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نظام های حاکمیتی در جهان (چالش ها و راهکار ها)
محمدمهدی احسان طلب

چکیده
امروزه در دنیا رقابت زیادی بین کشورها روی می دهد اما باید دیدکدام یک از کشورها در ایجاد امنیت اقتصادی و رفاه ملت
خود تالش بیشتری داشته اند .طی دهه های اخیر،احزاب سوسیالیسم و لیبرالیسم بازی گران اصلی عرصه بین المللی بوده اند
که در طول تاریخ باهم به رقابت پرداختند  ،دراین زورآزمایی بین المللی ،کشور های سوسیالیستی به دالیل متعدد دچار
فروپاشی شدند  ،ولیبرال پیروز میدان شد.امروزه لیبرال با مشکالت متعددی درگیر است .لذا با رویکردآسیب شناسی جامعه
ی اقتصادی جهانی  ،طرح هایی دراین مورد ارائه گردیده است .امروزه کشور های صنعتی و مدرن دنیا با مشکالتی نظیر کم
بازدهی و هزینه های باالی حقوق کارگران مواجه اند که پیشنهاد می شود؛ روش اول ) شرکت های دولتی از انحصارکامل
دولت خارج وسهام آن به صورت مسا وی بین دولت و کارگران تقسیم شود ،سود حاصله آن نیز عادالنه به طور خودکار به
وسیله سهام بین دولت وگارگران تقسم شود.با این روش.انگیزه برای تالش بیشتر می شود و چرخه تولید رشد خواهد کرد
دولت نیز از پرداخت های هنگفت حقوق کارگران معاف می گردد ،روش دوم) شرکت های بزرگ دنیا به دلیل جلوگیری از ضرر
مالی مجبور به تعدیل نیرومی باشند در این موارد دولت ضمن حمایت مالی از این نوع شرکت ها از تعدیل نیروی انسانی
جلوگیری وقسمت بزرگ اداره شرکت را بدست کارگران قراردهد در ازای آن تمام کارگران به منظور ایجاد بازار بیشتربا تولید
کاالهای ارزان  ،تولید و صادرات آن به کشور های جهان سوم را آغاز نمایند ،روش سوم) مهمترین زمینه هایی که دولت باید
در اجرای آن مداخله کند جلوگیری از اجحاف حق کارگران توسط شرکت ها و جلوگیری از ایجاد بازار سیاه می باشد .همچنین
دولت باید از سایر صنایع حیاتی با اعطای وام هایی با بهره کم تفاوتی در مقابل سایر صنایع قائل شود .دولت می تواند از شرکت
هایی که افراد زیادی را به اشتغال در آورده اند و برنامه های بیشتری جهت اشتغال بیشتر افراد دارند به منظور حمایت از آن ها
مالیات کمتری به نسبت بقیه شرکت ها در یافت کند تا با ای ن کار باعث ایجاد رقابت در بین شرکت ها شود .در پایان باید
گفت ،جهت حفظ رقابت سالم بین شرکت ها و جلوگیری از تبانی آنان به منظور افزایش قیمت دولت باید همان کاالی تولیدی
را به صورت انبوه وارد و یا مالیات چند برابری از آنان دریافت نماید تا سایر شرکت ها دست به چنین اقدامات مخربی نزنند.
واژههای کلیدی :بورژوازی ،الیگارشی ،تکنوکراسی ،فئودال ،امپریالیسم ،آیین پرده آهنین ،انترناسیونالیسم ،کاپیتاالسیون
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مقدمه :
در ابتداء زندگی انسان به صورت غارنشینی بود ،بعد ها با کاشت اولین دانه گندم درکنار رودهاا ،زنادگی انساان هاا باه صاورت
گروهی جریان یافت  ،بدین وسیله اولین روستاها درکنار مناطق پرآب پدیدار گشت و با افزایش زادولد شهر هاا شاکل گرفتناد.
درنتیجه اولین حکومت های محلی بوجود آمدند که روستاهای کوچک جزوئی از قلمرو حاکماان محلای محساوب مای شادند
مانند حکومت بابل که جزء یکی از اولین حکومت های جهان به شمار می آید .بعد ها به دلیل گساترش قلمارو حکومات هاای
محلی دچار اختالف برسر اراضی شدند که باعاث جنام میاان ایان حکومات هاا شاد و ماره آن امنااء پیماان وساتفالی در
اکتبر 1648میالدی گردید .به مرور زمان و پس از گذشتن چند قرن با نازل شدن ادیان الهی و رساوخ آن هاا درمیاان ماردم و
حاکمان ما شاهد تحولی عظیم در سیستم های سلطنتی بودیم ،چندین قرن بعد با ظهور ایده های روشن فکرانه اولین جنابش
های انقالبی در جهان بوجود آمدند که حاصل آن ایجاد حکومت های پادشاهی مشروطه و تشکیل اولین مجاالس باود .پاس از
سال ها اولین جمهوری ها درجهان پدیدارگشتند مانند جمهوری فرانسه و ...که بعد ها ایده هایی درزمیناه دمکراسای مطارح و
باعث تشکیل مکتب های لیبرالی در جهان شد .پس از روی کار آمدن ایده های لیبرالی نظرات متفاوتی درباره حکومت سارمایه
داری (لیبرالی) به میان آمد که می توان به نظرات مارکس(بنیان گذار کمونیست علمی و عملی) که باعث جرقه اولین انقالباات
درسراسر جهان مانند روسیه شد ،البته با تغییراتی که در طول زمان درزمینه های اجتماعی  ،فرهنگای و سیاسای بوجاود آماد
ماشاهد فروپاشی شوروی بودیم .جهان درطی ده های اخیر دست خوش تغییراتای درنظاام هاای حااکمیتی شاد و اماروزه ماا
کشورهارا بر اساس معیار های متفاوت مورد بحث و بررسی قرار می دهیم .نظام های حاکمیتی به معناای مجموعاه روش هاا و
شیوه های که دولت ها برای اداره سرزمین شان در تمامی عرصه ها اعمال می کنند را گویند که این شیوه ها به انواع مختلفای
تقسیم شده اند و هرنوع را تح ت لوای یک نظام حاکمیتی می نامیم ،ما دراین مقاله قصد داریم این نظام هارا از بعد بنیادی و تا
حدودی انتقادی مورد بحث و مطالعه قراردهیم و همچنین طرح هایی را به منظور افزایش بهاره وری ،رشاد مناسابات تجااری
کشور های جهان سوم و درحال توسعه و ...طرح هایی ارائه گردید ،امید است این مقاله بتواند بارای عالقاه منادان حاوزه هاای
مطالعات بین الملل به شناخت و پژوهش درباره نظام های حاکمیتی مسمر مر باشد.
اهداف تحقیق
هدف این پژوهش ،بیان کارکرد تمام احزاب و نهنت های سیاسی که درطول تاریخ تا یر بسزایی بر سرنوشت کشور ها و جامعه
ملل گذاش ته اند را بانگاهی بنیادی و ایده ئالیسم (که البته در چند بخش پژوهش نتیجه طرز تفکر این نظاام هاا بیاان شاده، ).
این سیستم هارا مورد تحلیل و بررسی د آسیب شناسی قرار داده و باتوجه به مشکالت موجاود راهکارهاای مفیادی ارائاه مای
گردد که امید است مسمر مر قرار گیرد.
سوال تحقیق
علل افول و ظهور برخی نظام های حاکمیتی جهان و راهکار ها ،جهت بهبود اوضاع فعلی چیست؟
فرضیه تحقیق
نظام های حاکمیتی جهان در طول سالیان متمادی از بدو تشکیل تا کنون دستخوش تحوالت بسیاری گردیده اند که برخای از
این تغییرات باعث افول و برخی موجب رشد و شکوفایی گشت ،اما بعد از این تحوالت کاه تاا باه عصار جدیداداماه داشاته ماا
همواره شاهد برخی چالش ها و معنالت در دنیای پیشرفته کنونی هستیم.
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پیشینه تحقیق
در راستای موضوع مقاله مطالب فراوانی در کتب و جزوات در حوزه علوم سیاسی وروابط بین الملل انتشار یافتاه ولای پیراماون
ا صول ،چالش ها و راهکار جهت حل این مشکالت در نظام های حاکمیتی اشارات اندکی شده است.
روش و ابزار گرد آوری
در این پژوهش با اس تفاده از روش توصیفی و تاریخی وبا استناد به شیوه مطالعه کتابخانه ای(اسنادی)از طریق کتاب و جازوات
به دست آمده ،طبقه بندی شده و به رشته تحریر در آمده است.

کمونیست و زیرشاخه های آن
مارکسیسم
کارل مارکس بنیان گذار سوسیالیسم(علمی و عملی) بود که توانست مانیفیست حزب کمونیست را بنانهد .مارکس به دلیل این
که هرگز به قدرت نرسید نمی توانست از راه و رسم حکومت داری سخن به میان آورد بنابراین درا راتای کاه ازاو بجاای ماناده
شیوه هایی تاحدودی آرمان گرایانه است .او با نقد فیلسوفان و نظریه پردازان زمان خود و قبال از آن جامعاه راوادار باه تجدیاد
نظر و بازبینی اصول و عقایدی که سال ها برجامعه تحمیل شده کرد و باعث بروز حرکت های عظیم انقالبی در آلمان شد که باا
مواجه سرسخت دولت آلمان قرارگرفت .بعداز مرگ او وظیفه نشر و ترویج عقاید او به عهده فردلیش انگلس افتاد که باعث ادامه
راه او و حرکت های انقالبی درسراسر جهان گشت که مره آن انقالب اکتبر روسیه بود.
نظریه های اقتصادی مارکسیست :بسیاری از مارکسیست ها در کنار این بحث که باید از طریق مدیریت اقتصادی مدبراناه و
سیاست های رفاهی مو ر مانع پیشرفت سرمایه داری شد }1{.آن ها معتقدند که سرمایه داری باعث ایجاد رقابت باین مالکاان
ابزار تولید(بورژواها) می شود که همین امر باعث تولید بیشتر اجناس می گردد که درنهایت منجر به تجاوز به حقاوق کاارگران
می شود و باعث پایین آمدن کیفیت کاال می شود  ،این موضوع بین مالکان ابزارتولید(بورژوا)وکارگران(پرولتاریا)که نیاروی کاار
خودرا در اختیار آن ها می گذارند  ،شکاف ایجاد می کند } 2{.او معتقد بود با باز پس گیری تدریجی ابزار تولید مای تاوان باه
شبکه اقتصادی ناشی از انقالب که وارد می شود کاست تابه مرور زمان ابزار تولید از مالکیت فردی به مالکیت عمومی (تعااونی)
تغییر یابد تا کارگران اشتیاق بیشتری برای کارکردن داشته باشند .مارکس مدعی است که سرمایه داران مجبورند برای فاروش
محصوالت خود بایکدیگر رقابت کنند و این رقابت باعث اقتصادی کردن تولید از طریق کاهش دستمزها و ماشینی شادن انجاام
می شود که خود زمینه افزایش بیکاری درجامعه رافراهم می کند }3{.از دیدگاه او نظام سرمایه داری به واسطه تولیدات بایش
از حدصنایع  ،مصرف پایین جامعه و افزایش بیکاری افاراد  ،محکاوم باه فروپاشای اسات}4{ .ماارکس مخاالت تمرکاز قادرت
اقتصادی در یک عرصه خاص بود و معتقد به پیشرفت در تمامی عرصه های اقتصادی باید اساس کار مسئوالن اقتصادی کشاور
با شد.
تحلیل :در مطلب فوق که سیاست های اقتصادی مارکس به طور خالصه مطرح شده ظاهرا مشاکلی نادارد ولای در عمال ایان
نظریه با مشکالت فراوانی روبه رو بوده است به طور مثال تعاونی کردن مزارع که به گفته وی باعث افزایش کیفیات کاالهاا مای
شود اما در واقعیت روندی معکوس داشته و ما شاهد کاهش بهره وری بوده ایم .مطلب دیگری که به آن اشاره شده رقابت غلاط
شرکت های خصوصی بوده که باعث افزایش بیش از حد تولید و تجاوز به حقوق کارگران بود ،اماا ماا باا دری ایان مطلاب کاه
امروزه در کشور های پیشرفته جهان دیگر همانند برده با کارگران رفتار نمی شود و به حقوق و مزایای کارگران احترام گذاشاته
می شود می توان به اشتباه این نظریه پی برد ،همچنین با ایجاد رقابت شاهد افزایش کیفیت کاال بوده ایم ،اما باید این نکتاه را
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خاطر نشان کرد که در برخی کشور های سرمایه داری که هنوز به آن رشد کافی نرسیدند و یا حتی معدود کشور های پیشرفته
هم حقوق کارگران پایمال می شود ،نظریات مارکس همانند هشداری برای جامعه لیبرالی اسات کاه بایاد باه حقاوق کاارگران
احترام گذارند .به راهکار هایی که به منظور جلوگیری از استثمار کارگران توسط جامعه لیبرالی مای تاوان اشااره کارد اعطاای
بخشی از سهام شرکت(سهام خاص) به کارگر ان شرکت های خصوصی است .همچنین می توان با ایجااد شاوراهای کوچاک در
شرکت ها که به منظور رساندن خواسته های کارگران به رئسا است اشاره کرد .راهکار دیگر اینکه تاسیس شهری های کوچاک
در کنار شرکت ها با اخذ حدود %50پول از کارگران(البته در این صورت کارگران باید در مدت یک ساال ماهیاناه حادود  5روز
نصت دست مزدشان را دریافت کنند ،).راهکار دیگری جهت حفظ حقوق کارگران است.
