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معاهدات بینالمللی پس از جنگهای سی ساله اروپا عمدتاً با رویکردهای اقتصادی و در جهت
کسب منافع اقتصادی بوجود آمدهاند .معاهددات پدس از وسدتیالی از جملده معاهدده اوتر دت،
معاهده مودت و تجارت فرانسه و ایاالت متحده ،معاهدات حد فاصل بین کنگره وین تدا جندگ
جهانی اوّل و معاهده ورسای از جمله معاهداتی هستند که با انگیزه اقتصادی منعقد شدهاند .پس
از جنگ جهانی دوّم نیز معاهدات مالی ،پولی ،اقتصادی و تجاری بدا اهدداا اقتصدادی موجدب

فصلنامه
پژوهشهای

تأسیس سازمانهای بینالمللی قدرتمندی شدهاند که تا امروز در جامعه بینالمللی حضور دارندد

رواب ط ب ط

و مبنای انعقاد سایر معاهدات قرار گرفتهاند .این نوشته با رویکرد توصییی -تحلیلدی و بدا نگداه

دوره یازدهم شماره

تاریخی و با در نظر گرفتن مکاتب اصلی اقتصاد سیاسی بینالملل ،این پرسش را مطدر میکندد
که انگیزه انعقاد معاهدات بینالمللی در چهارچوب اقتصاد سیاسی بینالمللی چه بدوده اسدت و
در صدد اثبات این فرضیه است که انگیزه اقتصادی مبنای اصلی انعقداد معاهددات بینالمللدی در
گذشته و حال را بوجود آورده است و هدا نهایی از انعقاد یک معاهده کسب مندافع اقتصدادی
است.
واژگان کلیدی :معاهدات بینالمللی ،اقتصاد سیاسی بینالملل ،وستیالی ،اقتصاد و حقوق
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مقدمه
با گسترش ارتباط ملّتها با یکدیگر و به تبدع آن افدزایش شدمار معاهددات بینالمللدی،
تاریخنگاری حقوق بینالملل نیز جایگاه ویژهای پیدا کدرد .بده علّدت اهمیدت معاهددات
بینالمللی ،بیشتر نوشتهها عمدتا ناظر بدر تداریخ معاهددات و جنگهدا میباشدد و بعددها
پیمانهای اتّحاد و پیمانهای پیشدگیری یدا اتمده دادن بده جندگ مدورد مطالعده قدرار
گرفتهاند )Fassbender 2012: 95).اما به طدور ویدژه اهمیدت معاهددات بینالمللدی از
حدود قرن شانزدهم میالدی به وجود آمده است .معاهده وستیالی1که متعاقب جنگهدای
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سیساله مذهبی در اروپا از سالهای  1618تا  1648میالدی منقعد گردید ،فصل جدیددی
را در تاریخ تحوالت حقوق بینالملل و معاهدات بینالمللی گشود .به باور بر ی ،نقطده
آغاز حقوق بینالملل کنونی نوشتههای هوگو گروسیوس2،حقوقدان معدروا هلنددی در
قرن شانزدهم میالدی و معاهده وستیالی در قدرن هیددهم میباشدد(Aust, 2010: 3) .

اگرچه معاهده وستیالی یک معاهده صلح بهشمار میرود اما شروع رویکردی است که تا
فصلنامه
پژوهشهای
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امروز تداوم داشته است .به همین علت نیدز ،پدس از معاهدده وسدتیالی معاهددات مهدم
دیگری که سرنوشت جامعه بینالمللدی را تیییدر دادهاندد منعقدد شددند .ایدن معاهددات

شماره اول شطماره

موجب تیییر چهره اروپا شده و شدروع همکداری دولتهدای تازهتأسدیس آن زمدان بده

پ اپ چهلم

حساب آمد که بر ی از آنها با انگیزههای اقتصادی و بر ی اقتصدادی و سیاسدی منعقدد

بهار 1400

شدند .اما مهمترین معاهده بینالمللی پدس از وسدتیالی را میتدوان دو معاهدده موسدس
جامعه ملل و سازمان ملل متحد به شمار آورد کده منشدأ بسدیاری از تحدوالت دیگدر در
حوزه حقوق ،روابط و اقتصاد بینالملل میباشند .پس از وستیالی ،اغلب معاهدات حدازز
اهمیت ،یا با انگیزه اصلی اقتصادی بوجود آمدهاند یدا در کندار سدایر اهددافی کده بدرای
معاهده در نظر گرفته شده ،هدا اقتصادی یکی از اهداا اصلی آن به شمار آمده است.
پس از جنگ جهانی دوّم نیز معاهدات با رویکرد پولی و مالی ،اقتصادی و تجداری و بدا
هدا تأسیس سازمانهای بینالمللی منعقد شدند که همگی با انگیزههای اقتصدادی و در
راستای اهداا و سیاستهای لیبرالیستی صورت پذیرفتند تا که امروز نیز این معاهددات

1. Peace of Westphalia
)2. Hugo de Groot (Grotius

در جریان بدوده و بخدش عمدده مدراودات اقتصدادی و حتّدی سیاسدی -امنیتدی جامعده
بینالمللی را اداره کرده و بر روند مناسبات مدالی ،پدولی ،اقتصدادی و تجداری دولتهدا
تسلط دارند.
عالوه بر تاریخ معاهدات بینالمللی ،میهومی تحت عنوان اقتصاد سیاسدی بینالمللدی
نیز وجود دارد که به مطالعات حوزه علوم سیاسدی ،اقتصداد و جامعهشناسدی میپدردازد.
اقتصاد سیاسی بینالملل نیز از موضوعات اساسی روابط بینالملل میباشد کده از جهدات
مختلیی حازز اهمیت است .این میهوم نیز در طول تاریخ با فدراز و نشدیبهای بسدیاری
همراه بوده است و بصورت توأمان با تحوالت بینالملل همراهی کدرده و نقدش دود را
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در این تحوالت اییاء نمدوده اسدت .اقتصداد سیاسدی بینالملدل همانگونده کده از ندامش
پیداست ،مؤلیههای اقتصادی و سیاسی حاکم بدر روابدط بینالمللدی را مدورد بررسدی و
ارزیابی قرار میدهد .در حقیقت گیته میشود آنچده کده سدازماندهی بازارهدا را ممکدن
میکند ،توافقهای سیاسی است که دولتها به دست می آورند و مناسبات حقدوقی حداکم
بر روابط بین دولتها نیز با تعرییی که قدرت بینالمللی از مناسبات حقدوقی دارد ،تعیدین
شده و باعث ایجاد یا نابودی فرصتهای اقتصادی شده و مندافع دولتهدا را کداهش یدا
افزایش میدهد( .الرسون )11 :13۹3 ،با توجه به اینکه پردا تن به هرسده بنیدان نظدری
اقتصاد سیاسی بینالملل از قبیل ،لیبرالیسم 1،مارکسیسدم2یدا سدا تارگرایی3و رزالیسدم4یدا
واقع گرایی در حوصله این مقال نخواهد گنجید ،در این نوشته صرفا نظریه لیبرالیسدم در
کانون توجه این نوشتار در نظر گرفته شده است .از آنجایی که نیازمندد تحلیدل حقدوقی
هم واهیم بود و با عنایت به اینکه هدا این نوشدته بررسدی انگیدزه هدای تداریخی -
اقتصادی معاهدات بینالمللی است ،ناگزیر واهیم بود تا به تئوریهای قددیمی اقتصداد
سیاسی یعنی مرکانتلیسم5نیز گریزی زده و آن را نیز مدورد بحدث قدرار دهدیم .تحدوالت
بینالمللی معاهدات نیز در سده دوره مدورد بررسدی قدرار واهدد گرفدت .دوره اوّل از
معاهده وستیالی تا جنگ جهانی اول ،دوره دوم فاصله بین دو جنگ جهانی و دوره سوّم
1. Liberalism
2. Marxism
3. Structuralism
4. Realism
5. Mercantilism

انگیزههاا ی انعقاا
مع هااتاد ن نم ا
وسااال ی یی باااین
ا مللااای ن پرتااا
اقلصااا سی سااای
بینا ملل

نیز دوران پس از جنگ جهانی تا امروز تقسیم بندی واهد شد .در نهایت پرسش اصلی
این نوشتار که بصورت توصییی – تحلیلی تبیین میشود ،ایدن اسدت کده اساسداً انگیدزه
انعقاد معاهدات بینالمللی در چهارچوب اقتصداد سیاسدی بینالمللدی چده بدوده اسدت
فرضیه اصلی این نوشته بر این مبندا قدرار گرفتده اسدت کده علّدت تعیدین کنندده انعقداد
معاهدات بینالمللی کسب منافع اقتصادی بوده است و البته این مندافع در گدذر زمدان و
مطابق با ارزشهای مکتبی هر زمان متیاوت بوده است امّدا آنچده اهمیدت داشدته مندافع
اقتصادی بوده است .برای فهم اینکه انگیزه ها چه هستند ،ما ناچداریم کده تئدوری هدای
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اقتصاد سیاسی بینالمللی را شنا ته و بدانیم نقش و جایگاه تئوری های اقتصداد سیاسدی
بینالمللی در انعقاد معاهدات بینالمللی چیست
 .1پیشینه نظری و مبانی تحقیق
در مطالعات حقوق بینالملل بطور مشخص و ویژه به مباحث انگیزشی انعقاد معاهددات
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بینالمللی پردا ته نشده است و تحلیلهای تاریخی معاهدات بینالمللی عمدتا بر مبندای
تحلیل و بررسی تحوالت هنجاری قواعد و مقررات این حوزه متمرکز بوده است و کمتر

