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چكيده
دولتها پيوسته درتقالي افزايش قدرتاند .افزايش قدرت يک دولت در سطوح محلي ،منطقهاي
يا بينالمللي ،گاهي با واکنشهاي بشدت مقابلهجويانه و گاهي نيز با واکنشهاي کمتر مقابله
جويانه ديگر دولتها مواجه است .دولتهاي در حال رشد با محدوديتهاي يکساني از سوي
قدرتهاي مسلط بيروني مواجه نميشوند .چرا و چه هنگامي رشد دولتها ،مخاطرهآميز است؟
چه پيوندي بين افزايش قدرت ملي دولتها و کشمکشهاي بينالمللي وجود دارد؟ چه هنگام
يک دولت در حال رشد با محدوديتهاي بيروني بيشتري مواجه ميشود؟ اين پژوهش به شيوه
تبييني به بررسي اين فرضيه پرداخته است که ،اگرافزايش قدرت يک دولت تهديد آميز دريافته
شود سبب تحريک ديگر دولتها به م قابله جويي خواهد شد و ديگر دولتها بر محدوديتهاي
دولت در حال رشد ميافزايند .در اين مقاله حساسيتزايي رشد از منظر نظريههاي رئاليستي،
ليبراليستي ،تکوين گرايي و مکتب انگليسي مورد بررسي قرار گرفته و سرانجام رهيافت تلفيقي
رشد صلح آميزکه ادبياتي به نسبت نو در ديسيپلين روابط بينالملل دارد مطرح شده است .يافته -
ها نشان ميدهد که بر خالف باور رايج مسئله محدوديتهاي محيط بيروني عليه دولتهاي
درحال رشد داليلي سيستميک دارد و سرشت سيستم بينالمللي محدوديتهايي ساختاري براي
رشد دولتها ايجاد ميکند و هر چه رشد قدرتهاي نوظهور ،تهديد آميزتر دريافته شود،
حساسيت بيشتري توليد ميکند و سبب تحريک ديگر دولتها به مقابله جويي بيشتر ميشود.
واژههايكليدي :انتقال قدرت ،تهديد ،هنجارها ،نظم بينالمللي ،رشد صلح آميز.
 - 1استاد روابط بينالملل دانشگاه گيالن
 - 2دانشجوي دکتري روابط بينالملل دانشگاه گيالن
* نويسنده مسؤول ،ايميلRezasimbar@hotmail.com:
تاریخ دریافت2931/21/8 :

فصلنامه سياست جهاني ،دوره سوم ،شماره  ،1بهار  ،1131صص 7 -13

تاریخ پذیرش2939/1/18 :

7

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی
سیاست جهانی،
دورة سوم ،شمارة اول،
بهار3131

مقدمه
تاريخ سياست بين الملل داستان ظهور و افول دولتها و مناطق مختلف است .تاريخ
شاهد ظهور و افول دولت شهرهاي يونان ،دولتهاي اروپايي و قدرتهاي جهاني
در عصر مدرن بوده است .بعنوان يک بررسي تاريخي هرودوت افزايش قدرت دولت
شهرهاي ضعيف وافول دولت شهرهاي قدرتمند يونان باستان را توصيف کردهاست.
در بررسي ريشه جنگهاي پلوپونزي ،توسيديد بين افزايش قدرت دولت شهرهاي
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يونان باستان و وقوع جنگ پيوند برقرار کردهاست و توضيح ميدهد که چگونه غالبا
افزايش قدرت يک دولت شهر سبب ترس ديگري و آغاز جنگ ميشدهاست .در

سیاست جهانی
مخاطرات رشد
در سياست بين الملل

عصر مدرن در قاره اروپا در فاصله  1461تا  1111اسپانيا ،هلند و سوئد وضعيت
قدرت بزرگ را ازدست دادند و در طول قرن نوزدهم فرانسه ،بريتانيا ،روسيه ،اتريش
و سپسآلمان وضعيت انحصاري قدرت بزرگ را حفظکردند و از اواخر اين قرن،
اياالت متحده و ژاپن در خارج از قاره اروپا به جمع قدرتهاي بزرگ پيوستند .هر
دو دولت براي دهههاي متوالي در انزوا رشد کرده بودند و از اوايل قرن بيستم بود که
بر معادالت قدرتهاي غربي تاثيرگذارشدند.
از اوايل دهه  1311هيچ دولت جديدي به وضعيت قدرت بزرگ جهاني دست
نيافته است ،فراتر از آن تا پايان قرن يکي از دو ابرقدرت فروپاشيد .از اواسط نيمه
دوم قرن بيستم ژاپن وآلمان اين بار به شيوهاي متفاوت از گذشته به جمع دولتهاي
قدرتمند پيوستند .در دهههاي نزديکتر ،از اواخر قرن بيستم شاهد رشد شماري از
دولتها از جمله چين ،هند و برزيل بودهايم .چين فقير سه دهه پيش ،هم اکنون
مستعدترين دولت براي پيوستن به جايگاه قدرتهاي جهاني است و قدرت نوظهور
برزيل که تا چند دهه گذشته يکي از بحرانيترين اقتصادهاي جهان محسوب ميشد
هم اکنون در زمره موفقترين اقتصادهاي نوظهور درآمده

است.

وضعيت نسبي شماري ديگر از دولتهاي کوچک نيز بهبود يافته است .در
طول نيمه دوم سده بيستم سنگاپور از يک جزيره با اقتصاد کشاورزي سنتي و

ماهيگيري به جمع دولتهاي ثروتمند پيوسته است وکره جنوبي از يک کشور عقب
مانده به يکي از موفقترين دولتهاي توسعه يافته تبديل شده است .برخي از دولت -
ها ن يز در طول قرن گذشته منزلت نسبيشان را از دست دادهاند .مسکو از وضعيت
يک ابرقدرت جهاني به جايگاه يک چالشگر منطقهاي تنزليافته است .برخي از
دولتها نيز با تضييقات شديدتر و محدوديتهاي بيشتر محيط بيروني براي رشد
مواجه شده اند .عراق سرانجام پس از بيش از يک دهه تحريمهاي تحليل برنده در
پييک جنگ نابرابر جايگاه منطقهايش را در خليج فارس از دست داده و به حوزهاي
براي نفوذ همسايگان تبديل شده است .در خاور دور ،کرهشمالي مورد شديدترين
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محدوديتهاي بيروني واقع شده است و با اندک پيوندهايي با جهان بيروني به

سختي و درانزوا به افزايش قابليتهاي نظامي مشغول شده است.
غرب وايرانشورايبعنوانامنيتيک سیاست جها ین
نمونه ديگر در طول دهه گذشته با موانع بيشتري از سوي
سازمان ملل متحد مواجه شده است و اياالت متحده بعنوان قدرتمندترين دولت گيتي

انزواي ايران و تحليل بردن قابليتهايش را در دستور کار قرار داده است.
تاريخ شاهد ظهور و سقوط قدرتهاي بزرگ و رشد يا تنزل قدرتهاي
کوچکتر بوده است .اما دولتها در محيط بينالمللي با امکانات و محدوديتهاي
يکساني مواجه نميشوند .برخي با محدوديتهاي بيروني کمتر و برخي با
محدوديتهاي بيروني بيشتر مواجهاند .چرا برخي از دولتها با محدوديتهاي
بيروني بيشتري براي رشد مواجه ميشوند؟
در پاسخ به پر سش پژوهش اين فرضيه مطرح شده است که ،اگرافزايش قدرت
يک دولت تهديد آميز دريافته شود سبب تحريک ديگر دولتها به مقابلهجويي
خواهد شد و ديگر دولتها بر محدوديتهاي دولت در حال رشد ميافزايند .اين
پژوهش بيش از بررسي مصاديق تاريخي ،برکنکاش در نظريههاي روابط بينالملل
جهت تبيين مسئله محدوديتهاي بيروني قدرتهاي در حال رشد در سياست بين -
المللي متمرکز است .افزايش قدرت دولتها از منظر نظريههاي رئاليستي ،ليبراليستي،

فصلنامه علمی پژوهشی
سیاست جهانی،
دورة سوم ،شمارة اول،
بهار3131

تکوينگرايي ،مکتب انگليسي مورد بررسي قرارخواهد گرفت و در نهايت به رهيافت
جديد تلفيقي رشد صلح آميز در سياست بينالملل خواهيم پرداخت.
 .2ادبيات پژوهش
در طول تاريخ ،انتقال قدرت در سيستم بينالمللي غالبا با مخاطره جنگ همراه بوده
است .اي اچ کار در کتاب بحران بيست ساله ،به پيوند بين جابجايي قدرت و مسئله
جنگ اشاره کرده است و بر اين باور است که غالبا قدرتهاي بزرگ از دل جنگ -
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هاي بزرگ برميخيزند و انتقال قدرت پيوسته با رخداد جنگهاي بزرگ توام بوده
است .کار مسئله انتقال صلح آميز قدرت از هژمون مسلط به هژمون نوظهور را
معمايي اساسي در قلب سياست بينالملل خواندهاست ،اما به تبيين و تشريح آن
نپرداخته است ) .(Carr, 1964ارگانسکي در کتاب سياست جهان ،به مسئله چگونگي
انتقال قدرت در نظام بينالمللي پرداخته و بر اين باور است که در عرصه جهاني
جابجايي قدرت مسلط با يک قدرت نوظهور همواره با جنگ همراه بوده است
) .(Organski,1953از يک چشم انداز تاريخي ،توين بي در جنگ و تمدن ،بر اين
باور است که تاريخ سياست بينالملل شاهد چرخههايي از صلح و سپس کشمکش
بر سر تسلط بر نظامبينالمللي است.
بدينگونه که تسلط يک دولت بر نظام بينالمللي سبب شکل گيري دورهاي از
صلح ميشود .سپس در پي رشد قدرتهاي نوظهور دورهاي از کشمکش مابين
قدرت نوظهور و قدرت مسلط آغاز ميشود .کشمکشي که به يک جنگ بزرگ مي -
انجامد و تا هنگامي که نظم جديد مستقر ميشود کشمکش و جنگ ادامه مييابد و
پس از آن دگر باره دورهاي از صلح جهاني آغاز ميشود.
کوينيسي رايت نيز در کتاب مطالعه جنگ ،چنين باوري

دارد ).(Wright, 1965

براين اساس انتقال قدرت در نظام بينالملل از طريق مکانيزم جنگ و به شيوهاي غير
صلح آميز تحقق ميپذيرد .چارلز دوران رشد قدرتهاي نوظهور و افول قدرتهاي
مسلط را سبب جنگهاي بزرگ در نظام بينالملل ميداند.