نظریه های اجتماعی مارکسیست  :آن ها معتقدند سرمایه داری یک سیستم معیوب  ،وارزش هایی که ترویج می کند قطعاا
خطر نای است .از دیدگاه مارکسیست  ،حقوقی که به عنوان رفاه تعیین شده اند برای تنمین یک سیساتم منصافانه و از روی
بشردوستی و عدالت نبوده  ،بلکه هدف آن ها پنهان کردن منافع خودخواهانه طبقه سرمایه دار و حمایات از آن اسات }5{،آن
ها خواهان اقدامات سریع(رادیکالی) هستند زیرا مداراکردن باسارمایه دارهاا را باه ماوازات ناابودی سوسیالیسام مای پندارناد.
مارکسیست به حفظ نظام موجود عالقه چندانی نداشته وبیشتر به دنبال دگرگونی هستند .این یک رویکرد همه یاا هایا اسات
که بسیاری از مارکسیست ها را از آن هایی که به دنبال راه رهایی برای حفظ نظام سارمایه داری هساتند  ،جادامی کناد}6{.
کمونیست ها معتقدند کارگران باید نقش پر رنم تری در انتخاب شیوه کار و اداره صانایعی کاه درآن شااغل هساتند  ،داشاته
باشند .ازنظر مارکسیست ها  ،اساسا افراد دربافت اقتصادی و اجتماعی شان تعریت می شوند و بیش از آنکه باعنااوینی انتزاعای
همچون حقوق و مسئولیت دیده شوند  ،متعلق به طبقات اجتماعی هستند و این طبقات برمبنای جایگاه افراد در فرایناد هاای
مولد تعریت می شود }7{.مارکسیست ها تمایلی به سازش و مصالحه باسرمایه داری ندارند  ،اما برخی معتقدند که دولات رفااه
منافعی را هم به دنبال دارد .اما مارکسیست ها دولت رفاه را یک خیال باطل می دانند که برای ساکت نگه داشتن کاارگران باه
کار می رود } 8{.ازنظر مارکسیست ها  ،شهروندان برای تامین نیاز های اولیه خود باید حقوق اجتماعی تنمین شده ای داشاته
باشند .از نظر آن ها این تمایل در نظام سرمایه داری به دست نمی آید و این نظام به یک دگرگونی کامل اقتصادی  ،اجتماعی و
سیاسی نیازدارد} 9{.
نظریه های حزبی-سیاسی مارکسیست :مارکسیست ها خواهان جایگزینی نظام سرمایه داری بانظامی هستند که مبتنی بار
مالکیت عمومی ابزار تولید باشد.مارکسیست ها بیش از اینکه خواستار خارج کردن قادرت اقتصاادی از دساتان اقلیات جامعاه
باشند  ،امیدوارند که بتوانند قدرت را به جامعه منتقل کنند.آن ها معتقدند که ارزش افراد به جایگاه اجتماعی شان نیست بلکاه
در توانایی نیروی مولدشان ارزیابی می شوند که به همین دلیل خواهان مرگ تدریجی دولت هستند زیرا حامال بوجاود آورناده
تناد طبقاتی و اجتماعی می دانند .او همانند لنین معتقد بود که دیکتاتوری در ابتدای حکومت و برای رسیدن به سوسیالیسام
امری واجب است .به عقیده او هنگامی که درکشوری انقالب رخ می دهد ابتدا به سوسیالیست می رسد زیرا هناوز تنااد میاان
صنعت و کشاورزی  ،شهرنشینی و روستا نشینی  ،جایگاه اجتماعی افراد پابر جاست که بارفع ایان تنااد هاا جامعاه باه ساوی
کمونیست پیش می رود.
تحلیل :مارکس درباره انسانی کردن نظام سرمایه داری نظریه های متعددی ارائه داده و همین طور از محدودیت های اجتماعی
افراد سخن به میان آورده اما در اکثر کشورهای سوسیالیستی شاهد نقض حقوق بشر بوده ایم دید منفی مارکس به دولت رفااه
و مزایای آن تا حدودی اشتباه است بدین دلیل که کاارگران بازنشساته مای توانناد از تماامی مزایاای بیماه و نظاایر آن بهاره
ببرند(البته در برخی کشورهای جهان سوم سازمان های بیمه همانند دستگاه های پول ساز گشته اند ).سوسیالیسام باا دیادی
آرمان گرایانه به دنیای اطراف خود می نگرد به طور مثال تمامی کارگران و کارکناان بایاد از حقاوق براباری برخاوردار باشاند،
نابرابری در توزیع منابع باید از بین برود بدین منظور که کارگری باسابقه و کوشا اگر اکنون رئیس بخش است بایاد باا کاارگری
که دارای تحصیالت کم و به صورت غیر حرفه ای مشغول کار است از حقوق یکسانی برخوردار باشند ،البته این بای عادالتی در
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نظام سرمایه داری هم وجود دارد .راهکار مطروحه این است که کارگران باتوجه به میزان کاری که به صورت حرفه ای می کنند
پول دریافت کنند ،این مبحث به واگذاری سهام کارگران مربوط است که در انتهای مقاله به آن اشاره شده.
لنینیسم
لنین در زم انی که به حکومت رسید که کشور در وضعیت نابسامان ناشی از جنم و انقالب داخلی قرار داشت  ،اما وی توانسات
با استفاده از محبوبیتی که در بین جوانان انقالبی داشت با استفاده از شور و اشتیاق آنان کشور را از این وضاعیت نجاات دهاد.
اندیشه نظامی لنین که انگیزه همه را بر می انگیزاند و جنم در واقع چیزی جزء ادامه یا استمرار سیاست نیست .لناین عقیاده
دارد( :جنم ها از سیستم های سیاسی که آن ها را به وجود می آورند جدا نیست).با وجود اینکه لنین خود در مساائل جنگای
تبحر داشت}10{ .
نظریه های اقتصادی لنینیسم :او به رغم خشونتی که درزمینه سیاسی به خرج می داد  ،درزمینه اقتصاادی انعطااف داشات
وبه همین دلیل  ،درشرایط نابسامان اقتصادی شوروی پس ازجنم اول جهانی  ،به جای اقتصادمتمرکزومحدودزمان جنام کاه
آن را(کمونیست زمان جنم)نامیده اند( .سیاست جدیداقتصادی) نپ رادرپیش گرفت }11{ .شرایط آب و هاوایی نامسااعد در
روسیه باعث کمبود غالت و احتمال بروز قحطی را فراهم می نمود بنابراین لنین به صنعت کشاورزی بسایار اهمیات مای داد و
همین امر باعث رشد چشمگیر این صنعت شد .برنامه های کمونیست زمان جنم به اقتصاد شوروی ورشدنیروهای تولیاددرآن
کشورخسارت بسیارواردآورد }12{.درا روضع بداقتصادی  ،درفوریه ، 1921درچندشهرازجمله مسکو  ،اعتصابات کارگری صورت
گرفت وسپس  ،شورش ناویان کرونشتادپیش آمدکه نشان دهنده اوج مشکالت ونارضایتی هابود وحکومت شاوروی رادرمعار
تهدیدبزرگ قرارداد .به همین خاطرلنین درمارس1921در دهمین کنگره حزب کمونیسات شوروی(سیاسات جدیاد اقتصاادی
نپ)رامطرح ساخت تا مشکل اقتصادی را از طریق مکانیسم بازار(عرضه و تقاضا)  ،آزاد منشی بیشتر درزمینه ی فعالیات بخاش
خصوصی  ،توجه زیادتر به تولید کاالهای مصرفی و ایجاد انگیزه به منظور کار بیشتر و بهتر حل و فصل کند}13{.
تحلیل:یکی از اقدامات مهم لنین سرمایه گذاری در کشاورزی باتوجه به کمبود غالت و احتمال قحطی در روسیه بود که باعاث
رشد سریع صنعت کشاورزی شد .نکته دیگری که حائز اهمیت است انعطاف لنین در برابر سرمایه گزاران بخاش خصوصای کاه
باعث بهبودی نسبی اقتصاد کشور گشت .باتوجه به برخی اقدامات لنین اورا می توان ناوعی سوسیالیسات اصاالح طلاب نامیاد
بدین دلیل که او به صورت منطقی با سرمایه داری رفتار می کرد نه بر اساس فطرت ذاتی کمونیست .مبحث دیگری که دو ایده
مارکسیسم و لنینیسم را بیشتر شبیه به هم می کند مبحث خودکفا شدن در تمامی زمینه ها اسات کاه ایان امار در آن برهاه
زمانی که شوروی تنها کشور سوسیالیست جهان بوده کامال امری ضروری بود.
نظریه های اجتماعی لنینیسم  :وی عامل بوجودآورنده یک انقالب کمونیستی را :الت)افزایش بیش از حد تنااد طبقااتی ب)
رشوه خواری و پارتی بازی ج) بی توجهی به حقوق کارگران می دانست .لنین دیکتاتوری پرولتاریا را برای ایجااد یاک سیساتم
سوسیالیستی ضروری می دانست زیرا معتقدبود تازمانی که دیکتاتوری نباشد سرمایه دارها آزادی بی حد و حصری دارند
نظریه های حزبی-سیاسی لنینیسم  :لنین خود را پیرو مکتب مارکسیسم می دانست ولی برخی اصالحات درشیوه حکومتی
مارکسیسم امری ضروری است .او سودای نفوذ در کشور های دیگر کمونیستی مانند استالین را نداشت،وی که ریشه امپریالیسم
را برگرفته از بورژواها و فئودال ها می دانست که اکنون تبدیل به فئودال های دولتی گشته که ما آن را امپریالیسم می ناامیم ،
لنین معتقد بود فئودال دولتی(امپریالیست) زمانی ظاهر می شود که سرمایه داران زمام حکومت را به دسات گیرناد،او یکای از
نشانه های نفوذ امپریالیسم به کشور را وام های کالن به جای صادرات علم و تکنولوژی می دانست و همین طور عامل جنام را
امپریالیست می دانست زیرا معتقد بود زمانی که جهان به لحاظ ارضی بین چند کشور قدرتمند امپریالیساتی تقسایم شاود،این
کشور ها برای رسوخ به مستعمرات یکدیگر ناچار به جنم با یکدیگر می شوند.
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تحلیل :نمی توان لنین را یک مارکسیست کامل دانست اما نزدیکی بیشاتری نسابت باه ساایر رهباران کمونیسات جهاان باه
مارکسیست داشت .یکی از علل این تفاوت مقتنیات شرایط زمانی مارکس و لنین در دو برهه زمانی خااص اسات .دیکتااتوری
لنین را تا حدود زیادی می توان توجیه کرد ولی استمرار بیشتر آن غیر قابال قباول اسات .همچناین دیادگاه او و ماارکس باه
دمکراسی دو دید مجزا از هم هستند .شاید بتوان این مطلب را بیان کرد که اگر لنین سالیان بیشتری بر شوروی حکومت مای
کرد و استالین دست از دیکتاتوری محض بر می داشت بنیان هاای سوسیالیسام در جامعاه پاابر جاا مای شاد و هرگزموجاب
فروپاشی شوروی نمی گردید.
استالینیسم
برخی معتقدند که لنین جانشینی برای خود انتخاب نکرده بود اما استالین باحذف رقبای احتمالی جانشینی او توانست برمساند
قدرت بنشیند به هرحال استالین از پانزدهمین کنگره حازب کمونیسات شوروی(دساامبر)1927باه قادرت رساید}14{.نظاام
شوروی از همان آغاز(درسال)1917به طور مداوم مسائل ارتش و سایر صنایع سنگین وابسته باه آن در راسس اهاداف خاود قارار
داده بود .تنها مورد استثنایی که به ظاهر در آن ها تقدم های نظامی بر سایر مسائل غالب نبوده  ،عبارت است از:در دوره بسایار
کوتاه سیاست جدید اقتصادی(نپ)در دهه ،1960که لنین وهمکارانش یک عقب نشینی اقتصادی تاکتیکی باه عمال آورناد تاا
کشور بعد از جنم جهانی اول وجنم داخلی تاحدودی به سازندگی و احیای اقتصادی خود بپردازد}15{.درایان مقطاع  ،گاام
های پرسروصدا وانقالبی درزمینه مسائل نظامی برداشته شد  ،زمان استالین ارتش شوروی یکی از مجهز ترین ارتش های جهان
به شمار می رفت .دردوره اوشوروی از نفوذ زیادی در کشور های کمونیستی برخورداربود و به همین جهات در زماان حکومات
وی انقالبات متعددی در سرتاسر جها ن شد .استالین برخالف مارکس که مرگ دولت را به وسیله ضعیت کردن آن می پنداشت
او معتقد بود با تقویت دولت می توان به مرگ دولت رسید .او خواهان اقدامات رادیکالی بود زیرا اقادامات ساریع باعاث کااهش
هزینه ها و تلت کردن زمان می دانست .استالین با ایجاد روابط با کشورهای کمونیستی جهان نه تنهاا در مساائل نظاامی بلکاه
دراقتصاد باعث رشد و پیشرفت همه ی کشور های کمونیستی گشت  ،که در نتیجه با بساتن اتحااد ورشاو میازان همبساتگی
نظامی کشور های عنو را قوی تر کرد و همین طور با عقد این قرارداد به کشور های عنو آزادی عمل بیشتری برای مقابلاه باا
کش ورهای متخاصم داد که سرانجام با بنیان نهادن آئین پرده آهنین(جداکردن دنیای کمونیست از سارمایه داری) باه دوقطبای
کردن جهان دامن زد.
