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 المللياقتصاد سياسي بين هايتئوري

 از قرن هيجدهم تا جنگهاي جهاني

 

 ( International Political Economy )تئوري سازي در حوزه اقتصاد سياسي بين المللي 

 

و يك پديده و   (Contingent progress)تحول تئوريك يك رويه و پديده كامالً تصادفي است  -

 پروسه خطي نيست

ساده علمي جهاني در طول زمان و احصل يك روند تحوالت تئوريك درحوزه اقتصاد سياسي صرفاً م -

است كه محيط  historical context تاريخي بسترقرون و عصار نيست بلكه بيشتر محصول يك 

ماحصل سازد و يا اقتصادي را براي ارائه موفق استدالالت مرتبط با تئوري مورد قبول فراهم مي -سياسي

يا طوفان و جوشش  Economic dislocationسياسي، تغييرات جغرافياي اقتصاديجريانات 

الالت تئوريك قبلي مردود نيستند فقط زمان آنها است. استد  Intellectual fermentروشنفكري 

 اند. گذشته و تجربه شده

ناسيوناليسم، از ديرباز در سه گروه تئوريك مورد بررسي قرار گرفته است: مركانتاليسم، ) IPEموضوع  -

ولي در دوران معاصر  .ماركسيسم يا structuralismساختارگرائي  يسم ولليبرا ،م(يسرئاليسم يا استات

هاي سنتي سه گانه عبور كرده با گرايشات جديد گاهي تركيبي از از مرز تئوري IPEمباحث در خصوص 

 Contemporary approachesهاي كامالً نوآورانه عناصر مهمترين مكاتب اقتصادي و گاهي رويه

  داده است.را ارائه 

 The Political Economy ofتحت عنوان  1789گيلپين در كتاب معروف خود در روبرت  -

International Relations نمود كه تا كنون هم ادامه داشته و مباحث تئوريك در  ينه اي را باززم

ت هم را به سه ايده لوژي رئاليسم، ايده آليسم و ماركسيسم منحصر ساخته است. اين سن IPEحوزه 

 اكنون نيز در قالب سه تئوري مذكور مورد بررسي نظري قرار ميگيرد.

 تاریخچه اقتصاد سياسي بين المللي

 الف: تاقبل از جنگ جهاني اول

بازميگردد در زماني كه حكومتهاي مستبد پادشاهي  11-11تاريخچه اقتصاد سياسي بين المللي به قرن  -

ل تهديدات داخلي و خارجي اقدام به بسط و توسعه در اروپا بمنظور تحكيم قدرت خويش در مقاب

عناي ثروت و ثروت بمبازارهاي فرامرزي نمودند. در اين دوره از مركانتاليسم قدرت سياسي مترادف با 

 ( Viner 1948قدرت بود.)

ثروت در اين دوران از طريق مازاد تجاري يا غنايم جنگي بدست ميامد و به مصرف اداره دولت و تجهيز  -

ظرفيتهاي تازه نظامي هم بنوبه خود صرف بدست آوردن منابع تازه در داخل يا خارج  ميرسيد. ارتش

 شاهي ميگرديد. استحكام دولت نيز به توانايي آن در بسط و  توسعه بازار مرتبط و منوط بود.حوزه پاد

و صادرات گرديد و اروپا به مركزي براي واردات مواد اوليه   Eurocentricبتدريج اقتصاد جهاني 

 كاالهاي لوكس تبديل گرديد.
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قوانين بريتانيا با اصالح ساختارهاي داخلي اقتصادي و قوانين داخلي خود از جمله هفدهم در قرن  -

دال بر عدم اجازه قانوني به ساير كشتيهاي تجاري در حمل بار از و به خود   1887-1111دريايي 

تمامي رقباي اروپايي از جمله هلند را كه در ان زمان توانست تقويت نيروي دريايي خود عمال و بريتانيا

را در گستره عظيم امپراطوري  ز عرصه رقابت خارج كند و تجارتباالترين درآمد سرانه بر نفر بود را ا

 انگليس منوپول خود نمايد.

در حد فاصل اما مركانتاليسم نتوانست توليد ثروت را بصورت قابل توجهي در جهان افزايش دهد.  -

صد حدود يك دهم درGlobal GDP ميزان رشد متوسط ساالنه ثروت جهاني  1881-1911لهاي سا

اين ميزان رشد اندک  18و  19ابل توجه تجارت جهاني در قرن بوده است. با وجود گسترش حجم ق

 عمدتا به دليل محدوديت قابل توجه در تعداد مقاصد تجاري قبل از انقالب صنعتي در قرن نوزدهم بود.

در اروپا منجر گرديد. انگليس و قدرت بخار به انقالب در صنعت حمل و نقل در داخل و خارج  كشف -

سيستم محركه و تلگراف و كشف و بكارگيري كشتيهاي داراي سردخانه و  17ادامه در نيمه دوم قرن 

يش پهنه جهان را كوچكتر و سرعت عمليات تجاري را افزايش داد كه منجر به افزا موتورخانه بخاري

ميزان رشد تجارت جهاني ده برابر و در  1891تا  1881فوق العاده مبادالت تجاري گرديد. در فاصله 

 1/8جهاني  GDPو رشد متوسط ساالنه  %8/1اين ميزان ساالنه بطور متوسط  1711تا  1891فاصله 

 Maddison 2001) درصد بود.)

ده داشت و بعه ثروت و رفاه جهانيتوليد نقش تعيين كننده اي در 1711تا سال همچنان  تجارت -

كشورهاي صنعتي نيز تغيير چنداني با الگوهاي قرون گذشته نكرده بود و  تجاري الگوهايجالب اينكه 

الت و معدني و صادركننده ماشين آ همچنان وارد كننده محصوالت خام كشاورزي و مواد اوليه

صادرات  1711داشت كه تا سال  استثنا بنام آمریکامحصوالت صنعتي بودند. اين قاعده يك 

 ,Mitchel 1993بيشتر بود. ) كشورهن آنعتي و آشاورزيش )پنبه( از ماشين آالت صنصوالت كمح

Irwin2003) 

به استثناي  تجارت محصوالت صنعتي بين کشورهاي توسعه یافته 1711در اين دوران تا سال  -

خود يا كشورهاي داراي  ي مستعمرهتجارت با کشورهابراي اين كشورها  بود. بسيار ناچيزآمريكا 

ار با اهميت تر از تجارت داخل اروپا بود. يسآرژانتين و اروگوئه بجمعيت اروپايي خارج از اروپا مثل 

برابر تجارت با آمريكا و تجارت فرانسه با  1كشور آرژانتين، كانادا، هند و استراليا  تجارت انگليس با چهار

در حاليكه ايندو كشور پنبه خود را از آمريكا وارد  ،بود 1711يكا در سال الجزائر بمراتب بيشتر از با آمر

 ( Mitchel 1993ميكردند. )

در بسياري از كشورهاي صنعتي به استثناي  وضع تعرفه هاي سنگينيكي از داليل اين وضعيت  -

هزينه  براي حمايت از توليدات داخلي و سود بردن از كاهش 17و هلند در سه دهه آخر قرن  انگليس

 تعرفه بتدریج به سد محکمي در برابر رشد تجارتبود.  بازارهاي نزديكهاي حمل و نقل در 

 %11و در فرانسه  %18در آمريكا  %18متوسط تعرفه در آلمان و ژاپن  1711تبديل گرديد. در  جهاني

  Maddison 1989)بود.)
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در اين  و نيروي کار و نيز سرمایهجابجایي جمعيت اما  17با وجود وضع تعرفه ها در نيمه دوم قرن  -

ميليون نفر از اروپا به  81تقريبا  1711تا  1881از بصورت آزاد صورت ميگرفت.  1711دوره تا سال 

ميليون هندي تحت پرچم بريتانيا  1و  آمريكا، كانادا، استراليا، نيوزلند، آرژانتين و برزيل مهاجرت كردند

  دند و ميليونها چيني به منطقه غرب پاسفيك رفتندبه شرق آسيا و غرب آفريقا مهاجرت نمو

سه  1711را محرز نمود. تا سال  انتقال سرمایهاين مهاجرت عظيم و سكونت در مناطق تازه نياز به  -

ميليارد دالر در خارج سرمايه گذاري نمودند. انگليس در فاصله  11كشور آلمان، فرانسه و انگليس 

 1711خود را صرف سرمايه گذاري در خارج نمود و در عوض در نيمي از پس انداز ملي  1891-1711

كل درآمدهاي ناشي از توليد كاال و خدمات در داخل  %11درآمد حاصله از اين سرمايه گذاري حدود 

 Maddison 2001)بود.) 

هيچگونه اين تحول عظيم در توليد ثروت از طريق تجارت و يكپارچه سازي اقتصاد جهاني با  1711تا  -

 توافقات دوجانبههمراه نبود و دولتها ترجيح ميدادند با  ري بين الدولي نهادینه شده ايهمکا

بنام روابط اقتصادي و تجاري فيمابين را مديريت نمايند. تنها استثنا توافق بين فرانسه و انگليس 

Cobden-Shevalier Treaty 1860  در خصوص كشورهاي كامله الوداد MFN .بود 

عدم نهادينگي اين سيستم بود. با  1711مالي بين المللي در اين دوره منتهي به  شاخصه مهم سيستم -

براي تسهيل در عمليات  Gold Standard  اقتصادي سيستم يكپارچگيرشد سريع تجارت جهاني و 

لها قبل در بر اساس تجارب سا 1881توسط بانك انگليس در ابتدا تجاري وضع گرديد. اين سيستم 

مقدار مشخصي طال بعنوان پشتوانه خود قابل تعويض باشد. آمريكا با اسكناس تا هروضع گرديد  1919

به اين سيستم پيوستند. هر كشور  1891و آلمان و ساير كشورهاي صنعتي در دهه  1711در سال 

ارزها به يكديگر را ميزان ارزش ارز خود در برابر طال را تعيين و نسبت بين اين ارزها و طال نرخ تبديل 

 (Eichengreen,1985)يين مينمودتع

و بر اساس تعهد  ودمن بر اساس یک توافق چندجانبه یا بين المللي عمل نميسيستم مذكور  -

كشورها در قبال حفظ نرخ برابري ارزهاي خود در برابر طال يا ارز ديگر عمل ميكرد با اينحال توانست به 

 كمك كند. اطمينان در عرصه تجارت و سرمایه گذاري خارجي

 

 ب:دوران بين دوجنگ جهاني

مبتني بر بهم پيوستگي يا وابستگي  ناکارآمدي ایده اصلي ليبراليسم آرمانگراجنگ جهاني اول   -

یستي همزساز سترعامل ب تنهابعنوان   Economic interdependenceمتقابل اقتصادي 

بستگي متقابل وابه دوران منحصر بفرد  جنگرا بمنصه ظهور رسانيد. بين كشورها مسالمت آميز

به طوري كه شاخصهاي اقتصاد باز و وابستگي متقابل  دول صنعتي به یکدیگر پایان داداقتصاد 

 McGrew andبراي برخي از كشورهاي صنعتي احيا نگرديد. ) 1791اقتصادي تا سالها بعد يعني 

Hay 2014)1 

                                                           
1 McGrew, anthony. Held, David. Governing Globalization: Power, Authority and Global Governance, (2016), 
Part III Theories and Global governance.  
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كشورهاي درگير  ن توسطيب نمود كه امكان بازسازي آاقتصاد جهاني را بنحوي تخرجنگ جهاني اول  -

را نداشت و فرانسه و انگليس زير فشار  ران خودنايي بازسازي اقتصاد و كشور ويميسر نگرديد. آلمان توا

بعنوان  1711مالي در سال بزرگ فتند. گرچه بحران ران جنگ به آمريكا قرار گربدهيهاي ناشي از دو

در فاصله دو  لي سيستم اقتصاد جهاني تواني اصنا، اما ايي اقتصاد جهاني مطرح استكارمظهر نا

 جنگ در عدم توانایي کشورهاي صنعتي در ایجاد یک سيستم مالي بين المللي قابل اتکا

 است. Viable International Financial Systemنهفته 

فرو ريخت. با شروع جنگ در   International gold standard سيستم بين المللي مبادله طال -

تصميم بانك مركزي انگليس در كنترل ميزان مبادله استرلينگ با طال و جلوگيري از و  1718آگوست 

خروج طال از كشور و تبعيت بقيه ارزهاي معتبر و كشورها مهم صنعتي از آن و اتخاذ تصميمات مشابه 

 وارد گرديدلطمه اي اساسي به سيستم استاندار طال 

سيستم بازبيني شده استاندار طال را توافق نمودند كشورهاي اصلي صنعتي  1781در سال  -

تبديل ارز ملي به  موفق به استقرار سيستم پيوستهنمايند. اما بسياري از كشورها  مجددا برقرار

 طال نشدند. 

جنگ به نرخ قبل از  را طالعليرغم تورم يك دهه اي توانست نرخ مبادله استرلينگ به  انگليس -

 %11اين ارز حداقل بميزان  ر از حد ارزش گذاري نمودنباالتحتي و  تقویتبازگرداند و اين باعث 

موازنه  ،ولي اين وضعيت اين كشور گرديد. صادرات غير قابل رقابت نمودنشد كه منجر به 

با  در داخل inflation بدون سياست كنترل تورم اين كشور را Balance of Paymentsپرداختهاي 

  مشكل مواجه نمود.

