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 1جزوه درس اصول و مبانی روابط بین الملل 

 کارشناسی  گروه

 علوم سیاسی

 دکتر بهرامی

 سرآغاز

قبل از میالد، بصورت  مجموعه ای از عوامل در تطور تاریخی از حدود هزاره پنجم

تدریجی به پیدایش اولین شهرها منجر شد. در کنار دیگر عوامل، یخ بندان بزرگ موجب 

در نتیجه تراکم ابرها و در قطب شمال و جنوب یخ ببندد.  شد که حجم وسیعی از آب

بارندگی در دیگر مناطق کاهش یافت و خشکسالی طوالنی آغاز شد. در پی آن بشر به 

کناره رودخانه ها پناه برد و بتدریج از شکار و زندگی کامال وحشی به کشاورزی و 

که فرامی گرفت چگونه  روستانشینی حرکت کرد. از اولین شهرهای بزرگ شهر آکاد بود

کشاورزی کند چه دانه ها و چه گیاهانی را و چگونه و در چه خاکی با کمک چه 

ابزارهایی پرورش دهد و چگونه محصوالت را گردآوری کند و چگونه از آن محصوالت 

برای تهیه خوراک استفاده کند با چه ابزارهایی. یک انقالب بزرگ در جریان بود انقالب 

، صد سال بعد شهر انقالب زراعی چه چیزی به جوامع کنونی رسیده است؟( زراعی)از این

اور گسترش یافت در جنوب در بین دجله و فرات، کم کم هر شهری با واحه های 

اطرافش رشد کرد، فرمانروا، پاسبان شهر، کشاورز، کارگر، بنا، پرستش گاه، سرباز، قاضی 

در حیات این شهرهای اولیه شکل می گرفت و و داور و ... از هزاران نقش هایی بودند که 

هر شهری مستقل بود و امکانات ارتباطات بسیار محدود بود. این پدیدار می شدند. 

 2300شهرها با یکدیگر وارد کشمکش می شدند. سارگون فرمانروا یا شاه شهر آکاد در 

اف را قبل از میالد یعنی تقریبا چهار هزار و سیصد سال پیش، شاهان شهرهای اطر

شکست داد، آنها شکست خورده و تابع سارگون شاه شهر آکاد شدند. از آن پس نمی 

گفتند سارگون شاه آکاد بلکه می گفتند سارگون شاه شاهان و اسم قلمرویی که او 

گسترش داده بود را سومر گذاشتند. این اولین امپراتوری جهان بود. بنابراین فرماسیون 

ریاضیات، ابداع اعداد، جمع و  ر به امپراتوری دگرگون شد.دولت شهحیات سیاسی بشر از 

تفریق، پرستش گاه، تقسیم بندی سال به ماه و تقسیم بندی هر ماه به چهار هفته، 

جشن ها، اعیاد، شعر، ادبیات از چیزها و مواردی بود که در امپراتوری سومر رشد می کرد 

یم از عربی گرفته شده است و و گسترش می یافت. خطی که امروزه ما با آن می نویس

اعراب نیز خط را از آموری ها که در حد فاصل بین النهرین و مصر باستان می زیستند 
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اخذ کرده اند. بعدها شهر بابل در باالدست تر، شروع به رشد و گسترش کرد. شاه شهر 

بابل توانست شاهان شهرهای اطراف خود را شکست دهد و تابع خود کند، بدین گونه 

یکی از عوامل امپراتوری دیگر در همسایگی سومر، بوجود آمد به نام امپراتوری بابل.  یک