دوران در  1331به بررسي چشم انداز آينده سيستم بينالمللي پرداخت و تاکيد کرد
که تغيير در سياست بينالملل غالبا با جنگهاي بزرگ همراه بوده است .دوران بر
اين باور است که در آينده تغيير ميتواند صلحآميز باشد.اما وي به بررسي چگونگي
امکانپذيري تغيير مسالمتآميز در جابجايي قدرت در نظام بينالملل نميپردازد .از
منظر وي تغيير از سيستم دوقطبي به سيستم تک قطبي يک تغيير اتفاقي بوده است که
با يک جنگ بزرگ توام نشده است.
گيلپين در اثرش جنگ و تغيير در سياست جهان ،بر اين باور است که تغيير
در سيستم بينالمللي از طريق جنگهاي هژمونيک انجام ميشود .از منظر وي
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هنگامي که هژمون مسلط پيشاهنگي در رشد اقتصادي وفناوري را از دست بدهد در

بلند مدت توازن قدرت به نفع هژمون نوظهور تغيير مييابد و در نتيجه هزينه
هاي سیاست جها ین
حفاظت از نظم براي هژمون مسلط افزايش مييابد و انتقال قدرت از هژمون مسلط

به هژمون نوظهور با توسل به يک جنگ بزرگ هژمونيک تکميل ميشود ،سپس
هژمون نوظهور در نظام بينالمللي مسلط شده و قواعد نظم جديد را سامان ميبخشد
).(Gilpin, 1981

بر اين اساس اختالف در نرخ رشد عاملي مهم در جابجايي قدرت در نظام
بينالملل است .هژمون نوظهور هنگامي که محاسبه کند که منفعت تغيير با توسل به
جنگ بيش از هزينههاي آن است براي واژگون کردن هژمون مسلط و جايگزين
شدن ،به سوي جنگ هژمونيک ميرود .گاهي نيز هژمونهاي مسلط به جنگهاي
پيشگيرانه بر عليه هژمونهاي نوظهور مبادرت ميکنند .بنابراين به باورگيلپين،
نابرابري در توسعه اقتصادي ،تکنولوژيکي به چرخهاي از انتقال قدرت ميانجامد که
با جنگ کامل

ميشود.

پالکندي نيز که براي بيش از سه دهه دل مشغول بررسي ظهور و سقوط
قدرتهاي بزرگ بودهاست .درکتاب ظهور وسقوط قدرتهاي بزرگ ،اقتصاد سياسي
را براي مطالعه رشد قدرتهاي بزرگ برگزيده است و از منظر وي تغييرات
تکنولوژيکي ،دمگرافيکي و رشد اقتصادي سبساز دگرگونيهاي بزرگ در سياست -
بينالملل هستند .وي سقوط قدرتهاي بزرگ را ناشي از افزايش تدريجي هزينههاي
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اقتصادي و نظامي آنها در فراسوي درياها ميداند ) .(Kennedy, 1987حفاظت از نظم
جهاني هزينه دارد و هزينه هاي اقتصادي ونظامي حفاظت از نظم به تدريج بر مزاياي
آن پيشي گرفته و قدرت مسلطي که حافظ نظم جهاني است افول ميکند .از اين
منظر هزينههاي خارج از ظرفيت همواره سبب سقوط قدرتهاي بزرگ در طول
تاريخ شدهاست .مدلسکي در کتاب چرخههاي بلند در سياست جهاني ،نظريه چرخه
طوالني را ارايه داده است که بر اساس آن الگوهاي کشمکش و رهبري جهان را از
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 1636توضيح داده است و پنج چرخه بلند حدودا يکصد ساله را شناساييکرده است.
در ديدگاه وي هر چرخه طوالني با يک جنگ جهاني آغاز ميشود که در نتيجه آن
يک دولت مجرد بعنوان قدرت جهاني جديد ظاهر ميشود و با معاهدات وتوافقات
پس از جنگ قواعد وترتيبات نظم جديد جهاني را مشخص کرده و مشروعيت مي -
بخشد سپس در طول زمان مشروعيت دولت رهبريکننده از دست ميرود و به
همراه عدم تمرکز قدرت به يک جنگ جهاني ديگر و ظهور يک قدرت مجرد مسلط
جديد ميانجامد(.(Modeleski,1987
ارگانسکي در سياست جهان در  1311ان تقال قدرت را به جنگ در بين قدرت-
هاي بزرگ پيوند داده است .وي بر اين باور است که در دورههاي انتقال قدرت،
احتمال وقوع جنگهاي بزرگ افزايش مي يابد .نظريه انتقال قدرت ارگانسکي
اساسي براي ساير نظريههاي انتقال قدرت بوده است.
نظريه انتقال قدرت دوران ،ثبات هژمونيک کوهن ،نظريه پيشوايي هژمونيک
گيلپين ،چرخه طوالني رهبري مدلسکي ،همگي پس از نظريه انتقال قدرت
ارگانسکي مطرح شدهاند .نظريه انتقال قدرت بطور کلي اختالف در نرخ رشد
اقتصادي کشورها را در بلند مدت اساسي ترين نيروي تغيير در سيستم بين المللي
ميداند .همان گونه که قدرت يک ملت جديد و نوظهور افزايش مييابد سهم هژمون
مسلط از قدرت جهاني کاهش مييابد و به همان ميزان هژمون مسلط به چالشگرفته
مي شود و چنين چالشي نهايتا به جنگي بزرگ ميان قدرت نوظهور و قدرت مسلط و
متحدينشان ميانجامد .بنابراين کشمکش هژمونيک در پي تقالي براي بازتوزيع

قدرت در نظام بين الملل و تقالي هژمون مسلط براي حفظ وضعيت خويش ظاهر
ميشود .که اين بازتوزيع قدرت در عرصه جهاني پيآمد و محصول نرخهاي مختلف
رشد اقتصادي در ميان ملتهاست .نظريههاي انتقال قدرت باور دارندکه سيستم بين -
المللي سلسله مراتبي است و در هر برهه تاريخي يک دولت مجرد بر سلسله مراتب
بينالمللي مسلط شده و رهبري نظم بين المللي را بر عهده ميگيرد و ديگر دولتها
از نظم موجود راضي هستند اما در طول زمان بر قدرت يک ملت ديگر با نرخ باالتر
رشد اقتصادي افزوده مي شود و زوال نسبي هژمون مسلط آغاز مي شود .افزايش
قدرت دولت نوظهور و زوال نسبي هژمون مسلط در نهايت به يک جنگ بزرگ مي -
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انجامد و طي يک جنگ بزرگ قدرت نوظهورجايگزين قدرت مسلط پيشين ميشود.

مفروضه اساسي اين نظريهها اين است که هنگامي که شکاف
قدرت،وبيندر پيقدرتآن سیاست جها ین
نوظهور و هژمون مسلط کاهشيابد احتمال وقوع جنگ افزايش مييابد
توازن وبرابري قدرت ميان هژمون نوظهور و هژمون مسلط به وقوع جنگ و
دگرگوني نظم بينالمللي ميانجامد.
اين نظريه نابرابري قدرت و نارضايتي از وضع موجود را نشانههاي وقوع جنگهاي
بزرگ تلقي مينمايند .فراتر از نظريههاي کالسيک انتقال قدرت ،در دهه گذشته
باتوجه به رشد قدرتهاي نوظهور از قبيل هند ،برزيل ،آفريقاي جنوبي و بويژه چين
در حوزه روابط بين الملل آثار ارزشمندي در اين زمينه نگاشته شده است.
چارلزکوبچان درکتاب جابجايي قدرت :دگرگوني صلح آميز نظم بين المللي به
بررسي امکان انتقال قدرت به شيوه صلح آ ميز در سيستم بين المللي پرداخته -
است) .(Kupchan, 2000کوبچان در اين کتاب به ارايه يک چارچوب مفهومي براي
تبيين رشد صلح آميز

ميپردازد.

بري بوزان در پژوهشي با عنوان چين در جامعه بينالمللي ،با طرح اين پرسش
که آيا رشد صلح آميز امکانپذير است؟ از منظر مکتب انگليسي به بررسي رشد چين
پرداخته و با توجه به نگرش چين به نهادهاي جامعه بينالمللي اين گونه ارزيابي
ميکند که رشد چين در سي سال پيش رو با چالشهاي بيشتري نسبت به سه دهه

فصلنامه علمی پژوهشی
سیاست جهانی،
دورة سوم ،شمارة اول،
بهار3131

گذشته مواجه خواهد شد) .(Buzan, 2010ديدگاه بوزان سپس مورد نقد و بررسي
کوين ياکينگ قرار گرفته ،بوزان در برابر ياکينگ بر چالش برانگيز بودن رشد چين
تاکيد ميکند .ميشل کاکس و بوزان در يک پژوهش مشترک به مقايسه تطبيقي رشد
چين و اياالت متحده به وضعيت قدرتهاي بزرگ جهاني پرداختهاند و رشد امريکا
و چگونگي جايگزين شدن امريکا و بريتانيا را به عنوان قدرتهاي بزرگ مورد
بررسي قرار دادهاند و سپس به بررسي ويژگيهاي ساختاري نظم کنوني و چگونگي
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انتقال قدر ت از اياالت متحده به چين در سده بيست ويکم پرداخته و زواياي رشد
چين را مورد بررسي قرار

