
 
 ه احمد سیف(.)نوشت السکیاقتصاد مایکل کی به مقالهبنگرید برای آشنایی با آرای کالسکی، 

 

 
  

  
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 

 [1] (1)های سیاسی اشتغال کاملجنبه

 

 مایکل کالسکی
 ی رسول قنبریترجمه

  به

 احمد سیف :استادم 

https://pecritique.com/2013/11/29/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%db%8c%da%a9%d9%84-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%b3%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%81/


 

 
 

 های سیاسی اشتغال کاملجنبه 1

 مترجم یاشاره

ر اما اغراق نیست اگ، علم اقتصاد قرن بیستم، بزرگان زیادی را بر خود دیدی صحنه

ک ی جدال کینز و هایاقتصادی تحت سیطره جریان اصلی آرایبخش بزرگی از بگوییم 

ترین مهمدر این میان، بخش بزرگی از )و بعدها تا حدی فریدمن( قرار گرفت. 

 انندتر از کینز داشتند )مگرایانهپردازان اقتصادی قرن بیستم که برداشتی چپنظریه

ه ( چنان کنث گالبرایت، جون رابینسون، هایمن مینسکیمایکل کالسکی، جان کِ

 .بایست موردتوجه قرار نگرفتند.می

کرد  ه و تأکیدنقدی نافذ و رادیکال از اقتصاد بازار ارائ پولانی که نظر از کارلصرف

 ند،کگر اگر به حال خود رها شود طبیعت و انسان هر دو را ویران میکه بازار خودتنظیم

 لحاظ سیاسی پایدار نیست؛ هایمنبهکم دستمایکل کالسکی نشان داد اشتغال کامل 

ی ارزش ذهنی با این استدلال که هر آنچه در بازار قیمت ثابت کرد نظریهنیز مینسکی 

سالار جایگزین نیز هست، منجر خواهد شد تا الگوی رشد مالی« ارزش»دارای دارد، پس 

و همین امر موجب فروپاشی نظام اقتصادی محور شود -الگوی تحریک تقاضای مزد

وضعیت علم  شدهایی از این دست میتوجه بیشتری به آموزهخواهد شد. شاید اگر 

 ر از آنچه بود که اکنون شاهدیم.اقتصاد )و صد البته نظام جهانی اقتصاد( بسیار بهت

قریب به ای که دهد در زمانهرو برای ما مهم است که نشان میمقاله حاضر ازاین

رفت از برونپایانی الگوی اشتغال کامل کینز را راه  اتفاق سیاستمداران و اندیشمندان،

 و ینزیک یهااستیس یاجرای دانستند و به آیندهرکود و مبارزه با سوسیالیسم می

قیت تر موفگرایانههایی واقعدیدگاهخوشبین بودند، چگونه  یاجتماع داریوفاق پا جادیا

تر داری در استمرار اشتغال کامل را در گرو اصلاحاتی رادیکالهای سرمایهدولت

ت که : کالسکی، پیامبری اسکه گفته بود شاید حق با جون رابینسون باشد دانستند.می

 (1)ایم.گرفتهاش نادیده

(1) Robinson, J. (1976). Michal Kalecki: a neglected prophet. New York 

Review of Books, 23(3), 28-30.  
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1 
انه دارایهسرمکه حتی در یک نظام  باورنداکثریت مطلق اقتصاددانان اکنون بر این . 1

ر ، مشروط بکرداشتغال کامل را تضمین  ،دولت مخارجی ی برنامهواسطهتوان بهنیز می

و  ،اشدب تدوین شدهکارگیری تمام نیروی کار موجود برای به مناسبیی این که برنامه

 دست آید.مواد خام خارجی لازم در ازای صادرات بهکافی ی نیز عرضه

ها( را گذاری عمومی )مثل ساختن مدارس، بیمارستان یا بزرگراهدولت سرمایه اگر

ی خانواده، کاهش مالیات هزینهکمکی واسطه)به انبوهیا به مصرف  ،عهده گیردبر 

غیرمستقیم یا اختصاص یارانه برای پایین نگه داشتن قیمت کالاهای ضروری( یارانه 

 باکه  این مخارج نه با وضع مالیات پول لازم برایبراین اگر و علاوه ،تخصیص دهد

گذاری و مصرف خصوصی ثیر عکس بر سرمایهأتواند ت)که می شود تأمیناستقراض 

 ای برسد که در آنبه نقطهبرای کالاها و خدمات  مؤثرتقاضای ممکن است بگذارد(، 

، بدین طریقمخارج دولتی کردن . باید خاطرنشان کرد که صرف دست آیدبهاشتغال 

واهد داد، خصورت غیرمستقیم نیز اشتغال را افزایش صورت مستقیم بلکه بهتنها بهنه

چرا که درآمد بالاتر ناشی از آن منجر به افزایش ثانویه در تقاضا برای کالاهای مصرفی 

 ای خواهد شد.و سرمایه

و مصرف خود را کاهش ندهند، از کجا  یگذارهیکه اگر مردم سرما دیبپرس دیشا. 2

ا موضوع ر نیکه انیا یبرا کنمیدست خواهند آورد تا به دولت وام دهند. فکر مپول به

د را با خو کنندگانتأمینپول  که دولتْ دیتصور کنبهتر است  ،نماییددرک  یخوببه

اوراق را نگه نخواهند داشت،  نیاعموماً  کنندگانتأمین. کندیاوراق قرضه پرداخت م

 که یگردش خواهند انداخت، تا زمانکالاها و خدمات به ریسا دیها را هنگام خربلکه آن

ه سودآور نگ یهاییعنوان داراها را بهکه آن فتدیب ییهادست افراد و شرکتبهاین اوراق 

( اشخاص یینها ای)موقت  رایدر اخت یکل اوراق دولت شیافزا ،یزمان یدارند. در هر دوره

که  آنچه نیخواهد بود. بنابرادولت ها، برابر با کالاها و خدمات فروخته شده به و شرکت

راق را او دشانیاست که پول تول یکالاها و خدمات دهد،یت قرض مبه دول ینظام اقتصاد

 صورتدولت پول خدمات را نه با اوراق که به ت،یدر واقع«. کرده است تأمین» یدولت
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 ینگیاقدام به انتشار اوراق قرضه و جذب نقد حالنیاما در ع کند،یپرداخت م ینقد

 .کردم فیکه توصاست  یالیخ یندیفرا ارزهم نیو ا کند؛یم

 یدولت یبه جذب تمام اوراق قرضه یلیچه خواهد شد اگر مردم تما ن،یباوجودا

 هاانکببه آوردن پول )اسکناس یا اعتبار( دستبرای بهنداشته باشند؟ دولت سرانجام 

ره نرخ به رند،یرا بپذ شنهادیپ نیها ا. اگر بانکبخرندخواهد داد که اوراق را  شنهادیپ

 نیاوراق افت خواهد کرد و ا متیق رند،یرا نپذ شنهادیها پاگر بانک .ماندثابت خواهد 

ی اوراق قرضه خواهد کرد قیامر مردم را تشو نیو ا افت،یخواهد  شینرخ بهره افزا یعنی

که نرخ  گفت توانیم رونی. ازاگذاری نمایندکه در بانک سپردهند تا ایننگهداری شتریب

 قراضاست زانیاست. م وابسته یبانک مرکز استیسه یژوبه ،یبانک استیبه س ،بهره

 یباشد که نرخ بهره را در سطح مشخص نیبر ا استیدولت هر قدر هم که باشد، اگر س

 است که در جنگ یتیهمان موقع نیمحقق شود. ا یراحتثابت نگه دارد، ممکن است به

 نیبه ا 1491از سال  ،ینجوم یبودجه یهایرغم کسروجود دارد. نرخ بهره به یکنون

 است. افتهین شیاسو افز

 مالی شود منجر به تورم خواهد تأمین استقراضمخارج دولتی که با  بگویید. شاید 3

ثر ایجادشده توسط دولت همچون هر افزایش ؤشد. در پاسخ باید گفت که تقاضای م

خارجی  یاولیهو مواد  تجهیزات تقاضای دیگری عمل خواهد کرد. اگر نیروی کار،

گر خواهد شد. اما امنجر ی وسیعی داشته باشند، افزایش تقاضا به افزایش تولید عرضه

ها ثر همچنان بالا رود، قیمتؤو تقاضای م دست یابیمی اشتغال کامل منابع به نقطه

نیز بالا خواهند رفت تا عرضه و تقاضای کالاها و خدمات را به تعادل برسانند. )در حالت 

شاهدش هستیم، از افزایش  یحاضر در اقتصاد جنگز حد منابع که در حالاشتغال بیش ا

 ،فیثر برای کالاهای مصرؤشود که تقاضای متا بدانجا جلوگیری می ها صرفاًتورمی قیمت

که اگر  توان گفترو میازاینیابد.( یا مالیات مستقیم کاهش می بندیسهمیهبا 

مداخلات دولت در راستای دستیابی به اشتغال کامل باشد اما جلوی افزایش تقاضای 

 (2)مؤثر نسبت به اشتغال کامل را نگیرد، نیازی نیست از تورم بترسیم.

