهور يا درحال رشد اسه که مسحر طوالنی را برای یبديل
های درحال  اي ، چح  ینها يک ک ور ا  محان ديیر  درتعالوه بر . با آمريکا در پح  دارد

صنورت  چنح  به. دهند شود که ماهحه نظم جهانی را یغححر شکل می خحزش میسوب می
یري   درت درحال رشد به یصوير ک نحده شنده و  عنوان مهم ای صري  به ضمنی و فزاينده

در . شنود ا  آن يناد می عنوان  درت دوم پنس ا  آمريکنا ها به صوریی گسارده در گفامان به
مدای جديد ا  روابط  ندرت »ذکر اي  اسه که بخ  بزرگی ا  مفهوم  اينجا مسئله شايان

عنوان  ندرت  به اي  اخاصاص پحدا کرده اسه یا چیونیی روابط محان آمريکنا بنه« بزرگ
در . عنوان  ندریی ضنمنی در جايیناه دوم را یوضنح  دهند شماره يک جهنانی و چنح  بنه

های جهانی بايند مسنئواحای  یري   درت عنوان مهم   مفهوم، آمريکا و چح  بهچارچوب اي
م ارک در بال مسائل کلحدی جهانی اعمال کننند؛ اگرچنه چنح  و آمريکنا ا  نظنر مننابع 

 .آيند حساب می  درت، دو  درت نامااارن با يکديیر به
حنان ییلحلینران ای راي  و ملمنول م سوم اينکه، مسئله گاار به نظام چند لبی، مسئله

داشا  منابع و  ، با اي  حال دراخاحار(Wang, 2010)کنند  چحنی اسه که به آن رجوع می
نحز مورد پنايرش ( و ديیران)های مخالف برای چح   های مافاوت  درت در حو ه  ابلحه

ها همانند آنچنه در  ها و اردوگاه پس بح  ا  آنکه بخواهحم به دنحای بلوک.  رار گرفاه اسه
رسد جهان درحال گاار به  نظر می ان نظم دو لبی جنگ سرد وجود داشه با گرديم، بهدور

هنای مافناویی محنان ک نورها  دنحايی مافاوت ا  آن دوران اسه؛ دنحايی کنه در آن ائاالف
عنوان   گحرد و شاهد ینظحمات مافاویی ا   درت در آن هساحم؛ بنه برمبنای مسائل شکل می
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  و ديیر اعضای بريکس برای مبار ه بر سر اصنالح حکمراننی مثال، جهانی که در آن چح
کنه محنان اين  ک نورها اخاالفنات  درحاای. یوانند در کنار يکديیر  رار گحرنند جهانی می

نظنر را در منناظره بنر سنر  ای نحز وجود دارد؛ اي  اخاالفات ک ورهای مورد مالحظه  ابل
 .(Liu, 2016) ديیر مسائل در یضاد با يکديیر  رار داده اسه

 
 گیری نتیجه

ها ا  ماهحه نظم جهانی و جايیاه چح  در آن، حاصل آن چحزی اسه  یغححر برداشه چحنی
که ا  يک سو نسبه به چح  و در درون چح  ایفاا افااد و ا  سوی ديیر حاصنل آنچنه در 

ا  آنجا که اي  درک وجود دارد کنه  .مسلط بوده اسهآن غرب و جهان احبرال غربی ا   بل 
آوردن آن نداشناه  وجود نظم فللی جهانی ساخه چح  نحسه و اي  ک ور م ارکای در به

جايی در  درت که حاصل خحزش چح  و افول نسبی غرب اسه، فرصای  اسه، یغححر و جابه
ايجاد اي  یغححرات . وجود آورده اسه را برای اعمال ف ار برای ايجاد یغححرات در اي  نظم به

دهنده منافع و اهداف چح  گردد و سنودمندی  نظم جهانی با یابمللوف به اي  اسه که 
گرايانه چح  در بال  های اصالح با اي  حال، انیحزه. همراه بحاورد بح اری را برای اي  ک ور به

خوبی به چح  خدمه کرده اسه،  های اخحر به نظم جهانی با درک اينکه نظم موجود در سال
د فللی آمريکا در سل  جهان و درنهايه پايرش اين  با یأيحد یوف  و بریری هرچند میدو

نمودن آنها  که چح  هنو  یوانايی جاب ديیران برای منسجم( حدا ل یوسط برخی)مسئله 
شود و شايد بح  ا  هر چحز  یلديل می( چه رسد به رهبری آن)پحرامون منافع خود را ندارد 

ذکر اسه اي  اسه که هرگونه یمايل  گرايانه  ابل اصالح  ديیر که در چارچوب یلديل انیحزه
و یالش برای یغححر نظم جهانی ا  جانب چح  در  حاس با مسائل یوسله داخلی اي  ک ور، 

يه  آيد و هدف اصلی برای رهبران اي   حساب می به( دالاه بر حمايه ا  آن)يک مسئله ثانو
 .ساخا  چح  ا  درون اي  ک ور اسه یر شدن و  وی ک ور ثرویمندیر

دهد که چح  یوانايی رهبری و  گااری  يرساخه آسحايی ن ان می س بانک سرمايهیأسح
ها و مسنائل  يافاه غربی را در برخی  محننه های یوسله حای جلب حمايه ا  طرف  درت
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و همچننح    اي  مسئله ممک  اسه با یابی ا  وسله منابع ماای و  درت چحننی. داراسه
نسبه به ( وا لًا جهانی)رای جلب حمايه گسارده  درت ملنايی و هنجاری و یوانايی آن ب

گحری خنود را برمبننای ينک اسنادالل  با وجود اي ، ما ناحجه. مواضع هنجاری چح  باشد
ای دارای نفوذی ايندئال بنر  اي  اسادالل ا  اي   رار اسه که چح  در حو ه. ايم انجام داده

های موجنود دربناره  يندگاهطر  غحرعنادی ا  د نظم جهانی اسه ن و موضوعی که شايد به
همه با يیران اصلی جهان اي  وا لحه که چنح  ينک . ماهحه اي  نظم ن ئه گرفاه اسه

رسند کنه  نظر می بنه. اند  درت ناراضی اسه را مورد یصدي   رار داده و به آن اذعان نموده
ه های خنود، و ا  همن ای هنیام بسط و پرورش سحاسه طور فزاينده اي  با يیران کلحدی به

کردن آنها به اي  مسئله که و ای چنح  در آيننده  دریمنندیر شنود، چنه چحنزی  یر فکر مهم
خواهد و چه ا دامی را انجام خواهد داد، باعث خواهد شند ینا مننافع چنح  را درنظنر  می

یواند به نفع چح  باشد ن آغوش گنرم  گرفا  منافع چح  می بیحرند؛ اي  مسئله يلنی درنظر
رسد يک مورد در باب همنح  نکانه باشند ن ينا  نظر می به ۶۴۹۴در سال برياانحا برای چح  

عنوان  یروي  پحمان یجاری ا حانوس آرام به. گاهی او ات خالف منافع و اهداف چح  اسه
شکلی جديد ا  حکمرانی که ااباه صريیًا چح  را ا  آن مساثنی نمنوده و وارد اين  پحمنان 

چه ا دامی درجهه مننافع )در هر دو مورد . اسه اند مثال خوبی در باب اي  مسئله نکرده
چنح  درمنورد چینونیی حکمراننی ی   اين  اينده( چح  و چه ا دامی درجهه خنالف آن

کنند ن کنه بنر عملکنرد آنهنا  جهانی اسه ن چیونه ديیران اهداف و آينده چح  را درک می
  چیونیی نیاه چنح  کند و در اي  فرايند، برداشه ا یأثحر گااشاه و بر آنها اعمال نفوذ می

 .بر ماهحه آن نظم جهانی یأثحر دارد( شايد در حاشحه)به نظم جهانی حدا ل یا حدودی 
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Notes 
1.     P         X  J  p   ’  f     p          

http://gadebate.un.org/sites/default/files/ga 

statements/70/70_ZH_en.pdf. 

2. T        f ‘C    ’        k       nting, and acting in this chapter 

is shorthand for the objectives and thinking of key Chinese leaders, 

and does not imply that there is a single Chinese interest. 

3. Though it might be more correct to say that others subsequently 

     p      D   ’             guide to international action.  

4. T           p          v      X ’   p            f        ff     

conference of the CCP on October 25, 2013.  

5. J     Z m  ’    p        v             

http://news.xinhuanet.com/english/2002–11/18/ 

content_633685.htm. 

6. P  p  ’  B  k  f C      ‘C     B   m     M m     f     

E   p    B  k f   R                  D v   pm   ’     J       

2016, available at:  

www.pbc.gov.cn/ english/130721/3005527/index.html (accessed 

29 January 2016). 

7. X       ‘C       P                  T p-Level Planning in 

C  p             A          ’    J           v             

http://news.xinhuanet.com/english/china/2014–06/ 

05/c_133385932.htm (accessed on 6 January 2016). 

8. X       ‘X  J  p                                 j       

                 q       ’ (X  J nping: China Must Evolve 

from a Large Internet Nation to a Powerful Internet Nation), 27 

February 2012, available at: 

http://news.xinhuanet. com/politics/2014–02/27/c_119538788.htm 

(accessed 10 February 2016). 
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 انداز اروپایی درباره بحران نظم جهانی چشم
یو امانوئله پارسی  ویتور

 

 مقدمه

یاريخی مافاوت را یجربه کرد که در  ی ی اروپايی دو دوره پس ا  پايان جنگ سرد، اییاديه
، ییه «نظم جهانی احبرال»اش عمدیًا با یوجه به گسارش و دفاع ا   آن اهمحه و اثرگااری

دوره . یري  پايه و اساس خود رشد کرد عنوان اصلی رهبری اياالت مایده آمريکا و اروپا به
ا رونند سحاسنی صورت عحنی باعنث شند ین به« گسارش»اول در دهه نود بود که سحاسه 

شنندن و گننراي  بننه ا اصنناد بننا ار در ک ننورهای اروپننای مرکننزی بننه امننری  دمننوکرایحزه
نظر  های حملنه بنه عنراا بنود کنه بنه دوره دوم در طی سنال .با گ ه یبديل شود غحر ابل

کنننده  عنوان منبع یلحنح  رسحد شکسه در آن باعث کاه  اهمحه ابزارهای نظامی به می
اگر آنچه در دوره اول چ میحر بود، د حاًا ظرفحای بنود . لی شده بوداامل ییول در نظم بح 

یلريننف کننرد «  نندرت مامنندن»و «  نندرت جدينند»عنوان  کننه اییاديننه اروپننايی را بننه
(Duchêne, 1973; Bull, 1982; Telò, 2005; Orbie, 2008)عنو، در  ، در

ن ابزاری اسه که اي  هما ؛طور مسااحم کاه  يافه ی دوم، اهمحه  درت نظامی به دوره
اسافاده ا  آن برای اییاديه اروپنايی بنا بح ناري  محنزان دشنواری همنراه بنود مینر اينکنه 

 .شد مسئواحه مسااحم ک ورهای عضو میسوب می
رسنحد؛  نظر می یر بنه ینها ضلحف ، اییاديه اروپايی نه۶۴۴7با وجود اي ، پس ا  سال 

داد  ج نظم جهانی احبرال ا  خود ن ان میبلکه یمايل کماری نحز به ايفای نا  حامی و مرو
هندف  .کنرد میوریر حرکه می گرايانه و منفله سمه سحاسه عمل عو، بح ار به و در
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اي  ماااه ییلحل و یبحنح  داليلنی اسنه کنه باعنث اين  یغححنر اسنارای؛ی اروپنا در نظنام 
در اين  مااانه آمنده اسنه کنه در درجنه اول، ضنلف سناخااری  .اامللی شده اسنه بح 

شخصحه درون اروپايی، پحامد بیران ا اصادی و ماای برای یغححر جهه به سمه پح برد 
، بدي  روش یوانايی ادغنام منؤثر ا اصناد ۶۴۴7بیران پس ا   . درت اروپايی بوده اسه

 .بنرد سنوالبا ار فراملی با سحسام سحاسی دموکرایحک در سلوح مخالف حاکمحه را  ينر 
مرایب  ندرت  سا ی سلسنله ش فار و نابرابری، برجساهدشواری در مديريه بیران، گسار

 درت »در بح  ک ورهای عضو همیی باعث یضلحف منبع اصلی  درت هوشمند اروپا و 
 .(Youngs, 2014)اند  آن شده« جاب

گحنرد کنه باعنث یسنريع یغححنر  گر بح اری را درنظنر می ثانحًا، اي  ماااه ماغحر مداخله
چح ، هنند، )های جديد  ااضای فزاينده ا سوی  درتی: سحاسه خارجی اروپا شده اسه

طلبی  های  درت منظور م ارکه در ینظحم  وانح ،  واعد و ظهور مجدد آرمان به( و بر يل
آمحز ننوي  اسنالمی  در کننار یروريسنم خ نونه( روسنحه)هنای  نديمی  ا سوی ه؛مونی

فنارس و ینروي   ح ای ا  شنام و خلن بردن دوام نظم منلانه سوال که  ادر به  ير( داع )
اامللننی درحنناِل یغححننر باعننث افننزاي   اينن  وا لحننه بح  .ک نناار در  لننب اروپاسننه

که شاهد رشد اهمحنه ک نورهايی  اامللی شده اسه، درحاای در نظام بح  6«ناهمسا ی»
ماابنل  هساحم که مايل به اریاای اایوی بديل نظم جهانی احبرال و  بول وظايف بح نار در

اامللنی اییادينه  دنبال بیران مناای بح  در شرايلی که به. اامللی هساند نظام ا اصادی بح 
ی بنار   کند، ناحجنه ااملل عمل می ی ا اصاد بح  اروپايی همانند با يیری نایوان در عرصه

 .گحرد اي  وضلحه اي  اسه که کمار مورد یوجه  رار می

ند در یجزيه و ییلحنل یوا براساس فر، اصلی ماااه، اثر یرکحبی اي  دو ماغحر ن که می
اامللی و نظم داخلنی آن نحنز م ناهده شنود ن ن نان  عنوان يک با يیر بح  موا ی اروپا به

اسه که اساسًا با مندل « سوسحال دموکراسی»شدن ا   دهد که نظم داخلی درحال دور می

                                                
1. Cacophony 
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و در اریباط بوده و درناحجه اروپا درصدد م ارکه کمانر در یأيحند  6«ينلندار»داری  سرمايه
 .طور م خ  درسل  جهانی اسه دفاع ا   واعد دنحای احبرال به

ی  در بخ  اول، یالش شده یا پايرش پروژه: اي  فصل به سه بخ  یاسحم شده اسه
در بخن  دوم، ییلحنل . نظم جهانی احبرال یوسط اییاديه اروپايی یجزينه و ییلحنل شنود

در بخ  سوم . ارائه شده اسه عنوان حامی نظم جهانی احبرال یاريخی ا  گسارش اروپا به
شود و ن ان داده خواهد شد  اروپايی بررسی می نحز فرايند یرکحبی فرساي  حاکمحه درون

 .اامللی شده اسه که چیونه اي  امر باعث یغححر یمايل اروپا در عرصه بح 
 

 لیبرال( جهانی)ی اروپایی و نظم  پروژه

ه جايیزينی نظام وسافااحايی در  لب  رن که  ادر ب« نظم جهانی احبراای»طلبی ايجاد  جاه
( اما ننه مسنامر)ايده اصلی حضور و رهبری پح رو  .آمريکايی باشد شرح داده شده اسه

اامللی حدا ل ا   مان مداخله آمريکا در جنگ جهنانی  اياالت مایده آمريکا در نظام بح 
وژه براساس  وانح  و با اي  حال، با پايان جنگ جهانی دوم بود که اي  پر .اول ملرح اسه

ای براسناس رهبنری  گحنرد؛ پنروژه بنودن بنا ار شنکل می هنجارهنای عندم یبلنحض و بنا 
ای ماراکم با براندا ی دشنواریر،  طور غحرمناظره میور،  وانح  و نهادهای یوافای به ائاالف

يه سنناده هننای سحاسننی احبننرال دموکراسننی  یر و م ننروعحه بح ننار بننرای رژيم عضننو
(Ikenberry, 2011a) .شنود کنه آينا صنل  بنح   ا  نظر یاريخی، اي  بیث ملنرح می

ها یوسط ه؛منونی آمريکنايی بنه رهبنری ايناالت ماینده ينا اينکنه در مینحط  دموکراسی
 Keohane, 1984; Doyle, 1983; Gilpin)دسنه آمنده اسنه  ه؛مونحنك به پسنا

1987, Russett, 1993; Jervis, 2002). 
اي  اسه که در طول جنگ سرد، اروپای غربی، کانادا،  آنچه در اينجا بايد یأکحد شود

عنوان راهنی  بر همبسایی با ار ن دموکراسی را به ژاپ ، و اياالت مایده پروژه سحاسی مبانی
                                                

6 .Rhineland Capitali : سو و سرمايه  بر روابط وي؛ه محان دواه و با ار ا يک که مبانیا اصاد با ار اجاماعی
 .ديیر اسه و نحروی کار ا سوی
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نظنر سحاسنی و ا اصنادی بنه  آمحز و سنودمند مااابنل ا  نالنه ی روابط صل  برای یوسله
ر درون اين  جاملنه یوسنط  نوانحنی اامللی د های بح  بنابراي ، سحاسه. اشاراک گااشاند

نظنام  منرج و هنرج بننابراي : شندند شود که در خارج ا  آن مافاوت ار يابی می ديکاه می
 سناير بنا آنهنا بننابراي  و نندارد ها دموکراسنی بنح  روابنط در يکسنانی یأثحرات اامللی بح 

 آمحز مسناامه ررفانا غحردموکرایحنک های مله با طلبانه جنگ باااوه طور به و ها دموکراسی
 .(Panebianco, 1997) دارند

درحاحاه، حدا ل ا  ديدگاه ا اصادی بسحاری ا  ک ورها اشنکال کمنابح  جللنی ا  
ضنمنی  بنول  طور یریحب رهبری آمريکا را به داری و ا اصاد با ار ایخاذ کرده و بدي  سرمايه

هنای  ابنط بنح  رژيموي؛ه در رو آمحز وابسنایی ا اصنادی بنه حای اگر یأثحر صل  .کنند می
کند، بسحار یوسله يافاه باشند، يکنی ا   سحاسی احبرال که به یجارت و دموکراسی کمک می

 .(Oneal and Russett, 1997; Oneal et al., 2003)کند  ديیری حمايه می
 

 های جنگ سرد سال

 يرا  بود برخوردار و مللوبی ا  جايیاه کامل دوران جنگ سردی کحل اییاديه اروپايی در 
، بنرای جاملنه امنحانی (Deutsch et al., 1957)ا  اي  طرين  ينک جاملنه امنحانی را 

گرايی پنح  ينا پنس ا  خنود  گوننه شنباهای بنا منلانه کنه هحچ ردک فراآیالناحکی ايجاد می
شند کنه نیراننی ا   ی فراآیالناحنک باعنث می درحاحاه حضور در درون جاملنه. شهندا

یاديه اروپايی  رار بیحرد؛ اما با اين  همنه خنود را امنحه سخه در خارج ا  صالححه ای
 .ردکن عنوان شخصحه اصلی در مؤافه ا اصادی ن سحاسی نظم جهانی احبرال ملرفنی می به

ها با ا اصناد بنا ار  که چیونه احبرال دموکراسی بودهمان پروژه اروپايی بحان وا لی اي  امر 
 .ببخ ندیوانند در اروپای پساوسافاای به يکديیر ححات  می

 شنکل های پس ا  جنگ، اروپنا شنرايط ا اصنادی، سحاسنی و نهنادی خنود را بنه در سال
که به سنل  ينک  ناره  ؛ يلنی  مانی۹۱۵۴االاده سريلی بهبود بخ حد که در نسبه با سال  فوا

انندا ی  روابط فراآیالناحکی و راه .(Lowe, 2012)وح ی ینزل يافاه بود کاماًل غحر ابل باور بود 
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. سحاسی دو چارچوبی بودند که باعث شدند با سا ی اروپنا بنا یینول آن همزمنان گنردد پروژه
ی اسالمار دايی انیلنحس و فرانسنه را  روند آشفاه)های بسحار دردناک  ی ینا ض رغم یجربه علی

ک ورهای اروپايی با یواف  ضمنی، اعمال خارجی  درت خود کنه وي؛گنی بنار  ( درنظر بیحريد
عو، بر نوسا ی نهنادی و م نارکه فلنال  و در (Telò, 2005)ا رد کردند یاريخ ان بودند ر

 .در ساخه نظم احبرال یمرکز کردند که در اصل میدود به جهان غرب بود
هنیام بیث درباره یأثحر اییادينه اروپنايی بنر . در اي  مرحله، يک یوضح  ال م اسه

ی  خصنوص در حنو ه ی آن بهگرفا  ا دامات یأثحرگااریري  اعضنا ااملل، درنظر نظام بح 
 ,Krahmann, 2003)سحاسه خنارجی و امنحنه ا  اهمحنه  ينادی برخنوردار اسنه 

2005; Norheim-Martinsen, 2010) .رغم ایخاذ سحاسنه خنارجی و دفناعی  علی
م ارک، ملرفی نماينده عاای و ايجاد سنرويس ا ندام خنارجی اروپنايی، اخاحنارات اين  

بر اينکه در آينده نزديک  ی عضو اسه و احامال کمی مبنیها کاماًل در دسه ک ورها حو ه
 Aggestam, 2004; Tonra)ییه صالححه اییاديه اروپايی  رار بیحرند، وجود دارد 

and Christiansen, 2004; White, 2004). 

عنوان موضوعی مهم بايد منورد  ااملل، آنچه به با یوجه به مسئله نفوذ اروپا بر نظام بح 
ی  انفنرادی در عرصنه شنکل حرد اي  اسه که آيا ا دامات ک ورهای عضنو بنهیوجه  رار گ

اامللی به یوانمندسا ی اییاديه اروپايی و اریاای جايیاه اي  اییاديه منجر خواهد شد  بح 
ینري  یصنمحمایی  طور که م هود اسنه، مهم همان .گاارد يا اينکه اثر ملکوس برجای می

گااری و نفنوذ  ينادی هنم دارد، بنا همکناری سنه نهناد گحرد و اثر که اییاديه اروپايی می
خناص، بنا یوجنه بنه  طور بنه .گحنرد م خ  شورا، کمحسحون و پارامان اروپا صنورت می

اامللی در اییاديه اروپايی و همچننح  بانای  های بح  همزيسای جوامع سحاسی و سحاسه
هنای نظنام   های ملی، آنچه کنه بسنحار اهمحنه دارد، همیراينی ينا واگراينی کن سحاسه

ها بح  يکديیر و سل  انسجام و پحوسایی با چارچوبی اسه که  ااملل ا  طرف دواه بح 
يه آنها در اییاديه را شکل داده اسه  .اساس عضو

« نظنرات مافناویی داشناه باشنند»یوانند  رغم اي  وا لحه که ک ورهای عضو می علی
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در بلضی  گردد، اروپايی می خود امری منفی بوده و باعث یضلحف نفوذ اییاديه خودی به
و « بننودن عاحننده هم»یواننند ا  اسننارای؛ی  می 6«ناهمسننا ی سننا نده»شننرايط خنناص، 

 :بودن مؤثریر باشد صدا هم
ازطریـق « تفاوت همدالنه»توانند دست به انتخاب  اتحادیه اروپایی و کشورهای عضو آن می

تواند بـه دسـتیابی نـوعی رهبـری  می تفاوت همدالنه .ارتباط با بازیگران درگیر بازی خارجی بزنند
دادن قـدرت هنجـاری خـود  مند به نشان گری برای اتحادیه اروپای عالقه گرا و نقش واسطه کثرت

دهـد  پـییری بـه بـازیگران اجـازه می پـییری و انطباق نـوع انعطا [ با توجه به اینکه]کمک کند، 
کـه اگـر اتحـاد  ا کشف کنند، درصـورتیها ر  تر کرده و گزینه های توافق احتمالی خود را بزرگ حوزه
عنوان هد  در شرایطی که هیچ ارزشی برای آن قائل نیستند، دنبال شود، احتمـال دسـتیابی  تنها به

 .(Macai and Nicolaidis, 2014: 1080)یابد  شدت کاهش می به خالقیت به
م ینهنايی انجنا گرفا  آنچنه کنه اییادينه اروپنايی و ک نورهای عضنو بنه درنظر ازوم

بندون کناه  نان  حدی برای پحامدهای پحمان احسبون ضنروری اسنه کنه  دهند به می
ک ورهای عضو در حو ه سحاسه خنارجی یلرينف جديندی ارائنه داده و پنس ا  بینران 

سحاسی را بح  ا  هر چحنز در  مباحثههای شديد با ار  واحد،  های دواای و مخاافه بدهی
 .ل کرده اسهمنلاه يورو مجددا به يک موضوع ملی یبدي

شنود، یناريخ پنس ا  جننگ بنه چهنار دوره  م ناهده می ۹ن7طور که در جدول  همان
( دو لبنی ينا چنند لبی) ندرت  ی ا یاسحم شده اسه که هريک ا  آنها با یو ينع خاصن

 خاصنیبا مجموعه ( های جغرافحايی ا  نظر گساره و وي؛گی)نظم احبرال « مو لحه»یوسط 
هنای  اامللی اروپا در مواجهنه بنا چاا  مو لحه وي؛ه بح  اروپايی، و های درون ا  چاا 
 .شود با آن روبروسه، م خ  میا  خارج که نوظهور 

اروپا در کل دوران جنگ سرد، درون يک نظام دو لبی حرکه کرد که نظنم احبنرال آن 
عنوان  یریحب پنروژه اروپنا همزمنان بنا جننگ سنرد بنه بندي  .میدود به جهان غرب بنود

 ۹۱۱۱و  ۹۱۵۲های  وجود آمد که در آن نظام دو لبی جهنان را بنح  سنال بهای   محنه پس

                                                
1. Constructive Cacophony 
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گرفنه و دروا نع  ای بود که بايد در نظم احبنرال منورد یوجنه  نرار می شکل داد؛ اي  پروژه
اي  پروژه همزمان در جنگ سرد و در نظم احبرال اگرچه  .آمد شمار می ساونی ا  آن نظم به

اامللی پول،  ای مانند صندوا بح  انسه نهادهای اساسیمیدود به جهان غرب بود؛ اما یو
نامه عمومی یلرفه و یجارت، نایو و جامله اروپا را ايجاد کند که ینا  بانک جهانی، موافاه

 .کننده بوده اسه به امرو  در حصول اطمحنان ا  حکمرانی نظام یلحح 
وگسنارش  درگحر چهار چناا  مخالنف يلننی بهبنوددر داخل، با گاشه  مان اروپا 

هنای  کنردن نظام های اجاماعی و ا اصادی ملی پس ا  جنگ جهانی دوم، دموکرایحزه نظام
يه انسجام داخلی بود کلنی وضنلحه و  طور به .سحاسی، ايجاد یدريجی پروژه اروپا و یاو

گحری کاماًل فراآیالناحکی و یواف  اساسی بنا ايناالت  اامللی اروپا با جهه های بح  سحاسه
لند سحاسنی و ا اصنادی را در اي  دوره، پروژه اروپا هنر دو ب   .شده بودندمایده م خ  

، اين  ۹۱۴۵اندا ی جامله دفاعی اروپا در سال  با وجود اي ، با شکسه راه. گحرد دربر می
 .گردد پروژه ا  ایا  امنحای نا   می

 
 اروپا در اوج خود : 1003ـ1990

نالنه اوج  ۶۴۴۹و  ۹۱۱۴بنح   دوره .شدت یغححنر کنرد چحز به سال همه ۹۶در طول 
در همنح  دوران اییاديه اروپايی اسه و ملمئننًا اينکنه «  درت جاب»اصلالح  به

عنو، در  رسد، يا اينکنه در محزان نفوذ غرب در جهان پس ا  جنگ به اوج خود می
اسنه، « ینهنا ابر ندرت»اامللنی، آمريکنا  نظنام بح «  لبی ی طنوالیی ینک ایظه»

 لبی نا صنی  طب  گفاه میااان مخالف، ما بنا ینک .ی باشدیواند امری یصادف نمی
اما در هر صورت، پاينان  ؛(Waltz, 2000)سروکار داشاحم که  رار نبود دوام بحاورد 

ینا جنايی کنه  ؛در سنل  جهنانی شند( غربی)جنگ سرد باعث گسارش نظم احبرال 
پردا ی شده  که یوسط مافکران احبرال نظريه« نظم جهانی احبرال»های  یوانسه وي؛گی

همراه با موج پحرو ی سحاسی، ا اصادی و . (Ikenberry, 2011a)بود را کسب کند 
انکنار  فرهنیی جنگ سرد، نظم جهانی احبرال ا  منظنر ا اصنادی و نظنامی غحر ابنل
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یر اياالت  عبارت صري  برابر  درت نظامی و سحاسی غرب ن يا به کس در هحچ .اسه
کس اي   درت را ندارد که با اایوی ايندئواوژيکی  حچکند و ه مایده ن ايساادگی نمی

 .با مدل غربی ماابله کند ،مافاوت
سا  چاا  عظحمی  فروپاشی اییاد جماهحر شوروی و امپرایوری خارجی آن  محنه

 .مانند ثبات و ییول ا اصادی و سحاسی ناشی ا  آن در اروپای مرکزی و بااکنان شند
جا بدون وجود منابع نظامی و همچننح  بندون اي  همان چاا ی اسه که اروپا در آن

« پرده آهننح »جدا ا  آنچه  باًل . شود یوانايی اسافاده آ ماي ی ا  آن در آن پحرو  می
يه چ م/ وعده که همانهای گسارش، شد، سحاسه نامحده می ک نورهای  اندا  عضو

ی نفنوذ در بح اري  امکان موفاحه ا  نظر یوانناي ديیر اي   اره در اي  اییاديه اسه،
 Hudson and Vore, 1995; Manners)کند  اامللی را به اروپا اعلا می نظام بح 

and Whitman, 2000; Keukeleire and MacNaughtan, 2008) . در
یوینااحار و  های سحاسی پسنا بح  ک ورهايی که یا ديرو  با نظام و طول چند دهه، کم

احبنرال و ا اصناد بنا ار یبنديل  های شدند، به دموکراسنی ا اصاد جملی م خ  می
داحل  ینهنا بنه حرکنهی اغلب بسنحار بناالی ننابرابری، اين   رغم هزينه علی .اند شده

يه در اروپا برگ نه يه و  مانی در سنال. ناپاير اسنه عضو کنه  های پنس ا  عضنو
آنهايی )های ساب  سوسحااحسای  های سحاسی و اجاماعی یاريبًا در یمام جمهوری ین 

( شود ل چکسلواکی، اهساان، مجارساان، رومانی، و بلغارساان ناشی میکه ا  انیال
شود که ییول دموکرایحک هرگنز در هرينک ا  اين   گرفه، م اهده می بسحار باال می

 .گحرد ک ورها مورد پرس   رار نمی
يه در اییادينه  با برخورداری ا  حمايه نایو ن ا  آنجا که ک ورهای کانديندای عضنو

یوانسنه  منان  اند ن اییادينه اروپنايی می و اییاديه آیالناحک نحز شدهاروپايی همیی عض
خود را و ف کارهايی مانند ییول شرايط ا اصادی اجاماعی آن ک نورها و اریانای یغححنر 

ها اروپنا اثنرات  ناطلی دارد و  در آن سال .شان کند که مهارت  يادی در آن دارد سا مانی
 . دهد یغححر می«  درت هنجاری»ه را ب«  درت غحرنظامی»برداشه خود ا  



 لیبرال( جهانی)ی اروپایی و نظم  پروژه. 4ـ1جدول 

های خارجی، وضعیت و سیاست  چالش اروپایی های درون رویکردها و چالش وضعیت نظم لیبرال توزیع قدرت سال
 المللی اروپایی بین

 ساخه پروژه اروپايی میدود به غرب گرايی دو لبی ۹۱۱۱ن۹۱۵۲
 وگسارش دموکرایحزاسحون داخلی و انسجام داخلی  با يابی

 جنگ سرد
 اییاد فراآیالناحکی با اياالت مایده

گرايی   لبی یک ۶۴۴۹ن۹۱۱۴
 نا  

گسارش جهانی نظامی و 
 ا اصادی بالمنا ع

 ی اروپا دموکراسی اییاديه
 رون  اجاماعی ن ا اصادی
 گسارش و یلمح  اییاديه

 رمبنای اجماعگحری ب گحری نسبی ا  یصمحم کناره

 فروپاشی اییاد جماهحر شوروی
 ثبات اروپای کمونحسای ساب 

 ها طرح  درت ا طري  جاب برای همسايه
 گسارش  درت مدنی به  درت هنجاری

گرايی  چند لبی ۶۴۴7ن۶۴۴۹
 نامااارن

ییه ف ار سحاسی نه 
 ا اصادی

 میور غرب

 اندا ی يورو راه
 خاطر جنگ عراا شکاف در اروپا به
 یر ااحسه عمح شکسه فدر

 اصالح اساسی پرونده یرکحه
 گحری بریری آامان اوج

 مبار ه با یروريسم
 یضلحف رهبری اياالت مایده

 های همسايیی سحاسه
 گرايی اروپا درون

گرايی  چند لبی -۶۴۴۱
 نامااارن

کاه   درت سحاسی و 
ا اصادی بريکس با 
 میوريه کمار غربی

 ی اروپا بیران دموکراسی اییاديه
 ابرابریرشد ن

 بیران مدل اجاماعی ن ا اصادی
 ها مرایب  درت با گ ه سلسله

 ح  ویو آامان
 آشفایی م روطه

بهار عربی، اوکراي ، و )آشفایی در مر ها 
 (جنگ داخلی سوريه

 (داع )با گ ه مسائل امنحای و یروريسم 
 یمايل به  درت ملموای

 های همسايیی شکسه سحاسه
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ماننند ) بنودکه احامال ورودشان بنه اییادينه بسنحار کنم  اي  امر حای درمورد ک ورهايی
 بود؛  ادر (Smith, 2000; Hyde-Price, 2008; Ferreira Nunes, 2011)( یرکحه

