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  يادداشت سردبيري
ا بديل در برابر بعد از فروپاشي سوسياليسم روسي، بحث در باره سوسياليسم ي

داري پس از مدت زمان اندكي كه فروكش كرده بود دوباره دامن گرفت و با  يهاسرم
 .آهنگ بطئي اما استوار و اميدوارانه باليدن گرفته است

دهد  ي كه در پيوند با آلترناتيو سوسياليستي جريان دارد نشان مياه نگاهي به بحث
ب پس از فروپاشي سوسياليسم روسي داران سوسياليسم به دو نحله و مكت كه طرف

داري از سوسياليسم بازار نئوكالسيك  توان با طرف دسته اول را مي. شوند تقسيم مي
  .ناميد هواداران سوسياليسم مشاركتيتوان ميمشخص كرد و دسته دوم را 

ي متعددي در چارچوب دروني خود اه ها از مدل ها و مكتب ين نحلهاهر يك از 
مدل  3توان به  داران سوسياليسم بازار نئوكالسيك را اساسا مي  طرفمثال. برخوردارند

  :تقسيم كرد 
  الف مدل جان رومر و باردهان  
  يسكوفايكارت و وامدل شو -ب  
  مدل الك نووه و بروس و السكي -ج
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ها را زير  توان آن اما مي ،ترند ين سه مدل بيشاي سوسياليسم بازار از اه مدل  البته  
هواداران سوسياليسم  به عالوه. مدل اصلي به حساب آورد مجموعه همين سه

  :تقسيم كرد توان به چند مدل را نيز مي  مشاركتي
  آدامن تمدل پات دوين و فكر   -1
  شات و الن كاترل مدل پل كاك   -2
  .مدل ميكل آلبرت و روبن هانل     -3

ا معرفي ي مختلف سوسياليسم مشاركتي راه مدل ٨ما در دفاع از سوسياليسم شماره 
مندان را با هر يك از  ينده تالش خواهيم كرد خوانندگان و عالقهآبه عالوه در . يم كرده
چنين بحث و  هم. تري آشنا سازيم ي سوسياليسم مشاركتي با جزئيات بيشاه مدل

داران سوسياليسم بازار نئوكالسيك  مجادله بين هواداران سوسياليسم مشاركتي با طرف
ما معتقديم ضرورت . ينده منتشر سازيمآاست كه قصد داريم در يي اه از جمله پروژه

دامن زدن به بحث در باره بديل سوسياليستي كه مخصوصا در دوره پس از فروپاشي 
ي بازسازي و تجديد آريش چپ محسوب اترين حلقه بر جريان دارد اگر نگوئيم اساسي

امري كه . يد آدستكم يكي از عناصر اصلي مقوم هويت چپ به حساب مي ،شود مي
يراني نه در جريان آن قرار دارند، نه به آن همت اي سياسي چپ امتاسفانه غالب نيروه

  .يابند گمارند و نه اهميت آن را در مي مي
. شماره در دفاع از سوسياليسم به مدل سوسياليسم بازار جان رومر اختصاص دارد اين

كنند كه بديل  متعددي تالش مي جان رومر و باردهان بعداز فروپاشي شوروي در اسناد
ند كه در آن از يك طرف از سوسياليسم روسي فاصله بگيرند كنبندي  معيني را صورت

ي سوسياليسم اي بر يندهآكتاب . داري فراتر بروند يهاو از طرف ديگر از چارچوب سرم
. ين رابطه به رشته تحرير درآورده استايي است كه جان رومر در اه از جمله تالش
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ي  ين كتاب سيميناري برگزار كرد كه جان رومر چكيده و فشردهاپس از انتشار   )478
ين دفتر مشاهده اي چاپ در مجله تهيه كرد كه ترجمه آن را در اين كتاب را برااز 

مدل الك    يسكوف وايكارت و وادل شوبه طور كلي مدل رومر با مدل م. خواهيد كرد
يي است كه آن را اه ي مختصات و ويژگيايي دارد و داراه نووه و بروس و السكي فرق

  كند يز ميااز دو مدل ديگر متم
هاي خود  ترين جنبه وجه مشخصه مدل سوسياليسم بازار جان رومر و باردهان در كلي

  :به قرار زيراند
    
بلكه غالب واحدهاي  ،شود الغا، كنترل يا محدود نمي در اين مدل نه تنها بازار -1

در اقتصاد . دهند گذاري يا توليد خود را سازمان مي اقتصادي در پيوند با بازار سرمايه
هاي خارجي در چارچوب مناسبات بازار  ديگر و با شركت واحدها با يك ،مورد نظر رومر
اط با هم فعاليت دون ارتبدر اين مدل واحدهاي اقتصادي ب. پردازند به رقابت مي

در . كند فعاليت اقتصادي را تعيين مي گيرياست كه جهت بازاراين  كنند و اساسا مي
  .ريزي مركزي مثل مدل شوروي وجود ندارد اين مدل چيزي به نام نهاد برنامه

هر شهروندي . گيرد در اين مدل به هر يك از شهروندان يك سهم سرانه تعلق مي -2
در اين مدل هر شهروندي از طريق . كند يك دسته سهام دريافت ميدر زمان تولد 
مالكيت واحدهاي . تواند در مالكيت واحدهاي اقتصادي شريك شود سهام خود مي

داران داخلي  داران هر واحد تعلق ندارد و بخشي از سرمايه اقتصادي البته تنها به سهام
در مدل رومر البته  .توانند در مالكيت واحدها شريك شوند و يا خارجي مي

  .داران اصلي بنگاه تبديل شوند توانند به سهام داران نمي سرمايه
ها تحت كنترل  ها به بخش عمومي تعلق دارد، اما بانك بانك يسرمايه ،در اين مدل -3

سياسي دولت قرار ندارند و نهادهايي هستند كه بين مديران واحدها و دولت قرار 
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سياسي  -اند و به وسيله قوانين اقتصادي  كامال مستقل ها در اداره خود آن. دارند
  .كنند فعاليت خود را تنظيم مي

بلكه  ،دنشو مديران واحدهاي اقتصادي توسط كارگران انتخاب نمي ،در مدل رومر -4
هاي  اساسا بر مبناي تخصص و كارآيي توسط هيت مديره كه شامل نمايندگان بانك

مديران در . گردند داران منصوب مي مايندگان سهامها و ن عمده تجاري، كاركنان شركت
  .گردند  ها از مقام خود عزل مي صورت عدم كارايي توسط بانك

و در برابر آن مسئول  ،واحدهاي اقتصادي در مدل رومر اساسا با بانك پيوند دارند -5
  .كنند ها دريافت مي اين واحدها سرمايه خود را اساسا از طريق وام از بانك .ندا

كنند و از سود سهامي كه در كارخانه دارند  در اين مدل كارگران مزد دريافت مي -6
  .شوند مند مي بهره

هاي  در اين مدل دولت در اجراي برخي وظايف اجتماعي متعهد است و در حوزه -7
نظر    از. كند گذاري مي سرمايه... ها هاي زيربنايي نظير راه تحقيقات، آموزش، بخش

  )1.( "دولت بايد مكمل دست نامريي آدام اسميت باشددست مريي "رومر 
در اين مدل دولت با استفاده از مكانيسم النگه يعني از طريق باال و يا پائين بردن  -8

طريق  3دولت در اين مدل از . دهد ها را تشويق يا جهت مي گذاري نرخ بهره سرمايه
رخ بهره در هدايت بخشي از گذاري مستقيم، پائين يا باال بردن ن اعطاي كمك، سرمايه

رومر از تجربه آلمان، كره جنوبي و تايوان آموخته . كند اقتصاد نقش معيني ايفا مي
توان به  ها مي گذاري است كه با تركيب دست نامريي بازار با هدايت دولت در سرمايه

  .اقتصادي موفقي دست يافت
سالوي نزديك است تجربه شده در كشور يوگ "سوسيالسيسم "مدل رومر به مدل -9

در مدل يوگسالوي نيز واحدهاي اقتصادي از كنترل سياسي . اما با آن يكي نيست
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مديران واحدهاي اقتصادي در . بودند معيني برخودار دولت آزاد و از استقالل
  .شدند يوگسالوي نيز توسط دولت تعيين نمي

اما . ي برخوردار بوداز رشد اقتصادي قابل توجه ١٩٧٠تا  ١٩۴٢هاي  اين مدل در سال -10
از اين مقطع به بعد به خاطر افزايش دخالت قدرت سياسي در واحدهاي اقتصادي 

در اين دوران واحدها اجازه نداشتند كارگران را . گرديدميها متوقف  رشد اقتصاد آن
بيكار كنند، تحرك سرمايه باال نبود و دولت در برابر واردات از توليدات داخلي حمايت 

شدند و اجازه نداشتند كه  به تدريج مديران توسط مقامات سياسي تعيين مي. كرد مي
  .به كارگران پاداش اعطا نمايند

درصد نقش سياسي ايفا  ٩٠درصد نقش اقتصادي و  ١٠مديران در اين دوران  -11
صد وظايف مديران خصلت اقتصادي داشته رد ٩٠بر خالف مدل آلمان كه . كردند مي

  .است
ها از  اما شغل آن ،كاري كارگران رو به افزايش داشته ان غيبت، كمدر اين دور -11

ها رومر را به اين نتيجه  همين واقعيات و ضعف. ضمانت دائمي برخوردار بوده است
سازي كند و اخراج در مدل داري شبيه شيوه مديريت سرمايه با مدل خود را رسانده كه

ومي مدل سوسياليسم بازار جان رومر ها برخي از خطوط عم ينا. او به كار گرفته شود
يي بر آن نوشته انقده "ي سوسياليسماي بر يندهآ"بعد از انتشار . دهند را تشكيل مي

يه ام ها درون ي از آن يم كه پاره ين مجموعه انتخاب كردهاها را در  شده كه برخي از آن
    .كشند گيري اثر جان رومر را به چالش مي و جهت

  :كه بر مدل رومر ايراد شده به قرار زيراند يياهترين انتقاد مهم
ريزي مركزي نوع شوروي راهي ديگري را  مدل رومر به جز بازار يا برنامه -الف
مايكل آلبرت در نقدي . داند ها را ناديده يا ناممكن مي شناسد و به عبارت ديگر آن نمي

: كند بيان مي گاه او را چنينرومر نقصان ديد "سوسياليسم اياي بر آينده"بر كتاب 
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ريزي متمركز  هايي فراتر از بازار و برنامه هاي بازاري ناتوان از در نظر گرفتن راهچپ"
هاي ديگر، بازار را بر  براي انتخاب هستند و با شروع از ناممكن تلقي كردن گزينه

  )٢( ".دهند ريزي مركزي برتري مي برنامه
بلكه او  ،شود ت شناخته نميدر مدل رومر مالكيت اجتماعي نه تنها به رسمي -ب
اي است كه روبن هانل بر  اين نكته. خواهد اين اصل از قانون اساسي حذف گردد مي

 "مالكيت اجتماعي"رومر در فصلي كه به ":گويد او مي. روي آن انگشت گذاشته است
: كند پردازد، فضاي سوسياليستي را مانند يك اسپري خوشبو كننده حمام تازه مي مي

اند، مالكيت اجتماعي به عنوان  ها از مالكيت اجتماعي يك بت ساخته ستسوسيالي"
شود، اما اين قضاوت بر اساس يك مقدمه  شرط ضروري سوسياليسم نگرسته مي

  )٣. ("دوهاي ما باز ش كه اين سنگ از دور گردن دارد چه آرامشي. "نادرست قرار دارد
است و قوانين حاكم هاي خصوصي كوچك نامشخص  در اين مدل وضعيت شركت -ج

كه از مدل رومر  اريك اولين رايت در حين اين. بر رشد و گسترش آن نامعلوم است
  :كند كند اين نقصان در ديدگاه او را چنين بيان مي دفاع مي

هايي كه  هاي خصوصي كوچك مجاز هستند يا نه، شركت اين سئوال كه آيا شركت"
رومر معتقد است كه . يابد سازمان نمي شان از طريق بازار سهام كوپني حقوق مالكيت

داري خصوصي  هاي سرمايه در اين مدل هيچ دليلي براي جلوگيري از تشكيل شركت
كه چه قوانيني بر بازي تبديل ماند  باقي ميالبته اين مسئله ... كوچك وجود ندارد

هاي عمومي در بازار سوسياليستي حاكم خواهد ماند و  هايي به شركت چنين شركت
  )۴(".كند يها از محدوده مجاز عبور م كه چه وقت ابعاد آن اين
اي  اين نكته. كنندگان بر كارگران تسلط دارند آهنگ در مدل رومر يك طبقه از هم -د

  :استتاكيد كرده است كه هانل بر روي آن 
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كنندگان بر كارگران معمولي تسلط  آهنگ پذيرد، يك طبقه از هم رومر آگاهانه مي"  
تنها نخبگان "گويد رومر معتقد است كه  او مي. "كنند كشي مي آنان بهرهداشته و از 

هاوس به اين انتقاد را هري بريگ) 5. ("مطلع قادرند تصميمات هوشمندانه بگيرند
  :گويد اي ديگر فرموله كرده است او مي گونه

در سوسياليسم رومري يك طبقه از مديران يا كاست وجود خواهد داشت كه اعضاي  "
كنند كه  ها و اطالعاتي دسترسي پيدا مي شان، مستقيما به مهارت ي شغل بر واسطهآن 

  )6. ("احتماال به آن به طرز فردي و جمعي نفوذ سياسي نامتناسبي اعطاء خواهد كرد
هاوس مثال هري بريگ. اند انتقاد كرده برخي از زوايه سياسي به مدلي رومر - ذ

  :گويد مي
هاي انتخاباتي يا بحث قوانين  ر ساختار دولت يا سيستمرومر هيچ تغيير نهادي د"  

هيچ بخشي . گيرد هاي جمعي را فرض نمي حاكم به دسترسي احزاب سياسي به رسانه
ها يا راه انداختن رفورم براي محافظت از فرآيندهاي  از نمايندگي نسبي، حقوق اقليت

  )7. ("روت وجود نداردهاي رسوب شده از درآمد و ث نابرابري   سياسي در مقابل زمينه
ي كه به مدل سوسياليسم بازار رومر ايراد شده مسئله ياهترين انتقاد يكي از مهم -ر

در مدل رومر با كنترل كارگران بر روند توليد مخالفت آشكاري . كنترل كارگري است
اي است كه حتي مدافعان طرح او نيز بر روي آن انگشت  اين نكته. وجود دارد

  :نحوه دقيقي چنين بيان كرده است  يك اولين رايت اين نكته را بهار. اند گذاشته
سازمان دروني . سوسياليسم كوپني آثار مستقيم كمتري بر ارزش خودمختاري دارد"  

هاي  هاي سوسياليسم كوپني در اساس به همان اندازه شركت توليد در شركت
ع خود جان رومر چندان در واق. ساز است داري مرسوم، سلسله مراتبي و بيگانه سرمايه

  )٨. ("اشتياقي بر مسايل كنترل كارگري بر توليد ندارد
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بلكه بر عكس به  ،شود در اين مدل از خود بيگانگي كارگران نه تنها نفي نمي -ز  
خواه استوار خود سوژه مورد تاكيد رومر نه طبقه بلكه بر فرد. دهد حيات خود ادامه مي

  :گويد ي مورد تاكيد قرار داده و مياست اين نكته را جان گراي به خوب
هاي انساني كه در يك مدل اقتصادي بازار سوسياليسم در فصل هشتم كتاب  سوژه"

يي از يك فرهنگ يا جامعه خاص ااند، اعض هاي مشخص شوند، فاقد تاريخ تصوير مي
مفهوم . ي نظريه اقتصادي استاندارد و فلسفه اخالق راولز هستنداها كده نيستند، آن

ي انساني به عنوان موجودات ضرورتا تاريخي كه در ماركسيسم كالسيك اه ژهسو
شود و منظر رفاه فردي كه به صورتي غير قابل تفكيك و در پيوند با  برجسته مي

ي اه ي تاريخي قرار دارد كه در بسياري از سنتاه شكوفيي جامعه و همبستگي
  )٩. ("ازار رومر غيب استشود در رويت سوسياليسم ب سوسياليسم اخالقي تصوير مي

ما . يراد شده استايي است كه بر مدل سوسياليسم بازار رومر اها برخي از انتقاده ينا
ي بحث ادانيم و به ج ها را امر مهمي مي ي مختلف سوسياليستاه جدل ميان شاخه

يش چپ تلقي اي تجديد آراي يا ارزان قيمت آن را گام مهم بر پيرامون مسيل حاشيه
  .كنيم مي
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  اي براي سوسياليسم آينده
  

 نوشته جان رومر

  مقدمه
فروپاشي نظام كمونيستي در اتحاد شوروي و اروپاي شرقي باعث شده كه 
بسياري از مردم به اين باور برسند كه سوسياليسم چه در جهان واقعي و چه به 

ولي من مخالف . وجودي خود را از دست داده است صورت يك آرمان، ضرورت
هاي پذيرفته  هايي در ديدگاه اين نظر هستم؛ هر چند الزمه اين كار را بازنگري

به گمان من اگر سوسياليسم را با مدل شوروي .  دانم شده از سوسياليسم مي
من هوادار ايده . را مرده تلقي كرد هم هويت بدانيم، به روشني بايد آن

هاي محاسبه سوسياليستي دهه  اين اصطالح از بحث. ليسم بازار هستمسوسيا
به ما رسيده است كه در آن دو نقش اول به اسكارالنگه و فردريك هايك  1930

النگه معتقد بود كه چيزي كه در اصطالح اقتصاددانان امروزي . تعلق داشت
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متمركز و  ريزي شود، امكان تركيب برنامه نظريه قيمت نئوكالسيك خوانده مي
ريزي  هايك در برابر او بدون معطلي پاسخ داد كه برنامه. كند بازار را فراهم مي

داري است، ويران  در قلب خود سازوكاري را كه سرچشمه پويايي سرمايه
هاي جديدتر نظير يانوش كورناي،  بخش عمده انتقاد هايك و از ديدگاه. سازد مي

داري و در  اما تجربه سرمايه. ر جا هستنداز سوسياليسم بازار النگه كماكان پا ب
هايي را پيش رو نهاده  كنار آن تجربه سوسياليسم در پنجاه سال گذشته، راه

اي از  بندي دوباره است تا از پيشينه فكري آن در پاسخ به انتقاد هايك، به فرمول
  .بندي مجدد است وظيفه من معرفي اين فرمول. سوسياليسم بازار دست يابيم

هاي  قتصاد هنوز هم از تهيه يك طراز حساب كامل از سودها و هزينهعلم ا
، زماني كه النگه و هايك درباره 1930طي دهه . سازوكار بازار ناتوان است

نوشتند، اتحاد شوروي در حال صنعتي شدن سريع بود، از  سوسياليسم بازار مي
ياي قرار معلوم اشتغال كامل در كشور وجود داشت، در حالي كه در دن

بدين . ها، بيكار افتاده بودند داري صنعتي، انبوهي از كارگران و ماشين سرمايه
كرد كه در  زد، و النگه احساس مي ترتيب هايك از يك موضع دفاعي قلم مي

تر يك سيستم سوسياليستي است كه به طور غير قابل  حال تنظيم دقيق
و طرف با هم عوض امروزه جاي د. زند اجتنابي چهره آينده جهان را رقم مي

و هم هواداران  1930با اين حال هم طرفداران سوسياليسم در دهه . شده است
كنند، به اين دليل كه ما  گيري خود شتاب مي داري، امروز در نتيجه سرمايه

  . قادريم تاثيرات بازارها را تنها در شرايط خيلي خاص درك كنيم
باشند و نتوانند به تنهايي بر اگر تمام عامالن اقتصادي نسبت به بازار كوچك 

ها تاثير بگذارند، اگر عوامل بيروني دخالت نداشته باشند، و اگر تعداد  قيمت
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تواند  كافي از بازارهاي بيمه و مالي وجود داشته باشد، نظريه اقتصادي مي
كند  اي توزيع مي توضيح دهد كه چگونه تعادل در اقتصاد بازار، منابع را به گونه

يعني كارآيي به اين مفهوم كه هيچ شكل ديگري  –آيي پارتو است كه همان كار
زمان شرايط بهتري براي فرد فراهم  از توزيع منابع وجود ندارد كه بتواند هم

اما اين نوع كارآيي ايستا در برابر كارآيي پويايي كه وجه مشخصه . كند
وآوري در كارآيي پويايي كه ن –بازارهاست، از اهميت چنداني برخوردار نيست 

آوري و كاال را به شكلي كارآمدتر از هر سازوكار اقتصادي ديگري توليد  فن
با وجود شواهد زيادي كه از پويايي بازار در دست داريم، يك نظريه . كند مي

اقتصادي كامال كارآمد در اين زمينه ارايه نشده است، در عين حال هيچ 
را نسبت به برتري پويايي اي كه بتواند دانشمند شكاك  آزمايش كنترل شده

از يك نقطه نظر علمي، تجربيات . ريزي مجاب كند، وجود ندارد برنامه بر بازار
پوياترين اقتصادهاي سي سال گذشته : اند زندگي واقعي به شدت پااليش نشده

ريزي  از بازارها در كنار تزريق مناسبي از برنامه) ژاپن و ببرهاي آسياي شرقي(
ريزي بدون بازار، بلكه  و اقتصادهاي كمونيستي، نه تنها برنامهاند،  استفاده كرده

اي است كه يك طراح تجربه  اين پيش زمينه. اند با ديكتاتوري سياسي توام بوده
  .تمايل به دگرگون ساختن آن دارد

هاي درسي مقدماتي اقتصاد و  بنابراين دانشمند اجتماعي بايد بيش از كتاب
در حقيقت، علم . سبت به آثار بازار شكاك باشددار، ن مطالب مطبوعات پرطرف

كرد بازار را به عنوان عاملي كه در  جا رسيده است كه عمل اقتصاد معاصر به آن
اين نهادها به طور . كند بستري ضروري از نهادهاي غير بازارند، مشاهده مي

هاي هم بسته بين نهادهاي  ها، قانون قرارداد، حلقه اند از شركت عمده عبارت
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. داران با دولت اقتصادي و ديگر عامالن مثال رابطه بين شركت و سهام
كه در (ريزي شده متمركزند  هاي برنامه داري بزرگ، سازمان هاي سرمايه شركت

، و معموال به )شود ها انجام نمي ها مبادالت دروني توسط سيستم قيمت آن
داران استخدام  هامشوند كه به عنوان نماينده منافع س وسيله مديراني اداره مي

دهند، چرا كه منافع  اين مديران كار خود را به شكل كامل انجام نمي. اند شده
قانون قرارداد يك  . داران بر هم منطبق نيستند خودشان نوعا با منافع سهام

در حقيقت، قراردادهاي درازمدت، . اصل متمم و ضروري براي بازار است
ر در طول مدت قرارداد را براي طرفين ابزارهايي هستند كه بازگشت به بازا

داري متفاوت، انواع  به عالوه در اقتصادهاي سرمايه. سازند قرارداد پر هزينه مي
جا ما تا حدودي يك  در اين -اند گوناگوني از نهادهاي غير بازار شكل گرفته

تواند در ارزيابي سازوكارهاي اقتصادي  تجربه زندگي واقعي را داريم كه مي
مثال كشورهاي آلمان و ژاپن نهادهايي دارند كه از . به ما كمك كند جايگزين
كنند، كه با اياالت  ها نظارت مي ها بر مديريت ها، مالكين شركت طريق آن

  .متحده  و بريتانياي كبير متفاوت است
در يك كالم، بازار بدون كمك، رفتار خوبي ندارد، اين حمايت از طرف 

گيرد كه با دشواري در طول  هاي نهادي صورت مي مجموعه بيشماري از كاراكتر
. اند هاي گوناگون در اقتصادهاي متنوع بازار تكامل پيدا كرده زمان و با روش

هاي نهادي براي حل مشكالت در  حل بحث مركزي من اين است كه اين راه
توان مشكالت  دهند كه چگونه مي داري، در عين حال نشان مي پروژه سرمايه
  .ليسم را در يك سيستم بازار برطرف كردطراحي سوسيا
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براي درك چگونگي اين موضوع، من در ابتدا با سرعت و در نتيجه نه چندان 
تر، مكتب اقتصاد اطريشي، را خالصه  كامل، نظريه توزيع درآمد هايك، و يا كلي

بر طبق اين نظريه، توزيع درآمد در يك اقتصاد بازار در درازمدت به . كنم مي
هاي انسان، از جمله  ابي نسبي عوامل متنوع توليد، و اساسا تواناييوسيله كمي

حقوق مالكيت در درازمدت بايد به عنوان . گردد گذاري تعيين مي توانايي سرمايه
ها در حقيقت تنها وسايلي هستند  شركت. ها ديده شود مشتقي از اين توانايي

كنند، به  گذاري مي سرمايههاي خود را  گذاران، توانايي ها سرمايه كه از طريق آن
سازد، امالك و ديگر منابع  هاست كه مالكين را قادر مي نوبه خود سود شركت

طبيعي را خريداري كنند و بدين ترتيب در درازمدت، منابع طبيعي هم تحت 
به عالوه هر كوششي براي . گيرد ها قرار مي گان آن تملك افراد مستعد يا نواده
نهادهايي كه آزادي رقابت در فضاي اقتصادي را -دخالت در عمليات بازارها

گذاران را  جا كه به طور غيرقابل اجتنابي جلوي سرمايه از آن –سازند  بيشينه مي
  .دهد گيرد، تنها راه كلي را كاهش مي شان مي در عرضه كامل استعدادهاي

ها،  طلبان در برابر نابرابري بود، تساوي درست مي "گرا طبيعت "اگر اين ديدگاه 
به استثناي نابرابري آموزشي كه با انگيزه خدمت به شكوفايي استعدادهاي 

شود، و شايد ماليات بر ارث، حرفي  تري از افراد مطرح مي تعداد هر چه بيش
  .براي گفتن نداشتند

داري كه در سه  ، ديدگاه نهادگرايان از سرمايه حال به اعتقاد من با اين
داري  دهنده آن است كه اقتصاد سرمايه پاراگراف قبل توضيح دادم، نشان

اي است كه  پيشرفته در وجه غالب خود، محصول نهادهاي بزرگ و پيچيده
 –بستگي دارد  "عادي"هاي مشترك بسياري از افراد  كاركردشان به تالش
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عادي در اين مفهوم كه استعدادهاي آنان نه از نوع كميابي كه در ديدگاه هايك 
ثروت جامعه در واقع در بدو . جه تربيت و آموزش استشود، بلكه نتي مطرح مي

هايي كامال قابل درك و  امر نه وابسته به افراد نادر و جسور، بلكه محصول برنامه
بازار براي ايجاد رقابت و براي اقتصادي كردن اطالعات . قابل بازتوليد است

خاصي كه از  راه. قدر كه به نوابغ استثنايي انگيزه بدهد ضروري است، اما نه آن
نهد، در  اي را براي سوسياليسم در پيش مي داري جديد، آينده طريق آن سرمايه

نبايد . كارگزاران نهفته است -مفهوم شركت به عنوان نقطه پيوند روابط مالك
داري جديد را به عنوان ابزارهايي در نظر بگيريم كه  هاي سرمايه شركت
سود . كنند گذاري مي ي خود را سرمايهها استعدادها گذاران به وسيله آن سرمايه
شود كه كنترل مستقيمي بر  ها بين بسياري از مالكاني توزيع مي شركت

ها يا  تصميمات موثر بر سوددهي ندارند، كساني كه اساسا مسئول موفقيت
شوند كه  ها به وسيله كارگزاران اداره مي شركت. ها نيستند هاي شركت شكست

گويد كه كارگزاران  اند، اين واقعيت به ما مي توسط مالكان استخدام شده
تر به همان  ها را در يك اقتصاد سوسياليستي توانند شركت استخدام شده مي

تر از  تواند حتي در سطحي گسترده خوبي اداره كنند، اقتصادي كه در سود مي
در حقيقت، سازوكارهايي كه توسط . داري بزرگ توزيع گردد يك شركت سرمايه

اند و امكان كنترل مديريت را در اختيار  شده) يا طراحي(ري ايجاد دا سرمايه
  .توانند به يك چارچوب سوسياليستي منتقل شوند دهند، مي مالكان قرار مي

هايكي و نئوكالسيك كه بازارها را به عنوان  "محدود"هاي  بر عكس ديدگاه
بينند،  ساختارهاي كمينه براي سازماندهي رقابت بين افراد با استعداد مي

جديد، بازارها را در بستري از نهادهاي بشري پيچيده  "گسترده"ديدگاه 
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به . گردد ها نقش تمام افراد پااليش يافته و اصالح مي نگرد كه از طريق آن مي
نظر من اين دو ديدگاه از بازار با يك ديگر تفاوت اساسي دارند و ديدگاه اخير 

به خصوص . وسياليسم سازگار استزيستي بازارها و س بر خالف قبلي، با هم
تر است؛ درها هنگامي براي  توزيع درآمد با اين ديدگاه وسيع، تعديل پذيرفته

شوند،  كاهش اساسي نابرابري، آن هم نه تنها در آموزش عمومي، گسترده مي
كه با توزيع سودها، در صورتي كه به درستي انجام گيرد، هيچ تاثير مخربي بر 

  .اردكارآيي اقتصادي نگذ
  .جا تالش خواهم كرد تا اين ادعاهاي مبهم را روشن سازم من در اين

  
  خواهند ها مي آن چه سوسياليست

برابري فرصت براي شكوفايي ) خواهان الف ها به اعتقاد من سوسياليست
برابري وضعيت ) برابري فرصت براي نفوذ سياسي، و ج) فردي و رفاه، ب
دهي  ي فردي، گسترش و سازمانمنظور من از شكوفاي. اجتماعي هستند

اين به ويژه . بخشد هاي فرد در مسيري است كه به زندگي او معنا مي توانايي
انساني است كه مثال با ديدگاه جان راولز  1يك مفهوم ماركسي از شكوفايي

اي براي زندگي متمايز است، زيرا نقشه زندگي احتماال  درباره تحقق نقشه
د از خانواده و دوستان يا خوردن غذاهاي خوب يا تواند شامل لذت بردن فر مي

                                                 
 :تر نگاه كنيد به براي بحث عمومي

1 J.Elster, Making Sense of Marx ( New York: Cambrige University Press , 1985) 
,82-92.  “ Self- Realization in work and politics“ Social Philosophy & policy 3 
(1986): 97-126.     
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توان شكوفايي  ها را نمي كه اين فعاليت حال آن 2هاي چمن باشد، شمردن رديف
شكوفايي فردي فرآيندي از دگرگوني در خود است، . فردي به حساب آورد

با . فرآيندي نيازمند مبارزه، كه خوردن يك غذاي خوب مستلزم آن نيست
كند و از  ر لذت از خانواده و خوردن غذاهاي خوب معني پيدا ميحال رفاه د اين
ها در محاسبه سوسياليستي ارزش قايل هستم، براي  رو من براي اين فعاليت اين
اين كه . نيازمند برابري فرصت براي شكوفايي فردي و رفاه است) 1كه  اين

 در خدمت شكوفايي و رفاه فردي است و نه برابري فرصتهدف، برابري 
اگر برابري و رفاه هدف بودند و نه برابري  3.شكوفايي و رفاه، به توضيح نياز دارد

هاي عظيمي در  صورت جامعه موظف بود كمك ها براي رفاه، در اين فرصت
بها و غير واقعي را انتخاب  العاده گران اختيار كساني قرار دهد كه اهداف فوق

ام  ستم و به اين باور رسيدهفرض كنيد كه من يك ورزشكار فقير ه. كردند مي
انجام اين . ام بيهوده هدر رفته است كه اگر قُله دوردست را فتح نكنم، زندگي

سفر نيازمند مقدار زيادي پول براي استخدم افراد محلي و ديگر خدمات مورد 
از طرف ديگر برابري فرصت براي تامين رفاه ، بخشي از مسئوليت را . نياز است

د تا اهداف رفاهي معقول را برگزنيم، مطمئنا تصميم در بر عهده من ميگذار
مورد اين كه چه شكلي از توزيع منابع به همه مردم يك فرصت برابر براي رفاه 

اما من اميداورم كه اصل . كند، بسيار ظريف است يا شكوفايي فردي اعطاء مي
ها يا  اساسا آن چه كه سوسياليست. قضيه با اين مثال روشن شده باشد

                                                 
  .مراجعه شود 426ص  1971به كتاب تئوري عدالت جان راولز انتشارت كمبريج سال -  2
 

.                        كند بر بين شهروندان تعريف ميمك فرسون دموكراسي را به عنوان تحقق خود برا. ب. س -  3
. Democratic Theory [Oxford: Clarendon,1973] 
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ها  كند، اين ديدگاه است كه برابري فرصت كاران جدا مي گراها را از محافظه چپ
كاران معتقدند كه اين عمق نبايد زياد  محافظه. را تا چه حد بايد تعميق كرد

اگر تبعيضي در استخدام وجود نداشته باشد و افراد از طريق سيستم . باشد
صورت  باشند، در اين مدارس دولتي يا كمك هزينه، به آموزش دسترسي داشته

  . گردد ها  تامين مي كارانه در زمينه برابري فرصت استاندارد محافظه
برابري . هاست ها تنها كف خواسته ها معتقدند كه اين تضمين سوسياليست

ها مستلزم جبران كمبودها يا كمك خاص به كودكاني است كه در  فرصت
ها  تر، برابري فرصت يان كليبه ب. اند هاي محروم از امتيازات بزرگ شده خانه

هاي افراد است كه از عوامل خارج از كنترل  نيازمند جبران آن دسته از ناتواني
  4.اند ها ناشي شده آن

و  -را روشن كرديم) ، و ج)، ب)فرض كنيد كه ما معني هر يك از موارد الف
. توضيحي ارايه دهم) و ج) جا در پي آن نيستم كه در مورد ب من در اين

ها واقعا  مثال چيزي كه سوسياليست. هنوز نادقيق هستند) ، ج)،ب)رات الفعبا
ها براي شكوفايي فردي نيست، بلكه برابري در  خواهند صرفا برابري فرصت مي

: را بايد به اين صورت بازگويي كرد) بنابراين الف. يك سطح عالي مطرح است
ا براي شكوفايي ها ر خواهد كه فرصت ها سازماني از جامعه مي سوسياليست

آيد،  فردي در سطحي كه از هيچ سازمان اجتماعي ديگري در آن سطح بر نمي
گويد كه ما بايد سطح دستيابي برابر به  مي) يا به عبارت ديگر الف. برابر سازد

                                                 
  :ها براي رفاه، نگاه كنيد به براي يك بررسي ايده برابري فرصت - 4 

 Richard Arneson “Equality and Equal Opportunity for welfare” Philosophical 
Studies 56 (1989): 77-93, John Roemer, “A Pragmatic Theory of Responsibility for 
the Egalitarian Planner, “Philosophy and Public Affairs 22 (1993) : 146-66.  

