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 تکامل آموزش روابط بین الدول

 

بحثسه مرحله   

شد. در فاصله زمانی بین دو   تقل پذیرفتهبمثابه آموزش علمی مس ٬برای نخستین بار ٬جهانی دوم ٬ګبخصوس پس از جن ٬زش روابط بین الدولموآ

مطرح  ٬نمود  بین المللی را حفظ  ن نظمامیتو  که چسان در مورد این سوال  واقعبینهاو راها ګمیان ذهنی   بحثی ٬( ۲۹۹۰ -۰۲۹۱جهانی )  ګجن

به مدلی در این  ٬(۲۹۱۰)  عه مللنمود. برپایی جام  امنیت دستجمعی حفظ  راها بدین عقیده بودند که این نظم را صرف میتوان توسطګردید. ذهنیګ

پیمان نیرومندی علیه تجاوز یک کشور   باید دریک   باهم  کشورها  تا تمامیعبارت از این بود نظریه مرکزی چنین   . اندیشهردیدګمبدل  ه عرص

میان قوتهای بزرګ  مساعد موجودیت صلح و توازن قدرت   شرایط ٬خود ٬ین حالتیبودند که چن  واقعبینها بدین عقیده ردند.ګکشور دیکر متحد  بر

بی اعتباری تخمینهای  ٬بناءأ ٬ګرید  جنګ جهانی دوم مضمحلشده وبزودی پس از به شکست مواجهبین الملل  فراهم مینماید. چون سیستم جامعهرا 

بیش از همه  ٬تکامل این آموزشقرارګرفت.   قبول اکثریت مورد محاسبات و پیشبینی های واقعبینها  ٬جنګ رسید. در شرایط   ذهنیګراها به اثبات

ارون و دیګران بود که هرکدام بنوبه خود در این عرصه خدمات  ٬هیرز ٬مورګنتاو ٬نبشته های علمی نویسندګانی مانند ویریختاندیشه ها و مرهون

 ٬انجام ګرفته ٬بین المللی  در سیستم« انارشی » ی از واقعیت یهادر مورد فرضیه   محاسبه های دقیقیکه  باید ګفت  چنانهم دادند.شایسته ای انجام 

نظر میباشد.  بیشتر مطمح ٬مبین این واقعیت است که منافع ملی در سیاست خارجی و در مناسبات قدرت  

 ٬سیستم دولتی  سیستمی اصل چنین در  ٬بناءأ ٬پاسخګو نمیباشند  برخوردارند و اګر چنین میپندارند که به هیچ قدرتی یدولتها هر کدام از کارمندان

مقایسه با نظم داخلی و موجودیت  قدرت  مرکزی ارتباط  دارد که   سیستم  بین الحکومتی به   یتصوخصمیګردد. این   مشخص« انارشی»توسط 

بوده در  شرط ضروری صلح  ٬دولت ٬سوق دهد.در عرصه داخلیهرج مرج بسوی بینظمی و میتواند نظم ملی را برهم زده و جامعه جهانی را نیز

                                این اوأل؛                                ٬حالیکه  در عرصه خارجی پدید آورنده بی نظمی و هرج و مرج نیز بوده است

بخش نیز ٬حفظ امنیت ملی  همچنان ٬میګیرد منافع ملی صورت   دستیابی بهبهدف  عمدتأ  ٬بین المللی  در عرصهو ستد و معامالت دولتها  امر داد

؛ أاین ثانی ٬دیګرهر سیاست خارجی را تشکیل میدهد  

مچنان به  موجودیت ه ٬بوجود آمده است  بین المللی که  مرکب مینماید تا این آخرین سیستم  کمک  ٬قدرت  امر توازن دستیابی موفقانه دولتها به و

این هم رابعأ. ٬ادامه دهدخویش   

نامتوازن قدرت میان قوتهای بزرګ جلوګیری  توزیع از  ٬متوازن بوده میتوان ګفت که چنین وضیعتی بازګوی اصل موقعیت  ٬با ذکرموارد متذکره

قطعی  شرط  ٬وازن قدرتتوسط اتحادی از قوتهای بزرګ میګردد. حفظ و نګهداری ت  نموده و مانع پیدایش و تشکل موقعیت و موضع تفوق طلبانه

سیستم دولتهای کامأل مستقل بحیات خود   میګردد تا این ساختار بمثابه مشخصه این سیستم محسوب  چنان سیستم بین المللی و هم  حفظ و نګهداشت

 ادامه دهد.

