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چکیده:
این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال اصلی بوده که نقش دولت در مکاتب اقتصاد سیاسی بینالملل
چه تحوالتی یافته است؟ در این راستا ،میتوان گفت که روند شکلگرفته لیبرالیستی که پس از افول
مرکانتیلیسم پاي به عرصهي وجود نهاد ،با حاکم کردن لسهفریسم و عدم مداخلهي دولت ،یکسري بحرانها
را در جوامع غربی ایجاد کرد که این امر باعث شد نظریهي مارکسیسم علیه این وضعیت به اعتراض برخیزد.
از سویی دیگر ،در اواخر دههي  ،1920ایجاد رکود بزرگ در اقتصاد سرمایهگذاري لیبرالیستی باعث شد که
دخالت دولت در عرصهي اقتصاد افزایش یابد و این امر باعث شد دولت بیش از حد بزرگ شود که خود
این امر در اواخر دههي  1970و اوایل دههي  1980با چالش دولت نئولیبرالیستی مواجه شد و اقتصاددانانی
چون هایك و فریدمن علیه این وضعیت اعتراض کردند و بر کوچك شدن دولت و بزرگ شدن بخش
خصوصی تأکید کردند .نتیجهاي که گرفته میشود ،این است که تمامی این تحوالت در اثر دگردیسی در
نوع نیازهاي بشري و به مقتضاي زمان خود صورت گرفتهاند .روششناسی حاکم بر بحث توصیفی و
تحلیلی بوده و نظریههاي اقتصاد سیاسی را به عنوان داده در نظر میگیرد و از شیوه کتابخانهاي نیز در
گردآوري مطالب استفاده شده است.
واژگان اصلی :اقتصاد سیاسی بینالملل ،دولت ،مکاتب ،تحول.
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اقتصاد جهانی به ویژه پس از قرن پانزدهم تحوالتی عظیم و شگرف را به خود دیده
است .این اقتصاد از وقتی که پوستهي قرون وسطایی خود را شکافت ،تحوالت زیادي را به
خود دیده است .در این پژوهش ،ما در پی آن هستیم که ببینیم دولت (مقصود حکومت و
بدنهي اجرایی و سیاسی دولت مدرن) در مکاتب مختلف اقتصادي و در طول زمان چه
نقش هایی بر عهده داشته است .چیزي که مشخص است این است که نقش دولت ،نقشی در
حال تحول بوده است .ما هم در این پژوهش ،در صدد پاسخ دادن به این سؤال اصلی هستیم
که نقش دولت در مکاتب مختلف اقتصادي چه تحولی پیدا کرده است و این تحول را در
بستر اقتصاد سیاسی بررسی نماییم .فرضیهاي هم که براي پاسخ به این سؤال اصلی در نظر
گرفتهایم ،این است که با دگرگونی در ماهیت زندگی بشر ـ یعنی با ایجاد تحول در نیازها،
ابزار و اهداف ،مبانی فکري عوض میشود و با تحول در مبانی فکري اقتصاد سیاسی متحول
میگردد که در نتیجه این امر نقش دولت نیز متحول میشود .به عبارتی ،با تغییر و تحول در
زیست آدمی که به معناي تحول در نیازها ،اهداف و ابزارهاست؛ مبانی فکري عوض میگردد
که در نتیجه این امر اقتصاد سیاسی متحول میگردد .هدف پژوهش ،این است که نحوهي
شکلگیري مکاتب مختلف اقتصادي از قرن پانزدهم و مقارن با آن تحول نقش دولت و بازار،
مورد بررسی قرار گیرد تا مسیر براي آزمون فرضیه و در نهایت اثبات آن هموار گردد.
روششناسی حاکم بر بحث توصیفی و تحلیلی بوده و از شیوه کتابخانهاي نیز در گردآوري
مطالب استفاده شده است.

هرچند آثار معدودي وجود دارند که به زوایایی از مسأله پرداختهاند ،اما قلت و کمی منابع در
این عرصه به چشم میخورد .برخی از مهمترین این آثار را میتوان به شرح ذیل نام برد:
دادگر ( )1384در مقالهاي به نام «تکثري بودن اقتصاد سیاسی» ،ضمن مروري بر اقتصاد
سیاسی ،نشان داده است که بر خالف تصور اولیه ،اقتصاد سیاسی هم از نظر ماهیت و هم از
نظر ساختار ،در برگیرنده تکثرگرایی است .در نتیجه یك تفسیر جهانشمول از اقتصاد سیاسی
وجود ندارد .به عبارت دیگر ،پارادایم ارتدوکس ،نتیجه یك تفسیر جهانشمول از اقتصاد
سیاسی است و سایر مکاتب (چه دینی و چه عقیدهاي و سایر مکاتب ) نیز قرائتهاي خاص
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کلی به تئوري موجود پرداخته و نقش دولت را کمتر لحاظ کرده است.
رضایی و ترابی ( )1390در مقالهاي با عنوان «اقتصاد سیاسی بینالملل در تئوري و عمل:
مطالعه موردي تعامل اقتصادي چین و ایاالت متحده آمریکا» ،عالوه بر تحلیل تئوریك اقتصاد
سیاسی بینالملل ،مهمترین مورد مطالعاتی که در این مقاله خود مطرح کردهاند ،بررسی
تنشهاي بین آمریکا و چین در ارتباط با دو موضوع تجارت بینالملل و حقوق بشر است که
در اقتصاد سیاسی بینالمللی مورد بررسی قرار میگیرند .در مقام بررسی این اثر میتوان
گفت که تأکید آن بر تحوالت اقتصاد سیاسی از اوایل دهه  1970میالدي بوده ،در حالیکه در
تحقیق پیشرو به تحول نقش دولت در عصر مدرن و دوره معاصر پرداخته شده است.
قنبرلو ( )1393در مقالهي خود با عنوان «مبانی و مؤلفههاي مفهومی اقتصاد سیاسی
بینالملل» ،به بررسی بنیانهاي نظري و سـاختار مفهـومی اقتصـاد سیاسـی بینالملل پرداخته
است و در تبیین نحوه تعامل منطـقهـاي اقتصـاد و سیاست در عرصه بینالملل به نگرش سه
مکتـب لیبرالیسـم ،رئالیسـم ،و مارکسیسـم اشارکرده است .همچنین ،در پاسخ به چیستی
کارکرد و رسالت این دیسیپلین به معرفی دو مکتب امریکایی و بریتانیایی پرداخته است .به
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خود از اقتصاد سیاسی را دارند .نکتهاي که در مورد این مقاله وجود دارد این است که به طور

زعم ایشان ،از حوزههاي موضـوعی متنـوعی کـه اقتصاد سیاسی بینالملل را تشکیل میدهند،
پنج موضوع اهمیت اساسی دارند :تجارت بینالملل ،مالیه بینالملل ،شرکتهاي چندملیتی،
روابط شمال ـ جنوب ،و هژمونی که در کلیه این حوزهها ،تعامل دوجانبهاي میان نیروهاي
اقتصادي و سیاسی وجود دارد .در این اثر هم تحوالت اقتصاد سیاسی بینالملل از زمان شروع
جنگ سرد و به خصوص دهه  1970مورد بررسی قرار گرفته است .ضمن اینکه نقش دولت

رهیافتهای مفهومی و نظری
اقتصاد سیاسی بینالمللی مطالعه آن دسته از موضوعات و مسائل بینالمللی است که
نمی توانند به شکلی مطلوب تنها از طریق تحلیلهاي یکی از رشتههاي علوم سیاسی،
جامعهشناسی و اقتصاد مورد بررسی قرار گیرند .نیاز به مطالعه اقتصاد سیاسی بینالمللی به این
دلیل مطرح شده که بسیاري از مهمترین سؤاالت معاصر تنها از چشمانداز یك رشته ،مثل
جامعهشناسی ،اقتصاد و سیاست به شکل مطلوب پاسخ داده نمیشوند .همچنین تحلیلهایی
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در آن مطمح نظر نبوده است.

که تنها در یك سطح تحلیل به ارزیابی رفتار بازیگران در سطح فردي ،دولتی یا سطح
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بینالمللی میپردازند ،کافی نیستند .اقتصاد سیاسی بینالملل موانع جداکننده و منزويکننده
روشهاي سنتی تحلیل را کنار میزند و به دنبال درك جامع از موضوعات و رویدادهاست
(باالم و وست.)6 :1392 ،
اقتصاد سیاسی بینالملل بازگشت به ایدهاي است که «سوزان استرنج» آن را اینگونه
بیان داشته «یك عرصه باز ،گسترده و بزرگ که هرکس عالقهمند به مطالعه رفتار مردان و زنان
در جامعه است ،میتواند آزادانه در آن پاي بگذارد .هیچگونه مانع یا مرزي وجود ندارد که
تاریخشناس را به تاریخ یا اقتصاددان را به اقتصاد محدود کند .علوم سیاسی هیچ حق
انحصاري براي نوشتن در مورد سیاست ندارد ،به همین شکل یك جامعهشناس درمورد روابط
اجتماعی چنین حقی ندارد» ).(Strange, 1984: ix
ضمن این که ،بخش اعظم مطالعات اقتصاد سیاسی بینالملل برروي تعامل دو نهاد
اجتماعی بسیار مهم دولت و بازار و ماهیت تعامل آنها در درون سیستم جهانی (قواعد بازي
بینالمللی) تمرکز کردهاند .به عنوان مثال رابرت گیلپین اقتصاد سیاسی را مجموعه مطالعاتی
که به تحلیل مشکالت و مسائل برآمده از همزیستی متوازن و تعامل پویاي دولت و بازار در
جهان مدرن میپردازد ،تعریف کرده است ).(Gilpin, 1987: 8
دولت قلمرو اعمال و تصمیمات جمعی است و دولتی که معموالً ما معنی میکنیم
عبارتست از نهادهاي سیاسی دولت -ملتهاي مدرن با حوزه جغرافیا و با سیستم نسبتاً خود
مختار دولت که در آن حوزه گسترش یافته است .بازار حوزه تصمیمات و اقدامات فردي
است .بازار را معموالً نهادهاي اقتصادي سرمایهداري مدرن معنی میکنیم  .بنابراین اقتصاد
هستند ،تعریف نمود .جامعه در برگیرنده عناصر بازار و دولت است که خود دولت انعکاسی
از تاریخ ،فرهنگ و ارزشهاي سیستم اجتماعی میباشد به عالوه ،هستی متوازن دولت
(سیاست) و بازار (اقتصاد) به وجود آورنده تنشی بنیادین است که ویژگی اقتصاد سیاسی
میباشد .اقتصاد و سیاست معموالً با هم درگیر نیستند ،بلکه با هم تا اندازهاي تداخل دارند که
تنش بنیادین آنها آشکار گردد .این تنش با منافع و ارزشهاي متفاوت اقتصاد و سیاست شکل
گرفته که میتواند در شکلهاي مختلف و در زمانهاي متفاوت حل شود ،اما درگیري در
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سیاسی را باید با این شناخت که دولت و بازار یك سیستم پیچیده از سازمانهاي اجتماعی

