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  چکیده
ان گر سومین بحران اقتصادي در طول دور ك اوباما تجربهاباردوران ي امریکا

 کلوور کلیولندجمهوري  بحران اقتصادي در زمان ریاست .پساکشاورزي است
داري  ساز بـه صـحنه آمـدن جنـبش پیشـروها علیـه اقتصـاد سـرمایه         سبب

سـاله   بنیـان پنجـاه   هربـرت هـوور  بحـران اقتصـادي دوران   . شدانحصاري 
. ت کـرد سـ گـر و بـزرگ لیبـرال را س    حاکمیت اقتصاد کینزي دولت مداخله

با آن درگیر است دوسوي طیف سیاسی را  امریکاصادي که امروزه بحران اقت
کاران اقتصادي که جایگاه آنان  محافظه .به صحنه آورده و فعال ساخته است

خواهان کاهش مداخله دولـت از طریـق کـاهش     ،است خواه حزب جمهوري
داري رقـابتی فرصـت    اقتصـادي سـرمایه  هـاي   سـازوکار هستند تـا  ها  مالیات

شکل گرفت تا دولت فدرال را در این  پارتی تیجنبش . ته باشندفعالیت داش
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خواهـان مداخلـه   
هـاي   دولت فدرال در حیات اقتصادي کشـور از طریـق ارائـه بسـته    

اسـتقرار  در بطـن  

جنبش اشغال وال استریت به صحنه آمده است تا دولت بـاراك اوبامـا خـط    
ایـن دو جنـبش   

 )لیبرال(و کینزي 
ند بلکـه  نیسـت  

 اصـول اقتصـادي مـورد نظـر خـود را طلـب      

بسته  ،بحران اقتصادي، اقتصاد نئوکالسیک، اقتصاد کینزي
 ،جنبش اشغال وال استریت

  .راستا حرکت دهد
خواهـان مداخلـه    ،کرات را در اختیـار دارنـد  وکه کنترل حزب دمـ  ها لیبرال
دولت فدرال در حیات اقتصادي کشـور از طریـق ارائـه بسـته    تر  وسیع

در بطـن  هـا   بیشتر محرك اقتصادي و به تبـع آن افـزایش مالیـات   
  .شده هستند دهی داري سامان سیستم سرمایه

جنبش اشغال وال استریت به صحنه آمده است تا دولت بـاراك اوبامـا خـط    
ایـن دو جنـبش   . تنظیم کنـد  چهارچوباقتصادي خود را در این هاي  مشی

و کینزي ) کار محافظه(اقتصادي نئوکالسیک هاي  که مظهر اندیشه
 داري زینی سیسـتم اقتصـادي سـرمایه   خواهان جایگ ،ندهست

اصـول اقتصـادي مـورد نظـر خـود را طلـب       چهـارچوب اصالح سیسـتم در  
  .کنند می
بحران اقتصادي، اقتصاد نئوکالسیک، اقتصاد کینزي: هاي کلیدي واژه

جنبش اشغال وال استریت ،شده دهی داري سامان سرمایه ،محرك اقتصادي
  .پارتی تیجنبش 
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راستا حرکت دهد
لیبرال
وسیع

بیشتر محرك اقتصادي و به تبـع آن افـزایش مالیـات   
سیستم سرمایه

جنبش اشغال وال استریت به صحنه آمده است تا دولت بـاراك اوبامـا خـط    
مشی
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هست
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بحران اقتصادي که امریکا امروزه درگیر آن است شـرایطی را شـکل داده اسـت کـه     
نـرخ بیکـاري کـه در طـول دوران     

درصد است، در  1/9نیامده است و امروزه 
. اي داشته است یامدهاي اجتماعی گسترده

دو . وجود آمده اسـت 
ــه کــامالً متعــارض و متمــایز در ایــن مــورد وجــود دارد  ــداران اقتصــاد . نظری طرف

هـاي   کاران امریکایی هستند بر این باورند که افـزایش هزینـه  
  .ها، علل اساسی حیات بخش بحران هستند

داري رقابتی فرصت تجلـی  
پـارتی را کسـانی حمایـت    

ه یـن نحلـه فکـري هسـتند، امـا طرفـداران اقتصـاد کینـزي کـ         
از نظـر  . آورنـد  هاي امریکایی هستند، باورهاي کامالً متفاوتی را به صـحنه مـی  
هـاي رفـاهی ـ     هاي ناکافی که دولت بـراي برنامـه  

عمرانی درنظر گرفته است، علل اساسی نرخ باالي بیکاري و رشـد پـایین اقتصـادي    

داري  هاي در اختیار استفاده کند تا سیستم سـرمایه 
استریت خواهان حرکت دولت 
کـار و لیبـرال، اصـالح    

شـدت   کنند بـه  یداري را خواهان هستند هرچند اصولی را که مطرح م

  
بحران اقتصادي که امریکا امروزه درگیر آن است شـرایطی را شـکل داده اسـت کـه     

نـرخ بیکـاري کـه در طـول دوران     . اصول حاکم اقتصادي بـه چـالش گرفتـه شـوند    
نیامده است و امروزه تر  درصد پایین 8حکومت باراك اوباما از 

یامدهاي اجتماعی گستردهکنار گسترش فقر و رشد پایین اقتصادي، پ
وجود آمده اسـت  شود این است که چرا بحران اقتصادي به پرسشی که مطرح می

ــه کــامالً متعــارض و متمــایز در ایــن مــورد وجــود دارد  نظری
کاران امریکایی هستند بر این باورند که افـزایش هزینـه   نئوکالسیک که محافظه

ها، علل اساسی حیات بخش بحران هستند و نرخ باالي مالیات
داري رقابتی فرصت تجلـی   جب شده است که سیستم سرمایهمداخله دولت مو

پـارتی را کسـانی حمایـت     جنـبش تـی  . تبع آن رشد اقتصادي کاهش یابـد  نیابد و به
یـن نحلـه فکـري هسـتند، امـا طرفـداران اقتصـاد کینـزي کـ         کنند که متعلق به ا

هاي امریکایی هستند، باورهاي کامالً متفاوتی را به صـحنه مـی  
هاي ناکافی که دولت بـراي برنامـه   ها و هزینه اینان نرخ پایین مالیات

عمرانی درنظر گرفته است، علل اساسی نرخ باالي بیکاري و رشـد پـایین اقتصـادي    
  

هاي در اختیار استفاده کند تا سیستم سـرمایه  زوکاردولت فدرال باید از سا
استریت خواهان حرکت دولت  جنبش اشغال وال. شده را کامالً پیاده سازد دهی

کـار و لیبـرال، اصـالح     این دو جنبش اجتمـاعی محافظـه  . فدرال در این مسیر است
داري را خواهان هستند هرچند اصولی را که مطرح م سیستم سرمایه
  .متفاوت هستند

  

 

  

  مقدمه
بحران اقتصادي که امریکا امروزه درگیر آن است شـرایطی را شـکل داده اسـت کـه     

اصول حاکم اقتصادي بـه چـالش گرفتـه شـوند    
حکومت باراك اوباما از 

کنار گسترش فقر و رشد پایین اقتصادي، پ
پرسشی که مطرح می

ــه کــامالً متعــارض و متمــایز در ایــن مــورد وجــود دارد  نظری
نئوکالسیک که محافظه

و نرخ باالي مالیاتدولت 
مداخله دولت مو

نیابد و به
کنند که متعلق به ا می

هاي امریکایی هستند، باورهاي کامالً متفاوتی را به صـحنه مـی   لیبرال
اینان نرخ پایین مالیات

عمرانی درنظر گرفته است، علل اساسی نرخ باالي بیکاري و رشـد پـایین اقتصـادي    
  .هستند

دولت فدرال باید از سا
دهی سامان

فدرال در این مسیر است
سیستم سرمایه
متفاوت هستند



هـا،   سـازي و توجیـه پدیـده   
دامنه، گستردگی و عمق تأثیرگـذاري  

هـایی کـه در بطـن     ایـده 
تر و به تبـع   آیند، برد اجتماعی فزون

ایـن بـدان روي اسـت کـه اجتمـاع      
تري براي توجه، ارزیابی و در صورت 
الگوهاي تـاریخی کـه   
اي آن هستند، همیشه وزن 

حـوادث و  . کنند خود را بر کیفیت و کمیت روندها و معادالت در جامعه تحمیل می
هـاي   ـ هرچند به میزان
ناپـذیر   تجلی الگوهاي تاریخی را بایـد اجتنـاب  

قلمداد کرد هرچند میزان تأثیرگذاري و استعداد جامعه براي پذیرش منطق حاکم بـر  
  .ها و ذهنیت مستقر در بطن جامعه دارد

اي تدوین قانون اساسی امریکا مشخص شد که در سطح جامعه در 
اما بر . هاي فراوانی وجود دارد

ها برخاسـته از وجـود یـک گسـل     
ا در برابـر  جامعـه در سـطح تئوریـک دو دیـدگاه متفـاوت ر     

سو این نظریه مشروعیت داشت و از اعتبار برخوردار بود کـه  
توانـد   و یک حکومت مرکزي مقتـدر بهتـر مـی   

در سوي دیگر گسل این نگاه مطـرح بـود کـه    
و قدرت حکومت ملـی منبعـث و برآمـده از    

از نظر حامیان نگاه نخست، حکومت فدرال باید از قـدرت فـراوان برخـوردار    
ترین درجه بتواند هر زمان که مناسب تشـخیص داد  
بـراي تـداوم اقتـدار و ایفـاي نقـش کارآمـد       
تمامی ابزارها و امکانات باید در اختیار باشد تا بتواند امنیت و رفاه اجتمـاعی را بـه   

  دو تفسیر متفاوت از دولت مطلوب
سـازي و توجیـه پدیـده    اي در بسـتر  هاي تاریخی، نقش فزاینـده  تجارب و سنت

دامنه، گستردگی و عمق تأثیرگـذاري  . کنند هاي اجتماعی ایفا می ها و جنبش سیاست
ایـده . یابنـد  شده حیات مـی  تاریخی با توجه به موضوعات مطرح

آیند، برد اجتماعی فزون یابند و به صحنه می الگوهاي تاریخی ماهیت می
ایـن بـدان روي اسـت کـه اجتمـاع      . سازند تري را متجلی می آن تأثیرگذاري فزاینده

تري براي توجه، ارزیابی و در صورت  دلیل آگاهی تاریخی، از خود استعداد فراوان
الگوهاي تـاریخی کـه   . دهد شده و موضوعات نشان می هاي مطرح یدهلزوم پذیرش ا

اي آن هستند، همیشه وزن  برخاسته از تعامالت اجتماعی در شکل خشن و یا مباحثه
خود را بر کیفیت و کمیت روندها و معادالت در جامعه تحمیل می

ـ هرچند به میزان  هایی هستند که صداي آنها همواره الگوهاي تاریخی، زنگوله
تجلی الگوهاي تاریخی را بایـد اجتنـاب  . شود متفاوت ـ در اجتماع شنیده می 

قلمداد کرد هرچند میزان تأثیرگذاري و استعداد جامعه براي پذیرش منطق حاکم بـر  
ها و ذهنیت مستقر در بطن جامعه دارد این الگوها بستگی کامل به معادالت سیاست

اي تدوین قانون اساسی امریکا مشخص شد که در سطح جامعه در در تالش بر
هاي فراوانی وجود دارد بین نزدیک به چهار میلیون از جمعیت کشور، تفاوت

ها برخاسـته از وجـود یـک گسـل      همگان روشن بود که تمام این اختالفات و تنش
جامعـه در سـطح تئوریـک دو دیـدگاه متفـاوت ر     . گسترده و عمیق است

سو این نظریه مشروعیت داشت و از اعتبار برخوردار بود کـه   در یک. یکدیگر یافت
و یک حکومت مرکزي مقتـدر بهتـر مـی   ... مردم سازنده قانون اساسی هستند
در سوي دیگر گسل این نگاه مطـرح بـود کـه    » .نماد و نماینده حاکمیت مردم باشد
و قدرت حکومت ملـی منبعـث و برآمـده از    ... ندایاالت سازنده قانون اساسی هست

  .(Berman and Murphy, 2008: 74)» .قدرت ایاالت است
از نظر حامیان نگاه نخست، حکومت فدرال باید از قـدرت فـراوان برخـوردار    

ترین درجه بتواند هر زمان که مناسب تشـخیص داد   باشد تا به بهترین شکل و فزون
بـراي تـداوم اقتـدار و ایفـاي نقـش کارآمـد       . بپردازدبه ایفاي نقش مثبت در جامعه 

تمامی ابزارها و امکانات باید در اختیار باشد تا بتواند امنیت و رفاه اجتمـاعی را بـه   
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دو تفسیر متفاوت از دولت مطلوب
تجارب و سنت

سیاست
تاریخی با توجه به موضوعات مطرح

الگوهاي تاریخی ماهیت می
آن تأثیرگذاري فزاینده

دلیل آگاهی تاریخی، از خود استعداد فراوان به
لزوم پذیرش ا

برخاسته از تعامالت اجتماعی در شکل خشن و یا مباحثه
خود را بر کیفیت و کمیت روندها و معادالت در جامعه تحمیل می

الگوهاي تاریخی، زنگوله
متفاوت ـ در اجتماع شنیده می 

قلمداد کرد هرچند میزان تأثیرگذاري و استعداد جامعه براي پذیرش منطق حاکم بـر  
این الگوها بستگی کامل به معادالت سیاست

در تالش بر
بین نزدیک به چهار میلیون از جمعیت کشور، تفاوت

همگان روشن بود که تمام این اختالفات و تنش
گسترده و عمیق است

یکدیگر یافت
مردم سازنده قانون اساسی هستند«

نماد و نماینده حاکمیت مردم باشد
ایاالت سازنده قانون اساسی هست«

قدرت ایاالت است
از نظر حامیان نگاه نخست، حکومت فدرال باید از قـدرت فـراوان برخـوردار    

باشد تا به بهترین شکل و فزون
به ایفاي نقش مثبت در جامعه 

تمامی ابزارها و امکانات باید در اختیار باشد تا بتواند امنیت و رفاه اجتمـاعی را بـه   
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وظیفه اساسی حکومت فدرال بایـد ایـن باشـد کـه کـاالي عمـومی را       
روري بـراي  حکومت فدرال مثبت، نیاز به امکانات، ابزار و الزامـات ضـ  

منابع مالی باید متناسب با نیازهاي اجتماعی کـه  
طبـق قـانون اساسـی امریکـا کـه در      
وپنج نماینده در کنوانسیون قانون اساسـی در  
بـراي برطـرف کـردن    
کشمکش فزاینده که در جامعه وجود داشت، نمایندگانی که به نمایندگی از منـافع و  

در . وبستان گـام برداشـتند  
هـاي مختلـف بـه     همین چهارچوب، حفـظ ثبـات اجتمـاعی و تـأمین منـافع گـروه      

طرفداران دولت مثبت اعتقاد دارند که مفاد قانون 
(Stewart, 2011.  

داننـد، معتقدنـد    مایه قانون اساسی امریکا می
بـات اجتمـاعی کـه در بطـن     
رفاه و امنیـت در شـکل   
که بیشـترین قـدرت مـانور بـراي ایـاالت      
هـاي فـدرال بـراي مـردم عـادي      

انـد   االت به نیابت از اتباع خود به تفویض قدرت پرداخته
کند کـه حکومـت فـدرال، سیاسـتی را پـیش نگیـرد کـه دامنـه         

وضوح تأکید بر ایـن   متمم ده قانون اساسی به
انیـاً آن  داده شـده اسـت و ث  

شـهروندان تـابع   «. قدرتی که وکالت داده نشده است در اختیار ایاالت و مردم اسـت 
(Janda, Berry, Goldman, 1999: 71) .  آن دولتـی

بهترین است کـه کمتـرین دخالـت را بـه معـرض نمـایش بگـذارد در عـین اینکـه          
ترین شرایط را فراهم آورد تـا اهـالی   

  
هاي اجتمـاعی پـا    عنوان تجلی ایده
حامیان نظریه دولت . 

وظیفه اساسی حکومت فدرال بایـد ایـن باشـد کـه کـاالي عمـومی را       . صحنه آورد
حکومت فدرال مثبت، نیاز به امکانات، ابزار و الزامـات ضـ  . عرضه کند

منابع مالی باید متناسب با نیازهاي اجتماعی کـه  . ایفاي نقش گسترده در جامعه دارد
طبـق قـانون اساسـی امریکـا کـه در      . کند، تـأمین شـود   حکومت آنها را برآورده می

وپنج نماینده در کنوانسیون قانون اساسـی در   اي بزرگ بین پنجاه چهارچوب مصالحه
بـراي برطـرف کـردن    . خاصی از حکومت متجلی شد وجود آمد، نوع به 1787

کشمکش فزاینده که در جامعه وجود داشت، نمایندگانی که به نمایندگی از منـافع و  
وبستان گـام برداشـتند   نظرات مختلف در کنوانسیون حضور داشتند در مسیر بده

همین چهارچوب، حفـظ ثبـات اجتمـاعی و تـأمین منـافع گـروه      
طرفداران دولت مثبت اعتقاد دارند که مفاد قانون . هاي غیریکسان ضروري بود

(Stewart, 2011: 87است » جمهوري بسیط«اساسی بازتاب پذیرش منطق 

مایه قانون اساسی امریکا می را بن» دولت منفی« که ایده  کسانی
بـات اجتمـاعی کـه در بطـن     امنیت و برقراري ثبنیانگذاران کشور به ضرورت حفظ 

رفاه و امنیـت در شـکل   . ها نپرداختند کند، به نفی حفظ آزادي خود رفاه را مطرح می
که بیشـترین قـدرت مـانور بـراي ایـاالت       یابد مطلوب آن تنها در صورتی تحقق می

هـاي فـدرال بـراي مـردم عـادي       ترین میزان قدرت چالش سیاسـت  مختلف و فزون
االت به نیابت از اتباع خود به تفویض قدرت پرداختهچون ای. وجود داشته باشد

کند کـه حکومـت فـدرال، سیاسـتی را پـیش نگیـرد کـه دامنـه          ضرورت ایجاب می
متمم ده قانون اساسی به. ها و حقوق مردم را محدود کند

داده شـده اسـت و ث  » وکالـت «نکته دارد که اوالً قدرت به حکومـت فـدرال   
قدرتی که وکالت داده نشده است در اختیار ایاالت و مردم اسـت 

(Janda, Berry, Goldman, 1999: 71)» .دو مجموعه متفاوت از قوانین هستند

بهترین است کـه کمتـرین دخالـت را بـه معـرض نمـایش بگـذارد در عـین اینکـه          
ترین شرایط را فراهم آورد تـا اهـالی    کند و مطلوب ترین میزان امنیت را برقرار

  .هاي خود را متجلی سازند ظرفیت کشور قادر باشند که تمامی 
عنوان تجلی ایده گسل کالن از همان ابتدا که قانون اساسی به

