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  فصل اول
  سوسياليسم بازار يا سوسياليزه كردن بازار؟

  
ريزي مركزي به عقل سليم بسياري از اقتصاددانان هاي برنامهبازار و كاستي    

وسياليسم واقعا س"داري و نيز در كشورهاي سوسياليست در كشورهاي سرمايه
هاي ، از شكل)2(اخيرا و به ويژه از سوي ارنست مندل . تبديل شده است) 1( "موجود

اما به . اي صورت گرفته استآهنگي اقتصادي كه دخلي به بازار ندارد، دفاع جانانههم
اي كنندههاي كامال قانعها براي طرفداران سوسياليسم بازار، پاسخنظر من، اين دفاعيه

 هاي اخير مجله نيوهاي مندل مندرج در شمارهدر اين مقاله، استدالل. بر ندارددر 

هاي مربوط به هدف اصلي انتقاد او، يعني الك نووه را مورد بحث لفت ريويو و نوشته
ريزي بوروكراتيك بديلي وجود من در اين خصوص كه بين بازار و برنامه. دهمقرار مي

اما بررسي اين بديل را . امبا مندل هم عقيده -لف است نظري كه نووه با آن مخا -دارد
نظر دارم كه ساز و كار قيمت با نووه اشتراك. كنمدر راستاي كامال متفاوتي آغاز مي

رود، اما آهنگي در اقتصاد سوسياليستي به شمار ميناپذيري جهت همي اجتنابوسيله
خدمت سوسياليسم و نه بر عليه بحث من اينست كه اين ساز و كار، اگر قرار باشد در 

تر به امكان ايجاد بحث مندل و نووه، بيش. بايست سوسياليزه شودآن باشد، مي
كنند، ستد ميدكنندگان آزادانه با يك ديگر دادواي معطوف است كه در آن توليجامعه
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 "بازاري كردن سوسياليسم واقعا"و توليد كاالئي در آن غالب است و نه بحثي كه به 
ضروري است اين امر را بازشناسيم كه طرفداران سوسياليسم . شودود مربوط ميموج

در حقيقت، اين يكي از نكات اصلي . دانندبازار، بازار را شكلي از داد و ستد آزادانه مي
توان به شيوة علت و معلولي رد كرد، بحث بايد چنين باشد بازار را نمي. هاستبحث آن

ي شكل داد و ستد آزاد، امكان اي آن كه بازار به مثابهكه چه شرايطي الزم است بر
طور نبايد بحث تعريف سوسياليسم در چارچوب فقدان ادامه حيات داشته باشد؟ همين

توليد كاالئي را از پيش منتفي دانست و توليد كااليي و خريد و فروش را به طور ساده 
ات ماركس در رابطه با كاال و جا قصد ندارم كه نظردر اين. با يك ديگر مساوي انگاشت

ام كه، آن بلكه بر اين عقيده. را به طور كامل مورد بررسي قرار دهم "پرستش كاال"
چه اين نظرات را كه صرفا به لحاظ تحليلي به امر مفيدي در آورده، اينست كه او 

با داند كه زندگي خاص خود را دارند، و هم نمودهاي مستقلي مي"ي كاالها را به مثابه
هاي ماركس، كاال در نوشته). 3("كنندديگر و هم با نژاد انساني رابطه برقرار مييك

هايي از البته جمله. شوداساسا شيئي تجاري نيست كه در ازاي پول خريد و فروش مي
هاي توان انتخاب كرد كه جز اين معنائي ندارند، اما بافت متنهاي ماركس مينوشته

وضعيت پيچيدة كاالها، نه از واقعيت . رودين حد فراتر ميماركس به طور كلي از ا
شود كه در آن صرف خريد و فروش، بلكه از امر خريد و فروش تحت شرايطي ناشي مي

ي اين استقالل كاالها، نوعي رابطه. توانند به حيات مستقل خود ادامه دهندكاالها مي
رابطه بين اشياء را به خود آورد كه شكل مضحك ها به وجود مياجتماعي بين انسان

ديگر ي نمايندگان و در نتيجه صاحبان كاال براي يكاشخاص صرفا به مثابه". گيردمي
  )4. ("وجود دارند

كشد كه در آن كاالها در ازاي اي را به تصوير مياين تحليل امكان ايجاد جامعه    
تقل خود را دارند و اي كه در آن كاالها زندگي مسشوند و نه جامعهپول معاوضه مي
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اين امكان كه . گيرندي كاال در برابر يك ديگر قرار ميچون نمايندهاشخاص، صرفا هم
گيري قيمت است و نه از ميان مستلزم سوسياليزه كردن خريد و فروش، و روند شكل

بخش نخست اين . بردن آن، در قسمت دوم اين مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت
  .سازددوم را با انتقاد از پيشنهادهاي اساسي نووه و مندل فراهم مي مقاله زمينة بخش

، نقطه آغاز آن را، نه شودميآهنگي اقتصادي مربوط اگر چه اين مقاله به اشكال هم    
-در يك اقتصاد سرمايه. دهدبازار و برنامه، بلكه توليد و بازتوليد نيروي كار تشكيل مي

و گسترش  اعالموليد سرمايه است، نيروي خالقة بشر و داري خط راهنما، توليد و بازت
بايستي توليد و خط راهنماي اقتصاد سوسياليستي، مي. نيازها تابع انگيزه سود است

قائل شدن به اين اولويت، مستلزم تغيير در روابط مربوط به . بازتوليد نيروي كار باشد
نواده و تغيير در روابط بين ابزار توليد و ابزار مصرف، تغيير در مكان كار و در خا

آهنگي اقتصادي، محك قضاوت در مورد هر نوع هم. كننده استتوليدكننده و مصرف
تر از اين ديدگاهي است وسيع. متناظر بودن آن بر توليد و بازتوليد نيروي كار است

توجه سنتي سوسياليستي به كارگران، يعني ديدگاهي كه عمدتا بر نيروي كار در روند 
اي مهم است و اين كه توان گفت اين جنبهبا اطمينان مي. مزدي متمركز استكار 

اما . هاي بازتوليد آن داردشود، تاثيرات نيرومندي بر الزامنيروي كار چگونه مصرف مي
اند، كارهاي بدون مزدي در خانه و ها همواره استدالل كردهگونه كه فمينيستهمان

واژة . يد و بازتوليد نيروي كار قرار دارندجامعه وجود دارد كه در مركز تول
چنان داشته باشد، آن "كارگران مزدبگير"بايد مفهومي فراتر از  "توليدكنندگان"

اي زماني كودك مفهومي كه اين حقيقت را ملحوظ داشته باشد كه هر توليدكننده
. ددهبوده و روزي نيز نيروي خود را در اثر بيماري و باال رفتن سن از دست مي

ريزي سوسياليستي بيش از طرفداران سوسياليسم بازار، به مفاهيم مدافعان برنامه
و  نظرانهها نگرش تنگآهنگي كار تاكيد دارند، اما به استنثناي معدودي، آناشكال هم
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ها، نقش من، بر خالف آن .)5(كننداي را نسبت به كار نمايندگي مي"كارگرمدارانه"
  .ما ائلاساسي براي كار خانگي ق

  
  اليستي مندليريزي سوسسوسياليسم بازار نووه و برنامه - 1

: گويداو مي: برخاسته است) 6(نووه تحت نام رآليسم به دفاع از سوسياليسم بازار     
ريزي مركزي شكست خورده هاي برنامهسوسياليسم واقعا موجود به علت كاستي"

-تنها راه. را غلط ارائه داده استاست، و سنت ماركسيستي نيز اصولي تخيلي يا آشكا

  . "ريزي مركزي و افزايش نقش بازار استحل قابل تحقق، تقليل نقش برنامه
  

  ي نووهاقتصاد دوگانه
يك بخش غالب : از نظر نووه، يك اقتصاد سوسياليستي عملي، يك اقتصاد دوگانه است

و ) 44ص (شود، يسازمان داده م "ريزيدستورهاي الزامي دفاتر برنامه"كه از طريق 
آن ويژگي اصلي . يابدبخش بزرگ و در عين حال فرعي كه از طريق بازار سازمان مي

سازد، عبارتست از داري متمايز ميسرمايه "اقتصاد مختلط"كه چنين اقتصادي را از 
اقتصاد از سه نوع شركت تجاري . فقدان هر نوع مالكيت خصوصي بزرگ بر ابزار توليد

اين . هاي خصوصي فرديها و شركتهاي دولتي، تعاونيشركت: تشكيل شده است
 ها از حق انتخاب و از دموكراسي مربوط به عملكرد بازار و نظام سياسيشركت

در اين نوع . ريزان در مقابل شوراي منتخب مسئوليت دارندبرخوردار اند و برنامه
دارد، اما در مورد  اقتصاد تمايل به تغيير شكل روابط اجتماعي و مادي توليد وجود

تاكيد بر سازماندهي مجدد روند كار، . مبادله، توزيع و مصرف چنين امكاني وجود ندارد
گونه تاكيدي بر رود، همين طور نيز هيچهاي كوچك نميفراتر از حمايت از شركت
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سازماندهي مجدد مناسبات بين توليد كاال و خدمات از سويي و توليد و باز توليد 
  .ز ديگر سو وجود نداردنيروي كار ا

هاي مربوط به اقتصاد سوسياليستي اغلب بحث: اين غفلت مختص به نووه نيست    
مداري را بر خود دارد، يعني سر و كارش با تغيير شكل مناسبات همين رنگ توليد

توليدي در محل كار است، و از باز انديشي در رابطه با مناسبات بين توليد و مصرف 
ها، و نيز بررسي ضرورت سازماندهي مجدد مصرف و باز توليد خانواده بين محل كار و

برخورد فمينيستي به طور قاطع به مساله اقتصاد . نيروي كار ناتوان است
اي آهنگ شدن توليد كاال و خدمات با بازتوليد نيروي كار جنبهسوسياليستي، به هم

ها اين موارد است كه خانوادهاين امر از جمله مستلزم باز انديشي در . دهدمركزي مي
كنند، چه كسي كار خريد را هاي بيروني دريافت ميچگونه كاال و خدمات را از سازمان

كند، يا مدرسه و خدمات درماني و امثال آن دهد، محلي براي زندگي پيدا ميانجام مي
كه  نووه و اغلب كساني. كندچگونه است و چه نوع از روابط اجتماعي و مادي عمل مي

دهند، و نويسند، امر مذكور را مورد مالحظه قرار نميدر مورد موضوع مورد بحث مي
هاي ي واسط بين شركتكنند، اما حلقهصرفا پيرامون تغيير شكل توليد بحث مي

و ابتكار تعيين هاي داراي سلسله مراتب، يا نظامها يا بازار است، تجاري و خانواده
هاي ر دست سازمانست دهااتي كه مورد مصرف خانوادهخدم برنامة مربوط به كاال و

  .ماندتوليدي باقي مي
ريزي از طريق در مورد سياست مربوط به ارزش مصرف يا شركت مردم در برنامه   

ها را ها كه محصوالت اين سازمانهاي مولد و خانوادههمكاري مستقيم بين سازمان
ها بسيار كم ه به خودسازماندهي تودهنوو . )7(كنند، سخني در ميان نيستمصرف مي

ها را مانعي بر سر راه ها مظنون است و آن دهد و مخصوصا به نقش اتحاديهبها مي
داري و چه در كشورهاي اصالحات ضروري اقتصادي چه در كشورهاي سرمايه
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رسد، نووه براي اعضاء جامعه سوسياليستي، صرفا به نظر مي. داندسوسياليستي مي
  .كادر فعاليت عمومي در خريد و فروش و راي دادن قايل است نقشي در

كند و اساسا آن بدين ترتيب سوسياليسم به اعتقاد نووه بر مالكيت صوري تاكيد مي    
امتيازاتي . كندداري تعريف ميهاي تجاري بزرگ سرمايهرا در چارچوب فقدان شركت

- انعطاف: ائل است عبارتند ازكه او براي نوع اقتصاد سوسياليستي مورد نظر خود ق

داري آزاد، خواه در روي، خواه در سرمايهپذيري، كارآيي، انتخاب و اجتناب از زياده
شود، نووه به طور كه مندل نيز متذكر ميهمان .)8(ريزي مركزي بدون قيد و بندبرنامه

يك پذيري، كارآيي و انتخاب براي چه كسي؟ در پردازد كه انعطافاين مساله نمي
كارآيي يعني كارآيي در . كنندها به نفع سرمايه عمل ميداري همة ايناقتصاد سرمايه

-تواند در چارچوب زمان و فعاليتي كه صورت مياز زاويه كار، كارآيي مي: ايجاد سود

شود غالبا از چه از كارآيي حاصل ميتر باشد، زيرا آنگيرد به معناي مخارج بيش
ي كار بدون مزد، يا از طريق باال بردن شدت زدي به حوزهطريق انتقال وظائف كارم

تر است، زيرا شود، كارآيي در وضعيت بيماري به معني مخارج بيشكارمزدي تامين مي
حل مندل همان طور كه خواهيم ديد، راه. دارداقدامات بهداشتي و ايمني خرج برمي

دهد، اما نياز آنان به استفاده از نياز مردم به توليد كاال و خدمات را در اولويت قرار مي
-مي. گيردآن كاالها و خدمات در راستاي توليد و بازتوليد نيروي كار را ناديده مي

بايستي اين حقيقت نامطلوب را بپذيريم كه حتي در فقدان شركت تجاري خصوصي 
انعطاف . كنندگان يك كاال، كشمكش وجود داردنيز بين توليدكنندگان و مصرف

تواند براي توليدكننده اختالل، فشار كننده، ميكارآيي و انتخاب براي مصرفپذيري، 
هاي فائق آمدن بايستي راهكننده، مييك پاسخ قانع. عصبي و عدم اطمينان معني دهد

اما مندل و . ها را دارا باشد، و اين جوهر سياست ارزش مصرف استبر اين كشمكش
كننده و نووه از مندل از نقطه نظر توليد: دهندميهائي يك سويه ارائه نووه هر دو پاسخ
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در هر  "كنندهمصرف"و  "كنندهتوليد"فرض وجود تضاد بين . كنندهنقطه نظر مصرف
اما قبول اين . كننده هستيمحال مصنوعي است، زيرا ما هم توليدكننده و هم مصرف

ا در چارچوب خواهم اين تنش ردر اين مقاله مي. كندامر، كشمكش را برطرف نمي
كنش و واكنش بين دو نوع نهاد اجتماعي مختلف از نوع شركت تجاري و نوع خانواده 

ها هر دو به خريد و فروش مشغول هاي تجاري و خانوادهشركت. مورد بحث قرار دهم
ها آن نيروي كار و ديگر فروشند و شركتها نيروي كارشان را مياند، زيرا خانواده

توليد "و هم  "كنندهمصرف"بنابراين، هر دوي اين نهادها هم جنبه . خرندكاالها را مي
  .دارند "كننده

نووه در اين خصوص كه بازارها به طور واقعي چه هستند، چه عملكردي در نظام     
ها را در نظام سوسياليستي سازمان داد، بايستي آنداري دارند و چگونه ميسرمايه

اي او، تصوير يك سيستم از كندههاي پرارهاز اشا. دهدبحث مفصلي ارائه نمي
، در )44ص( "ره قرار دادها را انتخاب كرد و مورد مذاكتوان آنقراردادهاي آزاد كه مي"

اكثر كاالها ": مثال در اثر نووه آمده. آيدكننده به دست ميمعامله بين خريدار و عرضه
گذاري كرد، توان قيمته ميكنندو خدمات را فقط در روند مذاكره بين خريدار و عرضه

ها جزئيات مفصل مربوط به تاريخ تحويل كاالها، نوع و كيفيت و و قرارداد بين آن
هاي تجاري بايستي انتظار داشته باشيم كه شركتطبعا مي. شودامثال آن را شامل مي

هاي عمده فروشي و خُرده فروشي تالش كنند كنند، و سازمان "كنترل"ها را قيمت
مناسب را در اختيار داشته باشند، اما اگر كمبودي وجود نداشته باشد و قدرت قيمت 

توانند از خريد سرباز زنند، جاي ديگر بروند و چانه انتخاب در ميان باشد، خريداران مي
  .توليد كننده را سد كند "قدرت"تواند سوء استفادة از به سخن ديگر، رقابت مي. بزنند
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  يك مدل غيرواقعي 
توضيح واقعي از بازار در اقتصاد مدرن نيست، اقتصادي  "مدل چانه زدن و معامله"    

- پذيرند، بازارهائي است كه قيمتكه، چنان كه به طور كلي اقتصاد دانان نيز آن را مي

طبيعي است كه انتخاب خريداران به طور غيرمستقيم، . هاي ثابت بر آن سلطه دارند
گذاري توانند تنها با عمل خود قيمتها نميركتكند، شگذاري را محدود ميقيمت
رو اند، و فروشندگان با توجه به ها روبهكه اين خريداران هستند كه با قيمتچرا . كنند

ها، كاركردي كنند، بنابراين تعيين استراتژي قيمتها را تعيين ميقيمتاين عامل، 
-ها با خُرده فروشان كار ويژهبدين ترتيب مذاكره بر سر قيمت. اختصاصي و اداري دارد

ها نيست، در مواردي نيز كه يك خانواده با يك معمار يا متخصص تزئينات ي خانواده
كند، براي رسيدن به يك معامله دلخواه، به توانائي در به كارگيري وقت و مذاكره مي

در اكثر موارد انتخاب، تنها در چارچوب مجموعة . دانش بسيار زياد بستگي دارد
ها صرفا شده عملي است، خانواده "گذاريقيمت "الهاي از پيش تهيه شده و از قبل كا

هاي در شرايطي كه شركت. در خريدن يا نخريدن آن آزاد اند و قدرت انتخاب دارند
كنند و ها صرف ميهاي خانوادهتجاري، منابع عظيمي را به شكل دادن به اولويت

ها در شرايطي قرار خانواده. كنندكنترل مي ها در مورد خصوصيت كاال راسليقه آن
- را براي "بهترين خريد"ندارند كه كارمندان متخصص براي خريد استخدام كنند، تا 

كسي كه در دنياي ": كه جان روبينسون نيز گفته استهمان طور . شان انجام دهد
نده را كنداري زندگي كرده باشد، با اين ادعا كه نظام بازار حاكميت مصرفسرمايه

بر عهدة اقتصاد سوسياليستي است كه راه تحقق اين . خوردكند فريب نميتضمين مي
كند كه در رابطه با يك اقتصاد همين طور روبينسون پيشنهاد مي .)9("امر را بيابد

رسد بهترين اميد اين باشد كه طبقة كارمنداني شكل بگيرد به نظر مي": سوسياليستي
ها را به عهده بگيرند، و موفقيت شغلي و عزت نفس آن كه نقش دالالن عمدة فروش
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ها و توانند از طريق مغازهها ميآن. كننده بستگي داشته باشدبه ارضاي نيازهاي مصرف
هاي فريب داري هدفش كشف شيوهتحقيقات مربوط به بازار كه در دنياي سرمايه

- آن را به مسير كشف آن كنندگان در ارتباط باشند ودار است با تقاضاهاي مصرفخانه

-توان به شركتطرح و كيفيت كاال را مي. دار نياز دارد سوق دهندچه واقعا زن خانه

توان از اين طريق ها را ميهاي توليدكننده تحميل كرد، و تركيب توليد و فراورده
تعيين كرد، و سفارشات را به طريقي مطرح ساخت كه بين اقتصاد داراي محدوده و 

  ."ها تعادل ايجاد كندنوع سليقهمقياس و ت
چون دهي مجدد خريد را همروبينسون يكي از معدود اقتصادداناني است كه سازمان   

. دهي بازتوليد به عنوان يكي از عوامل روند توليد سوسياليستي دانسته استسازمان
كه  دهد نيست، بلكه در پذيرش اين امر استحلي كه ارائه مياهميت تحليل او در راه

ها و روند توليد يك جنبه حياتي سوسياليسم به شمار تغيير شكل رابطه بين خانواده
دهد و نه در اين رابطه نووه نه تحليل روبينسون را مورد بررسي قرار مي. رودمي

ها را در توان قدرت خريد و داد و ستد خانوادهدهد كه چگونه ميپيشنهادي ارائه مي
تكيه  "حلرقابت به عنوان راه"اال بهبود بخشيد، زيرا او به كنندگان كپيوند با عرضه

اما منظورش دقيقا از رقابت چيست؟ مهم است كه مثال او را مورد بررسي . كندمي
) سوسياليزه شده و تعاوني(فرض كنيد بيش از شانزده شركت ": گويداو مي. قرار دهيم

الها و خدمات عبارت باشند از رض كنيم اين كاف. كار تهيه كاالها و خدمات باشنددر 
ها اين شركت. هاي توريستي و امثال آنلباس پشمي، خمير دندان، بل برينگ، هتل

-مصرف. دهندكنندگان قرار ميهاي توليدي خود با مصرفمذاكره را، مبناي فعاليت

توانند تصميم بگيرند كه كاال و خدمات مورد نياز خود را از چه كسي كنندگان مي
كنندگان به دست آورند و توانند اين كاالها را از عرضهها ميهمه آن. كنند دريافت

ي الزم را اختصاص ها، سرمايهها انتخاب كنند، از اين رو شركتتوانند از بين آنمي
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هاي ها منافعي حياتي در برآوردن نيازمنديآن. دهند تا توليد جريان پيدا كندمي
جدا از مقررات (اي جهت تضمين اين امر يچ اقدام ويژهكننده دارند و بنابراين همصرف

ضروري ) گذاري صحيح و غيرهمعمول، مربوط به غذاي سالم، كيفيت خالص، نام"
  )204ص . ("نيست

-يعني محصوالت استاندارد، فرضيه:  اين برداشتي كامال آرماني از مقوله رقابت است   

ائي الزم را جهت مذاكره داشته باشند و كه همه خريداران دانش و توانهايي دال به اين
چون خمير دندان و كاالهاي توليدي نظير ي همتفاوتي بين كاالي مصرفي تمام شده

اين بدان . تر بحثي هم پيرامون پويائي رقابت در ميان نباشدبل برينگ، و از همه مهم
شتري ديگر براي جلب ممعناست كه شرايط مناسب شانزده شركت توليدي كه با يك

كنند با گذشت زمان كيفيت رقابت مي بردناز طريق پائين نگهداشتن قيمت و باال 
هاي استثمارگرانة رقابت مورد مالحظه قرار نگرفته در اين نگرش شكل. ادامه پيدا كند

هائي كه هدفش ها، استراتژيمثال اتحاد چند شركت با يك ديگر، كنترل مزايده. است
كنندگان كاال كه ين طور به ساخت و پاخت بين عرضهورشكسته كردن رقباست، هم

اقدامي است در جهت محدود كردن رقابت توجهي مبذول نشده است؛ يعني ديناميسم 
تمركز و تجمع در بازارهاي رقابتي كه ماركس، شومپتر و كالكي، از ميان تعداد زيادي 

به عنوان محركه بالقوة رقابت نه . اندها را مورد تاكيد قرار داده ، آناز اقتصاددانان
نمايد، تر كند محدود ميكه بيش ها را بيش از آنانحصار و روندي كه قدرت شركت

  .آيدبرابر نهاد انحصار به حساب مي يبلكه به مثابه
آور به نظر نرسد اگر اين را قبول كنيم كه او مفهوم آرماني نزد نووه شايد تعجب    

اد شوروي و اروپاي شرقي گذراند، جايي كه بازار و سراسر زندگيش را به مطالعه اقتص
داري به تصويري كه از مطالعات تجربي اقتصاد سرمايه) 10. (رقابت عمدتا وجود نداشت

مداركي كه بر تائيد تمركز و انباشت باشد، بسيار . آيد بسيار متفاوت استدست مي
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د، بلكه بدان شونهاي كوچك حذف مياين بدان معني نيست كه شركت: زياد است
هاي كوچك نقش هاي بزرگ مسلط اند، در حالي كه شركتمعنا است كه شركت

داليل استوار بر ثبات نرخ ارزش . كاران فرعي يا نقش محلي را به عهده دارندمقاطعه
در ) 11(هاي آمريكائي به فروش شركت) هافروش منهاي خريد از شركت(وده افز

هاي ديگر داد و ستدي هر شركتي با شركت: كنديگيري زيرين خللي ايجاد نمنتيجه
از طريق بازارهاي  "مجزا"ها، تجارت اما بخش اعظمي ازين داد و ستد. فعال دارد

كاران تابع و اصلي بزرگ و مقاطعه"، بلكه تجارتي است بين يك شركت خوب نيست
به معني مراجعه به آن نبايد . تمركز و تجمع مطمئنا روندي پوياست. "تحت تسلط آن

و گرايش به عدم تحرك و ايستائي تلقي شود و  "داري انحصاريسرمايه"ايدة تحليلي 
امست .  نه به معني حذف رقابت رقباي تازه وارد در موقعيت ويژه شركت فهميده شود

ام به مبارزه برخيزد، . بي. تواند در بازار كامپيوترهاي شخصي با آيراد در حقيقت مي
هيچ . ام را تاييد كند. بي. ه استانداردهاي فني تعيين شده آيكاما فقط در صورتي

ي تواند اميد داشته باشد كه بتواند در بدنهكارفرماي منفرد، هر چقدر هم پويا، نمي
  . ام رقابت كند . بي. هاي اصلي كامپيوتر با آيقالب
ت كه شود، بدين معني اسرقابت استثمارگرانه كه به تجمع و تمركز منتهي مي     

هاي تر استراتژي انباشت شركتشرايط توليد و باز توليد نيروي كار را هر چه بيش
روز هاي تجاري بزرگ روزبهها و شركتكند، و تمايز بين خانوادهرگ تعيين ميبز

- ها،  هر چه كمتر ميامكان فروش نيروي كار براي اكثر خانواده. شودگيرتر ميچشم

محدود گردد،  "مقررات معمولي"بناست به تعيين اگر نقش مقامات مركزي . شود
ي خصوصي بين خريداران و ها را مراودهها و كميتمقرراتي كه در چارچوب آن قيمت

هاي ي شركتتواند جلوي منافع چيرهفروشندگان تعيين كند، چه چيزي مي
را  كننده و يا فروشندگان نيروي كارچون مصرفها همتوليدكننده در مقابل خانواده
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تر از آن است كه در نگاه نخست به نووه تخيلي "سوسياليسم قابل تحقق"سد كند؟ 
  . آيدنظر مي

  
  ناديده گرفتن بازار به عنوان يك نهاد و يك روند 

نووه در كم توجهي به ماهيت واقعي بازار و عملكرد آن تنها نيست، در ميان كساني كه 
بخش اعظم ادبيات مربوط به . ارنددر بحث مربوط به اقتصاد سوسياليستي شركت د

وان نهادي تواند بازار را به عنهنگي اقتصادي و برنامه در مقابل بازار، نميآتئوري هم
تر از سه تصوير مطلوب مورد در عوض يك يا بيش .)12( اجتماعي و مادي بنگرد

ران و مدل معامله و چانه زني نووه، مدل حراج كه در آن خريدا: گيرداستفاده قرار مي
پردازند، و يك بازار كه بر مبناي داللي تنظيم ديگر ميفروشندگان به معامله با يك

هاي مشخص مي پردازد و شده و در آن يك دالل به خريد و فروش سهام به قيمت
اما اين تصويرها بسيار . شوندكساني كه مايل به خريد و فروشند وارد معامله مي

هاي اقتصادي به طور عام، به مربوط به هماهنگي نظام در پيوند با بحث. غيرواقعي اند
د تا بتوانند كارآيي داشته شود كه بازارها به منابع نيازمند اناين حقيقت پرداخته نمي

ريزي سوسياليستي، از جهتي كامال متضاد، حجم منابع الزم جهت برنامه .)13( باشند
تعداد بسيار زياد . يده استها مطرح گردهمواره به عنوان عاملي عليه آن در بحث

داران و غيره كه الزم پرسنل فروشنده، متخصصان امور بازار، مجريان تبليغات، سهام
همان طوري كه  ،)14(اند تا بازارها عملكرد داشته باشند، معموال ناديده گرفته شده 

 هايريزي در درون خود شركتهاي مربوط به برنامهتعداد كارمندان شاغل در فعاليت
بود  ربدين ترتيب، مثال هايك بر اين باو .)15( جاري خصوصي ناديده گرفته شده استت

گذاري بازار ها امتيازي است قاطع كه سرمايهجويي در توليد اطالعات و دادهكه صرفه
-اما همان گونه كه هلم اشاره مي) 16. (ريزي شده داردگذاري برنامهدر مقابل سرمايه
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ه ها را مجاني تهياطالعات و داده ،دهد كه بازارفرض را ارائه ميكند هايك تلويحا اين 
بايستي غذا ها و پرسنل فروشنده ميدر هر صورت، متخصصان حراج، دالل. كندمي

بايستي اطالعات ها كامل نيست و ميشان نياز به منابع دارد، دانش آنبخورند، فعاليت
اش بر دركي از بازار قرار بازار، پايه گذاري درادعاي برتري سرمايه. آوري كنندجمع

اي ريزي را با نظام برنامه رند، و آنها به خودي خود وجود دادارد كه در آن قيمت
در اين ميان، مساله . هاي مديريت است كنند كه مستلزم انواع هزينه مقايسه مي

  .شودعملكرد واقعي بازارها مطرح نمي
ي واسط به ان و فروشندگان است، اما اين حلقهي واسطي بين خريداربازار حلقه     

بازار به معني وجود يك يا . بايستي آن را به وجود آوردخودي خود وجود ندارد، مي
ها را كنند، قيمتچند ميانجي است كه به عنوان به وجود آورندگان آن عمل مي

و فروشنده را  دهند و خريداركنند، در مورد عرضه و تقاضا اطالعات ارائه ميتعيين مي
ها و در تئوري تعادل والراسي كه انديشة سوسياليست. كنندبه يك ديگر نزديك مي

ي تاثير آن قرار دارد، به وجود آورنده آهنگي اقتصادي تحتها در رابطه با هملبيرال
حراج است كه خارج از روند اقتصادي قرار گرفته و در  "شبح گونه"بازار يك دالل 

تري را مكتب اطريشي كه هايك بدان تعلق دارد، نگرش قوي. ستجستجوي سود ني
آور، كارفرمايان، هاي سودي بازارها آژانسوجود آورندهه در بر دارد، در اين نگرش ب
اما هيچ كدام به اين حقيقت توجه ندارند كه ايجاد بازار . تجار و سرمايه گذاران هستند

، ارتباطات، حمل و نقل، انبارداري و اطالعات نياز به كنترل ابزار تجارت از قبيل اعتبار
  .دارد
داري، اساسا خصوصي اند، بدين معني كه ابزار تجارت بازارها در يك اقتصاد سرمايه    

مطمئنا دولت در . هاي سودجو استها، عمدتا در كنترل شركتالزم جهت ايجاد آن
يرساخت الزم جهت كند و زكند، هدايت ميكند، مقررات وضع ميبازار دخالت مي
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اما دخالت دولت و وضع مقررات هدفش صرفا  . بيندها را تدارك ميتجارت، از قبيل راه
داري از قدرت خود براي هاي تجاري سرمايهنفوذ بر شرايطي است كه در آن شركت

اين امر ظرفيت عظيمي در اختيار ايجادكنندگان بازار . كنندايجاد بازار استفاده مي
دهد كه در اثر آن دفترهاي قرار مي "كنندةضوابط تنظيم"فتن و وضع براي طفره ر

  .شوندها تبديل ميكنند به حاميان آننمايندگي دولتي كه به ظاهر بازار را تنظيم مي
هاي مربوط به بازاري كردن سوسياليسم، از واگذاري امر ايجاد بازار در اغلب بحث     

بايستي مخارج هايي كه مياست، شركته هاي تجاري خودكفا حمايت شدبه شركت
در اين معني اين بازار خصوصي است، چرا . ايجاد بازار را از طريق فروش جبران كنند

آورند و سود هر ها را بر طبق ضوابطي به وجود مي هاي تجاري منفرد آنكه شركت
خواه  داريواه سرمايهخ(در اين بازارهاي خصوصي . دهندها را افزايش مييك از آن

عوامل ديگر . كنندگذاران تعيين ميويژه يعني قيمت ها را عواملقيمت) سوسياليستي
بازارها عبارت است از كاركرد . دهندها واكنش نشان ميدر بازار نسبت به اين قيمت

ن اند، و واكنش پذيرندگاها ارائه كردهكنندگان قيمتعيينهايي كه تاعالن قيمت
ها در چنين تعيين قيمت. زندها را رقم ميبات قيمتشده، ثهاي تعيينقيمت

. ها به طور دائم در حالت نوسان باشندبازارهايي ضرورتا به معني اين نيست كه آن
برخي از بازارها نظير بازارهاي توليدي، مالي و بازارهاي محصوالت اصلي، زمينة نوسان 

اما ويژگي بازار اكثر . نندكفراهم مي) بازارهاي به لحاظ قيمت منعطف(ها را قيمت
ها عوض گاه، اما مطمئنا نه هر روز، فهرست قيمتكاالهاي توليدي اين است كه گاه

  ).بازارهاي داراي قيمت ثابت. (شوندمي
 "طبيعي"ها بتوانند به هاي مفيدي هستند كه واسطهها وقتي عالئم و نشانهقيمت    

غير "ها اگر سطح قيمت. كنند هاي جاري دست پيدابودن يا نبودن سطح قيمت
ها تصميم رود كه دوام بياورند و به مقتضاي آنبه نظر رسند، انتظار نمي "طبيعي
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نهادهاي بازار وظيفه مهم تعيين ضوابط و هنجارها را به عهده . شودگرفته مي] جديد[
عات ريزي مي كنند و اطالدارند؛ تجارت را معموال  تعداد محدودي سازندگان بازار پايه

گيري انتظارات مربوط طوري كه بتواند به شكله دهند ب اي گزينشي نشر ميرا به گونه
اين فعاليتي است كه غالبا به . به قيمت و هنجارها و ضوابط مربوط به آن كمك كند

بدين ترتيب تعداد معدودي سازندگان بازار،  .)17(مشهور است  "تجارت منظم "عنوان 
گذاري را به قيمت "ارهايهنج"ريزي و وظيفة مفيد پايهكنند يقيمت را تعيين م

گيري امري بي اي كه بدون آن در يك دنياي نامطمئن، تصميمگيرند، وظيفهعهده مي
نفوذ بيش از حدي در  اما اجراي اين وظيفه مهم، قدرت. نهايت دشوار خواهد بود

روندهاي تاريخي : گذاردها در تاثيرگذاري به رويدادها ميكنندگان قيمتاختيار تعيين
گذاران، ابتكار تعيين نقطه آغاز اين جهت را در و قيمت "پذير اندجهت"دنياي واقعي 
ها را مهم است كه چه كسي قيمت": طور كه الخمن گفته استهمان. دست دارند
البته روند توليد و بازتوليد نيروي . "پذيردها را ميكند و چه كسي قيمتتعيين مي

  .است "پذيريقيمت"سا يك روند كار، اسا
  

  نقد بازار
خودمديريتي "دهد ار ميريزي مركزي قربديلي كه مندل در مقابل بازار و برنامه

ريزي كند كه نه مبتني بر بازار باشد است كه سعي دارد نظامي پايه "رانگمشترك كار
-يستي ميدر عين حال كه با مندل توافق دارم كه يك اقتصاد سوسيال. و نه متمركز

متمركزي براي رسيدن هاي غيرهنگي بازار داشته باشد و راهآبايستي هدفي فراتر از هم
نقطه ضعف . دهد بسيار ناكافي استاي كه ارائه ميحل ويژهبدان وجود دارد، اما راه
بحث من اين  . كندست كه نه تنها بازار، بلكه قيمت را نيز رد مياصلي نگرش مندل آن

گذاري ي يك اقتصاد سوسياليستي غيرمتمركز، مكانيسم قيمته الزمهخواهد بود ك
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ا از طريق بازارهاي خصوصي هگيري قيمتغير متمركز است، اما اين به معني شكل
هاي تجاري در آن به عنوان ايجادكنندگان يعني بدين معني نيست كه شركت(نيست 

  ).ها را تعيين كنندفعاليت  و قيمتبازار 
ترين نظرات در اين باره اي از عامست؟ پارهكدامآهنگي بازار صان همپس نق      

هنگي يعني توليد براي سود و نه توليد براي نيازها، اين آاين هم: كهعبارت اند از اين
است و براي  "كور"آهنگي بي احساس و هنگي برابرنهاد همكاري است، و اين همآهم

-ار است كه به بي ثباتي اقتصادي منجر مياي استومنضبط كردن كارگران بر شيوه

چه توليد شود؛ زيرا هيچ راهي از پيش در اختيار ما قرار نمي گذارد كه بدانيم كه آن
كه اين بحث تدقيق نشود، مدافعان بازار به اما تا زماني. رسد يا نهشده به فروش مي

  .ها را رد كنندتوانند آنراحتي مي
شود آهنگي بازار به رفع نيازها منتهي ميكنند كه همث ميمدافعان بازار چنين بح     

كه توليد  ستيمعيارسودآوري شاخص و . دهدب ميكننده اجازه انتخازيرا به مصرف
البته قدرت خريد ضروري تأييد كننده نيازهائي است كه . دهدبه نيازها پاسخ مي

ي ثروتمندان وانند به اندازهتاند، و اگر مساله اين ست كه مردم فقير نميبرآورده شده
حل آنست كه توزيع قدرت خريد نيازهاي خود را در بازار بيان كنند، در آن صورت راه

را از طريق ماليات، سود و دگرگوني در مالكيت بر ابزار توليد تغيير داد و نه از طريق 
-لت ميهنگي از طريق بازار به همكاري و تعامل سهوآشود كه همادعا مي. حذف بازار

  )18. (گويدبخشد، زيرا به منافع مشترك خريدار و فروشنده در مبادله پاسخ مي
يعني دفاع از  توان يك مزيت،وابستگي آن را مي آهنگي از طريق بازار و عدمهم    

شود اشاره مي. يافته دانستگاهي در مقابل ديكتاتوري شخصيت آزادي فردي و تكيه
است، بدين معني كه نتيجه خواست  "كور"گيري يمكه هر مكانيسم غيرمتمركز تصم

ها به دست گيرنده نيست، بلكه از مجموعه تصميمات فرد فرد آنآگاهانه افراد تصميم
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دهنده به كانديدائي كه انتخاب كرده راي بدين ترتيب در يك انتخابات هر راي. آيدمي
از . اء مشخص استمجموعه آر "كور"گيري حاصل عملكرد ي رايدهد، اما نتيجهمي

اي جهت حفظ انضباط در كار در هر نظام اقتصادي اين رو بر نياز به داشتن شيوه
طور كه بر وجود نوعي عدم انطباق بين عرضه و تقاضا در هر همان. شودتاكيد مي

شود كه آن چه اهميت دارد نه اين بحث مطرح مي. گردداقتصاد پيچيده تاكيد مي
كاري جهت از بين بردن باق، بلكه در اختيار داشتن سازونطجلوگيري از اين عدم ا

