
 

 

 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست-مجله اقتصادی 

  149 -166 صفحات، 1391 ، اردیبهشت2  شماره
  

  کورنای سانو یبا گفتگو
  1998 ژوئن 10

  
  بالنچارد الیور :کننده مصاحبه

  ماساچوست تکنولوژی سسهؤم
  پور و محمد نجارفیروزجایی محمدرضا فرهادی: ترجمه

  

 باشد نادرست ا یدرست ما نظرات اینکه به بسته در حاشیه قرار داریم، ناقتصاددانا ما از بسیاری
 شهرت دهیم می دست از که چیزی حداکثر و کنیم ارائه شخصی هزینه کمترین با را آنها توانیم می

 دوران بیشتر در آزادانه وگوی گفت 1.ندارد صحت کورنای انوش یدرباره  موضوعاین اما ،ماست
 دشوار انتخاب ک یبا. کند تجربه را بدتری وضعیت ا یباشد زندان در تا شد  می باعث زندگیش
 ،نماید منتشر غیرقانونی طور به را خود مطالب مخفیانه انتشار مسیر انتخاب با توانست می  وبود مواجه

 را خود مطالب رسمی تابوهای برخی پذیرش با توانست مقابل  در.باشد داشته کمی خوانندگان اما
 و ترین عمیق او که نشد این از مانع مشکالت این. کند پیدا بیشتری خوانندگان و منتشر ونیقان طور به

 این امیدوارم. ندهد قرار ما اختیار در را امروز به تا سوسیالیست نظام از خود انتقادات مشهورترین
 نمایش به زنی را او امروزی اعتقادات و دهد نشان را کورنای پیچیده زندگی و کار تاحدی گو و گفت
 در گو و گفت این. است کرده تقسیم بوداپست کالج و هاروارد بین را خود وقت کورنای. گذارد
  . شد انجام بودم رفته هاروارد از بازدید برای 1998 سال در که زمانی من دفتر

  

 بود،) 1957 (2اقتصادی مدیریت در ازحد بیش تمرکزگرایی شما کتاب نخستین :بالنچارد
مشخص  جلد روی از. عمل در متمرکز ریزی برنامه روی پیش مشکالت و مسائل وصدرخص کتابی
 که ای مقدمه از اما است، متمرکز ریزی برنامه در صنعت مشکالت تکنیکی مطالعه کتاب بود که

                                                            
1. János Kornai 
2. Overcentralization in Economic Administration 
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 پروژه ک یاز بخشی کتاب این که است روشن نوشتید 1989  سالدر کتاب دوم ویرایش برای
  . نمایید منتشر را آن بیشتر بخش نداشتید تصمیم که است بوده ستیسوسیالی نظام تحلیل بزرگتر

 سوسیالیستی نظام ک یآیا است؟ گرفته شکل زمان همان در شما فعلی عقاید از کدام بخش
کدام . یدکرد اشاره موضوع این به خود دوم مقدمه در  کهدانید؟ می کارا گزینه ک یرا شده اصالح
 در شده منتشر 1سوسیالیست نظام اصلی تز (کمونیست حزب نیدرو پویایی و نقش تحلیل از بخش
  بودید؟ گرفته کارب نیز این از پیش را) 1992سال 

 از پس. بودم موافق سوسیالیسم با جوانی بدو در. است داشته مرحله چندین زندگیم :کورنای
  . شدم استالینی کمونیسم منتقد بیشتر و بیشتر آن

  

  کردید؟ کمونیسم با مخالفت هب شروع زمانی چه از :بالنچارد
 کمونیستی کشورهای تغییرات با مرتبط امر این. شد آغاز 1953 سال در من مخالفت :کورنای

. شد آشکار بود افتاده اتفاق این از پیش که بسیاری حقایق که زمانی بود، استالین مرگ از پس
 نظام این در خوفناکی جنایات .بود مرتبط اخالقی مفاهیم با اساساً و اعتدال به بازگشت من واکنش
 و آور شرم ننگین، مرا صادقانه اعتقادات بیشتر گناه بی مردم قتل و شکنجه حبس، .بود رخ داده
 بود مداناکار اقتصادی لحاظ از نظام آن که به این موضوع پرداختم همچنین،. ساخت می جاهالنه
   .ساخت می متوقف را خودجوشی و نوآوری و شد می کمبود به منجر

 کتاب این. بود سوسیالیستی اقتصاد از انتقاداتم نسخه اولین حد از بیش تمرکزگرایی کتاب
 که بود شهروندی توسط شده نوشته انتقادی کتاب نخستین چراکه ،کرد جلب خود به را جهان توجه
 را کتاب 1956 و 1955 های سال در. شناس شوروی ک یتوسط نه کرد می زندگی بلوک این در

  . بود مالتحصیل فارغ تز درواقع هنوشتم ک
  

  داشتید؟ نیز مشاور کردید؟ انتخاب را موضوع خودتان :بالنچارد
 کهبود  2نگی تاماس پروفسور داشتم که نیز مشاور. کردم انتخاب را موضوع خودم :کورنای

  . کرد می تدریس سیاسی اقتصاد بوداپست مارکس کارل اقتصادی علوم دانشگاه در
  

  ؟نوشتید می مطلب انقالب با زمانهم صورت تصادفیبه  :بالنچارد

                                                            
1. Socialist System 
2. Tamás Nagy 
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 و فکری گفتمان فضای که زمانی ،کردم تمام 1956 سپتامبر در را کتاب. بله بله، :کورنای
 مردم. )1968 عنیی( بعد سال 12 در پراگ تغییرات به شبیه کرد تغییر به شروع مجارستان در سیاسی

 بگویم باید ماجرا از ای زمینه پیش ارائه برای تنها دبودن شده صریح و منتقد پیش از بیش مجارستان
 23 انقالب از قبل هفته چند من تز دفاع و داشتیم مجاری های نامه پایان از عمومی دفاع جلسه ما که

  .بودند آنجا نفر صدها  کهشد تبدیل عمومی واقعه ک یبه این. بود اکتبر
  

  هی؟شفا صورت به دانستند؟ می چه آن درباره :بالنچارد
 حدفاصل در. رسید زیادی افراد دست به که شد منتشر آن از هایی نسخه. دقیقاً بله، :کورنای

. شد مواجه ای قدرشناسانه تفاسیر با ها روزنامه بیشتر در بحث این اکتبر 23 و عمومی دفاع روزهای
 ک یمتوانست می اگر .کنم رجوع خود زندگانی تاریخ به شما پرسش به پاسخ برای دهید اجازه

 دوم ویرایش مقدمه در بعد سال 30 تقریباً .کردم می ترسیم را شده اصالح کارکردی سوسیالیسم
. کردم توصیف 1لوح  ساده اصالحگر ک یرا )1954-1956( کورنای حد از بیش تمرکزگرایی

 حقیقتی ابهمث به را این .پیش نیامد من برای تنها سیاسی ساختار تغییر به نیاز لذا ،بود ای صادقانه  خامی
 دنبال به قیناً ی وبود موضوع اصل به شبیه چیزی نیز دولتی مالکیت. نیستم معترض بدان که گفتم