 جان رومر، مايكل آلبرت

 ٢٤

ي  خواسته. هاي جامعه بهينه كنيم فرصت شكوفايي فردي را در تمام سازمان
معه را انتخاب كنيم كه ميزان برابري خواهد كه سازماني از جا از ما مي) ب

ها براي نقش سياسي را بيشينه سازد، و بيان مشابه ديگري همين را در  فرصت
زمان بيشينه  با اين حال غير ممكن است هر سه هدف را هم. گويد مي) مورد ج
هاي  يعني نوع سازمان اجتماعي كه آن سطح از برابري در فرصت. ساخت

سازد ممكن است، سطوح برابرتري را در حوزه  ه ميشكوفايي فردي را بيشين
  5.نقش سياسي ايجاب كند

شكلي از جامعه وجود دارد : گويد اولي مي. دو پاسخ به اين مسئله وجود دارد
يابد و آن هنگامي است كه  زمان دست مي كه به هر سه هدف برابري به طور هم

به . يزي شبيه به اينيا چ "تكامل آزاد هر فرد شرط تكامل آزاد همگان باشد"
گويد كه شخص  پاسخ دوم مي. نظر من اين يك ادعاي بي پايه و تخيلي است

تر ما  در واقع اين چيزي است كه بيش. بايد امكان توازن بين سه هدف را بپذيرد
مثال در يك بحث زنده در جنبش سوسياليستي اين سئوال . دهيم انجام مي
دموكراسي يا برابري؟ يا به بيان ديگر،  شود كه كدام يك الويت دارد، مطرح مي

تر است يا برابري فرصت براي  آيا برابري فرصت براي تاثير سياسي مهم
هاي متفاوتي به اين سئوال  ها پاسخ شكوفايي فردي و رفاه؟ سوسياليست

                                                 
از نظر فرصت  من. است "حداكثر ممكن"گيرم و آن تمايز بين برابري و  جا يك نكته ظريف را ناديده مي من دراين - 5

تحقق خود  رفاه، هوادار انتخاب آن نهادهاي اجتماعي هستم كه فرصت نيل براي كساني را كه حداكثر ممكن از چنين 
در زمينه تاثير سياسي  "حداكثر ممكن"با اين حال، آشكار نيست كه آيا بايد از فرصت . فرصتي را خواهند داشت، بيشينه كند

ا در يك سطح بيشينه برابر ساخت، چرا كه تاثير سياسي را احتماال بايد به شكل گسترده با هم  دفاع كرد يا نفوذ سياسي ر
: از اين نظر وضعيت اجتماعي مشابه خوبي براي نفوذ سياسي است. عبارات مربوط به هم، هر چند نه به طور كامل، تعريف كرد

  دار خواهد بود؟  اين وضعيت اجتماعي، معنياگر همه از وضع اجتماعي برابري برخوردارند، آيا صحبت درباره سطح 
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هاي شوروي،  هاي غربي نسبت به سوسياليست مثال سوسياليست. دهند مي
بعضي از . صت در تاثير سياسي قايل بودندتري براي برابري فر اهميت بيش
ها به خاطر فقدان مطبوعات آزاد و دموكراسي در نيكاراگوا، از  سوسياليست
  .ها حمايت نكردند ساندنيست

جا هيچ ترجيح خاصي را نسبت به هر يك از اين سه برابري توصيه  من در اين
زي درآمد، بدون كنم و در ادامه اين مقاله تنها به بررسي امكان برابرسا نمي

در حقيقت من . هرگونه ضرر غير قابل پذيرش در كارايي خواهم پرداخت
ترين گام منحصر به فرد در جهت بهبود   معتقدم كه افزايش درآمد فقرا مهم

كنم كه  من فكر مي. فرصت آنان براي شكوفايي فردي و رفاه است
مومي بر اساسي مالكيت ع: اند ها از مالكيت عمومي يك بت ساخته سوسياليست

. شود استنتاجي نادرست به عنوان شرط ضروري سوسياليسم نگريسته مي
خواهند همان سه برابري است كه من نام بردم،  ها  مي چيزي كه سوسياليست

ها را به  هاي مولد كه اين برابري ها بايد درباره انواع روابط مالكيت بر دارايي آن
حساب و كامل  ن مالكيت خصوصي بيبي. آورند، بازتر فكر كنند راه مي هم

و كنترل كامل يك  شركت به ) كه تقريبا در هيچ جا وجود ندارد(ها  شركت
شماري از حقوق مالكيت ممكن وجود  وسيله يك ارگان دولتي، درجات  بي

پيوند بين مالكيت دولتي در يك انتهاي اين طيف، و اين سه برابري، . دارد
نم كه حذف اين مفهوم از قانون اساسي ك بسيار ضعيف است، و من فكر مي

ها بايد طرفدار آن  نوع روابط  سوسياليست. ها بسيار بهتر است سوسياليست
شان نسبت  اي مطابق با توجيحات هاي مولد باشند كه جامعه مالكيت در دارايي
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توان در اين مقطع  نمي. ترين سطح به بار آورد به اين سه برابري، در عالي
  .ه مدعي دانستن اين حقوق مالكيت شدتاريخي، صادقان

ها و ديگر منابع، موضوعي كامال  از نظر من انتخاب حقوق مالكيت بر شركت
. تاريخ سوسياليسم در اين زمينه به طور خالصه از اين قرار است. ابزاري است

داري، در حكومت بلشويكي محو و با مالكيت  مالكيت خصوصي ويژه سرمايه
از جمله تحكيم بوروكراسي و منافع (به داليلي پيچيده  .دولتي جايگزين گرديد

شكل مالكيت شركت با . ، اين شكل مدت هفتاد سال پابرجا باقي ماند)طبقاتي
ترين  گسترده. مديريت كارگري، در جنبش سوسياليستي در حاشيه باقي ماند

هاي  شركت: داري جديد، و نه سوسياليسم پديد آمدند انواع مالكيت در سرمايه
هاي با مسئوليت محدود، مشاركتي، مالكيت انحصاري،  ير انتفاعي، شركتغ

مدير ، و  -هاي كار شركت 6هاي عمومي، مالكيت سوسيال دموكراتيك شركت
اشكالي از مالكيت كه اهداف  7.خواه جمهوري –ديگر اشكال مالكيت اجتماعي 

مي برند ممكن است نيازمند كنترل مرد سوسياليستي را بهتر به پيش مي
  . اي دور باشند مستقيم يا كنترل دولتي وسايلي توليد در  آينده

تر  منظور من از سوسياليسم بازار، انواعي از ترتيبات بازار است كه در آن بيش
هايي  شوند، و سود شركت كاالها، از جمله كار، از طريق سيستم قيمت توزيع مي

وند، كامال به طور مساوي ها اداره ش توانند توسط كارگران يا غير از آن كه مي

                                                 
  .گيرد ها قرار مي مندي منظور من از آن مالكيت خصوصي است كه در معرض ماليات و انواع قانون -  6
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مسئله اصلي اين است كه سودها را با چه . شود بين افراد جامعه تقسيم مي
  .توان، بدون تحميل هزينه غير قابل قبول، توزيع كرد سازوكاري مي

ها و زمين  از يك موضع تا حدودي مجردتر، انتخاب روابط مالكيت در شركت
ها بر توزيع درآمد و بر  تاثير آن: سازي شود بايد بر اساس دو ضرورت بهينه

روابط مالكيت بايد : تر صحبت كرد توان دقيق در رابطه با كارآيي مي. كارآيي
هاي  ها را در برابر انواع خاصي از دخالت رقابت و نوآوري بيافرينند و بايد شركت

ها تحت شرايطي به  مالكيت خصوصي شركت. ناكارآمد دولتي محافظت نمايند
يابد، زماني كه مالكيت در يك صنعت، بيش از حد  ت مياهداف خود دس

انحصاري نشده، رقابت ايجاد كرده و از دخالت سياسي نا به جا جلوگيري 
. شود هايي مي كند، به عالوه مالحظات قانون اساسي نيز مانع چنين دخالت مي

دهد تا خواهان اجراي قانوني اين حقوق  مالكيت خصوصي به افراد انگيزه مي
اما شايان توجه است كه . اش عدم دخالت دولت است يت باشند كه نتيجهمالك

ها، نهاد چندان موثري در  حتي در اياالت متحده، مالكيت خصوصي شركت
  .جلوگيري از  دخالت دولتي نيست

هاي بزرگ فوالد را در اختيار گرفت و  پرزيدنت ترومن  شركت 1950در سال 
اين عمل . يد تسليحات را افزايش دهندمجبورشان كرد كه براي جنگ كره، تول

من اين مثال را از آن جهت آوردم كه ما را به . در نهايت توسط دادگاه لغو شد
تر درباره رابطه مالكيت به عنوان ابزاري با خواص معين تشويق  تفكر كلي

شايد تجربه قرن بيستم به ما بگويد كه تنها دو بديل در رابطه با . كند مي
اما از . اند وجود داشته باشد، مالكيت دولتي و مالكيت خصوصيتو ها مي شركت

توانند وجود  ها مي لحاظ اصولي نهادهاي ديگري به جز مالكيت خصوصي شركت
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داشته باشند كه ضمن توليد رقابت، از دخالت ناكارآمد دولتي هم جلوگيري 
 كنند، كاري كه مالكيت خصوصي هنگامي كه خواص توزيعي بهتر داشته باشد،

مطمئنا شكست مالكيت دولتي از مالكيت خصوصي، در اجراي . دهد انجام مي
 .خوب اين وظيفه نبايد مسئله را تمام شده تلقي كرد

  
  ريزي متمركز شكست خوردند چرا اقتصادهاي برنامه  

ها شكست  اقتصادهاي نوع شوروي به واسطه پيوند سه ويژگي در آن
به وسيله يك ابزار اداري كه در اثر آن تر كاالها  توزيع بيش - الف: اند خورده

كنترل مستقيم  -ديگر رقابت كنند، ب گان مجبور نبودند با يك توليدكنند
هاي غيررقابتي،  سياست -ها به وسيله واحدهاي سياسي، و ج شركت

دهد،  با اين حال صرف بيان اين موارد، شكست را توضيح نمي. غيردموكراتيك
ها شكست  برداري كنيم كه طي آن، اين ويژگي پردهچرا كه ما بايد از سازوكاري 
ام كه مشكالت  من در بعضي از كارهاي اخيرم نوشته. اقتصادي را باعث گرديدند

اكنون معتقدم كه  8.كارگزار منبع شكست اقتصاهاي نوع شوروي بودند -مالك
هاي نوع  در اين بخش، ابتدا طرح كلي بحث شكست. تر است داستان پيچيده

كنم، سپس به چند  كارگزار تشريح مي -بر اساس مشكالت مالك شوروي را
  .كنم پردازم، و باالخره بحث را اصالح مي مورد انتقادي درباره آن مي

مركز بحث اين است كه سه ويژگي ياد شده دست به دست هم دادند تا از 
داري با موفقيت  هاي سرمايه كارگزار كه در دموكراسي –رفع مشكالت مالك 
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 - هاي كمونيستي با سه مشكل مالك جامعه. شوند، جلوگيري كنند حل مي
كارگر كه  در كارخانه يا  در مزرعه  -رابطه مدير) الف: (كارگزار مواجه شدند

مديران . ريز برنامه –رابطه مردم ) پ(مدير و  –ريز  رابطه برنامه) ب(اشتراكي، 
ريزان  برنامه. د وادار كنندهاي تولي بايد تالش كنند تا كارگران را به انجام برنامه
ريزي تشويق كنند،  هاي دفتر برنامه بايد تالش كنند تا مديران را به انجام برنامه

رود كه به عنوان كارگزاران  ريزان نظام سوسياليستي انتظار مي و از برنامه
شان كه همان مردم هستند، نهايت تالش خود را به خرج  مالكيت اشتراكي

ها  در چين، اين بود  ها، و بعدها مائوئيست ي اوليه بلشويكديدگاه روياي. دهند
اند، و اين  ضروري هاي اقتصادي غير كارگزار، انگيزه -كه براي حل مشكالت مالك

كه يك جامعه سوسياليستي در عوض بر دگرگوني افراد به چيزي كه به 
بايد در زبان مائو، همه . ناميدند، متكي است مي "انسان سوسياليستي"اصطالح 

و دست به اعمالي نزنند كه تنها امنيت  "به مردم خدمت كنند"ياد بگيرند كه 
اگر اين تبديل اتفاق افتاده بود، مشكالت . يا آسايش فردي را بيشينه كند

تر مردم نتوانستند در  در عمل بيش. گرديد كارگزاري به طور عمده متعادل مي
ها با  فع عمومي رفتار كنند، آنتمام طول عمر خود تنها با انگيزه خدمت به منا

گونه كه در  تري در مراقبت از منافع مادي خود، همان صرف زمان بيش
  .شان پاسخ دادند كنند، تنها به اوضاع بالواسطه داري رفتار مي هاي سرمايه جامعه

: كارگر به دو دليل عقيم ماند -تر، مسئله كارگزاري مدير به بيان دقيق
ها غيرممكن  كار و تالش نداشتند چرا كه عمال اخراج آن اي براي كارگران انگيزه
تر وجود نداشت چرا كه كاالهاي موجود براي  اي براي درآمد بيش بود، و انگيزه

تر سبد مصرف، و از جمله مسكن، مستقيما به  بيش. خريد بسيار اندك بودند
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ريز به  هبرنام -دوم، رابطه مدير. شد وسيله شركت و نه از طريق بازار ارايه مي
مداران، از نظر درآمد  ريزان، يا سياست اي بدل گشت كه در آن برنامه رابطه

هاي منطقه خود بودند، و بنابراين مديران شركت به جاي  متكي به شركت
زني با  ريزي، وارد روابط چانه هاي پيشنهاي از طرف دفتر برنامه برنامه

 "پذير اي انعطاف يت بودجهمحدود"يك مورد از اين روابط . مداران شدند سياست
هايي اختصاص  هاي مالياتي را به شركت ها و معافيت مسئولين سياسي وام: بود
اين كار . يافت نظر كارآيي اقتصادي، نبايد اختصاص  مي دادند كه از نقطه مي

بخشا از آن رو انجام شد كه سيستم رسما وجود عدم اشتغال را به رسميت 
هم براي بازآموزي و استخدام مجدد كارگران شناخت و هيچ سازوكاري  نمي

ريز  هاي برنامه كم دردسرترين راه براي دولت و بوروكرات. بيكار شده نداشت
سومين مسئله . رفت اغلب ادامه تامين مالي شركتي بود كه بايد از ميان مي

ريزان و عموم مردم بود كه ظاهرا از لحاظ نظري  كارگزاري، بين برنامه
ها به  از توده": تازي حزب كمونيست حل شود وسيله نقش پيشتوانست به  مي
اما مائو اشتباه . ، نظريه مائو درباره حزب به عنوان  نماينده مردم بود"ها توده
كرد، قدرت يافتن مردم در گرو رقابت سياسي است، و اين تماما به وسيله  مي

  .ديداحزاب كمونيستي كه در سراسر جهان به قدرت رسيدند، پايمال گر
داري چه هستند، و  كارگزار در اقتصادهاي سرمايه -مشكالت مشابه مالك

مدير اساسا همان است و با  –شود؟ مشكل كارگر  ها برخورد مي چگونه با آن
. القاعده هويج اثر بهتري دارد علي. شود استفاده از سياست هويج و چوب حل مي

راه  به هنگام ارتقاء هم ها كه با افزايش دستمزد مثال، مراتب شغلي در شركت
اين . اند گردد، براي برانگيختن كاركنان به كسب اعتبار شغلي طراحي شده مي
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است، كه در آن يك شركت به كارمند خود بيش از  "مزدكارآيي"يك نوع 
پرداخت  -يا با تساهل، بيش از چيزي كه بازار نياز دارد -چيزي كه توقع دارد

هاي  حل تر روابط صنعتي مدرن به راه بيش. دارد كند تا او را در آن شغل نگه مي
به عالوه بر خالف اقتصادهاي نوع . گردند كارگر مربوط مي -مشكل رابطه مدير

شوروي، كارگران تقريبا تماما به درآمد دستمزد خود براي خريد كاالها 
  .اند وابسته

 –دار  ممدير مشابه مشكل رابطه سها - ريز داري، مشكل رابطه برنامه در سرمايه
هايي را در پيش گيرند كه در جهت منافع  مديران بايد سياست. مدير است

غالبا انجام اين كار، . سازي سود يا ارزش شركت يعني بيشينه –داران باشد  سهام
او ممكن است نخواهد : ترين منافع شخصي را براي مدير به همراه ندارد بيش

است مايل نباشد سودها را  يك شعبه غيرسودآور شركت را بفروشد، او ممكن
گذاري در  ها را براي سرمايه داران تقسيم كند، و ترجيح بدهد كه آن بين سهام

هاي داخل شركت نگه دارد تا بتواند از بازرسي دقيقي كه بانك قبل از  پروژه
فشارد، اجتناب كند، او ممكن است براي مسافرت  تاييد وام بر آن پاي مي

هاي ديگري انجام  هايي خريداري كند يا ولخرجي مديران اجرايي شركت، جت
داري مختلف،  اقتصادهاي سرمايه. داران نيست دهد كه مورد عالقه سهام

. اند كارهاي كامال  متفاوتي براي حل اين مشكل كارگزاري اتخاذ كرده راه
بسياري از اقتصاددانان مالي بر اين باورند كه بازار سهام و فرآيند حراج 

ها در جهت منافع  دهايي هستند كه مديران را به اداره شركتها، نها شركت
اگر سود به دليل مديريت بد كاهش يابد، قيمت سهام . كنند داران وادار مي سهام

كند و شركت به هدف مناسبي براي بلعيده شدن به وسيله  شركت سقوط مي
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راي وادار شود كه اين ابزار قانوني اصلي ب گفته مي. گردد ها، بدل مي ديگر شركت
با اين حال ژاپن و . داران است كردن مديران به حركت در جهت منافع سهام

بازار سهام در . هاي كامال متفاوتي در آفرينش مديريت كارآمد دارند آلمان روشي
ها به طور گسترده به  شركت. مالكيت شركت ژاپني نسبتا بي اهميت است

داران نقش چنداني در  شوند، و سهام هاي بانكي تامين مي وسيله وام
رستو  هايي به نام كي هاي ژاپني در گروه شركت. هاي شركت ندارند گيري تصميم

هاي گروه  ام براي شركت با يك بانك اصلي كه مسئول سازماندهي جمعي و
مسئوليت اصلي نظارت بر مديريت شركت بر عهده بانك . يابند است، سازمان مي

بانك . كند ابر بلعيده شدن حمايت ميهايش در بر است، بانك حتي از شركت
رستوي خود را براي  مند است كه سياست محكمي را اجرا كند تا كي عالقه

هاي غيرسودآور  هاي جديد جذاب گرداند،  زيرا اگر بانك شركت پيوستن شركت
  .هاي وام براي اعضاي خود ترتيب دهد تواند تعاوني را اصالح كند، به آساني مي

محوري وجود دارد و بلعيده شدن به وسيله   -ت بانكدر آلمان هم نظار
  . شركت رقيب عمال موجود نيست

داري چيست؟ اين مشكل  ريز  در سرمايه برنامه –مشابه مشكل رابطه مردم 
داران باشد، با اين تفاوت كه نه روابط مالكيت  سهام –بايد مسئله رابطه مردم 

دار، كارگزار عموم  كه سهام كنند داري و نه فرهنگ حاكم ايجاب نمي سرمايه
: خواند داري، آدام اسميت را فرا مي جا، تئوري سرمايه در اين. مردم باشد

داران، يا به عبارتي مالكان شركت، گويي با يك دست نامريي به سمت  سهام
اما دست نامريي . شوند كه در جهت منافع عمومي است انجام اعمالي هدايت مي

جا  در عمل، آن. كند كامال دقيق به خوبي عمل ميتنها در يك مجموعه شرايط 
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داري جديد نهادهاي ديگري  هاي سرمايه كه دست نامريي ناموفق است، جامعه
ريزي خبري، ماليات و  قانون ضد تراست، انواع مقررات، برنامه: اند را توسعه داده

گيريم كه تركيب بازارها و دموكراسي  پس نتيجه مي. مصارف عمومي و غيره
اي بهتر  داري به گونه كارگزار سرمايه -اسي در برخورد با سه مشكل مديرسي

كند تا ديكتاتوري و توزيع اداري در برخورد با سه مشكل مشابه در  عمل مي
تنها ترديد من درباره اعتبار اين بحث ناشي از واقعيت . اقتصادهاي نوع شوروي

در واقع . است 1970رشد اقتصادي شوروي در دوره پس از جنگ  و تا سال 
انتقاددهاي قبلي غرب از اين اقتصادهاي سياسي، از طبيعتي كامال متفاوت با 

در دوره قبل، منتقدين غرب معتقد . برخوردار بودند 1980ها  در دهه  حمله آن
رغم موفقيت  بودند كه كمونيسم فاقد آزادي سياسي است و بنابراين علي

  . تها مناسب نيس اقتصادي براي رفاه انسان
سال در دوره پس از  20در واقع هم اگر اين درست باشد كه مدتي حدود 

در اتحاد شوروي، رشد اقتصادي در اقتصادهاي  1930جنگ، و قطعا طي دهه 
توان براي توضيح شكست اين  كمونيستي قابل مالحظه بود، بنابراين نمي

دست كم . دكارگزار بسنده كر –، صرفا به مشكالت مالك 1980اقتصادها در دهه 
كارگزار را بايد به قدر كافي پرداخته كرد و بعضي تغييرات در  –بحث مالك 

زنم  من حدس مي. را وارد جريان نمود 1985و  1960هاي اين اقتصادها بين  ويژگي
رفت  كه يك تغيير مهم مربوط به وابستگي بهبود در رفاه اقتصادي به پيش

تصادي توانست با سرعت و بدون در دوره پس از جنگ رفاه اق. آوري است فن
آوري پيشرفت كند، چرا كه بخش عمده اين اقتصادها در جريان  نوآوري در فن

ها رفاه اقتصادي را، حتي بدون نوآوري  جنگ ويران شده بودند و بازسازي آن
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و يا شايد زودتر، رشد رفاه  1980تا دهه . آورانه به طور اساسي افزايش داد فن
. تري به توانايي يك اقتصاد در نوآوري پيدا كرد يار بيشاقتصادي وابستگي بس

در اين زمينه، اقتصادهاي نوع شوروي شكست تلخي خوردند، و گذاشتن اين 
كارگزار، گمراه كننده است، مگر در  –شكست به حساب مشكالت مالك 

ريزان و  گويانه، از اين قرار كه كارگزاران مردم، يعني برنامه مفهومي همان
آوري موفق نگرديدند، پس مردم هم از خدمات  رفت فن در معرفي پيش مديران،

به بياني تاحدودي متفاوت، گفتن اين كه چون بعضي از . مند نشدند خوبي بهره
آورانه كافي رخ  كارگزاران بعضي از فرامين مالكان را اجرا نكردند، پس تغيير فن

ن صحيح آن است كه بيا. كسي چنين  فراميني صادر نكرد. نداد، نادرست است
هيچ شركت تجاري مجبور به  –المللي  چه محلي و چه بين –بدون رقابت بازار 

نوآوري نيست و بدون چنين اجباري، نوآوري دست كم در سطحي كه 
نوآوري در اقتصادهاي نوع . افتد كند، اتفاق نمي اقتصادهاي بازار توليد مي

اطالعات درباره كاالها در  نهايت دشوار بود، چرا كه مثال شوروي مسلما بي
رسيدند، و بهترين مهندسين و دانشمندان به  آورانه به دشواري مي مرزهاي فن

بيني سيستم، آن نوع رضايت  شدند، و جهان وسيله  بخش دفاع به كار گرفته مي
. شمرد گردد، ناچيز مي گذاري ارايه مي خاطر مشتري را كه در شركت سرمايه

كارگزار بر اساس اين ديدگاه كه مديران و كارگران  –اين درك با توضيح مالك 
به دليل نداشتن انگيزه در اين سازوكار اقتصادي، به اندازه كافي تالش 

توان يك سازوكار  بدين ترتيب سئوال اين است كه آيا مي. كنند، تباين دارد نمي
آورانه بدون توزيع خاص  اقتصادي طراحي كرد كه در آن نوآوري فن

هاي  تر، آيا رقابت بين شركت به بيان دقيق. رانه درآمد، عملي گردددا سرمايه
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تواند بدون يك نظام مالكيت خصوصي  انجامد، مي تجاري كه به نوآوري مي
تحقق يابد؟ در حال حاضر ما شواهدي از نوآوري به عنوان يك پديده كلي 
 اقتصادي چند وجهي در دست نداريم مگر هنگامي كه با رقابت ايجاد شده

  . باشد
  

  ضررهاي عمومي و توزيع سودها
ممكن است با سوسياليسم بازار از اين موضع مخالفت شود كه چون كانون 

درصد درآمد ملي را تشكيل  30تا  15اش بر توزيع برابر سود است، سود تنها  توجه
تر است، چرا كه بخشي از  دهد و در سوسياليسم بازار حتي از اين هم كم مي

داري و به شكل پرداخت  ود شركت در يك سيستم سرمايهدرآمد به شكل س
گردد، بنابراين فايده چنداني  اندازكنندگان، توزيع مي ها و پس سود به بانك
با اين حال من بر اين باورم كه همين برابري جزيي درآمد در . نخواهد داشت

  .ها تنها بخشي از داستان است اين سيستم
داري نه تنها خصوصيات توزيع بد آن، بلكه  هاي كالسيك بر عليه سرمايه بحث

شود را  توليد چيزي را كه در بيان اقتصاد جديد، صدمات اجتماعي ناميده مي
خيزند،  ها برمي صدمات اجتماعي غالبا از سوءاستفاده. گيرند هم در نظر مي

ممكن است انجام يك عمل معين، با فرض ثابت بودن رفتار ديگران، به نفع 
باشد، اما نتيجه كلي، به بار آوردن شرايطي بدتر براي همه نسبت يكي از افراد 

  .كنند به حالتي است كه همه از انجام آن عمل خودداري مي
دادي براي توليد،  توانند درون گروهي از صدمات اجتماعي وجود دارند كه مي

: و يا محصول مشترك توليد باشند، آلودگي نمونه شناخته شده آن است
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مشترك بسياري از فرآيندهاي توليد است و تاثيري منفي بر  آلودگي محصول
خاصيت ذاتي اين گروه از صدمات اجتماعي آن است كه . ها دارد رفاه انسان

. دهد ها و در كنار آن دستمزدهاي كارگران را افزايش مي منافع شركت
دادهاي  هايي كه مثال با پايين آوردن درون جنگ: هاي ديگر عبارتند از نمونه

دهند، تبليغات مضر، براي  ها، سودها را افزايش مي ارداتي مورد استفاده شركتو
هايي كه در آفريقاي  گذاري در شركت هاي سيگار، سرمايه نمونه از طرف كمپاني

تر،  كنند، و افزايش سرعت خط توليد يا كلي جنوبي تحت آپارتايد فعاليت مي
سالمت و بهداشت شغلي  گذاري كه به امر فقدان فشار قانون كار و قانون

همه اين رفتارها افزايش سود را به همراه داشته، در كنار آن . پردازد مي
دهد، با اين حال مستقيما رفاه اجتماعي را كم  دستمزدها را هم افزايش مي

  .كند مي
شود كه توزيع به شدت نابرابر ثروت، خود يك صدمه  در عين حال گفته مي

آشكارترين  -گردد گاني را در جامعه سبب مياجتماعي است و كاهش رفاه هم
اي كمتر، فقدان روحيه  هاي اجتماعي توليد شده، و به درجه ها، ناهنجاري آن

  . جمعي است
سطح صدمات اجتماعي در يك اقتصاد سياسي دموكراتيك نتيجه يك فرآيند 

كنند منافع اقتصادي  سياسي است كه در جريان آن، عامالن مختلف تالش مي
داري، منافع عمومي طبقه كوچكي از  در يك اقتصاد سرمايه. تامين كنند خود را

ها، در اين است كه سطوح بااليي  افراد ثروتمند با درآمد سرشار از سوي شركت
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افرادي كه در پي كسب سود از اين  9.از صدمات اجتماعي سودافزا توليد كنند
كسب سود به بهاي  صدمات اجتماعي هستند، فعاالنه از طريق كار سياسي براي

برتري پيش نهادهاي سوسياليسم بازار . كنند صدمات شديد اجتماعي مبارزه مي
آورد كه  آن است كه هيچ طبقه قدرتمند كوچكي از افراد را به وجود نمي

اي چنين عالقه اي  درآمدهاي هنگفت از سود كسب كنند، و بنابراين هيچ طبقه
وح وسيع صدمات اجتماعي پيدا به جنگ براي كسب سود از طريق توليد سط

  .كند نمي
اي وجود نداشته باشد كه  گويم كه اگر هيچ طبقه من به طور كلي نمي

درآمدهاي كالن از سود شركت كسب كند، در آن صورت سطوح پاييني از 
ما بايد با دقت آثار تعادل عمومي سازوكار . صدمات اجتماعي در پي خواهند آمد

. گردد، بررسي كنيم اي مي گيري چنان طبقه ع شكلسوسياليسم بازار را كه مان
ام كه در بخش بعد خالصه  من در اين زمينه مقداري كار اوليه انجام داده

  .كنم مي
  

  يك اقتصاد سوسياليستي بازار با بازار سهام
من در اين بخش مدلي از اقتصاد سوسياليستي بازار را به طور مختصر طرح  
ها  جود دارند كه مبادالت مالي در ميان آنو "شركتي"چهار عامل . كنم مي

هاي  اول از همه نهاد شهروندي است دوم بخش شركت. صورت خواهد گرفت

                                                 
توانند، اين  وتمندان نتوانند خود را از معرض خطر صدمات اجتماعي برهانند، كه غالبا هم ميحتي اگر ثر -  9

  .كند موضوع صدق مي
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ها به دولت تعلق  گونه كه خواهيم ديد اين شركت اجتماعي است، اما همان
تقريبا (هاي بزرگ  در يك اقتصاد سوسياليستي بازار فراگير، همه شركت. ندارند

به اين بخش ) داري پيشرفته ها در يك كشور سرمايه تمعادل با بخش شرك
  . تعلق دارند

  .داري دولتي اي از بنيادهاي دوسويه، و چهارم خزانه سوم مجموعه
كنند  همه شهروندان بالغ مقدار برابري كوپن به صورت بالعوض دريافت مي

كوپن  تنها. تواند تنها براي خريد سهام بنيادهاي دوسويه به كار برده شود كه مي
. تواند براي خريد سهام بنيادهاي دوسويه مورد استفاده قرار گيرد و نه پول مي

هاي اجتماعي را با استفاده از  تنها بنيادهاي دوسويه قادرند سهام شركت
ها و بنيادهاي دوسويه  بدين ترتيب بهاي سهام شركت. ها خريداري كنند كوپن

س عرضه و تقاضاي سهام شود، اين قيمت بر اسا بر حسب كوپن تعيين مي
شهروندان براي فروش سهام خود در بنيادهاي دوسويه در ازاي . كند نوسان مي

ها در ديگر بنيادهاي دوسويه آزاد  گذاري مجدد كوپن دريافت كوپن و سرمايه
اي  هاي سرمايه ها را در ازاي دارايي توانند كوپن ها مي در نهايت، شركت. هستند

توانند با پرداخت پول به خزانه، كوپن  كنند و ميبا خزانه دولتي مبادله 
. توانند با پول مبادله شود ها مي اي است كه كوپن اين تنها نقطه. خريداري كنند

  .كنند اي نقش سهام را در شركت ايفا مي هاي سرمايه اين دارايي
شود، و  بنياد دوسويه با داشتن سهمي در شركت، در سود آن سهيم مي

ي آن را در درآمد بنياد شريك  د دوسويه، شهروند دارندهسهمي در يك بنيا
رود، بنياد دوسويه بايد سهام او را  هنگامي كه يك شهروند از دنيا مي. سازد مي

داري دولتي  به فروش برساند، و عايدي آن كه بر حسب كوپن است را به خزانه
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رسند، كوپن  ميداري به نوبه خود به شهرونداني كه به سن بلوغ  خزانه. بازگرداند
  .دهد اختصاص مي

يا (هاي بانكي  وام: شود ها از دو منبع تامين مي اي شركت هاي سرمايه دارايي
خزانه دولتي، از طريق ) شود ها پرداخت مي ها كه توسط بانك رسيدهاي شركت
عرضه و . كنند ها ذخيره مي شهروندان پول خود را در بانك. مبادله با كوپن

ها و تقاضا براي  كند، و عرضه كوپن د را تعيين ميتقاضاي وام، نرخ سو
اي در خزانه را  اي دولتي، نرخ مبادله كوپن با دارايي سرمايه هاي سرمايه دارايي

يا (يابد  هاي خزانه با ماليات از شهروندان افزايش مي دارايي. نمايد معين مي
  ).ها و افراد شايد تركيبي از ماليات بر شركت

ستم كوپني، برقراري جرياني از درآمد در طول زندگي بدين ترتيب هدف سي
 "اجتماعي"هاي  پذير او در شركت جايي هر شهروند بالغ است، حق مالكيت جابه

ها را  يك شهروند تنها در طول زندگي خود حق استفاده از سود شركت.  ملي
ا را ه توانند كوپن شود، و شهروندان نمي چون سهام تنها با كوپن مبادله مي. دارد

تري   در ازاي پول مبادله كنند، شهروندان ثروتمند در مجموع مالك سهام بيش
هاي  كه بهتر در جريان فرصت نسبت به شهروندان فقير نيستند، مگر اين

اين تاثير با لزوم خريد سهام بنيادهاي دوسويه و نه . گذاري قرار گيرند سرمايه
ضي از شهروندان در نهايت البته بع. شود هاي منفرد، تعديل مي سهام شركت

هاي نسبتا با ارزشي را در بنيادهاي دوسويه در اختيار خواهند داشت، اما  دارايي
اهداي سهام بنيادهاي دوسويه . توانند به فرزندان خود منتقل كنند ها را نمي آن

  .بين افراد زنده هم ممنوع است
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بين شهروندان و  )اجباري(هاي  بنيادهاي دوسويه به دو دليل به عنوان واسطه
اولين دليل پدرساالرانه است، براي حمايت از . گيرند ها قرار مي شركت

هاي ضعيف جلوگيري  گذاري شان در سرمايه هاي شهروندان و از هدر رفتن كوپن
تواند  جا كه يك شهروند نمي از آن. تر است دليل دوم تا حدودي ظريف. كنند مي

تواند سهام را در ازاي پول  ر كند، و نميدارايي سهام خود را به فرزندش واگذا
ها خريداري  را مستقيما از شركت) كوپني(بفروشد، اگر شهروندان بتوانند سهام 

آيد كه به عنوان منابع  ها پديد مي كنند، اين تمايل در بعضي از شركت
فروشند و عايدي را  هاي خود را مي ها دارايي اين شركت. نقدكننده ظاهر شوند

در اين جريان ارزش . كنند داران تقسيم مي سود سهم بين سهامبه عنوان 
داران ميزان  يابد، اما تا آن موقع سهام سهام شركت به صفر تقليل مي) كوپني(

درصدي  100اند، و بنابراين از ماليات  هاي خود را به سرمايه تبديل كرده دارايي
توانند به  اي مي چنين منابع نقدكننده. گريزند نابودي بر دارايي كوپني مي

در صورت فقدان مقررات، همين . استفاده كارآمد از منابع آسيب وارد كنند
توانند در  بعضي از بنيادها مي: تواند در بنيادهاي دوسويه رخ دهد اتفاق مي

يك راه ساده براي . گردآوري سهام اين منابع نقدكننده، تخصص پيدا كنند
ادهاي دوسويه قاعدتا بايد توزيع سني بني. جلوگيري از اين اتفاق وجود دارد

حفظ توازن سني مستلزم آن است كه بنياد . متعادلي از مالكان داشته باشند
  .دوسويه تنها منابع نقدكننده نخرد

دهد تا امكان انتخاب دلخواه را  ها اجازه مي وجود سهام و پول وام به شركت
، نرخ )ها تامين شود از بانك ها و بنا بود همه پول(اگر سهام نبودند . داشته باشند

بود،  داري، به شكلي مستدل باالتر مي با يك اقتصاد سرمايه "مقايسه"سود در 
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در عين حال . تري قرار داشتند گيرندگان در معرض خطر بيش چرا كه وام
گونه كه مطرح شد، عنصري از بازتوليد ثروت در نهاد سهام شركتي وجود  همان
دهند،  هاي خزانه را افزايش مي ها كه دارايي مالياتشود فرض كرد كه  مي. دارد

اي  تصاعدي هستند، و همه شهروندان اساسا مالك ميزان برابري از سهام سرمايه
  .باشند در سيستم كوپني مي

ها، با كل ارزش كوپني سهام در بخش عمومي  در حال تعادل، تعداد كل كوپن
بدون (پن نگه دارد برابر است، زيرا هيچ شركتي ميل نخواهد داشت كو

جا كه كل ارزش كوپني سهام شهروندان، در عين حال  از آن). هاي مبادله هزينه
ها برابر است، به همين ترتيب كل ارزش سهام با مجموعه  با تعداد كل كوپن

  .ها در بخش اجتماعي برابر خواهد بود سهام شركت
قتصاد بازي ها نقش خاصي در ا ها به عنوان ناظرين اوليه بر شركت بانك

هاي اجتماعي در  ها هم شركت بانك. تشريخ خواهد شد 8كنند، كه در بخش  مي
ها را خريداري  توانند سهام آن بخش كوپني هستند، و بنيادهاي دوجانبه مي

  .كنند
ها توزيع  ام انگيزه سازوكار كوپني، توزيع سود شركت گونه كه نشان داده همان

در دو بخش . سال است شهروندان بزرگ ها در ميان كامال برابر سود شركت
هاي درآمدي متنوع را كه ناشي از  بعدي، من تاثير سيستم كوپني بر رفاه اليه

تاثير برابرسازي توزيع سودها در سطح صدمات اجتماعي است، بررسي خواهم 
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كرد، كه افزون بر اين ادعاست كه سيستم كوپني، ويژگي رقابتي و نوآوري 
  10.داري را ايجاد خواهد كرد هاي سرمايه خاص شركت

  
  11داري برابرطلب تباين آثار رفاهي اقتصاد كوپني و يك اقتصاد سرمايه

كنم، با هدف توصيف كامل يك اقتصاد  مدلي كه من در اين بخش تشريح مي
گذاري  ريزي سرمايه از بعضي از مطالب از قبيل برنامه. سوسياليستي بازار نيست

هدف مدل حاضر . شود ها، چشم پوشي مي شركتبه وسيله دولت و نظارت بر 
هاي متفاوت تعريف حقوق مالكيت در  روش: تنها تحليل يك سئوال است

ها، با توجه به صدمات اجتماعي سودآور، چه تفاوتي در سطح رفاه  شركت
  آورد؟ شهروندان به بار مي

من يك محيط اقتصادي را ترسيم خواهم كرد كه بر اساس آن  دو سازوكار 
داري و ديگري سوسياليستي بازار  يكي سرمايه –سياسي به ترتيب  -صادياقت
مسئله، محاسبه رفاه عموم . در معرض بررسي قرار خواهند گرفت –) كوپني(

محيط بدين . مردم در تعادل ايجاد شده به وسيله هر يك از اين سازوكارهاست
ردم ميل دارند شود كه همه م شود، تنها يك كاال توليد مي ترتيب شرح داده مي

                                                 
ارايه داده بودم،  "اي براي سوسياليسم آينده"چه كه در نسخه اوليه آن در  چندين مولفه از اقتصاد كوپني نسبت به آن -  10

از ويليام سيمون بابت پيشنهادش مبني . گردد گان در كنفرانس مديسون برميكنند اصالح شده است كه به پيشنهادات شركت
طور از لوئيس پوترمن به خاطر  ها باشند، و همين اي قابل مبادله توسط شركت هاي سرمايه ها در ازاي دارايي بر اين كه كوپن

  .گذارم نده، سپاسسن در بنيادهاي دوسويه براي اجتناب از پديده منابع نقدكن - پيشنهاد مقررات سهم
 

  : اين بخش بر اساس منابع زير قرار دارد -  11
John Roemer, “limited Privatization in the Presence of Public Bads, “in Property 
Relations , In centives , and Welfare, edited by J. E. Roemer ( New York: 
Macmillan, in press). 
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توان آن را  در عين حال يك صدمه اجتماعي وجود دارد كه مي. مصرف كنند
داد در هر  توان اين صدمه اجتماعي را به عنوان درون مي. آلودگي تصور كرد

عملكرد توليدي شركت دانست، حتي اگر در واقعيت، محصول مشترك فرآيند 
 "انتشار"شركت مجاز به توليد شركت باشد، چرا كه سطح صدمه اجتماعي كه 