یستها لا. توضیح نقاط نظر رییمجدید بود ګفت و شنود میان ریالیستهای جدید و لیبرالهایو مناظره مجدد شاهد احیای ۲۹۹۰سال  قابل یادآوریست که

بحث قرار  مورد ٬مطرح بمثابه واقعیت   نظر در مورد دورنماهای دولت  ګرفت. در این مناظره نقاط محرک عمده این مناظره قرار ٬والتستوسط 

ګسترش   و دموکراسی و علیه  پیشرفت  بین المللی و مخالف  که در جهت مخالف همکاری  طرز دید لیبرالهای نودر باره دولت ٬در مقابلګرفت. 

در تعیین و شکل ګیری رفتار و کردار کارمندان در عرصه  ٬لیبرال تیوریسینهای نمود. طبق اظهاراتسیر ٬بین المللی محسوب میګردید سازمانهای

فعالین و کارمندان اجتماعی  ٬بناأ ٬ندان اصأل  برخوردار نمیباشنددولتها  از یګانګی کارم وجود ندارد.  در واقع خارجی عامل  ٬ن المللیبی  سیاست

 ٬اقتصادی و شکل سیاسی دولت –نظم اجتماعی  ٬بطور مثال در مورد هویت ملی خویش در مورد وظایف و نحوه عملکرد  ٬دولت  یک  در داخل

.  ع و یا اشتراک ارزشها بشمارمیرودهمچنان انعکاس دهنده ارزشهای حاکم بر اجتما ٬مختلف اند. سیاست دولت در حقیقت  

 و تشخیصتعیین  مرحله  بمثابه   را میتوانمشخصه این دوره  وجه ٬صورت ګرفت ۲۹۹۰و   ۲۹۹۰طی سالهای  دومین مرحله این بحث وګفتګو 

شدکه معموأل  شیوه و متودی یادآورن از اتماسهای تماسهای بین المللی بشمار آورد. در اینمورد میتو  اسلوب و شیوه های تحقیق و بررسی مجموعه

فهم تاریخی دقیقی که  بر درک و  پلماسی بر آن اساس ګذاشته  شده و آن عبارتست از محاسبهدی  میان دو کشور و تاریخ  روابط مطالعه و آموزش 

شد. زمینه کردار اجتماعی نامیدهموضوع یادشده بمثابه اصول رفتاری و کرداری یا شیوه مربوط به دانش و  ٬ ۲۹۹۰باشد. پس از سال استوار  



 

 ٬جهان را در واقع  ٬چنین طرز دید ٬سیستم بین المللی نامید در مجموع بین الدولتی  میتوان آنرا مدل   دوګانه این بحث قابل توجه است که مراحل 

ور و حکومت خویش شبصورت طبیعی از ک  کارمندان مرکزی دولتها ٬بین الدول  در روابط ٬مینماید  یک واقعیت  قراردادی میان دولتها محسوب

در کنار ترتیب و  ٬بمیان آمد سخن  این بحث   از سومین مرحله ٬مدل ملت ـ دولت نامید. از آغاز سالهای هفتاد  میتوان آ نرا   ی مینمایند کهنمایندګ

و   تفکرات ٬ګردید. اساس اندیشه ها پیشکش   مرحلهبین الدول نیز در این   روابط  طرح همه پذیر آموزش ٬موجود بود  در این دوره  تنطیمی که

