
 در دفاع از سوسياليسم

 
  
 

 

  
 

   اقتصاد مشاركتي 
  

  مدل مايكل آلبرت و روبين هانل
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  ترجمانگروه م

 مايكل آلبرت و روبين هانل

 

  )معرفي مدل مايكل آلبرت و روبين هانل(اقتصاد مشاركتي •
. قاسمي، ف. مزارعي، م. سيدلو، ا.رياحي، ف.پاكزاد، ح. سيف، ب. ا: گروه مترجمان •

  حقشناس. ، تمالكي. بشارت، آ. كبير، ب. خراساني، م. آشنا، م
  :طرح روي جلد •
  انتشارات بيدار •
  1386ارديبهشت •
  

  
Iranischer Kulturverein (Bidar)                                       آدرس:  
Tulpen Str. 15 
D-30167Hannover 
Tel.0511-714544 

 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 اقتصاد مشاركتي

 

  فهرست
 

  5                                                                       مايكل آلبرت و روبين هانل      معرفي :الف
 
  داريانان سرمايهنقد آراي اقتصادد :ب

           9                                                                               علم يا بالهت؟ : هااقتصاد خرد و كالن نئوكالسيك
 
  معرفي مدل اقتصاد مشاركتي: ج

 33                                                                                                            جنبش براي اقتصاد مشاركتي
 89                                                                                                                        اقتصادهاي مشاركتي

 105                                                                                         اقتصاد مشاركتى يك آلترناتيو اقتصادى
  115                                                                                                         !؟كون، يا اقتصاد مشاركتيپار

 119                                                                                                                  مدل اقتصادي مشاركتي
  
  هامصاحبه: ذ

  137                                                                                          پرسش و پاسخ درباره  اقتصاد مشاركتي
  153                                                                                                                        از نا اميدي تا انقالب

  165                                                                                           :داريزندگي پس از سرمايه: تحقق اميد
  171                                                                                                                      ي اقتصاد سياسيالفبا

 
   و سازماندهي تجربه: ت
  175                                                                                                             در آرژانتين  "گردانيخود"

 185                                                                                             خواهيم ؟اي ميآينده چه جامعهبراي 
  
  : پاسخ به انتقادها: د

                              199                                                                                   ريزي دموكراتيكاكو ـ سوسياليسم  و برنامه
                          221                                                                                             در دفاع از اقتصاد مشاركتي

                             239                                                          ي بر آراي مايكل آلبرت و روبين هانل ديويد كوتز            نقد
                            ٢۴٣                                                                   ي بر آراي مايكل آلبرت و روبين هانل جان اونيلنقد

                              247                                                                               ها آلبرت و هانل                         به انتقاد پاسخ
                              251                                                                                در دفاع از اقتصادهاي مشاركتي                      

  

 مايكل آلبرت و روبين هانل

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 اقتصاد مشاركتي

 

  
  
  
  
  
  
 
 

 
 معرفي مايكل آلبرت و روبين هانل

    
داري در آمريكا معتقد است سرمايه ركتيي اقتصاد مشابرندهمايكل آلبرت پيش

و سلسله  ، باعث يكسان سازي شده ، برابري را از بين بردهكندهمبستگي را ويران مي
بديلي "دارد كه اظهار مي ١٩٨٠ي او در ابتداي دهه. كند مراتب سختي را تحميل مي

و فرصت ت داري از يك سو ريشه در قدر، سرمايه"وجود دارد }داريدر برابر سرمايه{
داري سرمايه. كندرا به جامعه تحميل مي ، محدوديت و فشاردارد و از سوي ديگر درد

كه در روياي هيچ  كندرا بر كارگران تحميل مي  )discipline( انظباط اي ازمرتبه
شان نيده از شهروندان بابت حمام رفتنچه كسي ش. گنجداي نميديكتاتور سياسي

. افتدها اتفاق ميي عادي است كه در خيلي از شركتويدادراجازه بخواهند، اين 
جتماعي هستند بلكه داري به اين دليل نيست كه مردم ضد اضررهاي سرمايه
شان تحميل ترين شهروندانباري را حتي بر اجتماعيداري رفتار نفرتموسسات سرمايه

تم مشاركتي يك سيس pareconيا    economic participatory، اقتصاد مشاركتي. كندمي
شود و هم داري معاصر محسوب ميي براي سرمايهاست كه به عنوان بديل يا آلترناتيو

  coordinatorismمحور يا ريزي مركزبراي سوسياليسم استوار بر برنامهچنين بديلي 
پرداز نظريه فكري هايفعاليت بخشي ازمباحث يادشده . باشدگرايي ميسيستم تعاوني

ميالدي  ٩٠و  ٨٠ هايدر دهه لو اقتصاددان راديكال روبين هان، لبرتراديكال، مايكل آ
به دنيا  ١٩۴٧است كه در سال ، سخنران و نويسنده آلبرت يك فعال كهنه كار. باشدمي
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برت از موسسان و آل. و يكي از دو ويراستار آن است   znetاو يكي از بنيان گذاران. آمد
ي كه يك انتشارات    south end pressگذاران انبني و نيز جز   zmagي ويراستاران مجله

  .مستقل است، مي باشد
شهرت او بيشتر به دليل كارش . ور اقتصاد در دانشگاه آمريكا استپروفس لروبين هان

يك  لهان. است znetي تي به همراه مايكل آلبرت در مجلهبر روي اقتصاد مشارك
ز نظر سياسي خود را محصول اقتصاددان راديكال و يك اكتيويست سياسي است و ا

حدود  لهان .خواه سمپاتي دارداو نسبت به سوسياليسم آزادي. داندنو مي افتخار چپ
ترين ي فعاليت كرده و عضو يكي از فعالهاي اجتماعها و سازمانسال در جنبش ۴٠

او اخيراً . تنام جنوبي توسط آمريكا بوده استهاي دانشجويي عليه اشغال ويجنبش
 لهان. و حزب سبز آمريكا آغاز كرده استخود را با سبزهاي مريلند جنوبي  همكاري
، كينز، ماركس يي تئوري اقتصادي داشته است كه متاثر از آراهايي در حوزهفعاليت

  .و استاد اقتصاددان مهمان در كوبا، پرو و انگلستان بوده استا. باشديمپيرو و غيره 
    

  :)Parecon( تصاد مشاركتياق اهداف
باشد، شامل ها ميبه دنبال تحقق آن pareconاي كه هاي بنيادي و اساسيارزش  

ت اصلي براي نائل موسسا. است يمحور مشاركتبرابري، اتحاد، تنوع، مديريت خود
هاي و كارگران هستند كه بر طبق شيوه كنندگانشدن به اين هدف، شوراهاي مصرف

 ساس تالش و از خوددهي بر ال، پاداشهاي كار متعادمديريت خودمحور، مجموعه
  .ريزي مشاركتي كاركرد دارند گذشتگي و برنامه

اي تنها مدل تنها وسيله براي اجر pareconبر اين امر تاكيد دارند كه  لآلبرت و هان
كردهاي برابر آلترناتيو در بايد با روي pareconها مصررند كه آن. باشداقتصاد آلترناتيو مي

  ها نيزاين زمينهبراي تحقق (م باشد ، فرهنگي و خويشاوندي نيز توااسيهاي سيزمينه
parecon ي سياست، چند فرهنگي عناصري از آنارشيسم در حوزه). بايد آلترناتيو باشد
ي خانواده و روابط جنسيتي نيز از طرف اين ي فرهنگ و فمينيسم در حوزهدر حوزه

هت رويكردهاي آلترناتيو آينده در دو فعال به عنوان بنيادهاي ممكن موجود ج
  .ي جامعه مورد بحث قرار گرفته استفضاها
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  Parecon در كاراصول تقسيم 

گذارد، مشاركت ه به فراخور آن بر رويش تاثير ميهر شخصي بايد در تصميمي ك  
دهي زندگي اقتصادي ي آلترناتيوي براي سازمانشيوه Pareconاقتصاد مشاركتي . كند
اي براي  هاي برابر و عادالنهها و مسئوليتفرصت ،هادرآمدها، موقعيت Parecon. است

اي براي كنترل سهم عادالنه Pareconهر فرد در . كنندگان به همراه داردهمه مشاركت
تقسيم طبقاتي  Parecon. ي آن داردي نتايج اجتماعي تقسيم شدهاش و بر همهزندگي

حتي يك فرد ضد اجتماعي كه در . كندحذف كرده و يك همبستگي ايجاد مي را
تواند اگر بخواهد پيشرفت اقتصاد متداول هيچ انتخابي ندارد، در اقتصاد مشاركتي، مي

 Parecon. ئول پيشرفت و كاميابي او نيز هست، در صورتي كه بخواهداجتماع مس. كند
به هر  آورد كهاي به وجود ميبخشد و توزيع مساوي و عادالنهتنوع مي ،به نتايج
ي كار، پاداش چنين صدمهاي به ازاي مدت و ميزان سختي كار و همكنندهمشاركت
شود، چه ابزاري گويد چه چيز توليد مياقتصاد مشاركتي به هر فرد مي. شودداده مي

-ارزش Parecon. شودتخصيص داده مي) out put( دادبرونشود و چگونه به كار برده مي
- هاي متفاوتارزش  داري دارد و براي گسترش هسبت به سرمايهاي كامالً متفاوتي ن

و هيچ نوع هيچ نوع مالكيتي  Pareconدر . اش موسسات متفاوتي را گردهم آورده است
گيري از باال به پايين انجام دهد، وجود ندارد و هيچ نوع مديريت شركتي كه تصميم

كننده و گي هماهنطبقه ها وي تكنوكراتي مالكي نيز موجود نيست و طبقهطبقه
 كننده است كهصرفاً شامل كارگر و مصرف Parecon. نيز وجود ندارد) واسطه(مديريتي 

 parecon. كنندشان با هم كار ميهايي ظرفيتبه صورت هماهنگ و خالق به واسطه
داري كه بر دهد و به اساس سرمايهها را مورد انتقاد قرار ميمالكيت خصوصي و شركت

دهد با اين دارايي هر صوصي استوار است و به مالك حق ميمي به نام مالكيت خمفهو
گيرد و ي اين دارايي ميگيرد و اين تصميماتي كه به واسطهخواهد بتصميمي مي
 ،اين نوع رويكرد. تاثيرات سويي بر مردم داشته باشد، بي توجه استممكن است 

وجه به ناميرا بودن هد كه با تهاي خصوصي را گسترش مي دثروت شركت و مالكيت
ي زمان شوند و از نظر انساناي براي بشر ميها، خود تبديل به فاجعهاين شركت

در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم . شان دارندنامحدودي براي گسترش قدرت
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-ها را به اشخاص حقوقي تبديل ميحقوقي به تدريج شكل گرفت كه شركتانقالبي 
، كسب كنند و مردم خواهند به دست آورندبراي آنچه كه ميو حقوقي كرد كه حق 

دخالت ها هيچ حقي براي مداخله و شركت در آن نداشته باشند و خارج از شركت
دهي را بر اجرت  Parecon. طبقه مالك ندارد Parecon. دولت بر اين سود متصور است

ابرابري و اختالف به جاي ن parecon .كندرد مي )out put( برونداد ، دارايي واساس قدرت
در اقتصاد . ليدات و محصوالت اجتماعي را داردآمد فقط توزيع توعظيم ثروت و در

ه طور برابر مالك وسايل ، هركس بداريركتي به جاي مالكيت خصوصي سرمايهمشا
، پس شودي مردم تقسيم ميهاي توليدي در ميان آحاد تودهدارايي. باشدتوليد مي

به جاي  Parecon  در يك. كندهيچ اختالفي در درآمد ايجاد نمي يت برابر است ومالك
شان با قدرت پاداش داده زنيشان يا به خاطر چانهنكه به مردم به خاطر ثروت يا مالاي

دهند و به خاطر كه براي كار و گسترش آن انجام ميي تالشي ها به واسطه، به آنشود
 روبينمايكل آلبرت و  .شودوند پاداش داده ميشمتحمل ميهايي كه به سبب كار درد

 ريزي مشاركتي در اقتصاد را طرح و به اين ي برنامه هانل، اقتصاددانان آمريكايي، نظريه
ريزي  هاي مبتني بر برنامه محور از يك سو و نظريههاي بازار ترتيب در برابر نظريه

ريزي مشاركتي  ي برنامه نظريه چنين هم. متمركز از سوي ديگر آن را مطرح كردند
ها دو  اكنون آن ي سوسياليسم بازار دارد و هم هاي جدي و بنيادين با نظريه تفاوت

  .روند داري و سوسياليسم موجود به شمار مي آلترناتيو رقيب براي سرمايه
هاي گوناگون كارگران با يكديگر از  يك اقتصاد به فرآيندهايي براي هماهنگي فعاليت

اين فرآيند كه تخصيص و . كنندگان از سوي ديگر نياز دارد با خواست مصرف يك سو و
قدر است  كند ميزان ورودي مصرف شده چه شود تعيين مي توزيع اقتصادي ناميده مي

اجماع  .گيرد يا ميزان خروجي توليد شده چه اندازه است و در كجا اين روند شكل مي
برخي مخالفان، . اقتصادي ارزشمندي استي  دهنده بر اين است كه بازار نهاد تخصيص

ريزي  به نظر ما، هم بازار و هم برنامه. كنند ريزي متمركز حمايت مي هنوز از برنامه
ريزي  ي يك آلترناتيو به برنامه اند و ما به مثابه متمركز هر دو ناكارآمد و نامطلوب

- ختهپردا ه آن ي مختصري كه در اين مبحث ب در فراسوي اشاره .مشاركتي نياز داريم
    :تر را با مراجعه به آدرس تر و اساسي هاي جدي يم اميدوارم كه دوستداران، بحثا

http://www.parecon.org  دنبال كنند.  
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  علم يا بالهت؟ : هااقتصاد خرد و كالن نئوكالسيك
  

 مايكل آلبرت 
  احمد سيف 

. تر استاز بقيه علمي "علوم اجتماعي"ميان  ، اقتصاد در]اقتصاددانان[ود به ادعاي خ
تهيه ارقام اقتصادي براي گويند كه ر مياقتصاددان، براي نمونه شوماكولي منتقدان غير

ان دست ها، شيوه كنوني اين است كه در باره اين يا آن، به حدس و گمدرباره مجهول
و . كنيمآن مبنا يك برآورد را محاسبه مي و بعد بر - گزارهبه عنوان يك پيش -زنيممي

دهيم، چيزي كه ارايه مي "استدالل علمي"بعد، اين برآورد را به عنوان نتيجه يك 
امي دان صاحب نتر اين كه اقتصاداز آن عجيب. گمان برتري جدي داردبرحدس و 

ترين پرسشي كه مهم ترين وعمده در باره"كند كه چون جان كنث گالبريث ادعا مي
من  -دارد قرار در برابر يك دولت در كشورهاي صنعتي در برابر حرفه اقتصاددانان 

- حتي مي. فكري ورشكسته است اقتصاد از نظر -كنمهايم را با دقت انتخاب ميواژه
يث كه اي چون شوماكر و گالبربا اين همه، ناراضيان ."توان گفت كه اصال وجود ندارد

به آساني  گيرند،كنند و ناديده ميمياددانان را نقد تصادي ديگر اقتصهاي اقتئوري
-حتي گفته شود كه آن ود وناديده گرفته ش ممكن است از سوي آن اقتصاددانان ديگر

انگيز و به مقدار برتر تعجببه اين ترتيب، آن چه كه بيش .شخصي دارند شكلها م
و  هاي اقتصادي خرداضعان تئوريترين وزيادي ناشناخته است اين كه حتي معروف

به پرسش اعتبار علمي را به حداقل رسانده و  برخورداري از  خودشان ادعاي ،كالن
اء اين تئورهاي بتوانيم ترديدشان را درك كنيم، ما ابتدا مبد براي اين كه. گيرندمي
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 پردازيم و اين پرسش رام، بعد به شك و ظن اين واضعان ميكنيجديد را بررسي مي
ظن دارند چگونه ادامه  ها اين همه شك وكشيم كه وقتي واضعان اين تئوريپيش مي
 . و سرانجام، هم اندكي در باره نگرش بديل خواهيم گفت. پذير استآن امكان

  
 رداقتصاد خٌ

رو بودند كه چگونه هپرسش روبپردازي، اقتصاددانان با اين از همان اول كار نظريه
نندگان مستقل كه هر كدام بدون هيچ توافق و سازشي با كتوليدكنندگان و مصرف

كنند كه اي عمل مييوهيك ديگر به دنبال منافع خويش هستند، معذالك به ش
 . آيدمي شان به صورت يك مجموعه منظم درهايمجموعه فعاليت
داران هم منابع و سرمايه. فروشندت كار خود را به ازاي مزد ميكارگران قابلي

- يداري ميخر د محصوليبراي تولي را كارگران واسطه و هم چنين قابليت كاركاالهاي 
نهايت اين محصوالت  در مصرف كنندگان نيز. رسانندها بعد به فروش ميكه آن كنند

 . كنندرا خريداري مي
هايشان هم ت و ارجحيتاگر در نظر داشته باشيم كه شماره بازيگران بي نهايت اس

كنند به ه طور انفرادي عمل ميير است كه اين مجموعه كه بپذ، آيا امكانمتفاوت
-و يا مي خواهدكه ميخرد ميداري را د كه در آن هركس همان مقنبرس "تعادل"

پذير ه عالوه، اگر چنين چيزي امكانكند؟ بهم به قيمتي كه بازار تعين مي فروشد آن
ك سازمان به عنوان يباشد، آيا نتيجه به دست آمده مشخصات خاصي دارد كه آن را 

كند؟ همان طور كه مورخ هاي اقتصادي ممكن بهتر مياقتصادي از ديگر سازمان
يند آكنيم كه كل اين فرچه دليلي داريم فكر "كند، صادي مارك بالگ توصيف مياقت

شوند، كننده وارد بازار محصول ميهاي تجارتي به عنوان عرضهماند؟ بنگاهبرقرار مي
از  هاخانوار. بازار عوامل توليد شركت دارند در ها به عنوان خريدارولي همين بنگاه

. اندبازار عوامل توليد، عرضه كننده درند ولي ا سوي ديگر، در بازار محصوالت، خريدار
خوان است؟ آيا ا تعادل در بازار عوامل توليد همآيا تعادل در بازار محصوالت، ضرورتا ب

كند، كند؟ اگر چنين ميت تعادل عمومي را تضمين ميبه حال دستيابي مكانيسم بازار
ها وجود متفاوت از قيمت آيا اين تعادل منحصر به فرد است يا اين كه، چندين تركيب

حتي اگر يك تعادل عمومي منحصر  كنند؟حل را برآورده ميمختصات يك راه دارد كه
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به  به اين معنا كه اگر ايدارپ. به فرد وجود داشته باشد، آيا اين تعادل پايدار خواهد بود
ل افتد كه نظام را به تعاده كار ميحالت عدم تعادل رسيد، نيروهاي خودكاري در آن ب

  "رساند؟مي
ايم دربرگيرنده مشغوليات ذهني اقتصاددانان تعادل عمومي آن چه از بالگ نقل كرده

 . است
بازار "كنند تا در د ميكه محصول تولي هاي زيادي وجود دارندبنگاه ،دريك اقتصاد -1

كنندگان آن كاالها را به فروش بروند، جائي كه مصرف ،روشمراكز ف در "كاالها
 شان را درند و پولا كنندگان خودشان كارگردر ضمن، اين مصرف. كنندخريداري مي

جنرال موتور، تلفن بل به دست  به "بازاركار"ازاي فروش توانائي كاركردن خويش در 
ي "هاداده"ها، و ديگر هم چنين منابع، ابزارها، ساختمانها، صاحبان كارخانه. آورندمي

عوامل "از ديگر صاحبان كه در بازار  كنندخريداري مي يند توليد خود راآالزم براي فر
دار گوشه مغازه. كندكتريك از جنرال موتور خريداري ميجنرال ال. اند فعال "توليد
 .كندريداري ميد خربان هم از جنرال فوخيا

اتوموبيل،   شوند،بازارهاي يك اقتصاد خريدوفروش ميكه در  "كاالهائي"همه  - 2 
در هر قيمت مشخص، . تواند تغيير كندقيمتي دارند كه ميبال، غذاي منجمد، بيس

يداري كند خواهد خركننده، چه ميرجحيتي دارد كه به عنوان يك مصرفيك كارگر ا
در عين حال، . د بنمايدخواهد صرف كاركردن براي دريافت مزو يا چه ميزان زمان مي

خواهد توليد كرده و براي فروش نيز ارجحيتي دارد كه چه ميزان ميدار هر سرمايه
ارايه نمايد و چه تعداد كارگر استخدام كند براي چه مدت تا بتواند براي دست يافتن 

هايش مصرف راساس ارجحيتد مثل هر كس ديگر، بتا بتوان. به سود، توليد نمايد
 . كند 

آن چه كه  بازار موقعيتي است كه در آن در قيمتي كه وجود دارد تعادل در هر  -3
خواهد بفروشد و اوي با مقداري است كه فروشنده ميخريدار مايل به خريد است مس

كنندگان مصرف. گيردتي كه انجام مي، از مبادالشوندنااميد نمي كسيدر نتيجه، هيچ 
خواستند و كه مي كنندخريد نمي چهير در بازار، كمتر از آنراساس قيمت موجود شب

- چه كه ميقيمت موجود، كمتر از آناساس  بر داران نيزبه همين نحو، سرمايه
نان در بازار وجود دارد و نه  به عبارت ديگر، نه كمبود. فروشندخواستند، شير نمي
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مازاد تاير هم نيست، . شان راديوئي نيستكه براي هاي متقاضيان خريد راديوصف
گيرد كه بعد، مجبور به از يا كتاب هم صورت نمي يعني هيچ گونه توليد مازاد آهن و

 . بين بردن مازاد بشويم
ه بر چه اساسي يك بنگاه گويد، بايد ابتدا بدانيم كبراي درك آن چه كه بالگ مي

گيرد كه چه هم تصميم مي فرد گيرد كه چه ميزان عرضه كند و هرتصميم مي
كند كه هر تئوري اقتصادي فرض مي. ن كار كندو به چه ميزا محصوالتي مصرف كند

 .را به حداكثر برساند "هاي شخصيارجحيت" كوشدگر ميازيب
اي اوست از مصرف، مشروط به محدوديت بودجهكننده لذت بردن ارجحيت مصرف

كوشد آن چه را كه اقتصاددانان مي كنندهمصرف. شودكه با درآمد او مشخص مي
 رفاه شخصي، لذت، و هم چنين كار نامند به حداكثر برساند كه شاملمي "مطلوبيت"

گاه صرف پرداخت اجاره، رفتن به سينما، كه مزد پس آن ،شودمي كردن براي مزد
  . شودبازي براي كودكان، و امثالهم مي ، اسباببجو، صورت حساب بيمارستان، بنزينآ

چيزهاي مطلوب  خواهدكننده است كه ميدار هم از سوي ديگر، يك مصرفسرمايه
را با خريد سفرهاي تفريحي، اتوموبيل، كوكائين، نقاشي، خانه، به حداكثر برساند  خود

كه به  را به حداكثر برساند وشد ثروتيراه رسيدن به اين اهداف هم اين است كه بك و
يك . آيدبا حداكثر كردن سود به دست مي وآورد، دار به دست ميعنوان يك سرمايه

ين راه موفق ا انگيزه ديگر براي حداكثر كردن سود اين است كه تنها كساني كه در
شوند، مثل لي ها كه در اين راه موفق نميمانند، آنشوند در بازي باقي ميمي

ن با حداكثركرد گذاري كردهپول كافي ندارند تا سرمايه -داقلدر اين الگو ح -آيوكوكا
 . رقابت نمايند -جنرال موتور براي مثال -سود

تئوري اقتصاد مدرن بر "نويسد ي ميپرداز انقالبي نيست ولدانيل بل كه يك نظريه
. چارچوب اجتماعي آن استوار است گزاره مشخص درباره رفتار اقتصادي ودو پيش

ساسي براي عمل و ديگري يكي، ايده به حداكثر رساندن مطلوبيت به عنوان انگيزه ا
ري كه در آن اين مبادالت صورت نيز، تئوري بازارهاست به عنوان يك مجموعه ساختا

كوشند مي هاشوند كه افراد و بنگاهها دراين تز ادغام ميگزارهاين پيش. ردگيمي
در بازارهاي مختلف، با بهترين قيمت ) هاها، و خواستهارجحيت(مطلوبيت خود را 
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اين . حداكثر برسانند و موتور و انگيزه همه رفتارها و مبادالت همين است ممكن، به
 . قرار دارد پشت تعادل عمومي كه است ايهمان ايده

ريداري نمايد و گيرد كه چه چيزي را به قيمت معين خكننده تصميم ميمصرف هر
-رمايه، و به همين نحو، هر سكار كند ه مدتگيرد كجا و براي چهم چنين تصميم مي
آيا   .گيرد كه چه ميزان محصول را براي فروش عرضه نمايددار هم تصميم مي

اند به بازار عرضه  كنندگان طالبآن چه كه مصرف تر يا كمتر ازداران بيشسرمايه
    ند، دست به استخدام ا كمتر از آن كساني كه حاضر به كار تر وكنند؟ يا بيشمي
 هاي حاكم بر بازاريب مطلوبي وجود دارد كه در قيمتكو يا اين كه يك تر زنند؟مي
 خواهند؟ و اگرفروشند كه ميخرند و يا ميدار و فروشنده همان مقداري را ميخري

- اش اين تعادل خوشحالقيمتي وجود داشته باشد كه نتيجه ييك هم چه مجموعه
آفرين عادلد، آيا فقط يك مجموعه قيمت تپرسننده باشد، همان گونه كه بالگ ميك
هاي تعادل ه عالوه، اگر ما در اين قيمتها؟ بواهيم داشت يا تعداد كثيري از آنخ

رفتار عجيبي داشته باشند، چه آفرين باشيم ولي بعضي از خريداران و يا فروشندگان 
، دو باره به همان حالت تعادلي، و افتد يا اين كهانداز ميشود؟ آيا كل نظام به دستمي

- هاي  مهميها پرسشاين گردد؟وت به يك حالت تعادلي ديگر بر ميي تفايا با اندك
دان تعادل عمومي درست باشد، و اگر نيروهاي كار اگر تصوير كلي يك اقتصاد. اند

تر كار بكنند ولي كارفرماها بخواهند تعداد بخواهند با نرخ مزدي كه حاكم است بيش
اگر يك اقتصاد بازار كه در آن . ي خواهد بوداش بيكاررند، نتيجهه كار بگماكمتري را ب

، تعادل وجود نداشته دندار به دست  رامالكيت خصوصي عوامل توليد داران سرمايه
در اين اقتصاد يك يا تعدادي و اگر . توانيم شاهد بيكاري و يا ركود باشيمباشد، ما مي

-عادل پيش ميوقت كه عدم ت ها و مزدهاي تعادلي وجود داشته باشد ولي هرقيمت
توانيم در انتظار وضعيت تعادلي فاصله بگيرد، ما ميتر از تر و بيشآيد، اقتصاد بيش

 . بحران باشيم
ترين اقتصاددانان دو تن از محترم -دهاي خودر يكي از نوشتهفرانك هان كنث ارو و 

اي رهآدام اسميت به اين سو، يك زنجياز " اندقضيه را به زيبائي توصيف كرده  -نمدر
تمركزگريز كه با  از اقتصاددانان وجود دارند كه كوشيدند نشان بدهند كه يك اقتصاد

تواند منابع شود، ميها هدايت ميدهي قيمته منافع فردي اداره شده با عالمتانگيز
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اي خوب تعريف شده، اداره نمايد به شكلي كه به شيوه اي دلپسنداقتصادي را به شيوه
ه عالوه ب  .تر استهاي اداره منابع اقتصادي، ارجحكه از ديگر شيوهتوان نشان داد مي

خواني كلي را تضمين خواهد كند كه اين هماي عمل ميها، به شيوهدهي قيمتعالمت
 . "كرد
مكتب اعتقاد ندارد چه ي كسي كه به اين م است بفهميم كه چنين ادعائي برامه

كننده كه اعاين پاسخ خود اقن. شودمي تي منجرآز به نيك بخ. آور استميزان حيرت
ها دهي قيمته منافع فردي اداره شده با عالمتكه با انگيز گريزيك اقتصاد تمركز"

براي مدت طوالني حقيقت  ،هاي ديگر ارجحيت داردهمه بديل بر "شودهدايت مي
كرده است  سرمستاقتصاددانان را چنان انديشه اقتصادي حتي غير اين فرض شده و

- ن جائي كه اين ادعا از سوي سياستاز آ. وارسيدن جدي اين ادعا ضروري است كه
شود در نتيجه مهم است نه لب اقتصاددانان تكرار ميااعي و غپردازان، مفسران اجتم

تواند حقيقت حقيقت دارد بلكه آيا اين ادعا ميفقط بررسي كنيم كه آيا اين ادعا 
ند نشان دادن اي كه رياضي خواندهانانكه اقتصادد بخش عمده كاري. داشته باشد

  . واقعي بودن اين ادعاست
چارچوب يك بازار  ركنندگان، كارگران، و بنگاه دتئوري تعادل عمومي از مصرف

متنوعي دارند از جمله اين كه  هركدام از اين عناصر، مشخصات. كندرقابتي آغاز مي
شده با  هاي تاكيدن ويژگياي. را به حداكثر برساننديا سود  خواهند مطلوبيتمي

بازار را هاي اضافي براي اين كه بتوان وجود ثبات و پايداري تعادل گزارهشماري پيش
از ": گويدهمان گونه كه هان مي. شوندهاي رياضي بيان مينشان داد به صورت فرمول

كنون گفته شد روشن است كه تعادل عمومي حداقل پاسخي تجريدي به يك آن چه تا
ها دهي قيمتعالمت يك اقتصاد تمركزگريز كه فقط بر. م و تجريدي استمهپرسش 
. تعادل عمومي روشن و مشخص استتواند منظم هم باشد؟ پاسخ كند آيا ميتكيه مي

نيست كه  ولي اين البته به اين معنا. شود اين اقتصاد را با سه مشخصه توصيف كردمي
نظري مهم و جالب جواب داده شده يك پرسش . يك اقتصاد واقعي توصيف شده است

آورد مهم فكري اين يك دست. كه انجام گرفته است چيزي است كلِاست ولي اين 
هنوز خيلي كار بايد انجام عملي  مصرف برخورداري از است ولي روشن است كه براي

   ."بگيرد
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 خود شود كه به نوبهاي دارد كه با درآمد او مشخص ميكننده بودجههر مصرف -
ي موجود حاضر كننده براساس مزدهااز اين كه براي چه مدت اين مصرف ي استعامل

گيري در اين باره، مطلوبيت درآمد اضافي را كننده براي تصميممصرف. است كار بكند
. كندتري كه كار ميبه خاطر ساعات بيش كندمقايسه مي مطلوبيت از دست رفته با

كند با مشخص كردن وناگون تقسيم ميرا بين محصوالت گكننده درآمد خود مصرف
 .رساندها را به حداكثر ميبيت آنتركيبي از كاالها در هر قيمت مشخص كه مطلو

كند كه چه مي بنگاه براي اين كه تصميم بگيرد چقدر توليد كند مشخص هر  -
  .رساندهر سطح قيمت، به حداكثر ميها را در فروش سود آن و مقدار توليد

عرضه  كنند،داران عرضه ميرسطوح مختلف قيمت و مزد سرمايهد جمع آن چه -
  . كنداجتماعي هر كاال را مشخص مي

با مداد و كاغذ انجام اقتصاددانان اين كار را ( با حل كردن معادالت تقاضا و عرضه  –
گرفته و نتايج دلخواه به دست  دهند ولي در بازار اين كار با تجربه و خطا انجاممي
رسند كه همان آيد كه بازارها به تعادل ميمجموعه از قيمت به دست مي يك) يدآمي

  . راه حل معروف تعادل عمومي است
اين است كه اگر ما همه   آمد اضافي اين نگرش كه موجب محبوبيت آن شدهيك پي

-  دهنده  واقعيتيم و يا قبول كنيم كه حداقل نشانها را بپذيرها و مشخصهگزارهيشپ
-كند و هيچ عاملي نمير عاملي با حداكثر كارآئي عمل ميدهدكه هنشان مياند، اين 

تري ببرد مگر اين كه عامل ديگري حاضر باشد كه بهره كمتري داشته تواند بهره بيش
ي ما به تعادل وقت. است "توبهينه پاره"ها تعادل عمومي، ه زبان اقتصاددانب. باشد

مندي كس ديگري در جاي ديگر بايد بهره من، تر تو يامندي بيشرسيديم، براي بهره
شيوه توليد و تخصيص هم  هيچ ظرفيت تلف شده وجود ندارد و .كمتري داشته باشد
اش بهتر شود وضع وضعحداقل به اين معنا كه براي اين كه كسي  - غير كارآمد نيست

مي براي ري تعادل عموبراي اين كه از توان و ناتواني تئو .بشود كس ديگري بايد بدتر
كنند در باره بينيم كساني كه از آن استفاده ميخبر بشويم بايد ب ها باتوضيح پديده

ره اصول، شان را در باما نظريات  همان صورتي كه  گويند، بهحدود آن چه مي حد و
  . تر به دست داديمپيش "مقوله تعادل"هاي حلآوردها و راهدست
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اين "گويد، ايم، ميع اين شيوه نگرش نقل كردهره منافتر در باهان، كه از او پيش
هاي پولي به پرسش) تعادل عمومي(دبرو  -در چارچوب پيشنهادي ارو عملي نيست كه

مرئي نخواهد   اساس اين شيوه نگرش، پول نقشي ندارد و در نتيجه، بپردازيم چون، بر
است و تغيير اين سخن يعني، در بيان جدي تئوري تعادل عمومي، پول بي ربط . "بود

سرمايه گذاري تاثيري  متغيرهاي واقعي مثل توليد و بر -براي نمونه -در عرضه پول
  .ندارد

اطميناني و   تواند بعضي اشكال بي نمي"به همين نحو، به گفته هان، اين الگو 
در   اند و هم چنين كينزي با اهميت  هاي خاصي از انتظار بازار را كه در تئوريشكل

طور مفيدي به ه تواند باين يعني اين الگو نمي ."اند، بررسي نمايد زي مهمپرداسياست
، براي نمونه تصادي به واقع بعضي چيزها رابررسي اين واقعيت بپردازد كه عوامل اق

دسترس بودن كاال در آينده، تغيير در تكنولوژي توليد، يا تغيير  هاي آينده، درمتقي
 - ض، براي اين اين نتايج مورد نياز را به دست بياوردبه عو. دانندنمي بازارها را در

داقل در باره كند كه عوامل اقتصادي حالگو فرض مي اين -اثبات شرايط تعادل يعني
جان  سر. آمدهاي ممكن براي اقتصاد، اطالعات كامل دارنداحتمال وقوع همه پي

 راد موجود درآدم بايد فرض كند كه اف"گويد،هيكس، كه اقتصاددان بزرگي بود مي
دانند كه چه ها نميداند كه آنو مي دانند چه قرار است اتفاق بيفتدالگوي او نمي

گزاره با اين همه، اقتصاددانان دقيقا، پيش "!اتفاق خواهد افتاد، درست مثل تاريخ
طميناني، اقتصاددانان با تجريد از زمان و بي ا. دهندمورد توجه قرار مي مخالف آن را

ارند و در برخورد به تجربه متفاوتي د گيرند كه عوامل اقتصادي، اگاهي وميدر نظر ن
ها انتظارات اطالعات كامل ندارد، آن ندهگيرگيري وقتي كه تصميممقوله تصميم

- كه الگوي اقتصادي مي فرق دارد ان با آن چهشمتفاوتي خواهند داشت و انتخاب
    ..گويد

ها، وقتي كه ري تعادل عمومي نئوكالسيكدر تئو"دهد، چنين ادامه ميهان هم
ها كالسيك  اين باور نئو. شودجود دارد، تعادل ديگر بي معنا ميبيكاري غيرداوطلبانه و
ميزان مزد سقوط  ،كه مشتاق يافتن كار هستند كار پيدا نكنند كه مادام همه كساني

اي وار، زمينهالگو در اين دنياي. ذف خواهد كردكرده، مقوله بيكاري غيرداوطلبانه را ح
در واقع، وقفه كينزي هيچ گونه زمينه منطقي ندارد، . هاي كينزي نيستبراي سياست



 اقتصاد مشاركتي

 

ه ب شان راكه كينز و طرفدارانش هرگز تئوري شودضعيتي كه با اين واقعيت تاكيد ميو
  . "طور جدي بنا ننهاده بودند

تعادل عمومي و در حالي كه، بخش پاياني ادعاي هان به مناسبات بين تئوري 
بخش اولش  -اي كه بعدا به آن خواهم پرداختنكته -شودمربوط مي "تئوري كالن"

. در تئوري تعادل عمومي، جائي براي بيكاري نيست. به همين قسمت ارتباط دارداما 
درصد از بيكاري عذاب  30تي تا اي كه بخشي از كارگرانش حبه يقين، براي جامعه

  .بسيار جالبي است نگرياين پيش كشند، مي
و   انده همين صورت، از جامعه تجريد شدهانحصار ناقص و رقابت غير كامل هم ب

دهد تا كسي بتواند به سئواالت بسيار جالب جواب بدهد، براي تئوري امكان نمي
زني در ميان عوامل اقتصادي، ي، قدرت چانهسئواالتي درباره عدم تقارن اطالعات مثال

  .هاي اجتماعي يا هر چه ديگرندازه، سازمان، برچسبپيوند با ا چه در
گونه هيچ. يك مقوله بسيار خاصي است  عالوه در چارچوب تعادل عمومي، بنگاهه ب

گونه ساختار دروني بنگاه وجود ندارد كه بركوشش هزينه شروع وجود ندارد، هيچ
هم نرخ  هميشگي بنگاه براي حداكثر كردن سود، تاثيري داشته باشد، و هيچ گاه

پردازان تعادل عمومي، ه طور خالصه، نظريهب. بازگشت صعودي به مقياس وجود ندارد
ها حتي داري، كه دولتجوامع سرمايه در. دانندادها را در حيطه نظري غير مهم مينه
رسانند؟ اين دارند، چه چيزي را به حداكثر مي درصد كل اقتصاد را در كنترل 60تا 

هاي يا بازارها خود چگونه روي ارجحيت. البته بي ربط استپرسش، به اين تئوري 
رد گذارند؟ در اقتصاد خٌمي تاثير  دارانگيري براي سرمايهمردم يا معيارهاي تصميم

به   اين پرسش،  توان اين پرسش را پيش كشيد و يا به آن پاسخ گفت، اگرچهنمي
نهادها چگونه عوامل . دبخشگويد معنا مياي كه از پويائي بازار سخن ميتئوري

كنند، و به نوبه، مبارزه بين اين طبقات با منافع متناقض تقسيم مي اقتصادي را به
گيري و ساختار تخصيص، توليد، و مصرف خواهد طبقات مختلف، چه اثراتي بر تصميم

داشت؟ اين جا، اين پرسش نيز، پرسشي نيست كه تئوري تعادل عمومي حتي بتواند 
  . وب پاسخ بگويده رسد، به اين كه بتواند در اين چارچتصور كند تا چ

-ارجحيت ناديدن اثرات بازار بر عالوه بر. تواند هم چنان ادامه بدهدالبته كه آدم مي
بودن بيكاري و تورم، ساختار محل كار، و نقش طبقات و  ناپذيرهاي شخصي، اجتناب
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، نژادپرستي، سكيسيم و در هاي كارگريچنين اتحاديهبقاتي، اين تئوري هممبارزه ط
- ا و كار به هرمقدار قابل خريد ميكااله. گيردتر موارد، دولت را هم نديده مييشب

 "كاالهاي عمومي"حضور. شوندعرضه مي ]lumps[ يك جا باشند در حالي كه به صورت
گذارد كه بر ديگران و توليد من نه فقط بر من اثر مي وقتي كه مصرف( و اثرات جانبي

كند، براي شود يا نفت به معادن آب نشر ميي همگان، وقتي كه باعت تاريكي ميتو ح
بندي محل كار براي رسيدن به طبقه. گيرده طور منظم مورد بررسي قرار نميب) نمونه

آيد ن سود آني هم به نظر غيرممكن ميبرابر حداكثر كرد كنترل شديدتر درازمدت، در
  .ناپذير داردراگرچه در اقتصاد ما، حضوري انكا

از  پيوند با اين نكته آخر، هاروي ليبنشتاين روايت جالبي از تصحيح خودش در
ر تناقض كامل با انتظارات دهد كه به نظر او، دتئورل تعادل عمومي به دست مي

او . پرداز تعادل بايد درباره اقتصاد داشته باشدظريهكه هر ن دارداي گرايانهواقعيت
سر نزد صاحب كارخانه هرگز به كارخانه ". كندا مديرش نقل ميتجربه كارگري را ب

. زرنگي بود مدير آدم خيلي. كردها را جمع ميكرد و پولبلكه در نيويورك زندگي مي
اي ي اين كار يك نظام انگيزهتوانم توليد را افزايش بدهم و برامن به او گفتم كه مي

درصد اضافه  40تا  30كارگران بين افزايش در توليد  %50درست كردم كه براي هر 
كار خيلي سخت و بسيار  انجام اين دخترها واقعا شروع كردند به. حقوق خواهند گرفت

دالر در هفته اضافه درآمد  16به كارشان عالقمند شدند حتي بعضي از كارگران تا 
-من نمي. ين افزايش را دوست نداشتدر ميان حيرت دختر كارگر، مدير ا. داشتند

خواهم همه كارگران دختر من مي. اندها خوباين دخترها فكر كنند كه آنهم خوا
هاي مهمي هستند پرداخت ها حقوقي كه فكر كنند آدممن به آن. خوب را اخراج كنم

او عمدا عرضه را محدود كرد و شرايط را براي دختران كارگر آن قدر . نخواهم كرد
   ".ار را ترك كردندشان خراب شد و كها روحيهسخت كرد كه آن

هاي كارخانه واقعي و كارخانه! اين هم روايت، حداكثر كردن سود و توليد كارآمد
-كارخانه واقعي كار كرده باشد مي وار ضرورتا يكي نيستند و اين را هركسي كه درالگو
اي مبتني بر گزارهبندي براي پيشها هيچ گروهنهايتا، تئوري نئوكالسيك. داند

بهداشت و "، "كرامت"، "مديريت بر خود"، "قدرت نداشتن"، "گيبيگانازخود"
نه واقع شبيه خط نهائي در كارخا آن خط نهائي در تئوري، در. و غيره ندارد "امنيت
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ه ، مبلغ پرداختي و دريافتي، و بشدهيعني، فقط به واحد توليدشده، مصرف. است
ضاي قطع شده و شكسته عاي از اولي هيچ نشانه. كندخصوص به ميزان سود توجه مي

هاي تلف مهارت     هاي خراب، كرامت از دست رفته وهاي ششي، روحيهشده، بيماري
  .شده در آن نيست

  .رسيم به ارزيابيخوب، با اين تفاصيل مي
داري كه اتفاقا منتقد سرمايه -انيل بلاي در باره بحران در اقتصاد، ددر نوشته

گيري، چشم طوره ب. است  رحمل عمومي واقعا بيقادش از تئوري تعاددر انت -نيست
همان ديدگاه اقتصادداناني است كه او به  -زير نقل خواهم كرد كه در -هاي اوديدگاه

يك كار "به نظر او، تئوري تعادل عمومي، . طور غير مستقيم به پرسش گرفته است
ف آپله ياد يك نقاشي خيلي معروهنري است و آن قدر هم جذاب است كه آدم به 

به آن  افتد كه يك خوشه انگور را آن قدر واقعي نقاشي كرد كه يك پرنده حتيمي
واقعي است؟ به وضوح در بازار كار  "الگو"ولي آيا . زدنزديك شده و به آن نوك مي

 اگروسيله ارو و ديگران ساخته شده است، ه كه ب "الگوئي"اگر . عدم تعادل وجود دارد
اتكا منطقي، خيلي قشنگ، خود -است "ايافسانه"حقانيت  حقانيتي داشته باشد، يك

  ."ولي يك افسانه است
 "افسانه"علما كار خودشان را . گر باشدتواند ديدگاه نمايانولي اين ديدگاه نمي

-تر به دست دادهقادي شومپيتر و گالبريث كه پيشمثل ديدگاه انت. كنندتوصيف نمي
توانند اين ديدگاه اقتصاددانان شاغل نمي. ن باشدكردام، اين ديدگاه هم بايد قابل رد 

هاي شان را براي نامهتوانند درسچون در آن صورت، چگونه مي. باشندرا قبول داشته 
گزاري دولت را راهنمائي كنند؟ ارزشپردازي در عرصه سياستنوشته و يا دانشجويان 

  خودشان چيست؟ 
ت قدرتمند جذابي": كلدور توجه كنيد برجسته لرد حاال به اين عبارت از اقتصاددان

اند به صورت به وجود آورده "گرااقتصاددانان تعادل"اي كه عادت فكر كردن به شيوه
آيند كنار فر...راه توسعه اقتصاد به صورت يك علم در آمده است سر ترين مانع برعمده

هاي يش گزارهعبارت ديگر، رها كردن پ يا به -گويندآن طور كه مي -هانهادن داربست
-نويسي اين فرمولدرواقع، با هردوباره. ز نشده استاساسي ولي غير واقعي، هنوز آغا
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شود و اين عدم امنيت تر ميابل نفوذتر و هم غير قاين داربست هم ضخيم  بندي،
  "دائما در حال افزايش است كه آيا هيچ گونه اساس محكمي در آن زير هست يا خير؟

. گويدت، بنگريد كه اقتصاددان بزرگ پاول ديويدسون چه مياين كافي نيسو اگر 
ارد كه الگوهاي تعادل عمومي يك سري مشكالت فرضي در عرضه نظري وجود د"

ه هاي دقيقي داشتاگرچيزي بتواند چنين جواب( هاي دقيقي داردان جوابشبراي
ر مشكلي داريم ماند كه براين نكته تاكيد كنيم كه اگولي اين درست به اين مي). باشد

توانيم براي حل آن مشكل از الگوئي معادلي در دنياي واقعي ندارد، ميكه هيچ 
براساس همين منطق، اگر . استفاده كنيم كه هيچ استفاده عملي در اين دنيا ندارد

اي واقعي باشد، حل براي مشكالت ما در اين دنيوئي قرار است به دنبال يافتن راهالگ
كوشند الگوهائي كه مي. ما را هم حل كندواند مشكالت فرضي تآن الگو ديگر نمي

حتي از پيش، تخصيص منابع بهينه را در   براي مشكالت فرضي ما راه حل پيدا كرده،
دنياي واقعي مفيد  گذر زمان مشخص نمايند، آن الگوها براي حل مشكالت ما در

   ".فايده نيستند
ئوساي مكاتب ه است ولي شايد او با رنظر ديويدسون همانند ديدگاه گالبريث كوبند

شايد، نظريه او ذهني است و در نتيجه، غير . كندبندي ميمختلف فكري دارد شرط
د انكار كرد كه چيزي شونمي" گويد؟س هان خودش چه ميببينيم رئي. منطقي است

ش كننده در اين ديدگاه وجود دارد كه اين همه آدم دارند براي پااليبه شدت رسوا
كنند كه ند ولي هيچ كدام دليلي ارايه     نميكنل يك وضعيت اقتصادي كار ميتحلي

اين احتماال . گاه به صورت واقعيت در خواهد آمد يا درآمده استهيچ آيا اين وضعيت 
  ."خطرناك است

ك قدم به جلو بر براي اين كه ي -اقتصاد شناسي دراش راجع به روشبررسي در 
تواند آدم نمي"گويد، ترم ديگر، يعني رئيس هاچينسون ميدان محيك اقتصاد -دارد

به آساني اين همه تجريد را توجيه كند كه هيچ گونه كاربردي يا ربطي با دنيا به آن 
جا، شكلي از كاربرد و يا به اين معنا كه روزي، در اين جا يا آن. صورتي كه هست ندارد

  "بودن ممكن است خودش را نشان بدهدمربوط 
جنگلي از "است كه به خاطر "افسانه"ها تئوري تعادل نئوكالسيك. كنم خالصه

تواند كمتر تجريدي باشد، احتماال، هم هست، و نمي "غير قابل نفوذ" "هاگزارهپيش
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مثلث "از قبيل  "مشكالت فرضي"ندارد، تنها براي حل  "اساس واقعي"هيچ 
. است " غير قابل توجيهاحتماال"و  "خطرناك"، "رسواكننده"مفيد است،  "چهارگوش

اش زحمت آموختن نشجويان اقتصاد برايآن وقت، همين تئوري آن چيزي است كه دا
   "واقعيت بديهي" اجتماعي مسلط است كه از اين "علم"و مركز ثقل  كشندمي

  .اي كارآمد استداري، به صورت بهينهآميز سرمايهحمايت كند كه نظام رقابت
ا ب"دان معروف جان هيكس توجه كنيداين عبارت اقتصاد آخرين نكته، بهبه عنوان 

ه اش بداريم، شباهتتر اين الگوي تعادلي بر ميهرقدمي كه ما براي تعريف منجسم
اش با شود و ارتباطتر ميقديمي تعادل بيش) حتي منجمد(همان الگوي ايستاي 

هاي درس السدر ك. گيردتر فاصله ميشود و از آن بيشروزه كمتر مي واقعيت هر
هاي سر ها تمرينشود ديد، آنلي پربار بود ولي تا آن جا كه ميها خيبراي حل تمرين

ها حتي مشكالت واقعي به صورت فرضيه اين. اند نه مشكالت واقعي كالس درس
چه اتفاق خواهد افتاد "هم نيستند از قبيل مشكالتي از اين قبيل كه  باشند درآمده

. مال دارد اتفاق بيفتدچيزي است كه احت "اگر"فرض كه اين يش، آن هم با اين پ"اگر
     اند كه با منطق صرف اند كه به لباسي درآمده ها، سايه مشكالت واقعياين تمرين

  ".ها را حل كنيمتوانيم آنمي
هاي جالب در باره يك نظام تعادل غير واقعي، گوئي به پرسشبه غير از پاسخ

ها چه امكاناتي تعادل عمومي انتطار دارند كه ديدگاه نظري آن اقتصاددانان معتقد به
        شان فراهم كند كه به واقع براي توضيح روابط واقعي در اقتصادهاي براي

جز : نكته اين بحث اين است". داري مفيد باشد؟ به پاسخ كنث ارو بنگريدسرمايه
 ش را داشته باشند دستاانها، اين است كه عوامل اگر امكاساسي تئوري نئوكالسيك

تواند با يك تئوري كلي در باره شان است و اين نميبه عملياتي خواهند زد كه به نفع
ها قوام بيابند، اين خصيصه ر اين تئوريبه واقع، اگ. قدرت و تناقض ناديده گرفته شود

 "عنف"شناسانه از البته ممكن است تعاريف جامعه. شتدر آن اهميت مركزي خواهد دا
اي از گويند مجموعهها ميتر از آن چه نئوكالسيكو يا بسي بيش وجود داشته باشد
توان به جائي رسيد مگر اين كه ولي مشكل است ببينم چگونه مي. شدفعاليت ممكن با

در نتيجه، اين اصال روشن نيست . اش بپردازيممنافع در مقطعي به عامل اقتصادي و
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را نه يك  توان تحليل تعادل عموميمي و رفته، چگونه كه از ديدگاه اين تئوري شسته
  ."اي براي صعود ندانستكوچه بن بست بلكه، پله

هاي نامحدود رياضي پيچيده، و چه ميزان قرن تفكر، مجلدات بي شمار، تحليليك 
ون و ديگران لسوئهاي پاول سامي دانشجويان كه صرف خواندن نوشتهساعت از زندگ

 ،خرد دارد ايم به اين جا كه كل سهمي كه اين نگرش به عقل وهشده است، تازه رسيد
آيا اين چيزي ! شان است"نفع"اين كه عوامل اقتصاد تمايل دارند كاري بكنند كه به 

-رضايت" كنند؟ اين بناي عظيم وتئوري اقتصادي عرضه مي "رئوساي"است كه همه 
اناتي در اختيار فعاالن مكنگري ندارد و هيچ اروشنفكري هيچ تواني براي پيش "بخش

ي اين سلطان اقتصاد. تدوين كنند "سياست اقتصادي مفيد و عملي"دهد تا قرار نمي
-تكبر بدون هيچ فروتني به جلو مي داند ولي باعريان است و خودش هم اين را مي

ماند كه چرا اقتصاددانان اين همه انرژي صرف پالودن تازد؟ ولي اين پرسش به جا مي
  كنند؟ را دانشجويان اين وضع را تحمل ميكنند و چظريف مي "افسانه"اين  و تدريس

لي مشغله اص": گويدسن اين گونه مي. ك.ن صاحب نام، آيكي ديگر از اقتصاددانا
پردازان تعادل عمومي ارتباط دادن مناسبات الگوي مورد نظرشان با اقتصاد در نظريه
هاي خوب ائي هستند كه به پرسشهواقعي نيست بلكه نگران صحت جواب دنياي

دت دهند كه به ششده ميهاي از پيش انتخابگزارهتعريف شده، براساس پيش
  . "تواند در بررسي در نظر گرفته شودكند كه ميطبيعت اين الگوها را محدود مي

گوئي دارند و يا در عرصه ها به اين خاطر كه توان پاسخبه اين حساب، اگر پرسش
آورند، پس اين كيفيت خيره حب پي آمدند، اعتباري به دست نميي صاپردازسياست
       توانائي  "شدهقبل انتخاب"هاي ازگزارهپيش آيد؟ و اگرشان از كجا ميكننده
كند، چرا اين هاي جالب و مربوط را محدود ميگوئي به پرسشپردازان در پاسخنظريه
راگنار  وشش براي باز كردن اين چيستان،شوند؟ در كدر نظر گرفته مي هاگزارهپيش

. دهد بخشي از اين رفتار را توضيح ميدهد كه احتماالفريش يك پاسخ احتمالي مي
هائي كه نمونه  از  -هاي شبيه به شاهراهن تئوريهاي ذاتي و ايمربوط بودن اين راه"

، من فكر ر بخواهم رك جواب دهمچيست؟ اگ) در يك پاراگراف قبلي(ام من ذكر كرده
با كار جدي و واقعي در عرصه اقتصاد  هاكنم كه مربوط بودن اين نوع تئوريمي

كه  اش هم اين استدليل. و غير صنعتي عمال صفر است توسعه، در كشورهاي صنعتي
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عمده بستگي دارد به ماهيت آيد، در وجه ها به دست مينتايج آن چه كه از اين تئوري
تكرار براي اين در  به هاو اين پيش گزاره. شودگرفته ميهائي كه در نظر گزارهپيش

بندي رياضي را ساده كند نه اين كه با واقعيت عيني شوند كه فرمولنظر گرفته مي
   ".ندبرقرار كن نزديكي

آيا اين مطبوع است؟ يك بناي عظيمي كه ادعاي علم بودن دارد، ولي به واقع حرفي 
 .كندد ببينند اقتصاد ما چگونه كار ميخواهنه ميك ندارد هاي جديبراي زدن به آدم

هرچيز، مجذوب وقار رياضي  اندركاران قبل ازهم چنان وجود دارد چون دستاين امر 
هاي روزانه ست كه اين احتماال انگيزه فعاليتشايد حق به جانب فريش ا. اندآن شده

رسد كه آخرين عامل يلي اگر چنين باشد، اين به نظر مبسياري از اقتصاددانان است و
كند يعني به واقع، ست كه اين ساختار نظري را حفظ مياي از عوامل ادر يك زنجيره

- يقينا اقتصاددانان. ستنه علت، كه پايه و اساس آن همين جذابيت رياضيات در آن ا
يل واقعي تمرين كنند، هاي خود را در رياضي در چارچوب تحلتوانند قابليتاند كه مي

ضيات تمايل ها كه به واقع به ريااي ديگر بگويم، اگر اين كار دشوار باشد، آنگونهيا به 
عا آيند و بعد، با تظاهري اندكي زيادي اددانان صرف در ميدارند، به صورت رياضي

  . اند كه به واقع عالم اقتصادهاي واقعيكنند مي
گذر از آن چه كه  در واقع اگر آدم تاريخچه تئوري تعادل عمومي را بررسي كند،

ريكاردو، اسميت، (فهميدن مناسبات واقعي اقتصادي  بدون ترديد تمايلي براي -بود
به تمايلي  -)خوانندرا پدر تئوري تعادل عمومي مي ه اوميل، ماركس و حتي والراس ك

بايد با   اي است كهكند و اين البته نكتهدر رياضيات تظاهر مي  كه فقط به دالوري
  .از يك مشرب طاووسي رياضي توضيح داده شود چيزي فراتر

      دار يك ذهنيت بزرگ به ديگر از وارونه نشان دادن ادامه يك علت احتمالي
كند وقتي اجورث مطرح مي "رئيس"بينانه را هاي بسيار نزديكروي از هدفدنباله

 كند اگر اقتصاددانان وجود انحصارات را در كارهاي نظري خود جديتوصيف مي
به مقوله  طور جدي پرداختنه ب(هائي كه از اين نظام تازه در ميان آن"بگيرند، 
 يعني، اقتصاددانان.... توان اشاره كردبينند تنها به يك طبقه ميزيان مي.) س.ا. انحصار
باره شرايطي كه خواهند در كه مي رسي كنندبر شوند، يعني كسانيگرا بيكار ميتجريد
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ميان  ماند مكتب تجربي است كه درتنها مكتبي كه باقي مي. دكنارزش را تعيين مي
  . شان است، رشد خواهند كردبحراني كه هم مشرب ذهنيت

شان به م به حرفهشايد به اين خاطر است كه بسياري از اقتصاددانان صاحب نا
كوشند كه انتقاد نشده آن را به ديگران منتقل چسبند و ميصورتي كه هست مي

زين جايگ ايهاي تازهكنند كه با مسئوليتها دارند از شغل خود حمايت ميآن  .كنند
شود منشاء اين روند ولي آن چه كه روشن نمي. آينداش بر نميها از عهدهكه آن نشود

پيوندند از اين روند جدا چرا كساني كه تازه به اقتصاد مي تر،آن مهماست و حتي از 
  .كنندر نميتنشده و كارهائي با كارآئي بيش

  ها آن. اندريد كه تازه كارشان را شروع كردهبگي بعضي از اقتصاددانان نو را درنظر
. توانند مثل ما، ارزيابي رئوساي اين شيوه برخورد را به تعادل عمومي بخوانندمي

ازان، اهل پردكنند براي سياستست كه چرا اين دانشجويان سعي نميپرسش اين ا
 اي ارايههاي كارگري، و مردم در جامعه به طوركلي تئورياديهتجارت، رهبران اتح

تر، بينشي ارائه كنند گذرد توضيح بدهد و از آن مهمند كه بتواند آن چه را كه ميكن
هاي ديگر علمي، محققان جوان و در عرصه تر باشد؟پردازي مربوطكه به سياست

ه اين كه فقط بكنند ن وجود كاركنند كه براي رد مفاهيم منوآمدگان از اين آغاز مي
به واقع، نشان رسمي يك دانشمند، البته نه يك . شان بكوشندبراي تثبيت و تائيد

  .دان، همين استاقتصاد
      بدون انتقاد  اقتصاددانان تازه تربيت شده، به اين دليل اقتصاد ارتدودوكس را

خواهند راحتي خود را در ند فراتر از قدما بروند و يا نميخواهپذيرند كه نمينمي
آمدگان هنوز منافعي ندارند اين تازه .آموزش همان دروس هر ساله به مخاطره بيندازند

شوند اگر تري منصوب نميها به مناصب مهمآيا آن. كه بكوشند از آن دفاع كنند
گذارند، آيا اشتباهات استادان خود دست مي كشفياتي كرده باشند؟ وقتي بر

به جاي  - هاي بديع باشد شان اگر شامل ايدهشود؟ آيا كارهايتر نميشان بيشپرستيژ
ها، شد؟ در واقع، پاسخ همه اين پرسش چاپ نخواهد -هاتكرار همين استفراغ قديمي

  ولي سئوال اين است كه چرا؟ . منفي است
مجلد كالسيك هاچسون در باره  سكي كه درارت را از كارهاي استانيال آندرهاين عب

هاي پيچيده رياضي كه آدم در مدل": شناسي نقل شده است در نظر بگيريدروش
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كه گمان يابد، احتماال باعث گمراهي افراد ناآگاه خواهد شد هاي اقتصادي ميكتاب
در نظر داشته  مهم است اگر. هاي فيزيك روبرو هستندكنند با چيزي شبيه تئوري

    هاي مناسبي براي فرصت هاي علوم اجتماعي كهباشيم كه حتي در آن شاخه
هاي علوم اجتماعي، شيفتگي به رقم تر از ديگر حوزهگيري وجود دارد، بسي بيشاندازه

آميز به دانائي ارتباطي كاربردي و تظاهرات فريب تواند به صورت بيمعادله مي و عدد و
از طبيعي به ستايش كه با تمايل (مضرترين بازتاب اين جريان آخري،  .متجلي شود

عنوان حكم خواهند به عاي اقتصاددانان زيادي است كه مياد) شودخود مساعدت مي
كه ( هانند آن هم بر اساس اين پيش گزارهريزي عمل كدر مسايل مربوط به طرح

رفته شان به اين بستگي دارد كه فرض شوند نه اين كه به وضوح در واقعيت پذيكفايت
فرض مورد نظر من، . گيري باشدايد مبناي تصميمگيري بكه عوامل قابل اندازه) شوند

دگي منحطي بشوند كه مشوق و مبلغ مصرف ز  اغلب باعت شده است تا اقتصاددانان
هم با دميدن در  آن. كننده كره زمين استنه فقط نابودكننده روح آدمي كه ويران

ي انساني را هاها و ارزششود تا مدافعان زيبائييپور آمارهاي يك سويه كه باعث ميش
  ."به سكوت وادارند

هرچه كه تمايالت اقتصاددانان خاص باشد ولي به واقع، . اصل موضوع اين است
اوال، به . سازي هدفمند استها، يك پيچيدهرياضي كردن اقتصاد خرد نئوكالسيك

ني كه زبان فيزيك است مشروعيت هايش به زباددانان با پوشاندن نسخهشغل اقتصا
 بپذيرد اش را به صورتياست و يك شخص معمولي بايد نتايج ك معتبرفيزي. بخشدمي

ين تر، امهم ثانيا، و حتي. ن اقتصاد جديد استشود و همين هم ادعاي ايكه عرضه مي
با  "ساز جهانويران"و  "كننده روحمنهدم"گرائي ساختار رياضي ماهرانه به مصرف

. كندحاسبات اقتصادي كمك ميم در" ظرافت طبع و عوامل انساني"تقبيح اهميت 
را به  و آن دهدپذيري يك نظام غيرواقعي را نشان ميتئوري تعادل عمومي امكان
پذيرند كه مي تا زماني كه اكثر مردم دهدمي تعميمكنيم دنيائي كه در آن زندگي مي

ها يا به دنبال تئوري. "اقتصاد ما كارآمد، قابل دوام، و بهترين نظام ممكن است"
وقتي تئوري نماينده منافع . كنندين كه منافع خاصي را نمايندگي مياند و يا ا يقتحق

يك . گيرد كه از آن نتايج دلخواه به دست آيده كار ميخاص است، فقط مفاهيمي را ب
ها گذاري، قيمتاست از سود، ميزان توليد، سرمايهتئوري اقتصادي، براي نمونه، ممكن 
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زني را گذاري و چانهاتي، از خود بيگانگي، جهت سرمايهولي مبارزه طبق حرف بزند
اران است و از آن جائي كه دسرمايهخدمت  به اين ترتيب، اين تئوري در. ناديده بگيرد

- شان منابع ميهايپردازند و به دانشگاهمي اند كه حقوق اقتصاددانان را دارانسرمايه
مند كنند، از آن بهرهكه اين كار را ميشان و دانشجوياندهند، در نتيجه اقتصاددانان 

  . شوندمي
ي آن چه كه به اين ترتيب، هرچه كه انگيزه يك اقتصاددان خاص باشد، تردست

توضيح تداوم . شود نه هنر است و نه علم، بلكه تبليغات استاقتصاد خرد ناميده مي
گيرند يم ميزرگان تجاري كه به واقع تصمب. اين بازي سرشار از اعتماد دشوار نيست

بيند و يا ندارند، يا چه كسي احترام مي كه در جامعه چه چيزهائي ارزش دارند و
كنند كه تئوري ا ابزارهاي گوناگون قاعده وضع ميبيند، بو كي نمي درآمد باال دارد

 حاشيه هائي هستند كه در ست و منتقدان آن مشنگتعادل عمومي خيلي هم خوب ا
تر هاي خود حتي راحتاين نظرگاه را روي در ورودي كالسنند توادانشجويان مي. اند
دانند كه هرگز اعتباري نخواهند گرفت و ها ميآن. نامه ساموئلسون بخواننددرس از

ثروتي كه قابل حمايت باشد به دست نخواهند آورد اگر دراين بازي به آن گونه كه 
داران و داري و از سرمايهسرمايهني در نگاه اول، حمايت از يع .الزم است، شركت نكنند

تازه  "حقيقت"فقط بعد از آن، در چارچوب اين هدف غائي، كوشش براي يافتن چند 
توانند سرانجام مي ها كه برآن اساسمهم و يا حتي بازسازي همان كهنه نه چندان

  .شان را بنا كنندايحرفه
اقتصاد نئوكالسيكي "گويد، بنجامين وارد در اين خصوص چه مي مشاهده كنيد كه

به بوروكراسي .... د استها خيلي مفيبه خصوص براي برآوردن نيازهاي بوروكرات
به خاطر طبيعت .... ها برخورد كندد كه به بهترين صورت با غيرخوديدهامكان مي

اگر ... صرف شود "علمي"اش و هزينه زيادي كه بايد براي توليد نتايج شديدا تكنيكي
پذيرش  كه قرار داشتيم همه ما با هم درجعبه.... يدن به حقيقت بوداين تنها راه رس

- عمده بعد تكنيكي اقتصاد، اسطوره ولي به واقع بخش . ضرورت همان آزادي است
شود و ام ميسازي صرف است كه فقط به نفع پروفسورهاي اقتصاد قدرتمند و غني تم

تواند از سوي بخش ه ميهاي به نسبت بسيار ساده، كتكنيك. شان استحامي منافع
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كنند كافي مي ها چگونه كاريده شود، براي درك اين كه اقتصادعمده جمعيت فهم
  . است
ه طور اساسي مشكل دوم اقتصاد نئوكالسيكي اين است كه ساختار تكنيكي ب"

. اين علم جامعه بورژوازي در حال صعود است. كننده منشاء فلسفي آن استمنعكس
شود و مناسبات توليدي درمركز ثقلش فرد است كه مهم مي هبه همين خاطر است ك

گزاره اساسي تئوري رفتار براي نمونه يك پيش. لي خصوصي شودطور كه بايد ب
- خص، يك خانوار و يا يك واحد مصرفكننده اين است كه مطلوبيت يك شمصرف

به . كننده از مصرف يك مجموعه كاالها از مطلوبيت مصرف ديگران مستقل است
  ! "مين سادگي، سوسياليسم را خارج كنيده

  
  اقتصاد كالن

تاكيد بر . قتصاد استهاي كالن درباره وضعيت كلي يك ااقتصاد كالن بررسي متغير
قدار پول ها، سطح اشتغال، توليد اقتصادي واقعي و به زبان پولي، مروي سطح قيمت

هدف از اقتصاد  .گذاري و سطح مزدهاستانداز، سرمايهدر اقتصاد، مصرف كل، پس
اگر بيكاري از آن چه . كالن، فراهم آوردن شناخت براي تدوين سياست اقتصادي است

تري به اقتصاد توان كرد؟آيا بايد پول بيشتر است، چه ميخواهيم بيشميكه ما 
و يا قوانين ماليات را تغيير  گذاري كندتر سرمايهتزريق كنيم؟ آيا دولت بايد بيش

   داند كه با اين وضعيت چه كند؟اقتصاد، خودش مي بدهد؟ يا اين كه
است، اقتصاددانان كالن از آن  "پاك شدن بازار"اگر در اقتصاد خرد، تعادل به معناي 

فرض كه بازارها كنند، بدون اين پيشثبات استفاده مي قيت باصيف يك موفبراي تو
زان اقتصاد كالن پذيرش پردابه واقع، كار اصلي نظريه. باشند ضرورتا به تعادل رسيده

ولي ممكن است نرخ  "به آرامي عمل كند"تواندن احتمال است كه اقتصاد اگرچه مياي
تفاوت ديگر اقتصاد . بيكاري يا تورم باال باشد، يا بخشي از ظرفيت توليدي عاطل بماند

در مورد اقتصاد خرد، . گيريمست كه الگوها را چگونه در نظر ميخرد وكالن اين ا
كند كه عوامل پرداز دنيائي را توصيف ميتر ديديم، نظريهگونه كه پيشهمان 

در آن  - ها، و بازارداران، بنگاهكارگران، سرمايهكنندگان، مصرف يهااقتصادي و نهاد
طور كلي تحت عناويني چون ه توان باي دارندكه ميهستند كه هركدام خصلت ويژه
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برفراز اين الگوي  .مطرح شوند "لوبيتسازي مطبهينه" "سودجوئي"، "آميزرقابت"
رفتارها كننده خود را درباره هاي محدودگزارهپردازان اقتصاد خرد پيشتوصيفي، نظريه

كنند تا شرايط براي استفاده از ظرافت رياضي شان وارد ميآمدهاي احتماليو پي
  . )خواهند به دست آيدشان ميو نتايجي كه كارفرمايان( دلخواه آماده شود

رابطه بين تئوري و هرگونه . اي ديگر استدرمورد اقتصاد كالن وضع به گونه ولي
- مدبرانه تر و تري كار دارند، ظريفادها اگرچه با دنياي واقعيتوصيفي از عوامل و يا نه

. اند ه طور ذاتي الگوهاي رياضيبه يك معنا، الگوهاي تئوري اقتصاد كالن، ب. تر است
دار اين خنده. دن آن چيزي است كه هستاقع، نوعي عقالئي كرتوصيف اقتصادي به و

پردازان اقتصاد ريپردازان اقتصاد خرد، تئواگر توجه كنيم كه بر خالف نظريه است
  . كوشند واقعيت را توضيح بدهندكالن به جد مي
هاي تعادل عمومي، فصلي مه موفق بنت هانسون در باره نظامنادرس براي نمونه در

قدمه، نويسنده الگو را به دست بعد از يك م  .هست "نظام كينزي"عنوان هم تحت 
با چند "نويسد، ين را انتخاب كرده ميهانسون الگوي كينز به روايت كال. دهدمي

آيد بعد، هشت معادله مي. اين است "تغيير غير مهم، الگوي كينز به روايت كالين
يك معادله، عرضه واقعي را . اره كردمها اشتر به آندرباره متغيرهاي كالني كه پيش

با ميزان معادله ديگر رابطه عرضه كار . دانده نرخ بهره و درآمد ملي واقعي ميوابسته ب
نرخ بهره و گذاري را به دهد و سومين معادله، هم سرمايهواقعي مزد را به دست مي

 همان الگوستگر نظامي است كه اين هشت معادله، بيان. كندميزان درآمد مربوط مي
ها، يا معادله توان اين الگو را با افزودن بر تعدادمي. و بايد مورد بحث قرار بگيرد

ضرايب زيادي  رحال،ه به. هائي از معادله تغيير دادتي با تغيير بخشها، و حمتغير
گي دارد و فقط با بررسي داري بستهاي ويژه اقتصاد سرمايهوجود داردكه به خصلت

  . دانست توان ميزان اين ضرايب رايها ماين خصلت
بررسي اين نظام به اين واقعيت بستگي دارد كه هميشه متغيرهائي در بيش از يك 

اند كه اي مرتبطها با يك ديگر به شيوهبه سخن ديگر، اين معادله. دارند معادله وجود
بيايد در در ها جورور هم زمان كه با همه اين معادلهطه يافتن ميزان اين متغيرها ب
اش اين است كه همه ضرايب خيلي دقيق اگرچه الزمه حيطه نظري ممكن است،

گذاري و سطح مزدها، توليد ملي، سرمايهولي بدون يافتن پاسخي براي . تعيين شوند



 اقتصاد مشاركتي

 

در . هاي جالبي مطرح بكنندهايش سئوالتوانند در باره خصلتغيره، اقتصاددانان مي
گذاري توانيم بپرسم جهت تغيير درسرمايهنه، ميي ايستاي تطبيقي، براي نموبررس

تر از سوي چگونه خواهد بود اگر ميزان عرضه پول در الگو به خاطر تزريق پول بيش
 ردهد حتي دها، امكان ميگوئي به اين نوع پرسشلت افزايش يابد؟ توانائي در پاسخدو

-ل مربوط به سياستا متغيرند، مسايهاي تجريدي كه جزئيات ضرايب نامعلوم و يمدل
  .هاي اقتصادي مطرح شده و بررسي شوند

هركدام از معادالت يك نظام كالن، با يك توصيف اقتصادي كه چرا آدم بايد آن 
هاي استواري در ها به دشواري بيانيهولي اين توصيف. ور كند همراه استرابطه را با

هم مربوط ه هاي بفعاليت گرو يا بيان نداباره چگونگي عملكرد اجزاي نهادهاي اقتصاد
ه عوض، دراغلب موارد مباحث ب. شودشان معموال در معادله بيان مياين اجزا كه جمع

ان متغيرها در سطح كالن ترجمه گرانه فقط بيانيه رياضي را به بيانيه لفظي همحمايت
العمل توليد ناخالص داخلي به گرانه از عكسبراي نمونه، يك بحث حمايت. كندمي
در بازيگر اقتصادي  كننده و هرواحد، هر مصرف دهد كه هرنشان نمي  يات تازه،مال

وجود به ماليات تازه چگونه هاي فردي و شرايط مسطح اقتصاد خرد از نظر ارجحيت
 يدهد و نتايج به دست آمده چگونه به صورت افزايش يا كاهشالعمل نشان ميعكس

توليد ناخالص  آيد كه به نوبه برري در ميگذاقيمت متوسط، يا مصرف و يا سرمايهدر 
ولي به عوض آن چه كه خواهيم خواند احتماال چيزي است . گذاردداخلي تاثير مي

د كه به نوبه باعث كاهش شوها منجر ميه افزايش ماليات، به افزايش قيمتك"مثل اين
-ا از بقيه چشمهبعضي از داستان. "غيره و..... و بعد..... شود كه پس آن گاهتقاضا مي

يشه هاي جدي در باره شكل اين معادالت در اين نظام كالن همگيرتر است و بحث
زيرساخت دقيق اقتصاد خرد ندارد  ها يكاين داستان ولي هيچ كدام از. ادامه دارد

كه  در آيد آنچه تواند به صورت زيرساخت هرتر ديديم كه اقتصاد خرد نميالبته پيش(
ز و شكاف بين الگوي رياضي و هرگونه الگوي واقعي توصيفي ا) با واقعيت كار دارد

تر قكوشند شكل رابطه رياضي و ضرايب را دقياقتصاد همين كه اقتصاددانان مي
  . شودتر ميمشخص كنند، بيش

دولت در  نگري است كه اگراش اين پيشژگي اصلي نظام كينزي درهمه انواعوي
تواند بيكاري و تورم را در سطح اقدام بزند، مي به درستي دست به تعديل مالي اقتصاد
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ها درجهت مخالف آن، اقتصاددانان جانب عرضه كه اين سال. قابل قبولي حفظ كند
متفاوتي اند از يك نظام اقتصاد كالن تري در امريكا پيدا كردهاهميت سياسي بيش

ر اصال مداخله هاي بازاكنند كه دولت نبايد در فعاليتكنند و ادعا مياستفاده مي
هاي به دست آمده نظامي عظيم و براي بازتوزيع پول نمايد، مگر براي ايجاد يك بخش

از ماليات به نفع ثروتمندان و به عكس بايد بازار را آزاد بگذارد كه نتايج دلخواه خود را 
پردازان و از آن بدتر از نظر بيكاران، متاسفانه از نظرگاه سياست. ياوردبه دست ب

اقتصاددانان جانب عرضه قابل  و ت كنوني اقتصاد ما در نگرش مبتذل كينزگراهامشكال
ها براي كساني ين نظريهجالب است كه از نظر علم، هيچ انتخابي بين ا. يابي نيسترد

تصاد كالن در و از اين جا كه بحران اق. كه دستي در عمل دارند مفيد فايده نيست
  . كندبرابر ما قد علم مي

    است كه در آن  "هنر"بهترين حالت، تئوري اقتصاد كالن، نوعي  در واقع، در
     داوري به اضافه تجربه گمان، پيش برآورد، حدس و گران با استفاده ازتحليل

درباره مناسبات رياضي بين  پردازياز روندهاي دنياي واقعي به گزارهشان شخصي
عمل  شان مثل دنياي واقعيويكه الگ زنند با اين اميدمتغيرهاي كالن دست مي

يك بازسازي  در بدترين حالت، تئوري كالن،. خواهند بررسي كنندمي هك خواهد كرد
هائي هاي سياستپيچيدن به نسخهاش مشروعيت بخشيدلبخواهي است كه هدف

  .است براساس منافع خاص كه ربطي به تئوري ندارد
بر روي يك منحني تا بتوانند اري هاي آمشي است صادقانه براي چپاندن دادهيا كوش

وجود و كشاندن هم براساس منحني م گوئي كنند آنهاي آماري آينده را پيشداده
خواهند ها ميگيرند كه آنبا فريبكاري، تصميم مي و يا،. هاي تازهاين منحني به حوزه

آماري  هايداده گردند و به كجا برود و بعد، به عقب بر ميدهنده آينده منحني نشان
هاي خود دستكاري نگرين آينده، براي حمايت از پيشموجود را براي رسيدن به آ

اقتصادي  هاي آماريدهدا در ديدگاه صادقانه، ابهام افراطيبا اين همه، حتي . كنندمي
- داستان"ماند گفتن خواند و آن چه كه باقي ميها نميبه حدي است كه با منحني

  . ه كرديمتر اشاراست كه پيش "هائي
        هاي آماري شفاف باشد، ولي همان گونه كه كارل پوپر حتي اگر تصوير داده

- متفاوت طور اساسي دو چيزه مهم است توجه كنيم كه قوانين و روندها ب"گويد، مي
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هاي گويند كه درشرايط مشخص، پروسهاي به ما ميه طور سنگدالنهقوانين ب. "اند
روندها ولي براين داللت دارند كه گذرگاه توسعه . ق بيفتدمعيني احتمال دارد اتفا

 -گونه كه در گذشته اتفاق افتادهمان -شده است و اگر ادامه يابد مشخصي رويت
چرا وجود دارند بدون دانستن اين كه اين روندها . ممكن است به اين يا آن جهت برود

دانيم درچه چيست ما نمي ادي و مناسبات نهاديشان در رفتار اقتصو در نتيجه، ريشه
- براي نمونه، ما نمي .شرايطي اين روندها ادامه خواهند يافت يا متوقف خواهند شد

شرايطي كه به  ها، باآن گذاري برما در حوادث اقتصادي براي تاثير دانيم كه مداخله
  خواند؟ آيد يا با آن نميمي در پيدايش اين روندها منجر شده است جور

پردازي خرد دارد به اندازه كافي قتصاد كالن ريشه ناكافي در نظريهه ااين واقعيت ك
نويسي براي رفع يعني، نسخه. به مداواي جدي دارد ضعف قابل توجهي است كه نياز

ضرورت تشخيص اضطراري  و بر تورمي مدرن تاثير ناچيزي دارد -مشكالت ركود
عنوان خدمتكار منافع يك مشكل جدي ديگر درباره نقش اقتصاد به . افزوده است

طور ه اين است كه اگرچه ب - دارانسرمايه -پردازدها را ميحسابكساني كه صورت
ن واقعي عالقمند است ولي اقتصاد كالن فقط برآ جدي به فهميدن پديده اقتصاد

براي نمونه، به اين مسئله . تكند كه جالب اسداري تاكيد ميبخشي از جامعه سرمايه
-اتوماسيون براي كارگران و سرمايهدهي كار و يا نافع نسبي سازمانپردازد كه منمي

گذاري سرمايه و تبعيض جنسي را بر ميزان مزد و نقش نژادپرستي. داران چيست
هاي غير كمي اقتصادي ما ن چيزي در باره جنبهتئوري اقتصاد كال .كندبررسي نمي

چرا منابع ما صرف  شود و ياگذاري در بخش نظامي متمركز ميچرا سرمايه. گويدنمي
ا بهداشت چر. شودنمي و يك نظام بهداشتي بازسازي شهرها يا بناي مدارس بهتر

آمدهاي انساني همانند تئوري تعادل عمومي، پي. دكنمحيط زيست دارد سقوط مي
تئوري كالن اقتصادي بطور غالب  نهادهاي اجتماعي، و به خصوص ساختار طبقاتي در

  .غايب است
پردازي اقتصادي در اساس طبقاتي توزيع درآمد و سياستي مثل آلودگي و مسايل
ريدي و ولي از آن جائي كه گفتمان تج. بندي سنتي اقتصاد كالن جائي ندارندفرمول

فكران به ايمان آوردگان آماده داوري و براي تبديل مترياضي است زمينه براي پيش
     پردازان اقتصاد كالن هاي نظريهزهگونه كه پاتينكين درباره انگي همان. شودمي
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جائي كه (د علم است وقتي از دانشگاه ييل كنم كه اقتصامن زماني باور مي"گويد، مي
يك تز دكتراي كاربردي بيايد كه ) هاي مالي هستندپردازانش مدافع سياستنظريه

جائي كه ( اند و از دانشگاه شيكاگو ز ديدگاه تاريخي سياست پولي مقدمنشان بدهد ا
هاي مالي دكترا بگيرد كه معتقد است سياست كسي) اند هاي پوليطرفدار سياست

  . "ترندمهم
دوي اين  تر اين بود كه اگر از هرتوانست اضافه كند كه مهمالبته پاتينكين مي

بررسي كاربردي بي ربط بودن تئوري سنتي  گرفت كه باسات كسي دكترا ميموس
، نه فقط در باره بيكاري و تورم كه در باره ت روزمره زندگيبه مشكال خرد وكالن را

      كيفيت كار، و مصرف، توزيع درآمد و تاثير شراكت در بازار بر شخصيت و 
  . دادها نشان ميگذاريگيري سرمايهارجحيت ها و جهت

  
  .اين مقاله از سايت مترجم برگرفته شده است

  
  

  .اصل مقاله را اينجا بخوانيد
www.parecon.org/writings/neoclasseco   

http://www.niaak.blogspot.com     
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 جنبش براي اقتصاد مشاركتي
  بابك پاكزاد: برگردان 

هاي فوري و بالواسطه، براي ايجاد  هاي بزرگ اجتماعي جدا از خواسته جنبش
ش الغاي بردگي كه به جنب. مشي، نياز به اهداف درازمدت دارند انگيزش و تعيين خط

چنين جنبش براي هشت ساعت كار در روز، هر دو داري پايان بخشيد، و هم نظام برده
ي قرن بيستم، جنبش  در قرن نوزدهم، جنبش كسب حق رأي براي زنان در آستانه

منجر شد، جنبش حقوق مدني، جنبش  1930ي  در دهه CIOكارگري كه به ظهور 
در صدد ابقا و گسترش عدالت بودند، و  1960دهه دانشجويي و جنبش صلح كه در 

ي  و اما درباره. ، همه اهدافي درازمدت در سر داشتند1970ي  جنبش آزادي زنان در دهه
جنبش قرن بيست و يكم كه خواستار جايگزين كردن مشاركت برابر به جاي رقابت بي 

اين امر ما به همان كنم براي تحقق  در و پيكر و آزمندانه است چه بايد كرد؟ تصور مي
هاي فوري نياز داريم، به  اندازه كه به يك برنامه مبارزاتي براي دستيابي به خواسته

هاي  در ماه. اندازي را براي ما ترسيم كنند نيز احتياج داريم اهدافي درازمدت كه چشم
آينده طي دوازده مقاله به توضيح و تفسير برخي اهداف درازمدت و همچنين برخي 

ي تعريفي از جنبش مردمي  هاي فوري خواهم پرداخت كه ممكن است به ارايه خواسته
اين مباحث بر چهار موضوع اساسي . است كمك كند "اقتصاد مشاركتي"كه خواستار 

  .و محوري استوار است
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  دستمزد عادالنه -1
  خودگرداني -2
  كار متناسب با شأن انساني -3
  ي مشاركتي تخصيص و توزيع به شيوه -4

  
  مزد عادالنهدست

در اياالت متحد و ديگر كشورها، تفاوت فاحش در ميزان ثروت برخاسته از عوامل 
چرا ما بايد خواستار توزيع مجدد ثروت در مقياس گسترده . گوناگون و متعددي است

هاي فاحش در ميزان  و فراگير باشيم؟ همچنين، چرا ما بايد به جاي قبول تفاوت
يزان سود، قدرت يا توليد، تنها دستمزد بر مبناي ميزان ثروت، يا دستمزد بر مبناي م

  تالش و از خودگذشتگي را به عنوان دستمزدي عادالنه به رسميت بشناسيم؟
گيتس از وي سلب شده و  اي بيل چرا ما خواهان آن هستيم كه ثروت كالن و افسانه 

رآمدي دهد و براساس ميزان سختي آن، د سپس تنها بر مبناي كاري كه انجام مي
حاصل كند و نه فقط بر مبناي مؤثر بودن يا سهم داشتن در طراحي و ابداع يك 

چيان تنها  دستگاه يا ابزار خالقه؟چرا ما بايد خواستار آن باشيم كه جراحان و معدن
شان و ميزانِ از  كوشي دهند و سخت براساس زماني كه به كار اختصاص مي
د درآمد كسب كنند و نه برحسب كن خودگذشتگي كه كارشان از آنها طلب مي

  كنند؟ سنگي كه استخراج مي دهند يا ميزان زغال هايي كه نجات مي جان
هاي  گام نخست در بحث پيرامون دستمزد عادالنه، توضيح و شرح و بسط آن زمينه

ي دستمزد به ازاي تالش و ازخودگذشتگي  اخالقي و اقتصادي است كه به نوعي از ايده
هاي فوق پاسخ دهيم و بر سر نخستين مبحث از  بتوانيم به پرسش اگر. كند حمايت مي

موضوع موردنظر به توافق برسيم، گام بعدي، چند و چون پيرامون مبارزه براي 
  .دستمزد عادالنه خواهد بود

ها بر  ما به وضوح نياز داريم كه براي كاهش و درنهايت از ميان بردن اختالف دستمزد
ما همچنين بايد براي كاهش و . اي فراگير بزنيم به مبارزه مبناي نژاد يا جنسيت، دست

ي دستمزد به ازاي مالكيت، قدرت و يا سهمي از توليد،  سرانجام، از ميان برداشتن ايده
تالش و مجاهدت فراوان به خرج دهيم و سرانجام، دستمزدي كه مردم دريافت 
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دهند مرتبط  بروز مي كنند را به سطح و ميزان تالش و ازخودگذشتگي كه از خود مي
اي كه به نتايج نام برده منتهي گردد، در شرح و بسط گام دوم،  براي خلق برنامه. كنيم

اصالحاتي چون ماليات بر درآمد، ارث، ثروت، دارايي، مالكيت و سود و همچنين 
ي اشتغال كامل، حمايت براي كسب حداقل درآمد، افزايش وجوه درآمدي  برنامه

مور اجتماعي، مكانيسم معكوس ماليات بر درآمد و برخي اقدامات تخصيص يافته به ا
زا براي افزايش درآمدها در ميان ديگر اهداف فوري و بالواسطه مطرح  اشتغال
  .اند ه گرديد

  
  خودگرداني

هاي دولتي قرار دارند  ها و يا بوروكراسي در جوامع معاصر كساني كه در رأس شركت
. كنند رخوردارند و ديگران اغلب از آنها اطاعت ميحد و حصر اقتصادي ب از قدرت بي

ها در ميزان اعمال قدرت و تالش  چرا بايد هدف ما تعديل و هم سطح كردن تفاوت
گيري پيرامون ورودي  براي خودگرداني باشد؟ در اينجا خودگرداني يعني حق تصميم

متأثر  هر سيستم براي هر فرد البته متناسب با ميزاني كه وي از خروجي سيستم
اش  دهد با دارايي نيست كه به هر كس حق مي "اقتصاد آزاد"چرا هدف ما . شود مي

هرجور ميل دارد رفتار كند؟ چرا ما به دنبال يك دموكراسي ساده كه به اشخاص حق 
كند نيستيم؟ يا  هاي اقتصادي اعطا مي گيري برابر براي اظهار نظر پيرامون تمام تصميم

ترها نسبت  ترها يا موفق الري نيستيم كه به داناترها، متخصصسا چرا به دنبال شايسته
اند، امكان  به كساني كه از دانش كمتري برخوردارند يا موفقيت كمتري داشته

  دهد؟ اظهارنظر بيشتري مي
ها پاسخ گوييم و سرانجام به اين نتيجه برسيم كه  اگر ما بتوانيم به اين پرسش

ر اين صورت آيا ما به نهادهاي جديدي چون خودگرداني بهترين هدف ممكن است، د
هايي براي تحقق آن نياز  كنندگان و همچنين فدراسيون شوراهاي كارگران و مصرف

گيري در درون  پيدا نخواهيم كرد؟ آيا ما به قواعد و قوانين جديدي براي بحث و رأي
و  هاي كار كنوني ها احتياج نداريم؟ چه تحوالتي در محيط شوراها و فدراسيون

ي  ي مصرف به وقوع خواهد پيوست؟ و چه تحوالتي در حوزه روابط در حوزه  مجموعه
  توليد و توزيع اطالعات پيرامون اقتصاد، ما را به سوي خودگرداني هدايت خواهد كرد؟
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ي دوازده قسمتي، از خودگرداني  هاي توضيحي و تفسيري اين مجموعه يكي از بخش
يري بر سر اهداف در راستاي جنبش اقتصاد گ ي تصميم بهترين شيوه  به مثابه

هايي  در دومين بخش توضيح و تفسير در اين مجموعه، راه. مشاركتي، دفاع كرده است
گيري خودگردان  توان به يك تصميم ايم كه از طريق آن مي را مورد بررسي قرار داده

  :شود اين مجموعه موارد زير را شامل مي. دست يافت
هايي  كنندگان، ايده شروعيت و خلق شوراهاي كارگران و مصرفهايي براي م استراتژي

گيري در محيط كار، و تقاضا براي جايگزين كردن  براي تحول فرايندهاي تصميم
كنندگان را بر محصول توليد شده افزايش  فرآيندهاي دموكراتيكي كه قدرت مصرف

  .گذاردهاي مصرف جمعي را كنار ب ي شيوه گيري خصوصي درباره دهد و تصميم
  

  كار متناسب با شأن انساني
گروهي ديگر از . برند كنند و از بيكاري مفرط رنج مي امروز گروهي اصالً كار نمي
اند و در جايگاهي نيز قرار ندارند كه بتوانند درباره آنچه  شرايط رو به نزول خود در رنج

مشاغل سطح  دهند اظهارنظر كنند؛ اما گروهي ديگر نيز وجود دارند كه از انجام مي
كننده و جايگاهي براي اظهارنظر پيرامون كار خود و كار ديگران  باال، شرايط دلگرم

اگر اين مناسبات به وضوح عادالنه نيست بايد به جاي آن در جستجوي . برخوردارند
آورند؟ چگونه  چه چيزي باشيم؟ چه عواملي كار متناسب با شأن انساني را به وجود مي

گران اقتصادي تقسيم كرد كه هر يك،  ا را در ميان فعاالن و كنشبايد وظايف و كاره
از شرايط و وضعيت خوب و مناسب شغلي برخوردار باشند؟ چرا ما اين موضوع را كه 
تعدادي شاغل اندك كه در رأس هرم سازماني قرار دارند از كيفيت زندگي برتر و 

اغالن در پايين هرم از قدرت اثرگذاري فراگير برخوردار بوده و گروه وسيعي از ش
كنيم؟  كيفيت زندگي حقيرانه و قدرت اثرگذاري اندك برخوردار باشند، رد مي

پردازد كه هر  نخستين تفسير پيرامون كار متناسب با شأن انساني به اين بحث مي
كارگر بايد از طريق كارش از كيفيت زندگي و قدرت اثرگذاري قابل قياس با ديگران 

تركيب متعادل "همين دليل يكي از اهداف اقتصادي اساسي ما يك  به. مند گردد بهره
پس اگر بر سر اين موضوع توافق داشته باشيم كه كار متناسب با شأن . است "شغلي

انساني مستلزم اين است كه هر كارگر از يك تركيب مناسب و عادالنه از كارهايي كه 
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دهند و همچنين  ي قرار ميبه وي قدرت اثربخش اعطا كرده و وي را در شرايط صعود
گونه تقسيم طبقاتي ميان آنهايي  كارهاي سخت و تكراري برخوردار باشد، بنابراين هيچ

كه كارهايي با قدرت اثربخشي را در انحصار دارند و كساني كه تنها پيرو دستورات 
اي  در مواجه شدن با اين حدس و گمان كه انتخاب چنين گزينه. هستند وجود ندارد

ل كاهش متخصصان، توليد را كاهش خواهد داد بايد چه معيارهايي را براي به دلي
تعاريف شغلي، اطالعات، دانش، و آموزش در نظر بگيريم كه به يك تركيب متعادل 
شغلي براي همگان منتهي گردد؟ ما به طور قطع و يقين نياز داريم با كاهش زمانِ كار 

آنها فرصت دهيم تا از آن براي آموزش  كساني كه از مشاغل نامطلوب برخوردارند، به
ما همچنين بايد از . ها براي كسب وضعيت بهتر استفاده كنند بيشتر و يا ديگر تالش

كساني كه مشاغل راحت و مطلوب دارند بخواهيم كه براي جبران، زمان معيني را به 
 درنهايت هنگامي كه سازمان كارگران و. انجام كارهاي سخت و شاق اختصاص دهند

شان براي خواست  شان رشد پيدا كرد و هنگامي كه ظرفيت قدرت اثرگذاري بر شرايط
تحوالت جدي در محيط و روابط كاري افزايش يافت، ما قادر خواهيم شد تحوالت 

ها در ميزان مطلوبيت و اثربخشي مشاغل گوناگون  مطلوبي را در راستاي كاهش تفاوت
  .سر و سامان دهيم را از طريق تقسيم مجدد وظايف ميان آنها

  
  ي مشاركتي تخصيص و توزيع به شيوه

هاي گوناگون و متفاوت كارگران محصوالت متنوع و گوناگوني توليد  هنگامي كه گروه
هايشان با يكديگر و همچنين  كنند به برخي فرآيندها براي هماهنگ كردن فعاليت مي

ص و توزيع اقتصادي نظام تخصي. كنند كنندگان نياز پيدا مي خواست و تمايل مصرف
كند كه ورودي و خروجي سيستم يعني مواد اوليه و كاالي توليد شده به  تعيين مي

ي تخصيص و توزيع  چه ميزان باشد و در كجا توليد و مصرف شود؛ بنابراين مسأله
ي خود موضوعاتي چون  گردد كه به نوبه ها برمي گيري اقتصادي به موضوع تصميم

اكنون توليدكنندگان و  هم. گيرد هاي رفتاري را نيز در برمي شاطالعات، ارتباطات و نق
پندارند و فشار رقابت در بازارها آنها را ناگزير از  كنندگان يكديگر را دشمن مي مصرف

شدن به اقتصادهاي رقابتي و   كند، اما تسليم تالش براي كسب امتياز از يكديگر مي
توانند از طريق آن  كنندگان مي آزمندانه تنها راهي نيست كه كارگران و مصرف
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هايشان را با يكديگر هماهنگ كرده و از سود ناشي از تقسيم كار  ها و فعاليت كنش
هايشان را به  ريزي كنند كه چگونه تالش توانند آگاهانه برنامه بهره ببرند؛ بلكه آنها مي

  .طلبانه و كارا با يكديگر هماهنگ كنند اي دموكراتيك، مساوات شيوه
دهد كه  تفسيري نخست پيرامون تخصيص و توزيع مشاركتي توضيح ميبخش 

توانند با تخصيص منابع توليدي كمياب و توزيع  كنندگان مي چگونه كارگران و مصرف
گيري از فرآيند  شان از طريق بهره كاالها بدون بازارها و تبعات مخرب و مهلك

در شوراهاي كارگران و  )ريزي مشاركتي برنامه(ريزي اجتماعي غيرمتمركز  برنامه
هايشان را با در نظر گرفتن تعهدات اجتماعي،  ها، فعاليت كنندگان و فدراسيون مصرف

ريزي  اين بخش همچنين بر مزاياي برنامه. پيشنهاد يا مورد بازنگري قرار دهند
ريزي دستوري يا متمركز  ي برنامه اعتبار شده مشاركتي نسبت به نظام بازار و نظام بي

دومين بخش تفسيري در اين مجموعه به محدود كردن تأثير نيروهاي . كند ميتأكيد 
كاري  طلبانه از طريق ممنوع ساختن اضافه بازار و گسترش نقش مشاركت مساوات

اي، و  غيرداوطلبانه، كاهش ساعت كار در هفته، تحميل ماليات و اصالحات بودجه
  .پردازد اي، مي بودجه گذاري و تصميمات گسترش تأثيرگذاري جمعي بر سرمايه

  
  انداز و برنامه چند كلمه درباره چشم

ها را  كند، انگيزه هاي كنوني به ما كمك مي عدالتي داشتن هدف در شناخت بي
. بخشد مان براي رسيدن به هدف موردنظر جهت مي كند و به اقدامات تحريك مي

كه براي تحقق آنها هايي  كنيم و تاكتيك هايي كه در شرايط كنوني انتخاب مي خواسته
از يك طرف آنها خواستار كاهش . كنند بنديم از منطقي دوگانه تبعيت مي به كار مي

رنج و محنت كنوني هستند؛ و از طرف ديگر ما را به سوي اهداف درازمدت آينده سوق 
ها بايد قدرت ما را افزايش داده و  ها و تاكتيك نهايت آنكه ظرفيت خواست. دهند مي

آنها بايد بر تعداد كساني كه خواستار تحول هستند . ان ما را كاهش دهدنيروي مخالف
بيافزايند و به درك و تعهد فزاينده براي دگرگوني منجر شوند و نهايت آنكه آنها بايد 

  . هاي مخالف را براي رسيدن به اهداف و مبارزه تقويت كنند ابزارها و سازمان
  دستمزد عادالنه -1
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كنند؟  تعادل، هر يك از عوامل كار، چقدر درآمد كسب ميدر يك اقتصاد خوب و م
  مبناي پرداخت دستمزد و پاداش چيست؟

  
  دستمزد به ازاي مالكيت

خواند اعتقاد داشته باشد كه مردم به ازاي  شك دارم كسي كه اين تحليل را مي
اين شيوه از كسب درآمد، سود ناميده . مالك بودنِ چيزي، دستمزد دريافت كنند

در اين شيوه، كسي كه داراي ابزار توليد و سرمايه است، بر مبناي حاصل كارِ . شود مي
زند كه شخصي  اي رقم مي اين شيوه، شرايط را به گونه. برد ابزار توليدش، سود مي

 475نظير بيل گيتس ثروتش از كل درآمد ناخالص ملي نروژ باالتر باشد و ثروت 

فردي كه به دليل مال و . ن بيشتر شودميلياردي او از ثروت نيمي از جمعيت جها
شود، ثروتش هيچ ربطي به كاري كه انجام داده  منال به ارث رسيده، ثروتمند زاده مي

اين ثروت، حتي براي كارهايي كه وي تاكنون قدرت . و به ازايش دستمزد گرفته ندارد
قي و در پس اين شيوه، هيچ منطق اخال. كند انجامش را نداشته ايجاد انگيزه نمي

  .اقتصادي جز ثروتمند و قدرتمند كردن تعداد اندكي، وجود ندارد
  

  دستمزد به ازاي قدرت
خواند اعتقاد داشته باشد كه مردم بايد بر  كنم كسي كه اين نوشتار را مي تصور نمي

مبناي توانايي و با توجه به قدرتشان، به زور سهم بيشتري از توليد جامعه را از آن 
ه از عامالن اقتصادي كه از مشي مشخصي برخوردار بوده و از آن دست. خود كنند

زنند نبايد قادر شوند كه  ها دم مي گرايي يا انحصار برخي دارايي نژادپرستي يا جنسيت
طور قطع، در اقتصادي كه در آن زور و تهديد  به. قدرتشان را به درآمد تبديل كنند

كارگري اجازه داده شود تا براي كسب هاي  شود، بايد به اتحاديه امري متداول تلقي مي
اما در يك اقتصاد خوب و . دستمزد باالتر در برابر مالكان ايستاده و اعمال قدرت كنند

هاي جديد است و نه درگير مبارزه براي  متعادل، جايي كه هركس مشمول قاعده
هيچكدام  ها و نه عوامل ديگر، كسب امتيازات، ما نيز معتقديم كه نه مالكان، نه اتحاديه

دستمزد بر مبناي قدرت، . شان كسب درآمد كنند نبايد بر مبناي قدرت نسبي
  .تر يا به لحاظ اقتصادي كاراتر از دستمزد به ازاي مالكيت نيست اخالقي

 مايكل آلبرت و روبين هانل

 

