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 چکیده

المللی با ارائه ارزیابی جدید از منافع ملی، قدرت و همکاری این ضرورت را ایجاب های امنیت بینرژیم     

های کمترری را برردازنردا ایالرات مت رده ی موجود میان کشورها هزینههاکند که در جهت کاهش هزینهمی

گرایری سرعی داشرته آن را در چرارچوب قواعرد جهرانی و ایرن تر از مداخلهگیری مطلوبآمریکا برای بهره

ها از جمله سازمان ملل مت د مورد توجه قررار دهردا روی آوردن و توسرل ایالرات مت رده بره مداخلره رژیم

منیت دسته جمعی از طریق سازمان ملل به خاطر استفاده از مکانیسم مشروعیت بخشی سرازمان جمعی رژیم ا

هرای ملل و کاستن از بار هزینه های مالی و انسانی مداخلات استا این پژوهش با طرح این سؤال کره رژیرم

ان داشته اسرت، جانبه علیه ایرهای یکبین المللی، چه جایگاهی در سیاست خارجی ایالات مت ده در ت ریم

به این پاسخ رسیده است که یک قدرت مسلط برای رسیدن به نیات خویش در عرصه جهانی، در تشرکیل و 

ای دارنرد، نقرش هایی که خدمتگزار منافع وی هستند و در نظام بین المللی نیز مقبولیرت گسرتردهحفظ رژیم

هرا و امکانرات ی امنیرت، اسرتفاده از فرفیرتهای شورانماید؛ که این مهم از طریق قطعنامهرهبری را ایفا می

 سازمان ملل و ترغیب افکار عمومی و آراء عمومی جهان صورت پذیرفته استا 

 االمللیهای امنیت بینسیاست خارجی آمریکا، سازمان ملل، رژیم  کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

سه مؤلفه شکل  ر براساسکشو این ملی آمریکا، منافع مت ده ایالات گیریاز آغاز شکلبا      

ها به وجودآمدا این سه عبارتند از: گسترش تجارت خصوص آن در گیرگرفت و اجماع همه

 آمریکا به یافتا بعد از ارتقای آمریکا اشاعه ملی منافع داری و لیبرالیسم؛ مثلثآزاد، سرمایه

و  و حل المللینبی هایایجاد سازمان دیگر یعنی دو مولفۀ 9105درسال  جهان رهبری جایگاه

 ، مطرح شدند )دهشیار،مؤلفه سه طبیعی این برآیندهای عنوانبه آمیز اختلافاتمسالمت فصل

(ا رابطه آمریکا با سازمان ملل از اهمیتی ویژه برخوردار است؛ از یک طرف توانایی 902:9381

ملاً بدون موافقت قابل قیاس نیست و ع های دیگراقتصادی و نظامی آمریکا در مقایسه با قدرت

ای از سوی سازمان ملل در ارتباط با حفظ صلح و امنیت بین و مشارکت آمریکا اقدام عمده

 الملل در جهان کنونی، شرایطی را ایجادالمللی میسر نیست؛ از طرف دیگر واقعیات روابط بین

ا دیگران تواند بدون همکاری بای از قدرت و امکانات نمیکرده که هیچ کشوری با هر درجه

-ترین نهاد چند جانبه بینشمولمنافع خود را تأمین کند؛ در نتیجه سازمان ملل، به عنوان جهان

نیاز تواند خود را بیای از اهمیت ارتقا یافته که هیچ قدرتی هر چند استثنایی نمیالمللی به مرتبه

 (ا 081:9385از آن احساس کند )احمدی، 

های مت ده بیشتر از گذشته به استفاده از امکانات و فرفیتجنگ سرد ایالات  در دوره     

، م توای سیاست خارجی 9112 جمعی و چندجانبه سازمان ملل روی آوردا تا اواخر دهه

جویانه بود که با حمایت وسیع عمومی مردم و نخبگان آمریکا بر اساس بازتابی از منطق برتری

و جنگ ویتنام، اجماع  9112  بودا بعد از دهه آنچه موسوم به اجماع جنگ سرد بود، حفظ شده

-با توجه به شدت گرفتن جنگ سرد، منطق برتری 9112 جنگ سرد از بین رفتا در اواخر دهه

جویی دوباره اهمیت پیدا کردا پس از پایان جنگ سرد و از بین رفتن فضای رقابت تسلی اتی 

دید نسبت به اقدامات سازمان های تربین دو ابرقدرت شرق و غرب و برطرف شدن دیدگاه

المللی، موضوعاتی بین گیری از فضای ایجاد شده در ص نهملل، این سازمان توانست با بهره

چون حقوق بشر و دموکراسی را در دستور کار خود قرار دهد؛ اقدامات سازمان ملل در هاییتی، 
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زمان در انجام وفایف کامبوج، افغانستان، کوزوو و تیمور شرقی نشان از فعال شدن این سا

های جورج بوش پدر و بیل کابینه 9119باشندا با فروپاشیدن شوروی در مندرج در منشور می

جویی توجیه کردندا کابینه بوش مفهوم نظم کلینتون سیاست خارجی را بر اساس گفتار برتری

در پشت سر  بایستالمللی همانند سازمان ملل مینوین جهانی را مطرح نمود که نهادهای بین

المللی ایجاد و تقویت کنند رهبری آمریکا، در نهایت حاکمیت قانون را در مسائل بین

(ا پایان جنگ سرد باعث شد که به طور همزمان هم اهداف و  58-51: 9381)کالاهان،

های گذشته آمریکا موجه جلوه نماید و هم ضرورت توسل به نوعی بازنگری در سیاست

نده سیاست خارجی این کشور در طول نیم قرن گذشته، تقویت شود کنهای هدایتمفروضه

(ا با آغاز ت ول در رابطه دو ابرقدرت، سازمان ملل از موقعیت 1-1: 9389حسینی، )کیوان

های بزرگ بخصوص ایالات مهمی در ص نه سیاست جهانی برخوردار گردیدا خواست قدرت

امنیت باعث گردید که سازمان ملل به عنوان  مت ده در دادن نقش فعال به سازمان ملل و شورای

ترین و توانمندترین مرجع جهانی حل اختلافات در مدیریت ب ران ها درآیدا ایالات مت ده مهم

دستیابی به اهداف و منافع ملی خود قرار داد  و با  نیز از این پس سازمان ملل را مجرا و وسیله

خارج از چارچوب سازمان ملل از آن برخوردار استفاده از قدرت و امکاناتی که در داخل و 

المللی را همسو با استراتژی ایالات مت ده کرده استا بوده، مداخله سازمان ملل در مناقشات بین

-درواقع عملکرد ایالات مت ده و سازمان ملل در بعد از جنگ سرد نشان از تأثیر قاطع جهت

نچه دلایل یا انگیزه اصلی ایالات مت ده در های ایالات مت ده بر این سازمان داردا چناگیری

جمعی سازمان ملل را در کسب مشروعیت گرایی و اقدامات دستهروی آوردن به چند جانبه

عملیاتی این رویکرد را در مناقشات و  ها فرض کنیم و زمینهبخشی و کاهش بارمالی و هزینه

ی ات، حفظ و برقراری صلح و المللی، حول سه م ور خلع سلاح، کنترل تسلهای بینب ران

 شود:عملیات نظامی در نظر بگیریم، آنگاه نتایج زیر حاصل می
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 پویایی ساختار و کارکرد سازمان ملل حفظ شده و تقویت گردید؛ ا9

ایالات مت ده حمایت جمعی سازمان ملل را کسب نموده و به دو هدف اساسی یعنی  ا0

 ها دست یافتاکسب مشروعیت و کاهش هزینه

به این ترتیب ایالات مت ده در این شرایط به استراتژی مداخله روی آورد، یعنی ترکیبی از      

گرایی؛ براین اساس ایالات مت ده در صورتی به برقراری و حفظ یک جانبه گرایی و چندجانبه

گرایی که در دهد که منافع آن کشور اقتضا نماید؛ از طرف دیگر چندجانبهصلح علاقه نشان می

تواند یک عنصر مناسب و مفیدی برای ها را دارد، میبخشی هزینهود فرض مشروعیتبطن خ

سیاسی باشد؛ همچنین در این شرایط مسئولیت یا رهبری  -ایالات مت ده به ل اظ نظامی مداخله