 20 که چهآن به شبیه و بسیار کنم ترکیب بازار با را موجود نظام قصد داشتم. نبودم سازی خصوصی
 پروستاریکای همان این که بگویم بود ممکن بنابراین ،رخ داد گورباچف پروستاریکای در بعد سال

 پیتر گیورگی  از جملهکردم اشاره نیز دیگر مرتبط موارد از بسیاری به مقدمه این در. بود من زندگی
 البته و اسلواکی و چک در 4سیک اوتا لهستان، در 3بروس والدیمیر مجارستان، در 2لیسکار تیبور و

 از کی یپیتر .کرد ظهور یمختلف های زمان در اصالحات ایده. روسیه در گورباچف عاج، برج
 به 1980 دهه در گورباچف که درحالی کرد، ارائه 1955 اوایل در را عقایدش که بود پیشگامانی

نیز  سیاسی فعاالن و دانشگاه استادن شامل فهرست این. شد تبدیل طلب اصالح سوسیالیست کی
 دوره ک یدر افرد این. داشتند مشترک ویژگی ک یهمگی ها تفاوت این تمام علیرغم. باشد می

 در که سیاسی ساختار که رسیدیم نتیجه این به -1950 دهه در من و – شان زندگی از مشخص
 نظام اینها تمام که بود الزم و شود حفظ توانست می بود دولتی مالکیت و کمونیست حزب انحصار
  . دهند تغییر بروکراتیک هماهنگی جای به بازار با هماهنگی برای را فعلی

                                                            
1. Naïve Reformer 
2. György Péter and Tibor Liska 
3. Wlodzimierz Brus 
4. Ota Sik 
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 سوسیالیسم چرا که کردم کشف را دالیلی چراکه است کرده تغییر من بینش این حال، نای با
 در. اخیرم کار مانند شدم بازار سوسیالیسم منتقد پیش از بیش ،بنابراین. نماید فعالیت تواند نمی بازار
 کتاب شنگار زمان در اما ام، کرده مطرح را انگارانه ساده اصالحات بحث اخیرم های نوشته از برخی

  . بودم خام خیلی هنوز )1955-1956(های  سال در
  

 مجارستان حاکمان سوی از حداقل اما شد، روبرو خوبی استقبال با غرب در کتاب این :بالنچارد
 قرار ثیرأت تحت را تان زندگی چگونه نکردید؟ تعجب ضعیف استقبال این از کشورتان در. نبود اینگونه
  ساخت؟ ثرأتم چگونه را شما تحقیقات داد؟

  وداد تغییر را زندگیم که بود 1956  سالکننده ناراحت و دراماتیک حوادث این :کورنای
 زندگی حوادث برخی تا خواهم می اجازه. را ام بینی جهان درواقع،  وداد تغییر را زندگی به نگرشم
 بهترین از یاریبس. شد اعدام و بازپرسی بازداشت، من دوستان بهترین از کیی. کنم بازگو را شخصیم
 برای انقالب از پیش که جشنی از پس و کردند مهاجرت دیگر گروهی. شدند بازداشت دوستانم
 را شغلم و شدم اخراج. گرفتم قرار حمله مورد سوسیالیسم به خائن ک یعنوان به بودیم گرفته کتاب

  . دادم دست از
 انقالب، تراژیک ایقال و رو پیش تاریخی حوادث بلکه ام شخصی تجربه تنها نه چیز هر از بیش
 دالیل به هم که بود معنا این به من برای 1956 ضربه. زد رقم را ام انگارانه ساده عقاید فروپاشی
 البته. کنم دلخوش کمونیست حزب رهبری به توانستم نمی طوالنی مدت برای اخالقی هم و سیاسی
 ]بر زمان[ فرایند ک یسیاسی رکد تحول اگرچه افتاد، اتفاق شبه ک یحوادث این که گویم نمی
  .  افتاد اتفاق سریع بسیار من برای اما است

 چیزهایی شدید رکود های سال طی. ساخت ونگدگر مرا تحقیقاتی برنامه 1956  سالحوادث
 که کردم کار خودسانسوری ینوع برمبنای. داشتم گفتن برای کردم منتشر مقاالت در آنچه از بیش
 انتشار طور همین و ام تحقیقاتی برنامه انتخاب این. بود انتشار های دیتازمحدو من درک بر مبتنی
 بر تا گرفتم تصمیم 1956  سالاز پس شدید خفقان دوره ک یدر. داد قرار ثیرأت تحت را آن نتایج
 ریاضی ریزی برنامه .بود برخوردار کمتری حساسیت از سیاسی لحاظ از که کنم کار موضوعی روی
 نئوکالسیک تفکر با بیشتر مرا و بود ارتباط در ریزی برنامه در خطی ریزی برنامه دکاربر با بیشتر که
  . کرد آشنا
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 زمینه پیش اینکه ا یگرفتید می یاد خودتان ریاضی ریزی برنامه موضوع همین درباره :بالنچارد
  داشتید؟ هم ریاضی

 مواردی و حسابان جبرخطی، بودم، گذرانده ریاضی واحدهای. بودم خودآموز ،نه :کورنای
 کامپیوتر متخصصین و دانان ریاضی با و رفتم پیش موضوع ادبیات طریق از خاص طور به اما .دیگر
 مشغول مجارستان علوم دانشگاه محاسبات مرکز در ،آن از پس. نبودند اقتصاددان که کردم می کار
 ریزی برنامه الگوی. دمکر می کار ریاضی ریزی برنامه روی بر وقت تمام صورت به که شدم کار به

. ادگرفتمی) 1958 (سولو و ساموئلسون دورفمان، کتب از که است جذاب اقتصادی تفسیر ک یخطی
 بیشتر که بود ای دوره من فکری تاریخ در بنابراین بود، من دوران آن مقدس کتب از کی یکتاب این
  . پذیرفتم را آن شرطی و قید هیچ بدون مدتی برای و شدم آشنا نئوکالسیک نظریه با
  

 تعادل نظریه خصوص دررسمی یکتاب، بود) 1971 (1تعادل ضد شما بعدی مهم کتاب :بالنچارد
 تا حد از بیش تمرکزگرایی از تان فکری تحول فرایند درباره کمی این از پیش. آن نواقص و عمومی

  دادید؟ دست از نئوکالسیک نظریه به نسبت را تان شیفتگی زمانی چه. کردید صحبت ضدتعادل
 تجربه زندگیم در را شیفتگی از رهایی بزرگ موج دو اقتصاددان ک یعنوان به :کورنای

 مارکسیسم اندیشه به اعتمادم دادن دست از کردم، صحبت آن درباره هم کمی که اولی. ام کرده
 و دادم دست از را آن به  شیفتگی اهبعد اما کردم شروع مارکسی شناس روش ک یعنوان به. بود
 عقاید وی .ستایم می فکری نابغه عنوان به را مارکس همچنان اما ،کنم رد را آن تا شد باعث نجامسرا

 در بنیادین موضوعات خصوص در وی قیناً یحال این با ،هستند مفید هم هنوز که داشت بسیاری
دلیل به  که احساسی شد آغاز نئوکالسیک نظریه از من شرط و قید بی ستایش ،آن از پس. بود اشتباه