نظریه های اقتصادی استالینیسم  :اقتصاد دوره استالین از دو ویژگی عمده برخوردار شد که یکی تمرکز بیش تر از حد اماور
درمرکز ودیگری تاکید زیاد بر صنایع سنگین بود{  } 16استالین اهمیت بیشتری برای صنایع سنگین قائل بود بنابراین صانایع
سنگین پیشرفت چشمگیری کردند به طوری که شوروی یکی از ابرقدرت های صنعتی جهان به شامار مای رفات پاس شاتاب
درامرتعاونی کردن کشاورزی وصنعتی نمودن کشور  ،که آن را(انقالب ازباال)می نامید  ،آغازکرد}17{،اقادامات اصالی اساتالین
درزمینه صنعتی وکشاورزی بین سال های1929تا ( 1934م) انجام شد وبه بعد به عنوان مکمل بود }18{.استالین به صانعت ،
بویژه صنایع سنگین  ،توجه زیاد داشت .تعدادکارگران شوروی درا رمهااجرت هاای اجبااری وغیراجبااری از روساتا باه شاهر ،
از12میلیون نفر به32میلیون نفر افزایش یافت .درحالی که تعدادکشاورزان از117میلیون به 85میلیون رسید}19{ .
تحلیل :اولویت اول استالین در زمینه نظامی و دوم اقتصادی بود ،وی به صنعت اهمیت بیشتری می داد و طبقاه خارده باورژوا
هارا تحت عنوان طبقه ضد سوسیالیسم نابود کرد ،این مطلب نقض آشکار استالین از مارکسیسم را نمایاان مای کناد اماا نکتاه
مثبت استالین داشتن اقتدار در تمامی زمینه ها منجمله صنعتی کردن کشور است که باعث شد شوروی یکی از قدرتمنادترین
کشور ها در زمان خود شود.
نظریه های اجتماعی استالینیسم :نظریه های اجتماعی استالین شباهت بسیاری به لنینیسم و مارکسیسم دارد بنابراین نمی
توان به طور جداگانه صحبت کرد اما یکی از تفاوت های اساسی آن :روابط خارجاه شاوروی در زماان اساتالین انترناسینالیسام
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شبیه به امپریالیسم بود زیرا او معتقد بود که شوروی مرکز انقالبات کمونیستی جهان است و اگر کشوری کمونیساتی بارخالف
اهداف شوروی فعالیت کند به موازات ملحق شدن به اردوگاه دشمن است.
نظریه های حزبی-سیاسی استالینیسم :یکی دیگر از اقدامات استالین ایجاد رژیم پلیسی در سرتاسر کشور و تقویت آژاناس
امنیتی کشور (ی.گ.ب) ؛او مخالفان را به بهانه فعالیت ضدانقالبی سرکوب کرد .اوکشور را از وضعیت فقر  ،بی تجربگی وتوسعه
نیافتگی ناشی از فساد اواخرحکومت تزاری  ،خسارت جنم جهانی اول وانقالب بلوشویک به موقعیت یک ابرقادرت باا امکاناات
ابرازقدرت در مناطق مختلت جهان واعمال نظارت برسیاست برخی دیگر از کشور ها  ،ارتقاع داد }20{.حکومت استالین شاامل
شبکه پیچیده ای از دستگاه های دولتی وحزبی شد که تمام زمینه های زنادگی ماردم را تحات کنتارل ماردم قارار داد}21{.
حکومتی که استالین پدید آورد  ،برمبنای مکانیسم اداری کامال متمرکزی برای کنترل دقیق جامعه بود .شورای دولتی کاه زیار
نظر کمیته مرکزی حزب کمونیست  ،مم لکت را اداره می کرد  ،یک مجموعه عظیم دیوانسااالری باود .اساتالین باا ایان شاعار
که(تصمیم در همه زمینه ها با کادر هاست)  ،اختیارات وسیعی به دیوانساالری بخشید .در زمان او  ،هروزارت خاناه باه صاورت
یک امپراطوری بزرگ با تعداد زیادی کارمند درآورد  ،شمار کارمندان از9میلیون در اواخر دوره تزاری به 30میلیون نفر افازایش
یافت} 22{.ترور منظم وتصفیه مخالفان  ،ازویژگی های حکومت اساتالین باود .ایان امار از1929باه بعاد  ،زیار عنوان(مباارزه
طبقاتی)گسترش بسیار یافت ودستگیری  ،زندان  ،شکنجه  ،محکومیت در دادگاه های سری  ،اعدام ویا اعزام باه اردوگااه هاای
کار اجباری از ابزار کار آن بود}23{.
تحلیل :شاید یکی از عللی که چهره استالین را در جوامع بین الملل مستبد و ظالم جلوه مای دهاد ،تصافیه دائام مخالفاان باه
دست خودش بود اما در نگاهی کلی که هردو ادعای انقالب دائم را می کردند مائو و استالین هستند که شیوه این اقادام آن هاا
متفاوت است ،مائو به وسیله خود مردم با ایجاد کادر هایی مانند(کادرسرخ)به تصفیه مخالفان می پرداخت بنابر این چهاره او در
اظهار عمومی مانند چهره استالین ظالم شناخته شده نیست .متاسفانه در زمان اساتالین ایان دیکتااتوری اداماه یافات و باعاث
ایجاد رعب و وحشت در میان مردم شد(.البته مائو این کار را هم با استفاده از کادر سرخ که بر گرفته از ماردم باود انجاام مای
داد).شاید بتوان استبداد استالین را در آن برهه از تاریخ که جنم تازه به پایان رسیده بود و اقتصاد فلج کشور باعاث نارضاایتی
مردم شده بود را تا حدودی توجیه کرد زیرا با گذشت زمان ما شاهد رشد سریع اقتصاادی و صانعتی شادن کشاور باوده ایام.
انحراف دیگری که استالین از راه مارکسیسم داشت ایجاد یک قدرت امپریالیستی-سوسیالیساتی در کشاور هاای سوسیالیسات
است که باعث ایجاد محدودیت برای آنان شده بود1.اما شکست امپریالیسم شوروی در مقابال کشاور هاای امپریالیسام لیبرالای
علل گوناگونی دارد که مهمترین آن عبارت است از دخالت بیش از حد شوروی در امور داخلی کشور های دیگر ،باه طاور مثاال
اگر در یک کشور سوسیالیستی جنبشی ضد نظام آن تشکیل می شد خود شوروی به صورت مستقیم آن را سرکوب مای کارد
که مردم آن کشور نیرو های شورو ی را به دید دخالت یک کشور خارجی در امور داخلی خود می پنداشتند اما آمریکاا جنابش
های مخالت را بوسیله عوامل داخلی خود آن کشور سرکوب می کرد ،نکته دیگر این است که جنبش امپریالیسم غارب ائتالفای
از چند قدرت بزرگ مانند انگلیس و فرانسه تشکیل شده بود و این کشور ها با حمایت از یکدیگر به چپاول کشور های دیگر می
پرداختند.

مائوئیسم
ایده مائوئیسم برگرفته از اصول و عقاید مارکسیستی-لنینیستی است بنابراین نمی توان مائوئیسام را ایاده ای منحصار از بقیاه
عقاید کمونیستی دانست اما نمی توان از شیوه ها و عقاید مائوتسه دونم در رابطه با پیروزی یک انقالب  ،مره انقالب و اصاول
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اداره کشور او چشم پوشی کرد .انقالب چین تولد دوباره ملت چین بود  ،این انقالب باعث بیاداری ماردم  ،جلاوگیری از رساوخ
امپریالیسم به کشور و نابودی حکومت استبدادی آن شد .اولین جرقه انقالب چین را مای تاوان تصاویب کاپیتاالسایون توساط
پادش اه چین از سوی آمریکا دانست که خشم عموم را برانگیخت و باعث بروز اعتصابات و اعتراضاات ماردم و کاارگران شاد .در
زمینۀ سیاسی ،تئوری انقالب نوین توسط مائوتسه دونم در ا ر موسوم به «دربارۀ دموکراسی نوین» تدوین شاده اسات .حازب
برای یکپارچه نمودن کارگران و اتحاد وسیع تر آنان  ،سندیکا هارا به دبیر کلی مائوتسه دونم  ،کارگران بخشهاای متعادد و
مختلت صنعتی بوجود آورد.
نظریه های اقتصادی مائو  :چند مورد از اقدامات و اهداف مائو در بدو انقالب به شرح زیر است مائو در بادو انقاالب دسات باه
اصالحات ارضی زد اما در مواجه با دهقانان و فئودال ها به منظور جلوگیری از شک به نظام اقتصادی کشور با انعطاف بیشاتری
رفتار کرد  ،با انجام انقالب ارضی با حرکت از منافع دهقانان فقیر و جلب نیروهای بینابینی .مصادرۀ امالی فئودالهاا و تقسایم
آنها بین دهقانان فقیر و متوسط ،حل مسائل اقتصادی تودهها  ،برقراری حقوق دموکراتیک از طریق برپاا کاردن یاک «مباارزۀ
سیاسی و اقتصادی به منظور تحصیل دموکراسی» شد.
تحلیل :علت اصلی تداوم انقالب سوسیالیستی مائو در انعطاف او در مسائل اقتصادی است .ایادئولوژی مائوئیسام چاه در زماان
حیات وی و چه بعد از آن در حال سوق دادن به سمت سرمایه داری بوده که البته در زمان وی در چهار چوب خاصی بوده ولی
دنم شیائوپنم ابعاد این مبحث را بسیار گسترده تر کرد در واقع به این روند سرعت بخشید ،بنابر این نمی توان مائو را با لنین
در زمینه اقتصادی مقایسه کرد .اقتصاد امروز چین را حاصل این دگرگونی ها می توان دانست .روندی که مائو در پایش گرفتاه
بود علل متفاوتی نظیر شکست چند طرح اقتصادی ارائه شده از سوی او بوده که علات شکسات آن هام عجاول باودن ماائو در
صنعتی کردن کشور بوده.
نظریه های اجتماعی مائوئیسم :مائو سعی در وحدت و یکپارچگی سیاسای کشاور داشات و از سااقه زدن حازب باه منظاور
جلوگیری از افکا ر انحرافی جلوگیری کرد  ،از اقدامات دیگر مائو برای یکپاارچگی سیاسای کشاور مای تاوان باه تارویج عقایاد
کمونیست درمیان فرماندهان و سربازان ارتش سرخ دانست  ،او با ایجاد سندیکاها  ،کادرها و گروه های مردمی ساعی در جاذب
افراد درون حزب داشت و تحکیم کمیته سلولهای حزبی در ک لیۀ سطوح ،مبارزه برای اصالح نظرات نادرست در حزب ،حفظ و
تحکیم رهبری حزب و پرولتاریا بر ارتش ،ایجاد بنیادی کامال مارکسیستی لنینیستی برای ارتش سرخ ،تشکیل حوزههای حزبی
در موسسات صنعتی و در بین دهقانان و کار سیاسی/آموزش باه طاور وسایع در میاان دهقاناان ،کاارگران و ساربازان داشات.
پرولتاریای صنعتی نیروی رهبری کنندۀ انقالب چین بود .ایجاد هستههای نظامی کارگری از درون مباارزات قهرآمیاز تودههاا و
همچنین ایجاد کمیتههای مسلح اعتصاب ،اتحادیههای مسلح دهقانی و غیره از دست آوردهای مهم جنابش کمونیساتی چاین
بود.