شماره اول شطماره

نوشتهای را میتوان یافت که در آن به انگیزههدای سیاسدی یدا اقتصدادی انعقداد معاهدده

پ اپ چهلم

بینالمللی پردا ته شود .البته در نوشتههای مربوط به حوزه حقدوق بینالملدل اقتصدادی

بهار 1400

میتوان به بر ی از تحقیقات انجام شده اشاره کرد امّا بطور مشخص در ادبیات حقدوقی
ایران ،مطالعه بین رشتهای مباحث حقدوق بینالملدل و اقتصداد سیاسدیبینالملل تداکنون
مسبوق به سابقه نبوده است .اما در منابع غیر ایراندی ،مطالعداتی در ایدن حدوزه صدورت
گرفته است .بطدور مادال در سدال  ،2007مقالدهای بدا عندوان A Political-economy

 Theory of Trade Agreementsبه چاپ رسدیده اسدت کده در آن موافقتنامدههای
تجاری و انگیزه انعقاد آنها بحث شده است .در این مقاله استدالل شده اسدت کده ایدن
موافقتنامهها عالوه بر انگیزههای شرایط اص تجارت دارجی ،بده وجدود البیهدای
دا لی و انگیزههای اقتصادی دا لی نیدز در انعقداد موافقتنامدهها قابدل کتمدان نیسدت.
همچنین در این مقاله اعالم میکند که آزادسازی تجاری زمانی کده سدرمایه بده صدورت
شناور و در گردش وجود داشته باشد و همچنین انگیزههای سیاسی دولتها بیشتر باشد،

این روند با سرعت بیشتری انجام واهد شد .مقاله دیگری نیز در سال  2013بدا عندوان
Legal Opportunity in Trade Negotiations: International Law,
Opportunity Structures and the Political Economy of Trade Agreements

نوشته شده است که آن نیز در حوزه تجارت بینالملل و موافقتنامههای تجداری اسدت.
این تحقیق با مد نظر قرار دادن قضیه ا تالا جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای غربدی
(اکواس) با اتّحادیه اروپا در مذاکرات تجاری دوجانبه گات ،نقدش و انگیدزه دولتهدای
فقیر به عنوان بازیگران حاشیهای و فعاالن فراملّی را برای انعقاد معاهدده و انتیداع مندافع
تشریح نموده است .تحقیق دیگری نیز در سدال  2018و بدا عندوان What Do Trade

?Agreements Really Doبه چاپ رسیده است که در آن انگیزههای حمایتگرایانه و
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انگیزههای حرکت به سمت آزادسازی تجاری مقایسه شدده و نویسدنده بطدور مشدخص
معاهده نیتا و تریپس را ارزیابی نموده است .وی در این مقاله نشان داده است که انگیدزه
رویکددرد حمایتگرایاندده بدده تجددارت یددا پیوسددتن بدده اقتصدداد آزاد ،در شددکلگیری
موافقتنامههای تجاری موثر بوده است.

انگیزههاا ی انعقاا

نوشته حاضر از آن رو قابل تأمل است که تاکنون هیچ رویکردی نتوانسته سیر تحول
در انگیزههای انعقاد معاهدات بینالمللی را از منظر اقتصاد سیاسی حقوق بینالملل مورد
بررسی قرار دهد.

مع هااتاد ن نم ا
وسااال ی یی باااین
ا مللااای ن پرتااا
اقلصااا سی سااای
بینا ملل

اقتصاد سیاسی بینالملل
در تشریح میهوم اقتصاد سیاسی بینالملل1میتوان گیت که ،رشتهای مطالعاتی اسدت کده
به پرسدشهایی در حدوزه اقتصداد و سیاسدت و در محددوده جامعده بینالمللدی ،پاسدخ
میدهد .اقتصاد سیاسی بینالمللی به تبیین چگونگی تاثیر قدرت و سیاست بدر نهادهدای
اقتصادی و چگونگی اثرپذیری نهادهای قددرت از مولیدههای اقتصدادی در سدا تارهای
بینالمللی میپردازد .به عبارت دیگر ،اقتصاد سیاسی بینالملل ،مطالعه تاثیر متقابل اقتصاد
و سیاست در محدوده بینالمللی است .اقتصاد سیاسی بینالملل هرچند رشدته مطالعداتی
جدیدی به شمار نمیآید اما اولین اقدامات قابل توجه در ایجاد حوزههای میدانرشدتهای
اقتصاد سیاسی بینالملل در سدال  1۹70برداشدته شدد .از ایدن دهده مدور گسدتردهای از
)1. International Political Economy (IPE

تحقیقات در ارتباط با بنیانهای نظری اقتصاد سیاسی بینالملل و مسازل و موضوعات آن
برداشته شد(.قنبرلو)۹2 :13۹3 ،
 .1-1تئوریهای اقتصاد سیاسی بینالملل
به طور عمده ،سه مکتب پایه در اقتصاد سیاسی بینالملل وجود دارند که سدایر مکاتدب
تئوریک ذیل این سده مکتدب تعریدی مدی شدود .بدا لحدات موقعیدت تداریخی ،تئدوری
مرکانتیلیسم1نخستین مکتب تئوریک اقتصاد سیاسی بده شدمار مدیرود .اقتصداد سیاسدی
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بینالمللی در الل قرن شدانزدهم و در دورهای از حددود سدالهای  1480تدا  1650بده
وجود آمد .در نخستین شدکل آن ،اقتصداد بینالملدل مددرن بدر اسداس مرکانتیلیسدم یدا
سوداگری شکل گرفته و دکترینی بود که در آن قدرت و ثدروت بدا یکددیگر در ارتبداط
بوده و اهداا حقوقی سیاست های ملی را تشکیل میدادند)A.Frdeden , 2003: 69).
در پارهای از نوشتهها ،مرکانتیلیسم معادل واقعگرایی2و ملّیگرایی اقتصدادی نیدز بده کدار
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برده شده است .مطابق این مکتب ،دولدت مهمتدرین کنشدگر بینالمللدی بدوده و فضدای
اقتصادی بینالمللی میان دولتها رقابتی است .همچنین رابطه مستقیمی میان تعقیب قدرت

شماره اول شطماره

سیاسی و کسب ثروت اقتصادی وجود دارد .مطابق نظرات این مکتدب ،مندافع اقتصدادی
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ملّی علیالخصوص منافعی که با بقا و امنیت یک دولت ارتباط دارندد بایدد بده گوندهای
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حیظ شوند که از وابستگی به سایر دولتها اجتناب گردد(.حاجی یوسیی)12 :13۹4 ،
دومین مکتب فکری عمدهای که در اقتصاد سیاسی بینالملل به وجدود آمدده اسدت،
مکتب مارکسیسم3یا سا تارگرایی4یا رهیافت رادیکال5است .این مکتدب حداوی نظدرات
ضدسرمایهداری و حمایت از کارگر به جای سرمایهدار میباشد .در نظر مارکس انباشدت
سددرمایه نیددروی محرکددهای اسددت کدده تمددامی دیگددر ابعدداد نظددام اجتمدداعی را شددکل
میبخشددد(.کددالر  )114 :13۹4 ،در حددوزه اقتصدداد سیاسددی بینالملددل ،تئوریهددای
امپریالیسم ،نظام جهانی ،وابستگی مورد توجه قرار گرفته اسدت .عمدده مباحدث مکتدب
1. Mercantilism
2. Realism
3. Marxism
4. Structuralism
5. Radical

سا تارگرایی ،نیی نظام سرمایهداری و مقابله با آن میباشد .به عقیدده سدا تارگرایان در
نظام سرمایهداری جهانی که امروزه بر جهان تسلط دارد ،سا تارهای سیاسی و اقتصادی
به شکلی نظاممند و ذاتی در دمت طبقه اصی از افراد و کشورهاست(.بداالم :13۹7 ،
)75
سومین تئوری اقتصاد سیاسی بینالمللی ،لیبرالیسم است که در حدال حاضدر نیدز در
سا تار جامعده بینالمللدی روار داشدته و سیاسدت هدای اقتصداد بینالمللدی مطدابق بدا
رویکردهای این مکتب ارزیابی و اعمال میشدود .ریشدههای ایدن مکتدب نیدز بده قدرن
نوزدهم بازمیگردد .عنوان لیبرالیسم با آدام اسدمیت1اقتصداددان انگلیسدی پیوندد دورده
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است .محور اصلی دیدگاه اسمیت بر منیعت طلبی عقالنی استوار است .دفاع اسدمیت از
تجارت آزاد براساس اثرات مابت آن بر تولیدد اسدتوار اسدت .بزرگتدرین سدود جامعده،
کارآیی مجموع کل سرمایه ،در کارآمد ترین شکل آن است) Paul, 2013: 49(.
نظریه پردازان این مکتب معتقدند ،دولت هدا بایدد قدادر باشدند بده طدور آزادانده بدا
یکدیگر تجارت کنند .بر همین اساس نیز نقش دولت در امدور اقتصدادی ،بایدد در یدک
سطح حداقلی حیظ شود .اگدر ایدن دو مسداله رعایدت گردندد و بازارهدا بتوانندد بطدور
آزادانهای نقش ود را اییا نمایند ،این روند میتواند در بلند مددت سدود رسدان باشدد.
نظام بدرتن وودز و نهادهدای مدالی بینالمللدی پدس از جندگ جهدانی دوّم ،در راسدتای
باورهای این مکتب اقتصادی شکل گرفته است(.حارطالبی )16 :13۹4 ،این مکتب به دو
بخش عمده لیبرالیسم کالسیک و لیبرال مدرن (نئولیبرالیسم) تقسیم میگردد.
 .2رابطه حقوق بینالملل و اقتصاد سیاسی بینالمللی
حقوق بینالملل معاصر به قواعد و مقرراتی اطالق میشود کده اعمدال دولتهدا و سدایر
نهادهایی که دارای شخصیت بینالمللی هستند را تنظیم مینماید .برای نمونه میتوان بده
روابط میان افراد و سازمانهای بینالمللی اشاره نمود .این تعریدی بدا تعریدی کالسدیک
حقوق بینالملل دارای ا تالا مدی باشدد چدرا کده مطدابق تعریدی کالسدیک ،حقدوق
بینالملل به مجموعه قواعد حاکم بر روابط کشورهای مسدتقل در زمدان صدلح و جندگ
1. Adam Smith