این تحول در فرماسیون حیات بشر از دولت شهر به امپراتوری، پیشرفت تکنولوژی جنگ 

بود که سارگون را قادر ساخته بود ابزارهای تهاجمی جدیدی بسازد و با استفاده از آن 

راف را شکست بدهد و آنها را تابع خود کند. یک عامل دیگر ابزارها دیگر شهرهای اط

تحول در فنون ارتباطات بود، اهلی کردن اسب، نوآوری بود که به سارگون اجازه 

لشکرکشی و سپس اعمال کنترل بر قلمرو وسیع تری را می داد. بنابراین دگرگونی در 

سیاسی بشر ایفا تکنولوژی جنگ و ارتباطات نقش مهمی در گسترش مقیاس سازمان 

کرد. بنابراین اگر تکنولوژی جنگ و ارتباطات بازهم دگرگون می شد باز هم سبب تغیر 

در فرماسیون حیات سیاسی بشر می شد. به عبارتی هر فرماسیون محصول شرایط 

تاریخی خاصی است و اگر آن شرایط دگرگون شوند نوع فرماسیون حیات سیاسی بشر 

ب در طول تاریخ دولت شهرهای اولیه، امپراتوری ها، دولت نیز متحول می شود. به ترتی

ملی مدرن، انواعی از سامان های سیاسی یا فرماسیون های حیات سیاسی بشر هستند. 

امروزه جهان جهان دولت های ملی مدرن است، موجودیت هایی که انسان ها را جدا 

جودیت ها، انسانها زندگی و در درون هر کدام از این موکرده و هر کدامشان اسمی دارند، 

های تقریبا متمایزی دارند برای مثال می توان زندگی مردمانی که در موجودیت سیاسی 

که در موجودیت  کردبه نام پاکستان زندگی می کنند را با زندگی مردمانی مقایسه 

تفاوت ها و تشابهاتی با یکدیگر  ، این موجودیت هاسیاسی به نام کانادا زندگی می کنند

درس سیاست مقایسه ای به شیوه ای روش مند به مقایسه این موجودیت ها می ارند. د

پردازد و از این طریق سعی می شود علت و سبب مسائلی از قبیل توسعه نیافتگی را در 

درس سیاست خارجی ایران به سیاست برخی از این موجودیت ها/ دولت ها پیدا کنند. 

ام ایران می پردازد، درس چین، به یکی از این خارجی یکی از این موجودیت ها به ن

موجودیت ها از آغاز که یک دولت شهر بوده سپس به یک امپراتوری و در ادامه به یک 

دولت ملی مدرن تبدیل شده است می پردازد. در درس اصول روابط بین الملل به آنچه 

عبارتی درس که در بین این موجودیت ها یا دولت ها می گذرد پرداخته می شود به 

اصول بین الملل در صدد است قانونمندی های رفتار در بین دولت ها را بیابد یا به این 

 پرسش پاسخ دهد که بین الملل چگونه کار می کند.  

تطور تحوالت تا قرن هفدهم میالدی به پدیدار شدن نخستین دولت های ملی مدرن به 

ین موجودیت های تازه پدیدار شده عنوان موجودیت هایی جدید در اروپای غربی شد. ا
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در وستفالی گرد هم آمدند که به پاره ای از اختالفاتی که با یکدیگر  1648در سال 

دهند و در برخی زمینه ها قواعدی برای چگونه رفتار کردن با یدیگر داشتند خاتمه 

ره حیات داشتند. کنگ دیگر حوزه های جهان امپراتوری هاتدوین کنند. در حالی که در 

وستفالیا نخستین میعادگاه بزرگ دولت های مدرن نوظهوری بود که در اروپای غربی 

پدیدار شده بودند. پیدایش دولت های مدرن در این حوزه به شکل گیری مجموعه ای از 

که به مثابه نظام بین المللی یا سیستم بین  انجامیدقواعد رفتاری در بین این دولت ها 

فرماسیون دولت ملی مدرن ماهیتا این بازیگران را قادر می  المللی شناخته شده است.

ساخت که  رفته رفته در مقایسه با امپراتوری های پیشامدرن، به مراتب قدرتمندتر ظاهر 

شوند. بر این اساس جهان به محیطی بسیار پرمخاطره برای امپراطوری های پیشامدرن 

، امپراطوری های پیشامدرن از تین دولت های مدرنپس از پیدایش نخستبدیل می شد. 

