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چكیده
اقتصاد سياسي بينالملل حوزهاي است كه عالوه بر توجه به ابعاد علمي و كاربردي ،درگير مسائل نظري
است و به همين علت به مكاتب متنوعي تقسيم شده است .در صورتي كه صاحب نظران این حوزه بتوانند
در ميان ابعاد مختلف هماهنگي همراهي ایجاد نمایند ،تنوع مذكور ،یك نقطه قوت براي اقتصاد سياسي
بينالملل محسوب خواهد شد .در این مقاله به تحليل دیدگاههاي نئوليبراليسم و نئوماركسيسم به صورت
تطبيقي پرداخته ميشود؛ هر چند به واقعگرایي نيز اشارههایي شده است .براساس دیدگاه نئوليبرال،
اقتصاد براساس سازوكارهاي بازار و اصول ليبراليسم و با اتكا به پيشرفتهاي تكنولوژیك نشئتگرفته از
رقابت و نوآوري در بازار آزاد ،در حال تبدیل شدن به یك اقتصاد جهاني است .نكته مهم دیدگاه
نئوليبراليسم این است كه جهانيشدن اقتصاد ،باعث بهبود و افزایش رفاه در سراسر جهان از جمله در
كشورهاي فقير خواهد شد .نئوماركسيستها در مقابل ،این ایده را مطرح كردند كه ساختار حاكم بر
اقتصاد بينالملل بهگونهاي است كه در آن امكان توسعه براي كشورهاي توسعهنيافته وجود ندارد.
نئوماركسيستها از جمله اندره گوندر فرانك ،سمير امين ،كاردوسو ،فالتو و والرشتاین در دهه 1970و نيز
رابرت كاكس (از مكتب انتقادي) با ارائه مفاهيمي مانند توسعه ناموزون ،مبادله نابرابر ،رابطه مركز-
پيرامون تالش كردند ساختار نظام و سرمایهداري حاكم بر اقتصاد بينالملل را تبيين كنند .در ادامه مقاله
با طرح انتقادات وارده به دو نظریه به تبيين مناقشات نظري اخير خردگرایان و انتقادگرایان بهعنوان
جدیدترین نظریات مطرح در اقتصاد سياسي بينالملل نيز خواهد پرداخت.

واژگان کلیدی
اقتصاد جهاني؛ ليبراليسم اقتصادي؛ نئوليبراليسم؛ ماركسيسم؛ نئوماركسيسم
* پژوهشگر روابط بينالملل
تاریخ ارسال93/07/30 :

تاریخ پذیرش93/12/10 :

فصلنامه راهبرد  /سال بیست و سوم  /شماره  / 72پاییز  / 1393صص 241-256

 242بررسي تطبيقي ليبراليسم و نئوليبراليسم؛ ماركسيسم و نئوماركسيسم در اقتصاد جهاني

جستارگشایی
واژه اقتصاد سياسي بينالملل اولين بار در سال  1615توسط آنتوان دو مونكرشتين 1به كار
برده شد كه در واقع همان نام سنتي علم اقتصاد است .بعدها اقتصاددانان كالسيك نيز از این
واژه استفاده كردند .این امر تالشي بود براي بررسي روابط متقابل اقتصاد و سياست بر یكدیگر و
در واقع تصریح این نكته كه مطالعه توأمان دو حوزه اقتصاد و سياست به صورت یك حيطه
مطالعاتي واحد ،درك بهتري از تحوالت ملي و بينالمللي ارائه ميكند .در پي انقالب اكتبر
 1917و ایجاد اتحاد جماهير شوروري ،اقتصاد سياسي به عنوان یك حوزه مطالعاتي مستقل ،در
بلوك شرق رشد قابل توجهي پيدا كرد .اقتصاد سياسي بلوك شرق بر فرض بنيادي ماركسيسم
مبني بر زیربنا بودن اقتصاد و روبنابودن سياست و فرهنگ استوار بود .در مقابل ،در غرب یا
جهان آزاد ،اقتصاد و سياست به صورت دو حوزه مستقل ،در دانشكدههاي جداگانه مطالعه
ميشدند .این جدایي تا حدودي به دالیل سياسي -ایدئولوژیك و براي مخالفت با بلوك شرق و
اقتصاد سياسي ماركسيستي بود و در بعدي دیگر ،متأثر از دیدگاههاي ليبراليسم كالسيك و
اعتقاد به خودكار و خودسامان بودن بازار و ضرورتاً عدم مداخله سياست (دولت) در اقتصاد
(بازار).
رشد حوزه اقتصاد سياسي بين الملل در بخشي ناشي از ناتواني متخصصان رشته روابط
بينالملل براي درگيري سازنده و پاسخگویي به مسائل اقتصاد بينالملل بود