2 
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اشتغال کامل است.  یاقتصاد یناپخته و ناقص از آموزه یانی. آنچه که ذکر شد، ب1

به  نی، و بنابراباشد یآموزه کاف این یخواننده با جوهره ییآشنا یبرا کنمیاما فکر م

به  یبایمربوط به دست یاسیسمشکلات  یدرباره ینیتا مباحث پس دهدیامکان م یو

 اشتغال کامل را دنبال کند.

ا مخارج ب توانیاقتصاددانان توافق دارند که م شتریاظهار کنم گرچه ب دیابتدا با در

. نبوده است نیچن وجهچیهبه ریاخ یهااما در سال افت،یبه اشتغال کامل دست  یدولت

 بودند )و یابرجسته «یکارشناسان اقتصاد»اصطلاح آموزه، به نیمخالفان ا انیدر م

 دهدینشان م نی. ااندداشتهپیوند و صنعت  یبا بانکدار داًیهنوز هم هستند( که شد

 یانهیزمشیباشند، پ یتماماً اقتصاد کاملْ اگر مباحث مطرح شده در مورد اشتغالِ یحت

 یاصکه اشخ ستیبدان معنا ن نیآن نهفته است. البته ا یدر مخالفت با آموزه یاسیس

 اتیدباشد، به اقتصا فیضع ستدلالشاناند، هر چقدر هم که ابرده شیمباحث را پ نیکه ا

 آن است. ریز یاسیس یهازهیانگ یخود باور ندارند. اما جهل لجبازانه، معمولاً تجل

 یکی یدرجه یاسیس یوجود دارد که مسئله یترمیمستق یهانشانه یحت حال،نیباا

بزرگ  وکارهایکسب، 1431 یرکود بزرگ دهه یط [2]در معرض خطر است. نجایدر ا

اشتغال توسط مخارج  شیافزا تدابیرهمواره مخالف  ،یجز آلمان نازدر تمام کشورها، به

(، New Deal لیدوی)مخالفت با ن کایآمر یمتحده الاتیامر آشکارا در ا نیبودند. ا یدولت

نگرش  نیا حیتوض [3].شدیم دهید تلریاز ه شی(، و آلمان پBlum بلوم شیفرانسه )آزما

تنها کارگران، بلکه و اشتغال بالاتر، نه دیاست که تول یهیبد . کاملاً ستیآسان ن

 شیافزا انیچرا که سود کارفرما کند،یمنتفع م زیرا ن (entrepreneurs) انیکارفرما

را که چ ازد،ییذکر شد، به سودها دست نم ترشیاشتغال کامل که پ استی. و سابدییم

اند؛ چرا رکود، در حسرت رونق یدر دوره انی. کارفرماشودینم یاضاف اتیشامل مال

همان  نیا رند؟یپذنمیبا آغوش باز  ،ارائه کند تواندیرا که دولت م یرونق مصنوع

 .میمقاله به آن بپرداز نیدر ا میخواهیاست که م یپرسش دشوار و جذاب

( با اشتغال کامل industrial leaders« )رهبران صنعت»مخالفت  لیدلا توانیم

 هایدخالتدست ایناز  یزاری( ب1کرد: ) میحاصل از مخارج دولت را به سه دسته تقس

 یگذارهی)سرما یمخارج دولتهدایت از جهت  یزاری( ب2دولت در مشکل اشتغال؛ )

 یناش یو اجتماع یاسیس راتییاز تغ یزاری( ب3به مصرف(؛ ) ارانهیو پرداخت  یعموم
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دولت را با  سترشگ استیسه اعتراض به س نیاشتغال کامل. ما هر کدام از ا حفظاز 

 کرد. میخواه یبررس اتیجزئ

( captains of industry)« صنعت فرماندهان» اکراهِ باید تکلیف خود را با  ابتدا. 2

های اشتغال روشن کنیم. هر گونه گسترش فعالیت رابطه باپذیرش مداخلات دولت در  از

شود، اما ایجاد اشتغال توسط وکارها با بدگمانی نگریسته میی کسبدولت در زمینه

ح . سطکندطور ویژه تشدید میبهرا  تی خاصی دارد که مخالفهای دولتی جنبههزینه

اصطلاح وضعیت به تا حد زیادی به آنچه که( laissez-faire) فرلسهنظام  دراشتغال 

ز گذاری خصوصی نیسرمایه ،شد بستگی دارد. اگر اعتماد کاهش یابداعتماد نامیده می

م مستقی صورتبه منجر به افت تولید و اشتغال خواهد شد )همامر کاهش یافته و این 

گذاری(. این امر به کاهش درآمد بر مصرف و سرمایه یثیر ثانویهأو هم از طریق ت

از  بایستدهد: میبر سیاست دولت می زیادین امکان کنترل غیرمستقیم داراسرمایه

چرا که منجر به بحران اقتصادی  ،اجتناب کرد متزلزل سازدهر چه که وضعیت اعتماد را 

 دای شیهابردن بیجبا دست بهرا اشتغال  شیدولت ترفند افزا یاما وقتخواهد شد. 

 یرکس دیبا رو،نیازا خود را از دست خواهد داد. ییقدرتمند کارا نترلابزار ک نیگرفت، ا

 یاجتماع کارکرد. کرد یخطرناک تلق ،یانجام مداخلات دولت یبرارا لازم  یبودجه

 تیاست که سطح اشتغال را به وضع نی( اsound finance« )سالم یهیمال» یآموزه

 اعتماد وابسته سازد.

 شود کهوقتی بیشتر می مخارج دولت استیاز سوکارها رهبران کسببیزاری . 3

 یگذارهیسرما یعنی دهند:قرار مینظر  مد رودیها مآن یرا که پول به پا ییزهایچ

 مصرف انبوه. یبرا ارانهیو پرداخت  یعموم

 دیبا یعموم یگذارهیاست که سرما نیمستلزم ا یدولت یمداخله یاقتصاد اصول

 ها،مارستانی)مثل ب یخصوص یوکارهاکسب زاتیباشد که با تجه ییهامحدود به حوزه

 یصورت، ممکن است سودآور نیا ریدر غ .وارد رقابت نشود ها(مدارس، بزرگراه

ر اثخصوصی،  یگذارهیکاهش سرما یاثر منفو  ابد،یکاهش  یخصوص یگذارهیسرما

 در موردمفهوم کاملًا  نی. ااثر کندرا بیبر اشتغال  یعموم یگذارهیمثبت سرما
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 نیاز ا یعموم یگذارهیسرما ی. اما دامنهکندصدق می( businessmenکاسبکارها )

 تیدر نها است،یس نیا یاجرا هنگامکه دولت  رودیم نیا میدست محدود است و ب

 ساتیسأت ایونقل حمل ،یگذارهیسرما دیسپهر جد در پی یافتنوسوسه شود تا 

 (3).سازدیرا مل یرساختیز

از  شیب ،ناوکار و متخصصانتظار داشت که رهبران کسب توانیم نیبنابرا

 ینهیهزبه مصرف انبوه )توسط کمک ارانهیطرفدار پرداخت  ،یعموم یگذارهیسرما

 و ...( باشند؛ چرا که دولت حتاجیما متینگه داشتن ق نییپا یبرا ارانهیخانوار، پرداخت 

( enterprise) یداربنگاه یهاتیخود وارد فعال تواندیبه مصرف نم ارانهیبا پرداخت 

ه ب ارانهیپرداخت با متخصصان  نی. درواقع، استیگونه ن نیدر عمل ا حال،نیشود. باا

از اصول  یکی نجایا چرا که ند.امخالف یعموم یگذارهیاز سرما ترشیب ،مصرف انبوه

ه ک کندیم جابیا یدارسرمایه یاخلاق یمهم در معرض خطر است. مبان اریبس یاخلاق

 یمالک ابزار خصوص اناًیاح کهنیمگر ا ؛«یدست آوربه نتیبا عرق جب دینانت را با»