  
  )توليد(دستمزد به ازاي حاصل كار 

، در ارتباط با امكان "دستمزد عادالنه"گرايان پيرامون مفهوم  بحث و جدل ميان چپ
فردي كه داراي گرايش و . افت دستمزد بر مبناي حاصل كار، باال گرفته استدري

گيرانه بيانديشد  خواند، ممكن است سخت هاي انساني است و اين مقاله را مي حساسيت
كه هر عامل اقتصادي بايد سهمش از حاصل كار را برابر با سهم ارزشيِ كارش در 

هاي  اين همچنين شعار جنبش. ندمحصول توليد شده براي كل اقتصاد، دريافت ك
اگر شما . رسد شعاري كه به نظر عادالنه مي. ها بوده است راديكال براي مثال ووبلي

. سهم زيادي در توليد اقتصادي جامعه نداشته باشيد، نبايد سهم زيادي برداشت كنيد
شكل . توانيد سهم زيادي برداشت كنيد تنها زماني كه سهم زيادي داشته باشيد مي

اي سهم خود دريافت كنيد؛ ديگري  يگر اين است كه به جاي اينكه هر يك به اندازهد
سهم شما را از ارزش توليد شده تصاحب كند يا اينكه شما سهم ديگري از ارزش توليد 

چينند؛ سالي از ابزارهاي خوب و  تصور كنيد سالي و سام هر دو پرتقال مي. شده را
م از ابزارهاي كهنه و اسقاطي، آنها هر دو هشت كه سا مناسب برخوردار است درحالي

كنند و شرايط مشابهي را تحمل   كنند، آنها هر دو سخت كار مي ساعت در باغ كار مي
آيا سالي بايد دو برابر سام . در پايان روز سالي دو برابر سام كار كرده است. كنند مي

برخورداري از ابزار  دستمزد بگيرد؟ اگر چنين است ما در حقيقت، براي شانس او در
آيا چنين پرداختي، اخالقي و يا پرداختي بهينه . ايم بهتر، دستمزد پرداخت كرده

 شود؟ محسوب مي
ابزارهاي . تر است تر و ضعيف و قوي و سام كوچك  حال تصور كنيد سالي بسيار بزرگ

و كنند  روند و هشت ساعت كار مي مجدداً آنها به باغ مي. آنها مشابه يكديگر است
باز سالي دو . كنند مانند پيش هر دو سخت كار كرده و شرايط مشابهي را تحمل مي

اما آيا سالي بايد دو برابر سام دستمزد بگيرد؟ اگر چنين . برابر سام كار كرده است
اش به وي دستمزد  هاي ژنتيكي يعني ابعاد، زور و توانايي است ما بر مبناي ويژگي

  شود؟ داختي اخالقي و يا پرداختي بهينه محسوب ميآيا چنين پر. ايم پرداخت كرده
ي رياضي يا دو نفر كه در حال خلق  حال دو نفر كه در حال انجام تحقيقات در عرصه

اثر هنري يا در حال انجام عمل جراحي هستند را با يكديگر مورد مقايسه قرار 
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ديگري از  يكي نسبت به. كنند آنها هر دو تحت شرايط مشابه سخت كار مي. دهيم مي
آيا شخص مذكور بايد به تناسب، بيشتر از . ي هوشي باالتري برخوردار است بهره

. ديگري دستمزد دريافت كند؟ به وضوح هيچ دليل اخالقي براي اين كار وجود ندارد
چرا بايد به كسي براي يك شانس و اتفاق ژنتيكي، شانسي كه به او عطا و ارزاني شده 

تر اينكه هيچ دليل انگيزشي  انگيزتر و جالب خت؟ بحثاست، دستمزد بيشتري پردا
تواند  كسي كه داراي استعداد طبيعي است، نمي. براي انجام اين كار وجود ندارد

هاي  استعداد. اش را با پيشنهاد حقوق باالتر، تغيير داده و ارتقا بخشد استعداد طبيعي
د براي آن نه باعث طبيعي امري است داده شده، كه وجود دارد؛ و پرداخت دستمز

هايمان را عوض كنيم و نه آنها را تكثير؛ و در نتيجه، هيچ اثر  شود كه ما ژن مي
  .انگيزشي مثبتي ندارد

مان  هاي آموخته شده چطور؟ آيا افزايش كارايي آموزش يا مهارت  ي مسأله اما درباره
رسد؛  معقول مي نبايد اخالقاً با دستمزد جبران شده و تشويق گردد؟ اين مسأله به نظر

كند؛ بلكه بر مبناي  اما نه بر مبناي سهمي از حاصل كار كه به تحصيل ارتباط پيدا مي
ما بايد به خاطر كاري كه . طلبد تالش و ايثاري كه خود فعل تحصيل كردن از ما مي

ما بايد . هاي تحصيل، دستمزد دريافت كنيم دهيم، نظير گذراندن سال انجام مي
راي انجام كار را داشته باشيم؛ اما اين مسأله با اينكه سراسر عمر خود ي الزم ب انگيزه

خواهيم،  نگاه كنيم و بگوييم مطابق با تحصيالتمان دستمزد مي) توليد(به حاصل كار 
  .متفاوت است

 
  دستمزد فقط به ازاي تالش و ايثار

حاصل كار،  تصور كنيد ما تنها به ازاي تالش و ايثار و نه به ازاي مالكيت، قدرت يا
افتد؟ اگر مشاغل به همين ترتيب كه هست باشد؛ آنها  چه اتفاقي مي. دستمزد بگيريم

دهند يا كارهايي كه آنها را به تدريج  كه كارهاي شاق و دشوار و خطرناك انجام مي
كند؛ به ازاي يك ساعت كار معمول، باالترين حقوق را دريافت  ناتوان و ضعيف مي

ترين شرايط برخوردارند، به ازاي يك ساعت كار  ه از راحتو آنها ك. خواهند كرد
  .ترين دستمزد را خواهند گرفت معمول، پايين
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هاي تحصيلي  اما آيا نبايد يك جراح در مقايسه با يك پرستار يا يك سرايدار، كه سال
  هاي تحصيلش دستمزد دريافت كند؟ اند، بر مبناي سال كمتري را گذرانده

اندازه از او تالش و ايثار طلب كند بايد متناسب با آن و به  هاي تحصيل وي هر سال
اما پس از آن، بايد به او تنها بر . ازاي آن، در هنگام تحصيل دستمزد دريافت كند

دهد پرداخت گردد؛  مبناي تالش و از خودگذشتگي كه در محيط كار از خود نشان مي
اگر . گردد رستان پرداخت مييعني درست بر همان مبنايي كه به يك سرايدار در بيما

چنين معياري متحقق شود هر فرد بايد بر اساس يك معيار مشابه، دستمزد دريافت 
كند و آن چيزي نيست، جز ميزان تالش و از خودگذشتگي كه وي در شغل كنوني 

 .كند خويش به جامعه ارزاني مي
جراح نخواهد دهند كه با اين وضعيت ديگر كسي  اما در اين صورت به شما پاسخ مي

 .دهند دربان يا سرايدار شوند شد و مردم بيشتر ترجيح مي
يا شش سال به دانشكده  -ايد؛ بايد انتخاب كنيد چرا؟ تصور كنيد بيرون كالج ايستاده

ي پزشكي اشتغال خواهيد داشت؛  رويد و به دنبال آن، چهل سال به حرفه پزشكي مي
يا سرايدار يك بيمارستان محلي وشش سال دربان  دهيد براي چهل يا ترجيح مي
تر اينكه از منظر كيفيت آن زندگي كه بعداً از آن برخوردار خواهيد بود؛ در  باشيد؟ مهم

شش سال نخست به جاي سرايدار شدن چه مبالغي بابت رفتن به دانشكده پزشكي به 
شود؟ يا برعكس در شش سال نخست چه مبالغي بابت سرايدار شدن  شما پرداخت مي

شود؟ و بعدها چه مبلغي نياز  اي رفتن به دانشكده پزشكي به شما پرداخت ميبه ج
داريد تا به شما بابت هر دو شغل در مقايسه با يكديگر در چهل سال آتي پرداخت 

 شود؟
هايي عين پاسخ دادن به آنهاست و نشان دادن اينكه اثرات  پرسيدن چنين سوال

يقاً درست و در راستاي صحيح جهت داده انگيزشي پرداخت بر مبناي تالش و ايثار دق
ي جهاني بحث كنيم كه در آن مردم آزادند و مشاغل  شده؛ البته در صورتي كه درباره

دستمزد عادالنه . خود را بدون موانع تاريخي يا نهادهاي محدودكننده انتخاب كنند
ش و اي از وظايف مورد نياز جامعه از خود تال يعني اينكه، كساني كه در مجموعه

دهند؛ درآمد بيشتري خواهند داشت؛ و كساني كه كمتر  ايثارگري بيشتري نشان مي
اين است هدفي كه ما در . كنند، كمتر درآمد خواهند داشت براي جامعه تالش مي
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دستمزد عادالنه يا پرداخت بر مبناي تالش و از : اقتصاد مشاركتي در نظر داريم
 .خودگذشتگي

توانند بر اثر فقدان سالمتي يا مسائل ديگر كار  نميآيد كه  چه بر سر كساني مي
  كنند؟

اند كه در  وار نيز اين را به رسميت شناخته هاي مبتني بر دستمزد برده حتي اقتصاد
البته افراد عقايد متفاوتي . چنين مواردي در هر حال بايد مستمري پرداخت گردد

ه، يك درآمد متوسط مناسب به ي عادالن ي ميزان مبلغ دارند؛ اما در يك جامعه درباره
هاي گزافي براي  هاي مزمن شده و هزينه و اگر كساني دچار بيماري .رسد نظر مي

  شده باشند، چطور؟ -طبيعي يا انواع ديگر -درمان داشته باشند؛ يا دچار برخي باليا
دهد و هر  ي عادالنه به اين نيازها به صورت اجتماعي پاسخ مي البته يك جامعه

كند و طبيعتاً افراد را در  اي اجتماعي، بيمه مي ر برابر اين اتفاقات، به گونهشخص را د
توانند و نبايد كار  ها كه نمي ي بچه درباره. گذارد ها تنها نمي هنگام ابتال به اين آسيب

كنند چطور؟ آيا آنها وابسته به درآمد والدينشان هستند؟ اگر چنين است، والديني كه 
از شخصي كه يك فرزند يا اصالً فرزندي ندارند درآمد كسب  فرزند دارند كمتر 3

  كنند؟ نمي
شود،  تواند كار كند تأمين مي نه، درآمد فرزندان درست شبيه هركس ديگري كه نمي

چرا كه آنها نيز به . شوند آنها با اعطاي يك درآمد متوسط، از سوي جامعه تأمين مي
  .سادگي، انسان هستند

  
  قق دستمزد عادالنهاي براي تح برنامه - 2

تصور كنيد با اين اصل موافقيم كه مردم بايد تنها بر اساس ميزان سختي شرايط كار 
براي دستيابي به اين دستمزد . كنند دستمزد بگيرند و اينكه چقدر سخت كار مي

عادالنه، بايد دستمزد بر مبناي مالكيت، قدرت و سهم از توليد كاهش پيدا كرده و 
همچنين تأثير نژاد و جنسيت در ميزان دستمزدها نيز بايد تقليل  .نهايتاً محو شود

يافته و از ميان برود و نهايتاً، دستمزد به ازاي تالش و از خود گذشتگي تا سطح 
   .مناسبي افزايش يابد
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  توزيع درآمد

درصد اندكي از مردم در اقتصاد اياالت متحد درآمد سرشاري از سرمايه به جيب 
الترين سطح، افرادي نظير بيل گيتس ساالنه ميلياردها دالر درآمد دارند، در با. زنند مي

ها خانوار، درآمدي ناچيز از سهم اندكشان در بازار بورس  هاي پايين، ميليون و در اليه
هاي توليدي، سطوح  حدود بيست درصد از جمعيت از مهارت. كنند دريافت مي

در . كند برخوردارند زني اعطا مي رت چانهگيري و ديگر متغيرهايي كه به آنها قد تصميم
ها  باالترين سطح اين گروه، ورزشكاران و ستارگان سينما قرار دارند كه ساالنه ده

گيري  هايي كه در امور روزانه، از قدرت تصميم گروه. ميليون دالر درآمد دارند
ريف هاي خود داشته، خود كار خويش را تع برخوردارند و كنترل وسيعي بر فعاليت

كنند، پزشكان، وكال، مديران، مهندسان سطح باال و نخبگان دانشگاهي را شامل  مي
هزار دالر و بعضي اوقات بيشتر  500تا  80ي آنها تقريباً از  شوند كه درآمد ساالنه مي

كننده در نظر  ي هماهنگ توان درآمد متوسطي براي اين طبقه به سختي مي. است
ال را شايد بتوان به عنوان يك ميانگين مناسب در نظر هزار دالر در س 300گرفت اما 

  .گرفت
. درصد بااليي جمعيت، حدود چهل درصد ثروت اياالت متحد را در اختيار دارد يك

گيتس، به تنهايي، كمي بيشتر از مجموع ثروت زيمبابوه، غنا، ايسلند، پاناما،  ثروت بيل
ودو درصد  نه درصد بعدي، سي. تكاستاريكا، كنيا، السالوادور و جمهوري دومنيكن اس

ديگر از ثروت امريكا را در اختيار دارند و به اين ترتيب، ده درصد بااليي جمعيت، 
ونيم  ده درصد بعدي نيز حدود يازده. چهارم ثروت جامعه را در اختيار دارند تقريباً سه

يز مانده از جمعيت ن درصد، چهل درصد بعدي حدود پانزده درصد و چهل درصد باقي
به طرز مشابهي، متوسط دستمزد در بيست . ونيم درصد از ثروت را دارا هستند يك

متوسط . درصد بااليي حدود هشت برابر متوسط دستمزد در چهل درصد پاييني است
درصد بااليي، بيش از سي برابر متوسط دستمزد در چهل درصد  دستمزد در يك 

  ير عامل در اياالت متحد، دويست، متوسط دستمزد يك مد1996در سال . پاييني است
  .و نه برابر دستمزد يك كارگر كارخانه بود
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ي  نخستين تقاضاي ما براي دستمزد عادالنه، كسر مبالغي از درآمد و ثروت طبقه
كننده و توزيع مجدد آن در ميان نيازمندترين افراد  ي هماهنگ دار و طبقه سرمايه

ها  در اينجا برخي از گزينه. ي مستقيم است جامعه، در قالب كاالهاي عمومي يا ارائه
  :گردند ارائه مي

  
  ماليات بر سود

ها انباشته گردد و بايد به  ماليات بر سود، ثروتي است كه نبايد در دست برخي گروه
ي اجتماعي بدل شود تا بتوان اختالفات فاحش را كاهش  جامعه بازگشته و به اندوخته

سود در هنگامي است كه سود، حاصل دستمزد  هدف غايي، ماليات صد درصد بر. داد
با اين حال، عالوه بر هدف غايي، ما نياز به . بر اساس تالش و از خود گذشتگي نباشد

يابي  تقاضاهاي كوتاه مدتي داريم كه در عين حال كه نظر به آينده دارند، قابل دست
شما : است خراش اين درست شبيه به ساختن يك آسمان. باشند در زمان حال نيز مي

طور كه  همان. كنيد ي آخر نمي تر شروع به ساختن طبقه قبل از ساختن طبقات پايين
كند، به  خراش به اقدامات بعدي كمك مي انجام كارهاي اوليه در ساختن يك آسمان

مدت، مستلزم حمايت از شايستگان در زمان انتخابات و  دست آوردن تقاضاي كوتاه
هاي بيشتر در  بخشيدن به آنها براي پيروزي  قدرت هايشان و خواني تقويت مخالف

اي محسوس،  يك جنبش براي اقتصاد مشاركتي ممكن است به گونه. آينده است
  .خواستار پنجاه درصد ماليات بر سود شود

  
  بها ماليات بر ثروت، ارث و كاالهاي گران

شتن ثروت ماليات بر ارث، گذا. كند ماليات بر ثروت، داشتن ثروت زياد را سخت مي
شود  ماليات بر كاالهاي گرانبها هنگامي وضع مي. كند كالن براي فرزندان را سخت مي

در اينجا نيز . كه كسي چيزي را خريداري كند كه فراتر از استطاعت عموم مردم باشد
رسد،  اخالقي به نظر مي -البته باالتر از سطحي معين - وضع ماليات بر ارث صد درصد

ها قبل از به ارث رسيدن  بر ثروت كالن كه موجب كاهش داراييدرست مانند ماليات 
هاي عمومي مفيد  ها بايد صرف برنامه درآمدهاي ناشي از اين ماليات. شود به كسي مي

در صورت وضع . هاي بهداشتي، آموزش، ارتباطات و غيره شود هاي مراقبت در بخش
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ها به شدت كاهش  فاوتدرصد، ظرف چند سال، ت  ماليات بر ثروت حتي به ميزان سي
توان براي از ميان  اي عمومي به وجود خواهد آمد كه از آن مي خواهد يافت و ماليه
خانماني، گرسنگي، مدارس ناكافي و ديگر مشكالت ناخوشايند  بردن معضالت بي

  .اجتماعي استفاده كرد
  

  ماليات بر درآمد
دريافت دستمزد صرفاً هاي نهادي، سازماني يا فردي نيز اصل  درآمد براساس مزيت

كند و بنابراين نه اخالقي است و نه  براساس تالش و از خودگذشتگي را نقض مي
هاي حركت به سوي تحقق دستمزد عادالنه با در نظر گرفتن  يكي از راه. كارايي دارد

تواند خواهان اخذ ماليات بر  درآمد، جنبش تالش براي اقتصاد مشاركتي است كه مي
  .داراي تحصيالت باال شوددرآمد از افراد 

ها، ضروري است كه دولت،  ي ماليات با توجه به تمام پيشنهادهاي فوق در زمينه
درآمدهاي مالياتي را صرف رفاه ثروتمندان نكند و تمام آنها را دوباره به ثروتمندترين 

هاي  ها باز نگرداند و در عوض، محالت درون شهري را بازسازي كند، نظام بخش
  .ومي را توسعه دهد و منجر به بهبود آموزش عمومي گرددبهداشت عم

  
  اقدام كارساز

زني  هايي كه قدرت چانه عالوه بر مالكيت سرمايه و انحصاري كردن شرايط يا مهارت
گرايي نيز در بسياري از جوامع موجب  دهند، نژادپرستي و جنسيت را افزايش مي

دارايي خالص (، ثروت مالي 1995ال در س. شوند ها مي اختالل در نظام پرداخت دستمزد
دالر  1800خانوارهاي سفيدپوست در اياالت متحد نوعاً ) منهاي ارزش مسكن شخص

دالر و ثروت مالي  200پوست نوعاً  است كه ثروت مالي خانوارهاي سياه  اين درحالي. بود
مچنين ه. خانوارهاي مهاجر از كشورهاي امريكاي التين در اياالت متحد نوعاً صفر بود

ونه و دودهم درصد از خانوارهاي امريكايي سفيدپوست از  ، درآمد سي1991در سال 
وچهار و  دالر كمتر بود و اين درحالي است كه اين وضعيت در مورد پنجاه 25000

وشش دهم  چهاردهم درصد از خانوارهاي مهاجر از كشورهاي آمريكاي التين و شصت
  .وست مصداق داشتپ ه درصد از خانوارهاي آمريكايي سيا
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ودو درصد درآمد مردان را دارند  كنند، تنها شصت زناني كه در خارج از خانه كار مي
مبارزه اثرگذار و (است  1970درصد در سال  38و  1980درصد در سال  47كه باالتر از رقم 
زناني كه تمام وقت كار . اي آشكار، ناكافي است ، ولي هنوز به گونه)سودمند است

هاي  پنجم كه در بيشتر سال چهارم درآمد مردان را دارند كه از رقم سه سه كنند، مي
  .وجود داشت باالتر است 1970ي  دهه

هاي  هاي عظيم در چهل سال گذشته، نژادها و جنسيت رغم پيشرفت همچنين به
درعوض، از طريق . مختلف هنوز از كار قابل مقايسه و هم سطح برخوردار نيستند

ها، تخصيص مشاغل غالباً بر اساس نژاد يا جنسيت صورت  نيسماي از مكا مجموعه
به همين جهت، مدت مديدي است كه كاركرد فرهنگ و شرايط اشتغال در . گيرد مي

  .پوستان و مردان است به نفع سفيد "اقدام كارساز"اياالت متحده، نوعي 
از بين دهند و نهايتاً  تقاضايي كه اثرات نژادي و جنسي بر درآمد را كاهش مي

كنند؛  سطح را برابر مي برند، آنهايي هستند كه دستمزد پرداختي براي كار هم مي
برند، و آنهايي هستند كه  آنهايي هستند كه موانع ورود به مشاغل بهتر را از ميان مي

طرفداران روابط كنوني . كنند ي كنوني را تسهيل مي هاي محدود شده ورود به حوزه
ارساز را در مسيرهايي هدايت كنند كه كارگران را از يكديگر كوشند اقدام ك نوعاً مي
  .جدا كند
حل بديهي براي اين مشكل، استفاده از اقدام كارساز براي غلبه بر استضعاف  يك راه
حل دوم عبارت  راه. و نيز براي غلبه بر استضعاف طبقاتي است) نژاد و جنس(كاستي 

بعي به جز وجوه مجدداً توزيع شده از باال و ي اقدام كارساز از منا است از تأمين بودجه
اگر اين كار صورت گيرد، .... همراه كردن اقدام كارساز با تقاضاي اشتغال كامل و 

اكنون از ضعف مالي و تحقيرهاي  پوستي كه هم شرايط براي كارگران مرد سفيد
  .برند، بدتر نخواهد شد داري رنج مي سرمايه

  
  دستمزد مناسب

داري مدرن،  كنندگان اقتصادهاي سرمايه  داران و هماهنگ ايهدر زير پاي سرم
زني هستند؛ بدون حق اظهار  كارگران عادي قرار دارند كه فاقد سرمايه و قدرت چانه
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كنند و در ازاي  كنند؛ دستورهاي ديگران را اجرا مي نظر در مورد شرايط خود كار مي
 .شوند خوردار ميتالش و از خودگذشتگي، به ندرت از پاداش مناسبي بر

كننده  ي هماهنگ شايد يك نفر از هر پنج بزرگسال در اياالت متحد بتواند در طبقه
درآمد نسبتاً ناكافي دارند و  -ي كارگر طبقه -چهارپنجم بقيه. دار قرار گيرد يا سرمايه

آورند و اين در حالي است كه آنها در مقايسه با  ثروت اندكي به دست مي
داران، تالش و از خودگذشتگي بيشتري در كارشان دارند  سرمايهكنندگان و  هماهنگ

هدف از سومين مجموعه تقاضاهاي ). برند كه حتي بدتر است يا از بيكاري رنج مي(
اي براي دستمزدهاي عادالنه عبارت است از باال بردن دستمزد آنهايي كه  برنامه

در اين . دهند خرج مي دريافتي اندكي دارند، ولي تالش و از خودگذشتگي زيادي به
 .زمينه رويكردهاي بسياري وجود دارد

  
  اشتغال كامل

ي اشتغال كامل  هاي مختلف، بايد حامي برنامه بخشي از درآمد حاصل از ماليات
بيكاران از اشتغال و ) 1(اين امر نتايج سودمند زير را در بر خواهد داشت؛ . دولت باشد

ي كارگران از  همه  اهش ترس از اخراج شدن،در اثر ك) 2(شوند،  درآمد برخوردار مي
جامعه از توليد اضافي هدايت شده در ) 3(شوند، و  زني منتفع مي افزايش قدرت چانه

اي است كه در  اين نكته. اثر گزينش اجتماعي سود خواهد برد و نه از سودجويي
  .هاي اقتصادي به آن خواهيم پرداخت تفسيرهاي آينده در مورد برنامه

  
  از افزايش حداقل دستمزد حمايت

يابي به اشتغال كامل، درآمد شخص را زياد  باال بردن حداقل دستمزد، با دست
ترين  با اين حال، مشاغل داراي حداقل دستمزد، تقريباً هميشه پرزحمت. كند مي

لذا اگر بخواهيم تنها پاداش تالش و ازخودگذشتگي را بدهيم، آنها بايد . مشاغل هستند
با اين حال، پيش . افتي را در جامعه داشته باشند نه كمترين دريافتي رابيشترين دري
مدت قدرت كسب كند و نهايتاً از ساختارهاي جديد برخوردار  ي كوتاه از آنكه برنامه

لذا تقاضاي دستمزدي معادل شصت درصد . گردد، بايد در مسير درست حركت كند
در پاسخ به افراد . رسد به نظر مي مدت مناسب درآمد متوسط ظاهراً يك تقاضاي كوتاه
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معترضي كه مدعي هستند اين وضعيت به ورشكستگي بسياري از كسب و كارها 
خواهد انجاميد، شايد يك راه حل، كاستن از ميزان حقوق، در سطوح باالتر و استفاده 

تر و ارزشمندي  هاي كوچك از ماليات بر سود و دارايي براي اعطاي يارانه به فعاليت
 .اند شده "نيازمند"كه در اثر اجراي اين برنامه،  باشد

  
  پرداخت دستمزدهاي اجتماعي

هاي دولت  پذير براي برخي سياست يك اصطالح انعطاف "دستمزدهاي اجتماعي"
هاي بخش  دستمزد اجتماعي، هزينه. شوند كشان از آن منتفع مي است كه زحمت

هاي قيمتي در  ي حمايتهاي بهداشتي، آموزش، مسكن و زيرساخت، و حت مراقبت
شود كه هدف از آنها، كاهش تقاضا براي  ي كاال يا مواد غذايي را شامل مي زمينه

دستمزد "هايي كه تخصيص بودجه براي  سياست. افزايش درآمد از سوي فقرا است
كنند تا نيازمندان از آنها  دهند، توليدات جامعه را باز توزيع مي را افزايش مي "اجتماعي
  .دهند ند و لذا جامعه را به سمت دستمزدهاي عادالنه نيز سوق ميمنتفع شو

  
  ماليات بر درآمد معكوس

هاي معكوس نيز  پذير است؛ پرداخت ماليات گونه كه اخذ ماليات امكان درست همان
از آنجا كه در اقتصاد ما پرداخت دستمزد براساس تالش و از . ممكن است

ماليات ببندد و پول "تواند  رافات ميخودگذشتگي نيست، دولت براي تصحيح انح
هاي  در اين صورت، دولت نه تنها توجه خود را از كساني كه دريافتي. "پرداخت كند

پول   هاي بسيار كم دارند، گيرد، بلكه به آنهايي كه دريافتي بسيار باال دارند برمي
در خواست آرماني، نوعي حسابداري مبتني بر مقررات اجتماعي . كند پرداخت مي

ي خود را در بحث تالش و از  ي انواع مشاغل است كه معياري از الزامات گسترده زمينه
خودگذشتگي به وجود آورد و نيز يك پرداخت معكوس را براي كساني در نظر گيرد 

به اين ترتيب وجوه حاصل از ماليات بر . هاي پايين دارند كه در نظام بازار، دريافتي
توان نه تنها براي پرداخت  بها، ارث و درآمد را ميسود، ثروت، كاالهاي گران

هاي بهداشتي و غيره مجدداً  هاي آموزش، مراقبت دستمزدهاي اجتماعي در بخش
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هاي معكوسي توزيع نمود كه  توان آنها را به صورت ماليات توزيع كرد، بلكه مي
  .كمتر است شود كه درآمدشان از الزامات شغلي آنها مستقيماً به كارگراني پرداخت مي

  
  اقدامات صنفي براي دستمزدهاي باالتر

هايي نيز كه  اي كه به دنبال تحقق اقتصاد مشاركتي است، از تالش طبيعتاً برنامه
ها و آحاد افراد جامعه براي تحقق دستمزدهاي بيشتر از طريق اقدامات  توسط اتحاديه

ين امر نه تنها ا. گيرد، حمايت خواهد كرد ها و غيره صورت مي مستقيم، اعتصاب
تواند درآمد  دهد، بلكه مي درآمدهايي كه هم اكنون بسيار پايين هستند افزايش مي

همچنين اين برنامه بايد داراي . هاي بسيار باال دارند را كاهش دهد كساني كه دريافت
فعاليتي اجتماعي باشد كه ابزارهاي سازماني و تعهد كاركنان به سودآوري بيشتر را به 

دوجود آور.  
   

  ي يك هدف خودگرداني به مثابه -3
آن اقتصاد را  دريك اقتصاد هر عامل، چقدر حق اظهارنظر پيرامون تصميمات  در

به همان  سيستمگيري پيرامون ورودي  دارد؟ چرا ما خودگرداني را به معناي تصميم
چرا  يم؟ا دادهشود تعريف كرده و آن را هدف قرار  اندازه كه فرد از خروجي آن متأثر مي

تملك  دري حق فرد براي انجام هر كاري با آنچه  به مثابه» آزادي اقتصادي«هدف 
 نظر اعمالي اوقات، نبايد هركس از حق برابر براي  اوست نيست؟ يا اينكه چرا در همه

تر  آگاه افراددر تصميمات اقتصادي برخوردار باشد؟ يا اينكه، چرا نبايد حق بيشتري به 
  داد؟اند  بوده  ه آناني كه كمتر آگاه يا كمتر موفقتر نسبت ب و موفق

  
  گيري و مكان تصميم زمان

ي كارش  حيطه وتصور كنيد او در محيط . را در كارخانه در نظر بگيريد كارگري
اندازه  چهاو بايد . خواهد عكس دخترش را به ديوار بزند او مي. صاحب اختيار است

 شهري از همان كارخانه يا حتي در همان اختيار داشته باشد؟ اگر من در بخش ديگر
مشغول كار باشم، من چقدر بايد در رابطه با آويختن عكس دخترش به ديوار حق 

  داشته باشم؟ اظهارنظر
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به موسيقي  كارشخواهد تمام روز در محيط  ديگري را تصور كنيد كه مي كارگر
باالتر  اندكيد؟ اگر تا چه اندازه بايد حق اين كار را داشته باش. پانك راك گوش دهد

باشم،  كاري صوتي آن موسيقي، من نيز مشغول به  ي باال و در محدوده يعني در طبقه
  اندازه؟چقدر حق اظهارنظر پيرامون اين موضوع را دارم؟ و اگر در شهر كار كنم تا چه 

هريك از . كنند ميگيري  ي مشترك تصميم كنيد گروهي پيرامون يك برنامه تصور
از  ديگريي  ق اظهارنظر دارند؟ مردمي كه از محصول گروه در گوشهاعضا چقدر ح

در  يا  كنند چطور؟ مردمي كه محصوالت كارخانه را در سطح شهر و سياره استفاده مي
  كنند چطور؟ ي ديگري از كشور مصرف مي گوشه
ي  حق داريد درباره آيا... كنيد ي من زندگي مي اينكه تصور كنيد نزديك كارخانه يا
تصور كنيد شما  كنيد؟پراكند اظهار نظر   صدايي كه كارخانه در اطراف شما ميسرو

حق  چقدر. كنم  ي محصولي هستيد كه من به توليد آن كمك مي كننده مصرف
با  رابطههاي متعدد در  كند يا پيرامون گزينه اظهارنظر پيرامون آنچه كارخانه توليد مي

  سازمان و محصول نهايي داريد؟
  خودگرداني

نتيجه  بهترينگيري، هميشه به  ي واحد در تصميم است كه اتخاذ يك شيوه روشن
 دخترشي آويختن عكس  يك كارگر بايد حق اظهارنظر مطلق درباره. شود منتهي نمي
 برايي كارگر  اگر در اتاق مجاور مشغول كار باشم، حق رد كردن گزينه. داشته باشد

يك گروه كاري بايد . ي كارش را دارم گوش كردن به موسيقي پانك راك در محدوده
هايي  اش داشته باشد اما گروه هاي عملياتي حق اظهارنظر را پيرامون گزينه بيشترين

اي كه از آن محصول متأثر  كنند بايد متناسب با گستره آن را مصرف مي محصوالتكه 
  .به همان نسبت حق اظهارنظر داشته باشند وشوند  مي

گوناگون را متأثر  دهندگان رأيآنها تا چه اندازه افراد يا اغلب در اينكه  تصميمات
 -هر فرد(بر رأي اكثريت  مبتنيي  با توجه به اين موضوع، قاعده. كنند متفاوتند مي

يا ديكتاتوري و هر  نظر اتفاقگيري بر مبناي  ي دو سوم، يا تصميم ، يا قاعده)يك رأي
دسترسي به برخي  براياكتيكي هايي ت ي ديگري، گزينه گيري ويژه ي تصميم شيوه

واحد هميشه  گيري تصميمي  نفسه، تقديس يك شيوه شوند تا هدفي في نرمها تلقي مي
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متفاوت بهتر  هاي تاكتيكعمالً اين نكته را ناديده مي گيرد كه در شرايط متفاوت 
  .يكسانهاي مطلوب  كنند حتي براي اجراي نرم عمل مي
تا چه اندازه نرمهاي  آنهاگيري، برمبناي اينكه  مهاي تصمي ها و شيوه تاكتيك انتخاب

متحقق كنند، امري بسيار خوب  نحوهاي متفاوت، به بهترين  به بافت بسته راترجيحي 
در دستور كار قرار دهيم؟  منظماما ما بايد چه نرمهايي را به شكل . و معقول است

در زندگي را  مشخصيكنيم چگونه تصميمات  مطابق معمول، هنگامي كه فكر مي
اين تصميمات  مشمولگيريم كه به هر كس كه  طور در نظر مي روزانه اتخاذ كنيم، اين

خودكار  طور بهما . شود احترام گذاشته و دموكراسي را در دستور كار قرار دهيم مي
نتيجه  ازاي كه آنها  اندركاران متناسب با درجه كنيم براي هريك از دست سعي مي
 اي شيوهتوانيم هميشه به  كه نمي درحالي. ارنظر قائل شويمشوند، حق اظه متأثر مي
اي كه از خروجي  هركس در ورودي، متناسب با درجه(گونه از خودگرداني  كامل اين

را متحقق كنيم، بايد در نظر داشته باشيم كه ) گيري دارد شود، حق تصميم مي متأثر
أثيرگذاري بسيار حق ت از يانحراف، حداقل در اين معنا است كه شخص نوعهر 

گيري انكار شده  اش در تصميم كه حداقل فردي ديگر سهم شده درحالي برخوردار
  .است
ديگران پيرامون  ظرناظهاردر بعضي اوقات، داليل خوبي براي رعايت نكردن حق  آيا

شويم  را در نظر بگيريد؛ ما مطلع مي ناگهانياي  ورودي سيستم وجود دارد؟ اطالعيه
يكي از ما متخصص امر نجات از امواج . اند گرفتهمواج خروشاني قرار كه در مسيرمان ا

در . دانند ي موضوع نمي چيزي درباره كهاند  خروشان است، بقيه شهروندان عادي
آيا اين نگاه، تمايل . ضروري است وجا، يك گذار سريع به ديكتاتوري امري مهم  اين

با تأثير خروجي، به مثابه نرم  اسبمتنگيري پيرامون ورودي  ي تصميم طبيعي به داعيه
گيري  توان به جاي آن تصميم نمي آياكند؟  راهنما براي يك اقتصاد خوب را ملغي مي

  كرد؟نسبي را پيشنهاد   پيرامون ورودي متناسب با دانش
  

  ها و تصميم دانش
دانش مربوط به ) 1. (گيرد ها دو شكل به خود مي گيري در رابطه با تصميم دانش
اينكه هر  دانش) 2. (ترين معاني ضمني و الزامات آن صميم، بافت آن و مرسومويژگي ت
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مختلف  هاي گزينهكند و به ويژه در مورد  ي آن معاني ضمني فكر مي فرد چگونه درباره
 همچوندانش نوع نخست اغلب كامالً تخصصي است . زند گذاري مي دست به ارزش

 نوعاما دانش . اري از آن برخوردار بودمورد قهرمان امواج خروشان، كه به شكل انحص
ترين فرد جهان در ارتباط با  دوم به دليل اينكه ما هريك به صورت فردي، متخصص

من بهترين . هستيم، هميشه پراكنده، منتشر و گسترده است مان شخصي هاي ارزيابي
ترين  من متخصص. ام تحت شعاع قرار گيرد خواهم رأي دانم نمي كه مي هستمكسي 

هايم هستم، همچنين شما در رابطه با  گذاري ها و ارزش با ارزيابي ارتباطد جهان در فر
. هايشان گذاري و سالي، سو، سام و سامانتا در ارتباط با ارزش هايتان گذاري ارزش

اي  ي الزامات و معاني ضمني به اندازه هر زمان كه دانش تخصصي درباره بنابراين،
اند به آن موقعيت دست يافته و در زمان مقرر، به نگرش يافت كه هر عاملي بتو انتشار
گيري آن را ابراز كند، هر عاملي بايد متناسب با  خود رسيده و براي تصميم خاص

  .شود اثرگذار شود متأثر مي كهميزاني 
گوناگوني كه براي  نرمهايكه اين امر به داليلي غيرممكن باشد، مطابق با  هنگامي

موقتي و گذرا  اقداماتكنند، ناگزير از  ها را واگذار مي تمدت زماني برخي مسئولي
را به شكل وسيع  اولويتاي كه اين اقدام هدف موردنظر و داراي  هستيم؛ البته به شيوه

است عمل  ترين مطلوبوزن شواهد به نفع انحراف از آنچه . تخريب يا معكوس نكند
. كند مي آشكاررداني را كند و در عين حال الزام براي توزيع دانش جهت خودگ مي

 بيولوژيكدان هستيد و از شيمي و اثرات  كوتاه سخن، اين واقعيت كه شما يك شيمي
سر  آنآوريد و من به عنوان يك نقاش و يا تعميركار اتومبيل از  رنگ سربي سر در مي

هيچ تناسبي تصميم بگيريد كه آيا  آورم در معناي آن نخواهد بود كه بي در نمي
ن رنگ سربي بخورد يا نه و يا حتي كل جامعه رنگ سربي را بپذيرد يا م ديوارهاي

ام بايد به  بلكه اين در معناي آن است كه من، همراهانم و اعضاي جامعه. بگذاردكنار 
گيري  اما در هنگام تصميم. گيري گوش دهيم تخصصي شما قبل از تصميم اظهارات

ميزاني كه از اين اقدام متأثر ديگران خواهيد بود و متناسب با  نظيرشما درست 
پذيريم حق  تأثيري كه مي داريد درست نظير ما كه متناسب با اظهارنظرشويد حق  مي

  .داريماظهارنظر 
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هدف خودگرداني اين است كه  بنابراين،عامل،  و ديگر الزامات و معاني ضمني شورا
به منظور تحقق . ردبا ميزاني كه بر او اثرگذار است تأثير بگذا متناسبهر بر تصميمات 

بيني  هاي مرتبط با نتايج پيش بايد امكان دسترسي آسان به تحليل عاملاين هدف، هر 
عمومي و اعتماد به نفس فكري كافي براي درك  و از دانش باشدشده را داشته 

سازمان جامعه بايد . با توجه كافي به آنها، برخوردار باشد ها اولويتها و تعيين  تحليل
  .اند ها غيرجانبدارانه تحليل منابعكه تضمين كند 

الزم براي رسيدن  سازمانيهر فرد يا گروه مشمول تصميم، بايد از ابزارهاي  بنابراين
  .برخوردار باشد محسوساي  ها و تطبيق آنها به شيوه به اهداف، شناساندن خواست

و  كارگراندر اقتصاد ما به سطوح مختلف و گوناگون شوراهاي  بنابراين
هاي كارگران و  گيري در مجتمع ي ابزار تصميم  كنندگان، به مثابه مصرف
هاي  بنابراين شوراهايي در سطوح گروه. با ابعاد گوناگون نيازمنديم كنندگان مصرف
هاي معيشتي، همسايگان، جامعه و كشور به  ها، صنعت، گروه ها، كارگاه بخش كاري،
هي كه توسط ابزارهاي گوناگون آراي هاي فردي و گرو براي بيان اولويت ابزاريمثابه 

ما همچنين به . مورد نياز است... آورند و  كرده و نتيجه را به اجرا در مي مطرحخود را 
اطالعات نياز داريم تا پيرامون تعامالت اقتصادي، دانش ضروري را براي  انتشار
هر عامل  ما نياز داريم. شوند فراهم آورد ي كساني كه متأثر مي آگاهانه هاي قضاوت
ي كافي به وي اختيار داده شود كه  به نفس فردي داشته باشد و به اندازه اعتماد

ها را تشخيص داده، آن را بيان و به نفع آن بحث كرده  به راحتي اولويت كنداحساس 
هاي نهادي داريم كه  ما نياز به ابزار تخصيص و ديگر تعامل. آن رأي دهد بهو نهايتاً 

  .را حفظ كنند و ملزومات را تأمين كنند خودگردانيهاي  نرم
اي كه  با گستره متناسبگيري  برخي الزامات نهادي، براي تأثير بر تصميم همچنين

بخش بعدي، . است شفافاما اصول به خودي خود . شود وجود دارد فرد از آن متأثر مي
قتصادي ا خودگردانيها و اقدامات، با هدف مستقيم پيشبرد  ي خواست پيرامون برنامه

نشان  گردد ميهايي اضافي را كه بر اين هدف افزون  تفاسير، بيشتر ويژگي. است
 چگونهدهنده سازمان محيط كار و مثالً اينكه تخصيص  دهد و همچنين نشان مي

   .است... گيرد و  صورت مي
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 اي براي تحقق خودگرداني برنامه
گيري پيرامون  ا تصميمي خودگردانيبر سر اين موضوع توافق داشته باشيم كه  اگر

هدفي محوري براي جنبش  شود، ميورودي، متناسب با ميزاني كه فرد از آن متاثر 
كند به  كه به ما كمك مي استاقتصاد مشاركتي است؛ امروز مبارزه براي كدام تقاضاها 

  سوي خودگرداني فردا حركت كنيم؟
  .كنيمرا برپا  كنندگان مصرفتوانيم شوراهاي كارگران و  ما مي -1

مربوطه و براي هر  صنعتهر كارگر چه در محل كارش و چه در سطح كل  براي
شخصي و فردي  هايي ديدگاهكننده چه در همسايگي و چه در سطح كل كشور،   مصرف

اين روند، با  ي ادامهبه جاي . شود پيرامون امور وجود دارد كه به ندرت متحقق مي
 كنندگان مصرفروابط جديد، كارگران و  گيري مشترك و تالش براي برقراري تصميم

يكديگر به  باشان را  ها و نظرات  كنند با يكديگر مالقات كرده، ديدگاه نياز پيدا مي
 اعالمهاي ترجيحي را  اشتراك گذاشته و به يك تصميم مطلوب جمعي برسند و گزينه

  .گيري كنند و پي
كنندگان، از آنها  مصرفو  كارگراندموكراتيك نهادهايي محلي هستند كه  شوراهاي
گام نخست جهت برپايي  براي. كنند گيري دستور كارهاي جمعي استفاده مي براي پي

ي  ايده پيرامونكنندگان، برگزاري مجمعي براي بحث  شوراهاي كارگران و مصرف
 توافقحركت در جهت شكل دادن به قواعد شورايي و . شورا، شروع بسيار خوبي است

كنندگان به منظور تحوالت در  بنياني براي كارگران و مصرف اي محلي، روي برنامه
ها فراهم كرده و بر  گذاري ها و سرمايه امور از دستمزد و شرايط كار تا بودجه ي همه

  .كنند ميهاي مداوم نيز آنها خود دستور كارها را حك و اصالح  تجربه اساس
  .كنيم دموكراتيزهتوانيم دسترسي به اطالعات را  ما مي -2

توانيد  منوط به آن است، نمي آگاهانهگيري  دسترسي به اطالعاتي كه تصميم بدون
هايي  اما پيرامون گزينه باشيداگر شما حق راي داشته . تصميمات خوبي اتخاذ كنيد

بازي  دادن شما به يك الل رايرو هستيد فاقد اطالعات الزم باشيد،  كه با آنها روبه
تصميماتي كه بر  پيرامونگاهانه، مردم به اطالعات براي مشاركت آ. بيشتر شبيه است

به مهر در محيط كار و  سرتالش براي پي بردن به رازهاي . گذارد نياز دارند آنها اثر مي
را به پيش  خودگردانيهاي ملي،  در ارتباط با شهر، روستا، ايالت و همچنين بودجه
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دسترس و به  دري جامع و ا عالوه بر اين، تقاضاي اينكه اطالعات به شيوه. برد مي
 كارِبندي شوند و حق دسترسي به آن طي ساعات  بندي و دسته شكلي آسان گروه

مستوجب دستمزد به جاي اوقات فراغت نيز فراهم گردد، خودگرداني را به پيش 
  .راند مي
  .كنيم دموكراتيزهگيري در محيط كار را  توانيم تصميم ما مي -3

مبارزه براي كسب دستاوردهايي  جهتد آگاه، امكاني از شورايي با افرا برخورداري
و به طور كل، زندگي اقتصادي  ها گذاري سرمايهها،  حول دستمزدها، شرايط كار، قيمت

هر بار و در هر دور بايد دوباره و از نو  كنندگان مصرفاما چرا كارگران و . كند خلق مي
ثير مستقيم بر تصميمات به ي كسب حق تا درباره كنند؟هايشان مبارزه  براي خواسته

  گوييد؟ طوالني و فرساينده باشيم چه مي اي مبارزهجاي اينكه تنها به دنبال 
را سامان دهند كه  مبارزاتيخوب است ) ها يا اتحاديه(شوراهاي كارگران  براي
به طرز مشابهي، . كند كارگيران را ناگزير از افزايش دستمزد و بهبود شرايط  تصميم

ي  كنند، شيوه وادارها مطلوب است دولت را  كنندگان يا جنبش مصرف براي شوراهاي
زيست  هاي آلودگيهاي الزم را بر  تخصيص و توزيع بودجه را اصالح كرده و كنترل

 كنندگان مصرفاما همچنين هم براي شوراهاي كارگران و هم . محيطي اعمال كنند
 طريقي اعضايشان، از  هاي عادي روزانه بخشي از مسئوليت  خوب است، به مثابه

گيري، بدون درگيري و  شان در فرآيند تصميم شده گيري قدرت قانوني و تثبيت پي
سخت، به آرامي افزايش دستمزد، بهبود شرايط كار يا اصالح بودجه را  هاي مجادله

  .كنندمتحقق 
اي،  شورايي و اتحاديه مبارزاتبيان ديگر، عالوه بر كسب دستاوردها از طريق  به
كننده  قدرت تعيين كسبگيري اقتصادي، مستلزم  كراتيزه كردن فرآيند تصميمدمو

از دستاورد  اي گسترهتواند  گيري است كه مي براي شوراها در خود فرآيند تصميم
و يا  مربوطههاي صنعت  ي شورا در نشست ابتداييِ داشتن يك يا دو نماينده

كسب حق راي در چنين ي گزارش، تا  هاي دولتي براي كسب خبر و تهيه نشست
هاي صنعت يا دولت در ارتباط  ي كامل بر ديگر بخش و يا حتا قدرت و احاطه جلساتي

  .اقتصادي را در برگيرد هاي تصميمبا 
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و البته بر سر طبيعت خود مبارزه  ها رفرمكوتاه، ما به خاطر شرايط كار و ديگر  سخن
  .كنيم ميو همچنين قواعد مبارزه، جنگ و مبارزه 

  .محصول افزايش دهيم بركنندگان را  توانيم قدرت و نظارت مصرف ما مي -4
كند، نبايد فقط  استفاده مي تكنولوژيكند و اينكه از كدام  يك كارگاه توليد مي آنچه

گرفته شود؛ حتا اگر آنها  تصميمو فقط توسط گروهي كه در آنجا مشغول به كارند 
تصميماتي اغلب بر  چنين. كرده باشندخود را در قالب شوراي كارگران سازماندهي 

آن  بنابراينگذارد و  كنندگانِ محصول آن كارگاه و همسايگانش تاثير مي مصرف
  .باشندكنندگان و همسايگان بايد به تناسب، حق اظهارنظر داشته  مصرف

گيري، ملزميم كه  در تصميم) تناسبالبته به (منظور مشاركت دادن تمام فعاالن  به
مثال، الزام براي ايجاد  براي. شوند را افزايش دهيم ه نمايندگي نميقدرت كساني ك

ديگر اثرات محلي  ومحيطي  ي نظارت همسايگان در ارتباط با اثرات زيست كميته
 هاي جنبشكارگاه بسيار مطلوب است و به همين ترتيب الزام براي حضور 

ي  ه دربارهكنندگان براي داشتن حق اظهارنظر پيرامون تصميمات كارگا مصرف
تواند به دستاوردهايي كه  اين الزامات مي. ها بسيار مفيد است و قيمت توليدات

تواند آگاهي را گسترش  شوند منتهي شود و همچنين مي از آن منتفع مي نيازمندان
را تقويت كرده و سازمان جديدي را در آينده براي كسب دستاوردهاي  تعهدداده، 

  .دهدبيشتر توسعه 
  .كنيم دموكراتيزههاي اجتماعي را  وانيم بودجهت ما مي -5
درمانگاه جديد،  جديد،شهري فكر كنيد كه براي آموزش، بهداشت، مسكن  به
متاثر  كسانيچه . گيرد اش تصميم مي روبي يا هر چيز ديگر، پيرامون بودجه برف
از كه  اي نخبهگيرند؟ البته،  چه كساني تصميم مي. شوند؟ البته، تمام شهروندان مي

هايي كه در سطوح محلي و ملي فعاليت  مقامات رسمي و تحت فشار شركت سوي
  .و درصدد به حداكثر رساندن سودشان هستند، انتخاب شده است كرده

و مترقي پيرامون ابعاد و  پيشروهاي  حركت به سوي مشاركت بيشتر، خواسته براي
رفاهي دولت يا  هاي هبرنامهاي نظامي،  اي ويژه نظير هزينه اهداف موضوعات بودجه

خوب است، اما  بسيارهاي محلي براي تاسيس يك بيمارستان جديد مطمئنا  پرداخت
را در  كنندگان مصرفها را عمومي كرده و شوراهاي كارگران و  هايي كه بودجه خواسته

 مايكل آلبرت و روبين هانل

 

مبارزات بتواند نه  اگرو نهايتا، . ها پيرامون بودجه دخيل كنند، عالي است گيري تصميم
كند كه بر روي  فراهمايط بهتر را به ارمغان آورد بلكه، زمين بازي جديدي را تنها شر

  .استآل  آن پيروزي براي دستاوردهاي بيشتر آسانتر شود، ايده
  .كنيم نهادي هايمان پروژهها و  توانيم خودگرداني را در جنبش ما مي -6

كند  طور بحث مي ناي ناپذير، انعطافكنيد جنبشي داريم كه با فشار و به صورت  تصور
بر كل مناسبات اقتصادي،  كليهاي اقتصادي و به طور  كه فعاالن بايد بر تصميم

حال تصور كنيد كه اين . بگذارندشوند، تاثير  متناسب با ميزاني كه از آن متاثر مي
بزرگ يا  ي اهداكنندهي سرمايه، يك  كننده جنبش در حين عملياتش، يك تزريق

كاركنان قرار  ازرا در موقعيت اعمال قدرت بر قشر وسيعي  كسي كه خوب تعليم ديده
حتا از  ياشان  كنندگان را از تاثيرگذاري متناسب با سهم دهد و بخش اعظم شركت

  .تاثير بر دستور كار كلي جنبش بر حذر دارد
خودش ياد نگرفته،  خودگردانيي  اين جنبش از تجربه. تصوير، زيبا نيست اين

به آن مفهوم  خودگردانيي  كه اساسا در چنين جنبشي تجربه بيند؛ چرا آموزش نمي
عمل  بخشد ميهايش مشروعيت  الگويي كه به خواست  آن به مثابه. وجود ندارد

 ها خواستهكند چرا كه به عكس، شبيه نهادهايي كه در برابر و در مقابل اين  نمي
 ترويجلي آنچه از عملكرد جديدي برخوردار نيست كه تج. كند ايستاده است عمل مي

كند باشد بلكه برعكس، از عملكردي قديمي و كهنه برخوردار است كه اعتبارش را  مي
وجه  چنين جنبشي به هيچ. برد شان را دارد تحليل مي ي هدايت كساني كه داعيه نزد

دهد و نه به مشاركت و به هوش و  نه به تمام اعضايش قدرت مي نيست؛مطلوب 
گويد بلكه به جاي آن، درگيري و نزاع  آمد مي خوش شان كمالهاي تمام و  توانايي

  .كند را تغذيه مي منحطداخلي و اخالقيات بد و 
براي اقتصاد مشاركتي، بايد  جنبشانتقادي  -اي اين داليل، از اجزاي برنامه به

ها  در عمليات خودگردانيساختاردهي به خود براي درگير شدن هر دم فزاينده در 
شود و  سرپرستيهايش از سوي تعداد اندكي هدايت و  وژهجنبشي كه پر. باشد

ابزار  باشد،كاركنان بسياري را در برگيرد و كاري با دموكراتيزه كردن خود نداشته 
آن  درتري كه  ي وسيع ي بسيار ناكارآمدي براي تحقق خودگرداني در جامعه محركه

  .رود ، به شمار مي جاي گرفته
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 كار متناسب با شان انساني

  :شود ضوع كار متناسب با شان انساني از دو جز اصلي تشكيل ميمو
  تقسيم عادالنه وظايف براي هر فرد به چه معنا است و) 1(
  اي از تقسيم وظايف در كار نياز داريم؟ به منظور ترويج خودگرداني، به چه گونه) 2(

  كار عادالنه
ز سـهم متناسـبي از   ي وظايف مستلزم آن است كه فرد در روز كاري ا تقسيم عادالنه

كيفيات خوب و بد زندگي برخوردار شود يا اگر چنين نيست بـه ازاي آن دسـتمزد يـا    
اما مساله اين است كه چـرا بايـد فـردي شـرايط كـاري مطلـوبي       . پاداش دريافت كند

داشته باشد و فرد ديگر در شرايط بسيار دهشتناك كار كند؛ حتا اگر نفر دوم، بـه ازاي  
  زحمت اضافي، دستمزد دريافت كند؟ بر دوش كشيدن بار

اين خصوصيت كار عادالنه قبال در نگرش صريح ما به شكل مناسبي مطرح شده بـود  
طور  هاي قبل اشاره كرديم دستمزد به ازاي تالش و ايثار به طور كه در بخش زيرا همان

بـر  اين يعني اگر بخواهيم . كند خودكار هر نوع اختالف در كيفيت زندگي را جبران مي
مبناي تالش و ايثار دستمزد پرداخت كنيم هنگـامي كـه بتـي شـغلي ناخوشـايندتر و      

كـار   تر از سـليم دارد و در نتيجـه، تـالش و از خودگذشـتگي بيشـتري را بـه       فرساينده
بنابراين، بر مبناي توافـق پيشـين   . گيرد بر اين مبنا دستمزد بيشتري دريافت كند مي

رو هستيم؛ اما آيا  اي روبه با مناسبات كاري عادالنه در مورد دستمزد عادالنه، پيشاپيش
  توان كار متناسب با شان انساني نام نهاد؟ اين تمام آن چيزي است كه مي

  كار ارتقابخش برابر
خواهيم بر اساس اصل خـودگرداني؛ عـامالن اقتصـادي متناسـب بـا       چنين مي ما هم

تصـور كنيـد بتـي تمـام روز     . ندشوند بر آن تاثير بگذار ميزاني كه از محصول متاثر مي
ي امور مالي  كند و سليم تمام روز را صرف انجام وظايفي در حوزه زمين را شستشو مي

هـاي مـرتبط بـا     كند كه دانش و مهـارت  و يا روابط اجتماعي با خصلت ارتقا دهنده مي
حتا اگر بتي و سليم از حق راي برابر در محـيط كـار   . دهند گيري را افزايش مي تصميم

هـا از   برخوردار باشند و حتا اگر آنها عادالنه دستمزد دريافت كنند، پس از گذشت مـاه 
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اشتغال به كارهايي با سطح ارتقابخش متفاوت، بتي در مقايسه با سليم، انرژي، دانـش،  
  .هاي الزم را براي اثرگذاري بر تصميمات نخواهد داشت اعتماد به نفس و مهارت

هـا را شـامل    گيري ها و راي ها، ارايه نظرها، مجادله هاي شوراي محل كار، بحث جلسه
هـاي اجتمـاعي،    اش، با دانـش، مهـارت   اگر سليم به تناسب شغل ارتقا دهنده. شود مي

اش بـا   اعتماد به نفس كافي در جلسه شركت كند و بتي بـه تناسـب شـغل فرسـاينده    
لسـه حضـور   هاي اجتماعي، اعتماد به نفس و انرژي انـدكي در همـان ج   دانش، مهارت

گذارد و در  پيدا كند، بديهي است كه سليم بر آن جلسه تاثير بسيار بيشتري از بتي مي
حقيقت، تعداد اندكي از كارگران با مشاغل سطح باال و ارتقـابخش بـه دليـل وضـعيت     

گيري در معناي انتخـاب   در چنين شرايطي، راي. شوند ها مسلط مي شان بر بحث شغلي
ه اقليت داراي قدرت و آمادگي پيشنهاد كرده و بر سـر آن بـه   هايي است ك ميان گزينه

ي تعداد اندكي است كـه   ي اراده بتي در بهترين حالت، تاييدكننده. توافق رسيده است
از توانايي، انرژي و اطالعات برخوردارند و در بدترين حالت نيز، او و ديگـر كسـاني كـه    

  .شوند مشاغل فرساينده دارند كنار گذاشته مي
توجه به مسايل فوق، تحقق خودگرداني نه تنها مستلزم برخورداري از حق صـوري   با

چنـين مشـمول آن اسـت كـه افـراد از شـرايط        مشاركت در تصميمات است بلكه هـم 
واضح است كه در يك اقتصاد مبتني بـر  . مند باشند مناسب جهت مشاركتي موثر بهره

خش برخوردارنـد تصـميمات را   تقسيم طبقاتي كه در آن كساني كه از مشـاغل ارتقـاب  
كنند و طبيعتا، كساني كه مشاغل فرساينده دارنـد   كنند و ديگران اطاعت مي اتخاذ مي

كنند، خودگرداني وجـود نخواهـد    فقط مجري تصميماتي هستند كه ديگران اتخاذ مي
داشت و درست به همين دليل است كه ما كار متناسب با شان انساني را به مثابه يـك  

هـاي   گيـري  اگر كارگران به شكلي برابـر در تصـميم  . كنيم تقل برجسته ميموضوع مس
اقتصادي مشاركت كنند، مشاغل متنوع و گوناگون آنها بـر آمـادگي و توانـايي آنهـا در     

چـه هسـتيد كـه     شـما آن «شـعار قـديميِ   . گيـري قطعـا اثرگـذار خواهـد بـود      تصميم
چـه   آن«ا شـعار جديـد شـما    ممكن است از نظر اقتصادي معنادار باشد امـ » خوريد مي
  .مطمئنا از نظر اقتصادي امري محوري و حياتي است» شويد كنيد مي مي

  تركيب شغلي متعادل
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پيرامـون چيـزي   ) پس از دستمزد عادالنه و خـودگرداني (سومين هدف موضوعي ما 
  .ايم است كه كار متناسب با شان انساني و تركيب شغلي متعادل نام نهاده

ي  شاخصـه «شغلي از چندين وظيفه تشكيل شده كه تركيب آنهـا  در هر اقتصاد، هر 
ي وظـايف   اين شاخصه هنگامي كـه مجموعـه  . دهد دست مي كلي آن را به» ارتقابخش

ها گـردد، پـايين    ها را ارتقا دهد، باال است و اگر منجر به تنزل توانايي اين شغل توانايي
هـايي نظيـر    هي كه در شغلهاي متداول از وظايف كامال مشاب مشاغل در شركت. است

شوند،  متجلي مي... منشي، پيك، سرايدار، مسوول امور مالي، اپراتور خط مونتاژ، مدير و
ي  ها مشاغلي را بر عهده دارند كه از شاخصه بيشتر افراد در اين شركت. اند تشكيل شده

ار هـاي بسـي   ارتقابخش پاييني برخوردار بوده و تنها تعداد معدودي از مشاغل شاخصـه 
  .دهند باال را نشان مي

به منظور كسب يك تركيب شغلي متعادل، ما مدافع تقسيم وظـايف در مشـاغل بـه    
. ي متوسط كلي برخوردار باشـد  اي هستيم كه هر شغل در اقتصاد از يك شاخصه گونه

سـطح از نظـر    جـنس و هـم   به عبارت ديگر، ما به هر شغل نه يك گروه از وظايف هـم 
دهـيم   ي از وظايف با كيفيات ارتقابخش گوناگون را تخصيص ميارتقابخش بلكه تركيب

كـه   جـاي آن  بـه . كه مجموع اثر ارتقابخشي آنها متوسط اين شاخصه در جامعـه باشـد  
جودي منشي باشد و جان يك كامپت رولر و جري هم حمـام را تميـز كنـد؛ جـودي،     

ختلـف  ي وظـايف متنـوعي بـا سـطوح م     شان از مجموعه جان و جري در طراحي شغل
اي كه تاثير كلي ارتقـابخش تركيـب    شوند، به گونه ارتقابخش و فرساينده برخوردار مي

شان تا حد امكان يكسـان   چنين جان و جري در مشاغل وظايف جودي در شغلش و هم
  .باشد

به بيان ديگر، با تركيب شغلي متعادل ما البته هـر يـك شـغلي داريـم كـه در آن از      
رغـم   بـريم و در عـين حـال، بـه     حصر به فردمان لذت مـي شرايط كاري ويژه و شايد من

تفاوت در محتواي كارمان با يكديگر، شغل ما و مشاغل ديگـر، همـه، از زاويـه تركيـب     
  .اي ارتقابخش هستند شغلي متعادل، به مشكل قابل مقايسه

ي تركيب شغلي متعادل، ديگر يك مديريت ثابت با وظايف منحصر به فـرد   در نتيجه
اي از مشـاغل فرسـاينده كـه     ديگر مجموعه. دهنده نخواهيم داشت آگاهي ارتقابخش و

در عمـل، هـيچ   . آورد نخواهيم داشـت  شرايط آن تنها خستگي و مالل را به ارمغان مي
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ما با تعريفي . مراتبي از مشاغل بر اساس اثر ارتقابخش آنها وجود نخواهد داشت  سلسله
د، يا همـان تعـادل وظـايف بـا سـوگيري      اي جدي  از تركيب وظايف در مشاغل به شيوه

  .گذاريم اثرات ارتقابخش آنها، تمام اين موارد را كنار مي
بنابراين، هر فرد كه در اقتصاد مشغول كار است تركيبي از وظـايف را بـر عهـده دارد    
كه به شكل محسوس متناسب با ملزومات موقعيت ويژه هر كـار در نظـر گرفتـه شـده     

ترين شرايط به جماعتي محدود شود كه در  كه ارتقابخش آن جاي چنين به است اما هم
شـود   اي طراحي مـي  مراتب قدرت دارند اين تركيب به گونه محيط كار در راس سلسله

  .بخش را تعادل بخشد كه اثرات ارتقا
واضح است كه بنا به تعريف، تركيب شغلي متعادل، هم به خودي خود عادالنه و هـم  

طبقـه هماهنـگ   "آن از تقسيم نيروي كار بـه  . رداني استبنيادي شايسته براي خودگ
كنـد و   داراي قدرت بسيار و طبقه كارگر تابع و محروم از حق راي احتـزاز مـي   "كننده

اما . كند اي در زندگي اقتصادي اعطا مي جاي آن به تمام كارگران قدرت قابل مقايسه به
توان كار را انجـام داد و آيـا    ا ميآيا اين رويكرد مشكالتي به همراه ندارد؟ براي مثال آي

  توان آن را خوب انجام داد؟ مي
  

  هاي منحصر به فرد گزينه
ي  هايي كه در مقياس وسـيع از مشـاغل فرسـاينده برخوردارنـد عمومـا از ايـده       توده

شان  شان به همان نسبت كه سهم كنند، زيرا زندگي تركيب شغلي متعادل استقبال مي
آنها تغييـري را از مشـاغل   . كند كنند بهبود پيدا مي افت ميرا از وظايف ارتقابخش دري

اي كـه   بينند وضعيت تحقيرآميز و ناعادالنـه  چنين مي كنند و هم نامتعادل مشاهده مي
  .شود اي جبران مي اند به شكل عادالنه ها آن را تحمل كرده سال

شاغل راحت اند و يا در آرزوي م هايي را اشغال كرده از طرف ديگر، جماعتي كه پست
... وكال، روشنفكران وابسته به قـدرت و . و ارتقابخش هستند، از جمله مديران، پزشكان

كه تركيب شغلي به تعـادل   كنند چرا كه پس از آن آميز تلقي مي اين پيشنهاد را تهديد
يك فرد در اقتصادي . رسيد مشاغل قديمي آنها ديگر به همان شكل باقي نخواهد ماند

تعادل ممكـن اسـت برخـي كارهـاي مـديريتي، پزشـكي، حقـوقي،        با تركيب شغلي م
چنـين نـاگزير اسـت     را بر عهده بگيرد اما اين فرد هم... ريزي و اجرايي، تحقيقي، برنامه
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سهم متناسبي از مشاغل فرساينده را نيز درست مانند ديگران براي كسب تعادل كلـي  
نظـر و فرمانـدهي قـرار     اعمال اكنون در جايگاه بنابراين، مشاغل مردمي كه هم. بپذيرد

جاي آن برخي كارهـاي   ها و وظايف ارتقابخش را از دست داده و به دارند برخي ويژگي
  .كمتر ارتقابخش و حتا فرساينده را در بر خواهد گرفت

كنند بـه يكـي از دو دليـل     در هر حال، كساني كه بر عليه تعادل شغلي استدالل مي
  :كنند زير استناد مي

كند و در  خواهم بكنم تجاوز مي خشي به آزادي من براي انجام كاري كه ميب تعادل ـ1
  .نتيجه غيراخالقي است

كند و  ها را به كارهاي فرساينده مجبور مي ترين و مبتكرترين بخشي، باهوش تعادل ـ2
  .دهد در نتيجه توليد اجتماعي را به ضرر همه كاهش مي

ب با شـان انسـاني انتقـادات را مـرور     اجازه دهيد براي تمام كردن صحبت كار متناس
  .كنيم

  آزادي
هاي شغلي متعادل امكان تحقق  اين واقعيت است كه اگر بنا به تعريف تنها به تركيب

بدهيم مانع از آن خواهيم شد كه فرد تركيب شغلي نامتعادل داشته باشـد و بنـابراين   
قـابخش را انجـام   شان تنهـا وظـايف ارت   شويم كه شاكيان مورد اول در مشاغل مانع مي

اما اين حقيقت نيز وجود دارد كه به طرز مشـابهي تجديـد سـاختار اقتصـاد در     . دهند
مالك برده بودن . شود كه كسي مالك برده باشد داري مانع از آن مي راستاي الغاي برده

دار تمايلش را مبني بر مالك بودن بر برده آزادانه ابـراز كنـد    در اين معنا است كه برده
اگـر  . دانـد  چنين به معني اين است كه او شخص ديگري را مايملك خود مي هم  اما آن

ايـم كـه تمـايالت     زمان حكم كرده ما حكم كنيم كه فردي مايملك فرد ديگر باشد هم
به طرز مشابهي، برخورداري از يـك تركيـب   . دارانه بايد مورد تاييد و تشويق باشد برده

معه است، تنها به بهاي كساني كه از تركيب تر از سطح متوسط جا شغلي كه ارتقابخش
در . شـود  شغليِ كمتر ارتقابخش نسبت به سطح متوسط جامعه برخوردارند، ممكن مي

تواند تركيبي كمتر از سطح متوسط را تحميل كنـد   اين صورت اگر حكم كنيم فرد مي
توانـد تركيبـي بـيش از     چنين حكم كنيم كه فـردي مـي   آري، در آن زمان قادريم هم

  .سطح متوسط را نيز داشته باشد
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توجه است البته تنهـا تـا    آزادي عمل براي تحقق تمايالت فردي امري معتبر و جالب
برخي تمايالت نظير مالـك  . جايي كه با آزادي عمل مشابه براي ديگران همراه باشد آن

هاي روزمزد يا داشتن يـك تركيـب    يك برده بودن، كشتن يك همسايه، استخدام برده
بـه عبـارت   . نامتعادل ذاتا ناقض حق ديگران در برخورداري از امتياز مشابه است شغلي

مراتب طبقاتي ميان كساني كـه   ديگر، تحميل تعادل شغلي به جامعه براي محو سلسله
داري در جامعه  تر از الغاي برده كنند غيراخالقي رانند و كساني كه اطاعت مي فرمان مي

اتي ميان كساني كه مالكند و كسـاني كـه مايملكنـد    مراتب طبق به منظور محو سلسله
دار مبنـي   ي حقوق جعلي و ساختگي آقاي مزرعه تمام مردم حق دارند كه برده. نيست

منـد   بر داشتن برده نباشند و به طرز مشابهي تمام مردم حق دارنـد از شـرايطي بهـره   
انحصـار   نياز خودگرداني است و تابع حقـوق جعلـي آقـاي مـدير بـراي      شوند كه پيش

  .شرايط شغلي ارتقابخش نيست
  وري بهره

رانـان و   اما چه بر سر توليد خواهد آمد؟ اگر بخواهيم از تقسيم طبقاتي ميـان فرمـان  
هايي از  هاي گروه ها و توانايي گيري اندك از ظرفيت بران اجتناب كنيم، آيا با بهره فرمان

اگر چنـين اسـت، آيـا ضـرر و     ايم؟  وري عمومي در جامعه را كاهش نداده اجتماع، بهره
داد، چنان خواهد بود كه تحقق تركيب شغلي متعـادل را زيـر سـوال     زيان آن در برون

  ببرد؟
نخست بايد اين نكته را روشن كنم كه حتـا اگـر تعـادل شـغلي بـه واقـع بخشـي از        

شود كه از كار متناسب با شان  داد يا خروجي سيستم را فدا كند، منجر به آن نمي برون
طبقـه را   ي بـي  عنوان يك هدف دست كشم؛ چرا كه من خودگرداني و جامعه ني بهانسا

ايـن يعنـي مـا    . دانـم  هايي بسيار ارزشمندتر از دستيابي به حـداكثر توليـد مـي    انگيزه
مـان را بپـزيم و در    كه به كسي فشار بيش از حد وارد شـود، كيـك   توانيم بدون اين مي

  .عين حال بخش اعظم آن را نيز ميل كنيم
انتهايي را به كارهاي ارتقابخش و وظايف  هاي بي معموال انسان طبيعي و نرمال ساعت

وظـايف   هـايي كـه انحصـار     دهد بلكـه بـرعكس، گـروه    خالق و توليدگر اختصاص نمي
ارتقابخش را برعهده دارند مدت زمان كوتاهي در هر هفته بـه ايـن وظـايف اختصـاص     
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ها و رياست كردن  ، جوك گفتن، مالقاتدهند و مدت زمان بسياري صرف گپ زدن مي
  .كنند به افراد اطراف خود و يا بازي گلف مي

گونـه تهـاجم جـدي بـه      توانـد بـدون هـيچ    بخشي مـي  ها، تعادل با توجه به مسووليت
ما تنها، اوقات اضافي آنان يا زمـان مربـوط بـه    . ي آنها صورت پذيرد هاي خالقه توانايي

هايي كـه انـدكي فرسـاينده و سـخت هسـتند       مسووليتشان را با  رياست و فرمانروايي
  .كنيم جايگزين مي

اكنـون   فكر كنيد كه هر ساعت فردي كه هـم . كنم اما حال تصور كنيد كه اشتباه مي
وظايف ارتقادهنده برعهـده دارد و از وي تقاضـاي انجـام كارهـاي سـخت و فرسـاينده       

درسـت ماننـد   . آنهـا بكـاهيم  داريم، ساعتي است كه بايد از تمركز خالق و هوشمندانه 
خـاطر   شكايت مورد دوم، هراس از اين است كه اين روند، ضرر و زيان در خروجي را به

اكنون تمـام   براي مثال، اگر يك جراح كه هم. عملكرد آن شخص به همراه داشته باشد
زند، نه گلـف بـازي    نه كار پشت ميزي دارد، نه گپ مي(روز را به جراحي اشتغال دارد 

باره سهم خـود را از كارهـاي كمتـر ارتقـابخش نظيـر تميـز كـردن         به يك ...)ند وك مي
رختخواب يا لگن بيمار برعهده گيرد، طبيعتا او زمان كمتري را به جراحـي اختصـاص   

دادي خواهـد داشـت كـه نسـبت بـه       خواهد داد و بنابراين در كل، او خروجي و بـرون 
  .گذشته ارزش كمتري دارد

يست؟ درباره پرستاري كه در اين محيط و بافـت جديـد بهتـر    اما روي ديگر سكه چ
گوييـد؟   كند چـه مـي   بيند و توانايي استفاده كامل از استعدادش را پيدا مي آموزش مي

عمال، درباره تمامي افرادي كه پيشتر، نخست در دوران تحصيل و بعد بر اثر فرسـاينده  
نجير انجـام وظـايف سـخت و    بودن كار سركوب شده بودند، كساني كه قبال در غل و ز

گوييـد؟   كنند چه مـي  فرساينده بودند اما حال كار متناسب با شان انساني را تجربه مي
تا  70هايي كه به تبع فراهم شدن شرايط براي  ها، استعدادها و مهارت در مورد خالقيت

كـه مـردم را بـه سـوي نـوعي اطاعـت        جـاي آن  شوند، بـه  درصد جمعيت شكوفا مي 80
گوييد؟ آيا كسي واقعا بر اين باور است كه مجموع كـل   ه هدايت كنيم چه ميچاپلوسان

هاي در دسترس براي توليد كاهش پيدا خواهد كرد اگـر آن   استعداد، خالقيت و انرژي
ي ظـرفيتش تبـديل بـه     ترتيبات اقتصادي را ترجيح دهيم كه هر عـاملي را بـه انـدازه   

اما در عـين  . راي تحقق اين امر را فراهم كندعاملي توانا و مولد كرده و تمهيدات الزم ب
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حال، اين امر را مستلزم آن بداند كه هر فرد سهم متناسبي از كارهاي غير ارتقابخش و 
هايش با آن تناسـب دارد   به همان نسبت سهم متناسبي از كارهايي كه هوش و مهارت

  را برعهده گيرد؟
آمدگويي به افراد توانـا   هوم خوشاگر جوامع كنوني مبتني بر تقسيم طبقاتي را در مف

هاي شايسته ساالرِ تمام و كمال در نظر بگيريم كـه بـه ايـن     و در نتيجه به مثابه نظام
دهند، به اين ترتيب هرگونـه   ها با شرايط بهتر كار و شرايط ارتقابخش پاسخ مي قابليت

ليـد  تالش در راستاي متعادل كردن شرايط در ميان كارگران به كـاهش خروجـي و تو  
اما با اين حال ما بايد به شكل قاطعي به نفـع تركيـب شـغلي متعـادل     . شود منجر مي

ارزش راهنماي ما نبايد ميزان خروجي و يا توليـد در يـك اقتصـاد    . گيري كنيم موضع
كه بـه نيازهـا    اي، در حين آن اقتصاد بايد به شكل قابل مقايسه  جاي آن، باشد ـ بلكه به 

چون خودگرداني، همبسـتگي،   هايي هم دهد ارزش ا توسعه ميها ر پاسخ داده و ظرفيت
با اين حال در واقعيت نيز، جوامعي با توزيع سلسله مراتبـي  . برابري و تكثر را بر انگيزد

جـاي آن، در چنـين    وظايف، از تحقق شايسته ساالري تمام و كمال بسيار دورنـد و بـه  
افـزا را   ظايف ارتقابخش و دانشي تحصيلكرده و داراي شرايط الزم و جوامعي يك نخبه

خاطر برخورداري از شرايط ممتاز و تمايل به لگـدمال   خاطر هوش اما در كل به بعضا به
بدون تعادل شغلي، بيشتر اعضاي يـك  . آورد كردن زيردستان به انحصار خويش در مي

خاطر فرآيندهاي اجتماعي شـدن، تحصـيل و    خاطر فقدان ظرفيت بلكه به اقتصاد نه به
. شـوند  شان به سوي نوعي تسليم و اطاعت نسبي سـوق داده مـي   ايط شغلي كنونيشر

اي كـه ايـن    ها مشاركت كـرده و از كـار خالقـه    گيري توانستند در تصميم آنها يقينا مي
مند شـوند و در عـين حـال     دهد تا از تركيب شغلي متعادل لذت برد بهره فرصت را مي

  .ورنددستاوردهاي بيشماري را نيز به ارمغان آ
چنين به وقت، انرژي و هوش بسياري كه صرف تثبيت شرايط  شاكيان مورد دوم، هم

شود و در راستاي بر حذر داشتن عامالن از كار ارتقابخش و وادار كـردن   استثماري مي
سـازد توجـه    هايي است كه آنهـا را از خـود بيگانـه مـي     آنها به اطالعات از دستورالعمل

محيط كار مبتني بر تقسيم طبقاتي و محيط كار متناسـب  اگر تفاوت ميان . كنند نمي
با شان انساني را با توجه به اوقات اختصاص داده شده به امر نظارت و اعمال نظـر، بـه   
حساب آوريم و اوقات تلف شده ناشي از مبارزه، كشمكش، نزاع و درگيري را بـا بسـتر   
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هاي سـركوب شـده بـه     اند و پيشتر ظرفيت جديد هوش و استعدادهايي كه بسيج شده
هاي شغلي متعادل در  آمدند در نظر بگيريم؛ نه تنها حركت به سوي تركيب حساب مي

ريزي يك خودگرداني واقعي  چنين بستري براي پي ي اخالقي، قابل ترجيح و هم زمينه
  .اي مناسب براي توليد اقتصادي است چنين زمينه است بلكه هم

اكنـون از انحصـار نسـبي     گاه كساني كـه هـم  در عمل تنها بدهي تركيب متعادل از ن
شـان خـارج    منداند اين است كه آن، امتيازات نسبي را از دست كارهاي ارتقابخش بهره

كننـد، هـدف تركيـب     كند؛ اما اين امر، حداقل از ديد كساني كه از پايين نگاه مـي  مي
وضوعات جا به م متعادل شغلي است و اين همان منظري است كه چشمان ما بايد از آن

  .بنگرد
   

 اي براي تحقق كار متناسب با شان انساني برنامه

خواهيم كار را با شان انسان هماهنگ كنيم و بنابراين درصدديم تا جاي ممكن  ما مي
اي نزديك و تقريبا برابر باشد امـا   اثر ارتقابخش مشاغل با يكديگر به شكل قابل مقايسه

  چطور؟
  ها باال بردن پاييني

گردد كه كـارگران را   ن منجر به سكوت، حماقت و گنگ و الل شدن ميكار زياد چنا
شان در مورد  نفس الزم جهت مطرح ساختن تقاضاهاي از دستيابي به دانش و اعتماد به
همـين داسـتان بـراي كـارگراني كـه بـه صـورت        . دارد دستمزدها و شرايط كار باز مي

اجتماعي آنان بـا يكـديگر انكـار     مند از يكديگر جدا شده و هرگونه تعامل و روابط نظام
در حقيقت، نزول شـرايط كـار امكـان كنتـرل از بـاال را فـراهم       . افتد شود اتفاق مي مي
  .سازد مي

بنابراين اولين حركت به سوي كار متناسب با شأن انساني، بهبود وضعيت، شـرايط و  
ها بـراي كسـاني اسـت كـه از مشـاغل فرسـاينده و بـه اصـطالح سـطح پـايين            گزينه

توانيم خواستار بهبود شرايط، اسـترس كمتـر در محـيط     براي مثال ما مي. برخوردارند
ي بهتر يا ديگر امكانات مشابه از جمله آموزش حين خـدمت بـراي    كار، سيستم تهويه

  .دستيابي به مشاغل بهتر باشيم
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ي خـود برخـوردار اسـت امـا در محـيط       هر محيط كار و شغلي البته از جزييات ويژه
جـا   مشاغل فرساينده و خسته كننده، كارگران بايد درصدد كسـب حـق جابـه    كاري با

كردن مشاغل به منظور تنوع و افزايش تعامل در محيط كار بـراي همبسـتگي بيشـتر    
چنـين بايـد قـادر باشـند از اوقـات غيرفعـال آزادانـه جهـت آمـوزش و           آنها هم. باشند

  .برخوردهاي خالق استفاده كنند
  ها پايين آوردن بااليي

هاي متعادل شغلي نه تنها شرايط نامساعد بسياري از مردم را  حركت به سوي تركيب
چنين آناني كه انحصار مشاغل مطلوب و ارتقابخش را دارند وادار  كند بلكه هم بهتر مي

  .هاي پرزحمت را برعهده گيرند كند كه برخي مسووليت مي
المنفعـه   الب كار حقوقي عـام ما پيشاپيش با مفهوم ج. به يك بنگاه حقوقي فكر كنيد

عنوان مسووليت اجتمـاعي   شان را به اعضاي بنگاه مقدار معيني از انرژي. آشنايي داريم
اما مبارزه براي كار متناسب با شأن انسـاني  . كنند درآمد مي دست و كم صرف افراد تهي

در نظـر  چنين انجام وظايفي كه براي افراد  تواند برخورداري از وظايف نخبگان و هم مي
بنابراين، مـا خواسـتار آنـيم كسـاني كـه مشـاغل       . گرفته نشده است را نيز شامل شود

شان را به مشاغل معمولي و سـطح   بخش دارند بخشي از اوقات كاري ارتقابخش و لذت
به اين ترتيب به كسـاني  . پايين در سلسله مراتب شغلي محل كارشان اختصاص دهند

شود زمان الزم بـراي دنبـال كـردن     صت داده ميبا وظايف كاري نه چندان مطلوب فر
  .هاي بهتر را داشته باشند گزينه

توانند بعضي اوقات وظايف منشي يا مستخدمشان را برعهده گيرنـد و زمـان    وكال مي
كـه پرسـتارها، بهيـاران و     آزاد كنند يا آن... هاي آموزشي و آنها را براي شركت در دوره

قات فراغت براي آموزش بيشتر، استرس كمتر، شرايط توانند خواستار او خدمتكاران مي
كاري بهتر و تعامل بيشتر در محيط كاري باشند و همچنين خواسـتار آن باشـند كـه    

شان حداقل بخشي از تفاوت فاحش در محـيط كـار را    پزشكان و مديران در بيمارستان
  د؟آور تان نمي آيا فقط فكر كردن به اين موضوع لبخند به لب. جبران كنند

  ي متوسط جديد ايجاد يك رده
هـا و سـرايدارها، پرسـتار هـا و بهيـاران و يـا        اگر درصدد تحقق آن باشيم كه منشي

ها كارهاي فرسـاينده   كنند و يا سر ميز رستوران هايي كه در خطوط مونتاژ كار مي توده
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منـد   هاي جديد بهـره  دهند از شرايط بهتر و يا وقت كافي براي كسب آموزش انجام مي
ي باال قرار دارند بعضي اوقات را  شوند و كساني كه در سلسله مراتب محيط كار در رده

ها به انجام كارهاي پرزحمت اختصاص دهند، اين امر البتـه بسـيار    براي جبران كاستي
ي وظايفي را تغيير دهيم كه افراد  اما رويكرد بهتر آن است كه ما مجموعه  خوب است؛

براي مثال ما خواستار آن هستيم كه مالكان بـه كـارگراني   . متعهد به انجام آن هستند
هاي پـايين مشـغول كـار هسـتند وظـايفي متضـمن پـردازش اطالعـات          كه در سمت

هاي مربوط به  اختصاص دهند يا وظايفي كه به آنها اعتماد به نفس اعطا كند و مهارت
مشـابه در   گيري را رشد دهد و همراه با تخصيص اين وظـايف، مقـدار وظـايف    تصميم

  .گذاري قرار دارند كاهش يابد مشاغل كساني كه در سطح باالي اجرايي و سياست
هـا و   ها، پيك بنابراين، پرستاران، خدمتكاران، كارگران خط مونتاژ و آشپزها، گارسون

ــابي كــرده و تخصــيص مجــدد وظــايف و    راننــدگان تاكســي محــيط كارشــان را ارزي
اظ سلسله مراتب باالتر از آنها است به تعريف شغلي ها را از مشاغلي كه به لح مسووليت

چنين آنها تمايل دارند به عكـس برخـي از وظـايف پرزحمـت      هم. خودشان خواستارند
تر  در نتيجه، الزامات شغلي انساني. هاي باالي سلسله مراتب منتقل كنند خود را به رده
  .تر شده و به سوي تعادل حركت خواهد كرد و ارتقابخش

هاي ارتقابخش متنوع بيشترند كه به آنها  خواستار بر عهده گرفتن مسووليت ها منشي
گيري اعطا  هاي مرتبط با تصميم هاي فكري و فعاليت زمان بيشتري در رابطه با فعاليت

كننـد   ي خود اقدام مـي  ها به تعريف مجددي از وظيفه ها و پيشخدمت گارسون. كند مي
اجتماعي بيشتر كرده و از حالت خسـته كننـده و    ي خدمات را همراه با تعامل كه ارايه

آنها خواستار تعامل اجتماعي و شرايط جديد هسـتند و بـه همـان    . تكراري خارج كند
  .گيريِ امور رستوران نسبت خواست قدرت بيشتر در تصميم

رسد اما به نظر من ايـن مسـاله در    دانم كه شايد تمام اينها كمي مبهم به نظر مي مي
درباره چنين موضـوعاتي اگـر قواعـدي    . حث كامال طبيعي و بديهي استاين سطح از ب

موضوع براي كسـاني  . عمومي وجود داشته باشد اين قواعد بسيار محدود و اندك است
شان جهت ارزيابي مجدد كارشان  اند اين است كه از شوراهاي كه در يك كارخانه شاغل
اي  جـدد اجـزاي كـار بـه شـيوه     شان را مبني بر تخصـيص م  ي استفاده كنند و تقاضاها
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تر از زمـاني كـه بـراي غيرانسـاني كـردن، اتميـزه كـردن و         عادالنه ارايه كنند؛ عادالنه
  .برد يافت و تنها تعداد اندكي را باال مي تضعيف بخش اعظم كاركنان تخصيص مي

  
  

  تاكيد بر قدرت
بـا   بخشي به مشاغل حصول اطمينان از اين امـر اسـت كـه    موضوع محوري در تعادل

اي براي شركت در  توجه به زندگي اقتصادي، تمام شاغلين به شكل برابر و قابل مقايسه
مقايسه و برابـر بـراي مداخلـه در      ها آمادگي داشته باشند و از امكان قابل گيري تصميم

تـرين   بنابراين بهترين و در عين حـال انتقـادي  . ها برخوردار باشند گيري فرآيند تصميم
دسته از تحوالت است كه  تالش براي كار متناسب با شان انساني، آنتحوالت در مسير 

ويـژه آن كـه كـارگران در صـدد تحقـق       به. بر فرآيند قدرت و ارتقابخشي اثرگذار است
اصالحاتي باشند كه دسترسي به دانش و اطالعات را گسترده كند، تعامل اجتمـاعي را  

گيري گردد و باالخره تاثير  ي تصميمها تر كند، منجر به كسب مهارت روز وسيع  به  روز
  .گيري داشته باشد مستقيم فزاينده بر خود فرآيند تصميم

هـاي   هـاي مربـوط بـه سياسـت     هـا و تصـميم   به جاي آن كه تنها پزشكان در بحـث 
بايـد ميـان پزشـكان، پرسـتاران و بهيـاران      » وظيفـه «ايـن    بيمارستان درگيـر شـوند،  
ي جدابافتـه بـه    عنوان يـك تافتـه   ه مديران بهبه جاي آن ك. تخصيص مجدد پيدا كند

هـا باشـند بـا     گيري در كارخانـه  هاي مربوط به تصميم تنهايي مالك اطالعات و فرصت
شـود و بنـابراين    ها و اطالعات ميان تمام كارگران تقسيم مـي  تعريف مجدد، مسووليت

  .يابد سلسله مراتب قدرت تخفيف مي
  

  .مكارمان را با شأن انسان متناسب كني
اي مـوثر پرچمـدار تركيـب متعـادل شـغلي در       هايي كه به گونـه  ها و سازمان جنبش
شان تركيب متعادل شـغلي را بـه خـوبي اعمـال      هاي اند بايد خود نيز در فعاليت جامعه
موتـور خواسـتار برعهـده گـرفتن      شود كسي در كمپاني جنرال براي مثال آيا مي. كنند

د و بعد تنها به شكل منفعالنه وظايف فرساينده و وظايف و كارها به صورت عادالنه باش
ها برعهده داشته باشد؟ اگر به  ها و سازمان اش و يا در ديگر جنبش سخت را در اتحاديه
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كنيد عمل نكنيـد آيـا كسـي كـه بيـرون جنـبش ايسـتاده را         چه ترويج و تبليغ مي آن
متعـادل مبـارزه    گوييـد بـراي تركيـب شـغلي     شما كه مي  تاثير قرار خواهيد داد؟ تحت
  كنيد؟ تان اعمال نمي كنيد چرا خود آن را در روابط مي

، NAACP, Now، صـلح ســبز، انسـتيتو مطالعـات سياسـي،     Mother Jones, Nationبـه  
ها، حزب جديد و ديگر موسسات و  خانمان هاي كارگري، مبارزه براي اسكان بي اتحاديه
در هـر مـورد   . گيرنـد فكـر كنيـد   خواهيد مورد توجه قـرار   گرا كه مي هاي چپ جنبش

ممكن است بپرسيد آيا آنها از تركيب متعادل شـغلي برخوردارنـد يـا ايـن كـه همـان       
هـا وظـايف    ها را دارند و بـه همـان ترتيـب برخـي گـروه      تقسيم كار مرسوم در شركت

بخش و ارتقادهنده را در انحصار دارند و بقيه تنها تابع و كارهـاي فرسـاينده را    رضايت
هـايي كـه وظـايف سـخت و      دهند و اگر وضعيت دوم حاكم اسـت آيـا گـروه    ميانجام 
و  "مالكـان "آيـا    كننـد؟  دهنـد بيشـتر دسـتمزد دريافـت مـي      فرسا را انجام مـي  طاقت

جنبش به تقاضاهاي نيروي كارشان مبني بر متعادل كردن شرايط جنـبش   "مديران"
  دهند؟ از منظر اثرات ارتقابخش وظايف پاسخ مي

به تخصيص مجدد وظايف در راستاي حركت به سوي تركيب متعادل شغلي آيا آنها 
كنند؟ شايد در برخي موارد  شان اقدام مي از جمله كاهش امتيازات و حقوق انحصاري

با اين حال موضوع محوري، فرو نشاندن نگراني . پاسخ مثبت باشد اما نه هميشه
بلكه . دست دارند نيست ها را در ها و سازمان اكنون سرقفلي جنبش كساني كه هم

كند عمل كند؛ جنبشي كه از  چه ادعا مي مساله، دستيابي به جنبشي است كه به آن
دهندگان  داد و محصولش را بهبود بخشد، براي راي برون  مند شود، حضور اعضايش بهره

ي كارگر مطلوب جلوه كند و با دستيابي به تركيب شغلي متعادل در  از طبقه
  .وعيت الزم براي بيان تقاضاهايش در بيرون را فراهم آوردهايش، مشر سازمان

ها و  ها، پروژه ها و زنان در جنبش ها، آمريكاي التيني پوست درست شبيه سياه
ها كه مسووليت پيشبرد و مبارزه پيرامون روابط دروني نژادي و جنسي را  سازمان

ه مشاغل سطح پايين و اكنون در جايگا اند به همان ترتيب كساني كه هم برعهده داشته
هاي ما قرار دارند مسووليت پيشبرد مبارزه در راستاي  ها و جنبش فرساينده در سازمان

ها  ي درخواست كليه. عهده دارند ي طبقاتي در درون سازمان يا جنبش را به محو فاصله
و نقاط تمركزي كه طي اين مقاله براي جامعه طرح شد، قابل كاربست در موسسات و 
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مان  توانيم اميدوار باشيم كه مبارزه درون نهادهاي مان نيز هست، گرچه مي ي ها سازمان
ي نهايي برسد و بتواند بنيان مستحكمي  سرعت بيشتري پيدا كند و به زودي به نتيجه

 .مان فراهم كند تر بعدي در خارج از نهادهاي براي مبارزات وسيع
  

  ي مشاركتي تخصيص و توزيع به شيوه
    

  بازار، نه
كنند سودشان را به  بازار شامل خريداران و فروشندگاني است كه هر يك سعي مي

پردازند تا ارزان  اي خريدار و فروشنده به رقابت مي در هر معامله. حداكثر برسانند
تر  تر ببرد طرف ديگر مجبور است به كم اگر يك طرف بيش. بخرند و گران بفروشند

نوان خريدار و فروشنده به طور مستقيم درگيرند، به غير از آناني كه به ع. قناعت كند
آلودگي . اي بر آن ندارند گونه تسلط و احاطه شوند هيچ كساني كه از معامله متاثر مي
هاي ديگري غير از خريداران و فروشندگان اثرگذار است  يا ديگر اثراتي كه بر مجموعه

تا در صورتي كه بازار به شكل ح. تواند بر معامله تاثيرگذار باشد به حساب نيامده و نمي
شان  هاي ها و اولويت شوند و انگيزه كامل تحقق پيدا كرده و كار كند، عامالن فردگرا مي

، اثرات  هاي مبادله نرخ. كند منحرف شده و توسعه پيدا مي "اول من"در جهت عبارت 
واقعي هاي اجتماعي  خارجي و اجتماعي را نديد گرفته و بنابراين از توجه به هزينه

گيري،  هاي تصميم گيرد و در نهايت، تقسيم طبقاتي ميان كساني كه مهارت فاصله مي
اند و خيل عظيمي از سلب قدرت و  ها و اطالعات را به انحصار خويش درآورده فرصت

ناميم كه بر  ما گروه اول را هماهنگ كنندگان مي. گردد امتياز شدگان پديدار مي
  .كنند اند كه از دستورها پيروي مي گروه دوم كارگرانكنند و  اقتصاد حكمفرمايي مي

شود كه مردم خوشبختي يكديگر را زير پا گذاشته و له  به اين سياق بازار موجب مي
كند؛ تمام ابعاد مختلف فعاليت را به  ها را همگن مي كنند؛ بازار در درون طبقات ذوق

دهد و  ان توليد دستمزد ميدهد؛ برمبناي قدرت و ميز ي پولي و مالي تقليل مي رابطه
رساند و سهم نامتناسبي از قدرت  هاي باورنكردني مي كار را به اختالف درآمد و ثروت

كند حتا اگر به بهاي اين  گيري را در انحصار دارد اعطا مي اي كه تصميم را به طبقه
 .باشد كه اكثريت تنها پيرو دستورات باشند
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  ريزي متمركز، نه برنامه
ريزان  برنامه. تر از تخصيص از نوع بازار است يزي متمركز از نظر مفهومي سادهر برنامه

هاي  كنند و سپس پيرامون نرخ آوري مي اطالعات را به مدد ابزارهاي متنوع جمع
كنندگان  كارگران و مصرف. كنند گيري مي مبادله، ميزان توليد و درآمدها تصميم

ريزان  ها راهنماي عمل اين است كه برنامهتن. ريزان هستند هاي برنامه منتظر تصميم
شان دريافت  هاي دستورات را صادر كرده و برخي بازخوردها را در ارتباط با مسووليت

شود و  گردد، دستورها صادر مي شود و بازخوردها برمي كنند؛ دستورها صادر مي مي
يزان در هر ر برنامه» عوامل«بازخوردها از طرف . اطاعت از دستورات بازخورد آن است

  .شود محيط كار يعني مديران ارايه مي
ي رقابت بازار  ريزي متمركز احتماال قادر است اثرهاي فردگرايانه از طرف ديگر، برنامه

چنين احتمال دارد  را كاهش داده و حتا اثر آن بر كارگران را به حساب آورد و هم
ها  ومي و اجتماعي در معاملهبتواند بر ناتواني ذاتي بازار در به حساب آوردن مسايل عم

ريزي متمركز اين است كه به طور اجتناب ناپذيري  ي برنامه اما نقص عمده. غلبه كند
ريزان در ائتالف با عوامل و نهادهاي  كند كه برنامه اي ايجاد مي ي هماهنگ كننده طبقه

اند و كارگران با مشاغل سطح پايين را  مديريتي در هر محيط كاري بر آن مسلط
ريزي متمركز اقتدارگرايي تعميم يافته فزاينده و  چنين برنامه هم. كنند كنترل مي

كند و به اين ترتيب به  چنين نوعي تسليم و عدم ابتكار را به اقتصاد تحميل مي هم
ي  عالوه بر اين، تحرك طبقه و اقتدارگرايي فزاينده. شدت خودگراني را مختل مي كند

هاي فني دارد كه  ان گرايش به تحليل بردن تواناييريزي متمركز در طي زم برنامه
تري است و به جاي آن، به  ي توجه بيش ي فردي و اجتماعي شايسته جهت توسعه

ريزان، مديران و ديگر افراد  سوي كسب قدرت، موقعيت و شرايط بهتر براي برنامه
  .گيري شده است ي هماهنگ كننده جهت كرده طبقه تحصيل

خودگرداني و كار متناسب با , ريزي متمركز نه تنها كار عادالنه رنامهبنابراين بازار و ب
برند بلكه به شدت مانع از تحقق چنين دستاوردهايي شده  شان انساني را به پيش نمي

  .برند هاي اجتماعي متمدنانه را تحليل مي و همبستگي، تكثر و ديگر نرم
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  ريزي مشاركتي، آري برنامه
ها و  چرا كارگران در شركت. لترناتيو ما چيست؟ بسيار خوببنابراين بايد پرسيد آ

ها نتوانند خودشان تالش  كنندگان در مناطق و محله صنايع گوناگون و مصرف
ي دمكراتيك، آگاهانه، برابر و كارا سازمان دهند؟ چرا شوراهاي  هماهنگي را به شيوه

را پيشنهاد كرده و  خواهند انجام دهند كنندگان نتوانند آنچه مي كارگران و مصرف
شان بر ديگران مطلع شدند  هاي شان را هنگامي كه از اثرات خواسته پيشنهادهاي
  اصالح كنند؟

گام اجتماعي غيرممكن است  به ريزي گام ي يك فرآيند برنامه چه چيزي درباره
هنگامي كه كارگران در پرتو اطالعات كامل و ارزيابي صحيح متقاعد شده باشند كه 

ي اجتماعي مفيد و كارا است و سپس پيشنهاد توليد را تصويب  از زاويه پيشنهادها
كنندگان در پرتو اطالعات كامل متقاعد شوند كه تقاضاها از  چنين مصرف كنند و هم

ي اجتماعي مضر و مخرب نبوده و با توجه به آن تقاضاي مصرف را به تصويب  زاويه
كنندگانِ  ه توليدكنندگان و مصرفي اين ك رسانند؟ به بيان ديگر چه چيزي درباره

ريزي  هاي مربوط به خود را بدون آثار مخرب و فرسايشي بازار يا برنامه همبسته فعاليت
ي شوراهاي كارگران و  ما قبال درباره ريزي كنند غيرممكن است؟ متمركز، برنامه

 كنندگان و فدراسيون شوراها در مباحثي چون دستمزد براساس تالش و ايثار، مصرف
گيري به نسبتي كه از آن متاثر  تركيب شغلي متعادل و اثرگذاري هر فرد در تصميم

ريزي مشاركتي، فرد فرد  كنندگان در فرآيند برنامه شركت. ايم شود، سخن گفته مي
كنندگان، فدراسيوني  كنندگان، شوراهاي كارگران، شوراهاي مصرف كارگران و مصرف

 (IFBs)يا  Iteration Facilitation Boardي مجدد چنين هيات تسهيل بررس ها و هم از آن

هايي  ها كار با داده شود كه بخشي از تركيب شغلي متعادل آن كه افرادي را شامل مي
  .گيرد كند را در برمي است كه به تخصيص كمك مي

ريزي مشاركتي بسيار ساده است اما در عين حال  ي نظري، فرآيند برنامه از زاويه
كارگران و . ايم چيزي است كه تاكنون به آن عادت كرده متفاوت از هر آن

چنين برخورداري از امكان اثرگذاري  كنندگان براساس شناخت كامل اثرها و هم مصرف
هيات تسهيل بررسي . كنند ها، پيرامون خروجي بحث و مذاكره مي متناسب بر تصميم

هاي كار و  ، گونه ، منابعناميم را براي تمام كاالها مي "هاي راهنما قيمت"چه  مجدد آن
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ي سال پيش محاسبه  ها براساس تجربه اين قيمت. كند ي موجود اعالم مي سرمايه
كنندگان و فدراسيون كه پيشنهادهاي مصرف  كنندگان، شوراي مصرف مصرف. شود مي

ي تخمين ارزش واقعي تمام منابع،  هاي راهنما را به مثابه كنند قيمت را ارايه مي
پيامدهاي جانبي منفي و مزاياي اجتماعي در رابطه با هر كاال و خدمات  تجيهزات، كار،

كارگران، شوراهاي كارگران و فدراسيون كه پيشنهادهاي توليد را . گيرند در نظر مي
ها بايد در دسترس قرار دهند و ملزوماتي كه براي  دهند و توليداتي كه آن ارايه مي
ي تخمين  هاي راهنما را به مثابه ند قيمتكن ها نياز دارند را فهرست مي توليد آن