مورد شک و تردید قرار داده شد که میتوان  ٬یک سیستم سیاسی بین المللی میپنداشتند  توسط تیوریسینهایی که جهان را بمثابه ٬محاسبات ریالیستیک

رابطه  بناءا   ٬ن قلمرو سیاست جهانی دستخوش تغییراتی میګرددسیاست جهانی نامید. هواخواهان این محاسبات جدید بدین عقیده اند که چو  آنرا مدل

جهانی نیز  قضایای   و فصل  در حل دولت   توانایی واختیارات  ٬نموده و برعالوه   کسب بیشتری   ) وابستګی متقابل دولتها ( نیز وسعت درونی

ناګفته نماند که مبتکرین این تیوری٬ طی سالهایمآهنګ باقی ماند. تیوری مربوطه همیش باید همطابق محاسبات ذکرشده٬ ګواینکه محدود میګردد.   

باید صورت ګیرد.   تیوریها  ګیری  شکل شدن و  انباشته  رویهم باخوونس، طبق مدل   بین الدول  روابط  پنجاه وشصت عقیده داشتند که آموزش

ای دیګری تکرار میګردد. چنین بخودی خود در فورمها و شکله صورت میګیرد. عین حالت٬ مطابق خواست جامعه  تیوریها٬ عمدتأ  شکل ګیری

مورد روابط بین الدول٬ بصورت سیستماتیک آغازګردید. شانزده(. دراینزمان٬ اندیشیدن درقبل از زمان ماکیاولی٬ مدتی تداوم مییابد )اوایل سده امر

تیوری » اثری تحت عنوان در والتزنقاط نظر ریالیستیک توسط کامأل مطابقت داشت. بررسی تحول همان عصر چنین وضیعتی با روحیه تغییر و

با سنت ریالیسم مطابقت کامل داشت٬ بناءأ٬ نامبرده نقاط نظر مورد بحث را چنین برشمرد: ٬ صورت ګرفت. این بررسی «سیاست بین المللی 

 بمثابه  قوا را  توازن   اصل بین المللی و همچنان  سیاست واقعیت   ملی را بمثابه تا منافع   نیرو سعی میورزد مهم٬ با تمام  بمثابه بازیګر  دولت

به امکانات بزرګتر   بخاطر نیل هکلیت از کارمندانی برخوردار است کباید ګفت که دولت در نتیجهیستم بین المللی معرفی نماید٬ درحتمی س شرط 

حسوب میګردد. دولتها می حاصل کردار و رفتار دولتها و ساحه عملکرد آنها سعی میورزند. سیستم بین المللوبمنظوردستیابی به اهداف با اهمیتتر

بخشند. محصول فرعی این کردار   لتها میباشد٬ تسریعبین المللی را که منشعب از فعالیتهای کرداری دو سعی میورزند تا پروسه احیای سیستهم 

نباید   قرار داده میشود. ناکفته  ی )انحصار٬ رقابت کامل و غیره(٬ مورد مقایسهبازارهای اقتصاد دولتها با شرکتها و سیستم بین المللی با ساخت 

میان دولتها٬ فاکتور  هی قدرتشکل داستفاده از روش ریالیسم جدید٬ دراصل پژوهش قدرت دولتها با ، مورګن تاوریالیسم کالسیک ګذاشت که در

نمیتواند بازګوی   واقعیتیست غیر قابل تعویض٬ بناءأ که شخصیت انسانی در سایر حاالت  یادآوریست   مشخص کرداری آنها بشمار میرود. قابل

طبیعتأ نمیتواند عملکرد مجدد و رفتار دولتها را بصورت کل توضیح دهد.ګوناګونی کردار دولتها باشد. افزون بر آن٬ شخصیت انسان٬   

