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مقدمه
از دیرباز موضوع قدرت ،امنیت و بقا از دغدغههای اصلیی کشلورها بلوده ا لت .تلاریخ
روابط بینالمیل ،دورههای جنگ و صیح فراوانی را تجربه کرده ا لت .همننلین لده ا یلر
شاهد جنگهای مصیبت بار و ملوارد صلیح ملتی لی بلوده کله جنلگ جهلانی او و دوز از
نمونههای بارز قابلذکر ا ت .رویکردها و نظریههای ملتیف کوشیدهاند بلرای صلیح و ابلات
جهانی و پیشگیری از جنگ راهکارهایی نو و متنا ب با تحوالت ارائه دهند .از لوی دیگلر،
عرصه های ملتیف در روابط بینالمیل ازجمیه اقتصاد ،فرهنلگ و اجتملاع ،تحلو شلگرو و
عمیقی یافته ا ت ،به نحوی که این موضوع های جدید تبدیل به متغیرهای مهمی در تحییل
روابط بینالمیل شده و جای ود را در نظریههای بینالمییی به رعت باز کردهاند .لذا بلرای
فهم این موارد ،الزز ا ت این حوزهها به وبی شنا ایی شلوند .ایلن مقالله در تل

ا لت

گامی در این را تا بردارد .بهمنظور توضلیح جایگلاه ایلن عناصلر جدیلد بلهویلهه تجلارت و
همکاری اقتصادی ،در این مقاله نظریه لیبرا بهکار گرفته شده ا ت.
یکی از موضوع های تأایرگذار جدید ،گستر

همکاری اقتصادی بین کشورها و رابطله

متقابل آن با صیح و ابات جهانی ا ت .جهانیشدن در حلوزه اقتصلاد یکلی از مهلمتلرین و
پیشروترین ابعاد فرایند دگرگونی جهانی بهشمار میرود .بلش عمدهای از اقتصاد کشورهای
جهان به تجارت ا تصاص یافته و شرایط جهانی نیز بهگونهای تحو یافته ا ت که صنایع و
تولیدات کشورها نیز روز به روز وابستگی بیشتری به تجارت پیلدا ملیکننلد .حلا پر لش
اصیی این ا ت که افزایش تجارت و همکاری اقتصادی چه تأایری بلر امنیلت و صلیح دارد
در طو دهه های ا یر و در عصر جهانیشدن اقتصاد ،ایلن فرضلیه کله «اقتصلاد آزاد ملانع
جنگ میشود» طرفداران زیادی یافت ،اما از وی دیگر ،ملال ان ر لت ود را نیز دارد.
لذا با توجه به پویایی شرایط حاضر ،برر ی این موضوع دارای اهمیت زیادی ا ت و میتوان
آن را در این قالب که آیا همکاری اقتصادی در مناطقی همنلون اورمیانله نیلز ملیتوانلد
نقش آفرینی امنیتی داشته باشد ،مورد مطالعه قرار داد .همننین باید گ ت ت اوت دیدگاه در

 / 951فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،91شماره  ،4زمستان 9914

مورد موضوع باال آن را به یکی از مباحث داغ در عرصه بینالمییی تبدیل کرده ا ت .اگرچله
شا ه های ملتیف مکتب لیبرا  ،همکاری اقتصادی نهادمند را موجب تقویت صیح میدانند،
اما شواهد تلاریلی بلرای مشلرخ مللالف نیلز وجلود دارد .املا نکتله مهلم ایلن ا لت کله
همکاریهای تجاری و اقتصادی چه تأایری بر صیح و ابات و امنیت دارند و تا چه میلزان و
در چه شرایطی این دو پدیده با یکدیگر در ارتباط هستند این پهوهش درصدد پا خگلویی
به این واالت ا ت.
اگر چه درباره موضوع همگرایی اروپا پل

از جنلگ جهلانی دوز و کشلورهای آ. .آن

پهوهشهایی انجاز شده ا ت ،اما نکته ا ا ی این ا ت که چگونه ملیتلوان شلا

هلای

مت اوت این موضوع را برر ی و امکان تحقق آن را در منلاطق دیگلر لنجید .نکتله پایلانی
اینکه در برر ی متون انگییسی مشاهده شد کله دربلاره ایلن موضلوع بلا ا لت اده از عیلوز
ریاضی ،پهوهشهای بسیاری انجاز و آاار در ورتوجهی پدید آمده و کا تی پهوهشهلایی از
این د ت در نوشتههای به زبان فار ی کام ً مشهود ا ت.
 .4چارچوب نظری
چارچوخ نظری این مقاله ،مکتب فکری لیبرالیسم ا ت و موارد عینی و تاریلی ملورد
نظر در این چارچوخ مورد برر ی قرار واهند گرفت .اما در بللش نظلری پلهوهش حاضلر
به منظور روشنتر شدن جایگاه نظری بحث و قابل توضیح شدن ملوارد متنلاق  ،بلهصلورت
اجمالی و ملتصر به ه نظریه دیگر (وابستگی متقابلل ،رئالیسلم و مارکسیسلم) نیلز اشلاره
شده ا ت.
 .1-1لیبرالیسم
این مکتب در روابط بینالمیل تحت تأایر منطق های حلاکم بلر لیبرالیسلم در اقتصلاد
ا ت و با تکیه بر م روضات اقتصاد لیبرا  ،آاار اقتصادی و یا ی جهانیشدن اقتصلاد را در
عرصة روابط بینالمیل توضیح میدهد .نظریههای لیبرا  ،بازار و ازوکار قیمت را ملثارترین
عامل ازماندهی روابلط اقتصلادی دا یلی و بلینالمییلی ملیداننلد .لیبرالیسلم ،قیملت را
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مثارترین عامل ازماندهی و مدیریت اقتصاد بازار درنظر میگیرد که هدفش ،بیشینه لازی
کارایی اقتصادی و به حداکثر ر اندن رشد اقتصادی و به تبع آنها ،بهبود وضعیت رفاه انسانی
ا ت .در اقتصاد بازار بهرغم جو رقابتی بین تولیدکنندگان و مصروکنندگان ،منلافع ،آنهلا را
به مت نوعی هماهنگی وق میدهد (قنبرلو.)1941،
از این منظر ،اقتصاد و فعالیتهای اقتصلادی در شلرایط جهلانیشلدن بله بعلد اصلیی
زندگی بشر تبدیل شده و از اهمیت یا ت و نظامیگری بهتدریج کا لته ملیشلود .بنیلاد
یا ت معاصر ،یعنی دولتلمیت و مرزهای میی و نیز حکوملتهلایی کله بله نماینلدگی از
مردز ود در مقابل جهانیان ایستاده بودند ،درحا تغییلر ا ا لی ا لت .بلهعبلارت دیگلر،
مبنایی شدن اقتصاد در زندگی اجتماعی انسلان و قلرار گلرفتن آن در کلانون فعالیلتهلای
بشری ازیک و و جهانیشدن جریان تولید مصرو کاال از وی دیگر ،لبب تغییلر شلکل و
تغییر جهت زیست اجتماعی بشر شده ا ت ( ییمی.)81 ،
اقتصاد بازار به مت تعاد و ابات ذاتی تمایل دارد .اگلر بلازار بله عیلت د اللت بر لی
متغیرهای بیرونی مانند تغییر در ییقه مصروکنندگان یا پیشرفتهای فناورانه به بیتعادلی و
تغییر ا ا ی کشیده شود ،درنهایت ازوکار قیمت بله بازگشلت تعلاد ملیانجاملد (قنبرللو،
 .)1941برای روشن تر شدن موضلوع ،له فلرص اصلیی از دیلدگاه لیبرالیسلم عبارتنلد از.1 :
کنشگران ،اصییترین و مهمترین واحدهای تحییلل در اقتصلاد یا لی هسلتند  .5بلازیگران،
ردمند هستند که نشانه ردمندی آنها گرایششان به بیشینه ازی مطیوبیت ا ت  .9افراد با
جایگزین ازی کاالها و دمات ،مطیوبیت آن را به بیشترین میزان ممکن میر انند.
بهنظر لیبرا ها هیچ بنیانی برای نزاع در بازار نیست ،اگر موانعی در راه تجارت افراد وجود
نداشته باشد .اندیشمندان لیبرا روابط بینالمیل ،ضلمن اتکلا بلر م روضلات ا ا لی اقتصلاد
لیبرا  ،موضوع هماهنگی منافع و انتقا همگانی دا ل مرزهای میی را بله عرصله بلینالمیلل
تسری میدهند .در این چارچوخ ،چناننه در عرصه بینالمییی تجارت آزاد جریان داشته باشد،
همه کشورها از طح مطیوبیت بهصورت بهینه بر وردار واهند بود و دلیلل اقتصلادی بلرای
جنگ باقی نلواهد ماند .نکته دیگر در دیدگاه ایند ته از اندیشمندان این ا ت کله همکلاری
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اقتصادی دولتها ،بر ا ا