 با پیرامونم جهان صحیح درک به من اصرار ،حال این با .بود هیجانی کمترعقالنیت خالص آن 
. بماند پاسخ بی داشتم نئوکالسیک نظریه از که را هایی پرسش شد باعث آن های پیچیدگی به توجه
 ک یو آن دقیق فهم در سعی. داد سوق نظریه این ضعف و قوت نقاط تحلیل به مرا رضایت عدم این

 و نواقص صرفاً منظورم بود؛ سیاسی مسائل از دور به من ردیه. داشتم آن از انتقادی ارزیابی
  .بود نظریه این های کاستی
 اقتصاددان ک یرا خود توانم می احتماالً. ام نبوده دکترین ک یزندانی هرگز ،حال این با
 در مرا کرد می تالش کسی اگر ام بوده معترض همیشه. ام آموخته مختلف مکاتب از که بنامم منتخب

  . دهد قرار خاص چارچوب کی

                                                            
1. Anti-Equilibrium 
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 درگیر کردند می کار عمومی تعادل نظریه روی بر زمان آن در که افرادی با چندبار :بالنچارد
  شدید؟

 در که نوشتم سطحی دو ریزی برنامه خصوص در1لیپتاک تاماس با ای مقاله :کورنای
 تانسانگل در 1963 سال در آن ارائه برای من از و خواند ار آن 3مالینوود. شد پذیرفته 2اکونومتریکا

 سال چند برای رسمی دعوتنامه ک یهرچند نداشتم، پورتسپا 1963  سالاز پیش. کرد دعوت
 عفو ک ی)1962-1963( های سال در. بروم توانستم نمی اما ،داشتم لندن اقتصاد مدرسه در حضور
 دوجانبه سرکوب از مرحله به مرحله گذار به شروع 4رکادا نظام آن، از پس. رخ داد عمومی سیاسی

 های نظام از لیبرال و مالیم نسبتاً نسخه ک یکرد ،بود گرفته لقب 5شیرتوشیر کمونیسم هابعد آنچه به
 کمبریج کنفرانس به توانستم سرانجام و بودند سفر به مجاز پیش از بیش افراد آن، از پس. کمونیسم

   .بروم
 نآ از پس و کردم مالقات کوپمنز تالینگ و مالینوود ادموند با همراه را ممه افراد برخی آنجا

 رادنر، روی همچنین. کردند کمک من به بسیاری موارد در و بودند من مرشد دو هر .شدیم دوست
 غرب با من شخصی تماس نخستین این. کردم مالقات نیز را 6دورفمان رابرت و کنزی مک لیونل
 ویرایش نخستین که بود آن از پس. رفتم استانفورد به 1968 سال در ارو کنث دعوت با آن از پس. بود

. دادند گرانقدری نظرات و خواندند را آن. دادم نشان کوپمنز و ارو به را آن و شد آماده تعادل ضد کتاب
 یقتشو مرا دو هر. برعکس بلکه نبودند داشتم انتقاد از من هرچه ا یعمومی تعادل نظریه محافظین آنها

  . کنم منتشر را کتاب تا کردند
  

  .هستند سهیم شما های ایده از بسیاری در احتماالً :بالنچارد
 کتاب به شان نوبل سخنرانی در دو هر اهبعد. هستند سهیم هایم ایده از بسیاری در بله، :کورنای

  .کردند اشاره
  

 اکنون. اید کرده یشنهادپ آتی تحقیقات انجام برای را هایی حوزه تعادل ضد کتاب در :بالنچارد
 نظریه های ویژگی ارائه نامتقارن، اطالعات: ندشد حل معماها از بسیاری آن انتشار از پس سال 27
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 وضعیت از آیا.... ناقص قراردادهای قانون؛ و دولت نقش کار؛ بازار در زنی چانه شرکتی؛ های بازی
   خیر؟ ا یهستید راضی اقتصاد فعلی

 به مورد ک یبایست می آن انعکاس از پیش اما است، توجه البج ترکیب ک یاین :کورنای
 که است امروز اقتصاد سیأغیروالر شرایط به شدید عالقه ک یموضوع این: کنم اضافه شما فهرست

  . شد مطرح تعادل ضد در کتاب در
 همانند نئوکالسیک تفکر کردم می فکر نوشتم را کتاب که زمانی. تر هستم خوشحال خوب بله،
 به زندگی اما ،است الزم آن از رفت  برون برای انقالبی الجرم و 1کند می عمل دیوانگان ویژه ژاکت

  . افتد اتفاق نداشتم را آن انتظار که تکاملی روش ک یبا ها پیشرفت  کهاشتباهم در که کرد اثبات من
. شمبا رک بسیار خواهم می. کنم اضافه آن به را ذهنی مالحظات برخی تا خواهم می اجازه

 فهرست که موضوعاتی با ارتباط در هایی پیشرفت که خوشحالم حرفه این ءاعضا از کی یعنوان به
 کتاب به توجهی بی به نسبت خوبی احساس کتاب نویسنده مقام در. است افتاده اتفاق ،بودم کرده
 بخشیدند راعتبا کتاب به که بودند کسانی آخرین احتماالً و نخستین کوپمنز آن از پس و ارو. ندارم

  . شد محو تقریباً کتاب آن از پس و
  

 که بود هایی کتاب از کی یآمدم فرانسه از که زمانی. بود ثیرگذاریأت کتاب :بالنچارد
 نظر به. شد می برده آن از اسمی کمتر که بود شده تبدیل رایج دانش از بخشی به و خواندیم می
  .باشد موفقیت عالمت این شاید. باشد ادهافت اتفاق ها ایده سایر برای نیز امر همین رسد می

 های پرسش طرح من نظر به هرحال، به. دانم نمی نه؛ هم شاید ید،یگو می راست شاید :کورنای
 االتؤس طرح که معتقدم هم هنوز. است گونه این ما رشته در حداقل کند، نمی مشهور را شما مهم
  .  دهد می شکل را تحقیقاتی فرایند از مهمی بسیار بخش نیاید دست به ای سازنده پاسخ اگر حتی مهم

 

 و افتید یچگونه غرب اقتصاد اصلی جریان مقابل در را خودتان. مرتبط پرسش ک ی:بالنچارد
 1968 سال در هاروارد در جایگاهی دریافت و آشنایی از پس انتبرداشت آیا ؟ هستیدچگونه االن
   ؟یافت تغییر

 از بیرون نیمی و است جریان این در من وجود از نیمی یمبگو باید اینکه کالم خالصه :کورنای
 ک یاما نیست، هستی جهان درباره دقیق و صحیح بیانات از ای مجموعه من نظر به اجتماعی علوم. آن

 نئوکالسیک های نظریه خاص، طور به و اقتصاد علم اصلی جریان که معتقدم. است فرایندشناختی

                                                            
 . شد می دیوانگان حرکت مانع که محکم و سفت ژاکتی. 1
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 این در را مرحله سه خواهم می. کنند می ایفا فرایند این در و محدودی مهم نقش شده فرمولسازی
 با آن حل به شروع سپس و شده معمایی وجود متوجه شخص ،اول مرحله .کنم مشخص فرایندشناختی

 نظریه کهیی جا است میانی مرحله این از پس. نماید می خود شهود و سلیم عقل و رایج دانش از استفاده
 دقیق فروض از استفاده با را قبل مرحله از اولیه خام احتماالً برداشت تا دشو می عمل وارد نئوکالسیک

