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  چکیده

قتصحاد، اتتمحا ، هرههح  و    اعح  اد ا  همه صحنهه هحاز دگح       ،در دوران معاصر
تها حاکمیت دول. استکهش و واکهش هاز ویژه از قرار  رهته تنت تأثیر سیاست 

. اسحت ش ه سیار  سترده رقابت، همهوای  و همشکل  ب ،بت ریج کمرگ ، ارتباطات
ضحرورت ههح  و در    و واکحهش هحاز مربوطحه،     دوران معاصراز بررس  ویژ یه

 هااتتهاب گاپذیر م  گمای  چرا که همه این عرصهرا دگ     هازت ی  همه عرصه
گگحرز ایحن   شحر  در . اگ در این کهش و واکهش ت ی  تغییرات شگره  پی ا گموده

بحادیگران   گقحش ب توته میکه  اد تمله ایهکحه  سؤاالت  چه  تلها کهش و واکهش
هحاز منسحو    واکحهش کحهش و   در این عرصه ت ی  چگوگه است؛تهاگ  ق رت 

-کهش و واکهشدر این باالخره و  به چه صورت میباش بویژه غیر منسو  ایشان 

ههح  و تنلیح     این مقالهدر  ه   اصل ت بیر امور تهان چگوگه رق  میخورد؟  ها
بویژه با تمرکز بر  هوق هو پاسخ به سؤاالت مطروحمذکور ش هاز کهاین هرآیه  و 

مقاله در این . میباش  روشهاز گامنسو  ت بیر امور تهان و اد طریق توامع م گ 
و اسحتااده اد  هحاز مربوطحه   شهاخت کل  تهاگ  ش ن و گظریه سع  ش ه با بررس 

  .شود به این مه  پاسخ داده و تجزیه و تنلی  آگهاها دادهو آمار 
 توامع مح گ ،  ،شرکتهاز چه  ملیت  ، سترش ارتباطاتتهاگ  ش ن،  :ها كلیدواژه

 . امور تهاگ گامنسو  ت بیر، شبکه هاز ت بیر

                                                                                              

Jahangir@ut.ac.ir . استادیار  روه علوم سیاس  داگشک ه حقوق و علوم سیاس  داگشگاه تهران  
 

 02/4/1933:، تاریخ پذیرش02/11/1931:تاریخ دریاهت
Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open 

Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 

International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt the 

material for any purpose. 



 9911 بهار ، اولشمارة ، سال يازدهم، جستارهاي سياسي معاصر   28

 

 مقدمه. 1
با توسعه تکهولحویز و دیرسحاختهاز ارتبحاط  و  سحترش آن در      در دوران معاصر     

یاسح ، اقتصحادز،   ،هحاز   واکحهش و  رات شحگره  در همحه کحهش   سراسر تهحان تحأثی  
کهش  در هحر تحاز    هر. اتتماع  و هرههگ  مردم، توامع و دولتها بوقو  پیوسته است

تهان توسط دیگر مردمان در تاز تاز تهحان میتواگح  بسحرعت رصح  شحود، اگتقحا        
مکاگها در هاصله دماگ  . اطالعات، پو  و سرمایه در کمترین دمان امکان پذیر ش ه است

دمحاگ  بسحیار   به هاصله ها اگ  و خالصه همه مردم در همه عرصهگزدیک ش ه لنظه به 
 .کوتاه  اد ه  متأثر میشوگ 

بمثابه مردم یحک   همه مردم تهانکه در آن  در این عصر به این تأثیر و تأثر عموم      
اصحطال  تهحاگ  شح ن گحام      بوده و اد ه  تأثیر پذیرگ رو در روز ه  میتواگه  دهک ه 
مردهحاز رسحم  کشحورها دیگحر محاگع       ،این دهک ه مجادز تهاگ در  واقع در. اگ گهاده

 هحا اد یحک سحو دولحت   .  هبین مردم تهان با یکح یگر گمح  باشح   اطال  رساگ  و ارتباط 
هاز توامع مح گ  ت یح ز پ یح ار      دیگر  روهیسواد ک  و روز مردمشان شان أثیرت

 .اگ  که عملکردز تهاگ  دارگ ش ه
با تعمق به وضعیت ت ی  به گظر میرسح  کحه تح ابیر تهحاگ  هح  در ایحن        همچهین     

خورد ما در این مقاله براز ههح  ایحن وضحعیت ت یح  و     میاز دیگر رق  عرصه به  وگه
هاز گظحرز  بادشهاس  چارچوببخصوص هه  بهتر ت ابیر تهاگ  در این عرصه ابت ا به 

هحاز  سپس بحا اسحتااده اد داده   و پرداختهدرباره گقش بادیگران ق رت در این خصوص 
، یعه  با بررس  سیر عملکحرد بحادیگران قح رت در تح بیر امحور تهحان در دوران       عیه 

متمرکحز   در وضحعیت کهحوگ   گامنسحو  تهحان    معاصر و تجزیه و تنلی  آگها به ت بیر
گقش ق رتهاز تهاگ  را در چگحوگگ    هاز گظرز هوق،ش ه، و ضمن آدمون چارچوب

پس اد بسحتر آهریهح  تهحاگ  شح ن بحا      مور تهان در وضعیت کهوگ  گامنسو  ات بیر 
از ت یح  در  بعهحوان مسحهله  شعار سپردن امور ب ست توامحع مح گ  رقح  میخحورد را     

  .مورد کهکاش قرار می هی هاز معاصر سیاست
در  در خصحوص ماهحوم تهحاگ  شح ن    مق متاً براز ورود به بنث الدم است کم        

 : ه شودسخن  ات دوران معاصر
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است که براسا  آن مردم تهان در  تهاگ  ش ن را هرایه ز داگسته ،"مارتین آلبرو"-
 (1911ص اقت، ).پیوگ گ  یک تامعه واح  و هرا یر تهاگ  به یک یگر م 

اقتصاد  :میهگرد وز میگوی اقتصادز  ع ، هرآیه  تهاگ  ش ن را اد بُ"لستر تارو"-
گیز کاالها  یع ، سرمایه، داگش هه ، گیروز کار وتهاگ  که در آن عوام  تولی ، مهابع طب

 (1931تارو، . )شوگ  تا م  و خ مات در سراسر تهان تابه
کحه طح  آن    می اگح  از   یحرز شحبکه   شحک  را تهحاگ  شح ن   هرآیهح   : "اماگوئ  ریشتر"

اتتماعات  که پیش اد این در کره خاک ، دور اهتاده و مهزوز بودگ  در وابستگ  متقابح   
    (1911ص اقت، .)شوگ  م  هاگ  ادغامو وح ت ت

تهاگ ،  سترده این تعامالت ه  چهین در خصوص ماهوم تهاگ  ش ن  اته میشود که 
کهه ، در گتیجه هرد آن احسا  تعلحق داشحتن بحه  حروه، قشحر و      هرد را اد  روه ت ا م 

 "یحک هحرد آداد  "شحود کحه   تامعه خاص را اد دست م  ده  و این احسا  ایجاد مح  
پذیرد، یعه  ایهکه این روگ  تهاگ  شح ن  ی  ش ه است و هیچ گو  من ودیت  را گم تول

یحک پ یح ه   بصحورت  کهح  در عمح    و ای ئولویز که همراه با آن است توسعه پی ا مح  
 .ده هاز موتود قرار م که هرد را در تعارض با گظام میشوداگقالب  

ده اد منصوالت تولی  شح ه در  ، براز استااه  چهین  اته میشود در عصر تهاگ  ش ن
همه بادارها الدم است قالبهاز مشتر  و اصو  تعریف ش ه و تا اهتاده واح ز شحک   

ز واحح  و قالبهحاز آن بتح ریج مسحای  قحوم  و      هابا  سترش این اصو  و الگو. بگیرد
 .گژادز ه ، رگ  و بوز خود را اد دست دادگ 

شحرایط اتبحاراً در     یرد در ایحن در سطح تهان یک آ اه  و هویت ت ی ز شک  م  
ها حالت مطلق خود را اد دست م  دهه  و همه حالت گسحب  پیح ا   مراح  اول ، اردش

 .م  کهه 
این شرایط تنت چه کهش و واکهش هاز تهاگ  رخ داده اسحت؟ بحادیگران قح رت در    

صحر چحه هرآیهح ز را    چگوگه عم  میهمایه ؟ ت بیر امور تهحان در ایحن ع   دوران معاصر
 ابت ا در سحطح گظحرز، چارچوبهحاز   این سؤالها الدم است به براز پاسخ ا  م  که ؟ دگب

و سحپس در  ت بیر امور تهان را به اتما  بررس  بادیگران ق رت و گظرز در خصوص 
دوران بحادیگران قح رت در   عیه  و تجزیه و تنلی  آگها گقش سطح عیه  با بررس  داده 

