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  پيش گفتار

  

 1956انی ھايی است که در ژوئن سال کتاب حاضر مجموعه ی سخنر

در  1اين سخنرانی ھا از سوی بنياد فوکر. اينجانب طی کنفرانسی ايراد کردم

در . برگزار شد  4وژو بنجامين ر 3با مديريت جان وان سيکل  2کالج واباش

سال ھای بعد سخنرانی ھای مشابھی در کنفرانس ھای فوکر به مديريت 

در دانشگاه  7به مديريت ک1رس فيلبروک, 6تدر کالج ک1رمون 5آرتور کمپ

در دانشگاه ايالتی اوک1ھوما  8به مديريت ريچارد لفتويچ, کارولينای شمالی

در ھر يک از اين سخنرانی ھا اصول مطرح شده در دو فصل . ايراد کردم

سپس اين اصول را بر مجموعه ی , اول اين کتاب را مورد بحث قرار داده

  .منطبق کردم متنوعی از مسائل خاص

مديران اين کنفرانس ھا به دليل دعوت از من برای سخنرانی و به جھت 

انتقادھا و اظھار نظرھای خود در گردآوری متن سخنرانی ھا مرا مديون 

وايوان , 10کنت تمپلتون, 9ھمچنين از ريچار کورنوئل. خود کرده اند

تشکر , ھا بودندمقامات بنياد فوکر و مسئول برپايی کنفرانس . که ا, 11بيرلی

, می کنم و نيز مرھون شرکت کنندگان در کنفرانس ھا ھستم که با تيزبينی

ع1قه و شور و شوق روشنفکرانه و مداوم مرا به تجديد نظر در بسياری از 

                                                 
1- Volker Foundation                       
2- Wabash College  
3- John Van Sickle    
4- Benjamin Rogge 
5- Arthur Kemp 
6- Clarmont College 
7- Clarence Philbrook  
8- Richard Leftwich 
9- Richard Cornuelle 
10- Kenneth Templeton      
11- Ivan Bierly 
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اين مجموعه . نکات مطرح شده و اص1ح اشتباھات متعدد رھنمون ساختند

طول زندگيم محسوب کنفرانس ھا از جمله تجربيات روشنفکرانه من  در 

با اينکه شايد حتی يک نفر از برگزارکنندگان با ھمه نکات مطرح . می شوند

اما مطمئن ھستم که آنھا به پذيرش بخشی از , شده در اين کتاب موافق نباشند

  .مسئوليت مربوط به کتاب چندان بی ميل نيستند
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  دمهمق

  

در بخشی از سخنرانی , ريکارئيس جمھورسابق ام, پرزيدنت کندی

نپرسيد که کشورتان چه می تواند برای : "رياست جمھوری خود چنين گفت

." بپرسيد شما چه می توانيد برای کشورتان انجام بدھيد, شما انجام بدھد

جالب اينجاست که توجه نقل قول کنندگان به شخص گوينده است نه محتوای 

  .سخن او

ای که بيانگر ارمان ھای  را به گونهاين جمله رابطه شھروندو دولت 

" عبارت پدرمآبانه . نشان می دھد, زاد در جامعه ای آزاد باشدانسانی آ

اشاره ای است به اين , "کشورتان چه کاری می تواند برای شما انجام بدھد

اما , نکته که دولت قيم شھروند است و شھروند تحت قيومت دولت می باشد

ا حاکم بر سرنوشت خويش می ھای آزاد که خودراين امر با اعتقاد انسان 

شما چه کاری می توانيد برای " عبارت کليشه ای . ر تضاد استدانند د

نيز بيانگر آن است که دولت ارباب يا خداست و " کشورتان انجام بدھيد 

کشور تنھا مجموعه ای از , در ديدگاه انسان آزاد. شھروند نوکر يا مريد

ميراث  هچنين انسانی ب :نه چيزی بيشتر, يل می دھندانسان است که آنرا تشک

پس او دولت را وسيله و , مشترک افتخار می کند و به سنت ھا وفادار است

يا رب النوعی که بايد  ابزار تلقی می کند نه اھداکننده نيکی ھا و نه ارباب

انسان آزاد ھيچ ھدف ملی را به رسميت نمی . رستش شودچشم بسته پ

شھروندان در  توافق عمومی اھدافی باشد که يکايکنکه شناسد، مگر آ

او ھيچ مقصودی را به رسميت نمی شناسد مگر , خدمت آن ھدف ھا ھستند

آنکه توافق عمومی مقاصدی باشد که يکايک شھروندان برای نيل به آن می 

  .کوشند
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انسان آزاد نمی پرسد کشورش چه می تواند برای او انجام دھد و نمی 

 من و: بلکه می پرسد, ش انجام بدھدمی تواند برای کشورپرسد او چه 

ھموطنانم از طريق دولت چه می توانيم انجام بدھيم تا بتوانيم از عھده 

به اھداف جداگانه ی خويش نايل شويم و باMتر , مسئوليت ھای فردی برآمده

چه کنيم تا دوله تی که : و نيز می پرسد, از ھمه آزادی خود را حفظ کنيم

شود و آزادی ای که دولت برای ن 1آفرينيم تبديل به يک فرانکشتاين میخود 

به حکم . گياھی ظريف است, آزادی, پاسداشت آن به وجود آمده از بين نرود

. عقل و به شھادت تاريخ آنچه آزادی را تھديد می کند تمرکز قدرت است

ز اما ھمين دولت با تمرک, گرچه وجود دولت برای حفظ آزادی Mزم است

حتی اگر . کردن قدرت در دست سياستمداران آزادی را به خطر می افکند

سرانجام , افراد برخوردار از اين قدرت در آغاز دارای حسن نيت باشند

به سوی خود می کشد تا ماھيتشان را , جاذبه قدرت آنھا را افسون کرده

  .دگرگون کند

از خطری  چگونه ميتوان از محاسن دولت بھره مند شد و در عين حال

دو اصل عمده مندرج در قانون , که متوجه آزادی است اجتناب ورزيد

اساسی که تاکنون آزادی را برای ما حفظ کرده به اين پرسش پاسخ داده 

 قلمداد می شود ولی در عمل مکرراً  گرچه رعايت اين اصول فريضه, است

  .شاھد نقض آن بوده ايم

وظيفه اصلی آن بايد . د باشداول اينکه حوزه اختيارات دولت بايد محدو

حفظ نظم , پاسداری از آزادی شھروندان در برابر دشمنان خارجی و داخلی

فراھم کردن زمينه اجرای قراردادھای خصوصی و ترويج , و قانون
                                                 

1 - Frankenstein  ه��� �� ���	ن ر�	
از 	
�  ��م��م ��
  ���)Mary Shelley ( ����#"! ا� ���� �
ن ��زده� ا��

  ،�
�"! ا�%�د� ,+�* ا()�'�   �&�� ا���ن -�	 �.
�3�م  	�رد �2
 . ا	� �1" �&* زار 0�دش 	� ��د	

	�ر در "ن �� 8
ب ا(�56 %�ر�� ����#"! را 	� 4�ا
9
وردن ��:� م            –. 	'���� .
د" 

 



 
 
و زاد� �
	��� دار� 9  

دولت گاھی امکان , گذشته از اين وظيفه اساسی. بازارھای رقابتی باشد

آن بصورت انفرادی سخت  انجام اشتراکی کاری را فراھم می کند که انجام

, م با خطراتی استلبته اين نوع استفاده از دولت توأا. ترو پر ھزينه تر است

مردود  يری به اين شکل از دولت را کام1ً اما نمی توان و نبايد بھره گ

حال قبل از ھر چيز بايد تراز کامل و بدون ابھامی از مزايای کار . شمرد

چه اقتصادی و , ھمکاری داوطلبانه و آزادبا تکيه بر . مورد نظر تھيه کرد

می توان اطمينان حاصل کرد که بخش خصوصی عاملی , چه غير اقتصادی

ثر برای پاسداشت ر اختيارات بخش دولتی و ابزاری مؤاست برای نظارت ب

  .و انديشه, دين, آزادی بيان

اگر قرار باشد . اصل اساسی دوم اين است که قدرت دولت بايد پخش شود

بھتر است اين کار را در سطح شھرستان ھا انجام , اعمال قدرت کند دولت

. دھد تا در ايالت ھا و بھتر است در ايالت ھا اعمال قدرت کند تا در پايتخت

از وضعيت دفع  مث1ً , قامات محلی خود راضی نباشداگر کسی از عملکرد م

يگر می تواند به محله ای د, يا وضع مدارس شھر, منطقه بندی, فاض1ب

اگرچه افراد کمی ممکن است اقدام به اين کار کنند ولی حتی , مھاجرت کند

اگر کسی از عملکرد . احتمال انجام اين اقدام نقش کنترل کننده خواھد داشت

اما , می تواند به ايالتی ديگر مھاجرت کند, دولت در ايالت خود راضی نباشد

راه ھای بسيار  ,اگر فردی از آنچه در پايتخت می گذرد راضی نباشد

  .محدودی خواھد داشت

برای طرفداران تمرکز قدرت جاذبه , طفره رفتن از قوانين دولت مرکزی

ثر آنان را به عقيده دارند که تمرکز به نحوی مؤ آنھا. اصلی به شمار می آيد

, تصويب برنامه ھايی قادر می سازد که از ديدگاه ايشان به نفع عامه است

يا تغيير ھدف ھای , ل درآمد از ثروتمندان به فقرا باشدخواه اين برنامه انتقا

اما اين سکه دو رو , تا حدودی حق با آنھاست. خصوصی به اھداف عمومی
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دارد؛ قدرت ما به ھمان نسبت که می تواند کار خوب انجام بدھد توانايی 

زيان رساندن ھم دارد؛ کسانی که امروز قدرت را در دست دارند شايد فردا 

دست بدھند و مھم تر اينکه برداشت افراد از مفھوم مفيد و غير مفيد آنرا از 

در زمينه ت1ش برای ايجاد تمرکز و تذش برای توسعه حوزه . متفاوت است

اختيارات دولت نکته غم انگيز آن است که افراد پيشگام و با حسن نيت در 

  .ودزودتر از ديگران شاھد نتايج منفی فعاليت خود خواھند ب, اين ت1ش

حفظ آزادی يک دليل تدافعی برای محدود کردن و غير متمرکز گرداندن 

پيشرفت . اما علت ديگری نيز وجود دارد, قدرت دولت به حساب می آيد

ادبيات و يا , نقاشی, چشمگير تمدن از جنبه ھای گوناگون مثل معماری

کريستف . صنعت و کشاورزی ھرگز دستاورد دولت متمرکز نبوده است

ای اجرای دستور اکثريت حاکم بر مجلس نبود که عازم سفر شد تا کلمب بر

اگرچه بخشی از ھزينه اين , راھی  جديد برای رسيدن به چين کشف کند

، 2؛ انشاتن و بوھر1نيوتن و Mيبنيتز. سفر را پادشاھی مستبد تأمين کرد

، اديسون و فورد؛ 5، مک کورميک4؛ ويتنی3شکسپير، ميلتون و پاسترناک

ھيچ کدام به دستور , و آلبرت شوايتزر 6امز و فلورانس نايتينگلجين آد

امکانات , ادبيات, دولت نبود که توانستند در زمينه ھای دانش و شناخت بشر

بلکه دستاوردھای , فنی يا تسکين آMم بشری مرزھايی جديد به وجود آورند

  .ب بودو جو اجتماعی مناس, ديدگاه ھای اقليتی قوی, آنان حاصل نبوغ فردی

نمی تواند مقلّد تنوع و گوناگونی کار فردی باشد بلکه بايد  هدولت ھيچگا

, در امور مختلفی ھمچون خانه سازی, با ايجاد استارنداردھای ھماھنگ

تغذيه يا پوشاک سطح زندگی افراد نيازمند را بھبود بخشد و با نظارت دقيق 

                                                 
1- Leibnitz   
2- Bohr                         
3- Pasternak                
4- Whitney                      
5- Mc Cormick                         
6- Florence Nightingle 
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فيت عملکرد کي, بر آموزش و پرورش و جاده سازی يا مسائل بھداشتی

اما درجريان اين کار . مناطق محلی يا تمام مناطق کشور را ارتقاء دھد

  .دولت رکود را جانشين ترقی خواھد کرد

محتوای . ردازداين کتاب به بررسی بعضی از موضوعات مھم می پ

داری رقابتی ـ سازماندھی بخش عمده فعاليت اصلی آن نقش سرمايه 

ل در بازار آزاد ـ است که به مشابه اقتصادی از طريق بخش خصوصی فعا

. نظامی برای آزادی اقتصادی و شرط Mزم برای آزادی سياسی است

موضوع ديگر در خصوص نقش دولت در جامعه آزاد برای ساماندھی 

  .فعاليت ھای اقتصادی است که عمدتاً بر بازار متکی می باشد

، به بررسی نه لزوماً کاربرد عملی آنھا, حاظ اصولیلدو فصل اول به 

در فصل ھای بعد اين اصول بر مجموعه ای از . اين موارد می پردازد

  .مشک1ت مشخص منطبق می شود

تصور می شود بحث و تحليل انتزاعی تا حدودی کامل و جامع باشد؛ 

 گرچه 

عدی به نظرتان می رسد اين کمال مطلوب مسلماً با وجود آنچه در دو فصل ب

منطبق کردن اصول با مشک1ت مشخص، نمی  .صله زيادی داردتا تحقق، فا

به , ھر روز مشک1ت و اوضاع جديدی پديدار می شود. تواند جامع باشد

ھمين دليل نمی توان نقش دولت را در قالب يک عملکرد مشخص به طور 

Mزم است گاه به گاه تطابق آنچه را که . قطعی تصريح و تشريح کرد

ت روز مجدداً مورد ارزيابی قرار اميدواريم اصولی ثابت باشد با مشک1

  .دھيم که يکی از نتايج آن افزايش شناخت ما از آنھاست

اگر بخواھيم برای ديدگاه سياسی و اقتصادی که در اين کتاب به تفصيل 

متأسفانه . به آن پرداخته می شود عنوانی انتخاب کنيم ليبراليسم کام1ً بجاست

دی ـ چنين نتيجه گرفته اند که دشمنان نظام اقتصاد آزاد ـ گرچه غير عم
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و در نتيجه ليبراليسم امروزه  1اقتباس از چنين عنوانی کاری مناسب است

نسبت به مفھوم خود در قرن نوزدھم و ھمچنين نسبت به مفھومش در بيشتر 

  .نقاط قاره اروپا معنايی بسيار متفاوت پيدا کرده است

با تکامل خود در , دجريان فکری که تحت عنوان ليبراليسم شناخته می ش

به آزادی در جامعه به مثابه ھدف , اواخر قرن ھجدھم و اوايل قرن نوزدھم

اين جريان در داخل . غايی و به فرد به مثابه موجوديت غايی تأکيد داشت

کشور از اقتصاد آزاد به عنوان وسيله ای برای کاھش نقش دولت در امور 

در خارج از کشور پشتيبان  اقتصادی و افزايش نقش فرد حمايت می کرد و

ھمانند وسيله ای برای ايجاد ارتباط صلح آميز و دموکراتيک , تجارت آزاد

در امور سياسی اين جريان حامی توسعه حکومت . بود, بين ملت ھای جھان

کاھش اختيارات مستبدانه دولت و محافظت از آزادی , و نھادھای پارلمانی

  .ھای مدنی افراد بود

به خصوص بعد از سال , سم که در اواخر قرن نوزدھماصط1ح ليبرالي

رفته رفته با تأکيد بسيار متفاوتی به , در ايالت متحد رايج گرديد 1930

با , اين اصط1ح با گذشت زمان. خصوص در سياست اقتصادی رايج شد

اتکاء بيشتر به دولت به جای تکيه بر نھادھای داوطلب خصوصی در جھت 

و اصط1حاتی چون رفاه و برابری به , بير گرديدنيل به اھداف مطلوب تع

ليبرال قرن نوزدھم توسعه آزادی را . جای واژه آزادی ورد زبان ھا شد

مؤثرترين راه افزايش رفاه و برابری می دانست؛ در حالی که ليبرال قرن 

ليبرال در قرن . بيستم رفاه و برابری را شرط Mزم يا جانشين آزادی می داند

فدار احيای ھمان سياست ھای راندک به نام رفاه و برابری طبيستم اندک 

شد که ليبراليسم با آن در نبرد  2دخالت دولت در امور اقتصادی و پدرمآبی

                                                 
1- Joseph Schumpeter, History of Economic Analysis (New York: 
Oxford University, 1954) P. 394. 
2- Paternalism                      2- Mercantilism               
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قرن ھفدھم باز می  1اين ليبراليسم نو ظھور با اينکه خود به سوداگری. بود

  !دبا مرتجع خواندن ليبرال ھای واقعی به تنبيه آن ھا ھم می پرداز, گردد

تغيير ايجاد شده در مفھوم واژه ليبراليسم در مسائل اقتصادی بيش از 

ليبرال قرن بيستم مانند ليبرال قرن نوزدھم . مسائل سياسی به چشم می خورد

, با وجود اين. حقوق مدنی و غيره است, طرفدار نھادھا و حکومت پارلمانی

ال قرن ليبر. ردحتی در مسائل سياسی اخت1ف ھايی چشمگير وجود دا

چه در دست , دھم که در قبال آزادی حساس و در نتيجه از تمرکز قدرتنوز

ھراسان بود خواھان تمرکززدايی , دولت و چه در دست بخش خصوصی

که معتقد به عمل است تا زمانی که قدرت در , اما ليبرال قرن بيستم. شد

 دست دولتی باشد که ـ حتی ظاھراً ـ تحت نظارت رأی دھندگان است به

 او ھيچ. لت متمرکز طرفداری می کنداز دو, سودمندی قدرت اطمينان داشته

دولت , به نفع ايالت به جای شھر: ترديدی در مورد محل تمرکز قدرت ندارد

  .و نھاد جھانی به جای دولت ملی رأی می دھد, مرکزی به جای ايالت

ت اين اکنون به نظرياتی که قب1ً تح, به علت تحريف شدن واژه ليبراليسم

. نام خوانده می شد محافظه کاری می گويند که جايگزين مناسبی نيست

ھم از جنبه اشتقاق کلمه يعنی پرداختن به , ليبرال قرن نوزدھم راديکال بود

يعنی طرفداری از ايجاد تحوMت عمده , ريشه مسائل و ھم به مفھوم سياسی

ما مايل . باشدپس وارث امروزی او نيز بايد چنين . در نھادھای اجتماعی

نيستيم دخالت ھای دولت که در سطحی گسترده مزاحم آزادی ما شده است 

گرچه خواھان تداوم و دخالت ھايی ھستيم که موجب گسترش , ادامه يابد

, در عمل و به مرور ايام, واژه محافظه کاری, اضافه بر اين .آزادی شده اند

, يکديگر مغايرت دارند طيفی وسيع از آراء و نظرھا را در بر گرفته که با
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از اين رو بی شک شاھد رشد اصط1حات مرکبی چون آزاديخواه ـ محافظه 

  .خواھيم بود 2و اشرافی ـ محافظه کار, 1کار

از جھتی به دليل آنکه مايل نيستم واژه ليبراليسم را به جانبداران متعصب 

ن بھتری آن که آزادی را از بين می برند واگذار کنم و بدان جھت که جايگزي

با استفاده از واژه ليبراليسم به مفھوم اوليه آن ـ يعنی آموزه ھای , نمی شناسم

  .مربوط به انسان آزاد ـ اين مشکل را حل می کنم
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  فصل اول

  

  رابطه آزادی اقتصادی با آزادی سياسی

  

  

بسياری معتقدند که سياست و اقتصاد دو مقوله جدا و بی ارتباط با 

ديگرند؛ آزادی فردی مربوط به سياست و رفاه مادی مسئله ای اقتصادی يک

است ولی ھرگونه ترتيبات سياسی را می توان با ترتيبات اقتصادی درھم 

نمونه تجلی ايت تفکر در عصر حاضر آن است که بسياری از . آميخت

در » سوسياليسم خودکامه« کسانی که محدوديت ھای ايجاد شده توسط 

حميل آن بر آزادی ھای فردی را محکوم می کنند مدافع و ت 1روسيه

ھستند و معتقدند که امکان دارد کشوری ويژگی » سوسياليسم دموکراتيک«

ھای اساسی تشکي1ت اقتصادی روسيه را اقتباس کند و در ھمان حال، با 

  .استفاده از انديشه ھای سياسی، آزادی فردی را تأمين کند

بودن اين ديدگاه است و نشان دادن اينکه  موضوع اين فصل اثبات موھوم

بين سياست و اقتصاد ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد آميزش تفکرات سياسی 

به ويژه اينکه , و اقتصادی فقط در مواردی مشخص امکان پذير می گردد

يک جامعه سوسياليست نمی تواند در عين حال از لحاظ تضمين آزادی 

  .فردی دموکرات ھم باشد

از يک . صادی در ارتقای جامعه آزاد نقشی دوگانه بازی می کندنظام اقت

جزئی از مفھوم گسترده آزادی است و , سو، آزادی در نظام اقتصادی

                                                 
4�-� �� � �رش .:�ب 	2#�ر ����#"! از رو��� -1 �� ,

� م -. ��رو� ���; ا�
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از سوی ديگر، آزادی . بنابراين آزادی اقتصادی خود يک ھدف است

  .اقتصادی ابزاری ضروری برای دستيابی به آزادی سياسی است

زمند تأکيدی ويژه است، زيرا روشنفکران اولين نقش آزادی اقتصادی نيا

آنھا آنچه را جنبه مادی . جداً با مھم تلقی کردن اين جنبه آزادی مخالفند

زندگی می خوانند خوار شمرده و ت1ش برای نيل به آنچه که خود ارزش 

ھای واMتر قلمداد می کنند را دارای اھميتی متفاوت و سزاوار توجھی 

ه، از نظر اکثر ھموطنان ـ گرچه از نظر با اين ھم. خاص می دانند

روشنفکران ـ اھميت مستقيم آزادی اقتصادی حداقل ھمسنگ اھميت غير 

  .مستقيم آن به عنوان ابزار دستيابی به آزادی سياسی است

وم به علت کنترل خروج ارز ديک بريتانيايی که بعد از جنگ جھانی 

اندازه يک امريکايی که اجازه گذراندن تعطي1تش را در امريکا نداشت به 

به علت عقايد سياسی اش فرصت گذراندن تعطي1ت در روسيه از او دريغ 

محدوديت اقتصادی بر آزادی و . از نوعی آزادی بنيادی محروم بود, می شد

بلکه مھم , محدوديت سياسی بر آزادی ھيچ تفاوت بنيادی با يکديگر ندارند

  .محدوديت آزادی است

بر مبنای قوانين مجبور می شود ده درصد از شھروند امريکايی که 

درآمدش را برای خريد نوع معينی از قرارداد بازنشستگی ـ که دولت 

مجری آن است ـ صرف کند در واقع قسمتی از آزادی شخصی خود را از 

اينکه اين محدوديت تا چه حد احساس شود و ميزان نزديکی . دست داده است

يا » مدنی«که عموماً آن را آزادی , آن به محروميت از آزادی دينی

تلقی می کنند، در ماجرايی که گروھی » اقتصادی«و نه آزادی » سياسی«

در آن شرکت داشتند به طرزی مھيج جلوه گر  1از کشاورزان فرقه آميش

اين گروه، بنابر اصول فرقه خويش، برنامه ھای اجباری دولت مرکزی . شد

                                                 
1- Amish Sect  
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ز به آزادی فردی و خصوصی خويش را در مورد حمايت از سالمندان، تجاو

تلقی کرده و از پرداخت ماليات يا قبول مساعدت ھای مالی خودداری 

در نتيجه تعدادی از احشام آنان به حراج گذاشته شد تا مطالبات . يدند.ور

بيمه اجباری  هممکن است تعداد شھروندانی ک. بيمه اجتماعی وصول گردد

ی کنند اندک باشد، اما معتقدان به سالمندی را محروميت از آزادی تلقی م

  .آزادی ھرگز آنان را سرشماری نکرده اند

آن شھروند اياMت متحد نيز که به موجب قوانين اياMت مختلف، به دليل 

نداشتن جواز کار، اجازه پرداختن به حرفه مورد ع1قه اش را ندارد از 

ت قسمتی کسی که مايل اس. بخشی اساسی از آزادی خويش محروم شده است

اما , از کاMھای خود را، مث1ً به ازای ساعت مچی با يک سويسی مبادله کند

يک کاليفرنيايی که به علت شود؛ بابندی از اين کار منع می  به سبب سھميه

به زندان افتاده زيرا کاM را به  1فروختن کاMيی چون قرص الکا سلتزر

تجارت «وانين اصط1ح قيمتی کمتر از قيمتی که سازنده کاM به موجب ق

تعيين کرده، فروخته است نيز از آزادی محروم شده، کشاورزی  2»منصفانه

که نمی تواند به مقدار دلخواھش گندم بکارد، ھم، چنين وضعی دارد و نيز 

پس آشکار است که آزادی اقتصادی فی نفسه جزء بسيار . موارد مشابه ديگر

  .مھمی از کل آزادی است

وسيله نيل به آزادی اقتصادی تلقی می شود، به دليل  نظام اقتصادی، که

نوع سازمان اقتصادی که . تأثيرش در تمرکز يا توزيع قدرت اھميت دارد

نيز , مستقيماً آزادی اقتصادی را تأمين می کند، يعنی سرمايه داری رقابتی

زيرا قدرت اقتصادی را از قدرت , در ارتقای آزادی سياسی مؤثر است

                                                 
1- Alka Seltzer 
2- Fair Trade                 
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ه و بدين ترتيب به يکی امکان می دھد تا باعث تعادل سياسی جدا کرد

  .ديگری ھم بشود

در . شواھد تاريخی روابط آزادی سياسی و بازار آزاد را تأييد می کنند

ھيچ زمان و مکانی جامعه ای را سراغ ندارم که بدون اينکه برای 

 ,ھای اقتصادی خود از بازار آزاد استفاده کند سازماندھی بخش اعظم فعاليت

از آنجا که ما در . از آزادی سياسی قابل م1حظه ای برخوردار بوده باشد

بريم که آزادی سياسی در  از ياد می, جامعه ای عموماً آزاد زندگی می کنيم

. سطح جھان در چه گستره زمانی و مکانی محدودی وجود داشته است

و قرن نوزدھم . وضعيت بيشتر افراد بشر اجبار، عبوديت و بدبختی است

اوايل قرن بيستم در جھان غرب از جمله استثنائات چشمگير روند کلی 

آزادی سياسی ھمراه با بازار آزاد و تکامل نھادھای . تحوMت تاريخی است

  آزادی سياسی در دوره ط1يی تاريخ . داری ظھور کرد سرمايه

  

يونان و اوايل دوره امپراتوری روم نيز در اوضاع و احوالی مشابه پديد 

  .آمد

تاريخ فقط بيانگر آن است که سرمايه داری شرط Mزم برای آزادی 

ايتاليا و اسپانيای . اما آشکارا شرط کافی برای تحقق آن نيست, سياسی است

فاشيست، آلمان در ادوار مختلف ھفتاد سال گذشته، ژاپن قبل از جنگ 

جھانی اول و دوم و روسيه تزاری در دھه ھای قبل از جنگ جھانی اول 

امعی بودند که نمی توان آنھا را از نظر سياسی حقيقتاً آزاد به حساب جو

با وجود اين، در ھر يک از جوامع مذکور فعاليت ھای آزاد اقتصادی . آورد

  .نوع غالب سازمان اقتصادی بود

بنابراين، کام1ً امکان دارد نظام اقتصاديی داشته باشيم که به طور بنيادی 

  .سياسی که آزاد نباشدسرمايه داری باشد و نظام 
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حتی در چنان جوامعی مردم بيش از کشورھای مدرن خودکامه ھمچون 

دکامگی اقتصادی را با خودکامگی سياسی درھم روسيه يا آلمان نازی که خو

در روسيه تزاری شھروندان می توانستند بدون . آميخته بودند، آزادی داشتند

کنند، زيرا سرمايه داری کسب اجازه از مقامات سياسی شغل خود را عوض 

وجود مالکيت خصوصی تا حدودی قدرت متمرکز دولت را محدود می 

  .کرد

در . رابطه آزادی سياسی و اقتصادی رابطه ای پيچيده و دو جانبه است

مايل بودند آزادی  2»راديکال ھای فلسفی«و  1اوايل قرن نوزدھم، بنتام

آنھا معتقد . ی قلمداد کنندسياسی را ابزاری برای دستيابی به آزادی اقتصاد

بودند که محدوديت ھای اعمال شده بر توده ھای مردم مانع ترقی آنان شده و 

اگر ھمراه با انجام دادن اص1حات سياسی، فرصت شرکت در انتخابات به 

به آزادی فعاليت , اکثريت مردم داده شود، مردم به ص1ح خويش عمل کرده

توجه به اوضاع و احوال حاکم در آن با . ھای اقتصادی رأی خواھند داد

زمان، نمی توان گفت که صاحب نظران فوق در اين مورد اشتباه می 

اص1حات سياسی که در حد گسترده ای انجام شد و با اص1حات . کردند

اقتصادی ھمراه گرديد، آزادی عمل بسياری در عرصه فعاليت ھای 

ی در ترتيبات اقتصادی، به دنبال چنين تغيير و تحول. اقتصادی پديد آورد

 .رفاه توده مردم نيز به ميزان زيادی افزايش بافت

واکنشی , در پی موفقيت ليبراليسم بنتامی در انگلستان در قرن نورزدھم

 در 

قبال افزايش دخالت دولت در امور اقتصادی بروز کرد و تمايل به نظام 

روز دو اشتراکی، ھم در انگلستان و ھم در کشورھای ديگر، به علت ب

بنابراين، در کشورھای دموکراتيک، . جنگ جھانی اول و دوم شدت گرفت

                                                 
1- Jeremy Bentham (1784-1832) 
2- Philosopical Radicals  
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، 1روشنفکرانی چون دايسی. رفاه مقدم بر آزادی موضوعيت عمده يافت

و بسياری ديگر، که از اخ1ف روشنفکر راديکال  4، سيمونز3، ھايک2ميز

ی ھای فلسفی بودند، با آگاھی از خطری ضمنی که فرد گرايی را تھديد م

کرد، از آن بيم داشتند که ادامه حرکت در جھت کنترل تمرکز فعاليت 

را که در تحليل مؤثر خود از اين روند ـ به نام به سوی  یاقتصادی نظر ھاي

تأکيد آنان بر آزادی اقتصادی به . نظام رعيتی ـ مطرح کرده بود ثابت کند

  .مثابه وسيله ای برای نيل به آزادی سياسی بود

ز جنگ دوم بين آزادی سياسی و آزادی اقتصادی رابطه وقايع بعد ا

برنامه ريزی اقتصادی مبتنی بر نظام اشتراکی . متفاوتی را نشان می دھد

با وجود اين، در بعضی از . موجب ايجاد اخت1ل در آزادی فردی شده است

نتيجه نه سرکوب آزادی بلکه معکوس شدن سياست اقتصادی بوده , کشورھا

. ينه، باز ھم انگلستان نمونه ای برجسته به شمار می آيددر اين زم. است

نقطه عطفی بود که با وجود شبھه ھای  5»کنترل تعھدات«شايد ارائه نظام 

حزب کارگر تحميل آن را برای اجرای سياست اقتصادی خود , فراوان

اين قانون که اجرای کامل آن مستلزم تخصيص مشاغل . ضروری دانست

چنان با آزادی شخصی تضاد داشت که فقط در موارد , متمرکز به افراد بود

لغو اين قانون، . انگشت شماری به اجرا درآمد و پس از زمانی کوتاه لغو شد

سرآغاز ايجاد تغييری آشکار در سياست اقتصادی شد که کاھش اتکا بر 

ی متمرکز، لغو بسياری از نظارت ھا، و تأکيد »برنامه ھا«و » طرح ھا«

در بيشتر . بازار خصوصی از ويژگی ھای آن بود بيشتر بر اھميت

                                                 
1- Dicey 

2- Mises 

3- Hayek 

4- Simons  

5- Control of Engagements 
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کشورھای دموکراتيک ديگر نيز در سياست اقتصادی را در موفقيت اندک 

برنامه ريزی مرکزی يا عدم کاميابی آشکار آن در نيل به ھدف ھای اع1م 

را ـ دست کم تا حدودی ين عدم موفقيت ادر عين حال . شده جست و جو کرد

ريزی مرکزی و نيز عدم تمايل برای ادامه  ياسی برنامهيامدھای سـ بايد به پ

. منطقی آن نسبت داد که مستلزم نقض گستاخانه حقوق شخصی افراد است

احتمال دارد اين تغيير تنھا وقفه ای موقت، در گرايش به نظام اشتراکی قرن 

حاضر باشد؛ حتی در اين صورت نيز چنين تغييری بيانگر رابطه بسيار 

البته شواھد تاريخی نمی تواند . سياسی با نظام اقتصادی استنزديک آزادی 

قانع کننده باشد زيرا شايد تصادف محض بود که توسعه آزادی ھم زمان با 

چرا بايد چنين . داری و نھادھای بازار به وقوع پيوسته پيشرفت سرماي

رابطه ای برقرار باشد؟ روابط منتقی ميان آزادی اقتصادی و سياسی 

ابتدا بايد بازار را به عنوان جزء , ی بحث درباره اين پرسش ھاچيست؟ برا

و سپس به بررسی رابطه غير مستقيم نظام , مستقيم آزادی بررسی کنيم

چيزی که حاصل می شود طرح کلی نظام . بازار و آزادی سياسی بپردازيم

  .اقتصادی ايده آل برای يک جامعه آزاد خواھد بود

آزادی فرد يا شايد , ارزيابی نظام اجتماعی ما بايد مانند ليبرال ھا در

آزادی به صورت يک ارزش با مناسبات . خانواده را ھدف نھايی قرار دھيم

مشترک ميان مردم ارتباط دارد و البته برای فردی ھمچون رابينسون 

در  1رابينسون کروزوئه. در جزيره ای کام1ً تنھا مفھوم ندارد, 1کروزوئه

محدودی » قدرت«از , است» اضطرار«تخوش جزيره دورافتاده اش دس

پيش رو دارد و از نظر آزادی ـ » راه چاره«فقط معدودی , برخوردار بوده

به ھمين . در قالب مفھومی که به بحث ما مربوط می شود ـ مشکلی ندارد

                                                 
1- Robinson Crusoe , ه��� ��م �� ���	ن ر�	
��
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به اينکه فرد با آزادی خود چه می کند کاری » آزادی«شکل در جامعه 

در واقع يکی از ھدف . قی فراگير نيستچون آزادی يک نظام اخ1, ندارد

ھای اصلی ليبرال ھا اين است که درافتادن با مشکل اخ1ق را به خود فرد 

, مھم اخ1قی آنھايی ھستند که در جامعه آزاد» واقعاً «مشک1ت . واگذار کنند

يعنی اينکه فرد بايد با آزادی اش چه کند؟ پس دو , فرد با آن مواجه است

د دارد که ليبرال ھا بر آن دسته از ارزش ھا تأکيد مجموعه ارزش وجو

دارند که مربوط به روابط بين انسان ھا باشد؛ يعنی ارزش ھايی که در آن 

اولويت نخست به آزادی اختصاص می يابد و دسته دوم ارزش ھايی است 

و اين , رھبرداری از آزادی اش می شودھکه مربوط به فرد در خصوص ب

  .و ھمچنين فلسفه قرار می گيرد در قلمرو اخ1ق فردی

آنھا مشکل سازماندھی . ليبراليست انسان را موجودی ناقص می پندارد

از آسيب رساندن به » بد«اجتماعی را چيزی ھمچون بازداشتن افراد 

به خوبی کردن تلقی می کنند و البته » خوب«ديگران و تشويق انسان ھای 

ی درباره آنان قضاوت کند بسته به اينکه چه کس» خوب«و »بد«آدم ھای 

  .ممکن است يکسان باشند

نحوه ھماھنگ کردن فعاليت ھای , مشکل اساسی سازماندھی اجتماعی

حتی در جوامع نسبتاً عقب مانده برای . اقتصادی بسياری از مردم است

ن وظايف دتقسيم گسترده کارو تخصصی کر, استفاده مؤثر از منابع موجود

مقياس ھماھنگی مورد نياز برای , پيشرفتهدر جوامع . شغلی ضروری است

بھره برداری کامل از فرصت ھايی که علم و فن آوری مدرن در اختيار 

ميليون ھا تن سخت مشغول , بی اغراق. بسيار وسيع است, بشر می گذارند

تأمين نان روزانه يکديگرند و اين بدون در نظر گرفتن ماشين ھايی است که 

مبارزه سخت فرد معتقد به . رن امروز می سازندبرای استفاده در زندگی مد

  .سازگار کردن اين وابستگی متقابل گسترده با آزادی فردی است, آزادی
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فقط از دو راه می توان فعاليت ھای اقتصادی ميليون ھا , به طور اساسی

ھدايت مرکزی از طريق اعمال زور است , راه اول. نفر را ھماھنگ کرد

ھمکاری , خودکامه امروزی است و راه دوم که روش ارتش و دولت ھای

  .داوطلبانه افراد يا روش بازار است

امکان ايجاد ھماھنگی از طريق ھمکاری داوطلبان بر اين اصل مقدماتی 

ـ و اغلب ناديده گرفته شده ـ تکيه می کند که ھردو طرف يک معامله 

, نه باشدبه شرط آنکه معامله از سوی دو طرف داوطلبانه و آگاھا, اقتصادی

  .برند از آن سود می

الگوی . ھماھنگی ايجاد کند, مبادله می تواند بدون توّسل به زور, بنابراين

کار جامعه ای که از طريق مبادله اختياری سازماندھی شده عبارت است از 

يعنی ھمان چيزی , اقتصاد مبادMت آزاد براساس سرمايه گذاری خصوصی

  .ناميده ايم که ما آن را سرمايه داری رقابتی

ساده ترين نوع چنين جامعه ای شامل تعدادی خانوار مستقل يا چيزی 

  شبيه

ھر خانوار با استفاده از منابع . مجموعه ای از رابينسون کروزوئه ھاست 

تحت کنترل خود کاMھا و خدماتی توليد می کند و آنھا را با کاMھا و خدمات 

, قبول طرفين معامله استبر مبنای شرايطی که مورد , ساير خانوارھا

  .مبادله می کند

بدين ترتيب ھر خانوار امکان می يابد تا به جای توليد مستقيم کاMھا و 

با توليد مستقيم کاM و خدمات برای ديگران , خدمات مورد نياز فوری خود

البته انگيزه انتخاب اين مسير غير مستقيم . احتياجاتش را مرتفع سازد

از طريق تقسيم کارو تخصصی کردن وظايف امکان  افزايش توليد است که

به اين جھت که ھر خانوار ھميشه می تواند راه توليد مستقيم . پذير می شود

تا زمانی که نفعی در مبادله نبيند نيازی برای , را برای خود برگزيند
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پس مبادله ھنگامی صورت می گيرد . مبادرت به اين کار احساس نمی کند

اصل , بدون توسل به زور, آن منتفع شوند و بدين ترتيبکه ھر دو طرف از 

  .ھمکاری و تعاون تحقق می يابد

تخصصی کردن , منحصر به خوانوار باشد, چنانچه واحد نھايی توليد

پس در جامعه ی مدرن . يشرفت چندانی نخواھد داشتپ, وظايف و تقسيم کار

جود آمده اند کنونی مؤسسات واسطه بين عرضه کنندگان کاM و خدمات به و

تخصصی کردن , و اگر مجبور بوديم ھمچنان به مبادله پاياپای وابسته باشيم

ای  پول به عنوان وسيله, در نتيجه. وظايف و تقسيم کار راه به جايی نمی برد

برای تسھيل مبادله معرفی شد و توانست امور خريدو فروش را به دو کار 

  .مجزا تبديل کند

ت بازرگانی و پول در فعاليت ھای اقتصادی با وجود اھميت نقش مؤسسا

ويژگی اصلی , و به رغم مشک1ت متعدد و پيچيده ای که ايجاد می کنند

به طور کامل در اقتصاد ساده پاياپای , تکنيک بازار در تحصيل ھماھنگی

ھمکاری , آشکار می شود که در آن نه مؤسسات بازرگانی و مبادله پولی

) الف: مشروط به آنکه, ر اراده فردی استکام1ً داوطلبانه و مبتنی ب

بدين شکل که طرفين نھايی قرارداد را , مؤسسات بازرگانی خصوصی باشند

افراد در انجام دادن يا انجام ندادن ھرگونه مبادله ) افراد تشکيل دھند؛ ب

  .به طوری که تمام معام1ت کام1ً داوطلبانه باشد, آزاد باشند

به مراتب آسان تر از آن است که جزئيات آنھا  بيان کلی اين شرايط, البته

را به تفصيل شرح دھيم يا دقيقاً تصريح کنيم که چه نوع سازمانی در حفظ 

در واقع بيشتر نوشته ھای فنی درباره اقتصاد مربوط به . آنھا مؤثرتر است

Mزمه حفظ نظم و قانون برای جلوگيری از اجبار . ھمين مسائل است

فرد ديگر و ھمچنين اجرای قراردادھايی است که فيزيکی فرد به دست 

. تحقق يابد» خصوصی«داوطلبانه بسته شده است تا بدين ترتيب اصط1ح 
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که با محروم , بيشتر مشک1ت ناشی از انحصار طلبی است, گذشته از اين

از , کردن فرد از امکان استفاده از گزينه ھای انجام يک معامله ی مشخص

يعنی , »1آثار ھم جواری«می کند و نيز برگرفته از آزادی واقعی جلوگيری 

زيان ھای وارد بر اشخاص ثالث است که در مورد آنھا دريافت ھزينه يا 

در فصل بعد با تفصيل بيشتری به اين . پرداخت غرامت عملی نيست

  .مشک1ت خواھيم پرداخت

ويژگی اصلی سازمان , تا زمانی که آزادی واقعی مبادله محفوظ بماند

اری فعاليت اقتصادی اين است که اجازه نمی دھد فردی مزاحم فعاليت باز

مصرف کننده از اينکه فروشنده او را تحت . ھای اقتصادی فرد ديگر شود

زيرا فروشندگان ديگری ھستند که او می , اجبار قرار دھد در امان است

ز اينکه فروشنده نيز متقاب1ً ا. تواند کاMی مورد نياز خود را از ايشان بخرد

مصرف کننده او را تحت اجبار قرار دھد مصون می ماند زيرا مصرف 

. کنندگان ديگری وجود دارن تا فروشنده کاMی خود را به آنان بفروشد

چون مجبور به کارکردن برای يک , ھمچنين است وضعيت يک کارمند

 بلکه می تواند برای ھر کارفرمايی کار کند و موارد از اين. کارفرما نيست

اين کار را بی طرفانه و بدون قدرت متمرکز انجام , بازار. دست بسيار است

  .می دھد

يکی از علل عمده مخالفت با اقتصاد آزاد در ھمين نکته است , در واقع

اقتصاد بازار آن . که اين نوع اقتصاد و اين وظيفه را خوب انجام می دھد

و نه آنچه را که  چيزی را که مردم نياز دارند در اختيارشان می گذارد

انگيزه اصلی اکثر استدMل . گروھی می پندارند بايد مورد نياز مردم باشد

  .ازار آزاد اعتقاد نداشتن به نفس آزادی استبھای مطرح شده بر ضد 

                                                 
1- Neighbourhood Effectc 
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دولت , برعکس. بازار آزاد ضرورت وجود دولت را نفی نمی کند, البته

ه داوری که و ھم به منزل» مقررات بازی«ھم به عنوان مرجع وضع 

 مقررات وضع شده

است که تا حد  کار بازار اين. است و اجرا کند اساساً دارای اھميت را تفسير

, زيادی از کثرت مسائلی که تکليف آنھا بايد از راه ھای سياسی معلوم شود

می کاھد و بدين ترتيب نياز به شرکت مستقيم دولت در آن بازاری را به 

  .حداقل می رساند

اقدام از طريق مجاری سياسی اين است که چنين اقدامی  ويژگی بارز

از سوی . در سطحی وسيع است 1)ھمنوايی(مستلزم اعمال دنباله روی 

مزيت عمده بازار آن است که تنوعی گسترده را امکان پذير می , ديگر

انتخابات ( 2بازار مبتنی بر نظام نمايندگی نسبی, از ديدگاه سياسی. سازد

ھرکس می تواند لباسش را به رنگ مورد ع1قه اش يعنی . است) نسبی

انتخاب و تھيه کند؛ اما مجبور نيست به انتخاب اکثريت توجه کند تا اگر در 

  .اقليت قرار گرفت تسليم نظر آنان شود

اشاره به ھمين , آزادی اقتصادی ايجاد می کند, وقتی می گوييم بازار

يگری نيز می شود که از اما اين ويژگی شامل مفاھيم ضمنی د. ويژگی است

آزادی سياسی به معنی مجبور . مفاھيم اقتصادی محدود آن بسی فراتر است

خطر جدی ای که آزادی می تواند با آن . نکردن فرد توسط افراد ديگر است

خواه اين قدرت در دست , قدرت مجبور کردن افراد است, مواجه شود

حکومت اقليت يا اکثريت خواه به وسيله , پادشاه و يا يک ديکتاتور باشد

  .موقت اعمال گردد

                                                 
1- Conformity 

2- Proportional Representation , �,�� ا�:)����4:��� �� ا�
.� در ن =
و! ه� و ا?<اب �� �#4�* -��1� و ��
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حفظ آزادی مستلزم آن است که تمرکز تا بيشترين حد ممکن از ميان 

پراکنده و , که حذف آن امکان پذير نمی باشد, برداشته شود و بقيه قدرت نيز

بازار . يعنی ايجاد سيستمی که مرکب از نظارت و توازن است, توزيع شود

منبع ايجاد , سياسی از سازمان فعاليت اقتصادیبا برداشتن کنترل مرجع 

اجبار را از بين می برد و سبب می شود که قدرت اقتصادی به جای آنکه 

  .نيرويی کمکی برای قدرت سياسی باشد به ابزای برای کنترل آن تبديل شود

ھيچ قانون . قدرت اقتصادی را می توان در سطحی وسيع پراکنده ساخت

بھای آسيب ديدن مراکز موجود باعث رشد مراکز  حمايتی که با زور و به

تمرکز زدايی قدرت , از سوی ديگر. وجود ندارد, جديد قدرت اقتصادی شود

زيرا امکان وجود تعداد زيادی دولت ھای مستقل , سياسی دشوارتر است

اما حفظ کردن مراکز کوچک قدرت سياسی در يک دولت . کوچک ھست

اقتصادی در داخل يک اقتصاد بزرگ  بزرگ از داشتن مراکز متعدد قدرت

ممکن است در يک اقتصاد بزرگ . واحد به مراتب سخت تر است

اما آيا امکان دارد بيش از يک رھبر , مليونرھای متعددی وجود داشته باشند

يعنی شخصی که اشتياق و انرژی ھم ميھنانش به وی , واقعاً برجسته

, دولت مرکزی قدرت بگيردمعطوف باشد وجود داشته باشد؟ اگر قرار باشد 

احتماMً چنين ھدفی به قيمت از بين رفتن دولت ھای محلی حاصل خواھد 

چنين به نظر می رسد که چيزی به مثابه يک کل ثابت قدرت سياسی . شد

اگر قدرت سياسی با قدرت , در نتيجه. وجود دارد که بايد توزيع شود

در , از طرف ديگر. دتمرکز اجتناب ناپذير خواھد بو, اقتصادی درآميزد

می تواند , صورتی که قدرت اقتصادی از قدرت سياسی جدا نگاه داشته شود

  .به نقطه مقابل و وسيله کنترل قدرت سياسی تبديل شود

برای اين . اھميت اين استدMل را شايد بتوان با ذکر نمونه بيان کرد

آن اسول مربوطه را از , منظور نخست نمونه ای فرضی را بررسی کرده
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استخراج می کنيم و آنگاه به ذکر چند نمونه عملی از تجربيات اخير می 

پردازيم تا روشی که بازار برای حفظ آزادی سياسی به کار می برد مشخص 

  .می شود

مسلماً يکی از ويژگی ھای جامعه آزاد اين است که افراد می توانند 

کنند و تا زمانی آشکارا از ايجاد تغيير اساسی در ساختار جامعه جانبداری 

به , که اين جانبداری فقط ترغيب باشد و شامل استفاده از زور و اجبار نشود

اين از نشانه ھای آزادی سياسی در جامعه سرمايه داری . نفع آن تبليغ کنند

است که افراد می توانند علناً حامی سوسياليسم باشند و برای نيل به آن 

در جامعه سوسياليستی مستلزم  ی سياسیآزاد, ھمين ترتيب به. فعاليت نمايند

اما . داری حمايت کنند آن است که افراد بتوانند از برقراری نظام سرمايه

داری را در جامعه سوسياليستی  فداری از سرمايهرچگونه می توان آزادی ط

  حفظ و از آن حمايت کرد؟

اول در وھله , برای آنکه افراد جامعا ای بتوانند از چيزی جانبداری کنند

اين مسئله در يک . بايد توانايی تأمين معاش روزانه خود را داشته باشند

چون ھمه مشاغل زير نظارت , جامعه سوسياليستی مشکل ايجاد می کند

اگر يک دولت سوسياليستی بخواھد به . مستقيم مقامات سياسی قرار دارد

ا کارمندان خود اجازه طرفداری از سياست ھايی را که صريحاً مغاير ب

آموزه رسمی دولت است بدھد بايد چنان ازخودگذشتگی به خرج دھد که 

کارمندان دولت مرکزی در اياMت متحد » امنيت«دشواری آن ضمن تجربه 

  .امريکا بعداز جنگ جھانی دوم کام1ً آشکار شد

برای اينکه طرفداری از . حال فرض کنيم اين ازخودگذشتگی عملی شود

يان آن بايد بتوانند ھزينه مالی نيل به آرمان حام, سرمايه داری جدی باشد

خريد وقت برای تبليغ , خود از جمله ھزينه تشکيل گردھمايی ھای عمومی

اما از چه . را تأمين کنند, ...روزنامه و, مجله, انتشار جزوه, راديويی



 
 
و زاد� �
	��� دار� 29  

طريقی؟ در جامعه سوسياليستی ممکن است افرادی درآمدھای ھنگفت يا 

به شکل اوراق قرضه دولتی و نظير آن داشته  حتی سرمايه ھايی عظيم

می توان . چنين افرادی لزوماً از مقامات عالی رتبه دولتی خواھند بود. باشند

ون پايه در نظام سوسياليستی بدون از دست دادن چتصور کرد که کارمندی 

اما تصور اينکه مقامات , شغل خود آشکارا از سرمايه داری طرفداری کند

منابع مالی اين گونه فعاليت ھای , نظام سوسياليستی بلندپايه ھمين

  .را تأمين کنند حتی برای زودباوران نيز دشوار است» براندازنده«

جمع آوری مبالغی ناچيز از عده زيادی از , تنھا راه تأمين سرمايه

برای . کارکنان پايين رتبه خواھد بود که البته راه حل درست مسئله نيست

ابتدا بايد عده زيادی از مردم را ترغيب کرد و , بع مذکورتھيه سرمايه از منا

. بزرگ ترين مشکل اين است که جھت انجام اين کار چگونه اقدام کنيم

سرمايه نھضت ھای راديکال در جوامع سرمايه داری ھرگز از اين راه 

بلکه حاميان اين نھضت ھا معدودی از افراد ثروتمند بوده , تأمين نشده است

يا  2يا آنيتا مک کورميک بلين, 1چون فردريک و اندربيلت فيلد کسانی, اند

و بسياری ديگر که از افراد برجسته سال ھای اخير  3کورليس Mمونت

آنان را ترغيب  4که شخصيت ھای قديمی تر نظير فردريش انگلس, ھستند

اين نقش ـ نقش مشوق ـ از جمله نقش ھای نابرابری ثروت در . کرده اند

  .ياسی است که به ندرت از آن ياد می شودحفظ آزادی س

برای شروع ھر اقدامی ـ ھر اندازه عجيب ـ , در جامعه سرمايه داری

کافی است چند نفر ثروتمند را متقاعد سازيم تا سرمايه Mزم تأمين شود و در 

فراوان , چنين جامعه ای اين گونه افراد بسيارند و کانون ھای حمايت مستقل

ت اشخاص يا نھادھای مالی برخوردار از سرمايه قابل حتی Mزم نيس. است

                                                 
1- Frederick Vanderbilt Field            
2- Anita Mc Cormick Blaine 
3- Corliss Lamont 
4- Friedrich Engels 
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دسترسی را درباره انديشه ھای مورد تبليغ متقاعد سازيم؛ فقط کافی است 

آنان را قانع کنيم که کار تبليغ از لحاظ مالی می تواند موفقيت آميز باشد؛ و 

. کتاب و ديگر اقدامات جسورانه سودآور خواھد بود, روزنامه, انتشار مجله

ث1ً ناشری که کارش با رقابت توأم است نمی تواند فقط نوشته ای را منتشر م

بلکه معيار او بايد ترجيحاً وجود داشتن , کند که شخصاً با آن موافق است

زمينه کافی در بازار برای فروش کتاب باشد تا سرمايه گذاری اش بازدھی 

  .رضايت بخشی داشته باشد

می شکند و سرانجام اين امکان را فراھم بازار دور باطل را , بدين ترتيب

می آورد که سرمايه Mزم برای اجرای چنين اقدامات جسورانه ای با گرفتن 

مبالغی ناچيز از عده زيادی از مردم ـ بی آنکه به ترغيب آنان نيازی باشد ـ 

  .تأمين شود

در جامعه سوسياليستی چنين امکاناتی فراھم نيست؛ در آنجا تنھا دولتی 

  .در مطلق است حکومت می کندکه قا

حال فرض کنيم يک دولت سوسياليستی از اين مشکل آگاه است و 

آيا اين دولت . اعضای آن را افرادی تشکيل می دھند که مشتاق آزادی اند

اما تصور نحوه انجام , می تواند سرمايه ھای Mزم را تأمين کند؟ امکان دارد

ن کمک ھزينه تبليغات دولت مذکور برای تأمي. سخت است, اين کار

اما چگونه می تواند افرادی را که بايد , براندازانه می تواند دفتری ايجاد کند

اندکی , حمايت شوند برگزيند؟ اگر به ھر درخواست کمکی پاسخ مثبت دھد

چون سوسياليسم نمی تواند اين , بعد با کمبود سرمايه روبه رو خواھد شد

ناسب باعث عرضه وسيع کاM می شود قانون اوليه اقتصادی را که قيمت م

چنانچه بابت طرفداری از آرمان ھای بنيادی , به عبارت ديگر. لغو کند

عرضه طرفداران اين آرمان ھا حد و مرزی نخواھد , پاداش کافی داده شود

  .داشت
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مستلزم اين , سندپھای غير توده  آزادی جانبداری از آرمان, اينافزون بر

اگر , برعکس. اری بھايی گزاف پرداخت شودنيست که بابت اين جانبد

اش  رسد به آنکه ھزينه شد ـ چه حمايت از ايجاد تحول اساسی گران تمام نمی

اين کام1ً بجاست . نيز تأمين شود ـ ھيچ جامعه ای نمی توانست پايدار بماند

که مردم به سبب حمايت از آرمان ھايی که عميقاً به آنھا ايمان دارند 

اين نکته مھمی است که آزادی فقط برای کسانی , در واقع .فداکاری کنند

چه , تأمين و حفظ شود که حاضرند برای آن ازخودگذشتگی به خرج دھند

به بی بندو باری و بی , آزادی به انحطاط کشيده شده, در غير اين صورت

آنچه اھميت اساسی دارد اين است که ھزينه . مسئوليتی تبديل می شود

  .ھای غير توده پسند تحمل کردنی بوده و بازدارنده نباشدحمايت از آرمان 

تنھا , در جامعه دارای بازار آزاد. اما ھنوز بحث ما به جايی نرسيده است

برای توليدکنندگان کاغذ مھم نيست که توليدات . داشتن سرمايه کافی است

اما در . 2بفروشند يا وال استريت ژورنال 1خود را به روزنامه ديلی ورکر

حامی فرضی سرمايه داری . معه سوسياليستی داشتن سرمايه کافی نيستجا

مجبور است کارخانه کاغذسازی دولتی را متقاعد کند که به او کاغذ 

اداره , برای چاپ جزوه ھايش به ترغيب چاپخانه دولتی بپردازد, بفروشد

پست دولتی را ترغيب به توزيع جزوه ھا بين مردم نمايد و يک مؤسسه 

  .ا قانع سازد تا سالنی برای سخنرانی به او اجازه دھد و نظاير آندولتی ر

شايد در جامعه سوسياليستی راھی برای غلبه بر اين مشک1ت و جفظ 

, البته. آزادی وجود داشته باشد؛ نمی توان گفت اين کار به کلی ناممکن است

 استقرار نھادھايی که به نحوی مؤثر امکان ابزار مخالفت و, بديھی است

تا آنجا که من می . نارضايتی را حفظ کنند با مشک1تی واقعی ھمراه است

يک از کسانی که ھم طرفدار سوسياليسم و ھم طرفدار آزادی بوده  چھي, دانم

                                                 
1- Daily Worker 
2- Wall Street Journal 



 
 
و زاد� �
	��� دار� 32  

اند ھرگز واقعاً به جنگ اين مسائل نرفته اند و حتی برای شروع ايجاد 

ر سازد تشکي1تی نھادی که در حکومت سوسياليستی آزادی را امکان پذي

آشکار است که جامعه سرمايه , در مقابل. اقدام شايان توجھی نکرده اند

  .آزادی را ترويج می کند, داری برخوردار از بازار آزاد

. تجربه وينستون چرچيل است, ار اين اصول انتزاعیزنمونه عملی و با

تا زمان وقوع جنگ جھانی چوم اجازه نداشت در راديو  1933وی از سال 

وسيله بنگاه سخن پراکنی  هکه البته در انحصار دولت بود و ب, ابريتاني

او که يکی از شھروندان . صحبت کند, اداره می شد.) سی. بی. بی(بريتانيا 

مأيوس و , نماينده مجلس و از وزرای سابق دولت بريتانيا بود, برجسته

 مستأصل با توسل به ھر وسيله ای ت1ش می کرد ھم ميھنانش را ترغيب کند

چرچيل اجازه نداشت از طريق . تا برای دفع خطر آلمان نازی اقدام نمايند

در انحصار دولت بود . سی. بی. زيرا بی, راديو با مردم بريتانيا صحبت کند

  .تلقی می شد» جنجالی«و موضع چرچيل بيش از حد 

در روزنامه تايم  1959ژانويه  26نمونه جالب ديگری که در تاريخ 

. مربوط می شود 1»محو تدريجی ليست سياه«جرای به ما, گزارش شد

  :گزارش چنين است

مراسم اھدای جوايز اسکار بزرگ ترن اقدام ھاليوود برای کسب 

نويسنده ای به . اما دو سال پيش اين افتخار خدشه دار شد. افتخار است

نويسنده برجسته  3که به خاطر نوشتن فيلمنامه دMور, 2نام رابرت ريچ

. برای دريافت جايزه اسکار قدم پيش نگذاشت, بود ای معرفی شده

رابرت ريچ اسم مستعار يکی از صد و پنجاه نويسنده ای بود که از 

صنعت فيلم سازی ھاليوود اسامی آنھا را به عنوان  1947سال 

                                                 
1- Black list Fadeout 
2- Robert Rich 
3- The Brave one 
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کمونيست ھای مظنون يا طرفداران حزب کمونيست وارد ليست سياه 

اراحت کننده بود که اين مورد مخصوصاً از آن جھت ن. کرده بود

شرکت کمونيست ھا يا مدافعان اص1حيه پنجم قانون , آکادمی سينمايی

. در رقابت برای کسب جايزه اسکار ممنوع کرده بود, اساسی را

ناگھان در ھفته گذشته ھم قانون مربوط به کمونيست ھا و ھم راز 

  . ھويت رابرت ريچ مجدداً مطرح شد

نويسنده سناريوی فيلم جانی ( 1»دالتون ترومبو«که , رابرت ريچ

گروه ده «يکی از نويسندگان عضو , از آب درآمد) تفنگش را برداشت

در مورد کمونيسم  1947بود که در دادرسی ھای سال  2»نفره ھاليوود

فرانک . از ادای شھادت خودداری کرده بودند, در صنعت فيلم سازی

رت ريچ که سخت اصرار ورزيده بود راب, تھيه کننده, 3کينگ

ما در قبال سھام دارانمان «: گفت, ست»جوانکی ريشو در اسپانيا«

ترومبو . متعھديم حتی اMمکان بھترين فيلمنامه را خريداری کنيم

  ...»فيلمنامه دMور را برايمان آورد و ما آن را خريديم

در حالی . اين عم1ً پايان رسمی اعتبار ليست سياه محسوب می شد

ن ممنوع القلم ليست مذکور از مدت ھا قبل به که از نظر نويسندگا

, طور غير رسمی از بين رفته تلقی می شد و براساس گزارش ھا

درصد سناريوھای ھاليوود را اعضای ليست سياه می  15دست کم 

در ھاليوود ھمه شرکت ھای فيلم سازی از «: کينگ می گفت. نوشتند

نخستين کسانی ھستيم  اما ما, آثار نويسندگان ممنوع استفاده کرده اند

 ».تأييد می کنيم, که آنچه را ھمه می دانند

  

                                                 
4- Dalton Trumbo 
5- Hollywood Ten 
1- Frank King 
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می توان مانند خود من اعتقاد داشت که کمونيسم قادر است ھمه آزادی 

ھای ما را از بين ببرد؛ می توان با قدرت و عزم ھر چه بيشتر با آن مخالفت 

تحمل  کرد و در عين حال نيز معتقد بود که در جامعه آزاد برای فرد قابل

نيست که تنھا به دليل اينکه به کمونيسم اعتقاد دارد يا درصدد تقويت آن 

با ھمراھی کسانی که , است به او اجازه ندھند به ميل و اراده خويش

زيرا , برای ايجاد تشکي1ت مورد نظرش اقدام ورزد, ھمفکرش ھستند

دی شامل آزا, البته. آزادی او شامل آزادی برای ترويج کمونيسم ھم می شود

آزادی ديگران برای امتناع از ھرگونه ارتباط با ھمکاری با وی به دليل 

ليست سياه ھاليوود اقدامی ناروا بود که . اعتقادش به کمونيسم نيز می شود

و در آن طرح دسيسه آميز از ابزار اجبار برای , آزادی را از بين می برد

بته طرح مذکور چندان مؤثر ال. جلوگيری از تبادل داوطلبانه استفاده شده بود

چون بازار باعث شد که ليست سياه برای تھيه کنندگان آن . واقع نگرديد

يعنی اين واقعيت که انگيزه اداره کنندگان , تأکيد بازرگانی. گران تمام شود

از آزادی , سازمان ھای بزرگ اقتصادی جمع کردن ھر چه بيشتر پول است

حمايت کرد؛ بدين طريق که فرصت  کسانی که نامشان در ليست سياه بود

شغلی ديری در اختيارشان نھاد و نيز برخی از کارفرمايان را به استخدام 

  .آنان برانگيخت

اگر ھاليوود و صنعت فيلم سازی از سازمان ھای اقتصادی دولتی بود و 

به آسانی , مطرح بود. سی. بی. يا اگر در انگلستان مسئله استخدام در بی

. يا ھمتايان آنان می توانستند» گروه ده نفره ھاليوود«کرد که نمی توان باور 

ھمچنين به دشواری می توان باور کرد که حاميان پرو , شغلی پيدا کنند

پاقرص اصول استق1ل فردی و دادو ستد خصوصی ـ يا در واقع طرفداران 

سخت کوش ھرگونه ديدگاه مغاير با وضع فعلی ـ بتوانند در چنان اوضاع و 

  .لی در جايی استخدام شونداحوا
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ضمن تجربه ای در مورد , نمونه ديگر نقش بازار در حفظ آزادی سياسی

صرف نظر از مسائل اساسی دخيل در ماجراو . آشکار شد 1مک کارتيسم

در برابر اتھامات , به ويژه کارمندان دولت, افراد, اھميت اتھامات وارد شده

آن مغاير حکم وجدان آنان  غير مسئوMنه و تجسس در مسائلی که افشای

از کدام حمايت برخوردار بودند؟ توسل آنان به اص1حيه پنجم قانون , بود

عملی کام1ً , اساسی ـ در صورت نداشتن راه ديگر ـ به جای استخدام دولتی

  .بيھوده بود

ار خصوصی بود زيک حمايت بنيادی که از آن برخوردار بودند وجود با

در اينجا نيز اين حمايت . ند امرار معاش کنندکه در سايه آن می توانست

  .مطلق نبود

با استخدام , به حق يا به ناحق, بسياری از کارفرمايان خصوصی قدرتمند

شايد مسئله اين باشد که خسارات . اين افراد رسوا شده مخالفت می ورزيدند

ناموجه , تحميل شده بر بسياری از کسانی که عم1ً در جريان دخالت داشتند

ر از خساراتی بود که معموMً بر کسانی تحميل می شود که از جرياناتی که ت

اما نکته مھم آن است که اين . مورد پسند عامه نيست طرفداری می کنند

در حالی که اگر استخدام دولتی تنھا , خسارات محدود بودئ و بازدارنده نبود

  .نامحدودو بازدارنده می شد, خسارات, چاره کار بود

, اين نکته جالب است که بخشی عظيم و نامتناسب از افراد دخيل دانستن

, ترين بخش ھای اقتصاد ـ تجارتخانه ھای کوچک.آشکارا در رقابت آمی

بازرگانی و کشاورزی ـ و به عبارت ديگر در بخش ھايی که در آنھا بازار 

ھيچ يک از . استخدام شدند, تا سرحد امکان به بازار آرمانی نزديک بود

که نان می خرند نمی دانند گندم آن را يک کمونيست کاشته است يا  کسانی

تا آنجا که , فردی طرفدار قانون اساسی يا يک فاشيست يا, جمھوری خواه

                                                 
1- Mc Carthyism 
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اين مطلب . يک سياه پوست يا يک سفيد پوست, مربوط به اين موضوع است

فعاليت ھای اقتصادی خود به , نشان می دھد که بازار مستقل و بی طرف

لی که ربطی به بھره وری آنان ندارد مورد تبعيض قرار گيرند ـ خواه دMي

  .اين دMيل مربوط به عقايد سياسی آنان باشد خواه رنگ پوست آنھا

گروه ھايی که سرنوشت , در جامعه ما, ھمان طور که مثال نشان می دھد

آنھا بيش از ديگران در گرو حفظ و تقويت سرمايه داری رقابتی است ھمان 

قليتی ھستند که ممکن است آسان تر از ديگران نيز در معرض اه ھای گرو

يھوديان و کسانی , بی اعتمادی و دشمنی اکثريت قرار گيرند ـ سياه پوستان

با وجود . که متولد امريکا نيستند مشخص ترين اعضای گروه ھای مذکوذند

اليست اما دشمنان بازار آزاد ـ سوسي, ھر چند متناقض به نظر می رسد, اين

ھمين . ھا و کمونيست ھا ـ به نسبتی بيشتر از اين گروه ھا استخدام شده اند

افراد به جای اعتراف به اين واقعيت که بازار در برابر واضع خصمانه 

به اشتباه اندک تبعيض باقی مانده را , ھموطنانشان از آنان حمايت کرده است

  .به بازار نسبت می دھند
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  فصل دوم

  

  دولت در جامعه آزاد نقش

 

  

يکی از ايرادھايی که به جوامع خودکامه گرفته می شود آن است که اين 

آشکارا , اما اين خرده گيری. جوامع ھدف را توجيه کننده وسيله می دانند

پس چه چيز آنرا , اگر ھدف وسيله را توجيه نمی کند. غيرمنطقی است

شکال وارده را برطرف نمی توجيه می کند؟ بايد گفت چنين پاسخ ساده ای ا

انکار . بلکه تنھا بيانگر آن است که اين اشکال درست مطرح نشده است, کند

اين موضوع که ھدف وسيله را توجيه می کند تقريباً به معنی آن است که 

ھدف نھايی نيست و ھدف نھايی ھمان استفاده از وسايل , ھدف مورد نظر

ھر ھدفی که رسيدن با , واه نباشدخواه اين حکم مطلوب باشد خ. مناسب است

آن فقط با استفاده از وسايل بد امکان پذير باشد بايد جای خود را به ھدف 

  .يعنی استفاده از ابزار قابل قبول بدھد, اساسی تر

ھمکاری , از نظر ليبرال ھا وسايل مناسب عبارت است از بحث آزاد

, شکل ايده آل. ب استنامناس, احتياری و اشاره به اينکه اجبار به ھر شکلی

وجود اتفاق آراميان افراد مسئول است که براساس گفت و گوی آزاد و ھمه 

اين ھم يکی ديگر از راه ھای بيان ھدف آزادی است . جانبه حاصل شده باشد

  .که در فصل قبل بر آن تأکيد شد

در چنين ديدگاھی نقش بازار اين است که , طورکه قب1ً اشاره شدھمان

اتفاق آرا را امکان پذير می سازد و نظامی است , روی دنباله بدون ايجاد

از طرف ديگر، نشانه شاخص اقدام از . مبتنی بر نمايندگی نسبی اثربخش
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وم يا تحميل دنباله منجر به لز هريق مجاری آشکار سياسی اين است کط

» نه«يا » آری«بايد با  در مورد مسائل ويژه. از حد می شودروی بيش 

ت و در نھايت می توان تعداد نسبتاً محدودی گزينه را در قانون تصميم گرف

حتی استفاده از نمايندگی نسبی در شکل کام1ً سياسی اش . ديش بينی کرپ

  .اين نتيجه گيری را تغيير نمی دھد

تعداد گروه ھايی که عم1ً می توانند دارای نماينده باشند بسيار اندک 

مايندگی نسبی بازار بسيار بيشتر به است و اين محدوديت در مقايسه با ن

  .نظر می رسد

مھم تر از ھمه، اين واقعيت است که نتيجه نھايی معموMً بايد قانونی باشد 

که » حزبی«که شامل حال ھمه گروه ھا بشود نه قوانين جداگانه برای ھر 

دارای نماينده است، يعنی نمايندگی نسبی در شکل سياسی اش به جای آنکه 

را بدون دنباله روی امکان پذير سازد به بی اثری و پراکندگی  اتفاق آرا

سوق می يابد و در نتيجه در جھت از بين بردن ھر گونه توافقی که اتفاق آرا 

  .توأم با دنباله روی بر آن استوار است، عمل می کند

مسلماً برخی مسائل وجود دارد که اعمال نمايندگی نسبی مؤثر درباره 

برای من کسب حمايت ملی به اندازه دلخواه وجود ندارد، . آنھا ميسر نيست

در مورد اين گونه مسائل تفکيک ناپذير است که . برای شما ھم ھمين طور

مانع از اتکای انحصاری بر اقدام انفرادی از طريق بازار می شود، حمايت 

چنانچه بخواھيم بخشی از . از فرد و کشور در مقابل اجبار از اھم آنھاست

خود را صرف اين گونه مسائل تفکيک ناپذير نماييم، بايد برای حل منابع 

  .اخت1فات از مجاری سياسی استفاده کنيم

ھنگامی که استفاده از مجاری سياسی اجتناب ناپذير شود، اغلب آن 

يکپارچگی اجتماعی که برای ثبات جامعه اھميت اساسی دارد تحت فشار 

را به حداقل رساند، مشروط به آنکه  البته می توان اين فشار. قرار می گيرد
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ضرورت نيل به توافق برای اقدام مشترک فقط محدود به مسائلی باشد که 

ھر اندازه گسترش در . مردم در ھر شرايطی در مورد آنھا اتفاق نظر دارند

طيف مسائلی که توافق صريح در مورد آنھا Mزم است، فشار بيشتری بر 

ای مسئله ای به ميان آيد که مردم پاگر . کندتارو پود ظريف جامعه وارد می 

در مورد آن بسيار حساس، اما دارای اخت1ف نظر ھستند، آنگاه ممکن است 

ھرگز نمی توان و يا به ندرت می توان اخت1فات . جامعه دچار اخت1ف شود

ش ھای اساسی را پای صندوق رأی حل کرد؛ در نھايت زعمده بر سر ار

. ن اخت1فاتی ـ و نه حل آنھا ـ به درگيری می انجامدتصميم گيری درباره چني

  .جنگ ھای مذھبی و غير مذھبی تاريخ، شاھد خونين اين مدعاست

استفاده گسترده از بازار، فشار وارد بر ساختار جامعه را کاھش می 

ھرچه . دھد، زيرا نياز به دنباله روی در فعاليت ھای مربوط ازبين می رود

ر وسيع تر باشد، تعداد مسائلی که بايد تصميمات حوزه فعاليت ھای بازا

صريح سياسی در قبال آنھا گرفته شود نيز کمتر است و از اين رو بايد در 

داد مسائلی که بايد بر سر به ھمين ترتيب، ھرچه تع. مورد آنھابه توافق رسيد

توافق دست يافت کمتر باشد، احتمال حصول توافق درعين داشتن  آنھا به

  .آزاد افزايش می يابدجامعه ای 

ما از وقت و کوشش Mزم برای . اتفاق آرا يک امر کام1ً ايده آل است

دستيابی به ھمسانی کامل آرا در مورد تمام مسائل برخوردار نيستيم و 

بدين ترتيب، پذيرش شکلی . ناگزير بايد به چيزی کمتر از آن راضی شويم

اينکه . باقی می مانداز حکومت اکثريت، تنھا راھی است که برای ما 

حکومت اکثريت به ص1ح است و اما اصلی اساسی نيست، به وضوح در 

ان اکثريت زاين حقيقت نمود وی بايد که تمايل ما به حکومت اکثريت و مي

اگر . مورد نياز، خود بستگی به جدی بودن موضوع مورد بحث دارد

ت زيادی موضوع، کم اھميت باشدو اقليت در خصوص غلبه اکثريت حساسي
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از طرف ديگر، در . نداشته باشد، اکثريتی خيلی ضعيف ھم کفايت می کند

صورتی که اقليت در خصوص مسئله مورد بحث حساسيت زيادی داشته 

کمتر کسی مايل . باشد، حتی اکثريت خيلی ضعيف نيز کافی نخواھد بود

است که اکثريتی خيلی ضعيف درباره موضوعاتی چون آزادی بيان تصميم 

ل مختلف چنان زياد است که ئدر ساختار قانونی جامعه ما تفاوت مسا. ردبگي

در رأس اينھا مسائلی قرارگرفته که . به انواع گوناگون اکثريت نياز داريم

اھميت اين اصول به حدی است که آنھا را . در قانون اساسی درج شده است

قی برای پذيرش اين اصول به تواف. بر مصلحت گرايی مقدم می داريم

اساسی دست يافتيم، و برای ايجاد تغيير در آنھا نيز به چنين توافقی نياز 

  .داريم

دستورالعمل فداکارانه اجتناب از فرمانروايی اکثريت در مورد برخی 

مسائل معين، که در قانون اساسی امريکاو قوانين اساسی مدون يا غير مدون 

ن قوانين و نظاير کشورھای ديگر ابراز شدھو نيز موادخاص مندرج در اي

آنھا به منظور منع اجبار افراد، ھمه اينھا را بايد ثمره بحث آزاد و منعکس 

  .کننده لزوم اتفاق آرا در خصوص وسايل نيل به ھدف دانست

اکنون با يک بحث صريح تر ـ البته خيلی کلی ـ به بررسی مسائلی می 

ا بھای اين کار پردازيم که نمی توان از طريق بازار به حل آنھا پرداخت ي

چنان گزاف است که ممکن است استفاده از راه حل ھای سياسی ترجيح داده 

  .شود

  

  دولت در نقش قانونگذار و داور

با شناختن فعاليت ھای روزمره مردم از چارچوب قانونی و مرسوم که 

فعاليت ھای . اين فعاليت ھا داخل آن صورت می گيرد مسئله ای مھم است

به اعمال شرکت کنندگان در يک بازی و مقررات بازی  روزمره مردم شبيه
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ھمان طور که انجام يک بازی ورزشی مطلوب . در حکم چارچوب آن است

مستلزم آن است که ھمه بازيکنان مقررات بازی و تفسير و اجرای آنھا را 

زير نظر داور بپذيرند، برای داشتن جامعه مطلوب ھم بايد اعضای آن بر 

بر روابط خودو نيز وسيله ای برای داوری درباره  سر شرايط کلی حاکم

تفسيرھای متفاوت اين شرايط و ھمچنين در مورد راھی برای تضمين 

در بازی، . رعايت مقرراتی که ھمه آنھا را پذيرفته اند به توافق برسند

درست ھمانند جامعه، بيشتر شرايط کلی نتايج قھری عرف و عادت می 

ده است و ما فقط تغييراتی جزئی را در آنھا باشد که بی تأمل پذيرفته ش

گرچه يک رشته تغييرات جزئی نيز ممکن است در . مدنظر قرار می دھيم

چه . مجموع باعث ايجاد استحاله ای اساسی در ماھيت بازی يا جامعه شود

در بازی و چه در جامعه، مجموعه مقررات، تنھا در صورتی می تواند 

ورو زگان در بيشتر مواقع بدون استفاده از غالب شود که بيشتر شرکت کنند

جريمه آنھا را بپذيرند و به عبارت ديگر زمانی که اتفاق آرايی اجتماعی و 

اما برای تفسير و اجرای مقررات نمی توانيم فقط . بنيادی وجود داشته باشد

بنابراين نقش . به عرف يا اتفاق آرا تکيه کنيم، بلکه به داور ھم نياز داريم

تأمين : کند عبارت است از می که دولت در جامعه آزاد بازی میھای مھ

ابزاری که با آن بتوانيم مقررات را اص1ح کنيم، ميانجی گری بين افراد 

جامعه در اخت1فات ناشی از تفسير مقررات، و تضمين تمکين از مقررات 

از طرف عده ای معدود که در غير اين صورت ممکن است مقررات را 

  .اجرا نکنند

در اين موارد نياز به دولت از آنجا ناشی می شود که آزادی مطلق 

آنارشيسم به معنی فلسفی آن ھر قدر ھم جاذب باشد، در . غيرممکن است

آزادی ھای . جھانی که مردمش به کمال دست نيافته اند امکان پذير نيست

 افراد ممکن است با يکديگر مغاير باشد، در اين صورت بايد آزادی يکی را
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برای حفظ آزادی ديگری محدود کرد ـ به قول يکی از رؤسای ديوان عالی، 