دادهاند).(Cox and Buzan,2013

جان مرشايمر در کتاب تراژدي سياست قدرتهاي بزرگ ،از منظر يک
رئاليست تهاجمي به ظهور هژمونهاي منطقهاي ميپردازد و اين ديدگاه را ارايه کرده
است که قدرتهاي بزرگ در درجه اول محيط پيرامونيشان را مطابق نيازهاي امنيتي
خويش شکل ميدهند و هژمونها ،ديگر قدرتها را ناگزير از ترک منطقه مجاورشان
ميکنند .سپس استراتژيهايي را براي ممانعت از ظهور يک هژمون رقيب در ديگر
مناطق بکار ميگيرند .مرشايمر در اين اثر و ديگر پژوهشهايي که در زمينه ظهور
چين نگاشته است باور دارد که ظهور چين به طرز غير قابل اجتنابي غير صلح آميز
خواهد بود و به کشمکش و رقابت امنيتي با اياالت متحده با احتمال باالي جنگ
خواهد .انجاميد رندل شولراز ديگر نظريه پردازان رئاليستي به بررسي چالشهاي
قدرتهاي در حال رشد براي نظم بينالمللي پرداخته و استراتژيهاي متفاوتي را که
قدرتهاي بزرگ در مواجه با دولتهاي در حال رشد در دسترس دارند مورد
بررسي قرار داده

است).(Alastair and Ross, 2004

سپس ديگر همکاران به بررسي امکان رشد صلح آميز چين در پيوند با
همسايگان پرداختهاند .عالوه بر آثار مذکور آثار ديگري در اين زمينه به نگارش
درآمده است از جمله جان آيکنبري و همکاران در پژوهشي که با حمايت موسسه
رند انجام شده به بررسي چالشهاي قدرتهاي نوظهور و ظرفيت نظم نهادينه غربي
براي پذيرش اين قدرتها پرداختهاند ويا کسينجر و روزکرانس يا زنگ بيجين به

بررسي امکان ظهور مسالمت آميز چين در سياستبين الملل پرداخته اند .اما اين آثار
مسئله افزايش يا رشد قدرت دولتها را به مثابه مسئلهايي مفهومي در ديسپلين
روابط بين الملل و از چشم اندازهاي گوناگون نظري مورد بررسي قرار ندادهاند .در
اين پژوهش به تبيين مسئله رشد از چشم اندازهاي مختلف نظري روابط بينالملل
ميپردازيم تا زواياي مخاطرات ظهور قدرتهاي جديد را در سطوح بينالمللي،
منطقهاي و محلي مورد کنکاش قرار داده و سپس امکانپذيري رشد صلح آميز را
مورد بررسي قرار

دهيم.

 .1پاسخ واقعگرایانه به افزایش قدرت دولتها
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رئا ليسم در روابط بين الملل ،در يک تقسيم بندي به رئاليسم کالسيک و نئورئاليسم

تقسيم شده است .نئورئاليسم نيز بر اساس نئورئاليسم تدافعي و نئورئاليسم
تهاجمي سیاست جهانی
دستهبندي و متمايزگريدهاست .بر طبق رئاليسم کالسيک منافع يک دولت در درجه

اول بر اساس قدرت تعريف ميشود رئاليسم کالسيک ريشه افزايش قدرت دولتها
را در سرشت بشر ميداند) . (Morgenthau,1967:143مورگنتا و راينهلد نيبور قدرت
طلبي را زاده ميل غريزي بشر به مسلط شدن بر ديگران ميداند(ليتل و اسميت:1113،
 .)112مارتين وايت در اين خصوص بر اين باور است که در رئاليسم کالسيک اين
سرشت قدرت است که ميل به گسترش دارد وتا جاييکه با يک مانع همسنگ
بيروني مواجه نش ود به رشد و توسعه طلبي ادامه ميدهد .به باور مورگنتا پيگيري
کسب قدرت براي دولتها ،في نفسه هدف است و آنها به شيوهاي سيري ناپذير در
پي افزاي ش قدرت هستند بر طبق اين ديدگاه دولتها تمناي سيريناپذيري براي
افزايش قدرت دارند و قدرت مترادف با سلطهطلبي است و هنگامي که قدرت يک
دولت به ميزاني افزايش يابد که بتواند بر ديگر دولتها سلطه يابد .ديگر دولتها بر
عليه قدرت در حال رشد ،دست به اتحادهاي مقابلهجويانه ميزنند و يا اينکه منابع
درونيشان را ارتقاء ميبخشند .لذا ديگر دولتها در برابر دولتي که قدرتش در حال
افزايش است به توازن قوا مبادرت ميکنند .توازن قوا به معناي حالتي از امور ،به
صورتي است که هيچ قدرت واحدي در وضعيتي نيست که داراي تفوق باشد
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تابتواند براي ديگران قانون وضع کند .توازن به دو شيوه افزايش قابليتهاي دروني و
يا پيوستن به اتحادهاي بيروني امکانپذير است ) .(Bull, 1968:32بنابراين در رئاليسم
کالسيک ،بويژه از منظر مورگنتا افزايش قدرت دولتها ريشه در سرشت اليتغيير
بشر دارد و افزايش قدرت با سلطه همراه است و ديگر دولت در برابر دولتي که
قدرتش در حال افزايش دست به توازن قوا ميزنند .مقابله جويي ديگر دولت ها با
دولتي که قدرتش بيش از سايرين افزايش يافته است يک قاعده بنيادين در سياست
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ميان

ملتهاست ).(Morgenthau, 1967:115-127

نئورئاليسم انگيزش بقا در آنارشي را محرک دولتها براي افزايش قدرت ميداند.
چرا که سيستم بينالمللي يک سيستم آنارشيک است بدين معنا که فاقد يک حکومت
جهاني و يا يک اقتدار مرکزي مشروع است که از بقاي دولتها در مواجه با
مخاطرات احتمالي نشات گرفته از ديگر دولتها ،حفاظت کند .بنابراين دولتها تنها
با ا تکاء به ميزان قدرتي که دارند ميتوانند از امنيت ملي خود در عرصه سياست بين-
المللي دفاع کنند .تحت ساختارآنارشيک سيستم بينالمللي ،از آنجا که تنها قدرت،
ضامن بقاي دولت هاست ،آنها ناگزير از افزايش قدرتاند .اما چه ميزان از قدرت
کافي است؟ رئاليسم تدافعي قدرت را نسبي ميداند و ميزان ضروري آن را در
مقايسه با ميزان قدرت ديگر دولتها تعريف ميکند و رئاليسم تهاجمي قدرت را
مطلق ميداند و بر اين است که قدرتهاي بزرگ نيل به هژموني جهاني دارند
) .(Mearsheimer,2003: 6تا از اين طريق بتوانند نسبت به امنيت و بقاي خويش
خاطر جمع شوند .اما در جهان واقعي دولتها نميتوانند به هژموني جهاني دست
يابند لذا در منطقه پيرامونيشان تبديل به يک هژمون شده و سعي ميکنند مانع از
رشد هژمونهاي رقيب در ديگر مناطق شوند.
از چشم انداز رئاليسم تهاجمي ،قدرتهاي بزرگ سعي ميکنند که ميزان ثروت
تحت کنترل خود را در جهان به حداکثر برسانند .چرا که ثروت اقتصادي پايهاي
براي قدرت نظامي است .بر اين اساس دولتهاي ثروتمندتر امکاناتي بيشتر براي
توليد تسليحات و افزايش توان نظاميشان دارند .قدرتهاي بزرگ به رونق و پويايي

اقتصادشان توجه دارند ،تا از اين طريق ميزان قدرتشان را بيش از هر رقيبي افزايش
دهند) .(Sampson,2002:438وضعيت ايدهال براي هر دولتي آن است که در حالي که
خودش رشد اقتصادي بسيار سريعي دارد ،رقبايش به کندي و به سختي رشد کنند
دولتهايي که رشد افزايش ثروت مليشان سريعتر است با واکنش ديگر دولتها
مواجه مي شوند اما واکنش دولتها نسبت به دولتي که ثروت اندوزي اقتصادي مي -
کند سهلگيرانه تر از دولتي است که توليد و افزايش تسليحات نظامي را در دستور
کار قرار داده است .گرچه ثروت اقتصادي نيز در نهايت پايهاي براي قدرت نظامي و
توان جنگاوري است.
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بنابراين از چشم انداز رئاليسم تهاجمي مرشايمر دولتها نسبت به افزايش قدرت

يکديگر با حساسيت مينگرند .حيات دولتها تحت آنارشي است و دولتها
نسبت سیاست جها ین
به نيات واقعي يکديگر نامطمئن هستند .بعالوه آنها تواناييهايي بيش وکم کشنده

براي صدمهزدن به يکديگر دارند .لذا يک دولت تنها هنگامي نسبت به بقاي خويش
اطمينان مييابد که بر کل سيستم بينالمللي سلطه يابد .بر اين اساس دولتها نسبت
به رشد يکديگر با حساسيت مينگرند و آنها تواناييهايشان را براي مقابله با رشد
رقبايشان بکار ميگيرند ) .(Mearsheimer,2001:16براساس نئورئاليسم افزايش قدرت
يک دولت موجب ترس ديگر دولتها شده و ديگر دول ها به مقابله جويي با قدرت
در حال رشد مبادرت ميکنند .بنابراين بر اساس نئورئاليسم دولتها براي صيانت
نفس است که براي ديگر دولتهاي در حال رشد محدوديتهاي بيروني ايجاد مي -
کنند .جان هرز در اين باره بر اين است که ،خطاست اگر از پديده جهان شمول
رقابت بر سر قدرت نتيجه بگيريم که چيزي به نام غريزه مادرزادي و ذاتي ميل براي
قدرت و سلطه وجود دارد .بلکه تنها غريزه صيانت نفس وجود دارد که در دور باطل
معماي امنيتي به رقابت براي قدرت هرچه بيشتر ميانجامد(ليتل و اسميت:1113،
 .)112والتز باوردارد که افزايش قدرت يک دولت فشارها و تهديداتي بيروني براي
ديگر دولتها ايجاد ميکند و عدم قطعيت و معماي امنيتي بر شدت ترس دولتها
ميافزايد) .(Waltz, 1979:87والتز بر اين است که رفتار دولتها موجد پيامدهايي
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ناخواسته است و تالش دولتها برا ي صيانت از خود ،توام با پيامدهايي براي ديگر
دولتهاست ،و محدوديتهاي ساختاري را نميتوان با آرزوها به کنار گذاشت
(والتز .)114-111 :1132،والت در فرمول بندي مجدد نظريه والتز ،عالوه بر قدرت
سه مولفه ديگر مجاورت ،قابليت تهاجمي و نيات و مقاصد تجاوزگرانه دولتها را
موجب تهديد آميزتر جلوه شدن آنها ميداند و تهديد آميزترين دولت ديگر دولتها
را به ايجاد اتحادهاي مقابله جويانه بر عليه خويش تحريک ميکند .بنابراين تحريک
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آميزترين رشد ،رشد دولتهايي است که تهديد آميزتر از سايرين دريافته شوند و لذا
با سختترينهاي بيروني از سوي ديگر دولتها مواجه

