
و علوم سياسي، دوره  143-160 صفحات،1389زمستان،4، شمارة40فصلنامه سياست، مجلة دانشكده حقوق

 جهاني هژمونيكو بحران در نظام اقتصادنظريه ثبات

∗ احمد ساعي

و علوم سياسي دانشگاه تهراندانشيار گروه روابط بين  الملل دانشكده حقوق

 قاسم ترابي
 علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدانگروه مربي

)25/8/88: تاريخ تصويب–24/1/88: تاريخ دريافت(

: چكيده

آن هي گذرا به تاريخ قرن بيستم نشاننگا ها با هموارهداري ست كه نظام سرمايهاگر ي بحران

و اقتصادي و دوم، بحران هاي چون جنگهمسياسي، نظامي ، بحران 1973و 1929هاي جهاني اول

هاي اقتصاد هر چند نظريه.ستاو بحران جاري مواجه بوده90اقتصادي جنوب شرقي آسيا در دهه

 ماهيت، علل، عمق بابند، اما در دار اصل وجود بحران اشتراكاتي خصوص بين الملل در سياسي

با.و راهبردهاي خروج از آن با هم اختالف نظرهايي دارند در اين ميان، نظريه ثبات هژمونيك

و علل بروز آن و تاريخي در پي شناخت بحران و با ديدي علمي  از چشم. است نگاهي متفاوت
ن و شكوفايي اقتصاد سياسي بين مهم،ظريهانداز اين الملل به وجود يك هژمون ترين عامل رونق

،بدين معنا. گردد، همان طوري كه بحران در اقتصاد سياسي جهاني ناشي از افول آن است برمي

و شكوفايي اقتصاد جها و سازو.م60و50ي در دههنهمان طور كه رونق ناشي از هژموني آمريكا

شدكارهاي ساخ ، صندوق بين الملل پول، بانك جهاني در كنار)WTOبعدها( آن مثل گاتة ته

و و70امنيت انرژي بود؛ بروز بحران در اقتصاد جهاني طي دهه تضمين امنيت غرب از طريق ناتو

.پس از آن ناشي از افول هژموني آمريكا است

: واژ گان كليدي

 امنيتو، نات، برتون وودز، هژموني، آمريكا،بحران،ونيكنظريه ثبات هژم،الملل قتصاد سياسي بينا
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.ه رجوع شوداند به صفحه پاياني مقالاطالع از ديگر مقاالت نويسنده كه در اين مجله منتشر شدهبراي
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 مقدمه-الف
هاي بسيار نگاه)International Political Economy(»الملل اقتصاد سياسي بين«در عرصه

و گاه متضاد و حتي در دوران. وجود دارد نظريمتفاوت به عنوان مثال، براي ساليان طوالني

و شناخته بين مهم،الملل ين مسائل اقتصاد سياسي بينتر اساسيباباخير در ترين ترين

»ماركسيسم«و ) Liberalism(»ليبراليسم«،)Mercantilism(»مركانتليسم«( هايي اين رشته نظريه

)Marxism((و آنها در مواردي چون رابطه دولت.و داردنظرهاي گسترده وجود داشته اختالف

م و معايب اقتصاد سياسي اقتصاد، اهداف اقتصادي، و مزايا اهيت روابط اقتصادي، نقش طبقات

اند با ارائهدهكرپردازان سعي اي از نظريه هاي اخير عده در دهه. كنوني با همديگر توافقي ندارند

و رويكردهاي تركيبي، اختالف نظريه و با گرفتن نقاط ها از نظرها را كاهش دهند  قوت هر كدام

كه توانايي بيشتر براي توضيح ابعاد مختلف اقتصاد سياسيي ارائه دهند بهتريها ها، نظريه آن

را بين و مسائل مرتبط با آن مي. داشته باشدالملل توان به نظريات تركيبي سوزان در اين بين

و رابرت گيلپين اشاره كردااسترنج، كر .نسر

درةنكت رغم داشتن كه آنها عليالملل اين است هاي اقتصاد سياسي بين نظريهباب مهم

و ديدگا الملل با بحران مواجهكه اقتصاد سياسي بينخصوص هاي متفاوت، در اينهنظرات

به بحران، ريشه البته اين بدان. است، با هم توافق دارند و معنا نيست كه آنها با يك ديد ها

مي كارهاي برون راه به كنند؛ هرچند اين نظريه رفت از آن نگاه لي نظام اقتصادشكها همگي

ميبينسياسي يها شكل دانند، ولي اين بحران در درون هركدام از نظريه الملل را مالزم با بحران

به خود مي دربه. گيرد متفاوت  نظام)Essence(»ذات«عنوان مثال، در نگاه ماركسيستي بحران

و حلي براي برون داري وجود دارد كه راه اقتصاد سرمايه و در نهايت منجر رفت از آن جود ندارد

هاي در مقابل اين ديدگاه راديكال، ديدگاه.)Wallerstien, 1974(به فروپاشي خواهد شد

نه در ذات بلكه در عرض نظام سرمايه و ليبراليستي بحران را داري در نظر مركانتليستي

به مي كه سرمايه گيرند، مي شكلي فا داري و تدبير بر آن ئق آيد، همچنان كه تواند با عقالنيت

. تاكنون اين كار را كرده است

و رابرت هاي جديدتر مثل ديدگاه شد ديدگاه طور كه گفته همان هاي سوزان استرنج، كرنسر

و نفاط  مي قوت نظريه گيلپين تركيبي از عناصر مثبت باشند هاي سنتي اقتصاد سياسي بين الملل

وو مسائل مختلف مرتبط با اقتصاد سياسي جهاني تحليل را با يك نگاه تركيبي تجزيه

به. نمايند مي بر رابرت گيلپين تحتةويژه نظري اين نظريات عنوان نظريه ثبات هژمونيك نيز

مي وجود بحران صحه مي و داري با بحران مواجه است، پذيرد كه نظام اقتصادي سرمايه گذارد

كه به بهب، شكلي متفاوت اما نكته محوري اين نظريه آن است و را حران  ويژه علل بروز آن

رابرت گيلپين با ارائه نظريه ثبات هژمونيك مسايل مختلف اقتصاد. دهد مورد بررسي قرار مي
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و بحران را بر اساس ديدگاه الملل چون شكل سياسي بين يگيري، رونق، شكوفايي، ركود

.دهد متفاوت مورد بررسي قرار مي

به مباحث و با عنايت هدف از نوشتن اين مقاله ارزيابي علل بروز شده، مطرحدر اين راستا

ميبحران با. باشد در چارچوب نظريه ثبات هژمونيك  به اين مساله، در اين مقاله توجهبنابراين

به بررسي هابه شكل توصيفي به شكلي بحران ي اقتصاد جهاني پرداخته نخواهد شد، بلكه

ميتحليلي علل بروز بحران در چارچوب نظريه ثب در.دشوات هژمونيك بررسي به همين دليل

.گردد راستاي روشن شدن اين مساله سوال اصلي زير مطرح مي

مي« ؟»كند نظريه ثبات هژمونيك علل بحران در اقتصاد جهاني را چگونه ارزيابي

ها از جمله نظريه ثبات هژمونيك رابرت گيلپين وجود شد، همه نظريه طور كه اشاره همان

د ميبحران كه سؤال همين دليل در اين مقاله همانبه؛پذيرندر اقتصاد سياسي جهاني را طور