يناد « درس و عبرت اروپا»با اسافاده ا   درت مثال، ک ورهای ديیر را ماااعد سا د که ا 
اسناخراج و درنهاينه با یواحند  بیحرند و پحروی کنند، و یالش کنند یا داليل موفاحه آن را

بخ ی ا  جهان خارج ا  غرب درحال یماشای اروپا بوده در اي  برهه رسد  نظر می به. کند
حندی  بنهااملل  در نظام بح طور عحنی اهمحه و ححثحه اییاديه اروپايی را  به مسااه و اي 

 .(Kupchan, 2002) دادافزاي   ،کنند صیبه « عصر اروپا»ای ا  ظهور  که عده
ینري   ايم؛ اين  بنزرگ در دهه نود نحز شاهد جنگ داخلنی در يوگسنالوی سناب  بنوده

ینوان  ناکامی اروپاسه؛  يرا شکاف داخلی بح  ک ورهای عضو ايجاد شد کنه در کنل می
شايد اي  موضوع حناکی ا  اثبنات اين  امنر  .شود گفه شکسای برای اروپا میسوب می

دی باشد، اما هنو  يک کویواه سحاسی میسوب باشد که اروپا ممک  اسه يک غول ا اصا
کاران آمريکايی حای يک کرم نظامی  یري  نومیافظه های سرسخه و ملاب  گفاه)شود  می

رسد اي  وا لحه یوسط م کالت اروپا در عملکرد مؤثر  نظر می به. نه ؟(شود میسوب می
 .هنیام اسافاده ا   ور یأيحد شده اسه به

ی گسننارش و  انندا ه ی درگحنر رونند یلمحنن  اسنه کنه بننهدر داخنل، اییادينه اروپنناي
کنه  درحناای .آمحز نحسنه گحری براساس اجمناع موفاحنه گحری جزئی ا  نظام یصمحم کناره

ا  بح  « جديد»و «  ديمی»یري  اخاالفات ا اصادی بح  اروپا  یالش شده اسه یا برجساه
حاضنر  حال یاديه که دربرده شود، ا  نظر سحاسی و نهادی روند دشوار حفظ حاکمحه ای

 .شود ا  ماحاس بزرگی برخوردار اسه آغا  می
یر ا  همه پحامد ناشی ا  آن،  محنه چنرخ  اساسنی را  و مهم ۶۴۴۹سپاامبر  ۹۹و ايع 
عنوان يک ماغحر مهم در  که با گ ه به مرکزيه امنحه سحاسی و نظامی به جايی حدا ل یا
ا  آنجنا کنه اين  موضنوع اساسنًا جنز . کرد اامللی را موجب شود، فراهم های بح  سحاسه

ی مسئواحه ک ورهای عضو اسه و نه خود اییاديه اروپنايی، ن نانیر با گ نه ک نورها
مرکزينه اییادينه و  .عنوان بنا يیران آن اسنه اامللنی بنه ی بح  بنه صنینه عضو اییاديه
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دن و شن شود که اندا ه ا اصنادی در منلن  جهنانی نهادهای آن با اي  وا لحه یضمح  می
اي  نظم سحاسنی اسنه کنه منورد  .دارد{ مهم}جايیاهی ( ا اصادی)گسارش نظم احبرال 

گحرد و ابر دریی مانند آمريکا با اسافاده ا  ابزاری مانند یوان و  درت نظامی  حمله  رار می
 .دهد واکن  ن ان می{ به آن}که به مادار بسحار  ياد دراخاحار دارد

هم میدود ک ورهای اروپايی حای بح ار ا  خود اییاديه ن انیر س« مبار ه با یروريسم»
اي  وي؛گی بود که  باًل در  .های منسجم و درا مدت در اي  مبار ه اسه اروپايی، در یالش

ملر، نماي   دهه نود در بااکان ظهور کرده بود و در دهه بلد با جنگ در احبی مجددًا به
اری جهنات ابلناد جديند سحاسنه با وجود اي ، شکسه در جننگ عنراا ا  بسنح. درآمد

عننوان ينک منبنع  شدن اهمحه ابزار نظامی به کند که همان نسبی ااملل را برجساه می بح 
هنای مخنرب و  بنديهی اسنه کنه جننگ یمنام  ابلحه .کننده برای یغححر نظم اسنه یلحح 

ت در آن حای و ای  در« سا نده»دارد؛ اما یوانايی  نخورده نیه می خود را دسه« ناعادالنه»
 سنوالشده اسه،  ينر   دری ناماوا ن اسه که ناحجه نبرد مالارف ا پح  یلحح  محدان به

سنپاامبر صنورت گرفنه،  ۹۹ی  جنگ نامااارن و میدودی که در پاسخ به حمله .رود می
بر  های خود مبنی اي  وا لحه که جنگ وعده .بودن آن اسه و مبهم« م کالت»دهنده  ن ان

ملننا کنه جندايی بنح   طرف اياالت مایده را عملنی نکنرد؛ بندي یر ا   یرسحم نظم غااب
رابله با حمايه يا مخاافه با جنگ عراا ايجاد شد، مجنددًا منورد  ک ورهای اروپايی در

ا  اي  گاشاه، یبديل جنگ افغانساان به يک عملحات پ احبانی عظنحم  .اسافاده  رار گرفه
امنا )مانندنی  يناد عملحات جسورانه بنهنظامی ا  ا ادار سحاسی جديد اي  ک ور و در يک 

ها اجا ه داد یا ا  نظر عددی و کحفی با همان یأثحر  ساخه دواه، به اروپايی( نا  و پرعحب
 .اند، سهم چ میحریری داشاه باشند مفحدی که گويا درجنگ نظامی شرکه داشاه

صنورت نظنامی در يکنی ا   درمجموع، شکسه آمريکا در ییمحل نظنم عمنومی بنه
 لبنی  ن انیر ضلف و فروپاشی ایظه یک( خاورمحانه بزرگ)یري  مناط  جهان  بپرآشو

« نظنام بندون  لنب»ااملل اسه، یا حدی که برخی ا  میااان ا  ينک طوالنی نظام بح 
رسد آنها پح رفه نظم جهانی احبنرال  نظر می و به (Ferguson, 2004)کنند  صیبه می



 جهاِن همچنان غربی؟   168

رسند اين  سحسنام بح نار  نظنر می به .دانند می میگحری ا  ابزارهای غحرنظا را منوط به بهره
دهند و  گرايی یماينل دارد و اهمحنه بح ناری بنه مجموعنه نهنادی می سمه چندجانبه به

 .همچنح  در راه رسحدن به چند لبی نامااارن اسه
د؛ اما همچنح  موفاحه رک ها اروپا شکاف ناشی ا  جنگ عراا را یجربه می در آن سال

دسه آورد که به نظر، ینوا ن داخلنی احامناای در  جاد و پح برد يورو بهای در اي االاده فوا
 دری  وی بوده و ا  اي   ندرت خنود نحنز  یجديد ححات در اروپا به. داد غرب را ن ان می
مافوا »ی پح نهادی  یواند سمه ديیری ا  غرب را ن ان دهد که با نمونه آگاه اسه که می

در همح  راساا بود کنه اروپنا بنح  . (Parsi, 2006)آمريکايی مافاوت اسه  6«ابر درت
های همسايیی خود را با هدف یثبحه و کنارل  سحاسه در حاای ۶۴۴۵و  ۶۴۴۹های  سال

کنرد کنه م نااا بهبنود  ای ا  دوساان در اطراف آنهنا پحیحنری می مر ها و ايجاد يك حلاه
يه در اییادينه اروپن روابط با ک ورهای همسايه  .ايی آيننده نبودنندای بود که نامزد عضنو

(Comelli, 2004; Smith, 2005; Dannreuther, 2006). 
 

 و تأثیر آن بر اروپا 1002بحران سال 

اییاديننه اروپننايی را ا  درون ضننلحف کننرد و در عننح  حننال  ۶۴۴۱های بلنند ا   سننال
 .وجود آورد کنردن ا ندامات و اهنداف  بنه چندان مللوب را برای اجرايی اندا ی نه  چ م

ای ا  م کالت ساخااری در  نانون اساسنی اروپنا را برجسناه و  ا اصادی مجموعهبیران 
حاکمحه در سلوح مخالف منلاه سحاسی اروپا در برخی موا ع با م کالت . ی ديد کرد

وي؛ه در حو ه اصنلی خنود يلننی غنرب  رو بود و مفهوم نظم جهانی احبرال به بسحاری روبه
افزاي  یرکحب دموکراسی سحاسنی و آ ادی  به روهای  دشواری. دچار بیران جدی شده بود

شند، آشنکار شند  ا اصادی د حاًا در جايی کنه وا لحانی مسننجم و انکارناپناير یلانی می
(Dunne and Flockhart, 2013) ینوان گفنه کننه اين  بینران، پديننده  کننل می در

های  های هنجناری ا  طنرف  ندرت ااملنل را کنه بنا ظهنور خواسناه  دايی نظام بح  غرب
                                                

1. hyperpower 
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( روسنحه)های  ديمی  يا با ظهور مجدد و مؤثر  درت( چح ، هند، و بر يل)ظهور  درحال
 .(Feldman, 2013; Kupchan, 2012) یوصحف شده بود، یسريع کرد

رشد ا اصادی و سحاسی ک ورهای بريکس، اهمحه نسبی ا اصادهای غربی ا جملنه 
اصادی به اروپا وارد کنرد، باعنث خساریی که بیران ماای و ا . اروپا را مورد یوجه  رار داد

های ساخااری موجود در یوا ن يا سا ش بنح   شدن مسائل مخالفی ا جمله ینا ض آشکار
گرا در محان یمرکز رو افزون سحاسه پنوای ن مناای  و نهادهای جماعه دواای نهادهای بح 

ايی ینها بنا یلار، بح  اي  اعاااد که اییاديه اروپ. ايجاد کرد( برای ک ورهای حو ه يورو)
طور منؤثریری بنا  فدرااحسم فراگحریر و وا لحه با گ ه به سحاسه ملی  ادر خواهد بود بنه

پس ا  اوج و فرودهای بسحار، پحمنان . رو شود روبه( و هر بیران آیی)عوا ب بیران فللی 
 ۶۴۴7در دسنامبر  (Fabbrini, 2014: 1)« ناحجه چندي  مصاایه  نانونی»احسبون در 

طور کنه  همنان. وي؛ه پس ا  بیران يورو بالفاصنله م نهود بنود یأثحرات آن بهامضا شد که 
 :(12 :2014) کند فابرينی اشاره می

شـکل یـک مرجـع  گیری بـه مراتـ  تمـمیم ، سلسـله(و اجالس یـورو)در شورای اروپایی 
ـ  فرانسوی  ی سیاسـت مـالی اتحادیـه پدیـد آمـده  در حوزه( و سپس تنها آلمانی)اجرایی آلمانی

با هماهنگی رئیس شورای اروپایی در دفتر بروکسل، استراتژی مالی بـرای مقابلـه بـا بحـران  .ستا
هایی کـه مایـل بـه  تنها درمورد اهدا  استراتژیک بلکه درمـورد سیاسـت توسط برلین و پاریس نه

ـ  فرانسـوی و سـپس رهبـری یکجانبـه  .دستیابی آنها بودند، دیکتـه شـد مرجـع اجرایـی آلمـانی
ای را بـین کشـورهای عضـو در شـمال و  سـابقه د آلمان در منطقـه یـورو، شـکا  بیرش درحال

شـد، بحـران  اگر در وهله اول یورو برای حفظ آلمـان اروپـایی تمـوی  می. وجود آورد جنوب به
 . گشت ی برعکس یعنی همان ظهور اروپای آلمانی می آمدن نتیجه بار یورو باعث به

و نابرابری در محان و بنح  ک نورهای مخالنف دشواری مديريه بیران، گسارش فار 
گر شد، همیی منبنع  مرایب  درت که در درون اییاديه جلوه صدايی در سلسله عضو، یک

در جهنان خنارجی را « کسب  درت ا طرين  جناب»يلنیاصلی  درت هوشمند اروپا، 
ی ایخناذ یصنمحم  خناطر دارنند، ا  ایظنه طور کنه خواننندگان بنه همنان .یضلحف کردند

رش اییاديه اروپايی، شاهد افزاي  یلداد موضوعایی هساحم که بح ار ا  آنکه براساس گسا
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بر یصمحمات اکثريه آرا بود و همح  امنر سنبب  نیابر ایفاا آرا باشد، مب یصمحمات مبانی
يه رو افزون همکاری اي  امر  .شده اسه( های نحس و احسبون خصوص با پحمان به)ها  یاو

ائناالف »گحری را بهبود ببخ د، و امکان ی کحل  يی فرايند یصمحممسالزم آن اسه که کارآ
ها فاط  حاحاه، اي  ائاالف در .را نحز برای موضوعات خاص فراهم کند« ک ورهای مالهد

آامان، فرانسه، انیلساان، و )« چهار  درت بزرگ»یوانند در حدود يک يا چند عضو ا   می
یواند  اساثنای آامان و فرانسه نمی حم اکثريای بهی که هحچ یصمشکل ايجاد شوند؛ به( اياااحا

ایفا ی که باعث شد با گ ه وا لی به سحاسه ملنی ا  طنرف . طور ملموس ایخاذ شود به
حاکمحه و  مرایب بح  ک ورهای عضو، نوسا ی مجدد سحاسه اروپا و ا  اي  طري  سلسله

يه شود يد درنظر داشاه باشحم اهمحه نحسه؛  يرا با اي  يک ایفاا کم. ک ورهای عضو یاو
یري  اثنرات اخناالف بنح   کردن خلرناک که يکی ا  اهداف ايجاد اییاديه اروپايی خنثی

 . شدن آی  جنگ در اي   اره بوده اسه ور ها بود که اغلب باعث شلله  درت
يه همکاری شدن ا  سنه همبسایی و  گحری اکثريای، نوعی دور شده و رأی های یاو

ها در اییاديه اروپنايی  خالف اسه که به برابری اساسی بح  دواههماهنیی منافع ملی م
دهند  های مردمی که اییاديه را ی کحل می ها و آرمان منجر شده وجايیاه برابر برای نیرانی

همح  فر، برابری بود که اخاالف در سل   درت را به حاشحه مسائل مباال بنه  . ائل بود
درحاحاه، ماهحنه  ندرت . را مجا  و اعالم کند اروپا مناال کرد یا ساخه وحدت اروپا

وي؛ه ک ورهای اروپايی  و به( حدا ل در آن  مان)که با ک ورهای حاکم  همچنان و درحاای
ا طري  نهادهنا و ابزارهنای اجراينی آنهنا ، که دارای اایوی حاکمحه بودند سروکار داشه

 .(Parsi, 2012)نظر نحا  داشاند  شکل گرفاه بود که اساسًا به اجماع ایفاا

های دسناحابی سنريع بنه  اندا  گسارش اییاديه اروپا بود که دشنواری اي  همان چ م
امنا ننه اازامنا « یر وسنحع»هايی که بايد اییادينه  های ال م برای غلبه بر چاا  ایخاذ گزينه

 6گحری براساس اصل ایفاا آرا ی یصمحم  اعده. شد را آشکار ساخه یر با آن مواجه می بساه
گحری ماو نف  ی یصنمحم آمد در غحر اين  صنورت کنل پروسنه د با میکومحه کنار میباي

                                                
1. The principle of unanimity 



 414      ...انداز اروپایی درباره بحران  چشم 

درحاحاه يک با رسی م روع نسبی بود؛  يرا اين  اينده کنه یصنمحمات ینهنا بنا . شد می
ینري  منانع  عنوان مهم شنوند، همنان چحنزی بنود کنه بنه موافاه یمنامی افنراد ایخناذ می

ی برابنری  وحندت انلکناس  اعنده. های بنزرگ شنناخاه شنده اسنه خودخواهی  ندرت
هنحچ مکانحسنم جنايیزينی . رسنحد نظر می حاف اي  مکانحسم احامنااًل ضنروری بنه.بود

برخنی شنرايط  .بحنی ن ده بود که باواند یأثحرات يکسان يا حای بح اری داشناه باشند پح 
رگونه علحه ه« با دارنده»عنوان  یغححر کرده و درحاحاه مواردی بودند که بح  ا  هر چحز به

 .کردند آرمان احاماای  دریمندیري  ک ورها عمل می
ها را پحندا  یر ا  همه در ک ورهای منلاه يورو اصل برابنری بح ناري  میندوديه مهم

وي؛ه آنهنايی کنه  بیران ماای و ا اصادی بسحاری ا  ک ورهای اییاديه اروپنايی را بنه .کرد
حه و سالمه فار داشاند، و يا شفاای  ر های عمومی در وضلحه شکننده رابله با بدهی در

يه یوجهی  رار داده  مرایب حاکمحه اسه مورد بی کننده سلسله ملی را که جزت عناصر یاو
اي  آشکارا به نفع ک ورهايی چون آامان بود کنه  نباًل . ثحر  رار دادیأ شدت ییه بودند، به

 .به امورشان سروسامان بخ حده بودند
هايی بود که اییاديه اروپايی  گحری چاا  کرد، جهه یغححر ۶۴۴۱آنچه با بیران سال 
ا  خنارج  ۶۴۴7و  ۹۱۱۱های  هنای بنح  سنال اگر اساسا چاا  .با آنها مواجه شده اسه

حنندا ل شننايد )وجود آمننده باشنند، امننرو  آنهننا ا  درون اییاديننه و حاننی بح ننار آنهننا  بننه
ديینر کسنی رًا اخحن .انند ا  درون همنان ک نورهای عضنو آمده( هنا یري  چاا  خلرناک

سپاامبر،  ۹۹شدن يا پحامدهای  پرسد که ساوط اییاد جماهحر شوروی، سرعه جهانی نمی
ها  ینأثحر  نرار داده ينا اينکنه نهادهنا و سحاسنه چارچوب نهادی اییاديه اروپايی را ییه

امرو  پرس  اي  اسه که آيا یغححرایی که در ساخاار  .اند ملر، چه یغححرایی  رار گرفاه در
گحری اییاديه اروپايی ايجاد شده اسه، آن را بنه ينك بنا يیر  ی و فرآيندهای یصمحمنهاد

کننند يننا خحننر؟ يننا اينکننه آيننا آنهننا ابزارهننای نفننوذ خننارجی را بنندون  مننؤثریر یبننديل می
انسنجام را در محنان  ،ينا حندا ل ؟کننند اننداخا  دموکراسنی داخلنی حفنظ منی خلر به

يه م ارک ي  می را در ک ورهای عضو و احساس هو  .کنند محان شهروندان خود ی و
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 گیری نتیجه

طور عحنی یوسط بیران  آور به ها و اهداف م ارک برای داشا  يک یأثحر اازام ظرفحه ار ش
ماای جهانی و منلاه يورو یضلحف شده یا جنايی کنه بنه ينک بینران وجنودی در رونند 

مريکنايی نظنم جهنانی داری احبرال آ بیران مدل سرمايه .همیرايی اروپا یبديل شده اسه
کنه اییادينه اروپنايی،  بر انارناسحونااحسم احبرال به رهبری ايناالت ماینده را درحاای مبانی

 ;Kissinger, 2011)بنرده اسنه سنوال گحری بنود  ينر  میور اصلی آن ا   مان شنکل

Ikenberry, 2011b) .شده یوسط نظام مناای جهنانی کنه  آگاهی یا ه ا  خلرات ايجاد
ی ملنی  دهد که حو ه سمه ایخاذ یدابحری سوا می ها را به ارنده بوده، دواهشدت با د به

رغم اين   علنی. (Rosamond, 2012)آنها را در اواوينه اصنلی خنود  نرار داده اسنه 
هنم « پرسنای محه »گونه مصاایه برای حکمرانی فراملی و اشکال جديند  وا لحه که هحچ

رسند بینث  نظر می د نندارد، بنهدرمورد سحاسه ا اصادی و هم سحاسنه خنارجی وجنو
 .گحرندگان سحاسی به سمه یأکحد بر اححای حاکمحه باشد عمومی و رفاار یصمحم

شندن  با وجود اي ، اي  اصل اخحنر، بح ناري  ینأثحر را در افنزاي  یجزينه و چندیکنه
حل م کل فادان ا ادار سحاسنی حناکم بنر  شدن راه بر پحچحده عالوه. اروپای سحاسی دارد

بندی، ايفننای نانن  مهننم اروپننا در بننا یلريف  ا اصننادی و پننوای، اينن  یاسننحماییاديننه 
در شرايط کنونی، یصور اينکه آينا  .کند های حاکمحه جهان را براي  دشواریر می مکانحسم

ايناالت ) لبی  ای خواهند بنود کنه ینک نظم جهانی طی چند سال آيننده دارای مجموعنه
های نفوذ  حو ه)ای  منلاه/ ، يا چند لبی( اياالت مایده آمريکا ن چح)، دو لبی (مایده

 ,Gamble)رسند  نظر می باشد، دشوار به( های نوظهور درحال چرخ  در اطراف  درت

با وجود اي ، روش  اسه که در هريک ا  اي  سنناريوها، اروپنای فا ند عمن  و . (2013
د و شکوفايی حاصل ا  يک منلاه ا اصادی واحد، فا د اعابار مدل اجاماعی خناص خنو

های نوظهور که نان  مهمنی در یلرينف  ا  نظر  درت ،فا د نظام حکمرانی چندسلیی
 .شود اعانا یبديل می کنند، به يک شريک اسارای؛يک کم های جديد با ی می موا نه

در . را مورد یوجه  رار داد« های همسايیی سحاسه»ای شکسه  برجساه شکل بايد به
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سحاسه »پح ح  های  ود ابزارهای مخالف، موفاحهدو دهه گاشاه آنها یالش کردند با وج
رسد اروپا باواند با ک ورهای مديارانه يا اروپايی شر ی  نظر نمی به .را یکرار کنند «گسارش

نظر خنود را ی نکحل دهند « ای ا  دوساان حلاه» اعاراضنات، . (Manners, 2010)مند 
يیری بنرای اثربخ نی و عنوان بنا  بنودن اروپنا بنه ربط ییوالت و مرگ بهار عربی بر بنی

های آن  یري  پديده جهان عرب ا   مان اناالب جمال عبدااناصنر و بنديل همراهی با مهم
 ;Attinà and Rossi, 2004; Comelli, 2009; Cardwell, 2011)یاکحد داشنه 

Hollis, 2012). های سحاسنه اروپنايی در بنال  عدم جديه و ناسنا گاری ا  م خصنه
وي  پح نهادی اواحه برای بر راری اریباط با ک وری شده اسنه کنه اوکراي  بوده و سبب ید

. انند اامللنی حنل نکرده هنو  مسئله خود را برای اساارار ک نور در سنل  بح  نخبیان آن
عالوه بر اي ، شک و یرديد اروپايی نسبه به روسحه و یفر ه بح  ک ورهای مخالف عضنو 

بنرود و بننابراي  آن را بنه « امنحنه سنخه»سمه  ای به طور فزاينده باعث شد یا بیران به
 ,Youngs)بیرانی یبديل کند کنه اییادينه اروپنايی بنرای ماابلنه بنا آن مجهنز نحسنه 

های همسايیی را بنه  طر  مانا ضی، اگر مثال اول اثرات صفر و منفی سحاسه به .(2011
 .دهد ما ن ان دهد، مثال دوم مضافًا اثرات منفی را به ما ن ان می

ینا  (Sorensen, 2011)( ا اصنادی و سحاسنی)نظنم جهنانی احبنرال  مدل نا  بیرا
ا سنرگحری مجندد و همچننح  اییادينه، سنلیی فرسودگی و یضاد در نظام مديريه چند

هنا بنا  مسنئله اوکنراي  و ین )های امنحای اروپا ا  نظر سحاسی و نظنامی مالنارف  چاا 
و ظرفحه آن برای ارسال پحام خنود ظهور دواه اسالمی ) غحرمالارف یماهحابا يا ( روسحه

کماري  که  اسهااملل در مسحری  ، ییول حرکه مخاطرات نظام بح (« اره  ديم»به  لب 
بحننه را بننرای اروپننا دارد اامللننی همچنننان بننر  نظننام سحاسننی بح ( ۹دروا ننع،  .مللو

هنای  داحل ینن  نفنوذ اروپنا نحنز بنه( ۶کنند،  اش یأکحد داشاه و آن را دنبال می  دايی غرب
مرایب بح  حاکمحه ک نورها کنه بینران مناای  داخلی و با یوجه به با گ ه غااب سلسله

ماهحه نظامی امنحه بار ديیر به امنری ( ۹يابد، و  باعث ی ديد آن شده اسه، کاه  می
اي   باکننده نباشد، اما  ححایی یبديل شده اسه ن شايد همح ه در مرحله سا نده نظم یلحح 
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حانی ا  نظنر ( ۵ای دارد،  کنننده یجزينه آن نان  یلحح / ورد یهديندهنو  هم درمن ،وجود
اوضناع در کنانرل ای، اروپا در یأثحرگااری مثبه و ماناسب با منافع امنحای خود بنر  منلاه

ا  شمال آفرياا بنه سنمه شنرا، اوکنراي ، و )کند  مناطای که مر های خود را میدود می
 .نایوان بوده اسه( یرکحه 
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Notes  
1. Their ‘           v         pp     ’                      mp  x    

of EU foreign and security policy through its set of variables: 1) 

heterarchy, or the existence of multiple centre of power; 2) the 

interactions of multiple actors, both public and private; 3) formal 

and informal institutionalization; 4) relations between actors that 

are ideational in character; 5) a collective purpose.  

2. A decisive external feature of the EU is the way in which the 

member states of the union manage to overcome the differences 

between their individual national interests and come to a common 

agreement on policies regarding issues and actors which are on 

their borders. The intergovernment approach confirms that the 

member states trust in their power of veto to pursue their own 

political preferences determined on an exclusively internal basis 

(Hoffmann 1966; Moravcsik 1999). According to the constructive 

viewpoint, the exchanges of information and moral issues that are 

established between member states is stimulus enough for 

agreement of their political preferences (Risse 2000; Checkel 

2003). For the institutional approach member states in the union 

pursue their own preferences in foreign policy within an 

institutionalized context so as to encourage particular negotiation 

practices and to legitimate some basic outcomes discouraging and 

delegitimizing others (Stone Sweet et al. 2001; Thomas 2009). 
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 انداز روسی درباره نظم جهانی چشم
یچارد ساکوا  ر

 
 بنح ل نحا منند یلنادل ااملن پويايی نظنم بح  کند که ححات و هنری کحسحنجر اسادالل می

که   مانی»با وجود اي ، . اسه م روعحه و  درت اسه که هر دو منوط به یکامل و یغححر
بنرای مندعحان و بنا يیران عرصنه شنود و  ها ناپديد می اي  یلادل ا  بح  برود، میدوديه

کنه نظنام جديندی اينشود یا  دنبال آن هرج و مرج حکمفرما می بهو  شود سرسخه با  می
ی ورسنای  کنند کنه ملاهنده وی خاطرن ان می. (Kissinger, 2014: 66)« ار شودبر ر

بح  ا  حد بر مؤافه م روعحه و یوسنل بنه اصنول م نارک یأکحند کنرده اسنه، امنا بنا 
کلنی، یجديندنظرطلبی آامنانی را بنه مبنار ه طلبحند  طور گرفا  عنصنر  ندرت بنه ناديده

(Kissinger, 2014: 83) .اند، اين     مفسران روسی بحان داشناهطور که بسحاری ا همان
صد سال پس ا  آنکنه  .کند خوبی یوصحف می نظمی کنونی اروپا و جهان را به موضوع بی

کورکورانه وارد جنگ شدند، ما بار ديیر با یهديند مجندد  ۹۱۹۵های بزرگ در سال   درت
ی اين   حننه م ن دن صل  عادالنه پس ا  پايان جنگ سنرد، بر رار. رو هساحم درگحری روبه

 ۹۱۱۱های  بح  سال« صلح سرد»رسد که ربع  رن  نظر می به .درگحری مجدد را فراهم کرد
ينک ا  م نکالت اساسنی  رفه  مان بود کنه در آن هحچ سال هدر ۶۴نمايانیر  ۶۴۹۵و 

بح نار  ۶۴۹۵ی اوکنراي  در سنال  مسنئله .مانند امنحه اروپا و نظم جهانی برطنرف ن ند
ای شندند کنه برخنی آن را  اروپا و جهنان وارد مرحلنه .یا عله آن ی خود بیران بود ن انه

های  ییرکی نهادی و ايدئواوژيکی سال و یا حدی ناشی ا  بی نامند  می« سرد جدید جنگ»
در عمل،  .های جديد ناکام مانده بودند صل  سرد بوده اسه که در ايجاد ساخاارها يا ايده
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ی  واسنله روسنحه و جاملنه آیالناحنک بنهاي  يک جنگ سرد جديند نحسنه؛  ينرا یاابنل 
کنند  شده و طب  منل  مافاویی نسبه به جنگ سرد اول عمل می های جديد ايجاد چاا 

(Monaghan, 2015). 
 