انگیزههاا ی انعقاا
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ا مللااای ن پرتااا
اقلصااا سی سااای
بینا ملل

اطالق میگردید و منحصراً روابط دولتها را مدّ نظر قرار مدیداد( .واالس )27 :13۹2 ،در
حقیقت میتوان گیت حقدوق بینالملدل ،روابدط بینالملدل را تنظدیم نمدوده و قواعدد و
مقررات حاکم بر روابط دولت ها ،سازمانهای بینالمللی ،افراد و سایر نهادهای فعدال در
جامعه بینالمللی را وضع مینماید .حقوق بینالملل از ایدن منظدر ارتبداط تنگداتنگی بدا
سیاست بینالملل دارد .از طرفی ،مبادالت اقتصدادی بدین اعضدای جامعده بینالمللدی در
اغلب موارد نیازمند برقراری روابط سیاسی و دیپلماتیک اسدت کده حقدوق بینالملدل در
این بین نقش واضع قواعد و مقررات را اییاء می نماید .به عبارت دیگر ،حقوق بینالملل
168

نقش تعدیل کننده روابط بینالملل و اقتصاد سیاسی بینالمللی را دارد .بده تعبیدر کاندت،
اقتصاد سیاسی بدون وجود حقوق بینالملل تهی و حقوق بینالملل بدون حضور اقتصداد
سیاسی نابینا واهد بدود (Fabbricotti,2016: 10) .همانگونده کده مالحظده میگدردد
حقوق بینالملل و روابط بینالملل و به تبع آن اقتصاد سیاسی بینالملل رابطه متقابلی بدا
یکدیگر داشته و نمیتوان وجود یکی را با نیی دیگری به دست آورد .دولتی که قواعد و
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مقررات حقوق بینالملل را رعایت نماید ،در جامعه بینالمللی و در مواجهه با بدازیگران
اقتصاد سیاسی بینالملل به عنوان دولت معتبر تلقی شده و شریک معتبری قلمداد واهد
شد؛ در حالیکه دولتی که قواعد و مقررات را نقد

نمایدد بدا دشده بده اعتبدار دود،

شرکای اقتصدادی و تجداری دود را نیدز از دسدت واهدد داد( .دادمهدر)12۹ :13۹3 ،
تشکیل نهادهایی مانند سازمان تجارت جهانی یا صندوق بینالمللی پول به طدور آشدکار
برای تنظیم جنبههای زندگی اقتصادی بشری صورت گرفته و مقررات گوناگونی کده در
دهه های  1۹60و  1۹70جهت تنظیم بازار برای محصوالتی مانند قهوه یا کاکدازو وضدع
شده اند ،ناشی از لزوم وجود مقررات برای تنظیم زندگی اقتصادی میباشدKlabbers, .

))2013: 8
مسازل و موضوعات مهمی که در سالهای ا یر در مطالعات اقتصاد سیاسی بینالمللی
مورد توجه قرار گرفتهاند ،در حوزه حقوق بینالملدل نیدز وزن قابدل مالحظده بده دود
گرفتهاند .مسازل مرتبط با جهانی شدن ،حکمرانی بینالمللی و منطقدهای ،تجدارت ،مالیده
بینالمللی ،فناوری و محیط زیست و همچنین میهوم توسعه از جمله موضدوعات مهمدی
هستند که اقتصاد سیاسی بینالمللی آنها را مورد مطالعه قرار داده است .از طدرا دیگدر،

همین مباحث در چارچوب حقوق بینالملل نیز مطالعه شده است که بررسی هرکددام از
این میاهیم در حوصله این نوشته نخواهد گنجید.
 .3تحوالت معاهدات بینالمللی از منظر اقتصاد سیاسی بینالملل
برای ورود به بحث تحوالت معاهدات بینالمللی ،همانگونه که در مقدمه این مقاله ذکدر
گردید ،نخست به بررسی معاهده وستیالی از چارچوب اقتصاد سیاسی بینالملل پردا ته
و سپس به سایر معاهدات واهیم پردا ت .اقتصداد سیاسدی بینالملدل بده عندوان یدک
رویکرد نظری برای رفع کاستی ادبیات پژوهش مورد استیاده قرار میگیرد چرا کده ایدن
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رشته مطالعاتی با تطبیق ویژگیهای معرفتی دود و تئوریهدای مددنظر بدر رویددادهای
سیاسی و اقتصادی ،در در بهتر و تحلیل مناسبتر از وقایع کمک شایانی مینماید .بده
همین دلیل نیز الزم است تا پیش از ورود به بحث ،نوعی کارتگرایی نظری را در پدیش
بگیریم چرا که هریک از تئوریهای اقتصاد سیاسدی از دیددگاه مخصدوص بده دود بده
موضوعات عنایت دارند .طبیعتا از منظر تئوریهدای اقتصداد سیاسدی بینالملدل ،نگدرش
حقوق بینالملل و معاهدات بینالمللی یکسان نیست و هرکدام از این تئوریها از نقطده
نظر دیدگاههای ود اقددام بده تحلیدل شدرایط و اوضداع و احدوال نداظر بدر معاهددات
مینمایند.
 .1-3وستفالیا تا آغاز جنگ جهانی اوّل
معاهدات صلح وستیالی که متشکل از دو معاهده «مونستر»1و «اوسنابرو »2کده متعاقدب
پایان جنگ های سی ساله مذهبی در اروپا در منطقه وستیالی آلمان منعقد شددند؛ فصدل
جدیدی از صیحه روابط بینالمللی را گشودند .این معاهدات به عندوان سدرآغاز حقدوق
بینالملل مدرن نیز به شمار می روند .در این معاهده همده کشدورهای اروپدایی بده جدز
لهستان و بریتانیا شرکت کرده بودند .با انعقاد این معاهده در سال  1648مدیالدی ،رسدما
جنگ پایان یافته و جامعه اروپایی آن زمان پس از چند دهده شدونت روی آرامدش بده

1. Münster
2. Osnabrück
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ود دید )Croxton, 2013:45).در این پیمان حقوق برابر و یکسان کشورها بده عندوان
واحدهای سیاسی مستقل برای نخستین بار مطر و مورد پذیرش قرار گرفت .مطابق این
پیمان کشورهای مستقل حق تعیین سرنوشت ود را بدست آورده و بده صدورت برابدر
مورد شناسایی قرار گرفته و حق د الت در امدور همددیگر را از دسدت دادندد .معاهدده
وستیالی از جنبههای گوناگون قابل بحدث میباشدد امدا آنچده در ایدن نوشدته مدوردنظر
نویسندگان قرار گرفته اسدت ،تداثیرات متقابدل اقتصدادی ایدن معاهدده میباشدد کده در
چارچوب حقوق بینالملل به رشته تنظیم و تحریر درآمده است.
170

همانگونه که اشاره شد ،طراهدای معاهدده وسدتیالی دولتهدای اروپدایی بده غیدر از
لهستان و بریتانیا بودند .اگرچده تمرکدز اصدلی معاهدده وسدتیالی بدر اعطدای حاکمیدت
سرزمینی به دولتهای اروپایی ،حق بر تعیین سرنوشت و تیییدر مرزهدا بدود؛ امدا از جنبده
اقتصادی نیز حازز اهمیت بوده و میتواند قابل بحث باشد .بایستی بده ایدن نکتده اشداره
نمود که ماهیت اقتصادی اروپا در قرن شانزدهم و هیدهم برگرفته از تداثیرات ا دالق و
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مذهب بوده است .دولتها در قرن شانزدهم با تأسی از نظریههای مرکانتیلیستی به کسب و
جمع آوری طال و نقدره و کسدب ثدروت و پدول از راه اسدتعمار سدایر کشدورها همّدت
گماردند .در زمان جنگهای سی ساله ،در اروپا رویکرد اقتصادی به شکل مرکانتیلیسدتی
جریان داشت و ذ یره طال و تالش برای افزایش ثروت عمدهترین هدا دولتها به شمار
میرفت .بریتانیا ،اسپانیا و فرانسه از جمله کشورهایی بودندد کده بده انباشدت سدرمایه و
کسب ثروت از راه استعمار و صادرات دست میزدند(.حاجیان پور )37 :1388 ،بدا ایدن
وجود حجم صادرات و تجارت در آن روزگار چندان باال نبوده اسدت؛ بطوریکده تنهدا 2
درصد از تولید نا الص ملّی دولتهای اروپایی در آنزمان از تجارت ارر از قارّه بدست
میآمدده اسددت .در فاصددله زمدانی  1650-1600مددیالدی ،طدداعون و بدروز جنددگ هددای
سیساله ،سا تار جمعیتی اروپا را دستخوش تیییر کرد .از جنبه اقتصادی نیز ایدن دوران
اور تورّم و انقالب قیمت ها به شمار میرود .البته با انتقال نقره از آمریکدا بعدد از سدال
های  1630این تورم تاحدودی کاهش پیدا کرده است .از حیث کشاورزی نیدز ،انگلدیس
در وضعیت بهتری قرار داشت چرا که به دلیل وجود درگیری در منداطق مختلدی اروپدا،
زمین های زراعی و مرتع های قابل چرای بیشتری برای دامداران فراهم میکدرد .رقابدت

های تجاری بین هلند و انگلستان در آسیا ،کارازیب و آمریکای شمالی تشدید شده است
و انگلستان حوزه تجاری ود را به مدیترانه گسدترش میدهدد .ایدن دوران زمدان افدول
تجارت ایتالیا ،اسپانیا و پرتیال است .عهدنامه وستیالی باعث شد تا فرانسده و سدوزد بده
ط مقدم تجارت اروپا آمده و اسپانیا را از گردونه ارر کنندد .بر دی معتقدندد صدلح
وستیالی آغاز همکاری گسترده بدین قددرتهای بدزر

اروپدایی از لحدات تکنولدو ی،

تجارت و اداره بود و این مبنای توسعه بین امپریالیستی بوده و سیستم جدید و پیشدرفته
امنیت جمعی فضا را برای فعالیت اقتصادی مشتر

و ا تراع تکنولو ی ها ایجداد کدرد.