. به عرصه گذاشت در چهارچوب دو تفکر متفاوت حیات یافت

  

 

صحنه آورد
عرضه کند

ایفاي نقش گسترده در جامعه دارد
حکومت آنها را برآورده می

چهارچوب مصالحه
1787سال 

کشمکش فزاینده که در جامعه وجود داشت، نمایندگانی که به نمایندگی از منـافع و  
نظرات مختلف در کنوانسیون حضور داشتند در مسیر بده

همین چهارچوب، حفـظ ثبـات اجتمـاعی و تـأمین منـافع گـروه      
هاي غیریکسان ضروري بود میزان

اساسی بازتاب پذیرش منطق 
کسانی

بنیانگذاران کشور به ضرورت حفظ 
خود رفاه را مطرح می

مطلوب آن تنها در صورتی تحقق می
مختلف و فزون

وجود داشته باشد
ضرورت ایجاب می

ها و حقوق مردم را محدود کند آزادي
نکته دارد که اوالً قدرت به حکومـت فـدرال   

قدرتی که وکالت داده نشده است در اختیار ایاالت و مردم اسـت 
دو مجموعه متفاوت از قوانین هستند

بهترین است کـه کمتـرین دخالـت را بـه معـرض نمـایش بگـذارد در عـین اینکـه          
ترین میزان امنیت را برقرار فزون

کشور قادر باشند که تمامی 
گسل کالن از همان ابتدا که قانون اساسی به

به عرصه گذاشت در چهارچوب دو تفکر متفاوت حیات یافت



ــه کاســتی ــد ک ــاعی،  دانن هــاي اجتم
آمیـز فرهنگـی را بـا دخالـت     
براي تحقق این وظیفه ضروري است که ابزار و منابع مالی 

سـت،  مهم این نیست که سطح دخالت چـه میـزان ا  
دولـت  . ها و بهبود شرایط زیست شهروندان اسـت 

گر به ضرورت بایـد قدرتمنـد و بـزرگ باشـد تـا بتوانـد بـا برخـورداري از         
مداخلـه بـراي از بـین بـردن     
ین شکل فراهم شود تا شهروندان قـادر  

  .باشند بدون دغدغه و با قدرت، تمام فردیت و خالقیت خود را بروز دهند
نظریه دولت کوچک این باور را دارد که بهترین حکومت آن است که کمتـرین  

ترین میـزان   معناي فزون
حکومت فدرال باید از داشتن ابزارهـا و  

هـاي   کـه دولـت فـدرال ظرفیـت    
تـرین امکـان و بهتـرین    

د را متجلی سـازند  هاي خو
هاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصـادي  

آنچه این گسل کالن را حیات مداوم بخشیده و کمترین امکان را براي محو آن 
وجود آورده است، این واقعیت است که مباحـث نظـري در هـر دو سـوي گسـل      
طراحان قانون اساسی براي اینکه بتوانند تصـویب  

سـو قـدرت    اي به تـدوین مفـاد آن پرداختنـد کـه ازیـک     
هـا و   اي وسیع شکل غیرمتمرکز داشته باشد و از سـوي دیگـر امکـان تفسـیر    

ن اینکـه  هاي متعارض با توجه به شرایط تـاریخی وجـود داشـته باشـد، بـدو     

دارنـد چـرا   » مشروعیت اجتماعی
آنچـه  . گرفتـه هسـتند  

آنچـه  . هسـتند » مشروعیت اجتماعی

ــن را  ــزرگ ای ــی ب ــدرال م ــه حکومــت ف ــه کاســتی وظیف ــد ک دانن
آمیـز فرهنگـی را بـا دخالـت      هاي ساختار اقتصادي و تعارضـات تبعـیض   ناکارآمدي

براي تحقق این وظیفه ضروري است که ابزار و منابع مالی . مستقیم خود اصالح کند
مهم این نیست که سطح دخالت چـه میـزان ا  . در اختیار حکومت فدرال باشد

ها و بهبود شرایط زیست شهروندان اسـت  آنچه اساسی است اصالح نقصان
گر به ضرورت بایـد قدرتمنـد و بـزرگ باشـد تـا بتوانـد بـا برخـورداري از         

مداخلـه بـراي از بـین بـردن     . ها بـه مبـارزه بـا کمبودهـا بپـردازد      ترین ظرفیت
ین شکل فراهم شود تا شهروندان قـادر  معناي آن است که شرایط به بهتر ها به

باشند بدون دغدغه و با قدرت، تمام فردیت و خالقیت خود را بروز دهند
نظریه دولت کوچک این باور را دارد که بهترین حکومت آن است که کمتـرین  

معناي فزون کمترین میزان مداخله به. ابزار مداخله در اجتماع را داراست
حکومت فدرال باید از داشتن ابزارهـا و  . و امنیت براي شهروندان است آزادي، رفاه

کـه دولـت فـدرال ظرفیـت     در صـورتی . منابع مالی براي دخالت محروم باشـد 
تـرین امکـان و بهتـرین     کمتري براي دخالت داشته باشد به این معناسـت کـه فـزون   

هاي خو ها و توانمندي شرایط فراهم است که شهروندان خالقیت
هاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصـادي   ها و نقایص را در تمامی حیطه و کاستی
  .حل کنند

آنچه این گسل کالن را حیات مداوم بخشیده و کمترین امکان را براي محو آن 
وجود آورده است، این واقعیت است که مباحـث نظـري در هـر دو سـوي گسـل      

طراحان قانون اساسی براي اینکه بتوانند تصـویب  . دارند ریشه در متن قانون اساسی
اي به تـدوین مفـاد آن پرداختنـد کـه ازیـک      گونه آن را ممکن سازند، به

اي وسیع شکل غیرمتمرکز داشته باشد و از سـوي دیگـر امکـان تفسـیر    
هاي متعارض با توجه به شرایط تـاریخی وجـود داشـته باشـد، بـدو     

  .دار شود ماهیت ملی قانون اساسی خدشه
مشروعیت اجتماعی«هر دو تفسیر دولت بزرگ و دولت کوچک، 

گرفتـه هسـتند   بر متن قانون اساسی در چهـارچوب تفسـیر صـورت    که مبتنی
مشروعیت اجتماعی«واقعیت دارد این است که هر دو تفسیر داراي 

  

 

بحران اقتصادي 
از  :امریکا

پارتی  جنبش تی
تا اشغال 

استریت وال
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ــن را  ــزرگ ای ب
ناکارآمدي

مستقیم خود اصالح کند
در اختیار حکومت فدرال باشد

آنچه اساسی است اصالح نقصان
گر به ضرورت بایـد قدرتمنـد و بـزرگ باشـد تـا بتوانـد بـا برخـورداري از          مداخله
ترین ظرفیت فزون
ها به کاستی

باشند بدون دغدغه و با قدرت، تمام فردیت و خالقیت خود را بروز دهند
نظریه دولت کوچک این باور را دارد که بهترین حکومت آن است که کمتـرین  

ابزار مداخله در اجتماع را داراست
آزادي، رفاه

منابع مالی براي دخالت محروم باشـد 
کمتري براي دخالت داشته باشد به این معناسـت کـه فـزون   

شرایط فراهم است که شهروندان خالقیت
و کاستی
حل کنند

آنچه این گسل کالن را حیات مداوم بخشیده و کمترین امکان را براي محو آن 
وجود آورده است، این واقعیت است که مباحـث نظـري در هـر دو سـوي گسـل       به

ریشه در متن قانون اساسی
آن را ممکن سازند، به

اي وسیع شکل غیرمتمرکز داشته باشد و از سـوي دیگـر امکـان تفسـیر     گونه به
هاي متعارض با توجه به شرایط تـاریخی وجـود داشـته باشـد، بـدو      تحلیل

ماهیت ملی قانون اساسی خدشه
هر دو تفسیر دولت بزرگ و دولت کوچک، 

که مبتنی
واقعیت دارد این است که هر دو تفسیر داراي 
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ین نکته است که با توجه به شرایط تاریخی اسـت کـه یکـی از ایـن دو     
بـراي تحقـق مشـروعیت عملیـاتیِ یکـی از دو      
ت که توجه به عملکرد ساختارهاي سیاسی در بطـن شـرایط، حـاکم    

اره سیاسـی  یابد که بدانیم مبـانی ارزشـی پشـت اد   

جامعـه کشـاورزي جـاي    
جـایی همـراه بـا خـون و     

داري بـه صـحنه    جنگ داخلی هرچند در رابطه با موضـوع بـرده  
ثـروت  «. باري بر تفکرات منطبق بر اقتصاد کشاورزي بود
انباشـت  . داري نوپا در امریکا قرار گرفـت 

رشد و توسعه اقتصادي در بستر تمرکـز و انحصـار   
ه امریکـا، سـمبل حیـات و پویـایی در جامعـه قـرار       
سنگ و فوالد و نیز عصر سالطین مالی پـا بـه   
منطق اقتصاد کالسیک بستر حاصلخیزي را براي پیـاده شـدن   

.  
جغرافیـا، برخـورداري سـرزمین از منـابع زیرزمینـی گسـترده،       

قیمت  هاي آبی و دسترسی به یک استخر وسیع از نیروي کار ارزان
هـاي الزم   که امکان مهاجرت مداوم اروپاییان آن را فراهم آورده بـود، تمـامی مؤلفـه   

یک را فـراهم آورده  براي حیات یافتن و پیاده شدن تعالیم و پنـدهاي اقتصـاد کالسـ   
» حقیقــت مطلــق«هــاي تئوریــک اقتصــاد کالســیک، 

فلسـفه  «: اندوزي و حیات یافتن رشد اقتصادي کامالً واضـح و محـرز هسـتند   
جانبه با دخالت حکومت در اقتصاد، تنفـر از  

 :Garfinkle, 2007)»مت و تهی ساختن آن از منابع

هاي اقتصـادي مطلـوب و حـاکم بـودن     

ین نکته است که با توجه به شرایط تاریخی اسـت کـه یکـی از ایـن دو     مهم است، ا
بـراي تحقـق مشـروعیت عملیـاتیِ یکـی از دو      . یابد می» مشروعیت عملیاتی«

ت که توجه به عملکرد ساختارهاي سیاسی در بطـن شـرایط، حـاکم    سوي گسل اس
یابد که بدانیم مبـانی ارزشـی پشـت اد    شود و این موضوع اهمیت می

  .ها هستند کدام ارزش

  کینز یناردمت تا جان از آدام اسمی
جامعـه کشـاورزي جـاي    . گر یک دگرگونی وسیع شد در قرن نوزدهم امریکا تجربه

جـایی همـراه بـا خـون و      ایـن جابـه  . داري داد خود را به یک جامعه مدرن سـرمایه 
جنگ داخلی هرچند در رابطه با موضـوع بـرده  . خشونت انجام شد

باري بر تفکرات منطبق بر اقتصاد کشاورزي بود آمد، در واقع ختم خشونت
داري نوپا در امریکا قرار گرفـت  سرمایه» حقیقت مطلق« ،آدام اسمیت

رشد و توسعه اقتصادي در بستر تمرکـز و انحصـار   . در هر شکل آن هدف غایی شد
ه امریکـا، سـمبل حیـات و پویـایی در جامعـه قـرار       سوي میان از سمت دو ساحل به

سنگ و فوالد و نیز عصر سالطین مالی پـا بـه    آهن، زغال هاي نفتی، راه بارون. 
منطق اقتصاد کالسیک بستر حاصلخیزي را براي پیـاده شـدن   . عرصه وجود گذاشت

.آن مشروعیت عملیاتی یافت» تعالیم و پندهاي«دست آورد و 
جغرافیـا، برخـورداري سـرزمین از منـابع زیرزمینـی گسـترده،       وسعت فـراوان  

هاي آبی و دسترسی به یک استخر وسیع از نیروي کار ارزان فراوانی سرچشمه
که امکان مهاجرت مداوم اروپاییان آن را فراهم آورده بـود، تمـامی مؤلفـه   

براي حیات یافتن و پیاده شدن تعالیم و پنـدهاي اقتصـاد کالسـ   
هــاي تئوریــک اقتصــاد کالســیک،  در چهــارچوب اســتدالل

اندوزي و حیات یافتن رشد اقتصادي کامالً واضـح و محـرز هسـتند   
جانبه با دخالت حکومت در اقتصاد، تنفـر از   خودگذاري اقتصاد، مخالفت همه

مت و تهی ساختن آن از منابعمالیات، عالقه به کوچک کردن حکو

هاي اقتصـادي مطلـوب و حـاکم بـودن      مستعد بودن کشور از نظر داشتن مؤلفه

  

 

مهم است، ا
«تفسیر 

سوي گسل اس
شود و این موضوع اهمیت می می

کدام ارزش

از آدام اسمی
در قرن نوزدهم امریکا تجربه

خود را به یک جامعه مدرن سـرمایه 
خشونت انجام شد

آمد، در واقع ختم خشونت
آدام اسمیت» ملل

در هر شکل آن هدف غایی شد
از سمت دو ساحل به

. گرفت
عرصه وجود گذاشت

دست آورد و  به
وسعت فـراوان  

فراوانی سرچشمه
که امکان مهاجرت مداوم اروپاییان آن را فراهم آورده بـود، تمـامی مؤلفـه   

براي حیات یافتن و پیاده شدن تعالیم و پنـدهاي اقتصـاد کالسـ   
در چهــارچوب اســتدالل. بــود

اندوزي و حیات یافتن رشد اقتصادي کامالً واضـح و محـرز هسـتند    ثروت
خودگذاري اقتصاد، مخالفت همه حال به

مالیات، عالقه به کوچک کردن حکو
17).  

مستعد بودن کشور از نظر داشتن مؤلفه



نظریه حکومت کوچک در بین نخبگان حاکم سیاسـی، فرصـت بسـیار مسـاعدي را     

هاي رونـق اقتصـادي از کارخانـه و    
هاي ارتباطی و رونق گرفتن جامعه مصرفی، موجـب شـده   
بود که مخالفان اقتصاد بدون نظارت حکومت فـدرال از اقبـال اجتمـاعی برخـوردار     
نبود پایگاه اجتماعی سبب شده بود که اینان به نفوذ سیاسی کـه برخاسـته از   
تغییر کیفیت حیات اقتصـادي و جـایگزین   

همـراه آورده بـود    دنبال خود بهبود شرایط زیست را بـه 
وجـود   مند نکرده و تمرکز وسـیع ثـروت را بـه   

فـدرال در بـین شـهروندان احسـاس     
بهبــود اقتصــادي، زمینــۀ نفــوذ سیاســی فراوانــی را بــراي  

  .گر به وجود آورده بود
طیف سیاسی تفکرات پیشرو که جایگاهی در حزب دمـوکرات داشـتند معتقـد    
یک عملکرد اجتماعی هم دارند و تمرکز ثـروت  

آلفـرد  بعدها این تفکر را 
اي است که در آن صاحبان 

 ,Yankelovich)» وکار دغدغه فراوانی نسبت به عملکرد خـود در جامعـه دارنـد   

د سـریع، نفـوذ سیاسـی در اختیـار     
در . کردنـد  نیافته و بازاري معرفی می

ال طـول کشـید و ختمـی بـر نفـوذ      
امریکا بود، تا پایان قرن نوزدهم یعنـی در یـک   
ساله نفوذ سیاسی و به تبع آن چگونگی نگرش به مسـیر توسـعه اقتصـادي    
کاران که در حزب جمهوریخـواه جـاي داشـتند    

تصـاد  اینان را بایـد حواریـون اق  
داننـد و تحقـق    ترین حکومت مـی 
پـذیر   گـر امکـان   هاي فردي را تنها در بستر حضور یک حکومـت غیرمداخلـه  

نظریه حکومت کوچک در بین نخبگان حاکم سیاسـی، فرصـت بسـیار مسـاعدي را     
  .وجود آورد براي مستقر شدن نظرات آدام اسمیت به

هاي رونـق اقتصـادي از کارخانـه و     ن سمبلتر شد رشد فزاینده اقتصادي، فزون
هاي ارتباطی و رونق گرفتن جامعه مصرفی، موجـب شـده    کانال گرفته تا توسعه راه

بود که مخالفان اقتصاد بدون نظارت حکومت فـدرال از اقبـال اجتمـاعی برخـوردار     
نبود پایگاه اجتماعی سبب شده بود که اینان به نفوذ سیاسی کـه برخاسـته از   . 
تغییر کیفیت حیات اقتصـادي و جـایگزین   . هاي انتخاباتی است دست نیابند 

دنبال خود بهبود شرایط زیست را بـه  شدن جامعه کشاورزي که به
مند نکرده و تمرکز وسـیع ثـروت را بـه    طور یکسان بهره هرچند همگان را به

فـدرال در بـین شـهروندان احسـاس     آورده بود، اما ضرورتی بـراي مداخلـه دولـت    
بهبــود اقتصــادي، زمینــۀ نفــوذ سیاســی فراوانــی را بــراي   شــرایط روبــه. شــد

گر به وجود آورده بود سیاستمداران معتقد به نظریه دولت کوچک و غیرمداخله
طیف سیاسی تفکرات پیشرو که جایگاهی در حزب دمـوکرات داشـتند معتقـد    

یک عملکرد اجتماعی هم دارند و تمرکز ثـروت   وکار بودند صاحبان ثروت و کسب
بعدها این تفکر را . معناي ناکارآمدي اجتماعی و فردمحوري است و سرمایه به

اي است که در آن صاحبان  جامعه بزرگ آن جامعه«: چنین بیان کرد نورث وایت هد
وکار دغدغه فراوانی نسبت به عملکرد خـود در جامعـه دارنـد   

2006.  
د سـریع، نفـوذ سیاسـی در اختیـار     اما در فضاي توسعه مداوم اقتصادي و رشـ 

نیافته و بازاري معرفی می داري سامان سرمایه  کسانی بود که خود را حامی
ال طـول کشـید و ختمـی بـر نفـوذ      هاي داخلی که به مدت پنج سـ  زمان آغاز جنگ

امریکا بود، تا پایان قرن نوزدهم یعنـی در یـک   مالکان در حیات اقتصادي ـ سیاسی  
ساله نفوذ سیاسی و به تبع آن چگونگی نگرش به مسـیر توسـعه اقتصـادي     40

کاران که در حزب جمهوریخـواه جـاي داشـتند     محافظه. کاران بود در اختیار محافظه
اینان را بایـد حواریـون اق  . هاي سیاسی را در ید قدرت خود دیدند کنترل اهرم

ترین حکومت مـی  آنان بهترین حکومت را ضعیف. کالسیک دانست
هاي فردي را تنها در بستر حضور یک حکومـت غیرمداخلـه  

  

 

بحران اقتصادي 
از  :امریکا

پارتی  جنبش تی
تا اشغال 

استریت وال
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نظریه حکومت کوچک در بین نخبگان حاکم سیاسـی، فرصـت بسـیار مسـاعدي را     
براي مستقر شدن نظرات آدام اسمیت به