ن در واقع سود كننده خوبي است، ايشود كه بازار تنظيمچنين ادعا ميهم. آنست
سر و كار آدام اسميت . كرداي بود كه آدام اسميت مطرح مي"دست نامريي"حتمي 

ئوري تعادل عام، آوردهاي تئوري اي بود كه پارتو طرح كرد، يعني تالبته نه با دست
هاي نئوكالسيك قرن بيستم مربوط به بازار به كه بحث اقتصاد دان -ايستا و مطلوب  
بلكه با اختصاص مجدد منابع در  -هنگي را تحت الشعاع قرار داده بود آعنوان نظام هم

- اگر مكانيسم متوازن .)19(مسير صحيح در صورت تغيير شرايط عرضه و تقاضا بود 

شود كه مسائل ناشي از در عمل بيش از حد كُند باشد، چنين پيشنهاد ميكننده بازار 
توان با سياست پولي و مالي مناسبي از بين چون بيكاري يا تورم را مياقتصاد كالن هم

برد و از طريق دخالت به منظور سرعت بخشيدن به فعاليت اين مكانيسم، آن را 
گيرند كه هيچ يك از اين ايرادها، ه ميبدين ترتيب مدافعان بازار، نتيج. تكميل كرد

بايستي از بازار به عنوان ابزاري سود جويند كه ها ميسوسياليست. كننده نيستتعيين
سازد و افراد را جهت اقناع منافع گيري منعطف را ميسر ميعدم تمركز و تصميم

  .كندعمومي از طريق پيگيري منافع خود تشويق مي
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   گيري و بازارتصميم
هنگي از طريق بازار را به آي مترقي همبايستي جنبهها ميبي ترديد سوسياليست   

- قطعاتي در نوشته. رسميت بشناسند، و ماركس به طور آشكار اين امر را قبول داشت

هاي ماركس در تمجيد و شناسايي از بازار وجود دارد كه در آن اين نهاد پيوندهاي 
ي افراد را در آن  را نابود ساخته؛ و نيازهاي دو جانبهي فئودالي وابستگي شخصي ويژه

اما همين طور كه ماركس نيز تاكيد مي كند بازار صرفا ابزار آزادي و . سازدبرآورده مي
حتي بازارهاي آرماني كه نووه تصوير : ها نيستآهنگي بين آناي جهت هموسيله

پرستش "تي كه ماركس آن را تواند قدرت خود را بر افراد اعمال كند، قدركرده، مي
  .شوندمعرفي مي "نيروهاي بازار"ي هاي عمومي به مثابهناميد، و در سخنراني "كاال
گيري را نه صرفا غيرمتمركز، بلكه شود كه بازار تصميمجا ناشي مياين امر از آن   

زيرا در مناسبات اساسي بازار، يعني رابطه پولي، هر واحد . دهدفردي انجام مي
-ها و قيمتشود و تنها به كيفيتگيرنده ديگر جدا ميگيرنده از واحد تصميمصميمت

گيرنده، يا پذيرنده يا اين حكم خواه در مقام تصميم(گردد هاي كاال محدود مي
يك تاجر شهري كه در مقابل نمايش ويدئوئي قيمت ). كنندة قيمت صادق استتعيين

كند، موضوع فوق را با نمودار نشان پخش ميسهام، مقررات خريد و فروش را توزيع و 
اما حتي اگر نهادهاي بازار، خريدار و فروشنده را به طور فيزيكي از يك ديگر . دهدمي

ها از نظر مفهومي جدا هستند، چرا كه مكانيسم بازار يعني حلقه جدا نكنند، باز هم آن
مستقيمي در بارة اهداف واسط پولي، به واحدهاي منفرد فروشنده يا خريدار، اطالعات 

كه هر كس بدون اطالع از اين. دهد كه ديگران در نظر دارندهائي ارائه نميو ارزش
بايستي مجزا عمل كند و بايد منتظر باشد تا ديگران از ديگران چه قصدي دارند مي

در چنين شرايطي . هاي خود را مشخص كنندها، اولويتها و كميتطريق تغيير قيمت
ي بسيار كمي براي ارزيابي در اختيار دارند، در اين كه منفرد، از پيش، زمينهواحدهاي 
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هاي در بسياري از بحث. (ها در نتيجة كلي چه تاثيري خواهد داشتتصميمات آن
گيرنده نقش شود، با اين فرض كه تصميماقتصادي از طرح اين مساله اجتناب مي

اهميت ). ثيري بر عملكرد بازار نداردفرعي دارد، به سخن ديگر ، تصميم هر فرد، تا
كه اين تصميمات گردد تصميمات فردي در رابطه با نتيجه كلي، هنگامي معلوم مي

ها، سقف سهام، محصول و اشتغال تغيير مي گرفته شده است، يعني زماني كه قيمت
 هاي توليد شده است كه ارتباط متقابلها  و كميتفقط از طريق تغيير در قيمت. كند

مناسبات بين توليدكنندگان، به شكل ". شودگيرندگان گوناگون برقرار ميبين تصميم
گيري در اين امر را با تصميم .)20( "كندرابطه اجتماعي بين محصوالت كار تجلي مي

كننده قبل از اين كه جا هر شركتيك كميته يا يك تيم  مقايسه كنيد، در اين
  .كنندگان آگاه شودهاي ديگر شركتات و اولويتتواند از نيتصميمي گرفته شود مي

ها چنين گيرندگان اين است كه مساله براي هر يك از آنمعني جدايي تصميم    
كه قيمت  چگونه به بهترين وجهي به منافع ام خدمت كنم، در حالي: شودمطرح مي

ها  كه آن اين وجود  كاال در بازار هم آگاهم، اما قصد ديگران و دانم و بهكنوني را مي
دانم؟ پاسخ به اين پرسش ضرورتا شبيه پاسخ به اين حاضر به چه كاري هستند را نمي

چنين با هاي جاري و وجود كاال و همبا آگاهي به قيمت. متفاوت زير نيست پرسش
اند انجام دهند، چه بايد بكنم تا به بهترين اطالع از آنچه ديگران در نظر دارند و آماده

است كه  "گيري جدا از همتناقض تصميم"نافع ام خدمت كنم؟ اين جوهر وجهي به م
گيري فردي و جمعي را در اقتصاد رفاه امروزي به وجود آورده زمينة بحث تصميم

آيد كه رفع نيازي كه در اثر انتخاب هر اين تناقض از آن جا به وجود مي .)21(است 
ابسته است و گزينشي كه هر يك از ما گردد، به انتخاب ديگران ويك از افراد عملي مي
مكانيسم . دانيم به انتخابي بستگي دارد كه ديگران در نظر دارندبراي خود مناسب مي

كند، ها را به ما منتقل نميها و ارزشبازار مستقيما اطالعات مربوط به نيات، خواست
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را به ما انتقال  بلكه اطالعات مربوط به نتايج تصميماتي كه بدون اطالع ما گرفته  شده
توان اين طور را مي "كور"مفهوم مناسب مكانيسم بازار به عنوان مكانيسمي . دهدمي

تئوري پرستش كاالي . افكندتوضيح داد كه اين مكانيسم پرتوي بر بي اطالعي ما نمي
اي دراماتيك ديد چون استعارهتوان در پيوند با مسالة انزوا و جدايي همماركس را مي

رابطه ": ترين مفاهيمي است كه انتشار داده استنظر اقتصاددانان يكي از ناروشنكه از 
 ) 22. ("گيردمشخص اجتماعي بين افراد شكل تخيلي رابطه بين اشياء را به خود مي

هاي ها، آرزوها و ارزشتوانند پيوند مستقيمي با خواستگيرندگان نميدر بازار، تصميم
- هاي ديگران در شكل قيمتها، آرزوها و ارزشض خواستدر عو. ديگران بر قرار كنند

رسد اين امر با نيروي طبيعي عمل به نظر مي. يابدها در بازار تجسم ميها و كميت
گيرنده بايد خود را با آن تطبيق دهد، بدون اين كه فرصت كند و هر واحد تصميممي

هاي متفاوت اولويت چرا كه ممكن است به. بحث و تعمق اجتماعي جمعي داشته باشد
گذارد تا گيرندگان نميبدين ترتيب عملكرد بازار راهي پيش پاي تصميم. منتهي شود

گيري جمعي كه احتماال قبل از پذيرش محصوالت عرضه شده در بازار، در پرتو نتيجه
هاست، به بررسي مجدد اولويت خويش بپردازد و يا حاصل الگوي مشخصي از اولويت

  .را مشتركا با ديگران مورد بررسي قرار دهد تغيير در اهداف
اين مساله درك شدني نيست اگر فرض شود كه وابستگي متقابلي بين رضايت      

چنين وابستگي متقابل در . حاصل از انتخاب فرد و انتخاب افراد ديگر وجود ندارد
زيست طرفداران محيط . اندهاي اقتصادي موارد غير مهم تلقي شدهبسياري از تئوري

اند وابستگي متقابل تا چه حد فراگير است، اما تمايل دارند به وابستگي ثابت كرده
. ز شوندچون آلودگي محيط زيست و تراكم وسايل نقليه متمركمتقابل فيزيكي هم

يعني چارچوبي كه دانشجويان رشته اقتصاد  - ) ويلفردو پارتو(اقتصاد رفاه نوع پارتو 
شوند تا قدرت و ضعف مكانيسم بازار را مورد داوري قرار عمدتا در آن آموزش داده مي
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خواهد دخالت  دولت  در بازار در راستاي حل مساله آلودگي محيط زيست  مي -دهد 
تواند نوع ديگري از وابستگي اما اين اقتصاد حتي نمي. را بادقت مورد بررسي قرار دهد

يعني علت (فقدان بازار  اي كه نه به سببيمتقابل را به رسميت بشناسد، وابستگ
بلكه به علت خصلت عدم توازن ) نظير محيط زيستوجود وابستگي متقابل مسايلي 

رابطه با يك بازار معامالت  حتي در(ند هر بازار داراي روابط منعطف پي در پي فراي
در آن در مقطعي از زمان، پيش از بهره  آيد، بازاري كه افراد بايدود ميوجه ب) سلف

-بين تصميم يدر فاصله. مرات تصميمات خود، به طور منفرد تصميم بگيرندوري از ث

هاي زيادي در اثر تصميمات تواند دگرگونيمندي از ثمرات آن، ميگيري و بهره
چنين وابستگي . گذاردگرانه ديگران رخ دهد كه در نتيجة نهائي تاثير ميدخالت

      ار و تصميمات مربوط به متقابل در تصميمات مربوط به استفاده از نيروي ك
  )23( .اي جهت بيان آن فراهم كندتواند شيوهگذارد، اما مكانيسم بازار نميگذاري تاثير ميسرمايه

كه افراد گوناگون  وقتي وابستگي متقابل فراگير بين  تصميماتي وجود داشته باشد    
منافع شخصي نيز  اند، در آن صورت حتي از نقطه نظراتخاذ كرده) هايييا گروه(

گيرنده اگر هر تصميم) 24. (گيري مبتني بر روحيه جمعي امتيازات فراواني داردتصميم
هاي خود بر ديگران و تنها سود آني خود را در نظر داشته باشد و نه بازتاب اولويت

به هر رو، بازار . كندتاثير آن بر موفق بودن نهادهاي مربوطه را، به زيان خود عمل مي
بخشد، بلكه در حقيقت به تدريج گيري مبتني بر روحيه جمعي را سهولت نمييمتصم

  .كندآن را تضعيف مي
ي نيات و مقاصد و نبود اطالعات مستقيم در باره "پاره پاره شدن"در اقتصاد بازار،     

همان گونه كه ماركس مالحظه كرده . كندگيرندگان را راضي نميديگران، تصميم
: شودا اين بيگانگي و بر مبناي آن در جهت از بين بردن آن تالش ميهمراه ب": است

تواند اطالعات مورد نياز خود پيرامون آورند كه هر فرد مينهادها و موسساتي سر برمي
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كند اطالعات خود را با آن هم ها به دست آورد و سعيفعاليت ديگران را از طريق آن
هاي جاري، نرخ مبادالت و فهرست قيمت: ازآهنگ سازد، اين قبيل اطالعات عبارتند 

) 25.(ارتباط متقابل بين كساني كه از طريق پست، تلگراف و غيره در تجارت فعال اند
آيد، تصميم گيرندگان سر ميز نهار اطالعات را رد و هاي تجاري به وجود ميشركت

ها پول نيست اي از ارتباطات غير بازاري كه ميانجي آنكنند، بازار با شبكهبدل مي
هاي تجاري شود، اما حدود و كيفيت مبادله مبتني بر همكاري بين شركتاحاطه مي

شود كه خود از طريق گيري مزاياي رقابت محدود ميدر رابطه با اطالعات ناشي از پي
اي از حاميان سوسياليسم گردد، و اين امري است كه دست كم پارهپول فراهم نمي

جريان اطالعات منظم نيست، مستقيما ). 26(شناسند ميبازار آن را به رسميت 
شود، چرا كه به خاطر مالي هزينه مي به شبكه اطالعات دست يافت، منابعتوان  نمي

شيوه بيان  يا به. رعايت محرمانه بودن اطالعات، فعاليت در اين زمينه بايد مستند باشد
ور فائق آمدن بر بيگانگي هاي مبتني بر همكاري به منظ، تالشگروندريسهماركس در 

-فائق آيد، بلكه آن را محدود مي] بيگانگي[تواند بر آن ميبازار، در يك اقتصاد بازار، ن

  .گذاردبنابراين، بازار همواره به عنوان نيرويي خارجي تأثيرات خود را بر افراد مي. كند
  

  روند انطباق و توليد و باز توليد نيروي كار
شود، به باور افراد به در رابطه با نيروهاي بازار احساس مي اي كهشدت و ضعف نگراني

آهنگي جدا از هايي بستگي دارد كه در مقابل همسهولت و ثبات روند تطبيق و بديل
اي اگر افراد به طور نسبي بتوانند خريد و فروش خود را به شيوه. هم بازار وجود دارد

دهند و در مقابل اين شرايط، از ثابت در پاسخ به شرايط اقتصادي متغير انطباق 
ي نگراني در رابطه با فشار اختيارات متنوع و جالبي برخوردار باشند، در آن صورت جا

  .آميز بازار در بين نخواهد بودتهديد
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طرفداران بازار به اين باور دارند كه اگر جلوي فعاليت بازار گرفته نشود، روند     
ه همه اين افراد مبناي باورشان يك تئوري واحد انطباق با آن نسبتاً آسان است، البت

اين فرض ) دانان نوكالسيكدر زمينة فكري اقتصاد(اق والراس نيست، مثال تئوري انطب
هاي خود را در توليد و مصرف، توانند نقشهكند كه افراد ميساده و راحت را مجسم مي

دهند، در پاسخ به پيش از آنكه خريد و فروش كنند و يا منابعي به توليد اختصاص 
هاي اولويت هاي متفاوتر افراد نسبت به قيمتهاي مكرپاسخ. ها انطباق دهندقيمت

ديگر را جبران ها نسبت به مقاصد يك دهد، امري كه بي اطالعي آنها را نشان مي آن
دالل حراج در اي است كه انگار فرض بر اين است كه عملكرد بازار به گونه. مي كند

شود، اين دالل وقتي بازار گشوده مي. كندهنگ ميآآن را هم) ن دستمزدبدو(بازار 
گيرند كند و عالقمندان تصميم ميهايي وضع ميحراج در بازار به اختيار خود قيمت

به طور (ها اين اطالعات را آن. ها بخرند و بفروشندكه چه چيزي را با اين قيمت
هاي ي خود روي قيمتگذارند و او به نوبهدر اختيار دالل حراج در بازار مي) مجاني

اند كاالهايي كه بيش از حد عرصه شده ها در رابطه باكند، اين قيمتجديد كار مي
. تر از پيش استها بسيار زياد است بيشنازل و در خصوص كاالهائي كه تقاضا براي آن

و اين روند  خواهد بخرد يا بفروشد،گيرد كه چه ميسپس بار ديگر هر كس تصميم مي
رسند كه بازار تثبت و عرضه و  هاي ثابتي ميادامه پيدا مي كند تا به مجموعه قيمت

- فقط در آن صورت است كه خريد و فروش واقعا انجام مي. كندهنگ ميآتقاضا را هم

: رودگيري منفرد از بين ميگيرد و بدين ترتيب مسائل مربوط به روند متوالي تصميم
كند و خريد و فروش واقعي هم زمان هنگ ميآگيري را همار تصميمدالل حراج در باز

ها اطالع گيرد كه هركس از نقشهزماني توليد صورت مي. صورت مي گيرد نه به توالي
 يچنين روند انطباقي، روند ساختگي است كه بيرون از زمان واقعي جامه. داشته باشد

  )27. (پوشدعمل مي
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و  چون الخمنها همميزس، هايك و پيروان امروزين آنمنگر، فن (مكتب اطريش     
دهند، در اين توضيح به جاي دالل حراج در تري ارائه ميتوضيح قانع كننده) كيرزنر

جا انطباق متوالي است نه در اين. كندبازار مدير امور بازرگاني نقش قهرمان را بازي مي
حكم صادر ]  مدير بازرگاني[او . بازرگاني پيش بردنده آنست هم زمان، و فعاليت مدير

تر بر مهارت و در اين جا بيش. دهدكند، و ابتكار از خود بروز ميكرده، معامله مي
. رو استشود تا بر قيد و بندهايي كه با آن روبهپذيري انسان تاكيد ميانعطاف

ردازند، توانند در خريد به فروش بپنمايندگان اين مكتب بر مبناي سهولتي كه تجار مي
ي ديگر رو آورند، بيش از حد دست به تعميم اي به شاخهداران از يك شاخهيا سرمايه

گيرند كه تبديل شمشير به تيغة شخم و يا تبديل زنند و مشكالتي را ناديده ميمي
-ها مفهوم تعادل ايستا را رد ميآن. چيان به مهندسين الكترونيك به همراه داردمعدن

براي اقتصاددانان نئوكالسيك اهميت اساسي دارد، و بر عدم اطمينان كنند، تعادلي كه 
ي گرايش به تعادل را  تجسم اما مكتب اطريش هنوز هم ايده. ورزندو تغيير تاكيد مي

كاران رقبيي است كه وقتي تقاضا بيش از عرضه كند، تعادلي كه محصول مقاطعهمي
ها را پائين ه بيش از تقاضاست قيمتبرند و زماني كه عرضها را باال ميباشد قيمت

ها در در حقيقت در اكثر بازارها، داليل كافي وجود دارد كه قيمت .)28(آورند مي
ها در يك بازار وقتي دالل. گر آن باشدجهتي پيش نرود كه قانون بازار توضيح

مشخص، هميشه خريدار باشند يا فروشنده و نه يك روز اين و روز ديگر آن، وقتي 
دهند، و زماني كه خريد يداران و فروشندگان به تداوم رابطه بين خود اهميت ميخر

هاي تجاري قيمت و پرخرج به شمار رود، در آن صورت براي شركتيك روند گران
ها را با پائين آمدن تقاضا تقليل ندهند و حتي در صورت كامال عقالني است كه قيمت

  )29( .ندها را افزايش دهپائين آمدن آن، قيمت
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اند توضيح دانان اطريشي نتوانستهه است، اقتصاداما همان گونه كه الخمن پذيرفت
گذاران و گيرد، و يا رابطه بين قيمتها به طور واقعي چگونه شكل ميدهند قيمت

- اين امكان كه رقابت بين مقاطعه. موافقان با قيمت در بازار را مورد بحث قرار دهد

  .گيردنميآهنگي شود، مورد بررسي قرار صان در همتواند موجب نقكاران مي
آهنگي ر و ديگر عوامل توليد در روند هميك از اين دو مكتب، نياز تمايز بين كاهيچ   

آورد به معني تقليل اكثر آهنگي كه بازار به وجود ميآن هم. كندرا احساس نمي
ني كه مرتب به كار شاغالن در توليد به سطح كارگزاران صرف توليد است، كارگرا

ي ها نه به مثابهترين سود را تضمين كنند؛ يعني با انسانشوند تا بيشگرفته مي
بازار جدا از خريد . كنندهدفي در خود، بلكه صرفا به عنوان ابزار برخورد مي

ي اعضاء يك چون هم شهري، به مثابهكند كه با ديگران هممحصوالت، مرا تشويق نمي
گوناگون دارند، رابطه داشته باشم، بلكه صرفا به عنوان عواملي در  جامعه كه اهداف

من . كندها مرتبط ميگذارند، مرا با آنروند توليد كه كاال براي خريد در اختيار من مي
قدرت خريد اين كاالها را دارم زيرا با فروش نيروي كارم به عنوان يك عامل در توليد 

منظور ماركس هم همين است، وقتي ادعا . امردهكاال براي فرد ديگر، آن را كسب ك
ي كه در يك اقتصاد مبتني بر بازار، روابط بين توليدكنندگان شكل رابطهكند مي

اي را به كنندگان شكل رابطهروابط بين توليد"كند، اجتماعي بين اشياء را پيدا مي
  ."درغم و خارج از اختيار توليدكنندگان وجود دارگيرد كه عليخود مي

مسلم است كه مردم در مقابل تقليل پيدا كردن به سطح آدم ماشيني مقاومت     
ها آن. سازندآهنگ نميضه و تقاضا منفعالنه همها خود را با تغييرات عرآن. كنندمي

كنند پارامترهاي بازار را به نفع خود تغيير دهند و در بازار قدرت پيدا كنند تالش مي
-آن. تر به آلت دست نيروهاي بازار تبديل شوندكنند كم سعي مي  .و آنرا اعمال نمايند

ترند، تر، ارتباط و تشكيالت بيشتر، ماهرتر، داراي منابع بيشكه تحصيل كردههائي
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آهنگي را بردوش هائي كه داراي حداقل شرايط فوق اند بار اصلي همتر اند، و آنموفق
ز وجود چنين مقاومتي متاسف اند و استدالل آهنگي بازار، مكررا اطرفداران هم. دارند
كند و اگر مردم تنها آهنگي را دشوارتر ميكنند كه چنين مقاومتي خود امر هممي

  .آيدبپذيرند كه شق ديگري وجود ندارد، هزينه پائين مي
طنز اين استدالل در اين نكته نهفته است كه هر اقتصادي كه منحصرا با چنين     

مثال پيشرفت تكنيكي به . هز باشد، با موفقيت فاصله زيادي داردعناصر منفعلي مج
كنند پارامترها را تغيير دهند و نه اين كه بپذيرند مردمي بستگي دارد كه تالش مي

شق ديگري در كار نيست، سطح باالي باروري به مردمي بستگي دارد كه حتي در 
. كنندانديشي خود استفاده ميترين خط توليد روزمره، از تخيل، ابتكار و مالمعمولي

اگر قرار باشد كيفيت كار باال رود، ضروري است مردم به شغل خود دلبستگي داشته 
پاسخ طبقاتي به اين مساله عبارت . باشند، و از كار خود احساس غرور و رضايت كنند

كارفرماها، مديران، / از اين است كه به بخشي از نيروي كار كه صاحب امتياز است
اجازه داده شود ابتكار و تخيل خود را به / ان علمي، استادان دانشگاه و امثال آنمحقق

ها تطبيق ي وسيع نيروي كار بخواهند كه خود را منفعالنه با آنكار گيرند، اما از توده
ها از پذيرش چنين انفعالي سرباز زنند، تنها راهي كه در روند شكل وقتي آن. دهند

آهنگي ماند، آنست كه براي دفاع از خود، جلوي همها باقي ميدادن به توليد براي آن
اين پاسخ طبقاتي به مساله، مسلما براي كساني كه واقعا عالقمند دستيابي . را بگيرند

  . به جامعه سوسياليستي اند راه حل نيست
اي آهنگيتواند منحصرا از طريق روند همميطنز ديگر اينست كه هيچ اقتصادي ن     
اي آهنگي برسد؛ زيرا منابع اساسيهمرا هدايت كرده است، به تطبيق و  زار آنكه با

ترين اين منابع مهم. توان به طور كامل آن را به كاال تبديل كردوجود دارد كه نمي
توان خريد و فروخت، اما گرچه نيروي كار را مي. عبارت است از كار و محيط زندگي
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-چون يك كاال توليد نميديل كرد، زيرا نيروي كار همتوان آن را كامال به كاال تبنمي

دار شدن نقش دارد، اگر چه مخارج و منافع اقتصادي در رابطه با تصميم به بچه. شود
شود، منبعي كه در اما به كودكان معموال صرفا به عنوان منبع اقتصادي برخورد نمي

توان در ماشين را مي .صورت تغيير توازن بين مخارج و منافع بايد كنارشان گذاشت
توان سوزاند، اما، به جز در موارد صورت سودمند نبودن دور انداخت و محصول را مي
ي ها تا حدي به مثابهآيند، با آنبسيار استثنايي، به مجردي كه كودكان به دنيا مي

شود، و در حد امكان اهدافي در خود و نه صرفا به عنوان منابع اقتصادي برخورد مي
اقتصاد بازار به رفتار جمعي نوع دوستانه در خانواده و الگوهاي مربوط . شونده ميتغذي

هاي ها كامال در پاسخ به شاخصكه اينبه اختصاص منابع مادي نياز دارد، در حالي 
پاسخ پدرساالنه به اين مساله آنست كه زنان را تشويق كنند  .)30(شود بازار تعيين نمي

انواده، قربانيان نوع دوستي باشند و با كار بي مزد و پاداش تا به خاطر خير عمومي خ
. خود سپر بال شوند، تا مردان بتوانند در پرتو آن به شاخص هاي بازار پاسخ گويند

خواهيم ها اين پاسخ را بايد شديدا رد كنند، نه به اين علت كه ما ميسوسياليست
خواهيم آن كه به اين علت كه مياشكال نوع دوستانه و جمعي رفتار را تخطئه كنيم، بل

بنابراين، روند  .)31(را در شرايط وابستگي همه جانبه و نه يك جانبه تشويق نمائيم 
كه نابرابري اساسي در روند كارمزدي و خانواده در اقتصاد بازار، يعني جائي هنگيآهم

راد داراي توانند افتري دارند و ميوجود دارد، به افرادي بستگي دارد كه قدرت بيش
دوست روان بي اراده و يا قربانيان نوعقدرت كمتر را تشويق و يا وادار كنند دنباله

شود و مكتب اطريش آن گيري كه از ابتكار ناشي ميباشند، بدين ترتيب خود تصميم
  .ماندكند، در اختيار معدودي از افراد باقي ميرا بسيار تمجيد مي
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  هاي كوچك مشكالت بزرگ پايه
 يآهنگي از طريق بازار با موفقيت پيش رود، صرف نظر از شيوهراي آن كه همب

-گيريتصميم. برخورد به مساله، كيفيت محصوالت و ثبات در تداوم كار نيز الزم است

سازد و نه آهنگي متناوب، جزئي و فرعي را ممكن ميهاي منفرد، فقط انتخاب بين هم
ساز ي خُرد، زمينةن را، انتخاب در حوزههاي گوناگون جهاآهنگي بين حكومتهم

اين مساله مخصوصا در رابطه با مسائل مربوط به . ي كالن نيستانتخاب در حوزه
در ": دهداره مثال زير را ارائه ميهيرش در اين ب. كندمحيط زيست اهميت پيدا مي

و نقل ي حمل كنند تا شيوهاثر بد شدن وضعيت حمل و نقل عمومي، ما را تشويق مي
خصوصي خود را داشته باشيم كه به نوبه خود وضعيت حمل و نقل عمومي در برابر 

اي روندي پوياست، و حل در هر مرحلهراه .)32( "كندتر ميخصوصي را از پيش  وخيم
در خصوص هريك از اين دو راه در انتهاي اين روند، هيچ قدرت گزينشي بين درلت ها 

اختالف بين عقالنيت در مقياس كوچك با . "ردوجود ندا] يمخصوصي و عمو[حل 
اي هاي پيوسته به وجود آمده است، اهميت ويژهگيريمقياس بزرگ كه در اثر تصميم

آهنگي هاي مبتني بر بازار دارد، يعني اين كه آيا روند همبراي استحكام عمومي نظام
ق يا بحران مي انجامد شود، به رونرسد يا از توازن خارج ميبه توازني نسبتا پايدار مي

تورم شديد  -ها، به تعادلي خُرد كننده و يا دوران طوالني ركودو يا از طريق بحران
  . شود منتهي مي

چون سيكل پرورش خوك را به داران بازار، وجود مسائلي همترين طرفحتي راسخ    
ي را قبول مالثباتي بازارهاي بسياري نيز مسائل مربوط به بي .)33(شناسند رسميت مي

كه در ايجاد بار سنگين غير قابل حمايت و غير قابل پرداخت ديون دارند، بي ثباتي
جهان سوم و رونق طوالني و سقوط ناگهاني بازار بورس سهام در سطح جهان نقش به 

نوشته  "تايمز مالي"همان طور كه در توضيح مفصلي در روزنامه . سزائي داشته است
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مربوط به  "علمي"يمت سهام در يك روز، ادعاي صد سقوط قبيست در": شد
هايي اين بي ثباتي دقيقا به شيوه. "گيردبازارهاي سهام را به سخره مي "كارآيي"

. شودرو ميهروب گيري منفرد با ترديداپي تصميمشود كه در آن روند پيمربوط مي
فرايند پياپي  ي منفرد درها ي يك تصميم گيرنده ت كه اقداممساله عبارت از اين اس

ي خود خطراتي را تواند به نوبهبه منظور محدود كردن خطراتي كه متوجه اوست، مي
ي بدين ترتيب نرخ بهره. رو استافزايش دهد كه يك نظام به طور كلي با آن روبه

كرد پرداخت كه سنديكاها، قراردادهاي داراي دير هاي وضع شده از طرفشناور، قرض
- نظر گرفته شده بود تا خطراتي را تقليل دهد كه يك بانك وامهمگي بدين منظور در 

-دهنده به دولتهاي جهان سوم با آن مواجه بود، كل نظام بانكي وامدهنده، به دولت

  )34(. رو ساختتري روبههاي جهان سوم را با مخاطرات بيش
مان با كه در آن هر ز "پذيري پول به ارزتبديل"همين طور هم وجود بازارهاي سهام 

روست گذار منفرد با آن روبهتوان با آن معامله كرد، خطراتي كه سرمايهمخارج كم مي
بر . دهدگذاري به طور كلي را افزايش ميكند، اما مخاطرات سرمايهرا محدود مي

تشبيه كرد و پيشنهاد  "كازينو"مبناي همين عامل بود كه كينز بازارهاي سهام را به 
) 35. (بايد غيرقابل دسترس و گران قيمت باشندي سهامي ميكرد كه چنين بازارها

شوند، تر دست يافتني و ارزان ميهر چه بيش "كازينوها"كينز نوشت هنگامي كه اين 
اين مولفه خود يكي از داليلي است كه به . شوندبه سقوط قيمت سهام منجر مي

  .سرعت بخشيد 29بيش از بحران سال  87بحران سال 
گيرندگان منفردي هاي تصميم كه ناشي از تالش -يافته ره نظامساله مخاطهمين م     

طور منفرد سعي ه كند و هر يك ب ديگر وصل مي ها را به يك است كه تنها پول آن
نيز منشاء اصلي مساله اقتصاد كالن در رابطه با  -كند مخاطرات خود را حل كند مي

دهاي اقتصادي منفرد، در رويارويي با واح. ناكافي بودن تقاضا در اقتصاد بازار است
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كه از  ي قدرت خريد عاميكنند با حفظ پول خود به مثابهاي نامعلوم، تالش ميآينده
اين سيماي . پذيري را حفظ كنندپذيرتر است، انعطافكاال و خدمات معين انعطاف

هاي مايهي اولويت دادن به سرداري است كه كينز به آن به مثابهاقتصاد پولي سرمايه
ي اجتماعي كه در پرتو پذيري در برنامهاما اين انعطاف. قابل تبديل به پول تاكيد دارد

كند، در عين ي فعاليت واحدهاي اقتصادي را فراهم ميپذير است و زمينهپول امكان
واحدهاي منفرد به دليل . سازدحال اقتصاد پولي اين واحدها را اساسا بي ثبات مي

هاي خود را حتي در توانند نقشهند، ميا ه براي نگهداري پول قائلپذيري كانعطاف
به  "تماداع". اندازها و انتظارات، بسرعت تغيير دهندپاسخ به تغيير در وضعيت چشم

 .شودها تبديل ميگذاري و استفاده از توانائيي سطح سرمايهكنندهمعيار اصلي تعيين
تن پول به ر اين است كه در اختيار داشتناقض د": طور كه بهادري گفته استهمان
ثباتي، ممكن است خود با بزرگ تر با بيهدف روياروئي موفق ي گزينش فردي بهمثابه

  )36. ("رو شودهاي اقتصادي جاري با شكست روبهكردن اثرات بي ثباتي بر فعاليت
تنها به  كه اين جنبه منفي در اقتصادي پيش بيايد كه پول در آن نه احتمال اين     

ي سرمايه كاركرد دارد، زيادتر ثابهي مبادله و ذخيره ارزش، بلكه به معنوان وسيله
تر و نه كاال نگهداري كه به منظور تسهيل كسب پول بيش پولي يمثابهه ب است، يعني

مبادله يك . ها را مورد بررسي قرار دهيدي مصرف پول از سوي خانوادهنحوه. شودمي
از طريق مبادله نيروي ) مثال غذا و لباس(با انواع ديگر كاال ) نيروي كارمثال (نوع كاال 

ي خريد و فروش تا حدودي به بازتوليد اين زنجيره. كار با پول و پول با غذا و لباس
اندازها و انتظارات بستگي دارد، مثال خانواده اگر انتظار داشته باشد كه وضعيت چشم

اما . د تاخير نمايد و پول خود را خرج نكندقيمت سقوط كند، ممكن است در خري
مدت تاخير يك خانواده در خريد و انتظار كاهش قيمت، از محدوديت برخوردار است، 

اگر . تر به تاخير انداختتوان از حد معيني بيشچرا كه نياز به غذا و لباس را نمي
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هفته آينده ي غذا خالي شده باشد، غذا را همين امروز بايد خريد حتي اگر ذخيره
  .تر شودارزان

هاي تجاري كه مجبور اند سود را هدف اصلي خود قرار دهند، در مورد شركت    
چه براي ، آن)توانند باشندو نمي(ها به كاال عالقمند نيستند آن .وضعيت متفاوت است

. ير خط ترازنامه نوشته شده استها بيش از هر چيز اهميت دارد، پولي است كه زآن
سازي، ينشود كه هنري فورد گفته است كه شغل او نه ماش طور كه گزارش ميهمان(

ي پولي با به مفهوم ماركسيستي گردش سرمايه اين روند را .)بلكه پول درآوردن است
اي از كاال دهند، كه در آن هدف، نه معاوضه مجموعهپول ارائه مي -كاال -فرمول پول 

احتمال توقف در . تر پول استغي پول با مبلغ بيشي مبلبا كاالي ديگر، بلكه مبادله
تر است هاي قابل تبديل به پول بيشباز توليد اين گردش پول از طريق اولويت سرمايه

اگر يك شركت تجاري مطمئن . هايره خريد و فروش از طريق خانوادهاز تاخير در زنج
پول خود را نگه  تر است كهرساند، معقولنباشد كه محصوالت خود را به فروش مي

به كاال، هيچ نياز في نفسه . دارد تا آن را صرف خريد وسائل توليد و نيروي كار كند
ها شركت -آوردها در رابطه با ذخيره كردن پول به وجود نميمحدوديتي براي شركت

كند و زندگي خاص خود را در چنين شرايطي پول روح پيدا مي. نياز به غذا ندارند
  .دارد
هاي در صورت افت قيمت جو حتيري سودهاي تجااحتمال هست كه شركت اين    

مثالً، حتي با كاهش  –ي به كار گرفته شده، پول نقد خود را ذخيره كنند سرمايه
هاي مصرف دستمزد كارگران و حتي اگر چنين كاري به تنزل قيمت ديگر سرمايه

وجب شود، كامال عاقالنه م اگر افت قيمت ها انتظار افت بيشتر آنرا. شده منجر شود
بدين  .)37(پول را نگه دارند و مصرف آن را به تاخير بيندازند  ]هاشركت[است كه 

ترتيب، مهم نيست كه قيمت تا چه حد قابل تغيير باشد، و يا بازارها در مسير مبادله با 
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چه سرعتي عمل كنند، در يك اقتصاد پولي، تضميني وجود ندارد كه قانون ژان 
. همواره احتمال وجود تقاضاي ناكافي وجود دارد. ت سه اعتبار خود را حفظ كندباتيس

مندل كامال بر حق بود كه اصرار بر اين داشت كه مسائل مربوط به اقتصاد كالن ريشه 
  .در روند بازار دارد

  
  مداخله در بازار :  پاسخ كينزي

عبارتست از دخالت  پاسخ كينزي به شكاف بين عقالنيت اقتصاد خُرد و اقتصاد كالن
-كننده ماليات، و به عنوان واپسين اقدام، وامدولت در بازار به عنوان خريدار، وضع

تر، به بيش مثالً  ذخيره نقدينگي -دهنده جهت مقابله با امكان وجود تقاضاي ناكافي
هاي قابل تبديل را در الويت قرار ندهند، زيرا در چنين منظور آن كه افراد سرمايه

اما روند بازار، با مسائلي عجين است كه فائق  آمدن  . ركود به وجود خواهد آمد صورتي
ها، نرخ از قبيل قيمت(مداخله در بازار پارامترهاي جاري . ها چندان ساده نيستبر آن

دهد، پارامترهايي كه را تغيير مي) ، سطح تقاضا و غيرهسود، نرخ مبادله، نرخ ماليات
رو اند، اما ماهيت خود روند بازار را گيرندگان با آن روبهتصميمسازندگان بازار و ديگر 

گيرندگان از يك ديگر را اين مداخله به ويژه جدايي اجتماعي تصميم. دهدتغيير نمي
بينانه اي كوتهفرسا به شيوهيك تحت فشاري طاقت دهد، به طوري كه هرتغيير نمي

ند را خنثي نكمات مركزي عنوان مييراتي كه مقاگيرند و تغيمنافع خود را پي مي
مداخله در بازار در صورتي كه عامالن بازار به طور . )38(گيرند كنند يا ناديده مي مي

-انحصاري به امتيازات كوچك فرد پاسخ گويند، بي تاثير و يا بي نهايت پر خرج مي

جز اين را كنند، فعاليتي ها تحميل ميين وجود انزواي اجتماعي كه بازارو با ا. شود
كه واحدهاي منفرد تصميم  مداخله در بازار، پيش از آن. سازدبراي افراد مشكل مي

  .سازدبگيرند، براي هيچ نهادي امكان همفكري جمعي فراهم نمي
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اين امر خصوصا در رابطه با مساله چگونگي برخورد با ركود و تورم در كشورهاي    
مالي و پولي كينز به شرايطي كه در  يهاي سنتحلراه. پيشرفته صنعتي مشهود است