(Strange, 1970,

) .p.304اقتصاد سياسي بينالملل با توسعه شتابان اقتصاد بينالملل در دهه 1960و عالقه
فزاینده به ابعاد سياسي آن گسترش یافت .در عرصه بينالملل به تدریج حوادثي روي داد كه به
صورت عملي ،جدایي اقتصا د و سياست را زیر سؤال برد .نظام برتن وودز در دهه  1970به
چالش كشيده شد كه در بخشي متأثر از اثرات منفي جنگ ویتنام (سياست) بر (اقتصاد) ایاالت
متحده بود .در همين دهه ،بحران نفتي ناشي از تحریم صدور نفت اعراب به غرب ،بيش از پيش
ارتباط تنگاتنگ اقتصاد و سياست را به رخ كشيد .استعمارزدایي و به استقالل رسيدن شمار
زیادي از مستعمرات در دهه اول پس از جنگ جهاني دوم ،كشورهایي را وارد عرصه بينالملل
كرد كه عقبماندگي خود را به ساختارهاي اقتصادي -سياسي ناعادالنه و تبعيضآميز بينالمللي
نسبت ميدادند و در چارچوب سازمان ملل متحد خواستار یك نظام اقتصاد بينالملل جدید
بودند .در ادامه ،با فروپاشي شوروي و پایان یافتن جنگ سرد در ابتداي دهه  ،1990ضرورت
1. Antoine de Montchrestein
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سياسي – ایدئولوژیك جدایي مطالعاتي ميان حوزههاي اقتصاد و سياست ،بيش از پيش تضعيف
شد .همزمان با این تحوالت دورانساز ،جهانيشدن كه با ظهور نشانههاي انقالب ارتباطات و
اطالعات از دهه  1970آغاز شده بود ،در دهه 1990به شكوفایي رسيد .فرآیند جهانيشدن كه
اساساً بر پایه حركت آزاد كاال ،سرمایه ،خدمات ،ایدهها ،افكار ،عقاید و .....شكل گرفته است،
تصویري از جهان به عنوان یك مكان واحد ارائه كرد كه در آن هر پدیدهاي بر پدیده دیگر
مربوط ،تأثيرگذار است .با این تعریف ،جدایي نظري و عملي ميان حوزههاي اقتصاد ،سياست و
فرهنگ متزلزل شد .تحت تأثير این تحوالت در جهان واقعي ،زمينه تقویت حوزه مطالعاتي
اقتصاد سياسي بينالملل فراهم آمد.
عالوه بر زمينههاي تحوالت تاریخي حوزه اقتصاد سياسي ،این واقعيت عيني درامور جهان
نيز وجود دارد كه قدرت نظامي و سياسي هر كشور در سطح بينالمللي تا حد زیادي وابسته به
توان اقتصادي آن است (الرسون و اسكيدمور ،1376 ،ص )11؛ و هم زمان ،كنش اقتصادي نيز
متأثر از الزامات سياسي ميباشد .حوزه اقتصاد سياسي تالشي است براي حصول یك درك
جامع نگر درباره فرآیند تحوالت اجتماعي از طریق بررسي تعامالت اقتصادي و سياسي .گرانيگاه
اقتصاد سياسي ،رابطه بين دولت و بازار است و در واقع ميتوان ادعا كرد كه اقتصاد سياسي
كنش متقابل و تعامل ميان دولت و بازار را به تصویر ميكشد .از یك سو دولت ميكوشد تا
طبق اصول حاكميت و تماميت ارضي ،تمام نيروهاي فعال در حوزه انحصاري سرزميني خود ،از
جمله اقتصاد (بازار) را تحت كنترل خود در آورد و به این ترتيب استقالل و وحدت سياسي را
حفظ كند و قدرت ملي را افزایش دهد .از سوي دیگر بازار كه مبتني بر سازوكار قيمتها،
رقابت و مزیت نسبي است ،مي كوشد تا موانع و محدودیت عملكرد خودكار بازار ،تجارت و
مبادله آزاد را حذف كند (تقوي ،1379 ،ص  .)23هسته اصلي مطالعات اقتصاد سياسي بررسي
تعامالت و برخوردهاي دولت و بازار با ویژگيهاي پيشگفته است.
به صورت متعارف ،سه رهيافت اصلي به منظور بررسي و تبيين رابطه دولت و بازار در
اقتصاد سياسي بينالملل وجود دارد كه معموالً نظریهپردازان و پژوهشگران این حوزه جهت
مطالعه مسائل اقتصاد سياسي بينالملل به یكي از این سه رهيافت ،گرایش پيدا ميكنند:
واقعگرایي ،ليبراليسم و ماركسيسم .موضوع مقاله حاضر ،بررسي دیدگاههاي ليبراليسم و
ماركسيس م و نظریات جدیدي است كه نئوليبراليسم و نئوماركسيسم از بطن این دو نظریه
ظهور یافت .با این حال الزم به ذكر است كه واقعگرایان ،دولتها را عقالیي فرض ميكنند كه
بر مبناي محاسبه سود و زیان عمل مينمایند .براساس چنين مفروضاتي ،واقعگرایان به این
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مسئله توجه دارند كه چگونه تغيير توزیع قدرت بينالمللي ،شكل و نوع اقتصاد بينالملل را
تحتتأثير قرار ميدهد (فریدن و ليك ،1381،ص .)117

 .1لیبرالیسم و نئولیبرالیسم اقتصادی
 .1-1مقابله با سلطه دولت بر اقتصاد
ليبراليسم اقتصادي یكي از رهيافتهاي اصلي اقتصاد سياسي بينالملل است كه از دیدگاههاي
آدام اسميت و دیوید ریكاردو نشئت گرفته است .ليبراليسم اقتصادي در واقع واكنشي بود در
برابر كنترل هاي دولتي مبتني بر سلطه سياست بر اقتصاد .اسميت و ریكاردو فلسفه كنترلهاي
دول تي بر بازار را رد كردند .آنها معتقد بودند كه ثروت ملي هم در عرصه داخلي و هم در صحنه
بين المللي ،با آزادي و مبادالت نامحدود ميان افراد و دولتها تحقق ميیابد ،نه از طریق تبعيت
اقتصاد از سياست.