له تح بیر امحور تهحاگ  در    اد رهگذر آن مسحه  و واکهش هاز مربوطه را بررس  و معاصر
 .مورد کهکاش قرار دهی را عصر این 
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 نظری چارچوب.2

در دوران   ت بیر امور تهاگبادیگران ق رت و در خصوص  کل دو دی  اه  امروده      
دیگحرز  و  مخالاان لیبرا  دمکراسح  یک  اد سوز این دو دی  اه : باش مطر  می معاصر

 :ارائه میشود ها اد سوز لیبرا 
 

 مخالفان ليبرال دمکراسياز ديدگاه .2-9

کمبودهحاز محادز    رایح  میگویهح     با تأکی  بر محاده اد مخالاان لیبرا  دمکراس  از  ع ه 
کهتحر  اگسحان بحر     ایشان معتق گ  کحه ها بر طبیعت تسلط پی ا گمایه  اگسان باعث میشود

 هحا ایه. هحاز دیگحر اعمحا  بکهح     بحر اگسحان   ده  که کهترل  راطبیعت به اگسان اتاده م 
آگجائیکه تکهولویز گقش اساس  را در تسلط اگسان بر طبیعت بادز م  که ،  ادمیگویه  

 اه دیح  ایحن   .تر گمحوده اسحت   تسلط بر امور را سه ، تکهولویز و اقتصادتسلط بر لذا 
الخره ارائه گظریحه  پیرامون و با_از امپریالیس ، سیست  تهاگ  مرکزمهجر به ارائه گظریه ه

 .تهاگ  ش ن اد سوز ایشان ش ه است
بر خال  تأکی  بر گیاد مادز بر گیاد معهوز اگسان تأکی  مح  گمایهح  ایههحا    ع ه از دیگر 

این صورت خودشهاس  و ز ماگه  رهاه و بقا اولویت دارد، در معهویات بر امور :میگویه 
ها در بر یرگ ه هابراین روابط بین اگسانب  یرد؛اگسان شهاس  در باالترین اولویت قرار م 

 .که یک هرآیه  خودشهاس  است و این خودشهاس  در آ اه  اد خود، تبلور پی ا م 
شمارز اد بادیگران تشکی  شح ه  که دیر عوام  ب  بگوگه از مطر  میکهه  تهان را ایهها
محاکس  . سترهتار هر یک اد این بادیگران داراز مهطق و دیهامیک خاص خود ا واست 

وبر ساختارهاز هرههگ  را اد ساختارهاز دیگر مستق  و آگها را داراز دیهامیک خحاص  
 .خود و داراز تکام  مستقل  می اگ 

بایح  مسحتقیماً در    را امحور اقتصحادز و هرههگح  سیاسح     ع ه دیگرز اد ایشان میگویه  
مطحر   دو  بین این یک گو  رابطه دیالکتیک  دیرا دادرابطه با یک یگر مورد بررس  قرار 

واحح هاز سیاسح  در   تجربه روابط بین المل  گشان م  ده  که ایهها میگویه   .   باشم
سادمان ها و البته واح ها و کهه  و این ساختارها رهتار اگسانقالب ساختارهای  عم  م 

دهه  و بحاالخره ترکیبح  اد سحاختارهاز مختلحف یعهح       الشعا  خود قرار م را تنت ها
 .رهبرز امور را در دست دارگ رهاز اقتصادز، سیاس ، هرههگ  ساختا
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 ها از ديدگاه ليبرال .2-2

الملح  همیشحه و اد دیربحاد    روابحط بحین   ع ه از اد لیبرالها با تأکی  بر ساختارها میگویه 
بح  بحادیگرز   داراز یک ساختار سلسله مراتب  بوده است و در این ساختار سلسحله مرات 

تر است سع  م  کهح  سحاختارهای  را ایجحاد کهح  تحا بتواگح  در       ه که اد دیگران ق رتم
ممکحن اسحت کحه بحادیگر ق رتمهح تر      . ح اکثر مهاهع را اد آن خود گمای چارچوب آگها 

گنوز کحه ایحن   ه ق رتهاز متوسط یک گو  همکارز داشته باش ، ببا براز اعما  ق رت 
 .ب کهه مهاهع  را اد این ساختار تهاگ  کس ،بادیگران درته دوم

ر دوران ت یح  قح رتهاز بحزرم کمتحر اد اعمحا       د میگویهح   ع ه دیگرز اد لیبرالها    
مستقی  ق رت بهره م  تویهح  و چحارچوب اصحل  سیاسحت خحود را در اعمحا  غیحر        

سیست  اعما  غیر مسحتقی  قح رت در دو منحور قابح      . مستقی  ق رت متمرکز کرده اگ 
   : بررس  میباش 
الدم  "تواهحق  "شود و بحراز رسحی ن بحه    م  "دور "، تایگزین "هقتوا "در منور او  

 439ص 1919، هادن و وین تحوگز )بیه  مشترک  وتود داشته باش  است که یک تهان
 "لیبرالیحزم  "یحا   "ایح ئولویز مشحتر    "بیه  مشتر  توسط ماهحوم  ، این تهان(432تا 

 . شتعریف 
را در سحطح   "ائتال  خارت  "گو    که یک هکهسع  م  ق رتهاز بزرمدر منور دوم 
سحت کحه بعضح  اد طبقحات مختلحف تهحان       ا   این ائتال  متضمن اینهتهان ایجاد که

ا برخوردار گهبرخوردار باشه  که آ  ئهمان ای ئولوی ا بشوگ ، لذا الدم است ادگههماگه  آ
یگر یعه  همه ب ون هیچ من ودیت  بحا یکح   میباش  ( لیبرالیزم)آن ای ئولویز و . هسته 

 .همکارز کهه 
که در مرحله او  توامحع مختلحف داراز    بودبراز به اترا  ذاردن چهین سیستم  الدم 

-ها در غیر این صورت امکحان چرا که این ائتال ) را باشه  سیست  دموکراتیک و کثرت

راتیحک گباشحه  امکحان دارد تامعحه ایحن      کایحن کشحورها کحامالً دمو    ا ر اما (پذیر گیست
 .   به ائتال  تهاگ  گ اشته باشه کشورها، تمای

 موسکا"و  "پارتو"گظریات اهرادز مث  این ع ه رو اد این
مطحر  و محورد اسحتااده    را  "

 ویلاردو پارتو معتق  بود که تجربه تاریخ   واه  ردش ابح ز گخبگحان و   ، دههقرار م 
ن بحاور  و  ایتائو موسکا بحر ایح  ( 12، ص 1919ایوگز، .)حکومت اقلیت بر اکثریت است
از کحه  حروه اقتصحادز مسحلط در     طبقه.... گاپذیر استبود که حاکمیت گخبگان اتتهاب

-تامعه منسوب م  شود در همان حا  گیروز هکرز حاک  آن تامعحه گیحز تلقح  مح     
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 "گخبگحاگ   "در هر تامعه :  ویه م در مجمو  ایشان عل  اینا  ( 14اهمان ص.) ردد
هسحته  کحه    "گخبگحان  "اق  تامعحه مح  باشحه ؛ ایحن     برتر اد بهسته  که بهابر تعریف، 

برگح ،  صالحیت در دست  رهتن امور سیاس  را دارگ ، لذا اصحطالح  را کحه بکحار مح     
و اصحطالحات مشحابه    "دموکراس  منح ود "، "دموکراس  کهتر  ش ه"ست اد ا عبارت

 .این را دارگ 
تهحاگ   "ین روگ  ا است که همراه با ده  اینست که آگچه در عم  رخ م ا مقصود این
گخبگان " بر "گخبگان اقتصادز".شوده  مشاه ه م  "اقت ار سیاس "یک  "ش ن اقتصاد

-طور مستقی  بلکه به این شک  که آگها سع  مح  هکهه  اما گه باعما  سلطه م  "سیاس 

 یحرز رهتحار گخبگحان    المح ت در شحک   های  شک  ب هه  کحه در طویح   کهه  به اگ یشه
دههح ، و هحر دو   این کار را آگها به دو شک  اگجام مح  . شودهه ه واقع م کسیاس  تعیین

 :گاش  اد ق رت مال  آگهاست
هحاز محال  هراواگح  را در    کمحک  "گخبگان اقتصادز "به این گنو است که  -روش او 

تواگهح  بحه   وسیله آگها م ب یندهه ، ها و مراکز مختلف تنقیقات  قرار م اختیار داگشگاه
هحاز ت یح ز   تواگه  دمیهه را براز تولیح  گظریحه  سیاس  تهت ب هه ، آگها م  تنقیقات

 .هراه  بکهه 
-وابسحتگ   به لناظ ق رت محال  و  "گخبگان اقتصادز" است که ب ین گنو -روش دوم

علمح  مسحتق  تایگحاه  بحراز      مراکحز  یا هاهیهت م یره داگشگاه هاز طبقات  خود، در
-تواگه  در شحک  ها م  یرزریق مشارکت در تصمی مج داً اد ط و کهه م  خود کسب 

