راﻧﺖ ﺧﻮاری ،ﺑﺪھﮑﺎری و ﻣﺎزاد اﻗﺘﺼﺎدی:
ﺑ ﺎ ز ﺗ ﻌ ﺮ ﯾ ﻒ ﻧ ﻮ ﻟﯿ ﺒ ﺮ ا ﻟ ﯿ ﺴ ﻢ ﺟ ﮭﺎ ﻧ ﯽ
ﺳﭘﮭر ﺳﻣﯾﻌﯽ
اﺳﺗراﻟﯾﺎ

ﭼﮑﯾده :درﺑﺎره ﺗﻐﯾﯾر ﮐﯾﻔﯽ در ﺳﯾﺳﺗم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ﯾﺎ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺎزی ﻣﻌروف ﺷده ،ﻣطﺎﻟب ﺑﺳﯾﺎری ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده
اﺳت .اﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﺗﻌﺎرﯾف ﻣوﺟود از اﯾن ﭘدﯾده از ﺗوﺿﯾﺢ ﯾﮏ ﺳری ﻣﺷﺎھدات ﮐﻠﯾدی ﻋﺎﺟزﻧد .در اﯾن ﺗﺣﻘﯾق ،ﻧوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم و ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳﺎزی در ﺑﺳﺗر ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺷﺎھداﺗﯽ ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ و در ھم ﺗﻧﯾده اﻧد و ﺑﺎ ھم ارﺗﺑﺎطﯽ ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ دارﻧد .اﯾن
ﻣﻘﺎﻟﮫ ﯾﮏ ارﺗﺑﺎط ﻗوی ِﻋﻠ ّﯽ و ﻣﻌﻠوﻟﯽ ﻣﯾﺎن ،از ﯾﮏ ﺳو ﺷﯾوه اﺻﻠﯽ ﺗوزﯾﻊ ﻣﺎزاد اﻗﺗﺻﺎدی ،و از ﺳوی دﯾﮕر ﮐﯾﻔﯾت ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .ھﻣﭼﻧﯾن ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﻣزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭘدﯾده ھﺎﯾﯽ ھﻣﭼون ﻋدم اﻓزاﯾش ﻣزد ﮐﺎرﮔران،
اﻓزاﯾش ﻣﮭﺎﺟرت ،اﻓزاﯾش ﻧﺳﺑت ﺑدھﯽ در ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﻧﺎﺧﺎﻟص داﺧﻠﯽ ،ﺗورم در ﺑﺎزار اﻣﻼک و ﻣﺳﮑن ،ﮐﺎھش ﻧرخ
ﺑﺎروری ،ﺷﯾوع ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم و ﺳﺎﯾر اﺻﻼﺣﺎت ﻓردﮔراﯾﺎﻧﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﮐﮫ ھﻣﮫ در ﻣﺗروﭘل ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری رخ داده اﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑطور
ﺟﺎﻣﻊ و در ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر ﺑزرﮔﺗر واﺣد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺷوﻧد .اﯾن روﻧدھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﮐﻧﺎر ھم ﻧظﺎم ﻧوﻟﯾﺑرال ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .درک و آﮔﺎھﯽ از اﯾن ﺗﺻوﯾر ھﻣﭼﻧﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت دﯾﮕری را ھم روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧد ،از ﻗﺑﯾل ﻋﻠت ﭘﺎﯾداری ﻧظﺎم ﻧوﻟﯾﺑرال ،ﻧﻘﺎط
ﺿﻌف آن ،ﻧﺎآراﻣﯽ ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﺎﺛﯾر اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ﺑر ﺟواﻣﻊ ﺟﮭﺎن ﺳوم .ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑر
ﺧﻼف ﺗﺻور ﻋﻣوﻣﯽ در ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻓزاﯾش ﺣﻘوق و دﺳﺗﻣزد ﮐﺎرﮔران ﻋﻣوﻣﺎ ﻣوﺟب اﻓزاﯾش ﺗﻧﺷﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷده ،اﻣﺎ
ﺑﯽ ﺗﺣرﮐﯽ ﻣزد و ﻣزاﯾﺎ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﯾوه ھﺎی درآﻣدی ﻏﯾر ﻓﻌﺎل ھﻣراه ﺷود ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻓراھم ﮐﻧﻧده ﺛﺑﺎت و آراﻣش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺑﺎﺷد.
ﮐﻠﻣﺎت ﮐﻠﯾدی :ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺎزی ،ﻧوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ،راﻧت ،ﺑدھﯽ ،ﻣﺎزاد اﻗﺗﺻﺎدی ،ﻣﮭﺎﺟرت ،ﺑراﺑری ﺧواھﯽ ،ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم ،ﻗدرت زﻧﺎن.

 .1ﻣﻘﺪﻣﮫ
اﻗﺗﺻﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻼﺳﯾﮏ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺗوﻟد ﺷد ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﺻﻧﻌﺗﯽ در اروﭘﺎ در ﺷرف وﻗوع ﺑود .ھدف اﺻﻠﯽ آن ھﻣوار ﮐردن راه ﺑود
ﺑرای ظﮭور طﺑﻘﮫ ﺟدﯾد ﺑورژوازی ،ﮐﮫ ﻣﯽ رﻓت ﺗﺎ طﺑﻘﺎت اﺷراﻓﯽ ﻗدﯾﻣﯽ را از ﻣﺳﻧد ﻗدرت ﺑرﮐﻧﺎر ﮐرده و ﺧود ﺑﺎ ﻋﻧوان طﺑﻘﮫ
ﺣﺎﮐم ﺑر ﺗﺧت ﺳروری ﺑﻧﺷﯾﻧد .اﻗﺗﺻﺎد داﻧﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻼﺳﯾﮏ ﻣﯾﺎن درآﻣد ﺣﺎﺻل از دﺳﺗرﻧﺞ و درآﻣد ﺑﯽ دﺳﺗرﻧﺞ ﺗﻣﺎﯾز ﻗﺎﯾل ﻣﯽ
ﺷدﻧد .ﺗﺋوری ھﺎی ارزش اﯾﺷﺎن ﺳﻌﯽ داﺷﺗﻧد ﺗﺎ ﺗﻣﺎم اﻧواع راﻧت را ،ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت ﺑود از ھر ﮔوﻧﮫ ﺳرﺑﺎر اﺿﺎﻓﮫ ﺑر ھزﯾﻧﮫ ھﺎی
ﺗوﻟﯾد ،از ﻣﯾﺎن ﺑردارﻧد .اﻧواع ﻣرﺳوم راﻧت ﻋﺑﺎرت ﺑودﻧد از راﻧت زﻣﯾن )اﺟﺎره ﺑﮭﺎ( ،راﻧت ﻣﺎﻟﯽ )رﺑﺎ( ،و راﻧت اﻧﺣﺻﺎری.
ﺑرای ﺑﯾﺷﯾﻧﮫ ﺳﺎزی ﺛروت ﻣﻠل ،ﻧﺳﺧﮫ ﮐﻠﯽ ﺑدﯾن ﺻورت ﺑود ﮐﮫ دﺳﺗﻣزد ﮐﺎرﮔران در ﺣد ﻻزم )ﻣﻌﯾﺷت( ﺗﻘﻠﯾل داده ﺷود .اﯾن
ﻣطﻠب ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﺗﺷوﯾق ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﺑﮫ ﭘرھﯾز از ﻣﺻرف و در ﻋوض ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔزاری ﻣﺟدد ﺑﺧش اﻋظم درآﻣد اﯾﺷﺎن ﺗﻘوﯾت
ﻣﯽ ﺷد (Senior 1836).
از ھﻣﺎن اﺑﺗدا اﻧدﯾﺷﻣﻧداﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﻧد ﯾﮏ ﺟﺎی اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﻣﯽ ﻟﻧﮕد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺳﯾﺎﺳﯾت ھﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﻣﯾزان
ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷد ،ھر دو طﺑﻘﮫ ای ﮐﮫ در ﻓرآﯾﻧد ﺗوﻟﯾد ﻣﺷﺎرﮐت داﺷﺗﻧد از اﻓزاﯾش ﻣﺻرف ﻣﻧﻊ ﻣﯽ ﺷدﻧد .ﺳوال اﯾﻧﺟﺎ ﺑود ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ
ﺑﺎﯾد ﻣﺎزاد رو ﺑﮫ رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی را ﻣﺻرف ﮐﻧد؟
ﺗوﻣﺎس ﻣﺎﻟﺗوس ) (Thomas Malthusﯾﮑﯽ از اوﻟﯾن اﻧدﯾﺷﻣﻧداﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﺗوﺟﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺷد .او اﺻطﻼح ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣوﺛر را
ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده و ادﻋﺎ ﮐرد اﻗﺗﺻﺎد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ دﻟﯾل اﻓزاﯾش ﺑﯽ وﻗﻔﮫ ﺑﮭره وری در ﺗوﻟﯾد ،ھﻣواره ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ رﮐود دارد .او
ﻗﺎﻧون ﺳﯽ ) (Say’s lawرا رد ﮐرده ،اﻓزاﯾش ھزﯾﻧﮫ ھﺎی دوﻟﺗﯽ را ﺗوﺻﯾﮫ و از ﻧﻘش اﺷراف در ﻣﺻرف ﮐﺎﻻھﺎی ﻟوﮐس دﻓﺎع
ﮐرد ،زﯾرا ﺑﮫ ﻋﻘﯾده ﻣﺎﻟﺗوس اﯾﻧﮭﺎ ﻋواﻣﻠﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ از رﮐود ﻣﺎﻧدﮔﺎر در ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﯽ ﺷدﻧد (Malthus
1836).ﭘﯾش از وی ھم ﻧظرات ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ را ﺳﯾﻣوﻧد دﺳﯾﺳﻣوﻧدی ) (Simonde de Sismondiاراﺋﮫ داده ﺑود ،اﻣﺎ ﺳﯾﺳﻣوﻧدی
اﻓزاﯾش دﺳﺗﻣزد ﮐﺎرﮔران و ﮐﻧﺗرل دوﻟﺗﯽ ﺑرای ﮐﻧد ﺳﺎزی روﻧد ﭘﯾﺷرﻓت در ﺗﮑﻧوﻟوژی را ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻻزم ﺑرای ﺑﺎزﮔرداﻧدن
اﻗﺗﺻﺎد ﺑﮫ ﺗﻌﺎدل ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد داده ﺑود.
اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﺗوزﯾﻊ ﻣﺎزاد اﻗﺗﺻﺎدی ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد و ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد و ﭘﯽ آﻣدھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ آن ﺗﺎ ھﻣﯾن اﻣروز ھم از
ﺳواﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود .ﻣﺗﻔﮑران ﺑﺳﯾﺎری در اﯾن ﺑﺎره ﻗﻠم ﻓرﺳﺎﯾﯾده اﻧد و ھرﮐدام ﯾﮑﯽ از ﻣراﺣل ﺗﮑﺎﻣل ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری را روﺷن ﮐرده اﻧد .اﻗﺗﺻﺎدداﻧﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻼﺳﯾﮏ اﯾن ﻣطﻠب را در ﺑﺳﺗر دوران رﻗﺎﺑﺗﯽ در ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﯽ دﯾدﻧد .ﻟﻧﯾن،
ھﺎﺑﺳون و ھﯾﻠﻔردﯾﻧﮓ ﺗﺎﺛﯾر آن را در ﻋﺻر اﻧﺣﺻﺎرات ﻣﻠﯽ ﻣﺷﺎھده ﮐردﻧد .ﺳوﺋﯾزی ،ﻣﮕداف و دﯾﮕران ﻣﺎزاد اﻗﺗﺻﺎدی را در

دوران دھﮫ ھﺎی طﻼﯾﯽ ﭘس از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐردﻧد ﮐﮫ اﻧﺣﺻﺎرات آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻋرﺻﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ دﺳت ﺑﺎﻻ را داﺷﺗﻧد.
اﻣﺎ ﺗﺎ اﻣروز ھﯾﭻ ﮐس ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺟﺎﻣﻌﯽ از ارﺗﺑﺎط اﻟﮕوھﺎی ﺟذب ﻣﺎزاد اﻗﺗﺻﺎدی و آﺧرﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﮐﯾﻔﯽ در ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺎزی ﯾﺎ ﻧوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ﻣﺷﮭور ﺷده ،اراﺋﮫ ﻧﮑرده اﺳت.
در اداﻣﮫ اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ،روﻧدھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻓوق اﻟذﮐر ﺑطور ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺷده و در ﺗﻌﺎﻣل ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮔردﻧد .اﯾن ﻣﺷﺎھدات
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺧوﺑﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ھﺳﺗﻧد و ﻣﺗﻔﮑرﯾن ﮐﺛﯾری ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣطول و ﻣﺑﺳوطﯽ از آﻧﮭﺎ اراﺋﮫ داده اﻧد .اﻣﺎ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣوﺟود ھر
ﭘدﯾده را ﺟدا از ﺳﺎﯾر ﻣﺷﺎھدات ﺑررﺳﯽ ﮐرده اﻧد و ھﯾﭻ ﮐس اﯾﻧﮭﺎ را ﺑﺻورت اﺟزای ﯾﮏ ﻧظﺎم ﺑزرﮔﺗر ﻣﺷﺎھده ﻧﮑرده اﺳت .اﯾن
ﺗﺣﻘﯾق دﻗﯾﻘﺎ ھﻣﯾن ﻣطﻠب را ﺑررﺳﯽ ﮐرده و از اﯾن طرﯾق اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ در دﻧﯾﺎی ﻣﻌﺎﺻر را ﮐﮫ ظﺎھرا ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ
رﺳﻧد را ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد.

 .2ﺟﺬب ﻣﺎزاد اﻗﺘﺼﺎدی
ﺗﻣﺎم ﺗﺋوری ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﯾﺎن ھزﯾﻧﮫ و ﺧروﺟﯽ ﺗوﻟﯾد ﺗﻣﺎﯾز ﻗﺎﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﻗﺗﺻﺎد ﻧﺋوﮐﻼﺳﯾﮏ اﯾﻧﮭﺎ را در ﻗﺎﻟب ھزﯾﻧﮫ ﻣﺎرﺟﯾﻧﺎل
ﺗوﻟﯾد ) (marginal cost of productionو ﺑﮭره وری ﻣﺎرﺟﯾﻧﺎل ﺗوﻟﯾد ) (marginal productivityﻣدﻟﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﻧﮕﺎه
ھﺎی ﻣﻌﻘول در ﭘﯽ ﺑﯾﺷﯾﻧﮫ ﺳﺎزی ﺳود ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ھزﯾﻧﮫ ﺗوﻟﯾد را ﮐﺎھش داده و ﺑﮭره وری ﺗوﻟﯾد را اﻓزاﯾش دھﻧد .ﺗﺋوری
ارزش ﺑرﭘﺎﯾﮫ ﮐﺎر از اﺻطﻼﺣﺎت زﻣﺎن ﮐﺎر ﻻزم و زﻣﺎن ﮐﺎر ﮐل اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن دو ارزش اﺿﺎﻓﮫ (surplus-
) valueرا ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﻔﮭوم ﮐﻠﯽ ﺗر ﻣﺎزاد اﻗﺗﺻﺎدی ) (economic surplusﻣﯽ ﺗواﻧد از ھر دو ﻣدل اﻗﺗﺻﺎدی اﺳﺗﺧراج
ﺷود .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻗﺗﺻﺎد دﭼﺎر ﮐﻣﺑود ﮐﻠﯽ ﻧﺑﺎﺷد ،اﻓزاﯾش ﺑﮭره وری ﺗوﻟﯾد ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻓزاﯾش ﺧروﺟﯽ ﺗوﻟﯾد ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ
ﮐﻣﺗری اﻣﮑﺎﻧﭘذﯾر اﺳت ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن آن ﺑﺧش از ﺧروﺟﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﮫ ﻣﺟددا ﺟذب ﻓرآﯾﻧد ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود رو ﺑﮫ ﮐﺎھش اﺳت .ﺗﻌرﯾف
ﮐﻣﺑود ﮐﻠﯽ ﻋﺑﺎرت اﺳت از ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺷﮑل در ﻧﯾروھﺎی ﻋرﺿﮫ در اﻗﺗﺻﺎد ﮐﮫ ﻣﺧل ﺑﮭره وری ﺗوﻟﯾد ﺑوده و ھﻣواره ﻋرﺿﮫ را
ﭘﺎﯾﯾﻧﺗر از ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﮕﮫ دارد.
ﺑطور ﺗﺎرﯾﺧﯽ در اﻗﺗﺻﺎدھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﮫ ﺑطور ﻣﺗﻘﺎرن ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ھﻣواره ﻧﯾروھﺎی ﻋرﺿﮫ ﻗوی ﺑوده اﻧد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
ﺑﺣران ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی اﯾﺷﺎن ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐﻣﺑود ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑوده اﺳت .اﯾن داده ﺗﺟرﺑﯽ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧظری را ﮐﮫ ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐس اراﺋﮫ
داده ﺑود ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯾﮑﻧد (Marx, Capital, Vol III 1894) .اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ در ﺗﻌرﯾﻔﯽ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس از ﮐﺎر ﻻزم اراﺋﮫ داد وﺟود دارد،
ﻋﻠﯽ اﻟﺧﺻوص زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣورد ﺑﺧش ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣروز ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرده ﺷود .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ھﺎی ﻣوﺧرﺗر ،ﻣﺎﻧﻧد ھرﺑرت ﻣﺎرﮐوزه ،ﺑر ﺧﻼف ﻣﺎرﮐس ادﻋﺎ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺷراﯾط زﻧدﮔﯽ ﻣﺎدی طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر را ﺑﮭﺑود ﻣﯽ ﺑﺧﺷد.