  به. رسد می پایان به نتایج  یعنی تفسیرسوم مرحله با فرایند این. نماید تعمیق خود پیشنهادات و تعاریف
 ماا است، کارکردی و مفید بسیار دوم مرحله در نامیم می اقتصاد علم اصلی جریان ما آنچه من گمان
 اصلی جریان اقتصاددانان آنچه از ساده انتقاد ک یصرفاً این. آید کارب سوم و اول مراحل در تواند نمی
 همکاران چگونه که است این از انتقادی بیش و کم بلکه نیست، کنند می منتشر و نویسند می اقتصاد علم

 مقابل در دهیم، نمی اد یچیزی سوم و اول مراحل مورد در آنها به ما ؟کنیم می تربیت را خود آتی جوان
  . ایم شده کسویه یفکری نظر از بنابراین ،ایم گذاشته دوم مرحله بر را عمده کیدأت همه

  

 اد یشخصی طور به را نخست مرحله شما که است این اقتصاد علم سنت من نظر به :بالنچارد
 شده مند نظام پیش از شبی سوم مرحله اکنون معتقدم طور همین و عموم با را دوم مرحله و بگیرد
  . است

 خوب بیش و کم استفاده و صحیح پرسش طرح. موافقم یدیگو می آنچه با ای اندازه تا :کورنای
 با محقق ذهن مسئله گیری شکل ابتدای در اگر. نیست خصوصی کار ک یمعنای به رایج دانش از

 ذهن در آزاد عمومی ثبح برای فضایی هیچگونه وی اینکه بدون باشد خورده گره فنی اصطالحات
 مسائل خصوصدر بخواهیم ادامه در شاید. است شده محدود شدیداً او فکر باشد گذارده باقی خود
. نمایم استفاده مثال این از و کنم دستی پیش خواهم می اجازه اما کنیم، بحث پساکومنیست گذار

 ترین موفق و هترینب مثابه به درمانی شوک برابر در گرایی تدریج خصوصدر مشهوری مباحثات
 تئوریک مقاالت کاربردی مطالعات و ادبیات خواندن با حال. داشت وجود اقتصادی تغییر روش

 مقاالت از انبوهی طور همین ،دهند می توضیح را درمانی شوک نظریه که بینید می باشکوهی
  ؟چیستعلت  ،کنند می توصیف درست روشی مثابه به را گرایی تدریج که یابید می را تئوریک

 خاص پدیده یک چگونه سازد می مشخص که است ساختار و چارچوب این هااین از گذشته
 و قضایا که ناکامیم دانشجویانمان به عوموض این آموزش در ما حال، این با. شود توصیف باید

 ییچرا بود این. دهند قرار استفاده مورد خود متن و بافتار در آموزند می مدرسه در که را پیشنهاداتی
 به روسیه ا یشرقی اروپای مشاور مقام در نظام تغییر از پس که غربی اقتصاددانان از بسیاری اینکه
 این برای آنها دارد، بستگی خود ساختار و چارچوب به هرچیزی که دریابند شدند مجبور رفتند آنجا
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 که ابزارهایی مجموعه. بودند دیده آموزش خوبی به اقتصاد رشته در اگرچه نداشتند، آمادگی کار
 شناسی، جامعه سیاسی، علوم با همراه تر عمیق آگاهی ک یدربردارنده آوردند خود با آنها
 حتی اینکه بدون بگیرید دکترا مدرک تی آی ام ا یهاروارد از توانید می. نبود ... و تاریخ شناسی، روان
 وجود نئوکالسیک نظریه در نادرستی چیز هیچ ،مرحله این در. شوید نزدیک موضوعات این به

 برای روشی عنوان به اما ،کند می ارائه را عملی تحقیقاتی برنامه ک یوکالسیکئن  نظریه. ندارد
  . است محدود و سویه ک یذهن آموزش

  

 منتشر را 1کمبودها اقتصاد کتاب 1980  سالدر. برویم جلوتر کمی خواهم می اجازه :بالنچارد
 ریزی برنامه به گرایش و شد ایجاد حد از بیش رکزگراییتم کتاب برای که مشکلی از پس. نمودید
 های نظام مسائل به مجدداً شد باعث چیزی چه یتمسیس و فکری لحاظ از تعادلضد کتاب و ریاضی

 توضیح بیشتر کمی توانید می اما ،کردید اشاره آن به این از پیش اگرچه. بپردازید سوسیالیست
  دهید؟

 از حال، این با. است شده ایجاد من کاری عالیق در تغییراتی ها لسا گذر در قیناً یبله، :کورنای
   دارم سیأغیروالر وضعیت دائمی پدیده به دیرینی عالقه چراکه دارد وجود پیوستگی این سو کی
 ضدتعادل کتاب در را لهأمس این 2 .فروشنده بازار ا یسوسیالیستی کمبود اقتصاد های نظام در ویژه به

3 یباًتقر: ام کرده مطرح
. است افته یاختصاص خریدار برابر در فروشنده بازار موضوعات به کتاب از 1

 در شتابان رشد: داد می قرار انتقاد مورد را استالینیستی رشد الگوی که نوشتم کتابی 1972  سالدر
 در یدگوی  می تدرس دیگر، سوی از. کردم بحث نامتوازن رشد علیه کتاب آن در. متوازن برابر
  . ام داشته سیاسی حساس موضوعات سوی به هم گرایشی گذشته های سال

 که بود گرفته قرار مسیری در آرامی به مجارستان چیز هر از پیش دارد مختلفی دالیل امر این
 به من المللی بین افزایش حال در شهرت ،آن دیگر دلیل. شد می کمتر بیان آزادی های محدودیت

 کشورم در تا داد اجازه من به اینها تمام. بود ریاضی ریزی  برنامه و ریاضی اقتصاد در کارم دلیل
 کنم می سعی دارم مشخصی های محدودیت کنم احساس اگر که بود این من اصل. باشم آزادتر
 به ها محدودیت مجارستان بر حاکم عمومی روند دلیل به. کنم تجاوز آنها از  درصد20 حداکثر
 را امکان این استراتژی این. بروم آنها فراسوی به تا کردم می تالش هم هنوز اما افت، یافزایش آرامی

                                                            
1. Economics of Shortage 

 .شود می برخوردار انحصاری قدرت از فروشندگان به نسبت ریدارانخ ازدیاد واسطه به فروشنده آن در که بازارهایی. 2
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 هنوز که درحالی بنویسم، نظام این دائمی مشکالت با مرتبط هایی کتاب تا نمود فراهم من برای
  . داشت وجود مشخصی سیاسی تابوهای

  

 به آیا. شدید اخراج خود کار زا 1957 ا ی1956 های  سالدر که گفتید این از پیش :بالنچارد
  بازگشتید؟ کار آن

 از قبل که مدیری همان که است این ماجرا جالب بخش. رفتم کار آن سر دوباره بله، :کورنای
 به مرا مجدداً و کرد اخراج و محکوم مرا 1965  سالاز پس کرد انتخاب مرا 1965  سالاکتبر

 ءاعضا از کی یمن .بود حوادث برخی توالی ،دیگر نکته. برگشتم من و کرد دعوت اقتصاد سسهؤم
. بیایم در مجارستان علوم آکادمی عضویت به اینکه از پیش ،بودم شده لیسانگ و مریکاآ آکادمی