مادامی که صلح در قدرن هیددهم بوجدود نیامدده بدود ،دولتهدای اروپدایی نمیتوانسدتند

171

امپراتوریهای اقتصادی ود را بنا کنند .قدرت اقتصادی هلند در قرن هیدهم ،انگلستان
در قرن هجدهم و نوزدهم و آلمان در قرن بیستم ناشی از انعقاد معاهده صلح بوده است.
سیستم امنیت جمعی که معاهده وستیالی بوجود آورد توانست ،تکنولو ی را بده ارمیدان
آورد و این درست الا مسیری بود که اسپانیا در قرن پدانزده مسدتعمرات دود را در
آمریکای جنوبی گسترش می داد)De Gross, 2018)(.

انگیزههاا ی انعقاا
مع هااتاد ن نم ا
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 .1-1-3معاهده اوترخت

بینا ملل

شاید بتوان گیت ،اقتصادیترین معاهده ای که پدس از صدلح وسدتیالی بدین کشدورهای
اروپایی به امضاء رسیده ،پیمان اوتر ت1میباشد .این معاهده که در سال  1713مدیالدی
بین لویی چهاردهم فرانسه و فیلیپ پنجم اسپانیا منعقد گردید ،شاید در ظاهر امر موجب
پایان دادن به جنگ های جانشینی اسپانیا قلمداد میشد ،اما آثار جانبی اقتصادی آن بیشتر
از سایر مسازل ود را نمایان سا ت .جنگهدای جانشدینی اسدپانیا از سدال  1701و بده
دنبددال مددر

چددارلز دوم پادشدداه اسددپانیا شددروع شددد .نزدیددکترین وارثددان او اعضددای

اندانهای اتریشی هابسبور

و فرانسوی بوربن بودند ) Palmer, 1964:234).اثدرات

اقتصادی این پیمان ،حیظ حاکمیت انگلستان بر تنگه جبل الطارق2بود کده نقدش حیداتی
در تجارت انگلسدتان را اییداء مینمدود .همچندین بدا تعطیلدی بنددر دانکدر  3،روندق و
1. Treaty of Utrecht
2. Gibraltar Straight
3. Dunkirk

شکوفایی اقتصادی و تجاری انگلستان تضمین میشد .عالوه بر تسلط آشکار انگلسدتان،
آثار پنهان اقتصادی برای این کشور مطابق ایدن معاهدده رقدم دورد .تابیدت و انحصدار
تجارت برده که پیشتر در ا تیار اسپانیا بود ،به مدت سی سال و بصدورت انحصداری در
ا تیار انگلستان قرار گرفت .این امر سبب شد که دو رکن تجارت و اسدتعمار انگلسدتان
تقویت گردد(.نقیب زاده)213 :1383 ،
 .2-1-3معاهده مودت و تجارت فرانسه و ایاالت متحده
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پس از اعالم استقالل آمریکا در سال  1776میالدی ،فرانسه و ایاالت متحده طی معاهدده
ای اقدام به گشایش روابط سیاسی و تجاری نمودندد .معاهدده مدودّت و معاهدده اتحداد
منعقده فیمابین این دو کشور فصل جدیدی از شدرایط تجداری و اقتصدادی را در اروپدا
ایجاد نمود .طبق این معاهده ،صلح و دوستی بین فرانسه و ایاالت متحده برقرار گردیدد.
شرط ملّت های کاملة الوداد1در مسازل تجاری و دریانوردی به رسمیت شدنا ته شدده و
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تجارت متقابل دو کشور از دیگر موارد توافق دو کشور در ایدن معاهدده بده شدمار مدی
رود U.S. Congressional Documents and Debates, n.d.)(.انعقداد ایدن معاهدده

شماره اول شطماره

سرآغاز لیبرالیسم اقتصادی فرانسوی به شدمار مدیرود .ایدن معاهدده از جملده نخسدتین

پ اپ چهلم

معاهداتی است کده آزادی دریدانوردی را تضدمین نمدوده اسدت .اگدر تدا پدیش از ایدن،

بهار 1400

مرکانتیلیسم مبنای انعقاد معاهدات و کسب ثروت به شمار میرفت ،زین پدس لیبرالیسدم
و آزادی تجارت سرمنشاء تحوالت سیاسی و اقتصادی و مبنای انعقداد معاهددات فدر
گردید) Geenens, 2012: 175).
 .3-1-3کنگره وین
کنگره وین از سپتامبر  1814تا وزن سال  1815و پس از سقوط ناپلئون بناپارت ،بدرای
ایجاد تعادل میان قدرتهای اروپایی به طوری که از جنگهای آینده جلوگیری نمدوده و
به حیظ صلح و ثبات در قاره اروپا منجر شود ،تشکیل گردید .این کنگره نیدز بده تیییدر
مرزها در اروپا تم گردید .مطابق تصدمیمات ایدن کنگدره ،فرانسده از کلیده متصدرفات
1. Most Favored Nation Clause

ناپلئون محروم و محدوده مرزی زمان سلطنت لوزی هیدهم احیاء گردید .اتریش بسیاری
از متصرفات ود را بازپس گرفته و سرزمین لومباردی به آلمان و ونیز به ایتالیا پس داده
شد .روسیه ،فنالند و لهستان را ازآن ود نمود .پروس ،بخشهای مهمدی از وسدتیالن و
راین را به تصرا ود درآورد و چند سرزمین اسدتعماری اسدتراتژیک را بدسدت آورد.
عالوه بر این ،کنترل دریاها نیز به دست انگلیسی ها افتاد .حاکمیت سوزیس بده رسدمیت
شنا ته شده و بیطرا اعالم گردیدد )Kwan, 2017: 1130) .کنگدره ویدن مهمتدرین
توافق قدرتهای اروپا پس از پیمان وستیالی به شدمار مدیرود .فاتحدان جندگ در ایدن
کنگره ،نظم نوینی به وجود آورده و به آن مشروعیت و ضمانت اجرایی اعطداء نمودندد.
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اهمیت کنگره وین در این بود کده نظدم بوجدود آورده را بدر دو اصدل اسدتوار سدا ت:
نخست پنج قطب قدرتی که از وستیالی تا پایان جنگ های هیت ساله شکل گرفتده بدود
و دیگری توازن قوا که به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده بودChapman, 1998: (.

))57
یکی از دالیلی که میتوان علت تسلط انگلستان بده بندادر و دریاهدا در کنگدره ویدن
برشمرد ،محاصره دریایی بنادر اروپا توسط بریتانیا میباشد .در حقیقدت محاصدره بندادر
توسط بریتانیا از یک سو و مقاومت فرانسویها در برابر محصدوالت انگلیسدی از سدوی
دیگر ،موجب بر ورداری انگلستان از دست باال در مدذاکرات و تسدلط بعددی آنهدا بدر
دریاها شده و دسترسی بریتانیا به بازارهای ماوراء دریاهای فرانسه را فراهم نمود .همدین
امر بعدها موجب شدد کده دولدتهدای اروپدایی بدرای جلدوگیری از تبعدات سیاسدی و
اقتصادی ،جریان یافتن سیل کاالهای ارجی به دا ل کشورهای ود ،و زیدان رسداندن
به کاالهای انگلیسی ،موانع تجاری برقدرار نمایندد(.الرسدون )51 :13۹3 ،از دیگدر آثدار
اقتصادی این معاهده میتوان به تاثیر آن به تجارت برده اشداره نمدود .بده موجدب سدند
نهایی کنگره وین ،تجارت برده محکوم شد .محکومیت تجارت برده به صدورت صدریح
در سند نهایی کنگره وین ،موجب شد تا چند سال بعدد و در سدال  ،1833قدانون الیدای
بردهداری در انگلستان به تصویب برسد .تصویب این قانون تاثیر زیادی بر اقتصاد بریتانیا
داشت ،چرا که این کشور نزدیک به  46درصد از تجارت برده در جهان را برعهده داشته
و بزرگترین تاجر برده شنا ته میشد .برآورد شده است هر برده به قیمت  100پوندد بده

انگیزههاا ی انعقاا
مع هااتاد ن نم ا
وسااال ی یی باااین
ا مللااای ن پرتااا
اقلصااا سی سااای
بینا ملل

