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 بابک صفری

. )مارکس(ی که بحث بر سر تغییر آن استلجهان را هریک به نحوی تفسیر کرده اند، در حا ،فیلسوفان  

 مقدمه:

ی ملموس تاریخی نیست. ای مستقل از یک پیش زمینهای به خودی خود وجود ندارد و هیچ تئوریهیچ تئوری

ک واقعیتی که با آن مواجه می شود، می سازد. تئوری خودآگاهی آن ذهن ذهن برای درتئوری روشی است که 

است، آگاهی به اینکه چگونه واقعیت هایی که تجربه می شوند، تصور و سازماندهی شوند به گونه ای که قابل فهم 

اختن گیرد. اما تئوری از سگردند. تئوری از واقعیت پیروی می کند به این معنا که به وسیله جهان تجربه شکل می 

واقعیت را بازتولید می کنند یا تغییر » ن واقعیت فراتر می رود از این جهت که به اذهان آنهایی که با اعمالشان آ

 )رابرت کاکس(. «می دهند، جهت می دهد. تئوری همواره برای کسی و برای مقصودی است

خود سیاست محور و سیاست ها عموما قدرت محورند. علم دانشمندان علوم سیاسی یا روابط بین الملل در تحلیل 

ه در از آنجایی ک بازار، تولید، مصرف و تقاضا سروکار دارد.اقتصاد محض]کالسیک[ با مولفه های اقتصادی نظیر 

علوم انسانی نگاه تک بعدی نارسایی دارد، لذا به یک نگاه میان رشته ای برای شناخت گزاره ها احتیاج است تا 

یک نگاه بقا محور و امنیت  0891نظام بین الملل تا دهه ه بخشی از واقعیت را به تفسیر در آورد. تحوالت هموار

محور داشت، اما به موازات طرح موضوعات جدید در نظام بین الملل مانند بازارهای پولی و مالی، مباحث توسعه و 

مین به ه الملل، این مولفه ها را فهم کرد. کسب ثروت دیگر نمی توان صرفا با رویکردهای کالسیک روابط بین

پا به عرصه  (International Political Economy)دلیل یک رویکرد تحت عنوان اقتصاد سیاسی بین الملل 

( را شامل می شود عبارتند از : IPEکه مفروضات اقتصاد سیاسی بین الملل ) وجود می گذارد. سه رویکرد کلیدی

ی عوامل اقتصاد و سیاست بر یکدیگر تاثیر گذارند. ب( حوزه متداخل و متعامل اقتصاد الف( عرصه ها و گزاره ها

هانی تاثیر گذارند. ج( و سیاست بر همه عرصه های اجتماعی و انسانی در سطوح گوناگون ملی و منطقه ای و ج

شات تلقی از این رویکرد ندو طرز  خود از تعامل سایر تحوالت اجتماعی تاثیر می پذیرند.اد و سیاست تحلیل اقتص

صاد سیاسی شد. در نظام اقتکرد اقتصاد سیاسی بین الملل می بامی گیرد که شامل اقتصاد سیاسی بین الملل و روی

بین الملل به جای تاکید بر امنیت بر اقتصاد تاکید می شود. وقتی از تاثیر بحران های پولی و مالی بر عرصه فرهنگ 

از نظام اقتصاد سیاسی بین الملل صحبت می کنیم. اما در کاربرد اقتصاد سیاسی صحبت می کنیم، یعنی داریم 

بین الملل به عنوان رویکرد به دنبال یک الگو، یک روش به عنوان مفروض هستیم.  اقتصاد سیاسی بین الملل یک 

اشد باید در ب رشته نیست، بلکه یک زیر رشته و یا میان رشته است. برای اینکه یک رویکرد یک رشته ی مستقل



مستقل باشد.  (Epistemology)و معرفت شناسی( Ontology)، هستی شناسی (Methodology)روش شناسی

اما اقتصاد سیاسی بین الملل متمایز از روابط بین الملل نیست. و در بهترین حالت زیر رشته روابط بین الملل 

 یاقتصاد مشکالت وودز، برتون نظام در بحران جمله از تحوالت از یا پاره حدوث علت به 0891 دهه لیاوا از است.

 یاسیس و یاقتصاد مشکالت شیافزا و ییزدا استعمار یها امدیپ و یانرژ بحران ، تنامیو جنگ از یناش کایآمر

 در ادغام یبرا یشرق یاروپا یکشورها یمساع و شرق بلوک یفروپاش دنبال به نیهمچن سوم جهان یها کشور

 .است هساخت انیع شیپ از شیب را اقتصاد و استیس کینزد ارتباط مجموعا الملل، نیب یاسیس و یاقتصاد نظام

 شکارآ یجهان یها استیس شناخت یبرا را الملل نیب یاسیس اقتصاد العاده فوق تیاهم ، جهان امور بینش و فراز

 هب دهند یم لیتشک را الملل نیب روابط یاصل عناصر همواره که یهمکار و رقابت ، مبارزه یها ندیفرآ. کند یم

 شده وفمعط یموسسات از تیحما زین و کیتکنولوژ ینوآور و ثروت دیتول یبرا کشورها استعداد به ندهیفزا شکل

 رشگست و حفظ یبرا یقدرتمند و دیجد قیعال. دارند را تحول درحال طیمح با عیسر یسازگار ییتوانا که است

 ریدرگ گریکدی یداخل امور در یگرید زمان هر از شیب ها آن رهبران و ها کشور. است شده جادیا یجهان اقتصاد

 مورد در یریگ میتصم ماند ینم محدود یمل یها مرز پشت در ها آن یها امدیپ و رفتارها که آنجا از.  اند شده

 یسازمانده که آنچه امروزه حال نیع در .ردیگ صورت یالملل نیب صحنه در دیبا  مسائل از یشتریب هرچه تعداد

 اتمناسب الملل نیب قدرت.  ابندی یم دست بدان کشورها که است یاسیس یها توافق کند یم ممکن را بازارها

 هدد یم شیافزا ای کاهش را منافع و شده یاقتصاد یها فرصت ینابود ای جادیا باعث و کندیم فیتعر را یحقوق

 نیب سطح در کشور هر یاسیس و ینظام قدرت گرید یسو از.  ردیگ یم صورت یاریبس یها روش به امر نیا که

 از تیحما ییتوانا.  است جهان امور در عام یتیواقع نیا و است آن یاقتصاد ییایپو گرو در یادیز حد تا یالملل

 با سهیامق در کشور آن دیتول ییتوانا و ثروت زانیم به زین جنگ در آن یروزیپ و کشور ثروت به ینظام ستمیس

.  ستا متقابل مدت یطوالن در حداقل ، یمل تیامن و یاقتصاد امور انیم رابطه واقع در. دارد یبستگ ها کشور ریسا

 گرید از. وردآ یم فراهم را یالملل نیب اقتصاد کارکرد یبرا الزم بستر یالملل نیب یاسیس و یتیامن نظام که چنان

 با سپس . کند یم جادیا را یالملل نیب یاسیس نظام اساس ثروت دیتول با زین یداخل و یالملل نیب اقتصاد سو

 نیا نبالد به.  کند یم رییتغ الملل نیب یاسیس نظام یاقتصاد اساس موزون نا رشد قانون اساس بر زمان گذشت

 یم ها دولت یخارج استیس و یمل منافع فیتعر باز به منجر و شده یدگرگون دچار یجهان قدرت موازنه رییتغ

 ممکن یتح و شده یالملل نیب یاسیس یاقتصاد نظام ثبات فیتضع موجب اغلب یاسیس یها یدگرگون نیا.  شود

 استیس و ها بازار توسط مشترک صورت به یجهان اقتصاد یها کارکرد.  شوند یالملل نیب منازعه به منجر است

 نییعت توانند ینم ییتنها به یاقتصاد یروهاین و بازار.  ردیگ یم شکل قدرتمند یها دولت ژهیو به و ها دولت یها

 اهداف و ها دولت تعامل محصول که یبستر در گرید طرف از.  باشند یجهان اقتصاد کارکرد و ساختار کننده

 ورام فعاالن و یتیمل چند یها شرکت که الملل نیب اقتصاد قواعد. کنند یم عمل ، آنهاست مختلف یاسیس

 یتاراس در اغلب و گرفته شکل ، بزرگ یها دولت ژهیو به و ها دولت توسط ، هستند آن تیرعا به مجبور یاقتصاد



 زین یاقتصاد یروهاین وجود نیا با اند شده وضع ها آن شهروندان و مسلط یها دولت یاقتصاد و یاسیس منافع

 و تصاداق ، نیبنابرا.  دارند نقش آنها انیم یاسیس روابط و ها دولت منافع و استیس یریگ شکل در خود نوبه به

 . برخوردارند گریکدی با متقابل ارتباط از استیس

 

 سه نظریه کالسیک اقتصاد سیاسی بین الملل در بستر تاریخی گفتار اول:

انسان در جامعه را تشکیل می دهند موضوع اقتصاد سیاسی، شناخت همه پدیده هایی است که کنش اقتصادی 

خدمات الزم برای اعضای جامعه، چیزی که کلیت تولید، توزیع و مصرف محصوالت و یعنی کنش انسانی در فرایند 

شرایط مادی زندگی را در بر می گیرد. فرایند تولید در جوهر خود، رابطه ای ست بین انسان و طبیعت. اقتصاد 

سیاسی در جریان روند آهسته ای در قرن هجدهم و نوزدهم تولد یافت. اقتصاد سیاسی کالسیک راهی را پی می 

تقابل بازیگران نفع طلب، از طریق دست نامرئی به وضعی از تعادل بازار یاری می رسانند گیرد که در آن کنش م

 عمومی را به حداکثر می رساند. که رفاه

 عصارا و و قرون زمان طول در جهانی علمی ساده روند یک ماحصل صرفاً سیاسی اقتصاد درحوزه تئوریک تحوالت

 برای را اقتصادی سیاسی محیط که است  (historical context )تاریخی بستر یک محصول بیشتر بلکه نیست

 تغییرات سیاسی، جریانات - ماحصل یا و سازد می فراهم قبول مورد تئوری با مرتبط استدالالت موفق ارائه

  (Intellectual ferment )روشنفکری جوشش و طوفان یا( (Economic dislocation اقتصادی جغرافیای

سیاسی بین  اقتصاد . موضوعاند شده تجربه و گذشته آنها زمان فقط نیستند مردود قبلی تئوریک استدالالت .است

 یا ناسیونالیسم،رئالیسم( مرکانتالیسم،  است: گرفته قرار بررسی مورد تئوریک گروه سه در دیرباز از الملل

معاصر  دوران در ولی  .مارکسیسم یا  (structuralism )ساختارگرائی و( Liberalism) لیبرالیسم ،)استاتیسم

 گاهی جدید گرایشات با کرده عبور گانه سه سنتی تئوریهای مرز از اقتصاد سیاسی بین المللی خصوص در مباحث

  .است داده ارائه را  نوآورانه کامالً های رویه گاهی و اقتصادی مکاتب مهمترین از عناصر ترکیبی

 

  :)دولت رئالیستی( مرکانتیلیسم -1

مستبد  که حکومتهای زمانی در گردد می باز شانزدهم میالدی قرن به المللی بین سیاسی اقتصاد تاریخچه

 توسعه و بسط به اقدام خارجی و داخلی تهدیدات مقابل در خویش قدرت تحکیم به منظور اروپا در پادشاهی

 .بود به معنای قدرت ثروت و ثروت با مترادف سیاسی قدرت مرکانتالیسم از دوره این در .نمودند فرامرزی بازارهای

دولت های اروپایی تا قرن نوزدهم اقتصاد را به عنوان حوزه ای قبول داشتند که امنیت آنها را حفظ می کند و 



سیاست های اصلی دولت  برای کسب امنیت به اقتصاد و تجارت روی می آورند. حمایت دولت از اقتصاد یکی از

ع و تولیدات داخلی حمایت می کنند زیرا هدف ان ها افزایش منافع ملی می باشد. مرکانتیلیسم است که از صنای

 دولت باید بازار را کنترل کند، زیرا بازار عرصه فعالیت های جمعی است. دولت جایگاهی برای فرد قائل نیست.

لت تهاجمی از قرن شانزدهم تا نیمه قرن هجدهم رواج داشت و بیشترین سهم را در ایجاد خصمرکانتیلیسم 

در نظام اقتصادی سرمایه داری داشت. نظریات مکتب مرکانتیلیست اگر چه متناسب  استعمار خصومت و رقابت و

است اما به نوبه خود در تکامل نظام اقتصادی المللی شکل گرفتهبینبا رونق تجارت و اهمیت روز افزون مبادالت 

سرمایه داری تجاری و حتی ایجاد زمینه برای پیدایش نظام اقتصادی سرمایه داری صنعتی نقشی در خور توجه 

این مکتب مجموعه نظریاتی منسجم ندارد و بیشتر ارائه دهنده نوعی اقتصاد سیاسی است و بیشتر به  داشت.

های سیاستهای اقتصادی این مکتب در رسیدن کشور به ثروت و پردازد. هدفیین جهت سیاست اقتصادی میتع

داند بیشترین مقرارت را در همین زمینه وضع شود، و چون تنها عامل ایجاد ثروت را تجارت میشهرت خالصه می

موجب مثبت شدن تراز پرداختها نماید. تمام این مقررات در جهت ایجاد تراز تجاری مثبت است که خود می

ها از طریق جاری شدن طال از کشورهای دیگر به کشور شود.مثبت شدن تراز تجاری کشور از دید مرکانتیلیستمی

 نا به طال که کشوری یافتن قدرت و کشته خارج آن از طال خودی است که همزمان موجبات تضعیف کشوری که

 :بود متمرکز زمینه سه بر هایشانممنوعیت بر هامرکانتلیست اساس همین بر. شودمی گشته وارد

 شدممنوعیت ورود کاالها بصورت آماده و ساخته شده که باعث بیکاری در کشور می. 

  شدنبود مواد اولیه در داخل کشور میممنوعیت صدور مواد خام از کشور که باعث تضعیف صنعت به علت. 

 ممنوعیت مهاجرت نیروهای متخصص به خارج از کشور. 

اغلب کشورهای اروپایی که دارای نظام سرمایه داری تجاری بودند برای کسب قدرت و برخورداری از تراز تجاری 

. ی میان آنها شدت یافتمثبت اقدام به اعمال سیاستهای مرکانتیلیستی نمودند و بزودی تضاد منافع و درگیر

 همچنین و فرانسه و انگلستان یا انگلستان و هلند جنگهایی که بین کشورهای اروپایی مانند جنگهای

 این پیشتازان. ودب نتیلیستیمرکا تفکر از حاصل منافع تضاد همین از ناشی پیوست وقوع به اسپانیا و پرتقال مابین

 فریدریش آلمان ، دردالکورت ، در هلندکرامول و الیزابت اول انگلستان در و بدن، ژان و کلبر فرانسه در مکتب

یی و آفریقایی تامین شد که از بودند. بعدها بتدریج این اهداف از طریق استعمار کشورهای آسیا ماریا ترزیا و دوم

توان به مستعمرات انگلیس و هلند و اسپانیا و ایتالیا و فرانسه و آلمان درآفریقا و آسیا مانند هند و آن جمله می

آفریقای جنوبی اشاره نمود. به این شکل کشورهای سرمایه داری توانستند همزمان با تامین مواد خام اولیه به 

از نیروی کار ارزان قیمت مستعمرات خویش، بازارهای فروش وسیع برای کاالهای ساخته  قیمت ناچیز و استفاده

 .شده خود را در این کشورها پیدا کنند و بدین شکل اقتصاد خود را رونق ببخشند
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 لیبرالیسم اقتصادی: -2

 نتوانست مرکانتالیسم اقتصاد سیاسی که در قرون هفده و هجده شکل گرفت رئالیستی و دولت محور بود. اما

 رشد میزان 0281تا  0011 سالهای فاصل حد در .دهد افزایش جهان در توجهی قابل بصورت را ثروت تولید

 جهانی تجارت توجه قابل حجم گسترش وجود با .است بوده درصد دهم یک حدود  جهانی ثروت ساالنه متوسط

 انقالب از قبل تجاری مقاصد تعداد در توجه قابل محدودیت دلیل به عمدتا اندک رشد میزان این 18 و 00 قرن در

با ورود به عصر انقالب صنعتی با تولید انبوه کاال، تجارت آزاد و سرمایه فراوان منجر  .بود نوزدهم قرن در صنعتی

می شود که این ایده را مطرح  (Bourgeoisie)به شکل گیری یک طبقه متوسط مستقل اقتصادی به نام بورژوازی

ب صنعتی بعد از انقالضرورت تفکیک فعالیت های اقتصادی از دولت کنند: اقتصاد معیشتی بی معنا شده است.  یم

شکل می گیرد. مالکان کارخانه ها نیازمند یک بازار آزاد بودند که با کنترل دولت در تناقض بود و دولت باید موانع 

به  (David Ricardo) و ریکاردو( Adam Smith)پیش روی آن ها ار برطرف می کرد. در این دوره اسمیت 

بازار آزاد و مبارزه سمت اقتصاد محض می روند و تالش دارند دولت را از عرصه فعالیت اقتصادی کنار بگذارند. 

این نظریه، فرد محور تحلیل است. افراد دارای برای کسب تولید و سود بیشتر یک دستاورد داشت: نابرابری.  در 

مختلفی هستند که این ارزش و توانایی در آن ها یکسان نیست.  در این رویکرد جامعه ی پایدار توانایی های 

جامعه ای است که اوال انسان محور تعامالت و تبادالت جامعه باشد نه دولت و ثانیا انسان ها بپذیرند که ظرفیت 

ر است که به داروینیسم در واقع لیبرالیسم بر نوعی وضعیت طبیعی استوا هایشان باهم متفاوت است.