د تاوردهای مطیق 1با وجود امکان ت لاوت انت لاع طلرفین ،لبب

انت اع کییه طروهای همکار میشود .بنابراین دولتها برای تضمین صیح در روابط بلینالمیلل،
باید زمینههای مبادالت آزاد اقتصادی را فراهم کنند (قنبرلو.)1941 ،
از وی دیگر ،بر ا ا

برر ی فوق میتوان گ ت بهطورکیی موضوعهای اقتصلادی نلزد

شهروندان عادی در درجه نلست اهمیت قرار دارد .لذا ایجاد منا بترین شرایط برای تو لعه
اروت و رفاه ،حائز اهمیت ا ت .از این دیدگاه ،جنگ و افزایش هزینههلای نظلامی ملوانعی در
برابر رفاه جامعه تیقی میشوند و حکومت باید تا حد امکان از ورود به چنین شرایطی ودداری
کند .بهعبارت دیگر میتوان گ ت از این منظر چناننه دولت در عرصه اقتصاد ،ردمدار بوده و
فعالیتهای شهروندان تحت کنتر قرار گیرد ،ممکن ا ت گرایش به یا تهای تو عهطیبی
و ماجراجویی بیشتر شده و به همان نسبت ،احتما جنگ نیز افزایش مییابد .از لوی دیگلر،
اگر وابستگی متقابل با ایجاد نظازهای اقتصادی باز یا آزاد همراه باشد ،کشورهای مشمو ایلن
شرایط به این نتیجه میر ند که روابط تجاری مطیوخ بهطور روزافزونلی آنهلا را از تو لل بله
شیوههای نظامی برای ارتقای موقعیت بینالمییی دور میکند .بسته بودن نظازهای اقتصادی یا
نبود آزادی اقتصادی نیز رابطه معکو ی با صیح و ابات دارد.
در ادامه ،به منظور درک بهتر موضوع ،اصو

ه نظریه فکری کله پلیش از ایلن اشلاره

شد ،بیان میگردد.
رئالیستها پیش از بحث در مورد نحلوه تأایرگلذاری فعالیلتهلای اقتصلادی بلر یا لت
بینالمیل ،این اصل را برای ود م لروص و مسلیم ملیداننلد کله روابلط بلینالمیلل ،وضلعیتی
منازعهآمیز و جنگی دارد و در این را تا ،اقتصاد نیز ابزار مهمی بلرای افلزایش قلدرت ا لت .للذا
میتوان گ ت که مکتلب رئالیسلم ،روابلط بلینالمیلل را عملدتاً در چلارچوخ وضلعیت طبیعلی
منازعهآمیز هابزی تحییل میکند که بر ا ا

آن ،اقتصاد در دمت قدرت ا لت و قلدرت بایلد

برآیند و نتیجه ود را در وضعیت گریزناپذیر جنگ نشان دهد .در این فضا و بلا توجله بله اینکله
عرصه روابط اقتصادی بینالمییی ،منازعهآمیز ا ت ،آنها توصیه میکنند که دولتها باید بلا اتللاذ
یا ت حمایتی ،اقتصاد میی ود را هر چه بیشتر به مت ودک ایی و وداتکایی وق دهند.
. Absolute Gains
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ه فرص اصیی رئالیستها عبارتنلد از اینکله .1 :دوللتهلا مسلیطتلرین و مهلمتلرین
کنشگران عرصه اقتصاد بینالمیل هستند  .5دوللتهلا در پلی بیشلینه لازی قلدرت لود
هستند ،زیرا با توجه به آنارشی نظاز بینالمییی ،ود باید حلاف امنیلت و بقایشلان باشلند.
قدرت ،م هومی نسبی بوده وکی یت بازی در عرصه یا ت بینالمیل ،بازی با حاصللجملع
ص ری ا ت  .9دولت ها کنشگرانی ردمند هستند و نشانه ردمندی آنها ،گرایششلان بله
محا به هزینه ل فایده در را تای بیشینه ازی قدرتشان ا ت ( ییمی.)1989 ،
ل در مکتب مارکسیسم ،نظریههای متعددی وجود دارد که بهطور مشلل  ،اقتصلاد را
عامل بیاباتی و جنگ تیقی می کند .این مکتلب کله بلر اقتصلاد آزاد متمرکلز شلده ا لت،
ا تار اقتصاد رمایهداری را مستعد نزاع و جنگ میداند .بر

و رئالیستهلا کله رقابلت

دولتها را دارای ماهیت یا ی میدانند ،مارکسیسلتهلا یا لت را تلابع و فلرع اقتصلاد
برمیشمارند و یا ت بینالمیل را با جوهره اقتصادی بهتصویر میکشند .بلهطلور ملتصلر،
ه فرضیه برای ایلن نحیله فکلری قابللتصلور ا لت .1 :طبقلات ،مهلمتلرین کنشلگران و
منا ب ترین واحدهای تحییلل در اقتصلاد یا لی هسلتند  .5طبقلات ،بلر ا لا

منلافع

اقتصادی مادی عمل میکنند  .9اقتصاد رمایهداری به ا تثمار طبقه کارگر از وی طبقله
رمایهدار متکی ا ت.
ل پایههای نظریه وابستگی متقابل که پدیدآوردنلدگان آن را کلوهن و نلای ملیداننلد،
وجوه مشترک فراوانی با نگر

لیبرالیستی دارد .ویهگی های اصیی که برای وابستگی متقابل

برشمرده میشوند عبارتند از .1 :بازیگران روابط بینالمیل تنها دولتها نیستند ،شرکتهلای
چندمییتی و ازمانها و رژیمهای بینالمییی بازیگران جدیدی هستند که در کنار دوللتهلا
نقشآفرینی میکنند  .5مسائل ا ا ی جهان ،دیگر تنها مسائل نظلامی و امنیتلی نیسلتند،
بیکه مسائل اقتصادی و زیست محیطی و اجتماعی نیز اهمیلت ویلههای یافتلهانلد  .9قاعلده
رفتار در عرصه جهانی از تعارص و ملاصمه به همکاریهای فرامیی تغییر یافته ا لت ،البتله
این به آن معنی نیست که تعارص در دنیای کنونی دیگر وجود ندارد (مشیرزاده.)1981 ،
پ