 .2-1تبعیت سیاست از نظم خودسامان بازار
ليبرالهاي اقتصادي در نظریه و عمل به تبعيت سياست از اقتصاد اعتقاد داشتند .اسميت بر
این باور بود كه بازارها به صورت خودكار تمایل به گسترش و ارضاي نيازهاي بشر دارند .عقيده
محوري او مبتني بود بر :بازیگر فردي عقالیي بهعنوان واحد پایه تحليل اقتصاد سياسي ،اعتقاد
به امكان پيشرفت و ف رض امكان سود دوجانبه و نيز بازي حاصل جمع مثبت .او بازار را به منزله
منبع اصلي پيشرفت و همكاري مطرح ميكرد .ریكاردو به سازوكارهاي فعال در این بازار خود
سامان توجه كرد و قانون مزیت نسبي را ارائه نمود .قانون مزیت نسبي به بيان ساده ،این ایده را
مطرح ميكرد كه هر كس باید به توليد و تجارت كاالیي بپردازد كه در آن نسبت به دیگران
داراي مزیت نسبي است .ریكاردو استدالل مي كرد كه در صورت عمل به این قانون ،تجارت آزاد
به نفع همه است .در این شرایط ،تجارت آزاد ،تخصصيشدن را امكانپذیر ميسازد و كارایي را
افزایش ميدهد (فریدن و ليك ،1381 ،ص  .)118لبيرالها تصویري از بازار آزاد را ترسيم
ميكنند كه در آن همه افراد اعم از توليدكننده و مصرفكننده سود ميبرند .مبادالت در این
بازار اختياري و آزاد است ،بنابراین تضادي در بازار وجود ندارد و در نتيجه نيازي به مداخله
دولت در بازار نيست .لبيبرالها همين الگو را به سطح بينالمللي و روابط ميان دولتها تسري
ميدهند و همكاري ميان آنها را امكانپذیر ميدانند.
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البته ،ليبرال ها بر سر ميزان مداخله دولت و آزادي بازار با یكدیگر اختالف نظر دارند و
همين امر باعث شده است گرایشهاي متنوعي در رهيافت ليبراليسم وجود داشته باشد.
اسميت و ریكاردو تحت عنوان ليبرالهاي كالسيك طبقهبندي ميشوند كه معتقد به حداقل
مداخله دولت بودهاند و آزداي نسبتاً مطلقي براي بازار قائل ميشدند  .دسته دیگري از ليبرالها
مانند جان استوارت ميل ،مداخله دولت در مواردي چون آموزش و پرورش و بهبود وضع مردم
فقير را مطرح مي كردند و معتقد بودند در صورت كاهش بيش از حد نقش دولت ،نقص یا
شكست در بازار حادث ميشود .این دیدگاه در اوایل قرن بيستم توسط جان مينادر كينز توسعه
یافت و از دهه  1930و به دنبال بروز بحران بزرگ اقتصادي  1929كه در بخشي به مسئله عدم
مداخله دولت و شكست بازار نسبت داده ميشد ،مقبوليت پيدا كرد .كينز این مسئله را مطرح
كرد كه بازار عالوه بر سود ،ریسك باال ،عدمقطعيت و غفلت نيز دارد كه باید از طریق اعمال
مدیریت سياسي رفع شود .موضوع مداخله دولتها در اقتصاد بهواسطه اعمال سياستهاي مالي
و پولي و نيز بحث دولت رفاهي از همين نقطه آغاز شد و در دوره پس از جنگ جهاني دوم
توسط دولتهاي صنعتي به كار رفت .در دهه ،1980بار دیگر كفه ترازو به نفع گرایشي از
ليبراليسم كه خواهان مداخله كمتر دولت در اقتصاد (مداخله در حد سياستهاي پولي) بود،
سنگين شد .ایدههاي این گروه كه نئوليبرال ناميده ميشدند ،در دولتهاي محافظهكار تاچر و
ریگان به كار بسته شد .با تشدید فرآیند جهانيشدن در اثر انقالب ارتباطات و اطالعات و نيز
فروپاشي شوروي و حذف مانع سياسي -ایدئولوژیك یكپارچه شدن جهان ،رهيافت نئوليبراليسم
كه جهانيشدن را شاهدي بر صحت مفروضات و دیدگاههاي خود ميدانست ،تقویت شد
(.(Mittelman, 2000, p.55
مركز ثقل دیدگاه ليبرال را سه فرض تشكيل ميدهد :نخست ،ليبرالها فرض ميكنند كه
افراد ،عامالن اصلي اقتصاد سياسي و واحد مناسب براي تحليل ميباشند .اگرچه این فرض
بدیهي به نظر ميرسد ،چون تمامي فعاليتهاي اجتماعي در نهایت بهوسيله افراد انجام
ميشود ،اما در مقایسه با ماركسيسم و واقعگرایي است كه وجود آن اهميت ميیابد .دوم
ليبرالها فرض ميكنند كه افراد ،منطقي( عقالیي) و در پي به حداكثر رساندن مطلوبيت
هستند .عمل عقالیي به معني این است كه افراد براي بدیلهاي ممكن محاسبات هزینه -فایده
انجام ميدهند و چون در پي به حداكثر رساندن مطلوبيت هستند ،از ميان بدیلهاي مختلف،
بدیلي را انتخاب ميكنند كه باالترین سطح رضایت ذهني را به آنها دهد .اما این بدان معني
نيست كه افراد عمالً از تمامي انتخابهاي حداكثركننده مطلوبيت ،مزیت به دست آوردند .در
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برخي شرایط حداكثر كردن مطلوبيت به معني انتخاب بدیلي است كه حداقل زیان را به بار
ميآورد.
سوم ،ليبرالها فرض ميكنند كه افراد حداكثركننده مطلوبيت یا جایگزیني كاالها
مطلوبيت را به حداكثر ميرسانند .براي نمونه ،مقداري از پوشاك را با مقداري زیورآالت معاوضه
ميكنند .پس به عقيده ليبرالها ،مبادله یك كاال با كاالي دیگر مطلوبيت افراد را افزایش
ميدهد .این فرایند مبادله تا زماني ادامه ميیابد كه هر فرد ،با توجه به مقدار موجود از كاال تا
حد ممكن در وضعيت بهينه قرار گيرد و هيچكس در نتيجه عمل او در وضع بدتري قرار نگيرد.
در این وضعيت تمامي افراد در جامعه مطلوبيت خود را كه به شكل منحصر به فرد تعریف شده
است ،به حداكثر ميسازند.
بحث ليبرالها از دیرباز در اقتصاد به كار گرفته شده و بدین معني است كه هيچ پایه و
اساسي براي تضاد در بازار وجود ندارد .چون مبادالت در بازار اختياري است ،اگر مانعي در راه
تجارت بين افراد وجود نداشته باشد ،به عقيده ليبرالها ،همه ميتوانند با توجه به موجودي
مشخص كاال و خدمات در بهترین وضعيت قرار گيرند .تمامي مشاركتكنندگان در بازار در
باالترین سطح مطلوبيت ممكن را به دست ميآوردند .اقتصاددانان نوكالسيك كه عموماً ليبرال
ميباشند ،معتقد به برتري بازار به عنوان تخصيصدهنده منابع كمياب ميباشند .بنابراین
ليبرالها بر این باورند كه نقش دولت باید كامالً محدود شود .از دید آنان بسياري از اشكال
مداخله دولت در اقتصاد ،چه عمدي و چه غيرعمدي بازار را محدود ميسازد و مبادالت بالقوه
سودمند ميان افراد را كاهش ميدهد.
ليبرالها براین باورند كه دولت باید توليد و عرضه برخي از«كاالهاي عمومي» یعني كاال و
خدماتي كه رفاه افراد را افزایش ميدهد ،اما بهوسيله بخش خصوصي توليد نميگردد ،به عهده
گيرد .دولت نقش مهمي در ایجاد شرایط الزم براي حفظ بازار آزاد و رقابت بازي ميكند .دولت
باید خدمات دفاع ملي را ارائه دهد ،از حق مالكيت حمایت نماید و از برخورد یا تمركز ناعادالنه
قدرت در بازار جلوگيري كند .گذشته از این ،به نظر بيشتر ليبرالها دولت باید شهروندان خود
را آموزش دهد و در زیربناهاي اقتصاد سرمایهگذاري و پول ملي را كنترل كند.
در سطح بينالمللي ليبرالها تأكيد دارند كه سازگاري منافع موجود در داخل ،در خارج از
اقتصاد ملي نيز وجود دارد .به عقيده كوبدن مبارزه با حمایت از تجارت در انگلستان در اوایل
قرن  19باعث شد كه آزادي تجارت كاال بين كشورها به همه آنها سود رساند .اگر در سطح
بينالمللي تجارت آزاد وجود داشته باشد ،همه كشورها از باالترین سطح مطلوبيت ممكن