 .یباش

را در نظر  یاشتغال با مخارج دولت جادیا استیمخالفت با س یاسیس لی. ما دلا9

ن فشار توده ممک ریز کهنیکما ا ،شدغالب می یمخالفت نیاگر چن ی. اما حتمیاگرفته

ود ش یو اجتماع یاسیس راتییموجب تغ دتوانیاشتغال کامل م حفظشد،  نیاست چن

 میرژ کیوکار فراهم سازد. درواقع، در کسب رانمخالفت رهب یبرا دیجد یازهیانگ و

ند. ک فاینقش ا یانضباط یعنوان اقدامبه تواندینم «یغارتگر» ،یاشتغال کامل دائم

گران کار یطبقات یبه نفس و آگاه یخواهد شد و اتکا فیتضع سیرئ یاجتماع گاهیجا

 طیدر شرا بهبودهاو  افتیخواهد  شیدستمزد افزا ی. اعتصابات براافتیخواهد  شیافزا

اشتغال کامل  میکه سود در رژاست خواهد شد. درست  یاسیتنش س جادیکار موجب ا

از  ینرخ دستمزد ناش شیافزا یخواهد بود؛ و حت فرلسهاز متوسط سود در نظام  شیب

 شود تا کاهشمی هامتیق شیافزابه احتمال زیاد موجب  بالاتر کارگران یزنقدرت چانه

اما  .خواهد داشت وکاررهبران کسب یانهیبر منافع رانتجو یمنف ریثأت ،روازاین، و سود

 از سود دوست شتریرا ب «یاسیثبات س»و  «یاانضباط کارخانه»وکار، کسبرهبران 
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 ها ناسالم استآننظر ماز  رپایکه اشتغال کامل د دیگویم شانیطبقات یزهیدارند. غر

 است. «یعاد» یانهدارسرمایه نظام ریناپذییبخش جدا ،یکاریو ب

 

(3) 

 کردن برطرفآن بود،  ینمونه هایناز نظامکه  سمیمهم فاش یاز کارکردها یکی. 1

 در مورد اشتغال کامل بود. یدارسرمایهاشکالات 

 یوکارهاکسب میدولت در کنترل مستق نیماش کهنیا لیدلبهستی یدر نظام فاش

. دشویبرطرف م ،یمخارج دولت استیاز س یزاریشکل ب نیا ،است مسیفاشبزرگ و 

 یدولت برا بر سر راه یمانع توانستیکه م« سالم یهیمال» یضرورت وجود افسانه

 ددانیکس نم چیه ک،یاتنظام دموکر کی. در رودیم نیجبران بحران اعتماد شود، از ب

 ارد.ند ییمعنا یدولت بعد ،یستیخواهد بود. در نظام فاش یچگونه دولت یدولت بعد

باشد خواه مصرف، با تمرکز  یعموم یگذارهیسرما یخواه رو ،یاز مخارج دولت یزاریب

ثبات »و « هانظم در کارخانه» ت،ی. در نهاشودیبرطرف م حاتیمخارج دولت بر تسل

که از سرکوب  «نینظم نو»اشتغال کامل، توسط  تیدر وضعموجود  «یاسیس

. فشار شودیحفظ م رد،یگیرا در بر م یتا اردوگاه کار اجبار یکارگر یهاهیاتحاد

 .شودیاشتغال کامل م یر اقتصادفشا نیگزیجا یاسیس

 ریت، تاثاس یستیاشتغال کامل فاش استیس یشاکله حات،یکه تسل قتیحق نی. ا2

از  چیزی جدای اس،یمقکلان حاتیدارد. تسل استیس نیا یاقتصاد یژگیبر و یقیعم

ث امر باع نی. استیهدف فتح ن هجنگ ب یهانقشه یهیمسلح و ته یروهاین یتوسعه

ارج مخ یهدف اصلشود میامر منجر  نی. اشودیم حاتیکشورها بر سر تسل ریرقابت سا

غییر ت نوسازی تسلیحاتی اثرگذاریحداکثر  تأمیناز اشتغال کامل به تدریج به یدولت

 بلکه رود،یم نیاز ب یکاریتنها بنه شود؛یم (overfull) «اشباع»اشتغال  جه،ی. درنتیابد

 ستبایمی و دیآیم دیپد ی. تنگنا در هر سپهرشودیکار حاکم م یروین دیکمبود شد

ظام ن یهایژگیاز و یاریبس ینظام اقتصاد نیمقابله کرد. ا هاآنها با کنترل جادیبا ا

 .شودیم سهیمقا سمیالیجهل، با سوس یهم، نه از رو یرا دارد، و گاه شدهیزیربرنامه

در  دیتول یپروازانهبلندهدف مشخص و خود  یبرا یْنظام اقتصاد کیهرگاه  حال،نیباا
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که  شودیم لیتبد فهد ینظام اقتصاد کیبه  یوقت خاص مشخص کند، و یفضا کی

 دیپد شکیب یزیرنوع برنامه نیاست، ااز آن مورد خاص  کی یحاتیتسل ینظام اقتصاد

 که تحت اشتغال کامل یبا نظام سهیدر مقا یحاتیلست ینظام اقتصاد کیخواهد آمد. 

 [9].کندرا محدود می مصرف ژهیطور وبه، است

 یابینا یاتحیتسل یبه نظام اقتصاد کند،یآغاز م یکاریاز غلبه بر ب یستیفاش نظام

 .شودیبه جنگ ختم م ریو ناگز شود،یم لیتبد

(4) 

در  یمخارج دولت از طریقاشتغال کامل ایجاد  استیمخالفت با س یعمل یجهی. نت1

 لیدلا لیتا بر اساس تحل میتلاش کن دیچه خواهد بود؟ با انهدارسرمایه تیکدموکرانظام 

که به سه  می. گفتمیپرسش پاسخ ده نی( ذکر شد، به ا2مخالفت که در بخش ) نیا

( مخالفت با 1: )میصنعت را داشته باش برانره یانتظار مخالفت از سو میتوانیم لیدل

مخارج چه به سمت  کهنی( مخالفت با ا2بودجه؛ ) یکسر یمبنااصل مخارج دولت بر 

را بر  یشوم مداخلات دولت یهیصورت سا نی، که در ادبرو یعموم یهایگذارهیسرما

( 3به مصرف انبوه؛ ) ارانهیسمت پرداخت و چه به د،یگشایم یاقتصاد دیجد یسپهرها

تغال اش حفظبا  ، بلکهمدتیو طولان قیعم یاز رکودها یریشگیپبا نه فقط مخالفت 

 کامل.

وع ن هربا  توانستندیم« وکاررهبران کسب»که در آن  یامرحله میبدان دیاکنون با

گذشته است. سه عامل در  شیوبرکود مخالفت کنند، کم فیتخف یدولت برا یمداخله

( گسترش 2) ؛یجنگ کنون یدوره یکامل ط اری( اشتغال بس1است: ) لیامر دخ نیا

در  ی، تا حدود«هرگز گرید یکاریب»شعار  ون( اکن3اشتغال کامل؛ ) یاقتصاد یآموزه

 یهیانیموضع در ب نیکرده است. ا شهیها رتوده یدر آگاه قاًیعم ،دو عامل نیا امدیپ

ضرورت  گریحالا د [5]و کارشناسانشان منعکس شده است.« فرماندهان صنعت» ریاخ

هنوز  دعوامورد توافق واقع شده است؛ اما « کرد یکار دیرکود با یدر دوره» کهنیا

 جهت یعنیانجام شود ) دیبا یرکود چه کار یدر دوره کهنیادامه دارد: نخست، بر سر ا

رکود صورت  یدر دوره دیمداخله فقط با کهنیباشد(، و دوم، بر سر ا چهمداخلات دولت 

 (.یاشتغال کامل دائم نیشود، نه تضمرکود  فیموجب تخف دیفقط با یعنی) ردیپذ
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مشکلات، بارها و بارها مفهوم مقابله با رکود  نیا یدرباره ی. در مباحثات کنون2