از بیان چلارچوخ نظلری ،در ایلن قسلمت عواملل مهلم و ملرتبط بلا موضلوع در

چارچوخ نظریه پهوهش مورد برر ی قرار میگیرد تلا از رهگلذر آن ،نسلبت بلین همکلاری
اقتصادی و صیح و امنیت بهصورت عینی روشن شود.
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 .2منافع سیاسی چالشزا و شکلگیری همکاریهای اقتصادی
در این بلش رابطه بلین منلافع یا لی چلالشزا و ا ت فلات یا لی بلا همکلاری
اقتصادی مورد برر ی قرار گرفته ا ت ،زیرا منشاء بسیاری از جنگها ،همین ا لت وهلای
یا ی هستند .یکی از مباحث مهم و چالشزای جاری در حوزه نظری ،ارزیابی امکان انجاز
تجارت دوجانبه در عین وجود ا ت فات یا ی و نظلامی ا لت .در حقیقلت ،پهوهشلگران
به ویهه در نت لیبرا درصدد آزمون امکان برقراری روابط تجلاری بلا وجلود ا ت فلات در
حوزه های دیگر و همننین مطالعه اارات جانبی همکلاری اقتصلادی بلر ابلات و صلیح بلین
کشورها هستند.
افرادی که به این مسئیه بدبین هستند بر دو منبع نگرانی تأکیلد ملیکننلد .در لطح
ک ن ،رهبران کشورها تمایل دارند تجارت با دشمنان ود را محلدود کننلد ،زیلرا معتقدنلد
این واقعیت ،آاار امنیتی و حیاتی برای آنها در پی دارد .همننین این نلوع رابطله ملیتوانلد
وابستگی تجاری ایجاد کند که نوعی آ یبپذیری محسوخ میشود .ع وهبلر ایلن ،صلادرات
کاالهای ا تراتهیک می تواند تعاد قوا را برهم بزند .اما در طح لرد هلم منلافع یا لی
مورد مناقشه میتواند تجارت دوجانبه بین شلرکتهلا را حتلی بلدون وجلود درگیلریهلای
نظامی ،پر طر ازد و این موضوع ،روند شکلگیری همگرایی اقتصادی را محدود کلرده و از
للوی دیگللر ،همکللاری اقتصللادی چنللدان تللأایری بللر اصللل بقللای صللیح نلواهللد داشللت
) .(Gharayan, 2011بهعبارت دیگر ،تجارت در این شرایط ،موجب تقویت صلیح نملیشلود
حتی اگر در عمل ،وجود هم داشته باشد.
بر

و نظر فوق ،پهوهشگران لیبرا بر ا ا

اصولی کله توضلیح داده شلد ،بلر ایلن

باورند که ا ت فات یا ی ،مانعی حلنشدنی برای همکاری اقتصادی بین کشلورهای دارای
ا ت و نیستند .از وی دیگر ،حتی ادعا میکنند که اینگونه همکاریهلا از درگیلریهلای
نظامی میکاهند .این گروه مثا همکاری روزافزون چین و تایوان را مطرح میکننلد کله در
دنیای واقعی رخ داده ا ت .در مورد این موضوع هیچیلک از نگرانلیهلای شلرحدادهشلده از
وی بدبینان نتوانست دو کشور را از همکاری باز دارد و هماکنون چین ،بزرگترین شلریک
تجاری تایوان ا ت .نکته مهم اینکه پ

از بحران مالی  ،5111همکاری تجاری دو طرو بله
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طور جدی افزایش یافت که ناشی از ن وذ جامعه بازرگانان تایوان در کشورشان بوده ا لت و
مقامات تایوانی چاره ای جز اص ح نگاه ود در مورد همکاری اقتصادی با چین نداشتند .این
موضوع (نگاه جدید) ،تو عه همکاری تجلاری را تسلهیل کلرده و ا ت فلات یا لی را بله
حاشیه راند (البته ا ت فات حل نشد) .بهعنوان نتیجه ملیتلوان گ لت روابلط تجلاری بلین
تایوان و چین شروع به گستر

کرد ،درحالیکه ا ت فلات یا لی همننلان پابرجلا بلود.

البته به ظاهر اصل انجاز تجارت نیز گاز بزرگی در عرصه روابط بینالمیل بهشمار میآید کله
در دهه های گذشته کمتر وجود داشته ا لت .پل

ملی تلوان نتیجله گرفلت کله همکلاری

اقتصادی با وجود ا ت فات یا ی ،امری واقعی و ممکن ا ت که این موضوع میتوانلد بله
صیح و ابات کمک کرده و موجب کاهش درگیریها شود ).(Gharayan, 2011
مسائل مطرح شده از دو نظر دیدگاه لیبرا را تأیید میکنند نلسلت ،تلأایر بلازیگران
غیردولتی و دیگری ،اهمیت و تأایر موضوعات غیرنظامی و امنیتلی در روابلط بلین کشلورها
ا ت .البته در مطالعات دقیق ،به جای توصیف کیلی موضلوع ،بلا ا لت اده و مشلارکت دادن
شا

های ملتیف و جدید به طی ی از شرایط گوناگون اشاره میکنند برای مثا  ،عوامیی

مانند بزرگی کشورها ،قدرت آنها و میزان تجارت کشور نسبت به  GDPرا نیز د یل دانسته
و تأایرات متقابل تجارت و صیح را مورد برر ی قرار داده اند .یکی از نتایج بلهد لتآملده از
این پهوهش ،این بوده ا ت که تأایر تجارت بر صیح برای کشورهایی کله جلزء قلدرتهلای
مطرح جهانی هستند ،چندان قابل توجه نیست اگرچه رابطه و تأایر معکلو

بلرای ایلن دو

متغیر (تأایر صیح بر تجارت و همکاری اقتصادی) برقرار ا ت .دلیل این موضوع نیز اینگونه
توضیح داده شد که قدرت زیاد ،نقلش مهملی در ا لت اده از زور دارد کشلورهای قدرتمنلد
بیش از کشورهای کوچک ود را درگیر نزاع میکنند و درنتیجله ایلن نسلبت مسلتقیم در
تحییل رفتار کشورها دارای اهمیت زیادی ا ت ).(Hegre, 2009
همان گونه که گ ته شد ،نگاه یکسانی به موضوع وجود ندارد و چنین ا ت و نظرهایی
امری طبیعی بهنظر می ر ند .املا در برر لی ادبیلات موجلود ،مشلاهده شلد کله بر لی از
پهوهشگران ،موضوع را بهشکل مت اوتی مورد برر ی قرار دادهاند بلهگونلهای کله از فضلای
توصیف فراتر رفته و با ا ت اده از عیوز دقیقه و ریاضی و از طریق ارز گلذاری متغیرهلا بله
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تحییل رفتار کشورها از زاویه «تلأایر تجلارت و همکلاری اقتصلادی بلر صلیح» بله موضلوع
پردا تهاند .فارغ از اینکه نتایج این پهوهشها به کداز مکتب فکری نزدیلکتلر ا لت ،نحلوه
تحییل و بهکارگیری متغیر های ملتیف از طریق اندازهگیری مقداری و کمی عواملل ،جاللب
توجه ا ت .یکی از این موارد ،مقاله بینکن شیت بلا عنلوان «صلیح در عصلر جهلانیشلدن:
تأایرات ارتباطات اقتصادی بر نزاع یستماتیک» ا ت.
وی پ