  .گيرند مزاياي اجتماعي خروجي و هزينه فرصت واقعي ورودي در نظر مي
شان، هيات  كنندگان و شوراهاي با دريافت پيشنهادهاي عمومي از كارگران و مصرف

تسهيل بررسي مجدد ميزان تقاضا و تامين براي هر كاال را محاسبه كرده و در پرتو 
سپس، با . برد هاي راهنما را به صورت مكانيكي باال و پايين مي ت جديد قيمتاطالعا

ي دسترسي به اطالعات كيفي كامل،  هاي راهنماي جديد به عالوه استفاده از قيمت
شان را بازنگري و  ها پيشنهادهاي كنندگان و فدراسيون شوراهاي كارگران و مصرف

  .دهند مجددا ارايه مي
وش پيشنهادهاي بيش از اندازه خوشبينانه و غيرعملي را به اين فرآيند به دو ر

كنندگاني كه به صورت فردي بيش از  مصرف: كند اي عملي و ممكن تبديل مي برنامه
كنند؛ يا به صورت  شان يا همان ميزان درآمدشان، طلب مي شده ميزان تالش تضمين

اند، بخواهند؛ از  ردهجمعي بيش از مقدار كااليي كه كارگران براي توليد پيشنهاد ك
گيرند و به دليل خواست دستيابي  فشار قرار مي  هاي راهنماي جديد تحت طريق قيمت
نظر كرده و  شان را تقليل يا از آن صرف ي نهايي قابل تحقق، تقاضاهاي به يك برنامه

تواند تاييد ديگر  گزينند كه مي ترند را برمي هزينه اقالم ديگري كه از نظر اجتماعي كم
كنندگاني كه تقاضاي قبلي را آزمندانه تشخيص داده بودند با خود  شوراهاي مصرف

. همراه كند و تمايل كارگراني كه مايل به تامين خروجي موردنظر نيستند را برانگيزد
تر از متوسط سود اجتماعي منابع در  شان پايين به شوراهاي كارگري كه پيشنهادهاي

تر از ميزان موردنظر  پيشنهادهايي كم هايي كه اختيارشان است يا به آن
يا (شان  كنند تا تالش يا كارايي دهند فشار وارد مي شان مي كنندگان كاالهاي مصرف

دست آورده و به  تر كنند تا تاييد ديگر كارگران را به را بيش) شان تعداد كاركنان
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شنهادها ريزي پي با بررسي مجدد، فرآيند برنامه. كنندگان پاسخ دهند خواست مصرف
هاي راهنما با هزينه  شود و قيمت پذيري و عملي بودن نزديك مي به سوي تحقق

كنندگان در  كه هر يك از شركت به دليل اين. كند فرصت واقعي اجتماعي تالقي مي
جا كه هر  شود و از آن ريزي، از مزيت اثرگذاري بر ديگران برخوردار مي فرآيند برنامه

ها و مزاياي اجتماعي تاثير  ان بر ارزيابي هزينهكننده درست نظير ديگر شركت
تر اثر  تر درگير هستند بيش چه در آن بيش گذارد اما در عين حال افراد بر آن مي

گذارند، اين فرآيند  تري مي پذيرند تاثير كم تر تاثير مي گذارده و روي آنچه از آن كم
  .زدانگي زمان برمي برابري، كارايي و خودگرداني را به طور هم

. كنند اشان پيشنهادهايي مطرح مي به بيان ديگر، افراد براي مصرف كاالهاي شخصي
كنند كه شامل تقاضاهاي تصويب شده براي  شوراهاي محلي پيشنهادهايي را مطرح مي

كاالهاي شخصي و به همان ترتيب تقاضاهاي عمومي و مشترك براي مصرف جمعي 
كنند كه شامل  هادهايي را طرح ميهاي سطح باالتر پيشن فدراسيون. محله است

تقاضاهاي تصويب شده از سوي شوراهاي عضو و به همان ترتيب تقاضاي مصرف 
ي توليدي  به طرز مشابهي هر واحد توليدي يك برنامه. جمعي فدراسيون باشد

كند  خواهد و آن خروجي كه پيشنهاد مي هايي كه مي كارخانه ورودي. كند پيشنهاد مي
اي پيشنهادها را  هاي صنعتي و منطقه فدراسيون. شمارد يرد را برميدر دسترس قرار گ

فردي يا (هر عامل . گيرند آوري كرده و ميزان تامين و تقاضا را در نظر مي جمع
ي پيشنهاد خود اطالعاتي پيرامون پيشنهاد عوامل ديگر و پاسخ عوامل  با ارايه) جمعي

پيشنهاد ) فردي يا جمعي(عامل  سپس هر. كند ديگر به آن پيشنهاد را دريافت مي
كه هر عامل در روند بررسي مجدد دست به  در حين آن. كند جديدي را طرح مي

در طي اين مسير عامالن . شود ي عملي مي زند فرآيند تبديل به يك برنامه زني مي چانه
هاي راهنما، تمهيدهاي توافق شده ميان خودشان  از اطالعات گوناگون از جمله قيمت

ردكار متضمن تالش و ايثار و اطالعات كيفي جزيي از يكديگر در مورد تقاضاي در مو
ي بدست آمده بيانگر ترجيحات عامالن است البته به  برنامه. كنند موردنظر، استفاده مي

عالوه بر اين، هر عامل، تنها به همان نسبتي كه . شوند تناسبي كه از آن متاثر مي
اين يعني درآمد من مستقيما به متوسط . شود ند ميم شوند بهره مند مي ديگران بهره

درآمد اجتماعي و راحتي شغل من به كيفيت متوسط اجتماعي تركيب شغلي بستگي 
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دهم بستگي به  گذاري كه براي محل كارم پيشنهاد مي حتا سود من از هر سرمايه. دارد
ا براي درآمد گذاري، متوسط اجتماعي را براي مشاغل ي اين دارد كه چگونه آن سرمايه

كه محصول اجتماعي كل را كه همه از جمله شما در آن شريكيد را  افزايش دهد يا آن
شود چرا كه  ريزي مشاركتي كسب مي بنابراين همبستگي از طريق برنامه. افزايش دهد

ي ما در پرتو شرايط و  هاي اقتصادي روزانه منافع ما درهم تنيده و محاسبه
هاي  به منظور مشاركت در سودي كه از طريق گزينه .دهد هاي يكديگر رخ مي موقعيت

آمد  گردد به تنوع و تكثر خوش ها انباشته مي هاي مجدد و تعادل بخشي متعدد، بررسي
شود و  برابري و تساوي براساس نرم حقوق و دستمزد تضمين مي. شود گفته مي

شمار  خودگرداني امري دروني براي منطق بنيادي نظام تخصيص و عملكردش به
ريزي،  ها در فرآيند برنامه قيمت .رود رود كه از طريق تمام اجزاي آن به پيش مي مي

گذاري نهايي را  شوند يعني بهترين تخمين كنوني از قيمت محسوب مي "راهنما"
ماند  پذير باقي مي شود بلكه انعطاف ها در هر مرحله مقطوع نمي قيمت. دهند نشان مي

زي تغيير كند اما در اين فرآيند اطالعات كيفي، راهنماي ري تا در دور بعدي برنامه
كند كه قادر است مردم را به سوي اقدامي هدايت كند كه با  اضافي مهمي را فراهم مي

هاي راهنما كه  عالوه بر اين، قيمت. دهد مغاير است هاي كمي نشان مي چه قيمت آن
ي نهايي را در  ي مبادلهها ي نهايي منتهي شده يا اساسا نرخ هاي مبادله به نرخ
گيرد بلكه برخاسته از  گيرد از رقابت يا تعيين تكليف اقتدارگرايانه نشأت نمي برمي

اطالعات كيفي اضافي مستقيما از سوي طرفين . مشورت و توافق اجتماعي است
شود و براي كمك به صحت راهنماهاي كمي تا جاي ممكن وارد  نفع ارايه مي ذي

كنندگان را نسبت به  همان نسبت حساسيت كارگران و مصرف شوند و به فرآيند مي
چنين درك افراد را از  كند و هم تر مي كنندگان بيش وضعيت ديگر كارگران و مصرف

توان توليد و مصرف كرد را تعيين  توان و نمي چه مي ي روابط انساني كه آن آن شبكه
ريزي  صر از برنامهبه روشني توضيح فوق يك بررسي مخت. دهد كند، گسترش مي مي

يا   "بررسي مجدد"ريزي  مشاركتي است؛ نه يك تصوير با جزييات كلي از برنامه
دهد و  كنند مي ها و نهادهايي كه آنها را عملي و ممكن مي ها، اقدام ي انگيزه زمينه پيش

مند  اما اگر عالقه. روز و نه به امور ضمني پرداخته است هاي روزبه نه به جزييات نقش
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تر به بخش اقتصاد مشاركتي زد نت  هاي جامع توانيد براي دسترسي به بحث د ميباشي
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 :ي مشاركتي اي براي تحقق تخصيص و توزيع به شيوه برنامه

ت كـه بـه موضـوع تخصـيص و     ريزي مشاركتي بخشي از اقتصاد مشاركتي اسـ  برنامه
دهـي شـده و در    كنندگان در شوراها سـازمان  توليدكنندگان و مصرف. پردازد توزيع مي

اين فرآيند . كنند ديگر مشاركت مي بحث پيرامون تخصيص كار، منابع و خروجي با يك
ي مشاركتي  زمان خودگرداني به شيوه دهي كرده و هم هاي اقتصادي را سازمان گزينش

هـا   ي سـال  انـدازها نتيجـه   اما چشم. انداز، مطلوب ماست اين چشم. بخشد يرا سرعت م
مـدت اسـت كـه اصـول اساسـي       دهي، آموزش و مبارزه براي تقاضـاهاي كوتـاه   سازمان
 .كند تر  انداز موردنظر در آن مجسم شده و ما را به تحقق آن نزديك چشم

ريـزي مشـاركتي را تسـريع     تواند تحقق برنامه مدت مي بنابراين كدام تقاضاهاي كوتاه
  .ي وسيع از تغييرات در برابر ما قرار دارد كند؟ هفت حوزه

ريزي مشاركتي بر دو ستون اصلي اسـتوار شـده اسـت؛     برنامه: شورا و كسب اطالعات
ــه   شــوراهاي دموكراتيــك مشــاركتي و انتشــار گســترده  ــوط ب ي تمــام اطالعــات مرب

ي تأسيس يا تقويت شوراهاي محل كار يا بنابراين در راستا. هاي اقتصادي گيري تصميم
ريـزي   كنندگان يا گسترش دسترسـي بـه اطالعـات موردنيـاز برنامـه      شوراهاي مصرف

هـاي   آيي سـازمان  مشاركتي، تالش در جهت كسب حق براي برگزاري جلسه يا گردهم
هـا در يـك    چنين تالش براي گشودن پرونده هم. كاركنان و شاغلين بسيار مثبت است

ها و آگـاهي در حـال رشـدي     هاي اقتصادي دولتي بخشي از نرم يا در مؤسسهكارخانه 
  . كند ريزي مشاركتي كمك مي شود كه به برنامه محسوب مي

شـود ايـن    ريزي مشاركتي اقامه مـي  يكي از داليلي كه به نفع برنامه: هاي بازار قيمت
ري بـيش  گـذا  به جاي ارزش. كند است كه آن به قيمت صحيح و درست دست پيدا مي

تر از حد بر كاالهايي  گذاري كم از اندازه بر كاالهايي با اثر نامطلوب براي عموم يا ارزش
با آثار مثبت عمومي، اقتصاد مشاركتي تأثيرات خارج از مناسبات خريـدار و فروشـنده   

. آورد به ويژه آثار اجتماعي آن بر كارگران و محيط زيست را به درستي به حسـاب مـي  
هـا بـه سـوي     ريزي مشاركتي با مداخله در بازار براي سوق دادن قيمـت  نامهبنابراين بر
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براي مثال، خواست ماليات بر كاالهـايي بـا   . شود گذاري واقعي به پيش رانده مي ارزش
يا ) نظير سيگار، نوشابه الكلي و اتوموبيل(اثرات جانبي منفي بر انسان و محيط زيست 

) خـارج از مناسـبات خريـدار و فروشـنده    (مطلوب تخصيص يارانه به كاالهايي با اثرات 
هـايي كـه از نظـر اجتمـاعي مفيـد تلقـي        هاي بهداشتي، آموزش مهـارت  نظير مراقبت

درآمـدها و آمـوزش و پـرورش تمامـاً در      ها، ساخت مسـكن بـراي كـم    شوند، پارك مي
كنندگاني كه خـود را متعلـق بـه     به بيان ديگر، مصرف. راستاي اقتصاد مشاركتي است

هـا از   دانند نه تنها بايد منتقد جدي تورم قيمت ها مي قتصاد مشاركتي يا ديگر جنبشا
هايي كه در شرايط بازار معقول  چنين بايد منتقد قيمت سوي انحصارات باشند بلكه هم

  .ها و شرايط اجتماعي و انساني نامعقول هستند نيز باشند هستند اما براساس نرم
هاي  گيرد تا تضمين كند كه قيمت شاركتي به كار ميهايي كه اقتصاد م يكي از روش

حـال آن را در   دهنـد و در عـين   راهنما، هزينه و مزاياي اجتماعي واقعي را بازتـاب مـي  
تفاوتي مكانيكي نسبت به ابعـاد انسـاني اقتصـاد محافظـت      برابر رفتار بيگانه شده و بي

طالعات كيفـي پيرامـون   چنين ا كند اين است كه نه تنها راهنماهاي كمي بلكه هم مي
دهـد را در   اشان بـراي مـردم معنـا مـي     چه مصرف گذرد و آن چه بر توليد كاالها مي آن

گـذاري و تبليغـات    اين موضوع تقاضـاهايي را پيرامـون نـام   . كند ريزي دخيل مي برنامه
جانبه به همراه دارد كه از جمله شامل اطالعاتي حاوي شـرايط كـارگران    صحيح و همه

توانـد   تر اسـت و بـه ايـن وسـيله مـي      ده يا تأثير آن بر روابط اجتماعي وسيعتوليد كنن
سـازي   هاي مرتبط با اقتصاد مشاركتي را پيش برد و سهمي در آمـاده  ها و آگاهي ارزش

  .براي اجراي كامل آن ايفا كند
  .كامالً صادقانه را تصور كنيد... گذاري و تبليغات صحيح و صادقانه توانيد نام آيا مي

ي بـازار ايـن اسـت كـه آن تمـام       هاي مبادلـه  يكي از بيماري: بستگي بري و هم مسه
دهـد، حتـي    فعاالن و بازيگران را به جاي مصرف جمعي به سوي فردگرايي سـوق مـي  

زماني كه آن نه تنها از نظر اجتماعي بلكه مستقيماً براي طـرف مـوردنظر نيـز مضـر و     
ي پيشـنهاد راه حـل جمعـي و در    بـرعكس، اقتصـاد مشـاركتي توانـاي    . خطرناك اسـت 

هاي شخصـي، بهتـر از وسـايل حمـل و      براي مثال، آيا اتومبيل. حال فردي را دارد عين
تر، آيـا ايـن اصـالً معنـا      نقل عمومي براي سفرهاي شهري هستند؟ در مقياسي كوچك

دهد كه فردي در يك مجتمع آپارتماني تقريبًا به طور كامل، از هـر كـس ديگـري     مي
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و در انزوا به سر برد و هيچ سودي از كاالهاي جمعي مشترك نبرد؟ آيا ايـن   مجزا بوده
دهد كه براي حيف و ميل وحشتناك كسـي كـه مشـي خـودش را در      موضوع معنا مي

  مصرف هر كاالي قابل تصور دارد هزينه كنيم؟
توانند به شـكل مفيـدي    هايي نيستند كه شهروندان مي شوراهاي كارگران تنها مكان

هـاي   جنـبش . هـا مبـارزه كننـد    منـدي را بـه تصـور آورده و بـراي آن     ي ارزشتقاضاها
ها و تمهيدات مربوط به اطالعـات كيفـي    توانند پيرامون قيمت كنندگان نيز مي مصرف
هـاي دولتـي و موضـوعات     چنين پيرامـون بودجـه   طور كه در باال اشاره شد و هم همان

چنـين   هـا هـم   آن. مبـارزه كننـد  شـود   طور كه در پايين نشـان داده مـي   مرتبط همان
شان ممكن اسـت از   توانند به اين دريافت برسند كه چگونه در سطوح محلي اعضاي مي

جا،  در اين. شريك شدن در منابع و سهم بردن از فروش به صورت جمعي منتفع شوند
ي افـزايش در تعامـل    تنها مبارزه، مبارزه با الگوهاي قـديمي ذهنـي اسـت امـا نتيجـه     

بستگي همانا بخشـي از سـاختن ذهنيـت در راسـتاي اقتصـاد       رضايت و هم اجتماعي،
  .مشاركتي است

ــودآوري   ــه س ــاني، ن ــاي انس ــرمايه  : نيازه ــرخالف س ــاركتي ب ــاد مش داري،  در اقتص
ريـزي عمـومي كـه بـه هـر       گذاري و مصرف جمعي در درون يك فرآيند برنامه سرمايه

ايـن موضـوع بـه    . شـود  يدهـد اجـرا مـ    فردي سهم متناسبي در ورودي اختصاص مـي 
شود كه در راستاي توسعه  ي تعاملي منتهي مي گذاري و مصرف جمعي به شيوه سرمايه
بنابراين تقاضاهايي كـه درصـدد قـرار    . ورزي تمام عامالن جهت داده شده است و نيك

هاي اقتصادي دولت هستند در راسـتاي   دادن مردم در اولويت نسبت به سود در گزينه
هاي نظامي صحبت كنيم، چـه دربـاره    ي كاهش هزينه اند؛ چه درباره اقتصاد مشاركتي

هاي اجتماعي براي مسـكن، بهداشـت،    ها، يا گسترش پرداخت كم كردن قدرت شركت
  .رفاه، آموزش و پرورش، زيربناهاي اجتماعي يا هنر

گونه كه در باال پيشنهاد شد، يك راه براي اثرگذاري  همان: ها دمكراتيزه كردن بودجه
راه ديگـر تغييـر   . هـاي بهتـر اسـت    هاي دولت چندوچون كردن به نفع گزينه ر بودجهب

هـاي ملـي    دادن فرآيندهايي است كه از طريق آن بودجه روستا، شهر، ايالت يا بودجـه 
ي عمومي  تقاضاهايي كه قدرت و مداخله. شود گيري مي پيشنهاد و پيرامون آن تصميم

ي رشد بـه نهادهـاي اقتصـاد     ي نوپا كه در پروسهرا به ويژه از طريق ساختارهاي شوراي
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توانـد سـهم مـا را در امـروز بهبـود بخشـد و        شود افزايش دهد، مـي  مشاركتي بدل مي
  .ي موردنظر فراهم كند اي براي آينده چنين زمينه هم

دهد تا  طور ذاتي فعاالن را تحت فشار قرار مي بازار به: تر تر، كار كم اوقات فراغت بيش
رقابـت ايـن   . تري را به فراغت اختصاص دهند تري را به كار و اوقات كم نيساعات طوال

هايي قوي براي كار بيش از حد توليد كـرده و   ي كثيف را به عهده دارد و انگيزه وظيفه
اشان را افزايش دهند ديگران نيـز   كند كه اگر تعداد معدودي، ساعات كاري تضمين مي

چنين كنند حتي اگـر دچـار ضـربه و ضـررهاي      ي كاري مشابه و مرتبط بايد در حوزه
  .ناپذير گردند جبران

بينيـد ايـن مـاجرا حتـي بـرخالف       مـي . به يك بنگاه حقوقي بسيار پركار فكر كنيـد 
دانـان   حقـوق . افتـد  خواست و تمايل باطني افراد صاحب توانايي و قدرت نيز اتفاق مـي 

ا افـزايش دهنـد و تـا    اشـان ر  انتهـايي سـاعات كـاري    مجبورند سعي كنند به شكل بي
ي جديد را حتي در فراسوي حـرص و آز   كننده تري مراجعه توانند تعداد هرچه بيش مي

هـاي ديگـر    ها آرام بگيرند، برخي بنگـاه  اگر آن. ناپذيرشان پذيرا باشند و خصلت سيري
بنگـاهي كـه   . تري از بازار را به چنگ آورند مندتر شوند و سهم بيش ممكن است قدرت

تـري بـه    كند كه اوقات فراغـت بـيش   كند تنها اين ريسك را نمي ر حركت نميوا ديوانه
) ي اعضايش آن را ترجيح دهنـد  كه برخي و شايد همه(تر داشته باشد  بهاي درآمد كم

بنابراين، مـا شـاهد   . دهد بلكه خود را در معرض خطر از دست رفتن كل بنگاه قرار مي
ه و كـاهش اوقـات فراغـت و تعطـيالت     يك روند صعودي در ميزان ساعات كار در هفت

وري باال كه قادر اسـت خروجـي را در سـطح بـااليي      رغم بهره هستيم و اين ماجرا علي
اقتصاد مشاركتي چنين . افتد تر باشد اتفاق مي حفظ كند بدون اين كه نياز به كار بيش

 وري فزاينـده اسـت   فشاري را كه در راستاي گسترش ساعات كار بدون توجه بـه بهـره  
كـه اكثـر    بدون ذكـر ايـن  (ي باال بردن خروجي بدون محدوديت  گزينه. كند اعمال نمي

آن . و يا اساساً زندگي كنند در دسـتور كـار نيسـت   ) مردم در آن سهمي داشته باشند
گر تعصبي است كه نظم قبلي از مسير نياز بـراي بقـا از طريـق رقابـت آن را      تنها بيان

ي كـاري، نـه تنهـا     براي طول روز كاري، طـول هفتـه   بنابراين تقاضا. كرد گيري مي پي
اندازي بـه   چنين دست شود بلكه هم هاي خوبي براي بازتوزيع ثروت محسوب نمي روش
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تواند نـابودي اقتصـاد مـا را در پـي داشـته باشـد و محاسـبات و         اين اوقات فراغت مي
  .هاي اقتصاد مشاركتي را به مسيري ديگر سوق دهد انگيزه

درسـت ماننـد هـر بعـد ديگـري از      : هايمـان  يع مشاركتي در جنبشتخصيص و توز 
است اهداف و ساختارهايي را   ي جنبش، ضروري اقتصاد يا ديگر نقاط تمركز در مبارزه

. هايمان نيز منظور كنـيم  كنيم در تالش تر پيشنهاد مي كه براي جامعه در سطح وسيع
  اين موضوع در اين مورد به چه معنا است؟

چه قبالً در  ي جنبش و سازمان به غير از آن يص و توزيعي در هر پروژههيچ نوع تخص
امـا  . هاي پيشين پيرامون دستمزد يا تخصيص وظايف درج كـرديم وجـود نـدارد    اشاره
ي اين است  كننده طور؟ چه چيزي تعيين هايمان چه ها و سازمان ي پروژه ي رابطه درباره

اختصاص يابد يا به راديو يا به ويـدئو يـا   ي چاپي چپ  كه چگونه برخي منابع به رسانه
كنـد كـه    هاي چپ؟ چه چيـزي تعيـين مـي    هاي ويژه در هر يك از اين رسانه به تالش

قدر از منابع بايد صرف مبارزه با خشونت پليس و موضوع تبعيض نـژادي يـا صـرف     چه
الملل و موضوع جنگ و صـلح   ي تبعيض جنسي يا روابط بين حق سقط جنين و مسأله

ي طبقـاتي شـود؟ و    اقتصاد داخلي يا اقتصاد جهاني و يا موضوعات مربوط به مبـارزه يا 
اي و  هـاي منطقـه   هاي محلي و به همان ترتيب پروژه ي تخصيص منابع در پروژه درباره

  كنيد؟ ملي چه مي
گـرا در سـطح وسـيع اغلـب هـيچ خودآگـاهي نسـبت بـه          در مجامع پيشـرو و چـپ  

ريزي  به هرگونه و شيوه وجود ندارد چه رسد به برنامه "ريزي تخصيص و توزيع برنامه"
تر موارد به صورت باز و  موضوعات مربوط به تخصيص و توزيع اغلب در بيش. مشاركتي

در . شـود  تر تصميمات به صـورت دموكراتيـك اتخـاذ مـي     شوند و كم آشكار مطرح نمي
هـاي   يـان ي تخصـيص و توزيـع جـاري جر    ي كليدي شيوه كننده حقيقت، عامل تعيين

هايي است كه ضرورتاً بـا بـازار و قـدرت     چپ، افزايش بودجه به صورت رقابتي و پويايي
  .اند مرتبط

اما در صورتي كه جنبش اقتصاد مشاركتي را در دستور قرار دهيم در حكم اين است 
مـزد عادالنـه    وجوي تركيب شغلي متعـادل، دسـت   كه در درون هر نهاد بايد در جست

آيا ايـن موضـوع نبايـد در    . ش و ايثار و خودگرداني مشاركتي باشيمبراساس ميزان تال
هاي چپ را در كليت خود با عناصر هميـاري،   اين معنا باشد كه بايد تالش كنيم پروژه
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ريزي اجتماعي بياميزيم؟ در كنار ديگـر   اشتراك مساعي و برخورداري مشترك و برنامه
ي مشــاركتي در  بــه شــيوه هــاي تخصــيص و توزيــع ابتكــارات، دخيــل كــردن ويژگــي

ها در حـال   ي اين رغم همه علي. هايمان نه ساده و نه يك شبه قابل تحقق است جنبش
هـا و كسـب و كـار نيروهـاي چـپ و پيشـرو داراي        ها، سازمان ها، پروژه حاضر، عمليات

ها كه  تر از مؤسسات متناظر آن ريزي شده تر و از نظر اجتماعي برنامه چارچوب مشخص
چـه   فـرض آن  حداقل و بدون هيچ پيش. مرسوم و معمول تعلق دارند هستند به جريان
توان انجام داد اين است كه پيشنهاد داد كه فضاي قابل توجهي بـراي ابـداع،    بايد و مي

  .وري طرفين ايجاد شود ريزي جنبش و بهره ابتكار و پيشرفت در ارتباط با برنامه
اي از نهادهـا اسـت بـراي     شاركتي مجموعهاقتصاد م: ريزي مشاركتي در اقتصاد برنامه

تحقق توليد، مصرف و توزيع و همزمان پاسخ به نيازهـاي مـردم و شـكوفايي ظرفيـت     
اي از نهادهــا اســت كــه بــراي پيشــبرد برابــري، همبســتگي، تكثــر و  هــا؛ مجموعــه آن

اي از نهادها است كه بر محور شوراهاي دموكراتيك،  خودگرداني طراحي شده، مجموعه
ريزي مشاركتي قرار دارد؛  زد به ازاي تالش و ايثار، تركيب شغلي متعادل و برنامهدستم

دهند كه اگر كاپيتاليسم نه، پس  اي از نهادها است كه به اين پرسش پاسخ مي مجموعه
  چه؟

اي از تقاضاها است كه در معناي تحقق بهبـود   ريزي مشاركتي اقتصاد مجموعه برنامه
تر و پيروزي  ريزي براي دستاوردهاي بيش دت و همزمان پيم در زندگي مردم در كوتاه

  ...آن تقاضاهايي براي. متعاقب يك اقتصاد مشاركتي در بلندمدت است
از جمله ماليات بر سود، ثروت، ارث، ماليات بر درآمد و كاالهاي ... دستمزد عادالنه •

مزد، حمايـت از  بها، اقدام كارساز، اشتغال كامل، حمايت از افزايش حـداقل دسـت   گران
پرداخــت دســتمزد اجتمــاعي، ماليــات بــر درآمــد معكــوس، اقــدامات صــنفي بــراي   

  .شود مان را شامل مي چنين دستمزد عادالنه در درون جنبش دستمزدهاي باالتر و هم
كننـدگان، دمـوكراتيزه كـردن     از جمله شوراهاي كـارگران و مصـرف  ... خودگرداني •

گيـري در محـل كـار، اعمـال قـدرت       ردن تصـميم دستيابي به اطالعات، دموكراتيزه ك
چنـين خـودگرداني    ها و هم هاي توليد، دموكراتيزه كردن بودجه كنندگان بر نرم مصرف

  .شود مان را شامل مي در درون جنبش
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از جمله ارتقـاي مشـاغل فرسـاينده، تنظـيم مجـدد      ... كار متناسب با شأن انساني •
بخشي به تمام  هاي متعادل، قدرت يجاد شغلتركيب مشاغل بيش از اندازه ارتقابخش، ا

  .شود مان را شامل مي چنين انساني و متعادل كردن كار در درون جنبش كارگران و هم
از جملـه زيربنـاي شـورايي و نشـر و گسـترش دانـش بـه        ... ريزي مشاركتي برنامه •

هـا، گسـترش اطالعـات كيفـي توصـيفي،       ي دموكراتيك، تنظيم اجتماعي قيمت شيوه
ايش و گسترش همبستگي، اولويـت نيازهـاي انسـان بـر سـود، دمـوكراتيزه كـردن        افز

چنـين تخصـيص و توزيـع     تـر و هـم   تـر و كـار كـم    ها، كسب اوقات فراغت بيش بودجه
  .شود مان را شامل مي مشاركتي در درون جنبش

كه مضمون برخي ديگـر از مقـاالت زدنـت    (المللي  روابط دموكراتيزه و عادالنه بين •
المللي پول و سازمان تجـارت   از جمله محو و نابودي بانك جهاني، صندوق بين.. ).است

ي مردم بومي بوده و  ها كه پيرو اراده جهاني و برپايي نهادهايي دموكراتيك به جاي آن
  .تجارت جهاني و مبادله را به نفع تمام شركت كنندگان تنظيم كند

تصـاد مشـاركتي بحـث شـد و     هـاي اق  تمام موارد فـوق در مجموعـه اشـارات و درس   
  .گيري از اين مجموعه است اكنون قدم نهايي نتيجه هم

ي مشاركتي را در دستور كار داريم كه تمام مـوارد فـوق را در    تصور كنيد يك برنامه
كنـيم؟   امان برجسته مـي  يك از موارد فوق را به عنوان تقاضاي محوري كدام. گيرد برمي

شود و عنصري است كه در معرض ديد عموم  مي هايمان كدام ويژگي ركن اصلي تالش
، "داري را الغا كنيد برده"ي ما از  كند؟ نسخه اي جلب مي قرار گرفته و حمايت گسترده

چيسـت؟ كـدام    "مردم من را آزاد كنيد"، "به جنگ پايان دهيد"، "حق رأي بدهيد"
  :بهترين باشدتواند  ي وسيع و فراگير مي تقاضا در شرايط كنوني در درون اين برنامه

  .كنند ها را احساس مي به نيازهايي پاسخ دهد كه مردم به صورت جاري آن: الف
  .ي آگاهي در راستاي اقتصاد مشاركتي باشد برانگيزنده: ب
  تر باشند و  وجوي بيش به مردم قدرت دهد تا در جست: ج
مــردم را بــراي كســب دســتاوردها و بــه طــور همزمــان جلــو رانــدن مرزهــاي در : د
  .شوند برانگيزد اي كه بخشي از آن محسوب مي ي برنامه گيرندهبر

  :خواهم چند حدس نه چندان دقيق و حك و اصالح شده بزنم مي
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ي يك چهارم، كسـر   تر زمان كار براي هر كس به عالوه ما خواستار يك چهارم، كم •
يـك   از جملـه (دستمزد، مزايا و درآمد براي يك چهارم بااليي افـراد پردرآمـد جامعـه    

، هيچ تغييري در دستمزد و درآمد كل )ها از سرمايه چهارم ماليات بر سود بر درآمد آن
ي مياني جامعه و يك چهارم افزايش درآمد دستمزد براي يك چهارم پـايين   براي نيمه

  .جامعه هستيم
كاري بايد دو برابـر نـرخ سـاعات عـادي كـار محاسـبه و        ما خواستار آنيم كه اضافه •

ها در شرايطي كه متقاضي براي كار در ساعات عادي وجـود دارد   و بنگاهپرداخت شود 
  .توانند كارگران را خارج از زمان مقرر كار به خدمت گيرند نمي
كنيم كه هر كس كه بخواهد بتواند معـادل سـه چهـارم     ما اين امكان را فراهم مي •

ي اشـتغالي كـه    ويـژه هـاي   كاري كند اما تنها در برنامـه  اش اضافه فعاليت عادي روزانه
كنندگان  توسط دولت آغاز و دستمزدهاي آن پرداخت گردد و توسط كارگران و مصرف

هـاي بهداشـتي، آموزشـي،     در محل، نظارت و اجرا شود و در راسـتاي بهبـود مراقبـت   
هاي اصلي در جوامع فقير قرار گيـرد   خدمات اجتماعي، اسكان عمومي و يا ديگر كنش

  .ين كار اضافي دو برابر حداقل دستمزد باشدجايي كه پرداخت براي ا
گـذاري كنـد از جملـه     هـاي اجتمـاعي سـرمايه    كنيم دولت در برنامـه  ما تقاضا مي •

هاي بيكار شده  هاي شغلي جديد، آموزش گروه آموزش بيكاران براي پر كردن موقعيت
ارهـايي  اند در راستاي برعهده گـرفتن ك  يا شاغل در مشاغلي كه نياز به مهارت نداشته

هاي باال دارنـد، نظـارت بـر كـل سيسـتم در هـر محـل كـار توسـط           كه نياز به مهارت
ها و شوراهاي كارگران، تحقيـق و فعاليـت بـراي كـاهش دادن كـار اجتمـاعي        اتحاديه

ارزش مشـابه و ارائـه خـدمات كـاري بـه       هـاي بـي   غيرمفيد در تبليغات و ديگر فعاليت
هـاي بهداشـتي، آمـوزش و     اي پيشبرد مراقبـت خواهند انرژي خود را بر كساني كه مي

  .صرف كنند.... پرورش، خدمات اجتماعي، اسكان عمومي و
رود  چه از دست مي سناريوي تقليل كار و افزايش درآمد منجر به درآمدي بيش از آن

تصور كنيد هر كاهش در خروجيِ منتج از آن منحصر به محصوالت غيرمفيـد  . شود مي
هـا و   برابـر يـك چهـارم دسـتمزدها، پـاداش     (ا درآمد آزاد شـده  اما آي. هدف باشد و بي

ي  هاي برنامه شغلي بـه عـالوه   جواب هزينه) سودهاي يك چهارم افراد پردرآمد جامعه
كنـيم كـه دولـت     دهـد؟ شـايد و اگـر چنـين نشـد تقاضـا مـي        ي آموزش را مي هزينه
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تقليـل دهـد و   هـا را   ي زنـدان  چنـين هزينـه   هاي دفاعي را كاهش داده و هـم  پرداخت
بنابراين افراد مناسـب را آزاد كنـد تـا در يـك اقتصـاد واقعـي كـار كننـد و سـاعات و          

  .ي موردنياز براي اجراي برنامه را جبران كنند ي از دست رفته سرمايه
  شود؟ ها چگونه متحقق مي تمام اين

كه قـدرت زيـادي   % 25خوب، از طريق كاهش تعهدات ساعت كاري هر فرد به ميزان 
ي امور مربوط به تغييرات و مبارزه بـراي   بخشد كه زمان براي توسعه موم مردم ميبه ع
توانند اين كار را با وجود زمان تازه يافته، هم از طريق  مردم مي. ها را به دست آورند آن

توانند درآمد اضافي نيز كسب كنند يا از طريق  هاي اجتماعي كه از طريق آن مي برنامه
  .داوطلبانه صورت دهند هاي فعاليت در جنبش

  .شود چنين به شكل قابل توجهي منجر به بازتوزيع درآمدها مي تقاضاها هم
تـر   زني، دسـتمزدها را بـيش   كه تأثيرات مشتق از آن بر قدرت چانه حتي قبل از آن •

تغيير دهد، يك چهارم فوقاني، درآمدي با همان نرخ قبل دارد اگرچـه، يـك چهـارم از    
شـان را بـر مبنـاي زمـان كـار       بته يك چهارم از دستمزد و پـاداش سود درآمدشان و ال

تواند از مزاياي اين  دهند، اما با اين حال اين گروه نيز مي اشان از دست مي تقليل يافته
برنامه نه تنها در معناي اخالقي آن در ارتباط با خوشـبختي ديگـران، بلكـه بـه دليـل      

تري بـه دسـت آورده و امكـان     آزاد بيشمند گردد و اوقات  تحوالت صورت گرفته بهره
وري از برخـي از مزايـاي اجتمـاعي نظيـر كـاهش خصـومت در جامعـه، افـزايش          بهره

  .كاالهاي عمومي و غيره را به دست آورد
رو هسـتند نيـز    نيمه بعدي جمعيت كه با افزايش يك سوم پرداختي ساعتي روبـه  •

ه چهارم زمان اختصاص داده شـده  آورند اما به ازاي س همان مقدار قبل را به دست مي
  .در محل كار

چنين از مزاياي ساعت كار كاهش يافته، نرخ پرداختي افزايش يافته به ازاي  ها هم آن
چنين از تغيير توازن قدرت ميان طبقات جامعه  هاي اجتماعي و هم هر ساعت، پرداخت

  .شوند مند مي بهره... با توجه به امنيت تازه يافته و
شـد را   پايين جمعيت، سه چهارم زماني كه قبالً زمان كار محسوب مييك چهارم  •

شـود   اكنون از يك چهارم بيش از درآمد قبلي برخوردار مـي  به كار اشتغال دارد اما هم
هـاي   چنـين از پرداخـت   ها هـم  آن. كه معادل دو سوم افزايش پرداخت در ساعت است
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تـرين برخـورداري را    عـه بـيش  اجتماعي جديد و تغيير توازن قدرت ميان طبقـات جام 
  .دارند

به وضوح، اين برنامه مستقيماً و بالفصل شـرايط اقشـار اجتمـاعي تحتـاني را بهبـود      
كند و بنابراين اقشـار   بخشد اما عالوه بر اين، بيكاري را كاهش داده و حتي محو مي مي

هـت  تر بـه كـارگران ج   دهي بيش ضعيف جامعه را در برابر تهديد شغلي از طريق قدرت
. سـازد  تري از خروجي در حين تثبيت قـدرت جديدشـان ايمـن مـي     كسب سهم بيش

چنين نه تنهـا فقيرتـرين    هاي اجتماعي هم دهي مجدد بخش اعظم كار به برنامه جهت
چنـين قـدرت    كند بلكه هـم  مند مي دهندگان در جامعه را مستقيماً بهره موكالن و رأي
اي جديدي براي دستمزدها، شرايط و ديگـر  كند كه به تقاضاه ها اعطا مي زيادي به آن

بنـابراين تـالش بـراي جـايگزين كـردن      . شـود  هاي اجتماعي بهتر منتهي مي پيشرفت
نيروي كار با مهارت بـاال از طريـق كـاهش يـك چهـارمي چنـين مشـاغلي، و ارتقـاي         

  .برد كارگران سدها را براي ورود به مشاغل بهتر در محيط كار از بين مي
ي  ترين وجـه برنامـه ايـن اسـت كـه در قلـب آن هسـته        م استراتژيككن من فكر مي

كنند بايـد   تر، چيزي كه مردم در هر سطح از جامعه ما فكر مي تقاضاي ساعات كار كم
مندانه بـه بحـث و    تواند بر عليه آن قدرت كس نمي تضمين شود و مطلوب است و هيچ

خواست براي كاهش ساعت بـه  تمام برنامه به شكل منطقي از . جدل بپردازد قرار دارد
ها را دارند اعطا كنـد و در   هايي كه بدترين وضعيت ترين مزايا را به آن اي كه بيش گونه

مندان و ممتازان را ثروتمند كند، برابري كلي جامعه  كه تنها قدرت حين آن به جاي آن
تي چـون  عالوه بر اين، برنامه فوق درها را براي موضوعا. شود را بهبود بخشد جاري مي

. كند گذاري كالن باز مي بندي و ارزش دستمزد، قدرت، تعريف شغلي، تخصيص، بودجه
ها به سرعت از آن منتفع  كند كه نه تنها توده اي را ايجاد مي به بيان ديگر برنامه زمينه

ي مبـارزه   هـا را آمـاده   هـا اعطـا كـرده و آن    تري به آن چنين قدرت بيش شوند بلكه هم
كنيم كه چـه چيـزي ممكـن اسـت ركـن اصـلي        اين موضوع فكر مي وقتي به. كند مي

تواند باشد من  حال حمايت عميق و گسترده را برانگيزد مي مبارزه اقتصادي كه در عين
كنم چرا  ي طول ساعت كار و ميزان دستمزد مرتبط با آن فكر مي به تقاضاهايي درباره
شود، به شـدت مـورد تنفـر     گويد فشار زمان به شدت احساس مي كه تجربه به من مي
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و بنابراين هدف بزرگي براي يـك  ... است و مانع عظيمي در برابر راديكاليزه شدن است
  .اي ي توده مبارزه

    
  .اين مقاله از مجله آواي كار برگرفته شده است
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  اقتصادهاي مشاركتي
  

  دماوندي. ا
 هاي جداگانه توليدكنندگان و مصرف ي گروهها در نظر اكثر اقتصاددانان فعاليت

 - ريزي متمركز هماهنگ شود تواند يا به وسيله بازارها يا از طريق برنامه كنندگان مي 
ريزي توسط خود توليدكنندگان و  ها كه هوادار برنامه آن. وجود ندارد "راه سومي"

سان اقتصادي كارشنا. كنند كنندگان هستند، تنها خود و ديگران را گمراه مي مصرف
ريزي يك اقتصاد جديد پيچيده، به شكلي دموكراتيك ناممكن  اند كه برنامه مدعي
با عباراتي قاطع   "اقتصادهاي سوسياليسم ممكن"آلك نووه در اثرش به نام . است
  : اندازد ها را به زمين مي كش دست

تصويري از به جاي انديشيدن عميق، .... اي نسبت به كساني كه  من به طور فزاينده"
يا اگر (اقتصادي وجود نخواهد داشت "دهند كه در آن هيچ مساله  جهاني ارايه مي

...) مشكلي هم به وجود آيد به آساني به وسيله توليدكنندگان همبسته قابل حل است 
ها نهايتا يا بر  در يك اقتصاد صنعتي پيچيده، روابط دروني بين بخش. بدبين هستم

، و يا بر سيستمي از دستورات ]يعني بازارها[آزاد  اساس قراردادهاي توافقي
هيچ راه . قرار دارد] ريزي متمركز يعني برنامه[ريزي  محدودكننده از طرف دفاتر برنامه

  ."سومي متصور نيست
حقيقت اين است كه سوسياليسم، آن گونه كه در بدو امر درك . ما با اين مخالفيم 
. ، اما نه به سبب اين كه غيرممكن استشد، هرگز مورد آزمايش قرار نگرفته مي
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هاي صنفي از ارايه  ها، سوسياليست ها، آنارشيست هاي شورايي، سنديكاليست كمونيست
. يك مدل نظري و منسجم كه چگونگي كار چنين سيستمي را شرح دهد، ناتوان بودند

ير بازار، اي از امتيازات يك بديل سوسياليستي، غ هاي روشنگرانه اسالف ما غالبا مقايسه
ها غالبا در  اما همه آن. اند ريزي متمركز ارايه كرده داري و برنامه و آزاد نسبت به سرمايه

كه چرا اقدامات  پاسخ به سئواالت دشوار درباره چگونگي اتخاذ تصميمات ضروري، اين
ما در . اند انجامد، و چرا نتيجه كارآمد خواهد شد، ناتوان بوده به يك برنامه منسجم مي

مراتبي برابرطلب واقعا  كه يك اقتصاد غير سلسله و كتاب اخيرمان با نشان دادن ايند
هاي  توانند تالش كنندگان مي پذير، و در آن شوراهاي كارگران و مصرف امكان

 كنند؛ همĤهنگ  –آگاهانه، دموكراتيك، برابرطلبانه، و كارآمد  -شان را  مشترك
اقتصاد سياسي اقتصادهاي "در كتاب . ديمص ذهني را آغاز كردهي به اين نقاي جهت

اقتصادهاي "و بعد از انتشار ) 1991(انتشارات دانشگاه پرينتسون، ( "مشاركتي
ريزي مشاركتي را ارايه كرديم و يك تحليل دقيق  ، ما مدل نظري برنامه"مشاركتي

اقتصادهاي : نگاه به آينده"در كتاب . نظري از رفاه و خصوصيات آن انجام داديم
، ما پيچيدگي )1991اند،  انتشارات ساوث( "اركتي براي قرن بيست و يكممش

هاي واقعي بررسي كرده، رفتار روز به  گيري مشاركتي را در تعدادي از مجموعه تصميم
هاي نظري به طور آگاهانه آن را مورد  روز را شرح داديم، و چند مورد عملي را كه مدل

  .دهند، مطرح نموديم چشم پوشي قرار مي
بر اساس شوراهاي  –ترين بحث بر عليه سيستم اقتصاد مشاركتي  عمومي

هاي تنظيم  كنندگان، پرداخت بر حسب تالش، مجتمع دموكراتيك كارگران و مصرف
اما . اند فشرده همگي بر ناممكن بودن آن پاي مي –ريزي مشاركتي  مشاغل، و برنامه

ا امكان فني مدل ما را به چالش منتقدين اخير. اخيرا تمركز انتقاد تغيير كرده است
ريزي ما غيرمنسجم يا  هيچ كس استدالل نكرده است كه مراحل برنامه. اند كشيده

ناتوان از ارايه يك برنامه ممكن تحت مفروضاتي است كه به طور سنتي به وسيله ديگر 
 "ريزي مشاركتي برنامه"هيچ كس مدعي نشده است كه . اند هاي نظري تاييد شده مدل
ها و سودهاي  تواند برآوردهاي منطقي از هزينه گونه كه ما آن را مطرح نموديم، نمي آن

اجتماعي به دست دهد، حتي اگر هيچ مالكيت خصوصي بر منابع مولد وجود نداشته و 
گيري كه  هيچ كس استدالل نكرده است كه ما در اين نتيجه. بازاري هم در كار نباشد
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وجود دارند تا كاالهايي را با هزينه نسبتا كمتر كنندگان  هايي براي مصرف انگيزه
بر كل نيازهاي مصرفي در سيستم را   هاي اجتماعي مسئوالنه مصرف كنند و محدوديت

ها  گيري ما را دال بر اين كه شركت هيچ كس نتيجه. ايم رعايت نمايند، به خطا رفته
ريزي مشاركتي  برنامه دادهايي كه از سيستم شان و از درون مجبور خواهند بود از منابع

در عوض اين بحث قديمي كه . دارند، استفاده كارآمد كنند رد نكرده است دريافت مي
چنين اقتصادي ناممكن است، منتقدان به سوي به چالش كشيدن مطلوبيت چنين 

ها، از اين ادعا  ها و هدف به عبارت ديگر، منتقدان با همه انگيزه. اند سيستمي چرخيده
مراتبي ناممكن است، دست  طلب، و غير سلسله غير بازار، آزاد، برابري كه يك اقتصاد

اند كه اقتصاد مشاركتي، آن نوع اقتصادي  شسته، و در عوض اين بحث را آغاز كرده
  .ها و ديگران تمايلي به زندگي در آن داشته باشند نيست كه آن

  
  ها با يك اقتصاد مشاركتي مخالفت

ريزي  ا پاسخ پت دوين را به اين انتقاد از مدل برنامهاول، م :هاي متعدد وجود نشست
در جوامع مدرن يك بخش بزرگ و احتماال فزاينده از ": كنيم دموكراتيك تقديم مي

ها و  دهي و اداره سيستم كل وقت اجتماعي، تاكنون در مديريت، مذاكره يا سازمان
تصادي و افراد صرف شده است كه تا حدودي به دليل رشد پيچيدگي زندگي اق

تر زندگي، همراه با باال رفتن استاندارهاي  اجتماعي و گرايش مردم به كنترل آگاهانه
تر اين فعاليت صرف  حال در جوامع كنوني بيش با اين. مادي، آموزشي و فرهنگي است

گردد كه  رقابت تجاري و مديريت كشاكش هاي اجتماعي و نتايج ناشي از بيگانگي مي
گويد كه تا  يك برآورد جديد مي. اند رابري و تبعيت نشات گرفتهاز استثمار، ستم، ناب

هاي  توان به حساب هزينه نيمي از توليد ناخالص داخلي كشورهاي غربي را مي
قراردادها كه خود ناشي از افزايش تقسيم كار است، و رشد بيگانگي همراه با آن، 

ريزي  و برنامه دموكراسي"گونه كه پت دوين در  بدين ترتيب همان) 1.(گذاشت
كه مجموع زمان  هيچ دليل پيشيني دال بر اين": كند خاطر نشان مي "اقتصادي

بيش از زماني است كه به اداره افراد و .... مختار –اختصاص يافته به اداره جامعه خود 
حال مجموع زمان با  با اين. شود، وجود ندارد اشيا در جوامع كنوني تخصيص داده مي
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تمركزي متفاوت، و البته به شكلي متفاوت بين افراد توزيع تركيبي متفاوت، 
   ".گردد مي

نوامبر ( "نگاهي به آينده بر حسب دالر و احساس "دوم ، ما از بررسي ديويد لوي از 
  : كنيم نقل قول مي) 1991
هايي از مديران و كاركنان وجود دارند كه كارشان  هاي توليدي، مجموعه در شركت"

در حقيقت تنها يك كسر كوچك از كارگران . ني عرضه و تقاضاستبي تالش براي پيش
ها كارمند دولت  سيستم كنوني نيازمند ميليون. كنند مستقيما كاال و خدمات توليد مي

شوند كه دقيقا به اين جهت به  ها در مشاغلي به كار گمارده مي است كه بسياري از آن
برداري،  اي براي شركت در كاله ستردههاي گ اند، زيرا سيستم بازار انگيزه وجود آمده

. كند دزدي، ويراني محيط زيست، و عدم رعايت بهداشت و امنيت كارگران فراهم مي
. ها را پرداخت كرد حساب هاي ماليات  پر كرد و صورت بايد فرم "وقت فراغت"حتي در 

را ، بايد مديريت يك شركت بزرگ "نگاه به آينده "ريزي  منتقدان فرآيند برنامه
اند،  ريزي شده هاي بزرگ در حال حاضر نيز  اقتصادهاي برنامه شركت. بررسي كنند
ها بازار را با  اين شركت. تر از كشورهاي كوچك دارند ها اقتصادهايي عظيم بعضي از آن

ها مقادير عظيمي از اطالعات را هم  آن. كنند اي تامين مي هزاران محصول مبادله
  ."تنند و مواد را درهم مي آهنگ كرده، جريانات كاالها

اما براي . در اقتصادهاي كنوني بسيار دور از صفر است "زمان نشست"طور خالصه  به
توان اين مقوله را به زمان نشست در شوراهاي كارگران،  يك اقتصاد مشاركتي، مي

ها، و زمان  زمان نشست در شوراهاي مصرف كنندگان، زمان نشست در فدراسيون
  .ريزي مشاركتي تقسيم كرد نشست در برنامه

هايي از سازمان توليد در هر سيستمي  گيري، بخش درك، هماهنگي و تصميم 
تر  مراتبي توليد، كاركنان نسبتا اندكي، اگر نه همه، اما بيش در سازمان سلسله. هستند

تر كاركنان، صرفا  كنند، و بيش وقت خود را به فكر كردن و برگزاري نشست صرف مي
تر  بنابراين درست است كه بيش. دهند ها خواسته شده، انجام مي از آن كاري را كه

تري را   مراتبي، وقت بيش مردم در يك اقتصاد مشاركتي، نسبت به يك اقتصاد سلسله
علت آن است كه اغلب مردم در سيستم . كنند هاي كارگاهي صرف مي در نشست

گيري در محل كار كنار گذاشته  ريزي مقتدرانه از تصميم داري و سيستم برنامه سرمايه
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به عبارت ديگر كل ميزان وقت صرف شده براي انديشيدن و برگزاري . شوند مي
هر چند كه احتماال  . تر است نشست، اما نه كار كردن، در كارگاه مشاركتي بيش

گيري  تري نسبت به تصميم بيش "زمان نشست"گيري دموكراتيك نيازمند  تصميم
اي اعمال تصميمات دموكراتيك نسبت به تصميمات مستبدانه، استبدادي است، اما بر

هاي مشاركتي در  قاعدتا از بحث ما درباره كارگاه. زمان كمتري  مورد نياز است
ها بخشي از  روشن شده است كه زمان نشست "نگاه به آينده"كتاب  7و  2هاي  بخش

ان و گونه كه در مورد مدير گردد، درست همان روزكاري عادي محسوب مي
سوپروايزرها در اقتصادهاي امروزي حكمفرماست، و نه يك بار اضافي و تجاوز به وقت 

  .آزاد مردم
در رابطه با سازمان مصرف، ما با طرح اين پيشنهاد كه تصميمات با تعامل اجتماعي 

در نظر ما . ايم كار شده تري نسبت به اقتصادهاي بازار همراه خواهند بود، گناه بيش
هاي بازار آن است كه براي ارايه و هماهنگي  هاي بزرگ سيستم يكي از شكست

پيشنهاد ما، غلبه بر بيگانگي در . هاي مصرفي مردم، ظروف مناسبي نيستند خواست
انتخاب اجتماعي و همراه با آن غلبه بر بيان جداگانه گزينه فردي، كه ويژگي 

كنندگان  هاي مصرف يوناي از فدراس هاي بازار است، از طريق شبكه اليه اليه سيستم
تري است يا  كه اين روش نسبت به سازمان فعلي مصرف، مستلزم زمان بيش اين. است

  . ها دارد نه، بستگي به يك سري موازنه
هاي عمومي محلي، شهري و  در حال حاضر نخبگان اقتصادي و سياسي بر گزينش

كنند، اما  يت عمل ميهاي اكثر تر اوقات فارغ از محدوده ها بيش آن. ملي تسلط دارند
هاي خوشنام براي اصالح  گيري به وسيله سازمان هاي وقت دوره به دوره فعاليت

در يك اقتصاد . گيرد اند، صورت مي مواردي كه به شكلي فاحش از كنترل خارج گشته
اما اين كار به . دهند مشاركتي، مردم مستقيما درباره موارد انتخاب اجتماعي راي مي

هاي تخصصي و عقايد متفاوت  ديدگاه. شركت در جلسات نيازي نداردصرف وقت براي 
قاعدتا افراد داراي حساسيت . شوند هاي جمعي دموكراتيك مطرح مي از طريق رسانه

كنند، اما ديگران آزادند هر اندازه كه  نسبت به مورد خاص، در اين تشكالت شركت مي
  .ها توجه كنند خواهند به اين بحث مي
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گيري در  عتقاد داريم كه مدت زمان و رفت و آمد الزم براي تصميمچنين ا ما هم
هاي مصرف  فدراسيون. پيوند با مصرف در مدل ما، كمتر از اقتصادهاي بازار است

هاي محلي تحويل  توانند قبل از گرفتن سفارش براي كاالهايي كه مستقيما به پايانه مي
و واحدهاي تحقيق و . ترتيب دهندهايي براي بازديد عموم  شوند، نمايشگاه داده مي

هاي  هاي مصرف، نه تنها اطالعات بهتري در زمينه گزينه توسعه وابسته به فدراسيون
هاي مشتري به  كنند، بلكه يك وسيله واقعي براي ترجمه خواست مصرف فراهم مي

انداز پيشنهاد و تجديدنظر در پيشنهاد  در حالي كه چشم. نوآوري در محصوالت هستند
هاست، اما ما در بخش  وراهاي محلي ظاهرا نيازمند صرف وقت زيادي در نشستدر ش

هاي  ايم توضيح دهيم كه چرا با كمك خروجي سعي كرده "نگاه به آينده"چهار 
افزاري نسبتا ساده، به زماني بيش از آن كه در حال حاضر  هاي نرم كامپيوتري و بسته
به هرحال . شود، نياز ندارد ها مي ابحس هاي ماليات و پرداخت صورت صرف تهيه ليست

ي نظرات  ها شركت كند و يا درباره هيچ كس، اگر نخواهد، مجبور نيست كه در نشست
هاي بيشتر  ظهور فرصت. هاي مصرف بحث كند همسايگان خود در مورد درخواست

تواند توسط افراد مورد  براي تعامل اجتماعي كارآمد قبل از ثبت ترجيحات مصرف مي
گيري مصرف  ده قرار گيرد يا  ناديده انگاشته شود، و زمان ضروري براي تصميماستفا

به عنوان بخشي از تعهدات افراد در يك  –گيري توليد  مانند زمان الزم براي تصميم
  .شود و نه بخشي از وقت آزاد آنان، در نظر گرفته مي -اقتصاد مشاركتي 

شاركتي چقدر است؟ برعكس ريزي م اما ميزان زمان نشست مورد نياز برنامه
كنيم كه در  ريزي مشاركتي را پيشنهاد نمي هاي منتقدان، ما مدلي از برنامه فرض پيش

ها، رودررو مالقات كرده، درباره چگونگي هماهنگي  آن افراد، يا نمايندگان منتخب آن
و در عوض ما روندي را پيشنهاد كرديم كه در آن افراد . ها بحث و مذاكره كنند فعاليت

هاي  شوراها پيشنهادها براي وظايف خود را تسليم كرده، اطالعات جديد شامل قيمت
. كنند تعيين شده جديد را دريافت نموده، و پيشنهادهاي تجديد نظر شده را ارايه مي

آيي اعضا را  گيري، گردهم هاي ممكن براي راي ما در عين حال به منظور تعيين گزينه
نهاد ما اين بود كه پس از تعيين يك سري از اقالم به در عوض پيش. پيشنهاد نكرديم

هاي  هاي تامين اقالم يك تعداد طرح اي هيات عنوان طرح كلي برنامه، ستادهاي حرفه
ها راي دهند، بدون اين كه  عملي در محدوده اين طرح كلي تعيين كنند تا اعضا به آن
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هاي رودرو بين  تو باالخره ما پيشنهاد نشس. هيچ نشست و بحثي در كار باشد
هاي متفاوت براي طرح پيشنهادهاي مصرف يا توليد كه با استانداردهاي كميتي  گروه

در عوض پيشنهاد ما اين بود كه شوراها . متداول مطابقت ندارد را توصيه نكرديم
هاي  هاي خود ارايه نمايند تا فدراسيون اطالعات كيفي را به عنوان بخشي از توصيه

به عالوه، روند عدم . نند در صورت نياز، استثنائات را تعيين كنندسطوح باالتر بتوا
تاييد پيشنهادها، يك راي بله يا نه ساده اعضاي فدراسيون است و نه يك نشست 

  .خصمانه
راه  دانيم، قصد گم را وارد نمي "هاي بيش از اندازه  نشست"ما در عين حال كه انتقاد 
گيري استبدادي  گاهانه دموكراتيك با تصميمگيري آ تصميم. كردن كسي را هم نداريم

طلب از تقسيم اجتماعي كار، با قانون  يك هماهنگي آگاهانه تساوي. متفاوت است
كنيم كه در هر حالت، شكل  ما به روشني فكر مي. غيرانساني عرضه و تقاضا فرق دارد
اجتماعي اما اين بدان معني نيست كه ما تعامل . اول بسيار بر شكل دوم برتري دارد

  .كنيم  تر موجود در آن را، تقريبا بنا به تعريف، درك نمي بامعني
يك ميزگرد درباره اقتصادهاي "در : گر است اين سيستم بيش از حد مداخله

، نانسي فالبر به اين مسئله به عنوان )1991آگوست / جوالي .... (، در "مشاركتي
در كالسي كه يكي . اشاره كرد "ديكتاتوري آدم معاشرتي"و  "استبداد انسان فضول "

. مطرح گرديد "مشكل زير پيراهن عجيب"كرد، موضوع به صورت  از ما تدريس مي
نانسي فالبر در عين حال در مورد ناكارآيي بالقوه گروهايي كه تحت تاثير احساسات 

ديويد لوي  ".خوب است ديگران را سرگردان نكنيم": گيرند، هشدار داد كه قرار مي
او را از جهاتي به ياد رمان اورساال اوگوين تحت عنوان  "نگاه به آينده"شت كه اظهار دا

حال خواننده بايد مراقب باشد كه عنوان فرعي  اندازد، با اين مي "خلع يد شدگان"
هاي  اتكا به فشار اجتماعي به جاي انگيزه"است، زيرا   "يك اتوپياي مبهم"كتاب او 

. "شود گري مي گي هراس انگيز با جماعت، و مداخلهرن مادي، باعث فقدان نوآوري، هم
قرباني كردن زياده از حد فرديت، "در ارتباط خصوصي دوستانه، تام وايسكف بر عليه 

منبع اين ترديدها در كجاست، و ما . هشدار داد "تخصص، تنوع، و آزادي انتخابات
  دهيم؟  ها پاسخ مي چگونه به آن
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توانند بيش از حد  يا تمام فرآيندهاي مشاركتي مي از نظر ما تمايز بين اين كه بعضي
باشند و اين انتقاد كه بعضي از اقدامات مشخص، بيش از حد لزوم، از نظر  "گر مداخله"

هايي از مدل ما را كه براي  اوال، بياييد آن جنبه. گر هستند، مهم است اجتماعي مداخله
اند، يكبار ديگر  طراحي شده گر هاي تحميل حمايت از حقوق شهروندي در برابر فضولي

نهادهاي مصرف  عالوه بر آزادي حركت از يك محل به محل ديگر، پيش. فهرست كنيم
هنگامي كه براي پايان دادن به بحث با هدف . توان وتو كرد مبتني بر نرخ تالش را نمي

بازداشتن يك فرد فضول از دخالت درتقاضاي مصرف ديگران، تنها يك اشاره سر كافي 
اي وقت خود را صرف گوش فرادادن  درك اين موضوع دشوار است كه چرا عده است،

در عين حال كه هر كس، . به نظراتي خواهند كرد كه فاقد هرگونه نتيجه عملي است
تواند  اگر ميل نداشته باشد كه همسايگان از عادات مصرف او مطلع شوند، مي

يم مشاغل در شوراهاي هاي تنظ مجتمع. نام ارايه دهد هاي مصرف بي درخواست
وظايف . ها را تخفيف دهند گيري كارگران، بايد يك عامل مهم نفوذ متفاوت در تصميم

به عبارت ديگر ما خواهان . دهد ها نيز انحصار قدرت را كاهش مي گردشي در كميته
نشديم، و با اجبار مردم به شركت يا باقي ماندن در  "مصرف"هاي تنظيم  مجتمع
يك مقايسه مناسب، . دانند، موافق نيستيم تر از حدي كه مفيد مي ها، طوالني نشست

توان آن را  توان به طرف آب هدايت كرد، اما نمي يك اسب را مي"اين گفته است كه 
خوانند،  هايي كه مردم را به شركت فرا مي ما همه انگيزه. "مجبور به نوشيدن نمود

نوشند، و  تر از ديگران مي كت، عميقاي از چاه آب مشار بيان كرديم، اما بدون شك عده
. تري بر تصميمات خواهند داشت كنند، احتماال نفوذ بيش كساني كه اين كار را مي

هايشان منافع مادي كسب  تر از تالش حتي در اين صورت هم، افراد اجتماعي
در هر حال ديكتاتوري . شوند ها هم گرفتار جريمه مادي نمي كنند، و غير اجتماعي نمي
هايي كه از هيچ امتياز مادي برخوردار نيست بهتر از ديكتاتوري ثروتمندان،  ماعياجت

  .هاست ها و اعضاي خوب، يا ديكتاتوري تحصيل كرده ديكتاتوري بوروكرات
خواهانه نگريسته  فهميم كه چرا پيشنهادمان، سراسر آزادي ما در عين حال نمي

ها  آن. كه ميل داشته باشند، آزادندمردم در تقاضاي زندگي و كار در هر جا . شود نمي
گونه  شان را آن خواهند، درخواست كرده، مصرف توانند هر كاال يا خدماتي را كه مي مي

توانيد در هر برنامه آموزشي  شما مي. دانند در طول زندگي توزيع كنند كه مناسب مي
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توانند يك  هر فرد يا گروهي از افراد مي. خواهيد ثبت نام كنيد و كارآموزي كه مي
كمتري نسبت به  "موانع"واحد جديد زندگي، شوراي مصرف يا شوراي كارگري را با 

تنها محدوديت اين است كه فشارها و منافع تقسيم . هر مدل سنتي ديگري آغاز كنند
كسي در مصرفي بيش از حد  روست كه هيچ ازين. كار، به شكل برابر توزيع شوند

هاي شغلي  كس آزاد نيست تا در مجتمع وست كه هيچر و ازين. اش آزاد نيست فداكاري
ممكن . تر هستند تر يا با قدرت بيش هاي ديگر، مطلوب كار كند كه نسبت به مجتمع

ما به هيچ وجه . ها را زياده بپندارند ها خسته شوند، يا آن اي از اين محدوديت است عده
ما صرفا . كار مجبور كرد شان به اين ها را بايد بر خالف ميل كنيم كه آن توصيه نمي

گونه  است، همان "آزادي فردي"هايي بر  معتقديم كه منطق عدالت، نيازمند محدوديت
هايي بر آزادي سود بردن از مالكيت خصوصي بر وسايل  كه منطق عدالت محدوديت

ما به عنوان شهرونداني در يك اقتصاد مشاركتي درباره اين . توليد قايل است
ها اقناع  دهيم، مگر اين كه بر خالف آن ها راي مي ه و به آنها بحث كرد محدوديت

  . شويم
العاده  پت دوين از مدل ما تحت عنوان تمركز فوق: ها نيست تمركز سيستم بر اولويت

بر مشاركت عمومي در تصميمات كوچك و محلي، به بهاي فدا كردن موارد اجتماعي 
دورمان موضوع را با بياني تا حدودي در ارتباط خصوصي، پتر . كند تر، انتقاد مي بزرگ

هزينه نيست، ما  جا كه اجراي دموكراسي، آسان يا بي ازآن ": متفاوت چنين عنوان كرد
  ".جو باشيم بايد در استفاده از آن صرفه

هاي مشاركتي مردم را از موارد مهم به موارد  روشن است كه ما از مدلي كه انرژي
توانيم دريابيم كه چرا  و در نگاهي به گذشته مي. تر معطوف كند، راضي نيستيم جزيي

گيري رهنمون شوند كه گويا ما اهميت  اي به اين نتيجه موضع ما باعث شده كه عده
ما در . ايم گذاري قايل شده اندكي براي توسعه درازمدت و تصميمات سرمايه

، ريزي مشاركتي ، مشتاق نشان دادن اين بوديم كه برنامه"اقتصادهاي مشاركتي"
تري براي دستيابي به  كارآيي در تخصيص  احتمال بيش"هاي سنتي نسبت به بديل

كه  ما بر همين اساس، خود را بر يك مدل ايستا متمركز نموديم، بدون اين. منابع دارد
هاي  توانند به دوره به اين ترفند متداول پناه بريم و وانمود كنيم كه اين نتايج مي

خواستيم توضيح دهيم كه يك  ما مي "نگاه به آينده" در. زماني متعدد اعمال شوند
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بنابراين موارد مصرف و توليد . "اقتصاد مشاركتي از نظر شهروندان عادي  چگونه است
  .ها را مورد بحث قرار داديم روزبه روز و چگونگي كنترل آن

بندي  ريزي مشاركتي بايد براي فرمول اما انگيزه ما اين بود كه اقدامات برنامه
  :ها عبارتند از يكبار ديگر گزينه. هاي دراز مدت هم مورد استفاده قرار گيرند نامهبر
اتكا به يك گروه از ) 2(هاي بازار،  بازي ريزي درازمدت به هوس واگذاري برنامه) 1( 

اجازه به شوراها و ) 3(ريزي درازمدت، يا  برگزيدگان سياسي و فني براي برنامه
كنندگان در پيشنهاد، تجديد نظر و بحث دوباره در  فهاي كارگران و مصر فدراسيون

  .ريزي درازمدت هاي مختلف برنامه زمينه مولفه
هاي بازار آزاد براي تصميمات توسعه درازمدت، بسيار  در اين باره كه سيستم

در واقع بحث . اي وجود دارد كننده نامناسب هستند، ادبيات گسترده و قانع
داري از قبيل موريس داب و پل سوئيزي درباره  مايههاي سنتي منتقد سر سوسياليست

كننده  يابي به رشد و توسعه بسيار قانع ريزي بر بازارها در دست امتيازات تئوريك برنامه
هاي مهمي را از اين  ريزي، برتري است، حتي مدل بسيار معيوب شوروي از برنامه

هر مورد تاريخي از به عالوه . جهات نسبت به اقتصادهاي بازار به نمايش گذاشت
رغم ادعاهاي ايدئولوژيك مخالف، نمودي از كارآيي  ، علي"تازه واردان"توسعه موفق 

  .ريزي نسبت به عنان گسيختگي است برنامه
هاي بازار را رد كنيم، و اگر نخبگان سياسي و فني به روشي  بازي اگر هوس

حتي در . كنند ز ميدموكراتيك انتخاب نشوند، آنگاه آشكارا خطرات و مشكالتي برو
ي درازمدت  دار دريافت و بررسي برنامه صورت انتخاب دموكراتيك كساني كه عهده

وجود  "آهنگي بر پايه مشورت و توافق هم"گونه كه در نظر پت دوين از  هستند، آن
. ريزي مشاركتي، جاي كمتري خواهد داشت دارد، مشاركت مردمي در اقدامات برنامه

ن بر اين باوريم كه انتخاب بين انتقال معدن زغال سنگ با تاثير ما نيز همراه با دوي
ها با يك سيستم  راه مثبت گسترده بر سالمت و امنيت، جايگزيني سفر در بزرگ

آهن پرسرعت، يا اصالح كشاورزي در تطابق با هنجارهاي زيست بومي هر سه را هم  راه
دگي مردم دارد، و بنابراين اين امر تاثير مهمي بر زن. توان به پيش برد زمان نمي

  .مشتاق به حداكثر رساندن مشاركت مردمي در اين امور هستيم
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بنابراين، مثل هميشه، مسئله به چگونگي مشاركت بهتر مردم در نوع خاصي از 
كاران ذغال سنگ، فدراسيون  گردد؟ از ديد ما، فدراسيون معدن گيري برمي تصميم

هاي  سازان، فدراسيون كارگران كشاورزي، بخش آهن، فدراسيون اتومبيل كارگران راه
كنندگان، بايد نقش  حمل و نقل، غذا و محيط زيست فدراسيون ملي مصرف

در ديد ما حتي . هاي باال ايفا كنند بندي، تحليل و مقايسه گزينه اي در فرمول برجسته
هايي كه به عاليق  هاي درازمدت اصلي، مردم در حوزه در ارتباط با گزينش

ريزي مشاركتي براي  كنند، و برنامه تر است بهتر شركت مي شان نزديك شخصي
اين به معني انكار حق راي همه در مورد . استفاده از آن طراحي شده است

اي  اما در كنار ستادهاي حرفه. هاي مهم نيست، و نه انكار نقش متخصصان گزينش
كه مستقيما براي  هاي تامين اقالم، متخصصان در واحدهاي تحقيق و توسعه هيات

. نمايند هاي درازمدت ايفا مي كنند، نقش فعالي در تعريف گزينه فدراسيون باال كار مي
ها و منافع اجتماعي، ما بر اين اعتقاديم كه  هاي نسبتا دقيق از هزينه و با كمك شاخص
توانند نقش  شان مي هاي كنندگان از طريق شوراها و فدراسيون كارگران و مصرف

ريزي و اداره  گونه كه در برنامه ريزي درازمدت ايفا كنند، همان ي در برنامها برجسته
  . دهند ساالنه كار و مصرف خود انجام مي

مدل ما از اقتصاد مشاركتي براي : كند هاي كافي فراهم نمي سيستم تشويق
توان بنا به  مي. هاي غيرمادي طراحي شده است سازي پتانسيل انگيزنده تشويق بهينه
شود،  ل متعدد اميدوار بود كه مشاغلي كه به وسيله كارگران طراحي ميدالي
شان  كنندگان آهنگ داران يا هم تر از مشاغلي است كه به وسيله سرمايه بخش لذت

دهد كه مردم نسبت به انجام وظايفي كه  داليل متعددي نشان مي. گردد طراحي مي
دهند، تا تكاليفي  تري بروز مي بيش خود پيشنهاد كرده و بر سر آن توافق  دارند، تمايل

داليل متعددي براي رسيدن به اين باور وجود . شود ها ارجاع مي كه از مافوق به آن
دارد كه مردم در انجام وظايف ناخوشايند، هرگاه بدانند كه اين وظايف همراه با پاداش 

  .تري دارند شود، آگاهانه گرايش بيش تالش، به طور مساوي تقسيم مي
طور  همان. همه بدان معنا نيست كه در مدل ما هيچ تشويق مادي وجود ندارداين 

قطاراني سنجيده  هاي فردي به وسيله هم توضيح دادم، تالش] در بخش قبل[كه 
شود كه عالقه شديدي به اين دارند كه ببينند همكارشان كارش را با حداكثر تالش  مي
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ش فردي در كار، برحقوق مصرف افراد بندي تال به عالوه، درجه. دهد يا نه انجام مي
  .تاثير خواهد داشت

كنيم، زيرا  تر را توصيه نمي تر بابت آموزش بيش درست است كه ما پرداخت بيش
معتقديم كه كار برابرطلبانه نيست، اما نه بدان معنا كه كسي در پي ارتقاي خود 

بنابراين . صوصياول از همه، هزينه آموزش و كارآموزي، عمومي است و نه خ. نباشد
جا كه يك اقتصاد  دوم، ازآن. آموزش و كارآموزي مستلزم مخارج شخصي نيست

نيست احترام، شان و موقعيت اجتماعي اساسا بر  "مصرفي"مشاركتي، يك جامعه 
هاي اجتماعي از طريق  استوار است كه با رشد قابليت "رساني اجتماعي خدمت"

  . شود آموزش و تربيت كامال تقويت مي
ما با دادن پاداش به شكل حقوق . مين منطق در مورد نوآوري نيز صادق استه

زنند نسبت به  هاي موفق مي مصرفي بسيار باالتر به كساني كه دست به نوآوري
. دهند، موافق نيستيم هاي فردي انجام مي ديگراني كه به همان اندازه در كار، فداكاري
آوردهاي برجسته  اجتماعي مستقيم دستدر عوض، ما بنا به چند دليل، بر شناسايي 

اول، نوآوري موفق غالبا محصول خالقيت جمعي انساني است و به . كنيم پافشاري مي
به عالوه سهم فرد غالبا محصول نبوغ و . ندرت يك فرد جداگانه مسئول كامل آن است

گيري و فداكاري شخصي است، كه همه اين موارد  شانس، در كنار تالش گسترده، پي
. ليلي هستند بر اين كه از نظر اخالقي، شان اجتماعي بر پاداش مادي برتري داردد

تر از پاداش هاي مادي  هاي اجتماعي ضعيف دوم، ما بر اين باور نيستيم كه پاداش
اي نتوانسته ارزش اجتماعي كامل  بايد پذيرفت كه تاكنون هيچ جامعه. هستند
ي اين سخن آن است كه اگر جبران مادي معن. ها را به مبتكران پرداخت كند نوآوري

به عالوه، پاداش . اي است كه بايد باشد تنها پاداش است، تشويق نوآوري كمتر از اندازه
منزلت اجتماعي است، كه   مادي غالبا تنها يك سمبل، يك جايگزين ناقص براي

داد  توان رفتار كساني را توضيح در غير اين صورت چگونه مي. حقيقتا مورد نظر است
كه ثروتي بيش از توان مصرف خود دارند و باز هم به تالش براي گردآوري ثروت 

سياست واقعي در يك اقتصاد . دهند؟ در هر حال اين نظرات ماست تر ادامه مي بيش
  . گردد مشاركتي به روش دموكراتيك و در پرتو نتايج تعيين مي
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ها،  در تعقيب و اجراي نوآوريها  دانيم چرا منتقدان بر اين باورند كه شركت ما نمي
اي  ها اقتصاد مشاركتي را با يك تصوير اسطوره مگر اين كه آن. هاي كافي ندارند انگيزه

شود كه  ها فرض مي بعضي وقت. داري مقايسه كنند كننده از سرمايه و گمراه
هاي خود را كسب  داري نوآور، تمام سود به دست آمده از موفقيت هاي سرمايه شركت

ها در اسرع وقت به تمام  شود كه نوآوري ند، و در كنار آن بازهم فرض ميكن مي
آشكار است كه اين مفروضات با يك ديگر در . يابد هاي يك صنعت گسترش مي شركت

توان نتيجه  تنها در صورتي كه هر دو فرض با هم صحيح باشند، مي. تناقض قرار دارند
آوارانه  ي نوآوري و دستيابي به كارآيي فنداري انگيزه مادي بهينه برا گرفت كه سرمايه

داري نوآور موقتا  هاي سرمايه در جهان واقع، شركت. كند در تمام اقتصاد را تامين مي
در اصطالح ( "آورانه رانت فن"يا ) در اصطالح ماركسيستي("العاده سود فوق"

بيش اي از شرايط با سرعتي كم يا  كنند كه بسته به مجموعه كسب مي) نئوكالسيك
داري بين نوآوري و استفاده كارآمد از  در واقع در اقتصادهاي سرمايه. شود كنار زده مي

  .نوآوري، يا بين كارآيي پويا و ايستا، يك موازنه وجود دارد
هايي ارايه كنند كه  دارند تا نوآوري "پاداش مادي"كارگران در اقتصاد مشاركتي يك

ها داراي انگيزه انجام تغييراتي هستند كه  آن. شان را بهبود بخشد كيفيت زندگي شغل
دادهاي  هاي درون دادهاي توليدشان را افزايش دهد، يا هزينه منافع اجتماعي برون

در واقع هر چيزي كه نسبت سود اجتماعي به هزينه . شان را كاهش دهد مصرف
اكاري سازد تا برنامه خود را با تالش يا فد اجتماعي را افزايش دهد، آنان را قادر مي

داري، تعديالت بعدي هر امتيازي را كه  اما درست مانند سرمايه. كمتري به پيش برند
ها،  با گسترش نوآوري به ديگر شركت. به دست آورده باشند، موقتي خواهد كرد

هاي شغلي در  هاي شاخص تغيير خواهند كرد، و با تعديل دوباره مجتمع قيمت
نوآوري، هم تحقق يافته و هم به تمام ها و صنايع، منافع كلي اجتماعي  شركت

تر انجام شوند،  هر چه تعديالت سريع .ابدي كنندگان گسترش مي كارگران و مصرف
تر در تعديالت، باعث  به عبارت ديگر، سرعت بيش. برآمد، كارآمدتر و برابرتر خواهد بود

 از "سوء استفاده"تر براي  كمتري براي نوآوري و انگيزه بيش "تشويق مادي"
داري تفاوتي ندارد، اما در عين حال  اين مورد با سرمايه. شود هاي ديگران مي نوآوري

تر، بازشناسي  هاي مهمي برخوردار است كه از همه مهم اقتصاد مشاركتي از برتري
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به عنوان يك تشويق پر قدرت است، كه ابعاد  "رساني اجتماعي خدمت"مستقيم 
ك اقتصاد مشاركتي در اختصاص كارآمد منابع دوم، ي. دهد موازنه نهايي را كاهش مي
تر است زيرا تحقيق و توسعه اساسا يك نفع عمومي است  به تحقيق و توسعه، مناسب

گردد،  بيني، كمتر از حد الزم تامين مي كه در اقتصادهاي بازار، به شكلي قابل پيش
تامين  سوم، تنها سازوكار موثر براي. كه در اقتصاد مشاركتي چنين نيست حال آن
هاست، كه  داري، كاهش سرعت آن هاي نوآور در سرمايه هاي مادي براي شركت پاداش

هاي قرارداد  اين موضوع از آن رو صحيح است كه هزينه. شود به هزينه كارآيي تمام مي
هاي  اما هزينه. ثبت حق انحصاري و دريافت مجوز از دارنده اين حق بسيار باال هستند

هاي نوآور، يا حتي  هاي شغلي در كارگاه بندي مجدد مجتمع يبقرارداد تاخير در ترك
العاده براي يك دوره زماني، كه ما آن را به عنوان آخرين  اعطاي مجوزهاي مصرف فوق

بطور كلي ما بخش  .كنيم، در يك اقتصاد مشاركتي باال نخواهند بود نهاد مي راه پيش
ها  يدگاه علمي در زمينه تشويقچه كه با مفروضات تاييد نشده به عنوان د عمده آن
هاي غيرمادي در يك  ما درباره قدرت انگيزنده تشويق. يابيم شود را ناسالم مي رديف مي

و هيچ مانع . ايم مان، بدبين نشده محيط مناسب، مانند بسياري از دوستان راديكال
م هاي مادي در يك اقتصاد مشاركتي، هرگاه اعضا لزو ناجوري در به كارگيري تشويق

هاي سنتي كه  در پايان ما با نظر سوسياليست. بينيم آن را تشخيص دهند، نمي
هاي مادي و اجتماعي در فرآيند آفرينش يك اقتصاد برابرطلب  تركيبي از تشويق

اما پيشرفت اجتماعي به تدريج در مسير . دانند، كامال موافقيم انساني را ضروري مي
  .ندك هاي مادي حركت مي حذف اتكا بر تشويق

  
  :نتيجه

خواهيم تالش كنيم و ارزش سهم هر فرد در توليد  آيا مي: موضوع روشن است
اجتماعي را اندازه بگيريم و به افراد اجازه دهيم بر طبق آن از توليد اجتماعي سهم 

هاي  خواهيم هرگونه تفاوت حقوق مصرف را بر پايه تفاوت در فداكاري ببرند؟ يا مي
دمات قرار دهيم؟ به عبارت ديگر، آيا اقتصادي را شخصي در توليد كاالها و خ

را اجرا كند، يا از  "به هر كس مطابق با نقشي كه در توليد دارد "خواهيم كه اصل  مي
آيا تعدادي را  پيروي كنيم؟ "به هر كس به اندازه تالش فردي"اين اصل كه 
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هيم كه همه خوا خواهيم كه كار عده زياد ديگري را درك و هماهنگ كنند؟ يا مي مي
اي كه تحت تاثير بر آمد اين  هاي اقتصادي، تا اندازه گيري فرصت داشته در تصميم

خواهيم به سازماندهي سلسله  تصميمات هستند، شركت كنند؟ به عبارت ديگر، آيا مي
هاي تنظيم مشاغل براي اعمال قدرت  مراتبي كار ادامه دهيم يا خواهان مجتمع

براي بيان ترجيحات مصرف اجتماعي هستيم كه به هستيم؟ آيا خواهان ساختاري 
خواهيم يا  همان سادگي مصرف فردي انجام شود؟ به عبارت ديگر، آيا بازارها را مي

  هايي را كه از شوراهاي مصرف كنندگان تشكيل شده اند؟ فدراسيون
هايي كه براي بهبود وضعيت خود و  خواهيم تصميمات از راه رقابت بين گروه آيا مي

هاي  خواهيم كه تالش كنند، اتخاذ شود؟ يا مي ديگر توطئه مي بر عليه يكبقا 
ريزي كنيم؟ به عبارت  مان را به شكل دموكراتيك، برابر طلب و كارآمد برنامه مشترك

ريزي  گيري اقتصادي را به بازار واگذار كنيم يا امكان برنامه خواهيم تصميم ديگر آيا مي
  مشاركتي را در نظر بگيريم؟
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  اقتصاد مشاركتى يك آلترناتيو اقتصادى
  

  مهران قاسمى: ترجمه

وضعم را در همين ابتدا روشن كنم، من هم مانند تمامى شما از كاپيتاليسم بگذاريد م
من اقتصادى را كه در آن بيل گيتس، ثروتى معادل مجموع ثروت . نفرت دارم

اى را ببينم كه  خواهم مردمان آواره من نمى. تابم نمى شهروندان نروژ داشته باشد را بر
موسسات تجارى را كه امالك وسيع در ها و  كنند و شركت ها زندگى مى در زير پل

من از مسابقه كثيفى كه در آن اغلب مردم بازنده هستند و برندگان، . اختيار دارند
من از . هاى صحرايى چاقى هستند كه هيچ منفعتى براى ديگران ندارند، متنفرم موش

هاى چندمليتى كه شرافت، قدرت تاثيرگذارى و حتى غذا و امكان  ديكتاتورى شركت
اى دارم و  من نه به اقتصاد بازار عالقه. ام برند، خسته شده يات كارگران را به يغما مىح

اى  دارى، هر چند به شكل و گونه من از تداوم برده. نه در پى اقتصاد متمركز هستم
من خواهان اقتصادى كه . ام جديد، از اختالف طبقاتى و حكمرانى گروهى خسته شده

افرادى كه با قدرت بى . شوند، نيستم امسفلد توليد مىدر آن افرادى چون بوش و ر
تان  توانند روانه سطل زباله كنند كه اگر شما افغان باشيد، مى پايان خود تصور مى

اى، ونزوئاليى يا آرژانتينى يا برزيلى،  يا حتى اگر عراقى باشيد، فلسطينى يا كره. كنند
توانند  ها مى رامسفلد كه باشيد، آناز هر طبقه و گروه و مليتى به جز خانواده بوش و 

از نگاه من آنچه كه بايد . من از اين وضعيت متنفرم. شما را به سطل زباله بيندازند
ها تن ديگر هستيم كه بايد  ما و ميليون. است "كاپيتاليسم"روانه سطل زباله شود 
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حذف كنيم،  اما اگر قرار باشد كاپيتاليسم را. كاپيتاليسم را از تاريخ بشرى حذف كنيم
 "دنيايى بهتر"ايم كه  چه مدلى را بايد جايگزين آن كنيم؟ اگر به اين باور رسيده

  هاى اين دنياى بهتر چيست؟ ممكن است، ويژگى
ما خواهان جهانى هستيم كه در آن در حالى كه گروهى خاويار خورده و در 

ده و براى كنند، ديگران در زير پل زندگى نكر هواپيماهاى شخصى خود مسافرت مى
ما خواهان توزيع مناسب . هاى زباله در جست وجوى غذا نباشند زنده ماندن در سطل

هاى قدرتمند و صاحبان صنايع عظيم كه با  خاندان. ها هستيم و همسان منابع و فرصت
شوند، مديران و متفكرانى  ها ثروتمندتر مى نابودسازى و به بازى گرفتن سرنوشت انسان

 80كنند و عمالً زندگى  يى رفتن كارگران را هم تعيين مىكه حتى زمان دستشو
 "جهان بهتر"را تحت كنترل دارند، در اين  _طبقه كارگر  _درصد جمعيت جهان 
ما به جاى كاپيتاليسمى كه تنها به حفظ و توسعه طبقه . جايى نخواهند داشت

دارد،  ا باز مىه ثروتمند و حاكم منتهى شده و ديگران را از دسترسى به منابع و فرصت
خواهان ايجاد الگويى نوين هستيم، الگويى مبتنى بر توسعه عمومى، عدالت اجتماعى و 

  . رفاه مردم
  

  يك آلترناتيو اقتصادى 
يك آلترناتيو اقتصادى براى كاپيتاليسم است، نه تنها براى  "اقتصاد مشاركتى"

ساير كشورهاى  كاپيتاليسم بلكه حتى جايگزينى براى آنچه كه در چين، روسيه و
 "اقتصاد مشاركتى". طلبانه، سوسياليسم خوانده شده است اى فرصت جهان به گونه

هيچ "كه  مبنى بر اين "مارگارت تاچر"پاسخى است به ادعاى مشهور اما نامعقول 
خواست كه ما، همه ما باور كنيم كه رنج بردن از فقر  تاچر مى. "آلترناتيوى وجود ندارد

فقر براى ما بايد تبديل به . پذير است كه گريز از جاذبه زمينهمان ميزان گريزنا
اقتصاد ". شد، اما تنها يك دروغ بود، يك دروغ واضح واقعيتى غيرقابل تغيير مى

يا اقتصاد جايگزين، بر مبناى چهار ارزش كليدى شكل گرفته است و  "مشاركتى
  .هند گرفتاى نيز براى تحقق اين چهار ارزش شكل خوا نهادهاى تعريف شده
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  اقتصادى مبتنى بر همبستگى
ديگر تاثير  اقتصادها بر نحوه تعامل مردم با يك. است "همبستگى"ارزش نخست،  

است، در اين سيستم  "مجموع صفر"كاپيتاليسم، سيستمى مبتنى بر اصل . گذارند
در اين سيستم براى پيش . روى يك تن به معناى عقب نشينى ديگرى است پيش

تر بگويم، بايد  صريح. اند، داشت ها كه عقب مانده وجهى به درد و رنج آنرفتن نبايد ت
جمله مشهورى . ها را در اعماق فقر فرو برد ها گام گذاشته و بيش از پيش آن بر آن

، من "رسند هاى خوب، آخر از همه به خط پايان مى انسان"است مبنى بر اينكه 
براى اثبات . كنند رفت مى آمده و پيش به سطح "ها آشغال"معتقدم كه در كاپيتاليسم، 

در نقطه مقابل،  "اقتصاد مشاركتى". اين موضوع نگاهى به رهبران آمريكا، بيندازيد
نهادهاى توليد، . شود مى "همبستگى"گيرى اقتصادى مبتنى بر  اساساً باعث شكل

 مصرف و تخصيص منابع در اين اقتصاد نه تنها باعث برهم خوردن رابطه ميان افراد
دهد كه براى  ترين افراد را نيز به سمت و سويى سوق مى نشده بلكه ضداجتماعى

هر نوع پيشرفت در اقتصاد مشاركتى مبتنى بر همبستگى . ديگران منفعت آور باشند
اى  همبستگى به عنوان نخستين ارزش در اقتصاد مشاركتى داراى جايگاه ويژه. است
ه اين نتيجه برسد كه اقتصاد در تنها شايد يك شخص روانى ممكن است ب. است

تواند كاركرد بهترى داشته  صورتى كه خصومت و ضديت با اجتماع را برانگيزد، مى
هر انسان عاقلى قطعاً با اين موضوع كه اگر اقتصاد باعث همبستگى جامعه شود، . باشد

بدين ترتيب جايگاه نخستين . كاركردى مفيدتر خواهد داشت، موافقت خواهد كرد
  .شود، همبستگى هاى چهارگانه اقتصاد مشاركتى مشخص مى از ارزشارزش 

  
  تكثر، ارزش دوم اقتصاد مشاركتى 

. است "تكثر"دومين ارزشى كه در يك اقتصاد خوب و مناسب به دنبال آن هستيم 
هايى كه افراد در زمينه شغل و يا مصرف دارند تاثيرگذار  اقتصادها بر دامنه گزينه

ها را همگن ساخته و گاه تبديل به يك گزينه  پيتاليست، گزينههاى كا بازار. هستند
يابند اما در عمل اغلب  ها افزايش مى در اين بازار هر چند فرصت. سازند واحد مى

رفت را با جايگزين كردن هر آنچه كه انسانى است و  هاى حصول به رضايت و پيش راه
ودزا و به طور خاص منطبق با شود با آنچه كه تجارى و س به ابعاد انسانى مرتبط مى
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اقتصادى متكثر  "اقتصاد مشاركتى". كنند منافع ثروت و يا قدرت است، مسدود مى
دهند بلكه خود بر يافتن  نهادهاى اين اقتصاد نه تنها دامنه انتخاب را كاهش نمى. است
اقتصاد مشاركتى اين امر . كنند هاى متعددى براى حل مشكالت تاكيد مى ها و روش راه

دهد، اصلى مبتنى بر اينكه ما  را با به رسميت شناختن اصلى بديهى و ساده انجام مى
توانيم از آنچه كه ديگران انجام  هاى محدود هستيم كه مى ها موجوداتى با توانايى انسان
از سوى ديگر ما . منتفع گرديم -و ما خود توان يا زمان انجام آن را نداريم  -دهند مى

رفت به كار گيريم به نحوى كه با  و توان خود را تنها در مسير پيشنبايد تمامى اميد 
هاى متعدد  ها و راه در نظر گرفتن گزينه. بست رسيدن آن ما هم متضرر شويم به بن
تصور . اين ارزش هم جاى مناقشه ندارد. كننده عدم شكست ما باشد تواند تضمين مى
هاى  كه اقتصاد با كاهش گزينه كنم بتوان كسى را يافت كه بر اين باور باشد نمى

بلكه برعكس، همه موافق هستند كه . موجود براى انتخاب، كاركردى بهتر خواهد يافت
بدين . ترى دست خواهد يافت اگر اقتصاد ايجادگر و محافظ تكثر باشد به موفقيت بيش
  . ترتيب دومين ارزش مورد نظر ما هم مشخص شد؛ تكثر

  
  برابرى، ارزش سوم 

. تاس "برابرى"شى كه ما انتظار داريم در يك اقتصاد خوب محقق شود سومين ارز
ها  اين اقتصاد. گذار هستند در ميان فعاالن تاثير "هايخروج"اقتصادها بر نحوه توزيع 

يابد، تعيين  هستند كه بودجه يا سهمى را كه از توليد اجتماعى به ما اختصاص مى
. دهد به دارايى و قدرت خريد توجه نشان مىاى  كاپيتاليسم به صورت فزاينده. كنند مى

اليق سود  ،دارايى و يا قدرت خريد صاحباز نگاه اين سيستم اقتصادى تنها افراد 
دارايى يا قدرت خريدى كه براساس انحصار  صاحببا چنين نگاهى افراد . بردن هستند

تى امكان خواهند هاى ذا دانش يا مهارت، ابزار توليد بهتر، مزاياى سازمانى و يا استعداد
كاپيتاليسم در اين زمينه يادآور همان . خواهند دست يابند چه مى يافت به هر آن

گذارى شده و دانشكده اقتصاد هاروارد آن را  اخالقياتى است كه توسط آل كاپون پايه
در اين اقتصاد . است "برابرگرا"اما اقتصاد مشاركتى، اقتصادى . دهد گسترش مى

رف و تخصيص منابع به نابودى و يا ممانعت از حصول به برابرى نهادهاى توليد، مص
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شود كه برابرى  اكنون اين مسئله مطرح مى. كنند نپرداخته بلكه آن را تسريع مى
  چيست و منظور ما از به كارگيرى اين لفظ چيست؟ 

است، هم  مخالف دهى و امتيازدهى به مالكيت اقتصاد مشاركتى فى نفسه پاداش
اما در مورد توليد چه؟ آيا بايد سهم . متيازدهى به قدرت هم مخالف استچنان كه با ا

افراد از توليد جمعى به همان ميزانى باشد كه در توليد آن نقش دارند؟ به نظر مناسب 
  رسد اما آيا واقعاً اين گونه است؟  مى

فرض كنيد افراد در كار مشابهى براى مدت زمان مشابهى با شدت مشابهى فعاليت 
چرا بايد شخصى كه داراى ابزار بهترى است در مقايسه با فردى كه . ته باشندداش

ترى داشته باشد؟ چرا بايد شخصى كه به هر  داراى ابزار نامناسبى است درآمد بيش
ارزش افزوده باالتر به كار گماشته شده است، درآمد  نحوى در توليد كاالهايى با

كااليى كه به . كند تر توليد مى ارزش كم اترى از شخصى داشته باشد كه كااليى ب بيش
كشى  تر بسيار مورد نياز جامعه است؟ چرا افرادى كه در قرعه رغم ارزش افزوده پايين

هاى بهترى را به چنگ آورده و اكنون  تر بوده و ژن شانس خصوصيات ژنتيك خوش
مقايسه با هستند بايد در ... تر يا استعداد موسيقى تر، واكنش سريع داراى قدرت بيش

اند، در شرايطى  كشى به دست نياورده ترى كه چيز چندانى از اين قرعه افراد كم شانس
  ترى داشته باشند؟  كنند، درآمد بيش سان كار مى كه هر دو طرف با شدت يك

اگر دو . در اقتصاد مشاركتى، مبناى پاداش و امتيازدهى تالش و ايثار فرد است
آورى محصول شدند در حالى كه يكى از اين  عشخص به مزرعه رفته و مشغول جم

سان و براى  تر بوده يا ابزار بهترى در دست دارد، و هر دو نفر با شدت يك افراد قوى
مدت زمانى مشابه در زير نور آفتاب مشغول به كار باشند، بديهى است كه شخص 

اقتصاد اما در . ترى برداشت خواهد كرد تر محصول بيش تر داراى ابزار مناسب قوى
سان دريافت  سان خود، پاداشى يك مشاركتى هر دو نفر به دليل تالش و ايثار يك

ساز بزرگ يك شاهكار موسيقايى ساخته و يك  فرض كنيد يك آهنگ. خواهند كرد
در اقتصاد مشاركتى در صورتى كه هر دو نفر . ساز خوب هم يك قطعه ارزشمند آهنگ

هاى آنان  ر كرده باشند هر چند حاصل تالشسان كا مدت زمانى مشابه و با شرايط يك
تر كار كنيد،  در اين اقتصاد اگر سخت. سان خواهند گرفت متفاوت است اما پاداشى يك

تر و دشوارترى  تر كار كنيد، در شرايط نامساعدترى كار كرده و يا كار خطرناك طوالنى
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مشاركتى داشتن در اقتصاد . ترى خواهيد گرفت را بر عهده داشته باشيد، پاداش بيش
ابزار بهتر يا توليد كااليى كه به هر نحوى داراى ارزش افزوده باالترى شده، يا دارا 

ها و  توجهى به توانايى اين به معناى بى. دهى نيست بودن استعداد خالقه، مبناى پاداش
ها و  افراد به دليل تالش و ايثار خود براى كسب اين مهارت. يا مهارت افراد نيست

يا  "حاصل كار"دهى براساس  ها پاداش خواهند گرفت، اما اين به معناى پاداش ىتواناي
دهى صرف به تالش و ايثارى كه افراد در كار خود صرف  پاداش. نيست "خروجى"

كنند كه  ها تصور مى كاپيتاليست برخى از آنتى. برانگيز است كنند، موضوعى بحث مى
كار بايد  بدين ترتيب يك ورزش. بگيرندافراد بايد نسبت به ماحصل كار خود پاداش 

كند  ثروت عظيمى يافته و يا يك دكتر كه شرايط كارى چندان دشوارى را تجربه نمى
اقتصاد . كوش يا حتى يك آشپز درآمد داشته باشد تر از يك كارگر سخت بسيار بيش

در حقيقت در اقتصاد مشاركتى شخصى كه داراى . كند را رد مى "نرم"مشاركتى اين 
است در مقايسه با شخصى كه داراى شغلى ... شغل راحت، مطلوب با امكانات كامل و

زمان مورد نياز جامعه است، بايد  تر اما هم ارزش افزوده كم سخت و دشوار اما شايد با
برانگيز بودن  بدين ترتيب سومين ارزش ما نيز به رغم بحث. ترى داشته باشد درآمد كم
واهيم كه به تالش و ايثار پاداش دهد و هنگامى كه افراد خ ما اقتصادى مى. تعيين شد
دستيابى به . اند از درآمد كامل و كافى برخوردار باشند كردن را از دست داده امكان كار

مسير سختى بايد پيموده شود، . اين ارزش قطعاً با عواقب سخت و دشوارى همراه است
يم قطعاً طى كردن اين مسير دشوار دست ياب "برابرى"اما اگر بتوانيم به اين نوع از 

  . تواند هولناك تعبير شود چندان نمى
  

  
  اقتصاد خودمديريت

كند  چهارمين و آخرين ارزشى كه اقتصاد مشاركتى براى تحقق آن تالش مى 
گيرى در مورد  ها بر ميزان نقش فعاالن در فرآيند تصميم اقتصاد. است "خودمديريت"

در كاپيتاليسم، صاحبان . لى تاثيرگذار هستندتوليد، مصرف و تخصيص منابع ما
مديران و كارمندان سطح . ها داراى نقش عظيمى هستند سرمايه يا همان كاپيتاليست

اند، نقش بسيارى در اتخاذ تصميم  هاى كليدى را اشغال كرده باال كه عموماً جايگاه
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مل افرادى كه در ع. در اين ميان غالب افراد داراى هيچ نقشى نيستند. نهايى دارند
فرسا را بر عهده دارند، حتى در مورد ماهيت  بخش عمده كارهاى دشوار و طاقت

ها  گذارى بر آن كه قدرت تاثير تصميمات اتخاذ شده هم آگاهى ندارند چه برسد به اين
ها، استبدادى بسيار  هاى تحت مديريت كاپيتاليست در درون مجموعه. را دارا باشند

استالين شايد هرگز حتى . خورد حت ديكتاتورى به چشم مىهاى ت شديد از مجموعه
شويى  كرد كه مردم اين كشور براى رفتن به دست در روياهاى خود نيز تصور نمى

موظف به كسب اجازه او باشند، اقدامى كه امروز براى بسيارى از كارگران و كارمندان 
ل اقتصاد دموكراتيك اقتصاد مشاركتى، اما در نقطه مقاب. دهد در محيط كار روى مى

مردم كنترل زندگى خود را به دست گرفته و هر شخصى در تعيين تصميمات . است
افراد در مورد . كند رنگ نمى نقشى بر عهده دارد، نقشى كه حقوق ديگران را كم

اى قدرت تاثيرگذارى دارند كه اين تصميمات بر شرايط كار  تصميمات به همان اندازه
. است» خودمديريت«گذار باشد، اين در حقيقت تعريفى ديگر از  ها تاثير يا زندگى آن

خواهد تصويرى از دختر يا پسر  او مى. كارگرى را در يك گروه بزرگ در نظر بگيريد
گيرى  كسى بايد در اين زمينه تصميم هچ. خود را در كنار محل كارش داشته باشد

تمام كارگران؟ بديهى است كند؟ آيا مالك كارخانه بايد تصميم بگيرد؟ يك مدير؟ يا 
خواهد عكس دختر خود را بر روى  كارگرى كه مى. كه تمام اين موارد بى معنا است