(ا 01: 9381المللی نظیر سازمان ملل واگذار شود )کالاهان،تواند به تنهایی به نهادهای بیننیز نمی

المللی از جمله سازمان ملل مت د در جهت تأمین منافع و های بیناقع آمریکا از رژیمدر و

 اهداف خویش استفاده کرده استا 

 

 تعریف مفاهیم اصلی

شوند، های این پژوهش م سوب میترین مفاهیم اصلی که در واقع جزء کلیدواژهمهم     

 عبارتند از:

 :سیاست خارجی آمریکا

خارجی هر کشوری در یک مقطع زمانی خاص نیازمند بازگشت به گذشته  بررسی سیاست      

ونیز اطلاع ازاصول ومبانی سیاست خارجی آن کشور است که بررسی سیاست خارجی آمریکا نیز 

باشدا سیاست خارجی آمریکا طی بیش از دو سده اخیر دچار تغییر وت ول از این امر مستثنا نمی

المللی بوده استا درخصوص اصول ایط داخلی واوضاع بینشگرفی شده است که متناسب باشر

ومبانی سیاست خارجی آمریکا نیز باید گفت که اصولًا سیاست خارجی این کشور ازهمان آغاز 

تاکنون برپایه ویا متأثرازسه مکتب هامیلتونیسم، جکسونیسم و ویلسونیسم بوده است 

Kissinger, 2001:235-282).) گانه مسلط بر سیاست اتب سههامیلتونیسم یکی از مک
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باشد که در خارجی آمریکا و اولین مکتب فکری شکل گرفته در این زمینه در ایالات مت ده می

-دوره اول ریاست جمهوری جرج واشنگتن ایجاد گردیدا این مکتب، بر مبنای دو اصل حفظ

: 9389د )خلیلی، باشم وری از طریق ارایه الگویی جهانی متکی میم وری از راه تعادل و بسط

(ا جکسونیسم دومین مکتب مسلط بر سیاست خارجی آمریکا است که مبانی اصلی آن، منافع 99

باشدا گرا و بیشتر مبتنی بر قدرت میای واقعملی این کشور استا این مکتب دارای درون مایه

: 9383هرنیا، آلیستی است )مطهای منجیانه و اهداف ایدهدرون مایه این مکتب به دور از آرمان

(ا ویلسونیسم سومین مکتب در حوزه سیاست و روابط خارجی آمریکاست که به دنبال دو 033

مکتب پیشین و توسط ویلسون رئیس جمهوری آمریکا شکل گرفتا این مکتب برای جهانی 

های آمریکایی و بطور کلی آمریکایی شدن جهان، اهمیت بسیار قایل است )خلیلی، شدن ارزش

 ا(90: 9389

 8المللیهای امنیت بینرژیم

المللی عبارت است از یک دسته انتظارات متقابل، قواعد، مقررات، قواعد، یک رژیم بین     

ها، انرژی های سازمانی و تعهدات مالی که از سوی گروهی از کشورها پذیرفته شده است طرح

باشند با اهداف بازیگران می(ا در این تعاریف اصول در رابطه 011: 9310)دوئرتی و فالتزگراف، 

کننده رابطه بین اهداف و رفتار یعنی و هنجارها در رابطه با رفتار بازیگران هستندا قواعد تنظیم

سازد که بر پایه ها را مطرح میمفهومی از رژیم 0اصول و هنجارها می باشدا اما رابرت کوهین

به نظر وی ممکن است یک قدرت ثبات استیلاجویانه، همکاری و تشریک مساعی استوار استا 

المللی نیز هایی که خدمتگزار منافع وی هستند؛ ولی در نظام بینمسلط، در تشکیل و حفظ رژیم

ای دارند، نقش رهبری را ایفا نمایدا اصل عمده و عنصر م وری از نظریه کوهین مقبولیت گسترده

انی که قدرت چیره شده از چیزی است که خودش همکاری پس از استیلا،  یعنی همکاری در زم

 .((Keohane,1984:32حیث قدرت و نفوذ به افول گراییده است، نام نهاده است 

                                                           
1 International regime 
2  Robert Keohane 
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 :8سازمان ملل متحد

ترین وفیفه خود که وقوع جنگ دوم جهانی را شکست و ناکامی جامعه ملل در انجام اصلی     

انکار سودمندی یک  به دنبال داشت، سبب ان لال آن گشتا اما شکست جامعه ملل به معنای

های آغاز جنگ دوم المللی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی نبود و از همان سالسازمان بین

های متفقین برای ایجاد دوباره چنین سازمانی آغاز شدا در ملاقات میان سران دو جهانی تلاش

عنوان منشور  ای ت تاعلامیه هشت ماده 9109اوت  90کشور ایالات مت ده و بریتانیا در 

آتلانتیک صادر گشت که در آخرین ماده آن به یک نظام دائمی امنیت عمومی اشاره شده بود 

ترتیب کردا بدینکه از نیت سران دو کشور در مورد امکان تشکیل چنین سازمانی حکایت می

تهران،  های منشور آتلانتیک، اعلامیه ملل مت د، اعلامیه مسکو و بیانیه کنفرانسپس از اعلامیه

المللی جدید به منظور کشورهای بزرگ خود را متعهد ساختند که در ایجاد یک سازمان بین

در  0المللی با یکدیگر همکاری کنندا در کنفرانس دمبارتون اوکسحفظ صلح و امنیت بین

طرح سازمان ملل مت د بوسیله کارشناسی حقوقی تهیه گشت و در کنفرانس  9100

ح تصویب و سازمان ملل مت د بر مبنای آن ایجاد شدا بر طبق بند یک این طر 3سانفرانسیسکو

المللی ماده یک منشور ملل مت د، مهمترین وفیفه سازمان ملل مت د حفظ صلح و امنیت بین

 (ا 81-88: 9381باشد )آقایی، می

های وابسته به آن در مقر سازمان ملل مت د در نیویورك است و کشورهای عضو و مؤسسه     

-ها تصمیمالمللی و اقدامات اجرایی مربوط به آنهر سال با تشکیل جلسات منظم در امور بین

نمایندا عضویت در ملل مت د برای هر کشوری که تمایل به پیشبرد مأموریت سازمان گیری می

ملل داشته باشد و از مقررات آن پیروی نماید باز استا هر کشوری، بدون توجه به بزرگی یا 

رود حق عضویت خود را نظر و رأی مساوی داردا همچنین از هر کشوری انتظار میکوچکی، 

در جهت حمایت از ملل مت د برردازدا چهار هدف اصلی این سازمان که در فصل اول منشور 

                                                           
1  United Nations Organization 
2  Dumbartonoaks 
3  Sanfrancisco 
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ها بر روابط دوستانه میان ملت آن آمده است، عبارتند از: حفظ صلح و امنیت بین المللی، توسعه

-المللی در حل مسائل بینصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، همکاری بینمبنای احترام به ا

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستی، در برانگیختن همه به رعایت حقوق  المللی در زمینه

های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان و یا مذهب، به بشر و آزادی

هایی که ملل مختلف، برای حصول مشترك معمول اهنگی اقداموجود آوردن مرکزی برای هم

 (ا12: 9381دارند )آقایی، می

 

 چارچوب مفهومی پژوهش

ها و ت ولات تر پدیدهتر و با کیفیتبدون هیچ تردیدی به منظور بررسی و شناخت مناسب     

سائل مطرح در الملل، استفاده از چارچوب مفهومی مناسب که به تجزیه و ت لیل مسیاست بین

های رژیم"کند، بسیار ضروری است؛ بنابراین به این دلیل که رهیافت این عرصه کمک می

تری را از شرایط نظام بین تر و قابل دسترسیتر، مناسبتوضیح و تبیین جامع "المللیامنیت بین

 دهدا گیرد، ارئه میالملل و فضایی که توسط م قق مورد بررسی قرار می

 

 های آنالمللی و ریشهبین هایرژیم

الملل در م میان اندیشمندان روابط بین 12المللی که در اواسط دهه های بینب ث رژیم     

کشورهای غربی خصوصًا آمریکا و کانادا بسیار متداول شد، ب ثی است که روابط میان 

مورد مطالعه و  المللالملل و همچنین حقوق بینکشورها را براساس نظریات مختلف روابط بین