 2.1ﮐﺎر ﻻزم و ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد
ﺗﺋوری ارزش ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﮐﺎر ،ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺎﻻھﺎ را ﺑر ﭘﺎﯾﮫ زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑرای ﺗوﻟﯾد آﻧﮭﺎ ارزش ﮔذاری ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﻼش ﺑرای ﻣرﺗﺑط ﮐردن
ﻣﻔﮭوم ارزش ﺑﺎ ﻣﻔﮭوم ﻗﯾﻣت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺷﮑﺎﻻت ﻓﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن دﻟﯾل اﺻﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻧﺗﻘدﯾِن ﺗﺋوری ارزش ﺑر ﭘﺎﯾﮫ
ﮐﺎر ،آن را رھﺎ ﮐرده و ﺷﯾوه ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﺗری را اﺗﺧﺎذ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ،ﺑﯽ آﻧﮑﮫ درﮔﯾر ﺑﺣث ھﺎی ﻓرﻋﯽ ﺷوﯾم ،ﺻرف ﻧظر
از اﯾن ﮐﮫ ﭼﮫ ﺗﺋوری ارزﺷﯽ را اﺗﺧﺎذ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ﻣﻔﮭوم ﮐﻠﯽ ﺗر ﮐﺎر ﻻزم در اﯾﻧﺟﺎ ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده اﺳت .ﻣﺎرﮐس ادﻋﺎ ﮐرد ﻣﯾزان
ﮐﺎری ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑر ﮐﺎر ﻻزم از ﮐﺎرﮔر اﺳﺗﺧراج ﻣﯽ ﺷود ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺷﻣﮑش داﺋم طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت .ﺧﺎرج از ﻧظرﯾﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ،ھﻣﯾن
ﻣﻔﮭوم ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﺎ ﻋﻧوان ﺣداﻗل دﺳﺗﻣزد ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺳﯾﺎری ﺟواﻣﻊ ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﺑرای ﺗﻌرﯾف ﺣداﻗل دﺳﺗﻣزد در ﻣﯾزان ﺣداﻗل
ﻣﻌﯾﺷت وﺿﻊ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻣﻔﮭوم ﺣداﻗل دﺳﺗﻣزد ﺣﺗﯽ در ﺟواﻣﻌﯽ ﮐﮫ ﺑطور ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗﻌرﯾف ﻧﺷده ھم
ﻣوﺿوﻋﯾت دارد .در ﭼﻧﯾن ﺟواﻣﻌﯽ ﻣﯾزان ﺣداﻗل دﺳﺗﻣزد ﺗوﺳط ﺗﺣرﮐﺎت ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﺷود.
در ﯾﮏ اﻗﺗﺻﺎد آزاد ) ،(free marketﮐﮫ طﺑق ﺗﻌرﯾف اﻗﺗﺻﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻼﺳﯾﮏ ﻋﺑﺎرت اﺳت از اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ای از
راﻧت در آن وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﮐﺎرﮔری ﮐﮫ ﮐﻣﺗر از ﺣداﻗل راﯾﺞ دﺳﺗﻣزد ﻣﯽ ﮔﯾرد ﻗﺎدر ﻧﺧواھد ﺑود ﮐﯾﻔﯾت زﻧدﮔﯽ ﺧود را در
ﺳطﺢ ﺣداﻗل راﯾﺞ ﻣﻌﯾﺷت ﻧﮕﮫ دارد .ﺑﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﺷدن ﺳﺎﯾر راه ھﺎی ﮐﺳب درآﻣد ،ﺣداﻗل دﺳﺗﻣزد اھﻣﯾت ﺧود را از دﺳت ﻣﯽ دھد.
ﻣﺛﻼ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ دوﻟت اﻗﻼم اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺑد ﻣﺻرﻓﯽ ﮐﺎرﮔران را )ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﻧﺎن ،اﻧرژی ،ﯾﺎ ﻣﺳﮑن( ﻣﺷﻣول ﯾﺎراﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد،
ﺣداﻗل دﺳﺗﻣزد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺎﯾﯾن ﺗر از ﺳطﺢ راﯾﺞ ﺣداﻗل ﻣﻌﯾﺷت ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﺎرﮔری ﮐﮫ ﺻﺎﺣب درآﻣد ﺑدون زﺣﻣت ﺑﺎﺷد
)ﻣﺎﻧﻧد اﺟﺎره ﻣﻠﮏ ﯾﺎ ﺳود ﺳﭘرده( ﻣﯽ ﺗواﻧد دﺳﺗﻣزدی ﮐﻣﺗر از ﺳطﺢ ﻣﻌﯾﺷت درﯾﺎﻓت ﮐﻧد ،ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﻣﻌﯾﺷت وی ﺑﮫ ﺧطر ﺑﯾﺎﻓﺗد.
ﻣﻔﮭوم ﺣداﻗل دﺳﺗﻣزد ،و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﺎر ﻻزم ،ارﺗﺑﺎط ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﮭوم ﺳطﺢ راﯾﺞ ﻣﻌﯾﺷت دارد .در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
اوﻟﯾﮫ ،ﺳطﺢ راﯾﺞ ﻣﻌﯾﺷت ﺑراﺑر اﺳت ﺑﺎ ﺳطﺢ ﻣﻌﯾﺷت در ﺣد ﺑﺧور و ﻧﻣﯾر .ﯾﻌﻧﯽ ﺳطﺣﯽ از درآﻣد ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران و ﻋﺎﺋﻠﮫ اﯾﺷﺎن را
ﺑﺎ ﻓراھم ﮐردن ﮐﺎﻻھﺎی اﺳﺎﺳﯽ از ﻗﺑﯾل ﺧوراک ،ﭘوﺷﺎک ،ﻣﺳﮑن و ﻏﯾره زﻧده ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد .ﺑﺎ ﺗوﺳﻌﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری،
ﺣداﻗل ﺳطﺢ ﻣﻌﯾﺷت ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺗﺎ اﻗﻼم ﻣﺻرﻓﯽ دﯾﮕری را ھم در ﺑرﮔﯾرد ،ﺑﻌﻧوان ﻣﺛﺎل ھزﯾﻧﮫ اﯾﺎب و ذھﺎب ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر،
ﺳوﺧت ،اﺑزارھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮔوﺷﯽ ھﺎی ﻣوﺑﺎﯾل ،اﺷﺗراک اﯾﻧﺗرﻧت ،ھزﯾﻧﮫ آﻣوزش ،ﭘوﺷﺎک رﺳﻣﯽ ﺑرای ﻣﺣل ﮐﺎر ،و ﻏﯾره.
ﻟذا ﺳطﺢ ﻣﻌﯾﺷت ﻓراﮔﯾر در ھر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺗﻐﯾر و ﺗﺎﺑﻊ ﻣﯾزان ﺗوﺳﻌﮫ آن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺳطﺢ ﻓراﮔﯾر ﻣﻌﯾﺷت ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑﯾش از اﯾن ھم ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺷﺎﻣل اﻗﻼم ﻣﺻرﻓﯽ ﻏﯾر ﺿروری ﺷود .ﻣﺛﺎل ھﺎی اﻗﻼم ﻣﺻرﻓﯽ ﻏﯾر ﺿروری ﮐﮫ در ﺳﺑد

ﻣﺻرﻓﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﺷﺎﻣل ﮐﺎﻻھﺎی ﻟوﮐس ،ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ھﺎی اﻟﮑﻠﯽ و ﻏﯾر اﻟﮑﻠﯽ ،ﻗﺎﯾﻘﮭﺎی ﺗﻔرﯾﺣﯽ ،ﭘﺧش ﮐﻧﻧده ھﺎی
ﻣوﺳﯾﻘﯽ ،دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻓﯾﺗﻧس ) ،(fitnessﻟوازم آراﯾﺷﯽ ،اﺷﺗراک ﺗﻠوﯾزﯾون ﮐﺎﺑﻠﯽ ،ﭘورﻧوﮔراﻓﯽ ،ﻣواد ﻣﺧدر و روان
ﮔردان ،و ﺳﺎﯾر اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ اﺳت.
اﯾن ﮔروه اﺧﯾر از ﮐﺎﻻھﺎ درﺟﮫ ﮐﺷﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﺳطﺢ ﻓراﮔﯾر ﻣﻌﯾﺷت ﻣﯽ دھﻧد .ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﻗﻼم
ﻣﺻرﻓﯽ ﻏﯾر ﺿروری را از ﺳﺑد ﻣﺻرف طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺧود ﺣذف ﻣﯽ ﮐﻧد ،ھﻣﭼون ﻣﺛﺎﻟﮭﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺷوروی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﮐره
ﺷﻣﺎﻟﯽ ،ﻗﺎدر اﺳت درﺟﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﺎزاد اﻗﺗﺻﺎدی ﺑدﺳت آورد ﮐﮫ ﻣﺣﺻول ﺳطﺢ ﭘﺎﯾﯾن ﻣﻌﯾﺷت ﻋﻣوﻣﯽ در آن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت.
ﺑﺎﻟﻌﮑس ،ﺟواﻣﻌﯽ ﮐﮫ ﺳطﺢ ﺑﮭره وری ﺗوﻟﯾد ﺑﺎﻻﺗری دارﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳطﺢ ﺑﺎﻻﺗر ﻣﻌﯾﺷت ﻋﻣوﻣﯽ دﭼﺎر ﮐﺳری اﻗﺗﺻﺎدی
ﺷوﻧد.
ﻟذا ﺳطﺢ ﻓراﮔﯾر ﻣﻌﯾﺷت دارای ﻣوﻟﻔﮫ ای ذھﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑر ﻣوﻟﻔﮫ ﻋﯾﻧﯽ اﺳت .ﻣوﻟﻔﮫ ذھﻧﯽ اﺑﺗدا از طرﯾق ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺗﺟﺎری ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ،
ﻓﯾﻠم ھﺎی ﺳﯾﻧﻣﺎﯾﯽ و ﻓرھﻧﮓ ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ ﺗروﯾﺞ داده ﻣﯽ ﺷود .اﻣﺎ در طول زﻣﺎن ،ﻋﻣدﺗﺎ وﻗﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣدت ﮐﺎﻓﯽ ﺳطﺢ
ﺑﺎﻻﺗر ﻣﻌﯾﺷت را ﺣﻔظ ﮐرده ﻧﺳﻠﯽ ﺟدﯾد ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آﯾد ،ﻣﺻرف ﮐﺎﻻھﺎی ﻏﯾر ﺿروری در ﺗﺎر و ﭘود اﺟﺗﻣﺎع ﻧﻔوذ ﮐرده و در
ھوﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﺣﺎد آن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺛﺑت ﻣﯽ ﺷود .از اﯾن ﭘس ھر ﮔوﻧﮫ ﺣذف اﻗﻼم ﻣﺻرﻓﯽ ﻏﯾر ﺿروری ،ﻣﺎﻧﻧد ﭘﺎﯾﯾن اﻓﺗﺎدن ﺳطﺢ
ﻣﻌﯾﺷت ﺣﺳﯽ دردﻧﺎک ﺑﮫ اﻓراد ﻣﯽ دھد .اﯾن ﭘدﯾده ﻣﻌﻣوﻻ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ،ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت و ﻣﻘﺎوﻣت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯽ ﺷود .وﻧزوﺋﻼ،
اﯾران و ﯾوﻧﺎن ﻣﺛﺎﻟﮭﺎﯾﯽ از ﺟواﻣﻌﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑر اﺛر ﭘﺎﯾﯾن آﻣدن ﺳطﺢ ﻓراﮔﯾر ﻣﻌﯾﺷت دﭼﺎر ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺷده اﻧد .ھرﭼﻧد،
ھﯾﭼﯾﮏ از اﯾن ﺳﮫ ﺷﺎھد اﻓزاﯾش ﭼﺷم ﮔﯾر ﻣرگ و ﻣﯾر در اﺛر ﻗﺣطﯽ و ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﻧﺑودﻧد ،ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﮐﺎھش درآﻣدھﺎی ﻧﻔﺗﯽ و ﯾﺎراﻧﮫ
ھﺎی دوﻟﺗﯽ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ﻋﻠﯾﮫ اﯾران و وﻧزوﺋﻼ ،و ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی رﯾﺎﺿﺗﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﮫ ﯾوﻧﺎن ﺗﺣﻣﯾل ﺷد،
در ھر ﺳﮫ ﮐﺷور ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺎھش ﭼﺷم ﮔﯾر ﺳطﺢ ﻓراﮔﯾر ﻣﻌﯾﺷت ،ﭘﺎﯾﯾن ﺗر از ﺳطﺢ ﻣورد اﻧﺗظﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﺷد.
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھر ﮔوﻧﮫ ﮐﺎھش ﺳطﺢ ﻓراﮔﯾر ﻣﻌﯾﺷت ﻣوﺟب اﻏﺗﺷﺎش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺷود ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷد ،ﻋدم رﺷد ﯾﺎ
ﮐﺎھش دﺳﺗﻣزدھﺎ اﻟزاﻣﺎ ﭼﻧﯾن ﺗﺎﺛﯾری ﻧدارد .داده ھﺎی ﺗﺟرﺑﯽ ھم ھﻣﯾن ﻧﮑﺗﮫ را ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﮐﺛر ﺟواﻣﻊ ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری از اوﺧر دھﮫ  1970ﻣﯾﻼدی ﺷﺎھد ﻋدم رﺷد و ﺑﻌﺿﺎ ﺣﺗﯽ ﮐﺎھش ﺳطﺢ دﺳﺗﻣزدھﺎ ﺑوده اﻧد .ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل اﯾن ﺟواﻣﻊ ﺑﺳﯾﺎر
آراﻣﺗر و ﻣﻧظم ﺗر از زﻣﺎﻧﯽ ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﺳطﺢ دﺳﺗﻣزدھﺎ در آﻧﮭﺎ روﻧد ﺻﻌودی داﺷت .اﯾن ﻣﺷﺎھده ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ دﻗﯾﻘﺗری دارد،
ﻟﯾﮑن ﺑرای ﺷروع ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺳطﺢ ﻣﻌﯾﺷت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺳطﺢ دﺳﺗﻣزدھﺎ ﺳﻘوط ﻧﮑرده ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﺳطوح
ﺧود در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺻﻌود ﮐرده اﺳت .ﻣﻌﻧﺎی اﯾن ﻧﮑﺗﮫ آن اﺳت ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑر دﺳﺗﻣزدھﺎ ،ﺑﺎﯾد ﻧوﻋﯽ دﯾﮕر از درآﻣد ﺑﮫ
ﺟﯾب ﮐﺎرﮔران ﺟرﯾﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﮐﺷﺳﺎﻧﯾت ﺳطﺢ ﻓراﮔﯾر ﻣﻌﯾﺷت ھﻣﭼﻧﯾن در ﻣﺎھﯾت ﻧﺎﻣﺗﻘﺎرن ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران در
ﻣﻧﺎطق ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ از ﺳطوح ﻓراﮔﯾر ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗری ﺑﮭره ﻣﻧد ھﺳﺗﻧد ،اﻣﺎ ﮐﺎرﮔران ﻣﻧﺎطق ﮐم ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺗﻣﺎم
اﻗﻼم ﻣﺻرﻓﯽ ﻏﯾر ﺿروری ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر ﮐﺎرﮔران ﻣﻧﺎطق ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت دﺳﺗرﺳﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ،و ﻟذا ﺳطﺢ ﻓراﮔﯾر ﻣﻌﯾﺷت ﺑرای
اﯾﺷﺎن ﭘﺎﯾﯾن ﺗر اﺳت .ﺑرﺧﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ھﺎ ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ ﻣﻔﮭوﻣﯽ ذاﺗﺎ ﻣﺗﺿﺎد ،ﻣوﺳوم ﺑﮫ اﺑراﺳﺗﺛﻣﺎر ) ،(super-exploitationﺑﮫ
اﺷﺗﺑﺎه ﺗﻼش ﮐرده اﻧد اﯾن ﭘدﯾده را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد .ﺑرای ﻣﺛﺎل رﺟوع ﮐﻧﯾد ﺑﮫ  (J. Smith 2018).ﻣﻔﮭوم اﺑراﺳﺗﺛﻣﺎر دو اﺷﮑﺎل دارد.
اوﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﻓرض ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﻣﺎم ﮐﺎرﮔران در ﺗﻣﺎم ﺟواﻣﻊ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻟزاﻣﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد ،اﻣﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑرﺧﯽ ﺑﯾﺷﺗر و ﺷدﯾدﺗر
از ﺳﺎﯾرﯾن اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﻌدا ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺧواھد ﺷد ،ﭼﻧﯾن ﻓرﺿﯾﮫ ای ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد درﺳت ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ای از
راﻧت اﻗﺗﺻﺎدی در ﮐﺎر ﻧﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣوﺟب اﻋوﺟﺎج در ﺑﺎزار آزاد ﺷود.
ﺛﺎﻧﯾﺎ ،ﭼﻧﯾن ﻧظرﯾﮫ ای ﻓرض ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺳطﺢ ﻣورد اﻧﺗظﺎر ﻣﻌﯾﺷت در ﮐﻠﯾﮫ ﺟواﻣﻊ ﻣﻘداری ﺛﺎﺑت اﺳت و از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ
دﯾﮕر ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﻓرض ﮐﻧﯾم ﺳطﺢ ﻋﯾﻧﯽ ﻣﻌﯾﺷت در زﻣﺎن ﻣﺷﺧص ﻣﻘداری ﺛﺎﺑت
ﺑﺎﺷد ،ﺳطﺢ ذھﻧﯽ آن ﻗطﻌﺎ از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ دﯾﮕر ﻣﺗﻐﯾر ﺧواھد ﺑود .ﺑرای ﻣﺛﺎل اﮐﺛر ﺟﻣﻌﯾت ھﻧد ﻋﺎدت ﺑﮫ ﻣﺻرف
ﻏذاھﺎﯾﯽ دارﻧد ﮐﮫ ﺳرﺷﺎر از ﮐرﺑوھﯾدرات اﺳت و ﭼﻧدان اﺛری از ﮔوﺷت در آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ ﺟﻣﻌﯾت اﯾراﻧﯾﺎن اﻧواع ﮔوﺷت را
ﺑﺧﺷﯽ ﺿروری از رژﯾم ﻏذاﯾﯽ روزاﻧﮫ ﺧود ﻣﯽ داﻧﻧد .ﺣذف ﮔوﺷت از ﺳﺑد ﻣﺻرﻓﯽ ﮐﺎرﮔران ھﻧدی ﻗطﻌﺎ آن ﻣﯾزان ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ
اﯾﺟﺎد ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در ﻣورد اﯾراﻧﯾﺎن اﯾﺟﺎد ﺧواھد ﺷد.
ﺑﻌﻼوه ،ﺣﺗﯽ ﻣوﻟﻔﮫ ﻋﯾﻧﯽ ھم در ﮔذار از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ دﯾﮕر ﮐﺎﻣﻼ ﺛﺎﺑت ﻧﯾﺳت .ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻣﯾزان ﺑﮭره وری ﺗوﻟﯾد در ھﻣﮫ
ﺟواﻣﻊ ﯾﮑﺳﺎن ﻧﯾﺳت .ﺑﺎزﺗﺎب اﯾن ﺗﻔﺎوت در اﻗﻼم ﻣﺻرﻓﯽ دﯾده ﺧواھد ﺷد ،ﻣﺎﻧﻧد ﺳطﺢ آﻣوزش ،اﺑزارھﺎ و ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎی ﺗوﻟﯾدی ،و
ﻏﯾره .ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﺷراﯾط اﻗﻠﯾﻣﯽ ھم ﺑر ﺳﺑد اﻗﻼم ﺿروری ﻣﺻرﻓﯽ ﻣوﺛر اﺳت .ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻣﻧﺎطق اﺳﺗواﯾﯽ ﭼﻧدان ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ھزﯾﻧﮫ ﭘوﺷﺎک
ﯾﺎ ﻋﺎﯾق ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﻧدارﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣوارد ﺑرای ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻣﻧﺎطق ﺳردﺳﯾر ﮐﺎﻣﻼ ﺿروری ھﺳﺗﻧد .ﻓﻧون
ﻣﻌﻣﺎری در ﻣﻧﺎطق ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﯾﺎ زﻟزﻟﮫ ﺧﯾز ﺑﺎ ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ زﻟزﻟﮫ ﻧدارﻧد ﺗﻔﺎوت دارد ،اﻟﺦ.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺳطﺢ ﻓراﮔﯾر ﻣﻌﯾﺷت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در طول زﻣﺎن ﻣﺗﻐﯾر اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﮑﺎﻧﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ دﯾﮕر ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ
ﮐﻧد.