 فرضيه،گويي به سؤال اصلي در پاسخ.دهد اين امر مفروض گرفته شده است اصلي نشان مي

:شود زير مطرح مي

از ديدگاه نظريه ثبات هژمونيك، علت اصلي بروز بحران در اقتصاد سياسي جهاني افول«

و نهادهاي بينهژ و در نتيجه كاهش توان اين كشور آن بوسيله شده المللي تشكيل موني آمريكا

.»استدر مديريت اقتصاد جهاني 

آن البته بايد به اين نكته اشاره كه منظور از هژمون در اينجا برداشت ماركسيستي از  شود

كه اين نوع برداشت متفاوت از نوع رئاليستي مي  ديدگاه رئاليستي، اياالتبراساس. باشد است

كه در اكثر ابعاد قدرت بر سايرين برتري متحده آمريكا هنوز از هژموني برخوردار است، چرا

و پذيرش بين،هاي ماركسيستي اما ديدگاه. دارد و هژموني را بر اساس مشروعيت المللي

.) Robert O.Keohane, 1984:32_33 and Rapkin, 1990: 5( دانند خواست دولت براي هژموني مي

 برخورداراي مالحظه هرچند آمريكا در ابعاد مختلف قدرت هنوز از برتري قابل،بر اين اساس

و كاهش مشروعيت آمريكا در عرصه70 اما در دهه؛است  با فروپاشي نظام برتون وودز

 كاهش تمايل از ديگر عوامل اين امر،. المللي اين كشور هژموني خود را از دست داده استبين

و روي آوردن به سياست گرايانه از اقتصاد هاي حمايتآمريكا براي رهبري اقتصاد جهاني

.داخلي است

به مساله ياد شده، سؤال اصلي مطرحگويي دقيقبا هدف پاسخ به تر  سؤاالت فرعي زير شده

:شودتقسيم مي

پس نقش آمريكا در شكل- تشكيل برتون(جهاني دوم از جنگ گيري اقتصاد سياسي جهاني

 International Monetary(»المللي پول صندوق بين«،)Word Bank(»بانك جهاني«وودز شامل 

Fund(اكنون سازمان تجارت جهانيهم«، گات«)World Trade Organization((؛



 1389زمستان،4شمارة،40 دوره، فصلنامه سياست 146

و نظامي- تضمين عرضه(و اقتصادي) ناتو(نقش آمريكا در تضمين امنيت سياسي

؛غرب در چارچوب اقتصاد سياسي جهاني) نفت

و- و ژاپن( سياسي غرب نقش آمريكا در بازسازي اقتصادي ؛)اروپاي غربي

و فروپاشي نظام مبتني بر آن در سال- و بروز بحران 1971علل افول هژموني آمريكا

.داري در نظام سرمايه

و سواالت به سوال اصلي مي، فرعيبا توجه به چند بخش تقسيم  در بخش:شود اين مقاله

مي اول نظريه ثبات هژمونيك به در بخش دوم. شود عنوان چارچوب نظري مقاله معرفي

ميبراساس اين نظريه به ارزيابي هژموني آمريكا  به شود پرداخته عنوانو نقشي كه اين كشور

پس هژمون در ساخت اقتصاد سرمايه  مورد ارزيابي قرار جهاني دوم داشته استاز جنگ داري

يكي ديگر از ابعاد اقتصاد سياسي. گيرد مي به نقش هژموني آمريكا در ساخت در بخش سوم

و اقتصادي به عنوان ركن ضروري ادامه فعاليت آن اشاره جهاني يعني تضمين امنيت سياسي

و سياس. شود مي كه در اين فصل به بازسازي اقتصادي و هاي اروپايي دولتضمن اين غربي

،گرفتانجام داري در اين كشورها آمريكا كه با هدف تجديد حيات نظام سرمايهبوسيله ژاپن 

و سوم به ارزيابي نقش حياتي آمريكا در ساخت،عبارت ديگربه. شود توجه مي  در فصل دوم

و تنش اقتصاد سياسي جهاني، بحران مي زدايي در فصل چهارم افول. شود زدايي در آن پرداخته

و در پايان مي گيرد و بروز بحران در اقتصاد سياسي جهان مورد بررسي قرار ،هژموني، علل آن

مي گيري از مباحث مطرحجهنتي .دشو شده ارائه

 چارچوب نظري-ب
»گيلپين رابرت« به)The Theory of Hegemonic Stability(»نظريه ثبات هژمونيك«

)Robert G. Gilpin(و چارلز البته ثبات هژمونيك را نخستين. داردقتعل بار رابرت كوهن

به كيندل و گيلپين با بهره برگر كوشيد تا نظام اقتصاد سياسي گيري از نظريات آنها كار بردند

به شرايطي در عرصه نظام بين. الملل را توضيح دهد بين مي ثبات هژمونيك كه الملل اطالق شود

و رژيمبهاي مختلف كشور داراي تفوق در زمينهيك  المللي، هاي قدرتمند بينا ايجاد قواعد

و ساير كشورها را وادار  و تعادل سيستم را حفظ كرده نمايد تا آن قواعد را رعايتميثبات

و هنجارهاي حاكم در نظام بين،بنابراين.)Gilpin, 1987:43( كنند و قواعد الملل ايجاد نظم

و نزول اين قدرت تأثير فراوانبرعهد و صعود و عملكرديه قدرت هژمون است  بر ثبات

مي. سيستم دارد به كشورهايي اطالق شود كه داراي قدرت برتر در ابعاد در اين نظريه، هژمون

و رژيم و تسلط بر قواعد و براساس آنها هاي بين مختلف است، ايجاد المللي را ضمانت كرده

و ثبات بين ميال نظم با اين قدرت تضمين. آورد مللي را پديد و كننده تعادل نظام خواهد بود
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و هنجارهاي حاكم نيز دچار تزلزل خواهند شد گيلپين كه بيشتر مطالعات. افول آن، قواعد

و افول هژموني اين كشور پس  خود را در حول هژموني آمريكا متمركز كرده است، از صعود

مي  .نويسد از جنگ جهاني دوم

به سايرين در روند شكل گيري نظام مبتني بر ثبات، هژمون با داشتن مزيت فناوري نسبت

به دنبال بازارهاي جديد صادراتي است، خواهان نوعي نظام باز تجاري نيز  ضمن آنكه

به ساير دولت. باشد مي ميدولت هژمون اين اجازه را دهد تا از منافعي كه هژمون براي آنها ها

به فراهم مي)Public Good(»الي عموميكا«صورت به به كند، »سواري مجاني«عنوان اصطالح

)Free Ride(به. منتفع گردند صورت متغير مستقل در چارچوب نظريه مزبور، مفهوم هژموني

به درنظر گرفته مي و سعي بر اين است تا به مفهوم رژيم . عنوان متغير وابسته مرتبط شود شود

با لي اين نظريه آن است كه رژيمدر حقيقت فرضيه اص به هاي در ثبات اقتصاد مناسبات ويژه