نظریه های حزبی-سیاسی مائوئیسم :مائو برای تشکیل ارتش توده ای(خلق)اهمیت زیادی قائل بود و معتقد باود کاه خلاق
بدون ارتش توده ای بیش نخواهد بود .مائو برای تشکیل یک ارتش با تکیه بر مردم و تشکیل بسیج ها و نیروهاای پاارتیزانی در
تمامی استان ها و محالت کشور که از کارگران و دهقانان به پا خاسته بودند تاالش کارد تماام ماردم کشاور(از تماامی اقشاار
جامعه)تحت لوای یک ارتش متحد و مردمی بدل سازد .تحکیم ارتش سرخ دهقانان و کارگران و اتخاذ تاکتیک جنم پاارتیزانی
سعی در تعلیم و آموزش سربازانی مستعد داشت.حزب کمونیست چین به بسیج و آگاه کردن کاارگران ،توساعۀ مباارزات آناان،
ارتقای سطح مبارزات تودهای ،ایجاد سندیکاهای مختلت طبقاتی ،فرستادن روشنفکران انقالبای باه درون کارخاناه هاا پارورش
کادرهای کمونیستی در میان کارگران و در جریان مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا ،تشکیل هستههای نظامی کارگری مسالح باا کماک
سندیکاهای مخفی و نیمه مخفی و غیره ،میپرداخت .مائو از همان ابتدا به امر سازماندهی و هدایت قهر انقالبی تودهها ،به ویاژه
کارگران و تسلیح تودههای خلق در جهت ایجاد ارتش تودهای و تداری جنم مسلحانۀ تودهای توجاه خاصای معطاوف داشاته
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بود.مائو به منظور استفاده از ایده های نوآورانه اصالحاتی درسیستم حکومتی لنینیسم-مارکسیسم ایجاد نمود و همچنین بارای
ایجاد نظامی دمکراتیک از سالح انتقاد از خود استفاده نمود که نتیجه اش جنبش های وسیع مطالعاتی و نوسازی ایادئولوژیکی
شد.
تحلیل:یکی دیگر از علل دوام انقالب مائو همانطور که اشاره شد سرنگون کردن مخالفان به دست خود مردم بود که این کاار را
تحت لوای انقالب دائم به عمل می رساند .او با جهت دادن به افکار کارگران آنان را مطیاع انقاالب مای کارد و سابب وفااداری
بیشتر آنان را فراهم می کرد .علت اختالفات میان شوروی و چین این بود که چین خود را سردمدار بلوی شارق مای دانسات و
مطیع همسایه شم الی خود نبود ،با توجه به ایده جهان بینی سوسیالیستی استالین این خودمختاری چین علیه مناافع شاوروی
تمام می شد .مائو در زمینه شدت استبداد با استالین شباهت زیادی داشت اما تفاوت عمده آن دو طریقه اعمال آن باود .اینکاه
او معتقد بود انقالب باید از روستاها اغاز شود با ت وجه به شرایط چین که عده زیادی روستایی بودند عناوان کارده باود ولای در
سایر کشورها چون که شهرنشین ها هسته اصلی کشور بودند .مهمترین تشابه مائو و مارکس ،سرمایه گزاری کالن آن در زمینه
اقتصادی است ،در واقع اولویت اول را اقتصاد قرار داد ،البته چین از لحاظ تعداد نفرات یکی از بزرگترین قوای نظاامی را داشات
که علت آن هم جمعیت زیاد چین بود .انتقاد(در چهرچوبی خاص) برای مائو فواید زیادی نظیر شناسایی مخالفان و جلاوه دادن
دمکراسی در چین را داشت.

سوسیال دمکراسی
سوسیال دمکرات ها عمدتاً به دنبال راه رهایی برای اصالح نظام سرمایه داری هستند.برخالف بسایاری از مارکسیسات هاا کاه
رویکردی انقالبی دارند  ،آن ها خواستار تغییر تدریجی هستند و معتقدند که دولت باید با مناافع انحصااری طبقاه سارمایه دار
مقابله کرده و برای تامین رفاه عمومی مداخله نماید}24{.
نظریه های اقتصادی سوسیال دمکراسی :سوسیال دمکرات ها اغلب بحث می کنند که دولت باید نقش اساسای در اقتصااد
داشته باشد .بسیاری این رویکرد را به سناریوی سوسیالیست های انقالبی  ،ترجیح می دهند .سوسیال دمکرات ها معتقدناد باه
جای اینکه منتظر ایجاد سوسیالیسم با تغییر کامل و ناگهانی یا انقالب فاجعه آمیز باشیم  ،اگر دولت تادریجا نقاش خاود را در
اقتصاد افزایش دهد  ،بنیان های سوسیالیسم می تواند در جامعه سرمایه داری شکل گیرد}25{.این تصور اشاتباهی اسات کاه
همه سوسیال دمکرات ها منتقد مالکیت خصوصی و موا فق ملی ساازی گساترده هساتند }26{.بارای سوسایال دمکارات هاا
مداخله دولت در اقتصاد لزوما به معنای مالکیت و کنترل دولتی صانایع نیسات  ،بلکاه باه معناای تنظایم اقتصااد و گساترش
جایگزین های اقتصاد بازار آزاد است}27{.
تحلیل :نظریات مارکس و سایر رهبران کمونیست جهان مبنی بر اینکه سوسیال دمکراسی به منظور سرپوش گذاشتن بر اعمال
سرمایه داران است تا حدود زیادی در ست است ،درواقع سوسیال دمکراسی نوعی همکاری با جامعه لیبرالیست ،در کشور هاایی
مانند انگلیس و فرانسه که به صورت سرمایه داری اداره می شوند ،هرچند دوره نخست وزیری روی کار آمدن سوسیال دمکرات
ها به منظور ایجاد یکسری تغییرات به نفع مردم و کارگران تا قدری از خواسته های آنان برآورده شاود اماری ضارور اسات .در
صورتی که این حزب به صورت مداوم و در طی چند دوره پیاپی بتواند روی کار بیاید ضربات مهلکی به بدنه و بنیان لیبرالیسام
در کشور وارد می آورد .سوسیال دمکراسی امروزی دستخوش تغییراتی به وسیله سرمایه داران شده که قدرت ابتکار عمال را از
آنان سلب کرده .یکی از عللی که ما معتقدیم این حزب ضربات سختی به لیبرالیسم در کشور وارد می کند این است کاه اصاوال
جامعه لیبرالی بر اساس رقابت است اما سوسیال دمکراسی بر اساس همکاریست و در آن رقابت جایی ندارد .هماانطور کاه قابال
اشاره شد مائو و لنین با سرمای ه داران با انعطاف رفتار می کردند اما قوانین و یا احزابی وجود نداشتند که از آن ها حمایت کنند
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بدین منظور که اگر دولت از بحران بگذرد و یا رهبران آن تغییر کنند شاهد نابودی این طبقه اجتماعی می بودیم اماا سوسایال
دمکراسی به عنوان حامی آنان می توانست تا یرات مثبتی در سرمایه داری سوسیالیستی بگذارد.
نظریه های اجتماعی سوسیال دمکراسی  :سوسیال دمکرات ها تمایل دارند  ،سیاست های اجتماعی را بارای ایجااد جامعاه
ای برابر به کار گیرندوهمانند لیبرال های اجتماعی و بسیاری از محافظه کاران  ،آن ها نیز باه نظریاه ارگاانیکی جامعاه اعتقااد
دار ند که در آن جامعه به عنوان یک ارگانیسم به هم وابساته نگریساته مای شاود کاه در طاول زماان تکامال مای یاباد و بار
خصوصیات شهروندان ا ر می گذارد .آن ها برای جامعه یک ماهیت خاص قائل اند و معتقدند که افراد بارای توساعه ایان نظاام
اجتماعی باید مسئولیت هایی بپذیرند}28{.سوسیال دمکرات ها منتقد سرمایه داری بوده و اعتقاد دارند که نظام سرمایه داری
باید تغییر کرده وبا نظام انسانی تر و عادالنه تر  ،جایگزین شود}29{.
نظریه های حزبی-سیاسی سوسیال دمکراسی :سوسیال دمکرات هامعتقدند که آزادی یک دارایی صرفا فردی نیست بلکاه
معقوله ای است که به جامعه هم ارتباط می یابد }30{.سوسیال دمکرات ها به دنبال کاهش نفاوذ سارمایه داری هساتند و در
بسیاری از موارد ،؛ جایگزین هایی را برای نظام سرمایه داری معرفی می کنند تا جامعه به صورتی مسالمت آمیز و تادریجی باه
حیات خود ادامه دهد .آن ها خواستار مداخله دولت در اقتصاد هستند  ،نقش دولت می تواند هما هنگی ویا حتی مدیریت اماور
اقتصادی باشد .آن ها به(برابری فرصت)ها نظر دارند}31{.
تحلیل :سرمایه دار ها همواره باید به سوسیال دمکراسی در زمینه برخی آزادی های اجتماعی و برقاراری عادالت بادیاد مثبات
بنگرند ولی نباید به عنوان جلوه دادن دمکراسی استفاده شاود .نمای تاوان سوسایال دمکراسای اماروزی را حتای شااخه ای از
مارکسیسم دانست اما به صورات کلی مرامی سوسیالیستی دارد ،سوسیال دمکراسی فرزند جامعه لیبرالی برای ایجاد دمکراسای
و ساکت کردن کارگران از طریق اعطای برخی امتیازات بکار می رود .البته سوسیال دمکارات هاا از محبوبیات قابال قباولی در
اظهار عمومی برخوردار نیستند بدین دلیل که این حزب را کمونیستی می دانند ،اماا باا گذشات زماان ،اجحااف حاق ماردم و
کارگران در برخی کشور ها مانند فرانسه تا حدودی طرفدارانی کسب کرده اما بازهم در برخی کشور ها مردم اعتماد کااملی باه
این حزب ندارند و جایگزین آن لیبرالیسم اجتماعی را می پذیرند.

لیبرالیسم و زیرشاخه های آن
لیبرالیسم کالسیک
لیبرالیسم کالسیک طرفدار اصلی سرمایه داری و منتقد سرسخت مداخالت دولتی هستند }32{،آن ها معتقدند که دخالت
دولت درهر زمینه ای اشتباه است .لیبرال به این علت منافع عمومی جامعه را تاامین مای نمایاد .درحاالی کاه نظاام فئاودالی
برمبنای طبقات اجتماعی معینی قرار دارد که اجازه جابجایی وتحری طبقاتی اندکی به افراد مستعد می دهد}33{.
نظریه های اقتصادی لیبرالیسم کالسیک :آن ها معتقدند که با خصوصی سازی تمامی صنایع و کوتاه کردن دست دولت در
صنعت می توان به اقتصادی موفق دست یافت  ،آن ها نوسانات ناشی از اقتصاد لیبرالی را بخشی جداناپذیر از اقتصاد می دانناد
و معتقدند که برای داشتن اقتصادی قوی و مقاوم این چنین نوساناتی ضروری است .آن ها تمام اشکال نابرابری را رد نمی کنند
به طور مثال اهداف یک فرد س رمایه دار ارجعیت بیشتری نسبت به یک شهروند معمولی دارد که به همین دلیل آن ها سارمایه
داران را قلب اقتصاد می دانند زیرا معتقدند با سرمایه می توان ایجاد شغل و همین طور می توان نیااز هاای کشاور را بارآورده
ساخت  ،لیبرال آزادی بیشتری به سرمایه داران اعطا می کند تا بتواند اوضاع اقتصادی را در دست گیرد .بنیان لیبرالیسم باراین
فر استوار است که افراد عمدتا از طریق منافع مادی برانگیخته می شوند  ،لیبارال هاا معتقدناد کاه باه کاارگیری باازار آزاد
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بهترین روش برای اطمینان از برآوردن نیازهای مختلت و فراهم نمودن فرصات هاای پیشارفت افاراد اسات }34{.بسایاری از
لیبرال ها از بازار آزاد حمایت می کنند زیرا آن را زمبنه ساز شدن تامین اهداف فردی می دانند اما با ایان حاال معتقدناد کاه
بازار آزاد منافع همگانی را نیز برآورده می کند}35{.
تحلیل :افکار این حزب همانطور که از نامش پیداست افکاری قدیمی و تندروانه است که ناشی از ایده های اشاراف پرستیسات،
درواقع این افکار بر مبنای عدالت اجتماعی نیست ،آن ها نوسانات اقتصادی جامعه سرمایه داری را امری طبیعی و پایش شارط
رشد می دانند اما در صورتی که این نوسانات یکی از نقو آشکار جامعه لیبرالیست که توان مقابله باا ایان نوساانات را نادارد.
آنان به کلی فلسفه با ارزش بودن سرمایه داران را از یاد برده اند ،سرمایه داران با ایجاد اشتغال برای سایر طبقات پاایین تار باه
منظور بهبود وضعیت آنان می توانند با ارزش باشند ،در عین حال سرمایه داران با اعطای تمامی حقوق و مزایاای کاارگران کاه
یکی از علل اصلی حمایت دولت می توانند برای بهبود اوضاع کشور نقش آفرینی کنند.
نظریه های اجتماعی لیبرالیسم کالسیک  :لیبرال های کالسیک اعتقاد دارند که دولت بایاد از مداخلاه در اماور اقتصاادی
منع شود و اقتصاد تاحد ممکن خود تنظیم باشد }36{.آن ها توجه بیشتری به برابری نتایج دارند ولی براباری فرصات را فقاط
(آزادی عمل) می دانند و به این دلیل برای برابری فرصت اهمیت چندانی قائل نیستند.
نظریه های حزبی-سیاسی لیبرالیسم کالسیک  :ازدید لیبرال های کالسیک  ،دولت باید در تامین آماوزش اولیاه و نظاام
مزایای حداقلی  ،نقش داشته باشد }37{.درمرکز تفکرات لیبرالیسم این اعتقاد وجود دارد که سارمایه داری مای تواناد مناافع
همه شهروندان را تامین کند } 38{.آن ها تنها در زمان رکود و اختالل در اوضاع اقتصادی کشور دخالت دولت را اماری ضارور
می دانند .لیبرال ها فاصله طبقاتی را در یک جامعه کلید حیات آن می دانند زیرا معتقدند اگر که همه افاراد جامعاه وضاعیتی
مرفع (سرمایه دار) داشتند دیگر کسی حاضر به کاردر کارخانجات و مزارع کشاورزی نبود.