ميشوند ).(Walt,1987:126

روبرتگيلپين باور دارد که ريشه رشد دروني دولتها در احساس ترس از
عرصه بيروني نهفته است .در پي تغيير توزيع نرخ رشد اقتصادي در بلند مدت،
اقتصادهاي مترقي با نرخ رشد باال و نسبتا پايدار بر قدرت ملي کشورهايشان مي-
افزايند و در پي آن توزيع قدرت در بلند مدت در سيستم بينالمللي تغيير ميکند .به
باورگيلپين ،قدرتمندترين دولت در سيستم بينالمللي ضرورتا دولتي است که پويا
ترين اقتصاد را داشته باشد .اما در طول زمان نرخ رشد اقتصادي کشورها تغيير مي -
يابد .نرخ رشد اقتصادي در برخي از ديگر دولتها به مرور از نرخ رشد اقتصادي
قدرتمندترين دولت پيشي ميگيرد و رفته رفته بر ميزان ثروت و درنتيجه قدرت،
کشور در حال رشد ،افزوده شده و کشور در حال رشد به هژموني نوظهور تبديل
مي شود .رشد هژمون نوظهور و تنزل نسبي هژمون مسلط پيشين ،مخاطره بروز يک
کشمکش بزرگ را بر سر هژموني در سيستم بينالمللي افزايش ميدهد .قدرتهاي
نوظهور هنگامي که احساس کنند که مزيتهاي دگرگوني نظم موجود برايشان بيش
از هزينههاي آن است تقال ميکنند که نظم بين المللي را واژگون کنند .تقالي براي
واژگوني نظم بينالمللي به معناي به چالش کشيدن هژمون مسلط است .که در طول
تاريخ ،غالبا رقابتهاي بزرگ امنيتي را شدت بخشيده و توام با خشونت بوده
است).(Gilpin,1981:35

گيلپين باور دارد که رشد قدرتهاي نوظهور در مقياس جهاني ،غالبا به جنگ-
هاي هژمونيک انجاميده است گاهي نيز هژمونهاي مسلط ،پيش از آنکه هژمون
نوظهور به اندازه کافي نيرومند شود بر عليه اش به جنگهاي پيشگيرانه مبادرت
کردهاند .رندل شولر از ديگر چهرههاي شناخته شده نئورئاليسم ،دولتها را به دو
دسته دولتهاي تجديدنظرطلب و دولتهاي حافظ وضع موجود تقسيم ميکند و
دولتهاي تجديد نظر طلب را به دو دسته دولتهاي تجديد نظر طلب با اهداف
محدود و دولتهاي تجديد نظر طلب با اهداف نامحدود تقسيم کرده است
) .(Schweller,2006:76دولتهاي تجديد نظر طلب با اهداف محدود دولتهايي
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هستند که افزايش قدرتشان به هزينه قواعد و هنجارهاي نظم موجود نيست بلکه آنها

در درون نظم موجود در حال رشد هستند و دولتهاي تجديد نظر طلب با
پذيرند واهدافدر سیاست جها ین
نامحدود دولتهايي هستند که قواعد وهنجارهاي نظم موجود را نمي
صدد واژگوني نظم هستند .رشد اينگونه دولتها با حساسيتهاي شديدي همراه
است ).(Schweller, 1993:13

دولتهاي حافظ وضع موجود استراتژيهايي براي تحليل قابليتهاي اين گونه
دولتها در پيش ميگيرند .استراتژي مهار اياالتمتحده بر عليه شوروي در عصر
جنگ سرد و سياست تحريم ايران از سوي غرب در دهه گذشته بر اين اساس تالش
دولتهاي حافظ وضع موجود براي ممانعت از رشد بيشتر دولت هاي انقالبي با
اهداف تجديد نظر طلبانه نامحدود است ) .(Schweller, 1992:34بطور خالصه از
منظررئاليسم افزايش قدرت دولتها حساسيت زاست ،خواه رشد ريشه در غريزه
ميل براي قدرت داشته باشد يا اينکه تقاليي براي صيانت از نفس در يک جهان
آنارشيک باشد .از اين منظر رشد حساسيت زاست و در محيط بيروني توليد نا امني
و رقابتهاي امنيتي ميکند ،بنابراين محدوديتهاي بيروني بر عليه دولتهاي در
حال رشد ،در سياست بينالمللي هميشگي است.

فصلنامه علمی پژوهشی
سیاست جهانی،
دورة سوم ،شمارة اول،
بهار3131

 .9قدرتهاي نوظهور وماهيت متحول نظام بينالمللي
ليبراليسم بيش از آنکه بر کشمکشهاي بين المللي متمرکز باشد به همکارهاي بين -
المللي توجه ميکند .ليبراليسم در درجه اول به ترجيحات دروني دولتها توجه دارد.
به جز نهادگرايي نئوليبرال که بطور غالب بر مفروضههاي نئورئاليسم مبتني است
ديگر نحلههاي ليبراليستي به تحول ماهيت روابط بينالملل و بازيگران توجه ميکنند.
ليبراليسم بر خالف رئاليسم به ترقي و پيشرفت در عرصه بينالمللي باور
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دارد) .(Latham,1993:158ليبراليسم بر اين است که محيط بينالمللي يک محيط
متحول است و روابط بينالمللي درام هميشگي سياست قدرت نيست .جان ايکنبري
يک نظريهپرداز برجسته ليبرال ،به مسئله نظم و رشد قدرتهاي نوظهور توجه کرده
است .وي باور دارد که در طول قرنهاي گذشته همواره قدرتهاي بزرگ قواعد و
هنجارهاي نظم بينالمللي را شکل داده اند و ديگر دولتها در درون نظم بينالمللي
و بر اساس قواعد و هنجارهاي نظم رشد يافتهاند ) .(Ikenberry, 2002:237ازچشم
انداز ايکنبري قدرتهاي بزرگ در دورههاي مختلف به مثابه پشتوانه قواعد ،هنجارها
و نهادهاي نظم بينالمللي عمل کرده اند و دگرگوني در قدرت دولتها به رقابت -
هاي بزرگ امنيتي منجر ميشده و در پي جنگهاي بزرگ ،قدرت پيروز ،نهادها را
براي ساماندهي مجدد نظم بينالمللي بکار ميگرفته است وهمواره دولتهايي که در
درون نظم بينالمللي و بر اساس قواعد و هنجارهاي مستقر رشد يافتهاند ،با
محدوديتهاي بيروني کمتري مواجه شدهاند (.)Stubbs and Geoffrey,1994:134
پس از جنگ جهاني دوم اياالت متحده بعنوان موثرترين و قدرتمندترين دولت ،نظم
را حول نهادها و قواعد و هنجارهاي ليبرال شکل داده

است).(Ikenberry,2001:117

بنابراين نهادهاي جهاني امروز بازتاب غلبه امريکا در نيم قرن گذشته بر سياست بين -
الملل هستند .اياالت متحده پس از جنگ جهاني دوم به مثابه قدرت پيروز ،نظم بين -
المللي را حول آرايشي از نهادها بويژه سازمان ملل متحد ،صندوق بينالمللي پول،
بانک جهاني ،توافق تعرفه و تجارت يا گات و سپس سازمان تجارت جهاني و
اتحادهاي امنيتي منطقهاي بنا نهاده است و پايان جنگ سرد سبب تحکيم اين نظم

نهادينه غربي به رهبري اياالت متحده شده است .دولتهايي که خارج از اين نظم
هستند ،بطور روز افزوني به موازات افزايش قابليتهاي اقتصادي و ژئوپلتيکيشان
خود را بگونه اي روز افزون با نظم موجود منطبق ميکنند .در طول نيم قرن گذشته
دولتهايي که خارج از اين نظم زيستهاند يا مثل اروپاي شرقي و اتحاد جماهير
شوروي فروپاشيدهاند و يا همچون ژاپن و آلمان از آغاز دوره پس از جنگ جهاني
دوم به نظم پيوسته و در درون آن رشد يافته اند .نظم نهادينه غربي ماهيتي باز و پويا
دارد و مزيتها و مشوقهايي دارد که ديگر دولتها را به پيوستن به خويش ترغيب
ميکند .از طرفي هزينه مقابله جويي وواژگوني اين نظم سنگين است .دولتهايي که
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خارج از نظم نهادينه غربي در حال رشد هستند صرفا با اياالت متحده مواجه نيستند

بلکه با مجموعهاي شگرف از دولتهاي توسعهيافته سرمايهداري ،نهادها و
اتحادهاي سیاست جها ین
امريکايي مواجه اند براي دولتهاي در حال رشد پيوس تن به اين نظم به مراتب کم
.