 .2.2ﻣﺎزاد اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﯾزان ظرﻓﯾت ﺗوﻟﯾد در ﺟواﻣﻊ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ظرﻓﯾت ﻣﺻرف ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ واﮔرا ﺷود .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺟﺎﻧوس
ﮐورﻧﺎی ﻣﺷﺎھده ﮐرد ،اﻗﺗﺻﺎدھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﮫ ﺑطور ﻣﺗﻘﺎرن ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﻣﺣدود ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ ھﺳﺗﻧد ) . (Kornai 1980در
ﻏﯾﺎب ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﺑرﺗر ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗﯾﻣت ﻧﺎزل ﺗر از ﺧﺎرج ﺑﮫ داﺧل وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﻓرض اﯾﻧﮑﮫ ھﯾﭻ
اﻣﺗﯾﺎز ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻓﮑری ) (intellectual propertyﺑﺎزار را اﻧﺣﺻﺎری ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد ،ﺗﻣﺎﯾل ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﮏ اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺣدود ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ
اﻓزاﯾش ﻣداوم ﺑﮭره وری و ﮐﯾﻔﯾت در ﺗوﻟﯾد اﺳت .ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻓرض ﮐﻧﯾم ﺳطﺢ ﻓراﮔﯾر ﻣﻌﯾﺷت طﺑق ﺗﻌرﯾﻔﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺗر اراﺋﮫ
ﺷد در ﻧﻘطﮫ ﺛﺎﺑﺗﯽ ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﻓزاﯾش ﺑﮭره وری ﺗوﻟﯾد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﭘﯾداﯾش ﻣﺎزاد اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑطور ﺧودﮐﺎر ﺟذب
ﭼرﺧﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﻣﯽ ﺷود .ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ ،اﺿﺎﻓﮫ ﺗوﻟﯾد ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ ﺿرر و زﯾﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺷده ،ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ ﻧرخ ﺳود ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﭘﺎﯾﯾن اﻓﺗﺎده،
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﯾزان ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻣﯾزان ﺑﯾﮑﺎری اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﻣوﺟب ﮐﺎھش ﺑﯾﺷﺗر ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐل ﺑرای
ﻣﺻرف ﮔردﯾده ،اﻟﺦ.
ھرﭼﻧد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﺳﺑوق ﺑﮫ ﺑﺣراﻧﮭﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﮭﺎ ﻻاﻗل ﺗﺎ ﺣدودی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺗﻣﺎﯾل ﻋﻣوﻣﯽ
ﻓوق اﻟذﮐر ﺑوده اﻧد ،ﻟﯾﮑن ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ھﯾﭻ ﻓرآﯾﻧدی در ﺟﮭت ﻣﻌﮑوس اﯾن ﺗﻣﺎﯾل وﺟود ﻧﻣﯽ داﺷت ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﻣدﺗﮭﺎ ﭘﯾش ﺷﺎھد ﭘﺎﯾﺎن
ﻋﻣر ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﯽ ﺑودﯾم .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ،ھﻣﯾن ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ھﻧوز ﺑرﻗرار و ﺷﯾوه ﻏﺎﻟب ﺑرای ﺗوﻟﯾد
اﺳت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ راه ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺟذب ﻣﺎزاد اﻗﺗﺻﺎدی وﺟود داﺷﺗﮫ و دارد.

 .2.2.1ﺗﺠﺎرت و اﺳﺘﻌﻤﺎر
ﺗﺟﺎرت آزاد در ﺳطﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اوﻟﯾن ﺷﯾوه ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑرای ﺟذب ﻣﺎزاد اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت .اﯾن راه ﺣل و ﺗﻣﺎﯾل ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
از ھﻣﺎن اﺑﺗدا ﺗوﺳط ﻣﺗﻔﮑرﯾن ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷده ﺑود ،ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﺗوﺳط ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐس ،ﻟﻧﯾن ) ، (Lenin 1963ﺑوﺧﺎرﯾن
) ،(Bukharin 1929ھﺎﺑﺳون ) (Hobson 1902و ھﯾﻠﻔردﯾﻧﮓ ) . (Hilferding 1910اﮐﺛر ﺟواﻣﻊ ﻣﺗروﭘل ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﺻﻧﺎﯾﻊ
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣد ﮐﺎﻓﯽ ﻗدرت ﮔرﻓﺗﻧد وارد ﺗﺟﺎرت آزاد ﺑﺎ ﻣﺳﺗﻌﻣرات ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﭘﯾﺷﯾن ﺧود ﺷده اﻧد .ﻗدرت ﺻﻧﻌﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﺎﺣﺻل اﻣﺗﯾﺎزات
اﻧﺣﺻﺎری ﺑود ﮐﮫ در دوران ﻣرﮐﺎﻧﺗﯾﻠﯾﺳم اﺧذ ﮐرده ﺑودﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ھﻣﯾن ﺑرﺗری ﻓﻧﯽ و رواﻧﯽ ،ﺗﺟﺎرت آزاد ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑوده اﺳت
ﮐﮫ ﺟواﻣﻊ ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ھرﮔز ﻣﺟﺎﻟﯽ ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺑطور ﺑوﻣﯽ ﭘﯾدا ﻧﮑﻧﻧد .ﻟذا اﻗﺗﺻﺎدھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﺗوﺳﻌﮫ
ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣﺗروﭘل ھﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺎزاد اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺗروﭘل ھﺎ را ﺟذب ﮐﻧﻧد .ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷﺎن داده اﺳت
ھرﮔﺎه ﺗﺟﺎرت آزاد ﺑﮫ ﺿرر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺗروﭘل ھﺎ ﻋﻣل ﮐﻧد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐﻧﺎر ﻧﮭﺎده ﺷده و ﺟﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﻣﯽ دھد.
ﻣﺛﻼ ﺣﺗﯽ در اوج دوران ﺗﺟﺎرت آزاد ﭘس از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﻣواﻗﻌﯽ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺗﻌرﻓﮫ ھﺎی ﮔﻣرﮐﯽ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از
ﮐﺷﺎورزان آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ وﺿﻊ ﺷده اﻧد.
ﻟذا ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را در اﺑﻌﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾم ،از ھﻣﺎن اﺑﺗدا ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺻورت ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﻧﺎﻣﺗﻘﺎرن رﺷد
ﮐرده اﺳت .از ﯾﮏ ﺳو ﮐم ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮕﯽ را ﺑر ﺟواﻣﻊ ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺗﺣﻣﯾل ﮐرده ،از ﺳوی دﯾﮕر اﻣﮑﺎن ﺑﯾش ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮕﯽ را ﺑرای
ﻣﺗروﭘل ھﺎ ﻓراھم ﮐرده اﺳت .ﻣﺎزاد اﻗﺗﺻﺎدی دوﻣﯽ ﻣﺟذوب در ﮐﺳری اﻗﺗﺻﺎدی اوﻟﯽ ﻣﯽ ﺷود.
ﻓراﺗر از اﯾن ،ﺑرای اﺑﻘﺎی ﭼرﺧﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،ﻣﺗروﭘل ھﺎ ﻗدرت ﻧرم ،ﺳرد و ﺳﺧت ﺧود را ﻋﻠﯾﮫ ﺟواﻣﻊ ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ اﻧدازﻧد ﺗﺎ
ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از ﺗﺑدﯾل ﺷدن آﻧﺎن ﺑﮫ رﻗﺑﺎی ﺧود ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﻧد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺻرف در ﺑﺎزارھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ
ھﻣواره در ﺧدﻣت ﺟذب اﺿﺎﻓﮫ ﺗوﻟﯾد ﻣﺗروﭘل ھﺎ اﺳت .اﯾن اﺻل ﻣﻔﮭوم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم اﺳت و ھﻣﺎن ﭘدﯾده ای ﮐﮫ ﻟﻧﯾن ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه آن را
آﺧرﯾن ﻣرﺣﻠﮫ از ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﺎﻣﯾد ). (Lenin 1963

 .2.2.2ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی دوﻟﺘﯽ
ﺗﺎ اﻣروز رﮐود ﺑزرگ ) (The Great Depressionﺷدﯾدﺗرﯾن ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑوده اﺳت .ﺗﻣﺎم
اﻗﺗﺻﺎدھﺎی ﺑزرگ آن زﻣﺎن ﮐﮫ ﺻﺎدرات ﻣﺣور ﺑودﻧد ﮔرﻓﺗﺎر ﺑدھﯽ ھﺎی ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﺎﻧده از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ﺑودﻧد .ﺷراﯾط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
و ﺳﯾﺎﺳﯽ رﮐود ﺑزرگ ،ﭘرزﯾدﻧت روزوﻟت را واداﺷت ﺗﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای را اﺟرا ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑطور ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای ھزﯾﻧﮫ ھﺎی دوﻟﺗﯽ را ﺑﺎﻻ
ﻣﯽ ﺑرد .ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣدﺗﺎ از ﻣﺣل ﮐﺳری ﺑودﺟﮫ دوﻟﺗﯽ ﺑود .ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش ﻧﻘدﯾﻧﮕﯽ در ﮔردش ،ﮐﺳری ﺑودﺟﮫ ھﺎی
ﭘرزﯾدﻧت روزوﻟت ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺻرف ﻋﻣوﻣﯽ را ﺑﺎﻻﺗر ﺑرده و ظرﻓﯾت ﺗوﻟﯾد ﻣﻌطل ﻣﺎﻧده را ﻓﻌﺎل ﮐرد .ﻣﯾزان ﺑﯾﮑﺎری ﮐﮫ در
دوران رﮐود ﺑزرگ ﺑﮫ ﺣد ﺑﺣراﻧﯽ رﺳﯾده ﺑود ،ﻣﺟددا ﺗﺎ ﺣدود ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ اﺷﺗﻐﺎل ﮐﺎﻣل ﭘﺎﯾﯾن راﻧده ﺷد.
دوﻟت روزوﻟت ﮐﮫ از ﭼﺷم اﻧداز ﺳرزﻧده اﻗﺗﺻﺎد راﺿﯽ ﺑود ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﺗﺎ ﺑودﺟﮫ دوﻟﺗﯽ را ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﻣﺎزاد (budget
) surplusﺑﺎز ﮔرداﻧده ،و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎران ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐردﻧد ﻣﯾزان ﺑدھﯽ دوﻟﺗﯽ را ﮐﺎھش دھد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﻘﯾﮫ ﺟﮭﺎن
ھﻣﭼﻧﺎن زﯾر ﺑﺎر ﺑدھﯽ ھﺎی دوران ﺟﻧﮓ ﺑود ،ﻣﺎزاد ﺑودﺟﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻣﺟددا ﺑﺎﻋث اﻓول اﻗﺗﺻﺎدی ﺷد ﮐﮫ در اﻓزاﯾش ﭼﺷﻣﮕﯾر
ﺑﯾﮑﺎری ﻣﺷﮭود ﺑود .ھرﭼﻧد ،از اﻗﺑﺎل ﺧوش ،اﻧدﮐﯽ ﭘس از آن اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده وارد ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﺷده ،و ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ ﺗﻣﺎم ظرﻓﯾت
ﺗوﻟﯾد ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﺟﻧﮕﯽ ﺑﺳﯾﺞ ﺷد.
اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ظرﻓﯾت و ﻗدرت دوﻟت را ﺑرای ﺟذب ﻣﺎزاد اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﺷﻐول ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﺻﻧﺎﯾﻊ در ﺣداﮐﺛر ﺗوان ﺗوﻟﯾدی ﺛﺎﺑت ﻧﻣود.
ﺷﺎﺧﺻﮫ دوران ﭘس از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ،ﮐﺳری ﺑودﺟﮫ ھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ﺻرف ﻣﺧﺎرج ﻧظﺎﻣﯽ ﺷده و ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم

و ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺻﻧﺎﯾﻊ را ﻓﻌﺎل ﻧﮕﮫ ﻣﯽ داﺷت .اﯾن ظرﻓﯾت ھﻣﭼﻧﯾن ﺗوﺳط ﭘل ﺳوﺋﯾزی و ﭘل ﺑﺎران ﻣﺷﺎھده ﺷد (Baran and
).Sweezy 1966

 .2.2.3ﻣﺼﺮف ﮔﺮاﯾﯽ
اﻗﺗﺻﺎدھﺎی ﻣﺣدود ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟواﻣﻊ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﻣواره ﻣﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ اﻓزاﯾش ظرﻓﯾت ﻣﺎزاد ﺗوﻟﯾدی ھﺳﺗﻧد .اﻓزاﯾش
ﻗدرت ﻣﺻرف طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ظرﻓﯾت ﺑﯾﮑﺎر را ﺑﮫ ﮐﺎر اﻧدازد .اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻔروض اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر ﮐﺎرﮔران ﺗﻣﺎم
درآﻣد ﺧود را ﺑرای ﺧرﯾد ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﺻرﻓﯽ ﺧرج ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺻﻧﻌت ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺛﺎﺑت ﮐرده ﮐﮫ ﻣوﺛرﺗرﯾن طرﯾق ﺑرای ﺑرﻗراری اﯾن
ﻣﻔروض اﺳت .ھرﭼﻧد ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت و ﺗوﻟﯾد ﻣﺣﺗوای ﺗﺑﻠﯾﻐﯽ در ﺣﻘﯾﻘت ﻧوﻋﯽ ﺳرﺑﺎر ﺑرای ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺗوﻟﯾد
ﺑوده و ﻟذا ﺑﺎﯾد از ﻣﺣل ﻣﺎزاد اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺎﻣﯾن ﺷود .ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻋﺑﺎرت اﺳت از اﻓزوده ﺷدن اﻗﻼم ﻣﺻرﻓﯽ ﻏﯾر ﺿروری ﺑﮫ ﺳﺑد
ﻣﺻرف ﮐﺎرﮔران ،از ﺟﻣﻠﮫ آﮔﮭﯽ ھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ.
ھﻣﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت و ﻣﺻرف ﮔراﯾﯽ ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﺎزاد اﻗﺗﺻﺎدی را ﺟذب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ در ﻧﻘش ﻣواﻧﻌﯽ ﺑر ﺳر راه
ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ھﺎی ﮐوﭼﮑﺗر ﺑﮫ ﻋﻧوان رﻗﺑﺎی ﺟدﯾد ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ھﺎی ﺑزرگ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻟذا ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻋﺎﻣل ﺳرازﯾر ﺷدن راﻧت
اﻧﺣﺻﺎری ﺑﮫ ﺳوی ﺷرﮐت ھﺎی ﺑزرگ ﻣﯽ ﺷود .در اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﮫ ﺑطور ﺧﺎﻟص ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎزار آزاد ﺑﺎﺷد ،اﻓزاﯾش ﺑﮭره وری ﺗوﻟﯾد
ﺗﻣﺎﻣﺎ در ﺟﮭت ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﻣﺻرف ﺷده و ﯾﺎ در ﻓرآﯾﻧد ﺗوﻟﯾد ﻣﺻرف ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﺑﺎ
ﺷﮑل ﮔﯾری اﻧﺣﺻﺎرات ﺗﻐﯾﯾر ﺷﮑل ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد ،در واﻗﻊ ﺑﺧﺷﯽ از ظرﻓﯾت ﺗوﻟﯾد ﻣﻌطوف ﺑﮫ اﺳﺗﺣﮑﺎم ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺣﺻﺎری ﺑرای
اﻧﺣﺻﺎرات ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺣﺻﺎرات واﻗﻌﺎ ﺳرﺑﺎر ظرﻓﯾت ﺗوﻟﯾدی ھﺳﺗﻧد ،ھرﭼﻧد ،ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺧروﺟﯽ
اﻗﺗﺻﺎدی ﭼطور ﺳﻧﺟﯾده ﺷود ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺳد ﮐﮫ ظرﻓﯾت ﺗوﻟﯾد ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺷﺗﺎﺑﯽ اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ در ﯾﮏ اﻗﺗﺻﺎد ﺑﺎزار
آزاد ﻣﻣﮑن ﺑود اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد.