آزادی من در حرکت دادن مشتم بايد با توجه به نزديکی چانه شما، محدود «

  ».شود

مشکل عمده در تعيين فعاليت ھای مناسب دولت، چگونگی حل 

پاسخ ايم . برخوردارھای ذکر شده ميان آزادی ھای افراد مختلف است

مث1ً در مورد اينکه آزادی يک نفر برای . در برخی موارد ساده است مشکل

کشتن ھمسايه اش بايد فدار آزادی فرد ديگر برای زندگی کردن شود می 

اما در موارد ديگر، يافتن پاسخ دشوار . توان به آسانی به اتفاق نظر رسيد

تحادو در زمينه اقتصاد، يکی از مشک1ت عمده، از تضاد بين آزادی ا. است

  .آزادی رقابت ناشی می شود

چگونه بايد معنی » معام1ت تجری«به مثابه تعديل کننده » آزاد«لفظ 

به آزادی ھمه افراد برای ايجاد مؤسسه » آزاد«شود؟ در اياMت متحد، واژه 

اقتصادی تعبير شده و بدين معناست که مؤسسات اقتصادی موجود اجازه 

ن کنند مگر با فروختن کاMيی بھتر با ندارند رقبايشان را از صحنه بيرو

از . قيمتی برابر کاMی رقبای خود يا فروختن ھمان کاM با قيمتی پايين تر

طرف ديگر، براساس سنت گذشته معنی آزادی به طور کلی اين بوده است 

که مؤسسات اقتصادی آزادند ھرکاری می خواھند انجام دھند، از آن جمله 

زارھاو استفاده از روش ھای ديگر برای دور نگاه تعيين قيمت ھا، تقسيم با

شايد دشوارترين مسئله در اين مورد، از دسته بندی . داشتن رقبای بالقوه

ھايی که ميان کارگران صورت می گيرد ناشی شود؛ از اين رو مسئله 

  .آزادی اتحاد و آزادی رقابت از مشک1ت بسيار حاد چنين مؤسساتی است

ی بنيادين اقتصادی تعريف حقوق مالکيت است يکی ديگر از زمينئ ھا

گونه که  مفھوم حق مالکيت، آن. مھم و ھم دشوار است آن ھم که پرداختن به

در طی قرون تکامل يافته و در قوانين ما تشريح شده، چنان با زندگی 
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درآميخته که موضوعی بديھی تلقی می شود و از درک اينکه ماھيت 

نوع حقوق مترتب بر آن از ابداعات پيچيده عناصر تشکيل دھنده مالکيت و 

برای مثال آيا مالکيت من . اجتماعی است و نه از قضايای بديھی درمی مانيم

بر يک قطعه زمين و آزادی استفاده از آن، به من اجازه می دھد که شخصی 

ديگر را از حق پرواز با ھواپيما بر فراز زمينم محروم کنم يا حق او برای 

اپيمايش مقدم است؟ يا بستگی به اين دارد که در چه ارتفاعی استفاده از ھو

پرواز کند؟ يا آنکه چقدر سرو صدا ايجاد کند؟ آيا تبادل اختياری مستلزم آن 

است که او به خاطر پرواز بر فراز زمين به من پول بدھد؟ يا من به او پول 

ری، بدھم که بر فراز زمينم پرواز نکند؟ سخن گفتن از حقوق بھره بردا

حقوق مؤلف، حق انحصاری اختراع، سھام شرکت ھای سھامی، حقوق 

ھا و مانند اينھا شايد تأکيدی بر نقش مقررات اجتماعی  هاستفاده از رودخان

ھمچنين شايد بيانگر اين باشد که . مورد قبول عامه در تعريف مالکيت باشد

مه به در بسياری از موارد، وجود تعريفی کام1ً مشخص و مورد قبول عا

  تر از آن است که بدانيم اصوMً خود اين تعريف چيست؟ مراتب مھم

يکی ديگر از زمينه ھای اقتصادی که مسائلی بسيار دشوار به بار می 

مسئوليت دولت در قبال اين نظام از مدت ھا قبل به . آورد نظام پولی است

 رسميت شناخته شده و در اياMت متحد در يکی از موارد قانون اساسی

به ضرب پول «اين ماده به کنگره اجازه می دھد . تصريح گشته است

شايد دخالت » .بپردازد و ارزش اين پول و گول خارجی را تعديل نمايد

دولت در ھيچ يک از بخش ھای ديگر اقتصاد چنين يکپارچه پذيرفته نشده 

پذيرش اين مسئوليت دولت، که تاکنون از روی عادت و تقريباً بدون . باشد

. مل بوده، درک کامل زمينه ھای آن را بيش از پيش ضروری می سازدتأ

زيرا موجب تشديد اين خطر است که حوزه دخالت دولت از فعاليت ھايی که 

به اقداماتی که شايسته ) مانند ايجاد بظام پولی(شايسته جامعه آزاد است 
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 )مانند تصميم گيری در مورد تخصيص منابع به افراد(جامعه آزاد نيست 

  .در فصل سوم درباره اين مشکل به تفصيل بحث خواھيم کرد. گسترش يابد

خ1صه اينکه سازماندھی فعاليت اقتصادی از طريق تبادل اختياری بر 

اين فرض مسلم استوار است که ما از طريق دولت مقدمات حفظ نظم و 

قانون را برای ممانعت از اجبار عليه فرد ديگر، اجرای قراردادھايی که به 

طور اختياری منعقد شده است، تشريح معنی حقوق مالکيت، تفسيرو تحقق 

  .اين حقوق و ايجاد يک چارچوب پولی فراھم آورده ايم

  

  اقدام از طريق دولت به د0يل انحصار فنی و آثار ھمجواری

نقش دولت ـ که پيش از اين بررسی کرديم ـ انجام کاری است که بازار 

انجام دھد؛ يعنی وضع و اجرای مقررات بازی و تواند به تنھايی آن را  نمی

ھمچنين ممکن است بخواھيم از طريق دولت به انجام . داوری درباره آنھا

کارھايی بپردازيم که از طريق بازار ممکن باشد؛ اما شرايط فنی و شرايط 

ھمه اينھا محدود به مواردی می شود که . مشابه انجامشان را مشکل می کند

اين موارد . اوطلبانه بسيار پر خرج يا عم1ً غير ممکن استدر آنھا تبادل د

انحصار و نقايص مشابه بازار و آثار : به دو گروه کلی تقسيم می شود

  .ھمجواری

ھای کم و بيش مشابه ه تبادل در صورتی حقيقتاً اختياری است که گزين

و  انحصار تلويحاً به معنی فقدان گزينه ھاست. ديگری نيز وجود داشته باشد

در عمل، انحصار ـ اگر نه . در نتيجه از آزادی مؤثر تبادل جلوگيری می کند

ھميشه ـ بيشتر مواقع از حمايت دولت يا توافق ھای دسيسه آميز افراد 

با توجه به اين مسائل، مشکل عبارت است از اجتناب از . حاصل می شود

مانند  ترويج انحصارطلبی توسط دولت يا تسريع در اجرای مؤثر مقررات،

با وجود اين، پيدايش انحصار . مقررات مندرج در قوانين ضدتراست امريکا
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می تواند به اين علت ھم باشد که از نظر فنی کارايی برخورداری از فقط 

بايد گفت تعداد اين موارد از آنچه . يک توليد کننده يا مؤسسه تجاری را دارد

شکی نيست که چنين  که برخی می پندارند محدودتر است، اما به ھر حال

ه ساده آن تأمين خدمات تلفنی در يک مجتمع نشايد نمو. مواردی پديد می آيد

  .تلقی می کنم» فنی«باشد، که من چنين مواردی را انحصار 

وقتی شرايط فنی باعث شود که انحصار، حاصل طبيعی نيروھای رقابت 

ار انحص: کننده در بازار باشد، فقط سه گزينه وجود خواھد د اشت

 ). دست دولت  وضع مقررات به(خصوصی، انحصار دولتی و تعديل دولتی 

مطرح » بدتر«  و  »بد«قضيه انتخاب بين   البته ھر سه اينھا بد است، اما

پس از مشاھده اجرای تعديل دولتی در حوزه انحصار  1ھنری سيمونز. است

جه رسيد که در اياMت متحد، نتايج آن را بسيار نامطلوب يافت و به اين نتي

، يکی از ليبرال ھای 2والتر يوکن. انحصار دولتی شر کوچک تری است

مشھور آلمان نيز با مشاھده انحصار دولتی در راه آھن آن کشور نتايج آن را 

با . به قدری غيرطبيعی يافت که تعديل دولتی را شر کوچک تر تلقی کرد

ه انحصار خصوصی، پندگرفتن از ھر دو مورد، با اکراه، نتيجه می گيريم ک

  .ديگر کمتر است» بد«اگر قابل تحمل باشد، زيانش از دو 

اگر جامعه چنان راکد بود که شرايط به وجود آورنده انحصار فنی پايدار 

اما در جامعه ای که . می ماند، اندک اطمينانی به اين راه حل پيدا می کردم

ھم دائماً تغيير به سرعت در حال تحول است شرايط ايجادکننده انحصار فنی 

می کند و به گمان من در مقايسه با انحصار خصوصی، ھم تعديل دولتی و 

ھم انحصار دولتی احتماMً نسبت به تغيير حساسيت کمتری نشان می دھند و 

  .حذف آنھا دشوارتر از انحصار خصوصی است

                                                 
1- Henry Simons  
2- Walter Euken 
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در قرن نوزدھم، . در اين مورد راه آھن اياMت متحد نمونه مناسبی است

آھن اجتناب ناپذير بوده  اهه دMيل فنی وجود انحصار گسترده در رشايد ب

اما اکنون . با ھمين دليل توجيه شد 1ايجاد کميسيون تجاری بين ايالتی. است

پيدايش حمل و نقل جاده ای و ھوايی عنصر . شرايط تغيير کرده است

 با وجود اين، ھنوز. انحصار را در راه آھن تقريباً به صفر رسانده است

ICC ]برعکس، اين . منحل نشده است] کميسيون تجاری بين ايالتی

کميسيون که ابتدا به عنوان مرجعی برای حمايت از مردم در مقابل استثمار 

راه آھن به وجود آمد، به مرجع حمايت از آن در مقابل رقابت کاميون ھا و 

 ساير وسايل حمل و نقل تبديل شد و اخيراً حمايت از شرکت ھای موجود

. است عھده گرفته کاميون رانی را در مقابل شرکت ھای تازه تأسيس نيز به

رانی در  آھن انگلستان ملی شد ابتدا کاميون که راه ھمين ترتيب، زمانی به

آھن اياMت متحد ھرگز تحت کنترل  اگر راه. گرفت انحصار دولت قرار

تاکنون به نگرفته بود، صنعت حمل و نقل، از جمله راه آھن،  مقررات قرار

صنعتی بسيار رقابت آميز با عناصر انحصاری ناچيز يا به کلی عاری از 

  .اين عناصر تبديل شده بود

البته نمی توان به طور قطعی و مستقل از شرايط عينی يکی از سه گزينه 

نامطلوب انحصار خصوصی، انحصار دولتی و تعديل دولتی را انتخاب 

يا خدماتی باشد که مھم و اساسی تلقی اگر انحصار فنی در مورد کاM . کرد

ممکن است حتی آثار کوتاه مدت . شوند و اگر قدرت انحصار زياد باشد

انحصار خصوصی فاقد مقررات قابل تحمل نباشد و نيز تعديل دولتی يا 

  .مالکيت دولتی شر کوچک تر باشد

شايد انحصار فنی بتواند در ھنگام ضرورت، انحصار بالفعل دولتی را 

طريق  که از دولتی باشد نوع انحصار تواند توجيه کننده آن کند؛ اما نمی توجيه

                                                 
3- Interstate Commerce Commision 
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مث1ً برای انحصار . غير قانونی کردن حق رقابت ديگران ايجاد شده است

شايد برخی . دولتی فعلی اداره مرکزی پست امريکا توجيھی وجود ندارد

ی استدMل کنند که حمل پست يک انحصار فنی است و انحصار دولتی، شر

نه بتوان مورد يمزشايد در اين . کمتر است است که زيان آن از شرھای ديگر

اداره پست دولتی را توجيه کرد، اما قانون فعلی که ديگران را از حمل پست 

  .کند ديگر قابل توجيه نيست منع می

اگر تحويل مرسوMت پستی انحصار فنی باشد، ھيچ کس نمی تواند در 

و اگر انحصار فنی نيست، دليلی ندارد که دولت رقابت با دولت موفق شود؛ 

تنھا راه پاسخ به اين مطلب آزاد گذاشتن سايرين . در آن دست داشته باشد

  .برای رقابت است

از لحاظ تاريخی دليل انحصاری بودن پست اين است که تشکي1ت پستی 

در گذشته برای حمل مرسوMت پستی در سراسر امريکا » 1پونی اکسپرس«

خوب عمل کرد که وقتی دولت، سرويس پست سراسری را عرضه  به قدری

در نتيجه، قانونی وضع . کرد نتوانست خيلی با آن رقابت کند و متضرر شد

گرديد که به موجب آن ھيچ کس جز دولت حق حمل مرسوMت پستی را 

بيشتر يک شرکت » 2آدامز اکسپرس«به ھمين دليل امروز شرکت . نداشت

به گمان من اگر ورود به کسب . يک شرکت اجرايی گذاری است تا سرمايه

و کار پست برای عموم آزاد بود، شرکت ھای زيادی وارد آن می شدند و 

  .اين صنعت باستانی به سرعت و به شکلی کام1ً بنيادی دگرگون می شد

دومين گروه از مواردی که مبادله به صورت داوطلبانه در آنھا 

د که اعمال برخی افراد آثاری بر افراد مانی پديد می آينزغيرممکن است 

ديگر می گذارد که به سبب آن اعمال نمی توان از اين افراد درخواست 

  .ھزينه کرد و يا به آنھا غرامت پرداخت

                                                 
1- Pony Express 
2- Adams Esperss 
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نمونه واضح اين مشکل آلودگی . است» آثار ھمجواری«اين ھمان مشکل 

ا کسی که باعث آلودگی يک نھر نمی شود، عم1ً ديگران ر. نھر است

ممکن » ديگران«اين . مجبور کرده است آب خوب را با آب بد مبادله کنند

است حاضر باشند اين مبادله را به ازای دريافت مبلغی گزاف بپذيرند، اما 

برای فرد فرد آنان امکان پذير نيست از مبادله اجتناب ورزند يا غرامتی 

  .مناسب دريافت کنند

در اين . يگر از شکل يادشده استتدارک و تجھيز بزرگراه ھا نمونه ای د

ھا از  دارد که ھزينه استفاده از بزرگراه مورد، از لحاظ فنی امکان آن وجود

 شود و بدين ترتيب اقدام به بھره کنند دريافت عبور می افرادی که از آن

اما در مورد جاده ھای عادی که دارای ورودی ھا . برداری خصوصی کرد

ه جمع آوری حق العبور از ھمه رانندگان و خروجی ھای متعدد است ھزين

بسيار زياد خواھد بود، زيرا اگر قرار باشد از ھر فرد به ازای خدمات داده 

ھا ايستگاه دريافت عوارض  ای دريافت شود بايد در ھمه ورودی شده ھزينه

اين  تر است و به کم ھزينه وضع ماليات بر بنزين روشی بسيار. برقرار کرد

ھا مبلغی دريافت  بت تقريبی استفاده از جادهسز رانندگان به نتوان ا وسيله می

توان برای ھر مورد  نمی با اين ھمه، روش مذکور به گونه ای است که. کرد

 کردن کار خدمات بنابراين، واگذار. مطالبه کرد استفاده از جاده ھزينه آن را

ون بخش خصوصی چندان عملی نيست، چ آن به آوری مطالبات و جمع رسانی

  .مستلزم ايجاد يک انحصار خصوصی بزرگ است

البته اين م1حظات شامل بزرگ راه ھای طوMنی پر ترافيک که دارای 

ورودی ھای معدود ھستند نمی شود؛ زيرا در مورد آنھا ھزينه جمع اوری 

عوارض بسيار کم است و ھم اکنون در خيلی از آنھا اين عوارض دريافت 

گری نيز برای جمع آوری عوارض وجود می شود، در ضمن راه ھای دي

بنابراين مالکيت . دارد که از بابت انحصار ھم ھيچ مشکل جدی پيش نمی آيد
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و اداره خصوصی اين موارد کام1ً موجه است؛ و در اين صورت ماليات 

شود، بايد به يک  بنزين را، که به جھت استفاده از بزرگراه دريافت می

  . ی کند، پرداختمؤسسه خصوصی که آن را اداره م

اين امر مھم . پارک ھا ھم نمونه ھای جالبی از دريافت عوارض ھستند

 از آن جھت که نشان دھنده اخت1ف بين مواردی است که آثار ھمجواری می

و مواردی که قادر به توجيه آن نيست، و ھم به اين  کند تواند آنھا را توجيه

پارک ھای طبيعی را مشخصاً در نگاه اول اداره  جھت که تقريباً ھمه مردم

اما، در واقع، آثار . از وضايف قانونی دولت به حساب می آورند، مھم است

ھمجواری فقط می تواند توجيه کننده اداره يکی از پارک ھای شھر باشد، و 

يا گراند  1نظير پارک طبيعی يلو استون ھای طبيعی توجيه کننده اداره پارک

کجاست؟ در مورد پارک شھر،  ن دو دراصلی اي اخت1ف. نيست 2کانيون

توان افراد استفاده کننده را مشخص ساخت و بھای استفاده  بسيار مشکل می

اگر پارکی در وسط شھر قرار داشته . از پارک را از ايشان مطالبه کرد

باشد، ھمه خانه ھای اطراف، ھمچنين کسانی که از داخل يا کنارش عبور 

ايجاد پست ھای اخذ عوارض . می شوندمی کنند از فضای آن بھره مند 

 ای که مشرف هورودی ھای پارک يا دريافت عوارض ساMنه بابت ھر پنجر

ھای يک پارک  اما ورودی. بود و سخت خواھد رھزينهبه پارک است بسيار پ

طبيعی، مثل پارک يلو استون، معدود است و اغلب کسانی که به اين پارک 

توقف می کنند، پس ايجاد پست ھای اخذ می آيند مدت نسبتاً زيادی آنجا 

و اين کار . عوارض در ورودی ھای آن و دريافت وروديه کام1ً ميسر است

ھای موجود کافی  ھم اکنون انجام می شود، ولی مبالغ دريافتی برای ھزينه

نيست و چنانچه مردم به اين امور آنقدر ع1قمند باشند که حاضر به پرداخت 

                                                 
1- Yellow Stone  
2- Grand Canion 
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ھايی را  ات خصوصی نيز انگيزه ايجاد چنين پارکھزينه آن بشوند، مؤسس

  .خواھند داشت

من . البته، در حال حاضر تعداد زيادی از اين قبيل مؤسسات وجود  دارد

شخصاً گمان نمی کنم آثار ھمجواری يا آثار انحصاری مھمی وجود  داشته 

  .باشد که بتواند فعاليت دولت را در اين زمينه توجيه کند

عنوان آثار ھمجواری برشمرديم برای توجيه تقريباً  م1حظاتی که تحت

با وجود . ھر نوع دخالت قابل تصور دولت مورد استفاده قرار گرفته است

 هاين، در بسياری از موارد، توجيه مذکور نوعی دفاعيه خاص است ن

آثار ھمجواری نقشی دوگانه دارند؛ . کاربرد مشروع مفھوم آثار ھمجواری

محدود کردن فعاليت ھای دولت باشند و ھم دليل گسترش ھم می توانند دليل 

اين آثار، تبادل اختياری را مختل می کنند زيرا شناسايی تأثيرات وارد . آنھا

بر اشخاص ثالث و اندازه گيری آنھا دشوار است؛ و اين دشواری شامل 

به سختی می توان پی برد که آثار . فعاليت ھای دولت نيز می شود

ی آن قدر گسترده است که ھزينه ھای ويژه غلبه بر آنھا ھمجواری چ زمان

. را توجيه کند و حتی دشوارتر از آن توزيع ھزينه ھا به روشی مناسب است

در نتيجه، وقتی دولت دست به اقداماتی می زند تا بر آثار ھمجواری غلبه 

کند خود نيز يک رشته آثار ھمجواری ديگر ايجاد می کند، زيرا موفق نمی 

. ه طور صحيح از افراد ھزينه دريافت کند يا به آنان غرامت بپردازدشود ب

ارزيابی اين موضوع که اھميت ھمجواری اصلی بيشتر است يا آثار 

ھمجواری ايجاد شده توسط دولت، فقط از طريق بررسی واقعيات خاص ھر 

يک از دو مورد امکان پذير است و در اين صورت نيز ارزيابی مذکور 

افزون بر اين، استفاده از دولت برای غلبه بر آثار . بود تقريبی خواھد

ھمجواری خود نوعی اثر ھمجواری بسيار مھم است که ربطی به ضرورت 

ھر گونه دخالت دولت مستقيماً حوزه آزادی فرد را . خاص اقدام دولت ندارد
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ی کند و حفظ آزادی را به دليلی که در فصل اول شرح داده شد به ـمحدود م

  .مستقيم به خطر می افکند طور غير

اصول ما در مورد حد مطلوب استفاده از دخالت دولت برای انجام 

مشترک کاری که انجام دادنش به طور جداگانه از طريق تبادل کام1ً 

داوطلبانه برايمان سخت يا غيرممکن است حد و مرز ثابت و مشخصی 

پيشنھادی، ندارد؛ از اين رو، ناچاريم برای ھر مورد خاص از دخالت 

. ترازنامه ای تھيه و فھرستی از فوايد و زيان ھا را در آن جداگانه ثبت کنيم

براساس اصول مورد نظر خود می دانيم چه اق1می را در يک طرف 

نامه و چه اق1می را در طرف ديگر آن درج کنيم و برای کدام يک زترا

دخالت دولت را،  حتماً مايل خواھيم بود تا آثار ھمجواری. اھميت قائل شويم

که تھديدی عليه آزادی است، در ستون زيان ھای ترازنامه وارد کرده، مود 

اينکه به آثار مذکور و ساير موارد ترازنامه چقدر . توجه خاص قرار دھيم

مث1ً اگر دخالت جاری دولت ناچيز . اھميت بدھيم بستگی به شرايط دارد

ھمين امر . اھميت نمی دھيم باشد، به آثار منفی دخالت بيشتر دولت چندان

يکی از دMيل مھمی بود تا بسياری از ليبرال ھای گذشته، مانند ھنری 

سيمونز، که در روزگاری می زيستند که دولت براساس معيارھای امروزی 

کوچک بود، در آثار خود تمايل نشان می دادند تا دولت دست به فعاليت 

شد بيش از حد دولت با انجام ھايی بزند که ليبرال ھای کنونی به خاطر ر

  .ھمان کارھا موافق نيستند

  

  اقدام از طريق دولت به د0يل پدرمآبانه

ھيچ کس به . آزادی فقط برای انسان ھای مسئول ھدفی قابل دفاع است

لزوم تعيين . لزوم برخورداری ديوانگان و کودکان از آزادی معتقد نيست

ب ناپذير است، در عين حال حدود بين انسان ھای مسئول و ديگران اجتنا
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اين موضوع بدان معناست که در مورد ھدف غايی ما، يعنی آزادی، ابھامی 

  .اساسی وجود دارد

دانيم گريزناپذير  که آنان را غير مسئول می کسانی مورد آبانه درروش پدرم

  .است

ما نه مايليم به آنھا . شايد روشن ترين مورد، مربوط به ديوانگان باشد

چقدر خوب بود اگر می توانستيم . يم و نه آنان را ازبين ببريمآزادی بدھ

. برای اسکان و مراقبت از آنان به فعاليت ھای داوطلبانه افراد اميدوار باشيم

اما به گمان من يکی از دMيل کافی نبودن اين فعاليت ھای خيريه را می 

خود را توان در اثر ھمجواری دخيل در اين واقعيت دانست که ھمه ما نفع 

به ھمين . در آن می بينيم که ديگران به امور مراقبت از ديوانگان کمک کنند

  .دليل مايل ھستيم که دولت کار مراقبت از آنان را برعھده بگيرد

واحد عمل کننده نھايی در جامعه خانواده . مورد کودکان دشوارتر است

ور، عمدتاً به با وجود اين، پذيرش خانواده به عنوان واحد مذک. است نه فرد

ما معتقديم که والدين بھتر از ھرکس می . مصلحت بستگی دارد نه اصول

توانند فرزندان خود را مراقبت کنند و برای تبديل آنھا به افراد مسئولی که 

ولی ما . شايسته برخورداری از آزادی باشند امکانات Mزم را فراھم آورند

ورد ديگران انجام دھند عقيده به آزادی والدين برای آنچه می خواھند در م

کودکان از ھمان نخستين روزھای زندگی افرادی مسئولند و کسی که . نداريم

  .به آزادی عقيده دارد به لزوم حفظ حقوق اوليه آنان نيز معتقد است

اگر بخواھيم اين موضوع را به صورتی ديگر، که شايد نوعی بی 

گفت بچه ھا در عين حال ھم عاطفگی نيز به نظر برسد، بيان کنيم می توان 

آزادی افراد در . کاMی مصرفی ھستند ھم اعضای بالقوه مسئول جامعه

استفاده دلخواه از منابع اقتصادی خود شامل آزادی استفاده از اين منابع 

برای بچا دار شدن ھم می شود ـ به عبارت ديگر، خدمات بچه ھا را به 
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ما وقتی از اين حق انتخاب ا. عنوان نوعی مصرف خاص خريداری می کنند

استفاده شود، بچه ھا ذاتاً دارای ارزش ھستند و از نوعی آزادی خاص خود 

  .برخوردارند که صرفاً در امتداد آزادی والدينی نيست

توجيه زمينه پدرمآبانه فعاليت دولت از بسياری جھات برای فرد ليبرال 

» ای ديگرانتصميم گيری به ج«پر دردسر است؛ زيرا شامل قبول اصل 

را در بسياری  الفان روشنفکر اوست و آنمی شود که اين اصل مشخصه مخ

خواه مخالفان روشنفکر او طرفداران نظام . از موارد قابل ايراد می داند

، در ھيئت کمونيسم يا سوسياليسم، باشند يا )Collectivism(جمعگرايی 

ده به نظر می رسد باوجود اين، بی فاي. لباس دولت رفاه ملی را برتن کنند

ضرورت . ترند که ادعا کنيم مشک1ت از آنچه واقعاً ھست ساده

دايسی . برخورداری از ميزان معينی دخالت پدرمآبانه اجتناب ناپذير است

قانون «: درباره قانون حمايت از عقب ماندگان ذھنی نوشت 1914در سال 

ردمندی نمی عقب ماندگی ذھنی نخستين گام در راھی است که ھيچ انسان خ

تواند از ورود به آن امتناع ورزد، اما اگر در اين راه زياد پيش برويم، 

روو خواھند شد که حل آنھا بدون  سياستمداران با چنان مشک1تی رووبه

از آنجا که  1».در آزادی فرد دشوار خواھد بود ايجاد مزاحمت بسيار

شناخت، ناگزير فرمولی در دست نيست تا براساس آن بتوان نقطه توقف را 

بايد بر قوه تشخيص جايزالخطای خويش تکيه کنيم و پس از آنکه راه حل را 

تشخيص داديم، بايد با اتکا بر توانايی خويش در ترغيب ھمنوعان، آنان را 

از درستی تشخييص خود مطمئن سازيم، يا اميدوار باشيم که آنقدر توانايی 

در اينجا نيز مانند . رغيب کنندداشته باشند که ما را به اص1ح نظراتمان ت

                                                 
1- A. V. Dicey, Lectures on the Relation between Law Public Opinion 
in England During the Nineteenth Century (2d, ed.; London: 
Macmillan & Co. 1914), p. li, 
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ھر مورد ديگر بايد به اتفاق آرايی اعتماد کنيم که افراد عادی و متعصب از 

  .د و آزمايش و خطا بدان دست يافته اندزاطريق بحث آ

  

  نتيجه گيری

دولتی که نظام و قانون را حفظ کردو حقوق مالکيت را تشريح نمود 

نستيم نواقص حقوق مالکيت و ساير وسيله ای شد که با استفاده از آن توا

مقررات فعاليت ھای اقتصادی را اص1ح کنيم، در مورد اخت1ف بر سر 

تفسير مقررات به داوری بپردازيم، قراردادھا را به مرحله اجرا درمی 

آورديم، از رقابت حمايت کنيم، به ايجاد چارچوب پولی اقدان ورزيم، برای 

ر آثار ھمجواری ـ که بسياری اھميت آن مقابله با انحصارات فنی و غلبه ب

را برای توجيه دخالت دولت کافی می دانند ـ تدابيری بينديشيم و با مؤسسات 

خيريه، خصوصی و خانواده ھا در حمايت از افراد غير مسئول ـ خواه بچه 

ھا باشند و خواه ديوانگان ـ ھمراه شويم و چنين دولتی مسلماً وظايف مھمی 

در . ليبرال ثابت قدم ھرگز ھرج و مرج طلب نيست. ام دھددارد که بايد انج

عين حال اين ھم درست است که وظايف چنين دولتی آشکارا محدود خواھد 

بود و از انجام بسياری از فعاليت ھايی که در حال حاضر دولت فدرال و 

دولت ھای ايالتی در اياMت متحد يا ھمتايان آنھا در ساير کشورھای غربی 

در فصل ھای آينده بعضی از اين . ھستند اجتناب خواھد کرد عھده دار

فعاليت ھا را، که چند مورد آن پيش تر تشريح شد، با تفصيل بيشتری 

در پايان اين فصل برای کمک به درک اھميت نقشی . بررسی خواھيم کرد

که فرد ليبرال به دولت واگذار می کند، صرفاً به درج فھرستی از فعاليت 

ت امريکا در حال حاضر به عھده گرفته است می پردازيم؛ ھايی که دول

فعاليت ھايی که تقريباً نمی توان براساس اصولی که پيش از اين بر شمرديم 

  :برای آنھا توجيه معتبری ارائه کرد
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  .برنامه ھای حمايت از قيمت برابری در کشاورزی. 1

ھای تعرفه ھای واردات يا محدوديت ھای صادرات، مانند سھميه . 2

  .فعلی واردات نفت، سھميه شکر و غيره

کنترل دولت بر بازده، مث1ً از طريق برنامه کشاورزی، يا سھميه . 3

  .بندی نفت، که کميسيون راه آھن تگزاس اعمال می کند

بھا، که در نيويورک در دست اجراست، يا به طور کلی ه کنترل اجار. 4

جھانی دوم و سال ھای تر، کنترل دستمزد و قيمت ھا که در خ1ل جنگ 

  .پس از آن به اجرا درآمد

حداقل ميزان قانونی دستمزد، يا حداکثر قانونی قيمت ھا، مانند حداکثر . 5

قانونی صفر بر نرخ بھره که بانکھای بازرگانی می توانند به سپرده ھای 

   ديداری بپردازند، يا نرخ ھای حداکثر و ثابت قانونی که به حساب ھای

  .پرده ھای مدت دار قابل پرداخت استاندازو س پس

قانونمند کردن مفصل صنايع، مانند حمل و نقل توسط کميسيون . 6

اين کار، که ابتدا در مورد راه ھای آھن اجرا شد، به . بازرگانی بين ايالتی

دMيل انحصار فنی تا حدی قابل توجيه بود، ولی درباره ھيچ يک از وسايل 

مند کردن مفصل بانکداری نمونه ای ديگر قانون .حمل و نقل موجه نيست

  .است

نمونه مشابه ديگر که به دليل نقض آزادی بيان و سانسور ضمنی آن، . 7

مستلزم توجه خاص می باشد، نظارت کميسيون ارتباطات فدرال بر راديو و 

  .تلويزيون است

برنامه ھای فعلی بيمه ھای اجتماعی، مخصوصاً بيمه ھای سالمندی و . 8

قسمتی از درآمد خود ) گی که مردم را عم1ً مجبور می کند تا الفبازنشست

قرارداد بيمه را با مؤسسه ای ) را به پرداخت حق بيمه اختصاص بدھند و ب

  .دولتی منعقد کنند
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مقررات مربوط به اخذ جواز کسب در شھرھا و ايالت ھای مختلف که . 9

ی جواز ھستند مؤسسات، مشاغل و حرفا ھای خاص را به افرادی که دارا

محدود می کند، در حالی که جواز فقط رسيد پرداخت مالياتی نيست که 

  .ھرکس برای ورود با شغلی خاص ملزم به پرداخت آن باشد

و بسياری از برنامه » تأمين مسکن برای عموم«برنامه معروف به . 10

  .ھای دير اعطای سوبسيد که ھدف از اجرای آنھا تشويق خانه سازی است

ربازگيری برای تأمين نيروی انسانی مورد نياز نيروھای مسلح در س. 11

در اين زمينه شيوه مطلوب بازار آزاد عبارت است از تأمين . زمان صلح

نيروھای مسلح داوطلب، يعنی اجير کردن افراد برای خدمت، پرداختن ھر 

ترتيب فعلی، . قيمتی برای جذب تعداد افراد مورد نياز کام1ً موجه است

ادMنه و استبدادی است و در آزادی جوانان برای سامان دادن زندگی ناع

. شان اخت1ل جدی ايجاد می کند و احتماMً از روش بازار پرھزينه تر است

آموزش نظامی ھمگانی به منظور تأمين نيروی ذخيره برای زمان جنگ (

  .)می تواند موجه باشد يستیمسئله ای متفاوت است و به دMيل ليبرال

  .پارک ھای ملی، که درباره آنھا توضيح داديم. 12

  .منع قانونی حمل پست برای منفعت. 13

مالکيت و اداره دولت در مورد جاده ھای عوارضی، که توضيح . 14

  .داده شد

  .اين فھرست به ھيچ وجه جامع نيست
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  فصل سوم

  

  رت بر پولانظ

  

ھانه ھای به ب» رشد اقتصادی«و » اشتغال کامل«در چند دھه اخير 

گفته می . اصلی گسترش چخالت دولت در امور اقتصادی تبديل شده است

شود اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد ذاتاً ناپايدار است؛ اگر به خود واگذاشته 

به ھمين دليل قدم به . شود، دوره ھای پی در پی رکود و رونق ايجاد می کند

ستدMل ھا به سبب ھمزمانی اين ا. ميدان گذاشته و تعادل Mزم را برقرار کند

و بعد از آن از قدرتی ويژه برخوردار شدو به  1930با رکود بزرگ دھه 

در ) New Deal(صورت عاملی نيرومند در پيدايش برنامه ای جديد 

امريکا و موارد مشابه دخالت دولت در امور اقتصادی در کشورھای ديگر 

ارھای پرطرفدار از شع» رشد اقتصادی«طی سال ھای بعد نيز . درآمد

گردھمايی ھای گوناگون شد و چنين استدMل می شود که دولت بايد ترتيبی 

بدھد که اقتصاد توسعه يابد و ضمن تدارک وسايل جنگ سرد به کشورھای 

تعھد جھان نشان دھد نظام دموکراتيک می تواند سريع تر از نظام مغير 

  .کمونيستی پيشرفت کند

واقعيت اين است که رکود . ده ھستندچنين استدMل ھايی گمراه کنن

بزرگ، مانند اغلب دوره ھای بيکاری شديد، بيش از آنکه نتيجه بی ثباتی 

مسئوليت تعيين و . ذاتی اقتصاد خصوصی باشد حاصل مديريت بد دولت بود

 1اجرای سياست پولی برعھده يک آژانس دولتی ـ سيستم فدرال رزرو

  .گذاشته شده بود

                                                 
1-. Federal Reserve System 
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اين آژانس چنان نامطلوب و ناشيانه عمل  1931و  1930در سال ھای 

کرد که آنچه را می توانست فقط انقباضی جزئی باشد به فاجعه ای بزرگ 

). بحث بيشتر در اين زمينه در صفحات بعدی مطرح خواھد شد(تبديل کرد 

امروز نيز اقدامات دولت مانع اصلی رشد اقتصادی اياMت متحد به شمار 

ير محدوديت ھای اعمال شده بر تجارت بين الملل، تعرفه ھا و سا. می آيد

بارھای سنگين و ساختار پيچيده و نابرابر مالياتی، کميسيون ھای تنظيم 

کننده، تعيين قيمت ھا و دستمزدھا توسط دولت و انبوھی از اقدامات ديگر 

افراد را بر می انگيزد تا از منابع موجود سوء استفاده کنند و بر اثر مديريت 

وب پس اندازئ ھای تازه را باه مصرف سرمايه گذاری ھای نابجا نامطل

آنچه ما برای رشد و ثبات اقتصادی بدان نيازداريم کاھش دخالت . برسانند

  .دولت است نه افزايش آن

به دو . اما با وجود اين کاھش باز ھم نقش مھمی برای دولت باقی می ماند

کی تأمين نظام پايدار روش مطلوب می توان از وجود دولت بھره برد؛ ي

پولی برای استقرار اقتصاد آزاد، که بخشی از وظيفه دولت برای تأمين 

نظامی پايدار و قانونی است و دوم ايجاد چارچوب کلی قانونی و اقتصادی 

که به افراد اين امکان را بدھد تا اگر با ارزش ھای آنان سازگار باشد، به 

  .رشد اقتصادی کمک کنند

يوند با ثبات اقتصادی عبارت است پی سياست دولت در زمينه ھای اصل

سياست پولی داخلی در اين فصل، . از سياست پولی و مالی يا بودجه ای

ترتيبات پولی بين المللی در فصل بعد و سياست مالی يا بودجه ای در فصل 

  .پنجم مورد بحث قرار خواھد گرفت

نظريه، که با وظيفه ما در اين فصل و فصل بعدی آن است که از دو 

وجود جاذبه ھای خاص خود ھيچ کدام مقبول نيست، نظريه ای جديد 

  .استخراج کنيم
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در حکم اين عقيده است که برخورداری از نظام پولی خودکار » 1سي1«

مبتنی بر پايه ط1 ھم عملی است و ھم مطلوب، و مشک1ت مربوط به 

يطی با ثبات حل ترويج ھمکاری اقتصادی ميان افراد و ملت ھا را در مح

نيز نماينگر اين عقيده است که نياز به ھماھنگ شدن » 2کاريبديس«. کند می

با اوضاع غيرقابل پيش بينی، مستلزم دادن اختيارات وسيع مبتنی بر 

» مستقل«ص1حديد به گروھی از تکنيسين ھاست که در يک بانک مرکزی 

ک از اين دو اعتقاد در گذشته ھيچ ي. يا در يک نھاد اداری گردھم آمده اند

راه حلی رضايت بخش نبوده است و احتمال نمی رود در آينده نيز شاھد 

  .تغييری باشيم

ھدف او حفظ حداکثر . فرد ليبرال اساساً از تمرکز قدرت بيمناک است

آزادی برای ھر فرد به صورت جداگانه است، به شکلی که با اين اصل، که 

به اعتقاد او . خطر نکند، ھمسو باشد آزادی يکی، برای آزادی ديگری ايجاد

او در مورد واگذاری ھرگونه . تحقق اين منظور مستلزم توزيع قدرت است

 ًMوظيفه به دولت که از طريق بازار قابل اجرا باشد ترديد دارد، زيرا او

چنين کاری اجبار را جايگزين ھمکاری داوطلبانه در زمينه مورد بحث می 

يشتر به دولت، آزادی را در ساير زمينه ھا به خطر کند و ثانياً دادن نقش ب

  .می افکند

ضرورت پراکنده ساختن قدرت، مسئله بسيار دشواری را در زمينه پول 

در اين مورد که دولت بايد در مسائل پولی مسئوليت ھايی به . مطرح می کند

موضوع پذيرفته شده ديگر اين است که . عھده بگيرد توافق وجود دارد

                                                 
1- Scylla 
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پول می تواند وسيله قدرتمندی برای نظارت بر اقتصاد و سامان  نظارت بر

گفته معروف لنين مبنی بر اينکه مؤثرترين راه نابودی ھر  .دادن به آن باشد

. راه حل است جامعه ازبين بردن پول آن است آشکارا بيانگر قدرتمندی اين

ر تر قدرتمندی پول اين است که از گذشته ھای دو نمونه بديھی و مشخص

نظارت بر پول به پادشاھان قدرت زيادی داده است تا از ھمه اقشار مردم، 

، )در صورت وجود چنين قوه ای(غالباً بدون موافقت صريح قوه مقننه 

گردد که  سابقه اين امر به دوران گذشته بر می. کنند ھای سنگين اخذ ماليات

پيچيده تر امروز ما  بريدند و تدابيری مشابه تدابير ھا را می لبه سکه پادشاھان

برای مقابله با دستکاری کردن ماشين چاپ يا جعل ارقام وارد شده در دفتر 

ھايی  مشکل موجود عبارت است از برقراری آرايش. ثبت اتخاذ می کردند

بھادی که دولت را قادر سازد تا مسئوليت پول را به عھده بگيرد و در عين 

مذکور به دولت می دھد محدود حال ھمزمان با آن قدرتی را که مسئوليت 

کند و مانع از آن شود که اين قدرت در راه ھايی به کار گرفته شود که 

  .بيشتر موجب تضعيف جامعه آزاد می شود نه تقويت آن

  

  پايه کا0

از لحاظ  تاريخی طرحی که در مکان ھای مختلف و در طول قرن ھا، 

،Mيعنی استفاده از برخی  بيش از ھر طرح ديگری تکامل يافته است پايه کا

از کاM ھای مادی مانند ط1، نقره، برنج، قلع، سيگار، کنياک، يا ديگر 

اگر پول فقط شامل کاMيی مادی از نوع . کاMھای مختلف به جای پول است

مقدار . يادشده بود، اصوMً نيازی به نظارت دولت بر آن وجود نمی داشت

کاMی پولی مربوط می شد نه به  پول در گردش در جامعه به ھزينه توليد

تغيير در مقدار پول، به تغيير در شرايط فنی توليد کاMی . چيزھای ديگر
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چنين آرمانی بسياری از . پولی و تغيير تقاضا برای پول بستگی می داشت

  .معتقدان به نظام پولی مبتنی بر پايه ط1ی خودکار را به وجد می آورد

الگوی ساده، که مستلزم ھيچ گونه دخالتی  پايه ھای کاMيی موجود از اين

از لحاظ تاريخی، پايه . از جانب دولت نيست، بسيار منحرف شده است

کاMيی ـ مانند پايه ط1 يا نقره ـ با تحول انواع مختلف پول اعتباری ھمراه 

بوده است که برحسب ظاھر و در شرايط ثابت قابل تبديل به کاMی پولی 

اھر و در شرايط ثابت قابل تبديل به کاMی پولی برای اين تحول ظ. است

عيب اساسی نظام . برای اين تحول دليلی کام1ً موجه وجود داشت. است

پولی کاM پايه، از نظر جامعه به مثابه کل، اين است که نيازمند استفاده از 

در افريقای جنوبی مردم بايد . منابع واقعی برای افزايش ذخيره پولی است

نند تا ط1 استخراج شود ـ و مجدداً آن را در خزانه فورت سخت کار ک

 ضرورت استفاده از منابع واقعی برای به. يا جايی مشابه دفن کنند 1ناکس

کند تا با يافتن  کارافتادن نظام کاM پايه، انگيزه ای قوی در مردم ايجاد می

. دست يابندکارگرفتن منابع مذکور به نتايج مشابھی  ھايی بتوانند بدون به راه

ھايی از کاغذ را قبول کنند که روی آنھا چاپ  اگر مردم به جای پول تکه

اين کاغذھا می » من متعھد می شوم  واحد پايه کاM بپردازم«شده باشد 

توانند ھمان کاربردی را داشته باشند که قطعاتی مثل ط1 و نقره دارند، و 

اين نکته، که در . خواھد بودبرای توليد آنھا نيز به منابع بسيار کمتر نياز 

، به نظر من 2جايی ديگر آن را قدری مفصل تر مورد بحث قرار داده ام

  .اساسی ترين مشکل مربوط به نظام پولی کاM پايه است

                                                 
1-  Fort Knox  �.�:#. �(وا�L در ا��( Kentucky ( 5M	 ،
���K�
ـ . ر��� ا�&�ر ا�"و�HB �:0 ا��Cت 	:M" ا	

.م  
2- A Program for Monetary Stability (New York: Fordham University 
Press 1959) pp.4-5. 
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اگر برقراری پايه کاMيی خودکار عملی بود، برای معضل ليبرال ھا، 

Mنه از يعنی داشتن چارچوب پايدار پولی، بدون خطر استفاده نامسئو

برای مثال، اگر پايه ط1ی . اختيارات، راه حل مطلوبی فراھم می شد

خالص، مورد حمايت ھمه طبقات مردم قرار می گرفت و با مفھوم نمادين 

پايه ط1 و اين اعتقاد که برای دولت دور از اخ1ق و عرف است که مانع 

در  عليه سوءتدبير دولت آن شود درمی آميخت، به تضمينی مؤثررواج 

براساس . مورد پول رايج و عليه اقدامات نامسئوMنه پولی تبديل می شد

چنين پايه ای، ھرگونه اختيارات پولی دولت از لحاظ وسعت بسيار ناچيز 

اما ھمان طور که در باM تذکر داده شد، چنين نظام خودکاری . خواھد بود

در جھت  در طول تاريخ ھرگز عملی نبوده است؛ و ھميشه سير تکاملی آن

ايجاد سيستمی شامل عناصر اعتباری مانند اسکناس و سپرده بانکی، يا 

ثابت شده است که پس . اسکناس ھای دولتی به ع1وه کاMی پولی بوده است

از به جريان افتادن عناصر اعتباری، نظارت دولت بر آنھا حتمی است، 

ده آن علت عم. حتی زمانی که اين عناصر را افراد خصوصی منتشر کنند

پول . دشواری جلوگيری از جعل و تقلب يا معادل اقتصادی آن است

واقعيت اين است که . اعتباری، قراردادی برای پرداخت پول استاندارد است

اين . بين انعقاد چنين قراردادی و تحقق آن وقفه ای طوMنی به وجود می آيد

وسه برای موضوع باعث تشديد مشکل اجرای قرارداد و در نتيجه ايجاد وس

به ع1وه، پس از انتشار عناصر اعتباری . انعقاد قراردادھای تقلبی می شود

برای خود دولت ھم مقاومت در برابر وسوسه انتشار پول اعتباری تقريباً 

بنابراين پايه ھای کاMيی عم1ً در جھت تبديل شدن به پايه . ناممکن است

  .تھای مختلط ھمراه با دخالت گسترده دولت بوده اس

بايد يادآور شد باوجود مباحث فراوانی که اکثر مردم در حمايت از پايه 

ط1 مطرح می کنند، امروزه تقريباً ھيچ کس واقعاً خواھان پايه کامل ط1ی 
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کسانی که می گويند طالب پايه ط1 ھستند ـ تقريباً بدون استثنا . خالص نيست

رايج بود؛ پايه  1930ـ منظورشان پايه فعی يا پايه ای است که در دھه 

ط1يی که تحت اداره بانک مرکزی يا يکی ديگر از دواير دولتی است و در 

يکی از آنھا مقدار کمی ط1 به عنوان پشتوانه پول اعتباری ـ که اصط1حی 

بعضی ھا پا را از اين فراتر . بسيار گمراه کننده است ـ نگھداری می شود

، که در آن ط1 يا گواھينامه 1920گذاشته، نه تنھا از پايه مربوط به دھه 

ـ پايه سکه ط1 ـ عم1ً به منزله پول رايج دست به دست در  1ھای ط1

جريان بود، طرفداری می کنند بلکه از ھمزيستی ط1 و پول اعتباری دولت 

و سپرده ھای منتشر شده از سوی بانک ھايی که دارای اندوخته ھايی جزئی 

حتی در . ری ھستند نيز حمايت می کنندبه صورت پول ط1 يا پول اعتبا

ھنگام به اصط1ح روزھای بزرگ نظام ط1 پايه در قرن نوزدھم، که گمان 

می رفت بانگ انگلستان با مھارت سرگرم استفاده از پايه ط1ست، نظام 

حتی در آن زمان نيز اين . پولی تا پايه ط1ی خودکار فاصله زيادی داشت

امروز که کشورھا يکی بعداز ديگری اعتقاد  .پايه خيلی خوب اداره می شد

است، وضع بسيار وخيم تر » اشتغال کامل«پيداکرده اند که دولت مسئول 

  .است

می توان نتيحه گرفت که نظام کاM پايه خودکار برای رفع مشکل 

. برقراری ترتيبات پولی برای جامعه آزاد، راه حل عملی و مطلوبی نيست

کار رفته برای ه ی گزاف به صورت منابع بزيرا نيازمند صرف ھزينه ا

ھوم نمادين و عقايد فتوليد کاMی پولی است و از آن جھت عملی نيست که م

  .موجود نمی باشد نMزم برای اثربخش کردن آ

مدارک تاريخی، که قب1ً به آن اشاره شد و تجربه خاص اياMت متحد 

، که 1879يکا از سال امر. است گيری امريکا در اين مورد، مؤيد اين نتيجه

                                                 
1- Gold Certificate 
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اين . کرد استفاده می ط1 از پايه 1913گرفت، تا سال  سر اخت ط1 را ازپرد

اول تاکنون استفاده شده  جھانی که از پايان جنگ ھايی پايه، ھرچند از ھمه پايه

به پايه ط1ی خودکار نزديکتر است، ھنوز از پايه صد در صد ط1 فاصله 

را به گردش انداخت و بانک ھای خصوصی دولت پول کاغذی . زيادی دارد

ور به صورت نيز اقدام به انتشار قسمت اعظم وسيله مبادله رايج در کش

ھا در عمليات خود از نزديک تحت نظارت  کسپرده کردند؛ اين بان

مقررات سازمان ھای دولتی بودند ـ بانک ھای ملی تحت مراقبت سازمان 

انک ھای ايالتی تحت نظارت و ب) خزانه داری کل( 1بازرسی پول رايج

ط1، خواه در تملک خزانه داری يا بانک ھا . مقامات بانکداری ايالتی بودند

و خواه به صورت سکه يا گواھی نامه ھای ط1 که افراد مستقيماً در تملک 

داشتند، ده تا بيست درصد از ذخيره پول را تشکيل می داد و ميزان دقيق 

ھشتاد تا نود درصد باقی مانده شامل نقره، . اين درصد ساMنه فرق می کرد

  .پول اعتباری و سپردا ھای بانکی نابرابر با اندوخته ھای ط1 بود

باتوجه با تجربيات گذشته ممکن است چنين استنباط شود که اين سيستم 

بديھی است که امريکاييان در آن زمان چنين . عملکردی مناسب داشته است

به وجود آمد و به  1880ر نقره، که در سال ناآرامی بر س. نظری نداشتند

منجر شد، درواقع زمينه را برای » 2برايانز کراس آو  گلد«سخنرانی 

اين . مھيا ساخت، و از نشانه ھای نارضايی بود 1896انتخابات سال 

ناآرامی خود نيز مسبب سال ھای سخت رکود اقتصادی در اوايل دھه 

اس گسترده از اين احتمال شد که ناآرامی مذکور منجر به ھر. بود 1890

اياMت متحد امريکا پايه ط1 را کنار گذارد و در نتيجه دMر ارزش خود را 

اين نگرانی موجب روگردانی از . در برابر ارزھای ديگر از دست بدھد

  .دMر و خروج سرمايه و تورم ناشی از آن در داخل کشور شد

                                                 
1- Comptroller of the Currency 
2- Bryan’s Cross of Gold 
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 1893و  1890، 1884، 1873بحران ھای مالی بعدی در سال ھای 

باعث بروز تقاضای گسترده بخش بازرگانی و جامعه بانکداری برای انجام 

ھراس واھی ناشی از امتناع ھماھنگ بانک ھا از . اص1حات بانکی شد

، 1907تبديل سپرده ھا به پول رايج مورد تقاضای مشتريان در سال 

وری برای سرانجام احساس نارضايی را در قبال سيستم مالی به تقاضای ف

يک کميسيون ملی و پولی ازسوی کنگره ايجاد شد . دخالت دولت تبديل کرد

، 1روزگزارش شد، در قانون فدرال ر 1910و توصيه ھای آن، که در سال 

اص1حات مبتنی بر قانون . تصويب گرديد تجسم يافت 1913که در سال 

 مذکور مورد حمايت ھمه بخش ھای جامعه، از طبقه کارگر گرفته تا

يس کميسيون ملی ئر. بانکداران، و ھر دو حزب سياسی کشور، قرار گرفت

بود و مسئول عمده قانون  2آلدريچ. پول جمھوری خواھی به نام نلسون دابليو

  .بود 3گ1س. فدرال رزرو نيز يک سناتور دموکرات به نام کارتر دابليو

در  تغيير حاصل در ترتيبات پولی که از قانون فدرال رزرو ناشی شد،

عمل به مراتب جدی تر از آن بود که واضعان يا حاميان اين قانون در نظر 

در زمان تصويب قانون مزبور نوعی پايه ط1 در سراسر جھان . داشتند

حاکم بود ـ نه پايانه ط1ی خودکار ـ بلکه چيزی که از ھمه پايه ھايی که 

فرض شد که اين چنين . تاکنون استفاده کرده ايم به اين آرمان نزديکتر بود

 4پايه ھمچنان برجا خواھد ماند و بدين ترتيب اختيارات فدرال رزرو سيستم

چيزی از تصويب قانون فدرال رزرو نگذشته بود که . را محدود خواھد کرد

. جنگ جھانی اول آغاز شد و بسياری از کشورھا پايه ط1 را کنار گذاشتند

ديگر ضميمه ای ناچيز  زمانی که جنگ پايان يافت، فدرال رزرو سيستم،

                                                 
1- Federal Reserve Act 

2- Civil War National Banking Act 

3- Carter W.Glass 

4- Federal Reserve System 
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برای پايه ط1 به حساب نمی آمد که ھدفش تضمين قابليت تبديل يک شکل 

پول به شکل ھای ديگر و تنظيم مقررات بانک ھا و نظارت بر کار آنھا 

بود، بلکه به مرجعی قانونمند مبتنی بر ص1حديد تبديل شده بود که می 

کند و بر اوضاع مالی بين  توانست مقدار پول در گردش در امريکا را تعيين

  .المللی در سراسر جھان تأثير بگذارد

  

  مرجع پولی مبتنی بر ص8حديد

نھاد پولی امريکا،  در تحول ترين رزرو سيستم محسوس برقراری فدرال

برای . بود 1»قانون بانکداری ملی جنگ داخلی«کم از زمان تصويب  دست

در سال  2»اياMت متحددومين بانک «اولين بار از زمان انقضای منشور 

، سيستم مذکور، نھاد رسمی جداگانه ای برقرار کرد که مسئوليت 1836

اختيارات کافی نيز به . مشخص شرايط پولی کشور به عھده اش گذاشته شد

آن داده شد تا به ثبات پولی دست يابد با، دست کم، از بی ثباتی قطعی 

عد از برقراری سيستم رزرو تجربه قبل و ب ه بنابراين، مقايس. جلوگيری کند

تا  1914و از سال  1914آموزنده است ـ از بعد از جنگ داخلی تا سال 

  .، که دو دوره زمانی برابر است]1962سال [امروز 

اين ناپايداری بر  هدوره دوم از لحاظ اقتصادی دوره ناپايدارتری بود، خوا

اساس اساس نوسان ھای حاصل در موجودی پول سنجيده شود، خواه بر

ناپايداری بيشتر منعکس کننده اثر دو جنگ جھانی در . قيمت ھا يا توليد

طول دوره دوم است؛ اين دو جنگ، بدون توجه به نوع نظام پولی ما، از 

حتی اگر جنگ و چند سال بعد از آن را از نظر . منابع بی ثباتی بوده است

 1947و  1939تا  1920دور کنيم و فقط سال ھای صلح، مث1ً از سال ھای 

                                                 
5- Civil War National Banking Act 

1- Second Bank of the United States 
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موجودی پول، قيمت ھا . تا امروز را مد نظر قرار دھيم، نتيجه يکسان است

و توليد، بعد از برقراری فدرال رزرو سيستم قطعاً نسبت به قبل از آن بی 

البته ھيجان انگيزترين دوره بی ثباتی در توليد متعلق به دوره . ثبات تر بود

، 1921ـ  1920ال ھای بين دو جنگ جھانی بود که رکودھای شديد س

در ھيچ دوره بيست ساله . را دربرمی گيرد 1938ـ  1937، 1933ـ  1921

  .ای از تاريخ امريکا سه دوره بحرانی با چنين شدتی وجود نداشته است

البته با اين قياس نه چندان کامل، ثابت نمی شود که فدرال رزرو سيستم 

1تی که اين سيستم با آنھا شايد مشک. نتوانسته است به ثبات پولی کمک کند

شايد اين . روبه رو شد از مشک1ت مربوط به ساختار پولی قبلی شديدتر بود

اما اين . مشک1ت تحت ترتيبات قبلی، ناپايداری پولی بيشتری ايجاد می کرد

مقايسه ناسنجيده دست کم بايد باعث آن شود تا خواننده پيش از آنکه به يقين 

نسی دارای سابقه، با قدرت و جامعيت فدرال برسد که طبق معمول، آژا

رزرو سيستم وظيفه ای ضروری و مطلوب انجام می دھد و برای رسيدن 

  .به ھدف ھای مورد نظر مؤثر است، قدری تأمل کند

خود من بر اساس مطالعه گسترده شواھد تاريخی پذيرفته ام که اخت1ف 

در واقع ناشی از  در  ثبات اقتصادی، که از طريق مقايسه فوق مشخص شد،

شواھد تاريخی مذکور مرا متقاعد می . اخت1ف در نوع نھادھای پولی است

کند که دست کم يک سوم افزايش قيمت در طول جنگ جھانی اول و 

ب1فاصله بعد از آن را بايد به برقراری فدرال رزرو سيستم نسبت داد و 

به وجود نمی آمد  چنانچه سيستم بانکی قبلی حفظ شده بود، اين افزايش قيمت

، 1921ـ  1920و نيز اينکه شدت ھر کدام از رکودھای عمده سال ھای 

را بايد نتيجه مستقيم اقداماتی چون ايجاد و  1938ـ  1937، 1933ـ  1929

حذف کميسيون ھای مختلف به دست مقامات رزرو سيستم دانست که شايد 

مکان دارد در اين البته ا. تحت ترتيبات پولی و بانکی قبلی روی نمی داد
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روز کرده باشد، اما بسيار غير شرايط مشابه مواردی از رکود اقتصادی ب

مل است که يکی از اين کسادی ھا توانسته باشد به رکودی عمده تبديل حتم

  .شود

 1بديھی است نمی توانيم شواھد Mزم بر اين ادعا را در اينجا مطرح کنيم

در ايجاد ـ يا  1929ـ  33سال ھای اما، با توجه به اھميتی که رکود بزرگ 

شايد بتوان گفت در از بين بردن ـ مواضع کلی در قبال نقش دولت در امور 

اقتصادی داشت، بجاست تا در اين فصل نوع تعبيری را که از شواھد فوق 

  .الذکر استنباط می شود مفصل تر بيان کنم

سال ھای ، که به بازار پررونق 1929سقوط بازار بورس در اکتبر سال 

خاتمه داد، به دليل ويژگی چشمگيرش، اغلب مرحله  1929و  1928

. تلقی می شود؛ اما چنين نيست» رکود بزرگ«آغازين و مؤثرترين علت 

، يعنی چند ماه قبل از سقوط 1929اوج رونق تجارت در اواسط سال 

جا بوده و  بروز اين رونق در چنين زمانی کام1ً به. مذکور، حاصل شد

از جھتی اوضاع نسبتاً سخت پولی تحميل شده از سوی فدرال  علت آن

بازار  ـ بوده است» بازی سفته«رزرو سيستم، در ت1ش برای جلوگيری از 

در بروز بحران ياد شده نقش ] بازی سفته[راه غير مستقيم  بورس از اين

بی شک سقوط بازار بورس نيز آثاری غير مستقيم بر اعتماد . داشته است

تمايل افراد به خرج کردن پول به وجود آورد که تأثيری رکودآور تجاری و 

اما اين آثار به تنھايی نمی توانسته باعث کاھش . بر سير تجارت داشت

ی توانست دوره بحران را تا فعاليت ھای اقتصادی شده باشد، بلکه حداکثر م

ام ای طوMنی تر و شديدتر از رکودھای م1يم ھميشگی کند که در تم اندازه

                                                 
1- See my A Program for Monetary Stability and Anna J. 
Schwartz, A Monetary History of the United States, 1868-1960 
(forthcoming by Princeton University press for the National Bureau of 
Economic Reseaech) 
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طول تاريخ امريکا مانع رشد اقتصادی اين کشور بوده است، اما عامل تبديل 

  .شدن بحران مذکور به آن وضع فاجعه آميز نبود

مذکور تقريباً تا يک سال اول ھيچ کدام از ويژگی ھای ) انقباضی(بحران 

زوال . بارزی را که در خط سير بعدی آن مسلط شد، از خود نشان نداد

ديدتر از يک سال اول بحران ھای ديگر بوده، که اين اقتصادی حاصل ش

احتماMً واکنشی بود به سقوط بازار بورس و ھمچنين اوضاع پولی 

اما ھيچ . پابرجا مانده بود 1928غيرعادی و سختی که از اواسط سال 

تفاوتی در ويژگی ھای کيفی، يا نشانی از تبديل شدن به فاجعه ای بزرگ 

ر استدMل ھای ساده انديشانه تکيه نکنيم، ھيچ اگر ب. ازخود نشان نداد

که  1930اشکالی در اوضاع اقتصادی مربوط به مث1ً سپتامبر يا اکتبر سال 

زوال اقتصادی وخيم و مداوم سال ھای بعد را اجتناب ناپذير يا حتی بسيار  

اگر به گذشته نظر افکنيم، روشن است که سيستم . ساخت، وجود نداشت

ردش با گذشته فرق کرده باشد؛ زيرا نبايد اجازه می داد رزرو بايد عملک

به ميزان سه درصد  1930تا اکتبر سال   1929ذخيره پول از اوت سال 

کاھش يابد ـ کاھشی بيشتر از آنچه در جريان ھمه بحران ھای قبلی، به 

البته اين اشتباھی موجه بود اما . استثنای شديدترين آنھا، اتفاق افتاده بود

  .خطير به نظر نمی آمدچندان 

در . ماھيت بحران به نحوی چشمگير تغيير کرد 1930در نوامبر سال 

اين ماه يک رشته ورشکستگی ھای بانکی موجب ھجوم گسترده مردم به 

 بخش ديگر اين ھجوم از بخشی به. ھا به پول شد بانک ھا برای تبديل سپرده

1متحد و با ورشکستگی بانک اياMت کشور سرايت کرد
در يازدھم دسامبر  

 اين ورشکستگی رخدادی وخيم بود زيرا نه. رسيد به اوج خود 1930 سال

ترين بانک ھای کشور با سپرده ای بيش از  تنھا بانک مذکور از بزرگ

                                                 
1- The Bank of the United States 
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دويست ميليون دMر بود، به لکه نام اين بانک نيز، با اينکه از بانک ھای 

اخل و خارج کشور آن بود، باعث شده بود تا بسياری در دمعمولی تجاری 

  .را بانکی رسمی تلقی کنند

نشانی از بحران نقدينگی، يا از بين رفتن اعتماد  1930قبل از اکتبر سال 

از اين زمان به بعد، اقتصاد دچار . نسبت به بانک ھا، به چشم نمی خورد

موج ورشکستگی شديد يا حوادث ديگر . بحران ھای نقدينگی ادواری شد

دوباره اعتماد به نظام بانکی و ھجوم مجدد مردم به باعث از دست رفتن 

اھميت اين حوادث نه فقط به دليل ورشکستگی ھای بانک . بانک ھا گرديد

  .ھا و انجام ندادن تعھدات خويش، بلکه به علت اثر آنھا بر ذخيره پول برد

در سيستم بانکی مبتنی بر اندوخته جزئی، مانند نظام بانکی ما، البته ھر 

را نگه ) يا معادل آن(ازای يک دMر سپرده، يک دMر پول رايج  بانک به

بسيار غلط انداز به نظر » سپرده«به ھمين دليل است که اصط1ح  .دارد نمی

سپاريد اين بانک  زمانی که شما يک دMر پول نقد را به بانک می. آيد می

آن ممکن است فقط ده يا پانزه سنت به سرمايه نقدی خود اضافه کند؛ از 

اين  وام گيرنده نيز ممکن است دوباره. دھد طرف بقيه را به ديگران وام می

. ھمين بانک يا بانک ديگر بسپارد و اين روند ھمچنان تکرار شود وام را به

ھا صاحب آن می شوند، چندين  در نتيجه در مقابل ھر دMر پول نقد که بانک

  .گردند دMر به صورت سپرده بدھکار می

چه مقدار پولی که مردم مايلند به صورت سپرده در بانک  بنابراين ھر

نگھداری کنند زياتر باشد، کل موجودی پول ـ نقد و سپرده ـ بيش تر خواھد 

بايد » پس گرفتن پولشان«از اين رو ھرگونه اقدام سپردھگذاران برای . بود

در غير اين صورت، . کاھش در کل ميزان پول تلقی شود آن را تھيه کنند

بانکی سعی کند سپرده گذاران خود را راضی سازد، با مطالبه وام ھا،  وقتی

فروش سرمايه گذاری ھا يا برداشت سپرده ھای خود به بانک ھای ديگر 
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فشار وارد می آورد و اين بانک ھا نيز متقاب1ً بانک ھای ديگر را تحت 

شد اگر جلو اين دور باطل گرفته نشود، خود به خود ر. فشار قرار می دھند

می کند زيرا ت1ش بانک ھا برای به دست آوردن پول نقد ارزش اوراق 

بھادار را به زور کاھش می دھد، بانک ھايی را که می توانستند بی ھيچ 

اشکالی به کار خود ادامه دھند از گرداخت بدھی ناتوان می سازد، اعتماد 

  .شود سپرده گذاران را دچار تزلزل می کند و ھمان دور باطل برقرار می

اين دقيقاً ھمان وضعی بود که تحت نظام بانکداری قبل ار فدرال رزرو 

منجر به بروز بحرانی بانکی و تعليق تبديل پذيری  1907سيستم در سال 

چنين تعليقی عملی جدی بود و برای مدتی کوتاه . سپرده ھا به پول شده بود

و باعث کوتاه  اما دارای اثر درمانی ھم بود. باعث وخيم تر شدن اوضاع شد

شدن دور باطل شد، چون نگذاشت درماندگی معدودی از بانک ھا به بانک 

ھای ديگر فشار وارد کند و منجر به درماندگی بانک ھايی شود که بدون اين 

با تثبيت اوضاع ظرف چند ھفته يا چند ماه، . فشار، سالم و معتبر بودند

ون کاھش شديد پول امکان برطرف شدن تعليق و آغاز بھبود اقتصادی بد

  .فراھم شد

ھمان طور که توضيح داده شد، يکی از علل عمده برقراری نظام فدرال 

به اين سيستم اختيار داده شد تا در . رزرو، رسيدگی به چنين وضعی بود

صورت بروز تقاضای گسترده مردم برای تبديل سپرده به پول نقد، پول نقد 

شد تا اين پول نقد را بر مبنای دارايی ھمچنين امکان داده  .بيشتری توليد کند

بدين ترتيب انتظار می رفت که . ھای بانک ھا در اختيار آنھا قرار دھد

زمينه ھرگونه بحران و نياز به تعليق تبديل پذيری سپرده ھا به پول نقد از 

  .بين برود و از آثار رکودآور بحران ھای پولی به کلی اجتناب شود

اختيارات و در نتيجه اولين آزمايش از سودمندی اولين نياز به اين گونه 

و در پی سلسله محدوديت ھای بانکی  1930آنھا، در نوامبر و دسامبر سال 
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سيستم رزرو در اين آزمايش سخت شکست خورد و . مذکور پيش آمد

نتوانست در جھت تأمين نقدينگی برای نظام بانکی کاری ـ با کار چندانی ـ 

اً محدوديت ھای بانکی را مستلزم انجام اقدامی انجام بدھد؛ سيستم ظاھر

با وجود اين، بجاست تأکيد کنم که ناکامی اين سيستم  .خاص تلقی نکرد

در اين مورد، مانند موارد بعدی، . بيشتر ناکامی اراده بود تا ناکافی قدرت

سيستم برای تأمين پول نقدی که سپرده گذاران بانک ھا از ايشان طلب می 

در صورتی که اين کار انجام می شد،  .قدرت فراوان بودکردند دارای 

محدوديت ھای بانکی کاھش می يافت و آن سقوط ناگھانی پولی بروز نمی 

  .کرد

موج اصلی درماندگی ھای بانکی به تدريج از بين رفت و در اوايل سال 

1931 

سيستم رزرو از اين . نشانه ھايی از اعتماد دوباره مشتريان ظاھر شد 

رای کم کردن کسری موجودی خود استفاده کرد ـ به عبارت ديگر، فرصت ب

. با دست زدن به اقدامات م1يم ضدتورمی نيروھای انبساطی را بی اثر کرد

با وجود اين، نشانه ھای مشخص بھبود نه تنھا در بخش پولی بلکه در ساير 

اول ارقام مربوط به چھار يا پنج ماه . فعاليت ھای اقتصادی ھم ديده می شد

، چنانچه بدون توجه به آنچه بعد اتفاق افتاد بررسی شود، به 1931سال 

  .وضوح نشانگر پايان يک دوره بحرانی و آغاز تجديد رونق است

درماندگی ھای مجدد بانک . اما اين تجديد رونق موقتی چندان دوام نياورد

ھا موجب ھجوم دوباره به بانک ھا شد و مقدمات کاھشی تازه در ذخاير 

» آخرين پناه وام دھنده«با اينکه سيستم مذکور که . ولی را فراھم آوردپ

اری تجاری مواجه بود، دمحسوب می شد، با تصفيه بی سابقه نظام بانک

دفاتر آن نشان دھنده کاھش ميزان اعتبارات اعطايی به بانک ھای عضو 

  .است
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د از قبل و بع. انگلستان پايه ط1 را کنار گذاشت 1931در ستامبر سال 

گرچه . اين اقدام مقداری ط1 از بانک ھای اياMت متحد بيرون کشيده شد

طی دو سال قبل از اقدام مذکور پيوسته ط1 به اياMت متحد امريکا وارد می 

شد، و نسبت موجودی ط1ی اين کشور و نسبت ذخيره ط1ی فدرال رزرو 

در برابر در حدی بی سابقه باM بود، فدرال رزرو به سرعت و به شدت 

خروج ط1 از بانک ھا به خارج از کشور واکنش نشان داد، در حالی که در 

برابر مورد قبلی خروج ط1 از بانک ھا به داخل کشور واکنش نشان نداده 

اين واکنش به شکلی بود که به طور حتم باعث تشديد مشک1ت مالی . بود

ی اين سيستم نرخ بعد از دو سال و اندی بحران شديد اقتصاد. داخلی می شد

تنزيل را ـ يعنی نرخ بھره ای را که سيستم بر مبنای آن آماده اعطای وام به 

بانک ھای عضو بود ـ بيشتر از ھر مورد ديگری در تمام طول تاريخ خود، 

اين اقدام باعث مھار خروج ط1 شد، اما ھمزمان با آن . افزايش داد

برای برداشت پول نيز به ھا  ھای بانکی و ھجوم مردم به بانک درماندگی

تا ژانويه  1931ظرف شش ماه يعنی از اوت سال . شدت روبه افزايش نھاد

 تقريباً از ھر ده بانک موجود، يک بانک عمليات خود را معوق 1932سال 

  .کاھش يافت ھای بازرگانی پانزده درصد کرد و رقم کل سپرده ھای بانک

شامل خريد يک ، که 1932معکوس شدن موقت سياست ھا در سال 

 ميليارد

اگر اين تدابير . دMر اوراق دولتی بود، سرعت نزول اقتصادی را کاھش داد

اتخاذ شده بود، به احتمال قوی می توانست برای جلوگيری  1931در سال 

ديگر آنقدر دير شده بود که  1932تا سال . از سقوط ناگھانی پولی کافی باشد

د و ھنگامی که سيستم به وضع انفعالی اين اقدام فقط حکم مسکن را پيدا کر

نخستين بازگشت، بھبود موقتی ياد شده، جای خود را به سقوط تازه داد که 

انجاميد ـ زمانی که ھمه بانک ھای  1933در سال » تعطيلی بانک ھا«به 
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نظامی که عمدتاً به . اياMت متحد امريکا رسماً بيش از يک ھفته تعطيل شد

ق موقت تبديل پذيری سپرده ھا به پول رايج برقرار منظور جلوگيری از تعلي

شده بود ـ اقدامی که قب1ً از درمانده شدن بانک ھا جلوگيری کرده بود ـ ابتدا 

باعث از بين رفتن عملی حدود يک سوم بانک ھای کشور شد و آن گاه به 

استقبال موردی از تعليق تبديل پذيری پولی رفت که به شکلی بی سابقه 

با اين حال، توانايی انسان در . شديدتر از تعليق ھای قبلی بود فراگير و

توجيه اعمال خود به قدری است که ھيئت مديره فدرال رزرو در گزارش 

توانايی بانک ھای فدرال، رزرو «: چنين نوشت 1933ساMنه خود در سال 

در پاسخ دادن به تقاضای ک1ن برای پول نقد در زمان بحران، کارايی نظام 

به دشواری می توان ... لی کشور را تحت قانون فدرال رزرو ثابت کردپو

گفت که اگر فدرال رزرو سيستم سياست خريدھای فراوان بازار آزاد را 

  ».دنبال نکرده بود، عاقبت بحران اقتصادی به کجا ختم می شد

، ذخيره پول 1933تا مارس سال  1929با ھمه اينھا، از ژوئيه سال 

يکا به ميزان يک سوم کاھش يافت، بيش از دو سوم اين اياMت متحد امر

اگر جلو کاھش . کاھش به دنبال کناره گيری انگلستان از پايه ط1 اتفاق افتاد

ذخيره پول گرفته شده بود، در واقع اين کاری بود که بايد انجام می گرفت، 

 از طول مدت و شدت بحران کاسته می شد، که البته در مقايسه با معيارھای

اما اگر واقعاً دخيره پول کاھش نيافته بوده    .تاريخی باز ھم نسبتاً شديد بود

تصور نمی رود در طول دوره ای چھار ساله درآمد پولی می توانست بيش 

من ھيچ کشور يا دوره . از يک دوم، و قيمت ھا بيش از يک سوم کاھش يابد

شديد ذخيره پول، ای را نمی شناسم که در آن رکود اقتصادی شديد با کاھش 

يا برعکس، کاھش شديد ذخيره پول با رکود اقتصادی شديد ھمراه نبوده 

  .باشد
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بحران بزرگ امريکا به ھيچ وجه نشان بی ثباتی ذاتی نظام فعاليت 

 اقتصادی

خصوصی نبود، بلکه مبين آن بود که اشتباھات معدودی از مسئوMن که  

می تواند به چه زيان عظيمی دارای اختيارات وسيع در نظام پولی کشورند 

  .منجر شود

شايد اين اشتباھات بر مبنای اط1عاتی که در دسترس مسئوMن وقت قرار 

نظامی که . داشته است موجه بوده باشد ـ ھر چند به گمان من چنين نيست

آنقدر اختيارات و امکانات به مسئوMن بدھد که اشتباھاتشان ـ موجه يا 

از نظر . اری چنين فراگير باشد، نظام خوبی نيستناموجه ـ بتواند دارای آث

معتقدان به آزادی اشکال چنين نظامی اين است که به افراد معدودی 

اختياراتی گسترده تفويض می کند و در مورد آنان ھيچ نظارت مؤثری از 

سوی دولتمردان صورت نمی گيرد ـ اين ھمان استدMل سياسی عمده ای 

اما اين نظام . مطرح می شود» مستقل«زی است که عليه وجود بانک مرک

حتی برای کسانی که به امنيت در مقابل آزادی اولويت می دھند نظام خوبی 

در نظامی که مسئوليت را پراکنده می کند و در عين حال قدرت . نيست

فراوان در اختيار افرادی معدود قرار می دھد و در نتيجه اتخاذ تصميمات 

وای آنی شخصيت ھا وابسته می کند، بروز خير سياسی را به حال و ھ

اين ھمان استدMل فنی عمده ای . اشتباھات ـ موجه يا ناموجه ـ حتمی است

، به 1سخن کلمانسو. مطرح می شود» مستقل«است که عليه وجود بانک 

بيان ديگر، اين است که مسئله پول بسی جدی تر از آن است که به دست 

  .مقامات بانک مرکزی سپرده شود

  

  مقررات به جای مقامات

                                                 
1- Clemenceau 
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اگرما نتوانيم از راه تکيه کردن بر کارکرد پايه ط1ی خودکار يا از راه 

تفويض اختيارات گسترده به مقامات مستقل به ھدف ھای خود نايل شويم، 

پس از چه راه ديگری قادريم يک نظام پولی پايدار و در عين حال مصون 

کنيم، نظامی که بتواند چھار از دخالت ھای غير مسئوMنه دولت برقرار 

چوب پولی را برای اقتصادی مبتنی بر فعاليت اقتصادی خصوصی فراھم 

کند، بی آنکه بتوان از آن به عنوان منبع قدرتی به خطر انداختن آزادی ھای 

  اقتصادی و سياسی استفاده کرد؟

يشنھاد شده اين است که با وضع مقرراتی پتنھا راه اميدبخشی که تاکنون 

ی اداره سياست پولی کشور، مردم بتوانند از طريق مقامات سياسی، خود برا

بر سياست پولی نظارت کنند و در عين حال سياست پولی ھمه روزه 

دستخوش ھوا و ھوس مقامات سياسی نشود، تا از اين راه سعی شود به جای 

موضوع وضع مقررات در . حکومت افراد به حکومت قانون دست يابيم

ھای پولی با يکی از مسائل روز که در نظر اول به کلی مورد سياست 

متفاوت به نظر می رسد نقاط مشترک زيادی دارد و آن بحث مربوط به 

ھر وقت که فردی لزوم وجود . است] امريکا[اولين اص1حيه قانون اساسی 

قانونی رسمی را برای نظارت بر پول مطرح می کند، پاسخ کليشه ای اين 

مذکور برای مقيد ساختن مقامات پولی چندان کاری بر است که از قانون 

نمی آيد، زيرا اين مقامات در صورت تمايل می توانند مواد قانون را آن 

طور که می خواھند اجرا کنند، به ع1وه راه ھای ديگری ھم در اختيار 

مقامات پولی می توانند » مسلماً «از اين رو گفته خواھد شد که . آنھاست

شکل ديگری از اين بحث به قوه مقننه . قانون عمل کنند فراتر از خود

بحث اين است که اگر قوه مقننه مايل به تصويب قانون . مربوط می شود

را در ھر مورد خاص » صحيح«مذکور است، حتماً مايل است سياست 
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وضع کند؛ پس چگونه تصويب اين قانون مصونيت Mزم را در مقابل اقدام 