 1012ـ1929صلح سرد 

 .کنار گااشاه شدکند که در پايان جنگ سرد، اي  ک ور مجددًا  روايه روسی اسادالل می
هضنم نحنز  اسه؛ اما اخحنرًا ثابنه شند کنه غحر ابنلیصرف بوده  روسحه به کرات غحر ابل

بنرای  یوجنه، هنحچ راهنی های  ابل با وجود یالشکه نحز مللوم شد  ۶۴۹۵یا سال . هسه
ا  نظر ساخااری  .جاب روسحه در ساخاارهای موجود امنحای اروپا ن آیالناحک وجود ندارد

  ا  حند بنزرگ، گسنارش يافانه، بنح« غرر »شدن به بخ نی ا   نحز، روسحه برای یبديل
های ژئوپلحاحکی روسحه و یصور خنود  نیرانی. مساال، پرافاخار و درنهايه  دریمند اسه

يه اي  ک نور را بنا غنرب  ملناسه که نمی عنوان يک  درت بزرگ جهانی بدي  به یوان هو
ای باعنث یاوينه  ی سحاسنی و  نومحای ن منلانه شنرايط داخلنی در دو حنو ه. درآمحخه

روسحه بنا دسارسنی میندود بنه ا حنانوس و منر  . رجی گرديده اسههای خا پايری آسحب
عنوان ينک  ملحنه خودمخانار بنوده و بنه ۹۴۴همسايه میصور گ اه، دارای  ۹۹ محنی با 

طنور اسناثنايی و  اامللی آن بنه شود که سحاسه داخلی و بح  واحد سحاسی درنظر گرفاه می
 .وجودی درهم ینحده شده اسه

ر عالئ  نخبیان حناکم بنا ی ماننده اسنه کنه ا  اواينل یداوم فرهنیی چ میحری د
و ینا  ۹۱۱۹و  ۹۱۹7امپرایوری روسحه در  رن هحجدهم یا دوره اییاد جماهحر شوروی بنح  

هنای  هر سنه رژينم سحاسنی بنا وجنود یفاوت .دوران پس ا  کمونحسم گسارش يافاه اسه
ساسی در منديريه اساسی با يکديیر، در اينکه روسحه يک  درت بزرگ جهانی و عنصر ا

ی محزان باالی  واسله اي  ديدگاه در حال حاضر به .امور اروپا و جهان اسه، ماید هساند
روسحه در دوران  .شود اسامرار نخبیان بح  دوران شوروی و سحسام پساکمونحسای یأيحد می

يه در سحسنام 6333یا  6336های  رهبری يلاسح  بح  سال ، با وجنود اينکنه بنرای عضنو
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والديمحنر . بودن خود نحز یأکحد داشنه  درت بزرگبر آیالناحک بسحار مصمم بود،  اروپا ن
دنبال ينافا  راهنی  م اا انه به، ۶۴۴۴جمهوری خود ا  سال  پویح  در دوران اواحه رياسه

به داليل مالددی ا جمله حمله آمريکا به عراا در سنال . و اسااالل بود ادغامبرای یلفح  
ممکن  اسنه . رو شند بنا شکسنه روبنه 222 ی  اواسنط دهنههنا ا   ، اي  یالش229 

، فايده و داوطلباننه یلانی شنده باشند؛ امنا در عمنل یصمحمات پویح  پس ا  اي  دوران بی
های ناشنی ا  آن در  ی جايیاه روسحه در جهان و نیرانی های ماداول درباره عمحاًا با ديدگاه

 .ی نظم داخلی ساخاار يافاه بودند حو ه

روسحه به نظم جهانی بح ار ا  آنکنه بنر ی نديد پاينان جننگ سنرد باشند  یاه کنونین
اچ کنار در يکنی ا  ناندهای . ای. برمبنای چیونیی پايان جنگ سرد شکل گرفانه اسنه

های بح  دو جننگ بلند ا   ها و سحاسامداران اي  دوره، سال م ی ی خط جدی خود درباره
را بنرای جننگ جهنانی دوم همنوار  یوصحف کرده که مسحر« ای ساله02بحران »را  ۹۱۹۱

ی صل  ورسای، یرکحب مرگباری  گرايی نادرسه و شروط ینبحهی ملاهده یرکحب آرمان .کرد
. (Carr, 2001)بود که باعث شد آامان یجديدنظرطلب را بنه سنوی اناانام سنوا دهند 

ی امرو ی حای شبحه به جمهوری وايمار آامان هم نحسه چه رسد به راين  سنوم؛  روسحه
ینر،  ا  همه مهم .یوجه اسه های محان دو جنگ بسحار  ابل ا ماايسه ساخااری آن با سالام

مفسنران روسنی  .کنند يافا  يک درگحری، شنکل درگحنری بلندی را یلحنح  می روش پايان
سرعه دوبناره  های ناپلئونی، فرانسه در کنیره وي  به کنند که پس ا  جنگ خاطرن ان می

ها پحوسه و نظم صل  میوری را ايجاد کرد که يك  ان ملهاامنافع مح به همکاری م ارک
 ییاحر و منزوی رها شد کنه پس ا  جنگ جهانی اولدر حاای آامان  . رن به طول انجامحد

 .جنگ جهانی دوم پس ا  یاريبًا دو دهنه بنود به راه انداخا  سا ی راهی برای درحال آماده
 .یلادل بح  م روعحه و  درت نحز مخال شد

های  يادی برای  عو،، یالش گونه صل  ینبحهی ییمحل ن د و در ، هحچ۹۱۱۹پس ا  
های احبرال و سحسام امنحای آیالناحنک  ی سحاسی دموکراسی اایاا روسحه به جامله گسارده

های يلاسح  و پویح  بنا  رهبری روسحه در دوره .هرچند م کل، نوع ادغام بود .انجام گرفه
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احبرال دموکراسنی و سحسنام امنحانی  ر روسحه در جوامعبر حاکمحه براب یوجهی ثبات  ابل
ملنای وا لی کلمه یبديل آنها به چحزی مافناوت ا  صنرف  اصرار داشه و اي  به آیالناحک

يه روسحه بود به عبارت ديیر، روسحه برای پحوسا  به يک اجامناع ا   بنل موجنود . عضو
خواسه يلنی عنصر فرعی در  ینم خود دعوت شده بود؛ اما برای اي  کار بايد به چحزی که

اين  ینن  بنحنادي  بنح  اسنامرار سحسنام  ندرت . شد يک سحسام  درت بحیانه یبديل می
سااه را دام   د  ۶۴آیالناحک و یااضای ییول کامل روسحه براساس شرايط آن، صل  سرد 

 .، آغا  مبار ه جديد برای اروپا را موجب شدآن با شکسه ۶۴۹۵و درنهايه در سال 
رهبر اییاد جماهحر شوروی، محخائحنل گوربناچف، ينک برنامنه یغححنر کناماًل  آخري 

های ااکسناندر يناکوفلوف شنکل  پاير را ایخاذ کرد، که یا حد  يادی با ااهام ا  ايده ییول
ای  طنور فزايننده بنه( با سنا ی)ی پرسنارويکا  برنامنه. (Gorbachev, 1987)گرفاه بود 

گورباچف سنلی . سحسام کمونحسای را منیل کرد ۹۱۱۱که در سال  راديکال شد؛ یا جايی
ینها بر رويارويی خاص بح  سحسام آیالناحک و اییاد جماهحر شوروی غلبه کند،  داشه نه

اي  يک . های بزرگ بود يافا  بر منل  درگحری بح   درت دنبال یفوا بلکه بح ار ا  همه به
های بزرگ  ینها برای  درت ا نهکرد پايان جنگ سرد ر سحاسه مثبه مالاای بود که سلی می

بلکه برای یمام ک ورهايی که در اي  بح  به دام افااده بودند به يک پحرو ی م ارک یبنديل 
، گوربناچف ا  خاننه م نارک اروپنايی ۹۱۱۱ژوئحنه  ۲در سخنرانی شورای اروپا در  .کند

رمان وحدت یریحب آ سخ  گفه که ا  ا حانوس اطلس یا ا حانوس آرام اماداد داشه و بدي 
دهند را بنه گنوش  ی ححنات می ادامنه« تر اروپای بزرگ» شکل اروپايی که یا امرو  به پان

دسنامبر  7گورباچف در سخنرانی خود در سا مان ملل مایند در یناريخ  .همیان رسانحد
ی اين  یغححنر  نحز ناحجه۹۱۱۱و ايع وح اناک سال . ، پايان جنگ سرد را اعالم کرد۹۱۱۱

های کمونحسای اروپای شر ی يکی پس ا  ديیری فروپاشحدند و  رژيم. دسحاسی بنحادي  بو
. سرنوشه دو آامان موضوع ن سه بح  جنرج اچ .ريخه نوامبر فرو ۱ديوار براح  نحز در 

جمهور آمريکا و گورباچف در کنار دريای طوفنانی ماانه در دسنامبر  بوش، رئحس. دبلحو
برانیحزی پحرامون اينکنه آينا آامنان مایند  های بلد با مباحثات بیث بود که در ماه ۹۱۱۱
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 .کلی يا جزيی به نایو خواهد پحوسه يا نه، دنبال شد طور به
که اگر یاابل ايدئواوژيکی و امنحا  با غرب برطنرف  بود ی اصلی پرسارويکا بر اي  مبنا ايده

وي؛گن  اصنلی رژينم کمونحسنا  بنوده  ۹۱۹7که ا  سال « جنگ داخلي»یوان بر  شود، پس می
ینهنا در ک نورهای بلنوک شنرا بلکنه در خنود اییناد  پايان جنگ سرد ننه. اسه، نحز فائ  آمد

مینور  نوع جديدی ا  نظم صنل  .جماهحر شوروی نحز با فروپاشی  درت کمونحسای همراه بود
فروپاشی  درت : دو پروسه به موا ات هم در جريان بودند .داخلی بح  رژيم و جامله بر رار شد

گورباچف ملمار اوای بود، و یمنام ینالش خنود را  .یالل اییاد جماهحر شورویکمونحسای و ان
ای  های جداگاننه بنودن، پدينده اين  دو بنا وجنود پحوسناه .کرد یا ا  و وع دومی جلوگحری کنند

رسمًا بنه کنار خنود  ۹۱۱۹دسامبر  ۶۴که اییاد جماهحر شوروی در   مانی. آمدند حساب می به
خناطر  فروپاشنی شنوروی  للنًا بنه.   پايان جنگ سرد گاشاه بنودپايان داد، حدا ل دو سال ا

هنای  ها و میرک انیالل ساخاارها و ايدئواوژی  درت کمونحسای صورت گرفنه، امنا م نوا
ی خحانه به مدل آامنانی  به ايدهآن روسی  ا  نوع پردا ان یوطئه اگرچه نظريه. مخالفی نحز داشه

رینری  ندرت کمونحسنای و فروپاشنی ک نور ینا حند پس ا  جنگ جهانی دوم باور دارند؛ اما ب
 .های داخلی شکل گرفه خاطر عوامل و نیرانی  يادی به

گاارد کنه  رسد فروپاشی اییاد جماهحر شوروی ینها بر اي  ديدگاه صیه می نظر می به
یوانسه دوباره نظم جهانی را به  شده اسه و حال می« پیروز»نوعی در جنگ سرد  غرب به

شدن اییاد جماهحر شنوروی و ضنلف روسنحه، مسنکو  با ناپديد. ححر دهدداخواه خود یغ
افنرادی )« هرا توسعه طلب»شدت یضلحف شد و  محنه را برای ههای مالاای ب برای سحاسه

. با  کرد یا اي  خن را پر کنند( ی آیالناحک هساند که طرفدار ادامه و نهاياًا گسارش جامله
يه  گورباچف به های ی یالش به عبارت ديیر، درناحجه جای دساحابی به يک برینری دوسنو

یوانسه ادعنای پحنرو ی  در جنگ سرد، به پايانی نامااارن رسحدند که در آن يک طرف می
کنرد، حانی اگنر در حاحانه  کند و ا  اي  طري  طرف ماابل را میکنوم بنه شکسنه می

نی ینا ه رسد کنه نیناه روسنحه نسنبه بنه نظنم جهنا به نظر می. شکسای نحز نخورده باشد
یوانسنه ادعنای  ظهوريافاه، يک یلاای منفی ا  جنگ سرد بنود کنه در آن ينک طنرف می
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ی همح  پايان  در ناحجه. پحرو ی کرده و به اي  یریحب شکسه را به طرف ماابل نسبه دهد
 .نامااارن جنگ سرد بود که صل  سرد نحز شکل گرفه

ای نسبه به مو لحه محانی،  هی پس ا  جنگ سرد، یلهد گسارد های اواحه عماًل در سال
انلباا ساخاار سحاسی و امنحای اروپا با روسحه که خود نحز مالهد به همنح  رويکنرد بنود، 

در  ۹۱۱۴ننوامبر  ۶۹بر همح  اساس من ور پاريس برای اروپای جديند در . وجود داشه
يب رسحد و یمام ک ورهای اروپاي ی و چارچوب کنفرانس امنحه و همکاری در اروپا به یصو

يد  ،اي  من ور. همچنح  اياالت مایده آمريکا و کانادا را گردهم آورد دوره جدیدی از »نو
داد و یأکحد داشه که اروپنا درحنال رهنايی ا  گاشناه  را می« دموکراسی، صلح و وحدت

ی یفوا، انلباا و اسامرار بود که  فرايند پحچحده ی جهدرناح. (CSCE, 1990)خوي  اسه 
برای روسحه، اي  يک صل  نامااارن بود که در آن نا   در پحرو ی . صل  سرد شکل گرفه

های مخالف برای ايجاد نهادهای جديد مانند  ايده. شد رسمحه شناخاه نمی جنگ سرد به
های احاماای براساس برابری، یوسنله نحافنه و  شورای امنحه اروپا برای مديريه درگحری

 .ی موجود گسارش يافاندکردن فضا های غربی برای پر عو، سا مان در
يکننی ا  . هننای بلنندی هسنناند ی درگحری باورهننای نادرسننه و اشنناباهات اينن  دوره ري ننه

ی  اسنلوره. ی  مانی م خ  و اهمحه دائمی دادن به آن اسه های سحاسی حفظ دوره اسلوره
آيد؛ بلکنه داسناان ينا روايانی سناخااری اسنه کنه یفسنحر  حساب نمی اينچنحنی امری باطل به

شنده بنود کنه نظنم  ا  اي  گاشاه، اي  ينک وا لحنه اثبنات. دهد ها ارائه می ا  وا لحهخاصی 
اسنلوره . کمونحسای منیل، و ک وری که با آن اریباط عمحای داشنه، نحنز ناپديند شنده اسنه

اسنلوره پحنرو ی در جننگ سنرد . پحرو ی غرب در جنگ سرد ا  همنح  وا لحنه ماواند شند
ا  . بر برابری با روسحه داشاه باشند ی مبانی دیی در ايجاد رابلهم یواند یأثحرات مخرب طوالنی می

رفا  ا  منل  جنگ سرد و نه یثبحنه یغححنر  برای فرایر۹۱۱۱در سال نیاه روسحه، مال ات مااه 
و  بنرای غنرب، ماانه و پاينان جننگ سنرد مسنالزم رد  سحاسنه . ندرت درون آن منلن  بنود

ی روسنحه، ماانه ا ندامی بنود بنا اسنافاده ا  بنرا.  درت بنزرگ ا سنوی يااانا بنود یصمحمات
عننوان ينک  ندرت  بنه شنوروی دسااوردهای ياااا، یا بح  ا  هر چحز وضلحه اییاد جماهحر
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يه دائمی آن در شورای امنحه ثبه  بزرگ و بنحانیاار نظام سا مان ملل ماید که در عضو
ار ه بنا اییناد ها و نهادهنای غربنی درحاحانه در مبن ايده. رسمحه ب ناسد شده اسه، به

برابر نظام  جماهحر شوروی پحرو  شده بودند؛ اما ا  نظر روسحه اي  يک پحرو ی دوجانبه در
ي  رهبری گورباچف نحز بود به کمونحسای رو برای روسحه، ن سنه ماانه . افول مورد ی و

ننوعی ا   اسناطحر روسنی بنر اين  باورنند کنه غنرب بنه. ن انیر یلاای و نه رد  يااانا بنود
 .الای سحسام کمونحسای برای نابودی اي  ک ور بهره برده اسهخودانی

عمنناًل رهبننری آمريکننا یمننام یننالش خننود را بننرای جلننوگحری ا  فروپاشننی شننوروی 
کنار بنرد؛  ينرا بنح  ا  هنر چحنز نینران سرنوشنه  به( های باااحک جمهوری اساثنای به)

 ,Matlock: نحند بنهبرای ارجاعات دسنه اول نیناه ک)بود  آن ای گسارده  رادخانه هساه

1995 and 2004 .)ها در طی سااحان مامادی انباشاه شنده اسنه؛  های روس نارضايای
وي؛ه بر اییاد جمناهحر « پیروزی»اند که  ی بنحادی غربی بوده اما همه آنها ناشی ا  اسلوره

شوروی دارای نوعی اهمحه جهانی اسه کنه حانی سنا ش بنا جان نح  اییناد جمناهحر 
بنه همنان انندا ه، اسناطحر . کند ان فدراسحون روسحه، آن را کمرنگ نمیشوروی، يلنی هم

روسی کاماًل بر اي  عاحده بودند که ک ورشان ذایًا يک ابر درت جهانی اسه، بنابراي  اي  
ینر ا  همنه بايند در منديريه  خاطر اي  ماام اسه، بلکنه مهم ینها الي  احارام به ک ور نه

بودن خود در اين   خاطر ابر درت اهی برابر بوده و حای بهاروپا و امور جهانی دارای جايی
شمار  های گنیی به دروا ع اينها اسلوره. اسهی برخورداری ا  مو لحای مماا    اره شايساه

های پس ا  جننگ  ااملل در سال آمدند، اما پحامدهای فراوانی برای پويايی سحاسه بح  می
کند که نهادها، هنجارها  ظر غربی یالحل پحدا میبندی به ن سرانجام، اي  یاسحم. سرد داشاند

نیناه روسنحه درمنورد یکثرگراينی آرمنانی و  اند و ننوعی پحنرو  شنده های غربی به و ار ش
 .بندی شده اسه با شدیی دوچندان مفصل 6332ژئوپلحاحکی ا  اواسط دهه 

 
 بست استراتژیک بن

بسنه اسنارای؛يک  ننوعی ب  روسحه بر اي  باور اسه که نظم جهانی پس ا  جنگ سنرد بنه
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شمول شمرده  نوعی جهان ها و نهادهای غربی که پحرو  شده بودند به ايده. یبديل شده اسه
نظنر  بنه. شدند و ملمئنًا هحچ مضمونی ذایی ا  هدف نهايی در  اره اروپا دربر نداشاند می
رومحنه و اننزوا ها و نهادها يا مواجهه با می رسد ینها اناخاب روسحه، یلبح  با اي  ايده می
غااب بود، اگرچه حای پس  ۹۱۱۴اسارای؛ی احبرال دموکراسی و انلباا نهادی در دهه . بود

يه  ا  آن به ینا سنپاامبر  ۹۱۱۲وي؛ه یوسط يوگنی پريماکف، و ير امور خارجه روسحه ا  ژانو
نحنز منورد اعانرا،  نرار  ۹۱۱۱و ير اي  ک ور یا منه  عنوان نخسه و پس ا  آن به ۹۱۱۱

روسحه نحز همزمان . کنند ن حنی ياد می های عاب عنوان سال ها اکنون به ا  اي  سال. هنیرف
هرگونه یالش روسحه . ها برای ییکحم آنها یالش کرده بود، دسه ک حد ا  مواضلی که  رن

عننوان حنو ه  برای دساحابی به ح  دسارسی در همسايیی خود، چه رسد به آنچه بلدها به
شد با عنوان یالش برای با گ ه امپريااحسنم روسنحه،  وانده میخخاص و انحصاریمنافع 

بنود، اگرچنه در « نشرینی عقب»رسنحدن پنویح  ماضنم  پاينان   ندرت به. میکوم شدند
آنچه درباره ، وی درصدد مااکره درمورد شرايط جديد پس ا  روی کار آمدن های اواحه سال

یوانند بخ نی ا   ویح ، روسنحه منیا  نظنر پن. ا  اسارای؛ی انلباا با ی مانده بنود، برآمند
عنوان عضوی برابر و مساال ا  يک جامله گسارش يافاه  گرايی پحرو مند اما به شمول جهان
عنوان يک ابر درت چحزی نبود که باواند یوسط عوامل خارجی داده  جايیاه روسحه به. باشد

ملنه جا. شده يا پس گرفاه شود؛ بلکه بخ نی ا  شخصنحه و سرنوشنه اين  ک نور بنود
خواسه که روسحه عضوی ا  اي  جاملنه باشند و بننابراي  حناف اين   آیالناحک  للًا می

درک نادرسه ا  ماهحه نظم جهانی . شده نبود وجه يك اسارای؛ی م خ  هحچ ک ور به
 .آمد حساب می پس ا  جنگ سرد و نا  روسحه در آن يک م کل ساخااری به

حانی . گنردد پاينان جننگ سنرد برمیی منديريه  های اي  عدم یناسب به نیوه ري ه
که گورباچف ساخاارهای جنگ سرد را ا  بح  برد، بنا  هنم مالهند بنه ايجناد ينک   مانی

برای او یفوا در جنگ سنرد . در اییاد جماهحر شوروی بود« سوسیال دموکراسی انسانی»
کند طور خودکار سحسام سحاسی غرب را کپی  به اي  ملنا نبود که اییاد جماهحر شوروی به

(Gooding, 1990; Robinson, 1995) . ، بنه همنان انندا ه، بنرای او و جان نحنان
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اکننون بنا  کنه ااملنل خواهند بنود روسحه همچنان يک  درت حاکم و مساال در امور بح 
ای برای پلورااحسم آرمانی و ژئوپلحاحکی  اي  برنامه. کنند روححه همکاری بح اری عمل می
در اواخنر دهنه . روسحه را یا به امنرو  شنکل داده اسنه بود که یا حدی، سحاسه خارجی

شدن شد و انلباا غحرضروری با هنجارهای غربی  ، پريماکوف خواساار چند لبی۹۱۱۴
ا  نظنم  عنوان يک ک نور جندا طور که پحداسه، ظهور روسحه به همان. را به چاا  ک حد

. ل دموکراسنی همنراه شندعنوان ينک احبنرا با یالش آشکار برای پحوسا  به جهان به احبرال
های خود، و نه واردایی ا  خارج، اساابال کرد؛  عنوان يکی ا  آرمان روسحه ا  دموکراسی به

هنای  بنا اين  حنال، یضناد بنح  آرمان. شند هرچند ا سوی دموکراسی به آن مساعدت می
های  در سنال. هنای  ندرت بنزرگ جهنانی خحلنی  ود آشنکار شند طلبی احبراای آن و جاه

 .مهوری پویح  اي  یضاد به وي؛گی بار  حکومه وی یبديل شدج رياسه
یوانند همزمنان ينک ابر ندرت و دارای نظنام  ملنا نحسه که روسنحه نمی ااباه اي  بدان

اامللی  بر دموکراسی باشد؛ بلکه اي  امر مسالزم یغححر و ییول در فضای بح  سحاسی مبانی
ادن اساحالی خود با م کالت ناشی د دسه حای فرانسه در دوران دوگل پس ا ، ا . اسه

رو بود که باعث ییريک ین  با جاملنه آیالناحکنی شند کنه خنود يکنی ا   ا  انلباا روبه
های  حصنری بنا سننه و حند طنور بی ها بنرای روسنحه بنه اي  چاا . گااران آن بود بنحان

 سوال ير  فرهنیی و یاريخی پحچحده شده بود که حای اعابار و جايیاه اروپايی روسحه را نحز
هنای  ا  طرف ديیر، جامله آیالناحک با اسلوره پحنرو ی در جننگ سنرد و چاا . برد می

رو شده بود و هنحچ نحنا ی بنه  جهانی روبه ناشی ا  آن در سل  جديد یروريسم و شورش
انااادات روسحه ا  نظم جهانی که نماينده . ديد چه رسد به انیالل آن یغححرات اساسی نمی

های ملمول شوروی بنرای جندايی بنح  دو سنوی اییناد آیالناحنک  ان یالشعنو آن بود، به
ی آیالناحک که آن را  های اروپای مرکزی و شر ی به جامله با پحوسا  دواه. شد میکوم می

برخالف خواسه . ها افزاي   يادی يافاند ديدند، اي  یرس ضام  امنحه و یوسله خود می
. حناکم شند 6انیاری آیالناحکی ، نوعی ا  يیانهروسحه برای گسارش یکثرگرايی اسارای؛يک

                                                
1. Atlantic monism 
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ی اروپايی نهاد غااب سحاسی، نایو ارگان اصنلی  اي  همان اروپايی اسه که در آن اییاديه
 .ی آیالناحک چارچوب ايدئال غااب آن اسه های هنجاری جامله امنحه و آرمان

بنا . گحنرد گرايی  نرار می هنو  م خ  نبود که روسحه چیونه در چنح  سحسنام يیاننه
بننا . بسه اسارای؛يکی آن مورد یأيحد  رار گرفه یوجه به فادان شحوه فراگحری ا  انلباا، ب 

ی آمريکا و کانادا، يکی ا  اشاباهات اساسی اي   بر گفاه ويکاور کرمنحوک، ملاون مؤسسه
بخ نحدن بنه مباحنث در ماانه بنود  دوره عدم امضای نوعی پحمان صل  بنرای رسنمحه

(Kremenyuk, 2015) .یر ا  همه، اي  موضوع باعنث شند ینا بینث و گفاینويی  مهم
پايان درباره آنچه که د حاًا درباره گسارش نایو در آامان ماید و فرایر ا  آن یوافن  شنده  بی

های بنزرگ جهنانی وجنود  کنه  ندرت کند یا  منانی کرمنحوك اسادالل می. بود، آغا  شود
وذ بنح  آنهنا ر ابنه وجنود خواهند داشنه؛ امنا هنای نفن داشاه باشند، همواره برای حو ه

بخ ی را بنح  ر ابنه  روسحه و آمريکا در دوران پس ا  جنگ سرد ناوانساند یلادل رضايه
هايی کنه ا  غنرب در  عماًل، نهادها و اينده .(Zamyatina, 2015)و همکاری پحدا کنند 

 .انند را کسنب کرده ای های جنگ سرد جانبداری کرده بودند، اکنون جايیاه بریر وي؛ه سال
های غنرب در جايیناه غاانب  نرار  پايان نامااارن جنگ سرد باعث شد یا نهادهنا و اينده

. نظنام را بنه حاشنحه براننداين  هاي  برای یجديدنظر در  ناچار روسحه و آرمان بیحرند و به
روسنحه شناابزدگی ها یوسط گورباچف شکل گرفاه بودند؛ امنا سنپس در محنان  اي  آرمان

به عبارت ديیر، آنچنه کنه انانالب دموکرایحنک . حوسا  به جامله غربی ا  بح  رفهبرای پ
شد بر یالش ديرهنیام شوروی بنرای یغححنر شنکل نظنم جهنانی ملناب   روسحه نامحده می

ای ا  برنامنه یینول  در دوران پویح ، روسنحه درحناای بنه نسنخه. اصول جديد سايه افکند
ییمنل کنرده بنود و  6332را در دهنه « انتقرال»های دردناک  گورباچف با گ ه که سال

 .روسحه و اروپا نحز ديیر يکسان نبودند
 

 نظم جهانی به سبک روسیه

بسه اسارای؛يکی شنکل گرفانه اسنه کنه در  باورهای روسحه درباره نظم جهانی یوسط ب 
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ی آیالناحنک ن  دو عنصر پويای جاملنه .های پس ا  جنگ سرد خود را در آن يافاه بود سال
که بنا ادعاهنای برینری  و و اییاديه اروپايی ن به مر های روسحه گسارش يافاند، درحااینای

شنمول اسنه و  هنای آیالناحنک جهان فر، بر اين  بنود کنه ار ش .هنجاری همراه بودند
صنورت عحننی بنه حاشنحه راننده شنده بودنند؛ هرچنند  های سرک  مانند روسحه به  درت
دی شرايط با ايجاد شورای نایو ن روسنحه و منوارد های بسحاری برای کاه  ناخوشاين یالش

انیناری  کننده يیاننه جديدی ظهور کرد که منلکس« گرایی آتالنتیک» .م ابه انجام گرفه
همیراينی امنحانی بنا یلمحن  . (Sakwa, 2015)یر دوران پس ا  جننگ سنرد بنود  عمح 

همراه « تمدن»ا  پحوندهای فرهنیی و ا اصادی و همچنح  یلهد هنجاری به ملحار ملحنی 
 .بود که باعث کاه  یکثرگرايی در سحاسه اروپا شد

طور  همان .های ناپلئونی، مردد بود ماابل، روسحه پس ا  اساارار نظام بلد ا  جنگ در
کنه  261 که باشیاه واادای آن را در سند یوجحهی خود برای دوا دهمح  جلسنه در سنال 

جلسنه ی نکحل هنا  کنیره وي  برای ماه.  رار دادعنوان يک گزارش وي؛ه منا ر شد،  بلدًا به
ریسنای  .دنبال يک دساوراالمل جديد برای یوسنله اين   ناره بنود که به درحاای... داد می

اامللی بودند که باواند ضم  اينکنه  دنبال ايجاد سحسام روابط بح  ها به ک ورها و ديپلمات
ناپناير بنح   هنای اجاناب درگحریها جلوگحری و خسارات را به حدا ل برسناند،  ا  درگحری

هدف اي  . (Valdai Discussion Club, 2015: 1)های بزرگ را مديريه کند  دواه
و اسنااالل  ک نورهابود که ضم  ايجاد مکانحزمی برای حل منا  ه در درون سحسنام، ا  

مننافع برخنی ا  اینا  کنردن عنو،،  در. برابر نحروهای خارجی میافظه شنود آنها در
یالش برای ايجاد روابط برمبننای »: شد می« لحظه هابزی»به يک  نافی و منجرک ورها م

ی نديد خ نونه مناهنی بنه  بسنه  بنه ب  منجر همح هايدئواوژيکی، و نه مبانی عملی، 
 Valdai)« دهند سحاسه خارجی راه خود را گم کرده و درناحجنه جننگ رخ می .شود می

Discussion Club, 2015: 2). مامرکزینري  اسننادی اسنه کنه اي  گزارش يکنی ا  
 .های روسحه درمورد نظم جهانی امرو  اسه کننده ديدگاه منلکس

عنوان  رو بنود؛  ندریی کنه بنه روسحه همچنح  با ماهحه مانا ض  درت آمريکنا روبنه
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ی  کنند و نمايننده گراينی احبنرال عمنل می اامللی بنای نظم یجناری و نهادهنای بح  سنگ
پحرو  شد؛ اما در عح  حنال آمريکنا در مرکنز  6313سال  اسه که پس ا  «شدنجهانی»

سحسام  دریمند ژئوپلحاحکی گسارده و مجموعه نظامی ن صنلای  نرار دارد کنه  ندری  در 
ای  ا  نظر روسحه، ین  بح  اي  دو ک ور باعث افزاي   نجحره. ساباه اسه یاريخ جهان بی

مريکايی اسنه کنه بنه اعااناد منااندي  اي  آ .گردد می« استانداردهای دوگانه»پايان ا   بی
. کنند بر  واعد واژگون می روسی، طرفداری خود را ا  نهادگرايی احبرال و نظم جهانی مبانی

شدن  های جهانی گرايانه  درت، ار ش های وا ع رحمانه اسارای؛ی به نظر روسحه، اعمال بی
. و  ندرت وجنود داردین  بنح  م نروعحه  .کند گرايی احبرال را یضلحف می ا اصاد و عام

کنردن روسنحه و یضنمح  وضنلحه   بحینحف برژينسکی مظهر یالش آمريکا برای مننزوی
مثابنه انینر  برژينسکی با طرح اوکنراي  بنه .شود دائمی پسااسالماری آن درنظر گرفاه می

 بال اي  ک نور  گرايانه و ژئوپلحاحکی را در رحمانه وا ع شر ی اروپای آیالناحکی رويکرد بی
 .Brzezinski, 1997: 39, 84–5, 121–2)ذ کرد ایخا

های روس مانند سرگئی گال يف ملاادنند کنه بینران اوکنراي  در سنال  اسارای؛يسه
حکومه اوکراي  ا  سال نارنجی « انقال  ناتمام»فرصای برای آمريکا فراهم کرد یا  ۶۴۹۹
منونی آمريکنايی یر را بنرای ییکنحم ه؛ هنای میاناط را به ایمام برساند، و اروپايی ۶۴۴۵

راندن آمريکا  پروايی خود در عاب خاطر بی روسحه را به. ییه ف ار  رار دهد( «رهبری»)
دادن بنه ادوارد اسننودن  ، پنناه۶۴۹۹های شنحمحايی سنوريه اواسنط سنال  در بیران سالح

کلنی  طور و بنه ۶۴۹۹در سال ( ها گارنامه او را باطل کردند با اکراه  يرا آمريکايی)اف اگر 
گال يف و ای که اظهارات  .داحل اماناع ا  پحروی به روش مناسب، ییه ف ار  رار دهد به

اامللی را برای نجات ا ادار ژئوپلحاحکی، مناای و  اساسًا درگحری بح »اظهار داشه آمريکا 
عنوان  کنه در مسنکو بنه چحنزی اسنه کنننده آن منلکس« کنند ا اصادی خنود ايجناد می

ائاالف جهنانی »خوانده شد و براساس همح  اسادالل ا    ودگراي ات اریدوکسی درآمده ب
درحاحاه اين  . (Glazyev, 2014)با رهبری آن یوسط روسحه حمايه کرد « جنگ ضد

ک حدن روسحه در مسئله اوکراي  یوسط آمريکا ننوعی ه ندار بنه  چاا  ديدگاه که داحل به
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نوبی و ینايوان اسنه بنه های احاماای اي  ک ور در دريای چح  ج طلبی چح  درمورد جاه
پاينان  بنه عبنارت ديینر، روسنحه بنه بینث بی .ديدگاهی راي  در مسکو یبديل شده اسه

 ،های مخالف درمنورد اين  پرسن  درمورد خحزش يا ساوط آمريکا پحوساه اسه و ديدگاه
امنرو ه اين  ادعاهنا یوسنط  .دهند پاسخ به ادعای آمريکا برای رهبری جهانی را شکل می

 .ظهور به چاا  ک حده شده اسه حالهای در ت  در
اي  موضع انااادی به اي  ملنا نحسه که روسحه به يک  درت یجديدنظرطلب یبنديل شنده 

ک ند؛ ضنم  اينکنه  گرايی احبرال را به چناا  می اامللی های کالسحک بح  روسحه فرضحه. اسه
روسنحه . نندک ه؛منونی اين  اصنول را نانض نمی های ضد کند م ارکا  در پروژه اسادالل می

ااملنل و حاکمحنه  اي  مسئله سحسام حانوا بح . اسه« تجدیدنظرطلب نوین»عو، يک در
ها و سوتاسنافاده  ک ند؛ بلکنه درمنورد شنحوه ی  يادی ا  آن برده اسه را به چاا  نمی که بهره

یا آنجايی کنه بنه روسنحه . کند های ه؛مونحک بسحار مناادانه عمل می آشکار ا  آنها یوسط  درت
بنه همنح  . ط اسه، اي  غرب اسه که به يک یجديدنظرخواه یبديل شده اسه، نه روسحهمربو

ها و ا ندامایی  کند، بلکه روينه ااملل و حاکمحه را میکوم نمی یریحب، روسحه اصول حاوا بح 
رابلنه بنا اییادينه اروپنايی، موضنع  در. دهد که با اجرای آنها همراه اسه را مورد اناااد  رار می

ی منفلنل هنجارهنای  واهی نوي  روسحه به اي  ملناسه کنه ناوانسناه ینهنا گحرنندهیجديدنظرخ
 باشندشراکه داشاه نحز عو، سلی کرده یا در خل  سرنوشه اروپا  اییاديه اروپايی باشد و در

(Haukkala, 2008a, 2008b, 2009, 2010) . اينن  مبننار ه ینهننا بننر سننر هنجارهننای
اسه کنه چنه کسنی صنالححه اعنالم هنجارهنای خنود برانیحز نحسه؛ بلکه بر سر اي   بیث

 .(Haukkala, 2015)عنوان هنجارهای جهانی در اروپا را دارد  به
گرايی اخال ی را به  دنبال اي  اسه که کاربرد عملی عام روسحه بهیجديدنظرطلبی نوي  

دهند  شوند یلديل کند؛ ضم  اينکه اطمحنان می و ینبحهی یصور می اخاحاریهايی که  روش
درگحنری . های جهانی هساند کننده نیرانی منلکس راسای بهکه ابزارهای حاکمحه جهانی 