 .2.3ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺎزاد اﻗﺘﺼﺎدی
ﺳطﺢ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻی ﺑﮭره وری ﺗوﻟﯾد در اﻗﺗﺻﺎدھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺻرف ﮔراﯾﯽ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺑرای در ﮔردش ﻧﮕﮫ داﺷﺗن اﻗﺗﺻﺎد ﺿرورت ھم دارد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﺎزاد اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎﯾد ﻣﺟددا ﺑﮫ ﺳوی طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
ﺳرازﯾر ﺷود .ﺑﺳﯾﺎری ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ھﺎ و دﯾﮕر ﻣﺗﻔﮑرﯾن ﭘﯾﺷرو و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻣروز اﯾن ﻣطﻠب را ﺑﯾش از اﻧدازه ﺟدی ﮔرﻓﺗﮫ و
ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﻓزاﯾش دﺳﺗﻣزد ﮐﺎرﮔران ﮐﻠﯾد ﺳﻼﻣت و ﮐﺎرآﻣدی اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت .ﻣﺎرﮐس ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن طرز ﻓﮑری
ﻧﺎدرﺳت اﺳت:
"اﯾن ﻧﮭﺎﯾت ﺗﺎﺗوﻟوژی )درﺳت ﻧﻣﺎ( اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺑﺣران ھﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻛﻣﺑود ﻣﺻرف ﻣؤﺛر ھﺳﺗﻧد .ﺳﯾﺳﺗم ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ھﯾﭻ روش ﻣﺻرف دﯾﮕری را ﻏﯾر از روش ﻣﺻرف ﻣؤﺛر ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد  ،ﺑﮫ ﺟز آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ از طرﯾق ﮔداﯾﯽ ﯾﺎ
ﮐﻼھﺑرداری ھﺳﺗﻧد .اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎﻻھﺎ ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﻓروش ھﺳﺗﻧد ﻓﻘط ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺧرﯾدار ﻣؤﺛری ،ﯾﻌﻧﯽ ھﯾﭻ
ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده ای ،ﺑرای آﻧﮭﺎ ﯾﺎﻓت ﻧﺷده اﺳت )از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﮐﺎﻻھﺎ در ﺗﺣﻠﯾل ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑرای ﻣﺻرف ﺗوﻟﯾدی ﯾﺎ ﻓردی
ﺧرﯾداری ﻣﯽ ﺷوﻧد( .اﻣﺎ اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺗﺎﺗوﻟوژی ،ظﺎھر اﺳﺗدﻻﻟﯽ ﻋﻣﯾﻘﺗر را ﺑﺑﺧﺷد ﺑﮕوﯾد طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
ﺑﺧش ﻧﺎﭼﯾزی از ﻣﺣﺻول ﮐﺎر ﺧود را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ ﺳﮭم ﺑﯾﺷﺗری درﯾﺎﻓت ﮐرده و ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ دﺳﺗﻣزدھﺎ
اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد ھﻣﮫ ﭼﯾز درﺳت ﻣﯽ ﺷود ،ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗوان اظﮭﺎر داﺷت ﻛﮫ ﺑﺣران ھﺎ دﻗﯾﻘﺎ ً در دوره ای ﻛﮫ در آن دﺳﺗﻣزدھﺎ
ﺑطور ﻛﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ روﻧد ﺷروع ﻣﯽ ﺷوﻧد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ طﺑﻘﮫ ﻛﺎرﮔر در ﺣﻘﯾﻘت ﺳﮭم ﺑﯾﺷﺗری از آن ﺑﺧش از ﻣﺣﺻول
ﺳﺎﻻﻧﮫ را ﻛﮫ ﺑرای ﻣﺻرف در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺑدﺳت ﻣﯽ آورد .از دﯾدﮔﺎه اﯾن طرﻓداران طرز ﻓﮑر ﺑﯽ ﻧﻘص و
"ﺳﺎده" )!(  ،ﭼﻧﯾن دوره ای ﺑﺎﯾد اﻣﮑﺎن ﺑﺣران را از ﺑﯾن ﺑﺑرد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن  ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﺷراﯾطﯽ ﻣﺳﺗﻘل از ﻧﯾﺎت ﺧوب ﯾﺎ ﺑد را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود ،ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﻓﻘط ﻟﺣظﺎﺗﯽ از آن
روﻧق ﻧﺳﺑﯽ ﺑﮭره ﻣﻧد ﺑﺎﺷد ،و در ﻋﯾن ﺣﺎل ھﻣﯾﺷﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳرآﻏﺎز ﺑﺣراﻧﯽ ﮐﮫ در ﭘﯾش رو اﺳت(Marx, ".
)Capital, Vol II 1956
ھﻣﭼﻧﯾن ،اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔری و اﺻطﮑﺎﮐﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺎ دوراﻧﮭﺎی روﻧق ھﻣزﻣﺎن ﺑوده اﻧد ﮐﮫ
دﺳﺗﻣزدھﺎ اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد .ﭘس از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ،در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و ﺳﺎﯾر ﺟواﻣﻊ ﻏرﺑﯽ ﺳطﺢ دﺳﺗﻣزدھﺎ ﻣﺗﺻل رو ﺑﮫ
اﻓزاﯾش ﺑود .اواﺧر دھﮫ  1970ﻣﯾﻼدی ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن روﻧد در اوج ﺧود ﺑود ،ﺳطﺢ ﺑﯽ اﻧﺿﺑﺎطﯽ و اﺻطﮑﺎﮐﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھم در
اﯾن ﺟواﻣﻊ ﺑﮫ اوج ﺧود رﺳﯾده ﺑود .ﺳﮫ دھﮫ ﭘس از آن ،ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺣران ﻣﺎﻟﯽ  ،2008ﺑﯽ ﺗﺣرﮐﯽ دﺳﺗﻣزدھﺎ ھﻣزﻣﺎن ﺑود ﺑﺎ
آراﻣﺗرﯾن دوران در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﺟﮭﺎن ﻏرب.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣطﻠب ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧوﻋﯽ ارﺗﺑﺎط ﻣﯾﺎن اﻓزاﯾش دﺳﺗﻣزدھﺎ و ﺑﺣراﻧﮭﺎ و اﻏﺗﺷﺎﺷﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ وﺟود دارد ،ﻣﻌﻣﺎی
دﯾﮕری ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ،و آن اﯾﻧﮑﮫ ﭼطور ﺑﺎ وﺟود ﻋدم اﻓزاﯾش دﺳﺗﻣزدھﺎ از اواﺧر دھﮫ  1970ﺑﮫ اﯾن ﺳو ،ھﻣﭼﻧﺎن روﺣﯾﮫ
ﻣﺻرف ﮔراﯾﯽ در اﯾن ﺟواﻣﻊ ﻗوی و ﺳرزﻧده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد .ﮐﻠﯾد اﺻﻠﯽ ﺑرای ﺣل اﯾن ﻣﻌﻣﺎ در اﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ دﺳﺗﻣزدھﺎ اﻟزاﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ
ﻣﻣر درآﻣد ﺑرای ﮐﺎرﮔران ﻧﯾﺳﺗﻧد.

ﺗﻘﺳﯾم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ دو طﺑﻘﮫ ،ﯾﻌﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران و ﮐﺎرﮔران ،از ﺑﺳﯾﺎری ﺟﮭﺎت روﺷﻧﮕراﻧﮫ اﺳت .ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ،واﻗﻌﯾت
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ھرﮔز ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎزار آزاد ﻧﺑوده اﺳت .درآﻣد ﺣﺎﺻل از راﻧت ﻧوﻋﯽ دﯾﮕر از درآﻣد اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺳوی طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ﺳرازﯾر ﺷود .ﯾﮏ ﺗوﺿﯾﺢ ﻗﺎﺑل ﭘذﯾرش ﺑرای ھﻣزﻣﺎﻧﯽ ﻋدم اﻓزاﯾش دﺳﺗﻣزدھﺎ ﺑﺎ ﻣﺻرف ﮔراﯾﯽ رو ﺑﮫ رﺷد ،ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺷﮑل ﮔﯾری ﺟرﯾﺎﻧﯽ ﺑزرگ و رو ﺑﮫ رﺷد از درآﻣد ﺣﺎﺻل از راﻧت ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳوی طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺳرازﯾر ﺷده اﺳت .اﯾن ﻧظرﯾﮫ
ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از داده ھﺎی ﺗﺟرﺑﯽ آزﻣوده ﺷود .ﺑﮫ ﻣﻧظور اﯾﺟﺎز ﻣطﻠب و ھﻣﭼﻧﯾن ھﻣﺳﺎﻧﯽ داده ھﺎ ،آﻣﺎر و ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﺑﺧش
ھﺎی ﭘﯾش رو ﻣﯽ آﯾد ھﻣﮕﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ ھﺳﺗﻧد .اﻣﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻل را ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از آﻣﺎرھﺎی
ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻧﺷﺎن داد.

 .3ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزی و ﺗﻮرم ﺑﺎزار اﻣﻼک
از دھﮫ  1970در ﮐﺷورھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ دﺳﺗﻣزدھﺎ دﯾﮕر ﭼﻧدان رﺷد ﻧﮑرده اﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺧروﺟﯽ واﻗﻌﯽ در ھر ﺳﺎﻋت ﮐﺎر
ﺑطور ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺣﻘوق و ﻣزاﯾﺎی واﻗﻌﯽ در ھر ﺳﺎﻋت ﭼﻧدان اﻓزاﯾﺷﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت(N. Smith 2019) .

ﻧﻣودار :1اﻓزاﯾش ﺑﮭره وری ﺗوﻟﯾد و ﻋدم اﻓزاﯾش دﺳﺗﻣزدھﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾن دو ﺷده اﺳت ﮐﮫ از دھﮫ  1970ﺷروع ﺷده.

ﻣﻣﮑن اﺳت ادﻋﺎ ﺷود ﮐﮫ از دھﮫ  1960در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺣﻘوق و ﻣزاﯾﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺳرﯾﻌﺗر از دﺳﺗﻣزدھﺎ اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد
) .(N. Smith 2019اﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯾزان رﺷد در ﺑﺳﺗﮫ ﺣﻘوق و ﻣزاﯾﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل اﻓزاﯾش ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺑﯾﻣﮫ و درﻣﺎن اﺳت .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﻋداد
و ارﻗﺎم را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺗورم ﺗﻌدﯾل ﮐﻧﯾم ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺣﻘوق و ﻣزاﯾﺎی ھر ﺳﺎﻋت ﮐﺎر ھم ﭘﺎی ﻣﯾزان ﺧروﺟﯽ ھر ﺳﺎﻋت ﮐﺎر رﺷد
ﻧﮑرده اﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺳﯾﺎری ﻣواﻗﻊ اﻓزاﯾش ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺑﯾﻣﮫ و درﻣﺎن دﺳﺗﻣزدھﺎی واﻗﻌﯽ را ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻗرار داده اﻧد.
اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھﻣزﻣﺎن ﺳﯾﺳﺗم ﻣﺎﻟﯽ ھم اﺻﻼح ﺷد ،ﺑطورﯾﮑﮫ ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﻣﮑﺎن وام ﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗری را اﻋطﺎ ﮐرد.

ﻧﻣودار  :2ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﻧﺳﺑت ﻣﯾزان ﺑدھﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﻧﺎﺧﺎﻟص داﺧﻠﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده

اﯾن ﻣﺷﺎھده ،ﺑﺳﯾﺎری ﻣﺗﻔﮑرﯾن  ،ﺑﺧﺻوص ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ھﺎ را ،ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه اﻧداﺧﺗﮫ ﮐﮫ ﺗﺻور ﮐﻧﻧد طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺳطﺢ ﻣﻌﯾﺷت ﺧود را
از طرﯾق اﺳﺗﻘراض ﺗﺎﻣﯾن ﮐرده اﺳت .اﯾن ﮔروه ﺑرای اﺛﺑﺎت ادﻋﺎی ﺧود ﺑﮫ ھﻣزﻣﺎﻧﯽ ﮔﺳﺗرش اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎرت ھﺎی اﻋﺗﺑﺎری و
اﻓزاﯾش ﻣﯾزان ﺑدھﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ،ﺑﺎ ﺗداوم روﺣﯾﮫ ﻣﺻرف ﮔراﯾﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن اﺳﺗدﻻل اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻧظﺎﻣﯽ ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد ﻣﺗداوم ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎرﮔران ﻣﺟﺑور ﺷوﻧد ﺑدھﯽ ﺧود را ﭘس ﺑدھﻧد از ھم ﺧواھد ﭘﺎﺷﯾد.
اﯾن ﺗﺻوﯾر ﮐﻠﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﯾﮏ روﻧد دﯾﮕر ﻣﯽ ﺗوان ﺗﺻوﯾر ﺑﮭﺗری را روﯾت ﮐرد ﮐﮫ ﭼطور اﯾن ﺳﯾﺳﺗم طﯽ ﭼﻧد دھﮫ دوام
داﺷﺗﮫ اﺳت.

ﻧﻣودار  :3اﻓزاﯾش ﻗﯾﻣت اﻣﻼک از دھﮫ  1970ﺷروع ﺷد )(Median and Average Sales Prices of New Homes Sold in United States 2014

ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗورم در ﺑﺎزار اﻣﻼک از ھﻣﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﺷروع ﺷد ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑدھﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﻧﺎﺧﺎﻟص داﺧﻠﯽ ھم رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش
ﻧﮭﺎد ،ﺑﻠﮑﮫ روﻧد اوﻟﯽ ﺗﻐﯾﯾرات در روﻧد دوم را ﺗﻘﻠﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد) .ﺷﮑل ﻧﻣودار ﺑﺎﻻ را ﺑﺎ ﺷﮑل ﻧﻣودار ﻗﺑﻠﯽ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾد( .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
اﯾن ﺗﻘﺎرن ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ اﻓزاﯾش ﺑدھﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ﻋﺎﻣل ﺗورم در ﺑﺎزار اﻣﻼک اﺳت .اﯾن ﻣﺷﺎھده را ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺑﺎ ﺑررﺳﯽ
ﺗرﮐﯾب ﺑدھﯽ ﺧﺎﻧوارھﺎ ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻧﯾم ،زﯾرا در آن وام ﻣﺳﮑن ﺷدﯾدا ﺑر ﺳﺎﯾر اﻧواع ﺑدھﯽ ﻏﺎﻟب اﺳت.

ﻧﻣودار  :4وام ﻣﺳﮑن در ﺗرﮐﯾب ﺑدھﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮫ ﺷدت ﻏﺎﻟب اﺳت(Household debt in the United States from .
)2008 to 2013, by debt category (in trillion U.S. dollars) 2019
ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ،اﺻﻼﺣﺎت ﻧظﺎم ﻣﺎﻟﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر را ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑدھﯽ روز اﻓزون ﺳوق داده اﺳت ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﺳﮑن ،ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از
اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﯾن اﻗﻼم ﺳﺑد ﻣﺻرﻓﯽ اﺳت ،دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎز ﺑﺎ ﺳوال اول ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾم؛ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﯾزان
ﺗورم ،دﺳﺗﻣزدھﺎ اﻓزاﯾش ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ،ﭼرا و ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺻرف ﮔراﯾﯽ در ﺟواﻣﻊ ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗداوم داﺷﺗﮫ اﺳت؟
ﯾﮏ اﻣﮑﺎن اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺷﺎھد ﺳﻘوط ﯾﺎ ﺑﯽ ﺗﺣرﮐﯽ در ﻣﯾزان ﻣﺻرف ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﺷﯾم .اﻣﺎ داده ھﺎی آﻣﺎری اﻓزاﯾش ھزﯾﻧﮫ
ﮐرد در ﻣﺻﺎرف ﺷﺧﺻﯽ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد) (personal consumption expenditure/PCEﮐﮫ ﺑر ﺧﻼف روﻧد ﻋدم اﻓزاﯾش
دﺳﺗﻣزدھﺎ ،اﻓزاﯾش ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺑﯾﻣﮫ و درﻣﺎن ،و ﺗورم در ﺑﺎزار ﻣﺳﮑن اﺳت .ﭼﯾزی ﮐﮫ اﯾن ﻣطﻠب را ﺟﺎﻟب ﺗر ﻣﯽ ﮐﻧد اﯾن اﺳت
ﮐﮫ رﺷد  PCEاز دھﮫ  1970ﺑﮫ اﯾن ﺳو ﺑﺎ رﺷد ﻧﻣﺎﯾﯽ ﺷﺗﺎب ھم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.

ﻧﻣودار  :5اﻓزاﯾش ھزﯾﻧﮫ ﮐرد ﻣﺻرف ﺷﺧﺻﯽ از دھﮫ  1970ﺑﮫ ﺑﻌد ). (Personal Consumption Expenditure 2019

در ﻧﮭﺎﯾت ﺗﻌﺟب ،ﮐﻠﯾد ﺣل اﯾن ﻣﻌﻣﺎ ﭘدﯾده ای اﺳت ﮐﮫ از ﻧﮕﺎه اﮐﺛر اﻗﺗﺻﺎدداﻧﺎن ﺑﯽ اھﻣﯾت اﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ ﭘول و ﺑدھﯽ.