  ن می کند؟سياسی نامسئوMنه تأمي

از ھمين استدMل می توان با تغييرات لفظی جزئی برای اولين اص1حيه 

قانون اساسی و ھمچنين برای کل منشور حقوق استفاده کرد و می توان 

پرسيد که آيا داشتن منع قانونی دخالت در آزادی بيان نامعقول نيست؟ چرا 

ھای ويژه اش ھر مورد را جداگانه مطرح نکنيم و آن را براساس قابليت 

تحت بررسی قرار ندھيم؟ آيا اين نظير ھمان استدMل ھميشگی در سياست 

پولی نيست که می گويد مقيد ساختن مقامات پولی از پيش نامناسب است؛ 

بلکه بايد آنھا را آزاد گذاشت تا به موارد در ھنگام بروز و براساس ويژگی 

دازه در مورد بيان صادق ھايشان رسيدگی کنند؟ چرا اين استدMل به ھمين ان

نيست؟ يک نفر می خواھد سر کوچه بايستد و از موضوع کنترل بارداری 

چرا ... دفاع کند؛ ديگری از کمونيسم؛ نفر سوم از گياھخواری، و غيره

قانونی وضع نکنيم که حق افراد را برای گسترش نظرات ويژه خودشان 

تصميم گيری درباره  تأييد يا نفی کند؟ يا، به شکلی ديگر، چرا اختيار

موضوعات را به يک سازمان اداری محول کنيم؟ روشن است که اگر قرار 

بود به ھر مورد ھنگام بروز آن رسيدگی کنيم، اکثريت مردم، در اغلب 

موارد و شايد در ھر موردی که جداگانه مطرح می شود به نفع آزادی بيان 

قا حق دارد برای آ اگر قرار شود در اين مورد که ف1ن. رأی می دادند

م، مسلماً رأی اکثريت منفی نيکنترل بارداری تبليغ کند يا نه رأی گيری ک

شايد شخص طرفدار . خواھد بود و ھمين طور در مورد کمونيسم

گياھخواری موفق به آوردن رأی کافی شود، اما اين نتيجه ھم به ھيچ وجه 

  .حتمی نيست

حد درآيد و از عموم فرض کنيد ھمه اين موارد به صورت يک کل وا

مردم خواسته شود به اين مجموعه رأی بدھند؛ يعنی رأی بدھند که آيا آزادی 
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کام1ً قابل تصور و به نظر خود . بيان در ھمه موارد نفی شود يا تأمين گردد

من بسيار محتمل است، که اکثريت به نفع آزادی بيان رأی بدھند؛ رأی مردم 

قابل رأيی بود که امکان داشت آنھا به در مورد کل مجموعه درست نقطه م

چرا؟ يک دليلش اين است که . ھر يک از موارد، به طور جداگانه بدھند

وقتی شخص در اقليت باشد و او را از حق برخورداری از آزادی بيان 

محروم کنند، به اين محروميت بيشتر حساس می شود تا زمانی که خود در 

در نتيجه وقتی . آزادی بيان محروم کنداکثريت باشد و ديگری را از داشتن 

که او به مجموعه موارد به عنوان يک کل واحد رأی می دھد، به موارد 

نادر محروميت خود از آزادی بيان ـ در زمانی که خود در اقليت است ـ 

  .اھميت بيشتری می دھد تا به محروميت مکرر ديگران از اين آزادی

ی ھم با سياست پولی دارد، اين است دليل ديگر، که ارتباط مستقيم بيشتر

که اگر مجموعه مذکور به عنوان يک کل در نظر گرفته شود معلوم می 

گردد که سياست دنبال شده دارای آثاری تراکمی است و زمانی که موارد 

جداگانه به رأی گذاشته می شود اغلب نه امکان بازشناختن آنھا وجود دارد 

آقای  ين موضوع به رأی گذاشته شود که آياوقتی ا .و نه در نظر گرفتن آنھا

گيری نمی تواند آثار  کند يا نه، اين رأی ف1ن می تواند در خيابان سخنرانی

مثبت سياستی کلی و اع1م شده در مورد آزادی بيان را دربرگيرد و يا اين 

آزاد نباشند تا بدون  ای که مردم آن که جامعه را برای خود منظور کند واقعيت

است که در آن ظھور  ای نونی ويژه در خيابان سخنرانی کنند، جامعهوضع قا

امثال اينھا از طريق روش ھای شناخته  ھای تازه، تجربه، تحول و انديشه

شده سرکوب خواھد شد و ما از اين جھت خوشحاليم که آن قدر خوشبخت 

رد بوده ايم تا در جامعه ای زندگی کنيم که با تصويب قانونی فداکارانه، موا

  .کند داگانه بررسی نمیـــــمربوط به آزادی بيان را ج
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اگر ھر موردی براساس قابليت . اين در زمينه پول نقد نيز صادق است

ھای ويژه اش بررسی شود، احتمال دارد در بسياری از موارد تصميمی 

غلط اتخاذ شود، زيرا تصميم گيران زمينه ای محدود را در نظر می گيرند 

اکمی و فزاينده سياست مربوط به عنوان يک کل نگاه نمی و به عواقب تر

از طرف ديگر، اگر قانونی کلی در زمينه چند مورد به عنوان يک . کنند

مجموعه وضع شود، آن مجموعه دارای آثاری مثبت بر نگرش، عقايد، و 

انتظارات مردم خواھد بود که حتی از اتخاذ اختياری سياستی يکسان در 

  .موارد جداگانه حاصل نخواھد شدمورد يک رشته از 

اگر قرار است قانونی وضع شود چگونه قانونی بايد باشد؟ قانونی که 

بارھا از سوی کسانی که بيشتر ليبرال ھا ھستند پيشنھاد شده، قانون سطح 

قيمت ھاست؛ يعنی رھنمودی قانونی به مقامات پولی برای حفظ سطح قيمت 

اشتباه است، زيرا مربوط به ھدف ھايی  به نظر من چنين قانونی. ھای پايدار

است که مقامات پولی برای نيل به آنھا از طريق اقدام شخصی، دارای 

در نتيجه اين موضوع باعث مشکل . اختيارات مشخص و مستقيم نيستند

بی . توزيع مسئوليت ھاو اعطای آزادی عمل بيش از حد به مقامات می شود

اما اين . ھا ارتباط نزديکی باھم دارندترديد فعاليت ھای پولی و سطح قيمت 

ارتباط آن قدر زياد، آن قدر تغيير ناپذير و آن قدر واضح نيست که ھدف 

دستيابی به يک سطح قيمت پايدار، رھنمودی مناسب برای فعاليت ھای 

  .روزمره مقامات باشد

اينکه کدام قانون تصويب شود مسئله ای است که در جای ديگر آن را 

گيری  به بيان نتيجه در اينجا از اين رو. 1بررسی کرده ام نسبتاً مفصل

حاضر در اختيار داريم به  به اط1عاتی که در حال با توجه. کنم خوداکتفا می

راه . کنيم بيان ذخيره پول را برحسب وضع نظرم مناسب است تا قانون مذکور

                                                 
1- A Program for Monetary Stability, op cit., pp. 77-99. 
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نرخ حل پيشنھادی من قانونی است که مقامات پولی را در جھت دستيابی به 

برای اين منظور من ذخيره پول را شامل . معين در ذخيره پول ھدايت کند

پول نقد در خارج از محدوده بانک ھای بازرگانی به ع1وه تمام سپرده ھای 

تصريح می کنم که رزرو سيستم بايد مراقب . بانک ھای مذکور می دانم

حتی تا آنجا  باشد تا کل ذخيره پول آن طور که تعريف شده است ماه به ماه و

درصد افزايش يابد ـ در اينجا  Xکه امکان دارد روز به روز، با نرخ ساMنه 

X  تعريف دقيق پول انتخابی، يا ميزان دقيق رشد . است 5و  3رقمی بين

انتخابی اھميتش به مراتب از انتخاب قطعی تعريفی دقيق برای پول و نرخی 

  .معين برای رشد کمتر است

علی و با اينکه اين قانون به شدت قدرت تصميم گيری با توجه به اوضاع ف

مقامات پولی را تقليل می دھد، آزادی عمل بيش از حدی را در زمينه نحوه 

دستيابی به نرخ معين رشد در ذخيره پول، مديريت امور وام، نظارت بر 

بانک ھا، و غيره در دست مقامات فدرال رزرو و خزانه داری کل باقی می 

بانکداری و اص1حات مالی ـ که آنھا را در جای ديگر به  گسترش. گذارد

اثر . تفصيل توضيح داده ام ـ باھم دارای يک مسير و يک مطلوبيت ھستند

اينھا باعث می شود که دخالت فعلی در فعاليت ھای دادن وام و سرمايه 

مينه تأمين مالی از حالت بی ثباتی زگذاری رفع گردد و عمليات دولت در 

اين . 1تکليفی، به فعاليتی منظم و قابل پيش بينی تبديل شودم و بئدا

اص1حات اضافی، ھر چند مھم باشند، اھميتشان از تصويب قانونی برای 

  .محدود کردن آزادی عمل مقامات پولی در زمينه ذخيره پول کمتر است

مايلم تأکيد کنم که پيشنھاد ويژه خود را ھمچون قانونی که بايد بر لوح 

شت و برای ادوار آينده در معبدی نگاھداری کرد، ھدف غايی سنگی نو

اين پيشنھاد از نظر من حکم قانونی را دارد که . مديريت پولی تلقی نمی کنم

در دستيابی به ميزان معقولی از ثبات پولی با بھره گيری از دانش کنونی 
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، اميدوارم که ضمن عمل کردن به اين قانون. خود بيشترين نويد را می دھد

و ضمن آموختن دانش بيشتر در زمينه مسائل پولی بتوانيم قوانين باز ھم 

به عقيده من چنين . بھتری وضع کنيم تا به نتايجی از اين ھم بھتر دست يابيم

قانونی تنھا تدبير امکان پذيری است که برای تبديل سياست پولی به يکی از 

عه ای خطری ستون ھای جامعه آزاد در دسترس است و برای چنين جام

  .ندارد
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  فصل چھارم

  

 ترتيبات بين المللی مالی و بازرگانی

  

مشکل ترتيبات پولی بين المللی، رابطه ميان پول ھای رايج کشورھای 

شرايط و مفادی که براساس آنھا افراد می توانند دMر اياMت . مختلف است

ه دMر اياMت متحد و غيره تبديل متحد را به پوند انگلستان و دMر کانادا را ب

اين مشکل با نظارت بر پول، که در فصل ھای پيشين بررسی گرديد، . کنند

ھمچنين با سياست ھای دولت در مورد بازرگانی بين . کام1ً ارتباط دارد

ھای بازرگانی بين المللی يکی از شيوه  المللی مرتبط است، زيرا نظارت بر

  .المللی استتأثيرگذاری بر پرداخت بين 

  

  اھميت ترتيبات پولی بين المللی برای آزادی اقتصادی

موضوع ترتيبات پولی بين المللی، با وجود خصوصيت فنی و پيچيدگی 

  .کسل کننده اش موضوع است که فرد ليبرال نمی تواند از آن غافل بماند

توان گفت جدی ترين خطر کوتاه مدت عليه آزادی اين  بی اغراق می

ھا ناچار به  مشک1ت مربوط به تراز پرداخت» حل کردن«ی است که برا

المللی  دخالت در بازرگانی بين. شويم قبول نظارت ھای فراگير اقتصادی

ھا ممکن است مورد حمايت کسانی  گونه دخالت زيانی دربر ندارد؛ اين ظاھراً 

گيرد که از جھات ديگر از مداخله دولت در امور اقتصادی بيمناکند؛  قرار

» روش زندگی امريکايی ھا«از  بسياری از بازرگانان آنھا را جزئی حتی

اين، تعداد مداخ1تی که گسترش آنھا به قدری باشد  تلقی می کنند؛ با وجود

. که در نھايت بتواند برای فعاليت آزاد اقتصادی زيان آور باشد اندک است

اقتصاد  براساس تجربيات فراوان موجود می توان گفت مؤثرترين راه تبديل
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ازاد به جامعه اقتصادی سلطه گرا، تحميل نظارت مستقيم بر پول خارجی از 

اقدام ـ خواه ناخواه ـ به سھميه بندی واردات،  ينتنھا ھم. ابتدای کار است

نظارت بر توليد داخلی، که در آن از محصوMت وارداتی استفاده می شود يا 

ين منوال به مارپيچی بی جايگزين ھايی برای واردات فراھم شود، و بر ھم

، 1با وجود اين، حتی کسانی چون سناتور بری گلدواتر. پايان تبديل می شود

که از مدافعان ثابت قدم فعاليت اقتصادی آزاد است، گاھی ھنگام بحث 

اظھار عقيده کرده است که محدوديت بر » جريان ط1«درباره به اصط1ح 

بديھی است . Mزم باشد» هراه چار«معام1ت ارز ممکن است به عنوان 

  .ای بسيار بدتر از خود مرض خواھد بود»راه چاره«چنين 

در دنيا به ندرت پديده واقعاً جديدی در زمينه سياست اقتصادی وجود 

دارد، آنچه ادعا می شود تازه است سياست متروک يک قرن پيش در ھيئتی 

ه جانبه بر تبادل با وجود اين ـ اگر اشتباه نکنم ـ نظارت ھای ھم. مبدل است

از اين قاعده مستثناست و » تبديل ناپذيری پول ھا«ارزی و به اصط1ح 

تا آنجا که من . خاستگاھشان  احتمال سلطه گرايی آنھا را آشکار می سازد

اين نظارت ھا را در سال ھای اول رژيم نازی  2می دانم، يالمار شناخت

پول ھا را تبديل ناپذير  البته درگذشته در بسياری از موارد،. ابداع کرد

اين اصط1ح در آن زمان به اين معنی بود که دولت وقت . وصف کرده اند

کاغذی را به نرخ تصريح شده در قانون به ط1 و  مايل يا قادر نيست پول

اصط1ح مذکور . نقره، يا ھر چيزی که در حکم کاMی پولی بود تبديل کند

را که مقرر بود در  ھای کاغذی ه تکهبه ندرت بدين ترتيب معنی بود که مبادل

ھای  بردارنده مبالغی معين به صورت واحد پولی آن کشور باشد با تکه

 يا تا آنجا ـ کاغذی معادل خود که به واحد پولی کشور ديگری منتشر شده بود

ـ توسط شھروندان يا  ط1 شمش يا سکه است با به اين موضوع مربوط که

                                                 
1- Barryy Goldwater 
2- Hjalmar Schacht 
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برای مثال، در طول جنگ داخلی در . دکن ساکنان خارجی خود منع می

ناپذير بود؛ يعنی کسی  امريکا تا پانزده سال بعد از آن، پول اين کشور تبديل

که دارای يکی از اسکناس ھای پشت سبز بود نمی توانست آن را به خزانه 

اما وی در طول آن مدت . داری برگرداند و معادلش مقدار ثابتی ط1 بگيرد

مت بازار آزاد بخرد يا پوند انگلستان را در مقابل مجاز بود ط1 به قي

پرداخت اسکناس پشت سبز، به ھر قيمتی که مورد قبول دو کشور بود، 

  .مبادله کند

. ھمانند گذشته تبديل ناپذير بوده است 1933در امريکا، دMر از سال 

ھداری و خريد و فروش ط1 منع قانونی داشته گبرای شھروندان امريکا ن

تأسفانه به نظر ماما . ر به معنی جديد، غيرقابل تبديل نبوده استدM. است

می رسد درحال اتخاذ سياست ھايی ھستيم که به احتمال زياد، دير يا زود، 

  .ما را به آن جھت سوق خواھد داد

  

  نقش ط8 در نظام پولی امريکا

فقط عقب ماندگی فرھنگی باعث می شود تا ھنوز تصور کنيم ط1 

تعريف دقيق تر نقش ط1 در سياست . ر نظام پولی ماستعنصر اصلی د

پولی امريکا اين است که ط1 اساساً کاMيی است که قيمت آن مانند گندم يا 

برنامه ما در مورد حمايت از . ھر کاMی ديگر کشاورزی تحت حمايت است

گندم تفارت  حمايت از قيمت ما برای[مھم با برنامه قيمت ط1 از سه جھت

ول، توليدکنندگان خارجی و داخلی را از قيمت ھای حمايتی خود ا: دارد

کنيم؛ دوم، کاMھای خود را آزادانه به قيمت حمايتی و فقط به  مند می بھره

خريداران خارجی می فروشيم نه به خريداران داخلی؛ سومين اخت1ف، که 

است برای  داری مجاز که خزانه مھم ط1ست، اين است تنھا بازمانده نقش

خرد پول توليد کند ـ به عبارتی پول کاغذی چاپ  که می پرداخت بھای ط1يی
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کنگره  که در بودجه ظاھر نشود و نيازی نباشد ھای خريد ط1 ـ تا ھزينه کند

 مورد نياز را صريحاً اختصاص بدھد؛ به ھمين ترتيب، وقتی خزانه مبالغ

ينامه ھای ط1 را کاھش در گواھ کند، دفاتر فقط داری اقدام به فروش ط1 می

  .شود دھد نه عوايدی که وارد بودجه می نشان می

که قيمت ط1 برای نخستين بار در سطح کنونی يعنی ھر  1934در سال 

اونس سی و پنج دMر تعيين شد، اين قيمت کام1ً باMتر از قيمت ط1 در 

 در نتيجه ط1 سيل آسا به داخل اياMت متحد سرازير شد،. بازار آزاد بود

د و تقريباً ـــظرف شش سال ذخيره ط1ی کشورمان به سه برابر رسي

گندم » مازاد«ھمان دليلی که باعث . صاحب  از ذخيره ط1ی جھان شديم

ط1 ھم شد ـ زيرا قيمت پيشنھادی دولت باMتر از قيمت » مازاد«بود دليل 

1 در حالی که قيمت قانونی ط. به تازگی وضع تغيير کرده است. بازار بود

در سطح سی و پنج دMر باقی مانده است، قيمت ساير کاMھا دو يا سه برابر 

بنابراين، اکنون سی و پنج دMر کمتر از قيمت احتمالی بازار آزاد . شده است

رو ھستيم نه با  روبه» کسری«در نتيجه، ما در حال حاضر با . 1است

ا ناگزير باعث ؛ دقيقاً مانند وقتی که قيمت ھای زياد اجاره بھ»مازاد«

مسکن می شود ـ زيرا دولت می کوشد قيمت ط1 را پايين تر از » کمبود«

  .قيمت بازار نگاه دارد

قيمت قانونی ط1 از مدت ھا پيش می بايست افزايش می يافت، ھمان 

طور که قيمت گندم گاه به گاه افزايش يافته است ـ به استثنای اين مورد 

1، و استفاده کنندگان اصلی از افزايش قيمت اتفاقی که توليدکنندگان اصلی ط

آن، افريقای جنوبی و روسيه ھستند ـ که امريکا با ھر دو کشور دارای 

  .کمترين ھمدلی سياسی است

                                                 
8�ع  -1����" �� ا�� �K:� د��; 4�-� دا�� .� ا�� 	


ورد ���� ه� در ��زار زاد، � �� � :�� 
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نظارت دولت بر قيمت ط1، به اندازه نظارت بر ھر کاMی ديگر، با 

عنوان بين يک پايه شبه ط1 و استفاده از ط1 به . اقتصاد آزاد مغايرت دارد

پول تحت يک پايه واقعی ط1، که به رغم احتمال غير عملی بودن کام1ً با 

حتی بيشتر از خود . اقتصاد آزاد مطابقت دارد، بايد فرق اساسی قائل شد

و  1933عمل تعيين قيمت ھا، اقداماتی که دولت روزولت در سال ھای 

د، حاکی از ھمزمان با افزايش قيمت ط1 در ارتباط با آن انجام دا 1934

انحرافی بنيادی از اصول ليبراليستی بودو آثاری برجا گذاشت که ظھور 

منظور، ملی کردن ذخيره . مجدد آنھا دنيای آزاد را به ستوه آورده است

ط1، منع مالکيت خصوصی ط1 برای مقاصد پولی، و لغو شروط قانونی 

  .ط1 در قراردادھای خصوصی و دولتی است

، مالکان خصوصی ط1 از نظر قانون 1934ل و اواي 1933در سال 

در مقابل، به آنان غرامتی . ملزم به تحويل ط1ی خود به دولت فدرال شدند

متناسب با قيمت قانونی ط1، که در آن زمان قطعاً کمتر از قيمت بازار بود، 

  .پرداخت شد

برای به اجرا گذاشتن اين الزام قانونی، مالکيت خصوصی ط1 در داخل 

مشکل می توان . ا، به جز برای استفاده در ھنر غيرقانونی اع1م شدامريک

تصور کرد که يک اقدام تا اين حد بتواند برای اصول مالکيت خصوصی در 

بين ملی کردن ط1 . جامعه مبتنی بر فعاليت اقتصادی آزاد زيان آفرين باشد

ين و با قيمتی غير حقيقی و پائين و اقدام فيدل کاسترو به ملی کردن زم

امريکا . کارخانجات با قيمتی غيرحقيقی و پايين تفاوت اصولی وجود ندارد

بر مبنای کدام دMيل اصولی می تواند به اقدامی اعتراض کند که خودش 

ھمان را انجام داده است؟ با وجود اين بعضی از حاميان فعاليت اقتصادی 

می خصوصی در مورد موضوعات مربوط به ط1 چنان کورکورانه عمل 
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، رئيس شرکت مورگان گارانتی 1ھنری الکساندر 1960کنند که در سال 

 لـ پيشنھاد کرد ک 3مورگان و شرکا.پی.ـ جانشين شرکت جی 2تراست

ممنوعيت مالکيت خصوصی ط1 در مورد شھروندان امريکا به مالکيت 

و پرزيدنت آيزنھاور پيشنھاد او را ! ر خارج از کشور نيز تعميم يابددط1 

  .ت بی آنکه جامعه بانکداری اعتراض چندانی ابراز کندپذيرف

ط1 » محفوظ نگاه داشتن«منع مالکيت خصوصی ط1، ھر چند از لحاظ 

برای استفاده پولی موجه بود، قانونی نشدن آن به ھيچ يک از ھدف ھای 

ملی کردن ط1 برای اين بود تا . پولی ـ چه خوب چه بد ـ ارتباط نداشت

ناشی از افزايش قيمت ط1 را برداشت  4»سود سوری«دولت بتواند تمام 

  .کند ـ يا شايد برای اينکه نگذارد سودی نصيب افراد غيردولتی شود

لغو شروط قانونی ط1 ھدفی مشابه داشت؛ و اين کار نيز برای اصول 

قراردادھايی که با اعتماد . اساسی فعاليت آزاد اقتصادی اقدامی زيان آور بود

لغی بفين از مفاد آنه منعقد گرديده بود به نفع يکی از آنھا مو آگاھی کامل طر

  !اع1م شد

  

  پرداخت ھای فعلی و فرار سرمايه

در بحث مربوط به روابط پولی بين المللی در سطحی کلی تر، Mزم است 

تراز پرداخت ھا و خطر ھجوم مردم : دو مشکل متفاوت از ھم متمايز شود

اره بانک بازرگانی عادی تفاوت اين دو را بيان تمثيلی درب. برای خريد ط1

اين بانک بايد امور خود را طوری ترتيب دھد که . به خوبی نشان می دھد

مبلغی کافی به صورت ھزينه خدمات، سود وام و غيره به دست آورد تا 

بتواند ھزينه ھايش را پرداخت کند ـ ھزينه ھايی چون دستمزد، بھره سرمايه 
                                                 
1- Henry Alexander 
2- Morgan Gauranty Trust 
3- Morgan Gauranty Trust 
4- Paaper profit 
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. ينه تدارکات، سود پرداختی به سھام داران و غيرهھای وام گرفته شده، ھز

اما بانکی . يعنی اين بانک بايد برای دستيابی به حساب سالم درآمد ت1ش کند

که از جھت درآمد وضع مناسبی دارد اگر به ھر دليلی از سپرده گذاران آن 

سلب اعتماد شود و ناگھان ھمه سپرده ھای خود را مطالبه کنند، ممکن است 

چه بسا بانک ھای معتبری که در جريان بحران . مشکلی اساسی شود دچار

نقدينگی به علت چنين ھجومی، که در فصل پيشين شرح داده شد، مجبور به 

  .تعطيلی شدند

يکی از دMيل مھمی که ممکن است . البته اين دو مشکل بی ربط نيستند

بانک در  باعث سلب اعتماد سپرده گذاران نسبت به بانک شود اين است که

در عين حال اين دو مشکل . حساب درآمد ساMنه خود دچار زيان شده باشد

از اين جھت، مشک1ت مربوط به حساب درآمد معموMً . بسيار باھم متفاوتند

چنين مشک1تی به ندرت . پيش نمی آيد و برای رفع آنھا فرصت کافی ھست

يگر، ھجوم به از طرف د. و به صورت حوادث غير منتظره اتفاق می افتد

  .بانک ھا ممکن است ناگھانی، بی سابقه و بدون ھيچ ھشداری آغاز شود

ساکنان و دولت اين . اين دقيقاً وضعيتی است که در امريکا وجود دارد

کشور ھمواره در صددند تا با تبديل دMر به پول ھای خارجی از ساير 

رمايه کشورھا کاM و خدمات خريداری کنند، در شرکت ھای خارجی س

گذاری کنند، بھره بدھی ھای خود را بپردازند، وام ھا را بازپرداخت کنند و 

از سوی ديگر، ساير . به ديگران در بخش خصوصی يان دولتی ھديه بدھند

در . کشورھا نيز می کوشند تا با ارز برای مقاصد مشابه دMر تھيه کنند

ود دقيقاً با نتيجه ميزان دMرھايی که صرف خريد پول ھای خارجی می ش

ھای خارجی برابر خواھد بود ـ  ميزان دMرھای خريداری شده توسط پول

 است با تعداد کفش شده برابر ھای فروخته که تعداد کفش طور درست ھمان

ھای خريده شده، حساب، حساب است و خريد يک نفر فروش ديگری 
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از توان مطمئن بود که صرف نظر  اما به ھيچ دليل نمی. شود محسوب می

ای مايلند خرج کنند  ھای خارجی به دMر، ميزان دMرھايی که عده قيمت پول

با ميزان دMرھايی که عده ای ديگر مايلند خريداری کنند برابر خواھد بود ـ 

درست ھمان طور که به ھيچ وجه نمی توان مطمئن بود که صرف نظر از 

ل به خريداری ھر قيمت معينی برای کفش، تعداد کفش ھايی که عده ای ماي

ھستند درست برابر است با تعداد کفش ھايی که عده ای ديگر مايلند به 

ارقام به دست آمده در عمل منعکس کننده مکانيسمی است  .فروش برسانند

مشکل . که ھرگونه اخت1ف در ارقام پيش بينی شده را برطرف می کند

ک در حساب دستيابی به مکانيسم مناسب برای اين مقصود مشابه مشکل بان

  .درآمدھاست

افزون بر اين، امريکا دچار مشکلی شبيه مشکل بانک از لحاظ اجتناب 

دMر  35امريکا متعھد است ط1 را به قيمت ھر اونس . از ھجوم مردم است

بانک ھای مرکزی، . به دولت ھا و بانک ھای مرکزی خارجی بفروشد

ورت حساب ھای دولت ھا و ساکنان خارجی دارای سرمايه ھای ک1ن به ص

سپرده يا اوراق بھادار امريکايی در اياMت متحد ھستند که می توان آنھا را 

ھميشه اين امکان وجود دارد که مالکان اين . به آسانی به دMر تبديل کرد

موجودی ھا به خزانه داری امريکا ھجوم آورند و برای تبديل موجودی 

به  1960اقی که در پاييز سال درست ھمان اتف. دMر خود به ط1، اقدام کنند

شايد قبل از چاپ (وقوع پيوست و در آينده نيز ھميشه امکان وقوع آن ھست 

  ).اين کتاب

ھا،  اوMً، در مورد بانک. ربط دارند يادشده از دو جنبه به ھم دو مشکل

مشک1ت مربوط به حساب درآمد، عامل عمده فقدان اعتماد نسبت به توانايی 

اونس  به قيمت ھر شمردن تعھد خود، مبنی بر فروش ط1امريکا در محترم 

اين واقعيت که اين کشور در عمل مجبور بوده است . سی و پنج دMر است
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به گرفتن  گسترده حساب جاری در سطحی در به منظور دستيابی به موازنه

مھمی است بر اينکه چرا صاحبان دMر ع1قمندند دMرھا را  دليل کند اقدام وام

ثانياً، قيمت ثابت ط1 تدبيری است برای  .يا ارزھای ديگر تبديل کنند به ط1

خارجی  ھای ـ يعنی قيمت دMر برحسب پول ھای ديگر تثبيت يک رشته قيمت

شده در  بينی ھای پيش ط1 راھکاری است که برای رفع اخت1ف ـ و جريان

  .مورد پرداخت ھا اتخاذ شده است

  

  به موازنه پرداخت خارجی مکانيسم ھای ديگر برای دستيابی

ھا  ھای موجود ديگر را برای دستيابی به موازنه پرداخت چنانچه مکانيسم

 ـ که

مشکل اول، و از بسياری لحاظ اساسی تر از دو مشکل ديگر است ـ بررسی 

  .کنيم، می توانيم ھر دو نوع ارتباط ياد شده بين آنھا را بھتر درک کنيم

بين المللی خود تقريباً دارای موازنه  فرض کنيد امريکا در پرداخت ھای

است و ناگھان اتفاقی بيفتد که وضع را تغيير بدھد، مث1ً ممکن است تعداد 

دMرھايی که خارجيان مايلند خريداری کنند در مقايسه با تعداد دMرھايی که 

ساکنان امريکا مايلند بفروشند کاھش يابد و يا از ديدگاھی ديگر، ممکن است 

خارجی که صاحبان دMر مايلند خريداری کنند در مقايسه با  مقدار پول

به . مقداری که صاحبان پول خارجی مايلند به دMر تبديل کنند، افزايش يابد

در پرداخت ھای امريکا » کسری«عبارت ديگر، اگر به علتی خطر ايجاد 

پيش آيد، اين وضع ممکن است از افزايش کارايی در توليد در خارج از 

ا کاھش کارايی در توليد داخلی، افزايش ھزينه کمک ھای خارجی کشور ي

امريکا يا کاھش ھزينه کمک ھای خارجی ساير کشورھا و ھزار و يک 

  .تحول ديگر از نوعی که ھميشه اتفاق می افتد، ناشی شود
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ھر کشور فقط و فقط از چھار راه می تواند خود را با چنين وضع آشفته 

  .ين راه ھا را بايد مورد استفاده قرار دھدای وفق دھد و ترکيبی از ا

می توان ذخاير ارزی امريکا را کاھش داد يا بر ذخاير خارجی پول . 1

اين بدان معناست که دولت امريکا می تواند ذخيره ط1ی . اين کشور افزود

خود را کاھش دھد، زيرا ط1 قابل تبديل شدن به ارز است، يا ميتواند پول 

و آنھا را به نرخ رسمی ارز در مقابل دMر به  ھای خارجی قرض کند

مشتريان بفروشد؛ يا اينکه دولت ھای خارجی می توانند با فروش پول ھای 

بديھی است . خارجی به نرخ رسمی به ساکنان امريکا دMر گردآوری کنند

در واقع . که اتکا بر ذخاير، در بھترين صورت راھکاری موقت است

ھمين راه کار، علت عمده نگرانی عميق در مورد استفاده وسيع امريکا از 

  .موازنه پرداخت ھاست

می توان قيمت ھای داخلی در امريکا را در ارتباط با قيمت ھای . 2

اين مکانيسم اصلی تعديل در نظام مبتنی بر پايه . خارجی به زور کاھش داد

کسری اوليه باعث خروج ط1 از کشور می شود . تمام عيار ط1ست

؛ خروج ط1 باعث کاھش ذخيره پول می شود؛ کاھش )1م شماره مکانيس(

. دخيره پول نيز موجب سقوط قيمت ھا و درآمدھا در داخل کشور می شود

: در عين حال، آثار ناشی از کسر ذخيره، در خارج نيز ظاھر می شود

جريان ط1 به داخل کشور ذخاير پول را افزايش می دھد و در نتيجه آن 

کاھش قيمت ھا در امريکا و افزايش قيمت . دھا باM می رودقيمت ھا و درآم

ھا در خارج باعث جلب بيشتر خارجيان به کاMھای ساخت امريکا و نتيجتاً 

افزايش تعداد دMرھايی می شود که آنان مايلند برای خريد اين کاMھا 

خريداری کنند؛ ظمناً نوسان قيمت ھا از جذابيت کاMھای خارجی در نظر 

دان امريکايی می کاھد و در نتيجه باعث کاھش ميزان دMرھايی می شھرون

ھر دو اثر مذکور کسری را . شود که برای فروش آنھا تمايل نشان می دادند
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کاھش می دھد و موازنه را مجدداً برقرار می کند، بی آنکه نيازی به جريان 

  .بيشتر ط1 باشد

. ی، خودکار نيستظھور اين آثار، تحت پايه پولی کنترل شده امروز

ھمانند مرحله اول جريان ھای ط1 بازھم ممکن است اتفاق بيفتد، اما چه در 

کشوری که ط1 به دست می آورد و چه در کشوری که ط1 از دست می 

دھد اين جريان ھا بر ذخيره پول تأثير نمی گذارد، مگر اينکه مقامات پولی 

امروز در ھر . رندساختن وسايل آن تصميم بگيھر کشور برای فراھم 

کشوری، بانک مرکزی يا خزانه داری اختيار دارد تا با تأثير جريان ط1 

بنابراين، مکانيسم . مقابله کند، يا بدون جريان ط1، ذخيره پول را تغيير دھد

مذکور فقط در صورتی به کار ميرود که مقامات کشوری که دچار کسری 

ايجاد بيکاری، مشک1ت مربوط  شده، بخواھند با ايجاد ضد تورم، و نتيجتاً 

به پرداخت ھای خود را حل کنند، يا اينکه مقامات کشور دارای مازاد، مايل 

  .باشند تورم ايجاد کنند

می توان با تغيير در نرخ ارز يا تغيير در قيمت ھای داخلی به ھمان . 3

قيمت نوعی  2مث1ً، فرض کنيد تحت مکانيسم شماره . نتايج دست يافت

در امريکا به ميزان ده درصد سقوط کند يعنی از دو ھزار و  اتومبيل

اگر قيمت پوند در . ھشتصد دMر به دو ھزار و پانصد و بيست دMر برسد

تمام مدت مذکور دو دMر و ھشتاد سنت باشد به اين معنی است که قيمت 

از ھزار ) به استثنای ھزينه حمل و نقل و ساير مخارج(موجود در بريتانيا 

 دMر و ھشتاد يک پوند از دو اگر قيمت. به نھصد پوند سقوط خواھد کرد پوند

کاھش در قيمت  افزايش يابد، درست ھمين و يازده سنت سنت به سد دMر

. دھد بی آنکه قيمت موجود در امريکا تغيير کند موجود در بريتانيا رخ می

ھزار و  زار پوند خرج کند تا دوـيک شھروند انگلستان قب1ً ناچار بود ھ

ھشتصد دMر به دست آورد؛ اما اکنون فقط در ازای نھصد پوند می توان دو 
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او تفاوت اين کاھش را با کاھش معادل . ھزار و ھشتصد دMر به دست آورد

آن، که به علت سقوط قيمت دMر در امريکا، بدون تغيير در نرخ ارز رخ 

  .می دھد، درک نخواھد کرد

با توجه . چندين راه ممکن است به وجود آيدتغيير در نرخ ارز عم1ً از 

به انواع نرخ ھای تثبيت شده ارز که اکنون در برخی از کشورھا رايج 

است، ايجاد چنين تغييری از طريق کاھش يا افزايش ارز برابر پول نيز 

امکان پذير است، يعنی اع1م دولت مبنی بر تغيير دادن قيمتی که تثبيت پول 

روش ديگر اين است که اص1ً . يمت پيشنھاد می کندرايج خود را به آن ق

اين نرخ ممکن است نرخی بازاری باشد که . نيازی به تثبيت نرخ ارز نيست

. 1962تا  1950روز به روز متغير است، مانند نرخ دMر کانادا از سال 

چنانچه نرخ ارز نرخی بازاری باشد، می تواند نرخ يک بازار واقعاً آزاد 

اً از طريق معام1ت خصوصی تعيين می شود، ھمانطور که باشد که عمدت

چنين بود، ممکن است  1961تا  1952نرخ مربوط به کانادا ظاھراً از سال 

تا  1931سفته بازی دولت بتواند تأثيرگذار باشد، مانند وضع بريتانيا از سال 

  .1962تا  1961و باز از سال  1952تا  1950، و کانادا از سال 1939

روش ھای مختلف فقط نرخ آزاد و شناور ارز کام1ً خودکار و  از اين

  .فارغ از نظارت دولت است

شامل تغيير در  3و  2تعديل ھای حاصل شده به وسيله مکانيسم ھای . 4

جريان ھای کاM و خدمات ناشی از تغيير حاصل در قيمت ھای داخلی يا در 

ولت در بازرگانی نرخ ارز می شود، در عوض، نظارت يا دخالت مستقيم د

می تواند برای کاھش ھزينه ھای مربوط به دMر امريکا و توسعه عايدات 

می توان تعرفه ھا را برای مھار کردن . اين کشور مورد استفاده قرار گيرد

واردات افزايش داد، می توان برای ترقی صادرات به پرداخت سوبسيد اقدام 

اتی تحميل کرد، سرمايه گذاری کرد، بر انواعی از کاMھا سھميه بندی وارد
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در زمينه کاMھای سرمايه ای را که شھروندان يا شرکت ھای امريکايی در 

ھای متعدد نظارت  خارج انجام می دھند تحت نظارت درآورد و از ساير راه

ھای  تنھا نظارت بر فعاليته بندی ن در اين طبقه. کرد بر ارز نيز استفاده

ھای دولت را برای مقاصد مربوط به  خصوصی، بلکه تغيير در برنامه

می توان دريافت کنندگان کمک ھای . موازنه پرداخت ھا نيز بايد وارد کرد

خارجی را واداشت تا کمک ھای دريافتی را در امريکا خرج کنند؛ ارتش 

می تواند کاMھای خود را با ھزينه ای بيشتر به جای خارج، در داخل 

جويی شود و برھمين منوال  هصرف» دMر«ق امريکا توليد کند تا از اين طري

  .اقدامات مھم ديگری نيز می توان انجام داد

نکته مھم و قابل توجه اينکه به ھر حال يکی از اين چھار روش بايد 

حساب ھای دفترداری دوبل بايد . مورد استفاده قرار بگيرد و می گيرد

  .متوازن شود

رح است طنھا يک پرسش مت. پرداخت ھا و دريافت ھا بايد برابری کند

  چگونه؟: که

سياست ملی اع1م شده ما در آينده نيز، مانند گذشته، اين خواھد بود که 

پرزيدنت کندی در دسامبر . ھيچ يک از اين اقدامات را انجام نخواھيم داد

از اين «: در نطقی خطاب به اتحاديه ملی توليدکنندگان چنين گفت 1961

ود ـ و من اين را تکرار می کنم و صريحاً رو، اين دولت در مدت تصدی خ

می گويم ـ به ھيچ وجه قصد ندارد نظارت بر ارز را تحميل کند، دMر را 

تضعيف سازد، موانع بازرگانی به وجود آورد و يا مانع بھبود اقتصادمان 

وادار کردن ساير : از لحاظ منتقی اين گفته دو راه باقی می گذارد» .شود

ابير مناسب، که البته به دشواری می توان از اين راه کشورھا به اتخاذ تد

چاره مطمئن بود، يا کاھش ذخاير، که خود رئيس جمھوری و ساير مقامات 

در عين حال، مطابق گزارش مجله تايم، . بارھا عليه ادامه آن سخن گفتند
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. »وعده رئيس جمھوری با کف زدن بازرگانان حاضر در جلسه مواجه شد«

سياست اع1م شده ما مربوط می شود، وضع کسی را داريم که تا آنجا که به 

خرجش از دخلش بيشتر است و سخت عقيده دارد که به ھيچ وجه نمی تواند 

پول بيشتری درآورد، يا کمتر خرج کند، يا قرض کند يا ھزينه رفع چنين 

  !دارايی خود تأمين کند ازعدم تعادلی را 

نداشته ايم، ما و طرف ھای چون تمايلی برای اتخاذ سياستی منسجم 

بازرگانی ما ـ که آنان نيز مانند ما اط1عيه ھای غيردقيق صادر می کنند ـ 

در سال ھای اول بعد از . ناچار شده ايم به ھر چھار مکانيسم متوسل شويم

ھای اخير از مقدار  جنگ، اندوخته ھای امريکا افزايش يافت، اما در سال

  .آنھا کاسته شد

عی که اندوخته ھايمان رو به افزايش بود بدون پيش بينی ما برخ1ف موق

  و

بيشتر از زمانی که دچار  1958ايم و از سال  آمادگی با تورم برخورد کرده

گرچه ما قيمت رسمی ط1 . کاھش ذخاير ط1 بوديم با تورم مقابله کرده ايم

ادل را تغيير نداده ايم، طرف ھای بازرگانی ما قيمت ط1 و متعاقباً نرخ تب

بين پول خود و دMر را تغيير داده اند و فشار امريکا در ايجاد اين تعدي1ت 

  .بی اثر نبوده است

سرانجام اينکه طرف ھای بازرگانی ما وسيعاً از نظارت ھای مستقيم 

استفاده کرده اند و چون ما دچار کسری بوده ايم نه آنھا، به طيف وسيعی از 

سل شده ايم، از کاھش مقدار کاMيی که مداخ1ت مستقيم در پرداخت ھا متو

جھانگردان می توانند بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کنند ـ که اقدامی 

ناچيز ولی بسيار گوياست ـ گرفته تا ملزم کردن دريافت کنندگان کمک ھای 

خارجی به خرج کردن کمک ھای مذکور در داخل امريکا، ممانعت از 

ھای مسلح به آنان در خارج از کشور و پيوستن خانواده ھای افراد نيرو
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ھمچنين ناچار شده ايم با دست . سخت تر کردن سھميه ھای واردات نفت

زدن به اقدامی تحقيرآميز از دولت ھای خارجی بخواھيم تا برای تقويت 

  .موازنه پرداخت ھای امريکا تدابيری ويژه اتخاذ کنند

مستقيم، آشکار از  از چھار مکانيسم ياد شده، استفاده از نظارت ھای

با وجود اين، به جای . بدترين و مسلماً برای جامعه آزاد زيانبارترين آنھاست

اتخاذ سياستی واضح، به نحوی فزاينده پذيرفته ايم که به نوعی بر چنين 

ما علناً از فضايل تجارت آزاد سخن می گوييم و . نظارت ھايی متکی باشيم

ه پرداخت ھا مجبور شده ايم تا در عين حال به علت فشار شديد موازن

درجھت مخالف حرکت کنيم و خطر حرکت بيشتر ما در اين جھت بسيار 

می توانيم ھر قانونی را که بتوان تصور کرد برای کاھش تعرفه ھا . است

وضع کنيم؛ دولت می تواند برای کاھش ھر تعداد از تعرفه ھا مذاکره کند؛ 

ای رفع کسری موازنه پرداخت ھا کانيسم ديگری برمبا وجود اين، چنانچه 

اختيار نکنيم، ناچار می شويم يک رشته موانع تجاری را جايگزين رشته ای 

ھرچند تعرفه خوب . ديگر کنيم ـ يعنی موانع بد جايگزين موانع خوب بشوند

. نيست، سھميه بندی و ساير دخالت ھای مستقيم به مراتب از آن بدتر است

تقل است و شامل مداخله مستقيم دولت در امور تعرفه، مانند قيمت بازار، مس

تبار و ساير عبازرگانی نمی شود؛ سھميه ممکن است شامل تخصيص ا

دخالت ھای دولت می شود، به ع1وه منافع ھنگفتی نيز عايد مديران دولتی 

ترتيبات فراقانونی . می کند تا آن را برای مقاصد شخصی صرف کنند

و سھميه بندی است، مانند موافقت احتماMً بدتر از تعرفه گذاری 

  .ژاپن با محدود کردن صادرات منسوجات» داوطلبانه«

  

  نرخ ھای شناور ارز به عنوان راه حل بازار آزاد
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. فقط دو مکانيسم وجود دارد که با بازار آزاد و تجارت آزاد ھمساز است

در يکی عبارت است از پايه ط1ی بين المللی کام1ً خودکار که مانند آنچه 

در ھر وضعيتی نمی توانيم به . فصل قبل ديديم، نه عملی است نه مطلوب

مکانيسم ديگر عبارت است از نظام نرخ . تنھايی اين مکانيسم را اختيار کنيم

ھای آزاد و شناور ارز که معام1ت خصوصی در بازار فارغ از مداخله 

آزاد در قبال اين مکانيسم ھمتای مناسب بازار . دولت آنھا را تعيين می کند

اگر ما آن را . ھمان قانون پولی است که در فصل پيشين از آن حمايت کرديم

اختيار نکنيم، سرانجام نخواھيم توانست زمينه تجارت آزاد را گسترش دھيم 

. و دير يا زود ناچاريم نظارت ھای مستقيم فراگير را برتجارت تحميل کنيم

يط به طور ناگھانی تغيير می در اين زمينه، مانند زمينه ھای ديگر، شرا

به احتمال زياد ممکن است مشک1تی را که ھمزمان با نگارش اين . کند

کتاب با آنھا مواجھيم به سختی پشت سر گذاريم، در واقع ممکن است به 

جای کسری با مازاد مواجه شويم و به جای از دست دادن اندوخته ھا آنھا را 

ر فقط بدين معنی خواھد بود که ساير در اين صورت، اين ام. گردآوری کنيم

 1950در سال . کشورھا با ضرورت تحميل نظارت ھا روبه رو خواھند شد

مقاله ای نوشتم و در آن پيشنھاد کردم نظامی مبتنی بر نرخ ھای شناور 

برقرار شود، اين پيشنھاد مصادف شد با مشک1ت کشورھای اروپايی در 

امکان چنين . »کمبود دMر«معلوم شد  زمينه پرداخت ھا و آن طور که بعداً 

در واقع، مشکل پيش بينی زمان و چگونگی . چرخشی ھميشه وجود دارد

بروز اين گونه تغييرات از موضوعات عمده بحث مربوط به بازار آزاد 

يکی از موارد مربوط به موازنه » حل کردن«مشکل ما  .محسوب می شود

وازنه پرداخت ھا از طريق ل کردن کل مشکل محپرداخت ھا نيست، بلکه 

برگزيدن مکانيسمی است که نيروھای بازار آزاد را قادر سازد عکس 
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العملی سريع، مؤثر و خودکار در قبال تغييرات حاصل در شرايط مؤثر بر 

  .تجارت بين الملل از خود نشان دھند

ھرچند به نظر می رسد نرخ ھای ارز کام1ً شناور، به وضوح 

ازار آزاد باشد، فقط تعداد معدودی از ليبرال ھا، که مکانيسمی مناسب در ب

اکثراً از اقتصاددانان حرفه ای ھستند، از آن جداً حمايت می کنند و بسياری 

از ليبرال ھا، که مداخله و قيمت گذاری دولتی را تقريباً در اکثر زمينه ھای 

علت چيست؟ يک دليل . ديگر مردود می شمارند، با آن مخالفت می ورزند

دليل دوم شباھت غلط انداز پايه واقعی و . آن جباريت وضع موجود است

  .شبه واقعی ط1ست

تحت پايه ط1ی واقعی، قيمت پول ھای مختلف فقط نام ھای مختلف برای 

خيلی راحت ممکن است دچار اشتباه شويم و . مقادير متفاوتی از ط1 ھستند

1 ـ يعنی انتخاب پايه تصور کنيم که فقط با انتخاب ارزش اسمی در قبال ط

شبه ط1 که براساس آن قيمت پول ھای کشورھای مختلف برحسب يکديگر 

فقط به اين دليل انعطاف ناپذيرند که قيمت ھايی تثبيت شده در بازاری 

نابسامان محسوب می شوند ـ می توانيم به محتوای پايه واقعی ط1 دست 

به طرفداری از دليل سوم، گرايش اجتناب ناپذير يک شخص . يابيم

برخورداری شخصی ديگر از بازار آزاد است، درعين حال که خود را 

اين موضوع . مستحق می داند که با وی رفتاری خاص داشته باشند

آنان مايلند از . مخصوصاً از لحاظ نرخ ھای ارز بر بانکداران اثر می گذارد

برای مقابله با  قيمت تضمين شده برخوردار باشند؛ به ع1وه، با تدابير بازار

شرکت ھايی که بتوانند در . نوسان ھای حاصل در نرخ ھای ارز آشنا نيستند

سفته بازی و سوداگری ارزی در بازار آزاد تخصص کسب کنند وجود 

اين يکی از راه ھايی است که به وسيله آن وضع موجود بيداد خواھد . ندارند

ک دھه برخورداری از نرخ مث1ً در کانادا برخی از بانکداران در پی ي. کرد
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آزاد ارز، که موقعيت ممتازی برای آنان ايجاد کرد، در صف مقدم کسانی 

بودند که از تداوم آن حمايت می کردند و با تثبيت نرخ، يا اعمال نفوذ دولت 

  .در تعيين آن، مخالفت می ورزيدند

. به اعتقاد من مھم ترين دليل، تفسير غلط تجربه نرخ ھای شناور است

در نمونه ای  را به آسانی توان آن ای آماری که می ين تفسيری از مغلطهچن

ايالت آريزونا در امريکا قطعاً بدترين جا . شود کرد ناشی می رايج مشاھده

ناشی از سل در  و مير به سل است، زيرا ميزان مرگ برای يک شخص مبت1

لطه آشکار در اين مورد مغ. اين ايالت از ھمه اياMت امريکا باMتر است

در مواقعی که کشورھا . ھای ارز کمتر چنين است رخـدر مورد ن\است، اما

به علت سوءمديريت داخلی پول، يا ھر علت ديگر دچار مشک1ت شديد 

مالی شده اند، سرانجام ناگزير گشته اند تا به نرخ ھای متغير ارز متوسل 

ھای مستقيم  کشورھای مذکور ھر قدر به نظارت بر ارز يا محدوديت. شوند

بر بازرگانی توسل جستند نتوانستند نرخ ارز را که با واقعيات اقتصادی 

بنابراين در صحت اين موضوع ترديدی . بسيار فاصله داشت تثبيت کنند

نيست که نرخ شناور ارز مکرراً با بی ثباتی مالی و اقتصادی ھمراه بوده 

نه چندان حاد مانند  است ـ برای مثال، می توان از موارد تورم حاد و تورم

. آنچه در بسياری از کشورھای امريکايی Mتين رخ داده است، نام برد

بسياری از مردم به آسانی نتيجه می گيرند که نرخ ھای شناور ارز می تواند 

  .سبب چنين عدم ثباتی گردد

حمايت از نرخ ھای شناور ارز به معنای جانبداری از نرخ ھای ناپايدار 

ما، در خود امريکا از نظام قيمت ھای آزاد حمايت می  وقتی. ارز نيست

کنيم، دليل اين نيست که طرفدار نظامی ھستيم که در آن قيمت ھا به شدت 

آنچه ما می خواھيم نظامی است که در آن قيمت ھا آزادانه در . نوسان دارد

نوسان باشند، اما نيروھای مؤثر بر تعيين قيمت ھا آن قدر پايدار باشند که 
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اين . واقع تغيير و تحول آنھا در محدوده ای معقول صورت گيرد در

موضوع در مورد نظام نرخ ھای شناور ارز ھم به ھمان اندازه صدق می 

آن نرخ ارز، درعين تغيير  ھدف غايی، نيل به جھانی است که در. کند

. پايدارند اقتصادی ھا و شرايط اساسی آزادانه، بسيار باثبات باشد زيرا سياست

رفع . ساختار زيربنايی اقتصاد است ثباتی در ھای ارز نشانه بی ثباتی نرخ یب

ارز ھيچ يک از مشک1ت زيربنايی  ھای اين نشانه از راه تثبيت کردن نرخ

  .کند کند و فقط سازگار شدن با آنھا را دشوارتر می را حل نمی

  

  سياست گذاری مورد نياز بازار آزاد ط8 و ارز

به اعتقاد من امريکا برای ترويج بازار واقعاً آزاد ط1 اگر تدابيری را که 

و ارز بايد اتخاذ کند مشخص کنم، شايد به روشن شدن قطعی پيچيدگی اين 

  .بحث کمک کند

امريکا بايد اع1م کند که ديگر خود را به خريد يا فروش ط1 به قيمتی . 1

 .ثابت متعھد نخواھد کرد

ا خريد و فروش آن را توسط افراد قوانين فعلی را که مالکيت ط1 ي. 2

ممنوع کرده است لغو کند، به طوری که بر قيمتی که می توان ط1 را با آن 

قيمت برحسب ھر کاM يا وسيله ملی ديگر، از جمله پول ھای ملی، خريد يا 

  .فروخت، ھيچ محدوديتی وجود نداشته باشد

 25د معادل قانون کنونی که در آن تصريح شده است فدرال رزرو باي. 3

درصد از بدھی ھای خود، گواھی نامه ھای ط1 در اختيار داشته باشد، لغو 

  .شود

يکی از مشک1ت عمده مربوط به رھايی کامل از قيد برنامه حمايت . 4

از قيمت ط1 و ھمچنين برنامه حمايت از قيمت گندم مربوط به مشکل انبوه 

مورد، نظر من اين است  در ھر دو. ذخاير ط1ی دولت در دوره انتقال است
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فوراً به بازار آزاد متوسل شود و در  2و  1که دولت بايد با آغاز مراحل 

البته شايد مناسب باشد که اين . نھايت ھمه ذخاير خود را واگذار کند

ه در مورد گندم، يک دوره پنج سال. واگذاری ذخاير به تدريج صورت گيرد

اين ع1قمند بوده ام دولت متعھد ھميشه به نظر من مناسب بوده است، بنابر

شود که در ھر سال از اين دوره پنج ساله ذخاير ط1ی خود را از طريق 

با برخورداری از بازار آزاد ط1، . زاد به فروش برساندآمزايده در بازار 

به احتمال زياد ممکن است افراد گواھی ھای ذخيره را مفيدتر از خود ط1 

خش خصوصی مطمئناً می تواند خدمات در اين صورت، ب. تلقی کنند

چرا انبار . مربوط به انبار کردن ط1 و صدور گواھی انبار را تأمين کند

  ن ط1 و صدور گواھی انبار بايد برعھده دولت باشد؟دکر

اياMت متحد ھمچنين بايد اع1م کند که ھيچ گونه نرخ رسمی ارز بين . 5

ز به سفته بازی و ساير فعاليت دMر و ساير ارزھا برقرار نخواھد کرد و ني

ھايی که ھدف از آنھا تأثير گذاشتن بر نرخ ارز است مبادرات نخواھد 

  .ورزيد

اين تدابير با تعھد ما به عنوان عضو صندوق بين المللی پول مبنی بر . 6

اما اين صندوق . اع1م نرخ برابری رسمی برای دMر مغاير خواھد بود

م نرخ برابری را با مواد قانونی خود تطبيق توانست امتناع کانادا از اع1

                                            چموافقت کند و ھيبرخورداری اين کشور از نرخ شناور داده، با 

  .دليلی وجود ندارد که صندوق مذکور در مورد امريکا نيز چنين کاری نکند

  دMر  را براساسساير کشورھا ممکن است تصميم بگيرند پول خود . 7

اين کار به خود آنھا مربوط است و دليلی ندارد تا زمانی که ما . تثبيت کنند

به خريد و فروش پول آنھا به قيمتی ثابت ھيچ تعھدی نداده ايم به اين کار 

آنھا با توسل به يک يا چند مورد از تدابيری که قب1ً . اعتراض کنيم

، ھماھنگ کردن سياست داخلی برشمرديم ـ کاھش يا افزايش اندوخته ھا
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خود با سياست امريکا، و تشديد يا تخفيف نظارت ھای مستقيم بر تجارت ـ 

  .موفق خواھند شد پول خود را براساس دMر ما تثبيت کنند

  

  رفع محدوديت ھای امريکا بر تجارت

سيستمی نظير آنچه در صفحات پيش به اختصار تشريح شد، مشکل 

احتماMً موردی از . ی ھميشه حل خواھد کردموازنه پرداخت ھا را برا

کسری بروز نخواھد کرد که Mزم شود مقامات بلند پايه دولت برای گرفتن 

کمک به دولت ھا و بانک ھای مرکزی خارجی رو آورند، يا Mزم شود 

رئيس جمھور وقت امريکا مانند بانکدار ورشکسته خرده پايی رفتار کند که 

فته را به بانک خود برگرداند، يا دولتی را که از می کوشد اعتماد از دست ر

تجارت آزاد جانبداری می کند مجبور سازد تا محدوديت ھايی بر واردات 

تحميل کند، يا منافع مھم ملی و شخصی را فدای مسئله جزئی مثل نام پولی 

پرداخت ھا به ھرحال ھميشه  .کند که پرداخت ھا با آن انجام می شود

زيرا ھر قيمتی ـ نرخ ارز ـ آزاد خواھد بود تا موازنه را متوازن خواھد شد 

ھيچ کس نخواھد توانست دMر بفروشد مگر آنکه مشتری آن . برقرار سازد

  .را پيدا کند و برعکس

بنابراين، نظام نرخ ھای شناور ارز به ما امکان می دھد تا به طور 

کنيم ـ به  مستقيم و مؤثر به سوی آزادی کامل تجارت کاM و خدمات حرکت

استثنای دخالت ھای عمدی که با دMيل کام1ً سياسی و نظامی موجه باشد؛ 

تا زمانی . مثل تحريم فروش کاMھای استراتژيک به کشورھای کمونيستی

که کام1ً به موانع دست و پاگير نرخ ھای ثابت ارز متعھد ھستيم، نمی 

ن اجرای تعرفه ھا امکا. توانيم با قاطعيت در جھت تجارت آزاد حرکت کنيم

يا نظارت ھای مستقيم را بايد ھمچون دريچه اطمينان برای مواقع ضروری 

  .حفظ کنيم
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مزيت جانبی نظام نرخ ھای شناور ارز اين است که بازيچه بودن رايج 

ترين بحث عليه تجارت آزاد را آشکار می سازد، اين بحث در مورد اين 

ر وجود تعرفه را برای در کشورھای ديگ» پايين«است که دستمزدھای 

آيا . در داخل کشور به دMيلی ضروری می کند» باM«حمايت از قيمت ھای 

برای کارگر ژاپنی دستمزدی برابر با يکصد ين در مقايسه با ساعتی چھار 

؟ اين بستگی کامل به »زياد«است يا » کم«دMر دستمزد کارگر امريکايی، 

ن می کند؟ ضرورت ايجاد چه چيزی نرخ ارز را تعيي. نرخ ارز دارد

موازنه پرداخت ھا؛ يعنی ضرورت اينکه مقدار کاMيی را که می توانيم به 

ژاپنی ھا بفروشيم با مقداری که آنان می توانند به ما بفروشند تقريباً برابر 

  .کنيم

به عنوان يک مثال ساده، فرض کنيد که ژاپن و امريکا تنھا کشورھايی 

اشند و ژاپن برحسب نرخ ارز، مث1ً ھر دMر ھستند که مشغول تجارت می ب

معادل با يک ھزار ين، می تواند کاMھای مناسب تجارت خارجی را ارزان 

در اين صورت، ژاپنی ھا می توانستند با ھمان نرخ . تر از امريکا توليد کند

. ارز کاMھای بسياری را که ما نمی توانستيم به آنان بفروشيم به ما بفروشند

. ما پرداخت ھايمان را به ژاپن با اسکناس ھای دMر انجام دھيم فرض کنيد

آنگاه صادرکنندگان ژاپنی با اين دMرھا چه خواھند کرد؟ نه می توانند آنھا 

اگر بی چون و چرا . را بخورند، نه بپوشندو نه در ميان آنھا زندگی کنند

نده مايل به نگاھداری آنھا باشند، در اين صورت صنعت چاپ ـ چاپ کن

اسکناس ھا ـ به صنعت صادراتی بسيار پر رونقی مبدل می گشت؛ و 

توليداتش باعث می شد تا ژاپنی ھا ھمه چيزھای خوب زندگی را تقريباً 

  .مجانی برايمان فراھم سازند

البته صادرکنندگان ژاپنی مايل به نگاھداشتن دMرھا نخواھند بود، بلکه 

براساس اين فرض، کاMيی وجود . دبرای تبديل آنھا به ين ت1ش خواھند کر
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نخواھد داشت که آنھا بتوانند آن را به يک دMر بخرند اما نتوانند ھمان را به 

کمتر از يک ھزار ينی که براساس فرض برابر با يک دMر باشد، خريداری 

. اين امر در مورد ساير ژاپنی ھا ھم به ھمان اندازه صدق می کند. کنند

در اختيار دارد چرا يک ھزار ين را با يک بنابراين، کسی که ين 

دMرعوض کند، در حالی که اين يک دMر کمتر از آن يک ھزار ين قدرت 

اگر صادرکننده ژاپنی . خريد کار دارد؟ ھيچ کس چنين کاری نمی کند

بخواھد دMرھای خود را به ين تبديل کند، مجبور خواھد بود ين ھای کمتری 

کمتر از يک ھزار، يا قيمت ين  حسب ين بايدبر دريافت کند ـ قيمت دMر

اما اگر قيمت دMر برابر با پانصد . ھزارم باشد برحسب دMر بيشتر از يک

ين باشد، قيمت کاMھای ژاپنی، مانند قبل، دو برابر قيمت کاMھای امريکايی 

در چنين . و قيمت کاMھای امريکايی نصف قيمت کاMھای ژاپنی خواھد بود

ھا ديگر نخواھند توانست کاMھای خود را به قيمتی کمتر از وضعی ژاپنی 

  .قيمت توليدکنندگان امريکايی بفروشند

قيمت ين برحسب دMر در چه مرحله ای تثبيت خواھد شد؟ در ھر 

سطحی که Mزم است اطمينان حاصل شود که ھمه صادرکنندگان در 

ود به امريکا صورت تمايل می توانند دMرھايی را که از صدور کاMھای خ

به دست می آورند به واردکنندگانی بفروشند که آنھا را صرف خريد کاM در 

به عبارتی نه چندان دقيق، در ھر سطحی که Mزم . داخل امريکا می کنند

برابر با ) به دMر(است اطمينان حاصل شود که ارزش صادرات امريکا 

بيانی دقيق بگوييم، اگر با . است) باز ھم به دMر(ارزش واردات امريکا 

. آنگاه به ناچار بايد معام1ت سرمايه، ھدايا و غيره نيز مد نظر قرارگيرد

  .اما اينھا حاصل عمده را تغيير نمی دھد

خواھيم ديد که اين بحث اط1عاتی درباره سطح زندگی کارگر ژاپنی يا 

اگر سطح . اين دو ربطی به يکديگر ندارند. کارگر امريکايی دربر ندارد
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ندگی کارگر ژاپنی پايين تر از سطح زندگی کارگر امريکايی است، علتش ز

اين است که ميانگين بھره وری او کمتر از ميانگين بھره وری کارگر 

امريکايی است، زيرا کارگر امريکايی بيشتر از کارگر ژاپنی از آموزش، 

اگر فرض کنيم ميانگين بھره وری . سرمايه، زمين و غيره برخوردار است

ارگر امريکايی چھار برابر بھره وری کارگر ژاپنی باشد، به کارگرفتن او ک

در توليد کاMھايی که در توليدشان کمتر از چھار برابر بھره وری دارد 

بھتر است او در توليد کاMھايی به کارگرفته شود که بھره . اسراف است

ادله شود که وری اش در توليد آنھا بيشتر است و اين کاMھا با کاMھايی مب

تعرفه ھا کمکی به کارگر ژاپنی نمی . در توليد آنھا بھره وری او کمتر است

  .کند تا سطح زندگی کارگر امريکايی تاحد ممکن باM برود

با توجه به اينکه ما بايد در جھت تجارت آزاد حرکت کنيم، راه انجام اين 

نيم، ايم برای اين مقصود اختيار ک کار چيست؟ روشی که سعی کرده

به . خصوص کاھش تعرفه ھاست مذاکرات دو جانبه با ساير کشورھا در

تند  کسی. کم می کند اوMً سرعت کار را. نظر من اين طرز عمل اشتباه است

اصل مشکل بسيار  شود تا ثانياً، باعث می. که تنھا حرکت کند کند حرکت می

تحميل  بزرگ تلقی شود و چنان به نظر برسد که گويی تعرفه ھا، کشور

کننده خود را کمک می کنند اما به ساير کشورھا زيان می رسانند، گويی 

وقتی تعرفه ای را کاھش داديم چيز خوبی را از دست می دھيم و برای 

. جبران آن بايد کاری کنيم که تعرفه ھای تحميلی ساير کشورھا کاھش يابد

ان خودمان و در حقيقت، وضع کام1ً متفاوت است؛ تعرفه ھای ما، ھم به زي

حتی اگر ساير کشورھا تعرفه ھای خود را . ھم به زيان ساير کشورھاست

البته اگر کشورھای . 1لغو نکنند، ما از لغو تعرفه ھای خود سود خواھيم برد

                                                 
در 	�رد ا�� ا��Sرات ا�:6#�ه�� ���5 در.� و-�د  -1

2
 	� 	� ر�" ا�� � �� �. �+�دارد، ا	� �4 
ا�:6#�ه� .#+�Kو� �2
� ه�:#" �� ا	���Kت ,��� 

*��#	. 



 
 
و زاد� �
	��� دار� 106  

ديگر نيز تعرفه ھای خود را کاھش دھند، بيشتر سود می بريم، اما بھره 

شخصی مطابقت دارند  مندی ما مستلزم کاھش تعرفه ھای آنھا نيست، منافع

  .نه مغايرت

به عقيده من بھتر است که ما يک جانبه به سوی تجارت آزاد حرکت 

کنيم، ھمان کاری که بريتانيا در قرن نوزدھم ھمزمان با اقدام به لغو قوانين 

ما نيز، مانند آن کشور، از رشد عظيم قدرت . مربوط به غ1ت انجام داد

ما ملتی بزرگ ھستيم و نيازمند آن . م شدسياسی و اقتصادی بھره مند خواھي

نيستيم که قبل از اينکه تعرفه ای را بر کاMھای لوکزامبورگ کاھش دھيم از 

اين کشور خواستار امتياز متقابل شويم، يا ناگھان با تحميل سھميه ھای 

وارداتی بر منسوجات ھنگ کنگ، ھزاران مھاجر چينی را از کار بيکار 

رنوشتمان زندگی کنيم و خود پيشرو باشيم نه اينکه با بی بياييد موافق س. کنيم

  .ميلی از ديگران پيروی کنيم

تا اينجا به خاطر ساده شدن مطلب، تعرفه را برای مثال برگزيديم، اما 

کن ھمان طور که قب1ً اشاره شد، محدوديت ھای غير تعرفه ای اکنون مم

ھر . شکل آفرين باشندھا در قبال تجارت، ماست بسيار بيشتر از خود تعرفا

يکی از برنامه ھای فوری و درعين . راه برداريم دو اين موانع را بايد از سر

در اين مورد اين است که قوانينی وضع شود که براساس آنھا  حال تدريجی

 ھای کّمی، خواه ما آنھا را تحميل محدوديت ھای وارداتی يا ساير ھمه سھميه

پذيرفته باشند، ھر سال بيست » داوطلبانه«ساير کشورھا  خواه باشيم، کرده

حدی برسند که مناسبت خود را از دست  درصد افزايش يابند تا اينکه به

  بدھند و بتوان آنھا را کنار گذاشت و نيز ھمه

  .تعرفه ھا تا ده سال بعد ھر سال به ميزان يک دھم مقدار فعلی کاھش يابند 

                                                                                                 
 



 
 
و زاد� �
	��� دار� 107  

کمک به پيشبرد آرمان  تدابير زيادی وجود ندارد که بتوان به منظور

به جای اھدای کمک ب1عوض به . آزادی در داخل و خارج کشور اتخاذ کرد

کشورھای خارجی به نام کمک اقتصادی ـ که نتيجه اش ترويج سوسياليسم 

است ـ و ھمزمان، تحميل محدوديت ھا بر کاMھايی که کشورھای مذکور 

ری از فعاليت بخش موفق به توليد آنھا می شوند ـ که نتيجه اش جلوگي

می توانيم . خصوصی است ـ می توانيم موضعی اصولی و استوار اتخاذ کنيم

به ديگر کشورھای جھان اع1م کنيم که ما به آزادی معتقديم و قصد داريم با 

اين به خود . کسی نمی تواند شما را مجبور کند تا آزاد باشيد. آن عمل کنيم

کاری کامل بر مبنای شرايط مساوی ولی ما می توانيم ھم. شما مربوط است

ھر چه را . بازار ما به روی شما باز است. يشنھاد کنيمپبرای ھمه را به شما 

بدين ترتيب ھمکاری ميان افراد می . می توانيد و می خواھيد صرف کنيد

  .تواند فعاليتی جھانی و در عين حال آزاد باشد
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  فصل پنجم

  

  سياست مالی

  

  

تاکنون، اعتقاد به ضرورت صرف ] New Deal[از زمان برنامه جديد 

ھزينه ھای دولتی جھت رفع بيکاری يکی از بھانه ھای عمده، برای توسعه 

اين بھانه مراحل چندی را پشت سر . فعاليت دولت در سطح فدرال بوده است

. Mزم بود» رحمايت از کا«ابتدا، ھزينه ھای دولتی برای . گذاشته است

مخارج موقت، چرخ اقتصاد را می چرخاند و ديگر دولت می توانست از 

  .صحنه کنار رود

زمانی که مخارج اوليه نتوانست بيکاری را از بين ببرد و در سال 

» 1رکود ديرپا«بحران شديد اقتصادی نيز بروز کرد، نظريه  1938-1937

استدMل اين . را توجيه کندمطرح شد تا باM بودن دائمی ميزان مخارج دولت 

از فرصت ھای سرمايه گذاری تا . بود که اقتصاد به حد بلوغ رسيده است

حد زيادی بھره برداری شده بود و احتمال بروز فرصت ھای مھم تازه کم 

از اين رو، . با وجود اين، افراد ھنوز به پس انداز کردن تمايل داشتند. بود

آورده، از سياست داشتن  خرج کردن رویبرای دولت Mزم بود تا به سياست 

که برای تأمين ھزينه سياست  اوراق بھاداری .دائم پيروی نمايد کسر بودجه

انداز تراکمی و برای دولت  شد، برای افراد امکان پس\کسر بودجه منتشر می

 اين برداشت دقيقاً از طريق تحليل .کرد امکان ايجاد اشتغال را فراھم می

ھم فراتر، از طريق تجربه عملی، از جمله پيدايش  نظری و حتی از اين

                                                 
1- Secular Stagnation 
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زمينه ھای کام1ً تازه برای سرمايه گذاری خصوصی که طرفداران رکود 

درعين حال، طرز . ديرپا، حتی تصور آن را ھم نمی کردند رد شده است

ريه را کسی ظشايد خود ن. تلقی مذکور اثر خاص خود را باقی گذاشته است

امه ھايی که دولت به اسم نظريه اجرا کرده ھنوز باقی نپذيرد، اما آثار برن

به عنوان مثال به برنامه . است و از علل ھزينه ھای روزافزون دولت است

  .ھای ايجاد تحرک اقتصادی می توان اشاره کرد

در سال ھای اخير بر اين نکته تأکيد می شود که از ھزينه ھای دولت 

رکردن رکود ديرپا استفاده شود بلکه نبايد برای ايجاد تحرک اقتصادی يا مھا

گفته می شود . از اين اھرم بايد به عنوان عامل ايجاد تعادل بھره جست

زمانی که از ھزينه ھای بخش خصوصی به دليلی کاسته می شود، بايد از 

طريق افزايش ھزينه ھای دولتی، سطح کلی مخارج را به حال تعديل 

ی بخش خصوصی، ھزينه ھای درآورد؛ ھمچنانکه با افزايش ھزينه ھا

متأسفانه، چنين چرخ تعادلی، خود، دارای تعادل . دولتی را بايد کاھش داد

ھر رکودی ھر قدر خفيف باشد، لرزه بر اندام قانونگذاران و . Mزم نيست

مديرانی می اندازد که از جنبه سياسی حساس اند، زيرا ھميشه اين نگرانی 

مقدمه يک بحران بزرگ از نوع  وجود دارد که مبادا چنين رکودھايی

به ھمين جھت آنھا با عجله برنامه . باشد 1929- 1933بحران سال ھای 

اما بسياری از اين . ھای فدرال در مورد صرف ھزينه را تصويب می کنند

. برنامه ھا زمانی به اجرا درمی آيد که دوران رکود سپری شده است

بر کل مخارج می گذارند ـ بعداً  بنابراين به تناسب تأثيری که اين برنامه ھا

در اين باره بيشتر سخن خواھم گفت ـ اغلب به جای تخفيف رکود موجب 

در مقابل شتابی که برای تصويب . تشديد انبساط متعاقب خود می شود

برنامه ھای صرف ھزينه صورت می گيرد، بعد از سپری شدن دوران 

يا برنامه ھای مشابه،  رکود و آغاز انبساط، برای لغو برنامه ھای مذکور
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 اين ھنگام چنين استدMل می برعکس، در .گيرد شتاب متناسبی صورت نمی

به خطر «را » سالم«ھای دولت انبساط  با کاھش ھزينه که نبايد شود

موفق به  بنابراين، زيان عمده نظريه چرخ تعادل اين نيست که. »انداخت

می در سياست دولت شده جبران رکودھا نشده و يا باعث ايجاد گرايشی تور

مداوم، موجب ترويج انبساط  کار انجام گرفته، اما به شکل است، البته اين دو

 دولت در سطح فدرال شده ھای حوزه فعاليت در

  .و از کاھش فشار ماليات ھای فدرال جلوگيری کرده است

با توجه به اينکه بر استفاده از بودجه فدرال به عنوان چرخ تعادل تأکيد 

د، اين نکته ضد و نقيض به نظر می رسد که بی ثبات ترين جزء می شو

درآمد ملی در دوره بعد از جنگ، مخارج دولت فدرال بوده است و اين بی 

ثباتی در جھتی نبوده که بتواند حرکت ھای ساير اجزاء مخارج را خثنی 

بودجه فدرال، اگر ھم تأثير داشته است، به جای اينکه نقش چرخ تعادل . کند

بازی کرده و ساير نيروھای نوسان آفرين را خنثی سازد، خود منبع عمده  را

  .اخت1ل و بی ثباتی بوده است

به علت اينکه در حال خاضر ھزينه ھای دولت فدرال بخش عمده ای از 

کل ھزينه مربوط به اقتصاد را تشکيل می دھد، اين دولت ناگزير آثاری 

ن اولين کار Mزم اين است که بنابراي. چشمگير بر اقتصاد خواھد گذاشت

دولت اوضاع خود را سرو سامان دھد و روش ھايی اتخاذ کند که در جريان 

اگر دولت چنين کند، . ھزينه ھای خاص خويش به ثباتی معقول بينجامد

آشکارا از نيازی که به تعديل و ھمسان سازی در ساير بخش ھای اقتصادی 

تمسخرآميز خواھد بود اگر مقامات  اما تا آن زمان. وجود دارد خواھد کاست

دولت، لحن خودبينانه معلم مدرسه را به خود بگيرند که مث1ً شاگردان بی 

البته چنين کاری از سوی مقامات مذکور . انضباط را در صف نگاه می دارد

اما مسئوليت را برعھده ديگران گذاشتن و آنھا را . دور از انتظار نيست
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، ايرادی نيست که تنھا بشود از مقامات دولتی باعث کمبودھای خود دانستن

  .گرفت

توان و بايد بودجه فدرال را به مثابه  که می حتی اگر اين نظر را بپذيريم

چرخ تعادل بھکار برد ـ که در ادامه اين فصل مفصل تر به آن خواھم 

پرداخت ـ Mزم نيست عامل صرف ھزينه را برای اين مقصود به کار بريم؛ 

کاھش درآمد ملی به . نيز به ھمان اندازه در دسترس است عامل ماليات

 کاھش می نسبت بيشتری صورت خودکار، عايدی مالياتی دولت فدرال را به

جريان رونق  يابد و در دھد و از اين جنبه بودجه به سوی کسری سوق می

 باشد، می اگر نتايج بيشتری موردنظر .شود حالت برعکس می اقتصادی اين

درون انبساط آنھا  و در ھا کاست ھای کسادی از مقدار ماليات هتوان در دور

ھا را  با تحميل عدم تناسب، کاھش ممکن است اين سياست البته. داد افزايش را

  .تر کند ھا مطلوب از لحاظ سياسی نسبت به افزايش

اگر نظريه چرخ تعادل در عمل بر مبنای عامل ھزينه به کار گرفته شده 

نيروھايی است که به افزايش ھزينه دولت می انجامند؛ است، به علت وجود 

بايد در اين نکته اشاره کرد که بيشتر روشنفکران معتقدند دولت بايد نقش 

مھم تری در امور اقتصادی عمومی و خصوصی ايفا کند، که معنای آن 

. پيروزی فلسفه ای است که از برقراری دولت رفاه عمومی حمايت می کند

چرخ تعادل را برای خود عاملی سودمند می پندارد، زيرا  اين فلسفه نظريه

  .اين نظريه بيشتر از حد ممکن به روند مداخله دولت، سرعت بخشيده است

چنانچه نظريه چرخ تعادل به جای بعد ھزينه در بعد مالياتی به کار 

فرض کنيد که ھر رکودی . گرفته شده بود، امروز قضايا طور ديگری بود

ات ھا شده بود و باز فرض کنيد که در مرحله انبساط بعدی باعث کاھش مالي

اقتصاد، عدم ع1قه به افزايش ماليات ھا باعث بروز مقاومت در برابر 

برنامه ھای دولت جھت افزايش ھزينه ھای عمومی و محدود شدن برنامه 
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ھای کنونی صرف ھزينه شده بود، در اين صورت ما امروز در وضعی 