 دانشگاه در سمینار ک یارائه برای ،آن از پس. بودم ل ییو استانفورد های دانشگاه مدعو پرفسور ابتدا
 اما ،نشد پیشنهاد مشخص استادی کرسی ک یمن به حقیقت در که شدم دعوت بوداپست اقتصاد
 جهان در من پذیرش از آنها. بود مطلع بود وقوع حال در من برای آنچه از مجارستان بر حاکم رژیم
  . داد می گسترش نوشتن برای را رویم پیش های فرصت امر همین و بودند باخبر شهرتم و خارج

  

  بودند؟ کمونیست حزب نقش مورد در دکردی اشاره آنها به که تابوهایی :بالنچارد
 بسیار تعدادشان اسلواکی چک ا یروسیه در (داشت وجود مجارستان در تابو چهار :کورنای

 اتحادیه با روابطش و وارسا قرارداد به مجارستان پایبندی از توانستید نمی نخست اینکه). بود بیشتر
 سوم .بزنید حرفی کمونیست حزب انحصاری قدرت درباره توانستید نمی دوم کنید؛ صحبت شوروی
 به مستقیماً توانستید نمی  اینکهچهارم و کنید رد را دولتی مالکیت مسلط نقش توانستید نمی اینکه

 نسبت مجارستان مزایای از کیی. یدینما مطرح او درباره جدی انتقادات حتی ا یکنید حمله مارکس
 بر داشتید اعتقاد آن به آنچه برخالف چیزی اشتندند انتظار که بود این اسلواکی چک و روسیه به

  . کردید می صرفنظر فوق تابو چهار از باید تنها. بیاورید زبان
 که بگویم البته کنید، انتخاب زندگی در را دشواری شخصی های استراتژی تا بودید مجبور

 که بود تابوها ذیرفتننپ و مخفیانه انتشار و نوشتن ،شیوه کی. ندارد وجود شواهدی چنین دیگر امروز
 این انتخاب هزینه. ستودم را آنها قهرمانانه پذیری ریسک من و دکردن را کار این دوستانم برخی

 استراتژی. دادید می دست از را زیادی عده توسط تانمطلب شدن خوانده شانس که بود این استراتژی
 به اما کردم، منتشر قانونی طور به ار عقایدم مجار اندیشمندان از دیگری تعداد مانند بود متفاوت من

 به که عمومی سیاسی وضعیت تباهی مورد در ویژه به نبود خطر بی هم روش این. محتاطانه صورت
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 در اما. شود بازداشت حتی ا یاخراج به منجر توانست می استالینیستی بالقوه نظام ک یاستقرار دنبال
 با بودم کرده انتخاب که  استراتژی. شتدا کمتری خطرات گزینه این روزها آن سیاسی شرایط
 خودداری هایم ایده و عقاید بیان از مواردی در که به این معنا ،بود همراه دشواری گیری  تصمیم

 عمداً اما است، درست کردم می فکر آنچه ا ینوشتم را حقیقت همیشه  ونگفتم دروغ هرگز. کردم می
 از بسیاری و باشد منطقی کامالً کنم می فکر آنچه بودم امیدوار. نوشتم نمی را حقیقت همه

 را آنها بتوانند یا بیابند شده بیان مستقیماً آنچه از نه و خطوط میان از را ها ناگفته بتوانند خوانندگان
  . بودم موفق آن انجام در کنم می فکر و کنم اشاراتی داشتم سعی. کنند یتؤر آزادانه

و  بنویسم نباید که هایی فصل درباره ،مثال به عنوان .نوشتم سوئد در را کمبودها اقتصاد کتاب
 باشید خوانده دقت با را مقدمه اگر. کردم  با همسرم صحبت میشود تمام چگونه باید کتاب اینکه

 انحصار شامل کنید می مشاهده را ام کرده پرهیز آنها درباره بحث از عمداً که موضوعاتی از فهرستی
 دیگری مسائل دانم می که بود این خواننده برای من پیام. دولتی مالکیت و کمونیست حزب سیاسی

 افتخار حقیقت این به واقعاً. دهید انجام خانه در را مباحث آن. هستند بحث نیازمند که دارد وجود نیز
 من به 1990 از سال بعد لهستان و روسیه چین، مردم مثال، برای خوانندگانم از بسیاری که کنم می

  . گفتم می چه که فهمیدند می و کردند می پیروی من از آنها که گفتند
  

 اندیشه از را کمبودها اقتصاد کتاب مشارکت اصلی بخش که بودید مجبور اگر :بالنچارد
 نظام که حال کردید؟ می حذف را بودجه مالیم محدودیت موضوع آیا کنید، حذف اقتصادی

 در بودجه مالیم محدودیت همیتا است، شده محو اقتصادی نظام ک یعنوان به سوسیالیسم
  کنید؟ می مطرح عمومی مفهوم ک یمثابه به را موضوع این چگونه چیست؟

 چگونگی از الؤس با شما. کنم تقسیم بخش دو به را الؤس تا خواهم می اجازه :کورنای
. رفتید بودجه مالیم محدودیت سراغ به فوراً و کردید آغاز کتاب اصلی مشارکت نمودن خالصه

 را بودجه مالیم محدودیت نظریه کمبودها، اقتصاد کتاب چینی ا یروسی شرقی، اروپای انندهخو کی
 کژکارکردی های ویژگی  کهبود این کتاب اصلی پیام او برای. داند نمی کتاب این اصلی مشارکت

 با اینکه دلیل به کنم کیدأت ارزیابی این بر گو و گفت این در خواهم می. هستند مند نظام سوسیالیسم
 مجزا کنند می کار کمونیست نظام در کوچک تغییرات بر که گرانی اصالح سایر از پیام این انتقال
 و ظاهری تغییرات که است این آن نتیجه که چرا است انقالبی کتاب این دیگر، عبارت به. شوم می

 آن کردیکژکار های ویژگی تا دهید تغییر را نظام کل باید. کنند نمی کمکی هیچ سطحی اصالحات
. شد منتشر هم پیام  وداشت بسیاری ثیرأت کنم می فکر و بود کتاب اصلی نکته این. یدینما حذف را
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 پیشنهاد به آنها بودند مند عالقه بودجه مالیم محدودیت لهأمس به کمتر کمونیست کشورهای مردم
 نسخه  هزار100 مجارستان، در ویرایش سه کتاب اینکه چرایی بود این. داشتند عالقه کتاب اصلی
  .شد کپی روسیه در هم نسخه  هزار80 و چین در

  

  است؟ بوده بیشتر هم پرفروش های آلبوم برخی از کتاب فروش :بالنچارد
 یک در تنها .نکردم دریافت چینی ناشر از کپیهزار  100 برای هم پنی ک یحتی. بله :کورنای

 دریافت سال غیرتخیلی فروشنده بهترین عنوان تحت ای جایزه کتاب که گفت من به مهربانانه نامه
 پاداش است مهم موارد این در واقعاً آنچه. کردم دریافت روسی ناشر از ناچیزی لیفأالت حق. کرد
 بسیاری خوانندگان عقایدم که بودم خوشحال. است فکری و سیاسی پیامدهای بلکه ،نیست مالی
  . دارد

