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 چکیده
برگیرندۀ عدالت و شود که یکی درای تقابلی در نظر گرفته میرابطه ،المللالملل و سیاست بینبین حقوق بین طمعموالً رواب 

زیارا   ؛یاباد الملل به وسیلۀ قدرت کااهش مای  شود که حقوق بیناغلب چنین فرض می .تگری دربردارندۀ قدرت اسبرابری و دی

المللای را  هاای اجرایای را کااهش و اقار قاوانین در رواباط باین       حکومت جهانی برای کنترل قدرت وجود ندارد و آنارشی گزینه

المللای اسات. کراورهای    کننادۀ قواعاد حقاوقی باین    حامی و تثبیات  کند. فرض این مقاله این است که هژمون موجد،محدود می

المللی، ناگزیر از نهادسازی های مربوط به تثبیت صلح و امنیت بینکردن هزینههای هژمون برای کممند و مخصوصاً دولتقدرت

نیااز دارد. ایان مقالاه باا رو       الملل نیز برای تحمیال قواعاد داود باه قادرت     که حقوق بینچنان، اندکارگیری قواعد حقوقیو به
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 مهمقدّ

ا و هاای دانراگاهی م از    طوالنی اسات کاه باه عناوان رشاته      یتالملل مدّالملل و روابط بینحقوق بین 

ولی بایاد گفات هام     است؛ های داص دود، در نظر گرفته شدهگیریها و جهتقل، با نظریات، رو تمس

الملال بارای تکامال و عملکارد     الملل حیاتی است، هم سیاسات باین  الملل برای روابط بینوجود حقوق بین

الملال در  وسعت نهادها و حقوق بین .((Irish, ku & Diehl, 2013, p. 359الملل ضروری است حقوق بین

الملال بادون درح حقاوق    سیاست جهانی معاصر به معنی آن است که دیگر امکانی برای فهم سیاست باین 

. در هر صورت، این قدرت است که موجد نظم و عامل تادوام  ((Cali, 2009, p. 15الملل وجود ندارد بین

باشاد.  الملال مای  ط در نظام باین المللی در ارتباط مستقیم با قدرت برتر و مسل این رو، نظم بین آن است و از

ین ترتیب، نظمای کاه قادرت    ه اب .مبنای اساسی هر اقدام است ،طلبیاساس منطق بازیگر دردمند، منفعتبر

تارین حاامی   همین دلیل، مهام کنندۀ منافع آن قدرت بوده و به کند، تأمینالملل ای اد میط در نظام بینمسل 

 .Jamshidi, 2007, p. 876) ) نظم موجود، قدرت برتر جهانی است که آن را ای اد کرده است

ولای   ؛ناد االملل توسط قدرت هژمون معتار  پردازان به ای اد نظم و امنیت بیناگرچه بسیاری از نظریه

 جادا از هام   ۀلأایان دو باه عناوان دو مسا     الملل اغلب این است کههژمونی و حقوق بین ۀرشان از رابطتصوّ

زیارا در تاوازن    ؛ر شاده اسات  ای مرتبط با توازن قدرت تصاوّ الملل به طور گستردهوجود دارند. حقوق بین

کناد. معماوالً   شوند. این چیزی است که هژمونی از آن اجتناب مای قدرت، کرورها نسبتاً مساوی فرض می

 ۀای تقابلی در نظر گرفته می شود که یکای دربرگیرناد  الملل رابطهالملل و سیاست بینبین حقوق بین ۀرابط

هاا و دانرامندان حقاوق انتقاادی دارای     قدرت اسات. راالیسات  ۀ عدالت و دادگستری و دیگری دربردارند

هاا معتقاد باه    یابد. راالیسات قدرت کاهش می ۀالملل به وسیلحقوق بینکه گویند چنین بینری هستند و می

ها اعمال ص حیت کناد یاا تصامیمات    دولت ۀکه یک دولت مرکزی که نسبت به همو اینآنارشی هستند 

 ۀکراورها باا پراتوان    ۀرا تحت نظارت و بررسی قرار دهد، وجود ندارد. هم هاآنسیاسی دادلی یا دارجی 

مناافع  الملل تا جاایی محتارم اسات کاه باا      حقوق بین ،برند. در این راستای دود را پیش میقدرت، منافع مل 

این است  ،شودمند در تضاد نباشد. در این رابطه سؤالی که مطرح میکرورها، مخصوصاً کرورهای قدرت

گارفتن  الملل دارند؟ آیاا قادرت عااملی بارای نادیاده     حقوق بین ۀهای هژمون چه نقری در توسعکه دولت

المللای شاود؟ پاژوهش    عد بینقوا ۀتواند باعث ای اد و توسعقدرت می ،عکسرالمللی است؟ یا بقواعد بین

الملل راضی است، این فرضایه را  له که هژمون از توزیع قدرت در نظام بینأدادن این مسقرارفرضحاضر با 

کند که هژمون برای تثبیات موقعیات و جایگااه داود، دواهاان حفاب ترتیباات حااکم بار نظاام           مطرح می

المللی از . در این راستا نهادهای بینکندت   میل الملو برای حفب نظم، صلح و امنیت بیناست الملل بین
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هاای هژماون را بارای    توانند با ای اد مراروعیت و تثبیات اماور، هزیناه    الملل میها و حقوق بینجمله رژیم

رساد هژماون بایاد کراوری نهادسااز و حاامی قواعاد        ین ترتیب به نظر مای ه امدیریت نظام کاهش دهند. ب

 الملل باشد. حقوق بین

 باشد.ر وابسته میر مستقل بر متغیّبا بررسی کیفی تأقیر متغیّو همراه تحلیلی  -تبیینی حاضر، پژوهش وعن

 ،طور کلای  به و گوناگون هایرو  از اط عات گردآوری مطالعه، مورد موضوع نوع و ماهیت به توجه با

 کیفای  تحلیل ۀشیو با عمده طور به نیز هایافته تحلیلوت زیه و پذیرفته صورت ایدانهکتاب رو  مبنای بر

چاه تحقیقاات پراکناده و نامنسا می در محافال آکادمیاک در ایان        ی اگار است. به طاور کل ا   گرفته ان ام

پیراماون   ۀای، ضارورت مطالعا  رشاته با توجه به اهمیت مطالعات میاان ولی  ؛دصوص صورت پذیرفته است

تارین مناابعی کاه باه ناوعی      بردی از مهام  شود.یالملل همچنان احساس محقوق بین ۀتأقیر هژمون بر توسع

 ند از:اعبارت ،شوندمربوط به پژوهش حاضر می

ای است که توسط حاماد  مقاله« صلح ۀلأالملل نسبت به مسهای مختلف روابط بینهای رهیافتدیدگاه»

چاپ رسیده  به تخصصی علوم سیاسی، ۀنامفصلدر  1141عمویی و الهام حسین دانی نوشته شده و در بهار 

گرایای و  هاای مختلاف مثال واقاع    کوشد تا با کاو  عناصر مربوط به صلح در رهیافات است. این مقاله می

توانناد آرماان   شدن مای ها در شرایط جهانییک از آنکردن این مطلب بپردازد که کداملیبرالیسم به روشن

ای کاه نیکاو کاریش در    مثل مقالاه  ؛سیمی توان به مقاالت انگلی ،صلح جهانی را بر آورده سازند. همچنین

الملل حقوق بین»اشاره کرد. عنوان این مقاله  ،به چاپ رسانده 2112در سال  المللاروپایی حقوق بین ۀنرری

الملل و باشد و به مساالی چون حقوق بینمی« المللدر عصر هژمونی: قدرت نابرابر و ای اد نظم حقوقی بین

مند، تغییار و ناپایاداری در نقاش ایان     جانبه برای کرورهای قدرتی چندهای بزرگ، ارز  نهادهاقدرت

دادن نقاش  شود. هد  اصلی این مقاله نراان اشاره می غیرههای هژمون و الملل و قدرتنهادها، حقوق بین

هژماونی در  »ای نیز توسط جهاانگیر کرمای باا عناوان     المللی است. مقالهقواعد بین ۀمثبت هژمونی در توسع

علاوم   ۀناما پاژوهش در  1122در زمستان « آن ۀتاریخی و آیند ۀالملل: چارچوب مفهومی، ت ربت بینسیاس
 غیرهالمللی، ظهور و سقوط هژمون و های بینبه چاپ رسیده که مباحثی مثل قبات هژمونیک، رژیم سیاسی

تلاف، نظاام   هاای مخ ای ضامن بررسای نظاام   دهاد. محماد جمرایدی نیاز در مقالاه     را مورد بررسی قرار می

قطبی، هژماونی،  محور: تکقدرتالمللی تکهای بیننظام» اوهژمونیک را بررسی کرده است. عنوان مقالۀ 

 به چاپ رسیده است.مطالعات راهبردی  ۀنامفصلدر  1121که در زمستان  است« امپراطوری
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امریکا از نظم در نظام  ۀدحمحور: الگوی ایاالت مت نظم ایده»ای با عنوان مقاله ۀرضا رضایی نویسندعلی

چااپ شاده    المللای تحقیقات سیاسی و بین ۀنامفصلدر  1124که در تابستان  است« الملل پساجنگ سردبین

کند. این نظام  تبیین می« محورنظم ایده»است. وی الگوی امریکا از نظم را بعد از جنگ سرد در چارچوب 

کناد تاا   می اجرایارهایی است که هژمون تدوین، توجیه و سری هن ارها، الگوها، قوانین و مع مبتنی بر یک

اماور   ۀپااینر ایپاک، در م ل ا    ،برگزیاده باشاد. همچناین    داود ی تری برای رسیدن به مناافع مل ا  مسیر مطمئن
باه  « هژمونی و بحران در اقتصاد سیاسی جهان: اهمیت مراروعیت »ای با عنوان مقاله 2111در سال  المللبین