فروش میرفت .مطابق آمارها ،تا زمان الیای قانون بردگی ،نزدیک به دو میلیون و پانصد
هزار برده در ا تیار بریتانیا قرار داشته است)Lovejoy, 2000:290( .
پس از کنگره وین ،نگرش دولتهای اروپایی به سمت حصول توافقاتی پیش رفت که
در آن منیعت مشتر وجود داشته باشد .در طی این سدالها ،شداهد تصدویب معاهددات
بنیادینی هستیم که بخدش عمدده ای از آنهدا در راسدتای حیدظ مندافع و امنیدت تجداری
دولتهاست .برای ماال ،معاهده اتحادیه جهانی تلگراا1در سال  1865به تصویب دولتهدا
رسید .همچنین معاهده ارتباطات رود انهای و ارتباطات راهآهن از جمله این معاهددات
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به شمار میروند .آنچه حازز اهمیت به شمار می رود ،روند رو به رشد گرایش دولتها به
سوی تجارت آزاد است که در همین زمانها آغاز شده است .البته با وقوع بحدران مدالی
سال  1873از سرعت این روند کاسته شد .تا اوا در سدال  ،1877بحدران مدالی موجدب
افزایش فشارها بر حیظ منابع موجود دا لی و کاهش یا جلوگیری از هرگونده اقددامات
قبلی برای تجدارت آزاد گردیدد .ایدن بحدران اگدر چده در ایداالت متحدده روی داد امدا
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کشورهای اروپایی را نیز تحت تاثیر قرار داد .به طور ماال ایتالیا تعرفههای متوسط اعمال
شده در سال  1878را در سالهای بعدد تشددید نمدود .در سدال  187۹آلمدان بدا اعمدال
سیاست های تعرفه ای «آهن و گندم سیاه» به سیاستهای محافظه کارانه ود بازگشت.
همچنین فرانسه در  18۹2اقدام به اعمال تعرفههای موسدوم بده «مدالین»2بدر محصدوالت
کشاروزی و صنعتی ،نسبت به سیاستهای ملّیگرایانه ود تاکید ورزیدد .در ایدن میدان
تنها بریتانیا بود که در طی این سالها نسبت به ادامه سیاستهای لیبرالی اقتصدادی تاکیدد
داشت)Clapham, 1936: 158(.
شاید بتدوان مهمتدرین اقددامی کده در طدی ایدن دوره زمدانی از آن ندام بدرد انعقداد
کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی3اسدت در سدال  1883میباشدد .ایدن
کنوانسیون ناظر بر مالکیت صنعتی ،در میهوم وسیع آن است و به عنوان سند بداال دسدتی
در زمینهی ا تراعات ،عالزم تجاری ،طر های صنعتی ،ا تراعات رد ،نامهای تجداری،
نشانهای جیرافیایی و جلوگیری از رقابت غیرمنصیانه میباشد .در واقع میتدوان گیدت
1. International Telecommunication Union
2. Méline tariff
3. Paris Convention for the Protection of Industrial Property

تصویب چنین معاهدهای که در ابتدای کار با امضای یازده کشور صورت گرفت ،بخشدی
از اصول لیبرالیسم کالسیک در جهت حمایت از عدالت به شدمار مدیرود .در لیبرالیسدم
کالسیک عدالت نیازمند حمایت از حقوق مالکیت میباشد.
به عبارت دیگر اوا ر قرن نوزدهم شاهد جدال بین مرکانتیلیسم و اقتصداد لسدهفری
است که در آن ،دولتها به تبع نیازها و شرایط موجود ،معاهددات بینالمللدی متناسدب بدا
تئوریهای ملّیگرایانه و یا لیبرال را برگزیدهاند؛ چنانکه برای ماال ،سال  187۹به عندوان
پایان دوران تجارت آزاد و آغاز حمایتگرایی در اقتصاد شنا ته میشود .امدا ایدن نکتده
حازز اهمیت است که در این دوران و پس از آن ،رهیافت لیبرالیستی اقتصاد در معاهدات
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بینالمللی جای ود را محکم کرده است و تصمیمات ملّیگرایانه پس از بهبدود شدرایط
جای ود را به رهیافت لیبرالی داده است .برای نمونه میتوان از کنوانسیون اشاره شدده
در سطور باال نام برد که هم اکنون نیز با  177عضو قابلیت اجرایدی دارد .بدا ایدن حدال،
تمام اقدامات حمایتگرایانه فوق ،نسبت به دوره مرکانتیلیستی نسدبتا مقدرون بده صدرفه
بوده است اما به رغم فضای تجداری ضدد تجدارت آزاد ،از جملده بر دی از جنگهدای
تجاری ،در همین دوره شاهد جریان تجارت آزاد بینالمللدی میباشدیم .اگرچده تجدارت
بینالمللی به رغم موانع متعدد ادامه پیدا کرد اما ،وقدوع جندگ جهدانی اول بدرای آزادی
تجارت که در اوازدل قدرن ندوزدهم آغداز شدده بدود بده عندوان سدمّ مهلدک بده شدمار
رفت)Johnston,2018(.
آنچه به نظر میرسد این نکته است که از معاهده وسدتیالی تدا جندگ جهدانی اوّل،
تئوریهای کالسیک اقتصاد سیاسی نقش مهمدی در تحلیدل وضدع موجدود داشدته اندد.
هرچند به طور مطلق انگیزه انعقاد معاهدات ،مرتبط با اهداا اقتصادی نبدوده اسدت امّدا
چون در این دوران تئوریهای اقتصادی در حال گسترش بودند به همین سبب رویکدرد
انعقادی معاهدات نیز همگام با این تئوریها در حال شکوفایی بود؛ امّا بطورکلّی در ایدن
دوره ،رویکرد لیبرالیستی در حال جایگزین شدن رویکرد مرکانتیلیستی است.
 .2-3فاصله بین دو جنگ جهانی
اندکی پس از انعقاد معاهدات صلح الهه در  18۹۹و  ،1۹07تاریخ بشریت شاهد بزرگترین
جنگ تاریخ ود تا آن زمان شد .شعلههای جنگ جهانی اوّل مسداله تجدارت و اقتصداد را
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نیز تحت تاثیر ود قدرار داد .بر دی معتقدندد ،رقابدت اقتصدادی و دریدایی بدین آلمدان و
انگلستان یکی از دالیل وقوع جنگ جهانی اوّل به شمار میرود .جندگ جهدانی اوّل کده از
سال  1۹14تا  1۹18به طول انجامید ،آثار اقتصادی بسیاری را بر کشورهای درگیدر برجدای
گذاشت .یکی از تاثیرات چشمگیر این جنگ ،گسترش ا تیارات و مسئولیتهای دولتهدا
در امور اقتصادی و تجاری است .همچنین ،تولید نا الص دا لی ایتالیدا ،فرانسده و بریتانیدا
در طول جنگ افزایش و در آلمان و روسیه کاهش یافت .همچنین ادامه این روند منجر بده
عدم پردا ت وامهای بینالمللی دولتها گردید .برای ماال ،انگلستان به میزان  4.4میلیدارد
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دالر بدهی به ایاالت متحده آمریکا داشته است که تا سال  2015میالدی درحدال پردا دت
این بدهی بوده است)https:/ express.co.uk)( .
 .1-2-3معاهده ورسای
معاهده صلح ورسای ،پس از جنگ جهانی اول و در سال  1۹1۹در پاریس منعقدد گردیدد.
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میکنند که ،آلمان مسئولیت جبران تمامی سارتها و آسیبهایی کده ایدن دولدتهدا ،بده
دنبال تجاوز آلمان و متحدانش به ایشان تحمیدل شدده ،برعهدده واهدد گرفدت» .غرامدت
جنگ جهانی اوّل شش هزار میلیون پوند در نظر گرفته شده بود که بعدها این رقدم کداهش
یافت .اما آنچه در صوص این ماده حازز اهمیت است ،تداثیرات اقتصدادی آن بدر کشدور
آلمان است.
مطابق این مقرره ،دو سوّم معادن آهن ،نصی معادن ذغال سنگ ،نصی معدادن سدرب،
سه چهارم معادن روی و همه معادن پتاس این کشور در اثدر غرامدت بده دیگدران واگدذار
گردید .یک ششم محصوالت کشاورزی و یک دهم کار انههای صنعتی این کشدور تحدت
تاثیر ماده  231معاهده ورسای قرار گرفته و این امر منجر بده از بدین رفدتن تمدامی اشدکال
سرمایهگذاریهای ارجی گردید که یک دهم کل ثروت ایدن کشدور را شدامل مدی شدد.
) )Neiberg, 2017: 60شم آلمان از تحمیل چنین غرامت سنگین به ود از یک طدرا
و بحران بزر

 1۹2۹از طرا دیگر ،باعث تشدید اوضاعی گردید که منجر به وقوع جنگ

جهانی دوّم شد.