 ٬متشکل از اجتماعات مختلف بشری بوده که مجموعه آنرا جامعه جهانی مینامیمونها اجتماع زنده انسا ٬جهان: در نهایت بدین نتیجه ګیری میرسیم 
مفکوره ها و نظریات در مورد تماسهای بمثابه بحث اکادمیک  ٬آموزش روابط بین الدول صورت میګیرد نطارتهاییکه در سه مرحله بحث درباره

. بین المللی محسوب میګردد  

سوب متذکر باید شد که هیچکدام از روشهای )ریالیسم٬ لیبرالیسم و رادیکالیسم(٬ بخودی خود بازګوی اصل منافع دولتها در عرصه بین المللی مح
ذهنی صورت   و مطالعاتیکه از تیوریها و از بررسی سنن قدیمی و تشریح عاملمعینی که در اینمورد صورت ګرفته است  نمیګردد. توضیحات 

و در اطالعات سیاسی است٬ همه وهمه در بخش سیاست خارجی و وزارت امور خارجه و در بخشهای بین المللی سایر سازمانهای جهانی  ګرفته
نخستین  پیدایش هیجانات بین المللی ګردید٬ یاد آوری بعمل آورد:  تذکار میدانم تا از مراحل محتلفی که باعث  خالصه میګردد. در این مقطع قابل

شاهد تأیید و تصدیق محاسبات ریالیستیک بوده و همچنان که خود  ۲۹۹۹٬ الی ۲۹۹۰و مجددأ طی سالهای  (۲۹۹۰ـ  ۲۹۹۹نګ سرد ) مرحله ج
بود و نیز مجددأ طی سال  انفجاری اختیار نموده   بیش از هر زمان دیګر حالت بین المللی  ٬ که فضای ۲۹۹۰   - ۲۹۹۰زمانی سالهای   فاصله
ګوی روشهای قبأل ذکر شده میباشد. که خود باز٬ ۲۹۹۰  

٬ عمدتأ به تیوری جهد بمنظور ترتیب اجندای کلی پژوهش و بررسی ٬ با فکر باز و احیای مجدد تفکرات لیبرالجد وبا ختم جنګ سرد٬ فعالیتها و
ګریهای تیوریک در متذکره٬ اغوا بمیان آمد. با فعالیتهای  ٬ سخن«صلح دموکراتیک»جدل در مورد یمها انجامید٬ اما بصورت ویژه ازبحث ورژ

عبارتست محاسبه لیبرال باید نامیده شود٬ برای آنجه بین الدولتیسیستم مورد ادامه کارهمګرایی دراروپا واضح ومبرهن ګردید. یګانکی تحلیل در  

طبقاتی پنداشته میشود.قبل از همه یک تعبیر بوده و از اجتماع جهانی که نقطه مبدأ و تحلیل رادیکالها در مورد سیاست جهانی  

اصول دولتها٬ بخصوص در اوضاع کنونی تأکید نمیورزند٬ اما در مورد ضرورت موجودیت شیوه ها ومحاسبات یادشده٬ هیچکدام بصورت قطع 
در این امر  بین الدول محسوب میګردد. در ابتدای امر٬ تمامی نویسندګان  روابط محاسبات ریالیستیک٬ همیشه جریان اساسی و عمده در آموزش 

است.  متفق الرأی اند که که دولت نه بمثابه شیوه واصل مورد نظر٬ بلکه بمثابه یګانه واحد تحلیل و بررسی درسیستم بین المللی٬ محسوب ګردیده
ګفته شود که موضوع  در دو دهه واپسین سده بیستم٬ این بحث بویژه میان هواحواهان وطرفداران نیوریالیسم و نیولیبرالیسم مطرح ګردید. اما باید

 مرکزی در پروسه جهانی سازی و آینده دولت عبارت از اثرات همګرایی میباشد.