ختم می شود. همه آزاد هستند که رقابت کنند ولی هرگونه دخالت دولت در  (social darwinsim)اجتماعی

تغییر این وضعیت مطرود می باشد. این اصول برای رساندن بیشترین سود به افراد است. بر طبق دیدگاه لیبرالی، 

تا طبیعی است و تکامل آن همانند ظهور هژمونی بازار بنا بر جوهر منابع ذاراه حل بازار برای رفع مشکل تخصیص 

 توسعه تداوم می یابد.

  مهمترین اصول لیبرالیسم اقتصادی

 دخالت حداقلی دولت الف: 

، اولین اصل از اصول لیبرالیسم در حوزه اقتصادی است. لسه فر یک اصطالح فرانسوی (lassiez faire)لسه فر

 داشته را دخالت حداقل اقتصاد در باید  است. بر اساس این اصل، لیبرالها معتقدند که دولتبه معنای بگذار بگذرد 

ک حوزه رقابتی و آزاد، خود را تنظیم نموده و پاداش ی در که است توانایی و قدرت این دارای بازار که چرا باشد

دولت در این حوزه، این قواعد را برهم داده و یا تنبیه کند. بنابراین بازار دارای قواعد خودتنظیم است و دخالت 

 .خواهد زد

 

 به حداکثر رساندن منافع شخصی ب: 



اقتصاددانان لیبرال بر این موضوع اعتقاد داشتند که افراد بر حسب غریزه طبیعی در پی به حداکثر رساندن نفع و 

دار، مدیر، کارگر و مصرف کننده سود شخصی هستند. بنابراین در یک بازار آزاد، همه افراد، تولید کننده، سرمایه 

 .روزی و سعادت کل جامعه خواهد انجامیدد بوده و این امر در نهایت به بههمه در پی به حداکثر رساندن منافع خو

 عدم تضاد بین منافع شخصی و اجتماعی ج:

روی الهد با تعقیب و دنبطوری که افرااقتصاددانان لیبرال بر هماهنگی منافع در اقتصاد بازار آزاد تأکید داشتند. به

 .وجود خواهند آوردمنابع فردی خودشان، بهترین منافع را برای جامعه به

 های اقتصادیاهمیت داشتن تمام منابع و فعالیتد: 

 همین صورتها، تمام منابع اقتصادی همچون زمین، نیروی کار، سرمایه و توانایی مدیریتی و بهاز منظر لیبرال

المللی همه و همه دارای ارزش اقتصادی از قبیل کشاورزی، تجارت، تولید و مبادالت بینهای تمامی فعالیت

اقتصادی و اهمیت زیادی هستند. این اعتقاد بر خالف اعتقاد جهان بینی های مرکانتیلیستی و فیزیوکراتها است 

 .دست می آیدکه بر این باور بودند که ثروت از راه تجارت و کشاورزی به

 قتصادی بلندمدترشد ا ه: 

اقتصاد لیبرالی مدعی ایجاد رشد اقتصادی در بلند مدت است و هدف خود را هم بر همین اساس قرار داده است. 

آنان معتقدند ایجاد بازار آزاد اقتصادی و حاکم شدن نظام سرمایه داری در بلندمدت رشد اقتصادی قابل توجهی 

 .افراد جامعه را در پی خواهد داشتروزی همه ا نصیب جامعه نموده و سعادت و بهر

و نابرابری های شدید  ناعدالتیبعد از جنگ جهانی دوم در کنار اقتصاد بازار آزاد و اصل رقابت، و شکل گیری 

مطرح شد. پس می بایست در کنار  (J.M.Keynes) توسط جان مینارد کینز( state Welfare)نظریه دولت رفاه 

دولت رفاهی هم وجود داشته باشد تا به نوعی در اقتصاد تعادل ایجاد شود. این ضرورت آزاد سازی اقتصاد، یک 

نظریه منجر به شکل گیری لیبرالیسم انضمامی شد که معتقد به دو چشمی شدن نظام اقتصادی شد: مردم و 

بر اقتصاد  0701نیازهایشان /  اقتصاد بازار. این کینزگرایی اقتصادی در دوران پس از جنگ جهانی دوم تا دهه ی 

 بین الملل سیطره داشت.

 :های رفاهها و شرایط پیدایش دولتزمینه

یر گهای همه، به دنبال بروز بحران اقتصادی در جوامع صنعتی، فقر گسترده، گرسنگی و بیماری07۹1در دهه 

در گرفت که فقط نیروهای چپ قارفته این اعتقاد شکل میها انسان را به ورطه ناامیدی کشانده بود و رفتهمیلیون

های ید تودهرسای بود که به نظر میبه گونه ها هستند. شرایطحلی برای مقابله با این مصائب و بدبختیبه ارائه راه

های موجود در کشورهای صنعتی را هایی مهارناپذیر نظام سرمایه داری و دولتتوانند با شورشمستاصل می

های عمومی و مشترک های ضدکارگری به یکی از انگیزهسرنگون سازند. در این دوره مبارزه علیه سیاست



اعت س هشتشورهای صنعتی تبدیل شده بود. همچنین مطالبات دیگری از قبیل های کارگری در همه کاعتصاب

های های مشترک جنبشتوان از زمره انگیزهکار در روز، بیمه اجتماعی برای کارگران و تقلیل نرخ مالیات را نیز می

 .کارگری در این دوره برشمرد

بیکاری و بروز اعتصابات کارگری گسترده و از این دوره از سویی با تشدید تبلیغات احزاب کمونیستی، افزایش 

جهانی  های صنعتی در عرصهالمللی و بحران مناسبات اقتصادی و سیاسی دولتهای بینسوی دیگر با تشدید تنش

وبیش همسان کشورهای صنعتی و وجود خطر کمونیسم باعث شرایط اجتماعی و سیاسی کم .همراه بوده است

کشورهای صنعتی آزاد، ناامنی و مخاطره شدید مشترکی را در مواجهه با این شرایط حس های حاکم شد که دولت

 .هایی به وجود آمدکنند. دولت رفاه به دنبال چنین حوادث و نگرانی

الگوی لیبرالیسم بعد از جنگ دوم جهانی بر وارد کردن عدالت اجتماعی در روابط اقتصادی تاکید دارد. همزمان با 

گ سرد و شدت یافتن دغدغه های اقتصادی و تجاری و سود یابی، تحول دیگری در تاریخ فروکش کردن جن

لیبرالیسم به وجود می آید. بر اثر دخالت های دولت تحت تاثیر نظریات کینز کم کم بحران های اقتصادی در 

دولت ها باال رفته  و این تز مطرح می شود که هزینه های اقتصادی اقتصاد جهان را در برمیگیرد 0791اواخر دهه 

و نظریه پردازان قصد بازگشت نظریه های لیبرالی کالسیک یعنی بازار آزاد را دارند که در گفتار دوم تحت  است

 عنوان نظریات اقتصاد جهانی و نئوکالسیک به آنها خواهیم پرداخت.

 

 )ساختارگرایی(: مارکسیم -3

 )مارکس(.  باقی است اگر انسان در جسم خود فانی است، در عمل تاریخی خود

است که به عنوان نقد اقتصاد سیاسی شکل می گیرد که به مثابه واکنشی  (marxism)سومین سنت مارکسیسم

بیشتر تحلیل  (Karl Marx) بر ضد سنت لیبرالی است و فقط می تواند در این زمینه درک شود. چون مارکس

م رویکرد انتقادی به نظریه های لیبرالی سمارکسیست. های اقتصادی خود را در چارچوب ریکاردویی انجام داده ا

این مکتب بر خالف دو جریان قبلی نمی  می باشد که حجم وسیعی از نظریه ها و نظریه پردازان را در بر می گیرد.

مارکسیسم معتقد است رفتارها، انگیزه ها و جهت پذیرد که انسان دارای جوهر تغییرناپذیر و خود محور هستند. 

. این مبنای یکی از اصول اساسی مارکسیسم از محیط مادی  در زمان بخصوص است متاثرگیری های انسان عمدتا 

شان، در ها، طی تولید اجتماعی موجودیتانسان» است. (Materialism Historical)یعنی ماتریالیسم تاریخی

ها قرار دارد؛ مناسبات مولده ای که با درجه شوند که معین، الزم و مستقل از اراده آنوارد میمناسباتی با یکدیگر 

معینی ازتکامل نیروهای مولده مادی منطبق است. مجموعه این مناسبات تولیدی ساختار اقتصادی جامعه را 



ی با اشکال شعور اجتماع دهد، بنیادی عینی که بر روی آن روبنای قضائی و سیاسی بنا شده است وتشکیل می

یابد. شیوه تولید زندگی مادی، در مجموعه خود مشروط بر فرایند زندگی اجتماعی، سیاسی و معینی انطباق می

شان کند؛ بر عکس، این وجود اجتماعیها نیست که وجود اجتماعی آنان را تعیین میعقالئی است. این شعور انسان

 (.ایدئولوژی آلمانی 0287)کارل مارکس  « .کنداست که شعور آنان را تعیین می

ی که نظریه پردازاناساس تحلیل مارکس و نظریه پردازان منوط به مکتب مارکسیسم نقد نظام سرمایه داری است. 

