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 سوسياليسم و آينده
 روستا .س: برگردان

. ي هفتاد تعادل نيروهاي طبقاتي در مقياس جهاني به هم خورده استاز اواسط دهه
داري گسترش موج ركود مزمن در اقتصاد كشورهاي سرمايه را بايد در علت اساسي آن

ست از بيكاري در كشورهاي امپريالي. جستجو كردبيكاري روزافزون و مداوم  با هم راه
ميليون رسيد و در  500در جهان سوم اين رقم به . ميليون افزايش يافت 50ميليون به  5

تر از آن بيكار درصد از جمعيت يا بيش 50كشورهاي اخير اين به آن معني است كه 
  .اندبوده

اين افزايش عظيم بيكاري و ترس از بيكاري ميان شاغالن، طبقه كارگر را ضعيف كرده 
داري جهاني را تسهيل كرد تا از طريق كاهش دستمزدهاي سرمايه است و تهاجم

تهاجم . هاي اجتماعي و زيرساختي سود خود را افزايش دهدواقعي و قطع هزينه
تنها بيان ايدئولوژيك اين تهاجم اجتماعي و اقتصادي  ،كاري جديدنئوليبرال و محافظه

  .است
سوسياليسم بودند در مقابل اين اي كه مدعي اكثريت بزرگي از رهبري احزاب توده

اند، اين واقعيت كشي را پذيرفتهاند، و سياست رياضتداري تسليم شدهتهاجم سرمايه
توان مشاهده كرد، در فرانسه ، اسپانيا، هلند، سوئد، را در كشورهاي متفاوتي مي

ت سيلس اين امر افق ديد طبقه كارگر را مغشوش كرده است، و اتخاذ . ونزوئال و پرو
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ي كامل،  دشوارتر جهت دفاع از خود طي يك دوره درها مبارزه براي تودهمناسب در 
  .نموده است

  
  بحران اعتبار

تسليم سوسيال دموكراسي هم زمان شده است با فشار سياسي و ايدئولوژيك ناشي از 
هاي اروپاي شرقي، اتحاد شوروي سابق، جمهوري خلق چين و بحران در نظام

زند، و باعث كاهش يك بحران عميق و تقريبا سراسري دامن ميهندوچين كه به 
ي از نگاه اكثريت عظيمي از جمعيت سياره، دو تجربه. گردداعتبار سوسياليسم مي

/ مابعداستالينيست/ اساسي براي ساختمان يك جامعه بي طبقه، استالينيستي
  .اندمائوئيست و سوسيال دموكراسي شكست خورده

براي هدف عمومي راديكال  معين كنند كه يك تالشخوبي درك ميها به البته توده
اما اين به آن معني نيست كه تحوالت مشخصا با . اجتماعي شكست خورده است

اهميتي را منفي ارزيابي كرد كه در واقعيت اجتماعي به نفع استثمارشدگان صورت 
المللي كارگران و نسال جنبش بي 150در اين مورد اخير، ترازنامه بيش از . گرفته است

  .همه گرايشات آن مثبت است
- ها كارگر باور داشته باشند كه همه مبارزات بياما اين تفاوت دارد با آن كه ميليون

داري و ايجاد جامعه واسطه به طور روزافزوني منجر به مبارزه براي سرنگوني سرمايه
در . ي خواهد شداعدالتي و خشونت تودهبي طبقه عاري از استثمار، سركوب، بي
واسطه پاره پاره و ناپيگير بوده و فاقد اهداف صورت فقدان چنين باوري، مبارزات بي

  .سياسي عمومي است
اين را به . ابتكار سياسي در دست امپرياليسم، بورژوازي و نمايندگان آن قرار دارد

توان مشاهده كرد، جايي كه سقوط ديكتاتوري روشني در اروپاي شرقي مي
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نه به ابتكارات سياسي در جهت  ،ايراتيك تحت فشار مبارزات وسيع تودهبوروك
همين امر در اتحاد شوروي . داري منجر شده استاليسم بلكه به بازسازي سرمايهيسوس

  .سابق آغاز شده است
  

  استالينيسم و ماركسيسم
هاي مردم در اروپاي شرقي و اتحاد شوروي سابق، از كشورهايي چون كامبوج توده

گذريم، هم اكنون ديكتاتوري استاليني و مابعداستاليني را با ماركسيسم و يم
استالين يك ميليون . كننددانند، و همه را به يك سان رد ميسوسياليسم يكي مي

  .ها كارگر و دهقان را سركوب كردكمونيست را به قتل رساند و ميليون
د، بلكه محصول ضدانقالب اين فجايع محصول ماركسيسم، سوسياليسم يا انقالب نبو

المللي و ولي اين يك حقيقت عيني و سنگيني است كه بر سياست بين. خونين بود
بحران اعتبار سوسياليسم تناقض اساسي وضعيت . آوردهاي اجتماعي فشار ميواقعيت

ها در بسياري از كشورها در مقياسي دهد، تحت شرايطي كه تودهكنوني را توضيح مي
  .كنندشته مبارزه ميتر از گذعظيم

و آغاز  30هاي المللي قادر نيستند، مانند سالژوازي بينراز يك طرف، امپرياليسم و بو
ي چهل در شهرهاي بزرگ اروپا و ژاپن و بسياري از كشورهاي ديگر جنبش دهه

هاي كارگر هنوز آماده پذيرش يك ولي، از طرف ديگر توده. كارگري را درهم بشكنند
بريم كه در آن هيچ يك از طبقات د و در اغتشاش كامل به سر ميحل نيستنراه

وظيفه اساسي . اجتماعي اصلي قادر به تامين پيروزي تاريخي خويش نيست
ها تالش براي بازسازي اعتبار سوسياليسم در خودآگاهي ها و كمونيستسوسياليست

آغاز حركت ما  اين تنها هنگامي ميسر خواهد شد كه نقطه. ها زن و مرد استميليون
هر مدل آلترناتيو اقتصادي و سياسي بايد . ها باشدواسطه اين تودهنيازها و مطالبات بي
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ترين و موثرترين هايي بايد به مشخصها را در بر داشته باشد، چنين طرحاين طرح
  .شان ياري رساندآميز جهت تامين نيازهايي توده مردم را براي مبارزه موفقيتشيوه

  
  واسطهبياهداف 

گرسنگي را از ميان : بندي كنيمهاي موثر صورتتوانيم به شيوهما اين اهداف را مي
يي در خور شان يك برداريد، به برهنگان لباس بپوشانيد، بگذاريد هر كس زندگي

رند نجات ميها را كه به علت فقدان مراقبت پزشكي ميانسان داشته باشد، زندگي آن
كن انه به فرهنگ دسترسي داشته باشند و بي سوادي را ريشهدهيد، بگذاريد همه آزاد

هاي دموكراتيك و حقوق بشر را به سراسر جهان گسترش دهيد، و كنيد، آزادي
  .گرانه را در هر شكل آن از ميان برداريدخشونت سركوب

هاي مردم هاي جزمي هستند و نه تخيلي، اگرچه تودهنه آموزه -هيچ كدام-هااين
توانند اين اهداف را اگر به ند براي انقالب سوسياليستي مبارزه كنند، اما ميآماده نيست
توانند ها مياين. ي ممكن فرموله شده باشند، به طور كامل بپذيرندترين شيوهمشخص

بدين . تري در اشكال بسيار متنوع و با تركيبات مختلف دامن بزنندبه مبارزات گسترده
مطالبات را تا جايي كه ممكن است مشخص كنيم، چه  دليل ما بايد تالش كنيم اين

نوع توليد مواد غذايي ميسر است؟ با كدام تكنولوژي كشاورزي؟ در كدام نقاط؟ چه 
-ها در مقياس بينتوانند توليد شوند؟ در كدام مناطق و توسط كدام ملتموادي مي

  .المللي؟ و از اين قبيل
به اين اهداف بپردازيم، به اين نتيجه  ولي وقتي به بررسي شرايط الزم براي رسيدن

اي مستلزم تجديد توزيع راديكال منابع موجود و تحول رسيم كه چنين برنامهمي
گيري را در استفاده از اين منابع يي است كه قدرت تصميمراديكال نيروهاي اجتماعي

كنند ياي كه براي رسيدن به اين اهداف مبارزه مما بايد متقاعد شويم توده. دارند
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-د، مبارزه را رها نمينگذاراين نتايج ضمني را معرض نمايش مي هاتوقتي كه واقعي

  .كنند
توانايي : شودرو ميدر اين جاست كه جنبش سوساليستي با يك آزمون تاريخي روبه

ترين نيازهاي جاري بشريت، اي براي تامين مبرمترين مبارزات تودههدايت گسترده
  .دماتيبدون داشتن شرايط مق

ي امروز بدون داشتن هدف كوتاه يا ميان مدت مبني آيا اين مدل آلترناتيو در جامعه 
اي كوتاه يا ميان مدت ممكن است؟ من بر شركت در قدرت يا كسب قدرت براي دوره

روشن است كه به هيچ وجه از مساله . بر اين باورم طرح مساله به اين شيوه غلط است
ولي در مورد شكل مشخص مبارزه براي قدرت و . ناب كردتوان اجتقدرت سياسي نمي

تر از و مهم. گيري كردباالتر از همه، اشكال مشخص قدرت دولتي، نبايد از قبل تصميم
بندي اهداف مشخص و اشكال كوتاه مدت مبارزه كه در سطح سياسي هر چيز، صورت

  .قابل تحقق هستند
ما سرمشق . داوري سياسي تعيين شودپيشاهداف و اشكال مبارزه بايد فارغ از هر نوع 

و لنين بارها و بارها  بيان كردباشد كه استاد تاكتيك ناپلئون بناپارت  بنديصورتبايد 
  ."رويم ، بعد خواهيم ديد چه بايد كردبه ميدان جنگ مي": آن را تكرار كرد

: مركزياش براي دو هدف ايالمللي كارگري در دوران مبارزات وسيع تودهجنبش بين
  .هشت ساعت كار در روز و حق راي عمومي به همين ترتيب عمل كرد

  
  وزن امپرياليسم

-تر گفته شود امپرياليسم در اتحاد با سرمايه بزرگ نميآيا امروز امپرياليسم، يا دقيق

تواند تحقق اين اهداف را در كشورهاي امريكاي التين متوقف كند؟ آيا امپرياليسم 
گردش سرمايه جلوگيري كرده و مانع انتقال تكنولوژي شود، حتي تواند از جريان نمي
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المللي بيش از آن چه كه هم اكنون از طريق فشارهاي نهادهايي چون صندوق بين
  كند؟پول و بانك جهاني مي

حقيقت . كندهايي بدين شيوه ما را در دام گرفتار ميمن بر اين باورم كه طرح پرسش
در تحليل نهايي . تواند از قبل پاسخ بگويدها نميرسشاين است كه هيچ كس به اين پ

اين تعادل چيزي از قبل تعيين شده نيست و . همه چيز به توازن نيروها بستگي دارد
به عالوه مبارزه براي تحقق اهداف دقيق توسط فعاليت . دايما در حال تغيير است

كارگران و همه  اي دقيقا آن راهي است كه به تغيير توازن نيروها به نفعتوده
  .انجماداستثمارشوندگان و محرومان مي

. كندنبايد فراموش كرد كه امپرياليسم دارد از يك بحران عميق رهبري عبور مي
امپرياليسم يانكي در حالي كه برتري نظامي خود را تحكيم كرده است، برتري 

خود را به  تواند اميالاو ديگر نمي. تكنولوژيك و مالي خود را از دست داده است
تواند چنين نميهم. هاي ژاپني و آلماني تحميل كندهاي اصلي خود امپرياليسترقيب

المللي را تحت كنترل واكنش احتمالي توده مردم در اياالت متحده يا در سطح بين
آميز جهت توقف تحت چنين  شرايطي، اشكال گوناگوني براي مبارزه موفقيت. بگيرد

-بسيار دور از تصور است كه حكومت. پذير استي امكانفوري پرداخت قروض خارج

هاي امريكاي التين مثل برزيل در صورت پيروزي حزب كارگر برزيل چنين كند، 
توانند به تحريم ها ميآن. بيني كنيمتوانيم واكنش امپرياليسم را از قبل پيشنمي

اي التين، بسيار ترين كشور امريكاقتصادي متوسل شوند، ولي تحريم برزيل، پيشرفته
  .هست -بگذريم از نيكارگوا -تر مثل كوبادشوارتر از تحريم كشورهاي كوچك

ليتوفسك -برزيل اما ظرفيت آن را دارد كه با واكنش و تعرض سياسي خود، يك برست
آفريند و بسياري از كشورها و مردم همه جهان را به داوري اقتصادي بي -سياسي
خواهند ه مردم ما مجازات شوند به خاطر آن كه ميآيا شما موافق ايد ك: بخواند
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هاي كارگر گرسنگي، بيماري و تجاوز به حقوق بشر را از ميان بردارند؟ پاسخ توده
تواند هم توان تعيين كرد، ممكن است پاسخي ناكافي باشد، ميجهان را از پيش نمي

ياسي جهان را تواند اوضاع سمثبت باشد ولي اين ميدان مبارزه بزرگي است كه مي
توان سرنوشت تر توازن قوا شود، ميتواند منجر به دگرگوني بيشمي. دگرگون كند

  .بهتري را براي جهان رقم زند
مبارزه براي : اي كارل ماركس، اين از موضوعات اساسي است كهشناسي پايهدر روش 

شده بر ي اهداف از قبل تعيين گرايانهسوسياليسم به معناي تحميل جزمي و فرقه
ها نيست، بلكه تنها بيان آگاهانه اين جنبش است كه از درون آن، جنبش واقعي توده

 .رويدي كهن مياي نوين از بطن جامعهعناصر اساسي جامعه

  
  هاي چند مليتيشركت

  .توان در رابطه با مسايل مركزي امروز نشان داداين نظر ماركس را مي
تري از بازار جهاني هاي وسيعتر بر بخشيشتر و بهاي چندمليتي هر چه بيششركت

المللي سرمايه تري از تمركز بيناين به معناي شكل كيفيتا عالي. كنندغلبه پيدا مي
متاسفانه، . انجامدتر مبارزه طبقاتي ميالمللي شدن هر چه بيشو به بين. است

. از طبقه كارگر استتر و آماده ترستهمللي در اين رابطه به مراتب همبالبورژوازي بين
به طور اساسي تنها دو راه براي طبقه  چندمليتيهاي شركتبراي پاسخ به اقدامات 

هاي حمايتي يا دفاع از به اصطالح قدرت يا بايد به سياست: پذير استكارگر امكان
هاي رقابت ملي عقب بنشيند، يعني به سازش طبقاتي با كارفرمايان و حكومت

ها برخيزد، يا بايد به همبستگي ها، يا مكزيكيها، آلمانيژاپنيكشورهاي خودي عليه 
در صورت . المللي روي آورداستثمارگران ملي و بين كلبا كارگران همه كشورها عليه 

مزدها، حمايت ناپذيري، يك حركت مارپيچ نزولي از كاهش دستاول، به طور اجتناب
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ع خواهد پيوست، زيرا ووققوط شرايط كار در همه كشورها به اجتماعي و س
كشي تر را مورد بهرهمزد پايينتوانند كشوري با سطح دستها هميشه ميچندمليتي

قرار دهند، توليد را به آن جا منتقل كنند، يا با تهديد به اين اقدام جنبش كارگري را 
در صورت دوم، حداقل امكان يك حركت مارپيچي صعودي از . وادار به سازش كنند

تر توسعه يافته و اجتماعي در كشورهاي كم مزدها، افزايش حمايتام دستافزايش آر
واكنش محتمل دوم . كاهش تفاوت شرايط زندگي در جهت مثبت وجود خواهد داشت

برعكس . به هيچ وجه در مقابل توسعه اقتصادي يا ايجاد اشتغال در جهان سوم نيست
صدور كار ارزان قرار ندارد، بلكه ي اين متضمن مدل متفاوتي از توسعه است كه بر پايه

مبارزه براي اين واكنش . بر رشد بازار ملي و تامين نيازهاي اساسي مردم استوار است
ها مستلزم به دست گرفتن ابتكار عمل فوري، انترناسيوناليستي به تعرض چندمليتي
ها به ويژه بين نمايندگان، و اقدامات مستقل و مشخص و عمومي در سطح اتحاديه

هايي است كه در جهان براي يك شركت ها در تمام كارخانهي بدنه اتحاديهرزمنده
اين امر اكنون در مقياسي كوچك اما . كنندچندمليتي يا در يك شاخه صنعتي كار مي

 واقعي آغاز شده است، قرارداد تجارت آزاد امريكاي شمالي، اقدامي به منظور به طور
) پايين مزدبا دست "اقتصاد آزاد"منطقه (ي بزرگاهيالدوريل مكزيكو به يك ماكتبد

ابتكار "تواند در مقابله با به اصطالح راه را براي اين شكل مبارزه گشوده است و مي
  .به همه امريكاي التين گسترش يابد "امريكايي

  
  هاي اجتماعي جديدجنبش

شود يهاي اجتماعي جديد خوانده مآن چه كه جنبش )گسترش(همراه با اين وضعيت،
داري هاي وسيع اجتماعي است كه پويايي سرمايههاي اليهمصيبت يهدهند نشان

هاي مزبور به اين پويايي خطر آن را در بر دارد كه اليه. ها را رها كرده استاخير آن
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اجتماعي براي حمالت دست راستي از  يزدايي شده و يك پايهطور روزافزوني سياست
هر سياستي مبتني بر . هاي دموكراتيك تشكيل دهندزاديعليه آ -جمله نئوفاشيستي

كند كه ازي اين تصور را ايجاد ميوگرايانه كاذب با بورژصلح اجتماعي يا توافق واقع
) اين سياست(گويا هيچ شق سياسي ديگري به طور اساسي وجود ندارد، و از اين رو

ت اتحاد ساختاري بدين جهت براي جنبش طبقه كارگر تثبي. كندخطر را تشديد مي
ها براي اين كه سازمان اند، و كمك به آنبا مادون طبقات، با كساني كه سازمان نيافته

  .يابند، از خود دفاع كنند و به حيثيت و اميد دست يابند، امري حياتي است
ها نبايد وانمود كنيم كه همه پاسخ، تحقق يابدجزمي غيراين اقدامات بايد به شيوهاي 

ساختمان سوسياليسم آزمايشگاه عظيم از تجارب نوين است كه . استدر اختيار م
ها، بدين دليل ما بايد از عمل بياموزيم، به ويژه از خود توده. هنوز تعريف نشده است

بايد راه گفتگو و مباحثه برادرانه را با كل چپ باز بگذاريم، در حالي كه هر كس قويا از 
  .كندفاع مياصول خود، جريان خود و سازمان خود د

مساله به : در مفهومي وسيع بايد در نظر بگيريم خطرات جهان امروز دراماتيك هستند
هاي واگيردار، گرسنگي، بيماري. معناي واقعي، امكان تداوم حيات فيزيك بشريت است

- اي، خرابي محيط زيست، همه اين واقعيات اساسي نظم جهاني سرمايهقدرت هسته

-ميليون كودك از گرسنگي و بيماري 16جهان سوم، ساليانه  در. داري نو و كهنه است

تلفات جنگ جهاني دوم، شامل  %25اين برابر است با . ميرندپذير ميهاي درمان
به عبارت ديگر هر چهار سال يك جنگ جهاني عليه كودكان . هيروشيما و آشوويتس

  .داري امروز استاين واقعيت امپرياليسم و سرمايه. پذيردصورت مي
  
  
  
  

 ارنست مندل

 

  واقعيات غيرانساني، عوارض غيرانساني
در . اين واقعيت غيرانساني نتايج ايدئولوژيك و سياسي غيرانساني به وجود آورده است

هاي نسل جديدي از انسانرژيم غذايي فقرا  ، فقدان ويتامين درلشمال شرقي برزي
ذرانده كه باعث به وجود آورده، مردان و زناني كه تغييرات فيريكي را از سر گ كوتوله