شماره هفتاد و دوم  /سال بيست و سوم  /پایيز 1393

247

برخوردار خواهند شد و هيچ پایه و اساس اقتصادي براي تضاد بينالمللي و جنگ وجود نخواهد
داشت.
ليبرالها عقيده دارند كه دولت به همان شكلي كه اقتصاد داخل را اداره ميكند ،باید
روابط اقتصادي با خارج را نيز اداره كند؛ یعني باید قواعد و مقررات الزم را كه غالباً رژیم
بينالمللي خوانده ميشود ،براي اداره مبادالت بين پولهاي ملي مختلف وضع و تضمين كند
كه هيچ كشور یا گروه داخلي از رقابت بينالمللي غيرمنصفانه زیان نبرد .ليبرالها ميدانند كه
دولت بيش از آنچه در باال تجویز شد ،در سطح ملي و بينالمللي مداخله ميكند .اینان ابزار
تئوریك را براي تحليل اشكال فعاليتهاي دولت به كار گرفتهاند .رویكرد اصلي ليبرالها كه
«انتخاب عمومي» یا «انتخاب عقالیي» خوانده ميشود ،حوزه سياست را نيز یك بازار ميداند.
سياستمداران براي به دست آوردن مقام با یكدیگر رقابت ميكنند .افراد و گروهها نيز براي
جلب حمایت سياستمداران از سياستهاي مورد عالقه خود از طریق رأي دادن و كمك به
هزینههاي انتخاباتي با هم رقابت ميكنند .این نظر با نظریههاي جمعگرایي گروههاي ذينفع
كه عمليات دولت را حاصل رقابت بين سياستمداران و رقابت بين حاميان آنها ميبينند ،ارتباط
نزدیك دارد.

 .2نئو لیبرالیسم
براساس دیدگاه نئوليبرال ،اقتصاد بر اساس سازوكارهاي بازار و اصول ليبراليسم و با اتكا به
پيشرفتهاي تكنولوژیك نشئ ت گرفته از رقابت و نوآوري در بازار آزاد ،در حال تبدیل شدن به
یك اقتصاد جهاني است .نكته مهم دیدگاه نئوليبراليسم این است كه جهانيشدن اقتصاد ،باعث
بهبود و افزایش رفاه در سراسر جهان از جمله در كشورهاي فقير خواهدشد.

 .3مارکسیسم و نئومارکسیسم اقتصادی
 .1-3مارکسیسم کالسیک و اولویت اقتصاد بر سیاست
ماركسيسم به عنوان یكي از رهيافتهاي اصلي اقتصاد سياسي بينالملل ،به نقد بنيادي نظام
بينالملل حاكم بر جهان ميپردازد و مفروضههاي ليبراليسم را به مثابه محصول نظام
سرمایهداري جهاني به چالش ميكشد .در واقع همانگونه كه ليبراليسم در واكنش به
مركانتيليسم بهو جود آمد ،ماركسيسم نيز واكنشي به ليبراليسم قرن نوزدهم بود .برخالف
دیدگاه ليبرال كه اقتصاد را یك بازي با حاصل جمع صفر بر اقتصاد ميداند ،ماركسيستها نيز
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مانند مركانتيليستها به تأثير و ارتباط نزدیك سياست و اقتصاد باور دارند ،اما به اقتصاد اولویت
ميدهند و هم چنين طبقات و مبارزه ميان آنها را به جاي رقابت دولتها قرار ميدهند .در تفكر
ماركسيستي طبقه اي به نام بورژوازي ابزار توليد را در اختيار دارد .طبقه دیگري به نام پرولتاریا
فقط نيروي كار را در اختيار دارد و مجبور است آن را به بورژوازي بفروشد .نيروي كار بيش از
پولي كه ميگيرد ،كار خود را ميفروشد .از این مبادله ناعادالنه مازادي حاصل ميشود كه در
اختيار بورژوازي قرار مي گيرد .ادعاي اصلي ماركسيسم این است كه فعاليت محوري در جامعه
معطوف به شيوه اي است كه انسان ابزار وجود خود را توليد ميكند و بر این اساس توليد
اقتصادي پایه تمام فعاليت ها از جمله سياست است .پایه اقتصاد از یك سو شامل نيروي توليد
(سطح فني فعاليت اقتصادي -مثالً تحول ابزار دستي به ماشينهاي صنعتي -و از سوي دیگر
روابط توليد یعني نظام مالكيت است كه نيروي توليد را در كنترل دارد .نيروي توليد و روابط
توليد با یكدیگر ،شيوه توليد (مثالً سرمایهداري) را شكل ميدهند .ماركس معتقد بود اقتصاد
سياسي ضرورتاً تضادبرانگيز است .در چارچوب ماركسيستي اول اینكه دولتها خود مختار
نيستند ،بلكه از منافع طبقاتيشان تبعيت ميكنند .دوم ،سرمایهداري به عنوان یك نظام
اقتصادي در پي بازارهاي جدید و سود بيشتر است .این همان گرایشي است كه به تعبير لنين،
سرمایهداري را به سوي استعمار و امپریاليسم سوق ميدهد و امروزه نيز در قالب جهاني شدن
توسط شركتهاي عظيم فراملي در حال جهاني كردن هر چه بيشتر سرمایهداري است (تقوي،
 ،1379ص .)15