تحلیل :نظریه های لیبرالیسم کالسیک مخصوصا در توصیت علل فاصله های طبقاتی در واقع واقعیتی تلاخ اسات ولای بایاد در
راستای بهبود اوضاع معیشت سایر طبقات اقدام اتی اساسی صورت گیرد .آزادی منفی از نظر آنان ارجعیت بیشاتری نسابت باه
آزادی مثبت دارد که همین عقیده آنان ضربات مهلکی را به جامعه ی لیبرالی برخای کشاور هاا وارد آورده و باعاث غیار قابال
کنترل شدن سرمایه داران و شکاف عمیق طبقاتی گشته .در مجموع سیاست های کلی این حازب باه ناوعی افاراط اسات کاه
موجب بروز این مشکالت گشته و علتی مستدل بر پس رفت جامعه سرمایه داری شده است .شاید لیبرالیسم کالسیک به آزادی
های فردی نظیر م ذهب و سایر آن اهمیت می دهد اما این تنها یک بعد از آزادیست و نمی توان تنهاا باا اعطاای از ایان قبیال
آزادی ها این حزب و جامعه ی سرمایه داری را جامعه آزاد خواند.
لیبرالیسم اجتماعی
آن ها برخالف لیبرال های کالسیک برای برابری فرصت ها اهمیت بیشتری قائل اند و رژیم لیبرالیسم را تاحدودی ظالمانه مای
دانند .درساختار حکومتی لیبرال کالسیک جابجایی طبقاتی تقریبا غیر ممکن است اما لیبرال های اجتماعی سااختاری تنظایم
کرده اند که جابجایی طبقاطی تاحدودی نسبت به لیبرال کالسیک ها ممکن تر است.
نظریه های اقتصادی لیبرال اجتماعی :لیبرال های اجتماعی معتقدند  ،اقتصادی که روی منفعت شخصای تکیاه کناد نمای
تواند راهی مو ر برای تامین منافع عموم بیابد } 39{.لیبرال های اجتماعی معتقدند که بازار آزاد به قدری سخت و خشن اسات
که باید فنایی برای حداقل بعنی مداخالت دولت در اقتصاد را فراهم آورد تا منافع عموم موردغفلت و تحات اساتیالی مناافع
شخصی قرار نگیرد } 40{.لیبرال های اجتماعی تمایل دارند که دولت را به عنوان ابزاری برای انسانی تر نماودن نظاام سارمایه
داری به کار گیرند}41{.
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تحلیل :لیبرالیسم اجتماعی شیوه ای متفاوت از سایر لیبرالیسم ها در زمینه مداخله دولت در امور اقتصادی را در پیش گرفتاه.
به طور مثال طبق نظریه هیناردکینز(اقتصاددان لیبرال) باید بستر برای همکاری دولت با بخش خصوصی فراهم گردد که اگر باا
دید بنیادی لیبرالیسم این مبحث را مورد تحلیل قرار دهیم نوعی تجاوز دولت به بازار آزاد اسات  .ایان نظریاه هینااردکینز باه
صورت خود کار ب اعث تشکیل شرکت های نیمه دولتی می شود ،همکاری دولت با بخش خصوصای در شارکتی کاه باه دسات
بخش خصوصی ساخته شده در واقع نوعی دخالت دولتیست اما از آن جا که در جامعه لیبرالی دولت همواره به دنبال خصوصای
سازی و سبک کردن دولت است می توان زمینه را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در شرکت های دولتای فاراهم کارد در
واقع با این کار نه تنها که تداخلی در بازار آزاد ایجاد نمی شود بلکه روند خصوصی سازی رشد می کند.
نظریه های اجتماعی لیبرالیسم اجتماعی :آن ها در تعریت آزادی چهارچوب خاصی قائل اند .آن ها خواهان مداخلاه دولات
در برخی از موارد هستن د تا حقوق اجتماعی افراد جامعه حفظ شود تا اقتصاد دچار نوساانات شادید نگاردد و اقتصاادی مقااوم
داشته باشند و همین طور توازن قدرت میان دولت و سرمایه داران حفظ شود در واقع می توان گفت پدر ساالری نهفتاه ای در
این ایدئولوژی مستتر است  ،بنیان و اساس این ایده برگرفته از لیبرالیسم کالسیک (لیبرالیسم اصل) است و آن ها تعهدی قوی
نسبت به آرمان های لیبرالیسم دارند.
نظریه های حزبی-سیاسی لیبرالیسم اجتماعی :باتوساعه بیشاتر لیبرالیسام اجتمااعی در قارن بیساتم  ،اقتصااد لیبرالای
دچارتحوالتی اساسی شد .گرچه لیبرال های اجتماعی به حفظ ارزش های لیبرالیسم تعهدی قوی دارند اما معتقدند که اقتصااد
بازار آزاد در لیبرالیسم کالسیک  ،نمی تواند منافع عمومی را تامین نماید و مداخله دولت جهت حفظ سرمایه داری و تاداوم آن
ضروری است } 42 { .لیبرال های اجتماعی عالقه دارند که همه شهروندان به آزادی و فرصت های برابر دسترسی داشته باشند
 ،آن ها بیشتر از لیبرال های کالسیک بر(توسعه محلی)تاکید دارند و به دنباال ایان هساتند کاه دولات همگاام باابخش هاای
خصوصی و داو طلبانه در تداری اجتماعی مداخله کند .لیبرال های اجتماعی در توسعه دولت های رفاهی و توجه به مهارتهاای
فردی و اجتماعی اهمیتی اساسی دارند}43{.
تحلیل :این حزب نظریه های متعددی در زمینه انسانی کردن جامعه لیبرالی مطرح کرده که برخی از این نظریه هاا بار حناور
دولت در اقتصاد تاکید می کنند که از نظر لیبرالیسم های کالسیک نا خوشایند است بدین دلیل کاه تاا حادودی آزادی عمال
سرمایه داران و برخی بستر ه ا برای سرمایه گذاری را محدود می کند .نظریه آنان مبنی بر اینکه برابری فرصت ها بایاد اولویات
اول جامعه باشد نظریه ای کامال صحیح و منطقی است که نقش آشکار جامعه لیبرالی را پوشش می دهد.
نئولیبرالیسم
نئولیبرالیسم برای احیای روح لیبرالیسم کالسیک و جداکردن سنت لیبرالی از اتکا به مداخالت دولت در اقتصاد تالش می کند.
در اواخر قرن 19و اوایل قرن بیستم  ،لیبرال های اجتماعی معتقد بودند که بازار آزاد بسیار ناپایدار است و بنابراین برای حمایت
از نظام سرمایه داری بعنی مداخالت دولات را منطقای والزم مای دانساتند }44{.جهاان نئاولیبرال مکاانی اسات کاه در آن
نابرابری،طبیعی  ،بااهمیت و توانمند ساز تلقی می شود و عدالت اجتماعی در آن جایی ندارد}45{.
نظریه های اقتصادی نئولیبرالیسم  :به این ترتیب لیبرال های اجتماعی  ،لیبرالیسم را با مدیریت اقتصاد دولتی پیوند دادناد.
از دیدگاه نئولیبرال ها این رویکرد ب سیار تخریبی است وبه سیاست های سوسیالیستی اجازه می دهد تاا ایان عقیاده را عناوان
کنند که(سرمایه داری باید خودش را از دست خودش نجات دهد){ } 46از نظر نئاولیبرال هاا در دوران رکاود  ،سارمایه داری
فرصت تنظیم نظام خودرا پیدا کرده و کارفرمایان نیز آزادی های الزم را برای کسب منافع خویش به دست مای آورناد .آن هاا
بحث می کنند که مداخله دولت در اقتصاد بر خالف نظم طبیعی عمل می کند و قدرت قانونی و اقتدار دولت را بسایار افازایش
می دهد } 47{.آن ها معتقدند که پائین آوردن نرخ مالیات سبب افزایش کارایی در اقتصاد و آن دسته از خدمات اجتماعی مای
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شود که قادر به ایجاد یک بازار داخلی باشند .نئولیبرال ها از شهروندان می خواهند که به جای اتکا به دولت  ،به نبال اساتقالل
 ،کارسخت برای دریافت درآمد و تامین خود و خانواده هایشان باشند}48{.
تحلیل :ایده های اقتصادی نئولیبرال ها به صورت غیر قابل کنترل و پیشبینی ضربات مهلکی را به برخی از اصول اصالی بنیاان
لیبرالیسم وارد می کند ،به طور مثال با کاهش مالیات ها برای سرمایه داران موجب سرمایه گذاری گسترده داخلی می شود که
در واقع سرمایه گذاری خارجی در اولویت دوم قرار می گیرد ،در این صورت ما شاهد کااهش تعاامالت باین المللای و سارمایه
گذاری های خارجی خواهیم بود .این روشی است که ترامپ(رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکاا)در پایش گرفتاه کاه موجاب
کاهش نامحسوس تعامالت آمریکا با سایر کشور ها شده .ایده نئاولیبرالی در واقاع باعاث ناوعی دودساتگی و ایجااد دو دنیاای
متفاوت در جامعه لیبرالی می شود ،دنیای او ل ،دنیای لیبرالی داخلی کشور است که بیشتر تعامالت در داخل انجام می شاود و
همکاری های بین المللی محدود می شود .دنیای دوم ،بنیان اصلی جامعه لیبرالیست که با ایجاد تعامل و بستر مناساب موجاب
سرمایه گذاری بیشتر خارجی می شود .نئولیبرال ها براین باورند که با کاهش مالیات های سرمایه داران موجب سرمایه گاذاری
بیشتر آنان می شود در صورتی که ممکن است ما شاهد روند معکوسی باشیم ،بدین معنی که سرمایه داران سرمایه هاای خاود
را به صورت بلقوه در بانک ها بگذارند که البته باید این را در نظر گرفت که شاید بانک ها بتوانناد باا آن سارمایه موجاب رشاد
اقتصادی کشور شوند اما در مجموع و بنا به دالیلی بازدهی و کاربرد بانک ها در از بین بردن فقر و بیکااری باه نسابت سارمایه
داری شخصی تاحدودی کمتر است و درواقع موجب کاهش سرمایه گذاری های سرمایه داران و دخالت مستقیم آنان در فرایناد
اقتصادی می شود.
نظریه های اجتماعی نئولیبرال  :از نظر نئولیبرال ها  ،بی باتی های نظام سرمایه داری سودمند باوده و بایاد از آن اساتقبال
نمود .ازسوی دیگر  ،مداخله دولت در اقتصاد  ،به عنوان تهدیدی برای آزادی افراد تلقی شده و منافع اقتصادی را به خطار مای
اندازد .آن ها معتقدند که پیشرفت اقتصاد به کنترل نکردن طبقه سرمایه دار وابسته است }49{.منطق نئولیبرالیسم این اسات
که برای رسیدن به توسعه اجتماعی ابتدا باید آزادی افراد را تنمین نمود  }50{.آن ها معتقدندکه دولت رفااه تهدیادی بارای
آزادی و خالقیت افراد بوده و مانع دستیابی افراد به خواسته هایشان می شود به همین علت راهکار نئولیبرال ها شاامل کااهش
تداری اجتماعی و به کار بردن دولت رفاه به عنوان آخرین چاره است نه اینکه دولت رفاه منطقه امن و آسوده ای برای اعناای
جامعه باشد}51{.
نظریه های حزبی-سیاسی نئولیبرال :نئولیبرال ها این بحث را مطرح می کنند که جامعه از افراد تشکیل شده و جامعاه باه
خودی خود وجود خارجی ندارد }52{.از دیدگاه نئولیبرالی،ماهیت و ویژگی های جامعه توسط افراد آن تعیین می شاود}53{.
اصول اقتصادی -اجتماعی نئولیبرالیسم برآزادی افراد از آ ار غیر ضروری دولت استوار اسات .باپاذیرفتن ویژگای رقاابتی و ایان
عقیده راسخ که توان و بینش اقلیت می تواند فرصت های بسیاری برای سایرین به ارمغان آورد .
تحلیل :نئولیبرال ها به صورت غیر استاندارد به سبک کردن بدنه دولت می پردازند که این امر به مرور زمان ضاربات مهلکای را
به جامعه لیبرالی وارد خواهد آورد .همانطور که قبال اشاره شد یکی از نقو آشکار جامعه لیبرالی نوسانات اقتصاادی آن اسات
که علل گوناگونی دارد که لیبرال ها تا کنون نتوانسته اند به طور کامل این معزل را رفع نمایناد .در واقاع ایان ایاده باه ناوعی
موجب روتمند تر شدن خرده بورژوا های نوپا می شود.