هاای اقتصاادی هژماون اشااره شاده، ساپس نقاش رضاایت و         در آن ابتدا به ویژگی چاپ رسانده است که

که مرک ت ساادتاری  های نولیبرال در اقتصاد سیاسی برای هژمون بررسی شده است و اینمرروعیت ایده

یار  گهایی که گریبانتواند این مرروعیت را از بین ببرد. در این مسیر بحرانالملل، میدر اقتصاد سیاسی بین

قباات هژمونیاک را در    ۀلأمورد بررسی قرار گرفته اسات. عباداق قنبرلاو نیاز مسا      ،اقتصاد جهانی شده است

بررسای کارده اسات. در ایان     « امنیتای امریکاا   -قبات هژمونیاک در اساتراتژی اقتصاادی   »ای با عنوان مقاله

مساتلزم مادیریت یاک قادرت      المللی لیبرال،م و باقبات اقتصاد بینادعا شده است که جریان منظ  پژوهش،

 چاپ شده است.  مطالعات راهبردی ۀنامفصلدر  1122برتر است. این مقاله در زمستان 

الملل، بعاد از جناگ   توان گفت در مورد هژمونی و نظام حاکم بر روابط بینبا بررسی منابع موجود می

 ۀالملل، چه در عرصا نظم بین اقدامات دولت هژمون برای ای اد ،م و پس از جنگ سرد، همچنینجهانی دوّ

 ۀجا کاه نقاش هژماون در توساع    ولی آن ؛اقتصادی، چه سیاسی و نظامی، مطالب و منابع زیادی وجود دارد

پژوهش حاضر با  ،شویم. از این روآید، با کمبود منابع فارسی و التین مواجه میالملل به میان میحقوق بین

کردن پاسخی جامع به پرسش سعی کرده است در جهت پیدا گردآوری مطالب پراکنده از منابع گوناگون،

 ها و دألهای نظری و محتوایی گام بردارد.کردن بخری از کاستیپژوهش و پر
 

 

 المللسیاست بین ۀنقش و کارکرد هژمون در عرص ؛مباحث نظری پژوهش -1
 مفهوم هژمونی   -1-1

الملال یاک هژماون، رهبار     در رواباط باین  گردد. میبر ای یونانی به معنای رهبریهژمونی به واژه ۀریر

الملال  ترین مفهوم هژمونی در ادبیات روابط باین اصلی. (Griffiths, 2005, p.63) ها استگروهی از دولت

دهاد کاه در آن   الملل را نران مای که به طور مرسومی استفاده شده است، عدم تعادل قدرت در سیستم بین
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         نااد رهبااری و تساالط باار ایاان سیسااتم را اعمااال کنااد   توامنااد اساات کااه ماای یااک دولاات چنااان قاادرت 

3) Antoniades, 2008, p.). اندیرمند مارکسیست، به کار 1مفهوم هژمونی را نخستین بار آنتونیو گرامری ،

هاای  . گرامرای هژماونی را رهباری و چیرگای در زمیناه     (Hajiyousefi & Alvand, 2008, p. 168بارد ) 

تواند از مرروعیت برداوردار باشاد و   داند. از دید او هژمونی هم میفرهنگی میویژه سیاسی و گوناگون به

فراگیر جهانی و اعمال نفاو  در قلمارو    ۀتنش اعمال شود. امروزه مفهوم هژمونی با سلط ۀتواند بر پایهم می

المللی، مندی در سیستم بینجغرافیایی گسترده قابل تبیین است و منظور این است که کرور یا دولت قدرت

 Ajorloo)مؤقر داشته باشاد   ۀالمللی نفو  و سلطرات و ترتیبات ناظر بر روابط اقتصادی و سیاسی بینبر مقر 

& Etebar, 2009, p. 138) . 
 المللیهژمونی؛ صلح و نظم بین -1-1

 ۀکاه هژماون باه وسایل    ایان  ،شاود: اول در روابط بین الملل، هژمونی به چند طریق باعث ای اد صلح می

هاای تسالیحاتی   کناد و از ایان طریاق ماانع رقابات     برتری که دارد، یک امنیات عماومی ای ااد مای     قدرت

المللی را برای هدایت رفتار تواند هن ارهای بینکه، هژمون اگر بخواهد میاین ،شود. دومشونده میت دید

از توان عظیم اقتصادی مندی که دولت هژمون با بهرهو این (Griffiths, 2005, p. 64)کرورها تقویت کند 

های نسبی تولیدی و اقتصادی برتر داود، باه تنظایم ساادتار اقتصاادی، تولیادی،       ویژه مزیتو تولیدی و به

 ،دصوصهای سیاسی و بهدر زمینه چنین،کند. همها اقدام میت اری، مالی و اعتباری دیگر بازارها و دولت

المللای کاه از آن حااد     ها و نظم باین کارکرد این رژیم ۀشود. نتی در ابعاد نظامی و استراتژیک ظاهر می

ها است شود، حاکمیت ب منازع سیاسی، نظامی، اقتصادی و حتی فرهنگی از سوی هژمون بر سایر دولتمی

(Poorahmadi, 2008, p. 44). 

 ای ااد  هاا دولات  میاان  متقااطع  و سیاسای مختلاف   روابط برقراری برای مناسب بستری هژمونیک، نظم

 تاأمین  را متقابال  منافع هم شوند،می تقویت و اقتصادی امنیتی هایهمکاری بستر در که روابط این. کندمی

 و توافاق  باا  و شاده  اغلاب نهادیناه   کاه  ساازند. نظام هژمونیاک   باقبات می را هژمونیک نظم هم و کنندمی

 ا  قدرتشف  کام ً اتبمرسلسله دارای است، همراه سیاسی تعامل دوجانبه یندأفر و طرفین رضایت کامل

 سیاسی که نظم از که عبارت است است قانونی شود. این نظم، نظممی نامیده نیز لیبرال هژمونی که باشدمی

 و تخصای  حقاوق   ۀوظیفا  و شاده  دهای ساازمان  همگاان  موافقات  ماورد  سیاسی و قانونی نهادهای حول

________________________________________________________________ 

2-Antonio Gramsci 
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 سیساتم  ای ااد  ،قاانون  بار  مبتنای  ظام ن کاارکرد  تارین دارد. مهام  عهاده  بار  را قادرت  اعمال کردنمحدود

 و هژمون قدرت از اعم ؛هژمونیک نظام اعضای از یک هر سیستم، این است. در سازیتصمیم ۀشدنهادینه

 قادرت  هاای تصامیم  در توانناد شاده مای   تعریف نحوی به و بوده رأی حق  دارای تر،کوچک هایقدرت

 باه  بایاد  و دارد قارار  کنترل تحت نحوی هژمون به تقدر ترتیب، ینه اباشند. ب داشته تأقیر و نفو  هژمون

 .(Jamshidi, 2007, p. 795)باشد  داشته تعهد داص هاییسیاست

هاا نقاش   المللی نقش کلیدی دارناد. آن مند که مورد نظر هژمون است، نهادهای بیندر یک نظم هد 

هن ارساازی و اعماال هن ارهاا،    ق صلح دارناد. نهادهاا از طریاق    سازی برای تحق ای در ظرفیتکنندهتعیین

ساازند و صالح را نیاز    کنند. نهادها جناگ را غیارممکن نمای   الملل را تعدیل میمرج  اتی سیستم بینوهرج

جهانی  ۀپذیری، بازیگران را در صحنگیر و اجتماعسازی الگوهای همهاما از طریق نهادینه ؛کنندالزامی نمی

المللی را با کمک حفب صلح و امنیت بین ۀهژمون وظیف نابراین،. ب(khezri, 2009, p. 451)سازند د میمقیّ

شورای امنیت این سازمان،  ،دصوصبهحد و دهد. در این راستا، سازمان ملل مت المللی ان ام مینهادهای بین

ر المللای را با  حفب صلح و امنیت باین  ۀشوند که وظیفالمللی محسوب میهای بینترین سازمانمهم ۀدر زمر

 .(Niakouby ; Ghiasi, 2013, p. 78)عهده دارند 

کند. ایان کاار از طریاق ای ااد کاالهاای      المللی میهژمون منابعش را صر  ای اد قبات در سیستم بین

در چارچوب پارادایم نولیبرایستی، تواناایی و قادرت    (Destradi, 2008, p. 10).پذیرد عمومی صورت می

المللی، از عوامل شنادت قدرت هژمونیاک اسات. ایان    کاالی عمومی بین ۀدولت هژمونیک در تهیه و اراا

ها و گساتر  ایان   گیرد. ای اد، تقویت، تأمین هزینهالمللی صورت میامر به منظور قبات و نظم سیستم بین

هاای پاولی، ماالی، ت ااری، سیاسای و      المللای )رژیام  های بینعنوان رژیمبا المللی که کاالهای عمومی بین

المللای لیبارال   اند، عوامل و ارکان اصلی ای اد و تثبیات و تقویات نظام هژمونیاک باین     ی( معرفی شدهنظام

کاردن  دهیکردن کاالهای عمومی، با سازمانهژمون ع وه بر فراهم .(Pourahmadi, 2008, p. 43)هستند 

دهاد کاه   کان را به آن میکند. در واقع، دولت هژمون این امالمللی را فراهم میروابط کرورها، امنیت بین

ها را به مرارکت در نظم موجاود  آن ،ها ارااه کند و از این طریقهای منفی و مثبتی را به دیگر دولتقمروّ

 .(Moshirzadeh & Jafari, 2012, p. 1975)کند وادار می
 ثبات هژمونیک -1-9

ا به طور مستقیم باه یاک   هقبات هژمونیک معتقد است که ای اد رژیم، حفب، اجرا و دوام آن ۀنظری    