از تشریح مباحث نظری ،چند م روص را مطرح کرد ،ازجمیله اینکله کشلورها

نه تنها نگران امنیت ژئوپییتیک ،بیکه نگران منافع اقتصادی و ملالی لود نیلز هسلتند دوز،
کشورهای مهاجم به وبی آگاه هستند که اقداز آنها بلرای منلافع تجلاری و لرمایهگلذاری
مستقیم ارجی زیان بار ا ت لوز اینکله کشلورها روابلط تجلاری و همکلاری لود را بلا
کشوری که از وی آن مورد تهاجم قرار گرفتهاند ،قطلع ملیکننلد و آن را ملورد بلازنگری
جدی قرار میدهند.
این پهوهشگر ضمن ارز گذاری م اهیمی چون تولید نا ال

دا یی ،رمایهگلذاری

ارجی (ور ودی به کشور و روجی از کشور) ،وضعیت جنگی کشور و ...مد

ود را تشریح

میکند .وی در بلش نتیجهگیری ،عنوان میکند که رویهمرفته ،نتایج بهد تآمده از ایلن
برر ی کمی به دیدگاه لیبرا ها نزدیکتر ا ت و بهعبارتی ،هم از منظلر توصلی ی و هلم از
منظر تحییل کمی ،دیدگاه لیبرا ها درباره تأایر متقابلل صلیح و امنیلت و تجلارت را ملورد
تأیید قرار میدهد .لذا میتوان گ ت ،تجارت و رمایهگذاری ارجی ،نزاع یستماتیک بین
دو کشور متعامل را بهشدت کاهش می دهد .اگرچه در کشورها و ا تارهای بزرگ ،ممکلن
ا ت رمایهگذاری مستقیم ارجی ،موجب افزایش احتما نزاع و درگیری شلود کله ایلن
موضوع ،بر

و م روص اولیه و نیز بر

و دیدگاه لیبرا ها ا ت.

در مورد پهوهش یادشده ازجمیه نکات قابلتوجه این ا ت که:
ل رمایهگذاری مستقیم ارجی ممکن ا ت در قسمت هایی از اقتصاد کشور پذیرنلده
انجاز شود که درنتیجة آن بلشهای کییدی اقتصاد آن کشور در ا تیار کشور رمایهگلذار
قرار گیرد ،لذا در اینجا رمایهگذاری مستقیم ارجی ،رابطه مستقیمی با نزاع دارد (افزایش
رمایهگذاری ،برابر با افزایش احتما درگیری) و کشوری که احسلا

آ لیبپلذیری دارد،
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درصدد واهد بود که با ایجاد درگیری ،از این وضعیت رهایی یابد (در ایلن شلرایط لاص،
وضعیت با دیدگاه رئالیستها هماهنگتر بهنظر میر د).
لاز وی دیگر ،چناننه رمایه گذاری ارجی (در لایر کشلورها) بلا و لعت زیلادی
انجاز شود ،بهگونهای که بهعنلوان مثلا  ،ایلن لرمایهگلذاری جلزء منلافع حیلاتی کشلور
رمایهگذار در کشورهای ارجی تیقی شود ،کشور فر تنده لرمایه ،نیازمنلد و بلهدنبلا
تأمین امنیت پایدار برای رمایه ود واهد بود و گاهی حاضر ا ت برای ح

آن من عت

حیاتی ،وارد جنگ و نزاع شود ( رمایهگذاری آمریکا در آمریکای جنوبی و کارائیب).
ل در این مد نشان داده شد که تر

از تنبیههلای اقتصلادی و تحلریمهلا ملیتوانلد

به عنوان یک عامل بازدارنده ،کشورها را از شروع درگیری و یع بازدارد درنتیجه این موضوع
موجب تقویت صیح و ابات واهد شد ) .(Blankenship, 2012این مسئیه نیز در چارچوخ
نظریه لیبرالیسم قابلتوضیح ا ت.
در تکمیل مبحث باال بیان دیدگاههای مدیر ارشد صندوق بلینالمییلی پلو بلهعنلوان
یکی از مجریان تأایرگذار بینالمییی میتواند به درک بهتر این موضوع کملک کنلد .در ایلن

مورد ا تارو

کان ،مدیرکل صندوق بینالمییی پو (در ا  )5114در مقالهای بیان کلرد

که بین صیح و ابات اقتصادی ،ارتباط پایلداری وجلود دارد و از د لت رفلتن یکلی ،از بلین
رفتن دیگری را نیز در پی واهد داشت .وی تأکید میکند که صیح ،پلیششلرط تجلارت و
تو عه اقتصادی پایدار ا لت .از لوی دیگلر ،ابلات اقتصلادی و افلزایش کامیلابی تجلاری
بهصورت و یع می تواند به گستر

صیح کمک کند و انجاز این مهلم ،در فضلای همکلاری

اقتصادی ممکن واهد شد ).(Strauss-kahn, 2009
از نظر مدیر صندوق بینالمییی پو که یکی از مراکز بینالمییی اقتصلادی ا لت ،بلین
همکاری ،رشد اقتصادی و صیح ،یک رابطه پایدار و دوطرفه وجود دارد لذا ملیتلوان نتیجله
گرفت که برنامه مورد نظر ازمان یادشده بر این مبنا طرحریزی میشود و بلر ایلن ا لا ،
اهمیت آن از ابعاد نظری و عمیی قابلدرک ا ت .البته اینکه اینگونه ازمانهلا و نهادهلای
بین المییی چه تعری ی از صیح دارند و رو های ایجاد و ح

آن را چگونه طراحی میکنند

و همننین ن وذ البیها و کشورهای محوری در این لا تارهای بلینالمییلی چگونله عملل
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می کند ،بحث مهم دیگری ا لت کله جلای تأملل و برر لی دارد املا نقلش لازمانهلای
بینالمییی در عرصههای بینالمییی چیزی ا ت که در نظریه لیبرا بر آن تأکید شده ا ت.
 .9همکاری اقتصادی و صلح
همانگونه که برر ی شد ،همکلاری اقتصلادی حتلی در شلرایط وجلود ا لت وهلای
یا ی ،امری ممکن ا ت و برای آن نمونه های تاریلی نیز ارائله شلد ،زیلرا هلماکنلون بلا
پیشرفتهای صنعتی و حملونقیی ،بعد مسافت در امر تجلارت بلهعنلوان یلک ملانع ،نقلش
نتی ود را از د ت داده ا لت ،للذا کشلورها هماننلد گذشلته نگلران وابسلتگی تجلاری
نیستند .در این مورد می توان به مثا تایوان (بر ا ا

شرحی که گذشت) اشاره کلرد .ایلن

کشور می تواند در شرایط فشار و اعما تحریم از وی چین ،بازارهلای دیگلری را جسلتجو
کند و لذا در حا حاضر ،رونق و گستر

همکلاری اقتصلادی بلا ایلن کشلور را بلا نگرانلی

کمتری ادامه میدهد .از وی دیگر ،درعینحا کله تجلارت ،بر لی از منلافع اقتصلادی را
برای جامعه بههمراه می آورد ،ایلن وابسلتگی متقابلل بله چیلزی فراتلر از منلافع تجلاری و
اقتصادی صرو گستر