جنبش عدم تعهد(غیرمتعهد ها)
این جنبش بعد از جنم جهانی دوم ظهور کرد وعلت اصلی پیدایش آن رقابت شدید دو ابار قادرت باود کاه از جنام پیاروز و
مغرور و فاتح بیرون آمده بودند .آن ها باسرعت و اشتیاق به خط کشی وسنگر بنادی جهاان پرداختناد و دوران جنام سارد را
بنیان نهادند .بدین ترتیب بلوی های شرق وغرب در جهان ظاهر گردید .گروهی از کشور های جهان که مایل نبودناد باه هایا
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یک از این دو بلوی ملحق شوند و در عین حال معتقد بودند که پیوستن به بلوی های سیاسی-نظامی باا مناافع و هادف هاای
ملل کوچک تر جامعه بین المللی مطابقت ندارد و به هر تقدیر بلوی های مذکور متوجه تامین مناافع اساتراتژیکی واقتصاادی
کشور های بزرگ هستند ودر حد نهائی حاکمیت ملل کوچکتر را محدود و مخدوش می نماید وبه مسابقه تسلیحاتی دامن می
زند  ،به فکر تشکیل و ایجاد نوعی ترتیبات منظم برای ارتباط و همااهنگی بایکادیگر افتادناد .درحاال حااظر101کشاور عناو
جنبش عدم تعهد می باشند  ،اکثر کشور های عنو این جنبش در اطراف اقیانوس آرام قرار دارند.
نظریه های اقتصادی جنبش عدم تعهد(غیرمتعهد ها) :اکثر اعنای این جنبش پیرو مکتب خاصی نبوده و باا بهاادادن باه
همه ی احزاب سعی در آباد نمودن کشور خود می کنند .یکی از علل پیشرفت چشمگیر ایان کشاور هاا در تماامی عرصاه هاا
داشتن ا هدافی یکسان بود و همین طور یکی دیگر از علل که می توان به آن اشااره کارد رواباط مساالمت آمیاز دیپلماتیاک و
کاهش تعرفه های گمرکی به کاالهای وارداتی از یکدیگر دانست  ،این کشور ها قصد دارند که باا ایجااد یاک جامعاه اقتصاادی
(همانند اتحادیه اروپا) و داشتن یک واحد پول برای تبادالت کاال دیگر متکی به هیا یک از دو قطب سیاسای جهاان نباشاند و
بتوانند با هر دو قطب جهان روابط دیپلماتیک برقرار سازند و از هر دو طرف به نفع خود اساتفاده بکنند.تعادادی از نماینادگان
کشور های عنو تشکیل گردید که وظیفه آن ها بررسی موضوعات به طور جداگانه و تهیه گزارش های مربوطه و تسلیم آن باه
کنفرانس هایی در سطوح باال تر انجام گرفت .این گروه ها در حال حاظر درباره مسائلی همچون ؛ مواد خام  ،تجارت  ،همکااری
پولی و مالی ،صنعت ماهیگیری ،حمل ونقل  ،ارتباطات دور  ،موسسات عمومی بهداشات  ،همکااری فنای وخادمات مشاورتی ،
پیشرفت های علمی و فنی  ،بهره برداری و توسعه منابع انسانی  ،نقش زنان در پیشرفت سیستم تحقیق و اطالعات  ،توریسام ،
مراکز اطالعات کشور های غیر متعهد در زمینه موسسات ماورا ملی  ،کاربرد مساالمت آمیاز انارژی هساته ای  ،ورزش وبرخای
مسائل دیگر.
تحلیل:اعنای این جنبش با ایجاد پیمان های مختلفی توانسته به وحدت نسبی دست یابند اما هناوز نتوانساته اناد جامعاه ی
اقتصادی همانند اتحادیه اروپا تشکیل دهند که علل گوناگونی دارد ،دو علت مهم آن به شرح ذیل است:
 -1آن ها خود را مستقل از تمامی قدرت های جهانی می دانند اما وابستگی به کشاور هاای غربی(کاه تاا حادودی باه صاورتی
یکجانبه است)مانع از دست یابی به چنین پیمانی گشته.
 -2احساس عدم اعتماد متقابل است که موجب شده سطح معامالت در یک حد تاحدودی ابت بماند ،شریک عماده صاادرات و
واردات کشور های عنو شرکای خارجیست ،در مجموع این روابط باید به صورت همه جانبه و روابطی متقابل باشد.
نظریه های اجتماعی جنبش عدم تعهد(غیرمتعهدد هدا) :در آن زماان رهباران دولات هاای یوگسالوی(مارشاال تیتاو) ،
هند(پاندیت نهرو)  ،بیرمانی(اونو)  ،مصر(جمال عبدالناصر)و اندونزی(سوکار نو)در این موضوع پیش قدم شدند .اولاین کنفارانس
رسمی کشور های غیر متعهد در سال1961در ش هر بلگراد پایتخت یوگسالوی برگزار شد .در این موقع جنم سرد به اوج خاود
رسیده بود ،از همین زمان اختالفاتی در نظرات رهبران جنبش غیر متعهد که درسال1964در قاهره برگزار شد به وضاوح دیاده
شد.سوکارنو اصرار داشت که موضوع مبارزه با استعمار در درجه اول اهمیت قارار گیارد ولای نهارو عقیاده داشات کاه مساائل
استعماری مربوط به گذشته است وباید در مورد استقرار صلح و مسئله همزیستی مسالمت آمیز بحث شود .البته گذشت زماان
اشتباه نهرو را در شناخت جنبه های جدیداستعمار که به مراتب خطر نای تر از استعمار کالسیک است نشان داد.
نظریه های حزبی-سیاسی جنبش عدم تعهد(غیرمتعهد ها) :مانیفیست این جنبش با نکته برداری از سایر ایدئولوژی هاا
تدوین شد و اکنون ما آن را به عنوان یک شیوه حکومتی می شناسیم،اکنون بخشی ازاهداف سیاسی جنبش عدم تعهد را مارور
می کنیم-1 :پای سازی در نهاد های مملکتی به منظور تصفیه افراد فاسد وبی کفایت وبه کار گماردن تکنوکرات های تحصایل
کرده-2مقابله سرسختانه با بی باتی و جنایت-3جلوگیری از نفوذ گروه هایی که به گونه ای تورم،فسااد و(پاارتی باازی)را رواج
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می دهند -4.برقراری روابط با کشور های پیشرفته صنعتی به منظور استفاده از سرمایه،تکنولوژی وباازار هاای آن هاا-5تنظایم
بودجه های باال برای توسعه کشور ونگهداشتن بودجه های نظامی دریک حداقل مناسب-6جهت گیری رشد اقتصادی به طارف
رشد صادرات؛ -7اصالحات در توزیع درآمد ها از طریق اصالحات عرضی،سرمایه گذاری قابل مالحظه ای درآماوزش وپارورش و
تشویق (صنایع متکی برکار)مانند کشاورزی،منسوجات و وسایل الکترونیک برای مصرف کنندگان-8 .حمایت از گروه های چپ
و اصالحات  ،به منظور اتخاذ سیاست هایی که به مساوات وبرابری اقتصادی افراد کماک کناد و ماردم را در بهاره وری جامعاه
سهیم نماید و درعین حال تشویق جناح های راست به تاسیس شرکت هاای بازرگ و مادرن بارای افازایش بازرگاانی- 9.اخاذ
تکنولوژی،سرمایه وبرقراری پیوند های تجاری با سایر کشورها-10 .استفاده از روش های اقتدار گرایانه برای دستیابی به اهاداف
فوق ؛ البته باید متذکر شد که علیرغم موفقیت الگوی اقتصادی این کشور ها نمی توان دیکتااتوری کشاور هاایی مانناد تاایوان
وکره جنوبی را با مسائل سیاسی متعدد آن ها به عنوان الگو های موفاق سیاسای نامیاد }54{.مهمتارین ارکاان جنابش عادم
تعهد(کنفرانس سران)است که هرسه سال یکبار در پایتخت یکی از کشور های عنو تشکیل مای گاردد .دفتار همااهنگی ایان
جنبش که اعنا آن را وزرا خارجه یا نمایندگان آن ها تشکیل می دهند .در حال حااظر بایش از34عناو دارد کاه از باین وزرا
کشور های عنو انتخاب شده اند.وظیفه دفتر هماهنگی آن است که در فاصله کنفرانس سران ،چندبار باه طاور مرتاب یاا فاوق
العاده تشکیل جلسه دهد ومسائل مورد عالقه دول غیر متعهد از جمله مساائل سیاسای و اقتصاادی و مساائل اداری و عناویت
جدید را بررسی کند.
تحلیل :این مجمع که درواقع دارای مانیفیستی جامع در تمامی زمینه ها نیست ،باعث عدم توافق در برخی زمیناه هاا گشاته و
خواه و ناخواه موجب از هم گسیخته شدن این دولت ها و رسوخ استعمارنو از سوی دیگر  ،برخی کشور هاای قدرتمناد جهاان
گشته است  ،نبود وحدت سیاسی یکی دیگراز مهمترین علل بروز مشکالتی از این قبیل شده است.
نظام های سلطنتی
در راس حکومت؛ پادشاه عنوان فرمانروایی است که در یک قلمرو حکومت می کند .پادشاهی اولین سیستم حکومتی در جهاان
بود که باالترین منسب حکومتی شاه و به ترتیب وزرا  ،فرماندهان و ...قرارداشتند .مردم در تعیین پادشااه و مقاام هاای دولتای
نقشی نداشتند و به طورمعمول در حکومت هایی که پادشاهی اند روحانیون و علمای دینای مای توانناد قادری از قادرت شااه
بکاهند .نخستین حکومت هایی که در تاریخ پدیدار گشتند می توان به امپراطوری ایران  ،مصر  ،یونان و چین اشااره کارد  ،در
آن زمان پادشاهی نماد تمدن و اقتدار آن سرزمین بود اما اماروزه نماادی از یاک حکومات اساتبدادی و غیردمکراتیاک اسات.
سیستم حکومتی الیگاریشی و برفرد تکیه دارد و حکومتی مورو ی است(درصورت نداشتن فرزند پسر شاه به اختیاار مای تواناد
یکی از اعنای خانواده خودرا به عنوان جانشین تعیین کند) .سیستم پادشااهی را مای تاوان باه ساه دساته تقسایم کارد کاه
عبارتنداز:
الت) پادشاهی مطلقه :دراین شیوه پادشاه در راس قدرت قراردارد و هیا یک از مقام های حکومتی حاق اعتارا

باه دساتور

شاه را ندارند  ،مجلس وجود ندارد و مردم نمی توانند در اماور کشاورخود شارکت کنناد  ،سانساور شادید اطالعااتی و مقابلاه
سرسختانه با اعتراضات و اعتصابات مردمی بخشی از وظایت نیروهای امنیتی و پلیس است .ارتش و سایر نیروهاای نظاامی زیار
نظر شاه است و در صورت دستورشاه مبنی بر حمله نظامی به کشوری دیگر باید بی چون و چرا عملی گاردد .اوضااع اقتصاادی
این کشورها تا حدودی به صورت لیبرالیسم کالسیک اداره می شود  ،باورژوا هاا و فئاودال هاای بازرگ در طبقاه اول جامعاه
اجتماعی قرار دارند و تصمیمات آن ها می تواند تا یر زیادی در اقتصاد کشور داشته باشد .حرکات طبقااتی ماردم بسایارکند و
دشوار است به سبب همین امر فاصله طبقاتی بسیار زیاد است و افراد طبقه های پایین از درآمد کافی  ،قدرت خریاد و جایگااه
اجتماعی مناسب محروم اند .مسئوالن و مقام های حکومتی را شاه انتخاب می کند که به طور معمول برای جلوگیری از کودتاا
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توسط درباریان افرادی از نزدیکان خود انتخاب می کند .برای کسب اطالعات بیشتر درباره سیستم پادشاهی مطلقاه مای تاوان
کشور های شیخ نشین را مورد مطالعه قرار داد.
نوع دیگری از پادشاهی که در اکثر کشورهای اورپای غربی و آمریکای شمالی حکمفرماست پادشاهی تشریفاتی است کاه ماورد
تحلیل و بررسی قرار می دهیم.
ب ) پادشاهی تشریفاتی :دراین نوع حکو مت ها شاه توانایی های محدودی دارد و نمی تواند دخالت مساتقیم دراماور کشاور
کند  ،جانشینی به صورت مورو ی است  ،مردم نقشی در تعیین شاه ندارند و اصوال مقام پادشاهی به صورت سمبلیک نمادتاریخ
آن کشور و وحدت مردم با شاه درطول سالیان متمادی است .پادشاهی تشریفاتی در ا ر تحوالتی عظیم در کشور که نمی تاوان
آن را یک انقالب دانست به مرور زمان ایده پادشاهی مطلقه مردود شمرده شد و ایده هاای ناوین و روشانفکرانه پاا باه عرصاه
گذاشت .بعداز این تحوالت ما شاهد تشکیل مجلس و تولد ایده های نوپای لیبرالی خواهیم بود که به مرور زمان تقویت گشته و
به عنوان یک ایده ملی مورد استقبال قرار می گیرد مانند کشور های کانادا  ،ژاپن و انگلیس که در جوامع بین المللی به عناوان
کشور های سرمایه دار( لیبرالیسم) شناخته می شوند.