يابد و در عين حال بازده و اشتغال تقليل پيدا ها و دستمزدها افزايش ميآن قيمت
به  "مدارپول"هاي اين مساله راه را براي سياست. گو باشدتواند پاسخكند، نميمي

ها و تالش جهت منظور مقابله با مساله مذكور، از طريق تركيب كاهش قيمت
ها به موازات كاهش درخواست را هموار ر كردن بازار همراه با سقوط قيمتت"رقابتي"

اين خط . تر شبيه بازارهاي نوع والراسي و تئوري اطريشياي بيشكند، يعني شيوهمي
آورد و در تحليل مشي در رابطه با بيكاري و منافع تلف شده، مخارج هنگفتي به بار مي

اند در راستاي بسياري از بازارها نتوانسته. گرددمي نهائي خود موجب شكست خويش
تئوري والراس و اطريشي عمل كنند، البته نه به خاطر نبود رقابت، بلكه دقيقا به خاطر 

گيري مي اوكون پيرامون اين نكته ضمن توضيح اين مساله، چنين نتيجه. وجود رقابت
، مستلزم فاصله گرفتن اساسي  ياب و بازار كاريابيعملكرد مناسب بازار مشتري": كند

كنندكان كاال، مشتريان و تهيه. هاي مدل رقابتي بازار استپذيري قيمتاز انعطاف
-هايي را به منظور از بين بردن تفاضل قيمت به وجود ميها، شيوهكارمندان شركت

قل معامالت را به حدا شان را پايدار سازند و در نهايت مخارجآورند، تا بتوانند روابط
ها داليل كافي در باال بردن دستمزدها و در سطح اقتصاد خُرد، شركت .)39( "برسانند

ها در عين تقليل بازده و اشتغال در اختيار دارند، با اين انتقال مخارج افزوده به قيمت
توانند همكاري و وفاداري مشتريان خود و نيروي كار را از طريق تقليل كار بهتر مي

  .ا حفظ كنندهدستمزد و قيمت
شود آنست كه خط مشي پولي و مالي اي كه از اين نوع استدالل گرفته مينتيجه    

ها بايستي با نوعي سياست تامين درآمد تكميل شود، تا نگذارد شركتكينز مي
دستمزدها را افزايش دهند، و بدين طريق مشي قراردادي كينز بتواند سطح تقاضا را 
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اگر مكانيسم  -اما اين سياست. رو شودبا مساله تورم روبه باال نگهدارد بدون اين كه
ها ي بين خانوادهدر رابطه -ها را مهار كند وجود نداشته باشدتكميلي ديگري كه قيمت

داران اي از طرفبا شناخت اين امر، پاره. شودها تمام ميها به ضرر خانوادهو شركت
-اما اگر روند قيمت. كنندمايت ميها نيز حسياست تامين درآمد، از كنترل قيمت

هاي تجاري گذاشته شود، باز هم عدم توازن اساسي بر جا ي شركتگذاري، به عهده
اي نظارت ها، به گونهگيري قيمتتوانند به روند شكلها نميخانواده: ماندباقي مي

هاي تجاري محدوديتي اعمال كنند، به همان داشته باشند كه بتوانند بر شركت
گيري دستمزدها نظارت داشته توانند بر روند شكلهاي تجاري مييقي كه شركتطر

  )40. (باشند و برنامه كنترل دستمزدها را بر كارگران تحميل كنند
ي سود، در اختيار عالوه بر اين، دانش حياتي مربوط به مخارج واحدها و محدوده    

گذاري هيچ قدرتي ندارند، قيمتهاي سيونيماند، بدون اين امر، كمها باقي ميشركت
اين عدم توازن را . توان به طور موثر هدايت كردگذاري را نميو اجراي ضوابط قيمت

ها و توضيح آن براي خانوده ها گيري قيمتتنها از طريق سوسياليزه كردن روند شكل
 توان از بيني سود مياز طريق انتشار اطالعات مربوط به مخارج واحدها و محدوده

كنند، داري همواره در مقابل چنين اقدامي مقاومت ميهاي تجاري سرمايهشركت. برد
كاري برايشان به لحاظ رقابت امتياز در بر دارد، و مالكيت خصوصي تلويحا زيرا مخفي

ها دستور داده هاي دولتي نيز اگر به آنشركت. حق حفظ اطالعات را به همراه دارد
تر سود خود متمركز كنند، و با ديگر اال بردن هرچه بيشباشند كه تالش خود را بر ب

ها از طريق بازار رابطه داشته باشند، در مقابل چنين علنيتي ها و خانوادهشركت
ها در روند بازاري گيري قيمتجاي تعجب نيست كه روند شكل. مقاومت خواهند كرد

  .رودآميزي به شمار ميكردن سوسياليسم، مساله انفجار
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ي در بازار كه با مشي تامين ، مالي و مداخلهبدين ترتيب سياست كينزي پولي      
شود، براي فائق آمدن بر مشكالت اقتصاد گذاري تكميل ميدرآمد و ضوابط قيمت

بيهوده است بگوئيم . كالن قابل اتكا نيست، مشكالتي كه ريشه در روند هاي بازار دارد
بوط به اختصاص منابع در سطح اقتصاد خُرد كه ما از بازار به منظور حل مسائل مر

هاي كينزي را براي حل مسائل در سطح اقتصاد كالن استفاده خواهيم كرد و  سياست
مورد استفاده قرار ميدهيم، زيرا هر دو اين مجموعه مسائل، پيوند بالفصلي با يك ديگر 

كينزي عمل  هايبازار به عنوان يك نهاد در جهت تضعيف اجراي موفق سياست. دارند
  .  كندمي

  
  ".راه سومي وجود ندارد"

شناسد، اما متقاعد است كه البته نووه بسياري از نقاط ضعف بازار را به رسميت مي
. رودها را بپذيريم، زيرا بازار تنها بديل در مقابل بوروكراسي به شمار ميبايستي آنمي
قوانين و يا تركيبي ازين  هاي پولي و مجموعهآهنگي تنها از طريق مجموعه حلقههم

هاي كنند كه حلقهبه هر رو، برخي نيز اين طور استدالل مي. آيددو به وجود مي
مثال . آهنگي اقتصادي نقشي حياتي ايفا كنندتوانند در همديگري وجود دارند كه مي

- در عين رد اقتصاد بازار و اقتصاد مبتني بر برنامه، اين طور استدالل مي )41(ديتريش 

گذاري براي فعاليت خود به ريزي و هم مكانيسم قيمتكند كه هم مكانيسم برنامه
او بر اين باور است كه . نامدمي "روابط غيررسمي" ثالثي نيازمند اند، كه او آن را حلقه

-تواند صرفا به شيوهريزي خواه در بخش خصوصي يا دولتي نميهر نوع سيستم برنامه

گيرندگان، بدان معني است كه النيت مشروط تصميمعق. هاي مدون خود اتكا كند
. رودها براي كاركرد سيستم امري ضروري به شمار ميمناسبات غيررسمي بين آن

هاي دروني ديتريش در دفاع از اين نظر خود، نتيجه و تحقيقات مربوط به فعاليت
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ر نيز همين طو. كندهاي داراي مديريت را نقل ميهاي چند مليتي و سيستمشركت
منطق اين . بايست با روابط غيررسمي تكميل كردي بازار حلقه پولي را ميهدر محدود

به يك ديگر وابسته باشند،  استدالل چنين است كه زماني كه واحدهاي اقتصادي
) 42(اوكون  .ضرورتا نبايد به بهترين نتايج منتهي شوند هاي مستقل،گيريتصميم

نام  "دست دادن نامرئي"بازار،   "دست نامرئي"بل ي را در مقاچنين روابط غيررسم
قراردادي تلويحي يا مسئوليتي اخالقي  چونهم "دست دادن نامرئي". گذاشته است
هانت در . بخشدشود كه تداوم رابطه بين خريدار و فروشنده را تحكيم ميمحسوب مي

ي اقتصادي هابررسي موفقيت": نويسدكند ميميكتابي كه تاريخ تجارت را بررسي 
دست "دهد كه نكات بسياري در توسعه اقتصادي جاري هست كه نه نشان مي

آلفرد چاندلر در مورد سلسله  "دست مرئي"آدام اسميت در رابطه با بازار و نه  "نامرئي
دست سومي وجود دارد كه "ها را توضيح دهد، بلكه تواند آنمراتب بوركراتيك نمي

ت متقابل است كه گاه به اعتماد و مناسبات متقابل هاي مرتبط و مناسباشامل شبكه
گيري است اتكا دارد، و صرف و گاه به پيوندهايي كه به راحتي قابل مشاهده و اندازه

بخش وسيعي از ادبيات ). 43( "دهداين بخش مهمي از نكات مذكور را تشكيل مي
-هي را بازگو ميمربوط به موفقيت اقتصادي ژاپن، كره جنوبي و تايوان نيز نظر مشاب

ي دو جانبه در توسعه اقتصادي ملي نقش حلقه اي از اعتماد، حسن نيت و رابطه: كند
  )44. (اساسي بازي كرده است

  
  راه سوم مندل

 "همكاري غيررسمي عيني"او اين حلقه را : كنداي اشاره ميمندل هم به چنين حلقه 
اوم روابط بين خريدار و فروشنده بر ارزش تد) 45(اوكون ياي مشابهنامد و به شيوهمي

رود، او ي سومي فراتر مياما مندل از ثبت صرف وجود چنين حلقه. تاكيد دارد
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ها را به گيرد و قيمتي پولي را ميكند كه اين حلقه سوم، جاي حلقهاستدالل مي
من بحث خواهم كرد كه اين مساله درست نيست، . سازدلحاظ اقتصادي بي معني مي

ي ام توافق دارم كه نوع سومي از حلقهمندل و ديگراني كه در باال نام برده البته با
مساله اين نيست كه راه سومي وجود ندارد، مساله نهادي . هماهنگ كننده وجود دارد

ي توان اين همكاري آزادانه را به نتيجهكردن اين راه سوم است و اين كه چگونه مي
اثر دست دادن "داري در اقتصاد سرمايه. واقعي اعتماد و حسن نيت تبديل كرد

  )44. (باشد "پيچاندن بازوي  نامرئي"ند بارها و بارها توضيح اشتباه توامي "نامرئي
داند كه بازار بعد از مندل مسايل مربوط به مكانيسم بازار را ناشي از اين حقيقت مي    

بين عرضه و  د به توازنتوانليد معين كند، ميآن كه منابع را به طور واقعي براي تو
هاي داند كه توازن بين اولويتاو در عوض اين امر را ضروري مي. تقاضا دست يابد

وجود ه شود، ببايستي قبل از اين كه توليد شروع كننده و تخصيص منابع ميمصرف
رسد به ريزي در آن است كه به چنين هدفي مياز نظر او ارزش برنامه. آمده باشد

در نتيجه سيستم . تواند پيش آيدعدم تناسبي بين عرضه و تقاضا نمي طوري كه هيچ
ندل نيز م. كند كه خراج گذار در سيستم والراسيريزي همان نقشي را ايفا ميبرنامه

 ي توازن عمومي نئودانان سوسياليست تلويحا ضابطهچون بسياري از اقتصادهم
- ياليستي بر عليه آن قضاوت ميپذيرد كه اقتصاد سوس كالسيك را به عنوان هدفي مي

  )46. (كند
آورد درست اين شيوه طرح قضيه است كه نياز به اطالعات گسترده را به وجود مي    

ريزي سسوسياليستي، گيرندگاني را به همراه دارد  كه در انتقاد از برنامهو فوج تصميم
ش از شروع توليد برخوردي مبني بر وجود توازن پي). 47(كند اي پيدا مياهميت ويژه
سازي يك اقتصاد سوسياليستي بدان معني است كه اطالعات مربوط آهنگبا مساله هم

بايستي گردآوري و در مدت كوتاه تهيه به امكانات توليد و تقاضا براي هر نوع كاال مي
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-برنامه، قبل از اين كه منابع به توليد اختصاص داده شود و پيش از شروع توليد، رده

بندي هم زمان انبوه وسيع اطالعات، جوهر اين بحث را اين مساله رده. بندي شود
يكي از . دهددهد كه وجود كامپيوتر مساله اطالعات را تخفيف نميتشكيل مي

ريزي مركزي، عالوه بر امر تهيه امتيازهاي اقتصاد استوار بر بازار در مقايسه با برنامه
- گيري مستقل را فراهم مينسبي تصميماطالعات به قيمت نازل، اين است كه امكان 

كند، به طوري كه تنها بخش بسيار ناچيزي از اطالعات مربوط به امكانات توليد و 
  .بندي كردبايستي در هر زمان و مكان مشخص ردهعرضه را مي

ي اصلي مندل عبارت است از تقليل نقش ها، مشغلهي اين هدفبا مالحظه     
اين هدف به دو شيوه جامه عمل ). براي توليد( مودن منابعيرمتمركز نبوروكراسي و غ

-مسئوليت تعيين چارچوب برنامه، يعني نسبت توليد ناخالص ملي كه مي. پوشدمي

بايستي به هر يك از بيست يا سي بخش كليدي توليد اختصاص داده شود، نرخ رشد و 
ي كه به عهده ، تفاوت درآمدها و غيره"غيراساسي"هاي شحجم منابع مربوط به بخ

. گرددي نمايندگان شوراهاي مردمي و شوراهاي كارگري واگذار ميهاي ساالنهكنگره
تري، بر اساس چارچوب ريزان جهت طراحي برنامه دقيقالبته در اين صورت نيز برنامه

هاي مصرف شده و توليد حاصل از آن، به باال و استفاده از نمودارهاي مربوط به سرمايه
اما در . منابعي نياز دارند كه براي هر بخش مجزاي توليد موجود است مشخص كردن

- هايي همي هياتهاي توليد، به عهدهآن صورت نيز اختصاص منابع به هريك از شاخه

چون كنگره شوراي كارگران آن بخش صنعتي خواهد بود كه مديريت را خود اعمال 
هاي قبلي بين شوراي كارگران تجزييات مربوط به تركيب توليدها را، مشور. كنندمي

ا را به طور دموكراتيك ه وندان آنكنند كه شهركنندگان تعيين ميرفو كنفرانس مص
هاي مركزي مربوط به هر يك از بدين ترتيب بوركراسي وزارتخانه. كنندانتخاب مي

  .يابدهاي توليد بسيار كاهش ميبخش
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هدف مندل از بين رفتن . اهد يافتنقش پول و خريد و فروش به حداقل تقليل خو     
اين هدف از طريق توزيع آزاد و مستقيم كاالهايي . تدريجي پول و خريد و فروش است

به طور كلي "گويدمندل مي. اي الزم استگردد كه براي رفع نيازهاي پايهعملي مي
ت گذاري نشده نسبتقليل نقش پول در اقتصاد، با افزايش تعداد كاالها و خدمات قيمت

بدين ترتيب بديل مندل نه  .)48( "به كاالهاي و خدمات خريداري شده ميسر است
او ضمن تكرار بحث . كندها را تصوير ميروند متفاوت تعيين قيمت، بلكه الغاي قيمت

راه انطباق منابع مادي  -ترينو در عين حال دموكراتيك -ترينآسان": گويدانگلس مي
دادن پول، بلكه شناختن نيازهاي مردم از طريق پرسش با نيازهاي اجتماعي نه دخالت 

  )49.("ها استاز خود آن
ن مرحله ها از بين برود، اجراي اوليبا اين وجود، اگر واقعا قرار باشد كه قيمت     

تعيين سهم توليد ناخالص ملي به عنوان . ممكن خواهد بودتعيين چارچوب برنامه غير
اي براي تجمع منابع در يك مقياس ست كه شيوهنقطه آغاز تنها در صورتي ممكن ا

سهم توليد ناخالص ملي را در حقيقت از طريق استفاده از . واحد وجود داشته باشد
دهد كه آيا براي رسيدن به اين هدف مندل توضيح نمي. كنندها محاسبه ميقيمت

رديد به وجود استفاده كرد يا نه، اما اين نقطه آغاز بي ت "سايه"هاي توان از قيمتمي
  .نوعي قيمت به هر شكل خود نياز دارد

هاي گوناگون، مثال مدل". گرددها فراهم مينوعي قدرت انتخاب براي خانواده      
ها را توانند آنكنندگان ميشود و مصرفها داده ميمدهاي گوناگون كفش، به خانواده

ابزار اصلي اين . عوض كنندآزمايش كنند، اشكال آن را اعالم كنند و با مدهاي ديگر 
تواند هاي تبليغاتي ميبرگه. هاي تبليغاتي استهاي نمايش مد و برگهآزمايش سالن

كننده كه حق دارد در سال شش را داشته باشد، يك مصرف "رفراندم"نقش يك 
جفت پا افزار داشته باشد، شش نمونه را در يك برگه تبليغاتي از ميان صد تا دويست 
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سپس تركيب مدل و نتيجه را با . كندراي انتخاب دارد، عالمت گذاري ميموردي كه ب
كننده پس از توليد را نيز هاي هدايتكند كه مكانيسمشركت در رفراندم تعيين مي

  )50. ("كندكننده را منعكس ميها انتقادهاي بعدي مصرفاين مكانيسم. همراه دارد
ريزي اي براي آينده بسيار برنامهجامعه بايستي در چنينها ميواضح است كه خانواده

. بايستي نيازهاي غيرمنتظره را برآورده سازندها چگونه ميكنند و معلوم نيست خانواده
ريزي شده سفارش دادند، در صورت تغيير وقتي اقالم اساسي را براي دوره برنامه

تغيير در نيازها به يا ) مثال از طريق تولد و مرگ(ها ناگهاني اندازه و تركيب خانواده
آيد؟ همين طور هم مندل علت بيماري يا تغيير شغل يا تغيير مكان چه پيش مي

چه بايد باشند و چه كاركردي  "گركارهاي هدايتسازو"است توضيح دهد كه  نتوانسته
ي ذهني مندل بيش مشغله. ي مندل خوانائي دارداين امر با گرايش توليدمدارانه. دارند

گر اين ضرورت باشد كه توليد، تركيب مناسب كاالهاي داراي كيفيت و ناز آن كه بيا
تر مربوط است به آنچه او خدمات را در زمان مناسب به وجود مي آورد، بيش

 :گويداو در اين باره مي. نامدكنندگان ميكنندگان نسبت به توليدمصرف "استبداد"
. كننده هستندمدتا مصرفشهروندان متوسط يك كشور پيشرفته صنعتي صرفا و ع"

ها هنوز هم به طور متوسط و دست آن. ها هنوز هم در درجه نخست توليدكننده اندآن
كنند و به محل كارشان رفت و كم نُه تا ده ساعت در روز و پنج روز در هفته كار مي

اگر اكثر مردم شبي هشت ساعت بخوابند، در مجموع شش ساعت براي . آمد دارند
 "ماندشان باقي ميجنسي و روابط اجتماعي براي ي، استراحت، رابطهمصرف، تفريح

او در حقيقت يك  "شهروند متوسط"گردد كه از اين اظهار نظر مندل معلوم مي). 51(
اي به كار بي مزد و پاداش در خانواده وجود ندارد و در بحث او اشاره. مرد بالغ است

حتي براي مردم بالغ نيز استدالل . ده نياز داردكه مصرف به روند توليد خانواباور به اين
سازي كار استدالل او براي كارگري كه در يك كارخانه ماشين: مندل توخالي است
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كند و ماشينش به سبب نقص در ساخت آن خراب شده، تسلي و آرامش اندكي به مي
شين همراه دارد، هر چند به او گفته شود كه او در درجه نخست يك توليدكننده ما

كاستي اثر مندل در آنست كه او همان نظرگاه انتزاعي را . كننده آناست تا مصرف
به عنوان مجري تبليغات انجام  "كنندهمصرف"نسبت به مصرف دارد، نظير كاري كه

ناپذير بين كشاكش گريز. كننده اين توليدات و خدمات ايمما همه، مصرف. مي دهد
ي توليدكننده را با اين ادعا كه نيازهاي ما به مثابه كننده ونيازهاي ما به عنوان مصرف

عالوه بر اين، حتي اين امر . توان حل كردايم نميتوليدكننده "در درجه نخست"ما 
 "در درجه نخست"كنيم كه طور فكر ميحقيقت ندارد كه ما همه درباره خود اين

دانند كه مسئوليت مي كننده هستيم، بسياري از زنان خود را همسران و مادرانيتوليد
ي خانواده را به عهده دارند و در عين حال كارگر اند، و بسياري از زنان در خالل اداره

بخش بسيار قابل توجهي از دوران بلوغ زندگي خويش جزء نيروي كار مزد بگير، در 
ناتواني واحدهاي . چارچوب توزيع نابرابر وظائف خانوادگي بين مرد و زن، نيستند

. كنداي براي زنان ايجاد ميدر تامين كاالهاي داراي كيفيت، مشكالت ويژه توليدي
داند، از قبيل مي "كنندهآزادي مصرف"تاثيرات نامطلوبي كه مندل آن را ناشي از 

ي انتخاب نتيجه "انظباط مقتدرانه گروه مولد"كاري، شدت كار، مخاطرات جسمي و بي
شود كه بلكه از مجموعه شرايطي ناشي مي كننده نيست،كننده به عنوان مصرفمصرف

  .گيردگزينش در آن انجام مي
ي شوراي كارگران در هر صنعت در مورد تخصيص منابع روشن نيست كه كنگره      

بايستي ها در حقيقت مياين كنگره. گيرندهاي تجاري چگونه تصميم ميبين شركت
ها در اتحاد جماهير شوروي انجام خانهعمدتا همان وظائفي را انجام دهند كه وزارت

اين مسائل را  مندل گرايش دارد. دادند و عمدتا هم با مسائل مشابهي مواجه بودندمي
مثال به اين اظهار نظر او . ناديده بگيرد "هاي خودمديريتيهيات"با ياري جستن از 
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 مديريتي خويش را به عهده دارد از اختفايري كه خوديك نيروي كا": توجه كنيد
اما يك واحد مشخص داراي خودمديريتي، اگر با مخفي كردن . "بردحقايق سودي نمي

تري را براي توليد به خود تري داشته باشد و بتواند سرمايه بيشحقايق سهم كار كم
خودمديريتي بدين معني . برداختصاص دهد، مسلما از مخفي كردن حقايق سود مي

قط مديران آن ، بايد از دادن  اطالعات غلط است كه كل نيروي كار يك شركت، و نه ف
هاي گوناگون تواند به تقسيمات بين گروهخود مديريتي به خودي خود نمي. سود ببرند

-مندل راجع به اين. خاتمه دهد، گروه هايي كه مديريت خويش را خود به عهده دارند

او . ه استهاي خودمدير را چگونه بايد سازمان داد بسيار اندك بحث كردكه هيات
  ."شودمي "بوروكراسي"تر راه حلي است كه جايگزين خودمديريتي بيش": گويدمي
  
  اقتصاد تكرار شونده  

به مساله بسيار ساده برخورد شده است،  "خودمديريتي مشخص"در توضيح وظائف 
تاكيد . زيرا در اقتصاد مورد نظر مندل، جائي براي مسائل غير منتظره وجود ندارد

تجارت امروزه در "گويد او مي. ر روندهاي روزمره و تقريبا خود به خودي استتر ببيش
اش طور هدايت ميشود، يعني پايهعمدتا اين "سوسياليستي"داري و كشورهاي سرمايه

اي گذاشته شده است كه از دانش بر عادت، كارهاي مرسوم روزمره و همكاري طبيعي
اين فرض مربوط به يك اقتصاد ). 52(شود بيني ناشي ميمتقابل و نتايج قابل پيش

اين فرض، فرضي كليدي است . سازدآهنگي را منتفي ميتكرار شونده تقريبا مساله هم
خواني دارد و اعتقاد به كه با تاكيد مندل در رابطه با رسيدن به توازن پس از توليد هم

فرض . اشندآهنگي نقشي اساسي داشته بكه پول و قيمت نبايستي در روند هماين
گرايانه مربوط به اقتصادي كه نياز به روند انطباق نداشته باشد با نقطه نظر بسيار ساده

كند كه مندل از اين نظر عمدتا پذيرفته شده حركت مي. نيازها تائيد شده است
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كند كه تركيب كاالهائي كه اي از نيازها وجود دارد و اين فرض را طرح ميزنجيره
ريزان از پيش معين باشد و اين كاالها تواند براي برنامهآورد، ميرمينيازهاي مردم را ب

اما اين حقيقت كه نياز به غذا، آشاميدني، لباس و سرپناه امري . به قيمت وابسته اند
كند كه مردم چه نوع غذا، آشاميدني، لباس و سرپناهي مان روشن نمياساسي اند براي

توانيم براي اين جزئيات ضروري به بررسي ما ميكند كه مندل فكر مي. خواهندرا مي
كننده اين اما تعيين. و سر پناه تكيه كنيم الگوهاي جاري فروش غذا، آشاميدني، لباس

و مناسبات قدرتي كه پشت اين مجموعه قرار (هاي نسبي،  توزيع درآمد ا قيمتالگوه
بي و توزيع تغيير يافته هاي نسهمراه با تغيير قيمت. چنين نيازها هستند و هم) رددا

مردم حتي خريد نان را با در نظر . تواند بسيار دگرگون شوددرآمد، الگوي مصرف مي
- ها در تعيين آنچه مردم ميكند قيمتمندل فكر مي. دهندگرفتن قيمت آن انجام مي

فهمد و را اشتباه مي "قيمت ثابت"و اهميت بازارهاي داراي خرند اهميتي ندارد، زيرا ا
اين . ها پاسخ گويندتوانند به تغييرات جزئي در قيمتكنندگان نميكه مصرفناي

ها ها بدان مفهوم نيست كه اختصاص منابع براي توليد تحت هدايت قيمتپديده
-ها را با سود مقايسه ميها تغيير مكرر قيمتنيست، بلكه بدان معني است كه شركت

دهند كه مخارج ه را تغيير ميهاي مشخص شدكنند و فقط زماني فهرست قيمت
هايي است ي قيمتكنندگان مهار كنندهتقاضاي مصرف .توليد از حد معيني فراتر رود

ها و منافع پژوهش كنندگان هزينهطور، مصرفهمين. دكننها تعيين ميكه اين شركت
در به دليل مخارج داد و ستد . كنندپيرامون كاالهاي كم خرج مورد نياز را مقايسه مي
كه خريدار و فروشنده براي تداوم شرايطي كه اطالعات محدود است، و به دليل اين

پذير نيستند و در كوتاه مدت ها در اغلب بازارها انعطاففعاليت ارزش قائل اند، قيمت
البته اين بدان معني . كندهاي كميت است كه وضعيت توليد را معين ميشاخص

ها عامل مهمي قيمت. براي تعيين سود نيستند هاي مهميها، شاخصنيست كه قيمت
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- گذاري را هدايت ميدر خصوص تعيين سود اند، و سود تصميمات مربوط به سرمايه

هايي را كند شاخصهائي كه مندل بدان اشاره ميمدت نيز پديدهحتي در كوتاه. كند
ستدها ها اهميت ندارند، بلكه براي اغلب داد و كه قيمتدهند، نه ايننشان مي

اگر يك شركت سعي كند سود . هنجارهاي قيمت تنها چيزي است كه اهميت دارد
زودي مشتريان خود ه افزايش دهد، ب "متعارف"ا با باال بردن قيمت بيش از حد خود ر

آهنگي با پذيرش فرض يك اقتصاد ايستا، تلويحا مندل در هم. را از دست خواهد داد
هاي بزرگ اقتصادي، را ستثناء شرايط شكستهاي قيمت نسبي، به ااستحكام شاخص

سي سال پيش در . گيردهاي فني را ناديده مياين فرض تاثير دگرگوني. قبول دارد
اروپا قيمت يك دستگاه تلويزيون زياد بود و تلويزيون جزء اشياء لوكس و تجملي 

تگاه تر است و يك دسها بسيار پائينامروزه به طور نسبي، قيمت آن. شدشمرده مي
آيد و متخصصان اجتماعي اي به حساب ميتلويزيون در افكار عمومي عمدتا نيازي پايه
  .از آن براي شاخص فقر استفاده مي كنند

تر است كه نيازهاي اساسي را تر و معقوالنهبسيار كم خرج": كند كهمندل ادعا مي   
يا  –ق توزيع نه از طريق مسير غيرمستقيم اختصاص پول در بازار، بلكه از طري

اما جالب است ). ٣5( "ها برآورده سازيممستقيم تمامي منابع موجود براي آن -بازتوزيع
هاي او همه در شمار استثناء قرار دارند، مثال شيلي پينوشه، قحطي ساحل كه مثال

البته همه توافق داريم كه در چنين شرايط استثنائي . طاعون بنگالدش) عاج(
اما اقداماتي كه براي . زيع مستقيم غذاست و نه پرداختن پولموثرترين خط مشي، تو

هاي اصلي تخفيف فالكت در شرايط توزيع نابرابر درآمد، و مالكيت خصوصي بر ثروت
ضروري است، آيا براي اداره يك اقتصاد سوسياليستي نيز صادق و الزم اند؛ يعني 

ع درآمد نسبتا برابر اقتصادي كه در آن منابع اصلي در مالكيت جمعي است و توزي
  .ها را تشخيص دهدداري و مكانيسم قيمتتواند تاثيرات بين سرمايهاست؟ مندل نمي
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البته مواردي از توزيع كاالهاي بدون قيمت نيز وجود دارد، مثال بهداشت و آموزش      
حقيقتي كه . شودي اين كاالها ناشي ميهاي ويژهو پرورش، اما اين امر از خصلت

كنند كه مهم اي را برطرف ميدارد اين نيست كه اين كاالها نيازهاي اساسياهميت 
هاست كه داراي اند، بلكه اينست كه نوعي وابستگي دروني در توليد و استفاده از آن

كند، بلكه لغو قيمت و پول به هائي تكيه نميمندل بر چنين استدالل. اهميت اند
: بردتقاد به پيشنهادي عجيب و غريب ره مياين اع. خودي خود از نظر او مطلوب اند

ي شغل و مسافرت شكل گسترش ويژه"بايستي كه يك درآمد اجتماعي ميمثال اين
بديهي است كه درآمد ). 54( "در برگيرد) اگر گزينش اكثريت باشد(آزاد براي همه را 

جتماعي چرا چنين درآمد ا. دهد در خانه باقي بماندبراي اقليتي نيست كه ترجيح مي
  هاي خودش آن را خرج كند؟به صورت پول نبا شد كه هر كس طبق اولويت

دهند كه ها اينست كه به ما اين توانايي را مينكته بسيار مهم در مورد پول و قيمت   
كه چه درصدي از توليد ملي را به ها را بررسي كنيم، از تصميم در مورد اينبديل

-گيري در اين باره كه چه كاالهائي را ميميمخدمات درماني اختصاص دهيم تا تص

ها صرفا رقم اطالعاتي قيمت. مان را مرتفع سازيمبايستي به دست آوريم تا نيازهاي
ها به گزينش بپردازيم، بلكه براي چنين انتخابي ضروري نيستند كه بتوانيم بين بديل

  .ناپذير استها اجتنابوجود آن
ها به يك معنا شود كه آنيمت از اين باور ناشي ميشايد تنفر مندل از پول و ق    

اين مسلما جزء . روندداري به شمار ميناپذيري از نظام سرمايههاي اجتنابشكل
شود كه بر اين باور اند يك اقتصاد هم محسوب مياعتقادهاي اقتصاددانان اطريشي 

گر مندل و دي. سوسياليستي موفق به سبب حذف پول و قيمت ناممكن است
قيمت بازتاب ": گفتهم نظر الويو هستند كه ميهاي ضد قيمت احتماال ماركسيست

قيمت هم راهنماي . نامدداري ميآن چيزي است كه ماركس آن را تناقض سرمايه
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هاي مربوط به توليد است و در گيريگر و هم راهنماي عقالئي كردن تصميمسازمان
اما . "اپذير بين خريداران و فروشندگان نعين حال بازتاب مناسبات اجتماعي آشتي

ها و سوسياليسم با يك ديگر ناسازگار گيرم اين نيست كه قيمتاي كه من مينتيجه
بايستي اند، بلكه اينست كه مناسبات اجتماعي بين خريداران و فروشندگان مي

ها بايستي گيري قيمتروند شكل. ناپذير نباشنددگرگون شود، به طوري كه آشتي
هاي تجاري نباشد و اطالعات در آن بايد بر وندي عمومي باشد، و تحت كنترل شركتر

نيت شركا باشد و حدود اختيارات بازار را تعيين ي متقابل و حسني اعتماد، رابطهپايه
  . كه تابع آن قرار گيرندكنند تا اين
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  :بخش دوم
  سوسياليزه كردن بازار 

بخش دوم اين . تر استديگران از ارائه بديلي قابل تحقق بسيار آسان انتقاد از نظرات
من حدودا . تر خواهد بودتر است و مطمئنا كوتاهمقاله از بخش نخست بسيار محتاطانه

از نقطه شروع نخستين خود در مورد يافتن بديلي هم در برابر اقتصاد دوگانه نووه و 
ل مطمئن ام، اما بسياري از جزئيات ارائه هم در مقابل اقتصاد بدون شاخص قيمت مند

از . ناپذير باشندكه اعتقادهايي خدشهگر مرحله كنوني تفكر من است تا اينشده نشان
نوشتم تا كنون نظراتم تغييرات زيادي كرده نويس اوليه اين مقاله را ميزماني كه پيش

  )55. (و بي شك باز هم تغيير خواهد كرد
  

  وي كارتوليد و بازتوليد نير
-هاي مربوط به ساختار اقتصاد سوسياليستي با اشكال مالكيت شركتبسياري از بحث

اما مالكيت تنها تا آن حد مهم است كه در پيوند با شرايط . شودهاي تجاري شروع مي
داري، نيروي كار از در اقتصاد سرمايه. توليد و باز توليد نيروي كار معنا داشته باشد

روند توليد و باز توليد نيروي كار، يك متغير وابسته است كه   .وسايل زندگي جداست
روند انباشت آن را شكل مي دهد، تضاد اساسي بين خريدار و فروشنده، تضاد بين 
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هاي تجاري به عنوان خريداران آن ها به عنوان فروشندگان نيروي كار و شركتخانواده
كه روند توليد و بازتوليد نيروي اين امري است كه بايد دگرگون شود، به طوري . است

  .كار به متغيري مستقل تبديل شود و روند انباشت با آن خوانائي پيدا كند
اي دسترسي داشته ها به درآمدي پايهبراي نيل به اين هدف، ضروري است خانواده     

هاي تجاري بيروني حتي كه مجبور باشند نيروي كار خود را به شركتباشند، بدون اين
اي و آبرومند بقاي خانوارها در سطحي پايه. ها دولتي باشند، بفروشندر اين شركتاگ

توانند در رابطه با نيروي ها ميبايستي تضمين گردد، در آن صورت است كه آنمي
ها را وادار به فروش آن كارشان دست به انتخاب درست زنند، بدون اين كه ضرورت آن

هدف به ساختار اقتصادي و سطح تكامل و توسعه ي دقيق رسيدن به اين شيوه. كند
اين شيوه در مورد اقتصاد فقير مبتني بر كشاورزي شباهتي با اقتصاد . بستگي دارد

در همه اين موارد تسهيالت جمعي و عمومي، درمان، آموزش و . صنعتي ثروتمند ندارد
د فقير در اقتصا. پرورش، آب، خدمات بهداشتي مجاني احتماال مناسب خواهد بود

در اقتصاد . مبتني بر كشاورزي دسترسي خانوارها به زمين عاملي اساسي است
تري ثروتمند مبتني بر صنعت، تدارك جمعي و عمومي يك درآمد پولي عامل مناسب

تري بر مورد هاي كاملمن هم با دنبال كردن نمونه نووه و مندل با ارائه مثال. است
هاي ا كوشش خواهم كرد ايدهواهم شد، اميك اقتصاد ثروتمند صنعتي متمركز خ

  .را تنظيم كنم به طوري كه براي هر نوع اقتصادي قابل اجرا باشد اساسي
تدارك مجاني : در يك اقتصاد صنعتي، اساس گزينش و آزادي خانواده دو وجه دارد    

چون درمان، آموزش و پرورش، آب و بهداشت، و تدارك حداقل اي همخدمات پايه
ولي براي هر شهروند، نسبت به حق او، به منظور تامين خريد غذا، لباس، درآمد پ

لوبيا نه استيك (براي يك سطح زندگي بسيار اساسي سرپناه و كاالهاي خانگي الزم 
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طرح نارگيل و دار؟ موكت با هاي مارككاالهاي به مقياس وسيع توليد شده و نه جين
  )نه فرش پشمي؟

هاي ي چون درمان و آموزش و پرورش از ويژگيدليل تدارك مجاني خدمات    
و ) هاگي به يك ديگر و بيروني بودن آنوابست(شود، اختصاصي اين خدمات ناشي مي

در مورد تدارك خدمات ديگري چون حمل و نقل . اند"ايپايه"نه بدين دليل كه 
ي همهجا كه اما از آن. توان بحث كردهاي مشابهي ميشهري نيز بر مبناي استدالل

ها نخواهم ها توافق دارند، به طور مفصل به آنها در عمل با اين نوع بحثسوسياليست
با اين حال به فهرست مسائل مورد بحث، امكان دسترسي مجاني به شبكه . پرداخت

. كنماطالعات يعني چاپ، تلفن، فتوكپي، ماشين، فاكس، كامپيوتر و غيره را اضافه مي
خواهد شد يكي از شرايط ضروري سوسياليستي كردن  همان طوري كه بعدا روشن

شريك شدن در ثروت عمومي و . بازار دسترسي آسان و برابر مردم به اطالعات است
سهيم بودن در اطالعات براي گسترش مناسبات مبتني بر حسن نيت، اعتماد و رابطه 

مجهز به اي بايد اين بدان معني نيست كه هر خانواده. متقابل اهميت اساسي دارد
كامپيوتر شخصي، تلفن مدرن و بشقاب پرنده باشد، ولي بدان معني است كه دسترسي 

- چون دسترسي به دبستان و بيمارستان ميبه چنين وسايلي براي هر خانواده هم

  .بايستي تضمين شود
-طوري كه پاسخه دهي شود بضروري است اين خدمات مجاني فوري سازمان       

اين امر مستلزم تاسيس . ه باشد، و نه صرفا نياز توليدكنندگان آنگوي نيازهاي خانواد
كننده ارائه هاي مصرفنهادهاي مسئول در مقابل خانواده است، نهادهايي كه سازمان

اي از چنين نهادهاي مسئول براي خانواده در شكل جنيني خود، در پاره. مي دهند
اما فاقد قدرت  ) ان در بريتانيامثال شوراهاي مشترك درم(كشورهاي غربي وجود دارد 

  . واقعي اند
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اي ديگر به همان داليلي كه در بحث پيرامون عناصر مربوط به درآمد پايه    
شود، بلكه به عنوان مبلغي پول تدارك پيشنهادهاي مندل ارائه شد، مجاني تهيه نمي

سوسياليسم المللي در ساختمان هاي بينادبيات مربوط به جايگاه كمك. شودديده مي
يك . و من نيز قصد ندارم در اين باره مفصل بحث كنم) 56(شود روز به روز قطورتر مي