است تا سنت باستانی فلسفی اش را تکامل بخشد. از اواحر سده های ز هم روابط بین الدول قادرکه تحت آموزش دانش سیاسی٬ هنو شدیادآور باید 
ل نمودند و این تحول از زمانیکه دولتها در مورد روابط دیپلوماتیک٬ بوسایل جنګی و یا عقد پیمان میانه٬ سیستمهای دولتی٬ یکی پی دیګری تحو

متودهای متفکرین و دانشمندان٬ شیوه ها و ایندیدند٬ همجنان ادامه دارد. پس ازل ګرسمتوتقاضاهای مورد نطر٬ به اعمال زوردستیابی به بمنظور
آن میتوانند مناسبات خویش را تنظیم نمایند٬ مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. ازجمله مهمترین نطریات تازه بوجود آمده را که دولتها براساس   

در همچنان بمثابه عکس العملی بلکه   ساخت  تفکری را مشخص مفاهیم  نه تنها یندوره بوجود آمد که ٬ در امورد مناسبات بین الدولار درافکو  

محسوب ګردیده که ذیأل برشمرده  سده های پانزده و هژده  در فاصله میان   به مناسبات و روابط میان دول  قبال معضالت عمده سیاسی مربوط
 میشود:



 

تکامل روابط دیپلوماتیک میان دولتها٬ عدم تخطی از قوانین مربوط به سلوک جنګی و اصل بیطرفی٬ اثبات حق بجانب بودن در امر تحت تسلط 
امالک مستعمرات و اروپا درسده پانزدهم از جمله درامریکا(٬ حق نګهداری مال وه و نحوه رفتاربا آنها )استعمار قراردادن وانقیاد مردمان بیګان

باید یادآور شد که   به بررسی خواهیم ګرفت٬ اما نظریات لیبرال را در اینمورد بعدأ   بین المللی. نظریات ریالیستیک و همچنان  تجارت  ازدیاد
نظریات رادیکال٬ مفکوره انسان را در نسج معین اجتماعی قابل تعویض میشمارد. از اینجاست که بصورت مشخص٬ نظریات مختلفی در مورد 

ستګی دولت وابنت ګفت این مردم اند که عامل غیر ارایه شده است٬ بطور مثال هوب از حقایقی بمثابه عینیت بخشیدن دولت سخن بمیان آورد٬ کا
 اند و مارکس و انګلس اطهار داشتند که دولت نماینده طبقه حاکم میباشد.

که خصال انسانی اینطورادعا میګردد آورد. در مورد وهوبس را از پیشآهنګان آن بشماردر سنت فلسفه ریالیستیک میتوان تاوسیدوس٬ ماکیاولی 
 آماده پذیرش و انجام کارها و فعالیتهای بد و زشت ٬همهست٬ بناءأ انسان قبل ازم ممکن نیچون ذاتأ جلوګیری از خودخواهی انسان٬ بصورت عا

فراد را مقید به اشخاص وه  بودند  که  اصول  اخالقی٬ رفتار وکردار انمود  فوق فراموش  زیبا٬ مدعیانمیباشد  تا کارها وفعالیتهای خوب و   
تها٬ سلطه قدرت باالیی و مافوق اصأل مطرح نبوده )در اصول و پرنسیپ( و دولتها میتوانند محدودیتهایی مینماید. بناءأ٬ در امر مناسبات میان دول

سلوک و رفتار بین المللی کوشا باشند.تعدادی از کشورها ازعدم اعتماد دول بر یکدیګر و ازتأثیر حراست از منافع ملی خویشجهت دستیابی و در
بخشند. آنها چنین  وسعت  خویش را  توانایی  جنګی و مسلحانه دامنه  تا از طریق تحرکات سعی میورزند بعضی از دول هراس دارند٬ بنابراین 

و ازدستیابی به از امکانات موجود ذکردهند تا دولتهای اخیرالی ضعیف را تحت استیالی خویش قرارمیپندارند که دول قدرتهای بزرګ باید دولتها
اید شد که فرضیه موقعیت طبیعی ووضیعت اجتماعی انسان٬ در جاییکه زندګی انسان به تجرد منافع ملی خویش بی بهره ګردند. همچنان یادآور ب

