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و تأثيرآن بر سياست خارجي  ساختار نظام بين الملل تك قطبي
)با نگاهي به نقش امريكا پس از جنگ سرد(

∗سيد مهدي حسيني متين

و علوم دانش آموختة دكتري روابط بين  سياسي دانشگاه تهران الملل دانشكدة حقوق

)31/5/88: تاريخ تصويب–22/2/88:تاريخ دريافت(

: چكيده

پ ازيس از جنگ سرد همـواره شـاهد مباحـث بـسيار دوره  در بـاره سـاختار نظـام بـين الملـل

و پژوهــشگران روابــط بــين الملــل بــوده اســت  ايــن پرســش بــاوجود آن،. ســوي نويــسندگان

و تـأثير همچنان مطرح است كه ساختار نظام بين الملـل پـس از جنـگ سـرد چـه مـدلي اسـت

يكـي از اسـت؟ بـوده قـدرت برتـر چگونـه بـر سياسـت خـارجي كـشورها بـويژه ساختاراين 

 بـا در نطـر داشـتن جميـع، ايـن اسـت كـه سـاختار موجـود در اين باره نظريه هاي مطرح شده 

ايـن. امـا يـك نظـام تـك قطبـي چـه ويژگيهـايي دارد. مالحظات، يك ساختار تك قطبي اسـت

از بـه نظـر مـي. پرسشي است كه كمتـر بـه آن پرداختـه شـده اسـت   نظريـه رسـد بـا اسـتفاده

و مفهوم سـاختار مـورد نظـر وي بتـوان سـاختار نظـام بـين الملـل سياست بين الملل كنت والتز

و سـپس، رفتـار واحـدهاي اصـلي نظـام بـه صـورت پس از جنگ سـرد را   تـك قطبـي تبيـين

بـا توجـه بـه موقعيـت جهـاني در پايـان نيـز، دليـل بـه همـين. بويژه قطب برتر را بررسي كرد

ا بـه نگـاهي از جنگ سرد امريكا در دوره پس  خـواهيم تـاريخي دوره ايـن در يـن كـشور نقـش

اهافكند تا تفاوت . گرددترروشنبا دوره جنگ سرد عنوان قدرت برترهب مريكااي رفتار

 : : واژگان كليديواژگان كليدي
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و پژوهـشگراني بسيار دوره پس از جنگ سرد همواره شاهد مباحث  از سوي نويـسندگان

، اين پرسـش همچنـان مطـرح اسـت كـهآنبا وجود. بوده استدرباره ساختار نظام بين الملل

و چـه اثـري بـر سياسـت خـارجي ساختار نظام بين الملل پس از جنگ سرد چـه مـدلي بـوده

بطي بزرگ داشته است؟ در ادبيات روابط بين قدرت ها كشورها بويژه  ور كلي اين بحـث الملل

پذيرفته شده كه يك نظريه سياست بين الملل نظريه سياست خارجي نيـست؛ همـانطور كـه در 

 ,Waltz,1979( تواند نظريه مربوط به يـك شـركت باشـد حوزه اقتصاد نيز يك نظريه بازار نمي

pp.39-72(.ك بنابراين، با چنين حكمي بطور طبيعي نمي نـت توان از نظريه سياسـت بـين الملـل

به نظريه  اي در مورد سياست خارجي واحدهاي سياسي دست والتز در خصوص مفهوم ساختار

مي. يافت به سه دليل ، والتز خود معتقد است نظـامميك: توان در اين باره فكر كرداما دست كم

كهنبي دربه عنوان الملل زماني مي متغير وابسته ] هـايتحت تأثير توزيع توانـاي[ شودنظر گرفته

و قرار مـيهادولتموضوع تبيين خود را الگوهاي ساختار دولتي در سطح جمعي يا نظام دهـد

كه نظام بين  مي زماني شود بر قـدرت علـي سـاختار در تبيـين رفتـار الملل متغير مستقل قلمداد

ميدولت كه ونت نيـز از آن در نظريـه.)Waltz, 1979,121-123( كندها تأكيد  اين مفهومي است

دوم، اينكـه بـه هرحـال.)17،ص1999ونـت،( اجتماعي سياست بين الملل خود بهره گرفتـه اسـت

كه والتز وجود آن را ناشي از نظـام توزيـع قـدرت مـيلالمساختار نظام بين  دانـد،ل به مفهومي

مي  گيرد مورد بررسي والتز قرار نمياين موضوع گذارد اما تأثير خود را بر رفتار واحدها برجاي

كه مورد نظر او نبوده است اين بحث،ونچ سـوم اينكـه، يـك. موضوع سياست خارجي است

 مكمـل نظريـه،الملل به مفهوم دوم مورد نظـر والتـز سياست بيندر (Systemic)نظريه نظام گرا

كه رفتار بنابراين، ساختار اگرچـه در سـطح نظـام. رسد را برميهادولتسياست خارجي است

خمي شكل  و ود نتيجه كنش متقابل ميان واحدهاي اصلي نظام اسـت امـا در نهايـت، بـه گيرد

دست كم اين همان مفهومي است. عنوان متغير مستقل بر رفتار همان بازيگران تأثير گذار است 

و ديگر نظريه  از اينـرو،.)، همانجا1999ونت،( پردازان نوواقع گرا از ساختار در ذهن دارندكه والتز

مي  ميرسبه نظر و تـأثير آن بـر سياسـت خـارجي د، و بررسـي مفهـوم سـاختار توان به بحث

مسئله بعدي اين است كه اگر ساختار بر سياست خارجي واحدهاي اصلي نظام تـأثير. پرداخت

سياست خارجي قدرت برتر گذارد، ساختار نظام تك قطبي پس از جنگ سرد چه تأثيري بر مي

مي  ا برجاي شـود كـه ساختار نظام تك قطبي باعث مـي«ين است كه گذارد؟ فرض اين نوشتار

و اتخـاذ رفتارهـاي  به سـمت تمركـز قـدرت بيـشتر قطب اصلي آن نظام در شرايط آنارشيك

و سـاير نوواقعگرايـان اين موضوعي است كه در نوشته.»گرايانه روي آورد يكجانبه هـاي والتـز

ت. توجه جدي واقع نشده است مورد از شـود بـا بهـره الش مي براي بررسي اين موضوع گيـري
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و نيز ديدگاه مفهوم ساختار نظام بين هاي مختلف بـه نظامرههاي وي در با الملل مورد نظر والتز

و تأثير آن برسياست خارجي كشورها دست يابيم .تعريفي نسبتاً روشن از مدل نظام تك قطبي

 الملل از نظر والتز نظام بينمفهوم ساختار
ن«مفهوم » كنت والتز« نوشته»الملل سياست بين نظرية«انتشار كتاببا» الملل ظام بين ساختار

كه پيش.شد روابط بين الملل وارد ادبيات1979سال در دو والتز نيز همانطور تر اشاره شد، هر

كه در اينجا مفهوم به عنوان مفهوم ساختار  و وابسته را مورد توجه قرار داده است متغير مستقل

الملـل براسـاس هايي كه بـدنبال تـشريح سياسـت بـين نظريهبه اتعتقاد والتز. است نظردوم مد 

و ملي هستند، تقليل  كه بـدنبال تـشريح رويـدادهاي بـين نظريهوگرا عوامل فردي المللـي هايي

مي شوند گرا هاي نظام براثر عوامل سطح نظام هستند، نظريه  والتـز از نـوع دوم نظريـه. خوانده

