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ایي اتحبزیِ . ثِ پبیبى ضسیس سپتبهجط ام سی ی اقتصبز سیبسی ضازیکبل اتحبزیِی  پٌجبّویي کٌفطاًس سبالًِ

ّبی هسلط جطیبى اصلی زض  ًقص هْوی زض تَسؼِ ٍ اضتقبی ًظطیِ ٍ تحلیل اقتصبزی ثسیل زض ثطاثط ًظطیِ

کِ اظ « ًَلیجطالی»ػلن اقتصبز زض ذالل زٍضاى  هسیس گطز ػقتضغن  ثِ. کطزُ استهسضى ایفب  ضٌبسیاقتصبز

 کیٌعی زض ثطاثط« هتطقی»اصطالح  ثِ ضٌبسیِحتی اقتصبز گبُ کِ آى) آى ثَزین  زسترَش 1890ی  زِّ

ایي اتحبزیِ  (َکالسیکی هحَ ضسئجطیبى اصلی ً هجتٌی ثط تؼبزل ػوَهیِ هتؼلق ثِ «ازِثبظاض آظ» ضٌبسیاقتصبز

 .ثِ حیبت ذَز ازاهِ زاز

، اهْطست، ثطگعاض ضس حبظط ضَم، ثٌبثطایي ًظطاتن کٌفطاًسی کِ زض زاًطگبُ هبسبچَستتَاًستن زض هي ً

ام ٍ ًیع ثطذی  یبفتِ ّب ٍ هقبالت صطفبً هجتٌی ثط ثطذی اظ هقبالتی کِ اضائِ ضس ٍ ثِ آى زست ی سرٌطاًی زضثبضُ

کٌن  ضٍضي است کِ ایي کبفی ًیست اهب فکط هی. اًس اضائِ کطزُ کٌٌسگبى زض جلسبت ضطکت ی است کًِظطات

َاّین ذَاًٌسگبى اظ ًقص اتحبزیِاگط تٌْب ث ی اقتصبز سیبسی ضازیکبل آگبُ ضًَس ٍ ثساًٌس اظ چِ ًَع هسبیلی  ر

 .ثحث ضس اضظضوٌس است

ی ثحطاى،  کبض، ًظطیِ ضٌبسیی ثبظتَلیس اجتوبػی، اقتصبز ًظطیِ: هَظَػبت هتؼسزی زض کٌفطاًس ثَز

الولل، هسبیل  ثیي ضٌبسیزاضی، اقتصبز ّبی اقتصبزی ثسیل پسبسطهبیِ ، ًظبمهحیط ظیست ضٌبسیاقتصبز

ثط هَظَػبتی هتوطکع ذَاّن ضس کِ  تػبز اهب طجق. ای زض اقتصبز سیبسی هبضکسیستی ٍ الجتِ چیي گستطزُ

 .ام است تط هَضزػالقِ ثیص

ٍ « گطا هبلی»/ ی هتساٍلی اظ ضٍیکطز هبضکسیستی، ثِ ّوطاُ ططح پسبکیٌعی  ی زگطاًسیطبًِ آهیعُ

ی اقتصبز  ایي اتحبزیِ. ّبی ًَضیکبضزٍیی پیطٍ سطافب ٍجَز زاضت ّوچٌیي َّازاضی اظ هطبضکت زازى زیسگبُ

 .هبضکسیستیاقتصبز سیبسی سیبسی ضازیکبل است، ًِ صطفبً 

ی  قتصبز سیبسی ایي است کِ هجبحثبتی زض ایي ظهیٌِ ٍجَز زاضت کِ آیب ًظطیِزض اهؼٌبی ایي اهط 

زاًٌس  ذَثی هی ثِ هي هطبلتذَاًٌسگبى  .یب ذیط هبضکسیستی زاضز ضٌبسیکیٌعی چیعی ثطای اضائِ ثِ اقتصبز

ثرطی اظ زاًن ـ زض حقیقت ثطػکس آى ضا  هبضکسیستی ًوی ضٌبسیی کیٌعی ضا هکول اقتصبز کِ هي ًظطیِ