. شده است رها نسبت به ساير مردم در همين كشومتر از قد آنسانتي 30كوتاه شدن 
ها را بختان وجود دارند كه طبقه حاكم و نمايندگانش آناز اين تيرهنفر ها ميليون
اين نوع  كه در آن نهفته است مفهوم غيرانساني يخوانند، با همهمي هاي انسانيموش

  . اندها پروردهنازي دهد كهچيزي را نشان ميقاياي اصطالحات ب
داري در اروپاي شرقي و اتحاد شوروي سابق هر نوع با بازسازي تدريجي سرمايه

هاي خصوصي كردن بنگاه. ماندگي اجتماعي در حال تجديد توليد استبربريت و واپس
ارگران منجر مزد كدست %30ميليون نفر و سقوط  35-40تواند به بيكاري عظيم مي

  .شود
اگر آمادگي آن را داشته . تواند بار ديگر اعتبار و ارزش خود را باز يابدسوسياليسم مي

باشد كه هويت خود را با مبارزه عليه اين تهديد به طور كامل درهم آميزد، اين امر 
  :مستلزم سه شرط است

معيني سي سيا به هدفاجتماعي مردم  همبارز خود را براييد حمايت باقبل نخست
ركت شها آن مبارزات همهها در تودهبا بدون قيد و شرط معطوف ساخته و همواره 

  . كنيد
اليستي يها به تبليغ و آموزش يك مدل عام سوسدوم آن كه ما بايد ميان توده

هاي اخير در آن مورد توجه قرار داده بپردازيم كه تجارب و اشكال جديد آگاهي دردهه
  .شده باشد
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هاي زندگي به طور كامل ز مدلي از سوسياليسم دفاع كنيم كه در تمام حوزهما بايد ا
اين سوسياليسم بايد خودگردان، فمينيست، حافظ محيط زيست، . بخش باشدرهايي
. طلب،راديكال و پلوراليست باشد، بايد دموكراسي را كيفيتا گسترش دهدصلح

  .ي نظام چند حزبيهاز جمله در زمين -انترناسيوناليست و پلوراليست باشد
رهايي توليدكنندگان مستقيم به است كه سوسياليسم بايد  يولي اين يك امر اساس

پذير نيست مگر از طريق نابودي روزافزون تقسيم كار بين د و اين امكانمنجر شو
  .كنندها كه اداره ميكنند و آنكه توليد ميكساني 

  
  كنترل توليدكنندگان

گيري واقعي داشته باشند و كنند قدرت تصميمچه توليد مي توليدكنندگان بايد بر آن
اي كامال اين قدرت بايد به شيوه. بهترين بخش محصوالت اجتماعي را دريافت كنند

ر اين ام. ها باشدهاي واقعي تودهگر خواستدموكراتيك اعمال شود، يعني بايد بيان
ريزي ع مشخص و متنوع برنامهها بين انوابدون پلوراليسم حزبي و امكان انتخاب توده

چنين اين امر بدون كاهش واقعي فشار كار روزانه هم. اقتصادي مركزي غيرممكن است
همه كم و بيش در مورد افزايش فساد و جنايت در جامعه . و هفتگي محال است

اميد بستن به اخالقي . داري در حال زوال توافق دارندبورژوازي و جوامع مابعدسرمايه
عه مدني و دولت، بدون تقيل راديكال ارزش پول و اقتصاد بازار، امري تخيلي شدن جام

توان به دفاع از يك ديدگاه منسجم سوسياليستي برخاست  نمي. و غيرواقعي است
تر بدون يافته با خودپرستي و تالش براي كسب هر چه بيشبدون آن كه به طور نظام

د براي همبستگي و هم كاري تقدم قايل باي. توجه به عواقب اجتماعي آن مقابله كرد
  .و اين امر دقيقا مستلزم كاهش اهميت پول در جامعه است. شد
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-ها و كمونيستشرط سوم عبارت است از محكوم كردن تام و تمام انواع سوسياليست

ما بايد خدمتي را كه كارل . هاي از باال به پايينماب، پدرساالر و اعمال روشهاي قيم
رهايي كارگران كار خود كارگران است : ست كرد منعكس و رواج دهيمماركس به سيا

تحقق  ها، احزاب، رهبران يا متخصصاني از هر نوعها، حكومتتواند توسط دولتو نمي
ها در راه مبارزه براي رهايي مفيد يا حتي همه اين. رود خطاناپذيرندد كه گمان ميياب

ها ها كمك كنند كه خود را آزاد كنند، آنتودهتوانند به ها فقط ميولي آن. ضروري اند
رغم باور خودشان نه تنها خوشبخت كردن مردم علي. ها باشندتوانند جانشين تودهنمي

هاي اساسي است كه بايد از اين يكي از درس. غيراخالقي بلكه غيرعملي هم هست
ستي هاي بوروكراتيك اروپاي شرقي و اتحاد شوروي سوسياليسقوط ديكتاتوري

. ها باشدها بايد در انطباق كامل با اصول آنها و كمونيستعمل سوسياليست. آموخت
ه و تصديق يگرانه را به هر دليل توجسازي يا اقدام سركوبهما نبايد هيچ نوع بيگانه

خواند تحقق مي "حكم عاجل"ما بايد در عمل آن چه را كه كارل ماركس . كنيم
. داردبيگانه ساخته و خوار مي ايطي كه انسان را از خودمبارزه عليه كليه شر: ببخشيم

اگر عمل ما با اين حكم انطباق داشته باشد سوسياليسم يك بار ديگر به نيروهاي 
  .ناپذير خواهد بودسياسي نيرومندي تبديل خواهد شد كه شكست
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  فرارسيدن جامعه بدون طبقه
  سپهر وشنگه: برگردان

  ليستيآرمان سوسيا- 1
آرمان سوسياليستي ما، جايگزين كردن جامعه بورژوايي، كه بر اساس مبارزه همه 

اجتماعي كه در آن . عليه طبقه حاكم استوار شده، با اجتماعي عاري از طبقه است
ي عمل، نه تقال براي كسب ثروت خصوصي، بلكه همبستگي اجتماعي است، كه انگيزه

  .رودنگ همه افراد به شمار ميدر آن ثروت جامعه، ضامن تكامل هماه
كنند ها را متهم ميرغم ادعاي مخالفان نادان سوسياليسم كه آنها عليماركسيست

كه سعي دارند افراد را يكسان سازند، خواستار آنند كه براي نخستين بار در تاريخ بشر، 
رار ي بيكران امكانات فكري و عملي موجود در خدمت و شكوفايي هر فرد قتمام حيطه

كنند كه برابري احتماعي و اقتصادي، يعني رهايي بشريت از ها درك مياما آن. گيرد
شرط رسيدن به اش، پيشچنگال ضرورت، مبارزه براي به دست آوردن نان روزانه

  .باشد كه در همه افراد نهفته استتجلي و تعالي شخصيت انساني مي
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-هاي را ايجاب مينان پيشرفتبنابراين در يك جامعه سوسياليستي، اقتصاد آن چ

- جامعه. شودكند كه در آن توليد به خاطر رفع نيازها جايگزين توليد با هدف سود مي

اين . كندي سوسياليستي ديگر محصوالت را براي مبادله آن با پول در بازار، توليد نمي
عه كند كه جهت رفع نيازها مابين كليه اعضاي جامهاي مصرفي توليد ميجامعه ارزش

اي بشريت را از بندهاي تقسيم كار اجتماعي و اقتصادي چنين جامعه. شوندتوزيع مي
براي فرمان دادن "ها اين عقيده را كه طبق آن بعضي از مردم ماركسيست. رهاندمي

حكم  هيچ كس به. كنندرد مي "برداريبراي فرمان"، و بعضي ديگر "اندزاده شده
خود معدنچي، آسيابان، يك كمك راننده اتوبوس  در سراسر عمر سرشتش براي آن كه

هاي مختلف در همه اشخاص ميل به مداخله در انجام فعاليت: باشد ساخته نشده است
شان چه ست ببينيم كارگران در اوقات فراغتبراي فهم اين نكته كافي: موجود است

شخص  هاي تكنيكي و فكري هردر جامعه سوسياليستي، سطح عالي مهارت. كنندمي
برابر خود  به او اجازه خواهد داد تا در خالل زندگيش، وظايف متعدد و گوناگوني را در

انتخاب يك شغل ديگر توسط . اي اجتماع مفيد هستندقرار دهد، كه همگي بر
بلكه . نيروهاي مادي و يا شرايطي كه خارج از اراده فرد است، به او تحميل نخواهد شد

  .كامل فردي اشخاص بستگي خواهد داشتچنين انتخابي به نيازها و ت
بلكه صرفا . كوشد از آن حذر كندكار يك يوغ تحميلي نخواهد بود كه فرد مي

سرانجام بشريت به معني واقعي كلمه آزاد . ارضاءكننده آمال شخصي خواهد شد
ها را از كوشد تا كليه علل كشمكش و ستيز بين انساناي ميچنين جامعه. خواهد شد
روند، در جهت منابع هنگفتي كه امروز در راه انهدام و اختناق به هدر مي. بين ببرد

مبارزه با بيماري، براي پرورش كودكان، براي آموزش و در خدمت هنر به كار گرفته 
با از بين بردن تمام تخاصمات اجتماعي و اقتصادي بين مردم، اين جامعه . خواهند شد

فقط استقرار . ميز را از ميان بر خواهد داشتهاي قهرآها و كشمكشي علل جنگكليه
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. تواند ضامن صلح جهاني باشديك جامعه سوسياليستي در سراسر جهان است كه مي
- ي بقاي بشريت به عنوان يك موجود زنده در عصر سالحصلحي كه حتي براي ادامه

  .اي الزم استهاي اتمي و هسته
  
  به اين آرمان شرايط اقتصادي و اجتماعي الزم براي رسيدن -2

ان در مي درخشان به دنياي روياها محدود نشده، اگر عزمامان براي آيندهاگر آرزوي
اي جزم شده است، بايستي دريابيم كه ساختمان مبارزه براي رسيدن به چنين آينده

اي كه عادات و رسومي را كه طي هزاران سال در جامعه(يك جامعه سوساليستي
، به ناچار در گرو تحوالت مادي )نمايده، كامال سرنگون ميجوامع طبقاتي مستقر شد

 .عظيمي بوده و پيش از آن بايد تحقق يابند

دستيابي به سوسياليسم پيش از هر چيز، مستلزم پايان دادن به مالكيت خصوصي 
شان به كه از دست دادن(در عصر صنايع بزرگ و فنون مدرن. بر وسايل توليد است

مالكيت خصوصي بر وسايل ) يت به قهقراي فقر عمومي استگرد بشري عقبمنزله
نمايد، يعني اقليتي از ناپذيري به دو گروه تقسيم ميتوليد جامعه را به طرز اجتناب

  .شوندكنند و اكثريتي از دستمزد بگيران كه استثمار ميداران كه استثمار ميسرمايه
روابط كارمزدي، به طور  رسيدن به جامعه سوسياليستي مستلزم از ميان برداشتن

باشد، يعني مستلزم آن است كه فروش نيروي كار در ازاي دستمزد پولي كلي مي
- كننده را به مهره ناتواني در حيات اقتصادي تبديل ميمعين متوقف گردد كه توليد

اجرت كار توليدكنندگان بايستي به طور روزافزوني، نه از راه كسب دستمزد . نمايد
يك آگاهي . دسترسي رايگان به كليه اجناس مورد نياز، صورت بگيردبلكه از طريق 

اجتماعي نوين، و يك طرز برخورد نوين بين خود مردم و نسبت به كار فقط در 
  .باشدگذارد كه متضمن وفور اجناس براي كليه افراد مياي پا به عرصه وجود ميجامعه

 ارنست مندل

 

با توجه به اين حقيقت كه فراواني اجناس به هيچ وجه امري خيالي نيست، البته 
يابد و نقطه شروعش عقالني كردن فزاينده اين امر به طور تدريجي تحقق مي

احتياجات مردم است، به مجرد آن كه انسان از فقر، معضالت رقابت، مسابقه براي 
هاي تجاري رهايي يابد كه همواره سعي كسب ثروت خصوصي و از تاثيرگذاري آگهي

هم اكنون در كشورهاي . نمايندضايي دايمي در افراد ميدر ايجاد يك حالت نار
امپرياليستي ترقي سطح زندگي به جايي رسيده كه به استثناء فقيرترين مردمان، همه 

ها و حتي لبنيات و گوشت زميني، سبزيجات، بعضي از ميوه يبقادرند هر قدر نان، س
ي اس زير، كفش، اثاثيهگرايش مشابهي را در مورد لب. را كه بخواهند، مصرف نمايند

همه اين . توان مشاهده كردمي -ترين كشورهاحداقل در غني -اوليه خانه و غيره
توان در مقياس روزافزوني بين همه به طور رايگان توزيع نمود، بدون محصوالت را مي

آن كه از پول استفاده شود و بدون اين كه اين امر به مخارج كل جامعه به طور قابل 
همين امكانات براي خدمات جتماعي مانند آموزش، بهداشت، . اي بيفزايدمالحظه

  .وسايل نقليه عمومي و غيره موجود است
اما برانداختن كار دستمزدي مستلزم دگرگوني صرف در شرايط اجرت و توزيع 

چنين به معناي پايان بخشيدن به ساختار سلسله مراتبي اين امر هم. اجناس نيست
شدن نظام دموكراسي توليدكنندگان به جاي دستورات صاحب  كارخانه و جانشين

هدف سوسياليسم، . باشدمي) دستي مديران كارگاه، سركارگران و غيرهبا هم(كار
اي كه از زندگي ي سطوح زندگي اجتماعي است، خودحكومتيخودحكومتي در همه
اري با سوسياليسم به معني تعويض كليه سلسله مراتب اد. شوداقتصادي شروع مي

نمايندگان منتخب است، و به معني تعويض همه ماموران دايم با نمايندگاني است كه 
بدين ترتيب است كه ما قادر به برقراري . كنندبه نوبت اين مسئوليت را تقبل مي

  .شرايط برابري واقعي خواهيم شد



 سوسياليسم

 

صاد با ثروت اجتماعي كه ايجاد يك نظام فراواني را مقدور گرداند، فقط از طريق اقت
از قبيل عدم استفاده  -ريزي اقتصادي كه از هر گونه اتالفبرنامه. برنامه ميسر است

وسيع از وسايل توليد يا بيكاري و يا استفاده از وسايل توليد در جهت اهدافي خالف 
چنان به انكشاف عظيم فنون مدرن رهايي كار، هم. ورزداجتناب مي -منافع بشري
تحت شرايط حداكثر ايمني، (تفاده سودمند از انرژي اتمياز قبيل اس -وابسته است

، استفاده از سازوكارهاي )همراه با جستجو و تحقيق گسترده براي ديگر منابع انرژي
چيزي كه  -شودالكترونيكي و كنترل از دور كه باعث خودكار شدن كامل توليد مي

ش و يك نواخت تر از وظايف سنگين فرساينده، روح خراتر و بيشبشريت را بيش
 ينببدين ترتيب تاريخ به آن مخالف ديرينه و خام با سوسياليسم م. بخشدرهايي مي

چه كسي كارهاي كثيف را در يك جامعه سوسياليستي انجام خواهد "بر اين كه 
  . دهد، پيشاپيش پاسخ مي"داد؟

ترين شرايط براي بشريت، مستلزم حفظ و حداكثر انكشاف توليد در مطلوب
كه بايستي عميقا دگرگون شود تا بتوان به رابطه (المللي كارتقسيم بينگسترش 

ريزي كل ، از بين بردن مرزها و برنامه)پيشرفته و يا وابسته بودن كشورها خاتمه داد
عالوه براين، ازبين بردن مرزها  وحدت واقعي بشريت يكي از . باشداقتصاد جهاني مي

هاي د تنها وسيله از بين بردن نابرابرينيازهاي رواني سوسياليسم است، كه خو
برانداختن مرزهاي ملي به هيچ وجه به معناي . ها استاقتصادي و اجتماعي بين ملت

ها نيست بلكه بالعكس، اين امر راه را براي تجلي هاي فرهنگي ملتسركوب هويت
ني ها، به بياهاي فرهنگي و نيز بر اساس آمال و مصالح خود آن هويتتمامي هويت
  .نمايدگيرتر از امروز، هموار ميبسيار چشم

 ارنست مندل

 

براي اين كه كارخانه به دست كارگران، اقتصاد توسط شوراهاي كارگري و كليه 
دواير زندگي اجتماعي توسط جماعت مربوطه اداره شدن، شرايط مادي به خصوصي 

  :الزم است
روري در واقع ارائه كار نصف روز مطلقا ض -كاهش اساسي ساعات كار در روز •

ها و محالت خود وقت كافي داشته است تا توليدكنندگان براي اداره كارخانه
 .اي جلوگيري كردباشند و بتوان از ظهور قشر جديديي از مجريان اداري حرفه

اوقات به اوقات كار در طول زندگي مردان  تو تغيير نسب -تعميم آموزش عالي •
وجود ما بين كار يدي و كار براي ناپديد شدن تدريجي جدايي م -و زنان بالغ

 .فكري، حياتي است

- تساوي اكيد در اجرت، حق انتخاب نمايندگان و برخورداري از كسب مهارت •

  و هاي موجود مابين مردهاي جديد، به منظور تضمين از بين رفتن نابرابري
 .هاي طبقات اجتماعي، ضروري استزن، پس از ناپديدن شدن نابرابري

 
  يدئولوژيكي رواني و فرهنگي براي نيل به اين هدفشرايط سياسي، ا -3

شرايط مادي براي رسيدن به جامعه بي طبقه اگر چه امري است الزم، ولي كافي 
خودي انكشاف نيروهاي مولده، از بين رفتن اليسم محصول روند خودبهيسوس. نيست

القيات و دگرگوني عادات، اخ. هاي فني و فكري بشر نيستندفقر، و ارتقاء سطح مهارت
طرز تفكري كه حاصل هزاران سال استثمار، ستم و شرايط اجتماعي هستند و خواست 

  .كند، نيز الزم استثروت اندوزي شخصي را تقويت مي
باالتر از همه، ضروري خواهد بود كه تمام قدرت سياسي از طبقات حاكم خارج شود 

ح همگاني كارگران، تسلي. و از باز پس گرفتن شدن قدرت توسط آنان جلوگيري شود
ها، شود، و سپس نابود كردن تدريجي تمام سالحهاي دايمي ميكه جانشين ارتش
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ي اقليت، ها توسط طرفداران برقراري مجدد سلطهغيرممكن ساختن توليد اين سالح
  .بايستي ما را قادر به رسيدن اين هدف نمايدمي

سط اين شوراها، كنترل دموكراسي شوراهاي كارگري، اعمال تمام قدرت سياسي تو
ي عمومي بر سر كليه در حوزه عمومي بر توليد و توزيع ثروت، مباحثات گسترده

ها بايستي يك بار و براي مسايل مربوط به تصميمات سياسي و اقتصادي، همه اين
  .هميشه ضامن عدم امكان بازگشت به يك رژيم ستم و استثمار ديگري باشند

شود كه در آن كارگران به د شرايط مناسبي خالصه ميو پس از آن، موضوع به ايجا
ي شان با معيار بازدهامنيت نوين زندگاني خود عادت كنند و از سنجش زحمات

-ي معنوي صرفا موقعي صورت مياين انقالب در عرصه. مشخص و معين باز بايستد

رضاي تواند ضامن اآموزش دهد كه جامعه سوسياليستي ميگيرد كه تجربه به مردم 
ها باشد، بدون آن كه نياز به ترازويي باشد كه با قرار ي آنموثر كليه نيازهاي اوليه

هاي هر فرد را در يك كفه و سهم پرداختي او از ثروت اجتماعي در دادن رفع احتياج
  .كفه ديگر، مقايسه كند و به تعادل برساند

ي، بهداشت، آموزش و وقتي دو يا سه نسل بتواند غذا و پوشاك اوليه، خدمات عموم
خدمات فرهنگي مجاني را تجربه نمايند، ما به چنين هدفي نايل خواهيم شد، از آن 

تلقي نخواهد شد،  "امرار معاش"اي براي ي وسيلهپس است كه كار كردن به مثابه
گردد كه از طريق آن هر كس به رفاه و پيشرفت همه بلكه تبديل به فعاليتي خالق مي