باید ګردید که به موجودیت واقعیت آمده در مورد صدق مینماید. متذکرقبأل ګفته   تی فرار نماید٬ واقعیتلید و در صدد آن باشد تا از قدرت دوګرا
جودیت وضیعت انارشی در مجموع معترف باید بود.تناسب در زندګی اجتماع جهانی و همچنلن به مو  

عمدتأ در مورد طبیعت و   شود٬ آنها نامبرده   باید  لوکو کانت، ګردیتوس فلسفی لیبرال در میان است٬ در اینمورد از زمانیکه صحبت از سنن 
٬ بلکه ود یکطرفسسرشت انسانی٬ نظریات خوشبینانه ای ابراز داشتند. تجارت درست و دقیق و نه در یک بخش و نباید بصورت یکجانبه و به 
تمامی افراد و رنده اینهمه در توافق با حقوق و پرنسیپهای ذاتی اخالقی باید صورت ګیرد. در اینجا بدون شک٬ پرنسیپهای اخالقی که در بر ګی

و منحصر بفرد عالقمندند٬ اما مسایل  صیشخبه منافع  باید تحقق یابد. انسانها بیشتربرګیرنده جهان میباشد٬ عمألاشخاص وبه مفهوم وسیع کلمه در
در ر میباشند٬ همچنان ای کلی اخالقی و ارزشهای طبیعی ( نیز از اهمیت بخصوصی برخورداهکلی اخالقی ) ایده آلها٬ عالیترین دانشها٬ ارزش

طبق  در عرصه حقوق بین الدول صورت میګیرد نمونه آنرا  میتوان مشاهده نمود٬ خالقیاطبق پرنسیپهای عالی اصولی که  روابط میان دولتها
  ٬ تغییر مسیر نموده و شکل عادالنه را بخود اختیار مینماید.همین پرنسیپها٬ جنګها اګر به هدف دستیابی به عدالت باشد

در طول مدت زمان طوالنی و بادر نظرداشت تجربیات تلخ وناګوار جنګها٬ هنوز هم پیشرفت اخالقی ممکن بوده و میتوان بصورت تدریجی٬ 
بخشید. بصورت ویژه به ارتباط نظریه های ګفته فدراسیونی از دولتها را همراه با شکل دولت جمهوری بوجود آورده و صلح همیشګی را استقرار 

ورد آینده دولت٬ بنظر بعضیها عمدتأ سه دورنما مشخص میګردد که عبارتند از نابود کردن٬ اصالح کردن و از میان برداشتن دولت. آمده در م
که  ٬ملیلتنها دستیابی به توازن قدرت در سطح بین الواما یاد آور باید شد تنهابنظر بعضیها٬ در زمان معین٬ دولت تقریبأ همیشګی بنظر میرسد. 

موقعیت ویژه تشکیل دولت است٬ اصل امکان پذیر میباشد. لیبرالها حل و فصل مشکل امنیتی را در سطح ملی و بصورت اخص کلمه در مطلبق 
بیش از پیش وسعت حاصل نموده است٬ جستجو مینمایند. نویسندګان رادیکال٬ بویژه مارکسیستها عقیده دارند که با از بین بردن دولت و  اجتماع که
ه بدون طبقات٬ دیګر نیازی به موجودیت دولت احساس نمیګردد٬ بنا برین استثمار و بهره ګیری انسان توسط انسان خاتمه پذیرفته و در ایجاد جامع

و روابط  تاریخ   نیروی محرکه مختلف در مورد  حاوی نظریات  متفاوتیکه  همچنان محاسبات  نهلیت امر٬ بسیاری از مشکالت مرفوع میګردد.
اصل روابط بین الدول را بمثابه فورم  هی ارایه میګردد کاست. وسایل وطرق ریالیستیک٬ عمدتأ توسط نظریاتشد٬ نیز موجود میبابین الدول 