پویاست که به معنا تغییر در طول زمان میباشد به طور خاص دولت و بازار بر روي هم تأثیر
میگذارند که این امر منجر به تغییر الگو منافع و ارزشهایی میشود که اقتصاد سیاسی آنها را
مطالعه میکند (باالم و وست.)12-14 :1392 ،
ارائه درکی مطلوب از اقتصاد سیاسی بینالمللی می تواند ابتدا بـا روش تجزیـه اجـزاي
اقتـصاد سیاسی بین المللی صورت پذیرد .اولین واژه ،واژه اقتصاد است که چگونگی
اختصاص منابع کمیاب و توزیـع آن را بین افراد از طریق یك فرایند بازار غیرمتمرکز نـشان
مـیدهـد .تحلیـلگـران اقتـصادي و سیاسی اغلب به سؤاالت مشابهی مواجه هستند ،ولی
تحلیلگران اقتـصادي کمتـر بـه موضـوع قدرت دولت ها و منافع ملی توجه دارند .آنها بیشتر
بـه درآمـد ،قـدرت و منـافع فـردي توجـه میکنند .در نتیجه ،اقتصاد سیاسی این دو نگاه به
جهان را با هدف درك کاملتر ماهیت بنیادي جامعه ترکیب میکند .دومین واژه ،سیاسی است
که در برگیرنده استفاده از قدرت دولـت بـراي تصمیمسازي در ارتباط با این که چه کسی چه
چیزي را چه موقع و کجـا در جامعـه بـه دسـت میآورد ،میباشد .سیاست یك فرایند از
انتخاب جمعی با توجه به منافع رقـابتی و در برگیرنـده طرفهاي مختلف شامل افراد،
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سرتاسر تاریخ بشر باقی مانده و دوباره آشکار میشود .بنابراین ،این تعامل دولت و بازار

انجمنهاي داوطلبانه ،مشاغل و احزاب سیاسی می باشـد .فراینـد سیاسی پیچیده و چندالیه
در برگیرنده دولت  -ملت ها ،روابط دوجانبه و چند جانبـه در درون و بین دولت  -ملت ها
و بسیاري از سازمانهاي بینالمللی ،متحـدان منطقـهاي و توافقـات جهـانی میباشد .آخرین
واژه ،یعنی بینالمللی به معنا این است که این رشته با موضـوعاتی سـروکار دارد کـه در
وراي مرزهاي ملی و در روابط درون و بینالمللی دولت -ملتها رخ میدهد .امروزه مردم
مـشکالت و موضوعات بیشتري جهان را به صورت یکپارچه و نه صرفاً یك سري ملتهاي
خـاص را تحـت تأثیر قرار میدهند و در نتیجه مستلزم درك و فهم چشماندازي جهانی است.
اقتصاد سیاسـی بـین الملـل در مجمـوع بیـانگر «ارتبـاط بـین سیاسـت و اقتـصاد در روابـط
بینالملل  ...و به عبارتی در ارتباط با تعامل دولت و بازار است (هتنه .)4 :1384 ،در این
راسـتا ،رهیافت هاي متعدد موجود را ذیالً بررسی مینمائیم.
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بـه شکلی گسترده در ارتباط با اقتـصاد سیاسـی جهـانی صـحبت مـی کننـد ،چـرا کـه

دولت و اقتصاد سیاسی مرکانتیلیستی و نئومرکانتیلیستی:
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مرکانتیلیسم در واقع بیانگر دغدغه هاي نخبگان سیاسی در آغاز پیدایش دولت مدرن بود
(موسوي شفائی .)110 :1386 ،مرکانتیلیسم که به نام ناسیونالیسم اقتصادي نیز خوانده می-
شود ،مدل اقتصادي دولتهاي اروپایی در قرن  16تا  18میالدي بود .در این روند ،دولتها
در پی افزایش میزان صادرات نسبت به واردات خود بودند و مستعمرات به عنوان منبع مواد
خام ارزان و بازار فروش کاالهاي ساخته شده استعمارگران مورد استفاده قرار می-
گرفتند ).(Plano & Olton, 1988:134-135
بسیاري از سیاستمداران و اقتصاددانان سرشناس از مرکانتیلیسم حمایت کردهاند.
الکساندر همیلتون که یکی از پدران بنیانگذار ایاالت متحده بوده است ،به عنوان پدر
ناسیونالیسم اقتصادي خوانده میشود .وي طرفدار شدید مرکانتیلیسم در شکل سیاستهاي
حمایتی به منظور ارتقاي صنعت داخلی در ایاالت متحده است .فردریش لیست ،اقتصاددان
آلمانی ،دیگر سخنگوي بلیغ مرکانتیلیسم است .وي نظریه قدرت تولید را مطرح کرد و تأکید
کرد که توانایی تولید بسیار مهمتر از نتایج تولید است (جکسون و سورنسون.)231 :1383 ،
اگرچه اندیشه لیبرالیسم کالسیك آدام اسمیت باعث افول این اندیشه شد ،اما این تئوري
در قرن  19نیز رواج داشت و به عنوان تئوري مرتبط با توسعه و صنعتی شدن در امریکا و
آلمان مورد توجه بود .در آلمان اتحاد نیافتهي قبل از سال  ،1871براساس اتحادیه سولفراین یا
زولورین 1اساس کار قرار گرفت ( .)Okpighe , 2010: 1909در امریکا ،عالوه بر
همیلتون ،هنري کلی نیز در ترویج و اعمال این اندیشه مؤثر بودند .البته نباید چنین اندیشید
که امروزه این اندیشه رواج ندارد ،بلکه باید گفت که این اندیشه در قرن  20در قالب
نئومرکانتیلیسم برحسب تعریف یك خط مشی اقتصادي است که از تعرفههاي باال و
دیگر محدودیتهاي وارداتی به منظور حمایت از صنایع داخلی استفاده میکند .این رویکرد،
همانند سلف خود به تشویق افزایش صادرات و کاهش واردات میپردازد .همچنین ،بر وفق
تغییرات زمانه ،کنترل حرکت سرمایه و متمرکز کردن تصمیمات ارزي در دست حکومت را
وجههي همت خود قرار میدهد .هدف سیاستهاي نئومرکانتیلیستی ،افزایش سطح ذخایر
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نئومرکانتیلیسم به بازسازي و تجدید حیات خود دست زده است.

عنوان کشورهاي نئومرکانتیلیست نامیده میشوند .وجه تسمیه نئو به خاطر تغییر تأکید از
توسعه نظامی به توسعه اقتصادي است .در حالیکه در مرکانتیلیسم؛ انباشت شمش طال (از
طریق چپاول مستعمرات و ملل دیگر) ،تضمین ناوگان ملی و دریاداران آموزش یافته ،تأمین
منابع مواد استراتژیك و تولید شدید تسلیحات (مك لین )618 :1387 ،مدنظر قرار گرفت و به
دنبال راهاندازي جنگ اقتصادي علیه سایر دولتها و پیروزي بر آنها بود و به همین جهت ،به
مرکانتیلیسم خشن یا شرور یا تهاجمی خوانده میشود؛ در مقابل ،در این رویکرد جدید که به
نام نئومرکانتیلیسم خوانده میشود ،سیاست هاي دولت مبتنی بر ارزشهاي حیاتی و حفظ
استقالل یك دولت در مقابل جریان بینالمللی شدن تولید است ( )Gilpin, 1987: 30و به
همین خاطر به مرکانتیلیسم تدافعی یا مالیم یا خوش خیم نامگذاري شده است.
وجه تسمیه دیگر ،براي نامگذاري نئومرکانتیلیسم ،تعیین کنندگی بیشتر بازارهاي داخلی در
مورد قیمتها نسبت به نوع کالسیك آن است .در این رویکرد جدید ،عموماً تدابیر حمایت گرایانه
در شکل تعرفههاي باال و دیگر محدودیتهاي وارداتی براي حمایت از صنایع داخلی که با
مداخله حکومت جهت تشویق رشد صنعتی ممزوج میشود ،به کار گرفته میشود .به بیان ساده،
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خارجی حکومت و اعمال سیاستهاي مؤثر پولی و مالی است .چین ،ژاپن و سنگاپور به

