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  مقدمه

  كهاستالمللي  عات و مسائل بينودسته از موض  المللي مطالعه آن اقتصاد سياسي بين
هاي علوم سياسي،  رشتهيكي از هاي  طريق تحليل از تنها نند به شكلي مطلوبتوا نمي

المللي به اين  نياز به مطالعه اقتصاد سياسي بين. دنگير شناسي و اقتصاد مورد بررسي قرار جامعه
انداز يك رشته، مثل   تنها از چشمترين سؤاالت معاصر دليل مطرح شده كه بسياري از مهم

هايي كه  همچنين تحليل. شوند  پاسخ داده نميشكل مطلوب  بهي، اقتصاد و سياستشناس جامعه
المللي   يا سطح بينبازيگران در سطح فردي، دولتيرفتار تنها در يك سطح تحليل به ارزيابي 

كننده  كه جداكننده و منزويالملل موانعي را  اقتصاد سياسي بين.  نيستندپردازند، كافي مي
 و موضوعاتدنبال درك جامع از  زند و به  كنار مي،باشند هاي سنتي تحليل مي روش

  .رويدادهاست
گونه بيان   آن را اين1»سوزان استرنج«اي است كه  الملل بازگشت به ايده اقتصاد سياسي بين

لعه رفتار مردان و زنان در مند به مطا يك عرصه باز، گسترده و بزرگ كه هركس عالقه«: داشته
هيچگونه مانع يا مرزي وجود ندارد كه . تواند آزادانه در آن قدم بزند جامعه است، مي

علوم سياسي هيچ حق انحصاري . شناس را به تاريخ يا اقتصاددان را به اقتصاد محدود كند تاريخ
روابط اجتماعي شناس درمورد  همين شكل يك جامعه مورد سياست ندارد، به براي نوشتن در

اقتصاد سياسي « برآنست كه 2»رولند ماداك«يا . (Strange, 1984: ix)»چنين حقي ندارد
اين رشته . اي دقيقاً تعريف شده و انحصاري با متدلوژي روشن نيست المللي رشته بين

 ها هايي كه توسط ساير رشته دهد كه نياز به تحقيق دارند و آن موضوعاتي را مورد توجه قرار مي
 »كند اند و براي اين كار از هر ابزاري كه در دسترس باشد استفاده مي مورد غفلت واقع شده

(Maddock, 1992:108). اي  الملل جايگزين رشته علوم اجتماعي جداگانه اقتصاد سياسي بين
هاي  دهي به نيازمندي ها را به شكلي در فضايي آزاد، گسترده و باز براي پاسخ نيست، بلكه آن

الملل تالش دارد تا جهان تعامل انسان  اقتصاد سياسي بين. كند ه پيچيده امروز متحد ميجامع
طلبانه است، ولي به دليل نياز افرادي كه  هر چند كه اين كار جاه. را به شكلي جامع درك كند

                                                           

١- Susan Strange 

٢- Rowland Maddock  
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كنند و براي رهبراني كه در آينده با مسائل و مشكالت اجتماعي،  در اين جهان زندگي مي
 .شوند، اين امر ضرورتي تام دارد  سياسي مواجه مياقتصادي و

 مقالهترين مورد مطالعاتي كه در اين  مهمالملل،  بر تحليل تئوريك اقتصاد سياسي بين  عالوه
الملل و   و چين در ارتباط با دو موضوع تجارت بينآمريكاهاي بين   بررسي تنش،شده مطرح

اين مورد . گيرند مي  مورد بررسي قرارالمللي حقوق بشر است كه در اقتصاد سياسي بين
 آن را فرد و وانت دهنده تنش و تعامل پويايي دو حوزه از زندگي است كه مي مطالعاتي نشان

هايي است   و روشها  دهنده ارزش همچنين نشان. ناميدد و دولت و بازار جامعه، سياست و اقتصا
جهان مكان  .دهد مي تأثير قرار  حتها را ت ها و سياست و منافع روابط بين ملتها  كه ارزش
 به هاكشور. شود تقابل شناخته مياي است كه در تمامي سطوح با ويژگي وابستگي م پيچيده
زندگي انسان زماني كه  در نتيجه ؛مختلف و بسياري جهات وابسته هستنند در سطوح همديگر

ارزشي متعارض و در بعضي ها و سيستم  پراز تنش، منافع، ديدگاهباشد  با سايرين در ارتباط مي
  .موارد درگيرانه است

  

  الملل عناصر بنيادين اقتصاد سياسي بين :گفتار اول

عنوان رشته مطالعه موضوعات و مشكالتي معرفي  الملل خود را به اقتصاد سياسي بين
. الملل است اي اقتصاد سياسي بين كند كه نيازمند رويكرد چند سطحي و بين رشته مي

ترين  شايد روشن. اي مبهم است قبالً بحث شد اين تعريف درست، ولي تا اندازهگونه كه  همان
وي كمك فراواني به . الملل تعريف خانم سوزان استرنج باشد تعريف از اقتصاد سياسي بين

پروفسور . گيري مطالعه مدرن اين رشته در مدرسه اقتصاد و علوم سياسي لندن كرده است شكل
نگراني از اين كه توافقات «: الملل را اين گونه تعريف كرده است ناسترنج  اقتصاد سياسي بي

اجتماعي، سياسي و اقتصادي، سيستم جهاني توليد، مبادله و توزيع را تحت تأثير قرار داده 
ها نتيجه  هايي از روي شانس و اقبال نيستند، بلكه آن اين توافقات حدس و تخمين. است

 نهادي ساخته شده توسط انسان و ساخت قواعد و  كه در يك فضاهستندتصميمات انسان 
 .(Strange, 1988:18)» باشند ها هستند، مي  هم ناشي از اقدامات انسان هاي كه آن عرف

اين تعريف از . البته عناصر اين تعريف شايسته آن هستند كه بيشتر مورد بررسي قرار گيرند
دهد و تأكيد دارد كه  و اقتصادي مي به توافقات اجتماعي، سياسي مساوياقتصاد سياسي وزني 

ها را  هايي است كه آن ها نيست، بلكه مطالعه ارزش اين رشته فقط مطالعه نهادها و سازمان
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ها و بازار با سيستم جهاني توليد، مبادله و توزيع كه اين مقاله آن را  دولت. دهند انعكاس مي
الملل  بنابراين اقتصاد سياسي بين. دالملل ناميده است، مرتبط هستن ساختار اقتصاد سياسي بين

ها و بازار جهاني با هم و همچنين با نهادها و توافقاتي كه  نگرد كه در آن افراد، دولت به راهي مي
در حالي كه تعريف استرنج تمركزش در . شوند شود، مرتبط مي ها مي باعث افزايش ارتباط آن

است، در حقيقت اين اصطالح داراي ) وزيعتوليد، مبادله و ت(شكل محدود بر ارتباط اقتصادي 
اين درست است كه كاال و خدمات توليد، مبادله و توزيع . باشد تري مي معني و مفهوم گسترده

شوند، اما اين مساله در مورد ساير موارد چون قدرت، امنيت، فرهنگ و موقعيت نيز درست  مي
ل يك فعاليت اقتصادي يا فرهنگي بر عنوان مثا توليد، مبادله و توزيع تصاوير ذهني، به. است

هايشان و همچنين برروي ماهيت روابط اجتماعي و سياسي در درون و بين  روي افراد و ارزش
خواست  زماني كه در دوران جنگ سرد، دولت آمريكا مي. ها تأثير خواهد گذاشت  ملت-دولت

هاي  فرستادن گروهتالش كند كه حمايت سياسي از دولت كمونيستي را ضعيف كند، شروع به 
هاي موسيقي جاز، شكل دادن به تصويري از آمريكا  هدف از فرستادن گروه. جاز به مسكو نمود

عنوان كشوري آزاد، خالق و چندنژادي بود تا با اين كار به مردم اتحاد جماهير شوروي  به
ي هاي آمريكايي كه به شدت متفاوت از خطوط رسمي حزب كمونيست شورو تصويري از ارزش
دهد، توافقاتي در  الملل مورد مطالعه قرار مي توافقاتي كه اقتصاد سياسي بين .بود، را نشان دهند

مورد زندگي هستند و نهادهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي كه به زندگي با تأكيدي خاص بر 
تر و مند مندتر، قدرت ها ثروت بعضي از افراد مثل بعضي از ملت. دهند  شكل مي ويژگي جهاني آن

ها ناشي از ساختار جهاني و  اين موقعيت. اي باالتر و مقتدرتر از سايرين هستند با موقعيت
. پردازد توافقاتي است كه به توليد، مبادله و توزيع منابع اقتصادي، سياسي و اجتماعي مي

كننده ساختاري مفيد براي تحليل مشكالت اقتصاد   الملل ارائه ساختار اقتصاد سياسي بين
  .الملل است سي بينسيا

الملل برروي تعامل دو نهاد  ضمن اين كه، بخش اعظم مطالعات اقتصاد سياسي بين
قواعد بازي (ها در درون سيستم جهاني  اجتماعي بسيار مهم دولت و بازار و ماهيت تعامل آن

 اقتصاد سياسي را مجموعه 1»رابرت گيلپين«عنوان مثال  به. اند تمركز كرده) المللي بين
زيستي متوازن و تعامل پوياي دولت و  العاتي كه به تحليل مشكالت و مسائل برآمده از هممط

  .(Gilpin, 1987:8) پردازد، تعريف كرده است بازار در جهان مدرن مي
                                                           

١- Robert Gilpin 
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كنيم عبارتست   دولتي كه معموالً ما معني ميودولت حوزه اعمال و تصميمات جمعي است؛ 
 و با سيستم نسبتاً خود مختار دولت رن با حوزه جغرافياهاي مد  ملت-از نهادهاي سياسي دولت

بازار را معموالً . بازار حوزه تصميمات و اقدامات فردي است. كه در آن حوزه گسترش يافته است
  . كنيم داري مدرن معني مي نهادهاي اقتصادي سرمايه

يچيده از بنابراين اقتصاد سياسي را بايد با اين شناخت كه دولت و بازار يك سيستم پ
جامعه در برگيرنده عناصر بازار و دولت است ك . هاي اجتماعي هستند، تعريف نمود سازمان

عالوه هستي  به. باشد هاي سيستم اجتماعي مي خود دولت انعكاسي از تاريخ، فرهنگ و ارزش
وجود آورنده تنشي بنيادين است كه ويژگي اقتصاد  هب) اقتصاد( و بازار) سياست(متوازن دولت 

اي تداخل  اقتصاد و سياست معموالً با هم درگير نيستند، بلكه با هم تا اندازه. باشد سياسي مي
هاي متفاوت اقتصاد و  اين تنش با منافع و ارزش. ها آشكار گردد دارند كه تنش بنيادين آن

هاي متفاوت حل شود، اما  هاي مختلف و در زمان تواند در شكل سياست شكل گرفته كه مي
 دولت و بنابراين اين تعامل. شود در سرتاسر تاريخ بشر باقي مانده و دوباره آشكار ميدرگيري 

طور خاص دولت و بازار بر روي هم  به. باشد  تغيير در طول زمان ميبازار پوياست كه به معنا
شود كه اقتصاد سياسي  هايي مي گذارند كه اين امر منجر به تغيير الگو منافع و ارزش تأثير مي

  .كند ا را مطالعه ميه آن
  

  الملل   ابعاد اقتصاد سياسي بين:گفتار دوم

زني  اين چانه. ها و بازار است زني بين و درون دولت اي از چانه الملل شبكه اقتصاد سياسي بين
تواند اشكال مختلفي به  است كه تعيين كننده توليد، مبادله و توزيع ثروت و قدرت است كه مي

آن توافقات رسمي، امضاء شده، تصويب شده و اجرا شده است و سايرين اشكالي از . خود بگيرد
زني كمتر رسمي هستند، ولي  اين نوع چانه. شود شامل معاهدات، ادراكات و يا قانون سلطه مي