او . گيرى كند محل كارش قرار دهد، خود تنها كسى است كه با اختيار تام بايد تصميم
حاال . نمىكند رفتار مانند "ديكتاتور"در اين موقعيت خاص، اصطالحاً بايد به نوعى 

خواهد راديويى را به روى ميز كار خود قرار داده و  كنيد كه همان كارگر مىتصور 
. گوش دهد "هوى متال"يا  "راك اندرول"صداى آن را هم بلند كرده و به موسيقى 

دانيم كه تمامى افرادى كه صداى اين  اكنون چه كسى بايد تصميم بگيرد؟ همه مى
تر  در اين ميان افرادى كه بيش. گيرندشنوند بايد در اين مورد تصميم ب راديو را مى

بايد نقش  _شوند  يا شايد هم از آن منتفع مى _توسط صداى اين راديو آزار ديده 
براى درك صحيح بودن اين روند . گيرى داشته باشند ترى در تصميم بيش

نيازى هم . گيرى نيازى نيست كه دكتراى فلسفه داشته يا استاد دانشگاه باشيد تصميم
خواهيم يك نفر  ما نمى. رات پيچيده و سنگين نيست، موضوع بسيار ساده استبه عبا

اى از تصميمات تاثيرگذار بر زندگى ما را بر عهده  با يك حق راى، تعيين بخش عمده
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 "گيرى راى"، "اجماع"، "خودمختارى"ما در اقتصاد مشاركتى به دنبال . داشته باشد
توانند  ها مى حالى كه هر يك از اين روشدر . يا هر روش تثبيت شده ديگرى نيستيم

در مواردى موثر واقع شوند، در مواردى ديگر كاركردى به شدت نامناسب و شايد 
دهى به آن هستيم،  چه كه به دنبال شكل آن. گر بر جاى خواهند گذاشت ويران

گيرى است كه در تمامى مراحل آن هر فعالى بر اساس ميزان  سيستمى از تصميم
بدين ترتيب چهارمين . ى از آن تصميم، حق دخالت و مشاركت داشته باشدتاثيرپذير

شود،  ارزشى كه در اقتصاد مشاركتى به دنبال احقاق آن هستيم نيز آشكار مى
  . خودمديريت

  
  تر كارآمدى، ارزشى عام 

در اقتصاد . تر مى رسد با بررسى اين چهار ارزش، نوبت به بازگويى ارزشى عام
همانند من  -شايد در شما هم  "كارآمدى". باشيم "كارآمد"اهيم خو مشاركتى ما مى

كارآمدى . احساس نه چندان مساعدى را برانگيزد، در حالى كه نبايد چنين باشد -
تواند به معناى تحقق آرزوهاى ما و عدم ازدست دادن موارد با ارزشى باشد كه به  مى
مقابل كارآمدى، به هدر دادن  بديهى است كه در شرايطى كه نقطه. ها نياز داريم آن

مخالف  "كارآمدى"توان با  مند و يا نرسيدن به اهداف و آرزوها است، نمى مواد ارزش
اما احساسى كه از آن صحبت كردم، چرا چنين احساسى با شنيدن اين عبارت در . بود

  شود؟  ما ايجاد مى
ى تالش براى به معنا "كارآمدى"يا  "كارآيى"تاليسم، يدر كاپ. دليل ساده است

رساندن صاحب سرمايه يا صنعت به حداكثر سود، بدون هدر دادن منابع مورد استفاده 
ها در اثر بيمارىهاى تنفسى يا حتى  ها اصوالً اهميتى به مرگ انسان كاپيتاليست. است

شان تامين  دهند، حداقل تا زمانى كه منافع ها با تفنگ و گرسنگى نمى تهديد انسان
ها به شرايط نامساعد محل كار  كاپيتاليست. ديگرى اهميت نداردباشد، هيچ چيز 

ها حتى به نابودسازى منابعى كه مورد  آن. دهند كارگران خود اهميتى نمى
 -هر چند ممكن است براى ديگران حياتى باشند  -گيرد  شان قرار نمى استفاده

تى را متوجه هيچ منفع "كارآمدى"يا  "كارآيى"در كاپيتاليسم . دهند اهميتى نمى
بديهى است كه ما . شود كند و تنها به تامين منافع كارفرمايان منتهى مى كارگران نمى
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اما در . هيچ يك نبايد احساس چندان خوشايندى در قبال اين واژه داشته باشيم
اقتصاد مشاركتى، كارآمدى به معناى توليد، مصرف و تخصيص منابع به نحوى است 

ه و بتواند در عين حال به بسط و گسترش تكثر، همبستگى، كه با نيازها سازگار بود
بدين ترتيب اقتصاد مشاركتى با تعريفى كه از . برابرى و خودمديريتى بينجامد

ارائه شد و نه آن تعريفى كه مدنظر كاپيتاليسم است، اقتصادى كامالً  "كارآمدى"
  .است "كارآمد"

                                     
 

 .له از سايت فرهنگ توسعه برگرفته شده استاين مقا
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 !كون، يا اقتصاد مشاركتي ؟پار
  

 مزارعي  . ا: ترجمم     

حقيقت يك پنجم ساكنان حق  درداري مالكان موسسات توليدي و  سرمايه درنظام  
ه توليد و توزيع چگونه شيوگيرند كه ند كه تصميم ميرا دارند و آنان قدرت ازاستفاده  
آنان . فرسا روزگار بگذرانند طاقت وكننده خستهچهار پنجم ديگر بايد با كار  ،بايد باشد

قول ه گذرانند و ب مشقت مي بااز دستمزد بسيار كمي استفاده كرده و زندگي را 
كه تو انسان حقيري  كنند ميتو تلقين ه از بدو تولد ب "جان لنون"خواننده آمريكائي 

داري  يهسرمانظام . دهند تو نميه گونه فرصتي براي زندگي راحت ب هستي و هيچ
و  نمودهتبديل به يكسان زيستن  ها را نابود، تنوع در زندگي راهمكاري ميان انسان
 قلّهتوان گفت كه اين سيستم كند، مي واري را بر همگان اعمال مي قدرت خشن و هرم

، دره شكندطور مستحكم در هم ميه ها و امكانات را بسنگيني است كه فرصتبسيار 
داري در حقيقت آن نوع سلطه سنگيني آفريند، نظام سرمايهيقي از درد و رنج ميعم
را در خواب مي كند كه كمتر ديكتاتوري آنو زحمتكشان اعمال مي كارگرانبر  را

ديگر اجازه بگيرند، آري يكتن به حمام از ي رفبرا يد كه مردم عادياآيا شنيده. بيند
و اين عملي عادي  داردحمام رفتن نيز نياز به مجوز  كند وكار را مي داري اينسرمايه

هاي جامعه يماريب. شودها بر كارگران اعمال مياست كه از طرف مديران شركت

 مايكل آلبرت و روبين هانل

 

- يهسرماض علت مخالفت مردم با اين سيستم بلكه در نتيجه عواره داري نه بسرمايه
نظام . را دوست دارندها و آرامش آنيبائيزهمگان زندگي و  نهو گر استداري  
انباشته شدن زباله "يكائي اظهار داشت،آمربال كه رئيس تيم بيسچنانداري آنسرمايه

  ."است واشنگتندر جامعه نتيجه وجود كاخ سفيد در 
آن زندگي اقتصادي را  ان باتومي كهكون تنها راهي است مشاركتي و يا پار اقتصاد

هاي متساوي براي همگان مسئوليت و  هاكارها، فرصتكون داراي راهپار. تنظيم نمود
از محصول كار اجتماعي و زندگي  "كونپار"كننده در سيستم دارد، هر شركت بررا در 

 .دهدكون به تقسيم طبقاتي پايان ميبرد، پاراي عادالنه ميبهره خودخصوصي 
عادي نيز كه در اين سيستم  فرد، حتي يك آفريندهمكاري و همراهي مي پاركون
كه سعادت و خوشبختي ينابيند مگر رد راه ديگري در بيش روي خود نميقرار بگي

در نظر  اي منضفانهيوهشه بكون، گوناگوني توليد را پار. ود را در رفاه ديگران ببيندخ
 . رساندمصرف ميه ي بو براي هر كسي هر اندازه كه انرژ گيردمي

تا در باره فرآورده  دهدرا مي فرصتبه هر شخص توليدكننده اين  پاركونين چنهم
ه اند، بآن تاثير داشته د درافراهاي توليد شده شيوه توزيع متناسب با شرايطي كه 

اري نسبت به توليدات ديهسرماكنندگان در نظام ر بپردازد و بر عكس توليداظهار نظ
 .يستبيگانه ن

هاي سرمايه نظامات و اسلوب بارا بايد گفت سيستمي است كه از اساس  پاركون
در . دارد خاص خود را موسساتداري متفاوت بوده و در عوض ابزارها، راهكارها و 

با مصرف  را هاآن يرابطهكارگران، جلسات كارگري ويژه خود را دارند كه  پاركون
يشبرد امر خود دارند، در پمجادالت خود را براي ها و كنندگان تنظيم نموده و سياست

ها وجود ندارد، ي آنبراگيرنده مالكان كورپوريشن و مديران تصميمجا جائي براي اين
 . مديراني كه از صدر تا ذيل امور در دست خود داشته باشند

ان بتوانند گهم گردد تايم ميتنظاي متوازن شيوهه كارهاي توليدي ب پاركون در
عالقه مشغول  موردكاري ه خستگي و بدون احساس يكنواختي و روزمرگي ب بدون

در  نخبگانتوسط ه درصد كارها ب% 20داري كه در نظام سرمايهچنانباشند و نه آن
ي كارهاه بدرصد بقيه با درد و رنج و مشقت فراوان % 80آسايش و آرامش انجام شود و 

 باالاز  "بردگان"ان چشمشان به دستورچون بردگانگيز مجبور باشند و فقط هممالل
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جا ، در اينزند، همكاري، تجربه و همفكري حرف اصلي و آخر را ميپاركوندر . باشد
ار خود داشته و آن را وسيله به بردگي ختيكه اطالعات و تجربيات را در ايتي اقل

ا دارد و كارهاي شاق وه ديگران قرار دهد مفهوم ندارد، اقليتي كه اكثريت را ب كشاندن
 .دارد را ذليل و تحقير شده در چنگال خود نگه آنان
تر در و تجربيات خود را بيش استعداد وتر كار كند كسي كه بيشهر آن پاركون در

دارد، بهيچ وجه يافت ميدرهمان نسبت دستمزد و جايزه ه خدمت توليد قرار دهد ب
تسلط بر  اساسق نه بر زه و پرداخت حقويجا جاشود در اينحقوق شخصي ضايع نمي

 . گيرديمعلت مدير بودن بلكه بر اساس نقش داشتن در توليد انجام ه مالكيت و ب
هائي كه توليد آن بازيه كرده و ب عملطور عادالنه ه در بازار نيز ب پاركونيستم س

پردازند، كردن يكديگر مي ورشكستبه  خاصكنندگان مختلف با شركت در توليد 
- فاصله طبقاتي مي و بر رشد بردهها را از بين ين شيوه كه همكاريا. دهدپايان مي

ي را كه در راه توليد اريبسهاي افزايد، بسيار كاالهاي توليد شده را منهدم، و كوشش
پيش گرفتن منافع جمعي  درآور با انگارد، آري اين شيوه زيانانجام گرفته ناديده مي
 . گرددبراي هميشه متوقف مي

يدكنندگان و مصرف كنندگان در تولاستفاده از سيستم تجربي ميان  ، باپاركون
هاي وارده تصميماتي را يانزشيوه تعاوني بر اساس سود و ه مشترك ب نشستخالل 

لحاظ ه يمات كه بتصمكنند، مي اتخاذكه در نهايت به منفعت همه جامعه باشد 
 . اقتصادي و اجتماعي مفيد به فايده باشد

توان را نمي پاركونهمه جزئيات  كوتاهچنين اي اينكه در مقالهبايد گفت  البته
، اگر چه چنين بسنده شده پاركونجا به شرح بسيار مختصري از توضيح داد و در اين

اي شد، اما خود مقدمه خواهددر فهم مسئله  دشواريها و اختصاري موجب ناروشني
 . هاي آتي استراي بحثب

-داري هر كسي را وا ميسرمايه نظامگويم اين است كه خواهم بدر پايان مي چهآن
دارد داري ما را وا ميسرمايه نظام، طر منفعت شخصي ديگران را پس بزندخاه دارد تا ب

ي كه در خدمت يكديگر باشيم واحدتا يكديگر را انكار كنيم و ما را از داشتن صداي 
كردن  ه گرفته بلكه در صدد خفهيدنددارد تا صداي ديگران را منع نموده و ما را وا مي

-در خدمت كساني قرار مي راداري محصوالت كار جمعي نظام سرمايه. ديگران باشيم

 مايكل آلبرت و روبين هانل

 

را از كار ديگران  بهرهترين دهد كه خود هيچ نقشي در توليد ندارند و هم اينان بيش
 توانند تجربيات خوديمكنندگان ه همه توليدبديلي است ك پاركونآري نظام . برندمي
 . كار گرفته و بهره مساوي را ببرنده را ب
داري يد به تفكرات توليدكننده سرمايهنباتوانيم اميدوارانه در پايان بگوئيم كه يم

توانيم براي زندگي بهتر، ، همه مييمدهكه بديلي وجود ندارد، پايان مبني بر اين
و يا اقتصاد  پاركون. يد ببنديمامگذرد داري ميايهسيستمي را كه از نظام سرم

يت و دقت مورد حمايت و عناتواند با كمال مشاركتي آن بديل روشني است كه مي
 . پشتيباني ما براي فرداي بهتر قرار گيرد

د هميشه به سيستم توانمي كهو يا اقتصاد مشاركتي آن منزلگهي است  پاركون
 . پايان دهد آزادو بازار  بنگاهگرانه مالكيت خصوصي، نامساوي و سلطه

  
 .اين مقاله از سايت روشنگري برگرفته شده است
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  مدل اقتصادي مشاركتي
  فرخنده آشنا: برگردان

  
ام كه بايد صرف كرده يچرا من وقت و نيروي زيادي را براي توضيح مدلي اقتصاد

    هايي با هايي دارد؟ چه تفاوتداري را بگيرد؟ اين مدل چه ويژگيجاي سرمايه
  شود؟هاي ديگر دارد و به چه نتايجي منجر ميمدل

    دارم در هاي اقتصادي مشغول ميدليلي كه من به خاطر آن خود را با فرمول
  : شودتوضيح داده مي اين گونهدان بزرگ جان مينارد كينز هاي اقتصادنوشته

موفق نيست، هوشمند نيست، زيبا نيست، نه عادالنه است و نه ] داريسرمايه["  
اين طور بحث را . دهدبه ما ارائه نمي] يي را كه ما بدان نياز داريم[و كاالها –عفيف 

بپرسيم  خواهيم، ما از آن نفرت داريم، اما اگر از خودمانما آن را نمي: كنيمخالصه مي
دانيم كه در اين باره جواب نشين آن بكنيم، چيزي نميتوانيم جايچيزي را مي چه

  ."بدهيم
دارم تا بتوانم براي غلبه هاي اقتصادي مشغول ميبه اين دليل من خود را با ديدگاه

  .بر اين ناتواني كمك كنم
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 .داري دزدي استسرمايه

ي كمي را غيرقابل باور، عده كار سخت و منظم بخش بزرگي از مردم به نحوي
تر و هايي كه بايد طوالنيدر اصل آن. كنندد كار بايسازد كه اصال نميثروتمند مي

كند يا ي كار ميتركوتاه زمان  كسي كه. آورندكار كنند، كمتر به دست مي ترسخت
  .آوردتر به دست ميبيش تر استكارش از نظر شدت راحت

سيتي، به زحمت يك ستون دو بخش همسايه را از هم در ساحل جنوبي نيويورك
دالر در سال هزار  5يابي در بخش فقيرنشين متوسط درآمد قابل دست. كندجدا مي

دارها در آمريكا از كل جمعيت پول. هزار دالر در سال 500نشين داراست، در بخش پول
خوابند، مي هاا زير پلها در آمريكفقيرترين. تري دارندكا ارزش بيشاياالت متحده امري

- كنند يا اصال به زندگي خود خاتمه ميهاي مستعمل خود را محافظت ميبا كارتون
  . دهند

اي اجتماعي سر اين امر از بطن رابطه. اين شكاف ارتباطي با استعداد يا غيرت ندارد
  .كندمندتر ساختن يك اقليت مجبور ميآورد كه اكثريتي را براي ثروتبرمي
  

  .داري غير اجتماعي استداري بيگانگي است، سرمايههسرماي
هاي محرك. كنندداري مناسبات ما را تعين مياند كه در سرمايهماليهاي محرك

، دبختي تنها براي خوما در جستجوي خوش. هاي اجتماعيخودخواهانه نه محرك
دنياي شود كه چنين به همين جهت به ندرت سبب تعجب مي. آزاريمديگران را مي
ها را دريافت ماندههربان پسهاي ماي وجود دارد، دنيايي كه در آن انسانغيراجتماعي

  .كنندمي
ميرند، كساني ها ميهاي آمريكا ساالنه حدود نيم ميليون نفر از بيماريدر بيمارستان

اصوال اين مربوط به بهداشت و چيزهاي . كه وقتي به بيمارستان آمدند چيزي نداشتند
  .توانست با آن انسان بهبود يابداست كه مي ديگري

چون اين امر سودآور . ها وجود نداردانساناين  اما هيچ كار زاري براي نجات زندگي
: مرگ و ميرهاي ناشي از گرسنگي در جهان سوم هم به همين دليل است .نيست

  .مندان هدف بدهدتغذيه كردن فقر آن قدر سودآور نيست كه به ثروت
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-گي ميبراي چه جاهايي كه ما در آن زند. ي ما بستگي داردا به تغديهسالمتي م
سالمتي، مردم ي آحاد شان اهميتي ندارد كه كوشش كنند براي همهكنيم، براي

ر آوجاي اين كه به دنبال كارهاي سود غذاي كافي و مسكن مناسب فراهم سازند، به
  .فردي باشند

به طور . عدالت اجتماعي نيست كسب سود است،} داريسرمايه{منطق اقتصاد
هايي تنها به صورت محصوالت جانبي، نشينيه عقباتفاقي و نه عمدي و خود خواست

  . گيردبه نفع ضعفا و آن هم به ندرت شكل مي
  

  .داري استبدادي استسرمايه
كننده و يكنواخت را هاي خستهداري، همه كساني كه فعاليتدر مراكز توليد سرمايه

كنند و هند، هيچ تاثيري روي شرايط كارشان، روي آن چه كه توليد ميدانجام مي
عدم {.خدمت چه هدفي بايد باشد ندارندشان در هايها و اين كه كوششگيريتصميم

  }كنترل كارگري
توانند تقريبا كامال تنها مي دارند اضع قدرت قراراند يا در موآن كساني كه مالك

  . تصميم بگيرند
، بتوان كرد ر ناگهاني كنترل نكرد كه چه وقتي اجازه است استراحتاستالين به طو

باره به اين تصميم نرسيد كه براي يك{چيزي خورد يا اجازه توالت رفتن داشت
. }كارگران زمان استراحت، غذا خوردن و توالت رفتن در محل كار را كنترل كنند

خود {مند كنندقانوناند كه خودشان اين امر را امروزه مالكان جسم عادت كرده
 .كندتملك بر جسم دموكراسي را نابود مي. }سانسوريكنترلي يا خود

 
  .كفايت است داري بيسرمايه

      درصد جمعيت ناپديد  80داري استعدادهاي بارآوري حدود در سيستم سرمايه
. شوند كه با كسالت عادت كنند و دستورات را انجام دهندچنان پرورده مي شوند، ومي

  .گيردشان انجام نميكوششي براي رشد استعدادهاي بزرگ
ها را مورد شوند كه كسي آني فروش نابود ميمنابع عظيمي براي توليد موادي برا

ا شود تا اجراي كارهطوالني صرف مي به طور باورنكردنيزماني . دهداستفاده قرار نمي
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هاي چندي همين خاطر مقاومتاش اجباري شود، و به بنديبه زور انجام گيرد، تقسيم
  .شوددر جهت مخالف انجام مي

  
  .داري نژاد پرستانه و سكسيستي استسرمايه

نژاد پرستي و سكسيسم در حقيقت بخشي از اصول اين نظم اقتصادي نيستند، اما به 
ها نژادهاي موجود و سلسله مراتب جنسيتي را كامال دنبال رقابت در بازارها، اگر آن

  .شونده قرار دهند، توسط صاحبان سرمايه تقويت ميمورد استفاد
     براي . برنده، تضعيف شوندمالحظات غيراقتصادي نيروهاي پيشاگر در اثر 

  .شان را باز تشديد نمايندهايعدالتي شود كه بيمكان فراهم ميداران اين اسرمايه
  

  .گرانه استداري ستمسرمايه
تبديل يك ديگر طه بر بازار، كشورها را به دشمن دارانه براي سلهاي سرمايهكوشش

كشورهاي {رد از منابع و جمعيت آن ديگرانيكه اسلحه كافي دا} كشوري{آن. كندمي
و اغلب كار به جنگ . كندء استفاده ميتوانند از خود دفاع كنند، سوكه نمي} ديگر
  .كشدمي
  

  .شناسداي نميداري آيندهسرمايه
ال ديگري را باز غو آش. }چسبندمي{آورنده مدت فشار ميكوتابازارها روي محاسبات 

يك راه غيرصميمي و ساده } اين{،هارج اجتناب كنند، در دنياي آندارند تا از مخامي
اي توانند خود را به شيوهپرستان ميبدين خاطر پول. ودهاي باالتر استبه سمت س

ا نه فقط و نتايج ر }ت خود بيفزايندثرو به طور مداوم بر{مند سازندناپذير ثروتپايان
كه همين طور اثرات آن بر محيط زيست و منابع كنندگان، بلان و مصرفربراي كارگ

  .فردا را، نديده بگيرند و از شكل بيندازند
ها تنها توسط جنبش حمايت از اين. استهوا، آب و زمين چه رفتهبينيم كه بر ما مي

  .شودمحيط زيست حمايت مي
داري را به طور مفصل و با جزئيات توانستم جلو بروم و كارآكتر عليل سرمايهمن مي

  .كنم نيازي به اين كار نيستنشان دهم اما فكر مي
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ه خاطر وضعيت ممتاز هاي كمي هستند كه ببه طور نسبي تنها انسان 2004در سال 
ان چنان شي ابتكارقوهنوع پرورش يا به خاطر  كنندمياخالقي عمل شان چنان غير

-مي آميز درهم ريختهتوسط وسايل ارتباطي چنان موفقيت ، ياكنندميجاهل عمل 
ي نيروهاي داري امروزه يك قتل عام عظيم به وسيلهبينند كه سرمايهشوند كه نمي

  .و امري از هر نظر غيرانساني است است عدالتيبي
 كنم كه مراضافه ميا" :استرا فورموله كرده همان گونه كه جان استوارت ميل آن

زده ادت هستي انساني مبارزه است، ذوقآل زندگي كساني كه باور دارند كه عايده
لگد مال كردن و به دور مرا ، بل كه برعكس ]كندآلي پيدا ميهر كسي ايده[كند، نمي

، سيستم اجتماعي فعليشد، توسط سرگذشتي كه براي انسانيت آرزو ميافكندن آن 
  ".كندناراحت مي

  
  خواهيم؟ها ما چه مياما غير از اين

ي چهار اصل اساسي ، بر پايه]براي مشاركت اقتصادي[د مشاركتي يا پاركوناقتصا
  .شودايجاد مي

به هم وابسته شركت  شوراهايها در زندگي اقتصادي از طريق اوال در پاركون، انسان
ها همواره مانند آن] ر نوعاز ه شوراهايي[كنندهكننده و مصرفكنند، به عنوان توليدمي

دهي كند، به طور نمايد اقتصاد خود را خود سازمان شوند، اگر انسان كوششايجاد مي
  .خالصه مثل آن چه كه در آرژانتين انجام گرفته است

. كنندد را اداره ميخو ،خود شوراها آورد اين است كهاي كه پاركون ميآن چيز تازه
ي آنان است، به طور گسترده ، تصميماتي كه در بارهاتبايستي در تصميمها ميانسان

  .و جمعي دخالت كنند
ترين نوع خودگرداني انتخابات است، چيزي كه در آن هر فرد يك راي گاهي مناسب

گيري با توافق گيري را به كار برد، گاهي تصميمشود نوع ديگري از رايد، گاهي ميدار
  .خش از جمعيت در باره چيزي راي بدهندشود كه يك بشود، گاهي هم ميحاصل مي

شود و ي نهايي حاصل ميدر پاركون نوعي از انتخاب وجود دارد كه در آن يك نتيجه
ها در باالترين كنندهي شركتگونه حق تعيين سرنوشت همهبستگي به اين دارد كه چ

ان كنندگكنندگان و مصرفتوليد شوراهايچنين نوعي از خودگرداني . حد ممكن شود
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شان كنيم، سنخيتي ي از نوعي كه امروز ما بايد تحملمراتبهاي سلسلهالبته با شركت
كنندگان خيلي طبيعي است كه در از نظر تاريخي براي كارگران و مصرف{.ندارند
كنندگان اي خود را سازمان دهند كه شوراهاي كارگران و مصرفهاي جمعيپيكره

اي كارگري دارد كه همه كارگران در آن داراي هر محل كاري يك شور. شودناميده مي
اگر الزم باشد شوراهاي . پذيري هستندگيري و مسئوليتمساوي براي تصميمحق 

تر براي هاي كوچك، شوراهاي بزرگهاي كار، واحدها و بخشتر براي تيمكوچك
كنندگان هر شوراهاي مصرف. شودهاي كار و كارخانه ايجاد ميهاي كل محلبخش
تر همسايگي و هر شوراي همسايگي به يا خانواده منفرد به شوراي بزرگ فرد

شوراي منطقه به هر . دارد فدراسيون شوراهاي همسايگي در سطح روستا يا شهر تعلق
هر شوراي ده و ). يا شايد به شوراي يك اداره و سپس شوراي شهر(شهر شوراي مصرف

يا ممكن است شوراي محلي و (ملي به شوراي شهر به شوراي ايالت و شوراي ايالت 
وراهاي دموكراتيك مصرف را ي شاين شبكه. تعلق دارد) سپس شوراي ملي

ركون پا. ي شوراهاي دموكراتيك كارگرانكنند؛ درست مثل شبكهدهي ميسازمان
گيرد اما در شوراهاي كارگران و اي مورد استفاده قرارگويد در شوراها چه شيوهنمي

 . گيري براساس توافق همواره جريان دارد، هميشه يا گاهييمكنندگان تصممصرف
ها حق انتخاب براي نوع تصميم گيري را دارند مهم اين است كه مردم به بهترين آن

 هر فردي حق وتو دارد ولي تئوري اين است كه افراد . وجهي قادر به عمل باشند
  } ك.خواهند همواره از اين حق استفاده كنندنمي

دهي در پاركون بستگي به تالش دارد نه به اين كه چه مقدار توليد كرده يا دوما مزد
تر، اگر ما طوالنياين را كه در يك پاركون . مندي استاين كه چه قدر انسان قدرت

تري كسب بيش آمدتر كار كنيم، درتر، يا تحت شرايط نا خوشايندتر يا خطرناكسخت
كه به كسي كه امتيازي در جيب دارد،  كنداين را رد مي . كندرد مي ،خواهيم كرد

تري انجام گيرد، براي اين كار هيچ توجيه منطقي و كشش اقتصادي پرداخت بيش
  .وجود ندارد

پاركون هم چنين يك اقتصاد بي دست و پا را كه در آن انسان، مثل اقتصاد بازار آن 
  .كندش بستگي دارد، رد ميتآورد كه به موقعيدست ميه چه را ب
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آن قدر بتواند  ،كند كه انسان در يك اقتصادتر، پاركون اين را هم رد ميي متضادكم
  .دست آورد كه خود در شكل كار شخصي سهيم بوده استه ب

- توانيم كنترلاست كه ما نميكنيم به عوامل بسياري وابستهمقداري كه ما توليد مي
ي كاري بارآورتري محدوده كه ما ابزار كار بهتري داشته باشيم، كه ما در: شان كنيم

كاركنيم، يا كه چيزي را توليد كنيم كه ارزشش باالتر محاسبه شود، يا كه ما ويژگي 
   .مادرزادي خاصي داشته باشيم كه سازندگي ما را افزايش دهد

 ،كشش اقتصادي بايد به سمت كار سازنده هدايت شود، اگر كار ناخوشايند است
هديه دادن . كندالقي و اقتصادي ايجاد ميمفهوم اخ ،هاپرداخت براي كوشش

   سازدنمي] مفهومي[ ن بهتري دارند، هيچخوشبختي به كساني كه ابزار كار بهتر يا ژ
كه  از نظر اخالقي و هم از نظر اقتصادي مفهومي ندارد هم{]. اخالقي و هم اقتصادي[

د باالتر هستند مزد ها به خاطر اين كه ابزار كارشان بهتر است يا از نظر استعدابه آن
  }.تري پرداخت شودبيش

ي اگر يك نظم تازه. سوما اقتصاد مشاركتي به نوع جديدي از تقسيم كار نياز دارد
ها منافع خصوصي غالب شده و تجمعات خودگردان و ارتقا براي كوشش اقتصادي بر

ها و شد، اما تقسيم كار فعلي مانند آن چه كه در شركت مورد استفاده قرار گرفته
  .هاي تعاوني جريان دارد حفظ شود، چندان پيشرفتي نكرده استشركت
 درصد 80درصد جمعيت كاركننده انحصارا موقعيت قدرت و كار خوشايند، و  20اگر 

كننده، احمقانه و طاقت كه خسته ؛عهده داشته باشنده اجراي كارهاي جزيي را ب
    دهنده ي نظمآن را طبقه كه من -وه اول كند گرفرساست، اين امر تضمين مي

  .ي كاركننده چيره شودبر دومين طبقه -نامممي
- بنيادي پذيرفته مي به عنوان اصول} نه واقعي{هم چنين اگر خودگرداني ظاهري

دهند، در هر بحثي فورا موضوع را دهنده به دليل كاري كه انجام ميشد، گروه نظم
م، سخنران با تجربه بودن و اعتماد به كنند، به خاطر داشتن اطالعات مهين مييتع

شان گيري برايرا كه در اتخاذ تصميم نفس داشتن و انرژي صرف كردن، آن چه
  .گيرندمناسب است، با قوت به كار مي

اي كه هاي دومين طبقه، خسته شده از نوع فعاليت روزانهها، كاركنندهبرعكس آن
ها دهندهنظم. آيندرتي ميقدساسي از بياند، در جلسات تنها خسته و با احانجام داده
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تر پرداخت گيرند كه به خودشان بيششوند و متقابال هم تصميم ميگيرنده ميتصميم
  جلسات را به طور خودكار منقضي كنند و اقتصاد را بر مبناي منافع خود  .كنند
  .گذردخالصه بر طبقات اين مي. دهي نمايندجهت

كنند كه چه چيزي توليد مايه مواد توليدي، تعيين ميداري صاحبان سردر سرمايه
اما با خاتمه يافتن اين . كنندها بردگان مزدي را استخدام و بعد اخراج ميشود، آن

  .شودطبقه ايجاد نمي ي بيمناسبات باز هم جامعه
شان در اقتصاد ي وضعيتگروه ديگري تحت عنوان مالكان كه هم چنين به وسيله

توانند قدرت نامحدود را تجربه كنند و حتي فشار بر بخش بزرگي د، ميشونتعريف مي
  .از كارگران را تشديد نمايند

بر روي كارگران، ضروري } مباشر يا مدير اجرايي {ي يك رابطبراي اجتناب از سلطه
ها جريان دارد، با ها و تعاونيها مانند آن چه كه امروز در شركتاست تقسيم فعاليت

  .هاي كاري جانشين شودديد براي تعيين نقشهاي جايده
  . نامدين اصل سوم نهادي را رشته كاري موزون مياپاركون 

اگر در اقتصاد يك تقسيم كار سلسله مراتبي برقرار باشد، وظايف ما يا هم راه با 
  .شودكه به ندرت، حق بيان رعايت ميشوند يا اين كه نه يك بار بلقدرت زياد مي

    هاي روزانه را با مشاغل تركيب ا آن يك اقتصاد مشاركتي فعاليتدر هماهنگي ب
كند به نحوي كه قدرت و مسئوليت وابسته به يك شغل درست به همان اندازه مي

  .است كه فرد ديگري با هر شغل ديگري دارد
ماتي در بين انتشاردهندگان يهيچ تقس. شناسيمما ديگر هيچ رئيس و مرئوسي نمي

پرستاران، كمك {كنندگان بيمارانا، بين جراحان و مراقبتسكرترهمجالت و بين 
وظايفي را كه اينان امروزه انجام . وجود ندارد} . . .رستاران، كاركنان آزمايشگاه و پ

  .دهند در پاركون هم انجام خواهد يافت اما كار به نحو ديگري تقسيم خواهد شدمي
ديگر مورد جراحي قرار خواهند گرفت و هاي ها توسط انسانالبته كه بعضي از انسان

توانند انجام دهند، اما كسي كه چاقوي جراحي را به اكثريت مردم چنين كاري را نمي
شويد يا با كند و زمين را هم ميها را هم مرتب ميبرد هم اين طور تختكار مي

  .كندكاري ميديگران در وظايف بيمارستان هم
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احان و مسئوليت وابسته به آن و لذاتي كه انسان هر آن چه كه با وظايف جديد جر
كند، از طريق توازن خويش در سطح ميانگين اجتماعي هايي پيدا ميدر چنين فعاليت

گيرد كه به او همان مقدار او اكنون در يك شاخه كاري موزون قرار مي. گيردقرار مي
ف جديد به كس جالب است كه وظايبرايش دهد و همان اندازه مسئوليت و قدرت مي

  .دهدمي}مسئوليت و قدرت{داده است،ميديگري كه قبال فقط كار نظافت را انجام 
ي نامم، در اين شيوه بر همهي كسي كه من او را هماهنگ كننده ميسلطه

كه مشاغل بسيار پرمسئوليت مجزا شوند يا شود به طوريكاركنندگان ديگر چيره نمي
هر دو اين اختيارات نه فقط غير . دهدرا انجام  كه هر كس فقط كاري خاصبه طوري

  . شوندكه هم چنين غيرممكن ميبل عقلي
ها هم چنين اين گونه نيست كه مثال وظايف كنندهي هماهنگدرهم شكستن سلطه

  . . . . كننده و يكنواخت مهم محسوب و واال به حساب آيندخسته
آميختگي وظايف  ست در همكنندگان به پايان رسيده اي هماهنگچون سلطه -

 گير در يك اقتصاد ده، به نحوي است كه همه اشخاص دركننپرمسئوليت و خسته
ها دخالت كنند بدون اين كه از طريق نقشي ويژه در اقتصاد، گيريتوانند در تصميممي

تفاوت از نظر درآمد و . در پاركون مالكيت خصوصي وجود ندارد{ .منفعتي كسب كنند
طبقه مالك . رقابتي براي درآمد و استثمار فرد برفرد وجود ندارد. داردقدرت وجود ن

اي باالي سر ديگران كنندهطبقه كنترل. ز ديگران باشدنيست كه در سطح باالتر ا
چون مالكيت خصوصي وجود ندارد . نيست، سركارگري هم به شيوه امروزي نيست

فقط . د هم وجود نداردانحصار قدرت و گروهي كه ديگران را در اقتصاد نظم ده
كنند، مردمي كه در اقتصاد مردمي وجود دارند كه به توليد اقتصادي كمك مي

دارند و بدون اختالف طبقاتي  وضعيت مشابه دارند، شغلي موزون و قابل انعطاف
  }ك. اندكننده اقتصاديكننده و مصرفتوليد

داشتيم، كه بر عات زيادي ميها و اجتماداد اگر ما كارگاهرخ ميباالخره چهارما، چه
هاي يافته بودند، كه پروسهكنندگان سازمانكنندگان و مصرفتوليد شوراهاي طبق

هاي متوازن ي شاخهشد، كه همهگيري خودگردان مورد استفاده قرار گرفته ميتصميم
گرفت، اما كل ها صورت ميها بر اساس كوششو پرداخت در آن داشتندكاري را مي

  ؟مند شده بودندزمان بر اساس بازارها قانوني همريزي اقتصادمهبرنا
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  اي باشد؟شد كه اين يك نوع جديد جالب توجهيا ميآ
شده، به كار خود ريزان به طور يك جانبه و طراحيريزي مركزي، برنامهبا برنامه
دهند و هم چنين مطمئنا براي تيترهاي آكادميك و يا چيزهاي ديگر هم امتياز مي

داشتند كه كردند كه در هر كارگاه ماموري ميها سعي ميآن. كنندهمين كار را مي
ها توليدي ها را در كار مشاركت بدهند و براي به اجرا در آوردن طرحتوانستند آنمي

ي هاي ويژههايي بودند كه موقعيتبه اين طريق انسان. بودندئول ميمركزي مس
كردند و با حقوق مشابه براي رهبري جامعه كسب ميريزان در مشابهي مانند برنامه

  } مديران {.شدندديگران مجهز مي
آيند، ريزي مركزي اين طور است كه دستورات از باال به پايين ميپويايي برنامه

موضوع با سپس . توانند از پايين به باال بروندسپس اطالعات مربوط به انتظارات مي
رود و  باالخره تر به باال ميآيد و بعد اطالعات بيشمي يراتي براي آموزش به پايينيتغ

دستور از {گرددشوند و از پايين اطاعت ميدستورات مناسب از باال به پايين صادر مي
ها توانند براي باالئيها انتظارات خود را نسبت به آن ميپاييني. آيدباال به پايين مي

كنند و آن را يراتي در برنامه ايجاد مييرات تغها با توجه به اين انتظاباالئي. بفرستند
تري كه حين آموزش بدست سپس اطالعات بيش. فرستندبراي آموزش به پايين مي

ها صادر پاييني شود و باالخره دستورات الزم از باال برايآيد به باال فرستاده ميمي
  .}ها بايد از آن اطاعت كنندشود و پايينيمي

مانند آن چه كه در اتحاد  تورات وجود دارد، ساختار اقتداريز دساي ازنجيرهجا اين
هاي طبقاتي بين وابستگان و ي تفاوتديديم به عنوان نتيجه} سابق{جماهير شوروي

ريزي مركزي برنامه. شوددر كل اقتصاد دوباره پديدار ميو كارگران در هر كارگاهي 
ي درنتيجه ما بايد آن را به عنوان مادهسازد هاي تاكنوني ما را نابود ميي نوآوريهمه
  .گيري براي مسائل كلي اقتصادي مورد توجه قرار دهيماسب در تصميمنامن

تر اهميت دارد كه ريزي مركزي ناكافي هستند و باز هم بيشبازارها هم چون برنامه
ز ها در جهان حتي اربازا طور كليكه به چونآفرين مورد توجه باشند، به عنوان مشكل

  .گيرندمي قرار تاييدهم مورد ها طرف چپ
ها براي اين آنمزددهي دركنند چون كه مزددهي را نابود مي} مفهوم{اوال بازارها 

چون كه مزددهي {مند استپردازند كه چه مقدار توليد شده يا چه قدر فرد قدرتمي
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و كاري  }ستدراقتصاد بازار برمبناي مقدار توليد و قدرت فرد در مناسبات توليدي ا
  .زحمت است به اين ندارند كه كار چه اندازه پر

تر دوما، بازارها براي اين خريدار و فروشنده شدند كه اجبارا ارزان بخرند و گران
بفروشند، با اين هدف كه يكي ديگري را تا حد ممكن به نام شانس خصوصي و حتي 

- مي بستگي را مدفونهمبازارها . بيرون بيندازد }از دور{، زندگي اقتصادي خصوصي
  .  سازند

به خاطر فقط  }مردم{ سوما بازارها عالقه مندند كه نارضايتي ايجاد كنند، زيرا كه
كل آزمايشگاه  مانند آن چه كه دبير. خرند و باز همخرند و باز هم مينارضايتي مي

مصرف "ها مي بايد كند، شركتبيان مي تحقيقاتي جنرال موتورز چارلز كترينگ
. است "هيافتايجاد نارضايتي سازمان"شان ظيفهرا ايجاد كنند؛ و "ندگان ناراضيكن

هاي جنرال موتورز اين است كه مدل} براي حل اين مشكل{ي كترينگ پيشنهاد ويژه
شوند و خريداران از مدل خود ها به سرعت كهنه ميهر ساله تغيير كنند، زيرا اتومبيل

  .شوندبه سرعت ناراضي مي
 }عمليات مزايده و مناقصه{هايهاي نادرستي را براي اكسيونبازارها، قيمت چهارما

شان را روي خريدار و فروشنده مورد كنند كه فقط تاثير فوريفرامليتي تعيين مي
هايي رخ كنند كه با توليد چه آلودگينمي اما هرگز اين را مالحظه ،دهندتوجه قرار مي

   ثيرات مثبتي را هم روي محيط زيست در نظر اما از طرف ديگر هيچ تا. دهدمي
به اين معني كه بازارها به طور مداوم تعادل اكولوژيكي و تداوم آن را به هم . گيرندنمي
  .ريزندمي

هم براي كاهش مخارج در  كنند كه در آن همه باپنجما بازارها محيطي را ايجاد مي
شان مهم براي –دهند  ار گسترشي خود بر بازكنند تا سلطهمراكز توليد رقابت مي

به خاطر انجام دادن آن چه كه  .آوردنيست كه اين رقابت براي ديگران چه به بار مي
، انتخاب ديگري وجود ندارد }. . .{كند،شان ميدادن بور به انجامها را مجبازارها آن

شوند يا از  شان را به حداكثر برسانند تا با رقباي خود هم ترازمگر اين كه سودهاي
  .ها سبقت بگيرندآن
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برديم به بايستي سود ميداديم، ما ميمان تغيير جهت ميجبايستي در مخارما مي
مان را با شديم مخارج توليدور ميطوري كه افراط در مصرف را تحريك كنيم و مجب

  .آسيب رساندن به كاركنان كاهش دهيم
فكر كردن به مفاهيمي  - يريتو چون كه براي برقراري چنين چيزي هم براي مد

است كه هايي ضروريبردن چنين تصميمهم براي به زور پيش و -سود و فايده  لمث
انسان خود با چنين مسائلي دست به گريبان نباشد، بنابراين بايد مردماني ايجاد كرد 

  .شان پول مطرح باشداحساس باشند و فقط در كلهي كافي بيكه به اندازه
هاي ما دفاتري با دستگاه. كنندن نوع كه مدارس بازرگاني توليد ميمردماني ازآ

گوييم كه دهيم و به آنان ميتهويه و محيط مهربان در دسترس اين مديران قرار مي
  .دهيدمان را كاهش شما بايد مخارج

 دهنده را به وجود ي ارتباطگيريم و خود يك طبقهكنايتا ما در فشار بازار قرار مي
خواهيم، وريم، نه براساس قانون طبيعت و نه اين كه چون ما خودمان را مطيع ميآمي
دست آوريم و ابتدائا اين ه دارند تا بخشي از بازار را بكه چون بازارها ما را وا ميبل

  .كندفشار مخارج است كه اعمال ما را تعيين مي
بازي كردن نقشي  تري برايبازار مجوز بيششايد بهتر باشد ذكر نمايم كه هرچه 

امروز عبارت امتيازدار بازارهاي آزاد را مورد  ، و يا اگركندبدون مانع و رادع پيدا
  .شودهاي ويژه بدتر ميي اين شرارتدهيم، همهاستفاده قرار

ها كه در بريتانياي كبير در ابتداي قرن نوزده كه حتي آن –اصوال بازارهاي آزاد 
اي تقريبا كامل ي اين بازارهتحت سلطه. وجود نداشت تقريبا –خيلي هم آزاد بودند 

تا حد مرگ در  كودكان كوچك"اقتصاددان نوشت،  Robert Solow آزاد، روبرت سولو
  ."كردندي بلك كانتري كار ميهامعادن و فابريك

دهند بازارهاي با كاركرد خوب هيچ تمايلي نشان نمي"كند كه سولو اضافه مي
ها هيچ مقاومتي عليه نيروهايي آن. دهند شكلي مورد حمايت قراررفتارهاي عالي را به 

        برند، نشان كه اخالقي كردن انحطاط و صعود به بربريت فرهنگي را پيش مي
  ."دهندنمي

مان براي يك سازمان آرزويي توانيم بازارها را در جستجويبه همين سبب ما مي
  .}ن اقتصاد بازاركنارگذاشت{ارزشمند اقتصاد، كنار بگذاريم
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هاي اساسي ريزي مركزي كرد تا ويژگيزارها و برنامهشود جانشين باچه چيزي را مي
  .ريزي مشاركتي نام داردپاسخ پاركون برنامه اقتصاد مشاركتي را بنماياند؟

 ريزي مركزي و رقابت داخلي بازارها نيازگزين كردن با برنامها براي جايآن چه كه م
كنندگان مطلع و مدبر با آموزش الزم و كافي است از كارگران و مصرف داريم عبارت

هاي اجتماعي كه با هم بحث و مذاكره كنند كه چه مقدار خودگرداني و با محرك
كه هريك را و به هر كسي امكان شود، در حاليتوليد شود و چه مقدار مصرف مي

تواند مقدار ميفردي به هر  گيرد، و هري اطالعات تعلق مييابي مشابه به همهدست
 كنندگان هدايت اقتصاد توسط كارگران و مصرف{ .كت نمايددر تصميم گيري شر

كنند كارگران با ساير كساني كه كار مي. شودكارها با مسئوليت انجام مي. شودمي
  }ك. كنندهمكاري مي

  ؟ه سازدوردآبرا تواند اين مطالبات رريزي اقتصاد، ميچه سيستمي براي برنامه
گيرند كه چه مقدار توليد نمايند، يا كنندگان تصميم ميكارگران و مصرف شوراهاي

ترين اطالعاتي كه خود ها با بهرا آن اين كار. كردهم چنين چه مقدار مصرف خواهند
هاي منافع و مخارج كامل و در اين روند ارزيابي. دهنداند انجام ميجستجو كرده

مجامع همواره به . سازنديابي ميت را براي همه قابل دستاجتماعي امكانات متفاو
ي بسياري را مورد استفاده ها وسايل كمكي ارتباطي سادهآن.پردازندمبادله نظرات مي

ريزي و موارد ديگري را كه به برنامه شوراهاي ها،دهند، به طور مثال قيمتقرار مي
ن نمايند، آن را به هماهنگي در دهد ارجحيات خود را بياكنندگان اجازه ميشركت

كنندگان آن را هاي ديگر شركتي خواستهز اطالعات جديد در بارهبياورند و با آگاهي ا
  .اصالح نمايند

 }هايرجحيتا{هاي شخصي خود و هم كنندگان هم ارجحيتنندگان و مصرفكارك
گران پيشنهاد ها آن چه را كه ديآن. كنندها هستند اعالم ميرا كه در آن شوراهايي

ها هم آن. نمايندهاي خود را اصالح ميكنند و در نتيجه ارجحيتاند تجربه ميداده
ي درخور براي كل جامعه براي يافتن يك كار مناسب براي خود و هم براي يك برنامه

 . كنندتالش مي
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ي خود و كنند تا آسايش ويژهكنندگان تالش مييك از مقاطع مذاكرات شركتهردر 
با  ند راحتي خود را تنها در ارتباطكه بتوان. كامل شخصي خود را به پيش ببرندت

  .ها ديگري را پلكان ترقي خود قرار دهندپيشرفت عمومي بهتر سازند، نه اين كه آن
آمد دارند و چه قدر در كنند كه چهگاه مينكنندگان مانند هر اقتصاد ديگر مصرف

. گزينندخواهند برميچه را كه ميسپس آن. ارزدخواهند ميقدر چيزهايي كه مي
با ها مقدار كار كنند، آن خواهند چهكنند كه ميكارگران هم به طور مشابه معلوم مي

گان چقدر كار الزم است و با توجه به خواست كنندهآگاهي از اين كه به خاطر مصرف
  كنندخود را مطرح مي نظري خود، زمان كار مورد ويژه

      چه كه مدير تبليغات معروف ارنست ديشتر مانند آن "ما بايد"داري در سرمايه
ها و دانش اجتماعي را مورد استفاده قرار نتايج جديد تحقيق در باره محرك":گويدمي
-اگر تو در زندگي[. . . ]. ها را ناراضي سازنداي موفقيت آميز انساندهند تا به شيوهمي

ها ات را با كودكانت بگذراني، با آنبري كه وقتمي ات خوشبخت هستي، اگر تو لذت
اگر تو ساده و [. . . ] ها حرف بزني، اگر تو طبيعت را دوست داريبازي كني و با آن

- مي پيچيده را دنبالاگر با ميل يك زندگي غير. . . ] [ زنيراحت با انسان حرف مي
پس ديگر تو چه نفع  -ي كني، اگر نيازي نداري با دوستانت و همسايگانت رقابت كن

   "اي داري؟اقتصادي
اي به اين ندارد كه چيزي را به قيمت باال اما در يك پاركون نه تنها كسي عالقه

تر ه خاطر درآمد بيشچنين كسي هم عالقه به اين ندارد كه بكه همبفروشد، بل
خته آمد مهم نيست كه چه مقدار فرودر اخذ زيرا براي -تر بفروشدچيزي را گران

و هيچ رقابتي هم در سهم . }شودين نمييدرآمد فرد براساس مقدار فروش تع{شود
  .بازار وجود ندارد

به  انگيزه براي انجام كار و استفاده از امكانات بدون اين كه چيزي را هدر بدهند،
كنيم چيزي را توليد كنيم كه توسط جامعه ما سعي مي. ي كافي وجود دارداندازه

ي خود را و هم هاي ويژهزمان هم ارجحيتو هم. د و قابل استفاده استشوپذيرفته مي
تر منوط به راحتي بيش ،تر شخصي، زيرا راحتي بيشيمبقيه جامعه را در نظر دار

  .عمومي است
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كنندگان عالقه همه شركت. دهدريزي متوالي رخ ميهاي برنامهمذاكرات در دوره
. نحو موثر مورد استفاده قرار دهند و نياز را برآورنددارند كه توانايي بارآور كار را به 

تر توليد شود كند و اگر بيشها را كسب ميشده زيرا هر كس يك بخش عادالنه توليد
هايي كه كارهاي كنندگان به سرمايه گذاريي شركتهمه. تر كسب خواهد شدبيش

عالقه  ا باال ببردهاي كاري رش دهد و كيفيت متوسط متعادل رشتهناخوشايند را كاه
  .كنددارند زيرا اين كيفيت كاري است كه هر فردي تجربه مي

ي ي جزئيات پاركون را، و همهتوانم با صحبتي خالصه مانند اين جا همهمن نمي
توانم نشان دهم كه اين ي آن را شرح دهم و هم چنين نميههاي چند جانبمكانيزم

  .كه در واقعيت هم قابل اجرا است ست بلنيآرزويي  يمدلي است كه تنها مدل
بستگي، تنها بدون طبقه است و نه تنها همكنم كه پاركون نه اما من ادعا مي

ي كاركنندگان و همهچنين كه پاركون همبرد، بلگوناگوني و عدالت را پيش مي
گيري اقتصادي در هر تصميم –به بهترين نحوي كه ممكن است   -كنندگان را مصرف

  .دهدشركت مي
هاي كه متقاضي اين است كه كوششدهد، بلوري كار را كاهش نميرپاركون با

توليد به {شان الزم دارندها براي مصرفمقتضي و درست آن قدر انجام يابند كه انسان
  .}شودخاطر نياز و براي رفع آن انجام مي

ش تصميم گذارد انسان خودكه ميكار نيست بل تر كردناين امر ترجيحا در طوالني
  . تر كار كنندتر يا كمخواهند بيشبگيرد كه آيا مي

رايج  كه امروز چيزي}برخالف{مهم نيست كه چيزي اكنون سودآورترين است، 
كه د، بلكنندگان غيرمهم هستنعالوه برآن كاركنندگان، محيط و حتي مصرف است و

اجتماعي و تاثير  با توجه به تمام مخارج كند كهگيري ميتوليد در اين راستا جهت
  . چه چيزي واقعا سودمند است روي محيط زيست، 

كساني كه امروز جراح هستند، . كندپوشي نميپاركون از استعدادهاي انساني چشم
دهند، اگر اقتضا هاي پيچيده را انجام ميساز هستند، يا نوع ديگري از فعاليتآهنگ

تر خوشايند را هم تجربه دار و كمئوليتتر مسهاي كمها براي توازن، فعاليتكند كه آن
كنند، اين شرايط مخزن عظيم غيرقابل توضيحي از استعدادهاي تاكنون نديده گرفته 

كننده عادالنه ي كه نه تنها كارهاي جالب و خستهكشاند، در حالشده را به باال مي
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بي  كه اين امر همين طور در هماهنگي با اصول خودگرداني وشوند بلتقسيم مي
  .رودطبقگي پيش مي

اين بهتر است چون كه . ضي از شهروندان ملي يا مقدس نداردرپاركون هيچ پيش ف
هايي كه تا كنون كند، در چنين حالتي حتي انسانيك چارچوب عرفي را ايجاد مي

بايد سالمت اجتماعي عمومي را مطالبه اند ميخودخواهانه و ضداجتماعي زندگي كرده
  .ند شخصا موفقيت حاصل كنندنمايند تا بتوان
. شود خريدار و فروشنده متقابال به هم دروغ بگويندداري كوشش ميدر سرمايه

در به نحوي كه { ،دهدموزش ميآداري به انسان ضد اجتماعي بودن را سرمايه
  .هر انساني بايد براي ترقي كردن اين درس را بياموزد} داريسرمايه

- مي ها و آالت موسيقي توليدها، لباسانسورها، خانهگونه كه آسدر مقابل آن همان
- بستگي با انسانشود از طريق سيستم اقتصادي و درست به همين منوال همشوند مي

و نفع  ريزي، نفع من از نفع توو برنامهبه دليل منطق پرداخت . ها را مطالبه كرد
  .گيرد به جاي آن كه در تقابل با هم باشنداجتماعي سرچشمه مي

  دهد؟و باالخره، حمايت از پاركون در تفاوت با رفتار امروزي ما چه انجام مي
، با مساله مركزي بخش بزرگي "آلترناتيوي وجود ندارد ":وقتي مارگارت تاچر گفت

  .ها كه در جستجوي دنياي بهتري هستند برخورد كرده استاز انسان
ي بهتري وجود ندارد، لزوما دهينآ هيچ} داريبا سرمايه{ اگر كسي واقعا باور دارد كه

خواهد داد، كه انسان  اعالم مبارزه با فقر، از خود بيگانگي و حتي عليه جنگ را پاسخ
  .اي را براي خود تدارك ببيند، رشد كند و واقعيت را بپذيردبايد زندگي

تواند با جنگ و فقر مبارزه كند، چون كه اين تواند بگويد كه انسان نميهركس مي
اين طور كه . بجنگدخواست با وزش باد مثل اين كه انسان مي. استبي معنيامري 

  .خواست نيروي جاذبه را از بين ببردانسان مي
گزين در اين مفهوم پاركون ديدگاهي است با هدف اين كه اميد و عقل را جاي

 - داري مثل نيروي جاذبه زمين نيستكوشد روشن سازد كه سرمايهمي. وقاحت نمايد
  .توانيم آن را عوض كنيممي   ما

ليا خاطر نشان ساختم كه پاركون ديروز من به هنگام دريافت مدال رئيس جمهور ايتا
هاي كنوني تفكر براي مدل شدههاي فرمولهترين پيش شرطترين و كاملقوي"
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يك راه جديد براي سازمان اقتصادي، به عنوان پيشنهاد  "است، و  "اجتماعي اقتصادي
اره اين برايم روشن است كه هركسي كه به اين نظر در ب .كندارائه مي "رضهقابل ع

وار بايد مبارزه كند نه براي تخفيف دادن شرارت پاركون رسيده است، چه ديوانه
  .كه بايد منافع اين نوع جديد اقتصادي را روشن سازدداري فعلي بلسرمايه

جراتي از گذشته را روي پرده ببينيم هاي با ساناگر به ما فيلمي نشان داده شود و ان
داري يا عليه ستم بر زنان يا عليه استثمار يا براي آزادي و عدالت  كه چگونه عليه برده

احساس عالقه و تحسين در ما براي اين اعمال  ،كنندو عليه ديكتاتورها مبارزه مي
  .شودبرانگيخته مي

گذارند، سازمان نتخاب زنان مايه ميهايي كه براي حق اداري، انسانمبارزين با برده
ي كساني كه براي آزادي و ارزشمندي پارتايد، همهآها، فعالين ضد دهندگان اتحاديه

  .ي قهرمانان هستندكنند براي ما در زمرهكوشش مي
نظرم اين است كه ما نبايد چيزي را تحسين كنيم اگر خودمان از انجام كاري شبيه  

كنيم، بايد خودمان عدالتي را تحسين ميما مبارزه عليه بياگر  .زنيمآن سر باز مي
    ي انسان براي دنيايي بهتر را تحسين اگر ما مبارزه .عدالتي مبارزه كنيمعليه بي

  .كنيم بايد خودمان براي يك دنياي بهتري كوشش كنيممي
كنيم ، از خود بيگانگي، سلطه و ستم ناشي از آن را تحسين ميراگر ما لغو استثما

ن آاقدام نماييم و براي  بايد خودمان براي يك مدل اقتصادي و يك ساختار اجتماعي
  .اي كه اين شرارت را از بين ببردمبارزه كنيم، مبارزه
دهي اقتصادي است و بخشي از ه اقتصاد مشاركتي از اين نوع جهتمن اعتقاد دارم ك

تقد به مالكيت اجتماعي، معاقتصاد مشاركتي { .تواند باشدي جديد مييك جامعه
مديريتي ختار شورايي، اشتغال موزون و خودريزي مشاركتي بخشي، سابرنامه

  }ك.مشاركتي با عدم تفاوت طبقاتي است
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  پرسش و پاسخ درباره  اقتصاد مشاركتي
  مايكل آلبرت
  بهمن بشارت

-را داشت، نياز به وجود مدل شوروي كه ادعاي سوسياليسم روپاشيپس از ف: اشاره
يه شده اي ارهايكي از مدل. شودهاي جديد براي سوسياليسم به شدت احساس مي

هاي سوسياليسم بازار تفاوت براي سوسياليسم كه با سيستم شوروي سابق و نيز مدل
ان آمريكايي به است كه به وسيله دو اقتصادد "اقتصاد مشاركتي"، مدل بنيادي دارد

  .هاي مايكل آلبرت و روبين هانل ارايه شده استنام
اي است كه در حاشيه كنفرانس سبزها در مينه خوانيد مصاحبهچه كه در زير ميآن

ا زبان در اين مصاحبه، آلبرت ب. با مايكل آلبرت انجام شده است 1996آپوليس، در سال 
  .ا توضيح داده استاي مفاهيم اصلي مدل اقتصاد مشاركتي رساده

   
*************************************************  

 
  لطفا به ما بگوييد كه اقتصاد  مشاركتي چيست؟) س
در حال حاضر . دهي اقتصاد استاي متفاوت براي سازماناقتصاد مشاركتي شيوه) ج

ها را در تاز افراد شرك داري داريم  كه در آن بعضيآمريكا اقتصادي سرمايهما در 
-گيرد، و اگر شما به محيطتخصيص منابع به وسيله بازار صورت مي. تملك خود دارند

مراتبي را خواهيد يافت كه در آن برخي نگاهي بيندازيد، در آن جا سلسله هاي كاري
هايي با مهارت دهند، بعضي ديگر مسئوليتافراد كارهاي دستي تكراري را انجام مي
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و اين است قلب سيستم . كنندگيري ميد اندكي هم تصميمند و تعداتر داربيش
مراتبي ه، وجود بازار و سازماندهي سلسلهمالكيت خصوصي سرماي: اقتصادي كنوني ما

  .پسندمو اين چيزي است كه من نمي. هاي كاريمحيط
ها را به پسندم زيرا تملك و كنترل تقريبا تمامي ثروتت خصوصي را نمييكمال

ها را صاحب قدرتي نامحدود دهد و به اين ترتيب آندود سوق ميسمت گروهي مع
تر از آن تنها چند درصد درصد باالي جمعيت و دقيق 10 -در اقتصاد كنوني ما. سازدمي

منصفانه است و غير اين ناعادالنه است، غير. يردانندگتمامي اقتصاد را مي - باالي آن 
  .ري بهتر از اين صورت دهيمبنابراين بايد بتوانيم كا. دموكراتيك است

بندي ما را پسندم زيرا اين نوع تقسيممراتبي كارها را نميبندي سلسلهتقسيم
م يري ناچيزي يا اصال هيچ قدرت تصميگسازد كه اگر مردم قدرت تصميممطمئن مي

توانند در محيط كار از حقوق مساوي با يك ديگر گيري درباره كارشان ندارند و نمي
هاي لذت مندي از شرايط كار و نيز مسئوليتند و سهمي عادالنه در بهرهباشبرخوردار 

حتي هيچ دليل اقتصادي قانع در عين حال هيچ دليل اخالقي و . بخش داشته باشند
اي در دست نيست كه  نشان دهد چرا بعضي از افراد بايد از شرايط كاري بهتري كننده

كنندگي كمتر داشته باشند در تهو خسهايي با ريسك برخوردار باشند و مسئوليت
گيري بسيار كمتري اند و قدرت تصميمبهرهالي كه ديگران از چنين شرايطي بيح

. گويم كه ما بايد بتوانيم كاري بهتر از اين صورت دهيمبنابراين بار ديگر مي. دارند
ونه وجدان كند كه بدون هيچ گمردم را وادار مي راپسندم زيرا بازسيستم بازار را نمي

تواند پيش سيستم بازار تنها در صورتي مي. نداجتماعي صرفا براي خود فعاليت كن
هاي هنگامي كه صاحبان بنگاه. بدانند برود كه مردم خودشان  را بر اجتماع مقدم

روند بدون اين اقتصادي منافع خودشان را مقدم بدانند، هريك به دنبال سود خود مي
كنندگان توجهي داشته زيست كارگران و مصرفمحيطن بر روي بار آكه به اثرات زيان

كننده، تنها منافع خود را در نظر قرار ر شما به عنوان يك كارگر يا مصرفاگ. باشند
كنيد و چه شما مصرف ميكننده آنيددهيد، وضعيت زندگي افراد ديگري را كه تول

-ا درون جامعه زندگي ميكنيد، هستند و يا با شمچه شما توليد ميآن همصرف كنند
و اين بدان معناست كه شما به عنوان فردي منزوي از . كنند، به حساب نخواهيد آورد

بازار معايب . ها به پيش برودكنيد به بهاي زيان آند و تالش ميينكديگران فعاليت مي
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ط توان به ايجاد نابرابري، بيكاري، نابودي محيبسيار ديگري نيز دارد كه از جمله مي
بنابراين باز هم . هاي شخصيتي و غيره نام بردنگي، القاي ناهنجاريزيست، از خود بيگا

  كنم، چرا نبايد كاري بهتر از اين صورت دهيم؟ تكرار مي
ود شپس اقتصاد مشاركتي سيستم نويني است كه بر پايه نهادهايي استوار مي) س

  اند؟كه به گونه متفاوتي تعريف شده
ركتي به جاي مالكيت خصوصي سرمايه، همه افراد از سهمي برابر در اقتصاد مشا) ج

بنابراين . در منابع توليدي برخوردارند و اين منابع ميان توده مردم تقسيم شده است
وجود آمدن اختالف درآمدي، وضع ه مالكيت افراد با يكديگر برابر است و سبب ب

شتي هر فرد چگونه است، اين كه وضع معي. گرددزندگي و قدرت در ميان مردم نمي
جاي اين كه با ميزان ه ب(ها دارد گيريچقدر و چقدر سهم در  تصميم درآمد او

كه روش اين تخصيص منابع در  -مبناي تخصيص منابع) مالكيت او تعيين گردد
اقتصاد  مشاركتي با سيستم بازار كه با آن جامعه كنوني آشنا هستيم بسيار متفاوت 

  .شودحيط كاري،  تعيين ميو سازماندهي م –است 
كارهايي كه بايد در جامعه انجام  تخصيص منابع به شيوه مشاركتي، افراد برايدر 

تك تك افراد جامعه در اين روند مشاركت . كنندشود، يك سناريو يا طرح تهيه مي
خواهيم انجام چه را كه ميهاي كار ما، آنهر يك از ما، تك تك يا با گروه. كنندمي

هاي كنيم و هر كس ديدگاهيين مي، تعخواهيم مصرف كنيمچه را كه ميو آندهيم 
هاي بده نهادي چندين بار چرخهاي پيشمجموعه اين طرح. كندخود را پيشنهاد مي

شوند تا اين كه نهايتا يك برنامه مي تجديد نظر) هاي مختلف مردمميان گروه(بستان 
روي افراد، به نسبتي كه تصميمات مورد نظر بر هر يك از . راگير به دست آيدجامع و ف

بدين ترتيب اين سيستم، مشاركتي و . ، در اين بده بستان مشاركت داردآنان اثر دارد
  . خودگردان است

چه ما به همين ترتيب، شيوه سازماندهي محيط كار نيز در  اقتصاد مشاركتي با آن
ها به داري مسئوليتاقتصاد سرمايهدر . يم متفاوت استداري اشنا هستبا آن در سرمايه

  .شوندهاي مختلف تقسيم ميشكل شغل
مثال . دار انجام چند وظيفه مشابه استي كه هر يك از كاركنان تنها عهدهطوره ب

ديگري منشي است، به . يك سرايدار چند وظيفه مربوط به سرايداري را بر عهده  دارد
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ديگر نيز بر عهده دارد ديگري مدير   گريوظيفه منشيدهد و چند ها پاسخ ميتلفن
كننده سرمايه شركت است و درباره فرد ديگري تامين. كنداست و سرپرستي مي

و بدين . كندگيري ميگذاري و غيره تصميمهاي سرمايههاي مالي، پروژهسياست
  .گيردترتيب هر يك  از مشاغل، در جايي از يك ساختار سلسله مراتبي قرار مي

ي ميان مشاغل ها به طريقتيداري مسئولتصاد مشاركتي بر خالف سرمايهر اقاما د
فاوت را بر عهده هاي متتليواي از مسئاند كه هر فرد سهم عادالنهمختلف تقسيم شده

به . داري مانند برگزيدن تنها يك ماده غذايي براي هر وعده استروش سرمايه. است
وش مشاركتي همانند اما ر. رسدبد مي بعضي از افراد مواد خوب و به ديگران مواد

اي متعادل و مكمل از مواد غذايي مختلف به عنوان يك وعده غذايي انتخاب مجموعه
در سرمايه . رسداست و به هر يك از افراد غذاي عادالنه و قابل مقايسه با ديگران مي

عين از داري هر يك از كناركنان يك يا حداكثر چند وظيفه شبيه به هم و با سطحي م
اما در عوض در شيوه مشاركتي هر . قدرت، مهارت، اختيارات و غيره را بر عهده دارند

به شكلي كه هر فرد سهم . اندتركيب متنوعي از وظايف تشكيل شدهها از يك از شغل
  .اي از وظايف مطلوب و سخت را بر عهده داردعادالنه

دليلي . كه اين شيوه عادالنه استابتدا به اين علت . انجام اين كار بسيار اساسي است
ها به ديگران تري را متحمل شوند، بعضيندارد كه برخي افراد از ديگران ريسك بيش

بنابراين چرا بعضي از افراد بايد ثروتمند . بر باشندرمان برانند و ديگران تنها فرمانف
. سي استهم چنين متعادل ساختن شرايط محيط كار بسيار اسا. باشند و ديگران فقير

در اقتصاد . دهدها را ميگيرييميمزيرا اين كار به مردم اختيار الزم براي شركت در تص
روح و انفعالي نگاه داشته شويم و جاي اين كه برخي از ما در وضعيتي بيه مشاركتي، ب

-ران مرتبا در حال ارتقاي مهارتيگبه وسيله محيط كار ناديده گرفته شويم در حالي د
شان و به انحصار درآوردن دانش الزم براي اين كار هستند، همگي گيريهاي تصميم
گيري مان را براي شركت در تصميمشاركت و مشاغل تعديل شده تواناييما از طريق م

  .دهيمهمراه با آگاهي و مهارت گسترش مي
داري با مشاركتي تفاوت ميان نوعي از اقتصاد است كه تفاوت ميان اقتصاد سرمايه

مانند صرف هايي كه بر روي زمين باقي ميسنگيني را براي ساختن موشك هزينه
كند اما هزينه بسيار كمي را براي تامين مالي خدمات بهداشتي عادالنه متحمل مي
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اين تفاوت، تفاوت ميان نوعي  .كندشود با اقتصادي كه دقيقا بر خالف اين عمل ميمي
را، براي تحمل فشار كار و كار كردن  از اقتصاد است كه در آن مدارس اكثر افراد

برتر و برگزيده  هايكنند، ديگراني كه از آموزشمطيعانه براي ديگران آماده مي
ها و استعدادهاي همه افراد تاكيد با اقتصادي كه بر پرورش توانايي .اندبرخوردارند بوده

عادل با ديگران طوري كه هر يك از افراد براي مشاركت و همكاري برابر و مته ب. دارد
تفاوت ميان سيتمي است كه در آن طبقه برتر تمامي تصميمات را . شودآماده مي
سيستمي . اي داردآن هر فرد نقش متناسب و عادالنه كند با سيستمي كه دراتخاذ مي

كه در آن افراد معدودي قدرت و ثروت نامحدودي دارند در حالي كه اكثريت نصيب 
  .اي داردتمي كه در آن هر فرد سهم عادالنهيسناچيزي از آن دارند و س

گونه شوند و ممكن است كسي اينها حذف ميبنابراين در رويكرد شما تخصص) س
  .شوديي ميآروش شما باعث كاهش كار استدالل كند كه

به عنوان . نظرانه را چراگرايي كوتهكنيم، اما تخصصما تخصص ها را حذف نمي) ج
در اقتصاد مشاركتي، ما باز هم جراح . ستان را در نظر بگيريدمثالي مناسب يك بيمار

ش و استعداد ويژه براي انجام آن حذف ها، دانتراه با مهما جراحي را همرا. داريم
دهند، كارهاي ديگري نيز انجام كنيم، بلكه كساني كه عمل جراحي را انجام مييمن

تر از آن مهم. عادالنه باشد هاهاي كاري آنبه طوري كه مجموع مسئوليت. دهندمي
هاي سابق و هر كس ديگري در بيمارستان نيز شغلي را بر عهده دارند كه منشي

  .گيردها را در بر ميتركيب متنوعي از وظايف و مسئوليت
راحان مجبور باشند قسمتي از وقت خود را صرف كارهاي ديگري به اما اگر ج) س

ف بيمارستان كنند، آيا اين كار باعث اتالف هاي مختلجز جراحي، مانند نظافت قسمت
  شود؟ها نميبازدهي آن

اگر تنها همين تعداد افراد تعليم ديده براي جراحي را  در اختيار داشته باشيم، ) ج
بدين ترتيب ديگر با كمبود . تري داريماما فرض كنيد كه ما تعداد جراحان بيش. بله

خاص فرض كنيد كه جراحان كنوني  جراح مواجه نيستيم يا اين كه دراين مورد
كنند و كنند صرف وظايف غير جراحي ميزاني از وقت خود را كه صرف بازي گلف مي

در اين حالت هم با كمبود . اي از وظايف متنوع داشته باشندبنابراين سهم عادالنه
  .جراح مواجه نخواهيم بود
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ها كه اكثريت افراد مهارتپيوندد اين است چه كه در اقتصاد كنوني ما به وقوع ميآن
هاي خويش را پرورش دها استعداتر آنبيش. دهنديمهاي خود را توسعه نو ظرفيت

دهيم اين است كه عمدا از ظرفيت همه افراد چه ما اكنون انجام ميآن. دهندنمي
داري براي اين كه بتواند گروهي از افراد را در موقعيت برتر سرمايه. كنيماستفاده نمي

ها را از كند و حتي خالقيت آنظ كند، استعداهاي افراد بسيار ديگري را ضايع ميحف
دهد برقراري عدالت و چه كه اقتصاد مشاركتي انجام مياما در عوض آن. بردميان مي

هاي افراد و يا برتري تعدادي ها و قابليتازدهي باالتر بدون اتالف تواناييدر عين حال ب
  .محدود است

چه كه شمار رسد كه ما از آنجا برسيم؟ به نظر ميتوانيم به اينونه مياما چگ) س
  .جا كه امكان دارد فاصله داريمدر نظر داريد تا آن

جا نقشه يك راه را به شما نشان بدهم، زيرا هيچ توانم براي رسيدن به آنمن نمي) ج
 توانند به دورنقشه راهي وجود ندارد، پاسخ اصلي و تقريب من اين است كه مردم مي

جامعه آگاه گردند و خود را با  ردهاي مشكالت خود يك ديگر گرد آيند و از ريشه
هايي سازمان يابند تا توانند به شكل جنبشآنان مي. مسايل جانبي مشوش نكنند

در  د در انجام اصالحات و تغييرات چهو بتوانن. بتوانند با اين مشكالت مبارزه كنند
هاي ديگر موفق شان و چه در جنبهه در ميزان كنترل بر مشاغلشان، چميزان درآمد

جا كه نهايتا قادر تر و فراگيرتر كنند تا آنها را بزرگتوانند اين جنبشآنان مي. ردندگ
توانند نهادهاي مردم مي. تر را مطرح كنندتر و ساختاريهاي بنياديشوند خواست

هاي كار يا ثال شوراهايي در محيطم. جديدي را در مسير حركت خود ايجاد كنند
هايي كه در آن وظايفي را كه بايد درآينده در اقتصاد مشاركتي انجام دهند آغاز تشكل
اند كه در مورد اقتصاد و رات در سراسر تاريخ اتفاق افتادهگونه است كه تغيياين. كنند

-اي رفرمپاره ابتدا... چه در مورد مسايل ديگر همانند نژاد، جنسيت، محيط زيست و 
اين راه . گيري روابط نوين و نهايتا تغيير ساختارهاي اساسيهاي موفق، سپس شكل

اما هنگامي كه اين حركت به سطح معيني از . بسيار مشكل است، مخصوصا در آغاز
هاي مربوط به آن آگاهي و فراگيري برسد و بخش قابل توجهي از نهادها و سازمان

  .به راستي تسريع خواهد شدوارد حركت شوند اين روند 
  ي برابر خواهند  داشت؟در شيوه مشاركتي همه مردم درآمد آيا) س
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اي از وظايف متفاوت دهد آميزهكارهايي كه هر فرد در اين شيوه انجام مي. بله) ج
. مندي و دشواري قابل مقايسه استتوان بهرهكه با كار افراد ديگر از لحاظ مي. است
كار هر فرد  كاري شما همانند روز كاري شما خواهد بود و روز وزكاري من شبيه ر روز

. بخشيالبته نه در جزييات، بلكه به طور كلي از نظر سختي و راحتي و لذت. ديگر
  بنابراين چرا بايد به يك فرد بيش از ديگري پرداخت شود؟

 تر از ديگران يا بيش از درآمد سالدست آوردن درآمدي بيشه تنها راه براي ب
توانيد اضافه نيد شما ميتري كار كگذشته خودتان، اين خواهد بود كه ساعات بيش

د و درآمد كمتري ينوانيد كمتر از متوسط جامعه كار كتكه ميكاري كنيد يا اين
اما نكته اساسي اين  است كه درآمدها بر حسب ميزان تالش افراد معين . داشته باشيد

كنيد، سنجيده ني كه شما در يك شغل كار ميگردد و ميزان تالش بر حسب زمامي
بنابراين به جز در مورد . شغلي كه به اندازه شغل هر فرد ديگري دشواري دارد. شودمي

حال اين را با . كنند درآمدها مساوي استتر يا كمتر كار ميافرادي كه كمي بيش
شركت نه تنها اي يك كننده منابع سرمايهمقايسه كنيد كه در آن فرد تامين سيستمي

متر دارد و كارش به كنندگي كمتر و طاقت فرسايي كبا ريسك كمتر، خسته ايوظيفه
ابر كاركنانش بر 200، و يا حتي 100، 80تر است، بلكه به ميزان بخشخودي خود لذت

قتصاد مشاركتي مساوات، اتحاد ا. داري دزدي، طمع و تبعيض استسرمايه. درآمد دارد
  .جويي استتو همبستگي و مشارك

  رسد آيا اين سيستم سوسياليسم است؟خيلي شبيه سوسياليسم به نظر مي) س
ها سال بود كه اين واژه ده. بستگي به اين دارد كه منظور از سوسياليسم چه باشد) ج

در حالي كه اقتصاد مشاركتي شباهتي به آن . رفتبراي سيستم شوروي به كار مي
داري را، به ه دارد، سرمايهدر حال حاضر بر ما سيطرمن سيستمي را كه . سيستم ندارد

عنوان مالكيت خصوصي سرمايه به وسيله تعداد معدودي از افراد طبقه برتر، وجود 
اما سيستم شوروي آن . هاي كاري سلسله مراتبي توصيف كردمسيستم بازار و محيط

ا برانداخت و به انقالب آنان، آن گروه ر. گروه معدود صاحبان منابع توليد را نداشت
اما در اين حالت نيز يك گروه برتر و برگزيده . جاي آن مالكيت دولتي را نشاند

  . حاكميت داشت
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ر با دان يك گروه برتر يعني طبقه سرمايهبنابراين تغيير انجام شده تنها جايگزين شد
هم چنين انقالب شوروي برنامه . ساالران دولتي بودگروه برتر ديگري يعني ديوان

است بسيار چه كه منظور من اما اين نيز با آن. ريزي مركزي را جايگزين بازار كرد
برنامه كاري  ريزان، يكيزي مركزي، گروه معيني از برنامهردر برنامه. متفاوت است

هاي اي از دستورات را به تمامي محيطكنند و مجموعهريزي ميبراي كل اقتصاد طرح
  . كنندكار ابالغ مي
دستورات نيازهاي آنان را گران جامعه، با اظهار داشتن اين كه آيا اين كنشمجموعه 

اين اطالعات به مركز برنامه . دهندكند يا خير، به اين دستورات پاسخ ميمي برآورده
-برداري همولي فرمان. گرددشود و سپش دستورات جديدي ابالغ ميريزي منتقل مي
هاي كاري يدام. قتدارگرايانه و سلسله مراتبي استاين سيستم بسيار ا. چنان ادامه دارد

دهي شده هاي آمريكايي سازمانبيه كمپاني فورد يا ديگر كارخانهي دست شدر شورو
 هاي كاري اين دوشد ميان محيطرف نظر از سطح تكنولوژيك به سختي ميص. بودند

بنابراين  .هاي ديگر كامال شبيه يكديگر بودندسيستم تمايزي قائل شد و از جنبه
البته بايد گفت كه سيتم شوروي آن چيزي . سيستمي كه من در نظر دارم اين  نيست

اين كه چرا سيستم شوروي سوسياليسم ناميده . نيست كه قرار بود سوسياليسم باشد
ناميدند تا اول اين كه طبقه برتر شوروي خود را بدين نام مي. شد دو علت داشتمي

تواند  در برابر چه كسي مي. ي خود مشروعيتي كسب كنندبتوانند با اين برچسب برا
سيستمي كه بهترين سيستم قابل تصور است سر بلند كند؟ دوم  اين كه طبقه برتر 

- ناميدند تا بر عكس بتوانند با اين ناممريكا سيستم شوروي را سوسياليسم ميآدر 
ليسم است اگر سيستم شوروي سوسيا. گذاري از سوسياليسم سلب مشروعيت كنند

خواهد به كجا داري ميخالفت كردن با سرمايهيك شهروند معقول آمريكايي از م
چه كه ما از آن صحبت برسد؟ بدين ترتيب اگر سيستم شوروي سوسياليسم بود، آن

از طرفي اگر سوسياليسم به . ربطي به سوسياليسم ندارد) اقتصاد مشاركتي(كرديم 
اقتصاد خود را خودشان با مساوات، تنوع، معناي اين است كه مردم زندگاني و 

توانيم سيستمي را كه مورد نظرمان است مشاركت و خودگرداني كنترل كنند آنگاه مي
  .سوسياليسم بناميم

  .خواهيد بازار را براندازيدتر درباره بازار صحبت كنيد، شما ميلطفا كمي بيش) س
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البته واضح است، . اي دارمازانهنسبت به بازار ديدگاه براندمن . دقيقا درست است) ج
امروزه كه عقيده عمومي بر اين است كه بازار نوشداروي همه دردهاست، ديدگاه من 

اما معتقدم كه اين عقيده عمومي نسبت به بازار بسيار گول . زياد پرطرفدار نيست
 منظور ما از بازار محلي نيست كه در آن. بازار يك نهاد بسيار ساده است. زننده است

كنندگان ي است كه در آن توليدشود، بلكه منظور سيستمخريد و فروش انجام مي
ها ميان اين خرند، قيمتها را ميكنند، مصرف كنندگان آنتوليدات خود را عرضه مي

كنند و از طريق فشارهاي وارده از طرف عرضه و تقاضا گري ميدو گروه ميانجي
د كه هر كسي فردي طماع باشد و كناب ميرقابت بازار ايج. گرددتعادلي ايجاد مي

ها عمل اين وضعيت بر خالف اتحاد، همبستگي و همدلي انسان. به خود فكر كند فقط
، بلكه در نظر آوردن دهدبازار نه تنها در فكر ديگران بودن را پاداشي نمي. كندمي

-مي ديسيهنگامي كه يك . سازدوضعيت افراد ديگر را هم براي مردم ناممكن مي
اطالعاتي در  ند نداريم، چونايت كارگراني كه آن را توليد كردهخريم، كاري به وضع

يز و عكس همين قضيه ن. مورد آن نداريم و حتي حق انتخابي در اين مورد نداريم
- رادي كه توليدات ما را مصرف خواهند كرد فكر نميدر هنگام كار به اف. صادق است

مان اين كار را بدون توجه به پيش برويم و همه كنيم كه بهكنيم و فقط تالش مي
ن چيزها را به شيوه نادرستي چنيبازار هم. دهيماثرات آن بر روي ديگران انجام مي

ايده عمومي مثبتي دارند كند اين سيستم ارزش توليداتي را كه فگذاري ميارزش
، آموزش هابدين ترتيب ارزش كاالها و خدمات عمومي نظير پارك. آوردپائين مي

بر عكس اين . شودمحيطي پايين برآورده ميگاني، بهداشت عمومي و تعادل زيستهم
مورد بازار ارزش كاالهايي را كه اثرات مطلوب خصوصي اما اثرات نامطلوب عمومي 

كند و به عموم بدين ترتيب ارزش يك اتومبيل كه توليد آلودگي مي. برددارند، باال مي
. شودرساند، باال برآورده مياما به شخص خريدار آن سود ميرساند، مردم صدمه مي

شود روند بازار باعث مي. بنابراين با وجود بازارها روند توسعه بسيار نامتوازن خواهد بود
اقتصاد به سوي فردگرايي كوته نظرانه منحرف شود و سهم مسايل اجتماعي در آن 

گيرنده هستند و كساني كه نيستند مچنين بازار ميان كساني كه تصميهم. تقليل يابد
هاي كند و اين امر نه تنها عادالنه نيست، بلكه كشمكشاختالف طبقاتي ايجاد مي

حاصل از آن ميان مديران كارگران، متخصصان و مشتريان باعث محدود شدن توان 
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به توانم باز هم من مي. گرددتوليدي و عدم استفاده از استعدادهاي بسياري از افراد مي
ين هستند كه گر اها بيانگونه موارد درباره بازار ادامه دهم ولي نهايتا همه اينذكر اين

زند و به گرايي، بي عدالتي و تخريب زيست محيطي دامن ميروند بازار به خصوصي
. گرددمحيطي منتهي مياي اجتماعي، برابري و تعادل زيستهدور شدن از دغدغه

كند و به همين و برگزيده خاصي بسيار خوب خدمت مي سيستم بازار به گروه برتر
خوانند علت است كه اين گروه مدافع آن هستند و هم آناني كه در گوش ما مي

زننده هستند و كافي است تنها گونه سخنان گولاما اين. العاده استسيستم بازار فوق
يم درباره بازار بسيار ولي تبليغات عظ. به اطراف خود نگاه كنيد تا اين امر را دريابيد

  . گردندها مردم مقهور اين تبليغات ميفراگير است و بعضي وقت
ا طور كه ظاهر اگر بازارها از قلمرو سياست خارج شوند چه؟ اگر رقابت آزاد آن) س

اي به آن چسبيده است وجود داشته باشد و اقتصاد كنندهامريكا با ولع به عنوان ترغيب
  كنند ديكته نشود چه؟ي مختلف سياسي كه آن را هدايت ميهاوسيله مكانيسمه ب

حكومت  در اقتصاد شركت . صادي هستندها در حقيقت اقتاكثر اين مكانيسم) ج
وصيات اساسي كه من درباره اما خص. ج آن را بهتر يا بدتر كندتواند نتايكند و ميمي
هاي بطي به دخالتو ر(شوند ها سخن گفتم، صرفا مربوط به مسايل اقتصادي ميآن

مراتبي محيط دهي سلسلهمالكيت خصوصي سرمايه، بازار و سازمان): سياسي ندارند
فرض كنيد كه شما . كار، اما اجازه دهيد براي يك لحظه خود رقابت را در نظر گيريم

كنندگان را براي به دست آوردن يك مسابقه دو ترتيب دهيد و شركت خواهيدمي
كننده قوي ي اين كار، همان راهي كه هر شركتيك راه برا. نيدبهترين نتايج ترغيب ك

كند، اين است كه مقداري پول را به عنوان جايزه معين در مسابقه آن را توصيه مي
! تر آن را به برنده بدهيد و مقدار كمتري به نفر دوم و سوم بدهيد و همين كنيد، بيش

  .ت خواهيم آوردهاي دويدن را به دسبدين ترتيب ما بهترين زمان
فرض كنيد كه يك نفر از . كنداما توجه كنيد كه اين روش واقعا چگونه عمل مي

آيا . مسابقه برنده شودتواند سريع بدود و نسبتا به راحتي در كنندگان واقعا ميشركت
در عوض شما با صرف هزينه . با حداكثر سرعت ممكن بدود؟ اصال اي دارد كهاو انگيزه

ايد كه براي برنده شدن در مسابقه كافي و انگيزه دويدن با سرعتي را دادهازياد تنها به 
، هشتم يا بيستم ه كسي كه قرار است نفر چهارم، پنجماما دربار. ترباشد و نه بيش
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ها كه آندر طول مسابقه به محض اين. اي ندارندها به هيچ وجه انگيزهشود چطور؟ آن
جا كه انگيزه مسابقه را پول در نظر نالبته تا آشود و يمدريابند پولي عايدشان ن

حال در نظر بگيريد كه . بگيريم، ممكن است تا رسيدن به خط پايان به آرامي راه روند
اگر شما با . دهيماش جايزه ميهاي قبليگفته باشيم به هر كس با توجه به تالش

گيرد، اگر بهتري مياي به ميزان پايه تعلق دفعات گذشته بدويد به شما جايزه سرعت
بنابراين اگر شما بهتر . دهيمتري ميتان به شما جايزه بيشبدويد به نسبت پيشرفت

ما قصد . آوريدتري به دست ميتر بوده است و جايزه بيشد تالش شما بيشيوبد
-نداريم به هر كس كه زودتر به خط پايان رسيد فقط به خاطر برنده بودنش پول بيش

ما اين است كه به كساني كه  در مقايسه با دفعات قبل بهتر دويده قصد . تري بدهيم
يابيد كه مجموع سرعت شركت در مي د،يناگر به اين مساله فكر ك. ه بدهيمباشند جايز

هر . استكنندگان در مسابقه در حالت دوم بيش از روش معمول ترتيب دادن مسابقه 
انگيزه كافي براي دويدن با  كند،اي بدون اين كه به سرعت ديگران توجه دونده

انديشانه كارآيي بدين ترتيب در حقيقت رقابت ساده .حداكثر سرعت خود را دارد
وب است، شوند خگرچه اين سيستم براي تعداد محدودي كه برنده مي. زيادي ندارد

هاي عظيم آيا دادن پاداش. رقابت خوب نيست كنندگان دراما براي بازده كلي شركت
گردد؟ برد توليد ميتر باعث پيشو دادن سهمي ناچيز به گروه پائينتر به گروه بر

گونه كه اين عتي و با بازده داشته باشيداي صنتوانيد جامعهشما مي. خوب البته بله
توان پيش گونه هم ميپس اين. طور كه ما در اطراف خود داريمهمان. كندعمل مي

يد روي نظامي هم در بقيه جهان استفاده كنمخصوصا اگر قصد داشته باشيد از ني. رفت
ها عمل توان بهتر از اينها را جبران كنيد اما آيا نميتا با چپاول ثروت آنان كارآيي

. توان، و راهي كه به نظر من بهتر است اين است كه عدالت رعايت شودكرد؟ البته مي
اندن توان توليدي كه مردمان طبقه برتر بيش از آن كه نگران به حداكثر رس نحال آ

  . باشند به جلوگيري از مساوات  توجه دارند
كنيد؟ اندازه اقتصادي مشاركتي در چه شما در چه مقياسي به مساله نگاه مي) س

  حدي است؟ 
توانيد يك اقتصاد مشاركتي در يك كشور تواند باشد، شما مياي ميهر اندازه) ج

انند بسته به فرهنگ، ميزان توي مياقتصادهاي مشاركت. كوچك يا بزرگ داشته باشيد
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يستم در جاهاي اين س. ديگر تفاوت داشته باشنديافتگي و مانند آن با يكتوسعه
كنم اما گمان مي... اي داشته باشدتواند هر اندازهولي مي. مختلف متفاوت خواهد بود

ر چه كه اشاره شما به اين است كه اندازه نهادهاي موجود در اين سيستم اقتصادي د
  .كنيمهاي بزرگتر را تقسيم ميها و مجموعهآيا ما شركت. حد است

اي كه بتواند بادلهها خودكفا هستند؟ آيا در اين سيستم مو آيا اين مجموعه) س
  معناي بازار بدهد وجود خواهد داشت؟ 

كنيد به دليل چهارمي براي بازار، برنامه چه كه شما به آن اشاره مياحتمال آن) ج
سيستمي كه در آن كامال از شر تخصيص منابع خالص . و اقتصاد مشاركتي است ريزي
مراتبي وجود نداشته باشد و مجموعه ت همگاني داشته باشيم، هيچ سلسلهمالكي. شويم

هاي كوچك خودكفايي موجود باشند و اقتصادي خودبسنده كه در آن مردم ناحيه 
. نشود توليد نكنند و مانند آرف ميم ناحيه ب و ج مصدوسيله مره الف چيزي را كه ب

در اين صورت شما اصال نيازي به سيستم دقيق و حساب شده تخصيص منابع 
كنم كه راه حلي است كه اما من فكر مي. اين هم يك راه حل است. نخواهيد داشت

هايي را كه تعيين مقياس مناسب جوييها و يا صرفهقسمت زيادي از پيشرفت
كنم كه يك اقتصاد گمان نمي. شود از دست خواهد دادجاد ميواحدهاي اقتصادي اي

ولي براي توليد هر يك ن شما اين چيزها را داشته باشيد خوب اقتصادي باشد كه در آ
از خالل دندان گرفته تا مداد و دوچرخه و  -كارخانه داشته باشيد 40000احتياج به 

افراد بتوانند بدون نياز به  طوري كه هر مجموعه ازه ب –دستگاه قلب و ريه مصنوعي 
اين چنين چند برابر . ها را داشته باشندتهيه اين كاالها از جايي دوردست همه آن

ها و واحدهاي كاري حتي از لحاظ زيست محيطي هم روش عاقالنه كردن عظيم تالش
در چنين سيستمي مازاد توليد و اتالف منابع بسياري وجود . اي براي توليد كاال نيست

است كه در اقتصاد مشاركتي بنابراين جواب من به مساله مقياس اين . هد داشتخوا
شود و ميزان صنايع كوچك در برابر صنايع اي كه براي يك مجموعه انتخاب مياندازه

بزرگ يك انتخاب اجتماعي است و شما بايد مزاياي تمركززدايي را در برابر مزاياي 
چه كه مطلوب است آن. قتصادي بسنجيدصرفه جويي حاصل از بزرگ كردن منابع ا

اين است كه اين تصميم در اقتصاد مشاركتي با خودآگاهي و بحث و بررسي كافي 
. تجربه وجود دارد شود و فرصت كافي براي تصيح آن در روندشود و اجرا ميگرفته مي
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گرايي و ايجاد واحدهاي سيستم شوروي تمايلي به سوي تمركزداري و اما در سرمايه
بدون اين كه به عواقب بد آن و مسير آينده . زرگ مقياس اقتصادي وجود داردب

دهاي كنم كه در اقتصاد مشاركتي واحبنابراين فكر مي. سيستم پس از آن توجه شود
كز كه مرقدر كوچك و نامتناما نه آ. متمركزتر باشندتر و غيرك مقياساقتصادي كوچ

  .هاي با ارزش شودظرفيتبسيار زياد يا از دست دادن باعث اتالف 
كتي جايي براي آيا در اقتصاد مشار. تر به جزييات بپردازيمبياييد كمي بيش) س

  ها در آن سيستم چه خواهد بود؟ماند؟ نقش رسانهها باقي ميشركت بيمه و رسانه
در واقع بانكي وجود . اي در كار نخواهند بودهاي بيمهدر اقتصاد مشاركتي شركت) ج

ها نبسياري از نهادهايي كه ما با آ. بازار بورسي نيز وجود نخواهد داشت. شتنخواهد دا
- اي شبيه آنچه كه امروز مييا حداقل به شيوه. ان خواهند رفتآشنايي داريم از مي

. شناسيم وجود نخواهد داشتاي كه ما ميتبليغات به شيوه. ود نخواهد داشتبينيم وج
كه نه اين. ردم از واقعيت چيزها خبر داشته باشندخواهيد مزيرا در آن سيستم شما مي

ه دها ندارند و يا فايها را فريب دهيد تا كاالهاي نامرغوبي را كه واقعا نيازي به آنآن
شناسيم وجود مازاد توليد آن چنان كه ما امروزه مي. شان در بر ندارند بخرنداي براي

- هاي امنيتي و كنترلي آنيستمهاي داللي و سموسسات مالي، بنگاه. نخواهد داشت
صورتي ه ضح است كه توليدات نظامي بناسيم در كار نخواهند بود و واشمي چنان كه
شود و ها حاصل مياندازي كه از تمام اينپس. شناسيم وجود نخواهد داشتكه ما مي

و اين كه چرا چنين نهادهايي . تواند صرف خدمات اجتماعي شود بسيار عظيم استمي
. ها متصور نيستننخواهند داشت تنها به اين علت است كه ديگر نقشي براي آ وجود

بهداشتي شما و وضعيت مسكن شما تضمين شده  تهنگامي كه درآمد شما، خدما
-گذاري خصوصي انجام نميهنگامي كه شما سرمايه. مه نداريدباشد ديگر نيازي به بي

بيل نداريد، نيازي به بانك هم دهيد احتياجي به گرو گذاشتن و چيزهايي از اين ق
هاي تامين سيستم. در اقتصاد مشاركتي چنين نهادهايي وجود نخواهند داشت. نداريد

ساالرانه مربوط به بيكاري نيز در دهي ديواناجتماعي وجود نخواهند داشت و سازمان
روند تخصيص منابع به صورتي كه  در عوض نهادهاي جديدي كه با. كار نخواهد بود

  .وجود خواهد آمده اره آن صحبت كردم مرتبط اند، بدرب
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-اي بسيار حياتي ميجود خواهند داشت و براي هر جامعهها باز هم واما البته رسانه
هايي است كه دارا ي ما نوع رسانهيك مشكل پر اهميت در جامعه امروز. باشند

روه نسبتا وسيله گه ها نيز همانند همه نهادهاي اقتصادي ديگر برسانه. هستيم
البته  –ها دارند و اطمينان دارند كه رسانه شوند كه عاليق خاصيمعدودي كنترل مي

ين بنابرا. سازنداين عاليق را برآورده مي –هاي راديويي مانند اين يكي به جز ايستگاه
اي بسيار مشكل است كه در جامعه. تندهاي راديويي مانند اين بسيار مهم هسايستگاه

اما به هر حال . نجام گيرندهاي اين چنين در مقياسي بزرگ اه ما تالشمانند جامع
ها بسيار مهم هستند زيرا در يك جامعه مطلوب رسانه. هستند هاي بسيار مهميروزنه
اگر . توان بدون آگاهي كافي داشتن، دموكراسي، مشاركت و خودمديريتي داشتنمي

گيري در مورد آن  اشتن حق تصميمرا نداشته باشيد د اطالعات الزم در مورد چيزي
ها براي اولين ين مساله تصور كنيد كه پس از مدتبه عنوان مثالي براي ا. معناستبي

هاي در كشمكشبار قرار باشد يكي از كشورهاي آمريكاي مركزي كه اياالت متحده 
كه از چه اگر به اخباري فراتر از آن. انجام شود جا مداخلي دارد، انتخاباتيتمر آنسم

يابيد كه پيش از برگزاري شود توجه كنيد، درميهاي اصلي و تلويزيون پخش ميرسانه
هاي اي محلي گوش به فرمان او اتحاديههاين انتخابات آزاد آمريكا و رژيمهر يك از 

هاي ايستگاه. سازنداجتماعات مذهبي را متالشي مي. كنندكارگري محلي را نابود مي
هايي را كه مردم كنند و تمامي راههاي محلي و مستقل را تعطيل ميراديويي و روزنامه

هاي انتخاباتي جمع شوند و با هم درباره برنامه توانند گرد يكديگرها ميناز طريق آ
سپس براي برگزيدن از ميان نامزدهايي كه واشنگتن . برندتبادل نظر كنند، از ميان مي

جا نيز همانند انتخابات در آن. شودبات انجام ميول دانسته است انتخاها را قابل قبنآ
ها وجود ندارد، هاي انتخاباتي و نتايج آنبحث و بررسي واقعي درباره برنامهخود امريكا 

ديگر قابل جايگزيني هستند، براي رسيدن به بلكه گروهي از افراد كه به راحتي با يك
ه گريبان شدن حتمال دست بهنگامي كه از شر ا. كنندمناصب با يكديگر رقابت مي

توانيد انتخابات آزاد را برگزار كنيد، يد، ميها رها شوها و برنامهجدي مردم با ديدگاه
جا كه مشاركت و بنابراين در اقتصاد مشاركتي از آن! زيرا ديگر خطري وجود ندارد

هاي مختلفي وجود ها مسلما در سطوح و مقياسشوند رسانهآزادي جدي تلقي مي
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اما به هر حال متناسب با هنجارهاي عادالنه، متعادل و مشاركت . هند داشتخوا
  . جويانه اقتصاد به عنوان يك كل عمل خواهند كرد

هايي ها براي گروهمواره اين است كه آيا اين انديشههاي من هيكي از دغدغه)  س
اي بقا كه بيش از همه به آن نياز دارند قابل دسترس است؟ مردماني كه هر روز بر

- دهند و بيشكنند و از تغيير سيستم كنوني كمترين چيزي از دست نميمبارزه مي
- شما چگونه اين انديشه را در دسترس عموم قرار مي. آورندترين چيز را به دست مي

ايد و نيز از جا آمدهدهيد؟ آيا مانند شركت در كنفرانس سبزها كه براي آن به اين
  ها؟طريق رسانه

ام و دارم به اين برنامه راديويي آمدهبينيد با اين كه وقت كمي ر كه ميطوهمان) ج
در يك برنامه تنها يا حتي در يك كنفرانس . سعي كردم اين نمونه را گسترش دهم

هيچ گاه فرصت كافي براي بررسي منصفانه يك روش تفكر و سازماندهي آلترناتيو 
ام به اندازه كافي روشن صحبت كنم يا دانم كه توانستهگذشته از اين نمي. وجود ندارد

-زيرا شما نمي. هاي مبارز بسيار مشكل استويژه به گروهه خير؟ رساندن اطالعات ب
بنابراين . انجام دهيد NBCي تلويزيوني و يا برنامه تايمتوانيد اين كار را از طريق مجله 

اين . دهيم ها و مجاري ارتباطي خودمان را گسترشجاي آن سعي ميكنم رسانه به
كنيم كه از چنين تالش ميدهيم، همانجام مي MAGAZINEهمان كاري است كه در 

شما اين كار را با ايستگاه راديويي . ها نيز براي ارتباط با دنيا استفاده كنيمبقيه راه
  : نشريات ادواري ديگر همانند. دهيدخود انجام مي
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البته يك نشريه آزاد مفهومي . دهندنيز همين كار را به طريقه مكتوب انجام مي
چه كساني كه به آن دسترسي دارند و كساني كه بر محتواي آن كنترل ندارد اگر چنان

  . دارند تنها ثروتمندان باشند
و ما ! اي براي پولداران و يا يك نشريه. ددار خواهد بودر اين صورت يك نشريه پول

جاد تغييرات گيري جنبش و موفقيت در اييم به عنوان بخشي از روند شكلادر تالش
  . مينبر اين شرايط غلبه ك

  .چاپ شده است 7اين مصاحبه اولين بار در مجله فصل سبز شماره 
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  الباز نا اميدي تا انق
  گفتگوي مايكل آلبرت و كريس استپانوس