 با کاهش تواندیامر م نی. اشودیمطرح م یخصوص یگذارهیسرما کیتحر یواسطهبه

 یگذارهیبه سرما میمستق یارانهیپرداخت  ایبر درآمد، و  اتینرخ بهره، کاهش مال

کارها وکسب یبرا دیبا یطرح نیچن کهنی. اردیانجام پذ شکلآن  ای نیبه ا یخصوص

او  یواسطهکه مداخله به ماندیم یایانجیندارد. کارفرما م یتعجب یجذاب باشد، جا

 یگذارهیسرما یاعتماد نداشته باشد، برا یاسیس طیاست. اگر به شرا رفتهیانجام پذ

 یگذارهیسرما« با یباز» ریدرگ نهمداخله، دولت را این . و کندینم افتیدر یارشوه

 به مصرف. ارانهیپرداخت  یبرا« هدر دادن پول»و نه  کندی( می)عموم

 یروش مناسب ،یخصوص یگذارهیسرما کیمشاهده شود که تحر دیشا حال،نیباا

( نرخ بهره 1وجود دارد: ) نهیدو گز نجایگسترده نباشد. در ا یکاریاز ب یریشگیپ یبرا

رونق  یرکود کاهش و در دوره یشدت در دورههر دو( به ایبر درآمد )و  اتیمال ای

( business cycle) تجاری یچرخه یهم دامنه و، هم دوره صورت نی. در اابدی شیافزا

 زیرونق ن یدر دوره یرکود، بلکه حت یاشتغال نه فقط در دوره و افت،یکاهش خواهد 

ود، خواهد ب ادیز یکاریب نیانگیم یعنیتا اشتغال کامل خواهد داشت؛  یادیز یفاصله

بر درآمد  اتیمال ای ه( نرخ بهر2نباشد. ) رینوسان آن چندان چشمگ یهر چند که دامنه

 نی. در اابدین شیرونق متعاقب رکود افزا یاما در دوره ابد،یرکود کاهش  یدر دوره

ر د ی: البته که کاهششودیمنجر م یدیخواهد بود اما به رکود جد رپای، رونق دصورت

 یاکه عامل نوسانات چرخه ییروهاین موجب از بین رفتن بر درآمد، اتیمال اینرخ بهره و 

خ کاهش نر گریبار د بعدی،رکود  یدر دوره. شودنمیهستند  انهدارسرمایهنظام  کیدر 

نه چندان دور، نرخ  یاندهیدر آ ن،یخواهد بود. بنابرا یبر درآمد ضرور اتیمال ایبهره 

 یدرآمد یارانهیخود را به  یجا دیبر درآمد با اتیشود و مال یمنف ستیبایبهره م

 ،میحفظ کن یخصوص یگذارهیسرما کیرا با تحر املاشتغال ک میبدهد. اگر بخواه
بر درآمد، بالاجبار مدام کاهش  اتیداستان اتفاق خواهد افتاد: نرخ بهره و مال نیهم

 (9).ابندییم

 یگذارهیسرما کیتحر یلهیوسبه یکاریدر مبارزه با ب نیادیضعف بن نیبر ا علاوه

به اقدامات مذکور  انیوجود دارد. واکنش کارفرما زین یمشکل عمل کی ،یخصوص
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شوند،  نیبدب ندهیباشد، ممکن است نسبت به آ دیشد ینامشخص است. اگر روند نزول

 ن،یو بنابرا یگذارهیسرما یات بردرآمد بر رویمال ایو ممکن است اثر کاهش نرخ بهره و 

 ه باشد.نداشت یاصلاً اثر ایباشد و  زیناچ ای یدیمدت مد یو اشتغال، برا دیبر سطح تول

مقابله با رکود دفاع  یبرا یخصوص یگذارهیسرما کیکه از تحر یکسان ی. حت3

 یگذارهیابا سرم دیکه با کنندیم ینیبشیاما پ کنند،ینم هیهمواره به آن تک کنند،یم

کم که رهبران صنعت و دست رسدینظر مبه نیحاضر چنهمراه باشد. درحال یعموم

 کاهش یبرا یعنوان ابزاربهرا  یعموم یگذارهیسرما خواهندیاز متخصصانشان م یبرخ

. رندیبپذ راه چاره نیعنوان آخربه، شده است یمال تأمین استقراض یواسطهکه به رکود

به مصرف و  ارانهیاشتغال با پرداخت  جادیهمچنان مخالف ا رسدینظر مبه حال،نیباا

 اند.اشتغال کامل حفظ

 کیدموکرات یهانظام یاقتصاد یندهیآ میاز رژ یانشانه تواندیامور م تیوضع نیا

ط که توس یعموم یگذارهیبدون آن، سرما ای هاتودهباشد. در رکود، با فشار  یدارسرمایه

. ردیپذیانجام م اسیمقکلان یکاریاز ب یریجلوگ ی، براتشده اس یمال تأمین استقراض

 یدرونق بع یاشتغال در دوره یمنظور حفظ سطح بالابه شرو نیاما اگر تلاش شود تا ا

رهبران صنعت مواجه خواهد شد. همانطور که  دیکار رود، احتمالاً با مخالفت شدبه

از »ران . کارگستیمورد پسند آنان ن وجهچیهبه داریگفته شد، اشتغال کامل پا ترشیپ

ها به آن یدرس»توانند ینم کهنیاز ا« صنعت فرماندهان»و « کنترل خارج خواهد شد

 انیبه ز ،بازگشت یدر دوره هامتیق شیافزا ن،یبراخواهند شد. علاوه یعصبان« بدهند

 .کندیم« از رونقدلزده  »ها را کوچک و بزرگ است و آن انیجورانت

بزرگ و  یوکارهاکسبمنافع  انیقدرتمند م یاتحاد ط،یشرا نیدر ا احتمالاً

ه ک افتیاقتصاددان خواهند  کیاز  شیو احتمالاً هم ب شکل خواهد گرفت انیجورانت

 ژهیوو به روها،ین نیاز همان زمان هم آشکارا ناسالم بود. فشار ا یطیشرا نیچن دیبگو

 ادیها، به احتمال زدر وزارتخانه رگذاریثأت یدهقاع کیمثابه بزرگ، به یوکارهاکسب

د. بودجه خواهند کر یکاهش کسر یشانهیکراست استیدولت را وادار به بازگشت به س

 گاهیجا گریمخارج دولت بار د استیخواهد شد که در آن، س یامر منجر به رکود نیا

 .ابدیخود را باز
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 یهیتماماً بر پا (political business cycle) تجاری یاسیس یچرخه یالگو این

 کایآمر یمتحده الاتیدر ا 1431-8 یهاسال یط یمشابه اریاتفاق بس ست؛ین اتیحدس

 یکسر ریکاهش چشمگ یجهی، درواقع نت1431دوم  یمهیرخ داد. شکست رونق در ن

 رنگدیآمد، دولت ب اقاتف نیدنبال اکه به یدیدر رکود شد گر،ید یبودجه بود. از سو

 بازگشت. (spending policy) مخارج استیبه س

 یدارسرمایهدر  که بود یگاهیجاآن  یمصنوع یایاح تجاری، یاسیس یچرخه میرژ

رکود اما کامل فقط در اوج رونق حاصل خواهد شد، . اشتغال وجود داشت قرن نوزدهم

 [6]مدت خواهد بود.و کوتاه مینسبتاً ملا

(5) 

 شیکه در بخش پ یتجار یاسیس یچرخه میاز رژ دیبا شرویشخص پ کی ایآ. 1

 کهنی( ا1با آن مخالف باشد: ) دیبا لیبه دو دل کنمیباشد؟ فکر م یضشد، را فیتوص

 یگذارهیمداخلات دولت به سرما کهنی( ا2) کند؛ینم نیاشتغال کامل را تضم یداریپا

ها تودهاکنون . آنچه که ردیپذیرا نم مصرفبه  ارانهیگره خورده و پرداخت  یعموم

 دینبا نیبردن کامل آن است. همچن نیاز ب بلکه ست،یکاهش رکود ن خواهندیم

ناخواسته اعمال  یعموم یهیکار، بر سرما تأمینکامل از منابع، صرفاً جهت  یبرداربهره

که  ابدی صیخصت یعموم یگذارهیفقط تا آنجا به سرما دیمخارج دولت با یشود. برنامه

ل حفظ اشتغال کام یلازم برا یِ مخارج دولت ی. باقباشد یگذارهیسرما نیابه  ازیواقعاً ن

 قی)از طر ردیبه مصرف مورد استفاده قرار گ ارانهیپرداخت  یبرا ستیبایم

 م،یرمستقیغ یهااتیکاهش مال ،یسالخوردگ یخانوار، حقوق بازنشستگ ینهیهزکمک

ه ک ندیگویدست مداخلات دولت م نیا ن(. مخالفاکالاهای ضروریبه  ارانهیو پرداخت 

 است نیها نخواهد داشت. پاسخ اپول آن ارائه در قبال یبرا یزیصورت دولت چ نیدر ا

 مگرها خواهد بود. توده یسطح زندگ یبالا ی، استانداردهامخارج نیا سوی دیگرکه 

 ست؟ین نیا یاقتصاد یهاتیهدف تمام فعال

و  یاجتماع ینهادها ستیبایم« اشتغال کامل در وضعیت یدارسرمایه» البته. 2

کارگر باشد، توسعه دهد.  یقدرت طبقه شیافزا یدهندهرا که نشان جدیدی یاسیس
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در آن  یاصلاح اساس کیبتواند خود را با اشتغال کامل وفق دهد،  یدارسرمایهاگر 

 طساقشود که باید به نظام از رده خارجی تبدیل میگنجانده شده است. اگر نه، خود 

 شود.