المللی و نظریات آنرا در مباحث حقوق بین توان ریشهدهد و به تعبیری میبررسی قرار می

الملل که در قرن بیستم شیوع داشته است پیدا کردا این ب ث عمدتاً ادامه ب ث روابط بین

های دیشه(ا که در اثر برخورد ان02: 9310است )عسگرخانی،  0و نئولیبرال 9نهادگرایی لیبرال

 آلیستی نظر بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب کرده استا مختلف رئالیستی و ایده

                                                           
1 Liberal institutionalism  
2  Neo-Liberal 
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عدم وجود حاکمیت برتر و مرجعی مافوق کشورها که بتواند رفتار این واحدهای سیاسی را      

الملل موجود استا ولی از طرفی همکاری وسیع و های نظام بینکنترل کند یکی از ویژگی

زون میان این واحدهای سیاسی که هرکدام بنابر ملاحظات مربوط به خود به همگرایی روزاف

ای با شود؛ تا جائیکه امروزه اصولاً تصور کشوری که هیچ رابطهگرایش دارند، مشاهده می

ها و بطور کلی دیگر کشورها نداشته باشد عملًا ممکن نیستا در ارتباط با اینگونه همکاری

واحدهای سیاسی همیشه بین اندیشمندان مختلف که روابط میان کشورها را همگرایی ها میان 

بندی کلی سه دهند تفاسیر مختلفی وجود داشته و عمدتًا در یک تقسیممورد مطالعه قرار می

باشند، نسبت به این بندی دیگری میگروه مذکور که هرکدام در درون خود دارای تقسیم

ها در تمام مسائل اندا رژیمآنها را مورد تجزیه و ت لیل قرار دادهاند و ها افهارنظرکردههمگرایی

م یطی، اند: از جمله ابعاد اقتصادی، امنیت زیستالملل مفهوم پیدا کردهمطروحه در نظام بین

-ها و دریاهاا بطور کلی رژیمحقوق بشر، کنترل تسلی ات، منابع زیرزمینی، هوانوردی، اقیانوس

 (ا911-981: 9389دانند )عسگرخانی، ها میر و وسایلی در اختیار دولتها را به عنوان ابزا

اند، در این میان تعریف های بین المللی پرداختهپردازان بسیاری به تعریف رژیمنظریه     

ها، در عین حال که اساساً فاقد دولت جامعه»گوید: قابل درك بیشتر است، وی می 9هالستی

آنکه زندگی را برای اعضای خود قابل ت مل سازد هنجارها، قواعد، اقتدار عالی استا برای 

پذیرند که منافع ها به طور روزافزونی میآوردا حکومتمقررات و نهادهایی را به وجود می

ای تأمین شود و همکاری و هماهنگی تواند بن و شایستههای تکروانه نمیها با سیاستملی آن

 (ا 183: 9313هاست )هالستی، پیشبرد منافع آن های اساسی برایشرطسیاسی پیش

 

 المللیهای بینانواع رژیم

های بین المللی در قرن بیستم مخصوصًا بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از گستردگی رژیم     

المللی های بینفروپاشی نظام دوقطبی در حال گسترش بوده و هست و امروزه در دنیای رژیم

                                                           
1  K.J.Holsti 
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تردگی آن از روابط دوجانبه میان کشورها تا روابط بسیار پیچیده فراگیر کنیم که گسزندگی می

المللی را در المللی است و هرکدام از آنها سعی در تنظیم بخشی از روابط بیندر سطح بین

دنیایی که فاقد قدرت مرکزی حاکم و دارای خصیصه هرج و مرج است برعهده دارندا روزی 

گیری جدیدی ایجاد های تصمیماعد، اصول، هنجار و یا رویهالملل، قونیست که در سطح بین

نشوند؛ چرا که هرنوع انعقاد قراردادی در جهان بخودی بخود ایجاد هنجار و قواعد جدیدی را 

المللی مورد مطالعه قرار گرفته و های بینبدنبال دارد و امروزه در میان اندیشمندان، رژیم

-های زیستالمللی را دارندا امروزه رژیمهای بینژیمای از رهرکدام سعی در توضیح گوشه

ای، رژیم های امنیت، رژیم عدم تکثیر تسلی ات هستهالمللی، رژیمهای پولی بینم یطی، رژیم

گیرند های دیگر از زوایای مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار میهوانوردی و بسیاری از رژیم

المللی بصورت کلی است، لذا لازم است نسبت به بین هایو بدان علت که ب ث در اینجا رژیم

های مختلف آن اطلاعاتی بندی ارائه شود تا نسبت به گونهالمللی نوعی طبقههای بینانواع رژیم

 بصورت اجمال بدست آیدا

توان هایی را میطرف رژیمها با یکدیگر تفاوت بسیاری دارند در یکاز نظر کارکرد رژیم     

ه حاکم بر بخش کوچکی از روابط میان اعضای رژیم است و در طرف دیگر تصور کرد ک

المللی در سطح وسیعی رفتار هایی که درباره مسائل بسیار مهم از جمله مسائل امنیت بینرژیم

ها گاهی با حداقل اعضا  و گاهی نیز کندا از نظر تعداد اعضای رژیمکشورها را کنترل می

دهندا یم که اعضای آنها را تقریباً تمام کشورهای جهان تشکیل میکنهایی را مشاهده میرژیم

-های بینبندی است که معمولًا برای بیان انواع سازمانبندی تقریبًا همان نوع طبقهاین گونه طبقه

ها وجود عنصر های مهم اینگونه رژیمشودا یکی از ویژگیالمللی در نظر گرفته و بکار برده می

کنندا ء برای ایجاد رژیم است که بصورت داوطلبانه اقدام به ایجاد رژیم میمذاکره میان اعضا

با بیان رژیم ناشی از مذاکره معتقد است که مذاکرات نیز به دو صورت در سطح  "اوران یانگ"

الملل وجود دارند؛ در یکسری از مذاکرات، اطراف مذاکره خود با مسائل مطروحه ارتباط بین

ها نیز جاری استا نوع دیگر مذاکره آنست که های متخذه بر خود آنمداشته و اصولًا تصمی
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اطراف مذاکره چندان نسبت به مسائل مطروحه ارتباط ندارند؛ مثل مذاکراتی که در ارکان 

شود که مختلف سازمان ملل مت د برای اتخاذ تصمیم در مورد مناطق خاصی از جهان رفته می

جهان باشند ولی با موضوع مطروحه چندان درگیر نیستندا مذاکره کنندگان ممکن است از تمام 

هایی در سطح هر دو نوع این مذاکرات و نتایج حاصل از آن ممکن است منجر به ایجاد رژیم

 (ا95: 9385الملل شود )میزایی ینگجه، بین

گیرند ساختارگرایان، رژیم های بین المللی را به عنوان یک متغیر وابسته به قدرت در نظر می     

شوند و اگر قاعده یا های بزرگ نوشته و تدوین میو معتقدند که کلیه رژیم ها بواسطه قدرت

ها شود که منافع آنشوند و یا طوری تفسیر میها نباشد، یا عوض میهنجاری مطابق با منافع آن

گوید: ز میالمللی قائل نیستندا والتهای بینگرددا این دسته هیچ مانوری برای رژیمتأمین می

آورندا مهم نیست ها را به ص نه میهای بزرگ هستند که نمایشنامهها بویژه قدرتاین دولت»

و ارائه شده از  "تصویر موضعی"که یک کشوری دموکراتیک است یا انقلابی، آنچه مهم است 

ه ها کلینامند؛ به نظر آنها را ت میلی میبرهمین اساس، ساختارگرایان رژیم«ا هاستآن

-های بزرگ حفظ میها ت میلی بوده و در آن منافع قدرتقراردادها، معاهدات و کنوانسیون

داند، و همیشه این قراردادها به شودا حتی این نظریه کلیه قراردادهای تجاری را نیز ت میلی می

 (ا15-11: 9389باشند )عسگرخانی،نفع یک طرف و به ضرر طرف دیگر می

-یابد، سازمانکه هنجارهای جهانشمول هژمونی از طریق آنها نمود می یکی از سازوکارهایی    

کنند که از طریق المللی نقش روندی را بازی میهای بینالمللی استا درواقع سازمانهای بین