و  مـسئله. دارد را در بـر»ساختار«و»واحدها«،»نظام«،»سطح تحليل«اصلي مفهوم چهار است

ب وي اين است  و واحدها چگونه و نيز با نظريه گستردهاكه ساختار كـه» هـا نظـام« تـر يكديگر

مي همة مي آنها را درخود جاي ).Buzan, Jones and Little, 1993( يابد دهد ارتباط

به نوبه خود استنده عامل عمدة تأثيرگذار بر رفتار هرسطح تحليلي مشخص كن و از اينرو

مي متمايز كنندة آن از ساير عوامل عمدهوتبييني براي رويدادها به اعتقـاد.شود تأثيرگذار تلقي

 او بـه.روش شناسي قـرار دارد هرچند كه در حوزه؛ انتزاعي استهسطح تحليل يك ساز والتز

كه بـه اعتقـاد وي هريـك از سه سطح تحليل باور دارد؛ و بين المللي سطح تحليل فردي، ملي

مي اين سطوح تحليل، جلوه  به پژوهشگر از بـه مجموعـه» نظام«. نماياند اي از رفتار واحد را اي

و  مي اجزاء به اندازه يا واحدها اطالق كه اندركنش ميان آنها اي اهميـت دارد كـه مـشاهدة شود

از از نظر والتـز،.سازدمي ضروريجم منسكليكبه عنوان را آنها   هـا دولـت زمـاني گروهـي

ميـالملل بين نظامتشكيل يك درهر دهند كه رفتاري محاسـبات ديگـر يك ازآنها عامل حيـاتي

و ساختار استنظامهربنابراين،.بازيگران باشد  ,Waltz, 1979( در بردارندة واحدها، اندركنش

(p.74.بر و آن اينكه پردازان نظام كه نظريه است اين اعتقاد والتز گرا يك مشكل حل نشده دارند

مي  مي وقتي از نظام بحث و كوشند آن را بگونه كنند  اي تعريف نمايند كه از هـر گونـه ويژگـي

تـوان ايـن اسـت كـه چگونـه مـي امـا پرسـش مهـم ايـن. بدور باشـد» واحدها«اندركنش ميان

از.)Waltz,1979, p.79( گرفت؟ موضوعات مهم را ناديده  با طرح اين پرسش، والتـز بـا اسـتفاده

و ساختار را بـه معنـاي اصـل،كاپالننظريه نظامهاي و نقش آن را توضيح داده اهميت ساختار

و واحـدهاي عـضو برقـرار.ندكميتلقي نظم دهندة واحدها  با مفهوم ساختار ارتباط بين نظـام

سا. شود مي و وجود سـاختار، الزمـه وجـود واحـدهاي وجود نظام لزوماً به معناي وجود ختار

و نظـام. سياسي متعامل است  به معناي متغير واسـطه ميـان واحـدها وي از اين نظر ساختار را
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سـاختارهاي سياسـي فرآينـدهاي سياسـي ايجـاد . (Buzan,Jones and Little, 1993,p.6) دانـد مي

مي مي كه در بهترين حالت در. هاي سياسي متفاوت مشاهده كردمتوان آن را با مقايسه نظا كنند

مي حالي دهند، واكنش متقابـل ميـان آنهـا نيـز نتـايج كه واحدها رفتاري متفاوت از خود نشان

مي)برآيند( بـه ايـن ترتيـب،.كند كه اين نتيجه متفاوت، ساختار آن نظام استي متفاوتي ايجاد

چه تأثيري بـر رفتـار  كه ساختار به اين پرسش كليدي و پاسـخ بـازيگران دارد، مـي والتز رسـد

كه مي مي.1: گذارد اثر مي يك نظام رانگ شكل روي رفتار بازيسهبه ساختاردهد تواند ساختار

زادي عمـلآتوانـد محـدود كننـدة سـاختار مـي.2؛هـا باشـد يا سياسـت رفتارهامشوق برخي 

و با توجه بـه اينكـه سـاختار نقـش گزينـشگر را ايفـا مـي.3؛بازيگران باشد   بـه صـورت كنـد

شود، درسطح خرد نيز بر متغيرهاي داخلـي اثـر غيرمستقيم بر سياست خارجي اثرگذار واقع مي

و يا باعث تسهيل نقش آنها در سياست خارجي يا مـانع ايفـاي نقـش آنهـا مـي مي  شـود گذارد

)Waltz,1979,p.74(.در با اين حال، والتز در توضيح رفتار واحدهاي اصلي نظام معتقد است كه

مي نظريه نظام و نتايج رفتار آنها در ساختار نظام يافت و ها بخشي از داليل رفتار كشورها شـود

اين بخش دوم را وي به عوامل مـادي سـطح. بخش ديگر را بايد در عوامل ديگر جستجو كرد 

به سياست بين داخلي نسبت مي  كه ربطي كه رفتار متفـاو. الملل ندارد دهد ت اما نكته اين است

واحدها در نظام لزوماً برخاسته از عوامل داخلي نيست بلكه واكنش واحدها بـه نقـش سـاختار

مي  و رفتار متفاوتي ايجاد كند نظام نيز مي. تواند متفاوت باشد كه ساختار بـر رفتـار والتز افزايد

مي  د كشورها در درون نظام تأثير و ماننـد حـضور فـرد در رون گذارد اما اين تأثير غيرمـستقيم

به دو شكل صورت مي  و از راه رقابـت ميـان آنهـا از راه جامعه: گيرد جوامع . پذيري بـازيگران

مي پذيري باعث تشويق ويژگي جامعه و رفتارهاي مشابه با محيط و رقابت ميان واحدها ها شود

مي  و تصميمات خـود را در روابـط بـا يكـديگر نيز باعث ايجاد نظمي شود كه واحدها رفتارها

مي تعد و هـم بـراي. كنند يل كه اين معناي ساختار هم داراي منطقي ساده بوده وي معتقداست

به اين مفهـوم كـه گفتـهه)Cause( ساختارها در اين معنا علت. همه قابل فهم است  نه ستند اما

يكي از علت. است شدهB باعث بوجود آمدنAشود  و تنها علت نيستبلكه ساختار . هاست

جادراي كه نكته كه مراحل شكل اين به آن اشاره شود اين است و تكامل الزم است گيري

در مرحلـة ابتـدايي يـا. كنـد ساختار از نظر قدرت تأثيرگذاري آن بر رفتار واحدها تفاوت مـي 

كه بالفاصله پس از زوال ساختار قبلي آغاز مـي مرحله شكل  شـود، بـا توجـه بـه گيري ساختار

و وضـعيتي سـازمان يافتـه ها يا حتي رفتار اينكه نقش  انـد، بـه خـود نگرفتـه ها حالت الگـويي

و اقدام از آزادي عمل وسيع  اما بـا توجـه بـه. برخوردارنديتر بازيگران در روند سياستگذاري

 گيري است، آزادي عمل بـازيگران نيـز متناسـب بـا رونـد مزبـور اينكه، ساختار در حال شكل 

به رفته محدودتر مي رفته و رو مي شود در مرحلـة اسـتقرار سـاختار كـه سـاختار. گذارد كاهش
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به بلوغ رسيده و مي جديد شكل گرفته و آزادي است، كجروي بازيگران موجب تنبيه آنها شود

و محدود  مرحلة زوال يا فروپاشي ساختار كه در آن قوانين رفتـاري. است عمل بازيگران ناچيز

و نقشي تعيين  ر كننده موجود تضعيف شده در اين مرحله نيز بـازيگران. فتار بازيگران ندارد در

به افـزايش دارد  و اين آزادي عمل نيز رو ، 1374اخـوان زنجـاني،( از آزادي عمل بيشتر برخوردارند