 .4مفروضات مارکسیسم
ماركسيسم در مجموع سه فرض اساسي دارد :ماركسيستها بر این باورند كه طبقات ،عامل
مسلط در اقتصاد سياسي و واحد مناسب براي تحليل ميباشند .اینان از نظر اقتصادي دو طبقه
را تعيينكننده ميدانند :سرمایهداران یا مالكان ابزار توليد و كارگران .دوم ،ماركسيستها فرض
ميكنند كه طبقات براساس منافع اقتصادي مادي خود عمل ميكنند .همانطور كه ليبرالها
فرض ميكردند افراد به شكل عقالیي براي حداكثركردن مطلوبيت عمل ميكنند،
ماركسيستها نيز فرض ميكنند كه هر طبقه براي حداكثر كردن رفاه اقتصادي كل طبقه
ميكوشد .سوم ،ماركسيستها فرض ميكنند كه اساس اقتصاد سرمایهداري ،استثمار كارگران
به وسيله سرمایه است .تحليل ماركس با نظریه ارزش كار آغاز ميشود كه مبين این است كه
ارزش محصول را كار مصرف شده براي توليد آن در گذشته و حال تعيين ميكند .ماركس
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معتقد بود كه در نظام سرمایهداري ،ارزش هر محصول باید به سه جزء تقسيم شود :سرمایه
ثابت یا كار صرفشده براي توليد ماشينآالت و تجهيزات توليد در گذشته ،یا مواد خام ضروري
براي توليد محصول؛ سرمایه متغير یا مزد پرداختي به كارگران براي توليد محصول و ارزش
اضافي كه شامل سود ،اجازه و بهره ميباشد و آن را سرمایهدار دریافت ميكند .دریافت ارزش
اضافي بهوسيله سرمایهدار به معني آن است كه به كارگران دستمزدي كمتر از ارزش كار
پرداخت ميشود .سومين فرض باال ماركس را به این باور كشاند كه اقتصاد سياسي ضرورتاً
تضادبرانگيز است ،زیرا رابطه بين سرمایه و كارگران رابطهاي ستيزبرانگيز ميباشد .ارزش اضافي
پاداش سرمایهدار براي سرمایهگذاري نيست ،بلكه حق كارگران است كه سرمایهدار آن را به
جيب ميزند .چون ابزار توليد را اقليتي (سرمایهداران) در جامعه كنترل ميكنند ،كارگران حق
خود را به طور كامل دریافت نميكنند و همين استثمار بين طبقات تضاد به وجود ميآورد .از
نظر ماركس ،رابطه بين سرمایه و نيروي كار ،رابطهاي با حاصل جمع صفر است :هر مزیتي براي
سرمایهدار تنها از راه كاهش مزایاي كارگران به دست ميآید و برعكس.
با استفاده از سه فرض باال ،ماركس نظریه پيچيده بحران سرمایهداري را مطرح كرد.
ماركس بر این باور بود كه بحرانها سرانجام باعث سقوط سرمایهداري به دست كارگران و ایجاد
جامعهاي سوسياليستي ميگردد كه در آن مالكيت اشتراكي ابزار توليد به وسيله همه افراد
جامعه برقرار است و هيچكس نميتواند ارزش اضافي تحصيل كند .اگرچه نوشتههاي ماركس به
اقتصاد سياسي داخل یا پویایيها و اشكال تغييرات اقتصادي در یك كشور واحد مربوط
ميشود ،اما لنين عقاید ماركس را تا حد اقتصاد سياسي بينالملل براي توضيح امپریاليسم و
جنگ توسعه داده است .از دید لنين امپریاليسم مرحلهاي از سرمایهداري جدید است .با
پوسيدگي سرمایهداري بيشتر جوامع توسعهیافته ،این كشورها براي حل مشكالت خود دست به
صدور سرمایه به خارج خواهند زد ،زیرا از این سرمایه باید در مقابل مخالفان داخلي وخارجي
حمایت شود ،دولتها مناطق خارج را به منظور حمایت از سرمایه و منافع سرمایهگذاران
خارجي مستعمره خود ميسازند .هنگاميكه نواحي در دسترس براي مستعمرهسازي كاهش
ميیابد ،سرمایهداران براي كنترل این نواحي با یكدیگر رقابت ميكنند و بدین شكل است كه
جنگ بين نظامهاي سرمایهداري به وجود ميآید.
امروزه ماركسيستهایي كه به مطالعه اقتصاد سياسي بينالملل ميپردازند ،با دو مجموعه
از مسایل تحليلي و عملي سرو كار دارند .نخست ،سرنوشت كارگران در جهاني كه سرمایه روز
به روز در آن بينالملليتر ميشود .با رشد شركتهاي چند مليتي و تجلي بازارهاي ادغامشده
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مالي جهان ،به نظر ميرسد كه افزایش تحرك بينالمللي سرمایه قدرت سياسي و اقتصادي
كارگران را كاهش داده است .براي مثال ،اگر كارگران در یك كشور مزد باالتر و شرایط كاري
سالمتر را تقاضا كنند ،سرمایهداران چند مليتي به سادگي ميتوانند توليد خود را به كشورهایي
كه كارگرانشان كمتوقعتر هستند ،انتقال دهند .ماركسيستها از این هراس دارند كه توانایي
كارگران براي مذاكره با سرمایهداران به منظور به دست آوردن سهم بيشتري از ارزش اضافي ،به
شدت كاهش یابد .درك چگونگي و روشهاي تضعيف كارگران و اینكه كارگران چگونه باید در
مقابل قدرت تحرك افزایشیافته سرمایه از خود واكنش نشان دهند ،به مسئله مهمي براي
تحقيق بدل شده است.
دوم اینكه ماركسيستها با مسئله فقر و تداوم توسعهنيافتگي جهان سوم سروكار دارند.
برخي از آنان معتقدند كه توسعه در این كشورها را طبقات حاكم كه منافع خود را به زیان
پيشرفت اقتصاد ملي پيگيري ميكنند ،باز داشتهاند .نظریهپردازان «وابستگي» از سوي دیگر
چارچوب تحليل طبقاتي ماركس را تا سطح اقتصاد بينالملل توسعه ميدهند .بر اساس نظر
ماركسيستها نظام جهاني به نواحي مستقل خود رشدكننده كه مركز یا جهان اول خوانده
ميشود و مناطقي كه در آنها رشد بازداشته شده است و كشورهاي پيرامون یا جهان سوم
خوانده ميشود ،تقسيم شده است .همانگونه كه در داخل یك كشور ،سرمایهداران ،كارگران را
استثمار ميكنند ،سرمایهداري بينالمللي هم ارزش اضافي را از كشورهاي پيرامون استخراج و
در كشورهاي مركز متمركز ميسازد .مسئله اصلي در اینجا سازوكار استثمار است :آیا این
سازوكار از طریق شركتهاي چند مليتي ،سازمانها و بازارهاي مالي بينالمللي یا تجارت عمل
ميكند و استراتژي مناسب براي برانگيختن رشد مستقل و توسعه اقتصادي در كشورهاي
پيرامون كدام است؟ ماركسيستها در مقایسه با ليبرالها فرضيات متفاوتي را مبنا قرار
ميدهند و به نتایج بسيار متفاوتي هم ميرسند .از نظر آنان ،اقتصاد تعيينكننده سياست است.
ماهيت سياست و شكافهاي اساسي در داخل و بين جوامع ،ریشههاي اقتصادي دارد.