هنای  ییريم .گرايی در سل  جهانی اسنه ی کثرت در اروپا ینها بخ ی ا  چاا  گسارده
جنای دالر را  گااری نفنه بنا طنال بنه های یضلحف دالر مانند  حمه غربی روند يافا  راه
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چح  به روسنحه در  .گحری ا  همیرايی ا اصاد جهانی نبود کنارهیسريع کرد؛ اما اي  مسالزم 
ها کمک کنرد، در اين  حنح  ک نورهای بنريکس نحنز شنروع بنه  برابر ییريم مااومه در

شدن جايیزي  بنه  ظهور جهانی .اامللی ییه سلله غرب کردند جايیزينی نهادهای بح 
شنود،  ی و وحدت غربی دينده میعنوان يکپارچی طور فزاينده به ملنای با یواحد آنچه که به

نظحنر  ای بی ی آیالناحک نموننه جامله»: گزارش واادای آمده اسه در طور که همان .نحسه
اهمحه یننوع یأکحند  مایدا برماابل، ک ورهای غحرغربی  در .هاسه ا  يکپارچیی ار ش

يا مللوب « دولت و جامعه مدرن»يک ا  نمادهای يکنواخه  داشاه و اصرار دارند که هحچ
 .(Valdai Discussion Club, 2015: 5)« ممک  نحسه

های آمريکا بنرای حفنظ  ای ا  سحاسه دهد که بخ  عمده گرايی ن ان می نظريه وا ع
گحری  درت در آسحا و مناط  ديیر، با حفظ یلداد نسباًا باالی نحروی  جديد در شکل ی موا نه

همح  نظريه ملااد اسه کنه نظامی و گسارش نایو به سمه شرا طراحی شده اسه؛ اما 
 لبی  ی یاريخی با یالش برای حفنظ جهنان ینک کردن یوسله آرمان آمريکا برای ماو ف»

یلداد نحروهای نظامی آمريکا در اروپا ا   .(Waltz, 2000, 36)« اسه شکسهمیکوم به 
و شدت کاه  يافه؛  يرا برای جنگ در افغانساان  به 222 نفر با حمانده در سال  هزار 622

نظامی آمريکا در اروپا با فحزيکی با اناخاب باراک اوباما، کاه  حضور  .عراا اعزام شدند
ها ا  باالیري  محزان فوريه  یغححر سحاسه برای یمرکز بر آسحا و ساير مناطای که اي  چاا 

و حای خرد  بخ ندگیهای غربی بلد ا  پايان جنگ سرد   درت .برخوردار بودند، همراه شد
عو، یساهل پرشور واشحنیا  و بروکسل یلبحر وحدت نظم  خود ن ان دادند و در کماری ا 

يه کرد برابر اي  وحدت  ی مصاایه يا مااومه در گزينه روسحه با دو. جديد جهانی را یاو
ای نبنود کنه  در پايان، موا نه به سمه مااومه مامايل گ ه؛ اما اين  گزيننه. مواجه شد

شرايط مصاایه شند ینا  دریجديدنظرخواساار رو  و ا  اي مسکو آن را مللوب  لمداد کند 
های  اي  پايه و اساس یجديندنظرگرايی ننوي  روسنحه بنود ینا شنحوه. یر کندخوشايندآن را 

 محننه  وسنحلهجای اصول نظام  درت آیالناحنک بنه چناا  بک ند ینا بندي   اجرايی را به
 .رون  بیحرد فراگحربودن و نظم جهانی  ای ا  چند لبی درجه
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ک د؛ امنا  گرايی احبرال را به چاا  نمی اامللی یجديدنظرطلبی نوي  روسحه اصول بح 
ناچنار آن را در مغنايرت بنا نظنم  و برابری ديپلمایحک بنه اعابارسا ی  یالش  برای يکسان

دوگنانیی جهنانی آمريکنا بنه آن اجنا ه . دهند امنحای با میوريه اياالت مایده  نرار می
نظنام پنس ا  )اامللی احبرال  ی نظم بح  طرفانه مه به منافع بیدهد یا ضم  ادعای خد می

رساندن  ندرت بنزرگ  حداکثر اهداف ژئوپلحاحك سنای را با به( ويکم وسافاای  رن بحسه
نظنر  برای روسحه اي  مسئله نوعی اسنااندارد دوگاننه بنه(. 63مدل  رن )جهانی دنبال کند 

خرودت )« به خودت نگاه کرن»ري  ابدی ملر، نف رو همواره مسکو در رسحد، ا  اي  می
شنود کنه ا   و ناد شديد بوده اسه؛ اما اي  باعث نمی( 6«پس چه ایسم»يا طور  هم همین

ی بحان های ه؛مونحک همح ه اهداف جهانی خود را به  بان  درت. ی اصلی غافل شد نکاه
للی ییمحلی بنه اام و  وانح  بح  را بر عهده دارند سا ی مأموريه مامدنکه گويی  کنند می

های روسنحه بنرای نظنم  همزمنان، درخواسنه. کننند طور گزين ی اعمنال می ديیران را به
در اينجنا نحنز . یر یوسط وحدت اغراا آمحز در داخل یضلحف شند گرايانه اامللی کثرت بح 

 .ین  محان م روعحه و  درت آشکار بود
ی اوکنراي   وين؛ه دربناره های نظامی کنه بنه وي؛گیپايرش سحاسه خارجی روسحه شروع به 

ی رد  اصوای خناص ماننند عندم  مثابه رسد، مداخله روسحه به نظر می به. مورد انااادش بود کرد
ها ا  آن دفناع و  مداخله در امور داخلی ساير ک ورها و یابلحه ا  سنا مان ملنل بنود کنه مندت

                                                
اییناد  اصلالحی برای یوصحف يک یکنحک یبلحغی مورد اسنافاده یوسنط :Whataboutism ایسم چه پس. 6

در  مان حکومه شوروی . اسهن جنگ سرد در دوراجهان غرب  در اریباط با مسائل مربوط به جماهحر شوروی
بود که جای خاای با يک مسئله در « چه؟... پس در»شود پاسخ ملمواًل  که انااادی به موضوعی وارد می هنیامی

اکنون هم یوسط    روش هماي. شده در دسایاه حاکم اي  ک ور بود ناخاهمغااله  اي  يک نوع. شود غرب بحان می
صورت چکحده اي  اسه کنه گويننده در آن  طر  کار اي  روش به. گحرد های مخالفی مورد اسافاده  رار می گروه

گحری  و بهره( نظحر جنايات جنیی در ساير ک ورها)کند با یوسل به رخدادهای ديیر  عامدانه و هدفمند یالش می
دادن موضوع مورد  مفهوم فرافکنی و یغححر .اصلی را منیرف سا د ا  احساسات مخاطب، موضوع بیث و اناااد

ا جمله در  بان فارسی، و انی  ؛های مخالف وجود دارد ها و فرهنگ عنوان ديیر در  بان منا  ه ا  يک عنوان به
 ، دروا نع ا «چی تو اينلوری، وای من حاال»يک فرد در پاسخ به اناااد يا سر ن ی درمورد خودش با فرم کلی 

 https://b2n.ir/867557: نیاه کنحد به( مارجم) .همح  یکنحک اسافاده کرده اسه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
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 ؛موجنود بنودکنار و خواهنان حفنظ وضنع  یاکنون اي  ک ور  ندریی میافظنه. پحروی کرده بود
جننگ روسنحه و . شند رو می ای با عناصر یجديدنظرطلبی ننوي  روبنه طور فزاينده هرچند که به

جمع صفر جنگ سنرد  ای ن ان داد که منل  حاصل رحمانه طر  بی به 221 گرجساان در سال 
ااملنل اروپنا  های بزرگ، با  اطلحه یمام مجددًا در امنور بح  و دروا ع سحاسه کالسحک  درت

رسحدن، بر اهمحه یادم یوسله ا اصادی یأکحند کنرده و   درت پویح  همزمان با به .اند د شدهوار
با اي  حال رفاار روسحه اکننون  .سحاسه خارجی نحز بايد در خدمه هدف نوسا ی داخلی باشد

گحری یصمحات بوده و اگنر ن نان دهنحم کنه  به شرايلی با گ اه اسه که ژئوپلحاحک عامل شکل
کنرد در دامن   بسه اسنارای؛يکی کنه حنس می آمدن ا  ب  با یالش برای بحرون مداخله روسحه

اگنر اين  یفسنحر صنیح   .ینا ض را یا حدودی حل کرداي   یوان افااده صورت گرفاه اسه، می
بنودن بخ نی ا  اسنارای؛ی  باشد، پس ا دامات روسحه در اوکراي  با وجنود یجديدنظرخواهاننه

انداخا  بود، نه یغححر اصول نظم پنس ا   دام غححر پارامارهای بههدف ی .اند یجديدنظرطلبی نبوده
ای ن نان  با اي  حال، نحنا  موجنود بنه م نارکه در چننح  ا ندام یجديدنظرطلباننه .جنگ سرد

ک حدن نظامی اسنه کنه اين  دام را در  چاا  دهد که ینها راه غلبه بر انزوای اسارای؛يک، به می
اسه ینا باوانند يافاه  یکامل ای به گونه نیاه روسحه به نظم جهانی بنابراي ، .ابادا ايجاد کرده اسه

ها مظهنر  گحنرد کنه ینا مندت عناصر یجديدنظرطلبی را دربرگحرد و اي  یوسط دواای صورت می
ینالش بنرای دسناحابی بنه اسنااالل  .کاراننه و میااطاننه بنوده اسنه سحاسه خارجی میافظه

 کنارِ  نسنباًا دفناعی و میافظنهبنا منو لحای ک ک ور اسارای؛يک، یهديدی برای یبديل روسحه ا  ي
 .نویجديدنظرطلب به يک  درت کاماًل یجديدنظرطلب بود

 
 گیرینتیجه

. بسه صل  سرد جای خود را به امنر جديندی داد ب  269 پس ا  يک ربع  رن، در سال 
نحسنه؛ بلکنه دوران جديندی اسنه کنه روسنحه درپنی « جنگ سرد جدید»اي  فاط يک 

ا  نیناه . های صنل  سنرد اسنه بسه سال های اسارای؛يک دور ا  ب  ه موفاحهدساحابی ب
ايده بار ا   مان ساوط کمونحسم،  برای اواح . روسحه، اي  ک ور مایدانی در اي  روند دارد
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شندن سننای غربنی  جهنانی .رو  رار گرفانه اسنه در پح بار ديیر « نظم جهانی جدید»
ای شروع به اعمال نفوذ خود برای ايجاد  های منلاه  وال اسه و طحف وسحلی ا  بلوک به رو

ها به  ییريم ها و ضد روسحه به اينکه در دوره جديد ییريم .اند کرده فراگحريک نظام جهانی 
سحسام دو لبی جنگ سرد ديیر اححا نخواهد شد، و اما  يک ملحار یبديل شود، وا ف اسه؛

های مخالف  همراه روش د با يیران بهداحل ینوع  يا جديد به« یها اتفاق قدرت»همچنح  
ترکیبی دیالکتیکی از رقابت و وابستگی »نظام جديد  .اعمال نفوذ جای آن را خواهد گرفه

اياالت مایده ) ديمی « گسارده»اکنون غرب . (Lukyanov, 2016)خواهد بود « متقابل
سناير  ا  سوی به رهبری روسحه و چح  و اییاد اناخابی« اوراسیای بزرگ»با ( و مایدان 

ينک ا  اينهنا درگحنر  هنحچ .گنردد ک ورها با يکی ا  اي  دو ک ور يا هر دوشان مانوا ن می
پايری کنافی و  های کلی با انللاف گحری جهه در حدهمیرايی عمح  نخواهند شد؛ بلکه 

فنرد  بنه مانند؛ اما آنادر منیصنر کنندگان با ی می پاانسحل ا اصادی برای جاب م ارکه
 رار « بقیه»روسحه اکنون خود را در بح  . دند انضباط بلوکی ايجاد کننکه باوان خواهند بودن

های اسارای؛يک دوران صل  سرد غلبه کند،  که باواند بر میدوديه داده اسه، و درصوریی
گرايی سناخااری  وا ع .گردد يا نه یبديل می« غر »بحنی کرد که به بخ ی ا   یوان پح  نمی

  .کند ها را یلحح  نمی د؛ اما اناخابده یرجحیات را شکل می
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Notes  
1. F       v  v     f      v           G       v’      k         

Brown, 1996. 
2. For a recent sophisticated analysis, see Jones, 2014. 
3. For a brilliant analysis of American foreign policy, see Anderson, 

2013a and 2013b. 
4. For a classic statement of this argument, see Carr, 2001. 
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  عمومی غرب افکاردر نگاه به شرق 
 لیندا بازیل و پیرانژلو ایزرنیا

 
را یجربنه  سمه شرا جايی مداوم به سال گاشاه، ک ورداری آمريکايی يک جابه 52طی 
سپاامبر، خاورمحانه  66سال مورد یوجه آمريکا بود و درناحجه  12اروپا بح  ا  . اسه  کرده

اند کنه جغرافحنای اصنلی  ریبه آمريکا اعالم کرده اخحرًا، ماامات عاای. جای آن  رار گرفه
. (Clinton, 2011; Logan, 2013)رسحدن به منافع آمريکنا، خناور دور خواهند بنود 

 نرار نن پاسنحفحک ن  های ناشی ا  ک ورهای آسنحا فرد یهديدها و فرصه به یصریال ی من
ا اصنادی و فراينندهای مدرنحزاسنحون برجساه ای ا  جهان که در آن یوسله  در گوشهگرفاه 

را بنرای  یوجنه بنه اين  منلانه آور با یهديدهای امنحانی همزيسنای دارنند، انیحنزه سرسام
جمهوری خل  چح  مظهر یمام ینا ضات موجود . سهسحاسامداران آمريکايی برانیحخاه ا

افزاي  . یجاری همراه اسهناعادالنه رشد چ میحر ا اصادی با ا دامات : در منلاه اسه
های فزاينده همکناری در  با نیرش ا  سوی چح  رفاارهای یهاجمی در دريای چح  جنوبی

 .(Cronin and Sullivan, 2014)شده اسه  راساا هماامللی  نهادهای بح 
هايی را درمنورد کناه   طور حام نیرانی با وجود اي ، اي  یوجه رو افزون به شرا، به

یلهدات اياالت مایده در ساير نااط جهان و احامااًل در نیناه اول در اروپنا ايجناد کنرده 
خواهند کنه درمنورد مننافع  هنا می اگر چنح  باشد، چننح  یغححنر جهانی ا  اروپايی. اسه

خواهند بنا یاوينه همکناری  ديدنظر کنند و یصمحم بیحرند که آيا میژئوپلحاحکی خود یج

                                                
 .نوشاه شده اسه 261 اي  ماااه در نحمه اول سال . 6
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يه کننند ينا رويکنرد مسناال با اياالت مایده در آسحا روابط فرامنلاه یری را در  ای را یاو
عنوان ينک بنا يیر  آمدن با نا  چح  به ملنای کنار نیاه به آسحا همچنح  به. پح  بیحرند

ینأثحر  سا ی مجدد بنا آسنحا اغلنب یینه موا نهبیث عمومی فللی درباره . جهانی اسه
 .یصورات ا  رفاارهای چح  اسه

آن ينا «  خچنر»جای یلجب نحسه که پحامدهای اعالمحه ايناالت ماینده درمنورد 
ای را در  با آسحا، ناگزير مناظره  نده« سا ی مجدد موا نه»طور که شناخاه شده اسه،  همان

هنر دو طنرف ا حنانوس اطلنس ايجناد کنرده و گحران، میااان و مفسنران در  محان یصمحم
 .درباره ماهحه، مزايا و ملايب اي  سحاسه وجود نداردایفاا نظری همچنان 

شوند؛ امنا  گحری می های سحاسه خارجی در باالیري  سلوح یصمحم اگرچه اسارای؛ی
نند ک یأثحر  نرار داده و آنهنا را میندود می هايی را ییه احامااًل چنح  گزينه عمومی افکار

(Page and Xie, 2010) .های عمنومی و نخبینان اروپنايی و  در اين  فصنل، ديندگاه
بار بنه  آمريکايی درباره اي  حرکه اسارای؛يک به سمه منلاه آسحا و ا حانوسحه برای اواح 

خاص، اين  فصنل بنه چهنار پرسن   طور به. شود ای بررسی می مند و ماايسه روشی نظام
و نخبینان آمريکنايی و اروپنايی ا  یغححنر  عمنومی آيا افکناراول، اينکه : پردا د اصلی می

سمه آسحا و  دوم، ا  اي  یغححر اسارای؛يک به. سمه آسحا آگاه هساند اسارای؛يک آمريکا به
عنوان  سوم، اينکه چح  به. ا حانوسحه در اروپا و اياالت مایده چه محزان پ احبانی وجود دارد

گحری نیرش عمومی نسبه به  ، چه نا ی در شکلرشد در منلاه به یري   درت رو اصلی
عنوان ينک  چنح  بنه ی که ا آخري  پرس  اينکه آيا یصور. سا ی مجدد با آسحا دارد موا نه
 .گاارد احامااًل بر نیرش نسبه به اي  اسارای؛ی یأثحر می وجود دارد، یهديد

بخن  بلندی نکنات اصنلی بینث پحرامنون : ساخاار اي  فصل به شنرح  ينر اسنه
دنبنال آن ادبحنات اصنلی مربنوط بنه  بنه. کند را یرسحم می «سا ی مجدد موا نه»ارای؛ی اس

سنپس بخن  سنوم بنا بررسنی . شود کویاه مرور می شکل نسبه به آسحا به عمومی افکار
ها  ها و آمريکايی اایوهای همیرايی و واگرايی بح  رهبران و عموم مردم و همچنح  اروپايی

 .پردا د اال به آن اشاره شد میپ؛وه  که در ب های پرس به 
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 یا باید با سه نفر برقصیم؟... برای تانگو دو نفر 

اياالت مایده براساس گراي  سحاسه خارجی بنا « چرخ  به آسحا»ا  ییول اخحر،  فارغ
 Campbell)یواند به سحاسه یلامل با چح  در دواه نحکسون با گردد  شده اسه که می

and Andrews, 2013; Nathan, 2010) . بحل کلحناون و جورج دبلحو 222 در دهه ،
شدن آمريکا در آسحا ن نان  هايی آشکار ا  یمايل به پحیحری بح ار درگحر ن انه بوش هر دو

يه حای در سال. (Ross, 2012)دادند  های سحاسه خارجی اياالت مایده  هايی که اواو
گااران روش   یران و سحاسهدر خاورمحانه بود، برای ییلحل« جنگ علحه یروريسم»عمدیًا 

 Kugler and)پوشنی کنرد  های منلاه آسحا و ا حانوسحه چ نم یوان ا  چاا  بود که نمی

Tamen, 2004) .جمهوری اوباما منافع اسارای؛يک اياالت مایده را در خاور دور  رياسه
 Le)گااری برجسناه و آشنکار ینظنحم کنرده اسنه  عنوان يک یغححر کلحدی در سحاسه به

Gloannec and Muniz, 2014; Smith, 2014) . مراحنل اواحنه اين  ا ندام با ديند
و افزاي  درگحری آمريکا در  223 ماامات ارشد اياالت مایده ا  آسحا و ا حانوسحه در سال 

، اي  مراحنل بنه 266 در سال  .(Swaine, 2012)اخاالفات ارضی در دريای چح  بود 
طور که و ير امور خارجه و ه،  همان. یری یبديل شد طلبانه و آگاهانه اسارای؛ی سحاسه جاه

آسحا و ا حانوسحه به يک عامل اصلی در سحاسه جهانی یبديل شده »هحالری کلحناون نوشه، 
. (Clinton, 2011)شود « مهار رشد و پويايی آسحا»و اياالت مایده بايد پح یام « اسه

سا ی  موا نه»را با « چرخ »اژه گااری اياالت مایده و در مرحله بلد، کارگزاران سحاسه
کند که اياالت  بهاری اي  ايده را مناال می شکل جايیزي  کردند؛  يرا اي  مفهوم به« مجدد

دهند،  نمی جهنهای که مورد غفله وا ع شده یغححر سمه منلاه طور ناگهانی به مایده به
داحنل سناير  ه بنههای گاشنا کند که در سنال ای یأمح  می بلکه فاط منافع خود را در منلاه

 .(Khalid, 2015)یلهدات ف رده اي  ک ور کمار مورد یأکحد  رار گرفاه اسه 
گحرنندگان بنديهی اسنه؛ امنا هننو   گرچه یغححر منافع آمريکا به شنرا بنرای یصنمحم

حانی . م خ  نحسه که آيا عموم مردم آمريکا ا  همح  آگاهی برخوردار هساند يا خحنر
برخنی ا  میاانان ه ندار . بحننند ها آن را چیوننه می یآنچنان م خ  نحسه که اروپاي
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گناه سننای  ا  یکحنه« چرخ »ملنای  طور حام به با آسحا بهمجدد سا ی  موا نه اند که داده
؛ اما ماامات آمريکايی اغلب (Smith, 2014)سحاسه خارجی آمريکا، يلنی اروپاسه 

چنون و چنرا بنا اییادينه بندون آن هنم به مایدان فراآیالناحک درمورد م ارکه یرجحیی 
حای سخنان و ينر امنور خارجنه، کلحنانون، . اند خاطر داده اطمحناندر اي   محنه اروپايی 

عنوان اایويی برای روابط آينده اياالت مایده در آسحا  وضوح م ارکه فراآیالناحک را به به
 (:266 )و ا حانوسحه یلريف کرد 

اقیـانوس  در متحـده هـم یـک قـدرتفرد ما، ایـاالت  به موج  جغرافیای منحمر به
های اروپایی و همه آنچـه کـه  ما به همکاری. اطلس و هم یک قدرت در اقیانوس آرام است

ها و نهادهـا  ای از مشـارکت اکنون چالش ما ایجاد شبکه. کنیم دهند افتخار می آنها ارائه می
یـانوس اطلـس در سراسر اقیانوس آرام است که به همان انـدازه دوامـی کـه در آن سـوی اق

یکایی باشد ایم، بادوام و مطابق با منافع و ارزش ساخته  .های آمر
يه با با  شده دور  یلحح  های گااشا  اي  پرس  که آيا سحاسه اياالت مایده ا  اواو

ای بنرای  مالا نب آن پحامندهای عمنده ای شود يا خحر، بدون شک هر اسارای؛ی موا نه می
های میدوديه ماای و  در سال. دنبال دارد یاديه اروپايی بهآينده روابط اياالت مایده و ای
حنام  طنور بنه ،های نظامی در شرا آسحا ها و درگحری گااری کاه  منابع، افزاي  سرمايه

عننوان ينک عارضنه جنانبی ا   بنه. دهد کاه  حضور اياالت مایده در اروپا را ن ان می
دوانه ايناالت  6313سنال افزاي  حضور نظامی در سناير منناط  خلرنناک جهنان، ا  

های نظامی خود را  سوم پايیاه درصد کاه  داده و دو 11مایده نحروهای خود را در اروپا 
 .(Ross, 2012)در اروپا یللحل کرده اسه 

حال، اییاديه اروپايی بايد درنظر بیحرد که با یوجه به اي  فرايندها، چه ا دامات  درعح 
اثر کایري  اشناون، نمايننده  های همراه با یرديد و کم یاکنون، یالش. بلدی بايد انجام دهد

عاای ساب  اییاديه در سحاسه خنارجی و امنور امنحانی بنرای افنزاي  م نارکه اییادينه 
اروپايی در خاور دور با چاا  دوگانه فادان سحاسه منسجم خارجی در محان ک نورهای 

ننده در مر هنای اروپنا، های فزاي عضو اییاديه اروپايی و در موضوعات مخالف و نیرانی
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کنار سحاسنه  رو بود و وی را مجبور کرد یا دسناور های سوريه و اوکراي  روبه مانند بیران
رسد فدريکا موگرينی، نمايننده  نظر می به. نزديک کند داخلخارجی اییاديه اروپايی را به 

دربناره  های او طور که ا  سنخنرانی عاای اییاديه در سحاسه خارجی و امور امنحای، همان
ضرورت يک اسارای؛ی م ارک فراآیالناحک درمورد آسحا آشکارا م نخ  اسنه، نیراننی 

 .ای را برای منلاه آسحا ن پاسحفحک دارد فزاينده
 مجدد سا ی با یوجه به اي   محنه، جااب اسه که بررسی شود آيا بیث درمورد موا نه

روپنا شنده اسنه و آينا درک احاماای آمريکا در آسحا باعث ايجاد نیراننی در بنح  منردم ا
درسای ا  یغححر منافع اروپا به آسحا، در کنار اياالت مایده وجود دارد؟ يک نکاه مریبط در 

با آسحاسه  مجدد سا ی عنوان يکی ا  عوامل اصلی سحاسه موا نه اي  بیث نا  چح  به
(Smith, 2014; Logan, 2013; Cronin and Sullivan, 2014; Ross, 

2012; Swaine, 2012; De Santis, 2012) . روش  اسنه کنه انندا ه و ننرخ رشند
دواه اوباما ادعا کرده اسه کنه . ماايسه نحسه يک ا  ک ورهای آسحايی  ابل چح  با هحچ

یری ا  آسحا ن پاسحفحک اسنه و فانط بنه چنح  میندود  موا نه مجدد درمورد منلاه وسحع
نامنه یجنارت آ اد م نارکه ینرنس ن  ای ا  اين  اسنارای؛ی گسنارده، یواف  نمونه. شود نمی

در عنح  حنال، . جنز چنح  اسنه پاسحفحک بح  اياالت مایده و همه ک ورهای منلاه به
ي   غحر ابل يا )انکار اسه که صلود چح  به وضلحه  درت جهانی، نا ی اساسی در ی و
عالوه بر اي ، ماامات آمريکايی هنیام ینظحم . سوی شرا داشاه اسه چرخ  به( ییمحل

منظنور،  بندي . انند سا ی مجدد، اغلب به چاا  چنح  اشناره کرده ل  و اهداف موا نهمن
ای به شرا آسحا  ، با اصلالحات منلاهعمومی شايد جااب باشد بررسی شود که آيا افکار

يه  رار می فکر می  .دهد کند يا چح  را در اواو
نسبه بنه  یهديد آسحا با احساس مجدد سا ی يک نیرانی ديیر اي  اسه که آيا موا نه

يه می چح  بنرای . شنود نیراننه نسنبه بنه پکن  یاوينه می های آيننده شود يا نیرش یاو
یوان ا  دو رويکرد، با اسافاده ا   گااران و مردم به چح  می یوصحف چیونیی نیاه سحاسه

ديندگاه سناب   .(Logan, 2013)اسنافاده کنرد  گرایی نوواقـعماابنل  در لیبـرال مکایب
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چ میحر چح  و یوسله سريع ا اصادی را فرصنای بنرای یلامنل در جاملنه احبرال، صلود 
بايد بنرای ( ها و يا اروپايی)ها  رو، آمريکايی ا  اي . (Ikenberry, 2008)داند  جهانی می
های  نامنه کنردن آن در نهادهنا و موافاه مند پکن  در ا اصناد جهنانی و درگحنر ادغام نظام

کنند  سوی دموکراسی را دنبال می ند و مرفه راهی بهيک چح  ثرویم. چندجانبه یالش کنند
یواند جمهوری خل  چح  را به يک  درت حفظ وضع موجود یبنديل کنند  که درنهايه می

 .کند که ر ابه امنحای با اياالت مایده را دنبال نمی
عو، ا  رشد ا اصادی چنح  و ابزارهنای یهناجمی نظنامی  گرايانه در اندا  وا ع چ م

گرايی اسه، اگرچه درمورد  لان اي  مکاب فکری که ماکی به مااصد نووا عمداف. یرسد می
یأثحرگااری هرگونه سحاسه یلاملی یرديد دارند؛ اما مايلند روند صلود چنح  خنثنی شنود 

(Mearsheimer, 2010, 2014) .عنوان چحنزی بنح  ا  ينک یهديند  با درک پکن  بنه
... بايد ا  هرگونه درگحری اجانناب کنند ووي؛ه يک یهديد امنحای، اياالت مایده  عادی، به

برای مهار چح  یمام یالش خود را انجام دهد و درنهايه آن را یضلحف کنند ینا جنايی کنه 
 ,Mearsheimer)ديیر برای اساارار  اعده و اصول حضور آمريکا در آسحا یهديد نباشد 

ن در محنان عمنوم ینوا آيا اي  دو ديدگاه مافاوت درمورد چح  را می. (390 :2014 ,2010
بودن ا  چح  چه ینأثحری بنر نینرش نسنبه بنه  نیر عالوه، یرس يا آينده مردم يافه؟ و به
 سا ی مجدد دارد؟ اسارای؛ی موا نه

 
 عمومی و آسیا افکار

ای ا  ادبحات میدود اما درحال رشد، ادراک عمومی را نسنبه بنه شنرا آسنحا و  مجموعه
گرفاه در اي   محننه  های صورت ه؛ اما بح ار ییلحلوي؛ه چح  مورد ملااله  رار داده اس به

 آمريکنا مامرکنز بنوده اسنه عمنومی یوصحفی و هم یبححنی بنر افکنار شکل یاکنون هم به
(Hirshberg, 2003; Page and Xie, 2010; Xie and Page, 2013; Wang 

and Shoemaker, 2011; Feraru, 1950; Tien and Nathan, 2001; 

Murray, 2014) کننند  و کمار درمورد آنچه اروپايحان درباره چح  و منلاه آسحا فکر می
ای  ، با اسنافاده ا  مجموعنه مند ی نظامشکل بار به اي  فصل برای اواح . شناخاه شده اسه
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شده یوسط مجموعه نظرسننجی رونندهای فراآیالناحنک  های نظرسنجی انجام غنی ا  داده
(TTS)درصورت امکان، اين  مجموعنه ا  . کند میکردن اي  شکاف یالش  ، درجهه پر

شنود؛  با چند نظرسنجی اخحر نخبیان بح  ملنی ماايسنه می عمومی های افکار نظرسنجی
و نظرسنجی نخبیان ( يا نظرسنجی رهبری فراآیالناحک)رهبران : يلنی روندهای فراآیالناحک

ها در اي   ییلحلیجزيه و . انجام شد 269 و  262 های  یریحب در سال فراآیالناحک که به
ای ا  ک ورها که یوسط نظرسننجی رونندهای فراآیالناحنک منورد  ماااه با ایکا به مجموعه

برای آنها در دسنارس اسنه؛  ییو نخبیوده ها در هر دو سل   اند و داده بررسی  رار گرفاه
 .گحرد يلنی اياالت مایده، فرانسه، آامان، يونان، اياااحا، اهساان، و انیلحس صورت می

سمه آسحا و  آمريکا بهسوی مجدد ا   سا ی موا نه»گرفا  یمرکز رويکرد ما بر  با درنظر
، اي  فصل را با پرس ی که براساس يک نظرسنجی در پايیاه نظرسنجی روندهای «ا حانوسحه

و نظرسننجی  (TLS)، و نحز پايیاه نظرسننجی رهبنری فراآیالناحنک (TTS)فراآیالناحک 
پرسن  اين  اسنه کنه . کننحم به آن پاسخ داده شده آغا  می (TES)نخبیان فراآیالناحک 

جننوبی  امرو ه، ا  محان شرکای فراآیالناحک و يا ک ورهای آسحايی مانند چح ، هنند و کره»
سمه ک نورهای آسنحايی  کسانی که به« يک ا  نظر منافع ملی اهمحه بح اری دارد؟ کدام

گحری  يابی آنچه ممک  اسنه جهنهسا ی مجدد برای ار  شوند، حامی موا نه مامايل می
خاص،  طور به. سا ی را یوضح  دهد، درنظر گرفاه خواهد شد سمه موا نه مثبه يا منفی به

شده چح ، رسحدن آن به وضنلحه  ندرت جهنانی و همچننح  احسناس  ما به نا  ادراک
 .کنحم کند، نیاه می یهديدی که اي  پويايی در محان مردم و رهبران ايجاد می

 
طـور  با گذشـت زمـان و بـه   « سازی مجدد با آسیاموازنه»ی از پشتیبان

 ای مقایسه

سمه شنرا، اوانح   جهه ک ورشان به برای بررسی چیونیی نیاه مردم به احامال یغححر
پرس  اي  اسه که کدام  اره برای منافع ملنی ک ورشنان ا  اهمحنه بح ناری برخنوردار 

پايیناه نظرسننجی در ايناالت ماینده، (. ايناالت ماینده در اروپنا)اسه، آسحا يا اروپنا 
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یاکنون اي  پرس  را بنا برخنی یغححنرات در   22 ا  سال  (TTS)روندهای فراآیالناحک 
ن نان داده شنده، حماينه عمنومی  6نن3طور کنه در شنکل  همان. ما  ملرح کرده اسه
درصند در سنال  99بنه   22 درصد در سنال  5 گحری به آسحا ا   آمريکا ا  یغححر جهه

« سنا ی مجندد موا نه»کنه سحاسنه  ، هنیامی266 در سنال . افزاي  يافاه اسه 229 
. اسنه( درصد 16)یر ا  اروپا  ها پاسخ دادند که آسحا مهم رسمًا اعالم شد، اکثر آمريکايی

، با نیرش ايناالت ماینده 269 درصد در سال  91اماحا ات سال  بل ن برای با گ ه به 
و نیرش بنه ( درصد 91)انی که به آسحا یمايل دارند طور مساوی بح  کس در حال حاضر به