رشد فزاینده اقتصادي، فزون
کانال گرفته تا توسعه راه

بود که مخالفان اقتصاد بدون نظارت حکومت فـدرال از اقبـال اجتمـاعی برخـوردار     
. نشوند

 پیروزي
شدن جامعه کشاورزي که به

هرچند همگان را به
آورده بود، اما ضرورتی بـراي مداخلـه دولـت    

شــد نمــی
سیاستمداران معتقد به نظریه دولت کوچک و غیرمداخله

طیف سیاسی تفکرات پیشرو که جایگاهی در حزب دمـوکرات داشـتند معتقـد    
بودند صاحبان ثروت و کسب

و سرمایه به
نورث وایت هد

وکار دغدغه فراوانی نسبت به عملکرد خـود در جامعـه دارنـد    کسب
2006: 2)

اما در فضاي توسعه مداوم اقتصادي و رشـ 
کسانی بود که خود را حامی

زمان آغاز جنگ
مالکان در حیات اقتصادي ـ سیاسی  

40برهه 
در اختیار محافظه

کنترل اهرم
کالسیک دانست

هاي فردي را تنها در بستر حضور یک حکومـت غیرمداخلـه   آزادي



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  ت،دوره نخس

  شماره یکم،
  1390پاییز 
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کـاران را کـامالً مطلـوب یافتـه     
بار آورد و به قدرت سیاسی 

کاران به مـدت   ساله محافظه
در این مقطع زمانی . سال بر اریکه قدرت بودند و کاخ سفید را در اختیار داشتند

باشـت  داري در امریکا کامالً نهادینه شد و کسب ثروت و ان
ویـژه در   با وجود اینکه در این چهار دهه بـه 

هـاي اقتصـادي بـروز کـرد امـا مشـروعیت فلسـفۀ        
کاران معتقد به دولـت  
. گرفتن کرده بـود نهادینـه شـد   

دست آوردند ناشی از تداوم روند توسعه اقتصادي 
رفاه اقتصادي مردم منجر به نفوذ سیاسـی و  

لیم و پنـدهاي اقتصـاد   
در دو دهه پایان این قرن که تمرکز ثروت و سـرمایه  

گـر و روشـنفکران    اي به چشم آمد، نخبگان معتقد بـه دولـت مداخلـه   
هاي آدام اسمیت آغاز 
ه سیاسی، پوپولیسم اقتصادي که روشنفکران آن را آغاز کـرده بودنـد   

هـاي   پوپولیسـت . وتاز آن شد
دانسـتند، کنتـرل    هاي اجتماعی و اقتصادي می

بود که امیـد   ویلیام جنینگز برایان
ویـژه در دوران بحـران اقتصـادي    
پیشروها و متحدان سیاسی آنان مانند برایان، مدافع دولت 

 هـاي حاضـر در   گر بودند و اینکه دولت باید نقش مثبت ایفـا کنـد و کاسـتی   
برایان آن را به بهترین شـکل  
یـک گـروه بـر ایـن اعتقـاد      
است که اگر قانون وضع شود تا وضع افراد مرفه رونق یابد، در نهایـت بهتـر شـدن    

کـاران را کـامالً مطلـوب یافتـه      هاي اقتصادي محافظـه  شهروندان نیز ارزش. دانند
بار آورد و به قدرت سیاسی  سیاسی بهاین محبوبیت در صحنه اجتماعی، وزن 

ساله محافظه40در طول یک دوره . هاي انتخاباتی منجر شد و پیروزي
سال بر اریکه قدرت بودند و کاخ سفید را در اختیار داشتند

داري در امریکا کامالً نهادینه شد و کسب ثروت و ان است که بنیادهاي سرمایه
با وجود اینکه در این چهار دهه بـه . آن مشروعیت اخالقی و سیاسی یافت

هـاي اقتصـادي بـروز کـرد امـا مشـروعیت فلسـفۀ         دهه آخر قـرن نـوزدهم بحـران   
کاران معتقد به دولـت   خودگذاري اقتصاد زیر سؤال نرفت و حاکمیت محافظه

گرفتن کرده بـود نهادینـه شـد    کوچک که در دوران پساجنگ داخلی شروع به اوج
دست آوردند ناشی از تداوم روند توسعه اقتصادي  کاران به قدرت سیاسی که محافظه

رفاه اقتصادي مردم منجر به نفوذ سیاسـی و  . و باال رفتن سطح زندگی شهروندان بود
  .هاي مداوم انتخاباتی شد

لیم و پنـدهاي اقتصـاد   جانبه به تعـا  شروع قرن بیستم شاهد تداوم حمالت همه
در دو دهه پایان این قرن که تمرکز ثروت و سـرمایه  . کالسیک از سوي پیشروها بود

اي به چشم آمد، نخبگان معتقد بـه دولـت مداخلـه    طور فزاینده
هاي آدام اسمیت آغاز  اي را علیه مشروعیت اندیشه جانبه متمایل به چپ، تهاجم همه

ه سیاسی، پوپولیسم اقتصادي که روشنفکران آن را آغاز کـرده بودنـد   در حیط
وتاز آن شد بازتاب سیاسی یافت و حزب دموکرات، عرصۀ تاخت

هاي اجتماعی و اقتصادي می اقتصادي که انحصارها را عامل کاستی
  .دست گرفتند حزب را به
ویلیام جنینگز برایانکرات، ترین رهبر سیاسی در حزب دمو مطرح

ویـژه در دوران بحـران اقتصـادي     هاي پوپولیست براي کسب قدرت سیاسی به
پیشروها و متحدان سیاسی آنان مانند برایان، مدافع دولت . دهه آخر قرن نوزدهم بود

گر بودند و اینکه دولت باید نقش مثبت ایفـا کنـد و کاسـتی   
برایان آن را به بهترین شـکل  . هاي مختلف حیات اجتماعی را به چالش بکشد

یـک گـروه بـر ایـن اعتقـاد      . دو ایده در مورد حکومت وجود دارد«: چنین بیان کرد
است که اگر قانون وضع شود تا وضع افراد مرفه رونق یابد، در نهایـت بهتـر شـدن    

  

 

دانند می
این محبوبیت در صحنه اجتماعی، وزن . بودند

و پیروزي
سال بر اریکه قدرت بودند و کاخ سفید را در اختیار داشتند 32

است که بنیادهاي سرمایه
آن مشروعیت اخالقی و سیاسی یافت

دهه آخر قـرن نـوزدهم بحـران   
خودگذاري اقتصاد زیر سؤال نرفت و حاکمیت محافظه حال به

کوچک که در دوران پساجنگ داخلی شروع به اوج
قدرت سیاسی که محافظه

و باال رفتن سطح زندگی شهروندان بود
هاي مداوم انتخاباتی شد پیروزي

شروع قرن بیستم شاهد تداوم حمالت همه
کالسیک از سوي پیشروها بود

طور فزاینده به
متمایل به چپ، تهاجم همه

در حیط. کردند
بازتاب سیاسی یافت و حزب دموکرات، عرصۀ تاخت

اقتصادي که انحصارها را عامل کاستی
حزب را به
مطرح

هاي پوپولیست براي کسب قدرت سیاسی به گروه
دهه آخر قرن نوزدهم بود

گر بودند و اینکه دولت باید نقش مثبت ایفـا کنـد و کاسـتی    مداخله
هاي مختلف حیات اجتماعی را به چالش بکشد حیطه

چنین بیان کرد
است که اگر قانون وضع شود تا وضع افراد مرفه رونق یابد، در نهایـت بهتـر شـدن    



اما ایده دموکراتیک بر این باور است 
ها رونق یابد، به ضرورت این بهبـودي، وضـع   

منـد   کنـد و تمـام طبقـات فرادسـت بهـره     

با وجود اینکه همواره 
هـا   حاشـیه رانـده شـدن تـوده    

آورند، قادر به متقاعد کردن شهروندان در مراکز صنعتی به اینکـه  
طـی  . زا اسـت، نبودنـد  

ها فقط موفق شدند به مدت هشـت سـال   
اسـتریت   تنهـا کنتـرل وال  

در کـاخ سـفید رخ داد   
فکـرات کالسـیک را بـه چـالش گرفـت و      

گـر کوچـک    دنبـال آن مشـروعیت سیاسـی طرفـداران نظریـه دولـت غیرمداخلـه       
نظریه مسـتقر و حـاکم در قلمـرو اقتصـادي کـه مبنـاي       
باره و با توجه به واقعیات برخاسته از بحران رکود اقتصـادي  

هـاي   ها اعتقاد دارند که بـازار همـواره صـحنه فعالیـت    
ایـن  . ها و مزدها کامالً منعطف هسـتند 

. کننـد  یاد مـی » تئوري بازار کارآمد

باره دگرگـون و تئـوري بـازار    
اعتبار کرد و به تبع آن قدرت سیاسی که براي مدت هفتاد سال اکثراً در 

هـا   حضـور میلیـون  . سوي دیگر طیف سیاسی منحرف شد
ـ          راي کارگر بیکـار، کـاهش سـریع رشـد اقتصـادي و نارکارآمـدي گسـترده بـازار ب

گرفته، ضـرورت تغییـر در تفکـرات حـاکم اقتصـادي را      
نظریه دولت حـداقل بـه کنـاري گذاشـته شـد و نظریـه دولـت        
آبشـخور نظریـه دولـت منفـی و حاکمیـت بـازار،       

اما ایده دموکراتیک بر این باور است . دشو وضع آنان به افراد زیردست نیز منتقل می
ها رونق یابد، به ضرورت این بهبـودي، وضـع    که اگر قانون وضع شود تا وضع توده

کنـد و تمـام طبقـات فرادسـت بهـره      اقتصادي راه خودش را بـه بـاال پیـدا مـی    
  .(Cost, 2011: 1)» .شوند

با وجود اینکه همواره هاي حزب دموکراتیک و پیشروهاي حامی آنان  اما لیبرال
حاشـیه رانـده شـدن تـوده     از خطر تشدید انحصار و افزایش تمرکز ثـروت و بـه  

آورند، قادر به متقاعد کردن شهروندان در مراکز صنعتی به اینکـه   صحبت به میان می
زا اسـت، نبودنـد   داري بدون نظارت گسترده و دخالـت دولـت بحـران   

ها فقط موفق شدند به مدت هشـت سـال    بیستم، دموکراتودو سال آغازین قرن 
تنهـا کنتـرل وال   کاران نـه  قدرت سیاسی را در اختیار داشته باشند و محافظه

  .بلکه نفوذ بر جامعه را در دست داشتند
در کـاخ سـفید رخ داد    هربـرت هـوور  زمان با حضـور   بحران اقتصادي که هم

فکـرات کالسـیک را بـه چـالش گرفـت و      سرعت مشروعیت اقتصادي نظرات و ت
دنبـال آن مشـروعیت سیاسـی طرفـداران نظریـه دولـت غیرمداخلـه       

نظریه مسـتقر و حـاکم در قلمـرو اقتصـادي کـه مبنـاي       . سرعت سیر نزولی یافت
باره و با توجه به واقعیات برخاسته از بحران رکود اقتصـادي   کالسیک داشت به یک

ها اعتقاد دارند که بـازار همـواره صـحنه فعالیـت     کالسیک. اعتبار جلوه کرد
ها و مزدها کامالً منعطف هسـتند  سازد زیرا قیمت اقتصادي را عاري از غبار می

تئوري بازار کارآمد«ها از آن با عنوان  همان چیزي است که کالسیک
(Skidelsk, 2009.  

باره دگرگـون و تئـوري بـازار     تصادي امریکا را یکعرصه اق 1929بحران سال 
اعتبار کرد و به تبع آن قدرت سیاسی که براي مدت هفتاد سال اکثراً در  کارآمد را بی
سوي دیگر طیف سیاسی منحرف شد کاران بود به کنترل محافظه

ـ          کارگر بیکـار، کـاهش سـریع رشـد اقتصـادي و نارکارآمـدي گسـترده بـازار ب
گرفته، ضـرورت تغییـر در تفکـرات حـاکم اقتصـادي را       گویی به شرایط شکل

نظریه دولت حـداقل بـه کنـاري گذاشـته شـد و نظریـه دولـت        . گریزناپذیر ساخت
آبشـخور نظریـه دولـت منفـی و حاکمیـت بـازار،       . گر جایگاهی رفیع یافـت 

  

 

بحران اقتصادي 
از  :امریکا

پارتی  جنبش تی
تا اشغال 

استریت وال
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وضع آنان به افراد زیردست نیز منتقل می
که اگر قانون وضع شود تا وضع توده

اقتصادي راه خودش را بـه بـاال پیـدا مـی    
شوند می

اما لیبرال
از خطر تشدید انحصار و افزایش تمرکز ثـروت و بـه  

صحبت به میان می
داري بدون نظارت گسترده و دخالـت دولـت بحـران    سرمایه

ودو سال آغازین قرن  سی
قدرت سیاسی را در اختیار داشته باشند و محافظه

بلکه نفوذ بر جامعه را در دست داشتند
بحران اقتصادي که هم

سرعت مشروعیت اقتصادي نظرات و ت به
دنبـال آن مشـروعیت سیاسـی طرفـداران نظریـه دولـت غیرمداخلـه        به
سرعت سیر نزولی یافت به

کالسیک داشت به یک
اعتبار جلوه کرد بی

اقتصادي را عاري از غبار می
همان چیزي است که کالسیک

2009: xiii)

بحران سال 
کارآمد را بی
کنترل محافظه

ـ          کارگر بیکـار، کـاهش سـریع رشـد اقتصـادي و نارکارآمـدي گسـترده بـازار ب
گویی به شرایط شکل پاسخ

گریزناپذیر ساخت
گر جایگاهی رفیع یافـت  مداخله



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  ت،دوره نخس

  شماره یکم،
  1390پاییز 
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ي ارزشـی خـود را در   

اقتصاددان انگلیسی که تفکرات او پیشتر در اروپا اعتبار روشنفکرانه و عملیـاتی  
یافته بود در پی آغاز بحران اقتصادي در امریکا به پدرخوانده فلسـفی منطـق دولـت    

یت را کـه  اقتصاد کینـزي نظـرات اقتصـاد کالسـیک آدام اسـم     
داري ناکارآمد توصـیف  

شود  دهی سبب می سازي و محو سامان
 ,Lavoie)» که تورم کاهش یابد، نرخ رشد اقتصادي باال رود و نرخ مبادله حفظ شـود 

جانبـه دولـت در    حاکمیت تفکرات کینزي دخالت همـه 
حیات اقتصادي را کلید زد و براي مدت نیم قرن مشروعیت اقتصادي نظریـه دولـت   

هـا   طـی دهـه  «. کاران را فاقد قدرت سیاسـی کـرد  
] صـادي اقت[گفتند که بهتـرین راه بـراي تضـمین رونـق و شـکوفایی      

و بحـران اقتصـادي، ایـن    

کاران بـر سـریر قـدرت و مشـروعیت حاکمیـت      
باره و در پی بحران اقتصادي پایان دهـه بیسـت، در   
اه امریکاییان را دوباره متوجـه آن سـوي آتالنتیـک بـراي     

در . گرفتـه کـرد   دستیابی به یک شیوه و نگرش متفاوت براي مدیریت شرایط شـکل 
قرن نوزدهم با توجه به شرایط حـاکم بـر کشـور، اسـتعداد فراوانـی بـراي پـذیرش        

داري  وجـود آمـد کـه پـدر سـرمایه     
در قرن بیستم، این جان مینارد کینز بـود کـه   

تحوالت اقتصادي در اروپا در قرن نـوزدهم و ارتقـاي جایگـاه چـپ سیاسـی،      
منطق . وجود آورد فرصتی طالیی براي پیاده شدن اصول اقتصادي جان مینارد کینز به

تـدریج در اروپـا    نظري او شـکل گرفـت و بـه   
هاي فیلسوفان و اقتصاددانان چه زمانی که ایده آنـان  

ي ارزشـی خـود را در   هـا  نظریه دولـت مثبـت هـم بنیـان    . تفکرات آدام اسمیت بود
  .یافت جان مینارد کینزتفکرات 

اقتصاددان انگلیسی که تفکرات او پیشتر در اروپا اعتبار روشنفکرانه و عملیـاتی  
یافته بود در پی آغاز بحران اقتصادي در امریکا به پدرخوانده فلسـفی منطـق دولـت    

اقتصاد کینـزي نظـرات اقتصـاد کالسـیک آدام اسـم     . گر تبدیل شد
داري ناکارآمد توصـیف   موسوم به اندیشه بازار آزاد است، براي اقتصاد مدرن سرمایه

سازي و محو سامان گوید که خصوصی اندیشه بازار آزاد می
که تورم کاهش یابد، نرخ رشد اقتصادي باال رود و نرخ مبادله حفظ شـود 

2007.  
حاکمیت تفکرات کینزي دخالت همـه  1929ي بحران اقتصاد

حیات اقتصادي را کلید زد و براي مدت نیم قرن مشروعیت اقتصادي نظریـه دولـت   
کاران را فاقد قدرت سیاسـی کـرد   گر و دولت بزرگ محافظه

گفتند که بهتـرین راه بـراي تضـمین رونـق و شـکوفایی       اقتصاددانان می
و بحـران اقتصـادي، ایـن     (Cassidy, 2010: 7)کاهش دخالت دولت در اقتصـاد اسـت   

  .اعتبار کرد نظریه را بی
کاران بـر سـریر قـدرت و مشـروعیت حاکمیـت       ها حضور سیاسی محافظه دهه

باره و در پی بحران اقتصادي پایان دهـه بیسـت، در    تفکرات اقتصاد کالسیک به یک
اه امریکاییان را دوباره متوجـه آن سـوي آتالنتیـک بـراي     بحران، نگ. هم فرو ریخت

دستیابی به یک شیوه و نگرش متفاوت براي مدیریت شرایط شـکل 
قرن نوزدهم با توجه به شرایط حـاکم بـر کشـور، اسـتعداد فراوانـی بـراي پـذیرش        

وجـود آمـد کـه پـدر سـرمایه      تفکرات اقتصـادي منتسـب بـه آدام اسـمیت بـه     
در قرن بیستم، این جان مینارد کینز بـود کـه   . شود یافته در انگلستان قلمداد می

  .مطرح شد
تحوالت اقتصادي در اروپا در قرن نـوزدهم و ارتقـاي جایگـاه چـپ سیاسـی،      

فرصتی طالیی براي پیاده شدن اصول اقتصادي جان مینارد کینز به
نظري او شـکل گرفـت و بـه   اقتصاد رفاهی در چهارچوب مباحث 

هاي فیلسوفان و اقتصاددانان چه زمانی که ایده آنـان   ایده«: او معتقد بود. ریشه دواند

  

 