زاضی ثِ کبض  کِ ثطای هسیطیت کالى ضکَز زض تَلیس سطهبیِ کٌن ثَضغٍایی تلقی هی ضٌبسیجطیبى اصلی اقتصبز

 .ضٍز هی

https://urpe.wordpress.com/
https://urpe50th.org/program-1/
https://thenextrecession.wordpress.com/2018/05/05/marx-and-keynes-in-berlin/
https://thenextrecession.wordpress.com/2018/05/05/marx-and-keynes-in-berlin/
https://thenextrecession.wordpress.com/2018/05/05/marx-and-keynes-in-berlin/
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 «هبضکسیستی ثِ ثیٌص کیٌعی ًیبظ زاضز؟ ضٌبسیآیب اقتصبز» ثب ػٌَاىِاضائِ کطز ای  هقبلِ پبًکبض ثبسَ کزی

ثِ ضکست  ّب ی کیٌعی ثطای تجییي ثحطاى ًظطیِ ،ثِ ظثبى سبزُ. ذیط: ایي ثَز اٍ پبسد کَتبُ ٍی آضکبض

( ػطظِ)ضَز  هیّبیی کِ ثِ هسیطیت تَلیس ٍاضز « ضَک»َکالسیک ثِ ئی ً کٌس؛ ًظطیِ تقبظبی کل ًگبُ هی

تحلیل ثبسَ ثِ . ًگطز ثِ سَزآٍضی سطهبیِ هی اًِزاض ّبی تَلیس سطهبیِ کٌس؛ اهب هبضکس ثطای گسل ًگبُ هی

کِ ٍی ثِ کٌٌسگبى  یکی اظ ضطکتزض آى ی اقتصبز سیبسی هبضکسیستی ثَز کِ  ی هیعگطزی زضثبضُ پطتَاًِ

ّبی اقتصبزی  پطزاظی سَز است کِ هسل یِهعیت اصلی تحلیل هبضکسیستی ًظط» گفت ص اتکب زاضتزیسگبّ

آى ٍجَز  زال ثط کِ( اظ جطیبى اصلی)ضغن ضَاّس فطاٍاى  ثِّن  آىکٌٌس ٍجَز ًساضز ـ  جطیبى اصلی ٍاًوَز هی

 «.است

ی ضضس پسبکیٌعی ٍ اضتص  ًظطیِ»ثب ػٌَاى  ،اش زض هقبلِ «اهْطست» اظًیع  پیتط اسکبتػالٍُ ثط آى؛ 

تَاًن زض  ًوی. ٍ اضتغبل اضائِ کطز اًِزاض ی ضاثطِ ثیي اًجبضت سطهبیِ تحلیلی پسبکیٌعی زضثبضُ ،«ی کبض شذیطُ

ضٍی تحلیل بّبی پیط کِ چبلصزّن  اضجبع هی ی اسکبت هَضز ایي هقبلِ اظْبضًظط کٌن، اهب ثِ زیگط هقبِل

 (جب ایي. )کٌس ضا ثطضسی هیی هسضى اقتصبزّبی  ًظبمکیٌعی اظ 

اظ ) پبضک ّبیَى ٍٍى. ی تحَالت اذیط ًظطی اضائِ ضس ی هبضکسیستی هقبالت هتؼسزی زضثبضُ زض ججِْ

 «پَلی ظهبى کبض اضظ ّن»اًگیع زض استفبزُ اظ  ّبی حیطت چیعی ضا کِ کِ ًبسبظگبضی( زاًطگبُ زًیسَى

 زاضی ثب اثعاضی است کِ ثطای تحلیل ضًٍسّب زض سطهبیِ «پَلی ظهبى کبض اضظ ّن». گیطز زاًست زض ًظط هی هی

ثحث پبضک زض ایي ظهیٌِ است کِ اگط ( 2019پبضک ٍ ضیَ، . )ضَز استفبزُ هیاظ آى هقَالت هبضکسیستی 

هبًٌس هبلیِ، هستغالت ٍ تجبضت ٍ جع آى اضظش  غیطتَلیسیّبی  گَیس کِ ثرص ی هبضکسیستی هی ًظطیِ