  .دنمايمساعدت مي
زده و ي پدرساالر، مدارس خفقانتحوالت ژرف در نهادهاي سلطه، از قبيل خانواده

مصرف منفعل عقايد و فرهنگ، دوشادوش اين تحوالت اجتماعي و سياسي به پيش 
  .روندمي

 ارنست مندل

 

ديكتاتوري پرولتاريا هيچ عقيده و هيچ روند علمي، فلسفي، مذهبي، ادبي، فرهنگي 
زيرا . ديكتاتوري پرولتاريا از عقايد باكي نخواهد داشت .و يا هنري را خفه نخواهد كرد

به برتري عقايد كمونيستي خود اطمنيان كامل دارد اين نه بدان معناست كه در جدال 
گيرد، بي طرف خواهد بود، بلكه تمام شرايط مناسب را براي ايدئولوژيكي كه در مي

آوردهاي فرهنگ كهن را دست كند تا پرولتاريا بهترينپرولتارياي آزاد شده فراهم مي
جذب كند و به طور روزافزوني عناصر فرهنگ كمونيستي واحد بشريت آتي را بنا 

  .نمايد
زند، قبل از ي ساختمان كمونيسم نقش ميانقالب فرهنگي كه مهر خود را بر چهره

سازد، هر چيز به معناي انقالب در شرايطي است كه در آن بشريت فرهنگ خود را مي
كنندگان منفعل به توليدكنندگان فعال حوالتي كه توده مردم را از مصرفيعني ت

  .كندفرهنگي تبديل مي
ترين مانعي كه بر سر راه جهان كمونيستي موجود است بايستي از ميان بزرگ

برداشته شود، عبارت از شكاف عميقي است كه باعث جدايي بين توليد سرانه و سطح 
. صنعتي و كشورهاي عقب مانده شده است زندگي ساكنان كشورهاي پيشرفته

شكوفايي . كندماركسيسم قاطعانه تخيالت ارتجاعي كمونيسم زاهدانه فقر را رد مي
تاده، نه تنها محتاج به اجتماعي مردمان يعني مناطق عقب افزندگي اقتصادي و 

اليستي اقتصاد جهاني است، بلكه هم چنين در گرو توزيع مجدد و يريزي سوسبرنامه
  .باشدميق منابع مادي به نفع اين مردمان ميع

نظرانه و خرده بورژوايي است فقط از طريق دگرگوني طرز تفكر خودخواهانه، كوته
ما قادر خواهيم بود  -هاي مهمي از كارگران غربي وجود داردهنوز در ميان بخش -كه

ات به فراواني آموزش انترناسيوناليستي ناگزير بايستي با عاد. به اين هدف دست يابيم
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تواند بدون گر اين حقيقت است كه چنين توزيع مجددي ميهمگام شود كه خود بيان
  .هاي غرب صورت پذيردمنجر شدن به كاهش سطح زندگي توده

  
  مراحل جامعه بدون طبقه -4

بر اساس تجارب غني موجود كه حاصل بيش از يك قرن انقالب پرولتاريايي، يعني 
باشد، در ساختمان جامعه بدون طبقه سه مرحله را ا كنون مياز زمان كمون پاريس ت

  :توان از يك ديگر تميز دادمي
اليسم، يعني مرحله ديكتاتوري پرولتاريا، يداري به سوسي گذار از سرمايهمرحله •

داري در كشورهاي مهم، وجود بقاياي توليد كااليي و اقتصاد پولي، بقاي سرمايه
لف در كشورهاي در حال گذار، و بنابراين ضرورت طبقات و اقشار اجتماعي مخت

 .بقاي دولت جهت حفظ منافع كارگران عليه طرفداران بازگشت به سلطه سرمايه

ي سوسياليسم، كه تكميل ساختمان آن با محو طبقات اجتماعي مشخص مرحله •
، هم چنين به )"سوسياليسم جامعه بدون طبقه است"گردد، به قول لنين، مي

- د شدن اقتصاد كااليي و پولي، ناپديد شدن دولت و پيروزي بينمعناي ناپدي

ليكن در مرحله سوسياليستي پاداش هر . باشدالمللي جامعه نوين مي
ي مقدار چنان به وسيله، هم)البته سواي ارضاي رايگان نيازهاي اوليه(شخص

 .گذاردشود كه در اختيار جامعه ميگيري ميكاري اندازه

اش، به كه با تحقق يافتن كامل اصل از هر كس بنا به توانايي ي كمونيسم،مرحله •
چنين به معناي از بين رفتن تقسيم گردد، همهر كس بنا به نيازش، مشخص مي

بشريت خود را به شكل . باشداجتماعي كار، و جدايي بين شهر و روستا مي
ر به كنندگان متشكل خواهد كرد، كه قادمصرف -اجتماعاتي از توليدكنندگان

و در . ان مجزايي جهت اين كار نداردباشد و نيازي بر هيچ ارگي خود مياداره

 ارنست مندل

 

حالي كه با محيط طبيعي نوساخته خود همگون گرديده است، از هرگونه 
 .تهديدات ناشي از انهدام تعادل محيط زيست در امان است

درت موثر را داري كه كارگران و نه قشر بوروكراتيك قولي در يك جامعه مابعدسرمايه
هاي ناگهاني جهت حركت از يك در دست دارند، احتياجي به انقالبات و چرخش

بلكه اين تغييرات نتيجه تكامل تدريجي روابط توليدي . مرحله به مرحله بعدي نيست
ها بيان زايل شدن تدريجي مقوالت كااليي، پول، طبقات آن. و اجتماعي خواهد بود

ي كار، و روندهاي فكري خواهند بود كه ماحصل عدم اجتماعي، دولت، تقسيم اجتماع
مساله مهم اين است كه فورا اين . اندبرابري و مبارزات اجتماعي در گذشته بوده
  .هاي آينده واگذار كردها را به نسلفرآيند زايل شدن را آغاز نمود و نه آن كه آن

دي است كه بشريت حل مسايل حااين چنين است آرمان كمونيستي ما، و اين تنها راه
فدا كردن زندگي براي تحقق كمونيسم، و در نتيجه . با آنان دست به گريبان است

الملل چهارم، به معني هم تراز شدن است با شعور و سخاوت بهترين ساختن بين
ترين رزمندگان رهايي ترين متفكران اعصار پيشين، شجاعفرزندان آدمي، با شهامت
هاي دهقاني را هايي كه جنگقيام بردگان روم گرفته تا آنكار، از اسپارتاكوس رهبر 

رعيتي رهبري كردند، از قهرمانان كمون پاريس تا قهرمانان ارتش -عليه نظام ارباب
ها در بارسلون، مادريد و تقريبا تمامي به فاشيست 1936سرخ، ميليسيانوها كه در ژوئيه 

ن ويتنام كه طي جنگ سي ساله، شهرهاي بزرگ صنعتي اسپانيا ضربه زدند تا قهرمانا
  .هاي ژاپن، فرانسه و امريكا را شكست دادندامپرياليست

 )آگاه .م(هرسپ شنگهو :مترجم كمونيسم تا طبقاتي جامعه از: مسماركسي الفبايبه نقل از كتاب  
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 سوسياليستي اقتصاد
  وزيري وشنگه: برگردان

  ، توزيع ، زندگي شيوة توليد
موجب پيدايش شيوة  ،سايل بزرگ توليد واحدهاي بزرگ بازرگانياجتماعي كردن و

محصول اضافي اجتماعي قرار كه ديگر بر مبناي تصاحب خصوصي  شودمي توليدي
، اجتماعي كردن وسايل بور از سرمايه داري به سوسياليسملكن طي دوران ع. ندارند

روش نيروي كار ، و با فخصوصي محصول الزم به شكل دستمزد توليد هنوز با تصاحب
، بخشي از محصول اضافي اجتماعي گذشته از اين. گره خورده است در ازاي دستمزد

در رژيم اجتماعي : گيردچنان به افرادي معين تعلق ميبه شكل امتيازات مصرف هم
-تواند دامنهدچار مسخ  بوروكراتيك گرديده است، اين امتيازات ميي كه گذارمرحلة 

هاي اقتصادي بدين ترتيب علقة خصوصي محرك اصلي كوشش. داعتنا بياب راي در خو
  .اقتصاد هنوز اقتصادي پولي است. ماندفرد باقي مي

ان شيوة توليدي كه بر مبناي مالكيت گروهي بر وسايل از ديدگاه اقتصادي، تضاد مي
، و علقة خصوصي كه محصول اضافي اجتماعي استوار است توليد و تصاحب گروهي

 ارنست مندل

 

ها و ، به صورت منبع دائمي اصطكاكستفعاليت فردي اقتصادي ا چنان موتورهم
، تركنندهاما از اين تضاد اقتصادي تعيين. آيدها در داخل اقتصاد با نقشه در ميتضاد
معناي خدمت آگاهانة به  "كار "مفهوم . گردداد اجتماعي است كه از آن ناشي ميتض

، به عنوان "معاش اي براي امرارلهوسي"به عنوان  "ركا"فرد به جامعة، با مفهوم  
اي براي تحصيل خوراك يا كاالها و خدماتي كه در خدمت رفع احتياج شخصي وسيله
ه اقتصاد تا هنگامي ك. و حتي براي هميشه با آن جمع نيست، تفاوتي كامل دارد است

ه اجات بستگي به اسكناس داشت، تا هنگامي كه ارضا اكثر احتيبر زمينة پول قرار دارد
اسطة كيسه پول بر بندي به و، جيرههنگامي كه در شرايط كميابي نسبي ، و تاباشد

، از اين امر گريزي نيست كه نبرد همه عليه همه بر سر تصاحب توزيع حاكم است
تا هنگامي كه تصاحب يك مقام . ها ادامه يابدتري از اين اسكناسبخش بزرگ

از  ،ر را براي كسي فراهم آوردناد انسبتاجتماعي معين امكان تحصيل كاالها و خدمات 
ساد و ارتشاء چابلوسي ، فطلبي، تبعيضهائي مانند جاهاين امر گريزي نيست كه پديده

ن يك نبود. ، روز به روز زيادتر گردد"زيردستان"و حكمراني به  "باالدستان"در برابر 
اين بودن ، نشهروندان كنندگان ودموكراسي راستين براي توليدكنندگان، مصرف

دار با مقاومت دست جمعي و بدون خدشه ، بدون برخوردامكان كه بتوان اين افراد را
رتمام قلمروهاي كنندة پول دكردن قانون، تعويض كرد؛ همة اين نقايص بر تاثير فاسد

پولي و كاالئي در جامعة  همان سان كه پيدايش اقتصاد. افزايدزندگي اجتماعي مي
ه همان سان نيز ادامة اين ، ببودن زندگي را نمودار ساخت خريد ، پديدة قابلبدوي
گذار، راه هنگامي كه در دوران اقتصاد مرحلة . حكم ادامة اين پديده را نيز دارد، اقتصاد

؛ در حالي كه ي ميسر است، تا از راه غير مستقيمتر از راه نهاد، بيشيابي به آسايش
گي در اين دوران، كمتر قابل خريد دهد كه زندنمي اين راه نامستقيم چنين معني

سيمه اي كه رقابت سرآاد شوروي دربارة اين سوء استفادهمباحثات رسمي در اتح. است
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اي بليغ آورد، از اين حيث نمونهبر سر راه يافتن به دانشگاه، آن را با خود به همراه مي
  . است

كنند كه تائيد مي ام، مقامات دولتي و نويسندگان منتقد مددر شوروي و جاهاي ديگر
شخصي ضرورتي "، كار بايد نخست به صورت "اي آفريدخلق و خوي تازه"نخست بايد 

، تا سپس بتوان انگيزه ماي مادي "در آيد و به مثابة چنين ضرورتي نيز احساس گردد
با  اما اين نويسندگان )1(.ها رسيدرا از ميان برد و به مرحلة توزيع بر حسب نيازمندي

دهند و در عين حال رابطة خود را ارائه مي "گرايانهاراده"اشتي گواه انحراف چنين بر د
پس از لغو اقتصاد پولي به شكرانة توليد . سازدلي اين چنين آشكاري را سرنگون ميعا

و روياند شناسي را بي مانع ميهاي انقالب رواناجناس و خدمات است كه جوانهفراوان 
-آگاهي تازة سوسياليستي شكوفان مي، يك نسان كهنبه جاي انديشة خودپسندانة ا

ته "وي ثروت شخصي نه از اتحاد شوروي، آرز ويژه دره و ب گذاردر عصر جامعة . گردد
توزيع به واسطة بندي ، بلكه از حقيقت روزانة جيره"داريهاي انديشة سرمايهمانده

اهي آگ"ه وجود آوردن يك در چنين شرايطي ب. گرددكيسة پول ناشي مي
ه راستي كه ، ب"داريهاي گذشتة سرمايهمبارزه با ته مانده"هم از راه  ، آن"كمونيستي

  )2( .ماندمي "سيزيف"به كار 
صيل سود شخصي افراد از ميان برود، اينان بايد پيش از آن كه انديشة معطوف به تح

يم در به صورت مادري سخاوتمند و فه "نامادري"ست يابند كه جامعة به اين تجربه د
سازد و اين هاي اصلي فرزندانش را برآورده ميخود همة نيازه آمده است كه خود ب

جائي كه با پژواك جماعت برابري در ، آنايد به ناخودآگاه انسان رخنه كندتجربه ب
انسان از  ثيرات استثمار هفت هزار سالةارو خواهد گرديد كه به رغم تهگذشته روب

، يا به ن تجربه بايد به آگاهي مبدل گردداي. نرفته است از بين گز كامال، هرانسان
شناسي به هاي تازه و عادات تازه بينجامد تا انقالب روانعبارت ديگر بايد به عرف

 ارنست مندل

 

انسان سوسياليستي آينده  ، تا انسان كهن از ميان برود و عرصه را بهرسدميكمال 
  . واگذارد

را  اجناسها فراواني ركسيستدرست به همين معني و به همين دليل است كه ما
ط شيوة نو زندگي فق. كنندك جامعة سوسياليستي كامل تلقي ميفرض ضروري ي

، موعظة اخالق سوسياليستي نيست مساله بر سر. ستا نتيجة شيوة توليد و توزيع نو
را آفريد تا اين ) شناسياجتماعي و روان(در اين است كه بايد شرايط مادي بلكه بحث 
ها نتيجه شود و اكثريت بزرگ بر حسب آن زندگي نوان چيزي بديهي از آناخالق به ع

  .كند
  

  مزد فردي و مزد اجتماعي 
، سه نشانه داراي اهميتي گردد كه از آنمزد به واسطة چند نشانه مشخص مي مفهوم
زاي مقدار كاري تحويل داده شده در ا) قيمت(يكي پرداخت يك مبلغ پولي : اند خاص

بر حسب مقدار كار تحويل داده شده، گرانة پرداخت محدويت سخت انيا، ث)زمان كار(
اي كه طي آن، نيروي زماني كه به دقت سنجيده شده است، فاصله ايبر حسب فاصله

، فروشندها، ثالثگردد، تي كه از فروش نيروي كار ناشي مي، پرداخكار صرف شده است
دست آورد ه د وسايل پرداختي را بتوانناگزير است، زيرا فقط بدين طريق است كه مي

سازد، پذير مياجناسي كه زندگي را بر او امكان، اجناس مصرفيكه براي خريد 
گذار از مرحلة (داري ضروري است و اين تعريف، هم براي جامعة پس از سرمايه

داري داري و پيش از سرمايهو هم براي جامعة سرمايه) وسياليسمداري به سسرمايه
 ادامه دارد هم تا بدان ميزان كه مزد به شكل پاداش غالب براي كاري ، آنمعتبر است

-تحويل داده مي) دولت(يل توليد يا به مالك دسته جمعي كه به صاحبان شخصي وسا

  . شود
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مالكيت جمع، ديگر دستمزدبگير وجود ندارد اين برهان كه با انتقال وسايل توليد به 
كننده ، برهاني بس گمراه"را به خودش بفروشدند نيروي كارش توازيرا كارگر نمي"

ت مالك است نه يكايك افراد جماعت، معني مالكيت جمعي اين است كه جماع. است
به  –به عنوان دارائي شخصي خود  –تواند يك اتومبيل را عضو يك تعاوني، خوب مي

د نيروي توانبه همين نحو يك كارگر نيز مي. تعاوني بفروشد كه بدان تعلق داردهمان 
به تعاوني بفروشد كه خود عضو آن است و اين  –اش را يعني ملك شخص –كارش را 

كنندة آن آورد، تاييدوان وسيلة كسب خوراك ضروري در مياجبار كه فروش را به عن
و چه از ) فروش به بهاي پولي معين(زدي، چه از حيث شكل است كه مناسبات دستم

كاالئي را كه در تملك دارد و كارگر يگانه . (ديث محتواي عمل مبادله ادامه دارح
ه فروشد تا كاالهائي ديگر باستعمال آن را براي خود مصرف كند، ميتواند ارزش نمي

ناپذير است، ليكن اش اجتنابادهخانو ، كاالهائي كه براي ادامه زندگي او ودست آورد
  .)از راهي غير از مبادله تحصيل كندها را تواند آناو نمي

كارگري در ، و با پيدايش نهضت تواناي نحصاريداري ااما در همان عصر سرمايه
يگر تنها شكل پاداش كار فرد نيست، بلكه در ، مزد فردي دكشورهاي پيشرفتة صنعتي

دد و اين مزد شامل همة گرعي يا مزد اجتماعي نيز نمودار مي، سهم اجتماكنار آن
اين امر كه هم مستقل از  ، آنكندت ميگردد كه جامعه براي فرد ضمانخدماتي مي

، غذاهاي رايگان در )و بعد متوسط(آموزش رايگان ابتدائي : دهدفرد در ازاي آن چه مي
در بيمارستان و حتي داروي رايگان، ، اقامت رايگان مدرسه، خدمات بهداشتي رايگان

 رايگان اجتماعي ايب، خدمت رايگان يا تقراهگاهها و ورزشها، موزهاستفادة رايگان از باغ
  .مانند روشنائي و غيره

. آگاه بود "خدمات رايگان بهداشتي"يا  "آموزش رايگان"البته بايد به معناي مفهوم 
، يعني "بپردازد"ها را ، جامعه بايد بهاي آنن خدمات فقط براي فرد رايگان استاي
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ي ارضاء اين ، برا)اري را كه روي هم در اختيار اوستزمان ك(بخشي از وسائلش را 
چيزي جز اجتماعي كردن هزينه  "مزد اجتماعي"بدين ترتيب . ه كار بردها بنيازمندي

. گرددهاي معين جمع شهروندان پديدار ميهائي نيست كه به واسطة رفع نيازمندي
هم در  ، آننمونة شيوة توزيع آينده است - لقوه ادست كم ب -"مزد اجتماعي"اين 

مين اقتصاد مبتني بر تا. هاي همه استنيازمندي اقتصادي كه هدفش برآوردن
راند كه اين احتياجات را از پيش اندازه اقتصاد كاالئي را واپس ميها به همان نيازمندي

!)  مبادله(ازدة متقابل به دقت سنجيده شدهاز ب اچنان كه توزيع را نيز جد، همآوردبرمي
، آموزش رايگان ابتدائي جدا داريهحتي در جامعة سرماي. دهداز جانب فرد، انجام مي

براي جامعه ، اند يا نههاي خود را پرداختهاز اين امر است كه والدين نوآموز ماليات
خوبي هستند و يا جنايتكاراني كه  "شهروندان"دهند يا نه، كاري سودمند انجام مي

  .ماعي را از آنان خواب راحتي نيستاجت
ليكن . قدماتي توزيع برحسب نيازمندي استم فقط يك شكل "مزد اجتماعي"اما اين 

- گذار از سرمايهيك جامعة در حال  حتي در -به هيچ وجه آئينة تمام نماي آن نيست

چه در اين مرحلة ، چناند به استثناي ثروتمندترين كشورهاشاي(داري به سوسياليسم 
محتواي  ط شكل پولي كاال از بين رفته است، حال آن كهدر حقيقت فق). گذار باشند
  .چنان پابرجاستآن هم مسكينانة