 .2-2-3جامعه ملل
نکته مهم در ارتباط با این بخش ،تحولی است که هم در حوزه معاهدات بینالمللدی و هدم
سازمانهای بینالمللی حازز اهمیت بسیار زیادی میباشد .در سال  1۹20و در جریان صدلح
پاریس و اندکی پس از امضای معاهده ورسای ،معاهده موسس جامعده ملدل 1،بده امضدای
کشورهای موسس رسید که بده موجدب آن ،نخسدتین سدازمان بینالمللدی عدام در حقدوق
بینالملل متولد شد .شاید بتوان ماده  23میااق جامعه ملل را همراسدتا بدا مسداله معاهددات
بینالمللی و اقتصاد بینالمللی دانست .مطابق این ماده کشورهای عضو ملدل متحدد ،متعهدد
شدهاند که شرایط اشتیال مردان ،زنان و کودکان را در قلمرو ویش بهبود بخشدیده و ایدن
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شرایط را به کلیه کشورهایی که با آنها روابط تجاری و صنعتی دارند تعمیم دهند .همچندین
در بند «الی» این ماده مقرر گردیده برای تحقق یکسان سازی شرایط کار و بهود و تسدهیل
آن ،سازمان های بینالمللی مناسب تاسیس گردد .در بند «ر» این ماده نیز مقرر شده بود که
بر موافقتنامههای مربوط به رید و فروش زنان و کودکان و قاچاق تریا و سدایر مدواد
انگیزههاا ی انعقاا

مخدر ،نظارت کلّی معمول گردد .در بند «د» نیز جامعه ملل ماموریت یافته بود تدا تجدارت

مع هااتاد ن نم ا

اسلحه و مهمات را زیرنظر بگیرد .در بند «ه» بر تعهد اعضای جامعه ملدل مبندی بدر وضدع

وسااال ی یی باااین
ا مللااای ن پرتااا

مقررات متناسب برای تضمین و حیظ آزادی ارتباطات و عبور و مدرور و همچندین رفتدار

اقلصااا سی سااای

عادالنه در تجارت با یکدیگر تاکید شده بود .همانگونه که مالحظه میشدود ،در ایدن مداده

بینا ملل

نیز ،جامعه بینالمللی و کشورهای موسس جامعه ملل ،اهداا تجارت آزاد و لزوم پرهیز از
سیاستهای مرکانتیلیستی و ملّیگرایانه را در نظر گرفتهاند.
اما با وقوع بحران اقتصادی  1۹2۹که منجدر بده ورشکسدتگی صدنایع جوامدع سدرمایه
داری ،تعطیلی کار انهها ،کاهش مصرا و کاهش مبادالت بدینالمللدی گردیدد ،در تحقدق
وعدههای مقرر در ماده  23میااق تردید بوجود آورد .این بحران از آن روی مهم اسدت کده
به اقتصاد کشورهای غیرسرمایهداری نیز سرایت نموده و آنرا تحت تاثیر قدرار داد .یکدی از
نتایج تاثیر این بحران بر کشورهای توسعه نیافته ،احیای اقتصاد مرکانتلیستی و ملّدیگرایانده
است ،بطوری که در اثر کاهش تولیددات و صدادرات کشدورهای توسدعهیافته ،کشدورهای
توسعهنیافته آن دوران برای مصون ماندن از آسیب های مضاعی ،اقدام بده صدنعتی سدازی
ود نمودند .کشورهای آمریکای التین و ترکیه از جمله این کشدورها بده شدمار میروندد.
1. League of Nations

(شجاعی دیوکالیی )51 :13۹0 ،در فاصله بین دوجنگ جهدانی نیدز ،معاهددات عمومدا بدا
هدا حیظ صلح و این بار پیریزی سیاسدتهای اقتصدادی لیبرالدی اسدت کده در میاداق
جامعه ملل ود را نشان داد.
 .3-3پس از جنگ جهانی دوّم تاکنون
بر الا جامعه ملل که در آن حیظ صلح و جلوگیری از وقوع جنگ در اولویت نخسدت
قرار داشت ،در سازمان ملل متحدد کده پدس از جندگ جهدانی دوم و بده موجدب سلسدله
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توافقاتی که منجر به انعقاد منشور ملل متحد در کنیرانس سان فرانسیسکو گردید ،عالوه بدر
حیظ صلح و امنیت بینالمللی ،توسدعه همکداری هدای اقتصدادی بینالمللدی نیدز در رأس
تمایالت کشورهای موسس سازمان به چشم می ورد ،بطوری که در مقدمده منشدور ملدل
متحد به صراحت از لزوم پیشبرد ترقی اقتصادی تمام ملل صدحبت بده میدان آمدده اسدت.
همچنین در بند  3ماده  1منشور که مقاصد ملل متحد در این ماده مورد تصریح قرار گرفتده
است آمده است.

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره یطططططازدهم
شماره اول شطماره
پ اپ چهلم
بهار 1400

تاکید چندباره منشور ،مبندی بدر لدزوم تدرویج همکداریهدای اقتصدادی بینالمللدی را،
میتوان در استدالل های محوری لیبرالیسم سدههای هجدهم و ندوزدهم یافدت .همانگونده
که پیشتر اشاره گردید ،یکی از محورهای اصلی لیبرالیسم اقتصادی ،وجوب آزادی تجدارت
دولتها با یکدیگر است .این محور ،بعدها در نظریههای نئولیبرالیسم نیز دیده شدده اسدت
که به موجب آن ،تعامل در نظام بینالمللی با دستیابی به دستاوردهای مطلق سروکار دارد و
مطابق این دیدگاه ،همکاری بازیگران بینالمللی با یکدیگر امکدانپدذیر بدوده و بده وسدیله
روابط مبتنی بر وابستگی متقابل ،تشدید میشود(.اسمیت )37 :13۹4 ،
از آنجا که مسازل توسعه از محورهای موضوعات اقتصادی و اجتمداعی بده شدمار مدی
رود ،ذکر آن الی از لطی نیست .اگرچه بر ی از صاحب نظدران معتقدندد کده لیبرالیسدم
اقتصادی ،منشور ملل متحد و نهادهای برتن وودز را شکل داده است اما در ارکدان سدازمان
ملل ،در ارتباط با توسعه و میاهیم آن اجماعی وجود ندارد و به طور کلدی مدی تدوان رگده
هایی از هر سه رهیافت اقتصادی که پیشتر بدان ها اشاره شده است را جست(.چیت سداز،
 )714 :138۹اما آنچه قابل توجه است غلبه دیدگاه لیبرالیستی بر اصول و مواد منشدور ملدل

متحد است که بعدها نیدز در سدایر ارکدان و موسسدات تخصصدی سدازمان ملدل متحدد و
معاهداتی که در راستای منشور منعقد شده اند دیده شدهاند.
سازمان ملل متحد در قلمرو اقتصادی ود ،سه گونه از موسسدات تخصصدی را در بدر
گرفته است .در سه قلمرو مالی ،پولی و تجاری ،سازمان ها و موسسات تخصصی مختلیدی
به وجود آمدهاند که هریک وظایی و عملکردهای ویژه ود را دارا هستند .بده طدور کلّدی
پس از جنگ جهانی و شکلگیری نظم نوین بینالمللی ،معاهدات مالی و پدولی ،معاهددات
اقتصادی و معاهدات تجاری در صدر معاهداتی قرار گرفت که دولتها در صدد تشکیل و
انعقاد آن بودند .نظام برتن وودز که معاهدات تأسیس سازمانهای بینالمللی پدولی و مدالی
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را برقرار نمود از جمله این معاهدات به شمار میرود .نکته اصلی در ارتباط بدا معاهددات
پس از جنگ جهانی دوّم این است که تقریبا تمامی معاهدات اصلی حوزه معاهددات پدولی
و مالی ،اقتصادی و تجاری در قالب معاهدات تأسیس یک سازمان بینالمللی عمل کدرده و
اساسنامه تأسیس این نهادهای بینالمللی تلقی شدهاند.
انگیزههاا ی انعقاا
مع هااتاد ن نم ا

 .1-3-3معاهدات پولی و مالی

وسااال ی یی باااین
ا مللااای ن پرتااا

آنچه در اینجا باید ذکر گردد ،نظام اقتصادی و پولی جدیدی است که بده مدوازات تاسدیس

اقلصااا سی سااای

سازمان ملل متحد و در ماه های منتهی به پایان جنگ جهدانی دوم ایجداد گردیدد .صدندوق

بینا ملل

بینالملل پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسدعه (باندک جهدانی) بدر پایده عضدویت همده
کشورها و در ا تیار گذاشتن همه منابع از سوی همده اعضدا ،اسدتوار بدود .طبدق توافقدات
مندرر در معاهدات تاسیس ایدن دو نهداد ،باندک جهدانی بایسدتی دود را وقدی توسدعه
اقتصادی در درازمدّت و بازسازی کشورهای ویدران شدده در جندگ و پدس از آن توسدعه
اقتصادی کشورهای جنوب مینمود و در نقطه مقابل نیز صندوق بینالمللی پول به دولدت-
ها این امکان را میداد که ،به ثبات مالی به همراه رشد اقتصادی دست یابند ،و این امدر نیدز
با در ا تیار گذاشتن منابع صندوق برای اهدداا سدازگار بدا اساسدنامه عملدی مدیگردیدد.
(لونیلد )626 :13۹0 ،بطور الصه هدا صندوق بینالمللی پول ،تشویق همکداری پدولی
بینالمللی ،تضمین ثبات مالی ،مبادالت بینالمللی ،مشارکت در افدزایش میدزان کدار ،ثبدات
اقتصادی و فقرزدایی است(.بیگ زاده )653 :13۹1 ،بنابراین ،اقتصاد سیاسی بینالملدل پدس
از جنگ جهانی دوم ،در برتن وودز متولد شده است .نظام برتن وودز کوششی برای ایجداد