ابتدا تحت عنوان تجدیدنظر شناخته می شدند نظیر برنشتاین، هیلفردینگ و رزا لوگزامبورگ. عالوه بر اینها کسانی 

نیز در حکومت شوروی که اساس خود را از تزهای انقالبی مارکس گرفته بود  و پلخانف , تروتسکیچون لنین و 

وردند. در دوران بین دو جنگ جهانی نیز مکتب آبه طراحی و خوانش های جدیدی از نقد سرمایه داری روی 

رصه نقد سرمایه داری پای فرانکفورت با خوانش انتقادی با تز افرادی چون مارکوزه و آدورنو و هورکهایمر به ع

نهادند. پس از جنگ و در فرانسه ساختارگرایانی چون آلتوسر و پوالنزانس به شرح آثار مارکس اشتغال داشتند. اما 

بیشترین حجم از خوانش در باب آثار مارکس در حوزه های توسعه در کشورهای مختلف جهان سوم مطرح شد. 

ن نظریه های مارکسیستی به جنگ نظریات لیبرالی توسعه و رشد اقتصادی با قرار داد نظریه پردازان مکتب توسعه

در دوران تاچریسم و رفتند. سمیرامین، آندره گوندرفرانک و امانوئل والرشتاین از مهم ترین این چهره ها بودند. 

ه رویکرد ب در انگلستان مکتب انتقادی به رهبری کسانی چون رابرت کاکس و استفان گیل 0721ریگانیسم در دهه 

بررسی تمامی این اندیشمندان از حوصله این نوشتار خارج است. مسلط در برابر جریان اصلی نئولیبرال تبدیل شد. 

 خواهیم پرداخت.در باب نقد اقتصاد سیاسی به تحلیل های مارکس  تنها لذا در ادامه

یز جامعه ن فلسفی و بخشی دیگر ننظریه اقتصادی مارکسیستی، صرفا نظریه ای اقتصادی نیست، بلکه بخشی از آ

ی روزه در دانشگاه ها تدریس ممارکس به سنتی متفاوت از اقتصاد مارژینالیستی که ام شناختی محسوب می شود.

سنت مدرن به قیمت می پردازد و سنت کالسیک به ارزش، ازین نظر مارکس به سنت کالسیک تعلق داشت.  شود

ر ارزش ه» سنت کالسیک با نظریه ارزش کار درگیر است. به نظر ریکاردو )آدام اسمیت و زیکاردو( تعلق دارد. 

کاال یا کمیت هر کاالیی که در برابر آن مبادله می شود، بسته به کیفیت  نسبی کاری است که برای تولید آن الزم 

و و نظریه دهای اقتصاد سیاسی به خصوص دیوید ریکارمارکس برای تبیین نظریه استثمار خود به کالسیک «.است

ین ترعلمیترین و غیرها، سستشود. طنز تاریخ اینجاست که وی در رجوع به کالسیککار او متوسل می -ارزش

ترین دستاورد علمی آنها یعنی تخصیص دهد و مهمکار را مورد استناد قرار می -نظریه آنها یعنی نظریه ارزش 

مارکس نظریه ارزش را از چهار جنبه اساسی تغییر داد. وی بر  .گیردمنابع از طریق مکانیسم بازار را به سخره می

که پدیده خالف ریکاردو عقیده داشت که کار نه تنها مالک ارزش که منشا آن است و از طرف دیگر بر آن بود 

ارزش مبادله جزیی طبیعی از جامعه نیست بلکه شکل تاریخی و گذرای سازمان دهی تولید و توزیع است. مارکس 



انه کالسیک بر سرشت دوگ اقتصاد دانانخالف داشت که کارگر نه کار که نیروی کار خود را می فروشد و بر تاکید

ای انسانی دارای دو نوع ارزش هستند: ارزش مصرف ]ارزش فرآورده ه از نظر مارکس ارزش و کار تاکید داشت.

که کاال را با آن با پول مبادله می  کاال برای کسی است که از آن استفاده می کند[ و ارزش مبادله چیزی است

کنیم. کاال چیزی است که برای مبادله و نه هدف مصرف خود تولید کننده تولید می شود. ارزش مبادله به واسطه 

تحلیل های مارکس درباب ارزش اضافی و تولید منجر به نظریه از خود بیگانگی  کار اجتماعی الزم تعیین می شود.

 خ نیز وجود داشت.شد که در آثار فوئربا

در باب بیگانگی را مفهومی تازه بخشید. فوئرباخ مفهوم بیگانگی را  (Ludwig Feuerbach) مارکس تز فوئرباخ

اجتماعی داد. بیگانگی در نگاه مارکس انعکاس  –اساسا به عرصه دین پیوند زد و مارکس به آن مضمون اقتصادی 

ر تولید می کند به نسبت کمتری  از تولید خود مصرف می بیشت ( هرچهواقعیت است که تولید کننده )کارگراین 

و هرچه بیشتر ارزش می آفریند خود کم ارزشتر می شود زیرا محصول کار او از وی بیگانه شده  و در مقابل  کند

رای باو قرار می گیرد. زندگی کارگر متکی بر سرمایه است و در حالی که این سرمایه را با کار خود آفریده و باید 

به عنوان موجود تولید کننده تنها با همین محصول خود کار کند تا برای زندن ماندن چیزی )مزد( بستاند. بشز 

کار خود است که به تولید کاال می پردازد. در نظام بازار کار کارگر خود نیز به صورت کاال در می آید. ارزش این 

برای بازتولید آن است. اما این کار ارزشی به مراتب بیش از آنچه  در بازار کار معادل میزان کار اجتماعا الزم کاال

که به صورت ارزش اضافه به تصاحب کارفرما در می آید و حتی  به صورت  برای بازتولید آن الزم است می آفریند

قطعه  همشکل دیگر بیگانگی کارگر در تخصصی شدن و تقسیم کار و قطع نیرویی بیگانه در مقابل او قرار می گیرد.

است بارزترین وجه این  مشهور( Fordism)کارخانه های جدید است. آنچه به فوردیسم شدن فرایند تولید در 

در چنین شیوه ای از کار در کارخانه ها هر کارگر جزء کوچکی از یک کار جمعی را انجام می دهد  واقعیت است.

که از چگونگی محصول نهایی بی خبر است )فیلم عصر جدید چارلی چاپلین(. به این ترتیب محصول کار انسان 

ی شود و به شکل واقعیتی م (Fetish) خصوصیت خود را به عنوان محصول کار انسان از دست می دهد و بت واره

نوآوری    و تصاحب کننده )سرمایه دار( هردو قرار می گیرد. (کارگرستمگر در می آید که در برابر تولیدکننده )

اساسی تحلیل های مارکس در دو نکته نهفته است، در این دو نکته دیدگاه تازه ای در مورد نظام سرمایه داری 

انان کالسیک و نظریه ارزش کار آن ها تفاوت دارد. نکته اول این است که انچه نهفته که یکسره با دیدگاه اقتصادد

و کار دو وجه دارد: وجه مجرد و وجه مشخص . اما این نظر در کارگر می فروشد کارش نیست، نیروی کارش است 

ستثمار طرح شد. ا 0211که نخستین بار در سال های حقیقت روایت نهایی نظریه انسانیت زدایی مارکس است 

عبارت است از این واقعیت که کارگر نیروی کار خود را می فروشد و بدین سان خود را از جوهر خویش جدا می 

سازد. در نتیجه، فرایند و فراورده های کار، بیگانه و دشن می شوند و به جای آنکه انسانیت را ارضا کند ان را ضایع 



شف سرشت دوگانه کار، که در تقابل میان ارزش مبادله و می گرداند. نکته دوم این است که مارکس پس از ک

ارزش مصرف بیان می شود، توانست سرمایه داری را به عنوان نظامی تعریف کند که در آن، تنها هدف، افزایش 

فعالیت بشری تابع هدفی غیر انسانی می شود. تنها هدف، آفریدن چیزی است نامحدود ارزش مبادله است. تمامی 

به عنوان انسان، جذبش نمی تواند کرد. ]یعنی تنها هدف آفریدن ارزش مبادله است[ حال آنکه انسان که انسان، 

ها تنها می تواند ارزش مصرف را جذب کند. بدین سان کل اجتماع اسیر فرآورده های خویش می شود، یعنی 

 می کند.  اسیر مجرداتی می شود که در هیات قدرت خارجی بیگانه ای در برابر جامعه قد علم

 

 پدیده اهمیت وردند،آ وارد ( دولت سیاست) سیاست و فلسفه به مذهب، به که هایی نقد خالل از انگلس و مارکس