هرچه سطح  –رود  كننده ميزان توليد آن به شمار مي آن است تا حدودي تعيين
تر باشد، توليد شركت كه همان كاالي مورد نظر است، در  مجاز آلودگي بيش

ها با  بنابراين شركت. تر خواهد بود دادها، بيش يك سطح مفروض از ديگر درون
  . كنند دگي و آن كاال، يك كاال توليد ميآلو "دادها درون"استفاده از 

ها در ابتدا ثروتمند، و  شهروندان زيادي وجود دارند كه درصد كوچكي از آن
يعني در ابتدا، . درصد زيادي داراي يك سطح متوسط يا پايين ثروت هستند

ثروتمندان مالك مقدار زيادي از آن كاال، گروه متوسط مقدار كمتر، و فقرا 
همه شهروندان از ترجيح يكساني در . تري را مالك هستند كممقدار باز هم 

نفع : هاي متنوع برخوردارند مورد مصرف آن كاال و صدمه اجتماعي آن در دوره
صدمه اجتماعي است . در افزايش مصرف آن كاال و كاهش مصرف صدمه است

به  "منتشره"چرا كه همه شهروندان بايد مقدار يكساني از آن، يعني مقدار 
هاي زيادي در اقتصاد وجود  ممكن است شركت. ها را مصرف كنند يله شركتوس

پذيرند و وام  اندازها را مي ها هم وجود دارند؛ كه پس داشته باشند، بانك
  . دهند مي

. بناميم 2، 1، 0ها را  سه تاريخ براي وقوع حوادث اقتصادي وجود دارند، آن
ي اجتماعي در  مصرف صدمههاي صفر و دو و توليد و  مصرف كاال در تاريخ
را ) xoوx2 وz (بدين ترتيب تابع نفي شخصي شكل . افتد تاريخ دو اتفاق مي
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مصرف در تاريخ دو x2 مصرف كاال در تاريخ صفر،   xoخواهد داشت كه در آن 
در اقتصاد عدم قطعيت به شكل . مصرف صدمه اجتماعي در تاريخ دو است zو 

توانند در  ايط ممكن در جهان وجود دارند كه ميانواعي از شر. افتد زير اتفاق مي
كنيم كه اين شرايط به وسيله وقايعي كه در  فرض مي. تاريخ دو وقوع يابند

در اين ارتباط، تابع توليد هر . آيند افتند، به بار مي خارج از مدل اتفاق مي
تواند آب و هوا باشد، و  شرايط جهاني مي. شركت بستگي به شرايط جهاني دارد

گذاران  يا سرمايه. ها بر توليد شركت اثر بگذارد تواند مثال در مزرعه ب و هوا ميآ
شود، نامطمئن  آوري كه در تاريخ دو واقع مي ممكن است درباره تغيير فن

ي شرايط متفاوت  در تاريخ صفر، همه شهروندان قاعدتا احتماالت در باره. باشند
ر شهروند عالوه بر مقدار كااليي كه در تاريخ صفر، ه. دانند در تاريخ دو را مي

كننده او به عنوان غني يا فقير است، داراي سهم سرانه برابري از هر  مشخص
در تاريخ صفر هر شهروند مجبور خواهد بود مصرف كند . شركت اقتصادي است

گذاري اخذ كند، كه طبيعت دقيق اين  و تصميماتي در پيوند با سرمايه
در تاريخ يك، . شود، بستگي دارد در نظر گرفته ميتصميمات  به سازوكاري كه 

ها، راي  شهروندان براي تعيين سطح انتشار مجاز آلودگي توسط شركت
افتد، و در پي آن توليد  در تاريخ دو، يكي از شرايط  جهاني اتفاق مي. دهند مي

گيري  گيرد، و به همراه آن هر شركت، مقداري آلودگي كه در راي صورت مي
ها مطابق تصميمات  داد شركت برون. كند تعيين شده منتشر ميتاريخ يك 

اند، بين آنان توزيع  گذاري شهروندان كه در تاريخ صفر اتخاذ كرده سرمايه
  . گردد شود و توسط آن مصرف مي مي
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داري را در اين محيط اقتصادي در  حاال بياييد يك سازوكار اقتصادي سرمايه
در ابتدا مردم مالك سهام . ار سهام وجود دارددر تاريخ صفر يك باز. نظر بگيريم

توانند اين سهام را مبادله كنند و بهاي  ها هستند، اما اكنون مي برابري از شركت
موارد منابع نقدي، و . (شود هر سهم بر حسب واحدهاي آن كاال تعيين مي

ريخ بنابراين در تا) آوريم بنابراين بنيادهاي دوجانبه را در اين جا به حساب نمي
تواند يك مجموعه سهام با استفاده از سهامي كه به او داده  صفر، شخص مي

او در ضمن . اي كه به او اعطا شده، خريدار كند شده،  و كاالي در جريان مبادله
اش را در تاريخ صفر مصرف كند و  تواند انتخاب كند كه چه ميزان از دريافتي مي

تواند از  او در عين حال مي(يره كند چه ميزان را در بانك با نرخ سود جاري ذخ
كه در (اش را  گذاري چنين بايد سهمي از كل سرمايه او هم). بانك وام هم بگيرد

گذاري كند كه با سهامي  در يك شركت سرمايه) دادش از كاال قرار دارد درون
پس از انتخابات و تعيين ميزان صدمه اجتماعي  12.كند برابر است كه خريدار مي

خ يك، و پس از آن كه شرايط جهاني آشكار شد و توليد در تاريخ دو در تاري
داد هر شركت، برابر با سهمي كه خريداري  انجام گرفت، شهروند سهمي از برون

اندازي را كه در تاريخ صفر در بانك گذاشته دريافت  كرده و اصل سود پس
براين اگر در تاريخ بنا). پردازد يا اصل و سود وام دريافتي از بانك را مي(كند  مي

بيني كرده، سپس با  صفر شهروندان بتوانند نتيجه راي در تاريخ يك را پيش
هاي سهام هر شركت و يك نرخ سود مواجه شوند، در آن صورت  قيمت

                                                 
موضوعات انتخاب و اشكال تامين . كنند ها را تامين مي اي شركت هاي سرمايه روندان مستقيما داراييدر اين بخش شه -  12

  .اند سازي نشده مالي شركت در اين جا مدل
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توانند يك مجموعه سهام و برنامه مصرفي را انتخاب كنند كه سود مورد  مي
ع شرايط ممكن جهاني در حالت انتظار را بيشينه كند، انتظاري كه بر حسب انوا

اين انتخاب بهينه براي فقرا يكسان، و براي ثروتمندان . بيني شده بود پيش 2
  .نيز يكسان خواهد بود، اما در مورد هر گروه متفاوت است

دادي را كه  گذاري يعني مقدار درون تواند سطح سرمايه يك شركت چگونه مي
د، انتخاب كند؟ در سطح تعادل براي توليد استفاده خواهد كر 2در تاريخ 

گذاري براي شركت، شهروندان سهام شركت را در مقادير متنوع  سرمايه
دار  هيات مديره شركت از نمايندگان سه نوع سهام. خريداري خواهند كرد

. هايي كه ضرورتا با مالكيت سهام متناسب نيستند شود، اما با راي تشكيل مي
طابق با برخي قواعد ناظر بر چگونگي حل گذاري شركت بايد م انتخاب سرمايه

مثال ممكن است انتخاب . مسايل سياسي، توسط هيات مديره تعيين شود
  .دار مياني هيات بهينه باشد گذاري، براي سهام سرمايه

در نهايت ما بايد چگونگي راي دادن مردم به سطح صدمه اجتماعي در تاريخ 
گذاري و مصرف  تاريخ صفر سرمايه با فرض اين كه افراد در. يك را تعيين كنيم

اي براي ميزان صدمه اجتماعي  اند، هر يك سطح بهينه خود را انتخاب كرده
در اين اقتصاد با تنها سه نوع از افراد، يك سطح بهينه صدمه اجتماعي . (دارند

.) ها و سطح ديگري براي ثروتمندان وجود دارد براي فقرا، سطحي براي متوسط
دادي  را كه  يد كه افزايش مقدار صدمه اجتماعي، برونبه ياد داشته باش

رو و با فرض  از اين. دهد توانند توليد كنند افزايش مي ها در تاريخ دو مي شركت
گذاري، مصرف كاالي هر شهروند در تاريخ دو افزايش  هاي سرمايه انتخاب

ا يابد، اما از طرف ديگر، افزايش سطح صدمه عمومي هم نفع هر شهروند ر مي
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در كل براي هر نوع شهروند، يك سطح صدمه عمومي . دهد مستقيما كاهش مي
  .سازد وجود دارد كه  اين مبادله را بهينه مي

كند كه نتيجه سطح صدمه عمومي  دهي مشخص مي يك نظريه ساده راي
دهندگان با درآمد متوسط،  دهنده مياني، در اين حالت راي است كه توسط راي
دهندگان مياني  ايي كه من انتخاب خواهم كرد، همان رايكه به خاطر پارامتره

تر، فرض خواهم كرد كه  بينانه من كمي واقع. شود خواهند بود، انتخاب مي
فرآيند سياسي به قدر كافي پيچيده است كه همه سه طبقه درآمدي، تاثيراتي 

بر براي فراهم كردن  به عنوان يك ميان. بر تعيين سطح صدمه عمومي دارند
گويم كه نتيجه انتخابات،  نظريه همه جانبه از اين فرآيند، من صرفا مييك 

هاي  كند، و وزن ها، ثروتمندان را بيشينه مي معدل وزني از منافع فقرا، متوسط
مورد استفاده در اين معدل را به عنوان ويژگي فرآيند سياسي تعيين خواهم 

  13. كرد
) CPEE(داري  سياسي سرمايه – ايم كه مفهوم تعادل اقتصادي ما اكنون آماده

هاي سهام براي سهام هر شركت  اي از قيمت مجموعه )CPEE( .را بيان كنيم
ي سهام و مصرف براي  است و يك نرخ سود در تاريخ صفر، يك انتخاب مجموعه

گذاري براي هر شركت، يك مقدار  هر شهروند در تاريخ صفر، يك مقدار سرمايه
ها و  در آن سطح صدمه اجتماعي، در آن قيمت) 1: كه صدمه اجتماعي، چنان

                                                 
توانند نتايج انتخاباتي را كه  ها ثروتمندان مي ام كه در آن هايي را پيشنهاد و مورد بررسي قرار داده من در جاي ديگر مدل -  13
هاي تبليغات و انجام تبليغات انتخاباتي  اين كار از طريق پرداخت هزينه. اقليت كوچكي هستند تحت تاثير خود قرار دهند در آن

  :                           نگاه كنيد به. گيرد صورت مي
John Roemer, “The Strategic Role of Party Ideology when Voters Are Un certain 
about How the Economy works , “American  Political Science Rreview 88 (1994): 
327- 35. 
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گذاري هر شركت، انتخاب مصرف و سهام  نرخ سود، و با فرض انتخاب سرمايه
با فرض ) 2سازد،  هر شهروند در تاريخ صفر نفع مورد انتظارش را بيشينه مي

انتخاب سهام هر شهروند و سطح صدمه اجتماعي، هيات مديره سطحي از 
گذاري شركت  ريق يك فرايند سياسي دروني، براي سرمايهگذاري را از ط سرمايه

سطح صدمه ) 3پردازم،  جا به جزييات آن نمي كند كه من در اين تعيين مي
هاي  يعني با فرض انتخاب(اجتماعي نتيجه فرآيند سياسي در تاريخ يك است 

ها و فقرا  سهام هر يك از افراد، معدل وزني متناسب منافع ثروتمندان، متوسط
هاي بانكي داده شده  اندازهاي بانكي و تمام وام تمام پس)4، و )كند بهينه مي را

  .در تاريخ صفر برابر هستند
كرد  هاي مناسب در مورد ترجيحات عوامل ديگر و عمل تحت محدوديت

هاي  توانيم آن را براي گزينه وجود دارد، و ما مي) CPEE(ها، يك  توليدي شركت
  .ه كنيمكردها، محاسب مشخص اين عمل

دهم كه مانند  سياسي كوپن را شرح مي –سپس من سازوكار اقتصادي 
توانند با كاال سهم  داري است، مگر در يك مورد افراد نمي سازوكار سرمايه

هر . توان به روش زير تصور كرد اين كار را مي. توانند بخرند، تنها با كوپن مي
هاي  قيمت. كند كوپن شروع مي 1000شهروند با يك سهم دريافتي از كاال مثال با 

ها با كاال  مبادله كوپن. شود ها تنها بر حسب كوپن بيان مي سهام شركت
تواند سهام يك شركت را تنها با كوپن خريداري كند و  غيرقانوني است، فرد مي

اي  كننده دو محدوديت بودجه بنابراين هر مصرف. ها را در ازاي كوپن بفروشد آن
گويد  محدوديت بودجه كوپني مي. ال و ديگر از نظر كوپندارد، يكي از نظر كا

. كوپن خريداري كنند 1000توانند سهامي با ارزش بيش از  كه افراد نمي
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گويد كه تمام مصرف فرد در تاريخ صفر به عالوه  اي كاال مي محدوديت بودجه
انداز او در تاريخ صفر به عالوه سهم كاالي اختصاص داده شده او به  پس

  .ي او فراتر رود تواند از دريافتي كاالي اوليه ها نمي گذاري در شركت هسرماي
 ما حاال مي. آمد CPEEهمه چيزهاي ديگر مانند آن است كه در توصيف 

را تعريف كنيم ) MSPEE(سياسي سوسياليسم بازار  –توانيم يك تعادل اقتصادي 
، كه اكنون هاي سهام براي سهام هر شركت است اي از قيمت كه شامل مجموعه

شود، و يك نرخ سود در تاريخ صفر، يك انتخاب سهام  بر حسب كوپن بيان مي
گذاري براي هر  و مصرف براي هر شهروند در تاريخ صفر، يك مقدار سرمايه

 CPEEكه در تعريف ) 4تا ) 1شركت، و يك مقدار صدمه عمومي چنان كه شرايط 
هاي سهام بر  جا قيمت در اينتنها تفاوت اين است كه . بيان شد، تامين گردند

در شرايط مناسب براي . شوند، و نه در واحد كاال اساس كوپن اعالم مي
هاي خاص  وجود دارد و براي گزينه MSPEEترجيحات و عملكردهاي توليد، يك 

  .توان آن را محاسبه كرد اين عملكردها، مي
ها و  توسطتوان در اساس منافع مورد انتظار ثروتمندان، م بدين ترتيب مي 

من بعضي از . سياسي را محاسبه كرد –فقرا در تعادل دو سازوكار اقتصادي 
اما اول اجازه دهيد بعضي از . محاسبات را تا يك دقيقه ديگر گزارش خواهم كرد

سياسي در دو سازوكار  –هاي اقتصادي  توان در انتخاب هايي را كه مي تفاوت
يزي كه بايد انتظار وقوع آن را در چ. انتظار داشت، از نظر كيفي مقايسه كنم

اي كمتر طبقه  داري داشته باشيم اين است كه فقرا، و تا درجه سازوكار سرمايه
متوسط، و مقدار قابل توجهي از دريافت اوليه از سهام شركت را به ثروتمندان 

ها اين كاالها را  فقرا و متوسط. فروشد، كه با كاال آن را پرداخت خواهند كرد مي
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هاي  اين وضعيت، مالكيت سهام را در دست. كنند ارسخ صفر مصرف ميدر ت
ها گروه  اول، آن: آورد كند، و دو نتيجه به بار مي ثروتمندان متمركز مي

هاي  ها را تشكيل خواهند دارد، و بنابراين گزينه تر شركت كننده در بيش كنترل
تر از  ها بيش نگذاري شركت در جهت منافع آنان خواهد بود، و دوم، آ سرمايه

ها در يك سطح باال از صدمه اجتماعي، منافع خواهند  داشت،  فقرا و متوسط
با اين حال در . ها را مالك هستند ها ميزان وسيعي از سهام شركت چرا كه آن

ها محروم  كننده همه شركت اقتصاد كوپني، ثروتمندان از خريد سهام كنترل
شود به عالوه همه شهروندان،  يداري ميشوند، چرا كه سهام تنها با كوپن خر مي

رود كه در حالت  بنابراين انتظار مي. ها دارند دريافتي اوليه يكساني از كوپن
ها را كنترل كنند، چرا كه مالك اكثريت  تر شركت ها و فقرا بيش تعادل، متوسط

شان را  گذاري ها سطوح سرمايه بدين ترتيب شركت. ها در جامعه هستند كوپن
به عالوه، ثروتمندان تنها يك . ها و فقرا برخواهند گزيد منافع متوسطدر جهت 

ها استخراج  خود را از سودهاي شركت 2كسر نسبتا كوچك از مصرف تاريخ 
داري، اشتياقي به ايجاد سطح بااليي  كنند و بنابراين برخالف اقتصاد سرمايه مي

  . از صدمه اجتماعي نخواهند داشت
تنها . تر باشد تواند پيچيده آثار تعادلي عمومي مي همه اين داستان در مورد

من در . راه اطمينان از آثار رفاهي در حالت اثبات نظريه يا انجام محاسبات است
اين مقطع هيچ نظريه عمومي ندارم اما نتايج بعضي از محاسبات را گزارش 

  .دهم مي
يسم سياسي سوسيال –هاي تعادلي اقتصادي  جدول يك نتايج محاسبه حالت

 داري براي اين محيط اقتصادي نسبت به مقادير بين صفر و يك  بازار و سرمايه
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Y 14.است  Y1شده براي نفع ثروتمندان در  هر وزن تعيين-Y/2  وزن اختصاص
ها در تعيين برآمد سياسي، يا سطح صدمه اجتماعي  يافته به نفع فقرا و متوسط

سطح صدمه اجتماعي، . وندش هاي تعادل گزارش داده مي سه جنبه حالت. است
اول، توجه كنيد كه . گذاري شركت منافع دو نوع سيستم، و سطح سرمايه

در اقتصاد كوپني وضعي بهتر از  Yطبقات فقير و متوسط براي تمام مقادير 
داري دارند، و اين كه ثروتمندان در اقتصادي كوپني وضع بدتري  اقتصاد سرمايه
سطح صدمه اجتماعي در اقتصاد كوپني به دوم، توجه كنيد كه . خواهند داشت

. بنابراين اقتصاد كوپني يك اقتصاد سبز است -تر است شكلي پيوسته پايين
تواند مقدار غيرمعقولي باشد،  ، كه نميy = %24در . تفاوت كامال بنيادي است

سوم، توجه . تر است درصد بيش 50داري  در اقتصاد سرمايه "آلودگي"سطح 
  .گذاري در اقتصاد كوپني به شكلي مداوم باالتر است هكنيد كه سطح سرماي

خالصه كنيم، سازوكار سوسياليسم بازار از وقوع مشكل سودبري به ضرر 
ها آسيب  داري به فقرا و متوسط كند، چيزي كه در سرمايه جامعه جلوگيري مي

داري، رفتار بهينه هر فرد از طبقه فقير يا  در اقتصاد سرمايه. سازد وارد مي
دار است،  وسط، فروش مقدار زيادي از سهام خود در شركت، به طبقه سرمايهمت

كنند،  ها را كنترل مي آورد كه شركت كه يك طبقه از افراد ثروتمند به وجود مي
ها را به دست  ثروتمندان كنترل شركت. و درآمدشان بر سود توليد استوار است

                                                 
و مصرف  20و  0هاي  هاي آن عبارتند از مصرف كاال در تاريخ همه افراد از تابع سود يكساني برخوردارند كه مولفه -  14
تابع توليد آن : يك شركت وجود دارد. دهنده كاهش خطر مطلق در مصرف است تابع سود نشان. 2ي اجتماعي در تاريخ  صدمه

سه طبقه درآمدي موجودند، كه از روي دارايي اوليه كاالهاي مثال . نهايت شرايط ممكن جهاني متفاوت است در هر يك از بي
مدل دقيقا در . ذخيره شركت و يك مجموعه سهام: دو منبع مالي وجود دارد). ها و ثروتمندان فقرا، متوسط(شوند  مشخص مي

  .جان رومر تشريح شده است "سازي محدود صوصيخ"
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ح باال از صدمات اجتماعي آورند و از طريق نفوذ بر فرآيند سياسي، يك سط مي
ها از فروش سهام بازداشته  در سوسياليسم بازار، فقرا و متوسط. كنند ايجاد مي

مانند و به عالوه ثروتمندان،  داران مسلط باقي مي ها سهام بنابراين آن. شوند مي
بيني اثر خالص اين  پيش. شوند نيروي براي كاهش سطح صدمه اجتماعي مي

ايم كه حداقل در يك نمونه،  ي آسان نيست، اما ما ديدهتغييرات از لحاظ نظر
و  –يابند  ها در پايان در نظام سوسياليستي بازار وضع بهتري مي فقرا و متوسط

  .اين نظام سبزتر است
 هاي متفاوت نفوذ سياسي داري براي وزن هاي تعادل كوپني و سرمايه درحالت 1جدول

  
  هاي كوپني تعادل

  
 اريد هاي سرمايه تعادل
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y =  وزن سياسي ثروتمندانi =گذاري    سرمايهuj =منافع طبقاتي  p r =ثروتمندان  

 (1-Y%2) =ها و فقرا      وزن سياسي متوسطz = فقرا  = صدمات اجتماعيm =ها متوسط                        
يك امتياز، داشتن بازار سهام كوپني در . تفسير نهايي اين نتايج آشكار است

ي واقعي، بازداشتن فقرا از فروش پيش از موعد سهام به ثروتمندان است، زندگ
ها در يك  مثال هنگامي كه شركت. اتفاقي كه ترس از امكان وقوع آن وجود دارد

اقتصاد كمونيستي سابق با توزيع سهام بين تمام شهروندان، غير ملي شدند، و 
پيش از موعد سهام به پس از آن يك بازار كامال آزاد گشوده شد؛ چنين فروش 

تواند در اقتصاد كوپني پيش بيايد چرا كه تبديل سهام به پول عملي  افراد نمي
سياسي  –تواند در سازوكارهاي اقتصادي  اين پديده به ويژه مي. نيست
داري اتفاق بيفتد كه در آن فقرا نسبت به ثروتمندان از اطالعات  سرمايه
برخوردار  2ط متنوع جهاني در تاريخ تري درباره احتماالت وقوع شراي ضعيف
 1توجه به اين نكته مهم است كه چنين اتفاقي در مدل تعادلي جدول . هستند

. جا همه عوامل به طور مساوي مطلع و آگاه هستند در آن: آيد پيش نمي
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توان انتظار داشت كه اختالف بين منافع فقرا در  بنابراين در زندگي واقعي مي
  .تر باشد هم بيش 1جدول  دو سازوكار، حتي از

  
   15ها و حقوق سرمايه در سوسياليسم بازار كارآيي شركت

توان يك  تر گفتم كه مسئله سوسياليسم بازار اين است كه آيا مي پيش
ها رفتار رقابتي داشته  سياسي آفريد كه در آن شركت –سازوكار اقتصادي 

اكارآمدي دخالت دولتي و از ن –تر، در آن نوآوري كنند  به بياني خاص –باشند 
و كورناي ديدگاه او   16كند، گونه كه هايك خاطر نشان مي همان. در امان باشند

كند، در شرايط كنترل  پذير تعقيب مي اي انعطاف را با نظريه محدوديت بودجه
ها تا ميزان وسيعي از مسئوليت خطا در قضاوت معاف  دولتي، مديران شركت
هاي ناكارآمد هرس  خالف محيط بازار رقابتي، فعاليتتر، بر  هستند، به بيان كلي

. پردازد جا ارايه كردم، اساسا به اين موضوع نمي مدلي كه من اين 17.شوند نمي
در . هدف اين مدل بررسي آثار رفاهي تعادل عمومي سازوكارهايي متفاوت بود

كت كننده شر جا فرض بر اين است كه مدير شركت كارگزار مطلق گروه اداره اين
اما هدف اين بخش . در واقع مسئله مورد بررسي ما، نوآوري فني نبود. است

                                                 
باردهان و جي، رومر، مجله . اثر پ "موقعيتي براي حيات دوباره: سوسياليسم بازار"اين بخش تا حدودي بر اساس  -  15

  .قرار دارد 116 - 110) : 1993(  6هاي اقتصادي شماره  ديدگاه
 

ريزي اقتصادي جمعي به ويراستاري هايك،  در مجموعه برنامه »سرشت و تاريخ مساله«مراجعه شود به فردريش هايك -  16
  .  125-149، ص 1940، 7مجله اكونوميكا، شماره » حل رقابتي محاسبه سوسياليستي يك راه«و . 1935لندن،

 
  . 1992مراجعه شود به سيستم سوسياليستي اثر يانوش كورناي، چاپ پرينستون،  -  17
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ها را در يك اقتصاد كوپني به رفتار رقابتي وا  معرفي نهادهايي است كه شركت
هاي اقتصاد كوپني در اطراف تعداد  من به دنبال سازماندهي شركت. دارند مي

يك بانك اصلي . پني هستمرستوي ژا هاي مادر مانند كي نسبتا اندكي از بانك
مسئول جمع و جور كردن مجموعه وام براي تامين مالي عمليات اين شركتها 

بازار . باشد ها نيز مي در هر گروه است، در  نتيجه مسئول نظارت بر اين شركت
: داري برخوردار است كرد يك بازار سهام سرمايه سهام كوپني از هر سه عمل

ها و بنيادهاي  مفيد براي بانك عالمتيتغيير بهاي كوپني سهام شركت 
كنند به بنيادهاي دوجانبه اجازه  ها نظارت مي اي است كه بر شركت دوجانبه

مثالدر مقابل (هاي متنوع انجام دهند  هايي با ويژگي گذاري سرمايهدهد  مي
ها در ازاي  دهد با مبادله كوپن ها اجازه مي چنين به شركت هم). ريسك
اگر بهاي كوپني . آوري كنند سرمايه جمعداري،  اي با خزانه هاي سرمايه دارايي

سهام يك شركت سقوط كند، يا به احتمال زياد پيش از وقوع چنين اتفاقي، 
اي قوي براي  بانك انگيزه. كند بانك مادر كاركرد مديريت شركت را بررسي مي

سودآور  ها را هاي گروه دارد، چرا كه با انجام اين عمل، شركت نظارت بر شركت
اين كار شهرت خوبي براي . شان را پس بدهند هاي دارد تا بتوانند وام نگه مي

تر  هاي گروه را آسان آوري پول براي عمليات شركت آورد، و جمع بانك به بار مي
ها اجازه داده شود تا سهام  چنين خوب يا الزم است كه به بانك هم. سازد مي

اي براي عمل نظارتي خود  ن انگيزهرستوي خود را به عنوا ها در كي شركت
  .خريداري كنند

اما چرا بانك بايد كار نظارتي خود را خوب انجام دهد؟ يعني چه كسي بر 
ها  كند؟ سئوال اصلي اين است كه آيا رفتار بانك كنندگان نظارت مي نظارت

 جان رومر، مايكل آلبرت
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گيري درباره اين كه شركت از معيارهاي اقتصادي و نه سياسي  هنگام تصميم
، از استقبال كافي  نسبت به دولت برخوردار است؟ باردهان و من كه پيروي كند

اي  كننده حل تعيين توانيم راه ايم بر اين باور نيستيم كه مي باره نوشته در اين
هاي اقتصادي زير به عنوان عواملي  درباره مسئله ارايه بدهيم، اگر چه به جنبه

اول، در  18.ا با دقت انجام دهنددارد تا كارشان ر ها را وا مي نگريم كه بانك مي
ها نه تحت مالكيت دولت، بلكه در مالكيت  نهادي فعلي، بانك طرح پيش

مديران بانك در يك بازار كار . بنيادهاي دو جانبه و نهايتا شهروندان قرار دارند
دوم، مالحظات حيثيتي . شوند مديريت به وسيله هيات مديره استخدام مي

پذيري در برابر فشار سياسي  ن يك پادزهر براي آسيبها به عنوا مديران بانك
ها به دقت به وسيله وزارت دارايي قانونمند  در ژاپن كه بانك. كند عمل مي

شوند، مديران مشتاق حفظ امتياز خود به عنوان ناظران خوب هستند، و  مي
هايي هستند كه  ها در جستجوي كسب موقعيت بانك مادر در مورد شركت بانك

هاي با  بازار كار مديريت، مدير بانكي را كه به دفعات وام. شوند ره ميخوب ادا
كنند، ناديده بگيرد،  هايي را كه درست كار نمي ضرر پرداخت كند يا شركت

اي، بخشي از ساختار پرداخت  هاي انگيزه سوم، جنبه. فراموش نخواهد كرد
مللي بايد باز ال حقوق به مديريت بانك است، چهارم، درهاي رقابت محصول بين

. كاري نهادهاي نظارتي عمل كند نگه داشته شود، تا به عنوان يك ناظر بر اهمال
اند،  و مارتين وايتسمن اظهار داشته) Raj Sah(گونه كه راج ساح  پنجم، همان

داري  هاي بزرگ سرمايه ها، قبل از آغاز پروژه تعهدات منتشر شده بانك پيش
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هاي تعيين شده، از سطوح مشخص  ا در تاريخه وجود دارد، كه اگر عملكرد آن
تعهدات از  طبيعت اجتماعي اين پيش 19.شده فراتر نرود، سقوط حتمي است

پذير كه اريك ماسكين  و ماتياس  اي انعطاف بروز مشكالت محدوديت بودجه
پس به نفغ  20.كند اند، جلوگيري مي ريپونت  مورد بررسي قرار داده ديوات
هايي با كاركرد ضعيف را مورد  به پروژه  ست كه اعطاي وامهاي اجتماعي ا بانك

هايي هستند  ها احتماال مالك سهام در شركت ششم، بانك. بازبيني قرار دهند
داران به سودآوري  تا جايي كه حقوق بانك. ها قرار دارد كه تحت نظارت آن

ه خوبي ها را ب دارد كه شركت ها را وا مي ها وابسته است، اين موضوع آن بانك
  .تحت نظارت داشته باشند

بسياري از جمله كولين ماير و همكارانش در اروپا و مايكل پورتر در اياالت 
ها را تحت  ها شركت اند كه سيستمي كه در آن بانك ، خاطرنشان كرده21متحده

ها، به عنوان سازوكار تضمين  نظارت داشته باشند، بر فرآيند بلعيده شدن شركت
ظاهرا داليل متعددي  22داري برتري دارد، اقتصادهاي سرمايهكاركرد شركت در 

توان بر اقتصاد  در جهت اين باور وجود دارد كه يك سازوكار مشابه را مي
  . سوسياليسم بازار تطبيق داد

                                                 
» هاي بودجه عمومي ريزي شركت هاي پيش از برنامه پيشنهادي براي استفاده از انگيزه«مقاله راج ساح و مارتين وايتسمن - 19

 .595 -603، ص 19، شماره 1991از مجله توسعه جهاني،
 .در سوسياليسم بازار» رازمدتگذاري د تمركز اعتبار و سرمايه«اريك ماسكين و ماتيس دواتري پونت – -  20
 .1992.سي.هاي سرمايه، واشنگتن،دي مايكل پورتر، گزينش -21
مجله مرور سياست اقتصادي ، اكسفورد » اصالح مالي در اروپاي شرقي«كوربت و كولين ماير، مقاله . مراجعه شود به جي -22

  .57-75ص  1991، 7شماره 
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ها  ها بايد بر بانك ها نظارت كنند، اگر شركت ها با قاطعيت بر شركت اگر بانك
تكي باشند، و اگر درها به سوي تجارت و انباشت كوپن براي تامين دارايي م

ها  داري نوآوري در سرمايه. ها نوآوري خواهند داشت المللي باز بمانند، شركت بين
شوند و از طريق  هاي بزرگ طراحي مي هاي تحقيق و توسعه شركت در بخش

به باور من در . گردند هاي كوچك جديد وارد اقتصاد مي گيري شركت شكل
گيرند، اين  هاي خصوصي كوچك شكل مي ري شركتاقتصاد كوپني، بسيا

هاي بزرگ در بخش  كنند و نهايتا به وسيله شركت ها رشد مي شركت
يا . افتد داري اتفاق مي گونه كه در سرمايه همان. شوند خريداري مي "اجتماعي"

شايد . دولت ممكن است شركت را بخرد و در بخش اجتماعي به مزايده بگذارد
هاي مادر يا  شرط براي دريافت وام از بانك ماعي يك پيشپيوند به بخش اجت

من مطمئن نيستم كه آيا همه . هايي با نرخ بهره ترجيحي باشد دريافت وام
شوند  ها ملي مي رسند به يكي از اين راه هايي كه به يك اندازه معين مي شركت

 هاي خصوصي بزرگ به هاي تشويقي، شركت يا به خاطر رقابت و شايد انگيزه
بايد تاكيد كنم كه به اعتقاد . هاي بخش كوپني ادامه دهند زيستي با شركت هم

من طرح كوپني به عنوان يك  مدل دلخواه سوسياليسم بازار تنها هنگامي 
مطرح است كه اقتصاد بتواند از نهادها و مقررات مالي پيچيده حمايت كند 

رتسوي باردهان  براي اقتصادهايي در سطوح پايين تكامل، به نظرم مدل كي(
بدون يك ارگان نظارتي مانند كميسيون امنيت مبادله ايالت  23).بهتر است

ها را از  متحده، كنترل مبادالت بازار سياه كه در آن شهروندان ثروتمند، كوپن
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به ياد داشته باشيم كه . كنند، دشوار است شهروندان فقير نقدا خريداري مي
تي، حفظ آثار خوب بر سطح نتايج صدمه قصد ما در جلوگيري از چنين مبادال

با يك . اجتماعي، تحت شرايط يك توزيع تا حدودي برابر درآمد سود است
شوند،  ها و مبادالت سهام ثبت مي سيستم حسابداري ملي كه  در آن همه كوپن

پذيرد  قراردادهايي كه در آن يك شهروند عمال مي. گردد پذير مي اين كار امكان
به شخص ديگري واگذار ) يا جريان درآمدي آن را (كوپني كه مالكيت سهام 

با اين حال احتماال هنوز امكان ترتيب اجراي . كند، در دادگاه قابل طرح نيست
هاي مالي در كشورهاي ديگر  قراردادهايي از اين نوع از طريق استفاده از واسطه

  .اين نوع رفتار بايد قانونمند شود. وجود دارد
  

  وكراسيسوسياليسم و دم 

اي مانند  هاي غربي امروزه دموكرات هستند، عده تقريبا همه سوسياليست
اساسا به  Herbert Gintis(،24(و هربرت گينيتس) Samuel Bowaes(ساموئل باولز 

من . مندند كه ابزاري براي تامين دموكراسي باشد سوسياليسم تا جايي عالقه
هاي برابر  كه شامل فرصت ام ها را به شكلي تعريف كرده خواست سوسياليست

جا، چنان كه مرسوم است فرض را بر اين  براي تاثير سياسي باشد، و در اين
شرط چنين برابري است، اگر چه اين فرض به  گذارم كه دموكراسي پيش مي

تر  شايد بيان موضوع به اين صورت دقيق. هيچ وجه حقيقت، آشكاري نيست
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تواند تساوي مورد نظر را ارايه  كه مي باشد كه در رابطه با شكلي از دموكراسي
  25.كند، عدم تدافقات جدي وجود دارد

پافشاري بر دموكراسي الزامات مهمي براي سوسياليسم آينده دارد، و به 
ها  وسيله يك يا چند حزب سياسي كه با ديگر احزاب، و شايد بعضي از آن

بعضي اوقات . كنند، ارايه خواهد شد ، براي كسب قدرت رقابت مي"بورژوايي"
ها به  هاي گاه به گاه احزاب بورژوايي، يك  نظام را سال رغم پيروزي توان علي مي

توان گفت كه كشورهاي اسكانديناوي،  مي. عنوان سوسياليست تعريف كرد
  .اند هاي گاه به گاه، سوسيال دموكرات باقي مانده رغم چنين پيروزي علي

يك حزب سياسي به . ديگري باشدتواند الگوي  ها مي اما شرايط ساندنيست
چند  –اشتباهات خود، فشار امپرياليسم آمريكا : رسد به چند دليل قدرت مي

خورد، و با يك حزب بورژوايي يا اتحادي كه  سال در انتخابات شكست مي
سپس شايد چند . شود كند، جايگزين مي تعدادي از دستاوردها را خنثي مي

در اين حالت، بايد . ر انتخابات پيروز شوندها دوباره د سال ديگر، سوسياليست
احزاب سوسياليستي "به  "شوند كشورهايي كه سوسياليست مي"بيان خود را از 
ها اگر خود را به عنوان يك  شايد ساندينيست. تغيير داد "رسند كه به قدرت مي

ديدند و نه نيگاراگوئه را به عنوان يك كشور  حزب سوسياليست در قدرت مي
  .شدند تي، بعضي از اشتباهات را مرتكب نميسوسياليس
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توان به خوبي از روي قانون اساسي  معهذا يك نظام سوسياليسم بازار را مي 
هاي مولد را محدود  آن كه ميزان مجاز انباشت مالكيت خصوصي در دارايي

به رسميت ) در قانون اساسي(سازد و شايد به صراحت انواع ديگر مالكيت را  مي
يك دليل شروع براي لزوم اكثريت قاطع آرا براي . سايي كردبشناسد، شنا

تر  معكوس كردن چنين اقدامات مقدماتي، آن است كه روابط مالكيت خصوصي
گذاري نخواهند  ريزي درازمدت و به ويژه سرمايه وسايل توليد، دست به برنامه

ر شود، ديگر اين كه ه زد، چرا كه به آساني قابل بازگشت در نظر گرفته مي
  .هاي اجتماعي سنگين است تغيير در روابط مالكيت مستلزم هزينه