مجموعهای از سا تارهای اقتصاد سیاسی بینالملل بر مبنای نهادهای مالی پلورالیستی و نده
صرفا قدرت یک هژمون به شمار میآمد .نظام مبادالت ارجی ارز برتن وودز به یک نرخ
مبادله ثابت شبیه است که بر مبنای استاندار طال – دالر شکل گرفته بدود .همچندین ایداالت
متحده با نرخ  35دالر برای هر اونس ،یک ارزش طال برای پول دود ایجداد کدرد( .بداالم،
 )170 :13۹7به باور بر ی ،سا تار اقتصاد بینالملل تحت تأثیر سا تار تعهدات معاهدهای
و حقوق بینالملل عرفی در صوص جریان آزاد پول و سدرمایه قدرار دارد .بددون وجدود
پایههای حقوق بینالملل عمومی ،بویژه مقررات ضد محدودیت ندرخ ارز کده در اساسدنامه
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صندوق بینالمللی پول گنجانده شده است؛ «اجماع لیبرالی واشنگتن» 1،رشد بدازار محدور و
حرکت آزاد سرمایه ممکن نخواهد بود ) Bederman, 2008: 66( .از سال  1۹71بده بعدد
روشن شد که تیییرات بنیادین در قواعد حقوق پولی بینالمللی الزم است ،چرا که از نیمده
دوم دهه  60میالدی نظام برتن وودز دیگر قادر نبود چیزی شدبیه تعدادل پایددار را تحقدق
بخشد ،چرا که ایاالت متحده بر الا آن عمل میکرد و دیگر دولتها نه قادر و نده مایدل
به رعایت قواعد نظام پولی جدید بودند( .لونیلد )655 :13۹0 ،گروه باندک جهدانی کده بده

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

عنوان رکن دوّم برتن وودز شنا ته میشود ،متشکل از پنج نهاد مالی بینالمللدی اسدت کده

دوره یطططططازدهم

هرکدام در جهت نیل به هدا مشخص ایجاد شده و درحال فعالیت هستند .نخستین نهداد

شماره اول شطماره

مالی ،بانک بینالمللی ترمیم و توسعه2است که مهمترین نهاد گروه بانک جهدانی محسدوب

بهار 1400

میشود( .موسیزاده )246 :138۹ ،با اینحال بانک جهانی با وجود ملزم شدن بده بیطرفدی

پ اپ چهلم

سیاسی و اقتصادی در امور سیاسی مدا له مینماید بطوریکه آنچده در عمدل اتیداق افتداده
این امر است که این بانک در دمت اهدداا سیاسدی سدهامداران دویش اسدت .ایداالت
متّحده آمریکا در جایگاه بزرگترین سهامدار بانک همدواره از حدقّ رأی دود جهدت عددم
 - Washington “Consensus” of liberal .1سیاستهای اجماع واشنگتن یا سیاستهای نئولیبرالیسم
سیاستهای مبتنی بر نظم مالی ،باز ترتیب اولویتهای مخارر عمومی ،اصال مالیات ،آزادی سازی
نرخهای بهره ،یک نرخ ارز رقابتی ،آزاد سازی تجاری ،آزاد سازی سرمایهگذاری مستقیم ارجی
ورودی؛ صوصیسازی ،مقررات زدایی و حقوق مالکیت است که از سوی سازمانهای مالی بینالمللی
مورد حمایت قرار گرفتهاند .این عنوان در سال  1۹8۹معرفی شده و شامل فهرستی از سیاستهای
اقتصادی بود که بانک جهانی ،صندوق بینالمللی پول و وال استریت حداقل نیاز برای سالمت هر
اقتصادی قلمداد نمودند و ادّعا کرده بودند که جوهر رد مشتر انسانی است که تمامی اقتصاددان نسبت
به آنها اشترا نظر دارند(.نقی زاده)۹ ،13۹1 ،

)2. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD

پردا ت وام به کشورهایی که با سیاستهای ایاالت متّحده معار

بودهاند استیاده کرده و

بالعکس نسبت به اعطای وام به کشورهایی که در جامعه بینالمللی همسو بدا سیاسدتهای
آمریکا حرکت میکنندد؛ مبدادرت کدرده اسدت(.شدرییی طرازکدوهی )324 :13۹4 ،بعددها
موسسه مالی مالی بینالمللی نیز به جمع معاهدات حوزه پولی و مالی پس از جنگ جهدانی
دوّم اضافه شد .هدا از تأسیس موسسه مالی بینالمللی ،پاسخ به انتقدادات لیبرالیسدتهای
اقتصادی مبنی بر مدا له بانک جهانی در امر دولتها و عدم ا تصاص فضای بداز نسدبت
به شرکتهای صوصی بوده است .مطدابق گدزارش سداالنه موسسده ،میدزان کدل وامهدا،
کمکهای مالی ،سرمایهگذاریهای سهام ،ضمانتنامه برای اعضا و شرکتهای صوصدی
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در پایان سال  ،201۹بده میدزان  62.3میلیدارد دالر بدرآورد شدده اسدت(International .
)Finance Corporation : 2019: 32

به هر ترتیب ،گرایش به لیبرالیسم اقتصادی درکنار تسلط بر مندابع اقتصدادی از اصدول
معاهدات پولی و مالی پس از جنگ جهدانی دوم بده شدمار مدیرود و بطدورکلّی همسدو و
همگام با اصول لیبرالیستی اداره میشود و سیاستهای ایدن دسدته از معاهددات بدر مبندای
اصول لیبرالیسم بنیانگذاری شده است امّا نمیتوان دیدگاههای مرکانتلیسدتی را نیدز از نظدر
دور نگاه داشت و اعمال سیاستهای حمایتگرایانه اقتصدادی (مرکانتیلیسدم) در ایجداد و
هدایت معاهدات پولی پس از جنگ جهانی امر غیرقابل انکاری محسوب میشود.
 .2-3-3معاهدات اقتصادی
در چهارچوب حقوق بینالملل پس از جنگ جهانی دوّم ،با توجه به اهمیت یافتن مباحدث
اقتصادی و جدّیت دولتها برای ارتقاء وضعیت اقتصادی ود که مطدابق منشدور سدازمان
ملل متّحد ،به لزوم همکاری دولتها در مسازل اقتصادی تأکید داشته است؛ گدام برداشدتند.
ماده  55منشور اشعار داشته است که سازمان ملل متّحد باید امور مربدوط بده توسدعه نظدام
اقتصادی ،حل مسازل بینالمللی اقتصدادی و ارتقدای سدطح زنددگی را تشدویق نمایدد .بدا
اینحال ،دولتها در روابط ود ،به وجود سازمان ملل و موسسات تخصصدی آن در امدور
اقتصادی و سرمایهگذاری اکتیا نکرده و به فرا ور اقددام بده انعقداد معاهددات فیمدابین در
زمینههای همکاری اقتصادی نموده اند که عمده این معاهدات ،اساسنامههای تأسدیس یدک
سازمان منطقهای یا جهانی در زمینه مسازل مربوط به امدور اقتصدادی بدوده اسدت .سدازمان

انگیزههاا ی انعقاا
مع هااتاد ن نم ا
وسااال ی یی باااین
ا مللااای ن پرتااا
اقلصااا سی سااای
بینا ملل

همکاری و توسعه اقتصادی،1جامعده اقتصدادی اروپدا2و اتّحادیده اروپدایی 3،سدازمان انجمدن
ملل آسیای جنوب شرقی (آ.سه.آن) 4،سازمان همکداری اقتصدادی (اکدو) 5،جامعده اقتصدادی
کشورهای مرکزی آفریقای جنوبی (ایکداس)6و جامعده اقتصدادی کشدورهای غدرب آفریقدا
(اکواس) 7،سازمان دولتهای آمریکایی 8،از جمله این سازمانها هسدتند کده اگرچده ممکدن
است اهداا سیاسی یا امنیتی تأسیس یافته باشند امّا عمومدا کدارکرد اقتصدادی داشدتهاند و
رویکرد لیبرالیستی و اصول اقتصاد آزاد در اصول و اهدداا معاهددات سدند تأسدیس ایدن
سازمانها وجود داشته است .برای ماال سدازمان همکداری و توسدعه اقتصدادی را میتدوان
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یکی از مصادیق اصلی تقابل بدین رویکدرد لیبرالیسدتی و مارکسیسدتی در روابدط بینالملدل
دانست .چرایی تشکیل این سازمان در راستای اهداا سیاسی و اقتصادی ایداالت متّحدده و
با هدا جلوگیری از نیوذ ایدزولو ی مارکسیسم در اروپا صورت گرفدت .از طدرا دیگدر
دوام این سازمان نیز با رویکردهای لیبرالیسم اقتصادی انجام گرفته استCohn, 2012: ( .

 )225البته اگرچه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همچون باندک جهدانی یدا صدندوق
بینالمللی پول نقش تعیین کنندهای در شکلگیری یا ترویج هنجارهای اقتصدادی و مدالی و
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تجاری ندارد لکن ،در سیاستگذاریهای عمومی ایدن سدازمان همدواره در کندار دو نهداد
بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول حضور داشته است)Froese, 2018: 114).
اندکی پس از امضای معاهده پاریس ،تدالش بدرای گسدترش همکاریهدای اقتصدادی
فیمابین کشورهای اروپایی منجر به انعقاد معاهده رم از سوی شش کشور اروپایی در سدال
 1۹57شد که از آن با عنوان «جامعده اقتصدادی

اروپدا»۹یداد

میشدود .ایدن معاهدده اسداس

شکلگیری اوّلین اتّحادیه اقتصادی و گمرکی اروپاست(.طالیی )183-182 :13۹1 ،در ماده
 8معاهده جامعه اقتصادی اروپا پروسه دوازده ساله انتقالی منقسم به سه مرحلده چهارسداله
در نظر گرفته شده بود که اعضای جامعه بایستی پس از دوازده سال بددان نازدل میشددند.