هدف نئومرکانتیلیسم این است که نشان دهد که استقالل اقتصادي و خودکفایی ،اهدافی مشروع و
قانونی هستند که یك ملت و دولت میتوانند پیگیري نمایند .سیستمهاي حمایتی هم به این خاطر
که به یك ملت اجازه میدهد تا زیربناهاي صنعتی و بازرگانی را توسعه دهد و بتواند در شرایط
برابر در تجارت بینالملل رقابت کند ،توجیه میشوند.
بازسازي دوباره اندیشه مرکانتیلیسم در قرن  20در دو مقطع متفاوت صورت گرفت .در
بحران اقتصادي سال  1929بود و مقطع دوم هم به دهه  1970و تحوالت برآمده از فروپاشی
نظم برتن وودر و قطع رابطه طال و دالر برمیگردد .در هر دوي این مقاطع ،دولتها در
اشکال گوناگون ،از سیاستهاي حمایتی به عنوان ابزاري اقتصادي جهت محفوظ و مصون
نگه داشتن خود از رویدادها و شرایط خارجی بهره گرفتهاند که براساس آن ،باید نسبت به
سطح فعالیت اقتصادي خود ،از واردات کاسته و بر صادرات بیفزایند (قوام.)107 :1384 ،
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مقطع اول که در ابتداي قرن بیستم و متعاقب تحوالت ناشی از جنگ جهانی اول و سپس

دولت و اقتصاد سیاسی لیبرالیسم کالسیك:
فصلنامه مطالعات سیاست بین الملل ،دوره  ،1شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)1زمستان 1400

حکومت انگلستان پس از جنگ داخلی  1660ـ  1648و انقالب پرشکوه  ،1688تحت
سلطه اشراف پایین مرتبه و سرمایهداران طبقهي متوسط درآمد .جهانبینی قرون وسطایی ،که
مبناي اخالق پدرساالرانهي مسیحی را تشکیل میداد ،رو به زوال گذاشت .در صد سال بعد،
تحولی اساسی در فلسفه نقش دولت در جامعه رخ داد .با انتشار کتاب ثروت ملل آدام اسمیت
در  ،1776فلسفهاي جدید در فردگرایی ـ لیبرالیسم کالسیك ـ آشکارا در انگلستان رو به
اشاعه گذاشت .این فلسفه فردگرایی در سرتاسر دورهي سوداگري وجود داشت و جهانبینی
پدرساالرانهي قدیمی در ستیز بود .سرانجام لیبرالیسم کالسیك جدید فائق آمد ،چرا که این
جهانبینی و نه جهانبینی قدیمی ،که اصوالً همان جهانبینی قرون وسطایی بود ،نیازهاي نظام
جدید سرمایهداري را منعکس میساخت.
در حالی که هم کلیسا و هم دولت سوداگرا ،مال اندوزي شخصی ،حرص ،طمع و
خودخواهی را در پاي اخالق مسیحی یعنی کلیسا و یا دولت سوداگر قربانی میکردند،
لیبرالیسم کالسیك به مال اندوز شخصی ،حرص ،طمع و خودخواهی صحه نهاد و آن را
مشروعیت بخشید ،که البته پشتوانه فلسفی این ایده اقتصادي اسمیت به نوعی کتاب
لویاتان( )1651هابز بود که او بر آن بود که تمامی رفتارها و انگیزههاي انسان حتی ترحم
همگی در راستاي منافع شخصی است.
گام دوم در بسط لیبرالیسم فردگرا ،ظهور پروتستانتیسم بود .پروتستانتیسم یا نهضت اصالح
دینی که توسط لوتر و کالوین مطرح شد ،نمونه اصلی فردگرایی در حوزه دین مسیح بود .از آنجا
که طبقه متوسط سرمایهدار هم از دولت سوداگر به لحاظ قید و بندهاي تجاري هم از کلیسا به
پروتستانتیسم رفت و پروتستانتیسم به این معنا که انسان براي عبادت نیاز به واسطه ندارد ،کلیسا را
متزلزل ساخت و بیان میداشتند که در دین ،اعتقاد مقدم بر عمل است .این در حالی بود که
کلیساي کاتولیك ،عمل و ظاهر را مقدم بر نیت و اعتقاد میدانستند و بر این اساس ،آنها خود
رستگاري و سعادتمندي را می فروختند .در پروتستانتیسم گفته میشد که اعتقاد درونی کافی است
و نیازي به توجه بیرونی یا خرید بهشت یا به طور کلی ،کلیسا نیست .به عبارتی ،اعتقاد چیزي جز
حقیقت دل نیست و قاضی اعمال انسان ،وجدان درونی است.
این مسأله موجب گسترش فردگرایی در حوزهي دین مسیح شد و به عبارتی ،همانطور
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دلیل سرزنشهاي اخالقی در مالاندوزي و نفعطلبی ،بیزار بود .این طبقه به استقبال از

مذهب و غلبه باطن بر ظاهر هم به عنوان یك امر فردگرایانه اقتدار کلیسا را از بین برد و
ارتباط این دو را با لیبرالیسم یك ارتباط تنگاتنگ است .به شکلی که بازرگانی و کسب سود به
عبادت تبدیل شد .در این راستا ،پروتستانها تأکید کردند که مسیحیت نگفته است که
مال اندوزي حرام است .اگرچه لوتر و کالوین سخنگویان طبقه سوم نبودند ،با این حال به
رشد آنها کمك شایانی کردند.
بر اساس آنچه تاکنون گفته شده است ،میتوان گفت که گونهاي تداوم اساسی بین افکار
اجتماعی قرون وسطی و نظریات مکتب سوداگري وجود دارد .در ابتدا ،مداخله دولت در
فرآیند اقتصادي بر اساس این مفهوم مسیحی قرون وسطایی توجیه میشد که کسانی که
خداوند به آنان قدرت بخشیده است ،وظیفه دارند تا از این قدرت براي پیشبرد رفاه عمومی و
خیر همگان در جامعه استفاده کنند .در سرمایهداري ابتدایی ،دولت تدریجاً نقشهاي بسیاري
را که سابق ًا بر عهده کلیسا بود ،به عهده گرفت .لیکن اخالق پدرساالرانه مسیحی رفتار مبتنی
بر مالاندوزي را که نیروي محرکهي اصلی نظام جدید سرمایهداري شمرده میشد ،کالً مردود
شناخته بود .بنابراین ،الزم مینمود تا دیدگاه فلسفی و ایدئولوژي جدیدي به وجود آید که
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که بازرگانی و تجارت فردي یا مال اندوزي فردي به دولت سوداگر ضربه زد ،خصوصی شدن

فردگرایی ،حرص و سودجویی را از لحاظ اخالقی توجیه کند.
مذهب پروتستان و فلسفه جدید فردگرایی پایههاي ایدئولوژي جدید را فراهم ساختند.
نوشتههاي اقتصادي نویسندگان مکتب سوداگري ،منعکس کنندهي فردگرایی جدید بود .این
نظریهي جدید ،بر نیاز به آزادي بیشتر سرمایهداران در به دست آوردن سود و بنابراین بر
مداخلهي کمتر دولت در بازار تأکید داشت .بدینترتیب ،وجود دو نظر عمومی که کالً در
فلسفه لیبرال کالسیك ،از جمله اقتصاد کالسیك ،بقایاي اخالقی پدرساالرانهي مسیحی قرون
وسطی را به کنار نزد ،همچنان باقی بود.
در نتیجه ،انقالب صنعتی که منتج از تحول در صنایع نساجی ـ که خود ناشی از اختراع
ماکو در سال  1730و اختراع ماشین نخریسی گرداننده در سال  1760بود و همچنین اختراع
ماشین بخار توسط جیمز وات (که این ماشین میتوانست نیروي افقی پیستونها را به حرکت
دورانی تبدیل کند) -تحوالت عمیق اقتصادي و اجتماعی در انگلستان ایجاد شد که افزایش
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مخالفت با یکدیگر بودند ،تضادي را در نوشتههاي سوداگران به وجود آورد که تا زمانی که

بسیار سریعی را در ضریب تولید ایجاد کرد و انگلستان را یکباره به مقام بزرگترین قدرت
فصلنامه مطالعات سیاست بین الملل ،دوره  ،1شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)1زمستان 1400

اقتصادي و سیاسی قرن نوزدهم رسانید که در این دوره از صنعتی شدن بود که جهانبینی
فردگرایانه لیبرالیسم کالسیك ،ایدئولوژي حاکم بر سرمایهداري شد .اگرچه ،همانطور که
گفتیم بسیاري از انگارههاي لیبرالیسم کالسیك در دورهي سوداگري ریشه گرفته و حتی
پذیرش وسیع یافته بود ،اما در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم لیبرالیسم کالسیك به
طور کامل؛ افکار اجتماعی ،سیاسی و اقتصادي در انگلستان را تحتالشعاع قرار داد.
در این دوران بود که سرمایهداران و سخنگویان آنها با عنوان کردن فلسفه فردگرایی جدید که
خواهان آن بود که سرمایهداران با آزادي بیشتر در بازارهایی رها از موانع و محدودیتها ،به
مخالفت برخاستند .جاي تعجب نیست اگر پیروزي این فلسفه با بزرگترین دستاورد طبقه
سرمایهدار ـ انقالب صنعتی -همزمان میشود .انقالب صنعتی طبقه سرمایهدار را به مقام حاکمیت
در زمینهي اقتصادي و سیاسی ارتقا داد و این امر در تبیین پیروزي لیبرالیسم کالسیك ،به عنوان
ایدئولوژي عصر جدید سرمایهداري صنعتی ،حائز اهمیت بسیار است.
این ایدئولوژي افراد را به شکلی خودخواه ،حسابگر ،تنبل و به طور کلی مستقل از
جامعهاي که جزئی از آن بودند ،جلوه میداد .تحلیل آدام اسمیت دربارهي بازار به صورت
دستی نامرئی که خواستهاي خودخواهانه را در جهت فعالیتهاي اقتصادي هدایت میکرد
که از نظر اجتماعی پر ارزشتر بودند ،دکترین آزادي بیقید و شرط اقتصادي را پشتیبان بود.
تنها نقشی که این سلسله براي حکومت تعیین میکرد ،انجام دادن کارهایی بود که پشتیبان و
مشوق فعالیت هاي سودآور بود .بازارها وقتی که رها از دخالت دولت باشند ،به بهترین شکل
عمل میکنند .یعنی از طریق دست نامرئی1به بهترین شکل نفع همگان تأمین میگردد .ثروت
به حداکثر میرسد (قاسمی37-38 :1384،؛ تقوي.)1379 ،
دولت و اقتصاد سیاسی مارکسیستی:
انقالب صنعتی چنان افزایشی در باروري اقتصادي انسان پدید آورد که در تاریخ
بیسابقه بود .گسترش همهجانبهي کارخانه و استفاده وسیع از ماشینآالت نمایانگر زمینه فنی
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جهانی هم از طریق مبادلهي آزاد کاالها و خدمات و بر پایه مزیت نسبی در اقتصاد بینالملل