 .تهت دادن به آگها گقش داشته باشه  هاز گوین و یرز اگ یشه
تایگاه  براز خحود کسحب کحرد، و     ،ع  اد ایهکه این اگ یشه یا گظریه ت ی  در تامعهب

ب طور خودکحار در قالح  هب "گخبگان دیگر تامعه" مقبولیت  پی ا کرد، اد آن مرحله به بع 
 . کهه اگ یشه  و عم  م ، م "گخبگان اقتصادز" مهاهع

تأکیح   امحور   تح بیر روز گظح  و   امحور تهحان  ع ه از دیگرز اد لیبرالها بحراز رهبحرز   
 .میهمایه 

 تح بیر  . شحود ماهوم ت بیر تا اگ اده دیادز براز تبیین روگ  تهاگ  ش ن بکار  رهتحه مح   
اگجحام دادن کارهحاز   :  رت اسحت اد هحاز مختلاح  دارد امحا در عمح  تح بیر عبحا      شک 

ی  کحه حکحومت    سادمان هاتشکیالت حکومت  ب ون داشتن تشکیالت حکومت ، یعه  
 .دهه گیسته  این کارها را اگجام م 

 :این تعریف مختصر مبته  بر یک سرز پیش هرضها میباش  
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دسحت   دیگر کارآی  خود را اد "سیست  وستاال " وی  که م  "ت بیر"اگ یشه حاک  بر 
ملتهاست و میخواسحت گظح  را   _در واقع این سیست  که همان سیست  دولت. داده است

توسط موادگه ق رت، حقوق بین المل ، دیپلماس ، تهح  و اقح امات قح رتهاز بحزرم     
. کارآی  خود را اد دست داده اسحت ( 34ص ،1919، تکسون و سورگسون).تامین گمای 

-هسته  که در سیست  وسحتاال  قابح  حح  گمح     امرود در تهان مسایل  :  وی م ایهها 

از، مسحای  منحیط دیسحت،    هاز مهطقحه مسایل  مث  هقر، توسعه گیاهتگ ، بنران ؛باشه 
مسای  حقوق بشر و دگان و غیره؛ در گتیجه الدم است که در سطح تهحان یحک سیسحت     

 .را بر عه ه  یرد "م یریت امور تهاگ "ت ی ز اب ا  شود تا بتواگ  
این سیست  ت ی  را در قالب تامعه م گ  تهاگ  و توامع م گ  کشورها مطحر   ایهها   

تامعه تهاگ  و همچهین توامع مختلف مسیر دموکراتیزه میهمایه  و است ال  میکهه  که 
 یحرز هسحته    گهادهاز تامعه م گ  در حا  شک و در این مسیر کهه ، ش ن را ط  م 

ستق  هسته  و در واقع یک مهطقه ححائل  بحین   این گهادها اد ق رت سیاس ، اقتصادز، م
هحا و  تحر شح ن حاکمیحت   کمرگ  با توته به  .اگ مردم و تشکیالت حکومت  ایجاد کرده

تر ش ن مردهاز سیاسح ، تامعحه مح گ  کشحورها و تامعحه مح گ  تهحاگ  در        کمرگ 
عهح   یدههح ؛  را تشکی  م یا یک سیست  رهته یک مجموعه اگ  و رهتهیک یگر تهی ه ش ه

قحرار  کشحورها  م گ   وامعتوان یک خط ممت ز را تصور کرد که در یک قطب آن تم 
-سوز یک یگر حرکت مح  ه   و در قطب دیگر آن تامعه م گ  تهاگ ؛ و این دو بگدار

که شای  مطر  گباشح  اد دو ماهحوم تامعحه     در تهت ادغام در یک یگر تا تائ و کهه  
  .کردو تامعه تهاگ  استااده  کشورها م گ 

اما این سیست  ت ی  چگوگه عم  م  گمای ؟ شواه  گشان می ه  کحه ایحن سیسحت  در     
 .کلگیرز و عم  میباش عصر تهاگ  ش ن براز ت بیر امور تهان در حا  ش

در سحطح   تح بیر امورتهحان  گقحش بحادیگران قح رت در    از مطر  ش ه درباره ههدی  ا 
و تجزیه و تنلیح  آگهحا   اده هاز عیه  مطر  م  باش  لکن الدم است با بررس  د یهگظر

چحه مقح ار    حقیقحت در ببیهی  در سطح عم  بادیگران ق رت چگوگه عم  م  گمایه  و 
  ؟ گدار هاز مطر  ش ه مطابقتدی  اهواقعیت با 

 
   امور جهانی بارهدر دوران معاصر بازیگران قدرت و عملکرد تدبیر .3  
در سحه  ق رتهاز اقتصادز تقریبحاً   رت در قالب بادیگران قاد اوای  دهه هاتاد میالدز   

اد ایهحرو تامعحه تهحاگ  ایحن      ،گح  مهطقه تهان یعه  آمریکا، اروپا و یاپن متمرکز  ردی 
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 یحرد  پیرامون مسای  مشتر  اگجام که در آن تباد  گظر  گ بودگیادمه  گهادهای   ،کشورها
  .دشوت وین و ارائه الدم مربوطه هاز طر گیز و 
 
  جانبه يس کميسيون سهسأت. 9-9

کحه معتقح    ، (مشاور امهیت مل  وقت آمریکا)یة برییهسک ماگه  گظربراسا  گظریه های  
وق ملح  ماگهح  شحرکتهاز تهحاگ ،     هح حاکمیت سهت  دولت ها دیر هشار گیروهاز "بود 

باگکها و سادماگهاز بین الملل  در حا  هروپاشح  اسحت و گخبگحان محاورای ملح  گقحش       
هح   و  "ق رت سیاسح  راکالحر  " گیزو  "در سیاست تهاگ  بادز میکهه  پیوسته مهمترز

کمیسحیوگ    ،"سحادمان بروکیهگحر  "و  "بهیاد هورد"کمک هاز مال  گهادهای  ماگه  چهین 
ایحن  اعضحاز  . مح   حردد  بهیحاد   1339سحا   در بح ین مهظحور   کمیسیون سه تاگبحه  بهام 

آمریکا، اروپا و یاپحن  طقه یعه  این سه مهکمیسیون را عم تاً گخبگان سیاس  و اقتصادز 
 (Sklar & Ever dell, 1980, pp.90-122).تشکی  م  دهه 

ایجاد همکارز بین طبقات حاکمه در سه مهطقه مذکور بحراز  سه تاگبه ه   کمیسیون  
در واقع کمیسیون کمیته مشورت  سرمایه محال   . حاظ مهاهع گظام سرمایه دارز م  باش 

ایح ئولویز  )است به سخه  دیگر سه تاگبه  رایح  براز آن  و سادگ ه ای ئولویز تهاگ 
اگ یشه و ای ئولویز شرکتهاز تهاگ  است و لذا ه   کمیسیون سحه تاگبحه   ( کمیسیون

 ,Sklar) .دبحو  دعقالگ  کردن، تقویت و سوق دادن اقتصاد تهاگ  در راستاز مهاهع خحو 

p.9)   زارش دیر کحه  . دبو« نسه تاگبه  رایا»اد طره  حاکمیت دولتهاز مستق ، مزاح 
، :  بر این مسهله اذعان داردیمطر   رد آمریکا وقتتورج با  ودیر امورخارته توسط 

مردهاز سیاس  دولتهحا،  »کمیسیون اشاره م  که  و میگوی   1333 زارش  تورج با  به
 ,Freiden) «براز تعریف  سترد   و دامهه هعالیتهاز تجارز م رن خیل  من ود است

1970, p.63) گحرا یحا مردمح     هحاگ ، حاکمیحت دولتهحاز مقتح ر و چپ    براز شرکتهاز ت
عهصرز مزاح  اسحت، امحا در عحین ححا  آگهحا گیادمهح  خح مات دولتهحا بحراز اعمحا            

در بُعح   دولتهحا  لحذا حاکمیحت   . سیاستهاز خود، سرکوب مخالاان و تهی سحتان هسحته   
ل  کشحورها بایح  حاحظ    داخحاکمیت اقتصادز بای  من ود  ردد ول  در بُع  اتتماع  

 . هبه  وگه از که توان تأمین مهاهع سرمایه داران تهاگ  را داشته باش ،شود
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  مدیریت اقتصاد جهانی.3-1-1 
بحه  )ها  اد حقوق بشر و حاظ صحلح تهحاگ   کمیسیون، در کهار د 1333در  زارش سا  

ایحن  . استت اقتصاد تهان مطر  ش ه یم یر( ور  سترش و تعمیق وابستگ  متقاب مهظ
کمتر توسعه یاهته یا توسعه یاهتحه  )ط سه مرکز، با کمک کشورهاز متوسطم یریت، توس
در این مورد برییهسک  م   ( .Sklar, p 27)بر ض  تهان سوم اعما  میشود (و کوچکتر