دولتها ادواری بمنظور هژمونی تحرکات برای توازن قوای موجود میپندارند. وسایل و امکانات لیبرالها را میتوان تحول پذیر نیز شمرد٬ بنا برآن 
مطابق کاربرد وسایل وامکانات٬ بویژه طبق نظریه مارکسیستی٬ تاریخ عبارت  با موجودیت راههای حل مشکل٬ مشترکأ باهم کار نمایند.میتوانند 

ران از یک پروسه انقالبی و دیالکتیکی میباشد که بصورت اجتناب نا پذیر٬ بسوی جامعه بدون طبقات و بدون دولت سیر مینماید. عده ای از متفک
و کاربرد وسایل سه ګانه سنتی٬ کرداری و دیالکتیکی را واضح و مشخص ساخته اند. نحوه استفاده تفاوت در  

دولت  همچنان قابل یادآوریست که تقسیم بندیهای ناقصی بخشهایی از سیاست جهانی را در مقابل هم قرارمیدهد. ریالیستها با اصالح مدلهای قبلی٬
ویګانه نمونه سیاست جهانی٬ میان نمایندګان دو مشی دیګر که در مورد بذیرفتن دولت بمثابه بازیګر واحد  بمثابه بازیګر بینظیر پذیرفته اند. را 

ءأ٬ تجزیه وتحلیل جزییات مختلف بخشهای مهمی از مناسبات و روابط بین المللی از اهمیت ا. بنرا برانګیخت جدالهاییتصور اندکی دارند٬ بحث و
زش روابط بین الدول تأثیر ګذارند. میتوان در مورد رابطه قدرت و قانون در عرصه و چګونګی مطالعه و آمومشخصی برخوردار بوده و بر نحوه 

د که که حل و فصل شسیاست بین المللی٬ طرز دیدهای مختلفی را که با مشی ریالیستیک و لیبرالی همګون اند٬ از هم تفکیک نمود. یادآور باید 
میباشد که همکاری میان دولتها را امکان ون توازن قوأ٬ امنیت دستجمعی و موجودیت شروط و شرایطی مشکل امنیتی وابسته به موضوعاتی چ

یستها پذیر میسازد. این بنفع اوضاع بین المللی و ثبات رژیمهای بین المللی است که شیوه ها و اهداف مورد نظر از هم تفکیک ګردند: برای ریال
توازن قدرت٬ برای لیبرالها پیروزی و موفقیت شکل دموکراتیک حکومت و برای مارکسیستها جامعه بدون طبقات٬ موافقت مشخص در وضیعت 

از اهم مسایل بشمار میآید. بمنظور وضاحت بیشتر اصل توازن قدرت میان دولتها و موجودیت تفاوت عظیمی میان کشورهای غنی و فقیر و 
نویسندګان مختلفی در اینمورد سود برد.ین المللی در مجموع میتوان از نظریات و تیوریهای بمنظور تجزیه و تحلیل مناسبات اقتصادی ب  

که پیدایش تاریخی نمونه  ۲۹۹۰قبأل با نظریه نمونه سیاست جهانی و بحثها و مذاکراتی در مورد نمونه سیاست جهانی بخصوص پس از سال 
و این مسأله نیز بررسی ګردید که انسان پس از سفرهای طوالنی اش٬ حدود فزیکی ه سیاست جهانی را مورد مطالعه قرار میدادند٬ آشنا ګردید

اجتماع زنده انسانها سیاره خویش را بر روی نقشه مشحص ساخت ) اواخر سده پانزده و اوایل سده هفده (٬ این امکان میسر شد تا جهان را بمثابه 
اید داشت که معرفی اجتماع جهانی٬ بخصوص پس از جنګ جهانی دوم٬ به شیوه ها و )اجتماع جهانی( مشاهده نماید. این واقعیت را در نظر ب
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