ا نرخ برابري ارزهاي خود را به ميزان قابل مالحظه اي كمتر از قيمت طال نسبت فرانسه و بلژيك و ايتالي -

 به قبل از جنگ تثبيت كنند.

از  افزایش موانع تجاريبه منجر بين كشورهاي صنعتي  تطابق سياستهاي ارزياين عدم توانايي در  -

مه كشورها و عدم تعيين كننده در ه مالي نسبت به قبل از جنگ، عدم وجود منابعجمله تعرفه ها 

منابع در رهبري سيستم مالي جهاني، و عدم تبعيت بانكهاي مركزي اين عالقه يك كشور داراي 

  گرديد. كشورهاي صنعتي در مقررات سيستم استاندار طال

پيروي از مقررات جهاني سيستم استاندار طال ، اقتصاد داخليدر اين دوران بدليل موضوعات مهم  -

بنظر ميرسيد. در زماني كه دولتهاي اروپايي خصوصا در انگليس و توجيه  سياستي غير قابل قبول

راي طبقه گارگر بودند و اتحاديه هاي تجاري به بازيگران مهمي در عرصه سياست داخلي نبازمند آ

را از دولتهاي بعد از جنگ  ایجاد شغل و توليد رفاه اجتماعيافكار عمومي انتظار تبديل شده بودند و 

 ن دولتها نميتوانستند تبعيت از مقررات مالي بين المللي استاندار طال را در اولويت قرار دهند.داشتند، اي

موجب شد  کم اهميت تلقي کردن سيستم جهاني استاندار طال توسط انگليساين وضعيت يعني  -

وارد گردد. در طي دو ماه ژوئن و آگوست  ضربه شدید دیگري بر ارزش استرلينگ 1711در نيمه 

ذخيره طالي خود را در مبادالت از دست داد و مجبور شد در سپتامبر آن سال سيستم استاندار  اكثر
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اين ساير دول اروپايي بسرعت از طال را كنار گذاردكه اين موجب كاهش شديد ارزش استرلينگ شد. 

 پيروي كردند و ارتباط ارزهاي ملي خود با طال را قطع نمودند. سياست

رکود بر ، 1787وال استريت آمريكا در اكتبر  سقوط بازار سهام بدنبال ودر نتيجه اين وضعيت   -

 اقتصاد جهاني حاکم گردید.

اثر بااليي گذارد، زيرا تالش دولتها براي حفظ برقراري  رکود جهاني اقتصادسيستم استاندار طال بر  -

ي تورمي كه ميتوانست به نرخ مبادله بين ارزهاي ملي با طال آنان را مجبور به اجتناب از اتخاذ سياستها

 (Eichengreen, 1992ايجاد شغل و كاهش سطح تقاضا داخلي منجر گردد نمود.)

سه با دولتها و فروپاشي اقتصادي بي سابقه، بحران ركود بزرگ چالش پيچيده ناشي از در مواجه با  -

سطح كاهش يا Deflation (1ل: شامگلد استاندارد مواجه بودند كه  در ذيل سيستم  انتخاب راهبردي

كاهش ارزش پول  (8 ؛مذكور ذيل سيستم هزينه ها ملي و پرداختهاي داخليقيمتها و در نتيجه كاهش 

كنترل مستقيم بر تجارت و سيستم موازنه پرداختها بمنظور ( 1، و Currency depreciationملي يا 

كشورها اكثر  .وبرو بودندر Direct Control over trade and paymentحفظ ذخاير ارزي خود 

دستمزدها و تعديل قيمتها را مطلوب را بدليل فشار قابل مالحظه بر  سطح قيمتهاگزينه كاهش 

 و Fix exchange ratesدو گزينه شامل برقراري نرخ ثابت مبادله ارزي يا  به لذا عمال  و نميدانستند

ورهاييكه از نرخ تورم كشبرخي از  محدود شدند.  Maintaining open tradeبرقراري تجارت ازاد 

همچنان ذيل سيستم را انتخاب و  Deflation  باال در دوره جنگ اول جهاني رنج ميبردند سياست

تجارت را بيشتر كنترل و محدود و مشروط نمودند تا آن كشورهاييكه به  ،استاندار طال باقي ماندند

در اين  ارزي نسبي گرديد. كنترل تجارت منجر به ثبات سيستم كاهش ارزش پول ملي روي آوردند.

سهميه واردات و تعريف تعرفه فرانسه براي تنظيم تجارت و موازنه پرداخت خارجي خود اقدام به گروه 

را انتخاب و از سياست گروه دوم نيز از نرخ تورم باال در طول جنگ اول رنج ميبرد ولي  د. آلماننمو

محدود نمود ه را  نقل و انتقال آزاد سرمايراستا ي شناور به سياست ارزي ثابت روي آورد و در اين زار

ارز براي مبادالت تجاري ميزان مشخص يا تخصيص  كاالها تعرفه باالولي براي موازنه پرداخت، پرداخت 

را نداشتند از سيستم . كشورهاييكه از مشكل نرخ تورم باال در طول جنگ اول را انتخابي قرار داد

ه دادند ارزش پول مليشان شناور مانده و قادر بودند سياستهاي تجاري استاندارد طال خارج شده و اجاز

  .8ليبرال تر را دنبال كنند

- Deflation به وضعيت كاهش عمومي سطح قيمتهاي كاالها و خدمات Price level or Index  و يا

خدمات  براي مبادله همان كاالها و Currency Appreciationاثر منفي بر افزايش نرخ برابري ارزي 

حد معمول )حدود پايين تر از  Inflationمعموال در زمانيكه نرخ تورم    Deflationاطالق ميگردد. 

و بر خالف تورم كه ارزش واقعي پول  است رخ ميدهد ( ولي هنوز مثبت براي اقتصاد مليصفر درصد

خريدار امكان خريد و به داده  تقويت )در كوتاه مدت( ميدهد، ارزش واقعي پول ملي راتضعيف ملي را 

افزايش مصنوعي ارزش  -1بيشتر با همان حجم پول ثابت را ميدهد. اما در اقتصاد مدرن ملي موجب 

                                                           
2 Eichengreen and Irwin, (2010). The Slide to protectionism in the Great Depression: Who Succumbedp and 
why? 
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، Money deflationيا  Velocity of Moneyكاهش سرعت گردش پول  -8بدهي خارجي، واقعي 

 منجر به شده كه  Credit Deflationافزايش نرخ سود توسط بانكهاي خصوصي و بانك مركزي -1

 كاهش تقاضا در بازار كار و كاال ميگردد. افزايش حجم داراييهاي حبابي وكاهش حجم پول در گردش و 

 جهت دهي اقتصاد ملي بسمت -8و  Recessionبستر سازي براي ركود يا  -1اين شرايط موجب 

نتيجه و در  موجب كاهش توليدكه كاهش ارزش كاال  و  Deflationary Spiralچرخه تورم منفي

انتقال  -1همچنين موجب  ميگردد ميشود. كاهش دستمزدها و كاهش تقاضا و مجددا كاهش توليد و....

به بانكها، پس اندازكنندگان و  Illiquid Assetsثروت از وام گيرندگان و صاحبان داراييهاي غير نقدي 

 وزه قيمتها موجببدليل عاليم غلط در ح -8ميگردد و  Liquid Assetsصاحبان داراييهاي نقدي 

       اشتباه در سرمايه گذاري ميشود.

- Currency Depreciation  به كاهش ارزش پول ملي يك كشور در مقابل ارزش پول كشورهاي

ناشي از فشار نيروهاي ارزش پول ملي براي كاهش غير رسمي مرجع يا رفرنس اطالق ميگردد و نوعا 

 Floating exchange Rateم در سيستم مبادله ارزي شناور مورد استفاده قرار ميگيرد. اين اقدابازار 

System و نقطه مقابل  ميتواند رخ دهدCurrency Appreciation ميباشد. CD  منجر به افزايش

رقابت پذيري كاالها اين كشور در كشورهاي مرجع و در نتيجه افزايش امكان صادرات به آن كشورها 

زش پول ملي كشورهاي مرجع ميگردد و ين كشور نسبت به اركاالها ا بدليل قيمت تمام شده كمتر

صادر منجر به كاهش ارزش سرمايه برگشتي كشور  CDدر حوزه مالي و سرمايه گذاري نيز  بالعكس.

يط معموال از روش صيانتي نرخ ارز يا سرمايه گذاران در اين شرا كننده سرمايه به اين كشور ميگردد.

Foreign Exchange Hedge  حفاظت از سرمايه خود در مقابل ريسك نرخ ارز يا برايForeign 

Exchange Risk .براي اجراي   استفاده مينمايندFOREX Hedge  توسط يك بانك يا واسطه انتقال

سرمايه يا كاال )سرمايه گذاري يا تجارت( معموال كمپاني صادركننده براي رهايي از ريسك نرخ ارز 

بنفع  پرداخت و از سود احتمالي ناشي از افزايش نرخ ارز در كشور مقصد هزينه مورد توافقي را به بانك

 International Financial Reportingبانك چشم پوشي نمايند. مقررات اين مكانيسم نوعا در دو سيستم 

Standards (IFRS)  ياUS Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP)  مورد استناد قرار

 ميگيرد.

کاهش با  1711اقتصاد جهاني كه در حالت ركود بسر ميبرد با وضع سيستم تعرفه اي جديد در دهه  -

 بميزان دو سوم مواجه گرديد. ت بين الملليارشدید تج

براي حمايت از توليدات كشاورزي و كشاورزان اين كشور در مقابل واردات قابل  1711كنگره آمريكا در  -

واردات  وسط تعرفه برمتنرخ  Smoot-Hawley Tariffوضع قانون  توجه اين محصوالت از اروپا با

طي قانون  اين ميزان را 1788داد. اين در حالي بود كه كنگره در سال  افزایش %14را به  کشاورزي

Fordney- McCumber Tariff کشورهاي اروپایي . در پاسخ فوري افزايش داده بود %88 بميزان

آمريكا نموده و تجارت با وکي بل، تجارت را كامال مستعمراتخود از واردات  بر تعرفهبا کاهش نيز 

 بميزان دوسوم كاهش يافت. 1718-1787بشدت كاهش دادند. نتيجتا تجارت جهاني در فاصله  را
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يك نهاد اقتصادي و مالي بين المللي با زير كميته  1781در دهه  جامعه مللاز منظر چندجانبه گرايي  -

يافته تري برخورد نمايد.  بصورت ساماناقتصاد بين الملل با مسايل  د نمود تاهاي تخصصي مختلف ايجا

ميليون لير استرلينگ در يك بسته اقتصادي و توسعه اي به استراليا در  81اين نهاد موفق به اعطاي 

رویه هاي داد تا  همان دهه گرديد. همچنين تعداد قابل مالحظه اي كنفرانس اقتصادي تشكيل

بوجود آورد. اما منابع و  تاندارسازي و یکسان نماید و سيستم جامع آمار اقتصاديگمرکي را اس

 مشروعيت جامعه ملل در برابر بحران فراگير اقتصادي بين دو جنگ محدود بود.

. در سال در حوزه اقتصاد بين الملل ادامه داشت ایفاي نقش رهبري توسط آمریکا اين شرايط تا -

رييس جمهور اين  Reciprocal Trade Agreement Act (RTAA)كنگره با تصويب قانون  1718

نمود. با بهره  توافق با کشورها در حوزه تجارت بدون نياز به تصویب کنگرهكشور را مجاز به 

كشور اصلي طرف تجاري آنكشور قراردادهاي  81با  1717گيري از اين قانون دولت امريكا تا سال 

در حوزه تجارت پس از جنگ  مبناي اصلي چندجانبه گرایيد تجاري متناسب امضا نمود كه اين خو

را  1718تا  1711جهاني دوم را فراهم نمود. داليل تغيير فوق العاده سياستهاي تجاري آمريكا از 

 يافت. Hiscox 1999 and Irwin & Kroszner 1997ميتوان در آثار 

 

 ج: دوران بعد از جنگ جهاني دوم

كامال متفاوت از دورانهاي قبل بود. اين تفاوت از  بلحاظ کميتجهاني  در اين دوران اقتصاد سياسي -

در آنچه او  اصل اجماع پنهان جهانيخالصه ميشد،يكي  ندو اصل بنيادیدر   Ruggieديدگاه 

Embedded Liberalism  در اقتصاد يا  اصل چندجانبه گرایيميخواند و ديگري

Multilateralism .(Ruggie,1982) .توسط  1788ور براي اولين بار در سال اصطالح مذك

   .1اقتصاددان آمريكايي جان روژييه بكار برده شد

-  Embedded Liberalism  حمایت و حفاظت همزمان از در مورد  اجماع بين الدوليبمعني

ارتقاي سيستم اقتصاد و تجارت و مانند اشتغال كامل و ترميم و سيستم و اهداف اقتصاد داخلي 

. تعهد نهفته و است از طريق تمهيداتي نظير آزاد و بازنمودن اقتصاد داخلي جهانيسرمایه گذاري 

لمان ليبراليستي اداف سياسي و اقتصادي داخلي )در جوف اهجهاني اقتصاد باز سيستم ضميمه به 

اري بين المللي بود كه هيمي در مقررات تجارت و سرمايه گذاقتصاد سياسي( از طريق درج و ادغام مفا

اهداف اقتصاد داخلي خود بصورت موقت از  براي رفع تهديدهاي اساسي از لتها اجازه ميدهدبه دو

 محدويتها اقتصاد جهاني معاف گردند. برخي از 

نيز بخشي از  شناسایي مشروعيت اصل حق دولتها در الویت دادن به اهداف اقتصاد داخلي -

اصل توسط كشورهايي حمايت  اين  بود. Embedded Liberalism در ذيل اصل   قوانين بازي

                                                           
3 - Ruggie John Gerald, (1982). International Regimes, Transactions, and Change: Embedded Liberalism in the 
Postwar Economic Order, International Organization, Vol. 36, No. 2, pp. 379- 415, Published by MIT, Available 
on:   http://www.jstor.org/stable/2706527 
or: https://ias.wustl.edu/files/ias/imce/ruggieinternationalregimes.compressed.pdf  

http://www.jstor.org/stable/2706527
https://ias.wustl.edu/files/ias/imce/ruggieinternationalregimes.compressed.pdf
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ميشد كه همكاري اقتصادي بين المللي را بعنوان يك معامله و تفاهم سياسي در حوزه سياست داخلي 

بعنوان مثال سياست آزاد سازي تجارت در حوزه محصوالت كشاورزي كه منجر به  خود پذيرفته بودند.