  .(Kindleberger, 1970: 68-69)به همان اندازه مهم مي باشند 
الملل   كه در اقتصاد سياسي بينزني  مساله در ارتباط با چانهترين مهمبا اين وجود شايد 

قبالً در مورد موضوع . اي چند بعدي است شود اين باشد كه اين رشته پديده مطالعه مي
تبديل به يك مشكل ) تجارت آزاد( مطالعاتي چين و آمريكا راهي را كه موضوعات اقتصادي

در ) للي و داخليالم هاي بين نياز به شكل دادن به سياست آمريكا در مواجه با سياست( سياسي
) تعريف فردي در مقابل نوع جمعي آن از حقوق بشر( هاي فرهنگي و اجتماعي نتيجه تفاوت
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المللي اينست كه در  در حقيقت يك رويكرد به اقتصاد سياسي بين. شوند را مالحظه كرديم مي
ه در الملل پيچيده و مهم به همان شكلي فكر و انديشه شود ك مورد ابعاد مختلف مشكالت بين

اين امر به ما كمك . شود هاي فيزيكي چندبعدي فكر مي مورد رنگ، شكل، اندازه و بافت عينيت
المللي را شرح دهيم و از طرف  ها موضوعات مهم بين كند تا به واژگاني برسيم تا از طريق آن مي

فزايش ها ا مان را از آن هاي تحليلي، درك كند تا با شكل دادن به ابزار ديگر به ما كمك مي
الملل كه در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت، شامل  ترين ابعاد اقتصاد سياسي بين مهم. دهيم

  :موارد زير است
  ؛المللي فرد، دولت، سيستم بين: سه سطح تحليل -        
 ؛اي و قدرت ساختاري قدرت رابطه: دو نوع قدرت -        

  .المللي چهار ساختار قدرت بين -        

  

  ح تحليلوسط )لفا

 فرد، دولت - الملل در برگيرنده هر سه سطح تحليل بسياري از مشكالت اقتصاد سياسي بين
شوند و اين بسيار مفيد است كه آشكارا در مورد اين فكر كنيم كه هر  المللي مي و سيستم بين

الملل نظريه سياست بين «در كتاب مشهوركنت والتز . اند كدام از سطوح چگونه در هم پيچيده
سطح ( دليل ماهيت انسان هالمللي گاهي ب هاي بين گويد كه درگيري  مي»و انسان، دولت و جنگ

و گاهي نيز از تركيب قدرت ) سطح دولتي( هاي ملي مهاجم ، گاهي توسط دولت)فردي
قدرت تحليل سه سطحي والتز از . دهند روي مي) المللي سطح سيستم بين( ثبات المللي بي بين

ها را  ها و اينكه چگونه مردم خطر جنگ كند تا در مورد علل متفاوت جنگ وادار ميجنگ ما را 
 .(Waltz, 1959:23-29)پذيرند و عدم توافق در مورد شيوه برخورد با آن، فكر كنيم  مي

ايم يك ايده خيلي  الملل مواجه كه ما با موضوعات اقتصاد سياسي بين طور كلي زماني به
سطح تحليل را مورد ارزيابي قرار دهيم، به شكلي كه در ذهن براي خوب اين است كه اين سه 

عنوان مثال، در مورد مطالعاتي چين و آمريكا،  به. ها بازيگراني را تصوير كنيم هر كدام از سطح
هاي حقوق بشر دولت و با منافع  الملل با سياست نشان داده شد كه چگونه سيستم تجارت بين

تواند از طريق  تنش بين چين و آمريكا، مي. مختلف در ارتباط استاقتصادي افراد در كشورهاي 
براي جداسازي حقوق بشر از ( كند تغيير در قوانين آمريكا كه سيستم تجاري را تعريف مي

شر يا از طريق هاي دولت چين در ارتباط با حقوق ب يا از طريق تغيير در سياست) تجارت



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ... مطالعه موردي تعامل : الملل در تئوري و عمل اقتصاد سياسي بين

 7

در اقتصاد . ي بين دو كشور حل و فصل شود مبادالت اقتصادي فردجايگزين كردن الگو
الملل  سياسي، مخصوصاً بايد نگران سه سطح تحليل بود، چرا كه موضوعات اقتصاد سياسي بين

بنابراين سياست قبول شده در يك . كند در پي شكستن موانعي است كه سه سطح را جدا مي
  .سطح تأثيراتي برروي ساير سطوح تحليل خواهد داشت

  

  كل قدرتشنوع و  )ب
وقت بايد  زني در نظر گيريم، آن عنوان شكل پيچيده چانه الملل را به اگر اقتصاد سياسي بين
در نتيجه بايد تركيب قدرت را . زني در برگيرنده استفاده از قدرت است پذيرفت كه مذاكرات چانه

سوزان  است كه ها انعكاسي از چيزي زني بعضي از چانه. المللي مورد بررسي قرار داد در امور بين
 قدرت يك بازيگر براي آن كه بازيگر ديگري وادار داند كه به معنا اي مي استرنج آن را قدرت رابطه

اي در اكثر سطوح فردي و دولتي  قدرت رابطه. شود بكند مي)  يا عدم انجام آن( به انجام چيزي
الملل مهم   سياسي بينچه مطابق ديدگاه استرنج در اقتصاد اين وجود، آنبا . تحليل وجود دارد

قدرت شكل دادن و تعيين كردن ساختار  اقتصاد «را  باشد، كه آن است، قدرت ساختاري مي
هاي تجاري و كارشناسان و  ها، نهادهاي سياسي، شركت سياسي جهان كه در درون آن ساير دولت

  .(Strange, 1988: 24-25) كند تعريف مي» اي مجبور به عمل هستند ساير افراد حرفه
در . باشد بنابراين قدرت ساختاري توانايي براي شكل دادن به سطح سيستمي تحليل مي

هاي  تواند قدرت تأثير گذاشتن بر قوانين، قدرت انتخاب رشته ساختار ورزشي اين قدرت مي
قدرت ساختاري در مقايسه با . شوند باشد ورزشي و راهي كه از طريق آن ورزشكاران به صف مي

. تواند بسيار مؤثرتر باشد هاي برابر مي  كمتر مستقيم است؛ ولي در موقعيتاي قدرت رابطه
الملل بر اين باورند كه آمريكا آن فاصله زياد قدرت را  بسياري از كارشناسان اقتصاد سياسي بين

هاي دموكراتيك صنعتي جهان  كه پس از جنگ سرد داشت را ديگر ندارد، ولي هنوز رهبر ملت
  .ت ساختاري را در دست دارداست و بخشي از قدر

اي در شكل چماق با  در مورد مطالعاتي چين و آمريكا، دو كشور داراي قدرت فراوان رابطه
هر دو كشور داراي قدرت سخت فراوان براي شكل . هدف تنبيه و هويج با هدف تشويق هستند

 و منابع هاي اقتصادي جذاب هاي خطرناك و قدرت نرم فرصت دادن به نيروي نظامي و سالح
بخش اعظم تمركز در بحث اياالت متحده و چين اين است كه . باشند تكنولوژيكي و طبيعي مي

نرم خود را براي كسب امتياز در رابطه  چگونه هر كدام از اين دو كشور منابع قدرت سخت و
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. استزني با چين  با اين وجود، آمريكا داراي امتياز قدرت ساختاري و چانه. زني بسيج كنند چانه
المللي را از  تواند مكان چين در سيستم اقتصادي بين  اياالت متحده داراي موقعيتي است كه مي

المللي پول تحت تأثير قرار  طريق تأثيرش در سازمان تجارت جهاني، بانك جهاني و صندوق بين
بحث قرار المللي مورد  هاي بين عنوان سه مثال از نهاد ها را به دهد كه در ادامه اين مقاله آن

در . اي باشد كننده قدرت رابطه تواند جايگزين يا تكميل قدرت ساختاري مي. خواهيم داد
تواند مؤثرتر  هايي چون آمريكا و چين، قدرت ساختاري مي المللي ابرقدرت مذاكرات ظريف بين

ه  است و در نتيجه احتمال كمتري دارد كتنش زاكه كمتر  خاطر آن اي باشد، به از قدرت رابطه
وجود دو . اي شود باعث بروز اقدامات تالفي جويانه در مقايسه با استفاده مستقيم از قدرت رابطه

  .كند تر مي تر و جذاب الملل را پيچيده شكل از  قدرت، اقتصاد سياسي بين
  

  جهانيقدرت چهار ساختار ) ج

اقتصاد سياسي ها و بازار در  نهادها، توافقات و قواعد بازي كه مديريت كننده رفتار دولت
 توليد كننده، مبادله كننده رفته نوان چهار ساختار قدرت كه روي همع تواند به الملل است، مي بين

بسيار مفيد . (Ibid, 1988: Ch 3-6) كننده ثروت و قدرت هستند، مورد ارزيابي قرار گيرند و توزيع
ها را با هم  افراد و دولتزني ارتباطاتي كه  عنوان شبكه چانه است كه اين ساختارهاي قدرت به

اي و ساختاري  ها قدرت رابطه دهد و از طريق آن المللي شكل مي سازد، به سيستم بين مرتبط مي
  . گردد، در نظر گرفته شوند اعمال مي

  

  ساختار امنيتي - 1

ترين نياز يك  تر از آن تهديد و اقدامات سايرين، شايد مهم امنيت از نيروهاي طبيعي و مهم
با كمك دادن در زمينه (زماني كه يك فرد يا يك گروه امنيت را براي ديگري . شدانسان با
ماهيت اين ساختار امنيتي به . كند، يك ساختار امنيتي شكل گرفته است تأمين مي)امنيت

ساختار امنيتي يك نيروي مهم . گيرد، بستگي دارد  آن صورت ميزني كه بين اعضا شكل چانه
ماهيت توليدات و ماليه . الملل قرن بيستم بوده است ياسي بينتعريف كننده در اقتصاد س

  بلوك شورويعضاها و روابط ساختاري در دوران جنگ سرد بستگي به موقعيت هر يك از ا ملت
متعهد بستگي  و بلوك آمريكا محور ناتو و گروه كشورهاي غير) پيمان ورشو و متحدانش(

نده در مباحث مربوط به موضع اقتصادي حق ماهيت ساختار امنيتي يك عامل كمك كن. داشت
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عنوان يك تهديد در نظر گرفته  در بعضي از مواقع چين به.  بود1997الوداد چين در سال  كامله
عنوان بخشي از توازن سه جانبه قدرت بين آمريكا و اتحاد  شد و در بعضي از مواقع به مي

 دليل امنيت ملي غير با چين به، تجارت 1970تا اواخر سال . شد جماهير شوروي محسوب مي
است كه ترس، عدم اعتماد و  چه موانع در تجارت با چين كنار رفته، اما آشكار اگر. قانوني بود

اي روابط آمريكا و چين را  اين مالحظات امنيتي تا اندازه. شك در مورد تهديد باقي مانده است
  .ها تحت تأثير قرار داده است در تمامي عرصه

 

  توليد ساختار -2
كند چه چيزي، توسط  اي از توافقات كه تعيين مي عنوان مجموعه تواند به ساختار توليد مي

اين افراد . گردد چه كسي، براي چه كسي، با كدام روش و در چه زماني توليد شود، تعريف مي
توليد كردن عمل  .(Ibid, 1988:62) شود كنند و ثروت با كار كردن توليد مي هستند كه كار مي

اين موضوع كه چه . ايجاد ارزش و ثروت است و ثروت معموالً ارتباط نزديكي با قدرت دارد
. الملل قرار دارد كند، در قلب اقتصاد سياسي بين كساني براي چه كسي و در چه مدتي توليد مي

عنوان مثال، توليد  به. در دهه اخير تغييرات اساسي در ساختار توليد مشاهده شده است
ارزش باال مثل اتومبيل از آمريكا به ژاپن و در حال حاضر به ساير كشورها مثل كره، چيزهاي با 