عامل  که امهیت  ما را ته ی  م  که  کموگیزم گیسحت، ته یح  اد تاگحب تهحان     ":  وی 
و عبارت است اد ع م تمای  آگها بحه همکحارز بحا اهح ا  و     سوم و تهان چهارم است 

 ( Ibid. ) "آرماگهاز کمیسیون
بحراز وابسحتگ    ( لحذا حاحظ صحلح   )من کردنِ تهاناَ، ه   «سه تاگبه  رایان»اد گظر   

( لذا حقوق بشر براز مبارده با دولتهاز اقت ار را و مخالاحان سحه تاگبحه  رایح     )متقاب  
لتها براز م اخله در امحر وابسحتگ  متقابح  و تبحاد  کحاال و      یعه  من ود کردن توان دو

بعبحارت دیگحر طحر  برییهسحک  یعهح  خحوددارز اد رویحاروی  و         .م  باش ، خ مات
در یرز اد یک سو و حاظ رهبرز آمریکا با همکارز شرکتهاز تهاگ  اد سوز دیگحر،  

گظریحة  . ع میشودبه عهوان دو استراتژز مسلط بر سیاست خارت  آمریکا، مورد قبو  واق
حمایحت اد همکحارز   -ا: ه استکمیسیون به این شک  مطر  ش  1333هوق در  زارش 

بادسحادز  -9شورهاز توسعه گیاهته و شوروز؛ ایجاد تبهه متن  در برابر ک-0و تعاون؛ 
کشورهاز عضحو بایح  در مرکحز امحور     -4گ  اد طریق  سترش رقابت سال ؛ اقتصاد تها

ان قرار  یرگ ، گقش منورز داشته باشه  و موقع خحود را  تجارز و مال  و اقتصادز ته
شحوروز در  و هراه  ساختن دمیهه براز در یر کردن تهان سوم، چحین   -2کهه ؛ حاظ 

 (Ibid. p.18) .اقتصاد تهاگ 
  یک  راهکار همکحارز و تعحاون بحین    طر  هوق دو راهکار بای  ت وین ش براز تنقق

 . گ  متقاب  مرکز و پیرامونکشورهاز مرکز و دیگر راهکار وابست
 
 ين کشورهاي مرکز راهکار همکاري و تعاون ب.9-9-9-9
در خصوص راهکار همکارز و تعاون کشورهاز مرکحز،  حروه هاحت کشحور بحزرم        

 .ش بهیاگگذارز بر مبهاز پیشههاد کمیسیون سه تاگبه  G7صهعت  تهان موسوم به 
 
 نوابستگي متقابل مرکز و پيراموراهکار .9-9-9-2
روشهاز دیحر اعمحا     ،در خصوص راهکار دوم یعه  وابسته کردن تهان سوم به مرکز  
 : ش
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غیر این صورت بیهش لیبرالها این است که در  :اگ  اد  روهها و گخبگان میاگه روپشتیب.1
حمایت اد . اهراد و  روههاز ته روتر ممکن است موهق شوگ  ق رت را به دست  یرگ 

 ,Bird)لة تنقق ه   هوق قاب  بررس  است؛به عهوان وسیحقوق بشر و دموکراس  

1980, p.343  ) 
برقرار کردن روابط حسهه و شخص  با رهبران تهان سوم و ذیهاع ساختن آگان در .0

 ( Ibid. p.342)  ساختار ق رت تهاگ ؛
( Ibid. p.345)قتصادز تهان سوم در اقتصاد تهاگ ا -ذیهاع کردن گخبگان سیاس .9

سرمایه دار داخل  )ر آمریکاز التین بعهوان بوریوادز کامپرادوریعه  چیزز که د
 شهاخته ش ه است؛( وابسته

بعهوان ( 1331)پایان دادن به شرایط گاش  اد امپریالیزم سهت  ماگه  مسهلة کاگا  پاگاما .4
اقتصادز و ایجاد ، هرههگ ، وسیله از براز هموار کردن دمیهة برقرارز روابط سیاس 

 ات؛یک سیست  با ثب

براز دستیاب  به چهار مورد قبل  و همچهین ایجاد ثبات ای ح  بنراگهاز مهطقه.2
 سیاس  به مهظور توسعه روابط تجارز و م یریت اقتصاد تهاگ ؛

 ایجاد روابط هرههگ   سترده، تبلیغات و توسعة همکارز هاز گظام ؛.1

تمهاز با حمایت اد دموکراس  و حقوق بشر بعهوان وسیله از براز برپا کردن سیس.3
برخ  گیز . ثبات در داخ  تهان سوم و اد طریق آن، ایجاد روابط اقتصادز با ثبات

است ال  م  کهه  که  سترش تجارت موتب ورود بیشتر و بهتر کشورها به سیست  
تهاگ  م  شود و ب ین وسیله دمیهة رعایت حقوق بشر و توسعة دموکراس  هراه  م  

 ( Lilley,1994, p.38)آی ؛ 
را بادز م  که  « اهسار»وابستگ  هاز گاش  اد ب ه ، گقش یک  ماس  ب ه  ودیپل.1
سرمایه  ذارز و اگتقا  مثالً با پاداشهاز مثبت ماگه  )آنش  و سات کردن با که 

براز با ثبات یا ب  ثبات ( اق امات مها  چون اِعما  اگوا  تنریمهابا تکهولویز، و 
 .  رهته ش کردن مخالاان به کار کردن توامع و خاه

 

    سياست تعديل اقتصادي .9-9-9-9
 اهمیت هزایه ه هات مورد او  را گم  توان دست ک   رهت، اما ب ون تردی  دیپلماسح ِ 

یجحاد بح ه ،   ابحزار ا . ب ه  مهمترین وسیلة ایجاد اگوا  وابسحتگ  منسحوب مح  شحود    
 .بود و مجرز آن صه وق بین الملل  پو  سیاست تع ی  اقتصادز بود
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( 1332)در گخستین اتال  خحود   G7کهش مرکز در این هرآیه  این بود که  روه       
اعالم کرد خطرز که مهاهع اقتصادز مشتر  آگها را ته ی  م  که  سیاستهائ  است کحه  

من ود ش ن تجارت م  شود و لذا توصحیه کحرد سیاسحتهائ  اتخحاذ  حردد کحه       موتب 
همچهین، صه وق بین  (Ould - mey, 1994, p.322).توسعة تجارت تهاگ  باش موتب 

الملل  پو  بعهوان وسحیله از بحراز ایجحاد ثبحات در اقتصحاد کشحورهاز توسحعه گیاهتحه         
 زارش پیرامحون  »صه وق بین الملل  پو  در  زارش  تنت عهوان اد ایهرو  .اگتخاب ش 

یتاً در ضمن تأکی  بر وابستگ  متقاب ، استراتژز هوق را توصیه کرد و گها« توسعة تهاگ 
را ارائحه گمحود کحه در    « تنو  در ساختار اقتصادز و توسحعه در دهحة هشحتاد   »سا  بع  
در در این رابطه ودیر خزاگه دارز وقت آمریکا . گیز مورد تأیی  قرار  رهت G7اتال  
اعالم کرد یک استراتژز هرا یر تهاگ  اتخاذ ش ه است که شام  پهج بخحش   1319سا  

 ( Ibid. p.322: )دیر م  باش 
در کشورهاز دریاهت کهه ة وام بای  به طور مؤثر ( تع ی  اقتصادز)تنو  ساختارز.1

 به اترا  ذاشته شود؛

صه وق بین الملل  پو  تضمین که  که وامهاز داده ش ه همراه با سیاستهاز الدم .0
 باش  و این سیاستها به طور هشرده به اترا درآی ؛

 ، دولتها و باگکهاز مرکزز کشورهازچهاگچه ک  سیست  در معرض خطر قرار  یرد.9
 وام دهه ه بای  وامهاز الدم را هراه  کهه ؛

روگ  اعطاز وام باگکهاز خصوص  به کشورهائ  که سیاست تع ی  اقتصادز را به .4
 اترا  ذاشته اگ  بای  ادامه یاب ، 

از که موتب من ود ش ن تجارت  ردد بای  خوددارز اد اتخاذ سیاستهاز تجارز.2
 .شود
خصوص اتراز بخش او  اد استراتژز هرا یحر تهحاگ  هحوق یعهح  اسحتراتژز      در       

اتراز سیاستهاز تع ی  اقتصادز در کشورهاز دریاهت کهه ه وام بای   احت کحه ایحن    
قحرار   م ت در این کشورها در دسحتور کحار   میانها در دو مرحله کوتاه م ت و سیاست
ایحن کشحورها و در مرحلحه    د ثبات در در مرحله او  و کوتاه م ت سیاست ایجا:  رهت