می یابد .بسیاری از پهوهشگران بر این ادعلا هسلتند کله ایلنگونله

همکاری های تجاری ،بستری برای همکاری یا لی فلراهم ملیکننلد و بله هملین دلیلل،
درگیری های یا ی و نظامی را کاهش ملیدهنلد ) (Gharayan,2011ازایلنرو ملیتلوان
نتیجه گرفت که تعامل در زمینه اقتصادی به بعد یا ی تسری یافته و درنتیجه به صلیح و
ابات کمک می کند .در این مورد ،وضعیت کشلورهای اروپلایی پل
قابلتأمل و برر ی ا ت بهگونه ای که با فاصلیه انلدکی پل

از جنلگ جهلانی دوز،

از پایلان جنلگ جهلانی دوز،

همکاری اقتصادی بین کشورهای متلاصم در جنگ شروع و گستر

یافت و بله موضلوعات

مهم یا ی در اروپا نیز تسری داده شد ،تا اینکه از طریق همگرایی اتحادیه اروپا لا تار و
ماهیت امروزی ود را پیدا کرد .همانگونه که در اصو نظریه لیبرا نیلز اشلاره شلد ،ایلن
تحوالت در این چارچوخ قابل تحییل هستند .اما این چلارچوخ نظلری در تحییلل بر لی از
واگرایللیهللا ازجمیلله للروی انگیللی

از اتحادیلله اروپللا نللاتوان ا للت و بایللد شللرایط را بللا

چارچوخهای نظری دیگری مانند رئالیسم توضیح داد.
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موردی که بر همکاری اقتصادی بهصورت ویهه اار میگلذارد ،وابسلتگی متقابلل لرمایه
ا ت .بهعبارتی هر چقدر دو کشور از نظر رمایهای ،همگرایی و تعامل بیشتری داشته باشلند،
به همان نسبت ،شروع درگیری نظامی و مناقشه جدی بین آنها غیرمحتملتلر ملیشلود ،زیلرا
ریسک و حسا یت رمایه نسبت به ایر جنبههای همکلاری اقتصلادی بسلیار بیشلتر ا لت
) .(Gharayan, 2011همننین کشورها هنگامی تصمیم به ورود به جنگ میگیرند که بلرآورد
آنها از فواید آن بیش از هزینههای هنگ ت جنگ ا ت .لذا درصورتیکه تعامل رمایهای بلین
دو کشور و یع باشد ،در صورت بروز جنگ ،افزایش ضرر قطعی ناشی از شلروع جنلگ بسلیار
زیاد واهد بود .بهع وه اینکه بهنظر میر د نتایج جنگ از پیش بهطور کامل مشل

نیسلت

و واکنشهای حریف ،متعدد بوده و با ورود متغیرهای مت اوت و بازیگران جدید ،ممکلن ا لت
هزینهها را بیش از میزان برآوردشده افزایش دهد و فضایی شبیه مد نظریه بازیها را بهد ت
میدهد و چنین وضعیتی احتما مبادرت به جنگ را کاهش میدهد.
البته عوامل دیگری مانند اندازه و قدرت هر طرو و همننلین تنا لب بلین وابسلتگی
دوطرفه نیز بر متغیر برقراری روابط تجاری و تأایر آن بر صیح بلین دو کشلور ،ملثار ا لت.
معموالً کشورهای بزرگتر و قوی تر ،نگرانی کمتری دارند .در مورد مثا چین و تایوان ،نکته
قابلتوجه این ا ت که تعارص نظامی چین با تایوان پل

از بهبلود روابلط تجلاری ،اولویلت

ود را از د ت داد یعنی به فضای غیرحسا تر منتقل شد و مادامیکه این روابط تجلاری
به عامل تحریککنندة بلش نظامی تبدیل نشود ،همکاری اقتصادی به صیح و ابات (بهرغلم
دشمنی و تعارص) کمک میکند .بهعبارت دیگر ،تایوان از تجارت با چین ود ملیبلرد ،للذا
به ص ح این کشور ا ت که به ح

ابات در این بازار کملک کنلد .از لوی دیگلر ،چلین

قدرت برتر این ماجرا ا ت ،با این ت اوت که ابزار محدودیتهلای اقتصلادی (در زملان الزز)
جایگزین تحریم نظامی شده و درحقیقت ،چین یک انتلاخ دوز بلا هزینله کمتلر بلهد لت
آورده ا ت لذا چین هم از این شرایط راضی بهنظر میر د .شرایط یادشده در کوتلاهملدت
ا ت فات یا ی را حل میکند بدون اینکه تقابل نظامی روی دهد.
از درینهای دیگر نیز میتوان به موضوع تجارت و صیح نگریست به این شلکل کله بلر
ا ا

فرص عقیی (ازجمیه در دیدگاه لیبرا ها بهصورت قطعی) این امری حتمی ا لت کله
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در صورت ایجاد منازعه ،تجارت بین دو کشور م روص کاهش مییابلد و نلهتنهلا بسلیاری از
پهوهش ها این موضوع را برر ی و تأیید کرده اند ،بیکه برر ی آمار تجارت کشورهای پیش و
در حین منازعه این امر را بهروشنی اابت میکند .این همان موضوعی ا ت کله در پلهوهش
دو محقق روابط بینالمیل به نازهای جری و مگی به آن پردا ته شده ا ت .آنها در برر لی
ود این پر ش را مطرح کردهاند که آیا تجارت به صیح تم میشود و یلا اینکله صلیح بله
تجارت منجر می شود این پهوهش ضمن ا ت اده از عیوز ریاضی ،نتایج قابلتلوجهی را نیلز
ارائه داده ا ت .یکی از نتایجی که پهوهش یادشده بهصورت آماری به آن د لت یافتله ایلن
ا ت که به صورت قطعی ،جنگ و منازعه موجب کاهش تجارت و آالار لوددهی اقتصلادی
مترتب بر همکاری اقتصادی می شود .لذا چناننه کشوری در روابط اقتصادی ود بلا کشلور
دیگر ،ود زیادی کسب کند ،در منازعه و درگیری احتمالی ود با ایلن کشلور ایلن عاملل
(ضرر و زیان اقتصادی) را بهصورت جدی د یل واهد ا ت .همننین حتی اگر در زملان
حاضر روابط تجاری گسترده ای با کشور مورد نظر نداشته باشد ،چناننه آنها آینده همکلاری
را مهم پیشبینی کنند ،باز هم این موضوع ،عامل مهمی برای پرهیلز از جنلگ واهلد بلود
).(Georg Massoud and Magee, 2011
با وجود ادعای باال که از منظر شا ه های ملتیف لیبرالیسم مورد تأکید قلرار گرفتله
ا ت ،بر ی از پهوهشگران به این مسئیه که افزایش وابستگی اقتصادی می تواند بله صلیح
کمک کند ،ب دبین هستند .آنها ادعا می کنند که لود همکلاری اقتصلادی نیلز ملی توانلد
منبعی برای ا ت و و فرصت بیشتری برای شروع بر ورد و تعارص باشلد .کسلانیکله در
د ته میانه رو تر هستند ،بر این باورند که با اینکه همکلاری اقتصلادی ملی توانلد احتملا
بر وردهای نظامی را کاهش دهد ،اما از وی دیگر ،به بب اینکله بلر پینیلدگی روابلط
می افزاید ،ظرفیت تحریک بر ورد بین دو طرو را نیز دارد .البته به نظر ملی ر لد کله بلا
توجه به تو عه فناوری و گرد