هزينهتر از تالش براي ويراني آن است .از سويي نظم نهادينه غربي ماهيتي ليبرال
دارد و از اين ويژگي برخورداراست که ظرفيت و قابليت پذيرش قدرتهاي نوظهور
را

دارد ).(Ikenberry, 2005:11

دولت هايي که هم چون چين و روسيه خارج از اين نظم نهادينه غربي در حال رشد
هستند به اندازه کافي توانايي واژگون کردن نظم را ندارند .بلکه آنها چالشهايي براي
نظم بينالمللي ليبرال هستند که رشدشان به نظم ليبرال وابسته است و از بنيانهاي
تکنولوژيکي و مدرنيته غربي است که توسعه مييابند .ديگر قدرتهاي نوظهور
کنوني از جمله ،هند ،برزيل وافريقاي جنوبي رغبت بيشتري براي پيوستن به اين نظم
نشان دادهاند .دولتهاي در حال رشد در خارج از نظم نهادينه غربي در وضعيت
بسيار متفاوتي از گذشتهها قرار دارند .نظم نهادينه غربي ساختاري بسيار سازمانيافته
تر از نظمهاي گذشته دارد که در آن موقعيت هژمونيک اياالتمتحده بعنوان دولت
حافظ نظم نسبت به هژمونهاي گذشته تثبيت يافتهتراست که به رغم تنزل نسبي
وضعيت اياالت متحده و بحرانهايي چون بحران مالي  2111يا تنش بين قدرتهاي
غربي بر سر بحران عراق و يا رشد گروههاي تروريستي در خاورميانه ،منطق عميق

فصلنامه علمی پژوهشی
سیاست جهانی،
دورة سوم ،شمارة اول،
بهار3131

اين نظم ،زنده و پوياست .ايکنبري باور داردکه نظم نهادينه غربي به مثابه موجودي
زنده در سياست بينالملل وجود دارد و بر سياستها و استراتژيهاي ديگر دولتها
تاثير ميگذارد و براي ديگر دولتها پيوستن به اين نظم آسانتر از به چالش کشيدن
آن است .اين نظم نهادينه غربي شامل مجموعه دولتهاي توسعه يافته اروپايي،
امريکاي شمالي ،کشورهاي توسعه يافته آسيا و اقيانوسيه بعالوه نهادهاي اقتصادي،
سياسي ،رژيمهاي بينالمللي و اتحادهاي امريکايي است .رشد و افزايش قدرت براي
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دولتهايي که خارج از نظم بينالمللي ليبرال هستند پرهزينه و دشوار است .اياالت -
متحده به مثابه يک قدرت بزرگ از نظم نهادينه غربي حفاظت ميکند چرا که بهترين
شيوه ممکن براي تامين منافع اياالت متحده و يا هر قدرت بزرگ ديگري در پويايي
و دوام نهادها ،هنجارها و قواعد نهادينه شده جهاني نهفته است ).(Ikenberry, 2012:24

بنابراين دولتهايي که قواعد و هنجارهاي نظم ليبرال را بپذيرند ميتوانند آسانتر
رشد يابند و در درون نظم شان را ارتقا دهند و دولتهايي که قواعد و هنجارهاي
نظم نهادينه غربي را نميپذيرند رشد آنها با حساسيتهاي بيشتري همراه خواهد بود
و با سياستهاي مقابله جويانه و محدوديت زاي بيشتري در عرصه بين المللي
مواجه

ميشوند.

روزکرانس از ديگر نظريه پردازان ليبرال باور دارد که ماهيت روابط بينالملل
تغييرکرده است و بر اين اساس رشد دولتها در قرن بيست و يکم ضرورتا با
محدوديتهاي بيروني قرنهاي گذشته مواجه نيست .در قرن نوزدهم زمين مهمترين
منبع ثروت و در نتيجه قدرت ملي دولتها بود .لذا فتح قلمرو بيشتر براي دولتها
يک مزيت محسوب مي شد .در پي تحوالت تکنولوژيکي زمين اهميت گذشته را از
دست داده است و سرمايه انساني در قالب خدمات فوق تخصصي با استانداردهاي
باال جايگزين منابع گذشته ثروت و قدرت شده است به طوريکه هزينههاي نظامي-
گري به نسبت مزيتهايي که از طريق صلح جويي براي دولتها حاصل ميشود
افزايش بيشتري يافته

است ).(Rosecrance, 2000:22

براين اساس دولتها مي توانند با تمرکز بر توسعه داخلي معطوف به اقتصاد جهاني
بر قدرتشان بيفزايند بدون اينکه موجب تحريک ديگر دولتها به مقابلهجويي شوند.
بنابراين رشد مسالمت آميز جايگزين توسعه طلبي نظامي شده است

.(Rosecrance,

) 1986:112روزک رانس باور دارد که برخي از دولتها از جمله ژاپن و آلمان در نيم
قرن گذشته اين مسير را در پيش گرفتهاند .که نشانههايي بزرگ از تحول در ماهيت
روابط بينالمللي است .روزکرانس باور دارد که بطور اساسي ماهيت دولتها به
مثابه واحدهاي اساسي نظم بينالمللي در جوامع توسعهيافته سرمايهداري متحول
شدهاست .به گونهاي که در جوامع پيشرفته سرمايهداري ،يعني حوزه آتالنتيک و
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جنوب شرقي آسيا ،ماهيت دولتها دگرگون شده است و دولتها از دولتهاي

سرزميني و نظاميگرايانه قرنهاي گذشته به دولتهايي تجاري و يا مجازي
تبديل سیاست جها ین
شدهاند .که بر خالف قرنهاي هيجدهم و نوزدهم و حتي نيمه اول قرن بيستم
سياستهاي گذشته نظاميگرايانه را ترک کرده و بيش از سياست قدرت به تجارت و
افزايش بهرهوريهاي اقتصادي روي آوردهاند .اين نوع از دولتها بر تجارت و
شکوفايي اقتصادي تمرکز دارند و نه بر سياست قدرت و انباشت تسليحات .بنابراين
مسيري نوين براي رشد دولتها ايجاد شده است که ناشي از تحول در ماهيت روابط
بينالملل است .اين تحوالت بگونهاي رقم خورده است که دولتهايي که سياست
قدرت و توليد تسليحات را در دستور کار قرار ميدهند به مراتب از دولتهايي که
در تکاپوي افزايش ثروت اقتصاديشان هستند ،مزيتهايي کمتر کسب خواهند کرد و
رفته رفته ضعيف ترخواهند شد ) .(Rosencranc,1977:113از اين منظر دولتها مي -
توانند با در پيش گرفتن هدف توسعه اقتصادي و اجتناب از تمرکز بر توليد و
انباشت تسليحات بدون تحريک ديگر دولتها به مقابله جويي ،رشد نمايند .عالوه
بر نظريات ايکنبري و روزکرانس رهيافت شکلگيري جامعه امنيتي ليبرال دمکراسي -
ها در اين زمينه قابل بررسي است .بر اين اساس جنگ بعنوان يک ابزار حل و فصل
مسايل در بين لبيرال دمکراسيها منسوخ شده است و رقابت قدرت و در جامعه

فصلنامه علمی پژوهشی
سیاست جهانی،
دورة سوم ،شمارة اول،
بهار3131

آتالنتيک از بين رفته است ،بنابراين افزايش قدرت هر کدام از اعضاي اين جامعه
موجب ترس ديگر اعضاء نميشود ).)Adler,1998:36
کارل دويچ در بررسي جوامع امنيتي دو جامعه امنيتي ادغام شده و کثرتگرا را
از هم متمايز کردهاست .جامعه امنيتي ادغام شده ،جامعهايست که تحت يک
حاکميت واحد شکل مي يابد و جامعه امنيتي کثرتگرا ،جامعه متشکل از دولتهاي
مستقل است که در روابط بين شان ،جنگ بعنوان يک ابزار ناپديد شده است .از اين
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منظر دولتها در درون جامعه امنيتي کثرتگرا از آنجا که يکديگر را تهديداتي
وجودي نميدانند ،نسبت به افزايش مزيتهاي يکديگر حساسيت ندارند .بلکه آنها
بيش از کشمکش بر همکاري متمرکز ميشوند .در عرصه بينالمللي کنوني از چشم
انداز دو يچ ،جامعه اتالنتيک که شامل دولتهاي اروپايي ،اياالت متحده و کاناداست
يک جامعه امنيتي کثرت گرا محسوب ميشود که حوزه محدود

دارد.

 .4قدرتهاي نوظهور و تكوین معنایي تعارض و همكاري
تکوينگرايي بر اين باور است که فکتها به خودي خود فاقد معنا هستند و اين
فاعل شناسا يا ما هستيم که به آنها معنا ميبخشيم و به شيوهاي بيناالذهاني دنياي
اجتماعيمان را ميسازيم ) .(Guzzini,1993:43اما اين بدين معنا نيست که يک فرد
بتواند دنياي اجتماعي را به تنهايي بسازد بلکه ايدهها و معاني بيناالذهاني هستند که
قوام مييابند و دنياي اجتماعي را معنا

ميبخشند).(Adler,2002:67

بر اساس تکوين گرايي آنارشي به خودي خود فاقد معناست و اين واحدها يا دولت-
ها هستند که بصورت بين االذهاني آنارشي را معنا ميبخشند .در اين خصوص ونت
سه فرهنگ متفاوت آنارشي را توصيف کرده است .فرهنگ کانتي ،فرهنگ الکي و
فرهنگ هابزي) .(Wendt.2000:132-138ونت باور دارد که آنارشي به خودي خود
سببي براي تعارض در عرصه سياست بين المللي نيست .بلکه فرهنگهاي متفاوت
هرکدام معنايي متمايز به ساختار آنارشيک محيط بينالمللي مي بخشند .در فرهنگ
کانتيها همديگر را بعنوان دوستان همديگر شناسايي ميکنند .نمونه اين فرهنگ
آنارشي را در اروپا مشاهده ميکنيم.