به باور من شكي وجود ندارد كه يك رفورم كلي براي نيل به سه اصل  
. ها، بهبود وسيع آموزش، كودكان فقير و طبقه كارگر است بنيادي سوسياليست

وتمند ها و كودكان ثر ها بين آن توان تفاوت در فرصت تنها از طريق آموزش مي
هاي دست مزدي تنها هنگام ميسر است كه توزيع  را محو كرد، كاهش تفاوت

اختصاص مقدار الزم منابع براي . ها، به سبب آموزشي، كمتر شود نابرابر مهارت
اندازهاي شهروندان در  اين نوع آموزش مستلزم يك تغيير گسترده در چشم

رستي فايق آيند، اما بيش ها بايد بر نژادپ اكثريت. كشور بزرگ چند نژادي است
هيچ ": گويد گونه كه جان دان مي همان. از آن بايد به اين جايگاه ارتقا يابند

هر فرد بخشي از يك قاره است، بخشي . انساني يك جزيره تمام در خود نيست
بنابراين اگر بخواهيم براي تحقق يك سوسياليسم كامال دموكراتيك، . "از كل

جمعي در ميان مردم باشيم، به زمان درازي نياز منتطر بروز چنين احساسي 
  .داريم
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اي كه مردم در روابط  كنم به علت منافع اقتصادي تغييريافته اما من گمان مي
هاي  مالكيت سوسياليسم بازار خواهند داشت، احتماال تعدادي از بيماري

تر از درمان  هاي اين احساس جمعي، سريع شرط داري بدون پيش سرمايه
من توضيح دادم كه چگونه سطح صدمات عمومي متنوع در يك . شدخواهند 

جامعه دموكراتيك نتيجه يك مبارزه سياسي است كه در آن طبقات متفاوت 
اگر منافع تغيير كند، در آن صورت در كل، سطح . جنگند شان مي براي منافع

بگذاريد به عنوان مثال جنگ . تعادل صدمات اجتماعي هم تغيير خواهد كرد
توان گفت كه جنگ براي پايين نگه  مي. را در نظر بگيريم 1991ج فارس در خلي

خواست بهاي نفت را  داشتن قيمت نفت در گرفت و اين كه منافع اصلي كه مي
داد استفاده  هايي بودند كه از نفت به عنوان يك درون پايين نگه دارد، شركت

خواهند، مسئله  ا ميكنندگان هم يك بهاي پايين نفت ر البته مصرف. كردند مي
تصميم داشت براي پايين نگه داشتن بهاي  1991اين است كه چه كسي در ژانويه 

نفت به جنگ برود، و چه كسي مايل بود براي يك سال ديگر تحريم را اعمال 
دهد  هاي انجام گرفته در اياالت متحده نشان مي ، بررسي1990دسامبر  15كند؟ تا 

توان اين را به عنوان دليلي  مي. آغاز جنگ بودندكه اكثريت عظيم مردم مخالف 
ها حاضر بودند امكان بهاي تاحدودي باالتر براي نفت و  در نظر گرفت كه آن

با اين حال . نرخ باالتري از عدم اشتغال را بپذيرند، اما به جنگ نپردازند
در انجام  "افراد مهم"پرزيدنت بوش تصميم به جنگ گرفت، و احتماال از طرف 

ها  اين افراد مهم كساني بودند كه از سود شركت. ن كار حمايت شده بوداي
ها سقوط سودها كه از بهاي باالتر  كردند، براي آن هاي عظيم كسب مي ثروت

حاال فرض . ساخت گرفت ، بديل جنگ را قابل ترجيح مي نفت سرچشمه مي
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سرانه تر از يك سهم  كنيد، در يك اقتصاد سوسياليسم بازار، هيچ كسي بيش
افزايش در بهاي نفت البته به سودها و . كلي از تمام سود دريافت نخواهد كرد

چنان  "افراد مهم"اي از  كند، اما منطقا هيچ طبقه دستمزدها لطمه وارد مي
تقريبا همه . سود سرشاري در پايين نگه داشتن بهاي نفت نخواهد داشت

  .ناب از جنگ بپذيرنددهند گزينه بهاي نفت باالتر را براي اجت ترجيح مي
 - داري، صدمات عمومي از اين نوع باشند هاي سرمايه اگر بسياري از بيماري

هاي ترجيحي  آنگاه حتي اگر خواست –دهند  صدماتي كه سودها را افزايش مي
افراد تغيير نكند، تغييري در توزيع درآمد سود، سطح صدمات اجتماعي را كه 

ما اين اثر . ين شده است، تغيير خواهد داددر جريان يك فرآيند دموكراتيك تعي
كنم نژادپرستي و تبعيض  فكر مي. ايم هاي دو  بخش قبل ديده سازي را در مدل

يك بحث قديمي . جنسي تا حدودي از اين نوع صدمات اجتماعي هستند
براي نمونه  –ماركسيستي معتقد است كه تقسيمات درون طبقه كارگر 

كارفرمايان را در  –دپرستي و تبعيض جنسي هاي  ناشي از نژا بندي تقسيم
اي كه اين موضوع صادق است،  تا اندازه. كند مبارزه بر عليه كار تقويت مي

داري ممكن است سازوكارهايي براي دامن زدن به نژادپرستي و تبعيض  سرمايه
ها و زنان در وسايل ارتباط  جنسي بيافريند، مثال از طريق برخورد با اقليت

اگر سودها به طور مساوي بين مردم تقسيم شوند، بحث . داري هجمعي سرماي
داري در  گويد كه چنين تحريكات سرمايه مي 5ي اجتماعي در بخش  صدمه

من اين حقيقت . هاي دروني طبقه كارگر، كاهش خواهد يافت بندي مورد تقسيم
و آميز دارند،  گيرم كه خود مردم نظرات نژادپرستانه و تبعيض را ناديده نمي
اما تغيير در . توان انتظار داشت كه تغييرات يك شبه اتفاق بيفتند بنابراين نمي
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داري تبعيض را تحليل  روابط مالكيت، سود يك  طبقه پرقدرت در ايجاد و نگه
داري اين بوده  يك انتقاد جناح چپ بنيادگرا از دموكراسي سرمايه. خواهد برد

بقه ثروتمند كوچك  است، است كه تا زماني كه سرمايه در دستان يك ط
در سيستم كوپني من . ها بايد با نيازهاي آن طبقه سازگار باشند سياست

  .شود در جامعه شكسته مي "قدرت ساختاري سرمايه"
هاي  ها به شركت گفتن اين كه وقتي سازوكار بازتوزيع سودها يا تبديل شركت

ان ايجاد خواهد مدير در جايگاه خود قرار گيرند، احساسي در ثروتمند –كار 
كرد كه درآمد خود را براي تامين نوعي سيستم آموزشي الزم جهت ارتقاي 

اما من . هاي بسياري از مردم قرباني كنند، البته خوشايند است گسترده فرصت
كنم كه  با اين حال فكر مي. بينانه باشد كنم كه اين يك توقع واقع تصور نمي

رآمدها بر اساس روابط مالكيت ترجيحات متفاوت هستند و اين كه اگر د
سوسياليسم بازار توزيع شوند و اگر سطح صدمات اجتماعي پايين بيايد، آنگاه 

نكته مورد تاكيد من . كند طبانه تغيير مي ترجيحات هم در يك جهت تساوي
  .تر از ترجيحات تغيير يابند توانند سريع اين است كه نهادها مي

صطالح انسان سوسياليستي شك خود را معهذا من در مورد مسئله تولد به ا
دهم ايمان خود را در طرح نهادهايي بگذارم كه با  كنم و ترجيح مي حفظ مي

توان معتقد  با وجود چنين شكي، آيا مي. افراد عادي نتايج خوبي به بار بياورد
دهد؟  بود كه سوسياليسم بازار حمايت از گسترش آموزش عمومي را افزايش مي

اي، آموزش  تا درجه. كنم ي اجتماعي را مطرح مي بحث صدمه شايد من باز هم
داري،  طبقه كارگر يك صالح اجتماعي سودافزا است و تا اين حد براي سرمايه

تقريبا قطعي است كه آموزش . گذاري منطقي است حمايت از اين سرمايه
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تر از اين  اجتماعي حمايت شده در اياالت متحده امريكا در حال حاضر پايين
دار از افزايش  هاي عمده طبقه سرمايه زان است و در حقيقت بخشمي

كارگران اياالت متحده اگر بتوانند : كنند گذاري آموزشي حمايت مي سرمايه
تري  وري بيش ها را مانند كارگران ژاپني بخوانند، بهره جزييات دستورالعمل

با اين . 26هاي سودافزا كسب كنند توانند مهارت تر مي خواهند داشت و آسان
گونه خواهد بود كه درجه بهينه آموزش طبقه كارگر براي  حال احتماال اين

يعني پس از يك نقطه . تر از درجه بهينه اجتماعي آن است داران، پايين سرمايه
تواند اثر منفي خالصي بر سود داشته باشد  معين، افزايش در آموزش عمومي مي

ن مالي رشد آموزش جانبي طبقه هاي سود كه براي تامي هنگامي كه ماليات(
، با اين حال كماكان از )كارگر الزم است، از سود ناشي از اين رشد فراتر رود

از برنامه تلويزيوني بهتر گرفته تا آداب (طريق تاثير بر فرهنگ اجتماعي 
اي به عنوان يك صالح عمومي  ، اثر جانبي مثبت گسترده)معاشرت اجتماعي

، يك 5بر اساس بحث صدمه اجتماعي در بخش . ذاردگ غير انتفاعي بر جاي مي
تر، از  شوند، به احتمال بيش جامعه كه در آن سودها به طور مساوي توزيع مي

  27.كند طريق يك فرآيند سياسي از اين رشد آموزش حمايت مي

                                                 
ها را شامل  مورد كارگران، مطالعه دستورالعمل كند كه در ژاپن، برنامه آموزشي هوندا در موتو نقل مي هاشي. م - 26
توانند با خواندن  اش را در اياالت متحده برپا كرد، پي برد كه كارگران نمي هنگامي كه هوندا كارخانه. شود مي

  : موتو نگاه كنيد به هاشي. ها كار را ياد بگيرند دستورالعمل
Employment- Based Training In Japanese Firms in Japan and in The United States: 
Experiences of Automobile Marnufacturs” (1992). 

صحبت كنيم، بايد بگوييم كه پس از يك نقطه معين، فقدان آموزش عمومي يك  5اگر بخواهيم به زبان بخش  - 27
 .ي اجتماعي سودافزاست صدمه
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ترين بي عدالتي  بدين ترتيب من در اين مقاله از برخورد با چيزي كه گسترده
ها كه به درستي نابرابري شمال  بري گسترده بين ملتدر جهان است، نابرا

به عالوه در پنجاه سال آينده، احتماال . ام جنوب لقب گرفته، چندان دور  نشده
زماني كه جنوب . شود ها تبديل مي اين نابرابري است كه به مركز توجه سياست

را تواند اين كار  شود و مي صنعتي شده خواهان انتقاالت بزرگ از شمال مي
من در لزوم چنين انتقاالتي از ديدگاه . بدون نابودي اشتراكات جهاني انجام دهد

عدالت شكي ندارم، چرا كه محل تولد يك ويژگي فردي تصادفي است، و برابري 
هايي با استاندارهاي  فرصت، باعث جبران كمبودهاي كساني است كه در جامعه

آيا گرايش يك جامعه سئوال اين است كه . اند پايين زندگي زاده شده
تر است يا گرايش يك  سوسياليسم بازار به سوي حمايت از چنين انتقاالتي بيش

  .داري جامعه سرمايه
گويد كه شايد پاسخ مثبت باشد، كمك  رفتار كشورهاي اسكانديناوي مي

تر در درآمد ملي نروژ و سوئد را نسبت به كشورهاي  خارجي يك كسر بزرگ
 28.اين ظاهرا تحت تاثير انسان سوسياليستي استدهد، و  ديگر تشكيل مي

احزاب سوسيال دموكرات در اسكانديناوي از كمك نسبتا گسترده به توسعه بر 
اند، به عالوه بسياري از مردم در كشورهاي  هاي محكم، طرفداري كرده زمينه

اين . ها در آفريقاي جنوبي هستند صنعتي موافق پس گرفتن سهام شركت

                                                 
دهند عبارتند  خود را به كمك به توسعه اختصاص ميتري از توليد ناخالص داخلي  چهار كشوري كه  كسر بزرگ - 28
در بين كشور . توليد ناخاص داخلي است% 94ها دست كم  هر يك از اين كمك. نروژ، سوئد، هلند و دانمارك: از

دهنده كميته كمك به توسعه وابسته به سازمان توسعه و همكاري اقتصادي اياالت متحده آخرين است كه  تشكيل
  .دهد يد ناخالص داخلي را به اين اختصاص مياز تول% 15تنها 
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به شكل دستمزدهاي (مايل مردم به فدا كردن جزيي از درآمد اي از ت نمونه
گذاري در آفريقاي جنوبي  باالتر، سود و يا مزاياي بازنشستگي كه با سرمايه

بنابراين بيان اين . براي آزادي مردم در يك سرزمين دور است) شد ممكن مي
تا  است،) سودافزا(ي اجتماعي  كه سطح پايين رفاه مردم در جنوب، يك صدمه
گردد، مفهومي پوچ نيست، و به  جايي كه به بسياري از مردم شمال مربوط مي

  .تواند با بازتوزيع سود افزايش يابد همين قياس، كمك خارجي مي
  

  نتيجه
دموكراسي بهترين سازوكار سياسي است كه براي تبديل دولت به نماينده  

ن زيادي براي مردم شناخته شده است، هر چند مطلق نيست، و انواع جايگزي
هاي انتخاب نمايندگان  دموكراسي وجود دارد، كه به روابط بين شعب دولتي، راه

دموكراسي و استفاده از بازار، كه من از هر . گردد و نقش يك قانون اساسي برمي
جا كه  از آن. سازد كنم، سهولت بازتوزيع درآمد را محدود مي دو طرفداري مي

هاي دستمزدي وجود خواهند داشت، و  اوتبازارهاي كار ضروري هستند، تف
شايد كارآيي مستلزم همين اندازه از تفاوت دستمزد، يا دست كم بخش عمده 

بينيم چون شهروندان بايد  داري مي آن باشد كه ما در اقتصادهاي سرمايه
هاي ماليات را انتخاب كنند و چون مردم خود را اليق چيزي كه در بازار  سيستم

دانند، ميزان بازتوزيع درآمد دستمزدي ضرورتا  ورند، ميآ كار به دست مي
عنصر ديگري وجود دارد كه درجه بازتوزيع دموكراتيك ممكن . گردد محدود مي

ظرفيت همدلي با ديگر : كند از طريق ماليات بر درآمد كار را تعيين مي
از . ماي ي بازتوزيع را در كشورهاي نروژ و سوئد ديده ما باالترين درجه. شهروندان
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شناختي قومي،  نظر من تصادفي نيست كه اين كشورها كوچك و از نظر زبان
من شك دارم كه جوامع چند نژادي در . نژادي و مذهبي يك دست هستند

دوران زندگي ما به بازتوزيع درآمد از طريق سيستم ماليات، مانند جوامع نروژ و 
يق ماليات بر ارث نيز همين موضوع در مورد بازتوزيع از طر. سوئد، راي بدهند

از يك ديدگاه فلسفي، من هوادار جدي بازتوزيع از طريق ماليات . مطرح است
هستم، اما صدور يك حكم قطعي براي سوسياليسم بر اساس اين مقوله ابزاري 

  .پندارم را رويايي مي
در اقتصادهاي (حال معتقدم كه آزادي قابل توجهي در توزيع درآمد  با اين

ها  وجود دارد كه به انتخاب جامعه از روابط مالكيت بر شركت) تيكبازار دموكرا
داران هايك بر اين اعتقادند كه يك جامعه در واقع در انتخاب  طرف. گردد برمي

اش  اين رابطه مختار نيست و در معرض خطر اضمحالل سريع سرزندگي فني
موفقيت  برعكس، چنين چيزي با. به نظر من اين ديد نادرست است. قرار دارد

در نزد هايك كه   شود چرا كه بحث داري ثابت مي نسبي شركت بزرگ سرمايه
هاي  كند بايد نه تنها در مورد شركت ناكارآيي مالكيت اجتماعي را استنتاج مي

كارگر  70000هايي مانند جنرال موتورز با  تحت مالكيت دولت، بلكه شركت
هاي مديريتي قرار دارند،  يگاهها به نوعي در جا كارمند، كه تقريبا يك سوم آن

. ها وجود دارد مسايل دشواري بين مالكان و كارگزاران اين شركت. صادق باشد
ها طراحي  داري چندين روش كامال متفاوت براي حل آن حال سرمايه با اين

به اعتقاد ). هاي آمريكايي، آلماني و ژاپني هستند كه اساسا نمونه(كرده است 
ها را  توانند اين تكنيك ها وجود دارند كه مي اي شركتمن روابط مالكيتي بر



 سياليسمدر دفاع از سو

 ٦٩

مهار كنند و يك توزيع اساسا برابرتر درآمد شركت در ميان جمعيت را نسبت 
  . داري متحقق سازند به سرمايه

هنگامي كه از چوئن الي در مورد نتايج انقالب فرانسه سئوال شد، پاسخ دارد، 
ويم كه دانشمند اجتماعي گ من مي. "هنوز خيلي زود است كه بگويم"

داري بر  چه كه غلبه نهايي سرمايه دورانديش بايد به همين سان درباره آن
  .رسد شكاك باشد سوسياليسم در اواخر قرن بيستم به نظر مي
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  1ها بازاري

  مايكل آلبرت
ي براي ا آينده"من در شماره گذشته به كتاب جديد رومر تحت عنوان 

به شدت حمله كردم و در همان حال به سام باولز براي ستايش از  "سوسياليسم
من دوست ندارم شاهد اين باشم كه افرادي . كتاب در پشت جلد لعنت فرستادم

يكي از  -شناسند، به مردم بگويند كه بازار كه خودشان بهتر از همه بازارها را مي
اجتناب   قابلاما غير -كره زمين استگرترين نهادهاي شناخته شده روي  ويران

در . تواند هدف دقيق يك جنبش جديد الغاي بردگي باشد است و حذف آن نمي
، نانسي فالبر در مورد كتاب رومر و كنفرانس "در اين ايام"آگوست  18شماره 

ظاهرا او . كند واي برمن، فالبر هم تحسين مي. كوچكي درباره آن، مطلب نوشت
آور داراي ارزش اقتصادي است، هرچند در  ين كتاب شرمكند كه ا تصور مي

  . هاي زندگي، انتقاداتي بر آن وارد است زمينه عدم توجه به ديگر جنبه
ها نسبت به بازار در كجا نهفته  ريشه اين خودباختگي نوين بسياري از چپ

  است؟ 

                                                 
 ZNET.منبع از  -  1
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 ريزي بسياري معتقدند كه سقوط اتحاد شوروي، غير قابل اعتماد بودن برنامه
مركزي را آشكار ساخت، و نشان داد كه در توزيع منابع در دنياي مدرن ناتوان 

  .هاي سياسي، جاني تازه با بازارها داده است است و اين حقيقت در تمام طيف
تواند دليلي بر تسليم اقتصاددانان راديكالي مانند باولز و فالبر  به  اما اين نمي

دانند كه اين ادعا درباره  ها مي نآ. گنجاندن بازارها در ديدگاه چپ باشد
هيچ ربطي به فضايل ) چه درست و چه نادرست(ريزي مركزي  هاي برنامه ضعف

مطمئنا هواداري آنان از بازارها كه امر جديدي است . يا نقايص بازارها ندارد
ناشي از تشخيص روشي نيست كه از طريق آن بازارها الويت نسبت به كاالهاي 

. پذيرند ها نادرست دانسته و مي دهند، چيزي را كه خود آن عمومي را تغيير مي
ها به  آن. شان خوب نيستند محيطي دانند كه بازارها به سبب آثار زيست ها مي آن

گرايي به هدف  كاهش روابط انساني در حد روابطي بين اشيا، يا ارتقاي مصرف
طور ناگهاني شان آشناست، به  مركزي زندگي، يعني دو جنبه از بازار كه براي

هاي بازار، اين افراد  روشن است كه هيچ يك از اين بيماري. اند آمد نگفته خوش
  .كند، اما باعث هم نشده كه بازارها را مردود اعالم كنند را جذب نمي

هاي  هاي بازاري تمام اين بيماري پس چه عاملي سبب شده كه اين چپ
يكي بنا . صف بكشند؟ دو عاملشناخته شده را ناديده انگاشته، پشت پرچم بازار 

هايي فراتر  هاي بازاري ناتوان از در نظر گرفتن راه به داليلي غير قابل درك، چپ
ريزي متمركز براي انتخاب هستند و با شروع از ناممكن تلقي  از بازار و برنامه

دهند و با  ريزي مركزي برتري مي هاي ديگر، بازار را بر برنامه كردن گزينه
و . ترين روشنايي ممكن را بر آن بتابانند كنند كه بيش الش ميبيني ت خوش



 سياليسمدر دفاع از سو

 ٧٣

هاي تازه متولد شده واقعا  اي در بازارها وجود دارد كه ظاهرا بازاري دوم، مساله
  اين مساله كدام است؟. آن را دوست دارند

  .ها با پاداش همراه است داد آن اند و شركت در برون بازارها رقابتي
كامال روشن . جا نهفته است اغتشاش لعنتي در اين و طنز نهايي تمام اين

زاده به عنوان برتري بازارها مطرح  -هاي نو است كه حتي چيزي كه بازاري
داد،  نه رقابتي بودن و نه پاداش شركت در برون. كنند، اصال برتري نيست مي

هاي  در واقع، هر دو خطاهاي بازار و نه برتري. هيچ كدام جنبه مثبتي نيستند
  .شوند محسوب مي آن

دانم چرا بايد براي پيگيري  قدر روشن است كه من نمي نيمه اول اين ادعا آن
نهادهاي ما، همراه با ديگر . اند مردم موجوداتي اجتماعي. آن وقت صرف كرد

ديگر به ما كمك  چيزها، بايد در بيان احساسات همدلي و همدري نسبت به يك
ها را به  دارند تا ديگر انسان دي كه ما را واميما نبايد براي نهادهاي اقتصا. كنند

ها دوري كرد، از سر راه برداشت، يا لگدمال كرد،  عنوان موانعي كه بايد از آن
مان، درآمد ديگران را  هاي توزيع منابع ما نبايد به سبب روش. ارزش قايل شويم

مساز هاي انساني ه اقتصادي كه با تحقق نيازها و ظرفيت. ضرر خود بپنداريم
است، بايد شرايطي را براي پيشرفت همه فراهم كند به صورتي كه منافع فردي 

آيا اين وضعيت از رسيدن به اوج جلوگيري . ، پيشرفت همه را در بر داشته باشد
شود؟ نه، تنها از تبديل افراد درنده، حريص  كند، آيا مانع خالقيت و تنوع مي مي

  .كند و كفتار جلوگيري مي
ور است كه به افراد برحسب ميزان مشاركت پاداش داد؟ آيا بنابراين چط

كم اين يك جنبه مثبت از آرمان بازار، اگرچه نه در عمل، نيست؟ نه،  دست
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. و براي درك آن احتياجي به يك دانشمند فضايي نداريم. متاسفم كه نيست
 8و هر د. روند شكر بيرون مي دو نفر براي چيدن ني. اين مثال را در نظر بگيريد
گردند، هر يك نهايت تالش  هر دو خسته برمي. كنند ساعت كامل در روز كار مي

فوت و  6ها  قد يكي از آن. هاي ني شكر انجام داده است خود را براي قطع ساقه
تر درو كرده  آيا كسي كه بيش. تر ديگري كوچك. پوند عضله 210اينچ است با  4

شود كه روز بعد هم به  سبب ميتري نيز هست؟ آيا اين  شايسته پرداخت بيش
طور متفاوت درو كنند؟و آيا اين منصفانه است؟ حال فرض كنيد مساله ما نه 

 20. تماما كار فكري. شكر، بلكه حل مسايل رياضي است توليد يا قطع ساقه ني

ساني در روز  همه مدت كاري يك. كنند دان برجسته مسايل را حل مي رياضي
زني كه در انتهاي پايين ميز . ش همه يك اندازه استدارند و ميزان تمركز و تال

نشسته يك فوق نابغه است، حتي در اين گروه با استعدادها، و دو برابر متوسط 
آيا درآمد او بايد دوبرابر . كند ها مسئله حل مي گروه، و سه برابر كُندترين آن

را دريافت دان نسبتا كُند بايد تنها دوسوم درآمد متوسط  باشد، و آيا رياضي
  كند؟ 

هاي پيشرو، به استثناي رومر، قصد نداريم به افراد به سبب  ما به عنوان انسان
ها  ما باور نداريم كه انسان. تر پرداخت كنيم آن كه مقداري سرمايه دارند، بيش

ما . بندي كرد شان طبقه هاي را بايد بر حسب تعداد قطعات كاغذ طالكوب جيب
زيرا اين روش احمقانه . زي وجود داشته باشدخواهيم چنين تماي حتي نمي

پاداش به افراد بدون توجه به كاري كه انجام داده يا در حال انجام آن هستند، 
  داد چطور؟ اما در مورد پاداش به مشاركت در برون. گيرد معيار قرار مي



 سياليسمدر دفاع از سو

 ٧٥

اين كه در يك (داد، به شانس اجتماعي  خوب، پاداش به مشاركت در برون
، )داد داشته باشيد تري در برون ي باشيد و بتوانيد سهم بيشكارگاه توليد

، )كنندگان مسايل شكر و حل كنندگان ني مثال در مورد درو(استعداد ژنتيك 
كند، در برابر  هاي توليدي كسب مي مثال در مورد كسي كه مهارت(آموزش 

پاداش ) كار سخت در برابر تنبلي(، و تالش )هاست كسي كه فاقد اين مهارت
  .دهد مي
دهي به مشاركت را به ترتيب در نظر بگيريم، اوال  هاي پاداش بياييد اين جنبه 

چرا بايد به شانس اجتماعي در فعاليت اقتصادي پاداش داد؟ هيچ اثر تشويقي 
توانيم شانس خود را در پاسخ به پرداخت باالتر،  ما نمي(بر آن مترتب نيست 

هيچ مشروعيت اخالقي هم ) دهيم تر هم باشيم، افزايش شانس حتي اگر خوش
دوم، چرا بايد به شانس در قمار ژنتيك پاداش داد؟ شخص . در آن وجود ندارد

تر  كند، آن وقت ما براي تقويت اين روند به آن بيش هاي جالبي پيدا مي ژن
كنيم؟ اخالقيات اين كار در كجا نهفته است؟ و باز هم اثر تشويقي  پرداخت مي

. تر تغيير دهيم هاي خود را در پي حقوق بيش توانيم ژن ميما ن. ندارد  در بر
باز هم هيچ دليل . درباره آن بينديشيد. سوم، چرا بايد براي آموزش پاداش داد

كه چيز مفيدي ياد گرفته  تر به كسي به خاطر آن اخالقي براي پرداخت بيش
داده  مگر البته به نسبت فداكاري و تالشي كه در آموزش به خرج(وجود ندارد

دهد، نسبتا پايين  است كه معموال در مقايسه با ميزاني كه مورد استفاده قرار مي
تر  مزد باالتر بيش توانيم به مدرسه برويم و براي دريافت دست بله ما مي). است

مزدهاي باالتر الزم است؟  ياد بگيريم، اما آيا براي ترغيب ما به مدرسه رفتن، دست
هاي باال در مشاغل بعدي  به مدرسه، اجباري در پرداخت براي تشويق افراد به رفتن
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نه، تنها مورد تالش و فداكاري است و اين چيزي است كه يك اقتصاد . وجود ندارد
خوب بايد درآمد را به نسبت آن توزيع كند، و اين آن جنبه آموزشي است كه بايد به 

  .آن پاداش داد
د درك چگونگي سازماندهي اقتصـادي  كاري كه اقتصاددانان راديكال بايد انجام دهن

و (هاي مولد خود  است كه همبستگي را ارتقاء بخشد، به مردم توانايي كنترل بر زندگي
كـه  (اعطا كند، تنـوع را بپرورانـد، و مسـاوات بيافرينـد     ) شان  تمام ديگر جهات زندگي

و . )شامل شرايط عادالنه كار و درآمدهاي عادالنه مبتنـي بـر تـالش و فـداكاري اسـت     
بنابراين من دوست دارم يك . پيچد بازارها تمام اين موارد را كامال به روشني در هم مي

فرد راديكالي كه به مدافع بازار  تبديل شده و قبال نبود، و كانديداهاي خوب آن، سـام  
رسد، نانسي فالبر هستند، توضيح دهند كه چگونه اكنون از نهـادي   باولز، يا به نظر مي

كه زماني به حق و با شـدت آن را مـورد   ) رسد طور به نظر مي يا اين(نند ك هواداري مي
كـه هنـوز    –كنم از هر كس ديگري در جناح چـپ   و من فكر مي. دادند انتقاد قرار مي

هـاي طـوالني    خورند، ديـدن صـف   هاي اشغال غذا مي براي ديدن كساني كه  از قوطي
شـوند، و فشـار عـدم     اال تبديل ميشناسان، احساسات انساني كه به ك پشت دفاتر روان

كنند، و موجودات انسـاني كـه    كنند و كساني كه كار نمي اشتغال بر كساني كه كار مي
كنند تا ديگر موجودات انساني را بكشند، و ايـن حقيقـت آشـكار كـه      سيگار توليد مي

بهترين راه براي رسيدن به يك جامعه مسئول و خالق، اين نيست كه از هـر فـرد كـه    
اني براي ديدن دارد بخواهيم، چنان كه در بازارهـا مرسـوم اسـت، تنهـا بـه فكـر       چشم

  .خودش باشد، بايد همين توضيح خواسته شود
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 1هاي سوسياليستي سوسياليسم كوپني و ارزش
  اريك اولين رايت 

داري به دليل نقض چهار ارزش  ها به سرمايه به طور سنتي انتقاد سوسياليست
  :استمركزي بوده 

داري از نظر اخالقي، شرايط مادي غيرقابل تحملي را به  سرمايه: برابري) 1
اين شرايط به ويژه از نظر تاثير بر كودكان آزاردهنده . كند مردم تحميل مي

است، اما به طور گسترده سطوحي از محروميت مادي را در محيطي از تاثيرات 
ي  طلبانه ل عدالت مساواتي وسيعي از اصو آفريند كه حوزه داري مي سرمايه

  . كند ها را نقض مي مورد نظر سوسياليست
با قرار دادن منابع و . كند داري دموكراسي را سترون مي سرمايه: دموكراسي) 2

گذاري در دستان افراد خصوصي، ظرفيت  شرايط اقتصادي اساسي سرمايه
ل قابل گيري در باره سرنوشت جامعه به شك سياست دموكراتيك را براي تصميم

  . دهد توجهي كاهش مي
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ي  دار بر بخش عمده داري مردم را از كنترل معني سرمايه: خودمختاري) 3
داري يك نقض پر معنا در زندگي  سرمايه. سازد شان محروم مي حيات شغلي

. آورد هاي ديگران پديد مي هايي در پروژه اغلب مردم به عنوان عروسك
آفريند، بلكه از خود  ر، نابرابري و فقر ميداري نه تنها از طريق استثما سرمايه

  . كند بيگانگي هم ايجاد مي
. سازد ها را نابود مي بستگي بين انسان داري مفهوم هم سرمايه: جامعه) 4

گويد، اشكال رقابت و كشاكش نهفته در  كوهن مي. اي. گونه كه جي همان
 - راند زه به پيش ميهاي اقتصادي را بدواً بر اساس دو انگي داري، فعاليت سرمايه

به جاي آن كه تعامل اجتماعي در زندگي اقتصادي به شكلي . 1حرص و هراس
دهي شود، اساساً  در اطراف  هنجارمند پيرامون اصل كمك به ديگران سازمان

يابد، و  ي استفاده از ضعف ديگران براي منفعت شخصي سازمان مي انگيزه
  . كند ريزي مي انه پيخواه نگري خود گرايي و جزء فرهنگي از فرد

ي اين چهار  به عنوان روشي براي اصالح همه "سوسياليسم"بدين ترتيب 
كم به شكل  ها، دست سوسياليست. داري مطرح شده است جنبه منفي سرمايه
كردند كه اقتصادي كه به شكل دموكراتيك اداره و به شكل  آرماني، استدالل مي

ن برداشته، نابرابري را در سطحي گسترده ريزي شود، فقر را از ميا متمركز برنامه
بخشد، و با  كاهش داده، ظرفيت دموكراتيك دولت محلي و ملي را ارتقاء مي

                                                 
اكتبر / سپتامبر ( 207ان، ال، آر   "اي براي بنيادهاي سوسياليستي پايه"كوهن،. اي . نگاه كنيد به جي - 1

1994.(  
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افزايش كنترل كارگران بر فرآيند توليد، باعث كاهش ازخودبيگانگي و تقويت 
  .گردد هاي جمعي در برابر رقابت فردگرايانه مي ارزش

آن چه كه سابقاً  -به اين آرمان دهد در نيل ي تاريخي نشان مي تجربه
در دست يافتن به اين نتايج  -شد خوانده مي "سوسياليسم واقعاً موجود"

هايي در  رفت ، پيش هاي معيني ها و مكان ممكن است در زمان. شكست خورد
رفت پايدار  بعضي از اين چهار ارزش به دست آمده باشد، اما در هيچ كدام پيش

هر چند داليل مشخص اين . مينه به وقوع نپيوستو با دوامي در هر چهار ز
ها خود موضوع بحث قابل توجهي هستند، اما در ميان كساني كه به  شكست
هاي سوسياليستي باورمندند، اندك افرادي وجود دارند كه هنوز به يك  ارزش

ريزي متمركز مبتني بر مالكيت دولتي وسايل توليد، حتي با وجود  اقتصاد برنامه
در نتيجه . ها معتقد باشند يابي به اين ارزش دموكراتيك، براي دستيك دولت 

ي  كنند، خود ايده داري را محكوم مي براي بسياري از كساني كه اخالقاً سرمايه
داري ممكن است  سرمايه. شود سوسياليسم به عنوان يك تخيل نگريسته مي

كه براي ترميم توان انجام داد، اين است  فاسد باشد، اما بهترين كاري كه مي
هاي آن تالش كرد، بنابراين جايي براي مبارزه در جهت يك  بدترين ضعف

اين كه . تواند عملي شود اي نمي ي راديكال وجود ندارد چرا كه هيچ گزينه گزينه
هاي آرمان سوسياليسم را به اين گستردگي سست  ويراني اتحاد شوروي، پايه

نتظار داشت كه سقوط اقتصادهاي شد ا مي. رسد كرده است، عجيب به نظر مي
دستوري در اتحاد شوروي و ديگر جاها، آرمان و سوسياليسم را از قيد اقتدار 

هاي دموكرات  به عالوه چند دهه است كه سوسياليست. بوروكراتيك رها سازد
اند و  در غرب، رفتارهاي غيردموكراتيك در اتحاد شوروي را محكوم كرده
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د به عنوان گسترش راديكال دموكراسي در اقتصاد اند كه سوسياليسم باي گفته
شد  و باالخره مي. درك شود و نه به عنوان كنترل بوروكراتيك متمركز جامعه

تصور كرد كه آرمان سوسياليسم دموكراتيك، فارغ از هراس از دولت اقتدارگرا، 
  . توانست مورد حمايت قرار گيرد مي

ياليسم دولتي اقتدارگرا، آرمان با پايان سوس. اين انتظارات اتفاق نيفتاد
داري به شكلي فزاينده در نظر  سرمايه. سوسياليسم اعتبار خود را از دست داد

هر چند . رود ها به عنوان تنها امكان دست يافتني به شمار مي بسياري از چپ
هاي تراژيك آن، دست كم به  نمونه عملي اتحاد شوروي، با وجود تمام ضعف

پذير است؛  داري امكان ي ديگري در برابر سرمايه ينهمردم نشان داد كه گز
هاي دموكرات  سوسياليست. داري تنها بازي ممكن در شهر نبود سرمايه

توانند به طور مستدل ادعا كنند كه اشكاالت موجود در اقتصادهاي دستوري  مي
هر چند . تواند با يك بازسازي دموكراتيك جدي درمان شود مي

اي ضعيف اما  ت در فقدان يك نمونه عيني، گزينههاي دموكرا سوسياليست
داري اما بيش از پيش  دادند، سرمايه داري ارائه مي راديكال  نسبت به سرمايه

  . كرد بدون امكان دگرگوني راديكال جلوه مي "طبيعي"كاراكتر يك نظام 
ي شرايط نهادي  ي جديد، صريح و خالق در زمينه بنابراين چپ به انديشه

اين كه آيا . داري نياز حياتي دارد برابرطلب راديكال نسبت به سرمايههاي  گزينه
قلمداد كرد، سئوال واقعاً  "سوسياليسم"توان  هايي را مي در نهايت، چنين گزينه
هاي استوار از چگونگي ترجمان  آل ي حياتي ايجاد ايده مهمي نيست؛ مسئله

هاي  به سياست گرايي هاي برابري، دموكراسي، خودمختاري و جامعه ارزش
  .نهادي راديكال نوآورانه است
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  طراحي سوسياليسم 

برانگيز جان رومر مبني بر چگونگي طراحي يك  پيشنهاد خالق و بحث
هاي مركزي سنت  كم بخشي از ارزش سيستم اقتصادي براي تامين دست

 2.ي روشنفكري و سياسي قرار دارد سوسياليستي، بر اساس يك چنين زمينه
اي كه از سطوح مناسب  ي صنعتي پيچيده كند كه هيچ جامعه مي رومر استدالل

. ماند كارآيي برخوردار باشد، بدون بازارهايي كه خوب كار كنند، پايدار نمي
ها چگونگي طراحي نهادهايي است كه  ي سوسياليست بنابراين مسئله