كه بازيگران ممكن.)21.ص است در درك روند تغييرات دچار اشـتباه شايد در اين مرحله است

به رفتارهاي آشوب  و دست ي هـا قـدرت بزنند كـه بـا واكـنش شـديد سـاير ساز محاسبه شده

اسـت والتز با اشاره به ناگهاني بودن تغيير ساختار معتقد. شوند طرفدار نظم موجود روبه رو مي

به بروز برآيندهاي  و چه نباشد؛ نوعي انقالب است و چه با خشونت همراه باشد تغيير ساختار

مي  مي زند كه از اندركنش ميان واحدها ناش جديد دامن كه خود از جايگاه متحـول آنهـاي شود

وي دربـاره اهميـت نقـش تحـول.)Waltz,2008,p.346( گيـرد در نتيجه تغيير ساختار ريشه مـي 

مي  در دوره پس از جنگ دوم جهـاني سياسـت«: گويد ساختاري در سياست خارجي كشورها

و توان بدون توجه به تغيير ساختار سياست بـين خارجي هيچ كشوري را نمي  و فـشارها الملـل

به خوبي ادراك كرد فرصت حال با اين توضيحات شايد.)Waltz,2008,p.347(» هاي ناشي از آن

به تك قطبي فراهم آمده باشد .زمينه مساعدتري براي بحث درخصوص تحول ساختار دوقطبي

و سياست خارجي واحدها  تحول ساختار نظام دوقطبي به تك قطبي
تك اينكه تحول از يك نظام به مي دو قطبي چه تأثيراتي بر رفتـار قطبي چگونه روي و دهد

مي  كه والتز به آن اشاره گذارد، موضوعي واحدهاي سياسي برجاي و تنها به ايـن است اي نكرده

تك موضوع پرداخته  كه نظام به نظام دوقطبي از دوام كمتر است  برخوردار استيقطبي نسبت

قط زيرا در نظام تك وبقطبي ساير ها در مقابل قدرت فزايندة آن دسـت بـه تـشكيل اتحادهـا

ايـن تحركـات باعـث. هاي تنها ابرقدرت موجود را تعديل كننـد زنند تا توانايي هايي مي ائتالف

تك مي كه نظام و چندان دوام نيابد شود .) Hansen,2000,p.50( قطبي بيشتر يك دوره انتقالي باشد

و اي گيري پيش آيد اما براي فهـم ايـن تحـول چـاره نتيجه هرچند ممكن است مشكل استنباط

تك نيست جز اينكه به علت وجود پاره  جهـاني قطبي با نظـام حكومـت اي تشابهات ميان نظام

)World Government(و با از يكسو هـاي نظام سلسله مراتبي از سوي ديگر، از ديدگاههمچنين،

تكيها براي تشريح ويژگ والتز درباره اين نظام  ممكن است يـك. شود قطبي استفاده هاي نظام

مي نظام تك  كه توزيع قدرت درآن بوسيله يك قدرت برتر صورت به لحاظ تاريخي قطبي گيرد

و به لحاظ نظري نيز كمتر محتمل باشد اما آنچه شايان توجه  است ايـن كـه وجود نداشته باشد

.توان فرض وجود چنين نظامي را بطور كلي رد كرد نمي
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به توزيع نسبي توانايي به قطببا توجه شـود، يـك بندي يـاد مـي ها ميان بازيگران كه از آن

و داراي  كه سهمي چـشمگير از منـابع قـدرت را دراختيـار دارد قطب يك قدرت بزرگ است

به ساير  و از اين جهت در يك موقعيت برتر قـرار داردهاقدرتبرتري نسبي كمي نسبت . ست

و رفتار ديگر قطبهاست كـه باعـثبه اعتقاد نوواقع گرايان، نگراني اصلي اين قطب امنيت خود

به پويش اصلي نظام بين شود بازي ميان قطب مي مفهوم ديگر مرتبط با اين. الملل شود ها تبديل

و دوام. بحث مفهوم ثبات است  و نظام را با مقايسه نظـام)Enduring( والتز ثبات هـاي دوقطبـي

مي  و معتقدكچندقطبي روشن است در نظام دوقطبي بـازي بـا حاصـل جمـع جبـري صـفر ند

و در نتيجه نظام دوقطبي به دليل شمار كم  تـر از نظـامي بزرگ، بـا ثبـاتهاقدرتجاري است

تك. چندقطبي است  قطبي بـدليل اينكـه همـه اين درحالي است كه از نظر والتز در يك ساختار

ميتر يي كه در سلسله مراتب پايينهاقدرت كوشـند قـدرت برتـر را تعـديل كننـد، قرار دارند

و خيلـي زود جـاي خـود را بـه نظـام چنـدقطبي خواهـد داد   امكان ثبات نظام وجـود نـدارد

(Waltz,1979, p. 135) .

قطبي، شايد اين نظر والتز در خـصوص ماهيـت براي رسيدن به تعريفي روشن از مدل تك

به بروز برآيندهاي جديد در اثر تغييـر هاي مختلف كمك كننده باشد آنارشيك نظام  كه با اشاره

مي  تـا حـدودي ايـن] هـا نظـام[تمايز ميان ساختارهاي آنارشيك انواع متفـاوت«: گويد ساختار

كه بتوان تعريف اجازه را مي  و تا حدودي دقيق هاي جزئي دهد تر از برآيندهاي مـورد انتظـار تر

وا.)Waltz,1979, p.70(»ارايه داد در لتز ايـن اسـت كـه مـي منظور  تـوان ميـان ماهيـت آنارشـي

ونت نيز در تشريح نظر والتـز معتقـد اسـت كـه دسـت كـم،. هاي مختلف تمايز قائل شد نظام

تـر آميـز هاي موجود دركنار دو فرهنگ تعـارض يكي از فرهنگ) الكي(آميز فرهنگ زور رقابت 

و فرهنگ همكاري  كه ماهيت آنارشـيك دارد الم جويانه كانتي در نظام بين هابزي ونـت،(لل است

ص 1999 واقعگرايان كهن نيـز بـه سـاخت آنارشـي والتـز مورد نظر هرچند فرهنگ هابزي.)16.،

و مرج نيست بلكه فقدان قدرت مركزي براي مـديريت. تر است نزديك منظور از آنارشي، هرج

ي نيز درهمين راستا مطرح اصل خوديار. همانند نظام داخلي است بين المللو تنظيم امور نظام 

در. شده است در ساختار سلسله مراتبي نظام داخلي وفاداري به يك اقتدار برتر وجود دارد كـه

المللي باعث نوعي فقدان قـدرتت در نظام بينياين وضع. المللي وجود ندارد ساختار نظام بين 

مي  كه نظام سلسله مراتبي جهاني با نظا. شودكنترل امور م سلـسله مراتبـي داخلـي گفتني است

مي گردد كه به ماهيت آنارشيك آن باز  زيرا در نظام داخلي آنارشي وجـود تفاوت ماهوي دارد

آنچه در اينجا. ندارد درحالي كه در نظام بين المللي نوعي آنارشي هرچند كم شدن وجود دارد

كه با تفاوت قائل شدن ميان ماهيت آنارشيك نظام سلس  مراتبي جهانيلهاهميت دارد اين است

مي)و نه داخلي( توانيم به ماهيـت سـاختار نظـامو ماهيت غيرآنارشيك نظام حكومت جهاني،



تكساختار نظام بين و تأثير آن بر سياست خارجالملل  113 ...يقطبي

و بـدون حـضور. قطبي نزديك شويم تك كه بازيگران نظـام براسـاس آن آنارشي، اصلي است

و آرايش مي و اقتدار مركزي، نظم .يابند تا از خطر وقوع جنگ جلوگيري كنند بازيگري مسلط