در فرهنگ الکي دولتها رقيب يکديگر محسوب ميشوند که خاورميانه بر اساس
اين فرهنگ قابل توصيف است و در فرهنگ هابزي دولتها براي همديگر دشمن
محسوب ميشوند .در نتيجه درفرهنگ الکيدولتها نسبت به رشد يا افزايش قدرت
يکديگر با ترس و حساسيت مينگرند ،چرا که دولتها رقبايي امنيتي براي يکديگر
محسوب ميشوند .در فرهنگ هابزي دولتها به مراتب با حساسيت بيشتري به رشد
يکديگر مينگرند و تحديدات بيروني بيشتري را بر عليه رشد يکديگر ايجاد مي-
کنند .در فرهنگ کانتي دولتها در واقع يک جامعه امنيتي را شکل ميدهند که در آن
انتظار جنگهاي بين المللي از سيستم رخت بر بسته است بنابراين به همکاري با
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يکديگر روي ميآورند .لذا در يک محيط کانتي رشد يا افزايش قدرت دولتها سبب

ترس ديگر دولتها نخواهدشد.
تقالي افزايش محدوديتها و تنگناهاي بيروني براي رشد سیاست جها ین
بنابراين دولتها در
يکديگر نيستند .اما اين دولتها در محيط کانتي نسبت به ديگر دولتهايي که خارج
از فرهنگ يا محيط کانتي هستند با حساسيت بيشتري مينگرند .بر اساس فرهنگ
سهگانهاي که ونت از آنارشي تصوير ميکنند .تحول محيط بينالمللي امکان پذير

است و هنگامي که فرهنگ الکيآنارشي جايگزين فرهنگ هابزي شود همکاريهاي
بين المللي افزايش يافته و از شدت ترس دولتها نسبت به يکديگر کاسته ميشود و
اگر فرهنگ کانتي جايگزين فرهنگ الکي شود همکاريهاي بينالمللي به مراتب
افزايش خواهد يافت و رقايتهاي امنيتي در بين دولتها رنگ خواهد باخت .گرچه
چنين تحولي در فرهنگ آنارشي به سادگي رخ نخواهد داد .در سنت تکوينگرايانه،
ونت به بدبيني شناخته نشده است .تکوينگرايان بدبين بر جنبههاي تعارض آميز
ايدهها و ساختارهاي معنايي تاکيد بيشتري دارند ،آنها باور دارندکه هويتها و ايدهها
به سختي تغيير ميکنند و بدگمانيهاي عميقي که بين دولتها وجود دارد به کندي
متحول ميشود لذا افزايش تعامل دولت نمي تواند ضرورتا زمينههاي دوستي را
افزايش

دهد).(Adler, 1997:88
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نظريه اجتماعي سياست بين الملل ونت هم چنين يک نظريه ساختارگرايانه
محسوب ميشود که به ساختار آنارشيک بينالمللي پرداخته است .در سنت تکوين
گرايي روابط بين الملل به تحليل سياست بين المللي بر اساس سطح تحليل واحدها
يا دولت ها نيز پرداخته شدهاست که بر اساس آن دولت ها و نه ساختار آنارشيک
بعنوان نقطه آغاز درک رفتارهاي بينالمللي در تمرکز پژوهشها جاي گرفته است.
کاتزنشتاين و يا تدهوف از اين منظر به بررسي سياستهاي امنيتي و سياست
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خارجي دولتها پرداختهاند( .)Sampson,2002:432در سطح واحدها باور تکوين
گرايان بر اينست که هويت هر دولت ،رفتار آ ن دولت را در عرصه بيروني شکل مي-
دهد و دولتهايي که هويتهايي متعارض دارند در رفتارشان نسبت به يکديگر به
تنش و خصومت روي ميآورند و دولتهايي که هويتهايي مشابه و مشترک دارند
نسبت به يکديگر دوستانه رفتار خواهند کرد.
بنابراين رشد يا افزايش قدرت يک دولت سبب افزايش خصومتها با دولت -
هايي خواهد شد که هويتي متعارض با دولت در حال رشد دارند .تکوينگرايان
خوشبين باور دارند که تعامالت دولتها به دگرگوني نگرشهاي خصمانه کمک
ميکند و با توسيع ارزشهاي مشترک زمينههايي شکل ميگيرد که دولتها کمتر
نگران رشد يا افزايش قدرت يکديگر باشند از سويي تکوينگرايان بدبين گسترش
تعامالت بينالمللي را نه تنها سبب گسترش دوستيها نميدانند ،باور دارند که
گسترش تعامالت در بين دولتهايي که هويتهايي متعارض دارند سبب بروز بيشتر
کشمکشها و تعارضات بينالمللي خواهد

شد.(Guzzini and Leander, 2001:32-

) 38بر اين اساس ساختار اجتماعي نظم کنوني بينالمللي بر اساس ارزشها و هويت
ليبرال تکوين يافته و قوام گرفته است ولذا رشد دولتهايي با هويت غير ليبرال با
حساسيت قدرتهاي غربي و بويژه اياالت متحده مواجه خواهد

شد.

 .5قدرتهاي نوظهور و نهادهاي موسس جامعه بينالمللي
ايده جامعه بينالمللي در مرکز توجه مکتب انگليسي جاي دارد .هدلي بال جامعه
بينالمللي را يک جامعه آنارشيک ميخواند و بر اين است که جامعه بينالمللي نظم

را ،تحت آنارشي شکل ميدهد .هدلي بال در بررسي جامعه بينالمللي به نهادها
توجه دارد و بين دو دسته از نهادها تمايز قائل ميشود .نهادهاي اوليه و نهادهاي
ثانويه .نهاد هاي اوليه نهادهايي هستند که نقش تاسيسي در شکل گيري جامعه بين-
المللي دارند .به عبارتي نهادهايي هستند که جامعه بينالمللي را بوجود آوردهاند از
چشم انداز مکتب انگليسي ،دولت ،ديپلماسي و جنگ از نهادي اوليه محسوب مي-
شوند.که نقشي تاسيس کننده در شکل گيري جامعه بينالمللي داشتهاند .نهادهاي
ثانويه نهادهايي هستند که پس از شکلگيري جامعه بينالمللي بوجود آمدهاند و
دولتها نقشي تعينکننده در پيدايش و شکلگيري اين نهادها داشتهاند .در چشم
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انداز مکتب انگليسي نهادها چه اوليه و يا ثانويه در تطور تاريخ و به کندي تغيير مي-

کنند .نهادهاي اوليه هم موسس بازيگران هستند و هم موسس قواعد بازي يعني
نامشروع راهم سیاست جها ین
بازيگران و هم قواعد بازي را ايجاد ميکنند و رفتارهاي مشروع و
تعريف ميکنند .اين نهادهاي اوليه از قبيل حاکميت ،حقوق بينالملل ،توازن قوا،
جنگ ،سنگ بناي جامعه بينالمللي هستند و نهادهاي ثانويه از جمله شامل رژيمهاي
بين المللي و سازمان هاي بين حکومتي ميشوند که توسط دولتها ايجاد ميشوند
( .(Xuetong and Qi, 2012:22نهادها ممکن است با يکديگر تعارض داشته باشند.
منازعه ميان نهادهاي موسس جامعه بينالمللي و تحول کند آنها نيروي محرک تغيير
در نظم بين المللي است .نهادها در طول زمان ممکن است سبب تقويت يا تضعيف
يکديگر شوند.
در طي چند سده گذشته به مرور نهاد بردگي پس از قرنها منسوخ شده است
و يا نهاد استعمار که تا ميانه سده بيستم نامشروع و سپس منسوخ شد .نهادهاي
جديدي نيز در طي چندين قرن از جمله نهاد اقتصاد بازار و نهاد حقوق بشر و
دمکراسي قواميافته و شکلگرفته اند .گويا حول اين تعارضات ،مکتب انگليسي ميان
کثرت گرايي و همبستگيگرايي تقسيم شده

است ).(Yongjinand Buzna2012:16

درحالي که کثرتگراياني چون هدلي بال و مارتين وايت بر نهادهاي سنتي
تاکيد کردهاند همبستگيگرايان بر نهادهاي جديدتري جون حقوقبشر و دمکراسي،
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اقتصاد بازار تاکيد دارند .جامعه بينالمللي نخست در غرب پيدايش يافته و سپس در
طول چندين قرن به سراسر جهانگسترش يافته است).(Bull and Watson,1984
دولتها يا نسبت به اين جامعه بينالمللي تجديد نظر طلب هستند و يا اين که از
وضعيت موجود رضايت دارند و شيوههايي را که جامعه بين المللي را متشکل مي-
کنند .يکي ازين سه شيوه است .تشکل جامعه بينالمللي يا بر اعتقاد ايده ال اعضاء
مبتني است .يا بر محاسبه منافع خودخواهانه و يا بر زور واجبار است که پايدار مانده
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است .پيوستن به جامعه بينالمللي نيز به معني پذيرش و رعايت قواعد و هنجارهاي
رفتاري جامعه بينالمللي است .از اين چشمانداز دولتهاي تجديد نظر طلب دولت-
هايي هستند که اعتقاد و باوري به نهادهاي موسس جامعهبين الملل يا نهادهاي ثانويه
ي ا برخي از آنها ندارند .رشد و افزايش قدرت دولتها در پيوند با شيوه حضور آنها
در جامعهبينالمللي قرار ميگيرد .دولتهايي که نسبت به نهادهاي غالب جامعه بين -
المللي اعتقاد يافته و نهادهاي غالب جامعه بينالمللي را ايدهال يافتهاند ،رشد و
افزايش قدرتشان با کمترين محدوديتهاي بيروني مواجه خواهد شد .رشد و
افزايش قدرت دولتهايي که از سر محاسبه به جامعهبينالمللي پيوستهاند با
دشواريهاي بيشتري مواجه خواهد شد و جامعه بينالمللي بيشترين محدوديتها را
بر دولت هايي تحميل خواهد کرد که از سر اجبار به جامعه بينالمللي پيوسته باشند.
رشد اين گونه دولتها حساسيت توليد خواهد کرد و موجب افزايش رقابت هاي
امنتيتي خواهد شد) .(Buzan, 2010:13اگر دولتها به نهادهاي جامعهبينالمللي اعتقاد
و باوري ايدهال داشته باشند رشد اين دولتها تحريک آميز نخواهد بود و اگر
دولتها نهادهاي موجود را بر اساس محاسبه خودخواهانه و ابزاري پذيرفته باشند
افزايش قدرت آنها سبب افزايش رقابتهاي امنيتي خواهد شد و اگر تنها از روي
اجبار به پذيرش نهادهاي کنوني مبادرت کرده باشند رشد آنها با حساسيت بيشتري
براي دولتهاي حافظ وضع موجود ه مراه خواهد بود .براي مثال در خصوص چين
بوزان باور دارد که چين باور يا اعتقادي به اقتصاد بازار يا حقوق بشر ندارد وبر
حسب محاسبه و منافع ابزاري است که اقتصاد بازار را پذيرفته لذا رشد چين در

