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 ن،یسارزم وساعت ت،یاجمع رانیام شاامل هی مادی یک دولت است کاهاتیقابل
ی اسایس تیصالاح و ثباات ،ی نظاامیروین ،ی از منابع، قدرت اقهصادیبرخدردار

 رواباط در سامیبرالیل» ۀیانظر طرفاداران ،مادرد نیا در(. 12: 1951 ،ی)نا دشدمی
قادرت  ۀجادهر هی هساهند کامدع آنها. دارند دکیأبر نقش قدرت نر  ت «المللنیب

 باه قاادر هاادولات هکابل سات؛کای نیمه های مادی دولتهاضرورتاً بر تدانمندی
ی هساهند. از ارکهم و جذب ،ی اقهصادیهامشدق  یطر از گرانی بر دیرگذاریثأت

 نتعاملاات بای ۀیاپا بار و گارددی ارتباطی محسادب مایمفهدم قدرت هآنجایی ک
 تدانک است، سلسله مراتب قدرت را میدر قابل المللنی مخهل  نظا  بیواحدها

ی بنادک طبقهدچی کهای مهدسط و قدرتهای برر ، قدرتهاقدرت دسهه سه به
ی بر نظاا  رگذاریثأیی قادر به تتنها به هیی هسهند کهای برر  دولتهاقدرت. ردک
یی قاادر باه تنهاا باه هیی هساهند کاهاای مهدسط دولتهاقدرت هسهند؛ المللنبی
 ۀواساط باه درکماذ نظاا  بار تدانناداماا مای ،سهندین المللنی بر نظا  بیرگذاریثأت

ی هااقادرتباشاند؛  رگاذاریثأی تالمللانی بینهادها ای رامدنی بر مناط  پیاثرگذار
 نظاا  بار برجساهه راتیثأتا اعماال باه قاادر هرگار هیی هسهند کهاک دولتدچک
تدجه به مدضادع ندشاهار حاضار،  اب. (Radoman, 2018: 181) باشندینم المللنیب
ی هااک در قامات قادرتدچای کهای دولتنیآفرنقش نجااصلی بحث در ای کیهت

 .شد خداهد رکتمر بدان لیذ در همهدسط است ک
 آنها رهبران هیی هسهند کهاک دولتدچی کهاقدرت شد، اشاره هک طدرهمان

 راتیثأتا ساهندک قاادر نیدچادر چهارچدب یک گروه ک ایی یتنها به نندکیم رکف
ی بارا هواقفناد کا هاهکن نیاا به آنها. باشند داشهه المللنی بر نظا  بیاملاحظه قابل

 نی ایابارا و نندک اکات شانیهاتی بر قابلیجدطدر به تدانندینم خدد تیامن نیمأت
. باشاند داشاهه هکیات هااشارفتیپ ای ندهایافر نهادها، ها،دولت گرید به دیبا منظدر
 گارید دبایا را مرباد  تیاامن نیمأک در تادچای کهای قدرتناتدان ن،یا بر علاوه
ی مهدسط چهاار هاقدرت مدرد در. بشناسند تیرسم به المللنیب نظا  در هادولت
 نبارای تعیای «یبکیتر»و  «ینئدگرامش» ،«یبرالیل» ،«ییگراواقع»ی شامل اصل ردرویک
ی هااتیاظرف بار شاهریای بیگراواقع ردی قدرت مهدسط وجدد دارد. رویکهامؤلفه