 آزاد سازي تجاري در ساير حوزه ها گرديد.

تجارت ،  Classical Liberal Orderاول بدليل نظم كالسيك ليبراليستي  هانيقبل از جنگ ج -

ركود بزرگ اساس اين نظم را متزلزل و جنگ و داشت.  Global GDPسهم اصلي در توليد  جهاني

هدف  تجارت جهاني را محدود كرد. هدف اول نظم جديد بازگردانيدن تجارت آزاد به صحنه جهاني بود.

مدرن در خصوص توليد رفاه و ايجاد شغل از طريق توجه به مقتضيات اقتصاد  دوم احياي وظايف دولت

ر براي حل اين تزاحم اجماع جهاني پس از جنگ دوم بملي بود. اين دو هدف بنظر متزاحم ميرسند. 

برتون ودزز تالش كرد سيستم باز تجارت  تي ليبرال شكل گرفت.ايجاد سيستم برتون ودزز با ماهي

 Semi Fix Exchange Rate ثابت ارز نرخ تبديلكه از طريق يك سازوكار شبه  مات راجهاني كاال و خد

همچنين چارچوبي را طراحي كند تا در آن نيروهاي بازار توسط دولتهاي ايجاد نمايد. حمايت ميشد 

خروج سرمايه بين المللي از كشورشان با استفاده از سيستم كنترل ملي بنحوي مديريت شوند كه 

 IMFو  WBموسسات چندجانبه مالي جهاني همانند  جلوگيري نمايند. Capital Controlسرمايه 

 ايت و پشتيباني چنين سيستم و چارچوبهاي آن بوجود آمدند.بمنظور حم

ريان ورود و خروج سيستم كنترل سرمايه رژيم محدوديتي است كه دولتهاي ملي بمنظور مديريت ج -

ايجاد يا خزانه Capital Account به حساب سرمايه ملي  Capital Marketسرمايه از بازار سرمايه 

نرخ كنترل شده تسعير ارز، تعيين سقف براي ، Transaction Taxesمينمايند و ماليات معامالت 

حداقل اجباري اقامت سرمايه، ميزان ، Financial Assetsمالي سرمايه اي و فروش داراييهاي خريد و 

ايه جزء اليتجزاي از جمله اين تمهيدات بود. سيستم كنترل سرم نقانوني ارز خروجي توسط مسافري

به بعد مورد نقد  اين سيستم از آن ،بود. بدليل اغاز دوره جهاني شدن 1791ز تا دهه سيستم برتون ود

  ز و كشورهاي اصلي اقتصاد جهان قرار گرفت.سيستم برتون ود

دوره هرج و مرج بين دو جنگ سابقه نداشت،  ، آنچه در دوره استاندار طال وIPE در حوزه نهاد سازي -

ه گرايي اقتصادي در اين دوره باين دوره گرديد كه منجر به چندجاندر  یکي دیگر از اصول تجاري

استوار ولي الزاما با مداخله همه كشورها آغاز  پس از جنگ المان کمي اقتصاداين اصل بر اساس  د.ش

 شدند.قدم پيش نشد بلكه دو يا سه كشور در اين راه 

و تا پايان جنگ دوم  1781آغاز و در طي دهه  1711كه از اواخر دهه  گرائي تمایل به چندجانبه -

بعنوان موسسات مالي بين المللي  Bretton Woods تاسيس نهادهاي برتون ودزيادامه يافت، با 

ه جهاني بودند و براي عضويت همه اعضاي جامع جهانشمولگرچه  IMFو  WBبالفاصله بثمر نشست. 

. تنها نهادهاي اقتصادي بين المللي نبودند طراحي شده بودند، اما بر اساس اصل چندجانبه گرائي

نقش بسزايي  سازمانهاي اقتصادي و امنيتي منطقه اي 1771و با پايان جنگ دوم تا دهه  1781از

ا بسط و تعميق ر شبکه چندجانبه گرائيارتقاي تجارت در مناطق ايفا نمودند و نهادينه نمودن ودر 

 دادند.
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فاصل در حد %1حدود  نرخ رشد جهاني Embedded Liberalismچندجانبه گرائي و  ماحصل -

بود. اين نرخ رشد بي سابقه در سه دوره از اقتصاد جهاني تحت تاثير افزايش قيمت نفت در  1711-1791

م قرن بيستم قرار گرفت بحران بدهي خارجي آمريكاي التين و آفريقا در نيمه دوو  1797سپس  و 1798

 ,Maddison)نتيجه  اين روند بود.در ربع آخر قرن گذشته  %1نرخ رشد جهاني پديده با اينحال 

2001)  
رشد متوسط ساالنه اي  91-1711تجارت جهاني نيز در اين دوران رشد قابل مالحظه اي داشت و در فاصله  -

 داشت. %1 حدود 8111سال بعد تا سال  81و در  %8برابر 

تا سال  Post-war Economic Orderنظم اقتصادي پساجنگ نظم ليبرال كالسيك يا به تعبير روژييه  -

در شرايط دوران  اين نظم كه مبتني بر مدل اقتصادي كنيز بود 1791ادامه يافت. بتدريج در دهه  1791

در سال  شنگتن داد.جاي خود را به نظم تازه اي تحت عنوان اجماع وا  1781انتقال قرار گرفت و در سال 

 97آمريكا، كانادا، آلمان و سويس سيستم كنترل سرمايه را ترک كردند. سپس در سال  1798-1791

تقريبا تمامي كشورهاي صنعتي از اين سيستم خارج شدند. يكي از داليل مهم  81انگليس و سپس در دهه 

جاي خود را به  8117ه خود در سال اين نظم نيز به نوب اين اقدام انباشت سرمايه در اين كشورها بود.

 سيستم پسا اجماع واشنگتن داد.

اعالمي توسط بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و اجماع واشنگتن شامل ده سياست اصلي اقتصادي  -

در  John Williamsonاقتصاددان انگليسي جان ويليام سون  خزانه داري آمريكا است كه اولين با توسط

دريافتي به . مبناي تئوريك اجماع واشنگتن عبور از اقتصاد ليبرال و بازگشت استه تدوين شد1787سال 

در حوزه سرمايه و  جديد از اقتصاد اسميتي تحت عنوان نئوليبراليسم اقتصادي است كه بر سياست اقتصاد باز

ي رفيت هابسط و گسترش ظ و macroeconomic stabilization در حوزه اقتصاد كالن ، ثبات تجارت

 بازار در اقتصاد داخلي متمركز است.

 شامل موارد زير است: 8از منظر ويليام سونده اصل اجماع واشنگتن  -

1. Fiscal policy discipline, with avoidance of large fiscal deficits relative to GDP; 

2. Redirection of public spending from subsidies ("especially indiscriminate subsidies") toward broad-

based provision of key pro-growth, pro-poor services like primary education, primary health 
care and infrastructure investment; 

3. Tax reform, broadening the tax base and adopting moderate marginal tax rates; 

4. Interest rates that are market determined and positive (but moderate) in real terms; 

5. Competitive exchange rates; 

6. Trade liberalization: liberalization of imports, with particular emphasis on elimination of quantitative 

restrictions (licensing, etc.); any trade protection to be provided by low and relatively uniform tariffs; 

7. Liberalization of inward foreign direct investment; 

8. Privatization of state enterprises; 

9. Deregulation: abolition of regulations that impede market entry or restrict competition, except for those 

justified on safety, environmental and consumer protection grounds, and prudential oversight 
of financial institutions; 

10. Legal security for property rights. 

 

                                                           
4 Williamson, John. (1989). What Washington Means by Policy Reform, in: Williamson, John (ed.): Latin 
American Readjustment: How Much has Happened, Washington: Institute for International Economics. At: 
https://www.wcl.american.edu/hracademy/documents/Williamson1990WhatWashingtonMeansbyPolicyRefor
m.pdf 
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 مباني اصلي مكتب احياي اقتصاد نئوكالسيك يا اجماع واشنگتن عبارت اند از: -

 بودنش واقعي غير بدليل ماركسيسم نئو تئوري نفي -1

 جهاني اقتصاد با تعامل براي آن  در ساختاري موانع وجود بدليل ساختارگرائي مكتب رد -8

  ملي اقتصاد در ساختاري ائصنق  اصالح جهت اقتصاد در دولت دخالت الزام دانستن مردود -1

 و اقتصادي ضعيف ريزي برنامه و گذاري سياست نتيجه توسعه حال در كشورهاي در اقتصادي ركود -8

 . است اقتصاد در دولت مورد از بيش و حد از زياد دخالتهاي

 دولت به وابسته اقتصادي بخشهاي سازي خصوصي -1

 آزاد تجارت ارتقا -1

 خارجي گذاري سرمايه بجذ موانع كاهش يا حذف -9

 محدوديت و ها تنگنا رفعالف(  :بمنظور بازار امور در دخالتگر دولتي قوانين و مقررات كاهش يا حذف -8

 دولت هاي دخالت محدوديتو ب(  بازار هاي

  IPEمفهوم 

بدست  هاي سياسي و اقتصاديتمرکز بر عناصري است که از تعامل حوزهاقتصاد سياسي بمفهوم  -

و  Political power ي قدرت سياسيدهتوضيح چگونگي تأثير و شکلبال بدنآيد و مي

 و تأثير فرآيندهاي اقتصادي بر اقدامات سياسي است  Economic outcomes هاي اقتصاديدادبرون

حوزه سنتي اقتصاد و  ارتباط درو نوع عملكرد اين  رتباطاهاي حوزهدر جستجوي  اقتصاد سياسي -

اي است كه تازه تحليلارائه بلكه بدنبال  به اين موضوع محدود نساختهخود را  هبهيچوجاست ولي  سياست

 بر اساس آن اسكوپ و متدهاي مورد استفاده در علوم سياسي و علوم اقتصادي را به نقد بكشد.

به بعد  دهه هفتاداز  Global Political Economy (GPE)خود  اقتصاد سياسي در شکل جهاني -

توسعه يافت. همانند ساير حوزه ها در علوم سياسي  روابط بين المللطالعات در حوزه بعنوان زير رشته م

است و تالش بر تئوریزه کردن يگرایش نيز در پاسخ به تغييرات ملموس در جهان ساين بين المللي 

 شكل گرفت. این تغييرات

هايي  ز جنگ دوم با تالطماقتصاد جهاني پس از يك دوره بي سابقه رشد و ثبات پس ا 1791در ابتداي دهه  -

ثبات و شكوفايي اقتصادي اين دوران تقريبا همه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را روبرو گرديد. 

 بدليلبا مشكالتي  اقتصاد آمریکابنحوي منتفع نمود. اين وضعيت در دهه هفتاد ادامه داشت تا بتدريج 

ه شد. اين تعهد محدوديتهايي را در انتخاب مواج Fix Exchange Rate تعهد به نرخ ثابت ارزي

افزایش هزینه هاي دولتي، برنامه هاي بدليل  مقابله با تورم داخليسياستهاي اقتصادي براي 

 بوجود آورد.  اجتماعي دولت و هزینه هاي جنگ ویتنام

 ناورارزش دالر را کاهش داده نرخ آنرا ش 1791اين وضعيت دولت نيكسون را مجبور كرد تا در سال  -

سيستم سرانجام اقب آن، عسلسله اتفاقات مت واعالم نمايد. با تاثيرات بعدي اين تصميم بر اقتصاد جهاني 

 .که یکي از پایه هاي اصلي رژیم مالي برتون وودز بود فرو ریخت  FERنرخ ثابت ارزي
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رود به يك دوره اقتصاد جهاني و وموجب نگراني از ناپايداري در  بي ثباتي در سيستم مالي بين المللي -

نگراني از دسترسي به مواد خام  گرديد. افزایش قيمت کاالها و مواد خامكه خود موجب  بحراني جديد شد

 1791در پي جنگ  افزایش قابل مالحظه قيمت نفتو افزايش قيمت آن در غرب با موفقيت اوپك در 

 . همراه شداعراب و اسرائيل 

قدرت با توجه به اين تحول و توان تازه خود تحت عنوان تصور كردند  کشورهاي کمتر توسعه یافته -

 UNقادرند سيستم مالي بين المللي را تغيير دهند و از طريق   Commodity Power ي کاالتوليد

را  New International Economic Order NIEOرا  نظام نوین اقتصادي بين الملليدرخواست 

تا اين گروه از كشورها سياستهاي حمايتي خود از صنايع  اين تصورات و شرائط منجر شد مطرح نمودند.