دولت فدرال ميزان بسيار کمتری از درآمد ملی را بوديم که ھزينه ھای 

جذب می کرد، که در اين صورت ميزان آن به دليل کاھش آثار رکودآور و 

  .بازدارنده ماليات ھا بيشتر می بود

اضافه می کنم ھدف از آنچه بيان کردم، حمايت از نظريه چرخ تعادل 

اين نظريه، در عمل، حتی اگر آثار مربوط در جھتی بود که تحت . نيست

. احتمال آن می رفت، بروز آنھا از نظر زمان و گستردگی به تأخير می افتاد

زيرا اگر اين آثار عوامل مؤثر در جبران ساير نيروھای کمک کننده به 

ايجاد نوسانات باشد، ناگزير بايد بتوانيم اين نوسانات را از مدت ھا قبل پيش 

ست پولی، صرف نظر از ھمه در سياست مالی نيز، مانند سيا. بينی کنيم

م1حظات سياسی، اط1عات ما آن قدر نيست که بتوانيم تغييرات محتاطانه 

در ماليات بندی يا ھزينه ھا را، ھمچون سازوکاری حساس و تثبيت کننده به 

در جريان ت1ش برای انجام، چنين کاری، به احتمال قريب به . کار بگيريم

بته نه با لجاجت دائمی خود ـ که چاره اش يقين وضع را بدتر خواھيم کرد؛ ال

اين است که تنھا خ1ف آنچه را که ابتدا درست به نظر می رسيد انجام دھيم 

ـ بلکه با ايجاد اخت1لی عمدتاً تصادفی که بر اختM1ت ديگر افزوده خواھد 

ايم ـ البته با در نظر  به نظر می رسد اين کار را در گذشته انجام داده. شد

آنچه در جايی . از لجاجت بوده است ناشی ای که واقعاً  اشتباھات عمدهداشتن 

ديگر درباره سياست پولی نوشته ام به ھمان اندازه شامل سياست مالی ھم 

آنچه ما نيازداريم يک راننده ماھر پولی برای خودرو اقتصاد «: می شود

جاده  نيست که دائماً فرمان را برای تطبيق با ناھمواری ھای غير منتظره

بگرداند، بلکه به وسيله ای نياز داريم که با استفاده از آن بتوانيم مانع آن 

شويم تا مسافر پولی که به صورت وزنه تعادل در صندلی عقب نشسته 
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ن است، گاه به گاه به جلو خم شده، فرمان را تکان دھد و خطر منحرف شد

  »1.اتومبيل از جاده را ايجاد کند

ده پولی از نظر سياست مالی، اين خواھد بود که ھمتای مناسب برای قاع

برنامه ھای صرف ھزينه، ک1ً با توجه به آنچه جامعه مايل است از طريق 

دولت و نه از طريق بخش خصوصی و بدون توجه به مشک1ت سال به سال 

ثبات اقتصادی انجام دھد، طراحی شود؛ نرخ ھای مالياتی را به گونه ای 

أمين مخارج برنامه ھا، به ميزان متوسط يک سال تنظيم کنيم که برای ت

نسبت به سال ديگر درآمد کافی توليد کنند، در اين مورد نيز توجھی به 

تغييرات سال به سال در ثبات اقتصادی نداشته باشيم؛ و از بروز تغييرات 

البته شايد بروز . بی رويه در ھزينه ھای دولت يا در مالت ھا دوری کنيم

  .ات اجتناب ناپذير باشدبرخی از تغيير

تحول عمده در اوضاع بين المللی ممکن است باعث افزايش شديد مخارج 

ھمين . نظامی شود و يا کاھش ھای مطلوبی در اين زمينه فراھم سازد

تحوMت علت برخی از تغييرات نامنظم در ھزينه ھای فدرال در دوران بعد 

  .ين تغييرات نبوده استالبته اين تحوMت دليل ھمه ا. از جنگ بوده است

قبل از پايان دادن به مقوله سياست مالی، مايلم نظريه ای را که امروزه 

بسيار مطرح می شود شرح دھم؛ و آن اينکه افزايش ھزينه ھای دولت 

آور و کاھش در آنھا انقباض آور  متناسب با عوايد مالياتی، حتماً انبساط

تواند  دارد که سياست مالی می قرارکانون اين اعتقاد  اين نظريه، که در. است

 کند، اکنون از سوی بازرگانان، اقتصاددانان حرفه نقش چرخ تعادل را بازی

با وجود اين، . ای و اشخاص معمولی به يک اندازه مسلم فرض شده است

توان صرفاً از طريق م1حظات منطقی اثبات کرد، شواھد  اين نطريه را نمی

                                                 
1- A Program for Monetary Stability, (New York: Fordham University 
Press, 1959), p.23. 
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ده است و در واقع با شواھد تجربی معتبر تجربی ھرگز آن را تأييد نکر

  .مورد نظر من مطابقت ندارد

فرض کنيد مخارج . دارد 1اين باور ريشه در تحليلی خام از نظريات کينز

. دولت به ميزان يکصد دMر افزايش يابد و ماليات ھا ھيچ تغييری نکند

 براساس اين تحليل ساده، در دور اول، کسانی که يکصد دMر اضافی را

اين افراد . دريافت می کنند، درامدشان به ھمين مقدار افزايش می يابد

مقداری از آن، مث1ً يک سوم اش را پس انداز و چو سوم ديگر را خرج می 

اما اين به آن معناست که در دور دوم، فردی ديگر، مبلغی اضافی . کنند

از آن  او نيز مقداری. به درآمدش اضافه خواھد شد) دMر 66 3/2معادل (

را پس انداز و باقی مانده را خرج می کند، و ھمينطور اين کار ادامه می 

اگر در ھر مرحله، يک سوم از درآمد پس انداز و چو سوم آن خرج . يابد

شود، براساس اين تحليل، يکصد دMر اضافی در ھزينه ھای دولت سرانجام 

فزايشی کينز اين تحليل ساده ضريب ا. سيصد دMر بر درآمد خواھد افزود

البته اگر افزايش مذکور فقط يک بار باشد، آثار . است با ضريب افزايش سه

آن به تدريج از بين می رود، و افزايش اوليه يکصد دMری درآمد با کاھش 

اما اگر مخارج دولت در ھر واحد . تدريجی در سطح قبلی دنبال خواھد شد

) ھر سال يکصد دMر باMتر مث1ً (زمانی يکصد دMر باMتر نگاه داشته شود 

در اين صورت، براساس تحليل کينز درآمد به ميزان سيصد دMر در ھر 

  .سال باMتر، ثابت خواھد ماند

اما جاذبه آن دروغين است و از نديده . اين تحليل ساده بسيار جذاب است

به اين آثار  چنانچه. شود می تغيير مورد بحث ناشی آثار مربوط به ساير گرفتن

 است به ممکن اين نتيجه: بود خواھد تر نامطمئن وجه شود، نتيجه نھايی بسيارت

                                                 
، ا�:�Rددان )1883-1964(-�ن 	�#�رد .�#<  -1

.ـ م. ا� ����  
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تغيير در درآمد نباشد، که در اين صورت ھزينه ھای بخش  ھيچ وجه

خصوصی به اندازه افزايش يکصد دMر در ھزينه ھای دولتی کاھش می 

رآمد حتی اگر د .که قب1ً توضيح دادم يابد؛ يا ممکن است افزايش کاملی باشد

نقدی افزايش يابد، ممکن است قيمت ھا باMتر برود، بنابراين، درآمد واقعی 

 اينجا بھتر است برخی از در. يابد يابد يا اص1ً افزايش نمی کمتر افزايش می

  .کنيم اتفاقات غير منتظره احتمالی را بررسی

در دھه اول، بايد گفت دولت ھيچ گونه اط1عاتی که نشان دھنده 

مث1ً فرض کنيد دولت . ف آن يکصد دMر باشد ارائه نمی کندچگونگی صر

آنرا صرف چيزی کند که خود افراد به شکلی ديگر برای به دست آوردن آن 

می کوشند؛ يا، مث1ً، افراد يکصد دMر جھت نظافت پارکی که چند مستخدم 

حال فرض کنيد دولت پرداخت اين ھزينه ھا . در اختيار دارد، می پردازند

در . وارد پارک شوند» رايگان«تقبل کند و به مردم اجازه دھد تا به طور را 

اين صورت نيز درآمد مستخدمات پارک تغيير نمی کند اما مردم يکصد 

ھزينه ای که . دMری را که قب1ً پرداخت می کردند صرفه جويی می کنند

دولت صرف می کند، حتی در مرحله اول، يکصد دMر به درآمد ھيچ کس 

نتيجه چنين کاری اين است که بعضی از مردم اين مبلغ را . افه نمی کنداض

صرفه جويی می کنند تا صرف کارھايی غيراز پرداخت ھزينه خدمات 

می . پارک کنند، کارھايی که به احتمال زياد دارای ارزش کمتری است

توان انتظار داشت که بعضی از مردم، نسبت به گذشته، مقدار کمتری از 

د خود را برای خريد کاMھای مصرفی خرج کنند، زيرا خدمات کل درآم

به آسانی نمی توان مقدار اين . پارک را به طور رايگان دريافت می کنند

حتی اگر، براساس اين تحليل، بپذيريم که مردم، . صرفه جويی را تعيين کرد

يک سوم درآمد اضافی را پس انداز می کنند، باز بدين معنی نيست که وقتی 

به دست می آورند، » به طور رايگان«نان يک رشته کاMھای مصرفی را آ
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. دو سوم پول باقی مانده را صرف خريد ساير کاMھای مصرفی خواھند کرد

البته، احتمال خيلی ضعيف آن است که، مانند گذشته، به خريد ھمان نوع 

ود کاMھای مصرفی ادامه دھند و يکصد دMر باقی مانده را به پس انداز خ

در اين مورد، حتی براساس تحليل ساده کينز، اثر ھزينه ھای . اضافه کنند

دولت به کلی خنثی می شود، مخارج دولت به ميزان يکصد دMر افزايش 

به . می يابد و مخارج بخش خصوصی به ميزان يکصد دMر کاھش می يابد

عنوان مثالی ديگر، آن يکصد دMر ممکن است صرف ساختن جاده ھايی 

ود که در غير اين صورت بخش خصوصی آن را می ساخت، يا اينکه بش

در . نياز کند وجود آن ممکن است کاميون ھای شرکت را از تغييرات بی

جويی خواھد کرد، اما احتماMً آنھا را  نتيجه، شرکت مقدار منابع مالی صرفه

در اين مورد، مخارج . صرف سرمايه گذاری ھای کم جاذبه نخواھد کرد

تنھا مخارج بخش خصوصی را منحرف می کند و فقط مازاد خالص دولت 

ھزينه ھای دولت حتی در ابتدای کار فراھم خواھد بود تا مورد تحليل 

آنچه از اين لحاظ متناقض به نظر می رسد اين . ضريب افزايشی قرار گيرد

است که برای اجتناب از انحراف، دولت را واداريم تا پول را خرج چيزی 

چنين است نوع برخورد محدود روشنفکرانه برای . ی فايده کندبه کلی ب

  .البته اين خود نشان می دھد که اين تحليل اشکاMتی دارد. »کارتراشی«

در مرحله دوم نيز، درباره اينکه دولت آن يکصد دMر را از محلی برای 

تا آنجا که از تحليل می . خرج کردن تھيه می کند، چيزی گفته نمی شود

ريافت، چه دولت اقدام به چاپ پول اضافی نمايد و چه از بانک ھا توان د

اما مسلماً نتايج ھر يک از اين دو اقدام . قرض کند، نتيجه يکسان خواھد بود

برای اينکه سياست مالی را از سياست پولی جدا . بسيار متفاوت خواھد بود

د که کينم، چنين فرض می کنيم که دولت آن يکصد دMر را طوری قرض کن

. ذخيره پول برابر با زمانی باشد که اص1ً مخارج دولتی وجود نمی داشت
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اين يک فرض درست است، زيرا در صورت تمايل بدون نياز به مخار 

بيشتر دولت و صرفاً از طريق چاپ پول اضافی مورد نياز و خريد اسناد 

. دادقرضه پرداخت نشده دولتی با اين پول، می توان ذخيره پول را افزايش 

برای تجزيه و تحليل  اکنون بايد پرسيد استقراض چه اثری خواھد داشت؟

اين مشکل، فرض کينم ھيچ انحرافی رخ نخواھد داد، بنابراين در وھله اول 

ھيچ کس جبران کننده ای در مخارج بخش خصوصی برای جبران مستقيم 

به خاطر داشته باشيد که قرض . يکصد دMر فوق الذکر صورت نگيرد

دن دولت برای خرج کردن، مقدار پول موجود در بخش خصوصی را کر

دولت با يک دست خود يکصد دMر از برخی افراد قرض . دھد تغيير نمی

صرف آنھا  افرادی که مخارج خود را را با دست ديگر به کند و دوباره آن می

پول در دست افراد مختلف است اما مقدار کل آن . کند تحويل می دھد می

  .يابد نمیتغيير 

کينز تلويحاً بر اين مبنا است که قرض کردن پول تأثيری بر  تحليل ساده

دارد که در آن چنين دو موقعيت افراطی وجود. ھد گذاشتساير مخارج نخوا

نخست، فرض کنيد که مردم نسبت به اينکه پول . دھد اتفاقی ممکن است رخ

 نا باشند، به طوری کهدر اختيار داشته باشند يا اوراق قرضه، کام1ً بی اعت

اسناد يا اوراق قرضه يکصد دMری را بتوان فروخت بدون اينکه متعھد به 

البته يکصد . (بازدھی بيشتر اين اسناد نسبت به مقدار بازدھی سابق آنھا بود

دMر چنان اندک است که در عمل اثری ناچيز بر نرخ مورد نياز بازده 

ی اصولی است که اثر واقعی آن در خواھد داشت، اما مسئله در رديف مسائل

صورتی می توان دريافت که يکصد دMر را نماينده يکصد ميليون يا يک 

دام «در زبان کينز اصط1حی وجود دارد به نام .) ميليارد دMر بدانيم

. می خرند» 1پول عاطل«، از اين رو مردم اوراق قرضه را با »1نقدينگی

                                                 
1- Liquidity Trap 
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اين صورت دولت فقط با  تواند باشد، دراگر چنين نباشد، که ظاھراً ھم نمی 

آنھا را به فروش  عرضه نرخ بازدھی باMتر بر اوراق قرضه ميتواند

. در نتيجه ساير قرض کنندگان نيز بايد بازده بيشتری پرداخت کنند .برساند

از صرف  اين نرخ بازده باMتر، به طور کلی قرض کنندگان احتمالی را

در اينجا وضع فوق العاده دوم . کرد ھزينه ھای خصوصی دلسرد خواھد

وام گيرندگان : آيد که براساس آن تحليل ساده کيز مصداق می يابد گيش می

بالقوه در مورد خرج کردن آن قدر خودسر ھستند که افزايش نرخ بھره، ھر 

شود، يا به  قدر ھم اين افزايش زياد باشد، باعث کاھش مخارج آن نمی

ی نھايی سرمايه گذاری، در ارتباط با نرخ اصط1ح کينزی آن جدول کاراي

  .بھره کام1ً بدون کشش است

ھيچ اقتصاددان معروفی را نمی شناسم که ھر قدر ھم خود را کينزگرا 

بداند، معتقد باشد که يکی از اين فرض ھای افراطی در حال حاضر صادق 

است يا در شرايط گسترش طيف وام گيری ھا يا افزايش نرخ بھره بتواند 

با . دق کند، يا در گذشته صادق بوده باشد، مگر تحت شرايطی خاصص

وجود اين، ممکن است بسياری از اقتصاددانان کينزی يا غير کينزی ـ چه 

رسد به کسانی که در زمينه اقتصاد اص1ً تخصص ندارند ـ سخت معتقد 

باشند که افزايش مخارج دولت به تناسب وصول ماليات ھا، حتی زمانی که 

آن از طريق وام تأمين شود، لزوماً انبساط آور است، ھر چند ضمناً،  ھزينه

ھمانطور که م1حظه کرديم، اين اعتقاد مستلزم وجود يکی از دو موقعيت 

  .فوق العاده ياد شده است

اگر ھيچ يک از دو فرض معتبر نباشد، افزايش مخارج دولت از طريق 

جوھی به دولت کاھش در ھزينه ھای بخش خصوصی توسط کسانی که و

وام می دھند، يا کسانی که ممکن است به جای دولت اين وجوه را وام 

                                                                                                 
2- Idle Money 
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اما چه مقدار از افزايش مخارج جبران خواھد . بگيرند جبران خواھد شد

فرض حادی که در نظريه انعطاف . شد؟ اين به صاحبان پول بستگی دارد

ار پولی که به طور ضمنی وجود دارد اين است که مقد 1ناپذير مقداری پول

مردم مايلند در اختيار داشته باشند، به طور متوسط، صرفاً به درآمدشان 

بستگی دارد نه به نرخ بازدھی که از اوراق قرضه و ساير اوراق بھادار 

در اين مورد، به دليل اينکه کل موجودی قبل و بعد . می توانند کسب کنند

شد تا مردم به در اختيار پول يکسان است، کل درآمد پولی نيز بايد يکسان با

  .داشتن آن موجودی پولی، تمايل کافی داشته باشند

اين بدان معناست که نرخ ھای بھره بايد به اندازه کافی باM برود تا از 

مقدار ھزينه بخش خصوصی که دقيقاً برابر با افزايش ھزينه بخش دولتی 

ھای دولتی در اين مورد ويژه، اين موضوع که ھزينه  .است جلوگيری کند

حتی درآمد پولی ھم باM نمی رود، چه رسد . انبساط زا ھستند مفھومی ندارد

به درآمد واقعی، تنھا چيزی که اتفاق می افتد افزايش ھزينه ھای دولت و 

  .کاھش ھزينه ھای بخش خصوصی است

يادآور می شوم که اين تحليلی بسيار ساده است و تفصيل آن کتاب 

تی ھمين تحليل ساده برای اثبات اينکه ھرگونه اما ح. مفصلی خواھد شد

. نتيجه، حاصل افزايشی بين صفر و سيصد دMر درآمد است کافی می باشد

از طرف ديگر ھر قدر مصرف کنندگان در خصوص اينکه از درآمدی 

معين چقدر صرف خريد کاMھای مصرفی کنند قاطع تر باشند، و نيز ھر 

ی در خصوص اينکه چقدر خرج اينگونه قدر خريداران کاMھای سرمايه دار

کاMھا کنند مصمم تر عمل کنند، نتيجه به افزايش افراطی کينز، يعنی سيصد 

از طرف ديگر، صاحبان پول ھر قدر در . دMر، نزديکتر خواھد بود

خصوص اينکه مايلند چه نسبتی را بين مانده ھای نقدی صندوق و درآمد 

                                                 
1- Rigid Quantity of Money 
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جه به حد افراطی عدم تغيير در درآمد، خود حفظ کنند سرسخت تر باشند، نتي

. که خاص نظريه انعطاف ناپذير مقداری پول است، نزديک تر خواھد بود

اينکه مردم در کدام يک از دو مورد نام برده سرسخت ترند، پرسشی است 

که بايد از روی شواھد عينی در مورد آن قضاوت کرد و چيزی نيست که 

  .برآيد فقط عقل بتواند از عھده تبيين آن

 ، اغلب اقتصاددانان بی ترديد به اين نتيجه1930قبل از رکود بزرگ دھه 

می رسيدند که حاصل کار به عدم افزايش درآمد نزديکتر خواھد بود تا به  

اما از آن زمان به اين طرف، اغلب اقتصاددانان بی . افزايش سيصد دMری

خير حرکتی به سوی در سال ھای ا. ترديد به نتيجه ای متضاد خواھند رسيد

متأسفانه، ھيچ يک از اين تحوMت بر پايه . موضع قبلی آغاز شده است

شواھد متقاعدکننده استوار نيست؛ بلکه مبتنی بر پايه قضاوت ھای غير 

  .مستدل ناشی از تجربه خام است

با ھمکاری بعضی از شاگردانم کارھای تجربی نسبتاً گسترده ای برای 

به انجام رسانده ام تا شواھد متقاعدکننده بيشتری به امريکا و ساير کشورھا 

  1.دست آورم

نتايج بسيار جالب بود و به شدت حکايت از آن داشت که نتايج واقعی 

مذکور به حد افراطی نظريه مقداری پول نزديک تر خواھد بود تا به مقدار 

قضاوتی که بر پايه اين شواھد موجه به نظر . تصريح شده در تحليل کينز

ی رسد اين است که می توان انتظار داشت که افزايش فرضی يکصد م

دMری در ھزينه ھای دولت به طور متوسط يکصد دMر بر درآمد بيفزايد ـ 

بنابراين، افزايش مخارج دولت به تناسب درآمد به . گاھی کمتر، گاھی بيشتر

                                                 
1. Some of the results are contained in Milton Friedman and David 
Meiselman,  The Relative Stability of the Investment Multiplier and 
Monetary Velocity in the   United States, 1896-1958 (forthcoming 
publication of commission on Money And credit). 
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ا ھمه البته ممکن است درآمد پولی را باM ببرد، ام. ھيچ وجه انبساطی نيست

ھزينه ھای بخش . اين افزايش را ھزينه ھای دولت جذب خواھد کرد

چون ممکن است در طی روند مذکور قيمت ھا . خصوصی تغييری نمی کند

باM برود، يا کمتر از حد معمول کاھش يابد، در نتيجه اثر آن کاھش ھزينه 

کسانی که با اين نظر مخالفند، . ھای بخش خصوصی به معنای واقعی است

  .برآنند که اين کاھش در مخارج دولتی صورت خواھد گرفت

گرچه بر پايه . البته نمی توان اين نتيجه گيری ھا را نھايی کرد

فراگيرترين و جامع ترين مجموعه شواھدی که سراغ دارم استوارند، ھنوز 

  .اين مجموعه شواھد در حد مطلوبی نيست

ه در سطحی وسيع، خواه نظرياتی ک. با وجود اين، يک چيز واضح است

 در

مورد آثار سياست مالی پذيرفته شده است درست باشند، خواه نادرست، 

ھيچ . دست کم مجموعه مفصلی از شواھد، خ1ف آنھا را ثابت می کند

مجموعه شاھد منسجم و سازمان يافته ديگری سراغ ندارم که توجيه کننده 

ھستند، نه نتيجه  1اين نظريات بخشی از اسطوره ھای اقتصادی. آنھا باشد

با وجود . گيری ھای اثبات شده حاصل از تحليل اقتصادی يا مطالعات کّمی

اين، تأثير شگرفی در کسب حمايت گسترده مردم از مداخله فراگير دولت 

  .در زندگی اقتصادی داشته اند

 

 

 

 

 

                                                 
1- Economic Mythology 
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  فصل ششم

  

  نقش دولت در آموزش و پرورش

 

  

يشتر ھزينه تحصي1ت رسمی را نھادھای دولتی با امروزه تقريباً ب

مؤسسات غيرانتفاعی تأمين می کنند و تقريباً به طور کامل تحت اداره 

اين وضع به تدريج شکل گرفته است و اکنون آن را چنان بديھی . آنھاست

می دانند که حتی کشورھايی که از جھت ساختارھای نظری و تشکي1تی 

ی ھستند، در قبال تحصي1ت و راه و روش عمدتاً بر بخش خصوصی متک

در نتيجه مسئوليت دولت به . ھای خاص آن، توجيه روشنی ابراز نمی دارند

  .طور غير منطقی بسط يافته است

با توجه به اصول مشروحه در فصل دوم، دخالت دولت در آموزش و 

دليل اول ناشی از وجود . پرورش را به دو دليل می توان منطقی تلقی کرد

سترده آثار ھمجواری است؛ يعنی، شرايطی که تحت آنھا عمل يک فرد گ

به طوری که . باعث تحميل ھزينه ھای عمده ای بر ساير افراد می شود

واداشتن فرد مذکور به پرداخت غرامت به ديگران، در مقابل چنين ھزينه 

ای از افراد می  يا سبب ايجاد منافعی سرشار برای دسته. ھايی مقدور نيست

ود که نمی توان آنھا را واداشت تا ھزينه تحميلی بر فرد ديگر را جبران ش

دليل ديگر . سازد کنند ـ چنين شرايطی تبادل داوطلبانه را غير ممکن می

آثار . توجه پدرمآبانه در قبال کودکان و ديگر افراد غير مسئول است

رای پيامدھای بسيار متفاوتند؛ دو مورد دا ھمجواری و پدرمآب در

. ای تخصصی رفهـــآموزش ح. 2تحصي1ت عمومی برای اخذ تابعيت .1



 
 
و زاد� �
	��� دار� 125  

زمينه ھای دخالت دولت در اين دو مورد بسيار مختلف است و اقدامات 

  .کام1ً متفاوتی را موجه می کند

» پرورش«و » آموزش«فرق گذاشتن ميان : سخن مقدماتی ديگر اينکه

ورشی، آموزش ھر آموزشی، گرورش نيست؛ و ھر پر. دارای اھميت است

  .نيست

فعاليت ھای دولت به طور . است» پرورش«موضوع اصلی مورد توجه 

  .محدود می شود» آموزش«عمده به 

  

  آموزش و پرورش عمومی برای تابعيت

بدون برخورداری بيشتر شھروندان ھر کشور از حداقل ميزان سواد و 

معلومات و بدون پذيرش گسترده برخی از ارزش ھای عمومی، داشتن 

آموزش و پرورش می . جامعه ای پايدار و دموکراتيک غير ممکن است

در . کمک کند) جامعه پايدار و دموکراتيک(تواند برای رسيدن به اين دو 

نتيجه، منفعت حاصل از آموزش و پرورش فرزند، ھم متوجه خود او و 

آموزش و پرورش . پدرو مادرش می شود و ھم عايد ديگر اعضای جامعه

می افزايد، زيرا در رسيدن به جامعه ای پايدار » شما«بر رفاه » من«فرزند 

خاصی که از ) يا خانواده ھای(تعيی افراد . و چموکراتيک کمک می کند

چنين رفاھی برخوردار شده اند، به منظور دريافت ھزينه خدماتی صرف 

پر » اثر ھمجواری«بنابراين در اينجا نوعی . شده از آنھا، ميسر نست

  .دارد اھميت وجود

اين اثر ھمجواری خاص کدام نوع از اقدامات دولت را می تواند توجيه 

کند؟ بديھی ترين اقدام اين است که ھر کودکی مورد حداقل آموزش ھايی 

چنين التزامی را می توان بدون اقدام بيشتر دولت بر . خاص قرار گيرد

تومبيل والدين تحميل کرد، ھمان طور که صاحبان ساختمان ھا و صاحبان ا
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ھا، ملتزم می شوند تا برای حفظ ايمنی ديگران مقررات خاصی را رعايت 

کسانی که نمی توانند ھزينه . البته بين اين دو مورد تفاوتی وجود دارد. کنند

رعايت مقررات تعيين شده مربوط به ساختمان ھا و اتومبيل ھا را بپردازند، 

بنابراين، بدون . ص شوندمی توانند با فروختن مايملک خود، از شّر آن خ1

جدا کردن . نياز به سوبسيد دولت می توان اين التزام را کام1ً اجرا کرد

کودک از پدر و مادری که توانايی پرداخت حداقل تحصي1ت فرزند خود را 

ندارند مسلماً با تأکيد ما بر خانواده به عنوان اساسی ترين واحد جامعه و 

به ع1وه احتمال دارد که از ارزش و . ستاعتقاد به آزادی فرد در تضاد ا

کيفيت آموزشی که برای تابعيت در جامعه آزاد به کودک می دھيم کاسته 

اگر بار مالی تحميل ش ده ناشی از اين گونه التزام تحصيلی را اکثر . شود

خانواده ھا به آسانی بپذيرند، ھم ميسر و ھم بھتر است تا از والدين خواسته 

در مورد خانواده ھای فقير می . نه مربوط را تقبل کنندشود که خود، ھزي

امروزه به اين . توان موارد حاد را از طريق مقررات ويژه سوبسيد حل کرد

بسيار بجاست . شروط در بسياری از قيمت ھای اياMت متحد عمل می شود

در اين صورت . که در اين موارد، ھزينه ھا مستقيماً از والدين مطالبه شود

ه دستگاھی دولتی که فع1ً عوايد مالياتی را از ھمه اھالی در تمام ديگر ب

طول زندگيشان طلب می کند و دوباره بيشتر آن  را در دوران تحصيل 

ھمچنين احتمال . فرزندانشان به خود آنھا پرداخت می کند، نيازی نيست

دخالت دولت در اداره امور مدارس را کاھش می دھد، که در ادامه بحث 

از طرف ديگر، احتمال کاھش بخش  .به آن بيشتر سخن خواھم گفتراجع 

سوبسيدی ھزينه ھای تحصيلی، با افزايش سطح عمومی درآمدھا و در نتيجه 

اگر دولت، ھمه يا . کم شدن نياز به اين گونه سوبسيدھا، بيشتر می شود

بيشتر ھزينه تحصي1ت را تقبل کند، کاری که اکنون ھم انجام می دھد، 

درآمد صرفاً جريان دّوار  منابع مالی را از طريق مکانيسم مالياتی  افزايش
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مسئله . باز ھم بيشتر افزايش می دھد و باعث گسترش نقش دولت می شود

آخر، که البته اھميت آن در درجه آخر نيست، اين است که تحميل ھزينه 

تحصي1ت بر والدين، می تواند موجب برابر شدن ھزينه ھای اجتماعی و 

وصی بچه دار شدن شده، در نتيجه به بھبود توزيع خانواده ھا بر اساس خص

  1.تعداد افراد آنھا بينجامد

تفاوت خانواده ھا از جھت امکانات و تعداد فرزندان و نيز تحميل نوعی 

سطح تحصيلی پرھزينه، پيروی از اين سياست را در بسياری از مناطق 

ھم در اين قسمت ھا و ھم در در عوض، . ا غير ممکن می سازدــــــامريک

مناطقی که اين سياست قابل اجراست، دولت ھزينه ھای مالی تأمين امکانات 

دولت نه تنھا ھزينه حداقل تحصي1ت Mزم . تحصيلی را برعھده گرفته است

برای ھمگان، بلکه ھزينه تحصي1ت اضافی اما غيرالزامی در سطوح 

يکی از مباحث مربوط به اين . است باMتر برای نوجوانان را نير تأمين کرده

علت تأمين . است، که پيش تر شرح داده شد» آثار ھمجواری«دو اقدام 

ھزينه ھا اين است که اين تنھا راه ممکن برای اجرای التزام حداقل 

علت تأمين ھزينه تحصي1ت اضافی نيز اين است که . تحصي1ت است

و ع1قه بيشتری ھستند بھره ديگران از تحصي1ت افرادی که دارای استعداد 

مند می شوند، زيرا اين يکی از راه ھای ايجاد رھبری بھتر اجتماعی و 

سياسی است، نفع اين اقدامات بايد در مقابل ھزينه ھای مربوطه متعادل شود 

و در مورد اينکه وسعت سوبسيد Mزم چقدر بايد باشد ممکن است اخت1ف 
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يشتر ما احتماMً به اين نتيجه می رسيم که البته، ب. سليقه موجه، فراوان باشد

منافع حاصل، آن قدر مھم است که می تواند ميزانی از سوبسيد دولت را 

  .توجيه کند

اين دMيل فقط اختصاص سوبسيد دولت به بعضی از انواع تحصي1ت را 

اتفاقاً چنين دMيلی تخصيص سوبسيد به تعليمات صرفاً حرفه . توجيه می کند

ھره وری اقتصادی دانشجو را افزايش می دھد ـ اما او را برای ای را که ب

خيلی دشوار است که . تابعيت يا رھبری پرورش نمی دھد ـ توجيه نمی کند

اغلب تحصي1ت . بين دو نوع تحصي1ت يادشده تمايز مشخصی قائل شد

عمومی ارزش اقتصادی دانشجو را باM می برد ـ در واقع فقط در دنيای 

معدودی از کشورھاست که سواد ديگر ارزش بازاری و مبادله  امروز و در

با . آموزش حرفه ای اغلب ديدگاه دانشجو را گسترش می دھد. ای ندارد

اختصاص سوبسيد برای . وجود اين، اخت1ف ياد شده پر اھميت است

آموزش دامپزشکان، متخصصان زيبايی، دندان پزشکان و بسياری ديگر از 

يعنی کاری که در سطحی وسيع در مؤسسات  اين گونه متخصصان ـ

آموزشی تحت حمايت دولت در امريکا انجام می شود ـ با ھمان دMيلی که به 

مدارس ابتدايی يا دانشکده ھای علوم انسانی تعلق می گيرد، قابل توجيه 

بعداً در ھمين فصل در اين مورد بحث خواھيم کرد که آيا با دMيلی . نيست

 ل توجيه ھست يا خير؟کام1ً متفاوت قاب

، انواع مشخص تحصي1تی را »آثار ھمجواری«البته بحث کيفی ناشی از 

که بايد سوبسيد به آنھا تعلق گيرد و ھمچنين ميزان سوبسيد Mزم را معين 

از قرار معلوم، جامعه از پايين ترين سطح تحصي1ت بيشتر بھره  .نمی کند

د محتوای اين مرحله از مند می شود تا از سطوح ديگر، زيرا در مور

تحصي1ت حداکثر اتفاق آرا وجود دارد و با تعالی سطح تحصي1ت، آن بھره 

حتی اين اظھار نظر را ھم نمی توان مسلم  .مندی پيوسته کاھش می يابد
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بسياری از دولت ھا قبل از آنکه به مدارس سطح گايين سوبسيد . دانست

جامعه بايد در مورد اينکه  .دبدھند، آن را به دانشگاه ھا اختصاص می دھن

چه نوع تحصي1تی بايد از حداکثر مزايای اجتماعی برخوردار شود و چه 

ميزان از منابع محدود جامعه را بايد به آنھا اختصاص داد، از طريق 

ھدف از اين تحليل پاسخ به . مجاری سياسی مورد قبول خود اظھار نظر کند

کردن مسائل مربوط به گزينش اين پرسش ھای جامعه نيست، بلکه مشخص 

است، مخصوصاً اين مسئله که گزينش در سطح اجتماعی مناسب تر است يا 

  .در سطح فردی

ھمانطور که ديديم، تحليل جداقل الزامی سطح تحصي1ت و تأمين ھزينه 

ناشی از تحصي1ت قابل توجيه » آثار ھمجواری«آنھا توسط دولت از طريق 

عملی مؤسسات آموزشی توسط دولت، يا به  مرحله سوم، يعنی اداره. است

را » صنعت آموزش و پرورش«قسمت عمده » ملی کردن«عبارت ديگر، 

. با اين دMيل يا ـ به نظر من ـ با دMيل ديگر به سختی می توان توجيه کرد

. بھتر بودن اين گونه ملی کردن به ندرت به طور علنی پذيرفته شده است

ت را با پرداخت مستقيم ھزينه اداره مؤسسات بيشتر دولت ھا ھزينه تحصي1

بنابراين، به نظر می رسيد که تصميم تخصيص . آموزشی تأمين کرده اند

با وجود اين، می توان . سوبسيد به تحصي1ت، شامل اين مرحله ھم می شود

دولت ھا می توانند حداقل . اين دو مرحله را به آسانی از ھم تفکيک کرد

ھای قابل »کوپن«ی کنند و برای تأمين ھزينه آن، سطح تحصي1ت را الزام

بازپرداخت در اختيار والدين قرار دھند تا اگر از آنھا برای خدمات آموزشی 

استفاده شد، به حداکثر قيمت تعيين شده در ھر سال و به ازای » مصوب«

در اين صورت والدين آزاد خواھند بود تا اين . ھر بچه قابل بازپرداخت باشد

ھر مبلغ اضافه ای را که خود مايل باشند برای خريد خدمات مبلغ و 

وزشی را می توان از طريق بخش ــخدمات آم. آموزشی صرف کنند
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نقش دولت اين خواھد بود که . خصوصی انتفاعی يا مؤسسات عرضه کرد

مراقب باشد تا مدارس حداقل موازين تعيين شده ـ از قبيل انجام حداقل 

برنامه ھا ـ را رعايت کنند، ھمان طور که ھم محتوای مشترک مندرج در 

اکنون رستوران ھا را برای اطمينان از رعايت حداقل موازين بھداشتی 

نمونه عالی اين نوع برنامه ھا، برنامه . مورد بازرسی قرار می دھند

آموزشی امريکا برای کھنه سربازان ارتش در دوران پس از جنگ جھانی 

واجد شرايط مبلغی در سال پرداخت می شد به ھر کھنه سرباز . دوم است

که وی می توانست آن را در مؤسسه ای به انتخاب خود خرج کند، به شرط 

. آنکه مؤسسه مذکور می توانست حداقل موازين تعيين شده را رعايت کند

يک نمونه محدودتر به يکی از مواد قانون انگلستان مربوط می شود که به 

تحصي1ت برخی از دانش آموزان مدارس  موجب آن مقامات محلی ھزينه

نمونه ديگر مربوط به تشکي1تی در فرانسه . غير دولتی را پرداخت می کنند

است که به موجب آن دولت بخشی از ھزينه تحصي1ت دانش آموزان را در 

  .مدارس غير دولتی تقبل می کند

ر آثا«يکی از استدMل ھای موافق با ملی کردن مدارس براساس يکی از 

اين است که بدون ملی کردن تأمين ھسته مشترک ارزش ھايی » ھمجواری

تحميل حداقل . که Mزمه ثبات اجتماعی تلقی می شود، غير ممکن است

ضوابط بر مدارس خصوصی، که قب1ً مطرح شد، ممکن است برای نيل به 

اين موضوع را می توان با در نظر گرفتن . چنين نتيجه ای کافی نباشد

می توان چنين . ت اداره گروه ھای مختلف مذھبی تشريح کردمدارس تح

استدMل کرد که اين گونه مدارس مجموعه ارزش ھايی را القا می کنند که با 

ای نيز  ھمديگر ناسازگارند و با ارزش ھای القايی مدارس غيرفرقه

سازگاری ندارند؛ بدين ترتيب مدارس مذکور، آموزش و پرورش را به 

اگر اين استدMل تا  .ديل می کنند نه به يک نيروی وحدت بخشابزار تفرقه تب
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دنبال شود، نتيجه آن نه فقط به درخواست برپايی مدارس تحت اداره  آخر

دولت خواھد انجاميد، بلکه به حضور اجباری دانش آموزان در اين مدارس 

ترتيبات فعلی در امريکا و بعضی ديگر از کشورھای . منجر خواھد شد

يتی بينابين دارندغ يعنی مدارس تحت مديريت دولت وجود غربی، وضع

البته پيوستگی تأمين ھزينه . دارد، اما حضور در آنھا اجباری نيست

يعنی : کند تحصي1ت و دستگاه اجرايی آن ساير مدارس را دچار زيان می

آنھا از اعتبارات دولتی در نظر گرفته شده برای ھزينه تحصي1ت، بسيار 

ی شوند يا اص1ً بھره ای نمی برند ـ وضعی که موجب کم برخوردار م

بيشتر مشاجره ھای سياسی، به ويژه در فرانسه و در حال حاضر در امريکا 

اين نگرانی وجود دارد که رفع اين زيان به شدت باعث تقويت . شده است

مدارس مذھبی شود و Mجرم مشکل دستيابی به يک ھسته مشترک ارزشی 

  .زدرا، حتی دشوارتر سا

ھر چند اين استدMل ترغيب کننده است، اما معلوم نيست معتبر باشد يا 

بنا به . اينکه خصوصی کردن تحصي1ت، آثار مذکور را به دنبال داشته باشد

تعيين مرز . دMيلی اصولی، اين استدMل با حفظ خود آزادی در تضاد است

ار از يک سوو ميان تأمين ارزش ھای رايج اجتماعی مورد نياز جامعه پايد

تلقينات بازدارنده آزادی انديشه و عقيده از سوی ديگر، يکی ديگر از آن 

  .مرزھای مبھم است که اشاره به آن آسان تر از تعريف آن است

خصوصی کردن تحصي1ت از نقطه نظر نتايج، حدود اختيارات دلخواه 

خود را  اگر والدين، مثل حاM، بتوانند فرزندان. والدين را گسترش می دھد

بدون پرداخت ھزينه مخصوص به مدارس دولتی بفرستند، معدودی از آنان 

خواھند توانست با مايل خواھند بود فرزندانشان را به مدارس ديگر بفرستند، 

مدارس . مگر اينکه مدارس مذکور نيز از سوبسيد دولتی برخوردار باشند

رند زيان مذھبی چون از اعتبارات دولتی مخصوص تحصي1ت نصيبی ندا
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می بينند، اما در عوض از اين امتياز جبرانی برخوردارند که مؤسسات 

اداره کننده مدارس مذھبی مايلند به آنھا سوبسيد بدھند و قادر به فراھم کردن 

غير از اين، منابع مالی زيادی . منابع مالی Mزم جھت تأمين کمک ھستند

رف نظر از اين ص. برای دادن سوبسيد به مدارس خصوصی وجود ندارد

که والدين فرزندان خود را به کدام مدرسه می فرستند، اگر ھزينه ھای 

جاری دولت در زمينه تحصي1ت در اختيارشان قرار می گرفت، مدارس 

. متنوع فراوانی برای برآورده ساختن نيازھای آموزشی به وجود می آمد

ـ با بيرون آوردن  والدين می توانستند خيلی بيشتر از آنچه فع1ً امکان دارد

فرزندان خود از يک مدرسه و فرستادن آنھا به مدرسه ای ديگر شخصاً در 

به طور کلی انجام چنين کاری در حال . مورد مدارس اظھار نظر کنند

د فرزندان خود را به ــــی، يا بايـــحاضر بھايی گزاف دربر دارد ـ يعن

ديگران ھم . ر دھندمدارس خصوصی بفرستند، يا محل سکونت خود را تغيي

. توانند نظرات خود را از راه ھای پر دردسر سياسی ابراز کنند ط میــــفق

شايد تحت يک نظام دولتی، والدين در مورد انتخاب مدرسه فرزندان خويش 

» يک جا«از آزادی بيشتری برخوردار باشند، اما با توجه به تعھد تأمين 

در . ز آن آزادی مشکل خواھد بودبرای ھر دانش آموز، استفاده بيش از حد ا

اينجا نيز، مانند زمينه ھای ديگر ممکن است مدارس خصوصی رقابتی در 

تأمين نيازھای مصرف کنندگان کارآمدتر باشند تا مدارس ملی شده و يا 

بنابراين، نتيجه نھايی می تواند . مدارسی که اھداف ديگری را دنبال می کنند

بی ميلی  .ی کاھش خواھد يافت نه افزايشاين باشد که اھميت مدارس مذھب

موجه والدينی که فرزندانشان را به مدارس مذھبی می فرستند نسبت به 

افزايش ماليات ھا برای تأمين ھزينه مدارس دولتی سطح باMتر، عامل 

در نتيجه مناطقی که در آنھا . مرتبط و مؤثر ديگری در ھمين زمينه است

ع آوری منابع مالی برای مدارس دچار مدارس مذھبی اھميت دارد در جم
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اگر کيفيت آموزشی به ھزينه ھای صرف شده مرتبط . مشک1ت فراوانند

شک تا حدی ھمچنين است، مدارس دولتی در اين مناطق اغلب  باشد، که بی

  .ترند دارای کيفيتی پايين تر بوده، بنابراين مدارس نسبتاً جذاب

تنی بر لزوم اداره مدارس تحت يکی ديگر از جنبه ھای ويژه استدMل مب

نظر دولت اين است که آموزش و پرورش می تواند به صورت نيرويی 

وحدت بخش عمل کند، در حالی که با ايجاد مدئارس خصوصی اخت1فات 

اگر آزادی بيشتری برای انتخاب نوع مدرسه وجود . طبقاتی بيشتر می شود

اص، گردھم می آيند و داشته باشد، والدين متعلق به يک گروه اجتماعی خ

در نتيجه از اخت1ط سالم بچه ھای متعلق به زمينه ھای اجتماعی کام1ً 

چه اين بحث به طور اصولی معتبر باشد يا . متفاوت جلوگيری می شود

تحت . نباشد، به ھيچ وجه روشن نيست نتايج مذکور را در پی داشته باشد

از اخت1ط ] ظر اجتماعیاز ن[ترتيبات فعلی، طبقاتی کردن مناطق مسکونی 

بچه ھای دارای زمينه ھای اجتماعی کام1ً متفاوت به نحوی مؤثر جلوگيری 

به ع1وه، در حال حاضر از اقدام والدين برای فرستادن فرزندان . می کند

صرف نظر از مدارس مذھبی . خود به مدارس خصوصی ممانعت نمی شود

ل حاضر چنين می کند و در فقط طبقه محدودی می تواند چنين کند يا در حا

  .نتيجه باعث اخت1ف طبقاتی بيشتر در جامعه می شود

به نظر من اين استدMل در جھت کام1ً متفاوتی سير می کند ـ يعنی در 

از خودتان بپرسيد ساکن محله ای کم درآمد . جھت خصوصی کردن مدارس

ظر ـ چه رسد به محله ای سياه پوش نشين در شھرھای بزرگ ـ از چه ن

اگر او، مث1ً به اتومبيل نو اھميت بدھد، می . دچار بيشترين محروميت است

تواند با پس انداز کردن مانند يکی از حومه نشينان ثروتمند، از چنين 

اتومبيلی برخوردار شود؛ و برای اين منظور نيازی نيست که او در يکی از 

پول اتومبيل برعکس، او می تواند . حومه ھای اعيان نشين سکونت گزيند
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اين . را با صرفه جويی در ھمان محل سکونت خويش تا حدودی تأمين کند

صرفه جويی ھمچنين شامل خريد لباس، اثاث، کتاب، يا ھر چيز ديگر می 

اما فکرش را بکنيد خانواده ای تنگدست در يکی از مح1ت فقيرنشين . شود

به تحصي1ت او،  دارای فرزندی با استعداد باشد و به علت اھميت قائل شدن

اگر اين خانواده بتواند در يکی از . به ناچار، قناعت و صرفه جويی کند

معدود مدارس خصوصی، امتيازی ويژه، يا کمک ھزينه تحصيلی برای 

  .فرزندش کسب کند، وضعی دشوار خواھد داشت

اين . در محله ھای اعيان نشين شھر قرار دارند» خوب«مدارس دولتی 

مايل باشد ع1وه بر آنچه به صورت ماليات می پردازد،  خانواده ممکن است

برای بھتر شدن کيفيت تحصيلی فرزند خود مبلغ بيشتری صرف کند، اما 

ھمين خانواده، خيلی کم توانايی آن را دارد که ھمزمان به محله اعيان نشين 

به عقيده من نظرات ما در اين خصوص، ھنوز تحت  .شھر نقل مکان کند

کوچکی است که برای اھالی ثروتمند و فقير يک مدرسه  تأثير آن شھر

در چنين اوضاعی طبيعی است که مدارس دولتی دارای امکاناتی . داشت

. اين وضع، با گسترش شھر و حومه، به شدت تغيير کرده است. برابر باشند

نظام فعلی مدارس ما به جای ايجاد امکانات برابر به احتمال زياد درست 

ند و پيروزی بر نارسايی وضع اوليه را برای اقليت برعکس عمل می ک

استثنايی ـ ھمان کسانی که اميدھای آينده ھستند ـ بيش از پيش دشوار می 

  .کند

در . است" 1انحصار فنی"استدMل ديگر در مورد ملی کردن مدارس 

جوامع کوچک و مناطق روستايی، ممکن است تعداد بچه ھا آنقدر نباشد که 

ش از يک مدرسه نسبتاً وسيع را توجيه کند، طوری که برای بتواند وجود بي

مانند ساير . حمايت از منافع والدين و فرزندان نمی شود به رقابت تکيه کرد

                                                 
1- Handouts 
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موارد انحصار فنی، گزينه ھا عبارت است از انحصار خصوصی نامحدود، 

انحصار خصوصی تحت نظارت دولت و عمليات دولتی يعنی، انتخاب بد از 

ھر چند اين استدMل به وضوح معتبر و معنی دار است، در . ين ھاميان بدتر

دھه ھای اخير به علت بھبود وضع حمل و نقل و افزايش تراکم جمعيت در 

  .مراکز شھری تا حد زيادی اھتبار خود را از دست داده است

ترتيباتی که شايد پيش از ھر ترتيبات ديگری از طريق م1حظات مذکور 

ـ دست کم در مورد تحصي1ت ابتدايی و متوسطه ـ آميزه توجيه پذير باشد 

در اين صورت، والدينی که . ای از مدارس دولتی و خصوصی است

مدارس خصوصی را برای فرزندانشان برمی گزينند، مبلغی معادل ھزينه 

تخمينی تحصي1ت يک بچه در مدرسه ای دولتی دريافت خواھند کرد، 

، در مدرسه ای مجاز صرف تحصي1ت مشروط بر آنکه حداقل مبلغ مذکور

مطابق » انحصار فنی«چنين ترتيباتی با ويژگی ھای معتبر استدMل . شود

ھمچنين ايرادھای به حق والدين را مبنی بر اينکه اگر فرزندان . خواھد بود

خود را به مدارس خصوصی بفرستند، بايد دو برابر ھزينه Mزم را بپردازند 

اليات ھای عمومی و يک بار ھم به طور مستقيم ـ يعنی يک بار به صورت م

به ع1وه، با چنين ترتيباتی امکان رقابت ھر چه . ـ برآورده خواھد ساخت

. بيشتر فراھم می آيد و رشد و بھبود ھمه مدارس نيز تسريع خواھد شد

انگيزه رقابت باعث تأسيس مدارس سالم و متنوع می شود؛ تا حد زيادی نيز 

از آثار مفيد ديگر آن، . شدن نظام مدارس خواھد شدموجب انعطاف پذير 

بنابراين، . قابل تطبيق شدن حقوق معلمان با نيروھای بازار خواھد بود

معياری مستقل در اختيار مقامات دولتی قرار خواھد داد تا براساس آن در 

مورد ميزان و مقدار حقوق تصميم گيری کنند و مقدمات تطبيق و سازگاری 

  .غييرات حاصل در شرايط عرضه و تقاضا را فراھم آورندسريع تر با ت
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بسياری بر اين عقيده اصرار می ورزند که نياز اصلی در آموزش و 

پرورش، تخصيص بودجه بيشتر جھت ايجاد تسھي1ت و حقوق باMتر 

اين تشخيص نادرست به . معلمان است، تا معلمان بھتری جذب مدارس شوند

 ميزان. نظر می آيد

رف شده برای آموزش و پرورش با آھنگی فوق العاده سريع، بودجه ص 

يعنی بسيار سريعتر از کل درآمدمان رو به افزايش بوده است و حقوق 

. معلمان بسيار سريع تر از بازده مشاغل مشابه سير صعودی پيموده است

مشکل، عمدتاً اين نيست که بودجه ای که صرف می کنيم بسيار ناچيز است 

چنين باشد ـ بلکه اين است که در مقابل دMرھای خرج شده ـ ھرچند شايد 

شايد کاری به جا باشد که بودجه ھايی . منافع بسيار اندکی به دست می آوريم

را که در بسياری از مدارس صرف ايجاد ساختمان ھای مجلل و زمين ھای 

اما . تجملی بازی می شود، جزو مخارج نگھداری مدارس به حساب آورند

نمی توان اين بودجه ھا را جزو مخارج مربوط به آموزش و  به آسانی

در خصوص دوره ھای مربوط به آموزش زنبيل . پرورش به حساب آورد

بافی، رقص دسته جمعی و بسياری از رشته ھای مخصوص ديگر که بسيار 

بر شھرت خ1قيت معلمان می افزايد، نيز نيز مسئله له ھمان اندازه واضح 

م که اگر والدين مايل باشند پول خود را صرف اين يادآور می شو. است

اين موضوع به . گونه تجم1ت کنند، نمی توان به آنھا اعتراض کرد

زمانی بايد اعتراض کرد که پولی که به صورت . خودشان مربوط است

ماليات تحميلی از والدين و ديگران گرفته می شود صرف چنين مقاصدی 

که اين گونه استفاده از پول حاصل از » آثار ھمجواری«بايد ديد . شود

  ماليات را توجيه کند در چه زمينه ھايی موجود است؟

يکی از علل عمده اين نوع استفاده از بودجه دولت مربوط است به نظام 

والدينی که . فعلی که اداره مدارس را با تأمين ھزينه آنھا درھم می آميزد
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علمان بھتر و بھبود کيفيت ترجيح می دھند پول دولت بيشتر صرف تربيت م

کتاب ھای درسی شود تا تربيت مربيان خصوصی و سالن ھای بھتر، تنھا 

راھی که برای ابراز اين رجحان در اختيار دارند اين است که اکثريتی را 

يکی از موارد . تغيير نظام مذکور به نفع ھمه اقدام کنند ترغيب کنند تا به

ر به ھر کس امکان می دھد تا طبق اين است که بازا ويژه اين اصل کلی

که روند  سليقه خود عمل کند ـ يعنی يک نمايندگی نسبی واقعی؛ در صورتی

به ع1وه، پدری که مايل است پول . کند روی را تحميل می\سياسی، دنباله

ھای  بيشتری صرف آموزش و پرورش فرزند خود کند گرفتار محدوديت

ای که فع1ً صرف تحصي1ت  زينهاو نمی تواند مبلغی به ھ. فراوان است

اگر چنين . تر منتقل سازد ای گران شود بيفزايد و او را به مدرسه می فرزندش

او فقط می تواند . کند، بايد نه فقط ھزينه اضافی بلکه تمام ھزينه را بپردازد

پول بيشتری صرف فعاليت ھای فوق برنامه مانند ک1س رقص، ک1س 

اينکه زمينه ھای خصوصی برای خرج کردن  به علت. موسيقی و غيره کند

پول بيشتر در خصوص تحصي1ت بسيار محدود است، فشار برای صرف 

بودجه بيشتر در زمينه آموزش و پرورش بچه ھا به صورت افزايش 

روزافزون مخارج دولت، در زمينه ھايی ظاھر می شود که ارتباط شان با 

روز به روز کمتر می توجيه مداخله دولت در زمينه آموزش و پرورش 

  .شود

ھمان طور که از اين تحليل استنباط می شود، اتخاذ ترتيبات ياد شده می 

تواند موجب کاھش مخارج دولت در زمينه آموزش و پرورش شود و 

با اين ترتيبات، والدين قادر . درعين حال کل ھزينه ھا را افزايش دھد

ند خريداری کنند و در خواھند بود تا به نحوی مفيدتر، آنچه را می خواھ

نتيجه نسبت به آنچه اکنون به صورت پرداخت ماليات خرج می کنند پول 

ھمين ترتيبات مانع از آن خواھد شد که نياز فعلی به . بيشتری خرج کنند
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دنباله روی در مورد نحوه خرج کردن پول و نيز نارضايی موجه کسانی که 

وص کسانی که در آينده درحال حاضر فرزندی در مدرسه ندارند و به خص

فرزندی در مدرسه نخواھند داشت، از تحميل ماليات بيشتر بر خود، آن ھم 

برای مقاصدی که از مفھوم مورد نظر آنھا درباره آموزش و پرورش بسيار 

ر برای آموزش و پرورش دلسرد فاصله دارد، والدين را از صرف پول بيشت

  1.کند

ن بودن ميانگين اين حقوق مشکل اصلی در خصوص حقوق معلمان پايي

نيست ـ اختماMً اين ميانگين خيلی ھم باMست ـ بلکه اين است که اين حقوق 

حقوق معلمان غير مجرب بسيار . بيش از حد يکدست و انعطاف ناپذير است

جدول ھای حقوق اغلب . باM و حقوق معلمان مجرب بسيار پايين است

داشتن مدرک دانشگاھی و يکنواخت ھستند و عمدتاً براساس ارشديت، 

اين معضل نيز . گواھينامه ھای آموزشی تعيين می شوند و نه براساس لياقت

بيشتر منتج از نظام فعلی اداره مدارس توسط دولت است و ھر چه واحد 

در واقع . تحت کنترل دولت بزرگ تر باشد اين وضع وخيم تر خواھد بود

را سازمان ھای آموزش حرفه خود اين مسئله دليل عمده ای است بر اينکه چ

ای از توسعه واحد مورد نظر ـ از مدرسه محلی ناحيه تا ايالت و از ايالت تا 

در ھر سازمان بوروکراتيکی، . دولت فدرال ـ به شدت حمايت می کنند

اساساً سازمان خدمات کشوری، داشتن مقياس ھای حقوقی استاندارد اجتناب 
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قادر باشد براساس استحقاق، ما به ناپذير است؛ ايجاد چنان رقابتی که 

خود . التفاوت ھای ھنگفت حقوقی به وجود آورد تقريباً غير ممکن است

معلمان اغلب از عوامل عمده نظارت ھستند، اما والدين يا جامعه محلی، 

در ھر حرفه ای مانند نجاری، . معموMً فقط اندکی بر کارھا نظارت می کنند

کارگران مايل به برخورداری از مقياس ھای ، اغلب ...لوله کشی، تدريس و

حقوقی استاندارد ھستند و با تفاوت حقوقی بر مبنای استحقاق مخالفت می 

ورزند، آشکارا علت آن اين است که تعداد کسانی که از استعداد ويژه 

اين يکی از موارد ويژه تمايل عمومی . برخوردارند معموMً اندک می باشد

نی در تعيين قيمت ھاست، چه از طرق اتحاديه ھای مردم به ت1ش برای تبا

اما توافق ھای حاصل از تبانی را . صنفی و چه از طريق انحصارات فنی

رقابت از بين خواھد برد، مگر آنکه مجری آنھا خود دولت باشد يا حمايت 

  .قابل توجھی از اجرای آنھا به عمل آورد

د که در آن معلمانی اگر کسی تعمداً درصدد برآيد نظامی را ابداع کن

استخدام شوند و حقوق بگيرند که وجودشان باعث طرد افراد خ1ّق باشد، 

حاصل کار او تقليد از ھمان نظامی خواھد بود که در آن گواھينامه آموزشی 

مورد نياز است و ساختارھای حقوقی استاندارد به اجرا در مد آيد، چيزی 

شايد تعجب . ھور کرده استکه در نظام ھای وسيع تر شھری و ايالتی ظ

آور باشد که سطح توانايی در آموزش ابتدايی و متوسطه در اين شرايط تا 

نظام جايگزين، اين مشک1ت را حل خواھد کرد و به عامل . اين حد باMست

  رقابت امکان خواھد داد تا به طور مؤثر

  .ندقابليت ھا را ارج نھد و افراد ذی ص1ح را به سوی کار تدريس جذب ک 

چرا در امريکا مداخله دولت در آموزش و پرورش براساس خط مشی 

فعلی است؟ برای پاسخ قطعی به اين پرسش اط1عات مفصلی از تاريخ 

ولی به ھر حال ارائه . آموزش و پرورش مورد نياز است که من ندارم
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حدس ھايی در مورد نوع م1حظاتی که می تواند سياست مناسب اجتماعی 

مطمئن نيستم که ترتيباتی که پيشنھاد می کنم . د بی فايده نيسترا تغيير بدھ

پيش از توسعه . يک قرن پيش ھم واقعاً می توانسته است مطلوب باشد

نکته مھم . بسيار معتبرتر بود» انحصار فنی«ھنگفت حمل و نقل، استدMل 

ديگر اين است که مشکل اصلی در امريکا در قرن نوزدھم و اوايل قرن 

وم ترويج تنوع نبود، بلکه ايجاد ھسته ارزش ھای مشترک بود که بيستم لز

  .برای پايداری جامعه اھميتی اساسی داشت

سيل گسترده مھاجران با زبان ھای مختلف و سنت ھا و رسوم متنوع از 

ناچار » 1بوته ذوب فلز«امريکا، اين . ھر سوی جھان به امريکا روان بود

. نسبت به ارزش ھای مشترک ايجاد کندبود ميزانی از ھمنوايی و وفاداری 

مدارس دولتی برای اين مقصود وظيفه ای خطير برعھده داشتند، از جمله 

براساس روش جايگزين، . تحميل زبان انگليسی به عنوان زبان مشترک

يعنی برنامه مبتنی بر کوپن ھای قابل بازپرداخت، حداقل ضوابط وضع شده 

تأييد می توانست شامل استفاده از  بر مدارس برای کسب شرايط Mزم جھت

اما طبيعتاً حصول اطمينان از اينکه ايا ضوابط . زبان انگليسی نيز بشود

مذکور را می توان در نظام مدارس خصوصی ھم وضع و اجرا کرد يا 

قصد ندارم نتيجه بگيرم که نظام مدارس . خير، کاری سخت تر بوده است

شت، بلکه فقط می خواھم بگويم که دولتی حتماً بر جايگزين خود رجحان دا

. در آن زمان استدMلی قوی تر از اين زمان به نفع آن مطرح بوده است

اکنون مشکل، عملی ساختن دنباله روی نيست، بلکه اين است که ما با خطر 

مشکل ما رواج دادن تنوع است و . دنباله روی بيش از حد مواجه ھستيم

ظام مدارس ملی می تواند اين کار را نظام جايگزين، به مراتب بھتر از ن

  .انجام دھد

                                                 
1- Melting Pot 
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 عامل ديگری که احتماMً يک قرن پيش اھميت داشته است ترکيب کردن

، ھمراه )1صدقات(بی اعتباری عمومی کمک ھای نقدی ب1عوض به افراد 

با فقدان يک دستگاه اداری کارآمد برای توزيع کوپن ھای قابل بازپرداخت و 

چنين دستگاھی از پديده ھای قرن معاصر . آنھا بود نظارت بر استفاده از

است که با توسعه عظيم ماليات بندی شخصی و برنامه ھای تأمين اجتماعی 

بدون وجود اين دستگاه اداری ممکن است . کام1ً به ثمر نشسته است

مديريت دولت بر مدارس تنھا راه ميسر برای تأمين ھزينه آموزش و 

  .پرورش محسوب شده باشد

) انگلستان و فرانسه(مان طور که از برخی نمونه ھای فوق الذکر ھ

برداشت می شود، بعضی از ويژگی ھای ترتيبات پيشنھادی در نظام ھای 

آموزشی فعلی موجود است و در اغلب کشورھای غربی فشارھای شديد و ـ 

. به عقيده من ـ فزاينده ای برای برقراری اين نوع ترتيبات وجود داشته است

اين امر شايد تا حدی تحوMت امروزی، در دستگاه اداری دولت برای  علت

  .تسھيل چنين ترتيباتی بوده است

گرچه در جريان انتقال از نظام فعلی به نظام پيشنھادی و اداره آن، 

مشک1ت اجرايی متعددی بروز می کند، اما اين مشک1ت نه غير عادی 

ير فعاليت ھا، می توان ھمانند خصوصی کردن سا. است نه غير قابل حل

ساختمان ھا و تجھيزات موجود را به بخش خصوصی متمايل به اين نوع 

بدين ترتيب، در جريان انتقال موضوع، ات1ف سرمايه . فعاليت فروخت

چون واحدھای دولتی ھمچنان به اداره مدارس، حداقل در . منتفی خواھند بود

. تدريجی و آسان خواھد بود برخی رشته ھا، ادامه خواھند داد، عمل انتقال،

اداره مدارس توسط مقامات محلی در امريکا و برخی از کشورھای ديگر 

عمل انتقال را تسھيل خواھد کرد، زيرا کار توأم با  ه نيز به ھمان شيو

                                                 
1- Handouts 
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در جريان تعيين ص1حيت . تجربه را در مقياس کوچک تشويق می کند

ن، حتماً مشک1تی برای دريافت کمک ب1عوض از يک واحد دولتی معي

بروز خواھد کرد، اما اين شبيه ھمان مشکلی است که در حال حاضر ھم 

وجود دارد، يعنی تعيين اينکه کدام واحد ملزم به تأمين تسھي1ت تحصيلی 

تفاوت در ميزان کمک ھای ب1عوض ممکن است . برای بچه ای معين است

 جذابيت ھر منطقه را نسبت به منطقه ديگر بيشتر کند، 

ھمان طور که ھمين حاM ھم تفاوت در کيفيت آموزش و پرورش دارای 

مشک1ت ديگر اين است که به علت وجود آزادی بيشتر در . ھمين اثر است

انتخاب محل آموزشی کودکان، احتماMً فرصت بيشتری برای سوءاستفاده 

فرض مشکل بودن اداره مدارس توسط دولت، دفاع معمول . پيش خواھد آمد

ع موجود در مقابل ھرگونه تغيير پيشنھادی است؛ در اين مورد از وض

خاص، چنين دفاعی از ھميشه ضعيف تر است، زيرا ترتيبات فعلی نه تنھا 

بايد بر مشک1ت عمده ناشی از ترتيبات پيشنھادی غلبه کند، بلکه بايد بر 

مشک1ت اضافی ناشی از اداره مدارس به عنوان وظيفه ای دولتی نيز 

  .ودپيروز ش

  

  تحصي8ت در سطح دانشکده و دانشگاه

در مورد . بحثی که گذشت بيشتر درباره تحصي1ت ابتدايی و متوسطه بود

تحصي1ت سطح باMتر، استدMل به نفع ملی سازی براساس آثار ھمجواری 

در زمينه پايين ترين سطوح تحصي1ت، بر . يا انحصار فنی ضعيف تر است

زشی برای شھروندان کشوری دموکراتيک ـ سر محتوای مناسب برنامه آمو

که خواندن، نوشتن و حساب کردن قسمت اعظم آن را تشکيل می دھد ـ 

اين توافق در سطوح باMتر بعدی . توافقی کلی ـ تقريباً اتفاق آرا ـ وجود دارد

بی شک در سطح پايين تر از دانشکده ھای امريکا . به تدريج کمتر می شود
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ه تحميل ديدگاه ھای اکثريت بر ھمه وجود ندارد، چه توافق کافی برای توجي

در واقع نبود توافق کامل ممکن است تا آنجا . رسد به کمتر از اکثريت

گسترش يابد که حتی مناسبت اختصاص سوبسيد به تحصي1ت اين سطوح را 

مورد ترديد قرار دھد و يقيناً تا آنجا پيش ميرود که ھرگونه حمايت از ملی 

با توجه به . ليل تأمين ھسته مشترک ارزش ھا، تضعيف کندکردن را به د

مسافت ھايی که افراد حاضرند برای شرکت در مؤسسات آموزش عالی طی 

  .را در اين سطح نمی توان مطرح کرد» انحصار فنی«کنند، مسئله 

نقش مؤسسات دولتی امريکا در سطوح ابتدايی و متوسطه بيشتر است تا 

، از لحاظ اھميت بسيار 1920اين، قطعاً تا دھه  با وجود. در سطوح باMتر

ھا  ھا و دانشگاه از نيمی از دانشجويان دانشکده و اکنون بيش توسعه يافتند

 التحصيل  فارغ

يکی از علل اصلی رشد اين  1.ھمين مؤسسات پيش دانشگاھی ھستند

 مؤسسات کم ھزينه بودن آنھا بود؛ بيشتر دانشگاه ھا و دانشکده ھای ايالتی و

در . شھری نسبت به دانشگاه ھای خصوصی شھريه کماری دريافت می کنند

نتيجه دانشگاه ھای خصوصی دچار مشک1ت شديد مالی شده اند و کام1ً به 

ھدف دانشگاه ھای خصوصی . گله کرده اند» نامنصفانه«حق از رقابت 

حفظ استق1ل خويش از دولت بوده است، اما درعين حال مشک1ت مالی، 

  .را مجبور به درخواست کمک از دولت کرده استآنھا 

اين تحليل رھنمودھايی را نشان می دھد که براساس آنھا بايد در پی يافتن 

می توان مخارج عمومی در زمينه آموزش . راه حلی قانع کننده برآمد

متوسطه را به منزله ابراز تعليم نوجوانان برای شھروندی و رھبری جمعی 

مت عمده ھزينه ھايی را که فع1ً برای آموزش حرفه توجيه کرد ـ گرچه قس

                                                 
1- See George J. Stigler, Employment and Compensation in Education 
(“Occasional Paper” No. 33, [New York: National Bureau of 
Economic Research, 1950], p. 33.) 
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ای خرج می شود نمی توان از اين طريق يا، در واقع، ھمان طور که 

محدود کردن سوبسيد اعطا . خواھيم ديد، از ھيچ طريق ديگر توجيه کرد

شده به تعليماتی که در يکی از مؤسسات آموزشی دولتی داده می شود به 

می توان با اعطای سوبسيد به افراد، آنان را . تھيچ وجه قابل توجيه نيس

مخير ساخت تا آن را در مؤسسه آموزشی مورد نظر خود خرج کنند، 

. مشروط بر آنکه نوع تحصي1تشان برای دريافت چنين کمکی مطلوب باشد

آن دسته از مدارس دولتی که ابقا می شوند بايد شھريه ای معادل ھزينه ھای 

و از اين طريق در سطحی برابر، با مدارسی که آموزشی خود مقرر کنند 

نظامی که اين چنين حاصل آيد در  1.تحت حمايت دولت نيستند رقابت کنند

طرح ھای گسترده خود از ترتيباتی پيروی خواھد کرد که در امريکا بعد از 

جنگ جھانی دوم برای تأمين مالی آموزش و پرورش کھنه سربازان اتخاذ 

مالی مربوطه را فرضاً ايالت ھا تأمين کنند نه دولت  شد، مگر اينکه منابع

  .فدرال

چنين ترتيباتی به رقابت مؤثر در ميان انواع مختلف مدارس و نيز 

کاربرد مفيدتر منابع آنھا کمک خواھد کرد؛ فشار برای کمک مستقيم دولت 

به دانشکده ھا و دانشگاه ھای خصوصی را ازبين خواھد برد و به اين 

ينکه آنھا را قادر می سازد تا پابه پای مؤسسات دولتی رشد ترتيب ضمن ا

ھمچنين ممکن است اين . يابند، استق1ل و تنوع آنھا را نيز حفظ می کند

امتياز جانبی را نيز داشته باشد که باعث بررسی مقاصدی که سوبسيد به 

اعطای سوبسيد به مؤسسات آموزشی به جای . آنھا تعلق می گيرد، شود

عوض اينکه باعث شود دولت به فعاليت ھايی که مناسب دريافت مردم، در 

سوبسيد ھستند سوبسيد بدھد، منجر به سوبسيد دادن بی رويه به کل فعاليت 
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حتی يک تحقيق اجمالی نشان می دھد که . ھای اين مؤسسات شده است

ھرچند اين دو نوع فعاليت به يکديگر نزديکترند، ولی به ھيچ وجه يکسان 

  .نيستند

استدMل منصفانه مربوط به برنامه گزينه به ويژه در سطوح دانشکده و 

دانشگاه محرز است، زيرا تعداد زياد و متنوعی از مدارس خصوصی وجود 

اگر «: برای مثال، ايالت اوھايو به شھروندان خود چنين می گويد. دارد

 نوجوانی داريد که مايل است به دانشکده برود، ما يک بورس ھنگفت چھار

ساله به وی اعطا می کنيم، مشروط به اينکه وی واجد حداقل شرايط 

تحصيلی باشد و باز مشروط به اينکه آنقدر باھوش باشد که تصميم بگيرد به 

اگر وی بنا به خواست خود يا شما، بخواھد به ابرلن . دانشگاه اوھايو برود

ھاروارد،  برود، چه رسد به دانشگاه ييل، 2يا دانشگاه و سترن رزرو 1کالج

اين » .يا دانشگاه شيکاگز، پولی به او نخواھيم داد 4، بلؤيت3نورث و سترن

برنامه را چگونه می توان توجيه کرد؟ آيا مناسب تر نيست و به باMتر بردن 

معيار بورس تحصيلی کمک نمی کند، اگر پولی را که ايالت اوھايو مايل 

اص دھد که در ھر است صرف تحصي1ت عاليه کند به بورس ھايی اختص

دانشکده يا دانشگاھی قابل حصول باشد و از دانشگاه اوھايو خواسته شود تا 

  5با شرايطی برابر با ساير دانشکده ھا و دانشگاه ھا رقابت کند؟

                                                 
1- Oberlin College 
2- Western Reserve University 
3- North Western 
4- Beloit 
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  تحصي8ت پيشه ای و حرفه ای

تحصي1ت پيشه ای و حرفه ای ھيچ گونه آثار ھمجواری از نوعی که 

اين نوع تحصي1ت نوعی . ت داده شد نداردپيشتر به تحصي1ت عمومی نسب

سرمايه گذاری برای تربيت نيروھای [سرمايه گذاری در سرمايه انسانی 

ر ماشين آMت، داست که دقيقاً مشابه سرمايه گذاری ] انسانی متخصص

ساختمان سازی يا ساير شکل ھای سرمايه غير انسانی است؛ و کار ويژه آن 

در صورت نيل به اين ھدف فرد . بشر استباM بردن بھره وری اقتصادی 

در جامعه برخوردار از اقتصاد آزاد با دريافت بازدھی باMتر برای خدمات 

خويش پاداش می گيرد؛ بازدھی باMتر از آنچه در شرايطی ديگر می 

اين اخت1ف در بازده، انگيزه اقتصادی به کار انداختن  1.توانست کسب کند

در ھر دو . و چه به صورت انسان است سرمايه، چه به صورت ماشين

مورد، بازده ھای مازاد بايد در مقابل ھزينه ھای حصول آنھا حالتی متوازن 

در مورد تحصي1ت حرفه ای، ھزينه ھای اصلی عبارت اند از . پيدا کند

درآمد پيش بينی در طول مدت کارآموزی، کاھش بھره به علت عقب 

ارج ويژه طی کردن دوره آموزشی، انداختن آغاز دوره کسب درآمد، و مخ

در مورد سرمايه مادی، ھزينه . مانند شھريه و مخارج کتاب و تجھيزات

زات سرمايه ای و بھره ـــــھای اصلی عبارت است از ھزينه ساخت تجھي
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وم فرد، در ـــــاز قرار معل. قابل پيش بينی در طول ساخت تجھيزات

لوب تلقی می کند که صورتی سرمايه گذاری را در ھر دو مورد مط

ورد نظر او از ھزينه ھای اضافی مورد ـــافی مـــــازده ھای اضـــــــب

در ھر دو مورد اگر فرد سرمايه گذاری را به عھده  1.نظرش بيشتر باشد

بگيرد، و اگر دولت نه به سرمايه گذاری سوبسيد دھد و نه بر بازده آن 

به ) ر تعميدی يا سرپرست اويا والدين، پدر و ماد(ماليات وضع کند، فرد 

طورکلی تمام ھزينه ھای اضافی را تقبل و ھم بازده اضافی را کسب می 

ھيچ گونه ھزينه ای که آشکارا تقبل نشده يا بازده دست نيافتنی که : کند

باعث شود انگيزه ھای خصوصی از انگيزه ھای مناسب جامعه به طور 

  .نظام مند دور شود وجود ندارد

ايه گذاری در زمينه پرورش نيروی انسانی به اندازه اگر برای سرم

سرمايه گذاری در سرمايه ھای مادی، به راحتی سرمايه در دسترس بود، 

چه از طريق بازار و چه از طريق سرمايه گذاری مستقيم توسط افراد ذی 

نفع، يا والدين يا سرپرستان آنان، نرخ سود حاصل از سرمايه در ھر دو 

اگر اين سود در مورد سرمايه . ريباً مساوی می شدسرمايه گذاری، تق

غيرانسانی بيشتر بود، والدين تشويق می شدند تا به جای سرمايه گذاری در 

کارآموزی حرفه ای، اين سرمايه ھا را برای فرزندان خود خريداری کنند و 

اما در واقع ضواھد تجربی فراوانی در دست است، مبنی بر اينکه . برعکس
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Milton Friedman and Simon Kuznetz, Income from Independent 
Professional Practice (New York: National Bureau of Economic 
Research,1945), pp. 81-95, 118-37 
2. See G. S. Becker, “Underinvestment in College Education” 
American Economic Review, Proceedings L (1960), 356-64; T.W. 
Schults, “Investment in human Capital,” American  Economic Review, 
LXI (1961), 1-17. 
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براساس سرمايه گذاری در کارآموزی بسيار باMتر ار نرخ بازده برخ بازده 

اين اخت1ف بيانگر کمبود . براساس سرمايه گذاری در سرمايه مادی است

  2.سرمايه گذاری در سرمايه انسانی است

از قرار معلوم اين سرمايه گذاری نامکفی در سرمايه انسانی حاکی از 

مينه انسانی را نمی زگذاری در ه سرماي. قصی دربازار سرمايه استوجود ن

توان با ھمان شرايط يا به ھمان آسانی سرمايه گذاری در سرمايه مادی 

اگر مبلغی ثابت، وام داده شود تا . علت آن ھم واضح است. تأمين مالی کرد

ھزينه سرمايه گذاری در سرمايه مادی تأمين گردد، وام دھنده می تواند 

عای باقی مانده اصل سرمايه مادی نوعی تضمين به صورت رھن يا اد

برای وام خود به دست آورد و در صورت قصور در پرداخت وام می تواند 

از بازيافت دست کم بخشی از سرمايه گذاری خود از طريق فروش اصل 

اگر وی نظير ھمين وام را برای . سرمايه مادی وام گيرنده مطمئن باشد

د، مسلماً نمی تواند تضمين افزايش قدرت کسب درآمد يک انسان اعطا کن

در ايالتی که برده داری در آن وجود . مناسبی برای وام خود به دست آورد

حتی اگر چنين می بود، تضمين، . ندارد، افراد قابل خريد و فروش نيستند

بھره وری سرمايه مادی به طور کلی بستگی به . قابل مقايسه نخواھد بود

اما کام1ً واضح است که بھره . ردميزان ھمکاری وام گيرنده اصلی ندا

بنابراين، دادن وام برای تأمين . وری سرمايه انسانی اين بستگی را دارد

ھزينه کارآموزی فردی که در قبال وام ھيچ تضمينی بجز درآمد آينده اش 

در اختيار ندارد پيشنھادی است که جاذبه آن کمتر از دادن وام برای تأمين 

تضمين کمتر، و ھزينه جمع آوری بھره : استھزينه ساختن يک ساختمان 

  .بعدی و اصل وام بسيار بيشتر است

معضل ديگر ناشی از غيرقابل تخصيص بودن وام ھای ثابت پولی، برای 

اين گونه سرمايه گذاری . تأمين ھزينه سرمايه گذاری در کارآموزی است
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ياد باشد، ممکن است ميانگين بازده مورد انتظار ز. لزوماً بسيار خطير است