 نیا از یدارسرمایه دیمنجر شود؟ شا سمیدعوا بر سر اشتغال کامل به فاش دیاما شا

لمان آدر  مسی. فاشرسدینظر مبه دیبع اریخود را با اشتغال کامل سازگار کند؟ بس قیطر

 اشتغال کامل خود نیتضم یواسطهفاحش ظهور کرد و به یکاریب ینهیزمشیپ هیعل

گ کند. جن نینتوانست چن انهدارسرمایه یدموکراس کهیالرا در قدرت نگه داشت؛ درح

 مسیاز بازگشت فاش یریجلوگ یبرا یراه همزمانهمه،  اشتغالِ یبرا یمترق یروهاین

 است.

 های نویسندهیادداشت

 Marshallنجمن مارشال )ا در 1492است که در بهار  یایمربوط به سخنران باًیمقاله تقر نی( ا1)

Societyارائه شد. جی( در کمبر 

است. اگر قرار باشد اشتغال کامل با  یمل یبده تر،یفن تیماه دارایاز مشکلات  گرید یکی( 2)

 یهاگر بهر حال،نی. بااافتیخواهد  شیطور مداوم افزابه یمل یشود، بده تأمیناز استقراض  یمخارج ناش

ز کسر پس ابود.  هدو اشتغال نخوا دیبه اخلال تول یازیشود، ن تأمین هیسالانه بر سرما اتیبا مال یبده

هش و کا دارانهیسرما یدرآمد برخ افت،یینم شیافزا یمل یکه بده ینسبت به زمان، هیبر سرما اتیمال

ها هم نخواهد کرد و مصرف کل آن یرییها تغاما درآمد کل آن افت،یخواهد  شیافزا گرید یدرآمد برخ

 یزهیبر انگ یریثأت هیبر سرما اتیمال ن،یبرا. علاوهدیبر خود نخواهد د یریچشمگ رییاحتمالاً تغ

به  مبلغ چهپرداخت شود.  دیبا یثابت نخواهد داشت، چرا که بر هر نوع ثروت یهیدر سرما یگذارهیسرما

 اتی، مالشود یگذارهیسرما در احداث کارخانه ایو  ،یاوراق دولتصورت ، چه بهشود یدارپول نقد نگه

از  یذارگهیو اگر سرما نخواهد کرد. یرییتغ ینسب تیمز ن،یپرداخت خواهد شد و بنابرا یثابت یهیسرما

 شیافزا یمعنابر آن نخواهد داشت، چرا که به یریآشکارا تأث هیبر سرما اتیشود، مال تأمینوام  قیطر

 تأمین هیسالانه بر سرما اتیتوسط مال یبده یاگر بهره ن،ی. بنابراستین گذارهیسرما انیدر ثروت کارفرما

. نخواهد داشت یریثأت دارانهیسرما یگذارهیو نه بر سرما دارانهینه بر مصرف سرما یبده شیشود، افزا

 [«هیبر سرما اتیکالا، درآمد و مال یهینظر»به  دی]بنگر
متفاوت  یبر اساس اصول شدهیمل ینظام صنعت کیدر  یگذارهیاگر سرما باید اضافه کنم نجایدر ا( 3)

ند. ک فایا ینقش مهم یکاریب یدر حل مسئله تواندیم رد،یانجام پذ یخصوص یگذارهیاز اصول سرما

 یگذارهیرماس مداًع دیبا ایقانع باشد،  یخصوص یهانسبت به بنگاه یکمتر خالصبه نرخ بازده  دیدولت با

 کند که رکودها را کاهش دهد. یبندزمان ینحوخود را به
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مده ، آخواهد شدآکسفورد منتشر  یاقتصاد یهیموضوع در مقاله من که در نشر نیا قیاثبات دق( 9)

 [«؟یخصوص یگذارهیسرما کیاشتغال کامل با تحر»به  دیاست. ]بنگر

 های ویراستاریادداشت

 :منتشر شد ریبار در منبع ز نیاول[ 1]

Political Quarterly, 14/4, 1943, pp. 322-31 

منتشر شد و بعد در دو  Ekonomista, 5,1961, pp. 1072-6در  یلهستان یشدهکوتاه ینسخه

 :دیبه چاپ رس یآثار کالسک جلد از مجموعه
Kalecki's essays: Szkice o funkcjonowaniu wspolczesnego kapitalizmu (On 

the Functioning of Contemporary Capitalism), Warsaw, PWN, 1962, pp. 11-19 
Z ostatniej fazy przemian kapitalizmu (The Last Phase in the 

Transformation of Capitalism), Warsaw, PWN, 1968, pp. 21-9. 

 شده چندین ترجمه دارد:ی کوتاهنسخه
Spanish ('Aspectos politicos del pleno empleo', Economia y 

Administration, 16 (University of Conception), 1970, pp. 57-61, and in M. 
Kalecki, Sobre el capitalismo contemporaneo, Barcelona, Editorial Critica, 
1979, pp. 25-34); Italian (in M. Kalecki, Sul capitalism contemporaneo, Rome, 
Editori Riuniti, 1975, pp. 35-42); Swedish (in Kalecki, Tillvâxt och Stagnation, 
pp. 45-51); German (in Kalecki, IVerkauswahl, pp. 182-90, and in Kalecki, 
Kriese und Prosperitat, pp. 235-41); and Portuguese (in M. Kalecki, 
Crescimento o ciclo das economias capitalistas, éd. J. Miglioli, Sâo Paulo, 
Editora Hucitec, 1977; 2nd edn., 1980). The same abbreviated version was 
published in English, in Kalecki, Selected Essays on the Dynamics of a 
Capitalist Economy, pp. 138-45 (for translations of this collection, see pp. 
436-7 above), and in Kalecki, The Last Phase in the Transformation of 
Capitalism, New York and London, Monthly Review Press, 1972, pp. 75-83. 

 بازنشر شد: ریدر منبع ز یسیانگل یاصل ینسخه

E. K. Hunt and J. G. Schwartz (eds.), A Critique of Economic Theory, 

Harmondsworth, Penguin, 1972, pp. 420-30. 

در  1461در  یشده توسط کالسکانجام اتیو حذف شود،یم ادهیپ یاصل یکتاب حاضر، نسخه در

 .اخذ شدمقاله  نیبازنشر ا یناشر برا ی. اجازهشوندیملحاظ  راستاریو یهاادداشتی

. با نددویآمار دانشگاه آکسفورد بپ یسسهؤبه آکسفورد رفت تا به کارمندان م 1491در آغاز  یکالسک

آلمان  زا سمیفاش برآمدناز  گوناگون پس صُوَر از اقتصاددانان که به یسسه به تعدادؤم نیشروع جنگ، ا

وم(. ماندلبائ و ک. ندل؛یشتا. ای. گلدمن؛ جیپناه داد )از جمله ف. بروشارت؛ ت. بالوق؛ جبودند،  گریخته

 استیاشاره کرد. ر کلسونی.ان. نیو ج کی. ان. وورسوی. دیبه ج توانیم زین یسیاز جمله کارکنان انگل

به  سسهؤم ،بعد چند سال یبود. ط یپروفسور آرتور ال. بوول ،یسیآماردان انگل کی یسسه بر عهدهؤم

مسائل  به ی. کالسکافتیدست  یبه شهرت جهان یسیانگل یاقتصاد جنگ یمطالعات خود درباره لیدل
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 متیو کنترل ق ،یجنگ یمال تأمین ،یجنگ امور یبرا یانسان یرویو ن دیعوامل تول بسیچمربوط به 

 عیزسسه ارائه کرد(، توؤمخارج مصرف در بولتن م یبندرهیج یبرا یبود که طرح یکس نیاول ی)کالسک

 یو اشتغال کامل پس از بازساز ،یمل یبار بده ،یطبقات اجتماع انیم یجنگ، و درآمد مل تیمسئول

 به: دیسسه بنگرؤم یدر کارها یمشارکت کالسک یمشاهده یپرداخت. برا یپساجنگ

G. D. N. Worswick, 'Kalecki at Oxford, 1940^4', Oxford Bulletin of Economics 

and Statistics, 39/1, 1977: Special Issue: Michal Kalecki Memorial Lectures; see also 

Collected Works, vol. vi, and Studies in War Economics (prepared at the Oxford 

University Institute of Statistics), Oxford, Blackwell, 1947. 