و مقررات سياسي بين كه به ايجاد هنجارها و سپسكراقدام الملل به هژموني بستگي دارند ده

مي بر عملكرد آنها از طريق بهره گيري از قدرت بهره. نمايد گيري از توانايي خويش نظارت

كه هژمون  تا از اقدامات مثبت براي ايجاد ساختاري از انگيزهمستلزم آن است ها از لحاظ مزايا

و بدينكرمراتب قدرت استفاده ترين سطح سلسله پائين  ترتيب اعضا را در نظام نگاه دارد ده

.)118- 119:1384قوام،(

كه در مقدمه مقاله اشاره شد، اين نظريه تركيبي از نظريات كالسيك اقتصاد همان طور

ب مي. ين الملل استسياسي و گئورك سورنسون : نويسند در اين زمينه رابرت جكسون

به" يك وجود براي و توسعه كامل اقتصاد ليبرالي بازار جهاني يك هژمون يعني آوردن

و اقتصادي مورد نياز است؛ زيرا در نبود چنين قدرتي قواعد ليبرالي قدرت حاكم نظامي

 ثبات هژمونيك كه خود مرهون تفكرات مركانتليستي در تواند اجراء گردند، يعني نظريه نمي

مي مورد سياست است، عهده اما نظريه ثبات هژمونيك، مركانتليسم خالص. شود دار اقتصاد

و يك عامل ليبرالي نيز در آن وجود دارد، يعني قدرت حاكم صرفاً از روابط اقتصادي  نيست

يك المللي براي خود استفاده نمي بين اقتصاد باز جهاني را بر مبناي دادوستد شكل كند، بلكه

نه مي كه به دهد به تنها "كننده است هاي شركت نفع همه دولت نفع خود هژمون است، بلكه
.)243:1393جكسون،(

كه يك نظام مبتني بر ثبات هژمونيك شكل سه شرط وجود از نظر گيلپين، براي اين  بگيرد،

:دارد
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 وجود يك قدرت هژمون-1
آناين به  قواعد مختلف، قدرت بايد توانايي اقتصادي الزم را داشته باشد تا بتواند با اتكا

و هم شيوه سرمايه و هم نظام پولي و هم نهادهاي حاكم بر سيستم را تضمين كند گذاري

و سياسي تنظيم و برقرار كند اقتصادي :به نوشته گيلپين. كننده سيستم را حمايت

و امكانات عمومي يك نظام قدرت هژمون يا رهبر،" و تأمين كاال  مسؤليت تضمين

و ثبات پولي آن را برعهده دارد .)142:1384سليمي،("تجارت آزاد

و نظامي بايد توانايي تضمين امنيت هژمون نه تنها در بعد اقتصادي، بلكه در ابعاد سياسي

 امنيت فضاي الزم براي صورت در شرايط فقدان داري را داشته باشد، در غير اين نظام سرمايه

و توسعه اقتصادي وجود نخواهد داشت .رشد

 تعهد ايدئولوژيك به ايدئولوژي حاكم-2
 بايد تنها بايد به ايدئولوژي حاكم متعهد باشد، بلكه از چشم انداز اين ديدگاه يك قدرت نه

مشي معتقد گونه كه آنتونيو گرا همان. باشدداشتهمشروعيت ايدئولوژيك براي رهبري سيستم

در سايه هژموني ايدئولوژيك. دهد بود، پايه اصلي هژموني را تفوق ايدئولوژيك تشكيل مي

و همكاري ساير قدرت كه قدرت مسلط حمايت به است با ها را و آنها را خود جلب كرده

.)145:1384سليمي،( كند سيستم سازگار مي

 اعضا منافع مشترك-3
ا و از. تحقق بخشيدرا توان ثبات هژمونيك يدئولوژي نميتنها با اتكا به قدرت برتر بخشي

به تعهدات ناشي از رژيم بندي اعضاي سيستم بين پاي به المللي منافع مشترك آنها هاي غالب

به. گردد باز مي كه اگر اكثر اعضاي سيستم خصوص در عرصه اقتصادي احساس نكنند

و ساختارهاي نظام تضمين مشاركت در رژيم ده منافع آنهاست، سيستم را با مشكل مواجه كنن ها

 مشاركت در نظام اقتصاد جهاني كنوني نيز مستلزم تفاهم بر سر حداقلي،رو از اين. خواهند كرد

.)145:1384سليمي،( از منافع مشترك است

اند، هايي كه تاكنون در عرصه اقتصاد سياسي جهاني ظهور كرده هژمونيدر خصوصاما

س داري ليبرال خود مدعي است كه اين امر دو بار در تاريخ سرمايه1987ال گيلپين در كتاب

پسنخستي:پديدآمده است به و كنگره وين يعني از جنگن تجربه تاريخي مربوط هاي ناپلئوني

پس. تا پايان جنگ جهاني دوم است1815سال  از پيروزي طبقه متوسط ليبرال در اين دوران

و با توجه به قدرت در درون انگلستان، ايدئو لوژي ليبراليسم در اين كشور برتري يافت

و كنترل اقتصاد اقتصادي برتر، اين كشور به عنوان قدرت هژمون در عرصه جهاني نقش هدايت
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و ثبات سياسي نظام را تضمين كرد و. جهاني را برعهده گرفت پيدايش نظام ارز مبني بر طال

مگاسترلين و نقش و تجليات رژيم اقتصاديبه ابتكار انگلستان حوري بورس لندن از مظاهر

به. وسيله اين كشور بوده است پديد آمده به ويژه در ابتداي از نظر گيلپين گسترش بازرگاني

 :Arrighi,1990( قرن بيستم نشانه تأثير نظام مبتني بر هژموني انگلستان در اقتصاد جهاني است

365_408(.

از جنگ جهاني دوم است كه آمريكا نقش رهبرپسدوران دومين تجربه تاريخي مربوط به

نظام مالي برتن وودز،.و قدرت هژمون را در عرصه اقتصادي جهاني برعهده گرفت

و تجارت موافقت به سازمان تجارت جهاني گرديد،) گات(نامه عمومي تعرفه كه بعدها تبديل

و بانك جهاني در كنار تضمين امنيت صندوق بين به بازسازي اروپاي الملل پول و كمك  غرب

و ژاپن، همچنين تضمين امنيت انرژي كه از ملزومات اصلي توسعه اقتصادي مي ،باشند غربي

.شوند از تجليات اين هژموني جديد محسوب مي

ميبه،باتوجه به مطالب گفته شده توان گفت كه براساس اين ديدگاه براي طور خالصه

. ات وجود داشته باشد، وجود يك هژمون كامالً ضروري استآنكه در عرصه اقتصاد سياسي ثب

سه حالت در طول يك طيف باشد مطابق با اين ديدگاه، اقتصاد جهاني نمي در. تواند خارج از

و تحت تسلط يك امپراطوري باشد تواند كامالً سلسله يك سر طيف اقتصاد جهاني مي مراتبي

ب مي يابدكه در اين حالت تمامي مزايا به شكل سنتي و ماليات به امپراطوري انتقال در. اج

مي چنين شرايطي بقيه كشورها به بر. كنند شكل استانهاي آن امپراطوري عمل در اقتصاد مبتني