مرگ يا ازکارافتادگی از علل مشخص اين . اما اين ميانگين متغيير است

اما اھميت اين علت بسيار کمتر از تفاوت ھای مربوط به . تغيير می باشد

در نتيجه اگر وام ھای ثابت پولی . توانايی، انرژی، و بخت مساعد است

ر تضمين می پرداخت می شد و فقط از طريق درآمدھای آينده مورد انتظا

برای اينکه اعطای اين . گرديد، بخش مھمی از وام ھرگز پرداخت نمی شد

گونه وام ھا برای وام دھندگان جالب باشد، Mزم است نرخ بھره اسمی وضع 

شده بر ھمه وام ھا آنقدر باM باشد که بتواند ات1ف سرمايه ناشی از عدم 

نرخ بھره اسمی با قوانين  باM بودن. بازپرداخت برخی وام ھا را جبران کند

ھا برای وام ضد ربا مغايرت خواھد اشت و نيز از جذابيت اين وام 

تھميدی که برای مقابله با مشک1ت سرمايه  11گيرندگان خواھد کاست
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گذاری ھای خطرناک به کار می رود، سرمايه گذاری با بھره تضمين شده 

آموزش و پرورش  ھمتای 1.ھمراه با حداقل خطر برای صاحبان سھام است

سھمی از درآمدھای احتمالی آينده فرد؛ گذاشتن » خريدن«عبارت است از 

ھزينه ھای آموزش و کارآموزی در اتيار او به اين شرط که توافق کند 

بدين ترتيب، . بخشی معين از درآمدھای آينده اش را به وام دھنده بپردازد

از افراد نسبتاً موفق وام دھنده چيزی بيشتر از سرمايه گذاری اوليه اش 

دريافت خواھد کرد که زيان ھای ناشی از سرمايه گذاری اوليه اش را در 

   .مورد افراد ناموفق جبران کند

ظاھراً ھيچ مانع قانونی در برابر اين نوع قراردادھای خصوصی وجود 

ندارد، ھر چند از لحاظ اقتصادی با خريد سھمی از قابليت کسب درآمد فرد 

يکی از علل عدم رواج اين . ابراين به منزله بردگی نسبی ھستندبرابرند بن

نوع قراردادھا، به رغم بالقوه سودآور بودنشان برای وام گيرنده و وام 

دھنده، ظاھراً ھزينه باMی اجرای آنھاست، چون افراد در رفتن از جايی به 

جای ديگر آزادند، صورتحساب ھای دقيق درآمد بايد تھيه شود، مدت 

اين ھزينه ھا ظاھراً در مورد سرمايه گذاری . ردادھا نيز طوMنی استقرا

با مقياس کم و پراکندگی وسيع جغرافيايی افراد دريافت کننده تأمين مالی 

باM بودن چنين ھزينه ھايی به احتمال . مخصوصاً بسيار بيشتر خواھد بود

ری ھرگز زياد ممکن است علت اصلی اين باشد که چرا اين نوع سرمايه گذا

  .تحت فعاليت ھای خصوصی، گسترش نيافته است

با وجود اين، يک احتمال قوی ديگر وجود دارد و آن اين است که عوامل 

عواملی چون اثر . ديگری نقش عمده ای در اين ميان بازی کرده باشند

تراکمی نوظھور بودن ايده مذکور، عدم تمايل به ھم تراز دانستن سرمايه 
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نيروی انسانی با سرمايه گذاری در زمينه دارايی ھای  گذاری برای تربيت

مادی، احتمال محکوميت غيرمنطقی چنين قراردادھايی در نزد مردم، 

اگرچه داوطلبانه منعقد شده باشد و اعمال محدوديت ھای قانونی و متعارف 

بر آن دسته از سرمايه گذاری ھايی که ممکن است به وسيله واسطه ھای 

ه بيشتر از ھر کس ديگر برای اين گونه سرمايه گذاری ھا مالی انجام شود ک

منافع بالقوه، به ويژه برای نخستين . مناسبند، يعنی شرکت ھای بيمه عمر

داوطلبان، به قدری زياد خواھد بود که ارزش تحمل ھزينه ھای بسيار 

  1.ھنگفت اداری را خواھد داشت

يه گذاری کافی در به ھر دليلی که باشد، نقص بازار منجر به عدم سرما

بنابراين ممکن است مداخله دولت ھم به دليل . سرمايه انسانی شده است

، تا آنجا که مانع موجود بر سر راه تکامل چنين سرمايه »انحصار فنی«

گذاری ھايی ھزينه ھای اداری بوده است و ھم به دليل بھبود عملکرد بازار، 

ھا در ميان بوده است، قابل تا آنجا که مسئله اصطکاک ھا و انعطاف پذيری 

  .توجيه باشد
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اگر مداخله دولت حتمی باشد، چنين مداخله ای چگونه بايد صورت گيرد؟ 

يکی از شکل ھای آشکار مداخله، که تاکنون نيز به ھمين شکل صورت 

گرفته است، سوبسيد دادن علنی دولت به تحصي1ت پيشه ای يا حرفه ای از 

اين نوع مداخله به وضوح، نامناسب به  .محل درآمدھای عمومی بوده است

سرمايه گذاری بايد به مرحله ای رسانده شود که بازده . نظر می رسد

اضافی ھزينه سرمايه گذاری را تأمين کند و نرخ بھره بازار را نيز بر آن 

اگر سرمايه گذاری برای تربيت نيروی انسانی باشد، بازده اضافی . بيفزايد

مات فرد نسبت به آنچه به طريقی ديگر می به صورت افزايش بھای خد

در اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، بازده به . توانست کسب کند ظاھر می شود

اگر به سرمايه گذاری وی . صورت درآمد شخصی به دست فرد می رسد

در . سوبسيد تعلق می گرفت، او ھيچ کدام از ھزينه ھا را تقبل نمی کرد

مايل به گذرانده دوره کارآموزی بودند، نتيجه، اگر به ھمه کسانی که 

سوبسيد داده می شد و آنان می توانستند واجد حداقل ضابطه ھای کيفی 

بشوند، سرمايه گذاری در زمينه نيروی انسانی بيش از حد رشد می کرد، 

زيرا تا زمانی که کارآموزی سود اضافه ای بر ھزينه ھای خصوصی می 

دوره کارآموزی را داشتند، حتی اگر اين  افزود، افراد انگيزه گذراندن اين

سود اضافی برای بازآوردن وجوه سرمايه گذاری شده کافی نمی بود، چه 

  .رسد به اضافه شدن بھره بر اين سرمايه

برای اجتناب از اين نوع سرمايه گذاری افراطی، دولت ناچار به محدود 

مقدار حتی صرف نظر از مشکل بودن برآورد . کردن سوبسيدھا می شود

سرمايه گذاری، اين کار شامل سھميه بندی اساساً نامعقول ميزان » صحيح«

محدود سرمايه گذاری ميان متقاضيانی می شود که تعدادشان بيش از آن 

است که بتوان ھزينه کارآموزی داشته باشند، ھمه بازده سرمايه گذاری را 

ورکلی به چنگ خواھند آورد، در حالی که ھزينه ھای مربوط را به ط
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ماليات دھندگان متقبل می شوند ـ که اين نوع توزيع درآمد به کلی نامعقول و 

  .به احتمال قريب به يقين خودسرانه است

آنچه کمبودش احساس می شود توزيع مجدد درآمد نيست، بلکه فراھم 

آوردن سرمايه برای سرمايه گذاری انسانی و مادی با شرايط قابل مقايسه 

زينه سرمايه گذاری را شخصاً به عھده بگيرند و منافع آن افراد بايد ھ. است

وقتی که افراد مايلند ھزينه ھای مربوط را تقبل کنند، . را نيز به دست آورند

يکی از راه ھای . نقص ھای بازار نبايد مانع از سرمايه گذاری آنھا شود

 ھرهگذاری با ب که دولت اقدام به سرمايه ای اين است رسيده به چنين نتيجه

مؤسسه ای دولتی می تواند . تضمين شده در زمينه تربيت نيروی انسانی کند

تأمين مالی کل يا بخشی از ھزينه کارآموزی را به يک فرد پيشنھاد کند 

اين . مشروط به اينکه او بتواند از حداقل ضوابط کيفی برخوردار شود

د را مؤسسه می تواند به مدت چند سال مشخص و در ھر سال مبلغی محدو

رد اختيار فرد قرار دھد به شرط اينکه مبلغ مذکور صرف کارآموزی 

در عوض، فرد نيز توافق می کند . صحيح در يک آموزشگاه رسمی بشود

که بعد از طی دوره آموزشی ھر سال درصد معينی از درآمد خود را، از 

يک حد معين به باM، در مقابل ھر ھزار دMری که از دولت دريافت کرده 

می توان اين پرداخت را به آسانی با مبلغ . ت، به دولت بازپرداخت کنداس

. ماليات بر درآمد جمع کرد تا شامل حداقل ھزينه ھای اداری ديگر نيز بشود

مبلغ پايه بايد برابر ميانگين تخمينی درآمد، بدون کارآموزی تخصصی 

پروژه  تعيين شود؛ درصد پرداختی از درآمد بايد طوری برآورد شود تا کل

بدين ترتيب دريافت کنندگان کارآموزی عم1ً . را از لحاظ مالی، خودکفا کند

آنگاه خود فرد می تواند مبلغ مورد سرمايه . ھزينه را متقبل خواھند شد

اگر اين تنھا راه پيشروی دولت برای تأمين مالی . گذاری را معين کند

نی منعکس کننده تمام کارآموزی پيشه ای يا حرفه ای باشد و اگر درآمد تخمي
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بازده و ھزينه ھای مربوطه باشد، انتخاب آزادانه افراد، به توليد مبلغ بھينه 

  1.سرمايه گذاری منجر خواھد شد

متأسفانه احتمال نمی رود شرط دوم کام1ً برآورده شود، زيرا به حساب 

بنابراين، سرمايه گذاری . آوردن عوايد غير نقدی فوق الذکر غيرممکن است

جام شده براساس اين طرح ھنوز خيلی ناچيز است و به روش بھينه توزيع ان

  1.نخواھد شد

به چند دليل، اجرای اين طرح برای مؤسسات مالی خصوصی و 

به علت مشکل . مؤسسات غيرانتفاعی مانند بنيادھا و دانشگاه ھا ترجيح دارد

ز پايه به بودن برآورد درآمدھای پايه و درصدی که بايد از درآمد باMتر ا

دولت پرداخت شود، اين خطر عظيم وود دارد که چنين طرحی به يک 

  .فوتبال سياسی تبديل شود

اط1عات مربوط به درآمدھای جاری پيشه ھای گوناگون فقط برآوردی 

تقريبی در قبال ارزش ھايی که پروژه را از جنبه مال خودکفا می کند 

صد پرداختی به دولت بايد به ع1وه درآمدھای پايه و در. عرضه می دارد

از فردی به فرد ديگر و براساس تفاوت ھای احتمالی در توانايی موردنظر 

برای کسب درآمد که بتوان آن را از قبل پيش بينی کرد، فرق کند، ھمان 

طور که مبلغ حق بيمه عمر ميان گروه ھای دارای طول عمر متفاوت فرق 

  .می کند

ز رشد چنين طرحی بر مبنای خصوصی تا آنجا که ھزينه اجرايی مانع ا

باشد، واحد مناسب دولتی برای تھيه منابع مالی، دولت فدرال خواھد بود نه 

ھر ايالتی، مث1ً در مورد ردگيری افرادی که آنان را . واحدھای کوچک تر
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تأمين مالی کرده است، ھمان ھزينه ھايی را خواھد داشت که شرکت بيمه 

فدرال، ھرچند اين مشک1ت کام1ً ازبين نخواھد البته در مورد دولت . دارد

مث1ً فردی که به کشوری ديگر مھاجرت . رفت، اما به حداقل خواھد رسيد

کرده ممکن است ھنوز از نظر قانونی و اخ1قی متعھد به گرداخت سھم 

مورد توافق از درآمدش باشد، با وجود اين اجرای چنين تعھدی برای 

بنابراين، افراد بسيار موفق، برای . واھد بودمقامات دشوار و پرھزينه خ

البته تحت نظام ماليات بر درآمد، مشکلی . مھاجرت انگيزه خواھند داشت

اين مشکل و ساير مشک1ت . مشابه و درعين حال حادتر بروز می کند

اجرايی، مربوط به ھدايت طرح در سطح دولت فدرال جدی به نظر نمی 

مشکل جدی، مشکل . لماً مسئله ساز استرسد، ھرچند از لحاظ جزئيات مس

چگونه نگذاريم اين طرح به صورت يک : سياسی است که قب1ً ذکر شد

فوتبال سياسی درآيد و در اين ميان پروژه ای خودکفا به ابراز سوبسيد دھنده 

  آموزش حرفه ای تبديل شود؟

نقايص . پس اگر اين خطر جدی است، فرصت مربوطه نيز جدی است

ازار سرمايه اغلب آموزش پيشه ای و حرفه ای پرھزينه تر را موجود در ب

محدود به افرادی می کند که والدين يا سرپرستانشان می توانند ھزينه 

غير «اين نقايص چنين افرادی را به يک گروه . آموزش Mزم را تأمين کنند

تبديل می کند که به علت عدم فراھم بودن سرکايه Mزم برای » رقيب

ھای  در نتيجه، نابرابری. افراد توانا، از رقابت در امان است بسياری از

پيدايش و رشد ترتيباتی نظير . مربوط به ثروت و موقعيت تداوم می يابد

آنچه در باM به اختصار شرح داده شد، باعث می شود سرمايه در سطحی 

وسيع تر در دسترس باشد و در نتيجه به تحقق برابری فرصت ھا، کاھش 

ی ھای ثروت و درآمد و ارتقای کاربرد کامل تر منابع انسانی کمک نابرابر

فراوانی خواھد کرد و اين کمک را با تقويت رقابت، عملی کردن انگيزه ھا، 
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و ازبين بردن علل نابرابری ارائه خواھد کرد نه از طريق جلوگيری از 

توزيع رقابت، ازبين بردن انگيزه و پرداختن به ع1ئم بيماری، که از نتايج 

  .مجدد و مستقيم درآمد است
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  فصل ھفتم

  

  سرمايه داری و تبعيض

 

  

يکی از حقايق درخور توجه تاريخ اين است که ظھور سرمايه داری با 

کاھش شديد موانع موجود بر سر راه فعاليت ھای اقتصادی گروه ھای 

يی که به قول خاص دينی، نژادی يا اجتماعی ھمراه بوده است؛ گروه ھا

جايگزين کردن ترتيبات مربوط به موقعيت . معروف مورد تبعيض بوده اند

اولين قدم در جھت آزادسازی  2يا ترتيبات مربوط با قرارداد 1اجتماعی

بقای يھوديان در طول قرون وسطی به يمن . در قرون وسطی بود 3سرف ھا

پردازند و با وجود بخش بازار ممکن شد که توانستند در آن به فعاليت ب

فرقه ھای . وجود اذيت و آزار مقامات رسمی، موجوديت خود را حفظ کنند

با وجود محدوديت ھايی که در ساير  5و کويکرھا 4مذھبی چون پيوريتن ھا

شئون زندگيشان بر آنان تحميل شده بود تنھا به دليل گردآوری سرمايه Mزم 

ايالت ھای جنوبی امريکا . نددر بازار آزاد توانستند به قاره جديد مھاجرت کن

بر  در پی جنگ داخلی تدابير زيادی برای تحميل محدوديت ھای قانونی

تنھا تدبيری که ھرگز اتخاذ نشد، ايجاد مانع عليه . سياھان اتخاذ کردند

عدم تحميل اين موانع مسلماً منعکس . مالکيت اموال منقول يا غير منقول بود

کننده ھيچ گونه توجه خاص به اجتناب از تحميل محدوديت بر سياھان نبود؛ 

                                                 
1- Status arrangements 
2- Contract arrangements 
3- Serfs 
4- puritans 
5- Quakers 
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ی بود؛ اعتقاد چنان بلکه منعکس کننده يک اعتقاد بنيادی به مالکيت خصوص

حفظ . قوی که تمايل به تبعيض عليه سياھان را تحت الشعاع قرار می داد

قواعد کلی مالکيت خصوصی و سرمايه داری يکی از فرصت ھای عمده 

برای سياھان بوده و به آنان امکان داده است تا بيش از آنچه در شرايط 

رد اين است که زمينه مثال کلی تر در اين مو. ديگر ميسر بود پيشرفت کنند

ھای تبعيض در ھر جامعه آنھايی است که از نظر ماھيت بيشتر از ساير 

زمينه ھا جنبه انحصاری دارد، در حالی که تبعيض عليه گروه ھای رنگين 

پوست يا پيروان اديان خاص در زمينه ھايی که حداکثر آزادی رقابت در 

  .آنھا موجود است در پايين ترين سطح قرار دارد

ھمان طور که در فصل اول خاطر نشان شد، يکی از تناقض ھای تجربی 

اين است که به رغم گواه تاريخی که در باM ذکر شد، دقيقاً گروه ھای اقليت 

اند که ھمواره از پرشورترين و بزرگ ترين حاميان تغييرات بنيادی در 

قت آنھا اغلب به جای اينکه به اين حقي. جامعه سرمايه داری بوده اند

اعتراف کنند که عامل اصلی به حداقل رسيدن اين محدوديت ھا، بازار آزاد 

  .بوده است، محدوديت ھای باقی مانده را به سرمايه داری نسبت می دھند

قب1ً نشان داديم که بازار آزاد چگونه کارايی اقتصادی را از خصوصيات 

سی که نان ھمان طور که در فصل اول اشاره شد، ک. نا مرتبط جدا می کند

می خرد نمی داند که گندم اين نان را يک نفر سياھپوست، سفيد پوست، 

در نتيجه، توليد کننده گندم بی توجه به طرز . مسيحی يا يھودی کاشته است

تلقی جامعه در مورد رنگ پوست، دين و يا ساير صفات افراد تحت استخدام 

 می ارايی به کاردارد که منابع خود را با حداکثر ک وی، در وضعی قرار

 که در بازار آزاد انگيزه تر باشد اين است تواند مھم به ع1وه، آنچه می. گيرد

. دارد وجود صفات افراد کارايی اقتصادی از ساير برای جداکردن ای اقتصادی

 ھای فعاليت مورد نظرش در ھای کارفرمای اقتصادی که اولويت يا تاجر
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کسانی که خ1ف وی  به دارد، نسبتارتباطی به کارايی توليدی ن اقتصادی

که چنين  اين دو درواقع نسبت به افرادی. کنند دچار زيان است عمل می

بنابراين در بازار . کنند می برخود تحميل ندارند ھزينه بيشتری ھايی اولويت

  .کنند را از صحنه بيرون می ھا آنان آزاد، ھمين اولويت

غلب اين را بديھی می دانند که ا. ھمين پديده، حوزه ای بسيار وسيع دارد

شخصی که ديگران را به دليل نژاد، رنگ پوست، دين و يا ھر چيز ديگر 

مورد تبعيض قرار می دھد، خود ھيچ زيانی متحمل نمی شود، بلکه تنھا به 

اين عقيده مطابق ھمان عقيده سفسطه آميز است که . ديگران زيان می رساند

Mت کشورھای ديگر زيانی به خود يک کشور با تحميل تعرفه بر محصو

مث1ً کسی که به . ھر دو عقيده به يک اندازه غلط است 1.وارد نمی آورد

خريد از فردی سياه پوست يا کارکردن در کنار وی اعتراض می کند، بدين 

او به طور کلی ناگزير خواھد . ترتيب موارد انتخاب خود را محدود می کند

ايی که می خرد بپردازد يا از کار خود بود تا قيمتی باMتر برای چيزھ

يا، به عبارت ديگر، آن عده از ما که رنگ . بازدھی کمتر به دست آورد

پوست يا مذھب را نامرتبط با کارايی اقتصادی می دانيم، می توانيم بعضی 

  .از کاMھا را ارزان تر بخريم

ت که نکته ای که ممکن است چنين اظھارنظرھايی به ذھن القا کند اين اس

کسی که تبعيض . در تعريف و تفسير تبعيض، مشک1تی جدی وجود دارد

» می خرد«گويی او چيزی را . روا می دارد، تاوان کار خود را می پردازد

دشوار است بتوان معنای ديگری برای . تلقی می کند» محصول«که آن را 
                                                 

1  . 
K� �
=[Gary Becker]5 ,�(� و د��;  ، در��M4 ]�
 �	 ���U ،p�1&4 �� ط��
از �
 �0	��5a ا�:�Rد� 	
 �ً&�
'4 �'I#	 0:�ر��ظ �M) از p�1&4 5KJ	 �. "#.

�ر-�ع . �� 	5KJ 4+�رت �0ر-� و 14
%� �K��ن ا�
�� "�#.: 

G. S. Becker, The Economics of Discrimination (Chicago: 
University of Chicago Press, 1957). 



 
 
و زاد� �
	��� دار� 160  

سليقه ای است متعلق به ديگران که با »سليقه«: تبعيض يافت، غير از اينکه

اگر فردی تمايل داشته باشد برای شنيدن آواز . خود شخص تفاوت دارد

ـ حداقل به معنای » تبعيض«خواننده ای پول بيشتری بپردازد، ما آن را 

غرض آلود آن ـ نمی دانيم، اما اگر او بخواھد پول بيشتری بدھد تا شخصی 

، که رنگ پوستش با شخصی ديگر متفاوت است به وی خدماتی برساند

 فرق اين دو در اين است که ما در يک مورد با. تبعيض تلقی می شود

آيا ميان اين سليقه که . ايم اما در مورد ديگر چنين نيستيم ديگری ھم سليقه

را بر خدمتکار زشت رو  شود يک خانه دار خدمتکاری زيبا باعث می

 داری ديگر يک نفر سياه شود خانه ترجيح دھد و اين سليقه که باعث می

پوست را بر يک نفر سفيدپوست يا يک نفر سفيد پوست را بر يک نفر سياه 

پوست ترجيح بدھد، اخت1فی اصولی وجود دارد؟ به جز اينکه ما با يک 

منظورم . سليقه، ھمفکرو موافقيم و با سليقه ديگر ممکن است مخالف باشيم

 برعکس، سخت. اين نيست که ھمه سليقه ھا از نقطه نظر حسن يکسانند

معتقدم که رنگ پست يا دين آبا و اجدادی افراد به خودی خود دليل نمی شود 

تا با آنان رفتاری متفاوت داشته باشيم؛ بلکه در مورد افراد بايد براساس 

شخصيت آنھا و آنچه می کنند قضاوت کرد نه براساس ويژگی ھای 

من نسبت به تعصب و تنگ نظری کسانی که از اين جھت با من . صوری

اما . سليقه نيستند اظھار تأسف می کنم و به اين دليل حقيرشان می پندارم ھم

در جامعه ای که بر پايه بحث آزاد استوار است، از نظر من چاره مناسب 

اين است که آنھا را متقاعد کنم که سليقه ھايشان ناشايست است و بايد طرز 

سليقه و نظرم  ورزتلقی و رفتار خود را عوض کنند، نه اينکه با توسل به 

  .را بر ديگران تحميل کنم

  

  قانون روش ھای منصفانه استخدام
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کميسيون روش ھای منصفانه استخدام که وظيفه شان جلوگيری از 

تبعيض در اشتغال بر مبنای نژاد، رنگ يا دين است در تعدادی از ايالت ھا 

در بديھی است اين گونه قانونگذاری مزاحم آزادی افراد . تشکيل شده است

اين قانون، انعقاد چنين . بستن قراردادھای داوطلبانه با يکديگر می شود

قراردادھايی را موکول به تأييد يا رد ايالت ھا می کند؛ و بدين ترتيب مانعی 

مستقيم عليه آزادی از نوعی است که در اغلب موارد ديگر به آن معترض 

ھای ضد آزادی  به ع1وه، ھمان طور که در مورد ساير مزاحمت. می شويم

صادق است، بسيار متحمل است کسانی که در معرض اين قانون قرار می 

گيرند ھمان کسانی نباشند که حتی مبلّغان اين قانون می خواھند از اين 

  .طريق بر اعمالشان نضارت شود

برای مثال، موقعی را در نظر بگيريد که در آن قرار است فروشگاه ھای 

داير شود که ساکنانش به شدت با استخدام  خواربارفروشی در محله ای

فرض کنيد يکی از اين فروشگاه ھا . فروشندگان سياه پوست در آنھا مخالفند

نياز به يک فروشنده داشته باشد و اولين متقاضی که واجد تمام شرايط ھم 

حاM فرض کنيم ھمين فروشگاه به . پوست باشد ھست اتفاقاً يک نفر سياه

نتيجه چنين اقدامی کاھش . ملزم به استخدام وی شودموجب قانون مذکور 

اگر اھالی . حجم کسب و کار فروشگاه و زيان کردن صاحب آن خواھد بود

محله درباره خواسته خود اصرار ورزند، استخدام فرد سياه پوست ممکن 

وقتی چنين قانونی وجود داشته باشد . است حتی به تعطيلی فروشگاه بينجامد

وست به جای پاقدام به استخدام فروشندگان سفيد و صاحب فروشگاه 

فروشندگان سياه پوست کند، ممکن است قصد اولويت قائل شدن يا اعمال 

بلکه تنھا خواسته است طبق . تعصب يا سليقه شخصی خود را نداشته باشد

به عبارت ديگر، او قصد ارائه ھمان خدماتی را . سليقه اھالی محل عمل کند

در ھر حال، . ر قبال آن مايل به پرداخت پول ھستنددارد که مشتريان د
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قانونی که به او اجازه نمی دھد مطابق ميل اھالی محله، که فروشنده سفيد 

پوست را بر فروشنده سياه پوست ترجيح می دھند، رفتار کند، به زيان او 

تمام می شود و احتماMً تنھا کسی است که در اين زمينه بسيار زيان خواھد 

شتريانی که قانون درپی ناديده گرفتن اولويت ھای آنھاست در واقع م. ديد

فقط تا آنجا تحت تأثير اين قانون قرار خواھند گرفت که تعداد فروشگاه ھا 

محدود باشد و به ناچار مجبور شوند قيمت باMتری برای اجناس بپردازند، 

توان  اين تحليل را می. زيرا يکی از فروشگاه ھا از دور خارج شده است

در بسياری از موارد، کارفرمايان با گزينش سياست ھای . تعميم داد

استخدامی که عوامل نامرتبط به بھره وری مادی و فنی را در استخدام 

مرتبط می دانند براساس تماي1ت مشتريان يا ساير کارمندان خود عمل می 

نوعاً کنند، در واقع، ھمان طور که قب1ً اشاره شد، جماعت کارفرمايان 

ان شان ھزينه ھای دع1قمندند تا در صورتی که تماي1ت مشتريان يا کارمن

  .بيشتری را بر آنان تحميل کند، اين تماي1ت را ناديده بگيرند

چنين ] کميسيون ھای روش ھای منصفانه استخدام[ FEPCطرفداران 

ه استدMل می کنند که محدود کردن آزادی افراد در انعقاد قرارداد مربوط ب

استخدام با ھمديگر، از آن جھت موجه است که کسی که از استخدام فرد 

سياه پوست به جای فرد سفيد پوست امتناع می ورزد ـ ھرچند ھر دو از 

لحاظ قابليت مادی توليد، به يک اندازه واجد شرايط باشند ـ با اين کار خود 

 به ديگران، يعنی کسانی که دارای رنگ پوست و دين خاص ھستند و

اين نوع . فرصت اشتغال شان در اين ميان محدود می شود، زيان می رساند

. ای جدی ميان دو نوع زيان کام1ً متفاوت است استدMل دربردارنده مغلطه

يکی از آنھا زيانی است صريح که فرد از طريق نيروی بدنی يا مجبور 

ی کردن فردی ديگر به بستن قرارداد، بدون جلب رضايت خاطرش به او م

نمونه واضح اين مورد فردی است که با چماق بر سر فرد ديگر می . رساند
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آلودگی نھر نمونه ای است با با وضوح کمتر که در فصل دوم مورد . کوبد

نوع ديگر، زيان سالب است و زمانی پديد می آيد که دو . بحث قرار گرفت

وقتی که من انبه در قرارداد خود دست يابند، مثل جنفر نتوانند به رضايت دو

در نتيجه، وضع . مايل نيستم چيزی را که ديگری قصد فروش دارد بخرم

مالی فروشنده بدتر از زمانی می شود که ممکن بود من آن جنس را از او 

اگر اکثريت جامعه، آوازخوانان خاصی را بر آوازخوانان ديگر . بخرم

رد ترجيح، ترجيح دھند، قطعاً با اين کار، رفاه اقتصادی آوازخوانان مو

اگر آوازخوان بالقوه مرّجح . نسبت به آوازخوانان ديگر بيشتر می شود

بتواند کار  پيدا کند و خواننده بالقوه نامرّجح نتواند، مفھوم ساده آن، اين است 

که خواننده مرّجح خدماتی ارائه می دھد که برای جامعه ارزش خريد 

قوه نامرّجح به خاطر بيشتری دارد، در صورتی که در مورد خواننده بال

اگر سليقه جامعه برعکس بود، او بھره . می شود» زيان«سليقه جامعه دچار 

واضح است که اين نوع زيان شامل . می شد» متضرر«مند و خواننده ديگر 

ھيچ گونه تبادل داوطلبانه با تحميل ھزينه يا اعطای مزايا به اشخاص ثالث 

ور جلوگيری از تحميل ضرر برای استفاده از دولت به منظ. نمی شود

صريح توسط فردی بر فرد ديگر، يعنی جلوگيری از اجبار، استدMلی قوی 

» زيان«وجود دارد؛ اما برای استفاده از دولت جھت اجتناب از نوع سالب 

برعکس، اين گونه مداخله دولت، آزادی را . ھيچ گونه استدMلی وجود ندارد

  .محدود می کندنه را اکاھش می دھد و ھمکاری داوطلب

دربردارنده پذيرش يک اصل است و آن اينکه مبلغان اين  FEPCقانون 

. قانون، اجرای آن را تقريباً در ھمه موارد ديگر منزجر کننده خواھند يافت

رنگ پوست يا نژاد يا دين در  دھد که افراد نبايد به علت اگر دولت تشخيص

تواند ـ به شرط تأييد  ه میاستخدام مورد تبعيض قرارگيرند، به ھمان انداز

دھد، افراد بايد براساس رنگ پوست يا نژاد يا دين در  اکثريت ـ تشخيص
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استخدام متمايز شوند ـ البته مشروط بر آنکه اکثريتی پيداشود که به نفع 

ھای جنوبی  قوانين ھيتلری نورنبرگ و قوانين ايالت. رأی بدھد چننی حکمی

ی بر سياھان است، ھر دو نمونه ھايی امريکا که تجميل عدم ص1حيت خاص

مخالفان اين گونه . دارند FEPCاز قوانين ھستند که شباھتی اصولی به 

موافق ھستند نمی توانند چنين استدMل کنند که اين  FEPCبا  ه قوانين ک

قوانين دارای يک اشکال اصولی، و دربردارنده نوعی اقدام دولتی است که 

می توانند چنين استدMل کنند که معيارھای خاصی  آنان فقط. نبايد مجاز باشد

آنھا فقط می توانند بکوشند که . که به کار گرفته شده است نامربوط است

ديگران را متقاعد سازند تا به جای معيارھای فعلی از معيارھايی ديگر 

  .استفاده کنند

با درنظر گرفتن يکی از دوره ھای طوMنی تاريخ و دقت در آن برای 

فتن اينکه اگر درباره ھر مورد انفرادی، براساس استحقاق شخصی و نه دريا

به عنوان جزئی از يک اصل کلی، تصميم گيری شود، اکثريت نسبت به 

چيزھايی متقاعد خواھند شد، ترديد زيادی باقی نمی ماند که اثر پذيرش 

گسترده مناسبت اقدام دولت در اين زمينه، حتی از ديدگاه کسانی که اکنون 

اگر در حال حاضر . حمايت می کنند، بسيار نامطلوب خواھد بود FEPCاز 

مبلغان اين کميسيون در موقعی باشند که نظرات خود را عملی کنند، علت 

آن فقط وجود اوضاع و احوال ناشی از قانون اساسی و قوانين فدرال است 

ی که در آن اکثريتی منطقه ای در قسمتی از کشور، ممکن است در موقعيت

  .باشند که بتوانند خود را بر اکثريتی در قسمت ديگر کشور تحميل کنند

قاعده کلی اين است که اگر اقليتی برای دفاع از منافع خود، به اقدام 

پذيرش يک حکم . خاص اکثريت تکيه کند، در نھايت کوته نظر است

فداکارانه و کلی که شامل مجموعه ای از موارد می شود، ممکن است مانع 

در غياب . آن شود تا اکثريتی مشخص اقليتی مشخص را استثمار کنند از
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چنين حکم فداکارانه ای، می توان انتظار داشت که اکثريت برای عملی 

کردن اولويت ھا يا، به عبارت ديگر، تعصبات خود، مبنی بر عدم حمايت 

  .از اقليتی در مقابل تعصبات اکثريت از قدرت خود استفاده خواھند کرد

تر، فردی را در  جالب ديگر و کمی ی بررسی موضوع از ديدگاھیبرا

ھا ناخوشايند است و نيز اعتقاد  نظر بگيريد که معتقد است الگوی فعلی سليقه

خواھد از موقعيت مناسب برخوردار  می که او که سياه پوستان آنقدر دارد

 کردن اعتقاد خود، ھميشه از ميان عملی برای کنيد که او فرض. نيستند

 متقاضی سياه تمام جھات واجد شرايط اند ـ ی ازـکه ھمگ ـ يک شغل متقاضيان

که  او شد؟ واضح است بايد مانع کار در اوضاع فعلی آيا. برگزيند پوست را

  .کار را کرد بايد اين FEPC براساس منطق

ھمتای استخدام منصفانه در زمينه ای که در آن به اين اصول بيش از ھر 

است تا » بيان منصفانه«ه شده است، يعنی زمينه بيان، اصل ديگر پرداخت

موقعيت اتحاديه آزادی ھای مدنی امريکا، در اين مورد به کلی . آزادی بيان

ضد و نقيض به نظر می رسد، زيرا ھم از آزادی بيان و ھم از قوانين 

يکی از راه ھای نشان دادن حقانيت آزادی . استخدام منصفانه حمايت می کند

ست اکثريتی موقت تصميم بگيرند که ين است که ما معتقديم پسنديده نبيان اي

ما خواستار وجود بازار . در زمان ھای مختلف چگونه بيانی مناسب است

آزاد عقايد ھستيم، به طوری که در مورد عقايد فرصت کسب اکثريت آرا يا 

وجود داشته باشد، گرچه در آغاز فقط امکان کسب  نچيزی نزديک به آ

دقيقاً ھمين م1حظات شامل استخدام يا ـ به . اندکی وجود داشته باشد آرای

آيا بھتر است که . طور کلی تر ـ شامل بازار کاM و خدمات نيز می شود

اکثريتی موقت تعيين کننده کيفيت استخدام يا تعيين اينکه بيان مطلوب 

، آيا می چيست، باشند؟ به راستی اگر بازار آزاد کاM و خدمات از بين برود

يه آزادی ھای دتوان بازار آزاد عقايد را برای زمانی طوMنی حفظ کرد؟ اتحا



 
 
و زاد� �
	��� دار� 166  

، برای حمايت از حق يک فرد نژادپرست جھت ACLUمدنی امريکا 

سخنرانی در خيابان، به منظور تبليغ عقيده تبعيض نژادی تا پای جان خواھد 

ود، از اما گر ھمين فرد نژادپرست براساس اصول موردنظر خ. جنگيد

استخدام يک سياه پوست در يکی از مشاغل امتناع ورزد، اتحاديه از زندانی 

  .شدن وی حمايت خواھد کرد

ھمان طور که قب1ً تأکيد شد، چاره مناسب برای آن عده از ما که معتقديم 

ضابطه خاصی مانند رنگ پوست بی ربط است، اين است که ھمنوعان را 

که با استفاده از نيروی اجبار دولت، آنھا را با خود ھم عقيده سازيم، نه اين

 ACLUاز ميان ھمه گروه ھا، . وادار به رفتار براساس اصول خود کنيم

  .بايد اولين گروھی باشد که اين اصل را به رسميت شناخته، آن را اع1م کند

  

  قوانين حق کارکردن

را تصويب » حق کارکردن«بعضی از اياMت امريکا قوانين معروف به 

  در. رده اندک

اين قوانين لزوم عضويت در اتحاديه، به عنوان شرط استخدام غيرقانونی  

  .است

اصول مندرج در قوانين حق کارکردن، شبيه اصول مندرج در قوانين 

FEPC يعنی ھر دو در آزادی قرارداد استخدام مانع ايجاد می کنند. است .

ت يا دين خاص در يک مورد، از طريق تصريح يه اين نکته که رنگ پوس

نبايد شرط استخدام باشد و در مورد ديگر اينکه عضويت در اتحاديه نبايد 

با وجود ھمانندی در اصول، در مورد ھر دو قانون . شرط استخدام باشد

مخالفت  FEPCبيشتر طرفداران . تقريباً صددرصد اخت1ف نظر وجود دارد

ھمان طور که با من، که يک ليبرال ھستم با ھر دو مخالفم، . می ورزند
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قراردادی (نيز مخالفم » سگ زرد«قوانين ممنوع کننده قرارداد معروف به 

  ).که عضو نبودن در اتحاديه ھا را شرط استخدام قرار می دھد

با توجه به رقابت معمول ميان کارمندان و کارفرمايان، به نظر نمی رسد 

ورد نظر خود به دليلی وجود داشته باشد که کارفرمايان در پيشنھاد شروط م

در برخی از موارد، کارمندان ترجيح می دھند . کارمندان شان، آزاد نباشند

بخشی از حقوقشان به صورت تسھي1ت رفاھی مانند زمين بازی و 

در اين صورت . استراحتگاه و غيره به دستشان برسد تا به صورت پول نقد

عنوان بخشی از کارفرمايان درمی يابند که اگر اين گونه تسھي1ت را به 

قرارداد استخدامی خود پيشنھاد کنند، سودآورتر است تا پيشنھادکردن 

به ھمين ترتيب، کارفرمايان می توانند طرح ھای . دستمزدھای نقدی باMتر

بازنشستگی را پيشنھاد يا شرکت در اين طرح ھا را الزامی کنند و چيزھای 

آزادی فرد برای يافتن  ھيچ يک از اين اقدامات مزاحم. ديگری نظير اينھا

شغل نمی شود، بلکه تنھا منعکس کننده ت1ش کارفرمايان برای ايجاد کيفيت 

تا زمانی که تعداد . ھای شغلی مناسب و جذاب برای کارمندان است

د ـــکارفرمايان زياد باشد، ھمه کارمندانی که نيازھای خاصی دارند می توانن

  ه مورد نظرشان، اين نيازھا را برآوردهــــؤسســــی در مـــــن شغلـــبا يافت

ويت ـموضوع در خصوص عض ابتی، ھميـنـــــدر شرايط رق. ازندــــس

در واقع اگر برخی از . ادق استــــنيز ص] دام مشروطـــــاستخ[ 1اریـــاجب

 کارمندان ترجيح دھند در شرکت ھای مبتنی بر 

عضويت  عضويت اجباری و برخی ديگر در شرکت ھای مبتنی بر

کار کنند، قراردادھای استخدامی متفاوتی پديد می آيد، بعضی مقيد  2اختياری

  .يد به شرطی ديگرقبه يک شرط، و بعضی م

                                                 
1- Closed shop 
1- open shop 
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و حق کارکردن وجود FEPCدر عمل نيز، اخت1ف ھای مھمی ميان 

اين اخت1ف ھا عبارت است از وجود انحصار به شکل تشکي1ت . دارد

و وجود قوانين فدرال در خصوص اتحاديه  اتحاديه ای در مورد کارمندان

در اين مورد ترديد وجود دارد که آيا در بازار کار رقابتی، . ھای کارگری

پيشنھاد عضويت اجباری به عنوان شرط استخدام برای کارفرمايان واقعاً 

ھميشه می تواند سودآور باشد يا نه؟ در حالی که اتحاديه ھای فاقد قدرت 

يافت شوند، در مورد شرکت  ن، ممکن است فراواانحصاری مؤثر بر کار

. ھای مبتنی بر عضويت اجباری تقريباً ھرگز چنين چيزی صدق نمی کند

  .اين وضع در بيشتر موارد نشانه قدرت انحصار است

ھمسويی عضويت اجباری و انحصار کار، دليل موجھی برای قانون حق 

م در جھت حذف کارکردن محسوب نمی شود؛ بلکه دليلی است برای اقدا

قدرت انحصار، صرف نظر از شکل ھا و نمودھای مخصوصی که به خود 

می گيرد و دليلی است برای اقدام مؤثرتر و گسترده تر ضد تراست در 

  .حوزه کار

مل اھميت دارد عبارت است از تضاد بين عخصوصيت ويژه ديگری که در 

ين فدرال که شامل قانون فدرال و قانون ايالتی و ھمزمان وجود يکی از قوان

ھمه ايالت ھا می شود و فقط از طريق تصويب يکی از قوانين حق کار راه 

راه حل بھينه، لزوم تجديدنظر در قانون . گريزی برای ھر ايالت باقی می گذارد

مشکل اين است که ھيچ ايالتی در چنان موقعيتی نيست که . فدرال خواھد بود

د و درعين حال امکان دارد مردم يکی از بتواند موجبات اين کار را فراھم ساز

ايالت ھا مايل باشند در قانون حاکم بر تشکي1ت اتحاديه ايالتشان تغيير ايجاد 

و ممکن است قانون حق کارکردن تنھا راه مؤثر انجام اين خواسته باشد . کنند

ه ــــفکر می کنم به دليل اينک. تر بينجامدھضمناً به انتخاب بد در برابر ب

ری بر قدرت ــار به تنھايی و فی نفسه چندان تأثيــق کــانون حـــدم قـــمعتق

  واھد داشت، ـــاديه ھا نخـــاری اتحـــانحص
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به نظر من اين نوع . نمی خواھم چنين توجيھی را برای آن بپذيرم

استدMل ھای معقوMنه برای تحت الشعاع قراردادن ايراد اصولی مذکور 

  .ضعيف می نمايد

  

  ش و پرورش غير مختلطآموز

امکان تحصيل کردن سفيدپوستان (موضوع غير مختلط کردن تحصي1ت 

ه يک بمشکلی خاص را پيش می آورد که فقط ) وستان در کنار ھمپو سياه 

دليل مذکور عبارت است از . دليل در ضمن اظھار نظرھای قبلی مطرح نشد

اداره می کند و اينکه در اوضاع فعلی، آموزش و پرورش را عمدتاً دولت 

اين بدان معناست که دولت بايد تصميمی صريح اتخاذ . بر آن نظارت دارد

به نظر من ھر . کند؛ يا بايد آموزش غيرمختلط به اجرا گذاشته شود يا مختلط

عده ای از ما که معتقديم توجه به رنگ پوست . دو راه حل نامناسب است

ين نکته را قبول کنند، ربطی به آموزش و پرورش ندارد و مايليم ھمه ا

اگر شخصی . گرچه به آزادی فرد نيز معتقديم، با بن بست روبه رو ھستيم

مجبور شود از بين دو شّر مربوط به غيرمختلط سازی اجباری و مختلط 

سازی اجباری يکی را برگزيند، امکان ندارد که من مختلط سازی را 

  .انتخاب نکنم

به مشکل مختلط يا نامختلط فصل قبلی که در اصل بدون ھيچ توجھی 

بودن نوشته شد، تأمين کننده راه حل مناسبی است که اجتناب از ھر دو شّر 

را ممکن می سازد ـ توضيحی دقيق در مورد اينکه چه ترتيباتی برای 

تقويت آزادی به طور اعم اتخاذ شود تا بتوان بر مشک1ت مربوط به آزادی 

ل مناسب اين است که به اداره راه ح. به طور اخص پيروز شد Mزم است

مدارس توسط دولت خاتمه داده شود و والدين اجازه پيداکنند تا فرزندان خود 
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البته ھمه ما نيز بايد . را در ھر نوع مدرسه ای که می خواھند ثبت نام کنند

تا آنجا که در توان داريم با رفتار و گفتار خود بکوشيم به رشد طرز فکرھا 

جاد ھرچه بيشتر مدارس مختلط و منسوخ شدن مدارس و عقايدی که به اي

  .غيرمختلط می انجامد کمک کنيم

اگر نظير آن پيشنھادی که در فصل پيش مطرح شد اختيار شود، امکان 

وست، برخی فقط سياه پوست، ارس گوناگون يعنی، برخی فقط سفيدپرشد مد

ال از يک د شد تا انتقــو برخی مختلط را فراھم خواھد آورد و موجب خواھ

ط ـ ــدواريم به مدارس مختلـمجموعه مدارس به مجموعه ای ديگر ـ امي

اين امر ضمناً از . تدريجی و ھمراه با تغيير طرز تلقی جامعه انجام پذيرد

برخوردھای سخت سياسی معمول که مھم ترين عامل ايجاد تشنج ھای 

اد در اين اين پيشنھ. اجتماعی و اخت1ل در جامعه است ممانعت خواھد کرد

مورد خاص، مانند عملکرد کلی بازار، ھمکاری بدون دنباله روی را امکان 

  1.پذير خواھد ساخت

ايالت ويرجينيا طرحی برگزيده است که با طرحی که در فصل قبل 

رح به صورت طگرچه اين . توضيح داده شد وجوه مشترک زيادی دارد

ت، سصويب شده اقانون برای اجتناب از مختلط ساختن اجباری مدارس ت

پيش بينی می کنم که آثار نھايی آن خيلی متفاوت خواھد بود ـ با اين ھمه، 

تفاوت نتيجه با نيت يکی از دMيل حقانيت جامعه آزاد است؛ بھتر است 

بگذارند مردم گرايش ھای موردنظر خود را دنبال کنند، چون معلوم نيست 

نخستين مراحل، شگفتی در واقع حتی در . سرانجام کارشان چه خواھد بود
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باخبر شده ام که يکی از اولين درخواست ھا برای . ھايی وجود داشته است

برای تأمين مخارج ] سند ھزينه[ن ھای قابل بازپرداخت پاستفاده از کو

عوض کردن مدرسه را ولی دانش آموزی به عمل آورده که می خواسته 

غيرمختلط به يک است فرزندش را از يک مدرسه مبتنی بر نظام آموزشی 

علت اين انتقال استفاده از کوپن قابل بازپرداخت . مدرسه مختلط منتقل کند

نبود، بلکه تنھا به اين دليل بود که مدرسه مختلط از لحاظ آموزشی از 

باتوجه دقيق به آينده، اگر نظام . مدرسه غيرمختلط سطح باMتری داشته است

ويرجينيا نتيجه گيری ھای فصل کوپن قابل بازپرداخت منسوخ نشود، ايالت 

اگر آن نتيجه گيری ھا صحيح باشد، شاھد . قبل را به آزمايش خواھد گذاشت

فزايش گوناگونی آنھا ـ افزايش اشکوفايی مدارس موجود در ويرجينيا و 

چشمگير، اگر نه خارق العاده کيفيت مدارس عمده ـ و بعد از آن افزايش 

  .سخت کوش خواھيم بودکيفيت بقيه مدارس، زيرنظر مديران 

اما روی ديگر سّکه اين است که ما نبايد ساده لوحانه گمان کنيم قانون می 

من در . تواند در مدتی کوتاه ارزش ھا و اعتقادات کھن را ريشه کن کند

جايی که ھيچ قانونی برای غيرمختلط ساختن . شيکاگو زندگی می کنم

نظام آموزشی اينجا نظام  اجباری نظام آموزشی وجود ندارد، بلکه قوانين

با وجود اين، در واقع مدارس دولتی شيکاگو . مختلط را برقرار کرده است

احتماMً به اندازه مدارس اغلب شھرھای جنوبی امريکا بر نظام آموزشی 

تقريباً ھيچ ترديدی وجود ندارد که اگر نظام . کام1ً غيرمختلط استوار است

به اجرا در می آمد، از ميزان مدارس موجود در ويرجينيا در شيکاگو ھم 

غيرمختلط تا حّد محسوسی کاسته می شد و امکانات فراوانی در دسترس 

  .مستعدترين و مشتاق ترين جوانان سياه پوست قرار می گرفت
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  فصل ھشتم

  

  انحصار و مسئوليت اجتماعی تجارت کار

  

  

ت سدر عرف عامه، رقابت عبارت ا. معنی کام1ً متفاوت داردرقابت دو

از مبارزه فردی که قصد دارد رقيب موردنظر خود را از صحنه بيرون 

در بازار رقابت . در جھان اقتصاد، رقابت معنايی تقريباً متضاد دارد. کند

در بازار آزاد، . آميز، نه مبارزه شخصی وجود دارد نه چانه زنی شخصی

که درواقع رقيب اوست، احساس  کشاورز گندم کار از طرف ھمسايه اش،

ذات بازار آزاد را کيفيت غير شخصی . چشم و ھمچشمی يا خطر نمی کند

ھيچ يک از شرکت کنندگان در بازار به تنھايی نمی . آن تشکيل می دھد

توانند شرايطی را تعيين کنند که براساس آنھا ساير شرکت کنندگان به کاM يا 

يمتی را که بازار تعيين کرده است می ھمه ق. مشاغل دسترسی داشته باشند

پذيرند و ھيچ کس نمی تواند جز در حدی بسيارکم تأثيری بر قيمت ھا 

بگذارد، ھرچند ھمه شرکت کنندگان به اتفاق از طريق اثر مشترک اقدامات 

  .جداگانه خود، قيمت را تعيين می کنند

 انحصار، زمانی به وجود می آيد که ف1ن فرد يا شکرت خصوصی بر

محصول يا خدمت خاصی آن قدر نظارت داشته باشد که به ميزان زيای بر 

تعيين شرايطی که ديگران، براساس آنھا می توانند به آن محصول يا خدمت 

انحصار از بعضی جھات به مفھوم رايج . دسترسی داشته باشند اثر بگذارد

  .رقابت نزديکتر می شود، زيرا دربردارنده رقابت شخصی است

  اول اينکه وجود. گونه مشکل ايجاد می کندبرای جامعه آزاد چانحصار 
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انحصار به معنی محدود شدن تبادل داوطلبانه به دليل کاھش گزينه ھای  

دوم اينکه وجود انحصار مسئله ای را مطرح . قابل استفاده برای افراد است

شرکت کننده . انحصارگر نام گرفته است» مسئوليت اجتماعی«می کند که 

ازار رقابت آميز قدرت چندانی برای تغيير شرايط مبادله ندارد؛ و در ب

چندان وجودی مستقل تلقی نمی شود، به ھمين دليل مشکل می توان در اين 

است، مگر آن » مسئوليت اجتماعی « مورد بحث کرد که او دارای 

مسئوليتی که ھمه شھروندان در اطاعت از قوانين سرزمين خويش و زندگی 

انحصارگر مشخص و دارای قدرت . اس امکانات در آن سھيم اندکردن براس

به راحتی می توان گفت که او از قدرت خود نه فقط برای ثيشبرد . است

يشبرد اھداف مطلوب اجتماعی نيز بايد استفاده پمنافع شخصی بلکه برای 

با وجود اين، کاربرد گسترده اين عقيده می تواند اساس جامعه آزاد را . کند

  .ايه برکنداز پ

ھيچ کس . البته رقابت مانند نقطه يا خط اقليدسی يک الگوی آرمانی است

ھرگز خط اقليدسی را ـ که عرض و عمق آن صفر است ـ نديده است؛ با 

وجود اين، ھمه ما می بينيم که اگر بسياری از حجم ھای اقليدسی ـ مانند 

به ھمين  .ريسمان مساحی ـ را خط اقليدسی تلقی کنيم، به صرفه است

ھر توليدکننده ای . وجود ندارد» محض«ترتيب، چيزی به نام رقابت 

. تأثيری، ھر چند ناچيز، بر قيمت محصولی که توليد می کند می گذارد

مسئله مھم برای تفاھم و خط مشی اين است که آيا اين تأثير چشمگير است 

تواند يا می توان آن را به راحتی نديده گرفت، ھمان طور که مساح می 

البته جواب بايد به خود . می خواند نديده بگيرد» خط«ضخامت آنچه را 

ه فعاليت ھای اما من در خ1ل بررسی ھايم در زمين. مسئله مربوط باشد

ه طور فزاينده ای تحت تأثير گستردگی طيف مشک1ت اقتصادی در امريکا ب
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ری تلقی و صنايع قرار گرفته ام و به ھمين دليل به جاست اقتصاد را طو

  .کنيم که گويی رقابت آميز است

مسائل ناشی از انحصار، جنبه فنی دارد و زمينه ای را دربرمی گيرند که 

در نتيجه، اين فصل محدود است به بررسی . در آن مھارت خاصی ندارم

نسبتاً مختصر بعضی از مسائل گسترچه تر مانند وسعت انحصار، منابع 

  .ئوليت اجتماعی تجارت و کارانحصار، سياست مناسب دولت، و مس

  

  وسعت انحصار

: سه زمينه مھم انحصاری وجود دارد که بايد جداگانه به آنھا توجه کرد

  .انحصار در صنعت، انحصار در کار، و انحصار دولتی

مھم ترين نکته درباره انحصار بخش خصوصی : انحصار در صنعت. 1

در . به مثابه يک کل عبارت است از عدم اھميت نسبی آن از ديدگاه اقتصاد

امريکا تقريباً چھار ميليون مؤسسه خصوصی جداگانه فعاليت دارند؛ ھر 

سال تقريباً چھارصد ھزار به اين رقم اضافه می شود و تعداد نسبتاً کمتری 

نزديک به يک پنجم جمعيت کارگر شغل . در سال از دور خارج می شوند

کر کرد کوتوله ھا و غول ھای تقريباً در ھر صنعتی که بتوان ذ. آزاد دارند

  .اقتصادی دوش به دوش ھم فعاليت می کنند

صرف نظر از اين ظواھر کلی، به دشواری می توان برآوردی واقعی و 

علت اصلی آن را قب1ً . قانع کننده از ميزان انحصار و رقابت به دست داد

وند کار می ر اين مفاھيم آن طور که در نظريه اقتصادی به: ذکر کرده ايم

ساختارھايی آرمانی ھستند که ھدف از آنھا بيشتر تجزيه و تحليل مشک1ت 

در نتيجه، نمی توان دقيقاً مشخص . ويژه است تا توصيف اوضاع جاری

کرد که يک مؤسسه اقتصادی يا يک صنعت خاص را بايد انحصاری تلقی 

دشواربودن اختصاص معانی دقيق به چنين اصط1حاتی به . کرد يا رقابتی
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متناسب با زمينه تجربی که براساس . وءتفاھم گسترده ای منجر می شودس

آن حالت رقابت ارزيابی می شود، برای اشاره به مفاھيم مختلف از واژه 

شايد جالب ترين مثال اين باشد که دانشجوی . ھای واحد استفاده می شود

يز می ه حد ترتيباتی را که دانشجوی اروپايی بسيار رقابت آمچامريکايی تا 

در نتيجه، اروپايی ھا، که ادبيات و مباحث . داند انحصاری تلقی می کند

امريکا را براساس معنايی که برای اصط1حات انحصار و رقابت در اروپا 

قائلند تفسير می کنند، به اين اعتقاد می رسند که در امريکا بيشتر از حد 

  .واقعی انحصار وجود دارد

، طی بررسی ھايی 2استيگلر. و جورج جی 1عده ای، به ويژه وارن ناتر

 سعی کرده اند صنايع را به منزله انحصاری، رقابتی عملی و تحت بھره

 بندی کنند و با گذشت زمان تغييرات اين دسته دولت طبقهبرداری و نظارت 

آنان به اين نتيجه می  3.از صنايع را در داخل ھمين طبقه بندی رديابی نمايند

، تقريباً يک چھارم اقتصاد را می توان تحت اداره 1939رسند که مانند سال 

از سه چھارم بقيه، حداکثر يک چھارم يا حتی . و نظارت دولت دانست

پانزده درصد را می توان انحصاری، و دست کم سه چھارم و شايد تا ھشتاد 

البته بخش تحت اداره يا . و پنج درصد را می توان رقابت آميز تلقی کرد

از طرف ديگر، به . ی نيم قرن اخير بسيار رشد کرده استنظارت دولت ط

نظر نمی رسد که محدوده انحصار در درون بخش خصوصی متمايل به 

  .رشد بوده است و حتی خيلی احتمال دارد که کاھش يافته باشد

                                                 
1- G. Warren Nutter 
2- George J. Stigler 
1- G. Warren Nutter, The Extent of Enterprise Monopoly in the United 

States, 1899-1939 (Chicago: University of Chicago Press, 1951) and 

George J. Stigler, Five Lectures on Economic Problems (London: 

Longmans, Green and Co., 1949), pp. 46-65. 
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اھميتش از آنچه چنين  به گمان من بسياری معتقدند که انحصار ھم

ر است و ھم به مرور زمان پيوسته روبه ھايی به آن اشاره دارند بيشتبرآورد

يکی از دMيل اين برداشت غلط، خلط اندازه مطلق و نسبی . رشد داشته است

با رشد يافتن اقتصاد، اندازه مطلق مؤسسات اقتصادی نيز . با يکديگر است

درضمن اين وضع بدان معناست که مؤسسات مذکور . افزايش يافته است

شکيل می دھند، در صورتی که ممکن است بخش بزرگ تری از بازار را ت

دليل دوم اين است که انحصار . بازار با سرعت بيشتری رشد کرده باشد

اگر از . ارزش خبری بيشتری دارد و بيشتر از رقابت جلب توجه می کند

افراد خواسته می شد فھرستی از صنايع عمده در امريکا را تھيه کنند، تقريباً 

را در اين فھرست درج می کردند، اما عده کمی ھمه آنان توليد اتومبيل 

درعين حال، تجارت عمده . تجارت عمده فروشی را وارد ليست می کردند

تجارت عمده فروشی . فروشی نسبت به توليد اتومبيل، دوچندان اھميت دارد

. بسيار رقابت آميز است، از اين رو توجه چندانی را به خود جلب نمی کند

می توانند از چند مؤسسه اقتصادی مھم در تجارت فقط معدودی از مردم 

عمده فروشی نام ببرند، ھر چند بعضی از اين مؤسسات بسيار بزرگ 

با اينکه توليد اتومبيل از برخی جھات بسيار رقابت آميز است، اما . ھستند

. تعداد شرکت ھای مربوط به آن خيلی کم و مسلماً به انحصار نزديکتر است

مثال . شرکت ھای بزرگ اتومبيل سازيی را می شناسند تقريباً ھمه مردم،

خدمات داخلی بسيار مھم تر از صنعت تلگراف و تلفن : مشخص ديگر اينکه

دليل سوم عبارت است از حمايت و تمايل عمومی به تأکيد بيش از حد . است

بر اھميت ک1ن در مقابل خرد، که نکته پيشين تنھا يکی از نمودھای آن 

م اينکه، ويژگی اصلی جامعه ما در ھويت صنعتی آن و سرانجا. است

د پيش از حد بر بخش صنعتی ـــاين طرز تلقی به تأکي. شناخته می شود

اقتصاد منجر می شود که فقط در حدود يک چھارم توليد يا اشتغال را در 
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ايع تر از ساير بخش ھای ــبرمی گيرد و انحصار در بخش صنعتی بسيار ش

  .اقتصاد است

به ھمان دMيل، اعراق در برآورد اھميت با اغراق در برآورد بيشتر 

اھميت آن دسته از تغييرات تکنولوژيکی ھمراه است که در مقايسه با 

برای . تغييراتی که رقابت را بسط می دھند باعث ترويج انحصار می شوند

. مثال، رشد توليد انبوه توليد انبوه بسيار مورد تأکيد قرار گرفته است

ايجاد شده در زمينه حمل و نقل و ارتباطات که به خاطر کاھش  تحوMت

اھميت بازارھای منطقه ای محلی و توسعه ميدان مناسب برای رقابت باعث 

تمرکز فزاينده . تقويت آن شده، به ندرت مورد توجه قرار گرفته است

عادی است؛ رشد صنعت کاميون رانی  دادل سازی يک رويــصنعت اتومبي

ده به راه آھن می کاھد، مورد توجه چندانی قرار نمی ــــگی عمکه از وابست

  .گيرد؛ رو به کاھش نھادن تمرکز در صنعت فوMدسازی نيز چنين است

در مورد اھميت انحصار مربوط به نيروی : انحصار در نيروی کار. 2

اتحاديه ھای کارگری . ھا وجود دارددکار نيز تمايل به اغراق در برآور

ھارم جمعيت کارگری را به خود اختصاص می دھند و اين تقريباً يک چ

موضوع به شدت باعث اغراق دربرآورد اھميت تأثير اتحاديه ھا بر ساختار 

 ھای قوی اتحاديه. اثرند بسياری از اتحاديه ھا به کلی بی. دستمزدھا می شود

حتی در مورد . تأثير محدودی بر ساختار دستمزدھا دارند ھم فقط و قدرتمند

روی کار، اين موضوع که چرا تمايلی قوی به اغراق در برآورد اھميت ني

در صورت . ار وجود دارد در مقايسه با صنعت، روشن تر استـــانحص

وجود اتحاديه کارگری، ھرگونه افزايش دستمزدھا از طريق اتحاديه عملی 

می شود، حتی اگر سازمان اتحاديه در ايجاد اين افزايش دخالتی نداشته 

دستمزد کارکنان خدمات داخلی در سال ھای اخير بسيار افزايش يافته . باشد
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اگر کارکنان خدمات داخلی دارای اتحاديه بودند، اين افزايش از . است

  .طريق ھمان اتحاديه صورت می گرفت و به آن نسبت داده می شد

بلکه ھمچون . دادن اتحاديه ھا نيست هھدف از اين سخنان، بی اھميت جلو

اقتصادی انحصاری، نقشی که اتحاديه ھا رد باM بردن ميزان مؤسسات 

دستمزدھا بازی می کنند بسيار مھم ترو اساسی تر از نقشی است که بازار 

کم برآورد کردن اھميت آنھا ھمان قدر اشتباه . به تنھايی می تواند ايفا کند

ی يک بار ضمن يک تخمين تقريب. است که بيش از حد مھم قلمداد کردن آنھا

به اين نتيجه رسيدم که به دليل وجود اتحاديه ھا، ميزان دستمزد تقريباً تا 

پانزده درصد از جمعيت کارگران فعال، چيزی در حدود ده تا پانزده درصد 

اين بدان معناست که ميزان دستمزد تقريباً ھشتاد و پنج تا . افزايش يافته است

از  1.اھش يافته استنود درصد از جمعيتی فعال، در حدود چھار درصد ک

زمانی که چنين برآوردھايی را شروع کردم ام، ديگران نيز در ھمين زمينه 

برداشت من اين است که نتايج . به بررسی ھای مفصل تری پرداخته اند

  .حاصل از اين بررسی ھا اغلب در حد ھمان برآوردھای من است

ن افزايش اگر اتحاديه ھا ميزان دستمزدھا را در حرفه يا صنعتی معي

دھند، لزوماً از ميزان اشتغال در آن حرفه يا صنعت نسبت به قبل از افزايش 

دستمزد کاسته می شود ـ ھمان طور که افزايش قيمت ھر کاMيی ميزان 

 دنبال مشاغل ديگر می کسانی که در نتيجه تعداد. دھد می خريد آن را کاھش

 در پيشه کاھش دستمزد يابد، که ھمين افزايش جبراً باعث روند افزايش می

 ھايی گروه ميان در معموMً  کارگری ھای انجا که اتحاديه از. شود ھای ديگر می

آنھا  ھستند، تأثير باMتر برخوردارند نيرومندترين از دستمزدھای حال ھر به که

                                                 
1- “Some Comments on the Significance of  Labour Unions for 

Economic Policy” in David McCord Wright (ed.), The Impact of the 

Union (New York: Harcourt Brace, 1951), pp. 204-34. 
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اين بوده است که به کارگران دارای دستمزدھای باM، به ضرر کارگران 

. تمزدھای باز ھم باMتری پرداخت شوددارای دستمزدھای پايين، دس

بنابراين، اتحاديه ھا نه فقط به دليل برھم زدن نظم استفاده از نيروی کار به 

عموم مردم و به کارگران به طور اخص، لطمه زده اند بلکه به دليل کاھش 

دادن فرصت ھای شغلی موجود برای کارگران بی تخصص بر عدم تساوی 

  .ددرآمد کارگران افزوده ان

از يک نظر تفاوت مھمی ميان انحصار نيروی کار و انحصار مؤسسات 

در حالی که به نظر نمی رسد طی نيم قرن گذشته . اقتصادی وجود دارد

اھميت انحصار مؤسسات اقتصادی سير صعودی طی کرده باشد، اھميت 

اھميت اتحاديه ھای کارگری در . نيروی کار، مسلماً روبه رشد داشته است

و اوايل دھه  1920جھانی اول بسيار افزايش يافت، ظرف دھه  خ1ل جنگ

] Newdeal[روبه کاھش نھاد، آنگاه در خ1ل دوره برنامه جديد  1930

آنھا در خ1ل جنگ جھانی دوم و بعد از . يک خيز عظيم به جلو برداشت

اما اخيراً فقط توانسته اند موجوديت . آن، دستاوردھای خود را تحکيم کردند

اين زوال . حفظ کنند که حتی اين وجوديت نيز روبه زوال است خود را

بيانگر کاھش در محدوده صنايع يا پيشه ھای معين نيست، بلکه نسبتاً بيانگر 

کاھش اھميت آن دسته از صنايع و پيشه ھايی است که قدرت اتحاديه ھا در 

شتر آنھا، نسبت به صنايع و پيشه ھايی که اتحاديه ھا در آنھا ضعيفند، بي

  .است

تفاوتی که ميان انحصار نيروی کار و انحصار مؤسسات اقتصادی قائل 

اتحاديه ھای کارگری تا حدی وسيله . شده ام از يک نظر بسيار آشکار است

مشخص ترين مثال اين مورد را در . اجرای انحصار در فروش کاM بوده اند

سنگ  قانون زغال«. استخراج معادن زغال سنگ می توان مشاھده کرد
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ت1شی بود برای کسب حمايت قانونی جھت ايجاد يک کارتل قيمت  1»گوفی

، که 1930در اواسط دھه . گذار، متشکل از صاحبان معادن زغال سنگ

و اتحاديه  2لويس. اين قانون مغاير با قانون اساسی اع1م شد، جان ال

شده  سنگ استخراج ھرگاه که مقدار زغال. به کمک شتافتند 3کارگران معادن

رسيد که خطر کاھش قيمت ھا پيش می آمد، لويس با دعوت به  به حدی می

اعتصاب و دست کشيدن از کار توليد را کنترل می کرد و بدين ترتيب با 

منافعی . ھمکاری تلويحی مديران صنعت، قيمت ھا را نيز کنترل می کرد

سيم که از اين طريق به کارتل می رسيد بين مديران معادن و معدنچيان تق

منافع معدنچيان به صورت افزايش دستمزد به دست آنان می رسيد . می شد

بنابراين فقط آن عده از . که البته موجب استخدام معدنچيان کمتری می شد

معدنچيان که شغل خود را حفظ می کردند در منافع کارتل سھيم می شدند و 

می  حتی بخش بيشتری از منافع را به صورت تعطي1ت بيشتر به دست

امکان ايفای اين نقش برای اتحاديه ھا ناشی از معافيت آنھا از قانون . آوردند

بسياری از اتحاديه ھای ديگر از اين معافيت بھره . است 4ضدتراست شرمن

برده اند و بھتر است اين اتحاديه ھا به عنوان مؤسساتی که خدمات کارتلی 

ه عنوان سازمان ھای کردن يکی ار صنايع را می فروشند تعبير شوند تا ب

  .احتماMً جالب ترين آنھاست 5اتحاديه تيمستر. کارگری

در امريکا، انحصار : انحصار دولتی و انحصار تحت حمايت دولت. 3

نمونه ھای . مستقيم دولت در توليد کاMھای فروشی چندان گسترده نيست

سط عمده اين مورد عبارت است از اداره پست، توليد نيروی برق، مث1ً تو

                                                 
1- Guffey Coal Act 
2- John L. Lewis 
3- United Mine Workers 
1- Sherman Anti-Trust Act  
2- Teamster’s Union 
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TVA و ساير نيروگاه ھای دولتی؛ تأمين خدمات شاھراه ھا، که به  1

صورت غير مستقيم از طريق ماليات بر بنزين يا مستقيماً از طريق پست 

ھای اخذ عوارض فروخته می شود، و خدمات آبرسانی شھرداری و نظاير 

به ع1وه، با توجه به بودجه عظيم مربوط به دفاع، فضانوردی و . آن

ت، دولت فدرال اساساً به تنھا خريدار محصوMت بسياری از کارخانه تحقيقا

اين وضع موانعی . ھای غير دولتی و کل بعضی از صنايع تبديل شده است

اساسی در راه حفظ جامعه آزاد ايجاد می کند، اما نه از آن نوع مشک1تی که 

  .بھتر از ھر عنوان ديگری قابل بررسی است» انحصار«تحت عنوان 

فاده از دولت برای ايجاد، حمايت و قابل اجرا ساختن قراردادھای است

  کارتلی

و انحصاری در ميان توليدکنندگان خصوصی بسيار سريع تر از انحصار  

مستقيم دولتی رشد کرده است و در حال حاضر از اھميتی به مراتب باMتر 

ھای نمونه ای از سال  2»کميسيون بازرگانی بين ايالتی«. برخوردار است

اوليه است و اکنون دامنه فعاليت خود را از راه آھن به کاميون رانی و ساير 

برنامه کشاورزی بی شک بدنام . شيوه ھای حمل و نقل گسترش داده است

اين برنامه اساساً يک کارتل تحميلی و دولتی . ترين نمونه در اين مورد است

فدرال که راديو  نمونه ھای ديگر عبارت است از کميسيون ارتباطات. است

و تلويزيون را تحت نظارت دارد، کميسيون برق فدرال، که بر جريان 

مبادله نفت و گاز در ميان ايالت ھا نظارت می کند؛ ھيئت مديره امور 

ھوانوردی کشوری که خطوط ھوايی را کنترل می کند؛ اقدام ھيئت فدرال 

                                                 
� ا�R:0ر�  -3	H,Tennessee Valley Authority �، �4H�KJ4 ا�

2#�ر ��0:� �"ه�� 	:1"د �
 رو�  1933.� در ��ل 	 ��
رود���0 4#�� و 	#1J&�ت ن �
ا� ا�+�د ��
و=�! 