 .3.1اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺪھﯽ ،ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﮔﺮدش ،ﺗﻮرم و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
اﮐﺛر اﻗﺗﺻﺎدداﻧﺎن ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﺑدھﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﻗدرت ﺧرﯾد را از ﺑﺧﺷﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺑﺧش دﯾﮕری ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﮐﻧد ،و ﻟذا آن را ﺑر اﻗﺗﺻﺎد در
ﺳطﺢ ﮐﻼن ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯽ داﻧﻧد .اﯾن ﺗﺻور ﻣﯾﺎن اﻗﺗﺻﺎدداﻧﺎن ﻧﺋوﮐﻼﺳﯾﮏ و ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ھﺎ ﻣﺷﺗرک اﺳت ،ھرﭼﻧد ھرﯾﮏ از دو
ﮔروه ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﺎص ﺧود آن را ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻗﺗﺻﺎدداﻧﺎن ﻧﺋوﮐﻼﺳﯾﮏ ﺑﺎ ﺷﯾوه ﺑﯾﺎﻧﯽ ﻣﺛﺑت ،ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﺳﺗﻘراض ﻗدرت ﺧرﯾد را
از ﭘس اﻧداز ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺻﺑور ﺑﮫ ﻣﺳﺗﻘرﺿﯾن ﻋﺟول ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﮐﻧد )ﺻﺑور و ﻋﺟول در ﻣﺻرف ﮐردن( .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑر اﻗﺗﺻﺎد در
ﺳطﺢ ﮐﻼن ھﯾﭻ ﺗﺎﺛﯾری ﻧﻣﯽ ﮔذارد ،زﯾرا ﺑرآﯾﻧد اﯾن دو ﺑﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺳﺗﻘراﺿﯽ ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﯾﮑﯽ اﺳت .در ھﻣﯾن ﺣﯾن
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ھﺎ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﻧﻔﯽ ھﻣﯾن ﻣطﻠب را ﺗﮑرار ﮐرده و ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺛروﺗﻣﻧدﺗر ﺷدن ﯾﮏ درﺻد ﺑﺎﻻی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﻓﻘﯾرﺗر
ﺷدن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد .ھرﭼﻧد ،ھﯾﭼﯾﮏ از اﯾن دو ﺷﯾوه ﺑﯾﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدھد ﮐﮫ
ﭼطور ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺳطﺢ ﺑدھﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻣﯾزان ھزﯾﻧﮫ ﮐرد طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ھم ﺷﺗﺎب ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﭼﯾزی ﮐﮫ اﻗﺗﺻﺎدداﻧﺎن را ﺑﮫ ﺗﻌﺟب واداﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﻧظر اﯾﺷﺎن ﻋدم اﻧطﺑﺎق داده ھﺎ و روﻧدھﺎ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑرای ﻣردم ﻋﺎدی دھﮫ ھﺎ
اﺳت ﮐﮫ ﻣطﻠﺑﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﺳﻔﺗﮫ ﺑﺎزی در ﺑﺎزار اﻣﻼک ﻣدت ھﺎ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از راه ھﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺳب درآﻣد ﺑرای طﺑﻘﮫ
ﻣﺗوﺳط ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود .از دھﮫ  1970ﺑﮫ اﯾن ﺳو ،ﻧظﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ درآﻣد ﺛﺎﺑﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد اﯾن اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دھد ﮐﮫ
وام ھﺎی ﻣﺳﮑن ھر ﭼﮫ ﮐﻼن ﺗری اﺧذ ﮐرده ،ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻣﻠﮏ ﺧرﯾداری ﮐﻧﻧد ،و ﭼﻧد ﺳﺎل ﺑﻌد ﺑﺎ ﻗﯾﻣﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗر ﺑﮫ ﻓروش ﺑرﺳﺎﻧﻧد.
وام ھﺎی ﻣﺳﮑن ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻧوﻋﯽ ﻧﻘدﯾﻧﮕﯽ ﺟدﯾد ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ دﻓﻌﺗﺎ ﺑﯽ ھﯾﭻ ﭘﺷﺗواﻧﮫ ای وارد اﻗﺗﺻﺎد ﻣﯽ
ﺷوﻧد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﯾﻣت اﻣﻼک ﺻﻌودی ﺑﺎﺷد ،ﺑراﯾﻧد ﻧﻘدﯾﻧﮕﯽ اﻓراد ﻣﺳﺗﻘرض ھم اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑﺎ ﻓرض اﯾﻧﮑﮫ
ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻗﯾﻣت اﻣﻼک اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد ،ﻣﯾزان ﺑدھﯽ اھﻣﯾﺗﯽ ﻧدارد ،زﯾرا ﺑراﯾﻧد ﺛروت ﻓرد ﻣﺳﺗﻘرض ﻣﺛﺑت و رو ﺑﮫ رﺷد اﺳت.
اﻓرادی ﮐﮫ وام ﻣﺳﮑن درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﻟزاﻣﺎ ﻣﺟﺑور ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑدھﯽ ﺧود را از ﻣﺣل درآﻣد ﺛﺎﺑت ﺧود ﭘس ﺑدھﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﺑرای
ﺧرﯾد ھﻣﺎن ﻣﻠﮏ ﺑﮫ ﺧرﯾدار ﺑﻌدی ﻣﺑﻠﻎ ﺑﯾﺷﺗری وام ﺑدھد ،ﺳﻔﺗﮫ ﺑﺎزان ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﯾن ﮐﺎﺳﺑﯽ را اداﻣﮫ ﺑدھﻧد ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﭼﯾزی ﻏﯾر
از ﺑﮭره وام در ﻣدت ﺧرﯾد ﺗﺎ ﻓروش را از ﺟﯾب ﺧود ﺑﭘردازﻧد .ﺑرﺧﯽ ﺟواﻣﻊ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾن رﻓﺗﺎر را از طرﯾق
ﻗواﻧﯾن ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ اﯾﻧﺻورت ﮐﮫ ﺑﮭره ﭘرداﺧت ﺷده ﺑرای وام ﻣﺳﮑن را از ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻓرد ﺑﺎﯾد ﭘرداﺧت ﮐﻧد ﮐم
ﻣﯾﮑﻧﻧد ،و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺳﻔﺗﮫ ﺑﺎزی دﯾﮕر ھﯾﭻ ھزﯾﻧﮫ ای ﻧدارد.

ﺳﻔﺗﮫ ﺑﺎزی در ﺑﺎزار ﻣﺳﮑن ﯾﮑﯽ از ا َﺷﮑﺎل راﻧت ﺧواری اﺳت .ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ آن ﺟرﯾﺎﻧﯽ از درآﻣد ﺑدون زﺣﻣت اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳوی
ﺳﻔﺗﮫ ﺑﺎزان ﺳرازﯾر ﻣﯽ ﺷود ،و در اﯾن ﻣورد ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺟزو ﺳﻔﺗﮫ ﺑﺎزان ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﻣﻣر درآﻣد ھﻣﺎن دﻟﯾﻠﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث رﺷد ﻋﺟﯾب ﻣﺻرف ﮔراﯾﯽ ﺑوده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﺳﺗﻣزدھﺎ اﻓزاﯾش ﻧﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻣﻣﮑن اﺳت ادﻋﺎ ﺷود اﯾن ﻣﯾزان ﻧﻘدﯾﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺑدھﯽ ﺑﮫ ﺳوی ﺑﺎزارھﺎی اﻗﻼم ﻣﺻرﻓﯽ ﺳرازﯾر ﻣﯽ ﺷود ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗورم
ﺧواھد ﺷد ،و ﻟذا ھر ﮔوﻧﮫ اﻓزاﯾش در ﻗدرت ﺧرﯾد طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر را ﺧﻧﺛﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻣﺎ اﯾن اﺳﺗدﻻل ﺗﻧﮭﺎ در زﻣﺎﻧﯽ درﺳت اﺳت ﮐﮫ
ﻗدرت ﺗوﻟﯾدی در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻣﺎم ظرﻓﯾﺗش از ﻗﺑل ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺗر ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ،اﻗﺗﺻﺎدھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ
ﻣﺣدود ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ ھﺳﺗﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﻓزاﯾش ﻗدرت ﺧرﯾد ﮐﮫ از طرﯾق اﻓزاﯾش ﻧﻘدﯾﻧﮕﯽ در ﮔردش ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﮑﺎن رﺷد
ﺑﯾﺷﺗر ﻗدرت ﺗوﻟﯾد را ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﮐﮫ در ﻣﯾزان ﭘﺎﯾﯾن ﻧرخ ﺑﯾﮑﺎری ھﻣراه ﺑﺎ ﺗورم ﭘﺎﯾﯾن ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯽ ﻣﺷﮭود اﺳت.
ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺷﺧص ﺷد ﮐﮫ ﭼظور اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﺑرای ﭼﻧدﯾن دھﮫ ﺗداوم داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺳواﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻻﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌد از آن ﻣطرح ﻣﯽ ﺷود اﯾن
اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺷﯾوه اﻟﯽ ﻏﯾر اﻟﻧﮭﺎﯾﮫ اداﻣﮫ دھد؟ از ﻧظرﮔﺎه اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺣض ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺛﺑت اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﻣطﻠﺑﯽ
اﺳت ﮐﮫ طرﻓداران ﺗﺋوری ﭘوﻟﯽ ﻣدرن ) (Modern Monetary Theory / MMTﻣﺗﻌﺻﺑﺎﻧﮫ روی آن ﭘﺎﻓﺷﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
) .(Wray 2015ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل اﻗﺗﺻﺎد ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺻوﯾر ﮐﺎﻣل را ﻧﺷﺎن ﺑدھد .اﻗﺗﺻﺎد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺳوال ﺑﻧﯾﺎدی ﺗر ﭘﺎﺳﺦ
دھد ﮐﮫ ﭼرا و ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﮔذار از روﻧد اﻓزاﯾﺷﯽ دﺳﺗﻣزدھﺎ و ﺛﺑﺎت در ﺳطﺢ ﺑدھﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮫ ﻋدم اﻓزاﯾش دﺳﺗﻣزدھﺎ و اﻓزاﯾش
ﺳطﺢ ﺑدھﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ﺻورت ﮔرﻓت؟

 .4ﻣﮭﺎﺟﺮت و ﻋﺪم اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰدھﺎ
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ آﻣد ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﺟواﻣﻊ ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﺗﻘﺎرن ﻣﺣدود ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳت و ھﻣواره ﺗﻣﺎﯾل دارد ﺑﮭره وری ﺗوﻟﯾد
را ﺑﺎﻻ ﺑﺑرد .ﺧروﺟﯽ ﺗوﻟﯾد ﮐﮫ رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش اﺳت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طرﯾﻘﯽ ﺟذب ﺷود .در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻣﯾزان ﺑﯾﮑﺎری اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ و
ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری دﭼﺎر رﮐود ﺷدﯾد ﻣﯽ ﺷود .از ﺳﮫ ﺷﯾوه اﺻﻠﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺟذب ﻣﺎزاد اﻗﺗﺻﺎدی ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷد ،ﻣﺻرف ﮔراﯾﯽ
ﻣوردی اﺳت ﮐﮫ ﮐﻠﯾد ﺷﻧﺎﺧت ﺗﻐﯾﯾرات ﮐﯾﻔﯽ در ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری از دھﮫ  1970ﺑﮫ اﯾﻧﺳو اﺳت.
ﺗﺎ دھﮫ  1970ﻣﺎزاد اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﮫ از طرﯾق دﺳﺗﻣزدھﺎ ﺑﮫ ﺳوی طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺳرازﯾر ﻣﯽ ﺷد داﯾﻣﺎ در ﺣﺎل اﻓزاﯾش ﺑود .اﻓزاﯾش
دﺳﺗﻣزدھﺎ از طرﯾق ﻓرآﯾﻧد ﭼﺎﻧﮫ زﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯾﺎن اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری و ﺷرﮐت ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔرﻓت .اﯾن
ﻓرآﯾﻧد ﻣﻧﺷﺎ اﺻطﮑﺎﮐﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑود ﮐﮫ در دھﮫ  1970ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ اوج ﺧود رﺳﯾده ﺑود .در آن زﻣﺎن اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﻣﮑرر ﮐﺎرﮔری،
ﺗﺿﺎھرات ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ و اﻏﺗﺷﺎﺷﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭼﻧﺎن ﺑﺎﻻ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐردﻧد ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری دﭼﺎر ﺑﺣران
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧود ﺷده اﺳت و ﺑﮫ زودی از ھم ﻣﯽ ﭘﺎﺷد.1
ﻟﯾﮑن ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻓﺷﺎرھﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را از ﭘﺎ در آورد ،ﺟواﻣﻊ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ از طرﯾق ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از
اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺗﺣول ﺷدﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺗر ذﮐر ﺷد ،ﯾﮑﯽ از اﯾن اﺻﻼﺣﺎت ﻋﺑﺎرت ﺑود از ﺗﻐﯾﯾر ﻧظﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﺑطورﯾﮑﮫ اﻣﮑﺎن
راﻧت ﺧواری را ﺑرای طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻓراھم ﮐﻧد .اﻣﺎ ﭘﯾش از آن ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ اﺻﻼح ﺷدﻧد ﺗﺎ ورود ﻣﮭﺎﺟران ﺧﺎرﺟﯽ را
ﺗﺳﮭﯾل ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻣﮭﺎﺟران ﻋﻣدﺗﺎ از ﺑﺧش ﮐم ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻣﺳﺗﻌﻣرات ﺳﺎﺑق ﻣﯽ آﻣدﻧد .در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﯾن
ﺣرﮐت ﺑﺎ ﻗﺎﻧون ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﺻوب  1965آﻏﺎز ﺷده و ﭘس از آن ﺑﺎ ﻗﺎﻧون اﺻﻼح و ﮐﻧﺗرل ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﺻوب  1986ﺗﮑﻣﯾل ﺷد.

 1ﻋواﻣل زﯾﺎدی در ﺑﺣراﻧﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دھﮫ  1970دﺧﯾل ﺑودﻧد .ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ آﻣرﯾﮑﺎ و رﻗﺎﺑت آن ﺑﺎ ﺷوروی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
وﻟﺧرﺟﯽ ھﺎی ﮐﻼن در ﺑودﺟﮫ ﻧظﺎﻣﯽ  ،ﺗﻘﻠﯾل ﺷدﯾد ذﺧﺎﯾر طﻼی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده  ،و از دﺳت رﻓﺗن اﻋﺗﻣﺎد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ دﻻر آﻣرﯾﮑﺎ ﺷده ،ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ
ﺗورم در ﺑﺎزارھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ رﻓت ،و اﯾن ﻣطﻠب ﺑﺎ ﺷوک ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﻗﯾﻣت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﻔت ﺗﺷدﯾد ﺷده ،و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﮐﺎرﮔران
ﺑرای اﻓزاﯾش دﺳﺗﻣزدھﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻓﺷﺎر ﻣﯽ آوردﻧد .اﻓزاﯾش ﺑﯾش از ﺣد دﺳﺗﻣزدھﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن اﻓﺗﺎدن ﺑﮭره وری ﺗوﻟﯾد )و ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ ﺑﺎز ھم ﺗورم ﺑﯾﺷﺗر(
ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺷده  ،ﻧرخ ﺳود ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﭘﺎﯾﯾن اﻓﺗﺎده و ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺧود را ﺗﻌدﯾل ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﻧرخ ﺑﯾﮑﺎری
ﺷد .ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ،در اﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ از ﻋواﻣل ،ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﺎﻣل ﻋﺑﺎرت ﺑود از ﻗدرت و ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری ﺑرای درﺧواﺳت اﻓزاﯾش ﺑﯾﺷﺗر
دﺳﺗﻣزدھﺎ ،ﺑﮫ ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﮐﺷﺎﻧدن ﺧطوط ﺗوﻟﯾد و ﺑر ھم زدن ﻧظم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ.

ﻧﻣودار  :6ﺗﻌداد و ﺗرﮐﯾب ﻣﮭﺎﺟرات در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ از  1820روﻧد اﻓزاﯾﺷﯽ ﻣﮭﺎﺟرت از ﺟواﻣﻊ ﭘﯾراﻣوﻧﯽ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ). (Martin 2014

در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺳﯾل ورودی ﻣﮭﺎﺟران و ﮐﺎرﮔران ﻣﺎھر روﻧد رﺷد دﺳﺗﻣزدھﺎ را ﮐﻧد و ﻣﺗوﻗف ﮐرد ،در طول زﻣﺎن ﺷﮑل ﮔﯾری درآﻣد
ﺣﺎﺻل از راﻧت )درآﻣد ﺑدون زﺣﻣت( ﺑﮫ ﺧﻧﺛﯽ ﺳﺎزی و ﻧﺎﺑودی ﻗدرت اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری ﮐﻣﮏ ﮐرد .ﻟذا روﻧد اﻓزاﯾﺷﯽ در
ﺳرازﯾر ﺷدن ﺟرﯾﺎن ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﺎزاد اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﺳوی ﮐﺎرﮔران اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ دﯾﮕر ﮐﺎﻧﺎل اﺻﻠﯽ اﯾن ﺟرﯾﺎن راﻧت ﺧواری
ﺑود و ﻧﮫ دﺳﺗﻣزدھﺎ .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ درآﻣد ﺑدون زﺣﻣت را ﺑﮫ ﻧﺎن ﺑﺎزو ﺗرﺟﯾﮫ ﻣﯽ دھﻧد ،اﯾن روﻧد دﺳﺗﻣزدھﺎ را ﺑﮫ ﭘﯾش
زﻣﯾﻧﮫ راﻧده و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی راﻧت ﺧواری ﻣﺎﻧﻧد ﺳﻔﺗﮫ ﺑﺎزی در ﺑﺎزار اﻣﻼک را ﺑﮫ ﭘﯾش زﻣﯾﻧﮫ آورد.