. کردیخود را ارائه م یهاپژوهش جیپرداخت که در آن گزارش نتا سیدر آکسفورد به تدر یکالسک

 نگرایبه مجموعه آثار، جلد دوم( نما دی)بنگراقتصاد  یهاییایپوباب در  یمطالعات، کتاب 1493در 

 درازمدت یبار عناصر توسعه نیاول یکتاب برا نیبود؛ ا یو یتجار یچرخه یهیبسط نظر یگام بعد

 .گرفترا در بر می یدارسرمایهاقتصاد 

 ،انهدارهسرمای دیو بلندمدت در بازتول یاچرخه راتییجنگ و تغ اتیاقتصاد یدرباره کالسکی مطالعات

 یهاچرخه یهیدر نظر شهیر یاشتغال کامل و یهیگذاشت. نظر ریثأاشتغال کامل ت یدرباره شبر آثار

که به اشتغال  یمقالات در یداشت؛ و یدرآمد مل یکنندهنییعوامل تع یدرباره شیهادهیو ا یو یتجار

 یندهکننییتع یاشتغال کامل و عوامل نهاد استیس تریعمل یهاجنبه یکامل اختصاص داشت بر برخ

 علل مخالفت یعلاوه بر بررسکامل،  اشتغال یربارهد یمقالات وداشت.  دیآن تاک یهاتیدامنه و محدود

 یدرباره یو یهادهیا (،خود به آن نپرداخته بود نیشیکه در مطالعات پ یپرسش) با اشتغال کامل یاسیس

(، ساختار 6)ر.ک مجموعه آثار، جلد  یمل ی(، بار آن بر بده329-5بر درآمد )همان،  اتیو مال هیسرما

در مجموعه آثار، « گذار و پس از آن یدوره یط ایتانیاشتغال در بر»کل و مخارج دولت )ر.ک به  یتقاضا

 ی)ر.ک به مطالعات سالارانههیدرازمدت سارما یاقتصاد یدت در رابطه با توسعهدرازم یکاری(، و ب6جلد 

 جمع کرد. گریاقتصاد، مجموعه آثار، جلد دوم( را در کنار همد یهاییایپوباب در 

کوتاه در  ی. پس از توقفدادآمار استعفا  یسسهؤاز شغل خود در م 1499در اواخر سال  یکالسک

.ک به )ن یاقتصاد یهاو کنترل یبندرهیج یدولت فرانسه درباره یبرا ییهانامهتفاهمس و نوشتن یپار

خدمت دفتر  هب 1496عازم مونترال شد. در آنجا تا دسامبر  1495مجموعه آثار، جلد هفتم(، در مارس 

و حفظ  یپساجنگ یعمدتاً بر مشکلات بازساز کار یالمللنیدر دفتر ب یکار درآمد. مطالعات و یالمللنیب

 در مورد یو سخنران ناریسم نیتورم متمرکز شده بود )در آن دوره، او چند یبررس زیاشتغال کامل و ن

 یتاوا برگزار کرده بود(. وهاروارد و اُ ا،یکلمب کاگو،یش یهامختلف اشتغال کامل، در دانشگاه یهاجنبه

 یرخانهیدر دب یگروه اقتصاد ریعنوان مدل بهکار و شروع کار در سازمان مل یالمللنیپس از ترک دفتر ب

 دیدر سازمان ملل بنگر یکالسک یاطلاع از کارها یبرا. ، به مطالعات خود ادامه داد1459سازمان ملل تا 

 به:

S. Dell, 'Kalecki at the United Nations, 1946-54', Oxford Bulletin of Economics 

and Statistics, 39/1, 1977, and Collected Works, vol. vii. 
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 ادداشتی 1493دسامبر  21 خیدر تار نزی، ک«اشتغال کامل یاسیس یهاجنبه»پس از انتشار  یمدت

 موجود است(: یکالسک هاییادداشتمیان در  یاصل یفرستاد )نسخه یکالسک یرا برا ریز

 یو علاقه یبا همدل ی سیاسیفصلنامهاشتغال کامل را در  یاسیس یهادر مورد جنبهرا شما  یمقاله

عامل  کیممکن بود به عنوان  نوشتم،ی. اگر خودم آن را مقیخوب و دق اریبس یافراوان خواندم. مقاله

[ خواناا)؟( ن کندیکه ]مخالفت م یمیسالم قد یهی)؟( دستخط ناخوانا[ مال یخوردگ]قلم-مهم  رگذاریتأث

 .به آن بیفزایم واژه ناخواناست[ نی]... )؟( آخر ادیز یو کسر یدر برابر هرگونه مخارج دولت

 تواندیامر م نیا لی. دلختینگیبرن یچندان یها علاقهمدت یبرا دیتمج نیرغم ابه ،یکالسک یمقاله

 پس یجنگ باشد، و مشکل حفظ اشتغال کامل در دوره یدوره یاشتغال در تمام کشورها ط ینرخ بالا

 زیپس از جنگ ن قرا به خود جلب نکرد؛ و رون ی( توجه چندان1493از جنگ و پس از آن، در آن زمان )

  نگذاشته بود. یباق یو ینانهیبدب ینیبشیپ یبرا یادیز یفضا

 یبا مداخله دارانهیدر مورد مخالفت سرما جی، اس. اس. الکساندر به همان نتا1498در  ن،یباوجودا

 به  دی. بنگردیبودجه، و حفظ اشتغال کامل رس یکسر ،یخصوص یوکارهادولت در قلمرو کسب

S. S. Alexander, 'Opposition to Deficit Spending for the Prevention of 

Unemployment', in Income, Employment and Public Policy: Essays in Honour 

ofAlvin H. Hansen, New York, Norton, 1948; sec also Feiwell, The Intellectual Life 

ofMichal Kalecki, pp. 221-6 

و  یاسیس یکه جان آکرمن تلاش کرد تا رخدادها کندیخاطرنشان م کیاندو ستوفریکر جنز

 یاو را همراه با کالسک توانیم نیبه هم ربط دهد، و بنابرا 1341 یدهه لیرا در اوا یتجار یهاچرخه

ص.  ؛و رکود بزرگ شیدانست. )راگنار فر یتجار یاسیس یچرخه پردازانهینظر ریمحصول اخ شگامانیپ

241). 

معاصر  یدارسرمایهعملکرد  ینحوه یمقالات خود درباره یدر مقدمه یسال بعد، کالسک ستیب

(Szkice o funkcjonowaniu . . . , pp. 7-8ا )یهاجنبه»در  اشینیبشیپاراگراف را در مورد پ نی 

 نوشت:« اشتغال کامل یاسیس

که بوده باشند؛ البته  کنمیمن در آن زمان درست بودند؟ فکر م یهاییگوشیپ ایآ»

س خود، پ یدر مقالهمن . قیدق اتیلزوماً با جزئ نه یخیتار یهاینیبشیپ بیشتر همچون

 یتجار یچرخه کیتحر هیبزرگ عل یهاهیمخالفت سرما یهاخاستگاه یاز بررس

 ابند،ییکاهش م ینوعبه ندهیآ یهاکردم که بحران ینیبشیمخارج دولت، پ یواسطهبه

 دست نیکردم که ا ینیبشیپ نیکرد. همچن یریشان جلوگکاملاً از وقوع توانیاما نم

 یاسیس یچرخه»خواهد شد که نامش را  یدیجد یدهیمنجر به ظهور پد یمداخلات دولت

 هاینیبشیبا آن پ شیرخدادها کماب یکه روند کنون رسدینظر مگذاشتم. به «یتجار

 یهانهیهز یواسطهاشتغال کامل به نیمن تضم یدر مقاله گر،ید یدارند. از سو یهمخوان

 یتابه کود یازیمشخص شد که الزاماً ن حال،نیبود. باا وندیکامل در پ سمیبا فاش ینظام
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نند. ک یگسترده باز یکاریدر مقابله با ب ینقش مهم حاتیتا تسل ستین یستیفاش