مثابة ، خدمات اجتماعي به بريمه سر ميچون ما هنوز در اقتصادي با كميابي نسبي ب
بندي بسيار شبيه است تا توزيع خدمات اجتماعي، به جيره. خوانده استناپسر از تيمار

، تلقيح آموزش(بار همراه است اين توزيع حتي گاهي با اج. هابه تقسيم فراواني نعمت
و عدم  "اينوار نقاله"مدرسه، پزشكي  هاي پركالس. )هاي واگير و غيرهعليه بيماري

، اين "پردازندمي"و عنايت بسيار به بيماراني كه  "پردازندنمي"عنايت به بيماراني كه 
دهند تا با يك جامعة تر با جامعة كاالئي پيوند ميشكل جنيني مزد اجتماعي را بيش
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محدود است كه فقط در چند مورد  )3(.ي كه بايد راه فراواني را بگشايدليستسوسيا
تر تواند داشت، آشكار تر و چند جانبهها، كه محتوائي بس غنياجتماعي كردن هزينه

 در دسترس است، هاي مورد نياز عمالهائي كه همة كتابگردد، مثال كتابخانهمي
دارند هائي را عرضه مي، آن شادمانيشهروندان ها كه به رايگان به همةها و پاركموزه

  . اري قشري ثروتمند صاحب فرهنگ بودكه در گذشته فقط حق انحص
اي گيرد، هنوز از احكام جامعهن اين تغيير نظام توزيع انجام ميشرايطي كه در آ

، پيش از آن بشريت. ر آن به هيچ وجه برچيده نشده استكند كه كميابي دپيروي مي
تر و ، بايد روشنران سالة محاسبات اقتصادي برهاندرا از زير بارسنگين و هزا كه خود

هاي و خدماتي كه عرف اجناسبدين ترتيب نخستين . تر از پيش محاسبه كنددقيق
  : اجناس و خدماتي كه: اند ، چنينه كار رودها بتازة توزيع بايد در آن

  ،ندا خيلي همگون -1
ها و چه از حيث افزايش درآمدها، يث كاهش قيمت، چه از حهاتقاضا به آن -2

  .ناپذير شده استانعطاف
و خدماتي كرد كه هنوز برحسب قواعد  اجناسها را جانشين توان به آساني آننمي -3

  . گردندمبادله و اقتصاد كاالئي توزيع مي
لي يعني درآمد م(جتماعي است ها در ازاي پول حاوي بي عدالتي آشكار اتوزيع آن -4

تماعي به ميزاني در ، حال آن كه توزيع رايگان بر رفاه اج)دهده راستي كاهش ميرا ب
  ).نبع بالقوة افزايش درآمد ملي استگر مو نمايش(افزايد خور اعتنا مي

كند كه هائي را براي رفع احتياج، اجتماعي ميكوتاه سخن، جامعه نخست آن هزينه
چه چنان. آورده وجود نميتنائي از بابت هزينه بها افزايش درخور اعاجتماعي كردن آن

ناپذير ر گونه كاهش قيمت و افزايش درآمد، انعطاف، در برابر هتقاضا به يك محصول
ليد هيچ گونه فشار اضافي بر جامعه، در ، آنگاه اجتماعي كردن هزينة توشده باشد
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نعتي وضع چنين امعة پيشرفتة صدر مورد نمك در هر ج مثال. سازدكليتش، وارد نمي
نمك با قيمت آن يا با افزايش درآمد مردم،  ، مصرفعموليهاي مدر زمان. است

  . كندتغييري محسوس نمي
توان چنين راند، مين رفتن اقتصاد كاالهائي فرمان ميقانون اقتصادي را كه به از بي

م به همان نسبت كه جامعه غني گردد و اقتصاد با نقشه شكوفائي عظي: توصيف كرد
روري را نيز به تصاحب ، به همان اندازه وسايلي ضازدنيروهاي توليدي را ميسر س

ها را براي همة مردم، مين بخشي فزاينده از نيازمندياآورد تا بتواند تخويش در مي
، به همان اندازه تعداد نسبت كه سطح زندگي مردم باال رودبه همان . اجتماعي كند

از حيث كاهش قيمت ، هاگيرد كه انعطاف تقاضا به آناجناس و خدماتي نيز فزوني مي
اقتصاد با  پيشرفت: به عبارت ديگر. يا حتي منفي است صفر و و افزايش درآمد، عمال
و خدماتي هر چه  اجناس، دهد كه، به دو دليل مذكور در فوقنقشه اين اجازه را مي

  . تر بر حسب نيازمندي توزيع گرددبيش
 در برابر –نان در غرب  –كشورها احتياج به مواد اصلي غذائي ترين هم امروز در غني

مين اين احتياج فقط بخش بسيار ناچيزي از ات. افزايش درآمد انعطافي منفي دارد
، با در در بلژيك مخارج ساالنه براي نان .دهدابع اجتماعي را به خود اختصاص ميمن

، يعني كمتر از نكميليارد فرا 8 ، فقطمبليارد فرانك 500 انظر گرفتن درآمد ملي تقريب
 77/3اي خوراكي از متوسط مريكا مصرف سرانة انواع مواد غلهدر ا. اين درآمد است 2%

 1959پيمانه در سال  80/2و  1949پيمانه در سال  28/3به  1941تا  1937پيمانه در سال 
هاي ختهمين امر در مورد وسايل حمل و نقل گروهي در بسياري از پايت. كاهش يافت

، شرايط اقتصادي چنين در همة اين موارد. اي پيشرفتة صنعتي صادق استكشوره
يا خدمات ) نان يا برنج( مهياست، يعني توزيع اين اجناس كاري هم امروز كامال

، يعني توزيع هااز طريق اجتماعي كردن هزينه) وسايل ترافيك همگاني شهري(
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هائي را نيز و خدمات بايد آن اجناسين بر ا.  عملي است، كامالهابرحسب نيازمندي
، خدمات آموزش": خالصه كرده است "احتياج جمعي"زير مفهوم  "كاسل"افزود كه 

  ."بهداشتي و غيره
  

  مصرف آزاد و مصرف عقالني  –نيازهاي اصلي و نيازهاي فرعي 
 بسياري از نويسندگان به امكان چنين تغييري در قسمتي از سيستم توزيع اعتراف

آيا . ان اجراي عمومي آن را انكار كنند، ليكن فقط براي آن كه درعين حال امكددارن
، مدام نيازهائي برآورده شد "كالسيك"چنين نيست كه، به همان ميزان كه نيازهاي 

حصوالت را بر حسب نحوي تصاعدي همة مه آيا ممكن است ب )4(گردد ؟پديدار مي نو
ا منابع اجتماعي نشد و كميابي ر موجب اتالفي در، بي آن كه از اين راه نياز توزيع كرد

نيز مانند  ؟ آيا گوناگوني و كيفيت نيازهائي اصليدر قلمروهاي ديگر پديدار نساخت
پول و مبادله ؟ آيا كوشش براي الغاي كندخوراك و پوشاك و مسكن، مدام تغيير نمي

ادانه در مصرف نتخاب آزآور و از بين رفتن ادر اين قلمروها به يكنواختي كسالت
  ؟ گرددمنتهي نمي
شناسانه و تاريخي تا يك بررسي انسان. الة گوناگوني نيازها را برگزينيمنخست مس

آور ثبات خود را ه نحوي شگفتدهد كه اين نيازها بحدي جدي، به عكس نشان مي
، صيانت )و درشرايط معين جوي، گرم كردن(خوراك، پوشاك، مسكن : اندداشته نگاه

، بقاي ، آرزوي خودآرائي و ورزشبر جانوران درنده، در برابر شرايط نامساعد جويدر برا
نگامي كه انسان امروزي وجود ، تا ههائي اصلي است كهها نيازمنديهمة اين - نسل
بخش مخارج مصرف را تشكيل مي  ترين، تغيير نكرده است و هم امروز نيز بزرگدارد
  .دهد
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گاهي فقط غريزة كه در يك سطح معين آ(ت و تندرستي ها احتياج به بهداشاگر بر اين
يعني گسترش احتياج به (حتياج به تشكيل اوقات فراغت را ، ا)كندبقاي نسل جلوه مي

بينيم كه بيفزائيم، مي) ش و دانائي كه به اندازة عمر بشر، قديمي است، ورزخود آرائي
به تعدادي ناچيز از  -نترين كشورهاي جهاحتي در غني -تمامي مخارج مصرفي اتقريب

ه شناسانهاي عام انسانگر خصلتتر نمايشگردد كه بيشنيازهاي اصلي محدود مي
  .است تا نتيجة شرايط خاص تاريخي

ها پس از پيدايش انسان در جهان، در اصل تغييري نكرده، و چون چون اين نيازمندي
اين پهنة شگفت  ترين طبقات مالك گذشته نيز مخارج مصرفي خود را ازحتي غني

ود ندارد كه يك جامعة ، دليلي براين باور وجاندز محدود نيازها به بيرون نگستردهانگي
ن قلمرو ، در ايترآگاهي اجتماعي و فردي بسيار پختهو  اجناس، فراواني سوسياليستي

كه  اعتباري را "محصول نزولي"در هيچ جاي ديگر، قانون . تغييراتي بزرگ پديد آورد
  . بدين ترتيب ايراد اول منتفي است .ميزان نيازمندي دارد، دارا نيست در مورد

اين نيازهاي اساسي هائي براي برآوردن اينك به گوناگوني به ظاهر بيكران وسايل و راه
. رددگبراي پوشاندن اين احتياج مطرح مي اجناسنخست مسالة مقدار . اندك بپردازيم

بين آن مالك . پاسخي بدين سئوال داده است تاريخ، به واسطة طبقات مالك عصر ما،
، يا آن بورژوازي كردخود را با بيفتك و شراب پروار ميكه  19دار و فربه آغاز قرن زمين
تمند ودار ثرخورد، و سرمايهكه در هر وعده بيست جور غذا مي "عصر طالئي"بارة شكم

كند، تحولي ت ميندام است و از وزن خود مراقب، الغر اكندزش ميامروز كه ور
ن مصرف ، يك مصرف عقالني جانشبا افزايش درآمد. انكارناپذير روي داده است

وام با زياده جوئي كور و تمعيار تندرستي فرادست لذت. فزايندة خوراك گرديده است
بقاي  تر با احكام، بلكه بيشخالقياين تحول كمتر با پيشرفت ا. روي قرار گرفته است
  . زگار استنسل و علقة فرد سا
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ه ويژه در نزد ، ببديهي است كه در اين قلمرو. در مورد پوشاك نيز وضع چنين است
هائي كه فقط يكي دوبار لباس(، امكان اتالف هاي قابل مصرف، مقدار لباسزنان

اين بار نه تندرستي كه . ي تغذيه استتر از قلمروبسيار بيش) شودپوشيده مي
به عنوان مانعي بزرگ در راه گسترش خيلي زياد  آسودگي و سليقه است كه خود را

تعويض مكرر و يا داشتن لباس زياد، ، نوكر. به علت نبودن خدمتكار. نماياندمصرف مي
-ادهها و زياز حيث پوشاك مبالغه "هانوكيسه"اگر چه در نزد . كار بسيار بغرنجي است

مطالعة ثروتمندترين هنگام شناسان گوناگون به آيد، اما جامعههائي پيش ميروي
ها در اين حوزه. اندهاي انگلستان و امريكا، درست به گرايشي معكوس پي بردهخانوده
و خريدن پوشاك نو ترجيح  هاي مستعمل اما آسوده را بر تعويض مدام لباسلباس
يند كه آن را بدين گوز تحول در سبك لباس پوشيدن ميبرخي ديگر سخن ا. دهندمي

گرايشي آشكار به وحدت وجود دارد، زيرا لباس  نخست... ": كنندگونه توصيف مي
گردد كه اشخاص پردرآمد حيث جنس و ظاهر به آنچه نزديك ميآمدتر از مردم كم در

تر را يابد كه گرايشي در جهت سادگي بيشها كاهش ميپوشند، سپس پيرايهمي
بودن پوشاك معطوف  كه به جوان ، توجهي استه تازگي، بكنند، سرانجاممنعكس مي

   ."گرددمي
ه مستخدمان هنگامي ك. يابيممسكن و تجهيزات خانه نيز مي همين موقعيت را در

سطح متوسط مزد و ناخوشايندي اجتماعي  –دار از بين بروند خانه و حتي زنان خانه
اي هائي كه انسان برآنگاه تعداد اتاق  -برد براستي از بين مير رحلة گذاها را در ماين
جا در اين ، ومحدود است) داري كندهرا نگ هاتواند آنو مي(كند اش آرزو ميخانه
صرف نظر از يك مشت ميليونر، هم . كندگي شخصي است كه حدود را تعيين ميآسود

ا ديگر هاتاق. دهندترجيح مي 19هاي آسوده را بر قصر قرن امروز اكثر بورژواها خانه
كند كه ، تحول آسايش و سليقه، مبلماني را ديكته ميآكنده از مبل و ظروف نيست
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-محدود به افزايش كمي مصرف مي ابت، مكاني نسمنطقي بودن آن و با هوده بودن آن

  .كندها سير ميدر جهت محدوديت داوطلبانة پيرايهگرايش حتي . دهد
روز در آخرين مرحلة جامعة هيچ چيز داللت برآن ندارد كه اين گرايش كه هم ام

با آن  هاي شديد اجتماعي،به رغم نابرابري –داري در حال نمودار شدن است رمايهس
داري گذار از سرمايهدر مرحلة  –امكان اسرافي نامحدود دارند  كه طبقات مالك عمال

تر به عكس بسيار محتمل. سوسياليستي از بين برودبه سوسياليسم يا در خود جامعة 
جوئي پرستي، بي سليقگي و مبالغهسناكي، تجملكه هر مصرفي كه دليل آن هو است

مشروط است و  "كنندگانهاي مصرفويژگي"هاي مصرفي كه كمتر به شكل –است 
هر چه  –گردد هاي تبليغاتي ناشي ميتر از فضاي عام اجتماعي و تاثير آگهيبيش
  . اسطة مصرف عقالني واپس رانده شودتر به وبيش

كيفيت متفاوت آن محصوالتي رسي مسالة گوناگوني و ماند بربدين ترتيب آنچه مي
ها و ، از حيث قيمتتوانند زماني را كه تقاضااست كه، صرف نظر از مسالة كمي، مي

 امروز گوناگوني و كيفيت متفاوت. اخير اندازند، به تشودناپذير ميدرآمدها انعطاف
پيشرفت فني  طة موانع اجتماعي و، به واسمحصوالت پيش از همه به واسطة مد

همة اين مسائل در تحليل آخر از هوسناكي فردي . گرددتعيين مي) محصوالت تازه(
هائي اجتماعي هستند كه به داري نيز پديدهها حتي در جامعة سرمايهاين. اند مستقل

  .گردند، اگر نه تعيين بلكه هدايت ميطور اجتماعي
كنندگان توليدد يك پديدة بارز اجتماعي است، انگيزه از جانب م)و نه از ) دطراحان م

، بلكه شود، اما نه از طرف افكار عموميمي "ساخته"د م. آيدكنندگان ميجانب مصرف
ب براي اكثريت هم امروز نيز گوناگوني انتخا. د در پاريسبه واسطة چند سالن بزرگ م

ني در يك نقطة معين زما. انگيز تنگ دامنه و محدود استبزرگ به نحوي شگفت
حتي . شود كه در كنار هم وجود داردها ديده ميهمواره فقط تعدادي اندك از سبك
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تر ها كم، تعداد آنداردمدل گوناگون وجود ن "هزاران"مروز ، ا"يهاي عالدوزندگي"در 
 دوزي شده كههاي دستو در كنار اين مدل. شودست كه عموما پنداشته مياز آن ا

، براي تودة بزرگ فقط امكان انتخاب از ميان است براي ثروتمنداني اندك محفوظ
يك اقتصاد سوسياليستي . شوندساخته مي) سريال(هائي وجود دارد كه پياپي مدل
، هاي مختلف احتماال، به جاي بستنهاي بادبزن عرضة كنوني را از حيث مدلپره

سب نياز انست به توزيعي بر ح، زيرا فقط از اين راه خواهد توتر خواهد گشودبيش
عرضة اجناس به ، بر جا بر قوانين آماريتواند در ايناقتصاد سوسياليستي مي. برسد

، بر نظرخواهي ،"تبليغات سوسياليستي"تناسب ساختمان بدن، بر تاثير پرورشي يك 
دهند تا در توليد انواع ديگر تكيه كند كه امكان آن را ميبر همكاري مردم و فنون 

- از اين رو در اين. كنندگان، مبدا كار قرار گيردهاي مصرفستها و خوااجناس، سليقه

خواهند در يك پيروي كنيم كه مي "ديكسون"و  "اسكار النگه"توانيم از جا ما نمي
. دارند هراي همة محصوالت مرغوب پابرجا نگ، اقتصاد كاالئي را باد سوسياليستياقتص
 "به بازار ريختن"توليد پياپي و  گردد، بايد گفت كهمربوط مي چه به محصوالت نوآن

جا، در اين. گردد، تعيين ميكنندگانيعني توزيع گسترده در ميان مصرف ،اجناساين 
داري هم از طرف يك مشت شركت سرمايه آن –شود ريخته مي "نقشه"بد يا خوب، 

و افراد آن را  هاي عيني و اخالقي جماعتكه فقط معيار سود شخصي و نه نيازمندي
كننده به محصوالتي مصرف "نياز فوري"توان از چگونه مي. دهندل راه قرار ميدلي

اي بروز كه به هيچ واسطه "ينياز فور"داند، ها هيچ نميسخن  گفت كه او از وجود آن
في محصول تازه را به بازاري آورد؟ يك جامعة ، تصادداركند تا يك كارخانهنمي

اين . گذاردنمي توليد و فروش وا "اربابان"مان به گريزي را بيسوسياليستي اين نقشه
با وجود اين، چنين . هاي آشكار پرهيز خواهد كردجامعه از تكرارهاي بيهوده و اتالف

قيم و ، پرسش مستاقتصادي خواهد توانست، با استفاده از تمامي فنون نظرخواهي
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هاي وز حق خواستتر از امر، به ميزاني به مراتب بيشمراجعه به جلسات منظم مردم
، درجات گزينش را نيز نسبت به موفقيت اين اقتصاد. كنندگان را ادا كندواقعي مصرف

  .دادامروز گسترش خواهد 
تر و ، بسيار آسانتوان، از حيث مقداري كاالهاي مصرفي ديروزي ميچون در قلمرو

ين آن مقدار كاالئي ، تعيها را به آساني تميز دادي برد و اتالفپ هاتر به نيازمنديدقيق
ها و درآمدها كه بايد براي ذخيره توليد گردد تا تقاضا در برابر قيمتنيست دشوار نيز 

  .ناپذير شودانعطاف
ان مي. چنان وجود داشته باشدتواند همي است كه يك ضريب عدم اطمينان ميبديه

ايل اين كارها به ياري وساجتماعي شدن برخي از كارهاي خانه و اجراي فردي 
-لباسماشين . پذير استبرخورد امكان –اگر نه براي هميشه  –، زماني دراز مكانيكي

اي متراكم و در ز مورد تقاضا خواهد بود كه شبكهشوئي حتي هنگامي نيشوئي و ظرف
باشد كه خدمات را رايگان عرضه ها وجود داشته ها و رختشوئيدسترس از رستوران

ه از خدمات اشتراكي را هرگز به اعضاي خود استفاد يك جامعة سوسياليستي. كنندمي
ين اي را از آنان دريغ دارد كه اجراي اهم از اين راه كه هر وسيله، آنكندتحميل نمي

خواهد همة چون اين جامعه مي. سازدپذير ميخدمات را بر زمينة فردي امكان
ام خواهد و انزوا نيز احتر، همانا به نياز به تنهائي رزوهاي عقالني انسان را ارضا كندآ

اگر اتومبيل . الكتيكي خصلت اجتماعي انسان نيستنهاد ديگذاشت كه چيزي جز برابر
، همانا اين اتومبيل رافيك شهري آشكارا مخالف عقل استشخصي به عنوان وسيلة ت

