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 ی یلهوسا  باه  گرامشای مفااهیم   ی هتوساع  1رابرت کااکس  ی ههستیم. با آ ار برجست
 پااردازا  یااهنظرآغاااز رااد. ایاان اندیشاامندا  بااه المللاای  اندیشاامندا  رواباا  بااین

هاا   که تحلیل نلوگرامشی با توجه به این یا مکت  ایتالیا رهرت یافتند. 2«وگرامشین»
تاوانیم   دهاد، مای   المللی بس  می تعامل نیروهای سیاسی و اقتصادی را به سطح بین

گیرند و از  جای می 3الملل های اقتصادی سیاسی بین بگوییم که در چارچوب نظریه
هاای متعاارف    ر تحلیل پدیاده سوی دیگر به علت برخورداری از نگر  انتقادی د

جاای   4ها در گاروه اقتصاادی سیاسای انتقاادی     توانیم آ  مطالعاتی، می ی هاین حوز
 بدهیم.

الملال، باه دنجاال رد     این اندیشاه در روابا  باین    دهنده توسعه عنوا  به کاکس
کاراناه آ  باود. وی    محور و کاربردهاای عمیقااً محافظاه   -های مسل  دولت اندیشه

به  یرف یکازای از ماتریالیسم تاریخی،  محور و رابطه-هومی فرآیندبرای ترسیم مف
ساخت تاریخی ارکال مختلف دولت در ارتجاط میا  نیروهای اجتمااعی )یجقاات،   

های اجتماعی و دیگر عوامل اجتماعی جمعای( و از یارف دیگار بار نظام       جنجش
معتقاد باود    به مفهوم گرامشی از هژمونی، توجه بالبا  کاکسجهانی تأکید دارت. 

نساجی اراکال    ی همعنااداری باه موازنا    یاور  باه توانناد   هاای قادرت مای    که نظاام 
در عصر حاضار،   (Rupert, 2007, p. 41) .اند مندی و اججاری قدرت وابسته رضایت
نیروهای اجتماعی و اسااس اقتصاادی، بیاا  ایادئولوویک و اراکال       یبند صورت

یاک بلاو  تااریخی عمال      عناوا   باه ها که در تعامل با یکادیگر   اقتدار سیاسی آ 
« اقتصااد جهاانی  »تاوانیم بگاوییم باا     کنند، دچار تغییر و تحول رده است و می می
اصلی تغییر در حکمرانی در گاار از قر  بیستم به قار    ی هرو هستیم. دو جنج روبه
 از: اند عجارتیکم و ستبی

تولیاد و  راد    رد  اقتصاد و تأ یر آ  بر حاکمیات دولات )جهاانی    جهانی. 1
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