هدایت شود ،میباید قسمت کمتري از آنان به تولید کاالهاي مصرفی اختصاص یابد .هزینه
اجتماعی تهیهي کاالهاي سرمایهاي به منزلهي محرومیتهایی براي انبوه مردم بود.
در این دوران جامعه به سه دسته تقسیم شده بود .یك قسمت طبقات باال شامل اشراف
و زمینداران بود که اینها هزینههاي اجتماعی انقالب صنعتی را تحمل نمیکردند ،چون داراي
قدرت سیاسی و اقتصادي بودند .دسته دیگر شامل طبقه متوسط بورژوا بود که اینها هم چون
به مال و سرمایهاي رسیده بودند و با صنعت بازي میکردند و به عنوان طبقهاي نوظهور بر
صنایع و کاالهاي صنعتی سرمایهاي تسلط داشت و از این رو هزینههاي اجتماعی انقالب
صنعتی را تحمل نمیکردند .بنابراین ،تنها طبقهاي که قدرت سیاسی و اقتصادي نداشت و
میباید هزینههاي اجتماعی انقالب صنعتی را تحمل میکرد ،طبقه کارگر بود.
از این رو زیانهاي حاصل از کاهش مصرف هزینههاي اجتماعی بسیاري مثل بیکاري،
فقر ،پایین آمدن دستمزدها ،تن دادن کارگران به کارهاي پرمشقت به دلیل اجبار ،نیاز ،پذیرفتن
نظم و انضباط شدید حاکم بر نظام کارخانهاي بر طبقه کارگر تحمیل شد .از این زمان بود که
کارگر ارتباط شخصی و نزدیك را با ابزار کار از دست داد ،زیرا کارگري که قبالً به دلخواه
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این افزایش است .اما براي این که ظرفیت تولیدي اقتصاد در جهت ایجاد کاالهاي سرمایهاي

کاال تولید میکرد و شخصیت خود را در تولید کاال نمایان میساخت ،این بار خود تبدیل به
کاال شده بود و دیگر با عشق و عالقه کار انجام نمیداد ،چون محصول کار در اختیار کسی
دیگر قرار نمیگرفت و او فقط مثل یك حیوان نیروي کار خود را عرضه میکرد .این مسأله
باعث شد تا کارگر در یك بازار غیر شخصی و غیر انسانی که در آن فقط عرضه کار اهمیت
داشت ،نیروي کار خود را با پول معاوضه کند ،این مسأله مبناي ایدهاي شد که حدود صد
گرفتن کارگر از ابزار کار باعث انحصار انسان توسط تکنیك و فن یعنی«تکنوپلی» شد که خود
از عوامل از خودبیگانگی است که بحرانهاي اجتماعی متعددي را در نیمه دوم قرن هجدهم
ایجاد کرد .در واکنش به این مسأله یکسري شورشها در بین سالهاي  1810تا  1850صورت
گرفت که در طی یکی از این شورشها به نام لُدایت در سال  1813کارگران ماشینها و
ابزارآالت صنعتی را مورد حمله قرار دادند و آنها را خرد کردند ،چرا که گفتند ماشین دشمن
انسان است که در نهایت طبقه بورژوا با همکاري دولت این شورشها را سرکوب کرد و
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سال بعد مارکس آن را الیناسیون یا از خودبیگانگی طبقه کارگر نام نهاد .این امر یعنی فاصله

بسیاري از کارگران اعدام یا تبعید شدند.
فصلنامه مطالعات سیاست بین الملل ،دوره  ،1شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)1زمستان 1400

عامل دیگر که به عنوان بخشی از هزینههاي اجتماعی انقالب صنعتی مطرح است ،بحث
یکنواخت شدن فرآیند تولید و تقسیم کار در ارتباط آن با به کارگیري زنان و کودکان در امر
تولید است؛ چرا که تولید مکانیکی شده بود و نیازي به کوشش بسیار و به کارگیري زور بازو
در فرایند تولید نبود و این امر از یك طرف به بیکاري مردان و کار زنان و از طرف دیگر به
ایجاد بحرانهاي اجتماعی در ساخت خانواده به علت انتقال نانآوري خانه از مردان به زنان
شد ـ که این انتقال نیز این بود که زنان با مزد کمتر و ساعات بیشتري حاضر به کار بودند ـ
که این بحرانها نیز باعث ایجاد یکسري آشوبها در نیمه اول قرن نوزدهم شد.
این در حالی بود که طبقه بورژوازي براي مقابله با این شورشها در سال  1799قانونی را به
نام «قانون اجتماعات» به تصویب رسانده بود که برحسب آن بنابر ضرورتهاي بازار آزاد و در
راستاي تسهیل امر رقابت بین بورژواها هرگونه اجتماع کارگري براي باال بردن دستمزدها و کم
کردن ساعات کار ممنوع اعالم شد .در این زمان بود که گروهی از نمایندگان مجلس در انگلستان
با اتکاي به اخالق پدرساالرانهي مسیح ـ یعنی ترحم در حق بینوایان ـ ایده حمایت از کارگران را
در پیش کشیدند که به رادیکالهاي توري معروف بودند .پس از این زمان بود که عمدهترین
سوسیالیستهاي بیش از مارکس یعنی اوئن ،بابوف ،گادوین ،سن سیمون ،فوریه و پرودون به نقد
نظام بورژوازي پرداختند .محور اصلی اندیشه همه این سوسیالیستهاي پیش از مارکس این بود
که مالکیت خصوصی پایهي استبداد و نابرابري است.
مارکس بر آن بود که همه این سوسیالیستها انسانگرایانی بودند که نسبت به بهرهکشی
شدیدي که با سرمایهداري ابتدایی همراه بود ،اعتراضی به جا داشتند .خود مارکس نیز به نقد
تولید که باعث ایجاد طبقهاي به نام صاحبان ابزار تولید یا کارفرمایان میشود که محصول این
بحث این است که در ابتدا طبقهاي به نام کارگر به وجود میآید و این طبقه کارگر به دلیل آن
که بر فرایند تولید از طراحی تا فروش نظارت و نقشی ندارد ،خود به بخشی از ابزار کار
تبدیل میشود و در نتیجه خالقیت و نوآوري از او گرفته میشود و از خود بیگانه میشود.
مسأله بعدي اینکه این بازار یا رابطه مبادله نقدي بین کارگر و کارفرما ،در کل جریان تولید
نقش دارد که در نتیجه حاکمیت این رابطه؛ روح جوانمردي ،سلحشوري ،فداکاري و مسائلی
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بیاخالقی از نظام سرمایهداري پرداخت و معتقد بود که دو خصیصه این نظام آن را از ابزار

نمیرسد و استعدادهاي او شکوفا نمیشود؛ چرا که انسان ماقبل سرمایهداري از طریق کار،
هنر خود را عرضه میکرد ،اما بورژوازي گوهر انسان که همان استعداد ذاتی اوست را به تولید
کاالیی تکراري و یکنواخت معطوف داشته است و از طرف دیگر ،با گرفتن شور سلحشوري
و روح مذهبی از انسان عصر ماقبل سرمایهداري شکوفا شدن انسان در دیگر حوزههاي غیر
مبادلهاي مثل هنر و مذهب سرکوب میشود و بدین ترتیب تمامی استعدادهاي انسان به تولید
یك کاالي مشخص معطوف میگردد.
مارکس همچنین در مورد نقش دولت در جامعه سرمایهداري میگوید که در این نظام
دولت دو نقش بر عهده دارد .نخست این که باید نقش سنتی اعمال دیکتاتوري سرمایهداران
بر بقیه جامعه را ایفا کند .این نقش را دولت به طور عمده با تأمین حقوق مالکیت ،که منبع
قدرت اقتصادي سرمایهداران است ،اجرا میکند و دوم این که حکومت در کشمکش میان
سرمایهداران به عنوان میانجی وارد عمل میشود ،چرا که اگر این برخوردها ادامه یابند ،بقاي
نظام به خطر میافتد .به همین دلیل ،حکومت مداخله مینماید تا بقاي نظام تضمین شود .اما
هیچگاه برخالف منافع سرمایهداران ـ به صورت یك طبقه ـ عمل نمیکند .در ادامه ،مارکس
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از این قبیل از کارگر گرفته میشود که محصول این دو انتقاد آن است که انسان به کمال

معتقد است که در نتیجه تکامل در نظام اقتصادي سرمایهداري ،قدرت صنعتی مرتباً در تعداد
معدود و معدودتري از سرمایهداران تمرکز مییابد و وضع کارگران دائماً بدتر میشود .به
علت وخامت اوضاع ،نظام نمیتواند دوام یابد .به تدریج ،زندگی در نظام سرمایهداري آنقدر
غیرقابل تحمل میشود که کارگران دست به شورش میزنند و تمامی نظام را سرنگون کرده،
نظام اقتصادي سوسیالیسم را برقرار مینمایند.