اگر هم سفر با هواپيما، راه آهن يا  ، وهاي تفريحي بهترين وسيله استبراي مسافرت
اشت هم آرزوي داشتن اتومبيل شخصي را خواهند د ها باز، انسانايگان باشداتوبوس ر

ها و قطار در ش بروند و يا در نقاطي توقف كنند كه اتوبوستا بتوانند به راه دلخواه خوي
يك جامعة . راي آن كه دوست دارند تنها باشند، و يا بداردجا نگاه نميآن
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ها را به سخت به دور از آن است كه اين ، وذاردگياليستي به اين نيازها احترام ميسوس
اين جامعه خواهد كوشيد اين نيازها . محكوم كند "هاي خرده بورژوائيماندهته"عنوان 

  .ه عنوان نيازي غير عقالني رد كندها را بتواند آنا برآورد كه هيچ انسان صادقي نمير
له ديگر بر سر نياز كه مسا اين در راه رواج نظام جديد توزيع، تقسيم بر حسببنابر

، موانعي بزرگ وجود ه شده به عنوان معيار پاداش نيستدقت سنجيده مقدار كار ب
با وجود محيطي اجتماعي كه تاثيرات پول،  –، تحوالت كنوني به عكس. داشت نخواهد

رگ خطوط بز –برآن غالب است  "باال رفتن"استعمار، پا بر دوش همسايه گذاشتن و 
مصرف غني و آزاد به هيچ وجه به رشد بيكرانة . دهدآينده را نشان مي تحوالت مصرف

ه ، بلكه بناكي غير عقالني بر آن چيره باشدمصرف نخواهد انجاميد كه اتالف و هوس
، احكام تندرستي )5(.صرف عقالني را به خود خواهد گرفتنحوي فزاينده مشكل يك م

فتار انساني را واپس خواهند ر هاي ديگرتعادل عصبي و رواني بيش از پيش محرك
د، منطقا ، به محض آن كه نيازهاي اصلي انساني به نحوي كامل برآورده شهااين. راند

 "آليزههايد"چنين استنتاجي به هيچ وجه . ت دغدغة اساسي انسان درخواهد آمدبه صور
-اين، داران عصر ما نشان مي دهدچنان كه مثال تغذيه سرمايههم. كردن انسان نيست

  . هاي جسماني او سازگارندها با طبيعت انسان و با علقه
اين تميز از . دهدي غير اقتصادي تميز مينيازهاي اقتصادي را از نيازها "اوتا سيك"

، ليكن اگر مساله برسر آن باشد كه شرايط نظرگاه يك تحليل صوري سودمند است
، ها قرار دارديازمنديپيدايش شيوة توزيعي را تعريف كنيم كه بر اساس ارضاي ن

و خدماتي است كه  اجناسله بر سر تقسيم مسا. آورده بار ميگمراهي خطرناكي ب
. گمان  به وفور وجود خواهند داشت ، ليكن فردا بيندا امروز كمابيش كاالهائي كمياب

برد، در اين مقوله جاي تواند نام مي "كاوتا سي"كه  "نيازهاي فرهنگي"بخشي از 
، نياز به ياز به وسايل حمل و نقل براي سفر، نبه آالت موسيقي و غيرهنياز (گرفت 
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ي اجناس به قلمرو ليكن بخش ديگر اين نيازها آشكارا ).غيره وسائل تكميل آموزش و
هاي خالق، نياز به آموزش و ، نياز به فعاليتنياز به پژوهش: و خدمات تعلق ندارد

تر فعاليت و عمل دشوارتر و اصيلهاي مدام سر شكل له در حقيقت برمسا. غيره
 "هانيازمندي"ولة ها در مقجا دادن همة اين. گرددتر ميانساني است كه همواره عام

  .تواند موجب سؤتفاهمات بسيار گرددمي
   

   از بين رفتن اقتصاد كاالئي و اقتصاد پولي 
، دهدناچيز از مجموع مصرف را تشكيل ميتا هنگاني كه مزد اجتماعي فقط بخشي 

-گردد يا اصال آشكار نميشناسي آن كمي آشكار مياهميت عميق اجتماعي و روان

كه به  پوشاندهاي جامعة آينده را ميداري حتي غوزهماعي سرمايهفضاي اجت. گردد
، مشاهده كرده است كه يك بيمار "هولينگس هد": كندآهستگي در دامن آن رشد مي

 ، هر چقدر مقام اجتماعيش"آيدحساب نميپول به "هائي كه حتي در بيمارستان
تر تر و از طرف متخصصاني مجربتري دارد كه با دقتي بيش، اقبال بيشباالتر باشد

بقات متوسط به ، طيماران طبقات پائين به دانشجويانب". مورد درمان قرار گيرد
ان معروف درم، حال آن كه قشر برگزيده به وسيلة پزشكان شونددستياران سپرده مي

تر از معلوم شده است كه براي شفاي يك بيمار درجة دوم هشت بار بيش. شوندمي
كه از روان درماني برخوردار قشر برگزيده حق دارد . شودبيمار درجة پنجم خرج مي

  ."كنندفقط شوك الكتريكي و قرص تجويز ميبه ديگران . باشد
، تعجب ه آنان گفتا بمشاهداتش ر "هولينكس هد"مديران بيمارستان، هنگامي كه 

- چنين موقعيتي در آسايش. گرفتعيض بيگمان از روي قصد انجام نمياين تب. ردندك

تري براي هاي رواني نيز وجود دارد كه يك بيمار رواني درجة سوم اقبال بيشگاه
ا او زمان ببرخورداري از روان درماني دارد تا همساية او در درجة چهارم يا پنجم كه هم
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اين بيمار آخري بايد به يك يا دو بار شوك الكتريكي . رستان آورده شده استبه تيما
تن در دهد يا آن كه دارو بخورد؛ اگر درمان ناكام بماند، بيمار را به دست سرنوشتش 

   ."آيدتر به انزواي دروني دچار ميسپارند كه از اين راه هرچه بيشمي
اهميت  آنگاه )6(ا در برگيرد،بخش بزرگي از مصرف ر "مزد اجتماعي"اما اگر 
تاكنون رشد . گرددشناسي آن خيلي زود نمودار مي، اجتماعي و رواناقتصادي
داري به سوسياليسم حتي در مرحلة گذار از سرمايه –، افزايش سطح زندگي اقتصادي

ها همه به عكس اما اينك اين. انجاميدپولي و كاالئي مي همواره به توسعة اقتصاد –
  .دلة سنجيده شده و تاثيرات پول را داردتر مباوديت هر چه بيشحكم محد

هنگامي كه بخشي . آشكارا داليلي اقتصادي عنوان كردبراي اين نكته بايد نخست 
، همانا كنندگان، ارضا نگرددا از بيراهة خرج پول از طرف مصرفهفزاينده از نيازمندي
اگر براي تحصيل . گيرندمي ي اقتصادي مكاني مدام محدودتراين مخارج در زندگ

، تر توزيع گردد، درآمد پولي هرچه بيشاجناس و خدماتتعدادي مدام رو به كاهش از 
، يا بايست در اين قلمروبنابراين مي. شودهائي غيرضروري نمودار ميآنگاه كشاكش

 را "هائي تازهنيازمندي"پذيرفت يا آن كه به نحوي تصنعي ها را افزايش بيكران قيمت
يا آن كه بايد بخشي فزاينده از اين  ، وتوليد كرد "تازه"م محصوالتي ، مدابرانگيخت

تر در اين صورت گردش پول مدام بي ارزش. هاي مالياتي دوباره مكيددرآمدها را از راه
گيرند كه تر ميبيش "مزدهائي"در عمل، توليدكنندگان مدام . گرددتر ميو بيهوده

راه ، باقيمانده در شود، و در عوضداشته مي مان آغاز نگاه، از هبخش بزرگي از آن
بدين ترتيب پول به هر حال از بخش تعيين . گرددچيزهائي اضافي و فرعي خرج مي

- آورد، خارج ميهاي اساسي و معمولي را بر ميكننده گردش اقتصادي كه نيازمندي

ي و قمار كه در جامعة مخارج تجمل(شود پيرامون زندگي اقتصادي رانده مي گردد و به
   ).سوسياليستي در خور سرزنش اخالقي و جريمه است
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دستمزدهاي فردي تر اين است كه مبلغ پولي از اين نقطة زماني به بعد، بسيار عاقالنه
محدود ساخت كه ، كاهش داد و گردش پول را به همان ميزاني را به جاي افزايش
بيش از  "مزد فردي". گشايدرا مي جاي خود "برحسب نيازمندي"شيوة جديد توزيع 

اجناسي كه هنوز پيش به صورت پاداشي اضافي در خواهد آمد تا توزيع آخرين 
آخرين باقيمانده ميراثي كه از دوران نابرابري اجتماعي برجاي مانده  –است  "كمياب"

و اجناس اي كه فراواني قلمروئي فزاينده از اين مزد از آن لحظه. تضمين گردد –است 
، كنندهبه عنوان ضامن آزادي انتخاب مصرف، نقش خود را گيردها را دربرميارزش

يا  بدان محدود خواهد شد كه انسان بدين "انتخاب". دهدتر از دست ميهرچه بيش
. كه خرجي را جانشين خرج ديگر كند، به جاي آنبدان نقطه از توزيع روي آورد

  .روده كميابي، رو به نابودي مياقتصاد كاالئي، اقتصاد پولي، اقتصاد نيم
اتوماسيون . گرددز منطق شيوة جديد توزيع ناشي نمياز بين رفتن توليد كاال فقط ا

و  اجناس توليد فراوان. انجامدتوليد مي ين ضرورت منطقي در قلمرونيز به همي
فراگرد توليد و تر كار مستقيم انساني از خدمات پا به پاي برچيده شدن هرچه سريع

-ارهاي باربري كه از دور هدايت مي، قطكار برقخودمراكز (رود تي توزيع پيش ميح

). كانيكي يا اتوماتيك دفتري و غيره، كارهاي م"سلف سرويس"شوند، مراكز توزيع 
زد دهد كه مفراگرد توليد اين معني را نيز ميزندة انساني از  ليكن برچيده شدن كار

 "هزينة"از پيش به ها بيش اين هزينه )7(.دگردديگر در هزينة توليد وارد نمي
مواد خام و استهالك خريد (هاي گوناگون محدود خواهد شد مالت بين بنگاهامع

ر سر تر بله بيشا، آنگاه مسها اجتماعي شده باشندهچه اين بنگاچنان). تاسيسات ثابت
  . تصفيه حساب به واحدهاي محاسبه است تا تصفيه حساب به پول

، اقتصاد پولي به وادي مبادلة رواج خواهد يافت سيون در قلمرو توزيع ديرترچون اتوما
. آوردخدمات عمومي پناه مي –كنندگان خدمات و مبادلة خدمات مصرف –خدمات 
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به ويژه (شود اي بزرگ نيز دستخوش اتوماسيون ميهاما به همان ميزان كه شاخه
، شده ج مصرفي استانداردراي اجناسينوشابه و  خودكار ، فروشخدمات عمومي

ترين ماند كه مهممحدود مي "خدمات شخصي"، اقتصاد پولي به )ها و غيرهرختشوئي
، نخستين قلمروهائي هستند هاي اجتماعيبه دليل اولويت) پزشكي و مدرسه(ها آن

سرانجام اتوماسيون . گردددار منسوخ ميه نحوي ريشهها مناسبات پولي بكه در آن
داري خدمتكار، اهنگ(دهد مكاني به اقتصاد پولي مي ة زندگي اجتماعيفقط در حاشي

اما در يك جامعة سوسياليستي كه براي جملگي اعضايش . )گري و غيره، روسپيقمار
- را پر ارج مي "كار"آورد و از اين گذشته ي باال و امنيتي فراگير فراهم ميسطح زندگ

چه اي نين جامعه، در چآورددر مي بيش از پيش به صورت كار فكري سازد و آن را
اقتصاد كاالئي را امري ، كسي حاضر است خدمتش را بفروشد؟ بدين ترتيب اتوماسيون

دارد و از بين رفتن اقتصاد كاالئي و پولي كه از سازد و آن را از ميان بر ميبيهوده مي
از  گذارمرحلة در همان . گيردگيرد، رفته رفته توليد را دربرميريشه ميقلمرو توزيع 

ريزي موجب عي شدن وسايل بزرگ توليد، و نقشهداري به سوسياليسم، اجتماسرمايه
اينده جاي خود را به ها اسكناس به نحوي فزگردد كه در مناسبات ميان كارگاهآن مي

فقط براي خريد نيروي كار و كسب مواد خام در . بدهد) ايمحاسبه(پول دفتري 
آيد و ليكن اگر افزايش سطح زندگي الزم مي كه پول هنوزهاي غير دولتي است بخش

ها نيز كارگاه "سرماية در گردش"و نه افزايش دستمزدها همراه باشد، آنگاه با كاهش 
، به همراه از ميان رفتن اقتصاد "صنعتي شدن كشاورزي"به همراه  . شودمحدود مي

هاي بات ميان كارگاه، اين اقتصاد در مناساالئي و پولي در كشاورزي و توزيعك
ها و پول به نحوي تصاعدي از مناسبات ميان بنگاه. روداجتماعي شده نيز از ميان مي

، از مناسبات ميان ها و صاحبان نيروي كار، از مناسبات ميان بنگاهكنندگانمصرف
- بندد و از همة قلمروها ناپديد ميحويل دهندگان مواد خام رخت بر ميها و تبنگاه
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مبتني بر است كه بر يك اقتصاد  "واحدهاي محاسبه"فقط ماند ميچه آن. شود
و اقتصاد را در مجموعش هدايت ها سازد كه كارگاهپذير ميمحاسبة ساعات كار امكان

  .كند
  

  شناسي انقالب اقتصادي و انقالب روان
ثيرات اقتصادي شيوة جديد توزيع و منسوخ شدن اقتصاد پولي و اتا كنون ما فقط ت

شناسي آن را نيز اينك بايد نتايج اجتماعي و روان. ناشي از آن را بررسي كرديم ئيكاال
ها، مناسبات افراد دگرگوني كامل مناسبات بين انسان: تر، به عبارت دقيقنشان دهيم

هاي طبقاتي و استثمار اي چند قرني و در شرايط تناقضبا جامعه كه در متن تجربه
  .تاسانسان از انسان شكل گرفته 
شناسي خواهد ، موجب انقالبي روانهمة غذاهاي اصلي توزيع رايگان نان و شير و

و معيشت هر انسان و فرزندانش در آينده به  )8(گرديد كه در تاريخ بشريت همتا ندارد
براي . گردد كه او عضو جامعة انساني استادگي براساس اين واقعيت تضمين ميس

، ناامني و بي ثباتي هستي مادي و به هاندر جنخستين بار پس از پيدايش انسان 
حتي غير  –ها ترس و نيرنگ از ميان خواهد رفت كه در نزد همة افراد همراه اين

ه علت همين ناامني پديد آمده ب –ند ا مستقيم در نزد آنان كه در شمار طبقات حاكم
  . است

نبرد  وجود خود را درتا از اين راه  "خود را به كرسي نشاندن"، اجبار "فردا"ناامني 
تالش براي ثروتمند شدن شخصي  پسندي وهمه عليه همه تضمين كردن، مبناي خود

قتصاد ، و تا حدي از زماني كه اداري وجود دارداست، از زماني كه جامعة سرمايه
به همراه محو اقتصاد كاالئي همة شرايط مادي و معنوي . كاالئي نشو و نما كرده است

. از بين خواهد رفت –سندي به عنوان محرك رفتار اقتصادي خود پ –خودپسندي 
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ليكن به . اي خواهد يافتسابقهمصرفي شكوفائي بي اجناسگمان دارائي شخصي بي
ها را فرآورده، اين توان بي مانعاجناس و به شكرانة اين امكان كه ميعلت فراواني 
ق انسان با اين از راه تطاب. رفت ، وايستگي انسان به ثروتش از ميان خواهدتصاحب كرد

، انسان سوسياليستي فراهم خواهد آمد كه "انسان نو"شرايط تازة زندگي، زمينة 
است كه در شرايط امروز  "طبيعي"ها به همان اندازة برايش وحدت و همدلي انسان

ي يا ها ديگر آرزوئي برنيامدنبرادري ميان انسان. تالش براي موفقيت به حساب ديگران
بيعي و روزمره درخواهد اين برادري به صورت حقيقتي ط .اي دروغين نخواهد بودبهانه

  . سبات اجتماعي را برآن استوار كردتوان به ميزاني فزاينده همة مناآمد كه مي
خر همة ايرادها به جامعة در تحليل آ "طبيعت انسان مغاير است؟"آيا چنين تحولي با 

ين برهان از جانب كساني ا. كنندن استناد ميسيسم، به همين برها، به ماركبي طبقه
هاي زمخت تكيه مي داوري، بر پيشدانندگردد كه از طبيعت انسان هيچ نمياقامه مي

اند، اقتصادي شكل يافته –عين اجتماعي هائي را كه در شرايط مها و عادتزنند و عرف
- ه بني آدم يكسان ميشناسانناسانه يا انسانشزيست "تغييرناپذير"با سرعت به ظاهر 

خواهند شود كه ميه كار گرفته مياين برهان از اين گذشته از جانب كساني ب. دانند
بر او دارند كه داغ گناه اوليه  ه هر قيمت كه شده تصوري را از انسان پا برجا نگاهب

  . نتواند يافت "رستگاري"خورده است و در اين جهان 
، درست قدرت دهد كه معيار تعيين انسانار ميا قرشناسي اين انديشه را مبدانسان

تطبيق وي و در توانائي او در اين امر است كه در فرهنگ طبيعي ثانوي براي خود 
  .د كه حكم چارچوب بقاي او را داردبيافرين

 بيكران او در آموختن و خود را اشناسانه آدمي در امكانات تقريبخصلت اساسي انسان
دهد از انساني است كه به وي اجازه مي "طبيعت"ن درست همي. تطبيق دادن است
  . رد و مدام خود از خويش فراتر رودشناسانه است در گذآنچه فقط زيست
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، به كرسي نشستن يكي از راه اختناق گرايش به رقابت، به پيكار همه عليه همه
 ،"خوپذيري"بلكه محصول . يچ وجه خصلتي ذاتي در انسان نيستديگران به ه
محصول مناسبات  اين گرايش. شناسانه استراثي اجتماعي و نه زيستمحصول مي

لكه ، بباشد "مادرزاد "رقابت گرايشي نيست كه در انسان نبرد . معين اجتماعي است
تواند از راه ين سان استعداد تعاون و همدلي ميبه هم. انسان آن را اكتساب كرده است

صورت  ، بهن جهت تغيير يافتن كه محيط در اي، به محض آتساب حاصل آيد واك
  .ميراث اصلي اجتماعي در آيد

 تر با، همدلي و عشق به هم نوع بسيار بيشآمادگي براي تعاون: از اين هم بهتر
مي سازگار است تا شناسانة آدهاي انسانهشناسانه و خصلتنيازهاي خاص زيست

 –اجتماعي انسان فقط به معناي . نبرد و يا سركوبي ديگران، گرايش به رقابت
و از ميان  شناسانه نيز هستاقتصادي موجودي اجتماعي نيست، بلكه به معني زيست

ر در دفاع از خود به تتر و ناتوان، بي پناهتر، او از همه ضعيفهمة جانوران پستاندار
، آدمي را به عنوان جنيني زود به جهان شناسانهشناسي انسانزيست. آيدجهان مي

شناسي است كه به وي كه به همين علت داراي ساختماني روانآمده تلقي مي كند 
  . ا بيكران خود را تطبيق دهدنحوي تقريبه دهد تا دوراني طوالني بياموزد و بامكان مي

دست آمده است كه موزوني و هماهنگي رشد ه ها اين نتيجه باز بسياري بررسي
ساالن ، به ويژه با بزرگيبه دامنه و گرمي مناسبات اجتماع ا، مستقيماركودك شيرخو