براي سازماندهي اقتصادي  -و مطلوب -را به روشي كارآمد "سوسياليسم بازار"
يك تركيب  "سوسياليسم بازار"براي بسياري از افراد اصطالح . دل سازدب

اي محدود شوند تا اصول  يا بازارها بايد به شكل گسترده: متناقض است
سوسياليستي معنا  پيدا كنند، و يا سوسياليسم بايد عميقاً زوال يابد تا بازارها 

كشد او با  چالش ميها را به  رومر اين ديدگاه. بتوانند به درستي كار كنند
كند كه هم  طراحي يك ابزار نسبتاً ساده به اقتصاد آن توانايي را اعطا مي

طلبي  آل برابر كرد خوب داشته باشد و هم براي ايده بازارهايي با عمل
  . سوسياليستي ثمربخش باقي بماند

ي آفرينش  پيشنهاد رومر براي انجام اين كار چيست؟ پيشنهاد او دربردارنده
، براي )نامد مي "پول"كه آن را صرفاً (پول  -وع پول در اقتصاد است،  كاالدو ن

                                                 
ي ژورنال سياست و جامعه، دسامبر  ي ويژه ند تفسير در شمارهي مختصري از مدل رومر همراه با چ خالصه -  2

  .منتشر شده است 1994
 

 جان رومر، مايكل آلبرت

 ٨٢

، براي خريد )نامد مي "كوپن"كه آن را (پول  -خريد كاالهاي مصرفي، و سهم
اند؛ قانوناً  اين دو نوع پول غيرقابل تبديل. ها در شركت) سهام(حقوق مالكيت 

ها به شكلي برابر بين  كوپن. كنيد ها را در ازاي دالر مبادله توانيد كوپن شما نمي
اي از كل  شهروندان با رسيدن به سن بلوغ، سهم سرانه. گردند افراد توزيع مي

ها  ها آن با اين كوپن. كنند ارزش كوپني داراي مولد در اقتصاد را دريافت مي
توانند سهام بخرند و از اين طريق از حقوق مالكيت برخوردار شوند، كه  مي

كم بخشي از  ها است و حق راي براي دست م از منافع شركتشامل سود سها
ي از سهام وجود دارد، اما سهام تنها  بنابراين بازار. هاي مديره ت افراد در هيا

ها غيرقابل انتقال  سهام و كوپن. ها خريداري شوند، نه با دالر تواند با كوپن مي
ها را در بازار به نرخ  آنتوانيد سهام خود را ببخشيد، بلكه بايد  شما نمي. هستند

با مرگ هر كس، . هاي آن را ببخشيد توانيد كوپن كوپن بفروشيد، و شما نمي
گردد تا دوباره توزيع  هاي مصرف نشده به دولت باز مي ي سهام و كوپن همه
كند؛  ها از تمركز مالكيت جلوگيري مي عدم قابليت تبديل و تحويل كوپن. شود

براي كاهش خطرات .  وانند فقرا را خانه خراب كنندت نمي) به دالر(ثروتمندان 
هاي خود را در بازار سهام از  تر مردم احتماالً كوپن در چنين سيستمي، بيش

كنند و نه از طريق  گذاري مي طريق انواع زيادي از بنيادهاي دوسويه سرمايه
 هاي متنوعي از سهام بنيادهاي دو سويه مجموعه. خريد مستقيم سهام در بازار

كرد شركت را تحت نظارت  گذاران، عمل آورند و براي جذب سرمايه را فراهم مي
دهند كه كوپن هاي خود را  با اين حال بعضي از مردم ترجيح مي. دهند قرار مي

اي در اين ميان برنده و  گذاري كنند،  و طبيعي است كه عده مستقيماً سرمايه
هايي در مالكيت سهام  نابرابريدر نتيجه پس از مدتي . شوند اي بازنده مي عده
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ها، اين نابرابري  با اين حال به علت ممنوعيت انتقال بين نسل. بروز خواهد كرد
ها  ها در اين سيستم چگونه براي خريد ماشين شركت. ماند عمالً اندك باقي مي

گويد كه چون  كنند؟ رومر در كتاب خود مي و مواد خام، سرمايه گردآوري مي
ها  شوند و نه بر حسب دالر، شركت ها فروخته مي پنسهام بر حسب كو

ي مالي در  سرمايه. توانند مستقيماً با فروش سهام سرمايه كسب كنند نمي
هاي دولتي  ي اول از طريق بازارهاي اعتباري كه به وسيله بانك وهله

هاي بعدي در باره پيشنهاد  او در بحث. گردد شوند، تامين مي دهي مي سازمان
   3.مكانيزم را تعديل كردخود، اين 

هايي را كه از فروش  ها مجازند كوپن بندي تجديدنظر شده، شركت در فرمول
ها به  نرخ تبديل كوپن. هاي دولتي نقد كنند آورند، در بانك سهام به دست مي

هاي  شود كه در آن اولويت ريزي مشخص مي پول از طريق يك فرآيند برنامه
يري دموكراتيك تعيين و به وسيله يك آژانس گ گذاري از طريق تصميم سرمايه
هاي  توان نرخ هاي مختلف مي بنابراين براي بخش. گردد ريزي اجرا مي برنامه

هاي  گذاري در زمينه متفاوت تبديل كوپن به پول را در نظر گرفت تا سرمايه
هاي سرمايه،  اين دخالت دولت در بازار 4.اهداف اجتماعي خاصي را تشويق كند
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ها، احتماالً نرخ تبديلي كه به وسيله  پذير در شركت اي انعطاف براي اجتناب از مشكل محدوديت بودجه - 4
ريزان بتوانند به بعضي از  اگر برنامه. هاي معيني باشد تواند مخصوص شركت گردد، نمي يهاي دولتي ارايه م بانك

تواند  كند، بلكه مي هاي تبديل ترجيحي بدهند، اين كار نه تنها در را به روي انواع فساد باز مي ها نرخ شركت
ي اقتصادهاي  مشكالت عمده پذير را كه بسياري به عنوان يكي از ي انعطاف هايي از نوع محدوديت بودجه آسيب

  . نگرند، به بار آورد دستوري مي
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گونه  رومر نتيجه را اين. كند قابل انعطاف بازي مي "ريزي بازار برنامه"براي راه را 
راه با توزيع برابر و  كنند هم هاي بازار كه نسبتاً آزادانه عمل مي سازوكار: نگرد مي

ريزي  پايدار حقوق مالكيت، توزيع تقريباً برابر سودها، و توانايي دولت در برنامه
  .سوسياليسم بازار: اري گسترده به بيان ديگرگذ هاي سرمايه براي اولويت

روي بسياري . البته اين يك طرح خام از چگونگي كار چنين اقتصادي است
هاي خصوصي  مثالً اين سئوال كه آيا شركت. جزئيات ديگر بايد به دقت كار كرد
شان از طريق بازار  هايي كه حقوق مالكيت كوچك مجاز هستند يا نه، شركت

رومر معتقد است كه در اين مدل هيچ دليلي . يابد زمان نميسهام كوپني سا
داري خصوصي كوچك وجود  هاي سرمايه براي جلوگيري از تشكيل شركت

هاي توليدي  هاي كوچك، و هم چنين شركت ها و فروشگاه رستوران -ندارد
هايي به  البته اين مسئله كه چه قوانيني بر بازي تبديل چنين شركت. كوچك
ومي در بازار سوسياليستي حاكم خواهد بود و اين كه چه وقت هاي عم شركت

بنابراين مدل او از . ماند كند، باقي مي ي مجاز عبور مي ها از محدوده ابعاد آن
كند، بلكه  چگونگي طراحي يك اقتصاد بازار سوسياليسم، طرح جامعي ارائه نمي

سازوكار  اين.  كند دهي مركزي آن را تعيين مي تر سازوكار سازمان بيش
ي  باالتر از همه، طبقه. اقتصادي، نتايج انبوهي بر ساختار طبقاتي دارد

مالكيت وسايل توليد در ابتدا به صورت . رود مند از ميان مي دار ثروت سرمايه
ها و سهام از نسلي  از آن جا كه انتقال كوپن. گردد مساوي بين عموم توزيع مي

اي انباشت ثروت از وسايل توليد محدود خواهد  منوع است، حوزهبه نسل ديگر م
داري  سرمايه"تواند به عنوان نوعي  بنابراين سوسياليسم بازار رومر مي. بود

پس اين سئوال مطرح . داران داري بدون سرمايه تصور شود، سرمايه "مردمي
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اي ه برد ارزش شود كه آيا چنين روش سازماندهي حقوق مالكيت به پيش مي
  .داري خدمت خواهد كرد موجود در انتقاد سوسياليستي از سرمايه

 
  ها  هاي كوپني و ارزش سازوكار
ها  هاست، چرا كه سود شركت ترين تاثير سوسياليسم كوپني بر نابرابري روشن

هر چند اين كار . اكنون نسبتاً به طور مساوي بين افراد توزيع خواهد شد
رود نخواهد داشت،  برابري، آن گونه كه انتظار مياحتماالً تاثير زيادي بر كل نا

داري  زيرا درآمد بازار كار كه منبع اصلي نابرابري درآمد در جوامع سرمايه
در برآورد رومر، . ها، برابر نخواهد شد رفته است، و پرداخت سود به ذخيره پيش

دالر در ي چند هزار  توزيع برابر سودها در اياالت متحده آمريكا، تنها به سرانه
گذارد، و  با اين موجود، برابرسازي سود بر نابرابري تاثير مي. گردد سال بالغ مي

  . مطمئناً باعث يك تفاوت محسوس در استاندارد زندگي فقرا خواهد شد
هاي برابرطلب سوسياليستي،  تر به ارزش كرد راديكال بنابراين براي يك روي

ي تكميل گردد، مثالً با تضمين يك سازوكار كوپني بايد با ديگر ابزارهاي نهاد
در طرح تضمين درآمد  5.درآمد عمومي اوليه به عنوان يك سازوكار بازتوزيع

                                                 
براي بحث در مورد تضمين درآمد اوليه به عنوان يك ابزار برابرطلب نگاه كنيد به فيليپ وان پاريجز،  -  5
دارانه  يك مسير سرمايه"؛ رابرت ون دروين و فيليپ پاريجز، 1993ورسو، لندن  "استدالل در جهت درآمد اوليه"
چرا چيزي شبيه سوسياليسم براي "؛ اريك اولين رايت، )1986( 5ي  شماره 15، تئوري و جامعه، ج "ه كمونيسمب

، ديويد 1994، ورسو، لندن "بررسي نابرابري"در  7فصل  "انتقال به چيزي نظير كمونيسم ضروري است
  ).1994دسامبر / نوامبر(  208آر . ال. ، ان"شهروندي، درآمد اوليه و دولت "پاري،
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اوليه، به هر شهروندي بدون قيدوشرط درآمد ثابتي كه براي زندگي در حد قابل 
وسايل "گيرد، و در نتيجه آن كارگران با  قبول اجتماعي كافي است، تعلق مي

در يك چنين .  وند، حتي اگر مالك وسايل توليد نباشندش مربوط مي "معاش
شود چرا كه شرايط سقوط به عقب  تر مي مزدي داوطلبانه بندي، كار دست تركيب

مزدها احتماالً بازتاب بهتري از  بنابراين دست. تر است براي كارگران قابل قبول
خوشايند و مزدهاي كارهاي نا ناخوشايندي انواع مختلف كار خواهند بود، و دست

  . يابد غالباً غيرماهر افزايش مي
اگر تنها استدالل براي سوسياليسم كوپني، نتايج برابرطلب مستقيم آن باشد، 

به . گردد اي فراهم مي به دشواري دليلي براي چنين دگرگوني نهادي گسترده
داران، تقريباً به  ويژه آن كه سوسياليسم كوپني مستلزم تعديل ثروت سرمايه

بنابراين سوسياليسم كوپني  . اي سوسياليسم دولتي از مد افتاده است اندازه
دموكراسي، خودمختاري و  - هاي اصلي سوسياليستي  چگونه ديگر ارزش

  كند؟  را حفظ مي - گرايي جمع
سوسياليسم كوپني ظرفيت . گيريم ي دموكراسي را در نظر مي ابتدا مسئله

اول از همه . دهد ل ارتقاء ميدموكراتيك سطوح متفاوت دولت را به چند دلي
هاي دولتي،  به  گذاري و فرار سرمايه در پاسخ به سياست تهديد عدم سرمايه
ها اكنون تحت تملك  يابد چرا كه شركت اي كاهش مي طور قابل مالحظه

جمعيت وسيعي قرار دارند، كه به معناي آن است كه ظرفيت دولت دموكراتيك 
تر از يك اقتصاد  اد سوسياليستي كوپني بيشبراي گردآوري ماليات در يك اقتص
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اي از توانايي دولت  سطح پايدار گردآوري ماليات دولتي نشانه. داري است سرمايه
البته نه بدان معنا كه يك دولت . در كنترل دموكراتيك مازاد اجتماعي است

دموكراتيك حداكثري ضرورتاً قادر به كسب باالترين سطح پايدار ماليات است، 
به معناي آن است كه اگر دولت دموكراتيك ظرفيت گردآوري ماليات در  بلكه

در . كند ي دموكراسي ارتقاء پيدا مي سطوح پايدار باالتر را داشته باشد، حوزه
رسد كه دولت دموكراتيك در يك سوسياليسم  اين مفهوم، محتمل به نظر مي
راي گردآوري تر ب هاي گسترده اي داراي ظرفيت كوپني به طور قابل مالحظه

گذاري و فرار سرمايه در برابر افزايش  ماليات است، زيرا با خطر عدم سرمايه
هاي  رسد كه سطح برنامه افزون بر آن به نظر مي. هاي ماليات مواجه نيست نرخ

بندي به تضمين درآمد اوليه براي هر شهروند هم احتماالً  برابرطلب از قبيل پاي
يش ظرفيت سياست دموكراتيك، سوسياليسم كوپني بنابراين با افزا. باالتر است

  . دهد به شكل بالقوه برابري اقتصادي را هم افزايش مي
رومر . تر ديگري هم در سوسياليسم كوپني دارند ارتقاء دموكراسي آثار ظريف

از  "خدمات اجتماعي"كند كه سوسياليسم كوپني توليد  با دقت استدالل مي
بر اساس ديدگاه او زماني كه . دهد ش ميقبيل آلودگي را در اقتصاد كاه

هاي مولد وجود دارد، با گروهي از افراد  هاي گسترده در توزيع دارايي نابرابري
داراي مالكيت مولد مواجه خواهيم شد كه سودشان باعث صدمات اجتماعي از 

اين آلودگي منبع مهمي از درآمد براي آنان است . قبيل آلودگي صنعتي است
ها داراي ثروت مولد  عالوه بر اين چون آن). دهد آنان را افزايش ميچرا كه سود (

مند كردن آلودگي،  هستند، از موقعيتي قرار دارند كه بر فرآيند سياسي نظام
اي  بنابراين برابرسازي ثروت مولد داراي اثر دوگانه. تاثيري نابرابر داشته باشند
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وم تغيير ساختار است كه اولين آن برابرسازي نسبي قدرت سياسي، و د
  . مند كردن آلودگي است اي براي نظام انگيزه

سازمان . مختاري دارد تري بر ارزش خود سوسياليسم كوپني آثار مستقيم كم
ي  هاي سوسياليسم كوپني در اساس به همان اندازه دروني توليد در شركت

خود  در واقع. ساز است مراتبي و بيگانه داري مرسوم، سلسله هاي سرمايه شركت
او احساس . جان رومر چندان اشتياقي به مسايل كنترل كارگري بر توليد ندارد

ها بايد اساساً به عنوان يك مسئله  كند كه انتخاب ترتيبات نهادي در شركت مي
پراگماتيك در نظر گرفته شود، كارآترين نوع سازمان در مفهوم اقتصادهاي 

يلوري خودكامه در فرآيند كار، نئوكالسيك استاندارد كدام است؟ اگر سازمان ت
كارآمدترين روش از آب در آيد، به نظر رومر كارگران اين روش را به 

تر ترجيح خواهند داد، چرا كه سطوح باالتر  هاي دموكراتيك سازماندهي
  . وري مورد نظر آنان است بهره

رغم شك خود رومر در اين موضوع، به نظر من بنا به چند دليل در  علي
م كوپني، خودمختاري كارگر و دموكراسي شركت احتماالً تسهيل سوسياليس

در يك اقتصاد سوسياليستي كوپني، نوع سازماندهي دروني . خواهند شد
از . تواند موضوع نظرخواهي عمومي و انتخاب دموكراتيك قرار گيرد ها مي شركت

بر  تر و منافع ويژه در حفظ سلطه گذاري ضعيف جا كه تهديد به عدم سرمايه آن
تري براي بحث عمومي بر سر نتايج  توليد كاهش يافته است، محدوديت كم

  .دهي فرآيند كار وجود دارد اشكال آلترناتيو سازمان
كمتر از  –گرايي جامعه –داري  آخرين ارزش در نقد سوسياليستي از سرمايه
سوسياليسم كوپني، مانند . شود همه در سوسياليسم كوپني به حساب آورده مي
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مانند . دهد داري، رقابت را مركز ثقل تعامل اقتصادي قرار مي يهسرما
هر . كنند ها بر سر بازار كاال رقابت مي داري افراد بر سر بازار كار و شركت سرمايه

تواند بعضي نتايج جانبي ناخوشايند چنين  ريزي دموكراتيك مي چند برنامه
يابي حول  صادي، سازمانرقابت بازاري را تعديل كند، سازوكار مركزي خرَد اقت

ي خود احتماالً تداوم  ماند، و نه همبستگي، كه به نوبه حرص و هراس باقي مي
داري در سوسياليسم كوپني را در  فرهنگ فردگرايانه و حرص مركزي سرمايه

چنين فرهنگي، پتانسيل ارتقاي ظرفيت دموكراتيك به نتايج اجتماعي . پي دارد
  . دهد  برابرتر را كاهش مي

هاي سوسياليستي كالسيك، اين يك چالش جدي در برابر  نظر ارزش ز نقطها
اول، تنها در صورتي . دو خط پاسخ اصلي وجود دارد. سوسياليسم كوپني است

گراتر در برابر بازار ممكن باشد، ناتواني سوسياليسم  كه يك آلترناتيو نهادي جمع
انگيز مطرح  قعيت غمتواند به صورت يك وا كوپني در تحقق اين ارزش مهم مي

دوم، حتي اگر بازارها در سوسياليسم . شود، هر چند دليلي بر رد آن نيست
كوپني مهم باقي بمانند، ممكن است كه فضاي اجتماعي براي اصول غيربازار 

اگر سوسياليسم كوپني ظرفيت دموكراتيك . سازمان اجتماعي، بتواند ارتقاء يابد
اال برد، در اين صورت بعضي از مازاد كه به روش دولت براي توزيع برابرتر مازاد ب

شايد . تواند براي اهداف جامعه اختصاص يابد گردد، مي دموكراتيك كنترل مي
تر باشد كه به جاي ديدن اقتصادها روي محوري كه از سازوكارهاي خالص  مفيد

 دهد، اقتصادها را گرا را درخود جاي مي بازار گرفته تا سازوكارهاي خالص جامعه
هاي اجتماعي متفاوت  به عنوان تركيبي پيچيده از هر دوي اين اصول در متن

ي رقابت بازار در  رغم حضور تداوم يافته بنابراين ممكن است كه علي. نگريست
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با اين . بستگي و سخاوت بتواند پرورش يابد سوسياليسم كوپني، فرهنگي از هم
هستند و جذابيت آن را به هاي ضد اجتماعي سوسياليسم بازار واقعي  حال جنبه

الشعاع قرار  هاي سوسياليستي تحت عنوان طرح نهادي براي پيشبرد ارزش
  . دهند مي
  

  ها   ارزش مدل
. انگيزه است براي بسياري از افراد، سوسياليسم كوپني، سوسياليسمي بي

هاي  كند با تردستي در حقوق مالكيت، و طرح سوسياليسمي است كه تالش مي
داري را تا حد ممكن تقليد كند و آن هم تنها تا  ار سهام، سرمايهنهادي در باز

با اين حال، . حدي كه توزيع كم و بيش برابرتري از سود سهام به بار آورد
تر به يك  تواند بيش دار آن جاست كه گر چه نتيجه مي تناقض خنده

 ي ثروت شبيه باشد، كماكان مستلزم بازتوزيع گسترده "داري مردمي سرمايه"
هاي  تواند از نظر سياسي به ناممكني طرح دار است و بنابراين مي ي سرمايه طبقه
. يابند تر سوسياليسم باشد كه با مالكيت دولتي دموكراتيك هويت مي سنتي

تر از  يافتني توان استدالل كرد كه چون اين پيشنهاد در عمل دست مي
تر هواداري  هاي راديكال يوتر نيست، چرا نبايد از آلترنات هاي راديكال سوسياليسم
تواند  بخشند كه مي كم اين آلترناتيوها تصوري اتوپيايي را تجسم مي شود؟ دست

تصور كارگران در باريكادها زير پرچم . ها را بسيج كند به افراد انگيزه داده و آن
  "!داري را در هم شكنيد، سوسياليسم بازار سهام كوپني را بنا كنيد سرمايه"

   .دشوار است
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هايي  هايي ارزش انتقادي ساختن مدل كنم كه چنين مخالفت من تصور مي
به ويژه در اين مقطع . گيرد طلب پايدار را ناديده مي تحت عنوان اقتصادهاي برابر

هاي متنوع در  از تاريخ، داشتن دركي روشن و محكم از تاثيرات ترويچ آلترناتيو
سوسياليستي را به ظهور  هاي كنند ارزش داري كه تالش مي برابر سرمايه

  .برسانند، مهم است
نهاد، شبيه طرح درآمد پايه  بنابراين سوسياليسم كوپني به عنوان يك پيش

هاي سوسياليستي را با دگرگوني  كنند ارزش نهادهايي كه تالش مي است؛ پيش
درآمد اوليه با شكستن پيوند . داري به پيش برند هاي خاصي از سرمايه در جنبه
داري، اين كار  تر مردم بين درآمد و شركت در بازار كار سرمايه ي بيشمحكم برا

داري كارگران هم از وسايل توليد و هم از وسايل  در سرمايه. دهد را انجام مي
ي طبقاتي آنان با طبقه  شوند و اين جدايي دوگانه است كه رابطه معاش جدا مي

رسي كارگران به  امين دستتضمين درآمد اوليه با ت. دهد دار را شكل مي سرمايه
بدين . تواند به عنوان پرولترزدايي كار تلقي شود وسايل معاش، تا حدودي مي

. شود داري در جهتي برابرطلب دگرگون مي ترتيب يك جنبه حياتي سرمايه
سوسياليسم كوپني همين كار را با توجه بر وسايل توليد، مستقل از سهم هر 

داري را كه جلوي  هاي مركزي سرمايه هكسي در اقتصاد، يكي ديگر از جنب
  .   سازد كند، دگرگون مي هاي سوسياليستي را سد مي تحقق ارزش

بنابراين سوسياليسم كوپني به معناي طرح كاملي از هدف نهايي مبارزات 
تر مدلي طراحي شده براي مقابله با  بيش.  سوسياليستي براي رهايي بشر نيست

د و پايدار سازماندهي روابط مالكيت در يك اين ادعاست كه تنها راه كارآم
بازسازي اعتقاد . داري است رفته، از طريق مالكيت خصوصي سرمايه اقتصاد پيش
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ي حياتي براي روشنفكران چپ  داري، يك وظيفه هاي ممكن سرمايه به آلترناتيو
  .كند رومر يك نقش انگيزنده و خالقانه در اين تالش ايفا مي  است و مدل
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 1"اي براي سوسياليسم آينده"مروري بر 
  رابين هانل

اثر جان رومر  "اي براي سوسياليسم آينده"ي ساموئل باولز،  براساس گفته
ي با حرارت  اين توصيه. كننده است يافتني و بيش از همه مجاب كامالً دست

يافتن بينشي  ام، من را بر آن داشت كه در انتظار معلم سابق و هم كار محترم
كتاب او را  "سوسياليسم نمرده است"عميق در اين زمينه كه، به قول رومر، چرا

متاسفانه كتاب رومر بيش از آن كه سنجيده باشد، بي . كلمه به كلمه بخوانم
اي است، و به غايت غير  يابي باشد، كليشه اطالع، و پيش از آنكه قابل دست

ن چه كه از سوسياليسم باقي مانده، مدلي بدتر از همه اگر تمام آ. كننده مجاب
اقتصاد "و زماني يك  "سوسياليسم بازار مديريتي"باشد كه رومر گاهي آن را 

  . سوسياليسم را بايد مرده تلقي كرد -نامد مي "كوپني
  :كند كه اقتصاد اياالت متحده تنها در دو جنبه تغيير كند رومر توصيه مي

                                                 
 ZNEt.منبع از  -  1
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اي از سهام به  ها و اعطاي مجموعه ساقط كردن مالكيت كنوني شركت) 1
هاي اقتصادي  ي افراد، كه در ابتدا هر يك سهم برابري در مالكيت شركت همه

سپس مردم آزادند كه سهام خود در يك شركت را با سهام شركت . داشته باشد
  .ديگر مبادله كنند، اما مجاز نيستند كه سهام را در ازاي پول يا كاال بفروشند

رستو، كه به  هاي ژاپني، يا كي ها به شكل مجموعه ركتسازماندهي ش) 2
هاي  مالك بخش) الف. (شود گذار اصلي هدايت مي ي يك بانك سرمايه وسيله
هاي  به شركت) ب(اش باشد،  هاي تحت سرپرستي اي از سهام شركت عمده
كرد مديريت شركت نظارت  بر عمل) پ(دهد، و  گذاري مي اش وام سرمايه گروه
  .كند مي
منطق . طق اولين تغيير، كاهش تفاوت در درآمدهاي غير از كار استمن

ي  گذاري و تصفيه دومين تغيير، آفرينش يك سازوكار براي تامين سرمايه
رومر . توانند سود را، نسبت به ديگر مديران، بيشينه كنند مديراني است كه نمي

ر نيست، بلكه داري ناكارآمدت مدعي است كه اين اقتصاد ضمن اين كه از سرمايه
ي  داري بايد پروژه كند كه مخالفين سرمايه تر است، او استدالل مي طلب برابر

اگر .  بازتعريف كنند "اقتصاد كوپني"يابي به يك  سوسياليستي را براي دست
سوسياليسم قبل از آن كه رومر براي نجات آن داوطلب شود به قدر كافي دچار 

ها نصايح او را بپذيرند، مطمئناً دچار  مشكل نبود، در صورتي كه سوسياليست
ي  ترين مسئله در بازتعريف رومر از پروژه روشن. مشكل خواهند شد

هاي انساني و ناچيز بودن منافع تغيير از  سوسياليسم، باال بودن هزينه
براي اين كه ببينيم طرح مالكيت كوپني .  داري به اقتصاد كوپني است سرمايه

مطابق . كند، به يك استعداد غريزي احتياج نداريم ميرومر چه تغييراتي ايجاد 
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 –در يك ضميمه كه به سبب بي محتوا بودنش قابل توجه است  -محاسبات او
 2در اياالت متحده درآمد سياهان متوسط را تنها  1989سيستم كوپني در سال 

دعي اي است كه رومر م تر درآمد، تنها فايده طلبانه توزيع برابر. درصد افزايش داد
پذيرد كه مردم در يك  رومر مي. اش وجود دارد است كه در اقتصاد كوپني

شان  تري بر زندگي شغلي داري هيچ كنترل بيش اقتصاد كوپني نسبت به سرمايه
اي براي او نيست، زيرا رومر استدالل  كننده ي ناراحت كنند، كه نتيجه پيدا نمي

او هيچ دليلي ارايه . نيستكند كه اين يك ضعف جدي، يا حتي ضرورتاً بد  مي
در زمينه تاثيرات  "سوسياليسم مديريتي"دهد تا باور كنيم كه بازار  نمي

عمومي، آثار اكولوژيكي، و ديگر عوامل خارج از خريد و فروش اقتصادي، نسبت 
دليل رومر براي اعتقاد به اين كه . كند داري بهتر عمل مي به بازارهاي سرمايه

هاي  تر، شهروندان را به راي دادن به نفع محدوديت بطل مالكيت شركتي برابر
دهد،  ها از طريق يك فرآيند سياسي سوق مي تر بر آلودگي شركت دقيق
هاي عظيم و ويراني زيست محيطي  بنابراين ناكارآمدي. كننده نيست مجاب

ناشي از آثار خارجي در روش توزيع بازار، بدون چندان كاهشي، در يك اقتصاد 
ريزي  رومر فراتر از سياست مالي و پولي استاندارد و برنامه. يابد ه ميكوپني ادام

كه  نظير مالي، پولي، قيمت، نرخ ارز، نرخ بهره (هاي اقتصادي كه با تغيير شاخص
كند، و  نهادي ارايه نمي ، پيش)كننده داشته باشد البته بازار در آن نقش تعيين

گر عدم توازن بازار،  هاي ويران ازيب اش را نسبت به هوس در نتيجه اقتصاد كوپني
  . سازد پذير مي مانند اقتصاد فرانسه در زمان شارل دوگل، آسيب

ساز و ناكارآمد  داري بيگانه تر از سرمايه به بيان كوتاه، يك اقتصاد كوپني كم
و با اين وجود . تر است عدالتي در آن كم اي، بي نيست، و تنها، به شكلي حاشيه
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پذيرد، يك طبقه از  ر آن، همان گونه كه رومر آگاهانه مياقتصادي است كه د
كشي  كنندگان بر كارگران معمولي تسلط داشته و از آنان بهره هم آهنگ

احساس گناه  "سوسياليسم بازار مديريتي"اش،  او براي عنوان انتخابي. كنند مي
شان،  تري بر زندگي كند، يا براي اين حقيقت كارگران هيچ كنترل بيش نمي

داند  و او مسلم مي. داري دارند، نخواهند داشت نسبت به وضعي كه در سرمايه
ناميد، در يك اقتصاد كوپني  "كشي سوسياليستي بهره"كه چيزي را كه زماني 

هاي اساسي در  ي انساني به تفاوت هاي اساسي در سرمايه كه در آن تفاوت
كه در آن مردم  من هر سيستمي". انجامد، حضور خواهند داشت درآمد كار مي

ي خود حقوق دريافت كنند را عادالنه  هاي كسب شده متناسب با مهارت
هاي آينده و شايد  دانم، هر چند كه اين توزيع مهارت هم اكنون و براي دهه نمي
رومر، ص (".ها بعد، به سبب فرصت نابرابر پيشينيان تداوم خواهد يافت  قرن

118(  
به اقتصاد كوپني مستلزم سلب مالكيت از  داري با اين وجود تغيير از سرمايه

داري به  مالكان كنوني وسايل توليد است، درست همان گونه كه تغيير از سرمايه
كنندگان،  يك اقتصاد مشاركتي با شوراهاي دموكراتيك كارگران و مصرف

هاي تنظيم شغلي در جهت تأمين خودمختاري و  ريزي مشاركتي، مجتمع برنامه
بر اساس فداكاري يا تالش فردي، يعني يك اقتصاد مطلوبيت، و مصرف 

طلب كارآمد كه همبستگي و تنوع را ارتقا بخشيده، و به كارگران و  برابر
بنابراين . هاي اقتصادي خود را اعطا كند ي فعاليت كنندگان فرصت اداره مصرف

ي اياالت متحده قبل از تسليم  ي حاكمه هاي انساني كه طبقه احتماالً هزينه
به هريك از اين دو تغيير طلب خواهد كرد، كامالً قابل مقايسه با  شدن
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تر بگويم، با فرض قدرت و شرارت مخالفين كه منطقاً قابل  روشن. ديگرند يك
بيني است، يك اقتصاد كوپني حتي ارزش حركت دو انگشت را هم ندارد،  پيش

ر كه رسد شخصي مانند روم به نظر مي. چه رسد به ريسك زندگي يك انسان
هم از جهت اين كه طرفدار ماترياليست تاريخي است و هم از جهت اين كه 

هزينه را  -اي است به خود مي بالد، كه قادر است تحليل سود اقتصاددان حرفه
ي  قبل از اين كه دو صفحه در باره - در منطق جنگ طبقاتي به كار بندد

ها از هر  كه هزينهو ببنيد  –سوسياليسم كوپني بنويسد، چه رسد به دو كتاب 
. چربند جهت بر منافع هر گونه انتقال قابل تصوري به اقتصاد مورد نظر او، مي

يك سيستم مالكيت . كند آميزي رفتار مي ي اسرار اما ذهن آكادميك به شيوه
خواهد براي كساني كه فقير  كوپني واقعاً چگونه كار خواهدكرد؟ رومر مي

هايي  ال را غيرقانوني كند تا بدين ترتيب آني سهام با پول يا كا هستند مبادله
كه در زمينه كاال، آموزش، مهارت و ديگر صفات انساني كه خروجي توليد را 

دهد ، سهام خود را نفروشند و در انتها و پس از چند سال با درآمد  افزايش مي
ي سهام يك شركت  خواهد مبادله اما او مي. اندكي كه اكنون دارند، باقي نمانند

داران نشان دهد كه  ا سهام شركت ديگر را مجاز بداند تا سازوكار بازار به سهامب
مسئله اين است كه . تر سودآور است كدام شركت سودآورتر و كدام كم

بندي به غني و فقير باز هم آشكار خواهد شد، و عالئم قيمت كوپني او  تقسيم
  .ي بي حاصلي است به هر حال پرده كركره

با خبرترند، معامالت  "اطالعات دروني"تر، ماهرتر، يا از انسش كساني كه خوش
بنابراين هنگامي كه شيرها كار . تري در بازار بورس كوپن خواهند داشت موفق

داري  ها را پايان دادند، نه تنها درآمد كار به همان نابرابري سرمايه چاپيدن بره
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ر شديداً نابرابر خواهد بود، بلكه درآمد سهم يا سود در اقتصاد كوپني روم
هاي ناكارآمد خواهند  گردد، چرا كه فقرا در نهايت مالك سهامي در شركت مي
هاي اساسي كافي نباشد، رومر از  هر گاه اين همه براي اطمينان از نابرابري. بود

شان با شركت خصوصي، انتقاد "عصبي"ها به سبب مخالفت  سوسياليست
هاي با  اش، براي شركت اقتصاد كوپنيدهد كه در  كند و به ما اطمينان مي مي

براي تحريك نوآوري . اي وجود دارد مالكيت و مديريت خصوصي، نقش برجسته
شوند، رومر  هاي عمومي در رقابت شديدي وارد مي و تضمين اين كه شركت

كند و تنها هنگامي كه اين  گذاري خصوصي را تشويق مي سرمايه
ها  ها از مالكان، آن هي رسيدند، با خريد آني قابل توج ها به اندازه گذاري سرمايه

هاي  اگر يك دولت قدرنشناس قيمت. كند هاي عمومي تبديل مي را به شركت
ها را از  داري پائين نگيرد و صاحبان اين شركت خريد خود را به شكل خنده
هاي  داري مانع نشود، تفاوت ي سرمايه ورود دوباره به مسابقه

هاي حقوقي و سود سهام در  توجهي در كنار تفاوت قابل "داري سرمايه"درآمدي
الزم به يادآوري اين حقيقت نيست كه . اقتصاد كوپني رومر بروز خواهد كرد

داري با هدف تزريق خالقيت به اقتصاد،  رومر با فرض لزوم ورود اساسي سرمايه
  .اعتقاد چنداني ندارد "سوسياليسم كوپني"دهد كه به برتري  در واقع نشان مي

اش  داران كوپني كند كه نظرات سهام ما روشن نيست كه چرا رومر تصور ميا
. اند ها در همه حال اين قدر با ارزش يا مهم ي شركت آوري آينده ي سود در باره
ها در مدل او يا هر مدل سوسياليسم بازار؛  هاي سود واقعي بين شركت تفاوت

اش و تنبيه مديريت به كار گردند؛ و به آساني به عنوان معيارهاي پاد مثبت مي
هاي  گذاري بانك هاي سرمايه به عالوه، رومر مشتاق است كه بخش. روند مي
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ي كاركردهاي تجاري و  اش را با كارمنداني پر كند كه انتظار دارد در باره بزرگ
ها  شان به اندازه مديريت اين شركت هاي تحت سرپرستي مالي ي شركت آينده

داران، اين سران نخبگان قدرت جديد رومر،  بانكچرا . آگاهي داشته باشند
كه اگر ارزش  –داران كوتاه مدت  هاي يكنواخت سهام مجبور باشند به نظارت

سان بماند، تمام آن چيزي است كه  هاي سهام كم و بيش يك مجموعه
  اعتنا كنند؟ -هاي بازار سهام كوپني بازتاب خواهد داد قيمت

هاي كوپني  ها را خواهند خورد، قيمت ن برهتنها اگر رومر فرض كند كه شيرا
بازتاب قضاوت تعداد نسبتاً اندكي خواهد بود كه ممكن است به طور قابل 

توانند براي ارزيابي سهام در  تصوري بتوانند از نظر توانايي و منابعي كه مي
داران رقابت كنند، و بدين ترتيب با موفقيت چيزي را كه  اختيار بگيرند، با بانك

داران آگاه بزرگ كه  سرمايه -بيند داري مي ي سرمايه ر به عنوان برتري اوليهروم
هاي كم  دهند و شركت شان پاداش مي هاي سودآورتر را با خريد سهام شركت

هاي  اما فرض اين كه قيمت. تقليد نمايند -كنند سود را با فروش سهام تنبيه مي
يريم كه سهام كوپني شديداً ماند كه بپذ كوپني عالئم مفيدي هستند به اين مي

نمايي  اگر خواننده بتواند رومر را براي مخدوش كردن جنايت. نابرابر خواهند بود
تواند مچ رومر را در حين تالش  داري تحت عنوان برتري ببخشد، مي سرمايه