)1. Organisation for Economic Co‑operation and Development (OECD
)2. European Economic Community (EEC
)3. European Union (EU
)4. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN
)5. Economic Cooperation Organization (ECO
)6. Economic Community of Central African States (ECCAS
)7. Economic Community of West African States (ECOAS
)8. Organization of American States (OAS
9. European Economic Community

بطور کلّی رویکرد دول اروپایی در دوران پس از جنگ جهدانی دوّم بدیش از سدایر مدوارد
مبتنی بر دو اولویت است :اولویت نخست مقابله با تحرکات نظدامی و سیاسدی شدوروی و
اولویت دوّم پیریزی نظام همگرایی اقتصادی با محوریت اقتصاد آزاد .این روندد تدا پایدان
جنگ سرد ادامه داشت و پس از فروپاشدی شدوروی ،جامعده اقتصدادی اروپدا بده موجدب
معاهده ماستریخت1در  1۹۹1به اتّحادیه اروپا2تبدیل شد که به عنوان یک قددرت هنجداری
در جامعه بینالمللی شنا ته میشود .بر همین مبناست که به باور بر ی ،مهمتدرین ویژگدی
اتحادیه اروپا قدرت هنجاری آن یعنی توانایی شکلدادن به هنجارهای جوامدع غیراروپدایی
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است( .صیوی)1۹6 :13۹7 ،
 .3-3-3معاهدات تجاری
با شکلگیری نظم جدید و استقرار هژمونی ایاالت متّحده آمریکدا ،پدس از جندگ جهدانی
دوّم ،یکی از موضوعاتی که در برتن وودز توسط ایاالت متّحده و بریتانیا طراحدی گردیدد،

انگیزههاا ی انعقاا

تأسیس یک سازمان تجارت بینالمللی بود که بر قوانین تجاری لیبرال ،سطح تعرفه و سدایر

مع هااتاد ن نم ا

اقدامات حمایتی نظارت داشته باشد ،بدین ترتیب ایده اصلی تأسیس ایدن سدازمان ،ایجداد

وسااال ی یی باااین
ا مللااای ن پرتااا

توازن در برابر گرایشهای دا لی به سمت حمایتگرایی بود .به همین منظور نیدز اعضدای

اقلصااا سی سااای

سازمان باید تعهد میکردند تا اقداماتی انجام دهند که تجارت به صورت آزاد برقدرار باشدد

بینا ملل

و اقدامات دولتها در گرایش به حمایت از تجارت و تولید دا لی و ملّیگرایی اقتصدادی
و تجاری به حاشیه رانده شود(.ساعی  )112 :13۹7 ،در نتیجده ایدن مدذاکرات« ،موافقتنامده
عمومی تعرفه و تجارت(گات)»3در سدال  1۹47بده امضداء رسدید .امضداء کننددگان گدات
بصورت موازی منشور سازمان تجاری بینالمللی(4منشور هاوانا) را نیدز پیگیدری میکردندد
و در گات نیز ملحوت شده بود که در صورت تأسیس سدازمان ،بخشدی از تعهددات گدات
معلق شود .منشور سازمان تجاری بینالمللی نیز چند ماه بعدد و در سدال  1۹48بده امضداء
رسید(.شیروی )۹1 :13۹2 ،سرانجام پس از هشدت دوره مدذاکره شداهد تأسدیس سدازمان
جهانی تجارت به موجب معاهدهای است که در سال  1۹۹4منعقد شده است .آنچه از پنج
)1. Maastricht Treaty (1991
)2. European Union (EU
)3. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT
)4. International Trade Organization (ITO

دور مذاکراتی نخست استنباط میشود ،نبود انسجام کامل در دستیابی به اهداا مدورد نظدر
در این ادوار است .بحرانهای سیاسی برآمده از دوران پسداجنگ جهدانی و شدروع جندگ
سرد نیز میتواند از مواردی به شمار رود که قدرتهای بزر

صوصا ایداالت متّحدده را

وارد چالش جدی نموده است .برای ماال ،وقوع جنگ کره و آغاز جنگ ویتندام کده هدردو
در سایه تهدیدات و کشمکشهای ایدزولو یک لیبرالیستی در برابر کمونیسم بوجود آمدندد
مقارن با این دوران است امّا در مقابل به نظر میرسد تابیت سا تار اقتصادی لیبرالیسدتی در
بلو غرب و گرایش بر ی از کشورهای درحال توسعه به تجارت آزاد در دور مدذاکرات
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کندی1که اولین تالش بزر برای آزادسدازی جهدانی تجدارت تلقدی مدی شدود؛ از دالیدل
اصلی موفقیت مذاکرات و ایجاد تعهدات جدید تجاری در عرصده بینالمللدی بدوده اسدت.
(قنبری جهرمی )318 :13۹0 ،مذاکرات دور توکیدو نیدز در حددّ تدوان دود ،تعهدداتی بده
دولتهای طرا عضو ایجاد نمود امّا گرایش به سیاستهای حمایتگرایانه ،نشدان داد کده
دولتها اگرچه بدنبال آزادسازی تجارت و اعمال مقرراتی هستند که منجر بده سدهولت در
تجارت بینالمللی شده و سیاستهای لیبرالیستی را تعقیب نماید؛ امّدا بده تناسدبت شدرایط
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دوره یطططططازدهم

حمایتگرایی و ناسیونالیسم اقتصادی تیییر یابند یا در بدترین حالت ،نادیده انگاشدته شدده

شماره اول شطماره

و تا زمان رفع بحدران اجدرا نشدوند.به عبدارت دیگدر ،در ایدن دور شداهد تلییدق نگدرش

بهار 1400

لیبرالیستی و مرکانتلیستی بین دولتهای عضدو هسدتیم .سدرانجام قواعدد و مقدررات سدند

پ اپ چهلم

نهایی دور اروگوزه ،هنجارهای نهادین تجارت بینالملل در نظدم جهدان کندونی را بوجدود
آورده است که کلیه اصول و قواعد لیبرالیستی طرفدار تجارت آزاد در آن مورد تأکیدد قدرار
گرفته است و معاهدات و موافقتنامههای ذیل سازمان نیز اسداس و مبندای اصدلی مقدررات
حقوق بینالملل تجارت را شامل میشوند.
نتیجهگیری
معاهدات بینالمللی از آغاز تاکنون با انگیزهها و وظدایی گونداگونی بده عندوان یدک نهداد
مستقل در روابط بینالملل به کار گرفتده شدده اندد .هرچندد در آغداز کدار و ابتددازاً بدرای
جلوگیری از وقوع جنگ ها یا پس از پایان جنگها و به منظور صلح منعقد میشدهاند ،امدا
)1. Kennedy Round ( 1964-1967

رفتهرفته و با توسعه و پیشدرفت تددریجی روابدط بینالمللدی ،هددا از انعقداد معاهددات
بینالمللی نیز تیییر یافته و با رشد تجارت و صنعت ،رویکردهای اقتصادی و مدالی نیدز بدر
انگیزه انعقاد معاهدات بینالمللی فیمابین بازیگران دولتی اضافه شد .همزمان با ظهور عقاید
و باورهدای مرکانتیلیسدتی در قدرن پدانزدهم ،محددور معاهددات منعقدده بینالمللدی نیددز در
چارچوب رویکرد ملیگرایانه و مرکانتیلیستی پایه گذاری شد .پس از آن نیدز در سددههای
بعد و با ظهور تئوریهای لیبرالیستی در اقتصاد سیاسی بینالملل ،مسیر معاهدات منعقدده و
هدا این معاهدات هم در راستای تحقق اهداا لیبرالیستی دولدتهدا تنظدیم گردیددهاندد.
بنابراین ،هر زمان که وجه غالب رهیافتهای اقتصادی بینالمللی ،ملیگرایی و مرکانتیلیسدم
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بوده ،معاهدات بینالمللی مهم نیز در راستای این جهت گیری ثبت و ضبط شددهاندد و هدر
زمان که رهیافت لیبرالیسم به عنوان نقش محوری اقتصداد سیاسدی بینالمللدی ظداهر شدده
است ،معاهدات بینالمللی در راستای این تئوری منعقد گردیدهاند .چراکه جامعه بینالمللی
علیالخصوص دولدتهدای بدزر  ،بدا تیییدر نگدرش اقتصدادی ودشدان از مرکانتلیسدم
لیبرالیسم ،سا تار ماهوی و میاد تعهددات ودشدان را تیییدر داده و همراسدتا بدا رویکدرد
اقتصادی ود تنظیم نمودهاند .برای ماال تا زمانی که رویکرد مرکانتلیستی بر اقتصداد بدین-
الملل حاکم است ،ما شاهد معاهداتی هستیم که تعهدات آن همسو بدا اصدول مرکانتلیسدتی
است و عموم معاهدات با هدا صلح و تقسیمات مرزی و حاکمیتی منعقد میشوند ،اما از
زمانی که رفته رفته مرکانتلیسیم جای ود را به لیبرالیسدم داد ،معاهدداتی کده بده تصدویب
دولتها رسیده است ،با موادّ و میادی منعقد شدهاند که نماینده ارزشهای لیبرالیستی بدوده
و در جهت تسهیل تجارت آزاد و رفع موانع تجاری و اقتصادی است .امّا با اینحال بطدور
قطدع نمیتددوان لیبرالیسددتی یدا مرکانتلیسددتی بددودن رویکدرد را بطددور منحصددر در علّددت و
انگیزههای شکلگیری معاهدات به شمار آورد و ممکن است بطور تلییقدی هدردو رویکدرد
وجود داشته باشند .همین روند در سالهای بعد نیز ممکن است وجود داشدته باشدد و بده
نظر میرسد در دهههای آتی رویکرد مرکانتلیسم و لیبرالیستی و سوسیالیستی بطور تلییقدی
در انگیزه انعقاد معاهدات بینالمللی نقش اییاء نماید.

انگیزههاا ی انعقاا
مع هااتاد ن نم ا
وسااال ی یی باااین
ا مللااای ن پرتااا
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