جمله امپراطوری کهن سال پادشاهی میانه)چین(، امپراطوری ایران، امپراتوری کهن 

ژاپن، امپراطوری عثمانی یا می بایست در فرماسیون دولت ملی مدرن خود را 

بازسازماندهی کنند و یا این که در برابر دولت های ملی مدرن غربی در هم شکسته شده 

شوند)داستان رویارویی هر یک از این امپراطوری های پیشامدرن با دولت های و نابود 

مدرن غربی متمایز است. امپراطوری ژاپن تحت زمامداری میجی به بازسازمان دهی خود 

آنها ناوگان نظامی دریایی شان را از ناوگان  در فرماسیون یک دولت ملی مدرن پرداخت

و امپراطوری  و بوروکراسی ملی شان را از آلماننظامی دریایی انگلیس اقتباس کردند 

پیشامدرن چین در برابر هجموم دولت های مدرن غربی در هم شکسته شده و به مدت 

یک قرن به حوزه ای برای کشمکش دولت های مدرن غربی بر سر قدرت و نفوذ تبدیل 

ق، سوریه، شد. امپراطوری عثمانی در نهایت فروپاشید و به دولت های مدرن ترکیه، عرا

این دولت های نوظهور برای اغلب  عربستان، اردن، لبنان، کویت، یمن و ...  تجزیه شد 

آن که اصطالحا راه و رسم دولت بودن را بیاموزند برای چندین دهه تحت قیمومت 

بودند قرار گرفتند سپس به استقالل فرانسه و انگلیس که از نخستین دولت های مدرن 

اما درباره امپراطوری پیشامدرن (. ه ای خاورمیانه را شکل دادندرسیدند و سیستم منطق

ایران، این امپراطوری در رویارویی با دولت های مدرن غربی بخش های وسیعی از 

قلمروش را از دست داده و به حوزه ای برای کشمکش و نفوذ دولت های مدرن غربی 

حوزه تقسیم شد که  طبق توافقی رسمی به سه 1907تبدیل شد به طوریکه تا سال 

شمال حوزه نفوذ روسیه، جنوب حوزه نفوذ انگلیس و وسط حوزه بی طرف محسوب می 

شد. در امپراطوری ایران رویارویی و شکست از دولت های مدرن غربی برخی از نخبگان 

را به کوشش برای بازسازمان دهی در فرماسیون یک دولت مدرن واداشت، عباس میرزا و 
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ه پیش گامانی هستند که کوششان ناکام باقی ماند. شاید در این باره امیرکبیر از جمل

ن در شکل یک اصالحات رضاشاه مثمرثمرترین کوشش ها برای بازسازمان دهی ایرا

دولت مدرن بوده است، و در حالی که در قیاس با ایران پیشامدرن، امپراطوری پیشامدرن 

و تکنولوژی های مدرن از دولت های ژاپن تحت زمامداری میجی بر اخذ و اقتباس فنون 

مدرن متمرکز شد، ایران گالویز جریان روشنفکری در درون دولت های مدرن غربی از 

جمله روشنفکری فرانسه شد(. سرانجام امپراطوری های کهن پیشامدرن یا در مواجهه با 

دولت های مدرن غربی در هم شکسته فروپاشیدند یا این که به نوسازی خود در شکل 

دولت های مدرن پرداختند در هر دو صورت امپراطوری های پیشامدرن جای خود را به 

دولت های مدرن غربی داد و بدین گونه نظام بین المللی از اروپای غربی به سراسر جهان 

فرماسیون سازمان سیاسی، موجودیت گسترش یافت و جهانی شکل گرفت که در آن 

ستفالیایی می نامیم جهانی که از نشست بزرگ دولت مدرن است و این جهان را جهان و

در وستفالی آغاز می شود. ما در یک عصر  1648نخستین دولت های مدرن در 

وستفالیایی در درون موجودیت هایی زندگی می کنیم که هر کدامشان دولت های 

مدرنی هستند که نام های متفاوتی دارند. نظامی که بین این دولت ها شکل گرفته است 

چرا این گونه با نه کار می کند؟ این دولت ها چگونه با یکدیگر رفتار می کنند؟ چگو

یکدیگر رفتار می کنند؟ آیا ما می توانیم به شناخت برسیم که چگونه و چرا با یکدیگر 

این گونه رفتار می کنند؟ چرا برخی از آنها برخی دیگر را تحریم می کنند و آثاری 

می گذارند که در درون موجودیت تحریم شده زندگی می ناخوشایند بر زندگی مردمانی 

با یکدیگر می جنگند و مله می کنند؟ چرا این دولت ها کنند؟ چرا  گاهی به یکدیگر ح

آثاری هولناک بر زندگی انسان هایی دارند که در درون این موجودیت ها زندگی می 

ر به نام سوریه را به چرا این موجودیت ها یا دولت ها، موجودیت یا دولتی دیگکنند؟ 

 12از جمله عرصه ای برای پیکار و کشمکش با یکدیگر تبدیل می کنند که در نتیجه آن 

یا  چرا؟ هزار نفر کشته و صدها هزار نفر معلول شده اند؟  500میلیون نفر آواره، بیش از 