 .5نئومارکسیسم و نظریه وابستگی
با خاتمه جنگ جهاني دوم تعداد زیادي از مستعمرات در فضاي جنگ سرد و نظام دو قطبي ،به
استقالل حقوق – سياسي رسيدند و در صدد كسب استقالل و توانمندي اقتصادي بر آمدند .به
این ترتيب مفهوم و توسعه ،وارد ادبيات اقتصاد سياسي بينالملل شد و به اولویت اصلي
كشورهاي تازه استقالل یافته مبدل گردید .پس از یك دوره اجراي ناموفق سياستهاي رشد
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اقتصادي (مبتني بر الگوهایي مانند مدل رشد و نوسازي روستو) در این كشورها ،نظریهپردازان
نئوماركسيست به نقد برنامههاي رشد پرداختند و نئوماركسيستها این ایده را در قالب نظریه
وابستگي مطرح كردند كه ساختار حاكم بر اقتصاد بينالملل بهگونهاي است كه در آن امكان
توسعه براي كشورهاي توسعهنيافته وجود ندارد .نئوماركسيستهایي مانند آندره گوندر فرانك،2
سمير امين ،3كاردوسو ،4فالتو 5و والرشتاین 6در دهه 1970و نيز رابرت كاكس( 7از مكتب
انتقادي) با ارائه مفاهيمي چون توسعه ناموزون ،مبادله نابرابر ،رابطه مركز -پيرامون و ..تالش
كردند ساختار نظام و سرمایهداري حاكم بر اقتصاد بينالملل را تبيين كنند.
دیدگاههاي نئوماركسيستي در پي جهشهاي اقتصادي دهههاي 1970و 1980در برخي
كشورهاي شرق آسيا ،با چالش مواجه شدند .از دهه  1990تاكنون نيز بخش اعظم ادبيات
نئوماركسيستي به مسئله جهاني شدن ،تبيين آن و بررسي پيامدهاي این فرآیند -به خصوص
براي كشورهاي جنوب -پرداخته است .نئوماركسيستها در این رابطه ،بيشتر مسئله خودتنظيم
بودن بازار در حال جهانيشدن را نقد كردهاند و این مفروضه نئوليبراليستي را كه جهاني شدن
باعث بهبود وضعيت اقتصادي و دموكراتيك شدن كشورهاي جنوب وفادار به اصول بازار
ميشود ،به چالش كشيدهاند ).(Stiglitz, 2003, pp.193-194