کٌٌس، آیب اصالً ًقطی زض  ّبی تَلیسی ضا تَظیغ هی ضسُ زض ثرص کٌٌس ثلکِ صطفبً اضظش ذلق ذلق ًوی

ی  تَاى اظ اًساظُ کوک ثِ کبضاتطکطزى ثرص تَلیسی است آیب هی ّب زاضی زاضًس؟ اگط ًقص آى سطهبیِ

کِ ّیچ ( اش ثگَین تَاًن اظ هقبِل تب جبیی کِ هی)گیطز  ًتیجِ هی ی ثطای آى ثرص سري گفت؟ ٍی«ثْیٌِ»

هسضى  ّبی اقتصبزی ًظبمضسبى ثبضس، ثلکِ زض  یبضیثرص غیطتَلیسی زض آى ای ٍجَز ًساضز کِ  ی ثْیٌِ اًساظُ

ویٌبى ی ٍی اط گیطی اظ هقبلِ زض هَضز ایي ًتیجِ. کبّس هیاًجبضت سطهبیِ زض ثرص تَلیسی اظ  ایي ثرص

 .ًساضم

ایي هکتت هجتٌی . گصاضتِ ضسثحث ثِ  ازیکبلی اقتصبز سیبسی ض سطافبیی ًیع زض اتحبزیِ ضٌبسیاقتصبز

ثلکِ ًجطز  گطایص ًعٍلی سَزآٍضیًِ زاضی  گفت تٌبقط حقیقی زض سطهبیِ ثط ضٍیکطز پیطٍ سطافب است کِ هی

کٌن اظ هسل ًظطی سطافبً  کن ایي چیعی است کِ گوبى هی زست. است ّبٍ زستوعز ّبطجقبتی ثیي سَز

https://www.umass.edu/economics/basu
https://www.umass.edu/economics/skott
https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1241&context=econ_workingpaper
https://sites.google.com/site/ppphhw/home
https://thenextrecession.files.wordpress.com/2018/10/park-and-rieu-2018.pdf
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اظ کبلج زٍلتی کیي  کَالک ثیل هک. تَاى ًتیجِ گطفت ثطهجٌبی اقتصبز سیبسی ضازیکبل زیَیس ضیکبضزٍ هی

 .زستطسی است قبثل جب ایياضائِ کطز کِ زض « اقتصبزی ی اًسیطِی سطافب ٍ تبضید  زضثبضُ»ای ثب ػٌَاى  هقبِل

ثِ ًظط سطافب پیطٍظی ثعضگ هبضکس آى ثَز کِ هؼٌبی شاتی ًظبم کالسیک »کَالک،  ثطاسبس ًظط هک

زاضی  ایي کِ سطهبیِ»کطف کطز یؼٌی  ثبض زیگطضا زض زٍضاًی کِ ثطای توبهی ًبظطاًص فطاهَش ضسُ ثَز 

ی ػلن اقتصبز اهطٍظ سري گفتي اظ  است ٍ ایي کِ ٍظیفِ ،تّب ٍ طجیؼ استثوبض اًسبىیؼٌی هجتٌی ثط استثوبض، 

صحیح است هبضکس ذَز تَاى ًطبى زاز اثجبت استثوبض تَسط  ایي کِ هی. آهسّبی آى است ایي ٍاقؼیت ٍ پی

تَاًن  هبضکسیست ثَز؟ هی "حقیقتبً"آیب سطافب »پطسس  کَالک هی هک« .ثبضس چٌساى اّویتی ًساضتِضبیس  یب ًِ

ی اقتصبزی ضا  اهب ضٍضي است کِ ایي هَظَع اّویتی ًساضز ظیطا سطافب ٍ هبضکس ّطزٍ ًظطیِ« .ثگَین ذیط

ثِ ِ الجت. سًسض ًوی« تکٌیک» هحسٍز ثِّب  َکالسیکئهبًٌس ً ٍزاًستٌس  هی« ضٌبذتی ٍ ّن ًْبزی ّن جبهؼِ»