التی دیگر مثال چرا دولت های مدرن به کرار بر سر تصرف اراضی یکدیگر به جنگ اسو

تا  1648متوسل می شدند به طوریکه هالستی می نویسد که در فاصله صلح وستفالی در 

درصد از جنگ هایی که در بین دولت ها در می  60، بیش از 1815کنگره وین در سال 

گرفت بر سر زمین بود، چرا هم اکنون تصرف اراضی یکدیگر در بین دولت های مدرن 

، در بین دولت ها یا به عبارتی در 1941سال تا  1648از سال رایج نیست؟ در واقع 

بار جنگ رخ داده است، یعنی به  117سیستم بین المللی مدرن یا در جهان وستفالیایی 

طور متوسط هر دوسال و نیم، یکبار در سیستم بین المللی جنگ رخ داده است. نخستین 
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اد جنگ جنگ بزرگی که در مقیاس جهانی بین قدرتمندترین دولت های مدرن رخ د

طول  1918نوامبر درگرفت و تا  1914موسوم به جنگ جهانی اول است که در اوت 

کشید. در نتیجه این جنگ که بین  قدرتمندترین موجودیت ها یا دولت های مدرن 

روزگار رخ داد تخمین زده می شود که بالغ بر ده میلیون نفر از انسان هایی که در درون 

ته شده اند. هنگامی که این جنگ بزرگ به پایان رسید این موجودیت ها می زیستند کش

بسیاری از با این سوال مواجه شدند که چرا این موجودیت های سیاسی یا دولت ها وارد 

جنگ شدند؟ اساسا چرا جنگ رخ می دهد؟ و چگونه می توان مانع از وقوع دگرباره 

ت مجهوالت آن جنگ شد؟ این سوال به مساله ای مهم تبدیل شده بود که می بایس

شناسایی شود و علت یا علل جنگ شناسایی شود و برای ممانعت از تکرار آن کوشش 

آیا دولت ها برای جنگ بوجود آمده اند، آیا برای جنگ خلق شده اند؟ تیلی در این شود. 

آیا ما می توانیم در باره این  باره می پرسد دولت جنگ را آفرید یا جنگ دولت را؟ 

برسیم؟ چگونه می توانیم به شناخت برسیم؟ چه چیزهایی را باید  مسائل به شناخت

مطالعه کنیم تا پاسخی برای این گونه سواالت دریابیم. چگونه می توانیم به دقت دریابیم 

 دادها در حیات بین المللی چیست؟  که علت این رخ

د، اولین این پرسش ها پس از جنگ جهانی اول، به ایجاد رشته روابط بین الملل انجامی

کرسی برای مطالعه روابط بین الملل در دانشگاه ابرست ویت در شهر ولز در کشور 

انگلستان تاسیس شد. این کرسی را به پاس کوشش های وودرو ویلسون رئیس جمهوری 

ایاالت متحده، کرسی وودرو ویلسون نامیدند. اولین استاد در رشته روابط بین الملل نیز 

دیگر اساتیدی که در آغاز شکل گیری دی با گرایشات لیبرال بود. آلفرد زیمرن بود که فر

رشته روابط بین الملل در انگلستان و امریکا به تدریس در این حوزه مشغول بودند اغلب 

، تعداد اساتید این رشته در 1930شان گرایشات آرمانی و خوشبینانه داشتند. تا سال 

در کالس های درس به تدریس حقوق و  استاد 18استاد رسیده بود که  24آمریکا به 

سازمان های بین المللی می پرداختند، به عبارتی اغلب آنها خوش بین بودند و امیدوار 

بودند که با تغیر در محیط بین المللی می توان به صلح رسید و مانع از رخ داد جنگ 

، امید 1919 های بزرگ شد. با صلح ورسای و انتشار اعالمیه چهارده ماده ای ویلسون در

به تغیری اساسی در امور بین المللی شکل گرفته بود. این امید ریشه در فلسفه فکری 

به عبارتی آرمانگرایی ریشه در فلسفه سیاسی فیلسوفانی همچون امانوئل این افراد داشت. 