 این. بود شرق از بیش غرب در اقتصاد حرفه بر بودجه مالیم محدودیت مفهوم شگرف ثیرأت
 آن از هم کمی همزمان اما شود، می تلفیق نئوکالسیک اندیشه با که کند می بیان را چیزی مفهوم
 این اینکه چرایی هست و بود این کنم می فکر. شود می آن در هایی پیشرفت موجب و رود می فراتر

 رابطه که داشت وجود من کار در هم دیگری مهم های افته یشاید. است ثیرگذاریأت مفهوم موضوع
 ای حرفه های واکنش با بنابراین و نکردم برقرار نئوکالسیک مرسوم اندیشه و کارم نتایج میان مشابهی
  . نشد روبرو گسترده

 پدیده ک یتنها بودجه مالیم محدودیت که است این شما الؤس دوم بخش به پاسخم
 که زمانی ویژه به است، شایع و گسترده بسیار سوسیالیست نظام  در لهأمس این. نیست سوسیالیستی
 این با. است طلب راحت و محور سود بیشتر نظام و شوند می معرفی بازار سوسیالیستی اصالحات

 برداشت در. است نشده درک کافی اندازه به مفهوم این عمومی اعتبار که است انگیز غم حال،
 غیرسوسیالیستی بازار اقصاد ک یدر بودجه مالیم ودیتمحد عالئم با مشابهی های موقعیت خودم،
 درخصوص ای مقاله لندن اقتصاد مدرسه در 1اکسو چنگانگ پیشینم، دانشجویان از کیی. دارد وجود
 روابط. است نوشته شرایط آن توضیح برای مفهوم همین از استفاده با شرقی آسیای بحران تحلیل
 های طرح. دهد می نشان را بودجه مالیم محدودیت یماریب عالئم ها شرکت و ها بانک دولت، میان

 بسیار اندونزی و جنوبی کره ژاپن، در مسئولیت بی گیرندگان وام و پول المللی بین صندوق نجات
 من یاد به را بودجه مالیم محدودیت دوباره -بیفتاند دام در آنها دهد می اجازه و است گسترده

                                                            
1. Chenggang Xu 
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 و صنعت در سالمت، بخش در دیدم معتبر مفهومی زیادی موارد در را آن ترتیب، همین به. آورد می
  . هستند درگیر هم با تولیدی و مالی دولتی، های بخش که دیگری هرجای

  

 است چیزی آن از بیش امروز بودجه مالیم محدودیت اندیشه پذیرش کنم می فکر :بالنچارد
 کار ثیرأت اما ،گیرد می قرار استفاده مورد آسیا بحران تشریح برای درواقع مفهوم این. یدگوی می که
   گذار؟ دوره بر هم و گذار از پیش اصالحات بر هم بود چه سوسیالیستی بلوک وندر در شما

 تمرکزگرایی کتاب سوسیالیست کشورهای در رو پیش اصالحگران بیشتر کنم می گمان :کورنای
 اصالحات اصالحگران آن، از پس. بود رثیرگذاأت آنها تفکر بر تاحدی کتاب کردند، مطالعه را حد از بیش

 اصالحات برای الگویی عنوان به را آن چین مثال، به عنوان. خواندند را 1968 سال در مجارستان اقتصادی
 هر همانند. بودم ثیرگذارأت اصالحات فرایند برغیرمستقیم  طور به ،بنابراین. برگرفت 1970 دهه در خود

 قدرت توانستم نمی بنابراین ؛کرد متمایز دیگران از را خود ثیرأت که است دشوار دیگری فکری اثربخشی
  . نمایم گیری اندازه را خودم کار

 تمرکزگرایی کتاب انتشار از پس سال 20 ا ی10 طوالنی خیرأت ک یبا تنها ثیرأت این هرحال، به
 مجارستان در ابتدا بازار سوسیالیستی اصالحات زمان گذر با. پوشید خود به عمل جامه حد از بیش
 کنار را بازار سوسیالیسم ایده آن از پیش اما شد، آغاز شوروی اتحادیه و لهستان چین، در سپس

 روح. بودم اندیشه این منتقد شدیداً سوسیالیسم اصالحات های محدودیت بر کیدأت با .بودم گذاشته
 اقتصاد کتاب دگانخوانن توسط که بود ای نتیجه ترمهم اما بود، مجارستان اصالحات من مقاالت
 اصالحات بدبینی را اصالحات به نسبت دیگران و من گرایش دوستانم از کیی. شد گرفته کمبودها

 ک یاین. دواند ریشه شرقی اروپای در تدریج به بدبینانه ذهنیت این 1980 و 1970 دهه دو در. نامید
 بینش این با ارمک که کنم می گمان. نیست کافی بخشی اصالحات که شد قوی و محکم عقیده
  . شد ترکیب

  

 چه که شود نمی مشخص شد منتشر 1992 در که سوسیالیست نظام کتاب خواندن با :بالنچارد
 آیا. کردید تشریح آن از بعد را میزان چه و بودید کرده بینی پیش آن از قبل را فروپاشی از میزان
  بودید؟ کرده بینی پیش افتاد اتفاق واقعاً که را گذاری نوع

 کمی کنیم صحبت بینی پیش سقم و صحت مورد در اینکه از پیش خواهم می اجازه :رنایکو
 ک یعنوان به نظام این توصیف برای تالشی سوسیالیست نظام کتاب. کنم صحبت کتاب مورد در
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 بررسی مورد را نظام از جنبه ک یتنها ها کتاب بیشتر اینکه دلیل به نبود، مایه کم هدفی این. بود کل
  . بود سرمایه کتاب در مارکس مند نظام پارادایم این بزرگ پیشگام البته .دادند یم قرار

  

  چطور؟ شومپتر :بالنچارد
 بر عمیقی ثیرأت خالق تخریب و کارآفرین درخصوص وی پویای بینش شومپتر، کار :کورنای

 تحلیل داشت قصد که "دموکراسی و سوسیالیسم داری، سرمایه" نوشت کتابی او درواقع،. داشت من
 و میزس کارهای ،مثال به عنوان (دیگر برخی و کتاب دو این اما ،دهد ارائه نظام دو از ای پیچیده
 که شیوه همین با اقتصادی های نظام مورد در مریکاییآ کتاب یک حتی. هستند استثنا تقریباً) هایک

 از عمومی لگویا ک یاین. است نشده نوشته داری سرمایه درباره نوشتم سوسیالیسم درمورد من
 ارائه اجتماعی فضاهای و ایدئولوژیک سیاسی، های ویژگی نمودن مشخص شامل داری سرمایه
  . دهد نمی

  

  .نیست ای رشته میان کتاب ک یاین :بالنچارد
 میان متقابل وابستگی و تعامل به انداختن چنگ کتاب نگارش در من قصد .خیر :کورنای
 مدت کوتاه در مختلف بازیگران معمولی رفتار مالکیت، اتمناسب ایدئولوژیک، سیاسی، ساختارهای

  . بود نظام پویایی دادن نشان همچنین و آن مند نظام های ویژگی و
 و ها ایده کردم، آغاز را کتاب روی بر کار )1986-1987( های سال در تنهایی به اگرچه