اين تغييرات ساختاري برروي توزيع قدرت و . مكزيك و برزيل و احتماالً چين منتقل شده است
  .الملل تأثيرگذار است ثروت در جهان و در نتيجه ساير ساختارهاي اقتصاد سياسي بين

  

   ساختار مالي- 3

. هاست گر ارتباط بين و در درون ملت ترين چيزي باشد كه نشان اختار مالي شايد مهمس 
 از جريان پول  كه بگويم ساختار مالي الگويك روش براي شرح و تعريف ساختار مالي اينست

دارد چه   مي اين ساختار مالي است كه بيان. ها در جريان است است كه در درون و بين ملت
چه مدتي به پول دسترسي دارد؟ اين تعريف دو موضوع مهم را پوشش كسي، چگونه و در 

منديم كه پول چقدر  مند باشيم به اين عالقه ه به پول عالقهك كه ما بيش از آن اول اين. دهد مي
كننده اين است كه چگونه منابع  بنابراين ساختار مالي واقعاً بيان. تواند منابع كمياب را بخرد مي

از اين نظر پول يك ابزار و نه يك . شود ها اختصاص و توزيع داده مي ن ملتخاص در درون و بي
  .هدف است
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ها الزاماتي  اي كه آن بين مردم و دولت مند به پول هستيم به اندازه كه ما اكثراً عالقه دوم اين
ه عنوان مثال، پول از يك ملت ب به. دهد هاي مختلفي رخ مي اين امر به شكل. آورد وجود مي هرا ب

در موارد ديگر پول به . بايست بازگردانده شود شود كه مي ملت ديگر از طريق وام منتقل مي
وجود آوردنده الزاماتي  هزني مالي ب به هر حال چانه. گذاري مستقيم خارجي است شكل سرمايه

ها يكي از  ماهيت اين الزامات و تأثيرات آن. كند هاي مختلف را متحد مي است كه منافع ملت
  .الملل است ترين موضوعات اقتصاد سياسي بين مهم

  

  ساختار دانش -4
 طور مؤثر توانند به براي كساني كه از آن مي. شود كه دانش قدرت است اغلب گفته مي

كند،  اين كه چه كسي دانش دارد و چگونه از آن استفاده مي. استفاده كنند، به مثابه ثروت است
هايي كه دسترسي محدودي  ملت. الملل است  سياسي بينترين فاكتورها در اقتصاد يكي از مهم

هاي بهداشتي و ارتباطات دارند،  به دانش در شكل تكنولوژي صنعتي، اكتشافات علمي، رويه
گيري اهميت ساختار  ممكن است اندازه. بينند خود را در شرايط ضعيف در مقابل ديگران مي

.  اشاره نمود1»رابرت ريچ«توان به كتاب  در اين زمينه مي. دانش در جهان امروز مشكل باشد
تر بر اساس  ، در آينده قدرت و ثروت بيشاستوي در ارتباط با آينده جهان در كتابش نوشته 

 گردد دهند، تعيين مي  ساير متغيرهاي كه قدرت و ثروت را شكل ميباعامل دانش در مقايسه 
(Albrow, 1996:99). جايگاه يك كشور در ساختار  تكنولوژي در سطح وسيعي تعيين كننده

اش به  المللي كار، كشورها نيازمند آنست كه دسترسي براي حركت در تقسيم بين. توليد است
  . علم تكنولوژي و دانش را تسريع كند

دهند  المللي شكل مي الملل به سيستم بين  اين چهار ساختار قدرت اقتصاد سياسي بيندر مجموع
اي از  المللي، دسته سيستم بين. دهد ها رخ مي تقابل افراد و دولتكه در درون آن روابط وابستگي م

كنند و تركيب  ها رفتار مي دهد كه چگونه افراد و دولت ها و توافقات انساني است كه نشان مي زني چانه
  . كند باشد را تعيين مي مي) ها افراد و دولت(ها  هايي كه ناشي از تعامل پوياي آن ارزش

  

  الملل بيناقتصاد سياسي ن تئوريك تبيي :گفتار سوم

                                                           

١- Robert  Reich 
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اقتـصاد    روش تجزيـه اجـزا      ابتدا بـا   تواند  مي المللي بين  اقتصاد سياسي  از ي مطلوب  درك ارائه
واژه اقتصاد است كه چگونگي اختصاص منابع كمياب و توزيـع            .صورت پذيرد المللي   سياسي بين 

گـران اقتـصادي و    تحليـل . دهـد  آن را بين افراد از طريق يك فرايند بازار غيرمتمركز نـشان مـي       
گران اقتـصادي كمتـر بـه موضـوع          اي مواجه هستند، ولي تحليل     سياسي اغلب به سواالت مشابه    

ها بيشتر بـه درآمـد، قـدرت و منـافع فـردي توجـه                آن. ها و منافع ملي توجه دارند      قدرت دولت 
تر ماهيت بنيادي    ملدر نتيجه، اقتصاد سياسي اين دو نگاه به جهان را با هدف درك كا             . كنند مي

دومين واژه، سياسي است كه در برگيرنده استفاده از قدرت دولـت بـراي              . كند جامعه تركيب مي  
ـ                     تصميم دسـت   هسازي در ارتباط با اين كه چه كسي چه چيزي را چه موقع و كجـا در جامعـه ب

در برگيرنـده  سياست يك فرايند از انتخاب جمعي با توجه به منافع رقـابتي و              . باشد آورد، مي  مي
فراينـد  . باشـد  هاي داوطلبانه، مشاغل و احزاب سياسي مي       هاي مختلف شامل افراد، انجمن     طرف

ها، روابط دوجانبه و چند جانبـه در درون و            ملت -سياسي پيچيده و چنداليه در برگيرنده دولت      
ت جهـاني   اي و توافقـا    المللي، متحـدان منطقـه     هاي بين  ها و بسياري از سازمان      ملت -بين دولت 

  .باشد مي
عاتي سـروكار دارد كـه   و با موضـ  اين رشته اين است كه به معناالمللي بين ، يعني واژهآخرين  

امروزه مردم بـه   .دهد ها رخ مي  ملت-  دولتالمللي بيندر فراي مرزهاي ملي و در روابط درون و   
الت و ، چـرا كـه مـشك   دكننـ  شكلي گسترده در ارتباط با اقتـصاد سياسـي جهـاني صـحبت مـي       

 تحـت    را هاي خـاص   جهان را به صورت يك پارچه و نه صرفاً يك سري ملت           عات بيشتري   وموض 
  . اندازي جهاني است فهم چشم دهند و در نتيجه مستلزم درك و تأثير قرار مي

ارتبـاط بـين سياسـت و اقتـصاد در روابـط            «الملـل در مجمـوع بيـانگر       اقتصاد سياسـي بـين    
 در اين راسـتا  . )4: 1384 هتنه،(» ارتباط با تعامل دولت و بازار استو به عبارتي در     ...الملل بين

منظور بررسي و تبيين رابطه دولت و بازار يا به عبارتي سياسـت و اقتـصاد،                 سه رهيافت اصلي به   
الملل وجود دارد كه پژوهشگران اين حوزه به يكـي از ايـن سـه رهيافـت                  در اقتصاد سياسي بين   

  .نمائيم  سه رهيافت را ذيالً بررسي مياين. كنند گرايش پيدا مي
  

  اقتصاد سياسي بين الملل رئاليستي) الف



 1390  پاييز، 13، شماره چهارمـــــــــــــ  فصلنامه مطالعات سياسي؛ سال ـــــــــــــــــــــــ

 12

 بـين   1الملـل بـه سـيطرة مكتـب مركانتليـسم          گرايي در اقتصاد سياسي بـين      ريشه هاي واقع  
هاي نخبگـان    اين مكتب در واقع بيانگر دغدغه     . گردد هاي شانزدهم و هفدهم ميالدي باز مي       قرن

 ملـت  -گيري و انسجام دولت در آن دوران مسأله شكل.  دولت مدرن بودسياسي در آغاز پيدايش 
هاي اقتصادي نيز در خدمت هدف ايجاد دولت         باالترين اولويت را داشت، به همين جهت فعاليت       

  .قوي درآمد
ها برآنند   آن. دانستند اي براي قدرت سياسي مي     ها اقتصاد را ابزار سياست و پايه       مركانتليست

هايي است كه به دنبال افزايش تـوان و قـدرت نـسبي     اني حوزه رقابت بين دولتكه اقتصاد جه  «
به بيان ساده نظام بين الملل مانند جنگلي است كه در آن هر دولت بايد هر كاري                 . خود هستند 

به همين دليل، هدف هر دولت بايد افزايش ثـروت و       . را براي بقاي خود الزم است، به عمل آورد        
  .)643: 1383 وودز، (»استقالل خود باشد

گرايـي   ، تحت عنوان واقـع 1930اين ديدگاه در اوايل قرن بيستم و پس از بحران بزرگ دهه           
تـري از سـلف خـود در     گرايـان ديـدگاه منـسجم    واقـع . الملل بازتوليد شد   در اقتصاد سياسي بين   

خـود را بـر روي   الملل رئاليستي توجه  اقتصاد سياسي بين. الملل ارائه نمودند   اقتصاد سياسي بين  
هـا   دولـت . كند  ملت و نقش روابط سياسي در سازماندهي اقتصاد جهاني متمركز مي   -نظام دولت 

يـاري و بـه     هر كشور با خود   . قاضي نهايي رفتار خويش و در پي حداكثر نمودن منافع خود است           
  .كند  محاسبه سود و زيان عمل ميصورت عقاليي و بر مبنا

الملـل رئاليـستي در    ملل آزاد از منظر رهيافت اقتـصاد سياسـي بـين    ال تحقق يك نظام اقتصاد بين    
 1973 در 3اين نظريه در ابتدا توسط چـارلز كينـدلبرگر       . گردد  تبيين مي  2قالب نظريه ثبات هژمونيك   

 كينـدلبرگر بـر آن بـود كـه ثبـات اقتـصاد              . مطرح گرديد  1987و سپس به وسيلة رابرت گيلپين در        
وى . دهنده گـسترش يابـد   هنده است كه البته نبايد به بيشتر از يك ثبات         د  جهانى نيازمند وجود ثبات   

الملـل، رهبـرى يـا        در عرصـه بـين    4 عمـومى  اي احتمالى مختلف براى تهيـه كـاال       ه  پس از بررسى راه   
تحليل كيندلبرگر اين بود كه با توجه بـه         . حل ممكن برشمرد     را تنها راه   5رانى مطلق خيرخواهانه   حكم
دهنده به ساير نهادهاى اداره كننده اقتصاد جهـانى        ها مرجع اصلى جهت    و منافع آن  ها    كه حكومت  اين

                                                           

١  - Mercantilism 

٢- Hegemonic Stability Theory 

٣- Charles Kindleberger 

٤- Public Goods 

٥ -Benevolent Despotism 
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اى دربردارنـده منفعـت        بـه نتيجـه     ضـرورتاً  ،1هستند، معلوم نيست كه با تجميع بازيگران خودـ نفـع         
 2يابـد، بـا مـشكل سـوارى مجـانى            عمومى عينيت مى   منفعت عمومى كه در قالب كاال     . يدعمومى رس 
توانند به صورت اقتصاد همگـرا        كه نمى  اى را نيز به خاطر اين       هاى منطقه   ى، حتى بلوك  و. مواجه است 

] هژمونيـك [مانده را رهبـرى   حل ممكن باقى آورد و تنها راه حل مفيدى به حساب نمى    عمل كنند، راه  
  .(Kindleberger, 1983:630& Keohane, 1984:31) داند مى

م هژمونى را بيشتر در مباحث مربـوط بـه اقتـصاد            با رويكردى دولت ملتى، مفهو     هم   گيلپين
هاى اقتصادى    اى براى قابليت    رو نقش ويژه    دهند و از اين     الملل مورد استفاده قرار مى      سياسى بين 