کانت نویسنده کتاب صلح جاودان، ژان ژاک روسو و جان الک داشت. ژان ژاک رسو باور 

سان سرشتی نیک دارد و این محیط است که باعث آلوده شدن انسانها به داشت که ان

شرارت و بدیها می شود. بنابراین ما اگر محیط بیرون را تغیر بدهیم و به خوبی سامان 
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دهی کنیم، انسانها به خاطر نیک سرشت بودنشان مرتکب اعمال ناپسند نمی شوند. بر 

لتمردان آرمانگرا را جریحه دار کرده بود، این اساس جنگ بزرگ جهانی اندیشمندان و دو

آنها باور داشتند که انسان موجودی مترقی است و می تواند به یاری خرد، محیط بیرونی 

را به خوبی سروسامان ببخشد به گونه ایکه مانع از رخ دادن شرارت ها و ستیزه های 

تغیر اساسی محیط بین بزرگ شود. اوج باور آنها به توانایی انسان با اتکا به خرد برای 

انجامیده بود و از سال  1919المللی بود که به تولد رشته روابط بین الملل در سال 

، اغلب کسانی که در محافل آکادمیک مشغول مطالعه روابط بین 1939تا سال  1919

الملل بودند افرادی آرمانگرا بودند و در این دوره آرمانگرایی بر مطالعه روابط بین الملل 

 لب شده بود. غا

 گفت و باز اسیدیپلم -مهمترین اصول اعالمیه چهارده ماده ای ویلسون به قرار ذیل بود. 

 سری قرارداد هرگونه منع و ها دولت میان وگو

 و تجارت آزاد  گمرکی موانع برداشتن  -

 خود داخلی امنیت حفظ برای الزم میزان ترین پایین به تسلیحات تقلیل  -

 مستعمراتی دعاوی دستانه گشاده و عادالنه حل  -

 ساحلی های آب استثنای به دریاها در رانی کشتی آزادی  -

 ها ملت به سرنوشت تعیین حق اجازه - 

 تامنی مینتض برای ضرورت تاسیس یک سازمان بین المللی به عنوان اجتماعی از ملل - 

 بزرگ و کوچک های دولت همه سرزمینی تمامیت و سیاسی استقالل جمعی، دسته

 دارای حتی و استعماری سابقه بدون کشوری سوی از که وقتی ویژه به مترقی اصول این

 یجادا بیستم قرن برای زیادی امیدهای شد، می گرفته دست سر بودن مستعمره تجربه

ت ع ایاالمناف ، ویلسون گرایشات آرمانی داشتند اما این آرمان ها در وافع امر باکرد می

 ز تجارتسی ادند، ایاالت متحده رقابتی ترین اقتصاد را داشت و ترمتحده نیز سازوار بو

می  تالش وهمیشه کسانی که توان رقابت ندارند از رقابت آزاد می ترسند )آزاد نداشت 

 . (کنند که مانع از رقابت آزاد و منصفانه شوند

امنیت آرمانگرایان مخالف خودخواهی دولت ها بودند و بر این باور بودند که از طریق 

دسته جمعی می توان صلح جهان را حفظ کرد و مانع از وقوع جنگ شد. امنیت دسته 

جمعی یعنی اینکه امنیت هر کشوری دغدغه سایر کشورها است و اگر یک دولت متجاوز 

برمی خیزند و به صورت دسته  آنبه یک کشور حمله کند سایر دولت ها به دفاع از 

 1919به ابتکار ویلسون، جامعه ملل در سال د. جمعی به دولت متجاوز پاسخ می دهن

 احترام براساس را خود روابط که ساختمی متعهد را اعضا ملل، جامعه تاسیس شد میثاق
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