  آرمين مالكي: برگردان 
  

آغاز سده بيست و يكم با رويدادهايي چون جهاني شدن كامل : كريس استپانوس
تان، اشغال سرمايه، حمالت تروريستي يازده سپتامبر و در پي آن جمله به افغانس

ت موقعيت نخبگان ي تقويبرداري مداوم از يازده ستامبر برااستعماري عراق و بهره
  مفهوم انقالب چه تناسبي با اين قرن جديد دارد؟ . شودمشخص مي) سياسي(

بايد . جانبه استاي كه شما ارايه داديد، يككنم سياههمن فكر مي: مايكل آلبرت
بايد به تشكيل . ترين مخالفت سازمان يافته تاريخ جهان توجه كنيمچنين بزرگهم

چنين هم. اي هم پيوند توجه كنيمهاي محلي و منطقهو فروم ماعي جهانيفروم اجت
هاي ايجاد شده در سطح جهان و انگيزه هاي مردميالزم است تعداد بسيار شبكه

گر بايد توجه به عبارت دي. دهي در كشورهاي مختلف را در نظر بگيريمجديد سازمان
در امريكا، كه باعث  رغم مسلط بودن كسي مانند بوش بر قدرتداشته باشيم كه علي

هاي مردمي در سراسر جهان ها باشد، حركتود دوران ما يكي از بدترين دورانمي ش
ود دوران ما يكي از شديد حيات اند كه اين خود باعث ميدر حال برپا خواستن و تج

  . ها باشدبهترين دوران
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غيير بنيادي اين كلمه به معناي ت. اي استانقالب با اين شرايط مساله ساده تناسب
-يرا نهادهايي كه اكنون تعريف شدهما به اين تغيير نياز داريم ز. در تعريف نهادهاست

شوند زندگي كنند و باعث ميقدرت، منزلت و ثروت را تقويت مي اند، سلسله مراتب
ها گرفته شود و توانند داشته باشند از آنمثمر ثمري كه بسياري از مردم مي سرشار و

حكومت كنند دهد به موفقيت دست يابند و فراي آن چيزي اجازه مي رخي ديگربه ب
  . است انساني در اختيار داشته باشدكه شايسته 

گذاري، قضايي، مذهبي، نژادي، ز است زيرا ما به جاي نظام قانونانقالب موضوع رو
كارهاي جديدي مراتبي اند، نيازمند راههادهاي ديگر موجود كه همگي سلسلهقومي و ن

مان در راه نيازهاي مردم، گسترش توانايي هايراي جفت و جور كردن اجتماعي تالشب
هايي چون برابري، تنوع، اتحاد، عدالت، خودكفايي و برد ارزشهاي بالقوه مردم و پيش

  . خودگرداني هستيم
دخالت امريكا در عراق كه مردم بي پناه را به شكلي مستقيم تحت تاثير قرار . : ا. ك
اما نبايد فراموش كنيم كه امريكا تالش كرد تلفات شهروندان . واقعا غريب بودداد، 

ه رهبران امپرياليست اين قرن خاطر آن نبود كه اين ب. غيرنظامي را به حداقل برساند
هاي د، بلكه به اين دليل بود كه جنبشتري دارنهاي وارستههاي بزرگتر يا جانقلب

  .ها را از عواقب كشت و كشتاري بدتر از آنچه در جريان است ترسانداجتماعي ما، آن
نهادهايي همانند . بينماز آن چه در گذشته بوده است نمي من اكنون موانعي بيش

جهان، نسبت به گذشته بسيار  اند، اما مردم، چه در امريكا و چه در گذشته مستقر
ها مورد بحث قرار مي هاي جنبشچه امروز در برنامهكنم آنمن فكر مي. ترندآگاه

مشكالت آموزش و آگاهي بخشي . گيرد، نه فقط عوارض جانبي، بلكه كل نظام است
ها، روز به روز كمتر شده است و روز به روز به مردم براي نشان دادن بي عدالتي به آن

. كنند مردم را در ديدگاه جديدشان شركت سازندتري از افراد تالش ميتعداد بيش
  . دهد و اين يك بهبود قابل توجه استرا تغيير مي موضوع وظايف ما اين

دهد دست كشيدن از يل متعددي وجود دارد كه نشان ميكنم دالمن فكر مي
  . ها اشاره كردتوان به برخي از آندر اين جا مي. لي قابل قبول نيستمبارزه، بدي

يابي به جهاني بهتر، شود احتمال دستكشد، باعث ميهر كس از مبارزه دست مي
داري، بديلي قابل قبول بود؟ در دست كشيدن از مبارزه برعليه بردهآيا . اندكي كم شود
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هشت ساعت كار در روز و مبارزات ضد  ها،راي زنان چطور؟ در مورد اتحاديه مورد حق
استعمار چطور؟ در مورد مبارزه برعليه آپارتايد در آفريقاي جنوبي چطور؟ پس چطور 

است دست كشيدن از مبارزه در برابر انكارشان، آزادي و توانايي انسان در دوران  ممكن
  حاضر بديلي قابل قبول باشد؟ 

ر از همكاري با شيطان مساله فقط اين نيست كه جنگيدن در كنار فرشتگان بهت
تنها مساله اين است كه اين اتفاق . توانيم پيروز شويم و پيروز خواهيم شدما مي. است
نكته قابل مشاهده اين است كه عالوه بر اين كه مبارزه كردن درست . واهد افتادكي خ

  . است، خردمندانه و مولد هم هست و در پيروزي كوتاه و بلند مدت نقش دارد
هاي صخره ها به باالي شيب، كندن خندقفعال بودن در مبارزه، به معني هل دادن 

ن با نيروي جاذبه نيست، بلكه بخشي از بي حاصل يا دميدن بر عليه بد يا مخالفت كرد
هاي كنشي كه ريشه. ي تاريخ انسان استيگانه كنشي مهم، شجاعانه و مولد در تمام

  .اي براي پيروزي داردعميقي در گذشته و آينده
خواهند بگويند كشيدن از مبارزه معنايي دارد، ميكنند دست آيا كساني كه فكر مي

كردند، كه همه كارگراني كه در جدالي روزمره باه ميطرفداران القاي بردگي اشت كه
شان تالش مي كردند و در نهايت، تالش زايش دستمزد و بهبود شرايط زندگيبراي اف

  براي رهايي اشتباه بوده و خواهد بود؟
خواهند تاييد كنند كه بردگي مزدي، كه برخالف خرد و طبيعت انساني ها ميآيا آن

ن كه اكثر مردم بايد تا ابد تحت انقياد اقليتي بسيار كم شمار است، ابدي است؟ و يا اي
  باشند؟ 
گاه قادر به درك و ايجاد نظامي نخواهند بود كه ها واقعا معتقدند كه مردم هيچآيا آن
گيري وجود نداشته باشد و هاي قابل پيشقر و گرسنگي و مرگ بر اثر بيماريدر آن ف

  تحقير ريشه كن شده باشد؟ 
ها كنند؟ روزگاري وقتي فرعوناي ميي بدبينانهها چنين ادعاهااسي آنبرچه اس
يا وقتي امپراتوران  گماشتند،شان ميهايبه ضرب شالق به برافراشتن مقبره بردگان را

يا وقتي برده  داشتند،ر اسلحه به مبارزه با شيرها واميبراي تفريح، دهقانان را به زو
آوردند، آيا دست كشيدن از مبارزه مطلوب ياد در ميكشاورزان خرد را به انقداران، 
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بلوربني به دست بود؟ پس چرا اكنون بايد چنين باشد؟ آيا كسي جايي به ناگاه گوي 
  دهد هر اندازه كه بشريت تالش كند، آينده بهتري نخواهد بود؟آورده كه نشان مي

ت كوچك و براي براي تغييرا. ايمراي جهاني شدن عدالت مبارزه كردهما ب:  ا. ك
چگونه تغييرات انقالبي از تغييرات در نظام فعال موجود متمايز مي . تغييرات بزرگ

  شود؟ 
شويم، مثال د تغييري در شرايط موجود موفق ميهنگامي كه ما در ايجا:  ا. م

 جنسدستمزدهاي باالتر و يا كنش همدالنه، قانون عليه خشونت بر زنان و يا هم
لوگيري و يا دولتي، مسكن و آموزش، جهاي جديد كار، برنامه گرايان، شرايط بهتر

ايگزيني آن، چيزهايي المللي پول و جنگ و يا حتي پايان كار صندوق بينپايان يك ج
هيم داشت اما دهيم كه اهميت زيادي دارند و در نتيجه زندگي بهتري خوارا تغيير مي

هايي كه به ي بيماريريشه. دهيمكننده زيرين را تغيير نميدر عين حال روابط تعيين
گيختن دوباره ناپذير به برانهنوز وجود دارد و به شكلي خستگي دنبال درمان آن بوديم

كوشد و به ناگاه ما را عقب مي هاي ما ميايم، برعليه كوششچه تصحيح كردههر آن
  .راند

ها انكار آن. ستناميم نيدستاوردهاي مهمي كه ما اصالح مي ، انكاربنابراين، راه حل
دست دادن هاي واقعي اكنون و از ي تفاوتي نسبت به نيازها و امكانبه معني ب

راي چنين دستاوردهايي كه راه حل، مبارزه ب. اي بهتر استملزومات رسيدن به آينده
و تصاوير و شكل دادن ساختار در استفاده از لغات . طلبانه استاي غير اصالحبه شيوه
ه اهداف فوري به اب اهداف برنامه ريزي شده، به نحوي كه هنگامي كها و انتخجنبش

  .تر به دنبال تغييرات باشيمتر و مشتاقدست آمد، ما قوي
تر و يا اي براي به دست آوردن دست مزدهاي بيشمساله اين است كه ما به گونه

كه منجر چيز ديگري كه امروز به دنبال آنيم تالش كنيم  هاي آموزشي و يا هربرنامه
هاي جديدي شود كه به جاي اين ست، انتظارات و ايجاد سازمانبه رشد آگاهي، خوا

كه مار ا پس از پيروزي به بازگشتن به خانه تشويق كند، ما را قادر سازد به پيروزي 
مانند اين كه زميني بلندتر و جايگاهي بهتر براي مبارزه . تري دست يابيمهاي بيش

رزه بر سر مسيري از تغييرات كه ما را به سمت اهداف بنيادين يعني مبا. يافته باشيم
  . ها برساندمان هدايت كند و به آن
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ها به آن. اي دارندروز قدرت نظامي و سياسي بي سابقههاي امامپراطوري: ا . ك
كه براي هايي چگونه ممكن است جنبش. دست دارند روشني انحصار قدرت را در

  كنند از پس اين عدم تساوي عظيم برآيند؟تغيير انقالبي مبارزه مي
- آميز را در دست دارند، يا تا حدود زيادي اينها انحصار قدرت خشونتبله، آن:  ا. م

ها انحصار كل قدرت را در اما اين خيلي فرق دارد با اين كه بگوييم آن. طور است
دهم فوريه سراسري جهاني پانز تي پس از تظاهرات. واي .وقتي كه ان. دست دارند

اشاره كرد كه در جهان اكنون دو ابر قدرت وجود دارد، دولت و ارتش اياالت متحده در 
كرد كه افكار ي دنيا، در واقع آشكارا تاييد مييك طرف و در طرف ديگر افكار عموم

  .تر استه كشورها به جز اياالت متحده مهمعمومي جهان از مجموع ارتش هم
شان هميشه دچار اند، در برابر رقبايالت بنيادي بودهكه به دنبال تحو هاييجنبش

. اند و ما نيز استثنا نيستيمن نظامي و ابزارهاي ارتباطي بودهكمبود رويكردهاي ممك
هل در اياالت متحد، طرفداران الغاي بردگي، مبارزان براي حق راي زنان، جنبش چ

ي بودند اما به جاي هاي ديگر، فاقد قدرت نظامساعت كار هفتگي و بسياري جنبش
دهي در حال رشدشان را قرار شان و درك و سازمانعداد طرفداران فزايندهآن، قدرت ت

  . ادندمي 
تر شان بيشها برايتوانيم با ايجاد شرايطي كه در آن اعمال خشونت توسط آنما مي

يلي چرا خ. ها را به چالش بكشيمكند تا منفعت، قدرت نظامي را آنهزينه ايجاد مي
آتش ) ضد جنگ(هاي سراسر جهان به سوي تظاهرات پانزدهم فوريه ساده، دولت

توان به وسيله مي. شدتر مينگشودند؟ زيرا شليك كردن الهام بخش مقاومت بيش
تري پذيري بيشتر مخالفان كه آگاهي و مسووليتسازمان دادن تعداد هرچه بيش

  .با نفوذ را به چالش كشيد دارند، قدرت مسلح دولت و ديگر مراكز متراكم
. اندسابقه بودهسازي تجارت اخير در طول تاريخ بيش صلح و ضد جهانيجنب:  ا. ك

جويند و سرگرم زندگي ها شركت نميحال، تعداد مردمي كه در اين جنبشبا اين 
را  توانيم مقياسچطور مي. كنندگان استتر از شركتروزمره خود هستند، بسيار بيش

  ها برعكس شود؟نيم به نحوي كه نسبتواژگون ك
كند؟ داليل مختلف و شخص به خصوص در تظاهرات شركت نميچرا يك :  ا. م

ممكن است فرد نسبت به بي عدالتي و داليل آن نا آگاه باشد . تواند باشدمتعددي مي
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 براي حل كردن اين مساله ما بايد در. و در نتيجه تمايلي به مقابله با آن نداشته باشد
هايي به راه بياندازيم و بايد كمپين. جهت از بين بردن توهمات اطالع رساني كنيم

هاي عدالتيتري در باره بيهاي جمعي را مجبور كنيم تا حقايق و مطالب بيشرسانه
ار سازي نفر به نفر در كنچنين بايد از شيوه قديمي متقاعدو هم معاصر نشر دهند

  .مان سود جوييمگسترش دادن وسايل ارتباط جمعي
ها را درك هاي موجود و داليل آنخوبي وسعت بي عدالتي اما در باره كساني كه به

حال از تظاهرات و مخالفت كشند و با اين ها رنج ميكنند، حتي تحت فشار آنمي
انديشد مثال به اين دليل باشد كه شخص ميكنند چه؟ اين ممكن است دوري مي

و سختي كنوني را با دنيايي بهتر جايگزين كنند، غيرممكن  نهادهايي كه بتوانند رنج
يا چنين افرادي ممكن است بيانديشند كه چنين نهادهايي گرچه از نظر فني . اند

ها نيستيم زيرا مدافعان نظام سلسله مراتبي، ممكن اند، اما ما قادر به دست يابي به آن
  .قدرت بسيار زيادي دارند

عملي و ستلزم آن است كه ما به روشني نماي نهادهايي غلبه بر اين گونه موانع م
توانند جهان بهتري را شكل دهند ترسيم كنيم و عالوه بر آن قابل قبول را كه مي

. تواند به اين نهادها دست يابدها ميسناريوهايي  ارايه كنيم كه جنبش از طريق آن
بلكه تصويري از آنچه . نباشيم تقط به فكر محكوم كردن آنچه غلط اسالزم است كه ف

  .تواند درست باشد ترسيم كنيممي
داران پنجه افكند، بسترهاي نا توان با سرمايهه اين كه بديلي وجود ندارد و نميباور ب

ع، با توجه به اهميت اين موضو. كندبر سر راه فعاليت مانع ايجاد مي اميدي هستند كه
بخش مي هاي مشترك و الهامها و استراتژيها به پرورش ديدگاهكمي كه جنبش

اين اما از طرف ديگر اين كمبود خبر خوبي است زيرا اشاره به . آور نيستدهند شگفت
تواند تاثير عظيمي داشته باشد و به نظر من قطعا دارد كه حل كردن اين مشكل مي

  . تاثير عظيمي خواهد داشت
ساالري، تقسيم پرستي، پدرز مردم، با يك زندگي رها از نژاداحتماال بسياري ا:  ا. ك

اما به . ط زيست موافق اندهاي سخت و فراگير و نابودي محياتبطبقاتي، سلسله مر
خواهيم بر سر اين كه با چه چيز مخالفيم به توافق آيد هنگامي كه ما مينظر مي
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كرد چه تفاوتي بين اين دو روي. يي وجود داردمان را تصور كنيم، خالُبرسيم و هدف
  چيست؟ "زندگي پس از انقالب"رد؟ هدف از تجسم وجود دا

ايت توافق چرا ما به توليد بحث و مجادله بر سر ديدگاهي متقاعد كننده و در نه:  ا. م
كنيم؟ راي به تحقق پيوستن آن اقدام نميهاي استراتژيك ببر سر آن و ترسيم نقشه

در صورتي كه  صحبت كردن در باره يك مسير، يك انقالب و تالش براي پيش رفتن،
  .هاي دست يابي به آن اشاره نشود، معني چنداني نداردبه مقصود آن و شيوه

افتد اين است كه افراد از جنبه يكي از داليلي كه چنين اتفاقي ميكنم فكر مي
انديشند ارايه چنين ها ميآن. ترسنده ارايه دادن يك دورنماي روشن مياقتدارگرايان

به دنبال آن باشيد و . جا، هدف اين استاين: ست كه بگوينددورنمايي به اين معني ا
جاده اين است، : ارايه دادن يك استراتژي مشخص به اين معني است كه بگويند

ها، چرا ارايه دادن يك رفنيستم دليل آن چيست با همه اين ح مطمئن. دنبالش كنيد
ها اي اهداف و روشجا پيشنهادي بردورنما و استراتژي به اين معني نباشد كه اين

اگر الزم شد  بر سر آن بحث كنيد و آن را بهبود بخشيد و آن را نقد كنيد،. د داردوجو
ك توانيم با يكه مي تمركز كنيم اش كنيد، اما بگذاريد بر امريبه طور كلي جايگزين

  .ديگر شريك شويم و بهبودش بخشيم
طور بله، حتما اين. آيد خواهيم بايد از دل كنش بيرونشود آنچه ما ميگفته مي

است و هر چيزي كه حداقل، ارزشي داشته باشد در زمينه اقتصاد، سياست، روابط 
تمال تالش و مح هاي صدها سال كنشي، فرهنگ يا هر چيز ديگر، از درسخويشاوند

ده سال بعد از اين، بيست سال يا صد سال بعد از اين، . آيدفعاالنه شخصي بيرون مي
آماده باشيم تالش كنيم  وت مهمي خواهد داشت؟ حتما، به شرط آن كهآيا اوضاع تفا

  .دانم چرا اصرار دارند آماده نباشيمو من نمي
راه حل مسلما اين نيست كه عقايد هم زمان در يك ميليون مغز در سراسر جهان به 

ن اولي. آيدش رنگا ه در سراسر سياره، در اولين بيانيه خود بهوجود آيند و بعد يك بار
آيد و شايد توسط آيد، توسط يك فرد بر زبان ميزبان مي اي برباري كه هر عقيده

راه حل اين است كه عقايد فراگير و جوشان توسط كسي به روشني . چند نفري
 تر مورد بحث واقعهاي بزرگمورد بررسي قرار گيرد، در گستره توضيح داده شود و بعد

هايي از باال نباشند بلكه به تمامي پردازيو نظريهها شود و در نتيجه ديگر دستورالعمل
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ها كساني تعلق داشته باشد كه بر سر فهميدن، تدقيق كردن و بهبود بخشيدن به آن
گرايانه، اي اقتداربه نظر من اجتناب از ارايه يك دورنما به شيوه. اندوقت صرف كرده

  .اين كه مانع آن گرددنما شود، نه پيشرفت فرموله كردن جمعي يك دور بايد باعث
اگر . نا اميدي: تري دارديك امكان ديگر، به آن چيزي كه شما پرسيديد ارتباط بيش

آور اي بهتري ممكن نيست بترسند، شگفتمردم تا حدود زيادي از كشف اين كه دني
اما من فكر . ر آن احتناب كنندآوبه كل از اين مساله و نتايج وحشتنخواهد بود كه 

  .شودرفتي نمير حال منجر به پيشكرد هم غلط است و به هروي كنم اينمي
اما به نظر من نكته اصلي كه بايد به آن . بدون شك داليل ديگري هم وجود دارند

و در نهايت، جنبش نيز در  اندكه تغييراتي در حال از راه رسيدنتوجه كنيم اين است 
مسايل نداشته باشيم، تنها كاري تري به اگر ما توجه گسترده. ه نقشي دارداين زمين

مان ساخته است اين است كه شعار جهان ديگري ممكن است را بارها و كه از دست
ها واالت و پاسخ دادن به آنئبه جاي آن بايد شروع به پرسيدن س. بارها تكرار كنيم

م كنمن فكر مي. شت و چگونه خواهد بودكنيم كه اين جهان چه نهادهايي خواهد دا
  . افتد و پيامدهاي عميقي خواهد داشتغيير گرايش دارد اتفاق مياين ت
، مردان، زنان. افراد گوناگون در باره تغيير اجتماعي نظرات گوناگوني دارند:  ا. ك

چگونه مي . هاي گوناگونها و مذهبها، فرهنگها، قوميتكودكان، كارگران، جنسيت
  الب دست يابيم؟ توانيم با وجود اين همه گرايشات متنوع به انق

گونه موجوداتي هستند كه براي زندگي كردن بايد كاركردهاي ها آنانسان: ا . م
ما بايد توليد، . مثل، معاشرت و تغذيه كنيمما بايد توليد. را به عهده گيرندگوناگوني 

. ما بايد به رسميت بشناسيم، هويت ايجاد كنيم و تعريف كنيم. توزيع و مصرف كنيم
براي دست يافتن . ريزي داشته باشيمنامهون تصويب كنيم، قضاوت كنيم و برما بايد قان

ما . شويمييم و به صورت جمعي درگير كنش ميآها ما گردهم ميبه همه اين
كنيم و متقابال ها را پر ميهايي دارند، آنكنيم كه جايگاهساختارهاي بادوامي ايجاد مي

مان موقعيتشود كه ما درباره زندگي و باعث مي هاهمه اين. پذيريمها تاثير مياز آن
ها شكل مي هايي كه ما خود را در قالب آنناگوناني داشته باشيم و اگر گروهنظرات گو

هيم ها و منافع متضادي نيز خوالسله مراتبي داشته باشند، موقعيت، خاصيت سيمده
ن جايي كه اين پس از آ. شودها ميها و درگيريداشت و اين خود منجر به جنبش
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ها است كه ما هستيم، اين برخالف تنوع انسانشرايط به دليل آن چيزي است كه 
اما چرا نتوانيم با . تر وجود نداردجنبشي را تصوير كنيم كه در آن يك عقيده بيش

ناگون نتوانند با توجه وجود خودمداري و تنوع به اتحاد دست يابيم؟ چرا نيروهاي گو
رهبري را به  - جنسيت، نژاد، طبقه و غيره -شان هايو دغدغه هاي اصليبه برنامه

شان براي حمايت كردن و ا توجه به نياز روز افزون متقابلدست گيرند و پس از آن ب
هاي مخصوص خودشان، متحد هاي ديگر، با اولويتحمايت شدن از طرف جنبش

  شوند؟
قايل شدن اهميت روز افزون به نظر من ما قادر به انجام اين مهم هستيم و عالوه بر 

، اين يكي ديگر از موضوعات معاصر براي فعاليت است )كلي(شان براي ديدگاه  متقابل
  .و به عقيده من تاثيري به سزا در موثر واقع شدن جنبش خواهد داشت

هايي پر از انقالبات شكست خورده پشت جود تمايل به تغيير بنيادين، قرنبا و:  ا. ك
هاي تاريخي تميز خواهد ششيز انقالب پيروزمند آينده را از اين كوچه چ. سر داريم

  داد؟
ها هاي ماركسيست لنينيسته طور خاص به تالشخواهيد بكنم ميگمان مي: م ا 

هاي عظيمي جنبش. ها شكست نخوردنده خاطر عدم حمايت تودهها بآن. اشاره كنيد
را مستقر سازند كه به همان بدي خواستند نظمي ها بودند، نميكه در پي اين تالش

ها به دنبال رهايي بودند، اما گوالگ آن. نظم قبلي باشد، يا حتي از برخي نظرها بدتر
  به دست آوردند، اشتباه كجا بوده است؟ 

صورت كالمي، ه خواه بودن، بجاست كه آزاديكنم نكته اصلي اينخوب، من فكر مي
عنوان مثال اگر شما به دنبال آزادي باشيد،  به. و يا حتي با قلبي پرشور كافي نيست

كار گيريد كه كامال برعكس، منطق ه ها و يا حتي موسسات مشخصي را بروشاما 
ها غلبه دارد، ممكن است به سر دادن سرود آزادي ادامه دهيد، قدرت و اجالل بر آن

ايد به توسط ساختاري كه شما ايجاد كرده اما به زودي خواهيد ديد كه آينده آزادي
  .رودسرعت تحليل مي

خواستند برپا كردند و اين ه ميانقالب بلشويكي و انقالبات مشابه، نهادهايي را ك
  .ها در قلمرو كالم به دنبالش بودند به حاشيه راندندچه را كه آننهادها، آن
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هاي جديد مبارزه با گذشته تفاوت داشته باشد اين است چه الزم است در دورانآن
گيرند و سازگاري ميهايي كه به كار ايد درك بهتري از نهادها و وسيلهالن بكه فعا

-ها با واالترين آرزوهاشان داشته باشند و عالوه بر آن، آن آرزوها را به روشني بيشنآ
  .ها شريك شوندتري در آنتري بيان كنند و تالش كنند كه افراد بيش

ها چيست نظر واحدي ندارند، اما رفافراد مختلف در باره اين كه معني همه اين ح
اش به نظر من، معني. هد كردشكي نيست كه تاريخ در باره اختالف نظرها داوري خوا

ي باشيم و از وسايلي اين است كه ما بايد به دنبال ساختارهاي مشاركتي و خود مديريت
طابق مان ممان سود جوييم كه با هدفهايهايدهي و بروز دادن انرژيبراي سازمان

از قضا، من به رويكردي . ها را در لحظه فعالي تجسم بخشندهاي آنباشند و ارزش
- شود، عالوه بر آن، ديدگاه سياسي آنامروز اقتصاد مشاركتي خوانده مي عالقمندم كه

هاي ديگر گيري است و به درد حوزهكنم كه اكنون در حال شكلها را پي گيري مي
دهي شورايي و انجمني هاي سازمانمن به دنبال شيوهدر نتيجه . خوردزندگي هم مي
پذيرند، تر از همه تاثير ميگيري كه در آن، مردمي كه بيشتصميم هايهستم، روش

شود تالش ما ها باعث ميكنم همه اينمن فكر مي. دخالت را داشته باشندترين بيش
  .با همه آنچه كه در گذشته رخ داده است بسيار متفاوت باشد

هاي كالسيك، دهه شصت و چپ نو، هر كدام دستاوردهاي با ارزش در جنبش: ا ك 
هاي ما ايم؟ كاستيما چه پيشرفتي كرده. انداجتماعي داشتهزمينه ايجاد تغييرات 

  چيست؟
-والئمصاحبه س كردم در اين انتهايهاي بزرگي هستند، فكر ميئوالها ساين: م ا 

براي پيشرفت وجود  كنم معيارهاي گوناگونيمن فكر مي. تري بپرسيدهاي كوچك
دستاوردهايي در ارتباط با نژاد، . ها را به چشم ديدتوان آنميكنم كه دارد و فكر مي

ترين كاستي ما در به عقيده من بزرگ. جنس، اقتدار و اقتصاد به دست آمده است
چه من ين آنچنطور كه باالتر اشاره شد و همهمان. زمينه ديدگاه و استراتژي است

تر وا ما در ايجاد نهادهايي كه مردم را به مشاركت بيش. نامممي "چسبندگي"آن را 
به نظر من براي . دارد و از ترك كردن جنبش باز دارد به اندازه كافي موفق نيستيم

هاي مختلف هايي بپردازيم كه نسبت به گرايشرفع اين مشكل بايد به ايجاد جنبش
بخشند و ها ميتري به آندهند و قدرت بيشتري نشان ميبيششان سازگاري دروني
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امعه هايي كه جشوند، نه جنبششان ميبه زندگي بهتري براي اعضاي در نتيجه منجر
  .تر سازدكنندهكنيم حتي خستهاي را كه ما در آن زندگي مي

اجتماعي رات ما نيازمند تغيي. هاي انساني هستيمما به دنبال نهادها و ارزش: ك ا 
توانند در قرن حاضر اجتماعي گوناگون كنوني، چطور مي هايجنبش. انقالبي هستيم

  جا برسانند؟ما را از جايي كه هستيم به آن
خواهم خيلي اما مي. دانمهاي ديگر نميدر قرن حاضر؟ چيزي راجع به قرن: م ا 

ال بزرگي وئدوباره سبه هر حال، . ها به نهادهاي اساسا جديد دست يابيمزودتر از اين
كنم يك جواب كلي اين است كه ما نيازمند پروراندن ديدگاه اما من فكر مي. پرسيديد

. بخش و برانگيزنده حمايت باشدخواهيم هستيم كه بتواند الهامچه ميهايي در باره آن
اي را توضيح دهد كه به تغييرات مورد نظر مي جنبش ما بايد سناريوي كلي مبارزه

هايشان چه تغييرات عميقي ايجاد وانند از طريق آن ببينند كه تالشو مردم بت انجامد
نش سازگاري نشان دهد و جنبش ما بايد نسبت به گرايشات دروني گوناگو. خواهد كرد

تر در باره هم به اين جهت كه ما بيش. داريم باشدهايي كه ما عزيز ميتجسم ارزش
يم سمت و سويي درست بخشيم و ا كه به دنبال آنچه را ها بياموزيم و بتوانيم آنآن

جنبش . مان را بهتر پاسخ گوييمهم به اين جهت كه بتوانيم در شرايط فعلي نيازهاي
ن طلبانه است در حالي كه هم زماوز شدن در برخي اصالحات غيراصالحما نيازمند پير

ز تغييرات را و مسيري  ابخشد دهد، الهام ميساختار خرد و كالن خود را شكل مي
به نظر من پاسخ . شوندساتي كامال بازتعريف شده منجر ميكند كه به موسدنبال مي

مان به دست اما بايد جزيياتش را با تجربيات و تفكرات. كلي مناسب همين است
  . آوريم

  .بسيار متشكريم مايكل: ك ا 
  .كنمخواهش مي. متشكرم: م ا 
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  :داريزندگي پس از سرمايه: تحقق اميد
   

  مصاحبه با مايكل البرت
  احمد سيف 

 :سئوال  ●
: تحقق اميد"نت توضيح بدهي كه كتاب تازه شما  ممكن است براي خوانندگان زد

  در باره چيست؟ چه پيامي براي خوانندگانش دارد؟ "داريزندگي پس از سرمايه
 :آلبرت ●

مان كرده بودند ما فرياد كشيده، بمباران سر ر و هركله خر ديگري برمارگارت تاچ
بديلي وجود . گوئيدشما دروغ مي: زندتحقق اميد فرياد مي. "وجود ندارد بديلي": كه

ي جوامع گر دورنما و استراتژي براتحقق اميد بيان. توانيم پيروز شويمدارد و ما مي
كند تا صحنه ل، اقتصاد مشاركتي را بحث ميل اوفص اين كتاب در. داري استسرمايه

پردازد، مثل هاي زندگي اجتماعي ميتحقق اميد به بررسي ديگر حوزه. درا آراسته باش
المللي، و دولت و هم چنين، وجوه لي، فرهنگ، اكولوژي، مناسبات بينوابستگي فامي

ارتباط  ت، هنر، ورزش و ابزار، علوم، تكنولوژي، جنايخاص اجتماع، مثل آموزش
 .عمومي
 .پردازدتحقق اميد به بررسي دو موضوع مي مورد، درهر
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هائي كه كتي براي مناسبات آينده در زمينهمطلوب مشار اوال، داشتن يك اقتصاد
آمدهائي خواهد داشت؟ براي اين كه با يك اقتصاد بدون كنيم چه پيشبررسي مي

يا كليسا،  ندگي خانوادگي، ومحور هم خواني داشته باشند، مدارس، زعدالتطبقه و 
بخش چه بكنند؟ و داشتن يك اقتصاد رهائي ها چه تغييراتي بايدها و دادگاهآزمايشگاه
 هاي زندگي تحميل خواهد كرد؟هائي بر ديگر عرصهمحدوديت

ش، بخش درمناسبات خانوادگي، فرهنگ، سياست، آموزثانيا، داشتن مناسبات رهائي
آمدهائي براي اقتصاد خواهد داشت؟ اقتصاد چه ه پيهنر، ورزش، علوم و غيره چ

بخش در اين عرصه ها، ند به نيازهاي اين مناسبات رهائيتغييراتي بايد بكند تا بتوا
 پاسخ مناسب بدهد؟

هاي قديمي را ما، تحقق اميد، هم چنين استراتژيحتي فراتر از وارسيدن دورن
 .دهده ارايه ميطلب استراتژيك تازهاي تنوعكرده و ايده بررسي

پذير يك، دنياي بهتري امكان. نه دارندگااي از مردم يك احساس دوبخش عمده
دنياي  دوم، حتي اگر. بديلي وجود ندارد، هميني كه هست، بپذير و دم نزن. نيست

. سترسي داشته باشيمپذير باشد، ما نمي توانيم به آن دبهتري در حيطه نظري امكان
. ها غلبه كنيمر وجود دارد مبارزه كرده و بر آنعي كه بر سر تغييتوانيم با موانما نمي

ها، ه، تپه خيلي بزرگ است و اين صخرهاين صخره را روي اين تپه به سوي باال هل ند
 .گردداز كنترل خارج شده، بر مي

گانه سخن راي غلبه بر اين واهمه دوتحقق اميد دقيقا از دورنما و از استراتژي الزم ب
  .اي براي تغييرات اجتماعينامهواني براي مبارزه است و درساين كتاب، فراخ. دگويمي
 :سئوال  ●

آيا ممكن است به خوانندگان زد نت كمي درباره نوشتن اين كتاب بگوئي؟ محتواي 
كتاب از كجا آمده است؟ آنچه كه اين كتاب را به اين صورت در آورده است، از كجا 

  آمد؟
 :آلبرت  ●

 داري در چند سالصاد مشاركتي، زندگي پس از سرمايهاقت: ار كتابپس از انتش
راني كردم در باره اين كه افراد چه ميزان پيش، من در نقاط مختلف جهان سخن

گيرند، چه نقش و ر باره سرانجام اقتصادي تصميم ميو چرا، چه كساني د درآمد دارند
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. يابدابع موجود تخصيص ميد، و چگونه منمسئوليتي مردم در اين تقسيم كار دارن
بدون استثناء، عالوه بر سخن گفتن در باره اين مسايل اقتصادي، از من درباره 

خانگي، اجتماعي  هاي حقوقي، كارها، برنامهي برخورد به جنايات، و عدم توافقچگونگ
كردن، سكس، مناسبات نژادي، مهاجرت، مذهب، شرايط اقليمي، امپرياليسم، و به 

دورنما عالي است اين . پرسش هاي زيادي شده است  تژي فعاالن سياسي،ويژه استرا
انگيزي، منافع مردم در امريكا، ه طور حيرتتوانيم پيروز شويم؟ بولي ما چگونه مي

ام، با تركيه، انگليس، برزيل، استراليا، هند، فرانسه، ايتاليا، ونزوئال، يونان كه من ديده
 .خوان بودهم شبيه و هم

جه با اين همه مردم در اين همه كشورهاي مختلف كه درباره ابعاد ديگر موا در
پرسيدند، ناچار شدم به اين مسايل برخورد مي -به غير از اقتصاد -ي اجتماعيزندگ
- به آن چه كه در ذهن داشتند، ايدههاي مختلف و گوش دادن به اين همه آدم با. كنم

وي من فشاري كه ر. تهيه و تدوين كردمآمدهائي اقتصاد مشاركتي را زه و پيهاي تا
به آموزش تجربيات  ها پاسخ بدهم، موجب شد كه منبود تا بتوانم به اين پرسش

براي اين . هاي گذشته بپردازم و هم چنين مبارزه كنوني را ارزيابي كنمتاريخي از نسل
راتر از بايست به بررسي مسايلي فرار كنم ميكه بتوانم با مخاطبان خودم ارتباط برق

من شروع كردم راجع به اين مسايل نوشتن و اين گونه بود كه كتاب   .اقتصاد بپردازم
 .تحقق اميد شكل گرفت

عموال آدم م. بخش عمده نوشتن كتاب تحقق اميد شبيه نوشتن كتاب ديگر من بود
و بعد باز  نويسدآورد، ميها را به قلم ميكند و بعد آنراجع به نظريات خود فكر مي

آن چه كه در . كند تا سرانجام بتواند به روشني با ديگران ارتباط برقرار كندويسي مين
 خواستم اين كتاب برايمتفاوت بود اين كه من نه فقط مي نوشتن تحقق اميد اندكي

طور ه اش بخواستم هر فصلابل فهم و در دسترس باشد بلكه ميتري قتعداد بيش
اي نبود ولي اميدوارم كه در اين كار ساده. ايستدپاي خودش بي جداگانه و مستقل روي
 .اين كار موفق شده باشم

 :سئوال ●
د؟ اميدواريد كه اين كتاب چه         براي كتاب تحقق اميد چه اميدهائي داري

ي كه براي اين كتاب داريد، چه آوردهاي سياسي داشته باشد؟ با توجه به اميدهائدست
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را خوشحال خواهد كرد كه دانيد؟چه چيزي شما يآمدي را نشانه موفقيت آن مپي
اش تزحم ايد؟ چه چيزي موجب مي شود فكر كنيد كه اين كار شما به موفق شده

 ارزيد؟مي
 :آلبرت  ●

كنم آن را اي در هر فرصتي كه پيدا ميساس من است و من به حد آزاردهندهاين اح
زات ترين ضعف مبارژي عمدهيد برروي دورنما و استراتكنم كه فقدان تاكتكرار مي

خواهي آن را به خواهي؟ و چگونه ميتو چه مي"پرسندمردم دائما مي.. اجتماعي است
كنم من فكر  مي. "مكدداري خون ميسرمايه"دهيم، ما جواب مي و. "دست بياوري؟
كنم كه خواهيم برسيم و من فكر ميي اين، توضيح بدهيم كه به كجا ميما بايد به جا

مان را توضيح بدهيم بلكه بايد اهداف هاياين كار اين است كه نه فقط ارزش مهالز
بايد توضيح بدهيم كه ما كنم كه ما فكر ميمن هم چنين . نهادها را نيز مشخص كنيم

-و اين يعني، نه فقط ارايه تاكتيكخواهيم برسيم خواهيم به جائي كه ميچگونه مي
كه با حركت كلي رو به سازماني و استراتژيك هاي هاي امروزه بلكه بيان ارجحيت

كنم كه ما بايد دربرابر اين عالوه براين، من فكر مي. ته باشدخواني داشجلوي ما هم
چون . شان كند، ارتباط برقرار كنيمه طوري كه قانعدورنما و اين استراتژي با ديگران ب
اي بهتر اعتقاد پيدا يندهبا دانش و دانائي به داشتن آمن عقيده دارم كه اگر ديگران 

- گذاشتن وقت براي شركت در فعاليت طور عملي باور نكنند كهه نكنند و هم چنين، ب
اگر . ها را به اين آينده بهتر خواهد رساند، اغلب مردم مشاركت نخواهند كردها آن

شود تا مكد باعث نميداري خون ميداشته باشند، گفتن اين كه سرمايهمردم اميد ن
 .اش شورش كنندبر عليهمردم 

گرائي پرهيز كنيم، هركسي كه در نهضت خواهيم از نخبهمن اگر مي عالوه، به نظره ب
ن بايد بدانند براي چه فعاال. هست بايد اين دورنما و اين استراتژي را از آن خود بداند

مشاركت و اداره خود من، معناي دموكراسي،  ؟ از نظركنند، چرا و چگونهمبارزه مي
 .هاستهمين

خواهيم كه به مسئله دورنما و يل است كه من هميشه از ديگران ميبه اين دال
دائم،  ره طواستراتژي به صورتي كه براي همگان قابل دسترس باشد برخورد كنند و ب

كنم طبيعتا من حس مي. اي مشترك باشندهبه دنبال ادراكات تازه در راستاي ديدگاه
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هم بايد بكنم و كتاب تحقق اميد بخشي از اين فرايند كه اين كاري است كه خودم 
 .است

كولوژي، باره دورنماي جنسيت، نژاد، ااميدوارم كه تحقق اميد، باعث شود تا در
المللي، سياسي و هم چنين دورنماي در مسايل خاص در جامعه مثل مناسبات بين

نين اميدوارم كه هم چ. تر انجام بگيردآموزش، هنر، علم، و غيره كارهاي خيلي بيش
تري مطرح تحقق اميد، باعث شود كه دورنماي اقتصاد مشاركتي براي مخاطبان بيش

  .شوندمي ده و آن را بهبود داده و مبلغ آنشود كه به نوبه به آن دسترسي پيدا كر
صاد مشاركتي، اقت"كتابي كه من اخيرا د رباره دورنماي اقتصادي منتشر كرده بودم 

از آن تجربه آموختم كه . درواقع در باره اقتصاد بود "داريهزندگي پس از سرماي
خواهند كه در صفحات يك نمي -خواهندهائي كه دنياي بهتري ميحتي آن -همگان

اقتصاد تحقق اميد،  رد. توليد، تخصيص و مصرف بخوانند كتاب حجيم فقط در باره
در . ي در آن هستدر بقيه، براي همگان، مطالب. شودفقط در يك فصل آن مطرح مي

اين كتاب در باره توسعه پايدار . كنمر باره مذهب و خانواده هم بحث ميتحقق اميد د
در باره علم . كنمدرباره دولت و آموزش هم بحث مي .و سياست خارجي هم حرف دارد

پردازد و به اين داليل من اميدوارم كه اي ميتحقق اميد به همه مسايل پايه. يزو هنر ن
-ستي، سكسيسم، قدرت، جنگ، و بحرانيعني هركسي كه در باره فقر، نژادپر همگان،

هاي دارد كتاب تحقق اميد را مناسب و جذاب خواهد هاي محيط زيستي، نگراني
فصل به خواننده كمك كند تا امكانات مختلف در باره دورنما و  اميدوارم هر. يافت

ارم اين كتاب مردم را وادارد تا به اميدو. استراتژي را در آن حوزه خاص مشاهده نمايد
. اين هدف من است. پيشبرد نهضت درك و عمل كردن كمك كرده آن را به جلو ببرند

حتي عمال التماس دعا  خواند وكند، جستجوگر است و فرا ميب ميتحقق اميد، ترغي
كه براي رسيدن به يك  -كنمفرصتي كه پيش بيايد مي كاري كه من در هر -دارد

 .و استراتژي مشترك، مشاركت كنند دورنما
  كند؟شتن اين كتاب خوشحال يا غمگين ميبه اين ترتيب، چه چيزي مرا در نو

تر در باره باعث يك دل نگراني گسترده نوشتن تحقق اميد يك موفقيت خواهد بود اگر
 راز سوي ديگر، من د. اي تازه بدهدهاين استراتژي شده و به اين ايده اين دورنما و

ام شك براي نوشتن تحقق اميد هزينه كردهل خودم در صرف اين همه وقتي كه عق
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خاموش و يا فقط  ها گرد و خاك بخورد، خوابيده وكنم اگر روي ويترين كتابفروشيمي
هيچ تاثيري فراتر از آن لحظه خوانده شدن نداشته باشد  اين جا وآن جا خوانده شود و

شود ولي هيچ نتيجه ملموس مثبت انده ميه صورت گسترده هم خوو يا اگر حتي ب
شود كه تاب سياسي به اين خاطر نوشته نمييك ك. پس از خوانده شدن نداشته باشد

يك كتاب سياسي براي اين كه ارزش نوشته . براي يك لحظه فردي را سرگرم كند
من اميدوارم كه اين در مورد . شدن داشته باشد بايد منابع جمعي پايدار داشته باشد

 .تحقق اميد صادق باشد
دانم كه ناشر، يك نويسنده و يك نقاد، مي در نهايت، به تجربه من به عنوان يك

من، حاال كه تحقق  وظيفه. آمد يك كتاب به عوامل زيادي بستگي داردارزش و پي
تري از مردم است ام، كوشش براي اطالع رساني به شماره هر چه بيشاميد را نوشته
ب، و هم چنين انتقال اين حس كه اين كتاب در باره چيست و به اين در باره اين كتا

اين البته . خواهند بخوانند، مورد توجه قرار بگيردرتيب، شايد به عنوان كتابي كه ميت
مسئله نقادي كتاب و تبليغ براي آن است و اين هم براي يك نويسنده راه پردردسري 

نوند، در نتيجه ما همگي بايد اميدوار باشيم اگر مردم خبر انتشار اين كتاب را بش. است
ت كه وقتي از انتشارش و استراتژي به آن حدي هس كه عالقه مردم به دورنما

 .اند، براي خواندنش نيز اقدام كنندخبردارشده
 دهد از دوهاي كه ارايه ميكتاب تحقق اميد را بخوانند، ايدهپس از آن، اگر مردم 

هرچه . شودشود و يا نميتري ميهاي تازهگيري ايدهليا باعث شك. حال خارج نيست
و استراتژي اثر خواهد  كه اتفاق بيفتد، بدون ترديد بر كوشش بعدي ما درباره دورنما

 .داشت
  

 :اصل مصاحبه را در اينجا بخوانيد
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  ل نرابين هامصاحبه با  
  الفباي اقتصاد سياسي 

  ل نرابين ها
   مد سيفاح: مترجم

ممكن است به زد نت بگوئي كه كتاب تاره تو الفباي اقتصاد سياسي در باره : سئوال
 چيست؟ چه پيامي دارد؟ 

پيش ) 2002نشر پلوتو نوامبر (ي اقتصاد سياسي، يك بررسي جديد الفبا: لنها
براي خواندن اين كتاب هيچ دانش . درآمدي براقتصاد سياسي راديكال مدرن است

دهد براي تاب يك چارچوب راديكال به دست مياين ك  .الزم نيست قبلي اقتصادي
هاي نه فقط ارزش. جنسيت و مثال نژاديدرك رابطه پوياي بين اقتصاد و سياست، 

هاست، دموكراسي اقتصادي، عدالت اقتصادي، كند بلكه مدافع آنپيشرو را تعريف مي
رك اين كه ساسي را براي دبه خواننده مفاهيم ا  .همبستگي، و پايداري محيط زيست

هاي پولي و آيند، منطق سياستكند، بيكاري و تورم از كجا ميبازار چگونه كار مي
دهد كه تجارت بين مالي اقتصاد و هم چنين نشان مي مالي، رابطه بين بخش واقعي و

به ويژه اين كتاب . گذاردونه بر اقتصادهاي درگير تاثير ميگذاري چگالملل و سرمايه
كند داري مطرح ميي كه اقتصاد رسمي در باره سرمايههائاسطوره  كوشد نادرستيمي

مايه دهد كه چرا سر، الفباي اقتصاد سياسي، توضيح ميفصل آخر در دو. را نشان دهد
زيست، منهدم غير عادالنه، و براي بهداشت محيط، داري به گوهر غير دموكراتيك

رص و آز با اقتصاد راي جايگزيني رقابت و حبلند مدت ب و در كوتاه و. كننده است
  . توان كردطلبانه چه ميتعاوني برابري
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تواني در باره نوشتن اين كتاب به زد نت چيزي بگوئي؟ محتوي كتاب از مي: سئوال
  كجا آمده است؟چه چيزي در اين كتاب هست كه آن را به اين صورت درآورده است؟ 

چند سال پيش من در دانشگاه . دماهم آرمحتواي اين كتاب در طول سي سال ف
هر هفته . كردمس مقدماتي اقتصاد سياسي تدريس ميزد نت يك در  انترنتي چپ

كنندگان از طريق گذاشتم و با فعاالن و شركتاي را در انترنت ميمتن درس نامه
هاي اساسي اين كتاب از آن درس مقدماتي آمده بخشي از ايده. كردمايميل بحث مي

بخش مهمي از اين كتاب هم نتيجه تدريس اقتصاد مقدماتي و افتصاد سياسي  .است
در اين چارچوب من ديدم كه اغلب . سال گذشته است 25در دانشگاه امريكائي در 

چارچوب  دادند، بخش مهمي ازشگاهي من كه اقتصاد سياسي درس ميهمكاران دان
ها را به چه ه آن بخشگذاشته و مانده بودند ك نظري ماركسيسم سنتي را كنار

. ب ماركسيستي را ترك نكردندها هم چارچوالبته بعضي  .ديدگاهي جبران كنند
به  -دها هم ديدگاه راديكال خود را همراه چارچوب ماركسيستي به كنار گذاشتنخيلي

ام كه ما هاست متقاعد شدهمن مدت. به دور انداختند وان حمام را با بچه آب اصطالح
هاي غير يضمن حفظ ديدگاه راديكال ماركسيستي بدون توسل به تئورتوانيم مي

به  من معتقدم كه الفباي اقتصاد سياسي. منطقي آن را حتي گسترش هم بدهيم
اي يك جايگزين مدرني براي ماترياليسم تاريخي، حرفهخوانندگان معمولي و غير

هاي سبت به تئوريدهد كه ن، و تئوري ماركسي بحران ارايه ميتئوري كاري ارزش
ها سال نوشتن در اساس ده بخش عمده دو فصل آخر بر. تر استقديمي بسيار مستدل

  . باره اقتصاد مشاركتي است
د؟ اميدواريد كه اين چه اميدهائي داري.... براي كتاب الفباي اقتصاد سياسي : سئوال

راي اين كتاب آوردهاي سياسي داشته باشد؟ با توجه به اميدهائي كه بكتاب چه دست
را خوشحال خواهد دانيد؟چه چيزي شما آمدي را نشانه موفقيت آن مياريد، چه پيد

يد كه اين كار شما به زحمت شود فكر كنايد؟ چه چيزي موجب ميكرد كه موفق شده
  ارزيد؟ اش مي

هائي است كه گوي پرسشالفباي اقتصاد سياسي نه فقط پاسخشخصا اميدوارم كه 
روزه از طريق  پرسند بلكه به سئواالتي كه هركائي مير دانشگاه امريدانشجويانم د

خواهند كه از يك ديدگاه ها از من ميآن. رسد نيز جواب خواهد دادايميل به من مي
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هاي اقتصادي كار هائي از اقتصاد و يا سياستراديكال توضيح بدهم كه چگونه بخش
در كنار كامپيوترم داشته باشم كه بتوان من خيال دارم يك نسخه از كتاب را . كنندمي

تر به كارهاي روي كليد پاسخ فشار بدهم و سريع شماره صفحات را يادداشت كنم و
كمك كند تا  تر، اميدوارم اين كتاب به افراد پيشروولي اندكي جدي. خود رجوع نمايم

اين كتاب به اميدوارم . تر بشودتر و تيزرا در باره مسايل اقتصادي دقيق شانديدگاه
گويند دموكراسي راي ديگران روشن كنند كه وقتي ميعناصر پيشرو كمك كند تا ب

اقتصادي، يا عدالت اقتصادي، يا كارآمدي اقتصادي و يا بهداشت محيط زيست پايدار 
ها بفهمند كه براي رسيدن به اين اهداف چه بايد منظورشان چيست و درنتيجه آن

ن پيشرو كه آموزش دوارم اين كتاب باعث شود كه فعاالمن امي. كرد و چه نبايد كرد
گويند كه اند و ميبا كساني كه آموزش اقتصادي داشتهاند از بحث اقتصادي نداشته

خودشان را كنار   بايد سلسله مراتب، بي عدالتي را پذيرفت چون بديلي وجود ندارد،
ا م اين كتاب كمك كند تشان را قبول دارهاياميدوارم به كساني كه من ارزش. دنكشن

كساني كه  به واقع اين كتابي است كه به. تر شودتر و دقيقشان موثربررسي اقتصادي
  .آموزد چگونه در باره اقتصاد بينديشندغريزه انساني دارند مي

 .اين مقاله از سايت مترجم برگرفته شده است
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 در آرژانتين  "گردانيخود"
  مايكل آلبرت

   مريم خراساني: برگردان
ي اندم، آموزشي در آرژانتين دربارهاي را در بوئنوس آيرس گذردر ماه اكتبر ، هفته

  .هارژانتين در جهت پس گرفتن كارخانهجنبش كارگران آ
هاي اقتصادي در سازي شركتي اخير كه سبب ورشكستگيي جهاني طي دوره

داري اشتغال اغلب ورشكسته شدند، كارگران شد، در زماني كه مراكز سرمايهين آرژانت
رسنگي براي حفظ درآمد و اجتناب از گ. اين مراكز با مصايب بسياري مواجه شدند

مشخص تصميم گرفتند مراكز  هاي ورشكسته در مواردمحتمل، كارگران در كارخانه
اتوان از به راه دار كه نالكان سرمايهازند، درست برخالف مشان را از نو فعال ساشتغال

  .ها بودندانداختن كارخانه
د تقاضا، كارگران در رغم مخالفت دولت، رقابت تعرضي، تجهيزات كهنه و كمبوعلي

در هر مركز . ها طي پنج ساله گذشته حدود صد و نود واحد را اداره كردنداين كارخانه
دار محل را ترك تنها مالك سرمايه ان ديديم كه نهكار اشغال شده، ما طي ديدارم

مل مديران و مهندسان نيز كرده بلكه هم چنين متخصصان و كاركنان فكري قبلي شا
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ن در شاهايكردند طرحزماني كه كاركنان نخبه احساس مي .اندها را رها كردهكارخانه
يدي  هر وشوند، كارگران غير ماهاي ورشكسته اجرا ميجاهاي ديگر بهتر از كارخانه

  .شان را احيا كنند يا از بي كاري رنج ببرندهاي ورشكستهمجبور بودند يا كارخانه
ده جنبش كه ها در آرژانتين، يك سازمانبراي تعيين تاريخ اشغال كارخانه از اين رو

هاي مربوط به يك ها پراتيكاين مصادره"سيار بااليي داشت به ما گفت كه آگاهي ب
اند؛ بلكه اعمال دفاع از خود از روي ي انقالبي نبودهيك برنامه آمدهايايدئولوژي يا پي

  ".اندهنياز مبرم بود
ير ي قابل توجه و محرك و الهام بخش اين است كه پس از تسخدر عين حال، نكته

مت سياسي دولت است ها مبارزه براي غلبه بر مقاويك شركت كه معموال مستلزم ماه
حدهاي توليدي راي مدتي مديد، پروژه هاي پس گرفتن واها بي كارخانهو پس از اداره

  .شوندبه تدريج رويايي مي
، من از "جنبش باز پس گرفتن محل كار"ها راجع به موقعيت كنوني الوه بر شنيدهع

يدن كردم شامل يك هتل مصادره شده، يك كارخانه توليد بستني، يك مراكزي د
نيروي كار عمدتا يدي، ي از سوي سازي و يك كشتارگاه كه همگي شيشهكارخانه

تر موارد با تحصيالت پايين و در بعضي موارد حتي ، غير متخصص و در بيشفرمانبردار
  .بي سواد باز پس گرفته شده بودند

نفر پرسنل، مانند مراكز  500تا  80ها، طيفي شامل حدودا در هر يك از اين كارخانه
ه بود، كارگران به سرعت يك ديگري كه توسط اقدامات كارگري پس گرفته شد
گيري عمل مي پيكر واحد تصميم شوراي كارگران تاسيس كرده بودند كه به مثابه يك

هاي فراگير يك راي دارد و نظر اكثريت سياست در چنين شوراهايي هر كارگر. كرد
نامند و هر كارخانه در كارگران اين روند را خودگرداني مي. كندمحل كار را تعيين مي

  . گيردد معيارها و روابط خودش تصميم ميمور
كارگران تمام "هاي مصادره شده، و در اكثر كارخانه ، تقريبا خيلي سريع،با وجود اين

  ".ها را با معيار پرداخت بر اساس ساعات كار هم سطح كردندحقوق
باالتر را براي  اند دستمزدهاي كميخواهي متفاوتمحل كارهايي كه با اين برابري

ي تا و دستمزدهااند تر در محل كار اشتغال داشتهكه طوالنيدانند ني مجاز ميكسا
ي انگيزه ارهبه عالوه ، اخيرا بحثي درب. تر را براي كساني كه تازه كارندحدودي پايين
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يبي بايد به كار گيرند؟ اي را و با چه نوع تركها چه نوع انگيزهها طرح شده است، آن
. اندتري گرفتهكار فكري و مديريتي تصميم به پرداخت بيش هاي كار برايبرخي محل

اگر . تر بپردازندتر بيشتر و فرسايندهاند براي كار پر زحمتم گرفتهبرخي ديگر تصمي
در سر در گمي . اندمزد برابر را براي همه اجرا كردههاي كار نرخ دستچه، اغلب محل

در عين حال "انصاف و عدالت را داشت،  الترينشوند بااين ميان وجود دارد، چگونه مي
؟ حتي در جاهايي كه به كار شاق دستمزد "كه انگيزه براي كار سخت هم از ميان نرود

گفته شد كه در ميان افراد  تري تعلق نگرفته، كه در اكثر جاها چنين است، به مابيش
يي داشته هايگر در مسيري قرار گيرند كه فرصتمندي بسياري وجود دارد كه دعالقه

تري انجام دهند و نيز اين كه براي مشاركت در شند تا آموزش ببينند تا كار جالببا
مندي هر فرد ون همه آينده را هماهنگ با عالقهدانش ديگر عدم تمايلي وجود ندارد چ

  .مندي مالكبينند و نه فقط در جهت عالقهمي
معيني قبال به  ه كارهاي، به ما گفتند اگر چهاي پس گرفته شدهدر تمام كارخانه

ديگر به او مربوط نمي "بينيد كه شد اما حاال ميدار مربوط ميكنترل خاص سرمايه
، مديريتي ري كارهاي ديگر از نوع سازماندهيبسيا"، هم چنين به ما گفتند كه "شود

شدند، ضرورت داشته كه توسط ري كه قبال توسط متخصصان اجرا ميو به نوعي اختيا
اي تازه، وظايف اي از كارگران، به اين ترتيبمجموعه ."مانده اجرا شونداقيكارگران ب

  .اندشدهاين كه طبق نياز بايد باسواد مي اند از جملهبه عهده گرفته
هاي سرمايه دم كه آيا تقسيم كاري مشابه شركتدهندگان پرسيوقتي از سازمان

تي فقط كاركنان اغلب يا ح داري در اين مراكز كار وجود دارد، كه حدود يك پنجم
ط كارهاي دهند و چهار پنجم اغلب يا فقتر را انجام ميكارهاي اختياري و لذت بخش

دهند شامل كارهاي قديمي و اين كه آيا تر را انجام ميبدون فكر، تكراري و شاق
، مباحثات جديد و مستقر شدن اراده به تغيير مي به استقرار دستور كارهاي جديدلزو

ين هايي كه گرفتم قبول داشتند كه تفاوت بكار گذشته وجود دارد، جواب تقسيم
تر وجود دارد و نيز اين كه بحث تر و كارهاي شاقكارگران داراي كارهاي اختياري

كه در مباحث مزد بلتر نه فقط راجع به دستبراي تشويق كارگران به مشاركت بيش
رفتند كه مانعي ساختاري وجود دارد و نه پذيها در وهله اول نميپاسخ. ديگر الزم است

  .اندركتفقط عادات قديمي كه مانع مشا
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كه تقسيمات قديمي كار با  دهندگان موافقت كردندتر سازماناما بعد با اصرار بيش
ها ارائه كردند، آموختن حلي كه آنري مغايرت دارند اگر چه تنها راههاي برابانگيزه

متاسفانه آنان توجه يا قبول . بود] غير ماهر[ن يدي رهاي مديريتي براي كارگراكا
اين كه  نداشتند كه در شرايط كنوني چنين كارهايي به اندازه كافي وجود ندارند مگر

ي مشاغل به وجود آيد به نحوي كه هر كس سهمي از تغييري در كارهاي سازنده
  .كارهاي اختياري داشته باشد

اي كه ما ديديم، فقط دو كارگر زن وجود سازيي بستنيبراي مثال، در كارخانه
ي او چيست، او اول نفهميد كه چه پرسيديم طبقه. ار بودها انبار ديكي از آن. داشتند

تواند در ذهن ما باشد، اما بعد منظور ما را دريافت و گفت اي ميي استفهامينكته
ن همان قدر ال مسو. اين امر براي او بديهي بود ".البته من مثل بقيه كارگر هستم"

ي حس مثل بقيهبيش از . اش چيستپرسيدم جنسيتمضحك بود كه از او مي
ي ن داشتن و داشتن يك راي مثل بقيهمزدي مثل بقيه كارگراكارگران بودن، دست

گذاشت اين بود كه كارگري ترديدي براي او باقي نمي كارگران، آن چه در مورد هويت
گذراند و نيمي اي رسيدگي به امور مالي و ثبت ميرا براين انباردار فقط نيمي از روز 

  .كردتوليد كار ميديگر را روي خط 
هاي مكرر آشكار كرد كه داشتن برخي پرسش. وار نبودبا وجود اين موقعيت او نمونه

تر تنها يا حتي هميشه انجام برخي كارهاي جديد اختياري كارهاي قديمي در كنار
بلكه بر عكس . واگذاري كارهاي مديريتي به تدريج انجام شود الگوي كار نمونه نبود تا

دادند شان انجام ميارهاي فكري را به عنوان كار اصليتر كي بودند كه بيشاغلب افراد
تر افراد در به عالوه بيش. بدون صرف هيچ وقتي در خط توليد يا كارهاي سخت

ادند بدون در پيش دنجام ميشان را اي پس گرفته شده فقط كارهاي قديميهاكارخانه
ا كار هتر كسان به بيان ديگر هنوز ساعتبيش. ايهاي اختياري تازهگرفتن هيچ جنبه

  .ي بسيار جديددادند اگر چه اكنون در يك زمينهتكراري كسالت بار انجام مي
نه "گر گفت توليد -؛ انباردارمزدش متفاوت با كارگران استاز او پرسيدم آيا دست

هاي در بحث "زد من مشابه كارگران است، چرا دستمزد من بايد متفاوت باشد؟مدست
هاي ديگري كه بعدا ديدن و در كارخانه سازياين زن و بقيه در كارخانه بستني ،بعدي

شوند به خاطر تنبلي از چيزي محروم نميبا اين كه كارگران "كرديم به ما گفتند كه 
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سستي كند در حضور كل گيرند اما اگر كسي نمي تر پاداشهاي بيشخاطر تالشه يا ب
به ما هم چنين گفتند كه  ،به بيان ديگر. "شوندرها منظم ميشود و كاشورا طرح مي

به  ".الكليسم ، خشونت و غيره وجود دارد"، انتقادهايي به ي حمايت كل شورادر سايه
ا متناسب رضايت يد امور رهاي اشغال شده كارگران باطور خالصه، كال در كارخانه

ن معنا است كه افراد بايد رسد به ايشان ارزيابي كنند كه در عمل به نظر ميهمكاران
برابر سهيم باشند كه قابليت  شان را با كفايت انجام دهند و در اين كوششكارهاي

، يا به طور خالصه، در مورد كارگران مسئول. ل شورا دريافت شودشان توسط كهاي
شان باشند، يا به ناچار منتظر هاييت كارشان متناسب مسئوليتوجه اهمبايد مت

  .شنيدن انتقاد شوند
وقتي از او پرسيدم كه كارش تا حدودي متفاوت با كارگران ديگر است و اين كه آيا 

مطمئن "توانند كار مالي را نيز انجام دهند، او با غرور گفت ي كارگران ميبقيه
از هر كس ديگر هم كه پرسيديم گفت  ".انجام دهندتوانند باشيدكه ديگران نيز مي

تواند كارهاي مالي را انجام دهد يا در هر موردي همه مي ا هر كسي مي، مطمئنبله"
اما وقتي پرسيديم چرا فقط او و دو  ".توانند كارهاي از نوع كار ذهني را انجام دهند

ثر كارگران در حالي كه اكدهند كار، كار انبارداري را انجام مي نفر ديگر در اين محل
دهند، نه انبار آور را انجام ميارهاي سخت و ماللسازي هنوز كدر اين كارخانه بستني

هست، دست كم  كرد كه در اين تقسيم كار نقصيار و نه هيچ كارگر ديگري فكر نميد
  .والي شودئها سپيش از آن كه از آن

ها و ما همه در شادي. هستيمهمگي دوست ، ما همگي كارگر هستيم"ها گفتند آن
و كنند ها سخت كار مياز زماني كه آن. "يممان شريك هستمنافع كوشش مشترك

يادي داشته باشد كه كي چه كار ها تفاوت زرسد براي آندرآمد برابر دارند، به نظر نمي
زديم، ه باشيم، وقتي با كارگران حرف مياما اين مهم است كه به ياد داشت. كندمي
  .دادندتر را انجام ميا كساني بودند كه كارهاي اختياريون استثنبد

، فعاالن درگير در جنبش، كساني كه با دقت مراقب ترهاي طوالنيدر مصاحبه
ئمي بين كارگران داراي تحوالت آن هستند، همگي توافق داشتند كه يك تقسيم دا

بر آن غلبه كرد، اما آنان ساز است و چيزي است كه بايد تر مشكلتر و بيشاختيار كم
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كردند كه ي ارائه ندادند و عموما اظهار ميهيچ طرح خاصي براي اجراي چنين تغيير
  .تر موفق بودن و حفظ مشاغل استي مقدماتيمسئله

دادند ارگراني كه كار اختياري انجام مي، به جز گروهي از كتارگاهي كه ديديمدر كش
نفر گروه خدماتي هشت نفره  ۵٠٠هاي زير گروه فتند كه شوراي كامل كارگرانبه ما گ

ما با اين هشت كارگر مالقات كرديم كه . اندامور روزانه انتخاب كردهي براي اداره
د اما حاال كارهاي فكري همگي كارگراني بودند كه قبال كارهاي سخت و تكراري داشتن

نيز انتخاب شده  خدماتيدادند و به جز اين توسط مجمع عمومي براي گروه انجام مي
ن بدون تغيير شان بعد از عضو خدماتي شدها به ما گزارش دادند كه حقوقآن. بودند

ها قبال هم زماني كه براي كار فكري و اختياري آموزش ديده حقوق آن. مانده است
  .بودند، تغييري نكرده بود

وي خط يك كرد و هر كارگر رگاه را ديديم كه گاوها را جمع ميما خط توليد كشتار
داد، عمل بريدن گاو به قطعات مختلف بريدن را بارها و بارها انجام ميحركت واحد 
شوراي كارگران شرايط محل كار را تا جايي تغيير داده بودند كه اين . براي كار بعدي

تري در طول روز براي استراحت داشته باشند، فشار كارگران خط توليد زمان بيش
با وجود اين، شورا . حركات تكراري مداوم تخفيف پيدا كندروحي كاهش يابد و رنج 

تكنولوژي كشتارگاه را براي تغيير كارهاي كنوني در جهت اين كه كمتر تكراري و 
تضعيف كننده باشند، عوض نكرده بود، حتي درباره ي آن فكر هم نكرده بود، آن طور 

  .ي برسيمگيري بهترق مباحثات مان توانستيم به تصميمكه بعدا از طري
مزدهاي برابر براي همه داشت و اي كه ديدن كرديم نيز دستسازيكارخانه شيشه

ه كامال دانستند حتي زماني كز كاركنان كه خودشان را كارگر ميهم چنين شورايي ا
ما كارگراني را ديديم كه كار شاق . دادندريزي انجام ميكارهاي مديريتي و برنامه

كردند و ي داغ را از پستي به پستي حمل ميهاند و شيشهها را داشتداري كورهنگه
ن تغيير اي. آموخته بودند كه براي هر ساعت كار نيم ساعت استراحت داشته باشند

شد و مزدها برابر پرداخت مي؛ البته دستي كاپيتاليستيبزرگي بود نسبت به گذشته
. دادندي انجام ميكارهاي فكري و اختيار كارگراني كه قبال كارهاي سخت داشتند

ردان و زنان متساويا شيشه حمل وقتي در اين كارخانه شيشه سازي پرسيدم كه آيا م
تر و كار طاقت فرساي كمتري در توانند كار فكري بيشكنند و كارگران كوره ميمي
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شود تا افراد توانند، هر كوششي ميالبته كه مي"بخشي از روز انجام دهند همه گفتند 
 "به خصوص". هاي جديد بياموزند و غيرهشان را تغيير بدهند، مهارترهايبتوانند كا

و كامال آشكار بود  ".تواند اين كار را انجام دهددانيم كه هر كسي ميچون اكنون مي
هاي تحميل شده از سوي هاي نقششان است براي غلبه بر محدوديتكه اين هدف

  .تقسيم كار موجود
افتد سازي، پرسيدم چه اتفاقي ميدماتي كارخانه شيشهاعضاي گروه خ در نشستي با

جراي مسئوليت تر كنند متناسب با ادر مجمع عمومي تقاضاي دستمزد بيشها اگر آن
مان برداشته هاياز جايگاه"خنديدند و گفتند . تردانش بيش هاي سنگين يا داشتن

تر و گر شما كار فكريبسيار خوب، اما ا"گفتم  "گرديم به خط توليدشويم و بر ميمي
تري مزد بيشتر در پنج سال آينده انجام دهيد آيا امكان ندارد دستبا مهارت بيش

تري ايد، دانش بيشتر بودهبت به اجراي كارهاي روزانه مسئولبگيريد براي اين كه نس
رئيس شورا  "ايد و غيره؟هاي شورا داشتهتري در نشستايد، رهبري بيشداشته

در  ".، بله ممكن است پيش بيايد و خيلي خوب است، نيستخوب"فت خنديد و گ
ي كه ، كارگرانهاي شورار ما كشف كرديم كه واقعا در نشستتهاي طوالنيمصاحبه

جام مي هايي كه انباردار بودند و غيره كارهاي زيادي انكارهاي اختياري داشتند و آن
تمام اطالعات  چيدند و تقريباميها را نوشتند، صندليدستور كارها را مي: دادند

  .مرتب و منظم ،كردندضروري را فراهم مي
ايي مربوط به رئيس منتخب جترين و تا حدودي دشوارترين جابهشايد عجيب

. ها هم رئيس بودندزوج از كارگران ديگري بود كه آن سازي و يكي شيشهكارخانه
ز تر ديگر كه هنوهاي موفقانهكنند كه كارگران در كارخها فكر ميپرسيدم آيا آن
رفتن كارخانه رقابت و هاي مالكان بودند، با عملكردهاي جنبش پس گتحت حمايت

ن را جايگزين كنند، سعي هاي سودآورشاكنند و سعي دارند كارخانههم چشمي مي
ها را هاي آنا را بزرگ جلوه دهند و نيز پاداشهها را خود اداره كنند و آندارند آن

  .نه: ان بدون هيچ ترديدي گفتندي كارگرانه تقسيم كنند؟ همهمنصف
سند كه اشغال و ترهاي موفق از اين ميضيح دادند كه كارگران در كارخانهها توآن

د، شان را به جاي آن كه بهبود بخشهايهاي كارشان موقعيتدر دست گرفتن محل
حريق عمدي و يا سركوب شان دچار ترسند كارخانهبدتر كند، عالوه بر اين كه مي
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ي به ها گفتند كه پيش از جنگ واقعي براآن. شان شكست بخوردگر خيزششود ا
كه چه تفاوتي در كارشان فهمند ها نميشان، آندست آوردن كنترل زندگي كاري

ها كامال مصر بودند آن. شود اگر مديران در تالش كسب سود، نداشته باشندايجاد مي
به روش جديد گرداندن كارخانه كه وابسته است به خواست اصل  شانكه اعتقاد فعلي

ه و بعد اداره كردن كارخانه و قدرت در آن، بايد از مجراي جنگيدن براي خود كارخان
  .اش بگذرد، اما اين اعتقاد قبال وجود نداشتآن براي بقاي

شنهاد اي باز كردم و به شما پيفردا من پايين همين جاده كارخانهاگر "پرسيدم، 
دادم كه با دو برابر حقوق آن جا كار كنيد، اما هم چنين به شما گفتم كه بايد براي 

ها خنديدند و به من گفتند آن" كنيد؟من كار كنيد، آيا اين كار را مي من و مديران
ي شيشه كه بتواني وادارمان كني كارخانه مگر ما را بكشي، به معني واقعي كلمه،"

ي سرمايه داري از هر نوع و با هر نهدمان را به خاطر كارخاي خوسازي تحت اداره
تان توانند اين درس را به دوسها نميچرا آن"سپس پرسيدم  ".مزدي رها كنيمدست

اي ايجاد شود ها هم انگيزهكنند منتقل كنند تا در آنشان كه در جاهاي ديگر كار مي
. دند و اهميت مشابهي در آن نديدندها اعتنايي نشان نداآن ".كه در صدد تغيير برآيند

  .متاسفانه اين موضوع در دستور كار آن ها نبود
ها روح ي اين كارخانهترين چيز دربارهبخشترين و الهامروي هم رفته، برجسته

هاي كار سخت و زمخت، دچار فروپاشي تحت قيوميت سرمايه اين محيط. كارگران بود
هاي ورشكسته، دوباره تكنولوژيوري به روز يا داراي داري و اغلب خارج استاندارد بهره

موفقيت . به كار افتاده و موفق شده بود و كارگران از اين دستاورد مفتخر بودند
هاي برسد بعضا آشكارا در كاهش هزينه جديدي كه مالك قبلي نتوانسته بود به آن

نين بدون شك هاي بسيار باالي مديران و متخصصان بود، اما هم چمربوط به حقوق
شدند بلكه بر ي بود كه ديگر از باال كنترل نميهاي فزاينده كارگرانكوشش مربوط به

آشكارا كارگران نه تنها از . كردند محل كار مال خودشان استعكس احساس مي
بردند و باالتر از و موقعيت بهبود يافته نيز لذت ميدستمزدهاي خوب بلكه از شرايط 

قه مندي و همبستگي ي از وقار و شان و غرور و نيز با سطحي از عالها با ميزانهمه، آن
داري به كلي بي سابقه هاي كار سرمايهي من از محلكردند كه با تجربهمتقابل كار مي

اما افسوس كه . اين دستاورد معنوي در هر جايي كه ديدن كرديم محسوس بود. بود
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شنيديم كه ، هار ميان كارخانهد .تمايلي به كوشش براي افزايش آن وجود نداشت
-اي وجود دارد براي كمك به شركتهاي جمعي تثبيت شدهها و كمكحتي، بودجه

هايي ها از طرف شركتكمككنند از نو احيا شوند؛ اين هايي كه جديدا كوشش مي
هم . تري داشتند براي شركت هاي در آغاز راه مبارزهبود كه وضعيت تثبيت شده

د كه اكنون سرآغازي است براي توجه به كوشش جهت انجام چنين به ما گفتن
اما . اجتماعيهاي بازار و مبتني بر همبستگي و ارزشمبادالتي با يكديگر وراي رقابت 

ال شده نيز گزارش هاي اشغتري كرديم، كارگران در كارخانهوقتي پرس و جوي بيش
ها آن. ندسهم بازار رقابت كنها بخواهند و چه نخواهند، مجبورند براي دادند كه چه آن
هاي ديگر خريدار كار به شدت دشوار بود، چون شركت ي نخست اينگفتند، در وهله
ها هزينه"توانندها مياما در حال حاضر، آن. اي خود را عقب كشيدند كاالهاي واسطه

را پايين نگه دارند، كيفيت توليد را تامين كنند و آن را بيرون بفرستند و مشتري 
هايي كه ود كه رقابت بازار بر حوزه تصميماگر چه در بحث اين نكته روشن ب ".بيابند

شوراهاي كارگران در شرايطي كه . تواند بگيرد تاثير زيادي داردخود مديريتي مي
ا را كاهش و هدهند و هزينهبا مديراني كه سرعت را افزايش ميشركت هاي ديگر 

. توانند درست اجرا كنندليد را نمياصالح و بهبود تو گيرند،ها ميقدرت رقابت را از آن
ش كند، اما اين تاثير مالل آور بازارها هنوز نتوانسته گرايشات انساني كارگران را مخدو

-د كرده و تا كنون بداعت و نوآورياي ايجاشان آشكارا وقفهدر گسترش يافتن تجربه
انتظارات  صرف نظر از اين كهام كسي، من هنوز نديده .هاي شان را كند كرده است

هاي مصادره شده، چه باشند، بتواند به اين كارخانههاي مورد نظرش قبلي او و روال
ي جامعه. آموزند نفي كندها ميهاي مهمي را كه آنآرژانتين نگاه كند و درس

كار رقابتي و سخت وادار  داري به طرز وحشت آوري اغلب مردم را تحت فشارسرمايه
كند تا جايي ها را خفه ميو اعتماد به نفس و خالقيت آن كندتر ميدهي بيشهبه بهر

به اين امر . انجام دهندتوانند جز كار تحت انقياد چيز ديگري نميكه احساس كنند به 
  .گويند در حالي كه در واقع انحطاط و تباهي استآموزش مي

د ه كارگران در ظرف چندهد كها در آرژانتين نشان ميجنبش پس گرفتن كارخانه
، حتي وقتي شانهاي سخت و از دست دادن كل زندگيماه حتي بعد از خوردن ضربه

انجام دهند كه خارج از فقط سواد داشتند يا بي سواد بودند، توانستند كارهايي را 
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به . ها اين كارها را با افتخار و به طور موثري انجام دادندشان بود؛ و آنحدود دانش
مند مردماني را ي آرژانتين ميل خود جوش قدرتغال شدههاي اشگر، كارخانهبيان دي

آمد منصفانه و تقسيم ي نخبگان تربيت نشده بودند تا دراجرا كردند كه با تمايالت ذهن
  .پذيرگر باشند و نه سلطهبخواهند و نيز اين را كه نه سلطهقدرت عادالنه را 

ي هاي اشغال شدهخانهدي، زمان ديدن كارهاي كليبا وجود اين، فراسوي اين درس
براي مثال، من ديدم كه . بينندمختلف احتماال چيزهاي مختلفي مي ، افرادآرژانتين

بدون تغيير تقسيم كار به نحوي كه تمام كارگران به طور مساوي در كارهاي فكري و 
ن كارخانه ي ايجويانهطلب و مشاركتم باشند، حتي اميال عميقا برابرياختياري سهي

اگر به نسبت تني چند از كاركنان . رض كاهش و مغلوب شدن قرار داشتندها در مع
اگر به طور آزادانه براي  ها، حتيحتي با منشا طبقاتي از كف كارگاههر محل كار، 

عرض اندام هاي باالتر انتخاب شده باشند و براي انجام همه كارهاي اختياري جايگاه
آور باقي شته گرفتار كارهاي تكراري و ماللي كارگران مثل گذكنند، در حالي كه بقيه

دهند كنان كه كارهاي اختياري انجام ميبمانند، خيلي سريع اين چند تن معدود كار
كنند، خواست ها را تعيين ميگردهمايي شوند، دستور كاربر مباحثات شورا مسلط مي

و سر انجام براي خودشان به كنند هاي مربوطه تحميل ميگذاريشان را بر سياست
  .سازندتري مقرر ميمزدها و منافع بيشوان پاداش، دستعن

ي اهداف عمومي برابري خواهانه، كاركناني كه از رغم تقريبا همهبه طور خالصه، علي
اي معدود موقعيت، كاري كه به عده شوندمتمايز مي ان ديگر با تقسيمطرف كارگر

رهاي سخت بخشد، از كساني كه فقط كاتري مينفس بيشدانش ، مهارت و اعتماد به 
ن صميمانه در توانند تبديل به چيزي شوند كه آنادهند، ميباقي مانده را انجام مي
ي مسلط جديد، هر چند اين زمان نه از مالكان، اند، يك طبقهصدد نابودي آن بوده

نامم؛ به كنندگان ميگتر يا كساني كه من هماهنلكه از كاركنان داراي اختيار بيشب
  .هر رو باري ديگر كارگراني حاكم از باال
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  خواهيم ؟اي ميآينده چه جامعهبراي 
 )اتوپي( "نا كجا آباد"آخرين اخبار از 

 
  

 سرژ حليمي
 كبير مرمر  

پانزا براي بسيج افكار عمومي  سانچو: اي جالب باب سخن را گشودتعارهتوان با اسمي
ت در اياالت متحده كيشو آمريكا عليه جنگ در عراق مزبوحانه در تالش است و دون

بسيار رايج است كه به .... ريزد داري را طرح ماي آرماني و فرا سرمايهساختمان جامعه
و يا به  "پيشنهادي ندارند ها هيچآن": دن نظم كنوني چنين خرده گرفته شومنتقدي

ا به چالش كشيده و به ها رگفته ها اينلذا برخي از آن. "دهندبديلي ارائه نمي"هرحال 
البته آن چه ! اين هم از اتوپي ما  گويند، حال گوش فرا دهيد،ها ميآن. اندميدان آمده

 .اشد، خود نقل ديگري استبمي مر بوط به امكانات الزم براي تحقق آن در قرن حاضر
و سنديكاليست  خبرنگار ، حدود شصت نفر مبارز سياسي، نويسنده،2005ماه اوت در 

شد به آن پاسخ مي هم زمان ايميل دعوتي دريافت كردند كه تقريبا بدون چون و چرا
شبكه اينترنتي  كاراناز دست اندر مايكل آلبرت از نزديكان نوام چامسكي و. مثبت داد

پيشنهاد كرده بود  به افرادي كه خود نيز اكثرا از همكاران اين شبكه بودند) 1( زد نت
موضوع ؟ . جمع شوند روز در خانه او 5براي مدت  2006، يعني ماه ژوئن تا ده ماه بعد

 .تواند به خود گيردر مورد اشكالي كه جامعه آينده ميبحث د
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يك سال قبل ارسال شده  حدود اوال ايميل دعوت از. اين پيشنهاد بسيار به جا بود
توانستند آن را در  سرشان خيلي شلوغ است به راحتي م بود و لذا مدعوين كه همه

محلي دلپذير اجرا مي  از طرف ديگر، جلسه در اول تابستان و در. برنامه خود بگنجانند
در سواحل  منطقه وودزهول در كاپ كود، حدود صد كيلومتري بوستون، واقع(شد 

باالخره و از  ... كه پالژ كنار دريا و امكان گشت و تفريح دارد) االت متحدهشرقي اي
در فعاليت  ها كمترآن كه، به دست اندر كاران زد نت، كه برخي از آن ترهمه جدي

و بتوانند  داد تا يكديگر را از نزديك بهتر بشناسندهاي سايت دخالت دارند، امكان مي
ارونداتي روي،  ،اهرنريشنار نوام چامسكي، باربارا در مدتي نزديك به يك هفته در ك

 .بپردازند ناومي كالين و ديگر مدعوين دستجمعي به تفكر
جلسه را ": آلبرت نوشته بود مايكل. ، خود نحوه نگارش آن بودمزيت ديگر اين دعوت

راجع به آينده، استراتژي و  يك مقاله در رابطه با ديدگاهي چنان تصور كنيد كه هر بار
يا اشاره به  جامعه منفي است و ـ و نه انتقاد بر آن چه اكنون در "رنامه آن ارائه شودب

باشد و از قبل بين حضار  ساختار ـ سخنراني بايد داراي... هاي كنوني و غيره فشار
كند و متن را بررسي و نقد مي شود،ان تعيين ميضرپخش شود، يك نفركه از ميان حا

مدعوين كه عادت به شركت در  براي آن دسته از. "آيديزمينه بحثي جمعي فراهم م
از پورتو آلگره تا آتن  ،اي و تكراريهاي كليشههاي اجتماعي با سخنرانيهمايش

انتقام جويانه عليه  هايك نو آوري بود كه تا حدي از خطبهداشتند، اين شيوه ي
-تر ميفرا كنندمي رديگر افرادي كه همين طرز گفتمان را تكرا و "ليبراليسم افراطي"

 .رفت
متاسفانه نه چامسكي، نه  اما. در اين رابطه البته به وعده جامه عملي پوشانده شد

از همه حضور افراد  هميشه بيش: وي و نه كالين، هيچ كدام نيامدند، نه راهرنريش
و با . شوندنمي تر هم همين افراد سر قرار حاضرشود و از همه بيشمشهور تبليغ مي

رفت پاسخي مي ، جلسه آن طور كه انتظار"استراتژي"و  "برنامه"ه در رابطه با اين ك
. گله وجود ندارد شود، جايري مربوط ميوچه به رويا و نوآارائه نداد، اما در رابطه با آن

صرف مي  هم در رستوران يك شركت هوا تقريبا هميشه بد بود، غذا را هم همگي با
 ظهر و بحث و گفتگو بسيار فشرده بود ـ صبح، بعد از كرديم، برنامه جلسات سخنراني

 و شب ـ از هر فرد خواسته شده بود تا توجه خود را به يك موضوع روز كه لزوما هم
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داري با اين پيش فرض كه سرمايه: ويژهه ، براي آمريكا حاد نباشد، معطوف كندب
يكل آلبرت است يكي از عبارات مورد عالقه ما"...فرض كنيد كه "(شده است  منقرض

، جامعه مطلوب چه )ر او به نام تحقق اميد آمده استبار در كتاب آخ 40كه حدود 
 ؟داشته باشد تواندشكلي مي

او در چارچوب . دي داردزيا ل، نظراتاوئخود مايكل آلبرت، البته در پاسخ به اين س
رحي از چامسكي ط و بيش) 2(گيرد مي خواهي به معناي وسيع آن قرارسنت آزادي

از همان ( دهد كه درعين حال در گسست با سرمايه داريه ميبديل براي جامعه ارائ
الزاما پيش  كه به زعم او گويا(سوسياليسم  و) كنددا تعادل از طريق بازار را رد ميابت

 .است) آفريندمي "رهبران"آهنگ مستبد و طبقه 
سال پيش با 15كه او "Participatory economics (Pareco ( اقتصاد مشاركتي"طرح 

. ت بودروز جلسا 5قرمزراهنماي  همكاري روبين هانل تدوين كرده است به مثابه خط
 ها دررغم اين امر، نوشتهاما علي اند،هاي بسياري ترجمه شدهآثار مايكل آلبرت به زبان

 .)3(به صورتي مفهوم، ناتوانند  -"اشياتوپ" -ارائه توضيحي، حتي اجمالي، از برنامه او
است اما برابري  "خودگردان "و "همبسته"، "طلبعدالت"هر چند اقتصاد مشاركتي 

را  "هركسي به اندازه نيازش به"ندارد و از آن كمتر نظريه  ها را درنظرمزدمطلق دست
تالش "دستمزد در اين اقتصاد  معيار تعيين. پذيرد، كه به زعم آن غير واقعي استمي

تر و در هر كس بيش .است "يد كاالهاي اجتماعا مفيدتول"در "و از خود گذشتگي
كسي كه تنها  اما در عوض،. گيردتر هم دستمزد ميتري كار كند بيششرايط دشوار

، يا مند است ها يا تكنولوژي باالتري بهرهاقبال خوب يا محل تولد از دستگاهبه دليل 
دريافت  تريزد بيشمقريحه هنري، جسمي يا فكري باالتري دارد، از ديگران دست

 عدالتي ناشي از سود پول كارل آلبرت خودش مستقيما در مورد بيمايك. كندنمي
است، در  "مقر اقتصاد مشاركتي"نكرده آگاهي دارد، چرا كه قيمت خانه بزرگش كه 

گويد كه همين امر گواه براين است او با تمسخر مي. برابرشده است 9سال  14عرض 
توده سنگ بي حركت بيش از زندگي كاري دو مالك "اري يك دسرمايه كه در نظام

 ".آن درآمد دارد
، هاي اجراييمجبور به كار اي كه برخي رااد مشاركتي از سازماندهي اجتماعياقتص

گيرد، كار ميه خالق ب در وظايف مديريتي و كار مثل نظافت كرده، برخي ديگر را
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 را "فورد" شدن كار، مطابق مدلنفرت دارد و سامانه صنعتي زائيده كارشناسي 
" سوسياليستي"چنين داري و همهاي سرمايهكه در كشوربا اين. كندمحكوم مي

منجر  ، اين سامانه)استاخانويسم ـ دكترين استاليني كار فداكارانه و با بازدهي باال ـ م(
 خود از"رفتن بازدهي كار شد، اما اين امر به قيمت سازماندهي آن به شيوه  به باال
نظر  به. انجام گرفت) اتوموبيل مثل كار در زنجيره مونتاژ(آور  "ماللت"و  "كنندهبيگانه

، يعني "طبقه سوم"آلبرت، اين سامانه در ضمن منجر به تحكيم موقعيت يك 
آن مبتني  ها گويا مدل ماركسيستي جامعه كه ديالكتيكشد، كه صعود آن "رهبران"

فروشند، را كه نيروي كار خود را مي است و كساني مالكين سرمايه بر اصل تضاد بين
 .كندنفي مي

ش شور رفت بعد از فروك كه نگران در جازدن ـ يا پس "اقتصاد مشاركتي"هواداران 
نزول موقعيت اجتماعي و  هايي هستند كه ازها و تكنوكراتانقالبي ـ كارشناسان، كادر

نند كاند، پيشنهاد ميشان ناراضي "كارشناسي"روايي مشروعيت يافته از پايان فرمان
اجرايي و تصميم  هايي از وظايف باز تعريف شود تا كاراكه در هر حرفه، مجموعه

تقسيم امتيازات  ها اين تنها راه مورد قبول برايبه نظر آن. ها درهم ادغام گرددگيري
رال جن آيا اين بدان معناست كه مدير شركت. هاي كار اجتماعي استو قيد و بند

كارخانه  چي نتايج مالي، در حالي كه زن نظافتا تميز كندها رالكتريك گاهي آسانسور
نه  ؟ خير، چرا كه ديگر نه جنرال الكتريكي در كار خواهد بود،كندرا بررسي مي

 الحقوقي قرار ميها كارگزاران مساوي، بلكه به جاي آن"ايچينظافت"نه  "مديري"
 را كه بر پايه مذاكره ( Balanced job complex ) "از وظايف مجموعه متعادلي"گيرند كه 

 .دهندتعريف و محاسبه شده است انجام ميو بحث 
هم در ابعاد كشورعظيمي با  وار است، آنآبادي رويايي و پرومتهكجااين طرح كه نا

در چارچوب زندگي  ، البته توانستهي چنين گوناگون مثل اياالت متحدهاقتصاد
. ارائه دهد )هرچند ناكافي(اي ، شمههم در حد تقسيم وظايف خانگي آن! خصوصي

الزاما به هم  اي بي اهميت يا پيش پا افتاده نيست، چرا كه همه چيزالبته اين پديده
بخشي  بايست در هماهنگي با ترقي درپيشرفت در يك عرصه مي". باشدمربوط مي

 ركهم اكنون در برخي ش "مشاركتي اقتصاد"بايد اضافه كرد كه نوعي از . "باشد ديگر
 اي از اتوپي خودگردان آينده را در زمانصرف وجود آن، جلوه. ي تعاوني وجود داردها
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 هاي كنوني ما ميفردايي ناشناخته را در بطن رفتاربذر "گذارد وحاضر به نمايش مي
 ."پروراند

يارانش در سال  همراه ديگر ، كه مايكل آلبرت بهSouth End Press شركت انتشاراتي
آمريكا تاسيس كرد، بر  خواهانه جامعهدر بحبوحه جوش و خروش ترقيو  1960هاي 

عدم تفكيك كار اجرايي  .شودها اشاره شد اداره ميايه برخي اصولي كه در باال به آنپ
اقل شود كه حدرعايت مي تا آن جا) كارمند دارد 4كه (و مديريتي در اين انتشاراتي 

كه از اتخاذ تصميمي  اعضاي تعاوني شده است، اين فرد به اخراج يكي ازيك بار منجر 
سرمقاله را  خواست مسئوليت انتخابه ضرر جمع باشد واهمه داشت و نميكه ب

راضي  انجام وظايف عمومي انجام دهد و از تر "دست پايين"بپذيرد، تقاضا داشت كار 
 "مشاركتي"با اينكه قانون: داده شدير ممكن است، به او پاسخ اين غ! اصال و ابدا. بود

 .... خشن است ، اما قانون است
نويس يا سرمقاله البته وضعيت برعكس به سادگي قابل تصور است، يعني يك

در روز به  نويسنده كه حاضر نيست كار تحقيق و نگارش خود را رها كند و چند ساعت
نوع  در اين(ل سنگ رود نظافت محل كار بپردازد، جاده صاف كند يا به قعر چاه زغا

 خانم. )هاي مختلف است، مستلزم توانايي فعاليت در عرصهاقتصاد چند جانبه بودن
انتقاد خود را ) آنتروپولوژي( "مربوط به تاريخ طبيعي بشر"والي ئسوزان ژرژ، با س

آيا تا كنون در تاريخ بشر جامعه بي طبقه وجود داشته است، به ويژه اگر ": كرد مطرح
نيزگردد ؟ او كه  "رهبران"از مالكيت ابزار توليد رفته، شامل دانش  طبقه، فراتر تعريف

، ادامه )كننده نبودبه واقع هم قانع(به پرسشش داده شد قانع نگرديد  پاسخي كه با
 دهيد داراي مهارت بااليي باشيد، بايد بتوانيد آن راوقتي در كاري كه انجام مي ":داد

كامال متضاد با اتوپي مورد دفاع مايكل آلبرت و اكثر  حكمي. "عميقا انجام دهيد
 .كه به جلسه دعوت كرده بود كساني

ها در باشد، تازه پرسش ل نرفتهاوئحتي اگر اصول بنيادي اقتصاد مشاركتي هم زير س
تالش و فداكاري  چه كسي ميزان دستمزد را در رابطه با. شودمورد آن شروع مي

دهد ؟ مي را حول مجموعه متعادلي از وظايف سازمانكند ؟ چه كسي كار تعريف مي
 ؟ چگونه سطحكندرا تعريف مي "عرضه"مورد ) توليدات(چه كسي مقدار و نوع 

آن چه را كه ديگر : ؟ پاسخ چنين است)مصرف كننده(يم كنبيني ميرا پيش "تقاضا"

 مايكل آلبرت و روبين هانل

 

مستبد فرض  كه( "رهبران مركزي"و نه ) هاسرچشمه نابرابري و به هدر دادن( بازار نه
. كندتعيين مي "ريزي مشاركتيبرنامه"، نبايد در موردش تصميم گيرند) شوندمي

" كندوي زنبور عسل"؟ شوراهايي مثل منظور چه چيز يا چه كسي است قبول، اما
nested concil  هم، كه راي هر  كارگزاران اجتماعي مرتبط با"متمركز، متشكل از و غير
تواند براي خود او ببار آورد، به ي ميايجي كه انتخاب ونت ها به نسبتكدام از آن
ت باال دسترسي دارند، آموزش كارگزاران بر اطالعاتي با كيفي همه اين: آيد حساب مي

ار كردن با ، ارتباط برقراطمينان دارند و براي توسعه آن يي خويشرآاند، به كاديده
 ."اشندبخويش داراي انگيزه مي هايديگران و بيان ارجحيت

هايي است كه در عين حال اي به واقع وسيع، چرا كه مستلزم وجود پيش شرطبرنامه
دموكراتيك متكي  بر دانش مشترك، وجدان سياسي، انگيزه شخصي و اطالع رساني

همراه با  هايي گاهاي در ميان جمع ترديداز اين كه چنين ديدگاه كلي. باشدمي
بود  تر شود، نبايد متعجبادي براي توضيح بيشالت زياوئتمسخر برانگيزد و موجب س

 دهي كردهاي كه مايكل آلبرت سازماننظر مي رسد كه يكي از اهداف جلسهبه ). 4(
-بيش( هايي بود كه ازدوراش از طريق ارائه مثالمدل پيشنهادي بود، باال بردن اعتبار

 آن اشاره شد را هاي خودگردان، به سبكي كه در باال بهو يا از نزديك ساختار) تر
 .كندريح ميتش

در اين كشور چند سال پيش  لذا در مورد آمريكاي جنوبي و ابتدا آرژانتين تامل شد،
جنبش  "!را گم كنند ها گورشانبگذار همه آن" "! Que se vayan todos!" با شعار

ها، ضمن تعاوني ها براه افتاد، دركارخانه رها شده توسط مالكين آن 180مصادره 
پا  )5( هامبادالت محلي، خودگرداني، اجتماعات در محلهيستم معاوضه كاال و س

به واقع هم  بايد گفت كه(كردند ها با همه نهادها با بدبيني برخورد ميالبته آن. گرفت
هر  و) است گير بودهدر آرژانتين بي اعتباري همه نهادها، از جمله سنديكاها چشم

زير  اين شكل از. كردندرا رد مي ير پرچم كسي رفتنگونه واگذاري نمايندگي و يا ز
 توانست باعث خشنوديابزار توليد در آرژانتين تنها ميل بردن مالكيت خصوصي اوئس

: از حاضران در جلسه، به شوخي گفت ، يكيخانم ماري تريگونا. ها گرددآنارشيست
نظيرآن چه كه در  دببر ها ما را به نا كجا آباديرسد كه برخورد آنبه نظر مي حتي"

نويسنده و فيلم ساز (شود ديده مي 1931نصيب ماست اثر رونه كلر ساخته  فيلم آزادي
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جديد چاپلين تهيه و پيش در آمدي بر  اشاره به فيلمي است كه قبل از عصر فرانسوي،
كند و كارگران به آخر كارخانه به تنهايي توليد مي در اين فيلم دست .)آن بود ـ م

 ".بعد از ظهر، پيك نيك يا تفريح مشغولند ي، خوابگيرماهي
مطلب، اين ساختارهاي  پس از اين فصل شاعرانه سينماتوگرافيك، بازگرديم به اصل

كه سي صد شركت  ،المللي همبستگيشبكه بين"گردان، هم اكنون وجود دارند و خود
يل را تشك "گيرداي را در بر ميمصادره شده آرژانتيني، ونزوئاليي، برزيلي و اروگوئه

اي هاين واحد در كاراكاس، اجالسي هم برگزار كردند كه 2005در نوامبر . اندداده
سي و پنج  در مجموع دويست و(هاي مشابه اروپايي توليدي، به همراه برخي ساختار

 يك نشريه: ها چنين استهاي همياري بين آنيكي از مثال. گرد هم آمدند) شركت
اي را چاپ مي بليغاتي آژانس مسافرتي ونزوئالييمجانا آگهي تخودگردان آرژانتيني 

و در عوض، كارگران نشريه، تعطيالت خود را در كنار درياي كارايئب به رايگان  كند
 ها و تكنولوژي مناسب، اين نوع معاوضه اهميتبه دليل فقدان زير ساختار. رانندگذمي

ترين مهم(كارگري، با ابعاد كوچك  هايكند، چرا كه اكثر اين تعاونيحياتي پيدا مي
 ، قادر نيستند)كارگر دارد 470سازي است كه ها، در آرژانتين، يك كارخانه سراميكآن

به  برخي از فروشندگان مواد اوليه. داري را تحمل كنندهاي ناشي از بازار سرمايهبحران
ترديد  هايين حتي در ادامه كار با چنين شركتشاهاي هميشگيها و يا مشتريآن

 .باشندموقعيت قانوني متزلزل مي ، كه دارايدارند
ديد "به خانواده، دولت و تواناز ديگرمشكالت مي. از مشكالت استو اين تنها يكي 

از وقتي كارگران " تريگونا مطابق گفته خانم ماري ،خانواده. اشاره كرد "نگرآينده
اند نفر را استخدام كرده 85اند، را به صورت تعاوني در دست گرفته كنترل هتل بوئن

بايد اعتراف . "اندكارمندان قبلي كه تقريبا همه پسر، دختر، مادر، پدر، برادر، خواهر
 .كندسنگيني مي حتي بر ناكجا آباد نوين هم كرد كه پارتي بازي هنوز

مصادره كارخانجات رها شده  هاي دولتي آرژانتيني به هيچ وجهنهاد: و اما، دولت
نتظامي را نيز براي ا ، نيرو هاياما در عين حال. را تشويق نكردندمالكين توسط 

برد سر ميه قانوني ب در مجموع جنبش در نوعي برزخ. اعزام نكردند هاسركوب تعاوني
مايكل . يابد كند ـ اما گسترش نمهاي دولتي نيز دريافت ميـ كه حتي گاه كمك

: به زعم او رابطه بر ياس خود اعتراف دارد،آلبرت پس از سفري به آرژانتين، در اين 
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ها كارگاه كارگران كارخانجات مصادره شده پيروزي خود را در ديگر كارخانجات و
نظرشان نمي  به"دهي جديد كار خشنودند اما با اين كه از سازمان. كنندتبليغ نمي

انجام مي  آن چيزي است كه قبال از... كنند خيلي با اهميت ترآيد كه كاري كه مي
 ."دادند

او . دهدتفسير ديگري ارائه مي ؟ سوزان ژرژ "نگرديد آينده"فقدان آگاهي انقالبي و 
سازمان آلتر ( ATTAC هاي درون سازماني انجمنكه شايد خود قدري از درگيري

انتقاد  است، شده خسته) موندياليست فرانسوي كه او عضو موثر آن مي باشد ـ م
بازي  جلسه": شودسوسياليسم زمان خود را يادآور ميبه ) 1900ـ  1854(اسكار وايلد 

تمايل  شوند وافراد زود خسته مي": دهداو با تاييد اين گفته ادامه مي.  "زياد دارد
 مثل مبلغين ندارند كه همه وقت آزاد خود را صرف جلسات عمومي بي پايان كرده و