یابدا نهادها روش مقابله با تعارضات را به منظور آن نهادهای هژمونی و ایدئولوژی آن توسعه می

سازندا پس استمرار نظام هژمونیک بر پایه این نهادها تفاده از زور فراهم میبه حداقل رساندن اس

بر پایه این نظریه، نتیجه این نظام نهادینه  (.(Ikenberry and Kupchan,1990:283است

تری از رضایت و پذیرش آن استا از طریق مجاری نهادی، قدرت هژمون بطور نام سوس

های پذیری نخبگان ملتکند و در نتیجه جامعهمادی عمل می طریق اعتقادات بنیادی و نه منافع

های پیرامون به درونی کردن هنجارهایی کندا نخبگان در دولتپیرامون، رضایت را ایجاد می
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های سازگار با نظر هژمون از نظم سان سیاستپردازند و بدینکه هژمون ارائه کرده است، می

ها اصولاً ایجاد رژیم (.(Ikenberry and Kupchan, 1990: 283کنند الملل اجرا میبین

بدست کشورهای قدرتمند است و در این بین نقش کشور مهاجم و مسلط بسیار بارز بوده و به 

ترین عناصر این قواعد در سازمان ملل مت د یعنی ص نه فاهری و رسد یکی از مهمنظر می

 های بازیگران متبلور استاحقوقی کشمکش

 یتهای امنرژیم

ها که توسط نهادگرایان لیبرال مطرح شد، ب ثی بود که در نتیجه افزایش اصولًا مباحث رژیم     

الملل که البته بخش عمده آن اقتصادی و تجاری بود، و گسترش وابستگی متقابل در ص نه بین

اط ها را در ارتبمطرح شده استا وجود وابستگی متقابل در جهان فاقد قدرت فائقه، ب ث رژیم

کردا و به عبارت دیگر با چگونگی مدیریت و تنظیم رفتار کشورها در این وضعیت مطرح می

کنند در این جهان رفتار کشورها با قبول یکسری اصول، نرم، قواعد و نهادهای لازم سعی می

خود را به نوعی تابع نظم و قاعده درآورند که از هرج و مرج جلوگیری شود؛ زیرا شرایط 

ما و  82 الملل این مهم را ضروری کرده بودا در اوایل دههالملل و سیاست بیناقتصاد بین

ها شدیداً از طرف نویسندگان مورد توجه قرار گرفته بود، درست در زمانی که ب ث رژیم

المللی و روابط وضعیت نظامی امنیتی میان دو بلوك )شرق و غرب( تشکیل دهنده سیستم بین

ای و های هستهالملل ترس از گسترش سلاحذاشت و در سطح بینمیان آنها رویه وخامت گ

ها تمام مطالعات بر روی مسائل نظامی تمرکز داد و مسائل مربوط به شروع اینگونه جنگ

بسیار شیوع یافته بود، دیگر در این  12های اقتصادی در دهه وابستگی متقابل که در زمینه

-با کاهش تشنجات و دریافت و درك مشتركوضعیت جایی برای ابراز وجود نداشت؛ اما 

ای از دانشمندان همچون رابرت جرویس و جوزف نای را برآن های امنیتی عدهالمنافع در زمینه

های همچون ثبات مبتنی بر ها و وابستگی متقابل و همچنین تئوریداشت که مباحث رژیم

ترش دهند؛ بدان معنا که پیگیری های مطالعات امنیتی نیز گسسیطره و معمای زندانی را به حوزه

هایی را موجب شود که در انتها منافع تواند رژیممنافع شخصی در ارتباط با مسائل امنیتی نیز می
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ای میان مسائل امنیتی و کشورها را همانند موضوعات اقتصادی تضمین کند و لذا تفاوت عمده

 (ا3: 9310)عسگرخانی، دیگر مسائل از قبیل اقتصادی، تجاری، امنیتی وجود ندارد 

در اینجا باید به این نکته توجه داشت که گرچه بسیاری از نویسندگان تعمیم موضوع رژیم      

-توانند با ایجاد رژیمها نیز کشورها میها را بر مسائل امنیتی میسر دانسته و معتقدند در این زمینه

و این بخش از روابط میان کشورها های امنیتی به توافقات سودمند دو یا چندجانبه دست یابند 

ها میان مسائل نظامی را نیز به نوعی قانونمند، ت ت کنترل و نظم درآورند؛ اما وجود تفاوت

طرف و مسائل غیرامنیتی از طرف دیگر باعث آن شده است که وضعیت دشواری امنیتی از یک

ای د آید، تاجاییکه عدهها بوجوالمللی امنیتی نسبت به دیگر رژیمهای بیندر ایجاد رژیم

های امنیت در جهان فاقد قدرت مرکزی بوده و عملًا کشورها با معتقدند که اصولًا ایجاد رژیم

هایی کنند که گرچه زیاننوع رقابت ناسالمی را دنبال میها یکپیگیری منافع خود در این زمینه

-ها میز پیروی از اینگونه سیاسترا در این فرایند برای آنها بدنبال خواهد داشت؛ اما ناگزیر ا

کند، بدان آید وضعیتی است که خطرناك جلوه میباشند و لذا وضعیتی که در اینجا بوجود می

المللی به خطر بیفتد؛ زیرا در صورت معنا که در صورت رقابت کامل ممکن است امنیت بین

به ضرر دیگران  وجود رژیم بازیگران به یکدیگر اعتماد کرده و این اعتماد ممکن است

هایی در جهت های بدبینانه نسبت به مسائل امنیتی و ایجاد رژیمبیانجامدا البته اینگونه اندیشه

 (ا913: 9312المللی خود با انتقادات زیادی روبرو است )نقیب زاده، حفظ صلح بین

 المللهای امنیت بینآمریکا و رژیم

ل در ایجاد یک رژیم امنیتی مخصوصاً رژیم با بروز جنگ جهانی دوم و شکست جامعه مل     

های نظامی با یکدیگر روابط امنیت دسته جمعی که در آن کشورها بتوانند بدون درگیری

ریزی سازمانی را که بتواند متقابل داشته باشند، کشورهای قدرتمند از همان اواسط جنگ پی

نافع آنها تضمین کند، شروع کردندا المللی را در وهله اول بنابر ملاحظاتی سیاسی و مامنیت بین

رسید برندگان اصلی جنگ رهبران کشورهای آمریکا، شوروی سابق و انگلیس که به نظر می

دوم جهانی خواهند بود، طی مذاکرات مسکو، تهران، یالتا و سانفرانسیسکو، سازمانی را طراحی 
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می برای حفظ صلح و کردند که حداقل در فاهر هدف اولیه آن برقراری یک نظام وسیع دائ

امنیت بین المللی و در یک کلام حفظ وضع موجود بودا در آخرین کنفرانس که همان 

کنفرانس سانفرانسیسکو بود، گرچه گردانندگان اصلی آن، همان کشورهای فاتح در جنگ 

شدند برای شرکت در کشور می 52دوم جهانی بودند، ولی از دیگر کشورهای جهان که جمعاً 

به عمل آمد که ضمن مشروع جلوه دادن و جهانی خواندن آن نتایج نیز، مهر تأییدی آن دعوت 

های همان کشورهای قدرتمند باشدا اگر نگاهی گذرا بر ابعاد منشور ملل مت د بر خواسته

-ترین اهداف مورد نظر منشور ملل مت د، مسائل امنیتی بینبیافکنیم در خواهیم یافت که از مهم

ها به حل و فصل اختلافات که در این باره با ممنوعیت جنگ و الزام دولت المللی بوده است

آمیز سعی شده است به این اهداف جامعه عمل بروشانندا از طرف دیگر خود از طرق مسالمت

شورای امنیت که اعضای دائمی آن همان کشورهای قدرتمند بوده که در اثر توافق آنها یک 

یرد، براساس فصل هفتم منشور بعنوان مسئول اولیه حفظ صلح توانست شکل بگرژیم امنیتی می

المللی قلمداد شده است؛ بدین معنا که به آنها در سازمان ملل مت د نقش ممتازی و امنیت بین

گیری پیرامون مسائل داده شده است که در صورت نیاز برای اخذ تصمیم در ارتباط با تصمیم

 (ا313: 9319در، امنیتی موافقت آنها الزامی است )مقت

المللی دارای اولویتی بسیار بالا بود و ثانیاً نقش در بعد از جنگ جهانی دوم، اولاً امنیت بین     