کنناد  پردازان قبات هژمونیک استدالل میدر مورد امنیت یا ت ارت، نظریه؛ زیرا ط مرتبط استقدرت مسل 

تواند از قدرت دود برای ای ااد  ن معنی است که دولت هژمونیک میه آکه تمرکز قدرت در یک دولت ب
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همکاری با پیرامون دود، ای اد نظم، تاا   برای هژمون از سیاست هویچ و چماق ،نهاد استفاده کند. همچنین

به عبارتی دیگر،  ؛(Krept & Arend, 2006, p.339).کند زمانی که هژمونی دود را حفب کند، استفاده می

الملل این است که جهان نیاز به یک قدرت های روابط بیناساسی مربوط به قبات هژمونیک در تئوری ۀاید

 .(Griffiths, 2005, p.63)ای اد و اعمال کند قوانین را تا طی دارد مسل 

قادرت معیارهاای قابال    هاای پار  زماانی کاه دولات    رسد کهوالن استین در تحقیقی به این نتی ه می     

دهند، هیچ جنگ قدرت بزرگای در ایان   ها را توسعه میمساال بین آن های برای حل پذیر  رفتار و رو 

هاای  دولات . ((Wallensteen, 1992, p. 88 آیاد صالح باه وجاود مای    افتاد. در ایان دوره   دوره اتفاق نمای 

گرایاان  . از نظر بسیاری از واقعای در ای اد و نگهداری هن ارهای جهانی دارندکنندهمند نقش تعیینقدرت

 ؛ها نیز مقتضی استمرار هژمون استالمللی، هژمون است و حفب آنهای بینشرط الزم برای ترکیل سازمان

یاا   ،نظار دارناد   ای که نظام جهاانی را مادّ   المللیهای بینیابد، سازمانتی که دولت هژمون افول میبه موازا

بایاد   .(Speace, 2005, p. 103)شاوند  کام ً از بین رفته یا برای انعکاس توزیع قدرت جدید دگرگون مای 

ل اقتصااد جهاانی   ور و تحاوّ ق دارد. ظها قابلیت تحق  ،المللی لیبرالگفت قبات هژمونیک در بستر اقتصاد بین

اند سالطه یابناد. نظاام اقتصااد     ی بزرگی است که به شکل متوالی توانستهمدرن ناشی از ظهور اقتصادهای مل 

کناد  تواند بدون نظم سیاسی وجود داشته باشد و این نظم را قدرت برتر یا هژمون ای ااد مای  المللی نمیبین

(Moshirzadeh, 2007, p.125). 

 آمریکاا  و قرن نوزدهم در بریتانیا: اندکرده پیدا ظهور لیبرال اقتصاد تاریخ در هژمون قدرت دو کنون تا

هژمونی بریتانیا یا صالح بریتانیاایی و    ۀهای میانی تا پایانی قرن نوزدهم به عنوان دور. سال1492 سال از پس

مریکا یا صلح آحده االت مت هژمونی ای ۀبه عنوان دور 1491 ۀم تا آغاز دههای پس از جنگ جهانی دوّسال

طور که بیاان شاد، قباات    ها قبات هژمونیک ت ربه شده است. هماناند. در این دورهمریکایی شنادته شدهآ

انگلساتان باه صاورت     14م قارن  دوّ ۀق دارد. در نیما المللی لیبرال قابلیت تحق هژمونیک در بستر اقتصاد بین

م صالح  کرد. بعاد از جناگ جهاانی دوّ   الملل ایفای نقش مینیند آزادسازی اقتصاد بیآگر اصلی فرهدایت

تارین فااکتور   مریکاا مهام  آ(. Ghanbarloo, 2006, p. 880گازین صالح بریتانیاایی شاد )    مریکاایی جاای  آ

های کوچک است. در واقع، قبات هژمونیک عواقب اقدامات دولت ۀدهنده به سیاست جهانی در زمینشکل

هژماون بایاد بتواناد     ،همچنین .((Hinnebusch, 2006, p. 455دارد  مهمی برای امنیت کرورهای کوچک

الملل متعهد کند. توانایی هژمون برای ای اد تعهد، یکی از ابعااد حسااس   ها را به قواعد نظام بینسایر دولت

 .Gaubatz, 2006, p. 45))زیرا در محیط آنارشی ای اد تعهد امری دشوار است  ؛المللی استسیستم بین
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 به تعهد و کار این ان ام ارادۀ نظام، قواعد اجرای مندیتوان: باشد داشته ویژگی باید سه هژمون دولت

 ایان سیساتم،   در هژماون  اولویات  اگرچاه . باشد آمیزمنفعت نظام این ۀعمد هایدولت تمام که برای نظامی

 و وضاعیت  از ساتثمار دنباال ا  باه  هژماون  هرگاه امّا ؛است عمومی منافع کنار در دود شخصی منفعت تأمین

 حفب را دود تواندکمک اهرم اجبار می به تنها و شده دارج هژمونیک حالت از نظام باشد، موجود قواعد

 .(Jamshidi, 2003, p. 792)کند 
 

 گراییقدرت و حقوق از منظر واقع ۀرابط -1

پاذیر در نظار گرفتاه    ناهام و وفاق   از سیاسی معموالً به عنوان دو چیاز جادا   ۀالملل و غلبحقوق بین      

کارگیری هن ارها اکراه دارند و از قواعاد حقاوق   هط از بهای مسل رسد که دولتشوند. چنین به نظر میمی

دانند و در عوض به کننده میالملل را تحمیلها حقوق بینکنند. به نظر می رسد که آنالملل اجتناب میبین

 این. باشد آن منافع راستای در که دارد اهمیت برای هژمون اجآن تا المللبین حقوق سیاست گرایش دارند.

 مهاار  وساتفالیایی،  المللای باین  نظاام  گیاری شاکل  از پس المللبین حقوق وجودی ۀفلسف که است حالی در

ایان طاور    اسات.  باوده  بزرگ هایقدرت داص، طور به و هادولت ناپذیرسیری جوییقدرت و طلبیزیاده

الملال  کاه حقاوق باین   این هالملل به توازنی از قدرت بستگی دارد. نتی یر حقوق بینشود که تأقپنداشته می

که قدرت به اعماال سالطه و   رسد، حال آناغلب به عنوان عاملی برای برقراری مساوات و برابری به نظر می

انتقاادی باه   ن مارکسیست و حقوق االملل به همراه محققبین ن راالیست روابطامحقق .نابرابری گرایش دارد

آیاد و باه وسایلۀ قادرت شاکل داده      مای الملل به صاورت ابازار در  کنند که حقوق بینهایی اشاره میرو 

اناد.  های بزرگ نوشاته قدرت غلبۀالملل را به عنوان فصل جدیدی از بین شود. بعضی حتی تاریخ حقوقمی

الملال باه   پذیری حقوق بینولی تقلیل ؛ندهستاط عات مهمی  ۀبردارنداین انتقادات مهم هستند و گاهی در

 .((Krisch, 2005, p. 273کاری غلط است  ،قدرت

تواناد نقاش مساتقلی در    الملال مای  کاه آیاا حقاوق باین    ها در ماورد ایان  بحث سنتی راالیست ،در واقع

 همیره مطارح باوده اسات. ایان قضایه بیراتر بار نقاش         ،المللی ایفا کند یا دیردادن به رویدادهای بینشکل

هاا باه حقاوق باه عناوان      به عبارت دیگر، حتی اگر راالیست ؛کنددهی به حقوق تمرکز میقدرت در شکل

مناد  هری وابساته ع قا  ها ب فاصله باه حقاوق باه عناوان متغیّا     ع قه باشند، تعدادی از آنبی ،ری مستقلمتغیّ

ز زماان، مراتاق اساتفاده از    های بزرگ در هار لحظاه ا  شوند. شاید با این شنادت که به هر دلیلی قدرتمی
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طاور کاه   را پایش ببرناد و قدرتراان را قاانونی کنناد. هماان       دود قوانین و مقررات حقوقی هستند تا ع یق

کاه چگوناه   الملال بار ایان   اکثر توضیحات راالیستی در ماورد حقاوق باین   »نویسد: می 1برگ استین ریچارد

الملل را باه  حقوق بین ۀها توسعکند. راالیستمیبرند، تمرکز مند س یق دود را پیش میکرورهای قدرت

 .((Kratochwil, 2000, p. 85« زنندمند گره میهای قدرتع یق دولت

 ؛اهمیات هساتند  محتمل یا کام الملل غیرالمللی یا حقوق بینهای بینگویند که همکاریها نمیراالیست

هاا  منافعران از این همکاری تأمین شود. راالیسات کنند که ها طبیعتاً زمانی همکاری میبلکه معتقدند دولت

کاه مناافع   داتی را بپذیرناد و ایان  سازد که تعهّا ها را ناگزیر میهای سیاسی دولتکنند که واقعیتتأکید می

هاا معتقدناد کاه قواعاد     راالیسات  ،کناد. در نتی اه  ها معنای همکاری را مرخ  مای مندترین دولتقدرت

هاا تأقیرگاذار هساتند،    بر رفتاار دولات   ،مستقلبه طور یک چه هریت دارند، اگرالمللی و نهادها محدودبین

هاا ممکان اسات    نها صرفاً سادتۀ منافع اساسی و روابط قدرت هستند و اگر روابط قدرت تغییر کناد، آ آن

 (Dunoff, 2000, p. 66). تغییر کنند یا نادیده گرفته شوند 

الملل ا تأقیر مستقیمی بر حفب، توسعه و تغییر مقررات حقوق بینرود که نابرابری میان کرورهانتظار می

های دیپلماتیک بزرگ و پراتیبانی ماالی   مند به طور کلی دارای گروهویژه کرورهای قدرتبه ،داشته باشد

توانند سریعاً و به طور ها میالملل را در راستای منافع دود پیش ببرند. آندوب هستند که قادرند حقوق بین