 1844 سالهای جریان در را دو آن فکری تکامل اجمالی طور به  دریافتند. انسانی جوامع فهم در را اقتصادی های -

 خود از که انسانی تولید ی منزله به (،مسیحیت) مذهب به آنها نقد : کرد خالصه اینچنین توان می  0211تا 

 چرا شد؛ رهنمون فلسفه نقد به را آنها این و . سازد می خدا خالل از ( ناپذیر دسترس و ) کامل آل، ایده تصویری

 ی فلسفه نقد از ضرورتا فلسفه نقد . گیرد می سرچشمه مذهب از ، انسان انتزاعی بیان ی منزله به فلسفه که

 است، عقل همان یا روح تجسد دولت هگل، ی فلسفه در چون و (F.W.Hegel). هگل میگذزد؛ دوره آن بر حاکم

 دولت های پایه و اساس که دریابند تا داد اجازه آنها به هگلی دولت نقد .رسند می دولت نقد به انگلس و مارکس

 کننده بیان دولت که چرا . جست باید مدنی ی جامعه در بلکه آن خود در نه را ( دیگر دولت نوع هر و ) بورژوا

 مختلف نیروهای بین ارتباط ی مطالعه برای را راه تحلیل این و .است جامعه در معینی های نیرو ی رابطه ی

 رفع برای ها انسان بندی سازمان ی شیوه ی مطالعه ضرورت به سوال این و . کند می باز اجتماعی طبقات

 ایده نقد خالل از انگلس و مارکس( . ست سیاسی اقتصاد این و )شود می ختم تولید، همان یعنی احتیاجاتشان

" گر نظاره" ماتریالیسم و هگل آلیسم  را هگلی سیستم کردن پیاده قصد که بود کسی نخستین که) فوئرباخ 

 نهادند؛ گام تاریخ از جدیدیم مفهمو ی توسعه بسوی ( بود ایدئولوژیک ی حیطه در همچنان که حالی در داشت

 ی توسعه و جوامع درک برای ( اقتصاد) مادی تولید جایگاه و اهمیت دادن نشان در سعی که ، تاریخی ماتریالسم

 .دارد شان، تاریخی

به دنبال این مارکس به بحران های نظام سرمایه داری که دائمی هستند می پردازد، بحران هایی که از بهره کشی 

رقابت مداوم سرمایه داران است، رقابتی که به طور ثابت آهنگ انقالب ناشی می شوند. کسب ارزش اضافی متضمن 

از خوبیگانگی کار، فیتیشیسم کاالیی، بحران ها و  تکنولوژیکی مداوم را به جلو می برد و در این فرایند است که

...... رخ می دهد. پیش بینی های مارکس بر این استوار بود که تضادهای درونی نظام سرمایه داری، آن را نابود 

تاریخ تمام جوامع موجود، تاریخ مبارزات طبقاتی بوده است که آزاده و برده، پاترسین و پلیبن، ارباب  خواهد کرد.



سرف، استاد کارگاه و پیشه ور و روزمزد، در یک کالم، ستمگر و ستمدیده با یکدیگر ستیزی همیشگی داشته و و 

به پیکاری بی وقفه، گاه نهان و گاه آشکار دست یازیده اند؛ پیکاری که هر بار منجر به نوسازی انقالبی کل جامعه 

 (.0212کمونیست )مانیفیست  یا نابودی همزمان طبقات در حال پیکار شده است

تالش نظام سرمایه داری برای رشد بی کران، آن را به ورطه تضادهایی مارکس ]در ادامه استدالل خود[ می گوید 

حل نشدنی فرو می برد. با رشد فناوری و افزایش سرمایه ثابت، تولید هر کاال به طور روز افزون به کار کمتری نیاز 

رمایه ثابت و به همراه آن نرخ سود کاهش می یابد. قانون نرخ کاهش پیدا می کند. نسبت سرمایه متغیر به س

یابنده ی سود ویژگی عمومی تولید سرمایه داری است. از یکسو، سرمایه تنها به برکت رشد ارزش اضافی  افزایش 

ی است می یابد، و آن چه بیش از هر چیز بدان عالقه دارد به حداکثر رساندن این ارزش نسبت به منافع و موارد

سرمایه را به ایجاد شرایطی وا می دارد که در آن نرخ که به کار می رود. از سوی دیگر، رقابت و فناوری پیشرفته 

برای جلوگیری از این کاهش، به تشدید استثمار رو می کند، ساعات کار روزانه کارگر  سود پیوسته کاهش می یابد.

متری به او می پردازد. عامل دیگری که به تثبیت سود کمک نی تر می کند و بابت نیروی کارش، پول کرا طوال

را « ارتش ذخیره کار»می کند، افزایش بازآوری )کار( است: از یکسو، معموال سود را می کاهد، اما از سوی دیگر 

یعنی حالتی که در آن جمعیت اضافی نسبی وجود دارد و همین واقعیتف کارگران را به رقابت با  _پدید می آورد 

تجارت خارجی به تثبیت نرخ سود کمک  کدیگر ناچار می کند و در نتیجه سطح دستمزدها را پایین می کشد.ی

می کند، یا بهای برخی از اجزای سرمایه ثابت را ارزان تر می کند یا هزینه یک زندگی بخور و نمیر را کاهش می 

اما به رغم همه این عوامل، نرخ سود به کاهشی دایمی گرایش دارد. حاصل این گرایش، تشدید استثمار و  دهد.

تشویق تمرکز سرمایه است، زیرا برای سرمایه داران کوچک خرج و دخل خود را یکی کردن هر روز دشوارتر می 

حال به اضافه تولید، اضافه سرمایه، اضافه بزرگتر آن ها را می بلعند. سقوط نرخ سود در عین گردد و سرمایه داران 

جمعیت نسبی و بحران های اقتصادی می انجامد. وحشت  زدگی کارفرما در این گونه شرایط به این دلیل است 

 که :

در جریان تکامل نیروهای مولد خود با مانعی مواجه می شود که ربطی به خود جریان تولید تولید سرمایه داری "

و سرشت صرفا تاریخی و گذرای شیوه تولید سرمایه  سد مشخص، شاهدی است بر محدودیت هاثروت ندارد. این 

 "بیشتر بازش می دارد پیشرفت داری. نشان می دهد که شیوه مطلق تولید ثروت نیست، بلکه در مرحله معینی از

 )کاپیتال / جلد سوم/ بخش پانزدهم(.

 

 

 



 

 

 گفتار دوم: جهانی شدن و نظام اقتصاد جهانی 
 )جوزف استیگیلیتز(. جهان شگفت انگیزی است. تهیدستان به سرمایه داران یارانه می دهند!

 اقتصاد سیاست مفهوم (open economy politics) شد آغاز ها پژوهش از جدیدی فاز ، 1980 دهة اواخر از

 و گراست عقل رویکردی باز اقتصاد سیاست . است شده شناخته نوین الملل بین سیاسی اقتصاد مکتب به که باز

 شدن مقید چگونگی گیرد، می نشئت کار المللی بین تقسیم در جایگاهشان از کنشگران منافع که فرض این با

 اقتصاد سیاست ، 1990 دهة نیمة تا .کند می بررسی را استراتژیک تعامالت و نهادها توسط منافع این گیری پی

 دربردارندة که خود خاص منطق به دهی قوام با را متحده ایاالت در الملل بین سیاسی اقتصاد مطالعةچهارچوب  باز

 قلمرو گسترش و فراملی، آماریتحلیل های  تر، وسیع مقیاسی در ها فرضیه آزمون مند، قاعده و منظم های مدل

تغییر جهتی به سوی  0791از دهه  .داد تغییر چشمگیری نحو به است، دیگر های حوزه به تجارت از مطالعاتی

رشد  حالکه یکی از جنبه های سلطه نئولیبرال قدرت ساختاری در  یک نظم جهانی نئولیبرال وجود داشته است

 سرمایه نسبت به نیروی کار و دولت ها بوده است.