كشورهاي صنعتي داخلي را عليرغم تعهدات بين الملليشان در سيستم تجارت جهاني افزايش داده و متقابال 

 هم تالش نمودند مقررات مالي و تجاري بين المللي را در مقابله با اين شرائط بازنگري نمايند.

بازگشت تفکر و  1711و ركود بزرگ  ل از جنگ دومه شرائط دوران قبخطر بازگشت باين دوران  -

نياز به ارتقاي لموس نمود كه قدرتهاي بزرگ را به حوزه روابط بين الملل را بنحوي مبه  امنيتي

متقاعد ساخت. بدين ترتيب آمريكا در مناقشه چين و هند وارد نشد و  همکاریهاي بين الملل جدید

به چين سفر كرد تا زمينه  (1798) نش و دتانت را با شوروي پيش برد و نيكسونكسينجر مذاكرات كاهش ت

 .جهاني فراهم گردد م صلح آميز چين به سيستمادغا

متمركز بر امنيت جهاني و  نظرات هژمونيستي و ریاليستياز منظر بسياري از دانشمندان علوم سياسي،  -

و  (Keohane & Nye 1972) ا از دست دادهکارائي خود در توجيه شرایط بين الملل رقدرت نظامي 

آنها را متوجه اهميت حوزه اقتصاد بين الملل نمود، حوزه ايكه تا كمي قبل صرفا توسط اقتصاددانان به آن 

شود. البته همواره عدم تقارنها در  لذا اینطور نبود که اقتصاد بين الملل ناگهان سياسي پرداخته ميشد.

اينستكه  اما آنچه تازه بودار روابط اقتصادي بين المللي تاثير داشته است، قدرت و سياست جهاني بر ساخت

ي بازي بين المللي براي مذاکره و نائناگهان قواعد مب 1791بدليل شرائط متحول اقتصادي دهه 

اقتصاد بين الملل از به مطالعه  کاهش عالقه اقتصادداناناين همزمان شد با . بازنگري مجدد باز شد

ورود علوم سياسي به حوزه اقتصاد بين الملل و فضا براي  اي آماري و مدلهاي ریاضيطریق روشه

  بازتر گردید.

شكل گرفت. نقطه توجه مركزي اين  اقتصاد سياسي بين المللي نوین در محيط آکادميکبدين ترتيب  -

  است. محدودکمياب و علم تبين روابط بين حوزه هاي خصوصي و عمومي قدرت در تخصيص منابع 

 Interrelationship between private and public power in the allocation of scarce resources  

نيست بلكه دامنه اي از همه تئوريها و متدهاي  اش يك روش و يا گروهي از روشها براي مطالعه IPEمطالعه  -

 مطالعه حوزه علوم سياسي را در برميگيرد.

 Harold D. Lasswell (1936)تن پاسخ به سوال كالسيكي است كه در جستجوي ياف IPEدر عين حال  -

یعني چه عنصري چه چيزي را در چه زماني و چگونه بدست براي معني نمودن سياست مطرح كرد. 

                                                   ?Who gets what, when and how   مياورد؟
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بعنوان موضوع  Questions of distribution ي توزیع منابعيتهاوضع روشهاي و ،سوال اساسياين 

 بعنوان مفهوم محوري سياست Power اهميت موضوع قدرتر ب اصلي سياست را مطرح ميسازد. همچنين

     تاكيد دارد.  Determining Outcomesمشخص  در حصول نتايج

است يعني  روابط يك آن در حوزه . اما مفهوم سنتي و كالساشكال مختلفي به خود گرفته استقدرت  -

توانایي (. در عين حال قدرت بمعني (Dahl 1963 ظرفيت یک بازیگر در تغيير رفتار بازیگر دیگر

ظرفيت بمعني قدرت همچنين   (Lukes 1974)نيز هست. Agenda بازیگر براي تعيين دستورکار

صادي بين المللي است بنحويكه در حوزه روابط اقت ایجاد ساختار جهت وضع مقررات و قوانين مختلف

بعنوان مثال آمريكا بعنوان  (Strange 1988)به بازيگراني امتيازاتي داده و از ديگران امتيازاتي سلب شود.

روابط قدرت براي تغيير رفتار ساير بازيگران استفاده از بزرگترين قدرت جهاني قادر بود طي ساليان متمادي 

را مجبور به قبول  تبديل دالر به طال كشورهاي شمال شرق آسيا )ژاپن(نمايد. نيكسون با قطع نرخ ثابت 

مقررات سازمانهاي مالي (Plaza Accord). خود نمود Exchange Ratesتغيير در سيستم تبادالت ارزي 

بيشترين امتيازات را براي كشورهاي صنعتي عضو بدنبال  بين المللي بنحوي شكل گرفت و نهادينه شد كه

بهره مند   Weighted Voting Systemاز طريق سيستم  IFIsهم از سهميه راي بيشتر در داشت. آنها 

براي كشورهاي در حال توسعه، مانند سيستم موازنه  IMFبودند و هم از مقررات سنگين وضع شده توسط 

، معاف ميشدند. آمريكا با حجم باالي موازنه Balance of Payments deficits ي منفيپرداختها

بهره ميبرد و با چاپ اسكناس به موازنه دالر از مزيت پذيرش جهاني خت منفي از مقررات معاف شد زيرا پردا

 منفي تجاري خود سامان ميدهد.

 Cooperation همکاري تحت شرایط آنارشيبر IPE عالوه بر تمركز بر دو مفهوم توزيع و قدرت، -

under Anarchy ال اينستكه: مناسبترين شرايط براي تحول در در روابط بين الملل نيز تاكيد دارد. سئو

آكادميا در همكاري بين كشورها در محيطي كه يك قدرت مركزي نظم دهنده)هژمون( وجود ندارد چيست؟ 

)بدليل  در حوزه اقتصاد ظرفيت همکاري در محيط آنارشتيکحوزه اقتصاد بين الملل معتقدند 

 .تبيشتر اسوابستگي متقابل( از حوزه امنيت بسيار 

خالصه ميشد. نتيجه  IRدر نحوه تعامل اين سه عنصر در  IPEالعات تمركز در مط 1781و 1791دهه در  -

قدرت در داخل اقتصاد جهاني بنحوي بپردازد كه امكان و ظرفيت دولتها در  منابع و به توزيع IPEاينكه 

 تعامل و ارتقاي همكاري افزايش يابد.

-  Distribution of power within global economy and the potential for states to engage in collaboration 

هاي ها، كمپانياز جمله دولت الملليکنش بين بازیگران بينعمدتاً بر  (IPE)المللي اقتصاد سياسي بين -

 متمركز است. المللدر بستر روابط بينهاي اجتماعي و امثال آن المللي، و حركتهاي بينبزرگ، سازمان

پاراديم رياليستي الملل است. تي حاكم بر روابط بينبخشي از پاسخ به نقايص پاراديم رياليس IPEيقت در حق

 نظامي -هاي سياسيقدرت را عمدتاً در قالبو  سياست را از اقتصاد جداساختهكند كه تالش مي

ي كه ساختار .است Power Structure قدرت ساختار هايدرك محدودیت IPE. تعريف نمايد

در آن نقش كليدي بازي  International Structures of Production ساختارهاي جهاني توليد 
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است بنحويكه ساختار قدرت سيستم جامع روابط نفوذ بين افراد يك گروه  (Susan Storage)نمايند. مي

 را تبين كند يا جامعهتوزيع قدرت در بين افراد در داخل گروههايي مثل دولت، ملت، نهاد، سازمان 

- IPE هائي نظير كنت والتزرئاليستبر خالف نظر نئو (Kenneth Waltz) به تحليل در مباحث تجربي 

empirical topics محدود نمي گردديه گذاري و توسعه المللي نظير تجارت، فينانس، سرمادر سطح بين 

نحوه تأثيرگذاري ظرفيت  به منظور درک به شرایط داخلي کشورهابلكه بخش قابل توجهي از توجه آن 

اي بين مباحث محدوده تثبيت شده IPEالمللي اختصاص يافته است. در ادبيات هاي داخلي بر اقدامات بين

 المللي ترسيم نشده است.ملي و فراملي و بين

 

 مرکانتاليسم:مکتب 
تا نوزدهم  ركانتاليسم كالسيك در حد فاصل قرون شانزدهمممكتب  IPEترين شكل تئوريزه كردن سهل -

بهره گيري از و  ملتها در اروپا -ظهور دولتاين مكتب بدليل اهميت روز افزون  ميالدي است.

در سياست  colonial conquestو كلونياليسم   جنگ ، استعمارايشان يعني  ابزارهاي اصلي

 . جهاني شدتقويت و  بمنظور حفظ و ارتقاء جايگاه جهاني خود خارجي

به قدرتهاي بزرگ اروپا مانند انگلستان )درزمان جنگهاي لوئي يازدهم(  زمينينيروي در اين دوران  -

 قدرت دریایي تبدیل گردید.

انگلستان را حفاظت مينمود و هم در موقعيتهايي كه الزم بود  قدرت دریایي هم تجارتناوگان و  -

خدمت  ي درناوگان مل  sea powerدر عصر قدرت دريايي  مينمود. اعمال قدرت و حفظ برتري

 پرستيژ نظامي در چالشها و درگيريهاي منطقه اي و فرامنطقه اي بود. افزايش قدرت اقتصادي و

بر اين ايده استوار بود كه ثروت بايد تبديل به تحصيل قدرت دريايي  مباني اصلي تفکر مرکانتاليسم -

وت مينمايد و اين گردد. قدرت دريايي بنوبه خود از تجارت دفاع ميكند و اين نيز خودبخود توليد ثر

 سيكل همچنان ادامه دارد.

امي بود كه ، نظميناميد 18تا  11در قرون  mercantile systemآنچه آدام اسميت انرا نظام تجارت  -

بر اقتصاد سياسي اروپاي ان دوران بر اساس توازن تجاري مثبت از طريق تشويق صادرات و كاهش 

   .در داخل بورفيتهاي اشتغال دحفظ ظنيز ذخاير طال و نقره و  ظواردات و حف

اي از هگستر مركانتاليسم : دكترين(jocob viner)تعريف جاكوب وينر الف(  عاریف مرکانتاليسم:ت -

تعريف الي ب(  است. منافع اقتصاد مليهاي اقتصادي در جهت مقررات دولتي در رابطه با فعاليت

هاي اقتصادي است فعاليت مجموعه ازه مركانتاليسم در برگيرنددكترين : her)c(Eli Hecks 1هكشر

 باشد. منافع دولت حاکمكه تابع 

تعرفه باال بر محصوالت صنعتي نهايي وارداتي، منع مستعمرات از انجام  شاخصه هاي مرکانتاليسم: -

 و ويژه به تجار هموطن  انحصاري نمودن بازار با اعطاي حق دسترسي اصليمعامالت با ساير كشورها، 

Staple ports or rights   ، ،ممنوع كردن خروج طال، ممنوعيت حمل كاال با كشتي خارجي
                                                           

5Heckscher, Eli. (2013), Mercantilism, 2 Volumes, Rutledge 
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پرداخت يارانه صادرات، استفاده حداكثري از منابع داخلي در توليد، كاهش و حداقلي نمودن دستمزدها، 

وضع تعرفه هاي غير تجاري براي كاهش مصرف توسعه در قالب الگوي توسعه انبوه صورت ميگيرد، 

 از توليد داخلي با پرداخت يارانه به آن.داخلي، حمايت 

مستلزم بكارگيري استعمار و جنگ ولي از طريق الگو توسعه انبوه ميسر است  رشد بي پاياندستيابي به  -

 در حوزه سياست خارجي دولت مركانتاليستي ميباشد. 

و هوبز  ول، ماكيا(Thucydides)گامان مكتب رئاليسم در تئوري مركانتاليسم مانند ثوسيديدز پيش -

(Hobbes) ماحصل ، سازد محدود و مندقاعده را منافع شخصيكسب  دولت نتواند اگر دبودن معتقد

برجوامع (State of Nature)قانون خشن طبيعتچيزي شبيه  منجر به حكمراني هاي اقتصاديفعاليت

 خواهد كرد.