المللی را داشتند، بسیار مشهود بودا های بزرگ که توانایی نقض صلح و امنیت بینقدرت

نین جلوگیری از فات ان جنگ دوم جهانی که در پی تثبیت موقعیت برتر خود در جهان و همچ

کردند؛ نقض امنیت در سطح جهانی بودند، عملاً از چند طریق ت قق خواسته خود را دنبال می

اول آنکه بعد از جنگ همان کشورهای پیروز، سازمان ملل مت د را که هدف اولیه آن حفظ 

صلح و امنیت بین المللی بود تأسیس کردند و دوم آنکه در مقاطع مختلف کشورهایی که 

نک به دو بلوك اصلی قدرت تقسیم شده و نمایندگی و رهبری هرکدام را یکی از دو کشور ای

های نظامی امنیتی میان خود بودند آمریکا و شوروی برعهده داشتند، در مواقعی در پی همکاری

های امنیت ایجاد شده در دو مسیر المللی دچار آسیب نشود و لذا رژیمکه از آن طریق صلح بین
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کرد و دیگری توسط قدرتمندان و عمدتًا که یکی را سازمان ملل مت د هدایت می جداگانه

شد؛ اما اصولاً ایجاد رژیم ریزی میهای اصلی قدرت بود پیمربوط به توازن قدرت میان بلوك

ای از زمان ناشی از وجود توافقات لازم میان کشورهای قدرتمند قوی و کارآمد در هر برهه

سازمان ملل مت د نیز در این چارچوب هنگامی توانسته است از کارایی لازم است و لذا فعالیت 

برخوردار باشد که نظر کشورهای قدرتمند جهان مخصوصاً آمریکا و شوروی سابق را در طول 

شدا های موجود عملاً به فراموشی سررده میجنگ سرد به نوعی تأمین کرده باشد وگرنه رژیم

به کلی مت ول گردید بدان معنی که شورای امنیت با توسل به این وضعیت بعد از جنگ سرد 

المللی را تهدید کند، گسترش توانست امنیت بینای که میتفسیر موسع منشور حیطه و گستره

-انسانی و زیست -اجتماعی -های اقتصادیداده استا عوامل غیرنظامی، عدم ثبات در زمینه

المللی باشد، تلقی شد زننده صلح و امنیت بینتوانست برهم م یطی بعنوان عواملی که می

 (ا09: 9385 )میرزائی ینگجه،

در دوران جنگ سرد تعیین نقش و توان سازمان ملل برای حل و فصل این مناقشات و      

های بزرگ و بویژه ایالات مت ده ای است که در ارتباط مستقیم با اراده قدرتها نکتهب ران

اند که پذیرفتا اهداف این کشور بر این اعتقاد بودهافات صورت میجهت پایان دادن این اختل

برای تثبیت هژمونی آمریکا باید از الگوهای یکجانبه بهره گیرند؛ اما در بسیاری از مواقع به 

-گرایی کردهجویانه و الگوهای رفتاری چندجانبههای همکاریناچار مبادرت به اتخاذ سیاست

 (ا012-015: 9380اند )ایکنبری، 

جویانه بیشتر و مؤثرتری های بزرگ به الگوهای همکاریدر شرایط بعد از جنگ سرد، قدرت     

دست یافتندا آنان زمانی که با تهدیدات مشترکی روبرو شدند، الگوی رفتاری خود را از منازعه و 

شده است  المللی ایجادرقابت به همکاری تغییر دادندا شکل جدیدی از تعامل درشرایط نوین بین

-باشد؛ بنابراین ضرورتساز میگرایی نهادی برای مقابله با نیروهای آشوبکه مبتنی بر همکاری

کند که تفاهم و توافق لازم در ارتباط های بزرگ ایجاب میالمللی با رویکرد قدرتهای نظم بین

گیردا اولین می با نیروهای تهدیدکننده منافع آنان ایجاد شودا این امر در سطوح مختلفی انجام
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توان در گرایی را باید بر مبنای فرآیندهای دیرلماتیک ل اظ کردا سطح دوم را میسطح همکاری

های بزرگ از طریق شورای المللی پیگیری نمودا سطح سوم، تعامل قدرتچارچوب نهادهای بین

ساز حوادث آشوب المللی تأثیرگذار برگیردا به هر میزان که تعداد بازیگران بینامنیت شکل می

شودا این امر بیانگر آن است که شورای گرایی آنان نیز بیشتر میکاهش یابد، طبعًا میزان همکاری

های بزرگ برای مقابله با تهدیدات سازی سیاست امنیتی قدرتترین مرکز هماهنگامنیت، اصلی

 (ا01-52: 9385شود )متقی، ساز تلقی میهای آشوبم یط

 

 ایرانای هسته مسئله

گردد و میلادی باز می 9152یابی به فناوری هسته ای به دهه های ایران برای دستاولین تلاش     

از آن زمان به بعد ایران با کشورهایی از جمله آمریکا، فرانسه، آلمان، هند، انگلیس و استرالیا در 

ای، سایر گاه هستهریزی و اداره نیروای، آموزش، ت قیقاتی، برنامهزمینه دانش فنی، هسته

نامه و قراردادهایی را ای وارد همکاری شده، موافقتای، تأمین سوخت هستهتأسیسات هسته

انقلاب اسلامی ایران سیاست کشورهای غربی (ا با پیروزی 32: 9381آبادی، منعقد نمود )غریب

جویانه به سیاست عدم و جااا ایران نسبت به یکدیگر تغییر کرد و از سیاست حمایتی و همکاری

ای ایران با های هستههمکاری و سیاست ت ریم تکنولوژیک تبدیل شد و ت قیقات و فعالیت

زا بر روابط ایران اعتمادی و تنشی بیتغییرات بسیاری مواجه گردیدا متعاقباً با حاکم شدن فضا

ای های غربی جااا ایران ادامه تلاش برای دسترسی به انرژی هستهالملل به ویژه قدرتبا نظام بین

 را به تنهایی دنبال نمودا 

سال، در ب بوحه تعارض آمریکا با عراق  98های ایران پس از با این وجود اقدامات و فعالیت     

کاری که برملاکننده اصلی این پنهان 0220های کشتار جمعی یعنی در سال در مورد سلاح

المللی های بینها و واکنششورای مقاومت مجاهدین خلق بود، آشکار گشت و سیل مخالفت

(ا از نظر دبیر کل آژانس طبق 93-31: 9381آبادی، را به دنبال خود در  پی داشت )غریب

های المللی انرژی اتمی را در جریان کلیه فعالیتست آژانس بینباینامه پادمان ایران میموافقت
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سازی اورانیوم قرار نداده بود و در نتیجه شورای حکام آژانس تصمیم گرفت خود در زمینه غنی

ای ایران را به عنوان تهدیدی برای صلح جهانی به شورای امنیت سازمان ملل پرونده هسته

 (ا9: 9388بفرستد )پوراحمدی و دیگران، 

المللی ای ایران در شورای حکام آژانس بینپس از دستور کار قرار گرفتن پرونده هسته     

انرژی اتمی و به موازات آن مذاکرات ایران با سه کشور تروئیکا )انگلیس، فرانسه و آلمان( در 

ز ایجاد شده و اعتمادسازی آغاز گردیدا با پیشبرد این مذاکرات ا ،تفاهماتجهت رفع سوء

های )بیانیه تهران اکتبر نامهنامه و موافقتکننده و طی رسیدن به تفاهمسوی دو طرف مذاکره

( و اتخاذ تعهد به 0220نامه پاریس نوامبر ؛ موافقت0220؛ موافقت نامه بروکسل فوریه 0223

همکاری کامل و شفاف با آژانس، اجرای داوطلبانه پروتکل ال اقی و تصویب آن، تعلیق 

سازی اورانیوم و بازفرآوری از سوی طرف ایرانی، شناسایی حق ایران های غنیفعالیتتمامی 

ای برابر با معاهده گسترش سلاح هسته ای و ارائه پیشنهاد و آمیز انرژی هستهبرای استفاده صلح

ای از سوی طرف اروپایی گردید؛ که به های سیاسی، امنیتی و اقتصادی و فناوری هستهطرح

رائه اطلاعات لازم به آژانس برای اعتمادسازی، اروپاییان نیز از اجرای تعهدات خود علت عدم ا