 .یاسحم شده اسه( درصد 99)اروپا 

 
یکا. 1ـ3شکل   کشورهای بسیار مهم برای منافع آمر

از نظر شما، کدام قاره از اهمیت بیشتری برای ایـاالت متحـده، : 1111پرسش در سال 
های    در سـال(«هـر دو»های پاسـ  شـامل گزینـه  گزینـه)آسیا یا اروپا برخوردار اسـت؟ 

یکـا، کـدام»: 1113ـ1114 یـک از کشـورهای اروپـا ماننـد  از نظر منافع حیاتی امروز آمر
انگلیس، فرانسه، و آلمان، یا کشورهای آسیا مانند چـین ، ژاپـن، و کـره جنـوبی بـرای ایـن 

  در (گنجانده شد 1114گزینه هر دو به یک اندازه مهم فقط در سال )« تر است کشور مهم
نیمی دیگر مجبور شـدند بـین . این پرسش به نمف نمونه ایاالت متحده رسید 1113ال س

 .اروپا و چین یکی را انتخاب کنند
ها براساس مشخمات  دهی داده وزن. TTS 2002, 2004, 2011, 2012, 2013: منبع

 .شناختی است اجتماعی ـ جمعیت
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یوانند  ایده بنه اروپنا میاظهار داشاند که با گ ه اياالت م(  26 )یوچی و آاکارو 
درک شند و « ای بینران فرامنلانه»عنوان  ناحجه بیران يورو باشد که در اياالت مایده بنه

بر اي  اساس، رکود مو ه عال ه به آسنحا . آمريکا را به اروپا جلب کرد عمومی یوجه افکار
سرنوشنه  بح ار ا  آنکه به کاه  عال ه به آسحا بوده باشد، ناشی ا  نیراننی بح نار بنرای

های نظرسنجی روندهای فراآیالناحک، آنچه ادبحنات  رسد داده نظر می کل، به در. اروپا بود
 عمومی افکار: (Page and Xie, 2010)کند  اي  مسئله در آمريکا ن ان داده را یأيحد می

خوبی ا  اهمحه آسحا برای مننافع ملنی ايناالت ماینده آگناه هسناند و ا لحنه  آمريکا به
سنا ی مجندد سحاسنه خنارجی  اگر اکثريه نباشد، آماده حماينه ا  موا نه یوجهی  ابل

 .اياالت مایده در طول  مان اسه

 
 اتحادیه اروپا: تر برای منافع ملی کشورهای مهم. 1ـ3شکل 
یکا،  در  )%( 1113ـ1111برابر ایاالت متحده آمر

 
یکا»: پرسش اتحادیـه / تحـدهاروپا کـه بـرای ایـاالت م/ از نظر منافع حیاتی امروز آمر

ایـاالت متحـده / کشورهای اروپا ماننـد انگلـیس، فرانسـه، و آلمـان: تر است اروپایی مهم
یکا اولویت  «دارتر هستند یا کشورهای آسیا مانند چین، ژاپن، و کره جنوبی؟ آمر

 .اند شناختی اصالح شده های اجتماعی ـ جمعیت اطالعات توسط داده. TTS 2011–13: منبع
 



 جهاِن همچنان غربی؟   111

طور کنه در شنکل  همنان. ، همح  پرس  در اروپا نحز ملرح شده اسه266 ا  سال 
ای بنر  اروپنا یأکحند وين؛ه عمنومی هنا، افکنار گزارش شده اسه، برخالف آمريکايی  ن3

یمرکنز بنر ايناالت ماینده بنا افنزاي  . دهند آمريکا نسبه به ک ورهای آسحايی ن ان می
، به مرور  مان بح نار شنده شدن جای مبهم ، به269 و  266 های  درصدی بح  سال 62

در اروپا، آامان، و انیلحس بح اري  درصد کسانی که بر آمريکا بح  ا  آسحا یأکحند . اسه
در فرانسنه، در سنال . درصند اسنه 52ینا  12کنند در با ه  مانی مورد بررسنی، بنح   می

ا به آسح( درصد 99)جای اياالت مایده  به( درصد 12)شوندگان  ، نحمی ا  مصاحبه266 
درصد منردم فرانسنه  13، 269 در سال بلد، روند ملکوس شد و در سال . مامايل شدند

 .پاسخ دادند که شريک فراآیالناحک ا  اهمحه بح اری برخوردار اسه
یوان ناحجه گرفه که اگرچه  اياالت مایده، می عمومی با ماايسه اییاديه اروپا با افکار

ها به يک وا لحنه  یوجهی ا  آمريکايی  ابل برای يک بخ « سا ی مجدد در آسحا موا نه»
عنوان  ها هنو  عادت دارند اياالت مایده را به ناپاير یبديل شده اسه، اما اروپايی اجاناب

سمه  جهه به اروپا ن انه واضیی ا  یغححر. شريک اصلی و ناله مرجع خود درنظر بیحرند
اییاديه اروپايی و اياالت  حانم دهد که اخاالف احاماای اي  ن ان می. دهد شرا ن ان نمی

يه . بندی منلاه آسحا ن پاسحفحک در سحاسه خارجی وجود دارد مایده درمورد نحا  به اواو
آيا اي  به اي  داحل اسه که یوجه رو افزون نهادهای اییاديه اروپايی به ک ورهای آسنحايی 

اروپنا  عمنومی افکاراییاديه اروپايی نداشاه اسه، يا اينکه  عمومی هنو  یأثحری بر افکار
یر بنرای  کنننده نمايانیر یرديد کنونی اییاديه اروپنايی در پحیحنری ينک اسنارای؛ی مالادل

 .اي  مسئله هنو  يک پرس  با  و بدون پاسخ اسه. سا ی مجدد اسه موا نه
بنرويم،  عمومی و ای ا  عموم مردم به سراغ رهبران سحاسی، ا اصادی و نیرش افکار

نظرسننجی نخبینان اروپنايی کنه در پاينان سنال . شود پديدار میکمی مافاوت  ییصوير
و رهبران سحاسی هنر دو سنوی آیالناحنک را  عمومی ، افکار(9ن3شکل )انجام شد  269 

دهد که رهبران اروپا و آمريکنا بنا برخنی اسناثناهای  اي  ییاح  ن ان می. کند ماايسه می
، اکثرينه نخسـت .یا بنا يکنديیر خود دارند عمومی یوجه ديدگاهی ملاب  با افکار  ابل
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یر ا  اییاد فراآیالناحک اسه،  کنند که آسحا مهم فکر می( درصد 91)جامله یجارت اروپا 
، دوم. کنند یر می بنابراي  آنها را ا  نظر خود بنا همااينان خنود در ايناالت ماینده نزدينک

کنند که آسحا بنرای  و با رگانان اياالت مایده فکر می عمومی که اکثر رهبران افکار درحاای
نوعی  و بنه  یر اسه، نیرش رهبران سحاسی آمريکنا یاسنحم شنده منافع آمريکا ا  اروپا مهم

 .با یاب همان یاسحم بح  عموم مردم آمريکاسه
سا ی مجدد در آسحا  اخاالف احاماای اياالت مایده و اییاديه اروپايی درمورد موا نه

وي؛ه درمننورد احامننال  یاديننه اروپننايی و بننهاحامننااًل پحامنندهای  يننادی را در سحاسننه ای
طور که فدريکا موگرينی اخحنرًا  همان. های بح  آیالناحک در آسحا ن پاسحفحک دارد همکاری

. «سمه شرا بچرخحم با هم بهما يلنی اياالت مایده و اییاديه اروپايی بايد »ه دار داد، 
ا  يک سحاسه منسنجم و  کند که اییاديه اروپايی ضمنی یصدي  می شکل یریحب به بدي 

آشکار . کار یبلحغات یجاری باشد، عاب اسه کامل در منلاه پاسحفحک که فرایر ا  دساور
های روندهای فراآیالناحک  نظرسنجی 269 که در سال  شود شدن اي  اخاالفات موجب می

دهنند بنا ايناالت  در مديريه روابط ک ور خود با چنح ، ینرجح  می  بپرسدا  عموم مردم 
(. 9ن3شکل )طور دوجانبه با چح  کار کنند؟  ده، با ساير اعضای اییاديه اروپايی يا بهمای

درصد ا  آنهنا  91که  درصد گزينه اییاديه اروپايی را یرجح  دادند، درحاای 93در اروپا، 
درصند ا  آنهنا  3ای با چح  داشاه باشد و ینهنا  خواساند که ک ورشان رويکرد دوجانبه می

در ايناالت ماینده، . دهند ییاديه اروپايی و اياالت مایده را یرجح  میهمکاری نزديک ا
درصد ديیر ا  رويکرد   9همکاری دوجانبه با چح  را یرجح  داده و ( درصد 19)اکثريه 

ها حاکی ا   اي  داده. کنند م ارک اياالت مایده و اییاديه اروپايی در بال چح  حمايه می
« چرخ  با هم»سخای باواند یوصحه خود را به  اسه بهآن اسه که فدريکا موگرينی ممک  

 .به سمه آسحا در آينده نزديک به مرحله عمل درآورد
 

 آسیا یا چین؟

یأثحر  شدت ییه سا ی مجدد با آسحا به طور که  باًل گفاه شد، هر بیثی درمورد موا نه همان
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، مهم اسه که روش  بنابراي . جهانی اسهیر  گساردهنا  چح  چه در منلاه و چه در نظام 
یأثحر  سا ی مجدد با آسحا ییه اااکر نسبه به موا نه های فوا کنحم که آيا و یا چه حد نیرش

 .یر آسحا ن پاسحفحک اسه یصورات درباره چح  يا ماأثر ا  شرايط منلاه وسحع

 
: اتحادیه اروپایی/ تر برای منافع ملی، آسیا یا ایاالت متحده کشورهای مهم. 3ـ3شکل 

 )%(برابر عموم مردم  بگان درنخ
یکا کدام: سوال تـر  یک از کشورهای اتحادیه اروپـایی مهم از نظر منافع حیاتی امروز آمر

یکـا، یـا / کشورهای اروپایی ماننـد انگلـیس، فرانسـه، و آلمـان: است ایـاالت متحـده آمر
 کشورهای آسیا مانند چین، ژاپن، و کره جنوبی؟

 .شوند شناسان وزن می های انبوه توسط جامعه دهدا. TES 2014و  TTS 2013: منبع
 

. دهد یا اي  مسئله را بررسی کنحم های روندهای فراآیالناحک به ما اجا ه می نظرسنجی
شده را در خود جای داده اسه کنه در  ، اي  نظرسنجی يک آ ماي  یاسحم269 در سال 

ا  گروهنی . اند ه کردهآن هر نحمی ا  نمونه، نسخه کمی مافاوت ا  همان پرس  را درياف
ک نورهای اروپنايی / طور یصادفی اناخاب شد، خواساه شد که بح  ايناالت ماینده که به

يکنی را ( چنح ، ژاپن ، و کنره جننوبی)و ک نورهای آسنحايی ( انیلحس، فرانسه، و آامان)
/ طور واض  بح  ک ورهای آمريکا که ا  نحمی ديیر خواساه شد که به اناخاب کند، درحاای

 .و چح  يکی را اناخاب کنند( انیلحس، فرانسه، و آامان) اروپا
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. گناارد ها یأثحر می دهد که اشاره صري  به چح  احامااًل بر پاسخ ن ان می 6ن3جدول 
درصد  91که پرس  برای اناخاب آسحا و اییاديه اروپايی بود،  در اياالت مایده، هنیامی

عنوان جايیزينی برای اروپا  که چح  به میعو، هنیا در. ها آسحا را اناخاب کردند ا  نمونه
 1/1÷ =  1/ دار،  اخاالف آماری ملنی)درصد کاه  يافه  95یلحح  شد، اي  درصد به 

 ،222  =p .)ینر ا   درصند ا  منردم اروپنا پکن  را مهم 2 کنه  به همح  یریحنب، درحاای
کلی بنا ايناالت  ورط دانند، و ای ا  آنها خواساه شد بح  ک ورهای آسحايی به واشحنیا  می

اي  اخاالف ا  نظر آماری )درصد افزاي  يافه  1اناخاب کنند اي  درصد يکی را مایده 
که ذهنحه منردم بنا گزيننه  هنیامی(. p=  222/2، ÷  1 9975=   دار اسه،  نحز ملنی

سا ی مجدد کمار ا   مانی اسه که ذهنحه آنهنا  شود، حمايه ا  موا نه چح  حساس می
سنا ی  يک داحل احاماای اين  اسنه کنه موا نه. شود درمورد آسحا حساس میکلی  طور به

عنوان يک  ینها به که چح  نه شود درحاای عنوان يک مسئله ا اصادی یلای می مجدد بح ار به
 .شود عنوان يک چاا  باااوه نظامی نحز ديده می شريک ا اصادی بلکه به

 
یت روابط با چین. 4ـ3شکل   ین اقیانوس اطلس های ب همکاری: مدیر

 )%(مقابل رویکرد دوجانبه  در
یت روابط با چین باید به چه شکل عمل کرد؟ همکاری نزدیـک بـا »: سوال درباره مدیر

همکاری کنـد، از نزدیـک بـا ایـاالت ( فقط اتحادیه اروپایی)سایر اعضای اتحادیه اروپایی 
 «ه باشد؟اتحادیه اروپایی همکاری کند یا یک رویکرد مستقل داشت/ متحده

 .شوند شناسي وزني مي ها توسط جامعه داده. TTS 2014: منبع
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های ديیری که درمورد احساسات درمنورد  رسد اي  یفسحر با اسافاده ا  داده نظر می به
طور که  همان. شود چح  و مللوبحه رهبری  دریمند جهانی چح  وجود دارد، پ احبانی می

، کسانی که نظر نامللوبی درمورد چح  دارنند ن ان داده شده اسه 9ن3و   ن3در جداول 
گويند رهبری  دریمند جهانی یوسط چنح  مللنوب نحسنه، بنه  و همچنح  کسانی که می

 .کنند احامال  ياد بر اهمحه شراکه فراآیالناحک برای اروپا و آمريکا در آسحا یأکحد می
 

 آسیایی چین یا کشورهای: کشورهای با اهمیت تر برای منافع ملی. 1ـ 3جدول 
یکا اتحادیه اروپایی   ایاالت متحده آمر
 چین آسیا چین آسیا 

یکا مانند  کشورهای اروپایی و آمر
یتانیا، فرانسه و آلمان  بر

61 53 44 13 

کشورهای آسیایی مانند چین، / چین
 ژاپن و کره جنوبی

11 11 41 35 

 5 3 11 11 سایر موارد/ دانم نمی
 111 111 111 111 جمع درصد

 (481) (111) (1483) (1111) اوانیفر 
یکـا از اهمیـت بیشـتری برخـوردار  از نظر منافع حیاتی امروز کدام: سوال یک بـرای آمر

کشورهای اروپا مانند انگلیس، فرانسه، و آلمان یا کشورهای آسیا مانند چین، ژاپـن، : است
 ؟چین/ و کره جنوبی؟

یکـا p = 0.000،  347511( = 1)پونـد  1: اتحادیه اروپا ÷  1:   ایـاالت متحـده آمر
(1 = )87168  ،p = 0.014 

 
بحنه رهبنری  ا  نخبیان اياالت مایده و اروپا درمورد نظرشان درمورد چح  ينا مللو
 دریمند چح  پرس  ن د؛ بلکه درمورد اناظارات آنها درمورد نفوذ سه ک نور آسنحايی در 

اند که در ش  سال  ي  عاحدههر دو گروه بر ا. پرس  شد( چح ، هند، و ژاپ ) 2 2 سال 
درصند  32)اکثريه  ريب به ایفناا نظردهنندگان . آينده چح  بسحار یأثحرگاار خواهد بود
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اکثرينه . گويند پک  بسحار یأثحرگاار خواهد بنود می( ها درصد اروپايی 12ها و  آمريکايی
دينه و هنم اییا( درصند 15)یجارت، هم در اياالت ماینده حو ه یوجهی ا  رهبران   ابل

برعکس، ا  هند و ژاپن  در آيننده نزدينک . ، با اي  نظر مواف  هساند(درصد 11)اروپايی 
بندی پرس  درمورد یأثحر چح  بنا پرسن  درمنورد  با جدول. رود چنح  نفوذی اناظار نمی

ای بنح   شنود کنه رابلنه ینري  اسنه، م نخ  می منلاه که برای منافع ملی مهم/ ک ور
دانسا  آسحا و پاسحفحک،    در آينده و گراي  رهبران برای مهمشده ا  چح یأثحرگااری درک

 (.9ن3جدول )وي؛ه در اياالت مایده و رهبران یجاری وجود دارد  به
 

 )%(افکار عمومی درباره چین و کشورهای مهمتر برای منافع ملی  .1ـ  3جدول 
یکا اتحادیه اروپایی   آمر

 نامطلوب مطلوب 
/ دانم نمی

 سایر موارد
 نامطلوب مطلوب

/ دانم نمی
 سایر موارد

یکا و کشورهای  آمر
یتانیا،  اروپایی مانند بر

 فرانسه و آلمان
61 54 61 33 11 35 

چین و کشورهای 
آسیایی مانند چین، 

 ژاپن و کره جنوبی
31 11 16 13 35 14 

 33 5 5 14 5 6 سایر موارد/ دانم نمی
 111 111 111 111 111 111 جمع

 111 611 133 434 3161 1111 فراوانی
لطفاً درباره نظر بسیار مطلوب، تا حدودی مطلـوب، تـا حـدودی نـامطلوب یـا : سوال

 p،  1617111( = 4) 1: )اتحادیه اروپایی»: نظر کنید اعالم[ چین]بسیار نامطلوب درباره 

یکا 0،000 =  p = 0.000،  1117114( = 4)) 1: ایاالت متحده آمر
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 چین و کشورهای مهم تر برای منافع ملینگاه نسبت به  3. 3جدول 

 نامطلوب مطلوب 
یک یا  هیچ

هر دو 
 برابر

 نامطلوب مطلوب
یک  هیچ

یا هر دو 
 برابر

یکا و کشورهای  آمر
یتانیا،  اروپایی مانند بر

 فرانسه و آلمان
65 51 15 41 14 41 

چین و کشورهای 
آسیایی مانند چین، 

 ژاپن و کره جنوبی
31 11 15 11 41 31 

 18 6 5 16 5 3 سایر موارد/ دانم نمی
 111 111 111 111 111 111 جمع

 61 131 111 111 1611 518 فراوانی
چقدر مطلوب است که چین در امور جهـانی از رهبـری قدرتمنـدی برخـوردار »: سوال

 .«باشد؟ بسیار مطلوب، تا حدودی مطلوب، تا حدودی نامطلوب، یا بسیار نامطلوب؟
EU: χ2 (4) = 148.975  ،p = 0.000 یکا ،  χ2 (4) = 33.645:   ایاالت متحده آمر

p = 0.000 
 

دهد که نیرش نسنبه بنه پکن  بنر  های انبوه و نخبیان ن ان می نااي  حاصل ا  داده
خناص، احساسنات منفنی  طور بنه. گاارد سا ی مجدد در آسحا یأثحر می حمايه ا  موا نه

اومنه و یواننايی را نسنبه بنه اسنارای؛ی درمورد نا  چح  در نظم چند لبی احامااًل ما
 .کند دهد که یوجه را به سمه شرا مللوف می یری افزاي  می گسارده

یوان نا  چنح   سمه شرا، می با بررسی یأثحر یهديد ناشی ا  پک  در اي  حرکه به
و  عمنومی که افکار هنیامی. بررسی کرد« سا ی مجدد موا نه»را در یأثحر نیرش نسبه به 

ر اروپا و اياالت مایده درمورد برداشه خود ا  یهديد ا اصادی و نظامی ناشی نخبیان د
اول (. 1نن3و  1نن3شکل )رسد  نظر می شود، چهار چحز کاماًل واض  به ا  پک  بررسی می

اينکه، با گاشه  مان، عموم مردم و نخبیان اياالت مایده بح ار ا  هماايان اروپايی خود 



 041     ....نگاه به شرق در افکار 

، در هر دو طرف ا حانوس اطلس بنه احامنال  يناد عمومی ردوم، افکا. نیران چح  هساند
در اروپنا، در سنال . کنند یا يک یهديد نظنامی چح  را بح ار يک یهديد ا اصادی درک می

درصد  1به  266 اي  در سال . درصد ا  مردم احساس خلر ا اصادی کردند 19، 262 
در ايناالت ماینده، . هکاه  يافه و ا  آن  مان یاکنون در همان سل  با ی ماننده اسن

درصد افنزاي   66، 269 یا  262 کنند ا  سال  کسانی که اي  یهديد ا اصادی را درک می
سوم، اگرچه فاط ا لحنه در اروپنا و ايناالت ماینده، چنح  را یهديند نظنامی . يافاه اسه

در سنال . کناه  يافنه 266 ، که در سنال 262 درصد در اروپا در سال  95)دانند  می
درصند بنا ی  93در همنان سنل   269 درصد افنزاي  يافنه و در  96ره به دوبا  26 

منند  طور نظام کننند بنه هايی که ا  یهديد نظامی چح  احساس نیرانی می ، آمريکايی(ماند
آخنر اينکنه، نخبینان اییادينه . شد باالیر ا  اروپا بود و یاريبًا به نحمی ا  نمونه نزديک می

یهديند ا اصنادی نینران یهديند نظنامی پکن  هسناند و  اروپايی و اياالت مایده بح  ا 
 .یر اسه باره نیران واشحنیا  ا  بروکسل در اي 

عنوان يک یهديند در  های مخالف نخبیان به چح  به با نیاهی به چیونیی درک گروه
در دو  عمنومی شود که رهبران یجاری ايناالت ماینده و افکنار ، م خ  می269 سال 

 .رشد را دارند به یهديد ا اصادی رو طرف ا حانوس اطلس احساس
سا ی مجدد در آسنحا ینأثحر بیناارد؟ بنرای  یواند بر موا نه چیونه یصورات یهديد می

پاسخ به اي  پرس ، پاسخ به دو پرس  یهديد ا اصادی و نظنامی در چهنار گنروه جمنع 
ما گروه اول ما کل ا  افرادی که احساس کردند چح  فاط يک یهديد نظامی اسه؛ ا. شد

گروه دوم کسانی بودند که یهديد ا اصادی و نظامی ناشی ا  پکن  . یهديد ا اصادی نحسه
در گروه سوم کسانی بودند که ا  نظر ا اصادی و نظامی ا  چح  . کردند را همزمان درک می

عنوان ينک یهديند  گروه چهارم و آخنر کسنانی بودنند کنه چنح  را فانط بنه. نیران نبودند
 6.کردند یصور مینظامی يد ا اصادی و نه يک یهد

                                                
در گنروه  «امانناع»و  «داننم نمنی»اسه، همچنح   «فرصه ا اصادی و یهديد»کسانی که پاسخ دادند چح  . 6
 . رار دارند «ساير»



 نظر رهبران درباره نفوذ چین و کشورهای مهم تر برای منافع ملی 4. 3جدول 
 اتحادیه اروپایی

 رهبران تجاری رهبران سیاسی نظر رهبران 

بسیار  
در همه  تأثیرگیار تأثیرگیار

 تأثیرگیار نیست
بسیار 

در همه  تأثیرگیار تاثیرگیار
 تأثیرگیار نیست

بسیار 
در همه تأثیرگیار  تأثیرگیار ثیرگیارتأ

 نیست
یکا  48 46 41 ــ 61 61 ــ 64 11 کشورهای اروپایی و آمر

 33 44 63 111 13 14 ــ 31 31 کشورهای آسیایی مانند چین
 13 11 5 11 16 11 ــ 6 1 سایر موارد/ دانم نمی

 111 111 111 111 111 111 111 111 111 جمع درصد
 13 144 411 1 63 111 ــ 11 111 فراوانی

یکا  آمر
 رهبران تجاری رهبران سیاسی نظر رهبران 

بسیار  
در همه  تأثیرگیار تأثیرگیار

 تأثیرگیار نیست
بسیار 

در همه  تأثیرگیار تأثیرگیار
 تأثیرگیار نیست

بسیار 
در همه تأثیرگیار  تأثیرگیار تأثیرگیار

 نیست
یکا  81 34 13 ــ 11 36 ــ 11 31 کشورهای اروپایی و آمر

 11 11 61 ــ 14 48 ــ 11 63 کشورهای آسیایی مانند چین
 ــ 14 6 ــ ــ 11 ــ 11 1 سایر موارد/ دانم نمی

 111 111 111 111 111 111 111 111 111 جمع درصد
 1 61 114 ــ 5 33 ــ 4 38 فراوانی

یر در سال : سوال یک از کشورها و نهادهای ز  چطور؟[ چین]تاثیر؟  بسیار تأثیرگیار، تأثیرگیار یا بی: ار استچه میزان تأثیرگی 1111هر
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 )%(برابر نخبگان  ها در درک تهدید اقتمادی چین، توده. 1ـ3شکل 

از نظـر اقتمـادی شـما بـه . نظرات مختلفـی درمـورد ظهـور چـین وجـود دارد: سوال
ید کدام گیاری  رمایهشما چـین را بیشـتر فرصـتی بـرای بازارهـای جدیـد و سـ. یک باور دار

تـر  بینید یا تهدیدی برای شغل و امنیت اقتمادی؟ کـدام منظـر بـه دیـدگاه شـما نزدیـک می
 (.های روندهای فراآتالنتیک موجود بوده است هر دو گزینه فقط در نظرسنجی)است؟ 

 های انبوه توسط رویکردهای  داده. TTS 2013 ،TES 2014: منبع
 .شود شناختی ـ جمعیتی بررسی می جامعه

 

 نوع تهدید درک شده از سوی چین و حامی برای. 2ـ1جدول 
 نخبگان و توده اروپایی: سازی مجدد در آسیا موازنه 

 توده مردم اروپایی
تنها تهدید 

 نظامی
هم تهدید نظامی 

 و هم اقتمادی
نه نظامی و 
 نه اقتمادی

تهدید 
 اقتمادی

 سایر

یکا  21 19 14 12 11 آمر
چین و کشورهای آسیایی 

چین، ژاپن و کره  مانند
 جنوبی

01 42 99 02 01 

 40 1 1 2 1 سایر موارد/ دانم نمی
 422 422 422 422 422 جمع درصد

 191 4212 4011 4441 214 فراوانی
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 نخبگان اروپایی
یکا  22 10 21 12 14 آمر

چین و کشورهای آسیایی مانند چین، ژاپن و 
 کره جنوبی

90 94 91 91 92 

 42 1 1 1 1 ردسایر موا/ دانم نمی
 422 422 422 422 422 جمع درصد

 111 411 111 411 022 فراوانی
 
 

 
 )%(برابر نخبگان  ها در درک تهدید نظامی چین، توده. 6ـ3شکل 

بعضی افراد چین را یـک . نظرات مختلفی درمورد قدرت نظامی چین وجود دارد: سوال
کـدام منظـره بـه . این مسئله بـاور ندارنـدای دیگر به  که عده دانند، درحالی تهدید نظامی می

 تر است؟ دیدگاه شما نزدیک
 های انبوه توسط رویکردهای داده. TTS 2013 ،TES 2013: منبع

یابی می جامعه   .شوند شناختی ـ جمعیتی ارز
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 سازی  شده ازسوی چین و حامی برای موازنه تهدید درک 6. 3جدول 
یکا: مجدد در آسیا  نخبگان و مردم آمر

 
نها تهدید ت

 نظامی

هم تهدید 
نظامی و هم 

 اقتمادی

نه تهدید نظامی 
 و نه اقتمادی

فقط تهدید 
 اقتمادی

 سایر

یکا   توده آمر
کشورهای اروپایی مانند 
یتانیا، فرانسه و آلمان  بر

91 21 12 29 14 

چین و کشورهای آسیایی 
مانند چین، ژاپن و کره 

 جنوبی
21 92 29 91 21 

 2 42 1 1 1 ردسایر موا/ دانم نمی
 422 422 422 422 422 جمع درصد

 فراوانی
 

11 929 412 011 22 

 

یکایی   نخبگان آمر

یتانیا،  کشورهای اروپایی مانند بر
 فرانسه و آلمان

11 92 91 01 12 

چین و کشورهای آسیایی مانند 
 چین، ژاپن و کره جنوبی

11 21 11 11 11 

 1 ــ 42 1 1 سایر موارد/ دانم نمی
 422 422 422 422 422 ع درصدجم

 12 00 10 11 02 فراوانی

 
دهندگان در  گزارش شده اسه، يک گروه ا  پاسخ 1ن3و  1ن3طور که در جداول  همان

سنمه عاايند  بح  عمنوم منردم، چنه در اییادينه اروپنايی و چنه در ايناالت ماینده، بنه
دی ا  طرف پک  احساس هرچه بح ار ا  ایا  نظامی و ا اصا: گرايی گراي  دارند نووا ع
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های  دهنند، بننابراي  سحاسنه خلر کنند، شراکه فراآیالناحک در آسحا را بح ار یرجح  می
ي  می مهار و خنثی عنوان  به همح  یریحب، برداشه ا  چح  فاط به. کنند کردن چح  را ی و

بنا . سمه شرا همنراه اسنه يک یهديد ا اصادی با یرديد نسبه به حرکه اسارای؛يک به
کننند چنح  ينک فرصنه ا اصنادی    حال، در اياالت مایده، اکثر افرادی که فکنر میاي

کنند يا نه، یماينل دارنند  نظر ا  اينکه اي  ک ور را يک یهديد نظامی یلای می اسه، صرف
ملموای « احبرال»اي   للًا يک موضع . یر ا  اروپا بدانند که آسحا را برای منافع آمريکا مهم

کنننند و درناحجننه،  های ا اصننادی چننح  را درک می دم فرصننهاسننه، یننا حنندی کننه مننر
گحرند که چح  و همسايیان آن را در يک مسئله م ارکه دهند یا  هايی را هدف می سحاسه

 .ا  ظهور آنها اسافاده کنند
درمورد نخبیان، در اییاديه اروپايی، درک یهديد یفاوت چندانی با یأکحند غاانب بنر 

برعکس، نخبینان ايناالت ماینده بنه (. 1ن3و  1ن3جداول )همکاری فراآیالناحک ندارد 
عنوان یهديند  خصنوص و انی چنح  را بنه دهند، به احامال  ياد آسحا را به اروپا یرجح  می

ها حاکی ا  آن اسه که گروهنی  اي  داده. ینهايی يا در یرکحب با نظامی ببحنند ا اصادی، به
ند که شامل کسانی هساند که ا  نظر ا اصادی ها  رار دار گراها و احبرال در جايی بح  نووا ع

خواهند چح  را منزوی کنند؛ بلکنه آنهنا ینرجح   نیران چح  هساند؛ اما در عح  حال نمی
دهند با پک  به روشی آ ادانه درگحر شوند یا رشد یهديدآمحز ا اصادی آن را در چارچوب  می

 .نهادهای چندجانبه ادغام کنند
 

 سخنان پایانی

ناحجه یغححر یدريجی یوجه واشحنیا  به منلاه « اياالت مایده با آسحا مجدد یسا  موا نه»
شده در اي  مااانه  شده و بیث های گزارش طور که داده همان. آسحا و پاسحفحک بوده اسه

آیالناحکنی و همچننح  نان   ای در روابط بح  دهد، اي  اسارای؛ی، یأثحرات عمده ن ان می
 .ح ، در يک نظم جهانی چند لبی خواهد داشههای درحال ظهور مانند چ  درت

آمريکا و همچنح  رهبران آمريکايی،  عمومی دهد که افکار های ما ن ان می اول، يافاه
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عنوان  سمه شرا دور آگاه هساند و به احامال  ياد آن منلاه را بنه عمدیًا ا  اي  حرکه به
رچنه بنه روشنی ینا حندودی یوانند اگ اين  آگناهی می. دانند مکان نهايی منافع آمريکا می

درنظنر « سنا ی مجندد موا نه»عنوان شاخصی بنرای حماينه ا  سحاسنه  غحرمسااحم، به
هنا در اين   اسناثنای رهبنران یجناری، اروپايی در آن سوی ا حانوس اطلس، به. گرفاه شود

رسد شهروندان اروپنايی ا  اين  وا لحنه کنه خناور دور  نظر می به. ديدگاه م ارک نحساند
ااملل در جهانی چنند لبی اسنه، آگناهی  شدن به صینه اصلی روابط بح  ديلدرحال یب

کنه فراآیالناحنک منلانه کلحندی مننافع سحاسنی جهنان بنود، ار ينابی   مانی. کمی دارنند
یری ا  اينکه منافع وا لی اروپا کجاسه يا بهانر بینويم سنخ  گفنا  ا  اينکنه  هوشحارانه

. چحسه، سخه اسنه( و چح )در بال آسحا  پحامد عدم  للحه مو لحه اییاديه اروپايی
که اروپا بخواهد در سنل  جهنانی نان   دار اي  اسه که درصوریی يک بیث با  و ادامه

يه اییاديه اروپايی یبديل شود  .اصلی ايفا کند بايد منلاه آسحا و ا حانوسحه به اواو
مجدد در  سا ی کنند، موا نه طور که میااان و مفسران اغلب اسادالل می دوم، همان

یجزيه و . عنوان يک  درت جهانی اسه آمدن با وضلحه چح  به ملنای کنار آسحا اساسًا به
شوند، آنهنا کمانر طرفندار  دهد که و ای مردم درمورد چح  حساس می ییلحل ما ن ان می

یوجهی با یزازل در حمايه  طور  ابل یغححر منافع به آسحا هساند و درک منفی آنها ا  چح  به
که مردم، پک   عالوه بر اي ، هنیامی. سا ی مجدد در شرا مریبط اسه سه موا نها  سحا

کنند، کمار احامال دارد که ا   وي؛ه يک یهديد ا اصادی یصور می عنوان يک یهديد، به را به
اساثنای نخبیان آمريکايی که یمايل دارند  یغححر منافع به شرا دور حمايه کنند، با  هم به

سنا ی مجندد در منلانه بنه وجنود یهديند ا اصنادی  اسنارای؛ی موا نهحمايه خود را ا  
  .شده ا سوی چح  اریباط دهند ايجاد
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Notes 
1. This paper has been published in the International Spectator, 2015, 

vol. 50, issue 3 pp. 103–21. We thank Taylor and Francis for 

granting permission to publish it in the present volume. 