 نقـش برتـر در   گرى اقتصادى مـستلزم ايفـا    هژمونىلند؛ هرچند كهئدولت حايز عنوان هژمون قا   
و كيف نقش قـدرت هژمـون در ثبـات اقتـصاد     بحث آن بر كم . هاى سياسى و نظامى است   حوزه
را از آن جهـت  » هژمـونى «گيلپين بر آن است كه وى واژه يونانى   . المللى ليبرال تمركز دارد     بين
برگزيده تا نشان دهد كه رهبـر بـراى         ) واژه مورد استفاده چارلز كيندلبرگر    (3»رهبر« جاى واژه  به

 ليبرال در مواقعى ناچار از اعمـال قـدرت          رسيدن به هدف استقرار و مديريت يك اقتصاد جهانى        
دهـى    هاى اقتصادى ديگـر بـه سـامان         قدرت هژمون بايد همواره ضمن هماهنگى با قدرت       . است

چرا كه هژمونى بدون تعهد به اقتصاد بازارى، به احتمال زيـاد بـه    اقتصاد جهانى ليبرال بپردازد،
نظامى و   به رغم ضرورت توان باال    . دانجام هاى امپريال مثل اتحاد شوروى مى       گيرى سيستم   شكل

هاى اقتصادى در تعريف هژمونى بـسيار اساسـى اسـت، چـرا كـه                 نفوذ ايدئولوژيك، نقش قابليت   
 كاركرد محورى هژمون، سـاماندهى   كننده آن در قدرت دولت هژمون، اصوالً        بر نقش تعيين   عالوه

الملل نيز اگرچه در حالـت        بينعرصه  . الملل است   به جريان آزاد مبادالت اقتصادى در عرصه بين       
ها به اين واقعيت واقفند كه توانـايى   ها بر سر قدرت است، اما دولت  كلى عرصه رقابت ميان دولت    

بنـابراين در سيـستم هژمونيـك رابطـه دولـت      . باشـد  ترين عناصر قدرت مـى     اقتصادى از كليدى  
اى گيلپـين، انگلـستان در      هـ   در تحليـل  .  رنگ اقتصادى دارد   هعمدطور  بهها    هژمون با ساير دولت   

هـاى هژمـون هـستند كـه بـه پـشتوانه          دو نمونـه قـدرت     20متحـده در قـرن         و اياالت  19قرن  
     .(Gilpin, 2001:99) كردند زا ايفا مى هاى هژمونيك خود، نقشى ثبات قابليت

                                                           

١- Self-Interested actors 

٢- Free Riding 

٣ -Leder 
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د داند، هرچنـ    المللى را در اصل محصول و در خدمت قدرت هژمون مى            هاى بين   رژيمگيلپين  
هـا و قـدرت    دولـت . شـوند  تر بهره مند مـى      آن در سطوحى پايين    هاى ديگر نيز از مزايا      لتكه دو 

هاى چندمليتى    اگر شركت . باشند  عنوان مرجع نهايى فعاليت بازيگران فراملى مى       ها همواره به   آن
خاطر آن است كه منافع قدرت مـسلط جهـان چنـين             اند به   صورت بازيگران فراملى فعال شده     به

شوند، بلكه چه     هاى چندمليتى نه تنها جايگزين دولت نمى        به نظر گيلپين شركت   . كند  اقتضا مى 
 محركـى بـراى   افزاينـد و عمـالً   هاى اقتصادى و حتـى سياسـى مـى      بسا بر نقش دولت در عرصه     

دارد كـه     وى در مثـالى گويـا اظهـار مـى         . باشـند   هاى اقتصادى مى    توسعه قدرت دولت در عرصه    
ها در واكـنش بـه ايـن      هستند و ساير حكومت  آمريكايىهايى     پديده باًهاى چندمليتى غال    شركت

يـر  اند تا با اقداماتى نظ      چالش آمريكايى به مداخله فزاينده در اقتصادهاى داخلى خود روى آورده          
گيلپـين بـا ارائـه      . هاى آمريكايى، موازنه برقرار نمايند      سنگ در برابر قدرت شركت       هم ايجاد رقبا 

  .  (Gilpin, 1987: 191)كند  استحكام نظريه ثبات هژمونيك دفاع مىچنين مفروضاتى از
الملـل    ها و بازارها در اقتصاد سياسى بـين         كارگيلپين به شفاف شدن بحث درباره نقش دولت       

موضوع محـوري نظريـه ثبـات    «  در مجموع،.كه به موضوع اصلى دهه بعد تبديل شد كمك كرد      
 مقـررات   منحصر به فـرد بـراي ايجـاد و اجـرا    سلطهژمونيك اين است كه جهان به يك دولت م     

منظور احراز موقعيت هژمون يـك دولـت         به.  نظام نيازمند است   ترين اعضا   تجارت آزاد ميان مهم   
هـاي    منـافع دولـت  ررات و تعهدات نظامي كه در راسـتا   مق  اراده كافي براي اجرا    بايد از توانايي و   
تسلط در فنـاوري    : هاي مزبور عبارت اند از     اناييمختصات تو . كند، برخوردار باشد   بزرگ عمل مي  

باالخره حمايـت قـدرت سياسـي از         و يا اقتصاد پيشرفته، برخورداري از يك اقتصاد رو به رشد و           
هاي ملـي در   ها برآنند كه دولت بر اين اساس رئاليست .  )118:1384قوام،( »طريق قدرت نظامي  

بنابر اين بايـد بـه مطالعـه ايـن          . گيرند ه مي پي كسب قدرت از اقتصاد براي رسيدن به هدف بهر         
المللي چگونه شكل گرفته و به چه صورت اقتصاد بين           مسأله پرداخت كه تغيير توزيع قدرت بين      

ها نظريه ثبـات هژمونيـك    دهد؟ در پاسخ به اين پرسش است كه آن الملل را تحت تأثير قرار مي    
م گـسترش روزافـزون ارتباطـات تلقـي         ها جهـاني شـدن را بـه مفهـو          رئاليست. كنند را طرح مي  

هـا برآننـد كـه جهـاني شـدن محـصول        آن. داننـد  ها مـي  را تحت سيطرة دولت  آنوليكنند،   مي
هـاي ملـي    كند، بلكه قدرت دولت ها تغييري ايجاد نمي   سياست است و نه تنها در بازيگري دولت       

   .(Mc Grow, 1997:20)دهد را افزايش مي
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  ل ليبراليستي اقتصاد سياسي بين المل)ب

هاي دولتي مبتنـي     الملل ليبراليستي در واقع واكنشي بود در برابر كنترل         اقتصاد سياسي بين  
تجـارت آزاد و جابجـايي آزاد سـرمايه، جريـان           «فرضـيه اصـلي ايـن اسـت كـه           . بر مركانتليسم 

داشـته  گذاري به دنبال     دهد كه بيشترين سود را براي سرمايه       گذاري را در جايي قرار مي      سرمايه
ها و نهادها اين است كـه عملكـرد روان و نـسبتاً بـدون نظـارت       مطلوب ترين نقش دولت  ...باشد

هاي  طور عمده نشأت گرفته از ديدگاه      اين رهيافت به  .  )642:1383وودز،(»بازارها را تأمين كنند   
آدام . كردنـد  ها تابعيـت اقتـصاد از سياسـت را رد مـي            آن. باشد آدام اسميت و ديويد ريكاردو مي     

طـور خـود بـه     اسميت پدر ليبراليسم اقتصادي در نظريه دست نامرئي خود برآن بود كه بازار بـه  
كـه دولـت    خودي متمايل است تا در جهت ارضاء نيازهاي انسان گسترش يابد، مشروط بـه ايـن             

. به نظر اسميت بازار اقتصادي، منبـع اصـلي توسـعه، همكـاري و پيـشرفت اسـت              . دخالتي نكند 
 بـار، (تواند به منازعه منجر شـود   سياسي و مقررات دولتي پرهزينه و ارتجاعي است و ميمداخله  

عنوان واحد پايه تحليل اقتصاد      بازيگر فردي عقاليي به   «اسميت بر اين باور است كه        .)30:1367
او . سود دوجانبه و بـازي حاصـل جمـع مثبـت           سياسي، اعتقاد به امكان پيشرفت و فرض امكان       

. )42:1383موسـوي شـفايي،   (» منزله منبع اصلي پيشرفت و همكاري مطرح مي كـرد          بازار را به  
برآنست كه هر كس بايد به توليد و تجارت كـااليي           » قانون مزيت نسبي  «ديويد ريكاردو با طرح     

وي بر آنست كه داد و سـتد بـراي          . بپردازد كه در آن نسبت به ديگران داراي مزيت نسبي است          
وجود مي آورد و تخصص      د است؛ زيرا داد و ستد آزاد تخصص را به         همه شركت كنندگان سودمن   

  . )1383 جكسون و سورنسون،(دهد كارآيي و كارآيي نيز به نوبه خود قدرت توليد را افزايش مي
اسـميت و ريكـاردو كـه تحـت عنـوان           . ها ميزان مداخلة دولت اسـت      بحث عمدة بين ليبرال   

ه دنبال به حداقل رساندن دخالت دولـت در اقتـصاد           شوند، ب  بندي مي  هاي كالسيك طبقه   ليبرال
ايـن ديـدگاه بعـدها تحـت عنـاويني ماننـد          . بازار معتقد بودند  ) لسه فر (بودند و به آزادي مطلق      

هاي اقتصادي مارگارت تاچر در انگلستان و        سياست.  مطرح شدند  منئوليبراليس و   1محافظه كاري 
 بود و بر مبنا دكترين لسه فـر         نئوليبراليه كارانه و    رونالد ريگان در اياالت متحده آمريكا، محافظ      

 برآن بودند كه در صورت كاهش       2هايي نظير جان استوارت ميل     از طرف ديگر ليبرال   . قرار داشت 
ايـن انديـشه در اوايـل قـرن بيـستم        . بيش از حد مداخله دولت، شكست بازار حادث خواهد شد         

                                                           

١-Conservatism 

٢-John Stuart Mill 
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 بود كه اقتصاد بازار منفعت بزرگي بـراي انـسان         كينز برآن . توسط جان مينارد كينز بازتوليد شد     
اين وضـعيت بـا مـديريت       . است، اما زيان بالقوة ريسك باال، عدم اطمينان و آگاهي را در بر دارد             

او مدافع بازاري بود كه با درايـت توسـط دولـت مـديريت              . تواند بهبود يابد   سياسي بهتر بازار مي   
، كه بخشي از آن     1929ل بروز بحران بزرگ اقتصادي       و به دنبا   1930ديدگاه كينز از دهة     . شود

شد، مقبوليت يافـت و بعـد از جنـگ           به مسأله عدم دخالت دولت و شكست بازار نسبت داده مي          
 بـا روي كـار آمـدن تـاچر و ريگـان بـه               1980جهاني دوم در اروپا عموميت يافت، لكن در دهة          

  .)43:1383موسوي شفايي، (سمت ليبراليسم لسه فر بازگشت
هايي استوار است كه در آن تكيه روي فرد و           از نظر سياسي اين مكتب در مجموع به شاخص        

ايـن  . هـاي ليبراليـسم اسـت    در واقع فردگرايي يا اصالت فرد از بنيان . هاي انسان است   شايستگي
عنـوان نظـام مطلـوب بـراي اداره      المللي بر تعدد بازيگران و بر دموكراسي به   مكتب در سطح بين   

در اين رويكرد تعامل و تبادل ميان بازيگران در بعد اقتصادي موجـد             . كند هاني تأكيد مي  نظام ج 
هـا و   الملـل و رژيـم      بـر تأكيـد بـر كـاركرد نهادهـاي بـين            ها عـالوه   آن. شود وابستگي متقابل مي  

جمعـي هـم     گرايي و ايجاد يك نظـام امنيـت دسـته          هنجارهاي مورد توافق همگاني، بر روند هم      
هـاي مختلـف ترتيبـات     نظم در ديدگاه ليبراليـستي حاصـل تعامـل ميـان اليـه      .نندك تأكيد مي