 یهانهیبا هز یکاریمتحده که روند غلبه بر ب الاتیتوجه داشت که در ا دیبا حالنیباا

 «گشته است. داریپد سمیفاش یهانشانه یبوده است، در واقع برخ دیشد اریبس ینظام

 «یتجار یاسیس یچرخه» یدهیا انیم یبه رابطه 1469بود که در سال  یکس نیاول نسونیون رابجُ

 به: دیکرد. بنگر دیپس از جنگ تاک یدارسرمایه یفهم توسعه یبرا
'Kalecki and Keynes', and also 'The Second Crisis of Economic Theory', in her 

Collected Economic Papers, vol. iv, Oxford, Black well, 1973 
 یههد یهاانهیاز م یکالسک« اشتغال کامل یاسیس یهاجنبه» یاقبال گسترده به مقاله حال،نیباا

رکود بلندمدت در  یو در دوره 1411-3در  یکالسک یدنبال بازنشر مقالهامر به نیآغاز شد. ا 1411

 یچرخه»از  یشکه نا یو اجتماع یاسیس یهاو تنش یدارسرمایه یشرفتهیپ یاز اقتصادها یاریبس

. ید .ویو دبل ،ی. کروتیج ،یدر آن زمان توسط آر. باد یکالسک یشهیبود رخ داد. اند «یاسیس یتجار

 به: دیبنگر افت،ینوردهاوس مورد بحث قرار گرفت و بسط 
'Class Conflict and Macropolicy: The Political Business Cycle', Review of Radical 

Political Economy, 7/1, 1974 and 'Class Conflict, Keynesian Policies and the 

Business Cycle', Monthly Review, 24, 1974 

'The Political Business Cycle', Review of Economic Studies, 42, 1975 

 اختصاص داده است: شهیاند نیرا به ا یکالسک یخود درباره ینگارفصل از تک کی ولی. آر. فایج

The Intellectual Life of Michal Kalecki, ch. 9 

 :دتریجد یامطالعه و

A. Henley, 'Political Aspects of Full Employment: A Reassessment of Kalecki', 

Political Quarterly, 59/4, 1988. 

اکتبر  22واشنگتن پست،  یدر سرمقاله یاسیس یتجار یچرخه یهایژگیاز و یبرخ کهنیجالب ا

 1416سوم  یماههدر سه کاید آمراقتصا یتوسعه یکه درباره« دوم یاقتصاد در دنده»، با نام 1416

 آورده شده است: کند،یبحث م

 کیتحر یچهارساله برا یسنت یدر برابر وسوسه رایجرالد فورد اخ جمهورسیرئ»

و  کسونین جمهورسیرئ شیخاطر روز انتخابات مقاومت کرده است. چهار سال پاقتصاد به

 پر و داغهایی سوپاپبه  ،به دست آورند توانستندیرا که م ییهاهمکارانش تمام سوپاپ

که موج  تسین یها را بستند. شکآن سوپاپ ملافاصله پس از انتخابات تمابکردند و  لیتبد

بودند، اما در مشکلات  میسه کسونیدر انتخاب مجدد جناب ن یانتخابات-شایمحرکات پ

و، فرد بود. کار اکاملاً منحصربه فوردنقش داشتند. عملکرد جناب  زیمتعاقب ن یاقتصاد

 «د.بو یانتخابات تتبلغا یدورهاقتصاد در  کیکارانه از تحرو محافظه بانهینج یامتناع



 

 
 

 های سیاسی اشتغال کاملجنبه 17

امل اشتغال ک استیدر مورد س نزیو ک یکالسک یکردهایاز رو یمختصر یسهیمقا نسونیجون راب

 ت:ارائه کرده اسگونه ، اینریرا در منبع ز
'Michal Kalecki: A Neglected Prophet', New York Review of Books, 4 Mar. 1976 

اشد. باور داشته ب خیتار ریمس بر هادهیا یرگذاریتأث دوست داشت که به قدرت نزیک»

 یاشتغال درک شود، امور اقتصاد استیاصول س یکه وقت داشتیاظهار م یاو گاه

فت ر شیپ سعادتمند یاندهیآ ینیبشیتا پ یخواهد شد، و حت تیهدا یصورت عقلانبه

 کنند. یزندگ یهاکه در آن، نوادگان ما بتوانند خود را کاملًا وقف هنرها و ظرافت

که در  یابرجسته یدر مقاله یبود. و ترنانهیبواقع ندهینسبت به آ یکالسک دگاهید

ه نمود ک ینیبشیمنتشر کرد، پ« اشتغال کامل یاسیس یهاجنبه»در مورد  1493سال 

( را کنترل ommercial trade cycle) یتجار یبازرگان یچگونه چرخه ابندیها دردولت یوقت

 یقیتًا دقنسب ینیبشیپ نی... امینیبب یتجار یاسیس یچرخه کی رخود را د دیکنند، ما با

متحده و چه در انگلستان، از حرکت  الاتیسال گذشته، چه در ا یاز آنچه است که در س

  .میاو توقف تجربه کرده

جنگ گرم و سرد در  انیتعامل م زیو ن ایتانیآنچه را که در بر ،یکالسک صیتشخ

 نیهمچن یکم گرفت. ودست، شدشناخته می هااثر تراز پرداخت با ناممتحده  الاتیا

خود را بر نقش مخارج  یاصل دیکم گرفت و تأکدستو نرخ ارز را  یمال استیس تیاهم

 «.است نزیک یهایپردازالیاز خ ترقیدقاو  لیدولت گذاشت. اما مسلماً معلوم شد که تحل

بوب مح یدرس یهااز کتاب یبود که وارد برخ نیا یکالسک یشهیاند تیمحبوب یهااز نشانه یکی

دهم و پس از آن(. درواقع، در  یهاشیرایمثال، کتاب علم اقتصاد پل ساموئلسون، و یدر اقتصاد شد )برا

آغاز کرد که منشأ آن اغلب  یکالکس اتینظر ریاز سا یاجداگانه یمفهوم زندگ نی، ا1411 یاواخر دهه

 یو نقد چند مدل از چرخه یبندطبقه ،یبررس یبرا ؛یتا به کالسک شدیبه نوردهاوس نسبت داده م

 به: دیبنگر یاسیس یتجار

B. S. Frey, 'Politico- Economic Models and Cycles', Journal of Public Economics, 

9, 1978; 

J. E. Alt & K. A. Chrystal, Political Economics, Berkeley, Calif., Univ. of 

California Press, 1983, ch. 5. 

 به  دیموضوع، بنگر یکتابشناس یو برا یستیالیمورد ورود مفهوم به اقتصاد سوس در

D. M. Nuti, 'Political and Economic Fluctuations in the Socialist System', EU I 

Working Papers, 156, 1985. 

که  یادر نسخه ژهیاست، به و رفتهیمفهوم صورت پذ یآزمودن تجرب یبرا زین یادیز یهاتلاش

 یکل شواهد برا. در شودیم مربوط«یتجار یانتخابات یچرخه» یهینورهاوس شرح داده و به فرض

 به: دیمثال بنگر یاند. براظاهر شده جهینتیب ای یگ، منفربز ایکوچک  یکشورها
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 F. Breuss, The Political Business Cycle: An Extension of Nordhaus's Model', 

Empirica, 2, 1980, 
G. Obermann, 'Zur Wahlorientierung in der Wirt-schaftspolitik', Arheitshefte 

Wirtschaftsuniversitât Wien, 18,1979 

 ؛ندارد کرده ییکوچک اروپا یکشورها یو برخ شیاتر یرا برا هیفرض که

W. F. Shughart II and R. D. Tollison, 'Legislation and Political Business Cycles', 

Kyklos, 38, 1985,  
J. Sachs and A. Alesina, 'Political Parties and the Business Cycle in the United 

States, 1948-1984', NBER Working Paper, No. 1940, Washington, DC, NBER, 1986 

 .کنندیمتحده را انکار م الاتیارتباط آن با ا که

 صادق است: زیبزرگ ن یامر در مورد کشورها نیهم
B. H. Soh, 'Political Business Cycles in Industrialized Democratic Countries', 

Kyklos, 39, 1986 
E. Novotny, 'Politische Aspekte der Vollbeschaftigung—heute', in Fink et al. 