2. To ensure consistency, the term rebalancing is used throughout the 

chapter.  

3. See www.internationalpolicydigest.org/2014/07/11/study-

distraction-europes-pivot-asia/. 

4. Federica Mogherini has recently argued for both more effective 

EU engagement in Asia and a common transatlantic effort in 

Europe. Speech delivered at the launch of the Transatlantic Trends 

Survey, Washington, 10 September 2014, available at  

www.gmfus.org/archives/brussels-launch-of-transatlantic-trends-

2014-with-federica -mogherini/. 

5. For instance, in 2012, US Defence Secretary Leon Panetta, in a 

 p        C           p     B  j         m         ‘                 

the Asia-Pacific region is not an attempt to contain China. It is an 

attempt to engage China and expand its             P   f   ’ 

available at www.foxnews.com/politics/2012/09/19/panetta-says-

new-a sia-focus-not-aimed-to-contain-china/. 

6. For a systematic review of different positions on China in the 

international system, see Friedberg, 2005. 

7. For recent studies, see e.g. Kang and Chu, 2014 and the articles in 

the special issue of the Journal of Contemporary China on attitudes 

toward China; Fordham and Kleinberg, 2011; and Page and Xie, 

2010. 

8. A few studies explore attitudes towards Asian countries and China 

with some degree of comparison (e.g. Erskine, 1971; De Boer, 

1980). Attitudes of European public opinion towards the Asia-

Pacific region have been almost completely neglected so far. The 

only available work (Kim et al., 2011) explores the link between 

anti-Chinese attitudes and anti-Americanism among Europeans. 

Relatively more has been written on what the public in East Asia 

(China included) think of Europe (e.g. Chaban and Holland, 2008). 

9. Transatlantic Trends is a comprehensive annual survey of 

American and European public opinion, observing the patterns of 

transatlantic convergence or divergence within the general public. 

TTS is a project of the German Marshall Fund of the United States 

and the Compagnia di San Paolo (Italy) with additional support 

from the Barrow Cadbury Trust (UK), Luso-American Foundation 
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(Portugal), Fundación BBVA (Spain), Ministry of Foreign Affairs 

(Sweden), and the Open Society Foundation (US). For further 

information see http://trends.gmfus.org/tra nsatlantic-trends/; every 

year, TTS investigates the attitudes of many European countries 

and the US. The sample size is usually around 1,000 respondents. 

10. Transatlantic Trends: Leaders (or Transatlantic Leadership 

Survey) is a project of the German Marshall Fund of the United 

States and the Compagnia di San Paolo, in collaboration with the 

University of Siena. See http://trends.gmfus.org/archives/ 

transatlantic-trends-leaders/. 

11. The Transworld Elites Survey is part of a broader EU project, 

funded under the 7th framework program, aimed at examining the 

state of transatlantic relations, see  

www.transworld-fp7.eu/?cat=86; TES investigated the attitudes of 

2,014 elites in the US, France, Germany, Greece, Italy, Poland, 

and the UK. The elites were selected from three target groups: 

opinion leaders (media, academics, think tanks, trade unions); 

politicians (elected representatives and their chiefs of staff in the 

US, ministers of departments who were relevant to the survey, 

senior politicians who are on committees relevant to the survey, 

members of the European Parliament); and senior business 

decision makers, with particular reference to small and medium 

enterprises. In all countries, a sample of approximately 290 elites 

was interviewed. 

12. Greece is present only in the Transworld Elites survey and in TTS 

2014. 

13. Excerpt from speech by Federica Mogherini at the German 

Marshall Fund in Brussels, 10 September 2014. 

14. T                       C         ‘          m    pp         

          ’            ‘D      k   ’     ‘R f    ’                  

    ‘O    ’         . 
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  ناکارآمدی سیاست داخلی
 معضالت ایاالت متحده و اتحادیه اروپایی 

 در جهان درحال تغییر
 سرجیو فابرینی

 
 مقدمه

ااملل  بح  نظامدر یاکنون  262 های  نويسندگان اي  کااب یغححرات شیرفی را که طی سال
اين  فصنل بنر ظرفحنه ايناالت ماینده و اییادينه . اند ی خح  داده وجود آمده اسه، به

اين  دو  اسادالل م  اي  اسه کنه. اروپايی برای ماابله با اي  یغححرات مامرکز خواهد شد
در  نشنا گحری داخلی داحل اخناالل در رونند یصنمحم بنه درت و بلوک بزرگار دموکرایحنک 

من  . ااملل م نکل داشناند نظحر نظام بح  جديد و کم کننده های دگرگون برخورد با چاا 
اسادالل خود را برمبنای يک ديدگاه نظری  رار خواهم داد کنه مافناوت ا  ديندگاه عمندیًا 

اين  ديندگاه یجزينه و . شده یوسط نويسندگان اي  کاناب اسنه اامللی اسافاده روابط بح 
ک رفانار شود و بنر اهمحنه سحاسنه داخلنی بنرای در نامحده می  ییلحل سحاسه خارجی

. کنند اامللی با يیران دموکرایحک مانند اياالت ماینده و اییادينه اروپنايی یأکحند می بح 
گحری در سنل  داخلنی،  سناباه و رخنوت و عجنز یصنمحم یلامل بح  یغححرات جهنانی بی

را بنرای ینأثحر ( اگرچنه در درجنات مخالنف)یوانايی اياالت ماینده و اییادينه اروپنايی 
 .اامللی یضلحف يا مخال کرده اسه عات بح یوجه بر حل منا   ابل

                                                
 .نوشاه شده اسه 261 ول سال اي  ماااه در نحمه ا. 6

2. FPA 
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ااملل  بنابراي  هدف اي  فصل افزودن ديدگاه سحاسه داخلی به رويکردهای روابط بح 
گرفا  درگحری سحاسی افراطی بح  احزاب  بدون درنظر. اسه که در فصول  بلی بیث شد

گحنری همچننح  در شده در دوانه و سحاسی اياالت مایده در چارچوب يک رژيم یاسحم
در ساخاار سحاسه خارجی اییادينه اروپنايی، درک یننا ض ايناالت ماینده و  دواای بح 

 6 اامللنی در دهنه اباندايی  نرن  های بح  ناهماهنیی اییاديه اروپايی در ماابله با بیران
اگرچه به دالينل )در يک دوره یاريخی عدم  للحه جهانی، اخاالل عملکرد . دشوار اسه

گحری اياالت مایده و اییاديه اروپايی  در ساخاارهای یصمحم( مخالف و درجات مخالف
ها شده اسه، در اي  فصل به شرح  ير عمل  شدن نااي  آن بیران بحنی پح  باعث غحر ابل

که اياالت مایده و « کس جهاِن مالل  به هحچ»پس ا  بیث مخاصر درمورد : خواهم کرد
ملکردهنای سحاسنی در ايناالت ماینده را اییاديه اروپايی بايد در آن عمل کنند، اباندا ع

سنپس، اخناالالت نهنادی در اییادينه اروپنايی و در پاينان، ملماهنای . کنم با سا ی می
ناپايری که اياالت مایده و اییادينه اروپنايی بنرای شناسنايی رويکنرد سحاسنه  اجاناب

شنند و بايد داشاه با« کس جهان مالل  به هحچ»های  خارجی مناسب برای ماابله با چاا 
 .ام ، مدنظر  رار دادهرو شوند با آن روبه

 
 یک جهان درحال تغییر و سیاست داخلی

یمرکننز اينن  فصننل بننر سحاسننه خننارجی اينناالت مایننده در طننول دو دواننه اوبامننا 
شدن پحمان احسبون  االجرا و سحاسه خارجی اییاديه اروپايی پس ا  ال م( 261 ن223 )

 لبی  جهان یک 222 بسحاری ا  ناظران، در دهه  ا  نظر. خواهد بود 223 دسامبر  6در 
یینه سنلله ايناالت ماینده ا  آن  منان ؛  ينرا (Krauthammer, 1991)شده اسه 

بنا دو دوانه  226 سنپاامبر  66اامللی آن پس ا   آمريکا  رار داشه که اعمال  درت بح 
چنندي   پنس ا . آشکارا يکجانبنه شند( 221 ن229 وي؛ه در دوره  به)جورج دبلحو بوش 

نظر   لبی نبنود؛ امنا بنه ديینر ینک 6 سال آشفایی سحاسی و ماای، دنحای دهه اول  نرن 
رسحد که با  درت پراکنده و سحاسه مانوع، بدون مرکز ثال و نبوِد يک نیهبان جهانی،  می
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ويکم،   رن بحسنه»اظهار داشه، ( 9:  26 )طور که کوپچان  همان. جهاِن کسی نحسه
. «کس یلل  نخواهد داشه حا يا ديیران نخواهد بود؛ اي   رن به هحچ رن آمريکا، چح ، آس

بندی خاصنی ا   هر درگحری ناحجه یرکحبی خاص ا  منافع و کن یران اسه که بنا صنورت
اياالت مایده هننو  بنا يیر اصنلی . حل اسه های مو ه  ابل روابط  درت و اسارای؛ی

اگرچنه . جنودش ضنروری نحسنهاامللنی و اسه؛ اما ديیر برای حل همنه منا عنات بح 
بنندی  کنننده  لب اياالت مایده با موفاحه ا  بیران ماای خنارج شنده، امنا اثنرات فل 

شندن  شنده در دوانه و کوچنک سحاسی داخلی اي  ک ور در چارچوب يک رژيم یاسحم
منابع مادی و فرهنیی اي  ک ور، باعث شده اسه که دو دواه باراک اوباما در بسحاری ا  

 نی فلنال و اساسنی، صنرفًا نا نی ضنمنی و اجنای ايفنای ن اامللی بنه ی بح ها درگحری
 .غحربنحادي  داشاه باشند

در  223 ، بیران يورو کنه در سنال 222 در همان  مان، و برخالف اناظارات دهه 
اروپا گسارده و م الل شد، سحاسه خارجی را به نیرانی دوم اییاديه اروپايی یبديل کرد؛ 

يه. اروپايی را به  انو درآوردآن بیران اییاديه  کنار اییادينه  هنای دسناور اي  مسائل اواو
رغم یغححنر شنیرفی کنه همچننان در سحسنام  علی. طور چ میحری یغححر داد اروپايی را به

ای اییادينه اروپنايی رخ داد، بینران ينورو،  جهان، ا جمله در مر های شنر ی و مدياراننه
نحا های سحاسه خارجی ینا حند  ينادی . کاه  داداامللی اییاديه اروپايی را  یلامل بح 

، بنرای 223 پنس ا  سنال .  نرار گرفنه 223 اا لاع آشفایی ماای دوره پس ا   ییه
اییاديه اروپايی، چاا  اسارای؛يک اي  نبوده که چیونه بر امور جهانی یأثحر بیاارد، بلکه 

اين ، در آن  بنا وجنود. چاا  اساسی چیونیی بهبودی و عبور ا  م کالت مناای اسنه
در اوکراي ، احبی، مصر و )رو شود  شرايط بیرانی که اییاديه اروپايی ازومًا بايد با آن روبه

سوريه، بدون اشاره به حمالت یروريسای که مسااحمًا در  لمرو خود مایمل شده اسنه، 
های امنحانی بسنحار ناکارآمند  گحری آن در خارج و سحاسه ، روند یصمحم(269 هاورث، 

بندی سحاسنی بنحنادي   داحل  لب که اخاالل عملکرد اياالت مایده به درحاای. سهبوده ا
بح  دو حزب در چارچوب يک دواه یاسحم شده بود، در اییادينه اروپنايی اين  اخناالل 
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های داخلنی و سناخاارهای  بننابراي ، سحاسنه. آن بنود دواای دار بح  داحل وي؛گی ري ه به
اامللنی ینأثحر  هنای بح  و اییاديه اروپنايی در درگحریگحری بر نا  اياالت مایده  یصمحم

یر ا  نحا  به یأثحرگااری  در هر دو مورد، منل  منافع و نهادهای داخلی مهم. منفی گااشه
 .اامللی بود های بح  در مديريه بیران

در ايناالت . اضافه کرد که اي  منل  همچنان به  وت خود بنا ی اسنهاي  را یوان  می
دواه اوباما با ظهور مواضع سحاسه خارجی که ممک  اسه باعث ايجناد مایده، پايان 

حزبی در دوره پس ا  اناخابنات شنود،  حزبی و درون راديکااحزاسحون بح ار در روابط بح 
دروا ننع، ناحجننه اناخابننات . خننواه گ ننود جلبننه پاننندورا را در درون حننزب جمهوری

بنندی داخلنی و  عملکنرد  لب، اخناالل در 261 جمهوری و کنینره در ننوامبر  رياسنه
در اییاديه اروپنايی، یصندي  عملکنرد . های من لب اي  ک ور را حل نخواهد کرد دواه

طور که فدريکا موگرينی، نماينده  همان. گحری همچنان وجود ندارد نهادی در روند یصمحم
عاای اییادينه در سحاسنه خنارجی و امنور امنحانی در مصناحبه بنا رو نامنه اياااحنايی ال 

چناا  ايجناد ينک سحاسنه خنارجی »: اظهار داشنه (Dec. 2014: 6 27)يپابلحکا ر
دروا نع، . اسه« ابزارهايی ا   بل موجود هساند»، با یوجه به اي  نکاه که «وا لی اروپايی

اي  ابزارها ملاب  بنا . ینها اراده سحاسی، بلکه باالیر ا  همه ابزارهای نهادی، وجود ندارد نه
های سناخااری آن را ن نان داده، طراحنی و  که میدوديه دواای ح گحری ب اایوی یصمحم

بنابراي  یلريف نا  جديد اياالت مایده و اییاديه اروپايی برای یلبح  با . اند ملرفی شده
به ناچار در ماابل، ا  يک طرف،  لب سحاسی اياالت مایده « کس جهاِن مالل  به هحچ»

گااری  ییادينه اروپنايی در رونند سحاسنهدواانی ا های بنح  و ا  سوی ديیر، میدوديه
و ه آن اسه که د حاًا اي  اخاالالت را با اسافاده ا  ابزارهای . خارجی  رار خواهد گرفه

خاطر داشاه باشحد که سحاسنه خنارجی  به. یجزيه و ییلحل سحاسه خارجی ار يابی کنحم
رو شنوند کنه در آن  ههای جهانی روب اياالت مایده و اییاديه اروپايی هر دو بايد با چاا 

 .منا عات مخالف نداردبرای پحیحری های روشنی  دساوراالمل
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 ناکارآمدی سیستم دولتی ایاالت متحده

یه رئیس  الملل های روابط بین جمهور اوباما و نظر
منورد یفسنحرهای ( 261 نن223 )شود  سحاسه خارجی که یوسط دواه اوباما دنبال می

جمهنور ينا  اي  یفاسحر بر خصوصنحات شخصنی رئحس برخی ا . بسحاری  رار گرفاه اسه
یأکحند شند کنه اوبامنا در . (Renshone, 2011)اعااادات سحاسی مامرکنز بنوده اسنه 

اسافاده ا   درت نظامی خساه اسه، او با فلسفه سنای مسحیايی سحاسه خارجی اياالت 
داشنه، او ينک خواندن یمايل  مایده راحه نحسه، او بح ار ا  اينکه ا دام کند به خلابه

گرايی را دنبال کرد، او  ندانی ینا ض فکری احبرال  گرايی با آرمان طرح دشوار ا  یرکحب وا ع
بدون شک، . کار رفاار کند عنوان يک میافظه بهکه ییه ف ار اسه در عح  حال اسه که 

عنوان يک مؤسس و  اوباما به. ها وجود دارد يک وا لحه خاص در اي  م اهدات و ییلحل
عنوان يک ناجی  گاار اجاماع  آمو ش ديده بود، او يک طرفدار حاوا مدنی بود، او به انبنح

 بل ا  ورود بنه کناخ سنفحد، اوبامنا هنحچ . کننده م کالت داخلی به  درت رسحد برطرف
یوجهی در سحاسه خارجی نداشه، اریباط بسحار میدودی با رهبران خنارجی  ساباه  ابل

پس ا  ورود وی به کاخ . ااملل نداشه مورد سحاسه بح داشه و هحچ ديدگاه م خصی در
مانننند ملنناون )کننردن سحاسننامداران بایجربننه و خبننره در امننور خارجننه  سننفحد، و جمننع

در اطراف خود، ( جمهور خود، جو بايدن و سپس و ير امور خارجه هحالری کلحناون رئحس
ا  اين  . ران بسپاردیوانسه روی سحاسه داخلی یمرکز کند و سحاسه خارجی را به ديی می

( وي؛ه خاورمحاننه بنه)منظر، عدم  للحه سحاسه خارجی اوباما در نااط حساس درگحری 
چنح  عدم  للحای، اگر ناسا گاری نباشد، اول ا  ینالش نناموف  .  بوای دارد یوضح   ابل

بحناننه و آرمنانی، و دوم ا  اخاالفنات ینحم  برای یلفح  رويکردهای سحاسنه خنارجی وا ع
هنای  اناالب خارجی دواه درمورد چیونیی مواجهه بهانر بنا منا عنایی چنون  سحاسه

 .(De Young, 2015)شود  و پحامدهای آن ناشی می بهار عربیموسوم به 
 بول هساند؛ اما آنهنا  میور ا  رفاار سحاسی  ابل يا با يیر« ذهنی»اگرچه یفسحرهای 

دروا ع، یفسنحرهای . گحرند کم می کنند دسه نا  بساری را که با يیران در آن فلااحه می
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ديیر برای یوضح  عدم  للحه سحاسه خارجی اياالت مایده در طول دو دواه اوبامنا، 
 ,Posen, 2014; Bukovamsky et al)ااملل یبديل شده اسنه  به یغححر در نظام بح 

وسحله ییول سحسنامی در سحاسنه جهنانی  براساس اي  یفاسحر، ماغحر مساال به .(2012
دوره »ل شنده اسننه؛ یینوای کننه باعنث ايجنناد ينک دوره سحاسننی جديند، يلنننی ی نکح

 226 سنپاامبر  66ا  ) 222 و ايع دهه . (Zakaria, 2012)شده اسه « آمريکايی پسا
یننا نننابودی اسننارای؛ی بننزرگ  229 یننا حملننه آمريکننا بننه افغانسنناان و عننراا در سننال 

احامااًل یصدي  یغححر یناريخی در  (کاران يلنی صادرات دموکراسی به خاورمحانه نومیافظه
ي  انداخه بنا اين  . ساخاار  درت جهانی که با پايان جنگ سرد پديدار شده بود را به یلو

های جورج دبلحو بوش و بینران  حال، یرکحبی ا  بیران م روعحه ناشی ا  شکسه جنگ
شد که اياالت  آشکار. ماای ناشی ا  عملکرد نامنظم با ار، اياالت مایده را به  انو درآورد

مایده ديیر ا  نظر مادی يا جايیاه اخال ی برای ايفای نا  سنای خود پس ا  جنگ جهانی 
ااملنل برخنوردار  برای حفظ يا یضمح  نظم بح  6پوشی چ م عنوان ک وری غحر ابل دوم به
اگرچه ظهور [ يلنی. ]ااباه، اياالت مایده ناگهان مانند باحه ک ورهای ملموای ن د. نحسه

بحنی را ايجاد کرده اسه؛  پح  ای،  محنه جهانی غحرمناظره و غحر ابل های منلاه ير  درتسا
بنرای . کم گرفنه یوان دسنه را نمی( نظامی، ا اصادی، فرهنیی، و سحاسی)اما  درت آن 

خوانديم یلريف دشواری بود، امنا «کس جهان مالل  به هحچ»یلريف اي  دوران اگر آنچه 
 .فهم بود ملمئنًا یلريفی  ابل« مريکايی نحسهديیر يک جهان آ»اينکه 

اگر اي  وا لحه داشاه باشند، عندم  للحنه و عندم انسنجام ن نان داده شنده یوسنط 
سحاسه خارجی اياالت مایده در طول دو دواه اوباما ممک  اسه ناحجنه ينک م نکل 

های  فاط ناحجه ناسا گاری ساخااری در طراحی ا دامات برای يک نظام جديد جهانی و نه
دروا ع، اوباما گرچه همح ه  ادر به شناسناي  . جمهور اياالت مایده باشد شخصی رئحس

هاي  ها نبود، امنا ن نان داد کنه کناماًل ا  میندوديه های ا دام در اي  میدوديه فرصه
( 261 )طور که وی در مصاحبه خود با گلندبرگ  همان. سحاسه خارج  خود آگاه اسه

                                                
1. indispensable nation 
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گناه کاری انجنام داد؛ امنا در  شدن افراد بی ن درمورد ک اهیوا در بلضی موا ع می»گفه، 
او ینالش کنرد ینا ايناالت ماینده را ا  منناط  . «مواردی ما  ادر به انجام اي  کار نحسناحم

الدن موفاحه مهمی  جدا کند، او در ا  بح  بردن اسامه ب ( مانند عراا و افغانساان)سخه 
ای منجر شند، نان  ينک  به یواف  هساه 261 ه او در مااکرایی که در ژوئح. دسه آورد به

بنا . جمهور ايران ايفا کرد رهبر را در جريان یواف  با حس  روحانی، رئحس وی با سفر به کو
با را با آغا  رونند شناسنايی مااابنل آن ک نور  12، يک جنگ 261 در مارس  سااه با کو

هوايی کنه در دسنامبر  و و در موفاحه کنفرانس سا مان ملل درمورد یغححرات آب یمام کرد
آسنحا ن »نامه یجناری وی با موفاحه یواف . در پاريس برگزار شد نا  مهمی داشه 261 

امضا شد، هدايه کرد؛ اما  261 با ک ورهای آسحايی را که سرانجام در فوريه « پاسحفحک
یوانند بنه صنل  موفن  و  هايی که نمی کلی میااط بود که ک ور خود را در جنگ طور او به

گفنه، ( 261 )طور کنه او در مصناحبه بنا گلبنرگ  همنان. ايدار منجر شود، درگحر نکندپ
وی در . «شود م  کجا اهل جندال هسنام؟ و ای صیبه ا  اسافاده ا   درت نظامی می»

یوجحنه اسنه کنه امنحنه ک نور  ادامه افزود؛ اسافاده ا   درت نظنامی ینهنا  منانی  ابنل
دروا نع، وی . یوجحنه نحسنه لحه یروريسم  ابلا  اي  نظر، جنگ ع. درملر، خلر باشد

ااملل،  های روابط بح  نظريه. «داع  یهديدی وجودی برای اياالت مایده نحسه»افزود، 
ها، برای یمرکز بنر نان  ماغحرهنای سحسنامی، یماينل داشناند  گرايان و هم احبرال هم وا ع

برای میافظنه ا  وضنلحه اریباط محان ذهنحه اوباما با مسائلی مانند نحا  اياالت مایده 
يه ه؛مونی اياالت   ابر دریی خود يا ضرورت ايجاد یریحبات چندجانبه برای یضمح  و یاو

 .اهمحه جلوه دهند مایده در مناط  يا مناط  خاص را کم
های گسارده خاورمحانه با یوجنه  با اي  حال، سحاسه خارجی اياالت مایده در بیران

ها نحساند، و همچنح  رفاار اياالت مایده نحز ناشی  ح  دواهبه اينکه آنها نمايانیر یاابل ب
ها ا  مو لحنه نفنوذ  ک حدن ساير ک ورها ينا ابر ندرت چاا  ا  ضرورت جلوگحری يا به

گرايی  هنای مخالنف وا نع کامنل ا طرين  جريان طور یواند بنه خود در منلاه نحسه، نمی
کرد و در  ايد نفوذ روسحه را مهار میملمئنًا، در بیران سوريه، اياالت مایده ب. یفسحر شود
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ای خنود را  هر دو بیران احبی و سوريه، اياالت مایده مجبور بود نان  ابر ندرت منلانه
برای سه ضلع منافع اصلی خود، يلننی جرينان آ اد نفنه، امنحنه اسنرائحل، و ماابلنه بنا 

سنه وجنود اين  مننافع، یزانزل در سحا. (Laidi, 2012)یروريسم در منلاه حفظ کنند 
که ا  موضع بسحار یهاجمی علحه اسند  وي؛ه در بیران سوريه؛ يلنی جايی خارجی اوباما، به

ا طرين  ( یوانسنه عبنور کنند های شنحمحايی نمی خط  رمزی کنه در اسنافاده ا  سنالح)
. دهند یر حرکنه کنرد را یوضنح  نمی سمه ينک ا ندام ديپلمایحنک همکاری با روسحه به

ای  رهبری اينران بنرای جلنوگحری ا  ايجناد یواننايی هسناه آمحز با همچنح  مااکره موفاحه
یوانند  شنده بنر آن ک نور، نمی یوسط جمهوری اسالمی ايران در ا ای اغو ییريم ییمحل

دروا نع، یوافن  اينران بنرای . عنوان ادعای  درت آمريکا در منلاه یلبحر شنود راحای به به
جنه کناه   ندرت ک نورهايی ماننند یر ا  روابط در منلاه، و درناح ايجاد ساخاار مالادل

گرايی ا  نظر  اگر وا ع 6.اسرائحل يا عربساان سلودی در سحاسه خارجی اياالت مایده بود
يه بنه ظرفحه یبححنی بح  ا  حد يک نظر برسند، سحاسنه خنارجی ايناالت ماینده در  سو

دواه  .های مخالف احبرااحسم یوضح  داد یوان ا طري  جريان های خاورمحانه را نمی بیران
يلنننی احبرااحسننم مبننار  ويلسننونی دوره )اوبامننا ا  ايننده صننادرات دموکراسننی بننه منلاننه 

دنبال ايجاد ينک سحسنام  منصرف شد، و همچنح  به( جمهوری جورج دبلحو بوش رياسه
در  بیران مصر، احبی و سوريه ناشی ا  يک ییول داخلنی. وابسایی نهادی در منلاه نبود

آمريکايی مریبط بود، و ننه بحنان  هداف گسارش يک  درت ضدبود که نه به ا اي  ک ورها
در ( شناهد بنوديم 6313همانند آنچه در اروپای شر ی بلند ا  )يک اناالب کاماًل احبرال 

 .جساجوی نظم نهادی جديد در منلاه بود
                                                

 ای و همچنح  اریباط آن با کناه  ي  ییلحل نويسنده ا  یوانايی اوباما در جلوگحری ا  ايجاد یوانمندی هساها. 6
ینأثحر اااائنات  کنه یینهنظنر اي نان اسنه  با يیران ثااث در سحاسه خارجی آمريکا صرفاً   درت اثرگااری

و شنرايط آمحز اينران  های برنامه صل  و بدون شک با وا لحههای غربی یروي  شده اسه  های فکر و رسانه ایاا
آمحزی  آمريکا ا  بلد ا  جنگ سرد در منلاه خاورمحاننه برنامنه و ا ندام موفاحنه. منلاه در ینا ض آشکار اسه

ناپناير ا  سحاسنه  ه بخن  جندايیشند ی دو ک ور نام بنرده های گسارده اسامرار البیهمچنح  . نداشاه اسه
 .(ناشر)  ايران اسهبرای ایخاذ ف ار حداکثری علحه  آمريکاخارجی 
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ها يا عدم اناخاب يک گزينه در دواه اوباما  هر دو عامل خرد و کالن برای درک گزينه
جمهنور و همچننح   هنای ذهننی رئحس اابانه وي؛گی. ؛ امنا کنافی نحسناندضروری هسناند

اامللنی ينک ک نور ماننند آمريکنا مهنم  های یغححر جهانی برای درک رفاارهای بح  وي؛گی
بنر عوامنل  ها بايد با یوضح  نظری مافاوت ن یبححننی مبانی با اي  حال، اي  ديدگاه. هساند

هنای  خناص، بیران طور بنه. ن ادغنام شنوند گر عنوان ماغحرهنای مهنم مداخلنه داخلی بنه
های  ، بیننران سننوريه در سننال269 ننن266 های  بیننران مصننر در سننال)خاورمحانننه 

انجام شند، منوارد  261 ای که سرانجام با دواه ايران در سال  نامه و یواف ( 261 ن266 
هنی يا های ذ یجربی را برای یرسحم نظريه سحاسه خارجی اياالت مایده مامايز ا  ديدگاه

. (Snyder, 2004)دهند  میور و جهانی درمنورد سحاسنه خنارجی ی نکحل می با يیر
های  دریمند جديد خارجی،  ینها بايد با میدوديه دروا ع، اوباما، در هر دو دوره خود، نه

مخاافنه راديکنال حنزب . کنرد ای نحز ماابلنه می ساباه های داخلی بی بلکه با میدوديه
داخلی و همچننح  )پاریی با کلحه اباکارات اصلی سحاسی وی  یخواه به رهبری ی جمهوری

بخ حدن بنه رهبنری  خواهان کنیره برای م روعحه مند جمهوری ، یالش نظام(اامللی بح 
های مربوط به یوسله يک بیث  حزبی، حاشحه های بح  ساباه سحاسه شدن بی وی،  لبی

 (Coppins, 2015)ملننی درمننورد پحامنندهای سحاسننه خننارجی دوران پسنناآمريکا 
نخبینان سحاسنی ايناالت ماینده [ ا  آنجايی کنه]. ها بودند هايی ا  اي  میدوديه نمونه

اننند، حاننی  های مخالننف خننود را راديکننااحزه کرده جننای برخننورد بننا دومننی، دينندگاه بننه
ضرریري  مصاایه بح  آنها را غحرممک  کرده اسه، چه رسد به ی نکحل ينک سحاسنه  بی

ا  اي  منظر، عدم  للحه و . سحاسه ک ور در بسار ساخاار جديد دوجانبه برای با ینظحم
عدم انسجام سحاسه خارجی اوباما ناشی ا  م کالت در یلريف نا  اياالت مایده در 

 .در مو لحه سحاسه داخلی ناکارآمد اسه« کس جهان مالل  به هحچ»
 

 تحلیل سیاست خارجی و سیاست داخلی

، یأکحند بنر (هنای خاورمحاننه وي؛ه در بیران به)ه برای درک سحاسه خارجی اياالت ماید
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یجزيه و ییلحل سحاسنه خنارجی ا   منان کنار . یواند مفحد باشد نا  عوامل داخلی می
يافانه کريسناوفر هحنل در سنال  یا جديدیري  اثنر یوسنله 6356پح یامانه جحمز رو نا در 

 Fabbrini and Sicurelliهای من  در اين  روش بنه  برای م اهده م نارکه) 229 

2014 and 2008 مدای را برای انجام اي  کار ا طري  اریباط ییلحلی بح  ( مراجله کنحد
اامللننی  و نظننام بح ( شننده یوسننط سحاسننه یلبحاننی سننا ی مفهوم)سحاسننه داخلننی 

براساس اي  مدل، ماغحر وابسناه . دهد ارائه می( ااملل شده یوسط روابط بح  سا ی مفهوم)
ینوان ناحجنه یلامنل بنح  دو ماغحنر  را می( ايناالت ماینده عدم  للحه سحاسه خارجی)

و دو ماغحر ( اامللی های نظام بح  جمهور و وي؛گی شخصحه رئحس)مساال مورد بیث باال 
بندی بح  دو حزب اصلی سحاسی در کنارل يکنی ا  نهادهنای  يلنی  لب)گر  مهم مداخله

ی دواه اوباما را نحز به آن دواای که همچنح  بايد یاسحمات موجود در یحم سحاسه خارج
یمنام ناناي  سحاسنه خنارجی ايناالت ماینده ازومنًا یوسنط . درنظر گرفنه( اضافه کرد

. شننود ااملننل مینندود می جمهننور و سنناخاار نظننام بح  خصوصننحات شخصننی رئحس
های پارامانی که عمومًا م ارکای هساند،  جمهوری اياالت مایده، برخالف دواه رياسه

در اي  دفایر، شخصحه دارننده  ندرت اهمحنه . اسه( يکااساالر)يک دفار مونوکرایحک 
یینول در نظننام . در عنح  حنال، ايناالت ماینده هننو  يننک  ندرت جهنانی اسنه. دارد
با اي  حال، اين  . گاارد گحرندگان اياالت مایده یأثحر می اامللی ازومًا بر رفاار یصمحم بح 

دهنند کنه  ینأثحر  نرار می ی را ییهای يک روند سحاسایااری خارج ماغحرها عوامل  محنه
در بررسی رفاار اياالت ماینده . یأثحر آن  رار دارند ماغحرهای خاص سحاسی داخلی ییه

بنندی بنح  احنزاب سحاسنی ايناالت  ها، عوامل سحاسی خاصی ا جمله  لب در آن بیران
نهاديننه  مایده و اخاالفات در یحم سحاسه خارجی اوباما در چارچوب ينک رژينم نحمنه

 .شده برجساه اسه واه یاسحمد
ینا  266 داد که دواه اوباما بايد ا  سال  شده  محنه نهادی را ی کحل می دواه یاسحم