ان چندین سازمبه تاسیس  -همچون سر آنتونی فریزر -متفکران نئولیبرال و حامیان آنها در عرصه کسب و کار

ادل های فکر و جلسات بحث و تبمبادرت ورزیدند تا نئولیبرالیسم را ترویج کنند. آنها به طور خاص، به دنبال اتاق

وی های فکر اشاره کرد: انستیتتوان به دو نمونه از این اتاقنظر جهت ترویج نئولیبرالیسم بودند. برای مثال، می

نشانگر « مراکز ایده»(. این 070۹( و بنیان میراث در ایاالت متحده )0788در بریتانیا ) (IEA) امور اقتصادی

عدادی ها بودند و شامل تسربرآوردن نوعی پروژه سیاسی نئولیبرال علیه سیاست کینزی و مداخله حکومتی در بازار

د که دهنشان میشدند. مارک بلیث به روشنی های اقتصاد و علوم سیاسی میایده و نظریه ظاهرا گوناگون از حوزه

شد  محور و انتخاب عمومی ، باعثهای انتظارات عقالنی، اقتصاد عرضهترکیب مانیتاریسم میلتون فریدمن با نظریه

های اقتصادی، اجماع عمومی پس از جنگ در هم شکسته شود. در اصل تا با ارتقای اصول نئولیبرال و سیاست

س این حمله به کینزینیسم بود. این دغدغه طی بحران تورم همراه بندی و تورم، انگیزه نهفته در پدغدغه مالیات

گیری افزایش انگیزی که بیکاری و تورم در آن توامان به شکل چشمفراگیر شد؛ دهه غم 0701با رکود در دهه 

دانند؛ یعنی به کاهش بازگشت را به نرخ نزولی سود مربوط می« بحران ساختاری»یافتند. دومنیل و لوی این 

کردن هزینه آالت و تکنولوژی تولید. نتیجتا تنها راه برای افزایش سود کنترلشده بر ماشینگذاریمایه سرمایهسر

ای سیاسی دید که هدفش احیای قدرت توان نئولیبرالیسم را، طبق نظر هاروی، پروژهنیروی کار بود. بنابراین می

بود؛ یعنی  0700یبرال، سقوط سیستم برتون وودز در طبقاتی است. یکی دیگر از عوامل تحقق پروژه سیاسی نئول

های زمانی که ایاالت متحده قابلیت تبدیل دالر به طال را متوقف کرد و دوران نوینی از ارزهای آزاد شناور و جریان

 ای سیاسیفرصتی سیاسی فراهم شد برای به پیش راندن پروژه 0701آغاز شد. بنابراین در دهه  المللی سرمایهبین

 .وری اقتصادی، مداخله حداقلی دولتی و بازارهای آزاد بودهای نئولیبرال در باب بهرهکه مبتنی بر انگاره



یکی از فاکتورهای اساسی که در تعریف هستی شناسی اقتصاد سیاسی جهانی باید به حساب آورد، شکل گیری 

ک شکل ویژه لیبرال از سرمایه داری ی 0791در طول دهه  سرمایه داری در دوران بعد از جنگ سرد است. مجدد

د . این شکل از سرمایه داری توسط آزااستیال پیدا کرد و از آمریکا و بریتانیا به قسمت اعظم جهان گسترش یافت

شدن بخش خصوصی از مداخله دولت مشخص می شود. این رابطه خاص دولت با جامعه توسط نهادهای اقتصاد 

در کشورهای آفریقا و آمریکای التین که در دام بدهی ها افتاده  (انک جهانیدوق بین المللی پول و بجهانی )صن

بودند، تبلیغ شده است. همچنین توسط کشورهای بلوک شوروی سابق به عنوان راهی سریع به سوی سرمایه داری 

 پذیرفته شد.

های اروپایی و کشور 0791بعد از جنگ جهانی دوم و مطرح شدن نظریه های کینزی در اقتصاد تا سال های 

اگرچه از دیدگاه لیبرالیسم، هرگونه مداخله دولت در اقتصاد، ] آمریکایی با هزینه های سنگین دولت روبرو شدند. 

ناپذیرفتنی و همچون سوسیالیسم است و بدین اعتبار اقتصاددانان اتریش نظریش فردریش فون هایک سیاست 

وی سوسیالیسم دانسته اند، ولی همانگونه که فردریش انگلس )نیودیل( روزولت را گرایش اقتصاد امریکایی به س

به درستی در آنتی دورینگ گفته است، مداخله دولت در اقتصاد سرمایه داری، مترادف سوسیالیسم نیست، بلکه 

در  واقع دولت تنها راه صوری از میان بردن ناهمخوانی های سرمایه داری در چارچوب سامانه سرمایه داری است[ 

ی دیگر توانایی ایجاد مکانیسم توزیع عدالت اجتماعی را نداشت و طبق نظریات اندیشمندانی چون میلتون کینز

 ننظریات نئوکالسیک لیبرالی بر اقتصاد حاکم شد که به نحوی بازگشت به هما (Milton Friedman) فریدمن

 ( Ronald Reagan)آمریکا ریگان و در( Margaret Thatcherا تاچر)پدر ارو بازار آزاد و رقابت سرمایه بود.

پرچم داران این مکتب بودند. این شکل جدید از تئوری اقتصادی همراه با تغییراتی در حوزه شیوه تولید و اقتصاد 

یاد می شود. همچنین نظم اقتصاد سیاسی از شکل بین المللی  (post fordism)به شیوه پسافوردی آنبود که از 

رایی، گگرایی به اطالعاتداری انتقال از صنعترین تغییر و تجدید ساختار سرمایهمهمت به سمت جهانی می رفت.

ر شدند، لذا تفوردیسم است. بازارها در سطح جهانی متنوعپذیر یا از فوردیسم به پسااز تولید انبوه به تولید انعطاف

 لف در سطح جهان انعطاف پذیرتر وغیر قابل کنترل شدند. نظام تولید انبوه با توجه به سالیق و ذائقه های مخت

نظام تولیدی  .پذیر بودبرتر شدند. در نتیجه غلبه بر این بحران مستلزم گذار به نظام تولید انعطافدر نتیجه هزینه 

پست فوردیسم مانند فوردیسم به دنبال تقسیم کار صنعتی ظهور کرد. چارلز بیج تحلیل اسمیت درباره تقسیم کار 

ن داد که پیشرفت فناوری در تولید چطور می توان از طریق پیچیده تر شدن تقسیم کار صنعتی، را بسط داد و نشا

با بحران دهه های  میزان ساده شدن وظایف هر کارگر و هماهنگی آن با وظایف کارگران دیگر اندازه گیری کرد.

 از وعین به فوردیسم پست. داد پسافوردیستی را به شیوه تولید خود جای فوردیستی غرب شیوه تولید 0791

 هر از بیش اطالعات تکنولوژی و شود می تأکید پیشرفته خدمات تولید به بیشتر آن در که شود می گفته اقتصاد

ایه سرم ظامن ساختار تجدید براساس اقتصاد از نوع این. دارد را پیشرفته خدمات تولید در کننده تعیین نقش عاملی

گرفت که در آن بیشتر برتمرکز زدایی و عدم دخالت دولت در اقتصاد به  شکل 0701داری بعد از بحران دهه 

عناصر انضباطی پیشین همچون تفکیک مهارت و تخصص گرایی جای خود را  شکل ایده آل آن تأکید می شود.



سیون مهم ترین مشخصه های پست اتوما و پذیری انعطاف و دانش تولید. دادند  به انعطاف پذیری و نوآوری

 م هستند.فوردیس

، حداقل در سطح جهانی یک مدل خاص از توسعه سرمایه 0791از زمان آغاز بحران اقتصاد جهانی در اوایل دهه 

 هانگلیسی غلبه پیدا کرده است. این مدل به نوبه ی خود مبتنی بر مجموع –داری یعنی نئولیبرالیسم آمریکایی 

ترکیب مبتنی بر داروینیسم اجتماعی از اولویت ها،  ای از نهادها و رویه هایی است که گرایش به پیشبرد یک

ع عمیق سریتنافذترین و در عین حال خودسرانه ترین پیامد این تغییر جهت،  سیاست گذاری ها و نتایج دارد.

در جهان بازتاب نابرابری اجتماعی در دولت های خاص و صورت بندی های اجتماعی بین ملت هاست. این امر 

ن سوم و که سرمایه داری به سوی یک مرحله بی رحمانه و جنایت کارانه خصوصا در قسمت هایی از جها یافته 

. تشدید رقابت بین المللی و نه فقط بین شرکت ها با این گرایش پیوند خورده شوروی سابق حرکت کرده است

ذب و نگهداری جریانات سرمایه است و همچنین مستلز رقابت بین اشکال دولت ها چه از نظر توانایی شان برای ج

و چه از نظر مناسب بودن ساختارهای اجتماعی انباشت برای انسجام اجتماعی و رشد و سرمایه گذاری متحرک 

از دید سرمایه داری نئولیبرال که با تاکتیک  و استراتژی دخالت نکردن دولت در بازار به قدرت  اقتصادی است.

شکستگی بخش خصوصی،سوسیالیسم شمرده می شود، حتا اگر کمک ها رسیده است، هرگونه کمک دولت به ور

ز راه مالیات ها و کاهش دستمزد کارگران و تهیدست سازی های گسترده انجام شده باشد، از جیب مردمان نادار ا

ادث ح تحوالتتوضیح یک روش اساسی برای  ی این کمک ها بانکداران بزرگ و کوچک باشند.حتی اگر گیرنده

فزاینده رقابت و  سطوحاشاره به بازسازی و تقویت قدرت سرمایه در مقیاسی جهانی در فضای  0791در دهه 

: جهان به صورت واضح تری به سریع و کند تقسیم شده است. اقتصاد (Alvin Toffler) به قول تافلر نوآوری است.