ای تعلیق شده های هستهکنندا از سویی با رد بسته پیشنهادی و از سرگیری فعالیتخودداری می

هایی روبه رو شدا کشورهای اروپائی و امریکا ها و واکنشاز طرف جااا ایران که با مخالفت

( تشکیل و با تصویب قطعنامه 0/0/0221)9380بهمن  95طراری شورای حکام را در اجلاس اض

ای را به شورای امنیت ارسال ای ایران موضوع هستههای هستهشورای حکام علیه سیاست

 (ا93-31: 9381آبادی، نمودند )غریب

ستقیم و امریکا ای ایران به شورای امنیت، چین و روسیه به طور مپس از ارسال موضوع هسته     

ای شدند و از آن زمان به بعد شاهد نیز به طور غیرمستقیم وارد مذاکرات مربوط به موضوع هسته

ای های زنجیرهها و واکنش اعضای دائمی شورای امنیت و صادر گردیدن قطعنامهگیریموضع

بودیما افزون بر ای ایران بر علیه برنامه هسته 9101، 9835، 9823، 9101، 9131، 9111از جمله، 

ای های اعضای شورای امنیت در قبال برنامه هستهگیریاشتراکات موجود در رفتار و موضع
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)اولین قطعنامه( 9111شودا به طور مثال در قطعنامه هایی نیز در رفتار آنها دیده میایران، تفاوت

اما به خاطر «ا شداگر ایران تعلیق غنی سازی را نرذیرد، ت ریم اقتصادی خواهد »آمده است: 

تر از متن بیانیه پیشین بود، ولی بیانیه قبلی درخواست روسیه و چین این قطعنامه ضعیف

کشور این قطعنامه را علیه ایران  90درخواست برای ت ریم فوری داشته استا با این حال 

ژوئیه  90تصویب کردندا این قطنامه از سوی فرانسه، انگلیس و آلمان به پشتوانه آمریکا در 

نویس دوم به خواست روسیه با جرح و در پاریس تکمیل شدا از سوی دیگر پیش 0221

با اتفاق آراء به  0221دسامبر  03در  9131های جزئی، توانست ت ت عنوان قطعنامه تعدیل

 (ا9381تصویب اعضای شورای امنیت برسد )موسسه فرهنگی ابرار معاصر، 

-های هستهها در خصوص فعالیتمانند سایر قطعنامه 9823 همان گونه که در صدور قطعنامه     

ای ایران نشان داد که مقاومت روسیه و چین در مقابل قطعنامه علیه ایران، نهایتاً به تاخیر و زمان 

 01) 9835گیری و تغییر نسبی عبارات قطعنامه م دود گردیدا پس از تصویب قطعنامه رای

آن توسط روسیه ارائه شد تا تیغ آن کندتر از همیشه باشد، نویس ( که البته پیش0228سرتامبر 

های بیشتر تمایلی نشان نداند؛ اما در آخرین قطعنامه صادر چین به همراه روسیه نسبت به ت ریم

با اجماع اعضای شورای امنیت تصویب شد، شاهد  0292ژوئن  1شده شورای امنیت که در 

های گذشته ه با آمریکا بودیما اگرچه از سالتر مواضع چین و روسینزدیکی هرچه گسترده

همگرایی غیرقابل انکاری میان ات ادیه اروپا و ایالات مت ده وجود داشت؛ اما با تصویب این 

های یکجانبه از سوی ات ادیه اروپا و امریکا علیه ایران این همگرایی قطعنامه و تصویب ت ریم

(ا با این اجماع و 3: 9388حمدی و دیگران، هرچه بیشتر منسجم تر و همرنگ تر گردید )پورا

ای ایران، آمریکا با رهبری دیگر کشورها در شورای امنیت ابتکار امنیتی کردن پرونده هسته

ای ایران در پیش گرفته و خواستار پذیرش بی ها بر علیه برنامه هستهعمل را در تصویب قطعنامه

 (ا3: 9383انیوم ایران شد )مشکین، سازی اورقید و شرط پروتکل ال اقی و تعلیق غنی

ای ایران به شورای امنیت صورت های خود را برای کشاندن پرونده هستهامریکا تمام تلاش     

داد تا توانست پرونده ایران را به شورای امنیت بکشاند و چندین قطعنامه با رهبری و سرکردگی 
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ای ایران سازی اورانیوم و برنامه هستهغنیای ایران در جهت توقف و تعلیق خود علیه برنامه هسته

ترین موضوعات ای ایران یکی از م وریدر شورای امنیت تصویب کردا آنطور که مسئله هسته

آمریکا درآمده بود و همه نامزدها به مخالفت خود با برنامه  0228انتخابات ریاست جمهوری 

توجه داشتندا باراك اوباما ضمن سازی توسط ایران به عنوان یک شعار جدی هسته ای و غنی

های تروریستی ترین حامی تروریسم و بیان احتمالی دسترسی گروهمعرفی ایران به عنوان بزرگ

-کند که ایران نباید به سلاح هستهای شدن ایران اعلام میای در صورت هستههای هستهبه سلاح

 (ا1-1: 9381ای دست یابد )سجادپور،

سازی ای و به ویژه غنیبیش از هر کشور دیگری مخالف برنامه هسته درحال حاضر آمریکا     

جانبه )تهدید، ت ریم و تشویق( اورانیوم توسط ایران است و فشار زیادی را چه به صورت یک

کند تا به اهداف های شورای امنیت اعمال میالمللی و صدور قطعنامههای بینیا توسل به سازمان

ای خود تأکید کرده و های هستهآمیز بودن فعالیتاینکه ایران بر صلح خود نائل گرددا با وجود

ای خود را برای بازدید و اطمینان بازرسان باز گذاشته است؛ اما امریکا درهای مراکز هسته

کند؛ همچنین منافع امنیتی آمریکا در پرتو حفظ همچنان برمواضع و رویکرد خود پافشاری می

ای ایران استا ترین مواضع مخالف این کشور در برابر برنامه هستهمهمای اسرائیل هژمونی هسته

ای حتی از طریق قانونی در واقع آمریکا و مت دانش براین نظرند که دستیابی ایران به توان هسته

المللی انرژی اتمی، سه چالش جدی در پی داردا اول آنکه باعث و براساس مقرارت آژانس بین

شود و کشورهای همسایه ایران نظیر عراق، عربستان در خاورمیانه میای گسترش توان هسته

سعودی، مصر، سوریه، ترکیه، اسراییل و حتی الجزایر به دنبال ترمیم موقعیت دفاعی و امنیتی 

ای در خاورمیانه خواهد شد؛ خود خواهند بودا این اقدام باعث افزایش تصاعدی مسابقه هسته

اندازد و در مقابل کشورهای سوریه، مصر، عربستان را به تکاپو میزیرا افزایش توان اسراییل، 

افزایش توان این کشورها، اسراییل و ترکیه را ت ت تأثیر قرار خواهد دادا در نتیجه خاورمیانه 

شود که نه برای کشورهای منطقه و نه منافع آمریکا در منطقه ای بی پایانی میوارد رقابت هسته

ای ایران در المللی مناسب نیست؛ دوم اینکه افزایش موقعیت منطقهنو نه صلح و امنیت بی
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خاورمیانه باعث افزایش چشمگیر قیمت نفت خواهد شدا کاهش وابستگی داخلی به انرژی 

-های منطقهزنیای در چانهای و استفاده از موقعیت هستهفسیلی به واسطه بومی کردن توان هسته

ترین کشورهای دارنده نفت و گاز جهان، در کنار مهم ای توسط ایران به عنوان یکی از

وابستگی رو به افزایش آمریکا، اروپا و آسیای دور به نفت خاورمیانه و خلیج فارس برای اقتصاد 

های ایدئولوژیک ایرانی دستیابی کننده خواهد بود و سوم آنکه با توجه به سیاستجهانی نگران

پروری در خاورمیانه و کاهش آزادی عمل فزایش هراسای، به ابزاری برای ابه توان هسته

 (ا9381آمریکا در آن تبدیل خواهد شد )کالاهان، 

 های آمریکا علیه ایران تحریم

به هر میزان ساختار نظام بین الملل از تمرکز بیشتری برخوردار باشد، طبیعی است که      

-خواهد شدا ارائه نظریه اقدامات پیشهای سازمان یافته بیشتری علیه بازیگران اعمال م دودیت