كند كه بنيادهاي دو  او پيشنهاد مي. براي گرفتن و خوردن سهم خود بگيرد
كرد  كه تعداد اندكي مراقب بر عمل -كثريت سهام باشندتوانند مالك ا سويه مي

توانند سهامي در بنيادهاي دو سويه  و شهروندان مي - كند شركت ايجاد مي
اما رومر هيچ پاسخي . كند كه توزيع درآمد برابرتر را تامين مي -داشته باشند

داران بزرگ را مراقبت و كنترل  براي اين سئوال ندارد كه چه كسي بانك
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كند؟ او پاسخي به اين سئوال هم ندارد كه چه كسي مديران بنيادهاي دو  مي
دهد؟ چرا كه او دولت را از صحنه خارج  سويه را تحت مراقبت و كنترل قرار مي

هاي بزرگ را  توان انتظار داشت كه  غول سازد و چگونه از افراد كوچك مي مي
  كنترل كنند؟ 

مي و دموكراتيك بر تصميمات درك اين كه چرا رومر نسبت به كنترل مرد
او معتقد است كه تنها نخبگان . گردد، دشوار نيست اساسي دچار شيزوفرني مي

چيزي كه ترسيم آن دشوار است، . مطلع قادرند تصميمات هوشمندانه بگيرند
دار به عنوان نخبگاني است كه سيستم  داران سرمايه ميلي او در اتكا به بانك بي

ها  ن تصور كرد و واداشتن آنان به نظارت و مديريت شركتتوا ها نمي را بدون آن
توانست از تجارت  در اين صورت او مي. ها آور واقعي آن كرد سود بر حسب عمل
. نظر كند و دست كم توزيع درآمد سهام كوپني را برابر نگه دارد كوپني صرف
كه براي  نظر كند و از دولت بخواهد ها صرف توانست تماماً از كوپن البته او مي

اما . مبتني بر كل توليد اقتصادي صادر نمايد "سهم اجتماعي"هر شهروند يك 
 60، النگه و لرنر،  هاي با نفود بازار اين دقيقاً چيزي است كه اولين سوسياليست

ماند كه اضافه  سال قبل پيشنهاد كردند، و آن وقت چيزي براي رومر باقي نمي
اند كه در  مند كه ثابت كرده نخبگان قدرت تر آن بود كه با باز هم ساده. كند

من . اند، كار را به پيش برد ي بقاي صالحيت در جهان واقعي چنين موفق مبارزه
كنم  اين استراتژي را، با فرض اهداف آزادسازي محدود او، به رومر پيشنهاد مي

  . شود صورت الينحل انتقال او نيز حل مي چرا كه مشكل در غير اين
رتسوي او چه هستند؟ در برابر  گذاري و كي هاي سرمايه بانك نتايج واقعي

توان براي  گويند به هيچ اقتدار سياسي نمي منتقدان سوسياليسم بازار كه مي
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در ارزيابي، پاداش و تنبيه  "سياسي"و نه  "اقتصادي"بندي به معيارهاي  پاي
نك محور را هاي با كاركرد شركت و مديريت اعتماد كرد، رومر مشتاقانه مجموعه

كند تا مطمئن شود كه  گذاري را پي نهاد مي هاي سرمايه او بانك. نهد پيش مي
. ها وجود دارد بر رفتار شركت "ماليم"و نه  "شديد"اي  يك محدوديت بودجه

ي رومر روي اقتصاد ژاپني او را قانع كرده است كه  زده ي شتاب ظاهراً مطالعه
ريزي در اقتصادهاي بازار را افزايش  هاي بانك محور كارآيي برنامه مجموعه

ريزي استراتژيك دولت تايوان و  راه با تحسين آشكار برنامه هم. دهند مي
كه  نظير مالي، پولي، قيمت، نرخ ارز، نرخ بهره (هاي اقتصادي فرانسه شاخص

، يك ترجيح آشكار نسبت به )كننده داشته باشد البته بازار در آن نقش تعيين
ي دوم رومر با  تطبيق توصيه. كند دل مردمي خودنمايي ميها، و نه م شركت
هاي سياسي دموكراتيك، بدون در نظر گرفتن اين كه در قرن بيست و  ارزش

گسيخته برتري خواهد  داري لجام داري مديريت شده بر سرمايه يكم آيا سرمايه
كار  او در تالش براي پاسخ به منتقدان محافظه. يافت يانه، غير ممكن است

گذار و مديران  داران سرمايه داران را با بانك ي سوسياليسم، سرمايه روژهپ
بدا به حال رومر چرا كه براي موافقان . كند گزين مي بنيادهاي دو سويه جاي

خواه باشد،  تواند آزادي داري مي داري، حفظ اين اسطوره كه سرمايه سرمايه
كوپني او  -رتسوي قتصاد كيشود، تا براي رومر وانمودكردن اين كه ا تر مي آسان

  . ي اقتصادي ممتاز و كوچك اداره نخواهد شد به وسيله يك گروه نخبه
ي  راه با تظاهر غيرعادي فروتني از صفحه اول مقدمه فروشي هم فضل

هاي متفكر در  نظرات تمام انسان": گردد آغاز مي "اي براي سوسياليسم آينده"
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اي تحت تاثير وقايع چند سال  ي ريشهضرورتاً و به شكل... ي سوسياليسم باره
  . "اخير تغيير كرده است

چون اين "دهد كه  رومر ادامه مي. نظرات من نه، اما من به بي فكري مشهورم
. پز باشد ها نيم وقايع بسيار جديدند، اين خطر وجود دارد كه افكار ما در باره آن

ين كوتاه، اي چن من در عين حال از به چاپ سپردن افكارم پس از دوره
ام تنها اظهاراتي را منتشر كنم  هاي قبلي ترجيح داده من در نوشته. ناخرسندم

اي از قضاياي روشن به اثبات رساند،  اما اين  شد با استفاده از مجموعه كه مي
ي انتشار  در برابر مخاطره. كرد در مورد موضوع كنوني ممكن نيست روي

تفاوت در يك بحث زنده را، وقتي هنوز نظر م نارسيده، بايد منافع طرح يك نقطه
ام كه سود  روشن است كه من به اين نتيجه رسيده. تنور داغ است، قرار داد

  آيا اين طنين فروتني صادقانه است؟ ". خالص مورد نظر، مثبت است
ي فقيد را كه مدافع اوليه  رومر در مقدمه با بخشندگي تمام، اسكار النگه

كار  ود، به فردريك هايك، منتقد محافظهسوسياليسم بازار مديريتي ب
النگه معتقد بود كه چيزي كه ":گويد او مي. كند سوسياليسم بازار تسليم مي

خوانند، امكان تركيب  ي قيمت نئوكالسيك مي دانان آن را نظريه اكنون اقتصاد
داشت كه  دهد، و هايك اظهار مي ريزي متمركز و بازار را نشان مي برنامه
بخشد، منحرف  داري پويايي مي ذاتاً سازوكاري را كه به سرمايهريزي  برنامه
ي انتقادهاي هايك از سوسياليسم بازار، و انتقادهاي  بخش عمده. سازد مي

مهم نيست كه مدل النگه، ذاتاً يك مدل . "اخيرتر يانوش كورناي، به جا هستند
سد به ريزي باشد، چه ر گر برنامه بازار خالص بود ، بدون چيزي كه نشان

مهم نيست كه مدل خود رومر، در حد يكي از حاالت مدل . ريزي متمركز برنامه
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ام كه النگه در كنار آبا لرنر، فردريك تيلور، و  من مطمئن. النگه تنزل يافته است
ي  ي كساني كه با معادله به عالوه –ديگر هواداران سوسياليسم بازار مديريتي 

مبادالت بازار آزاد و مالكيت خصوصي كه در ي كارآيي و آزادي در  گويانه همان
ي اطريشي، به وسيله پيروان هايك موعظه  كارانه مكتب اقتصادي فرامحافظه

از رومر كه آنان را از دردسر و اضطراب بلند كردن پرچم سفيد  -گردد مي
  .داني خواهند كرد تسكين داده است، قدر

د، فضاي سوسياليستي را پرداز مي "مالكيت اجتماعي"رومر در فصلي كه  به  
ها از مالكيت  سوسياليست":كند ي حمام، تازه مي كننده مانند يك اسپري خوشبو

اند؛ مالكيت اجتماعي به عنوان شرط ضروري  اجتماعي يك بت ساخته
ي نادرست  شود، اما اين قضاوت بر اساس يك مقدمه سوسياليسم نگريسته مي

، و يك "هاي ما باز شد ر گردنچه آرامشي كه اين سنگ از دو". قرار دارد
بندي بي نهايت از حقوق ممكن مالكيت، مالكيت خصوصي بي حساب و  درجه

و كنترل كامل يك شركت به وسيله يك ارگان دولتي را از ... ها كامل بر شركت
هيچ تضميني وجود ندارد كه انتهاي كنترل دولتي اين طيف . كند هم جدا  مي
لكيت اجتماعي و سوسياليسم رقيق است، و به گمان پيوند بين ما.... بهينه باشد

مالك وسايل توليد باشند از  "مردم"من بسيار بهتر است كه اين ضرورت كه 
ها نشان  زماني كه سوسياليست. فهميدم. حذف شود "قانون اساسي سوسياليسم

داران بدون اين كه  اند، صحبت با سرمايه دهند كه در اين مورد سر عقل آمده
چه ! چه مشعشعانه. تر خواهد بود هاي ما را حذف كنند، آسان آرمان بخواهند
دانم كه  و من نمي. اي كه تاكنون هيچ كس به آن فكر نكرده بود العاده چيز فوق

: زده خواهند شد كه آيا ديگر خوانندگان نيز از پي بردن به آن حيرت
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سوسياليسم داري مدرن، و نه  ترين انواع اشكال مالكيت در سرمايه گسترده"
هاي با مسئوليت محدود،  هاي غيرانتقاعي، شركت شركت: اند مشاهده شده

هاي اجتماعي، مالكيت سوسيال  مشاركتي، مالكيت خصوصي انحصاري، شركت
 - مدير  و ديگر اشكال مالكيت اجتماعي -هاي كار دموكراتيك، شركت

ي را ارتقا اشكال مالكيتي كه به بهترين وجه اهداف سوسياليست. خواه جمهوري
بخشند و مستلزم كنترل اجتماعي مستقيم يا كنترل دولتي بر وسايل توليد  مي

توان فرض كرد كه هر چه دورتر باشد،  مي. "اي دور قرار دارند هستند، در آينده
هاي  ي بانك ها به وسيله بهتر است، چرا كه رومر كنترل بر مديريت شركت

ژنرال داگالس مك . خواهد ويه را ميهاي دو س گذاري بزرگ و يا بنياد سرمايه
ي اجتماعي فاشيسم ژاپني معرفي كرد و با  رتسو را به عنوان پايه آرتور، كي

ها را در ژاپن بعد از جنگ، نابود كند تا  تالش كرد كه آن) عدم موفقيت(
آيا . جا گل دهد سبك اياالت متحده بتواند در آن "دموكراتيك"داري  سرمايه

يك سوسياليست آمريكايي اواخر قرن بيستم كه در تالش آرتور از ديدن  مك
اياالت  "سوسياليسم"رتسو را به اياالت متحده وارد كند تا مركز ثقل  است كي

  رفت؟  متحده باشد، در شگفتي فرو نمي
كند از  هرگز تالش نمي "تاريخ مختصر سوسياليسم بازار "رومر در فصل 
ظاهراً . مدير ذكري به ميان آورد -رپرداز سوسياليسم بازار كا حتي يك نظريه

بنجامين والد، اوسي رومر، برانكو هوروات، ياروسالو وانك هرگز يك كلمه با 
دار اين است كه بسياري از  خنده. اند ارزش در موضوع سوسياليسم بازار ننوشته

باز . اند ها بوده داران سوسياليسم بازار طي دهه ها پرچم كنيم كه آن ما فكر مي
شان، رومر به ما  هاي ها يا بحث در هر حال، بدون ذكر آن. اطالعي هم بي
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مدير همگي براين باورند  -هاي معاصر سوسياليسم بازار كار مدل": گويد كه مي
آوري كنند و اين، تا حدود  ها بايد سرمايه را از غير اعضا جمع كه شركت
. "كند ين مياي، خودمختاري كارگران را نسبت به كنترل شركت تام ناشناخته

داري با فروش  هاي سرمايه كند كه چرا هنگامي كه شركت رومر ما را روشن مي
 "كنند آوري مي سرمايه را از غير اعضا جمع"از بانك   سهام يا گرفتن وام
: دهد كه او ادامه مي. اما مهم نيست. شود داران تامين  نمي خودمختاري سهام

مدير براي  -نهادهاي مديريتي و كار پيشبنابراين روشن نيست كه تا چه اندازه "
به نظرم بايد به هواداران مدرن سوسياليسم . "اند سوسياليسم بازار واقعاً متفاوت

مدير مانند ديويد شوايكارت و تام وايسكوف واگذار كرد، كه اگر هنوز  -بازار كار
تيجه به هر حال رومر با ن. دهند، تفاوت را به رومر درس بدهند به آن اهميت مي

ترجيح من براي پيش نهادهاي مديريتي بر ":دهد اي پايان مي نه صادقانه
كاري استوار است، به اصطالح اين بهترين راه براي تغيير نماهاي يك  محافظه

ذكر تشابه بيولوژيكي بي مناسبت . سيستم، در صورت امكان، در يك زمان است
بقا دارد تا  تري براي يك ارگانيسم با يك جهشي احتمال بيش: نيست

متشكرم، جان . "ارگانيسمي كه در آن دو جهش هم زمان اتفاق بيفتد
من . بخشد رومر، اين قياس يقيناً بحث شمار را استحكام مي. "داروين"

مواقعي وجود دارند كه يك . شناخته شوم "ضد مدل"خواهم به عنوان يك  نمي
. قض مفيد استي غير مشهود، يا حل يك تنا مدل رسمي براي بيان يك نكته

تري مدل مناسب  وجوي ساده ها، جست من طي اين سال "تحقيقي"تر كار  بيش
اي از شرايط و نتايج، صرف  ي غير مشهود بين مجموعه براي اثبات يك رابطه

و براي اعتبار بخشيدن به رومر بايد بگويم كه او غالباً در به كارگيري . شده است
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يك تحليل رياضي از "هاي  او در كتاب هاي مدل. اين ابزار استاد بوده است
براي  "كشي و طبقه ي عمومي از بهره يك نظريه"، و  "اقتصادهاي ماركسيستي

نشان دادن تعدادي از روابط جالب بين شرايط و نتايجي كه بسياري از 
كنند، يا دست كم از آن نا آگاهند،  به خوبي   اقصادهاي سياسي انكار مي

تر را ارايه  اين حالت، مدل رومر تنها يك نتيجه و نه بيشاما در . اند انتخاب شده
ي سهام يكسان اما مقادير متفاوت كاال شروع  اكثر مردم با مجموعه: كند مي

مندان  كنند، و اگر به فقرا اجازه داده شود سهام را در ازاي كاال به ثروت
داراي  ماند كه مند در پايان باقي مي بفروشند، يك تعداد نسبتاً اندك ثروت

ي تني  هايي كه به وسيله در شركت. ها هستند تر شركت كنترل منافع در بيش
داد  اي از برون كننده، مقادير قابل توجه شوند، هر عضو گروه كنترل چند اداره مي

آورد، اما زيان نسبتاً  ي شركت، و بنابراين از حق سهم را به دست مي افزوده
اجتماعي  "صدمه"گردد، چرا كه  او ميي همراه با آن نصيب "صدمه"اندكي در 

به عبارت ديگر اگر فقرا . شود است و به طور مساوي بين تمام جمعيت توزيع مي
كه تمام تفاوت بين  -مندان در ازاي كاال منع شوند شان به ثروت از فروش سهام

ي تعداد  ها به وسيله تر شركت بيش –داري است  اقتصاد كوپني رومر و سرمايه
تواند تعداد زيادي  گردند؛ چون هيچ كس نمي ادي از مردم كنترل مينسبتاً زي

در اين حالت، هر عضو گروه كنترل تنها مقداري كوچك از . سهام به دست آورد
ي  آورد، كه با افزايش صدمه ي شركت را به دست مي داد سود سهام افزوده برون

تر  ر سطوح پائينكند كه د بيني مي بنابراين، رومر پيش. اجتماعي متعادل است
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اگر عالئم  - CPEE 2نسبت به يك  MSPEE 1داد و صدمات اجتماعي در يك  برون
به  MSPEEآيد زيرا شهروندان  به وجود مي -اختصاري او را ياد داشته باشيم
در يك فرآيند سياسي دموكراتيك راي  CPEEاستانداردهاي  باالتر از شهروندان 

  . دهند مي
يابي به  ن مدل رسمي رومر، مدلي كه او براي دستتر ساختما بر خالف بيش
ذكر اين نكته كامالً . فروشانه محض است كند، سردرگمي فضل اين نتيجه بنا مي

پذيرد  رومر مي. شود غيرضروري است بدتر از آن، حتي اين نكته ثابت هم نمي
توانند پيچيده  ي اين ماجرا ساختگي است، چرا كه آثار تعادل كلي مي همه"كه 

... تنها راه اطمينان از ميزان رفاه در حالت تعادل، اثبات يك نظريه است . باشند
ي آن چه  به عبارت ديگر، همه. "ي عمومي ندارم من در حال حاضر هيچ نظريه

كه او تا به حال با اين مدل انجام داده است، محاسبات نمايشي مبتني بر 
  .هاي مشخص براي توابع و متغيرهاست گزينه
تر منطقي،  هاي متفاوت، و نه كم اش تحت گزينه ت نكرده است كه نتيجهاو ثاب

ي  كه تمام مدل او و جدول استادانه ارائه. كند براي توابع و متغيرها صدق مي
ي  تر از خالصه كننده را اصالً مجاب 71و  70نتايج محاسبات او در صفحات 

كه او، يا يكي از  من شكي ندارم. سازد سردستي من از منطق مورد نظر او نمي
هاي عمومي مبتني بر اين مدل را  التحصيل او موفق خواهند شد نظريه دانشجويان فارغ

خواهند بيايند؟  ها از كجاي ديگر مي به هر حال پايان نامه. دير يا زود به اثبات برسانند

                                                 
 .سياسي سوسياليسم بازار -تعادل اقتصادي – 1
 .داري سياسي سرمايه -تعادل اقتصادي -  2
2  -  
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به عالوه، هيچ فرد . است "نيم پز"رسد اما تا آن موقع، تنها عبارتي كه به ذهن مي
خود يك  نديشمندي، به چنين مدل و نظراتي براي باور داشتن به چيزي كه به خوديا

  . نكته غير مشهود نيست، احتياجي نخواهد داشت
جالب است كه يك عقب نشيني تاكتيكي تحميل شده بر ما، چه با سرعت به 

پنج سال قبل و در . شود ي همراهان آكادميك، به يك مسير كامل تبديل مي وسيله
دانان راديكال با استيل در كنفرانس  به فروپاشي كمونيسم، بعضي از اقتصاد پاسخ

رد بازار بايد مورد بازنگري "آكادميك سوسياليستي در نيويورك استدالل كردند كه 
قرار گيرد، و شايد بازارها بتوانند بخش مفيدي از يك اقتصاد سوسياليستي باشد، 

حاال افرادي . شوند "سوسياليزه"ه السون، مشروط بر آن كه به درستي، به قول دايان
گويند كه پذيرفته است كه  مانند ساموئل باولز، اريك اولين رايت به رومر تبريك مي

ساخت كه تنها اصالح  كرد و حق با هايك بود، وقتي خاطر نشان مي النگه اشتباه مي
نظير (اي اقتصاديه ريزي كه با تغيير شاخص مورد نياز براي توزيع بازار آزاد، و برنامه
كننده داشته  كه البته بازار در آن نقش تعيين مالي، پولي، قيمت، نرخ ارز، نرخ بهره 

  گذاري آلماني، و برنامه هاي سرمايه ، بانكMITIرتسوي ژاپني و  است كه از كي) باشد
ي  داري به وسيله سازي شده؛ سرنگوني سرمايه گذاري كه در تايوان مدل براي سرمايه

همه بايد در بازي پوكر كوپني بازي كنند و شما  -دار هر شهروند به يك سرمايه تبديل
ها را به خاطر تقبيح مالكيت خصوصي  و سوسياليست -توانيد از بازي خارج شويد نمي

هاي بازار در حقيقت  سوسياليست. كنند و پرستش كردن مالكيت اجتماعي سرزنش مي
  ."اند رفت كرده خيلي پيش"
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 1شهري سوسياليسم بازار انتقالي و آرمان
  هري بريگ هاوس

 

رومر، يك پاسخ سالم به  "اي براي سوسياليسم آينده"بازانديشي متبلور در 
تر از رومر در  حتي كساني كه كم. هاي سوسياليستي است بحران كنوني سياست

، شد خوانده مي "هاي واقعاً موجود سوسياليسم"اثر فروپاشي چيزي كه زماني 
/ كهل/ مداران تاچر اند، بايد نگران موفقيت ظاهري نسل سياست تكان خورده

ي بيان  ريگان در راندن نه فقط تئوري و عمل سوسياليستي، بلكه حتي نحوه
در برابر . هاي روزانه باشند ي سياست عميق و بياد ماندني جناح چپ، از صحنه

و حتي (هاي آشكار  رارتها به بيش از انتقاد از ش ها، سوسياليست اين پديده
ي آلترناتيو نهادي  ها نيازمند ارائه آن: داري احتياج دارند ي سرمايه جامعه) پنهان
داري هستند كه بتواند به طور قابل تأملي در نظر گرفته  اي در برابر سرمايه زنده

هاي سوسياليستي واقعاً  هاي جامعه تر زيان كم بتوانند از بيش شود، تا دست
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شهري و انتقالي، تا  بازگشت به ساختمان مدل آرمان. ناب ورزندموجود اجت
ي تئوريك را در بر نداشته باشد، يك  نشيني همه جانبه زماني كه يك عقب

  .ي با ارزش در تجديد حيات پروژه سوسياليسم است مولفه
  

  هاي ليبرالي و سوسياليستي ارزش
سياليستي قابل دفاع گويد كه ما بايد با مهارت يك اخالق سياسي سو رومر مي

رس بودن و  هاي نهادي را هم از جهت قابل دست را طراحي كنيم و سپس طرح
هاي مجسم در اين اخالق سياسي، مورد  هم از جهت گرايش به ارتقاي ارزش

اي از اصول برابري  اخالق سياسي سوسياليستي با مجموعه. سنجش قرار دهيم
هايي براي رفاه و  رومر، فرصتهاي مورد نظر خود  ي برابر: گردد مشخص مي

ي  او چيزي در باره. تحقق فردي، نفوذ سياسي و وضعيت اجتماعي هستند
اما ) كه من بعداً با آن مخالفت خواهم كرد(آورد  ها به زبان نمي اهميت نسبي آن

ها  هاي متفاوتي براي اين ارزش جريانات مختلف در سنت سوسياليستي، وزن
ممكن است . به همين طريق ادامه خواهد يافتاند و اين روال  قائل شده

نظرانه و نه بر  اش، از همان ابتداي كار، تنگ مخالفت با اين بخش اول از نوشته
از قبيل  -هاي ديگري وجود دارد ارزش.اساس داليل ذكر شده به نظر برسد

هاي سنت اخالقي سوسياليسم  كه در پيوند با بعضي جنبه -گرداني جامعه و خود
گذارم  اما من فرض را بر اين مي. انگارد ها را ناديده مي ظاهراً رومر آن. رندقرار دا
اند،  هاي تحقق خود و وضعيت اجتماعي، اگر چه بدون تعريف رها شده كه ايده

هاي  پذير هستند كه نگراني نسبت به ارزش خود به خود به قدر كافي انعطاف
هاي  ديشيم كه زندگياگر بين. ظاهراً مفقود را در جاي خود قرار دهند
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سوسياليستي با ارزش، يا با هدف تحقق خودگرداني هدايت خواهند شد و يا 
هاي اجتماعي هنوز تجربه نشده شكل بگيرند، در آن  ي ارزش بايد به وسيله

ها براي تحقق  صورت يك طرح نهادي يا از طريق نياز به افزايش برابري فرصت
ها براي كسب موقعيت  بري در فرصتخود و يا از طريق نياز به كاهش نابرا

  . اجتماعي، ترسيم خواهد شد
دست كم تا جايي كه از  -جامعه و خودمختاري –با چنين بياني، اين دو ايده 

گردند، دقيقاً چيزهايي  برابري نفوذ سياسي و برابري فرصت رفاه متمايز مي
اگر  .شوند ي برابرطلبي ليبرالي ناديده انگاشته مي هستند كه به وسيله

هاي موقعيت اجتماعي و تحقق فردي را كه ظاهراً  ايده  ها اين سوسياليست
گرايانه پر كنند، به  دهند، به روش غايت هاي مفقوده را در خود جاي مي ارزش

جريان . شوند همان اندازه از چارچوب معاصر برابرطلبي ليبرالي جدا مي
بندي به يك   ، به پايكند روشنفكري برابرطلب ليبرال كه رومر را هدايت مي

هايي كه طرح نهادهاي  گويد كه ارزش اين اصل مي. گرايش دارد» اثري اصل بي«
هاي  ترين اثر ممكن را بر محتواي ارزش كنند بايد كم دولتي را تئوريزه مي

يك برابرطلبي اقتصادي زماني قوي است كه از يك . زندگي مردم داشته باشند
يد و بنابراين هيچ چيز در باره چگونه زيستن اثري، پيروز بيرون آ آزمون بي

مردم نگويد، و در عوض تنها در مورد منابع نسبي كه بايد در دسترس مردم 
. پرورانند، نظر بدهد اي كه در سر مي قرار داشته باشد، فارغ از هر هدف و ايده

بستگي سوسياليستي و ديدگاه تحقق فردي مورد تاييد ماركس  اما جامعه يا هم
گيري، چوپاني، و در انتقاد اساسي در  تن مشهور او در باره شكار، ماهيدر م

ي  ها در باره آن: شوند اثري رد مي ايدئولوژي آلماني، ظاهراً هر دو در آزمون بي
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دهند و طراحي نهادهاي اجتماعي براي اين  مند نظر مي چگونگي زندگي ارزش
زنند،  كه به اين كار دست مي اي تا اندازه. شمارند يا آن نوع زندگي را مجاز مي

  . كنند اصل بي اثري ليبرالي را نقض مي
ها را در بر  البته اين بدان معنا نيست كه سوسياليسم ليبرالي كه اين ارزش

مند با  هاي هدف اما نقش ارزش. توانست موجوديت پيدا كند داشته باشد، نمي
توانست اصول  مييك سوسياليست ليبرال . هاي بي اثر متفاوت است نقش ارزش

بيني كند كه اگر نهادهايي  ي سوسياليستي را تشريح نموده و پيش جامعه
ها احتمال تحقق  مطابق با اصول برابرطلب بي اثر طراحي شوند، اين ارزش

هاي بي اثر ما بايد نهادهايي را  به عبارت ديگر، ارزش. كنند تري پيدا مي بيش
داري ارتقاء خواهند يافت، اگر  ي جهتها شكل دهند، و در جريان اين كار، ارزش

هاي بي اثر  ي ما براي استفاده از ارزش دار، انگيزه هاي جهت چه ارتقاي ارزش
ها  طلب و ليبرال، سوسياليست به عالوه، در يك جامعه شهري برابر. نيست

براي مثال، از طريق ترويج (دارشان را ارتقاء دهند  هاي جهت توانستند ارزش مي
كه راهنمايي (بدون نقض اصل بي اثري ) هاي داوطلبانه كاري همدهي  و شكل

توانند طرح نهادهاي غير داوطلبانه را  هايي مي است بر اين كه چه ارزش
. سوسياليسم ليبرال رومر ظاهراً بايد اين ساختار را داشته باشد). ريزي كنند پايه

نبايد براي در بر ي تحقق فردي و موقعيت اجتماعي  اما اگر چنين باشد، يا ايده
ها براي  هاي سوسياليستي گسترش يابند و يا نبايد از آن گرفتن ديگر ارزش

راه  گسترش ايده تحقق فردي، هم. ترسيم يا ارزيابي طرح نهادي او استفاده شود
طلبي  با اين حقيقت كه رومر يك وزن خاص براي هر يك از اصول متفاوت برابر

ها مطبوع  تر از سوسياليست ي وسيع يك حوزه داند، آن را براي را اجباري نمي
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كند، اما در عين حال كاربرد متد ارزيابي را كه او با روش نامطمئن در  طبع مي
اگر ما از اين نظر با او مخالفت كنيم . سازد دهد، دشوار مي دسترس ما قرار مي

د كه تواند ادعا كن كه طرح او به برابري تحقق فردي توجه كافي ندارد، مثالً مي
معهذا از روي . تعيين وزن درست اصول، تاكيد كمتري بر اين اصل قائل است

اصول تشريح شده در بخش اوليه، نسبتاً روشن است كه احتماالً اين طرح، 
اين كار به وسيله كاهش شديد . دهد برابري فرصت رفاه را باالتر از همه قرار مي

، بدون )دهند را تشكيل مي هاي رفاه كه يك علت اصلي فرصت(نابرابري منابع 
ها صورت  هاي مهم برابري مشروع فرصت محدود كردن هيچ يك از جنبه

تر گسترش  در طرح او برابري فرصت در نفوذ سياسي، بسيار كم. گيرد مي
هاي  براي مثال رومر هيچ تغيير نهادي در ساختار دولت يا سيستم. يابد مي

هاي جمعي  احزاب سياسي به رسانهانتخاباتي يا بحث قوانين حاكم بر دسترسي 
ها، يا راه  هيچ بخشي از نمايندگي نسبي، حقوق اقليت. گيرد را فرض نمي

  انداختن رفورم براي محافظت از فرآيندهاي سياسي در مقابل زمينه
از درآمد و ثروت وجود ندارد، و او به ويژه با معرفي   هاي رسوب شده نابرابري

كند، درخواستي كه در جداسازي  مخالفت ميها  كنترل كارگري بر كارگاه
هاي اخير از ليبراليسم و دموكراسي اجتماعي  هاي سوسياليستي در سال سياست

  . رو، نقش مهمي بازي كرده است ميانه
اين  بدان معنا نيست كه طرح او چيزي براي گسترش برابري نفوذ سياسي 

در واقع شايد منابع  -داري يهمنابع اصلي نفوذ نابرابر در جوامع سرما. در بر ندارد
نابرابري گسترده در كنترل سرمايه و نابرابري  -اصلي نابرابري نفوذ به طور كلي

زني  گذاري، داراي يك امتياز چانه كنندگان سرمايه مندان به عنوان كنترل ثروت
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ها در  آن. ها را به چالش بكشد در برابر هر دولت منتخبي هستند كه بخواهد آن
دادهاي  شان، برون زني ادرند حتي بدون استفاده از امتياز چانهعين حال ق

هاي جمعي  ي وسايل ارتباطي و رسانه انتخابات را به وسيله كنترل ناعادالنه
تر در  شان در صرف پول بيش تحت تاثير قرار دهند و اين عالوه بر توانايي

نابراين كنترل و ب(تا جايي كه به باز توزيع منابع . ي تبليغ سياسي است زمينه
گردد، طرح رومر، برابري نفوذ با سمت و سوي  مربوط مي) گذاري سرمايه
هاي مركزي زندگي  با اين وجود، حوزه. دهد طلبانه را افزايش مي تساوي

ي بازار و خارج از دسترس فرآيندهاي  اقتصادي در طرح رومر، تحت سلطه
از   اليسم رومري يك طبقهبه عالوه ظاهراً در سوسي.  مانند دموكراتيك باقي مي

شان،  ي شغل مديران يا كاست وجود خواهد داشت كه اعضاي آن به واسطه
كنند كه احتماالً به آن به  ها و اطالعاتي دسترسي پيدا مي مستقيماً به مهارت

  . طور فردي و جمعي نفوذ سياسي نامتناسبي اعطا خواهد كرد
  

  ارزيابي پيش نهادهاي انتقالي
ها وسوسه  كند، بعضي از سوسياليست بيني مي رومر پيشگونه كه  همان

من . خواهند شد كه از طريق او بر اساس مباني دموكراتيك انتقاد كنند
با اين حال حتي . ي اين وسوسه را در زير مورد بررسي قرار خواهم داد دادنامه

اگر ما اولويت در اصول برابرطلبي را براي فرصت برابر در نفوذ سياسي قائل 
توان وارد  ويم، كه بنا بر استدالل من كار الزمي است، چنين انتقادي را ميش

هاي سوسياليستي هر چه كه باشند، و وزن  تر از همه اين كه ارزش مهم. ندانست
ي كافي  ها كه به اندازه ها نسبت به يك ديگر هر اندازه كه باشد، يكي از آن آن
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رسد كه طرح  دارد، زيرا به نظر ميشود، چندان اهميتي ن با طرح او نهادينه نمي
شود كه چرا او  وقتي گفته مي. او ذاتاً و ضرورتاً مربوط به يك دوره انتقالي است

ي بيولوژيكي   نهادش لحاظ نكرده، او يك استعاره دموكراسي محل كار را در پيش
تري دارد  يك ارگانيسم با يك جهش احتمالي بقاي بيش "كند كه  را مطرح مي

، و به اين )93ص("يسمي كه در آن دو جهش هم زمان اتفاق بيفتدتا ارگان
ترتيب قصد دارد نشان دهد كه بازسازي مالي او چيزي جز گام اول در مسير 

مديريت كار را آشكارا "افزايد كه نبايد تصور كرد كه او  سپس مي. جاده نيست
، كه "كند يق ميگام اول تشو.... تكميل موفقيت آميز.... به عنوان گام دوم بعد از

ي اولين مرحله در دوران انتقالي ارائه  ظاهراً بيان آن است كه طرح او با انگيزه
اگر اين اولين گام باشد، كسي انتظار ندارد كه تمام راه را طي كند، و . شود مي

  .اش در تحقق يك برابرطلبي كامل ليبرالي، دليلي بر رد آن نيست ناتواني
يابي اين پيشنهاد انتقالي بايد در نظر داشت در اما چيزي را كه هنگام ارز

حقيقت كامالً با فاكتورهايي كه در ارزيابي صريح طرح اتوپيايي مطرح 
اگر نظر رومر يك پيشنهاد انتقالي است، ديگر اهميتي . گردند، متفاوت است مي

ها را تحقق  هاي مورد نظر سوسياليست ندارد كه آيا بعضي يا تمام ارزش
ها سازگاري داشته  نه، چه رسد به اين كه با وزن صحيح اين ارزشبخشد يا  مي

توان منطقاً از آن انتظار داشت كه مرگ يك  مهم اين است كه آيا مي. باشد
ها را به قدر كافي تحقق  پويش سياسي به سوي سيستمي باشد كه آن ارزش

ي بهتر قضاوت روي اين سئوال لزوماً به اين كه آيا سيستم انتقال. خواهد بخشد
بخشد، مربوط  ها را تحقق مي آل ي ايده از سيستم كنوني اين يا آن يا حتي همه

گردد؛ ما دست كم در اصول ممكن است مجبور باشيم قبل از اين كه امكان  نمي
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اين به معناي آن نيست كه . هايي به عقب بر داريم رفت فراهم شود، گام پيش
ي را هر چه كه باشد، در مسير ا ي سوسياليستي، هر وسيله اهداف يك جامعه

هايي وجود  توان فرض كرد كه محدوديت سازد؛ مي پيگيري خود مشروع مي
توانند به آن اندازه مهم  ها مي دارند كه بايد رعايت شوند و اين كه اين محدوديت

باشند كه اگر تنها راه دستيابي به سوسياليسم، فرا رفتن از آن ها باشد، ما 
اما دليلي براي اين طرز تفكر ) 3. (وان يك هدف رها كنيمسوسياليسم را به عن

ها، هر تغييري در طرح نهادهاي  وجود ندارد كه در چارچوب اين محدوديت
اجتماعي بايد اين نهادها را تا حدودي به نهادهاي اتوپيايي سوسياليستي 

هاي  ميلي رومر به ارائه يك معيار براي ارزش بدين ترتيب بي. تر كند نزديك
كند، وضع دشواري را براي او پديد  وسياليستي كه در بخش اول تشريح ميس

هاي سوسياليسم ممكن پيشنهاد  گويد تا زماني كه مدل رومر مي. آورد مي
ها در ترتيب ترجيحي اين سه اصل اعتقادي  استدالل در باره تفاوت"شوند،  مي

آن جا كه يك با اين وجود از ) 13ص. ("ي دوم اهميت برخوردار است از درجه
نهاد انتقالي آن است كه انتقال را به چه خوبي  ي هر پيش معيار قضاوت در باره

معيارهاي . سازد، ما بايد در باره سيستم انتقالي چيزهايي بدانيم عملي مي
هاي  اي بر ويژگي كننده هاي متفاوت، تاثيرات تعيين متفاوت براي ارزش

گيري صحيح هر  آن در باره جهتسوسياليسم واقعي خواهند داشت و به تبع 
اگر . رسيم پيشنهاد انتقالي به سوي سوسياليسم به نتايج متفاوتي مي

دهد، هوادار مدل  سوسياليسم به برابري فرصت در نفوذ سياسي اولويت مي
انتقالي بايد توضيح دهد كه در مدل او تحقق نهايي دموكراسي بنيادي چگونه 

ادي اولويت دارد، بنابراين مدل بايد ابتكاراتي را اگر برابري اقتص. يابد ارتقاء مي
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پس احتماالً براي انواع متفاوت . براي اولويت نهايي چنين برابري بينديشد
اتوپياي سوسياليستي، مسيرهاي انتقالي كامالً متفاوتي، مناسب به نظر خواهند 

هاي متفاوت ما در باره سوسياليسم نهايي نبايد خصوصيت  ديدگاه. رسيد
هاي متفاوت جنبش سوسياليستي  ابلي كه غالباً ويژگي روابط بين شاخهمتق