اکٌَى ازثیبت . یستً« اّویت ثی»ذیط  صحیح است یبی استثوبض هبضکس  هي ایي هسألِ کِ آیب ًظطیًِظط 

کٌس کِ چطا سَز صطفبً اظ استثوبض کبضگط ًبضی  ی هبضکس پطتیجبًی هی ًظطیِایي ٍجَز زاضز کِ اظ  جبهؼی

ثطای ًقس . ّبی ثسیبض زاضز ی سطافب اظجولِ زض ّویي ظهیٌِ سستی کِ ًظطیِ ثوبًسضَز ًِ اظ جبیی زیگط ـ  هی

 .فطز هَظلی هطاجؼِ کٌیس پَل ٍ توبهیتسطافبیی ثِ کتبة  ضٌبسیتط اقتصبز جبهغ

ثبظّن  ،ی اقتصبز سیبسی ضازیکبل زض اتحبزیِ ،کِاست  ضٍ هْن آىاظبض هبضکس ی استثو ًظطیِ

تَثب استسالل کطزُ  فلتچط ثبضگط اظ زاًطگبُ هبًی. گطایی اضائِ ضس پطزاظاى پسبکیٌعی ٍ هبلی ّبی ًظطیِ استسالل

ی  فعایٌسُ ثَز، چٌبى کِ اظ ططیق ثسّی فعایٌسُ« گطایی هبلی»ی  است کِ سقَط هبلی ٍ ضکَز ثعضگ ًتیجِ

ذلق « زٍ ضکل سَز»گطایی  هبلی. فتذبًَاضّب کِ سطاًجبم ثِ ٍضضکستگی ثرص هسکي هٌتْی ضس تجلَض یب

، ثبضگط فلتچط. )ثرص هبلی زست ثِکطزُ ثَز، یکی اظ استثوبض سٌتی کبض زض تَلیس ٍ زیگطی استثوبض ذبًَاضّب 

 «.2008-2002تٌبست ٍ ثحطاى  ّبی ػسم ثحطاى»، 2012

سَز ًبضی اظ استثوبض ٍ )زاضی هسضى زٍ هٌجغ سَز  ام کِ زض سطهبیِ ثب ایي استسالل هربلفت کطزُ تط پیص

ضا ضز ایي ًظط  ثِ ضکل جبهؼیّوچٌیي (. ًگبُ کٌیس 200هبضکس ثِ کتبة )ٍجَز زاضز ( ثیگبًگیًبضی اظ سَز 

ی اضظش هبضکس است  اٍلی تحطیف ًظطیِ. ضس 2009ذبًَاضّب ثَز کِ سجت ثحطاى « اظبفی»کِ ثسّی  کطزم

 .اتکب زاضزی ثسّ ثِثیص اظ تجییي جطیبى اصلی ًیست کِ صطفبً چیعی ٍ زٍهی 

http://keene.academia.edu/WilliamMcColloch/CurriculumVitae
http://nakedkeynesianism.blogspot.com/
https://weeklyworker.co.uk/worker/1104/consistent-realistic-verifiable/
https://thenextrecession.wordpress.com/2016/10/13/shaikh-at-greenwich/
https://pecritique.com/2018/06/02/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AD/
https://thenextrecession.wordpress.com/2014/06/28/its-debt-stupid/
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ی  اذیطاً هبٍضٍزیس ٍ پبپبزاتَس کل فطظیِ. ام گطایی ًَضتِ ی هَظَع هبلی هي زض ٍثالگن ثبضّب زضثبضُ

. سْوی هثجت یب است تطٍا، س: گطایی ی هبلی فطظیِ. )اًس ضپٌج ثٌس هَضز اًتقبز قطاض زازُگطایی ضا ز هبلی

 (2019هِ  6-2ی هبضکسیسن، زاًطگبُ پکي،  ی جْبًی زضثبضُ س، زٍهیي کٌگطُیهبٍضٍز

گطایی ػلت ضکَز ثعضگ است، زض هَضز  اگط هبلی (یکن: ّب ایي هَاضز است تطیي پطسص ثِ ًظط هي هْن