-ای نظام بینهای هستهساز افزایش م دودیتتوان زمینهدستانه در راهبرد امنیتی آمریکا را می

های راهبردی خود در مقابله ها توانستند بسیاری از مطلوبیتالملل علیه ایران دانستا آمریکایی

القا کنندا زمانی که نگرش آمریکا مبتنی بر  با ایران را به سایر بازیگران قدرتمند جهان نیز

ای ایران با باشد، طبیعی است که هرگونه تلاش برای همکاری هستهدستانه میاقدامات پیش

شودا اجلاسیه کشورهای همانند چین روسیه، آرژانتین و برزیل و ااا با م دودیت روبرو 

مان ملل را که در جهت های شورای امنیت سازو مجموع قطعنامه 5+9کشورهای گروه 

-سازی اورانیوم صادرشده است را میای ایران در جهت غنیهای هستهضرورت تعلیق فعالیت

های راهبردی المللی برای م دودسازی قابلیتتوان نمادی از توافق ساختاری بازیگران مؤثر بین

امنیت جهانی  ای ایران تلقی کردا شورای امنیت قاعدتًا در مواردی که خطری برایو هسته

احساس کند، واکنش نشان داده و در رابطه ایران هم این ادعا که ایران به سمت تولید سلاح 

 (ا02: 9381آبادی، رود )غریبای میهسته

ها، ضربه زدن به توان دفاعی و ها، اجرای آنبه منظور تشدید فشار برای پذیرش قطعنامه     

، به 9131و به موجب قطعنامه  0221عی ایران، در سال های دو یا چندجانبه دفاتوسعه همکاری
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 09ای و نگرانی شورای حکام از این بابت، ماده های هستهبهانه قصور در اعلام برخی فعالیت

های اقتصادی را علیه ایران وضع نمودا شورا در این قطعنامه و منشور ملل مت د دایر بر ت ریم

های بازدارنده های نظامی و دفاعی یعنی قابلیتحوزه ها را بههای بعدی حتی ت ریمقطعنامه

کشور نیز گستراندا هدف این قطعنامه تضعیف  و ت لیل قدرت و نفوذ ایران و همچنین تضعیف 

صادر  (2010-2006)های پنجگانههای بازدارنده و دفاعی است که در پرتو قطعنامهتوانمندی

زی منع تأمین اقلام دو منظوره و صادرات آنها به ساکه با الزامی 9131کرده استا هدف قطعنامه 

آن آمده ایفای تعهداتی است که قطعنامه  9ایران به تصویب رسید، به ن وی که در بند ماده 

ای کشور مقرر نموده استا این امر در مورد برنامه هسته 9111آخر شورای حکام و قطعنامه 

دهد و برای ایجاد این را تشکیل میآمیز اساس اعتمادسازی در خصوص ماهیت صرفًا صلح

سازی اورانیوم حتی ت قیق و توسعه اعتماد ضرورت تلقی شده و در این قطعنامه تعلیق غنی

ای و موشکی منع انتقال مواد دو منظوره هسته -مورد تأیید قرار دادن پروژه آب سنگین اراك

ی در حل اساسی ب ران این سازهای فعالیت مالی و ااا نقش غنی( و م دودیت3به ایران)بند

ای و دیرلماتیک سازی اورانیوم، به یافتن راه حل مذاکرهکند که تعلیق غنیمسأله را اعلام می

 5آمیز استا مفاد بند کند و تضمین کند که این برنامه صرفاً برای مقاصد صلحکمک می

نامه موشکی ایران به شکل قطعنامه تشدید تقاضای مراقبت و جلوگیری از انتقال اقلام مرتبط با بر

المللی، به آن وضوح داده تصمیم الزامی مقرر و از طریق تصریح به اقلام مندرج در سه سند بین

 (ا3: 9381شد )شکوه و کلاته، 

های سنگین درج شده و برای اولین بار هم ت ریم اقلام دو منظوره و سلاح 9101در قطنامه      

ادلات دفاعی ایران تشریح شده و هم ممنوعیت هرگونه آثار تعهد به ممنوعیت و پایش مب

های سنگین که کاربری مؤثری در دفاع ها در رابطه با تأمین اقلام معینی از سلاحهمکاری دولت

متعارف دارند تشریح گردیده استا آنچه ت ت عنوان دقیق ت ریم اقلام دفاعی قابل توصیف 

قطعنامه مقرر شده که ایران نباید هیچ گونه سلاحی این  5است رهاورد این قطعنامه استا در بند 

یا اقلام مربوط به آن را به طور مستقیم و غیر مستقیم از قلمرو خود یا از طریق اتباع و کشتی ها یا 
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م دودیتی  1هواپیماهای ت ت پرچم خود، عرضه، فروش، یا نقل و انتقال نمایدا و در بند 

ها از صادرات ان اضافه گردید و آن ممنوعیت دولتهای دفاعی ایرجدید در مورد توانمندی

نیز با صراحت بیشتری از قصور  9101قطعنامه  1های سنگین به ایران استا بند برخی از سلاح

های شورای امنیت یاد کرده استا مستمر ایران از رعایت الزامات آژانس و پایبندی به قطعنامه

رن در نیروهای مسلح ایران اشاره کرده است و در این قطعنامه شورا به دکترین جنگ نامتقا

های تسلی اتی، رهنامه دفاع ناهمگون نامتقارن نیروی مسلح ها و م رومیتافزون بر م دودیت

های دفاعی ایران در این قطعنامه نیز از جمله مبانی و دستاوردهای غرب و آمریکا با توانمندی

های ای در زمینه برنامهدارد و تنها ت ریم هستهها گستره فراگیرتری بوده است؛ اما این ت ریم

ای و موشکی ایران نیست، بلکه زوایای پنهان دیگری نیز داراستا در هرحال در این هسته

ای بلکه بسترها و افراد درگیر و سازنده در این حوزه نیز هسته خصوص نه تنها روند توسعه

آور های مذکور الزامشار بر ابقای سیاستاندا تنها م ور اعمال فمشمول ت ریم پیشنهاد شده

گیری منشور ملل مت د و ترس از تصمیم 05الملل و ماده بودن تصمیم شورا از نظر حقوق بین

هاست منشور به منظور تضمین اهداف نهفته در دیگر قطعنامه 00بعدی شورا براساس ماده 

 (ا0: 9381)شکوه و کلاته، 

منه اقلام دو منظوره ممنوعه و منع مبادلات مالی برنامه موشکی افزایش دا 9823در قطعنامه      

ها و برخورد با بخش دفاعی ایران ادامه یافتا در منظور گردیده است و روند تشدید م رومیت

آژانس و سند  050های دیگری از سند ، م دوده اقلام ممنوعه افزایش یافته است و بخش8بند

افزوده شدندا در  9101و  9131ور به اقلام مقرر در قطعنامه شورای امنیت نیز به همین منظ 895

های نیز مراقبت در مورد هرگونه ایجاد اعتبارات و اقدامات مالی مرتبط با توسعه فناوری 92بند 

-های قدرتاما تأکید بر این مسأله است که روش ای و موشکی بالستیکی تصریح گردیدهسته

ملًا  قانونی به اهداف سیاسی خود جنبه حقوقی و مشروع های بزرگ آن است که با فاهری کا

، هشتمین سند شورای امنیت و ششمین 9101بخشندا همانگونه که با تصویب قطعنامه می

و  0292ژوئن  1قطعنامه خاص شورای امنیت و پنجمین قطعنامه ت ریم علیه ایران است که در 
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های ها و اصرار بر همه قطعنامهت ریم بر مبنای فصل هفتم منشور با م توایی دال بر تشدید

شورای حکام به تصویب  0221نوامبر  01و قطعنامه  0221گذشته و الزامات قطعنامه فوریه 

های گذشته، م ورهای جدیدی نیز رسیدا در این قطعنامه علاوه بر تکرار م ورهای قطعنامه

های دفاعی، نظامی و هسته مطرح شده استا این قطعنامه اوج فشارهای غرب و آمریکا بر بخش