تفکرات آدام اسمیت بود
تفکرات 

اقتصاددان انگلیسی که تفکرات او پیشتر در اروپا اعتبار روشنفکرانه و عملیـاتی  
یافته بود در پی آغاز بحران اقتصادي در امریکا به پدرخوانده فلسـفی منطـق دولـت    

گر تبدیل شد مداخله
موسوم به اندیشه بازار آزاد است، براي اقتصاد مدرن سرمایه

اندیشه بازار آزاد می«. کرد
که تورم کاهش یابد، نرخ رشد اقتصادي باال رود و نرخ مبادله حفظ شـود 

2007: xI)

بحران اقتصاد
حیات اقتصادي را کلید زد و براي مدت نیم قرن مشروعیت اقتصادي نظریـه دولـت   

گر و دولت بزرگ محافظه مداخله
اقتصاددانان می

کاهش دخالت دولت در اقتصـاد اسـت   
نظریه را بی
دهه

تفکرات اقتصاد کالسیک به یک
هم فرو ریخت

دستیابی به یک شیوه و نگرش متفاوت براي مدیریت شرایط شـکل 
قرن نوزدهم با توجه به شرایط حـاکم بـر کشـور، اسـتعداد فراوانـی بـراي پـذیرش        

تفکرات اقتصـادي منتسـب بـه آدام اسـمیت بـه     
یافته در انگلستان قلمداد می یاتح

مطرح شد
تحوالت اقتصادي در اروپا در قرن نـوزدهم و ارتقـاي جایگـاه چـپ سیاسـی،      

فرصتی طالیی براي پیاده شدن اصول اقتصادي جان مینارد کینز به
اقتصاد رفاهی در چهارچوب مباحث 

ریشه دواند



غلط است و چه زمانی که صحیح است، بسیار قدرتمنـدتر از آن چیـزي اسـت کـه     

دلیل پیامـدهاي اصـالحی و رفـاهی آن    
هاي اقتصادي به نمایش گذاشـت، سـبب شـد    

هـاي کینـزي کـه     حـل 

میلیون نفر در جامعه امریکا شد و 
هـاي وسـیع    الوقـوع بـودن بحـران   

آنچـه موجـب اعتبـار    
فراوان نظرات کینز در امریکاي درگیر بحران بیکاري شد، این واقعیـت بـود کـه در    
و چرایی بـروز آن بسـیار   

هـاي   هـا و هزینـه   او نظرات اقتصاددانان کالسیک را رد کرد و افـزایش مالیـات  
حل براي غلبـه بـر بیکـاري و حیـات بخشـیدن بـه رشـد        

دلیـل   اقتصاددانان کالسیک بر این اعتقاد بودند کـه بیکـاري بـه   
و به همـین روي بایـد از طریـق    
هاي محرك اقتصادي، پول فراوانی به بازار تزریق شود، تـا تـوازن مـالی ایجـاد     

  .شود هاي شغلی ایجاد می
کنـد کـه تـوازن را     سازوکارهاي مالی در اختیار دولت این فرصت را ایجاد مـی 

دولت، . دوباره به جامعه بازگرداند و زمینۀ رشد اقتصادي مداوم و پویا را فراهم کند
دسـت   ها به سرمایه مورد نیاز براي تزریق به بازار کار را از طریق افزایش نرخ مالیات

داري بهترین سیستم اقتصاد است که بشر 
نـاتوان در ایجـاد اشـتغال    
طور نابرابر و خودسرانه تقسیم 
داري این دو مشکل اساسـی را حـل نکنـد،    
داري یک سیسـتم اقتصـادي   

غلط است و چه زمانی که صحیح است، بسیار قدرتمنـدتر از آن چیـزي اسـت کـه     
  .(Davidson, 2009: 1)» .شود فرض می

دلیل پیامـدهاي اصـالحی و رفـاهی آن     هاي کینز در اروپا به اعتباري که اندیشه
هاي اقتصادي به نمایش گذاشـت، سـبب شـد     داشت و تأثیري که بر مدیریت بحران

حـل  ها متوجه راه که به هنگام بروز بحران اقتصادي در امریکا نگاه
  .گر است شود بر ارزش دولت بزرگ و مداخله

میلیون نفر در جامعه امریکا شد و رکود اقتصادي موجب بیکاري حدود بیست 
الوقـوع بـودن بحـران    خوبی از خطر سیاسـی و قریـب   نخبگان حاکم به

آنچـه موجـب اعتبـار    . سیاسی به ضرورت وجود تعداد وسیع بیکـاران آگـاه بودنـد   
فراوان نظرات کینز در امریکاي درگیر بحران بیکاري شد، این واقعیـت بـود کـه در    

و چرایی بـروز آن بسـیار   » بیکاري تئوري  براي توسعه «بیستم  قرن  هاي  آغازین سال
  .(Arnon, Weinblatt, Young, 2011: 3) .تالش کرد

او نظرات اقتصاددانان کالسیک را رد کرد و افـزایش مالیـات  
حل براي غلبـه بـر بیکـاري و حیـات بخشـیدن بـه رشـد         عنوان تنها راه دولتی را به
اقتصاددانان کالسیک بر این اعتقاد بودند کـه بیکـاري بـه   . طرح کرداقتصادي م

و به همـین روي بایـد از طریـق     (Hayes, 2006: 2) یدآ وجود می به» عدم توازن پولی
هاي محرك اقتصادي، پول فراوانی به بازار تزریق شود، تـا تـوازن مـالی ایجـاد     

هاي شغلی ایجاد می فرصت موجب تزریق مالی به بازار است که به
سازوکارهاي مالی در اختیار دولت این فرصت را ایجاد مـی 

دوباره به جامعه بازگرداند و زمینۀ رشد اقتصادي مداوم و پویا را فراهم کند
سرمایه مورد نیاز براي تزریق به بازار کار را از طریق افزایش نرخ مالیات

داري بهترین سیستم اقتصاد است که بشر  جان مینارد کینز معتقد بود سرمایه. آورد
نـاتوان در ایجـاد اشـتغال    «: خلق کرده است اما این سیستم دو مشـکل اساسـی دارد  

طور نابرابر و خودسرانه تقسیم  دنبال شغل هستند و ثروت به براي کسانی است که به
داري این دو مشکل اساسـی را حـل نکنـد،     ه سرمایهک از نظر کینز تا زمانی» .

داري یک سیسـتم اقتصـادي    از دید او سرمایه«. بحران، همیشگی و مزمن خواهد بود
  ».کارآفرین ناقص بود
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غلط است و چه زمانی که صحیح است، بسیار قدرتمنـدتر از آن چیـزي اسـت کـه     
فرض می

اعتباري که اندیشه
داشت و تأثیري که بر مدیریت بحران

که به هنگام بروز بحران اقتصادي در امریکا نگاه
بر ارزش دولت بزرگ و مداخله مبتنی

رکود اقتصادي موجب بیکاري حدود بیست 
نخبگان حاکم به

سیاسی به ضرورت وجود تعداد وسیع بیکـاران آگـاه بودنـد   
فراوان نظرات کینز در امریکاي درگیر بحران بیکاري شد، این واقعیـت بـود کـه در    

آغازین سال
تالش کرد

او نظرات اقتصاددانان کالسیک را رد کرد و افـزایش مالیـات  
دولتی را به
اقتصادي م

عدم توازن پولی«
هاي محرك اقتصادي، پول فراوانی به بازار تزریق شود، تـا تـوازن مـالی ایجـاد      بسته
به. شود

سازوکارهاي مالی در اختیار دولت این فرصت را ایجاد مـی 
دوباره به جامعه بازگرداند و زمینۀ رشد اقتصادي مداوم و پویا را فراهم کند

سرمایه مورد نیاز براي تزریق به بازار کار را از طریق افزایش نرخ مالیات
آورد می

خلق کرده است اما این سیستم دو مشـکل اساسـی دارد  
براي کسانی است که به

.شود می
بحران، همیشگی و مزمن خواهد بود

کارآفرین ناقص بود
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رکود اقتصادي، کانالی براي مشروعیت یافتن سیاسی تفکـرات اقتصـادي کینـز    
شود و براي جلـوگیري از  

هـاي   بـر هزینـه   رشد بیکاري نیاز به دخالت دولت از طریق بازیـابی و بهبـود مبتنـی   
سیسـتم  . عمومی است، براي مدت پنج دهه تنهـا ایـده اقتصـادي قابـل تصـور بـود      

داري قادر به این نیست که تحت هیچ شرایطی اشتغال کامل ایجـاد کنـد و از   
طور برابر تقسیم شود؛ پس دولت بایـد  
در حیات اقتصادي کشور مداخلـه فعـال داشـته باشـد تـا ایـن دو کاسـتی سیسـتم         

کـه در  » و اشتغال، منفعت و پـول 
  .طور بسیار منسجم این افکار را مطرح کرد

تنها در امریکا اعتبار و ماهیت عملیاتی یافـت  
هاي مختلـف   یافته در شکل

هـاي دهـه هفتـاد     در ایـاالت متحـده امریکـا تـا نیمـه     
موتـور رونـق توسـعه    
بـر تقاضـا اسـت بـاال نگـه داشـتن       
تقاضا بهترین راه ایجـاد شـغل اسـت و وظیفـه حکومـت ایـن اسـت کـه از طریـق          
گرایـی کنـد تـا تقاضـا بـراي کاالهـا و       
ونق و رفاه اقتصادي که در چهارچوب نظرات کینـز بـراي   

شـدت   کـاران بـه   مدت پنجاه سال براي جامعه شکل گرفته بود باعث شد که محافظه
هـاي دولتـی بـیش از    

دوران تنهـا  به همین روي است که در ایـن  
صحبت کرد که خود داللت بر مرگ کامل تفکرات 

هــاي انــرژي موجــب شــد کــه در اواخــر دهــه هفتــاد، 
هـاي   سـاله تئـوري   هاي کینز به چالش گرفتـه شـود و عصـر حاکمیـت سـی     

بـاره   زمان با تورم باال به یـک 
تمام چهارچوب تئوریک اقتصاد کینـزي را زیـر سـؤال بـرد؛ زیـرا براسـاس اصـول        

از نظـر  . پـذیر نیسـت  

رکود اقتصادي، کانالی براي مشروعیت یافتن سیاسی تفکـرات اقتصـادي کینـز    
شود و براي جلـوگیري از  دهی  داراي بازاري باید سامان شد و این دیدگاه که سرمایه

رشد بیکاري نیاز به دخالت دولت از طریق بازیـابی و بهبـود مبتنـی   
عمومی است، براي مدت پنج دهه تنهـا ایـده اقتصـادي قابـل تصـور بـود      

داري قادر به این نیست که تحت هیچ شرایطی اشتغال کامل ایجـاد کنـد و از   
طور برابر تقسیم شود؛ پس دولت بایـد   که درآمد و ثروت به سوي دیگر امکان ندارد

در حیات اقتصادي کشور مداخلـه فعـال داشـته باشـد تـا ایـن دو کاسـتی سیسـتم         
و اشتغال، منفعت و پـول  تئوري عمومی «کتاب . داري را کاهش دهد

طور بسیار منسجم این افکار را مطرح کرد منتشر شد به 1936
تنها در امریکا اعتبار و ماهیت عملیاتی یافـت   تفکرات که کینز مطرح کرد نه این

یافته در شکل بلکه پس از جنگ جهانی دوم در تمام کشورهاي توسعه
در ایـاالت متحـده امریکـا تـا نیمـه     . کار گرفتـه شـد   پذیرفته و به
موتـور رونـق توسـعه     (Jackson, 1987: 5) »هـاي کینـزي مـدیریت تقاضـا     اسـتراتژي 

بـر تقاضـا اسـت بـاال نگـه داشـتن        در چهارچوب افکار کینز که مبتنی. اقتصادي بود
تقاضا بهترین راه ایجـاد شـغل اسـت و وظیفـه حکومـت ایـن اسـت کـه از طریـق          

گرایـی کنـد تـا تقاضـا بـراي کاالهـا و        هاي محرك اقتصـادي اقـدام بـه هزینـه    
ونق و رفاه اقتصادي که در چهارچوب نظرات کینـز بـراي   ر. ها افزایش یابد سرویس

مدت پنجاه سال براي جامعه شکل گرفته بود باعث شد که محافظه
هـاي دولتـی بـیش از     هاي انفعالی را پیشه کنند و فقط تالش کنند که هزینـه  سیاست

به همین روي است که در ایـن  . ها کنترل شود حد افزایش نیابد و هزینه
صحبت کرد که خود داللت بر مرگ کامل تفکرات » کاران کینزي محافظه«توان از 

  .(Atkinson, 2006: 6)اقتصاد کالسیک داشت 
هــاي انــرژي موجــب شــد کــه در اواخــر دهــه هفتــاد،  حامــل  افــزایش قیمــت

هاي کینز به چالش گرفتـه شـود و عصـر حاکمیـت سـی     
زمان با تورم باال به یـک  نرخ باالي بیکاري، هم. نئوکالسیک آغاز شوداقتصادي 

تمام چهارچوب تئوریک اقتصاد کینـزي را زیـر سـؤال بـرد؛ زیـرا براسـاس اصـول        
پـذیر نیسـت   زمانی تورم باال و بیکاري باال امکـان  گاه هم اقتصادي کینز هیچ

  

 

رکود اقتصادي، کانالی براي مشروعیت یافتن سیاسی تفکـرات اقتصـادي کینـز    
شد و این دیدگاه که سرمایه

رشد بیکاري نیاز به دخالت دولت از طریق بازیـابی و بهبـود مبتنـی   
عمومی است، براي مدت پنج دهه تنهـا ایـده اقتصـادي قابـل تصـور بـود      

داري قادر به این نیست که تحت هیچ شرایطی اشتغال کامل ایجـاد کنـد و از    سرمایه
سوي دیگر امکان ندارد

در حیات اقتصادي کشور مداخلـه فعـال داشـته باشـد تـا ایـن دو کاسـتی سیسـتم         
داري را کاهش دهد سرمایه

1936سال 
این

بلکه پس از جنگ جهانی دوم در تمام کشورهاي توسعه
پذیرفته و به

اسـتراتژي «
اقتصادي بود

تقاضا بهترین راه ایجـاد شـغل اسـت و وظیفـه حکومـت ایـن اسـت کـه از طریـق          
هاي محرك اقتصـادي اقـدام بـه هزینـه     بسته

سرویس
مدت پنجاه سال براي جامعه شکل گرفته بود باعث شد که محافظه

سیاست
حد افزایش نیابد و هزینه

توان از  می
اقتصاد کالسیک داشت 
افــزایش قیمــت

هاي کینز به چالش گرفتـه شـود و عصـر حاکمیـت سـی      اندیشه
اقتصادي 

تمام چهارچوب تئوریک اقتصاد کینـزي را زیـر سـؤال بـرد؛ زیـرا براسـاس اصـول        
اقتصادي کینز هیچ



هـاي اقتصـادي دولـت    
بر حاکمیت دولت منفـی  

هـاي   اندیشـه  ،رونالـد ریگـان  
. بخشد پا به صـحنه گذاشـت  
: که معتبرترین اندیشمند این چهارچوب تئوریک است معتقـد اسـت  

کنـد   دلیل نرخ باالي مالیات است و تورم به این دلیل بروز مـی 

آغاز شـد و در بطـن آن بـاراك اوبامـا بـه      
وجـود آورده   هاي کینز بـه 

هاي پیشـرو اواخـر قـرن نـوزدهم و اوایـل قـرن       
شـده   گرفتـه کار هاي به

بر تقاضا  اصول اقتصاد مبتنی
هاي دولـت و افـزایش کسـري    
دلیل تزریق پول به بازار براي ایجاد اشتغال در راستاي افزایش تقاضا بـراي  
هایی هستند که امروزه باراك اوباما براي مـدیریت بحـران   

با به قدرت رسیدن باراك اوباما کـه از جنـاح لیبـرال حـزب دمـوکرات اسـت       
اما رشد سـریع بیکـاري، رشـد    
ایش فقـر در عـین تمرکـز ثـروت بـا وجـود       
هـاي دولتـی، سـبب شـده اسـت کـه نارضـایتی فزاینـده         

شـدت نامسـاعد    ایـن شـرایط بـه   
اقتصادي است که هر دو سوي طیف سیاسـی را فعـال کـرده اسـت و آنهـا را علیـه       

گـر   الیل نارضایتی آنان از حکومت فعال و مداخلـه 
هاي اجتماعی را  نارضایتی در دو سوي طیف سیاسی، جنبش

جنـبش  . هاي اقتصادي دولت ناراضی هسـتند 
کار به دخالت دولت در اقتصاد که نماد آن بسته محـرك اقتصـادي   

  .کینز علت اساسی تورم، نرخ پایین بیکاري است
هـاي اقتصـادي دولـت     باید عصر فرو ریختن اعتبار اندیشه ،جیمی کارتردوران 

بر حاکمیت دولت منفـی   بزرگ و نضج یافتن تفکرات اقتصادي نئوکالسیک که مبتنی
رونالـد ریگـان  با به قدرت رسیدن . گر است، تلقی شود و غیرمداخله

بخشد پا به صـحنه گذاشـت   ت میبر عرضه را مشروعی نئوکالسیک که اقتصاد مبتنی
که معتبرترین اندیشمند این چهارچوب تئوریک است معتقـد اسـت   میلتون فریدمن

دلیل نرخ باالي مالیات است و تورم به این دلیل بروز مـی  رشد کم اقتصادي به
  (Barllett, 2009: 1)» .کند رزو پول زیادي چاپ می که فدرال

آغاز شـد و در بطـن آن بـاراك اوبامـا بـه       2007ل اما بحران اقتصادي که از سا
هاي کینز بـه  قدرت رسید، بار دیگر فرصت را براي رونمایی از اندیشه

هاي پیشـرو اواخـر قـرن نـوزدهم و اوایـل قـرن        باراك اوباما مؤمن به اندیشه
هاي به بیستم که دوران طالیی این تفکرات بود، نگاه را متوجه درمان

اصول اقتصاد مبتنی. هاي اقتصادي دهه سی کرده است براي مبارزه با بحران
هاي دولـت و افـزایش کسـري     که تأکید بر بهبودي اقتصادي از طریق افزایش هزینه

دلیل تزریق پول به بازار براي ایجاد اشتغال در راستاي افزایش تقاضا بـراي   بودجه به
هایی هستند که امروزه باراك اوباما براي مـدیریت بحـران    ستکاالها و خدمات، سیا

  .گسترده اقتصادي در پیش گرفته است
با به قدرت رسیدن باراك اوباما کـه از جنـاح لیبـرال حـزب دمـوکرات اسـت       

اما رشد سـریع بیکـاري، رشـد    . یابد هاي کینزي مطلوبیت می حل واضح است که راه
ایش فقـر در عـین تمرکـز ثـروت بـا وجـود       کم اقتصادي، رشد تدریجی تورم و افز