نند. اگر بیش از اعتراض کتبی و شافاهی الزم  کاعتراض  ،هاستع یق آن ؤقر نسبت به کارهایی که ضدّم

هاا را قاادر   مند نیز دارای قدرت نظامی، اقتصادی و سیاسی بیراتری هساتند کاه آن   باشد، کرورهای قدرت

المللای را  نتقاادات باین  های ت اری را تحمیل کنند و اسازد که ادعاهای حقوقی را اعمال سازند، تحریممی

 (.(Kratochwil, 2000, p. 86کاهش داده یا منحر  سازند 

الملل هم ابزاری برای قادرت، هام ماانعی بارای اعماال آن اسات. ایان        باید توجه داشت که حقوق بین

الملل باه وجاود آورده اسات. در    ط با نظم حقوقی بینهایی را در مورد کرورهای مسل طبیعت دوگانه تنش

الملل به عنوان ابازاری بارای   مند به این گرایش دارند که از حقوق بینها، کرورهای قدرتاز حوزه بردی

شوند های دیگر، با مانع مساوات و قباتی مواجه میاستفاده کنند. در حوزه هاآن غلبۀنظم و آرامش و تثبیت 

 ,Krisch)کراند  ماورد کناار مای   مند معموالً در این الملل برپا کرده است. کرورهای قدرتکه حقوق بین

2005, p. 372). هاا  المللی را طبق ارز دهی به قوانین بازی بیندولت هژمون قدرت شکل ،در هر صورت

________________________________________________________________ 

1-Richard Steinberg 
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های مهم این امر آن اسات کاه توزیاع هژمونیاک قادرت همیراه نتاای         و منافع دود دارد. یکی از ویژگی

های داص و اهدا  دولتی دارد کاه دارای سالطه   ولویتبستگی به ا ،کند. نتای المللی ای اد نمیمرابه بین

 .(Mastando, 2004, p. 277) است
 

 المللحقوق بین ۀنقش هژمون در توسع -9
 ارزش نهادهای چندجانبه برای هژمون -9-1

ناد از  اها در ادتیار دارد کاه عباارت  ای از ابزارها را برای تأقیرگذاری بر سایر دولتهژمون م موعه    

زور. هرچه هژمون از اقتدار و مرروعیت بیرتری بردوردار باشاد، بیراتر باه    زور یا تهدید به اقناع، پادا  و

هژماون بایاد    .(Moshirzadeh & Jafari, 2011, p. 54)یاباد  سمت استفاده از اقناع و پاادا  گارایش مای   

ای ای ااد  المللای بیاباد، ایان پاذیر  باه معنا      هرچه کمتار از زور اساتفاده کناد، هژماون بایاد پاذیر  باین       

ها، نهادها و سادتارهایی است که دیگران در آن مرارکت و هن ارها و قواعد رفتاری را تادوین  چارچوب

اسااس آن، نیازهاای   ساازد کاه بار   کنند. این قدرت سادتاری توان تعیین شرایطی برای هژمون را فراهم می

هاای همکااری و کنتارل    فاب رژیام  گیارد. تاوان ای ااد و ح   کند و منافع دود را پی میدود را برآورده می

 .(Karami, 2006, pp. 7-13)قدرت هژمون است  الینفکّ ءقباتی جزبی

هاا و تادابیر ایان نهادهاا،     کاه طارح  چارا  ؛توانند نقش مهمی بازی کنندجا مینهادهای چندجانبه در این

هاا  لی دولتی و رژیمالملهای بینکنندۀ استانداردهای مرروعیت است. باید توجه داشت که سازمانمنعکس

هاا را تنظایم و   رفتاار دولات   ،دهاد هاا کااهش مای   های کسب اط عات و تعام ت را برای دولات نیز هزینه

 .(S peace, 2005, p. 124)کند و این مساال، همه در راستای منافع هژمون است شفافیت را تقویت می

هاا(.  ها و سازمانرسمی، رژیمو غیرالملل یک نهاد چندجانبه است )شامل هن ارهای رسمی حقوق بین

همااهنگی   ،کند. همچنینالملل ای اد میالملل، یک نقش تنظیمی برای قانون در نظام بینبین مفهوم حقوق

 (.(Burgstaller, 2005, p. 119شود سیستم کارآمدتر عمل کند کند و موجب میرا تقویت می

یک رهیافات   ۀکنند. بر پایهر جایی به آن تکیه می این است که در برتراهمیت نهادها برای کرورهای 

توان سه کارکرد نهادهای چندجانبه را برای موقعیت هژمونی تعریف کارد: تنظایم و باه قاعاده     عق نی، می

 بینای پیشقابلیت احتراز از مذاکرات تکراری با هر کروری و با  ۀآوردن، آرامش و تثبیت. اول، به وسیلدر

سازی را کام کناد. دوم، ماذاکرات قواعاد     تواند هزینۀ تعام ت برای قاعدهدجانبه میبیرتر، هن ارهای چن

تار دارد و یاک انگیازۀ قاوی بارای      های چندجانبه، تأقیر زیادی بر کرورهای ضاعیف المللی در محکمهبین

هاای  هزیناه  ،اینبنابر .کندها را ترغیب به اطاعت داوطلبانه میدهد و آنها میها به آنپیروی از نتای  توافق
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الملل نیز با تمرکاز  قوانین، حقوق بین ۀد که مانند همکرباید توجه  ،کند )آرامش(. همچنیناجبار را کم می

شاود و در حقیقات، بسایاری از    شود. بیرتر منابعش مربوط باه حاواد  گذشاته مای    بر گذشته مرخ  می

الملال را باا یاک پایاداری و قباات      بین له حقوقأزمان طوالنی باقی مانده است. این مساصولش برای مدت

تواند ادعا کند که در طول که میکند. همچنانز میکند و آن را به منبع مرروعیت م هّای تعریف میویژه

الملل برای کرورهای مسلط، ابازار  المللی پذیرفته شده است. بنابراین، حقوق بینقرن ها به وسیلۀ جامعۀ بین

الملل به عنوان ابزاری برای قبات نیاز بسایار مفیاد اسات. ایان      بین سوم، حقوقباارزشی برای آرامش است. 

ریزی کنناد. باا ایان    دهد که رؤیاهایران را برای نظم آیندۀ جهانی طرحط اجازه میابزار به کرورهای مسل 

ه، الملل در بردارندۀ مرک ت مهمی برای کرورهای مسلط است. با تمرکز بر گذشتحال، تثبیت حقوق بین

له أدهاد کاه بار نسال حاضار حکام برانناد و ایان مسا         های گذشته مای الملل این اجازه را به نسلحقوق بین

ساازد. در  ط، در جهت اهدافراان را مراکل مای   الملل برای کرورهای مسل بازسازی دوبارۀ نظم حقوقی بین

ضایت فراگیری نیازمند است الملل به رزیرا تغییر در حقوق بین ؛الملل این مرکل بسیار حاد استحقوق بین

له مهم أتوجه به این مس ،له معموالً کند است و حالت تکاملی و تدری ی دارد. همچنینأاین مس ،و همچنین

ولی هن ارها  ؛پذیرندها آسیبجایی قدرتاست که روابط سیاسی ویژه که عمومیت ندارند، در هنگام جابه

ها حتی در هنگام افول هژماون  پذیرند. آندرت کمتر آسیبهای قجاییو نهادهای چندجانبه نسبت به جابه

هاای هژماون را مانعکس دواهاد     نیز پایداری نسبی دارند و بعد از آن هم برای مدتی ترجیحات و اولویات 

 .((Krisch, 2005, p. 370( کرد )پایداری

از قباات مبتنای بار    المللای،  باید توجه کرد قبات سیستمی مبتنی بر قانون، چه دادلی و چه بین ،همچنین

منافع فردی بیرتر است. این قبات مبتنی بر اقتدار است. فرماانبرداری و اطاعات دیگار مبتنای بار محاسابات       

ط، نقش مرروعیت و بلکه مبتنی بر این است که این عمل الزم و درست است. برای کرورهای مسل  ؛نیست

رهای دیگار را باه طار  قادرت هژماون ساوق       ور مرروعیت، رفتار کروای دارد. تصّجانبهاقتدار پیامد دو

المللی بسیار مهم است. اگر هژمون بتواند برای توجیه دهد. برای منافع کرور هژمون آرامش و قبات بینمی

های کمتری بارای اساتفاده از زور و اجباار دواهاد داشات.      دود ایدۀ مرروعیت را ترسیم کند، هزینه غلبۀ

المللای و آراماش و قباات    دهای باین  مند ابزار دوبی برای نظام قدرتالملل به کرورهای اگرچه حقوق بین

آوردن این مزایا مساتلزم پاذیرفتن مراک ت و ماوانعی نیاز      دستولی به ؛کندناشی از تسلطران پیرنهاد می

انگاری توانند در یک زمینۀ مساواتباشد: وجود قانون نیازمند احترام به آن است. قوانین جدید فقط میمی

اناد و  الملل کرورها دارای حاکمیت هستند و به لحاظ حقوقی مسااوی زیرا طبق حقوق بین ؛ود بیایندبه وج
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کنند. باید توجه داشات کاه هژماون اگار از حقاوق      در این رابطه این کرورها به هژمون فرارهایی وارد می

تماام اهادافی کاه دارد    گیری کند، الملل کنارهیعنی از حقوق بین ؛الملل به سیاست چردش داشته باشدبین

 .((Krisch, 2005, p. 373گیرد )تنظیم، تثبیت و آرامش( در معرض دطر قرار می
 الملل در راستای منافع هژمون؛ بررسی تاریخیپیشرفت حقوق بین -9-1

هاا ساازگار   کنند یا هنگامی کاه باا مناافع آن   الملل استفاده ابزاری میهای هژمون یا از حقوق بیندولت