كه نتوان برخي ويژگي به اين توضيح، دليلي وجود ندارد هاي حكومـت جهـاني را با توجه

كه ساختار آن دو نظام همچنان متفـاوت باشـند براي نظام تك  نظـام. قطبي تصور كرد؛ درحالي

از نظر والتز، نظام حكومـت. هايي با آن دارد قطبي، نظام حكومت جهاني نيست اما شباهت تك

به لح  مراتب است چون داراي سلسله) چيزي شبيه نظام داخلي(اظ ماهيت، غيرآنارشيك جهاني

و اقتدار مركزي  تك. است غيرمنعطف شديد كه در نظام قطبي گرچه يك قدرت بزرگ درحالي

امـور داخلـي آنهـا ممكن است در مقابل ساير بازيگران از چنان قدرتي برخوردار باشد كـه در 

و در استفاده از   زور نيز داراي موقعيتي انحصاري باشد اما ماهيـت نظـام همچنـان مداخله كند

در چنين شـرايطي، قـدرت برتـر در برخـي. وقدرت هاي ديگر، ساكت نيستند آنارشيك است

مي  كنـد امـا موارد همانند يك دولت در نظام حكومت جهاني به عنوان يك اقتدار مركزي عمل

به لحاظ ماهيت آنارشي  ي بزرگ ديگـر در مقابـلهاقدرتك نظام، در همان حال، ممكن است

و توانايي مداخلةآن قدرت بكاهند و از ميزان قدرت ضمن، بـا توجـهدر. آن موازنه ايجاد كنند

تك به كنـد، هاي شرايط آنارشي مطلق تفاوت مـي قطبي، آرايش واحدها با ويژگي اينكه در نظام

كه قدرت برتر در اين ساخ   در مقايسه بـا نظـام سلـسله–تار در اين صورت بايد نتيجه گرفت

و قدرتمنـدتر از موقعيت مستحكم-مراتبي جهاني .)Hansen,2000,p.53(اسـت برخـورداريتر

و آنارشي دو چيز متفاوت مي كه والتز تفاوت آنها را بـا كمـك بنابراين، دو مفهوم ساختار شود

و)Co-acting(مفهوم همكاري   كـنش با كمك مفهوم اندر واحدهاي مشابه در ساختار آنارشيك

 دهـد توضـيح مـي]شـرايط آنارشـي كـم شـدت[ مراتبـي جهـاني در ساختار سلـسله) تعامل(

)Waltz,1979,p.104(.تك قطبي بيـشتر مـشابه به اين ترتيب، كاركرد نظم آنارشيك ساختار نظام

كه در نظام سلسله» كم شدت«،مراتبي نظام سلسله  وا است هرچند حـدهاي مراتبي سـازماندهي

س. قطبي كامالً متفاوت است داخلي آن با نظام تك  از سلهلـ در نظام مراتبـي واحـدهاي متعامـل

ب نظر كاركردي متفاوت  كه يك قـدرت برتـره اما از نظر ساختاري و عمودي است شكل افقي

و آن در رأس هرم  و بـين واحـدها را در مواردي قرار دارد توانـايي مداخلـه در امـور داخلـي

قطبـي تـك در نظـام بـا قطـب برتـر واحـدها ساير نوع عملكرد.)Hansen,2000,p.54( داراست

و حكومت جهاني است» همكاري-تعامل« كه وضعيتي مابين نظام هاي سلسله مرابي از.است

و سلـسله مراتبـي اين رو، نظام تك قطبي از عمدة جهات در ميانـة دو نظـام حكومـت جهـاني

كه تنها ابر قدرت موجود از جايگاه يك اقتـدار فائقـه زيرا اين امكان. ايستاده است   وجود دارد

به چنين موقعيتي را داشته باشد و يا واقعاً آرزوي رسيدن در نتيجـه، در برخـي. برخوردار شود

يك اقتدار مركـزي در نظـام حكومـتبه عنوان موارد الزم است تا در عالم نظر با قدرت برتر 
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م و در برخي توان داشـت؛ زيـرا هماننـد نظـام وارد نيز چنين تصوري نمي جهاني برخورد شود

مراتبي در شرايط آنارشي غيرمطلق يا كم شدت در مقايسه با مثالً نظام چنـدقطبي قـرار سلسله

در.دارد حـال تعامـل اسـت كـه سـاير در اين شرايط، تنها قطب موجود بخـشي از واحـدهاي

ميدرهاقدرت به ايجاد موازنه همان حـال، از توانـايي نـسبي يـك زنند اما در مقابل آن دست

به ساير  در نظـام تـك قطبـي،.ي بزرگ نظام نيـز برخـوردار اسـتهاقدرتقطب برتر تسبت

ب  و در رأس هـرم هاي نسبي قوي دليل تواناييه ابرقدرت موجود تـر كـه دارد ابرقـدرت اسـت

در) مراتبي باالتر از نظام سلسله(قدرت قرار دارد  و همان حال،و گاه بدليل ايـن شـرايط برتـر

به توزيع توانايي  به موقعيت يك اقتدار قانوني مركـزي،)ساختار(ها پويش مربوط  ممكن است

و بـين در اين شرايط، قدرت برتر در امور. ارتقاء يابد) همچون نظام حكومت جهاني( داخلـي

مي  و گاه نيز ساير واحدها دخالت بريـث. كننـد ديل مـيي بزرگ، برتري او را تعـهاقدرتكند

تك هنسن براي روشن  و الگوهاي رفتاري يك ابرقدرت در نظام قطبي از مفـاهيم تر كردن نقش

و منـافع خـاص  )Special Interests( مورد اسـتفادة گلـن اسـنايدر در مـورد منـافع اسـتراتژيك

مي. كند بازيگران استفاده مي كه زماني كه ابرقدرت موجود احساس از بدين معنا  موقعيـت كنـد

و خـاص را به سـاير بـازيگران برخـوردار اسـت منـافع اسـتراتژيك برتر جهاني روشن نسبت

مي  و زماني همزمان پيگيري مي كند كوشـد تر قرار دارد، مـي كند در موقعيتي ضعيف كه احساس

و منافع خاص را در مرتبه كمتر از اهميت قـرار دهـد  بـويژه. فقط منافع استراتژيك را پيگيري

خـاص ها وجـود دارد، ابرقـدرت از پيجـويي منـافعكه احتمال رويارويي با ساير قدرت زماني

مي خود صرف .)Hansen,2000,p.55( كند نظر

مراتبـي، بـه علـت قطبي همچون قدرت برتر در شـرايط سلـسله ابرقدرت در نظام تك يك

و حفظ نظام بين  ني. المللي است شرايط آنارشي، بدنبال مسئله امنيت به معناي موقعيـت امنيت ز

و بهبود موقعيت يك كشور نيز بـه معنـاي افـزايش قـدرتهادولتيك دولت در مقابل ساير

آن. نسبي آن در مقابل ساير واحدهاست در نتيجه افـزايش امنيـت آن بـه عنـوان نتيجـه فرعـي

و در نتيجه كاهش. است به معناي كاهش قدرت نسبي آن برعكس، كاهش موقعيت يك بازيگر

و شـامل. يت آن است امن به همان مفهوم مورد نظر واقعگرايان سـنتي قدرت نيز در اينجا بيشتر

 در همـان حـال، ابرقـدرت.)Waltz,1979,p.136(طيفي وسيع از عناصر مادي قدرت مـي شـود 

كه قدرت برتر در نظام سلسله مراتبي دارد، ندارد بخاطر قدرتمندي بيشتر، آن شدت نگراني را