ها با تكيه بر     آن. المللي و مقررات نهادي شده است      هاي بين  حاكميتي، هنجارهاي مشترك، رژيم   
دهنـد    نظـامي اهميـت كمتـري مـي    لمـسائ مسائل اقتصادي، زيست محيطي و تكنولوژيك، بـه   

ست از افزايش آزادي تجارت و     ا  جهاني شدن عبارت  «ها برآنند كه     ليبرال .)257 : 1385،  سوري(
 :278 گريـسولد، (» هـاي ملـي در ايـن فراينـد         المللي و فرايند ادغـام اقتـصاد       گذاري بين  سرمايه
 جهاني شدن فقط مسيري ساده بـراي گـسترش آزادي اقتـصادي در سراسـر مرزهـاي                  .)1385

كننـد، بهتـرين    دهايي كه از اين بازارها حمايت مـي گسترش بازارهاي آزاد و نها . المللي است  بين
ها حداقل سـه دسـتاورد اساسـي جهـاني           از منظر ليبرال  . دنبال دارد  هاميد را براي رفاه بشريت ب     

رشـد اقتـصادي   ) الـف «: شدن براي كساني كه تحت تأثير اين فرايند قرار گرفته اند عبارتست از           
  .)280،همان(» ب تر جهت رشد دموكراسيايجاد محيط مناس) ج كاهش فقر؛) ب تر؛ سريع

  

  اقتصاد سياسي بين الملل ماركسيستي) ج

هاي دو ديدگاه قبلي را به  الملل حاكم بر جهان، مفروضه ماركسيسم با نقد بنيادي نظام بين
ماركس و لنين هر دو برآن بودند كه . كشد داري جهاني به چالش مي مثابه محصول نظام سرمايه
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صورت متناسب و موزون و برابر در  شود اما اين توسعه به  توسعه جهان ميسرمايه داري موجب
ماركس اقتصاد را جايگاهي براي استثمار انسان و نابرابري طبقاتي . كند همه جهان رشد نمي

از . گيرد كار مي ها را در سطح طبقات به ماركس بازي با حاصل جمع صفر مركانتليست. داند مي
دارى پيامدهاى سياسى و اقتصادى را چه در سطح  دهى سرمايه انها، سازم نظر ماركسيست

جاى يك بحث بازيگر محور،  ماركسيسم به. كرد المللى تعيين مى داخلى و چه در سطح بين
دست  الملل به كرد و تصويرى يكپارچه از سياست داخلى و بين بحثى ساختارى و نهادى ارائه مى

 در .)1383 جكسون و سورنسون،(گيرند  ست در نظر ميها اقتصاد را مقدم بر سيا  آن.داد مى
داري قرار دارد و بررسي و تبيين  مركز ثقل نظريات ماركسيستي مطالعه تحوالت نظام سرمايه

داري، اساس كار تئوريك در اين  المللي در چارچوب تفسير تحوالت نظام سرمايه تحوالت بين
هاي ماركسيستي در اقتصاد سياسي  در ارتباط با تاريخچه ديدگاه. رود شمار مي رهيافت به

 ك سرمايه جهاني كه بيشتر به معناها تحر بر طبق نظر آن«الملل، شايان ذكر است كه  بين
ويژه در عصر امپرياليسم، راه را براي  هداري است كه بعدها شروع شد، ب رقابت در جهان سرمايه

 -پس از انقالب روسيه و ظهور ديدگاه جزمي ماركسيستي دولت. جنگ جهاني اول هموار كرد
محور، عالقه تئوريك كمي به ماركسيسم وجود داشت؛ البته تا جايي كه به اقتصاد سياسي 

هاي  هاي ساختارگرا، وابستگي و نظام جهاني در دهه كه تئوري شود، تا اين الملل مربوط مي بين
واني آثار گرامشي و مكتب موسوم به مكتب انتقادي سپس با بازخ...  پيدا شدند1970 و 1960

  .)12 :1384 هتنه،(» بسط يافت
نظام « طرح شدند برآن بودند كه 1950 در دهه هعمدطور بههاي ساختارگرا كه  نظريه

ها   عميق تر كردن نابرابريمسؤولالمللي كه جنبة انحصاري پيدا كرده،  داري بين اقتصاد سرمايه
شود و در اين نظام، رشد  ملل به دو قسمت محور و پيرامون تقسيم ميال اقتصاد بين...است

جا به  هاي توسعه است منحصراً در محور قرار دارد و تكنولوژي تا آن تكنولوژيك كه يكي از پايه
سريع (» شود كه در راستا توليد كاالهاي صادراتي به پيرامون قرار گيرد پيرامون منتقل مي

هاي  هاي موجود، تشكيل سازمان رايان جهت مبارزه با نارسائي ساختارگ.)23:1375القلم،
المللي و صنعتي شدن سريع را  ها و مقررات بين ، تنظيم سياست1المللي مانند انكتاد بين

هاي  ، به واسطه افزايش نابرابري1960نظريات وابستگي در دهه  .)23،همان( كردند پيشنهاد مي
نظريه مزبور درصدد است ساختار قدرت «. دساختاري در ثروت و قدرت جهاني طرح ش

                                                           

١-United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
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بر اساس اين تحليل ... المللي را تجزيه و تحليل كند وابستگي پيچيده ميان بازيگران بين
داري جهاني، تحت كنترل كارگزاران شمال و همكاري  پيراموني شدن جنوب در نظام سرمايه

هاي  رغم گرايش علي نظريه پردازان وابستگي .)114:1384 قوام،( »نخبگان جنوب است
  :گوناگون، در موارد زير اتفاق نظر دارند

  ارائه الگويي عام از وابستگي در جهان سوم؛) الف
  شود؛ وابستگي يك وضعيت خارجي است كه از بيرون تحميل مي) ب
داري  وابستگي در نتيجه فرايند انتقال مازاد اقتصادي از جهان سوم به كشورهاي سرمايه) ج

  آيد؛ يوجود م غربي به
  بندي مناطق در اقتصاد جهاني است؛ وابستگي بخشي از قطب) د
  وابستگي و توسعه دو فرآيند ناسازگارند؛) هـ
گسترش ارتباطات ميان كشورهاي مركز و پيرامون، به زيان كشورهاي پيرامون است ) و
  .)119:1384ساعي،(

ه پردازان آن، به جهت انتقاداتي كه از مكتب وابستگي به عمل آمد بخشي از نظري«
مشهورترين نماينده . چارچوب نظري جديدي را عرضه كردند كه به نظام جهاني مشهور است

 اين نگرش برآنست كه سياست جهان را .)87:1383امجد،(» اين گروه امانوئل والرشتاين است
داري جهاني مورد تحليل  توان درست درك كرد كه آن را در متن ساختار سرمايه هنگامي مي

هاي چندمليتي را بيانگر يك تحول در ساختار  رويكرد نظام جهاني، رشد شركت. ر دهيمقرا
كند، بلكه آن را يك روند دراز مدت در جهت ادغام هر چه بيشتر  داري تلقي نمي نظام سرمايه

   .)47:1379 مرداني گيوي،(كند  اقتصاد جهاني قلمداد مي
داري، نظريه  ريخي اقتصاد جهاني سرمايهتجزيه و تحليل امانوئل والرشتاين از توسعه تا

او بر اقتصاد . گيرد الملل است كه در چارچوب ماركسيستي قرار مي جديد اقتصاد سياسي بين
هاي داخل  ست كه بحران او برآن. گيرد الملل را ناديده مي كند و سياست بين جهاني تأكيد مي

ر، دير يا زود مرگ اين نظام را به داري از جمله تقاضا نامحدود براي سود بيشت نظام سرمايه
به نظر والرشتاين سيستم جهانى مدرن، موردى از يك اقتصاد جهانى است . وجود خواهد آورد

سيستم جهانى .  جهان را فراگرفت كل جغرافيا19 ِقرن تولد يافت و تا پايان 16 كه در قرن
پيرامون و   مركز، شبهدارى است كه داراى تقسيم كار جهانى بين مدرن نوعى سيستم سرمايه

داري، نظامي  اقتصاد جهاني سرمايه« از منظر والرشتاين .)233:1379هابدن، (پيرامون است
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است كه بر اساس تقسيم محوري و يكپارچة كار ساختار يافته است، تقسيم كاري كه اصل 
 كااليي هاي سازوكار اصلي تحقق اين اصل ايجاد زنجيره. وقفة سرمايه است ش انباشت بيدراهبر

 والرشتاين،(» نوردند گستردة توليد بوده است كه مرزهاي سياسي متعددي را در مي
212:1386(.  

يابد، از دو  داري معنا و مفهوم مي والرشتاين برآنست كه نظام جهاني نوين كه در قالب سرمايه
بخش سياسي و اقتصادي شكل يافته است كه بخش سياسي وظيفة تأمين امنيت و فراهم 

بخش اقتصادي كه زيرساخت . عهده دارد تن شرايط مساعد را براي عملكرد اقتصادي برساخ
در ديدگاه . گيري نظام جهاني است، مبتني بر فرآيند انباشت سرمايه و تكنولوژي است شكل

دار براي  والرشتاين دولت محصول اقتصاد جهاني است و پاسخي است به فشارهاي طبقه سرمايه
  .)192:1384يرزاده، مش(تأمين نيازهايش 

 1945رابرت كاكس برآنست كه ما در مسير فرايند تغييري قرار داريم كه از نظم جهاني سال 
جهاني شدن اقتصاد، اقتصادهاي ملي را به هم متصل كرده و سريعاً . به رهبري آمريكا فاصله دارد

تصادي فرامرزي  اق-ها در مقايسه با نيروهاي سياسي دولت. در حال سلسله مراتبي شدن است
وي برآنست كه تئوري همواره . دهند هاي فراملي اهميت خود را كم كم از دست مي مانند شركت

تئوري (هدف تئوري يا ابقاء و حفظ نظم اجتماعي موجود است . براي كسي و براي مقصودي است
ا يك وي اقتصاد سياسي ر). تئوري انتقادي(، و يا هدف تغيير وضع موجود است )حل المسائلي

 در درون .)40:1384كاكس،(كند  داند كه ساختارهاي تاريخي را تحليل مي تئوري انتقادي مي
ها،  يك ساختار، سه دسته از نيروها در حالت كنش متقابل با يكديگرند كه عبارتند از ايده

لكه شود ب ها فرض نمي هيچگونه روابط مبتني بر علت و معلولي بين آن. هاي مادي و نهادها توانائي
 مفاهيم مشترك از طبيعت و ) الف:ها بر دو نوع هستند ايده. ها به صورت متقابل است روابط آن

 ) ب؛كند انتظارات از رفتارها مطرح مي روابط اجتماعي است كه خود را در قالب آداب و رسوم و
نهادها هم بازتاب روابط قدرت حاكم بوده و تصورات . تصورات جمعي از نظم اجتماعي است

منظور به  نهادها روش مقابله با تعارضات را به. دهند معي سازگار با آن، روابط قدرت را نشان ميج
كار  هروش ساختارهاي تاريخي در سه سطح ب. سازند حداقل رساندن استفاده از زور فراهم مي

شوند، نيروهاي اجتماعي درگير در فرايند توليد، اشكال مختلف دولت و جامعه و  گرفته مي
حساب  دهد، از جمله اين سطوح به بندي خاصي از نيروها را نشان مي هاي جهاني كه دسته نظم
اين سه سطح به يكديگر مرتبط هستند، تغيير و تحول در سازمان توليد، نيروهاي نويني . آيد مي
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خواهد داشت و وقوع تحول در ساختار  ها را در پي  دولترآورد كه خود تحول در ساختا را پديد مي
البته رابطه ميان اين سطوح، . شد ها سبب تغيير در موضوع مربوط به نظم جهاني خواهد لتدو

   .(Cox, 1995:97-101) صرفاً خطي نيست
المللي ريشه در هژموني داخلي دارد كه طبقه اجتماعي  كاكس برآنست كه هژموني بين