به منظور  (public authority)دولتي اقتدار لزوم بسط متفكران مكتب مركانتاليسم معتقد بر  -

و به  مقابل فردگرایيدر  رایيگجمعبودند. آنها بر  منافع جمعيتغيير منافع شخصي به تبديل و 

 نمودند.را تأمين نمايد تاكيد مي حداکثر رسانيدن قدرت و ثروت ملي بنحویکه رفاه عمومي

يافت و مومي معني ميدر خزانه ع رهسازي طال و نقثروت در ذخيرهليسم در دوران آغازين مركانتا -

آمد دولتها براي بدست آوردن آن در به حساب مي پشتوانه قدرت مليمحسوس  ثروتچون اين 

 نمودند.مي اخلهدمالمللي فعاليتهاي اقتصادي كشور خود چه در سطح ملي و چه در سطح بين

ملي و  استحكام اقتصاد يراب مداخالت اقتصادي دولت(1 بر سطح مليدر  مرکانتاليسم اوليه -

 درآمدهاي دولتي و مالياتي متمركز بود و  آوريافزایش کارآیي سيستم جمع(8

 مداخالت دولت در ساز و کار حمایت از توليدات داخلي الملليسطح بيندر ليسم اوليه اتنامرک -

Protectionism در حوزه ( 1 بدين دليل .گرفتشكل ميIPE، آنها از تعامالت و چالشهاي  مبناي

يعني الزاما برد يا سود  .بود Zero- sum game بازي با حاصل جمع صفر مدل تصادياق -سياسي

 balance of موازنه تجاري( در حوزه تجارت، 8 يك طرف باخت يا ضرر ديگران تلقي ميگرديد.

trade گرديد و تالش دولتها دستيابي به مي ت محسوبالمللي دولمحوري موازنه قوا بين عنصر

و در نتيجه حفظ موقعيت  سازي طالذخيرهور حفظ جريان مثبت به منظ يثبت تجارمموازنه 

 الملل بود.خود در نظام بين الملليبين

بعنوان اولين معماران تفكر  (Francis Bacon 1561-1626) فرانسيس باکونتئوريسينهايي مانند  -

 ( Balance of power politics in UK -empiricism)توسعه متوازن قدرت سياسي در انگليس 

 کنندهاي قدرت ملي را تقویت ميثروت و قدرت نظامي به صورت متقابل ظرفيتكه معتقد بود 

نمود كه يك زنجيره گسست گرديدند. او مثالً استدالل مي گسترش جهاني مرکانتاليسمباعث بسط و 

هند به خزانه ملي و از خزانه به قدرت  بين خط كشتيراني انگليس به هند و ازو ارتباط مستقيم ناپذير 

 هژمونيك انگليس وجود دارد.
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و ثروت ظرفيت ناوگان و قدرت دريايي را افزايش  کردتجارت جهاني توليد ثروت ميدر اين دوران  -

 (state)دولت  ،در مرکانتاليسم کالسيکكرد. داد و اين بنوبه خود امنيت ملي را تأمين ميمي

 بود. دولتالمللي و امنيت ملي هدف هر بين مهمترین بازیگر سيستم

مبناي  منافع دولتياصل محوري اقتصاد مركانتياليستي و  (Raison d'etat) ماهيت وجودي دولت -

 است. تئوریهاي مرکانتاليستي

هاي اقتصادي با هدف دولت نقش کليدي در تنظيم فعاليتدر اين مكتب و براساس اين منطق  -

دستيابي به امنيت ملي  و در نهايتعدم وابستگي ابزارهاي ارتقاء  بعنوانتحصيل ثروت و قدرت 

 باشد.دارا مي

مواجه شد  انتقادات آدام اسميتبا انتقادات قابل توجهي ازجمله  در اواخر قرن هيجدهمركانتاليسم  -

 Fredrich List تفردریش ليسلي شد ولي توانست توسط هاي استدالو گرچه دچار نارسائي

شده در نهايت مهمترين نقدش را بنحوي مرتفع و با پذيرش منطق تجارت آزاد  نويسيو باز بازبيني

ارائه دهد. او معتقد بود به برخي از كشورها مثل آلمان اين  تفسير جدیدي از تئوري مرکانتاليسم

 دهند. ارتقاء صنعتي سيم خود را به وضعيتنبا استفاده از پروتکششده است تا شانس داده 

 Historical School of Economicsيكي از بنيانگذاران مكتب تاريخي قديم يا   ليست بعنوان  -

 كالسيكها مادي منتقد بينش( 1، 17ن بهمراه ويلهلم روشر و هيلد براند در قر ( 1881-1881)اوج آن 

 ليست بود. توليد عامل عنوان به صرفا انسان و نگرش مكتب كالسيك به مولد نيروهاي مورد در

خصوصا كسي كه تربيت ميكند از  است تر ارزش با ثروت خود از ثروت کننده توليد است معتقد

نيز نقد  قياس روش يعني هاكالسيك گيري نتيجه او به روش( 8توليد كننده ثروت با اهميت تر است. 

 اين در واقعيت با كالسيكها نظريات همخواني نا علت او نظر بهرا ترجيح ميداد. ) روش استقراداشت و 

 اقتصادي و اجتماعي وقايع و هاپديده ،برسند نتيجه به استقرا روش از اينكه جاي به كالسيكها كه است

 قديم تاريخي مكتب طرفدارانليست و ساير  نظر از(3 (.دهندمي توضيح تجربي غير و كلي قواعد با را

 هماهنگيهيچ  .داد تعميم جا همه به را آن بشود و بوده مطلق که ندارد وجود اقتصادي قانون هيچ

قابل پذيرش بعنوان يك  باشد آمده بدست تجربي مشاهده و استقرا روش از اينكه بدوندر دنياي اقتصاد 

اصل او همچنين ( 8 .است رسيده اثبات به عيني صورت به اجتماع و فرد تقابلحتي در  .قاعده نيست

 انسان رفتارهاي انگيزه نهات مكتب كالسيك را نقد كرده و آنرا خودخواهي عقالني و نفع شخصي

 ان مانند و م ترح و دوستي نوع ،ايثار و گذشتگي خود از ،وظيفه احساس چون عواملي نميداند و

 تاكيد اقتصاد در اخالقي عناصر بر تاريخي مكتب .باشد انسانياقتصادي  رفتارهاي براي محركي تواندمي

 تحقققتصاد ندانسته و آنرا وسيله اي براي ا او همچنين دولت را صرفا نگهبان جريان (1.دارد فراوان
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 توانندنمي يا خواهندنمي آزادانه صورت به افراد كه داندميو عمومي  المنفعه عام غالباً اقتصادياهداف 

 .دهند انجام را آنها

بجاي  empirical and historical analysisنتيجه تحليل دقيق تجربي و تاريخي ايشان اقتصاد را  -

سياسي تحليل اقتصادي را بر مدل  تاريخي، اجتماعي،حقيقي، طقي رياضي ميدانند و لذا مدل تحليل من

  رياضي ترجيح ميدهند.

 بدنبال ليست، مكتب تاريخي قديم سه گرايش را شاهد بوده است: -

    ,Wilhelm Roscher, Karl Knies, and Bruno Hildebr مل شا The Olderقديمي ها يا  (1 

 Gustav von Schmoller, Etienne Laspeyres, Karl : شامل The Younger  جوان ها یا (2

Bücher, Adolph Wagner, Georg Friedrich Knapp,  Lujo Brentano; 

  Max Weber,  Wewner Sombart ,       شامل: The Youngestجوانترها يا ( 3

 آلمانقدیم مکتب تاریخي دان آنان ت براي نوعي توافق بين مركانتاليستها و منتقعليرغم تالش ليس -

German Historical School of Economics  تالش به حفظ مباني مركانتاليسم نمود و در اين بين

سياسي مرکانتاليسم تأکيد  نائي در اقتصادبر اصل مب (Gustav Schmoller)شمولر مثالً گوستاو 

اساسي شکل دهنده نيروهاي  پيشرفت اقتصادي بصورتاینکه ست از اکرد. این اصل عبارت 

 باشد.سياسي مي

در آمريكا به منظور توجيه  (Alexander Hamilton 1755-1804) هاميلتونت، الكساندر قبل از ليس -

نمود که دولت نيازمند صنعتي شدن با هدف تفوق در هر استدالل ميوضعيت قدرت در آن كشور 

صنعت به منظور حمايت از  هاي ویژهتعرفهايد باشد. لذا بمي مرکانتاليستي توسط سایر دول رقابت

 کسب توفيق مليرا در جهت  تجارت ملياعمال گردد تا دولت بتواند  (infant Industry) نابالغ

برساند. او به شدت به  (Industrial Capitalism) مرحله صنعت کاپيتاليستيرا به  صنعتهدايت و 

ت و هم . هم ليسخواند معتقد بودمي هاي ناعادالنهتحمایت از تجارت آمریکا در قبال آنچه او رقاب

باشند و مي المللي بهترین مشوق اقتصادهاي صنعتيهاي تجارت آزاد بينرژیمهاميلتون معتقد بودند 

ها به تدريج كفه ترازو اين ايده نمايند.را تضمين مي امنيت اقتصادي جهاناين نوع اقتصادها هستند كه 

كننده از نقش مطلق دولت در اقتصاد را به سمت جناح موافق با را از جناح حمايتدر مكتب مركانتاليسم 

 دخالت محدود و مناسب بخش خصوصي در اقتصاد تغيير داد.

كتب تاريخي آلمان بعنوان آخرين و مهمترين پايگاه فكري تئوري مركانتاليسم نتوانست مباني قابل قبول م

متدلوژي بكار گرفته شده در   ريشه در وسعه دهد. اين عدم تواناييتمركانتاليستي  IPEمناسبي را نسبت به 
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انتزاعي  داده بنيادبعنوان مثال شمولر سر ناسازگاري با نظريه  .اين مكتب و اساساً مركانتاليسم داشت

(abstract grounded theory)  داشت بنحوي كه خودش را از هر دو مكتب فكري ليبراليسم و

( (historical monographتاريخي  پژوهش اي ي آن بر متد رسالهساخت و بجاميركسيسم كامالً جدا ما

سازد. بطور كلي مكتب تاريخي نتوانست ورزيد، روشي كه سطح توصيفي استدالالت را محدود مياصرار مي

يك حلقه از متفكرين  ايجاد ر بهومي در محيط علمي تبديل كند و منجتئوري خود را به يك تفكر عم

 كار شد. محافظه

را  صنعت ظرفيت ایجاد قدرتكه در آن  دوران صنعتي مرکانتاليستي متولد شددر چنين فضايي  -

تجارت ابزاري براي افزایش ثروت و فراهم و گروههاي تازه اجتماعي خصوصاً گروههايي كه معتقد بودند 

جنگ محور مهم  بجز استعمار و بوجود آمدند. امنيت مليابزاري براي تأمين  نهاست و  قدرت شخصي

رژيمهاي تجارت آزاد بين المللي گرديد و در نتيجه ماهيت سياست خارجي همكاري براي دستيابي به ديگر 

 روابط بين الملل مركانتاليستي متعارض شد )همكاري و جنگ همزمان(. 

 للالمدرك ماهيت متعارض روابط بيندين ترتيب براي درک اقتصاد سياسي در مركانتاليسم نياز به ب -

(Conflictual Nature) گرا دوران مركانتاليسم بايد بتوانند از . بدين معني كه اقتصادهاي مليالزامي است

در چارچوب روابط اقتصادي  همکاريو  (Concept of Conflict) مفهوم درگيريدوگانگي بين 

  باخت تعريف ننمايند. -المللي خارج شوند و آن را براساس مدل بردبين

 -در دوران بحران سياسيدر كشورهايي همچون آمريكا و آلمان و خصوصاً  اقتصاد ملي در حاليكه -

مکتب بودند  IPEهاي مختلف از جمله در زمينه نيازمند تئوریهاي تازه 4391اقتصادي دهه 

 تحت تأثير مکتب ليبراليسم قرار گرفت و تضعيف شد. به داليل ذكر شدهمرکانتاليسم 

تواند به حداکثر منافع دولت نميكرد با انتقاد از مركانتاليسم استدالل ميدر اين دوره  آدام اسميت -

 برسد اگر جریان مداخله دولت در بازار و حمایت از توليدات داخلي ادامه یابد.

 دولتها هنوز سياستهاي حمایتگرانه ،و تجاريامروزه عليرغم سطح قابل قبولي از توجه به آزادي اقتصادي  -

ميتوان گفت سياستهاي مرکانتاليستي هنوز قابل ملي خود دنبال ميكنند و را جهت حفظ منافع 

 است. مشاهده

 اقتصادي ليبراليسممکتب 

ه شدن و تطورش كاسته مكتب ليبراليسم به قرن نوزدهم برميگردد اما هنوز اهميت توسعهگرچه ريشه هاي  -

 است.
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گذار روش جديد در تئوري داد بلكه پايهتنها مركانتاليسم را مورد نقد قرار ن (1981-1971آدام اسميت)  -

IPE .بررسي درباره علل و ماهيت ثروت مللو كتاب  1917 نظریه عواطف اخالقياو در كتاب  شد 

 ديدگاههاي اصلي خود را در مورد نظريه بازار ازاد و نظريه رقابت كامل مطرح كرد.