در همين راسـتا، ثبـات نظـام تـك قطبـي بـه معنـاي حفـظ. باهم تفاوت دارندو از اين جهت 

و ثابت ماندن شمار قطـب  داراي اهميـت) حفـظ موقعيـت برتـر(هـا وضعيت آنارشي در نظام

به دو مفهوم ديگر، يكي اسـتحكام نظـام بـه. است معنـي فـشارهاي وارده بـر نظـام ثبات نظام

و ديگري دوام آن به معني است تك پيگيري. قطبي در طول زمان مرتبط است مرار نظام تك قطبي
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تواند به تقويت موقعيت ابرقدرت بـراي دسـتيابي استراتژي كمينه براي حفظ وضع موجود نمي

از. شودبه منافع خاص منتهي  مي درآن صورت، كشورهاي ديگر شوند تـا اين انگيزه برخوردار

و ارادة ابرقدرت موجود را در زمينه  ي مختلف مورد آزمايش قـرار دهنـد كـه باعـثها توانايي

را در نهايت نيز ممكن است ابرقدرت. شود افزايش خطر مناقشات در سطح نظام مي  نفوذ خود

به قدرت بـزرگ درجـه دوم شـود و تبديل  بـراي كـاهش.)Hansen,2000,p.58( از دست بدهد

سازي منافع، دستاوردهايي موجود، اگر ابرقدرت بكوشد با پيجويي استراتژي بيشينه چالش ها

به سطح قدرت درجه يك در نظام حكومـت جهـاني ارتقـاء يابـد،  و يا حتي خود را حفظ كند

ها در مقابل آن از يـك سـو افزايش مقاومت. شود فشار زياد به ساختار نظام وارد آيد باعث مي 

و از سوي ديگـر، بـا  پي دارد  نامحـدود خطر از دست رفتن موقعيت يكتايي قدرت برتر را در

به نظام سلسله شدن مقاومت معيار ارزيـابي ثبـات يـك. مراتبي وجود دارد ها امكان تبديل نظام

و طول دوره استمرار آن بستگي دارد  به ميزان استحكام در درحالي. نظام نيز كـه ايـن دو معيـار

مي نظام تك  به نظر تك قطبي با هم در تناقض و قطبي مـانع ايجـاد چالـ رسند؛ زيرا نظام شگران

مي چالش ها بروز  كه هيچ دو دولت متخاصم وجود ندارنـد در نتيجـه،ي جدي و از آنجا شود

اين وضعيت نـشان دهنـدة ميـزان.ي برابر يا ضداتحادها صفراستهادولتشمار مناقشات بين 

ي هـا چـالش هاي درون نظام، مبـين از طرف ديگر، پويش. استحكام باالي نظام تك قطبي است 

 فشار زيـاد بـر نظـام واردهاچالششود؛ زيرا اينكه باعث كاهش استمرار نظام مي بسيار است

مي مي كه باعث كاهش طول عمر آن و وقوع مداوم برخورد منافع. شود كند خاص بين ابرقدرت

تواند باعث شكل گيري ائتالفي ضدابرقدرت شـود كـه در بلندمـدت خطـرمي قدرت ها ساير 

هاي درون نظام، در نظام تك قطبي اين پويش. خواهد داشت شكل گيري قطب جديد را درپي 

و در نتيجه كاهش دوام آن خواهد شـد  .)Hansen,2000,p.60(باعث وارد آمدن فشار بر ساختار

كهبه اين ترتيب، كه باعث نظام تك قطبي داراي ويژگيبه نظر مي آيد تمـايز آن از هايي است

:دوشمي ها ساير نظام

كه سـاختار تـك است آنارشيك اما كم شدت،ماهيت نظام.1 به همين دليل تنها ابرقدرتي ،

پي افزايش امنيت خود قطبي را شكل مي تا دهد در جايي كـه امكـان تحـول سـاختار بـه است

 نيز همچنان در معـرضاهقدرتديگر. وجود داردو بهبود موقعيت ابرقدرت حكومت جهاني 

ا و ممكن ست درصدد برآيند در مقابـل قـدرت برتـر دسـت بـه خطر كاهش امنيت قرار دارند

و موازنه قدرت جديد ايجاد كنند . تشكيل اتحاد بزنند

به.2 كه باتوجه در مقابل ابرقدرت دست به ايجاد ممكن استي بزرگهاقدرتاين امكان

در،موازنه يا بقول والتز شبه موازنه بزنند   در صورت تشديد ايـن رونـد، امكـان ايجـاد تحـول
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و سـاختار تـك زيع توانايي تو توانـد باعـث تبـديل آن بـه نظـام قطبـي وجـود دارد كـه مـي ها

و يا چندقطبي شود سلسله . مراتبي

 در نقش اقتدار قانوني مركزي در نظـام قدرت برتر در اين ساختار گاه با افزايش قدرت.3

به پايين عمل مي و از باال ر حكومت جهاني كه سعي دارد نظام جهاني آن.ا هدايت كند كند در

و سايرين نيـز اطاعـت مـي  گـاه نيـز در مـوقعيتي. كننـد صورت، دستورات از يك مركز صادر

مي برتر در رأس نظام سلسله تر از نظام جهاني اما، باالتر از قدرت پايين در مراتبي قرار گيرد كه

و لزوم مي  و امور بين واحدها دخالت مواقع اقتضا به هـدايت امـور تواند در امور داخلي و كند

تك. جهاني تمايل نشان دهد  و نظـام قطبـي در حـد ميانـه نظـام سلـسله بنابراين، نظام مراتبـي

. گيرد حكومت جهاني قرار مي

و سياست خارجي امريكا از جنگ سرد  ساختار نظام تك قطبي پس
ت در دوره پس از جنگ سرد عاملي كه مي به عنـوان نهـا قطـب تواند به امريكا كمك كند تا

و سياسـت  كه امريكا اهداف هـاي خـود را بطـور جهاني تلقي شود، اين امتياز انحصاري است

و جهاني  و تعامالت بين يكجانبه پيگيري به تسريع آن كمـك سازي بـدين. كنـد مـي المللي نيز

و تالش  شـود هاي امريكا در نقش ابرقدرت براي پيشبرد منافع خود، باعث مي معنا كه اقدامات

از. نظم موجود جهاني براساس منافع امريكا شكل بگيرد تا  اين خـود جالـب اسـت كـه، پـس

ي ديگر درصدد ايجاد ائـتالف ضـدامريكايي جـدي در مقابـلهاقدرتجنگ سرد هيچ يك از 

و آلمـان اقدامات يكجانبه امريكا برنيامدند؛ هر چند كه سـعي قـدرتهايي مثـل روسـه، فرانـسه

مهاچالشكردند  شـايد هـم. ايجاد كنند2003وضوعات مثل جنگ عراق در ساليي در برخي

مي  از اين ماهيت قدرت است كه باعث آن شود دارندة قدرت و قدرت اضـافي آن استفاده كند

و مغرورانه باعث مي  در. اي براساس اميال دروني خود داشته باشـد شود تا رفتار متكبرانه والتـز

مي  مي در نظام دوقطبي«: گويد همين ارتباط و شوروي يكديگر را كنترل . كردنـد، اياالت متحده

در با فروپاشي شوروي در دوره جديد هيچ كشور يا گروهي از كشورها وجود نداشته است تـا

در نتيجه، با وجـود مقاصـد نيـك امريكـا، ايـن كـشور اغلـب. مقابل امريكا موازنه ايجاد كنند 