ن حقيقت در آموزش زبان، اگر اعتبار اي. با كودكان همسن و سال وابسته استو نيز 
حيث فيزيولوژيك، اگرچه ، اعتبار آن از گاه اصلي تكامل معنوي، آشكار استاين تكيه

تماس مكرر فيزيكي، يكي از عوامل . شگفت انگيزتر است، اما كمتر از آن الزامي نيست
هاي تواند به بيمارينبودن اين تماس مي. يد رشد بهنجار كودك شيرخوار استكل

ها از حيث تغذيه و اي كه در آنكي بررسي در امريكا، در دو موسسهي. بسيار بينجامد
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شيرخوار، مدام زير مراقبت  بهداشت شرايطي يكسان وجود دارد ليكن در يكي كودكان
ر مشغله سپرده شيرخواره به يك پرستار پ 12تا  8ن خود قرار دارند، و در ديگري مادرا
در  "ضريب رشد"، ميانگين در آغاز آزمايش. ر توجه داده استاند، نتايجي درخوشده

پس از يك سال اين ميانگين در . تر از موسسه نخست بودواحد بيش 24موسسه دوم 
 105به   5/101كاهش يافت، حال آن كه در موسسه اول از  72 به 124موسسه دوم از 

سقوط كرد، حال آن كه در  45ميانگين مذكور پس از دو سال در كودكستان به . رسيد
سال در اين موسسه آخرين هيچ كودكي  5پس از . ماند 100موسسه نخست باالي 

مقايسه ميان تعادل . كودكان مردند %37نمرد، ليكن در عوض در موسسه دوم 
ها فضاي عمومي و هائي كه در آني، معنوي و روحي كودكان در جامعهجسمان

-هاي مذكور كودكان در جامعهدلانهادهائي براي تعاون و همدردي وجود دارد، و تع

درباره  "جيمز كالرك مولوني"هاي سيربر. داري نيز بسي آموزنده استهاي سرمايه
، و "هوپي"هاي درباره بچه "آليس جوزف"و  "تامپسون الرا"هاي اوكيناوا، بچه

هاي ناواهو به همين نتايج رسيده درباره بچه "كاليد كالكهون"و  "ناليتو تادورو"
طبيعت "بررسي خود را درباره  "اشلي مونتاگو"شناس بزرگ امريكائي انسان. است
  :كندچنين خالصه مي "انسان

گونه است كه در اصل فقط خواهان يك نوع از  امكانات ارگانيك انسان بدان"
امنيتي  -امنيت: توان با يك كلمه توصيف كردهائي كه ميمنديهاست، نيازنيازمندي

مند است، و خود نيز در برابر سن سلوك ديگران بهرهكه در آن انسان از عالقه و ح
نحوي خشنودانه در ه براي آن كه انسان بتواند ب…دهدرفتاري نشان ميديگران خوش

يث عاطفي در خور، اي از حيوهد اين نياز اصلي اجتماعي به شجامعه فعاليت كند، باي
   ".دستخوش نوسان نگردد) شخصيت(سان كه امنيت شخصي و تعادل ارضا شود، بدان
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زيرا فقط اين جامعه است كه . تواند برآورداين نياز را فقط جامعه سوسياليستي مي
تواند زندگي اقتصادي، زندگي روزمره را چنان سازمان دهد كه مدام با اين نياز به مي
نحوي طبيعي ارضاء ه دوستي از در تناقض در نيايد، بلكه همواره بنيت و انسانام

  .گردد
اي از غريزه -و به طريق اولي هر موجود زنده -اين برداشت كه هر موجود انساني

سرشار است، در هيچ جا از طرف زيست  "تخريب يغريزه"و يا  "گرانهپرخاش"
-ي نيز اين انديشه را بيش از پيش رد ميشناسروان. گرددشناسي معاصر تاييد نمي

 "مادرزاد"ي به هيچ وجه در كودكان گرنشان داده است كه پرخاش "بندر لورتا". كند
گيرد كه در نيست، بلكه اين خصلت در آنان به عنوان نتيجه فشارهائي شكل مي

. شودگردد كه در آن بزرگ ميتحليل آخر از مناسبات كودك با محيطي ناشي مي
ترين وجه مشترك همه آرزوها و برابري، كوچك"دريافته است كه  "زان ايزاكسسو"

كند كه پياژه به اين نكته اشاره مي ."از تضاد يك گروه از كودكان است رشارهاي سبيم
دهند و آن را به عنوان انگيخته نشان ميابر هر نابرابري بارز واكنشي خودكودكان در بر

ارقام تجربي به غايت گوناگون، رنگارنگ و  "يگل هولب".كنندعدالتي محكوم ميبي
غريزه "ده است كه انسان دارايمتضاد را در اين قلمرو بررسي كرده، به اين نتيجه رسي

نيست، و در نزد كودكان، دست باال اين گرايش طبيعي وجود دارد كه چيزي  "تيكمال
- وان ملك تلقي مي، به عنبر حسب نوع محيط اجتماعي و پرورشرا بگيرند كه سپس، 

ه تفصيل توان به دلخواكنند ميفهرست كساني را كه اين امر را تاييد مي. گردد يا نه
امر وجود ندارد كه يك تغيير دليلي بر ترديد بدين : گيري الزامي استنتيجه. داد

فضائي  نتيجه توزيعي بر حسب نياز در - دار در محيط اجتماعي زندگي روزانهريشه
به سرعت به همدلي و تعاون خواهد انجاميد و خيلي زود رقابت و  -نيتوام با فراوا

وانگهي بايد . هاي اصلي مناسبات انساني از بين خواهد بردنهبرخورد را به عنوان نشا
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توان را مي "گريناپذير به پرخاشگرايش تغيير"د كه حتي در قلمرو جانوران نيز افزو
ن تواها ثابت كرده است كه ميآزمايش. ين برددار محيط يكسره از باز راه تغيير ريشه

ها بدان شرط كه آن. ديگر واداشتآميز در كنار يكموش و گربه را به زندگي مسالمت
ديگر خو بگيرند، و تعاون متقابل به صورت مبناي تهيه غذا براي هر دو بهنگام با يك
هيان، با كاميابي توام دار، حتي ماي همانند در جانوران مهرهتجارب) 9(. حيوان درآيد

تغييراتي ناچيز در محيط ": گيردنتيجه مي "اشلي مونتاگو"پروفسور . بوده است
قابل را به عنوان رفتار اجتماعي جانشين پيرامون كافي است تا بتوان تعاون مت

  ).گرديدكرداري غريزي تلقي مي يكه به ناحق به مثابه( "آدمخواري كرد
د كه بگويد انسان تواند جرات اين ادعا را داشته باشكسي ميدر برابر اين واقعيات چه 

  پذيري و تطبيقي نيست كه حتي جانوران نيز بدان قادرند؟را ياراي آن خو
  به فقر انسان نخواهد انجاميد؟ "خو گرفتن به تعاون"، اين اما اين تطبيق

، آورختي كسالتنواآنان از تسطيح، از يك. شناسان از اين بيم دارندفيلسوفان و جامعه
-گويند كه فقط در شرايط رقابت و سختاز خسران كيفيت روح و جسم سخن مي

الكسيس كارل كتابي پر فروش را وقف اين موضوع كرده است . گيري رشد تواند كرد
  . كندستيزي، با منطق مقابله ميكه در هر فصل آن، انجماد و انسان

. گرددفردگرائي با تكامل شخصيت اشتباه مي ها بر مبناي اين امر قرار دارد كهاين بيم
كوشد كه از نبرد عليه افراد فردگرائي مجموع اعمالي است كه فرد به ياري آن مي

ليكن در يك جامعه سوسياليستي نشو و نماي هماهنگ . ديگر كامياب بيرون آيد
قر چنان كه فراواني مستلزم فشخصيت، ديگر به نبرد عليه ديگران بستگي ندارد، هم

فقط در جنگ و  "هاشد كه مردانگيها ادعا ميدر گذشته مدت. همسايه نيست
هاي اتمي اما چه كسي است كه در عصر سالح. چكاچاك شمشيرها بارآور تواند شد

تواند در ورزش، د هنوز از اين اصل دفاع كند؟ آيا دليري و بي پروائي نميهبخوا
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ردي، كاوش در غارها، در فضا و سيارات هاي اتومبيل راني، كوهنوهوانوردي، مسابقه
ها نشو و نما يابد؟ وانگهي يك تفاوت عظيم نيز ديگر هزاران بار آزادتر و بهتر از رزمگاه
بلكه براي اكثريت  ،ها نه براي اقليتي كوچكوجود دارد، و آن اين كه اين فعاليت

در . نيستن ل و سركوبي ديگراها مستلزم قتبزرگ در دسترس است و پرداختن بدان
كند كه خود ها را بدان محكوم ميداري است كه توده انسانحقيقت اين جامعه سرمايه

داري است كه زيرا درست اين جامعه سرمايه. هندرا با كسالت زندگي روزانه تطبيق د
اين جامعه است كه . اين گرايش را از راه توليد پياپي تا به نهايت سوق داده است

ند، افق ا آورد كه همه زنداني يك سرنوشتنساني به جهان ميها موجود اميليون
-پوشند كه پياپي توليد ميهائي ميديدشان را مزد يكسان محدود كرده است، لباس

خوانند و در يك استاديوم ورزشي يا پاي همان برنامه گردد، مطبوعات جنجالي مي
  .ندا تلويزيوني به استراحت مشغول
-چيند و عصر فراواني را ميراه كه توليد كاال را بر مي جامعه سوسياليستي، از آن

، اين شخصيت. آوردائي شخصيت انسان را به صدا در ميگشايد، سوت حركت شكوف
اند، بيدار خواهد يكسره در توده بيرنگ محو گرديده ها فردي كه امروزدر نزد ميليون

. ناخته، خواهد روئيدشد، پرورش خواهد يافت و در هزاران جهت گوناگون و هنوز ناش
انسان، هنگامي كه از بار دوندگي اندر پي نان خالص آمد، تمامي نيرويش را به هنر، 

به جاي نبرد رقابت افراد . دانش، پرورش اندام، تربيت جان و تن اختصاص خواهد داد
شان، رقابتي بر سر پژوهش، بر سر آنچه زيبا و راستين است خواهد بر سر وجود مادي

هاي خالق گمارده گري، هنگامي كه تعالي يافت، به خدمت هدفرخاشپ. نشست
  . خواهد شد

ها را اي متناقض، عبارت از آن است كه نابرابري در انسانهدف سوسياليسم، به شيوه
ليكن اين . ها راها و نابرابري شخصيت آنها و استعدادنابرابري كوشش -بپرورد



 سوسياليسم

 

معناي آن، ديگر . ي معنائي يكسان نداردنابرابري شخصي با قدرت متفاوت اقتصاد
آن نابرابري فقط در محيط برابري اقتصادي و . حقوق نابرابر يا امتيازات مادي نيست

  .اجتماعي شكوفان تواند شد
  

  از بين رفتن طبقات و دولت
د از توانهائي است كه ميليكن برچيده شدن اقتصاد پولي و كاالئي فقط يكي از اهرم

اهرم ديگر گسترش . د، طبقات و دولت را تضمين كنابري اجتماعيميان رفتن نابر
ز اين طبقه يا قشر حاكم جامعه همواره ا. گيري خالق اوقات فراغت استبسيار و بهره

ار كار خسته او سنگيني ب. مند بوده است كه فراغت داشته باشدامتياز خاص بهره
 كمابيش به تراكم دانش وكوششي  توانست بااو مي. شناختكننده جسماني را نمي

گسترش عمومي اوقات فراغت اجتماعي چنين معني . اقتصاد و جامعه بپردازد ياداره
توانند بدين وظايف بپردازند و اين وظايف تر از مردم ميدهد كه تعدادي مدام بزرگمي

اين، راه حل فني مساله از بين رفتن تدريجي دولت . را دوباره به دست خود گيرند
  .است

چنان كه يك قرن است كه كوتاه شدن ساعات كار، عامل تواناي تمدن است، هم
شدن  ليكن اين كوتاه. ماركس به هنگام رواج ده ساعت كار در روز نشان داده است

مزاياي آن، به . اي سرشار از تضاد استساعت كار در دموكراسي بورژوائي امروز پديده
وليدي، درازتر شدن فاصله از خانه تا محل ميزاني وسيع بر اثر طوالني شدن زندگي ت

كار، شدت يافتن تالش بدني نخست در نزد كارگران و سپس در نزد كارمندان دفتري، 
  .و بر اثر تجاري شدن ساعات فراغت، دوباره برچيده شده است
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پيشرفت بزرگ، عبور از دوازده يا ده ساعت كار در روز به هشت ساعت كار روزانه بود 
داري، همه جا رواج نعت مدرن كشورهاي پيشرفته سرمايهدر ص 1920ريبا كه پس از تق
  .يز كاسته شده استت كار كارگران به نسبت بسيار ناچاز آن پس از ساعا. يافته است

به ميزاني بسيار  1918بايد يك نكته را نيز در نظر داشت كه شتاب كار نيز پس از سال 
خطرناك موجب ) اغلب(قيمت و  گران افزايش يافته است، كار كردن با تاسيسات

ه اد است، بيافزايش فشار عصبي گرديده است، خستگي راه از خانه تا محل كار بسيار ز
ويژه هنگامي كه اين راه بايد با اتومبيل سپرده شود، و آلودگي هوا و مسكن در نقاط 

تگي دهد كه خسامكان نمي -شلوغ به كارگر امروز برخالف كارگران پنجاه سال پيش
دهد هاي پزشكي نشان ميبسياري از گواهينامه. جبران كنندبدني، روحي و عصبي را 

رخصي، نه كمتر ه م، با وجود تعطيالت آخر هفته و به رغم دو سه هفتكه اين كوفتگي
  .تر شده استكه بيش

خود را در نقاط گوناگون  بررسي دقيق درباره كارگران شهر هامبورگ كه مرخصي
طي چهارمين هفته ) يافتن نيروباز(اين نتيجه رسيد كه استراحت  بهاند، گذرانده

تا اين نقطه زماني، تغيير محل و كوفتگي نخستين موجب . گرددمرخصي آشكار مي
  .سازدگردد كه استراحتي راستين را ناممكن ميهائي ميواكنش
 "فراغتي" كند، نهتوان گرفت كه زماني كه انسان كار نميها چنين نتيجه مياز اين

رتيب است كه پزشكان بدين ت. راستين، بلكه زمان رفع خستگي جسمي و عصبي است
واقعي  "استراحت"و  "كاهش فشار عصبي و جسمي"، "رفع خستگي"آلماني بين 

شود كه كارگر تر از آن رو خنثي ميتاثيرات مرخصي، بيش. شوندتميز قائل مي
چنان كوفته است كه توانائي استراحت نرود كه ارگانيسم او آهنگامي به مرخصي مي

  .حقيقي ندارد
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 آن تجاري شدن اوقات فراغت درست بر كسوت اين حالت دوخته شده است، و مبدا
تواند بازدهي فكري اين واقعيت است كه كارگر امروز پس از يك روز معمولي كار نمي

، يا براي او "تاستراح"يا  "رفع خستگي"همه به بهانه  با اين. يا بدني داشته باشد
گردد كه هائي بيمارانه در او برانگيخته ميشود يا انگيزهمي جيش فلتقادهاي انتوانائي

  )10( .انجامدبه تحقير و گسيختگي شخصيت او مي سرانجام
كنندگان و خودمديري توليد -سيدن به هدف اصلي سوسياليسماز اين رو براي ر

چه شدت كنوني چنان. دار كاهش يابدنحوي ريشهه ساعات كار بايد ب -شهروندان
اي كه فرصت پرداختن به نظر گيريم، آنگاه حد كار روزانه هاي توليدي را دركوشش

دهد، كار نيمه روز خواهد بود، يعني بيست تا بيست و ها و دولت را مياداره كارگاه
با . دوز در هفته تقسيم شده باشر 6يا  5چهار ساعت كار در هفته كه ساعات كار به 

 5طور متوسط ه هاي پيشرفته صنعتي، ساالنه بوردر كش(دهي شتاب امروزي رشد بهره
و در چارچوب اقتصادي عقالني و با نقشه كه از بارهاي نظامي فارغ است و در ) درصد

-جوئي در كار انساني است، مياش صرفهانگلي وجود ندارد و هدف آگاهانه آن عناصر

در (داري حتي در چارچوب سرمايه. تهدف دست ياف بدين 20توان تا پايان قرن 
ساعت در سال  60به  1850ساعت در سال  70مدت متوسط كار در هفته از ) امريكا
 1960ساعت در سال  5/37 ،1950ساعت در سال  40، 1940ساعت در سال  44، 1900

رصد د 40بدين ترتيب ساعات كار در هفته در اثناي نيم قرن به ميزان . كاهش يافت
اي ، در جامعه2000تا  1990توان در حدود سال با شتابي همانند مي. كاستي گرفت

دان امريكائي در ، اقتصاد"جرج سول".در هفته رسيد ساعت كار 24سوسياليستي به 
ليكن او به تضادهائي بسيار . رسدداري نيز به همين نتيجه ميصاد سرمايهمورد اقت

  . آوردئي با خود به همراه ميهمين پيشگوتوجه ندارد كه تنها 
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تر گمان كاهشي سريعدر يك جامعه سوسياليستي كه كامال شكوفان گرديده باشد، بي
وردن سن پذير خواهد بود، ليكن توسعه آموزش و پائين آدر روز كار امكان

دار روز كار، مساله كاهش ريشه. را موجب خواهد گرديد ، نخست درنگيبازنشستگي
باال بردن ارزش اوقات ". دهددر رابطه اجتماعي كامال متفاوتي قرار مي اوقات فراغت را

ها در نظام جديد فراغت، سرانجام با مساله اجتماعي كردن هزينه براي ارضاء نيازمندي
هاي ميليون كارگر به واسطه برنامه 20توزيع، تنگ گره خورده است تامين احتياج 

دارند، به  ها تيراژهائي كه ميليوناپي يا روزنامههاي پيزيوني، فيلميواستاندارد شده تل
هاي با ارزش آوردن اين نيازها از راه برنامه شود تا براز آن تمام مي "ترارزان"غايت 

 تر توليد فرهنگشان بيشهاي بيشمار و گوناگون يا وسائلي كه هدفنمايشي، كتاب
ها تماشاگر مي براي ميليونتر است كه انسان فيلبسيار كم هزينه. است تا مصرف آن

  .ها آماتور فيلم تهيه كنندبسازد تا بگذارد كه ميليون
داند كه افزايش جنايت جوانان را در چارچوب رفاه به اين نكته مربوط مي "البرايتگ"

. رساستاوقات فراغت تجاري شده، كامال ناهاي دولتي در برابر وفور مصرف در هزينه
اعي، باال بردن ارزش دگي و افزايش عمومي ثروت اجتمليكن با باال رفتن سطح زن

ر زندگي فرهنگي كننده فعال دفعال به يك شركتقات فراغت، مردم را از موضوع غيراو
در عين حال ). ورزش، هنر، علم، ادبيات، پرورش، پژوهش و غيره(مبدل خواهد كرد 

ثناي تعدادي اندك به است(هدايت زندگي اجتماعي كه امروز  شركت در اداره اقتصاد و
بخش ناچيزي از اوقات فراغت كارگران را به خود ) هاي كارگرياز اعضاي سازمان

. اهميتي بيش از پيش خواهد يافت "اوقات فراغت"دهد، در كاربست اختصاص مي
گردد تا بيهوده بر تر سرشار از فعاليت و خالقيت مي، بيشاوقات فراغت بدين ترتيب

  .باد نرود
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شان را خود اداره هايرغبتي ندارند، كارگاه"شود كه كارگران گرفته مياغلب ايراد 
ان به دست تعيين سرنوشت كارگر"وال چنين اشاراتي از كوشش براي معم ."كنند
-هائي مسكينانه در كشورهاي شرق مايه ميداري يا آزموندر اقتصاد سرمايه "خود

- شان احساس ميگردد كه كارگرانهائي اشاره ميد به كارگاهوردر اين هر دو م. گيرد

 - مواردي كه ارتباط اجتماعي. گرددشان در جاي ديگر تعيين ميكنند كه سرنوشت
اين . اقتصادي بدان نينجاميده است كه از بيگانگي و كوفتگي نيروي كار كاسته شود