رغم  اسي به مباحثه نشست. كنه عليفرانسوي و صاحب مكتب اقتصادي فيزيوكر فرانسوا کنهدر گفتگو با  -

دانست و را يگانه سرچشمه ثروت مي زمين ،تلقي ميكرد  نقره وطال عصر كه منبع ثروت راآن عقايد جاري 

دانست. آدام گيرد؛ او فقط طبقات كشاورز را مولد واقعي ثروت ميعقيده داشت ثروت از توليد سرچشمه مي

 موافق نبود فيزيوكراتها ه وكن كشاورزي اسميت با دكترين تمايل به

از  تولي متفاو (rational egoism)عقالني  اصلي ديدگاه اسميت بر يك خودخواهي و منفعت طلبي محور -

 (invisible hand) نامریي بازاردست تئوري هابز استوار است.   (State of Nature)قانون طبيعت 

 رفاه عمومي را تضمين هم و (Self- interest) منافع شخصي هم ،هر دو بصورت طبيعي دستيابي به

وزي را به حداكثر وري و بهربازار آزاد نهايتاً بهره آزادي عنصر حياتي در این روند است.كند. مي

 Harmonyشده آوا  هم فرديمنافع را مفهومي براي مديريت IPE  ليبراليسمبدين ترتيب  رساند.مي

of Self- Interests .ميداند 

ماحصل ميمون و مبارک  تباني اقتصاديو نامعقول سياسي و  هاي غيرعقالنيدخالتد اسميت معتقد بو -

ارت تجهاي سياسي، درک واقعيتكرد دهد. او استدالل ميقرار مي بازار  آزاد را تحت تأثيرهاي فعاليت

 دهد. شکل تجارت آزاد راميتواند  سياستبعبارت ساده  .دهدشكل مي آزاد و دخالت محدود دولت در آنرا

بخاطر کسب  و افراد  آن گرچه اجزاءاي است كه اسميت بر اين اصل معتقد بود كه جامعه انساني به گونه -

این اصل در  .باشدكنند، ولي اين اقدامات در مجموع به نفع كل جامعه ميعمل مي امتيازات فردي

  الملل هم ساري و جاري است.اقتصاد بين

 اقتصاد است.حوزه در  غرب د ثروت و برجسته ترین ارزشبازار آزاد کاملترین ابزار تولي -

در عين حال او آزادي بدون قيد و بند و شرط بازار را توصيه : محدودیت هاي اسميت براي آزادي بازار -

 سازد:را مطرح مي چهار نکتهنكرد. در اين زمينه او 

 (مقتضيات امنيت ملياصل ) گردد. دليل مقتضيات امنيت ملي محدود به تجارت آزاد ممكن است(4

از ورود  جهت اجتناب هاي گمرکي و مالياتيوضع تعرفهاز طريق  کاالهاي خارجيدامپينگ  از (2

از ارايه امتياز  تا جلوگيري گرددكنند داخلي هستند و تعرفه توليد پرداخت مي كاالهائيكه مشابه كاالهاي

 (ز دمپينگاصل جلوگيري اپرهيز شود. ) ناعادالنه به كاالهاي وارداتي
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بر  ههاي ناعادالنکشوري که تعرفهبه كاالهاي وارداتي از  و مالياتي هاي گمرکياعمال تعرفه (9

 (اصل تعرفه متقابل) كند.اعمال ميكاالهاي صادراتي كشور مبدا 

تا تجارت و صنعت ملي بتواند خود با شرايط  آزادسازي تجاري باید به صورت تدریجي صورت گيرد(1

 (اصل آزادسازي تدريجي بازار) ظيم كند.بازار را تن

پذير تحت تأثير تدابير سياسي ضربه نبايد و منطقي متفاوت ازسياست دارد اسميت باورداشت اقتصاد -

 شود.

 (absolute advantage) مزیت مطلقعمدتاً مبتني بر  از تجارت خارجي ناشي سودئوري اسميت تدر  -

و موانع ممكن نسبت به ديگران  با باالترین کيفيتچند كاال يك يا  مزیت را توانایي توليداسميت  .است

 است که وقتي سودمندجهاني  تجارت آزادلذا  .تعريف مي كنددسترسي حداقلي به بازارهاي مصرف 

را توليد کند که در توليد آن داراي مزیت مطلق است و سایر کاالها را وارد  يیکاالها تنها هرملتي

توضيح ميدهد كه قيمت تمام شده كاالهاي مرغوب در بازار جهاني پايين خواهد  بر اين اساس اسميتنماید. 

 بود و رضايت مصرف كننده باال خواهد رفت.

مبادالت بين طرفهاي خصوصي با آزادي كامل و بدون در آن يك سيستم اقتصادي است كه  لزفهدكترين  -

ورت ميپذيرد. لزفه بر پنج محور بنيان مقررات، امتيازات، عوارض و يارانه ها صمداخالت دولتي از قبيل 

حق آزادي مهمترين حق طبيعي و اساسي ( 8( افراد واحدهاي زيربنايي يك جامعه هستند 1گرديده است. 

 است. ي اشتنظيمخود و سيستم بين اجزاي آن مبتني بر هارموني  ( نظم فيزيكي طبيعي1  افراد ميباشد.

و لذا شهروندان با توجه  اند دولتشركتها مخلوق ( 1رقابتي است.  ( مكانيزم بازار بر اساس مكانيزم طبيعت8

  .بايد بشدت بر آن نظارت كننداخالل در نظم خود جوش اسميتي ايجاد به  اين شركتها گرايشبه 

 اقتصاد سياسي را در قالب داشت كه در اثر آن (holistic)بلحاظ تئوريك اسميت نگاهي فلسفي و جامع  -

 ود.نمتاريخي ارايه مي

به نقش انسان كند كه استدالل  است. مارشال 17تصاددان قرن اق آلفرد مارشالاز منتقدان بنام نظريه لزفه  -

بخش قابل توجهي از توليد را تشكيل ميدهد و بايد كاال خدمات اندازه نقش سرمايه در اقتصاد مهم است. 

  .نموده است فقط تأكيد بر ثروت آن جايبه نكرده و  بر رفاه و آسايش انسانكافي تأكيد  تلقي گردد. اسميت

 نظریه اسميت را ارتقاء محتوا و هم در متدهم در  (David Ricardo) 1998- 1881دیوید ریکاردو -

در توليد كااليي  اگر نتوانند به مزیت مطلقداد. او در دفاع از مكانيزم بازار آزاد معتقد بود كشورها حتي 

 برند. مي در بازار آزاد سودتجارت آن  همچنان ازدست يابند ولي 
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تجارت آزاد بر و مكانيزم  (Specialization)كاال  نمودن توليد تخصصيميدهد كه  او همچنين توضيح -

 & efficiency) وري و بهروزيبهرهقادر است  (Comparative advantage) مبناي مزیت نسبي

prosperity)  دهد. افزایشرا 

م در تحليل تجارت در مكتب ليبراليسم بخصوص يهترين مفابرجستهيكي از  تئوري مزیت نسبي ریکاردو -

است. براساس اين تئوري كه سياستمداران بعد از  نظام تجاري پس از جنگ دوم جهاني ساختاردهي به

ریسک ، (Depression) رکوددر بين دو جنگ خصوصاً  رفع معایب سيستم بازارجنگ آن را به منظور 

المللي اقتصاد ليبراليستي نه بكار گرفتند، سيستم بين (Uncertainty) در بازار باال و بالتکليفي و ابهام

بهروزي اقتصادي در این نمود. كرد بلكه صلح را تضمين ميتنها از ناپايداري اقتصادي جلوگيري مي

 شود.تئوري براي ایجاد صلح پایدار بکار گرفته مي

موضوعات سياسي و را از  شرایط اقتصاديد و كرریکاردو متدلوژي ليبراليستي اسميت را تصحيح  -

و تفسيري مقتصدانه از آن ارائه نمود و بنيادهايي را ايجاد نمود تا متدولوژيهاي اجتماعي جدا کرد 

 ليبرال تبديل گردد.  IPEفردگرايانه بتواند به معياري براي 

 متقابل بين افرادتنگاتنگ و  در روابطرا  اقتصاد سياسياواخر قرن نوزدهم مفهوم  ليبراليسمدر نتيجه  -

به  فرد در مکتب ریکاردوخالصه نمود.  (rational Individuals) منطقي و عقل مدار )هویتها(

كه ملي ، اقتصادهاي منفرد individual groupsردي در اقتصاد ملي، گروههاي مشخصكنندگان فمصرف

 گردد.با يكديگر در تعامل هستند اطالق مي

در سطح در سطح اقتصاد ملي بر اثرات اين دو  أثيرات تجارت آزاد و مزیت نسبيتريكاردو عالوه بر  -

 (quantity theory of money) تئوري حجم نقدینگيو براساس  اقتصاد جهاني نيز معتقد بود

ل در و چنانچه عدم تعاد ر تغييرات در قيمتهاي محلي مؤثر ميدانستبرا انداز تغييرات در حجم پس

در سطح . سازدمي را متعادلخودکار آنبصورت  ساز و کار بازار ،ها بوجود آيدپرداخت-دريافتتجارت و 

ه بازار خود، اگر اصول ليبراليسم در بازار نيز با توجه به دستيابي هر اقتصاد ملي به سهم و گوشجهاني 

 .آيدمي نسبي و تجارت آزاد بوجود هاي رقابتو رشد جهاني از مکانيزمتعادل  ،مراعات گردد

حجم پول و را در قالب فرمول بندي جديد و به منظور بيان رابطه ي ميان  حجم نقدینگينظریه ريكاردو  -

وي در نظريه خود از پول بعنوان وسيله ي مبادله و معيار  معرفي نموده است. سطح عمومي قيمتها

ه ريكاردو تمام عوامل براساس نظري ير آنرا بر فعاليت هاي اقتصادي نفي ميكند.ثسنجش ارزش نام برد و تا

با توجه به ثابت بودن حجم بنابراين  توليد به كار گمارده شده و همواره توليد با اشتغال كامل همراه است.
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و بر روي  مبادالت در سطح اشتغال کامل تغييرات حجم پول فقط منجر به تغييرات قيمت ميشود

 (توليد و حجم مبادالت بي اثر است.)خنثايي پول

یک چگونه این مکتب  كند كهاين سئوال را مطرح مي به اقتصاد مکتب ليبراليسم کالسيک نگرش نحوه -

ي را به یک تئوري سياس ليبراليسم کالسيکكند تر مشخص مينگاه دقيق دهد.ميارایه  IPEتئوري 

 .مينمايد موازات تئوري اقتصادي طرح

بصورت طبيعي هماهنگ ه است ك ايمدیریت منطقي یک جامعهدر ليبراليسم كالسيك  سياست -

جنگ و . اين برداشت از سياست مفاهيمي همچون (Naturally harmonious community)اندشده

 دهد.را شكل مي  يسملالملل در مکتب ليبراروابط بين

جنگ وضعيت طبيعي جامعه ناداني است که قوانين شد كه استدالل ميدر ليبراليسم اواخر قرن نوزدهم  -

 استفاده از دريافته اند و منطقي از آنجا كه جوامع عاقلاست. يعني  ا نادیده انگاشتهاقتصاد سياسي ر

كه  ، پذيرفته انددهدمي قدرت و ثروت ملي را کاهش ظرفيت توليد،در شكل اعالي آن جنگ، و  زور

شود توسعه تزاحم منافع ملي كشور ايجاد نمي جنگ از كشورهاست. به نفع تماميبصورت منطقي  صلح

 گردد.ايجاد مي از درك بيمارگونه و نادرست منافع مليكه بل

 the science par)آفرین است اقتصاد سياسي علم برتر صلح ،تئوري ليبراليسمدر بنابر اين  -

excellence of peace) 

را بدین مفهوم و در  IPEجهاني يعني  كالسيك ارتباط بين اقتصاد و سياستم سبدين ترتيب ليبرالي -

 د.بيان نمو (Laissez-faire) هقالب لزه ف

با واقعيت  ليبرال IPEئوري تاين وضعيت تا دوران ركود بزرگ و جنگ دوم جهاني ادامه داشت تا سرانجام  -

 تحقق يافت. تئوري کينزو بازبيني مواجه شد كه اين مهم در قالب  نياز به ترميم

الملل رشاير اجزاء نظم اقتصاد بيندر نيوهامپ (Bretton woods)س برتون ودوز نپس از جنگ دوم كنفرا -

 دار است.ليبراليستي را بنحوي تنظيم و مرتب نمود كه تاكنون هم معني

 مارکسيسم:مکتب ساختارگرائي یا تئوري 

و  ناپذیرکه مردم داراي جوهري تغيير نمي پذیردبرخالف مركانتاليسم و ليبراليسم  مارکسيسم -

 هستند. (egoist) خودمحور
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عمدتاً  گيریهاي انسانجهتها و انگيزهرفتارها، ماركسيسم معتقد است : یي به انساننگاه ساختارگرا -

است. اين مبناي يكي از اصول اساسي ماركسيسم يعني  متأثر از محيط مادي در زمان بخصوص

 است. (historical materialism) ماتریاليسم تاریخي

نيازهاي يابد تا سازمان مي ي که جامعهمسير : ماركسيسم معتقد استنگاه ساختارگرایي به جامعه -

خودآگاهي هاي سياسي و فعاليت مشروط بهو در واقع برطرف نمايد  اقتصادي خود را توليد

 .است individual consciousnessفردي

تفوق نيروهاي اقتصادي است در قالب یک مدل در ماركسيسم كه نوعاً تحت  رابطه اقتصاد و سياست -

مراحل گردد و بيان ميepochal change in modes of production  تاریخویژه توليد در بستر 

چيزي  ماتریاليسم تاریخييابد. بنابراين و تغيير مي گيردتوسط تغيير الگو توليد شکل مي يتاریخ

 نيست. یک تئوري تاریخجزء 

در مدل توليد  اجتماعي (laws of motion) حرکتقوانين  تعريف ماركس برد، وعالوه بر فلسفه كلي خ -

در مقابل  صاحبان ابزار توليد بين class structure طبقاتي ساختارجائيكه  ،كاپيتاليسم متمركز بود

 ساختار .گرفتبود شكل مي قدرت کارظرفيتشان براي كار يا  تنها دارایي آنانكه  طبقه کارگري

 سازد.فراهم مي را ت سرمایهشرایط اجتماعي الزم را براي انباشبين دو طبقه كامالً متمايز  طبقاتي

 است. و فن آوري ثروتعامل ایجاد انباشت سرمايه و اين بنوبه خود عامل  توليد از نظر ماركسيسم -

داران ناشي از فروش كاالهاي آوري شده توسط سرمايهجمع ارزش اضافيمبناي فكر ماركس اين بود كه  -

داري موفق به اگر سرمايه گردد. توليدي گذاريباید مجدداً صرف سرمایهتوليد شده توسط كارگران 

 برنده نيرو پيش انباشت سرمایهسرمايه نگردد ساير رقبا او را از بازار خارج خواهند كرد.  تانباش

(driving force) ولي انباشت و منبع اصل ثروت مادي و نوآوريهاي تكنولوژيك است.  کاپيتاليسم

زيرا  داري و کاپيتاليسم را تضمين نمایدایهتواند بقاي سرمنمي (accumulation) سرمایه

کاپيتاليسم عناصر لذا  هاي اقتصادي، ورشكستگي و انقالبها بخشي از مدل توليد كاپيتاليسم است.بحران

د را که شامل مالکيت خصوصي سرمایه، اجيري نيروي کار و رقابت مخرب است را در ویرانگر خو

 ميپروراند. بطن خود

بقه اجتماعي و جدال اين دو با يكديگر و پيروزي طبقه كارگر از طريق انقالب و ايجاد رشد غيرمتجانس دو ط -

 است. ماحصل نظریه انباشت سرمایهيك مدل تازه توليد 
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درخصوص جهانشمول شدن کاپيتاليسم وجود براي نظريه اوليه ماركس  هيچ توضيح تئوریکيگرچه  -

را  همه کشورها بایستي مرحله توسعه کاپيتاليسمكه  نظريه ماترياليسم تاريخي او معتقد بوداما  ندارد

 تجربه كنند.