و بازار معنا  كه تجارت آزاد امپراطوري اصوالً اقتصاد جهاني ليبرال وجود نخواهد داشت، چرا

ن امپراطوري.و مفهومي ندارند مي مونههاي گذشته از در سر ديگر طيف. باشند هاي اين نظم

كه تضمين نوع سلسله شرايطي وجود دارد كه هيچ و قدرتي وجود ندارد  تجارتهكنند مراتب

ميومرجد باشد كه اين امر باعث بروز هرجآزا . گرددو فروپاشي اقتصاد سياسي جهاني

مي به به شرايط ما بين دو جنگ جهاني يعني عنوان مثال، كه هژمون سابق توان الزم توان  جايي

به رهبري نداشت را براي رهبري از دست و هژمون جديد تمايلي شرايط. اشاره كرد،داده بود

به  در وسط طيف شرايطي.و بروز جنگ جهاني دوم انجاميد20ي اواخر دههها بحرانمزبور

و اقتصادي خود دارد كه يك هژمون نظام تجارت آزاد را با توجه به قدرت عظيم قرار سياسي

كه نظام. كند تضمين مي از چشم انداز نظريه ثبات هژمونيك، تنها در چنين شرايطي است

مي سرمايه و شكوفايي برخوردار گردد داري .)Wallerstein,1996(تواند از حداقل ثبات براي رشد

كهج در عرصه اقتصاد،به عبارت ديگر  اقتصاد هاني تنها در شرايط وجود يك هژمون است

مي سرمايه تواند وجود داشته باشد؛ بنابراين در صورت نبود يا افول هژمون نظام داري

مي سرمايه و بحران مواجه و مرج .گردد داري با هرج
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در ساخت اقتصاد سياسي جهان-ج  نقش آمريكا
كه به به رشد فروپاشي هژموني انگلستان علت افول اقتصاد اين كشور در مقابل اقتصاد رو

و ساير كشورهاي اروپايي رخ داد، باعث بروز  وها بحرانآمريكا، آلمان ي بزرگ سياسي

طي نيمه اول قرن بيستم گشت ايههخواهي آلمان در عرصه جهاني با خواست سهم. اقتصادي

به. دولت انگلستان در تضاد قرارگرفت عنوان يك قدرت نوظهور واقعيت آن بود كه آلمان

ا مي بهخواست سهمي در و طرف ديگر،از. ويژه در زمينه مستعمرات داشته باشد قتصاد جهاني

د؛ در نتيجه جنگ جهاني اولشوتوانست مانع از اين امر علت افول اقتصادي نمي انگلستان به

پي هزينهپس.رخ داد و در و تخريب هاي سرسام از جنگ هاي گسترده، انگلستان توان آور

،تحت اين شرايط. شكلي كه در قرن هيجدهم داشت از دست دادبهرا رهبري اقتصاد جهاني 

به سياست و حمايتي آوردند كه نتيجه فوري آن بروز بحران هاي ملي كشورها رو  1929گرايانه

. ويژه جنگ جهاني دوم بودو پيامدهاي مالزم آن به

سي در اين دهه هرچند كه دولت آمريكا توانايي اسي جهاني را هاي الزم براي رهبري اقتصاد

به داليلي از اين كار امتناع  تأثير كنگره حتي دولت آمريكا تحت. كردميداشت، ولي عمالً بنا

كه خود شكل داده بود نشد و عضويت در جامعه مللي به شركت ، بروز اين با وجود. حاضر

و پيامدهاي گسترده آن و خطراتي چون تسلط شوروي در اروپايهمجنگ جهاني دوم شرقي

و ايدئولوژيك براي اقتصاد جهاني ليبرال ايجاد مي كرد، كه اين كشور از نظر سياسي، نظامي

كه بايد اقداماتي جدي را براي شكل و تضمين حيات رهبران آمريكا را به اين باور رساند دهي

 گسترده را برايي آمريكا تالش،بر اين اساس. اقتصاد سياسي جهاني صورت دهند

ا قانونمند و نهادهاي كردن و تضمين امنيت آن از طريق اجالس برتون وودز قتصاد جهاني

و بانك جهاني انجام داد شده در آن مثل گات، صندوق بين تشكيل ازطرف ديگر،. الملل پول

و نظامي اين نظم ناتو را  ازآمريكا براي تضمين سياسي با توجه. غرب ايجاد كردبراي حفاظت

به سرمايهبه آن كه كشورهاي اصلي نظام و جنگ دچار فروپاشيها سالدليل داري سياسي

به شده بودند،اقتصادي  و سياسي آنها بپردازد، قبل آمريكا تصميم گرفت آن احياي اقتصادي از

بهموجود ها از شرايطكه كمونيست . قدرت رسيدن استفاده كنند براي

كه مي . انست نقش هژمون را ايفا كندتو در پايان جنگ جهاني دوم آمريكا تنها كشوري بود

و اقتصادي الزم را داشت نه. اين كشور در آن زمان بيشترين قدرت نظامي، سياسي تنها آمريكا

يعني ميزان ستانده(وري توليد آن كشور ترين تمركز منابع توليد را دارا بود، بلكه بهرهبزرگ

40 آمريكا1944عالوه در سالبه. بسيار بيشتر از هر كشور ديگري بود) برحسب واحد نهاده

و بهره درصد تسليحات جهان را توليد مي و پنج كرد برابر ژاپن وري توليداتش دوبرابر آلمان

از. بود  ميليارد دالر در سال6/88نتيجه اين امر، افزايش توليد ناخالص ملي واقعي آمريكا
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سه.)9:1383الرسون،( بود1944 ميليارد دالر در سال 135به 1939 بنابراين آمريكا داراي هر

.شرط ياد شده براي هژمون شدن بود

 نظام برتون وودز-1
و چارچوب اقتصاد جهاني ريشه در طرح در نهادها كه براي نظم نوين اقتصادي هايي دارند

طي سال سياست.ندوجود آمد آخرين مرحله جنگ جهاني دوم به  در 1944گذاران

ت اياالت . دهندا چگونگي حل دو مسأله بسيار جدي را مورد بررسي قرارمتحده گردهم آمدند

كه آنها مي  ديگر تكرار نخواهد 1930خواستند مطمئن شوند كه ركود بزرگ دهه نخست آن

و نظام،عبارت ديگربه. شد  آنها بايد راههايي را براي رسيدن به نظام پولي با ثبات جهاني

و رهبري خود در برتون وودز در اين راس. كردند تجاري آزاد پيدا مي تا، آمريكا از طريق قدرت

به  با صندوق بين. ريزي كرد نوين اقتصاد جهاني طرح منظور تقويت نظم سه نهاد الملل پول

و ارائـه كمك با هدف حمايت از نرخ ثابت مبادله ارزي به كشورهايي كه هاي اضطراري

بهي موقتي در تراز پرداخت خود روبرو بودنهابحران و بانك بين«. وجود آمدد الملل بازسازي

به» توسعه گذاري خصوصي وجود آمد تا سرمايه كه بعدها بانك جهاني ناميده شد با اين هدف

آن.و بازسازي را در اروپا تسهيل نمايد همچنين وظيفه كمك به توسعه ديگر كشورها نيز به

به اصلي كه اين دستوركار بعدها و واگذارشد شدترين دليل .)627:1383بيليس،( جودي آن تبديل