ها متمرکز شده و سازماندهی یا شهرهای جهانی است، در آنجاجهانی تحت سلطه ی چند منطقه شهری غول پیکر 

می شود که مراکز عمده تولید و مصرف را تشکیل می دهند و حجم وسیعی از مراکز فرماندهی شرکت ها را در 

این جزایر ممتاز تولید و مصرف به صورت سلسله مراتبی سازمان یافته اند و از لحاظ داخلی  خود جای می دهند.

ی جامعه جهانی دفاع و پشتیبانی می و خارجی محافظت می شوند و بنابراین در برابر تجاوز مردم حاشیه ای شده

ودند، دیریت اقتصاد کالن بسیستم های ملی تنظیم و کنترل مالی که سنگ بنای برنامه ریزی کینزی و مشوند. 

ساعت دادند که به یک کازینو تشبیه  42و  جای خود را به یک سیستم مالی جهانی یکپارچه، کمتر تنظیم شده

ه بمی شد. سیستم مالی جهانی نه فقط خارج از کنترل هر حکومت واحدی )شاید به جز ایاالت متحده( بود بلکه 

  مرتبط با کارخانجات تولیدی و برنامه ریزی حکومت بود. یه منافعخدمت منافع مالی و بر عل صورت منظمی در

 

دوران تازه ای در زمینه پیوندهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در جهان پدید آمد. امواج  0771از آغاز دهه 

های ملی در جهان سوم را به چالش می کشد . بخش (، هویت دولتglobalizationجهانی شدن های اجباری )

وود )هالی «سیلیوود»ای در برابر یورش سازمان یافته کارتل های موسوم ری از فرهنگ های بومی و منطقهچشمگی

= سیلیکون( زیر عنوان دهکده جهانی از پا در می آید. در انگلستان مارگارت تاچر توانسته بود با درهم شکست 

ونالد ر ساندولت کارگری پیروز شود و به ایستادگی همه اتحادیه های کارگری، بر بحران برآمده از بی کفایتی 



به مفهوم  . این دورهسیمای سیاسی اقتصادی انگلستان را در چارچوب نئولیبرالیسم دگرگون کنددر آمریکا ریگان 

و رها کردن بازار به حال  -و حتی امنیتی-دخالت نکردن دولت در همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

و به گفته بهتر مقررات زدایی از بازار و خصوصی سازی همه امکانات و استانداردهای زندگی  . این آموزهخود بود

مردمان در چارچوب تئوری پردازی های کرسی اقتصادی دانشگاه شیکاگو جامه عمل پوشیده بود. بر فراز این 

یسم پدرخوانده نئولیبرال کرسی مرد کوچک اندامی به نام میلتون فریدمن نشسته بود که می توان از او به عنوان

 از کودتای شیلی تا طوفان نیواورلئان، کشتی شکسته اقتصاد بازار آزاد« آموزه شوک»یاد کرد. فریدمن با تکیه بر 

 تاچر سپرد.  –مسوولیت تازه ناخدایی آن را به ریگان را رهبری کرد و با سربلندی 

ایاالت متحده که در پی رهبری جهان بود، فرصت را مغتنم با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، 

شمرد و در پی حمله عراق به کویت، سیاست جدیدی را ارائه داد که بر اساس آن، جامعه بین المللی تحت یک 

وین نظریه نظم ن»نظم و نظام نوینی قرار می گرفتند که با نظم و نظام پیشین کامالً متفاوت بود. از همان زمان 

مطرح گردید و مورد استقبال برخی از رهبران کشورها، خصوصا کشورهای غربی، قرار گرفت. البته ایاالت « جهانی

متحده، از مدت ها پیش از بحران خلیج فارس و پایان جنگ سرد در صدد بود تا رهبری خود را بر جهان تحمیل 

مان های منطقه ای و بین المللی در روابط نماید. با پایان جنگ جهانی دوم، از حاکمیّت دولت ها کاسته شد و ساز

در عرصه اقتصاد « جهانی شدن»بین الملل حاکمیت فزون تری کسب نمودند. این روند در ابتدا منجر به بحث 

رشد اقتصادی آمریکا در این دوران وارد سیکل بی نظیری  .گردید و سپس به حوزه های دیگر تعمیم داده شد

ی مربوط به رشد اقتصادی و توسعه سرمایه داری آمارهای باالیی را دریافت کرده شده بود و در تمامی مولفه ها

پشتیبان رونق اقتصادی  0771الگوی انباشت نئولیبرالی به ویژه در ایاالت متحده گسترش یافت و در دهه بود. 

که اگر الگوی درصد انجامید. گفتنی است  5/2درصد به کمتر از  5/6در این کشور بود و به کاش نرخ بیکاری 

سرمایه داری آلمانی در دهه فتاد و الگوی سرمایه داری ژاپنی در دهه هشتاد الگوهای برتر توسعه به شمار می 

یر رشد بی نظامدند، در دهه نود میالدی، نمونه نئولیبرال آمریکایی بود که الهام بخش سرمایه داری جهانی شد. 

وژی سرمایه داری نئولیبرال می داد. اما این روند با حمالت یازده اقتصادی خبر از پایان تاریخ و برتری ایدئول

 دیری نپایید. 4119بحران اقتصادی سال  آنسپتامبر و پس از 

که از بازار مستغالت ایاالت متحده آغاز شد و به سرعت اثرات ویرانگر خود را  4119سال المللی حران مالی بینب

های کشور زنگ خطر را برای سرمایه داری نئولیبرال به صدا در اورد. ادغام شده در بازار جهانی گذاشت بر کشورهای

های قرن جدید به اتحادیه اروپا پیوسته بودند، وارد جنوب اروپا که در آخرین دهه قرن بیستم و نخستین سال

اعتمادی به رات مخرب این بحران، بیهای اقتصادی شدند که هنوز پایان نیافته است. اثای از دشواریچرخه

شناسیم، پیش از دور اخیر نهادهای اروپایی را پی ریخت. آنچه امروز به نام عروج دوباره پوپولسیم در اروپا می

بحران مهاجرت شکل گرفت. بازار آزاد برای بسیاری از قربانیان سیستم اقتصاد جهانی در کشورهای غربی دیگر نه 

 .گانی، بلکه خود به صورت مساله تبدیل شدتنظیم کننده سود هم

 

 



به عنوان پست  8110جوزف استیگلیتز اقتصاددان برجسته آمریکائی استاد دانشگاه هاروارد و برنده جایزه نوبل

نئولیبرالیست انتقادات اساسی از درون نئو لیبرالیسم بدان وارد می کند. تجربه عملی استیگلیتز در تیم مشاوران 

ختگی خاصی بخشیده است. استیگلیتز ابتدا حالت کلینتون و بانک جهانی به نظرات و انتقادات وی ظرافت و پ

خود تنظیمی بازار را زیر سوال برده و اعتقاد دارد نه بازار و نه دولت به تنهایی نمی توانند مشکالت را بر طرف 

سازند، پس وقتی که مشکل و بحرانی رخ می دهد دولت باید کنار بازار به حل مشکالت بپردازد. بازار عمال به 

 .مشکل نمی تواند در همه جا حالت خود تنظیمی داشته باشد سه وجودخاطر 

 .فقدان نهاد مناسب برای نظارت و دخالت موثر/   نا کافی بودن بازار/   کمبوداطالعات

وی معتقد است هر وقت اطالعات ناقص باشد بویژه وقتی عدم تقارن اطالعات وجود داشته باشدیعنی زمانی که در 

ی می دانند که دیگران از آن بی اطالع هستند ) که همیشه چنین است ( دست نامرئی آن برخی افراد چیزهای

آدام اسمیت به نظر نامرئی می رسد و دیگر دستی وجود ندارد. انتقاد فوق اساسی است که بنیاد اقتصاد لسه فری 

یگلیتز می کند که دیگر استلیبرال و نئو لیبرال را زیر سئوال می برد و با چنین انتقاداتی این فکر به ذهن خطور 

انتقاد دیگر استیگلیتز از نحوه اجرای سیاستهای نئو لیبرالی توسط   .از جرگه مکتب نئولیبرالی خارج گشته است

موسسات مالی بین المللی همانند بانک جهانی و بویژه صندوق بین المللی پول می باشد که بدون توجه به شرایط 

ای یکسانی برای توسعه آنها می پیچند. استیگلیتز آزاد سازی تجاری را بدون و وضعیت اقتصادی کشورها نسخه ه

 .توجه به آمادگی کشورها و فراهم بودن زمینه آن، عمال موجب افزایش فقر و بحران قلمداد می کند

ت در فاستیگلیتز همانند کینز به بیکاری حساسیت داشته و فقر و تورم را از نظر دور نمی اندازد و شاید بتوان گ

 .اینباره بین تورم و بیکاری ، به بیکاری حساس بوده و فقر را در کنار دومقوله فوق می گنجاند

استیگلیتز گشودن بازارهای مالی را بزرگترین عامل بحران می داند که مثال کشورهای آسیای شرقی را مبین اصل 