نمود. اين  مطرحنظريه اين دهد كه ماركس در سالهاي پاياني عمرش تغييراتي را در برخي شواهد نشان مي -

از آن  است كه او در  ترانتقال از یک مدل توليد به مدل دیگر خيلي پيچيدهكند كه تغييرات بيان مي

 نمود. ولي اين تغيير ديدگاه بر پيروان ماركسيسم چندان اثري نداشت.ح ميابتدا مطر

مباني تئوریک نظریه خود استدالالت تجربي قابل آزمایش بسيار نكته مهم اينستكه ماركس از  -

اكثراً در مقاالتش در  IPEتفكرات او در خصوص  نمود. استخراج IPEمحدودي را براي ارایه تئوري 

 خورد.بصورت كامالً مقطع و غيرپيوسته و غيرسيستماتيك بچشم مي و 1811مجالت دهه 

در نظريه ماركسيسم عمدتاً از تحول نظرات ماركسيستي انديشمندان اين مكتب پس از ماركس  IPEتئوري  -

 شكل گرفت.

ين هر يك بنحو تئوري هيلفردينگ، نيكوالي بوخارين و لن ان ماركس همچون روزا لولزمبورگ، ردولفدشاگر -

IPE .در ماركسيسم را شكل و ارتقا دادند 

 از يك طرفبود. او مفهوم  امپریاليسم در قالبلنين موضوع محوري بسط جهاني کاپيتاليسم براي  -

بيان كرد. او به  فلسفه دیالتيکدر قالب را عواقب و نتايج امپرياليست  از طرف ديگرها و داليل و ريشه

اميسم داخلي كاپيتاليسم منجر به توسعه جهانشمول آن معتقد بود كه در آن دين تئوري هيلفردینگ

 گردد.ها و انحصارات ملي ميگردد و انباشت نسبي ثروت و تمركز حاصله از ذات سرمايه منجر به منوپليمي

از  ها به خارجنگاه این منوپوليگردد هر چه فرصتهاي رشد و انباشت سرمايه در سطوح ملي محدود مي

 جستجو برايدهد: مختلف خود را نشان مي سه شکلگردد اين روند به مرزهاي ملي معطوف مي

 گذاري، نياز به بازارهاي جدید و تقاضا براي مواد اوليه و خام.هاي جدید سرمایهفرصت

استقالل كشورها و  تأثير بر الف(به  گرددمنجر مي هاتوسط منوپليالمللي در سطح بين انباشت سرمایه -

رقابت بين  ج(جهت حفظ دستاوردهاي اقتصادي  نيروي نظامينياز به  ب( هایجاد دولتهاي وابست

بعنوان آخرين نتايج  هاي بزرگ جهانيبروز جنگها و استفاده از نيروي نظامي عليه يكديگر و مونوپلي

كشورهاي صنعتي به منظور  توسعه اقتصادي کاپيتاليستي مناطق پيراموني د(سياسي امپرياليست 

در  .در كاپيتاليسم به دليل روي آوردن سرمايه به حوزه پيراموني زوال اقتصادي هـ(ازار تبديل شدن به ب

 .نتيجه اروپا در برابر دو انتخاب قرار دارد يا جنگ جهاني بزرگ و يا زوال اقتصادي
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و در زمانيكه ريكاردو تمركز عمده بر وجه  افزود IPEمارکسيسم بعد جدیدي را به بدين ترتيب  -

تحوالت و تأثيرات سياسي را بخش با بسط دامنه تحليلي خود  مارکسيسمنمود مي IPEاقتصادي 

 -ماتریاليسم تاریخي یک تئوري تغييرات اقتصاديو آن را تئوريزه كرد. بعالوه  دانست IPEعمده از 

 دهد چيزي كه در ليبراليسم نبود كه مكانيزم تحول را توضيح مي سياسي و اجتماعي است

به تصوير كشيده است چيزي كه  یک فعاليت سياسيرا بعنوان  منطق انقالب همچنين ماركسيسم -

 كند.را نيز در تئوري خود بيان مي منطق جنگالبته مشابه ليبراليسم  ليبراليسم فاقد آن بود.

 Class) جدال طبقاتيآن كه در برگيرنده  مارکسيسم باید عناصر اصلي يدر تئور IPEبراي درك  -

Struggle) استثمار (exploitation) ،تحول امپریاليسم و تکنيک  (Technical change)  است را

معاصر در اين تفكر دست يافت و تفاوتهاي اساسي ساختارگرايان  IPEبخوبي درک نمود تا به نحوۀ عملكرد 

 را شناخت. IPEبا ليبرالها و مركانتاليستها در حوزه 

- IPE  و يك  ک تئوري تاریخي، اقتصادي، اجتماعيعالوه بر تأثيرپذیري از یدر تفكر ماركسيستي

كه به  (moral theology) متأثر از مکتب اخالقيبلكه  ایدئولوژي سياسي و یک تئوري انقالبي

ظهور یک نظم اجتماعي نگرد نيز هست. مي (secular salvation) آينده از ديدگاه نجات سكوالر

در  (Perfect justice) به عدالت کاملاز طریق دستيابي  (classless social order) طبقهبي

 گيرد.است از چنين ديدگاهي نشأت مي جنگ و جدال به انتها رسيدهاي كه درگيري و جامعه

 

 نظریه کينز:

در پايان دوره جنگهاي جهاني ايده هاي مركانتاليستي و از جمله تئوري اقتصاد سياسي بين المللي آن در  -

ت نيز نتوانسته بودند ئوري مرتبط با مكاتب پسا اسميتي مانند ليست. تپائين ترين سطح از اقبال قرار داش

 بجز توجيهات موقت چيزي ارايه دهند. گرچه پروتكشنيسم رويكرد گسترده دولتها بود.  

تضاد در مکتب  کينزمكاتب اقتصاد كالسيك هم نميتوانستند به تحوالت زمان پاسخ مناسب دهند.  -

داد. دو محور متضاد مكتب اقتصادي ليبراليسم همواره نقض  اسائي قراررا مورد شن اقتصادي ليبراليسم

تأمين و  بازار آزاد مکانيزمالف(  عبارتند از: دو محورشد. اين مكتب ليبراليستي ريكادين تلقي مي

کاهش بيکاري بوجود اصوالً براي  زنجيره توليد و مصرفو ب(  دستيابي به رفاه اجتماعي است

 خ بيكاري در اثر اقدامات اين زنجيره معموالً باالست.و برعكس نر نيامده
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دخالت دولت در اقتصاد موجب ایجاد او در پاسخ به اين تضاد بيان ليبراليسم را تغيير داد و اعالم نمود  -

 مکمل گردد. اين دخالت بايدمي بازار کار و سرمایهيعني رشد در هر دو  گذارياشتغال و رشد سرمایه

 IPEاي بر تئوري عناصر تازهد. اين بيان گرچه خطاب به اقتصاددانان بود اما باش نيروهاي بازار

 افزود. ليبراليسم

اولين عنوان ميشود كه اشتغال كامل بعنوان  (full employment theory) تئوري اشتغال کاملدر  -

 گردد تا از ركود اقتصادي و تضعيف آن جلوگيري گردد.تلقي مي هدف اقتصاد کينزي

در ليبراليسم تأثير گذاشت و آن را تغيير داد بدين معني كه  IPEگذاري بر تئوري و اين اولويت آن بيان -

بازار كه خود نيازمند  براي اشتغال کامل هر کشور باید تراز مثبت تجارت خارجي داشته باشد

مكن )پروتكشنسيم( است. اين پيش نياز م تقاضاي موثر در خارج و سيستم حمایت از توليد در داخل

همکاریهاي اقتصادي از آن  راه اجتنابالدولي ايجاد نمايد كه بهترين در روابط بين رقابت مخرباست 

را مطرح نمود تا رهبران ملي  الملليپيشنهاد ایجاد ساز و کارهاي بيناست. بدين منظور او  الملليبين

ملي با الزامات و تعهدات هاي متعادل نمودن اولویتپذيري الزم جهت بتوانند از طريق آن انعطاف

 خود را بدست آورند. الملليبين

المللي هم در ليبراليسم از كيفيت و نحوۀ مداخله بين IPEبدين ترتيب كينز جهت مباحث را در تئوري  -

 داد. المللي اقتصادي تغييرتنظيم ساز و کارهاي بينحوزه سياست و هم در حوزه اقتصاد به چگونگي 

مدیریت اقتصاد و تاثير دخالت بين المللي ليبراليسم كنيزيين موضوع اصلي  ده اقتصاد سياسيدر اي -

است. مداخله دولت در اقتصاد ملي، نيروهاي عمل كننده در سازوكار  دولت و نقش آن در امور بين المللي

تبار بازار بين المللي را متاثر مي ساخت. با حضور عنصر دولت در تحليلهاي كينز سئواالت تازه در خصوص اع

 تئوري ليبرال بروز كرد. چگونگي دخالت دولت در امور بين المللي به چرائي آن منجر شد.

همكاري بين المللي در تئوري ليبراليستي با تفسيرهاي برتون ودزي از اقتصاد بين الملل تطابق نداشت. بازار  -

هاي نسبي و رقابتي خود محروم آزاد نبود. رقابت سالم نبود. بسياري از كشورهاي كمتر توسعه يافته از مزيت

نگهداشته شده بودند. سازمانهاي اقتصادي بين المللي تخصصي مثل اوپك و اتحاديه اروپا بازار را در جهت 

موضوع این منافع خود جهت ميدادند. اين وقايع نشان ميداد بازار در جهت نظريات ليبراليسم نيست. 

ست بلکه این سياست است که اقتصاد بين استکه اقتصاد شکل دهنده سياست بين المللي ني

         المللي را شکل ميدهد.

 (Neoclassical economic)گرایش نئوکالسيک ليبراليستي 
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اي در گرايشات ارتدكسي اقتصاد ليبراليستي موسوم به گرايشات اقتصاد نئوكالسيك ليبراليستي تئوري تازه -

هاي ريكاردو معتقد به جدايي و عدم صوالً براساس ايده. طرفداران اين گرايش ارا مطرح نكرد IPEزمينه 

مداخله سياست و اقتصاد بودند و هرگونه دخالت سياسي در مكانيزمهاي بازار را غيرقابل توجيه و گاهي هم 

 دانستند.غيرمنطقي مي

سيستم كرد استدالل مي (Milton Friedman) فریدمنميلتون ترين متفكران اين گرايش يكي از عمده -

و  (Self-regulation system) سيستم خودتنظيميو  خطاستدر برتون ودز  ثابت تبادل ارزي

ي را نسبت به سيستم خروجي اقتصادي بهتر ،بازار (Self- correcting system) خودتصحيحي

سازد. ديدگاه او بر تئوري اقتصادي محض مستقر بود و هيچگونه فراهم ميدر بازار  دخالت سياسي

 پذيرفت.اي دخالت سياسي در بازار را نميتوجيهي بر

براي توجيه  ابزارهاي تئوریک قدرتمند نئوکالسيکهااز  بانک جهانيالمللي پول و گرچه صندوق بين -

، اما اين مباني تئوريك بردندفراوان بهره  (Market- Conforming Policies)سياستهاي تطبيقي بازار 

رتبط ساخته و گامي فراتر در تئوري ليبراليستي اقتصاد سياسي نتوانست حوزه اقتصاد و سياست را بهم م

 المللي بردارد.بين

 (Interdependency)وابستگي متقابل  نظریه

به منظور تبيين وابستگي رو به رشد اقتصادهاي ملي به  1711در اواخر دهه  گرایش وابستگي متقابل -

بين کشورهاي پيشرفته بانكي  -وابط ماليي و رگذاريكديگر بوجود آمد تا با تعميق تجارت، سرمايه

 اقتصادهاي ملي آنان را به يكديگر نزديك ساخته و ساختار اقتصاد جهاني جديدي را شكل دهد. صنعتي

روبرو  کننده اقتصادياي از فاکتورهاي مختلهمه کشورها با سطح گستردهمعتقد است  اين نظريه -

د. بنابراين وابستگي متقابل الت در اختيار داشته اناين اختال ترلظرفيت کمتري براي کنند ولي ه اشد

نمود و از طرف را ارايه مي هاي الزم براي ارتقاء همکاريمشوقرا  آفريد كه از يك طرف  پارادوکسي