از [اگر هر كس درآمدي داشته باشد كه منبع آن كمك : پرسش روشن چنين است
هاي تجاري بفروشد، چه باشد و الزم نباشد نيروي كارش را به شركت] طرف جامعه

شود، توليد هائي كه با چنين پولي خريداري ميتضميني وجود خواهد داشت كه كاال
 گه(ايي بيش از اين پول كمكي دارند شود؟ يك پاسخ اينست كه اكثر مردم تقاضاه

و بنابراين خوشحال خواهند بود كه نيروي ) گاه به جاي لوبيا و آب، استيك و شراب
م از اين جواب ديگر اينست كه مرد. تر بفروشندكار خود را براي كسب درآمد بيش

پول جهت خريد ابزار توليد براي خود و ايجاد صنايع خانگي و يا شريك شدن با ديگر 
جواب ديگر اينست كه مردم ، . ها به منظور ايجاد تعاوني استفاده خواهند كردخانواده

اگر  بخواهند قدرت خريد واقعي داشته باشند، داراي روحيه عمومي كافي خواهند بود 
بينانه اما اين پرسش خوش. ي بايد به روند توليد كمك كنندكه درك كنند كه م
اي داراي روحيه شود كه پارهاي اين طور مورد ايراد واقع ميمربوط به درآمد پايه

واضح است كه بسياري از اين مسائل . ه اين روحيه را  نخواهند داشتعمومي اند و بقي
به  نظر من . رت گرفته استهائي در آن صوبه چارچوبي بستگي دارد كه چنين كمك

هاي اساسي اقتصاد ي يكي از مشخصهي جهاني به مثابههاحمايت از كمك
داري نيست كه در بر سوسياليستي، شامل حمايت از جايگزيني دولت رفاه سرمايه

هاي جهاني  ستخدمين با كمكگذاري به منظور دفاع از حقوق مگيرنده حق قانون
بايستي به عنوان بخشي از برنامه المللي ميهاي بينكمك .)57(داري است سرمايه

  .هاي حياتي آنستشرطمقررات اجتماعي پذيرفته شود كه الغاء سرمايه يكي از پيش
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پيشنهادي دارم كه  اين امتياز را دارد كه به  "ايدرآمد پايه"من براي حل مساله       
براي توليد و بازتوليد كند، كاري كه سوسياليزه كردن كار بدون دستمزد كمك مي

پيشنهاد من اين است كه افراد بالغ و توانا به موازات برخورداري . نيروي كار الزم است
از كمك، وظيفه انجام مقداري كار خانگي بدون دستمزد را به عهده بگيرند، اين كار 
عبارتست از مراقبت و تهيه وسائل ضروري زندگي براي كساني كه از انجام آن ناتوان 

اند معاف اشخاصي كه قبال مراقبت از يك شخص پير يا بيمار يا عليل را تقبل كرده. ندا
بايست نوعي خدمت اجتماعي بدون دستمزد را به عهده بگيرد، هر فردي مي. شوندمي

مثال مراقبت از يك كودك عليل كه سرپرست آن به دنبال انجام فعاليت ديگري است، 
سوسياليزه كردن خانواده و ديگر . ستفاده و يا كار كندخواهد او از وقت فراعت خود مي

اما شايد . سوسياليست بوده است - وظائف بدون دستمزد خانگي، هدف زنان فمينيست
مثال . هائي را بيرون از چارچوب خانواده بنگردگرايشي وجود دارد كه چنين فعاليت

-اخوري عمومي و لباسهاي رواني، غذها، آسايشگاه سالمندان، بيمارستانشيرخوارگاه

اين مقررات البته نقش ايفا مي كنند، اما رويكرد بيش از حد منفي نسبت به . هاشوئي
من به جاي . مزاياي خصوصي فرد، داشتن يك اطاق شخصي و مراقبت جمعي دارند

كنم كه كه هدفم صرفا تقليل حوزه زندگي در محدوده خانواده باشد، پيشنهاد مياين
. جامعه وظيفه مراقبت از ديگران در خانواده را به رسميت بشناسد هدف اين باشد كه

توان براي دگرگوني تقسيم جنسي كار نيز مورد استفاده قرار مقرارت پيشنهاديم را مي
هاي مربوط به مراقبت را ياد بگيرند، توان آموزش داد تا مهارتبه مردان مي. داد

حقيقت كه همه شهروندان از جمله اين . دهندمراقبتي كه عمدتا زنان انجام مي
كودكان حق دارند كمك دريافت كنند به تضعيف وابستگي زنان و كودكان به مردان  

  .بسيار كمك خواهد كرد
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سطح زندگي واقعي كه با . ها خواهد بودنگراني ديگر، قدرت خريد واقعي كمك    
طريق تورم  لطمه ها بستگي دارد و از توان تامين كرد به قيمتهائي ميچنين كمك

خواهد ديد؛ بنابراين ارزش درآمد پولي در مقابل درآمد نقدي بسيار به روندي بستگي 
و نه  -هاي پوليه كمكبدين ترتيب بين اعتماد ب. كندها را تعيين ميدارد كه قيمت

و سوسياليزه كردن  -كاالهاي اساسي ناميده است "توزيع مستقيم" چه مندلآن
  .ند مستقيم وجود داردمكانيسم بازار پيو

اي از دوران زندگي خود نه تنها خريداراند، ها، دست كم در مرحلهاكثريت خانواده     
هاي صنعتي دهند شركتبرخي ترجيح مي. چنين فروشنده خواهند بودبلكه هم

خانوادگي تاسيس كنند يا با ديگران شريك شوند و با اعضاء خانواده تعاوني تشكيل 
هايي احتماال در مقياس كوچك چنين فعاليت. ده محصوالت خود باشنددهند و فروشن

اي از دوران حيات خود ها در مرحلهاحتماال اعضاي اكثر خانواده. وجود خواهد داشت
شوند و نيروي كار خود را در مقابل هاي بزرگ صنعتي دولتي استخدام ميدر شركت

رود، علت اساسي تضاد بين اگر ضرورت چنين كاري از بين . فروشنددستمزد مي
اما با اين حال مسائل حياتي . رودخريداران و فروشندگان نيروي كار از ميان مي

هاي صنعتي، باز توزيع نيروي كار در صورت مربوط به سازمان دادن كار در شركت
تبديل نيروي كار به متغير . ماندتغيير شرايط اقتصادي و تعيين دستمزدها باقي مي

رديف ماشين يا بايست صرفا منبعي هممعني است كه نيروي كار نمي مستقل بدين
ها هر دو را با مبلغ كه در دفاتر حساب شركتمواد خام شمرده شود، حتي با وجودي

  .دهندپول نشان مي
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  هاي عمومي تحت مديريت كارگرانشركت
ه كنند و همه هاي عمومي را كارگران بايد اداراين عنوان بدان معني است كه شركت   

داشته باشند و  "حق كار"بايستي كنند ميهاي عمومي كار ميكساني كه در شركت
مديريت كارگري . تعيين كند "سوسياليزه شده"بايست بازار كار اي را ميدستمزد پايه

نبايد بدين معني نگريسته شود كه كل مخارج نيروي كار يك شركت بايد به حداقل 
اما . فقدان ابتكار دامن زند "ثمربخش نبودن"ت به ترس از اين امر ممكن اس. برسد

دليلي در ميان نيست كه چرا يك شركت تحت مديريت كارگران نبايد عالقمند باشد، 
از طريق سازمان دادن بهتر امر توليد، مخارج كار را در هر واحد از محصول تقليل دهد 

نچه دارد و يا به عنوان درآمدي و از درآمد حاصل از باروري توليد در فراغتي بيش از آ
-يك شركت تحت مديريت كارگران در شرايطي قرار دارد كه مي. اضافي، بهره نگيرد

ها بهتر مقاومت كند و مخارج كار در هر واحد محصول را از تواند در مقابل اين تالش
طريق افزايش شدت كار، كاهش مخارج مربوط به سالمتي و ايمني و افزايش بيكاري 

تواند ثمربخشي را آن گونه كه از طريق اين سه اقدام اخير ظاهرا مي. ل دهدتقلي
سودآوري نشان داده شد بهبود بخشيده، اما اين ثمربخشي يك سويه است؛ بدين 

ها را به عنوان خريدار بهبود بخشد، تواند نياز خانوادهترتيب كه در حالي كه مي
  .ر بدتر خواهد كردها را به عنوان فروشنده نيروي كاموقعيت آن

-ي كارگران تعاونيبايستي به اندازههاي تحت مديريت كارگران نميكارگران شركت   

ها ها از دارائيها كنترل توليد داشته باشند، زيرا در مورد حدود اختيارات و استفاده آن
شود چنين در اقتصادي كه از مركز طراحي مي. شودنوعي محدوديت اعمال مي

هاي مختلف هاي بخشخانهئي از طريق بوروكراسي عريض و طويل وزارتهامحدوديت
به  نيازي نخواهند داشت "ويوينيو لفت ر"خوانندگان مجله . گرددصنعت اعمال مي

. بايد بروند ]هاي صنعتي گوناگون بوروكرات بخش وزراي[ها  كه بگويند اين اين
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وظيفه . مي به وجود آيدهاي عموكنم به جاي آن دفتر مديريت شركتپيشنهاد مي
- هاي توليد را تعيين كند و سرمايه براي شركتاين دفتر عبارت از آن نيست كه مولفه

هاي هاي عمومي تخصيص دهد، بلكه بايد هنجارهائي را جهت استفاده از دارائي
مثال . ها توافق حاصل شده باشدعمومي اعمال كند كه به طور دموكراتيك بر سر آن

كاركنان يك شركت عمومي، دارائي آن را براي خود يا همكاران خود  كه نگذارداين
هاي عمومي حق استفاده از دارائي را به نفع جامعه مديريت شركت. تصاحب كنند

بايستي در رابطه با استفاده از حق و كند، چرا كه كاركنان يك شركت ميتنظيم مي
مايه داراي متقاضيان قرارداد از اين رو، نه بازار مبتني بر سر.  حقوق محدود شوند

ها به عهده بازسازي شركت. خريد و فروش، و نه ورشكستگي در بين خواهد بود
هاي عمومي در مقابل اين محدوديت حقوقي، بخش كاركنان شركت. مديريت است

-كنند و صرفا دريافتقابل مالحظه درآمد خود را به صورت دستمزد ثابت دريافت مي

در عين حال پاداش بارآوري كار . آمد اضافي شركت نخواهند بودي سهمي از دركننده
ها شركت. تواند در نوسان باشدكه با كاركرد فرد، گروه و شركت در پيوند است مي

 "اليزه شدهبازارهاي سوسي"خرند و توليدات خود را در مواد و تجهيزات خود را مي
گيرند كه خدمات مجاني ار ميهائي مورد استثنا قرفروشند، در اين رابطه، شركتمي

كنند كه به لحاظ زيست ها در چارچوب مقرراتي عمل ميآن. گذارنددر اختيار مي
كننده بسيار سفت و سخت است، و تحت محيطي، سالمتي، ايمني و حمايت از مصرف

هائي طبعا به لحاظ رود كه چنين شركتانتظار مي. نظارت شديد بازرسان قرار دارند
گيرند كه خدمات مجاني تدارك هائي استثنا قرار ميا باشند و تنها شركتمالي خودكف

  .شوندها از طريق ماليات تامين مياين شركت. بينندمي
توانند به مديريت هاي كارگري ميگروه. شودعضويت رقباي جديد تشويق مي     

ي براي هاي عمومي جديدي ارائه كنند و از طريق ثروت عمومدرخواست ايجاد شركت
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اي از در پاره .)شودطاي كمك مالي بهره تعيين ميبراي اع(اينكار تامين مالي شوند 
هاي كارگري كارورزاني را به صنايع ممكن است سيستمي مناسب باشد كه در آن گروه

 هايبراي شكل. نندمديريت جهت اداره تسهيالت عمومي براي مدت معين معرفي ك
  )58( .شودشود، زمينه فراهم مينمي راتي كه از مركز كنترلابتكاگوناگون كنترل عمومي و 

تواند كار خود را آيد كه يك شركت نميهائي پيش ميروشن است كه موقعيت     
هاي عمومي در اين حالت مديريت شركت. پيش برد و الزم است بازسازي شود

هائي ت طرحكار هيچ كس اضافي و بي مصرف نيست، بلكه مديري. شوندفراخوانده مي
هاي برابر به كار گيرد يا هاي ديگر به شغلكند تا كاركنان را در شركترا تنظيم مي

كاركنان در رابطه با اين روند، حقوق . هائي جديد بدهدها شغلها را نگهدارد به آنآن
مديريت . كامال روشني دارند، و بايد بتوانند از طريق اقدام قانوني به آن دست يابند

چنين اين حق را گيرند، و هماي عمومي تامين مالي موقت را به عهده ميهشركت
آيند و نه بازسازي، از تامين خود بر مي دارند كه در شرايطي كه كارگران در پي رفاه

  .مالي موقت خودداري كنند
-كه مديريت كارگري واقعي را تضمين ميايدانم كه پيرامون وضعيت داخليمي     

هاي فاحش سطح مهارت و قلمروي جا كه به تفاوتام، تا آني نگفتهكند هنوز چيز
ها شغلي مستخدمان گوناگون مربوط است، برخورداري نقشي يكسان براي همه آن

هائي با مهارت كمتر و قلمرو هائي كه شغلمهم است كه آن. غير ممكن است
ت علني كه همه سيستم اطالعا. ها جبران شودمحدودتري دارند، امتيازات كمتر آن

اما توانائي استفاده از اطالعات نيز . كاركنان به آن دسترسي داشته باشند ضروري است
هاي بنابراين گروه. كننده آن نيستاهميت دارد و علني بودن به تنهائي تضمين

گوناگون كارگري اگر الزم باشد به تنظيم خط مشي و اعمال حق خود در خالل 
تواند از درون كه مي(بتوانند نمايندگان منتخب خود را بازسازي كمك كنند، بايد 
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طور هم اگر وضعيتي بي ثبات وجود داشته باشد همين. فرا بخوانند) ها باشداتحاديه
گيرندگان معدود نياز داشته كه به نيروي احتياط و داوري بسيار زيادي براي تصميم

جويانه مديريت ال مساواتبدين ترتيب امكان اشك. كندباشد، علني بودن كفايت نمي
داشتن . كندها بستگي دارد و در آن رابطه معني پيدا ميكارگري به روابط بين شركت

ها سيستم اطالعاتي كامال علني در يك شركت همراه با حفظ اسرار از ديگر شركت
- امري غير ممكن است؛ اما در هر صورت سيستم اطالعاتي كامل و علني ميان شركت

ي بازارهاي سوسياليزه شده است، و همين طور است پيوندهاي هها ويژگي عمد
-درازمدت بين خريداران و فروشندگان كه به استحكام محيط يك شركت كمك مي

-بدين ترتيب بازارهاي سوسياليزه شده با دموكراسي صنعتي خوانائي دارند، بيش. كند

  . ندها را سازمان داده  ا هاي تجاري آنتر از بازارهائي كه شركت
  

  بازارهاي سوسياليزه شده
هاي عمومي بازارهاي سوسياليزه شده را اي از ويژگيخواهم پارهابتدا اجازه مي   

ها در مورد تر بررسي خواهم كرد كه اين ويژگيسپس به طور مفصل. مشخص كنم
و ) شودها خريد و فروش ميبين شركت كاالهايي كه(نيروي كار، كاالهاي توليدي 

يك بازار سوسياليزه شده بازاري است كه در آن . كندمصرفي چگونه عمل ميكاالهاي 
ها و دهند و از طريق اخذ ماليات از شركتهاي عمومي، بازار را تشكيل ميهيئت

ه شده، چنين بازار سوسياليزشود تا از طريق فروش كاال؛ هم ها تأمين مالي ميخانواده
يعني مناسبات حسنه و روابط متقابل  "مرئيهاي نادست دادن"بازاري است كه در آن 

هاي  داند، در شبكهكه علم اقتصاد بازار دست كم تا حدودي ايجاد آن را ضروري مي
رسي آزاد قرار دارند نه در  ها  در دستاين شبكه. گردند عمومي ايجاد مي اطالعاتي

ها راهي  نرا در آ "ها غريبه"كه  "زادگان هاي نجيب كلوپ"يا  "هاي جادويي حلقه"
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كنندگاني دارند كه نه با فروش خدمات خود، بلكه از هائي ادارهچنين شبكه.  "نيست
  .شوندطريق ماليات تامين مي

هاي ها را كميسيونبگذاريد اسم آن(اي كه در رابطه با سازندگان عمومي بازار نكته   
وانعي كه بر خواهند مها ميمطرح است اين است كه اين) قيمت و دستمزد بگذاريم

مكتب . سر راه مبادله اطالعات در بازارهاي خصوصي وجود دارد را از ميان بردارند
كند كنند از آن استقبال مياطريشي همواره تا آن جا كه بازارها اطالعات فراهم مي

- شركت. كنندميكند كه بازارها، اطالعات را بخش بخش تاكيد نمي ايولي بر شيوه

كند، براي پنهان كردن ها را به يك ديگر وصل ميآن پولي يهاي سودجو كه حلقه
يكي از . توليد و نوآوري خود انگيزه دارند عات پيرامون بازدهي توليد، هزينهاطال

كند، ولي يكي از مي امتيازات بازار اين است كه براي ابتكارات متفرق زمينه فراهم
يك بازار . اطالعات استمضرات آن شيوه ايجاد مانع بر سر راه شريك شدن در 

هاي اصلي جامعه كند كه يكي از ويژگيسوسياليزه شده از ابتكارات متفرق حمايت مي
هاي جديدي براي ابتكارات فردي به ها و مشوقاما كانال. سازداست و مردم را آزاد مي

  .كندمنظور هدايت به رفاه عمومي ايجاد مي
. هاي قيمت و دستمزد استانب كميسيوناين امر مستلزم سه نوع فعاليت از ج     

ي نخست تسهيالت مادي به منظور تبادل اطالعات در باره ها در درجهاين كميسيون
. سازندها فراهم ميها و خانوادهها و بين شركتشرايط خريد و فروش بين شركت

در يك اقتصاد . بايستي به سطح تكامل عمومي وابسته باشدماهيت اين تسهيالت مي
در يك اقتصاد صنعتي كه به كامپيوترهاي . قير دهقاني، ايجاد بازار اولين قدم استف

. كوچك دسترسي داشته باشد، يك بازار مبتني بر الكترونيك قابل تحقق است
داري به طور پراكنده در حال بازارهاي الكترونيكي در اقتصاد صنعتي شده ي سرمايه

دم تدارك ديده باشند امتياز بسيار بزرگ يك بازار الكترونيكي كه مر. افزايش است
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در حال حاضر توسعه اين گونه بازارها در اثر ناسازگاري . استاندارد كردن را با خود دارد
در خصوص جمع . روستبين انواع مختلف تجهيزات انحصاري توليدي با مانع روبه

بازار يك . بندي اطالعات در مقياسي كالن، فراوده توليد شده استآوري و رده
ها در تواند از اين فراوردهه باشد، ميرا تدارك ديد ها آنالكترونيكي متمركز كه توده

ها جهت ها و خانوادهاين امر براي شركت. جهت تقليل مخارج داد و ستد استفاده كند
ها ها و شركتبراي خانواده: سازدي مثبتي فراهم مياستفاده از بازارهاي عمومي انگيزه

تر از آنست كه خود به طور پراكنده دنبال اطالعات در مورد شرايط خريد رزاناين كار ا
  .و فروش باشند

آوري و به بايستي جمعهاي قيمت و دستمزد چه نوع اطالعات را ميكميسيون       
هاي هر واحد فراتر ي قيمتنفع عمومي ذخيره كنند؟ اين اطالعات بايد از محدوده

ت علني بخشي از محتواي بازار سوسياليزه شده را تشكيل گيري قيمروند شكل. رود
در علم اقتصاد بازار . دهد و عموم مردم بايد بتوانند بر آن نظارت داشته باشندمي

ها را ها با افزودن مبلغي به مخارج هر واحد توليد شده، قيمتصنعتي، اكثر شركت
كميسيون قيمت، به . ددگركنند، اما مخارج و مبلغ افزوده شده فاش نميتعيين مي

ي بين اطالعات در مورد مخارج هر واحد توليد شده نياز دارد تا مردم بتوانند رابطه
آيا اين بدان معني است كه هر شركتي براي . گذاري كنندها را ارزشمخارج و قيمت

ها قبال چنين اطالعاتي را تهيه چنين اطالعاتي به مخارج اضافي نياز دارد؟ اگر شركت
در . ي مقاصد مديريت داخلي خود تهيه كرده باشند، مخارج اضافي ضروري نيستبرا

ي مخارج در حقيقت يكي از ابزارهاي اساسي داري، محاسبهعلم اقتصاد سرمايه
تفاوت نه در داشتن وظيفه تدارك اطالعات جديد، بلكه در علني كردن . مديريت است

ي دوم عبارت بدين ترتيب وظيفه. دشواطالعاتي است كه معموال مخفي نگه داشته مي
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گر به عنوان خواهد بود از علني كردن اطالعات بر پايه قراردادهاي استاندارد و توضيح
  .پيش شرط ورود به بازارهايي كه مردم تدارك ديده اند

ها و گيري اطالعات مربوط به قيمت فعاليت سوم عبارت است از هدايت شكل    
هر معامله و نظارت مركزي بر قيمت ها و دستمزدها  از  بي ترديد كنترل. دستمزدها

بدون "هميشه احتمال معامالت . طرف كميسيون قيمت و دستمزد غير ممكن است
اما كميسيون قيمت و . خارج از كنترل مركزي وجود دارد "غير قانوني"و  "ضابطه

فراهم  تواند هنجارهايي براي قيمت و دستمزد وضع كند و اطالعاتي رادستمزد مي
اي غير ها و دستمزدها را به شيوهآورد كه خريداران و فروشندگان خود بتوانند قيمت

مانند و تنبيه كه به هنجارها وفادار ميكنند، براي تشويق كساني" كنترل"متمركز 
توان از ماليات و مقررات انظباطي استفاده گذارند نيز ميها را زير پا ميكساني كه آن

توان با شود را ميو دستمزدهائي كه در هر داد و ستد معين پيشنهاد ميها قيمت. كرد
ده بخواهند در داد و ستدي مشخص اگر هم خريدار و هم فروشن. هنجارها مقايسه كرد

هنجاري را كنار بگذارند، بايد ) تتر يا تغيير در كيفيمثال به منظور تحويل سريع(
اين امكان را نيز داشته باشند كه به زير پا اما در عين حال بايد . بتوانند چنين كنند

گذاشتن هنجارها انتقاد كنند و از كميسيون مربوطه تقاضا كنند كه آن را مورد 
اگر بسياري از خريداران و فروشندگان موافق كنار گذاشتن يك . بررسي قرار دهد

اما . هنجار اند، بدين معني است كه چنين هنجاري بايستي تجديد نظر و بررسي شود
ها دارند ي تثبيت قيمتدر كوتاه مدت اقتصاد صنعتي و غير متمركز گرايش به تجربه

سفارشات، كم يا زياد  طريق بزرگ و يا كوچك كردن دفاتر از(كه در آن تنظيم مقادير 
تنظيم . نقش اساسي به عهده دارد) ي در تركيب توليدكردن اقالم كاالها و دگرگون

ها در برآورد و ارزش گذاري سرمايه اهميت تاثير قيمتقيمت در دراز مدت، به علت 
ها، كميسيون قيمت و دستمزد گاهي ممكن است به علت تثبيت قيمت. كندپيدا مي
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بيني كند؛ و قبل از اين ها را پيشالزم باشد به جاي تعقيب جريان داد و ستدها، آن
د، هنجارها را هاي داد و ستدهاي گزارش شده به طرز محسوسي تغيير كنكه قيمت
هاي مربوط به تغيير قيمت كاالها و از اين رو به كسب اطالع از شبكه. تغيير دهد

الزم است كه هنجارها بر مبناي اطالعات متقابل . ها نياز داردظرفيت سودمندي آن
هاي آنان، شكل بگيرد و نه خريداران و فروشندگان، بدون در نظر گرفتن نيازمندي

تواند بازار الكترونيكي را به يك اقتصاد پيشرفته مي .)59(يل شود كه از مركز تحماين
يك سيستم الكترونيكي عمومي براي حل و . سيستم پرداخت الكترونيكي مرتبط سازد

توان دهد و اين اطالعات را ميفصل معامالت گزارش همه ي داد و ستدها را ارائه مي
طور هم قيمت پائين داد و ستدهاي نهمي. بندي كرد و هنجارشكنان را افشاء نمودرده

كند تا از آن سيستم حل و فصل عمومي، خريداران و فروشندگان را تشويق مي
در كشورهاي صنعتي  "بدون خرج"وفصل، الكترونيكي و سيستم حل. استفاده نمايند

ها نيز چون بازارهاي الكترونيكي، حركت آناما هم. داري در حال توسعه استسرمايه
اندازي با وفقه ل فقدان توافق بر سر استانداردهاي تكنيكي و مخارج باالي راهبه دلي
  .رو استروبه
الزم است ايجاد بازار عمومي با شبكه عمومي منضبط خريداران و فروشندگاني    

تكميل شود كه منافع مشترك جهت بهبود مستقيم مبادله اطالعات پيرامون اموري از 
چنين . گذاري دارندهاي سرمايهتوليد و نيز پيرامون نقشهقبيل مشخصات كاال و روند 

) 60(شان هاي اطالعاتي با بوروكراسي و سلسله مراتب قدرت و حلقات فرمانروائيشبكه
تفاوت  -گيردكه در آن روابط غير پيوسته و از طريق ميانجي پول صورت مي -و بازار
نيز تفاوت دارد زيرا ها شركتهاي غيررسمي قراردادي اي با شبكهچنين شبكه .دارد

شوند تا مبادله اطالعات را  هايي دارند كه با ماليات عمومي تأمين ميهيات مديره
تسهيل كنند و هر واحد اجتماعي كه معيارهاي تعيين شده عمومي را بپذيرد به اين 
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هاي ي اطالعات نه بر قيمتتمركز شبكه. شبكه اطالعاتي دسترسي خواهد داشت
تواند هاي كاالها و روندهاي توليد است، هر فرد ميها و ويژگيكه بركميتمخارج، بل

اي هاي عموميهاي داوطلبانه با شبكهاي داوطلبانه به وجود آورد، اما كوشششبكه
دهندگان آن از اين قدرت برخوردارند كه علني شدن شود كه سازمانتكميل مي

-تصميم اي از ارتباطات متقابله پارهفروشند -ي خريدارشبكه. اطالعات را طرح كنند

-كند، به طوري كه واحدهاي منفرد ميگيري  آشكار ميگيرندگان را پيش از تصميم

تري برخوردار است تصميم بگيرند و مفهوم كه از روحيه عمومي بيش ايتواند به شيوه
  .تصميمات خود را براي ديگران و خود بررسي كنند

چون كميسيون قيمت و دستمزد سه نوع كاركرد ، همدهندگان شبكهسازمان      
تسهيل مبادله اطالعات، علني كردن اطالعات و نقش فعال دروني كه در اين : دارند

وجود . شودمورد طرح و خصوصيات ويژه كاالها و روندهاي توليد را شامل مي
ل، هاي گوناگون ضرورت پيدا مي كند، مثال شبكه آب و برق، شبكه حمل و نق شبكه

ي خريدار و فروشنده اطالعاتي كه شبكه. ها و شبكه كاالهاي مصرفيشبكه مهارت
ريزي شده و جاري بايستي بر آن متمركز شوند، عبارت است از فهرست طرحمي

ها الزم نيست در اين مورد نيز شركت. ها و خصوصيات ويژهها طرحكاالها، ظرفيت
باال برد، بلكه الزم است از اطالعاتي استفاده  شان رااطالعاتي را فراهم آورند كه مخارج

مثال در اقتصاد صنعتي . كنند كه در هر حال براي مقاصد دروني خود نياز دارند
هاي ت سيستمداري اطالعات در سطح فهرست كاالها با حركت به سمسرمايه

فن الكترونيك  .)61(كند ترين اهميت را پيدا مييشها بكنترل فهرست "سرموقع"
  .تر كرده استتر و ارزانظارت بر سطح فهرست جامع كاال را آسانن

-ريزي اجتماعي غير متمركزي را تشكيل ميفروشنده بنياد روند برنامه -شبكه خريدار

گذاري واحدهاي گوناگون در رابطه با هاي سرمايهتوان مفهوم طرحدهد كه در آن مي
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هاي هيات. ياني برسد، بررسي كردكه اين طرح به مرحله پا يك ديگر را پيش از اين
ريزي ملي به منظور ايجاد استراتژي توانند بر دفتر برنامههائي ميمديره چنين شبكه

خواست غير متمركز كردن تصميمات . مورد توافق همگاني اقتصاد ملي اثر بگذارند
مربوط به ظرفيت سودمندي و نوآوري بدان معني نيست كه كل اقتصاد احتياج به 

بايستي استراتژي عامي وجود داشته در حقيقت، مي. ي مركزي نداردگونه برنامههيچ
هائي محدود گردند، هائي بايد گسترش و چه بخشباشد كه مشخص كند چه بخش

گذاري اختصاص داد، و چه مقدار را به مصرف، و چه بايستي به سرمايهچه مقدار را مي
اما اين استراتژي را . ور محدود قبول كردتنگناهائي را بايد گشود و چه چيز را به ط

هاي مشخص توليدي در رابطه با نبايد از طريق اختصاص منابع مادي از مركز و هدف
چه ريزي استراتژيك ژاپن و فرانسه احتماال به آنبرنامه. ها اعمال كردهر يك از شركت

لزومات اجرائي اند كه ها فاقد بسياري از متر اند، اما آنمن در نظر دارم از همه نزديك
طور شبكه اطالعاتي كه بر آن تواند در اختيار يك اقتصاد سوسياليستي باشد، همينمي

باز و در هاست تا شبكه تر شبيه انجمن اتحاديهو بيش "قديمي"اي تكيه دارند، شبكه
ها، در رابطه با نيروي كار، كاالهاي توليدي و ها و شبكهكميسيون. دسترس همگان

بنابراين هر يك به طور مجزا . هاي مصرفي بشيوه هاي متفاوتي عمل خواهند كردكاال
  . بررسي خواهند شد

  
  بازار كار

هاي خالي و ستكميسيون دستمزد، تسهيالت مربوط به مبادله اطالعات مربوط به پ
اي در اين قضيه در رابطه با اقتصاد صنعتي چيز تازه. كندجويندگان كار را فراهم مي

انگيزي داري به طرز غماما براي تدارك چنين تسهيالتي در اقتصاد سرمايه. داردبر ن
هاي گذاري كمي صورت گرفته و تنها اطالعات بسيار محدودي در مورد پستسرمايه
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گذارد كه سود خالي جويندگان كار فراهم كرده است، و شكاف بزرگي را بر جاي مي
هاي تحقيقي سودجو و غير سودجو بايد پر جويان، دفاتر استخدامي خصوصي و  هيات

داري مخصوصا اطالعات تطبيقي درباره شرايط عمومي بازار كار اقتصاد سرمايه. كنند
هائي كه ها و كارمندان بتوانند شرايط و مقررات شغلاند تا شركتتدارك نديده
تناسب طور هم درباره اساس تعيين دستمزد مهمين. شود را ارزيابي كنندپيشنهاد مي

گذاري رسمي شغل، خواه هاي ارزشخواه طرح(باشغل اطالعات فراهم نكرده است 
  )."عادت و تمرين"

كه بتواند موثر عمل كند، نه تنها به ابالغ اجباري كميسيون دستمزد به منظور آن    
ها درباره درآمدها و شرايط شاغالن و نيز به هاي خالي، بلكه به اطالعات شركتپست

اين . بندي شغلي نيازمند استهاي مربوط به ردهگذاري مشاغل و طرح ارزش كاركرد
آنچه : كنندهاي كارپردازي در هر حال جمع آوري مياز آن اطالعاتي است كه اداره

ائي و كار كردن هعالوه بر اين ضروري است عبارت است از علني كردن چنين داده
هاي كامپيوتري كوچك ماشين. است ، كه كار  كميسيون دستمزدتر بر روي آنبيش

كنند در مدت بسيار ها دارند و نمودار رسم مين دادهاي براي نشان دادكه صفحه
اي ارائه دهند كه براي جستجوگر منفرد ها را خالصه و به گونهتوانند دادهكوتاهي مي

اليه اگر كميسيون دستمزد دقيقا تجهيز شود، . كار يا داوطلب كار معني داشته باشد
-ني ميهد كرد، بلكه جايگزين انبوه عامالبوروكرات پرخرجي را به اين روند اضافه نخوا

داري وظيفه تدارك اطالعات و در عين حال بخش بخش و شود كه در اقتصاد سرمايه
  .مخفي كردن آن را به عهده دارند

ررات و تواند به اجراي حداقل استانداردهاي مربوط به مقكميسيون دستمزد، مي    
تر از اين شرايط كار كمك كند، بدين ترتيب كه نگذارد پيشنهادهاي شغلي كه پائين

تواند به طور هم اين كميسيون ميهمين. حداقل اند به بازار سوسياليزه شده وارد شوند
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ها را ز نيازمنديتواند حداقلي اگذاري مشاغل كمك كند، امري كه ميروند ارزش
گذاري ستمزد برابر در مقابل كار داراي ارزش برابر و نيز ارزشمانند د(برآورده سازد 

اين ). دهدتر اهميت نميمهارت يدي بيش كه هميشه به قدرت عضالني در مقايسه با
اما فراتر از اين، كميسيون دستمزد . بايست در قوانين وارد كردحداقل استاندارد را مي

ها و اصالحات مربوط به ارتقاء اليت، فع"بهترين شغل"د اصالعات مربوط به توانمي
  .شغلي را در اختيار بگذارد

 "هنجارهاي"بندي و پخش اطالعات، كميسيون دستمزد عالوه بر گردآوري رده    
اساسي را هم براي دستمزد نسبي اساسي، و هم در مورد افزايش دستمزد براي همه 

تماعي عادالنه درآمد و اين امر كمكي اساسي هم به تضمين توزيع اج. كندتعيين مي
و مطلقا ضروري است كه همه دستمزدها، از دستمزد رئيس . هم به كنترل تورم است

تا كارگران يدي داراي حداقل ) ي دموكراتيك انتخاب شده باشدكه به شيوه(جمهور 
كنيم كه نه درآمد، بلكه تنها فرض مي. (ارچوب اين اقدامات قرار گيرندمهارت در چ

اي، براي هر جا كه حداقل درآمد پايهاز آن .)انداز شخصي وجود داردپساشي از سود ن
كننده و نامطلوب رود كه كار غيرماهرانه، خستهشود، احتمال ميكس تضمين مي

-تري از دستمزد معمول را طلب كند، چرا كه در غير اين صورت هيچدستمزد بيش

  .پذيردكس آن را نمي
اين . رودگذاري شغلي پيش ميسبي، از طريق ارزشايجاد هنجارهاي دستمزد ن     

توان آن را به خاطر تغييرات شود، و ميارزش گذاري به طور دموكراتيك كنترل مي
هاي خالي و ستدر آمار مربوط به پگونه كه  ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي آن

اري ايجاد هنج. داد راست، ساالنه مورد تجديد نظر قراجويندگان كار منعكس 
همگاني، براي افزايش دستمزد، به تصميمات مربوط به اقتصاد كالن در رابطه با سطح 

اجراي چنين . گذاري جمعي، مصرف و رشد بارآوري مربوط به آن بستگي داردسرمايه
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تبليغات منفي عليه   ماليات، عقد قرار داد،: هاي گوناگون عملي استامري از كانال
علني  ماد مبتني بر يك جامعه باز كه شامل روندو ايجاد فضاي اعت هنجارشكني

گذاري تعيين مي گذاري را كميسيون قيمتارهاي اين قيمتهنج. گذاري استقيمت
  .گيري دستمزد را تا حد ممكن علني كردهدف آنست كه روند شكل. كند
هاي كارگري بالشك از معامالت جمعي تحت چنين سيستمي توجه اصلي اتحاديه    

اي بر مسائل ديگري معطوف خواهد ها، درباره سطح دستمزد پايهت شركتبا مديري
ها نقش آن. ها بر جاي خواهد مانداما مطمئنا باز هم نقش مهمي براي اتحاديه. شد

شان، بحث بر سر عبارت خواهد بود از كمك به اعضاء خود براي تضمين حقوق
، مشاوره پيرامون )ت مالياتپس از پرداخ(ازاد شركت سازماندهي توليد و واگذاري م

-اتحاديه. ها هاي مربوط به مقايسهگذاري مشاغل و فعاليتاستانداردهاي ملي ارزش

. كندها نيز تغيير ميهاي كارگري تجلي تقسيم كار اند و با تغيير تقسيم كار نقش آن
اي هاي اساسي وجود دارد به طوري كه پارهها تفاوتاما مادام كه در حوزه شغل

كه ديگران تنها مسئوليت به عهده دارند، در حالي) كار فكري(ريزي ئوليت برنامهمس
هاي كارگري براي دفاع از منافع گروه دوم ضروري ، وجود اتحاديه)كار يدي(اجرائي 

- اين امر حق اعتصاب و حق داشتن خودمختاري واقعي تشكيالتي را شامل مي. است

  .شود
هاي عمومي در خواهد بود، زيرا مديريت شركتبيكاري ناخاسته نيز در كار ن   

شركت "چون نوعي افي و بيهوده شده، همشان اضكه شغل قبليخصوص كساني
پردازد، و ساختار تشكيالتي ها را مياي آنكند كه دستمزدهاي پايهعمل مي "سهامي

. ندهاي جديدي به دست آوربيند تا دوباره بتوانند شغلشان تدارك ميو آموزش براي
كه شامل (كنندگان آن كنندگان نيروي كار و فراهمشبكه هاي موجود بين مصرف

هائي تواند در تقليل مخارج چنين فعاليتمي) شودها و نهادهاي آموزشي ميوادهخان
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ريزي نيروي كار را از طريق ي برنامهتوانند پايهطور مينقشي مهم ايفا كنند، و همين
هاي مربوط به نيازهاي بينياي و پيشامون ساختار حرفهگردآوري اطالعات كمي، پير

 ،هااي از مهارتتوان پيرامون مجموعههاي گوناگوني را ميشبكه. آتي را تدارك ببينند
كنندگان نيروي كار كنندگان و هم تداركهم استفاده. ها سازمان دادها و حرفهكارآئي

ت، انضباط شخصي، دانش تكنيكي و برند يعني از خالقيها نفع مياز گسترش مهارت
هاي آموزش و استفاده متقابل از نيروي هاي آموزشي، محيط رشد شيوهشبكه. غيره

كنند، به طوري كه از مشاغل بي آينده با مهارت محدود، يكسويه و كار را فراهم مي
ها به امكان وجود كشمكش بين خواست اين شبكه. شودغير قابل انتقال جلوگيري مي