هدف کسب سود بیشتربه کشور میزبان فوق می داند به دنبال گشودن بازارهای مالی، سرمایه های خارجی به 

هجوم می برند و به محض مشاهده اولین نشانه بحران ، همین سرمایه های وارده با مقدار کالنی از سرمایه های 

بومی به سرعت و ناگهان کشورها را ترک می کنند. به طور کل استیگلیتز کلیات اقتصاد نئو لیبرالی را قبول داشته 

مکانها و شرایط مختلف را مد نظر قرار می دهد و جهانی کردن نئو لیبرالیسم را به شدت  ولی نحوه اجرای آن در

 .تقبیح می کند. استیگلیتز پا را فراتر گذاشته و تعدیل و یا باب جدیدی در نظریات نئو لیبرالیسم به عمل می آورد

 
 

مطالعاتیش طبقه می باشد وی در  دیوید هاروی استاد دانشگاه هاپکینز اقتصاددان ساختارگرایی است که واحد

انتقاد از نئولیبرالیسم نقطه عزیمت خود را طبقه قرار داده و اعتقاد دارد نئو لیبرالیسم پروژه ای برای اعاده قدرت 

طبقه سرمایه دار می باشد وی در ادامه می گویدکه یکی از شروط توافقات پس از جنگ دوم محدود شدن اقتصادی 

آن به طبقات پائین ، فقرا و کارگران بود هاروی استدالل می کند به خاطر رشد باالی  طبقات باال و اختصاص

به دنبال سقوط  01سهم ثابت از سود برای طبقات باال نگران کننده نبود و لی در دهه 01اقتصاد جهان تا دهه

ار برای اعاده قدرت و چشمگیر رشد جهانی طبقه سرمایه دار احساس خطر کرده و از نئو لیبرالیسم به عنوان ابز



می کند ایده کاهش مالیات شرکتها و سرمایه داران و از طرفی پائین آوردن هزینه های دولت  ثروتش استفاده

به شمار   شرایط بهتری برای طبقه باال فراهم می کند . نظریه هاروی ابتکاری و یک قدم به جلو در دیدگاههای چ

ایجاد تراست را راه فرار سرمایه داری از سقوط می دانست هاروی ابتکار می رود همانطوریکه لنین امپریالیسم و 

 .به خرج داده و نئو لیبرالیسم را فرشته نجات سرمایه داری قلمداد می کند

هاروی یکی ازمعضالت زایده نئو لیبرالیسم را توسعه ناموزون جغرافیایی می داند وقتی که دولت از اقتصاد کنار 

خصوصی وارد شود جائی را برای سرمایه گذاری انتخاب می کند که جذابیت داشته باشد کشیده می شود و بخش 

و این در عمل باعث می شود که بیش از نصف جهان از توسعه کنار گذاشته شود . انتقاد دیگر هاروی نادیده انگاری 

یدار های توسعه پا محیط زیست توسط نئو لیبرالهاست از انجائی که حفظ محیط زیست به عنوان یکی از پایه

بشمار میرود تخریب و از بین بردن آن خسارات جبران ناپذیری را به محیط زندگی بشری وارد می کند وی نمونه 

های بیشماری از تخریب محیط زیست به ویژه در کشورهای جهان سومی را برای بهره وری از سوی شرکتهای 

گری را به مقوله هایی همچون حذف نظارت دولت به نظام چند ملیتی مثال می زند. هاروی همچنین انتقادات دی

مالی، بحران های مدیریت شده توسط جهان سرمایه دار، کاال سازی و نگاه کاال وار و بازار گرائی بنیادین وارد می 

 .کند

 

ی یشدت نابرابری های ایجاد شده توسط نظم اقتصادی نئولیبرال منجر به شکل گیری یک رویکرد به نام نهادگرا

 شده که به شکل مختصر به آن اشاره خواهیم کرد.

 : یک رویکرد نوین(Neoliberal Institutionalism) لیبرالنهادگرایی نئو

نهادگرایی جدید یک نظریه بدیل و جایگزین برای نظریه نئوکالسیک علم اقتصاد نیست. بر خالف بسیاری از  

کردن نظریه نئوکالسیک بود، نهادگرایی جدید به تعدیل و هایی که هدف آنها زیر سوال بردن و جایگزین کوشش

توسعه نظریه نئوکالسیک پرداخت؛ به نحوی که قادر باشد گستره وسیعی از موارد و مصادیقی را که ورای دیدگاه 

 ابی و در نتیجهی نظریه نئوکالسیک بود، در بر گیرد. آنچه که نظریه نهادگرایی به آن پایبند ماند، فرض اساسی کم

رقابت است؛ فرضی که اساس نگرش نظریه انتخاب در اقتصاد نئوکالسیک است؛ اما در عین حال، نهادگرایی جدید 

برای فراتر رفتن از نظریه مرسوم اقتصادی، بعضی از فروض بنیادی نظریه نئوکالسیک را زیر سوال برد؛ در این 

ر این اساس از نظر نهادگرایی جدید، ب .ود استترین مقوالت، فروض عقالنیت ابزاری، اطالعات نامحدمیان، مهم

ساختاری، بستر  -الحاق نهادها به نظریه اقتصادی یک ضرورت بنیادی است. محور اساسی چارچوب نظری نهادی

سیاسی هستند و بستر نهادی به نحوه ترکیب و  -نهادی است. نهادها به مثابه قواعد بازی در یک نظام اقتصادی

های معامالتی هستند. بستر نهادی خود شاره دارد. نهادها در واقع آشکارکننده وجود هزینهچیدمان قواعد بازی ا

تفاوت میان نهادهای رسمی و غیررسمی از »تفکیک است: نهادهای رسمی و غیررسمی. به دو بخش اصلی قابل

ن ی دیگر آن قوانیها باشد و سوحیث درجه است. طیفی را در نظر بگیرید که یک سوی آن محرمات، رسوم و سنت

ها و رسوم غیرمدون، به سوی قوانین مکتوب، همچنان و اصول اساسی مکتوب. حرکت درازمدت و ناموزون از سنت



ایم، یک سویه بوده است. این حرکت آشکارا مرتبط است که از جوامع ساده به سوی جوامع پیچیده حرکت کرده

 .تر پیوند داردکه با جوامع پیچیدهای افزون و تقسیم کار فزایندهبا تخصصی شدن روز

 

 پایان:
اولین مشغله اقتصاد سیاسی معاصر تبیین هستی شناسی خود است. یکی از تصویرهای بسیار رایج هستی شناسانه 

در تز پایان تاریخ مربوط به فرانسیس فوکویاما است که جهانی را تصویر می کند که در آن واقعیت های سابقا 

یک مدل واحد گرایش پیدا می کنند، یعنی الهه سرمایه داری و لیبرال دموکراسی رسمی. این دیدگاه متعارض به 

که با این  (J.K.Galbraith)جام کنت گالبرایتبر پیروزی روشنگری، مدرنیسم و تمدن اروپایی تکیه می کند. 

مسایل رابطه و میانه خوبی ندارد آن را فرهنگ خرسندی می نامد، دیدگاهی که توسط اقلیتی صاحب امتیاز حفظ 

قرن بیستم در فضایی به پایان خود نزدیک شد که به نحو شگفت آوری شبیه آن فضایی بود که به هنگام  می شود.

. (، عصری طالیی بودی هم آن عصر دست کم برای سرمایهآغاز این قرن حاکم بود، یعنی عصر طالیی )و به راست

هم آواز شده و به گروه هم سرایان بورژوایی مرکب از قدرت های اروپایی، ایالت متحده و ژاپن اکنون با یکدیگر 

افتخار پیروزی نهایی خود سرود فتح سر داده بودند. طبقات کارگر کشورهای کنونی، دیگر آن طبقات خطرناکی 

ماموریت متمدن »را هم فراخوانده بودند که ه در طول قرن نوزدهم بودند و سایر خلق های جهان نبودند ک

 و به آن گردن نهند.غرب را بپذیرند « یکننده

 

 
 

 

 یرگ دامن اندازه این تا زمین کره و بشریت تاریخ در اقتصادی ، ستم جامعه، نابرابری از ، طرد ،گرسنگی خشونت هرگز"

 تاریخ ایانپ شادکامی در کاپیتالیستی بازار و لیبرال دموکراسی آرمان کامیابی از  دادن سر نغمه  جای به. است نبوده انسان

 از که را رگی عالم بدیهی نکته این نباید ،هرگز بخش رهایی های گفتمان پایان و ایدئولوژِی پایان جشن برگزاری جای ، به

 به زمین روی بر کودک و مرد و زن اینقدر هرگز که داریم دور نظر اند،از آمده فراهم شماری بی فرد به منحصر  های رنج

 ."اند نشده نابود و نمانده اند،گرسنه نشده کشیده بردگی

 
 آلتوسر لویی تدفین مراسم در دریدا ژاک سخنرانی از بخشی

 