 نمود.رقابت را تشویق ميديگر 

 نظریهدر  IPEتئوري اصلي ، مدیریت موفق روابط اقتصادي فراملي از طریق همکاریهاي سياسي -

گرديد در مي فرامليهاي یابي کمپاني قدرتاين رفتار كه منجر به  ساخت.ي را ميستگي متقابل ملواب

بسياري از اوقات به يأس رهبران ملي از اين نوع رفتار و برگشت و توجه به مديريت اقتصاد ملي منجر 

 گردد.مي
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يل تحوالت تکنولوژیک و به دلاز تئوري كالسيك ليبرال فراتر رفته و  وابستگي متقابل IPEئوري ت -

 دهد.اقتصاد را زیرمجموعه سياست قرار مي، در دنياي جديدتغييرات ساز و کار بازار 

 ژورف نايپردازان وابستگي متقابل تركيب متفاوتي از سياست و اقتصاد را مطرح كردند. گروهي از نظريه -

(Joseph Nye)  کوهنو روبرت (Robert Keohane)دي سياست را نفي معتقدند تحوالت اقتصا

          . از ديدگاه رياليستي اين دو در كتابکندکند بلکه نوع جدید از سياست را خلق مينمي

Power and Interdependency: World Politics in Transition تواند گرچه مي نيروي نظامي

 تهدید بجزي وضوعاتدر م بکارگيري قدرت نظاميو كنترل داشته باشد اما  بر روابط اقتصادي تفوق

اي آمريكا در رابطه با . ظرفيت قدرت هستهغيرضروري و نامرتبط است مستقيم منافع ملي حياتي

دارد وابستگي متقابل در جهاني كه اقتصادش  مفهوم قدرتمفهوم ندارد. آن المللي هاي مالي بينسياست

ر متفاوت است و مثالً كشوري كه بر است و قدرت تأثيرگذاري از يك حوزه تا حوزه ديگ ايپيچيدهمفهوم 

پذير باشد. كشورها در المللي آسيبالمللي تفوق دارد ممكن است در روابط تجاري بينروابط مالي بين

اي توسط رژيمهاي روشن و صريح يا ضمني در هر حوزه هايبکارگيري قدرت براساس توافقنامه

 (.WTO)مانند كاركرد  دگردنمحدود مي (International regimes)المللي بين

هستند كه به آن  توليد منبع جدیدي از قدرت توسط مفهوم وابستگي متقابلناي و كوهن معتقد به  -

لقب  (Networks of mutual asymmetric dependency) شبکه وابستگي نامتقارن متقابل

 کند.وابستگي متقابل سياست را بازتعریف ميدادند. يعني 

براساس تئوري سياسي كارآمدتر حفظ  المللتوجيه مدیریت اقتصاد بيناز طريق  آنها تئوري کينز را -

 نجات دادند.كرده و 

جنوب  -روابط شمالليبرال بود ولي در توضيح  IPEبازنويسي مهمي از نظريه  نظرات ناي و کوهنگرچه  -

 موفق نبود.

 

 

 دوران پسا ساختارگرائي

بحران کاپيتاليسم توسط ظهور اركس عنوان نمود كه ( در توسعه تئوري م1881-1788) والدیمير لنين -

و يكي از داليل آن نحوۀ استثمار كشورهاي جهان سوم توسط امپریاليسم به تقویق افتاده است 

كنند و آنان نمي صرف توسعهها منافع حاصله از استثمار كشورها را کاپيتاليستكاپيتاليسم است. زيرا 
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ماركسيستي  IPEشود و لذا مقتضيات تئوري ن كشورها جلوگيري ميتحت نظام امپرياليستي از توسعه اي

امپریاليسم رشد کاپيتاليستي پس از جنگ جهاني دوم نظريه لنينسم درخصوص اينكه  گردد.فراهم نمي

)ديدگاه  .برد با تردید مواجه شدمي (LDCS)نيافته به جهان توسعهاز طریق منوپلي ها را 

 هلفردينگ(

معتقد بود كه در آن ديناميسم داخلي كاپيتاليسم منجر به توسعه جهانشمول  لفردینگتئوري هياو به    -

ها و انحصارات ملي گردد و انباشت نسبي ثروت و تمركز حاصله از ذات سرمايه منجر به منوپليآن مي

به ها نگاه این منوپوليگردد گردد. هر چه فرصتهاي رشد و انباشت سرمايه در سطوح ملي محدود ميمي

جستجو براي دهد: مختلف خود را نشان مي سه شکلگردد اين روند به از مرزهاي ملي معطوف مي خارج

 گذاري، نياز به بازارهاي جدید و تقاضا براي مواد اوليه و خام.هاي جدید سرمایهفرصت

و  (modern world- system theory)تئوري سيستم جهاني مدرن  دو مکتبدر چنين شرايطي  -

  ظهور نمود. dependency theoryوابستگي  تئوري

 کشورهاي در حال توسعه وابسته به کشورهاي صنعتي باقيشود كه استدالل مي تئوري وابستگيدر  -

مانند و لذا توسعه نيافته و قادر نخواهند بود سرمايه و تكنولوژي براي استقالل اقتصادي خود را كسب مي

 نمايند.

 Structure of dominance and) سلطه و وابستگي تئوري سيستم جهاني بر ساختار -

dependency) و  تفوق کاپيتاليستيمتمركز است. نظامي كه ساختار آن با  المللدر نظام بين

 داري و در نتيجه استثمار عجين است.سرمايه

الملل دولتها نيستند بلکه کننده در سيستم و نظام بينعنصر تعييناين تئوري  براي طرفداران -

كنند. به عبارت داري يا در جهت رفع آن تالش ميكه در جهت غلبه سرمايهقات اجتماعي هستند طب

و  الملل استدرگيري طبقه استثمارگر و استثمار شده بيانگر عدم تعادل در سيستم بينديگر 

ال اي از تئوري جدگردد. تا اينجا اين تئوري چندان فاصلهسيستم در آينده دستخوش تحول بنيادي مي

 طبقاتي ماركس و نتايج آن ندارد.

و تأثيرش بر سيستم  بر ماهيت درگيریها و جنگالملل مانند اكثر تئوريهاي سنتي روابط بين این تئوري -

 Nature of ماهيت توسعهو  Poverty  بر موضوعاتي مانند فقرالمللي توجه داشته و از اين رهگذر بين

development بين  توسعه نامتقارناست.  متمرکز گردیدهن ميباشد، كه نوعا نامناسب و نامتقار

گرديد و بهمراه تئوري  1791-81استثمارگر و استثمار شده منجر به اشتهار تئوري سيستم جهاني در دهه 

 داد.وابستگي توجيهي براي دو قطبي شدن جهان در شمال و جنوب ارايه مي
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شود بلكه اين روابط وري وابستگي ديده نميبه سادگي تئ جنوب -روابط شمال در تئوري سيستم جهاني -

و داراي وابستگي متقابل در تعامالت سياسي، اقتصادي و  شده روابطي پيچيده و جزئيالملل در نظام بين

 فرهنگي شمال و جنوب است.

-middle) یک گروه از کشورهاي طبقه متوسطوجود  در تئوري سيستم جهاني IPEمدل در  -

class) مارگربين کشورهاي استث (core)  و استثمار شدهيا شمال (Periphery)  يا جنوب به رسميت

 شناخته شده است.

 شبهاین گروه را بعنوان کشورهاي  (-Immanuel Wallerstein 1930) امانویل والرشتاین -

رشد اقتصاد جهاني و پایداري را براي  وجود آنهامعرفي نمود و  (semi- periphery) ايحاشيه

داري به اي در اقتصاد سرمايهحاشيه شبه. ظهور كشورهاي المللي الزم دانستم بينسياسي کل سيست

معني فرصت محدودي براي آنان جهت جهش و تحرک تلقي گرديد و در چنين شرايطي صنعتي شدن تنها 

 بود. coreراه رسيدن به گروه كشورهاي 

د اما ايده مقابله با نابرابري موجود در با سقوط كمونيسم تئوريهاي ساختارگرا محبوبيت خود را از دست دا -

 المللي توسط تحوالت تئوريك جديد به شكل كاراتري مطرح گرديد.نظام اقتصادي بين

 

 (Dependency and world- Systems)نظریات وابستگي و سيستمهاي جهاني توسعه 

يشرفته صنعتي نيز بسط ي پدر پايان قرن بيستم سرمايه به خارج از كشورهابر خالف نظريات ماركسيستي  -

 لزوماً منجر به صنعتي شدن كشورهاي كمتر توسعه يافته و يا در حال توسعه نشد. يافت در حاليكه

جزء اولين متفكران ماكسيست قرن بيستم بود كه اين موضوع را مطرح نمود. اما  (Paul Baran) پال باران -

ایجاد یک اجازه  LDCsدر كشورهاي  يتعامل دیالتيکي بين سرمایه خارجي و جامعه بوممعتقد بود 

 بصورت فرار سرمايهمازاد سود . عالوه بر اين دهدنميرا در اين كشورها  مدل تيپيک کاپيتاليستي توليد

 The)افتد. با طرح اين نظريات باران در كتاب به سمت كشورهاي صنعتي پيشرفته به جريان مي LDCsاز 

Political Economic of growth) را فراهم )جديد(  طرح تئوري وابستگيزمينه  1719 در سال

 ساخت.

پردازان تئوري وابستگي معتقد بودند نسبت كشورهاي كمتر توسعه يافته به سيستم جهاني برخي از نظريه -

توسعه نيافتگي باشد و لذا امپرياليسم مانند وضعيت طبقه پرولتاويا به كاپيتاليسم در نظريه ماركسيسم مي

در  (Capitalism world system) خي براي برقراري سيستم جهاني کاپيتاليسمیک ضرورت تاری

 تماميت خود است.
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جمهور قبلي برزيل معتقد بود شرايط رئيس (Fernando Cardoso) کاردوسوگروهي ديگر نظير فرناندو  -

به توسعه کاپيتاليستي را در هنگام ورود سرمایه خارجي  LDCsساختاري موجود در  -ويژه تاريخي

اي كه در كشورهاي پيشرفته صنعتي بهنگام حضور ولي اين توسعه با توسعه کنداین کشورها فراهم مي

كشورهاي پيشرفته به  نوعي توسعه در کشورهاي مجاوركاپيتاليسم در آنجا بوجود آمده متفاوت است و 

و  (associated dependent development)كند مرتبط با آنها ايجاد مي توسعه  وابستهشكل 

هاي متقابل شرایط تاریخي براي دستيابي به مزیتافتد كه تنها وقتي اتفاق مي LDCsصنعتي شده 

 .بين سرمایه خارجي، سرمایه داخلي و دولت محلي فراهم گردد

حول اقتصاد المللي بوده و اكثراً پردازي بينكمتر در چارچوب  نظريه IPEاين نوع ديدگاهها در حوزه  -

 نمودند. تحقيق مي(Comparative political economy) يسياسي تطبيق

وجود کشورهاي طبقه با اصالح نظريه وابستگي بر  (World- Systems) هاي جهانينظریه سيستم -

آمده بود،  (Semi periphery) والرشتاين ، همچنانكه در نظر شبه پيرامونيمتوسط در نظام جهاني

 املي ارتقاء داد.تأكيد كرد و ديدگاه خود را تا سطح فر

بود  طبقه مياني الزاميو ثبات سياسي كليت سيستم، وجود كشورهاي  براي رشد اقتصاديدر اين نظريه  -

امکان هاي محدود رشد و ترقي در سيستم جهاني كاپيتاليستي وجود دارد. از اين ديدگاه و لذا فرصت

 وجود دارد. LDCsصنعتي شدن تعداد محدودي از 

اند. از مهمترين آنها وارد كرده انتقادات فراواني را به هر دو نظریهم غيرماركسيستها هم ماركسيستها و ه -

و شرايط اقتصادي  تاکيد بيش از اندازه به نقش نيروهاي فرامرزي و جهاني در تعيين سياستها محلي

د بود كه معتق نظریات کاردوسوكشورهاست. اين انتقاد بيشتر به نظريه سيستمهاي جهاني وارد است تا 

كننده در صنعتي شدن كشور دارند. او شك جدي داشت كه منافع ملي دولتهاي آمريكاي التين نقش تعيين

یافتگي تحليل طبقاتي اجازه درك کامل از دالیل توسعهكرد را از منافع حاكمان جدا سازد و تصور مي

، رکسيستي معترف بودما IPEهاي نظریه محدودیتو بدين ترتيب به  دهدو توسعه نيافتگي را نمي

 اما گامي خارج از آن بر نداشت.

فرد اقرار داشتند.  مفهوم دولتبه مشكالت نظريات نئوماركسيستي از  متفکران دیگر تحليل طبقاتي -

بلكه بايد از سطح  قدرت دولت را نباید به سطح منافع طبقاتي نزول دادمعتقد بود  Fred Blok بلوك

 باالتري آن را نگريست.
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 1781در سال  State Power and class Interestsدر كتاب  (Ralph Miliband) ليبندرالف مي -

گردد كه در آن  تعریف Partnershipدولتي بهتر است در قالب  -روابط طبقاتيپيشنهاد نمود كه 

 .دولت شریک بزرگتر نيستلزوماً 

سفه ماتریاليسم تاریخي براي حفظ فلماركسيستي تمركز داشتند آنجا كه  IPEهمه اين ديدگاهها بر  -

 مجدد قرار داد.باید اقدامات سياسي مستقل دولت و نقش آن را مورد بازبيني 

 