-براي داشتن شغل، و هدف يك شركت در رسيدن به خودكفائي مالي پايان نمي فرد

توانند فرصت داشته باشند كند كه عاملين گوناگون مياما محيطي فراهم مي. دهد
خود را به جاي ديگران قرار دهند و تعليم، آموزش و پرورش و طرح روند كار را از 

ي و در اختيار گذاشتن اطالعات يكي از گذشته از گردآور. زاويه هاي متفاوتي ببينند
ي مديريت، عبارت از فراهم كردن فرصت براي اعضاء شبكه است، تا وظائف مهم شبكه
هاي مختلف تا مبادله پرسنل بين شركت و ي ديگران از آزمون نقشبتوانند در تجربه

  .نهادهاي آموزشي، تا نقش مشاور براي فعاليت يك ديگر شركت كنند
قدام در جهت سوسياليزه كردن بازار، اختصاص سرمايه به بازار به طور حتم بدون ا    

در كشورهائي كه سوسياليسم مبتني بر بازار بيش از هر . بيكاري در بر خواهد داشت
چون مجارستان و يوگسالوي، بيكاري رو به رشد است؛ جاي ديگر رشد كرده است، هم

اي ناكافي است، اما تخصيص منابع كنندهديابي و حفظ تسهيالت به طرز نااميزيرا شغل
ها رشد باروري و خالقيت را خفه اي متمركز و بوروكراتيك، از طريق وزارتخانهبه شيوه

ام تا حدودي بتواند از اين دو كنم نوع اقداماتي كه من پيشنهاد كردهفكر مي. كندمي
  .جنبه افراطي نامطلوب جلوگيري كند
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  بازار كاالهاي مولد
هيچ . شودها انجام ميكننده بين شركتتوليد] شخص [ريد و فروش كاالهاي خ    

هاي عمومي در خريد و فروش كاالهاي توليد كننده در دليلي وجود ندارد كه شركت
اين . نكنند ت خود به طور غير متمركز استفادهاراكهاي معيني از ابتابطهچارچوب ض
مي به منظور گسترش و محدوديت هاي بخش عموي شركتدهندهسامان"ضوابط را 

بايستي اندكي هم مي. كندها تعيين ميء استفاده از دارائيها و جلوگيري از سوآن
درباره فعاليت كميسيون تعيين قيمت كارهاي مولد، در خصوص تهيه تسهيالت براي 

نقش علني كردن . مبادله اطالعات، پيرامون شرايط خريد و فروش صحبت كرد
گذاري در اي را به دنبال دارد، زيرا كارتلي كردن و حلقه قيمتد ويژهاطالعات، تاكي

داري به ويژه نقش غالب اي از صنايع مربوط به كاالهاي مولد در كشورهاي سرمايهپاره
ها، استانداردهاي محاسباتي مورد توانيم اطمينان داشته باشيم كه شركتآيا مي. دارد

ارج هر واحد توليدي را آن طور كه خواسته شده توافق را به كار خواهند گرفت و مخ
ها دو دفتر محاسبه يكي براي كميسيون قيمت و ديگري علني خواهند كرد؟ آيا آن

در . براي خودشان حفظ نخواهند كرد؟ مسلما كيفيت اطالعات، اهميت فراواني دارد
 ايگيرد، مشكالت شناخته شدههائي كه تخصيص منابع از مركز صورت ميسيستم

ها اطالعات واقعي درباره منابع الزم براي هر ها شركتوجود دارد، زيرا در اين سيستم
 هائيدر چنين نظام. دهندريزان مركزي قرار نميواحد توليدي را در اختيار برنامه

-وجود دارد؛ زيرا برنامه "اطالعات غلطانتشار "ها جهت مشوقي دروني براي شركت

كنند، و هم سرمايه الزم جهت ها هدف تعيين ميريزان مركزي هم براي شركت
ها طبيعي است كه شركت. دهندقرار ميها را در اختيارشان رسيدن به آن هدف
وليد را بيش از آنچه الزم باشند كه سرمايه مورد نياز هر واحد ت  گرايش به آن داشته

- آيا انگيزه. وندهاي توليدي مورد نظر خود نايل ش آورد كنند تا بتوانند به هدفاست بر
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به كميسيون قيمت ) تر از آنچه بوده يا بيش از آن حدكم(اي براي گزارش غير واقعي 
گيري قيمت را در بين هست؟ براي پاسخ به اين پرسش الزم است ماهيت روند شكل

  .بررسي كنيم
ها در اقتصادهاي صنعتي اين يك حقيقت بديهي است كه بسياري از شركت     

ي كنند و اندازهقيمت را با افزودن مخارج هر واحد توليدي تعيين ميسرمايه داري 
گذاري نيز قيمت كميسيون. مخارج فروش با رويكرد رقبا و مشتريان محدود مي شود

آورد و تنها استثنا در اين است گذاري را به همان شيوه به وجود ميهنجارهاي قيمت
-واحد توليد، و نيازهاي سرمايهكه اساس كارش عبارت است از هزينه هاي متوسط 

گذاري هر چه نرخ عمومي سرمايه. تصاد تعيين كننده هزينه فروش استگذاري در اق
استراتژي  مستلزم يكگذاري  اين سرمايه. باالتر باشد، مخارج فروش نيز باالتر است

-مخارج فروش در صنايع مختلف مي. شودريزي مشخص مي مهاست كه در فرآيند برنا

ها كه در مورد صنايعي كه در دراز مدت گسترش آنتواند متفاوت باشد، به طوري
ها تر و در مورد صنايعي كه در استراتژي محدود كردن آنبيني شده، مازاد بيشپيش

گيري قيمت است كه كالكي اين روند شكل. تري ايجاد كندضروري است، مازاد كم
به كار گرفته است و با روند آزمون و خطايي كه النگه طرفدار آنست، به اين ) 62(

گذاري در بازار را از لحاظ متفاوت است كه هدفش اين نيست كه هنجارهاي قيمت
مشخص كند، بلكه هدفش ايجاد هنجارهاي قيمت به منظور تشويق بازسازي در مسير 

اين . هاي متفاوت استت به فعاليتصحيح از طريق بازگشت افراد داراي حقوق متفاو
-كه فقط يك بار توليد ميسازد را ميسر ميگذاري كاالهاي غيراستاندارد امر قيمت

. اندبرخوردار كننده از صنايع مربوط به كاالهاي توليدهائي بخش يمشخصهاز شوند و 
كار  توان هر سال بررسي و تجديد كرد، اما احتياجي نيست اينهنجارهاي قيمت را مي

تواند هاي قيمت در فاصله تجديد و بررسي ساالنه ميهنجار. زمان صورت دادرا هم
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كند كه گيرد، تعيين مياي كه صورت ميتجديد نظر و بررسي. ثابت باقي بماند
ييرات صورت موجودي آشكار طور كه در فهرست تغهمان(دگرگوني مخارج و تقاضا 

حد و حدودي كه افزايش مخارج . ها نياز داردتا چه حدي به تغيير در قيمت) گرددمي
بايستي در هنجارهاي قيمت منعكس شود، به ميزاني بستگي دارد كه سطوح توليد مي

روند . در يك بخش معين الزم است افزايش يا كاهش يابد و يا ثابت نگهداشته شود
آن اي كه بر مبناي ها پايهها علني است، بدين مفهوم كه تودهگيري قيمتشكل

توانند قيمت موجود را با هنجارهاي دانند و مياند را ميهنجارهاي قيمت تعيين شده
كند، زيرا هنجارها با متوسط اين امر كارايي را تشويق مي. مشخص شده كنترل كنند

يك شركت كه  مخارجش . مخارج توليد و مخارج افزوده شده براي فروش رابطه دارد
انداز براي طور پسو همين تواند مازاد بسيار باالست مياز حد متوسط كمتر شده ا

هاي بزرگ اين امر قدرت شركت. توسعه يا پاداش فراوان براي كارگرانش داشته باشد
دهد و باعث باال رفتن سود  تر كاهش ميكاران كوچكرا با محدود كردن سود مقاطعه

كه سعي در هايي مقابله مي كند چنين با گرايش شركتهم. شودخود شركت مي
برداري قرار ي دارند كه ظرفيت كامل مورد بهرهحفظ منافع خود حتي در شرايط
ر افزايش ظرفيت سودمندي محدود ها را به منظونگرفته باشد و مايل نيستند قيمت

داري است، و ايهها در اقتصادهاي سرمكنند، يعني گرايشاتي كه ويژگي شركتمي
  )63. (كندتقويت مي قاضا راهاي كل تامكان نابهنجاري

اگر با نان قندي و شالق هم (اين شيوه كار، براي شكل دادن به هنجارهاي قيمت     
كالن جهت پيشبرد استراتژي اقتصاد  )ق به حفظ اين هنجارها همراه باشدجهت تشوي

كه اقتصاد به دام ركود و تورم شديد دچار شود را  دهنده است و امكان اينياري
جتناب از مسائل مبتال به اقتصاد كالن و تسهيالت جهت بازسازي، از ا .كاهش مي دهد

ها واگذار گيري قيمت را كامال به شركتاست كه نبايد روند شكل جمله داليل اصلي
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-هاي به كار گرفته شده، ميتصميم در مورد سطح و تركيب توليدات و سرمايه. كرد

ها را در جريان امور آنعات كه شبكه اطال(ها سپرده شود بايستي به دست شركت
سهولت اين . بايستي سوسياليزه شودها ميگيري قيمتي شكل، اما شيوه)گذاردمي

گذاري انتقال ي بستگي دارد كه به كميسيون قيمتروند، به وضوح به كيفيت اطالعات
ها، كه بر يك صنعت توان تصور كرد در جائي گروه كوچكي از شركتمي. شودداده مي
ها به كميسيون قيمت، با يك  دارند، براي انتقال اطالعات كاذب پيرامون هزينهتسلط 

بيني كرده مازاد تواند بيش از آنچه كميسيون قيمت پيشاين كار مي. ديگر تباني كنند
  .شان داشته باشدبراي

ها با امكان  اطالعات كاذب توان به كمك آناقدامات گوناگوني وجود دارد كه مي   
يك هيئت بازسازي با بنيه مالي قوي كه قدرت داشته باشد : قابله كرددادن، م

هاي مديريت اطالعات كه كامپيوتري شده باشد، گزارشات شركت را بگيرد، سيستم
داري دو دفتر كه نگه اين اقدامات گوناگون به منظور باشد، "آزادانه در دسترس "بايد 

براي يك شركت را بسيار پيچيده ) غيرههاي بزرگ و يا نوار كامپيوتر، ديسك(محاسبه 
نمايد، و امكانات تباني را و پر خرج كند و اقداماتي كه ورود اعضاء جديد را آسان مي

از اين رو ). دارمدت راي قراردادهاي اجرايياز قبيل تسهيالت رقابتي ب(دهد تقليل مي
ن از طريق باز توزيع توااما اين كار را مي. كميسيون قيمت به منابع عظيمي نياز دارد
ها را  ري نهادهاي مالي در بازار سرمايه آندامنابعي عملي ساخت كه در اقتصاد سرمايه

ري كه براي يك بانك تجاري كار گذا گر سرمايههاي يك تحليلمهارت. كنندجذب مي
  .گذاري نياز داردست همان چيزي است كه كميسون قيمتكند، درمي
ريداران و فروشندگان كاالهاي توليدي دو وظيفه ويژه و هاي موجود بين خشبكه   

آوري به علت تراكم حداقل رساندن نوسانات ميزان سود به: مهم به عهده دارند
و  گر قابل مالحظه است،الهاي توليدها كه براي بسياري از صنابع كاگذاريسرمايه
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سيعي بين داري همكاري ودر اقتصاد سرمايه. هاي فنيگسترش و اشاعه نوآوري
خريدار و فروشنده در خصوص طرح و خصوصيات ويژه كاالهاي مولد و شاخص مربوط 

در پاسخ به تكنولوژي جديد، . هاي مورد نياز در آينده، وجود داردگذاريبه سرمايه
-هاي داخلي در اقتصاد سرمايهرسد شبكهخودكار و مبتني بر الكترونيك، به نظر مي

مي كنند، و نه تنها قراردادهاي درازمدت براي توليدات  ها استفادهداري از همه آن
برخي از . اندريزي را نيز در خود وارد كردهويژه در اختيار دارد، بلكه طرح و برنامه

اند، به طوري كه واحد گران اين وضعيت را چندپارگي سيستم توصيف كردهپژوهش
عين حال از يك ه در هاي داراي حق برابر تشكيل شده كتوليدي از مجموعه شركت

هاي توليدي رشد توليد و برنامه هنگي همه جانبهآاز هم و ديگر جدا هستند
كنند ريزي كامپيوتر در مقياس كوچك آن استفاده ميبرخوردارند و از تكنولوژي برنامه

ها كند، زيرا اين شركتهاي خصوصي محدود ميرا حقوق شركتاما اين وضعيت  .)64(
در . شان امتياز رقابتي در بر داردايكه بررا مخفي نگهدارند اتي توانند اطالعمي

شود چنين حقي وجود جا توضيح داده ميسناريوي اقتصاد سوسياليستي كه در اين
هاي توليدي هاي فني و برنامههاي عمومي در رابطه با نوآوريكتشر. نخواهد داشت

دارائي عمومي بايد استفاده برداري از خود از اطالعات به عنوان شرطي جهت بهره
رفته شدن به هاي خانگي بايد به عنوان شرطي جهت پذيها و شركتتعاوني. كنند

اند، ديگران را در اطالعات خود مشاركت كه عموم به وجود آمده هاييبازارها و شبكه
اري مشخصات توان براي واگذبه منظور ايجاد مشوقي مادي جهت نوآوري، مي. دهند

تكنولوژي، به طوري كه همه اعضاء شبكه به آن دسترسي داشته  به بانك هانوآوري
توانند جهت به عهده گرفتن ها ميو همه اعضاء شركت. باشند، پاداشي پرداخت

اما رقابت از طريق مخفي كردن اطالعات تا  .ها درخواست كمك كنندقات و دادهتحقي
اي كه ترسيم سوسياليستي در اين رابطه اقتصاد. (شودحد ممكن تقليل داده مي
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گذارد كه همه ها كه فرض را بر اين ميام بسيار به مدل رقابتي نئو كالسيككرده
اري يا دتر است تا به اقتصاد سرمايهها براي همه شناخته شده است، نزديكتكنولوژي

  .)اقتصاد بازار سوسياليستي
  

  بازار كاالهاي مصرفي
توان در هائي است كه ميورد بحث قرار گرفت، شيوههائي كه در باال مبسياري از شيوه

-چه متفاوت است مكث ميجا روي آندر اين. مورد كاالهاي مصرفي نيز به كار گرفت

ها به از سويي خانواده: ها خريدار هستندحقيقت اين است كه در اين بازار خانواده: كنم
د، و از ديگر سو اگر ها دارند دسترسي ندارنمنابع وسيع و دانش تخصصي كه شركت

ها سياست محدود و قطره چكاني بررسي مجزاي هر قلم خريد به منظور خانواده
رسيدن به بهترين معامله را دنبال كنند و در شرايط توليد و مصرف وابستگي متقابل 

  ) 65. (ها پي در پي به شكست خودشان منجر خواهد شدرا ناديده بگيرند، عمل آن
ها را از گذارد و آنها ميتري در دسترس خانوادهشده دانش بيش يك بازار سوسياليزه

تر كننده بيشكننده و مصرفي توليدشان به مثابههايوابستگي متقابل بين فعاليت
  .آگاه خواهد ساخت

ها ارائه كند، اين كمك را به خانوادهگذاري تهيه مياطالعاتي كه كميسيون ارزش     
هر فعاليتي در ايجاد . ها چگونه شكل گرفته است در مغازهدهد كه قيمت يك كاالمي

ي فروش و مخارج در هر مرحله در قيمت كل چه مقدار خرج برداشته، قيمت افزوده
زنجيره توليد چگونه تقسيم شده است، و چه مقدار ماليات يا كمك دولتي در به وجود 

يد امكان آن باشد كه به رود، باوقتي قيمتي باال مي. آمدن قيمت دخالت داشته است
ها نشان داده شود كه به چه علت اين طور شده، مثال چه مخارجي افزوده خانواده

شده، و قيمت افزوده فروش به منظور ايجاد مشوق براي گسترش توليد چگونه باال 
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ها در برابر افزايش قيمت، چه در كاركرد اقتصاد العمل خانوادهعكس. رفته است
در . ه در اقتصاد سوسياليسم واقعا موجود عاملي بسيار حساس بودداري و چسرمايه

ها و تصميم به ها اطالعات كافي براي بررسي قيمتهيچ يك از اين دو اقتصاد، خانواده
هاي نسبي اين كه چنين قيمتي عادالنه است يا نه، يا تشخيص بين تغييرات قيمت

در . اندها در اختيار نداشتهالزم جهت تنظيم اقتصاد و افزايش سطح عمومي قيمت
هاي نسبي، تنها به حقيقت، تثبيت قيمت بدان معني بوده است كه تعادل در قيمت

ها مخارج اگر قيمت. ها قابل حصول استعنوان بخشي از افزايش سطح عمومي قيمت
-گذاري نميگذاري آينده را در بر نگيرد، هيچ سيستم قيمتجاري و نيازهاي سرمايه

- جا كه شكلاما از آن. تم معقول اختصاص منابع را به دنبال داشته باشدتواند سيس

ها، وقتي مقامات اعالم آور نيست اگر خانوادهها نامشخص است، تعجبگيري قيمت
- داري خواه برنامههاي سرمايهخواه شركت(كنند كه باال بردن قيمت ضروري است، مي

آنچه ضروري است اطالعات مفصل . شندها اعتماد داشته بابه آن) ريزان سوسياليست
توان براي اقالم ضروري اي درباره همه كاالها و خدمات نيست، چنين اطالعاتي را مي

  .گيرد، تدارك ديدكه حجم بزرگي از مخارج خانواده را در بر مي
داري بين فروشندگان هاي قراردادهاي مشترك هم اكنون در اقتصاد سرمايهشبكه    

در واقع . ها همانند مورد كاالهاي مولد وجود داردكنندگان آنو تهيهي كاال عمده
هاي بسيار خوبي ثالفروشندگان بزرگي چون ماركس و اسپنسر، بادي شاپ و بنتون م

ها چه آنآن: شوندها در چنين سيستمي ادغام نميپاره اند، اما خانوادهاز سيستم چند
است كه هر  "همكاري اجتماعي عيني"يا  "دست دادن نامريي" ار دارند هماندر اختي

ز منبع مشابه نيست كه قيمت دو نامشخص و مبهم اند و چيزي فراتر از خريد مكرر ا
ها براي جبران موقعيت نسبتا ضعيف خانواده. را تضمين كرده است آن "ثابت"هاي 

هنگ آچون شبكه همكنندگان به وجود آيد تا همكنم اتحاديه مصرفپيشنهاد مي

  ديانه السون
 

 ٧٨

هايي كه كاالها و خدمات مصرفي ها عمل كنند، شركتها و شركتنده بين خانوادهكن
اين اتحاديه درباره كيفت كاالها و خدمات . كنندرده فروشي را توليد ميعمده و خُ

- كننده در پارههاي مصرفكنند كه انجمناي اطالعات تهيه ميبه همان شيوهمصرفي 

ها درباره كيفيت كاالها و خدمات اطالعات آن. يداراي از اقتصادهاي صنعتي سرمايه
اين . كنندگان بايد از اين فراتر رودهاي مصرفبينند، اما فعاليت اتحاديهتدارك مي
ها بر محيط زيست چنين درباره شرايط توليد كاال و خدمات و تاثيرات آناتحاديه هم

كاالهائي كه تحت شرايط  خواهند از خريدهائي كه ميخانواده. كنداطالعات فراهم مي
-اند خودداري كنند و طرفدار خريد كاال تحت شرايطي ديگر اند، ميمعيني توليد شده

كه  توان بر كاالهائي تاكيد كردمي. بايستي اطالعات الزم را در اختيار داشته باشند
از نقطه نظر محيط زيست يا فرصت برابر يا شرايط ( "كاري"شرايط  "بهترين"تحت 
دهد ها تعليم ميكنندگان به خانوادهي مصرفاتحاديه. شوندتوليد مي) نسانيكاري ا

كه صرفا تري نسبت به تاثيرات خريدهاي خود داشته باشند، و نه اينكه ديدي وسيع
اين . ترين راه براي برآوردن نيازهاي بالواسطه و ملموس خود باشنددر پي ارزان

مدت و از نقطه كند كه آنچه در كوتاهيه كمك ميها به درك اين قضاتحاديه به خانواده
تواند در دراز مدت همه نوع اثرات به نظر ميرسد، مي "بهترين خريد"نظر فردي 

هاي سوسياليست"بدين ترتيب بسياري از مسائل . مخرب را به دنبال داشته باشد
  .كنندگان نيز باشدتواند، مورد توجه اتحاديه مصرفمي "طرفدار محيط زيست

ها رود؛ زيرا آنكنندگان از اين نقش تعليم دهنده فراتر ميي مصرففعاليت اتحاديه    
ها به هدف اقدام جهت ارائه طرح و به منظور سهولت در خريد و كمك به خانواده

هائي را داير اتحاديه در هر محل شاخه. بينندمشخصات كاالها، خدماتي را تدارك مي
- مربوط به موجود بودن كاالها و خدمات را نگهداري مي كند و اطالعات دست اولمي
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هائي چون پرستل مجهز هاي تلويزيون كه به سيستمتوان از طريق دستگاهكند كه مي
  .اند تقويت و پخش كرد

هاي آوري دادهاستفاده از تكنولوژي الكترونيكي مربوط به محل معامالت خُرد، جمع    
اي بخواهد بداند اگر خانواده. بخشدكند و سرعت ميمربوط به ذخائر كاال را ساده مي

اي رنگ، براي يك پسر نُه ساله اي سورمهتواند يك شلوار پارچه پنبهدر كدام محل مي
تواند اطالعات مربوط به آن را در اختيارش بگذارد، بخرد، اتحاديه مصرف كنندگان مي

- كنندگان هماتحاديه مصرف. دهاي متعدد جلوگيري شوتا از سئواالت بي ثمر از مغازه

كه كند كه خود سفارش محصوالت را ارائه بدهند تا اينها كمك ميچنين به خانواده
بايستي در ميان كارمندان ها ميآن. كنندگان كاال پاسخ گويندصرفا به ابتكارات فراهم

ها، بلكه طراحان و كنندگان و حمايت از آنخود نه تنها متخصصان حقوق مصرف
-ندساني داشته باشند كه نيازهاي برآورده نشده را تشخيص دهند، و طوري با تهيهمه

كاال البته كنندگان تهيه. كنندگان كار كنند كه رفع چنين نيازهائي تضمين گردد
اي كشف نشده فروش را تشخيص دهند ولي اين با كار هكنند تا فرصتتالش مي

اي كنندگان كاال، انگيزهچرا كه تهيهكنندگان يكي نيست؛ ي مصرفمتخصصان اتحاديه
ترين درآمد هايي دارند كه بيش  گيري نيازها به شيوهدروني براي جهت دادن به شكل

ي امكانات فني بي اطالع باشند، ها از گسترهاگر خانواده. شان در برداشته باشدرا براي
ودن نيازها ممشخص ن. شان مشكل استي رفع نيازهايشان تهيه بهترين شيوهبراي

تر خواهد بود اگر فرد با گستره امكانات ل است و بسيار سادهكغالبا به طور مجرد مش
البته كشمكش بالقوه بين اقتصادهاي داراي مقياس و . معيني سر و كار داشته باشد

اما اين كشمكش . رفع نيازهاي ويژه وجود داردكميت، و محصوالت سفارشي به منظور 
يابد كه ف و استفاده از تجهيزاتي كاهش ميشدن منعطاز طريق بسط تخصصي 
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توليد يك نوع محصول به مجموع نوع ديگر، بدون نياز به  را دارد تا از گنجايش آن
  .تعطيل فعاليت عادي كارخانه جهت تكميل و تغيير ابزار و آالت، سمت و سو پيدا كند

, ها بفروشندبه خانواده خواهند كاال و خدمات تهيه كنند ياهائي كه ميهمه شركت    
كنندگان ثبت نام نمايند و اطالعات مربوط به مصرف يضروري است در اتحاديه

اطالعاتي كه در  -محصوالت خود و روش توليد و سطوح موجودي كاالها را علني كنند
داري كه در اقتصاد سرمايه بخش اعظم منابعي. خود الزم دارندهر صورت براي اهداف 

توان دوباره به اتحاديه شود را ميمربوط به بازار و تبليغ مصرف مي براي تحقيقات
-هاي داراي مقياس و كميت استفاده ميكنندگاني واگذار كرد كه از اقتصاديمصرف

كنندگان ضروري است كه اتحاديه مصرف. دهندكنند و مخارج داد و ستد را تقليل مي
مستقل مشورت كند تا مجبور نباشد از از طريق ماليات تامين شود، تا بتواند به طور 

  )66. (به خاطر خود استفاده كند "كنندهفشار بر مصرف"تكنيك 
- در اين اقتصاد رقابت وجود خواهد داشت، اما رقابتي محدود، و محدوديت آن از آن   

طبعا قوانين مربوط به سالمتي، . رودداري وجود دارد فراتر ميچه در هر اقتصاد سرمايه
طور نيز قوانيني مربوط به زيست وجود خواهد داشت و همينحفظ محيط ايمني و

ها، براي دسترسي مستقل اما عالوه بر آن. كنندهحمايت از حقوق كارمند يا مصرف
-ها به وسائل زندگي و نبودن مالكيت خصوصي در مورد دانش نيز محدوديتخانواده

را از بين نخواهد برد، زيرا براي اين محدوديت اخير، نوآوري . هائي وجود خواهد داشت
بهره و سود . شودچنين كاري از طرف بانك تكنولوژي پول در اختيار گذاشته مي

فرساي كمتر، حيثيت تر، كار طاقتفراغت بيش: اضافي تنها انگيزه نوآوري نيست
. اجتماعي، لذت صرف ايجاد دانش جديد و حل مسائل همگي انگيزه هاي قوي هستند

هاي هاي عمومي مايل اند راجع به ركورد نوآوري تيمين مديران شركتعالوه بر ا
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تواند قرارداد اداره شركت جديد را داشته كنند چه كسي ميكارگراني كه تعيين مي
  .باشد و بازسازي شركت چگونه بايد صورت گيرد، اطالع حاصل كنند

  
  هنگي و نظارت آگاهانهآهم

هنگي اقتصادي سوسياليستي را آم كه تحقق هماي را خالصه كناكنون بگذاريد شيوه
وجود ه هنگي، توازني از پيش بآدر درجه نخست، هدف هم. از طريق آن تصوير كردم

چنين . شوند، نيستديگر برابر ميآمده، كه در آن عرضه و تقاضا قبل از توليد با يك
تواند به هنگي بازار خصوصي در اين نيست كه نميآمساله هم. هدفي غير ممكن است

تواند به توازن در جهت درست آن دست چنين هدفي برسد، بلكه در اينست كه نمي
هاي خودكفا ضرورتا قيمت كاالهائي كه دالئل مختلفي وجود دارد كه چرا شركت. يابد

دهند و لي قيمت كاالهائي را افزايش اند را تقليل نميبيش از حد الزم ذخيره كرده
ها را در كالكي ريشه پيچيده بودن قيمت. قاضا شده استدهند كه بيش از حد تمي

اقتصاد . اندداند كه در آن معدودي فروشنده در برابر توده خريدار تباني كردهبازاري مي
اند كه به تر نيز علل ديگري را جستجو كردهدانان طرفدار كينز و نهادگرايان پيش

. هاي خودكفا پيوند دارداراي شركتمخارج اطالعات و داد و ستد در يك اقتصاد بازار د
ناتواني مكانيسم بازار در نرسيدن به توازن در سطح كوچك، بنياد مسائل مربوط به 

دهد؛ يعني مسائلي كه براي بيكاري و تورم در سطح اقتصاد كالن را تشكيل مي
-مسائل مربوط به توازن در سطح كوچك و بزرگ را نمي. ها اساسي استسوسياليست

هنگي است كه كمك به آبنابراين هدف عبارت از روند هم. طور مجزا حل كرد توان به
اجتناب از بيكاري و تورم كند و در عين حال زمينه افزايش بارآوري و رفع نياز مردم را 

  .نيز فراهم سازد
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جانبه، نقشي حياتي در تنظيم پارامترهائي دارد كه ريزي اقتصادي همهبرنامه   
- كنند، و روابط دوجانبه اصلي را پيش بيني ميها عمل ميق آنهاي منفرد طبشركت

كننده و تصويري از آينده را به خود اما اين كار شكل يك استراتژي هدايت. نمايد
ريزان در برنامه. ي كاري براي اختصاص سرمايه جهت توليدخواهد گرفت و نه شيوه

فروشندگان منابع كليدي  ريزي، از شبكه اطالعات خريداران ودفتر مركزي برنامه
جهت تنظيم سناريوهاي متفاوت استفاده خواهند كرد و از اين سناريوها در يك روند 

سياست پولي و مالي در اجراي اين برنامه . سياسي دموكراتيك يكي انتخاب خواهد شد
طور هم مناسبات دو جانبه، حسن نيت و سهم به سزائي ايفا خواهد كرد، و همين

  .آهنگي اقتصادي ژاپن پيش آمده استونه كه در همگتشويق همان
كه در صورتي -ها نخواهند بود، اماشركت ملزم به رهنمودهاي اداري وزارتخانه     

توانند به ثروت عمومي مي -تعاوني نباشند و خود كارمندان خود را استخدام نكنند
بخش عمومي حق هاي شدگان شركتاستخدام. تبديل شوند و تابع مقررات آن گردند

- هائي ميها را دارند ولي حق مالكيت آن را ندارند و چنين شركتاستفاده از دارايي

ها از سوي مديران استخدام مجدد نيروي كار در شركت. بايستي خودكفا باشند
كنندگان خود را كنندگان و مصرفها آزاد اند كه تهيهشركت. شودسازماندهي مي

ها از طريق كميسيون ديگر و با خانوادهها با يكدروني آن يانتخاب كنند، اما رابطه
كنندگان ي مصرفكنندگان، از جمله اتحاديهآهنگي همقيمت و دستمزد و شبكه

هاي عمومي كه كنند و از طريق كانالها تماس برقرار ميشركت. شودگري ميميانجي
- تماس خود را حفظ ميكنندگان كاالشود با مشتريان و ذخيرهبا ماليات تامين مي

گيري دستمزد و قيمت به طور علني شكل. هاي اطالعاتي علني اندها كانالكنند، اين
موانع انتقال . گيرد و طرح توليدات و روندهاي توليدي نيز علني خواهد بودصورت مي

  .اطالعات كه بازارهاي تحت اداره  مالكيت خصوصي موجد آن اند، از بين خواهد رفت
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زمان اطالعات در مقياس بسيار بندي همهنگي به ردهآن سيستم استوار بر هماي    
شود كه حتي گفته مي(ريزي موثر، ضروري و مركزي نامهوسيع، يعني از نوعي كه بر

 به اين امرنياز ندارد، بلكه نياز  )كنولوژي كامپيوتر قابل تحقق نيستترين تبا پيشرفته
-آوري و ردهرا جمع هاي مجزا، اطالعاتير مجموعهدارد كه در فواصل حساب شده و د

اند، از قبيل مخارج واحد ها براي استفاده خود تدارك ديدهكه در شركت بندي نمايد
تحقق آن را  مانع. ها، و مختصات و روند توليدتوليدي، سطح فهرست كامل قيمت

جاري در  ريزي كامپيوتريسطح تكنولوژي برنامه: نبايد در امر فني جستجو كرد
. ي اطالعات را به سرعت انجام دهدبندتواند اين نوع ردهمقياس خُرد مطمئنا مي

استفاده كنند و ) حتي از چرتكه(توانند از فنون الكترومكانيك هاي ضعيف مياقتصاد
سيستم . تر و گزينشي تر عمل كننددر وسعت و تعميق سوسياليزه كردن بازارها دقيق

هاي جزء جزء واهد بود بلكه جايگزين بيشمار فعاليتاطالعات عمومي اضافي نخ
هاي خصوصي خواهد شد و از علم اقتصاد در مقياس و كميت در سطحي وسيع شركت

جا نيز مانع، يك امر فني نيست، بلكه اجتماعي و سياسي در اين. استفاده خواهند كرد
عات مقاومت هائي كه داراي موقعيت قوي هستند در مقابل علني كردن اطالآن. است

ي بي نقص و عيبي براي اعمال علنيت وجود ندارد، اما در نسخه. خواهند كرد
رمايه براي اقتصادي كه امكان به دست گرفتن ابتكار بسيار پراكنده است و بازار س

وجود ندارد، احتمال به رسميت شناختن مزاياي استفاده  شركت هاي خريد و فروش
  .تر استمشترك از اطالعات بيش

گرايشي در ميان . دسترسي علني به اطالعات كليد نظارت آگاهانه بر اقتصاد است     
وجود دارد كه نظارت آگاهانه را گردآوري ) كه با خود ماركس شروع(ها ركسيستما

گيري بر مبناي گيري و نيز تصميمر يك محل تصميمهمه اطالعات مربوط و مناسب د
اين هدفي غير ممكن و . ا تفسير كنندرخه علم كامل به كليه روابط دروني و شا
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نظارت آگاهانه بهتر است به معناي دسترسي علني به همه اطالعات . نامطلوب است
گيرنده به موجود مربوط به توليد و قيمت آن تفسير شود، به طوري كه هر تصميم

  .همان اطالعاتي دسترسي داشته باشد كه ديگران دارند
كه هم اكنون هستيم به سمت نوع  جا اين نگي حركت ما ازمساله چگو هاين امر ب    

رسد در علم اقتصاد به نظر مي. اقتصاد سوسياليستي كه من ترسيم كردم، اشاره دارد
داري مساله مهم عبارت است از حمله به امتيازاتي كه سرمايه در رابطه با سرمايه

هائي است ي شبكهنندهكاي كه از پيش تجسماطالعات دارد و آغاز به گسترش شبكه
فوج كاملي از مسائل از مقرات بازار،  .)67(كه اقتصاد سوسياليستي به آن نياز دارد 

ها، مسائل مربوط به محيط زيست، حمايت از هاي محدودكننده و كارتلفعاليت
هاي صنعتي ملي تا دولت دموكراتيك، كننده، دموكراسي صنعتي، استراتژيمصرف

در اين چارچوب ضروري . دسترسي علني به اطالعات بسيج كرد توان حولهمه را مي
كه كمترين دسترسي و كنترل بر اطالعات دارند و ها از نقطه نظر كسانيلويتواست ا

- كه كمترين دانش و مهارت را دارند و عموما از فقيرترين افراد به شمار مينيز كساني

تبار اخالقي باالئي كسب خواهد امتياز اين كار در اين است كه اع. روند تعيين شود
ها جذابيت خواهد ها و غيرسوسياليستنمود و براي بخش وسيعي از سوسياليست

در عين اين كه بر عمق توانائي سرمايه در استثمار نيروي كار اثر خواهد . داشت
  .گذاشت

رسد در علم اقتصاد سوسياليستي واقعا موجود مساله مهم حمله به به نظر مي    
. ها در رابطه با اطالعات دارندها و مديريت شركتزاتي است كه بوروكراتامتيا

اما ضروري است كه از آنچه : مطمئنا گامي است در مسير درست) علنيت(گالسنوست 
ها را به سوسياليسم بازار به خودي خود قدرت مديريت شركت. هست بسيار فراتر رفت
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اقدامات براي ايجاد بازار مي . دخرج كارگران عادي تقويت و توسعه خواهد بخشي
  .ها تكميل شودبايستي با اقداماتي جهت سوسياليزه كردن آن
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  :هايادداشت
كنندگان در سمينار دانشگاه هاي مربوط به پيش نويس قبلي مايلم از شركتدر مورد تحليل -1

ق اندروس گلين، بن فاين، جفت منچستر و از مجله نيو لفت ريويو به خصوص از پيشنهادات دقي
  .هوجسن و ايان استدمن تشكر كنم

 159از مجله نيو لفت ريويو، شماره  "در دفاع از برنامه ريزي سوسياليستي "مقاله : ارنست مندل -2
ماه مه و  169از همان مجله شماره  "اسطوره سوسياليسم بازار "ي و مقاله 1986سپتامبر و اكتبر سال 

در مجله  "وار چپ به بازارعالقه ديوانه"طور به نوشته پات دوين تحت عنوان همين ،1988ژوئن سال 
 1988ريزي اقتصادي چاپ آكسفورد سال و كتاب دموكراسي و برنامه 1988ماركسيسم امروز ماه ژوئن 

  .مراجعه كنيد
صفحه  1976از سرمايه جلد اول اثر ماركس در نيو لفت ريويو چاپ پنگون، هارموند سورت سال  -3

165.  
  .178و  9همان كتاب صفحات  -4
 1988سال  "برنامه كارگري لندن "در ميان استثنات نوشته شوراي بزرگتر لندن تحت عنوان  -5

  .است
در صورتي كه نام جديدي داده . 1983سال  "اقتصاد سوسياليسم قابل تحقق"اثر نوو تحت عنوان  -6

كه در  "بازارها و سوسيالسم"ه نوشته نووه تحت عنوان اما ب. نشود همه ارجاعات به اين كتاب است
  . منتشر شده نيز مراجعه كنيد 1987نيولفت رويو آمده در ژانويه سال  161شماره 

به نوشته مكينتاش و . چنين مسائلي در مركز عالئق سوسياليسم شهري اخير در بريتانيا بوده است -7
مراجعه ) 1987چاپ لندن سال  "ست اقتصاد محليسيا"مقاله  "آزمايش قدرت"واين رايت در كتاب 

  .كنيد
هاي جديد ديگر نيز كه به سازماندهي يك اقتصاد سوسياليستي مربوط اند درباره مزايا و نوشته -8

جف هوچسن كه پيش از نووه به مسائل شركت "مثال . اندانطباق ناپذيري بازار به  نتايج مشابهي رسيده
غير "كند كه ريزي توجه دارد، نيز تاكيد ميو دموكراتيزه كردن برنامه كارگران در سازماندهي توليد

شق واقع بينانه ديگري : متمركز نمودن كنترل بر صنعت خواه ناخواه به معني ايجاد مكانيسم بازار است
  ).1984سال  174ص (  "اقتصاد دموكراتيك": كتاب". پيدا نشده است

علم اقتصاد "ه نوشته جان روبينسون در كتاب ريزي شدامهحاكميت مصرف كننده در يك اقتصاد برن-9
  .1972نوشته الف نووه و دنوتي هارمونسورت سال "سوسياليستي
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بوده است، مدارك دال  "سوسياليسم موجود"در يوگسالوي كه نقش بازار بيش از ديگر كشورهاي -10
هاي ترين شركته بزرگصد و سي شركت صنعتي ك 1970در سال . شودبر تمركز و انباشت ديده مي