 .4.1ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻣﮭﺎﺟﺮان ) (immigrantsو ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺰﯾﻨﺎن )(settlers
ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺗﻔﮑرﯾن اﻣروز ﻗﺎﯾل ﺑﮫ ﺗﺧﻠﯾط ﻣﯾﺎن ﻣﮭﺎﺟران و ﺳﮑوﻧت ﮔزﯾﻧﺎن ﺑوده و اﯾن دو را ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد .در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻣرﺳوم
اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﮐوﺑﯾدن و رد ﮐردن ھرﮔوﻧﮫ اﺳﺗدﻻﻟﯽ در ﺟﮭت ﮐﺎھش ﻣﯾزان ورود ﻣﮭﺎﺟران ،ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت و ﺗﺎرﯾﺦ آﻣرﯾﮑﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﺳﺎس آن ﺗوﺳط ﻣﮭﺎﺟران اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎده ﺷده اﺳت .اﻣﺎ ﻧﮕﺎھﯽ دﻗﯾﻘﺗر ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﻋﻣﯾﻘﯽ را ﻣﯾﺎن ﻣﮭﺎﺟران اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻋﺎﻣل ﺗﺎﺳﯾس ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ھﻣﭼون آﻣرﯾﮑﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا و اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑودﻧد )از اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺑﻌد اﯾن دﺳﺗﮫ را ﺳﮑوﻧت ﮔزﯾﻧﺎن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم( و ﺑﺧش
اﻋظم ﻣﮭﺎﺟراﻧﯽ ﮐﮫ اﻣروز از ﺟواﻣﻊ ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻋﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺧﺻﯾﺻﮫ ﻣﺷﺗرک ھر دو ﮔروه ﻣﮭﺎﺟران و ﺳﮑوﻧت ﮔزﯾﻧﺎن ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺣرﮐت ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ از ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ ای
دﯾﮕر .اﻣﺎ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر از ﺷﺑﺎھت ھﺎﯾﺷﺎن اﺳت .ﺟدول ذﯾل ﺑرﺧﯽ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﻋﻣده را ﻓﮭرﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣﮭﺎﺟرﯾن

ﺳﮑوﻧت ﮔزﯾﻧﺎن

ﻣﺣدود ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺑدا ﻧﺑوده و از ﺟواﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻣﯽ آﯾﻧد

از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺑدا ﯾﮑدﺳت ﻣﯽ آﯾﻧد

ﻓرھﻧﮓ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻘﺻد را ﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد

ﺧﺻﺎﺋص ﻓرھﻧﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺑدا را ﺣﻔظ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد

در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻘﺻدی ﮐﮫ از ﻗﺑل ﻣوﺟود اﺳت ﺟذب ﻣﯽ ﺷوﻧد

اﻏﻠب ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟدﯾدی را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد

دوﻟت-ﻣﻠت ﻣﺑدا را ﺗرک ﮐرده و ﺑﮫ دوﻟت-ﻣﻠت ﻣﻘﺻد ﻣﯽ
ﭘﯾوﻧدﻧد

ﮔﺳﺗرش دھﻧده ﺣﺎﮐﻣﯾت دوﻟت-ﻣﻠت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺑدا ھﺳﺗﻧد

ﺑطور ﺻﻠﺢ آﻣﯾز و از طرﯾق ﻗﺎﻧوﻧﯽ در اﻗﺗﺻﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣﻘﺻد ادﻏﺎم ﻣﯽ ﺷوﻧد

ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از زور ﺑﮫ ﺗﺻﺎﺣب زﻣﯾن
ﻣﯽ ﭘردازﻧد

ﺑطور ﺧﻼﺻﮫ ،ﺧﺻﯾﺻﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﮑوﻧت ﮔزﯾﻧﺎن ﺳﻠطﮫ ﺟو ) (dominantاﺳت ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﮭﺎﺟران ﺳﻠطﮫ ﭘذﯾر
) (submissiveھﺳﺗﻧد .ھرﭼﻧد ،اﯾﻧﮭﺎ روﻧدھﺎی ﮐﻠﯽ ھﺳﺗﻧد و در ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھﻣﯾﺷﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎﺗﯽ ھم ﻣﯽ ﺗوان ﯾﺎﻓت .اﯾن ﺷﺧﺻﯾت
ﺳﻠطﮫ ﭘذﯾر ﮐﮫ در ﻣﮭﺎﺟران ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷود ھﻣﭼﻧﯾن ﻋﺎﻣﻠﯽ دﯾﮕر ﺑرای ﮐﺎھش ﻗدرت اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری و ﻣطﯾﻊ ﮐردن طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻧﻣودار  6ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽ ﺷود ،اﻓزاﯾش ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺟﻣﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟران از دھﮫ  1970آﻏﺎز
ﺷد .اﯾن دﻗﯾﻘﺎ ھﻣﺎن زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﯾر روﻧدھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺎزی و ﻧوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ھم ﺑطور ﺟدی ﺷروع ﺷدﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻋدم اﻓزاﯾش
دﺳﺗﻣزدھﺎ ،ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزی و اﻓزاﯾش ﺗورم در ﺑﺎزار اﻣﻼک و ﻣﺳﮑن.

 .4.2اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﮑل ﮐﻣﺑود ﻣزﻣن ﻧﯾروی ﮐﺎر ﻣواﺟﮫ ﺑوده اﺳت .اﯾن دﻟﯾل اﺻﻠﯽ ﺳطﺢ ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺑﺎﻻی دﺳﺗﻣزدھﺎ در آن ﺑوده
اﺳت ،ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷد ﺑﺎ وﺟود ﺧطرات ﻋﺑور از اﻗﯾﺎﻧوس اطﻠس ،ﮐﺎرﮔران اروﭘﺎﯾﯽ ﻏرب وﺣﺷﯽ را ﺑﮫ اروﭘﺎ ﺗرﺟﯾﮫ ﺑدھﻧد .ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﺷﺎن داده اﺳت ھر ﮔﺎه اﯾن ﻣﺷﮑل )ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻣﺑود ﮐﺎرﮔران و ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ ﺳطﺢ دﺳﺗﻣزدھﺎی ﺑﺎﻻ( ﺑﺎ ورود ﺳﯾﻠﯽ از ﮐﺎرﮔران ﻣﮭﺎﺟر ﺣل
ﺷده اﺳت ،اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺿدﯾت ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرﯾن و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺷدت و ﺑطور ﻣﺎﻧدﮔﺎر اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﻣﺛﺎل ﮐﻼﺳﯾﮏ آن واﮐﻧش
ﮐﺎرﮔران ﯾﺎﻧﮑﯽ )ﺳﻔﯾد ﭘوﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎل آﻣرﯾﮑﺎ( ﭘس از آزادﺳﺎزی ﺑرده ھﺎی ﺳﯾﺎه ﭘوﺳت اﺳت ﮐﮫ در ﭘﯽ ﺷﮑﺳت ﺟﻧوب از ارﺗش
ﺷﻣﺎل در آﻣرﯾﮑﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد .ﺳﯾل ﺑرده ھﺎی ﺳﯾﺎه ﭘوﺳت آزاد ﺷده ﮐﮫ ﺑﺎ دﺳﺗﻣزدھﺎی ﻧﺎﭼﯾزی ﺣﺎظر ﺑﮫ ﮐﺎر در ﺑﺧش ھﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ
آﻣرﯾﮑﺎ ﺑودﻧد ﻋرﺻﮫ را ﺑر ﮐﺎرﮔران ﺳﻔﯾد ﭘوﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ دﺳﺗﻣزدھﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد ﺗﻧﮓ ﮐرد ،و ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ ﺗﻧﻔر ﺷدﯾدی ﻋﻠﯾﮫ ﺳﯾﺎه
ﭘوﺳﺗﺎن رواج ﭘﯾدا ﮐرد .اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ھم در ﺳﺎﯾر ﻣراﮐز ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺷﺎھده ﺷده اﺳت ،از ﺟﻣﻠﮫ در اﻧﮕﻠﯾس ﻗرن ﻧوزدھم
ﻋﻠﯾﮫ ﮐﺎرﮔران اﯾرﻟﻧدی.
ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ،در ﮐﻣﺎل ﺷﮕﻔﺗﯽ اﻓزاﯾش ﭼﺷﻣﮕﯾر ﺟﻣﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟران ﭘس از دھﮫ  ،1970ﮐﮫ ھﻣﭼﻧﯾن ھﻣراه و ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗوﻗف رﺷد
دﺳﺗﻣزدھﺎ ﺑود ،ﻋﻣدﺗﺎ ﺗوﺳط ﺟﻣﻌﯾت ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﻣورد ﭘذﯾرش واﻗﻊ ﺷد و واﮐﻧش ﺗوام ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت ﭼﺷم ﮔﯾری را ﺑﮫ ھﻣراه ﻧداﺷت.
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺿد ﻣﮭﺎﺟران ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﻓزاﯾش ﻧﯾﺎﻓت ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺣﻘﯾﻘت ﮐﺎھش ﭘﯾدا ﮐرد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ دوران ﮐوﺗﺎھﯽ ﭘس از ﯾﺎزدھم ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر
 2001را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻧﯾﺎورﯾم ،ﺷﯾوع اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﮭﺎﺟر دوﺳﺗﯽ در طول ﺳﮫ دھﮫ ﺗداوم داﺷت .اﯾن روﻧد ﭘس از ﺑﺣران ﻣﺎﻟﯽ 2008
ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﻣﻌﮑوس ﺷد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ ﻣوج ﺟدﯾدی از اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺿدﯾت ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﺷد ﮐﮫ در ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  2016آﻣرﯾﮑﺎ و
ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﭘرزﯾدﻧت ﺗراﻣپ ﻣﺷﮭود ﺑوده اﺳت.
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ای ﮐﮫ اﺧﯾرا در ﻣورد ﺗﺎﺛﯾر ﻣﮭﺎﺟرت ﺑر ﻗﯾﻣت اﻣﻼک ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺢ اﯾن ﻣﺷﺎھدات ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
ﻣﺣﻘﻘﯾﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ را اﻧﺟﺎم دادﻧد درﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎزﺧوری ﻣﺛﺑت ﻣﯾﺎن اﻓزاﯾش ﻣﯾزان ﻣﮭﺎﺟرت و ﻗﯾﻣت اﻣﻼک وﺟود دارد.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،اﯾﺷﺎن درﯾﺎﻓﺗﻧد در ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ رﻓﺗﺎر دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺗری ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟران ﻣﯽ ﺷود ﻗﯾﻣت اﻣﻼک ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ رﻓﺗﺎر
ﭼﻧدان دوﺳﺗﺎﻧﮫ ای ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟران ﻧدارﻧد ﺑﯾﺷﺗر اﺳت ) . (Larkin 2018ﻟذا ،ﻣﺎداﻣﯾﮑﮫ دﺳﺗﻣزدھﺎ در ﭘس زﻣﯾﻧﮫ ﻗرار دارﻧد ،و ﺳﻔﺗﮫ
ﺑﺎزی در ﺑﺎزار ﻣﺳﮑن ﺷﯾوه اﺻﻠﯽ راﻧت ﺧواری ﺑرای طﺑﻘﮫ ﻣﺗوﺳط ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ،اﻓزاﯾش ﺑﯾﺷﺗر ﻗﯾﻣت اﻣﻼک و ﻣﺳﮑن
ﺑطور ﮐﻠﯽ ﻣطﻠوب اﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﺷده ،و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،رﻓﺗﺎر دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟران ھم ﺳود آور اﺳت .ﺗﺎﺛﯾری ﮐﮫ ﻣﮭﺎﺟران در ﺟﮭت ﻋدم
اﻓزاﯾش دﺳﺗﻣزدھﺎ ﻣﯽ ﮔذارﻧد ﻣورد اﻏﻣﺎض ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ اﻓزاﯾش درآﻣد ﺣﺎﺻل از راﻧت ﺧواری ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷود .از آﻧﺟﺎ
ﮐﮫ در اﺛر ﺑﺣران ﺑزرگ ﻣﺎﻟﯽ  2008ﻗﯾﻣت اﻣﻼک ﻧﺎﮔﮭﺎن ﭘﺎﯾﯾن اﻓﺗﺎده )ﺣﺑﺎب ﻣﺳﮑن ﺗرﮐﯾد( و اﻣﻼک ﺑﺳﯾﺎری ﻣﺻﺎدره ﺷدﻧد،
درآﻣد ﺣﺎﺻل از راﻧت ﺧواری ﺳﻔﺗﮫ ﺑﺎزان از ﻣﯾﺎن رﻓت و ،ﻟذا ،دﺳﺗﻣزدھﺎ ﻣﺟددا ﺑﮫ ﭘﯾش زﻣﯾﻧﮫ آﻣدﻧد .در آن زﻣﺎن ﻧﺎﮔﮭﺎن رﻓﺗﺎر
ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟران ﻣﺗﺎﺛر از ﺗﺎﺛﯾر آﻧﮭﺎ ﺑر ﻋدم اﻓزاﯾش دﺳﺗﻣزدھﺎ ﺷد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺑﺎ ﭘرﺗﺎب ﺷدن ﺑﮫ ﺑﯾرون از ﺧﯾل راﻧت
ﺧواران طﺑﻘﮫ ﻣﺗوﺳط ،ﺑﺳﯾﺎری ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺗورم در ﺑﺎزار ﻣﺳﮑن ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﮭﺎﺟران ﺑود را ﻧﺎﻣطﻠوب ﻣﯽ
اﻧﮕﺎﺷﺗﻧد.
ﺑﺎزﺧور ﻣﺛﺑت ﻣﮭﺎﺟرت ﺑر ﻗﯾﻣت اﻣﻼک از ﯾﮏ ﺳو ،و از ﺳوی دﯾﮕر اﺛر ﺗورم ﻗﯾﻣت اﻣﻼک ﺑر رﻓﺗﺎر دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟران ھﻣﺎن
ﭼﯾزی را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﻟﯾﺑراﻟﮭﺎ آن را ﭼرﺧﮫ ﻣطﻠوب ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد .اﯾن ﭼرﺧﮫ ،ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم را رواج داده و ﻓردﮔراﯾﯽ را ﺑﺻورت
اﯾدﺋوﻟوژی ﻏﺎﻟب در ﻣﯾﺎن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر در ﻣﯽ آورد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗﺳﻣت ﺑﻌد ﺧواھد آﻣد ،ﺑروز و ظﮭور ھوﯾت ھﺎی ﻓردﮔراﯾﺎﻧﮫ
ھم از طرﯾق ﺗﺣول ﺟرﯾﺎﻧﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭼپ ﮔرا ﮐﮫ ﻣﺛﻼ ﻗرار اﺳت ﻣﻧﺗﻘد ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺎﺷﻧد ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﺷود.

 .5ﻧﺮخ ﺑﺎروری و اﻧﻘﻼب رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻧﯽ
ﯾﮑﯽ از ﻋواﻣل اﺻﻠﯽ دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻋدم اﻓزاﯾش ﺳطﺢ دﺳﺗﻣزدھﺎ در ﺟواﻣﻊ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺷده اﺳت ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺗﺣول
ﻧﻘش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ زﻧﺎن و ﺗﺷوﯾق اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ﻧﯾروی ﮐﺎر ﻣزدی .ﻣﺎرﮐس اﯾﻧطور ﻣﺷﺎھده ﮐرد ﮐﮫ:
"از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری اﻣور و وظﺎﯾف زﻧﺎن درون ﺧﺎﻧواده ،ﻣﺎﻧﻧد ﺷﯾر دادن و ﻧﮕﮫ داری از ﮐودﮐﺎن ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﮐﻠﯽ
ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و ﺣذف ﺷود ،ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺻﺎدره ﺷده اﻧد ،ﺑﺎﯾد ﻧوﻋﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺑرای اﯾن اﻣور ﭘﯾدا
ﮐﻧﻧد .ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﮫ ،ﻣﺎﻧﻧد ﺧﯾﺎطﯽ و دوﺧت و دوز ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺧرﯾد اﻗﻼم آﻣﺎده ﺗﻌوﯾض ﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﮐﺎھش زﻣﺎن ﮐﺎر در
ﺧﺎﻧﮫ ھﻣراه اﺳت ﺑﺎ اﻓزاﯾش ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ .ھزﯾﻧﮫ ﻧﮕﮫ داری از ﺧﺎﻧواده اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ ،و اﻓزاﯾش درآﻣد ﺣﺎﺻل از ﮐﺎر
ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ را ﺗﻌدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﯽ و ﺣق اﻧﺗﺧﺎب در ﻣﺻرف و آﻣﺎده ﺳﺎزی اﺳﺑﺎب ﻣﻌﯾﺷت
ھم ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﮔردد(Marx, Capital, Vol I 1887) ".
ﻟذا ،از ﻧظرﮔﺎه اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺣض ،ﺟﻧﺑش آزادی زﻧﺎن ﻋﺎﻣل ﮔﺳﺗرش ﻟﺷﮑر ﮐﺎرﮔران آﻣﺎده ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑوده ،ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ ﺳطﺢ دﺳﺗﻣزدھﺎ را
ﮐﺎھش داده و ھﻣﭼﻧﯾن در ﻧﻘش ﻣﺣرﮐﯽ ﺑرای اﻓزاﯾش ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣوﺛر ﮐل در اﻗﺗﺻﺎد ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﭘدﯾده اﺛرات و ﻋواﻗب
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﮭﻣﺗری ھم دارد .ﮔذﺷﺗﮫ از ﺗﺎﺛﯾرات رواﻧﯽ آن و ﮐﻣﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش ﻓرد ﮔراﯾﯽ ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻘش و
ﻣﺎھﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺎھش ﻧرخ ﺑﺎروری ﻣﯽ ﺷود.
ﺗﻌدادی ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از ﭘس اﻏﺗﺷﺎﺷﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ در طول دھﮫ  1970ﮔرﯾﺑﺎﻧﮕﯾر ﻣﺗروﭘل ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑودﻧد ﺳر
ﺑرآوردﻧد .ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎ ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ای طوﻻﻧﯽ داﺷﺗﻧد ،اﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ در آن زﻣﺎن و دﻗﯾﻘﺎ ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾر روﻧدھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺎزی
و ﻧوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ﻣﺟﺎﻟﯽ ﺑرای رﺷد و ﻋرض اﻧدام ﻋﻠﻧﯽ ﭘﯾدا ﮐردﻧد .ﺟﻧﺑش ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم و ھﻣﭼﻧﯾن ﺟﻧﺑش اﻗﻠﯾﺗﮭﺎی ﺟﻧﺳﯽ دو ﻣوردی ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ در ﺳﻘوط ﭼﺷﻣﮕﯾر ﻧرخ ﺑﺎروری دﺧﯾل ﺑودﻧد.