 از -دیگران تحلیل مقابل در -من تحلیل آنچه. بود سرم در قبل ها مدت از آن اصلی ساختار
 بلکه ،کرد نمی تقویت را نظام تنها نه که بود مشابهی اصالحات مسیر کرد می بینی پیش سوسیالیسم

 کالسیک نظام که بود موضوع این دادن نشان کتاب اصلی ایده. کرد می نیز تضعیف را آن
 نظام این یرو بر گورباچف ناقص اصالحات که درحالی بود، وحشیانه و سرکوبگر استالینیستی

 نکرده بینی پیش آنچه. بودم کرده بینی پیش را فرسایش این من. بود فرسایش به محکوم و گسسته
 برای )1980-1990( های  سالحواث که کنم اعتراف باید. بود آن دقیق بندی زمان و سرعت بودم
 حادثه  ونداشتم زودی این به را شوروی نظام فروپاشی انتظار. بود انگیز شگفت واقعاً حادثه ک یمن

  . بود من انتظارات از فراتر بسیار
 هنوز اما ،بود پاشیده هم از نظام این مجارستانی نسخه که بود مشخص کامالً 1980 دهه پایان با
 ترس که کنم نمی فکر ،بنابراین. بود مقابل چشمانم پراگ 1968  سالو بوداپست 1956  سالخاطره

 آن انجام آمادگی هم باز احتماالً روسی های تانک. باشد بوده ساسا و پایه بی ها روس مداخله از من
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 میزان مهم لهأمس لذا انجام دادند، 1968 و 1956 های  سالدر که کاری همان داشتند، را کارها
 باعث که فرسایشی من کنم تکرار بگذارید. شرقی اروپای در نه بود شوروری جماهیر در تغییرات

  . کردم نمی بینی پیش را بزند خویش سریع اقدامات به دست گورباچف شد
  

 اصالحات آیا نکند؟ عمل لهستان و چک جمهوری از بهتر که کردید می بینی پیش آیا :بالنچارد
  کردند؟ کمک مجارستان به نظام تغییر از پس پیشین

 بوده بهتر کسی چه عملکرد که کنیم مشخص بتوانیم زاویه ک یاز تنها کنم نمی فکر :کورنای
 قرار توجه مورد بایست می که چیزی نخستین کنید می کشوری بین مقایسه و تحلیل که زمانی. است
 که کردم اشاره این از پیش. گیرد صورت آن بر مبتنی باید ها ارزیابی و آنهاست اولیه شرایط گیرد

 بدون کشورهای از بدتر بسیار اصالحگر کشورهای کالن شرایط سوسیالیست نظام کتاب براساس
 این به مردم وفاداری قصد داشت مجارستان رهبری  و اینکهبود ساده نیز آن دلیل. بود حاتاصال
 ک یاینکه محض به. آورد دست به مردمی های حمایت کمک با دوباره را آن ا یکند حفظ را نظام

 باالی نرخ مانند شوند می ظاهر کالن های تنش کند می شروع را بازار سوسیالیست اصالحات کشور
 انباشت ضعیف، تجاری توازن اعتبارات، برای زیاد تقاضای رشد، حال در بودجه کسری ،تورم

. است ملموس مثال ک یاسلواکی و چک و مجاررستان میان ای مقایسه. ها بدهی افسارگسیخته
. داشت کمونیست منطقه در را سرانه بدهی بیشترین لیبرالی نسبتاً اصالحات انجام زمان در مجارستان

 مخارج بود، نموده ارائه خود شهروندان برای را سخاوتمندانه رفاهی تعهدات بیشترین کشور این
 نوشتم 1992  سالدر که ای مقاله در. داشت بسیاری انتقاالت و نقل و داد افزایش شدت به را رفاهی

 نسبی طور به اشتد فقیری اقتصاد اینکه علیرغم که خواندم نارس رفاه دولت ک یرا مجارستان
 نامطلوب را اقتصادکالن های شاخص حتی و کرد می هزینه خود رفاهی خدمات برای سوئد دازهان هم
 برای کافی میزان به -1هوساک گوستاو-اسلواکی چک گرسرکوب رهبر حال، همان در. ساخت می

 اصالحات و بود منفی تجاری توازن سو ک یاز بنابراین،. کرد پایداری اصالحات اجرای و انجام
 است بدان معنا این. بود همراه )1989-1990(های  سال در اقتصاد کالن وضعیت شدن دترب با بیشتر
 اصالحات ،دیگر سوی از. بود چک جمهوری از بدتر آغاز نقطه در مجارستان جوانب برخی از که

 مطلوب ثیراتأت .دست یافتند مطلوبی نتایج به آنها خرد سطح در. گذاشت برجای مثبتی میراث
 و کم که مدیریتی و نخبه کار نیروی خوب، اجرایی -قانونی های زیرساخت حقیقی، مالکیت حقوق
 این با. کند تبدیل خارجی گذاری سرمایه برای جذابی محیط به را مجارستان چگونه دانست می بیش

                                                            
1. Gustav Husak 
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 باید ،بنابراین. گرفت صورت دیگر هرجای از بهتر اقتصاد ساختار تجدید که گفت توان می همه
  . کنید می ارزیابی را اصالحات زمانی چه ببینید و باشید مواظب

  

 که درحالی باشد بدتر کالن میراث است ممکن است جالب بسیار و مهم شما نکات :بالنچارد
  .است بهتر خرد میراث

 تجدید مانند کنید توجه ها شاخص برخی به که شود می نمایان زمانی تنها این اما بله، :کورنای
 صرف تمرکز درعوض ... و خارجی دانش و خارجی سرمایه ورود ژیک،تکنولو تغییرات ساختار،

  .شاخص ک یروی بر
  

 از پس بودجه مالیم ودیتمحد به گذار از پیش بودجه مالیم محدودیت ک یآیا :بالنچارد
   شود؟ منجر گذار

 نمودن سخت در  ودهیم ادامه را چک جمهوری و مجارستان مقایسه تا خواهم می اجازه :کورنای
 قانون که بود حوزه این کشور نخستینمجارستان . بود سختگیرتر مجارستان بودجه های دیتمحدو

 که نمود اجرایی غربی بانکی قوانین و غرب سبک به حسابداری با همراه را واقعی ورشکستگی
 اما کرد، بهتر را مجارستان در وری بهره نتایج قیناًی. شد ها حساب تسویه از ای گسترده موج به منجر

 به بد؟ ا یبود خوب ایده این آیا که شود مطرح پرسش این است ممکن. داد افزایش نیز را بیکاری
 در که نیستم مطمئن. بود برپا چک جمهوری در پایین بیکاری نرخ از تماشایی مراسم ک یهرحال

  . باشد فضیلت ک یخود خودی به پایین بیکاری پساسوسیالیست اقتصاد کی
  

 چیست؟ گذار درباره شده انجام تحقیقات به نسبت تان بینش. نیستم نمطمئ هم من :بالنچارد
  است؟ گرفته صورت صحیح موضوعات بررسی با امر این آیا

 اما بود، صحیح شد مطرح گذار به مند عالقه غربی اقتصاددانان توسط که هایی پرسش :کورنای
 بر بیشتر لهأمس نیست بلکه تاالؤس زیاد تعداد لهأمس هرحال، به. نبود کامل آنها موضوعات فهرست