دن بردای عناصاری از فعال و انفعاال باین      کار کنند. این قسمت درصدد مطرحگیری مینارهنیست از آن ک

 .((Krisch, 2005, p. 374 باشدهای مسلط میرفتن از آن توسط دولتالملل و طفرهاستفاده از حقوق بین
 الملل در هژمونی انگلیس حقوق بین ۀابزار انگاری و توسع  -9-1-1

 ،ا  در قارن ناوزدهم و باه هماین نحاو     نگلساتان در ورای امپراطاوری رسامی   نفو  ا 1چارلز کیندلبرگر

 ۀله بعد از این به صورت عامل عماد أرا هژمونیک دانسته است و این مس 1492حده پس از قدرت ایاالت مت 

المللای لیبارال و   ظاهر بارای یاک نظاام اقتصااد باین     قدرت نهفته در عملکرد دولت هژمونیک درآمد که به

 .(Ajorloo & Etebar)تم ضروری است امنیت سیس

المللی انگلایس در قارن ناوزدهم    های حقوقی بینها، مرخصۀ سیاستکلی به حفب دستورالعمل ۀع ق 

در  ،س و حرمت قراردادهاا شانادته شاده اسات. همچناین     انگلیس به عنوان مدافع تقدّ ،بوده است. بنابراین

طرفادار توافقاات مرباوط باه حکمیات باوده اسات و        ، این کرور بیش از هر کرور دیگری 14سراسر قرن 

من ر به ترکیل یک دیاوان   ،بنابراین عامل اصلی در پس احیای داوری و حکمیت بوده است که در نهایت

 1219داری را در قلمارو داود در ساال    بریتانیا بارده  ،داامی داوری در اوایل قرن بیستم شده است. همچنین

هاای مظناون باه اشاتغال در ت اارت بارده را       یی دود دستور داد که کراتی گاه به نیروی دریالغو کرد و آن

هاای اقتصاادی   ، دولت بریتانیا ان ام تحاریم 1212ها بپردازند. در کنگرۀ وین ف سازند و به تفتیش آنمتوق 

هاای  ناماه ای از موافقتکند، پیرنهاد داد. سپس م موعهداری دودداری میعلیه کروری را که از لغو برده

که در هار ماورد، حقاوق متقابال بازدیاد و تفتایش را بارای         ها منعقد سادتوجانبه را با بسیاری از دولتد

 Von)داشات  ر مای اناد، مقار   های دصوصی که پرچم طر  دیگار را برافراشاته  های دولتی و کرتیکرتی

Glan, 2008, p. 315.) که در آن دوران بریتانیا به لحاظ نیروی دریایی بر سایر کرورها غلبه با توجه به این

 شد. ط بیرتر این کرور بر دریا من ر میداشت، این کار به سیادت و تسل 

________________________________________________________________ 

1-Charles Kindelberger 



 1934و زمستان  زیی، پا1، شماره 4الملل، سال  نیب استیس یرانیپژوهش نامه ا                                  111

 

های مختلاف،  الملل به نفع انگلیس بوده است. در دورهبه طور کلی، اجرای منصفانه و کامل حقوق بین

رات ت اری شایع باوده اسات.   های قوی در ارتباط با مقر میان دولت الملل دریک تمایل کلی به حقوق بین

هاایی در قلمروهاای   قاانونی بارای ت اارت آزاد بارای تراکیل مساتعمره       کرورهای اروپاایی از یاک حاق    

ساتد نیاز   ویاان از داد یدن سایر اروپاکرالملل برای محروماند، هرچند از حقوق بیندهکرغیراروپایی استفاده 

هاا باه بازارهایراان    قارارداد باا حاکماان غیراروپاایی، باعاث دسترسای اروپاایی        ،اند. همچنیندهرکاستفاده 

مریکاا از قراردادهاا   آکرورهای اروپایی و  ویژهبهدر شرق و ظهور قدرت نامتقارن شده است.  ،دصوصبه

اند. ایان  دهکرتفاده در دسترسی به بازارهایی در چین، ژاپن و تایلند اس دودهای نظامی برای تثبیت موفقیت

ها این امکاان را داده اسات   داشته و به آن بر های غربی درقراردادهای نابرابر، حقوق وسیعی را برای قدرت

ت اارت   ۀولای فراتار از ایان، توساع     ؛ندکنهای مختلف استفاده برای دهه دود های اقتصادینظام غلبۀتا از 

باه   14بریتانیا بوده است. بریتانیا در قرن  دصوصبهغالب  هایبه طور داصی به نفع قدرت 14آزاد در قرن 

که بعد از جنگ جهاانی دوم،  طور وسیعی از ت ارت آزاد حمایت کرده و آن را توسعه داده است. همچنان

المللی بوده است و همواره پرتیبان الملل و نهادهای بینحقوق بین ۀح در پس توسعمریکا یک عامل محر آ

المللای  مثل سازمان ت ارت جهاانی و دادگااه کیفاری باین     ؛المللی اد نهادهای قانونی بیناصلی در مورد ای

 روابط برقراری برای مناسب بستری هژمونیک، بوده است. این اقدامات برای ای اد نظم ضروری است. نظم

و  تای امنی هاای همکااری  بساتر  در کاه  رواباط  ایان . کناد مای  ای ااد  هادولت میان متقاطع و سیاسی مختلف

ناد  کناقباات مای   را هژمونیاک  نظام  هام  و کنناد مای  تاأمین  را متقابال  منافع هم شوند،می تقویت اقتصادی

(Eikenberry, 2004, p. 23). مناد همیراه در پای اجارای حقاوق      ولی باید توجه داشت کرورهای قدرت

 ۀمث ً در نیم ؛اندکناره گرفته جا که با منافع و مصالح کرورشان در تضاد بوده، از آننآ ؛اندالملل نبودهبین

ولی با ممانعت انگلایس   ؛ها درصدد تدوین قانونی برای جنگ دریایی بودند، بسیاری از دولت14دوم قرن 

زیارا   ؛گااه وارد عمال نراد   هایچ  1414ن در مورد قوانین جناگ دریاایی   دلن ۀاع نی ،مواجه شدند. بنابراین

ها را به تصاویب  ده وآنکرطرفی نیز مخالفت با قرادادهای بی م لس اعیان انگلیس آن را رد کرد. انگلیس

 .(Krisch, 2005, p. 390)نرسانیده است 

نراان از   ،هاای پاس از جناگ جهاانی دوم    ساال  ،مریکاایی آنوزدهم و صلح  ۀسد ۀصلح بریتانیایی میان

زدهم که با افاول  نو ۀالملل در این دوره دارند. کاهش رعایت هن ارهای نظم سدپیررفت قواعد حقوق بین

ظااهراً ایان نظریاه را تأییاد کارده اسات.        ،ناوزدهم هماراه باود    ۀنسبی قدرت دولت انگلستان از اوادر ساد 

با کاهش مرابه رعایت هن ارهای پس از جنگ جهانی  1491 ۀهواداران این نظریه معتقدند که از اوایل ده
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 .Link Liter, 2007, p)دانناد  متحده مرباوط مای  ایم و آن را با افول نسبی قدرت ایاالت رو بودهبهم رودوّ

61-62). 
 مریکاآالملل در هژمونی حقوق بین ۀانگاری و توسعابزار -9-1-1

مندترین کرور جهان اسات. باه   مندی که دارد، قدرتمریکا، با نیروی نظامی و اقتصادی توانآامروزه  

 ,Kwakwa)مریکا در جهان نظیار نادارد   آ طور د صه، نفو  اقتصادی، تکنولوژیکی، دیپلماتیک و نظامی

2003, p. 36).     در هر صورت هژمون از قدرت عظیم دود برای تحمیل نظم مورد پساند  در ساطح نظاام

 .((Layne, 2006, p. 31کند الملل استفاده میبین
 هژمونی لیبرال در راستای منافع جهان غرب -9-1-1-1

ود کاه نقاش هژماون را جهات اساتقرار نظام و قباات        م امریکاا در پای آن با   پس از جنگ جهاانی دوّ  

ق این هژمونی مستلزم ای اد نهادهاایی باود کاه    المللی به نفع نظام لیبرال دموکراسی غرب ایفا کند. تحق بین

های مریکا به نهادسازی و ای اد رژیمآ ،االجرا باشد. بنابراینالمللی الزمبازیگران بین ۀها برای همقواعد آن

هاایی  لیبرال محادودیت  ۀامریکا حاضر شده بود به داطر ای اد نظم چندجانب ،روی آورد. در واقعالملل بین

هژمون  (.921، ص 1122دود بگذارد و نقش یک هژمون لیبرال را نران دهد )دضری،  ۀجانببر عمل یک

 .( (Ipek, 2013, p. 30لیبرال به دنبال افزایش منافع عمومی و برقراری هن ارهای الزم برای این منافع است

       الملل تأقیر زیادی داشته اسات. المللی نیز در ای اد و گستر  قواعد حقوق بینهای بینای اد نهادها و رژیم

 باه  تاوان مای  روشانی باه  دوم، جهاانی  جناگ  از پاس  ۀدور در آمریکاا  دارجی سیاست عملکرد در تأمل با

 -نظاامی  اقتصادی، محور سه در کرور این ستراتژیا. برد پی المللبین ۀعرص در آن هژمونیک گیریجهت

هاای جهاان   لیبارال و برقاراری ارز    هژماونی  برقراری هد  با ،نهایت در ایداولوژیک، -سیاسی و امنیتی

 .شدمی اعمال غرب،

 هژمونی اقتصادی امریکا -9-1-1-1

الملال بار لیبرالیسام    باین کردن رواباط  م در مقام نهادینهنظم جهانی امریکا پس از جنگ جهانی دوّ       

کاردن قواعاد ت اارت آزاد، از طریاق     حده جهت نهادینههای ایاالت مت اقتصادی و سیاسی مبتنی بود. ت  