هـاي دولتـی، سـبب شـده اسـت کـه نارضـایتی فزاینـده          آور هزینـه  افزایش سرسـام 
ایـن شـرایط بـه   . شهروندان در دو سوي طیف سیاسـی بـروز کنـد   

اقتصادي است که هر دو سوي طیف سیاسـی را فعـال کـرده اسـت و آنهـا را علیـه       
الیل نارضایتی آنان از حکومت فعال و مداخلـه حکومت شورانده است هرچند د

نارضایتی در دو سوي طیف سیاسی، جنبش. شدت متفاوت است
هاي اقتصادي دولت ناراضی هسـتند  شدت از سیاست شکل داده است که به

کار به دخالت دولت در اقتصاد که نماد آن بسته محـرك اقتصـادي    اجتماعی محافظه
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کینز علت اساسی تورم، نرخ پایین بیکاري است
دوران 

بزرگ و نضج یافتن تفکرات اقتصادي نئوکالسیک که مبتنی
و غیرمداخله

نئوکالسیک که اقتصاد مبتنی
میلتون فریدمن

رشد کم اقتصادي به«
که فدرال

اما بحران اقتصادي که از سا
قدرت رسید، بار دیگر فرصت را براي رونمایی از اندیشه

باراك اوباما مؤمن به اندیشه. است
بیستم که دوران طالیی این تفکرات بود، نگاه را متوجه درمان

براي مبارزه با بحران
که تأکید بر بهبودي اقتصادي از طریق افزایش هزینه

بودجه به
کاالها و خدمات، سیا

گسترده اقتصادي در پیش گرفته است
با به قدرت رسیدن باراك اوباما کـه از جنـاح لیبـرال حـزب دمـوکرات اسـت       

واضح است که راه
کم اقتصادي، رشد تدریجی تورم و افز

افزایش سرسـام 
شهروندان در دو سوي طیف سیاسـی بـروز کنـد   

اقتصادي است که هر دو سوي طیف سیاسـی را فعـال کـرده اسـت و آنهـا را علیـه       
حکومت شورانده است هرچند د

شدت متفاوت است به
شکل داده است که به

اجتماعی محافظه
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از ناکافی بودن میـزان  

ــاوتی از  2000 ــوع متف ن
سـو   ازیـک » )رحـم  دل

هـاي   هاي حکومت فدرال و از سویی دیگر باعث افزایش بـدهی 
در طول هشت سال حاکمیت جمهوریخواهان در کاخ سفید بدهی ملـی از  

شـده در   هـاي طراحـی  
 2007در سـال  . جـود آورد 

آغـاز   2007رکود اقتصـادي از مـاه دسـامبر    

هـاي   ناتوانی در مدیریت و کنترل بحران در قلمرو اقتصـادي در نهایـت حـوزه   
استریت را درنوردید و 
ها، فروپاشی بنگاه مـالی  
دولت امریکا بـراي کنتـرل بحـران پـا بـه صـحنه       
کار و رهبران دموکرات در کنگره بـه منطـق کینـزي    

گرایانـه در بـازار    مشـی مداخلـه  
کار و رهبـران لیبـرال کنگـره الیحـه تـارپ      
میلیارد دالر وام از سوي دولت با کمترین میـزان  
یطی پرداخـت شـد کـه    
وجـود آیـد و بیکـاري    
دلیـل طمـع بـیش از حـد بـه ارائـه       

بهـره از   دلیـل بحـران اقتصـادي خـود را بـی     
سـرعت اشـاعه    ـ بانکی به

منظور حفظ ساختار بـانکی حجـم عظیمـی از پـول را     

از ناکافی بودن میـزان  ) پیشرو(که جنبش اجتماعی لیبرال  د، معترض است درحالی
  .دخالت دولت ناخرسند است

  دهنده بحران بستر سیاسی شکل
ــال    ــان در س ــیدن جمهوریخواه ــدرت رس ــه ق ــال ب 2000دنب

دل( کاري رحیم محافظه«هاي  سیاست. کاري شکل گرفت
هاي حکومت فدرال و از سویی دیگر باعث افزایش بـدهی  افزایش هزینه

در طول هشت سال حاکمیت جمهوریخواهان در کاخ سفید بدهی ملـی از  . ملی شد
هـاي طراحـی   پیگیري سیاست. تریلیون دالر رسید 6/9تریلیون دالر به 

جـود آورد و نهایت فضاي مناسب را براي بروز بحران اقتصـادي بـه  
رکود اقتصـادي از مـاه دسـامبر    . طور رسمی آغاز شد بحران اقتصادي به

  .(Pear, 2001)ادامه یافت  2009شد و تا ژوئن 
ناتوانی در مدیریت و کنترل بحران در قلمرو اقتصـادي در نهایـت حـوزه   

استریت را درنوردید و  والدر کمتر از یک سال بحران، . مالی و بانکی را دربر گرفت
ها، فروپاشی بنگاه مـالی   اوج این نابسامانی. ها آغاز شد در کنار آن ورشکستگی بانک

دولت امریکا بـراي کنتـرل بحـران پـا بـه صـحنه       . بود 2008در سپتامبر  لمن برادرز
کار و رهبران دموکرات در کنگره بـه منطـق کینـزي     جمهور محافظه گذاشت و رئیس
مشـی مداخلـه   ان روي آوردنـد و بـه طراحـی خـط    براي حل بحر

کار و رهبـران لیبـرال کنگـره الیحـه تـارپ       جمهور محافظه موافقت رئیس. پرداختند
میلیارد دالر وام از سوي دولت با کمترین میـزان   800را ممکن نمود و مبلغ  

یطی پرداخـت شـد کـه    این وام در شـرا . هاي در معرض خطر داده شد بهره به بانک
وجـود آیـد و بیکـاري     بود و تالش بود که ثبـات در بـازار بـه   » درصد 8/5بیکاري 

دلیـل طمـع بـیش از حـد بـه ارائـه        هایی که به بانک. )Zakurman, 2011(افزایش نیابد 
دلیـل بحـران اقتصـادي خـود را بـی      هاي با ریسک باال پرداخته بودند به

ـ بانکی به شده یافتند و بدین روي بحران مالی هاي داده برگشت وام
منظور حفظ ساختار بـانکی حجـم عظیمـی از پـول را      دولتمردان امریکایی به

  .وارد سیستم کردند

  

 

د، معترض است درحالیبو
دخالت دولت ناخرسند است

بستر سیاسی شکل
ــه ــال    ب ــان در س ــیدن جمهوریخواه ــدرت رس ــه ق ــال ب دنب

کاري شکل گرفت محافظه
افزایش هزینه عثبا

ملی شد
تریلیون دالر به  5/6

نهایت فضاي مناسب را براي بروز بحران اقتصـادي بـه  
بحران اقتصادي به

شد و تا ژوئن 
ناتوانی در مدیریت و کنترل بحران در قلمرو اقتصـادي در نهایـت حـوزه   

مالی و بانکی را دربر گرفت
در کنار آن ورشکستگی بانک

لمن برادرز
گذاشت و رئیس
براي حل بحر

پرداختند
(TARP) 

بهره به بانک
بیکاري «

افزایش نیابد 
هاي با ریسک باال پرداخته بودند به وام

برگشت وام
دولتمردان امریکایی به. یافت

وارد سیستم کردند



کاران متعلق به جنـاح اقتصـادي حـزب    
بود به مخالفـت برخاسـتند و اقـدام    

درصـد   41کاران کـه  
هـاي نئوکالسـیک بـر ایـن     
اعتقادند که دولت نباید در بازار براي اصالح پیامدهاي اقدامات، دخالت کند و بایـد  

  .دهی به عملکرد بازار جدا از اینکه شرایط چه باشد، پرهیز کند
ها و یا نهادهایی در شرف ورشکستگی هستند جدا از اینکه سـقوط  
آنان چه پیامدهایی براي حیات اقتصادي جامعه دارد، نباید موجـب دخالـت دولـت    

دنبـال   اکارآمـدي آنهـا اسـت و بـه    
سقوط آنها نهادها و ساختارهاي کارآمد به ضرورت حاکمیت رقابت در بازار حیات 

کـاران   میلیارد دالر وام به حـوزه بـانکی از نظـر محافظـه    
هـا و   طرفدار اصول اقتصادي نئوکالسیک در واقع پـاداش بـه عملکـرد غلـط بانـک     

برگـزار شـد    2008که انتخابات در سـال  
هـاي مـالی و بـانکی    
با به قدرت رسیدن باراك اوباما با توجه به تداوم بحـران اقتصـادي، او   

هاي  ها شتافت و با پرداخت وام
بهره آنها را از ورشکستگی نجات داد، باید در قلمرو اقتصادي هـم دولـت نقـش    

 2009در این راستا بود که بسته محرك اقتصادي در ماه فوریه سـال  
به تصویب رسید و در کنار آن کمپانی جنرال موتورز براي فـرار از ورشکسـتگی  از   

کاران که در دوران جوج دبلیو بوش دخالـت دولـت فـدرال در قلمـرو     
تر به مخالفت با دخالت دولـت در بـازار   
شدت فعال شد و کنترل حزب و در 

از نظـر  . هاي خـود در اختیـار گرفـت   
داري از این قابلیت برخـوردار اسـت کـه بـه تصـحیح      
باید اجازه داده شود که هرگونه خلـل در عملکـرد متـداول و طبیعـی     

هرگونـه دخالـت از   . 

کاران متعلق به جنـاح اقتصـادي حـزب     ویژه محافظه کاران به بسیاري از محافظه
بود به مخالفـت برخاسـتند و اقـدام    جمهور که از حزب جمهوریخواه  با اقدام رئیس

کاران کـه   محافظه. مشترك او و کنگره را در این مورد به باد انتقاد گرفتند
هـاي نئوکالسـیک بـر ایـن      دهنـد در چهـارچوب اندیشـه    مردم امریکا را تشکیل می

اعتقادند که دولت نباید در بازار براي اصالح پیامدهاي اقدامات، دخالت کند و بایـد  
دهی به عملکرد بازار جدا از اینکه شرایط چه باشد، پرهیز کند ز تنظیم و سامان
ها و یا نهادهایی در شرف ورشکستگی هستند جدا از اینکه سـقوط   اگر سازمان

آنان چه پیامدهایی براي حیات اقتصادي جامعه دارد، نباید موجـب دخالـت دولـت    
اکارآمـدي آنهـا اسـت و بـه    معنـاي ن  سقوط نهادهاي اقتصادي و مالی به

سقوط آنها نهادها و ساختارهاي کارآمد به ضرورت حاکمیت رقابت در بازار حیات 
میلیارد دالر وام به حـوزه بـانکی از نظـر محافظـه     800تزریق . خواهند یافت

طرفدار اصول اقتصادي نئوکالسیک در واقع پـاداش بـه عملکـرد غلـط بانـک     
که انتخابات در سـال   زمانی. رآمدي آنان قلمداد شدپاداش به ناکا

هـاي مـالی و بـانکی     رو بود و بحران در حیطـه  درصد روبه 7کشور با بیکاري باالي 
با به قدرت رسیدن باراك اوباما با توجه به تداوم بحـران اقتصـادي، او   . گسترده بود

ها شتافت و با پرداخت وام کگونه که دولت فدرال به کمک بان اعالم کرد همان
بهره آنها را از ورشکستگی نجات داد، باید در قلمرو اقتصادي هـم دولـت نقـش    

در این راستا بود که بسته محرك اقتصادي در ماه فوریه سـال  . فعال بازي کند
به تصویب رسید و در کنار آن کمپانی جنرال موتورز براي فـرار از ورشکسـتگی  از   

  .مند شد ولتی بهره
کاران که در دوران جوج دبلیو بوش دخالـت دولـت فـدرال در قلمـرو      محافظه

تر به مخالفت با دخالت دولـت در بـازار    بانکی را محکوم کرده بودند با شدتی فزون
شدت فعال شد و کنترل حزب و در  جناح اقتصادي حزب جمهوریخواه به. پرداختند

هاي خـود در اختیـار گرفـت    ستاي ارزشنتیجه دستور عمل حزب را در را
داري از این قابلیت برخـوردار اسـت کـه بـه تصـحیح       اینان سیستم اقتصادي سرمایه

باید اجازه داده شود که هرگونه خلـل در عملکـرد متـداول و طبیعـی     . خود بپردازد
. هاي خود بازار مدیریت و اصـالح شـود   بازار از طریق مکانیزم

  

 

بحران اقتصادي 
از  :امریکا

پارتی  جنبش تی
تا اشغال 

استریت وال
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بسیاري از محافظه
با اقدام رئیس

مشترك او و کنگره را در این مورد به باد انتقاد گرفتند
مردم امریکا را تشکیل می

اعتقادند که دولت نباید در بازار براي اصالح پیامدهاي اقدامات، دخالت کند و بایـد  
ز تنظیم و سامانا

اگر سازمان
آنان چه پیامدهایی براي حیات اقتصادي جامعه دارد، نباید موجـب دخالـت دولـت    

سقوط نهادهاي اقتصادي و مالی به. شود
سقوط آنها نهادها و ساختارهاي کارآمد به ضرورت حاکمیت رقابت در بازار حیات 

خواهند یافت
طرفدار اصول اقتصادي نئوکالسیک در واقع پـاداش بـه عملکـرد غلـط بانـک     

پاداش به ناکا
کشور با بیکاري باالي 

گسترده بود
اعالم کرد همان

بهره آنها را از ورشکستگی نجات داد، باید در قلمرو اقتصادي هـم دولـت نقـش     کم
فعال بازي کند

به تصویب رسید و در کنار آن کمپانی جنرال موتورز براي فـرار از ورشکسـتگی  از   
ولتی بهرهوام د

محافظه
بانکی را محکوم کرده بودند با شدتی فزون

پرداختند
نتیجه دستور عمل حزب را در را

اینان سیستم اقتصادي سرمایه
خود بپردازد

بازار از طریق مکانیزم



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  ت،دوره نخس

  شماره یکم،
  1390پاییز 
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بازار، ایـن  . هاي اقتصادي خواهد بود
  .قابلیت را دارد که خود را اصالح کند و پویایی و کارآمدي را بازیابد

دلیـل اینکـه یکـی از    
ا سیاسـت مداخلـه در   

منـد   به قدرت رسیدن باراك اوباما آنان را از این فرصت بهـره 
هـاي   ساخت که با انرژي کامل به صحنه آیند و از استقالل بازار آزاد در برابر دخالت

اینان اعالم کردند که کارآمدترین شیوه بـراي از میـان بـردن    
اقتصادي و تثبیت موقعیـت نهادهـاي مـالی و مؤسسـات بـانکی همانـا عـدم        
نسخه پیشنهادي آنان براي بهبود وضع اقتصـادي کشـور   
ها و انقباض بودجه حکومت فدرال است؛ اما دولت بـاراك اوبامـا در   

درصـد   21کـه   اي در جامعـه 
هاي اقتصاد کینـزي در  

  .تالش است تا جناح لیبرال حزب دموکرات را از خود خشنود کند
ـ مالی به قدرت رسید در طـول  

اسـتریت و   دهـی وال  کنـد و بـه سـامان   
او براي اینکه رشد اقتصادي را احیا کند و از رشد 
بیکاري بکاهد با وجود ناخرسندي پایگـاه حزبـی خـود موافقـت کـرد کـه کـاهش        
. ها که در دوران جورج دبلیو بوش پیـاده شـده بـود همچنـان برقـرار بمانـد      

ها که در آغازین سال حکومت جورج دبلیو بوش به تصـویب رسـید،   
شـدت موجـب ناخرسـندي    
ترین وظیفه دولت، دخالـت مسـتمر و مـداوم در بـازار     

هـا افـزایش نیابـد     شود و اینکه مالیات
اسـتریت و   هاي چاق وال

هاي دوران پیش از خـود موافقـت   
نرخ باالي . رو شد روبه

چهـارده  «. رسید 2010

هاي اقتصادي خواهد بود معناي تداوم بحران سوي دولت فدرال، عمالً به
قابلیت را دارد که خود را اصالح کند و پویایی و کارآمدي را بازیابد

دلیـل اینکـه یکـی از     کـاران بـه   در دوران حاکمیت جورج دبلیو بوش، محافظـه 
ـ    ا سیاسـت مداخلـه در   اعضاي حزب در کاخ سفید مستقر بود به مخالفـت جـدي ب

به قدرت رسیدن باراك اوباما آنان را از این فرصت بهـره . قلمرو مالی نپرداختند
ساخت که با انرژي کامل به صحنه آیند و از استقالل بازار آزاد در برابر دخالت

اینان اعالم کردند که کارآمدترین شیوه بـراي از میـان بـردن    . دولت بزرگ دفاع کنند
اقتصادي و تثبیت موقعیـت نهادهـاي مـالی و مؤسسـات بـانکی همانـا عـدم        

نسخه پیشنهادي آنان براي بهبود وضع اقتصـادي کشـور   . دخالت دولت فدرال است
ها و انقباض بودجه حکومت فدرال است؛ اما دولت بـاراك اوبامـا در    کاهش مالیات

در جامعـه . کـاران اقـدام کـرده اسـت     تعارض کامـل بـا محافظـه   
هاي اقتصاد کینـزي در   ، او با پایبندي به ارزش(Emery, 2011)شهروندان لیبرال هستند 

تالش است تا جناح لیبرال حزب دموکرات را از خود خشنود کند
ـ مالی به قدرت رسید در طـول   دولت باراك اوباما که در بطن بحران اقتصادي

کنـد و بـه سـامان    انتخابات وعده داد که رشد بیکاري را مهـار 
او براي اینکه رشد اقتصادي را احیا کند و از رشد . تر بپردازد ها به شکلی وسیع

بیکاري بکاهد با وجود ناخرسندي پایگـاه حزبـی خـود موافقـت کـرد کـه کـاهش        
ها که در دوران جورج دبلیو بوش پیـاده شـده بـود همچنـان برقـرار بمانـد      

ها که در آغازین سال حکومت جورج دبلیو بوش به تصـویب رسـید،    الیاتکاهش م
شـدت موجـب ناخرسـندي     اقدام باراك اوباما به. باالترین میزان در تاریخ امریکا بود

ترین وظیفه دولت، دخالـت مسـتمر و مـداوم در بـازار      از نظر آنان مهم. ها شد
شود و اینکه مالیاتپذیر  ترین بازتوزیع ثروت امکان است تا فزون

هاي چاق وال هاي اجتماعی و تقویت جایگاه گربه تنها به تشدید نابرابري
  .انجامد هاي بانکی می

هاي دوران پیش از خـود موافقـت    سو با ابقاي کاهش مالیات باراك اوباما ازیک
روبه کرد و از سوي دیگر در کاهش نرخ رشد بیکاري با شکست

2010درصد در پایان سال  9به باالي  2008درصد در پایان سال 

  

 