  .عملیات  ش  سیاستهاز تع ی  اقتصادز میان م ت دوم و در

هحرض بحر   در کوتاه مح ت  : از دیگر بوداما آگچه در عم  بواقعیت پیوست به  وگه      
م  تواگ  ثبات اقتصادز را تأمین کهح ،  ها با  رهتن این وامکشور وام  یرگ ه این بود که 
کاالهحاز   این است که وامها بحراز پرداخحت هزیهحه هحاز تحارز و واردات      اما واقعیت
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در گتیجه وامهائ  که در چارچوب مرحلة او  داده م  شود .  مصره  به کار  رهته میش
در بله  م ت مشک  ب ه  را که در ابت از امر موتب پذیرش و اتراز سیاست تع ی  

زان ص ور سرمایه بحر ورود آن هزوگح    تش ی  م  که  و گهایتاً میرا اقتصادز ش ه است 
سیاسحت تعح ی    کحه  ، در مجمحو  هاتحاد کشحور    1332و  1312بین سحالهاز  . م   یرد

 121بحال  بحر    1312اقتصادز را پذیرهته  و ک  بح ه  کشحورهاز تهحان سحوم کحه در      
و  (Bello, 1994, pp.8-9.)میلیحارد دالر رسحی    1132بحه   1339 میلیارد دالر بود در سا 

گ  گشان می ه  که سیاست تع ی  اقتصادز گه تههحا باعحث کحاهش بح ه  هحاز      این رو
کشورهاز تهان سوم گش  بلکه ب ه  این کشورها به چیزز گزدیک به دو برابر اهزایش 

 .یاهت
یه یا بهتر  اتحه  تع ی  اقتصادز سیاستهاز دیر را توص ،میان م تمرحله دوم و در       

 : دشود، تنمی  کر
خصوصح  سحادز در    :اد بخش دولت  به بخش غیحر دولتح   تهاز اقتصادز اگتقا  هعالی.1

بحا توتحه بحه سحاختارهاز     . عم  موتب اهزایش ق رت سرمایه داران بحزرم مح  شحود   
اتتماع  اکثر کشورهاز تهان سوم که در آگها قبیله  رائ  ههود ححاک  اسحت    -سیاس 

 یرد که به مراکز تصمی   خصوص  سادز در عم  به گاع  روهها یا اشخاص اگجام م 
در دسحت  (  سیاسح  –اقتصحادز  )گتیجه آن، تمرکز بیشتر قح رت  .  یرز دسترس  دارگ 

، تولیح  هزوگح  گمح   یحرد     در شرایط گاش  اد تع ی  اقتصادز. ع ه از من ودتر است
اد  ،بارن کوچک بر اثر خصوص  سحادز بح  بهح و   تولی  هه  ا. بلکه کاهش گیز م  یاب 

شبکه هاز تودیع و تجارت و حم  و گقح  در  . ورشکسته م  شوگ کثراً ا بادار خارج و
سرمایه به سوز تولی  سحوق داده  . دست سرمایه داران بزرم و اگنصارات قرار م   یرد

 لح  از سحاته بحادز و پیح ایش اقتصحاد دال    گم  شود بلکه تمرکز ق رت مال  دمیهه را بر
 .هراه  م  که 

شة لیبرال ، اه ا  سه  اگه از را دگبا  م  که  کحه عبحارت   این اگ ی:حذ  سوبسی ها.0
 : است اد

 ؛ (به مهظور تلو یرز اد اهزایش تورّم و گهایتاً کاهش دادن آن)کاهش مخارج دولت -
 ایجاد اگگیزة تالش و کار بیشتر؛ -
 .ع م م اخلة دولت در ساختارهاز اتتماع  و طبقات  تامعه-
تحورم شح ی  در کهحار ثبحات دسحتمزدها، بحار        :تحورم  ثبات درآم ها براز ح ّ مسحهله .9

. تنوالت و مجمو  هشارهاز گاش  اد تع ی  اقتصادز را بر دوش گیادمه ان م   حذارد 
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اد این  ذشته، معموالً براز ح ّ مسهلة تورم، به تاز سیاسحتهاز مالیحات  اد سیاسحتهاز    
و در گتیجحه  . تااده م  کههح  پول ، یعه  من ود کردن دسترس  به پو  و اهزایش بهره اس

( )  Lavigne, 1994, pp.6-7)  .امکان سرمایه  ذارز و لذا رش  من ودتر م  شود
 (درص  ظرهیت کار م  کرد 92-92صهایع روسیه با  1334در سا  

اگ یشه حاک  این است که تجارت موتب رش  م   :اتخاذ سیاست تجارز درهاز باد.4
ر گظحر  حرهتن کیایحت    امّا با د. پرداخت ب ه  ها اهزایش یاب شود و صادرات بای  براز 

در کشورهاز توسحعه گیاهتحه، صح ور تولیح ات صحهعت       ( والبته کمبودها)پایین تولی ات
بهابراین، تهها راه خحروج اد بنحران، اهحزایش صحادرات کشحاوردز      . بسیار من ود است

سحوق داده مح  شحود    لیح ات کشحاوردز   در گتیجه، هعالیتهاز داخل  به سحوز تو . است
سیاسحت  . اد سوز دیگر، اهزایش صادرات گرخ تحورم را بحاال مح  بحرد    (. صهعت ددای )

درهاز باد در عم  دمیهه را براز واردات، یا به عبارت دیگر صحادرات شحرکتهاز چهح     
لذا مشاه ه م  شود که سیاست تعح ی ، هر حز موتحب رشح  و     . ملیت ، هموار م  که 
 .گیستهر صورت داراز چهین ه ه   توسعه گم   ردد و در

اد طریق اتراز ایحن سیاسحت دولحت کهتحر  محال  و       :گرخ  اتراز سیست  اردز تک.2
یحاد آورز مح  شحود کحه اتخحاذ      . اردز بر تجارت خارت  خود را اد دسحت مح  دهح    

لحذا  . سیاست تع ی  اقتصادز گاش  اد کمبود صادرات و من ودیتهاز اردز مح  باشح   
خ  کردن ارد برابر است با کحاهش اردش پحو  کشحور در برابحر پولهحاز      سیست  تک گر

در تهورز این امر بای  دمیهه را براز اهزایش صادرات هموار که  اما در عمح ،  . خارت 
گخست، به لناظ کاهش اردش پو  در مقاب  پولهحاز دیگحر،   : دو گتیجه به بار م  آورد 

هقر و رکود بیشتر حاص  . ایش م  یاب مق ار صادرات الدم براز کسب همان درآم  اهز
دوّم با توته به وابستگ  هاز تجارز و تکهولوییک به . مستقی  چهین سیاست  م  باش 

واردات، کاهش اردش پو  موتب تورم بیشترز م  شود که به گوبة خود ماگع اهحزایش  
 . ردد و همزمان مزایاز گاش  اد کاهش قیمت پو  را خهث  م  که صادرات م   

 : ع ی  اقتصادز دو گو  تریان سرمایه را تنمی  م  که ت
 اد بخش خصوص  به بخش دولت  ....( مالیات)تریان اگتقا  سرمایه .1
بحراز  و تریان اگتقا  سرمایه توسط دولت به باگکهاز خصوص  و دولت  بین المللح   .0

 .بادپرداخت وام و بهره
داخل  و دیگحرز خحارت ، را    همچهین سیاست تع ی  اقتصادز دو رشته ساختار، یک 

 :بر کشورهاز تهان سوم تنمی  م  که 
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: در داخ ، سرمایه در دست اشخاص و  روههاز پیوسته من ودتر متمرکز م   حردد .1
طبقحه تهی سحت بحه  وگحه از اتتهحاب گاپحذیر       و من ود یا گحابود میشحود؛   طبقه متوسط 

و هقیر تش ی  م  شود و گتیجه موتود بین طبقات ثروتمه  تضادهاز :  سترش م  یاب 
در واقع . همه ایهها ب  ثبات  سیاس  و گا زیر اعما  سیاستهاز سرکوب  رایاگه م  باش 

دولت ابتکار عم  را اد دست م  ده  و به ابزار یا کاگال  تب ی  م  شود که توسحط آن  
 .  ذارگ سیاستهاز خود را به مرحلة اترا م   G7گهادهاز مال  تهاگ  و اد طریق آگها 

بحر کشحورهاز پیرامحون    « تهحوب  -شحما  »در گتیجه، یک ساختار عمحودزِ  در خارج .0
ن ای. به ش ت کاست  م   یرد« تهان سوم -تهان سوم»تنمی  م  شود و روابط اهق ِ 

  در یکایحک توامحع پیرامحون را هحراه  مح  کهح ؛       گیادهاز مرکز است که گیروز منر
دسحت رهحتن اسحتقال  و     با اد. گیادهاز مرکز خواه  بود هعالیتهاز اقتصادز تابع آهه 