. در کنفرانس برتاون وودز، نظام ماالی و پاولی     به نتی ه رسیدگات، به « عمومی تعرفه و ت ارت ۀنامتوافق»

المللی پول و بانک حده از طریق ای اد صندوق بینت مت الاحاکمیت و نقش هژمونیک ای باالمللی جدید بین

ت اارت آزاد،   ۀهاای چهارگانا  . نظم لیبرال متکای بار ساتون   (Rezaei, 2010, p. 175)ریزی شد جهانی پی

گارای  فصال مناقراات در چاارچوب ماذاکره و تأسایس نهادهاای چندجانباه       وگذاری، حال  اقتصاد سرمایه

ت بر اولویت و مزیّ 1442. استقرار سازمان ت ارت جهانی در (Daheshiar, 2006, p. 106)المللی است بین
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. امروزه پذیرفتاه شاده اسات کاه قاوانین ساازمان       پیروزی مهمی بود ت ارت آزاد بر قوانین دادلی کرورها

المللاای، بااه کااار باارده شااود ت ااارت جهااانی، بایااد بااین کرااورها، بااه عنااوان قواعااد مناسااب حقااوق بااین 
.(Koskenniemi, 2004, p. 12) 

شورای امنیت به صورت یک مکان مرکزی برای سادت قانون و اجرای آن در موضوعات مرباوط باه   

وتاو   مندی که اعضاای داامای و دارای حاق    صلح و امنیت ظاهر شده است. در این مورد کرورهای قدرت

هاا  نباشاد کاه در آ  صاادق مای  نیاز  المللای  ، نقش اصلی را دارند. این مورد برای نهادهای ماالی باین  هستند

هام   ،بارای مثاال   ؛باشاند های مالیران دارا مای ای را به داطر سهمدهی برجستههای غربی قدرت رأیدولت

اند و حتای  هایران را گستر  داده، فعالیت1441های المللی در سراسر سالبانک جهانی و هم صندوق بین

 داوب،  طریاق پافرااری روی نظاارت و تنظایم     به صورت بیرتری سادتار دادلی بسیاری از کراورها را از 

حاده و  دهی رسمی در این نهاد نیسات کاه بارای ایااالت مت     ولی فقط امتیازات رأی ؛اندتحت تأقیر قرارداده

اناد تاا   هاا داده المللی نیز ایان امکاان را باه آن   ، شورای امنیت و نهادهای مالی بیناستنش بسیار مفید اقمتف 

 .((Krisch, 2005, p. 385دن دودشان بسازند کرران، بدون متعهدقانون را صرفاً برای دیگ
 مریکا آامنیتی  -هژمونی نظامی -9-1-1-9

کاری، معتقد بود اگر دموکراسای  گذار فکری نومحافظه، فیلسو  سیاسی یهودی و بنیان1لئو اشتراوس

گاه نخواهد توانسات  ، هیچمقاومت نکند ،طلب استاستبداد که همواره توسعهدربرابر ضعیف باقی بماند و 

 ،ل شااود. در ایاان راسااتاباار جامعااه حاااکم شااود و حتاای اگاار الزم باشااد، دموکراساای بایااد بااه زور متوسّاا 

دموکراسای در   ،کاران با این تعبیر که باید جهان برای دموکراسی امن باشد و در غیر این صورتنومحافظه

دانساتند  کارگیری هر ابازاری را م ااز مای   بهچنین جهانی امنیت نخواهد داشت، برای تقویت دموکراسی، 

(Ajorloo&Etebar, 2008, p. 154). 

 ۀعرصا  در را داود  ۀجویانا برتاری  هاای اندیراه  تاا  یافتند فرصتی کاراننومحافظه سپتامبر یازده ۀحادق با

 راکزم به حمله. ندکن اجرا هستند، لیبرالیسم مظاهر از که برر حقوق و دموکراسی پوشش و شعار جهانی، با

 در گرایای هژمونیاک  ساادت؛  برآورده را هژمونی استراتژی ضرورت تئوریک توجیه آمریکا، استراتژیک

 ,Daheshiar)دهاد  می نران را غیره و ایداولوژی ۀاشاع امنیتی، اقدام نظامی، کنش از هاییجلوه ،دوره این

2002, p. 730) نظاام   ۀحاده در عرصا  ایااالت مت   مبنای رفتار سیاست داارجی  ،سپتامبر چند ایده 11. بعد از

ای و های متخاصم به تسالیحات هساته  یابی دولتند از: جلوگیری از دستاکه عبارت قرار گرفتالملل بین

________________________________________________________________ 

1-Leo Strauss 
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هاای  رسااندن رژیام  قادرت سازی و گستر  لیبرالیسم در جهت باه های کرتار جمعی و دموکراتیکس ح

هاایی از  مریکاست، در چارچوب سیاستآمونی محوری که تبلور هژ ۀسو در کرورهای هد . نظم ایدهم

دموکراسای، ماداد ت    ۀهای کرتار جمعی، گساتر  حقاوق برار، توساع    قبیل مبارزه با تروریسم و س ح

. از جملاه اهادا    (Rezaei, 2006, p. 191)های گوناگون تبلاور یافتاه اسات    برردوستانه و دفاع از آزادی

یاابی  گرایای و ممانعات از دسات   دادن افاراط لملال، شکسات  امریکا در راستای حفب صالح و امنیات باین   آ

 .(Mousavi, 2007, p. 14)های کرتار جمعی است های دطرناح به س حرژیم

بهتاری داشاته باشاد: اول،     ۀهژمونیک مقابل فه برای هژمون وجود دارد تا در مقابل نیروهای ضدّدو مؤل 

ود بیایاد کاه باه آن مراروعیت دهاد. دوم،      یک وضعیت اد قی برای ماداد ت هژمونیاک بایاد باه وجا     

حد و سایر نهادهای بخریدن به اقدامات هژمونیک، مخصوصاً از طریق شورای امنیت سازمان ملل مت رسمیت

مریکا سعی کارد  آای ایران، های هستهمث ً در مورد فعالیت ؛(Rajagopal, 2006, p. 772).المللی است بین

هاای مختلاف در آژاناس    ناماه الملل جلوه دهد و با صدور قطعو امنیت بینله را تهدیدی علیه صلح أاین مس

های دود المللی فعالیتشورای امنیت سازمان ملل، از طریق نهادهای بین ،المللی انرژی اتمی و همچنینبین

متعاقاب آن  و  1149در تیر  2+1ای ایران با وین در ارتباط با برنامه هسته ۀنامه و مرروع سازد. توافقرا موجّ

 شورای امنیت در همین راستا قابل توجیه است. 2211 ۀنامقطع

ی های استراتژی امنیات مل ا  ، گستر  دموکراسی به صورت یکی از سرفصل1جرج دبلیو بو  ۀدر دور

 ۀحده همچنان استراتژی حفاب برتاری قاوای جهاانی و مدادلا     مریکا درآمد. در شرایط کنونی، ایاالت مت آ

 دود جنگ با . در این راستا، واشنگتن(Eikenberry, 2004, p. 322)دهد نی را ادامه میعمیق در امور جها

 تاا  دارد شادید  تماایلی  کاه آن ضمن که داد نران دموکراسی و برر حقوق شعار با و عراق و افغانستان علیه

 فرهنگای  یهاا ارز  تاأقیر  تحات  نیاز  را الملال بین نظام سادتار ند،ک حفب نظامی ۀحوز در را قدرت بازی

 گیریبهره با آمریکا ۀحدمت  ایاالت نظامی قدرت نمایش از تازه عصری آغازگر دوران این. دهد قرار غرب

 باردن باین از دیکتااتور،  حاذ   پوشاش  باا  نیاز  اساتراتژی  ایان . آیاد مای  شامار  به لیبرالیسم اصول از ابزاری

 باا  مباارزه . گرفات  ان اام  غانساتان اف و عاراق  ماردم  آزادی و دموکراسای  استقرار جمعی، کرتار هایس ح

 غرب، عمومی افکار همانند نیز سیاسی ناظران از بسیاری حتی. گرفت قرار هاآن اولویت صدر در تروریسم

 و برار  حقوق تأمین دیدگان،ستم حقوق از پاسداری یعنی ؛دانندمی پذیرتوجیه زاویه این از را عراق جنگ

________________________________________________________________ 

1-George W Bush 
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 جازء  اسات،  ملال  ساازمان  وظاایف  از همچناان کاه   آزاد اباات انتخ اسااس بار  دموکراتیک سیستم برقراری

 حقوق، از این پاسداری و باشدمی نیز دموکراتیک هاینظام و برر حقوق طرفدار کرورهای هایولیتؤمس

 در آمریکا ک ن استراتژی با منطبق دقیقاً ند. این توجیهکمی نیز را نظامی بردورد ای اد مواقع، از بردی در

 در را آمریکاا  اقادامات  و هاسیاست ها،ارز  شعارها، این بر تأکید. بود آن طلب ژمونیه دارجی سیاست

 عادم  حاداقل  یاا  همادلی  به را هاآن و نمایاندمی قبول قابل و مرروع جهان مردمان و دیگر کرورهای برابر

 .(Razavipour, 2004, p. 78)دهد می سوق هاآن با مخالفت

ی رسیدن به اهادا  داود باه عاراق و افغانساتان و کراورهای دیگار        مریکا براآدر هر صورت اگرچه 

های دموکراتیک در این کرورها برپا شد و حقاوق  ولی در ضمن پیگیری اهدا  دود، رژیم ؛ور شدحمله

مهام ایان اسات کاه اماروزه       ۀشد، قدرت اجرایی پیدا کرد. نکتا الملل که در بسیاری از موارد نقض میبین

زیارا براباری و تسااوی کراورها در      ؛الملل محدود شده استحقوق بین ۀبه واسط د   گذشته هژمونبر