سوي دولت فدرال، عمالً به
قابلیت را دارد که خود را اصالح کند و پویایی و کارآمدي را بازیابد

در دوران حاکمیت جورج دبلیو بوش، محافظـه 
ـ    اعضاي حزب در کاخ سفید مستقر بود به مخالفـت جـدي ب

قلمرو مالی نپرداختند
ساخت که با انرژي کامل به صحنه آیند و از استقالل بازار آزاد در برابر دخالت

دولت بزرگ دفاع کنند
اقتصادي و تثبیت موقعیـت نهادهـاي مـالی و مؤسسـات بـانکی همانـا عـدم        بحران 

دخالت دولت فدرال است
کاهش مالیات

تعارض کامـل بـا محافظـه   
شهروندان لیبرال هستند 

تالش است تا جناح لیبرال حزب دموکرات را از خود خشنود کند
دولت باراك اوباما که در بطن بحران اقتصادي

انتخابات وعده داد که رشد بیکاري را مهـار 
ها به شکلی وسیع بانک

بیکاري بکاهد با وجود ناخرسندي پایگـاه حزبـی خـود موافقـت کـرد کـه کـاهش        
ها که در دوران جورج دبلیو بوش پیـاده شـده بـود همچنـان برقـرار بمانـد       مالیات

کاهش م
باالترین میزان در تاریخ امریکا بود

ها شد لیبرال
است تا فزون

تنها به تشدید نابرابري
هاي بانکی می بارون

باراك اوباما ازیک
کرد و از سوي دیگر در کاهش نرخ رشد بیکاري با شکست

درصد در پایان سال  7



هـا   کاران و لیبرال محققاً واقعیتی نیست که محافظه
 هـاي دوران  اینکه باراك اوباما بـا تـداوم کـاهش نـرخ مالیـات     

هـاي دولـت فـدرال را در    
راستاي افزایش تقاضا براي کاالها و خدمات به میزان بیشتري افزایش نـداده اسـت،   

هـا کـاخ    اینکه نرخ بیکاري امروزه بیش از سه درصد باالتر از زمانی است که لیبـرال 
دهـی بیشـتر در مـورد    
ها دسـت نـزده اسـت، منجـر بـه ایـن شـده اسـت کـه          

داري  داري حـاکم کنـونی را سـرمایه   
. کنند رصد شهروندان عمل می
ــرمایه     ــرفتن س ــا گ ــان پ ــزي خواه ــاد کین ــول اقتص ــارچوب اص ــان در چه داري  آن

زوکارهاي دخالتی دولتی در عملکـرد بـازار   
هـا،   دارند که افـزایش مالیـات  

دولتی و بسط اقدامات رفاهی حکومت، ابزارهـایی هسـتند کـه از    

ترین بازیگر است، پس در شرایط بد اقتصادي تنها او قـادر  
پول حکومت فدرال وقتـی وارد بـازار   

. شـوند  مند می کند و شهروندان از آن بهره
هاي اقتصادي، بازیابی و بهبود اقتصـادي حیـات   

تـرین بـازیگر بـه     عنـوان بـزرگ  
درنهایت شود و  که از سوي شهروندان ایجاد می

اسـت،  » )چنـدبرابر کننـده  
خ سـفید  هاي طرفدار دولـت مثبـت از کـا   

ی اما تداوم بحران اقتصادي و ناخرسندي هر دو سوي طیف سیاسی یعن
کننـده   هـاي اجتمـاعی مـنعکس   
دولـت  (و تفکرات اقتصادي کینـزي  

ساز حیـات یـافتن    دو نگرش متفاوت به یک پدیدة واحد، سبب

محققاً واقعیتی نیست که محافظه (Gardiner, 2011)» میلیون نفر بیکار
اینکه باراك اوباما بـا تـداوم کـاهش نـرخ مالیـات     . اند انتظار آن را داشته

هـاي دولـت فـدرال را در     جورج دبلیو بوش موافقت کـرده اسـت، اینکـه او هزینـه    
راستاي افزایش تقاضا براي کاالها و خدمات به میزان بیشتري افزایش نـداده اسـت،   

اینکه نرخ بیکاري امروزه بیش از سه درصد باالتر از زمانی است که لیبـرال 
دهـی بیشـتر در مـورد     ولت فـدرال بـه سـامان   اند و اینکه د سفید را در اختیار گرفته

ها دسـت نـزده اسـت، منجـر بـه ایـن شـده اسـت کـه           استریت و بانک عملکرد وال
  .پیشروهاي لیبرال فعال و بسیج شوند

داري حـاکم کنـونی را سـرمایه    فعاالن و شهروندان لیبرال، سیستم سـرمایه 
رصد شهروندان عمل میدانند که تنها در راستاي منافع تنها یک د انحصاري می

ــرمایه     ــرفتن س ــا گ ــان پ ــزي خواه ــاد کین ــول اقتص ــارچوب اص ــان در چه آن
زوکارهاي دخالتی دولتی در عملکـرد بـازار    شده از طریق حیات یافتن سا دهی

دارند که افـزایش مالیـات   ها براساس مبانی تئوریک کینزي بیان می لیبرال. 
دولتی و بسط اقدامات رفاهی حکومت، ابزارهـایی هسـتند کـه از     هاي افزایش هزینه

  .شود داري اصالح می طریق آنها ناکارآمدي سیستم سرمایه
ترین بازیگر است، پس در شرایط بد اقتصادي تنها او قـادر   دولت فدرال بزرگ

پول حکومت فدرال وقتـی وارد بـازار   . است حجم وسیعی از پول را وارد بازار کند
کند و شهروندان از آن بهره تدریج به طرف پایین رسوخ می بهشود 

هاي اقتصادي، بازیابی و بهبود اقتصـادي حیـات    دلیل بسط فعالیت در نهایت اینکه به
عنـوان بـزرگ   اي یعنی ورود دولت به مرحله این فرایند سه. 

که از سوي شهروندان ایجاد میبازار، تزریق پول به بازار و واکنشی 
چنـدبرابر کننـده  (تـأثیر تاینـده   «رشد اقتصـادي کـه مجموعـاً مرسـوم بـه      

(Gillespie, 2011) هاي طرفدار دولـت مثبـت از کـا    آن چیزي است که لیبرال
اما تداوم بحران اقتصادي و ناخرسندي هر دو سوي طیف سیاسی یعن. انتظار دارند

هـاي اجتمـاعی مـنعکس    گیري جنـبش  ها منجر به شکل کاران و لیبرال
و تفکرات اقتصادي کینـزي  ) دولت حداقل(ها  نظرات اقتصادي نئوکالسیک

دو نگرش متفاوت به یک پدیدة واحد، سبب. شده است) 

  

 

بحران اقتصادي 
از  :امریکا

پارتی  جنبش تی
تا اشغال 

استریت وال
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میلیون نفر بیکار
انتظار آن را داشته

جورج دبلیو بوش موافقت کـرده اسـت، اینکـه او هزینـه    
راستاي افزایش تقاضا براي کاالها و خدمات به میزان بیشتري افزایش نـداده اسـت،   

اینکه نرخ بیکاري امروزه بیش از سه درصد باالتر از زمانی است که لیبـرال 
سفید را در اختیار گرفته

عملکرد وال
پیشروهاي لیبرال فعال و بسیج شوند

فعاالن و شهروندان لیبرال، سیستم سـرمایه 
انحصاري می

ــرمایه     ــرفتن س ــا گ ــان پ ــزي خواه ــاد کین ــول اقتص ــارچوب اص ــان در چه آن
دهی سامان
. هستند

افزایش هزینه
طریق آنها ناکارآمدي سیستم سرمایه

دولت فدرال بزرگ
است حجم وسیعی از پول را وارد بازار کند

شود  می
در نهایت اینکه به

. یابد می
بازار، تزریق پول به بازار و واکنشی 

رشد اقتصـادي کـه مجموعـاً مرسـوم بـه      
(Gillespie, 2011)

انتظار دارند
کاران و لیبرال محافظه

نظرات اقتصادي نئوکالسیک
) حداکثر



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  ت،دوره نخس

  شماره یکم،
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ه است که در تاریخ معاصـر  

در امریکاي باراك اوباما شرایطی رقم خورده است که در نزدیک به نـیم قـرن اخیـر    
. این واقعیتی است که کمتـرین کسـی انتظـار آن را داشـت    

شـرایط  . انـد  تري نیز یافته
تر کـردن گسـل سیاسـی بـازي     
جمهور امریکا در یکصد 

حـران و بـه تبـع آن    آورد کـه ب 
 43در امریکـا  . میلیـون بیکـار اسـت   

این کشور از نظـر نـابرابري درآمـد در    
، یعنی بین کشورهاي غنا و سـاحل عـاج قـرار گرفتـه     

وبستان سیاسی کاهش و به همان 
در بطن چنین فضـایی  
دهد، بلکه اعتبـار و نافـذ بـودن رهبـري     
ه متکثـر کـه قـدرت در    
شدت نیازمند پـذیرش اخالقـی   

هـاي   اما در فضـایی کـه گسـل   
کنند، محققاً قـدرت مـانور زیـادي    

این . شود رد و او در بند حوادث و شرایط اسیر می
معناي فشـار بـراي واگرایـی    

تـرین   کاران از پایین باراك اوباما در شرایطی به کاخ سفید پا گذاشت که محافظه
دوران زمامـداري رونالـد ریگـان    

تـرین درجـه از    هـا فـزون  

ه است که در تاریخ معاصـر  شد زمان در دو سوي طیف سیاسی شناخته دو جنبش هم
  .سابقه باید شود امریکا باید بی

  استریت تا اشغال وال پارتی تیاز جنبش 
در امریکاي باراك اوباما شرایطی رقم خورده است که در نزدیک به نـیم قـرن اخیـر    

این واقعیتی است که کمتـرین کسـی انتظـار آن را داشـت    . سابقه است در کشور بی
تري نیز یافته اند بلکه عمق فزون تر شده ا گستردهتنه هاي سیاسی نه

تر کـردن گسـل سیاسـی بـازي      تر و عمیق بحرانی اقتصادي نقش وسیعی در گسترده
جمهور امریکا در یکصد  ترین رئیس امریکا پس از سه سال حضور لیبرال. کرده است

آورد کـه ب  هایی را به صحنه می سال اخیر در کاخ سفید، ویژگی
میلیـون بیکـار اسـت    14امریکـا داراي  . سازد گسل را گریزناپذیر می

این کشور از نظـر نـابرابري درآمـد در    . کنند میلیون نفر هستند که در فقر زندگی می
، یعنی بین کشورهاي غنا و سـاحل عـاج قـرار گرفتـه     73کشور در ردیف  125

(Menon, 2011.  
وبستان سیاسی کاهش و به همان  ها است که امکان بده ضرورت این واقعیت 

در بطن چنین فضـایی  . یابد نسبت نیز جزمیت در دو سوي طیف سیاسی افزایش می
دهد، بلکه اعتبـار و نافـذ بـودن رهبـري      تنها مصالحه وجاهت خود را از دست می

ه متکثـر کـه قـدرت در    براي اینکـه رهبـري در یـک جامعـ    . یابد شدت کاهش می
شدت نیازمند پـذیرش اخالقـی    پذیر باشد، به سطوح مختلف پخش شده است امکان

اما در فضـایی کـه گسـل   . دیگران و برخورداري از ظرفیت باالي ترغیب است
کنند، محققاً قـدرت مـانور زیـادي     تري را تجربه می سیاسی گستردگی و عمق بسیط

رد و او در بند حوادث و شرایط اسیر میبراي مسئول قوه مجریه وجود ندا
معناي فشـار بـراي واگرایـی     معناي اختگی سیاسی و از سوي دیگر به سوي به

  .سیاسی و اجتماعی است
باراك اوباما در شرایطی به کاخ سفید پا گذاشت که محافظه

دوران زمامـداري رونالـد ریگـان    درجه از انسجام سیاسی و ارزشـی از زمـان پایـان    
هـا فـزون   که در آن سوي طیف سیاسی لیبرال درحالی. مند بودند

  

 

دو جنبش هم
امریکا باید بی

از جنبش 
در امریکاي باراك اوباما شرایطی رقم خورده است که در نزدیک به نـیم قـرن اخیـر    

در کشور بی
هاي سیاسی نه گسل

بحرانی اقتصادي نقش وسیعی در گسترده
کرده است

سال اخیر در کاخ سفید، ویژگی
گسل را گریزناپذیر می

میلیون نفر هستند که در فقر زندگی می
125بین 

(2011است 

 به
نسبت نیز جزمیت در دو سوي طیف سیاسی افزایش می

تنها مصالحه وجاهت خود را از دست می نه
شدت کاهش می به

سطوح مختلف پخش شده است امکان
دیگران و برخورداري از ظرفیت باالي ترغیب است

سیاسی گستردگی و عمق بسیط
براي مسئول قوه مجریه وجود ندا

سوي به از یک
سیاسی و اجتماعی است

باراك اوباما در شرایطی به کاخ سفید پا گذاشت که محافظه
درجه از انسجام سیاسی و ارزشـی از زمـان پایـان    

مند بودند بهره



ایـن  . داشـتند  2009هـاي سـال   
تـرین رؤسـاي جمهـور امریکـا در     
وجود آمد که بنیادهاي حاکمیت لیبرالیسـم  

دار  هاي متمادي در کشور فراهم آورد هرچند که اعالم کرد که او میراث
(McGurn, 2001).  

کـاري   محافظـه «کـاران کـه هشـت سـال حاکمیـت      
موجب آن شده است، بستر مساعدي را ایجاد کرد تا باراك اوباما لیبرالیسم 
هاي پایانی قـرن نـوزدهم در امریکـا خواهـان آن     

هـاي ارزشـی    او با توجه به چهـارچوب 
تاریخی خود قلمداد ساخته که دولت رفاهی سوسـیال  
هـاي حـزب دمـوکرات بـوده اسـت را      

جمهــور  بــرخالف آنچــه نخســتین رئــیس
هایش براي بسط حکومت فدرال فعـال  
کاري دمید، بلکه پایگاه حزبـی او را  
ها انتظار آن را داشتند هرچنـد  

شدت بـدبین   کاران که از همان آغاز نسبت به باراك اوباما به
. دانند، آن را پذیرا شـوند 

کـاران   ، محافظـه کاخ سـفید 
نقش حکومت مرکـزي  

هــاي  ندیشــها .اجتمــاعی، فرهنگــی و اقتصــادي قــرار گرفتــه اســت
کار که در صحنه سیاسـی و اجتمـاعی بـه دالیـل متفـاوت بـه ورشکسـتگی        
سرعتی باورنکردنی و در کمتر از چند ماه پس از حضـور  

اقتصـادي نئوکالسـیک از   
هـا   سیاسی تحت کنترل دموکرات

و منسـجم   جانبـه  بود مورد آمـاج همـه  

هـاي سـال    اعتماد را به آینده لیبرالیسم در امریکـا در آغـاز مـاه   
تـرین رؤسـاي جمهـور امریکـا در      فرصت براي باراك اوباما که باید یکی از ارزشی

وجود آمد که بنیادهاي حاکمیت لیبرالیسـم   شش دهه اخیر محسوب شود، بهبیش از 
هاي متمادي در کشور فراهم آورد هرچند که اعالم کرد که او میراث را براي دهه

(McGurn, 2001)» بدترین بحران اقتصادي از زمان رکود بزرگ است

کـاران کـه هشـت سـال حاکمیـت       گسیختگی اخالقی محافظه
موجب آن شده است، بستر مساعدي را ایجاد کرد تا باراك اوباما لیبرالیسم » رحم

هاي پایانی قـرن نـوزدهم در امریکـا خواهـان آن      نوع اروپایی را که پیشروها از دهه
او با توجه به چهـارچوب . بودند، براي همیشه در کشور نهادینه سازد

تاریخی خود قلمداد ساخته که دولت رفاهی سوسـیال   لیبرال این را وظیفه اخالقی و
هـاي حـزب دمـوکرات بـوده اسـت را       ـ دموکرات اروپایی که آرزوي دیرینه لیبـرال 

بــرخالف آنچــه نخســتین رئــیس. مشــروعیت اخالقــی و عملیــاتی بخشــد
هایش براي بسط حکومت فدرال فعـال   پوست تاریخ امریکا انتظار داشت، تالش

کاري دمید، بلکه پایگاه حزبـی او را   اي به کالبد محافظه تنها خون تازه گر نه و مداخله
ها انتظار آن را داشتند هرچنـد   این آن چیزي نبود که لیبرال. نیز دچار چندپارگی کرد
کاران که از همان آغاز نسبت به باراك اوباما به اي بود که محافظه

دانند، آن را پذیرا شـوند  نان او را متولد امریکا نیز نمیهایی از آ بودند و حتی بخش
کاخ سـفید شده توسط  هاي اقتصادي و اجتماعی انجام دنبال برنامه

نقش حکومت مرکـزي   مورددر  ندر مسیر یک تحول بنیادی امریکامتوجه شدند که 
اجتمــاعی، فرهنگــی و اقتصــادي قــرار گرفتــه اســتهــاي  در حیطــه

کار که در صحنه سیاسـی و اجتمـاعی بـه دالیـل متفـاوت بـه ورشکسـتگی        
سرعتی باورنکردنی و در کمتر از چند ماه پس از حضـور   اب، اخالقی دچار شده بود

  .شدباراك اوباما در کاخ سفید احیا 
اقتصـادي نئوکالسـیک از   هـاي   اندیشـه  گر این شد کـه  تجربه ،فضاي اجتماعی

سیاسی تحت کنترل دموکراتمحیط  .هاي جاري وارد شود متن گفتمان حاشیه به
بود مورد آمـاج همـه   2008و  2006هاي  که بازتاب انتخابات سال
  .کاران قرار گرفت
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اعتماد را به آینده لیبرالیسم در امریکـا در آغـاز مـاه   
فرصت براي باراك اوباما که باید یکی از ارزشی

بیش از 
را براي دهه

بدترین بحران اقتصادي از زمان رکود بزرگ است«
گسیختگی اخالقی محافظه

رحم دل
نوع اروپایی را که پیشروها از دهه

بودند، براي همیشه در کشور نهادینه سازد
لیبرال این را وظیفه اخالقی و

ـ دموکرات اروپایی که آرزوي دیرینه لیبـرال 
مشــروعیت اخالقــی و عملیــاتی بخشــد

پوست تاریخ امریکا انتظار داشت، تالش سیاه
و مداخله

نیز دچار چندپارگی کرد
اي بود که محافظه هدیه

بودند و حتی بخش
دنبال برنامه به

متوجه شدند که 
در حیطــه
کار که در صحنه سیاسـی و اجتمـاعی بـه دالیـل متفـاوت بـه ورشکسـتگی         محافظه

اخالقی دچار شده بود
باراك اوباما در کاخ سفید احیا 

فضاي اجتماعی
حاشیه به

که بازتاب انتخابات سال
کاران قرار گرفت محافظه
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وجـب  م، آن بـود طراح 
شد و آنان براي مدت سـی سـال بـه یـک     