لساتي بهاي استراحت خود را در جپيچند تا ساعات گرانكه كارگران از اين امر سر مي
ت، نبايد موجب كننده نيسشان تعيينكه به هيچ وجه براي سرنوشت آيندهلف كنند ت

ها كه بدان احساس اين سالوي، شركت كارگران در اداره كارگاهدر يوگ. شگفتي گردد
ب آن گرديد شان بگذارند، موجتوانند براستي تاثير مثبت در سطح زندگيرا داد كه مي

اين . در شوراهاي كارگاه فعاالنه شركت جويند هاي كارگركه بخش بزرگي از توده
 )11(.ها را در اختيار دارندشوراها در حال حاضر تقريبا يك سوم وسايل مالي كارگاه

ه است كه در آن منطقا اين گرايش نهفت. اتوماسيون در اين فراگرد سهمي عظيم دارد
اتوماسيون . كندماهر و حتي كارگران متخصص را از فراگرد توليد خارج كارگران غير

كارهاي (در باال و پائين توليد بيفزايد گرايد كه بر نيروهاي كار، اگر چه بدان مي
، ليكن به همان ميزان كه اتوماسيون در شرايط )پژوهشي و آموزشي، مديريت و توزيع

و  برديابد، كار ساده را از ميان ميده يا سوسياليستي توسعه مياقتصاد اجتماعي ش
كند، كاري كه بيش از پيش سرشتي فكري دارد توليد ميوب بازمرغفقط كار 

يدي  كند كه تفاوت ميان كارنيروئي بزرگ جلوه مي ياتوماسيون بدين ترتيب به مثابه
هم از اين راه كه اين شكل دوم كار را پا بر جا نگاه  برد، آنو كار فكري را از ميان مي

  .داردمي
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بسيار پيشرفته و در اروپا در حال نشو و نماي  كه در امريكا -صنعتي شدن كشاورزي
آخرين گرايش تكامل اقتصاد خواهد بود كه در فراگرد از بين رفتن  - كامل است

را كه با زمين و زراعت  "روستا نشيناني"اين كار تعداد . گرددطبقات و دولت ظاهر مي
بيش از پيش به  مانند،آنان كه باقي مي. حدود خواهد كردسر و كار دارند، به غايت م

ه يممهندسان كشاورزي، تكنيسين دامداري، و مكانيك ابزار كشاورزي كه اتوماتيزه يا ن
اقمار "جدائي شهرهاي بزرگ به صورت . يداتوماتيزه شده است، مبدل خواهند گرد

را از ميان  "ده"و  "شهر"هاي ظاهري ميان انههمگون و خودبسنده، نش "شهري
ها، ها مناطق سبز، كشتگاهورد كه در آنوجود خواهد آئي بهامجتمع. خواهد برد

ها زندگي ها و مراكزي كه در آنگاههاي مسكوني، استراحت، كويمناطق صنعتي
  )12(. اندديگر ادغام شدهگذرد، در يكاجتماعي مي

پذير خواهد ساخت كه انتقال زور دولتي كه امكاندار اين مناطق كوچك كردن ريشه
ين از بين رفتن طبقات و دولت هنوز غلبه خواهد داشت، رفته رفته در مراحل نخست

وندان طبق سيستم به جاي آن، خودمديري شهر. نجام منسوخ گرددمحدود شود و سرا
در داخل ارگانيسم اجتماعي كه بدين منظور آفريده شده است، خواهد  ايدورهگردش 
، هر ن آزاد كه در آنگاو مصرف كنند نكنندگاهاي توليدخود مديري كمون –نشست 

رهبري "و  "رهبر"دهد و در آن، تفاوت ميان كس به تناوب كارهاي اداري را انجام مي
هاي آزاد سرانجام به تمامي جهان فدراسيون اين كمون. از ميان برخاسته است "هشوند

اين  ؟ مساله بر سر آن است كه بفهميم)اوتوپي(دار ناكجا آباد پن. گسترش خواهد يافت
نظامي اقتصادي به  يدهي نهفته است و به واسطهكانات جملگي در رويش بهرهام

اي اجتماعي شدن وسايل توليد و شكوفائي كامل خواهد رسيد كه از يك سو بر مبن
و خدمات، و از سوي ديگر بر مبناي توزيعي آزاد قرار دارد كه  اجناسيه فراوان ته
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وي ثروتمند شدن شخصي را از زندگي و پول و آرز گردد،جانشين اقتصاد كاالئي مي
  .كندانسان دور مي

  
  رشد اقتصادي، هدفي مداوم نيست

ايم ليكن قتصاد بدون پول از نظر دور داشتهگذاري را در يك اما تاكنون مساله سرمايه
توليد . اين كار، به محض آن كه فضاي فراواني، اقتصاد را در برگيرد، دشوار نيست

 بخشكنندگان نيز مانند توليد )توليد كارهاي توليدي( ش يكبخهاي كنندگان كارگاه
وت عمومي اجتماع حقي يكسان خواهند داشت كه از ثر) توليد كاالهاي مصرفي(دو 

-ي ميبلكه فقط غير مستقيم بر ذخيره ثروت ،بهره گيرند، با آن كه كارشان نه مستقيم

-به فروش نمي "بازار"در محصوالت كار آنان . رار داردهمگان ق رافزايد كه در اختيا

ها، مواد خام، مواد كمكي و غيره يد كه ذخيره ماشينآتر به كار آن ميرسد، بلكه بيش
وري ضر دوو  يكاري در بخش كه مصرف شده است، و براي توليد ج تجديد كند را

خالص، از اين بازتوليد ساده گذشته، يك گذاري غيرليكن آيا از اين سرمايه. است
، يك بازتوليد گسترده سوسياليستي و غير پولي نيز وجود "خالصغير"ري ذاگمايهسر
چنان بي اي سوسياليستي نيروهاي توليدي همآيا در جامعه: رد؟ به عبارت ديگردا

انقطاع رشد خواهند كرد؟ حق پاسخ بدين سوال بايد براي شهروندان جامعه 
ضرورتي "باشد نه  ك تصميم آزاداين بايد نتيجه ي. سوسياليستي محفوظ بماند

. داري به سوسياليسمي و حتي در مرحله عبور از سرمايهداردر نظام سرمايه "اقتصادي
فايده نهائي اوقات "و  "هاي خالصاريگذفايده نهائي سرمايه"بين  "اولويت"مفهوم 

كنندگان، حتي اگر رو به مصرف جاري توليد. كامال بيهوده است "فراغت تربيش
طول روز كار، حتي اگر . مانداز نيازهاي راستين موجود واپس ميواره افزايش باشد، هم
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ماند كه از قطه كوفتگي جسمي و عصبي محدود ميرو به كاهش باشد، فقط به آن ن
  .جا به بعد، بازده سيري نزولي داردآن

در  تر، براي نخستين بارتر و اوقات فراغت بيشامكان انتخابي راستين ميان ثروت بيش
و خدمات  اجناسوندانش فراواني ليستي داده خواهد شد كه براي شهراي سوسياجامعه

اين بدان معنا انتخابي اصيل خواهد بود كه به ضرورت اقتصادي . كندرا تضمين مي
هاي اقتصادي بدين ترتيب يگانه الزام. براي ارضاي نيازهاي فوري وابستگي ندارد
خالص، هاي غيرسرمايه گذاري(يد گردد عبارت از آن خواهد بود كه ماشين آالت تجد

اما . قدر رشد كند كه با رشد جمعيت سازگار باشدو محصول اجتماعي آن) استهالك
چون بايد اميد داشت كه انسانيت سوسياليستي رشد جمعيت خود را نيز مانند 

اي ادي تصميم شهروندان به هيچ واسطهكند، آزاقتصادش طبق نقشه تعيين مي
  .شد محدود نخواهد

هدف ارضاي نيازهاي جامعه . نيستدر خود هدفي  نفسهفي به هر حال رشد اقتصادي
هم با در نظر گرفتن تكامل عقالني و مطلوب همه  و مصرف كنندگان است، آن

چنان كه اين مصرف مطلوب به هيچ وجه يك رشد بيكران معني هم. امكانات انساني
وهاي كم تكامل مدام و بي انقطاع نيري حدهد، به همين سان ارضاي نيازهاي انساننمي

كار در اختيار دارد كه هاي خوداي از ماشينهنگامي كه جامعه ذخيره. را نداردتوليدي 
هاي چند اي از ماشيناو را برآورد، و هنگامي كه ذخيرهتواند تمامي نيازهاي جاري مي

نگاه محتمل ، آه كندبيني نشده مقابلاحب دارد تا بتواند با حوادث پيشمنظوره در تص
ي انسان )13(.بماند فقكند شود و حتي به طور موقت متو "رشد اقتصادي"است كه 

اقتصاد ملي دين . هاي مادي و اقتصادي فارغ استزاده خواهد شد كه از همه دغدغه
 "باروري"مساله . ندارد خود را ادا كرده است، چرا كه ديگر محاسبات اقتصادي وجود

يگانه معيار فقط اوقات . ، ديگر معيار ثروت نيست"كارساعات  جوئي درصرفه"يا 
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فراغت و تشكيل مطلوب آن است، همان سان كه ماركس، نابغه آسا پيش بيني كرده 
  :است

دزدي كار ديگران كه ثروت كنوني برآن استوار است، در مقايسه با اين زمينه جديد "
به محض آن كه كار به . نمايدوت كه خود صنعت بزرگ آن را آفريده است، حقير ميثر

تواند اش منبع ثروت نباشد، زمان كار نيز ديگر معيار آن نيست و نميواسطهشكل بي
كار اضافي توده، ديگر . نخواهد بود مصرفاز اين رو ارزش مبادله نيز معيار ارزش . بود

مل چنان كه كار نكردن افرادي قليل، معيار تكاشرط افزايش ثروت عمومي نيست، هم
بدين ترتيب توليدي كه بر مبناي ارزش . نيروهاي عمومي مغز انسان نخواهد بود

ن شكل واسطه توليد مادي، خود از ايشكند و فراگرد بيمبادله قرار دارد در هم مي
اينك خود به صورت هدف در (ها تكامل آزاد فرديت. آيدمسكينانه و متناقض فارغ مي

اهش از زمان كار ضروري، بلكه كاهش كار ضروري و از اين رو نه ك.) م.آيد، امي
اجتماعي به حداقل، فرصت آن را خواهد داد كه به فعاليت هنري، علمي و غيره 

  ...)پرداخته شود
گردد كه يابد، به همان ميزان نيز معلوم ميهمان نسبت كه اين تضاد تكامل مي به... "

ديگران نخواهد بود، بلكه توده رشد نيروهاي توليدي ديگر مستلزم تصاحب كار اضافي 
و بدين ترتيب  -هنگامي كه چنين شد. كارگر بايد خود به تصاحب كار اضافيش درآيد

آنگاه از يك سو زمان كار ضروري  - زمان كار در اختيار وجودي متناقض نخواهد داشت
معيارش را از نيازهاي فرد اجتماعي خواهد گرفت، و از سوي ديگر تكامل نيروي توليد 

، با آن كه توليد بر مبناي ثروت همگان قدر سريع رشد خواهد كرد كه جتماعي آنا
زيرا ثروت راستين، نيروي . محاسبه شده است، زمان كار در اختيار همه رشد كند

آنگاه ديگر نه زمان كار، بلكه زمان در اختيار، . توليدي تكامل يافته همه افراد است
  .معيار ثروت خواهد گرديد
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ن، به عنوان ثروت با معيار تشكيل عقالني و خالق اوقات فراغت انسا: تردقيقبه عبارت 
  .، سنجيده خواهد شدشخصيتي كامل و موزون

  
  كار بيگانه و كار آزاد

كننده نخست گوئيم، منظور آن است كه توليدوقتي كه از بيگانگي كار سخن مي
ن معني كه يد، بس شرايط كارش از دست داده استكنترل را بر محصول كارش و سپ

، با بيگانگي. كنددر كنترل ديگران و به سفارش ديگران كار مي "به سود ديگران"او 
بين  بلكه هنگامي از. روداجتماعي شدن وسايل توليد بزرگ خود به خود از ميان نمي

انگيخته خويش را به عنوان صاحب محصوالت كار اهد رفت كه افراد، آگاهانه و خودخو
هنگامي از ميان خواهد بيگانگي . اي شرايط كار خويش احساس كنندخود و فرمانرو

و خدمات وجود  اجناسكنندگان و فراواني راستين رفت كه خودمديري واقعي توليد
از ميان رفتن . يازها را ارضا كندترين همه ناشد كه همه نيازهاي اصلي، و اصليداشته ب

از بين (گانه، معنائي يكسان دارد دوبيگانگي با از ميان رفتن طبقه كارگر به معنائي 
كند، و از بين رفتن پرولتاريائي كه براي رفتن پرولتاريائي كه به سود ديگران كار مي
  ).كندمزدي ناچيز و به دقت سنجيده شده كار مي

 "به سود ديگران"گانگي كار ليكن يك بيگانگي ديگر كار نيز وجود دارد كه بر آن بي
عدادهاي به زير يوغ تقسيم كار، بيگانگي انسان از است كشاندن انسان: مقدم است

هنگامي كه  ،"شغل خود را دارد"اند اما تا هنگامي كه او گوناگونش كه در او خفته
  .يا راي شكوفان شدن ندارد "ست دارديك پ"است، تا هنگامي كه  "شاغل"

سوم به دنيا ، جوشكار اتومبيل يا كارگر درجه ه به عنوان رفتگرهيچ انساني نيست ك
از  "رسالتي"اند "شاغل"اكثريت بزرگ كساني كه در فراگرد توليد و توزيع . آمده باشد

- كوشد، استعدادها و گرايشزهاي شغلي دست باال ميردان. كننداين بابت احساس نمي
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هاي توليد جا كه ممكن است با الزامها را تا آنسازد تا انسانرا فعال  هائي معين
سخت به دور از آن است كه زندگي اقتصادي را مطابق نيازهاي افراد تطبيق دهد، و 

  .بسازد
كند، ها و امكانات انساني معين را در كارگران خفه ميداري گرايشصنعت سرمايه"

روياند كه به كار شغل ازاي آن، استعداهائي ديگر را مي شكند و دركشد، در هم ميمي
تعدادها را حتي در كودكان و نونهاالن به كوشد كه اين اسوانگهي او مي. بيايد

هم از اين راه كه آموزش مقدماتي شغلي را به جاي  خواهد، آنمجراهائي بريزد كه مي
يقي و ها شرايطي حقدست كم اين. نشاندوزش دراز مدت در مدرسه متوسطه ميآم

داريم ما حق . كندمي "رشد"كارگران مدرن  "استعدادهاي"قابل بررسي اند كه در آن 
هاي ها و قلمروها به شغلتقسيم خاص نيروهاي كار، پخش كردن آن: تكرار كنيم

ت گوناگون رشد شخصيت هاي شغلي است كه امكانامختلف فعاليت، عمل اندرزگاه
  ."آيده كار ميداري را بائي را بپروراند كه توليد سرمايههكشد تا آن توانانسان را مي

عليه جباري تقسيم كار، دليل بهتر از كارهائي نيست كه انگيخته انسان بر طغيان خود
زند، و در جهان غرب به موازات كاهش نسبي از ها دست ميانسان از روي تفنن بدان

و حتي طي دوران  19در قرن . هاي گوناگون شكوفان گرديده استساعات كار، به شكل
آور را سود"دفي كاشت، هكارگري كه يك باغچه سبزي مي - هم 20بحران، در قرن 

كارند، موتور كه گل مي "وسترن الكتريك"كارگر  ليكن هزاران. كردتعقيب مي
شناسي از پرنده -آورندقلمروئي از فعاليت انساني روي ميسازند، به هر سيكلت مي

اي بر اين آرزوي هاي زنده، گواه)است "ريزمن ديويد"بررسي از (گرفته تا هالتر زدن 
هاي گوناگون و نواختي فعاليت شغلي خود را از راه سرگرميا يكانگيخته است تخود

دهد ا همه گواهي بر آن ميهاين )14(.ها نيستآزاد جبران كنند كه سود ناظر بر آن
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ند كه زندگي باكوشند آن شخصيت خود را باز يه نحوي غريزي ميكه كارگران ب
  .كنداقتصادي مبتني بر تقسيم كار، ضرورتا آن را مسخ مي

، كار خود را فقط از آن رو هاي بزرگها يا ادارهرخانهامروز اكثريت بزرگ كارگران در كا
گيرد، كه كار، عضالت كنند كه به اندازه كافي پاداش نميبه عنوان كار اجبار تلقي نمي

- كند، كه يكنواخت است و فرمانش از طرف ديگران صادر ميشان را خرد ميو اعصاب

دادهاي عبه همان ميزان كه كار فقط يك جنبه است. يز وجود دارددليل ديگر ن. گردد
- حتي كوشش. اي داشته باشدتواند همواره بدان عالقهپرورد، كارگر نميانساني را مي

نتوانسته است فرد را از استبداد تقسيم  "تطبيق ماشين با انسان"هاي تازه نيز براي 
هم با تكامل موزون شخصيت او ناسازگار  تقسيم كار، هم با طبيعت انسان و. كار برهاند

تا   30كند كه هوش در نزد فرد عادي، بين به اين نكته اشاره مي "نادل"پرفسور . است
آشكارتر است كه در  هائيدر نزد انسان"گرائي و اين واپس. رودسالگي واپس مي 35

طح هوش در اند، حال آن سهرگز محيط كارشان را تغيير ندادهاند و يك شغل مانده
  ".اي باالتر قرار دارداند، در درجهكرده هائي كه محيط كارشان را عوضنزد آن

استبداد تقسيم كار در كارگران و كارمنداني كه كاري تماما مكرر و يكنواخت انجام 
هائي كه شغلي دارند كه با گردد تا در نزد آدمدهند،كامال به نوعي ديگر احساس ميمي

كند، مانند هنرمندان، دانشمندان، پژوهندگان و مهندساني بيق ميرسالتي راستين تط
كنند و مي "خلق"كه با اختراع سرو كار دارند، معماران و همه آن كساني كه چيزي 

يدي، گريز از كسالت و  فراغت از كار". چيزي شركت دارند "آفرينش"اني در شادم
رداري از اقبال كار كردن در اجبار در محاصره بودن و پرداختن به كاري مكرر، برخو

ها همه، به عقيده ، اين"محيطي مطبوع و به وسيله خود انسان انتخاب شده
در . پردازندكنند كه به كار اجباري نميامتياز كساني است كه احساس مي "گالبرايت"

اين فقط از آن روست كه گالبرايت در . خوردبه چشم نمي "خالق"اين شمارش، كلمه 
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هاي مذكور در فوق را در بيني و پيش پا افتادگي، نه فقط آدمگرف از روشناي شآميزه
، كارشناسان (!)هاي بزرگ معلمان، رئيسان شركت: دهد، بلكه نيزاين مقوله جاي مي

تبليغاتي و غيره كه گرچه درآمدي زياد دارند، ليكن درست مانند كارگران، بنده 
امروز  "روشنفكر" )15(.كنندا احساس ميتقسيم كارند و در نتيجه عواقب بيگانگي ر

گامي كه بتواند رسالت خود را متعادل و خوشبخت نيست، حتي اگر هناصال انساني 
. ، فارغ باشدآزاردكند و ميمي دگرگوناجابت گويد و از اجبار مادي كه روحش را 

ت فقط به ندر گذارداري و جامعه بوروكراتيك مرحله سرمايه شرايطي كه در جامعه(
او عموما از يك . او هنوز زير استبداد يك تخصص فزاينده قرار دارد ).شودديده مي

و چون روشنفكر امروز از توليد يا زندگي اجتماعي . بردشيوه زندگي نامتعادل رنج مي
ز عمل و از طبيعت بيگانگي ا: ذاب استست، از نوع ديگر بيگانگي نيز در عجدا افتاده ا

 "درون "، به تاريخي و اجتماعي "تقابل"يان قوه و فعل، اين تناقض م". اجتماعي خود
جا به صورت نزاع ميان نظر و عمل، رويا و يابد، و در اينمستعدترين افراد انتقال مي