ها نيست، بلكه  ولتهژموني صرفاً نظم ميان د. مسلط به آن شكل داده و سپس بسط يافته است
از منظر وي . در درون اقتصاد جهاني است و نوعي ساختار سياسي، اقتصادي و اجتماعي است

. گردد هژموني قابل تقليل به قدرت زور نيست و بر ابعاد نمادين و نهادين آن نيز تأكيد مي
؛ اين المللي از ديد او تجسم قواعد تسهيل بسط نظم جهاني هژمونيك هستند نهادهاي بين«

المللي نقشي  دهد؛ نهادهاي بين المللي شكل مي دولت هژمون است كه به قواعد و نهادهاي بين
ايدئولوژيك نيز دارند و به هنجارهاي نظم جهاني كه به نفع نيروهاي اجتماعي و اقتصادي 

   .)234:1384 مشيرزاده،(» بخشند مسلط است در سطح ملي نيز مشروعيت مي
هاى طبقاتى ماركس هستند؛ اما  تاثير تحليل دو به نوعى تحتكاكس هر  و والرشتاين

تاثير جريان نظرى  كه افكار والرشتاين بيشتر تحت در حالى. ها متفاوت است هاى فكرى آن قالب
قرار داردـ كه فرانك نيز  فرانك هاى آندره گوندر ويژه نوشته  التين و بهيمريكاآوابستگى 

هاى  پي توسعه انديشه باشد، كاكس در مى ين و پل بارانپردازانى چون لن تاثير نظريه تحت
كه قبال اشاره گرديد، گرامشى از منتقدان  الملل بوده و چنان گرامشى به حوزه روابط بين

هاى ماركس  سازى انديشه طور كه گرامشى، لنين را به ساده همان. ماركسيسم لنينيستى است
ن را در مقايسه با تحليل طبقاتى كاكس ساده توان تحليل طبقاتى والرشتاي كرد، مى متهم مى

اعث افزارانه والرشتاين از نظم و تحوالت جهانى، ب برداشت سيستمى سخت. تر دانست انگارانه
حال قالب   اجتماعى و سياسى كمتر توجه نمايد و در عينهاى پويا شده تا به نقش محرك

  .)901:1385 قنبرلو، (كنداى براى كل جهان تعريف  سازى شده دست و ساده اقتصادى يك
صورت  الملل را به توان سه رهيافت اصلي موجود در اقتصاد سياسي بين بر اين مبنا مي

  :خالصه در محورهاي مشترك، در جدول زير مقايسه نمود
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  گانة اقتصاد سياسي بين الملل هاي سه مقايسه رهيافت

 ها رهيافت
  اقتصاد سياسي

 الملل رئاليستي  بين

  اقتصاد سياسي

 الملل ليبراليستي  بين

  اقتصاد سياسي

 ماركسيستي الملل بين

ارتباط بين سياست 

 و اقتصاد
 اقتصاد تعيين كننده است اقتصاد مستقل است سياست تعيين كننده است

/ بازيگران اصلي

 سطح تحليل
 طبقات هاي خصوصي افراد و شركت ها دولت

ماهيت روابط 

 اقتصادي

بازي با حاصل / تضاد آميز
  صفرجمع

بازي با / بر اساس همكاري
 حاصل جمع مثبت

بازي با حاصل / تضاد آميز
 جمع صفر

 قدرت دولت اهداف اقتصادي
  حداكثر رساندن رفاه فردي 

 و اجتماعي
 منافع طبقات

 داري اقتصاد سرمايه ارتباطات سياست عامل جهاني شدن

 ماهيت جهاني شدن

جهاني شدن مانعي براي 
دست آوردن قدرت  به
ها  سي توسط دولتسيا

جهاني شدن . كند ايجاد نمي
 هاست تحت سيطره دولت

جهاني شدن از قدرت 
ها به نفع نهادهاي  دولت

فراملي و فروملي و افراد مي 
جهاني شدن تحت . كاهد

 سيطره نيروهاي فراملي است

جهاني شدن قدرت 
هاي مركز را افزايش و  دولت

هاي پيرامون را  قدرت دولت
 مي هر چه بيشتر كاهش

جهاني شدن در خدمت . دهد
 نظام سرمايه داري است

 )1383 جكسون و سورنسون،: (منبع

  

محيط فرهنگي و .  خالي در تعامل نيستندمللي، سياسي و اقتصادي در يك فضاال ابعاد بين
توسعه . هاي بازيگران متفاوت مورد بررسي قرار گيرد بايست با توجه به ارزش اجتماعي مي
المللي تالش  اقتصاد سياسي بينبنابراين .  مورد غفلت واقع شودبايدمهم نعات وتاريخي موض

 باشد  ميييها، احساسات و باورها براي فهم تعامل پيچيده افراد واقعي در جهان واقعي با نگرش
  .ست اها با آنكه 
  

  متحده آمريكا  چين و اياالتتعامل اقتصادي: الملل در عمل سياسي بين  اقتصاد:گفتارچهارم

كه وحدت سياسي دارد  كنم كه چين تا زماني بحث را با اين نقل قول از كنت والتز آغاز مي
صورت ابرقدرت ظهور نمايد و يكي از نامزدهاي مقام ابرقدرتي در آينده است كه  تواند به مي

  .)87:1383ايكنبري،( توانايي ايجاد موازنه در برابر اياالت متحده آمريكا را خواهد داشت
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ها  اند كه يك سوم آمريكايي فكار عمومي نشانگر اين واقعيت جوزف ناي برآنست كه اهمچنين
زودي بر جهان مسلط خواهد شد و اين در حالي است كه نزديك نيمي  چين به بر اين باورند كه

ها  از چيني در مقابل بسياري. دانند ها ظهور چين را تهديدي براي صلح جهاني مي آمريكايي از
هر دو طرف . قبول نخواهد كرد ها را آن» آميز ظهور صلح«بيم دارند كه اياالت متحده نيز از اين 

تداوم روابط خوب آمريكا و چين . اي بپرهيزند يافته اغراق هاي اما بايد از چنين بيم و هراس
 ترين تهديد روابط شايد اما عمده. در ثبات جهاني قرن حاضر خواهد بود كننده عنصري تعيين

حال ظهوري  در طول تاريخ هرگاه قدرت در. ناپذيري كشمكش است اعتقاد به اجتنابدوجانبه، 
پرداخته، اين ترس و واهمه بدل  اش به ايجاد ترس هاي بزرگ يا همسايگان در ميان ساير قدرت

پردازم كه  بر اين مبنا به اين موضوع مي .(Nye, 2010:143)به تخاصم و كشمكش شده است
المللي  ازنه طلبانه چين در برابر هژموني اياالت متحده در سطح نظام بيننمادها و رفتارهاي مو

بر طبق ديدگاه .  تئوريك مطلوبي براي مفهوم موازنه نرم ارائه داده است رابرت پاپ مبنا.كدامند
توان خنثي كردن عملكرد دولت در حال رهبري بدون مقابله  پاپ، هدف ايجاد موازنه نرم را مي

 نرم، تنها كنار گذاشته شدن يك سياست از سوى  عيار موفقيت موازنه م.مستقيم دانست
گر عليه ابرقدرت نيز معيار خوبى  تر در ائتالف موازنه هاى بيش ابرقدرت نيست، بلكه حضور دولت

نرم قادر نخواهد بود از دسترسى   گرچه موازنهعبارت بهتر ا به. )Paul, 2005: 37(خواهد بود
 آن  تواند هزينه لوگيرى كند، اما مىمدت ج نظامى خاص خود در كوتاه  فاهدا به قدرت هژمون

 هژمونكارى با  را در استفاده از قدرتش افزايش دهد و نيز تعداد كشورهاى احتمالى را براى هم
تر براي دولت  كند با ايجاد شرايط سخت موازنه دهنده نرم سعي مي. در آينده كاهش خواهد داد

هاي حفظ وضع موجود از طرق زير اقدام  فش از طريق افزايش هزينهدر حال رهبري يا ائتال
  :نمايد
هاي برتر اغلب از دسترسي به سرزمين ديگر كشورها جهت   قدرت1عدم پذيرش سرزميني؛) الف

رد دسترسي سرزميني . برند اسكان نيروها و عبور و مرور نيروهاي هوايي و دريايي شان سود مي
  .دهد قدرت هژمون را در پيروزي كاهش ميتوسط ساير كشورها، موفقيت 

توانند قوانين  الملل نيز نمي هاي برتر در سطح نظام بين  حتي قدرت2ديپلماسي گيرانداختن؛) ب
المللي را ناديده گرفته، و به اهداف خود بدون اهميت دادن به  هاي بين و مقررات مهم سازمان

                                                           

١- Territorial Denial 

٢- Entangling Diplomacy 
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المللي و ساير  ند با استفاده از نهادهاي بينتوان ها مي در همين راستا دولت. ها دست يابند آن
اقدامات ديپلماتيك برتري قدرت هژمون را براي جنگ يا حمله كاهش داده، و فرصتي براي 

خريد «فرآيندي كه ميتوان از آن تحت عنوان . آمادگي بيشتر به دولت هدف حمله بدهند
  . نام برد»زمان

يي را تهديد مي كند، كه اهدافي را در جهت ها  قدرت نظامي دولت1تقويت قدرت اقتصادي؛) ج
تواند پشتوانه   قدرت عظيم اقتصادي ميولي. ايجاد موازنه در برابر قدرت هژمون دنبال مي كنند

هاي اقتصادي انحصاري بدون حضور قدرت هژمون و باال  در اين راه ايجاد بلوك. خوبي باشد
  . اُفتدتواند كارگر بردن رشد اقتصادي و تجاري بين اعضا مي

جمعي در  هاي دسته توانند با ايجاد پيمان هاي درجه دوم مي  قدرت2عزم راسخ براي موازنه؛) د
ها جهت جامعه عمل پوشيدن به برخي  برابر قدرت هژمون كه نياز به همراهي ساير قدرت

ها  گردد تا اعتماد اين قدرت كه سبب مي اين مساله ضمن آن. اهداف خود دارد، ايستادگي كنند
ها در جهت  به توانايي ايجاد موازنه در برابر قدرت هژمون افزايش يابد، موجب ترغيب ساير دولت

   .(Pape, 2005: 36-37)  گردد پيوستن به ائتالف مي
موارد چهارگانه ايجاد موازنه نرم در برابر قدرت هژمون را كه رابرت پاپ مطرح در اينجا 

 در برابر هژموني اياالت متحده آمريكا در سطح نمود، مبنايي مناسب جهت تحليل رفتار چين
  . )281:1387 رضائي،( ميپرداز الملل قرار داده و بدان مي نظام بين

عدم پذيرش سرزميني؛ بعد از وقوع واقعه يازدهم سپتامبردر آمريكا، اين كشور خاك ) الف
ار خود را سركوبي آمريكا هدف آشك. افغانستان را جهت مبارزه با تروريسم مورد حمله قرار داد

لكن اهداف علني آمريكا در جنگ افغانستان . طالبان و دستگيري اسامه بن الدن اعالن كرد
هاي تروريستي بود، كافي است تعداد  گروه چيزي فراتر از دستگيري بن الدن و نابودي مقر

 نيروها و نيروهاي مقابل با آمريكا يعني طالبان والقاعده و تجهيزات نظامي اين نيروها را با
 500هاي آمريكايي بيش از حجم نيرو .مقايسه كنيم تجهيزات نظامي آمريكا دراين جنگ

هاي مسلح به   كشتي جنگي و ناوشكن150هواپيمابر، بيش از   آمريكايي، چهار كشتي جنگنده
 هزار نيروي زميني و دريايي 250به خدمت گرفتن بيش از  هاي كروز و تام هاك، و موشك

 كشتار جمعي  از ناتو و انگليس و احتمال استفاده از سالح  نيروهاي خاص ديگرخاص در كنار

                                                           