آدادز عم  اقتصادز، و گیز اهزایش وابستگ  هحا، آدادز عمح  در عرصحة سیاسح  گیحز      
 .من ود م  شود

باگک تهاگ  آم ه است کحه گحرخ رشح  در کشحورهای  کحه       1331در  زارش سا        
. ) ر اد دیگحر کشحورها مح  باشح     سیاست تع ی  اقتصادز را به اترا  ذاشته اگ  پایین ت

Bello, 1994, pp.8-9   )     اد گظر رئیس باگک کشورهاز آمریکای  بحراز توسحعه، بحر اثحر
گحرخ  ه  المث  (  Ibid) خهث  ش ه است 12، پیشرهتهاز دهة اتراز سیاست هاز تع ی 

در و ؛ میشحود درصح    113 ،سا  تع ی  10، بع  اد "مال " ز مث  کشورتورم در کشور
درص  دچار ک   42و ،یشوگ مدرص  تمعیت بیکار  02سا  تع ی ،  19پس اد  مکزیک

ساح  عاج، درآمح    و در کشوردرص  دیر خط هقر دگ    م  کهه ؛  22گ  و ارز ش ک
در گیکارا وئه میزان سرمایه  ذارز گسبت به درآمح   . دوشمی 1312درص  سا   22مردم 
تعح ی    پس اد هات سا  1330سا  و در  درص  بود 00،  1312ص مل  در سا  گاخال
درصح  در   22بحه   1319درص  در سحا    02گرخ بیکارز اد . درص  کاهش یاهت 14به 

درصح  اهحزایش    222تحرائ  بحه میحزان     1339و  1319و بین سالهاز  رسی  1334سا  
صه وق بین الملل  پو  و باگحک تهحاگ  بحه    اما ب ون توته به شرایط هوق، . یاهته است

واقعیحت امحر ایحن    . کشورهاز ب هکار ادامه می ههح   درتع ی  اقتصادز  تنمی  سیاست
است که ه   سیاست تع ی  اقتصادز رش ، و یا توسعه در تهان سحوم گیسحت بلکحه    
خصوص  کردن هعالیتهاز اقتصادز، اهزایش میزان وابستگ  ها، و همحوار کحردن دمیهحه    

و حامیحان آگهحا    چند مليتي شرکتهايبراز توسعه مهاهع گخبگان اقتصادز تهاگ ، یعه  
در همین حا  کشورهاز موهق ماگه  آلمان و یاپحن و تحایوان و کحره تهحوب      . م  باش 
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کنترل واردات و سرمايه گذاري هاي هدايت شدده  استراتژز عکس گظام بادارز یعه  
 . را اتخاذ کرده اگ  و اد رش  بسیار سریع  برخوردار ش گ  توسط دولت

 
  دوران كنونیدر جوامع مدنی ز طریق تدبیر امور جهان ا.4
عمح    دوران کهوگ یک  اد راههاز مؤثر بادیگران ق رت در ت بیر امور تهاگ  در        

توامع م گ  سادماگهای  هسته  که کارهحاز تشحکیالت   . اد طریق توامع م گ  م  باش 
عمح   لحذا  . بطور مردم  و ب ون داشتن تشکیالت حکومت  اگجحام می ههح    را حکومت 

را حاحظ و هح  هزیهحه از گخواهح  گ اشحت لحذا       کردن اد طریق آگها ه  وتهه مردمح   
بادیگران ق رت با گاوذ در این سادماگها در ه ایت و راهبحرز غیحر مسحتقی  آگهحا گاحش      
مؤثر داشته و ب ین وسیله در ت بیر غیر مستقی  تهان در عصر تهاگ  ش ن گقحش ایاحای   

با گاوذ در توامحع مح گ  تهحاگ  و در سحطح      سطح تهاگ این کار را در  البته. میهمایه 
 :داخل  با گاوذ در توامع م گ  داخل  باگجام میرساگه 

وتود دارد که در ت بیر امورتهان دخالحت  ز خاص ، سادمان هام گ  تهاگ  در تامعه 
، این (Global governance)"ت بیر تهاگ  "سادمان مل  متن  در مورد  کمیسیون .دارگ 
-ی  که اد باال به پایین عم  م سادمان ها :که م  را به دو دسته کل  تقسی   ها سادمان

 (Knight, 1995, pp. 557-571) .کهه ی  که اد پایین به باال عم  م سادمان ها و کهه 

 
 کنند که از باال به پائين عمل مي جوامع مدني يها سازمان.4-9
-و سحادمان  "ملت منور" سادماگهاز:  میشوگ  به دو دسته تقسیگیز خود  این سادماگها 

سادماگهاز ملت منور تشکالت  هسته  که با حمایت سادمان مل  . "دولت منور"هاز 
 ((Gordenker, 1995, pp. 357-387. )متن  ایجاد ش ه اگ 

در دمان ته   قالب سیست  دولت ها عم  م  کهه  که در« دولت محور» زهاسادمان  
هرچه  من ود براز خود کسحب کحرده بودگح  امحا بحا هروپاشح         سرد یک تایگاه  را

تقریباً اعتبار خحود   هاسادمانشوروز و با تسریع و  سترش روگ  دموکراتیزه ش ن؛ این 
 .(Weiss, 1997, pp. 417-420) را اد دست داده اگ

عمح    "سیست  سادمان ملح  متنح   "که در قالب « ملت محور» زهااما در مورد سادماگ  
هحاز شحرق و غحرب کحه     بع  اد هروپاش  شوروز و پایان رقابتبای   ات که  ه م  که

گقطحه عطاح  اسحت،     1339سحا   عملکرد آداداگه مهشور مل  متن  را من ود کرده بود؛ 
ز خود را ارائحه داد، امحا امکاگحات اترائح      هاسادمانسادمان مل  مشروح  اد اه ا  و 
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ا بسحیار منح ود بحود، لحذا، بحراز حح  ایحن        هسادمان مل  در مقایسه با اه ا  و آرمان
 .ز تامعه م گ  استااده کردهاسادمانمشک ، سادمان مل  اد 

است؛ به این شک  که سادمان مل   "روش پیماگکارز"روش مطلوب در سادمان مل ،   
بحه گوبحه    سادمان هحا ز غیردولت  تهاگ  وا ذار م  که  و این هاسادمانها را به هعالیت

 .مل  وا ذار م  کهه   -ز غیر دولت سادمان هاه شک  پیماگکارز به خود مج داً ب
-گقش سادمان مل  تعیین اصول  است که در قالب آن همکارز با سادمان ملح  امکحان    

 Gordenker and)مح یریت دموکراتیحک داشحته باشح      هاسادماناین  -1پذیر باش  مثالً 

Weiss, 1997, p. 461)   0- را کهتر  و ه ایت که ،  هاسادمانین سادمان مل  عملکرد ا
 .سادمان مل  در مجمو  عم  گمایه  گنوز که آگها در قالب سیست ه ب
 
 کنند ين به باال عمل ميئپااز هاي جوامع مدني که  سازمان.4-2 
سادماگهاز »به آگها و این سادمان ها عم تاً توسط مردم تأسیس و بهیان  ذارز میشوگ    

گگر یحک تنحو  محاهوز در بحین     بیحا  سحادمان هحا  وتود ایحن  . یه گیز م   و« مردم گهاد
هست دیرا وتود آگها بیاگگر دولت من ود اسحت و   "هاحاکمیت"و  "ملت ها -دولت"

 .کهه در پی ایش دولت من ود گقش مهم  را ایاای م  سادمان هاالبته خود این 
اگگیحز هسحته    نحث ، اد این تهت ب"کارکردز"باش ، چه  "آرماگ "چه  سادمان هااین   

ها هسحته ، بهحابراین   اکثراً دولت هاسادماناگ ؛ مهبع درآم  این که دچار یک تعارض ش ه
ها بای  توته کهه  که این امحر موتحب دیحر سحلطه     هاز دولتآگها به طریق  به خواسته

اد یک  هاسادمانشود و در گتیجه اعتبار آگها اد دست خواه  رهت، لذا این رهتن آگها م 
دسحت آوردگح  و در ایحن محورد بحا      ه ها بکهه  ح اکثر امکاگات را اد دولتو سع  م س

هحا در تعحارض هسحته  چحون در     کههح ، اد سحوی  دیگحر بحا دولحت     یک یگر رقابت مح  
اگجحام دادن   هحا سحادمان ودز ایحن  تح چرا که علت و. باشه تستجوز استقال  بیشتر م 

هحا مجبورگح     رهحت، پحس ایحن   م مح  ها اگجحا کارهای  است که در  ذشته توسط دولت
-کارکردهاز دولت را در چالش بگیرگ ، بهنوز که وتود خود را توتیه کرده، هعالیحت 