و قوانين تجارت آزاد متحده آمريكا جهت نهادينه اياالت،ترتيب بدين كردن قواعد

و تحكيم توافق چندجانبه و رژيم تأمين گرا از طريق ايجاد و تجارت كننده نامه عمومي تعرفه

به نظم جديدا كنندگان در سيستم اقتصاد سياسي بين منافع تجاري تمامي شركت لملل ليبرال

و توسعه زمينه. اقتصادي شكل داد الملل هاي فعاليت صندوق بين در واقع آمريكا از طريق ايجاد

و بانك جهاني توسعه، تالش  پس الملل ويراند تا اقتصاد بينكرپول دوباره را از جنگ شده

و بدينوسيله بازگشايي اقتصاد آزاد بين و برق بازسازي نمايد گرا راري نظم چندجانبهالملل

.المللي را نهايي سازد منظور تثبيت سيستم اقتصاد سياسي بين به

و داري برقرار بدين ترتيب از فرداي جنگ جهاني دوم، حاكميت بر جهان سرمايه گرديد

. اين حاكميت خصوصاً از طريق نهادهايي كه آمريكا مؤسس آنها بوده است، تحكيم يافت

و نقش انس برتون وودز نظم پولي جديد بيندر كنفرضمن اين كه، الملل تحت حاكميت

گرديد؛ براساس اين نظم در واقع تمام مناطق پولي غرب برقرار متحده هژمونيك اياالت

و اقتصاد بينگخصوصاً حوزه حاكميت سابق ليره استرلين كه اكنون تحت در پول الملل

شد،گرفت هژموني آمريكا قرار مي و پس، تمام پول از اين. ادغام به پولهاي ديگر ها قابل تبديل

و به طال شدند كه عمدتاً با سرمايه صندوق بين. خصوصاً به دالر هاي آمريكايي الملل پول نيز
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و يكپارچگي اقتصاد سرمايه و تأسيس شد، وظيفه ادغام داري در سطح جهان را سهولت بخشيد

و پايه اقبتاز نظم ايجادشده تحت توافقنامه برتون وودز مر آن كرده .دكررا تحكيم هاي

د به 1947ر سال گات نيز و نهاد حاكميت ايجاد شد؛ اين نهاد در ژنو  دومين ابزار

مي هژمونيك اقتصادي اياالت و. داد متحده را تشكيل در واقع كشورهاي امضاءكننده گات

و ژاپن از به كارگيري ابزار گمركي براي حمايت از بازارهاي مصرفي عمدتاً كشورهاي اروپايي

ي امضاءكننده براين اساس، تمامي كشورها. شدند سالحو كاالهاي توليدي خود نيز خلع

و از تعرفه مشمول امتياز كشورهاي كاملة مند هاي ترجيحي بسيار نازل يكديگر بهره الوداد شده

.)136_7:1386پوراحمدي،( گرديدند

كه را متحده آمريكا توانست آن دسته از ضروريات اقتصاد سياسي جهان ترتيب اياالت بدين

و. جاد كنداي،داري اهميت داشتند براي حيات نظام سرمايه برداشتن موانع گمركي بوسيله گات

و صندوق  كه از كسري تجاري برخوردار بودند بوسيله بانك جهاني حمايت از كشورهايي

در اين زمينه محسوب از ديگر اقدامات آمريكا)Mason and Asher, 1973( المللي پول بين

چ،دادن اين دو نهاد براي وام. شوند مي هاي دولت، ون كاهش هزينه مجموعه اقداماتي را

و هاي رياضت اقتصادي، خصوصي سياست مي ...سازي، برداشتن سوبسيدها كه استفاده كردند،

اما اينها كفايت. در راستاي تشكيل اقتصاد جهاني مدنظر آمريكا قرار داشتند آنها همگي

در نمي و آمريكا مجبور بود تا سلسله اقدامات ديگري را در اين زمينه . اولويت قراردهدكردند

و يابي اتحاد از يك طرف با قدرت و ايدئولوژي ضدليبرالي يعني كمونيسم جماهيرشوروي

و ژاپن نگرانيشورويشدن اتمي در فضاي. هاي امنيتي فراواني داشتند، كشورهاي اروپايي

به تهديد، عمالً شرايطي براي توسعه اقتصادي باقي نمي به ماند؛ ن هژمون عنوا همين دليل آمريكا

را حل رفع نگراني راه و عملكرد اقتصاد سياسي ليبرال و ايجاد شرايط براي توسعه اقتصادي ها

ا . المللي دانست زطريق يك اتحاد بين در تضمين امنيت

و اروپاي به ازطرف ديگر اقتصادهاي فروپاشيده ژاپن به تنهايي نمي غربي حركت توانستند

و راه و سياسي آمريكا بود كه عمدتاً ازطريق طرح مارشال حل اين امر حمايت درآيند هاي مالي

ضمن اينكه بايد به اين نكته اشاره كرد كه نقش مهم ديگر آمريكا در ايجاد. گرفت صورت مي

كه اين امر عامل اساسي در  و ارزان بود اقتصاد جهاني ليبرال در تضمين امنيت انرژي فراوان

ميهاي صنعت غرببه حركت درآمدن چرخ . شودو در نتيجه احياي اقتصاد جهاني محسوب

و نظامي آمريكا قبل كه دالر آمريكا در بازسازي از بحث در مورد نقش سياسي به نقشي بايد

به نقش دالر نمي در واقع، بدون. اقتصاد جهاني داشت نيز اشاره شود و توجه به تجزيه توان

و ساخت تحليل ساير نقش .پرداختاقتصاد ليبرالي هايي آمريكا در احياء
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 اهميت پول هژمونيك در ساخت اقتصاد جهاني-2
پس نقش دالر به از جنگ جهاني دوم عنوان پول هژموني در برقراري اقتصاد سياسي ليبرال

و دقيق برخوردارييك سيستم پولي كه از كاركرد. برخوردار استي وافرياز اهميت  صحيح

و عامل اصلي اقتصاد مي بينباشد، اساس سيستم پولي حاكم بر اقتصاد. دهد المللي را تشكيل

را شده است، زمينـه رشد تجارت بين المللي كـه از يك پول هژمونيك تشكيل بين المللي

آنمي فراهم و مي آورد و نهايتاً بخشد، سرمايه را سرعت گذاري خارجي را توسعه داده

د وابستگي متقابل ميان سيستم ميهاي اقتصادي را و آنرا نهادينه  Benjamin) كندر جهان ايجاد

)Cohen,1977.