ها  هاي نسبي آن با اين حال تأمل در باره برتري. بوده است را مشروعيت ببخشد
يك فاكتور .  توان تا زماني كه ظاهراً رومر اميدوار است به تعويق انداخت را نمي

هاي اتوپيايي كمتر خود را به  ديگر در ارزيابي پيشنهادهاي انتقالي، كه ديدگاه
اقدامات انتقالي مدعي گذار از . كنند، امكان تحقق سياسي است آن مشغول مي

  .خواهيم هستند جاي كنوني به جايي كه مي
هاي ديگر، الزم است  هاي رقيب، عالوه بر مالك بنابراين هنگام قضاوت طرح

ي و اقتصادي جاري ي امور سياس اين را هم در نظر بگيريم كه با فرض مجموعه
به عبارت ديگر روش . تري دارد بيني، كدام يك امكان تحقق بيش يا قابل پيش

هاي صريحاً اتوپيايي، براي  رغم پرداختن به ارزيابي پروژه پيشنهادي رومر علي
  .ارزيابي طرح خود او نامناسب است

  
  مشكالتي در رابطه با سوسياليسم بازار انتقالي

  عامل اجرا 
هاي اخالق سياسي و حتي تئوري نهادها،  دهند كه در بحث رجيح ميمعموالً ت

به ويژه وقتي قرار . ي عامل اجرا ناميد، ناديده بگيرند توان مسئله چيزي را كه مي
ي مورد نظر صحبت كنيم، تنها هنگامي  ي معماري نهادي جامعه است در باره
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چگونگي وجود آن اي از  توان در باره چگونگي ساخت آن بحث كرد كه ايده مي
  . داشته باشيم

مسئله اين . كند پيشنهاد انتقالي رومر مشكل عامل اجرا را به شدت مطرح مي
است كه اگر چه طرح رومر از نظر استانداردهاي سوسياليستي، آگاهانه محافظه 

كار نيست كه مستلزم يك انتقال بنيادي قدرت  كار است، اما آن قدر محافظه
در كوتاه تا ميان مدت، . دار كنوني نباشد ي سرمايه بقهاقتصادي و منابع از ط

نهاد رومر در سطح جهاني و در ميان احزاب  ي چنداني براي محبوبيت پش آينده
  . قابل انتخاب چپ متصور نيست

احزاب سوسيال دموكرات غربي به شكلي روزافزون حتي از اهداف سوسيال 
شان  كردهاي سياسي ند، و رويكن نشيني مي تر هم عقب روانه دموكراتيك ميانه

چپ  آمريكاي التين . گردد به تقليدي از حزب دموكرات اياالت متحده بدل مي
مكزيكي  PRD: داري بين المللي صلح كرده است  به شكلي گسترده با سرمايه

برزيلي هم خود را به  PTهيچ طرحي براي يك رفورم بنيادي ندارد، و حتي 
اي قابل  در آينده) 4(.كند گر مي د جلوهعنوان يك حزب پايداري ضد فسا

المللي در موضعي قرار داشته  كه جريان اصلي چپ بين بيني احتمال اين پيش
هايي مانند پيشنهاد رومر را به طور جدي مطرح كند و  باشد كه بتواند طرح

  .ها داشته باشد، دور از تصور است اميدي به انتخاب و تحقق آن
. كه هيچ عامل اجرايي براي طرح انتقال وجود ندارداما مسئله تنها اين نيست 

يك عامل اجتماعي كه داراي ظرفيت به بار نشاندن چنين انتقالي را به دست 
بنابراين . تر را هم كسب خواهدكرد آورد، احتماالً قدرت تحقق اقدامات راديكال
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 گيرد اين است كه يك چنين عامل اجتماعي، روي ما قرار مي اي كه پيش مسئله
  تري را دارد، چرا مدعي آن نشود؟ وقتي قدرت درخواست بيش

  
  ي تكاملي استعاره

دهد، يك قياس با تكامل طبيعي موجودات است،  دليلي كه رومر ارائه مي
هاي نوع شوروي، در  گر جامعه ي ويران تر است كه به ويژه در پرتو تجربه عاقالنه

يك ارگانيسم با تنها يك  هر مقطعي از زمان، تنها يك جنبه را آزمايش كرد،
بايد شك . تري دارد تا ارگانيسمي با چندين جهش جهش احتمال بقاي بيش

تري  كرد كه چنين مالحظاتي بتواند كساني را كه توانايي انجام دگرگوني بيش
را دارند، تغيير دهد، حتي اگر كامالً بر طبق قاعده رفتار كنند، كه انقالبيون به 

الوه قياس تغييرات نهادي با تكامل طبيعي معموالً به ع. ندرت چنين هستند
انتخاب طبيعي / تطور بيولوژيكي از طريق سازوكار نوع تصادفي . الفارق است مع

كه بهتر است بناي  –نوع تصادفي، تيري در تاريكي است . رود به پيش مي
نهادهاي سوسياليستي يا پيش سوسياليستي، به داليل متعدد، بر آن اساسا كه 

طرح و ساخت چنين . كند، قرار نگيرد ر با جالل و شكوه طراحي ميروم
بسياري از مواقع . نهادهايي محصول فعاليت انساني آگاهانه و فكر شده است

خواه رهنمون گردند، زيرا بيش از  توانند دقيقاً به نتايج دل تغييرات نهادي نمي
را كه در جهت ها قادر نيستند سازوكارهايي  آن. كارانه هستند حد محافظه

اي معتقدند  عده. شوند را از ريشه قطع كنند عكس و به حالت اوليه منتهي مي
هاي سوسيال دموكراتيك بعد از جنگ در اروپاي غربي از اين نوع  كه رفورم
شود كه  بعضي اوقات هم، شايد با تأمل بيشتر، گفته مي. ها بودند دگرگوني
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اند به  اياالت متحده نتوانسته در "عمل مثبت"و  "جامعه بزرگ"هاي  رفورم
شمار نهادهايي كه فقر و نژاد  اهداف خود دست يابند زيرا بدون دست زدن به بي

ها نه  يادآوري اين بحث. ي اجرا در آمدند دهند، به مرحله پرستي را گسترش مي
كه براي اين بود كه درست يا نادرست بودن اين انتقادات  در جهت تأييدشان بل

توان بر اساس توجه دقيق به حقايق عملي اين موارد و نه با توسل به  را تنها مي
  . ي تكاملي تعيين نمود يك استعاره

  
  كارآمدي

ريزي دوران انتقال به  نگراني ديگري در رابطه با توانايي طرح رومر در پي
هاي  هاي نسبي متناسب با ارزش نظر از وزن اتوپياي سوسياليسم، صرف

ي مردم در  ها را در باره استراتژي رومر بدترين فرض. سوسياليستي وجود دارد
كه قرار نيست هيچ تغييري به سمت خوبي در شخصيت  اين - گيرد نظر مي

اما اگر برخالف . كند و نهادها را مطابق با آن طراحي مي -انساني  صورت گيرد
نظر رومر، شخصيت انسان دست به تغيير در سيسم او بزند، چه خواهد شد؟ اگر 

تر به داشتن وقت آزاد و  گرا باشند، بيش تر مصرف تر رقابتي شوند، كم دم كممر
آن نوع تغييرات در نهاد  -مند شوند شان عالقه كنترل شرايط زندگي كاري

هم . تواند به عدم ثبات منتهي شود مي -بشري كه ما دوست داريم ببينيم
به نظر . استسازوكار روشني براي تغييراتي فراتر از سيستم تأمين نشده 

ي بشر در  كننده رسد كه منطق سيستم انتظار دارد كه صفات انساني هدايت مي
ها،  بدين ترتيب ممكن است ما با فرض بدترين. داري دوام خواهند آورد سرمايه

يك . ها را ارتقاء دهيم و بنابراين امكان انتقال را عقيم گذاريم در عمل آن
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را تأمين كند كه در صورت دستيابي به پيشنهاد انتقالي بايد سازوكارهايي 
هاي بشري، توسعه فراتر به سمت اهداف مطلوب،  تغييرات مطلوب در انگيزه
  . امكان عملي داشته باشند

. رسد شود ؟ به نظر چنين نمي آيا پيشنهاد رومر چنين سازوكاري را شامل مي
است و ممكن است وسوسه شد و از طرف او پاسخ داد كه اين يك انتقاد جزيي 

توان طرحي ريخت و سعي نمود تا چنين سازوكاري را در پيشنهاد  اين كه مي
اما خوب است به تأكيد رومر بر عليه . اش، پيوند زد او، به همين شكل كنوني

در . ناگزيري برابري نفوذ سياسي و به ويژه دموكراسي در محل كار توجه كنيم 
دارد كه داراي دانش و درك طرح او ضرورتاً يك طبقه يا قشر متمايز وجود 

توان انتظار داشت كه  طبعاً نمي. ها و كل اقتصاد است گسترده از كارهاي شركت
ي سياسي و  العاده ها از قدرت فوق سازوكارهاي بازار در جهت محروم كردن آن

در مسير  –به عنوان يك طبقه  –ها هم قاعدتاً  اقتصادي رفتار كنند، و آن
بي ترديد، و حتي بدون دگرگوني . نمايند تالش مي انباشت و حفظ قدرت خود

اگر قرار باشد . يافته دوام خواهد يافت در نهاد بشري، يك مبارزه طبقاتي تخفيف
ي  هايي رخ دهد، يا اگر مبارزه براي مرحله كه در شخصيت انسان دگرگوني

اتفاق بيفتد، ما نياز به ) فرض كنيد مديريت كار(بعدي تغيير سوسياليستي 
رومر . كند يلي داريم تا باور كنيم كه اوضاع به نفع تغيير درست سنگيني ميدال
نهادش به عنوان يك اتوپيا و نه يك دوره انتقالي  توانست با طرح صريح پيش مي

يد كه اين نه  توانست بگو او مي. ي انتقادات من جلوگيري كند از بخش عمده
شد  در اين صورت مي. يد استترين افق قابل د كه دست كم مقدم پايان راه، بل

آن را مستقيماً بر حسب سه ارزش برابرطلب سوسياليستي دقيقاً تعريف شده 
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تري در كار نيست و اميدي هم به  زيرا هيچ فرارويي مهم. مورد ارزيابي قرار داد
بود، و الزم نبود به پروژه به  ي عامل اجرا هم ديگر مطرح نمي مسئله. آن نيست

گرانه نگريست؛ بلكه بايد به عنوان يك توصيف نهادي كه  حعنوان عدالت اصال
هايي از نوشته وجود  بخش. شد اصالحات را به سمت آن سوق داد نگريسته مي

كه در  –ها به جناح چپ مذكور و منتقدان دموكرات  به ويژه در پاسخ -دارند
يي تر به صورت يك پيشنهاد اتوپيا رسد رومر به اين طرح بيش واقع به نظر مي

  .نگرد تا انتقالي مي
  

  سوسياليسم بازار به عنوان يك طرح اتوپيايي
  و ارزش دموكراسي

رسد كه سوسياليسم بازار رومر به عنوان يك طرح اتوپيايي، بازتاب  به نظر مي
بندي به اولويت كيفيت مادي توزيع نسبت به برابري فرصت نفوذ سياسي،  پاي

هاي  ل كار، كه در بعضي از شاخهبه ويژه دموكراسي مح. يا دموكراسي است
كند؛ در طرح او به وضوح رد  نظري و تبليغي سوسياليسم رل مهمي ايفا مي

نما  آيد من به طور مختصر يك حالت موجه در آن چه كه در پي مي. شود مي
كم با اهميتي برابر با فرصت  ي دموكراسي به عنوان ارزشي دست براي مالحظه

كنم، و در كنار آن توضيح خواهم داد كه چرا  مي رفاه و تحقق فردي را معرفي
دموكراتيزه كردن مشخص نهادهاي اجتماعي احتماالً به خوبي به عنوان يك 

بايد به خاطر داشت كه من طرح . عنصر هر پيشنهاد انتقالي عمل خواهدكرد
نهادي جايگزيني براي پيشنهاد رومر ندارم، و از اين رو ارزش اين تفاسير 

ها براي  ي خاص از بحث باالخره من اهميت يك مجموعه. دشو محدود مي
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رغم هواداري از اولويت برابري فرصت  دموكراسي محل كار را بررسي كرده و علي
در نفوذ سياسي، پيشنهاد خواهم كرد كه اگر رومر مبناي اخالقي براي 

آن تري قرار مي گيرد تا اين كه  دموكراسي محل كار را انكار كند، بر پايه محكم
  .را به عنوان يك هدف دورتر نگه دارد

هاي سوسياليسم بازار به طور كلي استدالل  اخيراً پت دوين در برابر طرح
زدا شده و غير فردي زندگي اقتصادي  ها شخصيت سياست كرده است كه آن

ها به جاي  از نظر من سوسياليست": كنند داري را حفظ  مي تحت سرمايه
دايي شده، بايد در پي دموكراتيزه كردن اين پيوندي شخصيت ز جستجوي هم

اي باشند كه بر  هم پيوندي به عنوان بخشي از فرآيند حركت به سوي جامعه
  ) 5( ".اساس همكاري غيراجباري آگاهانه استوار گردد

ها با انواع آشناي سوسياليسم بازار  پيشنهاد رومر گر چه در ديگر زمينه
ها  مورد مخالفت پت دوين قرار گرفته، با آنمتفاوت است، اما در اين زمينه كه 

اگر چه هدف من بررسي دموكراتيزه كردن  است، اما بد نيست . مشترك است
رسد كه  به نظر مي. نظري هم به خصلت غيرشخصي زندگي اقتصادي بيندازيم

.  زندگي اقتصادي مدرن بنا به ذات خود غيرشخصي است، كه ايرادي هم ندارد
هاي روابط  القي با تعداد زيادي از افراد تعامل داريم، و برتريما از جهات مهم اخ
اين كه ما . ي اين تعامالت هم ناكافي و هم نامناسب هستند شخصي براي اداره

دهيم،  ها اهميت نمي شان نداريم يا به آن شناسيم، دوست هايي را نمي غريبه
تيك و بازار برقرار ي فرآيندهاي دموكرا شان با ما به وسيله بيگانگاني كه روابط

ي  هاي غير قابل غلبه هاي مدرن و محدوديت گردد، بازتاب پيچيدگي جامعه مي
مسئله مهم آن است كه  اين روابط، كه ضرورتاً غيرشخصي . نهاد بشري است
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از بحث دوين بايد اين گونه برداشت كرد كه . هستند، به درستي اداره شوند
ها نقش خواهد  ي نهايي آن اداره عادالنهدموكراتيزه كردن كامل اين روابط در 

  . گردد اين يكي از سئواالتي است كه متعاقباً طرح مي. داشت
دار دموكراسي  بخش اول طرف. آيد مسئله دموكراتيزه كردن در دو بخش مي

به عنوان عنصر مركزي اخالق سياسي ماست و بنابراين به عنوان يك اصل 
بخش دوم به ارزش احتمالي اقدامات . ياييهاي اتوپ بنيادين براي ارزيابي طرح

  .دموكراتيك در تسهيل انتقال اشاره دارد
توان ادعا كرد كه دموكراسي، يا فرصت برابر در نفوذ سياسي، براي  اوالً مي

اند،  مفهوم بخشيدن به تعهدات دو جانبه بين افرادي كه با يك ديگر بيگانه
ي برابري  عهداتي كه به وسيلهتري برخوردار است تا ت ظاهراً از اهميت بيش
داري بر اساس تعهد ما به  اگر مخالفت ما با سرمايه. شوند فرصت رفاه تعريف مي

هاست،  داري مانع تحقق آن طلبانه رومر باشد، سرمايه برابري بر اساس اصول برابر
چرا ما بايد . ها نگريست بنابراين الزم است به پشت اصول و به داليل حفظ آن

برابر براي نفوذ سياسي را تاييد كنيم؟ يك پاسخ طبيعي آن است اصل فرصت 
كه تضمين كنترل برابر بر شرايط مشترك بايد به طور نهادي در دسترس همه 

تري است  اين يك نياز نسبتاً طبيعي برخاسته از اصل اخالقي عميق. قرار گيرد
ي اين  هبياييد در بار. كه براي تك تك ما داراي ارزش اخالقي برابري است

براي مثال يك گروه از  –بينديشيم كه احترام برابر در بعضي موسسات عاطفي 
احترام برابر از طريق مشاوره با تمام كساني . شود چگونه بيان مي –دوستان 
ي اين  گيري در باره شان را در تصميم خواهند ترجيحات گيرد كه مي انجام مي

اگر پس از . م را ببينند، اجرا شودكه براي غذا خوردن كجا بروند يا كدام فيل
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ي  گيري ناديده انگاشته شود، معموالً نشانه مشاوره، ترجيحات افراد در تصميم
نياز به احترام برابر در نهادهاي غيرداوطلبانه و به ويژه در . بي احترامي است

شان  هنوز عدم شايستگي) بر خالف دوستان ما(كساني كه  –ميان بيگانگان 
تري  البته شدت بيش –حترام واقع شدن به ثبوت نرسيده است براي مورد ا

  . دارد
براي جلوگيري از سوءتفاهم شايد بهتر باشد اصل دموكراتيك مبتني بر 

دست كم در . بخوانيم "دسترسي برابر به نفوذ سياسي"ي احترام برابر را  ايده
يا حتي براي تمام (اين بحث مهم نيست كه براي هر تصميم مفروضي 

، همه شهروندان عمالً دردسر اعمال نفوذ )شوند ميماتي كه با هم اتخاذ ميتص
مهم اين است كه هر شهروند وسايل نهادي برابر . برابر بر آن تصميم را بپذيرند

كه او قصد  اين. را در دسترس داشته باشد) ياتصميمات (براي تاثير بر تصميم 
  .رد نهادهاي ايجاد شده نيستاستفاده از اين وسايل را دارد يا نه، به معني 

يا تحقق فردي يا موقعيت (دشوارتر از آن ايجاد حالتي از برابري فرصت رفاه 
رسد كه حاالت  در اين مورد به نظر نمي. باشد مي) اجتماعي بر آن منظور

يا (مشخص مشابهي در موسسات عاطفي وجود داشته باشد كه در آن احترام 
هاي دقيقاً برابر رفاه، به ويژه اگر رفاه  ن فرصت، با فراهم آورد)هر ارزش ديگري

منظور اين نيست . به عنوان رضايت ترجيحي واقعي درك شود، تحقق پيدا كند
رسد كه در اين موارد  كه برابري فرصت رفاه، ارزش ندارد، بلكه به نظر موجه مي

بيان تعهدات شخصي نسبت به دسترسي برابر به نفوذ سياسي، از اهميت 
  . رخوردار استكمتري ب
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دوم، بنا به سه دليل خود دموكراتيزه كردن يك عنصر با ارزش در يك انتقال 
هاي برابرطلب رومر در  دو تاي اول، با هر وزني كه براي ارزش. پيشنهادي است

كنند؛ سومي بر اين ايده استوار است كه دموكراسي  نظر گرفته شود، صدق مي
ي است كه ما خواهان دستيابي به آن ي سوسياليست يك عنصر مركزي در جامعه

  . هستيم
اولين دليل آن است كه دموكراسي در جوامع كنوني از ارزش مشترك 

بنابراين طرحي كه براي آن . تري برخوردار است تا برابرطلبي مادي گسترده
مند  تري بهره شود، از شانس سازگاري بيش تري قائل مي اهميت مركزي بيش

شود، تا  سطحي گسترده به عنوان يك ارزش تلقي مي دموكراسي در. خواهد بود
اندازهاي اخالقي و سياسي گوناگون به  حدودي به اين دليل كه از طيف چشم

هاي اشتباه، اما وسيعاً مورد  شامل بسياري ديدگاه(شود  نفع آن استدالل مي
كم تعهدات متقابًال كم فشارتري بر شهروندان  چنين چون دست ، و هم)قبول

رغم تاكيد  همان گونه كه قبالً گفتيم، علي. كند، تا مثالً برابري مادي مياعمال 
ها، پيشنهاد خود او بسيار فراتر از  ي چپ بيني مخالفت از ناحيه  رومر بر پيش

مرزهاي بحث سياسي مقبول در اين كشور و بسياري از كشورهاي صنعتي ديگر 
ي از اين بابت كه طرح او به ا ي عده به عبارت ديگر ما نبايد بگذاريم گله. است

  . قدر كافي افراطي نيست، اين حقيقت را كه در واقع افراطي است، مخدوش كند
دومين دليل ظاهراً موجه براي مطلوبيت پيشنهادهاي انتقالي، تاكيد بر 

با فرض اين كه اصول برابرطلب درست هستند و . دموكراسي به عنوان ابزار است
ها در دفاع  متناسب دموكراسي، موفقيت سوسياليست منطقاً قابل قبول، افزايش

هم چنين با افزايش قدرت اغلب شهروندان بر . سازد تر مي از اين اصول را آسان
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ها در رفورم يا انقالب در اين  شرايط جمعي شامل نهادهاي اجتماعي، توانايي آن
تا . يابد هاست افزايش مي هايي كه مورد حمايت سوسياليست نهادها به شيوه

هاي وسيعي از مردم را نسبت به درستي اخالق  اي كه ما بتوانيم بخش اندازه
سياسي سوسياليستي قانع كنيم، افزايش برابري نفوذ سياسي، مردم را براي 

يك طرح دموكراتيزه . سازد نهاد حامي آن اخالقيات تواناتر مي) و حفظ(تامين 
صورت سازوكاري بر انگيزد  تر قادر خواهد بود اين حقيقت را به كردن فزاينده

  .ريزي كرد كه از طريق آن بتوان انتقال فراتر را برنامه
هاي  ها و پاداش باالخره، در حالي كه سوسياليسم بازار براي موفقيت بر تشويق

مادي متكي است، و بنابراين روي رفتار سودمند اقتصادي افراد تكيه كرده، آن 
داري به  ري است كه بازارهاي سرمايهنمايد، كه همان نوع رفتا را تقويت مي

اي  دهند، دموكراتيزه كردن ريشه ترتيبي مشابه بر آن استوار بوده و پاداش مي
اي صحيح، هر چند در يك فضاي ديگر، تامل منطقي در باره صالح  به گونه

بدين ترتيب آموزش و گسترش انواع . كند جامعه به طور كلي را تشويق مي
بر اساس اين (اً سوسياليسم كامل را ممكن خواهند ساخت هايي كه نهايت انگيزه

هاي انساني است كه  ها و شخصيت فرض كه سوسياليسم كامل شامل انگيزه
تر از  ، از اين طريق بسيار متحمل)داري هستند اساساً متفاوت با سرمايه

  .هاي سوسياليسم بازار است طرح
ي دموكراتيك كامالً البته اين مالحظات با توجه به فقدان يك طرح نهاد

تر به درد يك كمك و نه  پرداخته شده، به هيچ وجه جامع نيستند، و بيش
ي انتقالي در  البته تا جايي كه به  عنوان دوره(خورند  جايگزين طرح رومر مي

رسي به  تر بر برابري دست گر مطلوبيت تاكيد بيش معهذا  بيان). نظر گرفته شود
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را بر ) كه پاسخ آن براي من روشن نيست(سش نفوذ سياسي هستند،  و اين پر
اي  شده توان به درون شكل تعديل تري را مي انگيزند كه آيا دموكراسي بيش مي

مطمئناً اگر پيشنهاد رومر . نهاد رومر، بدون ويران كردن آن، تزريق كرد از پيش
ش تري بر دو ي آن بار بيش با دموكراسي راديكال ناسازگار از آب در آيد، نتيجه

هاي راديكال است كه نهادهاي دموكراتيك راديكال ممكن را تشريح  دموكرات
  . كنند

جا بخشي بر عليه دموكراتيزه كردن پيش از موعد وجود دارد كه بايد  در اين
هاي دموكراتيزه  نهاد رومر در برابر طرح جدي گرفته شود و ممكن است از پيش

اساس اين بحث تا زماني كه بر . كردن ساخته و پرداخته نشده، حمايت كند
اند، دموكراتيزه كردن بدان سو گرايش دارد  شان را دگرگون نساخته مردم آگاهي
) هاي غير شخصي غير سياسي و نه روش(هاي شخصي يا سياسي  كه به روش

با اين حال مورد تبعيض دولتي واقع شدن، آن هم . ي تبعيض و ظلم بدهد اجازه
هاي تحقق فردي قربانيان  ر بسيار بدتري بر فرصتتواند اث به شكل آگاهانه، مي

تواند براي اعتماد  چرا؟ زيرا مي.داشته باشد تا تبعيض غيرشخصي نيروهاي بازار
وقتي رفتار عادي فرآيندهاي بازار مطابق ميل . بارتر باشد به نفس ما بسيار زيان

دها در فهمند كه چه انواعي از فرآين كم آن بخش  از ما كه مي ما نيست، دست
توانست براي هر كسي  خوب، اوضاع اين گونه است؛ مي"كارند، با گفتن اين كه 

اما هنگامي كه ما دقيقاً به همان اندازه از . دهند خود را تسكين مي "اتفاق بيفتد
اين نتيجه "شود گفت كه  فزآيندهاي دموكراتيك ناراضي هستيم، تنها مي

طرازان من بود؛ من دچار  ي هم بيني شده يا مورد نظر رفتار آگاهانه پيش
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خواستند، و يا به اين دليل كه براي  ها مي كه آن ناراحتي شدم يا به دليل اين
  ".تري داشت شان از خود من اهميت بيش ها منفعت آن

هر چند بايد اين نگراني را جدي گرفت، اما من شك دارم كه نتايج 
ر حقيقت، دموكراسي د. كند دموكراسي آن گونه باشد كه اين بحث مطرح مي

هاي بسيار  در سطح ملي يا اجتماعي، دست كم تا جايي كه الزم نباشد كشاكش
اي درازمدت را حل كند، از بسيار جهات مانند  هاي قبيله شديد مانند رقابت

داري به ندرت  به عالوه، دست كم در بازار سرمايه. بازار، غير شخصي است
نسبت به وضعيت خودآگاه باشند  كه  شوند كه به قدر كافي افرادي يافت مي
هاي بازار نسبت دهند و بنابراين از  شان را به بي قانوني فرآيند بتوانند محروميت

بر اين اساس من شك دارم كه از نظر . اعتماد به نفس خود محافظت كنند
اعتماد به نفس براي محرومين، تفاوت چنداني بين توزيع بازار و توزيع 

با اين وجود مخالفت با دموكراتيزه كردن پيش . شته باشددموكراتيك وجود دا
ها پيوندهاي عاطفي و  از موعد، زماني كه به نهادهايي اعمال شود كه در آن

تري  كنند از شدت بيش شخصي نقش مهمي در اداره تعامالت بازي مي
تر، زندگي جمعي نيروي  هاي كار كوچك براي نمونه در محل. شود برخوردار مي

دموكراتيزه كردن، . معرض پيوندهاي عاطفي و تعامالت شخصي قرار داردكار در 
دست كم قبل از نوعي دگرگوني در كاراكتر انساني كه رومر نسبت به آن 

از آن . هايي در محل كار منجر شود ها و ظلم تواند به كشاكش شكاك است، مي
ن جمله ايجاد موانعي براي تحقق فردي است كه شدت آن دست كم به هما

ي  شناسيم  و در نتيجه داري كه ما مي اي است كه در سيستم سرمايه اندازه
پردازم كه آيا  حاال من به اين پرسش مي. شود ي توليد، تجربه مي تسلط بر نقطه
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سازي و دموكراسي در  توانند داليل اصولي تالش براي نهادينه اين موارد مي
  .محل كار را تشكيل دهند

  دموكراسي محل كار
نهاد رومر كه احتماالً  گونه كه قبالً گفتم، يك جنبه از پيش همان

ها بايد تعديل كنند، به ويژه اگر به عنوان يك طرح اتوپيايي در  سوسياليست
رومر به روشني با مديريت كار يا . دهي محل كار است نظر گرفته شود، سازمان

كم يك اي است كه دست  اين خواسته. ورزد دموكراسي محل كار مخالفت مي
هاي اخير  شاخه مركزي از تفكر سوسياليستي و رفتار سوسياليسم غربي در دوره

آيا يك مدل مناسب اتوپياي سوسياليستي، مديريت كار يا . كند را مشخص مي
تواند از طريق  شود؟ اين پرسش مي دموكراتيزه كردن محل كار را شامل مي
آيا حقي نسبت به : دتر پاسخ داده شو پرداختن به يك پرسش اندكي متفاوت

دموكراسي محل كار وجود دارد؟ اگر چنين حقي وجود داشته باشد، بنابراين هر 
پيشنهادي كه توانايي تضمين امكان كار هر كارگر در يك كارگاه يا شركت 
دموكراتيك را نداشته باشد، عادالنه نيست و بنابراين به عنوان يك مدل 

ن حقي وجود ندارد، بنابراين قصور رومر اگر چني. اتوپيايي غير قابل قبول است
خواهانه دليلي براي رد  توان از ديدگاه عدالت در تامين چنين تضميني را نمي

  .اش به عنوان يك طرح اتوپيايي، در نظر گرفت مدل
. كنم من وجود حق نسبت به دموكراسي محل كار را به صورت زير درك مي

ملي يا اجتماعي، حقي است كه  دموكراسي محل كار، مانند دموكراسي در سطح
اين حق از ادعاي توانايي كار در يك . شود ي افراد حمل و اعمال مي به وسيله

ي كاركنان به عنوان  كند، كه بر اساس آن همه كارگاه يا شركت حمايت مي
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ها برخوردارند، و  گيري ي نهادي در تصميم افراد برابر از حق تضمين شده
تري در  ه قرار است از نظر نهادي قدرت بيشمستلزم آن است كه هر كس ك

تصميمات داشته باشد، بايد انتخاب شود و در برابر تشكلي كه در آن تمام اعضاء 
كم شامل تمام كاركنان آن كارگاه يا شركت  داراي آراي يكسان هستند و دست

در عين حال كه اين ادعا بايد در برابر دعاوي ديگري كه به . گو باشد است، پاسخ
سيله ديگر حقوق فردي از قبيل آزادي قضاوت و آزادي انجمن مطرح است، و

تواند مفهوم حق به خود بگيرد كه ما به لزوم  تعديل شود، تنها در صورتي مي
كنندگي مهمي بر توليد، چه  حفظ آن، حتي در صورت داشتن آثار حذف
  . دركارگاه و چه در كل اقتصاد ، باور داشته باشيم

تواند باشد؟ يك امكان اين است  دموكراسي كارگاهي چه مي ي حق براي پايه
هر . خيزد كه بگوئيم كه مستقيماً از اصل دسترسي برابر به نفود سياسي بر مي

چند كه اين اصل مستلزم آن است كه اقتصاد به عنوان يك كل در حوزه 
گيري دموكراتيك قرار گيرد، اما من شك دارم كه آن را بتوان به حق  تصميم 

ها داراي تاثيرات اساسي بر  بعضي از شركت. موكراسي كارگاهي گسترش دادد
شرايط مشترك ما هستند، درحالي كه بقيه چنين نيستند، و اين تفاوت 

به دليل اين تفاوت اگر ما تالش . ها ارتباط ندارند هاي شركت مستقيماً با اندازه
ق دموكراسي كارگاهي كنيم كه دسترسي برابر به نفوذ سياسي از بدو امر از طري

به عالوه، حتي در سوسياليسم، . خوريم اجرا شود، در برابرسازي شكست مي
قادر به كار نخواهند ) هاي شديد والعالج مثالً كساني با ناتواني(بعضي از افراد 

باالخره  ما با . بود، اما كماكان بخش جدانشدني سياست دموكراتيك هستند
مان، در شرايط سهيم هستيم، و در حالي كه  كاران افراد زيادي، بيش از هم
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تواند از طريق وضع قوانين ملي  تر آن چه كه در محل كار اهميت دارد، مي بيش
تر آن چه كه در خارج از كارگاه مهم  به روش دموكراتيك كنترل شود، بيش

با اين وجود اگر ما . تواند از طريق تصميمات محل كار به دست آيد است، نمي
محل كل را به عنوان چيزي كمتر از روش اصلي براي نيل به هدف دموكراسي 

دسترسي برابر به نفوذ سياسي بنگريم، به درستي به عنوان حق في نفسه ديده 
كند كه ما براي اجراي امر حق  شود، بلكه صرفاً شكل سازوكاري را پيدا مي نمي

  . در به كارگيري آن مختار هستيم
حق دموكراسي در محل كار، اگر نه مدلول توان تصور كرد كه  در عوض مي

كم يك گسترش طبيعي حق دموكراسي در سطح ملي يا  مستقيم آن، دست
جاشوا كوهن اخيراً اين بحث را تحت عنوان حالت موازي . اجتماعي است

توضيح داده و تاييد كرده است، و من گفتاري طوالني از او را در اين رابطه نقل 
براي نياز به اداره دموكراتيك دولت، آن است كه  بهترين مشروعيت". كنم مي

بگوئيم كه جامعه سياسي يك فعاليت تعاوني است، كه به وسيله قوانين عمومي 
هر . رود كه براي منافع متقابل اعضاء عمل كند شود، و از آن انتظار مي اداره مي

كس كه در يك چنين فعاليتي شركت كند، كسي كه ظرفيت ارزيابي قوانين آن 
را دارد، و كسي كه در معرض اين قوانين واقع است، حق شركت در تصميمات 

هايي تعاوني هستند كه با  هاي اقتصادي هم فعاليت اما سازمان. را داراست
. رود به نفع هر عضو عمل كنند ها انتظار مي شوند، و از آن قوانين اداره مي

، ظرفيت  كنند هايي در فعاليت تعاوني شركت مي كارگران در چنين شركت
دهد را دارند، و در معرض اين قوانين هستند،  ارزيابي قوانين كه به آن نظم مي
  )7( ". ي محل كارشان را دارند دهنده بنابراين حق تعيين قوانين نظم
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البته اين بحث در واقع تنها يكي از چند بحث ممكن از موارد موازي را 
راي دموكراسي كارگاهي محتواي هر بحث موردي موازي ب. دهد تشكيل مي

بستگي به محتواي چيزي دارد كه به عنوان بهترين حالت دموكراسي در سطح 
بنابراين براي مثال ريچارد آرنسون . شود ملي يا اجتماعي در نظر گرفته مي
ترين  داند، اما بر اين اساس كه در دسترس حقوق دموكراتيك را ذاتاً درست نمي
تر است، به نفع آن  حقوق فردي اساسيسيستم اداره براي تضمين ديگر 

تر از آرنسون  يك شكل از دموكراسي با ليبراليسمي كم) 8.(كند گيري مي موضع
دار در تعيين امور جمعي، يك  تواند ادعا كند كه شركت معني و كوهن مي

ي ضروري در هر زندگي واقعاً با ارزش است و بنابراين دموكراسي، بر اين  مولفه
حالت . ه همه افراد فرصت زندگي خوب را داد، اجباري استاساس كه بايد ب

تواند اين گونه باشد كه ما حقوق بنياديني در محل  موازي با بحث آرنسون مي
توان از نقض  گويي دموكراتيك مستقيم مي كار داريم كه تنها با وجود پاسخ

چون تواند اين باشد كه  حالت موازي بحث غيرليبرالي مي. ها جلوگيري كرد آن
شود، فرصت كامل براي  بخش بزرگي از زندگي هر فرد در محل كار سپري مي

هدايت يك زندگي مشاركتي با ارزش؛ مستلزم در دسترس بودن دموكراسي در 
  .محل كار است

توان بر عليه حق دموكراسي محل كار استدالل كرد؟ آرنسون بر  اما چگونه مي
گيري  در مقابل آن موضع كند اين اساس كه خنثي بودن دولت را نقض مي

گذارد كه دموكراسي گسترده و اجباري در محل  او فرض را بر اين مي. نمايد مي
ها و منافع مشاركت توسط  اين هزينه. اي دارد هاي مادي قابل مالحظه كار هزينه

افراد مختلف به اشكال متفاوتي مورد ارزيابي قرار گرفته، كه به ميزان استفاده 
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استفاده از قدرت دولتي "اما خنثي بودن دولت. بستگي دارد ها از مشاركت آن
اي از شهروندان، صرفاً به دليل داشتن  براي اختصاص منافع ويژه به عده

) 9( ".كند آميزتر نسبت به ديگران را ممنوع مي تر يا تحسين ي مطلوب سليقه
 بنابراين دموكراسي دولتي اجباري در محل كار غير قابل قبول است چون در

  . گردد هاي آن به اشكال متفاوتي توزيع مي واقع منافع  و زيان
آرنسون از اين استدالل بر عليه حالت موازي بحث خودش در مورد 

مبني براين كه حقوق دموكراتيك به حمايت از ديگر حقوق (دموكراسي 
با اين حال اين استدالل در واقع تنها . كند استفاده مي) تر گرايش دارند بنيادي

كند، چون يك روش خاص  مورد بحث حالت موازي غيرليبرالي شك مي در
ها از  تر، جدا كرده و و آن را نسبت به ديگر روش زندگي را به عنوان با ارزش

نه بحث كوهن و نه بحث آرنسون . كند تري برخوردار مي حمايت نهادي بيش
ي در نظر  ا مشاركت را به عنوان ارزشي منحصر به فرد يا حتي يك امر خودويژه

هاي خود را در هر دو حالت  هاي موازي با بحث گيرند، و نه هم چنين حالت نمي
هاي متمايز زندگي مشاركتي  نياز به دسترسي به مشاركت، تابعي از ارزش

ي آن،  تر حقيقتي است كه در دسترس قرار دادن نهادينه نيست، بلكه بيش
درست است كه . بخشد تعهداتي را كه ما نسبت به ديگران داريم تحقق مي

دموكراسي اجباري در محل كار احتماالً يك محدوديت خنثاي ديگر را نقض 
توان بر خالف كوهن پذيرفت كه عدالت نيازمند سازماندهي  مي. كند مي