هاز خود را  سترش دهه ؛ و اد طره  این چالش ایجاد کردن یک گحو  مشحروعیت را   
شحکلهاز  لحذا در ایهجحا الدم اسحت کمح  دربحاره       .کههح  ایجاد مح   سادمان هابراز این 
 : این گو  سادماگها اد لناظ سیاس  و هرههگ  بگوئی عملکردز 
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 نهاد های جوامع مدنی مردم سازمانعملکرد سیاسی .4-2-1
ایاحاز گقحش   -9 :داراز کارکردهحاز مشخصح  هسحته    اد لناظ سیاسح    هاسادماناین 
ز دولتح   هحا سحادمان هحا و  کههح ، دولحت  هاز هشار عم  م آگها هماگه   روه:  یرپاسخ
کهه ؛ و گیز همزمان آگهحا را بحه اگجحام دادن کارهحائ      جبور به پاسخگوئ  م را م  تهاگ

برخح  اد   : هحا دولتکار سادماگهاز دولت  بین الملل  و تعیین دستور -2.کهه مجبور م 
ز دولتح   هحا سحادمان  کارهسته  و در تعیین دستور و اخالقگرا آرماگگرا  سادمان هااین 

-Smith, 1997, pp. 595) .کههح  ایاحای مح    محؤثرز گقش بین الملل  و در مواردز دولتها 

-اد طریحق کمحک   سادمان هحا این  : یرز و  سترش تامعه م گ کمک به شک -9(619

 یحرز و  سحترش تامعحه    شحک  به ، رساگ رساگ  و ایجاد هضاز الدم و اد طریق اطال 
 .Nelson, 1997, pp). دههح  کهه  و این کار را آ اهاگه اگجحام مح   م کمک م گ  ش ی اً 

تر تهحان  معموالً در مهاطق منروم هاسادماناین  :کمک به توسعه کشورها-4 (467-470
دو بایح   احت کحه     هحا سادمانچگوگگ  روابط بین این  اما درخصوص .کهه هعالیت م 

هحا  ایحن ائحتال    :سحاختارهاز موقحت  -1 :باشح   یحرز مح   گو  ساختار در ححا  شحک   
گنو است کحه   یرگ  و ب ینهزوگ  مورد استااده قرار م طور روداهغیررسم  هسته  و ب

هحا   وگحه ائحتال   گمایه ؛ ایحن چه ین سادمان با اه ا  و کارکرد مشابه با ه  ائتال  م 
ه  یرد و بع  اد آن کار یا طر ؛ ائتال  خود بح آمیز یک کار اگجام م براز اگجام موهقیت
با یک یگر یحک گحو     هاسادماناد این  برخ  :ساختارهاز پای ار-0 .رودخود اد بین م 

سحوم  کحه روز مسحهله توسحعه      ز تهحان هاسادمانگمایه ، مثالً ه راسیوگ  را ایجاد م 
ی  کحه در  هحا سادمانو یا  ؛گو تاسیس گمودگ یکهه  یک چهین سادماگ  را در هعالیت م 

عهحوان  کهه  یک سادمان هراسادماگ  ایجاد کردگح  تنحت   مورد منیط دیست هعالیت م 
Earth Action الملل  غیردولت  اسحت و بیسحت و   این سادمان داراز هاتص  سادمان بین

 .هه کپهج کشور بطور پای ار با این سادمان همکارز م 
 

  های جوامع مدنی مردم نهاد سازمان عملکرد فرهنگی.4-2-2
اهحق،   اتگحو، تو : بقحو  هاگحا آرگحت مبتهح  بحر     اد لناظ هرههگ   هاسادمانعملکرد این 

در واقحع   هحا سحادمان در گتیجه ایحن  و ( 112ص ،1932هابرما ،).بردبارز و تهو  است
چحرا  ( کهه را گابود م  حت  آنو )برگ  رهته اد بین م هاز دیپلماس  سهت  را رهتهروش

تنمی  اراده یحک بحادیگر بحر بحادیگر     ش کار منورکه دیپلماس  سهت  بقو  ماکس وبر 
اد سوی  دیگر عملکرد ایحن سحادماگها در تعحامالت     ( 193ص  1934وبر، ). استدیگر 
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، "تمعح  کحار دسحت  "این هرهه  ت ی  تهاگ  ارائه گو  خاص  اد هرهه  میباش  در 
 .در باالترین اولویت قحرار دارد  "وابستگ  متقاب "، "هااهزایش آ اه "، "اق ام مشتر "

-خحوددارز اد مطلحق  " ،"ارتباطحات آداد " :دیپلماسح  گحوین عبارتهح  اد    منورهاز این

 ؛ مقصود اد این هرهه  ت ی  ایحن "رسی ن به تواهق" ،"تقب  پذیرش دیگرز" ،" ی را
ایحن شحبکه    و. دارد يسد شدبکه سايبرنتيک ، حالحت یحک   هحا سحادمان ست که رهتار این ا

و مبتهح  بحر ایحن     ،هاز متع د و بیشمارز تشکی  ش ه اسحت سایبرگتیک  عظی  اد شبکه
وتحود دارد، و ایهکحه هحیچ کحس      "وابسحتگ  متقابح   "کحه  اگ یشه درست شح ه اسحت   

الدمه براز ح  همه مسحائ  تهحاگ  را    "گگرش کالن"، و "توان م یریت "، "اطالعات"
الدمحه را بحراز حح  مسحای       "اقتح ار "و "قح رت "و اد این  ذشته هیچ بادیگرز. گ ارد

 .الً اهقح  اسحت  پذیر و کحام گ ارد؛ یعه  گگرش آگها به تهان یک گگرش   بسیار اگعطا 
-از ب ون مرکحز در گظحر مح    صورت پ ی هه گگرش اهق  به این معهاست که تهان را ب

 . تمام  تعامالت اگساگ  مول  گوع  ارتباطات است  یرگ ؛
در یک الگو م  توان تهان را به شک  یک سیسحت  ارتباطحات  عظحی  و بسحیار پیچیح هِ      

بحادیگران   (Burton, 1968. )ور گمحود متشک  اد میلیون ها سیست  ارتباطات  همپوش تص
هح    "بحادار "هسته  و خحود   "هاز ت بیرسیست "هسته ،  "هادولت"( پ ی ه)این تهان 

اد سوز دیگر همان طور که در گظریه هاز سایبرگتیکس آمح ه   .شودیک بادیگر تلق  م 
اد  لذا امحروده یکح   . است کهتر  یک سیست  اد طریق کهتر  ارتباطات امکان پذیر است

اساس  ترین و تهجا  براگگیزترین مسائ  روابحط بحین الملح  عبحارت اسحت اد کهتحر        
 ( Grodins, 1970, pp.2-6. )ارتباطات در سطح تهان

 
 نهاد مردم از طريق جوامع مدني امور جهاني هاي تدبير رهبري شبکه.4-9
سحت  در محورد سیا  ،محردم گهحاد   مح گ  تهحاگ    توامحع  ،دوران معاصرب یه  است در   

ایشحان  بیر اهعالیت هاز خود را با ت گا ریزگ  ها باالتبار دهه  و دولتز م أها ردولت
شبکه هاي کنند رهبري اين مي هاي قدرتمندتر سعياما همزمان دولتکههح    هماهه 

  .تدبير را در دست بگيرند
هحة  کمکهاز اضطرارز تهاگ  گموگه خوب  اد عملکرد بادیگران عم ة تهاگ  در دمی     

هزیهحة   1339تحا   1312اد اواسحط دهحة    .ت بیر و ه ایت شبکه ها منسحوب مح  شحود   
 0/9درصح  اهحزایش یاهحت و بحه سحقف       122کمکهاز اضطرارز براز دولتها به میزان 
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کشورهاز غرب  سالیاگه ده میلیارد دالر صر  هزیهه هاز اضحطرارز  . میلیارد دالر رسی 
 ((Duffield, 1997, p.539. م  کهه 

اگح  کحه گقحش آگهحا در دسحت  حرهتن       ز گویه  ایجاد ش ههاسادمانآمریکا و اروپا، در  
این گقحش    به سه سادمان عم ه که المثدر این رابطه ه  .هاي تدبير استرهبري شبکه

 European Community Humanitarian) یکح   مثأل: م  کهه  میتوان اشاره کرد را ایاای

office  )  و دیگحرز  اروپحا  کحه مربحوط میشحود بحه    اسحت(Humanitarian affairs UN / 

Department of )   و سوم است که مربوط م  شود به سادمان مل ( US. Agency for 

International Development) در همحین راسحتا   . که مربوط م  شحود بحه آمریکحا    است
عاوگحت  م. دولت کلیهتون در ودارت امورخارته معاوگت  براز امور تهاگ  ایجحاد گمحود  

هوق بر امور و هعالیتهای  ماگه  مسائ  منیط دیست، حمایحت اد حقحوق بشحر، توسحعه     
دموکراس ، اتراز قواگین حقحوق بحین الملح  و مسحهله مهحاترت گظحارت مح  کهح  و         