ّبی غیطهبلی، هبلی  کِ زض آى هبلیِ چٌیي ثرص ثعضگی اظ اقتصبز ًجَز ٍ ضطکت 1890ّبیی زیطتط اظ  ثحطاى

یؼٌی جبیی  ،زّس هیضخ ّبی تَلیسی  چِ زض ثرص طَض کلی اظ آى آیب هبلیِ ثِ (زٍمگَیین؟ ًطسُ ثَزًس چِ هی

آیب هبلیِ زضوي طجقبتی است زض حبلی کِ  ثسیي تطتیت (سَم ؟است هتوبیع ،ضَز کِ اضظش ذلق هی

« ثجبتی هبلی ثی»ی  ّب ًتیجِ آیب توبهی ثحطاى (چْبضمٍ کبضگطاى هتحس ّستٌس؟« تَلیسی»زاضی  سطهبیِ

ضثط است؟ اگط چٌیي است  بزی سطهبیِ ثیّبی هیٌسکی ٍ سَزآٍضی ّستٌس ٍ سَزآٍضی ثٌی زسترَش لحظِ

زاضی ضا  تَاًین ثرص غیطهبلی سطهبیِ آیب هؼٌبیص ایي است کِ صطفبً ثبیس ًْبزّبی هبلی ضا کٌتطل کٌین ٍ هی

هَضگبى ضا کٌتطل کٌین ٍ کبضی ثِ آهبظٍى . پی .گصاضی جی ّبی سطهبیِ ثِ حبل ذَز ضّب کٌین؟ آیب ثبیس تصوین

 ٍ ثَییٌگ ًساضتِ ثبضین؟

اصطالح اقتصبزّبی ًَظَْض  ّبی چٌسهلیتی کِ زض ثِ ، ٍ ضضس ضطکت«ضسى جْبًی»ی اذیط  زض زٍضُ

. ّب ضسُ است اهپطیبلیسن هَظَع زاغی هیبى هبضکسیستٍ توطکع هبلیِ زض ایبالت هتحسُ ٍ اضٍپب، اًس،  فؼبل

ّبضٍی زض ثطاثط )کٌس  کسی کس زیگط ضا استثوبض هی  کٌس ٍ چِ طَض ػول هی کِ اهپطیبلیسن چِ ثحث ثط سط ایي

زض ایي ظهیٌِ زض ًیع هْن  ی چٌس هقبلِ. زًجبل ضسُ استی اقتصبز سیبسی ضازیکبل  زض اتحبزیِ( اسویت

ثطضسی تَاًن ثِ  تٌْب هی. ایي ثحث پطتَ افکٌس طی اضظش هبضکس ث کٌفطاًس اضائِ ضس کِ اظ هٌظط ًظطیِ

ی  ی ًظطیِ زضثبضُ( زاًطگبُ ضًویياظ )ی ضاًت ظهیي هبضکس ٍ ّبئَ کی  اظ ًظطیِ زپبًکَض ثبسَزقیق  زضذطبى

ضاهب ٍاسبزٍاى  .ثستکبضثِ ی اهپطیبلیسن  تَاى زض هَضز هسأِل ضاًت هطلق هبضکس اضبضُ کٌن کِ ّط زٍ ضا هی

ّب  ًظطیِ، هثبل: تحلیل ضاًت هطلق ًعز هبضکس. ًیع ثِ ایي پٌِْ حطکت کطزُ است( زاًطگبُ زٍلتی کلطازٍاظ )

 .ی هبضکسیستی ضاًت ٍ کبضثطزّب، هسلی اظ ًظطیِ

. زّس ثحث ضس زاضی زض سطح جْبًی سطًگَى ضَز چِ ضخ هی ز ایي کِ اگط سطهبیِسطاًجبم زض هَض

َیعّبیی کِ هبضکس زض  ی کوًَیستی چیست؟ آیب هی یک جبهؼِ ّبیِ کلی ٍ هقَل ّبی سطفصل ًقس تَاى اظ تج