ي شاركتي و شوراهايستم ماشاره او به طور غير مستقيم، س. "مذهبي عمل كنند
داد كه هر كدام را مورد انتقاد قرار مي "كندوي زنبور عسل ثلم"اي كارخانه محلي يا
نشينند تا همه شركت هاي طوالني ميعضوند كه با هم به بحث 50تا  25شامل 

. شود، نظر دهندها مربوط ميآگاهي كامل از موضوعاتي كه به آن كنندگان بتوانند با
تواند بر كنار اي كه هر لحظه مياز ميان خود به عنوان نماينده ها يك نفر راااين شور

شركت  گيري در مورد مسائلياي كه براي تصميمتا در جلسه كنندشود، تعيين مي
آنزاي مرغي، مثال هنگام شيوع آنفلو(، رودمي كه از حوزه كاري گروه پايه فراتر كند

هاي مريضش آزادانه تصميم گيرد كه غاز يتنهاي يك اجتماع كوچك حق ندارد به
يك مجلس براي : تا حدودا رده ششم... دارد و به همين منوال ادامه). پرواز كنند

ها شورا آيد، چارچوب قضايي هر كدام ازطرح به نظر پيچيده مي. مجموعه مردم جهان
بح است كه اجراي آن براي فردا ص اما اين تنها يك طرح اوليه. كامال مشخص نيست
 ...پيش بيني نشده است

ن كار را در بسط شيوه خودگردا هاانتين، عدم توانايي آشكار تعاونيدر مورد مثال آرژ
سركوب كارگران در خطر  ها ازتوان ناشي از درك آنخود به مجموعه جامعه را مي

خواستند، ممكن بود اگر بيش از اين مي. شان گسترش يابد، دانستصورتي كه تجربه
شايد بهتر  ،در مجموع. ن را نيز از دست بدهندشادارند، يعني بهشت كوچكآن چه 

 عوامل مركزي تجربه خودگرداني است، با خود نگه باشد كه دولت محلي را كه از
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اما در مورد . داشت تا بر عليه خود، حتي اگر هيچ كاري هم در اين جهت انجام ندهد
 ) sui generis( :ني موردي استثنايي استآرژانتي گردد، مدلچه به كارفرمايان برمي آن

دشوار . ها خودشان صحنه را خالي كردندها در نيفتادند، آنكارگران در عمل با آن
. تصور كنيم كه روساي فورد، توتال يا ميتال به اين راحتي ميدان را ترك كنند است

 ، پيروزي حاصل گشته است؟كنون در چند جنگ بدون شليك گلوله مگر تا
آرژانتين باالتر است، شركت  ها در اياالت متحده ازن جا كه شمار تعاونياز آ

. توليد حاكم،آگاهي داشتند كنندگان در جلسات، به تاثير ناچيز اين ساختار در شيوه
هاي بديل و رسانه طور كه باآيد، همانم حاكم به خوبي با آن ها كنار ميسيست

 زن است و ور خارجه اياالت متحده يكسرپيچي از فرهنگ مسلط كنار آمد، وزير ام
تجربيات  هنگام نقل يكي ديگر از. توان در تلويزيون ديدمجريان سياه پوست را مي

حاشيه  جالب است، اما كامال": ادي، فردي از ميان جلسه چنين گفتجديد ضد استبد
 ."اي

در  2001جنبش دسامبر  آقاي ازكيل اداموفسكي، از مدعوين آرژانتيني جلسه كه در
: چنين بيان كرد  بوئنس آيرس شركت كرده درسي را كه از اين تجربه كسب كرده بود

برقراري ارتباط  كنند، قادر بهنوع رابطه با سياست ملي را رد ميهايي كه هر جنبش"
 كنيم به نظرچه ما پيشنهاد ميچرا كه در اين صورت آن. با اكثريت جامعه نيستند

دهي مي قوانين و نهادهايي كه سركوب را سازمان. يستبرتري ندارد و قابل اجرا ن
 به همين دليل. "دهنده زندگي اجتماعي را نيز سامان ميهايي هستند ككنند همان
 ، عدم اكتفا به تكرار اين امركه"؟چه پيشنهادي داريد"ل اوئدر پاسخ به س به نظر او
ر اين كه پيروزي بر پرستي وجود دارد و اين چيز خوبي نيست و تاكيد بفقر و نژاد

ميسر است، اهميت دارد، اما به همان اندازه مهم است كه بر اين باور پايان  سيستم
كند و بايد ه از ميان آشوب كنوني سر بلند ميخودي يكبارهنظمي خودب دهيم كه

مطمئنا . شودسط چه كسي پيشنهادات ما دنبال ميو تو مشخص كنيم كه چگونه
هاي اجتماعي را در دست گيرند و ارزش هايد جنبشكنناحزاب سياسي سعي مي

بايد از ياد ما ببرد كه اما اين ن. كنند ها تحميلمراتبي و مقتدرانه خود را بر آن سلسله
 .قرار دارد "از فقدان ساختار استبداد ناشي"... تر مواقع ، بيشدر مقابل
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ود، باعث هيچ تلقي ش اي نوايي كج آهنگتوانست در چنين جلسهپيام او كه مي
گفتمان رايج مبني  ،اين دليل كه بعد از حدود ده سال بدون شك به. برخوردي نشد

بدون در دست  تغيير جهان"اي، هاي مرتبط شبكههاي نيمه كاره، جمعيتحلبر راه
ضد  خودستايي"پرحرفي بسيار، از ) 6. (كم كم مالل آور شده است "گرفتن قدرت

 اي كردن بيرسانهتا ) كننده آنارشيست به كار بردعبارتي كه يك شركت( "اقتدار
ي شگرف در هنر داري ندارند كه استعدادسرمايه زيادي بر پايان، هيچ كدام تاثير

 )7. (آن چيزي دارد كه مستقيما تهديدي برايش نباشد جذب هر
را مشاهده مي بيني ـ واقع هاي اروپايي نيز اين خستگي ـ يانزد برخي اكولوژيست

س فرانسوي هوادار رشد پ ، ونسان شينه، يكي از مسئولين جنبشدر اين راستا. كنيم
پيامي كه شعار ساده زيستي "  پردازدكيشان خود ميرفتي، به انتقاد از برخي از هم

تواند سريعا به مي... آزاردداوطلبانه به همراه دارد، با اين كه تا حدي سيستم را مي
شود كه مروجين آن در  ر ليبراليسم افراطي تبديلهمراه و يا حتي مشروعيت بخش ب

ي به هر فرد امكان م كنند كه سيستمليلي براي اثبات اين امر پيدا مياين شيوه نيز د
در  "اميش"جمعيت  نمونه آن هم. خواهدكه مي زندگي كنددهد تا آزاد باشد آن طور 

پنجاه هزار نفر  و اياالت متحده آمريكا كه نسبتا پر اهميت است و از حدود دويست
. كنندزندگي مي شود، كه بدون داشتن اتومبيل يا تلويزيون و تلفن همراهتشكيل مي

 مصرفي در با اين وصف، وجود اين جامعه پروتستان نتوانسته است مانع رشد مدل
تاريخي  در تضاد با محتوي "طلبروح آزادي"به اين ترتيب از صورتك .... آمريكا شود

ستفاده مي ا تفكر جمعي، وار و عدم توانايي عميق درز فردگرايي ديوانهآن براي دفاع ا
چند  هايچك واقعي خود را نه تنها در شركت، سربازان كوليبراليسم افراطي. شود

 )8( ".كندتي در قلب مخالفين خود، توليد مي، بلكه حمليتي
نظراتي از اين نيز  كنندمي نمو طلبي رشد وي از نويسندگان كه در جنبش آزاديبرخ

روي سخنش با  انتقادات ژان پيير گارنيه، كه در واقع. دهنددست ارائه مي
آنارشيست  تواند دقيقا شاملشان است، ميهاي اجتماعيها و همايشآلترموندياليست

بلكه  مراتبي و متمركز نيست،دهي سلسلهديگر خبري از سازمان": ها نيز گردد
اي مطرح است، ديگر از چارچوب ملي از قبل بكهبا ساختاري ش "هاجنبش جنبش"

اي از ابتدا رود، بلكه مبارزهي تشكيل نيروي سياسي نيز سخن نميشده برا تعريف
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نبايد از طبقه كارگر منسجم و منضبط سخن راند،  دستور است، ديگر فرامليتي در
ل و سرمايه فرهنگي باال مورد نظرند كه نگران حفظ استقال با "شهروندان"بلكه 

نيست،  "فرداهاي روشن"يا  "شب بزرگ"براي  ديگري جايي. فرديت خويش اند
اما اين ظاهر نوين، چيزي . را بچسبيد )...( "هاي عملياتوپي"و  "هاي مشخصبديل"

، "عادالنه"، "دموكراتيك"جز نئورفرميسم نيست كه جهاني شدن در عين حال
 )9. (كندرا تبليغ مي" اكولوژيك"و  "همبسته"

ـ ! و ـ نه به هيچ وجه  كنندگان در جلسه وودزهول، نه رفرميست بودنداكثر شركت
نكاتي كه ژان پيير  با اين وجود برخي از. "دموكراتيك"هوادار تناقض جهاني شدن 

چرا كه براي آن  .كردها صدق ميره كرد، دست كم گاهي، در مورد آنگارنيه بدان اشا
قبل  را از هابه آن طوري طرح كنند كه گويا پاسخواالت را ئآمد كه سها هم پيش مي

اي در تعاوني مثل( "طلبآزادي"ها چند وجه از يك اتوپي دانند و يا گويا براي آنمي
برقراري  ، يا)اي در آمسترداماي مصادرهچياپاس، يا خانه بوستون، جنبشي محلي در

تواند ، ميمشاركتي بين دو جزيره) ايش جهانياينترنت، هم(هاي متفاوت "ارتباط"
بنا  اي ابتكاريد و يا تجربيات محلي كه بر زمينهجاي يك استراتژي سياسي را بگير

مورد نظر،  سطح زندگي در كشور(المللي تواند از تصميمات ملي و بينشده مي
مجزا باشد، شرايطي كه مي ...) هاي مبادله آزاد، پول، جنگمالياتي، توافقنامه سيستم
بدون در دست گرفتن ": جداگانه ما شود از ساختن نا كجا آباد كوچك ومانع  توانند
ها در يادمان ببرد كه برخي دولت ـ ملت انگار انترناسيوناليسم مشروع بايد از ."قدرت
هاي ساز تضمين پيروزيزمينه وجود آورده بودند وه بسترمبارزه و همبستگي ب گذشته

ها كمر بسته دن و تكه تكه كردن آنبه خورد كر "جهاني شدن"كه  كارگري شدند
 "تفريق"همبستگي رويايي بين استثمار شدگان و قربانيان،  و باالخره گويا در. است

هاي مذهبي و در گراييويژه از هنگامي كه واپسه ، بآيدفائق نمي "جمع"معموال بر 
 .اندهبمستگي اقتصادي پيشي گرفته هاي هويتي برخود فرو رفتن

آمده بودند و در جنبش  در جلسات كه به دعوت مايكل آلبرت گرد شركت كنندگان
سنديكاليسم در  هاي گوناگون منطبق با مسائل روز و بسيار مشخص درگيرند ـ

، "آزاد"افزارهاي اروپا، نرم موندياليسم درطلبي در آمريكا، آلترانگلستان، صلح
درك مي  ائل را همهاي مشخص اين مسبا زنان افغاني و غيره ـ دشواري همبستگي
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از  پس"دانستند كه حتي بين و مينه خود بزرگ انگار بودند وا نه سادههآن. كردند
، بسياري از مشكالت مطمئنا بدون پاسخ در جامعه مفروض بي طبقه "داريسرمايه

حق كودكان، قوانين مربوط به مواد مخدر، پورنوگرافي، فحشا، : مانند، از جملهمي
صورتي كه تساوي بين زن و مرد رعايت نشود، ارائه امكانات پزشكي، مذهبي در  آزادي
، كمك سازيراي همه، رفتار با حيوانات، شبيههزينه سنگين مثل پيوند قلب ب حتي با
 )10) ... (اوتانازي( به مرگ

آنارشيسم يعني امكان " :گويدنويسنده اهل كبك كانادا چنين مي فرناند بالرژون
ش، آندرژ گروباسيك اهم كيش صربي. "اقل اتوريتهبغرنج با حد ايدهي جامعهسازمان

انقالبي قرن بيست و  دوران انقالبات به سر نيامده است و جنبش": گويدبا اطمينان مي
را ملهم از  گروباسيك خود ".يكم سوسياليستي نخواهد بود، بلكه آنارشيستي است

ضمن  ، او در"يست ناب استديدگاهي اقتصادي كه آنارش"داند اقتصاد مشاركتي مي
 Quakersطلبانه كاكرزهايهاي سازشتالش"، "هاي مستقل چياپاسشهرداري"مفتون 

در اياالت "با اين وجود به نظر او . است ")طلب ـ مجنبش مذهبي صلح(آمريكايي 
شيستي، نويسندگان فمينيست كنندگان افراد به جنبش آنارترين جذببيش متحده،
   Ursula يا اورسوال كي لوگين Starhawk تخيلي مثل استار هاوك ـهاي علمي داستان

K. Le Guin  هستند." 
برخي خود را  .وجود دارد ، اشكال مختلف آنارشيهادر واقع به تعداد آنارشيست

دانند، روبرت اوون مي هاي ماقبل ماركس، مثل شارل فوريه وهواداران سوسياليست
هاي فردا را كه ديگ بردند كه آتش روياهاي امروز استهايي كه هرگز از ياد نميهمان

گروه كوچك  راستي، به، يكي از متفكرين دست1949در سال . آوردبه جوش مي
شجاعت براي  داراي"ها بايد مثل اين سوسياليست: چنين توصيه كرد "بازار"مبلغين 

پرداز هنظري) 1992 ـ 1899(در آن زمان فردريش فون هايك . "داشتن اتوپي بود
 چه امروز از لحاظ سياسياي است كه در آنمنظور اتوپي ليبرالي": سم گفتليبرالي
يك صفت را در اين گفته تغيير دهيد، جمله به هيچ وجه خم به . "است، نگنجد ميسر
  .نياورده است ابرو

  .اين مقاله از لوموند ديپلوماتيك برگرفته شده است
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 :منابع
بصري، رسانه و نشريه هفتگي الكترونيكي است كه يكي  ي سايت، نشريه، مركز سمعيـ زد نت در عين حال دارا 1

دالر به نسبت درآمد شان حق  120تا  30هزار آبونه دارد كه سالي  150(كند مي از موضوعات روز را هر بار تحليل
 /http://www.zmag.org پردازندعضويت مي

عدم تمركز، ": پايه آنارشيسم را چنين خالصه كرد وسيك اصولكنندگان به نام آندرژ گروباـ يكي از شركت 2
كننده وسيله است و مهم تر رد اين امر كه هدف توجيه اي، و از همهشكل شبكه شركت داوطلبانه، همياري متقابل،

 ".فرد انقالبي در دست گرفتن قدرت دولتي براي تحميل تفنگ به دست، ديدگاه خويش است هدف يك
 .است "داريپس از سرمايه" :ايكل آلبرت كه به فرانسه ترجمه شده استـ تنها كتاب م3

 Après le capitalisme ; éléments d’économie participaliste, Agone, Marseille, 2003. On se 
reportera aussi à son ouvrage Realizing Hope : Life beyond capitalism, Z Books, Londres, 
2006, dont la plupart des citations qui suivent sont tirées. Pour un exposé plus détaillé de 
la théorie, voir Michael Albert et Robin Hahnel, The Political Economy of Participatory 

Economics, Princeton University Press, Princeton (New Jersey), 1991. 
توان در آدرس اينترنتي زير آن را مطالعه كه مي يكارت در گرفتاداويد شو كل آلبرت وـ بحثي سخت بين ماي4
 http://www.zmag.org/debateschw.html  كرد
 2005رمبو ، لوموند ديپلماتيك سپتامبر  ـ اشغال، مقاومت و توليد در آرژانتين، نوشته سسيل5

http://ir.mondediplo.com/article721.html 
به تئوري  "تغيير در ونزوئال با در دست گرفتن قدرت" حاضران به نام گرگ ويلپرت در كتابي به نام ـ يكي از6

 Greg Wilpert,Verso .دهدپاسخ مي "جهان بدون در دست گرفتن قدرت تغيير"لوي نويسنده كتاب اجان ه
(Londres) Changing Venezuela by taking power : The History and Policies of the Chavez 
Government (“ Changer le Venezuela en prenant le pouvoir : L’histoire et les politiques 
du gouvernement Chavez. ”) and John Holloway, Change the World Without Taking 

Power : The Meaning of Revolution Today (Pluto Press) 
 "هاآنارشيست قرن"ندرژ گروباسيك به نام ـ بر گرفته ازسخنراني آ 7

 ,Vincent Cheynet, “ Pour en finir avec l’altermonde ”, La Décroissance, Lyon, nO32 ـ 8
juin 2006. 

 ,” Jean-Pierre Garnier, “ L’altermondialisme : un internationalisme d’emprunt ـ 9
Utopie critique, Paris, n°37, 2ème trimestre 2006. 

ق اميد خالصه كه در كتاب مايكل آلبرت به نام تحق ستفن شالوماـ اين فهرست اكثر مطالب مطرح شده توسط  10
  :كندشده است را مطرح مي

 Michael Albert, Realizing Hope, op. cit. pp. 23-24. 
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  ريزي دموكراتيكاكو ـ سوسياليسم  و برنامه
 

  لووي) ميشل(ميكائل 
  ترجمة تراب حق شناس

  
تواند اصالح شود تا سود را تابعي از بقاي انسان كند، چه داري نمياگر سرمايه 

يم كه در سطح ملي و بديلي وجود دارد جز اينكه به سوي نوعي اقتصاد حركت كن
ريزي برنامه "دست مرئي"مسائلي مانند تغييرات جوي . دريزي شده باشجهاني برنامه

اي داري ما چارههاي سرمايهرؤساي صاحب نظر شركت... كنندمستقيم را ايجاب مي
ندارند جز آن كه دربارة اقتصاد و محيط زيست، به طور سيستماتيك تصميماتي غلط 

 - اختيار دارنداي كه در آوريبه دليل فن -و غيرعقالني بگيرند كه در نهايت
اين، چه راه ديگري بنا بر . ست كه در سطح كرة ارض حكم خودكشي داردتصميماتي

ماند جز آنكه به بديلي حقيقي بينديشيم يعني سوسياليسم زيست ـ پيش پاي ما مي
  محيطي؟

  )1(ريچارد اسميث 
ست براي تأمين يك بديل متمدنانة راديكال سوسياليسم زيست ـ محيطي تالشي

). 2(داري ناميده است سرمايه "گرپيشرفت ويران"بر چيزي كه ماركس آن را دربرا
كند مبني بر معيارهاي سوسياليسم زيست ـ محيطي سياستي اقتصادي را پيشنهاد مي

اين . غيرپولي و فرااقتصاديِ با هدف تأمين نيازهاي اجتماعي و توازن زيست ـ محيطي
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اي جنبش زيست ـ محيطي و نقد هاي پايهديالكتيكي كه بر استدالل) همنهاد(سنتز 
ماركسيستي از اقتصاد سياسي و كوشش طيف وسيعي از نويسندگان مانند آندره 

، المار آلتواتر، جيمس اُكونور، ژوئل كوول و جان بالمي )در نخستين آثارش(گورتس 
است كه چالشي با  "زيست ـ محيطي بازار"فاستر استوار شده، در عين حال، هم نقد 

-است كه مسألهء محدوديت "سوسياليسم مولّدگرا"داري ندارد و هم نقد ظام سرمايهن
  .هاي طبيعي را ناديده مي گيرد

ست مبني بر به باور اُكونور، هدف از سوسياليسم زيست ـ محيطي جامعة نويني
عقالنيت زيست ـ محيطي، كنترل دموكراتيك، برابري اجتماعي و تقدم ارزش مصرف 

: بايد اضافه كنم كه اين اهداف مستلزم امور سه گانة زير است). 3(له بر ارزش مباد
در اينجا به معني عمومي،  Collectiveجمعي يا (مالكيت جمعي ابزار توليد ) الف(

  ؛)است) Communautaire(تعاوني و مالكيت گروهي 
توليد گذاري و دهد اهداف سرمايهريزي دموكراتيك كه به جامعه امكان ميبرنامه) ب( 

  را معين كند،
به عبارت ديگر يك تحول اجتماعي و . آورانة نوين نيروهاي مولّدهساختار فن) پ(و  

  ).4(اقتصادي انقالبي 
هاي عمدة سياسي زيست ها، مشكلي كه در رابطه با جرياندر نظر اكوسوسياليست

ها ه آنكنند، وجود دارد اين است كها را نمايندگي ميـ محيطي، كه احزاب سبز آن
-داري كه در توسعهسرمايه) هايديناميسم(هاي ظاهراً به تضادهاي ذاتي بين پويايي

كران سرمايه و انباشت سود وجود دارد از يك طرف، و حفظ محيط زيست از طلبي بي
شود كه غالباً اين امر آنان را به نقد مولّدگرايي رهنمون مي. طرف ديگر توجهي ندارند

كه به لحاظ زيست ـ محيطي در آن رفرم  "بازار اقتصادي"را از يك ها بجاست، اما آن
نتيجه اين شده است كه بسياري از احزاب سبز به عذر موجه . بردشده باشد فراتر نمي

  ).5(اند هاي سوسيال ليبرال چپ ـ ميانه بدل شدهزيست ـ محيطيِ حكومت
سوسيال  -هاي مسلط چپ در قرن بيستماز سوي ديگر، مشكل با گرايش

ها نمونة واقعاً اين است كه آن -دموكراسي و جنبش كمونيستي الهام گرفته از مسكو
هاي رفرم پذيرند، در حالي كه دستة اول خود را در نمونهموجود نيروهاي مولد را مي

كردند، دستة دوم شكل محدود مي -در بهترين حالت، كينزياني -داريسيستم سرمايه
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يي را گسترش داري دولتي ــ مولدگرامستبدانه ــ يا سرمايه) كلكتيويستي(اشتراكي 
در هر دو حالت موضوعات زيست ـ محيطي خارج از ديدرس يا دست كم در . دادندمي

  . گرفتحاشيه قرار مي
-ماركس و انگلس خود از عواقب نابودكنندة زيست ـ محيطيِ شيوة توليد سرمايه

هاي متعددي در كاپيتال و ديگر آثار ماركس ها و اشارهقطعه. اطالع نبودندداري بي
ها معتقد بودند كه ها، آنعالوه بر اين). 6(گويد وجود دارد كه اين آگاهي را باز مي
تر كاال نيست، بلكه فراهم كردن وقت آزاد براي هدف سوسياليسم توليد هرچه بيش

ها و بين آنجا در اين. هاست تا استعدادهاي خود را به كمال شكوفا كنندانسان
ست درخود، چندان طلبي بيكران توليد هدفياي كه توسعهيعني با ايده "مولدگرايي"

  .نقطه مشتركي وجود ندارد
هايي در آثار آنان به اين مضمون كه سوسياليسم به ها و قطعهبا وجود اين، اشاره

داري بر آنان هايي كه نظام سرمايهنيروهاي مولد امكان خواهد داد كه فراتر از محدوده
ل سوسياليستي فهماند كه تحوكند توسعه يابند به طور ضمني چنين ميتحميل مي

و به تعبيري كه (گيرد كه به صورت مانعي دارانة توليد را دربر ميصرفاً روابط سرمايه
آزاد نيروهاي مولد موجود  در راه توسعة) "كُند و زنجيرهايي"برند غالباً به كار مي

هاي سوسياليسم فراتر از هرچيز ديگر به معني تملك اجتماعي اين ظرفيت. انددرآمده
در عبارتي از آنتي دورينگ كه . ها در خدمت كارگران استتوليدي و قرار دادن آن

خوانيم كه در ها حكم يك اثر مرجع داشته چنين ميبراي چندين نسل از ماركسيست
 "اما و اگري تملك نيروهاي مولده جامعه علناً و بدون هيچ"ساية نظام سوسياليستي 
  ).7( "گيرداند در دست ميبيش از حد بزرگ شده"را كه براي نظام موجود 

- تجربة اتحاد شوروي مسائلي را كه از چنين تملك جمعي دستگاه مولدة سرمايه
از آغاز، تز اجتماعي كردن نيروهاي مولدة . دهدشود به خوبي نشان ميداري ناشي مي
هاي نخستين پس از انقالب درست است كه در سال. پذيرفته شده بودموجود امري 

هايي محدود هم از طرف اكتبر يك جريان زيست ـ محيطي توانست شكوفا شود و گام
مقامات شوروي جهت حفاظت از محيط زيست برداشته شد؛ اما با روند بوروكراتيزه 

ر كشاورزي با ابزارهاي هاي مولدگرا چه در صنعت و چه دهاي استاليني، روشكردن
مستبدانه اعمال گرديد و در همان حال، طرفداران محيط زيست به حاشيه رانده شدند 
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فاجعة چرنوبيل باالترين مثال براي پيامدهاي فاجعه بار تقليد از . يا حذف گرديدند
هر تغيير در اشكال مالكيت كه مديريت دموكراتيك و . هاي مولد غربي بودآوريفن

بست تواند به بني نوين نظام توليدي را در پي نداشته باشد، فقط ميسازمانده
  .بينجامد
برداري و نقد نظر مبني بر بهره "پيشرفت"اي از نقد ايدئولوژي مولدگراي گونه

هاي مخالف در از اين در آثار برخي از ماركسيستاز طبيعت، پيش  "سوسياليستي"
هاي اخير است كه اما عمدتاً در دهه .مانند والتر بنيامين آمده است 1930دهة 

برابر تز مبني بر خنثي بودن  محيطي به عنوان چالشي در - سوسياليسم زيست
هاي عمدة چپ در قرن بيستم ه مطرح شده است، تزي كه بر گرايشنيروهاي مولد

  .همواره مسلط بود
ه ها بايد از مالحظاتي كه ماركس دربارة كمون پاريس مطرح كرداكوسوسياليست

داري را تصاحب كرده آن را سرمايهتوانند دستگاه دولتي الهام بگيرند كه كارگران نمي
و آن را با شكلي كامالً  "آن را درهم بشكنند"ها بايد آن. به سود خود به كار اندازند

همين امر . متفاوت از قدرت سياسي كه دموكراتيك و غيردولتي باشد جايگزين نمايند
 "خنثي"شود كه اي ميظر از موارد خاص شامل دستگاه مولدهبه طور كلي و صرف ن

نيست ولي در ساختار خود نشان از توسعة خويش در خدمت انباشت سرمايه ) بيطرف(
اين امر آن را با نيازهاي حفظ محيط زيست و سالمت . و گسترش نامحدود بازار دارد

تحول راديكال، دستگاه  بنابر اين بايد در فرآيندي از. دهدمردم در تناقض قرار مي
  . "انقالبي كرد"توليدي را 

مسلم است كه بسياري از دستاوردهاي علمي و تكنولوژيك مدرنيت گرانبها هستند، 
هاي اكوسوسياليستي اما كل نظام توليدي بايد تحول يابد و اين امر تنها با روش

راتيك اقتصاد ريزي دموكپذير است يعني با برنامهامكان) سوسياليسم زيست محيطي(
اين امر ممكن است در . دهدكه حفظ توازن زيست محيطي را مطمح نظر قرار مي

ها باشد براي مثال، تأسيسات هاي توليد به معني متوقف كردن آنبرخي از شاخه
كه مسؤوليت تقريباً (هاي توليد انبوه يا صنعتيِ صيد ماهي اي، برخي روشهسته

هاي ، قطع درختان جنگل)دريايي را به عهده دارد نابودي انواع معيني از موجودات
با وجود اين، قبل از هرچيز، انقالبي . اين فهرست بسيار دراز است. مناطق حاره و غيره
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) -نفت و زغال سنگ -اساساً فسيل(در نظام انرژي الزم است كه به جاي منابع كنوني 
وندة انرژي مانند كه عامل آلودگي و مسموم كردن محيط زيست هستند، منابع نوش

موضوع انرژي اهميتي تعيين كننده دارد . آب و باد و خورشيد مورد استفاده قرار گيرند
باعث آلودگي فراوان كرة زمين و نيز تغييرات جوي ) نفت و زغال(زيرا انرژي فسيلي 

اي بديلي نادرست است، نه تنها به دليل خطر يك انرژي هسته. بار استمصيبت
ن تفالة داند با هزاران تُكس نميكه هيچ چنين به خاطر آنبلكه هم چرنوبيل جديد،

و نيز -ماندها سال همچنان سمي باقي ميكه صدها، هزاران و گاه ميليون -راديو آكتيو
خورشيدي انرژي . توان كرداند چه مياي كه از مصرف افتادهبا تأسيسات كهنه و آلوده

چون (چنداني به خود جلب نكرده است داري توجه كه هرگز در جوامع سرمايه
بايد موضوع پژوهش و توسعة فشرده قرار گيرد و ) نيست "رقابت آميز"و  "سودآور"

  .نقشي كليدي در برپايي يك نظام انرژي بديل ايفا كند
اين . ها بايد تحت شرايطي الزم از اشتغال كامل و منصفانه به عمل در آيدهمة اين

هاي عدالت اجتماعي منطبق ل الزم است كه با نيازمنديشرايط نه تنها به اين دلي
گردد، بلكه از اين لحاظ كه پشتيباني طبقة كارگر را در فرآيند تحول ساختاري 

كنترل عمومي بر ابزار  چنين فرآيندي بدون نظارت و. نيروهاي مولده تأمين نمايد
-ومي در سرمايههاي عمگيريريزي امكان ندارد، يعني بدون تصميمتوليد و برنامه

ها و هايي را از بانكگيريگذاري و تغيير تكنولوژيك؛ كه بايد قدرت چنين تصميم
  .داري سلب كرد تا منافع عمومي جامعه حفظ شودهاي سرمايهشركت

ماركس در جلد سوم . اما اين تصميمات را به عهدة كارگران گذاشتن كافي نيست
توليدكنندگان "كند كه در آن تعريف مي ايسرمايه، سوسياليسم را به عنوان جامعه

با طبيعت را به نحوي عقالني ) Stoffwechselسوخت و ساز (متحد بده و بستان 
تري هست و آن اينكه اما در جلد اول كاپيتال، رهيافت گسترده. "دهندسازمان مي

 ,commonمشترك (هاي آزاد كه با ابزارهاي عمومي ست از انساناتحادي"سوسياليسم 

gemeinschaftlichen (كنندكار مي توليد" )خيلي مناسب). 8 ستترياين برداشت :
، بلكه بايد كار "توليدكنندگان"سازماندهي عقالني توليد و مصرف نه تنها بايد كار 

كنندگان نيز باشد، يعني در حقيقت، كارِ كل جامعه است، با جمعيت مولد و مصرف
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و ) دارو مردان خانه(دار نان، زنان خانهشامل محصلين، جوا اش كه"غيرمولد"
  .شودبازنشستگان و غيره مي

كل جامعه بدين معنا قادر است به طور دموكراتيك انتخاب كند كه كدام خط مشي 
توليدي ارجحيت دارد و چه ميزان از منابع بايد براي آموزش، بهداشت و فرهنگ 

شود، بلكه ه و تقاضا سپرده نميبهاي خود كاالها نيز به قانون عرض). 9(تخصيص يابد 
- تا آنجا كه ممكن است با معيارهاي اجتماعي، سياسي و زيست محيطي تعيين مي

ها و يارانه براي است شامل ماليات بر برخي فرآوردهاين، در ابتداي امر، ممكن . گردد
آل، هرچه انتقال به سوي سوسياليسم پيشرفت برخي ديگر باشد ولي در حالت ايده

تري، بنا به خواست شهروندان به صورت رايگان د كاالها و خدمات هرچه بيشكنمي
  .گرددتوزيع مي
-نيست، بلكه تمريني "مستبدانه"ريزي دموكراتيك، نه تنها به خودي خود برنامه

اين است آنچه رهايي از . كنداش تجربه ميگيري آزادانهست كه كل جامعه در تصميم
ساختارهاي " قفس آهنين"و رهايي از  "قوانين اقتصادي" شدگيِخودبيگانگي و از شيئ

ريزي دموكراتيك توأم با كاهش زمان كار برنامه. دارانه و بوروكراتيك نام داردسرمايه
را دارد كه ماركس آن ست كه بشريت به سوي هدفي بر ميايگام تعيين كننده

ر اوقات فراغت شرط گيعلت اين است كه افزايش چشم. يده استنام "آزادي يقلمرو"
  .مشاركت مردم در گفتگو و مديريت اقتصاد و جامعه به نحوي دموكراتيك است

كنند و آن را دليلي ريزي در شوروي اشاره ميطرفداران بازار آزاد به شكست برنامه
بدون آنكه به بحث . دانندريزي شده مياي ناظر بر اقتصاد برنامهبراي رد و طرد هر ايده

توان به گفتة گئورگي هاي تجرية شوروي وارد شويم مياوردها و ناكاميدربارة دست
ماركوس و دوستانش در مكتب بوداپست، آن تجربه را شكلي از ديكتاتوري بر نيازها 

گيري دربارة دانست؛ يعني يك سيستم غيردموكراتيك و اقتدارگرا كه انحصار تصميم
ريزي صرف تنها برنامه. وروكراتها سپردكلية امور را به يك اليگارشي كوچك از تكنوـ ب
اي كه براي دموكراسي در هاي فزايندهنبود كه به ديكتاتوري انجاميد، بلكه محدوديت

شد و پس از مرگ لنين، استقرار يك قدرت اقتدارگراي كشور شوروي اعمال مي
تر و ريزي شد هرچه غيردموكراتيكبوروكراتيك منجر به سيستمي از برنامه
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اگر سوسياليسم به معني كنترل كارگران و اهالي به طور كلي بر فرآيند . گراتراقتدار
  .توليد است، اتحاد شوروي در زمامداري استالين و جانشينانش به شدت از آن دور بود

ريزي هاي برنامهها و تناقضدهندة محدوديتشكست اتحاد شوروي نشان
درآوردي است و بنا بر اين، رآمد و منناپذير ناكابوروكراتيك است كه به نحوي اجتناب

-مفهوم سوسياليستي برنامه). 10(ريزي دموكراتيك باشد تواند دليلي عليه برنامهنمي
اي اقتصاد نيست؛ يعني اگر قرار نيست ريزي چيزي جز دموكراتيزه كردن ريشه

تصميمات سياسي به عهدة جمع كوچكي از نخبگان حاكم واگذار شود چرا نبايد 
اي كه بايد بين اصل مشمول تصميمات اقتصادي شود؟ موضوع موازنة ويژههمين 
ريزي و سازوكارهاي بازار كشف شود امري ست قطعاً مشكل؛ بدين معنا كه در برنامه

مراحل نخستين يك جامعة جديد مسلم است كه بازارها جايگاه مهمي خواهند داشت، 
شود ريزي هرچه بيشتر غالب ميولي هرچه گذار به سوسياليسم پيشروي كند برنامه

  ).11(مانند مقابله با قوانين ارزش مبادله 
ناگزير خواهد بود يك برنامة "كند كه يك جامعة سوسياليستي انگلس تأييد مي

. توليدي مستقر كند كه ابزار توليد را به حساب آورد به خصوص از جمله نيروي كار را
 (use-objects)د اشياء مصرفي كند آثار مفيتحليل، آنچه برنامه را تعيين مي در آخرين

گوناگون است در مقايسه بين خودشان و در رابطه با ميزان كار الزم براي توليدشان 
در خدمت ارزش  -غالباً كلك -ستايداري ارزش مصرف صرفاً وسيلهدر سرمايه). 12(

وز عمدتاً و تا دهد چرا اينهمه محصول در جامعة امركه ضمناً نشان مي(مبادله و سود 
ريزي شدة سوسياليستي ارزش مصرف تنها در يك اقتصاد برنامه). انداين حد بي فايده

االها و خدمات است با نتايج درازمدت اقتصادي، اجتماعي و زيست معيار براي توليد ك
اصالح و تقويت ": همان طور كه ژوئل كوول گفته است. محيطي مهم و قابل توجه

تر به صورت تنظيم زي نيازهاي مربوط به آن، در اين حالت بيشارزش مصرف و بازسا
آيد تا تبديل زمان به ارزش اضافي و پول، آن طور كه آوري در ميكنندة اجتماعي فن

  ).13( "گيردتحت حاكميت سرمايه صورت مي
ريزي دموكراتيك كه در اينجا مورد نظر است، برنامه ناظر است در نوع نظام برنامه

ها هاي محلي، خواربارفروشيهاي اقتصادي اساسي نه مديريت رستورانيريگبه سمت
چنين بجاست تأكيد هم. وري يا خدماتهاي كوچك، مؤسسات پيشهها، مغازهو نانوايي
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شان در تضاد ريزي با خودگرداني كارگران نسبت به واحدهاي توليديكنيم كه برنامه
ريزي، مثالً براي تحول وسط نظام برنامهدر همان حال كه تصميم اتخاذ شده ت. نيست

، بايد )سازداي كه اتوبوس و قطار مي(يك كارخانة توليد اتومبيل سواري به كارخانه 
توسط كل يك جامعه صورت گيرد، سازماندهي دروني و عملكرد كارخانه بايد به 

" متمركز بودن"دربارة خصلت . نحوي دموكراتيك توسط كارگران خودش سامان يابد
توانست استدالل شود كه ريزي زياد بحث شده است ولي ميبرنامه "عدم تمركز"يا 

موضوع واقعي همانا عبارت است از كنترل دموكراتيك برنامه در كلية سطوح محلي، 
زيرا موضوعات زيست . الملليبين -رودو آن طور كه اميد مي -اياي، ملي و قارهمنطقه

ست جهاني و صرفاً در چارچوب سراسري امري ـ محيطي مانند گرم شدن كرة زمين
توان اين پيشنهاد را برنامه ريزي دموكراتيك مي. تواند مورد بررسي قرار گيردمي

حتي در اين سطح، درست در نقطه مقابل چيزي خواهد بود . سراسر كرة ارض ناميد
دي و كنند زيرا تصميمات اقتصاتوصيف مي "ريزي مركزيبرنامه"كه معموالً آن را 
كند، بلكه اين خود اهالي ذينفع هستند كه به اتخاذ نمي "مركزي"اجتماعي را هيچ 

  .گيرندنحوي دموكراتيك دربارة آن تصميم مي
ها و تضادهايي به ناگزير بين مؤسسات خودگردان يا ادارات مسلم است كه تنش

ي مذاكره سازوكارها. دهدتر رخ ميهاي اجتماعي گستردهدموكراتيك محلي با گروه
- ترين گروهتواند به حل بسياري از اين مشاجرات ياري دهد ولي سرانجام گستردهمي

. اند كه اگر در اكثريت باشند حق دارند نظر خود را بر ديگران غلبه دهندهاي ذينفع
هاي سمي را در رودخانه گيرد تفالهيك كارخانة خودگردان تصميم مي: براي مثال
بنابر اين در يك بحث . گيرندنطقه در خطر آلودگي قرار مياهالي كل م. تخليه كند

گيرند كه توليد در اين واحد بايستي قطع شود تا زماني كه راه دموكراتيك تصميم مي
توان در بهترين حالت، مي. هاي كارخانه بيابندبخش براي كنترل تفالهحلي رضايت

خود به حد كافي از آگاهي  گفت كه در يك جامعة اكوسوسياليستي، كارگرانِ كارخانه
زيست محيطي برخوردارند تا از اتخاذ تصميماتي كه براي محيط زيست و سالمت 

اما مقرر كردن ابزاري كه اين امر را تضمين . اهالي محل خطرناك است اجتناب كنند
همان طور كه  -ترين منافع اجتماعي نقش تعيين كننده داشته باشدكه گسترده كند
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بدين معنا نيست كه موضوعات مربوط به مديريت داخلي نبايد به  -يديمدر مثال باال د
  .تصميم شهروندان در سطح كارخانه، مدرسه، محله، بيمارستان يا شهر واگذار شود

راتيك و پلوراليستي و در كلية ريزي سوسياليستي بايد بر زمينة بحثي دموكبرنامه
هاي نمايندگان هيأت. استوار شودسطوحي كه تصميم قرار است در آنجاها اتخاذ گردد 

ها يا هر جنبش سياسي ديگر ريزي همان طور كه در شكل احزاب، پالتفرمبرنامه
شوند و پيشنهادهاي مختلف در اختيار همة گيرد، انتخاب ميسازماندهي صورت مي
بدين معنا كه دموكراسي مبني بر نمايندگي . گيرداند قرار ميكساني كه در آن ذينفع

گردد كه در آن مردم مستقيماً از  -و تصحيح  -توسط دموكراسي مستقيم تكميل بايد
المللي انتخاب هاي عمده يكي را در سطح محلي، ملي و سپس بينگيريبين جهت

هاي آيا وسائط نقليهء عمومي بايد رايگان باشد؟ آيا صاحبان اتومبيل. كنندمي
حمل و نقل عمومي تأمين شود؟ آيا  بپردازند تا هزينة ايخصوصي بايد ماليات ويژه

بايد انرژي خورشيدي مشمول يارانه باشد تا بتواند با انرژي نفت و زغال رقابت كند؟ 
ساعت يا كمتر كاهش يابد حتي اگر اين به  25يا  30آيا بايد ساعات كار هفتگي به 

 ريزي با موجوديت كارشناسانمعنيِ كاهش توليد باشد؟ ماهيت دموكراتيك برنامه
ه اگر با بلكه ارائة نظرشان است ك ،گيريتصميمها نه ناسازگار نيست زيرا نقش آن

همان طور . گيري در تناقض نباشد غالباً با آن متفاوت استفرآيند دموكراتيك تصميم
ريزي، هاي برنامهها، احزاب، هيأتحكومت: كه ارنست ماندل خاطر نشان كرده است

تواند پيشنهادهايي بدهد، پيشنهادهايي ركسي كه ميها، يا هدانشمندان، تكنوكرات
اما در يك نظام چند حزبي ... كوشند مردم را تحت تأثير قرار دهنددهند و ميمي

هاي چنين پيشنهادهايي هرگز مورد توافق همگان نيست، يعني مردم بين بديل
هاي گيري در دستتوانند انتخاب كنند و نيز اينكه حق و قدرت تصميممنسجم مي

آيا در اين . كنندگان، شهروندان باشد نه هيچ كس ديگراكثريت توليدكنندگان، مصرف
  )14( "منشانه يا مستبدانه هست؟امر چيزي ارباب

هاي درست زيست محيطي را برخواهند چه ضمانتي وجود دارد كه مردم گزينش
" ضمانتي"شان باشد؟ چنين هاي مصرفيگزيد حتا اگر به قيمت ترك برخي از عادت

كااليي ) فيتيشيسم(وارگي اصالً وجود ندارد، جز اين انتظار معقول كه وقتي قدرت بت
البته احتمال اشتباه در . درهم شكست عقالنيت تصميمات دموكراتيك چيره آيد
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كند كه كارشناسان خود اشتباه هاي مردمي وجود دارد، اما چه كسي باور ميگزينش
ر كند كه چنين جامعة نويني برپا شود، بدون آنكه تواند تصوكنند؟ كسي نمينمي

ها و تجارب اجتماعي خود به سطح بااليي از اكثريت اهالي با مبارزات، خودآموزي
آگاهي سوسياليستي و زيست محيطي دست يافته باشند و اين امر تصور اين نكته را 

ست محيطي از جمله تصميماتي كه با نيازهاي زي -كند كه اشتباهات جديمعقول مي
چون بازار كور، يا  -هاييدر هرحال، آيا بديل ).15(تصحيح شوند  -اردخوانايي ند

از فرآيند دموكراتيك، هرقدر هم كه  - "كارشناسان"ديكتاتوري زيست محيطي 
  تر نيست؟ محدود باشد، خطرناك

ست كه به تكنيكي/هاي اجرائيريزي مستلزم وجود ارگاندرست است كه برنامه
ها اگر از پايين، تحت نظارت ست، اما آنهااردن تصميمات به عهدة آناجرا گذ

دموكراتيك دائمي باشند و شامل كارگراني خودـمدير در يك فرآيند اداري 
توان انتظار مسلماً نمي. دموكراتيك باشند، لزوماً برخورد اقتدارگرايانه نخواهند داشت

خودـمديريتي يا ديدارهاي  داشت كه اغلب مردم همة اوقات فراغت خود را در
هاي خودـمديريتي مستلزم حذف هيأت"به گفتة ارنست ماندل مشاركتي بگذرانند؛ 

هاي گيري توسط شهروندان را با كنترل شديدتر هيأتنمايندگي نيست، بلكه تصميم
  ).16("كندكنندگانشان تلفيق مينمايندگي توسط انتخاب

در جنبش عدالت ) pareconعبير او و به ت(مايكل آلبرت  "اقتصاد مشاركتي"
هرچند در رهيافت عمومي او . موضوع بحث بوده است (Global Justice)همگاني 
رسد از امور زيست محيطي غافل است و هايي جدي وجود دارد كه به نظر ميكاستي

‘parecon’  آن طور كه از مدل بوروكراتيك و متمركز شوروي  "سوسياليسم"را در برابر
ريزي وجوه مشتركي با آن گونه برنامه ’parecon‘گذارد، با وجود اين، شده ميفهميده 

اكوسوسياليستي كه در اينجا پيشنهاد شده دارا است كه عبارت است از مخالفت با 
 اقتدار سازماندهي ضدريزي بوروكراتيك، اعتماد به خودـداري و برنامهبازار سرمايه

ست بر يك ساختمان نهادينة نيتمشاركتي آلبرت مب ريزيمدل برنامه. گرايانة كارگران
  .پيچيده

كنندگان مشتركاً توليد را، با بررسي كردن عميق تمام نتايج آن، كارگران و مصرف"
شده را براي تمام گيري سپس بهاي توصيههاي كمك به تصميمهيأت. كنندتعيين مي
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اين . كنندت، اعالم ميمحصوالت، عوامل توليد، از جمله نيروي كار و سرماية ثاب
. اندآمده محاسبه شدههاي سال گذشته و تغييرات پيشها با تكيه بر قيمتقيمت
ها با پيشنهادهاي به پيشنهاد آن) افراد، شوراها و فدراسيون شوراها(كنندگان مصرف

بينانه از منابع، مواد، ها را به مثابة يك ارزيابي واقعدهند كه قيمتديگري پاسخ مي
و امتيازات اجتماعي كه در ذات هر ) از جمله آلودگي(روي كار و آثار نامطلوب ني

-زمان، كارگران منفرد و نيز شوراها و فدراسيونهم. دنگيرمحصولي هست، به كار مي
با اعالم آنچه در نظر دارند كه توليد . كنندهاشان پيشنهادهاي ويژة خود را عرضه مي

تخمين ارزش  يها، به مثابهها نيز با اتكا بر قيمتكنند و عوامل ضروري توليد، آن
بر اساس . كنندهايي كه الزم دارد، پيشنهاد خود را عرضه مياجتماعي توليد و هزينه

گيرنده كنندگان، شوراهاي تصميمپيشنهادهاي اعالم شده توسط كارگران و مصرف
شده، بر در قيمت توصيه توانند اضافه تقاضا يا عرضه را براي هركاال محاسبه كرده ومي

شوراها . اساس روشي كه خود مورد يك توافق اجتماعي قرار گرفته، تجديد نظر كنند
كدام با توجه به اينكه هيچ[...] كنند نيز به نوبة خود در پيشنهادهاشان تجديد نظر مي

به  چنين با توجهريزي ندارد، هماز اين بازيگران نفوذي بيش از ديگري در روند برنامه
اي كه مطابق با درجة ها يا سودهاي اجتماعي را با وزنهها هزينهاينكه هركدام از آن

سنجند، اين فرآيند در عين حال هم منصفانه ها در توليد و مصرف است ميشركت آن
اين پاراگراف از روي نسخة ). [17( "آورداست و هم كارآيي و خودگرداني به همراه مي

  ] .م. فرانسوي ترجمه شد
هم  "زياد ساده"مسألة عمده در برخورد به اين برداشت ــ كه ضمناً بايد گفت 

اين است كه به  - نهايت روي آن كار شده و گاه خيلي هم مبهم استنيست، بلكه بي
كنندگان را به نوعي مذاكره بين توليدكنندگان و مصرف "ريزيبرنامه"رسد نظر مي

براي  .دهدوليد شده، عرضه و تقاضا تقليل ميهاي تدربارة قيمت، منابع و فرآورده
كنندگان ديدار خواهد مثال، شعبة شوراي كارگران صنايع اتومبيل با شوراي مصرف

آنچه در اينجا ناديده . ها بحث كند و عرضه را با تقاضا انطباق دهدكرد تا دربارة قيمت
-وسوسياليستيريزي اكست كه موضوع اصلي برنامهشود درست همان چيزيگرفته مي

ست؛ يعني سازماندهي مجدد نظام حمل و نقل در عين كاهش شديد فضا براي 
هاي جا كه اكوسوسياليسم مستلزم ناپديد شدن كل بخشاز آن. هاي خصوصياتومبيل
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هاي انبوه در گذاريو به جريان افتادنِ سرمايه) تأسيسات اتمي براي مثال(يك صنعت 
-است، چگونه مي) براي مثال، انرژي خورشيدي(د هاي كوچك يا كالً غيرموجوبخش

بين واحدهاي موجود و شوراهاي توليد و مصرف در بارة  "هامذاكرات تعاوني"تواند با 
  .جور درآيد "هاي توصيه شدهقيمت"و  "منابع"

دهد و بيش از حد ورانه و توليدي موجود را بازتاب ميآمدل آلبرت ساختار فن
اند مصالح سراسري جهاني، اجتماعي ـ سياسي و اجتماعي ـ است كه بتو "اقتصادگرا"

زيست محيطي اهالي را در مد نظر قرار دهد ــ بدين معنا كه مصالح فردي آنان به 
تواند به مصالح اقتصادي آنان به عنوان عنوان شهروندان و موجودات انساني نمي

- ون يك نهاد كنار مياو نه تنها دولت را همچ. كننده تقليل يابدتوليدكننده ومصرف
بلكه به سياست نيز به مثابة درگيري  -گيري قابل احترام استكه يك جهت -گذارد 

هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي، زيست ـ محيطي، فرهنگي گيريبين جهت
  .اعتناستو تمدني در سطح محلي، ملي و جهاني بي

داري به سوسياليسم مايهسر "پيشرفت ويرانگر"اين خيلي مهم است زيرا عبور از 
و  -هاستاريخي و يك تحول دائمي انقالبي جامعه، فرهنگ و ذهنيتيك فرآيند ت

تواند سياست به نحوي كه در اينجا تعريف شد جز جايگاهي مركزي در اين فرآيند نمي
تواند بدون اهميت دارد كه در اينجا تأكيد كنيم كه چنين فرآيندي نمي .داشته باشد
بي ساختارهاي اجتماعي و سياسي و بدون پشتيباني فعال اكثريت اهالي از تحول انقال

رشد آگاهي سوسياليستي و هشياري زيست . اي اكوسوسياليستي آغاز گرددبرنامه
كننده در آن، تجربة مبارزاتي جمعي خود مردم ست كه عامل تعيينمحيطي فرآيندي

جامعه سير ) راديكال(اي يشههاي محلي و جزئي به سوي تغيير راست كه از درگيري
  .كندمي

طلب و دموكراتيك اي برابرياين گذار نه تنها به شيوة نويني از توليد و جامعه
-شود، بلكه به يك شيوة زندگي بديل، به تمدن نوين اكوسوسياليستي ميمنتهي مي

هاي مصرفي كه به طور مصنوعي توسط انجامد، فراسوي حاكميت پول، فراسوي عادت
حساب كاالهاي غيرمفيد و گاه شود، و سرانجام فراسوي توليد بيغات توليد ميتبلي

برخي از جانبداران محيط زيست معتقدند كه تنها چاره . زيانبار براي محيط زيست
دربرابر مولدگرايي متوقف كردن رشد در كلية جوانب است يا جايگزين كردن آن با 
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گويند كه ميزان باال و افراطي مي décroissanceكه در فرانسه به آن  -رشد منفي
هاي دهد با قطع نيمي از مصرف انرژي، با حذف خانهمصرف اهالي را شديداً كاهش مي

از آنجا كه چنين اقدامات شديد . هاي شستشو و غيرهفردي، شوفاژ مركزي، ماشين
برخي از  جويانه اين خطر را به همراه دارد كه با نارضايتي كامل اهالي روبرو شود،صرفه

ابائي ندارند  "ديكتاتوري زيست محيطي"از طرح شعار نوعي  "رشد منفي"مدافعان 
بينان سوسياليست معتقدند كه پيشرفت دربرابر چنين نظرات بدبينانه، خوش). 18(

ها فنĤورانه و استفاده از منابع نوين انرژي راه را براي رشد نامحدود و فراواني نعمت
  .تأمين شود "برحسب نيازهايش"هركس بتواند گشايد، به طوري كه مي

چه مثبت، چه منفي  -  "رشد"به نظر من، اين هردو مكتب يك نوع درك كمي از 
گيري سومي نيز هست كه به نظر من اما موضع. و توسعة نيروهاي مولد دارند -

منظور اين است كه به اتالف . توسعه است "تحول كيفي"نمايد و آن تر ميمناسب
يا /فايده وهاي بيداري كه بر توليد گستردة فرآوردهنگيز منابع توسط سرمايهاهول

ست، اما بخش صنايع تسليحاتي مثال خوبي: زيانبار استوار است پايان داده شود
شوندگيِ شود با توجه به خصلت كهنهداري توليد ميكه در سرمايه "كاالها"عظيمي از 

مسأله، نه . هاي بزرگرند جز سود براي شركتاي نداشان، هيچ فايدهريزيبرنامه
هاي اساسيِ آن به طور انتزاعي، بلكه نوع مصرف حاكم كه خصلت "مصرف افراطي"

عبارتند از مالكيت فخرفروشانه، اتالف انبوه، ازخودبيگانگيِ سوداگرانه، انباشت سيري 
-حميل ميت "مد"آساي به اصطالح كاالهاي جديدي كه ناپذير كاالها و خريد جنون

يك جامعة نوين توليد را به سوي ارضاء نيازهاي اصيل هدايت خواهد كرد، از . كند
كنند مانند آب، غذا، لباس و مسكن _چيزهايي كه به عنوان نيازهاي ابتدايي تعبير مي

  .گردد مانند بهداشت، آموزش، حمل و نقل و فرهنگكه شامل خدمات اساسي هم مي
 ها بسيار دور ازكه برآورده شدن اين نيازها در آنآشكار است كه كشورهاي جنوب 

دسترس است، به نسبت كشورهاي صنعتي پيشرفته نيازمند سطح باالتري از توسعه 
هاي فاضل آب و مانند كشيدن خط آهن، ساختن بيمارستان، احداث سيستم -هستند

توليدي به  اما هيچ دليلي وجود ندارد كه اين امر نتواند با سيستمي. زيربناهاي ديگر
اين كشورها نيازمند . دوست باشد و استوار بر انرژي نوشوندهاجرا درآيد كه طبيعت

توليد مقادير زيادي مواد خوراكي براي تغذية اهالي گرسنة خود خواهند بود ولي همان 
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(*)  Via Campesinaهاي دهقاني كه در مقياس جهاني در شبكة طور كه جنبش
اند، در اين كشورها از طريق ها مستدل و ثابت كردهلاند، طي ساسازماندهي شده

ها يا مزارع اشتراكي كشاورزي بيولوژيك مبني بر واحدهاي خانوادگي، تعاوني
هاي ويرانگر و توان در تأمين غذا موفق شد تا از طريق شيوهبهتر مي) كلكتيويست(

پاشي و ضد اجتماعي كشاورزي صنعتي ـ تجاري مبني بر استفادة شديد از سم
آساي مبني بر وام و استثمار به جاي سيستم غول. تغييرات شيميايي ژنتيك

داري صنعتي، جريان امپرياليستي منابع كشورهاي جنوب توسط كشورهاي سرمايه
آوري و اقتصادي بايد از شمال به جنوب سرازير شود بدون آنكه نياز هاي فنكمك

كه ظاهراً برخي از طرفداران زاهد و آن طور  -باشد مردم اروپا و آمريكاي شمالي
سطح زندگي خود را به مفهوم مطلق كلمه پايين  -پرهيزكار محيط زيست باور دارند

زند، از داري دامن ميناپذيري كه نظام سرمايهدر عوض، از مصرف سيري. آورند
كاالهايي كه هيچ ربطي به هيچ نياز واقعي ندارد رها خواهند شد، در حالي كه مفهوم 

تر اي از زندگي كه در واقع غنياي خواهد يافت يادآور شيوهسطح زندگي تعريف دوباره
  .است با مصرف كمتر

نيازهاي واقعي را از نيازهاي ساختگي، غلط و قالبي چگونه بايد بازشناخت؟ صنعت 
- كلية عرصه - كننداندازي به ذهن مردم نيازهاي كاذب توليد ميكه با دست -تبليغات

اند نه تنها بشر را در جوامع مدرن سرمايه داري مورد تهاجم خود قرار داده هاي زندگي
- ها شكل ميتغذيه و تأمين لباس، بلكه ورزش، فرهنگ، دين، سياست طبق قوانين آن

ها را دائماً و ها، منظرههاي تلويزيون، روزنامهها، پردهها، صندوق نامهها خيابانآن. گيرد
-گيري عادت به ولخرجياند و تأثيري قطعي در شكلال كردهگرانه اشغبه نحوي حيله

عالوه بر . گذارنداختيار از خود برجاي ميكردن ناگزير و بيهاي متظاهرانه و مصرف
انگيزي از نفت، برق، ساعات كار، كاغذ، مواد شيميايي و اينها مبالغ نجومي و حيرت

يعني اين شاخه  - پردازندان ميكنندگكه هزينة همه را مصرف -كنندمواد خام تلف مي
فايده است، بلكه مستقيماً با نيازهاي واقعي نه تنها از نظر انساني بي "توليد"از 

ست كه داريتبليغات كه يكي از ابعاد ناگزير اقتصاد سرمايه. اجتماعي در تضاد است
اي كه در حال گذار به سوسياليسم است ندارد و جاي آن را هيچ جايي در جامعه

كنندگان هاي مصرفطالعات دربارة كاالها و خدماتي خواهد گرفت كه توسط انجمنا
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معيار براي شناخت يك نياز واقعي از يك نياز ساختگي عبارت است از . شودفراهم مي
مسلم است كه تا مدتي عادتهاي قديمي مصرف . ادامة حيات آن پس از حذف تبليغات

ق ندارد به مردم بگويد كه نياز آنها كس حجاني خواهند كرد و البته هيچسخت
ست، چنان كه چالشي تربيتي و هاي مصرفي فرآيندي تاريخيتغيير سرمشق. چيست

  .آموزشي نيز هست
. انگيزدتري را بر ميبرخي كاالها و لوازم مانند اتومبيل شخصي مسائل پيچيده

ر جهان از ست و ساالنه صدها هزار نفر دهاي شخصي باعث مزاحمت عمومياتومبيل
با عواقب  -شودهواي شهرهاي بزرگ آلوده مي. شوندالعضو مياين طريق كشته و ناقص

چنانكه در تغييرات  -آوردوخيمي كه براي سالمتي كودكان و سالمندان به بار مي
داري با وجود اين، اتومبيل شخصي در شرايط كنوني سرمايه. جوي هم تأثير دارند
تجارب محلي در برخي شهرهاي اروپا با اداراتي كه مسائل . ستمنطبق با نيازي واقعي

و مورد قبول اكثريت اهالي  -دهد كه ممكنزيست محيطي را مد نظر دارند نشان مي
. هاي شخصي به نفع اتوبوس و قطار محدود گردداست كه به تدريج نقش اتومبيل -

 -نقلية عمومي در يك فرآيند گذار به سوسياليسم زيست محيطي كه در آن وسائط
وسيعاً گسترش خواهد يافت و رايگان خواهد بود و در آن -چه روي زمين يا زير آن 

شود، نقش سواران جاي خاصي در نظر گرفته ميبراي عابران پياده و دوچرخه
. هاي شخصي از آنچه در يك جامعة بورژوا بر عهده دارند كمتر خواهد شداتومبيل

-پيدا مي) فيتيش( وارهبت امع، اتومبيل شخصي حكمتوجه كنيم كه در اين گونه جو
چون نماد تشخص و برگة هويت به مردم حقنه كند و با تبليغات مستمر و تهاجمي هم

و مظهر زندگي شخصي، ) در آمريكا تصديق رانندگي حكم شناسنامه دارد(شود مي
تر است دهدر انتقال به يك جامعة جديد بسيار سا). 19(ست اجتماعي و جذابيت جنسي

كه باعث تصادفات وحشتناك و حد بسيار بااليي از -كه انتقال كاالها با كاميون 
به نحوي چشمگير كاهش داده شود و به جاي آن از قطار يا  -شود آلودگي هوا مي
ها از شهري به شهر ديگر يعني حمل كاميون(گويند مي ferroutageها آنچه فرانسوي

داري ست كه رشد خطرناك سرمايه "رقابت"ا منطق پوچ تنه. استفاده شود) با قطار
  .تواند توضيح دهدها را ميسيستم كاميون
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آري، اما افراد آرزوها و تمايالت نامحدودي دارند كه بايد : بدبينان پاسخ خواهند داد
هايي كنترل، بررسي، محدود و اگر الزم شود ممنوع گردد و اين ممكن است محدوديت

اما سوسياليسم زيست محيطي بر انتظارات معقول . ي ايجاد كنددربرابر دموكراس
اولويت در يك جامعة بدون : استوار است كه ماركس پيش از اينها بيان كرده است

، يعني "داشتن"است نه  "بودن"داري از آنِِ طبقات و رها شده از خودبيگانگيِ سرمايه
ورزشي، نشاط و شوخي، هاي فرهنگي، وقت آزاد براي شكوفايي شخصي از فعاليت

. پايان محصوالتهاي جنسي، هنري و سياسي، نه تمايل به تملك بيعلمي، لذت
داري ست، با ايدئولوژي مسلط حرص تملك با فيتيشيسم كااليي كه ذاتي نظام سرمايه

ذات جاودانة "ست از كند كه بخشيشود، اما هيچ چيز ثابت نميو تبليغات توجيه مي
با (انباشت دائمي و روزافزون كاالها ": كه ارنست ماندل تأكيد كرده همان طور. "انسان

به هيچ رو عامل فراگير و حتي مقدم  (marginal utility)ي آن نهايفايدة "پايين آمدن 
ها به خودي خود؛ حفظ گسترش يا رشد استعدادها و گرايش. براي رفتار انساني نيست

همة اينها ... اسبات غني اجتماعي سالمت و حيات؛ نگهداري كودكان؛ گسترش من
- اي تبديل ميهاي عمدهآنگاه كه نيازهاي مادي اوليه ارضاء شده باشند، به انگيزه

  ).20( "شوند
همان طور كه گفتيم اين بدان معنا نيست كه به ويژه طي فرآيند گذار، بين 
ملزومات حفظ محيط زيست و نيازهاي اجتماعي، بين اجبارهاي زيست محيطي و 

هاي اي به خصوص در كشورهاي فقير، بين عادترورت گسترش زيربناهاي پايهض
يك جامعة بدون طبقه . ، كشمكش درنخواهد گرفتكمياب منابعاي و مصرف توده

ريزي وظيفة برنامه. اينها گريز ناپذير است. جامعة بدون تضاد و كشمكش نيست
اجبارهاي سرمايه و  اندازي اكوسوسياليستي و رها شده ازدموكراتيك در چشم

گيري سودآوري، اين است كه آن مسائل را در گفتگوهاي چندجانبه و باز كه به تصميم
وجود يك دموكراسي خودپو و مشاركتي . شود حل كندتوسط خود جامعه منجر مي

ها توسط خود آن تنها راه است نه براي اجتناب از خطاها، بلكه به منظور تصحيح آن
  .(social collectivity)گروه اجتماعي 

- ناكجا آباد، آرمان"شناختي واژه كه همان ست؟ در معناي ريشهآيا اين يك اتوپي
ها يعني شود، البته آري؛ اما آيا اتوپياست، چيزي كه در هيچ جا يافت نمي "شهر
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اي از طراز ديگر، خود عاملي هاي جامعهاندازهاي يك آيندة بديل، آرزو ـ انگارهچشم
ي هر جنبشي كه بخواهد نظم مستقر را به چالش بگيرد نيستند؟ همان ضروري برا

 "آينده متعلق به كيست؟"طور كه دانيل سينگر در وصيتنامة ادبي و سياسي خود 
(Whose Millenium)  بينانهشهر واقعآرمان"در فصلي مؤثر و محكم تحت عنوان "

  :توضيح داده است
نمايد، اگر تا اين اندازه مستحكم مي اگر نظم حاكم به رغم شرايط موجود... "

گير و فلج است، به خاطر شكست جنبش كارگري يا چپ به طور كلي، تا اين حد زمين
قاعدة اساسي بازي اين است كه نه بنيادهاي . در ارائة يك آلترناتيو راديكال است

كه از  تنها يك بديل سراسري جهاني. هاي جامعه رااستدالل را زير سؤال ببري نه پايه
تواند به جنبش رهايي گسترش واقعي اين قوانين انقياد و تسليم گسست كند مي

  ).21( "ببخشد
شهر سوسياليستي و زيست محيطي چيزي جز يك امكان عيني نيست؛ نه آرمان

تواند كسي نمي. "قوانين آهنين تاريخ"داري ست، نه نتيجة ناگزير تضادهاي سرمايه
ست اين است كه آنچه قابل پيشگويي: به شكلي مشروطآينده را پيشگويي كند مگر 

اي در پارادايم تمدني، در غياب يك تحول اكوسوسياليستي، بدون يك تغيير ريشه
انجامد كه سالمت و محيطي ميبار زيستهاي فاجعهداري به خسارتمنطق سرمايه
  .زدانداها انسان و حتي شايد بقاي نوع بشر را به مخاطره ميحيات ميليون

رؤياي يك سوسياليسم سبزداشتن و براي آن مبارزه كردن يا به تعبيري كه بعضي 
هاي مشخص و فوري اند كمونيسم خورشيدي بدين معنا نيست كه براي رفرمگفته

داشته باشيم  "داري تميزسرمايه"بدون آنكه هيچ توهمي به يك . نبايد مبارزه كرد
: شار آورد تا تغييراتي ابتدائي رخ دهدها فبايد كوشيد كسب وقت كرد و بر دولت

هاي كلر، زغال، شان متشكل است از اتمگازهاي آلي كه ملكول[ HCFCsممنوعيت 
رات ردن عمومي تغييكبرند، متوقفزيرا الية اوزون را از بين مي] فلوور و هيدروژن

 منداي به نحوي چشمگير، همين طور قاعدهژنتيك در ارگانيسم كاهش گاز گلخانه
كردنِ شديد ماهيگيري صنعتي و استفاده از مواد سمي و شيميايي در توليد 

كنندة هوا، گسترش هاي آلودهبستن بر اتومبيلمحصوالت كشاورزي صنعتي، ماليات
اينها و موارد مشابه . ها با قطارهرچه بيشتر ترابري عمومي، جايگزيني تدريجي كاميون
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. هاي اجتماعي جهاني قرار دارندري و فورومخواهي سراسدر دستور كار جنبش عدالت
به بعد،  1999اين يك پيشرفت سياسي نوين و مهم است كه از تظاهرات سياتل در 

اي مشترك عليه نظام هاي اجتماعي و زيست محيطي را در مبارزههمسويي جنبش
  .حاكم جهاني امكان پذير ساخته است

تواند به يك مي) ـ سوسيالاكو(هاي فوري زيست محيطي اجتماعي اين خواست
رقابت "هايي با مقتضيات فرآيند راديكاليزاسيون بينجامد، به شرطي كه چنين خواست

 "برنامة گذار"ها آن را بر طبق منطقي كه ماركسيست. انطباق داده نشود "آميز بودن
نامند هر پيروزي كوچك، هر پيشرفت جزئي بالفاصله به خواست باالتري، به هدف مي
چنين مبارزاتي پيرامون موضوعات مشخص اهميت دارند نه . انجامدتري ميكالرادي

هاي جزئي خود بخود مطلوب هستند، بلكه بدين جهت كه تنها بدين جهت كه پيروزي
انگيزند و نيز بدين لحاظ كه فعاليت و آگاهي زيست محيطي و سوسياليستي را بر مي

هاي شرطين هردو ضروري و در واقع، پيشا: زنندخودسازماندهي را از پايين دامن مي
  .اندقطعي براي تغيير راديكال يعني انقالبي جهان

هاي هاي محلي مانند مناطق بدون اتومبيل در برخي شهرهاي اروپا، تعاونيتجربه
در برزيل پيشنهاد كرده يا * (MST)كشاورزي ارگانيك كه جنبش دهقانان بدون زمين 

گره مطرح شد محدود هستند اما مثال جالبي از تغيير بودجة مشاركتي در پورتو ال
هاي با امكان دادن به شوراهاي محالت كه دربارة اولويت. انداجتماعي و زيست محيطي

بودجة خود تصميم بگيرند، پورتو الگره ــ تا زماني كه چپ در انتخابات شهرداري سال 
برنامه "رين مثال براي تهايي كه داشت شايد جالبباخت ــ به رغم محدوديت 2002

در هر حال، بايد پذيرفت كه حتي اگر اقدامات معدود ). 22(بود  "ريزي از پايين
هاي ملي صورت گرفته باشد، در مجموع، تجربة چپ اي توسط برخي رژيممترقيانه

سبز در اروپا و آمريكاي التين بيشتر مأيوس كننده بوده /هاي چپسانتريست يا ائتالف
داري باقي مانده شدن سرمايهسياست سوسيال ليبراليِ انطباق با جهانيو در چارچوب 

  .است
هيچ تحول راديكالي صورت نخواهد گرفت مگر آنكه نيروهاي پايبند به يك برنامة 

به مفهومي كه گرامشي از (محيطي جايگاهي هژمونيك راديكال سوسياليستي و زيست
كوشيم زمان به نجا كه ما براي تغيير ميبه يك معنا تا آ. احراز كنند) اين واژه دارد
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شود و خطرات هرچه سود ماست، زيرا وضعيت جهاني محيط زيست هرچه بدتر مي
رود زيرا طي چند سال ــ كسي اما از سوي ديگر، زمان از دست مي. گرددتر مينزديك

اي هيچ دليلي بر. داند چه قدر ــ ضايعات ممكن است غيرقابل جبران باشددقيقاً نمي
نخبگان مستقر حاكم بر سيستم بسيار نيرومنداند و نيروهاي : بيني وجود نداردخوش

پيشرفت "اما آنها تنها نقطة اميد هستند براي آنكه . انداپوزيسيون راديكال هنوز اندك
ها را نه لوكوموتيو تاريخ، بلكه والتر بنيامين انقالب. داري متوقف شودسرمايه "ويرانگر

كرد كه براي متوقف كردن اضطراري قطار دستة ترمز را يتي تعريف ميآنها را انسان
  ).23... (كشد تا به قطار به قعر پرتگاه نيفتدمي
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  :هايادداشت
، سال 4، شمارة 16سرمايه داري، طبيعت و سوسياليسم، دورة » ماشين سقوط محيط زيست«: ـ ريچارد اسميث1
  .35، ص 2005
براي مطالعة تحليلي قابل توجه از منطق ويرانگر . 529ـ 30صص ] به آلماني[ ،1. كاپيتال ج: ركسـ كارل ما2

  .2002به ژوئل كوول، دشمن طبيعت، پايان سرمايه داري يا پايان جهان؟، زدبوك، نيويورك، . سرمايه نك
فورد پرس، نيويورك رساله هايي در باب ماركسيسم زيست ـ محيطي، گيل. قضاياي طبيعي: ـ جيمس اُكونور3
  .331، 278، ص 1998
يك انقالب «ـ  جان بالمي فاستر مفهوم انقالب زيست ـ محيطي را به كار مي برد ولي توضيح مي دهد كه 4

زيست ـ محيطي شايستة اين نام در سطح كرة ارض مي تواند در چارچوب يك انقالب گسترده تر اجتماعي ــ و من 
چنين انقالبي، همان طور كه ماركس تأكيد مي كرد، مقتضي آن است كه . روز كندتأكيد مي كنم سوسياليستي ــ ب

اين انقالب بايد از ... توليد كنندگان متحد روابط سوخت و ساز بين انسان و طبيعت را به نحوي عقالني تنظيم كنند
يگر چهره هاي راديكال، ويليام موريس يعني از يكي از اصيل ترين و اكولوژيك ترين پيروان ماركس، از گاندي و د

به جان بلمي . رك. (»انقالبي و ماترياليست از جمله خود ماركس الهام بگيرد كه سابقة تاريخي اش به اپيكور مي رسد
  ).9ـ 10، صص 2005مانتلي ريويو دورة پنجاه و هفتم، شمارة پنجم، » سازماندهي انقالب زيست ـ محيطي«فاستر، 

ـ اقتصاد سبز، زيست محيطي راديكال، » ياست زيست ـ محيطي واقعاً موجودس«ـ براي نقد اكوسوسياليستي 5
  . به فصل هفتم از دشمن طبيعت اثر ژوئل كوول. منطقه گرايي زيست شناسانه و غيره، رك

اين كتاب . [2000اكولوژي ماركس، ماترياليسم و طبيعت، انتشارات مانتلي ريويو، نيويورك :ـ جان بالمي فاستر6
  .]1382اكبر معصوم بيگي به فارسي منتشر شده است، نشر ديگر، تهران به ترجمة 

  .318، ص 1950آنتي دورينگ، انتشارات سوسيال، پاريس : ـ انگلس7
براي مثال، . مي توان پروبلماتيك مشابهي را در ماركسيسم معاصر يافت. 92ص  1. و ج 3. ـ ماركس، كاپيتال ج8

كزگرا اما دموكراتيك زير نظر يك كنگرة ملي متشكل ازشوراهاي متعدد برنامه ريزي تمر«ارنست ماندل از يك 
در نوشته هاي بعديش، ماندل بيشتر . »كارگران كه اعضاي آنها از كارگران واقعي تشكيل شده باشند دفاع مي كند

يرا وي روشن ما در صفحات بعد به آثار او مراجعه مي دهيم ز. مراجعه مي دهد» مصرف كنندگان \توليد كنندگان «به 
او موضوع  1980اما بايد گفت كه تا اواخر سال هاي . بين ترين تئوريسين سوسياليست برنامه ريزي دموكراتيك است

  .زيست محيطي را در بخش محوري استدالل هاي اقتصادي اش نگنجانيده بود
... زي شده مستلزم آن است يك اقتصاد برنامه ري: ـ ارنست ماندل برنامه ريزي را با عبارات زير تعريف مي كند9

و از ) »بدون اطالع توليد كننده و مصرف كننده«به تعبيري (كه منابع نسبتاً كمياب جامعه به شكلي كور و بي هدف 
در . طريق بازي قانون ارزش تقسيم نمي شوند، بلكه آگاهانه و طبق اولويت هاي از پيش تعيين شده منظور مي گردند

سي سوسياليستي بر آن حاكم است، تودة زحمتكشان به نحوي دموكراتيك گزينش اين يك اقتصاد گذار كه دموكرا
  ).282اقتصاد دورة گذار، ياد شده ص : به ارنست ماندل. رك(اولويت ها را برعهده دارند 

ـ از نقطه نظر تودة كارگران، فداكاري هايي كه توسط اقدامات خودسرانهء بوروكراتيك تحميل مي شوند، به 10
اينها تنها دو شكل . از فداكاري هايي نيستند كه با مكانيسم هاي كور بازار تحميل مي گردند» قابل قبول تر«و هيچ ر

  ).285همانجا، ص (مختلف اند از يك ازخودبيگانگي واحد 
ـ كلوديو كاتس، اقتصاددان ماركسيست آرژانتيني در كتاب اخيرش دربارة سوسياليسم تأكيد كرده است كه 11

با تمركز مطلق، دولتي شدنِ كامل، كمونيسم «يزي دموكراتيك كه از پايين، تحت نظارت اكثريت اهالي باشد برنامه ر
الزمة گذار تقدم برنامه ريزي بر بازار است نه . جنگي يا اقتصادي كه طبق دستور برنامه ريزي شده باشد، نيست

با وجود اين، هدف . و هركشوري منطبق شود تركيب بين هر دو نمونه بايد با هر موقعيت. حذف متغيرهاي بازار
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فرآيند سوسياليستي حفظ يك توازن جامد بين برنامه و بازار نيست، بلكه دامن زدن به زوال تدريجي نقش بازار 
  : رك به(است 

C. Katz, El porvenir del Socialismo, Herramienta/Imago Mundi, Buenes Aires, 
2004, p. 47-48). 

12- F. Engels, Anti-Dühring, op. cit., p. 349. 
13- L. Kovel, The enemy of nature, op. cit., p. 349. 
14- E. Mandel, Power and money, Verso, Londres, 1991, p. 209. 

. هركسي اشتباه مي كند[...]  "هميشه حق با اكثريت است"ما معتقد نيستيم كه «ـ نظر ماندل اين بود كه 15
اما . دربارة اكثريت شهروندان هم صادق است و نيز دربارة اكثريت توليد كنندگان و اكثريت مصرف كنندگاناين امر 

آنان كه دربارة استفاده ... در هر سيستمي از قدرت نابرابر. يك اختالف پايه اي بين آنها و پيشينيان شان وجود دارد
اگر فرض . اوان پيامدهاي آن اشتباهات را مي پردازنداز منابع تصميمات غلط مي گيرند همان كساني نيستند كه ت

كنيم كه در جايي دموكراسي سياسي واقعي، امكان گزينش هاي واقعي فرهنگي و اطالعات وجود داشته باشد، 
و فقدان خدمات در بيمارستان ها را بر تصحيح [...] دشوار است بتوان باور كرد كه اكثريت ناپديد شدن جنگل ها 

، 1، نيولفت ريويو، شماره »دفاع از برنامه ريزي سوسياليستي«: ارنست ماندل(اده ترجيح خواهد داد خطاهاي رخ د
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تغييرات سمت گيري هاي . شخصي خود را حفظ كنند و به آلوده كردن شهرهاي خود ادامه دهند حق داشتند
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در دفاع از برنامه ريزي «: ماندل(داشتن اتومبيل شخصي در فرداي انقالب سوسياليستي كنار خواهند گذاشت 
با اينكه ماندل حق دارد اصرار ورزد كه تغييرات در مدل هاي مصرف نبايد تحميل شود، اما ).  30سوسياليستي ص 

ي كه يك سيستم حمل و نقل گستردهء عمومي و رايگان از خود برجا مي گذارد و با رضايت اكثريت به تأثير
شهروندان نسبت به محدود كردن رفت و آمد اتومبيل ها همراه است و ــ تا همين امروز در چندين شهر بزرگ اروپا 

  .عملي شده ــ كم بها مي دهد
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  :يادآوري مترجم
منتشر  2007سال  43شمارة  Socialist Registerمتن اصلي مقاله را مؤلف به انگليسي نوشته و در نشرية 

مة فرانسه را ست اما در مواردي ترجمأخذ ما متن انگليسي. ترجمة فرانسة آن با اصل تفاوت هايي داشت. شده است
را، كه غلط » دستگاه مولده«يا » نيروهاي مولده«ضمناً اصطالحاتي مانند . كه بيان بهتري داشت مالك قرار داده ايم

  .  با سپاس از حبيب ساعي به خاطر ياري ارزشمندش در ويراستاري. مصطلح است، گاه به كار برده ايم
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  ز اقتصاد مشاركتيدر دفاع ا

  رياحي.ح: برگردان
علم و "نامه مجله  در ويژه 1992ريزي مشاركتي خود را در بهار سال  ما مدل برنامه

هدف . عرضه كرديم "ها و بديل ها و مدل ديدگاه: سوسياليسم"تحت عنوان   "جامعه
زار و گفتند ما مجبوريم بين با اصلي ما رد ادعاي مبلغين سوسياليسم بازار بود كه مي

در دوره پس . ريزي مستبدانه يكي را گزين كنيم زيرا بديل سومي در كار نيست برنامه
ريزي  خواستيم نشان دهيم كه در واقع برنامه از فروپاشي كمونيسم روسي مي

ريزي  دموكراتيك به لحاظ نظري ممكن است و اين را با تعريف خود از روند برنامه
ريزي مشاركتي و چگونگي تخصيص  اثبات برنامهبا تعريف و . مشاركتي نشان داديم

منابع مولد كمياب به نحو موثرتر در شرايطي كه نسبت به وضعيت نظام بازاري با 
ريزي مستبدانه  خواستيم اين ادعا را با رد برنامه ما مي. محدوديت كمتري مواجه است

هيچ . م كنيم داري كه الزاما راهي جز پذيرش بازار وجود ندارد مردود اعال و سرمايه
در . كس در ده سال گذشته در زمينه نظري با نوشته ما به چالش بر نخواسته است

اند كه اقتصاد مشاركتي غيرعملي يا نامطلوب است و تلويحا قبول  عوض منتقدين گفته
در اين مقاله پس از مرور . اند كه در واقع به لحاظ نظري ممكن است كرده

تي به انتقادهايي كه طرفداران سوسياليسم بازار هاي اصلي اقتصاد مشارك مشخصه
كند و به لحاظ انساني  مبني بر اينكه اقتصاد مشاركتي انگيزه كافي براي كار ايجاد نمي

  .دهيم كند پاسخ مي را محدود مي "آزادي"نيز غيرعملي است و بيش از حد 
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  اقتصاد مشاركتي
  : ريزي شده است رحهاي زير ط مدل اقتصاد مشاركتي ما براي پيشبرد مؤلفه

عدالت اقتصادي يا برابري كه مفهوم مشخص آن پاداش اقتصادي متناسب با : الف
  .فداكاري يا تالش است

گيري متناسب با  مديريتي به مفهوم قدرت تصميم دموكراسي اقتصادي يا خود: ب
  .گيري ميزان مشاركت در تصميم

توان بدون  ها مي همه اين به. همبستگي به مفهوم مشخص عالقه به رفاه ديگران: ج
فدا كردن كارآيي اقتصادي و در عين پيشبرد تنوع در سبك زندگي اقتصادي دست 

  .يافت
  :ها عبارتند از نهادهاي اصلي جهت نيل به اين هدف 
  كنندگان شوراهاي دموكراتيك كارگران و مصرف -1
  .از جهت اعطاي اختيارات و مطلوبيت  توازن در مشاغل -2
  . را همكاران به عهده دارند بق تالش و كوششي كه ارزيابي و داوري آندستمزد ط -3
هاي كارگران و  ريزي مشاركتي كه در آن شوراها و فدراسيون روند برنامه -4

هاي خود را طبق قوانين معيني پيشنهاد و تجديد نظر  كنندگان فعاليت مصرف
  .اند آ و هم عادالنهكنندة پيامدهايي است كه هم كار كنند كه اين امر تضمين مي

وظايفي كه . توليد كار شوراهاي كارگري است، در اين شوراها هر فرد يك راي دارد
شود متناسب با جذابيت كار و اعطاي اختيارات قانوني است و تالش  به فرد محول مي

ادبيات فراواني وجود دارد كه . كند و كوشش كارگران را كميته همكاران ارزيابي مي
اما تعادل . دهد و مزاياي خودمديريتي مزدبگيران را مورد بحث قرار ميدليل منطقي 

هاي نوين  ها به دست همكاران از خود ويژگي بين كار و اختيارات و ارزيابي تالش
  .شود ديدگاه اقتصاد مشاركتي محسوب مي

در اقتصاد . دهد هر اقتصادي، وظايف كاري را در قالب شغل و حرفه سازمان مي
ها، وظايف نسبتا نامطلوب و قدرت و اختيار  كمي به افراد تفويض  غلهرمي اغلب ش

. كند، و صرفا تعداد كمي از افراد از مطلوبيت و اختيار شغلي متناسب برخوردارند مي
آيا از نقطه . هاي ديگران باشد تر از شغل هاي بخشي از مردم نامطلوب اما چرا بايد شغل

طلوبيت آن وجود داشته باشد؟ فرصت برابر براي نظر عدالت نبايد تعادلي بين شغل و م
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هاي اقتصادي و تبديل حق رسمي مشاركت به حق موثر آن  گيري شركت در تصميم
هاي  اي طي سال مستلزم تناسبي بين شغل و اختيارات مربوط به آن نيست؟ اگر عده

هاي جديد و  اي ديگر مداوما در انتخاب تكنيك متمادي فقط رفتگري كنند و عده
كرد؟ صرفا به اين دليل كه  هاي برابر صحبت توان از فرصت ريزي شركت كنند مي رنامهب

هاي برابر صحبت كرد؟  توان از فرصت  هر يك در شوراي كارگران يك راي دارند مي
طرفداران اقتصاد مشاركتي بر اين باورند كه جدي گرفتن مشاركت مستلزم توازني بين 

هاي  اش شغل طور هم جدي گرفتن عدالت الزمه شغل و اختيارات است، دقيقا همان
اين نه به معني آن است كه هر كس بايد همه فن . مناسب به لحاظ جذابيت است

هر فردي هنوز وظايف . حريف باشد و نه به معني پايان دادن به تخصص است
ها براي او مطلوب و بعضي ديگر كمتر  دهد كه بعضي از آن محدودي را انجام مي

  .برخي داراي اختيارات متناسب و بعضي فاقد آن هستند. مطلوب است
مولدشان و يا طبق ارزش كارشان   داري افراد طبق ارزش سرمايه در نظام سرمايه

گر چگونگي اخذ پاداش در مدل آرماني و تجريدي  اين امر نشان. گيرند پاداش مي
عات نامتقارن و داري واقعي تبعيض، قدرت بازار، اطال در سرمايه. داري است سرمايه

اما حتي . كنند تر عمل مي بخت  و اقبال در توزيع درآمد و ثروت به شكل ناعادالنه
داري هم يك وارث راكفلر كه در طول عمر خود  تحت شرائط آرماني در نظام سرمايه

حتي يك روز هم كار نكرده است درآمدي دارد كه صدها برابر بيشتر از درآمد يك 
را » داري نابرابري سرمايه«ر سوسياليسم بازار در عين حال كه د. جراح ماهر مغز است

توان از ميان برد پاداش و دستمزد مردم به ارزش بازاري سهم كارشان بستگي  مي
از آنجا كه ارزش بازاري خدمات يك جراح ماهر مغز چندين برابر ارزش بازاري . دارد

د يا كارش را خوب انجام گيرم كه كار رفتگر بسيار هم دشوار باش -يك رفتگر است
جا كه مردم  از آن. مزد و پاداش هم در سوسياليسم بازار نابرابر خواهد بود -دهد

رساني به ديگران دارند، آنان كه توانايي كمتري  هاي متفاوتي در سود هميشه توانايي
دارند قطع نظر از اينكه چقدر تالش كنند يا از خود گذشتگي نشان دهند، همواره 

داري يا  اقتصاد مشاركتي، برخالف سرمايه. امساعدتري خواهند داشتوضعيت ن
از آنجا . دهد شان در كار پاداش مي سوسياليسم بازار به افراد طبق تالش و فداركاري

ها وجود ندارد جز هيات  كه سنجش كاملي در كار نيست راه بهتري براي ارزيابي تالش
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عضويت در اين هيات . حضور دارندها  داوران همكار كه در كميته ارزيابي تالش
  .گردشي است

كننده به نوبه خود  كنندة همجوار و شوراهاي مصرف هر خانواده به يك شوراي مصرف
بزرگي يا كوچكي اين شوراها متناسب با . به فدراسيون شوراهاي همجوار تعلق دارند

كنندگان  ي روستايي يا منطقه شهري است كه به شوراي مصرف وسعت ناحيه
ها خود به فدراسيون ملي شوراهاي  اي يا شهري تعلق دارند و اين طقهمن

كنندگان در  شوراهاي مصرف "جادادن"هدف اساسي . كنندگان متعلقند مصرف
ها، ملحوظ داشتن اين حقيقت است كه مصرف انواع مختلف كاالها  سيستم فدراسيون

نتوانند در انتخاب اقالم كنندگان  اگر مصرف. گذارد بر شمار گوناگوني از مردم اثر مي
 -رود مصرفي خويش دخالت كنند نه تنها خودمديريتي بلكه كارآيي نيز از بين مي

يكي از  -اي اشخاص را در نظر نگيريم يا غلط جلوه دهيم هاي پاره گيرم كه اولويت
هاي مصرف اجتماعي با  هاي نظام مبتني بر بازار اينست كه خواست ناتوانايي
در اقتصاد . صوصي در يك سطح برابر امكان بروز ندارندهاي مصرف خ خواست

اي برابر در روند  هاي مصرف بر پايه مشاركتي با مشاركت سطوح مختلف فدراسيون
  .شود  شود جلوي چنين انحرافي گرفته مي ريزي كه در زير توضيح داده مي برنامه

هاي  تالشاند و هم  كنندة درخواستهاي مصرفي اعضاء شوراهاي همجوار هم عرضه
با . اند ها محول كرده ايست كه همكاران به آن  اين وظيفه. كنند همكاران را ارزيابي مي

ريزي  هاي اجتماعي توليد كاالها و خدمات مختلفي كه طبق برنامه تخمين هزينه
از آنجا كه شوراي . شود گيرد، هزينه مصرفي پيشنهادي محاسبه مي مشاركتي انجام مي

ها  گذاران تالش ر يكي از اقالم مصرفي را كه به تاييد ارزشكنندگان همجوا مصرف
تواند نامعقول بودن يك  تواند رد كند، مجمع همجواران مي رسيده باشد نمي

افراد . درخواستي را نشان دهد و يا درخواستي را بر اساس نياز و شايستگي تاييد كند
د، بدين ترتيب به توانند بيشتر يا كمتر از حد تالش ساالنه خود مصرف كنن مي

ريزي  كنندگان در روند برنامه شركت. شوند كار يا بدهكار مي صندوق عمومي طلب
كنندگان و  هاي مصرف هاي كارگران، شورا و فدراسيون شورا و فدراسيون: عبارتند از

هيات تصحيح : بنابراين، اقتصاد مشاركتي كامال ساده است. هيات تصحيح پي در پي
هاي ضروري همة كاالها، منابع، مقوالت كاري و  اري هزينهپي در پي ارزيابي ج
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كنندگان با  هاي مصرف شوراها و فدراسيون. كند هاي سرمايه را اعالم مي ذخيره
هاي كارگران با پيشنهادهاي توليدي  هاي مصرفي خود و شوراها و فدراسيون خواست

و دروندادهايي را  بينند دهند و فهرست و بروندادهايي كه تدارك مي واكنش نشان مي
هيات تصحيح پي در پي عرضه يا . دهند ها الزم دارند ارائه مي كه براي تهيه آن

هاي ضرور آن كاال را در پرتو  كند و برآورد هزينه تقاضاي مازاد هر كاال را محاسبه مي
كنندگان با  هاي كارگران و مصرف فدراسيون. كند عرضه و تقاضاي مازاد تنظيم مي

هاي اجتماعي ضرور توليد، پيشنهادات خود را  اين برآوردهاي جديد هزينهاستفاده از 
دهند تا پيشنهاد هر شورا يا فدراسيوني به تاييد ديگر  بازبيني كرده و دوباره ارائه مي

  .ها برسد شوراها و فدراسيون
اي  در اساس اين روند، پيشنهادات بيش از حد خوشبينانه و غيرعملي را تا حد برنامه

كنندگاني كه بيش  مصرف: ، آنهم به دو طريق متفاوت"دهد جرح و تعديل مي" عملي
هايشان درخواست داشته باشند مجبورند مطالبات خود را تقليل دهند يا  از حد تالش
هايي رو آورند كه هزينة اجتماعي ديگري داشته باشند، تا بدين ترتيب  به درخواست

ها را  را به خود جلب كنند كه تقاضاي آن كنندگاني بتوانند نظر ديگر شوراهاي مصرف
گونه كه فشار اجتماعي ناشي از يك  درست همان. اند طلبي دانسته به درستي زياده

توان  هاي ضرور آنها دربرداشته است مي پيشنهاد مصرف را با افزايش اقالمي كه هزينه
نهاد طور هم امتيازات بروندادي را كه يك شوراي كارگري پيش حساب كرد، همان

هاي اجتماعي دروندادي مقايسه كرد كه مورد تقاضاي آنست  توان با هزينه كند مي مي
شوراهاي . ريزي آمده است بهره گرفت هاي شاخص كه در روند برنامه و از همان نرخ

كارگري كه پيشنهاداتشان در مقايسه با نرخ هزينه اجتماعي از سطح متوسط مزاياي 
د تالش يا كارآيي خود را افزايش دهند تا توافق ديگر تر است مجبورن اجتماعي پائين

با تكرار اين روند امكان پيشنهادهاي مصرف و توليد به سطح . كارگران را جلب كنند
در اين روند همزمان برابري و كارآيي بوجود . شود پذيري متقابل نزديك مي تحقق

  )1.(شوند تر مي هاي اجتماعي واقعي نزديك آيد، در عين حال به هزينه مي
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  نقد اقتصاد مشاركتي
عملي نست كه اين اقتصاد نامطلوب و غيراستدالل منتقدين اقتصاد مشاركتي اي

هاي عملي  هاي ضعيف و ناسازگاري آن با طبيعت بشري نگراني انگيزه. است
دليل اصلي منتقديني كه . ايست كه در خصوص اين اقتصاد بيان شده است عمده

گيرم كه به لحاظ نظري و عملي ممكن باشد  -دانند طلوب مياقتصاد مشاركتي را نام
  .رود ها در آن از بين مي اينست كه آزادي –

ناموثر منابع و عدم  اين اقتصاد از انگيزهاي ناكافي، تخصيص : هاي ناكافي انگيزه
احتمال اينكه كارگران انگيزه كافي براي كار نداشته باشند وجود . برد پويايي رنج مي

ترين مولديت وجود دارد مورد  كه بيش نابع مولد كمياب ممكن است جائيم. دارد
استفاده قرار نگيرد، انگيزه تحقيق به منظور نوآوري ممكن است در افراد بوجود نيايد و 

ها را جامة  هاي مولدي حاصل شود نتوانند آن ها ممكن است حتي اگر نوآوري يا شركت
  .كنيم تقادات به نوبت برخورد ميما با هر يك از اين ان. عمل بپوشانند

ها به جاي  ها غيرممكن و پاداش آن منتقدين نگران آنند كه ارزيابي تالش: انگيزه كار
  .پاداش سهم كار ناكافي باشد

ست كه فرصت و امكانات مصرف كه در اختيار افراد پيشنهاد آلبرت و هانل اين"
. شود فداكاري فرد مرتبط مي است با درونداد در روند توليد به شكل تالش فردي يا

شود تا بديل مبتني بر  پيشنهاد اينان مطمئنا به مساوات بيشتر در پاداش كار منجر مي
كه ارزيابي  نخست اين. ها مبني بر كارآيي بيشتر گمراه كننده است بازار، اما ادعاي آن

ن است افزون بر اين، افراد ممك. فداكاري يا  ميزان تالش يك فرد كار آساني نيست
ثانيا فرض كنيم اين روش، . هاي طبيعي خود را عمال بروز ندهند استعدادها و توانايي

كند كه اين تالش و  تري از فرد طلب كند، اما الزاما تضمين نمي تالش و فداكاري بيش
كه افراد تشويق شوند از توانايي خود به نحو  براي اين. فداكاري در جهت مطلوب باشد

داد و نه مقدار درونداد كارشان  ند، الزم است طبق ارزش برونمطلوب استفاده كن
  1. "پاداش بگيرند

                                                 
هاي حداقل توليد اجتماعيي را  تري از هزينه ريزي مشاركتي ارزيابي دقيق در خصوص مداركي دال بر اينكه برنامه -  1

ر و در تخصيص منابع از بازار كاراتر است نگاه كنيد به فصل پنجم اثر آلبرت و هاي بازا گذارد تا قيمت در اختيار مي
هاي اجتماعي الزم براي انواع مختلف كار و  ريزي مشاركتي برآوردهاي دقيقي از هزينه برنامه). 1991سال (هانل 
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هاي غيرمادي  هايي است كه انگيزه اقتصاد مشاركتي براي به حداكثر رساندن توانايي
هاي  اين البته به معني آن نيست كه در اقتصاد مشاركتي مشوق. كند را تشويق مي

ها در به  آن. شود طرازانشان ارزيابي مي ه وسيله همهاي افراد ب تالش. مادي وجود ندارد
كاران مستقيما بر  هاي هم حداكثر رساندن اين تالش ذينفعند، چون ارزيابي تالش

شامل  "تالش"دهيم كه  وقتي توضيح مي. گذارد شان اثر مي حقوق مصرفي
كار كه گذار بر حسن اجراي  شود تنها عامل اثر هاي حاصل از آموزش و كار مي فداكاري

در نهايت تنها فاكتور قابل پادش كه . تحت نظارت فرد است همانا تالش او خواهد بود
اي را  خواهيم دونده فرض كنيم مي. بر جريان كار تاثير مثبتي دارد تالش خواهد بود

مورد تشويق قرار دهيم تا حداكثر تالش خود را در طول ده كيلومتر در مسابقه نشان 
هاي او در آخرين مرحله به او داده شود و يا بر  بر اساس تالش آيا بايد جايزه. دهد

هاي او در كل مسابقه به او اعطا شود؟ جايزه دادن نه براي دوندگان  اساس فعاليت
كند نه براي دونده ممتاز اين  ضعيف كه شانسي براي بردن ندارند انگيزه فراهم مي

بنابراين چرا بسياري بر اين . ش ورزدتر از حد الزم تال كند كه سريع انگيزه را فراهم مي
  باورند كه پاداش دادن منصفانه يا برابر با انگيزه كارآئي نيز مغايرت دارد؟

ها كاري دشوار ولي سنجش حاصل كار مشكل  نظر عام بر اين است كه ارزيابي تالش
نيست، بنابراين بهترين سيستم عملي همان پاداش دادن در ازاء به ثمر رساندن كار 

. كننده نيست شود محكم و قانع گونه كه معموال فرض مي اما اين استدالل آن. ستا
هاي جمعي افراد معموال مبهم و  تعيين سطح مسئوليت براي نتيجه كار تالش

هاي توليد با اين سيستم خوانايي  هاي ورزشي بيش از تيم تيم. نامشخص بوده است
بال  زي فوتبال و بسكتبال از بيسكنان در با بندي سهم تالش بازي و درجه. دارند

ترين  گونه استدالل كرد كه آسان توان اين بال مي اما حتي در مورد بيس. تر است مشكل
روش تعيين مسئوليت فردي در اين تيم ورزشي براي دستĤوردهاي گروهي ارزيابي 

                                                                                                        
ن، كارگران فني و هاي حداقل الزم براي مهندسي هاي صنعتي، مثال هزينه دهد و بنگاه كوشش انسان به دست مي

. كند جوشكاراني  را كه در آنجا به كار مشغولند به عهده دارند و به كارگيري مؤثر منابع كاري كمياب را تضمين مي
طبق  -همه كارگران. شود، نيست البته اين مخارج شامل آنچه به مهندسين، كارگران فني و جوشكار پرداخته مي

هاي حداقل يا ارزشي كه براي اقتصاد دارند متفاوت  ين دستمزد با هزينهگيرند و ا ارزيابي تالششان دستمزد مي
 ) .92سال  17و  16نقل از وايس كف  صفحه . (است
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 ها، مثال متوسط توپ زدن. (سهم فعاليتي است كه افراد در حالت حمله در بازي دارند
  .)درصد محكم زدن توپ و غيره) an-base(ها  بيس دوها درصد آن طول
 

توپ در مقابل گرفتن آن  همقابل ضربه ب درپيرامون اهميت نسبي پرتاب توپ  بحث
بر مشكل بودن تعيين  گواه "يميت يبترك" و "ها نامحسوس" و قبول اهميت

هميشه كار دشواري ها  يابي تالشارز. با كار گروهي است پيوندمسئوليت فردي در 
داند  دانشجويان باشد، مي كارهاي مديد كارش تدريس و ارزيابي  كسي كه مدت. نيست

توانند كار  يماستادان : در اين رابطه وجود داردمتفاوت كه دو شيوه برخورد 
امكان . كننددانشجويان را با يكديگر مقايسه و يا كيفيت كار يك دانشجو را بررسي 

كه بخواهند  صورتي دركه استادان  يعني قبول اين دانشجو "يشرفتپ"ارزيابي بر طبق 
طبيعي دانشجو  استعداداستاد اگر سطح آمادگي و . توانند تالش ها را ارزيابي كنند مي
 1.نيست ممكنقبل از ورود به كالس بداند، ارزيابي تالش او برايش كار غير  را

عهده دارند؟ آيا اين ه ها را ب يت داوري تالشمسئولاقتصاد مشاركتي چه كساني  در
گذاري  است؟ آيا اين كميته براي ارزش همكارانوظيفه يك كميته مشترك مركب از 

اي مركب از همكاران در  يزه دارد؟ آيا كميتهانگتر از كار پيچيده  روي كار ساده بيش
بخش صالحيتي كمتر از كار فرمايان  ثمرتشويق كار  جلوگيري از تالش بي ثمر و

كنند بيشتر صالحيت دارد بفهمد  يمدار دارد؟ چه كسي از دو نفر كه با هم كار  هسرماي
يان خود را زير نظر ندارند، اما دانشجوكند يا تظاهر؟ استادان فعاليت  همكارش كار مي

زدن همكاران در مخفي كردن توانايي  گول. بينند عينه ميه كارگران همكارن خود را ب
  .تر نيست ساده) يا معلمين( راهنمااز گول زدن استادان  ،يا تظاهر به كار و تالش