خصوصیت سرمایهداري ،در آخر قرن نوزدهم ،رشد شرکتهاي غولآسا بود .در این
دوران فرایند رقابت بین سرمایهداران ،طبق پیشبینی مارکس نیروهایی از نظام اقتصادي به
طور مشخص یعنی از کشورها توانستند در سرمایه تمرکز ایجاد نمایند .به عبارتی ،در فرایند
رقابت پیشرفتهاي فنی بعضی از شرکتها موجب از میدان به در رفتن شرکتهاي کوچك
را فراهم نمود که در طی این فرایند شرکتهاي کوچك یا باید از بین میرفتند و یا در شرکت
پیروز منحل میشدند .اینجا بود که کارتلسازي و تراستسازي به ویژه در امریکا به وجود
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دولت و اقتصاد سیاسی نئوکالسیك:

آمد .به عنوان مثال ،در انگلیس چهار شرکت راه آهن در هم ادغام شدند و یك شرکت
فصلنامه مطالعات سیاست بین الملل ،دوره  ،1شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)1زمستان 1400

راهآهن را ایجاد کردند .نهضت ادغام شرکتها دو بعد داشت :یك بعد آن ادغام افقی بود که
در این بعد شرکت بزرگ اقتصادي سعی میکرد که تمامی کارها و فعالیتهاي اقتصادي
مرتبط با تولید یك کاالي خاص را در اختیار بگیرد .مثالً یك شرکت تولید کنندهي صابون
سعی میکرد امور دیگر مثل حمل و نقل ،توزیع ،تهیه مواد اولیه را نیز در خود حل کند .بعد
دیگر ،به ادغام عمودي مربوط میشود که در آن شرکتهایی که ادغام افقی را انجام داده
بودند ،سعی میکردند فعالیتهاي خود را عمق بخشیده و کارها و فعالیتهاي خود را در
جاهاي دیگر نیز گسترش دهند؛ یعنی در دیگر مناطق جهان نیز انحصار ایجاد کنند .در نتیجه
این فرایند ،تمرکز در صنعت ایجاد شد .یعنی یك شرکت صابونها و یك شرکت کت و
شلوارها جهان را تولید میکرد .نهایتاً این که تمرکز در صنعت در نتیجه ادغام ،موجب تمرکز
درآمدها شد .یعنی این که ثروت در یك کشور و یا حتی کل جهان در اختیار شرکتهاي
محدودي قرار میگرفت.
در هر حال ،تمرکز در صنعت و درآمد؛ نهایتاً به تمرکز سرمایه منجر میشد که میرفت
تا انقالب مورد نظر مارکس محقق شود .در اینجا بود که دوباره لیبرالیسم به شکل دیگري
ظهور کرد که به اقتصاد سیاسی نئوکالسیك مشهور است ،چرا که با در نظر گرفتن واقعیات
فوق ،به نظر میرسید که ایدئولوژي لیبرال کالسیك که به تحلیل اقتصادي مبتنی بر تعداد
بسیاري شرکتهاي کوچك و نسبتاً ناتوان وابسته بود ،باید کنار گذاشته میشد .تنها وظایفی
که این اقتصاددانان نئوکالسیك براي حکومت قائل بودند ،وظایفی بود که به طور مستقیم یا
غیر مستقیم باعث پیشبرد منافع بازرگانی میشد .اقتصاددانان نئوکالسیك معتقد بودند که
اجتماعی گردد ،دخالت کند.
در اوایل دهه  ،1870درست در همان زمان که تمرکز اقتصادي در حال وقوع بود ،سه اثر
بسیار معروف اقتصادي منتشر شد« .نظریه اقتصادي سیاسی» ویلیام استانلی جونز و «اصول
اقتصادي» کارل منگر هر دو در سال  1871منتشر شدند و سه سال بعد «مقدمهاي بر اقتصاد
سیاسی» لئون والراس به چاپ رسید .اگرچه تفاوتهاي بسیاري در تحلیل این افراد وجود داشت،
ال برجستهاي نیز هم در شیوه و هم در محتواي تحلیل این کتابها وجود
اما شباهتهاي کام ً
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حکومت باید در زمینههاي معدود دیگري که عملکرد بازار نمیتواند باعث حداکثر شدن رفاه

بازیگران اقتصادي را به سه بخش بنگاهها ،خانوارها و مصرف کنندگان متمرکز میکرد.
مطالعه رفتار بنگاهها ،خانوارها و مصرف کنندگان موضوع مطالعه اقتصاد سیاسی
نئوکالسیك بود .آنها کاال را سرچشمه نهایی لذت و مطلوبیت میدانستند که به آن جنبه کمی
میدادند .به عبارتی سعی میکردند میزان لذت بردن از مصرف یك کاال رنج بردن ناشی از
مصرف آن را در قالب اعداد و عبارات کمی درآورند چون معتقد بودند که همین درد یا رنج
و لذت است که ما را به خرید یا فروش کاال وادار میکند .بنابراین ،علم اقتصاد مستلزم
شناخت درجه نهایی لذت مصرف یك کاال و یا درد و رنج ناشی از آن است .به عبارتی ،این
که مصرف یك ماده غذایی نهایت ًا شما را وادار به پرداخت چقدر پول میکند ،اهمیت خیلی
زیادي پیدا میکند؛ چون نشان دهندهي تقاضاي شماست .نکته مهم در این جا این است که
درحالیکه عقیده اقتصاد کالسیك این بوده که مهمترین فاکتور در قیمت یك محصول،
هزینه هاي تولید آن است ،اقتصاد نئوکالسیك بر آن است که احساس مصرفکننده در مورد
ارزش یك محصول ،فاکتور اصلی تعیین قیمت آن است (.)Kenton, Aug 4, 2019
ایدئولوژي این اقتصاددانان همان آزادي بیحد و حصر یا لسه فري است که به معناي
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داشت .در حالی که اقتصاد کالسیك سطح تحلیل خود را بر فرد گذاشته بود ،اقتصاد نئوکالسیك

عدم مداخله دولت در اقتصاد است .این ایده در اواخر قرن  190و اوایل قرن  20با اندیشه
دیگري تحت عنوان داروینیسم اجتماعی در هم آمیخت .داروینیستهاي اجتماعی بر آن بودند
که حکومت باید اجازه دهد که سرمایهداران با کمترین محدودیت و به طور آزادانه در بازار
رقابت کنند و در این بازار اصل به بقا در یك شرایط رقابتی است .این که در شرایط رقابتی
چه فرد یا گروهی بتواند زنده بماند ،مهم است .پدر دارونییسم اجتماع هربرت اسپنسر است
از این رو ،از نظر او میزان یا معیار شایستگی بستگی به تواناییهاي فرد در اداره امور خود
دارد .دولت هم نباید از افراد شایسته و الیق هزینه بگیرد و براي افراد ناالیق در قالب برقراري
مالیات ،هزینههاي رفاهی ،آموزش براي سایر افراد ،هزینه کند .در هر حال ،اقتصاد سیاسی در
اواخر قرن  19و اوایل قرن  20تلفیقی بود از لسهفریسم و داروینیسم اجتماعی.
به طور خالصه ،می توان گفت که این تئوري معتقد است که حکومت نباید در اقتصاد
مداخله کند .به عبارتی دیگر ،یك بازار آزاد مسدود نشده ،بهترین وسیله براي توسعه سریع و
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که او دوام نوع بشر را وابسته به توزیع امتیازات جامعه متناسب با شایستگیهاي افراد میداند.

موفق است .براین اساس ،یك بازار آزاد رقابتی که به وسیله قواعد افراطی حکومتی تحت
فصلنامه مطالعات سیاست بین الملل ،دوره  ،1شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)1زمستان 1400

فشار قرار نگرفته باشد ،به نظر میرسد که قادر باشد که به طور طبیعی تخصیص منابع را
انجام دهد که این امر مقارن با بیشترین کارایی ممکن است و در این میان ،رشد اقتصادي
افزایش یافته و ثبات مییابد.
این تئوري اشکال مختلفی دارد که عبارتند از:
 -1رهیافت بازار آزاد :این رهیافت معتقد به آزادي کامل بازار است و هر گونه مداخله
دولت در امر اقتصاد را لزوماً و ضرورتاً بد میداند.
 -2رهیافت انتخاب عمومی :رادیکالترین رهیافت در این گروه است و به طور
تنگاتنگی با لیبرالیسم پیوند میخورد .براساس این رهیافت ،حکومتها به ندرت خوب هستند
و بنابراین تا آن جایی که ممکن است ،باید حداقلی باشند.
 -3رهیافت موافق بازار :رهیافت جدیدتري نسبت به دو مورد دیگر است و مرتبط با
سیاستهاي بانك جهانی است .این رهیافت هم از بازار آزاد دفاع میکند ،اما این مسأله را
تشخیص میدهد که نواقص بسیاري در بازارهاي کشورهاي در حال توسعه وجود دارد که
مداخله دولت وسیله مؤثري براي رفع آن نواقص است ).( Todaro & Smith, 2006
بانك جهانی در گزارش خود در سال  1997در مورد توسعه جهانی ،به نظر میرسد که
مفهومی را تحت عنوان نقش مؤثر دولت در سیاستهاي مرتبط با توسعه پذیرفته است .در
حالیکه در دورهي کمتر از دو دههي قبل از آن بر ایدهي دولت حداقلی -اگر نگوییم عدم نقش
دولت -تأکید میشد ،در این گزارش بر دولت موافق بازار تأکید میشد .طبق این گزارش ،توسعه
اقتصادي و اجتماعی ،بدون وجود یك دولت مؤثر و کارآمد محال است .در این رویکرد ،دولت
براي کارکرد کارآمد اقتصاد فراهم کند و در عین حال ،در حوزههاي مختلفی که بازار به علت
شرایط نهادي و سازمانی در کشورهاي توسعه نیافته قادر به پاسخگویی به خواستههاي جامعه
نیست ،دخالت کند .اما براي اینکه دخالت دولت کارآمد باشد ،باید اقدامات گوناگونی مثل رفع
سوء مدیریتها از طریق شایستهساالري ،ایجاد نهادهاي مردم ساالري که عملکرد دولت را مورد
نقادي قرار دهند و هماهنگسازي ظرفیت و توان دولت با وظایف مورد نظر صورت گیرد
(نهاوندیان 1378 ،؛ .)Raghavan, July 15, 1997
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نهادي است که از طریق اقدامات مختلف ،به ویژه اقدامات قانونی و مقرراتی باید شرایط مناسبی