زاًطگبُ هلی جیٌگ سبًگ، ) جیي جیبًگ گًیبساضائِ کطز فطاتط ضفت؟ هیعگطزی هطکت اظ  ی گَتب ثطًبهِ

ًظبم اقتصبزی ثسیل ثطای »ی  ای زضثبضُ ثل ٍ آى زیَیس ایي هسألِ ضا زض جلسِ ضیچبضز ٍستط، آل کوپ( کطُ

 .ثطضسی کطزًس« ٍیکن قطى ثیست

https://stavrosmavroudeas.wordpress.com/2018/05/09/the-financialisation-hypothesis-and-marxism-a-positive-contribution-or-a-trojan-horse-s-mavroudeas-2nd-world-congress-on-marxism-peking-university-5-6-may-2018/
https://stavrosmavroudeas.wordpress.com/2018/05/09/the-financialisation-hypothesis-and-marxism-a-positive-contribution-or-a-trojan-horse-s-mavroudeas-2nd-world-congress-on-marxism-peking-university-5-6-may-2018/
https://urpe.wordpress.com/2018/09/23/imperialism-in-the-21st-century/
https://www.umass.edu/economics/basu
https://thenextrecession.files.wordpress.com/2018/10/marx_s-analysis-of-ground-rent_-theory-examples-and-applications.pdf
https://thenextrecession.files.wordpress.com/2018/10/marx_s-analysis-of-ground-rent_-theory-examples-and-applications.pdf
http://gnu.academia.edu/SeongjinJeong


6 
 

جیي  ًگبی سی هقبِل. اثط پیططٍیی زض ایي ظهیٌِ اضائِ کطزُ است( استبز هوتبظ زض یَتب) ثل آل کوپ

ًرست آى : زض ایي هَضز زٍ ًکتِ ّست. زَضیعی ضَضٍی ضٍضٌگط ث ًقبط ضکست ثطًبهِی  زضثبضًُیع جیبًگ 

کٌس اضتقبی ًیطٍّبی تَلیسی ثِ سطَحی  تطیي تحَل زض اقتصبزی کِ ثِ سوت کوًَیسن حطکت هی کِ هْن

یؼٌی )ی هصطف اضائِ کٌس  ضایگبى زض ًقطِ سطػت کبالّب ٍ ذسهبت هَضزًیبظ ضا ثِ است کِ قبزض ثبضس ثِ

تَاى ایي هَظَع ضا  ًویاهب ثطای هستی ( ی غصایی ٍ جع آى ًٍقل، آهَظش، ثْساضت، اًطغی ٍ هَاز پبیِ حول

ضیعی ضسُ  ثٌبثطایي زض ایي جب ثبیس یک تَلیس ٍ تَظیغ ثطًبهِ .زض هَضز توبهی کبالّب ٍ ذسهبت کبضثطز زاز

 .ٍجَز زاضتِ ثبضس

ثیي  اهب اقتصبز ضَضٍی. ی ظهبى کبض ثبضس ضیعی ثبیس هجتٌی ثط هحبسجِ گًَِ ثطًبهِ گَیس کِ ایي جیبًگ هی

اگطچِ جساٍل زازُ ـ ستبًسُ . ضیعی ضسُ ثطهجٌبی ظهبى کبض ًجَز یک اقتصبز ثطًبهِ 1881ٍ 1812 ّبی سبل

یعاى ضَضٍی ثَز، ض ظهبى کبض الظم ثطای تَلیس کبالّب ٍ ذسهبت است زض زستطس ثطًبهِی  ی هحبسجِ کِ الظهِ

ی  اهب ثب تَسؼِ. ّبی هبزی اتکب زاضتٌس طَض جسی اظ آى استفبزُ ًکطزًس ٍ زضػَض ثِ هَاظًِ گبُ ثِ آًبى ّیچ

ی ظهبى کبض  هحبسجِ ضیعی تَسط ّبی ثعضگ ٍ ًیطٍی کَاًتن ایي گًَِ ثطًبهِ ّب، زازُ َّش هصٌَػی، الگَضیتن

 .ػولی ذَاّس ثَز پصیط است ٍ کوًَیسنْ ضٍضٌی اهکبى ثِ
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