 تبـدیل کـار   و به جناح حاکم در حزب محافظه
ساله در  و حضور دوازده

 ،پس از چهـار دهـه   1994
کـاران مـذهبی قلمـداد    
ول اقتصادي و کـاهش  
هاي کلیدي سیاسـی شـدن   

ورود باراك اوبامـا   .و اجتماعی بود
 ،دکـر هـاي لیبـرال پیـاده    

ابعاد آن به لحاظ حضور 
فعال شوند و به ایفاي نقش اجتمـاعی  

 ،کـاهش ارزش دالر  اقتصـادي، 
آور کسري بودجـه، افـزایش فقـر و افـزایش     
جنـاح اقتصـادي حـزب    

ـ     ه نقـش  کاران اقتصـادي کـه اعتقـاد ب
  .حداقل دولت فدرال دارند به یک نیروي فعال سیاسی تبدیل شدند

هـاي او   جانبه با باراك اوباما و تالش براي شکست سیاسـت 
در دهـه هفتـاد جنـاح اخالقـی حـزب      

گذاشـت و   به صـحنه سیاسـی پـاي   
 800تصمیم باراك اوباما براي تصـویب الیحـه   

و تصـمیم دولـت در   
خود را بپردازنـد دوبـاره بتواننـد از    

. رو شـد  روبـه کـاران  
را هـا   این سیاست شدت
از استقالل کـه در   پیش

ب آاي را بـه  چـ هـاي  

طراح  لیندون جانسون ،جامعه بزرگ که در دهه شصتبرنامۀ 
شد و آنان براي مدت سـی سـال بـه یـک     ) راگ اخالق(کاران مذهبی  واکنش محافظه

و به جناح حاکم در حزب محافظه امریکانیروي فعال در صحنه سیاسی 
و حضور دوازده 1980کاران در سال  به قدرت رسیدن سمبل محافظه

1994کاخ سفید و کسب اکثریت در مجلس نمایندگان در سال 
کـاران مـذهبی قلمـداد     اب اقتداریابی سیاسی و اعتبار یافتن ارزش محافظـه بازت

ول اقتصادي و کـاهش  دلیل مخالفت با جنگ ویتنام، اف به دو دهه تنش فرهنگی
هاي کلیدي سیاسـی شـدن    مؤلفهها و  ستون ،کارتر  ی در عصر جیمیالملل بینجایگاه 

و اجتماعی بود گرایان و فعال شدن آنان در قلمرو سیاسی
هـاي لیبـرال پیـاده     ارزش چهـارچوب کـه او در  هایی  به کاخ سفید و سیاست

ابعاد آن به لحاظ حضور  کاران که در حاشیه حیات در تمامی شد که محافظه 
فعال شوند و به ایفاي نقش اجتمـاعی   ،ساله جمهوریخواهان قرار گرفته بودند

اقتصـادي،  دکـاهش رشـ   افزایش مداوم نرخ بیکـاري، . بپردازند
آور کسري بودجـه، افـزایش فقـر و افـزایش      ملی، افزایش سرسامهاي  افزایش بدهی

جنـاح اقتصـادي حـزب     ،حضور دولت در جامعه و بزرگ شـدن حکومـت فـدرال   
ـ     و محافظه کردشدت ملتهب  جمهوریخواه را به کاران اقتصـادي کـه اعتقـاد ب

حداقل دولت فدرال دارند به یک نیروي فعال سیاسی تبدیل شدند
جانبه با باراك اوباما و تالش براي شکست سیاسـت  اینان مخالفت همه

در دهـه هفتـاد جنـاح اخالقـی حـزب       .قـرار دادنـد  خـود  هـاي   را سرلوحه برنامـه 
به صـحنه سیاسـی پـاي   » جنبش اکثریت اخالقی« جمهوریخواه در قالب

تصمیم باراك اوباما براي تصـویب الیحـه   . سوي راست حرکت داد حزب را به
و تصـمیم دولـت در    2009میلیارد دالري بسته محرك اقتصادي در ماه فوریه سـال  

خود را بپردازنـد دوبـاره بتواننـد از    هاي  که قادر نیستند قسط خانه کسانی مورد اینکه
کـاران   محافظـه با مخالفت شـدید   ،رندبانک با نرخ بهره کمتر وام بگی

شدت به ،ریک سنتلینام  یک برنامه تلویزیونی اقتصادي به
پیشمورد انتقاد قرار داد و صحبت از این کرد که مانند انقالبیون 

هـاي   بسـته  1773تصویب قانون تاون شند در سال  دلیل بوستون به

  

 

برنامۀ 
واکنش محافظه

نیروي فعال در صحنه سیاسی 
به قدرت رسیدن سمبل محافظه. ندشد

کاخ سفید و کسب اکثریت در مجلس نمایندگان در سال 
بازتباید 
دو دهه تنش فرهنگی .شود

جایگاه 
گرایان و فعال شدن آنان در قلمرو سیاسی اخالق

به کاخ سفید و سیاست
 موجب
ساله جمهوریخواهان قرار گرفته بودند هشت

بپردازند
افزایش بدهی

حضور دولت در جامعه و بزرگ شـدن حکومـت فـدرال   
جمهوریخواه را به

حداقل دولت فدرال دارند به یک نیروي فعال سیاسی تبدیل شدند
اینان مخالفت همه

را سرلوحه برنامـه 
جمهوریخواه در قالب

حزب را به
میلیارد دالري بسته محرك اقتصادي در ماه فوریه سـال  

مورد اینکه
بانک با نرخ بهره کمتر وام بگی

یک برنامه تلویزیونی اقتصادي به مجري
مورد انتقاد قرار داد و صحبت از این کرد که مانند انقالبیون 

بوستون به



از ایـن تـاریخ اسـت کـه جنـبش      

خواهـان  خواهـد و   می
ـ    امریکـا ایی در هاي اقتصادي کینز است تا دولت رفاهی نـوع اروپ

دهـم یـک    مـن تـرجیح مـی   
 باشـم  ]سـفید   کاخ در

 (Noonan, 2011)» دو دوره باشـم 
داري  جمهـور لیبـرال، جـایگزینی سـرمایه    

جنـاح  . شده جـان مینـارد کینـز اسـت    
  .پا به صحنه گذاشت

مترادف با از بین رفتن رقابت و آزادي اقتصـادي و  
جاي بازار بـراي تعیـین   

از طریـق  اینان بر این باور هستند کـه  
ایالتی و محلی باید با منطق 

رهبـران حـزب   . گـرا مبـارزه شـود   
اي  هاند که شهروندان عادي که قوه محرکه این جنبش هسـتند خـون تـاز   

در ارکـان  هـا   شدت در تعارض بـا حضـور لیبـرال   
اقتصـادي نئوکالسـیک کـه    
میلتون فریدمن بود فضاي ایدئولوژیک را در 
سوي راست را در حزب 

» عرضـه  بـر  مبتنـی اقتصـاد  
د اشـتغال و رشـد اقتصـادي تنهـا از طریـق      
پذیر است و تفکرات پیشـرو کینـزي   

هاي پولی و افزایش  ر، سیاست
هـاي   زینـه ه که درحالی

درصد رسـیده   24درصد تولید ناخالص به 

از ایـن تـاریخ اسـت کـه جنـبش      . نمادین بزنند دست به اقدامیمردم کردند 
  .(Barone, 2010) پا به عرصه گذاشت پارتی

میها  پیاده کردن ایده برايباراك اوباما اعالم کرد قدرت را 
ـ   ارزشپیاده کردن  هاي اقتصادي کینز است تا دولت رفاهی نـوع اروپ

مـن تـرجیح مـی   «. را نیـز خواهـد پرداخـت   اي  هنهادیه شود و هر هزینـ 
در[ باشم حتی اگر شده فقط یک دوره جمهور واقعاً خوب

دو دوره باشـم   اثـر و معمـولی بـراي    جمهور بـی  سرئییک  
جمهـور لیبـرال، جـایگزینی سـرمایه     رئیسگرا آگاه بود که هدف  جنبش راست

شده جـان مینـارد کینـز اسـت     دهی داري سامان رقابتی آدام اسمیت با سرمایه
پا به صحنه گذاشت پارتی تیگرا  کار در قالب جنبش راست اقتصادي حزب محافظه

مترادف با از بین رفتن رقابت و آزادي اقتصـادي و   این جنبش تفکرات کینز را
جاي بازار بـراي تعیـین    بهها  داري دولتی و حاکمیت بوروکرات کل گرفتن سرمایه

اینان بر این باور هستند کـه   .داند در قلمرو اقتصادي میها  و بازندهها 
ایالتی و محلی باید با منطق  ،سطوح فدرال سیاسی و انتخاباتی در تمامیهاي 

گـرا مبـارزه شـود    مداخلـه  ،رورتبخش دولت بزرگ و به ض
اند که شهروندان عادي که قوه محرکه این جنبش هسـتند خـون تـاز    متوجه شده

شدت در تعارض بـا حضـور لیبـرال    اند که به هکردوارد فرایند سیاسی 
اقتصـادي نئوکالسـیک کـه    هـاي   اندیشـه  .شدت طرفدار بازار آزاد اسـت  قدرت و به

میلتون فریدمن بود فضاي ایدئولوژیک را در  ،دهه هشتاد ل آن اقتصاددان مطرح
سوي راست را در حزب  و حرکت به دست گرفته است کامالً به حزب جمهوریخواه
  .تشدید کرده است

اقتصـاد  «که موسوم به  نئوکالسیکهاي  نظریه چهارچوبدر 
د اشـتغال و رشـد اقتصـادي تنهـا از طریـق      د که ایجاشو ئوریزه میاین درك، ت

پذیر است و تفکرات پیشـرو کینـزي    آفرینان اقتصادي انجام انسانی و کارهاي 
ر، سیاستاهاي دولتی، تزریق پول به باز که از طریق ایجاد شغل

درحالی. باشد نمی گو پاسخ ،توان رفاه را ایجاد کرد می بودجه عمومی
درصد تولید ناخالص به  18دولتی تحت حاکمیت باراك اوباما از 
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کردند  پرتاب
پارتی تی

باراك اوباما اعالم کرد قدرت را 
پیاده کردن 

نهادیه شود و هر هزینـ 
جمهور واقعاً خوب رئیس

 هکنیا تا 
جنبش راست

رقابتی آدام اسمیت با سرمایه
اقتصادي حزب محافظه

این جنبش تفکرات کینز را
کل گرفتن سرمایهش

ها  برنده
هاي  فعالیت
بخش دولت بزرگ و به ض حیات

متوجه شده
وارد فرایند سیاسی 

قدرت و به
ل آن اقتصاددان مطرحسمب

حزب جمهوریخواه
تشدید کرده است

در 
این درك، تاست 
هاي  فعالیت

که از طریق ایجاد شغل
بودجه عمومی

دولتی تحت حاکمیت باراك اوباما از 
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 که باالترین تعداد میلیون شغل از میان رفته است
ارزش  و ه اسـت ددرصـد رسـی  

پنج فصل متمادي است کـه  
سه سال متوالی است که کسري بودجـه  
لیـون افـزایش در دوران   

 ،رسیده اسـت  1960نرخ فقر در کشور به سطح فقر در دهه 
 ,Wehner). کننـد  کمک غـذایی دریافـت مـی   

مـدهاي منفـی   اعملکرد باراك اوباما طی سه سال حضور او در کاخ سـفید و پی 
اقتصادي که نزول سطح رفاه را در جامعه به دنبـال داشـته اسـت فضـاي مسـاعد را      
معتقـد بـه نظریـات اقتصـادي     

هـاي   اسـت بـه صـحنه فعالیـت    
کرات در وشکسـت حـزب دمـ   

 جمهـوري سـال   کنگره داشت و محققـاً در انتخابـات ریاسـت   
راك اوباما را به فراینـد مبـارزات تزریـق    

 چهـارچوب جنبشـی کـه اساسـاً و ماهیتـاً مبنـاي اقتصـادي دارد و در       
داري بـازاري شـکل    سـرمایه 

از نظـر   بحران اقتصادي دهه سی
از طریـق ارائـه    راقابلیت مدیریت بحران 

دولتـی از دسـت داده   

 از سـوي جمهور در یکصد سال اخیـر  
از  پـس کرات واح لیبرال حـزب دمـ  
در شـرایطی  امـر  این 

کرات بـود و  ومجلس و سنا نیـز در اختیـار حـزب دمـ    
به بعـد   1964از . گذاري را در دست داشتند

. لوانیا بر سریر قدرت بودنـد 

(Zuckerman, 2011، میلیون شغل از میان رفته است 2/2تعداد
درصـد رسـی   1/9بیکـاري بـه    نـرخ  ،است امریکادر تاریخ مدرن 

پنج فصل متمادي است کـه   .بود گذشتهج سال آن چیزي است که در پن 3/1ها 
سه سال متوالی است که کسري بودجـه   ،نرخ رشد اقتصادي روند نزولی داشته است

لیـون افـزایش در دوران   یتر 4شـاهد  بـدهی ملـی    ،تریلیون بوده اسـت  کباالتر از ی
نرخ فقر در کشور به سطح فقر در دهه  ،ده استبوباراك اوباما 

کمک غـذایی دریافـت مـی   از دولت یی امریکامیلیون  50یک به 
  

عملکرد باراك اوباما طی سه سال حضور او در کاخ سـفید و پی 
اقتصادي که نزول سطح رفاه را در جامعه به دنبـال داشـته اسـت فضـاي مسـاعد را      

معتقـد بـه نظریـات اقتصـادي      کـار،  کـه اساسـاً محافظـه    پارتی تیجنبش ورود 
اسـت بـه صـحنه فعالیـت     امریکـا طیف سیاسـی  در نئوکالسیک و نماد راست 

شکسـت حـزب دمـ    ردایـن جنـبش نقـش کلیـدي      .فراهم کـرد سیاسی 
کنگره داشت و محققـاً در انتخابـات ریاسـت   اي  دوره انتخابات میان

راك اوباما را به فراینـد مبـارزات تزریـق    انرژي اصلی و محوري مخالفت با با
جنبشـی کـه اساسـاً و ماهیتـاً مبنـاي اقتصـادي دارد و در       . خواهد کرد

سـرمایه  يهـا  هاي اقتصادي نئوکالسیک و دفاع از ارزش
بحران اقتصادي دهه سی برخالفاین واقعیت است که  بازتاب ،گرفته است
قابلیت مدیریت بحران  ،جان مینارد کینزهاي  اندیشه ران،کا

دولتـی از دسـت داده   هاي  تشدید دخالت دولت و افزایش هزینه بر هاي مبتنی

جمهور در یکصد سال اخیـر   رئیسترین  انتخاب لیبرال ،2008در سال 
اح لیبرال حـزب دمـ  جن باعث شد، ییامریکادهندگان  درصد رأي

این  .دریگباجرایی کشور را در اختیار هاي  سال اهرم 50ک به 
مجلس و سنا نیـز در اختیـار حـزب دمـ     که اکثریت مطلق در 

گذاري را در دست داشتند قانونهاي  اهرم ،رهبران لیبرال در کنگره
لوانیا بر سریر قدرت بودنـد یها در دو سوي خیابان پنس بار بود که لیبرال ینتنخس

  

 

(2011 است

در تاریخ مدرن 
ها  خانه

نرخ رشد اقتصادي روند نزولی داشته است
باالتر از ی

باراك اوباما 
یک به نزد

2011).  
عملکرد باراك اوباما طی سه سال حضور او در کاخ سـفید و پی 

اقتصادي که نزول سطح رفاه را در جامعه به دنبـال داشـته اسـت فضـاي مسـاعد را      
ورود  براي

نئوکالسیک و نماد راست 
سیاسی 

انتخابات میان
انرژي اصلی و محوري مخالفت با با 2012

خواهد کرد
هاي اقتصادي نئوکالسیک و دفاع از ارزش ارزش

گرفته است
کا محافظه

هاي مبتنی حل راه
  .است

در سال 
درصد رأي 53
ک به زدین

 داد رخ
رهبران لیبرال در کنگره

نخساین 



که امکان تکرار آن بـراي  
ن حزبی و بود که فعاال

اصـول اقتصـاد    بـر پایـۀ  
در اقلیـت و   مقننهکاران در قوه 
د کـه  شـ فـراهم   يبستر بسیار مساعد

حکومت تر  جمهور با نقش وسیع
هـاي   تـدریج اخـتالف نظـر و شـکاف در مـورد سیاسـت      

 گرایـان  که راست درحالی
ها اعتقاد دارند کـه میـزان   

گونه  اقتصادي هیچهاي 

افـزایش   بـر  سـو مبتنـی  
بـراي صـاحبان سـرمایه و از سـوي دیگـر متوجـه افـزایش        

شـدت   شـهروندان لیبـرال بـه   
و مؤسسـات بـانکی داراي   

بـا وجـود    .ندهسـت قوه مجریه 
از دسـت   2010سـال  
بـا   .اسـت  2009سـال  

مـالی بیشـتري بـه    هـاي  
مالی به کاندیداهاي جمهوریخـواه  

 اسـت ده است این نکتـه  
بحـران اقتصـادي    و در قالب

همکـاري وسـیعی بـین    
ثروت نباید حکومـت را بـه زیـر    
هـا اسـت کـه نیـروي     

ه در شرایطی کـ . محرکه رشد تفکرات پیشرو در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شد

که امکان تکرار آن بـراي   اند دست آورده بهها متوجه شدند که فرصتی تاریخی 
بود که فعاال ها در بطن این واقعیت .هاي مدید وجود نخواهد داشت
بـر پایـۀ  هاي کینـزي کـه    یاستشهروندان لیبرال منتظر پیاده شدن س

کاران در قوه  با توجه به اینکه محافظه. ند، بودتقاضا است 
بستر بسیار مساعد ،در گستره جامعه در انزواي کامل قرار داشتند

جمهور با نقش وسیع هاي لیبرال رئیس بحران اقتصادي با توجه به ارزش
تـدریج اخـتالف نظـر و شـکاف در مـورد سیاسـت       امـا بـه   .فدرال حل شـود 

درحالی. ن لیبرال و کاخ سفید آغاز شداشده بین مخالف گرفته
ها اعتقاد دارند کـه میـزان    گراست، لیبرال شدت مداخله هاي دولت به سیاست معتقدند

هاي  برنامههاي  شده و هزینه نیبودجه تأم ،دخالت حکومت فدرال
  .ندارد است رو روبهتناسبی با بحران اقتصادي که کشور با آن 

سـو مبتنـی   ازیـک  د کـه کنهاي رادیکال را پیاده  دولت باید سیاست
بـراي صـاحبان سـرمایه و از سـوي دیگـر متوجـه افـزایش         ویـژه  بهها  تاشدید مالی