دموكراتيك محل كار نيست و در عين حال اعتقاد داشت كه خنثي بودن از 
به اصطالح اين كه دولت  -سازد نوعي ديگر، تصميمات دموكراتيك را محدود مي

تر  نبايد كاري كند كه تحقق مفهومي از زندگي خوب را نسبت به بقيه آسان
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بنابراين با توجه به اين كه دموكراسي اجباري محل كار اين اثر را خواهد . كند
اما . توان آن را به عنوان يك تصميم دموكراتيك غير مجاز رد كرد داشت، مي

تيب درك شود، يك محدوديت بي نهايت قوي بر خنثي بودني كه به اين تر
چنين محدوديتي اين اثر را دارد كه دست . گيري دموكراتيك است تصميم

بندد، كارهاي مفيدي كه  تر كارهاي مفيد عمومي مي دولت را در انجام بيش
اين يك شر . هاي زندگي افراد دارند آميزي بر روش ترشان آثار تبعيض بيش

خواني با آرمان اخالقي سوسياليسم ندارد و جايي  ن همتري دولتي است كه كم
ترتيب به نظر من بايد اين  بدين. گذارد گيري دموكراتيك باقي نمي براي تصميم

  . محدوديت را رد كرد
اي باز تفسير كرد كه هر دو  توان به گونه در برابر، حوزه خنثي بودن را مي

هاي  تلزم آن است كه ارزشبحث ليبرالي براي دموكراسي، كه از نظر آنان مس
. برد احتماالً متناقض در طراحي نهادهاي اجتماعي وارد نشوند، را زير سئوال مي

. بخشد به نظر من درك آنان به خنثي بودن يك حوزه غيرمنطقي گسترده مي
هاي ليبرالي در نظر گرفته  به عالوه بر اساس چنين دركي از خنثي بودن، حالت

ارزش احترام بين افراد، : يا اجتماعي هم بايد رد شوندشده براي دموكراسي ملي 
كه ظاهراً مبناي بحث كوهن است، و ارزش حقوق فردي بنيادي كه در بحث 

بنابراين يا بايد اين موارد . شود، در اين رابطه غيرخنثي هستند آرنسون وارد مي
 ي مناسب از حق دموكراسي را رها كنيم، و يا خنثي بودن و عنوان يك پايه

  .براي مخالفت اصولي با دموكراسي اجباري محل كار، به كار نخواهد آمد
شناسيم، حتي  داري به صورتي  كه ما مي بااين وجود اغلب مدافعان سرمايه

ي خوبي داشته باشند، تالش خواهند كرد فوراً  اگر با دولت دموكراتيك ميانه
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كراسي ملي پاسخ دهند كه يك اصل ممنوعيت در هر دو حالت ليبرالي دمو
چيزي كه دموكراسي . سازي را بگيرند وجود دارد، و بدين ترتيب جلوي موازي

كند اين است كه شهروندان عموماً هيچ  در اين سطح را چنين پر قدرت مي
به عبارت ديگر، طبيعت غيراختياري اين جامعه . ي واقعي خروج ندارند گزينه

هاي اختياري، كه  جامعه براي. سازد چيزي است كه دموكراسي را اجباري مي
ها  غيركاتوليك: تر آشكار است ي واقعي خروج دارند، اين حالت كم اعضاء گزينه

طبيعت غيردموكراتيك كليساي كاتوليك رم را به عنوان يك جنبه مخالفت با 
ها عموماً طبيعت غيردموكراتيك چين را  دانند، حال آن كه غيرچيني آن نمي

  .ندياب اي قابل مخالفت مي جنبه
داري بدون دموكراسي محل كار خواهند گفت كه كارگران  اما مدافعان سرمايه

ها در انتخاب محل كار خود و يا كار  آن. اصالً در چنين موقعيتي قرار ندارند
توانند آن جا  مندي محل كارشان را دوست ندارند، مي كردن آزادند و اگر قانون

اري براي منافع دو طرف است و با قرارداد كار يك قرارداد اختي. را ترك كنند
  )10.(ورود آزادانه و آگاهي كامل كارگر هيچ دليلي براي شكايت ندارد

دهند كه تحت روابط  به درستي پاسخ مي) حتي از نوع رومر(ها  سوسياليست
داري، آزادي قرارداد براي كارگر در بهترين حالت، محدود و در  مالكيت سرمايه

بنابراين دعوي دموكراسي در محل كار در . هم استبدترين حالت، تنها يك تو
هر چند در سيستمي مانند آن . تواند يك دعوي قوي تلقي شود داري مي سرمايه

شود،  نهاد شده است، اين دعوي بالفاصه ضعيف مي چه كه به وسيله رومر پيش
تر  طلب منابع، منطقي زيرا با يك شبكه رفاه اجتماعي كافي و با يك توزيع برابر

هاي كار به  بدين ترتيب تصور محل. است كه قرارداد را اصالتاً آزاد در نظر گرفت
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تر، و بنابراين دعوي دموكراسي در آن سطح  هاي اختياري منطقي صورت جامعه
ي  بر اساس بحث حفظ حقوق دموكراتيك، گزينه. رسد تر اجباري به نظر مي كم

حفظ حقوق به روي  هاي ديگري به جز مشاركت در خروج از محل كار راه
در بحث كوهن، طبيعت اختياري جامعه، مبناي ضروري . گشايد كارگران مي

  . كند براي بحث دموكراسي را حذف مي
توجه داشته باشيد كه مالحظات مطروحه، بر خالف بحث قبلي كه صرفاً بيان 

كنند كه هيچ  مشكل دموكراتيزه كردن محل كار كوچك بود،  به اين تكيه نمي
شد مثالً با  بحث قبلي را مي. پذيرد ي در كاراكتر انساني صورت نميدگرگون

تر و با  توانند بسيار صبورتر، منطقي نشان دادن اين كه موجوات انساني مي
هاي  تر از چيزي باشندكه اكنون بدان شك داريم، و بنابراين كشاكش گذشت
كار در  بدين ترتيب دموكراسي محل. بيني شده اتفاق نيفتند، رد كرد پيش
بود، هر چند به عنوان بخش درستي از طرح  مي  عاقالنه ي انتقالي غير دوره

انگيزد كه  ي بحث كوهن اين سئوال را بر مي اما مالحظه. ماند اتوپيايي باقي مي
آيا دعوي دموكراسي محل كار حتي در طرح اتوپيايي، بدون در نظر گرفتن اين 

  ه، وجود دارد؟ شود يا ن كه كاراكتر انساني دگرگون مي
به عبارت ديگر زماني كه به روابط اقتصادي برابرطلب، حتي به شكل 

شود، دست پيدا كرديم، به نظر  نهاد رومر مطرح مي محدودي كه در پيش
بازد، دست كم  رسد كه دعوي حق دموكراسي محل كار تا حدودي رنگ مي مي

سازي  ت ملي مدلاگر بر دعاوي ليبرالي براي دموكراسي در سطح جامعه و دول
تواند حتي در يك طرح  رومر از مسيري كه در پيشنهاد شد، مي. شده باشد
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پيايي، در برابر دموكراسي محل كار مقاومت كند، و بنابراين طرح خود را به  اتو
  . تر شبيه يك طرح اتوپيايي تا يك پيشنهاد انتقالي، ارتقا دهد عنوان چيزي بيش
ت به دموكراسي محل كار وجود ندارد، به كه هيچ حقي نسب نشان دادن اين

معناي آن نيست كه دموكراسي محل كار هرگز نبايد در يك جامعه 
اي معتقدند، رفتار دموكراتيك در  اگر چنان كه عده. سوسياليستي معرفي شود

هاي مدافع آن،  شود، گزينش سياست محل كار اغلب به بهبود توليد منجر مي
از طريق يك فرآيند دموكراتيك در يك  چه از طرف مديريت شركت و چه

البته، اين كه آيا دموكراسي . تواند قابل تصور باشد ي سوسياليسم بازار مي جامعه
دهد يا نه، به طبيعت كار و هم چنين بر  وري را افزايش مي محل كار بهره

پيش نهاد رومر به ويژه اين . ساختار نهادهاي اقتصادي پيش زمينه بستگي دارد
بدين . سازد وري را افزايش دهد، نامحتمل مي موكراسي محل كار بهرهرا كه د

اي كه احتمال  زمينه گيري نهادهاي پيش ترتيب داليل اصولي براي پي
كنند، تنها در صورتي وجود دارد كه به حق  تر مي دموكراسي محل كار را بيش

محل  و تنها اگر حقي نسبت به دموكراسي. دموكراسي در محل كار قائل باشيم
توان يك طرح اتوپيايي را به سبب كنار  كار وجود داشته باشد است كه مي

  . گذاشتن آن از طراحي نهادها، نادرست خواند
  
  گيري نتيجه

هاي من در نيمه دوم اين مقاله، مرا در زمره منتقدان  بعضي از تفسير
رل من اعتقاد دارم كه سوسياليسم نيازمند كنت. دهد دموكراتيك رومر قرار مي

دموكراتيك شديداً فزاينده بر شرايط اجتماعي ماست، و روشن است كه شك 
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دارم كه پيشنهاد رومر، چه به عنوان يك طرح انتقالي و چه يك طرح اتوپيايي، 
توان تصور كرد كه رومر بر اين باور است كه تاريخ  مي. اين هدف را به پيش برد

تر بر  كنترل دموكراتيك پيشيافتني بودن  اخير ما را بي نهايت نسبت به دست
من با . شرايط جمعي، دست كم با نتايج قابل قبول اخالقي، شكاك كرده است

ها  هدف من از اين مقاله براي سوسياليست. اين نظر مخالفم، اما نكته اين نيست
اصرار بر اين مساله است كه در بررسي دقيق و كامالً جدي اصول سوسياليستي 

ارزيابي درست اين . اي هر يك چه وزني بايد قائل شوندرومر تعيين كنند كه بر
پيشنهاد رومر، و هر انتقال يا اتوپيايي پيشنهادي، مستلزم حل اين مسئله است 

  . كند كه او آگاهانه آن را بي پاسخ رها مي
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  :ها يادداشت
ك نيويور(نگاه كنيد به كارل ماركس و فردريك انگلس، ايدئولوژي آلماني  -1
كند زيرا قاطعانه  گويم كه او ظاهراً آن را تائيد مي من فقط مي) 1970الملل،  بين
سازد  ، اين زندگي تجملي را ممكن مي ي كمونيستي گويد كه تنها آن جامعه مي

  . و نه اين كه اين دليلي است براي انتخاب كمونيسم
ي از خنثي هم رولند دوركين و هم ريچارد آرنسون ظاهراً به چنين ديدگاه -2

انتشارات : كمبريج (يك موضوع اصولي: نگاه كنيد به دوركين. بودن پاي بندند
ي كانادايي  مجله "خنثي بودن و فايده"و آرنسون، ) 1985دانشگاه هاروارد، 

نشر دانشگاه : آكسفورد(ژوزف راز، اخالق آزادي  215-240) : 1990( 200فلسفه 
كند كه به روشني غير خنثي است،  رائه مي، دفاعي از ليبراليسم ا)1986آكسفورد، 

  . هر چند برابرطلب هم نيست
ها براي ارتقاي اهداف  ها بر آن چه كه سوسياليست براي بحث محدوديت -3

: اخالقيات ما"توانند انجام دهند نگاه كنيد به نورمن گراس سوسياليستي مي
  .185-211: 1989سوشياليست رجيستر  "اخالق انقالب

ي  برزيلي اين كار را با چنان موفقيتي انجام داده است كه مجلهحزب كار  -4
اكونوميست به طور مرتب از كانديداتوري رياست جمهوري لوال هواداري 

  .1994،47مارس  "اكونوميست  "مسير لوال در"نگاه كنيد مثالً به . كرد مي
ي بررسي اقتصادها "ريزي مشاركتي سوسياليسم بازار يا برنامه"پت دوين  -5

  .67-69) : 1992( 4/3هاي  ، شماره24سياسي راديكال 
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توجه كنيد كه در اين توصيف از مركزي بودن ارزش دموكراسي، اصل  -6
آرماني از يك اصل برابري سياسي براي . دموكراتيك يك اصل حداكثري نيست

تضمين آن است كه مردم در دسترسي به فضاي مناسب تعيين شده، از نفوذ 
به عنوان نمونه حقوق خصوصي خارج از اين فضاست و . باشند برابر برخوردار

يك اصل برابري سياسي آرماني براي افزايش كل مقدار نفود سياسي، با مجاز 
  . داشتن دخالت دموكراتيك در به اصطالح حوزه خصوصي، ندارد

سياست و فلسفه  "گر ي اقتصادي دموكراسي آگاه پايه"جاشوا كوهن،  - 7
  .50-35): 1989_ 2 ، شماره6اجتماعي 

ي  در ايده "حقوق دموكراتيك در سطح ملي و محل كار"ريچارد آرنسون  -8
نشر دانشگاه : كمبريج( كاپ، جي همتون ، و جي رومر. دموكراسي، و ايش د

  . 48-118، ) 1993كمبريج، 
  . 143همان منبع،  -9

 .گيرد سازد و نتايج مشابهي از آن مي آرنسون هم اين را خاطر نشان مي -10
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  1مهار كردن بازار
  جان گراي

  
ترين و مختصرترين  ما با روشن "اي براي سوسياليسم آينده"در پايان كتاب 

گيري بر اساس  بحث او در قسمت نتيجه. شويم شكل بيان پروژه رومر روبرو مي
ر بهترين شكل خود، سوسياليسم د"يكي اين كه . قرار دارد "ايده حساس "دو 

كه  و ديگر اين. طلبي است و نه تحقق يك رابطه خاص مالكيت نوعي تساوي
داري مدرن ما را با امكاناتي ثمربخش براي طراحي موج بعدي تجربيات  سرمايه"

در كنار اين دو، ادعاهاي ديگري هم ). 124-5ص ( "كند سوسياليستي تجهيز مي
شوروي را نبايد به اهداف  شكست تجربه"شوند، از قبيل  مطرح مي

و اين كه  "طلبانه كمونيسم، بلكه بايد به حذف بازارها نسبت داد تساوي

                                                 
 .152تا 147ص 110منبع نيو لفت ريويو شماره  -1
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به ويژه در گرو پذيرش حق انباشت نامحدود ... داري مدرن موفقيت سرمايه"
  ) 125. ("اي خصوصي نيست دارايي سرمايه

بال تقويت ديگر را متقا پروژه رومر نشانگر گرايش او در دو زمينه است كه يك
بندي مجدد از پروژه سوسياليستي،  گرايش سياسي در ارايه يك فرمول: كنند مي

كه در فضاي تاريخي پس از فروپاشي شوروي، ممكن و قابل دفاع باشد، و 
هاي اخير،  داري در سال هاي تاريخ سرمايه گرايش روشنفكرانه او به شيوه

دارد يا ايدئولوژي نئوليبرال، هايي كه بر خالف تصور نظريه اقتصادي استان شيوه
دهند كه روابط بين نهادهاي بازار و مالكيت، كمتر جبري و بيشتر  نشان مي

جايي و تبعيت سياسي و نظري  سرانجام هر دو گرايش، يك جابه. متغير هستند
از روابط مالكيت است، روابطي كه به طور كلي به عنوان ابزارهايي براي 

شان در  ها به نقش ارزيابي انجام رفورم در آنشوند، و  سوسياليسم فرض مي
اهدافي كه پروژه سوسياليسم بر . طلبانه بستگي دارد دستيابي به اهداف تساوي

داري،  روابط مالكيت در سرمايه. گردد ها به بهترين شكل درك مي پايه آن
هاي قانوني گوناگون  نهايت پيچيده و متغير هستند و در رفتارها و فرهنگ بي

  . كنند يابند كه به نوبه خود فضاي رقابت بازار را ايجاد مي ميتجسم 
هاي رقابتي  بحث دولبه رومر اين است كه چون نهادهاي بازار در ايجاد كارآيي

تر از روابط مالكيت خصوصي هستند،  داري بسيار مهم وري سرمايه و بهره
ا حذف روابط سوسياليسم را نبايد به عنوان پروژه منكوب كردن نهادهاي بازار ي

كه در عوض به عنوان پروژه مهار كردن اين نهادها، و جاي  مالكيت خصوصي، بل
هاي اساسي،  ها در انواعي از روابط مالكيت، با هدف گسترش برابري دادن آن
در روايت رومر، اگر نهادهاي بازار خوب طراحي و آگاهانه بازسازي . درك كرد
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براي سوسياليسم ممكن كاركردي  داري موفق و هم شوند، هم براي سرمايه
اند، با انواع  اهداف توزيعي كه معرف پروژه سوسياليسم. يابند ضروري مي

 –سازگارند  "خواه جمهوري –اجتماعي "هاي مالكيت و از جمله نهادهاي  رژيم
هايي  ها استفاده از مالكيت خصوصي بر سرمايه، محدود به نيازمندي كه در آن

و در بعضي از  –عضا و كنترل نابرابري در ارتباط است است كه با شركت فعال ا
به طور اخص رومر از يك نوع تعديل شده . شوند داري پيدا مي جوامع سرمايه

ترين راه براي دستيابي به اهداف سوسياليسم  سوسياليسم بازار به عنوان محتمل
فظ هاي رقابت بازار را نيز ح كند و در عين حال قادر است كارآمدي دفاع مي

داري در  در سوسياليسم بازار رومر، اگر چه شركت سرمايه. كرده يا ارتقاء بخشد
شكل كنوني، ديگر شكل مسلط شركت توليدي نيست، اما بر يك پايه رقابتي و 

به عالوه، در يك اقتصاد . شود سودافزا و بدون دخالت مسئولين سياسي اداره مي
وي خاصي از حقوق مالكيت فرضي نسبت به الگ سوسياليسم بازار، هيچ پيش

هاي ممكن، از يك اقتصاد را  ها وجود ندارد، و رومر طيفي از رژيم براي شركت
مدير گرفته تا اقتصادي كه در آن  -هاي كارگر كشد كه از شركت به تصوير مي

جا  زني جابه حقوق مالكيت خصوصي از نظر قانوني تغيير نيافته، بلكه قدرت چانه
مدل پلوراليستي و در اساس تجديدنظرطلبانه رومر . يردگ شده است را دربر مي

توانند با هر نهادي  از سوسياليسم بازار، مدلي است كه در آن نهادهاي بازار مي
كه بدين  در ميان انواع گوناگوني از روابط مالكيت پيوند بخورند، مشروط بر اين

در پاسخ به رومر . ترتيب اهداف برابرطلبانه سوسياليستي به پيش برده شوند
، و با بازنگري مدل )از قبيل يانوش كورناي(انتقاددات هايك و منتقدان بعدي 

از بحث   اوليه سوسياليسم بازار، مدل خود را بر اساس نتايج به دست آمده
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آيد كه  گونه مي به نظر اين. كند تاريخي بين اسكار النگه و فردريك هايك بنا مي
هايي را كه   به شكلي جامع، رومر تمام جنبهدر تعديل مفهوم سوسياليسم بازار 

مطمئنا در . گذارد به طور خاص و قابل شناسايي سوسياليستي هستند، كنار مي
كننده هيچ سيستم معيني از نهادها  مفهوم رومر، سوسياليسم ديگر مشخص

با اين . نيست، و هيچ ارتباط ذاتي با منافع يا نيازهاي هر طبقه اجتماعي ندارد
اساسي او، تجديد حياتي ديگر براي پروژه سوسياليسم است تا  وجود هدف

ريزي اقتصادي متمركز،  هاي نهادهاي برنامه راه با نتيجه اعتراف به شكست هم
بتواند از بحث شوروي جان سالم به در برد و با بازشناسي ضرورت كاركردي 

و  –شكارا با اين حال رومر آ. نهادهاي بازار در اقتصادهاي مدرن سازگار باشد
  .خورد در اين پروژه برجسته شكست مي –شايد به شكلي غيرقابل اجتناب 

  
  تسلط ليبرالي

پرده و قوي آن قابل توجه و قابل تحسين  كتاب رومر به خاطر استدالل بي
قدر سخاوتمند  اش از منتقدان ليبرال سوسياليسم، آن است، هرچند در روايت

اي كه براي هايك  عتبار بيش از اندازهرود، به خصوص در ا است كه به خطا مي
شود، و شاهدي است بر اين كه پيروزي سياسي زودگذر ايدئولوژي  قايل مي

راست جديد به هيچ وجه به يك سلطه روشنفكرانه نئوليبرال نيانجاميده است، 
باز هم بدون شك حق با رومر است كه نهادهاي بازار موفق، اشكال گوناگوني به 

اي از شرايط بستگي دارد كه در نظريه نحيف  به مجموعه گيرند كه خود مي
نئوكالسيك بازار نيامده، و داراي پيوندهاي خيلي جبري با نهادهاي مالكيت 

به خصوص بر خالف ديدگاه ارتدوكس نئوليبرال، شكوفايي نهادهاي . نيستند
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داري  بازار به هيچ وجه به نهادهاي مالكيت ليبرالي كامل كه مشخصه سرمايه
ايدئولوژي نئوليبرال نه . فرض نياز ندارند آمريكايي است، به عنوان پيش –نگلو آ

چنين از نظر سياسي، با ابهام بخشيدن به اشكال  تنها از نظر فكري، كه هم
گوناگون نهادهاي بازار در دنياي واقعي تاريخ انسان، و با مسدود كردن درك ما 

. گري داشته است ، نقش ويراناز پيچيدگي شرايط وجودي نهادهاي موفق بازار
كتاب رومر قدم مثبتي در خدمت به ابطال اسطوره نئوليبرال مبني بر وابستگي 

  .آمريكايي است –داري آنگلو  هاي موفق بازار بر نهادهاي سرمايه ضروري سيستم
در عين حال گواهي بر اين حقيقت است كه » اي براي سوسياليسم آينده«

رقيب، دست كم در  خورداري از يك برتري تقريبا بيتفكر كنوني ليبرالي با بر
ها را  دنياي انگليسي زبان بر همه رقباي سياسي و فكري خود پيروز شده يا آن

يا به همين (پرداز سوسياليست  اكنون تعداد اندكي نظريه. به حاشيه رانده است
حاتي وجود دارند كه مايل يا قادرند نظرات خود را با اصطال) كار دليل محافظه

رومر، كه سوسياليسم بازار . خارج از گفتمان ليبرالي بيان كنند
ها بوسيله جان راولز،  طلب كه مدت اش با ليبراليسم تساوي طلبانه نظر تجديد

شد، تمايزي  كوهن هواداري مي. اي. جي) اخيرا(رونالد دوركين، توماس ناگل و 
ال آمريكايي همنوا ندارد، به سبكي روشنفكرانه با خرد مرسوم آكادمي ليبر

ها ممكن  ها و ماركسيست خود رومر، با آگاهي از اين كه سوسياليست. است
كند،  نهاد مي پيش "طلبانه ليبرالي كيش تساوي"است بر اين اساس كه او يك 
هاي اخالقي انتقاد ماركسيستي از  دهد كه پايه به مخالفت برخيزند، پاسخ مي

رابري ناعادالنه توزيع حقوق مالكيت قرار داري در ادعاي ناب كشي سرمايه بهره
خواهند سنت تفكر و عمل متمايز  اين پاسخ در برابر كساني كه مي). 15ص(دارد 

 جان رومر، مايكل آلبرت

 ١٤٨

حتي اگر تفسير . سوسياليستي را حفظ كرده و گسترش دهند، بي اعتبار است
تواند  داري را بپذيريم، تنها مي رومر از مخالفت اخالقي ماركس با سرمايه

گرايي بين انتقاد ماركسيستي از  يك تطابق، يك نقطه همدهنده  نشان
طلبي ليبرالي باشد و به هيچ وجه وجود چيزي در  داري و تساوي سرمايه

  .دهد سوسياليسم بازار رومر، كه در نظريه ليبرالي پيدا نشود را نشان نمي
حقيقت اين است كه تالش رومر در بازگويي پروژه سوسياليسم، همه بدترين 

از قبيل  -آمريكايي معاصر –اي فلسفه اخالقي و سياسي ليبرال آنگلو ه جنبه
هاي قانوني و فردگرايانه نسبت به عدالت و حقوق و متدولوژي غير  پيش فرض

را در بر دارد و با  – "اصول"و  "مفاهيم"تاريخي و فرماليستي آن درباره 
  . كند ترين عناصر در تفكر سوسياليستي را حذف مي ارزش

اي انساني كه  در يك مدل اقتصاد بازار سوسياليسم در فصل هشتم ه سوژه
اند، اعضايي از يك  فرهنگ يا  هاي مشخص شوند، فاقد تاريخ كتاب تصوير مي

ها كدهاي نظريه اقتصادي استاندارد و فلسفه اخالق  جامعه خاص نيستند، آن
ريخي كه در هاي انساني به عنوان موجودات ضرورتا تا مفهوم سوژه. راولز هستند

شود، و منظره رفاه فردي كه به صورتي غير  ماركسيسم كالسيك برجسته مي
هاي تاريخي قرار دارد كه  قابل تفكيك در پيوند با شكوفايي جامعه و همبستگي

شود، در روايت  هاي سوسياليسم اخالقي تصوير مي در بسياري از سنت
گويد  تر چيزي نمي صممانهحال رومر م با اين. سوسياليسم بازار رومر غايب است

هاي  دهد با نيازها يا مبارزات انسان كه مفهوم سوسياليسمي را كه پرورش مي
ترين  مهم": نويسد شايان ذكر است كه او مي. تحت ستم در تمام دنيا پيوند دهد

ها عبارت است از كار  كار امروز در رابطه با پيشنهاد درازمدت سوسياليست
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جا  او در اين). 26ص( "هاي برابرطلب از عدالت ريهفالسفه سياسي درباره نظ
ترين جنبه مفهوم سوسياليسم اوست،  چيزي را كه در اصطالح سياسي برجسته

ها، طبقات يا جامعه  اين سوسياليسم بيان مفهوم بي عدالتي انسان: كند ارايه مي
تر تقطير ديدگاه آكادميك سنتي ليبرال است  در هرجاي دنيا نيست، بلكه بيش

سوسياليسم . تر از هر نوع و نه صداي هيچ جنبش سياسي يا اجتماعي وسيع
بازار تجديد نظر شده رومر، اگر اصال سوسياليسم باشد، يك چهره پروفسور مĤب 

تنها همين دليل كافي است كه نسخه او از پروژه سوسياليسم هيچ جايي . است
  .قابل تاملي در دستور كار سياسي يا تاريخي نداشته باشد

  
  تاريخ و تخيل

گفته امين مبني بر اين كه رومر، با تالش در ارايه يك تفسير تاريخي از 
سرنوشت سوسياليسم در قرن بيستم، هيچ تاثيري در تكميل مدل نظري 

ها  سوسياليسم بازار ندارد، غيرمنصفانه و واقعا اشتباه است، هر چند اين تالش
ز اطالعات نادرست، مرسوم و تقريبا بدون استثنا تا اندازه زيادي ناشي ا

او به ما . روايت او از فروپاشي شوروي را در نظر بگيريد. اند انگارانه بوده ساده
وجود داشت، ] اتحاد شوروي[دنيا احتماال در پرتو اين حقيقت كه "گويد كه  مي

نبايد به اهداف "، و اين كه شكست آن را )130ص ( "بسيار بهتر شده است
، به طور )125ص( "يسم، بلكه بايد به حذف بازار نسبت داردطلبانه كمون تساوي

پيوند سه ويژگي "كه اقتصادهاي دستوري مدل شوروي به علت  اخص، اين
تر كاالها از طريق يك ابزار اداري كه تحت آن  توزيع بيش) 1: شكست خوردند

كنترل مستقيم ) 2توليدكنندگان مجبور نبودند با يك ديگر رقابت كنند، 
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هاي غير دموكراتيك  سياست) 3ا به وسيله واحدهاي سياسي، و ه شركت
توانست به وسيله فرانسيس  اين عبارت رومر كه مي) 37ص( "غيررقابتي

شمار نئوليبرال  فوكوياما، جفري ساكس يا هر كس ديگري در ميان مبلغان بي
 كند، اين ديدگاه به بيان شود به طور قطع يك ديدگاه غربي متداول را بيان مي

داري غربي  رسد كه سيستم شوروي چون يك دموكراسي سرمايه اين ادعا مي
اين ديدگاه بعضي حقايق كلي درباره نهادهاي نوع شوروي . نبود، شكست خورد

پوشي از شرايط خاص تاريخي و فرهنگي كه فروپاشي در روسيه را  را با چشم
حكومت در  استحاله اخالقي و فقدان اراده: دارد سبب شد، رسما اعالم مي

نوست گورباچف بود، يك نيروي غير  نخبگان شوروي كه نتيجه ناخواسته گالس
طلب در اتحاد شوروي، و ويراني كامل  هاي ملي و جدايي قابل مقاومت از جنبش

  !در درون همه نهادهاي شورايي وفادار به ايدئولوژي ماركسيستي
صيف تاريخي از تر مفسرين غربي، در حقيقت هيچ نوع تو رومر مانند بيش 

سه : دهد اين كه چرا سيستم شوروي در آن هنگام فرو ريخت، ارايه نمي
كند از ابتدا وجود  اي كه او به عنوان ويژگي نهادهاي شوروي ذكر مي جنبه

رومر در رابطه با . داشتند، و طي يك دوره هفتاد ساله به فروپاشي منجر نشدند
تواند اظهارنظر خردمندانه  گر نميفروپاشي شوروي هم، مانند بسياري موارد دي

است را  "تر از تخيل انساني نهايت غني يك منبع بي"خود داير بر اين كه تاريخ 
به ويژه زماني كه تخيل به وسيله  شكلي از  –) 126ص (در خاطر نگه دارد 

تفاسير او از . شود، فقير گردد پردازي كه در آن تاريخ به حساب آورده نمي نظريه
هاي سياسي سوسياليسم بازار، و از دموكراسي اجتماعي، فاصله وسيع انداز چشم

او به ما . كند تر مي پردازي و واقعيات تاريخي را باز هم برجسته بين نظريه
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محيط "در كشورهاي شوروي سابق، يعني جايي كه به اعتقاد او "گويد كه  مي
م بازار كمينه هاي تطبيق سوسياليس هزينه"و  "نامطلوب است..... ايدئولوژيك 

معرفي نوعي از سوسياليسم بازار "كند كه  ، و با اين وجود پافشاري مي "هستند
گردد در بعضي از اين كشورها در چند سال آينده شايد  كه در اين جا ارايه مي

برعكس، من با درنظر داشتن اصرار خود رومر داير بر ). 127ص ( ".ممكن باشد
كنيم آينده را  ت كه ما زماني كه تالش ميتارخ اخير نشان داده اس"اين كه 

، اطمينان دارم كه )126ص ( "داريم بيني كنيم، روي يك يخ نازك گام برمي پيش
توان از آن براي آينده اطمينان داشت اين است كه  يكي از سناريوهايي كه مي

. در هيچ يك از كشورهاي به جا مانده از شوروي، سوسياليسم بازار جايي ندارد
زده نئوليبرال در استفاده از شوك  هاي غرب وه، ما در آغاز شكست سياستبه عال

توانند از نظر سياسي مشروع باشند،  درماني براي ارايه نتايج اقتصادي كه مي
هاي بعد از  هاي اقتصادي را در دولت هاي تركيبي و سيستم ظهور انواعي از رژيم

رها كه اغلب تحت سلطه نخبگان سياسي اين كشو. كمونيسم شاهد خواهيم بود
ها و  احزاب كمونيست مجددا شكل گرفته، قرار دارند براي ايجاد سياست

نهادهايي، با تركيب قابل تحملي از كارآيي پوياي بازارها و تقاضاي عمومي براي 
  . كنند امنيت اقتصادي، به ويژه در برابر عدم اشتغال ، مبارزه مي

روستايي كه با بعضي از انواع هاي شهري و  شركت TVESشايده در چين، 
كتاب او مورد بحث قرار  127-8سوسياليسم بازار مورد نظر رومر، كه در صفحات 

در فرآيند بازارسازي كه در حال حاضر در تمام  -گرفته، وجوه مشتركي دارند
هاي اقتصادي چين در دست اجراست، دوام بياورد، اما در آن صورت هم  بخش

داري غربي، در  هاي سرمايه واهان سوسيال در دولتخ مانند نهادهاي جمهوري
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حاشيه ديگر نهادهاي بازار باقي خواهند ماند و نه به عنوان بخش اصلي يك 
از نظر من اين اعتقاد كه هر دولت پس از فروپاشي ). 2(سيستم اقتصادي متمايز

كمونيسم، سوسياليسم بازار را در پيش خواهد گرفت نظير ديگر انتظارات 
داري  هاي پس از كمونيسم نهادهاي سرمايه پايه است كه دولت رالي بينئوليب

انتظاري كه در همه جا به جز جمهوري چك  -غربي را وارد خواهند كرد
اين كه آيا جمهوري چك، بر خالف تمايالت ديگر . (شرمساري به بار آورده است

د منتظر كشورهاي پس از كمونيسم، به صورت يك استثنا باقي خواهد ماند، باي
  ).شد و ديد، اما من به آن شك دارم

موفقيت اجتماعي اقتصادي سوسيال "چه او  برخورد رومر با آن
خواند، كه او به عنوان گواهي بر امكان مدل  مي "هاي نورديك  دموكراسي

كند، به همان اندازه ناشي از اطالعات نادرست و  سوسياليسم بازار بيان مي
شكاكيت نسبت به  " –عا به طور حساب شده قط –رومر . غيرتاريخي اوست

) 119ص( "قابليت انطباق مدل سوسيال دموكراسي نورديك به تمام جهان در كل
تواند ناپديد شدن آن را در خود كشورهاي نورديك  دارد، او نمي را اعالم مي

شرايط بسيار خاصي "او آگاه است كه براي موفقيت اين مدل كه . ببيند
، اما با )54ص(كه اين شرايط ديگر در سوئد وجود ندارد و اين  "اند ضروري

توانيم بگوييم كه در كشورهاي اسكانديناوي  ما مي": دارد حال اعالم مي اين
 "اند هاي موقت احزاب مخالف سوسيال دموكرات باقي مانده رغم پيروزي علي

  ).109 -10ص (
قطعي  1994 فروپاشي مدل سوئدي سوسيال دموكراسي كه با رفراندوم دسامبر

طور  شدكه طي آن سوئد خود را به طور كامل به نهادهاي اتحاديه اروپا كه به
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آيد، متعهد نمود، از چند  هاي نئوليبرال درمي اي تحت سلطه سياست فزاينده
نمود آن سقوط سياست كار فعال سوئد بود كه به افزايش . سال قبل آشكار بود

به جز در نروژ، . رصد نيروي كار رسيدد 8درصد به  3تا  2عدم اشتغال از حدود 
جايي كه هنوز واقعا شرايط خاصي وجود دارد، يك مدل نورديك از سوسيال 

داد، ديگر  دموكراسي، بر اساس هر درك معقول از چيزي كه زماني معني مي
درست و مهم است كه براي نمونه نهادهاي بازار در آلمان و اطريش . وجود ندارد

آمريكايي متفاوت باقي  -داري آنگلو ري جهات عميقا با سرمايهو در ژاپن، از بسيا
اند، اما اين اعتقاد كه در يك كشور غربي مهم، يك مدل سوسيال  مانده

. دموكراتيك متمايز از نهادهاي بازار وجود دارد، اكنون تنها يك توهم است
ن، كه ترديدشا وضعيت تاريخي كنوني ما اين است كه نهادهاي بازار، در تنوع بي

هاي اقتصادي رقيب، برتري جهاني دارند، در  اكنون بدون محدوديت سيستم
حذف دائم . اي از كنترل سياسي هستند يابنده معرض ميزان دائما كاهش

نهادهاي بازار از حوزه محاسبات سياسي در واقع هدف صريح پروژه گات در 
تاييد از طرف تجارت آزاد جهاني بود كه تا به حال توانسته بر تمام موانع 

رسد كه عزم خود را براي  كننده، غلبه كند، و به  نظر مي هاي شركت دولت
پروژه نئوليبرال خارج ساختن نهادهاي بازار از . تسلط بر جهان جزم كرده است

ها،  شان و حذف هر امكان كنترل سياسي موثر بر آن هاي زيربنايي سلطه فرهنگ
هاي  حتي زماني كه دچار عقب نشيني دهد، به پيشرفت خود در جهان ادامه مي

گردد، و با مقاومت انتخاباتي در  هاي دموكراتيك غربي مي سياسي در سياست
در سراسر . شود هاي دنياي پس از كمونيسم مواجه مي بسياري از بخش

هاي تعديل ساختاري، عناصر مركزي پروژه  كشورهاي در حال توسعه، برنامه
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هاي انقالبي با  كه در بعضي از كشورها جنبشكنند،  نئوليبرال را تقليد مي
قيام جياپاس مقاومت  –در دست كم يك مورد . انگيزد اي را بر مي مقاومت توده

تواند به يك جنگ داخلي بيانجامد كه به عنوان مدلي براي مقاومت در  مردم مي
 براي كساني كه هنوز. كند هاي ديگر دنيا عمل مي برابر پروژه نئوليبرال در بخش

هاي سوسياليستي كالسيك نسبت به همبستگي و جامعه و به  مشغولي به دل
تبعيت فرآيندهاي بازار از ارضاي نيازهاي انساني وابسته هستند، پروژه سياسي 
مركزي اين عصر بايد قرار دادن نهادهاي بازار تحت نظارت سياسي بومي باشد، 

ها   ايي كه در خدمت رفاه آنه و بنابراين فرآيندهاي بازار بايد دوباره در فرهنگ
ترين انتقادي كه بايد از كتاب رومر كرد اين است  اساسي. هستند، جاي گيرند

اش، هيچ چيزي بر انديشه اين پروژه  كه مفاهيم و پيشنهادهاي مركزي
  . افزايد نمي

  