كه از يك قدرت براساس اين نظريه عمل كرده  تـوان انتظـار داشـت كـه بـا تر نمي بزرگ است

و متانت رفتار كند .)Waltz,2008,p.347(»بزرگواري

به اعتقاد والتز، اياالت متحده از دورة جرج بـوش پـدر تـاكنون بـه منظـور مـديريت امـور

و اين اقتضاي موقعيت جهاني، كوشيده هجهاني امريكـا بـود است براساس اين قاعده عمل كند

 البته امريكا همچون).همانجاهمان،( كشور چنان رفتاري در پيش گيرد اينه استدشكه باعث

و رفاه جهاني توجيههاقدرتساير ي پيش از خود اين رفتارها را با كلماتي مانند صلح، عدالت
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به اينكه سياست خارجي كشورها تا حد زياد از جايگاه آنهـا در نظـام. است كرده والتز با اشاره

مي المل بين را لي تأثير اي روشـن نمونـه به عنوان پذيرد، رفتار امريكا در دوره پس از جنگ سرد

و واكنش از ي بزرگ در مقابل امريكا را شاهدي بـر ايـن ادعـاي خـودهاقدرتآن تلقي كرده

به ايجـاد موازنـه مـي مي والتـز تأكيـد. زننـد آورد كه معموالً كشورها در مقابل ابرقدرت دست

اي مي كه كه در اين دوره با رفتار خود باعث شد تا شبه موازنه كند درن اياالت متحده بود هـايي

و تحقيـر سـايره كـرد اي عمـل گونهمقابل آن ايجاد شوند؛ زيرا اين كشور به  كـه باعـث تـرس

و واكنش ديگر كـشورها وي معتقد.ه استشدهاقدرت است مديريت امريكا در جنگ باعراق

.)pp.347-349 ,2008( دهد اي را بدست تواند چنين نمونه مي

مي با بررسي روند تحول در ساختار نظام بين كه اين الملل پس از جنگ سرد مشخص شود

به تك  و در نهايت، چگونه اين تحول ساختاري باعث ساختار چگونه درعمل از دو قطبي قطبي

وبه عنوان تغيير موقعيت امريكا  به چـه تنها قدرت برتر در سطح نظام شده به نوبه خود اين امر

و يا حتي سياست خارجي امريكا نسبت بـه ايـران  نحو سياست خارجي امريكا در سطح جهان

و بـيش، كـاري. را تحت تأثير قرار داده است  گرچه تعيين نقطة دقيق پايان يك جنگ مهم، كم

اي جنـگ هـ دشوار است اما راه مشترك براي اين منظور تمركز بر زمان تـسليم يكـي از طـرف 

 را تاريخ تسليم واقعي اتحـاد1989 سپتامبر21، برخي در مورد جنگ سرد،ه همين دليلب. است

از آخرين وزيرخارجه شـوروي نامـه» ادوارد شواردنادزه«در اين تاريخ. دانندشوروي مي اي را

جمهوري امريكا طرف ميخائيل گورباچف رهبر شوروي در واشنگتن تحويل جرج بوش رئيس 

كه  خو آن اعالم شده در داد به طرح جنگ ستارگان ميدبود شوروي از انتقاد نسبت و داري كند

بدين ترتيب، اتحاد شـوروي پـذيرفت كـه. داند نميSTARTرا مانعي در راه معاهدة SDIديگر 

به معنـاي تـسليم در برابـر  به برابري استراتژيك با امريكا نيست واين اقدام شوروي ديگر قادر

و نقطة پايـان جنـگ سـرد خواست امري   برژينـسكي ضـمن.)Hansen,2000,pp.73-81( اسـت كا

هـايي است نـشانه شاخص پايان جنگ سرد همانند جنگ گرم، معتقدبه عنوان» تسليم«پذيرش

مي  اي از تـسليم چنين نشانه«:كه خورد؛ بدين صورت بارز از تسليم در جنگ سرد نيز به چشم

پاريس يعني هنگامي ظـاهر شـد كـه گوربـاچف رهبـر اتحـاد در 1990 نوامبر9در] شوروي[

و يكپارچگي آلمان را براساس شـرايط غـرب  بـه شوروي با بياني روشن شرايط فاتحان جنگ

اين اقدام شوروي شبيه تسليم فرمانده نيروهاي آلمـان در واگـن. رويدادي مهم پذيرفت عنوان 

در1918قطار در  به زانـو درآمـدن آلمـان نـازي .)Brzezineski,fall1992,p.25(» اسـت1946 يا

و كراتوچويل با تحليلي سازه انگارانه، اقدامات گوربـاچف در روسـيه كساني مانند كوزلوفسكي

و از جمله كنار گذاشتن دكترين برژنف واجراي سياست  هاي فضاي باز موسوم به گالسنوسـت
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به فروپاشي طي فرآيندي منجر كه هاي اروپـاي شـرقي شـد،يجمهورو سقوط پراسترويكا را

و پاي ميانباعث پايان جنگ سرد .)Koslowski & Kratochwil, 2002( دانند نظام دوقطبي

به نظر مـي و بـر كنـاري ميخائيـل روسـيه1991 اوت19آيـد عمـالً پـس از كودتـاي اما،

و سپس بازگـشت ضـعيف وي بـه قـدرت بـه كمـك بـوريس« گورباچف از رهبري شوروي

ق» يلتسين به پـيش رفـت درتمند روسيه، روند فروپاشي اين كشور با سرعتي غير قابل مرد . باور

سه ماه پيش از 1991 دسامبر25 در از گورباچف كه  مقام دبيركلي حزب كمونيست اسـتعفا آن

و پس از هفت روز پرچم سرخ انقـالب كرده بود از مقام رياست جمهوري نيز كناره گيري كرد

و جاي خود را بـه براي آخرين 1917بلشويكي   بار از ميله پرچم كاخ كرملين پايين كشيده شد

و به فاصله يك هفته، پرچم قديمي تزارها كه اين بار نمادي از جمهوري جديد روسيه بود، داد

.)Schulzinger,1999,p.445( ديگر اتحاد شوروي وجود نداشت

كه پس از جنگ  جهاني دوم ايجاد شده بودبه اين ترتيب، ساختار دوقطبي نظام بين المللي

و پيامدهايي ژرف برنظام بين تجاوز عـراق بـه كويـت، حملـه. الملل برجاي گذاشت فروپاشيد

به عراق در  به جنگ دوم خليج فارس، امضاي معاهدة صلح بين فلـسطين 1991امريكا  موسوم

به قرارداد غزه و، امـضاي قـرارداد صـلح بـي1993 اريحا در سـال–و اسرائيل موسوم ن اردن

و اتخاذ استراتژي موسوم به  از سـوي امريكـا در قبـال»مهـار دوجانبـه«اسرائيل در همان سال

و عراق، شايد نمونه ايـن. هايي از ايـن اثـرات ژرف در منطقـه حـساس خاورميانـه بـود ايران

و تبديل آن بـه نظـامي جديـد تحوالت نشانه  و برجسته از دگرگوني در ساختار نظام هايي بارز

جرج بوش رئيس جمهور وقت امريكا پايان حيات نظـام شـوروي. ير سايه قدرت امريكا بودز

يكي از مهم و نشانگر آغاز را  ,Schulzinger( دانست» نظم نوين جهاني«ترين تحوالت اين قرن

1999, p.445(.و نظام دوقطبـي بـه نيز برژينسكي با اعتقاد به اينكه امريكا در روند جنگ سرد