ا�� �:J. ر� و���  .ـ م. �� و-�د 	"ه�� �
ق، 
1- Interstate Commerce Commission 
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ند به سپرده رزرو به اجرای نرخ ھای حداکثر بھره که بانک ھا می توان

  .ھای مدت دار بپردازند، و منع قانونی پرداخت بھره به سپرده ھای ديداری

در سطح ايالتی و محلی نيز اين گونه . اين نمونه در سطح فدرال است

کميسيون راه آھن تگزاس، تا آنجا . تحوMت افزايش قابل توجھی داشته است

با محدودکردن تعداد  که من می دانم، اصوMً ارتباطی با راه آھن ندارد،

روزھای توليد چاه ھای نفت، محدوديت ھای توليدی را بر اين چاه ھا تحميل 

کميسيون مذکور اين کار را به اسم حفظ منابع طبيعی انجام می . می کند

 اجرای سھميه نيز دولت با اخيراً . ھاست اش کنترل قيمت دھد، اما قصد واقعی

به نظر من بدون . کرده است کميسيون زيادی به اين ھای وارداتی نفتی کمک

باM نگاه داشتن قيمت ھا،  ھا در بيشتر مواقع به منظور استفاده گذاشتن چاه

لوکوموتيوھای  ايت که مث1ً به سوخت اندازان ھايی نوع ھمان تعبيه دقيقاً از

با وجود اين، برخی از نمايندگان تجاری، . داده شود تا کار نکنند ديزلی پول

اجرايی به عنوان نقض فعاليت  ھای کردن اين گونه تعبيه کومدر مح که

 پرشورترند، در مورد تحميل عمدتاً خود صنعت نفت ـ از ديگران اقتصادی ـ

  .اند کام1ً سکوت کرده صنعت نفت استخدام در

شروط مربوط به اعطای جواز کسب، که در فصل آينده بررسی می 

انحصار دولت در سطح ايالتی شود، نمونه ديگری از ايجاد و حمايت از 

داد تاکسی ھای مجاز، نمونه ای از ـــمحدوديت ھای اعمال شده بر تع. است

در حال حاضر مدرکی که نشان . محدوديت ھای مشابه در سطح محلی است

دھنده حق تاکسی رانی است در نيويورک به مبلغ بيست تا بيست و پنج 

نمونه . دMر به فروش می رسد ھزار دMر، و در في1دلفيا تا پانزده ھزار

ديگر در سطح محلی عبارت است از وضع مقررات ساختمان سازی که 

ھدف ظاھری آنھا تأمين ايمنی عمومی است، اما در حقيقت ک1ً از سوی 

اتحاديه ھای صنفی محلی ساختمان سازی يا انجمن ھای مقاطعه کاران 
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فراوان است و  اين گونه محدوديت ھا. خصوصی بر آنھا نظارت می شود

برخی از فعاليت ھای متنوع و مھم را، ھم در سطح شھری و ھم ايالتی 

ھمه اين محدوديت ھای خودسرانه بر توانايی افراد به شرکت . دربرمی گيرد

در تبادل داوطلبانه با ھمديگر اثر می گذارد و درعين حال باعث محدود 

  .شدن آزادی و ات1ف منابع می گردد

دولت به وجودآورنده آن است و اصوMً با انحصاراتی نوعی انحصار که 

که تاکنون بررسی کرده ايم تفاوت دارد، عبارت است از دادن حق ثبت 

اين دو نوع حق با ھم متفاوت . اختراع به مخترعان و حق تأليف به مؤلفان

است، زيرا می توان آنھا را به طور يکسان در زمره حقوق مالکيت به 

ظ معنی لغوی، اگر من بر قطعه ای زمين حق مالکيت از لحا. حساب آورد

داشته باشم، می توان گفت که نسبت به زمينم دارای حقی انحصاری ھستم 

در مورد اختراعات و نشريات، . که دولت آن را تعريف و اجرا می کند

مشکل اين است که آيا مقررکردن ھمين نوع حق مالکيت مناسب است يا نه؟ 

ز کل ضرورت استفاده از دولت، برای وضع کردن اين مشکل جزئی است ا

  .آنچه بايد و آنچه نبايد مالکيت محسوب شود

ھم در مورد حق ثبت اختراع و ھم حق تأليف، در بادی امر دليل محکمی 

در صورت برقرار نکردن . برای برقرار کردن حقوق مالکيت وجود دارد

که به دليل کمکی چنين حقوقی، برای مخترع دشوار يا ناممکن خواھد بود 

به عبارت . که اختراع او به روند توليد کرده است حق خود را مطالبه کند

ابل آن ـمی توان در مقــد که نــــران می کنـــــديگر، او منافعی نصيب ديگ

زه ای نخواھد داشت تا ــــبه ھمين دليل او ھيچ انگي. به او وجھی پرداخت

امل ــــاين نوع م1حظت ش. دوقت و ت1ش Mزم را صرف اختراعات کن

  .حال نويسندگان نيز می شود
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» اختراعات«از يک جھت، . حال، زيان ھايی نيز به بار می آيد درعين

  متعددی

سوپرمارکت منافعی » مخترع«برای مثال، . وجود دارد که قابل ثبت نيست

قابل توجه نصيب ھمقطاران خويش کرد که نمی تواند مزد اين منافع را از 

تا آنجا که برای به ثمر رساندن اختراعات مختلف يک نوع . مطالبه کند آنان

توانايی مورد نياز باشد، وجود حق ثبت اختراع اغلب فعاليت ھا را به سوی 

از جھت ديگر، از حق ثبت ھای کم . اختراعات قابل ثبت سوق می دھد

اھميت، يا حق ثبت ھايی که در صورت مطرح شدن در دادگاه قانونی 

شان نامعلوم است، اغلب برای حفظ منفعت جويی بخش خصوصی بودن

استفاده می شود که در شرايطی ديگر دنبال کردن چنين منفعت جويی 

  .دشوار يا ناممکن خواھد بود

. اينھا تفسيرھايی است بسيار سطحی در مورد مسئله ای مھم و دشوار

اين نکته  ھدف از آنھا پيشنھاد راه حلی معين نيست، بلکه فقط بيان علت

است که چرا حقوق ثبت اختراع و تأليف در زمره انحصارات تحت حمايت 

دولت طبقه بندی نمی شود و ھمچنين توضيح سختی است که در زمينه 

يک چيز واضح است و آن اينکه . سياست اجتماعی به وجود می آورد

شروط خاص مربوط به حق ثبت اختراع و تأليف ـ مث1ً حمايت از حق 

برای مدت ھفده سال و نه بيشتر ـ مسئله ای اصولی نيست، بلکه اختراع 

خود من . مسئله ای است مصلحتی که م1حظات عملی بايد آنھا را معين کند

به اين اعتقاد گرايش دارم که دوره ای بسيار کوتاھتر برای حمايت از حق 

اما اين قضاوتی است سطحی در مورد موضوعی . اختراع، ارجحيت دارد

اره آن مفص1ً مطالعه شده است و باز ھم به مطالعات بيشتری نيازمند که درب

  .بنابراين نبايد اعتماد چندانی به آن داشت. است
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  منابع انحصار

، کمک »تکنيکی«م1حظات : سه منبع عمده برای انحصار وجود دارد

  .مستقيم يا غير مستقيم دولت، و منفعت جويی بخش خصوصی

طور که در فصل دوم خاطرنشان شد،  ھمان. م1حظات تکنيکی. 1

انحصار تا حدی از م1حظاتی تکنيکی ناشی می شود زيرا چنين م1حظاتی 

در خصوص انحصار، داشتن يک واحد اقتصادی را در مقايسه با داشتن 

روشن ترين . واحدھای اقتصادی متعدد سودمندتر و باصرفه تر می سازد

فن، سيستم آب رسانی و غيره در مثال در اين مورد عبارت است از سيستم تل

متأسفانه ھيچ راه حل مناسبی برای انحصار تکنيکی وجود . منطقه ای خاص

انحصار خصوصی : فقط می توان از ميان سه شّر، يکی را برگزيد. ندارد

فاقد مقررات، انحصار خصوصی با نظارت دولت، و انحصار مبتنی بر 

  .عملکرد دولت

. ھا بر ديگری ترجيح دارد»بد«از اين  به سختی می توان گفت کدام يک

ھمان طور که در فصل دوم گفته شد، عيب بزرگ وضع مقررات دولتی يا 

در نتيجه مايلم . انحصار دولتی اين است که لغو کردن آن بسيار مشکل است

تأکيد کنم که ضعيف ترين شر از ميان اين شرھا انحصار خصوصی فاقد 

بسيار احتمال دارد که تحوMت . مقررات، حتی در حد ضعيف آن است

بزرگ تدريجاً باعث تضعيف اين نوع انحصار شوند و دست کم تا حدی 

و . ممکن است که اين تحوMت اجازه يابند که تأثير خود را بر آن بگذارند

حتی در کوتاه مدت، بيش از آنچه در نگاه اول به نظر می رسد، در کل 

بنابراين، مؤسسات خصوصی  طيفی وسيع تر از جايگزين ھا وجود دارد،

اقتصادی تا حدی که ثابت نگھداشتن قيمت ھا در سطحی باMتر از ھزينه ھا 

به ع1وه، ھمان طور که م1حظه کرديم، . سودمند باشد، نسبتاً محدودند

مؤسسات مشمول مقررات اغلب تمايل دارند تحت نظارت توليدکنندگان 
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تأثيری در کاھش يا  قرارگيرند، از اين رو وضع مقررات ممکن است

  .افزايش قيمت ھا نداشته باشد

خوشبختانه زمينه ھايی که در آنھا م1حظات تکنيکی کم و بيش موجب 

اگر به سبب اين نبود که وضع . ايجاد انحصار می گردد محدود است

مقررات اغلب در موقعيت ھايی گسترش می يابد که پديدار شدنش در آنھا 

يادشده چندان خطر مھمی متوجه حفظ اقتصاد  خيلی موجه نيست، زمينه ھای

  .آزاد نمی کرد

احتماMً کمک مستقيم و غيرمستقيم . کمک مستقيم و غيرمستقيم دولت. 2

موارد متعددی از کمک . دولت مھم ترين منبع قدرت انحصار بوده است

کمک غير مستقيم دولت به انحصار، . معقوMنه مستقيم دولت قب1ً ذکر شد

 بينی شوند و اثر پيش ی است که برای مقاصدی ديگر اتخاذ میشامل تدابير

. نشده آنھا اعمال محدوديت بر رقبای بالقوه مراکز بازرگانی فعلی است

 مورد اخت1ف اجرای قوانين در وضع و وضع قانون ماليات، تعرفه و

  .ھای آن است ترين نمونه روشن کارگری، از

بيشتر از صنايع داخلی » حمايت«البته ھدف اصلی از وضع تعرفه ھا 

  بوده

اين تعرفه . است، که به منزله ايجاد موانع برای رقابت کنندگان بالقوه است 

ھر . ھا ھميشه مانع آزادی افراد برای شرکت در تبادل داوطلبانه بوده است

چه باشد فرد ليبرال واحد را فرد محسوب می کند نه کشور يا شھروند 

يس امکان داده ئشھروندان امريکا و سوبنابراين اگر به . کشوری خاص

نشود تا تبادلی را که برای ھر دو طرف باصرفه باشد به انجام برسانند، 

ليبرال مذکور آن را ھمان قدر نقض آزادی می داند که بخواھند دو نفر از 

تعرفه ھا لزوماً . شھروندان امريکا را از انجام چنين مبادله ای محروم سازند

اگر بازار صنايع تحت حمايت دولت به قدر کافی . کنند انحصار ايجاد نمی
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وسيع باشد و شرايط فنی برای فعاليت بسياری از مراکز بازرگانی فراھم 

شود ـ نظير صنايع نساجی امريکا ـ امکان رقابت مؤثر داخلی در زمينه 

با وجود اين، واضح است که تعرفه، . صناليع مورد حمايت به وجود می آيد

برای معدودی از مراکز بازرگانی منفعت جويی در . ر استمشّوق انحصا

. مورد تثبيت قيمت به مراتب آسان تر است تا برای مراکز بازرگانی متعدد

ھمچنين شرکت ھای وابسته به بخش خصوصی در يک کشور واحد، بسيار 

آسان تر امکان منفعت جويی دارند تا شرکت ھای وابسته به بخش 

بريتانيا به رغم وسعت تقريباً ناچيز بازار . خصوصی در کشورھای مختلف

داخلی و مقياس وسيع مراکز بازرگانی متعددش در سراسر سده نوزدھم و 

از  .يمن تجارت آزاد از انحصار گسترده، درامان بود آغاز سده بيستم به

زمان محدود ساختن تجارت آزاد، انحصار در بريتانيا به معضلی بسيار 

ابتدا بعداز جنگ جھانی اول و سپس به ميزانی  تر تبديل شده است، جدی

  .1930وسيع تر در اوايل دھه 

آثار قوانين مالياتی بيشتر غيرمستقيم بوده، ھرچند اھميت آنھا کمتر نبوده 

در اين مورد، مربوط کردن ماليات بر درآمد فردی، به ماليات بر . است

ت سيستم درآمد شرکت ھا به ع1وه بذل توجه خاص به سود سرمايه تح

فرض کنيم درآمد يکی از . ماليات بر درآمد از عوامل اصلی بوده است

شرکت ھای سھامی، يک ميليون دMر بيشتر از ماليات بر درآمد باشد، اگر 

شرکت، کل يک مليون دMر را به صورت سود سھام به سھام داران خود 

به شمار بپردازد، آنھا بايد مبلغ مذکور را جزو درآمد ماليات پذير خود 

فرض کنيد اين افراد، به طور متوسط، ناچار باشند پنجاه درصد اين . آورند

درآمد اضافی را به صورت ماليات بر درآمد به دولت بپردازند، در اين 

ورت برای ايشان فقط پانصد ھزار دMر جھت صرف مخارج يا پس ـــص

به صورت اگر شرکت، سود سھام را . انداز و سرمايه گذاری باقی می ماند
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نقدی به سھام داران خود نپردازد، در اين صورت می تواند کل يک ميليون 

چنين سرمايه گذاری مجددی، موجب . دMر را در شرکت سرمايه گذاری کند

سھام داران که می . ترقی ارزش سرمايه ای سھام شرکت خواھد شد

ند، توانستند سود سھام خويش را در صورتی که توزيع می شد پس انداز کن

به سادگی می توانند سھام خود را نگاه دارند و تا زمان فروش آنھا پرداخت 

اينان و نيز کسانی که زودتر می خواھند . ھمه ماليات ھا را به تعويق اندازند

سھامشان را بفروشند تا بتوانند با پول آن مخارج خود را تأمين کنند، ماليات 

ادی کمتر است، خواھند را به نرخ سود سرمايه، که از نرخ درآمد ع

  .پرداخت

حتی اگر . اين نوع ساختار مالياتی، مشّوق حفظ درآمد شرکت ھاست

که  دسودی که می توان در داخل شرکت کسب کرد خيلی کمتر از سودی باش

خود سھام دار می تواند با سرمايه گذاری در خارج از شرکت کسب کند، 

صرفه جويی مالياتی  ممکن است سرمايه گذاری در داخل شرکت به خاطر

اين سرمايه گذاری داخلی منجر به ات1ف سرمايه و به کار . مفيدتر باشد

افتادن آن در فعاليت ھايی می شود که بھره وری شان نه فقط بيشتر نيست 

ھمين مسئله ات1ف سرمايه در دوران پس از جنگ . بلکه کمتر ھم می باشد

برای يافتن بازار، جھت به  جھانی دوم تا حدی سبب شد که مراکز اقتصادی

کار انداختن عوايد حاصل از سود سھام خود را به راه و روش متنوع سازی 

افقی روی آورند و درعين حال موجب شده است که شرکت ھای سھامی 

قديمی نسبت به مؤسسات آزاد اقتصادی جديد از منبع قدرت عظيمی 

مؤسسات آزاد  شرکت ھای سھامی قديمی ممکن است از. برخوردار باشند

اقتصادی جديد بھره وری کمتری داشته باشند، با اينھمه سھام دارانشان 

ل دارند سود حاصل از سھام خود را در ھمين شرکت ھا سرمايه يبيشتر تما

  .گذاری کنند تا در مؤسسات اقتصادی جديد
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شرايط کسب . عامل عمده انحصار کار به کمک دولت مربوط بوده است

تمان سازی ـ که قب1ً درباره آن بحث شد ـ و امثال آن مجوز، مقررات ساخ

منبع ديگر عبارت است از قوانين که به اتحاديه . يکی از منابع آن بوده است

ھای کارگری مصونيتی ويژه می بخشد، مانند معافيت از قوانين ضدتراست، 

اعمال محدوديت بر مسئوليت اتحاديه ھا، حق حضور در دادگاه ھای ويژه و 

ايد دارای اھميتی برابر يا بيشتر از دو منبع فوق الذکر باشد، شآنچه . غيره

جّو عمومی حاکم بر افکار و نيز نحوه اجرای قوانين است، که در قبال نا 

آرامی ھای ناشی از اخت1فات کارگری و ناآرامی ھای مشابه در شرايط 

ارت يا اگر کسانی از روی شر. متفاوت از ضوابط متفاوتی استفاده می کند

به تخريب اموال گرفتن انتقام شخصی اتومبيل ھا را واژگون سازند يا دست 

اقب قانونی چنين آنان در مقابل عوعمومی بزنند، ھيچ کس برای حمايت از

اما اگر ھمين اعمال در جريان . واھد داشتخقدم برناقداماتی حتی يک 

معرکه خواھند اخت1فات کارگری اتفاق افتد، مرتکبان به احتمال زياد از 

اگر به دليل رضايت ضمنی مقامات نبود، اعمال اتحاديه ھا به شکل . جست

  .خشونت و زورگويی بالفعل يا بالقوه ابراز نمی شد

علت نھايی انحصار، منفعت جويی . منفعت جويی خصوصی. 3

آدم ھای ھم صنف «: می گويد 1ھمان طور که آدام اسميت. خصوصی است

شوند، و وقتی ھم که گرد می آيند، نتيجه صحبت به ندرت گردھم جمع می 

آنان توطئه چينی عليه عامه يا اتخاذ تدابيری برای باMبردن قيمت ھا خواھد 

از اين رو، اين گونه منفعت جويی يا ترتيبات کارتلی خصوصی،  2».بود

البته آنھا معموMً ناپايدار و کم دوام ھستند، مگر اينکه . پيوسته پديد می آيند

                                                 
1- Adam smith )1790- 1723( ر��J	 ددان�R:ا� ،

�"#�4�K�ـ م. ا  

2- The Wealth of Nations (1776) BK. I, chap. X, PT. II (Cannan ed. 
London, 1930), p. 130.  
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استقرار کارتل از طريق باM بردن قيمت ھا، . ت به تداوم آنھا کمک کنددول

باعث می شود که ورود به حوزه صنعت موردنظر برای افراد متفرقه 

ھا فقط در صورتی ممکن  به ع1وه، چون باM بردن قيمت. سودمندتر باشد

ا که مايلند با آن مقدار ب می شود که شرکا توليد خود را کمتر از مقداری

ھای ثابت، توليد داشته باشند محدود سازند، برای ھر يک از آنان  قيمت

Mرا به  مستق1ً انگيزه ای وجود خواھد داشت که به خاطر با Mبردن توليد، کا

که  البته ھر يک از اين افراد اميدوار است. کمتر از قيمت رقبا بفروشند قيمتی

ای درھم شکستن کارتل فقط بر. ساير شرکا نيز موافقت نامه را رعايت کنند

ـ که در حقيقت برای مردم بانی خيرند » متقلب« تقلب يک يا حداکثر چند نفر

 اگر دولت کمکی به تحکيم کارتل نکند، افراد مذکور به. کافی استـ 

  .احتمال قريب به يقين خيلی سريع موفق می شوند

نقش اصلی قوانين ضدتراست ما جلوگيری از اين نوع منفعت جويی 

مطابق اين قوانين، تدابير آشکار مبتنی بر منفعت . خصوصی بوده است

جويی ـ از قبيل گردھمايی ھای علنی برای اين منظور ـ مردود تلقی شده و 

مھم تر اينکه، قوانين . در نتيجه منفعت جويی پرھزينه تر گرديده است

بر  مذکور بر اين اصل عرفی مجدداً تأکيد کرده است که ائت1ف ھای مبتنی

در کشورھای مختلف . تجديد تجارت در دادگاه ھا قابليت اجرايی ندارد

اروپايی، دادگاه ھا قراردادی را که گروھی از مؤسسات اقتصادی آزاد 

برای فروش کاM فقط از طريق يک آژانس مشترک فروش منعقد کرده اند، 

ت به اجرا می گذارند و مؤسساتی که اين قرارداد را نقض کنند به پرداخ

در امريکا چنين قراردادھايی در دادگاه ھا . جريمه ھای معين ملزم می شوند

وجود چنين اخت1فی دليل عمده پايدارتر و گسترده تر . قابليت اجرايی ندارد

  .بودن کارتل ھای اروپايی نسبت به کارتل ھای امريکايی است
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  سياست مناسب دولت

ت، رفع آن تدابيری زمينه سياست دول ترين ضرورت در اولين و فوری

است که از انحصار، چه در بخش خصوصی و چه انحصار نيروی کار، 

مستقيماً پشتيبانی می کند، و ھمچنين اجرای منصفانه قوانين ھم در مورد 

ھر دو اينھا بايد . بخش خصوصی و ھم در مورد اتحاديه ھای کارگری است

ام اموال و مشمول قوانين ضدتراست باشند؛ و قوانين مربوط به انھد

جلوگيری از فعاليت ھای خصوصی بايد در مورد ھر دو به طور يکسان به 

  .اجرا درآيد

از اين گذشته، مھم ترين و مؤثرترين قدم در جھت کاھش قدرت انحصار 

ماليات بر درآمد شرکت ھا بايد . اص1ح گسترده قوانين مالياتی خواھد بود

د، شرکت ھای سھامی بايد ملزم خواه اين کار انجام گيرد يا نگير. لغو شود

شوند تا درآمدھايی را که به صورت سود سھام پرداخت نمی شود در مورد 

به عبارت ديگر، وقتی شرکت يک فقره . ھر کدام از سھامداران اع1م کنند

چک سود سھام صادر می کند، ھمزمان بايد اظھارنامه ای نيز صادر کند 

سھم،  به مبلغ ـ سنت به ازای ھر ع1وه بر اين سود سھم«مبنی بر اينکه 

شرکت شما ھمچنين به ازای ھر سھم ـ سنت درآمد داشت که مجدداً آن را 

آنگاه بايد از ھر يک از سھام داران » .در شرکت سرمايه گذاری کرد

خواسته شود تا درآمدھای اختصاص يافته اما توزيع نشده را ع1وه بر سود 

در اين صورت باز ھم شرکت ھا . کنندسھام در اظھارنامه مالياتی خد ذکر 

آزاد خواھند بود تا به ھر ميزانی که مايلند به سرمايه گذاری مجدد منافع 

خود اقدام ورزند، اما به ھيچ وجه انگيزه ای برای انجام چنين کاری 

نخواھند داشت، مگر اين انگيزه موجه که آنان با سرمايه گذاری در داخل 

در خارج از شرکت می توانند کسب کنند،  شرکت درآمدی بيشتر از آنچه

خواھند داشت اقدامات ديگری که بتواند بيش از اين بازارھای سرمايه را 
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فعال کند، بخش خصوصی را به تحرک واداشته و رقابت مؤثر را 

  .برانگيزد، اندک است

البته تا زمانی که ماليات بر درآمد افراد به ميزان فعلی، تصاعدی است 

به اين . رای يافتن راه ھای احتناب از آن وجود خواھد داشتفشار شديدی ب

طريق و ھمچنين به طريق مستقيم، ماليات بر درآمد تصاعدی مانعی جدی 

راه حل مناسب اين مشکل، کاھش . عليه کاربرد مؤثر منابع مان خواھد بود

اساسی مقياس نرخ ھای باMتر مالياتی، ھمراه با از بين بردن ترفندھای 

  .از پرداخت ماليات است که در قانون منظور شده است اجتناب

  

  مسئوليت اجتماعی تجارت و نيروی کار

اين عقيده که مقامات شرکت ھای سھامی و رھبران کارگری از نوعی 

برخوردارند که از خدمت به منافع سھام داران يا » مسئوليت اجتماعی«

مومی يافته اعضای خود فراتر می رود، مدت زمانی است که مقبوليت ع

عقيده مذکور از تصورات غلط بنيادين درباره ويژگی و ماھيت . است

در چنين اقتصادی فقط يک نوع مسئوليت اجتماعی وجود . اقتصاد آزاد است

دارد ـ مسئوليت اجتماعی در مورد کاربرد منابع اقتصادی و دست زدن به 

مانی که فعاليت ھايی که ھدف از آنھا افزايش منافع است، البته تا ز

بدين شکل که در رقابت . کارگزاران بازار، قوانين بازی را رعايت کنند

. علنی و آزاد شرکت جويند، بدون اينکه به تقلب و ک1ھبرداری متوسل شوند

منافع  رھبران کارگری در خدمت به» مسئوليت اجتماعی « ھمچنين، 

نونی است ما ايجاد چارچوبی قا مسئوليت بقيه. اعضای اتحاديه خويش است

آن چارچوب ضمن دنبال کردن منافع خويش، به قول آدام اسميت،  تا فرد در

با دستی نامرئی ھدايت شود تا به ھدفی کمک کند که جزو اھداف وی «

نبوده است؛ و جامعه نيز ھمواره از اينکه چنين ھدفی، جزئی از آن اھداف 
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ش، پيوسته به فرد با دنبال کردن منافع خوي. نبوده ست زيان نخواھد ديد

منافع جامعه بيشتر از زمانی که واقعاً می خواھد به آن کمک کند ياری می 

من ھرگز کسی را نديده ام که توانسته باشد از راه تجارت برای . رساند

  .»1منافع عامه مردم، اندک نفعی به آنان رسانده باشد

نشان، روندھايی که بتوانند، به جای درآمد ھر چه بيشتر برای سھام دارا

با قبول شرکت رسمی در مسئوليت ھای اجتماعی، جامعه آزاد ما را از 

اگر . اين آموزه اساساً مخرب است. ريشه تضعيف کنند معدود ھستند

مسئوليت اجتماعی  بازرگانان چيزی غيراز کسب حداکثر منافع برای سھام 

داران خود باشد، چگونه بدانند که مسئوليت اجتماعی شان چيست؟ آيا 

ديران خودگزيده مؤسسات خصوصی می توانند مشخص کنند منفعت م

اجتماعی چيست؟ آيا می توانند مشخص کنند که در خدمت به اين منفعت 

اجتماعی، سنگينی باری که بر دوش خود و سھام دارانشان خواھند گذاشت 

که وضايف عمومی وضع  ستتحمل ا تا چه حد موجه خواھد بود؟ آيا قابل

و نظارت به عھده کسانی گذاشته شود که اتفاقاً درحال ماليات، مخارج 

حاضر مسئوليت اقتصادی ويژه را به عھده دارند، و از سوی گروه ھای 

مطلقاً خصوصی به اين سمت ھا انتخاب شده اند؟ اگر مسئوMن شرکت ھا 

کارمندان دولت محسوب می شوند نه کارمندان سھام داران خود، در اين 

راتيک، دير يا زود، از طريق شيوه ھای عمومی صورت در جامعه دموک

  .انتخاب و انتصاب، برگزيده خواھند شد

اما دير زمانی قبل ار اينکه چنين حالتی اتفاق افتد، قدرت تصميم گيری 

به . نمونه مشخص آن در يک مورد مربوط است. از آنان سلب خواھد شد

ماه آوريل سال لغو افزايش قيمت فوMد در صنايع فوMدسازی امريکا در 

که ھمراه بود با اظھار خشم آشکار پرزيدنت کندی در خصوص آن  1962

                                                 
1- Ibid, BK. IV, chapter ii, p. 421. 
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افزايش و تھديدات ت1فی جويانه به صورت دعاوی ضدتراست و مميزی 

اين . گزارش ھای مالياتی مديران کارخانجات فوMدسازی و غيره

وع با توجه به قدرت نمايی علنی مبتنی بر اختيارات گسترده ـــــموض

ھمان موقع  برديم که در ھمه ما پی. ای مھم بود تمرکز در واشينگتن، حادثهم

. که برای ايجاد حکومتی پليسی Mزم است وجود دارد زيادی از قدرتی مقدار

براساس آموزه مسئوليت  اگر. آن حادثه بيانگر نکته فعلی نيز ھست

Mبه بخش منوط به تصميم دولت است، پس نبايد  داجتماعی، تعيين قيمت فو

  .خصوصی اجازه داد تا در اين مورد تصميم بگيرد

جنبه ويژه آموزنده مذکور که اين مثال بيانگر آن است و اخيراً بسيار 

مورد توجه بوده، عبارت است از ادعای مسئوليت اجتماعی کسب و کار 

برای پايين نگاه داشتن ميزان قيمت ھا و دستمزدھا جھت اجتناب از تورم 

ی را فرض کنيد که قيمت ھا تحت فشاری صعودی باشد ـ که زمان. قيمت ھا

البته در نھايت منعکس کننده افزايش ذخيره پول است ـ و ھر بازرگان و 

رھبر کارگری بايد چنين مسئوليتی را بپذيرد و فرض کنيد ھمه موفق شوند 

از افزايش قيمت ھا جلوگيری کنند، طوری که بدون تورم آشکار از کنترل 

قيمت ھا و دستمزدھا برخوردار شويم، در اين صورت چه نتيجه  داوطلبانه

کمبود محصوMت، کمبود کارگر و : ای حاصل می شود؟ پاسخ روشن است

  .بازار سياه

اگر اختيار سھميه بندی کاMھا و کارگرھا از قيمت ھا سلب شود، به 

 آيا امکان دارد. ناچار برای اين کار بايد از عوامل ديگری استفاده کرد

برنامه ھای سھميه بندی، خصوصی باشد؟ شايد برای مدتی امکان وقوع آن 

اما اگر کاMھای سھميه . در منطقه ای کوچک و بی اھميت وجود داشته باشد

بندی شده، زياد و مھم باشند لزوماً فشاری ـ غير قابل مقاومت ـ برای سھميه 



 
 
و زاد� �
	��� دار� 196  

و کاربرد  بندی دولتی کاMھا، اعمال سياست دولتی در مورد دستمزدھا

  .تدابير دولتی در مورد تخصيص و توزيع نيروی کار به وجود خواھد آمد

نظارت بر قيمت ھا، خواه به صورت قانونی باشد يا داوطلبانه، اگر به 

نحوی مؤثر اجرا شود سرانجام به از بين رفتن نظام اقتصاد آزاد خواھد 

. گرفتانجاميد و جای آن را نظامی تحت نظارت دولت مرکزی خواھد 

. چنين نظامی حتی نمی تواند برای جلوگيری از تورم گامی مؤثر بردارد

شواھد تاريخی فراوانی در دست است مبنی بر اينکه آنچه سطح متوسط 

قيمت ھا و نرخ ھا را تعيين می کند ميزان پول موجود در حوزه اقتصاد 

دولت ھا در مورد تجارت و کار . است نه حرص تاجران يا کارگران

له مور خود ـ از جـشتن داری طلب می کنند، زيرا قادر به اداره امخوي

نظارت بر پول ـ نيستند و ھم به دليل گرايش طبيعی بشر به اينکه مسئوليت 

  .را بر گردن ديگران بيندازد

 عر منافبکه چون  زمينه مسئوليت اجتماعی، موضوعات در يکی از

به آن بپردازم، مربوط به شخصی من نيز اثر می گذارد وظيفه خود می دانم 

اين ادعا بوده است که تجارت بايد حامی فعاليت ھای خيريه باشد و به ويژه 

اين گونه بذل و بخشش ھای شرکت ھای سھامی را . به دانشگاه ھا کمک کند

جا از منابع مالی متعلق به خود در جامعه مبتنی بر  بايد به منزله استفاده نابه

  .اقتصاد آزاد تلقی کرد

. رکت سھامی، ابزاری است در دست سھام دارانی که مالک آن ھستندش

اگر شرکت اعانه ای بدھد، اين کار مانع از آن می شود تا ھر سھام دار، 

با . مستق1ً در مورد چگونگی صرف کردن منابع مالی خويش تصميم بگيرد

توجه به ماليات بر درآمد شرکت ھا و قابليت کم شدن اعانات، سھام داران 

ممکن است مايل باشند شرکت به نيابت آنان اعانه ای بدھد، زيرا در اين 

بھترين راه حل اين مشکل، لغو ماليات . صورت مبلغ اعانه بيشتر می شود
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اما تا زمانی که اين نوع ماليات وجود دارد، . بر درآمد شرکت ھا خواھد بود

ؤسسات خيريه توجيه پذير نيست که اجازه داده شود اعانه ھای اعطايی به م

اين گونه اعانه ھا را بايد افراد جامعه بدھند . و آموزشی از ماليات کسر شود

  .که مالکان نھايی دارايی در جامعه ما ھستند

کسانی که با عنوان اقتصاد آزاد بر توسعه کسرپذير بودن اين نوع اعانه 

ايراد . شرکت ھا اصرار می ورزند، تيشه به ريشه منافع خويش می زنند

ھمی که مکرراً از بازرگانانی مدرن می گيرند اين است که اين نوع م

بازرگانی موجب جدايی مالکيت از نظارت است، يعنی شرکت به نھادی 

اجتماعی تبديل شده است که قانون مخصوص خود را دارد و مديرانی 

اما حرکت . غيرمسئول دارد که در خدمت منافع سھام داران خود نيستند

بوط در جھت مجاز دانستن شرکت ھا به دادن اعانه برای فعلی سياست مر

مقاصد خيريه و منظور کردن کسری در مورد ماليات بر درآمد، گامی است 

در جھت ايجاد جدايی واقعی ميان مالکيت و نظارت و تضعيف تدريجی 

گامی در دور شدن از جامعه فردگرا و . طبيعت و خصلت اساسی جامعه ما

  .نفینزديک شدن به دولت ص
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  فصل نھم

  

  صدور جواز کسب

  

  

برانداختن نظام صنفی قرون وسطايی، اولين گام ضروری جھت پيشرفت 

اينکه تا اواسط قرن نوزدھم، در انگلستان، . آزادی در جھان غرب بود

امريکا و ـ قدری کمتر ـ در قاره اروپا، مردم می توانستند پيشه يا حرفه 

از به کسب اجازه از مراجع دولتی يا نيمه دولتی مورد ع1قه خود را بدون ني

دنبال کنند، نشانه پيروزی کام1ً به رسميت شناخته شده افکار ليبراليستی 

در دھه ھای اخير، در اين زمينه شاھد يک سير قھقرايی بوده ايم، يعنی . بود

تمايلی روزافزون برای منحصر ساختن بعضی از مشاغل به افرادی که از 

  .ی برخوردار شده اندجواز دولت

اعمال چنين محدوديت ھايی در آزادی افراد در مورد استفاده دلخواه از 

به ع1وه، محدوديت ھای ذکر شده سلسله . امکاناتشان فی نفسه مھم است

مشک1ت متفاوتی ايجاد می کند که می توان اصول مطرح شده در فصل 

  .ھای اول و دوم را بر آنھا منطبق ساخت

شکل کلی و سپس نمونه ای مشخص از محدوديت ھای اعمال ابتدا يک م

اما چرا طبابت مناسب تر به نظر می . يمشده بر طبابت را بررسی می کن

ھايی را بررسی کرد که محکم ترين استدMل  رسد؟ زيرا می توان محدوديت

ھای پيش  ھا در مورد آنھا مطرح است ـ از استدMل در مورد محدوديت

کنم بيشتر مردم، شايد حتی  گمان می. دی نمی توان آموختپاافتاده چيز زيا

که  اند که بايد پيشه طبابت خاص کسانی باشد ھا، بر اين عقيده بيشتر ليبرال
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معتقدم که استدMل مربوط به  ھممن . موفق به کسب جواز دولتی شده اند

صدور جواز طبابت از استدMل مربوط به صدور جواز برای ساير رشته ھا 

با وجود اين، نتايجی که به آنھا خواھم رسيد حاکی از آن . تر است محکم

است که اصول ليبراليستی، صدور جواز را، حتی در مورد طب موجه نمی 

  .داند و ديگر اينکه جواز طبابت دولتی در عمل نتايج نامطلوبی داشته است

  

  حضور فراگير محدوديت ھای دولتی بر فعاليت ھای

  دماقتصادی مورد نظر مر

جواز کسب موردی است ويژه از يک پديده عمومی تر که ھر روز 

بيشتر گسترش می يابد، و آن عبارت است از صدور احکام دولتی مبنی بر 

اينکه افراد اجازه ندارند تا به برخی از فعاليت ھای اقتصادی مبادرت کنند، 

اصناف قرون وسطايی . مگر تحت شرايط تعيين شده يکی از مراجع دولتی

مونه ای مشخص از يک نظام علنی بود که تصريح می کرد به چه افرادی ن

) طبقاتی( 1نظام کاستی. بايد اجازه داده شود تا پيشه ھای خاصی را برگزينند

محدوديت ھای مذکور، در نظام کاستی بسيار . ھند نمونه ای ديگر است

زياد، و در نظام قرون وسطايی تا حدودی، بيشتر از طريق سنت ھای 

  .مومی جامعه اعمال می شد تا از طريق اقدامات دولتع

يکی از عقايد متداول درباره نظام کاستی اين است که در چنين نظامی 

که در آن متولد شده ) طبقه ای(حرفه ھر شخص کام1ً بر مبنای کاست 

بديھی است اجرای چنين سنتی از نظر اقتصاددانان . شود تعيين می

 دارد که توزيع دقيق افراد در استی مقرر میغيرممکن است، زيرا نظام ک

براساس شرايط  ھا تماماً براساس ميزان مواليد تعيين شود و نه ميان حرفه

آنچه حقيقت داشت، و . گونه عمل نمی کرد البته اين نظام سابقاً اين. تقاضا

                                                 
1- Caste system 
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که تعداد محدودی از مشاغل،  حدی حقيقت دارد، اين است اکنون نيز تا

ھای  کاست اعضای ھای مشخص بود، اما ھمه ستمخصوص اعضای کا

کشاورزی،  مانند پيشه عمومی، تعدادی .رفتند نمی مشاغل آن مذکور به دنبال

د در آنھا شرکت کنند ـــــتوانستن می ھای مختلف کاست که اعضای داشت وجود

و فقط در اين نوع مشاغل بود که انطباق عرضه نيروی کار بر تقاضا 

  .ممکن می شد

ل حاضر تعرفه ھا، قوانين تجارت منصفانه، سھميه ھای وارداتی، در حا

سھميه ھای توليد، محدوديت ھای اتحاديه ھای صنفی در مورد مشاغل و 

در ھمه اين موارد، اقتدار . غيره نمونه ھای پديده ای مشابه نظام کاست است

دولت تعيين کننده شرايطی است که براساس آنھا افرادی مشخص می توانند 

ه فعاليت ھای مشخص بپردازند، به عبارت ديگر شرايطی که براساس آن ب

برخی از افراد اجازه داده می شود تا به اتفاق افرادی ديگر ترتيباتی تدارک 

ويژگی مشترک اين نمونه ھا، شامل صدور جواز، اين است که قانون . ببينند

جواز، در مورد صدور . را يکی از گروه ھای توليد کننده وضع می کند

در مورد نمونه ديگر، گروه . گروه توليدکننده معموMً يکی از اصناف است

مولد ممکن است توليدکننده فرآورده ای ويژه باشد که نياز به تعرفه دارد، يا 

گروھی از خرده فروشان کوچک که مايلند در برابر رقابت فروشگاه ھای 

توليدکنندگان نفت،  از آنھا حمايت شود، يا گروھی از» متقلب«زنجيره ای 

  .کشاورزان، يا کارگران کارخانه ھای فوMدسازی

بنا به گفته والتر . در حال حاضر صدور جواز کسب بسيار معمول است

، که اين موضوع را طی مقاله ای به بھترين شکل و به طور 1گلھورن

بيش از ھشتاد پيشه جداگانه به  1952تا سال «مختصر بررسی کرده است، 

پيشه ھای خصوصی، از قبيل رستوران ھا و شرکت ھای استثنای 

                                                 
1- Walter Gellhorn  
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خصوصی، به موجب قانون دولت جواز گرفته اند؛ و ع1وه بر قوانين 

دولتی، احکام شھرداری ھا نيز بسيار است، بگذريم از قوانين مدون فدرال 

که داشتن جواز برای انواعی از پيشه ھا مانند حق العمل کاران محوطه 

 1983خيلی پيشتر در سال . نی راديو را الزامی می کندانبارھا و کارگران ف

فقط يک ايالت، يعنی کارولينای شمالی، قوانين خود را به شصت پيشه تعميم 

شايد اگر بشنويم که داروسازان، حسابداران و دندان پزشکان نيز . داد

د مأموران بھداشت و روان شناسان، ارزيابان و معماران، خرمن ــــمانن

ول قانون جواز شده است حتماً ــــاکوی اسقاط نيز مشمــــــامله تنبکوبی و مع

ـداری ھا و تعليم دھندگان ـران مرغدر مورد کارگ. شگفت زده خواھيم شد

گ ھای راھنما، مأموران دفع آفات و فروشندگان قايق ھای تفريحی، س

اھکن ھا، کاشی کاران و سيب زمينی کاران چھرس کنندگان درخت، و 

ر مورد متخصصان برداشتن موھای زائد که در اياMت چطور؟ د

با جواز کسب به کار مشغول اند و موھای زائد بدن را با  1کونکتيکات

در  2ژستی که برازنده عنوان پرطمطراق آنھاست از ريشه می کنند چطور؟

استدMل ھايی که ھدف آنھا ترغيب مجالس قانونگذاری برای وضع مواد 

جواز است، ھميشه گفته می شود که توجيه مسئله،  قانونی مربوط به صدور

با وجود اين، فشار برای مشمول . ضرورت  حمايت از منافع عامه است

جواز کردن پيشه ای خاص را به ندرت شھروندانی به ھيئت مقننه وارد می 

برعکس، . کنند که اعضای آن پيشه، به شکلی حقوقشان را پايمال کرده اند

حتماً خودشان بھتر از . اعضای آن پيشه وارد می کنندفشار را ھمواره خود 

                                                 
1- Connecticut 

2- Walter Gellhorn, Individual Freedom and Governmental Restraints 

(Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1956). Chapter 
entitled “The Right to Make a Living” p. 106 
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ديگران می دانند که تا چه حد مشتريانشان را استثمار می کنند و بنابراين 

  .شايد از اين جھت ادعای تخصص ھم داشته باشند

ھمين طور، ترتيباتی که برای صدور جواز داده می شود در بيشتر 

ی است که قرار است مشمول ای ھمان پيشه اضموارد، مستلزم نظارت اع

اگر قرار . اين موضوع از برخی جھات طبيعی است. داشتن جواز بشوند

باشد پيشه لوله کشی به کسانی منحصر باشد که از لحاظ تأمين خدمات 

مناسب برای مشتريان خود از قابليت و مھارت Mزم برخوردارند، بديھی 

. چه کسی بايد جواز داد کنند که بهاست فقط لوله کش ھا می توانند قضاوت 

در نتيجه، بيشتر اعضای ھيئت مديره يا نھاد صدور جواز از داروسازان، 

لوله کش ھا يا پزشکان يا ھر پيشه معينی که دارای جواز است تشکيل شده 

  .است

ھای مديره  ھفتاد و پنج درصد از ھيئت«کند که  خاطرنشان می گلھورن

 زاند منحصراً از اعضای مجا لصدور جوازکسب که امروز در امريکا فعا

بيشترشان فقط  و زنان، که اين مردان. اند ھای مورد نظر تشکيل شده پيشه

کنند، ممکن است در بسياری از تصميماتی که درباره  کار می وقت نيمه

شرايط پذيرش و شرح ضوابط مربوط به جواز اتخاذ می کنند، مستقيماً از 

تر آنکه اين افراد معموMً نمايندگان  مھم. منافع اقتصادی برخوردار باشند

گروه ھای . مستقيم گروه ھای سازمان يافته در چارچوب مشاغل مختلف اند

مذکور اين افراد را به عنوان گامی در جھت ايجاد مناصبی نظير فرمانداری 

يا مناصبی ديگر که اغلب فقط جنبه تشريفاتی دارد به نمايندگی برمی 

از چنين تشريفاتی به کلی صرف نظر می شود و بيشتر اوقات ھم . گزينند

گروه ھای حرفه ای اين کار را مستقيماً انجام می دھند ـ مث1ً ھمان طور که 

در مورد موميايی گران در کارولينای شمالی، دندان پزشکان در آMباما، 
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صادق روان شناسان در ويرجينيا، پزشکان در مريلند و وک1ء در واشينگتن 

  1».است

راين، صدور جواز در بسياری از موارد به وضع مقرراتی نظير بناب

ھمان مقررات صنفی قرون وسطايی منجر می شود که دولت از طريق آن 

در عمل، م1حظاتی که در . به اعضای يکی از مشاغل اختياراتی می دھد

مورد تعيين فرد دريافت کننده جواز در نظر گرفته می شود اغلب متضمن 

ه، تا آنجا که به نظر فرد غيرمتخصص می رسد، ھيچ موضوعاتی است ک

البته اين موضوع نبايد تعجب آور . گونه ربطی به ص1حيت حرفه ای ندارد

وقتی قرار بشود افرادی معدود در اين باره تصميم بگيرند که آيا ساير . باشد

افراد اجازه دارند حرفه ای را برگزينند يا نه، احتمال بروز ھمه گونه 

حال اگر در مورد اين نوع م1حظات . ناروا وجود خواھد داشت م1حظات

ناروا گرسش شود اين ديگر موضوعی است که به شخصيت اعضای ھيئت 

گلھورن خاطرنشان می کند، . صدور جواز و اوضاع زمان مربوط می شود

آنگاه که موج ھراس از خطر کمونيسم کشور را فراگرفته بود بی اندازه 

وی می . يشه ھای مختلف احساس نياز می شدپداری نسبت به سوگند وفا

تصريح شد که  1952در تگزاس در يکی از قوانين مصوبه سال «: نويسد

ھمه متقاضيان جواز داروسازی بايد سوگند يادکنند که عضو حزب 

 برانداختن برای که يا سازمانی گروه کمونيست يا طرفدار آن نيستند، و به

روش غيرقانونی ديگر فعاليت دادر تعلق  ھر يا زور طريق متحد از اياMت

ورزند و از آن  ام نمیـــــتعليم چنين اعتقادی اھتم ندارند و به ترويج و

و بھداشت عمومی  ارتباط بين اين سوگند، از يک طرف. حمايت نمی کنند

که صدور جواز داروسازی ظاھراً متضمن حمايت از آن است، از طرف 

ه مربوط به ملزم کردن مشتزن ھا و کشتی توجي. ديگر، قدری مبھم است

                                                 
1- Ibid, pp. 140-41. 
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گيران حرفه ای در ايالت اينديانا برای سوگند خوردن به اينکه قصدشان 

يکی از معلمان ... براندازی حکومت نيست نيز به ھمان اندازه مبھم است

ھنرستان موسيقی بعد از آنکه به اتھام کمونيست بودن ناچار به استعفا شد، 

پيانو کوک کن شود،  1ايالت ديستريکت آو کلمبيابه دشواری توانست در 

به دام پزشکان در . زيرا، بی شک، او تحت انضباط کمونيستی قرار  داشت

ايالت واشينگتن اجازه ندادند گاو يا گربه بيماری را معالجه کنند مگر اينکه 

ھای عضويت نداشتن در حزب کمونيست را امضا  هاول يکی از سوگندنام

  2.کرده باشند

وضع شخص در قبال کمونيسم ھر چه باشد، برقرار کردن ھرگونه م

ارتباط بين مقررات تحميل شده و خصوصياتی که ھدف از صدور جواز 

وسعت حوزه شمول . تأمين آنھاست، قدری دور از ذھن به نظر می رسد

بد نيست برای ايجاد قدری تنوع و . چنين مقرراتی گاه اندکی مضحک است

  3.ھورن نقل قول کنمباز ھم از گلتفريح 

يکی از مضحک ترين مجموعه از چنين مقرراتی، به مقررات وضع 

شده برای آرايشگران مربوط می شود، شغلی که دنبال کردن آن در بسياری 

در اينجا نمونه ای از قانونی را که . از نقاط امريکا مستلزم جواز است

وانين مدون ساير توسط دادگاه ھای مريلند لغو شد ذکر می کنم، گرچه در ق

. ايالت ھا، که معتبر اع1م شده است، عبارت ھای مشابھی می توان يافت

                                                 
1- District of Columbia 
2- Ibid, pp. 129-30 

�رن، ���"  -3��= 

ا� ر,��� ا��Rف در ?; وا(:�
 ���دور� .#� .� او �� ا�� �2
 	� .� را! ?5 در�
��ا%; ���	 �. ا�� 	HKJت .#�ر=Vا�:� c"ور -�از ا�


,K@، او 	1:'" ا�� �� ا�#c �K"ور -�از از ?" �
0�د ��� %
ا4
 ر%:� ا��، دار�"=�ن ن 	�<م �� 

ه�o#�� او . ن وF��S وا��1 0�د 	� ���"ا�+�م داد

ات ��2م ��	� ا� ��م 	� �
د .� ��f4 ت و�?Hcاز ا
�ءا�:�3د! از 4
�4&�ت c"ور � ���2
 او ا-
ا� � ��

�از را 	M"ود 	� ��زد-. 
 



 
 
و زاد� �
	��� دار� 205  

 زمينه مبانی فنی سازد در اين حکم قانونی که آرايشگران مبتدی را ملزم می«

شناسی مو، پوست، ناخن،  شناسی، بافت آرايشگری، بھداشت، باکتری

دماتی، طرز عض1ت و اعصاب، ساختار سرو صورت و گردن، شيمی مق

ضدعفونی کردن و شناخت داروھای مربوط به آن، بيماری پوست، مو، 

غده، ناخن و ھمچنين طرز کوتاه کردن مو، اص1ح صورت، شانه کردن 

مو، رنگ کردن و بی رنگ کردن مو رسماً آموزش ببينند، دادگاه را بيش 

ز ا«: و اين ھم نقل قولی ديگر درباره آرايشگران» .از حد متأسف ساخت

ميان ھجده ايالتی که در آنھا بررسی کم و کيف مقررات آرايشگری در سال 

در نظر گرفته شده بود، حتی يک ايالت مقرر نکرده بود که Mزمه  1929

شغل آرايشگری، گذراندن دوره آموزشگاه آرايشگری است، ھرچند در ھمه 

دن دوره اکنون ھمان ايالت ھا بر گذران. ايالت ھا شاگردی کردن الزامی بود

آموزشگاه آرايشگری بسيار اصرار می ورزند؛ آموزشگاھی که در زمينه 

موضوعات نظری مانند طرز ضدعفونی کردن ابزار آرايشگری و غيره 

دست کم ھزار ساعت، و اغلب بسی بيشتر، تعليم می دھد، بعد از اين دوره 

د اميدوارم اين نقل قول ھا مشخص کن 1».ھم، دوره شاگردی بايد طی شود

که مشکل صدور جواز مشاغل از مشکل مداخله دولت بسی فراتر می رود 

و ديگر اينکه ھم اکنون در اين کشور آزادی افراد در مورد انتخاب شغل، 

آشکارا نقض می شود، و اين خطر وجود دارد که با فشاری که به خاطر 

بسط آن بر نھادھای قانونگذاری وارد می شود اين مشکل به مشکلی حادتر 

  .تبديل شود

قبل از صحبت درباره مزايا و معايب صدور جواز، بجاست درباره علت 

رواج آن در امريکا تحقيق کنيم و ھمچنين مشکل سياسی و عمومی را که 

ابراز تمايل برای وضع چنين قانون ويژه ای آن را آشکار می سازد مورد 

                                                 
1- Ibid, p. 146. 
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ايالت ھای  اع1م تعداد زيادی از نھادھای قانونگذاری. بررسی قرار دھيم

مختلف مبنی بر اينکه کميته ای مرکب از خود آرايشگران بايد بر اين صنف 

نظارت کند، از لحاظ منافع عمومی برای تحميل چنين قانونی چندان قانع 

 بگوييم که از نقطهکنيم بايد  مطمئناً اگر بخواھيم آن را توجيه. کننده نيست

گرايش  صرف کننده، به تمرکزگروه م نظر سياسی گروه توليدکننده بيشتر از

 شود و با وجود اين نمی ای بديھی است که غالباً مطرح می اين نکته. دارد

ھر يک از ما ھم توليدکننده است  1.توان بر اھميت آن بيش از حد تأکيد کرد

اما زمانی که توليدکننده ھستيم بيشتر متخصصيم و . و ھم مصرف کننده

. وف می شود تا وقتی که مصرف کننده ايمتوجه ما بيشتر به فعاليتمان معط

در . بی اغراق، ما اگر نه ميليون ھا، اما ھزاران قلم کاM مصرف می کنيم 

نتيجه افراد ھم صنف، مانند آرايشگران و پزشکان، در صورت از بين رفتن 

. مشک1ت ويژه صنفی خويش، ھمگی سودی سرشار به دست خواھند آورد

ده از حداکثر نيروی خود، راه حلی برای چنين از اين رو مايلند با استفا

از سوی ديگر، عده ای از ما که به ھرحال گاه گاھی به . مشک1تی پيدا کنند

آرايشگاه می رويم، فقط بخش کوچکی از درآمد خود را صرف اين کار می 

کمتر کسی ممکن است برای اقامه . توجه ما به آرايش اتفاقی است. کنيم

ناروايی که به قصد محدود ساختن حرفه آرايشگری به  شھادت عليه اقدامات

ھمين نکته در خصوص تعرفه ھا نيز . عمل می آيد به قوه مقننه مراجعه کند

گروه ھايی که فکر می کنند با بودن تعرفه ھای خاص، سود . صادق است

ويژه ای خواھند برد، ھمان گروه ھای متمرکزی ھستند که موضوع 

چون نفع عامه بسيار پراکنده است، در نبود . ردبرايشان اھميت زيادی دا

ھرگونه ترتيبات کلی برای متعادل ساختن فشار گروه ھای ھم صنف ويژه، 

                                                 
2- See for example, Wesley Mitchell’s famous article on the 
“Backward Art of 
 Spending Money”. Reprinted in his book of essays carrying that title 
(New York: McGraw-Hill, 1937), pp. 3-19. 
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گروه ھای توليدکننده، در مقايسه با منافع متنوع و بسيار پراکنده مصرف 

. کننده، ھمواره نفوذی مؤثرتر بر اقدامات قانونی سردمداران خواھند داشت

جھت، معما اين است که چرا ما اين قدر قوانين احمقانه  در واقع از يک

صدور جواز داريم، بلکه اين است که چرا از تعداد به مراتب بيشتری 

معما اين است که اصوMً چگونه موفق شديم خود را از . برخوردار نيستيم

قيد نظارت ھای دولت بر فعاليت ھای توليدی افراد که در امريکا و حتی 

  .گرفتار آن بوده و ھستيم، تا حدودی رھا سازيم ساير کشورھا

تنھا راھی که برای متعادل ساختن گروه ھای توليدکننده ويژه به نظر می 

رسد، وضع قاعده ای کلی و عام در برابر دولت، به علت برعھده گرفتن 

فقط اگر عموم مردم بپذيرند که فعاليت ھای دولت . برخی از فعاليت ھاست

رد بايد به شدت محدود شود، می توان مسئوليت در خصوص برخی موا

پاسخ گويی را بر دوش کسانی نھاد که ممکن است با ايجاد اميدواری Mزم 

برای محدود ساختن گسترش تدابير خاص به قصد پيشبرد منافع گروه ھای 

ه باين نکته ای است که بارھا . خاص از اين قاعده کلی و عام اجتناب ورزند

م و با بحث مربوط به منشور حقوق و نياز به قانونی برای آن اشاره کرده اي

  .نظارت بر سياست پولی و سياست مالی مناسبت دارد

  

  مسائل سياستی ناشی از صدور جواز

: مشخص کردن ھر يک از سه سطح مختلف نظارت دارای اھميت است

  .اول ثبت نام؛ دوم صدور گواھی؛ سوم صدور جواز

است که براساس آن افراد موظفند در  منظور از ثبت نام، ترتيباتی

صورت مشغول شدن به انواع خاصی از فعاليت ھا، نام خود را در يکی از 

چنان فردی مايل به ثبت نام باشد، ھيچ شرط . دفترھای رسمی ثبت کنند
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قانونی وجود ندارد که او را از فعاليت بازدارد؛ فقط ممکن است مبلغی به 

  .مالياتی معين، از وی دريافت شود عنوان حق ثبت نام يا به صورت

اداره دولتی مربوط می تواند گواھی کند . سطح دوم، صدور گواھی است

که فرد مورد نظر دارای مھارت ھايی خاص است، اما درھرحال نمی تواند 

نھا از اين آگواھی ھايی نيستند از مشاغلی که در  ينافرادی را که دارای چن

 حسابداری نمونه ای از اين مورد. باز دارد نوع مھارت ھا استفاده می شود

در بيشتر ايالت ھا ھرکس می تواند حسابدار شود، چه حسابدار رسمی . است

باشد چه نباشد، اما فقط کسانی که در امتحانی مخصوص قبول ) قسم خورده(

را بعداز نام خود ] حسابدار رسمی[ CPAشده باشند اجازه دارند عنوان 

صدور . با اين عنوان بر سردر دفتر کار خود نصب کنند ذکر کنند يا تابلويی

در بيشتر ايالت ھا گرايشی وجود . گواھی اغلب فقط مرحله ای بينابينی است

. داشته است تا بسياری از فعاليت ھا را به حسابداران رسمی منحصر کنند

در بعضی . در خصوص اين گونه فعاليت ھا جواز صادر می شود نه گواھی

عنوانی است که فقط کسانی که در امتحانی مخصوص » معمار«ا از ايالت ھ

قبول شده باشند، می توانند از آن استفاده کنند اين ھمان صدور گواھی است، 

که نداشتنش شخص ديگر را از انتخاب شغل مشاور امور کارھای 

  .ساختمانی باز نمی دارد

 در اين مرحله فردی که. مرحله سوم مربوط است به صدور جواز

  خواستار

فعاليت در حرفه مورد نظر خويش است بايد از يک مرجع رسمی اجازه  

جواز فقط جنبه تشريفاتی ندارد، بلکه مستلزم آن است که شخص . بگيرد

ص1حيت خويش را ثابت کند يا در آزمون ھايی که ھدف از آنھا ظاھراً 

نابراين ب. اطمينان يافتن از شايستگی افراد خواستار جواز است، قبول شود
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به کسب و کار نيست و در صورت اقدام به  زکسی که جواز ندارد مجا

  .کسب جريمه شده يا حتی به زندان می افتد

تحت چه شرايطی، می : موضوعی که می خواھم بررسی کنم اين است

توانيم ھر يک از مراحل مذکور را توجيه کنيم؟ به نظر من سه دليل وجود 

ثبت نام کردن را بر طبق اصول ليبراليستی  دارد که براساس آنھا می توان

  .توجيه کرد

اول اينکه ثبت نام کردن ممکن است مقدمات کمک کردن به ديگر ھدف 

به عنوان مثال می توانم بگويم پليس با اعمال خشونت آميز . ھا را فراھم کند

بعداز ارتکاب جرم Mزم است معلوم شود چه کسانی به س1ح . سروکار دارد

قبل از ارتکاب جرم، ضروری است نگذارند س1ح . سی داشته اندگرم دستر

استفاده  ه گرم به دست کسانی بيفتد که بتوانند از آن برای مقاصد جنايتکاران

ثبت مشخصات مغازه ھای فروش اسلحه ممکن است برای نيل به اين . کنند

ار البته اگر به نکته ای که در فصل ھای پيشين چندين ب. مقصود مفيد باشد

مطرح کرده ام اشاره کنم، باز ھم ممکن است توجيھی برای ثبت نام کردن 

وجود داشته باشد، اما نمی توان در اينجا نتيجه گرفت که چنين توجيھی 

Mزم است با توجه به اصول ليبراليستی ترازنامه ای از مزايا و . ود داردجو

نين دليلی درحال حاضر قصد من اين است که بگويم چ. مضرات تھيه کنيم

ممکن است در بعضی از موارد توجيھی باشد برای ردکردن ظن عموم عليه 

  .الزامی کردن ثبت نام مردم

دوم اينکه ثبت نام گاھی وسيله ای برای تسھيل تعيين ماليات است و نه 

در اين صورت مسائل مورد بحث عبارت است از اينکه آيا . چيزی بيشتر

به قصد تأمين ھزينه آن دسته از خدمات  اخذ ماليات ويژه برای کسب درآمد

کردن  يا نه، و آيا ثبت نام دولتی که Mزم تلقی می شوند، روشی مناسب است

شايد ثبت نام به علت اينکه از . کند يا نه می آوری ماليات را تسھيل جمع
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. باشد شود چنين تحصيلدار ماليات استفاده می ھمچون شخص ثبت نام شده

 داشتن دفتر يات بستن بر فروش کاMھای مصرفی مختلف،مال مورد مث1ً، در

  يا فھرستی از تمام    ثبت

  .ضروری است  فروشند را می کاMھای مشمول اين نوع ماليات  که ھايی مکان

سومين دليل که احتماMً ثبت نام را توجيه می کند و به مصلحت اصلی ما 

ه ای برای حمايت نزديک است، اين است که ثبت نام کردن ممکن است وسيل

به طور کلی، اصول . از مصرف کنندگات در مقابل ک1ھبرداری باشد

ليبراليستی اختيار اجرای قراردادھا را به دولت واگذار می کند و 

البته، معلوم نيست . ک1ھبرداری تخطی از اصول قرارداد محسوب می شود

اخت1ل که آيا اشخاص برای حفظ خويش در برابر ک1ھبرداری، که باعث 

در اجرای قراردادھای داوطلبانه می شود، بايد پيشاپيش راه افراط در پيش 

بگيرند يا نه؟ اما فکر نمی کنم که شخص به دMيل اصولی اين احتمال را 

منتفی بداند که چون ممکن است در برخی از فعاليت ھای خاص امکان 

ی از نام ک1ھبرداری بيشتری وجود داشته باشد Mزم است از پيش فھرست

شايد نمونه ای از اين . کسانی که به چنين فعاليت ھايی مشغول اند تھيه شود

يک نفر راننده تاکسی که شب ھا . نوع مربوط به ثبت نام تاکسی رانان باشد

کار می کند اگر در موقعيتی مناسب قرارگيرد ممکن است ھر آن به 

از چنين اتفاقاتی برای جلوگيری . مسافری که سوار کرده است دستبرد بزند

Mزم است فھرستی از نام تاکسی رانان تھيه شود و به ھر کدام شماره ای 

داده و مقرر شود که آن را بر روی تاکسی خود نصب کنند تا در صورت 

البته اين . بروز مزاحمت، شخص به راحتی شماره تاکسی را يادداشت کند

يت از افراد در برابر کار صرفاً مستلزم استفاده از نيروی پليس برای حما

اعمال خشونت از جانب افراد ديگر است و ممکن است آسان ترين راه انجام 

  .اين کار باشد
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به اين دليل که بازار . توجيه کردن صدور گواھی بسيار دشوارتر است

اين مشکل در مورد محصوMت . آزاد می تواند اين کار را مستق1ً انجام دھد

در بسياری از نقاط مؤسسه ھای . ک شکل استمثل خدمات برای مردم به ي

خصوصی صدور گواھی وجود دارد که ص1حيت شخص يا کيفيت يک 

از جمله ترتيبات  1گود ھاوس کيپينگ. کاMی خاص را تأييد می کنند

در مورد محصوMت صنعتی، . خصوصی برای صدور گواھی است

کاMھای خاص اه ھايی خصوصی وجود دارد که کيفيت ـــــــــــــآزمايشگ

ھای آزمايش  ورد کاMھای مصرفی نيز مؤسسهـــدر م. د می کنندـــــــــتأيي

و مؤسسه تحقيق درباره مصرف  2وجود دارد که اتحاديه مصرف کنندگان

اداراتی که نامشان . از معروف ترين نمونه ھای آن در امريکاست 3کننده

دکنندگان برخی از است به طور داوطلبانه ص1حيت تولي 4کسب و کار بھتر

آموزشگاه ھا و دانشکده ھای فنی نيز . کاMھای خاص را تأييد می کنند

يکی از . ص1حيت فارغ التحصي1ن خود را مورد تأييد قرار می دھند

وظايف خرده فروشان و فروشگاه ھای بزرگ، تأييد کيفيت بسياری از 

روشگاه مصرف کنندگان رفته رفته به ف. کاMھايی است که می فروشند

اعتماد می کند و فروشگاه نيز متقاب1ً تشويق می شود تا با تحقيق درباره 

  .کيفيت اجناسی که می فروشد اين اعتماد را حفظ کند

البته می توان چنين استدMل کرد که در برخی از موارد، يا شايد حتی در 

بسياری از موارد، چون محرمانه نگاه داشتن صدور داوطلبانه گواھی 

است، تا مرحله ای پيش نخواھد رفت که افراد حاضر به پرداختن  مشکل

اين موضوع در واقع، به حق ثبت اختراع و حق تأليف . ھزينه آن ھستند

                                                 
1- The Good Housekeeping 

1- Consumer’s Union 
2- Better Business Bureaus 
3- Consumer’s Research 
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مربوط است، بدين معنی که آيا افراد در موقعيتی قرار دارند که ارزش 

خدماتی را که به ديگران ارائه می دھند ثبت کنند؟ اگر من حرفه صدور 

رای مردم را برگزينم، ممکن است راه مناسبی وجود نداشته باشد گواھی ب

که بتوانم کسی را که برای او گواھی صادر کرده ام به پرداخت وجھی در 

اگر اط1عات مربوط به صدور گواھی را به يک نفر . قبال آن ملزم سازم

بفروشم، چگونه می توانم وی را از دادن اين اط1عات به ديگران بازدارم؟ 

صوص ر نتيجه، احتمال دارد دستيابی به تبادل داوطلبانه مؤثر در خد

اگرچه اين از جمله خدماتی است که مردم  صدور گواھی امکان پذير نباشد،

يکی از راه ھای اجتناب از . مايلند در صورت لزوم ھزينه آن را بپردازند

م، اين مشکل، ھمان طور که از ساير انواع آثار ھمجواری اجتناب می کني

  .برخورداری از صدور گواھی دولتی است

يکی ديگر از توجيھات احتمالی در مورد صدور گواھی به انحصار 

صدور گواھی دارای چندين جنبه انحصار فنی است، زيرا . مربوط می شود

ھزينه صدور گواھی عمدتاً مستقل از تعداد کسانی است که اط1عات مربوط 

ه مشخص نيست که انحصار اجتناب را دريافت می کنند، اما به ھيچ وج

  .ناپذير باشد

ھمچنين . به نظر من توجه کردن صدور جواز از آن ھم دشوارتر است

صدور جواز، حقوق افراد برای شرکت در قراردادھای داوطلبانه را بيشتر 

با وجود اين، برای صدور جواز توجيھاتی وجود دارد که . پايمان می سازد

ا در چھارچوب عقايد خود از جمله اقدامات مناسب ليبرال ھا مجبورند آنھا ر

دولت تلقی کنند، ھر چند، مثل ھميشه، در اين مورد منافع صدور جواز بايد 

استدMل عمده ای که از نظر ليبرال . در مقايسه با زيان ھای آن سنجيده شود

ساده ترين و . ھا به صدور جواز مربوط می شود وجود آثار ھمجواری است

است که » بدون داشتن ص1حيت Mزم«ن نمونه آن بابت کردن بديھی تري
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تا آنجا که پزشک فقط به مريض خود . باعث شيوع بيماری واگيردار شود

زيان می رساند، مسئله فقط به قرارداد و تبادل داوطلبانه ميان اين دو نفر 

البته چنين . از اين جھت، دليلی برای مداخله وجود ندارد. مربوط است

Mل کرد که اگر پزشک در معالجه بيمار مرتکب اشتباه شود، ممکن استد

است باعث شيوع نوعی بيماری مسری سود و به اشخاص ثالثی که در اين 

در چنين موردی ممکن است . دادوستد مستقيم شرکت ندارند آسيب رساند

ھمه کس حتی پزشک و بيمار حاضر شوند منحصر کردن حرفه طبابت را 

بپذيرند تا از شيوع اين گونه بيماری ھای » 1حيتواجد ص«به افراد 

  .واگيردار جلوگيری کنند

در عمل، استدMل مذکور، که تا حدی برای ليبرال ھا جالب توجه است، 

ھمان استدMل قاطعی نيست که طرفداران صدور جواز از آن دم می زنند، 

اش اندک  بلکه استدMلی سخت پدرمآبانه است که جاذبه ای ندارد و يا جاذبه

می گويند افراد به خوبی قادر نيستند خدمتگزاران خود از قبيل . است

برای اينکه فرد . پزشکان، لوله کش ھا، آرايشگران و غيره را برگزينند

بتواند پزشک خود را از روی بصيرت انتخاب کند، به ناچار خود بايد 

ھستيم و  براساس چنين استدMلی بيشتر ما فاقد ص1حيت Mزم. پزشک باشد

اين . به علت ھمين عدم ص1حيت برای انتخاب، بايد از ما حمايت شود

استدMل به منزله اين است که بگوييم زمانی که ما رأی می دھيم بايد از 

خود، که مصرف کنندگانی ناآگاھيم، حمايت کنيم، يعنی مراقب باشيم تا مردم 

 از پزشکان يا لوله کش ھا يا 

  .خدمات دريافت نکنند آرايشگران فاقد ص1حيت

تا اينجا استدMل ھای موافق ثبت نام، صدور گواھی و صدور جواز را 

واضح است در ھر سه مورد، زيان ھای اجتماعی عمده ای . عنوان کرده ام

نيز وجود دارد که بايد در مقابل ھر يک از مزايای ياد شده در نظر گرفته 
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اشاره شده است و در بحث  قب1ً به برخی از اين زيانھای اجتماعی. شود

مربوط به پزشکی در مورد آنھا بيشتر توضيح خواھم داد، اما بد نيست در 

  .اينجا اشاره ای کلی به اين زيان ھا داشته باشيم

بديھی ترين خسارت اجتماعی اين است که ھر کدام از اين اقدامات ـ چه 

در ثبت نام، چه صدور گواھی و چه صدور جواز ـ به صورت ابزاری 

دست گروه خاصی از توليدکنندگان درمی آيد تا با ھزينه بقيه افراد جامعه به 

. راھی برای اجتناب از اين پيامد وجود ندارد. موقعيتی انحصاری دست يابد

می توان برای ممانعت از وقوع آن، مجموعه ای از نظارت ھای آيين نامه 

ا نمی توان بر مشکلی ای ابداع کرد، اما از طريق ھيچ کدام از اين نظارت ھ

که ناشی از تمرکز ھر چه بيشتر منافع توليدکننده در مقايسه با منافع 

کسانی که با اين گونه برنامه ھا بيشتر در . مصرف کننده است غلبه کرد

ارتباط ھستند، يعنی آنھايی که برای اجرا و اداره برنامه ھای مزبور بسيار 

حرفه يا پيشه خاصی به کار اصرار دارند، ھمان کسانی ھستند که در 

آنھا حتماً به تعميم ثبت نام برای صدور گواھی و سپس برای . مشغول اند

از طريق صدور جواز، از اعمال نفوذ . صدور جواز اصرار می ورزند

افرادی که ممکن است مصلحت خود را در تضعيف مقررات مورد نظر 

مذکور موفق به  به ھمين دليل وقتی افراد. ببينند، جلوگيری خواھد شد

دريافت جواز نشوند ناچارند به مشاغلی ديگر روی آورند و زيان می بينند 

نتيجه اين . و بدين ترتيب ديگر امکانی برای سوءاستفاده نخواھند داشت

وضع نظارت دائم اعضای خود حرفه مورد نظر بر ورود اعضای جديد 

  .است که به استقرار موقعيتی انحصاری می انجامد

اگر افرادی که . واھی از اين نظر بسيار کم ضررتر استصدور گ

گواھی گرفته اند از گواھی ھای ويژه خود سوءاستفاده کنند؛ يا اگر اعضای 

واردھا، مقرراتی سخت و  گواھی برای تازه صنف مربوط در صدور



 
 
و زاد� �
	��� دار� 215  

کاھش دھند،  حداز غيرضروری تحميل کنند و تعداد کارورزان را بيش

دارای گواھی و فاقد گواھی آنقدر زياد می شود که  تفاوت دستمزد بين افراد

به . مردم را وارد می سازد تا از کارورزان فاقد گواھی استفاده کنند

اصط1ح فنی، کشش تقاضا برای خدمات کارورزان دارای گواھی، نسبتاً 

زياد می شود و محدوده ای که اعضای صنف بتوانند، با استفاده از موقعيت 

در نتيجه، . را استثمار کنند چندان وسيع نخواھد بودخاص خود، ديگران 

صدور گواھی بدون صدور جواز مرحله ای است که جھت جلوگيری از 

البته اين کار مضراتی ھم دربر دارد، اما . ايجاد انحصار بسيار مؤثر است

بد نيست يادآوری کنم که خود صدور گواھی تقريباً برای تمام استدMل ھای 

صدور جواز، مخصوصاً استدMل ھای پدرمآبانه، جنبه ای  معمول مربوط به

اگر استدMل اين باشد که ما برای تشخيص کارورزان . متقاعدکننده دارد

خوب اط1عات کافی نداريم، Mزمه اين کار اين است که اط1عات مربوط 

 ھم مايل داشتن اط1عات کامل، باز با وجود اگر. به موضوع را فراھم سازيم

شود؛  به خود ما مربوط می گواھی است، اين کسی برويم که فاقد زدباشيم ن

. ايم اين مورد فاقد اط1عات Mزم بوده کنيم که در توانيم شکوه ديگر نمی پس

چون صدور گواھی ممکن است در برابر استدMل ھايی که افراد غير عضو 

 هکنند کنند کام1ً قانع خصوص صدور جواز مطرح می حرفه مورد نظر در

و نه  که بتوان براساس آن صدور جواز را توصيه کرد باشد، يافتن موردی

  .من ھم دشوار است را برای خود صدور گواھی

اين کار نخستين . حتی ثبت نام نيز دارای زيان ھای اجتماعی بسيار است

گام اساسی برای ايجاد نظامی است که در آن ھر فرد بايد دارای کارت 

ھر فرد قبل از انجام دادن کار مورد نظرش بايد  شناسايی باشد و ھمچنين

به ع1وه ھمان طور که قب1ً اشاره شد، ثبت . مقامات مربوط را مطلع سازد

  .نام نخستين گام برای صدور گواھی و صدور جواز است
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  صدور جواز پزشکی

. ديرزمانی است که اشتغال به حرفه پزشکی نيازمند داشتن مجوز است

آيا بايد به پزشکان بی ص1حيت اجازه طبابت «پرسش اگر بدون تأمل به 

اما من می خواھم . پاسخ بدھيم، ظاھراً چنين پاسخی منفی خواھد بود» داد؟

  .اصرار ورزم که تأمل بيشتر در اين مورد ممکن است ترديد ايجاد کند

در وھله اول، در حرفا پزشکی صدور جواز می تواند وسيله ای برای 

 نظارت

درک علت اين وضع نيازمند بحث درباره کم و . شکان باشدبر تعداد پز 

شايد قوی ترين اتحاديه  1انجمن پزشکی امريکا. کيف حرفه پزشکی است

ای يه صنفی در توان آن بردماھيت قدرت ھر اتحا. صنفی در امريکا باشد

ای معين فعاليت  حرفهھند در واخ که می محدود ساختن تعداد افرادی است

وانايی برای برقراری ميزان دستمزدی باMتر از آنچه در ت. داشته باشند

شرايطی ديگر امکان پذير است روشی غيرمستقيم برای اعمال چنين 

اگر اتحاديه ای بتواند چنين ميزان دستمزدی را برقرار . محدوديتی است

سازد، قادر خواھد بود تعداد افرادی را که می توانند به شغل مربوطه 

يجتاً به طور غيرمستقيم تعداد افرادی را که فع1ً به شغل اشتغال ورزند و نت

ايجاد محدوديت به اين روش مضراتی . مربوطه اشتغال دارند، کاھش دھد

ھميشه گروھی از مردن ناراضی وجود دارند که برای دستيابی . دربر دارد

اگر اتحاديه بتواند تعداد افرادی را که . به شغل مورد نظر کوشش می کنند

حرفه مربوطه می شوند ـ يعنی افرادی که پيوسته در ت1ش برای وارد 

رسيدن به مقامی در آن حرفه ھستند ـ کاھش دھد وضع خيلی بھتر خواھد 
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افراد غر غرو و ناراضی در ھمان ابتدای کار کنار گذاشته می شوند، و . شد

  .اتحاديه مجبور نيست نگران آنان باشد

اين انجمن يک . تی قرار داردانجمن پزشکی امريکا در چنين موقعي

اتحاديه صنفی است که می تواند تعداد کسانی را که توانايی ورود به حرفه 

اين کار چگونه انجام می گيرد؟ نظارت . مربوطه را دارند محدود کند

يکی از . اساسی در مرحله پذيرفته شدن در دانشکده پزشکی اعمال می شود

مارستان ھای انجمن پزشکی مسئوليت ھای شورای آموزش پزشکی و بي

برای اينکه دانشکده ای بتواند در . تأييد نحوه کار دانشکده ھای پزشکی است

فھرست مجاز شورا قرار گيرد و نامش در آن باقی بماند بايد واجد ضوابط 

ھرگاه برای کاھش تعداد شاغ1ن فشار وارد آمده است، . اين شورا باشد

مث1ً، در . ين فشاری نشان داده استشورا قدرت خود را در مواجھه با چن

، شورای آموزش پزشکی و بيمارستان 1930جريان بحران اقتصادی دھه 

که تعداد  اط1ع داد، ھا طی نامه ای به دانشکده ھای مختلف پزشکی

آن قدر زياد است که نمی توان به  پذيرند دانشکده ھا می که اين دانشجويانی

ام دانشکده ھا ظرف يک يا دو سال تم. طور مناسب آنان را آموزش داد

تعداد دانشجويان پذيرفته شده را کاھش دادند و اين امر حکايت از آن داشت 

  .که پيشنھاد مذکور تا حدی مؤثر بوده است

چرا تأييد شورا تا اين حد مھم است؟ اگر اين شورا از قدرت خود 

شود؟  سوءاستفاده می کند، چرا دانشکده ھای پزشکی غيرمجاز ايجاد نمی

پاسخ اين است که تقريباً در ھمه ايالت ھای امريکا ھر شخصی برای کار 

طبابت بايد دارای جواز باشد، و برای به دست آوردن آن بايد فارغ التحصيل 

تقريباً در ھمه ايالت ھا، فھرست . يکی از دانشکده ھای پزشکی مجاز باشد

و بيمارستان  دانشکده ھای مجازی که مورد تأييد شورای آموزش پزشکی

به ھمين دليل شرط . ھای انجمن پزشکی امريکا قرار گرفته يکسان است
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صدور جواز عاملی است برای نظارت مؤثر بر نحوه پذيرش در د انشکده 

از يک طرف، اعظای . اين شرط دارای اثری دوگانه است. ھای پزشکی

ليل کميسيون صدور جواز، ھمواره از پزشکان تشکيل می شود و به ھمين د

در مرحله ای که متقاضيان خواستار جواز می شوند تا حدی از حق نظارت 

اين نظارت در مقايسه با نظارت در سطح دانشکده پزشکی . برخوردارند

تقريباً در ھمه حرفه ھای مشمول جواز، متقاضيان . تأثيری محدودتر دارد

دت اگر شخصی به م. می توانند بيش از يک بار برای پذيرش اقدام کنند

کافی و با برخورداری از اختيارات قانونی کافی ت1ش کند، احتماMً دير يا 

 ناز آنجا که شخص مذکور، از قبل، برای گذراند. زود پذيرفته می شود

دوره آموزشی اش پول و وقت کافی صرف کرده، برای رسيدن به اين ھدف 

فقط بعد بنابراين، شرط صدور جواز که . از انگيزه ای قوی برخوردار است

از گذراندن دوره آموزشی به اجرا درمی آيد، عمدتاً با افزايش ھزينه ورود 

به حرفه مربوط به پذيرش اثر می گذارد، زيرا ورود به حرفه ممکن است 

. طوMنی شود و ھمواره در مورد احتمال موفقيت تا حدی ترديد وجود دارد

بازداشتن وی از  اما افزايش ھزينه ورود شخص به حرفه اص1ً به اندازه

پرداختن به شغل مورد نظرش، در محدود کردن ورود به حرفه مؤثر 

اگر اين شخص در مرحله ورود به دانشکده پزشکی کنار گذاشته . نيست

شود، ھرگز داوطلب امتحان تشخيص ص1حيت نخواھد شد و در اين مرحله 

جاد نظارت بنابراين، راه مؤثر اي. به ھيچ وجه نمی تواند دردسرآفرين باشد

 بر تعداد شاغ1ن در ھر حرفه، 

  .نظارت بر جريان ورود به دانشکده ھای آموزش آن حرفه است

نظارت بر پذيرش، در دانشکده ھای پزشکی و بر صدور جواز در 

مراحل بعد، به حرفه مربوط اين امکان را می دھد تا از دو راه ورود به 

. بسياری ار متقاضيان است راه ساده و آسان رد کردن. حرفه را محدود کند
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راھی که کمی سخت تر، اما به مراتب مھم تر است، عبارت است از وضع 

ضوابطی برای پذيرش و صدور جواز که ورود را آنچنان دشوار سازد که 

اصوMً جوانان را از ت1ش برای پذيرفته شدن در دانشکده ھای پزشکی 

تقريباً تمام پذيرفته  مستلزم گذراندن دو سال دوره پيش دانشگاھی است،

به ھمين ترتيب، خود . شدگان، چھار سال دوره پيش دانشگاھی طی کرده اند

دوره آموزش پزشکی طوMنی تر شده است؛ به خصوص از طريق سخت 

  .1تر کردن برنامه ھای کارورزی

به عنوان جمله ای معترضه بايد گفت که وک1ی دادگستری در ايجاد 

ای ورود به دانشکده حقوق ھرگز به اندازه نظارت در مرحله پذيرش بر

پزشکان موفق نبوده اند، ھر چند اکنون برای برقراری چنين نظارتی ت1ش 

تقريباً ھر دانشکده ای که در . علت اين وضع، مضحک می نمايد. می کنند

فھرست دانشکده ھای مجاز انجمن حقوق دانان امريکا قرار دارد جزو 

نه است و تقريباً نام ھيچ کدام از دانشکده ھای دانشکده ھای تمام وقت روزا

از سوی ديگر، . شبانه به علت مجاز نبودن در اين فھرست قيد نشده است

بسياری از قانونگذاران کشور، از دانشکده ھای حقوق شبانه فارغ التحصيل 

بنابراين اگر آنھا اظھارنظر کنند که وک1ی دادگستری صرفاً بايد . شده اند

لتحصي1ن دانشکده ھای مجاز باشند، چنين اظھارنظی مبين آن جزو فارغ ا

اکراه ايشان از مردود دانستن . است که خود آنان واجد شرايط نيستند

ص1حيت خويش عامل اصلی محدود شدن ميزان موفقيت دانشکده ھای 

سال . حقوق نسبت به دانشکده ھای پزشکی از نظر ايجاد نظارت بوده است

سی جامعه درباره شرايط پذيرفته شدن در دانشکده ھاست که شخصاً برر

حقوق به عمل نياورده ام، اما استنباط من آن است که اين محدوديت در حال 

افزايش تعداد دانشجويان بدين معنی است که اکنون تعداد . است برطرف شدن
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وضع  ينبسياری از افراد به دانشکده ھای تمام وقت حقوق می روند و ھم

  .دادن ساختار نھادھای قانونگذاری استدرحال تغيير 

شرط  .اکنون باز ھم به ذکر مطالبی درباره حرفه پزشکی می پردازيم

فارغ اMتحصيل بودن از دانشکده ھای مجاز يکی از مھم ترين منابع نظارت 

در حرفه مذکور از اين نظارت . حرفه ای بر ورود به شغل پزشکی است

بھتر است برای . غل استفاده می شودبرای محدود ساختن تعداد افراد شا

پيشگيری از سوءتفاھم تأکيد کنم که منظورم اين نيست که فرد فرد اعضای 

اين حرفه، سردمداران آن يا کسانی که مسئول شورای پزشکی و بيمارستان 

ھا ھستند تعمداً در محدود ساختن حق ورود به اين حرفه افراط می کنند تا 

حتی زمانی که اين گونه . اين شيوه مؤثر نيست. درآمد خود را افزايش دھند

افراد درباره ضرورت محدود ساختن تعداد نفرات برای افزايش درآمد، 

صراحتاً به اظھارنظر می پردازند، ھميشه در مورد اتخاذ چنين سياستی 

زيادی در اين حرفه پذيرفته » بسيار«توجيھشان اين است که اگر تعداد 

آنان خواھد شد و از اين رو مجبور می شوند با شوند، باعث کاھش درآمد 

بر حسب . کسب کنند» مناسب«توسل به روش ھای غير اخ1قی درآمدی 

استدMل آنان، يگانه راه حفظ روش ھای اخ1قی اين است که سطح درآمد 

پزشکان در حدی نگاه داشته شود که با ارزش ھا و ضرورت ھای حرفه 

کنم که چنين استدMلی در نظر من ھم از  بايد اعتراف. پزشکی متناسب باشد

لحاظ جنبه ھای اخ1قی و ھم از نظر جنبه ھای عملی قابل اعتراض بوده 

شگفت انگيز است که سردمداران علوم پزشکی آشکارا اع1م کنند که . است

بايد به آنھا و ھمکارانشان پول داد تا موازين اخ1قی را رعايت کنند و اگر 

. دارم که مقدار چنين پولی حد و مرزی می داشت چنين ھم می بود، شک

شخص . ظاھراً ميان فقر و درستکاری چندان ارتباط متقابلی وجود ندارد
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معموMً خ1ف اين را انتظار دارد؛ ممکن است نادرستی ھميشه سودآور 