ﻧﻤﻮدار  :7ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزادان زﻧﺪە و ﻧCخ Eﺎروری :اHﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪە. (Joyce A. Martin, Births: Final Data for 2017 2018) 2017-1970 ،
"ﻧرخ ﺑﺎروری ﺑرای ﮐل ﮐﺷور در ﺳﺎل  2017زﯾر ﺣد "ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ" ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺣدی ﮐﮫ در آن ﯾﮏ ﻧﺳل دﻗﯾﻘﺎ ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺧود را ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐﻧد )ﻋﻣوﻣﺎ در ﺣد  2100ﺗوﻟد ﺑﮫ اﺿﺎی ھر  1000زن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود( .ﻧرخ ﺑﺎروری
در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻋﻣوﻣﺎ از دھﮫ  1971ﺑﮫ اﯾﻧﺳو زﯾر ﺣد ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﺑوده اﺳت(Joyce A. Martin, Births: Final ".
)Data for 2017 2018
ﺗﺎ آن زﻣﺎن )ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺎ دھﮫ  ،(1970ﺟواﻣﻊ ﻣﺗروﭘل ھﻣﭼﻧﺎن ﺗرﺟﯾﮫ ﻣﯽ دادﻧد زﻧﺎن در ﻧﻘش ﻣﺎدر در ﺳطﺢ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷوﻧد ،و
ھﻣﭼﻧﯾن رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ در ﺧدﻣت ﺗداوم ﭼرﺧﮫ ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل ﺑﺎﺷد .ھر ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ از اﯾن ﻗﺎﻋده ﻣﻧﺣرف ﻣﯽ ﺷد ﻻﺟرم دﭼﺎر ﻋﺎرﺿﮫ

ﭘﯾری ﺟﻣﻌﯾت ﺷده و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺟﻣﻌﯾت ﺧود را ﺗرﻣﯾم ﮐﻧد .در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﮐﻣﺑود ﻣزﻣن ﻧﯾروی ﮐﺎر ،اﯾن
ﻗﺎﻋده اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗوﺳط طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐم ﺑﮫ ﺷدت ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﺷد .اﻣﺎ اﯾن ﻣطﻠب ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺎ دھﮫ  1970ﺻﺎدق ﺑود ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺑﻊ
ﻻﯾﺗﻧﮭﺎھﯽ ﻣﮭﺎﺟران ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﮐﺎر ھﻧوز ﮐﺷف ﻧﺷده ﺑود .اﻣﮑﺎن ﺣذف "ﺑﺳﯾﺎری اﻣور و وظﺎﯾف زﻧﺎن درون ﺧﺎﻧواده ،ﻣﺎﻧﻧد ﺷﯾر
دادن و ﻧﮕﮫ داری از ﮐودﮐﺎن" ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐرد "ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و ﺣذف ﺷود" ،ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﭘدﯾد آﻣد.

 .5.1ﺧﺼﻠﺖ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﺟﮭﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﻣﻨﺒﻊ ﻣﮭﺎﺟﺮان
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺗر اﺷﺎره ﺷد ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﻣﺗروﭘل ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ھﻣواره ﺳﻌﯽ داﺷﺗﮫ ﺗﺎ ﺑﺎزارھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﺗﺳﺧﯾر
ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﺎزاد اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺗروﭘل را ﺟذب ﮐﻧﻧد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺗروﭘل ﺑر ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﻣﺳﻠط ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺳﻠطﮫ ﺧود را از طرﯾق ﺗﺟﺎرت آزاد ﺗداوم ﺑﺧﺷد .اﻗﺗﺻﺎدھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺗﻣﺎﯾل دارﻧد ﺗﺎ ﻣﯾزان ﻣﺻرف ﺧود را اﻓزاﯾش دھﻧد
ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺟذب ﻣﺎزاد ﻋرﺿﮫ در ﻣﺗروﭘل ھﺎ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ،اﯾن ﺟواﻣﻊ ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﺗوان آن را ﻧدارﻧد ﮐﮫ از ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﻣﺻرف داﺧﻠﯽ ﺑرای ﮔﺳﺗرش ظرﻓﯾت و ﻗدرت ﺗوﻟﯾد و ﻋرﺿﮫ داﺧﻠﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .زﯾرا ﻣواﻧﻊ زﯾﺎدی از اﯾن ﮐﺎر ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد اﻧﺣﺻﺎری ﺷدن ﻓﻧﺎوری از طرﯾق ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺣق اﻧﺣﺻﺎر ﻓﮑری ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ھﺎی ﻣﺗروﭘل ،ﺣق اﻧﺣﺻﺎرات
ﺗﺟﺎری ،ﺗﺎﺛﯾر رواﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرﻧدھﺎی ﻣﺗروﭘل را ﺑرﺗر ﻣﯽ اﻧﮕﺎرﻧد ،ﻗﯾﻣت ﻧﺎزل ﺑرﺧﯽ ﻣﺣﺻوﻻت ﮐﮫ اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑت و رﺷد را از
ﺻﻧﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرد ،اﻟﺦ .اﯾن ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﺎ ﻣﺗﻘﺎرن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ دو ﻣﺷﮑل اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود .اوﻻ ،ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺟﻣﻌﯾت ھﻣﭼﻧﺎن از ﺷﯾوه
ھﺎی ﺗوﻟﯾدی اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮭره وری ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺎﯾﯾن ﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷﯾوه ﺗوﻟﯾد ﻏﺎﻟب در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ دارد .ﺛﺎﻧﯾﺎ ،ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﮫ اﯾن
ﺟواﻣﻊ در اﻗﺗﺻﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺗروﭘل ادﻏﺎم ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻗﺳﻣﺗﯽ دﯾﮕر از ﺟﻣﻌﯾت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﯾوه ﺗوﻟﯾد و رواﺑط ﺗوﻟﯾدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟدﯾد ﮐﮫ
در ﻣﺗروﭘل ﻣرﺳوم اﺳت ﮔذار ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻣﺎ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﯾن ﺟواﻣﻊ ﺗوان ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﻧﯾﮫ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺧود را ﺗﺣت ﺳﯾطره ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺗروﭘل
ﻧدارﻧد ،ﻣﻌﻣوﻻ ﺳطﺢ ﺑﯾﮑﺎری در آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻻ اﺳت و ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ ﺳطﺢ ﺣﻘوق و ﻣزاﯾﺎ ھم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺗروﭘل ﺑﮫ ﻣراﺗب ﭘﺎﯾﯾن ﺗر اﺳت
ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ داﯾﻣﯽ ﮐﺎرﮔران ﻣﺎھر و ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن در اﯾن ﺟواﻣﻊ ﻣﯽ ﺷود.
ﻓراﺗر از اﯾن ،ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﺎﻣﺗﻘﺎرن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾن ﺟواﻣﻊ را در ﺷراﯾطﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھد ﮐﮫ طﺑﻘﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﻧﮭﺎ واﮔرا ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺟواﻣﻊ
واﮔرا ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد دوﻟﺗﮭﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﮐﺎرآﻣد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻟذا ﻣﻌﻣوﻻ دﭼﺎر ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾن ﻓرآﯾﻧد ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﻋث
ﺳﺳت ﺷدن ﻣﻠﯽ ﮔراﯾﯽ ﺷده و ﻧوﻋﯽ ھوﯾت ﺟﮭﺎن وطﻧﯽ را ﺑﮫ ﻧﺎم ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم و آزادی ﺗروﯾﺞ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻟذا ،ﻓرار اﻓﺳﺎر ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﺗب ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﺧﺎرج ھﻣﮫ ﮔﯾر ﻣﯽ ﺷود .ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ دوﻟﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑر ﺳر ﮐﺎرﺑﺎﺷد و ﯾﺎ
اﻗﺗدارﮔرا ،در ھر ﺻورت اﯾن ﺟواﻣﻊ ﺣق ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧود را از دﺳت داده و ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺗﺳﻠﯾم در ﺑراﺑر اراده ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺗروﭘل ﻣﯽ
ﺷوﻧد .ﻣﺗروﭘل ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ھم از اﯾن ﻗدرت ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎزارھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺧود را ﺣﻔظ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ
ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺟواﻣﻊ ﭘﯾراﻣوﻧﯽ را ھم درو ﮐرده و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از آن ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺧود را ﺗرﻣﯾم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

 .5.2ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎروری
ﭘس از ﺑﮫ دﺳت آوردن ﻣﻧﺑﻌﯽ ﻻﯾﺗﻧﺎھﯽ از ﮐﺎرﮔران ﻣﮭﺎﺟر ﮐﮫ ﺳﻠطﮫ ﭘذﯾر و ﻓرﻣﺎﻧﺑر ھﺳﺗﻧد ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﺟواﻣﻊ ﻣﺗروﭘل دﯾﮕر
ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ﻧﯾروی ﮐﺎر در داﺧل ﻣرزھﺎی ﺧود را ﻧدارد .طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺧواھد ﭘول و زﻣﺎن ھزﯾﻧﮫ ﮐﻧد ﺗﺎ
آﻧﮭﺎ را در داﺧل ﺑﭘرورد ،ﺗرﺟﯾﮫ ﻣﯽ دھد ﻧﯾروی ﮐﺎر آﻣوزش دﯾده ،ﺗرﺑﯾت ﺷده ،ﺳﺎﻟم و ﻣوﻟد را از ﻣﺣل ﻣﮭﺎﺟران ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺎﻣﯾن
ﮐﻧد .ﻓراﺗر از اﯾن ،از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ از ھﯾﭻ ﻧوﻋﯽ از رﯾﺳﮏ ﺧوﺷش ﻧﻣﯽ آﯾد ،وارد ﮐردن و اﺧراج ﮐﺎرﮔران در ھر
زﻣﺎن ﮐﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷد ،دارای رﯾﺳﮏ ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺎﯾﯾن ﺗری اﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرﭘﺎﯾﮫ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ھﺎی ﺑﻠﻧدﻣدت ﺑرای
ﭘرورش داﺧﻠﯽ ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺑﺎﯾد طراﺣﯽ ﺷوﻧد .اﻓول و ﺳﻘوط ﺳﯾﺳﺗم آﻣوزﺷﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺣﺎﺻل ھﻣﯾن روﻧد اﺳت.
ﻟذا ،ھرﭼﮫ ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری ﻣﮭﺎﺟر وارد ﺷود ،ﺑﺎﯾد راھﯽ ھم ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺑوﺟود آﻣدن ﺟﻣﻌﯾت اﺿﺎﻓﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن
ھدف از طرﯾق رواج ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺑﺎروری و زاد و وﻟد ﮐﻣﺗر را ﺗرﺟﯾﮫ ﻣﯽ دھد .ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم و ﺗرﻏﯾب زﻧﺎن ﺑﮫ
ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ﻧﯾروی ﮐﺎر ﻣزدی ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣراﻗﺑت از ﺧﺎﻧواده ھﺎﯾﺷﺎن ،ﺗروﯾﺞ اﺳﺗﻔﺎده از داروھﺎی ﺿد ﺑﺎرداری و ﺳﺎﯾرﺷﯾوه ھﺎی
ﮐﻧﺗرل ﺑﺎرداری ،ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐردن و ﺗروﯾﺞ ﺳﻘط ﺟﻧﯾن ،ﺗروﯾﺞ ﮔراﯾﺷﺎت ﻧﺎﻣﺗﻌﺎرف ﺟﻧﺳﯽ و ﺗﻐﯾﯾر ﺟﻧﺳﯾت ،ھﻣﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ و ﺧﺻﻠت
ھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎﯾل ﻋﻣوﻣﯽ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﮐﻧﺗرل ﺟﻣﻌﯾت ھﻣﺳو و ھﻣﮕرا ھﺳﺗﻧد .اﯾن دﮐﺗرﯾن ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﺑر
ﺑراﺑری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و آزادی ﻓردی و ﺣق اﻧﺗﺧﺎب ﺗروﯾﺞ ﻣﯽ ﺷود .ھرﭼﻧد ،ﺑراﺑری ،آزادی و ﺣق اﻧﺗﺧﺎب ﻓﻘط ﻣﺣدود ﺑﮫ ﺗﻣﺎﯾﻼﺗﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻧرخ ﺑﺎروری را ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽ آورﻧد .ﻓﯽ اﻟﻣﺛل ،ﭼﻧد ھﻣﺳری و ازدواج ﮐودﮐﺎن در اﯾن ﺟواﻣﻊ ﺗﺎﺑوھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ
وﺟﮫ ﻗﺎﺑل ﭘذﯾرش ﻧﯾﺳﺗﻧد ،زﯾرا ھر دو ﻣورد ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﻧرخ ﺑﺎروری و ﺟﻣﻌﯾت ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﻣﺎ رواﺑط ﺑﯾرون از ازدواج و
ﺗرﻏﯾب ﮐودﮐﺎن ھﺷت ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ھورﻣون ھﺎی ﺗﻐﯾﯾر ﺟﻧﺳﯾت و ﺑرﮔذاری ﺟﻠﺳﺎت و دروﺳﯽ در ﻣدارس ﮐﮫ اﻣﮑﺎن اﻧﺗﺧﺎب
آزاد ﺟﻧﺳﯾت را ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن آﻣوزش ﻣﯽ دھد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺎﭘﺳﻧد ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ واﻟدﯾن ﺑﺎ ﺷرﮐت ﻓرزﻧد ﺧود در اﯾن ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺧﺎﻟﻔت
ﮐﻧﻧد ﻣورد ﭘﯾﮕرد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی دوﻟﺗﯽ و ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﻣﺗﻌددی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای رﯾﺷﮫ ﮐﻧﯽ ازدواج ﮐودﮐﺎن
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕری ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﺟﻧﺳﯾت را ﻣﯾﺎن ﮐودﮐﺎن ﺗروﯾﺞ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﺷﺧص اﺳت ﮐﮫ
ﻣﺳﺎﻟﮫ اﺻﻠﯽ ﺑراﺑری ،ﺣق اﻧﺗﺧﺎب و آزادی ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺎھش ﻧرخ ﺑﺎروری ﻣراد اﺻﻠﯽ اﯾن ﺗﺣرﮐﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت.

 .5.3ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﻮﯾﺖ ﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺷﺎره ﺷد ،ﺗﺣول ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﻣﺗروﭘل ھﺎ از طرﯾق ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزی ،ﺗورم در ﺑﺎزار اﻣﻼک ،ﻣﮭﺎﺟرت و ﻋدم اﻓزاﯾش
دﺳﺗﻣزدھﺎ ،ﻣﻧﺟر ﺑﮫ از ﻣﯾﺎن رﻓﺗن ﻗدرت اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری و اﺣزاب ﺗوده ﮔرا ﺷد .در ﭘﺎﺳﺦ ،ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ھﺎ و ﺳﺎﯾر ﻓﻌﺎﻻن
ﮐﺎرﮔری در ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻧﺑش ھﺎی ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺑراﺑری ﺧواه ﺟدﯾد وا دادﻧد و ﺧود ﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن ﺟﻧﺑش ھﺎ ﭘﯾوﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﯾﺎزھﺎ و ﺧواﺳﺗﮫ
ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧوﻟﯾﺑرال ھﻣﮕرا ﺑودﻧد .ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮔﺳﺗرش داده ﺷد ﺗﺎ ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن ،ھﻣﺟﻧس ﺑﺎزان ،ﺗﻐﯾﯾر ﺟﻧﺳﯾت
دادﮔﺎن و ﺳﺎﯾر ھوﯾت ھﺎی ﻧﺎﻣﺗﻌﺎرف ﺟﻧﺳﯽ را در ﺑر ﮔﯾرد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﮭﺎﺟران ھم از ﻗوﻣﯾﺗﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﺑودﻧد ،ﻣﺑﺎرزه ﺑرای
ﺑراﺑری ﻧژادی ھم در ﺻف اﯾن اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻗرار ﮔرﻓت.
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ھوﯾت ھﺎی ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ در ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ اﺷﺗراک دارﻧد .ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﺑر ﺣﻘوق ﻓردی ﺗﺎﮐﯾد ﮐرده و
ھرﮔوﻧﮫ ﺣق ﻣﺑﺎرزه ﺟﻣﻌﯽ و ﻣﻠﯽ در ﺟواﻣﻊ ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺳﻠطﮫ ﻣﺗروﭘل ھﺎ را ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﯾﺎ رد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن رد ﮐردن ﻣﻌﻣوﻻ
از طرﯾق اﻋطﺎی اوﻟوﯾت ﺑﮫ ﺣﻘوق ﻓردی و ﺣﻘوق ﺑﺷر در ﻣﻘﺎﺑل ﺣق ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ و ﺟﻣﻌﯽ اﺳت .ﺗﻌرﯾف دﻣوﮐراﺳﯽ ھم ﻋوض
ﺷده ﺗﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺑر ﺣﻘوق اﻗﻠﯾﺗﮭﺎ و اﻓراد ﺗﺎﮐﯾد ﮐﻧد ،ﻧﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﮐﻠﯽ و ﺟﻣﻌﯽ.