 .6نظریههای جدید اقتصاد سیاسی بینالملل
حوزه اقتصاد سياسي بينالملل اصول ،مباني و بنيانهاي خود را از منابع و حوزههاي متنوعي
شامل اقتصاد ،تاریخ ،سياست و روابط بينالملل اخذ كرده است و همين امر التقاطي بودن
اقتصاد سياسي بين الملل را به عنوان یكي از مختصات این حوزه ،قوام ميبخشد .همين
خصوصيت باعث پيوند و گرد هم آمدن گروهي از پژوهشگران و متخصصان پيشرو از رشتههاي
مختلف تحت حوزه اقتصاد سياسي بينالملل شد كه در چارچوب طبقهبندي متعارف از حوزه
اقتصاد سياسي بينالملل (واقع گرایي ،ليبراليسم و ماركسيسم و انشعابات آنها) نميگنجند .به
عالوه پارهاي تحوالت و دگرگونيهاي عيني این حوزه كاستيهاي طبقهبندي متعارف فوق از
دیدگاههاي رایج در اقتصاد سياسي بينالملل را به تصویر كشيد .بر این اساس تقسيمبندي
دیدگاههاي اقتصاد سياسي بينالملل بر اساس دو نگرش -خردگرایي و انتقادگرایي -ميتواند در
2. Andre Gunder Frank
3. Samir Amin
4. Fernando Henrique Cardoso
5. Faletto
6. I-Wallerstein
7. Robert Cox
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كنار طبقهبندي متعارف این حوزه (واقعگرایي ،ليبراليسم و ماركسيسم) درك جامعتري از
تحوالت اقتصاد سياسي بينالملل ارائه دهد .طبقهبندي سياسي بينالملل نيز هست .به این
معني كه اقتصاد سياسي بين الملل مسلط در ایاالت متحده را مبتني بر نگرش خردگرا و اقتصاد
سياسي بينالملل مسلط در بریتانيا و كانادا را مبتني بر نگرش انتقادگرا ميشناسند
) .(Murphy&Nelson, 2001, p.393در واقع طبقهبندي جغرافيایي فوق ،دستهبندي جدیدي از
نظریهپردازان اقتصاد سياسي بينالملل را تصویر ميكند كه چندان با طبقه بندي متعارف این
حوزه -براساس رئاليسم ،ليبراليسم و ماركسيسم و انشعابات آنها -همخواني ندارد .هدف از این
طبقهبندي جدید ارائه تصویري واقعگرایانه از وضعيت اقتصاد سياسي بينالملل است.
اقتصاد سياسي بين الملل مسلط در امریكا ،مبتني بر الگوهاي خردگرایي مدرن و
اثباتگرایي است كه از مدلهاي رسمي و ابزارهاي كمّي براي پرداختن به پيچيدگي رقابتها و
همكاريهاي بينالدولي استفاده مي كند .این دیدگاه با تكيه بر دیدگاهي حلالمسائلي و
تكنيكي ،به همان اندازه كه به مسائل نظري توجه دارد ،به مقوالت تجربي این حوزه نيز
ميپردازد ) ،(Cox, 1981, p.128اما وارد مسائل فرانظري (هستيشناسي و معرفتشناسي)
نميشود .بسياري از این صاحبنظران امریكایي بر مناظرات نظري مربوط به نقش هژموني در با
ثباتسازي اقتصاد بينالملل توجه دارند كه این امر شاید ناشي از زندگي در خاك ایاالت متحده
شده باشد.
اقتصاد سياسي بينالملل انگليسي -كانادایي كه لقب« انتقادي» گرفته است ،ميكوشد تا
كاركردهاي پنهان هژموني را هم در قالب هژموني بينالمللي امریكایي و هم هژموني فكري
خردگرایي مدرن نشان دهد و آثار نامطلوب آن را آشكار كند .این گروه بيشتر در پي طرح
مسئله و مسئله داركردن موضوعات این حوزه هستند ،تا حل مسائل و در همين راستا وارد
مسائل فرانظري (هستيشناسي و معرفتشناسي) ميشوند .نظریهپردازان این حوزه عليرغم
داشتن دیدگاه هاي متفاوت در یك خصوصيت مشترك هستند و آن مخالفت با نگرش
خردگرایانه مدرن به اقتصاد سياسي بينالملل است .كارهاي این گروه اساساً انتقادي ،هنجاري و
بيشتر متمركز بر نقد ساختارهاي سرمایهداري جهاني است.
اگر تحوالت اقتصاد بين الملل پس از جنگ جهاني دوم منتهي به تولد اقتصاد سياسي
بينالملل شد؛ تحوالت اقتصاد بينالملل پس از جنگ سرد بذر دگرگوني در این حوزه را كاشت.
خاتمه جنگ سرد را براي آزاد سازي اقتصادي هموار كرد ،حوزه تعامالت اقتصاد بينالملل را
گسترش داد و عضویت و اختيارات نهادهاي بينالمللي تسهيلگر این تعامالت را تقویت نمود.
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در غياب یك دشمن كمونيست ،اختالفات دروني سرمایهداري كمرنگ شد و همگرایي و
یكپارچگي بيشتر اقتصاد بينالملل پدید آمد و در نهایت نوعي مقبوليت ایدئولوژیك براي
نئوليبراليسم تصویر و تداعي شد .سلطه این تصویر پيروزي ایدئولوژیك ،ضعفهاي نئوليبراليسم
را مخفي نمود و باعث تلطيف و تضعيف انتقادات به آن شد.
در چنين فضایي ،خردگرایي و انتقادگرایي پاسخهاي خاص خود را در مسيرهاي موازي به
مسائل اقتصاد سياسي بينالمل ارائه ميكنند .البته این مسيرهاي موازي باید در هر حال به
یك سلسله تحوالت در محيطي مشترك پاسخ بگویند .تماميمتخصصان آیندهنگر اقتصاد
سياسي بينالملل ،ضرورت ادغام «اقتصاد سياسي مقایسهاي و «اقتصاد سياسي بينالملل» را
براي ایجاد یك اقتصاد سياسي جهاني یا یك اقتصاد سياسي بينالملل جدید مطرح ميكنند
) .(Gilpin, 2001, p.138البته شكل ادغام از نظر آنها متفاوت است .چارچوب تحليلي مشترك و
رهيافت تكنيكي واحد خردگرایان اقتصاد سياسي بينالملل آنها را قادر ساخته است تا با
همفكران خود در مكتب اقتصاد سياسي تطبيقي همگرا شوند ) .(Milner, 1998, p.759در
مقابل ،دیدگاه انتقادي وارد درگيري با اقتصاد سياسي تطبيقي ميشود و در پي نوعي ادغام
مجدد و بازگشت به اقتصاد سياسي كالسيك است و در این مسير ،نقطه اتكاي خود را اندیشه
سياسي ،نظریه اجتماعي و تحليل تاریخي استوار ميكند ) .(Underhill, 2000, p.805
به هر حال این فرآیندها ،چه به صورت تالقي حوزههاي تحليلي در نظر گرفته شود-
آنگونه كه خردگرایان در نظر دارند -و چه بازگشت به اقتصاد سياسي كالسيك – آنگونه كه
انتقادگرایان اعتقاد دارند -یكپارچهسازي اقتصاد سياسي تطبيقي و اقتصاد سياسي بينالملل،
یك عامل مهم و اثرگذار در تحول خردگرایي و انتقادگرایي است .عليرغم تفاوتهاي این دو،
امكان تعامل ميان آنها وجود دارد .تحوالت اخير اقتصاد سياسي بينالملل كم وبيش امكان این
تعامل را فراهم آورده است .به نظر ميرسد خردگرایان مجبور شدهاند به مسائل هنجاري نيز
بپردازند و نسبت به رهيافت هاي انتقادي پذیرش و بردباري بيشتري داشته باشند؛ همزمان
انتقادگرایان نيز در حال ساختن یك هویت مستقل براي خود ،غير از هویت مبتني بر اتخاذ
موضع مخالف با خردگرایان هستند .این امر ممكن است آنها را قادر سازد تا بتوانند از ابزارهاي
خردگ رایانه براي تحليل استفاده كنند ،بدون اینكه نگران از دست رفتن هویت خود باشند.
رشد اقتصادي جهاني مسائلي را در خصوص چگونگي مدیریت یا تنظيم جریانات اقتصاد
فراملي مطرح كرده است كه بيشتر ،خرد گرایان با نگرش حلالمسائلي خود از حيث «تدبير
امور جهاني» درگير آن هستند ) .(Keohane, 2005, p.316در عين حال موضوع تدبير امور
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جهاني خردگرایان را وارد حوزه اي ناآشنا نمود :مسائل هنجاري .براي كوهن نئوليبرال مسئله
تدبير امور این است كه چگونه نهادها و فرآیندهاي متنوع جامعه جهاني به نحو مؤثرتري گرد
هم آیند و سازگار شوند تا به عنوان پدیدهاي مشروع تلقي شوند ).(Keohane, 2002, p.15
گلپين با نگرش واقع گراي خود معتقد است تدبير امور در ابتدا و انتها ،امري است مربوط به
اعمال قدرت براي دستيابي به اهداف سياسي ،اجتماعي و ...هر طرحي كه بر اقتصاد جهاني
حاكم شود ،ناگزیر از پاسخ به این سؤال بنيادي است كه تدبير امور براي چه؟