١- Economic Strengthening 

٢- Signals of Resolve to Balance  
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پس از نيروگيري  رفت و  هزار تن فراتر نمي50اما حجم نيروهاي طالبان از . در اين جنگ بود
گروه چيزي بيش از   هزار فرد رسيد اما تجهيزات نظامي اين200ها به  گروه طالبان تعداد آن

ضد هوايي و  100  هواپيما،10 توپخانه و موشك انداز، 1500 زرهي و  تانك و نفربر200
باقي مانده از جنگ  موشك ضد تانك نبود، كه البته قابل ذكر است تمام اين تجهيزات نظامي

دن به منابع عظيم نفت و  رسياهداف عمده آمريكا. اتحاد جماهير شوروي و اكثرا فرسوده بودند
 خود در  نشانده و ايجاد پايه و اساس حكومت دست رژي خاورميانه ميانه و تسلط بر انگاز آسيا

 گامي اساسي در تسلط بر منابع  ميانهلط بر انرژي عظيم نفت و گاز آسياتس .افغانستان بود
اين نكته زماني اهميت . المللي است انرژي جهان و تثبيت هژموني آمريكا در سطح نظام بين

ترين واردكننده  هاي آينده به بزرگ تصادي كنوني در ساليابد كه دريابيم چين با رشد اق مي
 آمريكا حتي در جنگ با تروريسم از محاصره راهبردي .انرژي در سطح جهان تبديل خواهد شد

  .كند زمان دنبال مي طور هم هچين دست بر نداشته و در واقع اين دو هدف را ب
از دسترسى به فغانستان، متحده آمريكا و متحدانش به ا چين در جريان حمله اياالت

ونقل  عنوان محلى براى حمل براى نيروهاى زمينى يا به1 به مثابه مناطق بين راهىخودسرزمين 
مانع اين كشور .  نيروهاي ائتالف به رهبري آمريكا پرهيز نمودو انتقال نيروهاى دريايى و هوايى 

هم نمودن پايگاهى براى نيروى ى فرا استفاده نيروى زمينى آمريكا از سرزمين خود شد و درباره
  . كردهاى مبهمى ارائه هوايى اين كشور و نيز انجام پشتيبانى از عمليات نيروى زمينى، پاسخ

طور جدي در پي آن هستند تا با تقويت نقش  ها به چيني ديپلماسي گيرانداختن؛) ب
 ر عرصه سياستگرايي را د المللي، به ويژه سازمان ملل متحده، چند جانبه بين هاي سازمان

ه متحد جهاني در هها براي پيوستن به جب از عدم تمايل چيني آمريكا. ندالمل رونق بخش بين
 سودان و عراق، هايي مانند ميانمار، سازمان ملل، براي اقدام شديد عليه رژيم شوراي امنيت

رك دانشكده هميلتون نيويو چنگ لي رئيس بخش مطالعات آسيا در .تبه تنگ آمده اس ايران
ندهاي اين كشور با انرژي دارد و اگر به پيو چين به شدت نياز به امنيت در زمينه«: گويد مي

رسيم كه آمريكا داراي مشكالت زيادي  توجه كنيم به اين نتيجه مي  التين و آفريقاايران، آمريكا
اتي حي ها در مورد منافع چين خواستار قدرت معامله با آمريكايي. چين خواهد بود با سياست

المللى  هاى بين  سازماناستفاده از دليل ).31- 53 :1387 عسگري،( ».كشورش در تايوان است
  ذكر شدههاى قدرت. گردد  و منظم تامين مىها در محيطى باثبات آن است كه منافع اين قدرت

                                                           

 ١-Staging Areas  
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ها  در چنين شرايطى آن. آل نيستند  نظم جهانى ايده در پى تحميل ديدگاهى ايدثولوژيك درباره
دهند كه در سطحى چندجانبه اعمال نفوذ كنند چرا كه در اين  ه لحاظ منطقى ترجيح مىب

نظر ايجاد كنند، بنابراين   مسائل معين، اجماع توانند درباره مى) المللى ى بينها سازمان( بستر
هايى مانند صلح و امنيت  المللى فعال بوده و از هدف هاى بين  در سازمانذكر شدههاى  قدرت
  .كنند لمللى حمايت مىا بين
   اقتصادي  باز و اصالحات  درهاي  چين به سياست1979از سال  تقويت قدرت اقتصادي؛) ج

 و   چين  حكومت  از سوي  عملي هاي  سياست  رشته  اتخاذ يك، اخير هاي در سال.   است روآورده
  گشايش و  اقتصادي حات تشديد اصال ، باعث  خلق  كنگره  ازطرف  جديد  و مقررات  قوانين تصويب

   است  شده  اقتصاد بازار باعث  سوي  به  سريع حركت.  است گشته  خارج  دنيا  روي  به بيشتر چين
 خود را   بود جاي  حاكم  در چين  دهه چندين  متمركز كه ريزي  بر برنامه  مبتني  اقتصادي  نظام كه
   مالحظات  براساس اقتصادي   موسسات يادي تعداد ز  آزاد بين  بر رقابت  مبتني  نظام  يك به

   فرايند برگشت كه  شده اي  مالحظه  قابل  پويايي  پيدايش  باعث  چين اصالحات.  بدهد تجاري
   درهاي  و سياست  چين  سريع رشد اقتصادي.   است  نموده  را تسريع  اقتصاد چين ناپذير دگرگوني
  ، گشايش  بازار را بهبود بخشيده  به دسترسي   براي  چين  شرايط  تا حد زيادي  آن باز و اصالحات

   ششمين  كشور را به  و اين  داده افزايش  را بسيار  آن ، واردات وجود آورده   به  در بازار آن بيشتري
   در تجارت  چين  فزاينده  مشاركت.  است  نموده  تبديل  جهان كننده  وارد  و هفتمين صادر كننده

 بيابد،   كننده  تعيين  اهميتي المللي  بين  تجاري  در نظام  چين  ادغام  كه  است  شده عث با جهاني
 رشد   و به وجودآورده   به  تجاري  و ساير كشورهاي  چين  براي  بيشتري هاي  امر فرصت  اين چرا كه
   دست گات ناظر در   موقعيت به  ، چين1984در نوامبر . كند  مي  زيادي  كمك  جهاني تجارت
   اين»سندنهايي«  اروگوئه  دور  مذاكرات  كامل كنندگان   از شركت  يكي عنوان  به چين .يافت

چين با .  را امضا كرد 1  تجارت جهاني سازمان   تاسيس  درباره  مراكش نامه  و موافقت مذاكرات
 2001 دسامبر هاي پيوستن به سازمان تجارت جهاني، سرانجام در يازدهم فراهم ساختن زمينه

لحاق به سازمان تجارت جهاني به چين ا. به عضويت كامل اين سازمان مهم اقتصادي درآمد
به عمل آورده مقطع ن  آاصالحات تجاري كه دولت چين تا  منافع حاصل از فرآيند تاامكان داد

 با جاي گرفتن اصالحات چين در. ادامه اصالحات آتي خواهد بود  را تثبيت كند و مبنابود
و  كنندگان  سازمان تجارت جهاني، توليدتر آزادسازي تجاري در تمامي اعضا وسيع چهارچوب

                                                           

١- World Trade Organization(WTO)  
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دسترسي به بازار، عوايد   با استفاده از اصل رفتار متقابل درندتوان ميصادركنندگان چيني 
دولت چين در مقابله با فشارهاي داخلي   و بهادهحاصل از اصالحات تجاري در چين را افزايش د

دسترسي به بازارهاي  سازمان تجارت جهاني به لحاقا .توقف فرآيند اصالحات كمك كنندبراي 
 ميليارد نفري 3/1تجاري را براي جمعيت   شريك143آميز  بيني و غير تبعيض امن، قابل پيش

رگ به كاالها و خدمات موجب دسترسي اين جمعيت بز اين امر همچين. چين فراهم كرد
چين،  از سوي ديگر، از ديدگاه. دشآميز  تبعيض شرايطي امن و غير در ديگر سازمان تمامي اعضا
 المللي ملزم به براي اولين بار اين كشور را در سطح بين سازمان تجارت جهاني عضويت در

اين . دنموبيشتر  اعمال اصالحاتي در نظام حقوقي و سياسي در جهت تضمين شفافيت و امنيت
است، اما متعهد شدن به  بل توجهي به عمل آورده سال گذشته اصالحات قا20كشور طي 

تجارت و در اصالحات سياسي داخلي،  المللي و حاكميت قانون در رعايت قواعد معاهدات بين
چين  الحاق به سازمان تجارت جهاني همچنين به. فرآيند را افزايش داد سرعت و تأثير اين

از الحاق براي  ه اين كشور پيشاي ك د روابط شكننده و پرخطر متعدد دو جانبهااجازه د
را به يك رابطه چند جانبه  گرفت دهي به تجارتش با شركاي تجاري مهم خود به كار مي شكل

  .تجاري با بقيه دنيا تبديل كند
آغاز شده بود و  سازمان تجارت جهاني ها قبل از الحاق چين به  سال،تطابق فرآيند تعديل و

 دولت چين 1990براي نمونه، در اوايل دهه .  ناآشنا نيستندبا اين فرآيند مردم اين كشور اصالً
سود و  لئوتصويب قانون ورشكستگي و ساير قوانين مربوطه، صنايع دولتي را اساساً مس با

هاي دولتي را آغاز و  يارانه  كاهش جدي1990اين كشور همچنين حداقل از دهه . زيانشان كرد
همچنين اين كشور مخصوصاً . تشويق كرد ها بخشهاي خصوصي را در بسياري از  تشكيل بنگاه
كرد بازار ارز  المللي پول، كار  صندوق بينيكي از اعضا عنوان طرف به  به اين1990از اوسط دهه 

طور مستمر و قابل توجهي  كه چين به نهايت ايندر . آزاد ساخته است خود را منطقي و
  بر مشاركت خارجيان در بازار چين رااي هاي غيرتعرفه وارداتي و ساير محدوديت هاي تعرفه

، توليد ناخالص داخلي چين از توليد 2006در ژانويه اين موارد سبب شد تا  .كاهش داده است
 در.  و چين را در مقام چهارمين اقتصاد جهان قرار دادودبريتانيا فراتر ر ناخالص فرانسه و

صادر كنندة  ترين عنوان بزرگ ، اعالم شد كه چين جايگزين اياالت متحده به2005دسامبر 
اند كه اقتصاد  بيني كرده پيش بسياري از كارشناسان. كاالهاي تكنولوژيك در جهان شده است

 تنها رقيب جدي 2050خواهد شد و تا سال  به دومين اقتصاد دنيا تبديل2020چين تا سال 
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نيا تبديل خواهد ترين اقتصاد د خواهد گذاشت و به بزرگ سر خود يعني اياالت متحده را پشت
  ).1386 پي، (.شد

كا و توليد  هزار ميليارد دالر آمري249/3 ميالدي توليد ناخالص داخلي چين 2007ر سال د
در اين سال .  هزار ميليارد دالر بود043/7 برابري قدرت خريد معادل ناخالص داخلي بر مبنا

 درصد 4/11قتصادي كشور  دالر اعالم شد و نرخ رشد ا5300سرانه توليد ناخالص داخلي چين 
 مشهدي رجبي،( .داشت درصد رشد 10 ميالدي بيشتر از 2008ين كشور در سال ا. بود

 چين بيشتر از هر كشور ديگري ثروت وارد اقتصاد  ميالدي2015سال  تارود   انتظار مي).1387
كند معادل مجموع ثروت سه كشور  ثروتي كه چين به اقتصاد جهان تزريق مي .جهان كند

مريكا، هند و ژاپن خواهد بود و همين مساله سبب شده تا اقتصاددانان، چين را ناجي اقتصاد آ
  . جهان در سال جاري بدانند

هاي  اخير درباره عدم توازن تجاري بين دو كشور و بحث اختالف نظرهايشايان ذكر است 
و طرف با دهند كه مناسبات اقتصادي د برابري پول چين نشان مي مربوط به تغيير ارزش