 ,Brzezineski, fall1992( است، بر پيروزي امريكا در ايـن جنـگ تأكيـد داشـت رسيدهپيروزي

p.25(.»فروپاشـي،پـست كـارش در روزنامـه واشـنگتنو همكـاران نومحافظـه» چارلز كراتامر 

و در سال شوروي را گامي بسوي نظام تك : نوشت2001قطبي تلقي كرده

غ« به جاي بايد از ايفـاي نقـش] امريكا[ ولي تنومند، ما پس از يك دهه ايفاي نقش كوتوله

بي يكجانبه. المللي مطيع خودداري كنيم يك شهروند بين  ماننـد بـودن جهـان گرايي جديد مؤيد

مي تك و نقطةآغاز واقعي سياست خارجي قطبي است كه درآن بسر از بريم  امريكا در دوره پـس

.(Krauthammer,2001, p.3)»جنگ سرد است

ب المللي، وضعيت توصيف كردن نظام بين)Uni-multipolar(» چند قطبي–تك«ا هانتينگتون

يكي از  ميهاقدرتامريكا در سطح نظام را به سـايرين در زمينـه نظـاميي برتر كه نسبت داند

و فرهنگـي از برتـري العادهبرتري فوق  خـورداربرمطلـق دارد اما در دو زمينه ديگر؛ اقتـصادي
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در» رابرت جرويس«.)Huntington,Fall,1999,23( نيست استاد علوم سياسي در دانـشگاه كلمبيـا

كه بسنجيم، ايـاالت 2006سال  و روش قابل تصور تـرين متحـده بـزرگ گفت كه، با هر معيار

و در نتيجه، امروزه امريكا تنهـا قـدرت قدرت  جهاني در مقايسه با هر كشوري در تاريخ است

ريچارد هاس عـضو مؤسـسة.)Jervis,Summer,2006,17( استقطبي هژمون در نظم جهاني تك 

و رئيس بعـدي شـوراي روابـط خـارجي امريكـا در  در ميـان عـدم«: نوشـت 1999بروكينگز

كه اياالت متحده قدرتمنـدترين قطعيت هاي دنياي پس از جنگ سرد، واقعيت روشن اين است

ا. كشور جهان است  كه برتري »بـود ياالت متحده طوالني نخواهدالبته بايد در همين ابتدا گفت

)Hass,October 1999(.

موقعيت امريكا بشكل روشني نسبت به گذشـته بهبـود يافتـه نتيجه اين وضعيت آن بود كه

و  و ارايـه الگوهـايي جديـد از بود متناسب با اين دگرگوني، امريكا نيز نه تنها بايد در تـدوين

و سياست كوشيد بلكه استراتژي رفتار مي  كه بطور ها عمده در جهت مهـار نفـوذ هاي گذشته را

مي اتخاد شوروي تنظيم شده  و نقـش ملـي در ايـن دوره بايـد جهـت. كرد بود، متحول گيـري

مي  به رو و كيفي نسبت به دوران گذشته رو شد امريكا با تغييرات كمي كه چنين نيز بـراي. شد

ب 1990نمونه، درحالي كه در دهه  هـاي دفـاعي همـهه تنهايي از كل هزينه هزينه دفاعي امريكا

و) كل جهان%50حدود( كشورهاي جهان بيشتر بود  از بـين رفـتن با پايان يافتن جنـگ سـرد

مي  و هزينه خطر شوروي، انتظار هاي كالن نظامي نيز تا حدودي با شـرايط جديـد رفت بودجه

و كاهش يابد تطبيق داده  و حتي جـرج بـوش. شود هـاي پـدر در سـال درحالي كه چنين نشد

به خرج داد تا 1990نخست دهه  و با توجه به مداخله در جنگ دوم خليج فارس تالش بسيار

و تقويت توانايي و كاركرد سياست خارجي امريكا را متناسب با شرايط جديد براساس حفظ ها

ج. هاي نظامي تنظيم كند هزينه به عهدة نخستين دولت پس از نگ سرد اما در نهايت اين وظيفه

.)Schulzinger,1999,p.445( در امريكا يعني دولت بيل كلينتون محول شد

و اسـتراژي امنيـت ملـي امريكـا بـه سـمت باروي كار آمدن كلينتون اولويت هـاي دفـاعي

و مشاوران اصلي وي شروعي تنـد از مداخلـه مداخله و رئيس جمهور گرايـي گرايي پيش رفت

اينكه بودجـه مبني بر 1994اعالم كلينتون در سال. كردند فزاينده را در سياست خارجي تجربه 

 هاي آينده افـزايش خواهـد داد باعـث شـد تـا ايـن بودجـه در سـطح دفاعي امريكا را در سال 

و مأموريت سال به نيروهاي نظامي امريكا داده شد هاي دوره جنگ سرد باقي بماند هايي جديد

از ايـن در حـالي. درج شـدكه در استراتژي ملي نظـامي ايـن كـشور نيـز  اسـت كـه بـسياري

بر تحليل و غـرب، امريكـا بـه ميـراث قـرن گران اين عقيده بودند كه در نبود مناقـشات شـرق

و رفتارهاي مداخله نوزدهم خود باز خواهد  در حاليكـه،. گرايانه را كنار خواهد گذاشت گشت

رجي همچـون خطـر شـوروي هاي دولت كلينتون مدعي بودند اگرچه اكنـون تهديـد خـا مقام
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هـاي ناشـي از وجود ندارد تا بقاي امريكا را تهديد كند، اما اين كشور بـراي مقابلـه بـا بحـران

بي  و و شرايط خالء قدرت ي شـرور بايـدهاقدرتاي از سوي افزايش تهديدهاي منطقه نظمي

ابراين، بـا وجـود بنـ. اي پيكار كنـد خود را آماده كند تا بتواند بطور همزمان در دو جنگ منطقه

و تمايـل بـه سپري شدن دوران جنگ سرد، اياالت متحده  با احساس نگرانـي از امنيـت خـود

به سرتاسر جهان ادامه دادحفظ نظام تك قطبي،  به اعزام نيرو ..)Hass,1995,p.17( همچنان

كه در بحران هاييتي در مـشاهده شـد ايـن نـوع مداخلـه)1994(همانطور گرايـي گـسترده

كه بر مبناي استراتژي خارجيت سياس ازاز گرفت پيش صورت» گسترش« امريكا آنكه ناشـي

و ضرورت و تمايالت ارزشـي هاي سياست خارجي امنيت ملي امريكا باشد، بيان كنندة اهداف

و دگرگـوني در سـاختار نظـام ظهـور يافتـه  كه در اثر تحـول بـودو نهادي اياالت متحده بود

)Nye,1999, p.27(.تكر نتيجه،د و قواعد خاص آن، بار ديگـر در اثر شكل گيري ساختار قطبي

ا چشمگيرياز افزايش امريكا سطح مداخالت ساختاري  و  از موقعيـت ين كشور برخوردار شد

و قدرت نظامي . استفاده اي كردبشكل گسترده اي اش در سياست خارجي جهاني

 از پيش تقويت كا در سطح نظام را بيش روند تحكيم موقعيت امري 2001 سپتامبر11واقعه

و. كرد و واشنگتن بگونه شدت به شهرهاي نيويورك كه اهميت اين حمالت تروريستي اي بود

 وباعـث نگرانـي تنهـا قدرت امريكا در ساختار پس ازجنگ سرد را بشدت تحت تأثير قـرارداد 

به آينده نظام گرديد در20رد جـرج بـوش رئـيس جمهـور امريكـا. ابرقدرت نسبت  سـپتامبر

گيري در مورد نـوع همكـاري خـود بـا امريكـا در جنـگ بـا كنگره، همه كشورها را به تصميم