و برقراري سيستم پولي متكي بر پول هژمون از شرايط اوليه براي هر اقتصاد ايجاد

و گسترش قدم برمي بين و رشد به سمت شكوفاشدن كه دارد؛ در نتيجه فروپاشي المللي است

كهبه،المللي در بحران اقتصاد بينترين عامل عنوان اصلي يك چنين سيستم پولي به مانند آنچه

مي روي1930در دهه  بي. كند داد، نقش ايفاء و گسترش نظير حتي در دوران ناظر بر رشد

و اقتدار هژمونيك يك پول در سطح  كه ناشي از حاكميت اقتصاد جهاني، يك نوع ثبات پولي

و مالي جهاني باشد، از نيازهاي  الملل اصلي سيستم اقتصاد بينروابط اقتصادي، تجاري

و مالي سبب المللي در سيستم اقتصاد بين. گردد محسوب مي و مبادالت پولي جريانات

و مبادالت تجاري مي و تنوع روابط و ثبات سيستم. گردند گسترش، تحكيم بنابراين كارائي

مي پولي بين به المللي كه متكي بر پول هژمونيك در سطح اقتصاد جهاني ترين عنوان مهم باشد،

و كاركرد اقتصاد سياسي بين مي عامل توسعه به بياني ديگر، پول. شود الملل ليبرال شناخته

و كارائي در تسهيل هژمونيك با بهره و مندي از ثبات بخشيدن به روابط اقتصادي تجاري، پولي

م المللي، گسترش سيستم اقتصاد سياسي بين مالي بين تقابل ميان المللي يعني توسعه روابط

و قدرت قدرت مي هاي اقتصادي در. كند هاي سياسي را فراهم و ثبات به اينكه صلح با توجه

و همكاري سيستم اقتصاد بين به توسعه روابط هاي متقابل ميان نهادهاي اين المللي مشروط

مي سيستم مي چ باشد، وجود پول هژمونيك نقش كليدي را در اين راستا باز و اين امر يزي كند

و ثبات نظام اقتصادي ليبرال روي كه در جريان بازسازي : 1386پوراحمدي،( داده است است

.)139ـ140

و ژاپن-3 و بازسازي اروپا  آمريكا
و ژاپن را در وضعيتي قرارداده بود كه از لحاظ سياسي پايان جنگ جهاني دوم اروپاي غربي

و از لحاظ اقتصادي به متحده تخريب شده بودند؛ در نتيجه اياالتشدت فاقد سازماندهي الزم
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به اعطاي مجموعه بهايآمريكا و مالي از قدرت گسترده از امتيازات اقتصادي، تجاري هايي كه

بهلحاظ تار .، اقدام كردشدت با يكديگر دشمن بودند يخي

ار1947متحده آمريكا از سال در اين راستا، اياالت يك تأمين مالي برنامه مارشال در و وپا

بي. را آغاز كردتجاري ويژه در برخورد با ژاپن_سياست اقتصادي نظير لذا، قدرت اقتصادي

به اياالت و تحكيم نظم بين متحده آمريكا و گسترش عنوان ابزار اصلي توسعه و رشد المللي

پس اقتصاد بين نبه همي. از جنگ جهاني دوم به ايفاي نقش پرداخت المللي ليبرال در دوران

و اجاره جا افتاده بود، دولت آمريكا در سال كه در قالب وام 1946دليل، در ادامه سياستي

و فرانسه قرارداد تا شكاف پرداخت سرمايه اما. هاي خود را پر كنند هاي بيشتر در اختيار بريتانيا

به وقتي نارسايي اين روش به بر عرضه سرمايه اثبات رسيد، رهبران آمريكا اي هاي بيشتر

از. پذيرساختن ادامه روند بهبود اقتصاد اروپا دست زدند امكان در طول چهار سال نخست بعد

و منابع خصوصي آمريكا براي جبران عدم توازن پرداخت 28ها با بقيه دنيا حدود جنگ، دولت

در. ميليارد دالر اعتبار عرضه داشتند هااين الگو  در قالب طرح مارشال 1951و1950ي سال

 ترين پيامد اين مهم.)91: 1383الرسن،(هاي نظامي ادامه پيدا كرد از آن عمدتاً در قالب كمكپسو

و اروپاي،امر به احياي ژاپن در غربي بود به شكلي كه خيلي زود آنها توانستند  جايگاه خود

و اقتصادي در عرصه بين .المللي دست يابند ابعاد مختلف سياسي

و تضمين-4  امنيت نفت تشكيل ناتو
 برخورداراي المللي از اهميت ويژه فارغ از موضوع اقتصاد، امنيت در اقتصاد سياسي بين

مي نظام سرمايه. است كه عالوه بر تضمين داري در شرايطي به فعاليت خود ادامه دهد تواند

الملل ثبات در عرصه اقتصادي از طريق سازوكارهايي چون گات، بانك جهاني، صندوق بين

و نظامي نيز باشدپول بدون تضمين اين بعد،.و ارز هژمونيك، داراي امنيت در ابعاد سياسي

در اوايل نيمه دوم. تواند تداوم حيات خود را تضمين ببخشد داري نمي اصوالً اقتصاد سرمايه

كه بايد مورد توجه آمريكا قرار مجموعه،قرن بيستم و نظامي مطرح بود  اي از مسائل سياسي

ساختن رهبران بسياري از كشورها توانايي آمريكا در زمينه مجاب،از اين گذشته.فتگر مي

و اطمينان آنها،براي شركت در اين نظام جديد جهاني به اعتماد اين كشورها به آمريكا  بستگي

. شان داشت از تمايل اين كشور براي تضمين امنيت

هاي جهان را در برابري از بخشپذيري بسيار در چنين شرايطي، جنگ جهاني دوم آسيب

و مهاجم نشان داده بود به اين نظام. يك دولت مصمم بيشتر رهبران اروپا هنگام پيوستن

 جماهير شده به دست آمريكا، عميقاً نگران تأثيرات سياسي حضور قدرت نظامي اتحاد ساخته

پي ايجاد اتحاد ها باعث آن شد كه آمريكا هراس،بنابراين. شوروي در قلب اروپا بودند  در
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سازمان پيمان«نتيجه اين امر تأسيس. نظامي مابين كشورهاي طرفدار اقتصاد آزاد باشد

كه نمايانگر 1949 در سال)North Atlantic Treaty Organization(»)ناتو(آتالنتيك شمالي   گشت

از،راينبناب.)92: 1383الرسن،( غربي بود تعهد دائمي آمريكا براي دفاع از اروپاي طريق اين آمريكا

.دكرپيمان، امنيت نظامي اقتصاد سياسي ليبرال را تامين 

گيري از جايگاه ويژه هژمونيك خود در نظام اقتصاد متحده با بهره اياالت،طرف ديگر از

و فراوان بين به نفت ارزان به. برعهده گرفتراالملل ليبرال، تضمين دسترسي اين امر با توجه

و اقتصادي كشورهاي توسعهاهميت نفت و گسترش در ساختار صنايع توليدي يافته، كليد رشد

و صنعتي در دوران بازسازي بود از در واقع تضمين دسترسي بين. اقتصادي به نفت المللي

آن متحده آمريكا، هژموني بين سوي اياالت  و جايگاه برتر المللي اين كشور را تحكيم بخشيد

نظ را به كننده اين منبع عوامل اصلي كنترل. الملل ليبرال آشكار ساخت ام اقتصاد بينعنوان محور

و هلندي بودند شركت و چندمليتي آمريكايي، انگليسي و. هاي نفتي بزرگ البته قدرت سياسي

.نظامي آمريكا در خاورميانه نيز از اهميت فراوان در اين بعد برخوردار بود

و نظاميبه هر حال، در نتيجه مجموعه اقدا مات آمريكا در ابعاد سياسي، اقتصادي، امنيتي