 .6طﺒﻘﮫ ﺑﺪھﮑﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ طﺒﻘﮫ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﮔﻔﺗﮫ آﻣد ،اﻓزاﯾش ﻣﯾزان ﻣﺎزاد اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﮫ ﺑﮫ درون ﺟرﯾﺎن دﺳﺗﻣزدھﺎ ﺳرازﯾر ﺷده و ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ ﻋﺎﻣل اﻓزاﯾش ﻣداوم
دﺳﺗﻣزدھﺎ ﺑود ،ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش اﺻطﮑﺎﮐﺎت و اﻏﺗﺷﺎﺷﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺟواﻣﻊ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺷده ﺑود .طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﮐﮫ
در طﻠب دﺳﺗﻣزدھﺎی ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺳر ﺑﮫ ﺷورش ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود ،ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺗﻌدادی ﺗﺣوﻻت ھﻣزﻣﺎن ﻣطﯾﻊ ﺷد ،ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر
ﻣﺳﯾر ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﺎزاد اﻗﺗﺻﺎدی از ﺟرﯾﺎن دﺳﺗﻣزدھﺎ ﺑﮫ ﺳوی ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی راﻧت ﺧواری ﮔردﯾد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﺧﺷﯽ از طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
ﻗﺎدر ﺷد ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑر دﺳﺗﻣزد ﺧود ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ درآﻣدھﺎی ﺑدون زﺣﻣت ھم دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧد .ﻟﯾﮑن اﯾن درآﻣدھﺎ ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ھر ﭼﮫ
ﺑﯾﺷﺗر ﻓرو رﻓﺗن زﯾر ﺑﺎر ﺑدھﯽ ﺑود و ﻟذا اﻣﻧﯾت ﺷﻐﻠﯽ و درآﻣد ﺛﺎﺑت اھﻣﯾﺗﯽ ﻓراﺗر از اﻓزاﯾش ﻣﯾزان دﺳﺗﻣزدھﺎ ﭘﯾدا ﮐرد )داﺷﺗن
ﺷﻐل و درآﻣد ﺛﺎﺑت اﻣﮑﺎن وام ﺳﺗﺎﻧﯽ را ﻓراھم ﮐرده و از اﯾن طرﯾق ﻓرد ﻣﯽ ﺗواﻧد وارد ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺳﻔﺗﮫ ﺑﺎزی و ﮐﺳب درآﻣد ﺑدون
زﺣﻣت ﺷود ،ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕزﯾن اﻓزاﯾش دﺳﺗﻣزد ﻣﯽ ﺷود( .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻗدﻣﺎ ھم ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﺳرﮐﮫ ﻣﻔت ﺷﯾرﯾن ﺗر از ﻋﺳل اﺳت،
ﻏﺎﻟب اﻓراد درآﻣد ﺑدون رﻧﺞ و زﺣﻣت را ﺑﮫ دﺳﺗﻣزد ﺣﺎﺻل از ﮐﺎر ﺗرﺟﯾﮫ ﻣﯽ دھﻧد .ﺗرﮐﯾب اﯾن دو ﻋﺎﻣل ،ﯾﻌﻧﯽ ﻟذت راﻧت
ﺧواری ،و وﺣﺷت از ﻧﺎﺗواﻧﯽ در ﭘرداﺧت اﻗﺳﺎط ﺑدھﯽ ،ﺣﮑﺎﯾت ھوﯾﺞ و ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﮐﺎرﮔران ﻋﺻﯾﺎن زده را ﻣطﯾﻊ ﻣﯽ
ﮐﻧد .ﻧرخ ﺑﮭره ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﮫ ﺑطور ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای ﭘﺎﯾﯾن رﻓﺗﮫ ،و ﺷل ﺷدن ﺿواﺑط اﻋطﺎی وام ﺗﻣﮭﯾداﺗﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺗداوم اﯾن روﻧد
ﺷده اﻧد .ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ،در طول زﻣﺎن ﺗورم ﺷدﯾد در ﺑﺎزار ﻣﺳﮑن ﻣوﺟب ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺣﺎد ﺑﺧش رو ﺑﮫ ﮔﺳﺗرﺷﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺧرﯾد ﻣﺳﮑن
ﺷده و ﻧﺳل ھﺎی ﺟدﯾد دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﺑﺎزی راﻧت ﺧواری ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد.
در ھﻣﯾن ﺣﯾن ،اﻧﺑﺎﺷت ﺑدھﯽ ھﺎ ﻣوﺟب اﻓزاﯾش ﻧﺳﺑت ﺑدھﯽ ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﻧﺎﺧﺎﻟص ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎ اﻓزاﯾش اﯾن ﻧﺳﺑت ،رﯾﺳﮏ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﮔذاری در ﺑﺎزار اﻣﻼک ھم ﺑﺎﻻﺗر ﻣﯽ رود .ھر ﻟﺣظﮫ اﯾن اﻣﮑﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران دﯾﮕر ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﻗﺑول رﯾﺳﮏ
ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺑﺎﺷﻧد و ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ ﻣدل ﭘﺎﻧزی ) (Ponzi schemeﻓرو رﯾﺧﺗﮫ و ﺣﺑﺎب ﻣﺳﮑن ﻣﯽ ﺗرﮐد .ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﺣران ﻣﺎﻟﯽ  2008ﺷدت
وﺧﺎﻣت ﻋواﻗب اﯾن رﯾﺳﮏ را ﻧﺷﺎن داد .ﺑرﺧﯽ اﻗﺗﺻﺎدداﻧﺎن ﺧﺎرج از ﺟرﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﺑﺧﺷش ﻋﻣوﻣﯽ ﺑدھﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن
رﯾﺳﮏ را ﺧﻧﺛﯽ ﮐرده و اﻣﮑﺎن ﺗداوم ﻧظم ﮐﻧوﻧﯽ را ﻓراھم ﮐﻧد ) . (Keen 2017ھرﭼﻧد از ﻧظرﮔﺎه اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺣض اﯾن ﻣطﻠﺑﯽ
ﻣﻘﺑول اﺳت ،اﻣﺎ ﭼﻧﯾن ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﻣوﺟب ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷدن ﻗداﺳت ﺑدھﯽ ھﺎ ﺧواھد ﺷد.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ِﺳﺣر ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺳﺎﻧﮫ ﻗداﺳت ﺑدھﯽ ھﺎ در اذھﺎن ﮐﺎرﮔران ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷود ،ﺣﺎﺻل اﻣر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ھﻣﺎن وﺿﻌﯾﺗﯽ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در اﻏﺗﺷﺎﺷﺎت دھﮫ  1970ﺷﺎھد ﺑودﯾم .ﭼﻧدان ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑر ﺳر اﻓزاﯾش دﺳﺗﻣزدھﺎ ﭼﺎﻧﮫ ﺑزﻧﻧد و ﯾﺎ
ﺑرای ﺑﺧﺷش ﻋﻣوﻣﯽ ﺑدھﯽ ھﺎ و درﯾﺎﻓت وام ھﺎی ﮐﻼن ﺗر .ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ژاﭘن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ھرﭼﻧد ﻣﯾزان ﺑﺎﻻی
ﺑدھﯽ اﻓراد ﻣوﺟب رﮐود در اﻗﺗﺻﺎد ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻣﯾزان ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﺎﻻ ﻧﺑﺎﺷد اﻧﺿﺑﺎط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھم ﺣﻔظ ﻣﯽ ﺷود .در
ھﻣﯾن ﺣﯾن ،ﺗﺟرﺑﮫ دوران ﭘس از ﺑﺣران ﻣﺎﻟﯽ  2008در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺑﺎﻻی ﻣﮭﺎﺟرت در دوران رﮐود
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻗطﺑﯽ ﺷدن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی ﮐﺎھش ﺑدھﯽ ھﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻋﻣوﻣﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﻗطﺑﯽ ﺷدن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯾﺎن
ﻣﮭﺎﺟران و ﺟﻣﻌﯾت ﺑوﻣﯽ اﺳت .ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی آراﻣﯽ ﺑﺧش ﺷﺎﻣل طﯾف ﮔﺳﺗرده ای ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ از آﻧﺟﻣﻠﮫ اﻓزاﯾش ﺑودﺟﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑرای
ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﮑﺎری در ﻣﯾﺎن ﺟﻣﻌﯾت ﻣﺣﻠﯽ از ﯾﮏ ﺳو ،و از ﺳوی دﯾﮕر ﮐﺎھش ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺎ ،ﭘﺎﯾﯾﻧﺗر آوردن ﻧرخ ﺑﮭره ﺑﺎﻧﮑﯽ ،و ﭼﺎپ
ﭘول ﺑرای ﺑﺎزﮔرداﻧدن ﺗورم ﻣداوم در ﺑﺎزار ﻣﺳﮑن و ﺑﺎزار ﺳﮭﺎم اﺳت .ﻟﯾﺑراﻟﮭﺎ ﻋﻣوﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ ﺗواﻓق ﻧظر دارﻧد ،اﻣﺎ
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑر ﻟزوم ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت و ﻣوﻋظﮫ ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑرای رام ﮐردن ﺟﻣﻌﯾت ﻣﺣﻠﯽ ھم ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﺛﻼ از طرﯾق ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی
ﭘروﭘﺎﮔﺎﻧدا ﻋﻠﯾﮫ ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ،ﻋﻠﯾﮫ ھﻣﺟﻧس ﺑﺎز ھراﺳﯽ ،ﻋﻠﯾﮫ زن ﺳﺗﯾزی ،و از اﯾن ﻗﺑﯾل .ﺑﺎ ھﻣﮫ اﯾن اﺣوال ،ھر دو طرف طﯾف
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﺧﺷش ﻋﻣوﻣﯽ ﺑدھﯽ ھﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﻧد.
روﻧد طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﻗطﺑﯽ ﺷدن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯾﺎن دو ﮔروه ﺑدھﮑﺎران و ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎران.

 .7ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی
ﺗﺋوری ھﺎی راﯾﺞ ﻓﻌﻠﯽ ،ﭼﮫ ﻧﺋوﮐﻼﺳﯾﮏ و ﭼﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ،ھﻣﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﻧوﻋﯽ ﺟﮭﺎن ﺗﺧﯾﻠﯽ اﺳﺗوارﻧد ﮐﮫ در آن ھﯾﭻ اﺛری از
راﻧت ﺧواری وﺟود ﻧدارد .ﺗﺋوری ھﺎی دﺳﺗﻣزد ﻓرض ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ دﺳﺗﻣزدھﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻧﺑﻊ درآﻣد ﮐﺎرﮔران ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﻣطﻠب ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﺷﮑل ﮔﯾری ﺗﺻوﯾری ﻏﯾرواﻗﻌﯽ از ﺟﮭﺎن ﺷده و ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ھﺎﯾﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﺎ دﻧﯾﺎی واﻗﻌﯽ ﺗطﺎﺑق ﻧدارﻧد .ﻣﻔﮭوم راﻧت
اﻗﺗﺻﺎدی اﺑزار ﻧظری ﺑﺳﯾﺎر ژرف ﺗری ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺷﺎھدات دﻧﯾﺎی واﻗﻌﯽ ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد .راﻧت ارﺗﺑﺎط ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺎزاد
اﻗﺗﺻﺎدی دارد .اﻓزاﯾش ﻣﺎزاد اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾزان راﻧت ﺑﯾﺷﺗری ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺳوی ﮐﺎرﮔران ﺳرازﯾر ﺷود.
ﮐﯾﻔﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﺷدت ﻣﺗﺎﺛر از ﮔذرﮔﺎھﯽ اﺳت ﮐﮫ از طرﯾق آن ﻣﺎزاد اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ دﺳت ﮐﺎرﮔران ﻣﯽ رﺳد .ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﺳﺗﻣزدھﺎ ﻣﻧﺑﻊ اﺻﻠﯽ درآﻣد ﮐﺎرﮔران ﺑﺎﺷﻧد ،دﺳﺗﻣزدھﺎ در ﭘﯾش زﻣﯾﻧﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،ﻟذا اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری ﻗدرت
ﮔرﻓﺗﮫ و اﺻطﮑﺎﮐﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﻣﻧﺣرف ﮐردن ﺟرﯾﺎن ﻣﺎزاد اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺑﯾرون از دﺳﺗﻣزدھﺎ و ﺑﮫ درون ﺷﯾوه ھﺎی
راﻧت ﺧواری ﺑدون زﺣﻣت ،دﺳﺗﻣزدھﺎ را ﺑﮫ ﭘس زﻣﯾﻧﮫ راﻧده ،و ﻟذا ،ﻗدرت اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری راﺧﻧﺛﯽ ﮐرده و طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر را
ﻣطﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،در ﻧظم ﺟدﯾد )ھﻣﺎن ﻧظم ﻧوﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻌروف( ،طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ دو زﯾرطﺑﻘﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷود :ﯾﮏ طﺑﻘﮫ ﻣﺗوﺳط ﮐﮫ از
درآﻣد راﻧت ﺧواری ﺑﮭره ﻣﻧد اﺳت ،و ﯾﮏ طﺑﻘﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﺗر ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﻣﺗﯾﺎزی ﻧدارد .طﺑﻘﮫ ﻣﺗوﺳط ﻋﻣوﻣﺎ ﺑﺎ طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐم ھم ﭘﯾﻣﺎن
اﺳت .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺳطﺢ ﻓراﮔﯾر ﻣﻌﯾﺷت ،ﺑر اﺳﺎس ﺗﻌرﯾﻔﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ اراﺋﮫ ﺷد ،ﺷﺎﻣل ﻣوﻟﻔﮫ ای ذھﻧﯽ اﺳت ،اﺣﺳﺎﺳﺎت طﺑﻘﮫ
ﭘﺎﯾﯾن ﺗر ﮐﺎرﮔران ھم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺟﺎی اﻓزاﯾش دﺳﺗﻣزد ،از طرﯾق درﯾﺎﻓت ﻣﮭﺎﺟران ﮐﻧﺗرل ﺷود.
از ﻋواﻗب اﯾن ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ رواج ﻓرد ﮔراﯾﯽ اﺳت .اﯾن ﮔراﯾش را ﻣﯽ ﺗوان در روﯾﮫ ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﺷﺎھده ﮐرد ﮐﮫ ﺗروﯾﺞ دھﻧده ﮐﺎھش
ﻣﯾزان ﺑﺎروری و ﺳﯾﺎﺳت ھوﯾت ﮔراﯾﯽ ) (Identity politicsھﺳﺗﻧد .ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﻣﺎﯾل ﻋﻣوﻣﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﻣﮕرا
ھﺳﺗﻧد ،ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺗرﻣﯾم ﻧﯾروی ﮐﺎر در ﻣﺗروﭘل ھﺎ از طرﯾق اﻓزاﯾش ﻣﯾزان ﻣﮭﺎﺟران ﺧﺎرﺟﯽ .اﯾن ﻓرھﻧﮓ ھﻣﭼﻧﯾن در
ﺟواﻣﻊ ﭘﯾراﻣوﻧﯽ و ﺟﮭﺎن ﺳوم رﺧﻧﮫ ﮐرده و ھوﯾت ﻣﻠﯽ را ﺑﺎ ھوﯾت ھﺎی ﻓردﮔراﯾﺎﻧﮫ و ﺟﮭﺎن وطﻧﯽ ھﻣﺳو ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﻌوﯾض
ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻣطﻠب ﻧﺎﺑراﺑری در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ را ،ﮐﮫ ﺷﺎﺧﺻﮫ ﻣﺎھﯾت ﻧﺎﻣﺗﻘﺎرن ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت ،ﺗﺷدﯾد ﮐرده و ﻟذا ﻣﻧﺑﻊ
ﻣﮭﺎﺟران را ﮐﮫ ﺑرای ﺑﯽ اﺛر ﮐردن ﺳطﺢ ﭘﺎﯾﯾن ﺑﺎروری در ﻣﺗروﭘل ھﺎ ﻻزم اﺳت ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﮐﻧد.
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ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﯾزان ﮐﺎﻓﯽ از طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر در زﻣره طﺑﻘﮫ ﻣﺗوﺳط راﻧت ﺧوار ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد ،دﺳﺗﻣزدھﺎ در ﭘس زﻣﯾﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده و
درک ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﺷﻣﺎر ﻣﮭﺎﺟران ﺑﺻورت ﭘذﯾرا و ﻣﺛﺑت ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﻣﺎﻧد .ﺳﻘوط اﯾن ﻧﺳﺑت )ﯾﻌﻧﯽ اﻧدازه طﺑﻘﮫ
ﻣﺗوﺳط ﺗﻘﺳﯾم ﺑر اﻧدازه طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر( ﭘﺎﯾﯾن ﺗر از ﻧﻘطﮫ ای ﻣﺷﺧص ،دﺳﺗﻣزدھﺎ را ﺑﮫ ﭘﯾش زﻣﯾﻧﮫ ﺑﺎز ﮔرداﻧده ،ﻣوﺟب اﻓزاﯾش
ﺷدﯾد اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑر ﺿد ﻣﮭﺎﺟران ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺗﻧﺎﻗض اﺻﻠﯽ در ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎﺻر ﮐﺎر در ﻣﻘﺎﺑل ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ در ﻋوض ﺑدھﮑﺎران در ﻣﻘﺎﺑل
ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎران درون ﻣﺗروﭘل ھﺎ ،و در ﻧﮕﺎھﯽ ﻓراﮔﯾرﺗر ،ﻣﺗروﭘل ھﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﺟواﻣﻊ ﭘﯾراﻣوﻧﯽ اﺳت.
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