(Gilpin, 2001,

) .p.400خردگرایان در حالي كه بهواسطه ابزارهاي تحليل خود در حوزه مسائل تجربي تدبير
امور جهاني پيشرفت كرده اند ،كمتر به مسائل هنجاري مرتبط با مشروعيت و اهداف تدبير امور
جهاني ميپردازند .خردگرایان بهطور سنتي پروژه خویش را به مثابه بخشي از یك علوم
اجتماعي عيني درك مي كنند و مناظرات هنجاري را به متخصصان فلسفه سياسي واگذار
مي نمایند .البته برخي خردگرایان معتدل درصدد درگيرشدن با فالسفه سياسي هستند تا از
ادراك آنها در گشایش و فهم مسائل هنجاري بهره گيرند ).(Milner, 1998, p.833
همزمان انتقادگرایان معتقدند كه روابط پيچيده و هویتهاي سيال در اقتصاد سياسي
بينالملل پس از جنگ سرد ،فضاي عيني مناسبي براي دیدگاههاي انتقادي فراهم آورده است.
مسائل هنجاري مطرح شده در دوره مذكور توان دیدگاههاي انتقادي را براي پاسخگویي و
تحليل مسائل پيچيده -هم از حيث اینكه امور چگونه هستند ،هم از این نظر كه چگونه باید
باشند -به تصویر كشيدهاند .دیدگاه انتقادي این گروه ساختارهاي اقتصاد بينالملل را به چالش
ميكشند؛ انتقادگرایان بيش از خردگرایان از تحوالت و ظهور شكلبنديهاي جدید اقتصاد
سياسي بينالملل آگاه هستند .اما به نظر مي رسد هيچ یك از این دو گروه در آستانه تحولي
انقالبي قرار ندارند :انتقادگرایان قدرت را كسب كردهاند ،اما خردگرایان بهدنبال حفظ قدرت
هستند ) (Hont, 2005, p.28و این امر باعث ميشود كه هر دو بهدنبال حفظ وضع موجود
باشند تا تغيير آن.

فرجام
علي رغم تحوالت نظري و عيني حوزه اقتصاد سياسي بينالملل ،شاید بتوان گفت دو مباحثه و
دعواي قدیمي اقتصاد سياسي بينالملل همچنان در چارچوب مناقشه خردگرایان و
انتقادگرایان ،اولویت و اهميت خود را حفظ كردهاند .اول ،كشمكش ميان دولت و بازار و سهم
هر یك از این دو در اقتصاد سياسي بينالملل كه حتي با شدت و حدتي بيش از دهههاي قبل،
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در عصر جهاني شدن ادامه دارد .اگر چه در خصوص وجود و عينيت فرآیندهاي جهاني اقتصاد
سياسي بين الملل و اینكه این فرآیندها بر پایه اصول نئوليبراليسم در حال گسترش هستند
كمتر نظریهپردازي تردید دارد ،اما این امر به خودي خود نميتواند به معني تأیيد و یا ردّ
راهگشا بودن نظام بازار تلقي شود .دوم ،دعواي قدیمي ميان خودكفایي و استقالل اقتصادي
براساس واقعگرایي و مزیت نسبي و تجارت آزاد ليبراليسم ،حتي عليرغم گسترش فرآیندهاي
جهاني اقتصاد پابرجاست .گسترش جهاني اصول نئوليبراليسم نميتواند به خودي خودانگيزهاي
براي گشودن كامل درهاي اقتصاد ملي به روي اقتصاد جهاني و یا به عكس بستن كامل درها
براي حفظ اقتصاد ملي باشد .مي توان این تعبير متداول را براي مثبت یا منفي بودن تأثيرات
اقتصاد جهاني بهخصوص براي كشورهاي در حال توسعه بهكار برد كه فرآیندهاي جهاني حوزه
اقتصاد سياسي بينالملل هم مي تواتند فرصت باشد هم چالش؛ آنچه مثبت یا منفي بودن
تأثيرات چنين فرآیندهاي را تعيين ميكند ،شرایط داخلي هر كشور و حسابشده بودن سهم
دولت و بازار در اقتصاد سياسي و دوراندیشي در باب باز یا بسته بودن اقتصاد آن كشور به روي
بازارهاي جهاني است.
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