60و50و طي دهه گشتطي چند دهه اقتصاد جهاني از رشد بسيار خوبي برخوردار 

و ژاپن بازسازي شد و كشورهايي چون فرانسه،؛نداقتصادهاي اروپا  اتحاديه اروپا شكل گرفت

و آلمان كه در سال ب1945انگلستان ودند توانستند از رشد سريعي با خاك يكسان شده

مي ژاپن نيز با كمك. برخوردار گردند از هاي آمريكا توانست زودتر از آن چيزي كه انتظار رفت

و مورد . تبديل شودگرفته به اقتصاد دوم جهان اي قرار حمله هسته يك كشور فروپاشيده

و60ا در اواخر دهه هاي افول هژموني آمريك شدن نشانه با آشكار، رغم شرايط يادشده علي

به70اوايل مي يكبار ديگر كه نظر و سياسي در انتظار نظامها بحرانرسيد ي اقتصادي

ميداري است سرمايه .گيردكه در ادامه اين امر با تفصيل مورد بررسي قرار

و بحران در اقتصاد جهاني-د  افول هژموني آمريكا
المللي وجود داشته باشد، وجود يك هژمون براي اينكه ثبات در عرصه اقتصاد سياسي بين

به. ضروري است رابه همين دليل، درصورت افول هژمون شكلي كه نتواند كاالهاي عمومي

و هزينه با عرضه كند ي مختلفها بحرانهاي سواري مجاني سايرين را بپردازد، اقتصاد جهاني

ك البته عده. شود مواجه مي دراي چون كوهن به اين باور هستند صورت افول هژموني،ه حتي

بهاز. توان اقتصاد جهاني را مديريت كرد مي  انجاموسيله همان نهادهايي نظر او اين كار

و نه لزوماً يك كشور. اند ايجاد شدهيگيرد كه در دوران هژمون مي ضمن اينكه مجموع كشورها

و ارائه توانند ثبات اقتصاد مي  هاي عمومي باشنددهنده كاال جهاني را تضمين كنند



 1389زمستان،4شمارة،40 دوره، فصلنامه سياست 156

)Keohane,1981:32_33 (.و آنچه در دهه اين با وجود پس70، اين انتظارات كمتر عملي شد و

بهها بحران از آن مشاهده شد بروز هاي مختلف در عرصه اقتصادشكل يي است كه به تناوب

. داده است جهاني روي

 علل افول هژموني آمريكا.1
به افول اين كه چرا هژموني بابدر هاي داليل فراوان چون هزينهگذاشتآمريكا رو

و گسترده جنگ ويتنام، كمك به متحدانش، تشكيل اتحاديه اروپا هاي گسترده نظامي آمريكا

رو قدرت هاي گسترش آمريكا، نقش شركتبه يابي اقتصادي ژاپن، توازن تجاري منفي

هاي آمريكايي ند، در كنار فعاليت بانككرد چندمليتي كه دالرهاي گسترده از آمريكا خارجي مي

و بروز بحران نفتي  . مطرح شده است1973در اروپا، كاهش تسلط آمريكا در بازار نفت

 مداخله پرهزينه نظامي خود را در 1965متحده از سال اياالتشود در اين راستا گفته مي

به افول اقتصادي اين كشور كمك كرد و اين امر در از آنجا كه قيمت. ويتنام گسترش داد ها

و خدمات آمريكايي در اقتصاد يافته بود، قابليت رقابت افزايشاقتصاد آمريكا پذيري كاالها

به دالر آمريكا كاهش پيدا كردبه. جهان كاهش يافت . عالوه در نتيجه اين جنگ، اعتماد

مي شركت و كشورها كمتر از دالر استفاده و ظرفيت اياالت ها آ كردند مريكا براي متحده

علت اين امر در حجم گسترده. حمايت از واحد پول خود با كمك طال مورد ترديد قرارگرفت

كه توسط شركت دالرهاي بدون پشتوانه و بانك اي بود هايي آمريكايي در خارج از اين ها

و بويژه در اروپا وجود داشت كه در اروپا در ربع آخر قرن بيستم بانك. كشور هايي آمريكايي

و كردند پديده فعاليت مي به فرايند خروج دالر از آمريكا اي رو به گسترش بود كه اين امر

.كرد كاهش اعتبار آن كمك مي

متحدان. در همين فاصله ديگر كشورها درحال تقويت جايگاه خود در اقتصاد جهاني بودند

به گسترش در اروپا بهره مي و رو 60در اواخر دهه.ندبرد اروپايي از همگرايي اقتصادي شديد

از توسعه جامعه اقتصادي اروپا سكوي پرشي براي سياست گذاران اروپايي فراهم ساخت تا

به هاي اياالت سياست طال متحده و حمايت از پايه دالر_عنوان مثال درباره مانور نظامي ناتو

و كشو در آسيا موفقعيت چشم. فاصله بگيرند رهايي مانند گير ژاپن در رشد مبتني بر صادرات

و تايوان كه جديداً درحال صنعتي كره پذيري شدن بودند، چالش جديدي را براي رقابت جنوبي

به تجاري اياالت و موضوع جديدي را براي مذاكرات تجاري : 1383بيليس،( وجود آورد متحده

630(.

كه با اين فشارها روبرو بود در سال اياالت الملل را تغيير قوانين نظام پولي بين1971متحده

كه ديگر. داد به رهبري نيكسون اعالم كرد به يك اُنس طال تبديل35دولت آمريكا  دالر را
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تا نمي و قصد دارد هاي وارداتي اضافه كند تا تراز تجاري بر تعرفهبيشتر درصد ماليات10كند

 بود كه در اين اقدامات درست برخالف نظامي. را با كاهش واردات از حالت منفي خارج كند

و از اين مرحله به اي از بحران، بعد اقتصاد جهاني وارد مرحله برتون وودز گذاشته شده بود

و اشكالي از حمايت  دوره طاليي اقتصاد،با افول هژموني آمريكا. گرايي گرديد عدم اعتماد

و دنيا به يكباره با تورم شديد مواجه گرديد جهاني به ين خستن1973در سال. پايان رسيد

و اقتصاد جهاني را به شرايط تورم همراه با ركود مواجه بحران نفتي نيز مسأله را پيچيده تر كرد

و با فروپاشي نظام برتون وودز نقش صندوق بين. ساخت الملل پول نيز درهم شكست

هاي نرخ مبادالت اي را براي همكاري بين سياست كشورهاي بزرگ صنعتي نتوانستند شيوه

چ .الملل پول بيايند ارچوب صندوق بينارزي در

در اقتصاد سياسي بين-ه و بروز بحران  المللي افول هژمون
 ناشي از بروز بحران در كاركرد،بعدبه70 از دهه الملل اقتصاد سياسي بينظهور بحران در

و نيز سازمان هاي بين رژيم و حتي نظامي بين المللي م هاي اقتصادي، تجاري، سياسي انند المللي

و سازمان تجارت جهاني است صندوق بين كه عمدتاً. الملل پول، بانك جهاني، ناتو بحراني

. هاي تأمين كاركرد اين رژيم ايجاد شده است كردن آمريكا از پرداخت هزينه خالي دليل شانه به