در حالی که فاصله میان جنگ داخلی و سال  1900دوران گسترش سریع اقتصادي در
ایاالت متحده بود ،این پیشرفت در مقایسه با رشدي که بین سالهاي  1900و  1929صورت
گرفت ،بسیار ناچیز بود .به عنوان مثال ،در فاصله بین سالهاي  1899تا  1927در کاغذ و
چاپ  614درصد ،در فوالد و محصوالت آن  780درصد و در حمل و نقل و وسایل آن 969
درصد افزایش در تولید ایجاد شد (هانت .)1381 ،اما این دورهي رشد سریع و وفور اقتصادي
در  24اکتبر  1929به سرآمد .در آن پنجشنبه سیاه ،بازار سهام نیویورك شاهد چنان کاهشی در
ارزش اوراق بهادار بود که سرانجام هرگونه اعتقاد و ایمانی را نسبت به وضع اقتصادي از بین
برد .با از بین رفتن اطمینان نسبت به اوضاع اقتصادي ،بازرگانان مقدار تولید و سرمایهگذاري
خود را کاهش دادند و این باعث کاهش درآمد ملی و اشتغال شد که به نوبه خود اطمینان
بازرگانان را نسبت به اوضاع متزلزلتر کرد .پیش از آن که این فرایند به انتها برسد ،هزاران
شرکت ورشکسته و میلیونها نفر بیکار شدند و یکی از سختترین بحرانهاي ملی که تاریخ
به خود دیده است ،آغاز گشت.
به نظر میرسید نظام اقتصادي سرمایهداري تا واژگونی فاصله چندانی ندارد .اتخاذ تدابیر
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دولت و اقتصاد سیاسی کینزيانیستی:

خنثی کننده شدیدي الزم مینمود ،اما پیش از نجات نظام از این مهلکه تشخیص بهتر درد
الزم بود و این وظیفه را یکی از هوشیارترین اقتصاددانان این قرن ،یعنی جان مینارد کینز
( 1946ـ  )1883بر عهده گرفت .به عقیده کینزي ها ،دولت با دخالت در تقاضاي کل ،بخش
مالی اقتصاد و قیمت ها به حل بی پباتی هاي اقتصادي اقدام می کند (دادگر .)20 :1384 ،کینز
در کتاب معروف خود« ،نظریه عمومی اشتغال ،بهره و پول» کوشیده است که نشان دهد چه بر
کینز تحلیل خود را با نظري بر فرایند تولید آغاز میکند .در دورهاي معین از تولید ،بنگاه مقدار
معینی کاال تولید میکند و با درآمد حاصل از فروش آن هزینههاي خود را که شامل مزد ،حقوق،
اجاره ،لوازم ،مواد خام و بهره وجوه استقراضی است ،پرداخت میکند .آنچه پس از پرداخت این
هزینهها میماند ،سود است .نکته اینجاست که آنچه براي بنگاه بازرگانی هزینه تولید به شمار میآید،
براي افراد یا بنگاههاي دیگر درآمد است .سود نیز درآمدي است که به صاحبان بنگاه تعلق میگیرد .از
آنجا که ارزش تولید برابر است با هزینههاي تولید و سود و اینها همه درآمد هستند؛ نتیجه این که
ارزش آنچه تولید تولید شده است ،باید با درآمد حاصل از تولید برابر باشد.
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سر سرمایهداري آمده است ،تا از این راه تالش براي حفظ این نظام به موفقیت انجامد.

براي آن که بازرگانان بتوانند هرآنچه را که تولید کردهاند به فروش برسانند ،مردم باید
فصلنامه مطالعات سیاست بین الملل ،دوره  ،1شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)1زمستان 1400

مجموع کل درآمد خود را خرج کنند .اگر تمامی درآمدهاي جامعه صرف خرید کاالها و
خدمات گردد ،ارزش تولید از فروش به دست میآید .در این صورت میزان سود حاصل
همچنان باال خواهد ماند و بازرگانان نسبت به تولید همین مقدار کاال و یا بیشتر از آن ،در
دورهي بعدي نیز تمایل خواهند داشت .کینز این جریان را جریان دایرهوار مینامد .یعنی از
سوي بازرگانان پول به صورت مزد ،حقوق ،اجاره ،بهره و سود به طرف عامه مردم جریان
دارد .وقتی که عامه مردم از بازرگانان کاال و خدمات میخرند ،این پول دوباره به بازرگانان بر
میگردد .این فرایند تا زمانی که بازرگانان تمامی آنچه را تولید کردهاند به فروش برسانند و
سود قابل قبولی به دست آورند ،ادامه مییابد .اما این امر به صورت خودکار تحقق نمیپذیرد.
وقتی که پول از بازرگانان به طرف عامه مردم جریان مییابد ،مقداري از آن مستقیماً به
بازرگانان بر میگردد و به عبارتی ،جریان دایرهوار نشت دارد .نخست آن که مردم تمامی
درآمد خود را خرج نمیکنند و مقداري از آن را در بانكها پسانداز میکنند و بنابراین از
جریان مصرف برداشت میشود .دوم این که مردم از بازرگانان خارجی کاال و خدمات
میخرند .پولی را که صرف خرید واردات میشود و دیگر نمیتوان صرف خرید کاالهایی
کرد که در داخل تولید میشوند و باألخره این که مالیاتی که مردم پرداخت میکنند ،نیز
برداشتی از جریان درآمد ـ هزینه است.
این سه نوع نشت (پسانداز ،واردات و مالیات) ممکن است به وسیلهي سه نوع گذاشت
به جریان درآمد ـ هزینه جبران شود1 :ـ واردات ممکن است با صادرات سر به سر شود .یعنی
این که خارجیها به همان اندازه از کاالي تولید شده در این کشور بخرند که مردم این کشور
کند اگر حکومت کلیه مالیاتها را به این منظور خرج کند و بودجه را متوازن سازد ،در آن
صورت مخارج حکومت با مالیاتهایی که میگیرد در جریان مخارج سر به سر میشود3 .ـ
اگر بازرگانان بخواهند مقدار سرمایهي خود را افزایش دهند ،میتوانند سرمایهگذاري در
کاالهاي سرمایهاي را با استقراض وجوهی که پسانداز شده است ،تأمین کنند .در آن صورت
ممکن است سرمایهگذاري ،نشت پسانداز را کامالً جبران نماید.
اگر سه نوع گذاشت به جریان درآمد ـ هزینه درست به اندازه سه نوع نشت از آن باشد،
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از کاالهاي وارداتی میخرند2 .ـ حکومت از مالیاتها براي خرید کاالها و خدمات استفاده

و رونق برقرار میگردد .اما کینز عقیده داشت که ادامهي بیوقفهي این جریان براي مدت
طوالنی بعید است .آن مقدار سرمایهگذاري که براي جذب پساندازها الزم است ،موجودي
سرمایه را زیاد میکند و بدینترتیب به ظرفیت تولید اقتصادي میافزاید .براي به کار گرفتن
کامل ظرفیت تولید جدید ،تولید و درآمد در دوران بعدي باید افزایش یابد .اما با زیادتر شدن
درآمد ،پسانداز هم زیادتر میشود و این امر سرمایهگذاري بیشتري را میطلبد .این
سرمایهگذاري به هیچوجه به طور خودکار انجام نمیگیرد.
کینز معتقد است که حکومت میتواند در مواقعی که پسانداز بیشتر از سرمایهگذاري
است ،قدم به صحنه اقتصادي بگذارد و پساندازهاي اضافی را به صورت وام بگیرد و این
پول را صرف طرحهاي عامالمنفعه کند .انتخاب این طرحها مبتنی بر این خواهد بود که
ظرفیت تولید اقتصاد جامعه افزایش نیابد ،یا امکانات سرمایهگذاري عمومی کم نشود .این
مخارج حکومت ـ گذاشت به جریان درآمد ـ مخارج را زیاد میکند و باعث ایجاد تعادلی
همراه با اشتغال کامل میشود .بدینترتیب ،حکومت به موجودي سرمایه نمیافزاید .بنابراین،
مخارج حکومت ،برخالف مخارج سرمایهگذاري ،رسیدن به سطح تولید با اشتغال کامل را در
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در آن صورت هزینه برابر ارزش تولید خواهد بود .هر آنچه تولید شده است به فروش میرود

دورهي بعدي مشکلتر نمیسازد .به طور کلی ،کینز استدالل می کند که هر کشور به عنوان
هدف اولیه اقتصادي خود ،اشتغال کامل ایجاد کند تا از رکودهاي اقتصادي بی دلیل و
کمرشکن آزاد شود (محمدي.)25 :1383 ،
انگارههاي جدید کینز به سرعت مورد قبول بیشتر اقتصاددانان معروف قرار گرفت .جنگ جهانی
دوم نشان داد که دخالت وسیع حکومت در اقتصاد بازار میتواند باعث ایجاد اشتغال کامل گردد .در
متحده درگیر هیچ رکود عمدهاي نبوده است .بیشتر اقتصاددانان عقیده دارند که مخارج هنگفت
حکومت ،مسؤول اصلی بهبود عملکرد سرمایهداري امریکایی است .لیکن ،منتقدان استدالل کردهاند که
هزینه اجتماعی این رونق طوالنی پیدایش مجتمعهاي نظامی ـ صنعتی بوده است که هماکنون تمامی
بافت اجتماعی جامعه امریکا را تهدید میکند .اگر این نظر درست باشد ،میتوان نتیجه گرفت که به
یاري نظریههاي کینز ،ایدئولوژي کالسیك جدید توانسته است با مسائل اقتصادي دهه  1930مقابله
نماید ،لیکن مسائل دیگر را اگر تشدید نکرده باشد ،دستکم در پرده ابهام پوشانیده است.
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واقع ،آلمان هیتلري این موضوع را در دهه  1930ثابت کرده بود .از جنگ جهانی دوم به بعد ایاالت