الملال  هاایی کاه حقاوق باین    شود. حتای در زماان  الملل، مانع از برتری یک کرور بر دیگری میحقوق بین

المللای باا کراور دیگار نیااز باه       ده است، حفب رواباط باین  کرتر فراهم مراتبیامکانی را برای روابط سلسله

هاا اغلاب بارای    داقل مقداری از احترام به اساتق ل و دودمختااری کراور مقابال دارد. ایان محادودیت      ح

ر شاد کاه   بایاد متاذک    (.(Krisch, 2005, pp. 387-393ند هسات های غالاب بسایار نااگوار و ساخت     قدرت

قوق دریاها ح 1422مث ً هرچند پیوستن به کنوانسیون  ؛ستاتر گیری در این مورد از این هم سختتصمیم

چاون  مریکاا در اماوری هام   آی و مناافع  حاکمیات و مناافع امنیات مل ا     چاون حفاظات از حاق    به دالیلی هم

ها و حمایات از ایان مناافع و افازایش     مریکا در اقیانوسآگیری و محیط زیست و بازگرداندن رهبری ماهی

و پنتااگون   .(Norton moore, 2004, p. 30)مریکا مورد توصیه قرار گرفته است آقدرت سیاست دارجی 

امریکاا تصاویب آن را باعاث     ۀولای همچناان کنگار    تأکیاد دارد؛ به تصویب این کنوانسیون به دالیل فوق 

 نامه در مورد تنوع زیستی و ردّتوافق های دیگر، ردّداند. نمونهکاهش اقتدار امریکا در بسیاری از مناطق می

الملال  جاا کاه حقاوق باین    آن ،هژماون نراان داده اسات    ،راینالملل کیفری اسات. بنااب  دیوان بین ۀناماساس

 .((Krisch,2005, p. 387-393گیرد های زیادی برایش ای اد کند، از آن کناره میمحدودیت
 مریکاآهژمونی ایدئولوژیک  -9-1-1-4

ان ن بتواناد جها  اای بهتر از سایرچه جامعهآنتونیو گرامری، تئوریسین مارکسیست، مدعی است چنان    

تواند رهبری و هدایت فرهنگی جوامع دیگر را به دست بگیرد و عملکارد  را تبیین کند، از لحاظ فکری می

د کاه  کار توجاه   . بایاد (Seyfzadeh, 2000, p. 168)ا  نیز از مرروعیت بردوردار دواهد بود طلبانهسلطه

، از طریاق انتراار هن ارهاا و    دادن افکارهای قدرت هستند که توانای شکلهن ارها و عقاید یکی از چهره
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یابند. هن ارها بار رفتاار ناه    میپذیر  درها را دارند. از این طریق است که جوامع آن را مرروع و قابلایده

بلکه از طریق ای ااد انتظاارات و فراارهای اجتمااعی کاه تراویق باه         ؛اندادتن استانداردهاتنها از طریق جا

  (Hafner-Burton, Victor & Lupu, 2012, p. 49). کند، تأقیر دارد پذیر  و تبعیت می

کا به پذیر  آزاد هن ارها، تصویری از تساوی و حاکمیت کراورها اراااه   در این مورد باید گفت با ات 

شوند، برداشت در های یک مرکز به صورت معتبر توسط اطرافیان ترخی  داده میشود. زمانی که ایدهمی

هاای داوب توساط    سازی ایدهتوانیم این را امروزه در درونیشود. ما میحو میط و نفو  کام ً ممورد تسل 

هاا در رابطاه باا تفکیاک     مریکاایی آهاای  نخبگان کرورهای درحال توسعه مرااهده کنایم. گساتر  ایاده    

ها، از جمله مواردی اسات  یک نقش قوی برای دادگاه ،دصوصبهها، تساوی افراد در برابر قانون و قدرت

مریکایی و اروپاایی در  آهای تصمیمات دادگاه ،در نتی ه .ر وسیعی مورد استقبال قرار گرفته استکه به طو

امروزه به دااطر موقعیات غالاب و     ،شوند. همچنینمورد این مساال به طور وسیعی در سراسر جهان بیان می

د عملکارد بازارهاا   مریکا، قوانین ایان کراور در ماور   آگذاری نظام اقتصادی و مهارت وسیع قانون ۀبرجست

نناد. هن ارهاای   کباشند و باه عناوان قاوانین جهاانی عمال مای      می هاآنهای رسمی اغلب فراتر از محدوده

 ؛انددصوص استانداردهای تکنیکی شدهبهامریکا، هن ارهای نمونه برای اقدامات نظارتی کرورهای دیگر 

شاده توساط   از اساتانداردهای تعیاین   ،قویطور  بهبرای مثال قوانین در مورد ایمنی و امنیت هوایی، امروزه 

 .((Krisch, 2005, pp. 387-393ند کنهوانوردی فدرال پیروی می ۀمریکا و ادارآ ۀکمیسیون امنیت و مبادل

 از دوری و دموکراسای  زناان،  حقاوق  برار،  حقاوق  تاروی   و باا  فرصات  ایان  از برداریبهره با آمریکا

. اسات  تای فراملیّ لیبرالیسام  ۀاشااع  و جهاان  در دود نفو  و سیطره گستر  صدد در نژادپرستانه ایداولوژی

 و پساند جهاان  هاای ایاداولوژی  برار و  حقاوق  و صالح  تاروی   با حزب دو هر از آمریکا جمهوری رؤسای

 در هژماون  از داوبی  ۀچهار  برار،  ن اات  و آرمان عنوان به عمل در لیبرالیسم معرفی و آزادی از طرفداری

 مقبولیات  باعث لهأمس همین. است کرده کمک آن گستر  و فراگیری به که اندردهک ترسیم جهانیان برابر

 .(Razavipour, 2004, p. 84)است  نیز گرته آمریکا سوی از فرهنگی و عقیدتی فکری، هایرژیم

 باا  مراترح  تهدیدات علیهکه  دارد زیادتری احتمال دموکراتیک هایدولت کنونی، المللبین نظام در

 کنناد،  تروی  را پایدار اقتصادی ۀتوسع دهند، قرار حمایت مورد را آزاد ت ارت کنند، اریهمک دیگریک

دهه نود، بار   ۀمث ً آمریکا در میان ؛ندکن پاسداری دویش مردم حقوق از و ندکن پرتیبانی قانون حکومت از

هاای  ساال  باه پافرااری کارد. در    شاروع که دموکراسی باید شرطی برای مرروعیت هر حکومت باشد، این

تعهادات بارای    ،اناد اروپا و یونان برای شناسایی کرورها، عناصاری را لحااظ کارده    ۀحادیادیر، آمریکا، ات 
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هاا و اقاوام، تعهاد نسابت باه عادم تغییار مرزهاا و         الملل، تضمین حقوق اقلیات گذاشتن به حقوق بیناحترام

در  (.von Glan, 2007, p. 110)آمیاز ادت فاات   فصال مساالمت  وموافقت برای کااهش تسالیحات و حال    

هم هژمون و هم کرورهای دموکرات، به سایر کرورها برای پذیرفتن هن ارهای حقوق برری فرار  نتی ه،

ترغیاب   ایان هن ارهاا  مند، ساایر کراورها را باه پاذیر      کرورهای دموکراتیک قدرتویژه، بهآورند. می

 و دموکراسای  ساوی  باه  موجاود  روناد  رو، یان ا از. (Simmons & Steinberg, 2006, p. 178)کنناد  مای 

 بایاد  ،بناابراین  .بارد مای  پایش  نیز را آمریکا منافع امر این که باشدمی رای  جهان سرتاسر در آزاد بازارهای

 آمریکایی هایارز   تأقیر تحت و جهان بر حاکم مفاهیم عنوان به لیبرالیسم هایارز  بر تأکید که گفت

 .(Yazdan Faam, 2006, p. 618)است  کرور این ایالگوه و هن ارها یاتت ل  و

 گیرینتیجه

نظاام تاک    ،یکای از ایان ماوارد    ؛پذیردالملل به اشکال مختلفی صورت میتوزیع قدرت در روابط بین

قطبی یا نظام مبتنی بر هژمونی است. کرور هژمون به لحاظ عناصر قدرت با کرورهای بعد از داود فاصاله   

کند و تاأقیر بسازایی در تاأمین نظام و     المللی ایفا میات بینلیل نقش مهمی در تحول زیادی دارد، به همین د

 ۀالمللای و توساع  المللی دارد. هد  این پژوهش بررسی نقش هژمون در تأمین نظم و امنیات باین  امنیت بین

 ۀو حاوز حقوق بین الملل بود، با این توضیح که بسیاری از اندیرامندان اصاوالً قااال باه جادایی و تضااد د      

حقوق و قدرت هستند و در این راستا کرور هژمون نیز به لحاظ قدرت برتری کاه دارد، در راساتای مناافع    

ها، فارض  گیرد. پژوهش حاضر با تأیید بسیاری از این مفروضهیالمللی را نادیده مقواعد بین ،راحتیدود به

نوان منبع مرروعیت استفاده کرده و برای الملل به عرا بر این گذاشت که دولت هژمون از قواعد حقوق بین

کناد  زند. هژمون همواره سعی مای الملل دست به نهادسازی و ای اد قواعد پایدار میمین نظم و امنیت بینأت

الملل ابزارهای مناسبی برای ها و حقوق بینها به تثبیت امور بپردازد. در این راستا سازمانکه با حداقل هزینه

کند. اگر چه هژمون در مرحلۀ اول های دود را نهادینه می، هژمون ارز  ،ا از این طریقزیر ؛هژمون هستند

ولی تاریخ نران داده است که برای رسیدن باه ایان اهادا ،     ؛به دنبال رسیدن به منافع و اهدا  دود است