پادشاهی مشروطه نوع دیگری از پادشاهی است که امروزه درکشورهای اروپای غربی نظیر فنالند  ،ناروژ  ،اساپانیا و کشاورهای
اقیانوسیه(استرالیا) شاهدهستیم که مورد مطالعه و بررسی علت وقوع و شیوه حکومتی آن می پردازیم.
ج ) پادشاهی مشروطه  :درپادشاهی مشروطه شاه برخالف پادشاهی مطلقه دارای قدرت انحصاری نیست و بخشی از قدرت آن
دردست مجلس قراردارد .علت پدیدآمدن این نوع پادشاهی رامی توان به دو دسته تقسیم کرد :دسته اول انقالبیونی هستند کاه
باشاه به توافق رسیده و اورا واداربه موافقت با تشکیل مجلس و قراردادن شریکی در قدرت انحصاری خود کردناد را شاامل مای
شود .دسته دوم اصالح طلبانی هستند که برا ر ایده های روشنفکرانه خواهان تناعیت قادرت شااه هساتند کاه علات آن هام
پیشرفت جوامع ملل دراصول دمکراسی دانست .درقوانین مشروطیت مردم می توانناد نماینادگان خاودرا انتخااب کارده تاا در
تصمیماتی که در قبال کشورشان گرفته می شود سهیم باشند .پادشاه نمی تواند دستورمستقیم جنم یا صالح بایاک کشاور را
صادرکند به طور خ الصه می توان گفت نیروهای نظامی کشور به طورکامل زیر نظرشاه نیستند .عموما مجلس زیر سلطه لیبرال
ها و محافظه کاران اداره می شود و سایر گروه ها طرفداران کمی در میان ماردم دارناد .تفااوت عماده پادشااهی تشاریفاتی و
مشروطه این است که در مشروطیت پادشاه ابتکارعمل بیشتری نسبت به تشریفاتی دارد.
باتوجه به خصوصیات و عقاید نظام های سلطنتی(مطلقه-تشریفاتی-مشروطه)را می تاوان ازیاک جهات دیگار ماورد تحلیال و
بررسی قرارداد که عبارتنداز:
 -1وابسته  :پادشاهی است که مورد استعمار یا تجاوز کشورهای بیگانه قرارگرفته است که آن ها می توانند برامورداخلی کشاور
از قبیل انتخاب مقام های حکومتی  ،تعیین جانشین شاه و ...دخالت کنند را گویند که متاسفانه دراین کشاورها بااز هام شابیه
پادشاهی مطلقه ماباسانسور شدید اطالعاتی و جلوگیری از اعتراضات مردمی مواجه هستیم  .علت به وجودآمدن ایان معنال را
می توان روی کارآمدن افرا د ناالیق  ،پرداخت وام های کالن به ایان کشاورها و تاک محصاولی باودن کشور(صاادرات و تولیاد
کاالهای محدود مانند نفت و گاز یا محصوالت خام)که باعث بروز نوسانات شدید اقتصادی می شود دانست  ،دلیال دیگار اینکاه
کشور درجنم شکست خورده و مجبوربه امنای توافقاتی ازقبیل اجاره بنادر یا معدن ها  ،ساخت پایگاه های نظامی کشاورهای
متخاصم  ،دادن بخشی ازخای کشور دانست .درساختاراجتماعی این کشاورها افرادخاارجی از جایگااه خاصای برخوردارناد کاه
معموال با برقراری کاپیتاالسیون از مصونیت سیاسی و قنائی برخوردار می شوند مانند ایران و چین قبل از انقالب.
-2غیروابسته:دراین پادشاهی هاکه مادرهرسه نوع پادشاهی شاهدهستیم کشوراقتصادوابسته نداردودخالتی صورت نمیگیرد.
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نتیجه گیری
همه نظام های حاکمیتی جهان که دارای ساختاری بنیادی و اصولی هستند به هنگام اجرا با مشکالت متعاددی روباه رو شاده
اند ،در واقع هیا نظام حاکمیتی وجود ندارد که بدون هیا مشکلی باشد و بدین دلیال نیااز باه اصاالحاتی دارناد .معیاار هاای
گوناگونی برای ارزش یابی این ایده ئولوژی ها وجود دارد که یکی از مهمترین و اصولی ترین آن ،نتایج و حاصل کار آن هاسات،
کدام یک توانسته اند امنیت اقتصادی و رفاه بیشتری برای مردمان سرزمین خود فراهم آورند .احزاب سوسیالیسام و لیبرالیسام
در کشور های مختلفی روی کار آمدند و در طول تاریخ باهم به رقابت پرداخته اند که در نهایت کشاور هاای سوسیالیساتی باه
علل گوناگونی نظیر انحراف از اصول مارکسیسم ،خودخواهی و استبداد آنان موجب فروپاشای گساترده جامعاه سوسیالیسام در
دنیا شد و امروزه سوسیالیسم در اظهار عمومی به عنوان ایده ای منسوخ شده شناخته شده است ،در عو ایاده هاای لیبرالای
که از ریشه عمیق تری در تاریخ سیاسی و حکومتی جهان داشتند همواره پیروز میدان ها بوده ،یکای از علال اصالی آن وجاود
وحدت در میان کشور های سرمایه داریس ت که همین مسئله هم عللی دارد .یکی از آن ها همان وجود ریشه تاریخی لیبرالیسم
در جهان است .البته باید خاطر نشان کرد که در مجموع جامعه لیبرالی امروزی با مشکالت متعددی درگیر است .بادین جهات
به منظور رفع برخی از معنالت جامعه ی اقتصادی جهانی طرح هایی ارائه گشت که امید است مسمر مر باشد.
نظام های پادشاهی در دنیای مدرن و عصر دمکراسی جایی ندارند و محکوم به فروپاشی اند .کشورهای غیار متعهاد کاه اکثارا
کشورهایی در جنوب شرق آسیا هستند با بهره گیری از روش های مو ر هر دو طرف(سوسیالیسام و لیبرالیسم)توانساته اناد در
جایگاه مطلوبی از نظر اقتصادی قرار گیرند که انتظار می رود در آینده ای نه چندان دور به عنوان یکی از قطب هاای تا یرگاذار
اقتصادی جهان مبدل شوند .جهان امروز درگیر معنالت گوناگونی گشته که علال متفااوتی نظیار اقادامات نابخرداناه و سالطه
جویانه برخی کشورهاست که باعث ضربات مهلکی به اقتصاد جهانی گشته ،امید است که باه زودی سالطه ایان دول در جهاان
فروکش کند و کشور هایی که دچار تحریم های ظالمانه ای گشته اند پابه عرصه اقتصاد بین الملل گذارند و آهنم پیشارفت در
تمامی نقاط جهان شدت بیش از پیش گیرد.
ییشنهاد و راهکار
دراین بخش به پیشنهادات و راهکار هایی که در زمینه های اقتصادی-سیاسی باتوجه به اوضاع و شرایط اکنون و در پایش روی
جهان و با آگاهی به اقدامات نابخردانه برخی کشورها که ضربات مهلکی در آینده ای نچندان دور به اقتصاد درحال رشد جهاانی
وارد می آورند و باعث رکود آن در سطح بین الملل می شوند می پردازیم ،همچنین باه معنال غاارت و چپااول اروت برخای
کشورها به منظور حفظ آن ها در برابر تهاجمات خارجی و همچنین حمایت کشور های قدرتمناد جهاانی از خودکفاایی کامال
تمامی محصوالت تولیدی خود که موجب ضربه ای جبران ناپذیر به اقتصاد و تبادالت بین المللی می شود که حاصل این اقادام
کاهش ر قابت در طیت های ملی و فراملی و کاهش کیفیت کاالهای تولید داخل می شود .همچنین بایاد خاطرنشاان کارد کاه
اعمال تحریم به کشور های دیگر به دلیل حفظ استقالل و آزادیشان در برابر قدرت های بزرگ هسته ای که برای حیات جهاان
تهدیدی جدی به حساب می آیند و همچنین دخالت در امور داخلی کشور های مذکور ضاربات ساختی را باه اقتصااد نوظهاور
کشور های درحال توسعه وارد می آورد ،در فصل پایانی مقاله به منظور افزایش بهره وری در شرکت های دولتی ،کاهش هزیناه
های دولت در امر تولید ،کوتاه کردن دست بیگانگان در امور منطقه ای ،کاهش پرداخت های هنگفت نظامی برای ایجاد امنیات
و مقابله با دشمنان ،ایجاد جامعه های اقتصادی ،سیاسی و پیمان های نظاامی منطقاه ای باه منظاور کااهش تانش و افازایش
شاخص رشد اقتصادی و سرمایه گذاری های منطقه ای ،ایجاد صلح و امنیت پایدار و سرآخر افازایش تباادالت اقتصاادی طارح
هایی ارائه گردیده که امید است برای رشد و تعالی کشورها و ازبین بردن فقر و تنش های باین المللای کاه ساال هاا دامنگیار
کشورهای جهان سوم و سایر کشور های درحال توسعه بوده مسمر مر باشد.
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راهکاراول
امروزه کشور های صنعتی و مدرن دنیا با مشکالتی نظیر کم بازدهی و هزینه های باالی حقاوق کاارگران شارکت هاای دولتای
مواجه اند که بدین منظور برای حل مشکالتی از این قبیل ابتدا باید شرکت های دولتی را از انحصارکامل دولت خارج کرد و باه
صورت برابر بین دولت و کارگران شرکت تقسیم شود ،بدین معنی که با واگذاری %50سهام شارکت (کاه ساود آن باه صاورت
ماهیانه به کارکنان واریز شود ).به طور خودکار حقوق کارگران به وسیله سهام واریز می شود که بدین ترتیب دولت از پرداخات
های هنگفت حقوق کارگران معاف می گردد .این شیوه باعث افزایش تولید می گردد به این صورت که کارگران هرچه از توانایی
های بلقوه خود در ساعات کاری استفاده بیشتر کنند درنتیجه تولید شرکت افزایش و ارزش سهام شرکت بااال مای رود درواقاع
در این نوع شرکت ها حقوق کارگران بدست خودشان افزایش یا کاهش می یابد و همین طور با اعطای امتیازاتی نظیار ارتقاای
پست یا افزایش تعداد اوراق سهام افراد تحصیل کرده که به صورت حرفه ای مشغول به کار اند مای تاوان شااهد افازایش بهاره
وری باشیم .هزینه تجهیز و نوسازی شرکت هم به صورت برابر باید دولت و سهام داران تامین نمایناد .در ایان باین باه منظاور
حمایت دولت از کارکنان شرکت در مواقع بحرانی مانند نوسانات اقتصادی که امکان افت شادید ساهام شارکت هاا وجاود دارد
دولت باید تمام کارکنان خود را بیم ه کند .نکته دیگری که حائز اهمیت است این است که شرکت ها در مجموع بایاد زیار نظار
دولت اداره شوند  .نباید به افرادی غیر از کارکنان شرکت این اوراق اعطا گردد .پس از اجرای طرح فوق ما شااهد افازایش بهاره
وری ،کاهش هزینه های دولت در قبال شرکت های دولتی و افزایش افراد متخصص (تکنسین) خواهیم بود.
ایجادپیمان های سیاسی ،اقتصادی و نظامی
برای ایجاد پیمان های منطقه ای باید به چند اصل مهم که عبارتند از داشتن اشتراکات فرهنگی ،اجماع کشور های هم پیماان
در یک محدوده جغرافیایی ،هم جهت و هم سو بودن کشور های عنو اشاره کرد ،نکات ماذکور ساه اصال مهام بارای تاسایس
پیمان های بزرگ و بادوامی مانند اتحادیه اروپا می باشد که باعث پیشرفت و گسترش همه جانباه ی آن هاا مای گاردد .نکتاه
دیگری که حائز اهمیت است این است که باید در تمامی کشور های عنو احساس اعتماد متقابل ایجاد شود کاه بادین منظاور
می توان با سرمایه گذا ری های کالن در کشور های عنو(که باید روند افزایشی داشته باشد ).و اعمال محدودیت بر تولید برخی
کاالهای وارداتی از اعنا باید مورد توجه قرار گیرد .این اقدام باید به صورت متقابل و حساب شده به اجرا درآید .در مرحله بعاد
برای ایجاد بازار های بزرگ تجاری و رقابتی(به منظور افزایش کیفیت کاالهای تولیدی)باید تا حداالمکان کااهش و ساعی شاود
که کاالهای وارداتی از کشورهای خارج از پیمان به مرور زمان کاهش و از کشور های هم پیمان وارد شود مانند برخی مواد خام
و یا تجهیزات الکتریکی ،این روند باید به مرور زمان افزایش پیدا کرده طوری که تمام تبادالت اقتصاادی باا کشاور هاای عناو
انجام شود ،در صورت اشباع کاالیی در بازار های منطقه ای کشور تولید کننده حق صادرات به سایر کشور های خارج از پیماان
را دارد .در این میان استثنائاتی هم وجود دارد مانند نفت و گاز خام که فقط در محدود کشورهایی تولید مای شاود کاه از ایان
قانون مستثنی هستند اما باید هر کشور تولید کننده نفت و گاز منطقه خاصی را تامین نمایند به طور مثال عربساتان صاعودی
نفت جنوب شرق آسیا و ایران نفت آسیای میانه را تامین نماید .تعهد دیگری که کشاور هاای هام پیماان باه منظاور افازایش
همکاری هاحفظ و پایداری روابط باید به آن عمل کنند حمایت سیاسای از همادیگر در مقابال بیگانگان(کشاور هاای خاارج از
پیمان)است .پس از ایجاد روابط اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،خودکفاسازی کشور هاای منطقاه و حمایات سیاسای از همادیگر
احساس اعتماد بین کشور های منطقه ایجاد گشته و بستر برای ایجاد پیماان هاای نظاامی و تاسایس یاک ارتاش واحاد (کاه
متشکل از کشورهای عنواست)دست کشور های امپریالیستی که با گرفتن مبالغ هنگفت به ظاهر سعی در حفظ کشاور مقابال
تهاجمات خارجی را داشتند اما هدف اصلی آن ها استقرار نیرو های نظامی خود برای حفظ منافع حیاتیشان و ایجاد یک قدرت
بازدارنده را در مقابل سایر کشور های ابرقدرت جهان راداشتند کوتاه می شود ،همین طور همکااری تماامی کشاور هاای عناو
برای تاسیس و تجهیز ارتش متحد می تواند نقش یک قدرت بازدارنده را در برابر کشور های شرور ایفا کند.