دولت و اقتصاد سیاسی نئولیبرال:
فصلنامه مطالعات سیاست بین الملل ،دوره  ،1شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)1زمستان 1400

از جنگ جهانی دوم به بعد ایاالت متحده با هیچ رکود عمدهاي مواجه نشد ،لیکن  9دورهي
کسادي ـ عنوانی ظاهر ًا فریبنده که براي رکود مالیم به کار برده میشود ـ پیش آمده است .در
سالهاي  1954ـ  1953سیزده ماه ،در سالهاي  1961ـ  1960نه ماه و در سالهاي  1969تا
 1971دو سال ادامه داشت .کسادي سالهاي  1975ـ  1974شدیدتر از دورههاي پیشین بود و
درصد بیکاري و میزان ظرفیت اضافی بیشتري را به همراه داشت .در سالهاي  1980ـ 1979
کسادي دوباره آغاز شد و پس از رونقی مختصر به کسادي  1982ـ  1981کشید که در آن درصد
بیکاري از هر زمانی پس از رکود عظیم سالهاي دهه  1930بیشتر بود .در پی آن کسادي سالهاي
 1990و  1991پیش آمد و تا سال  1993هنوز رونق آغاز نشده بود (هانت.)1381 ،
عملکرد اقتصاد در دههي  1950به علت وجود این دورههاي کسادي ،چندان مطلوب
نبود .آهنگ رشد واقعی در محصول ناخالص ملی  2/9درصد بود ،این میزان در قیاس با 4/7
درصد براي سالهاي  1929ـ  1920یا  3/7درصد براي  1919ـ  1879میزان خیره کنندهاي
نبود .چشمگیرترین دورهي عملکرد اقتصاد در ایاالت متحده دهه  1960بود که درصد رشد
متوسط در آن در حدود  5درصد بود .در دهه  1970درصد رشد کاهش یافت و اقتصاد دچار
سکون خفیف و تورمی رو به افزایش بود .در سالهاي دههي  ،1980کسري عظیم در
بودجهي دولت فدرال ،باعث افزایش درصد رشد به  2/3درصد شد (هانت.)1381 ،
در دهه  1950و اوایل دهه  1960بیکاري به طور متوسط  4/5درصد بود ،اگرچه در
اواسط دهه  1960به  3/5درصد کاهش یافت .به عالوه ،از جنگ جهانی دوم به بعد ،تورم به
صورت مسأله دائمی جلوهگر شد .از سال  1945تا  1968افزایش متوسط سالیانهي قیمتهاي
سالهاي  1968تا  ،1970تقریب ًا پنج درصد بود .تورم سالهاي  1971ـ  1969با کسادي
اقتصادي که باعث افزایش بیکاري به میزان بیش از شش درصد شد همراه بود .همزمانی
بیکاري و تورم زیاد در اواخر سال  1971ریچارد نیکسون ،رئیسجمهور وقت را بر آن داشت
تا مزدها و قیمت ها را براي مدتی موقت رسماً ثابت اعالم کند و افزایش آنها را تحت نظارت
دولت بیاورد .تا اواخر دهه  1970میزان تورم به بیش از  12درصد رسیده بود و تا اوایل دهه
 1980حتی به  18درصد رسید .مقابله با چنین تورم زیادي ،شکل بیکاري را تشدید کرد.
دوران کسادي دیگري در پیش بود که در سالهاي  1981و  1982پیش آمد ،اما در سالهاي
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عمده فروشی  3/8درصد بود که بیشتر آن در اواخر دهه  1940صورت گرفت .این میزان بین

تشدید نابرابري توزیع درآمدها و بیکاري بالنسبه زیادي را به همراه داشت (هانت.)1381 ،
در هر حال ،آنچه از اعمال سیاستهاي کینز در این دوره فهمید این است که با تأسیس دولت
رفاهی در طی دو دهه  1950و  1960اقتصاد امریکا و انگلیس شکوفایی نسبی پیدا کرد ،اما از اواخر
دهه  1970یعنی نیمه دوم آن به بعد ،به تدریج آثار تأثیرات منفی سیاستهاي کینز آشکار شد .یك
حوزه براي نشان دادن این مسأله گسترش دولت بود .این امر تا جایی بود که اقتصاد این کشورها
عمدتاً در اختیار دولت قرار گرفته بود .مسأله دیگر باال رفتن هزینههاي جاري دولت بود .به دلیل
گسترش دخالت دولت در اقتصاد ،هزینههاي دولت هم شدیداً باال رفته بود.
از بعد دیگر ،به دلیل دخالت دولت در اقتصاد ،کار آفرینی و خالقیت در اقتصاد
سرمایهداري شدیداً افت کرده بود .همینطور فساد اقتصادي توسعه یافته بود .تنوع و نوعآوري
به دلیل دولت رفاهی کاهش پیدا کرده بود .چون بخش خصوصی در مقابل بخش دولتی بسیار
کوچك شده بود و اقتصاد سرمایهداري در حال فاصلهگیري از منطق اقتصاد بازار بود .همین
مسأله باعث شده بود تا سرمایه گذاري توسط بخش خصوصی کاهش پیدا کند ،صادرات کم
شود ،کیفیت محصوالت تولیدي کاهش پیدا کند و نهایتاً منجر به گسترش بیکاري و تورم در
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 1982تا  1989اقتصاد از کسادي و تورم به دور بود .اما رونق سالهاي آخر دههي 1980

اقتصاد امریکا و انگلیس در نیمه دوم دهه  1970شود .تا این که در این ایام ،تاچر در انگلیس
و ریگان در امریکا ،از اوایل دهه  1980با بهرهگیري از اصول اقتصاد نئولیبرال و با تکیه بر
اندیشههاي مکتب اقتصادي اتریش و تحت تأثیر آراي اقتصاددانان امریکایی یعنی میلتون
فریدمن ،موجی از فعالیت هاي اقتصادي ایجاد کردند که به تاچریسم و ریگانیسم مشهور
است .این اقدامات که بر محور تقویت بخش خصوصی است به شکوفایی انجامید.
جهانی شدن 1پذیرفته شده است که این فرایند یعنی جهانی شدن که عمدهترین شاخصههاي
آن رشد تجارت و سرمایهگذاري مستقیم خارجی است داراي چارچوب ذیل میباشد:
 ) 1تضعیف دولت رئالیستی و تقویت دولت لیبرال ) 2 .تضعیف حقوق موضوعه و تقویت
حقوق طبیعی بشر ) 3 .تضعیف دولت رفاهی و تقویت تاچریسم(نوعی محافظهکاري)  ) 4تضعیف
اقتصاد متمرکز و تقویت اقتصاد بازار ) 5 .تضعیف سیاست جانشینی واردات و تقویت توسعه صادرات.

Globalization
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ایدئولوژي نئولیبرال هماکنون به عنوان ایدئولوژي هژمون اقتصاد جهانی و ایدئولوژي

نتیجهگیری
فصلنامه مطالعات سیاست بین الملل ،دوره  ،1شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)1زمستان 1400

در این پژوهش در پی آن بودیم که نشان دهیم دولت در مکاتب مختلف اقتصاد سیاسی
بینالملل چه نقشی داشته و چه تحوالت و تغییراتی در نقشها و وظایف دولت صورت
گرفته است .بدین جهت ،ابتدا نقش دولت در اقتصاد سیاسی مرکانتلیستی مورد بررسی قرار
گرفت و سپس نقش دولت در اقتصاد سیاسی کالسیك ،مارکسیستی ،نئوکالسیك ،کینزیالیستی
و در آخر در اقتصاد سیاسی نئولیبرالیستی مورد مطالعه و کنکاش قرار گرفت .بر این اساس،
در اقتصاد سوداگرانه که مرحله ابتدایی رشد نظام سرمایهداري است ،جهت گسترش فعالیت
سرمایه میبایست بازار یکپارچه میبود؛ از یکسان بودن نظام پولی ،حقوقی و واحدهاي
اندازهگیري گرفته تا تأمین امنیت در جادهها و نیز کشیدن جادهها و تضمین قراردادها و
حراست از مالکیت در پهنهي وسیع رفت و آمد تجار .بدینخاطر ،جاي تعجب نیست که
تجار بزرگترین و پیگیرترین پشتیبانان حکومت مرکزي بودند که از قرن هفدهم به بعد در پی
کشمکش با مقتدران محلی و پس از سرکوب آنها پدید آمدند .سیاستهاي سوداگرانه در
مراحل نخستین سرمایهداري دخالت وسیع حکومت در کار بازار را به خصوص در مواردي
که به بازرگانی بینالمللی مربوط میشد ،به بازار آورد .این سیاستها معموالً در جهت تأمین
سودهاي هنگفت براي شرکتهاي بزرگ تجاري ،افزایش درآمد حکومت ملی و به طور کلی
وارد کردن حداکثر مقدار فلزات قیمتی به داخل کشور بود.
این دولت حداکثري مرکانتیلیستی در اواخر دوران خود با چالش دولت اسمیتی مواجه
شد .این نظریه جدید به نیاز به آزادي بیشتر سرمایهداران در به دست آوردن سود و بنابراین بر
مداخله کمتر دولت در بازار تأکید داشت .اسمیت همچنین مخالف سرسخت انحصارات بود و
انحصارات در جامعه مانع عملکرد مطلوب سرمایهداري است .پس ثروت ملل به نوعی ندا
دهندهي پیروزي سرمایهداري بود .بازرگانان و به ویژه سرمایهداران صنعتی که به برکت
سیاستهاي سوداگران رشد بسیاري کرده بودند و در دهههاي میانی قرن هجدهم انقالب
صنعتی را به راه انداخته بودند ،به دنبال رهایی از سیاستهاي محدود کنندهي دولت بودند.
ثروت ملل آدام اسمیت ،سند رهایی آنان از این قید و بندها و سرود آزادي آنان بود .سرودي
که پس از دو قرن هنوز هم سرود رسمی سرمایهداري است.
در اثر انقالب صنعتی و سوقداده شدن قسمت زیادي از ظرفیت تولید اقتصادي به تولید