از منابع و كاالهاي  استفادهكارآيي تخصيص منابع مستلزم  :يي تخصيص منابع آكار
ي ادعاي ما را به منتقدهيچ . كمياب توليدي جهت حداكثر استفاده اجتماعي است

موثر در اختيار  ةگونه را ب كاالهاچالش نطلبيده است، اقتصاد مشاركتي منابع و 
دهد، بدين ترتيب كه از آنها پول  يمكنندگان قرار  شوراهاي مختلف كارگران و مصرف

                                                 
 هاي به كار رفته كالستالش  ميزانكار انجام شده و هم  هتيجنطي هفت سال گذشته يكي از ما هم  - 1

بيشتر دانشجويان : ند با اين كار موافقند يا مخالفجويان خواستيم بگويشيم و از دانكردان را مشخص م يدانشجوي
 .هايشان موافق بودند تا ارزيابي از نتيجه كار با ارزيابي تالش
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اما . گذارد كه در اختيارشان مي كند هاي اجتماعي كاالها و منابعي را مطالبه مي هزينه
جويي در استفاده از  ي به صرفهگاهمنتقدين بر اين باورند كه بيشتر وظائف كار

نتيجه بازدهي تخصيص را  درانجامد و  ادر و آموزش پر هزينه نمياستعدادهاي ن
اساسي دارند تخصص  تفاوتها با هم  ي شخصي و اولويتاستعدادها". دهد كاهش مي

يني از تخصص و معنظر من سطح ه ب. دهد تا درجه مشخصي بازدهي كار را افزايش مي
 ) 69 شماره 91 لبر سالاف( ".نيز سلسله مراتب كاري ضروري و كار آمد است

هر فرد وظائفي را انجام . گيرد نمي راجلوي تخصص  هاي تنظيم مشاغل مجتمع
مهندسي برق و برخي ديگر در  درچنان در جراحي مغز، ديگران  اي هم پاره. دهد مي

كه وظائفي با  كساني اما. كنند جوشكاري با برق فشار قوي و غيره تخصص كسب مي
عهده ه نيز ب كمتردارند، وظائفي با اختيارات  اختيارات بيشتر از سطح متوسط

مطلوب  كمترتر از سطح متوسط دارند، وظائف  گيرند و كساني كه وظائفي مطلوب مي
ند، مگر آنكه بخواهند ساعت كار بيشتري داشته باشند يا در گير ميعهده ه نيز ب

 .تري قرار گيرند مراتب پائين سلسله
 جايي را پيرامون وظائف و اختياراته ي بنگران "نادري استعدادها"اين همه بحث  با

توانند جراح  همه نمي كهاين درست است . كند مطرح مي هاي تنظيم مشاغل مجتمع
گاه يك جراح ماهر مغز  هرين بنابرا. مغز شوند و جراح مغز شدن هزينه اجتماعي دارد

ان گفت اگر تو مي. شود ير از تخصص خود انجام دهد، به ضرر كارآيي تمام ميغكاري 
 جز جراحي مغز انجام دهند،ه دفعات نامعلوم كاري ب بهجراحان مغز 

يقت، همه حقدر . آورد نسبت هزينه اجتماعي ببار مي همانمغز به  جراح آموزش
اگر . دهد يش ميافزاوري كارگران را  هسطح بهر مشاركتها مويد آنست كه  پژوهش

بيني شده، مشاركت  برنامه پيش طبق هاي تنظيم مشاغل مجتمع وظائف و اختيارات
جوئي  يي كه در اثر عدم صرفهآهاي ناشي از كار تر كند، زيان را بيش كارگرانموثر 

وري كه  بايستي با افزايش بهره آيد، مي با استعدادهاي نادر بوجود مي رابطهكامل در 
 .بيشتر كارگران است جبران شود مشاركتحاصل 
 پوياكننده بازدهي  منابع تضمين موثر يصخصت و ركا انگيزه قوي براي: ي موثربازده

اي  ي نوآوري و شوراهاي كارگران انگيزهبرااي  آيا افراد انگيزه: نيست پرسش اينست 
اينروست كه حتي  ها از اهميت اين پرسش دارند؟هاي مولد  براي استفاده از نوآوري
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ه ست است، ديگر بيان جامعه و محيط زيزپذيرند كه رشدي كه به  كه مردم مي زماني
بهبود كيفيت محيط  يل زمان كار وتقلشان نيست، باال بردن استانداردهاي زندگي،  نفع

 .هاي بسيار است محيط طبيعي، مستلزم خالقيت و نوآوري بازسازي كار و
هاي مولد دست پيدا  كه به نوآوري ي كسانيبراتر  طرفدار حقوق و اختيارات بيش ما
نسبت از خود فداكاري شخصي نشان  همانساني كه به كنند، در مقايسه با ك مي
يه ما بر قدرداني اجتماعي از توصم بلكه به دالئل گوناگون تاكيد و يدهند، نيست مي

خالقيت متراكم انسانهاست  ثمرههاي موفق معموالً  نوآوري. دستاوردهاي برجسته است
هم حاصل نبوغ و  آوري غالباًنوافزون بر اين، سهم فرد در . نه حاصل كار يك فرد

 از نقطه نظركه  اين خود به معني آنست. تالش و كوششاست هم ثمره  شانس
. جايگاه برتري دارد آن پاداش مادي نسبت به اجتماعي نوآوري گذاري زشاخالقي ار
تر  هاي مادي ضعيف ههاي اجتماعي از انگيز مطمئن نيستم كه انگيزه هم،سرانجام 

با پرداخت مادي تواند  اقتصادي هرگز نتوانسته و نمييرفت كه هيچ پذبايد . باشند
 در تمام مدت نوآوري كنندگان مصرف كهرا چ. به جا آورد كامالًنوآوران را  ارزش كار
ي دافزون بر اين، پاداش ما. را جبران كنندآن  هاي هزينه بايست مياز آن استفاده 
در هر حال، اينها . باشد كننده منزلت اجتماعي تواند جايگزين و جبران نمي معموالً
در اقتصاد مشاركتي پاداش مادي نوآوري در پرتو نتايج آن و به شيوه . ماست نظرات

 .شود يك تعيين ميكراتودم
گيرد،  هاي صنعتي قرار مي اختيار بنگاه درها  افتصاد مشاركتي همه نوآوري در

، در عين حال كه در يد آسيب نخواهد رسيدتولبنابراين هرگز به ارتقاء و بهبود بازدهي 
هاي مادي هم اگر الزم  شود، انگيزه يد ميتاكهاي غيرمادي   هانگيز هاي نوآور بر شركت

در  هايي كه نوآوري. يد، وجود خواهد داشتتولباشد، بدون از بين رفتن بهبود بازدهي 
نهايتا  دراد رراقدادها  ي دروناجتماعهاي  اجتماعي يا كاهش هزينه بازدهافزايش  جهت

باعث اين امر . دداخواهند  شزايآن را اف يها ينههزاجتماعي نسبت به  نرخ بازده
و  مورد قبول قرار گيردريزي  برنامهپيشنهادهاي شوراي كارگري در روند  شود كه مي

خود را ارتقاء دهند يا  كاركند تا كمتر كار كنند و كيفيت اوقات  به كارگران كمك مي
گسترش سريع . تري اعطا كند اعضايش پاداش بيش يها تالش يزان متوسطمبه  شورا

اجتماعي را به  و مزاياي  دهادر يتغي را هاي توليد ينههزدر اقتصاد مشاركتي نوآوري 
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در سطح  تنظيم مشاغلهاي  يتي، مجتمعوضعد؛ در چنين كن موقت تبديل ميامري 
مزاياي  و به ه دست آوردهتوازن مجدد خود را ب بايد هاي صنعتي و صنايع بنگاه

از  كنندگان ه كارگران و مصرفيكه كل طوريه كنند، ب پيدا  رسياجتماعي نوآوري دست
 چه پس، شود به اين صورت ناپديد ميمادي  اگر منافع. شوند آن مزايا برخوردار مي

 ؟است هاي ديگران  نوآوري اد اززآچيزي مانع انگيزه استفاده 
اقتصاد مشاركتي  در "جتماعيي اگذار خدمت"اينكه به رسميت شناختن  نخست

ي كمتر مورد نظر شخصكه كسب ثروت   تري براي نوآوري است، جائي انگيزه قوي
 .نداردهمراه ه است و منزلت اجتماي ب

كافي براي تحقيق و توسعه  منابعصيص خاينكه اقتصاد مشاركتي براي ت دوم
تصاد بازار، كه در اق استتر است، زيرا تحقيق و توسعه جزء ثروت عمومي  مناسب
يرد؛ اما در گ گونه كه مشخص است، به اندازه كافي مورد حمايت قرار نمي همان
ين حال كه عكه در  سوم اين. ريزي مشاركتي در اين مورد تبعيض وجود ندارد برنامه

در  آورهاي صنعتي نو هاي مادي براي بنگاه تنها سازوكار موثر در تدارك انگيزه
 است،ها از راه حق انحصار و به ضرر بازدهي مداوم  فت آنداري كند كردن پيشر سرمايه

هاي نوآور كار  العاده به كارگران در بنگاه ي فوقمصرفاقتصاد مشاركتي اعطاء مزاياي  در
 .ايست ساده
آوري تنها در صورت لزوم  مادي را براي نو پاداشديگر بيان، در عين حال كه ما  به

اينكه به بازدهي مداوم آسيبي وارد شود، به  بدونكنيم، انجام اين كار،  توصيه مي
 .آساني ممكن است

  
 يا اقتصاد مشاركتي به لحاظ انساني امكان ناپذير است؟آ

ي به جامعه مداري تحول يابد، اقتصاد فردمداراي مردم از  يا اگر آگاهي پايهآ"
انسان ي رفتار بايد كامالً تحول يابد و الگوهامشاركتي امكان پذير نيست؟ بي ترديد 

تر يدا كند يعني انساني كه آگاهيش بيشپمشخصه انسان اجتماعي را  ،اقتصادي
 )17/18شماره  1992وايسكف . ("اجتماع مدار است تا فردگرا

گذارد از  بر نوع دوست بودن انسان مي رارض فين نگراني كه اقتصاد مشاركتي ا
هاي مدل رسمي يك  ما سامانه. شود داوري نادرست نسبت به مدل ما ناشي مي پيش
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در  انهيگرافرد نييديم رفتار عقالپرساقتصاد مشاركتي را دقيقاً توضيح داديم و از خود 
 تواند باشد؟  آن چارچوب چه مي

تواند باشد، آن رفتار را تجزيه   چه مي انهيگرافرد نياز استنتاج اينكه رفتار عقال پس
ين كار از انايي دارد يا نه و براي تحليل كرديم تا ببينيم با رفتار اجتماعي موثر خوا و

 پارتويي اجتماعي كه در اقتصاد موجود است يعني بهينگي آتعريف استاندارد كار
 درگير راخود ). 1991هانل فصل پنجم  نگاه كنيد به نوشته آلبرت و. (استفاده كرديم

 نوعكنند منافع اجتماعي را ارتقاء دهند  اين فرض نكرديم كه افردي كه تالش مي
در  واقعاًواضحات رو آوريم و اعالن كنيم كه بايد  حدوستند يا نه و پس از آن به توضي

 .خدمت جامعه بود
گيري منافع خود  كند در پي موظف مي رااينكه آنچه شوراهاي كارگري  مختصر

يگر شوراهاي كارگران و دمسئوليت اجتماعي داشته باشند اينست كه به 
 نسبت بهيشتري بنهاداتشان مزاياي اجتماعي كنندگان ثابت كنند كه پيش مصرف
 مصرفشوراهاي . هاي اجتماعي در بر دارد، مزايايي پذيرفتني و قابل قبول هزينه

هاي اجتماعي كاالهاي مورد  كنندگان نيز به نوبه خود بايد ثابت كنند كه هزينه
كه  يا سازوكار اصلي. شان خوانايي دارد با متوسط ميزان تالش اعضاي شان درخواست

سهميه  سازد عبارتند از ميزان تالش كارگران و فردي را ضروري مي والنهئمسرفتار 
هاي  كنند و سهميه يزان تالش كارگران را همكارانشان ارزيابي ميم. ها مصرفي آن

هاي مادي فردي را حذف  انگيزه ما. شود ها تعيين مي يزان تالشممصرفي بر اساس 
والنه و جلوگيري از رفتار ئدن به رفتار اجتماعي مسدا پاداشدر عوض، براي . نكرديم

اما اگر اقتصاد مشاركتي قابل اجرا . وجود آورديمه يي بها هوالنه شيوئاجتماعي غير مس
. ممكن است آن چيزي نباشد كه منظور ماست كههم باشد، متنقدين نگران آنند 

از دست بدهيم كه  هايي را ما آزادي استدارند كه ممكن  منتقدين مخصوصاً اظهار مي
 .يمداشته باشحسرتش را 

  
 كنديار محدود ميبسها را  مشاركتي آزادي اقتصاد

هاي فردي  چون آزادي انتخاب، آزادي هايي هم يآزادست كه براي تحقق اين مساله"
هاي سوسياليستي  ي فرد در مقايسه با هدفتخصصها  و رشد استعدادها و توانايي
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توان ادعا  بايد ارزش قائل شد؟ مي چقدرو همبستگي  كراسيوسنتي يعني عدالت، دم
تر،  ي به جامعه برابري طلبانهمشاركتكرد كه جايگزيني بازار با سيستم اقتصاد 

. "خواهانه هاي آزادي با فدا كردن هدف ظاهراًانجامد، اما  تر مي تر و همبسته كراتيكودم
 )1992، 22 – 21شماره  -وايسكف(

ي اقتصادي خود را بر زمينه همكاري زندگست كه مردم اقتصاد مشاركتي اين هدف
تواند  دانستيم كه مدل ما نمي يجه اگر مينتدر . طلبانه با يكديگر كنترل كنند برابري

عدالت و همبستگي را هم بسيار تقويت  اگراهداف برابري طلبانه داشته باشد، حتي 
ين نقد كه اقتصاد مشاركتي اما ا. كرديم يمكرد، نخستين كساني بوديم كه آنرا رد  مي

از درك سطحي از  نادرست از پيشنهاد ما دارد و برداشتريشه در  است "ستيز آزادي"
 ههاي اقتصادي ب گيري ، با واگذاري تصميمگذشتهازين . گيرد خواهي نشات مي آزادي

 محلو نه نخبگان، آزادي انتخاب، ميزان مصرف، انتخاب شغل، حرفه،  شهروندان
 .گيرد گي خصوصي در اقتصاد مشاركتي مورد حمايت قرار ميسكونت و زند

و زندگي كنند، آزادند هرنوع كاالي مصرفي و  كارخواهند  آزادند هر كجا كه مي مردم
. ريزي كنند خود را به دلخواه برنامه مصرفخواهند درخواست كنند و  خدماتي كه مي

ندگان را نه مامورين كن مصرف اعتبارتفاوت در اين است كه در اقتصاد مشاركتي 
دهند بلكه شوراهاي  مي سامانها و اعتبار مصرفي سرو بانكي، برنامه شركت

توانند هر برنامه آموزشي  يممردم . كنند را اداره مي ها آن كنندگان و فدراسيون مصرف
ترين افراد  شرايط واجدجا كه تنها  خواهند درخواست كنند از آن و تعليمايي را مي

بستگي دارد  شان تالشها بر درآمدشان كه تنها به  ند، پذيرش يا رد آنشو پذيرفته مي
هاي  از مدل كمتر "يموانع"با  تواند شخص يا گروه واجد شرايط مي. گذارد اثر نمي

ي كنترل اعتبار داوطلبين مشاركتتفاوت در اين است كه در اقتصاد . سنتي آغاز كند
 . اردسهام داران رمايههاي كارگري است نه س عهده فدراسيونه جديد ب
مشاركتي اينست كه مسئوليتها ومزاياي  اقتصادمحدوديت آزاديهاي فردي در  تنها

ذاري آن بر افراد خوانايي گ درجه تاثير باگيري  تقسيم كار عادالنه و قدرت تصميم
يستند بيش از آنچه با پشتوانه فداكاري خود نبه همين دليل است كه مردم آزاد . دارد

هايي با مزاياي  افراد آزاد نيستند شغل كهاند مصرف كنند، از اينروست  دهتضمين كر
يتي را مزاحم و غيرقابل تحمل وضعاي چنين  ممكن است پاره. دنويژه داشته باش
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ها  يت را برخالف ميل مردم به آنوضعنظر ما هر گز اين نبوده است كه اين . بدانند
اين . كراتيك باشدوگزينش بايد دمايم شيوه برخورد و  تحميل كنيم، بلكه گفته

گيرد و اكثريت عظيم مردم با آن  قراركه مورد توافق  ها تنها در صورتي محدوديت
يم كه الزمه منطق عدالت اقتصادي و باورا، بر اين ما. شود توافق داشته باشند، اجرا مي

طور كه  درست همان است، "ي فردآزاد"ها بر  كراسي وضع اين محدوديتودم
آزادي فرد را در  ،اقتصادي عدالتباور داشتند كه  طوالنيهاي  ها مدت ليستسوسيا

 .كند سودجويي از استخدام ديگران محدود مي
مثالً آزاد نباشند موجود ديگري را بخرند، آيا  مردم،طلبانه چيست؟ اگر  يآزاد اقتصاد

ي را در ازاء يست؟ آيا اگر مردم آزاد نباشند موجود ديگرنطلبانه  آزاديچنين اقتصادي 
نيست؟ آيا اين بدان معناست  طلبانه آزاديين اقتصادي چندستمزد به خدمت گيرند، 

غيرقانوني است؟  كارگرو  كارفرمايست زيرا رابطه ن طلبانه آزاديكه سوسياليسم بازار 
كه هر كاري مايلند انجام دهند،  آزادي افراد در اين ي باطلب آزادييكي دانستن 

از محتواي ارزشمندي  طلبي را آزادي ،اين تفسير. ي استطلب يزادآتفسيري سطحي از 
هم مساوي دانستن آزادي اقتصادي با آزادي خريد و  طور همان. سازد كه دارد تهي مي

 .يده آزادي اقتصاديافروش همه چيز يعني تحريف 
ه خواهد انجام دهند، ب كاري كه دلشان مي هرخوب است كه مردم آزاد باشند  البته
شم چون اين به نيستم شما را بكُ آزادمن . آنكه آزادي ديگران زير گرفته نشود شرط

مالك شما شوم زيرا اين به معني  باشمنبايد آزاد . اي زندگي است معني سلب حق پايه
ايي كه خود  گونهه ب كردنمحروم كردن شما از يك حق اساسي يعني حق زندگي 

باشم ميراث هنگفت  آزادقدند كه من نبايد ها معت بسياري از ليبرال. خواهيد است مي
هاي كم  خانوادهمعني محروم كردن فرزندان ه براي فرزندانم بجا گذارم چون اين ب

اغلب . تر يعني فرصت برابر اقتصادي در زندگي است ثروت از حق اساسي
ها بر اين باورند كه من نبايد آزاد باشم شما را استخدام كنم زيرا آزادي  ياليستسوس

تر شما بر  معني ربودن حق انساني اساسيه و كار يا آزادي حق مالكيت من ب سبك
 .هاي كاري شماست قابليت ها و بر توانايي شمااختيار 

هاي يا حقوق بخشي از مردم  يت آزاديمحدود: توانيم اصل عامي را تدوين كنيم يم
 آنجا از. شدتر ديگران ضروري با براي حفاظت از حقوق اساسي كهزماني موجه است  
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دهنده آزادي فردي  در مجموع بسط بلكهدهنده  هايي نه كاهش كه چنين محدوديت
اما گذشته از حق زندگي، حق . داردخواهانه كامالً انطباق  هاي آزادي است با ارزش

مان، آيا حقوق اضافي ديگري هست هايفرصت برابر اقتصادي و حق اختيار بر تالش
 را زير پا نگذارند؟ آنهاشان خواست انجام دهند، كه ديگران، اگر هر كاري دل

آدم بسيار با استعدادي هستم و در  منفرض كنيم . اصل مطلب بپردازيم به
يالت دانشگاهي موفقم، در دانشكده تحصام باالست، در  هاي استاندارد نمره آزمون

 ين امرمخارج ا تمام. بينم يمكنم و سپس در جراحي مغز تخصص  پزشكي تحصيل مي
هاي خود  مهارتآيا بايد آزاد باشم استعدادها و . دشو هزينه مي بودجه عمومي جامعه از

اقتصاد بازار آزاد ديگراني هستند كه حاضرند  در واست بفروشم؟را به هر كس دلم خ
اما ارزش باالي سهم كار من تنها بر تالش  بدهند،پول هنگفتي در ازاء خدمات من 

مشترك استعداد ارثي، تالش من و  محصولال اين ارزش با. من مبتني نيست
بنابراين، اگر اجر و . ين شده استتامتحصيالتي است كه مخارج آن از هزينه عمومي 

گيرم و  تالشم پاداش مي ارزشپاداش بر طبق ارزش سهم كار باشد، من بيش از 
ارزش فداكاري  ازاند كمتر  ديگراني كه كم استعدادترند و كمتر تحصيل كرده

ي كه با افرادظاهراً بايد مشخص كنيم كه آيا . كنند تشان پاداش دريافت ميشخصي
يا در توزيع آيكديگر همكاري اقتصادي دارند، حق دارند درآمد عادالنه داشته باشند؟ 

و  برخوردارندهاي سهيم هستند؟ آيا از مزاياي همكاري اجتماعي  عادالنه مسئوليت
مطالبه  بهنيم كه آيا اين حقوق از حق افراد حق دارند استثمار نشوند؟ بايد مشخص ك

در . يا نه استتر  اند اساسي دستمزد در ازاء سرمايه انساني كه در اختيار بازار گذاشته
اي كه  مساله. اينجا آزادي انتخاب نقشي كه مردم در تقسيم كار دارند مطرح نيست

 انتخابزادانه نقش اقتصادي خود را آ ندتوان مطرح است اينست كه اشخاصي كه مي
كه با يكديگر همكاري  بر اين باوريم كه مردم زماني. كنند چگونه بايد پاداش بگيرند

اما دليلي در دست نيست كه . ي دارند حق دارند پاداش عادالنه دريافت كننداقتصاد
چنين  اساس.  دهد ها مي ي را داشته باشند كه بازار به آنپاداش "حق"بايد  مردمچرا 

 )3(يست؟چ "يحق"
اما . خواهند انجام دهند يد آزاد باشند آنچه ميباكه، معتقديم كه مردم  اين مختصر

زادي ادامه آهمين دليل است كه ه ب. يستناين به معني آزادي استثمار ديگران 
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مشاركتي مورد حمايت  اقتصادهاي فردي در  تحصيل و حق اشتغال بر طبق گزين
يتازات سرمايه انساني بيش از امبه ميل خود از ماست، اما افراد اخالقاً آزاد نيستند 
 .كنند ها فداكاري مي كساني استفاده كنند كه به اندازه آن

اي دارم و بسيار عالقمندم همه مدت  العادهيا فرض كنيد من صالحيت و نيروي فوق 
هاي گوناگون  يه و تحليل ارزيابي گزينتجزكار خود را در خدمت شوراي كارگري وقف 

 .بايد آزاد باشم آيا ،كنم
 : گويد دهم آنگونه كه وايس كف مي اختصاصوقتم را به فعاليت به اين حوزه  همه

 بهدر محدوده وظايف و اختياراتي كه دارند   مجازياري مايلند بيش از حد بس"
 آشكاراكه انجام وظائف ضروري ديگر تلويحاً يا  طوريه فعاليت تخصصي بپردازند، ب

تعادل ). 20شماره  92كف سال سواي( ".دباش بر اينان عمال فشاري  اامعنه تواند ب مي
تخصيص در چند كار مشخص را فراگيري   يبين وظائف و اختيارات من جلو

گذارند من شغل و اختياراتي داشته باشم فراتر از شغل و  اما اين كارها نمي. يردگ نمي
گيرهاي  فود من بر تصميمدير يا زود اعمال ن ،بدون اين محدوديت. يارات ديگراناخت

اي به من داده  زيرا زندگي كاري من اختيارات ويژه ،شود ي بيش از حد مجاز مياقتصاد
در ها  اند چون زندگي كاري آن كه ديگران اعمال نفوذ كمتري داشته در حالي است؛
ممكن است بدون . ها نداده است ي كاري من اختيار و قدرتي به آنزندگبه  قياس

ها داشته باشيم، چرا كه  گيري اختيارات رسماً حق شركت در تصميم وكار  تعادل بين
گيري  راي داريم، اما در نهايت امر، عمالً حق برابر در تصميم حقدر شوراي كارگران 

اقتصاد مشاركتي معتقدند هر كس بايد فرصت داشته باشد  طرفداران. نخواهيم داشت
در اين . گذارد شركت كند بر او اثر ميي تا آن جا كه اقتصادهاي  گيري در تصميم

حق اساسي كساني است كه در فعاليت اقتصادي با  ييريتمدمفهوم، به نظر ما، خود 
خواهند بكنند، به  ي مردم آزادند كه هر كاري ميوقتبنابراين . يكديگر شركت دارند

 .ديگران تجاوز كنند ييريتمدمعني آن نيست كه آزادند به حق خود 
  

 يجه گيرينت

يار ما گذاشته است، استفاده كرديم تا به اختفرصتي كه مجله علم و جامعه در  از
با اين همه، . ي ما شده بود پاسخ دهيممشاركتترين نقدهايي كه به مدل اقتصادي  مهم
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اين . ايم انگيزد پاسخ نداده مشاركتي بر مي اقتصادهايي كه  به دل نگراني موافقين ارزش
آيا از : كنند طور فعال مبارزه ميه داري ب هاي سرمايه ييناكارآو  ها افراد عليه نابرابري

سوي اقتصاد عادالنه و توام با همكاري هست؟ ه يخته راهي بگساقتصاد رقابتي لجام 
دانيم و معتقديم كه حل آن كار جمعي كساني  مي مسالهترين  لكاين مساله را مش

كنيم  ز همه عالقمندان دعوت ميا. كنند مي تالشاست كه در راه رسيدن به اين هدف 
اقتصاد مشاركتي  پروژه و www.svied.org آدرسكراسي اقتصادي به ووي دمتسييكه از ان

كه مقاالت مربوط به برنامه و استراتژي اقتصادي و فوروم هاي  جائي www.parcon.orgبه
 .يدن كننددپيرامون اين مسائل هر روزه جريان دارد،   بحث
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  ي بر آراي مايكل آلبرت و روبين هانلنقد
  ديويد كوتز

 رياحي.ح

را اقتصاد  آن ها آنآلبرت و هانل كه  شدهريزي  هاي نوع سوسياليسم برنامه دلم
از . ر دوره معاصر استيسته تمجيد دشاهاي كامل و  اند از جمله مدل مشاركتي ناميده

داري و  در مقابل سرمايه هانل ويلي كه آلبرت دب. شود چيزي بنا كردهيچ نمي
ها سوسياليسم  آن. يق استدقبسيار  ،هندد سوسياليسم دولتي نوع شوروي ارائه مي

اين مدل  .)1991مشاركتي،  اقتصاداقتصاد سياسي (اند  ي ارائه دادهصورخود را در مدلي 
گيرد و گاه خواننده  را ناديده مي توضيح تفصيلي از نهادها ،در عين ارائه نوعي شفافيت

 . استاي واقعاً چگونه  داند چنين جامعه نمي
: نقد زير متمركز است هاز مدل خود عليه س دفاعنل در اين مجله بر لبرت و هاآ مقاله

نه سهم  اش بر تالش و فداكاري باشد و پايه كارگرانپاداش  اگر: اولين نقد چنين است
از اقتصاد مشاركتي در  ها دفاع آن. آيد مي وجود هبناكارآيي و خردگريزي  ،ها كار آن

م يي آن بيانديشعمل ي به تحققوقتانگيز است، اما  سطحي انتزاعي هيجان
آموزش و كار  ،فرض بر اين است كه تالش و فداكاري پيشاپيش. شود يز ميبرانگ پرسش

هاي گوناگوني  تحصيل نگرش با ان همه، افراد نسبت به آموزش يا. داردرا در خود 
خواهند براي  باشند مي داشتهبرند و اگر اجازه  تحصيل لذت مي ازاي  پاره. دارند
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اينكه . دهند يح ميترجكه ديگران عكس آنرا  ه در مدرسه بمانند، در حاليهميش
 .ناروشن است كنند آموزش محاسبه مي يهمكاران تالش و فداكاري را چگونه در ازا

ها كامالً   بنديگروهها و  باشد با مساله رقابت كردهي كه در كارگاه چند نفره كار كس
حتي در  ودر نهادهاي عمومي و غيرانتفاعي  كه اين مسالهبا توجه به اين. آشناست
 باورتوان  داري وجود دارد، مشكل مي هاي سرمايه هاي بزرگ همانند بنگاه خانواده

 . داري است كاري در نظام سرمايه مناسباتيجه نتداشت كه چنين مسائلي صرفاً  
 اه ها و چشم و هم چشمي گروهبنديتوان از دخالت  هم نيست كه چگونه مي روشن 

اين سوءظن كه چنين عواملي بر اين  ها جلوگيري كرد يا در روند ارزيابي تالش
ها اجراي  واقعي در روند ارزيابي تالش دخالت. اند را از بين برد گذارده رها اث يابيارز

ها  باشدكه در روند ارزيابي تالش كاراگر شكي در  سازد و عدالت را غيرممكن مي
يد و كارآيي تعاوني كار از بين آ وجود ميه تلخكامي بايي صورت گرفته است،  مداخله

 .رود مي
توانند از داوري پيرامون سهم كار كارگر  ها نمي تالشيند ارزيابي آل در فرنها و آلبرت

شوند و اطمينان هم ندارند كه  روبرو مي مشكلطور كامل خودداري كنند و با ه ب
ه عمل كنند و ب درست "ر بخشثم تالش"اعضاء شوراي كارگران در پاداش دادن به 

مهارت داشتن يا  ظاهراً "بخشثمر تالش". پاداش ندهند را "ناشيانه  تالش"جاي آن 
هايي كه فرض بر اين است كه   يژگيودهد، يعني  نتيجه مفيد در بر داشتن معني مي

گري هم  مساله به ناشي. باشددر روند ارزيابي منصفانه فردي نبايد تاثيري داشته 
روند توليد الزم است  درگاه كارگران در تالش و فداكاري از آنچه . شود نميمحدود 
هاي وسواسي محدود  يتشخصاين امر اغلب در مورد دانشگاه كه تنها به . روند فراتر مي

ي الزم را كارهايك بنگاه سوسياليستي بايد بتواند انواع . نيست، صادق است
ها انجام  ها بر اساس تالش و فداكاري آني كارگران تنداورو اگر  كندبندي   اولويت

هاي يك  توان فهميد اولويت ل ميكمش هاست، آنگيرد كه حاصل سبك كار فردي 
 .آيند بنگاه صنعتي چگونه به عمل در مي

بر فرص غيرواقع بينانه عمل و رفتاري  لنها ودوم اينست كه مدل آلبرت  انتقاد
ها به درستي اشاره  آن. اند ي وابستهيرونبهاي مستقل  گذاشته شده است كه به ارزش

بر كارگزاراني متكي است كه نفع  كهشان نه بر نوع دوستان  ريصوكنند كه مدل  مي
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اي كه به آن روش و رفتار شكل گرفته  ين همه اقتصاد مشاركتيابا . شخصي دارند
كنند  يرفتار م انديشند و اگر افراد واقعاً به آن روش مي. رسد نمي نيعقال نظره بباشد 
يد اقتصادي سازمان داد كه در خدمت عدالت و برابري باشد؟ اگر افراد طبق باچرا 

اي كه بر  ريصوصورت از مدل  كنند، در آن و خردپذير عمل نمي نيعقالمدل عامل 
 شود؟  ي شده است چه آموخته ميگذار چنين رفتاري پايه

در دفاع . دي مغايرت داردها با آزادي فر ياليسم آنسوسين انتقاد اينست كه نوع آخر
اينكه . آفرين است مسالهشود، با اين همه در نهايت  اي مشاهده مي برجستهها نكات  آن
ين مبلغ را باالترگويند الغاء كار فردي و فروش استعدادهاي شخصي به كسي كه  مي

ي حثداري ب بردهكند همان اندازه قانوني است كه غير قانوني اعالم كردن  پيشنهاد مي
 سنترا با  ها از آزادي شخصي كه آشكارا آن اما استنباط آن. ست قابل قبولا

دانند در پرتو موقعيت ناگزير فرد در جامعه  هويت مي هم "خواهي يآزاد"
 آزادند"نويسند مردم در اقتصاد مشاركتي  ها مي آن. نيافتني است بينانه دست يرواقعغ

را نقض  افرادها و حقوق مهمتر ديگر  يآزاد ي كهشرطه ب خواهند انجام دهند هرچه مي
 ."نكنند

باال توضيح داده شده هم بيشتر محدود  درمشاركتي افراد را حتي از آنچه  اقتصاد
كنند كه درسوسياليسم  مي جلبرا به اين امر  هانل توجه ما آلبرت و. كند مي

ار بانك بر اعتب كارمندانها و نه  كنندگان و فدراسيون مشاركتي شوراهاي مصرف
چنان  اعتبارها هم همكنندگان نظارت دارند، اما بايد گفت كه در اين صورت  مصرف

تحصيلي و آموزشي واحدهاي  هاي به برنامه را "ها ترين يستهشا" تنها. اند كنترل تحت
تواند بدون دريافت پول از يك بساز و بفروش سودپرست  مي كسهر . دهند راه مي

شورا يا هيأتي هزينه آن را بايد تأمين  حال،، اما در هر را به كار اندازد خودواحد فعال 
اند كار كنند و شغلي  كاري كه گزين كرده محلتوانند در اولين  همه نمي. و تأئيد كند

حفظ كند بايد در خصوص روش و رفتار  راداشته باشند و اگر كسي بخواهد كار خود 
 .با اكثر همكارانش هم نظر باشد اردر روند ك
به مثابه موجودات منفرد  فرادي فردي بر ايده اآزادهانل از  رداشت آلبرت وب ظاهراً

ها، حتي در  با اين همه انسان. وجود دارد جامعهگذاري شده است كه مقدم بر  پايه
ي هستند كه در روند توليد و توزيع كه اجتماعداري در اساس حيوانات  نظام سرمايه
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ايدئولوژي  موقعيت انسان را بازار با ازجنبه اين . كنند ذاتاً اجتماعي است، كار مي
ي آينده زندگي مشاركت وكراتيك ودر سوسياليسم دم. كند استقالل فردي پنهان مي
خانواده در  اعضاي مثل نهافراد . تر خواهد بود داري اجتماعي مردم حتي از نظام سرمايه

ر نظر از جماعت دبخشي  و كاراعضاي يك گروه در داري بلكه به مثابه  جامعه سرمايه
يت فرد شامل تعهدات و موقعاين امر ضرورتاً به معني آنست كه . ندشو گرفته

 - و نه فقط حقوق –يازهاي نهايي نسبت به ديگران و عالقه به محلوظ داشتن  وفاداري
بودن  آزاد"آرمان  بااين وضعيت . شود آنان و آمادگي براي قبول نظرات اكثريت مي

 تنها "بودن به انجام هر كاري آزاد". دارد تفاوت "كه مايل است فرد به انجام هر كاري
اي كه خود آذوقه خويش را فراهم  اسطورهافراد  به دست استثمارگران موفق يا

در يك جامعه  كنندگان كنند تحقق يافتني است و نه به دست شركت مي
  .تيسيسوسيال
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  وبين هانلي بر آراي مايكل آلبرت و رنقد
  اونيلجان  

 رياحي.ح

ايي اساسي كه با آن توافق  هتكنخواهم با  مي هانليش از نقد مقاله مايكل و روبن پ
ين ايده كه ا": گويند را قبول دارم كه مي ها آنمن هم اين پيش فرض . دارم شروع كنم

هاي  بيني دولتي بديلي در كار نيست از جمله كوته متمركزريزي  بين بازار و برنامه
براي  اگر).  فصل اول 1998اونيل  "ي قرن بيستم استاقتصادنظري انديشه سياسي و 

راستاي سوسياليسم غيربازاري و نامتمركز  دراي وجود داشته باشد،  آينده ،سوسياليسم
ها بايد اين باشد كه مطلوب و  ي سوسياليستاصلهاي  قابل تصور است و از جمله پروژه

هدف انتقادهاي من نه رد يك پروژه . كنندلي را ثابت قابل اجرا بودن چنين مد
يشتر انتقاداتم ب.  مربوط به آنست مسائلسوسياليستي عام بلكه صراحت بخشيدن به 

هاي  مقياس اين فرضيات پيرامون اطالعات و. شود يات اين مدل مربوط ميفرضبه 
ور هم به ط همين. هاي اقتصادي متداول است تجزيه و تحليل آمد پولي است و پي

 .پردازم شود، مي توزيع در اين مدل اقتصادي ناشي مي اصلايي كه از  مسائل ويژه
طور  ياليستي را اقتصاددانان اطريشي و همينسوسطي قرن گذشته پروژه : دانش

ها  ترين اين بحث اصلي. طلبيدند چالششناسي خود به  هاي شناخت هايك با بحث
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شكل ه توان ب نمي اساساًن دانشي است كه جامعه است و اي در سراسردانش  توزيع
اين . بخشيد صراحتدهند،  ريز واحد قرار مي متداولي كه در اختيار يك عامل برنامه

يدا پدانش خاص زمان و مكان معين و دانشي است نانوشته كه در عمل تجسم 
 يهتجزريزي مركزي بلكه فرضيات مربوط به خط فكري غالب بر  نه تنها برنامه. كند مي

مخصوصاً تجزيه و تحليل اطالعاتي كه در اختيار . كنم نقد مي و تحليل اقتصادي را
هاي سوسياليسم بازار كه از آن فرضيات استفاده  اقتصادي قرار دارد و مدل كارگزاران

 درالنگه . هايك به درستي سوسياليسم بازار النگه را به نقد كشيده است. اند كرده
هاي مردم در انتخاب  اولويت ده است كه معيارها وتوضيح خود اين فرض را گنجان

براي ما كامالً روشن  آنهاستو محدوديت منابعي كه مورد استفاده  گوناگونكاالي 
هاي اقتصادي را بر اساس آنها ارائه  يلبد"هايي كه  است، يعني معيارها و اولويت

يه چنين فرضي اپحل نظري بر  عين حال كه راه در).  1996 و 1984هايك ( ".دهند مي
هاي پيچيده موجود پاسخ  قابل تصور است، اين فرض به خودي خود به پرسش

در عين حال كه . دوارد كرتوان به آلبرت و هانل  همين انتفاد را مي. دهد ي نميمناسب
هاي غيرمتمركز  مدلتوان به  ا در اساس، مير متمركزريزي  هايك از برنامه انتقادات

آفرين است،  غيرمتمركز آلبرت و هانل مساله مدلچه در سوسياليسم هم داشت، آن
مثالً . اين ادعا غير قابل دفاع است. ي استدسترستكيه بر اين ادعاست كه دانش قابل 

ي رآوردهاي جا بر"يح پي در پي بتواند تصاين ايده را در نظر بگيريد كه هيات 
در . كند اعالن را "مايهكار و ذخيره سر انواعا، منابع و هاهاي ضروري همه كال ههزين

ه اثبات كارآيي اين مدل سوسياليسم ب امكانعين حال كه بر پايه چنين مفروضاتي 
كننده  خودي خود قانعه ين مفروضات باكمك تئوري استاندارد اقتصادي وجود دارد، 

 .نيستند
هاي  ينههزهاي سوسياليسم بازار، در ثبت  عين رد مدل درهانل   آلبرت و: ها قيمت

و  59 صفحه 1991هانل  آلبرت و. (اند ها از شاخص پول استفاده كرده ماعي و قيمتاجت
تئوري اقتصادي  پرسيدني است مدل آنها چه وجه اشتراكي با). صفحات بعدي

 :در خصوص فرضيه زير دارد استاندارد
سود وجود دارد كه به كمك  –ي محاسبه هزينه نوعها  واره ينكه در رابطه با قيمتا

هايي كه براي  ارزش. ي را ثبت كرداجتماعهاي گوناگون گزينش  وان جنبهت آن مي
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معيار  اند و گانه و غيرقابل مقايسه چندگيرند  گزينش اجتماعي مورد استفاده قرار مي
هاي گوناگون  جنبه بتوان ابعاد و آنپولي يا غيرپولي واحدي وجود ندارد كه با 

گيري الزم است  تصميم منظوركه به  بديهي است. هاي اجتماعي را ثبت كرد گزينش
در عين حال، بايد از  اماكه ابعاد گوناگون گزينش اجتماعي نظم و نسقي داشته باشد، 

يي كه تنوع روندهاگيري چندجانبه بيشتر استفاده كرد، يعني  روندهاي تصميم
نيست  آنشناسد و در پي  هاي گوناگون را در گزينش اجتماعي به رسميت مي ارزش
 .هاي پولي ثبت كند صورت ارزشه ها را ب ايا و هزينهكه مز

خصوص  در.  استي ابعاد توزيعي و نهادي دارا ارزشپلوراليسم مبتني بر : پلوراليسم
ينكه اصل معين واحدي وجود دارد كه تعيين كننده توزيع اتوزيع كاالهاي اقتصادي و 

بايد در مورد كاالهاي ن ضرورتاًاصول توزيع . يد محتاط باشيمبا عادالنه كاالهاست
فرمول عمومي توزيع بر ). 1983والچر . (مختلف و شرايط گوناگون اجتماعي ثابت باشد

ها  هاي مدل آن مشخصهاند از همه  هانل طرح كرده طبق تالش كه آلبرت و
هانل  و آلبرتنخست اينكه فرض : در اين مورد سه دليل دارم . برانگيزتر است بحث

عملكرد خود را  اعتباردر پي حداكثر منافع خويشند در دراز مدت فراد مبني بر اينكه ا
كنندگان در اين مسابقات  شركت. را در نظر بگيريم ورزش مسابقات.  دهد از دست مي

ي كمتري مصرف كنند تا بعداً تالش خود را به انرژكنند در مراحل آغازين  سعي مي
ران و پاداش گرفتن آنها بر طبق مثال ورزشكا بههانل  توسل آلبرت و. حداكثر برسانند

هاي مسابقات اسب سواري و  يكي از رشته. ين رابطه نيستاتالششان نمونه خوبي در
مثالً مسابقاتي كه در آنها داور . يمكناصل به حداكثر رساندن بردها در آن را بررسي 

كنندگان در  شركت. كند يين ميتعمقدار وزني را كه يك اسب مجاز به حمل آنست 
دهند تا در دورهاي بعدي  ينممسابقات ابتدا عمالً تالش چنداني از خود نشان  اين

در مفهوم اقتصادي در  فرادكه ا اين مهمتردوم و . را به حداكثر برسانند خودامتيازات 
يت اجتماعي است و سرمايه مادي مقبولها  نيروي محركه آن. پي حداكثر سود نيستند

مثابه ه توزيع بر طبق تالش ب رابطهدر اين . گيرد غالباً در خدمت اين هدف قرار مي
خصوص در ه آميز است، ب توهين بالقوهدهد، زيرا  اصلي عام اعتبار خود را از دست مي

. شود او داده مي به "تربيش تالش"مورد كارگري كه توليدش كمتر است ولي امتياز 
در اينجا . هايش منفي است ئياز ارزيابي توانا اوتاثير اين شيوه كار بر بر آورد همكاران 
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شود ضرورتاً هم داوري در باره كار  فرد داده مي تالشمساله اينست كه امتيازاتي كه به 
ي به دالئلي كه ذكر شد نه تنها بالقوه رداوسوم آنكه اين . او و هم شخص اوست

يانه و تحميلي است و شامل نوعي مديريت زورگوآميز بلكه به لحاظ اجتماعي  توهين
. كند ارزش همكاران تعميم پيدا مي وشود كه در آن داوري متقابل قدر  ودي ميعم

ي از محل  "تالش"يابي ارزهاي مشخصي  زمينه رمعني انكار آن نيست كه ده اين ب
. دارديگاه مشخص خود را جا "تالش"مثالً در آموزش و پرورش ارزيابي . ندارداعراب 

يي كه كاالها. اصل عامي براي توزيع كاال نيستندساز  ها زمينه ين همه، اين ارزيابيا با
ي ديگر مثالً كاالها. مثالً، براي سالمتي و رشد الزمند بايد طبق نياز توزيع شوند

رضايت شغلي  مثالًدر خصوص ديگر مسائل، . اند ها تابع شايستگي و استحقاق تخصص
اصل . است ناسبماند نوعي توزيع برابر  هانل هم مطرح كرده گونه كه آلبرت و همان

 . نداردتوزيع عامي كه براي همه كاالها بتوان مورد استفاده قرار داد وجود 
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  هابه انتقاد پاسخ
 رياحي.ح: برگردان

يل ظرافت رويكرد برنامه مشاركتي به دانش اونيم كه چرا متوانيم بفهين را نميا
كنيم كه دانش در سطح جامعه نابرابر  يماما اينرا درك . كند نانوشته را درك نمي

كنيم  ريزي را پيشنهاد مي ي از برنامهنوعاين يكي از دالئلي است كه ما . شود توزيع مي
هاي خود را در پويش  فعاليت كنندگان كه در روند آن هر گروه از كارگران و مصرف

كه در روند  مكني را پيشنهاد نمي  اي يزير ما برنامه. اجتماعي ارائه دهد و بازنگري كند
گرد آوري كند و برطبق آن  راريز تالش كند دانش محلي  آن يك بنگاه برنامه

 تواند كنيم كه هيچ روندي نمي يماينرا درك . را محاسبه كند برنامه "ينبهتر"
همين دليل است ه ب. كندطور كامل ارزيابي ه هاي اجتماعي ضروري توليد را ب هزينه

ه كنندگان ب مصرفهاي خودگردان كارگران و  تعامل بين گروههايي كه در اثر  كه قيمت
دانان  اقتصاد برعكسناميم، منظورمان،  يم "گر هاي نمايان يمتق"آيد،  وجود مي

 "گر ياننما"تواند  تقريبي مي ةگونه ها فقط ب نوكالسيك اينست كه اين قسمت
 .هاي اجتماعي ضروري توليد باشند ينههز
تر از دانستن  مستلزم اطالعاتي پيجيده آگاهانهگيري  صميمكنيم كه ت ينرا درك ميا

همين دليل است ه ب. دارد "گوناگوني ابعاد"ياجتماعزيرا گزينش . هاست صرف قيمت
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هاي كمي خود  كنندگان خواست مصرف ي كارگران وشوراهاكنيم  كه پيشنهاد مي
ي انساني و آمدها بروندادها را با اطالعات كيفي پيرامون پي و دادهاپيرامون درون

اگر كارگران و  اما. اند بيني كرده مرتبط سازند كه در پيشنهادهاي خود پيش اجتماعي
بگيرند الزم  آگاهانههاي خود تصميمات  كنندگان قرار باشد در خصوص فعاليت مصرف

بدين منظور از . كنندآمدهاي پيشنهاد هر گروه را براي گروه ديگر ارزيابي  است پي
هاي اجتماعي  ينههزمفيد يكي هم دراختيار داشتن بهترين ارزيابي از  جمله اطالعات

ياي اساسي مزابه باور ما يكي از . دادهاستمزاياي اجتماعي برون دادها ودرون
ها و مزاياي  ينههزريزي مشاركتي در مقايسه با مبادله بازار اينست كه برآورد  برنامه

تر  دهد دقيق مي دستي كه مبادله بازار به ريزي از برآوردهاي اجتماعي در اين برنامه
ي را از كارگران و اطالعاتخواهد چنين  فهميم كه چرا اونيل مي را نمياما اين. است

 .كنندگان دريغ داردمصرف
گيرد و معتقد است كه ما از  مي خردهخواهي  به آزادي زمي فهميم كه چرا كوت خوب

 اساس با ما موافق است و در زا كوتما. مخواهي مي  كنيم كمتر آزادي چه تبليغ ميآن
درك مختلف از مقوله  بهاين تلويحاً بدان معني است كه بخش عمده اين ناهمنوايي او 

ه كه ب حالگوئيم در عين  موافق است كه مي او با اين نظر ما. شود مربوط مي مفاهيم
كه بر وام  نفع مردم است كه آزاد باشند طبق ميل خود عمل كنند  به معني آن نيست

ينكه افرادي كه صالحيت كمتري دارند اكنندگان نبايد نظارت داشت، يا  مصرفگرفتن 
هميشه بايد در اولين محل كاري  افرادكه  هاي آموزشي وارد شوند يا اين بايد به برنامه

كنند باقي بمانند،  يا اينكه مردم بايد آزاد باشند نظرات اكثريت  مي انتخابكه 
 رخالف بعضيب. با پويش دوجانبه كار ناديده بگيرند پيونددر  خود را همكاران

ين اشناسيم و  ي اقتصادي را به رسميت ميزندگ "يوستگي و اشتراكپ"خواهان  يآزاد
آنرا به ما  زكوت و "موجودات منفردي هستند كه مقدم بر جامعه وجود دارند فرادا"كه 

 .دهد، نظري است كه مورد قبول ما نيست نسبت مي
شان به  فانه مردم در عين وابستگيصي منهمكارمشاركتي را هم شيوه  اقتصاد ما

در . دانيم ترين وجه مي اقصادي به عالي يبه خودمديريت آنها يكديگر و هم دستيابي
است با درجه تاثيرگذاري تصميمات بر  سبگيري متنا قدرت تصميم ييريتمداين خود

  .افراد
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با مفهوم آزادي فردي به  يرك ما از خودمديريتگويد د است آنجا كه مي زكوتحق با  
خواهد عمل كند،  تواند با خود و دارايي خويش هر گونه مي فرد مي كه عنااين م

 يخواهي جناح راست است، اما خودمديريت ي اساس آزاديفردآزادي . متفاوت است
خواهي  يآزادخود را با سنت ديرينه و شرافتمندانه  ما.  خواهي جناح چپ اساس آزادي

ي ا خواهي، در عين حال، شامل نقد پاره اين آزادي. دانيم جناح چپ هم هويت مي
 غير از را با يشود، مثالً اين استنباط كه خودمديريت استنباطات از سوسياليسم هم مي

بخشي  مخصوصاً با حاكميت اكثريت در شرايطي كه يك تصميم بر. ريزد آن در هم مي
 .گذارد ر از ديگران اثر ميت هايي بيش يا گروه مردماز 
اي از مردم نسبت به  داريم زيرا توانايي پاره انتقادبه توزيع بر طبق سهم كار افراد  ما

معتقديم چنين افرادي را  ما. باشند، كمتر است داشتهديگران، بدون اينكه تقصيري 
فداكاري ما قوياً از توزيع بر طبق تالش يا . كردخاطر توانايي كمتر مجازات ه نبايد ب

طلبد و همين طور  تري مي ي بيشتر پاداش بيشفداكاركنيم زيرا به باور ما  حمايت مي
از  هااي كاال در مورد پاره. تر است ين امر بيشاهم به اين دليل كه نظارت مردم در 

. ي، طرفدار بسط توزيع بر طبق نيازيممشاركتقبيل دارو و خدمات پزشكي در اقتصاد 
اجتماعي تحميلي و براي كارگري كه  لحاظع بر طبق تالش به گويد توزي اونيل مي

آميز است، زيرا تلويحاً به  توهين بالقوهگيرد  تري مي بازده كارش پائين ولي امتياز بيش
هايي كه  خواهد آن اما آيا اونيل مي. دانند معني آنست كه همكارانش او را ناتوان مي
 شان گرفته شود؟ جلوي توهين اتتوانايي كمتري دارند پيوسته مجازات شوند 

ي اجتماعي ناموجه با اين هنجار معتبر هنجارهاحل بهتر اين نيست كه چنين  يا راهآ
هاي  نتواند عملكردي مطابق با توانايي فردآور است وقتي  اينكه شرم: جايگزين شود

 خود داشته باشد؟
متفاوتند و اين در زمينه تعليم يا آموزش  فردهاي  اينست كه اولويت زي كوتنگران

 توانيم فقط ميا م. سازد يار ما را غيرممكن ميمعخود ارزيابي تالش و فداكاري بر طبق 
به طور ميانگين  متقاضيان تعدادمقايسه  با ي راآموزشيك برنامه  بودن مطلوبغير

يسه با ديگر مقاطور متوسط كارآموزي يك حسابدار را در ه اگر مردم ب. تعيين كنيم
يان كارآموزي متقاضصورت  كننده بدانند، در آن آور و خسته موزشي كسالتهاي آ برنامه
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حسابدار  كمبودكند و  هاي آموزشي كاهش پيدا مي حسابداري نسبت به ديگر برنامه
 .اي است كه مردم خود به آن واقفند مساله
ممكن است سعي كنند از زير كار شانه خالي  آغازيل معتقد است كه كارگران در اون
 ها و گروهبنديكند كه  ميكوتز اشاره . يش دهندافزاتا بعداً امتيازات خود را  كنند
تواند تبعيض و  داري نيست و مي يهسرماهاي  ها منحصر به كارگاه بين آن  رقابت

كار در  سهم كارگرز اگر پاداش ا كهو نگران اينست . در پي داشته باشد ناخشنودي
متقاعد كنند كه كار مورد  راوانند كارگران هاي صنعتي نت ا شود ممكن است بنگاهدج

 : يم كن مي ارائهپاسخ زير را  دودانيم و  حق ميه اين نگراني او را ب. نياز را انجام دهند
كنيم و آنرا هنجار  را توصيه مي تالشدر عين حال كه ما دانش بر طبق   -1

كنيم كه  د، پيشنهاد ميدانيم كه با كارآيي و بازده خوانايي دار ايي مي عادالنهاجتماعي 
دانند به ارزيابي خود بپردازند و انتظار  گونه كه مناسب مي ي كارگري منفرد آنشوراها

 .هاي گوناگون انجام دهند يم كه اين ارزيابي را به شيوهدار
هاي  كه بديل پاداش بر طبق تالش يا فداكاري در صورتي: با منتقدين ماست حق -2

 .سيستم تعيين دستمزد و حقوق است نباشد بدترين كارديگري در 
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  در دفاع از اقتصادهاي مشاركتي
  دماوندي. ا: برگردان

در سايه فروپاشي كمونيسم، و بسيار دور از ديد عموم، بحثي بر سر چگونگي يك 
توانند خود را قانع  كنندگان در اين بحث نمي شركت. اقتصاد مطلوب در گرفته است

داري برخوردار  ها از لياقت و توانايي زندگي در فضايي بهتر از سرمايه انسان كنند كه
  . نيستند

ها به جريان در آمد،  ها، مقاالت و سمپوزيم در دهه گذشته، موج كوچكي از كتاب
ها در بسياري از شهرها برگزار  ها، و فعاالن ميزبان اين بحث هاي آكادميسين كنفرانس

. كند هاي گسترده اينترنتي فوران مي اي در فوروم كل دورهگاه به ش بحث گه. گرديد
شوند، و مخالفان  دان تاريخ پژمرده مي ريزي متمركز در زباله مدافعان برنامه

ريزي  داري، به دو گروه مبلغان سوسياليسم بازار و هواداران نوعي برنامه  سرمايه
اقتصادهاي "كه ما آن را  ريزي دموكراتيك، يك مدل برنامه. اند دموكراتيك تقسيم شده

ناميم، توجه عمومي قابل مالحظه و در عين حال انتقادات فراواني از  مي "مشاركتي
  .هاي بازار را به خود جلب كرده است طرف كمپ سوسياليست

  :كننده يك اقتصاد مشاركتي عبارتند از نهادهاي تعيين 
  ندگان،كن هاي كارگران و مصرف شوراهاي دموكراتيك و فدراسيون) 1 
  هاي تنظيم مشاغل به لحاظ مطلوبيت و نفوذ، مجتمع) 2 
  كار بر اساس تالش يا فداكاري فردي، و) جبران(پرداخت ) 3 
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ريزي اجتماعي، و غيرمتمركز  اختصاص منابع يا هماهنگي از طريق فعاليت برنامه) 4 
  ."ريزي مشاركتي برنامه"تحت عنوان 

مراتبي و بدون بازار است كه در آن  لهيك اقتصاد مشاركتي، اقتصادي غير سلس 
هاي خود را از طريق يك فرآيند  كنندگان فعاليت شوراهاي كارگران و مصرف

دهند تا هم به تساوي و  ريزي شده پيشنهاد و مورد بررسي و تجديد نظر قرار مي برنامه
ء اي سو ما اين فرصت را غنيمت شمرده به روشن كردن پاره. هم به كارآيي دست يابند

پردازيم و از اقتصادهاي مشاركتي در برابر  تفاهمات در مورد مدل مورد نظرمان مي
  .كنيم ترين انتقادات دفاع مي عمومي

  
  غير آزاد؟

اند كه اقتصادهاي مشاركتي آزادي فردي را قرباني دستيابي به ديگر  منتقدان مدعي
ي حقوق ليبرالي از مسئله اين است كه ما برا": به گفته تام وايسكف. كنند اهداف مي

در  -هاي فردي  قبيل آزادي انتخاب، حقوق شخصي، و تكامل استعدادها و توانايي
چه ارزشي  -مقايسه با اهداف سنتي سوسياليستي، برابري، دموكراسي و همبستگي

تواند در  جايگزيني بازارها با يك سيستم اقتصاد مشاركتي منطقا مي... قائل باشيم
تر موثر باشد، اما دستيابي به اين  تر  و همبسته تر، دموكراتيكرسيدن به جامعه برابر

  )1992 :21-22وايسكف ( ".دهد اهداف را به هزينه فدا كردن اهداف ليبرالي انجام مي
اقتصادهاي مشاركتي  نتيجه تالش آگاهانه در طراحي اقتصادي بود كه به مردم 

ديگر كنترل  ري برابر با همدهد كه زندگي اقتصادي را در يك زمينه همكا امكان مي
كند، اولين  در نتيجه، اگر ما قانع شويم كه مدل ما اهداف ليبرالي را تامين نمي. كنند

كساني هستيم كه آن را رد خواهيم كرد، هر چند كه در خدمت به تامين برابري، 
 بودن اقتصاد مشاركتي بر "غير آزاد"اما از نظر ما انتقاد. دموكراسي و همبستگي باشد
ما قرار دارد، و يا يك درك سطحي و غير قابل دفاع از   پايه خوانش نادرست پيشنهاد

به عالوه بر عكس ادعاهاي منتقدان، قرار دادن تصميمات اقتصادي . خواهي است آزادي
مهم در دستان شهروندان و نه در دستان نخبگان، آزادي انتخاب مصرف، اشتغال، 

وصي، كامال در يك اقتصاد مشاركتي تضمين تخصص، و سكونت، در كنار زندگي خص
  . شوند مي
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ها در اقتصاد مشاركتي در مصرف هر كاال و خدمتي كه بخواهند آزاد هستند و  انسان
  . اين ترجيحات مصرفي است ك توليد را تعيين خواهد كرد

البته كل مصرف هر . خواهند مصرف كنند همه آزادند هر كاال يا خدمتي را كه مي
گونه  اش بستگي دارد، درست همان اقتصاد مشاركتي به تالش و فداكاريفرد در يك 

شود، كه معموال  كه كل مصرف يك فرد در اقتصاد بازار به وسيله درآمدش محدود مي
اما آزادي كامل انتخاب فرد در اقتصادهاي . كند هم با تالش و فداكاري او تطبيق نمي

به عالوه . گردد ت، كامال تامين مياش اس مشاركتي در مصرف چيزي كه مطابق سليقه
كننده توليد در يك اقتصاد مشاركتي خواهد بود،  كنندگان تعيين ترجيحات مصرف

تفاوت در اين است كه . شود گونه كه قاعدتا در يك اقتصاد بازار انجام مي درست همان
 شان آثار بيروني مثبت به بار بازارها با گران كردن كاالهايي كه توليد يا مصرف

آورد، و با ارزان كردن كاالهايي با آثار بيروني منفي، و با عرضه زياد كاالهاي  مي
ريزي  برنامه. دهند خصوصي نسبت به كاالهاي عمومي، به انتخاب مردم جهت مي

اقتدار "كننده در برابر  مشاركتي با توجه به از بين بردن اين مداخالت تعيين
يك اقتصاد مشاركتي در انتخاب مصرف مردم در . ، طراحي شده است"كننده مصرف
تر يا كمتر  تر و استراحت كمتر يا برعكس، كه به معني انجام ساعات كار بيش بيش

است، آزاد هستند، و آزادند تالش و مصرف خود را در طول زندگي، مطابق ميل و 
در اقتصادهاي بازار، افراد براي رسيدن به اين هدف بايد با . سليقه خود تنظيم كنند

ها و ماموران وام وارد معامله شوند، در حالي كه در اقتصادهاي مشاركتي، قرض  بانك
  .شود كنندگان اداره مي هاي مصرف انداز از طريق شوراها و فدراسيون كردن و پس

كنندگان  در طرح ما مصرف. منتقدان از پيشنهاد ما برداشت نادرستي دارند
كنند كه به باور ما چند  تسليم مي هاي مصرف را به شوراهاي مصرف محل درخواست

  .ترساند ندارد مزيت دارد و هيچ يك از نقائصي كه منتقدان را مي
ها استفاده  دهد كه اگر بخواهند از تجربيات همسايه به افراد اين فرصت را مي) 1 

اش بيگانه نيست، و بسياري از مردم براي  در كل هيچ كس از همسايه. (كنند
  .)ارزش قائلند ها هاي همسايه توصيه

نشان دهد كه نيازهاي ويژه از  "افراد كنجكاو"آورد كه به  اين امكان را فراهم مي) 2
هاي اجتماعي درخواست  نرخ تالش فردي بايد براي جبران هزينه"حوزه اين قانون كه 
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  كنند و نرخ تالش براي تمام كساني كه كار نمي. ، خارج است"مصرف كافي باشد
انات مصرفي كه به شكل دموكراتيك براي تمام اقتصاد تعيين شده، ندارند، بايد امك

ها، و براي  اما عالوه بر امكانات مصرف منظم براي جوانان و بازنشسته. ارايه شود
  . داند دانشجويان و افراد ناتوان، روش ما مالحظه نيازهاي ويژه فرد را هم مجاز مي

اي كارآيي يك برنامه هماهنگ آورده دهد از دست به كل اقتصاد امكان مي) 3و 
  .خيزد اجتناب ورزد هايي كه از عدم توازن بازار بر مي برخوردار شود و از ناكارآمدي

گرانه از آب درخواهد آمد، كه  كه نظرات همسايگان مداخله"منتقدان معتقدند 
خواهند، و اين كه  بيني كنند كه براي كل سال چه مي توانند پيش كنندگان نمي مصرف

  ."د تغييرات در مصرف عملي نخواهد بودايجا
هاي  ها اجازه ندارند درخواست آن. توانند تنها پيشنهاد كنند اما همسايگان مي 

مگر در صورتي كه هزينه اجتماعي از تالش فردي  -مصرف را بر اساس محتوا رد كنند
است تواند يك درخو اش را بشنود، مي و اگر شخص نخواهد پيشنهاد همسايه. فراتر رود
اش نيستند ارايه  نام به شوراي مصرف متشكل از اعضاي ناشناس كه همسايه مصرف بي

شان را بد ارزيابي كنند  كنندگان ممكن است نيازهاي ما كامال آگاهيم كه مصرف. دهد
تر و  اي باثبات و در طي سال الزم باشد تغييراتي در آن صورت دهند و اين كه عده

كننده با يك  ترين راه حل، در نظر گرفتن هر مصرف آسان. تر هستند بعضي دمدمتي
هاي مصرف هر كاال را با مقدار  كارت هوشمند است كه مصرف ساالنه او را ثبت، و نرخ

از نرخي كه درخواست شده  %20اگر نرخ مصرف مثال . كند درخواستي مقايسه مي
ياز دارد و پرسيد كه آيا ن "تماس گرفت"كننده  توان با مصرف متفاوت باشد، مي

درخواست خود را تغيير دهد؟ اگر در پايان سال كل نرخ اجتماعي مصرف واقعي كسي 
يكي . با چيزي كه درخواست كرده متفاوت باشد متقابال طلبكار يا بدهكار خواهد شد

كنندگان هماهنگ كردن تغييرات  هاي مصرف از عملكردهاي شوراها و فدراسيون
هاي  هاي مصرف و اگر نه با فدراسيون فدراسيون مصرف است، اگر ممكن باشد با ديگر
. بيني كنند كنندگان بتوانند نيازهايشان را پيش كارگران، آن هم تا جايي كه مصرف

ريزي  آوردهاي كارآمد برنامه شود كه  دست يك اقتصاد مشاركتي به شكلي ساخته مي
انند به درستي كنندگان نتو آن جا كه مصرف. را فراتر از عدم توازن بازار كسب كند

ها مجبور خواهند شد تا تعديالت ميان  هايشان را بسنجند، شوراها و فدراسيون خواست
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گر  هاي نشان شكي نيست كه تالطم كمتري در اين قيمت. ترم را مورد بحث قرار دهند
هاي بازار وجود دارد، زيرا تعديالت توليد مستقيما بين فدراسيون  نسبت به قيمت

اما يك اقتصاد . گيرد هاي صنعتي مورد مذاكره قرار مي يونمصرف ملي و فدراس
. كنندگان ناتوان نيست هاي مصرف مشاركتي مطمئنا در پاسخ به تغييرات درخواست

خواهد و در  اي كاالي خاصي را درست هنگامي كه مي كننده آيا امكان دارد كه مصرف
بسيار غير محتمل است،  اما. اش نباشد، دريافت نكند؟ بله صورتي كه در سفارش اوليه

ها عروسك آب  گويد تا چند سال قبل اين طور نبود كه همه بچه و حافظه به ما مي
  .نبات را زير درخت كريسمس پيدا كنند
هاي مصرف،  كنيم كه شوراها و فدراسيون ما در عين حال خاطرنشان مي

ها و  كيفيتكنندگان در مورد  سازند كه همراه با توليد كنندگان را قادر مي مصرف
كنندگان در اقتصادهاي بازار  تري نسبت به مصرف ها، امكان اصالح بسيار بيش نقص

كنند كه تفاوتي بين آن و  منتقدان اقتصاد مشاركتي به اشتباه تصور مي. داشته باشند
كننده در  درست است كه مصرف. ريزي دستوري مدل شوروي وجود ندارد برنامه

كز، حتي بيش از اقتصادهاي بازار از حقوق شهروندي ريزي متمر اقتصادهاي برنامه
نه تنها با ) چين، كوبا، لهستان و غيره(كننده منفرد شوروي  مصرف. محرومند
هاي عظيم دولتي مواجه بود و تنها از طريق سيستم توزيع دولتي حمايت  شركت

ر در اقتصادهاي بازا. رو بود هم روبه "همين يا هيچ"ي  شد، بلكه با گزاره مي
ها  رو است، كه اغلب آن هاي قدرتمند روبه كننده انفرادي به تنهايي با شركت مصرف

تواند از يك  امتياز او اين است كه مي. دهند منابع مهمي را به كنترل او اختصاص مي
هميشه حق با "الجثه بيرون رفته و از ديگري خريد كند كه شعار  شركت عظيم
اما در يك اقتصاد . همان ميزان از عدم صداقتكنند، با  را تكرار مي "مشتري است

كنندگان را با  تر، مصرف هاي بزرگ كنندگان محل و فدراسيون مشاركتي شوراي مصرف
كننده حق دارد از آن  دهند و هر مصرف كنندگان در يك سطح برابر قرار مي توليد

ر يك كنندگان د به جاي اتكا به تبليغات توليدكنندگان سودجو، مصرف. خارج شود
ها دريافت  كنندگان و فدراسيون اقتصاد مشاركتي اطالعات را از شوراهاي مصرف

شويي از جنرال  تفاوت در گرفتن اطالعات درباره احتمال خرابي ماشين لباس. كنند مي
تفاوت بين جنرال موتورز كه مجبور . الكتريك و يا از گزارش شوراهاي مصرف است
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ها در زمينه  كاران تحقيقاتي آن گمراه كند، و هماست رابين هانل يا رالف نيدر را 
شوراهاي كارگران براي كاالهاي برگشتي . اطالع رساني در مورد امنيت اتوموبيل است

 "كميته كيفيت"كننده محلي بايد يك  كنند و هر شوراي مصرف اعتبار دريافت نمي
قبل از رسيدن به دار را  دهندگان نظارت كند و اجناس مسئله داشته باشد كه بر تحويل

كننده از محصول ناراضي است  اگر يك مصرف. كننده منفرد، بازگرداند دست مصرف
ديگر . تنها بايد آن را رد كند و به عنوان غير قابل قبول به شوراي مصرف برگشت دهد

بين شورا يا فدراسيون مصرف و شورا يا فدراسيون كارگري است كه  اين مورد را 
كننده  در هر حالت مصرف. حصول مطابق استاندارد است يا نهبررسي كنند كه آيا م

. كشد منفرد در يك اقتصاد مشاركتي هيچ يك از بارهاي يك درگيري را به دوش نمي
باالخره براي . او قدرت سازماني را پشت سر خود دارد، به عالوه يك امكان خروج فوري

هايي  گاه ها و نمايش شگاهتوان فرو برند، مي لذت مي "فروشگاه گردي"كساني كه از 
. ها بپرخند و سفارش دهند يا تحويل بگيرند كنندگان در آن ترتيب داد كه مصرف

به وسيله فدراسيون مصرف كه در برابر  "ها گاه نمايش"تفاوت در اين است كه اين 
  .شود كنندگان و نه توليدكنندگان مسئول است اداره مي مصرف

خواهند تقاضاي كار بدهند،  دند تا در هر جا كه ميافراد در يك اقتصاد مشاركتي آزا
آزادند در هر مجتمع شغلي در محل كارشان كه ميل دارند، پيشنهاد دهند، آزادند يك 

خواهند،  خواهند تاسيس كنند، با هر وسيله كه مي شركت جديد براي توليد هر چه مي
  .خواهند زندگي كنند و در همكاري با هر كس كه دوست دارند، و آزادانه هر جا كه مي

البته شوراهاي كارگران هم آزادند از ميان متقاضيان هر كه را كه خواستند استخدام 
خواهند  كارگران ماهر و متخصص هم آزادند در هر مجتمع شغلي كه مي. كنند

تقاضاي كار بدهند؛ شوراهاي جديد كارگري بايد از فدراسيون صنعتي مجوز 
اما . دهند، تحويل دهند ريزي قول مي كه در روز برنامهبگيرند تا چيزي را  "صالحيت"

هايي در انتخاب شغل براي افراد در يك تقسيم اجتماعي كار ضروري  وجود محدوديت
اين كه آيا . هاي موجود در اقتصادهاي بازار هستند است كه مشابه محدوديت

د يا سازن دار مي خواهانه را خدشه هاي آزادي هاي تنظيم مشاغل ارزش مجتمع
اي است كه در زير به بررسي آن  هاي خصوصي، مسئله هاي شركت محدوديت

  .پردازيم مي
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خواهند ثبت نام  آموزان آزادند در هر موسسه آموزشي و برنامه تحصيلي كه مي دانش
اي پرداخت نخواهند كرد، و يك كمك هزينه  كنند، و اگر پذيرفته شدند، شهريه

كارگران آزادند براي هر دوره . دارند ن دريافت ميشا زندگي متناسب با سن و نيازهاي
تمام . شود، تقاضاي شركت بدهند كارآموزي كه خارج يا داخل محل كارشان ارايه مي

هاي آموزش بر حسب صالحيت  در يك اقتصاد مشاركتي، فرصت. ها رايگان است اين
تر اما بي  شوند و نه از روي شانس كه بر اساس آن متقاضي درخشان اختصاص داده مي

دهد، كنار  تر پول مي تر است، اما بيش تر، به وسيله كسي كه  از نظر كيفي پايين پول
هاي آموزش برابر به نتايج برابر آموزش در همه افراد منجر  اما فرصت. شود زده مي

شود آيا اين  نابرابري نيست كه كسي به خرج عمومي بيش از ديگران تحصيل  نمي
با اين . زيرا آموزش در پيوند با درآمد قرار دارد. زار چنين استكند؟ در يك اقتصاد با

شود و نه بر پايه  حال چون مصرف در يك اقتصاد مشاركتي بر اساس تالش بنا مي
ي آموزشي  هاي مصرف به واسطه اين حقيقت كه بعضي دوره اي، فرصت درآمد حاشيه

گيرد، درست  ير قرار نميبيش از ديگران داشته باشند، به شكل غير عادالنه تحت تاث
هاي تصادفي در توانايي فردي به واسطه شانس ژنتيك، به  گونه كه در اثر تفاوت همان

  .گيرند تاثير قرار نمي شكلي ناعادالنه تحت
  

  خواهند زندگي كنند افراد آزادند هر جا كه مي
 وجود ندارند، چنان كه در اتحاد شوروي "هاي دروني راه"در يك اقتصاد مشاركتي

در . زمان استالين، در چين زمان مائو، و در آفريقاي جنوبي زمان آپارتايد وجود داشت
تري خواهد يافت چرا كه  يك اقتصاد مشاركتي، احتماال محله براي مردم اهميت  بيش

شوراي مصرف محل يك نهاد مهم است كه ترجيحات با توجه به مصرف فرد و جمع 
بنابراين اگر شخص اغلب به دليل راي . گيرد گردد و  مورد بحث قرار مي بيان مي

شان به او  هاي مصرف نياوردن در مواردي نا اميد شود براي يافتن همسايگاني كه ارزش
اين شخص به يك محل جديد . تري پيدا خواهد كرد تر است انگيزه بيش نزديك

 در اين كار تنها با درخواست مكان زندگي در يك محل ديگر به جاي اين كه. رود مي
هاي شوراهاي محل بدون  فدراسيون. گيرد اش باقي بماند صورت مي آدرس كنوني

هاي  هاي معامالت ملكي به كساني كه در جست و جوي محل هاي پنهان كمپاني برنامه
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توانند در يك اقتصاد مشاركتي بدون  به عالوه افراد مي. سازگارترند، كمك خواهند كرد
جا شوند و نگراني درباره تغيير ارزش  رآمدشان جابهترس از تاثير منفي بر ثروت يا د

ملك در يك اقتصاد مشاركتي كه ممكن است تاثير معكوس بر امنيت اقتصادي 
درازمدت يا توانايي تامين آموزش فرزندان را داشته باشد، وجود ندارد زيرا بازار مسكن 

يير محل كار و آموزش كامال به هزينه عمومي است و حتي اگر نقل مكان مستلزم تغ
هاي مصرف او  باشد، اين كار بر ارزش مورد نظر فرد از نرخ تالش و بنابراين بر فرصت

خواهانه در ارتباط با آزادي انتخاب  بعضي اهداف آزادي"اين نظر كه . گذارد تاثير نمي
هاي انتخاب و ترك داشته باشند  توانند تنها در صورتي كه افراد نوعي فرصت فردي مي
به روشني ) 22:1992وايسكف ( "شود د، و اين تنها در سيستم بازار فراهم ميتامين گرد

انتخاب مصرف، كار، و سكونت، عالوه بر فرصت ترك، در يك اقتصاد . نادرست است
در اقتصادهاي . هاي بازار وجود دارد تر از سيستم مشاركتي به همان اندازه يا حتي بيش

توانند بكنند؟ در  دوست ندارند، چه مي شان را داري، كارگراني كه رئيس سرمايه
شان را دوست  اقتصادهاي سوسياليستي بازار، كارگراني كه اكثريت تصميمات همكاران

توانند بكنند؟ تغيير محل كار يا شروع يك شركت جديد، فرصت خروج  ندارند چه مي
گري در يك اقتصاد مشاركتي، كارگران آزادند از يك شوراي كار. در اين اقتصادهاست

هاي ارايه تسهيالت محدود  هيات. استعفا داده و براي كار در جاي ديگر تقاضا بدهند
تر از پيدا كردن آن  در يك اقتصاد مشاركتي، يافتن محل كار سازگارتر را بسيار آسان

سازند، و دست كم به سادگي يافتن آن در يك اقتصاد  داري مي در سرمايه
بازار كار مدل سوئدي كه بازآموزي و اشتغال سوسياليستي بازار با كمك يك هيات 

گذاري جديد مورد نظر باشد،  تا جايي كه آغاز يك سرمايه. گيرد مجدد را جدي مي
گذاري جديد، مشابه قانع  قانع كردن يك فدراسيون صنعتي به مفيد بودن يك سرمايه

يت كردن ماموران وام در يك بانك و مديران موسسات مالي است كه نسبت به موفق
و . هر شركت سهامي عمومي جديد كه مدعي سودآوري است، حساس هستند

شود،  كننده بهتر تامين مي گونه كه ديديم در اقتصادهاي مشاركتي اقتدار مصرف همان
  .ساز خواهد بود، تا در اقتصادهاي بازار جايي محل سكونت كمتر مسئله و جابه

ك سيستم مشاركتي احتماال از ي":خواهيم به يك نگراني ديگر بپردازيم اكنون مي
گيري جمعي  شان را با نوعي تشكل تصميم هاي خواهد كه بسياري از انتخاب افراد مي
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هاي فردي را  مشروعيت بخشند، كه به نوبه خود به ناگزير ميزان واقعي پذيرش انتخاب
گيري به شكل دموكراتيك  هاي تصميم هر چند كه تشكل –محدود خواهد ساخت 

ترين انتخاب براي فرد بدون  يك سيستم بازار با تامين امكان بيش .تشكيل شوند
تري از اين دست را  مراجعه به نظر ديگران درباره اين تصميمات، آزادي بسيار بيش

  )1992: 19وايسكف ( ".كند فراهم مي
در يك اقتصاد مشاركتي تنها افرادي كه تحت تاثير تصميمات قرار دارند، در اتخاذ 

چون روش . گيرند اي كه تحت تاثير قرار مي فوذ دارند، و تنها تا اندازهآن تصميمات ن
شود، تصميماتي هستند كه صرفا يك  زندگي، هويت اجتماعي، و كااليي كه مصرف مي

دهند، افراد در يك اقتصاد مشاركتي بر اين تصميمات  فرد را تحت تاثير قرار مي
رند كه افراد در يك سيستم بازار اما تصميمات زيادي وجود دا. كنترل خواهند داشت

گذارد، ديگراني كه در عمل از حقوق شهروندي  گيرند و بر ديگران هم اثر مي مي
يك اقتصاد مشاركتي براي رفع اين مزاحمت بر آزادي مردم طراحي . اند محروم

اقتصاد مشاركتي ميزان متناسبي از اقتدار را براي كساني كه تحت تاثير . شود مي
كند، كه در سيستم بازار عامل خارجي محسوب  گيرند فراهم مي ر ميتصميمي قرا

هاي بازار عادت دارند تصميمات را بدون  اين روش براي كساني كه در سيستم. شود مي
توجه به نظارت ديگراني اخذ كنند كه تحت تاثير نتايج اين تصميمات قرار دارند، 

هاي اقتصادي كه در بازار عادت  آن فعاليت. گرانه جلوه كند طبيعي است كه مداخله
باشند تا محيط زيست را آلوده كنند، اكنون تحت مقررات محيط  "آزاد"اند  كرده

جويانه تلقي شود و  طبيعي است كه اين امر از نظر آنان مداخله. گيرند زيست قرار مي
اند كه بدون مشورت با  و كارفرماياني كه عادت كرده. آن را به ضرر خود بپندارند

ها بر اين حق پاي بفشارند،  رگران، تغييراتي در محل كار ايجاد كنند، وقتي اتحاديهكا
هاي بازار  مند هستند، در سيستم تناسب بهره كساني كه از قدرت بي. شوند متوقف مي

بيني است كه با  باشند، و قابل پيش "آزاد"عادت دارند كه از  نظرات و نفوذ ديگران 
از . دهد، مخالفت داشته باشند اجازه اين گونه اعمال را نميها  سيستمي كه ديگر به آن

تاثير تصميمات در يك سيستم بازار قرار دارند اما نه  طرف ديگر كساني كه تحت
هاي  سيستم. شان محدود شده است صدايي و نه نفوذي دارند كساني هستند كه آزادي

هاي متعددي درگير  طرفراهند كه وقتي  بازار ضرورتا با سيستمي از حقوق مالكيت هم

 مايكل آلبرت و روبين هانل

 

يك اقتصاد . كند كه آزادي چه كسي بر چه كسي اولويت دارد هستند، تعيين مي
مديريتي نسبت به ميزان  -گيري خود  مشاركتي با تالش براي نيل به اقتدار تصميم

  .كند تحت تاثير  قرار گرفتن، مستقيما با اين موضوع برخورد مي
هاي  اور كنند كه اقتصادهاي مشاركتي ارزشاي اصرار دارند ب بنابراين چرا عده

سازند؟ پاسخ را بايد در بدفهمي درباره چيزهاي كه  خواهانه را قرباني مي آزادي
  .نهاد شده است جستجو كرد پيش

خواه  خواهي، يك اقتصاد آزادي هاي متفاوت از آزادي گردد به درك مسئله بر مي 
ن ديگري را بخرند، آيا اين اقتصاد چيست؟ براي نمونه اگر مردم آزاد نباشند انسا

ها را به فروش آگاهانه و با  خواهانه نيست؟ طبعا شرايطي وجود دارد كه انسان آزادي
اند كساني كه يك اقتصاد  كند، با اين حال اندك رغبت خود به عنوان برده هدايت مي

مردم آزاد اگر . خواه نخوانند را صرفا از آن رو كه بردگي در آن لغو شده است، آزادي
خواه  نباشند تا از خدمات انسان ديگر در ازاي حقوق استفاده كنند، اقتصاد آزادي

ها شرايط آشنايي هستند كه افراد را به پذيرش آگاهانه و با رغبت چيزي  نيست؟ اين
آيا . ناميدند "مزدي بردگي دست"آن را  "هاي سنتي سوسياليست "كنند كه  هدايت مي

خواه نيست، چون رابطه  كه سوسياليسم بازار يك نظام آزادياين به معناي آن است 
خواهي با آزادي افراد در  شود؟ از نظر ما برابر گرفتن آزادي كارگر در آن لغو مي/كارفرما

خواهند يك تفسير سطحي است كه آزادي خواهي را از ارزشي كه  انجام هر چه كه مي
ن، برابر گرفتن آزادي اقتصادي با به همين سا. كند واقعا شايسته آن است، محروم مي

  .آزادي خريد و فروش هر چيز و همه چيز بي محتوا كردن ايده آزادي اقتصادي است
البته خوب است براي مردم، كه آزاد باشند چيزي را كه دوست دارند انجام دهند، اما 

گران تر يا حقوق دي هاي مهم اند، آسيبي به آزادي تنها اگر آن چه را كه انتخاب كرده
تر زندگي  من نبايد آزاد باشم كه تو را بكشم، چون تو را از يك حق اساسي. وارد نكند

ها زماني باور داشتند كه من نبايد آزاد  تمام انواع سوسياليست. ام كردن محروم كرده
گذاري، يا حق مالكيت، تو را از  باشم تو را استخدام كنم، زيرا آزادي من در سرمايه

. سازد هاي كاري خودت محروم مي تري براي كنترل ظرفيت اسيآزادي انساني اس
ها زماني باور داشتند كه من نبايد آزاد باشم  ها و بعضي از ليبرال تر سوسيالست بيش

ميراث قابل توجهي براي فرزندانم به ارث بگذارم چرا كه اين كار فرزندان والدين كمتر 
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رصت اقتصادي برابر در زندگي محروم تر برخورداري از يك ف ثروتمند را از حق اساسي
ها در حق بعضي از افراد  محدوديت: توانيم يك اصل كلي را فرموله كنيم ما مي. كند مي

تر ديگران ضروري باشد، و  ابد كه براي حمايت از حقوق اساسيي هنگامي مشروعيت مي
دهد،  هايي آزادي افراد را در كل كاهش نداده، بلكه افزايش مي چون چنين محدوديت

اما عالوه بر حق زندگي، حق كنترل كار . خواهانه سازگار است  هاي آزادي كامال با ارزش
خودمان، و حق فرصت اقتصادي برابر، حقوق اضافي ديگري هم وجود دارند، كه 

خواهند چيزي را كه ميل دارند انجام  ، زماني كه مي ديگران نبايد در لغو آن آزاد باشند
فرض كنيد من از هوش بااليي . ما به سراغ اصل مطلب برويمبگذاريد مستقي. دهند

هايم خوب هستم و  گيرم، در درس هاي هوش نمره بااليي مي برخوردارم و در تست
همه به  –شود و سپس متخصص در جراحي مغز  پس از مدرسه وارد دانشكده طب مي

خواهم  كسي كه مي هايم را به هر آيا بايد آزاد باشم استعدادها و مهارت. هزينه عمومي
بفروشم؟ در يك اقتصاد بازار ديگراني وجود دارند كه مايلند به من براي خدماتم مقدار 

اما ارزش باالي سهم من تنها بر پايه تالش نبوده است، بلكه . زيادي پول بپردازند
محصول مشترك استعداد ژنتيك و آموزش به هزينه عمومي در پيوند با تالش خودم 

ابراين اگر پرداخت حقوق مطابق با ارزش سهم من باشد، بيش از چيزي بن. بوده است
كه تالش من گواه بر آن است، دريافت خواهم كرد، و ديگر افراد كمتر مستعد و 

راه ديگري . شان دريافت خواهند كرد ها يا فداكاري شخصي ديده كمتر از تالش آموزش
پرداخت براساس ارزش سهم ) 1: شان را بفروشند اگر همه آزادند خدمات: وجود ندارد

شان دريافت  هاي ها و گروهي كمتر از تالش اي بيش از تالش در بازار خواهد بود، و عده
اند دريافت خواهند كرد، آن  اي كمتر از تالشي كه كرده دليل اين كه عده) 2 .كنند مي

است  اين به معني آن) 3و . كنند شان دريافت مي است كه گروهي ديگر بيش از تالش
كنند، چه بخواهند و چه نخواهند كساني  شان دريافت مي كه كساني كه بيش از تالش

اي  انديشه. دهند اند، مورد استثمار قرار مي شان دريافت كرده را كه كمتر از تالش
ظاهرا ما بايد تصميم بگيريم كه . مند سوسياليسم بازار ناخوشايند براي طرفداران ثروت

كنند حق يك درآمد  همكاري اقتصادي با ديگران شركت ميآيا افرادي كه در يك 
عادالنه را دارند، حقي براي توزيع برابر و منافع همكاري اجتماعي، حقي براي آزادي از 

تر از حق افراد براي دريافت  و ما بايد تصميم بگيريم كه آيا اين حق اساسي. كشي بهره
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آزادي انتخاب . شان بپردازد مايه انسانيتواند در ازاي سر اي است كه بازار مي هر اندازه
. جا مورد نظر نيست كنند، در اين هايي كه مردم در تقسيم كار بازي مي در مورد نقش

شان را انتخاب  هاي اقتصادي مسئله اين است كه چگونه مردم آزادند نحوه جبران نقش
ر داشته كنيم كه يك حالت خوب آن است كه افراد حق جبران براب ما فكر مي. كنند
ها  بينيم كه چرا افراد بايد نسبت به جبراني كه بازار به آن اما هيچ دليل نمي. باشند

به طور خالصه، ما ). پايه يك چنين حقي چيست؟. (دهد، حق داشته باشند پاداش مي
اما نه به اين معنا كه . خواهند انجام دهند معتقديم كه مردم بايد آزاد باشند هر چه مي

اين است كه چرا آزادي دنبال كردن آموزش . شند ديگران را استثمار كنندبايد آزاد با
و استخدام مطابق با توجيحات شخصي در يك اقتصادي مشاركتي مورد حمايت است، 

تر از  برداري از امتيازات شانسي در استعداد انسان، با مصرف بيش اما آزادي بهره
  .مورد حمايت نيستاند،  ديگران كه به اندازه برابر فداكاري كرده

يا فرض كنيد من به شكل خاصي اليق و با انرژي هستم، و بسيار مشتاق كه تمام 
. ام صرف كنم ام را به تحليل و ارزيابي امكانات مختلف براي شوراي كارگري وقت كاري

هاي  آيا بايد آزاد باشم در يك مجتمع شغلي مشغول شوم كه تمام وقت به فعاليت
بسياري از مردم ": دارد گونه كه وايسكف اظهار مي ي بپردازم؟ آنگير تحليلي و تصميم

تري را نسبت به آن چه كه در يك  هاي كاري تخصصي دهند فعاليت احتماال ترجيح مي
مجتمع  تنظيم مشاغل مجاز است انجام دهند كه به معني تحميل ضرورت و بنابراين 

  )1992: 20وايسكف (". مستلزم اجبار ضمني يا صريح است
تر از  اما اگر من اجازه دارم در يك مجتمع شغلي به شكلي قابل توجهي پر قدرت

هاي شغلي كمتر با نفوذ كار  ها كار كنم، آنگاه ديگران بايد در مجتمع ديگر مجتمع
هاي رسما برابر همكاران من براي شركت در خود  كشد كه فرصت كنند، و طولي نمي

تري بر تصميمات  من نفوذ بيش. نخواهد بودمديريتي اقتصادي عمال با من برابر  –
اقتصادي اعمال خواهم كرد، بيش از ميزاني كه تحت تاثير اين تصميمات  قرار دارم، 
زيرا زندگي كاري من به طور خاصي پر قدرت شده است، و ديگران نفوذ كمتري اعمال 

  .كند ها را نسبت به من كم نفوذتر مي شان، آن كنند، چون زندگي شغلي مي
كنند كه هر كسي بايد فرصت مشاركت در  هوداران اقتصادهاي مشاركتي فكر مي

گيرد را  تصميمات اقتصادي، متناسب با ميزاني كه تحت تاثير اين تصميمات  قرار مي
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كنيم كه اين تنها راه  گونه كه در باال شرح داده شد ما فكر مي همان. داشته باشد
دهد، بدون آن كه آزادي يك  فرد با  نا ميمع "آزادي اقتصادي"تفسير چيزي است كه 

ما . ناميم اقتصادي مي "مديريتي -خود "آزادي ديگري تداخل كند، و اين هدف را 
مديريتي در اين مفهوم، يك حق بنيادي افرادي است كه وارد  -كنيم كه خود تصور مي

 بنابراين وقتي مردم آزادند هر چه كه. شوند همكاري اقتصادي با يك ديگر مي
 - ها بايد آزاد باشند به حقوق خود  خواهند انجام دهند، به اين معنا نيست كه آن مي

  .مديريتي ديگري آسيب وارد كنند
ها به  آن. كند هاي شغلي را  تنظيم مي به عالوه توجه كنيد كه چه كسي مجتمع

هر . شوند كه به شوراهاي كارگري ديكته كند وسيله يك بوروكراسي ملي تنظيم نمي
طور كه داراي يك  اي كارگري داراي يك كميته تنظيم مشاغل است، درست همانشور

و  "اند در نوبت ايستاده"گذاري تالش، و يك كميته ميزبان براي كساني كه  كميته نرخ
عضويت و سياست كميته تنظيم مشاغل . هاي موقت براي موارد خاص است كميته

گردد، و زماني كه هر كس  مي مانند هر كميته ديگري به شكل دموكراتيك تعيين
كند، مانند زماني كه در مجتمع شغلي است در نظر گرفته  صرف اين كميته مي

يك اقتصاد مشاركتي به سادگي اقتصادي است كه در آن اكثريت عظيم اعضا . شود مي
مديريتي  -اند كه براي سازماندهي امور اقتصادي به منظور ارتقاي خود پذيرفته

گذاري  گيري متناسب با ميزان تاثير داد تصميم د كه به عنوان دروناقتصادي تالش كنن
يعني به اين صورت كه پرداخت مطابق با تالش يا فداكاري و . شود و برابري درك مي

اند كه نهاد شوراهاي كارگري و  به عالوه اكثريت عظيم پذيرفته. كارآيي است
ها براي  م مشاغل بهترين راههاي تنظي ريزي مشاركتي، و مجتمع كننده، برنامه مصرف

هاي  اما  اين كه به طور دقيق چگونه وظايف در مجتمع. نيل به اين اهداف هستند
گردد كه در كميته تنظيم  شود تماما به كساني برمي بندي مي شغلي در هر كارگاه رده

هيچ . كنند مشاغل در آن كارگاه، تحت نظارت كل شوراي تمام كارگران آن كار مي
رجي وجود ندارد كه با قدرت براي تعيين يا لغو نتايج، بر اين عمليات نظارت عامل خا

بدون شك شوراهاي كارگران، به خصوص در همان فدراسيون . فائقه داشته باشد
هاي  اما مجتمع. صنفي، داليلي براي انتقال تجربيات و اطالعات پيدا خواهند كرد

و . آيد آن شركت به وجود ميشغلي در هر شركت به وسيله كميته تنظيم مشاغل 
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هاي مختلف، متفاوت خواهند بود و اين چيزي است كه  ها در كارگاه بدون شك مجتمع
نگر به هنگام تقاضا براي كار در يك اقتصاد مشاركتي به آن توجه  كاركنان آينده

  .خواهند كرد
. رسد، هميشه اين قدر ساده نيست به نظر مي "ساده"هاي فردي  چيزي كه آزادي

هر گاه تصميم بر بيش از يك نفر تاثير بگذارد، اجازه دادن به يك نفر براي 
به محروميت از حقوق شهروندي  "آزادي شخصي"گيري تحت عنوان اعمال  تصميم

اما راه ديگري براي . انجامد تمام ديكر كساني كه تحت تاثير آن تصميم قرار دارند، مي
اولويت اول تضمين . از پايين به باال: ديدن منطق اقتصادهاي مشاركتي وجود دارد

اند، و اطمينان حاصل  اي نبرده عدالت اقتصادي براي كساني است كه هرگز از آن بهره
كاري  گردد، و از اين كه تجربه ها جبران مي كردن از اين كه مصرف افراد با فداكاري

بته اگر گيري اقتصادي شركت كنند، ال كند تا در تصميم ها را تجهيز مي افراد آن
يك اقتصاد . يك راه ديگر براي نگاه به استعداد و آموزش وجود دارد. بخواهند

گونه كه مناسب  مشاركتي هر فرد را تشويق به تكامل و به كار بردن استعدادهايش، آن
آفرينند، با  كند، و به استعدادهاي برجسته كه منابع اجتماعي زيادي مي بيند، مي مي

اما براي چيزي غير از تالش و . دهد ها، پاداش مي ي آنبه رسميت شناختن اجتماع
و زماني كه . ، پاداش مادي وجود ندارد چرا كه اين كار، نابرابر خواهد بود فداكاري

تر نقش متخصص براي تحليل نتايج پيچيده را بازي  كساني با استعداد و آموزش بيش
در بحث مورد توجه قرار تر از ديگران  شان بسيار بيش كنند يا ممكن است نظرات مي

ها  تر بوده است، به آن شان در طول زمان با ارزش گيرد، چرا كه ثابت شده كه نظرات
شود، زيرا به حقوق  هاي باالتر در يك اقتصاد مشاركتي داده نمي گيري اجازه تصميم

  . كند مديريتي ديگران آسيب وارد مي -خود
 

  هاي بيش از اندازه؟ بار سيبرنتيك؟ نشست
گيري مشاركتي،  ا توزيع منابع در يك اقتصاد پيچيده به وسيله نهادهاي تصميمآي"

كند و تقاضاهاي مردم را  هاي ناممكني را بر پردازش اطالعات تحميل نمي خواست
گيري در يك اقتصاد مشاركتي  هاي تصميم سازد؟ تنها فهرست نيازمندي نامنظم نمي

. ها را تامين كرد، شك توليد شود توان آن كافي است تا درباره اين كه آيا و چگونه مي
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حتي اگر در اساس بتوان نهادها و فرآيندها را توسعه داد تا وظايف الزم را انجام دهند 
، )اند هاي بديع در اين زمينه را پرورش داده و آلبرت و هانل و دوين برخي ايده(

با فرض اين  .شود دانست كه آيا كل سيستم در عمل به درستي كار خواهد كرد نمي
آوري كامپيوتر در پردازش و افشاندن مقادير عظيم اطالعات مورد نياز  كه بتوان به فن

شوند كه اطالعات مورد نياز را به  براي كار سيستم اتكا كرد، مردم چگونه قانع مي
طلبانه فراهم كنند؟ و حتي اگر همه اطالعات مورد  دار و غير منفعت روشي غير جهت

ريزي مشاركتي مستلزم آن نيست كه هر  به درستي گرد آورد، آيا برنامهنياز را بتوان 
فرد، وقت، عالقه و انرژي زيادي براي ارزيابي اطالعات و شركت در جلسات 

تر مردم ناراضي و خسته از انجام آن هستند؟  گيري اختصاص دهد كه بيش تصميم
  )1992: 14-17وايسكف ("

صادهاي كنوني از صفر بسيار دور است، كه زمان پردازش اطالعات و جلسه در اقت
اما براي يك اقتصاد مشاركتي . انگارند منتقدان اقتصادهاي مشاركتي آگاهانه ناديده مي

توانيم مسئله را به زمان جلسه در شوراهاي كارگري، زمان جلسه در شوراهاي  مي
تقسيم  ريزي مشاركتي ها، و زمان جلسه در برنامه مصرف، زمان جلسه در فدراسيون

  .كنيم
در سازمان توليد . درك و هماهنگي، بخشي از سازمان توليد در هر سيستمي است

تر، اگر نه تمام وقت خود را صرف  سلسله مراتبي، تعداد نسبتا اندكي از كاركنان، بيش
شود  كنند، و بيشتر كاركنان صرفا كاري را كه به آنان گفته مي فكر كردن و جلسه مي

تري در جلسات محل  تر مردم وقت بيش ابراين درست است كه بيشبن. دهند انجام مي
اما اين به . كنند تا در يك اقتصاد سلسله مراتبي كار در يك اقتصاد مشاركتي صرف مي

تر مردم از  ريزي اقتدارگرا، بيش داري و در برنامه دليل آن است كه در سرمايه
اين . كه در سوسياليسم بازار گونه شوند، همان گيري محل كار كنار گذاشته مي تصميم

مسئله ضرورتا به معني آن نيست كه كل مقدار زمان صرف شده براي تفكر و جلسه و 
طور باشد  و در حالي كه ممكن است اين. تر است توليد در يك كارگاه مشاركتي بيش

گيري  تري نسبت به تصميم بيش "زمان جلسه"گيري دموكراتيك مستلزم  كه تصميم
هاي دموكراتيك  گيري اشد، اما زمان كمتري براي نظارت و اعمال تصميماتوكراتيك ب

به عالوه زمان جلسه در اقتصاد مشاركتي، . مورد نياز است تا تصميمات اتوكراتيك
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گونه كه براي مديران و سوپروايزرها در  بخشي از روز كار عادي است، درست همان
  .مردم اي به وقت آزاد اقتصادهاي كنوني است، و نه صدمه

با توجه به سازمان مصرف، ما مدعي هستيم كه در اين پيشنهاد، تصميمات با تعامل 
از نظر ما يكي از . آيد تري نسبت به اقتصادهاي بازار به دست مي اجتماعي بيش

ها يك روش مناسب كه از طريق آن  هاي بزرگ سيستم بازار اين است كه آن شكست
مصرف . دهند را بيان كنند، ارايه نمي هاي مصرف خود مردم بتوانند درخواست

بيند، دقيقا به اين  اجتماعي در مقايسه با مصرف فردي در اقتصادهاي بازار لطمه مي
هاي نهادي مناسب براي آسان و كارآمد كردن انتخاب اجتماعي وجود  سبب كه روش

اد هاي مصرف كه ما پيشنه شود كه يك شبكه اليه اليه از فدراسيون تصور مي. ندارد
كنيم بر اين بيگانگي در انتخاب اجتماعي كه با بيان منزوي شده انتخاب فردي كه  مي

اين كه آيا . كند هاي بازار است، در پيوند قرار دارد، غلبه مي ويژگي برجسته سيستم
دهي مصرف كنوني نياز دارد، به چند  تري نسبت به سازمان اين كار به زمان بيش

  .مولفه بستگي دارد
هاي عمومي محلي، شهري و  اضر برگزيدگان اقتصادي و سياسي بر گزينشدر حال ح

كنند، اما  هاي اكثريت عمل مي ها بيشتر اوقات فارغ از محدوده آن. ملي تسلط دارند
هاي خوشنام براي اصالح  گيري به وسيله سازمان هاي وقت دوره به دوره فعاليت

در يك اقتصاد . گيرد صورت مي اند، مواردي كه به شكلي فاحش از كنترل خارج گشته
اما اين كار به . دهند مشاركتي، مردم مستقيما درباره موارد انتخاب اجتماعي راي مي

هاي تخصصي و عقايد متفاوت  ديدگاه. صرف وقت براي شركت در جلسات نيازي ندارد
قاعدتا افراد داراي حساسيت . شوند هاي جمعي دموكراتيك مطرح مي از طريق رسانه

كنند، اما ديگران آزادند هر اندازه كه  به مورد خاص، در اين تشكالت شركت مينسبت 
  .ها توجه كنند خواهند به اين بحث مي

ريزي مشاركتي چقدر است؟ برعكس پيش  اما ميزان زمان نشست مورد نياز برنامه
كنيم كه در آن  ريزي مشاركتي را پيشنهاد نمي هاي منتقدان، ما مدلي از برنامه فرض

ها، رودررو مالقات كرده، درباره چگونگي هماهنگي  راد، يا نمايندگان منتخب آناف
در عوض ما روندي را پيشنهاد كرديم كه در آن افراد و . ها بحث و مذاكره كنند فعاليت