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اصول اولیه ای که به منظور ایجاد یک پیمان اقتصادی،سیاسی و نظامی باید به اجرا در آید:
کشور های عنو پیمان منطقه ای باید برای آسانی تبادالت اقتصادی و کاهش برخی مشکالت ارزی از ارزواحدی استفاده کنناد.
یکی از عللی که باعث می شود کشور های منطقه احساس اعتماد بیشتری نسبت به هم داشته باشاند داشاتن فرهنگای واحاد
است که بدین منظور برای حمایت از فرهنم بومی منطقه باید سازمان های فرهنگی متعددی تاسیس شود که به مرور زمان ما
شاهد همبستگی بیشتر ملل خواهیم بود.
دراین بخش از مقاله به منظور رفع برخی ابهامات در مبحث پیمان های منطقه ای ،بخش جغرافیایی خاصی را که تاا باه اماروز
کشور های آن منطقه نتوانسته اند به پیم ان محکم و استواری(مانند اتحادیه اروپا)دست یابند را مورد تحلیل و بررسی قرار مای
دهیم که امید است با ارائه راهکارهای نوین بتوانیم به حل مشکالت و معنالت آن منطقه بپردازیم.
منطقه جنوب شرق آسیا
درحدود سال های 1960که جنم سرد به اوج خود رسیده باود و کشاور هاای جهاان یکای پاس از دیگاری درگیار انقالباات
کمونیستی می شدند ،کشور های سرمایه دار جنوب شرق آسیا برای در امان ماندن از کشور های قدرتمند کمونیستی همچاون
شوروی ،کره شمالی و ویتنام که به عنوان تهدیدی بلقوه به حساب می آمدند مجبور به عقد قرارداد هاای نظاامی متعاددی باا
آمریکا شدند که به موجب آن باعث ایجاد تشنجاتی بین کشور های جنوب شرق آسیا گشته اما در عاو بارای آمریکاا باعاث
ایجاد منبع درآمد(از طریق اخذ مبالغ هنگفت در ازای امنیت)و قدرت بازدارندگی شاده اسات .یکای از عللای کاه کشاور هاای
جنوب شرق آسیا تمایلی به عقد این چنین پیمانی ندارند بیم ا ز استعمار نو است ،کشور های مذکور به دلیل تارس از اساتعمار
اقتصادی کشور های قدرتمندی همچون ژاپن و چین و دچارشدن به سرنوشت برخی کشور های آفریقاایی از عقاد ایان پیماان
خودداری می کنند که بدین منظور برای حل این معنل ابتدا باید میزان سرمایه گذاری کشور های عناو در تماامی شارکا باه
صورت برابر باشد(بدین منظور که دو یا چند کشور به طور مثال 100میلیون دالر به صاورت متقابال سارمایه گاذاری کنناد)و
میزان صادرات و واردات از همدیگر به صورت کامال برابر انجام شود که البته این روند باید به صورت افزایشی باشد به طوری که
این مراودات اقتصادی در تمامی زمینه ها صورت گیرد.
برای ورود به این اتحادیه دولت ها باید به یکسری از اصول متعهد باشند که عبارتند از:
 -1مطابق قوانین اتحادیه کشور های عنو باید سرمایه گذاری های کالن و برابر(که به مرور زمان سیر نزولی به خاود پیادا مای
کند)کنند.
-2باید در یک بازه زمانی ب ازار تجاری پراکندگی خود را به منطقه انتقال دهند و فقط در صورت اشباع بازار منطقه می توانند به
سایر نقاط جهان صادر کنند.
 -3به حقوق تولیدکنندگان کشور های هم پیمان احترام بگذارند بدین معنی که نیاز های خود را از کشاور هاای عناو تاامین
کنند و حق استفاده از تعرفه های گمرکی به عنوان اهرم فشار بر کشور های مبدا را ندارند.
 -4تمامی اعنا باید از ارتش متحد حمایت کنند و همین طور از سایر اعنا حمایت سیاسی را به عمل آورند کاه شارایط آن باه
شرح ذیل است:
کشور مذکور به تمامی تعهداتش نظیر سرمایه گذاری های کالن ،حمایت از کاالهای منطقه ای و ..پایبناد باشاد و همچناین از
ارتش متحد حمایت به عمل آورد  .در این صورت می تواند حمایت گسترده سیاسی را داشته باشد.
-5کشور های عنو باید به رای مجلس اتحادیه احترام گذارند.
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-6درصورت تخلت یکی از کشور های عنو تمامی اعنا باید آن کشور را تحریم کنند.
باید اشاره ک رد که کشور های هم پیمان منطقه ای باید به مرور زمان در کنار منطقه گرایی درون گرا به منطقه گرایی برون گرا
نیز توجه داشته باشند زیرا الزمه داشتن امنیت و اقتصادی پایدار تعامل با تمامی کشور های جهان است.کشور های عناو بایاد
پولی به صورت وام به کشورهایی که در ا ر بالیای طبیعی با رکود اقتصادی دچار ضربات مهلکی شده اناد بپردازناد .ملال عناو
نباید صرفا کشوری را به عنوان رئیس مجمع انتخاب کنند ،نکته دیگر این است که نباید کشاوری باه کشاور دیگار باه صاورت
یکجانبه وام دهد بدین جهت کشور گیرنده وام باید از صندوق بین الملل منطقه درخواست کند .یکی دیگر از اقداماتی کاه مای
توان جهت تثبیت همبستگی و رونق اقتصادی کشور های عنو مطرح کرد تاسیس شرکت های چند ملیتی در صانایع کلیادی
نظیر پتروشیمی ،فوالد و تجهیزات الکتریکی و ..اشاره کرد .این پیمان برای دست یابی به اهدافی که به شرح ذیل است تاسیس
گشته:
 -1تامین نیاز های جامعه اقتصادی منطقه ای.
 -2ایجاد روابط صمیمانه با کشور های همجوار و عقد قرارداد های سیاسی ،نظامی ،اقتصادی و خالصه گسترش روابط در تمامی
زمینه ها.
-3جلوگیری از ایجاد وابستگی های اقتصادی یکجانبه که به استعمار اقتصادی نو معروف است.
-4کاهش قیمت های کاال های وارداتی از طریق کاهش تعرفه های گمرکی.
-5ایجاد رقابت بین شرکت های خصوصی و ارتقای کیفیت کاالها.
-6ایجاد اشتغال و اشترای گذاری تکنولوژی های پیشرفته با تاسیس شرکت های چند ملیتی.
-7روتق گردشگری و احداث شهر های مرزی با ایجاد مرزهای باز.
-8ایجاد بازار ها و اتحادیه های اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و دعوت کشورهای درون گرا به عرصاه اقتصااد باین الملال از طریاق
ایجاد احساس امنیت و سرمایه گذاری های کالن در اقتصاد نوظهور کشور های مذکور ،رشد و شکوفایی اقتصاد های منطقه ای
و افزایش بهره وری از منابع بلقوه اقتصادی کشور های درون گرا.
راهکار دوم
مشکل دیگری که کشور های مدرن دنیا با آن دست و پنجه نرم می کنند تعدیل نیرو توسط شرکت های بزرگ است که باعاث
افزایش نرخ بیکاری در سال های اخیر شده ،بدین منظور طرحی ارائه گردیده که امید اسات گاامی ماو ر در جهات حال ایان
بحران باشد.
شرکت های بزرگ دنیا به دلیل جلوگیری از ضرر های مالی که به طور معمول به دلیل نوسانات اقتصادی ناشای از رواباط باین
الملل است مجبور به تعدیل نیروهای خود می گردند که در این موارد دولت باید با سرمایه گذاری و اعطاای وام باا بهاره کام و
دیگر مزایا کارگران تعدیلی را کنار هم جمع کرده و شرکت جدیدی تاسایس شاود ،اداره شارکت بدسات کاارگران باشاد ولای
شرکت مذکور باید به صورت سالیانه درصدی از سود خودرا به دولت بپردازد ،در ازای آن تمام کارگران باید توسط دولات بیماه
شوند .به منظور ایجاد بازار های جدید برای از این قبیل شرکت ها که به عنوان شرکت هاای درجاه دو محساوب مای شاوند و
طبیعتا کاالهای ارزانتری تولید می کنند ،صادرات به کشور های جهان سوم و کشاور هاایی کاه باتوجاه باه وضاعیت معیشات
مردمشان خواستار کاالهای درجه دو هستند صادر شوند .البته باید خاطر نشان کرد که این کشور ها بنا باه درخواسات شارکت
مبدا خود مبنی بر بازگشت آن ها به بدنه اصلی تولید آن ها باید تسلیم در خواست آنان البته باتوجه به شرایط زیر شوند:
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-1مبلغ ناشی از فروش تجهیزات و ساختمان شرکت به حساب کارگران واریز شود.
-2سرمایه های بانکی و غیرآن باید به صورت 40-60به نفع شرکت مادر واریز شود.
-3شرکت مادر باید بیمه کارگران را به عهده گیرد.
دولت باید به منظور ایجاد بستر سرمایه گذاری و ارتقای کیفیت این شرکت ها یکسری برنامه ها به اجرا گذارد .وظیفاه دیگاری
که دولت به عهده دارد نظارت بر صادرات شرکت های درجه یک و دو است که تداخلی پیش نیاید(به طور مثاال شارکت هاای
درجه دو نباید به بازار شرکت مادر تجاوز کنند ،البته شرکت مبدا می تواند در چهارچوبی خااص و محادود صاادراتی باه باازار
شرکت های درجه دو داشته باشد ).در صورت اجرای طرح فوق ما شاهد کاهش نرخ بیکاری و افزایش تولید ناخالص ،ارزآوری و
سایر مزایای اقتصادی برای دولت و ملت خواهیم بود.
راهکار سوم
راهکاری جهت تعیین حد و مرز مداخالت دولت در زمینه اقتصادی :مهمترین زمینه هایی که دولت باید در اجرای آن مداخلاه
کند جلوگیری از اجحاف حق کارگران توسط شرکت ها و جلوگیری از ایجاد بازار سایاه و بارده داری سارمایه داریسات اماا در
عو دولت حق اعمال محدودیت در زمینه های رقابتی بین شرکت ها را ندارد بدین دلیل کاه ایان رقابات هاا باعاث افازایش
کیفیت کاالها و ایجاد اشتغال می شود ،همچنین با اعطای وام هایی با شارایط خااص جهات احیاای شارکت هاا و یاا افازایش
ظرفیت تولید آنان می تواند به این فرایند کمک کند .مهمترین وظیفه دولت در قبال برخی صنایع حیاتی مانند صانایع نظاامی
که در برخی کشور ها مانند آمریکا به صورت خصوصی اداره می شود و باعث صدمات اجتماعی گسترده ای شده انحصار دولتای
این صنایع است .همچنین دولت باید از سایر صنایع حیاتی با اعطای وام هایی با بهره کم تفاوتی در مقابال ساایر صانایع قائال
شود .دولت م ی تواند از شرکت هایی که افراد زیادی را به اشتغال در آورده اند و برنامه های بیشتری جهت اشتغال بیشتر افاراد
دارند به منظور حمایت از آن ها مالیات کمتری به نسبت بقیه شرکت ها در یافت کند تا با این کار باعث ایجااد رقابات در باین
شرکت ها شود .تنها صنعتی که باید به صورت کامال دولتی اداراه شود صنایع نظامیست و نباید سایر صنایع حیااتی باه صاورت
دولتی اداره شود و دولت باید از طریق اعطای یکسری امتیازات خاص از آن ها حمایت به عمل آورد ،سرآخر جهت حفظ رقابت
سالم بین شرکت ها و جلوگیری از تبانی آنان به منظور افزایش قیمت دولت موظت است هماان کااالی تولیادی را باه صاورت
انبوه وارد ویا مالیات چند برابری از آنان دریافت نماید تا سایر شرکت ها دست به چنین اقدامات مخربی نزنند.
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