یسنخحر . کنرد در آن فلااحنه می( جمهوری او يلنی ش  ا  ه ه سنال رياسنه) 261 
بننا ) 262 ای  دوره خنواه در اناخابنات محنان مجلنس نماينندگان یوسنط حننزب جمهوری
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. جمهور دموکرات را بسحار خصنمانه کنرد روابط با رئحس( لا بًا افزاي  يافهاکثريای که ما
گااری  ای در سحاسه که  انون اساسی اياالت مایده اماحا ات وي؛ه)اگرچه در مجلس سنا 

کلی مالادل بود، امنا  طور روابط  درت بح  دو حزب به( دهد خارجی به آن اخاصاص می
، اين  منورد بنرای (269 نن266 )را حفظ کردنند  ها اکثريه ملل  که دموکرات هنیامی

های دواه  برابر گزينه خواهان در کردن یهديد درمورد احامال مبار ه علحه جمهوری خنثی
در عنح  حنال، . کنافی نبنود( سنایور نحا  اسه 12که برای جلوگحری ا  حمايه حدا ل )

اي   درت را دارد که  اگرچه سنا نا ی مسااحم در سحاسه خارجی ندارد، اما با وجود اي ،
طور غحرمسنااحم بنر منورد اخحنر ینأثحر  بنه( ا طري  بودجه)ا طري  کنارل بودجه عمومی 

جمهور  بر یفکحک  وا مانند نظام سحاسی اياالت مایده، ریسای های مبانی در نظام. بیاارد
 ;Fisher, 2011)شنود  دروا ع، گفاه می. یوانند بدون رضايه کنیره حکومه کنند نمی

Polsby, 2004) کند کند، اما کنیره گزين  می جمهور پح نهاد می که رئحس. 
خاص هنیامی  طور شده در يك نظام یفکحك  وا به ی دواه یاسحم کننده پحامدهای فل 

افاد که بح  دو طرف درمورد سحاسه پحیحری مسائل غحرمناظره سحاسه خارجی  ایفاا می
عحار يک مسئله غحرمناظره  ار عربی نمونه یمامبه. (Fisher, 2004)نظر وجود ندارد  ایفاا
کار سحاسه خارجی اوباما نبنود ینا  چیونیی ماابله با بهار عربی بخ ی ا  دساور. اسه

درمورد چیونیی . نوعی فرار اي  ک ور ا  اشاباهات دواه  بلی جورج دبلحو بوش باشد به
اناخابایی با موفاحه اناخابایی  ماابله با اشاباهات دوم در عراا و افغانساان، دروا ع، اجماع

مجددًا یأيحد شد؛ يلنی   26 پديد آمد و در اناخاب مجدد او در سال  221 اوباما در سال 
با اي  حال، . مو ع کنار بیاارد اينکه اياالت مایده بايد مداخله نظامی در اي  ک ورها را به
وانسه ادعا کند که يک حکم ی درمورد چیونیی برخورد با بهار عربی يا ايران، اوباما نمی

هنای داخلنی  دواه اوباما بنرای ماابلنه بنا بیران. وکااانامه اناخابایی دريافه کرده اسه
هنا در منلانه، بايند  اين  رژيمهای عربی و مديريه پحامدهای فروپاشنی  غحرمناظره رژيم

 بنا اين  حنال، دوانه. داد ا دامات ال م برای یدوي  اایوی سحاسه جديند را انجنام منی
شده، د حاًا به اي  داحل که با دو لبی شديد دو حزب سحاسی درمورد همنه مسنائل  یاسحم
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سناباه دروا نع ن میندوديه و  حندی  اامللی همراه بود ن ينک پدينده بی اصلی ملی و بح 
 .(Fabbrini and Yossef, 2015) دریمند در اي  یالش بود 

بنا یمنام اباکنارات اصنلی  پاریی خواه به رهبری یی مخاافه راديکال حزب جمهوری
 داينی ا   خواهنان کنینره بنرای م نروعحه سحاسه اوباما، یالش سحسنامایحک جمهوری

حزبنی، همنه  های بنح  سناباه سحاسنه بنندی بی و  لب (Coppins, 2015)رهبری او 
های یوسله رويکرد دوجانبه برای بیران خاورمحانه را به طر  چ میحری کاه  داد؛   محنه

های سحاسه خارجی که بايد در ما  جديد  اد يک بیث ملی درمورد گزينهچه رسد به ايج
يب برسد جنای بینث دربناره  نخبیان سحاسی اياالت ماینده بنه. یاريخی منلاه به یصو

های مخالف خود را راديکااحزه کردنند و بنا اين  ا ندام  های مخالف سحاسی، ديدگاه گزينه
عنوان مثننال، در مصننر، موضننع  هضننرریري  مصنناایه را غحننرممک  سنناخاند؛ بنن حاننی بی
کح ،  بالفاصله یوسط سنایور جان منک 266 آمحز دواه اوباما در جريان اناالب  اعارا،

منورد اعانرا،  نرار  221 جمهوری در سنال  خواهان برای رياسنه کانديدای جمهوری
که دواه اوباما درگحنر دفناع ا  اصنل م نروعحه  درحاای ؛(Robinson, 2011)گرفه 

پناریی ن مح نل  خواه مورد حمايه ینی رای حکومه بود، سه سنایور جمهوریاناخابات ب
به  اهره رفاند و حمايه خود را  269 باخمان، اساحو کحنگ، و اوئی گوهرت ن در سپاامبر 

کنار  نرار داده  اامسلمح  ا ندامایی را در دسناور اخوان« شر بزرگ»ا  اری  مصر که علحه 
، همچنننح  ممکنن  اسننه مخاافننه  نناطع (Thompson, 2013)بننود، ابننرا  داشنناند 

خواهان کنیره با سحاسه اوباما در پح نبرد یوافن  ديپلمایحنک بنا اينران درمنورد  جمهوری
جمهنور در  ا   مانی که برجسنایی رئحس)بار  برای اواح . ای را به ياد بحاوريم مسئله هساه

حنامح  بن)و ير يک ک نور خنارجی  ، نخسه(یصدي  شد 6392سحاسه خارجی در دهه 
يب يا موافاه دواه( )ناانحاهو اسرائحلی دعوت شد یا در جلسه م ارک کنیره ( بدون یصو

ای کننه در همننان رو هننا اوبامننا بننا  روحننانی،  نامننه دربنناره یابننح  یواف  261 در مننارس 
سننایور  95دنبال آن سنخنرانی،  به.  نی بود، سخنرانی کند جمهور ايران درحال چانه رئحس

نوشاند یا به رهبران ايران اطالع دهند که هرگونه ملامله بنا دوانه یوسنط  ای سرگ اده نامه
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سناباه بنود کنه  سنایور ا  اي  جهه در یاريخ آمريکنا بی 95ا دام اي  . سنا رد خواهد شد
جمهور به اي  شکل خصمانه انجام  گاه اعضای  وه ماننه م ابه اي  کار را با يک رئحس هحچ

نچه آنها اعاااد داشاند یواف  بدی برای اياالت مایده و اسنرائحل سنایورها ا  آ. نداده بودند
جمهننور آمريکننا  صننراحه ا  ا نندامات رئحس و بننه اناانناد داشنناندماینند آن اسننه، 

 .(Mann and Ornstein, 2016) دايی کردند  م روعحه
یوانند رويکرد پايدار داخلی را برای با ینظحم سحاسنه  شده نمی نخبیان سحاسی  لبی

و رهبنری اينران  عمنومی با شرايط جديد ساخااری که با بهار عربی يا با یغححر افکارک ور 
رسد فادان انسنجام سحاسنه خنارجی  نظر می ا  اي  منظر، به. پديدار شد، شناسايی کنند

اوباما ناشی ا  نایوانی نخبیان سحاسی ملی در یواف  درباره نا  اياالت مایده در منلاه، 
داده در  دشمنان اياالت مایده و در برداشه م ارک ا  یغححرات رخدر شناسايی دوساان و 
منند در ینحم سحاسنه خنارجی  بندی  اعده با اي  حال، ينک دسناه. خاورمحانه بزرگ باشد

یأکحند کنرد، ( 69 :  26 )طور کنه داگ  همان. (Mann, 2012)آمد  وجود اوباما نحز به
اسه خارجی خود اناخاب کرد، ن نانیر یر افرادی که اوباما برای اجرای سح بررسی د ح »

گراها، پحیحری آنچه کنه آنهنا مننافع ملنی آمريکنا  مند در ايجاد یلادل بح  وا ع یالش نحه
گرايان احبرال اسه که ا   درت آمريکا، اجرای يک رژيم جهنانی حانوا  دانند با آرمان می

کابحننه »بنا مندل  اوبامنا ملناب . کنند ب ر و پحیحری آرمان دموکراسی جهانی را طلب می
با اي  حال، . بحنانه و آرمانی بود طرفداران رويکردهای سحاسه خارجی وا ع پايرای، «ر با

هنای  رژيمبلضنی کردن خن ناشی ا  شکسا  پحمنان بنح   یحم اوباما درمورد چیونیی پر
رابرت گحاس . (Laidi, 2012)نظر داشاند  اخاالف و اياالت مایده اسابدادی خاورمحانه

های اوانح  ماامنات  ، و ير دفاع ساب ، در خاطرات خود يادآوری کرد که ديدگاه(269 )
يه  مخااف و واگرای دواه اوباما در اعاراضات ضد چاندر مافناوت  266 مبارک در ژانو

رابنرت کلحناون،  هحالریجمهور؛  در طول دواه اول اوباما، جو بايدن، ملاون رئحس. بود
ی؛ و مايکل موا ، رئحس سااد م ارک همه با هم یوافن  ، دونحلون، م اور امنحه ملگحاس

که کارکننان کناخ سنفحد و شنورای امنحنه  کامل داشاند و خواساار احاحاط بودند، درحاای
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در »شدت به ملارضح  مامايل بوند و  وي؛ه دنحس مک دونا، جان برنان و ب  رود ، به ملی، به
همح  اخاالفات بود کنه  .(Gates, 2014: 502–10)« گرفاند سمه ح  یاريخ  رار می

هحالری کلحناون، و ير . اسالفا دهد 266 احامااًل باعث شد گحاس چند ماه بلد در ژوئحه 
 ,Clinton)به گفاه وی . امور خارجه پح ح ، در خاطرات خود نحز چنح  روايای را بحان کرد

يه (343 :2014 کاخ سنفحد در جمهور اوباما در  ، برخی ا  دساحاران رئحس266 ، در ژانو
در . واگرايی م ابهی پس ا  برکناری مرسنی رخ داد. گرايی آن ایظه غرا شدند درام آرمان

گفه، ( 269 )طور که کئوه   همان. دواه دوم اوباما نحز همح  اایوی یاسحمات پديد آمد
رسحد، اي  مسئله ینها بنا  نظر می اگر اياالت مایده در خاورمحانه و اروپا ضلحف و مردد به

گحری خ ک و منابض مساار در کاخ سفحد که اغلب در جنگ  يک دسایاه یصمحم»شاره بها
شود بلکه اعضای دواه اوباما  ، یوضح  داده نمی«با و ارت امور خارجه و و ارت دفاع اسه
کنند نحز  کنند و رفاار می کنند و بدیر ا  آن فکر می که مانند گروهی ا  نوجوانان صیبه می

وي؛ه  و بنه)خالصه، فرایر ا  هدف م ارک مبار ه با یروريسم اسالمی  ورط به. ماصر بودند
نظنر  ، نخبیان سحاسه خارجی اياالت مایده حای در داخل دواه نحنز اخناالف(داع 
 :نوشاه درسه باشد، يلنی( 33ن31:  26 )اگر آنچه نای . داشاند

یخی روبه انتقـال : افتـاد تفـاق میرو بود که در این قـرن ا اوباما با دو نوع تغییر قدرت تار
انتقال قدرت از یک کشور غال  بـه کشـور دیگـر یـک رویـداد .  قدرت و پراکندگی قدرت

یکا اوباما در یخی آشناست، و در تنظیم سیاست آمر کننـده افـول  برابـر اسـتعاره گمـراه تار
یکا مقاومت کرد  اما ظهور قدرت پراکنـدگی قـدرت فراینـد ... های نوظهور را پـییرفت آمر

یت آن دشوارتر اسـتجد مشـکلی کـه بـرای همـه کشـورها در عمـر . یدتری است و مدیر
خـارج از کنتـرل  حتـی اطالعات جهانی امروز وجود دارد این است کـه اتفاقـات بیشـتری

ین کشورها درحال رخ  .دادن است قدرتمندتر
یوان ناحجه گرفه کنه نظنام سحاسنی ناکارآمند ايناالت ماینده ا  نظنر درک عندم  می
گر  ای مداخله آمريکا در مناط  درگحری در دوران اوباما، يک ماغحر مهم مداخلنهه  للحه

                                                
1. power diffusion 
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حزبنی،  های بنح  کنردن سحاسنه شنده و راديکنااحزه شندن دوانه یاسنحم نهادينه. اسه
جهناِن »های  دریمندی در یوانايی اياالت مایده برای ايفای نا  منسجم در  میدوديه

 .ايجاد کرد« کس مالل  به هحچ
 

 ی سیستم سیاسی اتحادیه اروپاییناکارآمد

 دولتی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا محدودیت بین
هنای اصنلی  اي  يک ديدگاه راي  اسه که اییاديه اروپايی  ادر به نان  مهمنی در بیران

اامللی حای در ک ورهای نزديک به مر های آن مانند خاورمحانه و اوکراي  در دوره پس  بح 
اگرچه نفوذش  للًا در کمنک بنه انلاناد یوافن   ؛(Howorth, 2014)ا  احسبون نحسه 

چرا اي  ایفاا افااد؟ بخ ی ا  پاسخ درمنورد ینأثحرات مخنرب . ای با ايران مفحد بود هساه
اين  بینران اییادينه . بیران يورو بر نهادهای اییاديه اروپايی و ک نورهای عضنو اسنه

جنود اين ، دشنواری مداخلنه بنا و. گحری داخلنی سنوا داد سنمه موضنع اروپايی را بنه
گااری  داحل ضنلف سناخااری و نهنادی سحسنام سحاسنه اامللی اییاديه اروپايی بنه بح 

گرايی در رونند سحاسنایااری خنارجی اییادينه  م کلی کنه بنح  دوانه. خارجی آن بود
سنمه منداخالت اشناباه ينا وضنلحه عندم  اروپايی ايجاد کرده بود اي  بوده که آن را بنه

 .ا داده اسهگری سو مداخله
و فروپاشی اییاد جماهحر  6313که با ساوط ديوار براح  در )پس ا  پايان جنگ سرد 

کار اییاديه اروپايی  ، سحاسه خارجی سرانجام به دساور(م خ  شد 6336شوروی در 
روی رهبران سحاسنی در آغنا  دهنه  سناريوی جديد پحِ  . (Howorth, 2007)راه يافه 

اییاديه . کردن ژئوپلحاحک نظام اروپايی بود گ ودن و با ( ايیدر سل  ملی و اروپ) 6332
مانند سحاسه خارجی و امنحای يا امور داخلی )اروپايی به ناچار مجبور بود با موضوعایی 

 (Baun, 1995–6)های با ار واحد در دوره  بلی پحوند ندارد  که با سحاسه( و دادگساری
 محننه  های ملنی در ری سحاسی بح  دواهشکل ضلحف و سسه همکا. اریباط بر رار کند

در . دفناع نبنود آغا  شد، پس ا  پايان جنگ سرد  ابل 6352سحاسه خارجی، که ا  دهه 
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اي  دوره اگرچه سحاسه نظامی در دسه اياالت مایده بود؛ اما اییاديه اروپنايی مجبنور 
اهنده بنا مل. (Allen, 2012)شد سحاسه خارجی و امنحای م ارک خنود را ینظنحم کنند 

طور سنننای در هسنناه حاکمحننه ملننی مانننند  هايی کننه بننه ماسنناريخه، سحاسننه  633
های خارجی و امنحای  رار داشاند، ا  طريای مافاوت با چارچوب  نانون اساسنی  سحاسه

ايده یجمحع ا طري   انون اسه؛  يرا براسناس یلامنل )فراملی با ار واحد، اروپايی شدند 
برای ارائه پح نهادات  انونی به شورای و ينران ن سنپس  بح  يک نهاد، کمحسحون، با  درت

های پح نهادی،  گحری م ارک درمورد آن طرح فاط شورا ن و پارامان اروپا با  درت یصمحم
بنرای ماابلنه بنا . (Dehousse, 2011)( شود  ير نظر دادگاه دادگساری اروپا پحیحری می

ينک سناون . (Fabbrini, 2015)طی شد  دواای سحاسه خارجی و امنحای، مسحری بح 
که سحاسه دفاعی و  (CFSP)سحاسه خارجی و امنحای م ارک )يافاه بود  خاص سا مان

که در آن یصمحمات بايند یوسنط ( به آن اضافه شد 6333در سال  (ESDP)امنحای اروپا 
طننور یننوافای و بننه ایفنناا آرا در شننورای امننور خارجننه  و رای سحاسننه خننارجی ملننی بننه

ملاهنده . شند های اروپا ایخناذ می ها و دواه ی غحررسمی ریسای دواهیأثحر شورا ییه
ماساريخه ملرفنی شنده بنود اغنو   633بخ  اصلی را که یوسط پحمان  223 احسبون 

های سحاسه خارجی و امنحانی را  گحری درمورد سحاسه یصمحم دواای کرد؛ اما اایوی بح 
 .نخورده با ی گااشه دسه

طور رسمی اين   ای م ارک، دروا ع، ملاهده احسبون بهدرمورد سحاسه خارجی و امنح
اصل را یأيحد کرد که ادغام نبايد ا طري  ا دامات  انونی انجام شود که مسااحمًا برای همنه 

نظنر . ها براساس  انون نرم اسه نه  انون سخه اي  سحاسه. االجرا باشد افراد درگحر ال م
کنند در  پحمان احسنبون صنريیًا یأکحند می 6. 9  ، ماده(ملاهده اییاديه اروپايی)به اينکه 

يب  وانح »سحاسه خارجی و امنحای م ارک  و یصنمحمات «  انونی مسناثنی اسنه ،یصو
ینها پارامان اروپا  ؛ بنابراي ، نه(ملاهده 1 ماده )شوند  ا طري  ا دامات و مواضع اجرا می

ه اییاديه اروپايی روش  ملاهد 9 عنوان ماده  بلکه به ؛گحری مساثنی اسه ا  روند یصمحم
، «صالححه رسحدگی به اي  مانررات را نندارداییاديه اروپايی  دادگساریديوان »کند،  می
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میر اينکه یصمحمات سحاسه خارجی اصول و حاوا اساسی را نانض کنند کنه اییادينه 
اییادينه ):احانرام بینااردبايند بنه آن  ملاهده آمده اسه  طور که در ماده  اروپايی همان

هدف »)ملاهده  9و ماده ( های احارام به کرامه انسانی بنا نهاده شده اسه اس ار شبراس
هنای مهنم  عالوه بر اي ، ملاهده احسبون همچننح  نوآوری(. «اییاديه اریاای صل  اسه

 خارجنه روابطا دامات و مواضع سحاسه خارجی بايد یوسط شورای . نهادی را ايجاد کرد
عنالوه شنورای  های دائمنی بنه در محان ساير یرکحب (Thym, 2011)ایخاذ شود  اییاديه

امور خارجه  های سحاسهمسئواحه به مدت پن  سال نماينده عاای اییاديه امور عمومی، 
که سناير ی نکحالت شنورا یوسنط و ينر مسنئول رياسنه  را دارا اسه، در حاای و امنحه

ی امنور خارجنه یینه بننابراي ، شنورا. شنود ماهه اییاديه اروپايی اداره می ای ش  دوره
 .شود يی میگااری و اجرا گحری،  انون رياسه يک نمايندگی عاای دائمی یصمحم

هنای منریبط بنا  پحمان احسبون ا طري  اصالح نا  نمايندگی عاای سلی کنرد نیرانی
دروا ع نان  نماينندگی عناای در  .(Juncos, 2009)م روعحه و کارآيی را پاسخ دهد 

اردام و با هدف حمايه فنی ا  شنورای امنور خارجنه ملرفنی آمس 6335ابادا در ملاهده 
ا طري  نمايندگی عاای، اي  مورد نحا ی بنه اعامناد بنه کنار دبحرخاننه شنورای امنور . شد

بنا . بخ ند عمومی ندارد؛ بنابراي  به شورای امور خارجه يک ساخاار کارکردی مساال می
عنوان رئحس دائمی شورای امور خارجه  ینها نمايندگی عاای را به اي  حال، پحمان احسبون نه

دهد؛ نا نی کنه بنه ملننی  رئحس کمحسحون را نحز می کند، بلکه به او نا  نائب یبديل می
يب پارامان اروپاسه درمورد اثربخ ی، شورای امنور خارجنه و نمايننده عناای در . یصو

 91 شنوند کنه طبن  مناده های خود یوسط کمحانه سحاسنی و امنحانی پ ناحبانی می فلااحه
منديريه »و بنا کنانرل « ها کمنک کنند با ارائه نظرات بنه یلرينف سحاسنه»ملاهده بايد 

عنالوه، پحمنان  بنه. ها کمک کنند به یلريف سحاسه« اسارای؛يک عملحات مديريه بیران
عنوان سنا مانی  بنه 6«سرويس ا ندامات خنارجی اروپنايی»احسبون خواساار ی کحل يک 

اییاديه اروپا برای اجرای سحاسنه خنارجی  مسئول سحاسه خارجیم خصًا در خدمه 

                                                
1. European External Action Service (EEAS) 
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اداره سرويس ا دام خارجی اییادينه اروپنايی شنامل ماامنات . (Carta, 2012) شدآن 
های مربوط به دبحرخانه عمومی شنورا، کمحسنحون و همچننح  کارمنندان اعزامنی ا   بخ 

یأسحس خندمات ديپلمایحنک یاريبنًا کنل . خدمات ديپلمایحک ملی ک ورهای عضو اسه
کایري  اشاون را دربر گرفه و باعث افزاي  ( 269 ن223 )سااه  ظحفه و اخاحارات پن و

. (Howorth, 2011)مو لحه درونی و موضع داخلی اییادينه اروپنايی در آن دوره شند 
 یوسنطی دوکالهنی، شنکل عناای بايند بنهنمايننده ، (ملاهده . 61ماده )براساس ملاهده 

سحون منصوب شود ن اناصابی که بايند یوسنط پارامنان شورای اروپا در یواف  با رئحس کمح
يه ( اگر اسکحزوفرنحک نباشند)رود شغل ماام عاای  اناظار می. اروپا یأيحد شود کنه عضنو

و ( عنوان نائب رئحس کمحسحون بنا به ظرفحه و صالححا  به)همزمان در يک شغل فراملی 
اسنه، ( ارجنه را برعهنده داردطور دائم رياسه شورای امنور خ  يرا او به) دواای نهاد بح 

 ;Allen, 2012)بسنحاری ا  میاانان اصنالح نان  نمايننده عناای را . دشنوار نباشند

Missiroli, 2010) اند کنه یوسنط  هايی ملرفی کرده یري  نوآوری عنوان يکی ا  اصلی به
بنه ملنی کنردن هرچنه بح نار سحاسنه خنارجی و امنحانی  منظور نزديک پحمان احسبون به

 .املی ارائه شده اسهنهادهای فر
عنوان يک نهناد اییادينه  بار به يافا  شورای اروپا برای اواح  عالوه بر اي ، با رسمحه

برای مدت دو »ا  اعضای آن « با اکثريه کحفی آرا»اروپايی به رياسه يک رئحس مناخب 
رئنحس »ديینر نحنا  نحسنه کنه ( ملاهنده 6171ماده )« سال و نحم، و يک بار  ابل یمديد

پحمان احسنبون بنه شنورای اروپنا ينک رئنحس . «ای اروپا يک منصب ملی داشاه باشدشور
مانند سحاسه خارجی و امنحای م ارک اییادينه  دواای های بح  سحاسی دائمی در سحاسه

نماينندگی »درحاحاه، رئحس شورای اروپنا بايند . (Puetter, 2014)اروپايی داده اسه 
را « وط به سحاسه خارجی و امنحای م نارک آنخارجی اییاديه را درمورد موضوعات مرب

به همح  داحل (. ملاهده 1. 61ماده )های نماينده عاای یضمح  کند  بدون ناض صالححه
های پحمان احسنبون، سحاسنه خنارجی و امنحانی م نارک فرآينند  اسه که با وجود یالش

م ارکه دارند سحاسه ا  پايری بح  کارمندان دواه ملی و و رائی که در اي  حو ه  جامله
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ي  می ادامه  (Fabbrini, 2015) دواای کند؛ اما همچنان به داشا  يک منل  بح  را ی و
يب . داده اسه  ابل بیث و ممک  اسه که پارامان اروپنا ا طرين  نان  خنود در یصنو

طور نهنادي  منابع انسان  سحاسه خارج  و امنحا  یأثحر بیاارد، با وجود اي ، اي  یأثحر به
 ,Morillas)شده در اين  سحاسنه میندود شنده اسنه  گحري ایخاذ صمحمیوسط مدل ی

اگر کسی نا  رئحس شورای اروپا را که دارای  درت صنیبه ا  طنرف اییادينه . (2011
رسمحه ب ناسد، دروا ع اين  ملاهنده ثابنه کنرده اسنه کنه سحاسنه  اروپايی اسه، به

یصمحمات درمورد . ی بماندهای ملی با  عنوان يکی ا  وظايف اصلی دواه خارجی بايد به
هنای احبنی و  مثاًل درمورد بیران اوکراي  ينا در بیران)موضوعات اصلی سحاسه خارجی 

بنه سنل  امنا اگرچه با و يران امور خارجه آنها و نماينده عاای هماهنیی داشه، ( سوريه
شده  یثبحه دواای ملمئنًا مر های بح  اییاديه فراملی و بح . و يران ملی مناال شد نخسه

نفوذ نحساند؛ اما و ای موضوعایی که بنرای سحاسنه داخلنی مهنم هسناند وارد  و غحر ابل
شوند، رهبران ملی ابزارهای  نانونی را بنرای ادعنای کنانرل  کار اییاديه اروپايی می دساور

 .گحری دارند انیصاری خود بر روند یصمحم
 

 گرایی اتحادیه اروپایی در بوته آزمایش بین دولت

شد، يک آ منون  آغا در احبی  266 ییاديه اروپايی در بیران سحاسی که در سال مداخله ا
شنده در پحمنان احسنبون  سا وکار نهادی یلرينف نااي  روش  شدن آ ماي ی مفحد برای

 بنود برای مديريه سحاسه خارجی ن امنحانی م نارک و سحاسنه دفناعی ن امنحانی اروپنا
(Missiroli, 2011; Schumacher, 2011; Howorth, 2011) . در بینران احبنی

Fabbrini 2014)) ،نانن  بسننحار ننناچحزی در روننند  نماينننده عنناای اییاديننه اروپننايی
اابانه اين  . برای مداخله نظامی در آن ک نور شند  به یصمحم گحری داشه که منجر یصمحم

گحری مسااحمًا به شورای  روند یصمحم. نا  هم یوسط رئحس کمحسحون اروپا ايفا ن ده بود
کنرد؛ بنا اين  حنال، بح نار ا  آنکنه   آن را با ی می نا  جمهور وپا مناال شد که رئحسار

کنننده ا ندام فرانسنه و  کارکرد پح برنده و یروي  سحاسه را داشاه باشد نا  يک هماهنگ
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ینهنا  (Koening, 2011)ملمئنًا هنیام مواجهه با يک چاا  نظنامی . انیلحس را داشه
يی هساند که دارای ذهنحه و منابع ال م بنرای ماابلنه بنا آن ک ورهای عضو اییاديه اروپا

در سحاسه خارجی و دفاعی، فرانسه و انیلحس بنرخالف سناير ک نورهای عضنو . هساند
های دائمی در شورای امنحه سا مان ملل ماید دارند، آنها دارای  درت  آنها کرسی: نحساند
د را فرابخوانند و ا  نظر پرساح؛،  درت یوانند يک هحئه ديپلمایحک کارآم ای هساند، می هساه

عالوه بر اي ، فرانسه و انیلحس ا   منان اعالمحنه سننه منااو در . آيند حساب می بزرگ به
با یوجه به . اند در هماهنیی ساخاارها و عملحات نظامی خود همکاری کرده 6331دسامبر 

يهکردند ح  دارند نا  اصنلی ر ادعا میاي  موارد، اينکه آنها همه  هنای  ا در یلحنح  اواو
 .ناپاير بود ، اجانابسحاسه مداخله اییاديه اروپايی در بیران احبی داشاه باشند

یأثحر مالحظات داخلی  رار گرفه، بلکه بنه  ینها ییه با اي  حال، نا  رهبری آنها نه
درحاحاه، بالفاصنله پنس ا  آغنا  و گسنارش بینران، . گر نحز یبديل شد يک نا  سلله

اندا های ماضناد و مننافع  ماابنل چ نم دواای اروپا و شورای امور خارجه در  شورای بح
پس ا  یصمحم آامان بنرای امانناع . بسه را یجربه کردند یر خود، ب  ک ورهای عضو بزرگ

 65، مصنوب 6359ا  یصمحم شورای امنحه سا مان ملل ماید درمورد  للنامنه شنماره 
داد، فرانسه و انیلحس یصنمحم گرفانند  بی را میکه اجا ه مداخله نظامی در اح 266 مارس 

با حمايه اياالت مایده و با حماينه چنند ک نور  یآفريااي ر اي  ک ورطور يکجانبه د به
عنوان يک عملحات نظنامی  اگرچه اي  مداخله بلدًا به ؛اروپايی و عربی ديیر مداخله کنند

ا ينک حنو ه سحاسنه خناص ملمئنًا، سحاسه دفاعی و امنحای اروپن. شکل داد نایو یغححر
شندت بنا همکناری نظنامی در داخنل ننایو درهنم آمحخانه اسنه  اسه کنه به دواای بح 

(Dyson, 2010; Howorth, 2007).  با یوجه به ماهحه اين  سحاسنه، مسنلمًا بنرای
نماينده عاای دساحابی به يک مو لحه واحد در محنان ک نورهای عضنو اییادينه اروپنايی 

 .برای رئحس شورای اروپايی یدبحر يک مو لحه اروپايی دشوار بودطورکه  دشوار بود، همان
اخاالفات محان برخی ا  ک ورهای عضو همراه با موضع سواری مجانی یوسط ديیران 

. باعث ايجاد شرايط برای یصمحم يکجانبه فرانسه و انیلحس و مداخله نظامی در احبی شند
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ی عضو اییاديه اروپنايی درمنورد در مواجهه با ملضل یرجحیات ماضاد در محان ک ورها
بسنه در محنان ک نورهای  واکن  به بیران احبی، خحلی  ود با یلمحن  بینران احبنی و ب 

های نظنامی بنه ينک  یر عضو اییاديه اروپايی، رهبری فرانسه و انیلحس در سحاسنه بزرگ
ه ینها در هندف خنود ن یغححنر رژينم در احبنی ن بلکن دو ک ور نه. یبديل شد 6هحئه اجرايی

جای یلجب نحسه که یصمحم بنه .  محنه نظامی نحز برای رسحدن به آن همیرايی داشاند در
جای بروکسل در  به( 266 مارس  63شده در  اامللی برگزار در يک کنفرانس بح )مداخله 

جمهور فرانسه و نه یوسنط نمايننده عناای ينا رئنحس  ای که یوسط رئحس پاريس و در جلسه
 .حسحون در بروکسل ی کحل شده باشد، گرفاه شدشورای اروپا يا رئحس کم

های ملی هساند که بايد یصنمحم بیحرنند، اگرچنه در نهادهنای  که فاط دواه هنیامی
مرایبی  گحری روابنط سلسنله کنند؛ اما پس ا  آن شنکل خود هماهنیی ايجاد می دواای بح 

يننک رژيننم . ناپنناير اسننه وي؛ه در مننواردی کننه ا نندام ال م باشنند، اجاناب بننح  آنهننا بننه
یواند اخاالف ساخااری آنها را  ها نمی بر هماهنیی داوطلبانه بح  دواه گحری مبانی یصمحم

یواند مانع سواری مجانی آن دسناه ا  اعضنای  در یو يع  درت خنثی کند و همچنح  نمی
های ا اصنادی و اناخابنایی مداخلنه نظنامی را مایمنل  خواهند هزيننه عضو شود که نمی

یواند اي  وا لحه را پنهان کند که فرانسه و انیلنحس  حال، ظهور دبحرخانه نمیبا اي  . شوند
داحل بیران ماای  های نظامی خود به سا ی چ میحر بودجه وي؛ه در يک وضلحه کوچک به

داحل پ احبانی  دروا ع، مداخله فرانسه و انیلحس فاط به. ديیر  درت نظامی خودکفا ندارند
هبری نایو در جلوگحری ا  یصرف مناط  شورشی احبنی یوسنط نحروهای نظامی آمريکا به ر

فرانسه و انیلحس با گ ه خود را به با ی  درت بزرگ با سواری . نحروهای  اافی مؤثر بود
طور که اوبامنا  همان. مجانی بر منابع نظامی اياالت مایده و رهبری سحاسی ج   گرفاند