(eds.), Economic Theory, Political Power, and Social Justice. 
و  دارانهیسرما یخود، توجهش را به منافع اقتصاد یاسیس یتجار یدر مفهوم چرخه یکالسک

نتقال ا یسازوکار واقع یو حال،نیاشتغال کامل متمرکز کرد. باا یو حفظ دائم یابیدست دگاهیها از دتوده

را  یپارلمان یدموکراس یو نهاد یاسیسو و نظام س کیمد نظر خود از  یدو طبقه یمنافع اقتصاد انیم

 یا چرخهب استیس ینیگزیو جا یشکاف با اشاره به روند انتخابات نیشرح نداد. پر کردن ا گرید یاز سو

 کنندهیداشت( چندان راض شیبه آن گرا اشهینظر یاصل یدر نسخه ی)که خود کالسک یتجار یانتخابات

و منافع مرتبط با آن، با  یطبقات اجتماع انیم زیتما ،یتجار یانتخابات یدر مفهوم چرخه رایز ست،ین

ذشته، گ نیاز ا .شودیکنار گذاشته م ریفراگ تیاز انتخابات با هدف کسب محبوب شیپ یهایدستکار

 اشتغال کامل یرگذاریتأث یبرا یانتخابات، زمان کاف نیب یساله 5-9در فواصل  یتجار یچرخه انتخابات

بازخوردها ممکن است  نی. اگذاردینم یباق دارهیسرما یقدرت رؤسا ای «یاانضباط کارخانه»بر  یدائم

 داشته باشند. ازین یشتریبه زمان ب

وجود آورد. را به «یاسیروند س»مفهوم  ،«یاسیس یتجار یچرخه»بلندمدت  یامدهایشناخت پ

 کیرا در متن  یبا اشتغال کامل دائم دارانهیمخالفت سرما لیدر مورد دلا یکالسک حاتیامر، توض نیا

ا در ر شورهاک ریمتحده و سا الاتیا یاقتصاد یهااستیس رییتغ کوشدیو م دهدیقرار م یطولان یدوره

دت بلندم یکاریو انتقال به ب یرشد اقتصاد یشدهنییتعشیکاهش از پ مثابهبه 1411 یدهه لیاوا

ده داده ش حیاصطلاحات توض نیبا ا زیفر نلسه یهاآموزه یو تولد دوباره ییگرادهد؛ ظهور پول حیتوض

 بنگرید به: است.
J. Steindl, 'Stagnation Theory and Stagnation Policy', Cambridge Journal of 

Economics, 3,1979; A. Bhaduri and J. Steindl, 4A Rise of Monetarism as a Social 

Doctrine', Thames Papers in Political Economy, autumn 1983 
تلف طبقات مخ یاسیو س یبا مشکل سازوکار انتقال منافع اقتصاد یاسیمفهوم روند س حال،نیباا

ت را که در مورد نقش دول یستیمارکس یسنت دگاهید یروبرو است. کالسک زین یپارلمان یتحت دموکراس

 ادیز اریسب شیرغم افزابه یبود، به کار گرفت. کالسک دارانهیمنفعل در دست سرما یابزار یاز نظر و
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ر فک ،یو توسعه اقتصاد یسازمان همکار یکل و اشتغال در تمام کشورها دیدر تول یسهم بخش دولت

 فر ولسه شاتیگرا انیآشفته م یاز تعامل تا حدود یاشاخه»دولت صرفاً  یاقتصاد یکرد که مداخله

 چهارم(. جلددر مجموعه آثار،  ،یمختلف اجتماع یهارشد در نظام اتینظراست ) « کنش دولت

-counter) یاضدچرخه یاند که دامنه و ابزار مداخلهموافق یبا کالسک یاریبس کهیدرحال

cyclical )اد متقابل منافع متض ریو کاملاً سازگار، بلکه تأث شدهیزیراقدامات برنامه یجهیدولت، نه نت

از  یخشصرفاً ب یاضدچرخه استیها است، اما سآن یاسیس یهاو آموزه یطبقات مختلف اجتماع

کاهش سهم مخارج دولت در  یها برااز تلاش یاریبس یناکام ن،یبرادولت است. علاوه یمشارکت اقتصاد

ها از آن یاریخود ندارد، بس یهانهیهز یسازنهیدر به یمطلق ییگواه آن است که دولت توانا ،یدرآمد مل

به صراحت آن را منافع  توانیمهستند که ن یمنافع یندهیبرخوردار هستند و نما ییاز استقلال بالا

ه مخارج دولت، ک راتییتغ حیتوض یاست که برا نیفرض بر ا نیدانست. بنابرا دارانهیسرما ایها توده

 یدهه لیاوااز  انهدارسرمایه دیبحران و مراحل بهبود در بازتول یکنندهنییتع یاز عوامل اصل یکیاحتمالاً 

. میداشته باش ازیها ناز مخارج دولت و ساختار آن یتردهیچیپ یگوبه بعد بود، ممکن است به ال 1411

 :به دیبنگر
J. Osiatynski, 'Kalecki's Theory of Economic Dynamics after Thirty Years', 

Oeconomica Polona, 1, 1986 
 تمام بخش مقدمه کرده است: نیگزیرا جا ریمقاله، متن ز نیا یشدهکوتاه یدر نسخه ی[ کالسک2]

 قیکه از طر یمخارج دولت قیدر مورد حفظ اشتغال کامل از طر یادیمباحثات ز ریاخ یهاسال یط»

مشکل متمرکز  یاقتصاد یهامباحثات بر جنبه نیا حال،نیمطرح شده است. باا شودیم تأمینوام 

اقتصاد  کیفرض که دولت اشتغال کامل را در  نیتوجه کنند. ا یاسیس اتیبه واقع کهنیاند، بدون اشده

ه، رابط نیاست. در ا زیآمکار را انجام دهد، مغالطه نیحفظ خواهد کرد، اگر بداند که چگونه ا انهدارسرمایه

برخوردار  یاالعادهفوق تیاز اهم یمخارج دولت یواسطهبزرگ از حفظ اشتغال کامل به یهاترس شرکت

 «ست.ا

 جمله حذف شده است. نیشده، اکوتاه ی[ در نسخه3]

 است: نیپاراگراف چن نیشده، اکوتاه ی[ در نسخه9]

 یژگیبر و قیعم یریثأاست، ت یستیاشتغال کامل فاش استیس یشالوده حات،یکه تسل قتیحق نیا»

اتحانه جنگ ف ینقشه برا یهیمسلح و ته یروهایاز گسترش ن اسیمقکلان حاتیآن دارد. تسل یاقتصاد

 شودیم امر موجب نی. اردیگیدر بر م زیرا ن گراید یکشورها یرقابت حاتیامر تسل نیاست. ا ریناپذییجدا

. ابدی رییمجدد تغ حاتیحداکثر اثر تسل نیسمت تضماز اشتغال کامل به جیتدرمخارج به یلصکه هدف ا

 توانستیبا آنچه که تحت اشتغال کامل م سهیامر، منجر به کاهش مصرف در مقا نیاز ا یکمبود منابع ناش

 «.گرددیباشد، م

 حذف شده است. نیشیپ یجمله و جمله نیشده، اکوتاه ی[ در نسخه5]
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 نی(، اجی)انتشارات دانشگاه کمبر 1411 یسیانگل یموجود در ترجمه یشدهکوتاه ی[ در نسخه6]

 یمقاله گرید یشدهکوتاه یهاپاراگراف حذف شده است )احتمالًا به اشتباه، چرا که در تمام نسخه

این پاراگراف را حذف کرده است. تمام  یبعد یهادر نسخه یکالسک ن،یبراموجود است(. علاوه یکالسک

 :نیز در مورد این حذف چنین گفته است نسونیبجون را

دردناک  ادآوریها آن رسد؛ینظر مبه نانهیبخوش یزیانگطرز رقتمتن، امروز به نیا

 نیاند. امروز خواندن آخربه کامل بوده کیاشتغال نزد یسالهیآنچه که سعادت مختلط س

 یهانهادها و نگرش یتر است... شکست در توسعهتلخ یحت یکالسک یپاراگراف مقاله

به  یابیدست جهتکارگر  یطبقه یبرا یراه ،یرشد مل داومت شیضمن حفظ کماب نینو

ظ حف یمردم برا یدستمزد نگذاشته است. تقلا یسنت یزنچانه قیاوضاع بهتر جز از طر

رکود  یکرده است، علت اصل تیسرا یکه اکنون به هر گروه اجتماع شان،یسهم درآمد

 کلیو رشد بالا. )ما لاشتغا یدادن به دوره انیپا یاست برا دییاست که تهد یتورم

 (31قرار گرفت؛ ص  یمهریکه مورد ب یامبری: پیکالسک

 منبع:
https://delong.typepad.com/kalecki43.pdf 
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