 (01 -52: 9381ای ایران است )ساعد، 

ای و های علمی و فناورانه ایران به ویژه در عرصه فناوری هستههای اخیر و پیشرفتطی سال     

نظامی تولید موشک باعث توجه بیشتر به افزایش قدرت روزافزون ایران شده استا از این 

های ای و حتی جهانی آمریکا است و مخالفتت منطقهحیث که ایران یک تهدید برای قدر

های آمریکا و حضور غرب در منطقه، تلاش برخی از کشورها غربی بویژه ایران با سیاست

ای ایران در سازمان ملل  و آمریکا برای امنیتی کردن کردن و بزرگ جلوه دادن مسئله هسته

ده شده است )سمتی و سازمان مشاهتلاش آمریکا برای رسیدن به یک اجماع جهانی در این 

 (ا990 -995 :9388رهنورد، 

 

 گیرینتیجه
روی آوردن و توسل ایالات مت ده به مداخله جمعی رژیم امنیت دسته جمعی از طریق      

-سازمان ملل به خاطر استفاده از مکانیسم مشروعیت بخشی سازمان ملل و کاستن از بار هزینه

های ستا در دوره جنگ سرد در بررسی ت لیلی عملکرد رژیمهای مالی و انسانی مداخلات ا

جویانه ایالات مت ده های مداخلهها و استراتژیالمللی و نقش آن در پیشبرد سیاستامنیت بین

المللی این دوره توجهی خاص مبذول های اساسی نظام بینهای اصلی و گرایشبویژه به مؤلفه

های بزرگ و سازمان ین نظام و جایگاه خاص قدرتآغاز شناخت ا شده استا نخستین نقطه

المللی جهانشمول بوده استا با پایان گرفتن جنگ سرد و آغاز ملل بعنوان تنها سازمان بین

ت ول در روابط دو ابرقدرت، سازمان ملل از موقعیت مهمی در ص نه سیاست جهانی 

زمان ملل بخصوص شورای برخوردار گردیدا خواست ایالات مت ده در دادن نقش فعال به سا
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ترین و توانمندترین مرجع جهانی حل اختلافات امنیت باعث گردید که سازمان ملل بعنوان مهم

ها درآیدا ایالات مت ده نیز از این پس سازمان ملل را وسیله دستیابی به اهداف و مدیریت ب ران

ر داخل و خارج از چارچوب و منافع ملی خود قرار داده و با استفاده از قدرت و امکاناتی که د

المللی را همسو با سازمان ملل از آن برخوردار استا مداخله سازمان ملل در مناقشات بین

 ای داشته استا استراتژی مداخله ایالات مت ده ساخت و یا حداقل سعی در انجام چنین خواسته

( نشان از تأثیر قاطع عملکرد ایالات مت ده و سازمان ملل در این دوره )بعد از جنگ سرد     

های ایالات مت ده بر این سازمان دارد، چنانچه دلایل اصلی ایالات مت د در روی گیریجهت

بخشی و کاهش گرایی و اقدامات دسته جمعی سازمان را کسب مشروعیتآوردن به چندجانبه

ا در استراتژی شودا به این ترتیب ایالات مت ده بهترین انتخاب ربار مالی هزینه ها برآورد می

گرایی یا بعبارت دیگر گرایی و چندجانبهجانبهمداخله دارا خواهد بودا یعنی ترکیبی از یک

نماید تشکیل یک ائتلاف رسمی یا غیر رسمی ایالات مت دها این امر به ایالات مت ده کمک می

دا که حوزه اختیار عمل خود را در بکارگیری نیروی نظامی خود حفظ کرده و گسترش ده

دهد و منافع آن براین اساس ایالات مت ده در صورتیکه به برقراری و حفظ صلح علاقه نشان می

بخشی گرایی که در بطن خود فرض مشروعیتکشور اقتضا نمایدا از طرف دیگر چندجانبه

سیاسی  -تواند یک عنصر مناسبی برای مداخله ایالات مت ده به ل اظ نظامیها را دارد میهزینه

گرایی نباید جایگزینی برای نقش رهبری ایالات مت ده باشد، بلکه هرچند این چندجانبه باشدا

گرایی نیز بدون فقط نتیجه منطقی و دستاورد این رهبری خواهد بود؛ اما از آنجاییکه چندجانبه

طلبد، لذا استراتژی هزینه نخواهد بود و کماکان میزانی از آن قانونمندی و مشروعیت را می

 ت مت ده مداخله جمعی در مناقشات خواهد بودا ایالا

با دگرگونی ساختاری در نظام بین المللی سرشت بازیگران براساس شرایط نوفهور اهداف      

و ابزارهای سیاست خارجی دگرگون گردیده استا در این رابطه ایالات مت ده که دارای 

روند را از زمانی که به عنوان نظام گرایی ساختاری و حقوقی بوده و این هایی از مداخلهشاخص

داد ای تصاعدی مورد پیگیری قرار میسیاسی مستقل پابه عرصه حیات گذارده بود و به گونه
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-های ساختاری در راستای نظام دوقطبی، اهداف توسعهموفق شد که بعد از کاهش مقاومت

یری قرار دهدا به این طلبانه خود را در پوشش الگوهای مطلوب در قبال سازمان ملل مورد پیگ

گیری و نقش ملی ایالات مت ده در دوران بعد از جنگ توان ملاحظه کرد که جهتترتیب می

 سرد در قبال سازمان ملل با تغییرات کمی و کیفی نسبت به دوران گذشته روبرو شده استا 

سازمان ملل پس از جنگ سرد، آمریکا برای مداخله در مناطق ب رانی جهان بیش از پیش به      

های منطقه ای از اهمیت متوسل شده است و با توجه به قدرت بلامنازع ایالات مت ده، رژیم

خاصی برخوردار خواهند بودا با دگرگونی ساختاری در نظام بین الملل سرشت بازیگران 

براساس شرایط نوفهور اهداف و ابزارهای سیاست خارجی دگرگون گردیده است؛ در این 

گرایی ساختاری بوده است و این روند را هایی از مداخلهت مت ده که دارای شاخصرابطه ایالا

ای تصاعدی از زمانی که به عنوان نظام سیاسی مستقل پابه عرصه حیات گذارده بود و به گونه

های ساختاری در راستای نظام داد موفق شد که بعد از کاهش مقاومتمورد پیگیری قرار می

طلبانه خود را در پوشش الگوهای مطلوب و آزادمنشانه مورد پیگیری هدوقطبی اهداف توسع

گیری و نقش ملی کشورها، سطح توان ملاحظه کرد که جهتقرار دهد؛ به این ترتیب می

 گردندادرگیری، میزان مداخله گرایی و ابزارهای آن مشخص و تعیین می

ان بعد از فروپاشی نظام اگرچه برخی از شاخص های سیاست خارجی آمریکا در دور     

توان بازتاب دوقطبی در مقایسه با شرایط جنگ سرد و قبل از فروپاشی ثابت مانده اما می

دگرگونی ساختاری را در سیستم بین المللی بر حوادث منطقه ای و الگوهای سیاست خارجی 

و های بزرگ مورد مشاهده قرار دادا در این رابطه نقش واحدهای سیاسی بخصوص قدرت

کارکرد بین المللی ایالات مت ده نسبت به سایر بازیگران از ت ولات بیشتری برخوردار شده و 

المللی همراه بوده استا مواردی از تداوم در نتیجه این تغییرات با دگرگونی در ساختار نظام بین

 و تغییر در جهت گیری سیاست خارجی آمریکا عبارتند از نقش ملی ایالات مت ده، الگوهای

قابل  9112رفتاری، ابزارهای مورد استفاده برای ت قق اهداف ملی آن کشور که در دهه 

-باشد؛ همچنین با توجه به ت ولات یادشده، ایالات مت ده در ساختار جدید نظام بینمشاهده می
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المللی برای استفاده ابزاری از نهادها و ابزارهای حقوقی سازمان ملل از یک موقعیت استثنایی در 

رسد که به منظور باشد؛ بنابراین طبیعی به نظر میقایسه با دوران نظام دوقطبی برخوردار میم

مواجهه با رویدادهای مختلف که دچار تغییر گردیده و با استفاده از بازوهای حقوقی سازمان 

  المللی و اتخاذ استراتژی جدید تبیین نمایداملل برای تنظیم رفتارهای بین
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