ریع اط عات ،تأایر مستقیم و مثبت همکاری اقتصادی

با صیح امری محتملتر ا ت.
در همین را تا بر ی از پهوهشگران به قید کی یت و ملدتزملان همکلاری ،اعتبلاری
اص میبلشند البته در بسیاری از پهوهشها ،این موضوع ،عامیی مهم محسوخ نمیشلود.
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گروه ا یر معتقدند که همکلاری اقتصلادی بیندملدت بلین کشلورهای متلاصلم ملیتوانلد
احتما درگیری نظامی را کلاهش دهلد .بلرای مثلا  ،روابلط اقتصلادی دو کلره بلهصلورت
تدریجی به یلک تعاملل یا لی صلیحجویانله تبلدیل شلد .درحقیقلت ،احتملا درگیلری
نظامیل یا ی بین دو کره پ

از طرح دیدگاه «آفتلاخ تابلان» کلره جنلوبی کله در لا

 1448مطرح شد ،کاهش یافت .در پی آن ،اجل

لران در پیونلگیانلگ تشلکیل شلد و

همکاریها بهشکیی باورنکردنی افزایش یافتند .بیتردید اینگونه فعالیتهلا بلهصلورت ملثار
بهن ع تعام ت صیح جویانه دو کره واهد بود .حتی در هنگاز عدز تمایل کلره شلمالی ،بلاز
هم این حرکت آغازشده تداوز یافت و حتی حمیه کره شمالی به نیروی دریایی کره جنلوبی
در ا  5111نتوانست آن را متوقف کند ) .(Gharajyan, 2011این موضوع بهطلور کاملل
در چارچوخ نظریه لیبرا قابلتوضیح ا ت .اگرچه از وی دیگر ملیتلوان ملدعی شلد کله
قدرت این همکاری اقتصادی و اجتماعی به آن میزان نبوده ا ت که از وقوع نزاعهلای بلین
دو کشور جیوگیری کند.
تداوز همکاری تجاری بین دو کره نشان داد که حمایت یا ی و فضای بدونتعلارص
در حوزه یا ی در این موضوع یک عامل اصیی و حیاتی نبوده ا ت که در صلورت فقلدان
آن ،نتوانند به چنین مهمی د ت یابند .برای کره جنوبی بر لورداری از منلافع اقتصلادی و
برای کره شمالی نیز جذخ رمایه ارجی بی طر بسیار مهم بوده ا ت .به همین دلیل در
این نمونه ،منافع اقتصادی از منافع یا ی پیشی گرفت.
 .4نگاهی جامع به آثار همکاری تجاری
در بسیاری از پهوهش ها و ادبیات موجود در زبلان فار لی ،تلأایر همکلاری اقتصلادی
بهطور عاز و تجارت به طور اص بر صلیح ،برر لی و نظلرات ملتی لی ارائله شلده ا لت و
میتوان گ ت اکثر این پهوهش ها ،وجود ارتباط بین این دو عامل را تأیید کردهاند ،اما میزان
تأایرگذاری و نوع تأایر آن مورد مناقشه بوده و شا

های کاربردی ،کمتر مورد توجه قلرار

گرفتهاند .درحالیکه در بر ی از پهوهشها برای توضلیح دقیلقتلر موضلوع ،حلوزه برر لی
تعام ت بهصورت گستردهتری مدنظر قرار گرفته و بهنظر میر د که این امر بله درک بهتلر
مسئیه کمک میکند.
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یکی از این پهوهشها تو ط جری و مگی انجاز شده ا ت .محلور اصلیی تحقیلق آنهلا
برر ی گسترده تأایر تجارت بر همکاری یا ی ،نظامی و اقتصادی کشورها ا ت ،للذا آنهلا
ود را به یک جنبه از همکاری محدود نکردهاند.
از وی دیگر ،ادبیات موجود در زمینه موضوع تحقیلق ،برر لی ،و مشلل

شلد کله

بیشتر آنها به جنبههای یا ی و نظامی همکاری توجه نکردهاند .همانگونه که پیشلتر نیلز
گ ته شد ،آنها این پر ش ا ا ی را مطرح کردهاند که آیا صلیح بله تجلارت ملیانجاملد یلا
اینکه تجارت موجب تقویت صیح میشود ).(Georg Massoud and Magee, 2011

در برر ی آاار دیگران ،بر ی از نکات مطرحشده ،قابلتوجه بوده ا لت ازجمیله کشلک
پولین و روونی در تحقیق ود ( )5119از مد معادله همزمانی ا ت اده کردهاند .آنهلا در ایلن
مد نشان دادهاند که منازعه بهشدت بر تجارت تأایر میگذارد ،اما تجارت ،تلأایری زودهنگلاز
و پایدار بر نزاع ندارد .البته آنها به این جمعبندی ر یدهاند کله افلزایش تجلارت در بیندملدت
موجب کاهش احتما درگیریهای نظامی میشود که همان پلارادایم لیبلرا ا لت .از لوی
دیگر ،دیدگاه فکری ملتیف و رقیبی درباره انتظارات از روابط تجاری در روابط کشلورها وجلود
دارد ،اما منطق اندیشه لیبرا پیشنهاد میدهد که باید حوزه و یعتلری از همکلاری (نلهتنهلا
همکاری اقتصادی) مطالعه شلود .در پلهوهش یادشلده کله تلأایر متقابلل تجلارت بلر روابلط
اقتصادی ،یا ی و نظامی با ا ت اده از مد معادله همزمانی برر ی شد ،نتیجله گرفتله شلد
که رابطهای جدی بین همکاری و تجارت وجلود دارد و بلهعبلارتی ،فضلای کیلی یا لی بلر
تجارت ،ن وذ و اار جدی دارد و افزایش کیی همکاری به افزایش روابط تجاری دوجانبله منجلر
میشود و این تأایر و تغییر ،قابلتوجه و مهم ا ت .اما از وی دیگر ،تأایر تجارت بر همکلاری
(در انواع ملتیف یادشده) کمتر از تغییرات مشل