هاي  شوراها پيشنهادها براي وظايف خود را تسليم كرده، اطالعات جديد شامل قيمت
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. كنند ، و پيشنهادهاي تجديد نظر شده را ارايه ميتعيين شده جديد را دريافت نموده
آيي اعضا را  گيري، گردهم هاي ممكن براي راي ما در عين حال به منظور تعيين گزينه

در عوض پيشنهاد ما اين بود كه پس از تعيين يك سري از اقالم به . پيشنهاد نكرديم
هاي  م يك تعداد طرحهاي تامين اقال اي هيات عنوان طرح كلي برنامه، ستادهاي حرفه

ها راي دهند، بدون اين كه  عملي در محدوده اين طرح كلي تعيين كنند تا اعضا به آن
هاي رودرو بين  و باالخره ما پيشنهاد نشست. هيچ نشست و بحثي در كار باشد

هاي متفاوت براي طرح پيشنهادهاي مصرف يا توليد كه با استاندارهاي كميتي  گروه
در عوض پيشنهاد ما اين بود كه شوراها . ارد را توصيه نكرديممتداول مطابقت ند

هاي  هاي خود ارايه نمايند تا فدراسيون اطالعات كيفي را به عنوان بخشي از توصيه
به عالوه، روند عدم . سطوح باالتر بتوانند در صورت نياز، استثنائات را تعيين كنند

فدراسيون است و نه يك نشست تاييد پيشنهادها، يك راي بله يا نه ساده اعضاي 
  .خصمانه

راه  دانيم، قصد گم را وارد نمي "هاي بيش از اندازه  نشست"ما در عين حال كه انتقاد 
گيري استبدادي  گيري آگاهانه دموكراتيك با تصميم تصميم. كردن كسي را هم نداريم

انون طلب از تقسيم اجتماعي كار، با ق يك هماهنگي آگاهانه تساوي. متفاوت است
كنيم كه در هر حالت، شكل  ما به روشني فكر مي. غيرانساني عرضه و تقاضا فرق دارد
اما اين بدان معني نيست كه ما تعامل اجتماعي . اول بسيار بر شكل دوم برتري دارد

  .كنيم  تر موجود در آن را، تقريبا بنا به تعريف، درك نمي بامعني
كنيم كه اطالعات مورد  م را متقاعد ميچگونه مرد"پرسد  اما وايسكف هم چنين مي
و به طور ضمني  "طلبانه ارايه كنند؟  دار و غير منفعت نياز را به روشي غير جهت

كنيم كه همه  انگارانه فرض مي گويد كه ما پاسخي براي اين سئوال نداريم و ساده مي
رين ت در اقتصادهاي بازار جدي. كنند صادقانه در يك اقتصاد مشاركتي رفتار مي

كننده براي كاالهاي عمومي است كه به  بيان ترجيحات مصرف "اي ناسازگاري انگيزه"
ناسازگاري "ترين  ريزي مركزي جدي در برنامه. مسئله سوء استفاده مشهور است

ريزان مركز در مورد توانايي واقعي  ، رفتار مديريت شركت در فريب برنامه"اي انگيزه
مان را كه هيچ يك از مسايل  ما در اين جا توضيح. دشو توليد شركت در نظر گرفته مي

كنند، در اقتصاد مشاركتي وجود  اي كه اقتصادهاي ديگر را مبتال مي سازگاري انگيزه
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كنندگان  كافي است بگوييم كه در يك اقتصاد مشاركتي، مصرف. ندارد ارايه داديم
نطقا رفاه خود شان براي كاالهاي عمومي، م منفرد با ارايه نادرست ترجيح مصرف

را از دست خواهند داد و شوراهاي كارگران با ارايه ) كنند گونه كه اينان تعريف مي آن (
شان احتمال به دست آوردن منابع مولد را كاهش  هاي توليد واقعي نامناسب توانايي

اي دارند، كه به  هاي انگيزه تري درباره ناسازگاري اگر منتقدان، انتقاد مشخص. دهند مي
شان  مند به شنيدن اند، ما بسيار عالقه ر آنان در اقتصادهاي مشاركتي كشف كردهباو

  .هستيم
  

  ها؟ ديكتاتوري اجتماعي؟ تمركز نادرست بر اولويت
گير و از نظر روحي  آيا اجراي دموكراسي مشاركتي به اندازه كافي دشوار، وقت"

چكي از تصميمات تحليل برنده نيست به طوري كه در عمل بايد به حوزه نسبتا كو
محدود گردد؟ در عمل چنين سيستمي ممكن است بتواند گروهي از مردم را به اعمال 

نفوذ نامتناسب از ثروت يا درآمد . تر در تصميمات ديگران قادر سازد نفوذ بيش
خيزد، بلكه از عالقه متفاوت و توانايي متفاوت براي شركت در  نامتناسب بر نمي
ي عمل روندهاي  ها در باره اين انواع نگراني. شود مي گيري ناشي روندهاي تصميم

... گيري دموكراتيك البته نبايد به عنوان محكوميت دموكراسي ديده شود تصميم
گويد كه نهادهاي سياسي دموكراتيك بايد بر يك طيف  هايي مي برعكس، چنين نگراني

بايد براي تمام انواع گيري متمركز شوند، و ن هاي تصميم اقتصادي و قابل اداره از حوزه
  ) 16:1992-15وايسكف . (تصميمات اقتصادي و سياسي مورد استفاده قرار گيرند

هاي مشاركتي مردم را از  مان انرژي خواهيم سيستم اقتصادي روشن است كه ما نمي
هاي ما هم شركت در تصميمات محلي  اما روش. مسايل كم و بيش مهم منحرف كنند

با مالحظه . مدت و درازمدت ريزي كوتاه و هم در برنامه كند، و ملي را تسهيل مي
  :ها از اين قرارند ريزي درازمدت، انتخاب برنامه

  هاي بازار واگذار كند، ريزي درازمدت را به بوالهوسي برنامه) 1 
  ريزي درازمدت را به يك نخبه سياسي يا فني واگذار كند، برنامه) 2 
هاي مختلف برنامه  كنندگان اجازه دهد مولفه هاي كارگران و مصرف به فدراسيون) 3 

ادبيات وسيعي . درازمدت را پيش نهاد كنند، و مورد بازنگري و مشاوره قرار دهند
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هاي بازار بي نظم براي تصميمات توسعه  دهد كه سيستم وجود دارد كه نشان مي
ريس داري از قبيل مو هاي سنتي منتقد سرمايه سوسياليست. مدت مناسب نيستند دراز

ريزي بر بازارها براي نيل به رشد و  داب و پل سوئيزي هنگامي كه امتيازات برنامه
ريزي  حتي نوع به شدت معيوب برنامه. شمردند، كامال حق داشتند توسعه را بر مي

به عالوه هر . هاي مهمي را بر اقتصادهاي بازار از اين جهت نشان داد شوروي هم برتري
گواهي است بر كارآيي  "ديرآمده"دي سريع يك مورد تاريخي از رشد اقتصا

هم استثنا نيستند، فارغ از اين  "ببرهاي آسيايي" -ريزي در مقايسه با ولنگاري برنامه
ريز به شكل دموكراتيك انتخاب نشود، خطرات و صدمات آشكاري  كه اگر نخبه برنامه

ريزي درازمدت به  اما حتي اگر كساني كه درك و هماهنگي برنامه. پيوندد به وقوع مي
شود به شكل دموكراتيك انتخاب شوند، جاي بسيار كمتري براي  ها واگذار مي آن

چون ما برآنيم كه . ريزي مشاركتي وجود دارد شركت مردمي، در مقايسه با برنامه
  :انتخاب بين

دگرگوني در معدن ذغال سنگ تا اين كه به شكلي بنيادي باعث بهبود بهداشت ) 1(
   و امنيت شود،

  ها با يك سيستم ريل با سرعت باال، يا راه جايگزيني مسافرت از بزرگ) 2(
زماني كه همه  - دگرگوني كشاورزي براي سازگاري با هنجارهاي زيست محيطي ) 3(
تاثير مهمي بر زندگي افراد دارد، مشتاقيم كه  -توان فورا انجام داد  ها را نمي اين

، و بهترين راه براي انجام آن استفاده از مشاركت مردمي در اين امور افزايش يابد
  .درازمدت است ريزي مشاركتي براي توسعه برنامه هاي برنامه روش

توان مردم عادي را در  شود به اين كه چگونه به بهترين وجه مي مسئله تبديل مي
كاران  هاي معدن گيري مشاركت داد؟ از ديد ما فدراسيون يك نوع خاص از تصميم

سازي، كارگران كشاورزي، حمل و نقل  آهن، كارگران اتومبيل گران راهسنگ، كار ذغال
كنندگان بايد همگي نقش  زيست، فدراسيون ملي مصرف هاي محيط غذا، و بخش

حتي با در نظر گرفتن . هاي باال  ايفا كنند بندي و مقايسه گزينه اي در فرمول برجسته
شان  ايي كه به عاليق شخصيه هاي اصلي درازمدت، به تصور افراد در حوزه گزينه
ريزي مشاركتي براي استفاده از اين  كنند، و برنامه تر است، بهتر شركت مي نزديك

اين به معناي انكار اين نيست كه همه با راي خود در . شود موضوع طراحي مي
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كنيم كه براي متخصصان يك  ما انكار نمي. هاي اصلي مشاركت خواهند كرد  انتخاب
بي، متخصصان در . اف. اي آي اما عاله بر ستادهاي حرفه. اردنقش مهم وجود د

كنند نقش  هاي باال كار مي واحدهاي تحقيق و توسعه  كه مستقيما براي فدراسيون
و با . كنند شان بازي مي هاي درازمدت براي مالحظه اعضاي فعالي در تعيين گزينه

ه اعتقاد ما كارگران و هاي اجتماعي، ب كمك به برآوردهاي دقيق از منافع و هزينه
اي در  توانند نقش برجسته ها مي كنندگان از طريق شوراها و فدراسيون مصرف
ريزي ساالنه و اداره كار و  چنان كه در برنامه ريزي دراز مدت ايفا كنند، هم برنامه

  .مصرف خودشان
تر ساختن اقتصاد، تنها به يك  باالخره نانسي فالبر نگران اين است كه مشاركتي

ديكتاتوري "توان  يك انگيزه فاسد را مي": گر منتهي خواهد شد طبقه جديد ستم
ها دوست دارند  آن. ها را دوست دارند اي از افراد حقيقتا نشست عده. ناميد "اجتماعيون

ها  ها غالبا با هيجان در نشست در نتيجه آن. صحبت كنند، مذاكره كنند، بحث كنند
ما موافقيم كه ). 1991 :69فالبر ( ".كنند غلبه مي ها كنند، و اغلب بر آن شركت مي

به . يك مشكل بالقوه در هر نظم اجتماعي مشاركتي است "ديكتاتوري اجتماعيون"
هايي را براي حمايت از افراد كمتر اجتماعي از قبيل  اين دليل است كه ما روش
هاي  يي آموزشي پيرامون برترها دورهو ) سي. جي. بي(مجتمع هاي تنظيم مشاغل 

در صورتي كه اكثريت . ايم گيري را پيشنهاد كرده دموكراتيك قوانين پايان بحث و راي
اش نمي تواند به  از پشتيباني كافي برخوردار باشد هيچ يك از نيازهاي اجتماعي

هايي مبني بر اين  اما ما با نگراني. زير گرفته يا كنترل شود "اجتماعي"ي اقليت  وسيله
گزين كند همدل  تواند تنها يك طبقه حاكم را با ديگري جاي ميكه تغيير اقتصادي 

در حقيقت اقتصادهاي مشاركتي به عنوان يك آزمايش سنجيده براي طراحي . هستيم
ريزي  اقتصادي كه حقيقتا در پاسخ به اين واقعيت كه مالكيت اجتماعي و برنامه

اما اگر به اين جا . ز شدداران را با كميسرها جايگزين كردند، آغا مركزي تنها سرمايه
اگر اين تنها راه براي  "زنده باد ديكتاتوري اجتماعيون"زنيم  برسد، ما فرياد مي

خوشبختانه ما . مداران، يا دانشمندان باشد اجتناب از ديكتاتوري ثروتمندان، يا قدرت
توان از قبضه قدرت  باور نداريم و مطمئن هستيم كه مي "قانون آهنين اليگارشي"به 
  . ر اقتصاد مشاركتي به وسيله اجتماعيون جلوگيري كردد
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  هاي ناكافي؟ ناكارآمد؟ انگيزه

گيري تالش غيرممكن است و اين  منتقدان نگرانند كه اندازه: بخش هاي انگيزه مشوق
  : كه پاداش دادن به تالش و نه  نقش، ناكارآمد است

داد  رس افراد به درونهاي مصرف در دست كنند كه فرصت آلبرت و هانل پيشنهاد مي"
فرد به فرآيند توليد مربوط شود، به شكل تالشي كه فرد انجام داده يا فداكاري كه 

تري در پاداش  پيش نهاد آلبرت و هانل مطمئنا به برابري بيش …تحمل كرده است
ها به داشتن كارآيي  شود، اما ادعاي آن كار نسبت به گزينه مبتني بر بازار منتهي مي

گيري فداكاري يا تالش كاري  اول از همه مشاهده و اندازه …كننده است راهتر گم بيش
داد توليد به  و هر طرح تشويق بر اساس نقش در درون …فرد بسيار دشوار است 

به عالوه، مردم عالقمند . كند گزيني كيفيت تالش با كميت آن گرايش پيدا مي جاي
دوم،  …كمتر از ميزان آن بيان كنند شان را هاي طبيعي شوند استعدادها و توانايي مي

تر از  توان فرض كرد كه اين امر باعث تالش كاري و فداكاري بيش در حالي كه مي
كند كه چنين تالش و فداكاري به روش  سوي افراد شود، به هيچ وجه تضمين نمي

ها  هايي است كه نتايج آن منافع اجتماعي در گرو تشويق فعاليت. مطلوب صرف گردد
بنابراين براي برانگيختن مردم به . تر است ها بسيار با ارزش به هزينه اين فعاليتنسبت 

ها را مطابق با ارزش  شان به روش مطلوب، ضروري است كه فعاليت صرف تالش
  ).1992، 16-17وايسكف(".داد كار پاداش داد داد كار و نه بر حسب كميت درون برون

تواند به آساني به استعداد،  داري، مي چون موفقيت، حتي در يك نظم غير سرمايه"
نظران  شانس و ديگر عوامل كه از نظر اخالقي حقانيت ندارند، برگردد، براي صاحب

با . نشان دادن اين كه اصل برابري با توزيع مطابق با تالش سازگاري دارد، آسان است
بر حسب توانند نشان دهند كه توزيع  ها مي اين حال سئوال من اين است كه آيا آن
اي كه در پي توليد بهينه است،  جامعه …تالش عالوه بر برابري، كارآيي هم دارد

نيازمند عدم تشويق تالش ناكارآزموده، و تشويق تالش كارآمد براي اجتناب از به هدر 
در غير اين صورت موفقيت كمتر هيچ انگيزه مادي براي تعديل . دادن منابع است

تر است، ايجاد  هايي كه برتري آن در مقايسه بيش ر حوزههاي ناكارآمد، يا تالش د روش
براي كارآيي، شخص بايد دست كم تالش در افزايش موفقيت را پاداش . نخواهد كرد
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هاگار ( ".شايد تنها راه عملي آن  باشد] داد برون[دهد، پاداش بر حسب ميزان نقش 
71 :1991 (  

هاي غير مادي  نگيزشي انگيزهيك اقتصاد مشاركتي براي بيشينه ساختن پتانسيل ا
اول، براي اين كه اميدوار باشيم كه مشاغل طراحي شده به وسيله . شود طراحي مي

كنندگان  داران ياهماهنگ كارگران خوشايندتر از مشاغل طراحي شده به وسيله سرمايه
تر تمايل خواهند  دوم، براي اين كه باور كنيم كه مردم بيش. است، داليلي وجود دارد

اند انجام دهند تا تكاليفي  ها توافق كرده شت وظايفي را كه پيشنهاد كرده و روي آندا
سوم،  . شود، هم داليلي وجود دارد ها واگذار مي ها به آن كه به وسيله باالدستي

توان باور كرد كه افراد حتي براي انجام آگاهانه وظايف  طور بنا به داليلي مي همين
كه در كنار پاداش بر حسب تالش، توزيع وظايف هم  ناخوشايند هم، وقتي بدانند

ها به معناي آن نيست  اما اين. تري نشان خواهند داد طلبانه است، گرايش بيش تساوي
هاي مردم به وسيله  تالش. ي مادي در اقتصادهاي مشاركتي وجود ندارد كه هيچ انگيزه
شان  آنان در حد تواناييخواهند ببينند آيا كارهاي  شود كه مي بندي مي مراقبيني نرخ

  . گذارد و نرخ تالش افراد، مستقيما بر مصرف تاثير مي. است يا نه
توجه داشته باشيد كه در يك اقتصاد مشاركتي، مادام كه افراد مطابق با تالش 

 -شوراهاي كارگران  -كنندگان از منابع كار كمياب  كنند، استفاده كارشان مصرف مي
هاي فرصت استخدام انواع مختلف  تي بر حسب هزينهريزي مشارك در روش برنامه

دستمزدها بر  -اين مسئله از تناقض بين برابري . كنند كارگر، هزينه پرداخت مي
هاي كار كه بازتاب هزينه  هزينه –و كارآيي توزيع شده  -اساس فداكاري يا تالش 

. دهد ل ميكند كه آفت اقتصادهاي بازار را تشكي جلوگيري مي -فرصت اجتماعي است 
اما نگراني وايسكف و هاگار مبني بر اين كه تنها پاداش مطابق با ارزش توزيع، 

كند، در حالي كه پاداش مطابق با تالش چنين نيست،  هاي كارآيي فراهم مي انگيزه
  چطور؟

تفاوت در ارزش توزيع افراد مربوط به تفاوت در استعداد، آموزش، جايگاه شغلي، 
، فداكاري فردي در سپري كردن "تالش"ي روشن شود كه وقت. شانس و تالش است

كرد فرد است كه  گردد، پس تنها عامل موثر بر عمل دوران كارآموزي را هم شامل مي
بنابه تعريف، نه استعداد و نه شانس . توان بر آن اساس براي فرد اعتبار قايل شد مي
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خاطر نقشي كه در ذات  پاداش به شاغل يك شغل به. توانند با پاداش ايجاد شوند نمي
و به شرط آن كه كارآموزي عمومي . بخشد كرد او را بهبود نمي خود كار است، عمل

گيري  وجود داشته باشد، و نه به هزينه خصوصي، هيچ پاداشي براي ترغيب افراد به پي
به طور خالصه اگر ما مولفه تالش كارآموزي را در تعريف خود . كارآموزي الزم نيست

گنجانيم، تنها عامل معتبر موثر بر كاركرد، تالش است، و بنابراين تنها عاملي از تالش ب
  !مطمئنا با خرد جمعي هم سازگار است -است كه بايد پاداش داده شود

پاداش تالش با كارآيي سازگار است، اما پاداش آثار مشترك تمامي اين عوامل شامل 
اه شغلي، شانس، و تالش چنين استعداد، آموزش به هزينه عمومي و نه خصوصي، جايگ

  .سازوكاري با كارآيي ندارد
خواهيم تالش دوندگان در مسابقه دوي ده كيلومتر را به حداكثر  فرض كنيد كه مي

آيا پول جايزه بايد بر حسب مكان پايان پاداش داده شود يا بر حسب بهبود . برسانيم
با "ضعيف كه براي پايان در بهترين زمان هر فرد؟ پاداش به نتيجه كار براي دونده 

اي براي دونده كامال برتر  كند، و هيچ انگيزه اي ايجاد نمي شانسي ندارد، انگيزه "پول
پرداخت بر حسب بهبود . تر دويدن نسبت به ميزان ضروري براي اول شدن براي سريع

  .دهد تا تالش خود را بيشينه كنند در بهترين زمان هر فرد، به همه انگيزه مي
. يك كميته از كاركنان. هاست گيري تالش كنيد كه چه كسي مسئول اندازهو توجه 
كاران يك فرد وجود دارد كه تالش بيهوده و ناكارآمد را پاداش  اي براي هم آيا انگيزه

اي  كنند، انگيزه بندي تالش كار مي دهند و نه قابليت را؟ آيا كارگراني كه در كميته نرخ
ندارند، گرچه اين كار با منافع  "ود موفقيت تالشتالش براي بهب"براي پاداش به 

خودشان هم وابستگي دارد؟ چرا كاركنان همكار يك فرد، انگيزه كمتري براي عدم 
شان؛ نسبت به كاركنان سرمايه  قطاران تشويق تالش ناكارآ و تشويق تالش كارآي هم

ورند كه برابري با داشته باشند؟ بنابراين چرا بسياري مانند وايسكف و هاگار بر اين با
  .كارآيي در كشاكش است؟ سه نگراني وجود دارد كه شايان پاسخ است

شان كار  هاي مصرف ضرورتا برابرند، مردم دليلي ندارند با تمام توانايي اگر فرصت) 1
  .كنند

جايي كه همبستگي براي ايجاد تالش بدون پاداش مادي كافي نيست، پاداش  
اما . كنند ناكافي خواهد بود ي كه تالش  نابرابر ميهاي مصرف برابر به كسان فرصت
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گونه كه قبال توضيح داديم، اين چيزي نيست كه در يك اقتصاد مشاركتي اتفاق   همان
كنند و حقوق  هاي تالش را از مراقبين در محل كار دريافت مي افراد نرخ. افتد مي

ين حال تفاوت در با ا. هاي تالش مصرف را در شوراهاي مصرف محل متناسب با نرخ
هاي درآمد بي نهايت كه مشخصه اقتصادهاي بازار  هاي افراد يقينا به  تفاوت تالش

گردد اين است كه  بنابراين سئوالي كه ايجاد مي. امروزي است منتهي نخواهد شد
  شان را باال خواهند برد؟ هاي بدون وجود آسماني براي رسيدن آيا مردم دست

رويه اعتباري قايل نيست، تعجبي ندارد  چيز جز مصرف بياي كه براي هيچ  در جامعه
اما تصور اين كه . هاي درآمدي عظيم براي ترغيب تالش ضروري ديده شوند كه تفاوت

داري ما تحت  تواند به  انسان انگيزه بدهد، چرا كه در سرمايه گير مي تنها  مصرف چشم
فراواني وجود دارد كه شواهد . چنين فشاري قرار داريم، به هيچ وجه قطعي نيست

هاي  توانند براي داليلي به غير از اشتياق به ثروت شخصي، دست به فداكاري افراد مي
افراد خانواده بدون كمترين انديشه استفاده مادي، براي يك ديگر . بزرگ بزنند
و داليل خوبي . ميرند پرستان براي دفاع  از اقتدار ملي مي وطن. كنند فداكاري مي
كه باور كنيم كه براي افراد داراي سالمت نفس، ثروت عموما تنها به عنوان  وجود دارد

وسيله كسب ديگر اهداف از قبيل امنيت اقتصادي، آسايش، احترام اجتماعي، اعتبار، 
هاي مصرف نامتناسب،  اگر انباشت فرصت. موقعيت يا قدرت اجتماعي مورد نظر است

تر، به باور من باشد، داليل زيادي وجود دارد  هاي اساسي غالبا راهي براي نيل به پاداش
هاي مصرف  ها الزم نيست بر فرصت كه باور كنيم كه يك سيستم پرقدرت از انگيزه

  .شديدا ناموزون بنا گردد
طور كه در  اگر تخصص و بزرگي مستقيما با شناسايي اجتماعي منوط هستند، همان

حساب  ي مصرف بي تفاده از واسطهاقتصادهاي مشاركتي خواهند بود، ديگر نيازي به اس
اگر امنيت اقتصادي تضمين شود، براي همه و براي فرزندان، ديگر . و كتاب نيست

اگر مردم در . نيازي به انباشت ناشي از ترس از آينده وجود نخواهد داشت
طور كه در يك اقتصاد مشاركتي شركت خواهند  گيري شركت كنند، همان تصميم

. هاي بيروني انجام خواهند داد ي انگيزه يشان را كمتر به واسطهها كرد، ديگر مسئوليت
اگر توزيع فشارها و منافع منصفانه باشد، و منصفانه ديده شود، احساس مسئوليت 

اي از تالش  در مجموع اگر سهم منصفانه. تر از امروز خواهد بود اي قوي اجتماعي انگيزه
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اگر تالش اضافي به وسيله  و فداكاري فردي توسط همكاران در خواست شود و
كاران تحسين شود، توسط جامعه بازشناسي گردد، و با افزايش متناسب در فرصت  هم

ريزي و توافق كنند، كه  مصرف پاداش داده شود، و اگر افراد وظايف را خودشان برنامه
  .بينيم در يك اقتصاد مشاركتي خواهند كرد، ما دليلي براي فقدان انگيزه نمي

اي براي فرد   هاي تخصصي برابر باشد، انگيزه داخت متوسط در همه رشتهاگر پر) 2
  .وجود ندارد كه با آموزش بتواند از نظر اجتماعي مفيدتر باشد

تر،  كنيم كه به كساني با آموزش و كارآموزي بيش درست است كه ما توصيه نمي
ه معني اين نيست اما ب. حقوق باالتر پرداخت گردد چرا كه اين كار نابرابر خواهد بود

هزينه آموزش و تربيت بر عهده جامعه  . شان نباشند وري كه افراد در پي ارتقاي بهره
بنابراين عدم رغبت مادي براي تعقيب آموزش و كارآموزي وجود . است، نه خصوصي

نيست كه در آن افراد بر حسب   "كاسب"و چون اقتصاد مشاركتي يك جامعه . ندارد
اي است كه در آن احترام و اعتبار بر  قضاوت قرار گيرند، بلكه جامعهشان مورد  ها دارايي

هاي مفيد اجتماعي از طريق  است، براي توسعه پتانسيل "خدمت اجتماعي"اساس 
  .هاي قوي وجود دارد آموزش و كارآموزي انگيزه

سنجش تالش مشكل است در حالي كه سنجش خروجي دشوار نيست، بنابراين ) 3
  .ترين سيستم عملي استپاداش به عمل به

. شود، جبري نيست هيچ يك از دو نيمه اين گزاره چنان كه معموال پنداشته مي
هاي  تيم. تعيين مسئوليت براي خروجي در تالش گروهي هميشه بي ابهام نيست

بندي سهم  و درجه. هاي توليد هستند تر از تيم بندي مناسب ورزشي براي چنين درجه
اما حتي در . بال است ي، فوتبال، و بسكتبال دشوارتر از بيسفردي در فوتبال آمريكاي

ترين ورزش تيمي از نظر تعيين مسئوليت فردي در  بال كه قاعدتا ساده بيس
متوسط  -هاي مخالف هاي متفاوت نقش دستاوردهاي گروهي است، بحث بر سر مقياس

پرتاب در بحث بر سر اهميت نسبي  -ضربه زدن، درصد پيشروي، درصد ضربات و غيره
و  "ها غيرقابل ملموس"مقابل ضربه زدن در برابر توپ گرفتن، و به رسميت شناخت 

  .نشانگر دشواري تعيين مسئوليت فردي براي خروجي گروهي است "شيمي تيمي"
هر كسي كه مدتي طوالني تدريس كرده و . سنجش تالش هم هميشه دشوار نيست

كه دو روش متفاوت براي عزيمت وجود  داند بندي كرده است مي آموزان را درجه دانش
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آموزان را با يك دگر مقايسه كنند، يا اين كه  توانند عملكرد دانش آموزگاران مي. دارد
بندي مطابق با  پذيرش امكان درجه. آموز چگونه باشد انتظار دارند عملكرد هر دانش

. ش را بسنجندتوانند تال ، معادلي است بر اين كه آموزگاران اگر بخواهند مي"بهبود"
آموز به هنگام ورود به كالس، و با   با فرض يك سطح آمادگي اوليه براي هر دانش

ب يا س است، سئوالي نيست . آموز اين كه  تالش او آ فرض توانايي طبيعي هر دانش
و به خاطر داشته باشيد كه چه كسي درباره . كه پاسخ آن براي آموزگار دشوار باشد

چه كسي بهتر از همكاران يك . كند صاد مشاركتي قضاوت ميتالش كارگر در يك اقت
 "تالش الكي"كند، و درگير  تواند تشخيص دهد كه او تنها ظاهرا تالش مي شخص مي

بيند، اما  آموز را نمي است، يا نه؟ در عين حال كه آموزگار ميزان كار و آمادگي دانش
هاي همكاران  جلوي چشمپرده كشيدن . كنند كارگران، كار همكاران را مشاهده مي

  .چندان آسان نيست -يا به عبارتي آموزگاران  -ناظر
هاي تنظيم مشاغل ناكارآ هستند چون از استعدادهاي كمياب و آموزش  مجتمع -4

گيري، در  تشويق همه براي شركت در تصميم. كنند پر هزينه استفاده بهينه نمي
  .استفاده از تخصص ناتوان است

تا يك نقطه خاص، . اند استعدادهاي فردي هم شديدا متفاوتعالوه بر ترجيحات، 
يك سطح معين از تخصص و سلسله مراتب به نظر . تخصص نتايج كارآيي مهمي دارد

هاي تنظيم مشاغل كه براي  مجتمع "و) 1991: 69فالبر ( ".من ضروري و كاركردي است
آزادي فردي، به نظر  شان از اند، عالوه بر ممانعت گرايي طراحي شده اجتناب از تخصص

هايي كه تنها به وسيله افرادي انجام  رسد كه جامعه را از منافع فعاليت محتمل مي
اند، محروم  ها اختصاص داده اي از وقت و تالش را به آن العاده شود كه مقادير فوق مي

  ).1992 :20وايسكف ( ". كنند
يف افراد جداگانه كه به عنوان وظا "مشاغلي"هر اقتصادي وظايف كاري را در  

تر كارها  در اقتصادهاي سلسله مراتبي بيش. كند دهي مي شوند، سازمان تعريف مي
شامل تعدادي وظايف مشابه، نسبتا ناخوشايند و نسبتا بي اهميت است، در حالي كه 

اما چرا بايد زندگي شغلي . ها وظايف نسبتا مطلوب و با اهميتي هستند تعدادي از شغل
تر باشد؟ آيا برابري را جدي گرفتن مستلزم  نسبت به ديگران نامطلوب بعضي از افراد 

هاي دستمزدي به طور  تعادل كار از  نظر مطلوبيت نيست، و در غير اين صورت تفاوت
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مند كند، در حالي كه افراد  اي را قدرت شود؟ و چرا بايد كار عده كامل جبران مي
اهيم تضمين كنيم كه حقوق رسما برابر سازد؟ اگر ما بخو زيادي را از قدرت محروم مي

آيا اين مستلزم تعادل  -براي مشاركت به حقوق واقعا برابر براي مشاركت ترجمه شود
اي از مردم همه ساله هر هفته زمين را جارو  كار از نظر نفوذ و قدرت نيست؟ اگر عده

دارند، صرفا از  ها فرصت برابري براي مشاركت بينانه است باور اين كه آن كنند، آيا واقع
ها داراي يك راي در شوراي شهر هستند؟ آيا جدي گرفتن  رو كه هر يك از آن آن

مشاركت مستلزم متعادل كردن كار  از  نظر كسب قدرت نيست؟ اما مسئله اين است 
هاي  كنند كه فقدان كارآيي ناشي از مجتمع كه فالبر، وايسكف و ديگران استدالل مي

  . دارنده استتنظيم مشاغل، امري باز
. اند گرايي طراحي نشده هاي تنظيم مشاغل براي جلوگيري از تخصص اوال مجتمع

گونه كه قبال توضيح  همان. شوند گيري نابرابر طراحي مي ها براي جلوگيري از قدرت آن
داده شد، اين كار براي حمايت از آزادي كساني است كه در غير اين صورت از فرصت 

براي جلوگيري از ظلم و . گيري اقتصادي برخوردار نيستند صميمبرابر براي شركت در ت
شود،  گونه كه معموال درك مي اما تخصص را آن. شود تفاوت طبقاتي طراحي مي

ي كارها را انجام دهند، كه در هر  ي افراد همه گوييم كه همه ما نمي. كنند سترون نمي
اد اندكي از وظايف را در هر كس هنوز هم تنها تعد. صورتي ناممكن و نامطلوب است

اي  هنوز هم افرادي در جراحي مغز، عده. هاي تنظيم مشاغل انجام خواهد داد مجتمع
اما . شوند كاري ولتاژ باال و غيره متخصص مي در مهندسي برق، ديگراني در جوش

دهند، اگر از حد وظايف متوسط، نفوذ  كساني كه اين وظايف تخصصي را انجام مي
كنند، در اين صورت وظايفي با درجه نفوذ كمتر را هم انجام خواهند  يتري پيدا م بيش

تر از حد متوسط است، وظايف كمتر خوشايندي را هم  شان خوشايند داد، و اگر وظايف
بندي تالش  تري كار كنند يا نرخ مگر اين كه بخواهند ساعات بيش -دهند انجام مي

دهد بايد از  نظر نفوذ و  ك انجام ميدر هر صورت وظايفي كه هر ي. كمتري را بپذيرند
گونه كه در باال  مطلوبيت در هر ساعت، روز، هفته يا حتي ماه تنظيم گردد، و همان

طور كه صالح  هايي در هر محل كار، آن ها به وسيله كميته توضيح داده شد، تمام اين
دربرگرفتن هاي فراواني براي سازماندهي كار به منظور  راه. گيرد بينند انجام مي مي

هاي عظيم و پايدار در اعتبار و  شناسي، در عين كاهش تفاوت مالحظات فني و روان
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كنيم اقتصادي است كه از فوايد مولد  اقتصادي كه ما تجسم مي. مطلوبيت وجود دارد
مراتب دائمي،  گرايي، بدون آثار ناخوشايند سلسله يك ميزان بسيار باال از تخصص

  .برخوردار است
هاي تنظيم مشاغل، ما يك بار ديگر  ن كردن تفسير نادرست از مجتمعپس از روش

هاي تنظيم مشاغل  در مورد مجتمع "استعدادهاي كمياب"كنيم كه بحث  تاييد مي
. شود حال به  نظر ما معموال در نتيجه آن غلو مي با اين. انگيزد يك  نكته معتبر را برمي

هاي اجتماعي  ندارد، و هزينه درست است كه هر كس استعداد جراح مغز شدن را
بنابراين هر گاه جراح مغز ما هر كار ديگر به جز . تربيت جراح مغز هم وجود دارد

تر مردم نوعي  اما بيش. شويم جراحي مغز انجام دهد، با فقدان كارآيي مواجه مي
و يك . هاي اجتماعي است استعداد مفيد اجتماعي دارند كه تكامل آن مستلزم هزينه

ترين استعداد مفيد اجتماهي هر فرد را شناسايي كرده و توسعه  كارآمد بيش اقتصاد
داشت بدون توجه به  شد، يك هزينه فرصت وجود مي اگر اين كار انجام مي. دهد مي

ها را عوض كند، و فقدان كارآيي ناشي از جراحان مغزي كه  اين كه چه كسي روتختي
شد كه استعدادهاي  دهاي امروزي ميكنند، كمتر از اقتصا گاه روتختي عوض مي گه

كنند كه مشاركت،  به عالوه مطالعات متعدد تاييد مي. ماند بسياري شكوفا نشده مي
هاي تنظيم مشاغل مشاركت موثر را  دهد اگر مجتمع وري كارگر را افزايش مي بهره

 افزايش دهند، هدفي كه به دنبال آن هستند، هر فقدان كارآيي بايد در برابر افزايش
هاي تنظيم  در برابر مجتمع "تخصص"بحث . آورد قرار داده شود وري كه به بار مي بهره

گيري  تواند بين نقش مشروع تخصص و غصب غيرضروري قدرت تصمم مشاغل نمي
اند و به آساني آشكار  در شرايطي كه نتايج تصميمات پيچيده. تفاوت قائل شود

اما انتخاب اقتصادي منجر به نتايج  .گردند، نياز آشكاري به تخصص وجود دارد نمي
  .گردد جبري و ارزيابي مي

توانند به خوبي نتايج يك تصميم را با  كساني با داشتن تخصص در يك موضوع مي
اما كساني كه تحت تاثير . بيني كنند تري نسبت به غير متخصصان پيش درستي بيش

معني آن اين . ا آن يكي راخواهند ي دانند كه اين نتيجه را مي گيرند بهتر مي قرار مي
گيري به  است كه دور نگه داشتن كساني كه تحت تاثير تصميمات قرار دارند از تصميم

هاي پيچيده براي  همان اندازه جلوگيري از متخصصان براي توضيح نتايج انتخاب
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 -گيري و خود  تصميم. كساني كه تحت تاثير قرار خواهند گرفت، ناكارآمد است
اي است كه تحت تاثير نتايج آن  گيري به درجه ي داشتن سهم تصميممديريتي به معن

در . گيريم، اين به معني آن نيست كه نقشي براي متخصصان وجود ندارد قرار مي
شان و جلوگيري از آنان در  عوض به معني محدود كردن متخصصان به نقش صحيح

در . كارآمد است تصاحب نقشي است كه نه منصفانه، نه دموكراتيك و نه براي آنان
هاي تنظيم مشاغل چه  توانيم حدس بزنيم كه نتايج مجتمع پايان، همه ما تنها مي

كنيم كه همه  ما فكر مي. خواهد بود، و مطمئنا جا براي عدم توافق صادقانه وجود دارد
كساني كه براي عدالت اقتصادي و مشاركت مردمي ارزش قائل هستند، نسبت به 

كم در از دست ندادن  الص اميدوار خواهند بود، يا دستآوردهاي كارآيي خ دست
كنندگان در يك اقتصاد مشاركتي است كه  البته به عهده كارگران و مصرف. كارآيي

براي خود تصميم بگيرند كه آيا تنظيم مشاغل به معناي به بار آوردن فقدان كارآيي 
ركت را به عنوان يك خواهند تعقيب برابري و مشا ها مي اي آن است، و تا چه اندازه

  .نتيجه كٌند كنند
آيا . اي و تخصص، مسئله كارآيي پويا قرار دارد در كنار كارآيي انگيزه :كارآيي پويا

براي   افراد انگيزه جستجوي نوآوري را دارند، و آيا شوراهاي كارگران  از اين انگيزه
ها  د؟ اينهاي مولد، زماني كه كشف شدند برخوردار هستن عملياتي كردن نوآوري

سئواالت مهمي هستند چون حتي اگر مردم به اين تشخيص برسند كه رشد اجتماعي 
شان نيست، افزايش استانداردهاي زندگي براي  گر، ديگر به نفع و محيط زيستي ويران

همه، كاهش زمان كار همه، بهبود كيفيت محيط كار همه، و بازيابي محيط طبيعي 
ما هوادار آن نيستيم  كه كساني كه در يافتن  .مستلزم مقدار زيادي نوآري است

هاي  شوند، حقوق مصرفي بسيار باالتر از كساني كه فداكاري هاي مولد موفق مي نوآوري
در عوض ما به داليل متعدد توصيه . كنند، پرداخت شود فردي برابري در كار ارائه مي

اوال، . يد شودكنيم كه بر شناسايي اجتماعي مستقيم دستاوردهاي برجسته تاك مي
نوآوري موفق غالبا نتيجه خالقيت انساني جمعي است كه براي آن افراد جداگانه به 

به عالوه نقش فردي اغلب به همان اندازه كه محصول نبوغ و . ندرت مسئول هستند
بنابراين شناسايي نوآوري از طريق . شانس است، محصول فداكاري فردي هم هست

ايم  دوما ما قانع نشده. تر است مادي، از نظر اخالقي ارجحاحترام اجتماعي و نه پاداش 
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بايد تشخيص داد كه . هاي مادي هستند تر از انگيزه هاي اجتماعي كم قدرت كه انگيزه
هايشان را پرداخت  هيچ اقتصادي تاكنون به نوآوران ارزش اجتماعي كامل نوآوري

چيزي براي پرداخت به كساني كه داد،  اگر انجام مي. نكرده و نتوانسته اين كار را بكند
در واقع هيچ پاداش . ماند برند باقي نمي هاي زماني طوالني آن را به كار مي در دوره

به عالوه پاداش مادي اغلب صرفا يك . مادي قادر به اداي حق مطلب در نوآوري نيست
 به چه. احترام اجتماعي -جايگزين ناقص براي چيزي است كه حقيقتا مورد نظر است 

توان اين موضوع را توضيح داد كه كساني كه تا به حال بيش از  شكل ديگري مي
توانند مصرف كنند، ثروت  شان مي ثروتي كه خودشان، فرزندانشان و فرزندان فرزندان

دهند؟ در هر حالت،  تر ادامه مي آوري ثروت بيش اند، باز هم به تالش براي جمع انباشته
عملي در يك اقتصاد مشاركتي به طور دموكراتيك در ها نظرات ما هستند سياست  اين

  .گردد پرتو نتايج آن تعيين مي
ها در  فهميم كه چرا منتقدان اعتقاد دارند كه براي كشف و اجراي نوآوري و ما نمي

ها اقتصاد مشاركتي را در برابر  كه آن هاي كمي وجود دارد، مگر آن ها تشويق شركت
بعضي اوقات تصور . داري بسنجند نده از سرمايهكن اي و گمراه يك تصوير اسطوره

شان را به دست  داري نوآور تمام منافع موفقيت هاي سرمايه شود كه شركت مي
ها در  ها بالفاصله به تمام شركت شود كه نوآوري آورند، و در همان حال فرض مي مي

اين  با. اند ها آشكارا متناقض واضح است كه اين فرض. يابند يك صنعت گسترش مي
داري  توان نتيجه گرفت كه سرمايه وجود تنها اگر هر دو فرض با هم صادق باشند مي
كند و اقتصاد به كارآيي سرتاسري  بيشترين انگيزه مادي براي نوآوري را فراهم مي

سود "داري نوآور به طور موقت  هاي سرمايه در واقعيت شركت. ابدي دست مي
بيش با سرعت به شرايط موجود، از قبيل موانع كنند كه كم و  تصاحب مي "العاده فوق

به اين معنا كه در واقعيت در . حق ثبت و كارآيي اعمال حقوق مالكيت بستگي دارد
ها  داري يك جايگزيني بين انگيزه نوآوري و گسترش سريع نوآوري اقتصادهاي سرمايه

  .يا بين كارآيي پويا و ايستا وجود دارد
هاي مفيد  هاي مادي براي اجراي نوآوري ن از انگيزهدر يك اقتصاد مشاركتي كارگرا

هر تغييري  كه منافع اجتماعي خروجي توليدشان را افزايش . اجتماعي برخوردارند
كنند كاهش دهد،  ها استفاده مي دادي را كه آن هاي اجتماعي درون دهد، يا هزينه
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اعي افزايش هاي اجتم هاي نفع اجتماعي شوراهاي كارگران را نسبت به هزينه نرخ
اش درفرآيند  نهادهاي پذيرفته شده يابي به پيشخواهد داد، و براي شورا دست

شان را  تواند به كارگران اجازه دهد تالششود و ميتر ميريزي مشاركتي آسان برنامه
شان را بهبود بخشند، يا نرخ پاداش تالش متوسطي  كمتر كنند، كيفيت زندگي شغلي

داري، هر  اما درست مانند سرمايه. ضايش بدهد، افزايش يابدتواند به اع كه شورا مي
ها، همراه  زمان با گسترش نوآوري به ديگر شركت هم. امتياز به دست آمده موقتي است

ها و در صنعت،  هاي تنظيم مشاغل در شركت هاي شاخص، و باز مجتمع با تغيير قيمت
كنندگان  گران و مصرفتمام منافع اجتماعي نوآوري هم متحقق و هم به همه كار

  .يابد گسترش  مي
. تر است طلبانه ها كارآمدتر و تساوي تر صورت گيرند، برآمد آن هرچه تعديالت سريع

نوآوري كمتر و  "انگيزه مادي"تر صورت گيرند،  به عبارت ديگر هر چه تعديالت سريع
يك اقتصاد اما . تر خواهد بود هاي ديگران بيش از نوآوري "استفاده رايگان"انگيزه 

داري از امتيازاتي در اداره اين موازنه برخوردار است، كه  مشاركتي در مقايسه با سرمايه
تر  به عنوان يك انگيزه قوي "قابليت خدمت اجتماعي"ترين آن شناسايي مستقيم  مهم

دهد، چون در اقتصاد  نوآوري در اقتصاد مشاركتي است كه سطح موازنه را كاهش مي
تري با همان سرعت تعديل اتفاق  داري، نوآوري بيش سرمايه مشاركتي نسبت به

دوما اقتصاد مشاركتي براي اختصاص كارآمدتر منابع براي تحقيق و توسعه . افتد مي
تر است زيرا تحقيق و توسعه به طور عمده يك منفعت عمومي است كه قاعدتا  مناسب

! د مشاركتي چنين نيستگردد، اما در يك اقتصا در اقتصادهاي بازار كمتر تامين مي
هاي نوآور در  هاي مادي براي شركت سوما تنها سازوكار موثر براي توليد انگيزه

هاي  زيرا هزينه. شان، به بهاي از دست رفتن كارآيي است داري، كاهش سرعت سرمايه
. قرارداد ثبت اختراع و مذاكره بر سر كسب مجوز از دارنده اين حق بسيار باال هستند

هاي شغلي در مورد  بندي مجدد مجتمع قرارداد ناشي از تاخير در درجه هاي هزينه
العاده براي يك دوره زماني در  هاي نوآور، يا حتي اعطاي مجوزهاي مصرف فوق كارگاه

اقتصاد مشاركتي قابل اجرا است، هرچند تنها به عنوان آخرين حربه از آن استفاده 
  .شود مي
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شوند  ها رديف مي ان ديدگاه علمي درباره انگيزهتر آن چه كه به عنو در كل، ما بيش
را به سبب داشتن مفروضات ضمني و غير قطعي كه در عصر پيروزي نهايي 

ما درباره قدرت انگيزشي : بينيم بيني است، دچار اشكال مي داري قابل پيش سرمايه
مان  هاي غير مادي در يك محيط مناسب، مانند بسياري از همكاران پيشروي پاداش

هاي مادي در يك اقتصاد مشاركتي در  و براي به كارگيري پاداش. دبين نيستيمب
. كنيم صورتي كه اعضاي آن به اين نتيجه برسند، موانع عجيب و غريبي مشاهده نمي

هاي  در پايان ما نسبت به هر نقطه نظر سوسياليستي سنتي كه  تركيبي از پاداش
داند  قتصاد برابرساز و انساني ضروري ميمادي و اجتماعي را در طي پروسه ايجاد يك ا

هيچ مشكلي نداريم مشروط بر اين كه پيشرفت اجتماعي در مسير كاهش اتكا بر 
  . كند هاي مادي در طول زمان سير  پاداش

  
  آيا از نظر انساني ممكن است؟

ها اساسا از افرادي  آيا سيستم اقتصاد مشاركتي تنها در صورتي كه ابتدا انسان"
براي اين كه  ".پذير نخواهد شد ه افرادي جمع گرا تبديل شوند، امكانفردگرا ب

ها تحويل گردند كه  به يك سيستم عملي از انگيزه] هاي اقتصادهاي مشاركتي مكانيزم[
هاي مادي فردي را به شكلي بهتر جايگزين كنند، قطعا بايد الگوهاي عمده  تشويق

بهترين وجه به عنوان انسان اجتماعي  رفتار انساني از انسان مادي به آنچه شايد به
بيش از آن كه فردي باشد اجتماعي  -اش  شود، يعني فردي كه آگاهي شناخته مي

شود از مردم انتظار  اولين مسئله اين است كه آيا و چگونه مي... تبديل گردد -است
ان شناسيم، به انس داري معاصر مي گونه كه در جوامع  سرمايه داشت از انسان مادي آن

... شود، تغيير كنند گونه كه در جوامع سوسياليستي مشاركتي تصوير مي اجتماعي، آن
كنند، بنابراين بخش مهمي از نابرابري،  اگر مردم ذاتا به صورت انسان مادي رفتار مي

 ".سلسله مراتب، رقابت، غيره يك عنصر ضروري سيستم اقتصادي كارآمد است
  ).1992 :17-21وايسكف (

كند، يا اين كه اقتصاد مشاركتي  دوست مي ها را نوع صاد مشاركتي انسانكه اقت اين
ها متفاوت  هاي واقعي انسان هاي انساني است كه با انگيزه اي از انگيزه نيازمند مجموعه

آخرين خط . است، معموال خط نهايي دفاع در مقابل اقتصادهاي مشاركتي است



 اقتصاد مشاركتي

 

اما همه . آيد م در آخرين بخش در زير ميمندي دفاعي، و خطي كه ما بسيار به آن عالقه
نگاه به ": گويد جيسون  پراموس مي. كس از پيشنهاد ما برداشت نادرست نداشته است

به روش . حتي يك كتاب اتوپيايي هم نيست. آينده يك  كتاب بي خاصيت نيست
اش مانند  از افراد انتظار ندارد در اقتصاد فرضي. مخصوص خود كامال عملي است

كند كه در آن منافع  ريزي مي سيستمي را طرح. هاي انقالبي رفتار كنند مقدس
اي كه بخشي از آن هستند منطبق  تر جامعه شخصي افراد كامال با منافع وسيع

كند  انتظار ندارد كه حرص و فاصله طبقاتي ناپديد شود، اما تالش مي. گردد مي
پراماس ( ". حداقل برساندصدماتي را كه چنين گرايشاتي ممكن است بروز دهند به 

و آن را مدل رسمي (به عبارت ديگر ما با قوت تمام طرحي را تعريف كرديم ) 1991: 74
و پرسيديم كه رفتار معقول فردي در اين بين )  نام نهاديم FMPEاقتصاد مشاركتي 

آن را از نظر تطبيق با FMPE پس از استنتاج رفتار فردي منطقي در. چه بايد باشد
برابري تعريف (و با رفتار مسئول اجتماعي ) سازي پارتو بهينه(ارآمد اجتماعي رفتار ك

به استثناي . مورد بررسي قرار داديم) شده به عنوان پاداش مطابق با تالش و فداكاري
، تحليل ما مطابق با هنجارهاي استاندارد علم ماي دهتعريفي كه براي برابري انتخاب كر
گران اجازه  تي در اين رابطه، علم اقتصاد به تحليلاقتصاد به پيش برده شد، و ح

ما فرض گرفتيم كه مردم احتماال به . دهد ديدگاه خود از برابري را مشخص كنند مي
دنبال منافع اقتصادي هستند، و ابزارهاي تحليلي استاندارد را به كار بستيم، و تعريفي 

سخن كوتاه، ما يك تحليل . اي از كارآيي اجتماعي را مورد استفاده قرار داديم حرفه
تئوريك رفاه جدي از يك اقتصاد مشاركتي را مطابق با استانداردهاي پذيرفته شده 

هاي علمي در اين  ما هم مانند همه مالحظاتي در مورد ضعف.(اي به پيش برديم حرفه
برد  كنيم كه منتقدان ما پيش ما آرزو مي. اما اين ربطي به موضوع ندارد. روش داريم

ها  ما تاكيدا از به كارگيري اين فرض كه انسان). روش تحليلي را ناديده نگيرند چنين
يعني كارآيي و برابري (هستند كه براي ارتقاي منافع  اجتماعي  "مقدسان انقالبي"

گويانه مدعي شويم كه منافع اجتماعي در  كنند، و سپس همان عمل مي) اجتماعي
طور خالصه مكانيزم اصلي كه شوراهاي  به. عمل تامين خواهد شد خودداري كرديم

كنند، و با مسئوليت اجتماعي  دارد كه منافع خودشان را تعقيب  كارگري را وا مي
كننده ديگر  رفتاركنند، آن است كه اين شوراها بايد به شوراهاي كارگري و مصرف
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شان توليد يك افزايش مقبول منافع اجتماعي نسبت به  نشان دهند كه هدف
كننده بايد نشان دهند كه  از نظر آنان شوراهاي مصرف. اجتماعي است هاي هزينه
بندي تالش كاري  كنند با متوسط نرخ هاي اجتماعي كاالهايي كه درخواست مي هزينه
كند  مكانيزم اصلي كه رفتار مسئول فردي را ايجاب مي. شان هماهنگ است اعضاي

بندي تالش  بر اساس نرخبندي تالش به وسيله همكاران فرد و سهميه مصرف  نرخ
منطقي آن است كه سازماندهي اقتصاد به روشي صورت گيرد كه تفكيك . است

به بيان ديگر، . ناپذيري رفتار انسان اقتصادي از رفتار انسان اجتماعي را نشان دهد
رفتار مسئوالنه اجتماعي پاداش دريافت كند، و رفتار غير مسئوالنه اجتماعي مورد 

  .تقبيح قرار گيرد
گيريم و در جستجوي نهادهايي هستيم  در حالي كه ما انسان اقتصادي را فرض مي

كه مردم را بر اساس منافع خودشان به سمت رفتار مسئوالنه اجتماعي هدايت كند، 
هاي زياد اجراي مسئوليت اجتماعي و  كنيم كه سال اين اميدواري را نيز حفظ مي

كنند، مردم را به انسان  را اجرا مي مشاهده اين كه ديگران هم مسئوليت اجتماعي
شواهد فراواني در روابط اقتصادي وجود دارد كه امروزه . كند تر مي اجتماعي نزديك

هاي متنوع اجتماعي به صورت انسان  افراد نسبت به اعضاي خانواده، دوستان و گروه
بنابراين  .دارند كنند و نسبت به يك ديگر احساس همبستگي اجتماعي رفتار مي

هنگامي كه به جاي عدم اعتماد، داليل محكمي براي اعتماد به يك ديگر داريم، رفتار 
فرض ما اكيدا اين نيست كه مردم در يك . اجتماعي براي نوع بشر بيگانه نخواهد بود

شان در  اقتصاد مشاركتي بر اساس منافع اجتماعي، حتي زماني كه با منافع فردي
  .دركي اتوپيايي استاين . كنند تناقض باشد، رفتار مي

  
  ندارد؟ وجودجا  آيا راهي براي رسيدن به آن

يعني از نظر انساني (حتي اگر اقتصاد مشاركتي با طبيعت انساني سازگار باشد، 
يعني (جا وجود دارد  به اين معني نيست كه راهي از اين جا براي رسيدن به آن) ممكن

ي مشاركتي هرچه قدر جذاب و بسياري بدبين هستند كه اقتصادها) يك انتقال ممكن
از نظر انساني ممكن باشند، راهي براي صعود از اقتصادهاي ترس و حرص كه بيش از 
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اند، و شروع به اجراي اقتصادهاي  تر كرده شان را بر ما سفت سال است بندهاي 400
  .طلبانه وجود ندارد همكاري تساوي

تغيير اساسي در انتقال انسان اقتصادي به انسان اجتماعي مستلزم يك "
تواند به طور قابل دركي به وسيله  چنين انتقالي مي. هاست هاي فكري انسان مجموعه

يك جامعه از نخبگان مقتدر صورت گيرد، اما تصور ايجاد آن به وسيله فرآيندي 
دموكراتيك كه تمايالت و ترجيحات مردم عادي را محترم بشمارد، عمال غيرممكن 

  )1992: 21-22وايسكف (".است
ما در باال توضيح داديم كه اقتصادهاي مشاركتي انسان اجتماعي را مسلم فرض  

حتي اگر يك اقتصاد مشاركتي هم از نظر . اين بدفهمي اهداف ماست. كنند نمي
تكنيكي و هم از نظر انساني ممكن باشد در صورتي كه راهي براي رسيدن از جايي كه 

. از نقطه نظر آكادميك جذابيت خواهد داشتجا وجود نداشته باشد، تنها  هستيم به آن
پذير بودن از نظر انساني، بايد امكان انتقال از اقتصادهاي رقابت و حرص  عالوه بر امكان

. راه ممكن است طوالني باشد. هاي برابرطلب مهيا باشد كاري امروز به سيستمي از هم
انيم كه يك اقتصاد د ما مي. رسد جا مي جا به آن اما بايد مسيري باشد كه از اين

اگر تاريخ . دموكراتيك از يك فرآيند سياسي غير دموكراتيك  نتيجه نخواهد شد
تنها يك . كند كمونيسم قرن بيستم هيچ چيز ديگري را ثابت نكند، اين را ثابت مي

هاي  خود را به دموكراسي و عدالت در تمام حوزه "روح و جسم"جنبش اجتماعي كه 
ازد، و حدالقل يك سوم جمعيت را در  بر گيرد، و توسط زندگي اجتماعي معطوف س

اين . تواند يك اقتصاد مشاركتي را تاسيس كند حداقل يك سوم ديگر حمايت شود، مي
به معني آن است كه آغازهاي محكم يك سيستم همكاري برابرطلب كه تائيد اكثريت 

ما اين فرآيند ا. ها مبارزه تاسيس گردد عظيم جمعيت را داشته باشد بايد طي دهه
كساني كه به قدري . تواند به يك اقتصاد مشاركتي منجر گردد دموكراتيك است كه مي

اند براي اقتصادهاي  اند كه آماده تحت ستم يا فشار اقتصادهاي رقابتي و حرص بوده
نشان دهند كه اقتصاد  "اثباتي و زنده"طلب مبارزه كنند بايد به طور همكاري تساوي
ها  دهد كه آن اين امر هم چنين نشان مي. ول، ممكن و مطلوب استمبتني بر اين اص

ايم كه  ما هميشه فرض كرده. توانند تائيد يك سوم ديگر جمعيت را كسب كنند مي
اما براي ما . ها خون، عرق و اشك بدون تضمين باشد تواند مستلزم دهه يك انتقال مي
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لطفا توجه كنيد كه . كشي است سال ديگر حرص و بهره 500اين آينده بهتري نسبت به 
كنند،  يك سوم جمعيت كه فعاالنه در حركت براي تغييرات اجتماعي مشاركت مي

تنها هنگامي كه يك  سوم ديگر . كنند اقتصاد مشاركتي را بر بقيه مردم تحميل نمي
كوش اول به انجام جهش راي دهند يك  وجود داشته باشند كه همراه گروه سخت

در حالي كه تاريخ . راتيك اختيار برپايي اقتصاد مشاركتي را دارددولت انتخابي دموك
تر شهرونداني كه با  سيستم اقتصادي يا سياسي كشورشان  دهد كه بيش نشان مي

گيرند، معهذا توصيه سياسي ما به  مخالف هستند معموال تصميم به ترك آن نمي
ري با اقتصاد مورد خواهد به كشو چنين دولتي اين خواهد بود كه به هر كس كه مي

بدين طريق تمام كساني كه فرآيند . نظرش مهاجرت كند، اجازه اين كار را بدهد
رغم  كنند، اين كار را علي توسعه يك اقتصاد ملي با همكاري برابرطلب را آغاز مي
اما يك بار ديگر آغاز چنين . سطوح متفاوت تعهد و تقيد، داوطلبانه انجام خواهند داد

  واهد بود؟تالشي چگونه خ
يكي . بار هستند بي رودربايستي بايد گفت كه بسياري از گرايشات اخير مصيبت

شمار  رغم شواهد بي دانستن بدون تامل برآمدهاي بازار آزاد با كارآيي و آزادي، علي
خوردگان،  هاي حداقل براي فقرا و سال دالنه در برنامه مخالف با آن، كاهش سنگ

هاي تجاري  غتشاش نااميدانه براي استحكام بلوكها، ا ديوانگي بلعيدن شركت
المللي، تقديس قدرت و امتياز به جاي طرد آن، و درآغوش گرفتن صميمانه  بين

داري  ها سرمايه داروينيسم اجتماعي در اشكال نژادي، طبقاتي، و جنسيتي، همه اين
تر  ديكداري رابر بارون يكصد سال پيش نز آمريكايي آخر قرن بيستم را به سرمايه

در عين حال، توهم . بعد از نيوديل آن "تر تر و ماليم مهربان "كند تا به پسرعموي  مي
راه با  داري در بلوك شوروي سابق، هم قابل درك نسبت به اقتصادهاي غير سرمايه

داري، يك منحني آموزشي دردناك براي  لوحي غير قابل اجتناب نسبت به سرمايه ساده
را  خودشان،  ها برخالف اميدهاي اوليه تر آن دهد، كه بيش ميساكنان جهان دوم نويد 

آخرين اما نه كمترين موضوع . يابند تا جهان اول در پيوند با جهان سوم مي
تر  نااميدكننده، رشد فقر مطلق در كنار فقر نسبي، از هم پاشيدگي احتماعي در بيش

ما را به همكاري  ها روشن است كه هيچ يك از اين. بخشد جهان سوم را شتاب مي
  . كند تر نمي اقتصادي دموكراتيك و برابرطلب نزديك
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هاي قديمي چپ از سقوط غيرقابل اجتناب تسكيني  توانيم در آموزه به عالوه ما نمي
خواهان قرن بيستم از نظر احساسي و  بسياري از ترقي. براي تسلي خاطر خود بيابيم

ند كه ديناميسم و خالقيت فني ا رواني خود را به اين باور نادرست چسبانده
هاي  تئوري. دهند داري هم نقطه قوت و هم نقطه ضعف آن را تشكيل مي سرمايه

انتقادي ماركسيستي پرآب و تاب، گرايش نزولي نرخ سود با جايگزيني كار زنده قابل 
داري  كشي با ماشين آالت، يا تقاضاي ناكافي براي شناور نگه داشتن حباب سرمايه بهره
ميد افراد معتقد اهاي  پايه - مزدها ه با فراروي پتانسيل توليد از قدرت خريد دستهمرا

معهذا هنوز هم تعداد . هاي خردكننده عوامل پيشرو، سست كرد را در اثر شكست
داري  طلبان ايدئولوژيك تحت تاثير اين اسطوره قرار دارند كه سرمايه حاصالاندكي از 

نه . اند ها هرگز درست نبوده تاسفانه هيج يك از اينم. دهد جايگزين خود را سازمان مي
ريزي مركزي، طبقات را حذف و مشكالت  بيش از آن كه مالكيت عمومي و برنامه

كند، يا يك سري اصالحات اجتماعي به يك سيستم  اقتصادي مردم را حل مي
  .داري ارتقاءخواهد يافت اقتصادي جديد و برتر از سرمايه

تواند نيازهاي اساسي ضروري اكثريت مردم  داري يا نمي ايهحقيقت اين است كه سرم
داري نياز اساسي  سرمايه. كند روي كره زمين را تامين كند و يا اين كار را نمي

تر مردم جهان سوم و يك زير طبقه در حال رشد در اقتصادهاي  اقتصادي بيش
دار  كار معنيتواند نياز به  داري نمي سرمايه. پيشرفته را برآورده نخواهد كرد

. خودمديريتي را كه يك جمعيت آموزش ديده روزافزون خواهان آنند تامين كنند
تواند نيازهاي اجتماعي، شان انساني و عدالت اقتصادي را برآورده  داري نمي سرمايه

تواند خود را از بلعيدن محيط زيست، يا توليد يك شرايط  داري نمي و سرمايه. كند
به . كند، باز دارد را به جاي صلح و همكاري ترغيب ميجهاني كه كشاكش و جنگ 

داري جديد رابر بارون كه اكنون عمال بدون هيچ محدوديتي در سطح  عالوه سرمايه
هاي افزايش سرعت بدبختي بشر و نابودي  جهاني در حال گسترش است، تمام نشانه

ند بود تر مردم مجبور خواه محيط زيست را دارد، كه به معني آن است كه بيش
  .شان مبارزه كنند شان براي تامين  نيازهاي اقتصادي تر از والدين سخت

طور كه بسياري از  پيشروان  گزيني خود را آن هاي جاي داري دانه متاسفانه سرمايه
ها و رفتارهاي تجاري را  داري ارزش سرمايه. دهد قرن بيستم اميدوار بودند پرورش نمي
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هايي درباره مطلوبيت و غيرقابل  كند، و اسطوره جيه ميكشي را تو كند، بهره تقويت مي
انتقال به يك اقتصاد مشاركتي دقيقا شامل فني . آموزد اجتناب بودنش به ما مي

گونه اشكال  داري است، مبارزه با هر و همه ها درباره فضايل مفروض سرمايه اسطوره
دموكراتيك كارآمد،  هاي تجاري، و توسعه الگوهاي رفتار تعاوني و كشي و ارزش بهره
. گردند ها به وسيله رقابت بازار نه تشويق كه تنبيه مي رغم اين حقيقت كه اين علي

بنابراين بر خالف آنچه كه پيشينيان ما باور داشتند، كمك كمتري در اين جا وجود 
  .طلبد تري بر خالف جريان را مي دارد، و شناي سخت

  تواند آغاز شود؟ جا مياز ما ك "راه دراز  "اخبار بد كافي است 
انتقال در كشورهاي مختلف كامال متفاوت : داري سرمايه هاي تعاوني پيشا فرهنگ

هاي جهان سوم، سنن تعاوني قوي هنوز باقي هستند  در بسياري از سيستم. خواهد بود
گزاران بانك  ها در مكزيك و بنيان طور كه زاپاتيست توانند پايه قرار گيرند همان و مي

هاي پيش  روها بد نام كردن فرهنگ براي پيش. اند در بنگالدش انجام داده گرامين
تر را با الگوهاي  داري نهادهاي تعاوني قديمي داري و كف زدن وقتي كه سرمايه سرمايه

روان اروپاي مركزي در  كند، بي معناست، كاري كه پيش رفتاري رقابتي جايگزين مي
هاي  ر مهم در بسياري از فرهنگعناص. دادند قرن بيستم اغلب انجام مي

داري بايد حمايت شده و قبل از ويراني به عنوان پايه مورد استفاده قرار  پيشاسرمايه
  .گيرد

بيني ماركس مبني بر فالكت اقتصادي براي جهان اول  پيش :فالكت جهان سوم
آن  داري هرگز رشد پايداري ارايه نكرده و كمتر از اما سرمايه. درست از آب در نيامد

توانند  و براي كشورهايي كه نمي. يك توسعه اقتصادي پايدار در كشورهاي پيراموني
داري در حال  كشي روزافزون كه مراكز سرمايه خود را از تقسيم كار جهاني توام با بهره

بارتر از پيش به بار  اي بس فالكت دهند، مجزا كنند، آينده حاضر پرقدرت سازمان مي
، 21داري جهاني در آستانه ورود به قرن  ن در سيستم سرمايهوضعيت جوانا. آورد مي

بازارهاي "دهد، و نيروي تخريبي مهيب نئوليبراليسم  آينده چندان جذابي را نشان نمي
كند كه در خدمت منافع نخبگان  را به اقتصادهاي كازينويي تبديل مي "در حال ظهور

وقع سقوط و تنها اكثريت المللي هستند، چه به هنگام اوج و چه در م مالي بين
در نتيجه، ضرورت تامين . كنند هاي رونق و ركود بدبخت مي جمعيت را در دوره
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داري در  حداقل نيازهاي اقتصادي اكثريت جمعت، و سابقه مسير منفي سرمايه
توانند در مبارزات  ترين متحداني هستند كه پيشروان جهان سوم مي پيرامون، قوي

  . المللي و محلي روي آن حساب كنند ايه بينخود بر عليه نخبگان سرم
هاي جهان سوم، اپوزيسيون  در نتيجه تمام عوامل براي انتظار اين كه جنبش

تر  طور كه در بيش داري جهاني در قرن بيست و يكم را رهبري كنند، همان سرمايه
ود منظور اين نيست كه فعاالن جهان اول، بايد خ. قرن بيستم انجام دادند، مهيا است

مركز "، "پيرامون روستايي"را تنها به كار استحكام مشغول سازند، يا منتظر باشند كه 
واگذاري مسئوليت سازماندهي عناصر تحت . را محاصره و اشغال كند "داري سرمايه

ستم جهان اول يكي از اشتباهات استراتژيك چپ جديد بود كه بايد ياد بگيريم در 
اما رهبري سازماني و فكري در طي انتقال به همكاري . آينده از آن اجتناب ورزيم قرن 

  . برابرطلب، مطمئنا در جهان سوم قوي خواهد بود
مدت زيادي نيست كه شهروندان در جهان دوم از : ميراثي از تامين نيازهاي اوليه

مراقبت بهداشتي، آموزشي، خدمات عمومي و امنيت يكسان مناسب برخوردارند، اگر 
المللي گسترده و تهديدهاي مالي،  عليرغم تبليغ بين. معنانه از شغل به آن 

. سازي انبوه، مشكل ساز شده و وسيعا به بربريسم بي قانون بدل گرديده است خصوصي
هاي  العمل دهي مقاومت در برابر دستور ها به پيشروان جهان دوم در سازمان تمام اين

عبارتند از ميراث منفي  موانع اصلي. كند المللي پول كمك مي گزنده صندوق بين
داري، و پراكندگي و اغتشاش ايدئولوژيك در ميان پيشروهاي  نهادهاي غير سرمايه

گردد، و  داري تابع بيش از پيش آشكار مي طور كه سقوط سرمايه اما همان. جهان دوم
كنند كه نماينده اقتصادي هستند كه  طور كه پيشروان جهان دوم روشن مي همان

اي نسبت  تري را براي شركت توده هاي بزرگ دهد و فرصت را اجازه ميتري  آزادي بيش
در جهان دوم مدل  . ها بايد كاهش يابد آورد، اين نقطه ضعف داري فراهم مي به سرمايه

ريزي متمركز  مشاركتي ما از اين امتياز سياسي برخوردار است كه به روشني از برنامه
هاي اقتصادي در ميان  مردم  دارايي متمايز است و گرفتار مشكل تعيين مالكيت

  .نيست
ترين سطح خود از جنگ  ها و قدرت سياسي در پايين عضويت در اتحاديه :ها اتحاديه

اي اياالت  روانه در جنبش اتحاديه دهي پيش شرايط براي سازمان. دوم جهاني هستند
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ليل كه يعني چه؟ شايد به اين د. سال گذشته به اين خوبي نبوده است 50متحده طي 
اي براي حيات مجدد با پتانسيل  اوضاع چنان بد شده بود كه رهبري اتحاديه از برنامه

  .العاده استقبال كرد فوق
دهي  اي را در سازمان منابع بي سابقه )AFL-CIO(او . آي. سي -ال. اف. اي

ان در ها، زنان، و كارگر ها به كار گرفته است كه با اولويت دادن به اقليت نيافته سازمان
دهنده  انرژي و اشتياق در نهاد سازمان. اي سنتي همراه است هاي غير اتحاديه بخش

  .دهد كه مسئله جوزدگي نيست نشان مي
يك برنامه آموزشي جديد به نام اقتصادهاي  )AFL-CIO(او . آي. سي -ال. اف. اي

اين عقل جمعي را ترتيب داده است كه هدف آن دادن آموزش به تمام اعضا درباره 
كند و در اين مورد چه  ها خدمت نمي است كه چرا و چگونه اقتصاد آمريكا به منافع آن

آور است و  عمق و حوزه مطرح شده در اين حركت حيرت. توانند آغاز كنند كاري را مي
مندتر از چيزي است كه سابقا ممكن  تر و هدف هاي آموزشي راديكال محتواي فعاليت

  .شد تصور مي
تحاديه از عصر جنگ ويتنام به شكل گسترده جايگزين رهبري ايام نسل رهبران ا

حاال موعظه ضد . زمان با پايان جنگ سرد انجام شد اين كار هم. جنگ سرد شده است
ها بدون انگ سرخ خوردن، نسبت به هر  گري راديكال در اتحاديه داري و نظامي سرمايه

  .تر شده است زمان ديگري در زندگي ما، آسان
اي كمتر نسبت به فعاليت سياسي خارج  از حزب دموكرات  اتحاديهرهبري 
تر، و نسبت به   مداران دموكرات ميانه، منتقد آميز است، نسبت به سياست خصومت

دهند، نسبت به هر زماني در حافظه  هايي كه به نفع كار راي نمي تنبيه دموكرات
  .گرتر است تاريخي اخير، پرخاش

 Fast( "مسير سخت"عليه نفتا، و جنگ موفقي را در برابركار، جنگ ناموفقي را بر 
Track( هدايت كرد، بدون اين كه احساس پشيماني از خود نشان دهد.  

هاي  روان در سال اي بايد از اولويت بااليي براي فعاليت پيش به روشني جنبه اتحاديه
بيش از حد  مزدها اما فرياد بلندتر كه سودها بيش از حد باال و دست. پيش رو باشد

مزدهاي كارگران در  به دست CEOاو . اي. هاي سي پايين هستند، كه نسبت حقوق
هاي برنامه سياسي براي  اياالت متحده وقيحانه است، و كوتاه سخن، اين كه كشش
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بيش از هر چيز ديگري حيات . هاي آمريكايي كافي نيست زنده كردن مجدد اتحاديه
چرخد به پتك عدالت اقتصادي  اي مي ش اتحاديهمجدد كه يك بار ديگر بر محور جنب

شان بياموزند كه هيچ كسي لياقت ندارد بيش  ها بايد به اعضاي اتحاديه. گردد بدل مي
تري به كار  تر كار كند و فداكاري شخصي بيش مگر آن كه سخت - از آنان حقوق بگيرد

مزدها  كه دستشان هستند كه تا زماني  ها نيازمند آموزش به اعضاي اتحاديه. برد
توانند انتظار  شود، اعضا نمي مطابق با قانون عرضه و تقاضا در بازارهاي كار تعيين مي

شان كاري بيش از كاهش موقتي درجه بي عدالتي اقتصادي  داشته باشند كه اتحاديه
توانند يك پتك اخالقي براي عدالت شوند مگر اين كه باور  ها نمي اتحاديه. انجام دهد
شان اين باشد كه تنها تالش شايسته پاداش است، و اين  ش دهند، و هدفكنند، آموز

هاي  كه هر كس در هر جا شايستگي اين را دارد كه پاداشي مطابق با فداكاري
در ) اتحاديه كارگران صنعتي جهان( Wobbliesزماني كه . اش دريافت كند اقتصادي

ده باور داشتند، آن را آموزش اوايل اين قرن جنبش كار را سازمان دادند، به اين قاع
هاي سي و چهل در  ها زماني كه در دهه سوسياليست. كردند دادند و با آن زندگي

هاي مختلف به اين قاعده باور داشتند، آن را  كردند، در رده جنبش كار فعاليت مي
ها يك اولويت  نيافته البته سازمان دادن سازمان. آموزش دادند و با آن زندگي كردند

اما . هاي كنوني نيروي كار است تي براي معكوس كردن گرايش نزولي در اتحاديهحيا
اي  هاي جديد شويم تا به اعضاي اتحاديه هاي سازماندهي ما نبايد منتظر موفقيت

اين زميني نيست كه فتح . كنوني بياموزيم كه عدالت اقتصادي چه هست و چه نيست
از تارهاي عنكبوت و فراگيري دوباره  مان اولين گام تصفيه سرهاي. آن دشوار باشد

ها هنوز  در اقتصادهاي پيشرفته، اتحاديه. سرايان است چگونگي موعظه به دسته هم
ها وسيعا به اين  كند، و بقاي آن فراهم مي "پتك عدالت"فضاي نهادي براي تقويت 

  .گيرند اين وظيفه را دوباره به عهده بگيرند يا نه بستگي دارد كه آيا تصميم مي
رفته  داري به شدت در ميان شهروندان در اقتصادهاي پيش فرهنگ سرمايه :ها تعاوني

تر كاركنان و نه فقط كارفرمايان معتقدند كه سلسله مراتب و  بيش. ريشه گرفته است
تر سهم  رقابت براي جريان كارآمد اقتصاد ضروري هستند، و اين كه كساني كه بيش

و چرا بايد مردم به اين باور . تر دريافت كنند ري، بيشدارند بايد فارغ از ميزان فداكا
يا . اند اي دريافت نكرده كنند كه سهم منصفانه داشته باشند، حتي وقتي احساس مي
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اند، شايسته چيزي كه به دست  اين كه كساني كه با يك قاشق نقره در دهان زاده شده
اي اساسي فرهنگ اندك اندك افرادي به نفي يكي از محوره. آورند نيستند مي

داري چگونگي  ما نبايد خود را گول بزنيم كه گويا سرمايه. رسند داري مي سرمايه
داري  دهد كه چگونه غير سرمايه آموزد، يا به آنان نشان مي اش را به مردم مي شكست

داري به عنوان يك ماما  تنها مفهومي كه در آن سرمايه. كامال برعكس -زندگي كنند
كند، اجبار مردم به ياد گرفتن، به فكر كردن و زندگي غير  مت ميبراي وارثانش خد

  . اند داري براي برآوردن نيازهايي است كه تحقق نايافته مانده سرمايه
بر عهده پيشروان است كه بياموزند و به ديگران ياد دهند كه چگونه بايد اين كار را 

باشد، اين يك وظيفه تاريخي  تواند در اين مورد اشتباهي وجود داشته انجام داد و نمي
توانيم خطاي پيشينيان قرن بيستمي خود كه در مواجهه با عظمت اين  ما نمي. است

  .وظيفه شكست خوردند را به شكل بدي تكرار كنيم
داري مدرن رشد كند؟  تواند در سرمايه اما كجا يك فرهنگ همكاري برابرطلب مي

بعضي توسط . اياالت متحده وجود دارندكننده در  هزاران تعاوني توليدكننده و مصرف
ها  شان را وقتي كارفرمايان ديگر آن خواهند شغل اند كه نمي دهي شده كاركناني سازمان
بعضي توسط كشاورزان مستقل براي پايداري در . يابند از دست بدهند را سودآور نمي

را به  آليستي كه مالكيت رقابت با تجارت كشاورزي، بعضي به وسيله مالكان ايده
دهي شدند كه  كنندگاني سازمان اند؛ بعضي به وسيله مصرف شان تحويل داده كاركنان

كنندگاني كه  داري اعتبار بگيرند، و بقيه به وسيله مصرف هاي سرمايه توانند از بانك نمي
  .كنند داري فراهم نمي هاي سرمايه خواهند غدايي را بخورند كه سوپرماركت مي

ها در  ها هم زمان با  اين بوده كه دولت وفايي تعاونيده سال گذشته شاهد شك
هاي ضروري اما غير سودآور  اند و تجارت، فعاليت سطحي خدمات اجتماعي را رها كرده

  .را به كناري نهاده است
 1960هايي كه سي سال قبل توسط مخالفان فرهنگ غالب در دهه  بر خالف تعاوني

تر و كمتر به شكل آگاهانه و  ها، وسيع يگيري تعاون آفريده شدند، موج جديد شكل
هاي توليد و  امكان پيوند تعاوني. شوند تر توسط ضرورت هدايت مي پيشرو و بيش

يك نمونه اخيرا توجه ملي را به خود جلب كرده است، و . مصرف به ويژه جذاب است
او خاطرنشان ساخت كه . علت آن تحقيقات يك متخصص تغذيه آكادميك است
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تواند با جايگزيني غذاهاي تهيه شده با  هاي ناهار مدرسه مي ه برنامهكيفيت تغذي
جات محلي به شدت افزايش يابد، به شرطي كه كاركنان كافه ترياي  سبزيجات و ميوه

در عين حال قرارداد با . مدرسه آموزش ببينند كه چگونه منوهاي فصلي آماده كنند
آورد،  تري به بار مي اقتصادي بيش كند و امنيت تر مي دهندگان محلي را بيش پرورش

ترين نمونه يك  ترين و پيشرفته البته وسيع. ها سازمان يابد به شرطي كه در تعاوني
مشهور موندراگون در اسپانياست كه  "تجربه"هاي صنعتي،  شبكه موفق از تعاوني

 "تجربي"تقريبا پنجاه سال است دوام آورده و رشد كرده و ديگر نبايد به آن عنوان 
  .داد

ها نيست، بلكه ناتواني در توسعه اصول تعاوني و اعمال  مسئله اصلي فقدان تعاوني
پيشروان الزم است به پايداري و گسترش اعمال خودمديريتي و . هاست ها در تعاوني آن

. هاي توليد كمك كنند تر در تعاوني طلب توسعه ساختارهاي دستمزدي دروني مساوات
كننده در  ازماني جديد داريم كه به اعضاي شركتهاي س ما نياز به خلق روش

. شان بگذارد هاي مصرف كمك كند بدون اين كه بار زماني سنگيني بر دوش تعاوني
ها نياز به آموزش دارند تا دريابند كه چگونه محيط بازار رقابتي،  اعضاي تعاوني

. كند حدود ميشان را در ارايه عدالت و دموكراسي اقتصادي م هاي هاي تعاوني توانايي
ديگر  ها با يك آنگاه هنگامي كه اين كار بنيان نهاده شد، پيشروان بايد به پيوند تعاوني

هايي دست بزنند كه از درون به  مطابق با هنجارهاي مشاركتي و نه رقابتي در شبكه
هاي موجود، پيشروان  پس از تقويت اصول و عادات تعاوني در تعاوني. اند هم پيوسته

هايي كه به صورت جزاير مشاركتي در يك  ها را در شبكه تالش كنند كه آن توانند مي
  .كنند، به هم وصل نمايند تر، رفتار مي اقتصاد رقابتي گسترده

بسياري از مناطق فقر زده اياالت متحده داراي : هاي توسعه اقتصاد جهاني پروژه
ها و  بانكهنگامي كه كارفرمايان . هاي توسعه اقتصادي جامعه هستند پروژه

هايي كه نسبت به ديگر آلترناتيوها كمتر سودآورند كنار  گذاران از مكان سرمايه
هايي رها شده بدون شغل و مسكن كافي، يا يك پايه مالياتي كافي  كشند، جامعه مي

داري،  مطابق با منطق سرمايه. مانند براي تامين خدمات اجتماعي اساسي بر جاي مي
شان ناله سر دهند، بلكه بايد با برنامه  هاي و درباره سرنوشت مردم نبايد وقت تلف كنند

هاي خانوادگي و اجتماعي خود را در  ريشه: همراه شوند و به جايي بروند كه كار هست
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اي و  وگرنه تنها يك بازنده -زده رها كن و به بخش آفتابي مهاجرت كن بخش زنگ 
شاهدي هستند بر هاي توسعه جامعه  پروژه. مستحق چيزي هستي كه داري

هاي توسعه جامعه بر رهايي  پروژه. ناخواستگي يا ناتواني در پيروي از اين نصيحت
دار، به قرار  ها براي باز جذب فعاليت سرمايه اقتصادي به وسيله تالش، تغيير مشوق

داري، متكي  داري به جاي فعاليت سرمايه هاي اشتغال و مسكن غير سرمايه دادن روش
گزينند، مناطق  هاي توسعه جامعه كه اين راه آخر را برمي آن برنامه به ويژه. هستند

داري، به  مهمي هستند كه در آن جا مردم مشغول تامين نيازهايي هستند كه سرمايه
  .شكلي تحقق نايافته بر جاي گذاشته است

هاي توسعه  تري در پروژه ها، فضاي نهادي بالقوه بيش ها و اتحاديه در رابطه با تعاوني
گيرد، وجود  جامعه نسبت به آن چه كه در حال حاضر مورد استفاده مفيد قرار مي

روان الزم است حق مردم در باقي ماندن در  ها پيش هنگام كار در اين پروژه. دارد
هاي تاريخي مورد انتخاب خودشان را بدون توجه به منطق يا سودآوري، به  جامعه

هاي اجتماعي و  كردن زيرساخت رسميت بشناسند و خاطرنشان سازند كه رها
هايي در جوامع  اقتصادي نسبتا خوب در جوامع موجود با هدف ساختن زيرساخت

هاي اجتماعي هستند و به محيط زيست آسيب وارد  جديد كه طبعا داراي هزينه
بايد . آورد گردد و كارآيي را پايين مي كنند، باعث هدر رفتن قابل توجه منابع مي مي

داري فشار آورد، چون اين  هاي مبتني بر استخدام و مسكن غير سرمايه براي استراتژي
كند،  تري براي كارگران، ساكنين و جامعه تامين مي كار امنيت و كنترل اجتماعي بيش

داري  و جايي كه نهادهاي غير سرمايه. شود اي كه جديدا وارد مي تا اتكا به سرمايه
سازي كنترل اجتماعي بر كارفرمايان  بيشينه ممكن يا كافي نيستند، پيشروها بايد براي

هاي توسعه جامعه كسب  هاي پرسودي در جريان طرح گذاراني كه مشوق و سرمايه
در مجموع همه نهادها و ابتكاراتي كه براي ارضاي نيازهاي . اند، تالش نمايند كرده

د بخشي توانن كنند، مي تامين نشده از طريق همكاري دموكراتيك برابرطلب مبارزه مي
  .رفته باشند از انتقال به يك اقتصاد مشاركتي در اقتصادهاي پيش

دانند  آلودگي يك اثر بيروني منفي قابل توجه است و همه مي :جنبش محيط زيست
شان  دهند كه توليد يا مصرف كه بازارها ما را به توليد بيش از حد كاالهايي سوق مي

گي يك فايده عمومي است و همه كاهش آلود. انجامد به آثار بيروني مخرب مي
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تر  بيش. دانند كه بازارها به تامين كمتر از نياز كاالهاي مفيد عمومي گرايش دارند مي
دانند كه استراتژي  محيط زيست طبيعي يك منبع مالكيت مشترك است و همه مي

برداري بيش از  رسي آزاد به دارايي عمومي، بهره فردي عاقالنه در صورت وجود دست
زيست و بازيابي بر اين  هاي حياتي براي حفظ محيط گزينه. زه از آن منبع استاندا

هاي فعلي و منافع آينده، چه نرخ ترجيحي از  چرخند كه براي مقايسه هزينه محور مي
دانند كه هر برآورد  رفاه سرانه بر حسب زمان را مورد استفاده قرار دهيم، و همه مي

رانه به طور قابل توجهي كمتر از نرخ عادي سود منطقي از نرخ رشد رفاه اقتصادي س
است كه به معناي چوب حراج زدن به منافع محيط زيستي آينده و پرهزينه دانستن 

دانند كه تنها روابط اجتماعي  چنين همه مي و هم. حفاظت از محيط زيست است
 دار مانند نظارت برابر و اهميت قايل شدن براي حيثيت فردي و براي رفاه معني

ديگران هستند كه توانايي دگرگون كردن شرايط محيط زيستي خطير از صورت 
برد متقابل را دارد، و مي تواند نتايج  "هاي بازي"زنداني به  " بازي"غيرقابل حل فعلي 

بازارهاي "با اين وجود اثر اجتماعي . تري به بار آورد زيست محيطي مثبت بيش
ها  اين نوع پيوندهاي اجتماعي و جايگزيني آنالشعاع قرار دادن  دقيقا تحت "هويت بي

باالخره، محيط زيست ارزش وجودي و انتخابي . هاي بازاري فردگرايانه است با ارزش
هاي مبتني بر بازار مانند  دانند كه روش عالوه بر ارزش مصرف خود دارد و همه مي

براي برآورد  جايي، دهنده كاال و هزينه جابه هاي تشكيل گذاري بر اساس مولفه قيمت
داران محيط زيست،  منافع محيط زيست ذاتا ناتوان هستند تعجبي ندارد كه طرف

به  -هاي مقلوب  آوري ها و فن همراه با قدرت شركت -هاي بازاري را  بازارها و ارزش
  !نگرند عنوان دشمنان اصلي خود مي

ردن، ماليات مند ك توان برگزيد؛ قانون در كوتاه مدت يكي از اين سه سياست را مي
ام كه چرا  درجاي ديگر من توضيح داده. آلودگي، يا مجوزهاي آلودگي قابل خريد

پرداخت "ها تجسم اصل  اين ماليات: تري دارد معتقدم ماليات بر آلودگي ترجيح بيش
است، و هميشه نسبت به قانونمند كردن و مجوزهاي قابل خريد، از نظر  "كننده آلوده

و . كند هاي ديگر ايجاد نمي هيج مشكل اجرايي فراتر از سياست دارد، و كارآيي برتري 
: مند كردن، اين امتياز ايدئولوژيك را دارد كه رسد قانون در عين حال كه به نظر مي

، ليوان "تواني از محيط زيست سوء استفاده كني تو فراتر از ايكس نمي"
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هم هست چرا كه قدر كه نيمه پر است، نيمه خالي  مندسازي هميشه همان قانون
تو حق داري از محيط زيست تا حد ": گويد كه مند كردن به طور ضمني مي قانون

  "!ايكس بدون پرداخت هزينه استفاده كني
به قدر كافي باال تعيين ) 1: (هاي آلودگي دو كليد وجود دارد براي موثر كردن ماليات

: ها مستلزم كردن كافي آن باال تعيين. شان به طور موثر اعمال كردن) 2(ها، و  كردن آن
هاي اجتماعي واقعي آلودگي است كه در وهله نخست  هاي دقيق از هزينه ارزيابي) الف(

اراده ) ب(هاي تحقيقي ارزيابي منسجم است، و  تر از روش به معني استفاده گسترده
: اعمال موثر مستلزم. كنندگان سياسي الزم براي غلبه بر مخالفت مالي قوي آلوده

اما عالوه بر . منابع كافي براي نظارت) كنندگان، و بهاي باال براي نقض جريمه )الف(
ها نرخ نابودي محيط زيست را به طور موثر پايداري در نبرد براي اين كه اين سياست

كٌند كنند، پيشروان بايد براي متقاعد كردن طرفداران محيط زيست به اين كه تنها 
گيري دموكراتيك مسئوالنه اجتماعي، محيط  تصميم گيري بازار با گزيني تصميم جاي

  .كند، مبارزه كنند زيست طبيعي را حفظ كرده و بازسازي آن را آغاز مي
آينده محيط زيست در گرو انتقال موفق اقتصادهاي رقابت و حرص به اقتصادهاي 

 گرايان قرن بيستم، تا هاي بعضي چپ و بر خالف دگم. همكاري برابرطلبانه قرار دارد
  .پايان قرن بيست و يكم به نوعي به ثبوت خواهد رسيد

دهندگان پيشرو انرژي خود را در كجا و چگونه صرف  سازمان: طلبانه مبارزات اصالح
دهي كارگران، كار  ها، تالش براي سازمان گيري فزاينده شركت كنند؟ در عصر قدرت

تر  يري از ويراني بيشهاي توسعه اقتصادي جوامع براي جلوگ حمايت از اعتصاب، برنامه
ها به جاي صرف پول براي مصارف نظامي و  جوامع فقرزده، مبارزه براي اين كه دولت

تمامي اين . ها كنند اين پول را صرف بهداشت و آموزش و رفاه انسان "ها رفاه شركت"
. هاي پيشرو مورد حمايت قرار گيرد موارد بايد در كمال جديت به وسيله سازمان

گزيني ماليات  و نه كاهش سيستم مالياتي و تامين اجتماعي و جاي تر كردن بيش
هاي اصلي كه  سازي به جاي ماليات بر درآمد كار و ديگر حوزه آلودگي براي آلوده

اما بايد روشن شود كه دليل اين . ها به كار خود ادامه دهند فعاالن پيشرو بايد در آن
كنند آن است  ها شركت مي و در آن حمايت "طلبانه اصالح"كه پيشروان از مبارزات 

كارگران و جوامع در هر  -كه هركس بايد سرنوشت اقتصادي خود را به دست گيرد
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اش را دريافت  كه هر كس بايد منافع اقتصادي متناسب با تالش و فداكاري - كشوري
داران پذيرفتني نيست، بلكه  اين به معني آن است كه نه تنها ديكتاتوري سرمايه. كند
بدان معناست كه نه . كرده و متخصصان هم پذيرفته نيست تاتوري نخبگان تحصيلديك

هاي ستارگان سينما، ورزشكاران  تنها درآمد سود غيرمنصفانه است، بلكه حقوق
و بدان معناست . هاي باال هم غير عادالنه است ها با حقوق اي اي برجسته، و حرفه حرفه

ته شايسته درآمدهايي هستند كه با كه كارگران در كشورهاي كمتر توسعه ياف
شان همانند كارگراني كه در اياالت متحده هستند، مطابقت داشته باشد، و  تالش
هاي آينده نسبت به محيط زيست طبيعي مطلوب و مولد به اندازه  كه نسل اين
  .هاي كنوني حق دارند نسل
سازند كه تا طلبانه مهم است كه روشن  چنين براي فعاالن در مبارزات اصالح هم

زماني كه قدرت اقتصادي به طور نابرابر توزيع شده و تصميمات اقتصادي بر اساس 
در غير . اند ها موقتي گردند، اين پيروزي درآمد خصوصي و رقابت بازار اتخاذ مي

گردند، و به جاي تقويت  طلبانه به توهم  منجر مي هاي اصالح صورت، تالش اين
آوردها  رونده، زماني كه پيروزي جزيي است و دست يشجنبشي براي تغيير اقتصادي پ

اما در حالي كه فعاالن در . كننده شود تا تقويت كننده مي تر تضعيف شوند، بيش محو مي
داري تنها  ها در سرمايه هاي مختلف مشغول كارند بايد توضيح دهند كه چرا رفرم حوزه
طلبانه خود،  ر جريان كار اصالحچنين د ها بايد هم توانند جزيي و موقتي باشند، آن مي

تر  توانند دائمي تر مي هاي كامل اوقاتي را صرف توضيح اين كنند كه چگونه پيروزي
گزين گردد كه در وهله اول براي ارتقاي  داري، با سيستمي جاي شوند اگر سرمايه

  . همكاري اقتصادي طراحي شده است
هاي توليد شده به  ها و نابرابري جا كه ناكارآمدي از آن :تحت كنترل درآوردن بازار

هاست، فعاالن  اي به بزرگي ثروت خصوصي و نيروي شركت وسيله رقابت بازار مسئله
. گيري بازار، كار كنند گيري دموكراتيك در برابر تصميم بايد به ويژه در مبارزات تصميم

هايي مانند بهداشت و آموزش در محدوده  اين به معناي كار در حفظ حوزه
نه چيزي كه  -ها به دست متجاوز بازار گيري دموكراتيك است تا رها كردن آن متصمي

به معناي مبارزه براي اقدامات . رفرم بيمه بهداشتي و تفويض مدارس در صدد آنند
مند ساختن استفاده و جلوگيري از سوء استفاده از  كارآمد دموكراتيك براي قانون
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گذاري  گري قابل خريد يا اتكا بر قانون همحيط زيست به جاي پذيرفتن مجوزهاي آلود
به معناي گسترش واقعي . گردد هاي دور اجرا مي است كه به وسيله بوروكراسي

گذاري اصلي است كه امروزه  خودمديريتي و حاكميت دموكراسي به تصميمات سرمايه
توسط منافع مالي خصوصي كه از زمان ركود بزرگ، بيش از هر زمان ديگري كمتر 

هاي نئوليبرالي  به معناي مبارزه با سياست. ه عموم احساس مسئوليت دارندنسبت ب
بازارهاي "المللي پول، و بانك جهاني است كه  داري اياالت متحده، صندوق بين خزانه

كنند كه يكي پس از  اي هرمي تبديل مي را به اقتصادهاي قمارخانه "در حال ظهور
روشن كردن آن است كه دشمن در اين و به معناي . شوند ديگري با سرعت دود مي

اند سود  المللي كه از تصميماتي كه بر آن مسلط نبردها نه تنها نخبگان مالي بين
برند، بلكه حاكميت بازار است كه بايد تحت كنترل درآيد، اهلي شود، و به ساحل  مي

ها  اگر قرار است پيروزي -و نهايتا با فرآيندهاي دموكراتيك جايگزين گردد -بيايد
  .ماندگار باشند

داري،  هاي سرمايه عالوه بر كار براي كنترل بدترين سوءاستفاده: زندگي در جنبش
. فعاالن پيشرو بايد خود مطابق با قوانين خودمديريتي و عدالت اقتصادي زندگي كنند

گيري متناسب با ميزاني كه تحت تاثير قرار داريم، استفاده از متخصصان اما  تصميم
توانند به طور  شان، و مصرف مطابق با تالش نمي آن به نقش درستمحدود كردن 

داري دوام  اين حقيقت كه سرمايه. داري نشان داده شوند مطلوب و عملي در سرمايه
اما ! سازد دقيقا همان دليلي است كه بايد عوض شود تمام اين چيزها را غير ممكن مي

به . كنند عملي است تاييد نمي هاي جديد را تا مطمئن نباشند كه افراد حساس ايده
داري، جنبش  ويژه در پرتو تاريخ قرن بيستم از آلترناتيوهاي شكست خورده سرمايه

اين به معناي آن است كه آزمايش اصول . پيشرو بايد به شكاكيت مردم احترام بگذارد
كند، به خصوص  اقتصاد مشاركتي و اثبات اين كه در جنبش براي تغيير اقتصاد كار مي

ها  تصفيه و دفاع از اصول در بحث ايدئولوژيك با مخالفان بايد با آزمايش آن. هم استم
اين است چگونگي . توانند عمل كنند همراه گردد هايي كه اكنون مي در بدنه تنها ارگان

و چگونگي اين كه اصول عدالت اقتصادي و خودمديريتي  "زنده نگه داشتن اميد"
  .را به چالش بكشند "شايد درست باشد"توانند با موفقيت هژموني  مي
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  :نتيجه
  :شود مسئله به صورت زير پخته مي

گيري  خواهيم تالش كنيم و ارزش نقش هر فرد در توليد اجتماعي را اندازه آيا مي
كنيم و به افراد اجازه دهيم مطابق با آن از توليد اجتماعي برداشت كنند؟ يا 

هاي فردي در توليد  اس تفاوت در فداكاريخواهيم تفاوت در حقوق مصرف را بر اس مي
كاران هر شخص قرار دهيم؟ به عبارت ديگر، آيا  كاالها و خدمات تحت قضاوت هم

، يا از "اش به هر كس مطابق با ارزش سهم فردي"خواهيم كه از اصل  اقتصادي را مي
  تبعيت كند؟ "اش به هر كس مطابق با تالش"اصل 

 ريزي و هماهنگ كنند؟ كار تعداد زيادي را برنامه خواهيم كه تعدادي اندك، آيا مي
اي  گيري اقتصادي تا درجه خواهيم كه هر كس فرصت داشته باشد در تصميم يا مي

خواهيم به  گيرد شركت كند؟ به عبارت ديگر آيا مي كه تحت تاثير برآمدها قرار مي
هاي تنظيم  سازماندهي كار به صورت سلسله مراتبي ادامه دهيم، يا خواهان مجتمع

مشاغل هستيم؟ آيا خواهان ساختاري براي بيان ترجيجات هستيم كه به نفع مصرف 
فردي در برابر مصرف اجتماعي باشد؟ يا خواهان آن هستيم كه ثبت ترجيحات مصرف 

  اجتماعي به همان سادگي مصرف فردي باشد؟
ديگر براي  ها كه بر عليه يك خواهيم تصميمات اقتصادي با رقابت بين گروه آيا مي

هاي  ريزي تالش كنند، گرفته شود؟ يا خواهان برنامه بهتر شدن و بقا مبارزه مي
مان به طور دموكراتيك، برابرطلبانه، و كارآمد هستيم؟ به عبارت ديگر، آيا  مشترك

خواهيم امكان  گيري اقتصادي به بازار هستيم يا مي خواهان واگذاري تصميم
م؟ تا زماني كه مسئله به اين عنوان نگريسته شود كه ريزي مشاركتي را بپذيري برنامه

گيري در جهت منافع عمومي  توان يك گروه نخبه اقتصادي را براي تصميم چگونه مي
و نه نفع شخصي خودشان يافت، در انديشيدن درباره يك اقتصاد حقيقتا مطلوب 

ريزان  امهدار باشند، چه برن نخبگان اقتصادي چه سرمايه. چندان پيش نخواهيم رفت
هاي اجتماعي، در بهترين حالت به طور ناقص به منافع  مركزي، يا مديران شركت

يك اقتصاد . كنند، و اغلب اوقات با تغيير آن به نفع خودشان عمومي خدمت مي
به عالوه فرآيند اجتماعي هماهنگ ساختن . طبقه باشد مطلوب بايد يك اقتصاد بي

هاي اقتصادي درهم تنيده اساسا با فرآيند  ليتآگاهانه، دموكراتيك و برابرطلب فعا
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و در حالي . اجتماعي رقابت بر عليه يك ديگر در مبادله كاالها و خدمات متفاوت است
كاري مسئوالنه با  براي مسائل اقتصادي ممكن هستند، تنها هم "حل راه"كه هر دو 

به (، برابري )نگيري متناسب با ميزان تحت تاثير برآمد آ ورودي تصميم(خودمديريتي 
سازي سودها در استفاده  بيشينه(، كارآيي )هر كسي مطابق با فداكاري يا تالش فردي

و بازيافت محيط ) اهميت دادن به رفاه ديگران(، همبستگي )از منابع مولد كمياب
  .زيستي، سازگار است

 .دهندگان پيشرو، مسير آساني نخواهد بود قرن آينده براي سازمان :محكم ايستادن
دهد تا گور خود را با  هايي را قرض مي كند، او به ما بيل داري گور خود را نمي سرمايه

تنها هنگامي كه تعداد كافي از ما . گيرد ها بكنيم و بابت آن هزينه زيادي از ما مي آن
مان بهتر استفاده كنيم است كه بدبختي انساني فزاينده و  هاي سر عقل بياييم و از بيل

هاي پايان قرن هستند كه بايد آخرين قرن  يست كه مشخصهنابودي محيط ز
طلب خواهد  بود، جاي خود را به يك اقتصاد پايدار از همكاري برابر داري مي سرمايه

تنها زماني تحقق خواهد . در عمل به آساني حرف نيست "سرعقل آمدن"متاسفانه. داد
تر از آنچه كه  ي بيشها تر در جبهه تري در مبارزات بيش يافت كه عرق و اشك بيش

خوشبختانه عرق و اشك براي عدالت و آزادي در : ايم، جريان يابد تاكنون تصور كرده
  .مركز روح انسان است، و بهترين روش زندگي
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