  .نباشد، اما احتماMً گاھی سودآور است

در اوضاعی  نظارت بر حق ورود در راستای استدMل ھای مذکور فقط

باشد،  بيکاری گسترده، و درآمدھا نسبتاً پايين می ، که1مثل رکود بزرگ

  .منطقی است

مث1ً . در شرايط معمولی، توجيه کردن چنين محدوديتی متفاوت است

توجيه آن می تواند اين باشد که سردمداران حرفه پزشکی می خواھند آنچه 

ايراد اين . باM ببرند حرفه خوانده می شود» کيفی«را در نظرشان سطح 

توجيه يک ايراد رايج است که در ضمن به درک دست عملکرد نظام 

اقتصادی لطمه می زند و آن عبارت است از تفاوت قائل نشدن بين کارايی 

  .فنی و کارايی اقتصادی

در جلسه . نقل داستانی درباره وک1ی دعاوی شايد مطلب را روشن کند

رباره مشک1ت مربوط به پذيرش بحث می ای با حضور وک1ی دعاوی که د

شد، يکی از ھمکاران من که عليه ضوابط محدودکننده پذيرش صحبت می 

کرد، با ذکر تمثيلی در مورد صنعت اتومبيل سازی ادعا کرد که ھيچ کس 

نبايد ھنگام رانندگی از اتومبيل ھای نامرغوب استفاده کند و بنابراين ھيچ 

مبيل سازی حق ساختن اتومبيلی را که يک از صاحبان کارخانجات اتو

يکی از حضار در . مطابق با استاندارد اتومبيل نوع کادي1ک نباشد ندارد

البته کشور نمی تواند وک1يی غير : حالی که سخن وی را تأييد می کرد گفت

اين است طرز تلقی ! داشته باشد] وک1ی درجه يک[» وک1ی کادي1ک«از 

پزشکی فقط به معيارھای فنی عملکرد نظر  سردمداران حرفه. حرفه ای

دارند و در نتيجه استدMل می کنند که ما فقط بايد پزشکان درجه يک د اشته 

باشيم حتی اگر اين خواسته باعث محروميت برخی از مردم از خدمات 
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پزشکی شود ـ بديھی است ايشان ھرگز مطلب را به اين شکل مطرح نمی 

» بھينه«که مردم فقط بايد از خدمات پزشکی  به ھرحال اين طرز تلقی. کنند

برخوردار باشند، ھميشه با سياستی تضعيف کننده منجر می شود، سياستی 

البته نمی خواھم استدMل کنم که يگانه . که تعداد پزشکان را محدود می کند

عامل مؤثر در اين زمينه ھمين است، بلکه فقط می خواھم بگويم که اين نوع 

شود بسياری از پزشکان دارای حسن نيت براساس نگرش باعث می 

سياست ھايی عمل کنند که اگر اين دليل تراشی ھای دلخوش کننده نبود از 

  .کار کردن براساس آنھا مسلماً روبرمی تافتند

بسيار ساده می توان اثبات کرد که موضوع کيفيت در اين مورد فقط جنبه 

از قدرت شورای . ديت نيستدليل تراشی دارد و علِت واقعِی ايجاد محدو

راه ھايی که  آموزش پزشکی و بيمارستان ھای انجمن پزشکی امريکا در

اده ـه کيفيت ندارد برای محدود کردن تعداد افراد استفباحتماMً ھيچ ربطی 

ساده ترين نمونه اين وضع توصيه دو شورا به ايالت ھای مختلف . شده است

نمی توانم درک کنم . وط قرار دھنداست مبنی بر اينکه تابعيت را جزو شر

که تابعيت چه ربطی به کار پزشکی دارد؟ ششرط مشابه ديگری که سعی 

داشته اند به ھنگام لزوم تحميل کنند اين است که امتحان مربوط به صدور 

در آماری که ھميشه برای من . جواز بايد به زبان انگليسی برگزار شود

پزشکی و ھمچنين عدم ارتباط کيفيت  جالب بوده است، قدرت و توان انجمن

بعد . با محدود ساختن افرادی که به حرفه طب وارد می شوند آشکار است

که ھيتلر در آلمان به قدرت رسيد، افراد متخصص به  1933از سال 

صورتی بسيار گسترده از آلمان، اتريش و ساير کشورھای تحت تسلط وی 

طبابت در امريکا بودند ھم جزو  مھاجرت کردند، البته پزشکانی که مايل به

تعداد پزشکانی که از خارج آمده بودند و طی پنج . آنان به حساب می آمدند

ـ در امريکا برای کار طبابت پذيرفته شدند با ھمين  1933سال ـ بعد از سال 
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بديھی است که چنين وضعی نتيجه . تعداد در پنج سال قبل از آن برابر بود

خطر ناشی از ورود اين پزشکان اضافی به سخت  .سير طبيعی وقايع نبود

تر شدن مقررات مربوط به پزشکان خارجی انجاميد و زيان ھای ھنگفتی بر 

  .آنان تحميل شد

واضح است که صدور جواز در حرفه پزشکی عامل مھمی برای محدود 

کردن تعداد پزشکان و ھمچنين برای محدود ساختن تغييرات تکنولوژيکی و 

انجمن . که در روش اداره حرفه طبابت ايجاد می شودسازمانی است 

پزشکی امريکا ھمواره مخالف طبابت گروھی و  پيش پرداخت ھزينه طرح 

اين نوع روش ھای طبابت ممکن است دارای . ھای پزشکی بوده است

ويژگی ھای خوب و بد باشد، اما ابداعاتی فنی است که مردم بايد برای 

مبنای ھيچ اصلی نمی توان به طور قطع اظھار  بر. آزمودن آنھا آزاد باشند

کرد که بھترين روش فنی سازمان دادن به کار طبابت آن است که اين کار 

اين روش ممکن است به صورت طبابت . را پزشکان مستقل دنبال کنند

روش منطقی آن . گروھی يا طبابت از طريق مؤسسات خصوصی باشد

بت استفاده ز تمام شيوه ھای طباآن ا است که نظامی به وجود آيد که در

  .شود

انجمن پزشکی امريکا تاکنون در برابر چنين ت1ش ھايی مقاومت کرده و 

علت موفقيت انجمن اين بوده . به نحوی مؤثر توانسته است مانع آنھا شود

است که صدور جواز به طور غيرمستقيم به انجمن مذکور امکان داده است 

ی طبابت در بيمارستان ھا نظارت داشته تا بر نحوه پذيرش پزشکان برا

يکی از وظايف شورای آموزش پزشکی تأييد کردن نحوه عملکرد . باشد

چنانچه پزشکی بخواھد برای . بيمارستان ھا و دانشکده ھای پزشکی است

پذيرش بگيرد، مدارک وی بايد » مجاز«طبابت به يکی از بيمارستان ھای 

ف ھيئت رئيسه بيمارستان مورد از سوی انجمن پزشکی ايالت يا از طر
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چرا نمی توان بيمارستان ھای غيرمجاز ايجاد کرد؟ چون . نظر، تأييد شود

در اوضاع اقتصادی فعلی ھر بيمارستان برای داير بودن بايد به اندازه کافی 

به موجب قوانين صدور جواز اغلِب ايالت ھا، . پزشک انترن داشته باشد

بابت بايد تا اندازه ای از تجربيات انترنی متقاضيان برای دريافت اجازه ط

» مجاز«برخوردار باشند و کار انترنی ھم بايد در يکی از بيمارستان ھای 

به طورکلی، ليست بيمارستان ھای مجاز با ليست بيمارستان . انجام گيرد

در نتيجه، قانون . ھای شورای آموزش پزشکی و بيمارستان ھا يکسان است

رت بر بيمارستان ھا و ھمچنين دانشکده ھای صدور جواز امکان نظا

علت اصلی مخالفِت نسبتاً . پزشکی را به مسئوMن حرفه پزشکی می دھد

موفقيت آميز انجمن پزشکی امريکا با انواع مختلف طبابت گروھی ھمين 

در . اين گروه ھا در مواردی معدود توانسته اند به کارشان ادامه دھند. است

مبيا به اين دليل موفق شدند که توانستند با استناد به ايالت ديستريکت آو کل

قانوِن فدراِل ضدتراست شرمن عليه انجمن پزشکی امريکا اقامه دعوا کنند 

در ضمن، در چند مورد ديگر موفقيت گروه ھای مذکور . و پيروز شوند

البته ترديدی نيست که روند تمايل به طبابت . دMيل خاصی داشته است

  .مخالفت انجمن پزشکی امريکا تا حد زيادی کند شده استگروھی به علت 

جالب است انجمن پزشکی فقط با يک نوع طبابت گروھی مخالف است و 

علت اقتصادی اين مخالفت ظاھراً . آن ھم طبابت گروھی پيش پرداختی است

گذاری تبعيضی، از ميان  اين است که از اين طريق امکان مبادرت به قيمت

  1.می رود

 است صدور جواز عامل اصلی محدود کردن اجازه ورود به حرفهبديھی 

                                                 
1- See Ruben Kessel, “Price Discrimination in Medicine,” 
The Journal of Law and Economics, vol. I (October, 1958), 
pp. 20-23. 
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ن يک زيان سنگين اجتماعی ھم برای افرادی ـپزشکی است و متضم 

است که می خواھند طبابت کنند، اما از اين کار منع می شوند و ھم برای آن 

دسته از مردم که از خريد خدمات پزشکی دلخواه خود منع و از آن محروم 

اينجا اين پرسش برايم مطرح می شود که آيا صدور جواز آن  در. می شوند

  نتايج مطلوب موردنظر را داراست؟

در وھله اول، آيا صدور جواز معيارھای ص1حيت را واقعاً ارتقا می 

دھد؟ به چنين دليل اص1ً معلوم نيست که بتواند معيارھای ص1حيت را عم1ً 

انعی بر سر راه ورود به يکی از اوMً، ھرگاه م. در حرفه پزشکی ارتقا دھد

حرفه ھا ايجاد می شود، انگيزه ای برای اجتناب از برخورد با چنين موانعی 

پيدايش . به وجود می آيد و البته حرفه پزشکی ھم از اين قاعده مستثنی نيست

با محدود ساختن ورود  1حرفه ھايی چون استخوان درمانی و طب مفصلی

برعکس، ھر کدام از اينھا، تا حدی، . ستبه حرفه پزشکی بی ارتباط ني

 محدوديت ميزان ورود است؛ اگرچه بيانگر ت1ش برای رھايی از قيد

برای خود در صدد گرفتن جواز و تحميل  نيز ھای مذکور از حرفه کيھر

اثر اين جريان ايجاد سطوح و انواع مختلف طبابت است و . محدوديت ھستند

شود از جايگزين ھای آن مانند استخوان  البته آنچه حرفه طبابت ناميده می

طبيعتاً کيفيت . درمانی، طب مفصلی، ايمان درمانی و غيره متمايز است

جايگزين ھای مذکور کمتر از کيفيتی است که حرفه پزشکی در صورت 

نبودن محدوديت ھای موجود در مورد اجازه ورود به اين حرفه از آن 

  .برخوردار می شد

د پزشکان کمتر از تعدادشان در شرايطی ديگر باشد به طور کلی اگر تعدا

و اگر ھمه آنان کام1ً به کار مشغول باشند، که به طور معمول چنين است، 

کنند  مجاز عرضه می که پزشکان آن است که ميزان کل طبابتی به معنای

                                                 
1- Chiropractic 
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. کمتر است ـ به عبارت ديگر، ساعات کار طبابت برحسب نفر کمتر است

ممکن است افرادی که به ھيچ وجه  غيرمجاز است کهآن طبابت  ديگر شق

اين گذشته، اوضاع بسيار  از. کنند واجد شرايط Mزم نيستند آن را عرضه

طبابت «اگر قرار است . که به ظاھر م1حظه می کنيم وخيم تر از آن است

، Mزم است طبابت را تعريف کنيم و »کردن مختص افراد دارای جواز باشد

استخدام چيزی نيست که منحصر به شرکت ھای راه آن  بدانيم که تحميل

به موجب تفسير قانوِن منع طبابت غيرمجاز، بسياری از کارھای . باشد

مختص پزشکان غيرمجاز به دست تکنيسين ھا و ساير افراد ماھری که از 

. تخصص پزشکی درجه يک برخوردار نيستند به خوبی قابل اجرا است

ر که بايد وارد نيستيم نمی توانم ھمه نمونه ھای چون در اين گونه امور آنقد

فقط می دانم افرادی که اين موضوع را بررسی کرده . مربوط را ذکر کنم

اند اظھار می دارند تمايل به اين است که بسياری از کارھايی که تکنيسين 

. گنجانده شود» طبابت مجاز«ھا از عھده انجام آنھا بر می آيند در فھرست 

صص وقت زيادی را صرف کارھايی می کنند که ديگران نيز پزشکان متخ

نتيجه مبادرت پزشکان به چنين . به خوبی می توانند آنھا را انجام دھند

ميانگين کيفيت . کارھايی کاھش قابل توجه ميزان خدمات پزشکی است

زشکی مطلوب را، اگر اصوMً تصور چنين چيزی ممکن باشد، نمی توان پ

. به ميانگين کيفيت خدمات عرضه شده به دست آوردصرفاً از طريق محاس

چنين کاری به معنای اين است که مؤثر بودن موردی از درمان طبی را فقط 

با توجه به تعداد کسانی که بعد از دريافت درمان طبی مذکور زنده مانده اند 

برآورد کنيم، در صورتی که بايد اين نکته را نيز در نظر داشت که 

به احتمال زياد نتيجه اين . يزان خدمات را کاھش می دھدمحدوديت ھا، م

  .است که محدوديت ھا سطح متوسط کارايی را دقيقاً کاھش داده است



 
 
و زاد� �
	��� دار� 227  

حتی اين اظھار نظرھا نيز چندان مؤثر نيست، زيرا وضع در زمانی 

محدود و خاص در نظر گرفته می شود و به تغييراتی که به مرور پيش می 

رفت در ھر علم يا زمينه ای اغلب حاصل ت1ش يکی پيش. آيد توجه نمی شود

زشک نما و کسانی است که در رشته ھای پاز ھزاران فرد غيرعادی و 

در . مورد نظر خود، از مقام و موقعيتی حرفه ای برخوردار نبوده اند

اوضاع و احوال فعلی به تحقيق و آزمايش پزشکی پرداختن بسيار دشوار 

اگر فردی عضو يکی . ای اين حرفه باشداست، مگر اينکه شخص از اعض

از حرفه ھا باشد و بخواھد مقام و موقعيتی در آن حرفه داشته باشد برای 

فرد . انجام آزمايش ھايی که می تواند انجام دھد شديداً در مضيقه خواھد بود

ممکن است صرفاً فردی پزشک نما باشد که خود را بر » 1ايمان درمانگر«

يل می کند، اما احتمال دارد يکی از ھمان ھزاران بيماران زودباور تحم

نفری باشد که می توانند با کشفيات خود در زمينه پزشکی سرمنشأ خير 

. برای رسيدن به سرمنزل علم و معرفت راه ھای زيادی وجود دارد. باشند

زشکی و اختصاص آن به گروھی معين که بيشتر، از پمحدود ساختن حرفه 

ت می کنند، مسلماً باعث کاھش ميزان آزمايش ھای راه و رسم معمول تبعي

ھمان . علمی و در نتيجه کاھش ميزان رشد علمی در اين زمينه خواھد شد

طور که قب1ً گفته شد آنچه در مورد محتوای دانش پزشکی صدق می کند 

در ادامه راجع به اين . در مورد تشکي1ت مربوط به آن ھم صادق است

  .کرد مطلب مفصل تر بحث خواھم

ھنوز ھم تمايلی برای پايين نگھداشتن سطح حرفه پزشکی از طريق 

قب1ً گفتيم که صدور . صدور جواز و انحصار مربوط به آن وجود دارد

جواز با کاستن از تعداد پزشکان، با تقليل دادن تعداد ساعات کار پزشکاِن 

قی، متخصص برای انجام وظايف کام1ً مھم، يا تضعيف انگيزه تحقيق و تر

                                                 
1- Faith Healer 
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ھمين صدور . ميانگين کيفيت کار طبابت را در سطحی پايين نگه می دارد

جواز، سطح کار طبابت را با مشکل تر ساختن دريافت غرامت از پزشکانی 

يکی از حمايت . که در معالجه بيماران دچار اشتباه شده اند تنزل می دھد

آيد  ھايی که از فرد فرد شھروندان در مقابل عدم ص1حيت به عمل می

عبارت است از حمايت از آنان درمقابل ک1ھبرداری و امکان اقامه دعوا در 

اقامه برخی از اين گونه دعاوی به محکوميت . طدادگاه به علت معالجه غل

پزشکان منجر می شود و آنھا از سنگينی غرامتی که به عنوان بيمه مسامحه 

با وجود اين، به علت . در معالجه بيماران بايد بپردازند بسيار شکوه می کنند

مراقبت شديد انجمن ھای پزشکی اقامه دعاوی مربوط به سھل انگاری در 

مشکل بتوان پزشکی را يافت . معالجه کمتر شده و کمتر به نتيجه می رسند

که حاضر شود در دادگاه عليه ھمکار خود که با مجازات محروميت از حق 

. ه شده است شھادت بدھدمواج» مجاز«طبابت در يکی از بيمارستان ھای 

 خود انجمن چنين شھادتی را قاعدتاً بايد اعضای ھيئت منصفه ای اداکنند  که

  . دھند ھای پزشکی ھميشه با داعيه حمايت از بيماران تشکيل می

وقتی به اين مطلب توجه شود، خود نيز متقاعد می شويم که صدور جواز 

از فرصت موجود  ھم کميت و ھم کيفيت حرفه پزشکی را کاھش داده،

رای کسانی که مايلند پزشک بشوند کاسته و آنان را ناگزير ساخته است ـــب

تا به مشاغلی روی آورند که برايشان چندان جاذبه ای ندارد؛ ھمچنين 

صدور جواز، مردم را مجبور کرده است تا در ازای خدمت پزشکی فاقد 

تأخير افتادن پيشرفت  کيفيت Mزم، پول بيشتری بپردازند و سرانجام باعث به

فناوری، ھم در خود حرفه پزشکی و ھم در داخل سازمان ھای اداری و 

از اين رو به اين نتيجه رسيده ايم که . اجرايی مربوط به پزشکی شده است

از موضوع داشتن جواز به مثابه شرط Mزم حرفه پزشکی صرف نظر 

  .شود
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گان، ھمانند يکی از با تمام اين اوصاف، گمان می کنم برخی از خوانند

با ھمه اينھا، «: کسانی که با او درباره اين مسائل گفت و گو کرده ام، بگويند

از چه راه ديگری می توانم از کيفيت کار پزشکان مطمئن شويم؟ فرض کنيم 

که ھمه سخنانتان در مورد خسارت ھای مربوط درست باشد، آيا از نظر 

پاسخ » ل کيفيت، داشتن جواز نيست؟مردم يگانه راه اطمينان يافتن از حداق

سؤال نخست اين است که ھمين حاM ھم مردم، پزشک خود را به طور 

اتفاقی و از روی فھرست نام پزشکان دارای جواز انتخاب نمی کنند؛ در 

مورد پرسش دوم ھم می توان گفت، موضوع شايستگی فردی که بيست يا 

حاضر م1ک چندان سی سال پيش در امتحانی قبول شده است درحال 

مطلوبی برای مطمئن شدن از کيفيت کار نيست؛ از اين رو، اکنون صدور 

جواز نبايد به منزله عامل اصلی حصول اطمينان از حداقل کيفيت کار تلقی 

اما به اين دو پرسش، پاسخ ديگری ھم می توان داد و آن اين است که . شود

ضع موجود دارد و مطرح ساختن چنين پرسش ھايی حکايت از جباريت و

ضعف تخيل ما را از برخورد با مسائلی که در مورد آنھا تخصص نداريم 

برای روشن شدن مطلب با تأمل بيشتر می توان گفت که اگر . نشان می دھد

حرفه پزشکی از قدرت انحصار برخوردار نبود، ممکن بود متحول شود و 

  .از لحاظ کيفيت کار نيز تضمين ھای Mزم فراھم آيد

ض کنيم که ھر کس، صرف نظر از مسئوليت ھای قانونی و مالی در فر

قبال متضرر ساختن ديگران بر اثر سوءاستفاده و اھمال در کار، مجاز بود 

گمان می کنم در اين صورت کل روند تکاملی . بدون محدوديت، طبابت کند

وضع فعلی بازار خدمات پزشکی ـ . علم طب شکل ديگری پيدا می کرد

معمول چضار مشکل است ـ اما نشان می دھد که وضع چقدر  ھرچند طبق

طبابت گروھی در تلفيق با بيمارستان ھا فوق العاده . ممکن بود فرق کند

به جای طبابت فردی و بيمارستان ھای بزرگ دولتی يا . رشد می کرد
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بيمارستان ھای وابسته به مؤسسات خيريه، ممکن بود شرکت ھای تضامنی 

اين تيم ھا . ی پزشکی يا تيم ھای پزشکی ايجاد شوديا شرکت ھای سھام

تسھي1ت مرکزی تشخيص و درمان از جمله تسھي1ت بيمارستانی را 

از قرار معلوم برخی از اين تيم ھا مشمول پيش پرداخت . تدارک می ديدند

ھزينه خواھند شد و بيمه فعلی بيمارستانی و درمانی و پزشکی گروھی در 

تيم ھای ديگر ھزينه ھای جداگانه دريافت . ی شونديک طرح با ھم ادغام م

خواھند داشت؛ و البته بيشتر ممکن است از ھر دو روش پرداخت ھزينه 

  .استفاده کنند

ی مذکور ـ به اصط1ح سوپرمارکت ھای پزشکی ـ نقش کتيم ھای پزش

آنھا به علت . وابسته را بين بيماران و پزشک بازی خواھند کرد

و تزلزل ناپذيری، بسيار مايل اند از لحاظ اعتبار و  برخورداری از تداوم

به دليل ھمين اعتبار و کيفيت کار، مصرف . کيفيت کار، کسب شھرت کنند

اين سوپرمارکت ھا مھارت تخصصی . کنندگان نيز آنھا را خواھند شناخت

Mزم را برای ارزيابی کيفيت کار پزشکان در اختيار خواھند داشت؛ در 

ث نماينده مصرف کنندگان خواھند بود ـ عيناً ھمان طور که واقع، از اين بح

در حال حاضر سوپرمارکت ھا برای جلب رضايت مشتريان خود در مورد 

افزون بر اين، آن ھا . انتخاب بسياری از کاMھا برای فروش دقت می کنند

خواھند توانست خدمات پزشکی را با کارايی سازمان دھند، پزشکانی را که 

ھارت و تخصص با ھمديگر متفاوتند در يک جا گردآورند، از از لحاظ م

تکنيسين ھا برای انجام وظايف درخور مھارتشان استفاده کنند و متخصصان 

بسيار ماھر و واجد ص1حيت را برای انجام وظايفی که فقط خوِد آنھا از 

خواننده خود می تواند با توجه به اوضاع . عھده اش بر می آيند استخدام کنند

و احوالی که فع1ً بر کلينيک ھای پزشکی عمده حاکم است، موارد ديگری 

  .را بر مطالب من بيفزايد
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. البته، ھر نوع طبابتی از طريق چنين تيم ھايی انجام پذير نخواھد بود

طبابت خصوصی فردی ھمچنان برقرار خواھد ماند، ھمچنانکه فروشگاھی 

بزرگ، يا وکيلی منفرد در کوچک با مشتريان معدودش در کنار فروشگاھی 

کسانی که . کنار يکی از مؤسسات حقوقی بزرگ به کارشان ادامه می دھند

به صورت منفرد به کار می پردازند از اعتبار شغلی خاصی برخوردار 

خواھند بود و برخی از بيماران از لحاظ صميميت و محروميت مطب ھای 

بعضی از زمينه ھا  ضمناً، کار کردن در. خصوصی را ترجيح خواھند داد

  .برای خدمات گسترده تيم ھای پزشکی بسيار محدود خواھند بود؛ و الی آخر

منظور من اص1ً دفاع کردن از تيم ھای پزشکی برای سلطه يافتن بر  

ت که با ذکر مثال نشان دھم که سرشته پزشکی نيست؛ منظورم فقط آن ا

فرد يا گروھی . دگزينه ھای متعددی برای تشکي1ت کنونی طب وجود دار

کوچک نمی تواند تصور ھمه اين امکانات را بکند تا چه رسد به ارزيابی 

اين ھمان استدMل قاطعی است که عليه برنامه ريزی متمرکز دولتی و . آنھا

عليه انحصارات حرفه ای، که امکانات آزمايشگری را محدود می سازد، 

ازار، مربوط به از سوی ديگر، بحث اصلی در مورد ب. ابراز می شود

تسامحش در قبال تنوع؛ و تواناييش برای بھره گيری از تمام امکانات علمی 

بازار باعث می شود تا گروه ھای ويژه نتوانند . و استعدادھای ويژه است

مانع آزمايشگری شوند و امکان می دھد به جای اينکه توليدکنندگان در 

تصميم بگيرند خود مورد نحوه دريافت بھترين خدمات برای مشتريان 

  .مشتريان فرصت انتخاب کردن داشته باشند
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  فصل دھم

  

  توزيع درآمد

  

  

يکی از عومل اصلی رشد عقيده اشتراکی در سده اخير، دست کم در 

کشورھای غربی، اعتقاد به برابری درآمد به آرمانی اجتماعی و تمايل به 

در ارزيابی . پيشبرد چنين آرمانی بوده است استفاده از نيروی دولت برای

اين عقيده مساوات طلبانه و اقدامات مساوات طلبانه ناشی از آن، بايد دو 

توجيه : پرسش اول ھنجاری و اخ1قی است. پرسش متفاوت را طرح کرد

: مداخله دولت برای پيشبرد برابری چيست؟ پرسش دوم اثباتی و علمی است

  ه چه بوده است؟اثر اقدامات به عمل آمد

  

  مبانی اخ8قی توزيع

آن اصل اخ1قی که توزيع درآمد را در جامعه مبتنی بر بازار آزاد دقيقاً 

سھم ھرکس متناسب با آنچه او و ابزارش «: توجيه می کند عبارت است از

حتی عملکرد اين اصل به طور ضمنی به اقدام دولت مربوط » .توليد می کند

جمله موضوعاتی است که به قانون و آداب و حقوق مالکيت از . می شود

ھمان طور که دريافته ايم، تعريف و اجرای . رسوم اجتماعی ارتباط دارد

توزيع نھايی درآمد و ثروت تحت . اين حقوق جزو وظايف اوليه دولت است

عملکرد کامل اصل اخ1قی مذکور، ممکن است آشکارا به مقررات وضع 

  .دشده در مورد مالکيت مربوط باش

چه ارتباطی بين اين اصل و اصل ديگر ـ برابری در رفتار ـ که از حيث  

اخ1قی خوشايند به نظر می رسد وجود دارد؟ از جھتی اين دو اصل 
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پرداخت متناسب با محصول، ممکن است برای . مغايرتی با ھم ندارند

افرادی را که معموMً از . رسيدن به برابری واقعی در رفتار ضروری باشد

اظ توانمندی و منابع اوليه يکسان تلقی می شوند در نظر بگيريد، اگر لح

بعضی از اين افراد به فراغت و بعضی ديگر به کاMی قابل فروش، رغبت 

بيشتری داشته باشند، نابرابری بازده ار طريق بازار برای رسيدن به 

يک نفر ممکن . برابری در کل بازده يا برابری در رفتار ضروری است

داشتن شغلی معمولی را که متضمن اوقات فراغت بيشتری باشد بر است 

شغلی پر زحمت و درعين حال پردرآمد ترجيح دھد؛ شغل ديگر نيز ممکن 

اگر به ھر دو نفر حقوق برابر پرداخت شود، . است خ1ف اين عمل کند

به ھمين ترتيب، رفتار . درآمد آنان به معنای دقيق کلمه نابرابر خواھدبود

اين است که دستمزد شخصی که دارای شغلی پست و م1ل انگيز يکسان 

است از دستمزد شخصی که دارای شغلی مطلوب و پردرآمد است بيشتر 

مختلف . بخش عمده نابرابری ای که مشاھده می شود از اين نوع است. باشد

بودن درآمد پولی، باعث جبران شدن اخت1ف ھای مربوط به خصوصيات 

ھای مذکور  به اصط1ح اقتصاددانان، تفاوت. شود شغلی و حرفه ای می

مزايای «کل  يکسان سازی است که برای ای»تفاوت ھای برابرکننده«

  .يا غيرنقدی Mزم است نقدی» خالص

ھمچنين نوع ديگر نابرابری که نتيجه عملکرد بازار است، به معنای 

ر، برای نسبتاً دقيق تر، برای ايجاد برابری در رفتار، يا به عبارت ديگ

اين موضوع را با استناد به قرعه . ارضای سليقه ھای افراد ضروری است

گروھی را در نظر بگيريد که دارای . کشی می توان به خوبی توضيح داد

سرمايه اوليه يکسانند و ھمه آنان داوطلبانه موافقت می کنند که در يک 

ای اينکه به بر. قرعه کشی ھمراه با جايزه ھای بسيار نابرابر شرکت کنند

تا از سرمايه اوليه  افراد مذکور در قرعه کشی مورد بحث امکان داده شود
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شود مسلماً نياز  کام1ً استفاده کنند، به نابرابری درآمدی که حاصل می خود

توزيع مجدد درآمد بعداز انجام قرعه کشی به منزله محروم . خواھد بود

ن مورد در عمل به اي. آنان از فرصت شرکت در قرعه کشی است کردن

 که در وھله اول به ذھن »قرعه کشی«کلمه  تر از مفھوم سطحی مراتب مھم

آنھا تا  گذاری و مانند مورد شغل، سرمايهافراد در. کند، خواھدبود خطور می

حدی به دليل ع1قه خويش به نامعلوم بودن عواقب اين نوع کارھا تصميم 

خواھد ھنرپيشه  دولت  میدختری که به جای کارمندی برای . می گيرند

سينما بشود آگاھانه برای شرکت کردن در نوعی بخت آزمايی تصميم می 

گيرد، ھمين موضوع در مورد فردی که به جای سرمايه گذاری در اوراق 

. سرمايه گذاری می کند مصداق دارد 1قرضه دولتی، در سھام ارزان قيمت

. عواقب کار استبيمه يکی از روش ھای ابراز ع1قه به مشخص بودن 

حتی اين نمونه ھا کام1ً نشان نمی دھد که نابرابری واقعی تا چه حد ممکن 

است نتيجه ترتيباتی باشد که برای ارضای سليقه ھای افراد درنظر گرفته 

خود ھمين ترتيباتی که برای پرداخت پول به افراد و استخدام آنان . شده است

اگر ھمه زناِن بالقوه ھنرپيشه  .رايج است، نتيجه اين گونه سليقه ھاست

سينما، نسبت به نامعلوم بودن عواقب کار عميقاً احساس ناراحتی می کردند، 

ه سينما می شزنان ھنرپي» تعاونی ھای«احتماMً ھمين احساس باعث ايجاد 

يش توافق می کردند تا عوايد دريافتيشان کم و بيش پشد که اعضايش پيشا

خود را با سھيم ساختن در خطرات، بيمه می  برابر باشد و در نتيجه عم1ً 

اگر چنين اولويتی معمول بود، وجود شرکت ھای بزرگ و متنوِع . کردند

مرکب از اقدامات مخاطره آميز و عاری از مخاطره به صورت پديده ای 

عادی درمی آمد؛ و به تبع آن شرکت ھای استخراج نفت، مالکيت خصوصی 

  . کمياب می شدو شرکت ھای تضامنی کوچک، کام1ً 

                                                 
1- Penny Uranium Stocks 
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درواقع يکی از راه ھای تفسير کردن اقدامات دولت برای توزيع مجدد 

می توان . درآمد از طريق ماليات ھای تصاعدی و نظاير آن ھمين است

چنين استدMل کرد که به دMيلی، مث1ً ھزينه ھای اداری، بازار نمی تواند 

ه اعضای جامعه يک رشته بخت آزمايی يا نوعی بخت آزمايی مورد ع1ق

ماليات بندی تصاعدی، به مثابه يکی از مؤسسات اقتصادی . را تدارک ببيند

بدون شک اين ديدگاھی است که تا . کاری است دولتی برای انجام دادن چنين

تواند ماليات  درعين حال، ديدگاه مذکور به آسانی نمی. دارد حدی صحت

ھا بعداز آن  ماليات که استکم اين  کنونی را توجيه کند و علت آن دست بندی

و  آزمايی برنده در بخت کام1ً مشخص شده است چه کسی وضع می شود که

چه کسی با زنده شده است و اغلب کسانی که می پندارند در قرعه کشی 

شايد بتوان با استناد به چنين . بازنده شده اند با ماليات بندی موافقت می کنند

در ارتباط با اجرای مفاد جداول مالياتی استدMل ھايی موافقت يک نسل را 

گمان می کنم اِعمال . در مورد نسلی که ھنوز متولد نشده است توجيه کرد

چنين روش ھايی ـ حداقل روی کاغذ ـ باعث می شود جدول ھای ماليات بر 

  .درآمد بسيار کمتر از جدول ھای فعلی جنبه تصاعدی داشته باشد

ز پرداخت متناسب با محصول، ناشی گرچه بيشتر نابرابری درآمد که ا

يا ارضای ع1قه افراد به » برابرکننده«می شود منعکس کننده اخت1ف ھای 

نامعلوم بودن عواقب کار است، قسمت عمده ای از آن نمايانگر اخت1ف ھای 

اوليه مربوط به سرمايه گذاری، ھم در زمينه استعدادھای انسانی و ھم در 

که مسئله اخ1قی واقعاً دشواری مطرح می  اين جاست. زمينه ثروت است

  .شود

بسياری از افراد استدMل می کنند که بايد ميان نابرابری ناشی از 

امتيازات شخصی و ناشی از مالکيت، ميان نابرابری ناشی از ثروت 

نابرابری ناشی از تفاوت ميان . موروثی و ثروت اکتسابی تمايز قائل شد
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از اخت1ف ھای مربوط به ثروت گردآوری توانايی ھای شخصی، يا ناشی 

شده توسط افراد درخور تلقی می شود، يا دست کم به قدر اخت1ف ھای 

  .حاصل از ثروت موروثی قطعاً نامناسب محسوب نمی شود

آيا توجيه اخ1قی عوايد سرشاری که . چنين تمايزی توجيه ناپذير است

ی از صدايی نصيب فردی خوش آواز می شود ـ فردی که به طور ارث

استثنايی و گرم و گيرا برخوردار است ـ از توجيه اخ1قی عوايد سرشاری 

که نصيب فردی ثروتمند می شود ـ فردی که به طور ارثی ثروتمند شده 

است ـ منطقی تر است؟ فرزندان وزيران روسيه شوروی مسلماً نسبت به 

يشتری ـ را فرزندان کشاورزان توقع درآمد بيشتر ـ و شايد ھم نقدينگی ب

آيا داشتن چنين توقعی از توقع فرزند يکی از ميليونرھای امريکايی . دارند

برای داشتن درآمد بيشتر موجه تر است؟ ما می توانيم ھمين پرسش را از 

پدری ثروتمند که مايل است ثروت خود را . ديدگاھی ديگر بررسی کنيم

فرزندش،  ی آموزشکار را برا گذارد، می تواند اين برای فرزندش به ارث

  ای بازرگانی کند، يا برايش مؤسسه صرف حسابداری رشته در مث1ً،

  

بنياد نھد، يا يک حساب وجوه امانی برای او افتتاح کند تا از درآمد مالی  

در ھر يک از موارد مذکور، درآمد اين فرزند بيش از . آن بھره مند گردد

اما در مورد . پذير استمقداری خواھد بود که در شرايطی متفاوت امکان 

اول، درآمد وی ناشی از توانايی ھای انسانی تلقی خواھد شد؛ در مورد دوم 

آيا مبنايی اخ1قی . ناشی از منابع؛ در مورد سوم ناشی از ثروت موروثی

برای فرق گذاشتن ميان اين سه مقوله وجود دارد؟ باMخره، گفتن اينکه آدمی 

ی شخصی خويش توليد کرده يا در مورد در مورد آنچه به کمک توانايی ھا

بھره ای که نتيجه ثروتی است که وی اندوخته است صاحب حق است، اما 

حق آن را ندارد که از ثروتش ميراثی برای فرزندش باقی بگذارد؛ يا گفتن 
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اينکه می تواند از درآمد خويش برای عيش و نوش استفاده کند اما نبايد آن 

مسلماً شق آخر، يکی از راه ھای . طقی می نمايدرا به وارثش ببخشد، غيرمن

البته  .استفاده از ثروتی است که شخص برای خويش فراھم کرده است

واقعيت ناموجه بودن چنين استدMل ھايی که عليه به اصط1ح نظام اخ1قی 

سرمايه داری ابراز می شود مبين آن نيست که نظام مذکور نظام اخ1قی 

وجيِه رد يا قبول آن، يا توجيِه اصل جايگزين برای من ت. مقبولی است

مايلم اين نظر را بپذيرم که نمی توان نظام . ديگری برای آن مشکل است

سرمايه داری را به طور ذاتی يک اصل اخ1قی تلقی کرد، بلکه بايد آن را 

  .عامل يا پيامد منطقی اصل ديگری ھمچون آزادی دانست

فرض . مشکل بنيادی را توضيح دادند مثال فرضی اين چشايد بتوان با 

کنيد چھار رابينسون کروزوئه وجود دارند که جدا از يکديگر در چھار 

يکی از آنان اتفاقاً در جزيره ای بزرگ و . جزيره مجاور ھم گرفتار آمده اند

سه نفر . حاصل خيز پياده می شود و می تواند راحت و آسوده زندگی کند

کوچک و لم يزرع پياده می شوند و به سختی  ديگر ھم اتفاقاً در جزيره ھای

يک روز، آنان از وجود ھم باخبر می . می توانند قوت Mيموت پيدا کنند

بديھی است اگر کروزوئه ای که در جزيره بزرگ زندگی می کند از . شوند

بقيه دعوت کند تا به او بپيوندند و در ثروتش سھيم شوند سخاوتمندی خود را 

حال اگر آن سه نفر . ا فرض کنيد او اين کار را نکندام. نشان داده است

ديگر دست به دست ھم دھند و مجبورش سازند تا ثروتش را با آنان تقسيم 

کند، آيا اين کار موجه خواھد بود؟ بسياری از خوانندگان ممکن است دچار 

اما قبل از تسليم شدن به اين . وسوسه شوند و به اين پرسش پاسخ مثبت دھند

فرض . درست ھمين حالت را به شکلی ديگر در نظر مجسم کنيد وسوسه،

کنيد شما با سه تن از دوستانتان درحال عبور از خيابان ھستيد که ناگھان 

چشمتان به يک اسکناس بيست دMری در پياده رو می افتد و آن را برمی 
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البته از سخاوت شما خواھد بود اگر آن را به طور مساوی با . داريد

. ن تقسيم کرده يا دست کم آنھا را برای صرف نوشابه دعوت کنيددوستانتا

فرض کنيم چنين کاری نکنيد، در اين صورت آيا دوستانتان حق دارند دست 

به دست ھم دھند و شما را مجبور کنند تا اسکناس بيست دMری را با آنان 

ر تقسيم کنيد؟ گمان می کنم بسياری از خوانندگان وسوسه شوند و بگويند خي

و حتی با تأمل بيشتر ممکن است به اين نتيجه برسند که سخاوتمندی در اين 

آيا ما حاضريم خودمان يا ھمنوعانمان . ای نيست»شايسته«مورد مسلماً کار 

را ترغيب کنيم که ھر کس ثروتش از ميانگين ثروت ھمه افراد روی زمين 

ه ساکنان زمين بيشتر شود، بايد فوراً مازاد آن را به طور مساوی بين بقي

تقسيم کند؟ اما فقط معدودی اين کار را انجام دھند ممکن است آن را تحسين 

جھانی ادامه حيات جھان متمدن را  1»پتلچ«و تمجيد کنيم؛ اما وجود نوعی 

  .ناممکن خواھد ساخت

عدم . درھر حال، با اتخاذ دو راه غلط به نتيجه ای مطلوب نمی رسيم

وتمند يا يابنده خوش شانس اسکناس بيست تمايل رابينسون کروزوئه ثر

دMری برای سھيم کردن ديگران در ثروت خويش، موضوع استفاده از 

آيا ما می توانيم خود شخصاً قاضی باشيم و . عامل اجبار را توجيه نمی کند

به اختيار خويش تصميم بگيريم که چه وقت حق داريم از زور استفاده کنيم 

يم يا آنچه را حق ديگران نمی دانيم از ديگران تا آنچه را حق خود می دان

مقام، موقعيت اجتماعی، يا ثروت  همصادره کنيم؟ بيشتر تمايزات مربوط ب

اما افرادی که . افراد را می توان تا حدی ناشی از بخت و اقبال تلقی کرد

به جساب آورد؛ درعين » محق«سخت کوش و صرفه جو ھستند را بايد 
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اتی در اين گونه افراد تا حد زيادی مرھون ژن حال، وجود چنين خصوصي

  .به ارث برده اند) يا بداقبالی؟(ھايی است که از خوش اقبالی 

می کنيم، » بخت«در مقايسه با » لياقت«با وجود تعريف و تمجيدی که از 

معموMً نابرابری ھای ناشی از بخت را بيشتر از نابرابری ھای ناشی از 

استادان دانشگاه به ھمکارش که در شرط بندی يکی از . لياقت می پذيريم

مسابقات اسب دوانی برنده شده است رشک می ورزند، اما احتمال نمی رود 

با وی دشمنی نمايد يا احساس کند که در حق خودش ظلم شده است، حال 

اگر حقوق ھمکارش اندکی اضافه شود، طوری که از حقوق خودش بيشتر 

با اين ھمه، . تاد احساس غبن خواھد کردبشود، به احتمال زياد، اين اس

فرشته بخت، مانند فرشته عدالت، در اين مورد چشمانش بسته است و 

  .اضافه حقوق مذکور نوعی قضاوت عادMنه در قبال لياقت نسبی بود

  

  نقش مؤثر توزيع براساس محصول

نقش مؤثر پرداخت براساس محصول در محيط بازار عمدتاً جنبه توزيعی 

ھمان طور که در فصل اول يادآوری . لکه بيشتر تخصيصی استندارد، ب

شد، اصل مھم اقتصاد بازار عبارت است از ھمياری از راه تبادل 

داوطلبانه، افراد از راه تشريک مساعی بھتر می توانند نيازھای خود را 

اما اگر فردی تمام آنچه را که به محصول اضافه می کند . برآورده سازند

براساس آنچه می تواند دريافت دارد به تبادل مبادرت می دريافت نکند، 

ی که سودآور بودن آنھا مبادMت. ورزد نه براساس آنچه می تواند توليد کند

دو طرف مشروط بر اين باشد که ھر طرف معادله آنچه را به  برای ھر

پس برای . توليد کل محصول کمک کند دريافت دارد، انجام پذير نخواھد بود

ست کم در نظامی مبتنی بر ھمياری داوطلبانه از منابع به بھترين اينکه د

با محصول، ضرورت  شود، اجرای سيستم پرداخت متناسب شکل استفاده
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اگر اط1عات کافی در اختيار داشته باشيم ممکن است بتوان اجبار را . دارد

. جايگزين انگيزه دريافت پاداش کرد، ھر چند شک دارم اين کار عملی باشد

ی توان اشيای بی جان را جابه جا کرد؛ می توان افراد را مجبور ساخت تا م

در زمانی مشخص در محلی خاص حاضر شوند؛ اما به آسانی نمی توان 

افراد را مجبور کرد تا برای انجام دادن کاری تا سرحد امکان و توان 

به عبارت ديگر، با جايگزين ساختن اجبار به جای . خويش بکوشند

  .ميزان منابع قابل استفاده تغيير می يابدھمياری، 

داخت متناسب با محصول، در محيط بازار، طوری راگرچه نقش اصلی پ

است که باعث می شود منابع بدون استفاده از اجبار تخصيص يابند، اما در 

صورتی احتمال تحمل آن وجود دارد که آن را عامل اجرای عادMنه توزيع 

ای نمی تواند پايدار بماند مگر اينکه مجموعه ای ھيچ جامعه . نيز تلقی کنند

وجود داشته باشد که بی چون و چرا از  1اساسی از قضاوت ھای ارزشی

بعضی از نھادھای کليدی . سوی اکثريت اعضای آن جامعه پذيرفته شده باشد

من . پذيرفته شوند و ابزاری تلقی نشوند» مطلق«بايد به مثابه نھادھای 

متناسب با محصول، از جمله ھمين قضاوت ھای ارزشی معتقدم که پرداخت 

  .يا نھادھای مورد پذيرش بوده است، و ھنوز ھم ـ تا حد زيادی ـ چنين است

می توان با بررسی دMيلی که به استناد آنھا مخالفان داخلی نظام سرمايه 

داری به توزيع درآمد ناشی از سرمايه داری تاخته اند اين نکته را اثبات 

ز جمله ويژگی ھای مشخصه ھسته ارزش ھای اصلی ھر جامعه اين ا. کرد

ه طور يکسان پذيرفته اند، با راست که ھمه اعضايش چنين ارزش ھايی 

حتی سرسخت ترين . خواه موافق و خواه مخالف نظام ساختاری جامعه باشند

منتقدان داخلی سرمايه داری به طور تلويحی پرداخت متناسب با محصول 

  .اخ1قی منصفانه تلقی کرده و آن را پذيرفته اندرا از لحاظ 

                                                 
1- Value Judgements 
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بر حسب استدMل . فراگيرترين انتقاد را مارکسيست ھا به عمل آورده اند

چرا؟ چون کارگر محصول را توليد می . مارکس کارگر استثمار می شود

ارزش «کند اما تنھا بخشی از آن نصيب خودش می شود، مابقی را مارکس 

ر اين مطالب را بی چون و چرا قبول کنيم، قضاوت حتی اگ. ناميد» اضافی

ارزشی فقط در صورتی بر آن مترتب است که نظام اخ1قی سرمايه داری 

کارگر فقط در صورتی استثمار می شود که نسبت به آنچه توليد . را بپذيريم

به «: در عوض اگر شعار سوسياليست ھا را بپذيريم که. می کند محق باشد

ـ ھر سور که تعبير » نيازش، از ھر کس به اندازه توانشھر کس به اندازه 

او مقايسه کنيم نه » توان«شود ـ Mزم است آنچه را کارگر توليد می کند با 

او مقايسه » نياز«چه را به دست می آورد با «با آنچه به دست می آورد و آ

  .کنيم نه با آنچه توليد می کند

اول، . نيز فاقد اعتبار است البته، استدMل مارکسيستی از جھات ديگر

وجود سردرگمی بين محصول کل ھمه منابع ھمکاری کننده و مقدار افزوده 

آنچه . شده به محصول است ـ که اقتصاددانان به آن محصول نھايی می گويند

در اين مورد جالب تر است اين است که در جريان عبور از مقدمه به 

مارکس نقش . روز می کندب» کار«نتيجه، تغييری نامشخص در مفھوم 

سرمايه را در توليد محصول به رسميت می شناخت اما سرمايه را تجسم 

بنابراين، مقدمه ھای قياس مارکسيستی در شکل کاملش . کار می دانست

کارگر فعلی و کارگر قبلی کل محصول را توليد می «: چنين خواھد بود

نتيجه منطقی » .کارگر فعلی فقط بخشی از محصول نصيبش می شود. کنند

و »« کارگر قبلی استثمار شده است«: قياس مذکور احتماMً چنين است

استنباط ناشی از اين نتيجه گيری چنين خواھد بود که کارگر قبلی بايد مقدار 

بيشتری از محصول نصيبش شود، ھرچند چگونگی رسيدن به اين مقصود 
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ر سنگ به ھيچ وجه مشخص نيست، مگر اينکه نحوه رسيدن به آن ب

  .گورھای مجلل حک شده باشد

دستاورد تخصيص منابع بدون استفاده از اجبار، نقش عمده و مؤثری در 

اما اين يگانه نقِش مؤثِر . بازار توزيع متناسب با محصول ايفا می کند

در فصل نخست به نقشی اشاره کرديم که . نيست« نابرابرِی حاصل

قدرت برای متوازن ساختن نابرابری در آماده کردن کانون ھای مستقل 

تمرکز قدرت سياسی و ھمچنين در ترويج آزادی مدنی از طريق فراھم 

و  ھای ناپسند يا صرفاً بکر برای تأمين مالی اشاعه انديشه» حاميان«آوردن 

نيز برای » حاميان«به ع1وه، در قلمرو اقتصاد . کند نوظھور بازی می

 و بسط توليدات جديد تدارک می و آزمايش تأمين امور مالی مربوط به تجربه

شود، و  و ابتکاری فروخته ھای جديد ھا و تلويزيون بينند ـ تا نخستين اتومبيل

مدرن ديگر،  آثار و عرضه ضرورتی ندارد که درباره فروش اينجا ديگر در

 سرانجام، دستاورد مذکور امکان .صحبت شود رسيونيستیپھای ام مث1ً نقاشی

پذيرد ـ يعنی، جنبه  انجام» اقتدار« و بدون نياز به دھد تا توزيع مستق1ً  می

اعمال نيروی  و ھماھنگی بدون کلی بازار برای ايجاد ھمکاری ويژه نقش

  .اجبار

  

  حقايق مربوط به توزيع درآمد

داری مبتنی بر پرداخت متناسب با محصول،  خصيصه بارز نظام سرمايه

 ممکن

ـ که در واقع چنين ھم است نابرابری چشمگير درآمد و ثروت باشد  

ھست ـ اين حقيقت اغلب به اين معنی غلط تعبير می شود که سرمايه داری 

و اقتصاد آزاد بيشتر از نظام ھای جايگزين، باعث نابرابری می شود و 

. پيامد ناگزير توسعه و تکامل سرمايه داری افزايش نابرابری بوده است
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ر مورد توزيع درآمد، به ويژه ماھيت گمراه کننده بيشتر ارقام منتشر شده د

نقص اين ارقام در متمايز کردن نابرابری کوتاه مدت از نابرابری بلند مدت، 

حال بعضی از حقايق کلی تر توزيع . نيز اين سوءتعبير را تقويت می کند

  .درآمد را بررسی می کنيم

يکی از جالب ترين واقعياتی که کام1ً برخ1ف انتظار بيشتر مردم است 

ھر قدر سرمايه داری در کشوری قوی تر . نابع درآمد مربوط می شودبه م

باشد، آن بخش از درآمد که در ازای استفاده از سرمايه پرداخت می شود 

کمتر است و آن بخش از درآمد که در ازای استفاده از خدمات انسانی 

در کشورھای توسعه نيافته ای مانند ھند، . گرداخت می شود بيشتر است

غيره، تقريباً نيمی از کل درآمد را درآمد حاصل از دارايی تشکيل  مصر، و

در امريکا، درآمد حاصل از دارايی تقريباً در حدود يک پنجمکل . می دھد

. درآمد است و در ساير کشورھای پيشرفته، اين نسبت در ھمين حدود است

البته کشورھای مذکور به مراتب سرمايه بيشتری از کشورھای عقب مانده 

دارند، اما از نظر ظرفيت توليِد شھرونداِن خود، از آن ھم غنی ترند؛ از اين 

رو، درآمد بيشتِر حاصل از دارايی، بخش کمتری از کل درآمد را تشکيل 

دستاورد عظيم سرمايه داری به انباشت دارايی مربوط نمی شود، . می دھد

ان نھاده می بلکه مربوط به فرصت ھايی می باشد که در اختيار مردان و زن

به وجود . شود تا بتوانند از استعدادھای خود به بھترين وجه استفاده کنند

اين، دشمنان سرمايه داری مايلند با پول پرست خواندنش سخت مجازاتش 

کنند و دوستان سرمايه داری نيز غالباً اين پول پرستی را برای تأمين ھزينه 

  .ش می خواھندھای پيشرفت Mزم می دانند و از بابت آن پوز

واقعيت جالب ديگر، که خ1ف تصور عموم می باشد، اين است که 

سرمايه داری نسبت به نظام ھای سازماندھی جايگزين به نابرابری کمتری 

منجر می شود و با رشد سرمايه داری ميزان نابرابری بسيار کاھش می 
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ختلف با مقايسه ھايی که درباره کشورھای مختلف و در زمان ھای م. يابد

. انجام شده است اين مطلب به طور يکسان مورد تأييد قرار گرفته است

داری غربی مانند کشورھای اسکانديناوی،  وامع سرمايهــــــمطمئناً در ج

فرانسه، انگلستان، و امريکا ميزان نابرابری نسبت به جامعه ای طبقاتی 

. تر استھمچون ھند، يا کشورھای عقب مانده ای نظير مصر به مراتب کم

مقايسه کردن کشورھای سرمايه داری با کشورھای کمونيستی مانند روسيه، 

اما اگر نابرابری براساس . به دليل کمبود و ناموفق بودن شواھد دشوار است

اخت1ف در سطح زندگی طبقات ممتاز جامعه و ساير طبقات سنجيده شود، 

احتمال زياد ميزان چنين نابرابری ھايی در کشورھای سرمايه داری به 

در ميان کشورھای غربی، ھر قدر . کمتر از کشورھای کمونيستی است

کشوری از لحاظ سرمايه داری پيشرفته تر باشد، به نظر می رسد نابرابری، 

در انگلستان کمتر از فرانسه، در امريکا : به معنی واقعی کلمه، کمتر باشد

بيعی جمعيت در کمتر از انگلستان ـ البته از بابت مسئله ناھمگونی ط

کشورھای مذکور، اين گونه مقايسه کردن ھا کاری دشوار خواھد بود، مث1ً 

برای مقايسه منصفانه شايد Mزم باشد امريکا را فقط با خود انگلستان مقايسه 

] جزاير ھند غربی[نکنيم بلکه آن را با انگلستان، به به انضمام وست ايندنير 

  .و متصرفات افريقاييش مقايسه کنيم

با توجه به تغييراتی که به مرور زمان ايجاد شده است، پيشرفت اقتصادی 

خيلی پيشتر . جوامع سرمايه داری با کاھش مؤثر نابرابری ھمراه بوده است

تا زمان حاضر اينکه ھمه «: ، جان استوارت ميل نوشت1848در سال 

باری اختراعاتی که در زمينه صنعت تاکنون تحقق يافته است توانسته باشد 

اين اختراعات باعث . از دوش بشريت بردارد موضوعی مورد ترديد است

شده است تا اکثر مردم ھمان زندگی طاقت فرسا و خفقان آور گذشته را 

داشته باشند و عده زيادی از توليدکنندگان و امثال آنھا به مال و ثروت 
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ا اختراعات صنعتی مذکور موجبات آسايش ھر چه طبقات متوسط ر. برسند

فراھم ساختخ است؛ اما ھنوز، آنچنان که Mزمه چنين اختراعاتی است، 

چنين اظھارنظری  1».تغييرات چشمگيری در زندگی بشر ايجاد نکرده است

حتی در روزگار استوارت ميل ھم احتماMً صدق نمی کرده است، اما اکنون 

رمايه زی درباره کشورھای پيشرفته ســــھيچ کس مسلماً نمی تواند چنين چي

  .اين مطلب ھنوز در مورد ساير کشورھای جھان صادق است. داری بنويسد

ويژگی عمده پيشرفت و ترقی در طول قرن گذشته عبارت بود از نجات 

توده ھای مردم از رنجی توانفرسا و دادم امکانات Mزم به آنان برای استفاده 

ه بود ـ از محصوMت و خدمات که پيش تر در انحصار طبقات ممتاز جامع

بدون اينکه به ھمين نسبت ميزان محصوMت و خدمات مورد استفاده 

صرف نظر از پزشکی، پيشرفت ھای تکنولوژی . ثروتمندان افزايش يابد

باعث شد که بيشتر ھمان وسايل آسايشی که ھميشه به شکل ھای مختلف 

مختص طبقات واقعاً ثروتمند بود، به سادگی در دسترس توده ھای مردم 

با لوله کشی مدرن، شوفاژ، اتومبيل، تلويزيون، راديو و بسياری . گيرد قرار

از چيزھای ديگر ھمان وسايل رفاھی در اختيار توده ھا قرار گرفته است 

که ثروتمندان ھميشه می توانستند با استفاده از خدمتکاران، ھنرمندان، و 

  .غيره آنھا را فراھم آورند

اره اين پديده ھا به شکل توزيع ھای دستيابی به شواھد مفصل آماری درب

ھدفمند و قابل سنجِش درآمد، دشوار است، ھر چند بررسی ھای به عمل 

البته اين . آمده نتيجه گيری ھای جامعی را که توضيح داده شد تأييد می کند

چنين داده ای . گونه داده ھای آماری می تواند فوق العاده گمراه کننده باشد

ی درآمدی برابرکننده را از آنھايی که برابرکننده نمی تواند اخت1ف ھا

مث1ً، کوتاه بودن عمر مفيد يک فوتباليست بدين معنی . نيستند، متمايز کند

                                                 
1- Principles of Politica Economy (Ashley edition; London: 
Longmans, Green & Co., 1909), p. 751. 
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است که درآمد ساMنه او در سال ھای فعال زندگيش بايد نسبت به ساير 

حرفه ھايی که وی در آنھا نيز می توانست فعاليت کند بسيار بيشتر باشد تا 

اما چنين اخت1فی درست . مالی اين حرفه با آن حرفه ھا برابر شودجاذبه 

. ھمان تأثيری را دارد که ھر اخت1ف درآمد ديگری بر ارقام می گذارد

زيادی  شود از اھميت واحد درآمدی ھم که ارقام در خصوص آن منتشر می

از افراد  است؛ بسياری توزيع مربوط به واحدھای خانوادگی. است برخوردار

کنند يا از درآمد مالی  داری ھستند که به طور نيمه وقت کار می نان خانهز

از موقعيتی  ساير اعضای خانواده شود، يا مثل سھم ناچيزی نصيبشان می

ھا مربوط می شود توزيعی  که به خانواده آيا توزيعی. برخوردارند يکسان

شوند؟ آيا  یبندی م ھا از طريق آن براساس کل خانواده طبقه که خانواده است

ادل آن است؟ اين به ــــبراساس درآمد سرانه است؟ آيا براساس ھر واحد مع

من معتقدم که توزيع متغير . ھيچ وجه طفره رفتن از موضوع اصلی نيست

خانواده ھا براساس تعداد فرزندان مھم ترين عاملی است که نابرابری 

اين . ده استسطوح زندگی را در اين کشور طی نيم قرن گذشته کاھش دا

. عامل بارھا مھم تر از ماليات ھای تصاعدی بر ارث و درآمد بوده است

سطح واقعاً پايين زندگی نتيجه مشترک درآمدھای نسبتاً پايين خانواده ھا و 

اکنون تعداد متوسط فرزندان کاھش يافته است . تعداد نسبتاً زياد فرزندان بود

با حذف واقعی خانواده ھای بسيار و ـ حتی مھم تر از ھمه ـ اين کاھش توأم 

در نتيجه، خانواده ھای امروز اغلب از لحاظ تعداد . پرفرزند بوده است

اما اين تغيير در خانواده ھا براساس . فرزندان تفاوت چندانی باھم ندارند

  .ميزان کل درآمد خانواده ھا منعکس نخواھد شد

درآمد،  يکی از مشک1ت عمده در تفسير شواھد مربوط به توزيع

ضرورت فرق گذاشتن ميان دو نوع برابری اساساً متفاوت است که عبارتند 

اخت1ف ھای موقت و کوتاه مدت مربوط به درآمد و اخت1ف ھای : از
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دو جامعه را در نظر بگيريد که توزيع . مربوط به وضع دراز مدت درآمد

است که  در يکی تحرک و تحول آنچنان شديد. درآمد ساMنه آنھا يکسان است

وضع بعضی از خانواده ھا در سلسله مراتب درآمد، سال به سال کام1ً 

در ديگری ثبات به حدی است که وضع ھر خانواده حتی سال . تغيير می يابد

بديھی است نابرابری در جامعه دوم، به معنای واقعی . تا سال تغيير نمی کند

پويا، تحرک  يک نوع نابرابری نشانه تحول. کلمه، بيشتر خواھد بود

اجتماعی و برابری فرصت ھاست؛ نوع ديگر نشانه جامعه ای طبقاتی و 

اين دو نوع نابرابری را نبايد با ھم اشتباه گرفت، زيرا سرمايه . ايستاست

داری مبتنی بر بازار آزاد رقابت متمايل به جايگزين کردن يکی با ديگری 

رمايه دای عم1ً به جوامع غير سرمايه داری در مقايسه با جوامع س. است

 اگر اين نابرابری براساس درآمد ساMنه حتی. بيشتری دچارند نابرابری

 گرايش دارد، سنجيده شود؛ باز ھم، نابرابری در اين جوامع به دوام دائمی

 ريزد و جامعه می زيرا سرمايه داری، ارکان جامعه طبقاتی و ايستا را فرو

  .نھد ای پويا بنياد می

  

  رای تغيير توزيع درآمدتدابير دولت ب

درآمد به  دادن توزيع تغيير در سطحی بسيار وسيع برای دولت که ھايی روش

  کار

قبل . گرفته، عبارت بوده است از ماليات بندی تصاعدی بر درآمد و ارث 

از بررسی مزيت روش ھای مذکور، به جاست بپرسيم آيا کاربرد آنھا مؤثر 

  واقع شده است يا نه؟

لومات فعلی ما، به اين پرسش نمی توان به طور قطعی با توجه به مع

قضاوتی که در پی می آيد عقيده شخصی من است ـ ھر چند . پاسخ داد

اميدوارم خيلی ناآگاھانه ابراز نشده باشد و برای رعايت اختصار با جزميتی 
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برداشت . بيشتر از آنچه ماھيت شواھد توجيه کننده آن باشد بيان شده است

که اين گونه تدابير مالياتی اثری نسبتاً مختصر، اما نه بی من اين است 

اھميت، در جھت محدود ساختن تفاوت ھای موجود ميان موقعيت متوسط آن 

دسته از خانواده ھايی داشته است که براساس برخی از موازين آماری 

اما اين تدابير نابرابری ھايی اساساً تصادفی با . درآمد، طبقه بندی شده اند

در . اد مشابه در ميان اعضای چنين طبقات درآمدی ايجاد کرده استابع

نتيجه به ھيچ وجه معلوم نيست که آيا اثر نھايی تدابير مذکور از لحاظ ھدف 

اصلی، يعنی برابری رفتار يا برابری پيامد، باعث افزايش يا کاھش برابری 

  .شده است

اثر آنھا از دو اما . نرخ ھای روی کاغذ، بسيار باMست و تصاعدی است

اول اينکه بخشی از اثر آنھا اين بوده است که . راه متفاوت، خنثی شده است

اين ھمان اثر انفعالی . صرفاً توزيع پيش از ماليات را نابرابرتر کرده اند

نرخ ھای باMی مالياتی با ايجاد دلسردی در قبال . معمول ماليات است

ين مثل فعاليت ھای پرمخاطره پرداختن به فعاليت ھای مشمول ماليات سنگ

. و دارای مضرات غيرنقدی، بازده اين گونه فعاليت ھا را افزايش می دھند

ديگر آنکه اين نرخ ھا باعث شده است تا مواد قانونی و ساير مقررات 

امکان طفره رفتن از ماليات را فراھم سازند، مانند نقصان به صورت 

التی، به خصوص توجه ويژه درصد، معافيت سود اوراق قرضه شھری و اي

در مورد سود سرمايه، حساب ھای ھزينه، ساير راه ھای غيرمستقيم 

پرداخت، تبديل درآمد عادی به سود سرمايه، و انواع ترفندھای شگفت 

در نتيجه، . از قانون ناميده می شود» راه گريز«انگيز ديگر که اصط1حاً 

بوده و ـ شايد مھم تر از  نرخ ھای واقعی خيلی پايين تر از نرخ خای اسمی

افرادی که به سطح . آن ـ انتقال ماليات ھا متغير و نابرابر شده است

اقتصادی يکسانی وابسته اند متناسب با تنوع منابع درآمدشان و امکاناتی که 
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برای گريز از پرداخت ماليات دارند، ماليات ھای بسيار متفاوتی می 

اجرا درمی آمد، ممکن بود تأثير آن،  اگر نرخ ھای فعلی کام1ً به. پردازند

بر انگيزه ھا و مواردی نظير آن، به قدری حاد باشد که شديداً باعث کم شدن 

بنابراين گريز از ماليات، احتماMً برای دستيابی . قدرِت توليدی جامعه شود

اگر چنين باشد، دستاورد . به رفاه اقتصادی دارای اھميت اساسی است

يمت ات1ف عمده منابع و ايجاد نابرابری گسترده اقتصادی مذکور به ق

مجموعه ای از نرخ ھای اسمی بسيار پايين تر، به اضافه . حاصل شده است

مبنايی جامع تر از طريق ماليات بندی عادMنه تر ھمه منابع درآمد، می 

تواند از نظر ميانگين انتقال، تصاعدی تر و از لحاظ جزييات، عادMنه تر 

  .تر موجب ات1ف منابع شودباشد و ھم کم

بسياری از محققان رشته اقتصاد، از جمله کسانی که از کاربرد ماليات 

بندی تصاعدی برای کاھش نابرابری شديداً حمايت می کنند در اين مورد ھم 

عقيده اند که ماليات بر درآمِد شخصی، از نظر تأثير، نظم خاصی نداشته و 

در ضمن، اين افراد اصرار می . است تأثير کمی در کاھش نابرابری داشته

ورزند که نرخ ھای باM خيلی بيشتر کاھش يابد و نرخ ھای مبنا، فراگيرتر 

  .شود

عامل ديگری که از تأثير ساختار ماليات تصاعدی بر نابرابری درآمد و 

ثروت کاسته اين است که اين ساختار مالياتی بيش از آنچه ماليات بر درآمد 

، وضع ماليات بر درآمد کسانی است که درحال ثروتمند ثروتمندھا وضع کند

اِعمال اين نوع ماليات بندی در حالی که استفاده از درآمد . شدن ھستند

حاصل از ثروت موجود را محدود می سازد، حتی تا حد بسيار زيادی از 

ماليات بستن بر درآمد حاصل از ثروت، . تجمع  ثروت جلوگيری می کند

و افزايش ھای  نمی دھد، بلکه تنھا ميزان مصرف خوِد ثروت را کاھش

انگيزه  تدابير مالياتی. کند می از ثروت را در حد تحمل صاحبان آن کم ناشی
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ھای نسبتاً پايدار به ثروت را به وجود می  و دادن شکل اجتناب از مخاطره

 ثروت کاھش می شدن اندوخته ھای فعلی که در نتيجه آن احتمال تلف آورد

از  رسيدن به اندوخته ھای جديد برخورداری سوی ديگر، راه اصلیاز . يابد

آميز  ھای مخاطره عمده آنھا در فعاليت جاری ھنگفت است که بخش درآمدھای

ت بردرآمد اگر ماليا .باMيی دارند ھای بازده گاھی که شود می گذاری سرمايه

 ت ازآن حماي که نتيجتاً اثر شد راه می شدن اينمؤثر بود، باعث مسدود

تأثير، در  اين. خواھد بود صاحبان فعلی ثروت در برابر رقابت تازه واردان

ل، از طريق ترفندھای گريز از ماليات ـ که پيش تر به آنھا اشاره کرديم ــعم

درخور توجه است که درصد بسيار باMيی . ـ به ميزان زيادی خنثی می شود

ت، صنعتی که در آن از اندوخته ھای جديد مربوط به صنعت نفت بوده اس

درصد ذخيره جبران نقصان، کسب درآمد معاف از ماليات را بسيار آسان 

  .می کند

در ارزيابی ضرورت ماليات بندی تصاعدی بر درآمد، Mزم است دو 

مورد را از ھم متمايز کنيم، اگرچه ممکن است چنين تمايزی از لحاظ 

برای تأمين ھزينه نخست، فراھم کردن منابع مالی . کاربرد دقيق نباشد

از جمله آنھا می تواند اقداماتی برای (فعاليت ھايی که به دوش دولت است 

؛ )از بين بردن فقر باشد که در فصل دوازدھم درباره آن بحث شده است

احتماMً ممکن است . دوم، وضع ماليات ھايی تنھا برای اموِر توزيِع مجدد

سب منافع و ھم به دليل مورد اول، ھم به دليل برآورد ھزينه ھا برح

اما به . معيارھای اجتماعی برابری، تا حدی نيازمند تصاعدی کردن شود

آسانی نمی توان نرخ ھای باMی اسمی فعلی را بر درآمدھای باM و بر ارث 

  .با اين دMيل توجيه کرد ـ زيرا سطح بازده آنھا بسيار پايين است

وجيھی در مورد اِعمال برای من ـ که ليبرال ھستم ـ تصور ھرگونه ت

ظاھراً . ماليات بندی تصاعدی، صرفاً برای توزيع مجدد درآمد، دشوار است
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اين نکته يکی از موارد آشکار استفاده از اِعمال زور برای گرفتن پول از 

عده ای و دادن به عده ای ديگر و نتيجتاً مبارزه مستقيم با آزادی فردی 

  .است

وانب امر، مناسب ترين ساختار ماليات بر به نظر من، با توجه به تمام ج

درآمِد شخصی، عبارت است از ماليات بندی با نرخ يکنواخت، بر درآمِد 

باMتر از حد معافيت، ضمن اينکه درآمد دقيقاً مشخص شود و با کسور 

ھمان . مالياتی فقط در مورد ھزينه ھای دقيقاً معيِن کسب درآمد منظور گردد

اره کردم، پيشنھاد من اين است که اين طرح با طور که در فصل پنجم اش

لغو ماليات بر درآمد شرکت ھا و با شرط ملزم ساختن آنھا به نسبت دادن 

درآمدشان به سھام داران و ھمچنين با ملزم ساختن سھام داران به درج مبالغ 

مھم ترين . مذکور در اظھارنامه ھای مالياتی خود، در ھم ادغام شود

گر عبارت است از الغای نقصاِن درصدِی بر نفت و ساير تغييرات مفيد دي

مواد خام، الغای معافيت مالياتی سود اوراق بھادار ايالتی و شھری، صرف 

ود سرمايه، ھماھنگ ساختن ــــنظر کردن از طرز عمل ويژه در قبال س

مالياِت بر درآمد، دارايی، و ھدايا و باMخره حذف تخفيف ھای ويژه ای که 

  .سوم استفع1ً مر

من فکر می کنم، معافيت ممکن است ميزان تصاعد مالياتی موجھی باشد 

اين ). برای اط1ع بيشتر در اين مورد به فصل دوازدھم رجوع شود(

موضوع که نود درصد مردم به حمايت از ماليات ھای کمرشکِن وضع شده 

بر ده درصد بقيه رأی بدھند ـ و اين چيزی است که در امريکا واقعاً 

ماليات نسبی با نرخ يکنواخت مستلزم آن خواھد بود . صورت گرفته است

که افراد برخوردار از درآمد بيشتر، در مقابل دريافت خدمات دولتی، بدون 

ھيچ قيد و شرطی مبالغ بيشتری بپردازند، کاری که با توجه به منافع حاصل 

يتی با درعين حال، ديگر چنان وضعی که اکثر. از آن مسلماً منطقی است
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خود  کنند که از بار مالياتی رأی خويش بتوانند ماليات ھايی بر ديگران تحميل

  .کاھد پيش نخواھد آمد آنان نيز نمی

شايد بسياری از خوانندگان، پيشنھاد جايگزين کردن ماليات بر درآمد با 

نرخ يکنواخت را، به جای ساختار فعلی ماليات تصاعدی، يک پيشنھاد 

درست به ھمين دليل، . و از لحاظ مفھوم چنين نيز ھستاساسی تلقی کنند 

نمی توان قوياً تأکيد کرد که پيشنھاد مذکور از حيث بازده درآمد، يا ھر 

نرخ ھای فعلی ماليات . معيار مربوط ديگرپيشنھادی اساسی به شمار نمی آيد

بر درآمد مابين بيست تا نودو يک درصد در نوسان است و نرخ وضع شده 

درآمدھای ماليات پذيِر باMی ھجده ھزار دMر، برای ماليات  بر مازاد

دھندگان مجرد يا باMی سی و شش ھزار دMر برای ماليات دھندگان متأھلی 

با . رسد دھند به پنجاه درصد می که اظھارنامه ھای مالياتی مشترک ارائه می

ونيم درصدی که اکنون در مورد  وجود اين، نرخ يکنواخت بيست و سه

 د از کسرعھای فعلی و ب آمد مشمول ماليات، يعنی درآمد باMتر از معافيتدر

کردن ھمه تخفيف ھای مجاز فعلی، مرسوم و مشخص است درآمدی برابر 

واقع چنين  در 1.تصاعدی فعلی عايد دولت خواھد کرد با درآمد نرخ بسيار
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نرخ يکنواختی، حتی بدون ھيچ گونه تغيير در ساير خصوصيات قانون 

بوط، درآمد بيشتری خواھد داشت، زيرا به سه دليل ميزان بيشتری از مر

انگيزه کمتری نسبت به زمان : درآمد مشمول ماليات گزارش خواھد شد

فعلی برای اتخاذ ترفندھای قانونی و درعين حال پرھزينه که باعث کاھش 

به اصط1ح طفره رفتن از (تشريفات اع1م درآمد ماليات پذير می شود 

وجود خواھد داشت؛ انگيزه کمتری برای گزارش نکردن ) ت مالياتپرداخ

ايجاد ) اجتناب از پرداخت ماليات(درآمدی که قانوناً بايد گزارش شود 

خواھد شد؛ رفع آثار بازدارنده ساختار فعلی نرخ ھا باعث استفاده مؤثرتر 

  .از منابع فعلی و افزايش درآمد خواھد شد

عدی کنونی خيلی پايين است، آثار توزيع اگر بازده برخ ھای بسيار تصا

اين بدان معنا نيست که آثار مذکور ضرری . مجدد آنھا نيز بايد ناچيز باشد

از جھتی علت بسيار پايين بودن ميزان . مسئله درست برعکس است. ندارند

بازده اين است که بعضی از شايسته ترين افراد کشور نيروی خود را 

پايين نگاه داشتن آن می کنند و از جھتی ديگر صرف يافتن راه ھايی برای 

بسياری از افراد فعاليت ھای خود را با توجه به آثار مالياتی ھماھنگ می 

ھمه اينھا از ريشه بيھوده است و از انجام آنھا چه نتيجه ای عايدمان . کنند

می شود؟ اما نتيجه اين خواھد بود که عده ای از اينکه دولت سرگرم توزيع 

حتی اين احساس ھم از ناآگاھی در . رآمد است احساس رضايت کنندمجدد د

مورد آثار عملی ساختار ماليات تصاعدی ناشی می شود و اگر واقعيت ھا 

  .آشکار می گشت مسلماً چنين احساس رضايتی وجود نمی داشت
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برای بازگشت به موضوع توزيع مجدد درآمد، توجيه واضحی برای 

  اقدامات 

اوت با ماليات وجود دارد که بر توزيع درآمد اثر می اجتماعی خيلی متف

بسياری از اين . بيشتر نابرابری ھا ناشی از نقايص بازار است. گذارد

نقايص از اقدام دولت به وجود آمده اند، که از طريق اقدام دولتی ھم ممکن 

اص1ح مقررات بازی برای از بين بردن اين منابع . است رفع شوند

مث1ً، امتيازات انحصاری ويژه ای که . جھت موجه است نابرابری، از ھر

دولت آنھا را اعتا می کند ـ تعرفه ھا، و ساير قوانينی که به نفع گروه ھای 

خاص است ـ از منابع نابرابری ھستند؛ و انسان ليبرال از لغو اين امتيازات 

ی تعميم و توسعه امکانات آموزشی عامل عمده ا. ويژه، استقبال خواھد کرد

خاصيت عملی چنين تدابيری اين است . برای کاھش نابرابری ھا بوده است

که به جای تسکين عوارض ناشی از بيماری نابرابری، عوامل ايجاد آن را 

  .نابود می کند

توزيع درآمد ھم يکی ديگر از زمينه ھايی است که دولت با اتخاذ يک 

ده است که به وسيله رشته تدابير در اين زمينه، چنان زيان ھايی وارد آور

اين نمونه ديگری از . تدابير ديگر خود نمی تواند آثار آنھا را خنثی سازد

توجيه دخالت دولت در قبال نقايصی است که به نظام اقتصاد آزاد داده می 

شود، و اين در حالی است که بسياری از پديده ھايی که مورد اعتراض 

ق دولت ـ خواه گسترده و مدافعان اصلی دولِت گسترده است، خود مخلو

  .خواه محدود ـ بوده اند
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  فصل يازدھم

  

  اقدامات مربوط به رفاه اجتماعی

  

  

منش انسان دوستانه و مساوات طلبانه ای که موجب وضع ماليات بسيار 

تصاعدی بر درآمد فردی گرديد، درعين حال موجب اتخاذ اقدامات ديگری 

مھم ترين مجموعه . نيز شد گروه ھای خاصی» رفاھی«برای بھبود وضع 

تأمين «واحد از اين رشته تدابير، برنامه ای است که عنوان غلط انداز 

ساير اقدامات عبارت است از خانه سازی . به آن داده شده است» اجتماعی

عمومی، قوانين حداقل دستمزد، مقررات مربوط به حمايت از قيمت 

خاص، برنامه ھای محصوMت کشاورزی، خدمات پزشکی برای گروه ھای 

  .امدادی ويژه و غيره

ابتدا به صورت مختصر به بحث درباره چند مورد از تدابير اخير می 

گردازم تا معلوم شود که آثار واقعی آنھا چقدر با آثاری که برای آنھا 

موردنظر بوده، تفاوت داشته است، سپس درباره بزرگ ترين جزو واحد 

سالمندی و بازماندگان اندکی مفصل تر برنامه تأمين اجتماعی، يعنی بيمه 

  .بحث خواھم کرد

  

  اقدامات رفاھی مختلف

يکی از استدMل ھايی که ھمواره به نفع خانه . خانه سازی عمومی. 1

سازی عمومی مطرح شده مبتنی بر نوعی اثر ھمجواری است که به آن 

د گفته می شود که مناطق فقيرنشين اطراف شھرھا تا ح. نسبت داده می شود
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ھای بيشتری،  کمتر، ھزينهتا حد دارای کيفيت پايين زياد و مناطق مسکونی

ھای مربوط به محافظت در برابر آتش سوزی و مراقبت ھای  از قبيل ھزينه

اين اثر ھمجواری ممکن است واقعاً . انتظامی، بر جامعه تحميل می کنند

ايش ماليات اما تا حدی که وجود دارد فقط مربوط به افز. وجود داشته باشد

بر آن نوع از خانه سازی می شود که باعث افزايش ھزينه ھای اجتماعی 

است، نه خانه سازی عمومی، زيرا اين ماليات ھا مقدمات برابر ساختن 

  .ھزينه ھای خصوصی و اجتماعی را فراھم می آورد

ممکن است فوراً ادعا شود اين نوع ماليات ھای فوق العاده، برای مردم 

معنای اين . اقت فرسا خواھد بود و چنين کاری نامعقول استکم درآمد ط

ادعا آن است که خانه سازی عمومی به عنوان کمک به طبقات کم درآمد 

اگر قضيه چنين است، چرا به . پيشنھاد شده است نه به دMيل آثار ھمجواری

خانه سازی به طور خاص سوبسيد داده شود؟ اگر قرار است از اعتبارات 

به فقرا استفاده شود، آيا پرداخت اين اعتبارات به صورت نقدی برای کمک 

اثر آنھا را بيشتر نخواھد کرد تا پرداخت به صورت غيرنقدی؟ بديھی است 

خانواده ھايی که می توانند از اين نوع کمک استفاده کنند ترجيح می دھند آن 

خود  آنگاه اگر مايل باشند. را به صورت نقدی دريافت دارند تا غيرنقدی

بنابراين، پرداخت . آنان می توانند مبلغ دريافتی را صرف خانه سازی کنند

نقدی وضع زندگی آنان را بدتر نمی کند؛ بلکه اگر نيازھای مھم تری به غير 

سوبسيد نقدی برای حل . از مسکن داشته باشند، وضع بھتری خواھند يافت

اھد بود، چون مشکل اثر ھمجواری، به اندازه سوبسيد غيرنقدی مؤثر خو

اگر اين سوبسيد صرف خريد مسکن نشود، از آن برای پرداخت ماليات ھای 

اضافی که اخذ آنھا به دليل اثر ھمجواری توجيه می شود، استفاده خواھد 

  .شد
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از اين رو، نمی توان خانه سازی عمومی را به دليل آثار ھمجواری يا 