درصد كل شاغالن به كار را به خود اختصاص داده  7/33درصد كل فروش و  45توليدي و معدني بودند 
 1967تا سال  1965از سال . درصد رسيد 3/48درصد و  1/70اين نسبت به  1977در سال . بودند

هائي در دهه هفتاد ركتهاي صنعتي با هم متحد شدند و فعاليت چنين شدوازده درصد تمامي شركت
چاپ . شرمن. جي. ي الف زيمياليت و اجنوشته "هاي اقتصاديمقايسه نظام": از كتاب. (نيز ادامه يافت
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  فصل دوم

  قتصاد سوسياليسم دموكراتيكعلم ا
  

سنت سوسياليستي همواره به جاي توليد براي سود، بر هدايت آگاهانه اجتماعي 
-در شرايطي كه به دليل شكست برنامه. اقتصاد براي تامين نيازها تاكيد داشته است

ريزي مركزي در اروپاي شرقي و اتحاد شوروي، هدايت آگاهانه اجتماعي اقتصاد تمام و 
ما بايد دوباره، درباره تعريف و . شود، مهم است كه بر اين هدف تاكيد شودمي كمال رد

در اين جا . توان به آن دست يافت بينديشيمهايي كه ميمعناي اين هدف و روش
  )1.(كنيمجهت دامن زدن به بحث، چند پيشنهاد طرح مي

ترل، در اين فكر انديشيم بايد به جاي كنزماني كه درباره هدايت آگاهانه اجتماعي مي
يي اقتصاد يك ماشين نيست، مجموعه. باشيم كه مردم را براي اين كار توانا سازيم

يي از قبل تعيين براي رسيدن به نتيجه. ها فعاليت فردي و جمعياست از ميليون
تالش در اين راستا به ايجاد . ها را كنترل كردشده، ممكن نيست بتوان همه اين

ياسي غيردموكراتيك و مافوق متمركز منجر خواهد شد، در نهادهاي اقتصادي و س
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ما بايد نهادهايي به وجود آوريم . هاي طوالنيبارآوري و صف-كنار فساد، بازار سياه نا
- كه مردم را به توليد در راستاي تامين نيازها قادر سازد، كه مردم را از راه، ايجاد روش

متفاوت و ميان توليدكنندگان و  ها، خلق مجراهاي ارتباطي ميان توليدكنندگان
گيرنده دارد، همان يي اقدامات پيشاين امر نياز به پاره. كنندگان، هدايت كندمصرف

طور كه سيستم راه و ترابري محتاج قوانيني است كه از حركت مردم در جهت مخالف 
ولي اين امر مستلزم قدرتي مركزي نيست كه به مردم بگويد همه . كندگيري ميپيش

  .بايد چه و چگونه توليد كنند
اين اقدامات الزم است تا جلوي كساني را كه از منابع اجتماعي بدون پس دادن 

كنند و نيز جلوي مردمي را سد كند كه به جاي همبستگي حساب استفاده مي
. كنندشان رفتار ميهاييي براي رفع نيازمنديشهروندي با ديگران همچون وسيله

ين بوده كه به اين مساله، به صورت كنترل و مالكيت دولتي كه اشتباه در گذشته ا
هاي شديد به يقين محدوديت. شده استزده نگريسته ميحقوق خصوصي را كنار مي

در مقابل مالكيت خصوصي ضروري است، ولي اين بايد با حقوق شهروندي جديدي 
- و حساب يي و حق مشاركترسي به محصوالت و خدمات پايهحق دست: تكميل شود

اين حقوق فردي براي آن كه به رفتاري موثر . هاي توليديگيريرسي در تصميم
مبدل شود نيازمند نهادهاي كلكتيو و جمعي است، ولي اين نهادها بايد به شكلي عمل 

براي رسيدن به اين هدف، . ها با فرد شهروند نيز حفظ گرددكنند كه برخي ارتباط
يي ها احتماال در پارههر چند، تعاوني. يل مهم استهاي كارگري يكي از وساتعاوني

ما . آيديي و ملي نيز الزم ميتر است و مالكيت شهري و منطقهاشكال توليدي مناسب
شهري، (تري به اين موضوع بكنيم كه اين واحدهاي توليديچنين بايد توجه بيشهم

روني حتما ضروري دموكراسي د. خوردچگونه با جامعه پيوند مي) ايي و مليمنطقه
رسي بايد از افراد شاغل در اين حقوق مشاركت و حساب. است، ولي كافي نيست
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توان به چگونه مي. تري را در بر گيردواحدها فراتر رود و حسابرسي اجتماعي گستره
  اين امر نائل آمد؟

 ها اين است كه در صورتي كه توزيع درآمد و ثروت نسبتايي از سوسياليستپاسخ پاره
نظر من اين است كه . گرايانه باشد، بازار بهترين راه رسيدن به اين منظور استمساوات

ناپذير و مهمي دهي اقتصاد سوسياليستي بايد نقش اجتنابعلي رغم آن كه درسازمان
را براي خريد و فروش قايل شد، ولي روابط پولي به خودي خود اطالعات الزم را 

-بيش از اين، روابط پولي گرايش به خود. دهدت نميدرباره نيازهاي اجتماعي به دس
پويشي دارد و مشوق پيش بردن منافع تنگ فردي و گروهي است، به جاي آن كه 
. توجه به منافع ديگران را بارز كند و راه به سوي تصميمات حقيقتا اجتماعي بگشايد

به رشد  همان طور كه اكنون بحران رو -در واقع، پيش بردن منافع فردي و گروهي
كنند، در نهايت به مستقل از اين كه بقيه چه كار مي -دهدمحيط زيست نشان مي

هاي يي بيكاري، تورم و بروز ساير نابسامانياين امر علت ريشه(انجامدشكست مي
دهي شود كه مردم يي سازماناقتصاد سوسياليستي بايد به گونه). اقتصادي نيز هست

گراتر يي همآگاه سازد تا در تصميمات خود با روحيه را به وابستگي خود يا ديگران
شدن نيست، بلكه هدفي عملي است  -رها-خود–اين هدف اتوپيايي از . شركت كنند

-هم -هر چند پوشيده و ناديدني باشد -تا مردم را قادر سازد همبستگي به هم ديگر را

جنبش محيط  -هاي اجتماعي نوينجنبش. چون واقعيتي ببينند و به حساب بياورند
هاي سنتي تر از جنبشبر اين مساله بسيار بيش -زيست، جنبش زنان، جنبش صلح

  .اندسوسياليستي كار كرده
تر اجتماعي و توان تصور كرد براي اين كه مردم بتوانند بيشهاي گوناگوني را ميراه
همه : "پت دوين"به گفته . فكر و خودخواه باشندگيرهاي خويش كوتهتر در تصميمكم

گذار بايد با همه هاي اساسي توسط واحد سرمايهگذاريهاي مربوط به سرمايهتصميم
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هاي با گروه -گذاري واقع خواهند شد مذاكره شودهايي كه تحت تاثير اين سرمايهآن
اين امر در مواردي كه تاثيرات ). 2(كننده و غيره هاي مصرفها، گروهمنتخب محله

هاي بسيار بزرگ مثل نيروهاي يي است يا در موارد پروژهنطقهتر مگذاري بيشسرمايه
همان طور . راه ديگر كرايه دادن واحدهاي توليدي است. برق نتايج سودمندتري دارد

واحدها براي مدت معيني به گردانندگان كرايه : خاطر نشان ساخته "رابين موري"كه 
ي اجتماعي معين رعايت شده داده خواهند شد و تنها در صورتي كه برخي اصول اجراي

مالكان اصلي كه ). 3(، قرارداد كرايه واحد تمديد خواهد شد)از جمله بارآوري(باشد
ولي . گذاري اجتماعي خواهند بودهاي سرمايهدهند نوعي تراستواحدها را كرايه مي

ي خود بايد در مقابل اجتماع حساب پس بدهد؛ راه حل در اين جا اين نيز به نوبه
در بسياري موارد نمايندگي . نمايندگان انتخابي در هيات مديره تراست باشدشايد 

هاي كنندگان، كه شايد در شكل حضور مدير عامل كميتهمستقيم منافع استفاده
تواند ايده كنندگان در هيات مديره تراست مياستفاده كنندگان يا نماينده مصرف

تر به زام همه واحدهاي نسبتا بزرگتواند از طريق التراه حل ديگر مي. خوبي باشد
حضور رهبر محله در هيات مديره باشد، به شكل امتداد دموكراتيك نقش جاري مدير 

  .غيراجرايي
رسي اجتماعي براي استفاده از منابع مستلزم آن است كه پرواضح است كه حساب

هاي كنندگان، اعضاي گروههاي مصرفافراد به عنوان مديران محلي، اعضاي كميته
نقش روساي مدارس مثال خوبي به دست (مذاكراتي و غيره به خدمت گرفته شوند

اين نوع مسوليت بايد به طور مساوي تقسيم شود، و شايد مثل وظيفه ). دهدمي
هاي شهروندي به حساب آيد كه در ازاي خدمت در هيات منطقه بايد از مسئوليت

). 4(د ازسوي شهروندان انجام شودمزاياي شهروندي نظير حقوق ثابت تضمين شده، باي
هاي مختلف نياز است تا اطالعات چنين به ميزان فراواني به تبليغات و فعاليت گروههم
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را در گستره اجتماعي فراهم سازند و با اعمال فشار، مردم را براي داشتن نقطه 
ه در رسي اجتماعي چنانچحساب. انديشانه تدارك ببينندنظرهاي همه جانبه و نه كوته

دست نهادهاي دولتي باقي بماند موثر نخواهد بود؛ اين امر ضروري است، اما بايد به 
ها كارهاي تبليغاتي و فعاليت گروه. ها تكميل گرددواسطه ابتكارات مستقل گروه

يك دولت سوسياليستي بايد . هاي نقدي استنيازمند اشتراك، كمك مالي و مساعدت
  . بگذارد و در عين حال، اجازه دهد تا مستقل بماننداين منابع را در اختيار آنان 

هاي اقتصادي ماحصل فعل و راه اصلي به سوي هدايت اجتماعي و دموكراتيك فعاليت
گيرند؛ انفعال دايمي ميان نهادهاي دولتي است كه از راه انتخابات زير نظر قرار نمي

ونداني كه از طريق واحدهاي توليد كه داراي روابط دروني دموكراتيك هستند؛ شهر
هاي محلي و غيره اعمال نظارت اجتماعي كنندگان و هيات مديرههاي مصرفكميته

گر منافع و نيازهاي هاي فعال كه بيانكنند، و طيف وسيعي از تبليغات و گروهمي
  .اجتماعي گوناگون هستند

هاي دفيي است كه در آن هريزي شدهاين فعل و انفعاالت نيازمند روندهاي برنامه
. ها مشخص گرديده استآينده جزء به جزء روشن شده و وسايل دست يافتن به آن

ها گيري درباره خريد و فروش و تعيين قيمتريزي نيازمند تصميماين روندهاي برنامه
يي كه در باال هاي چندجانبهاما به واسطه شبكه. هاي مالي استو استفاده از شاخص
ريزي و نيز روندهاي بازار به شكل اجتماعي هدايت امهدهي برنذكرش رفت، سازمان

ها بايد انواع متنوع اطالعات، به صورتي آزادانه و براي عملي كردن اين. خواهد شد
مندي از قدرت مخصوص هاي محوري دولت بهرهيكي از نقش. آسان در دسترس باشد

ابه خدمتي عمومي و خود در ماليات ستاني براي تامين زيربناي ارتباطاتي الزم به مث
علني و . نيز كارآموزي الزم براي شهروندان به منظور فهميدن اطالعات الزم است

گيري اساسا براي اقتصاد سوسياليستي تر همه اشكال تصميمآشكار بودن هر چه بيش
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چنين اقتصادي مبرا از . شود ضروري استكه به شكلي دموكراتيك كنترل مي
گر است و معجزه "ريزيبرنامه"ين توهمي بيش نبود كها. اشتباهات و مشكالت نيست

هاي محتلف تخصيص دهد كه تواند منابع اجتماعي را چنان درست در حوزهمي
توان از روندهاي پرهيز كرد كه به غلبه هر چند، مي. همواره نيازهاي همه تامين شود

  .بخشدقدرت خريد بر تامين نيازها، گسترش و حدت مي
كنيم؟ درخواست از دولت براي انجام اين يا آن كار، جدا از مشاركت  پس از كجا شروع

هاي موجود براي ما بايد از درخواست. فعال خودشهروندان نقطه حركت درستي نيست
تر در هاي حاضر جهت توسعه بينش عميقرسي اجتماعي و از تالشافزايش حساب

ند و چگونه در عمل كار گيرند چه بخرميان مردم شروع كنيم، مردمي كه تصميم مي
  .خود پاي ميز مذاكره بنشينند

كنندگان راغب اند كه از خصوصيات بالواسطه كاالها فراتر بنگرند، چه تبليغات مصرف
ضد آپارتايد موفق شد به بايكوت محصوالت افريقاي جنوبي منجر گردد؛ و نيز تبليغات 

نندگان به فشارهاي كدر بين مصرف) فعاالن جنبش حفاظت از محيط زيست(سبزها 
كرد كه به آلودگي هوا اجتماعي انجاميد كه مواد تميزكننده خانگي را درخواست مي

ها براي پوشاك پاكيزه چندان توجه ها و بريتانياييبه تبليغات هلندي. شودمنجر نمي
هدف از . درخواست براي پوشاكي كه در شرايط كاري انساني توليد شده باشد. نشده

اي بزرگ هاي زنجيرهكنندگان براي تحصيل فشار بر فروشگاهبسيج مصرف اين تبليغات
آورد، لباس هايي كه فقط در شرايط سخت عرق كارگران را در مياست كه از كارگاه

هاي اين گونه فعاليت. ها در اروپا باشد و خواه در جنوبحال اين كارگاه -تهيه نكنند
هاي كارگري را به دست آورده ورت اتحاديهيي موارد حمايت و مشاتبليغاتي در پاره

هاي هماهنگ و نيز مواردي وجود داشته كه در دفاع از داشتن اشتغال، فعاليت. است
هاي كارگري صورت گرفته هاي محلي و اتحاديهكننده و گروههاي مصرفميان گروه



 سوسياليسم

 ٩٩

در به طور مثال وقتي كه جنرال موتور تصميم گرفت آخرين كارخانه خود را . است
دهي بايكوت يي شكل گرفت كه سازماناتحاديه -كاليفرنيا ببندد، ائتالفي محلي

نتيجه اين تالش تعهد . هاي جنرال موتور را در منطقه لس آنجلس آغاز كرداتومبيل
  .كمپاني به باز نگه داشتن كارخانه بود

ازهاي هاي دفاعي مشتاق اند نيكارگران نشان دادند كه با فرارتر رفتن از فعاليت
اين اشتياق از مثال معروف . دهي كار به حساب آورندكنندگان را در سازمانمصرف

ها در دولت براي مثال، اتحاديه. رودفراتر مي "لوكاس"هوايي -كارگران كارخانه فضايي
هاي كارگران براي تامين خدمات محلي نظير جمع آوري محلي بريتانيا براي گروه
  .اندها وجوه كمالي تهيه ديدهزباله و تميز كردن خيابان

هاي منظم در ها براي ساختن شبكهما بايد در اين فكر باشيم كه از اين نوع فعاليت
هاي فعال بهره كنندگان و ديگر سازمانخدمت ايجاد ارتباط ميان كارگران و مصرف

تري از مردم همت به پخش عمومي اطالعات بپردازيم، به آموزش جمع وسيع: جوييم
رسي اجتماعي تدوين كنيم تا بتوان در نهايت فراتر ريم، فنون ديگري براي حسابگما

بازسازي . هاي تكنولوژيكهايي براي نوآوريرسي مالي برويم و استراتژياز حساب
توانيم از منابع دولتي درخواست هاست كه ميما پس از اين. اقتصادي تدوين كنيم

ها در باشيم، و سپس  خواستار ادغام اين شبكه ها را داشتهياري رساندن به اين شبكه
اين روند . كندكننده اجتماعي شويم كه قوانين را تدوين و اعمال ميروندهاي تنظيم

رسي اجتماعي از مالكان خصوصي تواند گسترش يابد تا حسابتنظيم كننده سپس مي
موكراتيزه گردد و كننده جامعه دجايي كه در روندهاي تنظيمتا آن. را نيز در بر گيرد

گر تجربه كسب كنند و مشاهده كنند كه در مردم در اعمال كاركردهاي نهادهاي تنظم
ها اند و اين بار اين محدوديتمحدود كردن حقوق مالكيت  خصوصي مشاركت داشته

به واسطه نيروي دولتي از فراي جامعه اعمال نشده است، در چنين صورتي براي روز 
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رسي يي كه حسابكنندهلحظه تعيين. جتماعي جلب شده استساز حمايت اسرنوشت
رسي اجتماعي  داري حساببرقراري و نگاه. بايدبر سودآوري خصوصي تفوق مي

دموكراتيك براي استفاده از منابع اجتماعي، در دل سوسياليسم واقعي آينده نهفته 
  .است
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  فصل سوم
  سوسياليزه كردن بازارها، نه سوسياليسم بازار

                                                                       
اي  ياز داريم، آيندهاكنون بيش از هر زمان ديگري به نوع نگرش متفاوتي به آينده ن   

هاي  هاي مردم از قيد و بند، انحراف و استثمار رهايي يابند و بتوانند شكل كه ظرفيت
كراسي را بسط و وجماعت، همبستگي و دم استوار بر يطلبانهجديد و مساوات

هاي اما، بايد مسير متفاوتي بين تخيالت قهرمانانه از يك سو و نقشه. گسترش دهند
به تخيل نياز داريم، اما تخيلي كه  از اين رو .از ديگر سو، را بپيمائيم خودي،ه خود ب
  . اش را با واقعيات عملي روزمره زندگي مادي از دست نداده باشد رابطه

 ،اما تاريخ قرن ما -وجود آوريمه مداري را بهاي جديد جمع خواهيم شكل مي    
كه ريشه در كند مي آوريا يادهايي به ممداريهاي هولناكي را پيرامون جمعآموزه

هاي جديد قيد و بند،  ها شكلمدارياين جمع. احترام به حقوق انساني فردي ندارند
ي بنابراين، الزم است آينده. اندهاي انساني را ايجاد كرده اختالل و استثمار ظرفيت

هايي و سالم تصور كنيم كه بر برداشتي كلي از بديل فروتنانهي بهتري را با روحيه
هاي همه جانبه تا در طرح ،گذاري شده است كه ريشه در تجربه جاري ما داردپايه

هاي حال  در عين حال هم، ضروري است در برابر محدوديت. جهت مهندسي اجتماعي
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تواند جامعه بشري كاملي در هاي بزرگ ميو اين خيالبافي كه توافق با شركت
  .اختيارمان بگذارد، ايستادگي كنيم

هايي مبتني بر زندگي رها از جبر  بينش وجود سوسياليسم ]پردازاننظريه[بين  در    
داري، خواه در جماعات محلي خودكفا، خواه در اقتصادهايي كه نيروهاي بازار سرمايه

ها  با اين همه، اين بينش. اند، فراوان استريزي شده كراتيك برنامهودم يشيوهه ب
ه تيك اقتصادها را باكروريزي دم يا مسائل برنامههاي كوچك هاي جماعت محدوديت

يك پاسخ عبارت است از . اندي كافي مد نظر قرار ندادهبه اندازهو طور همه جانبه، 
يا بر  ،گيرددر تملك جمع قرار مي هاي سوسياليسم بازار كه در آن داراييطرح برنامه

در معامالت بازاري فعاليت  ترها بيششود، اما شركت اساسي مساوات طلبانه توزيع مي
پاسخ . شودداري انجام ميكنند، معامالتي كه كم و بيش در اقتصادهاي سرمايهمي

ها معامالت بازاري را بتوان از  هايي كه از طريق آن ديگر عبارت است از جستجوي راه
 كه مردم با نيروهايطوريه نو سازماندهي كرد و بازارها بتوانند سوسياليزه شوند، ب

بلكه در عين حال بتوانند از  ،ي بازار رو در رو قرار نگيرندناشناس و كنترل نشده
وجود ه تواند بمند شوند، ثمراتي كه داد و ستدهاي بازار ميز بهرهكتمرعدمثمرات 

هايي اهميت دارد كه در آن  شيوه از تمركز مخصوصاً براي تصورعدمتكيه  بر . آورد
المللي  توانند بينكراسي ميوماعت، همبستگي و دمج استوار بر هاي جديد شكل
-مردم را در تكوين استعدادهاي, مجموعه اقتصادهاي محلي خودساالر يا ملي. باشند

المللي است، بلكه  اين نيست كه بين "سازيجهاني"ي مساله. كنندشان محدود مي
و ستدهاي جانبه است كه عمدتا در خدمت داد   اين است كه انترناسيوناليسمي يك

  .گيردكالن قرار مي
منظور تصوير ه ب بازارو  برنامه جستجوي راهي بين دراين مقاله تالشي است       

بازار و . هايي براي سوسياليسم بازار امكانات سوسياليزه كردن بازارها و نه ترسيم برنامه
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داري ايهها به پيش از سرم پول اختراعات اجتماعي بالقوه مفيدي هستند كه تاريخ آن
در . هر و نشان ساختارهاي قدرت اقتصادي را بر پيشاني دارند، اما همواره مگرددبرمي

توليد براي سود و انباشت سرمايه  پوياييداري، بازارها و پول تابع جريان تكوين سرمايه
ها كسب  شدند كه ارزش اضافه از طريق آن تبديل نهادهاييبه بازارها . داري بودند

پول به شكلي از سرمايه تبديل . كردسود خصوصي تحقق پيدا مي يمثابه هشد و ب مي
ه ب گشت،ميهاي توليد اضافه  اي گنجانده شد كه بر هزينهها هزينهد و در قيمتگردي

كاالها در . آوردوجود ميه را براي صاحبان سرمايه ب يكه بدون زحمت درآمدطوري
. شوند ت سرمايه و نه ارزش مصرف ظاهر ميعنوان ابزارهاي انباشه اين مدار اساساً ب

اين فرايند مسير تكوين بازارهاي مالي صرف . كنندهاي پولي دست باال پيدا مي ارزش
ها، اوراق حسابسهام، صورت(ها ابزارهاي مالي  كند، بازارهايي كه در آنرا هموار مي

ندكي با وضعيت ي اتواند رابطهد كه مينشو مي به قيمتي معامله) هاقرضه و مشتق
  ) 1. (واقعي اقتصاد حقيقي داشته باشد

 يبرنامهدر  پروراند كهرا در سر نمي رؤيااين مسير حركت به  قرن بيست و يكم     
را هاي احياء و تغيير شكل بازارها و پول  ، بلكه راهكند حذف را بازارها و پول خود

ي ي دوجانبهتسهيل مبادله براي ياوسيله چونهماي كه گونهه ، بكندجستجو مي
ه اش بر تقسيم كار مفيد دوجانبه گذاشته شده، ب اين مبادله پايه. شوند واقعمفيد 
معني ه اين امر ب. طلبانه توزيع شده استي مساواتشيوهه كه قدرت اقتصادي بطوري

اين مناسبات . گيرندي اجتماعي قرار ميطلبانهآنست كه بازارها در مناسبات مساوات
د، مناسباتي كه انهايي براي تغيير مناسبات مالكيت  جستجوي راهدر  ي خودنوبهه ب

 عزيمتي اين كار، الزمه. ندا ي پيكربندي جاري نهادهاي بازاردهندهساز و شكل زمينه
داري است و بسط و گسترش هاي سرمايههاي كنوني در بازاراز تناقضات و ناهم آوايي

  .منظور سوسياليزه كردن بازارهاه د بي موجوابتكارات خالقه

  ديانه السون
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پيچند يا سر را اي خوانندگان آن، از عصبيت به خود مي ند و پارها اين ادعاها متناقض
اجازه ) "كنند؟ن با چاپ اين مطلب چه فكر ميامولف"(دهند  با ناباوري تكان مي

ورد بازارها ها اطمينان دهم كه اگر به خواندن ادامه دهند، بحثي در م خواهم به آن مي
شكل اصلي و مسلط سازماندهي مناسبات بين توليدكننده  يمثابهه ب) به هر شكل آن(

كه  كننده پيدا نخواهند كرد، بلكه استداللي را خواهند يافت، مبني بر اينو مصرف
اي كاالها و خدمات را از  كننده در خصوص پارهمناسبات بين توليدكننده و مصرف

براي . توان سازمان دادهاي ديگر مي يزه شده بهتر از شيوهطريق بازارهاي سوسيال
اي نياز داريم كه در مورد هر كشوري خدمات درماني مجاني مثال، بي ترديد به برنامه

  .معني است را شامل شود، اما خدمات ملي پوشاك مجاني بي
نه به  ،اشاره دارم "بازارها"انداز پي برده است كه من به ي داراي چشمخواننده   
 "بازار"ي عزيمت استدالل من اين است كه بايد انتزاع يكپارچه و همگن نقطه. "بازار"

كه  طوريه صحبت كرد، ب) صورت جمعه ب(جاي آن از بازارها ه و ب ،را كنار گذاشت
هاي گوناگون  منظور خدمت به هدفه ها را از طريق نهادهاي مختلف ب بتوان آن

ي توانيم بين بازارها تمايز قائل شويم كه به شيوهاري ميبا چنين ك  .)2(سازمان داد 
كنندگان طرز ويژه توليدكنندگان ناشناس را با مصرفه اند و ب تجاري سامان داده شده

ترين سود ممكن داران بيشكه بتوانند براي سهام طوريه سازند، ب ناشناس مرتبط مي
كه  طوريه ب ،اندي سازمان داده شدهي اجتماعگونهه را فراهم كنند، و بازارهايي كه ب

و به نياز  استوار استتوافق طرفين ر اي را متحقق سازند كه بطلبانههاي مساواتآماج
بايد تأكيد كنم كه وقتي . محيط زيست احترام بگذارند بهو مبذول داشته مردم توجه 

 براي كنم، منظورم صرفاً مقررات دولتي بازارها صحبت مي" سوسياليزه كردن"از 
نيست، بلكه فراتر رفتن از آن و ) هرچند مقررات مؤثر دولتي اهميت دارد(بازارها 

كه  طوريه طلبانه است، بگنجاندن معامالت بازاري در مناسبات اجتماعي مساوات
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كراتيك وي دمگونهه هايي كه بقرار گيرند، هدف هاي اجتماعي بتوانند در خدمت هدف
اي گونهه ي اين امر هم تغيير حقوق مالكيت است، بالزمه .اندمورد توافق قرار گرفته

مند شدن از منابع اي منابع و حق بهره كه توازن بين حق انحصاري استفاده از پاره
اين كار گسترش نقش نهادهاي جمعي مساوات . طور اساسي تغيير كنده مشترك ب

شان دهم كه سوسياليزه اميدم اين است كه بتوانم ن. شودطلبانه در اقتصاد را شامل مي
 "سوسياليسم بازار"ي سنتي معني ايجاد آن چيزي نيست كه به گونهه كردن بازارها ب

  .شودمي ناميده
در آن ده ) 3. (گذرداز زماني كه بازارهاي سوسياليستي را توضيح دادم ده سال مي   

و ورود ريزي در اتحاد جماهير شوروي پيشين و اروپاي شرقي  سال با شكست برنامه
دند، و هم با شپيروز  داريهاي خارجي به چين و كوبا نيروهاي بازار سرمايهسرمايه

آسياي جنوب شرقي،  -بحران مالي و ركودي كه به سراسر جهان گسترش يافت
طرز ه داري بباور به مشروعيت و اثرگذاري نيروهاي بازار سرمايه -روسيه و برزيل

اما در اغلب قدرتمندترين كشورهاي جهان قدرت . وسيعي اعتبار خود را از دست داد
. ماند بي كم و كاست پابرجا -مخصوصاً قدرت بازارهاي مالي -بازارهاي سرمايه داري 

، رونق وال استريت ادامه دارد و ]2000سال [نويسم اكنون كه اين مقاله را مي هم
مالي را ] يبرنامه[بازارهاي مالي اروپا از استعفاي وزير ماليه اروپا كه درستي منطق 

. ي تجربه بودي گذشته، در عين حال، دههبا اين همه، دهه. ندا زير سؤال برد، شادمان
ي سوسياليزه كردن برخي از بازارها، بازارهايي كه تجربه در سطحي محدود در زمينه

ي وجود آمده است كه زمينهه طور هم بازارهاي جديدي بو همين ،انداعتبار پيدا كرده
- اند، به اين معنا كه به هدف خدمت به نيازهاي مردم سازماندهي شدهماعي يافتهاجت

  )4. (اند تا براي به حداكثر رساندن سود

  ديانه السون
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  قرار است دورانديشانه و آينده سوسياليست رجيستري ي مجلهجا كه اين شمارهاز آن
واهم اين موضوعات نخ و به دهمخود ارجاع نمي هاي پيشين نگر باشد، به نوشته

هستم و نه سنت " ناگويي به منتقد پاسخ"پرداخت، و نه در پي دنبال كردن سنت 
توانند در جايي كه من تغيير كساني كه به چنين كاري عالقمندند مي. "انتقاد از خود"

طور هم  و همين. مساله را تعقيب كنندام،  ام و جايي كه تغيير عقيده نداده عقيده داده
قصد فراهم . امام يا بر نظرات پيشينم متكي بوده ت جديد رسيدهدر جايي كه به نظرا

خواهم خواننده را تشويق كنم در  بلكه مي. را هم ندارم "بررسي ادبيات اخير"كردن 
  .تر مشخص بيانديشندخصوص زندگي اقتصادي كمتر انتزاعي و بيش

اكنون جا كه مبني بر پيشروي به جلو از آن] سياسي[با پيروي از اصل فعال 
م كه در آن من و بسياري از كنخواهم استداللم را با بررسي بازاري ارائه اي، مي ايستاده

اي از خوانندگان  پاره. "سوسياليست رجيستر"بازار مجله  -خوانندگان شركت دارند 
را از  ويژهي كپي اين مجله را از كتابخانه در اختيار دارند، يا فتوكپي اين شماره

وابسته به گروه بزرگ  "ترسوسياليست رجيس"ي اما مجله. اند هدوستي قرض گرفت
هاي چپ يا دكه فروشيخوانندگاني است كه آن را با آبونمان شدن يا از كتاب

سوسياليست "ي پول دست به دست گشته است و مجله. اندها خريداري كردهكنفرانس
ن امولف. گرفتجام نمياگر چنين داد وستدي ان ،توانست ادامه پيدا كند نمي "رجيستر
منظور ه ب –ن بايد نگران فروش و حفظ بازارهاي موجود و بسط بازارهاي جديد او ناشر
  .هاي توليد هر شماره را تأمين كنند كه بتوانند هزينه-  تا حد كافيفروش 

اي كه به  با بازار مجله "سوسياليست رجيستر"ي هاي بازار مجلهبا اين همه، ويژگي     
تر است، متفاوت شود كه هدفش سود هر چه بيشسازي منتشر ميپول همت ناشر

را منتشر و  كنند، آنرا ويرايش مي نويسند، آنكساني كه براي اين مجله مي. است
. خاطر داليل تجاريه كنند و نه ب كنند، از سر تعهدي كه دارند چنين ميتوزيع مي
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بلكه رويكردي است  ،نه تجاري رسوسياليست رجيستن به مجله ان و ناشرارويكرد مولف
بسياري براي توليد و توزيع اين مجله آزادانه وقت . ترمبني بر اعتماد به جنبشي وسيع

شوند، بدين ترتيب كه شغلي  شان حمايت ميخاطر كمكه ها ب اي از آن پاره. گذارندمي
ي شان به مجلهكنند و اين كار پرداخت بخشي از كمك در يك سازمان پيدا مي

عنوان ه دهد، مثالً اين كار براي نويسندگاني كه برا پوشش مي سوسياليست رجيستر
شوند، ند كه از طرف دولت تأمين مالي ميا گر در نهادهايي شاغلمعلم و پژوهش

- هاي چپ، همكاريفروشيدر مورد ديگران، مثالً ناشران و كاركنان كتاب. ممكن است

يق كمك مالي جبران شود تا امرار معاش كنند،  بايد از طر سوسياليست رجيسترشان با 
كمك مالي كمتر از آن باشد اگر بخواهند به كار انتشار و فروش كتاب اين  هرچند كه 

 را بايد در قيمت] به ناشران و كاركنان[اين كمك . متفاوتي اشتغال داشته باشند
چاپي،  ي كاغذ، خدماتطور كه هزينهبه حساب آورد، همان سوسياليست رجيستر

را  رجيستر سوسياليست اما هدف كساني كه. شودمي هسباحمبندي و حمل و نقل بسته
. داران نيستكنند، كسب حداكثر بازده مالي، براي خود يا سهامتوليد و توزيع مي

افزون بر . شودجهت ايجاد صرف سود، گنجانده نمي ]مجله[ي اضافي در قيمت هزينه
خوانند، براي اين است  خرند و ميرا مي ليست رجيسترسوسياي اين، كساني كه مجله

دانند كه از آن طريق با مي خودرا بخشي از عمل جمعي روشنفكري و سياسي  كه آن
ها طور غير مستقيم به بحثه ب –شوند ويراستارها و نويسندگان آن وارد گفت و گو مي

- وارد مي رجيستر اليستسوسي هايي مقالههاي جديد و بحث در باره يا توليد نوشته

خوانندگان، . گيرندميل با ناشرين و نويسندگان آن تماس مي .شوند، يا مستقيم با اي
بخشي  سوسياليست رجيستري كنندگان مجلهن و توزيعانويسندگان، ويراستاران، ناشر
  .   از يك انجمن غيررسمي اند

  ديانه السون
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جيستر و بسياري از ي سوسياليست ري بازاري بين مجلهبدين ترتيب، يك رابطه  
اي مبتني بر بازار است كه به لحاظ اما اين رابطه، رابطه -خوانندگان وجود دارد
هاي جنبش سوسياليستي پايه دارد و نه در داد و ستد مالي  اجتماعي در فعاليت

ن و ااين يك بازار سوسياليزه شده است و خوانندگان و نويسندگان، ناشر. گمنام
مسلم است كه اين . نددهتشكيل مي ار و يك بازار گفتگو فروشندگان بخشي از يك

-فروشيبراي كتاب. تحت فشار استمحدوديت و  داراي بازار در اثر قدرت بازار تجاري

هاي بزرگ تجاري كار بسيار فروشيهاي كوچك چپ، بقا در مقابل قدرت بازار كتاب
هاي رت بازار شركتبقا در مقابل قد ،هاي كوچك چپفروشيبراي كتاب. مشكلي است

هاي خوانندگان اي سليقههاي رسانهمجتمع. انتشاراتي چند مليتي بسيار سخت است
براي كه  انتظار دارند هااين رسانه از ،از افراد بسياري چوندهند، را شكل ميبالقوه 
نه با  ،كنند ارسالكننده هاي كوتاه و اطالعات سرگرمپيام موضوع، اطالعات از كسب

  .آن را ارائه كنند جدي و شنود مستمرگفت و 
دارند، اما  نگه "قابل قبولي"] در سطح[كنند قيمت را  ن تالش ميان و ناشرامولف      

ها خارج  تواند از طريق عواملي كه كامالً از قدرت نفوذ آنقابل قبول بودن قيمت مي
اي جنوب مثالً تنزل فاحش ارزش پول در آسي -گيري تغيير كندطرز چشمه است، ب

طوري افزايش داد كه بسياري از خوانندگان ] مجله را[قيمت محلي  ،شرقي و برزيل
كاري گسترده در بسياري از كشورهاي اروپا قيمت و بي. ي آن بر نيامدندبالقوه از عهده

  . ها قرار داد را، مخصوصاً براي جوانان، بسيار باالتر از قدرت خريد آن
ريز ي برنامهكشيم كه در آن نويسنده و ناشر با كميته صوير مياي را به ت اما آينده      

به هدف اعطاي كاغذ يا دسترسي به خدمات چاپي يا ) ها اي از اين كميته يا مجموعه(
- اي كه در آن خوانندگان بالقوه با كميته و آينده. هاي توزيع مذاكره خواهند كردشبكه

خواهند كرد كه اعطاي كاغذ و خدمات  شاورهمها  ي تعداد كتابريز در بارههاي برنامه



 سوسياليسم

 ١٠٩

ي هايي كه به گونهفرض كنيد اكثريت اعضاي كميته. گيردها تعلق مي چاپي به آن
از نظرشان جالب يا ارزشمند  رجيستر سوسياليستي اند مجله كراتيك انتخاب شدهودم

يكنواختي   و من اطمينان دارم كه هيچ كسي -ها يقيناً تفاوت خواهد كردسليقه. نباشد
  .كننده را خوش نداردكسل

 يياي را تصور كنيم كه در آن نيروها يك رويكرد بديل از اين قرار است كه آينده   
گيرند، بازاري كه  اند كه جلوي شكوفايي بازار سوسياليستي را مي مغلوب شده

 سازد و م مرتبط ميه را به رجيستر سوسياليستي توليدكنندگان و خوانندگان مجله
 سوسياليست رجيستررا داشته باشند كه به توليد  تري بتوانند وقت آنجمعيت بيش

در اين شماره تالش . و پول براي خريد آن بپردازند مطالعه كنندرا  ياري رسانند، آن
  .اي را بررسي كنم خواهم كرد برخي از شرايط چنين آينده

رهاي اقتصادي جوامعي قرار را در متن ساختا رجيستر سوسياليستي بياييد مجله      
صورت جمع، به اين دليل كه ه جوامع ب -خوانند كنند و مي را توليد مي دهيم كه آن

شود و  المللي توليد و پخش مي طي فرايند همكاري بين رجيستر سوسياليستي مجله
 رجيستر سوسياليستي اقتصادهايي كه در آن مجله. المللي اند خوانندگان آن بين

ها سلطه دارند، يكپارچه  شود، گرچه نيروهاي تجاري بازار بر آن ش ميتوليد و پخ
توان در اين اقتصادها يك بخش برخورد كنيم، ميبا آن طرح به شكل يك اگر . نيستند

ناميده  "بخش خصوصي"هاي اقتصادي تر گفتمانكه در بيش(داري تجاري سرمايه
 ناميده"بخش عمومي"قتصادي هاي اكه در اغلب گفتمان(، يك بخش دولتي )شود مي

ها زنان و  شود كه در آن هايي مي و يك بخش خانگي كه شامل خانواده) شود مي
هاي خصوصي و دولتي استفاده از كاالها و خدمات بخش ان،و دختر انمردان، پسر

دستمزد براي  در بخش خانگي است كه زنان و دختران خدمات بدون. (كنندمي
هاي اقتصادي ترين گفتمانامري كه در سنتي -گذارند شان در اختيار ميياعضا
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شود، اما اقتصادهاي فمينيستي  كرد اقتصادها ناديده گرفته مي پيرامون چگونگي عمل
در عين حال بخش ديگري هم وجود دارد كه به باور من بايد ) 5.) (بر آن تأكيد دارند