دهههاي پيش رو با چالش همراه خواهد بود .چالشهايي براي جامعه بينالمللي
غرب محور و چالشهايي براي چين بعنوان يک قدرت نوظهور که در حال رشد و
افزايش قدرت است ) .(Buzan and Cox, 2013:23بطور کلي از منظر نظريههاي
روابط بينالملل افزايش قدرت يک دولت هنگامي که سبب ترس ديگر دولتها شود
ديگر دولتها به تقالي اعمال محدوديتهايي بيروني بر عليه دولت در حال رشد
مبادرت ميکنند .اين محدوديتها شامل استراتژيهاي مقابله جويانه است ،از جمله
استراتژي شناخته شده موازنه قدرت ،جنگ پيشگيرانه ،مهار ،اعمال تحريم و يا
ترکيبي از استراتژيها براي وادار کردن قدرت در حال رشد به همگرايي با نظم بين -
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المللي مستقر است .بنابراين دولتها استراتژيهاي گوناگوني در دسترس دارند که

مي توانند با بکارگيري آنها مانع از رشد فزاينده يک دولت
تهديد باآميزديگرشوند.مولفهنظريههاي -سیاست جها ین
هاي رئاليستي صرف افزايش قدرت يک دولت يا ترکيب آن
تهديد آميز را عامل مقابلهجويي ديگر دولتها ميدانند .نظريههاي ليبرال به تحوالتي
توجه مي نمايند که به دولت ها اجازه داده است بدون تهديد ديگران رشد يابند .اين
نظريهها براين باورند که تمرکز بر افزايش تسليحات حساسيت زاست و دولتها به
جاي آن مي توانند اهداف توسعه اقتصادي را در صدر سياست هايشان قرار دهند و
فارغ از محدوديتهاي احتمالي از فرصتهاي جهاني براي توسعه داخلي خويش
بهره برداري نمايند ،گرچه نورئاليسم نيز به رونق اقتصادي کشورها به مثابه يک
ضرورت امنيتي براي بقا مينگرد .نظريههاي تکوينگرا ارزشها و هويتهاي دولت-
ها را مورد توجه قرار مي دهند و رشد دولتها را هنگامي که با ارزشها و هويت -
هاي متعارض همراه است حساسيت زا ميدانند و مکتب انگليسي به نهادها و
هنجارهاي جامعه بي المللي و جهتگيري دولت در حال رشد نسبت به آنها توجه
ميکند و افزايش قدرت دولتهايي را حساسيت زا ميداند که بر حسب اعتقاد يا
ايده ال نهادهاي جامعه بين المللي را

نپذيرفتهاند ).( Hagström, 2010:33

در ادامه به بررسي رهيافت تلفيقي رشد صلح آميز ميپردازيم .دگرگونيها و
تحوالتي در جهان معاصر ما بوجود آمده است که مسير رشد صلح آميز را هموارتر
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کرده است .نخست به مفهوم رشد صلح آميز و سپس دگرگونيهاي روابط بينالملل
و سپس به مشخصههاي رشد صلح آميز پرداخته خواهد شد.
 .6رشد صلح آميز در سياست بينالمللي
افزايش قدرت يک دولت ممکن است با يکي از سه پيامد ،جنگ ،صلح سرد و يا
صلح گرم همراه باشد .جنگ به معناي جنگ بين دولتي است .صلح سرد به معناي
ثبات بر اساس رقابت قدرت و بازدارندگي متقابل است و صلح گرم براساس
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همکاري واعتماد متقابل استوار است) .(Kupchan, 2001:23مطالعه رشد قدرتهاي
بزرگ در تاريخ روابط بين الملل نشان ميدهد که جنگ يک هنجارتاريخي است و
افزايش قدرت دولت ها بويژه انتقال قدرت درسيستم بين المللي غالبا با جنگ همراه
بوده است بگونه ايکه از  1461تا  1361بطور متوسط هر  11ماه يک بار يک جنگ
در سيستم بينالمللي رخ داده

است ).(Holsti,2004:7

رشد صلح آميز به معناي افزايش قدرت يک دولت است به شيوه اي که با صلح
گرم همراه باشد .رشد صلح آميز به اين معناست که قدرت در حال رشد بتواند بدون
خصومتهاي عمده با قدرتهاي بزرگ و همسايگان جايگاه و وضعيت بينالمللي -
اش را ارتقاء دهد .رشد صلح آميز يک فرايند دوگانه است که درآن يک دولت در
حال رشد خود را با هنجارها و قواعد جامعه بينالمللي منطبق ميسازد و در همان
هنگام ديگر قدرتهاي مستقرتغييراتي در اين قواعد و ساختارها بوجود ميآورند و
براي پذيرفتن قدرت جديد قواعد و ساختارهاي نظم را تعديل ميکنند .در جهان
کنوني به نظر مي رسد که تغيير در تکنولوژي نظامي ومنابع ثروت رقابت هاي امنيتي
را تلطيف کرده است وامکان رشد صلح آميز و انتقال صلح آميز قدرت را در سطح
سيستم بينالمللي نسبت به گذشته آسان تر گرديده است

).(Sørensen, 2009:23

سالحهاي هستهاي شانس تغييرات سيستمي در توزيع قدرت را فارغ از جنگ
افزايش داده است به گونهاي که شاهد شکل گيري عصر صلح قدرتهاي بزرگ
هستيم .هزينههاي بکارگيري سالحهاي هستهاي احتمال اجتناب هژمون وقدرتهاي
نوظهور را از تعارضات سخت بر سر قدرت افزايش داده است.

سالحهاي هستهاي قدرتهاي بزرگ هستهاي را محتاط تر کرده است و خويشتن
دارتر و لذا به کاهش احتمال وقوع جنگهاي بزرگ انجاميده است .تغيبر در منابع
قدرت دولتها نيز از احتمال افزايش رقابتهاي شديد امنيتي در سيستم بينالمللي
کاسته است .از طرفي هزينههاي فتح و اشغال ديگرها امروز بسيار باالتراز
دستاوردهاي آن است ( .(Sørensen, 2006:16تفوق اقتصادي امروزه از فنآوريهاي
پيشرفته و ارتباطات نشات ميگيرد و برخالف قرنهاي هجدهم و نوزدهم از زمين و
نيروي کار ناشي نميشود .سطح باالي تجارت وسرمايهگذاري بينالمللي و تسهيل
توليد و صادرات معطوف به اقتصاد جهاني هزينههاي رقابتهاي ژئوپوليتيکي را
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افزايش داده است .تغييردر رويهها و سياستها يکي ديگر از عواملي است که امکان

رشد صلح آميز دولتها را تقويت کرده است .از سويي جنگ بعنوان يک
مادي سیاست جها ین
هنجارتاريخي مشروعيت خود را از دست داده است و هزينه هاي مادي و غير
جنگ افزايش يافته است .بر اين اساس تحوالتي که در عرصه بينالمللي رخ داده
است امکان رشد صلح آميز تقويت شده است.
بر اين اساس در جهان معاصر چنانچه دولتها در سه زمينه تصور خيرخواهانه
از يکديگر ،مشروعيت و توافق بر سر نظم بينالمللي در سطوح محلي ،منطقهاي و
بينالمللي مشابه باشند امکان رشد مسالمت آميزشان بيشتراست .در مقياس سيستم
بينالمللي کنوني دولتهاي در حال رشد و دولتهاي حافظ نظم بينالمللي اگر
تصوري خيرخواهانه از يکديگر داشته ،مشروعيت نظم بين المللي را پذيرفته و بر
سر قواعد و هنجارهاي نظم با قدرتهاي حافظ نظم توافق داشته باشند ،رشدشان
موجد مقابلهجوييها نيست.
 .6-2تصور خيرخواهانه

رئاليستها و نهادگرايان نئوليبرال باور دارند که کيفيت قدرت و نه صرف کميت آن
است که حساسيت زاست .دولتها به ارزيابي نيات و قابليتهاي دولتهاي
مجاورشان ميپردازند .در بررسي والت دولت ها بر عليه تهديد آميزترين دولت است
که موانع و محدوديتهاي مقابله جويانه ايجاد ميکنند و نه صرف قدرتمندترين
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دولت .رئاليسم کالسيک بين دولتهاي حافظ وضع موجود و دولتهاي تجديد نظر
طلب تمايز ايجاد ميکرد .رئاليسم و نهادگرايي نئوليبرال هردو فرض بر اين دارند که
همگي دولتها خصوصيتهاي اليتغييري دارند و فشارهاي ساختار آنارشيک است
و نه عوامل دروني است که دولت ها را ناگزير از جستجوي قدرت مي -
کند) .(Jervis,1978:3تغيير در ميزان قدرت پيامد رشد دروني دولت ها و يا اتحادهاي
بيروني است و تنها ميزان قدرت دولت هاست که تغيير ميکند و خصوصيتهاي
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اساسي واحدها اليتغيي ر است .نهادگرايان نئوليبرال باور دارند که نهادها رقابت بر سر
قدرت را تلطيف مي نمايند و دولت ها را قادر مينمايند که براي افزايش منافع به
همکاريهاي بينالمللي مبادرت نمايند .اما همکاري بينالمللي در بين دولتهاي
خود پرست و اتميستيک تحت ساختار آنارشيک پايدار نميماند .اين توضيحات
براي تبين تحوالت کنوني سياست بينالملل کافي نيست .روابط اياالت متحده و
اتحاديه ا روپا برغم عدم تقارن درقدرت و فقدان يک تهديد مشترک پايدارباقي مانده
است و دور از يک سيستم مبتنني بر خودياري و سياست قدرت کار مي کند .دولت -
هاي امريکاي شمالي و اروپايي نه تنها از افزايش قدرت يکديگر بيمناک نيستد بلکه
نگرشي مثبت به افزايش قدرت يکديگر دارند .مفهوم خصوصيتهاي خيرخواهانه
بهترين ياري گر ماست براي تبين اين مسئله و براي توضيح اين که چه چيزي در
پس اين همکاري هاي عميق نهفته است .دگرگوني در هويت هاي اين دولت ها
موجب يک تغيير راديکال در فهم دولت هاي اروپايي و امريکايي از قدرت يکديگر
شده است (.)Acharya,1997:328
دولتها هنگامي که تصوري خيرخواهانه از يکديگر داشته باشند نسبت به
يکديگر با اعتماد متقابل مينگرند .چهار مکانيزم بر شکل گيري تصور خير خواهانه
دولت ها نسبت به يکديگر تاثير مي گذارد .وجود يک تهديد مشترک که همکاري
بين هژمون و دولت در حال رشد را تسهيل و پرجذبه مي کند .دوم محدوديت هاي
استراتژيکي هستند که به دولت ها اجازه مي دهند که نيات يکديگر را تهديد آميز
تصور نکنند سوم وجود هويت مشترک و عاليق عاطفي است که تکوين متقابل نيات