 اي  وا لحه که ما یمام دفاع هوايیرغم  علی»گفه، ( 261 )در مصاحبه خود با گلدبرگ 
ها را بنرای مداخلنه آمناده کنرده بنوديم،  را ا  بح  برده بوديم و اساسًا کل  يرسناخه احبی

داد  هوايی انجام میمانور خواسه پروا هايی را که در  می« سارکو ی»جمهور فرانسه  رئحس

                                                
1. directoire 
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ش سواری مجانی را نحز و ير انیلحس، اي  نیر به گفاه اوباما، کامرون، نخسه. «جار بزند
دروا ع در مداخله احبی پس ا  چند هفاه منابع نظنامی هنر دو ک نور . به اشاراک گااشه

بنابراي  نا  رهبری آنها یوسط نایو و اياالت مایده که سنرانجام آنهنا را ینأمح  . یمام شد
اناخابنایی  نرار / ینأثحر مالحظنات داخلنی عالوه بر اين ، چنون یینه. کردند، حفظ شد

گنرفا   های فرانسه و انیلحس بح نار بنا درنظنر های مریبط با مداخله دواه فاند، گزينهگر
نظر باشند نااي  کویاه دروا نع، . مدت ینظحم شده بود ینا اينکنه پحامندهای بلندمندت مند 

بار احبی پس ا   اافی يک نمونه چ میحر ا  مداخله نظامی بود که با یفکر  وضلحه فاجله
طور  همنان. شد شد و عمدیًا با میاسبات داخلی یوجحه می ی نمیاسارای؛يک جدی پ احبان

اوانح  آ مناي  بنزرگ سحاسنه خنارجی »: خاطرن ان کنرد (170 :2012)که دوويسه 
های جنوب مديارانه و  جديد اییاديه اروپايی ییه پحمان احسبون ن یدوي  پاسخ به اناالب

اديه به سل  بناالیری ا  کنارآيی در وي؛ه وضلحه احبی ن ناوانسه ناظران را  انع کند ایی به
 .«اامللی رسحده اسه مسائل بح 

کار اجرايی آنها  طور جدی یصور کنند که دساور یوانند به فرانسه و انیلساان ديیر نمی
در سحاسه خارجی يک سود م ارک برای ساير ک ورهای عضو اییادينه اروپنايی ايجناد 

اری مجانی ساير ک ورهای عضنو اییادينه دروا ع، مرجع اجرايی آنها حای با سو. کند می
ينک ا  ک نورها  هحچ. یواند ا  ی کحل يک نهاد دفناعی اروپنا جلنوگحری کنند اروپايی می

یوانند ادعا کنند هم در سل  ا اصادی و هم نظامی در دفاع ا  اروپنا نان   ینهايی نمی به
اامللی  مهم بح یوانند نا   يک ا  ک ورهای اروپايی نمی ه؛مونحک دارند و همچنح  هحچ

داشاه ( مانند چح ، روسحه، هند و بر يل جدا ا  اياالت مایده)ای  های  اره در نظام  درت
عنوان  گرای جبهه ملی به وي؛ه پس ا  بیران ماای، فرانسه با پح یامی حزب راسه به. باشند

ار پارامان اروپا، در آساانه ننابودی سحاسنی  نر 269 در اناخابات مه  حزب اصلی ک ور 
اروپنای  درمورد برگزيه و موضنع ضند 261 پرسی ژوئ   گرفه و برياانحا نحز در اثر همه

یبنديل شند، ا   269 حزب اسااالل برياانحا که به اواح  حزب ملی در همنان اناخابنات 
عالوه بر اي ، در بیران احبی، پارامان اروپنا نان  . اییاديه اروپايی فاصله بح اری گرفه
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شده یوسط مرجع اجراينی در شنورای اروپنا و شنورای  مات گرفاهمهمی در بررسی یصمح
 .امور خارجه نداشه

 
 جمعی سیاست خارجی و معضل کنش دسته

اامللی ملاب   های بح  اياالت مایده و هم اییاديه اروپايی برای يافا  نا  در درگحری هم
دسناه ی کنن  هايی برای ملضالت اساس حل های خود بايد راه با اناظارات، منافع و ار ش

اوانح  . درمورد اياالت مایده، دو ملضل در دوران اوبامنا بنرو  يافنه. جملی پحدا کنند
بسناانی بنح  همکناری و  عنوان بنده ملضل يک ملضل سحاسی اسه که ممک  اسنه بنه

ضرورت نظام یفکحک  وا برای کارکرد مناسب اي  اسنه کنه نخبینان . یلار، یلای شود
هنای  نظام. ب آن مااکره کرده و به مصاایه دسه پحندا کننندسحاسی موجود باوانند در  اا

گحری  عنوان يک نهاد واحند بنرای یصنمحم یفکحک  وا، مانند اياالت مایده، هحچ دواای به
ا  آنجا کنه . در اياالت مایده، دواه يک روند اسه نه يک نهاد. نهايی م روعحه ندارد

نجنا کنه هنر نهنادی در عملکنرد سناير کند، و ا  آ هحچ نهادی یصمحم نهايی را ایخاذ نمی
که ماامات مسئول نهادهای جداگانه  نهادهای دواای حرفی برای گفا  دارد، ینها درصوریی

یواند ادامه يابد و به یرجحیات سحاسه مااابل  مايل به یوجه مااابل باشند، روند دواه می
اگنر سناخاار بنا اين  حنال، . همکاری و یلار، ا  عوامل يک یوافن  هسناند. یوجه شود

های اواحه و اناخابایی در یالش اسه یا  شده در سحسام های ماای و اناخابایی نهادينه انیحزه
های حزب را راديکااحزه کند، احامال دارد که دساحابی به همکناری بنح  نخبینان  سحاسه

رو شود  ملضل دوم  که آمريکا بايد با آن روبه. (Cain, 2014)حزب ر حب دشوار باشد 
اياالت مایده نظامی ا  نهادهای . شده دواه اسه شدن يك رژيم یاسحم ا  نهادينهناش  

اين  امنر . (Neustadt, 1990)کننند  گحری را یاسحم می جداگانه اسه که  درت یصمحم
بننح  « دعننوت بننه مبننار ه»گااری خننارجی کننه  ننانون اساسننی شننامل  حاننی در سحاسننه

طب  )حاسه خارجی اسه، بح ار اسه منظور کنارل یصمحمات س جمهور و کنیره به رئحس
با (. 6315یري  وکحل  انون اساسی نحمه دوم  رن بحسام ن ادوارد کروي   حکم م هور مهم



 جهاِن همچنان غربی؟   114

که در آن ينک حنزب )شده دواای  شدن يک رژيم یاسحم ، نهادينه6311اي  حال ا  سال 
 ,Fabbrini)کنیره را،  صی کند و حزب ديیر يک يا هر دو  جمهوری را کنارل می رياسه

دروا ع، . نوعی به نبرد مرگ و  ندگی بح  دو حزب یبديل شده اسه ، اي  مبار ه به(2008
هريک ا  آنها با اسافاده ا  منابلی که دراخاحار نهاد ییه کنارل خود اسه، علحه نهاد ییه 

 دايی ا   ننوای مجريننه و  ناحجنه نهننايی م نروعحه. کننند کنانرل حننزب ر حنب جنننگ می
شده، دساوراالمل عدم  بندی حزب و دواه یاسحم اسه؛ یرکحبی ا   لبگااری بوده   انون

 (.269 فوکوياما، )گحری را ی کحل داده اسه   للحه يا نایوانی در یصمحم
همچنح ، اییاديه اروپايی بايد با دو ملضل اساسنی ماابلنه کنند، يکنی سناخااری و 

بحسه سال پنس . مربوط به یخصح  منابع اسه( ساخااری)ملضل اول . ديیری نهادی
رغم اصالحایی که یوسط پحمان احسبون اعمال شد، اییاديه اروپايی  ا  درگحری بااکان، علی

عنوان  عنوان يک با يیر جملی هنو  منابع ال م برای ايفای نا  خودمخاار را حدا ل به به
 های سحاسه خارجی و امنحای طلبی اگرچه جاه. ای دراخاحار ندارد يک  درت نظامی منلاه

های  اامللی و افزاي  یوانايی افزاي  یوانايی اییاديه برای مداخله در امور امنحای بح »م ارک 
 درت » (Menon, 2012: 590)بود؛ اما بديهی اسه که « اروپايی برای چنح  مداخالیی

حلنی بنرای اخناالف  اییاديه اروپايی نه راه. نظامی، میور سحاسه امنحای اییاديه نحسه
های دفاعی در محان ک ورهای عضو، و نه انیحزه ال م بنرای جلنوگحری ا   نهگسارده در هزي

 :Menon, 2012) 262 در آغا  دهه . سواری مجانی در دفاع و امنحه پحدا نکرده اسه

های دفناعی اییادينه اروپنا را پرداخنه  درصد ا  کل هزيننه 91، فرانسه و انیلحس (592
  ن و يونان ینها ک ورهای عضو بودند که بح  ا  همراه  برس، بلغارساا آنها به. کردند می

درصد ا  یواحد ناخاا  داخلی را که نایو حدا ل شرايط خود را ار يابی کرده اسه، هزينه 
بیران ماای، اگرچه عدم یاارن بودجه دفاعی ک ورها را یغححر نداده اسنه؛ امنا . کردند می

اديه اروپايی، حای انیلحس و فرانسه های دفاعی را به یمام ک ورهای عضو ایی   کاه  هزينه
بنه  بودجه جداگانه دفاع ملی منجر 1 بودن  در عح  حال، غحرعاالنی. ییمحل کرده اسه

 .شده اسهیوجحه منابع کمحاب  ایالف غحر ابل
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گااری اییادينه  به اثربخ ی و م روعحه سحسام سحاسهدوم که نهادی اسه  ملضل
گحری در شنرايط بیراننی طبن   عدم کفايه یصمحماییاديه اروپايی . اسهمربوط اروپايی 

شده در پحمان احسبون را برای پحیحری سحاسنه خنارجی و امنحانی  سا وکار نهادی یلريف
جدا ا  یواف  با ايران، نماينده عاای . م ارک و سحاسه دفاعی امنحای اروپا ن ان داده اسه

ينا ( با یوجه به اوکراي )گحری در بال روسحه  گحری درمورد موضع نا  میدودی در یصمحم
کنننده یوسنط رئنحس شنورای  داشه و نا  یلحح ( با یوجه به احبی و سوريه) اافی يا اسد 
گحری  للًا در انیصنار شنورای اروپنا بنود، امنا  در اي  موارد، روند یصمحم. اروپا ايفا شد

در  های فرانسنه و انیلنحس دواه)کننده ا  رهبران اصلی ملی  رئحس آن نا  يک هماهنگ
کرد و نه  را اعمال می( های آامان و فرانسه در بیران اوکراي  های خاورمحانه يا دواه بیران

کنه  دروا نع، هنیامی. (Howorth, 2014)نا  مروج سحاسه مساال اییاديه اروپايی 
موج   مان به راه افاادندر  ؛261 های اول سال  رئحس شورای اروپا در ماه ،دونااد یوسک

ننه گحری  اي  موضع ؛یری نسبه به روسحه گرفه موضع  اطلانه ،اوکراي خ ونه در شرا 
که  هنیامی. دفهم شها  ناحجه اخاالف بح  دواهعنوان  بهعنوان يک اجماع م ارک بلکه  به

های ک ورهای عضو در یرجحیات سحاسه واگرايی اساسنی دارنند، بنرای نمايننده  دواه
. ی عضنو اییادينه اروپنايی دشنوار اسنهعاای ایخاذ يک مو لحه واحد در محان ک ورها

رسند رئنحس شنورای  نظر می ملاهده بحان شده، بلحند بنه(  ) 61طور که یوسط ماده  همان
در ينک نظنام . اروپا باواند یدبحری درسه درباره مو لحنه اییادينه اروپنايی ایخناذ کنند

ای در  کننده دواای، یرجحیات سحاسه داخلی هر دواه ملی نا  یلحح  گحری بح  یصمحم
بینران احبنی همچننح  ن نان داد کنه . دواانی دارد گحری بنح  یلحح  ناحجه فراينند یصنمحم

یوانند رونند  االجل اناخابات داخلنی احامناای، می خوی شخصی رهبران و ضرب و خل 
(. بار نداشناه باشند اگر پحامد فاجله)بحنی یبديل کند  پح  گحری را به نااي  غحر ابل یصمحم

بنر همناهنیی  یرجحیات ملی، در يک رونند ادغنام مبانی و مانا ض گاریو يع بسحار ناسا 
، برخی ا  ک ورها را گحری یصمحم بسه داوطلبانه و همچنح  ا دامات برای جلوگحری ا  ب 

در مواجهه با ملضل یاابل و یغححنر . دهد گحری سوا می یصمحمدر گرايی  سمه يکجانبه به
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روپايی درمنورد واکنن  بنه بینران احبنی ينا یرجحیات در محان ک ورهای عضو اییاديه ا
. رهبری فرانسه و انیلحس نماينان شنود 6سوريه باعث شد یا خحلی  ود نا  مرجع اجرايی

در اين  . رابله با روسحه پس ا  اشغال کريمه یوسنط اين  ک نور، همنح  ایفناا رخ داد در
عمل را برای پح برد  مورد، اي  دواه آامان بود که با حمايه ال م ا  دواه فرانسه، اباکار

 .جمهور اوکراي  و روسحه به عهده گرفه ساییپحمان با ر
توجیره . 6گااری اییاديه اروپنايی ینأثحر دوگاننه  دواای در سحاسه بنابراي ، منل  بح 
پس . را ايجاد کرده اسه تعمیق اختالفات بین کشورهای عضو.  و تشکیل مرجع اجرایی 

در آن منورد . پديند آمندچنح  ااینويی  در پاريس نحز 261 ا  حمله یروريسای در نوامبر 
پحمنان احسنبون اسنافاده ا  همکناری ( 5)  9درامایحک، دواه فرانسه با یوسنل بنه مناده 

ملاهنده کنه ی نکحل     دوجانبه و کمک مااابل بح  ک ورهای عضو را بنه جنای مناده 
بخ حد و برگزيد ینا کند، م روعحه  سحسام مداخله اروپا برای دفاع و امنحه را ی ري  می

مانندن  اننزوا اسااالل عمل خود را حفظ کند ن با اي  اناخاب فرانسه یوانسه با هزيننه در
به همح  داحل اسه . اامللی نا  اصلی خود را حفظ کند اروپا در واکن  به یروريسم بح 

های  های غحرنظامی مانند کمک که ک ورهای عضو اییاديه اروپايی فاط درمورد اسارای؛ی
های ا اصادی  ادر به همیرايی هساند؛ اما هرگز درمورد منداخالت  ب ردوساانه و ییريم
سرانجام، فرايند . یوانند به ا دام جملی م ارک و همیرايی ال م برسند نظامی يا امنحای نمی

پايری و پاسخیويی  مسئواحه. ینها ناکارآمد بلکه نام روع بود دواای نه گحری بح  یصمحم
های  در بیران. ا  دسه رفاه بود دواای گااری دفاعی و دفاعی بح  سحاسه دموکرایحک در

سنادگی ا   شنده در اينجنا، ملناب  بنا ملاهنده احسنبون، پارامنان اروپنا بنه گرفاه درنظر
شنده یوسنط  بنابراي ، یصمحمات گرفاه. پس ا  ایخاذ آنها مللع شد دواای یصمحمات بح 

ینهنا نهنادی کنه نمايننده بنه عننوان پارامنان، شورای اروپا و شورای امور خارجنه یوسنط 
بررسی  کند،  ابل دواای کار می شهروندان اروپايی اسه و در همان سل  با نهادهای بح 

حلی بنرای م نکل  یوان ناحجه گرفه که اییاديه اروپايی هنو  درصدد يافا  راه می. نحسه

                                                
1. directoire 



 021     ....  :ناکارآمدی سیاست داخلی

که اي  مجلس بنه  اسه؛ يلنی  مانی 6319شده یوسط مجلس ملی فرانسه در سال  ايجاد
داليل صرفًا داخلی، پح نهاد ايجاد يك جامله دفاعی اروپا، مساال ا  ک نورهای عضنو و 

ینوان  ای ا  اي  نوع را نمی سا ه. های امنحای اییاديه اروپايی را رد کرد در خدمه اسارای؛ی
ای بر وای به يک دواه اروپايیعضو اداره کرد  های  دواهحاکمحه با منل  هماهنیی بح  

 .اسهنحا  اسافاده و کنارل آن اي  
 

 گیری نتیجه

هنای  در يک دوره یاريخی کنه جهنان ا  راه: اي  فصل بر يک پارادوکس مامرکز شده اسه
ايناالت ماینده و )بحنی درحال یغححر اسنه، دو بنا يیر اصنلی دموکرایحنک  پح  غحر ابل

گحری نهنادی،  خاار یصمحمداحل ناکارآمدی روابط سحاسی داخلی و سا به( اییاديه اروپايی
با ایخاذ رويکرد ییلحل سحاسه خارجی، اي  فصنل عنصنر بح ناری ا  . شوند ضلحف می

، 262 های  در سال. اضافه کرده اسه« کس مالل  به هحچ»عدم  للحه را در اداره جهان 
پنناير و  یواننند ا  ا نندامات انللاف بننه داليننل و درجننات مخالننف، سحاسننه داخلننی نمی

اامللنی پ ناحبانی  هنای اصنلی بح  الت مایده و اییاديه اروپايی در درگحرییر ايا منسجم
بنرای  (Fabbrini, 2010)های دموکرایحک  اگر کسی فر، کند که ک ورها يا بلوک. کند

های سحاسنی و  اامللی ال م اما کنافی نحسناند، ضنلف های بح  های مثبه به چاا  پاسخ
 .ه و اییاديه اروپايی منبع نیرانی اسهگااری اياالت ماید نهادی فرايندهای سحاسه

، با اي  اسادالل که «کس مالل  به هحچ»های جهان  اي  فصل پس ا  شناسايی وي؛گی
سا ی و ايجاد ينک رژينم  نوعی درناحجه  لبی یزازل و عدم انسجام دو دواه اوباما که به

روسنحه را  هنای خاورمحاننه و روابنط بنا دائمی موجب یاسحم دواه شده بنود و بیران شبه
. یوان ناحجه آن دانسه، نظام سحاسی و نهادی اياالت ماینده را منورد ییلحنل  نرار داد می

کنردن و  مانند منااکره بنا اينران بنرای ماو نف)های دواه اوباما  یري  سحاسه حای موف 
بنا بنرای  ای ايران ذيل نظنارت بح  دادن برنامه هساه  رار اامللنی ينا منااکره بنا رهبنری کو

با و ايناالت ماینده 12دن به يک دوره یاابل دا پايان بنا مخاافنه اکثرينه ( سااه بح  کو
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ا  پاينان جننگ سنرد، نخبینان  پنس بنار برای اوانح . خواه در کنیره مواجه شد جمهوری
 .جمع یاسحم شدند سحاسی اياالت مایده براساس خلوط ايدئواوژيکی غحر ابل

فصل بنه ییلحنل اییادينه اروپنايی پس ا  یجزيه و ییلحل پرونده اياالت مایده، اي  
که برای سحاسنه خنارجی و امنحانی  دواای گحری بح  پرداخه و ن ان داد که رژيم یصمحم

رفنه در  طور که اناظنار می م ارک و سحاسه دفاعی امنحای م ارک ایخاذ شده بود، همان
بیران . نکردرو بود، عمل  هايی که اییاديه اروپايی در دوره پس ا  احسبون با آن روبه بیران

های سحاسه خارجی بود که یوسط پحمان احسنبون  احبی اواح  آ ماي  برای ايجاد سحاسه
ینها کارسا  نبودنند، بلکنه در آن بینران، ینأثحرات منفنی  دواای نه نهادهای بح . ارائه شد

گحری مرجع اجرايی در سحاسه خارجی و یلمح  اخاالفات بنح   ای مانند شکل غحرمناظره
منل  مرجع اجرايی سپس یوسط بیران بلدی کنه اییادينه . و ايجاد کردندک ورهای عض

بود که  ویو فرانس یاي  يک مرجع اجرايی آامان. رو شود، یأيحد شد اروپايی بايد با آن روبه
همنح  ااینو در پاسنخ بنه حملنه یروريسنای در . در رسحدگی به بیران اوکراي  ظهور کرد

کردن اییاديه اروپايی به اي  یریحب  رانسه بدون درگحرکه ف ، هنیامی261 پاريس در نوامبر 
دسنه گرفنه،  يا بدون یالش برای ساخااری سا گار با ساير ک ورهای عضو، رهبری را به

اامللنی منورِد بینث ا  اهمحنه داخلنی برخنوردار  که موضوعات بح  هنیامی. دنبال شد
خ حدن به سحاسه خارجی ب منظور انسجام باشند، رهبری نهادی که در ملاهده احسبون به

ابداع شده اسه، یمايل دارد که ( مانند نمايند عاای و رئحس شورای اروپا)اییاديه اروپايی 
عو، درمورد ا دامایی  های عضو اصلی  رار گحرد؛ اما در ییه هدايه رهبری ملی دواه

ای بنا  مانند یواف  هسناه)نظر وجود دارد  که در بح  ک ورهای اصلی عضو درباره آن ایفاا
 .یواند ا  فضای مانور بح اری برخوردار شود ، رهبری نهادی اییاديه اروپايی می(ايران

سرانجام، اي  فصل ملضالت ا دام جملی را که اياالت مایده و اییاديه اروپايی بايد 
اي  ملضالت ازومًا در  ااب دو . گااری خارجی خود حل کنند، م خ  کرد در سحاسه

اامللنی  االت مایده يک ابر درت سحاسی اسه که در حو ه بح اي. سحاسه مافاوت اسه
اين  ک نور دارای ينک دسنایاه نظنامی و . کند عنوان يک دواه وسافااحايی فلااحه می به
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اییاديه اروپايی يک . ماايسه نحسه امنحای اسه که هنو  هم با با يیران دواه ر حب  ابل
ای ا  ک ورها بدون  ی اسه؛ اییاديهابر درت ا اصادی وای در عح  حال يک کویواه سحاس

ای  ابزارهای مامرکز برای مرا به ا  امنحه خود چه رسد به حل اخاالفات در صینه منلاه
چارچوب يک برای امنحه نظامی، اعضای آن همچنان به حمايه اياالت مایده در . اروپا

بايند ملضنالت با یوجه به اي  یمايز، ايناالت ماینده و اییادينه اروپنايی . وابساه هساند
. شوندیبديل « کس مالل  به هحچ»با يیران منسجم در جهان به اساسی را برطرف کنند یا 

سا ی سحاسنی بنح  دو حنزب را  هايی که  لبی اياالت مایده مجبور اسه ساخاار انیحزه
شده یلديل  کننده آن را در شرايط دواه دوپاره کند، یغححر دهد و بنابراي  اثرات فل  ی ديد می

اامللنی در ننوع خنود بايند بنا  شدن به ينک بنا يیر بح  اییاديه اروپايی برای یبديل. دکن
های اياالت مایده و اییادينه  درناحجه، چاا . رو شود ملضالت ساخااری و نهادی روبه

 لبی و در عح  حال، ینظحم مجدد  های جديد برای جهان پسایک اروپايی شامل یوسله ايده
 .گااری خارجی آنهاسه فرايندهای سحاسهمریبط با خااری شرايط سحاسی، نهادی و سا
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 تهران المللی بین تحقیقات و مطالعات فرهنگی مؤسسه محصوالتبرخی از فهرست
 

 تخصصی های کتاب

 عناوین
 سال

 انتشار

: غرب آسیا در ای منطقه های نظم  رقابت
 «ترکیه و عربستان ایران، مطلوب نظم»

99 

سیاست  درهای اطالعاتی  سازمان   نقش
 فرانسه خارجی

99 

 دیو تول یرسازیتصوها در  نقش رسانه
و  رانیمتعارض در روابط ا یها انگاره

 افغانستان
99 

 99 آذربایجان –منازعه ارمنستان 

الملل  های حقوق بین الزامات و ظرفیت
 ورزشی

99 

 در چین گذاری سرمایه امنیتی پیامدهای
 رژیم زیرساخت و فناوری حوزه

 صهیونیستی
99 

 99 ییکاینظم آمر انیپا

 99 ی هژمون انیو پا خیتار انیپا کا؛یآمر 

 میرژ تی، روا«یتهران؛ نسخه واقع»
 از پشت پرده انفجار در نطنز یستیونیصه

99 

ای از  ای و فرامنطقه ادراک بازیگران منطقه
 ابر پروژه چین

99 

 99 (1029)یستیونیصه میرژ کیبرآورد استراتژ

امنیتی ژاپن؛ ـ  در راهبرد دفاعیتحول 
 (به بعد 1002)ا ها و پیامده زمینه

99 

راهبرد امنیتی اتحادیه : در همسایگی بحران 
 «غرب آسیا ـ شمال آفریقا»اروپا در منطقه 

99 

المللی شمال ـ جنوب؛ بررسی  گذر بین راه
 99 ابعاد سیاسی، اقتصادی و فنی

 99 سیاست تسلیحاتی روسیه در غرب آسیا

 99 الملل امروز بریکس و اقتصاد سیاسی بین

 99 الملل در ایران ط بینرواب

 99 گردد جنگل بازمی

ایران و کشت فراسرزمینی در آسیای 
 ها ها و پتانسیل مرکزی؛ ضرورت

99 

 99 سیاست روسیه در منطقه خلیج فارس

های مناطق ویژه اقتصادی روسیه در  ظرفیت
های اقتصادی ایران و  توسعه همکاری

 روسیه
99 

 بزرگ توهم

 الملل بین های عیتواق و لیبرال رؤیاهای
99 

  ژاپن؛ امنیتی ـ دفاعی راهبرد در چرخش

 (بعد به 1002) پیامدها و ها زمینه
99 

 99 سیاست علم فهم های پایه

 جهاد تا آمیز مسالمت دعوت از حرام؛بوکو

 مسلحانه
99 

  ؛1000 در سعودی عربستان انداز چشم
 فرود؟ یا فراز

99 

 نیتیام کنفرانس دومین مقاالت مجموعه
 منطقه در محیطی زیست مخاطرات :تهران

 آسیا غرب
99 

 امنیتی کنفرانس دومین مقاالت مجموعه
 ای منطقه امنیت و بزرگ های قدرت :تهران

 آسیا غرب در
99 

 ؛آمریکا خارجی سیاست در ایران معمای
 ترامپ راهبردهای

99 

 قرن در بزرگ های قدرت خارجی سیاست
12 

99 

 99 چین خارجی سیاست آینه در ایران

 99 روسیه خارجی سیاست هندسه در ایران

 99 افول تا ظهور از داعش کالبدشکافی

 مولود یا نواندیش جریانی گولنیسم؛ و گولن
 غرب؟ امنیتی های اندیشکده

99 

 99 ژئوپلیتیک و بزرگ های قدرت

 99 ایآس نینو کیتیژئوپل پاکستان؛ ـ نیچ محور

 99 امروز چین در اقتصاد و سیاست جامعه،

 امنیتی کنفرانس اولین مقاالت مجموعه
 آسیا غرب در ای منطقه امنیتی نظم :تهران

 (سوم جلد)
99 

 99 جهانی نظم و ها تمدن

 99 پسابرجام های چالش و ها فرصت

 99 ای منطقه بازیگران و سوریه بحران

 در سیاسی های اسالم گفتمانی تحلیل
 افغانستان

99 

 اسالمی جمهوری خارجی تسیاس و دیپلماسی
 ایران

99 

 سابق یوگسالوی یا غربی بالکان
 روشن ای آینده تا تلخ ای گذشته از

99 

 جاده؛ یک کمربند، یک جدید؛ ابریشم راه
 های محدودیت از رهایی برای چینی نظریه

 استراتژیکی
99 

 امنیتی کنفرانس اولین مقاالت مجموعه
 آسیا غرب در ای منطقه امنیتی نظم :تهران

 (دوم جلد)
99 

 99 امنیتی کنفرانس اولین مقاالت مجموعه
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 آسیا غرب در ای منطقه امنیتی نظم :تهران
 (اول جلد)

 :تهران امنیتی کنفرانس اولین مقاالت چکیده
 آسیا غرب در ای منطقه امنیتی نظم

99 

 99 هندوستان در جامعه و سیاست

 سیاست خارجی، سیاست :فدرال آلمان
 ایران درقبال سیاست و ای خاورمیانه

99 

 99 چین و ایران روابط انداز چشم

 99 روسیه و ایران روابط انداز چشم

 99 شناسی روسیه

 ساختار ماهیت،) داعش کالبدشکافی
 (پیامدها و راهبردها، تشکیالتی،

99 

 99 چین در تجدد تجربه و مدرنیته

 و اجتماعی وضعیت ارزیابی ترکیه؛ علویان
 سیاسی

99 

 و اروپا اتحادیه در همگرایی انداز چشم
 ایران اسالمی جمهوری با آن روابط

99 

 انداز چشم) خاورمیانه در ای  منطقه امنیت
 (انتقادی

90 

 90 قفقاز و مرکزی آسیای در نرم قدرت

 خارجی سیاست به تطبیقی نگاهی
 بزرگ های قدرت

90 

 و منافع :فارس خلیج و خاورمیانه در ناتو
 ایران اسالمی جمهوری ملی امنیت

90 

 رسیدن برای ها اندیشکده راهبردی راهنمای
 سیاسی تأثیرگذاری به

90 

 :ایران اسالمی جمهوری عمومی دیپلماسی
 لبنان موردی مطالعۀ

90 

 جمهوری فرهنگی دیپلماسی بر درآمدی
 ایران اسالمی

90 

 برای چهارچوبی :اطالعاتی های سازمان
 تحلیل

90 

 تئوری از :شدن جهانی رعص در دیپلماسی
 عمل تا

91 

 91 خطا بر پافشاری و خارجی گذاری سیاست

  فارس خلیج در سقوط دومینوی
 (خاورمیانه؟ در چهارم بیداری)

91 

 قوانین ویژة) (9) سایبر جنگ و امنیت
 (سایبری

91 

  تأثیرگذار بازیگران :بالکان
 (رویکردها و منافع اهداف،)

91 

 (9) آبی کتاب
 قطر نرم قدرت یارزیاب

91 

 (9) آبی کتاب
 در سازی تصمیم فرآیند و ساختار به نگاهی

 آمریکا سیاسی نظام
91 

 91 امنیت مدیریت و ای منطقه های سازمان

 (0) سایبری جنگ و امنیت
 (راهبردها و ها سیاست ویژة)

91 

 و ها ریشه واکاوی :عربی کشورهای در انقالب
 عوامل

92 

  (1) سایبری جنگ و امنیت
 حمالت و جنگجویان، ها، سالح ویژه)

 (سایبری
92 

 و تجارب :اروپا اتحادیه و ایران
  اندازها چشم

 (دوجلدی دورة)
92 

 92 سرد جنگ از پس ایران باآمریکا  رویارویی

 92 روسیه مسلمانان

 (ره)خمینی  امام امنیتی مکتب
 در امنیت نظری و فرانظری مبانی و مبادی)

 (اسالمی انقالب گفتمان
92 

  (2) سایبری جنگ و امنیت
 (مبانی و مفاهیم ویژه)

92 

 (1) اسالمی بیداری کتاب
 (موردی مطالعات ویژه)

92 

 (2) اسالمی بیداری کتاب
 (ها ریشه و دالیل)

90 

 90 ایران.ا.ج در ای هسته سیاست و هویت

 90 جهان چهارگوشه در الملل بین روابط دانش

 90 آن اجتماعی ـ سیاسی ایه گسست و اسرائیل رژیم

 فارس خلیج در ایرانی گانه سه جزایر
 حقوقی ـ تاریخی پژوهشی

90 

 :خارجی سیاست و اطالعاتی های سازمان
 سیاست در سیا سازمان نقش موردی مطالعه

 آمریکا خارجی
90 

 در هند و ایران روابط بررسی (9) آبی کتاب
 ای منطقه قدرت یک عنوان به هند ظهور سایه

90* 

 90 بینی پیش فنون

 با) ایران درباره ییآمریکا های طرح و رویکردها
 (کامل اضافات و اصالحات

90 

 90 بزرگ های قدرت خارجی سیاست

 90 مرگ بهرو امپراتوری

 هیعل یا رسانه جنگ ژهیو) (9) نرم جنگ
 (رانیا یاسالم یجمهور

90* 

 90 امنیت های نظریه

 الملل نیب روابط یرغربیغ ۀینظر
 (آن یفراسو و ایآس دربارة ییها دگاهید)

99 

 *99 عدالت ای قدرت :یالملل نیب نظم (0) یآب کتاب

 99 قوا موازنه یها هینظر در تحول



 011     ....  :ناکارآمدی سیاست داخلی

 99 رانیا یاسالم یجمهور یپلماسید

 99-99 (1ـ2) بشر حقوق کتاب

 99  یجهان یها نظام لیتحل بر یا مقدمه

 یجمهور قدرت یها مؤلفه یقیتطب سهیمقا
 غربی جنوب آسیای یکشورها با رانیا یاسالم

 (انداز چشم سند)

99 

 99 انتخاباتی های نظام تطبیقی بررسی

 99 آمریکا در اسرائیل نفوذ

 *99 روسیه و ایران مرز (1) آبی کتاب

 99 روسی اوراسیاگرایی

 و حکومت سیاست،) التین یآمریکا
 (توسعه

99* 

 99 آینده و حال :ترکیه

 اسالمی جمهوری خارجی سیاست و دهاکر
  ایران

99 
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