اين بخش را بخش . مرا در آن مشخص كني رجيسترسوساليست ي مجلهتوليد و توزيع 
 -شناسد  تر گفتمان اقتصادي به رسميت مياين بخش را بيش. هميارانه نام خواهم داد

غير "يا  "غير دولتي"ي سنتي بخش اين بخش به گونه. البته فقط بر متن آنچه نيست
موازات بخش خصوصي و دولتي كه دو بخش ديگر را ه ب( "بخش سوم"، يا "انتفاعي

پول و بازار در كاركرد . شودناميده مي) شود بخش خانگي حذف ميدهند و  تشكيل مي
هاي اعضاء، درآمدهايي كه ها، پرداخت كمك(زيرا به منابع مالي  ،ها نقش دارند انجمن

جهت تدارك خدمات و كاركرد آن براي اعضاء ) شود از طريق فروش مجله حاصل مي
با مزد و هم بي مزد استخدام مي  رگها هم كار آن. تر نياز دارند ي گستردهجامعه در

  .هاي اجتماعيگيرند تا آماج هاي تجاري شكل مي ها حول هدف اما انجمن. كنند
در . جا مشخص شدند، در درون خود ناهمگن اندها كه در اين ي اين بخشهمه     

بخش دولتي بين واحدها به لحاظ اندازه، كاركرد، رابطه با شهروندان و رابطه با دولت 
گذارند، در خدمات را در محل مصرف مجانا در اختيار مي ،برخي واحدها. فاوت هستت

ند، دهمي رقراكننده حالي كه واحدهاي ديگر براي خدماتي كه در اختيار مصرف
) ها و سودهاماليات(اي واحدها اساساً با انتقال درآمدها  پاره. كنندهزينه تعيين مي

وضع قانون و (ي جامعه اصلي واحدهاي ديگر ادارهدرعين حال، كار . سرو كار دارند
ها به لحاظ ساختار هاي اساسي بين شركت در بخش خصوصي، تفاوت. است) حفظ آن

ي مقرراتي كه دولت و حوزه) سهام مشترك، تعاوني، خانوادگي، فردي(ها  مالكيت آن
ا كالن كوچك و محلي ي(ها  ، اندازه و وسعت آن)"غيررسمي"، "رسمي"(كند  وضع مي

در . شان و كسب منعفت وجود داردهاي ها در تامين هزينه ، موفقيت آن)المللي و بين
ها به لحاظ اندازه و ساختار سني، منطق  هاي بسياري بين خانواده بخش خانگي، تفاوت
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ها، دارايي  جواري با ديگر خانوادهگيري خانواده، حد خويشاوندي و پيوندهاي هم شكل
ها، تقسيم كار جنسيتي  ي گردآوري منابع و مشاركت در آندرجه اعضاء خانواده،

هاي  ، تفاوتيارانهدر درون بخش هم. شودطلبانه ديده ميطلبانه يا غير مساواتمساوات
ها با ها، جنبشها، باشگاهاتحاديه: هاي گوناگون انجمن وجود دارد بسياري بين شكل

ت رسميت و متفاوت بودن حد و حدود ي متفاوهاي متفاوت، درجهها و گسترهآماج
  .طلبانههاي مساوات كراسي و تعهد دروني در رابطه با هدفودم

اش بر نوعي  خردمايه جمع شدن اين واحدهاي مختلف در چهار بخش بايد پايه    
يك شباهت احتمالي به . شباهتي باشد كه بين كاركرد واحدها در هر بخش وجود دارد

فريز اشاره گونه كه هام همان. شودچوب هر بخش مربوط ميي افراد در چارانگيزه
اند كه انگيزه شركت افراد در بخش  رد نئوكالسيك گرايش داشتهدارد، اقتصادهاي خُ

-ي تصميمسود شخصي نشان دهند، در حالي كه انگيزه در دولتي و خصوصي را

ها فمينيست .)6(ها در مفهوم نوع دوستي نشان داده شده است  گيرندگان در خانواده
كنند، زيرا اكثريت افراد هم در دنياي اين نگرش را بيش از اندازه دلخواهانه ارزيابي مي

- كار با مزد انجام ميبا كنند و هم بخش مهمي از زندگي خود را  خانواده زندگي مي

نفع شخصي داشته  صرفادوست باشند و در ديگري چرا بايد فقط در يكي نوع. دهند
هاي ي حوزهاي از نوع دوستي و نفع شخصي در همه نبايد تركيب پيچيدهباشند؟ چرا 

 هاي فردي آنهم مشخصه وكه هم هنجارهاي فرهنگي  طوريه زندگي را اجازه داد، ب
  شكل دهند؟  را

هاي واحدهايي مربوط سازوكارويژگي مشترك ديگر واحدها در يك بخش به     
دروني خود مورد استفاده قرار مي  هاي شود كه براي هم آهنگ كردن فعاليت مي

هاي خصوصي را از اين منظر ديد كه با انگيز باشد كه شركتشايد وسوسه. دهند
ديد كه با  زاويهبخش دولتي را از اين و هاي مالي هم آهنگ شوند، مكانيسم
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ديد كه از  اندازچشمها را از اين  هاي برنامه و مقررات هم آهنگ شوند، انجمنسازوكار
اما . هنجارهاي اجتماعي ديدگاهها را از ها هم آهنگ شوند و خانوادهآييگرد هم طريق

آيد، ها و مقررات به ميان مي ها، هنجارها، برنامهجا كه پاي نقش ماليه، نشستآن
افزون بر اين، دستور و سلسله مراتب، دوجانبگي و . تر است پيچيده  واقعيت از اين
. ي چهار بخش باشدسازماندهي دروني واحدها در همه يتوانند مشخصهدوسويگي مي

باشد، و يا  "قلب جهان بي قلب"طور حتم و يقين ه گونه نيست كه خانواده ب ديگر اين
يكي از [اين كه يك شركت تجاري نوكر مامون يا دفتر دولتي، يك زير بخش الويان 

كرد  عمل. اليستيشهر سوسيباشد يا انجمن نشانه يك آرمان] ي يهوددوازده قبيله
بهتر ) 7( "هاي هميارانهبرخورد"صورت ه ي چهار بخش، بدروني واحدها در همه

ها اعضا به هدف نفع بردن در همكاري در توليد برخورددر اين . شودبندي ميخصلت
  .كندشوند، اما غالباً در رابطه با توزيع مزايا، درگيري منافع پيدا ميوارد عمل مي

كه براي  اين -توان شرايط بازتوليد هر واحد را بررسي كردم ميطور ههمين      
هاي بازرگاني بخش خصوصي حفظ كاركرد معمولي خود چه بايد انجام دهند؟ شركت

هاي خود را پوشش  كم بتوانند هزينهبايد به اندازه كافي فروش داشته باشند تا دست
داران يد سودي هم براي سهامهاي داراي سهام مشترك اند، باها شركت دهند و اگر آن

هاي بخش دولتي سازمان. برسند مشابههاي كم،  به پاي شركتداشته باشند كه، دست
بلكه با  ،شان نهايتاً نه با فروشهايزيرا هزينه ،گيرند به يكسان در محدوديت قرار نمي

ت خود گيري به اين بستگي دارد كه دولت قدراما قدرت ماليات. شودماليات تأمين مي
- اگر بخش دولتي به شيوه. را براي وضع و برقراري قانون و مشروعيت خود حفظ كند

هايي عمل كند كه مشروع محسوب نشود، در آن صورت قدرت حكومت براي حفظ 
ها بايد نياز اعضاء  خانواده. روداين مشروعيت از طريق وضع ماليات احتماالً از بين مي

توانيم خالصه بگوييم كه مي. نشيني را رفع كنندو همخود به غذا، سر پناه، و لباس 
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گيرد و بخش دولتي با ديناميك  بخش خصوصي با ديناميك فروش و سود شكل مي
رسمي (ها بايد عضويت خود را  انجمن. مشروعيت و بخش خانگي با ديناميك تداركات

شان هاي هو اين بدان معني است كه بايد براي تأمين هزين -حفظ كنند ) يا غيررسمي
و  -هاي مالي، كمك بالعوض و همين طور فروش  ها، كمكاز طريق حق عضويت

 "كارآمد"ها بايد تا حدودي  آن. وري منابع بپردازندآبه گرد  -جذب اعضاء جديد 
باشند، اما بايد بتوانند كمك پولي يا زماني يا كمك از ديگر منابع را بدون خواست 

شايد اين روند را بتوان يك ديناميك همبستگي  .داشت پولي، جذب كنندنوعي چشم
  . گيرم كه هميشه همبستگي در حمايت از عدالت اجتماعي معني ندهد -توضيح داد 

ند كه سير امور ا ديگر مرتبط يكه ب متفاوتهاي گوناگون از طريق مجراهاي  بخش   
ترين نوع مهم يبهدر اقتصاد سياسي سنتي بر بازارها به مثا. كندها برقرار مي را بين آن

ها  هايي كه كاال، خدمات، پول و كار بين آنهده است، راشهاي ارتباطي تأكيد هرا
 كه بخش خصوصي آن(نقش دولت معموالً در چارچوب مداخله در بازارها . جريان دارد
ها را گسترش  كه دولت جريان امور بين آن طوريه شود، ب تعيين مي) كندرا اداره مي

ترين نوع  هاي مربوط به مناسب در بحث. سازدكند يا متوقف مي ود ميدهد، محدمي
بوروكراتيك، اغلب فراموش  يبرنامه وزن نسبي شكست بازار يا شكست ها ومداخله

زيرساخت  -كند شود كه دولت نقش اساسي در پيشرفت كاركرد بازارها ايفا مي مي
- يچ بازار به ساماني ممكن نميها ه سازد كه بدون آن حقوق و مقرراتي را فراهم مي

دهد كه دريابيم كه بازارها هم مجراهاي  شناخت اين امر به ما اين امكان را مي. گردد
-مي تعيين را ها آن خصلت ساختارهاي اقتصادي و سياسي وعمومي اند هم خصوصي 

ها را  بلكه آن - هاي درون اقتصاد ملي است  ي بخشدهندهبازارها نه فقط پيوند. كنند
المللي از طريق  بازارهاي بين. دهندم پيوند ميه در سرتاسر اقتصادهاي ملي نيز به

هايي چون سازمان تجارت شوند، سيستمهاي مقررات بين كشورها اداره مي سيستم
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كنند و بخش خصوصي را با بخش  ها حمايت مي ها از آنبازارهايي كه دولت. جهاني
سازند، در اقتصادهاي امروزين عمدتا  تبط ميهاي هميارانه مر دولتي، خانگي و بخش

ها تنها نوع  اما اين. ها سلطه دارند داري اند كه نيروهاي تجاري بر آنبازارهاي سرمايه
سوسياليست  قبالً راجع به بازار مجله. بازارهايي نيستند كه در حال حاضر وجود دارند

ي آزاد طلبانهدر جمع مساوات ايم كه پايه عنوان بازار سوسياليزه بحث كردهه ب رجيستر
سازد كه در توليد، توزيع و  ديگر مرتبط مي يكه ي كساني را باين بازار همه. دارد

بازارهاي سوسياليزه شده را . دست دارند سوسياليسيت رجيستري استفاده از مجله
دهي از فروش اوليه اين سازمان. دهندطلبانه متعددي سازمان ميهاي مساوات انجمن

اين . گيردرا در بر مي "تجارت عادالنه"المللي جنبش  ي مستقيم جاري بينا شبكهت
هايي كه، در عين حال، در  كند، ارزش هاي غير اقتصادي حمايت مي جنبش از ارزش

ها را به  توان آناين بازارها، بازارهايي هستند كه در حقيقت مي .)8(بازار كاركرد دارند 
شوند و در  ش مصرفي معرفي كرد كه با پول پيش برده ميي ارزمحل مبادله يمثابه
هاي  كننده و تابع محدوديت تامين هزينههاي اجتماعي و نه تجاري تعيينها آماج آن

- ي چنين بازارهايي، اغلب بر پايهكنندههاي اداره مردم شاغل در انجمن. پولي توليد اند
هاي خصوصي يا آنچه در بخش با دستمزد كمتري از -كنند اي داوطلبانه كار مي

هاي  اي انجمن پاره. هاي طوالني بدون دستمزد توانند كسب كنند، و ساعتدولتي مي
ها در عين حال شكل پولي  آن. آورندوجود ميه هاي سوسياليزه بجماعتي فقط بازار

- وجود ميه ي كاال بين اعضاء انجمن بخاص خود را براي سهولت بخشيدن به مبادله

اي هايي چگونه سنجه جالب است در اين باره تأمل كرد كه چنين انجمن .)9(آورند 
وجود ه منظور تسهيل معامالت خود، حتي زماني به ي مبادله ب جهت ارزش و وسيله

ست و اغلب بين افرادي انجام ا رو-در-آورند كه چنين معامالتي بسيار محلي و رو مي
بخشي به ور از مسائل مربوط به ساماناين ام. شناسندديگر را ميگيرد كه هم مي
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من مايلم (كنند  ها باهم تطبيق نميزمان كه نيازها و خواست مبادالت تهاتري آن
خواهيد  شما مي. اما نه براي نگهداري از ماشين -ي خودم را معامله كنم كاالي ساخته

هيه اما نه براي كاالهايي كه ما ت -خدمات نگهداري از ماشين را معامله كنيد 
هاي گوناگون تا مسائل مربوط به نظارت بر معامالتي كه ضرورتاً در زمان ،)ايم كرده

-دامنه پيدا مي" سنجه براي شغل"ريزي يك گيرد، تا مسائل مربوط به پايه انجام مي

تر  معامالت غيرمتمركز منعطف را آسان ،ي مبادلهي ارزش و وسيلهيك سنجه. كند
هاي  ي فعاليتاگر مردم مجبور باشند همه. گرفته باشد كند كه مورد توافق قرارمي

ي اين امور اگر همه. تري ندارندريزي كنند، زندگي آسوده ها پيش برنامهخود را از ماه
طلبانه هاي مساوات صورت زماني كه انجمن در سطحي محلي صادق است، در آن

  .اهند بودگذارند، بسيار بيش از اين صادق خومرزهاي ملي را پشت سر مي
سوسياليست ي ي اين بازارهاي سوسياليزه شده، درست مانند بازار مجلهاما همه     

-وجود ميه تحت فشارهاي بازار تجاري و اختالالتي قرار دارند كه اين بازار ب رجيستر،

هاي مالي   خواهي بخشمثالً دگرگوني در نرخ بهره و نرخ مبادله كه حداكثر سود. آورد
- را تحت فشار قرار مي "تجارت عادالنه"المللي  هاي بين ند، شبكها آنخصوصي طالب 

  .دهد
 يكه هاي گوناگون يك اقتصاد فقط از طريق بازارهاي تجاري ب بديهي است كه بخش  

هاي گوناگون اقتصاد را وظائف  در چارچوب هر اقتصاد ملي بخش. ديگر پيوند ندارند
-راه. سازندديگر مرتبط مي يكه و سودها ب هاي مالياتهاهها، راشايستگيشهروندي، 

وري از شوند و هم بهره را شامل مي هم انتقال درآمدها ،ها و سودهاماليات هاي كسب
، )هاها، مدارس، بيمارستانها، دادگاهها، كالنتري راه(هاي واقعي و اجتماعي زير ساخت
ايسه با بازارها، در مجراي در مق. شوندهايي كه رايگان در اختيار گذاشته ميزيرساخت

هاي پولي و دريافت كاال و خدمات، در مورد هر ماليات و منافع، جريان پرداخت
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اين امر از نظر گردانندگان بازار تجاري نقطه ضعف . انجامداي، به توازن نميمعامله
و به دزدي، حيف و ميل و  رودبه شمار مي ها و منافعي مالياتبزرگي براي حلقه

ها و منافع در خصوص ماليات ياما حلقه. شودهمه نوع آن منتهي مي آيي ازناكار
توانند عمل تدارك كاالهاي عمومي خيلي بهتر از بازارهاي تجاري يا سوسياليزه مي

ه بندي و بتوان بسته سادگي نميه شان بيعني كاالهايي را كه به خاطر ويژگي. كنند
ها، هواي پاك و كاالهايي چون برق خيابان -ها را مطالبه كرد  طور مجزا هزينه آن

هاي  بسيار باال در كار است، مانند هزينه "ي اضافيهزينه"كه اثرات  خدمات در جايي
تواند عفوني باشد و مهارت ناكافي  كه بيماري يك شخص ميدرمان و تحصيل، يا جايي

-ع، در اساس، ميماليات و مناف راه كسب. ضايع سازديك تيم كامل را  تالش ،يك فرد

تواند  تواند منبع عمومي، و يك سيستم امنيت اجتماعي فراهم آورد، سيستمي كه مي
اين  با. بازار جهت تضمين زندگي مناسب براي همه را جبران كند يناتواني قلمرو

ها به اقتصادهاي  ها و منافع محدود است زيرا آنماليات هاي كسبراههمه، كارآ بودن 
المللي مديريت جهت حمايت از تدارك كاالهاي  سيستم بين. ندشوملي محدود مي

  )10. (عمومي در سطح جهاني وجود ندارد
منافع كه كاركرد خوب داشته باشد، فقط به  تامين ماليات و راه كسبيك       

، به هاين را. مشروعيت، درستي و كارآيي دولت و ساختارهاي سياسي بستگي ندارد
توان  زيرا جاري شدن درآمدهاي دولتي را نمي ،بستگي داردنوعي، به وام گرفتن هم 

ي بندي و چه اندازهطوري تضمين كرد كه دقيقاً با هزينه عمومي، چه به  لحاظ زمان
هاي دولتي عمدتا از طريق نهادهاي كه بدهي ، جاييهاين را. كامل، انطباق داشته باشد

ا كند، محدود شود يا از تواند گسترش پيدگيرد، ميمالي بخش خصوصي صورت مي
- دهندگان و احزاب سياسي، بلكه همي رأيبين برود، آن هم نه فقط با تغيير عقيده

- امروزه وزراي دارايي بيش از نمايندگان يا رأي. داراني بانكچنين با تغيير عقيده
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گران در نهادهاي مالي و تجار در بازارهاي مالي راجع به خط دهندگان به آنچه تحليل
بدين طريق، نيروهاي بازار . مشي پولي خود در نظر خواهند داشت، توجه دارندو 

كنند ها را سازمان داده يا مختل مي داري حتي پيوندهاي شهروندي بين بخشسرمايه
  . هاي تجاري نيستندكه مبتني بر بازار

هاي بخشش هايراهها هست كه عبارت است از پيوند سومي هم در بين بخش      
ها مرتبط مي  هاي همبسته را با ديگر بخش كه بخش -هاها و حق عضويت ي، كمكمال

ها و منافع دارد، بدين معني كه جريان اين مجرا وجه اشتراكي با مجراي ماليات. سازد
. گيرندديگر قرار نمياي در تطابق با يكپول و دريافت كاالها و خدمات  در هر معامله

ا مجراهاي بازار، هم با مجراهاي تجاري و سوسياليزه اين مجرا وجه اشتراكي هم ب
را  كه دولت آن گيرد، نه اينداوطلبانه صورت مي هادارد، بدين صورت كه پرداخت

تواند معامالت اهدايي است، مي در اين نوع مجرا كه داراي عناصر قوي. انجام دهد
چون دانش را فراهم ساز مؤثر باشد و چيزهايي هاي دگرگون براي تأمين مالي فعاليت
- دانند و ممكن است بخواهند بدانند، دانشي كه، عموما، حوزه كنند كه مردم هنوز نمي

ي گونه كه نمونه همان. دهدهاي بشري را بسط و گسترش ميي تجربه و خواست
دهد، چنين مجراهايي بين اقتصادهاي ملي و در نشان مي سوسياليست رجيسترمجله 

  .دارد كرد ها عمل چارچوب آن
به اين لحاظ كه جريان آن در اين (كند  ي اين مجراها پول عمل ميدر همه      

ي اما نوع مجراي ديگري هم هست كه همه). گيري كرد توان اندازهمجراها را مي
ها جريان  ي كه آنچه در آنهايمجراي ارتباط -كند  ديگر مرتبط مي يكه ها را ب بخش

صورت آشكار ه ، هم بهاها و معني ها، تصورها، ارزش ، ايدهدارد، عبارت است از اطالعات
ي ديگر انواع مجراها غيرممكن بدون نوعي درك مشترك، معامله در همه. و هم نهان
كند  هايي را منتقل مي ، مجموعه پيامهاي ارتباطهر بخشي از طريق شبكه. خواهد بود
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هاي  خش خصوصي ارزشب. ي آن استدهندي هر بخش مشخصهكه ديناميك سازمان
پيوند كننده را، بخش همهاي تنظيم بخش دولتي ارزش. كندتجاري را منتقل مي

هايي كه  در خصوص ارزش. هاي تداركاتي را هاي همبسته و بخش خانگي ارزش ارزش
هاي تجاري  ارزش -هاي مثبت و منفي وجود دارد كند، جنبههر بخش منتقل مي

جويانه توانند صرفهاما در عين حال مي -طلبانه اند تفسادپذير و اغلب بي روح و فرص
توانند كم ارزش و بوروكراتيك و درعين كننده ميهاي تنظيم ارزش. و ابتكاري باشند

اما در عين حال  -داري و بازارهاي تجاري باشندحال حافظ مناسبات اجتماعي سرمايه
هاي تداركاتي با سرپرستي و شارز. كراسي را ارتقا دهندوتوانند حقوق بشر و دمهم مي

. بينانه باشندتوانند پدرساالرانه و كوتهاما در عين حال هم مي - دارند  دهش سروكار
دوستانه تلقي ، همدالنه و نوعهاها و راديكالپيوند اغلب از طرف چپهاي هم ارزش
. نه باشندنگراكارانه، انحصاري و درونتوانند محافظهاما در عين حال هم مي -شوندمي

هاي جهاني، چه ارزش  تر، باهاي جوامع مختلف، اما از اين هم بيشويژگي ها با اين پيام
  .كندطلبانه، تغيير ميداري چه مساواتسرمايه

دهند، داراي ساختارهاي ديگر پيوند مي يكه ها را ب هايي كه آنها و مجرا بخش    
ي خود نحوه. د و زن نيستندبدين معني كه فقط شامل افراد مر. جنسيتي اند

اين امر در خصوص . كاركردشان بر نظم جنسيتي غالب و نابرابر گذاشته شده است
مدار است، بخش خانگي بديهي و آشكار است زيرا روابط خويشاوندي روابطي جنسيت

طور آشكار بر ه ، مقوالتي هستند كه ب"دختر"، "پسر"، "پدر"، "مادر"ي يعني رابطه
، "فروشنده"، "كارمند"، "كارفرما"با اين همه، مقوالتي چون. دارد جنسيت داللت

، "گيرندهكمك"، "كنندهكمك"، "برندهسود"، "دهندهماليات"، "شهروند"، "خريدار"
طور آشكار داللت بر جنسيت ندارند، و بدين ه ب "خواننده"و  "نويسنده"، "داوطلب"
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هايي دارند كه به  وضعيت و فعاليتشود كه داللت بر  طور تصور مي ترتيب اغلب اين
  .لحاظ جنيستي خنثي هستند

اند به اين هدف بوده  ي گذشته دادههاي فمينيستي كه در دو دههبسياري از بورس    
رسد در حقيقت  نظر ميه است كه نشان دهند آنچه به لحاظ جنسيتي خنثي ب

جا محل در اين. ه داردها غلب جنسيت است و الگوهاي نابرابري جنسيتي بر آن "حامل"
هاي  فقط به چند نمونه. آمد چنين وضعيتي نيستهاي پيشي شيوهگذارش همه

براي مثال، هرم استخدام در بخش دولتي و خصوصي . اساسي اشاره خواهيم كرد
شود و اقتدار  چنان هنجار محسوب ميهرمي جنسيتي است كه در آن اقتدار مردانه هم

 ،خصوصي  فزون بر اين، قوانين و هنجارهاي نه فقط بخشا. است ءانزنانه يك استث
پيوند بر اين فرض مبتني است كه مراقبت و پرستاري از هاي دولتي و هم بلكه بخش

اي زنانه است و اساساً  اي روزانه و ميان نسلي دارد، اساساً وظيفهنيروي كار كه كارپايه
ا آن داشت، حتي اگر هيچ ب] خصوصي[بايد رويكردي خارج از عملكردهاي اين بخش 

ي چنين كارهاي خانگي بدون دستمزد، نتوان ها را، بدون تامين هزينه يك از آن بخش
  ) 11. (در دراز مدت حفظ كرد

توان در مجراي اين امر را به آشكارترين وجه مي. اين مجراها نيز جنسيتي اند     
طرز بارزي ه ها اغلب و بيشايستگكه تعهدات و  ها و منافع مشاهده كرد، جاييماليات

. شوند كه زنان به مردان وابسته اند و يا بايد وابسته باشند بر اين فرض سازمان داده مي
ي زنان آميز در باره يا تحقير يهاي قالب ي ارتباطات اغلب پيامافزون بر اين، شبكه) 12(

طلبانه اتتر مساوبازارهاي تجاري ممكن است به لحاظ فرهنگي بيش. كنندپخش مي
چرا كه ظاهراً چنين است كه تنها چيزي كه اهميت دارد اين نيست كه  -نظر آيند ه ب

اما سازماندهي معامالت . چقدر پول داريد اين است بلكه ،زن يا يدهست شما مرد
گاه اين سازماندهي پوشيده . نوعي جنسيتي است كه غالباً به ضرر زنان استه بازاري ب
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زنان اجازه ندارند وارد نوع مشخصي از قراردادهاي تجاري است، به اين صورت كه 
تري شوند، يا اغلب به طرز ظريفهاي بازاري بيرون گذاشته مياي مكان شوند يا از پاره

به لحاظ چگونگي اجراي معامالت يا چگونگي درك مخاطرات و قبول  -گيرد  انجام مي
ترويج  هت فروش، يا چگونگيج "هاييسهم"ها يا چگونگي سازماندهي كاالها به  آن

مردان اساساً وضع  ر زنان در مقايسه باتو بيش .)13(ها اطالعات پيرامون قيمت
هاي حتي بازارهاي سوسياليزه شده حامل. تري دارندها پول كم آن -نامساعدي دارند 

كه مردان  دهند در حالي را انجام مي زنان هم خود اغلب كار داوطبانه -جنسيت اند 
  . اندگيرندهيمتصم

بخش خصوصي و بازارهاي . ستنديها و مجراها هم رديف و همتا ن بي ترديد بخش 
هاي داوطلب  هاي كاركرد خدمات عمومي، انجمن ها و شيوه تجاري غلبه دارند و ارزش

ها نفر ليونيي مترين نيازهاي اوليه اساسي. كنندو تداركات خانگي را تضعيف مي
بحث . كننددر ناز و نعمت زندگي مي نفر ليونيكه چند م حالي شود، دربرآورده نمي

ه چنان بخواهيم جايگزين اين نظام مخرب و نابودكننده كنيم، هم كه چه را مياين
ي بخش خانگي و نقش مولده .)14(بندي برنامه در مقابل بازار گرايش دارد سمت قطب

كه نسبت به سهمي كه بازارها نيكسا. شودپيوند اكثراً ناديده گرفته ميهاي هم بخش
ي اين را توانند در رابطه با يك اقتصاد سوسيالستي داشته باشند، بدبين اند، دغدغهمي

گيري از طريق بازارها غيرمتمركز صورت بگيرد، در آن صورت دارند كه اگر تصميم
هاي كارگري، در مدت زمان كوتاهي، درست همانند هاي دولتي و تعاونيشركت
داري رفتار خواهند كرد، و منافع اين بار به جيب كارفرماهاي هاي سرمايهشركت
هاي كارگري خواهد رفت، امري كه خسارتي كه به هاي دولتي و اعضاء تعاونيشركت
توافق دارم كه به نقش  با اين امر .زنند، قابل مقايسه است ي ما و افراد بشر ميسياره

ي اساسي را نه بازارها كه ساختار حقوق اما مساله. بازارها بايد با احتياط برخورد كرد
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گويند زندگي بهتر اكثريت  ها حق دارند كه ميسوسيالسيت. شودمالكيت موجب مي
اما سنت . مردم بر سياره ما نيازمند دگرگوني اساسي در حقوق مالكيت است

مالكيت هاي خصوصي به سوسياليستي تأكيد اصلي را بر انتقال ابزار توليد از شركت
هاي كارگري گذاشته است، و با اين كار نتوانسته است توجه كافي به دولتي يا تعاوني

ديگر  يك ي اين سه نوع مالكيت وجه تشابه مهمي بااين حقيقت داشته باشد كه همه
  )15. (هايي از مالكيت گروهي اند ها همه شكل آن: دارند

واند حق مالكيتي باشد كه يك فرد تبي ترديد مالكيت خصوصي بر ابزار توليد مي    
دارد، اما اين حق، همان حقوق گروهي است كه بر بخش خصوصي حاكم است، امري 

يك تعاوني كارگري . داران جزءهاست تا دكاني فكري سوسياليستتر دغدغهكه بيش
تفاوت در اين است كه حقوق  -طرز مشخصي شكلي از مالكيت گروهي است ه ب

حق  ،هر دو نوع مالكيت. دارانكنند تا سهام تر رعايت ميبيش ناگروهي را مستخدم
ها مي  هاست را به آنوري از آنچه در مالكيت اين گروهمحروم كردن ديگران از بهره

افزون بر اين، مالكيت دارايي يك شركت دولتي هم همين حق محروم كردن . دهد
شهروندان منفرد حقوق . دهدوري از اين دارايي را به شركت دولتي ميديگران از بهره

فردي مستقيمي جهت استفاده از ابزار توليدي را ندارند كه شركت دولتي مالك 
مثالً  -اما اين حق شهروندان منفرد است كه از دارايي عمومي استفاده كنند. آنست

هاي  خانههاي شهر و كتاب هاي عمومي، خيابانها و ميدان سرزمين مشترك، پارك
كه حق در حالي. رايي مشترك حق شامل شدن است و نه شامل نشدنحق دا. عمومي

ها يا شركت دولتي، حق شامل داران باشد، يا تعاونيدارايي جمعي، خواه از آن سهام
تر مورد تهديد است و استفاده از حقوق دارايي عمومي هر چه بيش .)16(نشدن است 

  .شودمشترك در سراسر جهان در دست معدودي متمركز مي
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كنيم، انديشي مي وقتي پيرامون چگونگي سازماندهي يك اقتصاد سوسياليستي چاره   
توجه كافي به توازن بين حقوق مالكيت مشترك افراد، حقوق مالكيت فردي افراد و 

طور  همين. ايمهاي كارگري نكردههاي دولتي و تعاونيحقوق مالكيت مشترك شركت
ي در آن تأثير مازادها بدين معني است كه همه هايي نشده است كه هم توجه به شيوه

هاي گوناگوني  هدف ارتقاء خير همگاني به شيوه تاسه نوع حقوق مالكيت الزم است 
هاي احزاب كمونست قرن بيستم به يقين ي رژيمدرس تجربه. محدود و اصالح شود

ق كراتيك بايد تصريح و حفظ دقيواين است كه پايه و اساس يك سوسياليسم دم
سمت حقوق فردي ه و توازن بايد قوياً ب. حقوق باشد، هم حقوق فردي و هم جمعي

يك اقتصاد . مندي از دارايي عمومي ميل داشته باشداعضاء خانواده در بهره
سوسياليستي بايد بر اساس دارايي عمومي بنيان گذاشته شود، يعني بر حقوق افراد، 

گسترش اين . منابع تعيين شده محروم باشند بدين ترتيب كه افراد نبايد از استفاده از
توليد كالن كاالها و . منابع است يهمهاستفاده از  درمحروم نبودن  معنايبه  ،حق

هاي معيني از  عملي است كه گروه ي مؤثرخدمات فراوان فقط در صورتي به گونه
تيار داشته مردم حتماً حق انحصاري استفاده از ابزار توليد معيني را براي مدت در اخ

هاي  افزون بر اين، اگر افراد و گروه. هاي كارگري، شركت دولتيتعاوني –باشند 
گذاري  كوچك بر آن باشند كه وقت و انرژي خود را در خلق چيز جديدي سرمايه

] كاري[ي كنند، الزم است بتوانند ديگر افراد را از شمول استفاده از ابزار و محوطه
خاطر ه ب. (وانند كار در حال پيشرفت خود را تضمين كنندخود كنار بگذارند تا بت
ايد و شخص ديگري از كمپيوتر شما استفاده كرده و وقتي باز بياوريد وقتي كه نبوده

بنابر اين از مالكيت ) تان پاك شده است؟هاي مهم بينيد كه برخي از فايل گرديد ميمي
د، بايد به مثابه منبع خالق كراتيك باشنوهاي كوچك كه تابع مقررات دمفردي كسب

  . ابتكار و تنوع استقبال كرد
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از  خدمات  -به لحاظ حقوق فردي  -ها  خانواده يحق محروم نبودن اعضاء همه    
طور رايگان در محل مورد ه چون تحصيل و خدمات درماني كه بعمومي اساسي، هم

طور است  و همين. يت كردشود را بايد به موثرترين وجه تقو نياز در اختيار گذاشته مي
هاي آن بتوانند نيازمندي ، مبلغ پولي كه افراد با)17(اي  حق هر فرد به درآمدي پايه

هاي  در خصوص بخش. (ي خود را جهت حفظ سطح مناسبي از مصرف بر آورنداوليه
 ارائه ،به مردم.) ما، اين امر معني تقويت حقوق مالكيت عمومي بخش خانگي است

طور رايگان بي معناست زيرا افراد گوناگون داراي ه االهاي استاندارد بك "سبد خريد"
پاسخ نيازهاي مشخص فردي خود به كه مردم بتوانند براي اين. ندا هاي متفاوتسليقه

صورت پول در اختيار داشته باشند و ه اي ب تر آن است كه درآمدي پايهند، مفيدده
ها جاري  بخرند، كاالهايي كه قوانيني بر آن ي كاالهاي دلخواه خود رابتوانند مجموعه

ي خريد و فروش كاالهايي كنندهكننده يا قدغناست كه مورد توافق بوده و محدود
چون خدمات جنسي و (كند  ي انساني تعدي مياست كه به كرامت و صداقت سوژه

ي را ممكن است بخواهند ابزار توليد] افراد[ها  در حقيقت، آن). هاي بدن انسان بخش
  .اندازي كنندبخرند و كسب كوچكي را به عنوان مسيري جهت رفع نيازهاي خود راه

مثالً براي . حق مالكيت عمومي كه نبايد انحصاري شود، حقي بي چون و چرا نيست   
بندي كرد حفظ محيط زيست، اغلب ضروري است دسترسي به فضا را سهميه

هاي پارك عمومي كه هاي شهر، محل محدوديت استفاده از ماشين شخصي در خيابان(
اي  افزون بر اين، حق داشتن درآمد پايه). شود هاي گوناگون ذخيره مي براي فعاليت

بايد مشروط به تعهد پذيرش وظائف شهروندي معيني باشد كه به صورت رايگان و 
گيرد، وظايفي چون خدمات هيات منصفه و مشاركت در نيمه وقت انجام مي

طور مثال، براي مراقبت در جماعت از كساني كه ه ي تعيين شده، بهاي جماعت انجمن
. هاي جواناني باشگاههاي جماعت، يا اداره  يا رسيدگي به باغ. نياز به مراقبت دارند
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شان در اي خود براي حمايت از مشاركت توانند از درآمد پايهبديهي است كه مردم مي
شان را انجام داده شرطي كه وظائفه ، بهر انجمن ديگري كه بخواهند، استفاده كنند

پيوند بخش خانگي و بخش هم) و وظائف(مالكيت عمومي حقوق  بنياد امر ينا. باشند
طور اساسي ه كند، و در كاهش نابرابري جنسيتي بسيار مؤثر است و برا تقويت مي

ي كار تواند به نيرو معني آن است كه پول نميه اين ب. كندبازار كار را دگرگون  مي
ها، خواه دولتي، خصوصي يا تعاوني الزم است مردم را به كار از شركت. براند فرمان

پيوند قابل دسترس نيست، هاي خانگي و هم هايي كه در بخشي پاداشطريق ارائه
ي هايي براي مشاركت در حوزههايي چون درآمد باالتر و فرصتپاداش –جذب كنند 

شان را بسط و گسترش دهد و نه هايي كه استعدادهايهشيوه ها ب دارتر فعاليتدامنه
  .كه مختل سازد اين
وري از مالكيت عمومي الزم است هم در سطح ملي و هم در سطح حق بهره    
المللي گذاشته  اش بر حقوق موجود در قوانين ملي و بينپايه وجود آيد وه المللي ب بين
چون پيمان حقوق رتبط با آن هماعالميه حقوق بشر و ابزار حقوق بشري م. شود

آورد كه ضروري است  فراهم مي ي فراگيري رااقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شبكه
ي بين حقوق بشر و مخصوصاً رابطه. تري داده شودتقويت شود و به آن اهميت بيش

درك اين قضيه مشكل است كه بدون بسط . حقوق مالكيت الزم است روشن شود
محروم نشدن از  ناشي ازحقوق فردي بتوان بر دارايي مشترك، اساسي مالكيت جمعي 

مالكيت خصوصي اساسي بر دارايي مشترك، ظرفيت . مالكيت عمومي را گسترش داد
اي را از ميان مي  سازي خدمات و درآمد پايهدولت براي باال بردن درآمد جهت فراهم
ها حمايت شتن مالياتدا مند براي پايين نگهبرد، به اين خاطر كه از البي قدرت

بخشد كه احترام به مالكيت عمومي را از بين  هاي تجاري را تداوم مي كند و ارزش مي
  .بردمي
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وري ي مهم و دشوار عبارت است از اين پرسش كه چه كسي بايد حق بهرهيك مساله
اگر هدف سوسياليسم ايجاد . باشد رادربرخومالكيت عمومي مشخص سرزميني  از

ي ملي بسط و ادي است، در آن صورت چنين امري يقيناً بايد در محدودهعدالت اقتص
خواهد  بنابراين چرا نبايد حقوق مالكيت عمومي را به هر كسي كه مي. گسترش يابد

ي ور شود، گسترش داد؟ مساله اين است كه تقويت و ادارههها بهر اقدام كند و از آن
 يگونهه هاي حكومتي است كه ب كلش ياش مجموعهيك اقتصاد سوسياليستي الزمه

باز كردن مرزها به ناگهان . كراتيك انتخاب شده و مبتني بر سرزمين و خطه استودم
تواند توانند سطح باالتري از درآمد را در اختيار بگذارند، ميبه روي كشورهايي كه مي

يند آفر يك. وجود آورد كه ثبات جامعه را برهم زنده ني را باي مهاجرسيل بالواسطه
ن از ديگر كشورهاي سوسياليستي ابندي شده كاهش تدريجي كنترل مهاجرمرحله

هاي جدي هاي مالي از كشورهاي غني به فقير و فراگشت همراه با بسط گسترده كمك
سازي بين آهنگالمللي، و تعميق همتقويت فرهنگ سوسياليستي فراي مرزهاي بين

  . داشته باشد تريرسد دوام بيش نظر ميه ها، بدولت
ي بازارهايي نيست كه در آن كاال و كنم در برگيرندهسناريويي كه من ترسيم مي