30

] [ Downloaded from ipsj.iauh.ac.ir on 2022-12-05

ثروت ملل او رسالهاي جانانه در رد انحصارات میباشد .اسمیت اذعان داشت که وجود

و اشراف و زمیندار افتاد .این هزینهها شامل فقر ،بیکاري و مسائلی از این قبیل بود .در واقع،
از این زمان بود که کارگر ارتباط نزدیك و شخصی خود را با ابزار کار از دست داد و فقط
عرضه کار کارگر بود که اهمیت داشت ،که این امر به از خود بیگانگی طبقه کارگر منجر شد.
بر اثر عوامل اجتماعی ناشی از ماشینی شدن جریان تولید و همچنین انتقال نانآوري خانه از
مردان به زنان یکسري شورشها در جوامع صنعتی شکل گرفت در این زمان بود که اقتصاد
سیاسیدان برجسته یعنی کارل مارکس ضمن اشاره به ماهیت استثماري سرمایهداري اولیه
مطرح کرد که دولت نمیتواند از اقتصاد کنار بماند و بایستی موقعیت مسلطی را رد مالکیت
ابزار تولید و تنظیم بازار دارا باشد.
در اواخر قرن نوزدهم ،آنگاه که مارکس و پیروان سوسیالیست او در پی اشاعه
سوسیالیسم و مقابله با مدافعان سرمایهداري بودند ،جمعی کوچك از اقتصاددانان ،عمدتاً در
اتریش و انگلستان ،به مقابل ه نه تنها با مارکسیسم؛ بلکه با اقتصاددانان مکتب کالسیك
برخاستند .منگر ،والراس و جونز در زمرهي سردمداران این گروه بودند .اینها مدعی بودند که
موضوع علم اقتصاد نه بررسی روابط تولیدي انسان در جامعه ،بلکه کوششی براي درك رفتار
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کاالهاي سرمایهاي هزینههاي اجتماعی انقالب صنعتی بر گردن طبقه کارگر و نه طبقه بورژوا

انسانی براي ارضاي نیازهاي مصرفیاش میباشد .اقتصاددانان نئوکالسیك معتقد بودند که
حکومت باید عالوه بر این که وظایفی که به طور مستقیم و غیر مستقیم باعث پیشبرد منافع
بازرگانی میشود بر عهده بگیرد ،باید در زمینههاي معدود دیگري که عملکرد بازار نمیتواند
باعث حداکثر شدن رفاه اجتماعی گردد دخالت کند .جان مینارد کینز نیز در نیمه اول قرن
بیستم سعی کرد که بنابر مشکالتی که براي اقتصاد سرمایهداري مثل رکود بزرگ در سال
سعی کرد دولت سرمایهداري را بازسازي کند .این بود که او مطرح کرد که دولت بایستی تا
درجه مطلوبی در اقتصاد دخالت نماید تا تعادل را ایجاد کند؛ ضمن آن که او مالکیت دولت بر
ابزار تولید و برنامهریزي متمرکز را رد میکرد.
پس از ناکارآمدي دولت رفاهی مورد نظر کینز و بزرگ شدن بیش از حد دولت و
کوچك شدن بخش خصوصی ،از اواخر دهه  1970دولت نئولیبرال چالشی را علیه دولت
رفاهی ایجاد کرد چون دولت رفاهی منجر به رکود اقتصادي و ضعف تولید شده بود.
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 1929و به خصوص در پاسخ به انتقاداتی که مارکسیستها از دولت حداقلی اسمیتی داشتند،

به طور خالصه ،میتوان گفت در دورهي مرکانتیلیسم جهت حداکثر ساختن میزان طال و
فصلنامه مطالعات سیاست بین الملل ،دوره  ،1شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)1زمستان 1400

نقره در داخل کشور و منع صدور آن و ایجاد تراز بازرگانی مثبت و کاهش واردات و افزایش
صادرات و همچنین به لحاظ این که صنعت در مراحل ابتدایی رشد خود بود و جهت تنظیم
دستمزدها و قیمتها الزم بود که دولت در اقتصاد نقشی حداکثري داشته باشد .اما با تحول
در ابزارهایی مثل ماشینهاي ریسندگی و بافندگی مثل اختراع ماکو و اختراع ماشین نخ ریسی
گرداننده و همچنین اختراع ماشین بخار که به خاطر نیاز به این ابزارها این تحوالت صورت
گرفته بود و از طرف دیگر از آنجا که اسمیت معتقد بود که انحصاراتی که به وجود آمده بود،
مانع عملکرد مطلوب سرمایهداري است .در نتیجه ،هم نیازها و هم اهداف و ابزارها تحول در
اقتصاد سیاسی بینالمللی را میطلبید که انتشار کتاب ثروت ملل آدام اسمیت سند این تحول
شد .از طرف دیگر با استقرار فردگرایی و بحرانهاي به وجود آمده در جوامع صنعتی نیاز
دوباره به دخالت دولت در اقتصاد احساس میشد که مارکس و سوسیالیستهاي پیش از او
بر این امر تأکید داشتند .در اواخر قرن نوزدهم نیز نئوکالسیكها ،هم کالسیكها و هم
مارکسیست ها را مورد نقد قرار دادند و معتقد بودند که دولت عالوه بر این که دنبال پیشبرد
منافع بازرگانی است ،عالوه بر آن باید در زمینههایی که عملکرد بازار نمیتواند باعث حداکثر
شدن رفاه فرد شود دخالت نماید.
در نتیجه بحران اقتصادي دهه  1930و به ویژه رکود بزرگ  1929کینز سعی نمود که
دولت سرمایه داري را بازسازي کند و نظریه دولت رفاهی را مطرح نمود که این نظریه خود
در اثر کوچك شدن بیش از حد بخش خصوصی توسط نئولیبرالها در دهه  1980به چالش
شد .بدینترتیب ،فرضیه اصلی تحقیق مورد اثبات واقع میشود؛ چرا که همهي این تحوالت
مبانی فکري را متحول کردهاند و در نتیجه این امر نیز مکاتب اقتصاد سیاسی بینالملل متحول
شدهاند .از وجهی دیگر در مورد تغییر نظریههاي اقتصاد سیاسی بینالملل باید گفت که روند
شکلگرفته لیبرالیستی که پس از افول مرکانتیلیسم پاي به عرصهي وجود نهاد با حاکم کردن
لسهفریسم و عدم مداخلهي دولت یکسري بحرانها را در جوامع غربی ایجاد کرد که این امر
باعث شد نظریهي مارکسیسم علیه این وضعیت به اعتراض برخیزد .از سویی دیگر در اواخر
دههي  ،1920ایجاد رکود بزرگ در اقتصاد سرمایهگذاري لیبرالیستی باعث شد که دخالت
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در اثر نیازها ،اهداف ،ابزارها و ضرورتهاي پیش آمده در اقتصاد سیاسی بودهاند که اینها

خود این امر در اواخر دههي  1970و اوایل دههي  1980با چالش دولت نئولیبرالیستی مواجه
شد و اقتصاددانانی چون هایك و فریدمن علیه این وضعیت موضع گرفتند و بر کوچك شدن
دولت و بزرگ شدن بخش خصوصی تأکید کردند که تمامی این تحوالت در اثر تحول در نوع
نیازهاي بشري و به مقتضاي زمان خود صورت گرفتهاند.

33

] [ Downloaded from ipsj.iauh.ac.ir on 2022-12-05



مقالۀ پژوهشی :تحول نقش دولت در مکاتب اقتصاد سیاسی بینالملل /مرادی و احمدیان

دولت در عرصه ي اقتصاد افزایش یابد و این امر باعث شد دولت بیش از حد بزرگ شود که

کتابنامه
فصلنامه مطالعات سیاست بین الملل ،دوره  ،1شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)1زمستان 1400

باالم ،دیوید و مایکل وست ( .)1392درآمدي بر اقتصاد سیاسی بینالملل .ترجمه احمد
ساعی و عبدالمجید سیفی .چاپ اول.تهران :نشر قومس.
تقوي ،مهدي (گردآور) ( .)1379اقتصاد سیاسی بینالملل ،تهران :انتشارات پژوهشکده امور
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دادگر ،یداهلل (« .)1384تکثري بودن اقتصاد سیاسی» .فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي .شماره  .15بهار.
رضایی ،علیرضا و قاسم ترابی (« .)1390اقتصاد سیاسی بینالملل در تئوري و عمل :مطالعه
موردي تعامل اقتصادي چین و ایاالت متحده آمریکا» .فصلنامه مطالعات سیاسی .سال
چهارم .شماره  .13پاییز .صص .1-32
قاسمی ،فرهاد ( .)1384اصول روابط بینالملل .چاپ اول .تهران :نشر میزان.
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محمدي ،اسفندیار (« .)1383نظریه هاي اقتصاد سیاسی بین الملل» .مجله دانشکده علوم
انسانی .سال سیزدهم .شماره .54
مك لین ،ایان ( .)1387فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد .ترجمه حمید احمدي .چاپ دوم.
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