 گود از بیرون اغلب آنها بود؛ شده سازی ساده حد از بیش اوقات گاهی ها پاسخ. است ها پاسخ سر
 کمک توانست می دقیق ساختاری تحلیل ک یکه درصورتی ایستادند، می اجتماعی و سیاسی واقعی
  . ذشتهگ تاریخ ا یاست موقع به نادرست، ا یاست صحیح پاسخ کدام که کند
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 شد، می بهتر اساساً ها تحلیل آیا افتاد؟ می اتفاق هم سریع آموزش با ادگیری یک یآیا :بالنچارد
  ).1990 - 1993( های   سالطی ،مثال به عنوان

 این دلیل نخستین. دارد بسیاری دالیل امر این و نداشت وجود سریعی بهبود هیچگونه :کورنای
 دارد وجود دادن انجام برای کاری اینجا کردند می فکر مدندآ می که کسانی از بسیاری که بود
 تعداد. رفتند هم بعد و آمدند. دهند مشاوره غربی اروپای کشورهای برخی دهید اجازه گفتند می
 کارشناس حوزه این در و ماندند وفادار خود اولیه های هواخواهی و عالیق به آنها از کمی نسبتاً
 کار پول المللی بین صندق و جهانی بانک با که خارجی افراد این زا بسیاری کنم نمی فکر. شدند
 تغییرات از غریبی های فعالیت با آنها نخست اینکه. بودند آشنا مسائلی چنین با خودشان کردند می

 احتماالً شد می تبدیل پساکمونیست گذار کارشناس به فردی اگر هرچند بودند، همراه واگذاری
 ک یدر آنها  اینکهدوم. بود دشوار بسیار کامل ادگیریی. بود رفته کنیا ای کلمبیا به این از پیش

 غیرسیاسی ها ارزش از رها هایی تکنوکراتی که شد می پیشنهاد آنها به. بودند حساس سیاسی موقعیت
 تلقی سیاسی عمیقاً تعریف این با کردند می پیشنهاد آنها که موضوعاتی از بسیاری  کهدرحالی. باشند
  . داشت آشکار ا یپنهان ارزشی های داوری بر داللت دادند می آنها که ای مشاوره هر و شد می

  

 توانستند می داخل از چه بیرون از چه کردند می کار سیوسیالیست نظام بر که افرادی آیا :بالنچارد
  دهند؟ قرار استفاده مورد گذار به کمک و تشریح برای را خود دانش

. نداشتند چندانی آمادگی گذار مسائل با رویارویی برای غربی ناقتصاددانا بیشتر :کورنای
 خوبی اقتصادی آموزش مکان لهستان ا یمجارستان احتماالً. کنم می صحبت قلمرو این کل درباره
 بیشتر حال این با. گیرند قرار بهتری موقعیت در و برگردند بعد سال چند تا بودند جوان افراد برای
 اقتصاددانان بیشتر که درحالی ،بودند ندیده آموزش آن برای تقریباً که رفتندگ قرار مشاغلی در آنها
 را اقتصاد آنها شرقی همتاهای از بسیاری کردند، نمی درک را گذار اجتماعی و سیاسی بافتار غربی
 را اجتماعی و سیاسی مسائل آنها که نیستم مطمئن حتی و (بود بدتر احتماالً که فمهیدند نمی
 خوبی مشی خط و دارند نیز خوبی سلیم عقل هستند، بافراست و باهوش آنها از بسیاری). فهمیدند می

 اقتصاددان ک یمثابه به آنها اما دارند، بازاری نیمه اقتصاد ا یسوسیالیستی اقتصاد در مدیریت از ناشی
 دیده خوبی های آموزش غربی های دانشگاه از برخی در آنان از تعدادی تنها. بودند ندیده آموزش
 به هم برخی و خود تحقیقات انجام مشغول اکنون اقتصاد علم از ای زمینه پیش با نیز سایرین. بودند
 کشد می طول ها سال درواقع،. هستند غرب های دانشگاه در تدریس برای هایی موقعیت کسب دنبال
  . گیرد قرار توجه مورد زوایه این از غرب توسط موضوع این که
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 داشت خواهد پرتغال و ایتالیا با تفاوتی هیچ مرکزی اروپای بعد سال 10 کنید می فکر :بالنچارد
  برد؟ خواهند سوسیالیست از عظیمی سیاسی و اقتصادی های میراث اینکه ای

 دارم انتظار همچنین .بود خواهند متفاوت کمی اما دارم، را ها همگرایی برخی انتظار :کورنای
 ژاپن. بینید می آن امروز در ژاپن گذشته از ردپایی اکنون شما که طور همان ببینم گذشته از ردپایی تا

 از التین مریکایآ داری سرمایه کشورهای قیناً یو نیست بزرگ بریتانیای و متحده ایاالت هنوز
  . هستند متفاوت مسلمانان داری سرمایه کشورهای
 ها، آل ایده: بیابند کاهش زمان گذر در است ممکن که بیاورند دوام ردپا ا یمیراث دو تا دارم انتظار
 عمیقاً ایده این. هستند برابر درآمد توزیع ک یهای آل ایده جوامع، این. اجتماعی هنجارهای و انتظارات

 وجود اصالحات برابر در شدیدی مقاومت. است زنده بسیار هم امروز که دارد ریشه مردم این اندیشه در
 برای دارد کاربرد غربی اروپای های سنت برای که تاحدی یدکن توجه .رفاه دولت ،مثال به عنوان دارد
 که زمانی. است مردمی های شبکه در دوم میراث. سوئد ا یفرانسه های سنت برای حتی اتریش ا یآلمان

 خود های شبکه ها آریستوکرات هم هنوز کند می تغییر بورژوازی به آریستوکراسی جامعه از کشور کی
 همگی استثناء، کمی با دارند تعلق پیشین سوسیالیست نظام نخبگان به که دمیمر کنم می فکر. دارند را

 در مناسبات این و اند داده شکل قدیمی دوستان از ای شبکه اما اند کرده فراموش را کمونیست مانیفست
 شناختند می را کدیگر یقدیم نظام در که افرادی. هستند شدید بسیار فرهنگی زندگی و سیاست تجارت،

 10  حالاین با. شود نمی متوقف شبه ک یاین و دشمن کسی چه است دوست کسی چه دقیقاً دانند یم و
  .کنید مطرح سال 30 ا ی20 برای را الؤس این باید. است کوتاه نسبتاً ای دوره سال

  

   .کنند ایفا را جدید نقش این تا اند شایسته کامالً افراد این از بسیاری که رسد می نظر به :نچاردبال
 کافی دوست ک یتنها نیستید شایسته اگر دارد؛ وجود طبیعی انتخاب کی. بله :کورنای

 دوستان شما اگر. کنید می انتخاب متوسط شغل ک یا یشوید می بازنشسته دوباره بنابراین نیست،
. دهید انجام ار کار این توانید می بنابراین دارید، خود استعدادهای و ها توانایی عالوه به خوبی

 به پساکمونیست کشورهای مانند می باقی طوالنی مدت برای متفاوت های ویژگی این که رحالید
  . شد خواهند تبدیل طبیعی داری سرمایه اقتصادهای
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