و اظهار داشت : تروريسم فراخواند

اي اكنون بايد تـصميم خـود را بگيـرد؛ يـا بـا مـا هـستيد يـا بـا هر كشوري در هر منطقه«

به تروريسم پناه دهد.هاتروريست كه بـه عنـوانو يا از آن حمايـت كنـد از امروز هر كشوري

.)202.،ص1380حسيني متين،(»شد رژيمي متخاصم شناخته خواهد

دولـت امريكـا بـا يكـسان«ياسي نيويورك تايمزس مفسر»اپل جونيور« به قول،ترتيب بدين

وتي،تروريسهر نوع اقدام شمردن  از پناه دادن سـنتي تمام قواعـد،جنگبا تروريسم پشتيباني

را ديپلماتيك بين رفتار ايـن سـخنان.)New York Times, Sept.13,2001(»گذاشـت كنـار المللي

و  و سوي سياست خارجي ازوي»آيين امنيت ملي«بوش نشانة اي مهم از سمت  در دوره پس

مي.دوشمي سپتامبر تلقي 11  سپتامبر در مرحلـه بلـوغ سـاختار نظـام بوقـوع11رسد،به نظر

و و عراق پيوسته است زيرا به اين واقعه در حمله به افغانستان و قدرتمندانه امريكا اكنش جدي

نـشانگر وقـوع تحـوالت درون چنين تحوالتي،به لحاظ تاريخي وقوع. مؤيد چنين امري است 

از. ساختاري نظام بين المللي است  اي است كه امريكـا بـا پـشتوانه سپتامبر دوره11مقطع پس

به مردم امريكا، توانست آرمان عاطفي ايجاد شده در سراسر  و جهان نسبت و ها اميـال سياسـي
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به عنوان دستور كار سياست خارجي پيگيري كند ايدئولوژيك اسـتراتژي امنيـت ملـي. خود را

بي 2002جرج بوش در سال  به موقعيت و نيـز نفـوذ سياسـي با اشاره و اقتـصادي نظير نظامي

و ديكتاتورهـا كه ما از صلح در مقابله با تروريست امريكا در جهان، با قاطعيت ابراز داشت  هـا

و براي مقابله با اين تهديد از هر ابزاري در زرادخانه هـاي خـود   از جملـه-دفاع خواهيم كرد

US(كرد استفاده خواهيم-قدرت نظامي National Military Strategy,2002(.

تـالشو برخوردار نيستنديچندانواحدهاي سياسي از استقالل شرايط نظام تك قطبي، در

آنو آن قـدرت اين است كه همه واحـدها هژمـوني برترقدرت  . را بپذيرنـد نظـم هژمونيـك

كه براي برقراري نظم در. از ابزارهـاي مختلـف اسـتفاده كنـد بازيگر اصلي اين توانايي را دارد

و بازيگران هژمونواقع، دولت بوش از موضع يك بازيگر  سياسي دستور مـيبه ديگر واحدها

ميوداد ازدر، گرچه اياالت متحده. كرد تعيين تكليف و در جنـگ سـپتامبر11شـرايط پـس

 اما بتدريجدكرالمللي جستجو بينيائتالفتشكيل در چارچوب در ابتدا اين هدف را افغانستان،

.و در زمان جنگ با عراق اين وضعيت، جـاي خـود را بـه نـوعي يكجانبـه گرايـي سـخت داد

،هايي كه در آستانه جنگ عـراق در مقابـل امريكـا ايجـاد شـدبه گفته والتز شبه موازنه اگرچه،

به قدرت امريكـا بـود امـا هـايي از سـاختار نظـام نـشانه در همـان حـال، نتيجه طبيعي واكنش

مي تك .رفت قطبي نيز بشمار

بـه معنـاي» ستانهحملـه پيـشد«يكي از مفاهيم نوين دراستراتژي امنيت ملي بـوش مفهـوم

به آن بود  )Kroeining,2003(استفاده از نيروي نظامي پيش از توسل دشمن
 فرهنگ اصطالحات.

اي كـه حملـه«: اسـت را اينگونه تعريف كرده» پيشدستانه«رسمي وزارت دفاع امريكا اصطالح

و مبين تهاجم فوري دشمن است   مفهـوم اين».براساس شواهد غيرقابل انكار تدارك ديده شده

مي»حمله پيشگيرانه«در كنار مفهوم جنگ پيشگيرانه بدين معناسـت. رفت، تحولي نوين بشمار

و تـأخير در برابـر حمله نظامي دشمن، در حالي كـه فوريـت نـدارد امـا حتمـي«كه  آن اسـت

در.)Coate,2004,p.167(»تواند خطري بزرگ تر را در پي داشته باشد مي  اين درحالي است كـه

به حمله پيشدستانه بويژه در ارتبـاط بـا جنـگ عـراق استر اتژي امنيت ملي بوش توجيه توسل

يرانه بود زيرا؛ هيچ شاهدي بر فوري بـودن خطـرگبيشتر نزديك به مفهوم دوم يعني حملة پيش 

به منافع امريكا وجود نداشت  درهبـ.حمله عراق هـر حـال، ايـن نـوع رفتارهـا در نـوع خـود

گرچه ايـن تغييـرات در درون نظـام بـود امـا بگفتـة والتـز،. جديد بودسياست خارجي امريكا 

كه لزومـاً بـه معنـاي مي نظامتغييرات در درون  تواند موقعيت بازيگران را متحول كند هر چند

.)Waltz,Summer 2000,p.5( تغيير ساختار نيست
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 نتيجه
بي نظام تك كه اگرچه درعالم واقع ميسابقه بوده قطبي مدلي است آن اما در عالم نظر توان

به گمانه  و درباره آن  شـباهت بـه قطبـي بـي از آنجا كـه نظـام تـك. زني پرداخت را تصور كرد

و سلسله نظام مراتبي نيست، نظام پس از جنگ سرد نظام حكومت جهاني هاي حكومت جهاني

نظهاي بسيار دارد واز طرف ديگر، برخي ويژگينيست اما با آن شباهت  مراتبـي ام سلـسله هاي

مي. را نيز داراست  تكبه نظر قطبي بدليل ماهيت آنارشيك آن، يـك قـدرت برتـر رسد درنظام

و  به موقعيت و اتخـاذ امنيت خود نگراني دارد همواره نسبت به سمت تمركز قـدرت بيـشتر و

مي رفتارهاي يكجانبه و گرايانه روي و ائتالف آورد در از تشكيل اتحاد مقابل نقش هاي احتمالي

مي به عنوان خود  از اين رو، ابرقدرت خواهد كوشـيد تـا بـا هـر نـوع. كند ابرقدرت جلوگيري

و يكجانبه روند تشديد مداخله. تحركي در مقابل نظم موجود مقابله كند  در گرايي گرايي امريكا

و عراق، تشكيل اتحاد در مقابل اروپـاي مخـ  الف دوره پس از جنگ سرد، مداخله در افغانستان

و برخوردهاي امريكا بـا جمهـوري اسـالمي ايـران را مـي  تـوان در راسـتاي رفتـار يـك جنگ

آني منطقـه قدرت ها ابرقدرت براي جلوگيري از سر برآوردن  و اي در مقابـل قـدرت كـشور

. اي مورد توجه قرار داد تالش براي كنترل بحرانهاي منطقه

و مĤخذ :منابع
:فارسي. الف
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.91-92اقتصادي، شماره

و كاركرد سياست خارجي امريكا،)1380اسفند(حسيني متين، سيدمهدي،.2 ، مجموعه مقاالت دوازدهمين تحول در نقش
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