فروشند، يا بازارهايي كه در آن نيروي كار خريد و فروش آورند و مي خدمات را مي
دارايي  متعلق بهاي را بگيرد كه بنابر اين چه چيز بايد جلوي مالكيت رسته -شود مي

هاي كارگري كه نتوانند همانند هاي عمومي و تعاونيچون شركت جمع است، مالكيتي
تر كااليي سازند و هاي دولتي عمل كنند و تالش كنند زندگي را هر چه بيششركت

تر خارج از  گويي اجتماعي گستردهدست آورند؟ بدون جوابه تر پول بهر چه بيش
داران عمل كنند سرمايه هايي آزاد خواهند بود همانندي شركت، چنين شركتمحدوده

تا بدان حد كه بتوانند درآمد افزوده را نگه بدارند و توزيع كنند، يا بتوانند پول نقد 
چنان معيارهاي موفقيت هم. گذاري كنندهاي جديدي سرمايه خود را دوباره در فعاليت
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ماند و رفع نيازهاي بشري فقط از طريق واسطه قرار  در چارچوب كسب پول باقي مي
  .گيردرفتن خريد و فروش صورت ميگ
يك كنترل مهم بر تجارت پيشگي عبارت خواهد بود از ممنوعيت حقوق مالكيت   

ه ها از طريق فرايند خريد و فروش سهام نتوانند بكه شركت طوريه اي در بازار برسته
ع طور كامل قطه كه بتوان گردش سرمايه را ب اما براي اين. وجود آيند يا واگذار شوند

ه كند، بهاي تغيير ناگهاني ضرورت پيدا ميكرد، يك فرايند كنترل اجتماعي در لحظه
كه فعاليت شركت بايد تحت معيارهاي اجتماعي معيني صورت گيرد، آن هم   طوري

كه كاال و خدمات را بتوان خريد و فروخت، يا درآمد افزوده را حفظ و  پيش از اين
هايي كه ي شركتهمه ،در اين سناريو. را گرفتگذاري كرد يا وامي  دوباره سرمايه
گذاري، توليد و  در خصوص سرمايه) خصوصي، تعاوني و دولتي(ام  ترسيم كرده

منظور عملي ساختن ه اما ب -ندا گوگيرند مسئول و پاسختصميمات مالي كه مي
دارند، اند، بايد  نشان دهند كه كامالً با معيارهاي اجتماعي توافق تصميماتي كه گرفته

هاي فرصت ايجاد كراتيك پيرامون مسايلي چونوگونه كه از طريق فرايندهاي دم آن
برابر، افشاي اطالعات، حفظ محيط زيست، سالمت و امنيت در محل كار، حمايت از 

جاي ه ها بشركت .)18(كننده و حق كارگر به داشتن اتحاديه تعيين شده است مصرف
 از سويدر صورتي كه هيات بازرسان مربوطه  -د كه به فعاليت خود ادامه دهن اين

ه كه بتوانند تجارت كنند، بايد ب از اين پيش -ها ندهد  دولت دستور قطع تجارت به آن
اين امر، در عمل، بدين معني است . طور كامل با استانداردهاي اجتماعي تمكين كنند

خواهد  مشروط ،اي، خواه خصوصي خواه تعاوني يا در مالكيت عموميكه حقوق رسته
افزوده به ] سرمايه[گذاري  بود، در اين معنا كه آزادي دراختيار گرفتن و سرمايه

طرز ه ي مجموعه استانداردهايي بستگي دارد كه بكنندهارزيابي اجتماعي قانع
كنترل اجتماعي جلوي جريان مالي را . كراتيك مورد توافق قرار گرفته باشدودم
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هاي بازرسي ترين پستشايد مهم. آوردوجود ميه ب هاي بازرسيگيرد و پست مي
اش گذاري باشد، كه الزمهها جهت وام گرفتن و سرمايههاي شركت مربوط به برنامه

ارزيابي اجتماعي و مالي از طريق نهادهاي مالي است كه از طريق مردم كنترل مي 
 ايكنندهي قانعكرد اجتماع ها گواهينامه عملشوند، اما ممكن است الزم باشد شركت

اين . ارائه دهند تا بتوانند كاال و خدمات خريداري كنند و  نيروي كار استخدام كنند
المللي و چه در خصوص تجارت در يك كشور  د تجارت بينرتوان چه در مومعيار را مي

خواهند از كشوري كاال وارد كنند، ممكن  هايي كه ميبدين ترتيب شركت. كار برده ب
اشد ثابت كنند اين كاالها تحت شرايط استانداردهاي اجتماعي مورد توافق است الزم ب
آهنگ المللي در راستاي هم توانند از طريق مذاكرات بينكشورها مي. اندتوليد شده

برخي استانداردهاي اجتماعي . گذاري تالش كنند كردن استانداردهاي اجتماعي ارزش
كار برد، ه ي كشورها برا بايد در همه) دي آزااز قبيل حق پيوستن به يك اتحاديه(

هاي گوناگون درآمد كشورهاي مختلف  ديگر استانداردها ممكن است طبق سطح
براي نمونه، عادالنه نيست كه سطح دستمزد حداقل براي كشورهاي . متفاوت باشد

  . غني و كشورهاي فقير يكسان باشد
گذاري اجتماعي بايد هم  ايند ارزشبراي اجتناب از اعتماد بيش از اندازه به دولت، فر

كه هيات بازرسان دولت  در حالي. پيوند و هم هيات بازرسان را شامل شودبخش هم
هاي متعهد به عدالت  شكنان است، انجمنمسئول گواهي دادن و تعقيب قانون

هاي طرفدار محيط  كننده، گروههاي مصرف هاي كارگري، گروهاتحاديه(اجتماعي 
در انجام بررسي و تحقيقات نقش اساسي ) ي طرفدار حقوق زنان و غيرهها زيست، گروه

- كنند، در مذاكره با شركتپيوند منتشر ميهاي هم كنند، كمبودها را در رسانه ايفا مي

هايي در خصوص كنند و راهنمايي ها يا در فرايندهاي حقوقي، شاكيان را نمايندگي مي
. گذارندداشته باشند، در اختيارشان مي توانند پيشرفتها چگونه ميكه شركت اين
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هايي كه از طريق ماليات حاصل درآمدها در انجام اين كار،  براي حمايت از انجمن
تواند سيستم مقررات مشاركتي باشد اين امر مي. شودشده، در اختيارشان گذاشته مي

يند به آه در فربلك ،توانند نه فقط در فرايند تعيين استانداردهاكه در آن شهروندان مي
در اين روند، حق داشتن اطالعات . ها نيز مشاركت داشته باشند اجرا در آوردن آن

  .ي اساسي داردجنبه
بنابر اين، نوعي . ها بستگي دارددر چنين اقتصادي، توزيع مازاد به ساختار قيمت    

يك  توان وجودمي. كندها مورد پيدا ميگيري قيمت كنترل  اجتماعي فرايند شكل
هاي شمار محدودي از گذاري را تصور كرد كه مستقيماً قيمتكميسيون قيمت
گاز، برق، ارتباطات راه دور و (خصوص قيمت خدمات رفاهي، ه كاالهاي اساسي، ب

گذاري قدرت ها، كميسيون قيمتدر خصوص ديگر قيمت. كندرا تعيين مي) غيره
  هاي اصلي كه شكلتن شركتها، يعني واداشگيري قيمت رسي و تنظيم شكلحساب
گيري قيمت يندهاي شكلآها و فرها هستند به افشاگري و تغيير قيمتي قيمتدهنده

پيوند نقش بخش هم. كه با استانداردهاي اجتماعي در انطباق نيست ها، در جايي
كند و براي  ها ايفا ميهاي مربوط به قيمتاي در بررسي و انتشار خط مشي عمده

  ) 19. (دهدگذاري مواردي را جهت اقدام ارائه ميتكميسيون قيم
ند ممكن است ايراد گرفته شود كه كنترل اجتماعي جريان رقابت را مختل يا كُ   
اما دگرگوني سريع و رقابت لجام گسيخته نيز . رساندوري زيان ميكند و به بهره مي

نظام . ب تخيلي استوري نيز اغلبه لحاظ افزايش بهره هزينه دارد و منافع فرضي آن
گيرد، اما جلوي  رسي ما طوري تنظيم شده است كه جلوي افزايش فروش را ميحساب

از دست  -گيرد كه غالباً با رشد اقتصادي سريع همراه است  خسارات انساني را نمي
اگر رويكرد قانع . هاي تداركاتي دادن وقت آزاد، كاهش سالمتي و نيرو و تقليل ارزش
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آمدهاي اقتصادي، در آمدهاي اجتماعي داشته باشيم و هم به پيپي اي هم بهكننده
  .  تر را مفيد خواهيم يافتتر و كم تب و تابآن صورت يك اقتصاد كم سرعت

اش طلبانه قرار دهيم، الزمهبراي اينكه بازارها را واقعاً در مناسبات اجتماعي مساوات   
ها به منظور  ها و انجمنبراي شركت هاي ارتباطي و ايجاد تعهدبسط و تعميق حلقه

ها و كه تصميماتي كه شركت طوريه مشاركت در اطالعات و ارتقاء ديالوگ است، ب
. ي عمومي پيدا كندتر روحيهو بيش جدا از هماند كمتر  ها گرفته اعضاء خانواده

بين  كنند و ميانجي دهنده ايفا ميجا نقش شتابساز در اينهاي دگرگون انجمن
سازند تا آماج  را به هم مرتبط مي گانها بوده، خريداران و فروشند ها و خانوادهتشرك

هايي كه از نفع بالواسطه و محدود بهترين هاي اجتماعي مشتركي را پي بگيرند، آماج
جا تواند در اين آوري اطالعات جديد ميفن. رودي بعدي فراتر ميداد و ستد در معامله

. ي مكان تسهيل كندرا در طي زمان و پهنه گفتگوريق كه نقش ايفا كند، بدين ط
كننده كه به هاي دگرگون گسترش فرهنگي اهميت دارد كه در آن دولت به انجمن

شان، كمك رسانند، در عين احترام به خود مختاريساختمان سوسياليسم ياري مي
  .مالي اعطا كند

-خطوطي سازمان داده مي چارچوب اقتصاد كالن جهت اقتصادي كه برطبق چنين    

چنين پيوند و هماش اين است كه به همت بخش عمومي و بخش همشود، الزمه
كراتيك انتخاب شده و پاسخگو ودم يشيوهه وجود آيد كه به ريزي ب كميسيون برنامه

طور بخش پيوند، و همينهاي خانگي، هم اين چارچوب نقش توليدي بخش. باشند
هاي گوناگون ماليات و مخارج عمومي،  شناسد، سطح ميت ميرسه دولتي و تعاوني را ب

، )اي ها و درآمد پايهدريافتيهاي دولت، خدمات عمومي رايگان،  در مورد فعاليت(
هايي جهت ي خارجي و سنجههاي مالي، چون نرخ تورم، نرخ سود يا نرخ مبادلهسنجه

  هاي اساسي، سرمايههپروژ. كندرشد انساني و حفاظت از محيط زيست را تعيين مي
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هاي ريزي كرد و شاخصآهنگ و طرحگذاري كالن و جديد را بايد از مركز هم
ريزي شامل  اعضاء كميسيون برنامه. اجتماعي و مالي را مورد استفاده قرار داد

نمايندگان منتخبي از هيات مقننه و نمايندگان شركت عمومي و بخش تعاوني، بخش 
از . شودپيوند و بخش خانگي ميرد، بخش همهاي خُ خدمات عمومي، بخش كاسب

ريز كه نظام مالي بايد مستقيماً تحت كنترل مركزي كميسيون برنامهتر اينهمه مهم
اين كميسيون بايد اختيار قرض دادن و قرض گرفتن طبق استانداردهاي . باشد

زارهايي است كه اي كه الزم است ملغا شوند، با بازارهاي عمده. اجتماعي را داشته باشد
-و حاميان اصلي قدرت انحصاري و ريشه] پولي[ هاياي و مشتقتحت كنترل رسته

گسترده از  به طور اكنون  ها بازارهايي هستند كه هم اين. هاي بي ثباتي اقتصادي اند
چالش اين است . نظري در سراسر جهان مورد نقد قرار دارند مختلف هايگرايشطرف 

شان ي مالي و مردم عادي اي كه زندگيتوازن قدرت بين سرمايه كه بر مبناي اين نقد
اي دگرگون كرد، مردمي كه طرز قاطعانهه دچار نابساماني و حتي نابودي است را ب

دست ه شان پول است، پولي كه عملكردش بعلت نابساماني و حتي نابودي زندگي
  .تر استآوردن باز هم پول بيش

اما پس از . كندهاي بديل آينده اهميت پيدا ميگاهبا انجام چنين كاري ديد    
اش  هاي غير اقتدارگرا كه پايهگاهها و از آن بدتر فجايع قرن بيستم، ايجاد ديدشكست

 حفظهاي غيرمتمركزي گذاشته شده باشد كه داراي گيريبر حقوق فردي و تصميم
، در صورتي كه دگرگون بازارها. اي متمركز، از همه نوع آن باشدتراز عليه قدرت رسته

طلبانه داشته باشند، براي چنين شوند و پايه در مناسبات اجتماعي و مساوات
ديد من . كنندها حمايت مي ها و انجمن مختاري خانوادهي حياتي اند و از خودگاهديد

اي است  جامعه بلكه) 30( "ي بوروكراتيكجامعه"و نه يك  "ي بازاريجامعه"نه يك 
-ميريزي اي پايهگونهه بازارها را ب اند و سات دولتي پاسخگو و مسئولكه در آن مؤس
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وجود ه هدف شكوفايي با ها ب ها و انجمن تري براي خانوادهكنند كه فرصت بسيار بيش
  .نيز هست سوسياليست رجيستر اين يقيناً بهترين وضعيت براي شكوفايي مجله -آورند

ه هدف من نه ب. دارد كه نياز به تكوين دارندتري وجود قضاياي بيش گاهدر اين ديد    
خواستم از  مي. ي مجموعه اصول يا رهنمود بودائهرتر ابلكه بيش ،دست دادن نقشه

اقتصاد  گاهبحث سترون بازار در مقابل برنامه فراتر روم و پيشنهاد كنم كه ما به ديد
پر تواني باشد  ي حقوق فرديسوسياليستي نياز داريم، اقتصادي كه مبتني بر زمينه

ور شود، اقتصادي هاي بهربر مالكيت رسته] ناظر[كه از دارايي عمومي و حقوق جمعي 
ند، ا ها بخشي از اقتصاد ها و انجمنكه اين امر را به رسميت بشناسد كه خانواده
ها و هنجارهايي را درك كند كه اقتصادي كه ظرفيت فرهنگي اقتصادها، ارزش

، و نقش مفيدي كه رودبه شمار ميي بين آن دهندهوندهاي اقتصادي پي فعاليت
 - طلبانه اجتماعي دارندبازارهايي كه پايه در مناسبات مساوات -بازارهاي سوسياليستي

كنند و  ايفا مي نقش شمولهاي غيرمتمركز  و جهانگيريتوانند در تسهيل تصميممي
  . ي آن است، رها سازندهندهدي اقتصاد ملي كه دولت سازمانسويهما را از قالب يك

يابيم، زياد چيزي نگفته به آن هدف دست مي ميتوانجا كه چگونه از اينپيرامون اين
شهر ضروري، موظف است، اما يك آرمان .كنندشهرسازان به ندرت چنين ميآرمان -ام

 در توان پيوندي راميها  هايي اشاره كند كه از طريق آن اي از شيوه دست كم، به پاره
ها را هايي كه بديلوجود آورد، جنبشه داري بهاي مقاومت عليه سرمايهجنبش بين

اجازه . كنندداري شكاف و ترك ايجاد ميهاي سرمايهكنند و در ساختار خلق مي
هايي كه نخستين عبارت است از تقويت جنبش. خواهم سه شيوه را پيشنهاد كنم مي

گويي ستفاده از قدرت اقتصادي اند، هم پاسختر در خصوص اگويي بيشخواهان پاسخ
. خصوصي هاي تجاريتر شركتگويي از قدرت بيشها و هم اغلب پاسخاز قدرت دولت

دومين نكته . كراتيزه كردن اقتصاد تا ليبراليزه كردن آنواسم رمز عبارت است از دم
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سازي نهاي گوناگون دگرگو هايي كه در پي يافتن راهعبارت است از تقويت جنبش
طلبانه از طريق كارفرمايي ها بر مناسبات مساوات بازارها هستند و پايه گذاشتن آن

سومين نكته عبارت است از ايجاد . اجتماعي و ايجاد و هدايت استانداردهاي اجتماعي
وري از دارايي عمومي و اعمال حقوق جمعي تحقق حقوق بشر، حق بهره براي يارابطه

ي حاشيه كه سوسياليسم امروزه ممكن است جنبه با وجودي .)21(اي بر دارايي رسته
. كراسي و حقوق بشر از حمايت گسترده برخوردار استوهاي دم پيدا كرده باشد، آرمان

همچنان به دگرگوني  ،كراسي و حقوق بشروبايد نشان دهيم كه تحقق كامل دم
صادي تال به اقاقتصادي وابسته است و در عين حال توضيح دهيم كه منظور ما انتق

اقتصادي كه در اين رابطه  -تر استتر و در برگيرنده تر، مناسبتر، انسانيكم سرعت
  .هاي سوسياليسم را تجسم بخشدواقعاً آرمان
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  :ها پانويس
كنترل و : هاي ناپايدارآينده": ي آدام  تيكل تحت عنوانتر نگاه كنيد به  مقالهبراي بحث بيش - 1  

-داري سهامتناقضات سرمايه": و مقاله والي سكمب تحت عنوان "المللي د مخاطره در پول بينايجا

ي هم در مجله  "ها اندازها، بي ثبات كردن خانوادهكم كردن اندازه، مشاغل، فهرست كردن پس: داري
  . 1999لندن و هم در مرلين سال  1999سوسياليست رجيستر 

نگاه كنيد به نوشته . ي تأكيد شده استتهاي اقتصادي فمينيس تهـ اين نكته در شماري از نوش 2  
 در كتاب هنري برنشتاين و "هاي انتزاعي و نيازهاي واقعيبازار ": مورين مكينتاش تحت عنوان

طور ، و همين1990لندن، ارتسكان، سال " سود در مقابل مردم: ي تغذيهمساله": ديگران تحت عنوان
جلد دوم شماره اول،   ،در مجله اقتصاد فمينيستي "بازكاوي جنس ،كاوي بازارهاباز: ديالوگ"ي به مقاله

  ). 113ــ  86ص ص(هاي لين دوگان و جنيفر المستر  ، مخصوصاً نگاه كنيد به نوشته1996بهار سال 
در  "سوسياليسم بازار يا سوسياليزه كردن بازار": ن تحت عنوان ونگاه كنيد به مقاله ديانه الس - 3  
  .44 تا 3ص ص 1998نوامبر و دسامبر سال   172جله مانتلي رويو شماره م
هاي پولي  هاي تجاري مبادله محلي و ديگر سيستم تواند محلي باشد، از قبيل سيستمها مي اين - 4

: پول جماعتي": براي شرح مختصر نگاه كنيد به مقاله سوزان ميكر الوري تحت عنوان(جماعتي 
مولفين آن جري مندر و ادوارد  "مدركي عليه اقتصاد جهاني"كتاب در " ظرفيت پول محلي

المللي نگاه كنيد  يا در سطح بين. 1996گلداسميت اند، سانفرانسيسكو، كتابفروشي باشگاه سيرا، سال 
كه توليدكنندگان روستايي چون توليدكنندگان قهوه و كاكائو را با  "تجارت عادالنه"هاي نهاد  به برنامه
 "تجارت عادالنه": نگاه كنيد به اثر بارات بران تحت عنوان(سازد  گان اروپايي مرتبط ميكنندمصرف

  .)1993فروشي ضد، سال لندن، كتاب
و مقاله  1996نگاه كنيد، مثال، و مخصوصاً به  مجله اقتصاد فمينيستي جلد دوم، شماره  سوم، سال  - 5 

ها در سازماندهي  ها و خانوادهدولت: ، مشاغلاقتصاد، سياست و خانواده": ن تحت عنوانوديانه الس
  . 208ــ  89ص ، ص1998، جلد سوم، شماده دوم ، سال "اقتصاد سياسي جديد"در مجله " توليد

در . "هاي اقتصادي معقول؟ اقتصاد، خانواده و اقتصادهدخانوا": فريز تحت عنوانمقاله جين هم -  6  
، لندن، مكميالن، در دست "وي اقتصاد سياسي جنسيتيسه ب": نوشته جورجينا واي آن تحت عنوان

  .چاپ
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ي او تحت نگاه كنيد به نوشته: اين اصطالح را آماريتا سن بسيار مورد استفاده قرار داده است - 7 
لندن،  "هاي پابرجا نابرابري": در تأليف ايرنه تينكر تحت عنوان "هاي تعاوني چالشجنسيت و ": عنوان

  .  1990فورد، سال مطبوعات دانشگاه آكس
وجود آمد كه ه ب 1985يك نمونه خوب عبارت است از تجارت مشابه، كه در لندن در سال  - 8  

رد قهوه و كاكائو هاي توليد كنندگان خُكنندگان اروپايي و تعاونيپيوندهاي تجارت عادالنه بين مصرف
  .كنددر آفريقا و امريكاي التين بر قرار مي

هايي نگاه كنيد به  نوشته سوزان ميكر لوري تحت عنوان  رامون چنين انجمندرخصوص بحث پي - 9  
  ."مدركي عليه اقتصاد جهاني": در تأليف ماندر و گلداسميت "ظرفيت پول محلي -پول جماعتي"
ي اينگه كال، ايزابل گرون برگ و مارك تر در باره اين مساله، نگاه كنيد به نوشتهبراي بحث بيش - 10 

  .1999، لندن، مطبوعات دانشگاه آكسفورد، سال "كاالهاي عمومي جهاني": عنوان استرن تحت
- ها پول پرداخت مي چه كسي براي بچه": لبر در اثر خود تحت عنوانونسي فااين موضوع را ن - 11  

جنسيت، مراقبت و ": و جين گاردينر در اثر خود تحت عنوان 1994، لندن، روتلج، سال "كند؟
  .  اندبه تفصيل بررسي كرده 1997ميالن، سال مك ، لندن،"اقتصاد

 –اندازهاي شهروندي چشم": روت ليستر تحت عنوان يتر نگاه كنيد به، نوشتهث بيشحبراي ب - 12  
  .1997ميالن، سال ، لندن، مك"فمينيستي

ي  و زنانههاي مردانه نظام": ي خود تحت عنواناين مسائل را باربارا هريس وايت در مقاله -  13   
در تأليف سسيل  "گذاري براي افريقاي غربي و هندوستانمسائل تحليلي و سياست -بازاريابي مفيد

عميق بررسي كرده به طور ، "هاي فمينيستي پيشرفتگاهديد": جكسن و روت پيرسن تحت عنوان
  . 1998لندن، روتلج، سال . است

: لمن تحت عنوانوتل ارهيلل تيكين و ب نگاه كنيد به اثر ديويد شوايكارت، جيمز اللر، -  14
  . 1998، لندن، روتلج، سال "ها بحث سوسياليست - سوسياليسم بازار"
مورد تأكيد قرار داده است،  "دارايي": ن در اثر خود تحت عنوانواين تشابه را سي، بي، مكفرس - 15 

  . 1978آكسفورد، بزيل بلكول، سال 
  .مربوط است" دارايي"عنوان  ن تحتواين نكته به نوشته مكفرس - 16
ي بخش اعظم اين ادبيات به مساله. اي در اختيار داريم- اي ادبيات گسترده ي درآمد پايهدر باره - 17

اين ادبيات بر فرض جمعيت . مربوط است "هااتحاديه طلبي كارگران غير مرتبط بامنفعت"ها و  انگيزه
ها ندارد و ناتوان از  ست كه مالحظات جمعي تأثيري بر آنبين، فاقد اصول اخالقي بنا شده اافراد كوته
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بر اين باورم كه ما بايد اين مخاطره را بپذيريم و از اين فرض . هاي خلق اطمينان متقابل اند تدبير راه
حركت كنيم كه مردم در صورتي كه شرايط مناسبي چون تقويت فضاي عمومي در كار باشد، قادر به 

: در مورد اين نكته آخر، نگاه كنيد به مقاله كولين ليز تحت عنوان(ند، ا تر ديشانرفتاري متقابل دور ان
اليست رجيستر، لندن، يي سوسدر مجله" كراسيوتفوق بازار در مقابل دم: ها  حوزه عمومي و رسانه"

ه اش بر مراقبت از مردم گذاشت ، و اعتبار بخشيدن به صداي متفاوت زنان، كه پايه)1999مرلين، سال 
اي  جنسيت و بناي بازارهاي جهاني، مقاله": ي لوردس بنريا، تحت عنواننگاه كنيد به مقاله(شده است 

  ).ارائه شد 1998كه در كنفرانس زنان و پيشرفت، در دانشگاه سيتي، در نيويورك، در اكتبر سال 
. روشنگر باشد منظور از اين نوشته اين نبود كه همه جانبه باشد بلكه منظور اين بود كه - 18  

  .دهنده حقوق مالكيت عمومي ديگري هم هستاستانداردهاي اجتماعي نشان
هاي رفاهي خصوصي شده در پادشاهي انگليس آموزه هاي كمپاني برايمقررات  تنظيم يتجربه -19  

 دليل وجود بازار كنترله كنندگان در پادشاهي انگليس بكه قدرت تنظيم مناسبي در بر دارد، باوجودي
  .اي بر خدمات رفاهي بسيار محدود استرسته

وجود بازار عدم معني ه وجه ب هيچ پايان جامعه مبتني بر بازار به"گونه كه پوالني گفته است همان – 20  
  .252، ص 1957بوستن، مطبوعات بي كن، سال . كارل پوالني: نوشته" دگرگوني بزرگ". "نيست

هاي گوناگوني كه حقوق جمعي  بر  ت است از بررسي راهيك موضوع مخصوصاً با اهميت عبار - 21 
هاي كارگري هاي دولتي و تعاونيدر اين مورد من فقط به شركت. توان اعمال كرداي را ميدارايي رسته
-اي مي تواند وجود داشته باشد كه پارهاما ساختارهاي مديريت كارگري گوناگوني مي. ام اشاره كرده

  .تر منشاء پاسخگويي اجتماعي باشندبيش اي ديگر توانند از پاره
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  فصل چهارم
  نگاهي به مدل ديانه السون

  از سوسياليزه كردن بازار 
  پات دوين

  
هاي بازار از اين جهت متفاوت است كه بازارها را به  با سوسياليست) 1988(السون 

شان بر رفتارهاي خريداران و  ردهايشناسد كه كارك عنوان نهادهاي اجتماعي مي
هاي بازار و ديگران، كه بر  ي سوسياليستبنابراين او در باره. گذارد فروشندگان اثر مي

  :نويسد اند، تا بر رفتار بازار تاثير بگذارند، مي هاي مالياتي و پولي  متكي سياست
هاي مبادله،  هاي سود، نرخ ها، نرخ قيمت(دخالت در بازارها، پارامترهاي جاري "

گيرندگان با  را كه سازندگان بازار و ديگر تصميم) هاي ماليات، سطح تقاضا، غيره نرخ
به . كند هاي خود فرآيند بازار را عوض نمي دهد، اما ويژگي رو اند، تغيير ميها روبه آن

دهد، به طوري كه فشار  گيرندگان را تغيير نمي ويژه جدايي اجتماعي تصميم
نظرانه تعقيب كنند،  آيد تا  منافع خود را با ديدي تنگ بر هر يك وارد مياي  العاده فوق

ها را تضعيف  و از تغييرات ايجاد شده به وسيله مسئوالن مركزي اجتناب ورزند، يا آن
دخالت در بازارها در صورتي كه عواملي كه در بازار حضور دارند تنها به نفع . كنند

  ديانه السون
 

 ١٣٨

يا بي نهايت پر هزينه است، و با اين وجود جدايي فردي خود پاسخ دهند، يا بي اثر و 
اجتماعي تحميل شده از طرف بازارها، هيچ نهادي را براي تسهيل بازتاب جمعي 

  )20ص . (كند هاي فردي فراهم نمي گيري تصميمات قبل از تصميم
اي از نهادهاست كه وقوع  ها در مجموعه پاسخ السون حفظ بازارها اما قرار دادن آن

گيري قيمت بايد يك  فرآيند شكل"بنابراين . زتاب جمعي را ممكن سازدچنين با
ها كنترل گردد؛ و اطالعات بايد مورد  فرآيند عمومي باشد، نه اين كه به وسيله شركت

هاي عملكرد  تبادل قرار گيرد، همراه با اعتماد، ارتباط متقابل و حسن نيت كه محدوده
او درك خود از ). 27ص( "تابع بازار باشند كنند نه اين كه خود بازار را تعيين مي

يك بازار سوسياليزه، بازاري است كه ": كند بازارهاي سوسياليستي را چنين تعريف مي
چنين بازاري است كه در  هم... شود هاي عمومي ساخته مي در آن، بازار به وسيله تشكل

بازار ساختن  تفاهم و ارتباط متقابل، كه اقتصادهاي  "هاي نامريي دادندست"آن 
هاي اطالعاتي عمومي ايجاد  اند، در شبكه ها را دست كم تا حدودي ضروري يافته آن
هاي  كلوپ"يا  "هاي جادويي حلقه"رسي آزاد قرار دارند نه در  گردند كه در دست مي

  )32ص . ("ها راهي نيست را در آن "ها غريبه"كه  "زادگان نجيب
توان بدين ترتيب  گردد، مي ين مقاله برميمدل السون را تا جايي كه به موضوع ا

بر اساس  "بازارهاي سوسياليزه"با مديريت كارگري در  يهاي اوال، شركت. خالصه كرد
حقوق مالكيت، افزون بر حقوق استفاده، در اختيار . كنند درآمد خودشان فعاليت مي

مي هاي عمو است، كه مسئول تخصيص دارايي "هاي عمومي كننده شركت تنظيم"يك 
دوما، مراكز . هاي غيرسودآور موجود است هاي جديد و بازسازي شركت به شركت

هنجارهاي قيمت " – "هاي قيمت و دستمزد كميسيون"يا  "سازندگان بازار "-عمومي
ها و دستمزدهاي واقعي مورد توافق در بازارهاي محصول و  را با ثبت قيمت "و دستمزد

ي گرايشات را با تغيير هنجارها قبل از وقوع در اين مراكز گاه. نمايند كار، ايجاد مي
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هنجارها "كند كه كنند، اما السون تاكيد مي بيني مي قراردادهاي ثبت شده، پيش
نيازمند آنند كه بر اساس اطالعات از جانب خريداران و فروشندگان به طور بر هم 

ا سيستمي سوم). 33( "دار، و نه به صورت تحميلي از جانب مركز، تعيين گردند كنش
ي تسهيل تبادل اطالعات موجود است كه  با كاركردها "فروشنده -هاي خريدار از شبكه

  ."دهد دستيابي به اطالعات را ممكن ساخته، و كنش متقابل را ارتقا مي
گيري را قبل از  هاي دروني تصميم امكان ظهور بخشي از وابستگي"هايي  چنين شبكه

توانند تصميمات خود  براين واحدهاي جداگانه ميكنند، بنا گرفتن تصميمات فراهم مي
شان  ها بر خودشان، نتايج تصميمات تر اتخاذ كرده عالوه بر آثار آن را به روشي عمومي

هاي  فروشنده، مبنايي براي روند –هاي خريدار  شبكه... بر ديگران را نيز در نظر بگيرند
هاي  ها آثار برنامه ر آنريزي اجتماعي غيرمتمركز ايجاد خواهد كرد كه د برنامه

تواند  ها مي گذاري واحدهاي مختلف بر يك ديگر، قبل از نهايي شدن برنامه سرمايه
توانند در تعامل با مركز  هايي مي ادارات چنين شبكه. مورد مالحظه قرار گيرد

... ريزي ملي، يك استراتژي توافقي همه جانبه براي اقتصاد ملي ايجاد كنند برنامه
دم تمركز تصميمات درباره نوآوري و استفاده از ظرفيت به معناي آن مطلوبيت ع

در واقع بايد . ريزي متمركز براي كل اقتصاد الزم نيست نيست كه هيچ شكلي از برنامه
ها قرار است گسترش يابند و  يك استراتژي كلي براي تعيين اين كه كدام بخش

ن كه چه ميزان بايد به ها بايد كاهش پيدا كنند وجود داشته باشد؛ اي كدام
  )34- 35ص . ( گذاري و چه مقدار به مصرف تخصيص داده شود سرمايه

بياييد مدل السون را در رابطه با سه مقوله مشخص شده در باال  در بحث تالش براي 
ها؛ جايگاه مسئوليت  دستوري، وضعيت مالكيت شركت -ريزي اداري رفورم در برنامه

اگر چه . ريزي در نظر بگيريم تصوير شده براي برنامه گذاري و نقش تصميمات سرمايه
ها تحت  تر شركت يك بخش شركت خانگي و تعاوني وجود خواهد داشت، اما بيش
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ها از نظر مالي خودكفا هستند، و  آن. مالكيت اجتماعي و مديريت كارگري قرار دارند
ها  آن. كنند ياي از بازارهاي سوسياليزه عمل م در يك محيط قانونا منظم و مجموعه

شان در  مسئول استفاده از ظرفيت موجودند، و از اطالعات به دست آمده از مشاركت
بعضي كاركردهاي بازار سرمايه، مانند بازسازي و . گيرند هاي مربوطه كمك مي شبكه

گيري درباره موارد جديد، همراه با تدارك مالي ضروري، به وسيله بخش  تصميم
  .شود ومي انجام ميهاي عم كننده شركت تنظيم

كننده مسئول تشكيل  بخش تنظيم. تر است گذاري، وضعيت ناروشن در رابطه با سرمايه
هاي موجود به  هاي جديد است، اما آيا در مورد ورود شركت و تامين مالي شركت

شود؟ در عين حال  صنايع جديد هم مسئول است؟ اگر نه، منابع مالي از كجا تامين مي
آوري  گذاري جديد در فن گيري براي سرمايه گاه نهايي تصميمروشن نيست كه جاي

يك امكان اين است كه منابع مالي چنين . موجود شركت در كجا قرار دارد
. گيرد گذاري از درون تامين شود، و بنابراين شركت در آن مورد تصميم مي سرمايه

متي كه بدين ترتيب افزايش قيمت نسبت به هزينه متوسط كاال در هنجارهاي قي
تر در  تواند براي توليد افزوده بيش مي"كميسيون قيمت مربوطه تعيين كرده است

مستلزم گسترش است، و براي } ريزي ملي برنامه{ها استراتژي  صنايعي كه در آن
 "توليد افزوده كمتر در صنايعي كه اين استراتژي مستلزم انقباض است، متفاوت باشد

به عالوه كل افزوده در . يمت، بهاي واقعي نيستندبا اين وجود هنجارهاي ق). 38ص (
رس يك شركت نه تنها بر افزايش قيمت تحقق يافته، بلكه بر ميزان استفاده از  دست

اگر در نتيجه يك منبع مالي خارجي مورد نياز باشد، قاعدتا . ظرفيت متكي خواهد بود
يد بودن سودآوري مورد نظر؟ مف(كننده است كه بايد بر درستي  بخش تنظيم

  .گذاري پيشنهادي نظارت كند سرمايه) ريزي؟  اجتماعي؟ هماهنگي با اهداف برنامه
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اند، پرسش اساسي در  گذاري داراي پيوستگي دروني جا كه تصميمات سرمايه از آن
رابطه با مدل السون اين است كه آيا اين تصميمات باالخره به شكل جداگانه به وسيله 

از نظر من زبان و تاكيد . گردند تر با هم هماهنگ ميپيش شوند يا ها اتخاذ مي شركت
مدل السون تنها به طور واقعي با استقالل كامل شركت در چارچوب تعيين شده به 

هاي  مجتمع كميسيون. هاي عمومي سازگاري دارد كننده شركت وسيله بخش تنظيم
ي زي برپايهري هاي تصوير شده ظاهرا به شكلي از برنامه قيمت و دستمزد و شبكه

گيرد بر تصميم  گردند كه در آن تبادل اطالعاتي كه صورت مي شاخص بالغ مي
ها آزادند كه  شركت"بنابراين، . گذارد گيرد تاثير مي مستقلي كه هر شركت مي

به ... ديگر ها با يك كنندگان و مشتريان خود را انتخاب كنند، اما روابط دروني آن تامين
. "گردد كنندگان شبكه برقرار مي و دستمزد و هماهنگ هاي قيمت وسيله كميسيون

گيري واحدهاي جداگانه  شايد اين ديدگاه بر اساس مراجعات مكرر به تصميم) 43ص (
مثال (گيري جمعي در هر سطحي از عدم تمركز  و فقدان مراجعه واقعي به تصميم

نسبت به ضعف اگر چنين باشد، بنابراين مدل السون . قرار دارد) بخش، صنعت، منطقه
 - پذيري مدل استرين و وينتر دچار است ريزي راهنما به همان آسيب بنيادين برنامه

مانند و عدم قطعيت بازار تداوم  گذاري در نهايت جدا از هم باقي مي تصميمات سرمايه
  .يابد مي

ريزي  دموكراتيزه كردن بازار در چهارچوب برنامه"مدل پيشنهادي السون در پي ... 
گيري  كند كه فرآيند بازار تنها پس از تصميم او استدالل مي ".يك استاستراتژ

دهد، بنابراين تعقيب اهداف  واحدهاي منفرد است كه اجازه واكنش جمعي را به ما مي
كند، در نتيجه بازار بايد دگرگون، يا  فردي را به بهاي همكاري درازمدت ترغيب مي

گذاري دموكراتيك انجام  رل و قانوناين كار توسط نهادهاي كنت. شود "اجتماعي"
اند، و در هيات مديره خود،  ها تحت مالكيت عمومي در مدل او، شركت. شود مي
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 -كنندگان و جامعه محلي شركت دارند، اما از نظر داخلي خود نمايندگاني از مصرف
، كاركردهاي بازار سرمايه را "هاي عمومي ي شركت كننده تنظيم"مدير هستند، يك 

هاي قيمت و  كميسيون"ها و  ها از طريق گفتگوي بين شركت كند و قيمت ياجرا م
بر پايه نظر السون، اين تنظيم، طبيعت متخاصم روابط . كردند تعيين مي "دستمزد

گيري قميت  سازد و فرآيند شكل اجتماعي بين خريداران و فروشندگان را دگرگون مي
به عالوه، با آفرينش . كند تر به صورت اجتماعي و نه فردي جاري مي را بيش

و به منظور تسهيل تبادل اطالعات و تقويت افشاي  "فروشنده -هاي خريدار شبكه"
  . رود اطالعات، كارآيي سيستم باالتر مي

D.Elson,´Market Socialism or the Socialization of the Market?`,NLR 172.  
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