 هاي تجاري چين را يكي از دولت آمريكا سياست. هايي دست بگريبان است كاستي ها و ضعف

داشتن عمدي  عوامل عمده افزايش بيكاري در آمريكا توصيف كرده و پكن را به پايين نگاه
پرتو چنين سياستي  كند، چون در ارزش برابري پول خود در مقابل دالر آمريكا متهم مي

هاي  جا كه تجارت، از پايه از آن. شوند مي دراتي چين به آمريكا بسيار ارزان تمامكاالهاي صا
هايي  تواند نگراني اختالف بين دو كشور در اين زمينه مي اصلي مناسبات چين و آمريكاست بروز

  ).1383 پنگ،( را پديد آورد
تهديد عليه امنيت ترين  عنوان مهم  شوروي را به،پايان جنگ سردعزم راسخ براي موازنه؛  )د

 طبع نيرويبال. ميان برداشت و ماهيت محيط امنيتي اين كشور را دگرگون ساخت ملي چين از

هاي اخير فرايند توسعه در چين از  در سال .شد نظامي بايد با الزامات محيط جديد هماهنگ مي
ه شتاب توسعه هايي ك ترين حوزه يكي از پراهميت. شده است ها وارد حوزه اقتصاد به ساير حوزه

 هاي سياست. هاي زيادي را برانگيخته است حوزه نظامي است ها و واكنش بحث و نوسازي در آن

ارتقا سريع نيروي  اعالني و اعمالي چين در اين حوزه نشان از تالش رهبران آن براي نوسازي و
هاي   و قابليتعنوان قدرتي در حال ظهور  ها با توجه به جايگاه چين به اين سياست. نظامي دارد

از منظر اياالت  .تويژه از سوي آمريكا مواجه شده اس هاي زيادي به گسترده آن با حساسيت
هاي  از افزايش قابليت هاي چين در حوزه نظامي كه طيفي گذاري متحده بخشي از سرمايه
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ي سيستم هاي پيشرفته موشكي و تسليحات هاي راداري و نيروي دريايي و هوايي افزايش توانايي
دهد و  به كل منطقه آسيا شرقي گسترش مي گيرد توانايي نظامي چين را مي را در بر
هاي  هاي خريداري شده از روسيه قابليت ها و زيردريايي جنگنده پيما و هاي بالستيك قاره موشك

ويژه با  به(مبنا چنين برداشتي طبيعي است كه آمريكا  بر .برد از آسيا فراتر مي اين كشور را
را در قبال چين  استراتژي احتياط) غلبه رئاليسم بر جريان نظريه پردازي در اين كشوربه توجه 

عنوان همسايگان و  هند و ژاپن به ويژه در قبال سياست آسيايي اياالت متحده به. در پيش بگيرد
كارگيري  هاين كشور در آسيا از ديگر سو نمادهاي ب رقبا چين از يك سو و تقويت حضور نظامي

  .آيند  شمار مي ن سياستي بهچني
ضروري به  كوشد تا از اين راه در مواقع چين با افزايش هر چه بيشتر توان نظامي خود مي

اند تا با  ها تالش كرده چيني. هاي آمريكايي مجهز است بپردازد مقابله با تايوان كه به سالح
هاي بزرگ كاهش  روزآمد ساختن تجهيزات و تسليحات فاصله ارتش خود را با ارتش قدرت

هاي، دال بر مخالفت آن كشور با نظريه  پيشنهاد چين در تشكيل سازمان همكاري شانگ .دهند
حضور و نفوذ روزافزون . المللي و ادعا آمريكا در مورد جهان تك قطبي است آمريكايي نظام بين

انستان، به نوعي سپتامبر و اشغال افغ ، به ويژه پس از يازده آسيا مركزياياالت متحده در منطقه
تر به  اي جدي خود باعث شد تا چين به گونه اين. دغدغه امنيتي چين تبديل شده است

 با و ،هاي بپردازد همسايه در قالب سازمان همكاري شانگ همكاري نهادمند با كشورهاي
كن رهبران پ.  موازنه نمايدايجادمتحده   نفوذ روزافزون اياالت در برابرنوعي به هماهنگي روسيه

گرايي آمريكا مطرح كرده  چند قطبي را در تقابل با يك جانبه هاي مختلف ايده نظام در مناسبت
عضويت   با توجه به،هاى آن هاى و همچنين توانمندى هاى سازمان همكارى شانگ  ظرفيت.اند

جمعيت  سوم بودن بيش از يك دو عضو از پنج عضو دائم شوراى امنيت در اين سازمان، دارا
 .دهد را مى  نويد يك ائتالف بالقوه توانمند،هاى اقتصادى توجه و توانمندى وسعت قابلجهان، 

اضافه گردند،   مغولستان، ايران، پاكستان و هند نيز به جمع اعضا؛ر چهاركشور عضو ناظرگا
زمين   ازكره ميليارد نفر و وسعت حدود نيمى 7/2هاى با جمعيتى حدود  شانگهمكاري سازمان 

گران، قرن حاضر قرن   به اعتقاد بسيارى از تحليل.تر دست خواهد يافت  مهمبه موقعيتى
 بنابراين .گردد معادالت قدرت در سطح جهانى در اين منطقه تعيين مى آسياست و بسيارى از
هاى آسيايى  الملل در حال افزايش است و الزم است قدرت نظام بين اهميت آسيا در آينده

هاى  سازى براى گسترش همكارى ظرفيت. الملل تعريف نمايند د بيننظام جدي جايگاه خود را در
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در چارچوب چنين نهادهايى است كه فرصت گسترش  .تاى امرى ضرورى اس اقتصادى منطقه
  . يابد هاى صنعتى و اقتصادى افزايش مى توسعه همكارى هاى متقابل و رى گذا تجارت و سرمايه

  

  گيري نتيجه

 در خصوصديد كالن داشتن تواند بازگشتي مناسب به  الملل مي اقتصاد سياسي بين
هاي مجزا  براي چند قرن موضوعات مرتبط با انسان در رشته. موضوعات مرتبط با انسان باشد

گرفت، در نتيجه بسياري از ابعاد زندگي جمعي انسان از ديد كارشناسان  مورد بررسي قرار مي
 موضوعات مرتبط با فاًل سياسي صرناسان مسائاين بين كارشدر . ماند علوم اجتماعي پنهان مي

دادند و در مقابل كارشناسان مسائل اقتصادي توزيع ثروت را  قدرت را مورد ارزيابي قرار مي
همين مساله باعث شده بود كه ارتباط بين مسائل سياسي و . دانستند محور اصلي كار خود مي

هاي  ل انساني داراي جنبه بسياري از مسائاز اين كه اصوالً غافل ،اقتصادي مورد توجه قرار نگيرد
هاي دوم قرن بيستم ادامه داشت تا اين  اين غفلت تا نيمه. مشترك اقتصادي و سياسي هستند

كه بسياري از كارشناسان سياسي و اقتصادي ضرورت درك تعامل بين ثروت و قدرت يا همان 
هاي   كه امروزه در تمامي دانشگاهاي را ايجاد نمودند ند و رشته سياست را درك نموداقتصاد و

شود تا موضوعاتي  الملل تالش مي در اقتصاد سياسي بين. معتبر جهان به شدت مورد توجه است
المللي و از  اند، در ابعاد و سطوح مختلفي چون سطح فردي، ملي و بين كه مورد غفلت واقع شده

 ارزيابي قرار گيرند تا درك ما از انداز سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و تاريخي مورد چشم
به هر حال اين رشته هنوز در مراحل . مسائل مختلف درون و برون دولتي افزايش پيدا نمايد

توان انتظار  اوليه رشد خود قرار دارد، با اين وجود با توجه به اهميت موضوعات مورد مطالعه مي
  .داشت كه هر روز بر اهميت آن افزوده شود
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هاي  مه قدرتپژوهشنا،  ترجمه گروه مطالعات آسيا،»نيمه تاريك ظهور چين« ).1386( پي، ماكسيم

  . خردادماه،هاي سياست خارجي مركز تحقيقات استرتژيك  معاونت پژوهش،آسيايي

.  مهدي ذاكريان، ترجمهدرآمدي بر روابط بين الملل). 1383( جكسون، رابرت و سورنسون، گئورگ
 .نشر ميزان: تهران

ريكا در عرصه نظام متحده آم چين و موازنه نرم در برابر هژموني اياالت«). 1387(رضائي، عليرضا 

  .16 شماره ،نامه راهبرد ياس فصل ،»الملل بين

  .نشر قومس: تهران. توسعه در مكاتب متعارض). 1384( ساعي، احمد

  .نشر سفير: تهران. الملل توسعه، جهان سوم و نظام بين). 1375( سريع القلم، محمود
الملل و اقتصاد سياسي  بينهاي روابط  نظرورزي در رهيافت: جهاني شدن« ).1385( سوري، جواد

 .، بهار39 شماره ، نشريه مركز تحقيقات استراتژيك،نامه راهبرد ل فص ،»الملل بين

. نامه راهبرد دفاعي لفص، »گرا جانبه موازنه نرم در برابر قدرت برتر يك« ).1387( عسگري، محمود
  . شماره نوزدهم، تابستان،سال ششم

نامه مطالعات  لفص ،» امنيتي آمريكا–نيك در استراتژي اقتصاديثبات هژمو« ).1385( قنبرلو، عبداله

  .زمستان، 34شماره ، راهبردي

  .نشر سمت: تهران. ها و رويكردها نظريه:  روابط بين الملل.)1384( قوام، عبدالعلي

اقتصاد سياسي  ،در رابرت كاكس و ديگران، »اقتصاد سياسي انتقادي« ).1384( كاكس، رابرت

  .نشر قومس: تهران. حسين پوراحمدي، ترجمه هاني شدنالملل و ج بين
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نامه ل فص،ليرضا رضائيعترجمه ، »ها و تهديدها شدن از منظر فرصت جهاني« ).1385( گريسولد، دانيل

  .، بهار39شماره ،  نشريه مركز تحقيقات استراتژيك،راهبرد

 -نامه اطالعات سياسي هما ،»نظريه و رويكردها: جهاني شدن« ).1379( مرداني گيوي، اسماعيل

  .، مرداد و شهريور155  شماره،اقتصادي

  .نشر سمت: تهران. الملل هاي روابط بين تحول در نظريه). 1384( مشيرزاده، حميرا

 اقتصاد فصلنامه ،»الملل تحوالت تاريخي اقتصاد سياسي بين« ).1383( موسوي شفايي، مسعود

 . شماره پنجم، بهار، سال دوم،سياسي

  .ماه  سوم بهمن،روزنامه كارگزاران، »عنصر ترس در روابط چين و آمريكا« ).1386( ناي، جوزف

شناسي  جامعه ،اندرو لينكليتر  در،»بين دولتيِ نظام نوِ جهاني ساختار« ).1386( والرشتاين، امانوئل

  .المللي نشر دفتر مطالعات سياسي و بين: تهران. تاريخي و روابط بين الملل
 ،بيليس و اسميت در جان ،»الملل در عصر جهاني شدن اقتصاد سياسي بين« ).1383( وودز، نگرو

چمنى و   ابوالقاسم راه، ترجمهننوي صرعالملل در  روابط بين: شدن سياست  جهاني.استيو
  . تهرانمعاصر موسسه فرهنگى ابرارنشر : تهران. ديگران

 ، ترجمهفروريزي مرزها: الملل و جامعه شناسي تاريخي روابط بين). 1379( هابدن، استفن
  .المللي نشر دفتر مطالعات سياسي و بين: تهران. جمشيد زنگنه

اقتصاد سياسي  ،در رابرت كاكس و ديگران، » الملل گذار اقتصاد سياسي بين« ).1384( هتنه، جورن

  .نشر قومس: تهران.  حسين پوراحمدي، ترجمهالملل و جهاني شدن بين
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