شـهروندان لیبـرال بـه    .عمرانی حکومـت فـدرال باشـد   هاي رفاهی و 
و مؤسسـات بـانکی داراي    ینهادهـاي مـال   واسـتریت   ناخشنود هستند که چـرا وال 

قوه مجریه با  ویژه بهچنین نزدیک با نهادهاي حکومتی  روابط این
سـال   انتخابات در پیکنترل مجلس نمایندگان را ها  کراتواینکه دم

سـال   درباراك اوبامـا   تر از آغاز دوران شدت وسیع بحران به
هـاي   کمک 2011بانکی کشور در سال  ـ  مالیهاي  حال بخش

مالی به کاندیداهاي جمهوریخـواه   کمبارزات انتخاباتی باراك اوباما در مقایسه با کم
  .(Eggwn and Farnam, 2011)داده است 
ده است این نکتـه  ششهرندان پیشرو و ن لیبرال فعاالباعث ناامیدي آنچه 

و در قالبجمهور در یک سده اخیر  رئیسترین  که در عصر لیبرال
همکـاري وسـیعی بـین     ،اسـتریت بـوده اسـت    شدت متأثر از بحران مـالی وال 

ثروت نباید حکومـت را بـه زیـر    «. داستریت و ساختار قدرت سیاسی وجود دار
هـا اسـت کـه نیـروي      این خواست همیشگی لیبرال (Flax, 2011)» سلطه خود درآورد

محرکه رشد تفکرات پیشرو در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شد

  

 

بحران اقتصادي 
از  :امریکا

پارتی  جنبش تی
تا اشغال 

استریت وال

62

ها متوجه شدند که فرصتی تاریخی  لیبرال
هاي مدید وجود نخواهد داشت مدت

شهروندان لیبرال منتظر پیاده شدن س
 بر مبتنی

در گستره جامعه در انزواي کامل قرار داشتند
بحران اقتصادي با توجه به ارزش

فدرال حل شـود 
گرفته پیشدر

معتقدند
دخالت حکومت فدرال

تناسبی با بحران اقتصادي که کشور با آن 
دولت باید سیاست

شدید مالی
هاي رفاهی و  بودجه

ناخشنود هستند که چـرا وال 
روابط این
اینکه دم

بحران به ،دادند
حال بخش این

مبارزات انتخاباتی باراك اوباما در مقایسه با کم
داده است 
آنچه 

که در عصر لیبرال
شدت متأثر از بحران مـالی وال  که به
استریت و ساختار قدرت سیاسی وجود دار وال

سلطه خود درآورد
محرکه رشد تفکرات پیشرو در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شد



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  ت،دوره نخس

  شماره یکم،
  1390پاییز 
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در شـرایطی کـه    ،هسـتند 
درصد کاهش یافتـه   6
 9/7دارد بـه میـزان    امریکایی که تحصـیالت زیـر لیسـانس   
 تأکیـد کاخ سـفید و  هاي 
  

مـدیران   دهندگان بـه مبـارزات انتخابـاتی بـاراك اوبامـا     
هـا   معظم کشور بودند براي بسیاري از لیبـرال 

 .انگیـز اسـت   شـدت بحـث  
استریت  ترین افراد به نهادهاي مالی وال

برخـوردار   امریکـا در کنگـره  
هاي جامعـه و فضـاي مـدنی را دچـار     

رشـد   درصد، افزایش سطح فقر و کـاهش مـداوم  
اقتصاد کینزي در کـاخ سـفید   

پیشـروها   .موقعیـت قـرار داده اسـت   
داري را در وجود بیکاري، فقر 

امـا امـروزه    ؛دانسـتند 
بـاالترین سـطح فقـر در چهـل     

ـ   سـاختار   هاسـتریت ب
آمـده  وجـود   هاي اخیـر بـه  

از  .شـوند  رو روبهیک 
جمهـور را بـه چـالش مسـتقیم     

در ایـن  . شـد داري  گر متوجه سیسـتم سـرمایه  

اسـتریت کـه مـاهیتی لیبـرال     
نقـش گسـترده دولـت    
مالی، بانکی و اقتصادي اسـت بـه صـحنه سیاسـی     
واکنش جنـاح لیبـرال در صـحنه    

هسـتند ناخرسـند   شرایط کنونی کشور شدت از درصد مردم به
7/6به میزان  2009ن ژوئاز ماه  امریکاییواده درآمد متوسط خان

امریکایی که تحصـیالت زیـر لیسـانس   و متوسط درآمد خانوار 
هاي  جز نفی سیاست اي چارهها  لیبرال ،درصد کاهش یافته است

  .(Pear, 2011) نددارداري ن بر ناکارآمدي سیستم اقتصادي سرمایه
دهندگان بـه مبـارزات انتخابـاتی بـاراك اوبامـا      ترین کمک اینکه بزرگ
معظم کشور بودند براي بسیاري از لیبـرال هاي  استریت و بانک نهادهاي مالی وال

شـدت بحـث   داننـد بـه   داران پیشروهاي قرن نوزدهم می که خود را وام
ترین افراد به نهادهاي مالی وال نزدیکتداوم بحران اقتصادي در شرایطی که 

ـ  در کابینه باراك اوباما حضور در کنگـره   یدارند و از نفوذ فراوان
هاي جامعـه و فضـاي مـدنی را دچـار      هستند، بیش از هر چیزي مبانی ارزشی لیبرال

درصد، افزایش سطح فقر و کـاهش مـداوم   9بیکاري باالي  .ه استکرد
اقتصاد کینزي در کـاخ سـفید   هاي  مؤلفهن به ااقتصادي در شرایطی که یکی از معتقد

موقعیـت قـرار داده اسـت   ترین  توجیه ها را در غیرقابل ، لیبرالاست
داري را در وجود بیکاري، فقر  کار و نهادهاي سرمایه همیشه نزدیکی رهبران محافظه

دانسـتند  کننـده مـی   مـؤثر و تعیـین   مریکااو تمرکز سرمایه و ثروت در 
بـاالترین سـطح فقـر در چهـل      ،سطح زندگیترین  نازل ،بحران اقتصاديترین 
ـ   ین اقتصادي و نزدیکی فزاینده مـدیران وال یرشد پا، سال اخیر اسـتریت ب

هاي اخیـر بـه   جمهور در سال رئیسترین  قدرت سیاسی در عصر لیبرال
یک ژها با تعارض ایدئولو سبب شده است که لیبرالامر این 

جمهـور را بـه چـالش مسـتقیم      نیست که رئیسپذیر  امکانها  نظر سیاسی براي لیبرال
گر متوجه سیسـتم سـرمایه   ي چالشژانر ،ضرورت پس به 

  .بروز کردیت استر است که جنبش اشغال وال چهارچوب
اسـتریت کـه مـاهیتی لیبـرال      جنبش اشغال وال 2011دسامبر سال  17از تاریخ 

نقـش گسـترده دولـت    ایفـاي  داري و  دارد و خواهان اصالح وسیع سیسـتم سـرمایه  
مالی، بانکی و اقتصادي اسـت بـه صـحنه سیاسـی     هاي  دهی فعالیت فدرال در سامان

واکنش جنـاح لیبـرال در صـحنه     ،تاستری جنبش تسخیر وال .کشور وارد شده است

  

 

درصد مردم به 56
درآمد متوسط خان

و متوسط درآمد خانوار 
درصد کاهش یافته است

بر ناکارآمدي سیستم اقتصادي سرمایه
اینکه بزرگ
نهادهاي مالی وال

که خود را وام
تداوم بحران اقتصادي در شرایطی که 

در کابینه باراك اوباما حضور
هستند، بیش از هر چیزي مبانی ارزشی لیبرال

کردتزلزل 
اقتصادي در شرایطی که یکی از معتقد

استساکن 
همیشه نزدیکی رهبران محافظه

و تمرکز سرمایه و ثروت در 
ترین  مزمن

سال اخیر
قدرت سیاسی در عصر لیبرال

این  ؛است
نظر سیاسی براي لیبرال

 کشند،ب
چهارچوب

از تاریخ 
دارد و خواهان اصالح وسیع سیسـتم سـرمایه  

فدرال در سامان
کشور وارد شده است



گونـه کـه جنـبش     همـان 
به تداوم بحران اقتصادي در دوران بـاراك اوبامـا   
متفاوت ساختار قدرت سیاسی را مـورد  

در تـاریخ معاصـر    .انـد 
چنـین   یک بحران واحد این

دهنـد   اسـتریت را تشـکیل مـی   
شـده هسـتند و در    دهی

ایـن  در ) روز در دهه هشـتاد 
ک باال حتمـاً بایـد در   

 »سـازند  ر مـی ارتی برقرا

استریت کـه در چهـارچوب اصـول اقتصـاد کینـزي،      
دانند معتقد بـه اصـالح   

ها به تناسب  تأکید بر افزایش گسترده مالیات
بـر عملکـرد   تـر   وسـیع 

اینان خواهـان نـابودي   
ایـن   درآنان . خواهند این سیستم را جایگزین کنند
از بـین  هاي  حل ر شیوه و راه

گرایان کـه خواهـان محـدود کـردن حضـور و دخالـت       
  .ندحکومت فدرال
  :برشمردشرح زیر 

 ؛

 ؛به باراك اوباما رأي دادند

همـان  ،به بحران گسـترده اقتصـادي کشـور اسـت     امریکاسیاسی 
به تداوم بحران اقتصادي در دوران بـاراك اوبامـا    کار واکنش جناح محافظه پارتی،

متفاوت ساختار قدرت سیاسی را مـورد  هاي  و میزانها  هر دو جنبش به شکل
انـد  را به چـالش گرفتـه   اند و مدیران مالی و بانکی نقد قرار داده

یک بحران واحد این موردهر دو سوي طیف سیاسی در  نادر است که
  .واکنش نشان دهند و فعال شوند

اسـتریت را تشـکیل مـی    اصلی جنـبش اشـغال وال   ۀن لیبرال که بدنفعاال
دهی داري سامان بازاري با سرمایهداري  خواهان جایگزینی سرمایه

روز در دهه هشـتاد  رئیس فدرال( والکرخواهان پیاده شدن اصل  مورد
ک باال حتمـاً بایـد در   یسر عملیات مالی با هاي مالی بزرگ در بنگاه« هستند که

ارتی برقراظهایی عمل کنند که نهادهاي دولتی ن محدودیت چهارچوب
(Brown,.  

استریت کـه در چهـارچوب اصـول اقتصـاد کینـزي،       اعضاي جنبش اشغال وال
دانند معتقد بـه اصـالح    شدت غیرکارآمد می داري را به ساختار قدرت سیستم سرمایه

تأکید بر افزایش گسترده مالیات. رادیکال سیستم اقتصادي کشور هستند
وسـیع  و تـر  دولتی، نظارت قاطعهاي  یش هزینهثروت و درآمد، افزا

اینان خواهـان نـابودي    .استتر بازتوزیع ثروت  منهادهاي مالی و بانکی و از همه مه
خواهند این سیستم را جایگزین کنند و نمی دنیستداري ن سیستم سرمایه

ر شیوه و راههستند اما دسو  هم پارتی تیگراي  تسجنبش را 
گرایان کـه خواهـان محـدود کـردن حضـور و دخالـت        تسرا برخالفبردن بحران 
حکومت فدرالتر  و دخالت ملموستر  خواهان حضور وسیع ،دولت هستند

شرح زیر  بهتوان  میرا استریت  ویژگی جنبش لیبرال اشغال والچند 
؛جم و یکپارچه هستندشدت منس یکی بهژاز نظر ایدئولو. 
  ؛ندیستمیلیونی ن 14ارتش بیکار  ءتظاهرکنندگان جز. 
 ؛دارند امریکااعتقاد به بازتوزیع رادیکال ثروت در . 
به باراك اوباما رأي دادند2008اکثریت مطلق آنها لیبرال هستند و در سال . 
 .داري بازاري هستند مخالف سرمایه. 
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سیاسی 
پارتی، تی

هر دو جنبش به شکل .است
نقد قرار داده

نادر است که امریکا
واکنش نشان دهند و فعال شوند

فعاال
خواهان جایگزینی سرمایه

مورداین 
هستند که مورد

چهارچوب
Brown, 2011)

اعضاي جنبش اشغال وال
ساختار قدرت سیستم سرمایه

رادیکال سیستم اقتصادي کشور هستند
ثروت و درآمد، افزا

نهادهاي مالی و بانکی و از همه مه
سیستم سرمایه

 اب مورد
بردن بحران 
دولت هستند

چند 
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
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 ؛ندهست
اقتصـادي مخـالف تجـارت آزاد هسـتند تـا شـغل       

حکومت از نظر اخالقی باید بیمه درمان همگـانی و تحصـیالت دانشـگاهی    
کند  فراهم آن براي همه بدون توجه به هزینه

ــازاري آدام اســمیتی کــه  داري ب
از نظر سـاختاري   ،از نظر انسانی غیراخالقی
از نظـر اعضـاي   . دکننـ 

نیازهـاي شـهروندان در بطـن آزادي عمـل سیسـتم حیـات       
هـاي   مداخله مداوم و فراوان انجام دهد تا کاسـتی 

معدود صاحب سرمایه 
کی و اقتصادي دولت بزرگ یک الزام است تا بتواند تشکیالت مالی، بان
جنــبش اشــغال . شــهروندان کنتــرل و مــدیریت کنــد
بـا   .اسـت  امریکـا لیبرال به بحـران اقتصـادي   

بـه یکـی از    اعضـاي جنـبش  
ات تـأثیر کـه   دشـ  خواهـد 

تدریج رشد کرد، امـروزه  
هـاي معتـرض    جنـبش 
داري را مطـرح   سیستم اقتصاد سرمایه

خواهـان کـاهش   » بـر عرضـه  
از نظـر  . هاي دولتی براي تشـویق کـارآفرینی هسـتند   

ال در اقتصاد باید ماهیت اجرایی پیـدا کنـد، زیـرا    

هستو حصر بخش خصوصی حد  دهی بی خواهان سامان. 
اقتصـادي مخـالف تجـارت آزاد هسـتند تـا شـغل       هـاي   سیاسـت  بـه  معتقد. 

 ؛به کشورهاي خارج منتقل نشود یان
حکومت از نظر اخالقی باید بیمه درمان همگـانی و تحصـیالت دانشـگاهی    . 

براي همه بدون توجه به هزینهرا مجانی و شرایط مناسب بازنشستگی 
(Schoen,.  

ــرال ــازاري آدام اســمیتی کــه  اساســاً سیســتم ســرمایه ،ایــن جنــبش لیب داري ب
از نظر انسانی غیراخالقی را دانند می آن را مطلوبها  نئوکالسیک

کننـ  ناکارآمد و از نظر عملکردي بسیار غیراجتمـاعی قلمـداد مـی   
نیازهـاي شـهروندان در بطـن آزادي عمـل سیسـتم حیـات       توجه به اینکه  با
مداخله مداوم و فراوان انجام دهد تا کاسـتی  بایداین دولت است که  ،یابد
معدود صاحب سرمایه اي  هوسیله عد منافع شهروندان به وسیستم کنترل شود  

دولت بزرگ یک الزام است تا بتواند تشکیالت مالی، بان .نقض نشود
ــاف شــهروندان کنتــرل و مــدیریت کنــد عبــزرگ را در راســتاي من

لیبرال به بحـران اقتصـادي    استریت پاسخ شهروندان و فعاالن
اعضـاي جنـبش   هـاي  نظـرات و خواسـت   ،رو توجه به انتخابات پـیشِ 

خواهـد بـدل   یاسـی به نتایج س دهی جهتدر  هاي تأثیرگذار
  .گري خواهد کرد جلوه سرعت بهاقتصادي آن 

  
تدریج رشد کرد، امـروزه   به 2006بحران مزمن اقتصادي که از بخش مسکن در سال 

جنـبش . رو سـاخته اسـت   امریکا را با معضالت وسیع اجتماعی روبه
سیستم اقتصاد سرمایهسو ناکارآمدي  اند تا ازیک اجتماعی حیات یافته

  .هاي پایدار باشند حل کنند و از سوي دیگر خواهان ارائه راه
بـر عرضـه   اقتصاد مبتنـی «کاران در چهارچوب منطق  محافظه
هاي دولتی براي تشـویق کـارآفرینی هسـتند    ها و کاهش هزینه شدید مالیات

ال در اقتصاد باید ماهیت اجرایی پیـدا کنـد، زیـرا    آنان کمتر شدن مداخله دولت فدر

  

 

6 .
7 .
یانامریکای
8 .

مجانی و شرایط مناسب بازنشستگی 
Schoen, 2011)

ــرال ایــن جنــبش لیب
نئوکالسیک

ناکارآمد و از نظر عملکردي بسیار غیراجتمـاعی قلمـداد مـی   
باجنبش 

یابد نمی
 ةفزایند

نقض نشود
ــاف بــزرگ را در راســتاي من

استریت پاسخ شهروندان و فعاالن وال
توجه به انتخابات پـیشِ 

هاي تأثیرگذار مؤلفه
اقتصادي آن 

  فرجام
بحران مزمن اقتصادي که از بخش مسکن در سال 

امریکا را با معضالت وسیع اجتماعی روبه
اجتماعی حیات یافته

کنند و از سوي دیگر خواهان ارائه راه
محافظه
شدید مالیات

آنان کمتر شدن مداخله دولت فدر



داري اخـالل ایجـاد کـرده    
هـا   هستند، افزایش مالیـات 

از . داننـد  ري میهاي اقتصادي ضرو
دهـی بـه    تـر دولـت در صـحنۀ اقتصـادي از طریـق سـامان      

دو سـوي طیـف   . ترین شیوه براي مدیریت این بحران است
کننـد، اذعـان بـه ناکارآمـدي     
هاي متفاوتی را براي از میان بـردن آن ارائـه   

داري اخـالل ایجـاد کـرده     ها، در عملکرد سیستم سرمایه مداخالت وسیع بوروکرات
هستند، افزایش مالیـات » بر تقاضا اقتصاد مبتنی«ها که معتقد به اصول  لیبرال

هاي اقتصادي ضرو هاي دولت را براي رونق فعالیت و افزایش هزینه
تـر دولـت در صـحنۀ اقتصـادي از طریـق سـامان       این منظر، حضور وسـیع 
ترین شیوه براي مدیریت این بحران است هاي بازار، سریع

کننـد، اذعـان بـه ناکارآمـدي      هاي اقتصادي متفاوتی را مطـرح مـی   سیاسی که دیدگاه
هاي متفاوتی را براي از میان بـردن آن ارائـه    یوهداري دارند، هرچند ش سیستم سرمایه

  õ.دهند
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مداخالت وسیع بوروکرات
لیبرال. است

و افزایش هزینه
این منظر، حضور وسـیع 

هاي بازار، سریع فعالیت
سیاسی که دیدگاه

سیستم سرمایه
دهند می
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