تاً بتوان آن را توجيه کرد اگر ھم نھاي. کمک به خانواده ھای فقير توجيه کرد

فقط بايد به دMيل پدرمآبانه باشد؛ به اين معنا که خانواده ھای تحت حمايت 

اما در . ندارند» نياز«دارند به چيزھای ديگر » نياز«آن قدر که به مسکن 

اين مورد يا خود خانواده ھا اين موضوع را نمی پذيرند يا در صورت 

فرد ليبرال بيشتر می . نه خرج می کننددريافت کمک نقدی آن را نابخردا

خواھد اين استدMل را در مورد بزرگساِل مسئول رد کند؛ اما نمی تواند 

مصداق آن را که به طور غيرمستقيم بر کودکان اثر می گذارد ـ يعنی 

آنھا به مسکن بھتر را » نياز«موضوع غفلت والدين در قبال رفاه کودکان و 

ا ھمين فرد ليبرال قبل از اينکه استدMل قاطعانه ام. ـ به کلی مردود شمارد

مذکور را به عنوان توجيھی مناسب در خصوص ھزينه ھای ھنگفت خانه 

سازی بپذيرد، به طور حتم شواھدی متقاعدکننده تر از آنچه معموMً عرضه 

  .می شود خواستار خواھد شد

اعی تا پيش از تجربه عملی در زمينه خانه سازی، استدMل ھای انتز

اکنون که در اين مورد تجربه کسب کرده ايم، . زيادی ممکن بود مطرح شود

خانه سازی در عمل آثار بسيار . می توانيم بسيار فراتر از اين ھم برويم

  .متفاوتی با آنچه برای آن منظور شده بود از خود نشان داده است

 خانه سازی به جای آنکه مطابق گيش بينی مدافعان آن، باعث بھبود

تعداد واحدھای . وضعيت مسکن مستمندان شود، نتايجی معکوس داشته است

مسکونی که در جريان احداث واحدھای جديد ويران شده است به مراتب 

بدين ترتيب، از طريق . بيش از تعداد واحدھای مسکونی تازه ساز بوده است

برنامه ھای خانه سازی عمومی، کاری در جھت کاھش تعداد افراد فاقد 

از اين رو، نتيجه خانه سازی عمومی، افزايش . کن صورت نگرفته استمس

احتماMً بعضی از خانواده . تعداد افراد به نسبت ھر واحد مسکونی بوده است
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ھا در نتيجه خانه سازی عمومی صاحب مسکن بھتری شده اند ـ البته آنھايی 

ت که از بختی مساعد برای به دست آوردن واحدھای مسکونی ساخت دول

بھره مند بوده اند ـ اما اين نتيجه، وضع را برای ديگران بدتر کرده است، 

  .زيرا ميانگين تراکم جمعيت واحدھای مسکونی در مجموع بيشتر شده است

البته، بخش خصوصی با ايجاد تغيير در بنای خانه ھای موجود و ساختن 

ی از خانه ھای جديد برای کسانی که به دليل جابه جايی ھای مکرر ناش

برنامه ھای خانه سازی عمومی، مسکن خود را از دست داده اند بعضی از 

اما بخش . آثار زيان آور برنامه خانه سازی عمومی را جبران کرد

ز می توانست در زمينه نيخصوصی در غياب برنامه خانه سازی عمومی 

  .ساخت مسکن فعاليت کند

ن آوری بود؟ درست چرا برنامه خانه سازی عمومی دارای چنين آثار زيا

آن  که بسياری را بر نغع عمومی. آن تأکيد کرده ايم به ھمان دليل که بارھا بر

زمانی که . داشت تا از تدوين اين برنامه حمايت کنند، مبھم و ناگايدار است

اين برنامه تصويب شد، چنين پيش بينی می شد که اين برنامه، تحت نفوذ 

 ًMدر اين . باعث تقويت آنھا می شود شرکت ھای خاصی درآيد که احتما

مورد، شرکت ھای خاص، عبارت بود از گروه ھای محلی که مايل به 

بودند؛ زيرا آنان در چنين  1سروسامان دادن و بازسازی مناطق تباه شده

مناطقی يا صاحب ملک بودند يا اين مناطق برای حوده ھای محلی يا 

ز اين رو خانه سازی ا. مرکزی کسب و کار، تھديدی به شمار می آمد

عمومی به صورت وسيله ای مناسب برای تحقق ھدف آنان درآمد، ھدفی که 

آفت «با وجود اين، . ساختن تحقق آن بيشتر مستلزم ويران کردن بود تا

، يعنی ھمان مناطق تباه شده شھری بدون اندک تغييری ھمچنان 2»شھری

                                                 
1- Blighted Families 
2- Urban Blight 



 
 
و زاد� �
	��� دار� 260  

در مورد پابرحاست؛ گواه اين موضوع کوشش فزاينده ای است که 

  .تخصيص اعتبارات فدرال برای رفع اين مشکل به عمل می آيد

نفع ديگری که حاميان خانه سازی عمومی از اين كار انتظار داشتند، 

در اينجا نيز، . کاھش بزھکاری نوجوانان از راه بھبود شرايط مسکن بود

برنامه مذکور ـ ک1ً صرف نظر از ناکامی اش در بھبود شرايط متوسط 

وضع . ـ در بسياری از موارد درست نتيجه معکوس داشته استمسکن 

محدوديت ھای کام1ً به جا بر درآمد در ازای سکونت در خانه ھای دولتِی 

ـ » از ھم پاشيده«برخوردار از سوبسيد، به تراکم بسيار زياد خانواده ھای 

مخصوصاً . به ويژه مادران مطلقه يا بيوئ ھای فرزنددار ـ منجر شده است

از لحاظ روحی » از ھم پاشيده«مکان دارد کودکان متعلق به خانواده ھای ا

تبديل شوند و تراکم شديد اين گونه کودکان می » مشکل ساز«به کودکانی 

يکی از مظاھر اين پديده، اثر . تواند بزھکاری نوجوانان را افزايش دھد

ازی بسيار نامطلوبی است که بر مدارس محله ھای مشمول برنامه خانه س

درحالی که در يک مدرسه به آسانی می توان عده . عمومی برجا مانده است

معدودی از کودکان مشکل ساز را پذيرفت، جذب و پذيرش تعداد زيادی از 

با اينھمه در بعضی . اين گونه کودکان در ھمان مدرسه بسيار مشکل است

خانواده ھا  از موارد، خانواده ھای ازھم پاشيده به اندازه يک سوم تعداد کل

را در ھر واحد خانه سازی عمومی تشکيل می دھند و ھمنين واحد ممکن 

اگر به چنين خانواده . است علت حضور اکثريت بچه ھا در مدرسه باشد

 ھايی کمک نقدی

  .با تراكمي به مراتب كمتر در جامعه پخش می شدندمی شد،  

يار مشخص حداقل دستمزد يکی از موارد بس. قوانين حداقل دستمزد. 2

اقدامی است که نتايجش دقيقاً برعکس نتايج مورد نظر اشخاص با حسن 

بسياری از طرفداران قوانين حداقل . نيتی است که از آن حمايت می کنند
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دستمزد، نرخ ھای فوق العاده پايين دستمزد را تقبيح می کنند و آنھا را نشانه 

1م کردن نرخ ھای دستمزد آنان اميدوارند تا با غيرقانونی اع. فقر می دانند

در واقع اگر قوانين حداقل . پايين تر از يک سطح معين، فقر را کاھش دھند

دستمزد بتواند اثر داشته باشد، آن اثر به وضوح عبارت است از افزايش 

دولت می تواند با وضع قانون، ميزاِن حداقِل دستمزد را تعيين کند؛ اما . فقر

ان را ملزم سازد تا ھمه کسانی را که قب1ً با به آسانی نمی تواند کارفرماي

دستمزدی پايين تر از حداقل تعيين شده دولت در استخدام بودند، با اين 

بديھی است انجام چنين کاری به نفع کارفرمايان . حداقل جديد استخدام کند

. بنابراين اثر حداقل دستمزد اين است که بيکاری را افزايش می دھد. نيست

نرخ ھای حداقل دستمزد واقعاً نشانه فقر باشند، کسانی که بيکار  تا آنجا که

می شوند درست ھمان کسانی ھستند که تحمل از دست دادن درآمدی را که 

قبل از بيکار شدن عايدشان می شد ندارند، ھرچند ممکن است اين دستمزد 

  .به نظر کسانی که با حداقل دستمزد موافقت کرده اند ناچيز باشد

در . د از يک جھت به واگذاری خانه ھای دولتی بسيار شبيه استاين مور

ھر دو مورد کسانی که کم دريافت می کنند مشخص اند ـ کسانی که زيان 

می بينند ھويت مشخصی ندارند و مشکلشان به وضوح ارتباط با علت آن 

آنھايی که به صف بيکاران می پيوندند يا، به علت وجود حداقل : ندارد

ز در برخی از مشاغل استخدام نمی شوند و ناگزير به مشاغلی دستمزد ھرگ

با دستمزد کمتر رومی آورند، يا در شمار گروه ھای دريافت کننده حقوق 

ايام بيکاری درمی آيند؛ کسانی که در مح1ت فقيرنشين روبه گسترش، که 

بيشتر نشانه ضرورت افزايش خانه سازی عمومی است تا پيامد خانه سازی 

  .علی، بيش از پيش تنگ ھم زندگی می کنندعمومی ف

طرف ھای صاحب نفع به مراتب بيشتر از اشخاِص با حسن نيت و بی 

مث1ً، اتحاديه ھای صنفی . غرض از قوانين حداقل دستمزد حمايت می کنند
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شمالی و شرکت ھای شمالی که از رقابت جنوبی ھا در ھراس اند برای 

  .دستمزد حمايت می کنندکاھش رقابت مذکور از قوانين حداقل 

حمايت از قيمت محصوMت . حمايت از قيمت محصوMت کشاورزی. 3

البته اگر بتوان اين گونه حمايت ھا را به . کشاورزی نيز نمونه ديگری است

دMيلی جدا از واقعيت سياسی بيشتر بودن تعداد نمايندگان مناطق روستايی 

بايد اين . کنگره توجيه کرددر ميان ھيئت انتخاب کنندگان رئيس جمھور و 

. توجيه بر اين اعتقاد استوار باشد که ميانگين درآمد کشاورزان پايين است

ھای مربوط به حمايت از  حتی اگر اين واقعيت نيز پذيرفته شود، برنامه

 قيمت محصوMت کشاورزی، ھدف مورد نظر را که عبارت است از ياری

از جھتی، منافع احتمالی با . زدکشاورزان نيازمند، برآورده نمی سا کردن

بازار  در نيازھا رابطه معکوس دارند، زيرا با مقدار محصول فروخته شده

مقايسه با کشاورز پولدار نئتنھا در بازار  در کم پول کشاورز .متناسبند

محصول کمتری می فروشد بلکه قسمت عمده درآمدش از محصوMتی که 

و اينھا جزو منافع محسوب  برای مصرف شخصی می کارد تأمين می شود

از طرف ديگر، منافع احتمالی ناشی از برنامه حمايت از قيمت . نمی شوند

محصوMت کشاورزی برای کشاورزان بسيار کمتر از کل مبلغ صرف شده 

اين وضع به وضوح در مورد مبلغ صرف شده برای ھزينه انبارداری . است

آن عايد کشاورز نمی شود  و ديگر ھزينه ھای مشابه که به ھيچ وجه منافع

 صدق می کند ـ در واقع کام1ً احتمال می رود که متصديان ملزومات و

ھمچنين اين . تسھي1ت انبارداری در اين ميان بھره برداران اصلی باشند

خريد محصوMت کشاورزی نيز  موضوع در مورد مبلغ صرف شده برای

مبلغ بيشتری صرف  بدين ترتيب، کشاورز وادار می شود تا. کند صدق می

نھايت فقط مازاد اين مخارج  در. کند خريد کود، بذرف ماشين آMت، و غيره

اين باقيمانده نفع حاصل را بيش از  ماند و سرانجام، حتی برای او باقی می



 
 
و زاد� �
	��� دار� 263  

 آنچه ھست جلوه می دھد زيرا اثر برنامه يادشده کمک به ماندن ھرچه بيشتر

ری از برنامه حمايت از قيمت ھا کشاورزانی بوده است که بدون برخوردا

درآمد آنان از  فقط مازاد احتمالی. کردند رع را رھا میزو  کار کشت

کشاورزی برخوردار از برنامه حمايت قيمت، نسبت به درآمدی که در 

شغلی غير از کشاورزی می توانند کسب کنند برای آنان سود خالص 

محصوMت اثر اصلی برنامه دولت برای خريد . محسوب می شود

  کشاورزی صرفاً افزايش

  .بازده کشاورزی بوده است نه افزايش درآمد سرانه کشاورزان 

بعضی از زيان ھای برنامه خريد محصوMت کشاورزی چنان بديھی و 

مصرف کننده دو بار پول پرداخته : مشخص است که نياز به توضيح ندارد

کشاورزی،  است، يک بار به صورت ماليات مربوط به پرداخت ھای سود

يک بار ھم با پرداخت قيمتی باMتر برای مواد غذايی؛ بار سنگين محدوديت 

ھا و نظارت پر طول و تفصيل متمرکز، بر دوش کشاورز نھاده شده است و 

با اينھمه، يک رشته زيان ھای . بار بوروکراسی فزاينده ھم بر دوش ملت

ع عمده برای يکی از موان. ديگر نيز وجود دارد که کمتر معروف است

. پرداختن به امور مربوط به سياست خارجی، برنامه کشاورزی بوده است

برای حفظ قيمت ھای داخلی در سطحی باMتر از قيمت ھای جھانی، ناگزير 

تغييرات . سھميه ھای وارداتی بر بسياری از کاMھا وضع شده است

اشته است، ناسنجيده در سياست ما آثار بسيار نامطلوبی بر ساير کشورھا د

باM بودن قيمت پنبه، کشورھای ديگر را واداشت تا محصول پنبه خود را 

ھنگامی که باM بودن قيمت پنبه در داخل کشور به ايجاد . افزايش دھند

ذخيره ای دست و پاگير از پنبه انجاميد، آن را با قيمت پايين به کشورھای 

مات قبلی خود آنان را به ديگر فروختيم و بر ھمان توليدکنندگانی که با اقدا
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در اين . افزايش توليد ترغيب کرده بوديم زيان ھای ھنگفتی وارد کرديم

  .خصوص می توان فھرستی مفصل از موارد مشابه عرضه کرد

  

  بيمه سالمندی و بازماندگان

از آن دسته برنامه ھايی است که جباريت وضع » تأمين اجتماعی«برنامه 

به رغم جروبحثی که در . ر سوء می گذاردموجود اندک اندک بر آن تأثي

آغاز اين برنامه درگرفت، اکنون چنان جا افتاده است که ديگر جای بحثی 

با وجود اين، برنامه مذکور موجب ايجاد مزاحمتی فراگير در زندگی . ندارد

خصوصی اکثريت مردم کشور شده است بدون اينکه تا آنجا که در تصور 

ھی واقعاً قانع کننده ـ نه فقط بر مبنای اصول من می گنجد، برای آن توجي

پيشنھاد می کنم که . ليبراليستی، بلکه بر ھر مبنای ديگر ـ وجود داشته باشد

مھم ترين مرحله آن يعنی مرحله پرداخت مستمری به سالمندان، مورد 

  .بررسی قرار گيرد

به عنوان موضوعی عملی، برنامه معروف به بيمه سالمندی و 

  بازماندگان

)OASI(   شامل مالياتی ويژه است که بر حقوق و دستمزد وضع شده

است ـ به ع1وه پرداخت مستمری به اشخاصی که به سنی مشخص رسيده 

اند، و مبلغش بر مبنای سن اشخاص مذکور در آغاز پرداخت ھا، وضع 

  .خانواده، و سابقه قبلی درآمد شخص تعيين می شود

OASI ل سه عنصر مجزاستبه عنوان موضوعی تحليلی شام:  

عده زيادی از مردم بايد مستمری ھای معينی را خريد اری کنند؛ يعنی . 1

  .تأمين اجباری دوران پيری

مستمری بايد از دولت خريداری شود؛ يعنی ملی کردن کار تأمين اين . 2

  .گونه مستمری ھا
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برنامه ای برای توزيع مجدد درآمد، تا آنجا که ارزش مستمری ھايی . 3

مردم در ھنگام ورود به سيستم مستحق آنھا ھستند با ماليات ھايی که که 

  .خواھند پرداخات برابر نباشد

می توان ھر فرد را به . بديھی است به ادغام اين عناصر نيازی نيست

پرداخت ھزينه خود ملزم ساخت؛ می توان به فرد اجازه داد تا مستمری را 

د اين، می توان افراد را به از شرکت ھای خصوصی خريداری کند؛ با وجو

دولت می تواند بدون مجبور کردن . خريد مستمری ھای خاصی ملزم ساخت

مردم به خريد مستمری ھای خاص، خود وارد کسب و کار فروش مستمری 

ھمچنين بديھی . شود و مقرر کند که کسب و کار مذکور قائم به ذات باشد

ستمری ھا به توزيع مجدد است که دولت می تواند بدون استفاده از طرح م

بنابراين مناسب ايت . درآمد اقدام نمايد ـ کاری که اکنون ھم انجام می دھد

ھر يک از اين عناصر را به نوبت بررسی کينم که معلوم شود در صورت 

به نظر من اگر آنھا را با . امکان تا چه حد می توان ھر يک را توجيه کرد

  .تحليل ما آسانتر خواھد شدترتيب معکوس مورد بررسی قرار دھيم 

متضمن دو نوع اصلِی توزيع  OASIبرنامه فعلی . توزيع مجدد درآمد. 1

به ديگران؛ و از ماليات  OASIمجدد است؛ از بعضی مستمری بگيران 

  .OASIدھنده عمومی به مستمری بگيران 

در نوع اول، توزيع مجدد درآمد عمدتاً از کسانی که در سنين جوانی 

افراد . اند شده اند به سوی آنانی است که در سنين باM وارد شده وارد سيستم

اخير در حال حاضر و برای مدتی در آينده نيز، مزايايی بيشتر از آنچه 

از . ماليات ھای پرداختی آنان ممکن بود خريداری کند دريافت می دارند

 طرف ديگر در جدول ھای فعلی ماليات و مزايا، آنانی که در سنين جوانی

  .وارد سيستم شده اند مبلغی قطعاً کمتر دريافت خواھند کرد
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من ھيچ دليلی ـ ليبراليستی يا غيرليبراليستی ـ که بر مبنای آن بتوان از 

سوبسيد پرداختی به . اين نوع توزيع مجدد ويژه دفاع کرد، نمی بينم

ه مستمری بگيران ارتباطی با فقر يا غنای آنان ندارد؛ فرد ثروتمند به انداز

مالياتی که ھزينه سوبسيد مربوط را . فرد کم بضاعت مستمری می گيرد

تأمين می کند مالياتی با نرخ يکنواخت بر درآمدھای بالغ بر يک حداکثر 

اين ماليات بيشتر، درآمدھای پايين را دربرمی گيرد تا . معين است

به در مورد ماليات بستن بر جوانان برای سوبسيد دادن . درآمدھای باM را

؛ در مورد وضع مالياتی با )پيران(گيران بدون توجه به وضع اقتصادی آنھا 

نرخ باMتر، بر درآمدھای پايين نسبت به درآمدھای باM برای اين مقصود، 

يا، تا آنجا که مربوط به اين موضوع می شود، در مورد افزايش درآمدھای 

اخت سوبسيد دولت از طريق تخصيص ماليات بر حقوق و دستمزد برای پرد

  چه توجيھی می توان انديشيد؟

علت اجرای نوع دوم توزيع مجدد درآمد اين است که احتماMً سيستم از 

در يک مرحله معين، زمانی که . تأمين مالی داخلی Mزم برخوردار نيست

بسياری تحت پوشش بودند و ماليات می پرداختند و معدودی واجد شرايط 

بودند، چنين به نظر می رسيد که سيستم از Mزم برای دريافت مزايا شده 

اما اين . تأمين مالی داخلی برخوردار باشد و در واقع دارای مازاد ھم بود

نمونه ظاھری، به ناديده گرفتن تعھدات متراکمی که در قبال پرداخت 

در اين باره، که آيا ماليات ھای . کنندگان ماليات وجود دارد مربوط می شود

ين ھزينه تعھدات متراکم شده کافی بوده است يا نه ترديد پرداختی برای تأم

بسياری از کارشناسان معتقدند که پرداخت سوبسيد حتی بر پايه . وجود دارد

و به طورکلی چنين سوبسيدی در سيستم ھای . نقدی، ضرورت خواھد داشت

اين موضوعی بسيار فنی . مشابه در ساير کشورھا نيز مورد نياز بوده است

ما نمی توانيم ـ و ضروری نيست که ـ درباره اش بحث کنيم، است که 
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موضوعی که اخت1ف نظرھای موجھی نيز در مورد آن ممکن است وجود 

  .داشته باشد

برای مقصود ما کافی است اين سؤال احتمالی را مطرح کنيم که اگر 

گرفتن سوبسيد از ماليات دھنده عادی، الزامی باشد کاری موجه است يا 

. نظر من چنين سوبسيدی را به ھيچ دليلی نمی توان توجيه کرد خير؟ به

ممکن است مايل باشيم به فقرا کمک کنيم، اما آيا برای کمک کردن به 

مردم، جدا ار فقر و ثروتشان، فقط به دليل برخورداری از سن و سالی معين 

توجيھی وجود دارد؟ آيا اين نوع توزيع مجدد درآمد، به کلی ناسنجيده 

  ؟نيست

تنھا استدMلی که تاکنون برای توجيه توزيع مجدد درآمد در ارتباط با 

OASI  ً1شنيده ام توجيھی است که آن را با وجود کاربرد گسترده اش، کام

اين استدMل داّل بر اين است که توزيع مجدد مرتبط با . غيراخ1قی می دانم

OASI فراد کم درآمد با وجود آنکه عمدتاً ناسنجيده است، در مجموع به ا

بيشتر از افراد پردرآمد کمک می کند؛ که بھتر آن خواھد بود اين توزيع 

مجدد درآمد با کارايی بيشتری انجام پذيرد؛ اگرچه جامعه به نفع چنين توزيع 

مجددی مستقيماً رأی نمی دھد، اما به مثابه بخشی از يک برنامه تأمين 

در اين استدMل مطرح می شود  اساساً آنچه. اجتماعی ره آن رأی خواھد داد

اين است که اگر جامعه با برنامه ای مخالفت ورزد، می توان با عرضه 

کردن برنامه مذکور در ھيئتی کاذب ھمين جامعه را چنان فريفت که به آن 

ناگفته پيداست کسانی که چنين استدMلی دارند با ھياھوی . رأی موافق دھد

  1.تجاری را نيز محکوم می کنند» دهگمراه کنن«بسيار پخش آگھی ھای 
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غرض کنيد با ملزم کردن . ملی کردن تأمين مستمری ھای ضروری. 2

ھر شخص به پرداخت بھای مقرری مستمری که دريافت می کند از توزيع 

مجدد درآمد اجتناب ورزيم، و بھتر است ھم ميزان مرگ و مير و ھم بازده 

که حق بيمه برای بيمه کردن ھای بھره را در نظر بگيريم، البته تا حدی 

از اين قرار، چه توجيھی وجود دارد که . ارزش فعلی مستمری کافی باشد

فرد را ملزم سازيم تا اين مستمری را از يک شرکت دولتی خريداری کند؟ 

اگر قرار است توزيع مجدد درآمد انجام پذيرد، بديھی است که بايد از قدرت 

ا اگر قرار نيست توزيع مجدد درآمد ام. ماليات بندی دولت استفاده شود

بخشی از برنامه مربوط باشد و، ھمان طور که در باM م1حظه شد به 

دشواری می توان برای گنجاندنش در اين برنامه توجيھی يافت، پس چرا به 

افراد ع1قمند اجازه داده نشود تا برای خريد مستمری خود از شرکت ھای 

رد و قوانين ايالتی که خريد اجباری خصوصی اقدام کنند؟ ميان اين مو

تا آنجا که من اط1ع . اتومبيل را مقرر می دارد شباھتی نزديک وجود دارد

دارم ھيچ کدام از ايالت ھايی که دارای چنين قانونی ھستند حتی يک شرکت 
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بيمه دولتی ندارند، چه رسد به اينکه صاحبان اتومبيل را به خريد بيمه خود 

  .مجبور سازند از يک مؤسسه دولتی

، به ھيچ وجه دليلی برای ملی کردن 1صرفه جويی ھای احتمالی مقياس

در صورت وجود اين گونه . تأمين مستمری ھای ساMنه محسوب نمی شود

صرفه جويی ھای مقياس، اگر دولت، مؤسسه ای برای فروش قراردادھای 

دھا را به مستمری ايجاد کند، شايد بتواند به دليل داشتن امکانات، قراردا

در اين صورت بدون استفاده از عامل . قيمتی کمتر از قيمت رقبا عرضه کند

اگر مؤسسه دولتی مذکور . اجبار، به اين کارو کسب دست خواھد يافت

نتواند قراردادھا را به قيمتی کمتر از قيمت رقيبان خود عرضه کند، در اين 

ا برای غلبه بر صورت احتماMً صرفه جويی ھای مقياس وجود ندارد و ي

  .ساير تبذيرھای ناشی از عملکرد دولت کافی نيست

از مزايای احتمالی ملی کردن تأمين مستمری ھای ساMنه، تسھيل اجرای 

. البته اين مزيت نسبتاً ناچيز به نطر می رسد. خريد اجباری مستمری ھاست

در اين خصوص به آسانی می توان از ترتيبات اداری جايگزين ـ ملزم 

تن افراد به ضميمه کردن رونوشتی از رسيد پرداخت ھای حق بيمه به ساخ

اظھارنامه ھای ماليات بر درآمد خود، يا مقيد کردن کارفرمايان به تأييد 

مشکل اجرايی . کردن رعايت الزام مذکور از سوی کارمندان ـ سود جست

چيز اين گونه ترتيبات در مقايسه با مشکل اجرايی ترتيبات فعلی مطمظناً نا

  .خواھد بود

به نظر می رسد که زيان ھای ملی کردن تأمين مستمری ھای ساMنه از 

در اينجا نيز، مانند ھر جای ديگر، آزادی . چنين مزيت ناچيزی بيشتر باشد

فردی برای انتخاب کردن و رقابت بخش خصوصی برای جلب مشتری، 

ونی و موجب اص1حات در انواع قراردادھای موجود خواھد شد و گوناگ

                                                 
1- Economies Scale 
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سود ملموسی که از . تنوع را برای برآوردن نيازھای فردی رواج خواھد داد

نظر سياسی حاصل می شود اين است که از توسغه مقياس فعاليت دولت و 

  .تھديد غيرمستقيم ناشی از اين نوع فعاليت ھا عليه آزادی، اجتناب می شود

نامه فعلی مقداری از زيان ھای سياسی غيرقابل لمس نيز از ماھيت بر

مسائل دخيل در اين برنامه بسيار غنی و پيچيده می شود و . نشأت می گيرد

ملی . فرد غيرمتخصص معموMً ص1حيت قضاوت در مورد آنھا را ندارد

به کارمندان سيستم ملی » کارشناسان«کردن به اين معنی است که بيشتر 

ناگزير آنھا، نه به . دشده، يا به دانشگاھيان کام1ً وابسته به آن تبديل می شون

علت نفع شخصی تنگ نظرانه، بلکه به علت ھمل کردن در محدوده ای که 

در آن مديريت دولتی را امری بديھی می گندارند و فقط با روش ھای 

. مربوط به اين نوع مديريت آشنايی دارند از توسعه آن حمايت می کنند

کت ھای بيمه تاکنون يگانه عامل جبران کننده در امريکا وجود شر

  .خصوصی بوده است که در فعاليت ھای مشابه دخالت دارند

اداره تأمين «نظارت مؤثر کنگره بر عمليات نمايندگی ھايی چون 

، به دليل ماھيت فنِی وظيفه آنھا و شبه انحصاری بودن »اجتماعی

صورت نھادھای  ھا به اين نمايندگی. کارشناسانشان اساساً ناممکن می شود

. زند کنگره بر پيشنھادھای آنھا مھر تأييد می آيند که ھمدتاً  درمی خودمختاری

اين نھادھا به درحات باMيی می رسند طبعاً  که در مردان تواناو بلندھمتی

مشتاق ھستند تا حوزه نمايندگی ھای خود را توسعه دھند و بازداشتن آنھا از 

موافق داشته اگر کارشناس نظر . انجام چنين کاری بی اندازه دشوار است

باشد، چه کسی ص1حيت نفی آن را دارد؟ به ھمين دليل شاھد جذب تعداد 

روبه افزايشی از مردم به درون نظام تأمين اجتماعی بوده ايم و اکنون که 

احتماMت چندانی برای گسترش در آن جھت وجود ندارد، شاھد حرکتی در 
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ه نظام مذکور جھت افزودن برنامه ھايی جديد، مانند خدمات پزشکی، ب

  .ھستيم

پس، به اين نتيجا می رسيم که دMيلی که عليه ملی کردن کار تأمين 

مستمری ھای ساMنه آورده می شود، نه تنھا از لحاظ اصول ليبراليستی، 

بلکه حتی از لحاظ ارزش ھايی که مدافعان دولِت رفاه عمومی بيان می 

که دولت می تواند اين اگر آنان معتقدند . کنند، فوق العاده استوار است

خدمات را بھتر از بازار تأمين کند، بايد از تأسيس يک شرکت دولتی که در 

رقابت علنی با ساير شرکت ھا می تواند به صدور مستمری اقدام ورزد 

. اگر حق با آنھا باشد، شرکت دولتی کارش رونق خواھد گرفت. حمايت کنند

داری از گزينه ای خصوصی اگر در اشتباه باشند، رفاه مردم با برخور

فقط سوسياليست متعصب، يا کسی که به نظارت . پيشرفت خواھد کرد

متمرکز، آن ھم به خاطر نفس چنين نظارتی اعتقاد دارد، می تواند تا آنجا 

که به نظر من می رسد، موضعی اصولی به نفع ملی کردن تأمين مستمری 

  .ھا اتخاذ کند

بعد از برداشتن موانع اوليه از . هخريد اجباری مستمری ھای ساMن. 3

مجبور کردن افراد به : سر راه، اکنون آماده مواجھه با مسئله اصلی ھستيم

اختصاص بخشی از درآمد جاری خود برای خريد مستمری مربوط به 

يکی از توجيھات احتمالی در قبال چنين اجباری، کام1ً . دوران سالمندی

م می توانند در صورت تمايل تصميم مرد. جنبه ای پدرمآبانه خواھد داشت

بگيرند آنچه را که طبق قانون بايد به صورت گروھی انجام دھند، به طور 

انفرادی به انجام برسانند، اما آنان به صورت انفرادی کوته بين بوده و 

می دانيم که ص1ح آنھا در اين » آنان«بھتر از » ما«. عاقبت انديش نيستند

ه طور داوطلبانه تمايل دارند، به تأمين دوران است که بيشتر از آنچه ب

سالمندی خود بپردازند؛ ما نمی توانيم فردفرد آنان را به انجام اين کار 
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] از طريق انتخابات[درصد يا بيشتر را  51ترغيب کنيم؛ اما می توانيم 

اِعمال . راغب سازيم تا ھمه را به انجام آنچه به نفعشان است مجبور گرداند

بی، افراد مسئول را دربرمی گيرد، از اين رو حتی بھانه نگرانی اين پدرمآ

  .در مورد وضع کوردکان و ديوانگان ھم وجود ندارد

نمی توان فردی را که کام1ً به . اين موضع باطناً استوار و منطقی است

پدرمآبی اعتقاد دارد و از چنين موضعی برخوردار است با اثبات اينکه از 

بايد او را به دMيل . شتباه شده است منصرف کردلحاظ منطقی مرتکب ا

اصولی از مخالفان به حساب آورد نه مانند دوستی با حسن نيت که گمراه 

چنين فردی اساساً به ديکتاتوری معتقد است، نيکخواه است و . شده است

  .شايد اکثريت گرا ھم باشد، اما با تمام اينھا طرفدار ديکتاتوری است

ه آزادی اعتقاد داريم بايد به آزادی فرد در ارتکاب آن عده از ما که ب

اگر فردی آگاھانه ترجيح دھد فقط دم را غنيمت . اشتباھاتش نيز معتقد باشيم

شمارد، از دارايی خود برای لذت بردن در زمان حال بھره برگيرد و در 

نتيجه تعمداً موجبات فقر و ف1کت خود را در دوران پيری فراھم سازد، ما 

حق می توانيم او را از انجام چنين کاری بازداريم؟ ما می توانيم با او  به چه

وارد بحث شويم و سعی نماييم متقاعدش سازيم که اشتباه می کند، اما آيا 

برای اينکه مانع انجام کاری شويم که خود، آن را انتخاب کرده است حق 

رد که وی محق داريم از زور استفاده کنيم؟ آيا ھمواره اين امکان وجود ندا

باشد و ما دچار اشتباه شده باشيم؟ صفت مشخصه فرد معتقد به آزادی، 

  .فروتنی و صفت مشخصه فرد مھتقد به پدرمآبی، تکبر است

ناموجه بودن چنين موضعی حتی . تعداد پدرمآبان تمام عيار اندک است

ھمه، بحث  با اين. تشخيص است در يک بررسی ساده به خوبی قابل

 آن چنان مؤثر بوده که بررسی رفاه اجتماعی در قبال اقداماتی چونپدرمآبانه 

  .دارای ارزش است
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احتماMً يکی از توجيھات ليبراليستی برای خريد اجباری مستمری ھای 

ساMنه اين است که افراد عاقبت ناانديش متحمل عواقب ناگوار طرز رفتار 

گفته می . ميل می کنندخود نخواھند شد، بلکه اين ھزينه ھا را بر ديگران تح

شود که ما نمی خواھيم ناظر رنج بردن سالمندان مستمند به علت فقر شديد 

ما از طريق مؤسسات خيريه خصوصی و دولتی به آنان کمک . باشيم

رو کسی که برای دوران سالمندی خود تدارک نمی بيند  از اين. خواھيم کرد

مستمری نه فقط به نفع  مجبور کردن فرد به خريد. سربار جامعه خواھد شد

 .و کاری موجه می باشد. او بلکه به نفع بقيه افراد جامعه است

اگر نود درصد . بديھی است اھميت اين استدMل به واقعيت بستگی دارد

جمعيت بر اثر فقدان برنامه خريد اجباری مستمری در سن شصت و ثنج 

اما . اھد داشتسالگی سربار جامعه شوند، استدMل مذکور اھميت زيادی خو

اگر فقط يک درصد جمعيت سربار بشوند، استدMل مورد نظر ھيچ ارزشی 

چرا آزادی نودونه درصد را محدود کنيم تا از ھزينه ھايی که يک . ندارد

  درصد بقيه ممکن است بر جامعه تحميل کنند اجتناب ورزيم؟

اين اعتقاد کئ اگر بخش عظيمی از جامعه به خريد اجباری مستمری 

و به » رکود بزرگ«گزير نشوند سربار جامعه خواھند شد، در زمان نا

در سراسر سال ھای ميان . اعتبار کسب کرد OASIھنگام وضع قانون 

، بيش از يک ھفتم نيروی کار کشور بيکار بود و بيکاری 1940و  1931

چنين وضعی بی سابقه . در ميان کارگران مسن تر، به طور نسبی بيشتر بود

علت بروز چنان وضعيتی عدم . ن موقع ديگر تکرار نشده استبود و از آ

. دورانديشی مردم نبود، بلکه ھمان طور که می دانيم مديريت بد دولت بود

OASI  اگر ھم راه ع1جی باشد، راه ع1ج عارضه بسيار متفاوت ديگری

  .است که تاکنون ھيچ تجربه ای در مورد آن نداشته ايم
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مشکلی جدی به وجود آوردند؛ مشکل  1930بدون ترديد، بيکاران دھه 

سربار «خ1صی از فقر به وسيله ديگران، طوری که بسياری از مردم به 

اما پيری به ھيچ وجه جدی ترين مشکل در اين ميان . مبدل شدند» جامعه

عده زيادی از افراد جامعه در سن توليد جزو دريافت کنندگان حقوق و . نبود

، که تاکنون بيش از شانزه OASIگسترش دائمی کمک ايام بيکاری بودند و 

ميليون نفر را تحت پوشش قرار داده، نتوانسته است از افزايش مداوم تعداد 

  .دريافت کنندگان حقوق و کمک ايام بيکاری جلوگيری کند

تشکي1ت خصوصی مراقبت از سالمندان به مرور زمان بسيار متحول 

مده برآوردن نيازھای دوران در گذشته، فرزندان از عوامل ع. شده است

با مرفه تر شدن جامعه، آداب و . کھولت والدين خويش محسوب می شدند

مسئوليت ھايی که برای مراقبت از والدين بر فرزندان . رسوم نيز تغيير کرد

تحميل شده بود منسوخ گشت و ھر روز تعداد بيشتری از مردم برای تأمين 

کسب حقوق بازنشستگی از طريق دوران سالخوردگی خود به پس انداز و 

در سال ھای اخير، . صندوق ھای بازنشستگی خصوصی روی آوردند

به . ابداع طرح ھای بازنشستگی بسيار افزايش يافته است OASIع1وه بر 

راستی، برخی از محققان معتقدند که تداوم چنين گرايش ھايی، منجر به 

سال ھای جوانی با ايجاد جامعه ای می شود که در آن بيشتر مردم در 

صرفه جويی و قناعت می کوشند تا در دوران پيری به چنان سطح باMيی 

از زندگی دست يابند که حتی در عنفوان جوانی ھم از آن برخوردار نبوده 

شايد چنين گرايشی را نامعقول تلقی کنند، اما اگر منعکس کننده تماي1ت . اند

  .جامعه است، بگذار چنين باشد

خريد اجباری مستمری ھای ساMنه در ازای صرف ھزينه  از اين رو،

اين کار ھمه ما را از تسلط بر قسمت . ھای بسيار، چندان سودی نداشته است

نسبتاً زيادی از درآمدمان محروم کردئ و ملزم ساخته است تا اين درآمد را 
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برای مقصودی خاص، يعنی خريد مستمری بازنشستگی و به روشی خاص، 

خريد اجباری مستمری . ن از شرکتی دولتی، اختصاص دھيميعنی خريد آ

ھای ساMنه باعث عدم ايجاد رقابت در قبال فروش مستمری ھا و عدم بسط 

برنامه ھای بازنشستگی شده است؛ ھمچنين موجبات بوروکراسی عظيمی 

را فراھم آورده است که با استفاده از منبعی که باعث تقويت و گسترش آن 

م عرصه ھای زندگی ما پيوسته حضور دارد و تمام اينھا می شود، در تما

فقط به اين علت است که از خطر احتمالی سربار جامعه شدِن عده معدودی 

  .از افراد اجتناب شود
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  فصل دوازدھم

  

  تخفيف فقر

  

 

ه و رشد اقتصادی فوق العاده کشورھای غربی در خ1ل دو قرن گذشت

توزيع گسترده مزايای اقتصاد آزاد، دامنه فقر را در اين کشورھا بسيار 

اما فقر تا جدی مسئله ای نسبی است و بديھی است که در . کاھش داده است

ھمين کشورھا نيز بسياری از مردم در شرايطی زندگی می کنند که برخی 

  .آن را زندگی فقيرانه می دانند

ينه اتخاذ شده است ـ و از بسياری جھات يکی از تدابيری که در اين زم

. مطلوب ترين تدابير است ـ رفع فقر از طريق ايجاد مؤسسات خيريه است

بايد توجه داشت که در بحبوحه آزادی اقتصادی در اواسط و اواخر سده 

نوزدھم، انگلستان و امريکا شاھد رشد فوق العاده سريع سازمان ھا و 

ی از خسارت ھای عمده گسترش بک. نھادھای خيريه خصوصی بودند

  .فعاليت ھای رفاھی دولت، کاھش فعاليت ھای خيريه خصوصی بوده است

می توان چنين استدMل کرد که فعاليت ھای خيريه خصوصی به علت 

اينکه مزايای آن نصيب کسانی غير از خود اھداکنندگان کمک می شود 

ز فقر در عذابم و من ا. کافی نيست ـ باز ھم، يکی ديگر از آثار ھمجواری

از تخفيف آن آسوده خاطر می گردم؛ اگر خودم يا ديگری برای فقر ھزينه 

ره مند می شويم؛ و به اين ــــــای را تقبل کنيم، ھر دو به يک اندازه از آن بھ

دی به من نيز تعلق می ــــــــترتيب مزايای فعاليت ھای خيريه ديگران تا ح

کن است ھمه ما مايل باشيم به تخفيف دادن اين به تعبير ديگر، مم. يردــــــگ

ممکن است ما . عارضه کمک کنيم، مشروط بر اينکه ديگران ھم چنين کنند
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در . بدون تضمين اين شرط برای اھدای کمک ھای يکسان راغب نباشيم

اجتماعات کوچک، فشار مردم ممکن است برای تحقق اين شرط در مورد 

انجام چنين کاری در . ی باشدامور مربوط به خيريه خصوصی کاف

اجتماعات بزرگ، که روزبه روز بيشتر بر جامعه ما تسلط می يابند، بسيار 

  .دشوار است

فرض کنيد بپذيريم که چنين استدMلی در حکم توجيه کردن اقدامات دولت 

برای تخفيف فقر، يا به عبارت ديگر، تعيين حداقلی در قبال سطح زندگی 

آن حداقل چقدر : در اينجا دو سؤال مطرح می شود .تمام افراد جامعه است

راھی » چقدر«برای پاسخ دادن به سؤال . باشد و چگونه آن را تعيين کنيم

بجز ميزان مالياتی که ما ـ منظورم اکثريت ماست ـ مايليم برای اين مقصود 

جای تأمل » چگونه«بر خود تحميل کنيم به نظر نمی رسد، اما سؤال 

  .بيشتری دارد

اوMً، اگر ھدف تخفيف دادن فقر است، . چيز بديھی به نظر می رسددو 

کمک به آدم فقيری که . بايد برنامه ای برای کمک کردن به فقرا داشته باشيم

از قضا کشاورز است از ھر نظر موجه است، نه به اين دليل که وی 

به عبارت ديگر، ھدف برنامه . کشاورز است بلکه به اين دليل که فقير است

مذکور بايد کمک به مردم به عنوان مردم باشد نه به عنوان اعضای گروه 

ھای يک حرفه خاص يا گروه ھای سنی و يا گروه ھای مشمول نرخ 

اين يکی از عيب ھای برنامه . دستمزد يا سازمان ھای کارگری و يا صنايع

کشاورزی، حقوق کلی بازنشستگی، قوانين حداقل دستمزد، قوانين حامی 

ھا، تعرفه ھا، شرايط صدور جواز برای پيشه ھا يا حرفه ھا و  اتحاديه

ثانياً، اين برنامه، ضمن عمل کردن از طريق . بسياری از موارد ديگر است

بازار، تا آنجا که ممکن است نبايد در بازار اخت1ل ايجاد کند يا مزاحم 
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 يکی از عيوب برنامه حمايت از قيمت ھا، قوانين حداقل. عملکرد آن شود

  .دستمزد، تعرفه ھا و نظاير آنھا ھمين است

برنامه ای که جاذبه آن دMيل مکانيکی محض است، عبارت است از 

ما اکنون به موجب ماليات بر درآمد دولت . برنامه ماليات بر درآمد منفی

به اضافه حداقل (فدرال، از معافيتی برابر با ششصد دMر برای ھر شخص 

اگر فردی يکصد دMر درآمد . خورداريمبر) ده درصد تخفيف يکنواخت

ول ماليات داشته باشد؛ يعنی درآمدش يکصد دMر بيشتر از حد معافيت ـمشم

براساس اين پيشنھاد، اگر درآمد . ھا و تخفيف ھا باشد، ماليات می پردازد

ماليات پذير اين فرد منھای يکصد دMر باشد؛ يعنی يکصد دMر کمتر از حد 

ھا، ماليات منفی می پردازند؛ يعنی سوبسيد دريافت می معافيت ھا و تخفيف 

اگر نرخ سوبسيد، مث1ً، پنجاه درصد بود، او پنجاه دMر دريافت می . کند

اگر اين فرد اص1ً درآمد نداشت و به عبارت ساده، مشمول ھيچ تخفيف . کرد

. مالياتی نمی شد و نرخ سوبسيد ھم ثابت بود، سيصد دMر دريافت می کرد

وی مشمول تخفيف می شد، مث1ً برای مخارج درمانی، طوری که اگر 

درآمدش منھای تخفيف ھا، حتی قبل از کسر کردن معافيت مالياتی، منفی 

البته نرخ ھای سوبسيد را، . بود، می توانست بيش از اين مبلغ دريافت کند

 بدين. عيناً مانند نرخ ھای مالياتی باMی حد معافيت، می توان تصاعدی کرد

تعريف درآمد (ترتيب، تعيين حداقل سطحی که درآمد خالص ھيچ فردی 

به پايين تر از آن حد سقوط ) خالص ھم اکنون سوبسيد را ھم در بر می گيرد

نکند ممکن خواھد شد ـ در مثال ساده ای که ذکر شد اين حد سيصد دMر به 

 تعيين دقيق اين سطِح حداقل، به استطاعت جامعه. ازای ھر شخص است

  .بستگی خواھد داشت

ھدف از آن مخصوصاً پرداختن به . مزايای اين برنامه مشخص است

براساس برنامه مذکور مفيدترين نوع کمک به ھر فرد، . مشکل فقر است
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اين برنامه جنبه کلی دارد و می توان آن را . يعنی کمک نقدی، داده می شود

ر برد؛ ھمچنين اين به جای اقدامات ويژه ای که فع1ً اجرا می شود به کا

برنامه ھزينه ای را که جامعه متحمل آن است آشکار می سازد و خارج از 

اما مانند ھر اقدام ديگِر مربوط به تخفيف دادن . محدوده بازار عمل می کند

فقر، انگيزه اتکا به نفس را در کسانی که کمک دريافت می کنند کاھش می 

کند تا درآمدشان به حداقلی  دھد، برخ1ف سيستمی که به افراد کمک می

ھميشه ھر دMری که به . ثابت برسد، اين انگيزه را کام1ً از بين نمی برد

  .درآمد افزوده می شود به معنی داشتن پول بيشتر برای خرج کردن است

بی شک مشکات اجرايی وجود خواھد داشت، اما به نظر من اگر اين 

ن سيستم دقيقاً با سيستم ــيا. مشک1ت عيب محسوب شود، عيبی ناچيز است

ا را با ھم ـــفعلی ماليات بر درآمد ما، ھماھنگی خواھد داشت و می توان آنھ

نظام مالياتی فعلی ما اکثر صاحبان درآمد را زير پوشش دارد و . اجرا کرد

Mزمه تحت پوشش قراردادن اکثريت، متضمن پيامدی جانبی برای بھبود 

مھم تر از اين، اگر کليات . ما خواھد بودعملکرد ماليات بر درآمد فعلی 

نظام مذکور به مثابه جايگزينی برای اقدامات گوناگون فعلی که ھدفی 

يکسان دارند به اجرا درآيد، يقيناً باعث کاھش ھزينه کل اجرای آن خواھد 

  .شد

چند محاسبه مختصر نيز نشان می دھد که اين پيشنھاد، صرف نظر از 

نسبت به مجموعه فعلی اقدامات رفاھی ما، ھزينه کاھش دادن دخالت دولت، 

ِشق ديگر اين است که اگر اقدامات فعلی . ای بسيار کمتر دربر خواھد داشت

را کمک به فقرا تلقی کنيم، محاسبات مذکور، ميزان اسراف آميز بودن 

  .چنين اقداماتی را مشخص می کند

سطح فدرال، در (، دولت در حدود سی و سه ميليارد دMر 1961در سال 

صرف پرداخت ھای مستقيم رفاھی و انواع برنامه ھای ) ايالتی، و محلی
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کمک به سالمندان، پرداخت مستمری ھای تأمين اجتماعی، : ديگر کرد

کمک به کودکان تحت تکفل، کمک ھای ھمگانی، برنامه ھای حمايت از 

در انجام اين محاسبه، . 1قيمت کشاورزی، خانه سازی عمومی و غيره

ھمچنين ھزينه ھای مستقيم و . تمری کھنه سربازان را مستثنی کرده اممس

غيرمستقيم اقداماتی چون تدوين قوانين حداقل دستمزد، تعرفه ھا، شرايط 

صدور جواز و غيره، يا ھزينه فعاليت ھای مربوط به بھداشت عمومی، 

مخارج ايالتی و محلی مربوط به بيمارستان ھا، مؤسسات روان درمانی، و 

  .ظاير آن را درنظر نگرفته امن

افراد و خانواده ھای (تقريباً پنجاه وھفت ميليون واحد مصرف کننده 

  )مستقل

می  1961مخارج سی و سه ميليارد دMری سال . در امريکا وجود دارد 

توانست ھزينه کمک ھای فوری ب1عوض نقدی تقريباً شش ھزار دMری را 

درصد از افراد دارای کمترين درآمد به ازای ھر واحد مصرف کننده به ده 

چنين کمک ھايی امکان داشت درآمد ده درصد مذکور را به . تأمين کند
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باMی حد متوسط برای تمام واحدھا در امريکا ارتقا دھد و يا اينکه اين 

مخارج می توانست ھزينه اھدای کمک ھای ب1عوض تقريباً سه ھزار 

به بيست درصد از افراد دارای  دMری را به ازای ھر واحد وصرف کننده

حتی اگر پا را فراتر بگذاريم و آن يک سوم از . کمترين درآمد تأمين کند

مايل بودند آنھا را فاقد ] New Deal[افراد جامعه را که واضعان برنامه 

تغذيه کافی، مسکن کافی، و پوشاک کافی قلمداد کنند درنظر بگيريم، مخارج 

کمک ھای ب1عوض تقريباً دو ھزار دMری  امکان داشت ھزينه 1961سال 

را به ازای ھر واحد مصرف کننده تأمين کند؛ مبلغی که با درنظر گرفتن 

تغيير ميزان قيمت ھا تقريباً برابر بود با درآمدی که يک سوم جمعيت کم 

از دو سوم جمعيت پردرآمد متمايز می   1930درآمد را در اواسط دھه 

يک ھشتم واحدھای مصرف کننده در حد آن  امروز، درآمد کمتراز. کرد

است، البته تعديل  1930يک سوم دارای کمترين درآمد، در اواسط دھه 

  .مربوط به تغيير در سطح قيمت ھا را بايد درنظر گرفت

بديھی است اسراف در اين برنامه ھا به مراتب بيش از آن است که بتواند 

. را سخاوتمندانه تعبير کنيم تخفيف فقر را توجيه کند، حتی اگر تخفيف فقر

برنامه ای که درآمدھای بيست درصد واحدھای مصرف کننده دارای 

کمترين درآمدھا را تکميل کند تا آنھا را به سطح کمترين درآمد ھشتاد 

درصد بقيه برساند، کمتر از نصف مخارج فعلی ما ھزينه دربرخواھد 

  .داشت

ده گرفتاری ھای سياسی آن عيب عمده ماليات بر درآمِد منفی پيشنھاد ش

اين نوع ماليات نظامی را برقرار می کند که براساس آن بر عده ای . است

ماليات وضع می شود تا به عده ای ديگر سوبسيد تعلق  گيرد و از قرار 

ھمواره اين خطر وجود دارد که نظام . معلوم اين عده آخر حق رأی دارد

ساس آن اکثريت بزرگ با مذکور به جای اينکه موجد وضع شود که برا
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رغبت، دادن ماليات را بپذيرند تا به يک اقليت شوربخت ياری رسانند، 

برعکس باعث آن شود که اکثريت به نفع خود بر اقليت ناراضی ماليات 

از آنجا که چنين پيشنھادی روند مذکور را به خوبی مشخص می . ببندند

ناشی از تدابير ديگر  سازد، شايد خطری که به آن اشاره شد نسبت به خطر

راه حلی برای رفع اين مشکل به نظر من نمی رسد، جز اينکه : بيشتر باشد

  .به خويشتنداری و حسن نيت رأی دھندگان اميدوار باشيم

درباره مشکلی مشابه ـ بيمه سالمندی  1914دايسی در کتابی که در سال 

ردمند و مطمئناً به جاست مردی خ«: در انگلستان ـ نوشت اظھار داشت

نيکوکار از خود بپرسد آيا برای انگلستان ک1ً سودمند خواھد بود تا با وضع 

کردن قانونی مقرر کند که دريافت کمک به صورت مستمری از صندوق 

اعانات کمک به فقرا بايد با حفظ حق دريافت کننده کمک برای شرکت در 

  1»انتخابات مجلس عوام منطبق باشد؟

ستان در مورد سؤال دايسی صادر کرده است حکمی که تجربه در انگل

انگلستان بدون سلب حق رأی از . بايد ھنوز ھم حکمی مبھم تلقی شود

مستمری بگيران يا ساير دريافت کنندگان کمک از دولت، حق رأی دادن را 

ھمچنين در اين کشور تخصيص ماليات بر عده ای به نفع عده . عمومی کرد

بايد آن را به طور قطع موجب کند شدن  ای آنچنان گسترش يافته است که

رشد انگلستان دانست، به نحوی که حتی ممکن است برای بيشتر کسانی که 

اما اين اقدامات . جزو مستمری بگيران محسوب می شوند سودمند نبوده باشد

دست کم تاکنون باعث ازبين رفتن آزادی در اين کشور يا نظام عمدتاً 

مھم تر از ھمه، نشانه ھايی حاکی از  سرمايه داری آن نشده است و،

                                                 
1- A. B. Dicey, Law and Public Opinion in England (2nd. ed., London: 

Macmillan, 1914), p. xxxv. 
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دگرگون شدن افکار عمومی و اِعمال خويشتنداری ازسوی رأی دھندگان 

  .م1حظه نشده است

  

  ليبراليسم و مساوات طلبی

اصل فلسفه ليبراليسم عبارت است از اعتقاد به شرف آدمی و آزادی وی 

ه خود می برای حداکثر استفاده از استعدادھا و فرصت ھايش، آن گونه ک

اين اصل ضمناً . خواھد، فقط بدين شرط که فرد مزاحم آزادی ديگران نشود

از يک لحاظ متضمن اعتقاد به برابری انسان ھا و اعتقاد به نابرابری آنان 

ھر فردی حق دارد به طور يکسان از آزادی . از لحاظی ديگر است

متفاوت بودن برخورداری از چنين حقی دقيقاً ھم به دليل . برخوردار باشد

انسان ھا با يکديگر، و ھم به دليل متمايز بودن تماي1ت آنان در قبال نحوه 

استفاده از آزادی خويش بسيار مھم و اساسی است، و اين متمايز بودن 

تماي1ت در عمل ممکن است باعث تعالی ھرچه بيشتر فرھنگ عمومی 

  .جامعه گردد

حقوق و برابری فرصت  بنابراين فرد ليبرال از يک طرف بين برابری

ھا و از طرف ديگر، برابری مادی يا برابری بازده، به صراحت تمايز قائل 

او ممکن است در قبال اين موضوع که جامعه آزاد در حقيقت از . می شود

ھر جامعه ديگری که تاکنون ايجاد شده به سوی برابری مادی بيشتر گرايش 

ضوع را از دستاوردھای اما اين مو: دارد ازخود حسن نيت نشان دھد

و از اقداماتی که ھم . مطلوب جامعه آزاد می داند نه دليل اصلی حقانيت آن

آزادی و ھم برابری را گسترش دھد استقبال می کند ـ مانند اقدامات مربوط 

او فعاليت ھای خيريه . به رفع قدرت انحصار و اص1ح عملکرد بازار

مل آيد نمونه استفاده صحيح خصوصی را که برای کمک به مستمندان به ع

از آزادی تلقی می کند و ممکن است از اقدامات دولت برای ازبين بردن فقر 
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به منزله عاملی مؤثر جھت دستيابی اکثريت افراد جامعه به ھدفی مشترک 

البته چنين حمايتی از جانب او با تأسف از اينکه ناچار است به . حمايت کند

  .م اجباری سود جويد توأم خواھد بودجای اقدام داوطلبانه از اقدا

فرد مساوات طلب نيز تا ھمين حد پيش می رود اما مايل است فراتر 

او با گرفتن از عده ای برای دادن به عده ای ديگر، نه به مثابه وسيله . برود

اول با استفاده از آن بتوانند به ھدف موردنظرشان » عده«ای مؤثرتر که 

در اين مرحله . دفاع می کند» عدالت«ای اجرای نايل آيند، بلکه صرفاً بر

ميان برابری و آزادی صراحتاً تضاد ايجاد می شود و ناگزير نيز بايد يکی 

را برگزيد؛ زيرا نمی توان ھم مساوات طلب، به معنايی که ذکر شد، بود و 

  .ھم ليبرال
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  فصل سيزدھم

  

  نتيجه گيری

  

  

، روشنفکران امريکا سخت متقاعد شدند که 1930و  1920دو دھه در 

سرمايه داری نظامی ناقص است که مانع رفاه اقتصادی می شود و به دنبال 

آن موجبات محدود شدن آزادی فراھم می آيد، از اين رو اميد به آينده در 

تغيير عقيده . گرو نظارت سنجيده مقامات سياسی بر امور سياسی است

ران در قبال سرمايه داری به علت تحقق عملی جامعه اشتراکی روشنفک

نبود، ھرچند بی شک برقراری نظام کمونيستی در روسيه و آرزوھای دور 

اين تغيير عقيده . و دراز آن موجب تسريع ھر چه بيشتر چنين تغييری شد

روشنفکران از مقايسه وضع موجود کشور و ھوه نابرابری ھا و نقايص آن، 

بھتر که احتماMً ممکن بود ايجاد شود نشأت می گرفت و وضع با وضعی 

  .واقعی با وضعی که جنبه آرمانی داشت سنجيده می شد

درست بود که بشر در . در آن زمان، از اين بيشتر امکان پذير نبود

بسياری از دوره ھای تاريخ، اموری ھمچون نظارت متمرکز و دخالت 

ربه کرده بودلایر اما در سياست، علم گسترده دولت در امور اقتصادی را تج

چنين استدMل می شد که ما با . و فن آوری، انق1بی به وقوع پيوسته بود

برخورداری از نوعی ساختار سياسی دموکراتيک و ابزر و دانش مدرن 

مطمئناً می توانستيم به مراتب بھتر از آنچه در گذشته ميسر بود امور خود 

  .را اداره کنيم
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ھنوز ھم اين گرايش . از طرز تلقی آن دوران برخورداريمما ھمچنان 

  وجود

دارد تا مداخ1ت معمول دولت مطلوب به شمار آيد، ھمه مفاسد به بازار 

نسبت داده شود و طرح ھای پيشنھادی جديدی که در ارتباط با نظارت دولت 

 ارائه می شود به شکلی آرمانی مورد ارزيابی قرار گيرد ـ بدين معنا که اگر

چنين طرح ھايی را افراد Mيق، بی غرض و فارغ از فشار گروه ھای 

ھنوز ھم . سودجوی ويژه اجرا کنند، ممکن است نتايج مطلوبی به بار آيد

کسانی که مايل به محدود شدن قدرت دولت و حامی بازار آزادند در موضع 

  .دفاعی قرار دارند

به چندين دھه ما اکنون تجر. با وجود اين، اوضاع تغيير کرده است

اکنون ديگر Mزم نيست عملکرد . مداخله دولت را پشت سر گذاشته ايم

می توانيم واقعيت . واقعی بازار را با نتيجه آرمانی مداخله دولت مقايسه کنيم

  .را با واقعيت مقايسه کنيم

در صورت انجام چنين مقايسه ای، بديھی است تفاوت عملکرد واقعی 

آن چشمگير است و اين در مقايسه با تفاوت آثار بازار با عملکرد آرمانی 

. عملی مداخله دولت با آثار درنظر گرفته شده برای اين مداخله ناچيز است

اکنون چه کسی می تواند برای شأن و آزادی انساِن تحت ظلم و خودکامگِی 

اميدی بيشتر از گذشته تصور کند؟ ] شوروی سابق[عظيِم حاکم در روسيه 

پرولتاريا در «: در مانيفست حزب کمونيست چنين نوشتندمارکس و انگلس 

نبردی که می کند غيراز زنجيرھای خود چيزی از دست نمی دھد؛ اما 

در حال حاضر چه کسی می تواند ادعا » .درعوض دنيا را صاحب می شود

از زنجير پرولتاريايی امريکا، ] سابق[کند که زنجير پرولتاريای شوروی 

  لمان يا ھر کشور اروپايی ديگر سست تر است؟بريتانيا، فرانسه، آ
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کدام يک . بھتر است اين مسئله را از نزديک در خود امريکا بررسی کنيم

ی بزرگ دھه ھای گذشته به ھدف ھای خود رسيده است؟ آيا »رفرم ھا«از 

  نيات پاک حاميان رف رم ھای مذمور تحقق يافته است؟

ور حمايت از مصرف وضع مقررات دولتی در مورد راه آھن به منظ

کننده فوراً به ابزاری تبديل شد که مسئوMن راه آھن با استفاده از آن توانستند 

از خود در برابر رقابت ديگر شرکت ھای تازه تأسيس راه آھن ـ البته به 

  .خرج مصرف کننده ـ حمايت کنند

ماليات بر درآمد که در آغاز با نرخ پايين وضع شد و بعدھا به عنوان 

  هوسيل

توزيع مجدد درآمد به نفع طبقات پايين تر مورد استفاده قرار گرفت به 

چيزی کاذب و ظاھرفريب تبديل شده، بر راه ھای گريز از ماليات و 

برقوانين ويژه ای سرپوش می گذارد که نرخ ھايی را که روی کاغذ بسيار 

درصد يکنواخت بر  23½ . تصاعدی است تا حد زيادی بی اثر می کند

ھايی که ھم اکنون مشمول ماليات است ممکن است به اندازه نرخ ھای درآمد

. درصد درجه بندی شده است عايدی به دست دھد 91تا  20فعلی که بين 

ماليات بر درآمدی که با ھدف کاھش نابرابری و توزيع ثروت وضع شد، در 

عمل باعث ترويج سرمايه گذاری مجدد درآمد شرکت ھای سھامی، نتيجتاً 

ه رشد شرکت ھای بزرگ، ايجاد مزاحمت در قبال عملکرد بازار کمک ب

  .سرمايه، و جلوگيری از ايجاد واحدھای اقتصادی جديد شده است

اص1حات پولی که ھدف از آنھا ايجاد ثبات در فعاليت ھای اقتصادی و 

قيمت ھا بود، تورم را در طول جنگ جھانی اول و بعد از آن تشديد کرد و 

مقاماتی که اين . ھر زمان ديگر موجب ايجاد بی ثباتی شد از آن پس بيش از

اص1حات پولی را برقرار کردند مسئول اصلی تبديل شده انقباض حاد 

بنابراين، . ھستند 1933ـ  1929اقتصادی به فاجعه بحران اقتصادی بزرگ 
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نظامی که برای پيشگيری از سراسيمگی بانکی به وجود آمد، خود 

  .در تاريخ امريکا به بار آورد شديدترين سراسيمگی را

برنامه کشاورزی که ھدف از آن کمک به کشاورزان خرده پا و رفع بی 

نظمی ھای اساسی نسبت داده شده به بخش کشاورزی بود به يک رسوايی 

ملی تبديل شد که موجب تلف شدن اوراق بھادار عمومی، انحراف استفاده از 

و مفصل بر دوش کشاورزان،  منابع، تحميل روزافزون نظارت ھای سنگين

و مزاحمت جدی در سياست خارجی امريکا شده است و درضمن به 

  .کشاورزان خرده پا کمک چندانی نکرده است

برنامه خانه سازی که ھدفش بھبود وضع مسکن فقرا، کاھش بزھکاری 

نوجوانان و کمک به از ميان بردن زاغه ھای اطراف شرھرھا بود، باعث 

ن فقرا، ازدياد بزھکاری نوجوانان و گسترش زاغه ھا بدتر شدن وضع مسک

  .و آلونک ھا شده است

» اتحاديه کارگری«با » کارگر« 1930در دھه  ازنظر جانعه روشنفکران

  مترادف

ايمان به پاکی و فضيلت اتحاديه ھای کارگری در حکم ايمان به خانواده . بود

ی کارگری و ترويج قوانين متعددی به نفع اتحاديه ھا. و مقام مادری بود

قدرت اتحاديه ھای کارگری باM . کارگری وضع شد» منصفانه«روابط 

به عبارتی تقريباً بی » اتحاديه کارگری« 1950تا اينکه حدود دھه . گرفت

مترادف نبود؛ و بی تأمل مقدس بودن » کارگر«ارزش تبديل شد و ديگر با 

  .آن بديھی تلقی نمی شد

تماعی اين بود که دريافت کمک جزو حقوق ھدف از وضع قوانين رفاه اج

اکنون . مردم محسوب شود و ضرورت امداد و کمک مستقيم برطرف گردد

ميليون ھا نفر از مزايای تأمين اجتماعی استفاده می کنند، با وجود اين بر 



 
 
و زاد� �
	��� دار� 291  

فھرست اسامی افراد دريافت کننده حقوق ايام بيکاری پيوسته افزوده می 

  .يم نيز افزايش می يابدشود و ھزينه کمک ھای مستق

برنامه خريد نقره در دھه : به اين فھرست باز ھم به اسانی می توان افزود

، پروژه ھای دوليت توليد برقف برنامه ھای کمک خارجی در سال 1930

، برنامه ھای ]کميسيون ارتباطات فدرال[ F.C.C، ھای پس از جنگ

ـ تمام اين برنامه ھا و  عمران شھری، برنامه ذخيره سازی مواد اوليه حياتی

بسياری از برنامه ھای ديگر آثاری بسيار متفاوت و به طورکلی کام1ً 

  .مغاير با آنچه برای آنھا منظور شده بود داشته است

شاھراه ھايی که طول و عرض کشور . استثناھايی نيز وجود داشته است

شده  را درمی نوردند، سدھايی شکوھمند که بر رودخانه ھای بزرگ بسته

است و ماھواره ھای قرار داده شده در مدار زمين، ھمگی حاکی از توانايی 

نظام آموزشی با ھمه کاستی ھا و . دولت برای انجام کارھای بزرگ است

مشک1تش، با ھمه امکاناتی که با به کارگرفتن ھرچه مؤثرتر بيروھای 

ز بخش خصوصی برای بھبود اوضاع در اختيار دارد، زمينه استفاده ا

فرصت ھای فرھنگی و آموزشی را برای جوانان امريکا در مقياسی وسيع 

درضمن تمام اين دستاوردھا . فراھم ساخته و باعث گسترش آزادی شده است

ازطريق مساعی خيرخواھانه ھزاران نفر از کسانی که عضو ھيئت ھای 

ات مديره مدارس محلی بوده اند و با استفاده از تمايل مردم به پرداخت مالي

. ھای سنگين در قبال آنچه ھدف عمومی تلقی می شود به دست آمده است

قوانين ضد تراست شرمن با ھمه مشک1ت مربوط به اجرای پرطول و 

اقداماتی . تفصيل آنھا، صرفاً به دليل وجود خود باعث ايجاد رقابت شده است

نی که در ارتباط با بھداشت عمومی انجام گرفته به کاھش بيماری ھای عفو

تدابير رفاھی موجب اسکين خاطر رنجديدگان و مستمندان . کمک کرده است

مقامات محلی غالباً تسھي1ت اوليه را برای ابقای جوامع خويش . شده است
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نظم و قانون محفوظ مانده است، ھرچند در برخی از . فراھم ساخته اند

سته شھرھای بزرگ، مسئوMن نظم و قانون آن طور که شايسته است نتوان

من به عنوان يکی از . اند وظايف اوليه دولت را به خوبی انجام دھند

  .شھروندان شيکاگو در اين مورد با تمام احساس سخن می گويم

اما اگر کارنامه اقدامات دولت را منصفانه بررسی کنيم، نتيجه بررسی 

قسمت عمده اقدامات مخاطره آميز جديدی که . اص1ً رضايت بخش نيست

ند دھه گذشته انجام داده است در نيل به ھدف ھای موردنظر دولت طی چ

امريکا در خ1ل اين سال ھا بر اثر ت1ش و ابتکار افرادی . ناکام مانده است

که از طريق بازار آزاد با ھمديگر تشريک مساعی می کنند به پيشرفت خود 

ه؛ ادامه داد؛ وضع تغذيه، پوشاک، مسکن و حمل و نقل شھروندان بھبود يافت

اخت1فات طبقاتی و اجتماعی محدود شده؛ محروميت گروه ھای اقليت کاھش 

يافته و فرھنگ عمومی سريعاً پيشرفت کرده است؛ اما اقدامات دولت به 

فقط باروری فوق العاده . جای کمک به اين روند، مزاحم آن بوده است

آنھا  بازار، ما را قادر ساخته است تا چنين اقداماتی را تاب آوريم و بر

بنابراين، نيروی نامرئی بازار برای تعالی و ترقی از نيروی . پيروز شويم

  .مرئی دولت در جھت انحطاط قوی تر بوده است

آيا به خطا رفتن آن ھمه اص1حات دولتی در دھه ھای اخير و محو شدن 

با رقه ھای اميد جنبه ای تصادفی داشته است؟ آيا علت اين شکست ھا 

اقص بوده قسمت ھای مختلف برنامه ھای مذکور بوده صرفاً مربوط به ن

  است؟

عيب اساسی چنين اقداماتی اين . به نظر من پاسخ اين سئواMت منفی است

است که مسئوMن امور می خواھند ازطريق دولت مردم را مجبور کنند تا 

برای پيشبرد آنچه ظاھراً منافع عامع است برخ1ف منافع اوليه خود عمل 

درصدد است تا از طريق اين گونه اقدامات آنچه را تضاِد منافع  دولت. کنند
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شود حل کند، اما برای تحقق چنين  با اخت1ف نظر درباره منافع تلقی می

ھدفی از ايجاد نظامی که خود تضاد منافع را مرتفع می سازد يا با متقاعد 

  کردن مردم به اين موضوع 

يد، بلکه از راه مجبورکردن که منافعی متفاوت داشته باشند سود نمی جو

اقدامات مذکور ارزش . مردم به اقدام ورزيدن عليه خويش استفاده می کند

ھای افراد خارج از فعاليت ھای اقتصادی را جايگزين ارزش ھای خوِد 

شرکت کنندگان در چنين فعاليت ھايی می سازد؛ در چنين موقعيتی، يا عده 

نفع آنھاست، يا دولت از عده ای  ای به عده ای ديگر می گويند چه چيز به

از اين رو، يکی از قدرتمندترين و . می گيرد تا عده ای ديگر را منتفع سازد

خ1ق ترين نيروھا ـ نيروی ت1ش ميليون ھا نفر برای پيشبرد منافع خويش، 

و زيستن براساس ارزش ھای موردنظر خويش ـ برای مقابله با اقدامات 

علت اصلی اينکه اقدامات دولت در اغلب . مذکور به مبارزه برمی خيزد

. اوقات نتايجی مغاير با نتايج موردنظر به بار آورده است ھمين نيروست

نيروی مذکور از توانايی ھای عمده جامعه آزاد محسوب می شود و باعث 

  .پايداری آن در برابر مقررات دولتی است

. شخصی نيست منافعی که به آنھا اشاره می کنم منافعی صرفاً محدود و

برعکس، طيف کامل ارزش ھايی را دربرمی گيرد که مردم آنھا را گرامی 

آلمانی . می دارند و حاضرند به خاطر آنھا جان و مال خود را ايثا ر کنند

فدا کردند منافع موردنظر خويش را  ھايی که در مخالفت با آدلف ھيتلر جان

که وقت و ت1ش بسياری  ھمچنين است وضع زنان و مردانی. کردند دنبال می

طبعاً، چنين منافعی به عده ای . صرف امور خيريه، آموزش و دين می کنند

از . آيد آنان منافعی عمده به شمار می معدود مربوط می شود و از نظر

کام1ً ميدان  گونه منافع نيز به اين محسنات جامعه آزاد اين است که برای نيل

که غالب مردم به دنبال آن  منافع مادی دھد و آنھا را پايين تر از می عمل
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داری به اندازه  دليل، کشورھای سرمايه به ھمين. دھد ھستند قرار نمی

  .انديشند نمی منافع مادی به کمونيستی کشورھای

با توجه به سابقه امور، علت چيست که ھنوز ھم مسئوليت اقامه دليل 

ولت مخالفت می کنند برعھده آن عده از مردم است که با برنامه ھای جديد د

و در نظر دارند تا نقش دولت را که ھم اکنون نيز بيش از حد گسترده شده 

اثر «: است، کاھش دھند؟ بھتر است پاسخ آن را از زبان دايسی بشنويم

سودمند مداخله دولت، مخصوصاً به شکل قانونگذاری، مستقيم، سريع، و 

است  و ازنظر پنھان امستقيمپيداست، در حالی کع آثار زيانبار آن تدريجی، ن

 ھای دولتی ممکن است بی مردم نيز فراموش می کنند که بازرس و خيلی از

؛ معدودند کسانی که از ...انگار، يا حتی تصادفاً فاسد باشند ص1حيت، سھل

. اين حقيقت بديھی آگاھند که کمک دولت خودياری را از بين می برد

واقع به ناچار و نابه جا نسبت به بنابراين، اکثريت نوع بشر در بيشتر م

تنھا راه غلبه بر اين گرايش طبيعی . مداخله دولت روی خوش نشان می دھند

وجود جسارت يا تمايلی بی حد در جامعه ای معين به طرفداری از آزادی 

بنابراين، ِصرف زوال ايمان به خودياری ـ . فردی ـ آزادی اقتصادی ـ است

ه وقوع پيوسته است ـ فی نفسه برای درک علت و اينکه چنين زوالی قطعاً ب

  1».رشد قانونی که به جانب سوسياليسم تمايل دارد کفايت می کند

يکی از اين . امروزه حفظ و گسترش آزادی، از دو سو مورد تھديد است

تھديدھا بديھی و مبرھن است و آن تھديدی خارجی است که از سوی 

دفن کردن ما را می دھند که وعده ] سابق[سردمداران خبيث شوروی 

تھديد ديگر به مراتب پيچيده تر است؛ و آن تھديدی . صورت می گيرد

داخلی است، که از جانب افراِد با حسن نيت و خيرخواه به عمل می آيد که 

اين افراد که از کندی استفاده از تشويق و . درصدد اص1ح ما ھستند

                                                 
1- A. V. Dicey, op. cit, pp. 257-8. 
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ود خسته و بی سرمشق نيل به ھدف ھای اجتماعی بزرگ موردنظر خ

حوصله گشته اند، مايلند از قدرت دولت برای رسيدن به ھدف ھايشان بھره 

با وجود . گيرند و از توانايی خويش برای انجام چنين کاری اطمينان دارند

اين، اگر به قدرت Mزم دست يابند، از رسيدن به ھدف ھای نھايی خود باز 

به وجود خواھند آورد که از خواھند ماند و افزون بر اين، دولتی اشتراکی 

از . ترس آن برخود خواھند ارزيد و خود جزو اولين قربانيان آن خواھند بود

اين رو، نيت خير کسانی که خالق قدرت متمرکزند ممکن نيست چنين قدرتی 

  .را بی ضرر سازد

حتی اگر مانع وقوع . متأسفانه اين دو تھديد يکديگر را تقويت می کنند

] سابق[ويم، به علت تھديدی که از جانب شوروی ھمه سوزی اتمی ش

احساس می کنيم ناچاريم بخش مھمی از منابع خود را به امور نظامی 

دولت به عنوان خريدار بخش اعظم توليدات ما و تنھا . اختصاص دھيم

خريدار توليدات بسياری از شرکت ھا و صنايع، ھم اکنون قدرت اقتصادی 

مات سياسی متمرکز کرده و ھمچنين را به حدی خطرناک در دست مقا

محيط تجاری و م1ک ھای مربوط به موفقيت در دادو ستد را تغيير داده و 

اين . از اين راه ھا و راه ھای ديگر، بازار آزاد را به خطر افکنده است

خطری است که نمی توانيم از آن در امان باشيم، اما چون مداخله گسترده 

که ربطی به دفاع نظامی کشور ندارد ادامه  فعلی دولت را در زمينه ھايی

می دھيم و ھر روز تعداد بيشتری برنامه جديد دولتی را به عھده می گيريم ـ 

از خدمات پزشکی برای سالمندان گرفته تا اکتشاف ماه ـ بی سبب اين خطر 

  .را تشديد می کنيم

 موجبات انحطاط برای نابودی ملت«: ھمان طور که آدام اسميت می گويد

ساختار اصلی ارزش ھای ما و شبکه درھم تنيده نھادھای » .ھا بسيار است

به نظر من به رغم وسعت . آزاد، در برابر انحطاط مقاومت خواھند کرد



 
 
و زاد� �
	��� دار� 296  

برنامه ھای نظامی و به رغم اختيارات اقتصادی که ھم اينک در واشينگتن 

. ممتمرکز است، خواھيم توانست آزادی را حفظ کنيم و آن را گسترش دھي

اما در صورتی موفق خواھيم شد که تھديدی را که با آن مواجھيم دريابيم و 

ھمنوعان خويش را متقاعد کينم که نھادھای آزاد در مقايسه با نيروی قھری 

دولت راھی مطمئن تر ـ ھرچند گاھی طوMنی تر ـ را برای رسيدن به ھدف 

اکنون در بارقه ھای تحول که ھم . ھای مورد نظرشان عرضه می دارند

  .محيط روشنفکران ھويداست نشانه ای اميدوارکننده است
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