در اکثار  مریکا مرخ  شد که آالملل ابزار مناسبی است. در بررسی تاریخی هژمونی انگلیس و حقوق بین

داری و مث ً انگلایس باا لغاو بارده     ت؛موارد حمایت هژمون از قواعد حقوقی به نفع دود آن کرور بوده اس

هژماون   ،کرد. از ایان رو در پی آن نظارت بر این قانون، سیادت دود را بر دریاها اعمال می و ت ارت برده

 کر این نکته ضروری است کاه حقاوق   الملل داشته است. البته نقش مهمی در ای اد و گستر  حقوق بین

مریکا به عنوان هژمون، بیش آشود. جا که با منافع هژمون مغایرت داشته باشد، نادیده گرفته میالملل آنبین

گاران از آن باه عناوان    از انگلیس دست به نهادسازی زده است، این عامل سبب شده کاه بردای از تحلیال   
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بردن اصول لیبرالیسام دارد. دموکراسای، حقاوق برار و اقتصااد      شهژمون دیردواه یاد کنند که سعی در پی

حاده باا   مریکایی طرح شده اسات. ایااالت مت   آباشد که از سوی مقامات مبتنی بر بازار سه ارز  اساسی می

 نهاااد سااه طریااق از را الملاالبااین سیاساای اقتصاااد ریاازی سیسااتم باارتن وودز رسااماً رهبااری آزادسااازیپاای

گرفت و سیادت دود را از این طریق بر نظام  دست به جهانی بانک و پول المللیبین صندوق گات،کلیدی

سازی و حقوق برار و مباارزه باا    این کرور با شعارهایی نظیر دموکراسی ،داری اعمال کرد. همچنینسرمایه

آن حملاه باه    ۀریزی و فرماندهی کارده اسات کاه نمونا    های زیادی را در سراسر جهان پیتروریسم، جنگ

شاعارها   این بر ولی تأکید ؛یابی به منافع دود استها در پی دستمریکا در این جنگآاق است. اگرچه عر

 و دیگار  کراورهای  برابار  در را مریکاآکند، الملل کمک میکه به پیربرد حقوق بینضمن آن ها،و ارز 

 نمایاند. می قبول قابل و مرروع جهان مردمان
 

References 
Ajorloo, M., & Etebar, A. (2008). Position of military power in establishing the 

hegemony of America after the end of the Cold War. Geopolitical Journal, 

3, 162-137. (in Persian).  

Antoniades, A. (2008). From Theories of Hegemony to Hegemony Analysis, in 

International Relations. Retrived from: http://sro.sussex.ac.uk/2175.  

Urgstaller, M. (2005). Theories of Compliance with International Law. Leiden: The 

Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers. 

Cali, B. (2009). International Law for International Relations. Oxford: Oxford 

University Press. 

 Daheshiar, H. (2002). September 11, the structure of the international system and 

the hegemony of America. Journal of Strategic Studies, 3, 729-738. (in Persian). 

Daheshiar, H. (2006). America and reforms of the United Nations: the hegemony 

of the Note, International Studies Journal, 4,116-94. (in Persian) 

Destradi, S. (2008). Empire, hegemony, and leadership: developing a research 

framework for the Study of Regional Powers. Retrived from www.giga-

hamburg.de/workingpapers. 

Dunoff, J. (2000). International legal scholarship at the millennium. Chicago 

Journal of International Law. 85, 66-82. 

Eikenberry, J. J. (2004). Only Superpower: America's hegemony in the 21st 

century, A. Fazli Pour. (Tr.). Tehran: Abrar Moaser Institute. (in Persian). 

Gaubatz, K. T. (2006). Democratic States and Commitment in International 

Relations, in: International Law and International Relations. Simmons, B., 

Steinberg, R. (Ed.) Cambridge: Cambridge University Press.  

Ghanbarloo, A. (2006). Hegemonic stability in security-economic strategy of 

America, Journal of Strategic Studies.4, 901-933. (in Persian) 

http://sro.sussex.ac.uk/2175
http://www.giga-hamburg.de/workingpapers
http://www.giga-hamburg.de/workingpapers


 1934و زمستان  زیی، پا1، شماره 4الملل، سال  نیب استیس یرانیپژوهش نامه ا                                  191

 

Griffiths, M. (2005). Beyond the Bush doctrine: American hegemony and world 

order. Retrived from: www.griffith.edu.au/dspace/handle/10072/24862. 

Hafner-Burton, M.; Victor, D., & Lupu, Y. (2012). Political science research on 

international law: the state of the field, The American Journal of 

International Law. 106(47), 47-97.  

Haji-Yousefi, O. M., & Alvand, M. (2004). Iran and SCO: hegemony and counter-

hegemony. Journal of Political Science. 2,163 -194. (in Persian) 

Hinnebusch, R. (2006). The Iraq war and international relations: implications for 

small states. Cambridge Review of International Affairs, 19(3), 451-463. 

Ipek, P. (2013). Hegemony and crisis in global political economy: the importance 

of legitimacy. Journal of International Affairs, XVIII (4), 29-45. 

Irish, A.; Ku, Ch., & Diehl, P. (2013). Bridging the International law: international 

relationas divided: taking stock of progress. Georgja Journal of 

International and Comparative Law, 41(2), 357-388. 
Jamshidi, M. (2007). Single power-oriented international systems: unipolar, 

hegemony, empire. Journal of Strategic Studies. 4, 785-804. (in Persian) 

Karami, A. (2006). Hegemony in international politics: a conceptual framework, 

historical experience and its future. Political Science Research. 3, 1-27. (in 

Persian) 

Khezri, R. (2009). Europe's policy toward America's role in the context of 

transatlantic relations: liberal hegemonic or imperial. Foreign Policy 

Journal. 2, 449-474. (in Persian) 

Koskenniemi, M. (2004). International law and hegemony: a reconfiguration. 

Cambridge Review of International Affairs. 17(2), 1-26. 
Kratochwil, F. (2000). How do norms matter? In the role of law in international 

politics: essays in international relations and international law.35. Oxford: 

Oxford University Press. 

Krept, S. E., & Arend, A. C. (2006). Why states follow the rules: toward a 

positional theory of adherence to international legal regimes. Duke Journal 

of Comparative & International Law. 16, 331-414.  

Krisch, N. (2005). International law in times of hegemony: unequal power and the 

shaping of the international legal order. The European Journal of 

International Law. 16(3), 369-408. 

Kwakwa, E. (2003). The international community, international law, and the 

United States: there in one, two against one, or one the same? In Byers, M. 

& Nolte, G. (Eds), United States Hegemony and Foundations of 

International Law. 24-42. New York: Cambridge University Press. 

Layne, Ch. (2006). The unipolar illusion revisited. International Security. 31(2), 7-

33. 

Link Liter, A. (2007). Neorealism, critical theory and Bersazy School. Tayyeb, A. 

(Tr.). Tehran: Office of Political and International Studies. (in Persian) 

http://www.griffith.edu.au/dspace/handle/10072/24862


     191                                   ... ۀو توسع یالمللنیب تینظم و امن جادیدر ا یهژمون ریتأث

 

Mastandono, M. (2004).  Incomplete hegemony and security in the Asia-Pacific 

incomplete order; the in superpower America's hegemony in the 21st 

century. Fazli Pour, A. (Tr.), Tehran: Moaser Abrar Cultural Institute of 

International Studies. (in Persian) 

Moshirzadeh, H. (2007). The transformation of the theories of international 

relations. Tehran: the Samt publications. (in Persian) 

Moshirzadeh, H., & Jafari, H. (2011). The hegemonic powers and the revolutionary 

governments: A Case Study of America and the Islamic Republic of Iran. 

Journal of Foreign Affairs. 1, 47- 78. (in Persian) 

Mousavi, R. (2007). The main sources of threats in the international system: the 

insecurity World.  Diplomatic Hamshahri Monthly Magazine. 2(23), 3-23. 

(in Persian) 

Naghibzadeh, R. (2009). Grand theories of international relations. Tehran: 

Ghomes publication. (in Persian) 

Niakouby, A., & Ghiasi, A. (2013). China empowerment and the USA strategy, 

instrumental view toward Security Council. World Policy Journal. 3, 63-

87. (in Persian) 

Norton Moore, J. (2004). United States adherence to the law of the sea convention: 

a compelling national intrest.  Retrivied from: www. virginia.edu/colp/pdf/ 

armed-services-testimony.pdf  

Pourahmadi, H. (2008). The political economy of multilateral hegemony-oriented: 

conceptual synthesis of liberal hegemony and Gramshin paradigm. Journal 

of Political Science. 2, 68-37. (in Persian) 

Rajagopal, B. (2006). Counter-hegemonic international law: rethinking human 

rights and development as a third world strategy. Third World Quarterly. 

27(5), 767 – 783. 

Razavipour, A. (2004). The end of the Cold War and the growing influence of USA 

in the Middle East. Unpublished Master's thesis. Tehran University: 

Tehran.  (in Persian) 

Rezaei, A. (2010). Idea-based order: order pattern of United States America in the 

post-Cold War international system. Political and International Studies 

Journal. 3, 196-171. (in Persian) 

Speace, K. K. (2005). International organizations. Sharifi Tarazkuhi, H. (Tr.) 

Tehran: Mizan Publication. (in Persian) 

Seyfzadeh, H. (2000). In international relations theory, principles and forms of 

thought. Tehran: Samt publications. (in Persian) 

Simmons, B. A., & Steinberg, R. (2006). International Law and International 

Relations. New York: Cambridge University Press.  

Von Glan, G. (2008). An Introduction to Public International Law. Aghayi, D. 

(Tr.).  Tehran: Mizan Publication. (in Persian) 

Wallensteen, P. (1992). In the scientific study of peace and war. Vasquez, J. A., & 

Henehan, M. T. (Eds). Lanham: Lexington Books. 