آژانس اياالت متحده براي توسدعه  . هعالیتهاز سادماگهاز مختلف را هماهه  م  سادد
هدايت تدبير جهاني نقشي محوري ايفا مدي   بين المللي در فرآيند هماهنگ سازي و

و ایحن   گ سادمان دیگر ثبت شح   144 گزد این سادمان 1310در سا  ب ین گنو که  .کند
) .اهزایش یاهتسادمان  413به  1331تع اد آگها در سا  که  روگ  ادامه پی ا کرد تا تائ 

Rieff, 1997, p.133)  سلسحله مراتبح    چهح ین شحبکه   در این است که اهمیت این اق ام
از را العحاده دهح  امکاگحات هحوق   ایجاد م  شود و این شبکه به این سه بادیگر اتاده م 

هح  چهحین ایحن    . بسحیج کهح   آگها را  تواگستبسیج که  که هر یک اد آگها به تههای  گم 
رسح  کحه   گظر م ه ده  و بز کهتر  را اهزایش م هاسادماندگ  این شبکه ها توان چاگه

گوین یعه  استااده اد مذاکره و  اتگو براز تنقق اه ا  سیاست خارت  در  دیپلماس 
 .همین امر گهاته است

اد طریق اسحتااده اد  بادیگران ق رت امروده که  عل  اینا  آگچه که گمایان است ایهست
 ها اد طریحق کهتحر  اطالعحات   یعه  عل  یا ههر کهتر  سیست ) "سایبرگتیک سیست "یک 

احتراد مح    "ق رت "، اد رهتار و حرکات مبته  بر(پذیر استاگعطا  که سیستم  بسیار
بح ون  "و  "پحذیر رهتحار اگعطحا   "و  "ارتباطحات آداد "و  "اطالعحات "کهه  و اد طریحق  
 ت بیر امور تهحاگ  مبحادرت و بحه    بهبویژه اد طریق سادماگهاز م گ   "استااده اد ق رت
 .شوگ  گائ  م  در سطح تهاناه ا  خود 
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 گیرینتیجه.5
، اد گظحر  اگح  هرآیه  تهاگ  ش ن مردم تهان بهح  پیوگح  خحورده   دوران معاصر و در در 

اقتصادز، عوام  تولی ، مهابع طبیع ، سرمایه، داگحش ههح ، گیحروز کحار و گیحز کاالهحا و       
خ مات ایشان در سراسر تهان تابجا میشوگ ؛ شهرها و روستاها، مهاطق هقیحر و غهح ،   

گیاهته همگ  در یک رابطه دیالکتیک  و وابستگ  متقابح  بحا   وسعهیاهته و تمهاطق توسعه
یک یگر قرار میگیرگ ؛ براز استااده اد منصوالت تولی  شح ه در همحه بادارهحا قالبهحاز     
مشتر  و اصو  تعریف ش ه شک   رهته و بحا  سحترش ایحن اصحو  و قالبهحا بتح ریج       

 .هه مسای  قوم  و گژادز ه ، رگ  و بوز خود را اد دست می 
بادیگران ق رت چگوگه عم  میکهه  و ت بیر دوران معاصر در بررس  و تنلی  ایهکه در 

تهان چه روگ ز را ط  میکه  هرآیه  مذکور بطور گظحرز و عملح  محورد توتحه قحرار      
عصر ع ه از با تسحلط  لیبرا  دمکراس  میگویه  در این  رهت، اد لناظ گظرز مخالاان 
ان تسلط و بطور گامنسحو  امحور تهحاگ  را تح بیر مح       بر اقتصاد و تکهولویز، بر ته

گمایه ؛ اما لیبرالها با تأکی  بر ویژ یهاز هردز اگساگها، ساختار سلسله مراتب  روابط بحین  
را طبیع  داگسته و این ساختار را در سطح کالن در روابط بین المل  گیحز تعمحی     اگساگها

راتب  بادیگرز که اد دیگحران ق رتمهح تر   می هه ؛ ایهها میگویه  در این ساختار سلسله م
است سع  م  که  ساختارهای  را ایجاد که  تا بتواگ  در چارچوب آگها حح اکثر مهحاهع   

 . را اد آن خود گمای 
در بررس  عیه  مشاه ه  ردی  که ق رتهاز اقتصادز تقریباً اد اوای  دهه هاتاد محیالدز  

متشک  اد « کمیسیون سه تاگبه»ن با تشکی  در سه مهطقه تهان یعه  آمریکا، اروپا و یاپ
گخبگان سیاس  و اقتصادز این سه کشور بمهظور تقویت و سحوق دادن اقتصحاد تهحاگ     
در راستاز مهاهع و  سترش و تعمیق وابستگ  متقاب  در م یریت اقتصحاد تهحان اقح ام    

  ایشان در این راستا براز هماههگ  بیشتر،  حروه هاحت کشحور بحزرم صحهعت     . گمودگ 
را تأسیس و براز وابسته کردن تهان سوم به ق رتهاز اقتصادز اد  G7تهان موسوم به 

روشهای  چون پشتیباگ  اد  روهها و گخبگان میاگه رو، برقرارز روابط حسهه و شخص  
با رهبران تهان سوم و ذیهاع سحاختن آگحان در سحاختار قح رت تهحاگ ، ذیهاحع کحردن        

ر اقتصاد تهاگ ، ایجاد روابط هرههگح   سحترده،   گخبگان سیاس  اقتصادز تهان سوم د
تبلیغات و توسعة همکارز هاز گظام ، حمایت اد دموکراس  و حقوق بشحر، برقحرارز   
روابط اقتصادز با ثبات و باالخره با اتراز دیپلماس  ب ه  یعه  وابسحته کحردن تهحان    
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کحردن ایحن    سوم اد طریق ب هکار گمودن آگها بعهوان یک اهسار تهت ثبات و ب  ثبحات 
 .توامع و خاه کردن مخالاان استااده کردگ 

اق امات مذکور عم تاً بطور منسو  و براز ایجاد ساختارهاز تهاگ  و در تهت      
م یریت اقتصاد تهاگ  صورت  رهت اما در وضعیت کهوگ  و بحا توسحعه ارتباطحات و    

مهح ان  ، ق رتقح امات وسائ  گوین ارتباط  و آ اه  سریع عموم مردم تهان اد ایهگوگه ا
اقتصادز تهان که در قالب شرکتهاز بحزرم چهح  ملیتح  دسحت بحه ایهگوگحه اقح امات        
میزدگ  گا زیر اد روشهاز گوین و غیر منسوس  براز ت بیر تهان و م یریت امور براز 

و بعضاً )غیر منسو   ایشان با گاوذ و پشتیباگ  .تامین مهاهع اقتصادز خود بهره تسته 
هح ایت توامحع مح گ  را در تهحت هشحار بحه مراکحز         ،در توامع م گ  (هبا چه  واسط

هرههگ  و اقتصادز و حت  گظام  حکومتهاز تهحان بحه مهظحور تحأمین مهحاهع خحویش       
  اد طحرق مختلاح  براز ه ایت توامحع مح گ     این ق رتمه ان اقتصادز. برعه ه  رهته 
سادماگهاز محردم گهحاد و   با تأسیس یا گاوذ در موسسات خیریه،  من تمله عم  میهمایه 
در  ،ف ه  المث  بعهوان کمک به توسعه، کمحک بحه هرههح  و آمحودش    لبا عهاوین مخت

و   و داگشحگاهها گاحوذ   هیحات امهحای موسسحات آمودشح     درسادماگها گاوذ کرده و حتح   
بت ریج ه ایت تنقیقات و سیاست هحاز آمودشح  را بطحور غیحر منسحو  در دسحت       

حکومتها و مبحاردان و آدادز خواهحان    ،پیچی    عم  ایشانبخاطر  و متاسااگه. میگیرگ 
گمیتواگه  اق ام  بکهه  و لذا ق رتمه ان اقتصادز ت ی  که ما اد ایشان بعهوان بحادیگران  
ق رت تهاگ  یاد میکهی  ب ون کمترین مقاومت  اد سوز مباردان و حکومتهاز مسحتق ،  

ر بیمهحاهع خحود را اد طریحق تح      در قالب تامعه مح گ  و و حت  با  رهتن یست  مردم  
اگحوا  توامحع مح گ  تهحاگ ،     بحه  در این مقاله . گامنسو  امورتهاگ  تامین م  گمایه 

توتحه داده شح ه   از و مل  و طرق مختلف گاوذ بادیگران ق رت در ایحن توامحع   مهطقه
سحرآغاد تنقیقحات  اد ایحن گحو  بحراز       ز ت یح  باش  که این تنقیق بعهوان کحار . است

  سحادز اقح امات سحلطه  حران بحر      شتر روشهاز گوین تح بیر تهحان و خهثح   شهاخت بی
 . مق رات مردم تهان باش 
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