و موردنظر بوده ا لت و ملیتلوان گ لت،

افزایش تجارت بر افزایش همکاری یا ی و اقتصادی تأایر داشلته ،املا بلر همکلاری نظلامی،
تأایری مشاهده نشده ا ت .لذا اگرچه شواهدی در این مورد بر نظر لیبرا ها تأکید دارنلد ،املا
این تأایرپذیری ،جامع نیست و بهطور مشل  ،شامل تو عه همکاری نظلامی در کوتلاهملدت
نمیشود .لذا به این نتیجه ر یدهاند که عوامل تأایرگذار بلر درگیلریهلای نظلامی بلا عواملل
تأایرگذار بر روابط یا ی و اقتصادی کام ً مت اوت هستند ،للذا بایلد در قاللبهلا و الگوهلای
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ملتی ی برر ی شوند .نتیجه مهم دیگری که در جمعبندی ایلن پلهوهش مطلرح شلده ،ایلن
ا ت که کشوری میتواند روابط تجاری گستردهتلری داشلته باشلد کله همسلایگانش روحیله
همکاری بیشتری داشته باشند (تأایر عامل منطقهای که یک کشور در آن منطقه واقع ا لت و
تأایر ویهگیهای فرهنگی ،نهادی ،مذهبی و غیره).
 .5عامل رفاه و تأثیر آن بر صلح و ثبات
تاکنون تأایرات همکاری اقتصادی بر ایجاد و تقویت زمینه صیح برر ی شد .دیدیم که
در شرایطی کله حتلی دو کشلور در حاللت دشلمنی یا لی و نظلامی هسلتند ،همکلاری
اقتصادی نهتنها ممکن بوده ،بیکه به تقویت صیح نیز کمک میکند و این موضلوع از دیلدگاه
لیبرا ها قابل توضیح ا ت .البته این یک وضع قطعی نیسلت و بله عواملل دیگلری ازجمیله
مواردی که پیش از این ذکر شد نیز بستگی دارد .اما موضوع دیگری که میتواند بله تشلریح
بحث کمک کند ،عامل رفاه (یکی از پیامدهای موفقیت در همکاری اقتصادی) و آالار آن بلر
وضعیت صیح ا ت .موضوع رفاه برای جامعه و مردز در دنیای امروز بسیار مهلم ا لت ،زیلرا
کشورها و مردز بهدنبا ایجاد رفاه اقتصادی و یا ی پایدار و قابلپیشبینی هستند و نلوع
ارتباطات جمعی و فرهنگ کنونی ،این وا ت را تبدیل به یک نیاز و ضرورت عمومی کرده
و انسانها به صورت ارادی و همننین نا ودآگاه ،به دنبا آن هسلتند .از لوی دیگلر ،رفلاه
بهصورت مستقیم و ت کیک ناپذیری با رونق اقتصادی و تجارت ارجی ارتبلاط دارد .از آنجلا
که وابستگی متقابل اقتصادی در روابط بین کشورها تبدیل به یلک واقعیلت شلده و تقریبلاً
همه نظریهپردازان روابط بین المیل ،طحی از آن را قبو دارند ،لذا الزز ا ت کله کشلورها
برای د تیابی به رفاه ،پیشزمینههای آن ازجمیه همکاری اقتصادی را نیز فراهم کنند.
همانگونه که در بحث های پیشین مطرح شد ،بسیاری از فعالیت هلا در حلوزه اقتصلاد
تو ط شرکتهای چندمییتی انجاز میشود که صرفاً نگاه میی و کشوری ندارند ،بیکه بیشلتر
راهبرد ،یا تهای شرکت و ود و بقای آن را پیگیری میکنند و بهنلوعی عاملل یادشلده
نیز نقش ویهه و غیرقابلچشمپوشی در این عرصه ای ا میکند.
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در اینباره ولومن پوالچک در پی تقویت این دیدگاه ا ت که درگیری و جنگ ،رفلاه
اقتصادی را از بین می برد .وی معتقد ا ت کشورهایی که بیشتر مشغو دادو لتد هسلتند،
رویهم رفته در صورت وقوع جنگ ،با هزینههای بیشتر روبهرو واهند شد ازاینرو فرص بر
این ا ت که در صورت اابت بودن ایر شرایط ،کمتر به جنگ متو لل ملیشلوند و لعی
میکنند از رو های دیگری برای حلوفصل تعارصها بهره ببرند (نعمتالهی.)1941 ،
موضوع جنگ و رفاه برای قدرتهای بزرگ بهصورت جدیتلری مطلرح ا لت .اروتمنلد
شدن ،اصییترین و شاید مهمترین هدو دولتهای فراصنعتی ا ت .در اینجا منطق اصیی بحث
بر این فرضیه ا توار ا ت که اگر همه قدرتهای بزرگ از رفاه کامل بر وردار شوند ،دیگر هیچ
انگیزهای برای آغاز جنگ باقی نمیماند ،زیرا جنگ در اقتصاد جهلانی املروزی کله مبتنلیبلر
وابستگی متقابل ا ت ،به افزایش ضرر و زیان طرفین منازعه منجر میشود .چرا باید یستمی
که به اروتمند شدن همه منجر میشود را نابود کنیم اگر جنلگ ،توجیله منطقلی لود را از
د ت بدهد ،بقا آنقدرها که رئالیستها می واهند نشان دهند ،هدو و دغدغه مهملی نلواهلد
بود و دولتها میتوانند بهجای آن ،در پی افزایش رفاه باشند (مرشایمر.)1949 ،
همننین فرور در پهوهشی که در ا  5114انجاز داد ،موضوع تأایرات درگیریهلای
اص (مثا موردی بسته شدن کانا

وئز و جنگ  )1411را بر تجلارت منطقلهای و رفلاه

عمومی برر ی کرد و به نتایج جالبتوجهی د ت یافت.
از زمانیکه کانا

وئز بهعنوان نزدیکترین راه تجارت بین آ یا و اروپا شلنا ته شلد،

بسته شدن آن ،شوک بزرگی بر تجارت ،نهتنها بلرای طلرفین درگیلر جنلگ (مصلر و رژیلم
صهیونیستی) بیکه برای بسیاری از کشورهایی بود که از طریق افزایش هزینله تجلارت از آن
متأار شدند بهگونه ای که میزان تجارت بین آ یا و اروپا کاهش جدی یافلت .بنلابراین ایلن
موضوع بر میزان درآمد و رفاه مردز بسیاری تأایر گذاشت و درنتیجه موجب د الت بسیاری
از عوامل تأایرگذار اری منطقهای در بحران کانا

وئز شد که دالیل بر ی از آنها بلهطلور

قطعی ،اقتصادی بوده ا ت .درنهایت فرور نتیجه میگیرد که میزان تجارت بلر درآملد میلی
شرکای تجاری تأایر داشته و آن را افزایش میدهلد کله در مجملوع ،موجلب افلزایش رفلاه
جامعه می شود .لذا بحران کانا

وئز بین دو طلرو ،موجلب کلاهش رونلق و رفلاه اقتصلاد
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جهانی شده بود و نتایج آن به اری از مرزهای بحران نیز گستر

یافت .درنتیجه ملیتلوان

گ ت جنگ ،رفاه را کاهش می دهد و با توجه به اینکه رفاه در دنیلای املروز بله یلک هلدو
برای میتها تبدیل شده ا ت ،لذا مطیوبیت صیح و ابات نسبت به جنگ در مقایسه با چنلد
دهه قبل ،افزایش یافته ا ت .بهع وه اینکه این منافع ،دارای نوعی وابسلتگی و تأایرپلذیری
نسبت به یکدیگر هستند ).(feryre, 2009
بر ا ا

برر ی فرور ،در کنار بر ی از مباحث تکمییی دیگر می توان بله ایلن نتیجله

ر ید که همگرایی و وابستگی اقتصلادی متقابلل نله تنهلا احتملا وقلوع جنلگ را کلاهش
می دهد ،بیکه میزان رفاه طرفین درگیر را افزایش داده و این نتیجه ،دلییی قابلتوجله بلرای
تقویت حالت پرهیز از جنگ ا ت .این یک م هوز مهم در نظریه لیبرا و تئلوری وابسلتگی
متقابل ا ت .بهویهه اینکه در قالب جهانیشدن نیز قابلتحییل و برر لی ملیباشلد .نتیجله
مهم دیگر اینکه منافع اقتصادی بالقوه نباید و نمیتواند به بب بروز ا لت وهلای یا لی
فرامو

شود و در فضای روابط بینالمییی ،جمع این دو موضوع ،مهم بوده و الزز ا لت کله

از وی دولتها و رهبران کشورهای غیردو ت بهعنوان یک م هوز مهم درنظر گرفته شلده
و در تعامل فرص شود.
همننین در اینباره پهوهشی ویهه با عنوان «هزینه رفاه اقتصادی :یک ارزیابی تلاریلی»،