از در اين راستا، عده ر اي ا جمله رابرت كوهن ادعا كرده است كه خالء ناشي از افول هژموني

و از بروز توان با همكاري عده مي  نمود جلوگيريهابحراناي از كشورهاي قدرتمند پركرد

)Keohane,1983(و هر كشوري صرفاً منافع فوري اين با وجود؛ به وقوع نپيوست ، عمالً اين امر

در:علت اين امر نيز در دو چيز بود. گيري كرد خود را پي  اول اين كه ندادن سهم يك كشور

كه آن كشور از مزاياي اقتصاد جهاني استفاده الملل باعث نميظ اقتصاد سياسي بينحف شد

. دوم اينكه مثل دوران گذشته هژموني وجود نداشت تا كشورهاي متخلف را تنبيه كند؛نكند

به گرايي روبه شرايط حمايت تحت اين كه و حتي آمريكا پي رشد نهاد گير كاهش شدت

المللي بود، از اين ابزارها براي حمايت از اقتصاد وب نهادهاي بينگرايي در چارچ حمايت

.دكرداخلي استفاده 

كه رخداد اين شرايط درست مثل اوايل قرن بيستم مي و جالب آن باشد كه دولت انگلستان

باـ نظام پايه طال و نظام اقتصادي ليبرال يي چون جنگها بحراناسترلينك دچار افول شدند

بار نظام البته اين.و جنگ جهاني دوم مواجه گشت1929 بحران اقتصادي جهاني اول،

بهها بحراناقتصادي حداقل تا حال حاضر با  ي ذكرشده مواجه نگشته استها بحران عظمتيي

مي برميكه علت اين امر به نهادهاي گسترده توانند گردد كه در دوران پس از هژموني آمريكا

به عنوان مثال، هرچند سازمان تجارت.د سياسي ليبرال فراهم سازندحداقل نظم را در اقتصا
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و در زمينه موضوعاتي چون از افول هژموني آمريكا مثل دور جهاني در مذاكرات پس اروگوئه

و يا كاهش حمايت ها از بخش كشاورزي شكست خورده هاي اروپايي حق مالكيت معنوي

و در كنار صندوق بين ولي اين سازمان؛)Wilkinson, 2006( است الملل پول، بانك جهاني

ازبه عبارت ديگر،.ندشوي بزرگهاحرانباند مانع از بروز ملل متحد توانسته سازمان چه  اگر

و اقسام و اقتصادي در دههها بحرانآن زمان تاكنون ما با انواع ، بحران70يي چون بحران نفتي

ميها بحرانو90مالي آسيا در دهه و پولي مواجه بودهاخير ؛ ولي اين نهادها نقش ايم الي

و مانع فروپاشي اقتصاد جهاني گشته ها داشته مهمي در مديريت بحران ا، بنابراين.اند اند زيكي

به وجود اين نهادها در دوران هژموني آمريكا تفاوت و انگلستان هاي هژموني آمريكا

.گردد برمي

 نتيجه
ه از چشم الملل در عرصه اقتصاد سياسي بينزماني ژمونيك رابرت گيلپين انداز نظريه ثبات

و از كه يك هژمون بتواند با قدرت خود و پيشرفت خواهيم بود طريق ما شاهد ثبات

بدون وجود هژمون در عرصه اقتصاد بنابراين. سازوكارهايي نظام اقتصاد ليبرالي را رهبري كند

بيماليبرال جهاني، اع شاهد و بحران خواهيم بودثباتي، عدم و عبارت ديگر،به. تماد  ايجاد

و ترقيتداوم بر. است بدون وجود هژموني بسيار بعيد اقتصاد ليبرال جهاني مالزم با توسعه

كه در دوران آنها اقتصاد در طول تاريخ با دو هژمون از اين دست مواجه بودهما اين اساس ايم

و توسعه فراواني  كه از آن دوران جهاني ليبرال از رشد به شكلي برخوردار بوده است،

مي عنوان دوران تحت و اوايل قرن. برند هاي طاليي اقتصاد جهان نام طي قرن نوزدهم انگلستان

و آمريكا در  پسها سالبيستم به آنها اشاره نمونه،از جنگ جهاني دومي كه گيلپين هايي هستند

ه،انداز اين ديدگاه از چشم. كند مي به افول معناي بروز بحران در اقتصاد جهاني است، ژموني

به به به بروز جنگ جهاني اول، شكلي كه ي عظيمها بحرانعنوان مثال افول هژموني انگلستان

هااقتصادي و جنگ جهاني دوم انجاميدبه1929ي سال .)به شكل زير مراجعه كنيد( بعد



و بحران در نظام اقتصادي جهاني  159 نظريه ثبات هژمونيك

و بروز بحران در اقتصاد جهاني )247: 1383كسون،ج(هژموني

و فروپاشي نظام برتون وودز در سال  نيز علل بروز 1971بر اين اساس افول هژموني آمريكا

هاهرچند شكل. المللي است بحران در اقتصاد سياسي بين كه ناشي از بحران ي اقتصاد كنوني

باي تفاوتافول هژموني آمريكاست دارا هاهايي ي ناشي از افول هژموني انگلستان بحران

.است، ولي در اين نظريه علل اصلي بحران در هر دو مورد را بايد در افول هژمون دانست

جهـانيانسجام اقتصاد:1950دهه

 نظام برتون وودز: ليبرال

و اروپاي: 1950دهه  غربي بازسازي ژاپن

كاهش:افول هژموني آمريكا

 قدرت اقتصادي

:دنبال منافع خود استمتحده بهاياالت

 بحران اقتصاد جهاني ليبرال

قدرت: آمريكامتحده، هژموني اياالت1950

و قـادر بـه و نظامي، خواهان برتر اقتصادي

 ايجاد اقتصاد جهاني ليبرال 
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م و :خذĤمنابع
: فارسي-الف

و اسميت، استيو،1 ت الملل در عصرنوين، زمينه روابط بين: شدن سياست جهاني") 1383(ـ بيليس، جان اريخي، هاي

و فرايندها نظريه و ديگران، تهران ابوالقاسم راه:، ترجمه"ها، ساختارها و: چمني انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعات

.المللي ابرار معاصرتهران، جلد اول تحقيقات بين

و تغييرات قدرت آمريكا اقتصاد سياسي بين") 1386( حسين،ـ پوراحمدي،2 ونيك تا گرائي هژم از چندجانبه: الملل

و مطالعات استراتژيك خاورميانه مركز پژوهش:، تهران"گرايي افول جانبه يك .هاي علمي

و گئورگ3 و ديگران، تهران:، ترجمه"الملل درآمدي بر روابط بين") 1383( سورنسون،،ـ جكسون، رابرت : مهدي ذاكريان

.نشر ميزان

ج نظريه") 1384(ـ سليمي، حسين،4 .سمت:، تهران"شدن هانيهاي گوناگون درباره

و رويكردها نظريه: الملل روابط بين") 1384(ـ قوام، عبدالعلي،5 .سمت:، تهران"ها

و اسكيدمور، ديويد،6 و ثروت اقتصاد سياسي بين") 1383(ـ الرسون، توماس :، ترجمه"الملل، تالش براي كسب قدرت

ت و مهدي .نشر قومس: قوي، تهراناحمد ساعي
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