خيرخواهانه را امکان پذير ميکند .چهارم فرهنگ و ارزشهاي مشترک است که
نگرش هاي دو لت ها را نسبت به يکديگر شکل مي دهد .اين چهار مولفه بر تصور
دولتها از يکديگر تاثير

ميگذارد)(Kupchan, 2010:44

 .6-1توافق برسر نظم

اگر هژمون و دولتهاي در حال رشد بخواهند که تغييرات با صلح همراه باشد ،بايد
برسر اصول و قواعد نظم بايکديگر به توافق برسند ودر مورد چشم انداز نظم آينده
اجماع نظر داشته باشند .نظم بينالمللي اگر برآمده از چانه زني و توافق اصولي بر
سر هنجارها و نهادها باشد بادوام تر از نظمي است که از سوي يک ابرقدرت و با
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اجبار برديگر دولتها تحميل مي شود .مسئله همواره براي دولتها صرف افزايش

قدرت نيست آنها ايدههايي دارند که شناسايي اين ايده از سوي قدرتهاي
موجود سیاست جها ین
اهميت دارد .نظم بينالمللي به مثابه رفتار الگومند در دروابط بينالملل است .نظم
بينالمللي صرفا بر اساس سلسله مراتب قدرت شکل نميگيرد بلکه نظم بينالمللي
يک بعد هنجاري قوي دارد ) .(Adler,1997:43نهادها ،هنجارها ،ايدهها و توزيع
قدرت در چگونگي شکل گيري نظم بينالمللي نقشي اساسي دارند .هژمون و
دولتهاي در حال رشد چنانچه در خصوص ابعاد هنجاري ،معنايي ،سلسله مراتبي و
نهادي نظم بينالمللي توافق داشته باشند افزايش قدرت دولتهاي نوظهور با
حساسيتهاي به مراتب کمتري همراه خواهد بود و اگر اين مولفهها با تصوير
خيرخواهانه از نيات يکديگر پيوند برقرار کند و رشد قدرت نوظهور مشروع تلقي
شود ،افزايش قدرت صلح آميز

خواهد بود ).(Kupchan, 2001:68

 .6-9مشروعيت

رشد و انتقال صلح آميز قدرت عالوه بر شناسايي نظم بينالمللي و توافق بر سر آن و
هم چنين تصور خير خواهانه دولت در حال رشد و قدرتهاي حافظ نظم از نيات
يکديگر هم چنين به مشروعيت نظم بستگي دارد .مشروعيت اجماع در خصوص
نظم را تسهيل ميکند و نظم را بادوام ميکند ) .(Kupchan, 200:68دامنه و گستره و
هم چنين سطح نهادينگي مشروعيت نظم بينالمللي اهميت دارد .پذيرش مشروعيت
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نظم بينالمللي بر نوع استراتژيهايي که دولتها براي کسب قدرت در پيش مي-
گيرند تاثير ميگذارد .چرا يک هژمون در حال رشد و يا يک دولت کوچکتربايد
ويران کردن نظم مستقر بينالمللي را هدف کالن خود تصور کند .پاسخ به اين
پرسش به مسئله مشروعيت نظم بينالمللي بستگي دارد .دولتها گاهي براي توجيه
هزينههاي مخالفت با قدرتهاي بزرگ جهاني است که مشروعيت نظم را به چالش
ميکشند .غالبا دولتهاي ناراضي بر اين باورند که نظم را اگر خودشان طراحي کنند،
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نظمي بهتر خواهد بود که هم بازتاب ارزشهايش خواهد بود و هم اينکه بهتر مي -
تواند اموربينالمللي را سامان ببخشد) .(Jonston,1996:251-254دولتهاي در حال
رشد براي برخورداري از مزيتهاي نظم مستقر گاهي به ريا متوسل ميشوند ،اين -
گونه که براي بهرهمند شدن از فرصتهاي نظم موجود براي رشد ،قواعد و
هنجارهاي نظم را رعايت ميکنند بدون آنکه اعتقادي به آنها داشته باشند .اين مسئله
ريشه در هزينه هاي مخالفت صريح دارد .که همواره با اين مخاطره مواجه است که
در طول زمان توسل قدرت در حال رشد به کانالهاي مشروع ،به تدريج سبب جامعه
پذيريش در متن نظم مستقر بينالمللي شود .مشروعيت هنگامي حاصل ميشود که
هژمون ودولت هاي در حال رشد نه تنها بر سر قواعد و سلسله مراتب نظم توافق
دارند بلکه بر سر اصول هنجاري نظم نيز اجماع دارند و اصول هنجاري ريشه در
ارزشها دارد ) .(Finnemore, 2009:60هنگامي که ارزشهاي ريشهاي نظم بينالمللي
باور ايدهآل هژمون و قدرتهاي در حال رشد باشد رشد حساسيت زايي خود را از
دست ميدهد  .مشروعيت موجب مي شود که يک حس ما بودگي شکل بگيرد و به
نظم اين قابليت را ميدهد که با تغييرات جديد منطبق شود).(Kupchan,2010:232
مشروعيت پايههاي اجتماعي نظم را گسترش مي دهد و چارچوب فراتري براي نظم
ايجاد ميکند و انتقال آرام قدرت را تسهيل

ميکند.

نتيجهگيري
شواهد تجربي و چشماندارهاي تئوريک بيانگر حساسيتزايي رشد يا افزايش قدرت
دولتهاست .انتقال قدرت در سطح سيستم بينالمللي غالبا با خشونت همراه بوده
است .در سطح سيستمهاي منطقهاي و حوزههاي محلي نيز رشد يا افزايش قدرت
دولتها غالبا موجب جنگ و بيثياتي شده است .جنگ و بي ثباتي وجه غالب رشد
در سياست بينالملل بوده است اما برخي از دولت ها درسطح سيستم جهاني و يا در
مقياسهاي کوچکتر منطقهاي و محلي به شيوهاي صلح آميز رشد يافتهاند .انتقال
قدرت از بريتانياي کبير به اياالت متحده به شيوهاي صلح آميز انجام گرفت و رشد
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آلمان و ژاپن در نيمه دوم قرن بيستم بر خالف نيم قرن پيش از آن بدور از جنگ

انجام گرفت .در مقياس هاي محلي رشد کره جنوبي در
قياس بااز رشددولتکرهها درشماليمحيطدو سیاست جهانی
الگوي متفاوت از رشد را به نمايش گذاشتهاند .رشد برخي
بينالمللي به مراتب دشوارتر است و رشد برخي نيز با دشواريهاي کمتري مواجه
است .دولتها هنگامي که رشد آنها براي قدرتهاي بزرگ که از وضع موجود
حفاظت ميکند تهديد آميز باشد با محدوديتهاي بيشتر بيروني براي افزايش
قابليتهاي خويش مواجه ميشوند .متغييرهايي که موجب ميشود که افزايش قدرت
يک دولت حساسيت زايي بيشتري داشته باشد و يا اين که با حساسيت بيروني
کمتري مواجه شود شامل مولفههاي ميزان قدرت نسبي ،مولفه هاي هويتي ،معنايي و
ايدهها و کيفيت جهت گيري قدرت نوظهور نسبت به قواعد ،هنجارها و نهادهاي
اوليه و ثانويه نظم بين المللي است .يک دولت هنگامي که قابليتهايش را در مقياس
سيستم بينالمللي و يا يک سيستم منطقهاي يا محلي افزايش ميدهد اگر از سوي
ديگر دولتها بويژه قدرتهاي بزرگ حافظ وضع موجود تهديد آميز تصور شود با
واکنشهاي مقابله جويانهتري مواجه خواهد شد .قدرتهاي حافظ وضع موجود و
ديگر دولت هايي که خود را با تهديد قدرت نوظهور جهاني ،منطقهاي و يا محلي
مواجه ميبينند سعي ميکنند که بر محدوديتهاي بيروني اين دولتها بيفزايند .رشد
هنگامي فاقد حساسيت است که صلح آميز باشد .به عبارتي به ترس قدرتهاي
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حافظ وضع موجود منجر نشود .قدرتهاي حافظ وضع موجود استراتژيهاي
متفاوتي نسبت به دولتهايي در پيش ميگيرند که رشد آنها تهديد زا تلقي ميشود و
دولتهايي که رشد آنها تهديد زا نيست اين پژوهش به مثابه مقدمه اي در مجالي
کوتاه بر مسئله رشد در سياست بين الملل نگاشته شد .تجزيه و تحليل بيشتر زواياي
افزايش قدرت دولت ها و درک چرايي و چگونگي حساسيت زايي افزايش قابليتها
و ظرفيتهاي يک دولت خاص هم چون جمهوري اسالمي ايران وشيوههاي ممکن
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براي غلبه براين محدوديت ها و موانع بيروني به پژوهش هاي تفصيلي تري نياز
دارد .آنچه روشن است اين است که دولتها مي بايست محدوديتهاي بيروني خود
را به خوبي بشناسند تا بتوانند استراتژيهايي موثر و موفق براي رشد برگزينند.

مخاطرات رشد
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