تو ط دو پهوهشگر به نازهای بیومبرگ و ه

انجاز شده ا ت .در این پهوهش نشان داده شد

که جنگ ع وهبر سارتهای فراوان جانی ،هزینههای قابلتوجه اقتصادی و رفلاهی نیلز دربلر
داشته و این موضوع برای کشورها بسیار مهم ا ت و نتایج آن حتی برای کشورهای فقیلر نیلز
قابلتوجه بوده و مبنای تصمیمگیری ا ت .یکی دیگر از نتایج این تحقیلق ایلن ا لت کله در
جوامعی که طی  21ا ا یر جنگی را تجربه کردهاند ،درصد قابلتلوجهی از ملردز ،واهلان
کاهش مصرو و داراییهای ود (بلوانیم امکانات رفاهی) هسلتند تلا در ازای آن ،در جهلانی
رشار از صیح زندگی کنند .بهعبارت دیگر ،این گروه به تجربه فراگرفتهاند که از طریق جنلگ،
تماز رفاه ود را از د ت واهند داد ،پ

بهتر ا ت از بلشی از رفاه کنونی ود برای ح ل

صیح ،چشمپوشی کنند ).(Blomberg and Hess, 2014
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نتیجهگیری
در این نوشتار تأایر متقابل دو متغیر مهم در عرصه روابط بینالمیلل ،یعنلی همکلاری
اقتصادی ل تجاری و صیح ،از طریق تحییل پدیده های تاریلی در چارچوخ نظریه لیبرا مورد
برر ی قرار گرفت .درحقیقت ،پر ش اصلیی مقالله ایلن بلوده کله آیلا همکلاری اقتصلادی
می تواند موجب کاهش و یا توقف ا ت فات یا لی شلود و آیلا اصلوالً در شلرایط وجلود
درگیری های یا ی و امنیتی ،کشورها می توانند با هم همکاری تجاری و اقتصلادی داشلته
باشند این موضوع از نگاه بدبینها و و بینها برر ی شد و بهنظر میر د نمیتوان یلک
دیدگاه دقیق و اابت از آن نتیجه گرفت .بهعبارت دیگر ،همکاری اقتصادی بینالمییلی ،فاقلد
یک رابطه نظاز مند و اابت با منازعات یا ی بوده ا ت ،اما بهمنظور تأمین امنیت و منلافع
اقتصادی ،برر ی دقیق آن تو ط نلبگان عیمی و اجرایی کشورها ضروری ا ت ،تلا از ایلن
طریق بتوانند روابط ود را با دنیای پینیده روابط منطقهای و بینالمییی تنظیم کند.
در این پهوهش از دیدگاه لیبرا ها نشان داده شد که همکاری اقتصادی موجب کاهش
تنش یا ی شده و فضا را برای همکاری در حوزههای دیگر فراهم ملیکنلد .املا آننله در
ادبیات جهانی در فضای تحقیقی (به ویهه در دهه ا یر) بیشتر قابلتوجه بوده این ا لت کله
گروهی از پهوهشگران با ت کیک موضوع به عوامل و متغیرهای جزئی و ارز گذاری متغیرها
با ا ت اده از معادالت عیوز ریاضی ،به تحییل موضوع پردا تهاند .ازجمیه متغیرهلای جزئلی
که وارد معادالت کردهاند ،عوامل رمایه گذاری ارجی ،میلزان تجلارت در تولیلد نا لال
میی ،بزرگی و قدرت کشور و عامل رفاه را می تلوان برشلمرد .آنهلا بلا وجلود اینکله صلیح را
موجب تقویت تجارت و همکاری معرفی کردهاند ،اما رابطه معکلو

را حتملی نملیداننلد و

درنهایت تأکید کردهاند که وجود همکاری اقتصادی ،احتما وقوع جنگ را بهشلدت کلاهش
میدهد و این نتیجه از منظر لیبلرا هلا دارای اهمیلت زیلادی ا لت .فلارغ از بعلد نظلری،
همکاری اقتصادی در بسیاری از مناطق ،موجب ابات بیشلتری شلده ا لت .للذا بایلد ایلن
موضوع را در روابط با همسایگان ایران ،بهویهه در منطقله اورمیانله بلهصلورت یلک طلرح
عمییاتی هوشمند بهکار گرفت و موردتوجه جدی قرار داد تا بر ا ا

آننه در ایلن پلهوهش

ذکر شد ،درصورتیکه این کشورها به مت ایجاد تنش با کشور ملا حرکلت کننلد ،برایشلان
هزینه اقتصادی و رفاهی فراوانی داشته و موجب فشار دا یی بر دولتمردان شود.
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از وی دیگر ،وجود همکاری و درهمتنیدگی اقتصادی کشورها ،انتلابی بهنلاز تحلریم
اقتصادی را در ا تیار کشورهای قدرتمند از نظر اقتصادی قرار ملیدهلد تلا بلدون متو لل
شدن به نیروی نظامی ،مشک ت ود را حل و به اهدافشان بر ند .بهعبارتی این موضوع تلا
حدودی موجب کاهش احتما درگیری های نظامی می شود .البتله تشلدید فشلار و تحلریم
می تواند مانند شمشیری دولبه عمل کند و در صلورت حسا لیت کشلور مقابلل و در طلر
دیدن منافع حیاتی ،همین عامل ،ود منجر به بروز جنگ شود .للذا ایلن موضلوع از منظلر
تحریم و محاصره اقتصادی نیز قابلارزیابی بیشتر ا ت .بلرای مثلا گلروه غلرخ بیشلترین
تحریم ها و فشارهای ظالمانه را به زعم ود برای تغییر رفتار ایران اعملا کلرد ،املا پل
بحران اوکراین و انضماز شبهجزیره کریمه به رو یه ،واکنش آنها بسیار بام حظله و

از
یلف

بود اگرچه بهمرور و با توجه به تحوالت میدانی و محا به طرهای احتمالی بر فشلار لود
افزودند .مجموعهای از عوامل ازجمیه همکاریهای اقتصادی و موضوع وابستگی تأمین انرژی
اروپا به رو یه و اهمیت بازار رو یه ،این نتیجله را رقلم زد .ازایلنرو بسلیاری از کشلورهای
اروپایی پ

از اعما تحریمهای مرحیهای بر ضد رو یه ،از طریلق شلرکتهلای صوصلی

ود تحت فشار جدی قرار گرفتند بهویهه هنگامیکه رو یه اقداز به تحریم متقابلل طلرو
غربی کرد .می توان گ ت رو یه با آگاهی از ظرفیت و ظرافتهلای بلینالمییلی و همننلین
تسیط بر توانمندی و محدودیت های ود توانست تعامل پینیده ای بلین بلازیگران ملتیلف
ایجاد کند تا کمترین آ یب حاصل از این اقداز تاریلی ،متوجه رو یه شود .اگرچه تحوالت
آتی نیز آبستن حوادای واهد بود که نتیجلهگیلری نهلایی را در حلا حاضلر زودهنگلاز و
غیرقطعی میکند.
نکته پایانی اینکه ،برر ی ادبیات موجود در زبان فار لی دربلاره موضلوع ملورد بحلث
نشان میدهد که پهوهشهای موجود در محدوده تحییل مشرخهای لنتی فکلری متوقلف
مانده و به آن بسنده کردهاند و تحقیقی بینرشتهای و جدید با ا ت اده از ابزارهای نو و عیوز
ریاضی و متنا ب با جایگاه منطقهای و رویاروییهای بینالمییی کشلور ملا مشلاهده نشلد و
این موضوع میتواند یک

ء پهوهشی باشد .بهمنظور جبران و غنای بحث مورد نظلر امیلد

ا ت پهوهشگران برجسته در را تای جبران آن اقداز کنند.
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