و همين نزاع مانند هر . آيد كه انسان را بر آن احساسي آگاهانه استحقيقت در مي
  ."ترس است ر حل نشدني، علت تشويش وتضاد حل نشده يا به ظاه

جا كه توانسته باشند زندگي خود امروز تا آن "مستعدترين افراد"همين  ،با وجود اين
تر به از همه بيش - شان سازگار استرا وقف فعاليتي خالق كنند كه با نيازهاي دروني

آن انسان سوسياليستي فردا شبيه اند كه از تقسيم كار و جدائي كار فكري از كار يدي 
  .است فارغ گرديده

 20براي پايان قرن ) دويچر، سول(بينان معتدل رواج تعاليم عمومي عالي كه خوش
پژوهش و كار فكري از اجبار  ، فراغتكنند، الغاي هر كار ممارستيگوئي ميپيش
برداشتن حايل از ميان نظر و  ها در اداره اقتصاد و جامعه،، شركت فعال انسانمادي
هاي همدردي و عشق به همنوع در سر لوحه محرك ،دوستي سوسياليستي، انسانعمل
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همه اين عناصر از بين رفتن تقسيم كار اجتماعي شرط ناگزير زايش : كردار انساني
فقط امكان عمومي آن را  سوسياليسم، و رفووني نو هستند كه شرايط اقتصادي و انسا

 -ين معناي كلمهبه بهتر -آورند، و فعاليت آگاهانه، پرورشي و درماني انسانفراهم مي
  .ناپذير آن خواهم بودزايشگر اجتناب

  
  براي انسان مرزي هست؟

، هر كار سازديان نظريه و عمل وحدتي برقرار مياما اين فعاليت خالق انسان كه م
گذارد، از پژوهش به توليد، از آتليه نقاشي به ممارستي و مكانيكي را به ماشين وا مي

ها شهري تازه سر به آسمان ا كه در ميان جنگلجرود، آنمحل ساختمان سازي مي
است؟ بايد اين مفهوم اصلي جامعه  "كار"فعاليتي هنوز هم  آيا چنين -كشدمي

  .يمكششناسي و اقتصاد سوسياليستي را نيز به يك بررسي انتقادي ب
آورد، كار در عين حال و از راه كار خوراكش را فراهم ميا. كار نشانه اصلي انسان است

يك مرحله انسان فقط به بركت . ل پيدايش، محصول و چوب بست اجتماعي استدلي
اگر نه تا اوج بازده جسمي و روحيش  - كه از زايش تا بلوغ  "موقعيت فعال اجتماعي"
آيد، و شناسانه در ميت موجودي اجتماعي به معناي انسانگيرد، به صوررا در بر مي -

  . ستانداش را ميشناسيمولي روانجهيزات معاين مرحله است كه او ت فقط به شكرانه
ليكن اگر ضرورت كار كردن براي توليد وسايل معيشت از ميان برود زيرا ماشين اين 

  ماند؟نشانه اصلي انسان چه بر جاي مي يكند، آنگاه از كار به مثابهكار را مي
ه راستي نسان را بآنچه ا. يابيمشناسي ميتر، در انسان، به تعريفي دقيقمفهوم كار را
موجودي با اين ساختمان فقط از راه كردار ": سازد، عمل است، كردار استمشخص مي

  ".قدرت زندگي دارد
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كار به معناي تاريخي كلمه، كار بدان سان كه تا به امروز به واسطه بشريتي مسكين و 
 "تريننيحيوا"و  "ترينغيرانساني"ترين، گردد، فقط تجسم بينوايانهرنجور اجرا مي

م شده به طبقات را تاريخ جامعه تقسي "انگلس"چنان كه هم. نوع عمل انساني است
ل ما قبل كش، به همان سان نيز كار سنتي فقط نامدقبل تاريخ بشريت ميفقط ما

- بلكه شخصيت ييتاريخي يك عمل خالق و همه جانبه انساني است كه ديگر نه ش

رچيده شدن كاال، ارزش ، پول، طبقات، دولت و پس از ب. آورده وجود ميهائي موزون ب
يافته موجب از بين رفتن كار به سوسياليستي تكاملتقسيم كار اجتماعي، جامعه 

تواند انساني شدن هاي سوسياليسم نميهدف) 16(. معناي سنتي كلمه خواهد گرديد
كارگر هاي آن، بهبود دستمزدها يا بهتر شدن وضع طبقه چنان كه هدفكار باشد، هم

ها را طراري و نيمه كاريهاي اضكمك ،هاي عبورها فقط حكم پلههمه اين. نيست
ها ها و ماشينهر چند هم كه ساعات كار كاهش يافته باشد، هر چند هم كه اتاق. دارد

با نياز انسان تطابق كنند، باز هم يك كارخانه مدرن هرگز براي انسان يك محيط 
فراگرد انساني شدن انسان هنگامي به كمال خواهد . نيست "انساني"و  "بهنجار"

ه رسيد كه كار فرو مرده جاي خود را به فعاليتي خالق داده باشد كه يگانه جهت آن ب
  )17(.وجود آوردن انساني كمال يافته و چند جانبه است

- ساز به عنوان خالق حقيقي تمدن و فرهنگ بشري نگريسته ميزماني دراز انسان ابراز

اند نشان دهند كه دانش و فلسفه اگر چه زگي نويسندگان گوناگون كوشيدهتا به. شد
ن همواره از تجارب آن تغذيه اند، ليكرفته رفته دور گرديدهاز كار حقيقي توليدي 

، به راهي رفته است كه مورخ هلندي، بي هيچ پروائي "ينگاهوئي ز"در عوض . اندكرده
در انسان بازيگر، خالق راستين فرهنگ را  هم هنگامي كهبا اين سنت مغاير است، آن

  .ديد
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شناسي فرويدي شناسي معاصر و به مقداري وسيع روانماركسيسم كه از طرف انسان
دهد كه اين هر دو برداشت متحد گردند كه دو تاييدي درخشان شده است، امكان مي

ساز و هم انسان رانسان در اصل، هم انسان ابزا. دتابانجنبه اصلي تاريخ انسان را باز مي
ليكن . نحوي تصاعدي جدا شده فنون علمي و هنري از فنون توليدي ب )18(.بازيگر بود

نخستين مرحله پيشرفت بعدي با اين تخصصي شدن، تقسيم كاري اجتماعي براي 
و ا. ساز را نه منع و نه فراغتي براي بازي استانسان ابزار. ناپذير گرديده استاجتناب

چه درست نشانه انگيخته استعدادهايش و براي آنت، كاربست خودفرصتي براي خالقي
در عوض، انسان بازيگر بيش از پيش در طبقات مالك و . عمل آدمي است، ندارد

درست به همين دليل است كه او . گرددكساني كه در كفالت اينان هستند، مجسم مي
ازي اندوهناك مبدل بازي او بيش از پيش به يك ب. گرددقرباني يك بيگانگي خاص مي

مثال در قرن (ماند هاي بزرگ خوشبيني اجتماعي چنين ميشود، و حتي در قرنمي
انسان سوسياليستي، فارغ از اجبار كار ممارستي و بازگشته به دامن جماعت، ). 19 و 16

هم اكنون نيز كوشش . آيدت انسان ابزارساز و انسان بازيگر، توام در ميدوباره به صور
 "كار جدي"ها عنصري از و در بازي "بازي"كه در كارهائي معين عنصري از د شومي

الغاي كار به معناي سنتي كلمه در عين حال حكم شكوفائي مهم نيروهاي . وارد گردد
انگيختگي بر تارك سودناطلبي مادي، يك خود.توليدي را نيز دارد؟ نيروي خالق انسان

خردمندي دانشمند با  شوق هنرمند و شود كه در آن بازي كودك،خالق نشانده مي
در يك . كسان داردازي مالكيت با آزادي معنائي يوژبراي بور. آميزنديكديگر در مي

شده مركب از صاحبان كاال، اين تعريف به ميزاني وسيع درست نيز  "ذره ذره"جامعه 
ر بااجباري، و از اين اج است كه انسان را از نعمت كار) كافي(فقط دارائي . هست

از . كند كه براي امرار معيشت ناگزيز از فروش نيروي كار خويش استخالص مي
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اند كه از  بافيفريبان طرفدار اين خيالدوستان بورژوا و نيز عوامهمين روست كه بشر
  .عملي گردد "پرولتاريازدائي"مساله  "پخش ثروت"راه 

به عاريت گرفته  هاي معروف هگل را كه انگلسهاي مبتذل يكي از جملهماركسيست
اند و آن را بدان است، از ارتباط اصلي خارج كرده "بينش ضرورت"ود، يعني آزادي ب

قوانين "درست در برابر همان  اليستياند كه انسان سوسيورد تفسير قرار دادهگونه م
، فقط با اين تفاوت كه داريار گرفته است كه انسان در سرمايهقر "اوش اقتصاديخار

به سود خود بهره "ها كوشد تا از آنليستي به اين قوانين آگاه است و ميانسان سوسيا
دوستانه م را با سنت براستي انسانساين شعبه پوزيتيويستي ماركسي )19(."گيرد

شان هيچ وجه ها و نگاه تيز به آينده دوختههاي آنانگلس، با شجاعت تحليل ماركس و
اند كه قلمرو آزادي آنجا بار تكرار كردهانگلس بيش از يك  ماركس و. اشتراكي نيست

اليستي نيز يسوس حتي در جامعه )20(.گيردگردد كه قلمرو ضرورت پايان ميآغاز مي
ماند، آزادي واقعي فقط در ساعات فراغت كار در كارخانه ضرورتي اندوهگين مي

اي آن به همان اندازه كه كار به معناي سنتي كلمه از بين برود، ج. گرددشكوفان مي
گيرد كه از تكامل همه جانبه و تماميت اجتماعي هايي ميرا عمل خالق شخصيت

ها، به هر چقدر انسان خود را از نيازها رهاتر كند، يعني از راه ارضاي آن. برخوردارند
  ."گشايدتري براي قلمرو آزادي ميقلمرو ضرورت جاي بيش"همان نسبت 

و نه مجموع اعمال بي  "لبانه پذيرفته شدهداوط"آزادي انساني نه اجباري است كه 
اين تحقق دادن انسان به خود است، . سازندي غريزي است كه فرد را خوار ميرويه

اين نه آرامش مطلق و . هاي بشري استتكامل همه جانبه تمامي استعدادها و قريحه
آغاز  هاي هزاران سال نه در خور انسان،نه نيكبختي كامل است، بلكه، پس از نزاع

خوانند با ها مياين سرور شهرت انسان است، كه انسان. است "درام راستين انساني"
ند تا آن ستانهايي كه به مرزهاي خود آگاهند، و از اين آگاهي اين جرات را ميانسان
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نمايد كه بتوان در عين حال، هم پزشك بر انسان امروز ناممكن مي. مرزها را درنوردند
ليكن چه كسي است كه . ساز بود و هم فيزيكدان اتميهم ماشينبود و هم معمار، 

ها نباشد، انساني كه هم بتواند مرزهايي را بنامد كه انسان را ياراي درگذشتن از آن
اندركار آن است كه زندگي را در آزمايشگاه يازد، و دستها دست ميز به ستارهوامر

خانواده بشري را در آغوش خواهد بسازد، و فردا با شوق برادري همه جانبه تمامي 
  كشيد؟ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 سوسياليسم

 

  :هازيرنويس
  .اين فصل از كتاب اقتصاد مندل برگرفته شده است

  ."ر سوسياليستي به كار كمونيستيتز كا" "ليابين. آ"مراجعه شود به كتاب -1
توان ونيستي را ميگويد يك جامعة كمكه مي "هوروات"پرداز يوگسالو، نظريهاز اين روست كه تز  -2

  .بينانه استس اقتصاد پولي و كاالئي بنا نهاد، به غايت غيرواقعبر اسا
-، بيماستانهامنابع مالي مدرسه ...هم اكنون وجود دارد ) سوسياليستي(مباني اين سيستم توزيع  "-3

گ از طرف جماعت ها در همة مراكز بزرروزيهها و شبان، استخرها و حمامهاها، كتابخانه، دانشگاهها
. شتابد، بي آن كه پول بخواهدپليس و آتش نشاني، در صورت ضرورت، به ياري مي. گرددامين ميت

معني حق زندگي اين است كه هر ... ها به جمع تعلق دارد ، ورزشگاهها، باغهاپل ،هاها، ترعهخيابان
  . عضو يك جماعت است –درست مانند كودكي در خانواده  -كس

حداقل  هاي اجتماعي بر آنان وارد آمده است دار كردن علقهكاراني كه اتهام خدشهجنايتما به 
كاران دريغ پس چرا بايد اين را از تن پروران و اهمال. دهيمخوراك، مسكن و تيمار پزشكي را مي

  ."كنيم؟
كرده است  ريه را ردنحوي شايسته و عالي اين نظه ب "تكنيك و تمدن"در كتاب  "لويس مامفورد"-4

  .كنندكه نيازها بيكرانه رشد مي
، زماني كه در زندگي در اختيار آدمي است اصل گسترش بيكران نيازها اين استآخرين برهان عليه -5

  !استمحدود 
اين دو . اشتباه كرد "يافتهدرآمد انتقال"يا  "مزد غيرمستقيم"را با  "مزد اجتماعي"يد ليكن نبا -6

به واسطة تقسيم  "مزد اجتماعي"آمد پولي انباشته شده است، حال آن كه  فقط درآخرين شكل توزيع 
بينيم كه كمك دگان شوروي مياين تداخل را مدام در نزد نويسن. گرددهاي جنسي مشخص ميپاداش

ه ، بو خدمات رايگان بهداشتي و آموزشي از سوي ديگر، سالخوردگان از يك سوبه بيماران و حمايت از 
  . گرددخالصه مي "منابع مصرف اجتماعي"م زير مفهوم نحوي درهم بره

ر يك جامعة جا به تضادهائي حل نكردني بپردازيم كه اتوماسيون دضرورتي ندارد كه در اين -7
القوة اين ، خريداران به بار مي آوردهمان نيروئي كه فراواني كاالها را ب. آوردداري به  همراه ميسرمايه

اتوماسيون ". آن را خوب پرداخته است "اريش فروم"راند به دليلي ديگر كه يفراواني را از ميدان م
نيرويش  چنان بخش بزرگي ازهاي آينده همآيا انسان بايد در قرن"، "انجامدا به سوسياليسم ميضرورت

ر اين ؛ دنيست ، به اميد آن روزي كه كار ديگر براي او مستلزم صرف نيرورا صرف وظايف بيهوده كند
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ر اوقات فراغت و چه در چه د –؛ آيا او بيش از پيش بيگانه نخواهد گرديد ا چه برسر او خواهد آمداثن
  ."اوقات كار

بتوان گفت كه  "آرتور لويس"يسم نياز است تا مانند پروفسور به تمامي دامنة خردمندي پراگمات -8
داند كه اين مت بهتر از فرد ميگردد كه حكوبر حسب نياز از اين فرض ناشي مي امتياز توزيع(!) يگانه 

  .يزي را بايست با اولويت مصرف كنديكي چه چ
ه من ايراد اگر ب. "دوست داشته باشد"تر از اين نيست كه موش را هيچ چيز براي گربه طبيعي" - 9

اي براي دوست ن پاسخ خواهم داد كه در او غريزهاي براي كشتن موش دارد، مبگيرند كه گربه غريزه
- گردد، بايد گفت كه طبيعت آن چيزي است كه ميچه به كردار مربوط ميوش نيز هست، آنداشتن م

  ".پندارند در خود موجود وجود دارددر فرد ساخت، و نه آن چيزي كه ميتوان 
هد احساس كند، دام ميوابسته به آنچه انج كند، بي آنكه خود راهنگامي كه انسان كار مي" -10

نحوي فعال و ه تواند از اوقات فراغتش بخرد، چگونه ميانتزاعي و بيگانه كار مياي هنگامي كه به شيوه
او مسابقات . ماندكننده محجور و غير فعال باقي ميره يك مصرفثمربخش سود بر گيرد؟ او هموا

 ".ندكمصرف مي"ها را ها و ميهمانيها، منظره، سخنرانيهاها، كتابها و مجلهها، روزنامهفوتبال، فيلم
از طرف صنعت  "اوقات فراغت"مصرف اين . بهره گيرد "عمال آزاد نيست كه از اوقات فراغتش... 

-وقتي كه من مي. دهدانگيخته چيزي در من روي نميسودمند يا خود تيهنگام فعال... گرددتعيين مي

بال بودم اما كنم، پس از اين تجارب همان آدمي نيستم كه قاي را تماشا ميخوانم، وقتي كه منظره
ام، من اين يا آن چيز را مصرف كرده. هنگامي كه شكل تفريح بيگانه است، هيچ چيز بر من نمي گذرد

  ."...ماند، فقط خاطره استليكن هيچ چيز در من تغيير نيافته است، همه آنچه مي
 "يتلسوا"و  "ماير"جامعه شناسان فرانسوي و  "دوفني"تورن و "نويسندگاني متفاوت مانند  -11
ها اند كه كارگران در جستجوي امكان حق تعيين سرنوشت در كارگاهشناسان امريكائي، تاييد كردهروان

  .هستند
 1975كنند كه در سال در امريكا كارشناسان اقتصادي وزارت كشاورزي هم امروز پيشگوئي مي -12

كريسچن "نشريه . د سپردهرهائي با مساحت بزرگ خواهزندگي در روستا جاي خود را به زندگي در ش
غرب بزرگ و دور آهسته "نوشت كه گرايش بدان سو است كه  1956ژوئيه  13در  "ساينس مونيتور

يد كه ساكنانش رفاهي در خور، تلويزيون و تعويض آدر مي "سوپر شهر"ن پيوسته به صورت نوعي ليك
   ".كنندسريع محل را به عنوان امري بديهي تلقي مي

-مي"كه هم امروز نيز  -كند دستي ميو بدين ترتيب نيز پيش - كند برايت تاييد ميپروفسور گال -13

تاثيرات . توليدها اندك است و رو به كاهش دارد(!) تر همه توان پذيرفت كه اهميت رشد نهائي بيش
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 دهي بيشتوليد و بهره. هاي اقتصادي بكاهدكند كه از اهميت هدفرفاه فزاينده در اين جهت سير مي
دهند، بيگمان اين تحليل براي يك جامعه كامال شكوفان از پيش اهميت خود را از دست مي

مال غير عقالني و بي كا "سيمون وايل"بيني در عوض، پيش. گرددنحوي حاد مطرح ميه سوسياليستي ب
ها را به هائي كه آنبه انسان امكان نخواهد داد كه از تجديد ماشين(!) هيچ تكنيكي هرگز ": پايه است
 "د كه سوسياليسم نبايستي از قانوندهانداز نشان ميوانگهي اين چشم". گيرد، فارغ گرددخدمت مي
  ."قتصادي را بسيار گران خواهد كردياب بيم داشته باشد كه سرانجام رشد ابازده كاهش

اي تفنني يكي از مكررترين توضيحاتي كه كارگران درباره كاره"نويسد كه مي "جرج فريدمان" -14
دوستش داشته "توانند دهد كه ميگويند كه اين كارها چيزي بدانان ميدهند اين است كه ميخود مي
همين نويسنده از ". ين حيث كه امكان انتخاب دارندبه ويژه از ا "خود را آزاد احساس كنند "باشند

احتماال خبري بهتر از ها تفنن": گويدكند و مينقل قول مي "فرديناند تسوايگ"كتابي كوچك از 
دهد، حال آن كه زيرا كه او كار را بر حسب ضرورت انجام مي –دهند خودكار از شخصيت كارگر مي

  ."ها حاوي يك انتخاب استتفنن
گفت بايد مي(داري و كمونيستي آموزش سرمايه": نويسداما گالبرايت حق دارد كه مي -15

رئيس . شناسند، هويت انواع كار را به رسميت ميدوهر اين : ندا در يك نقطه متفق) استالينيستي
گويد كه دفتر كار او كه راحتي بخش تزئين شده است، ميدان همان شوراي نظارت يك شركت مي

 خورد و درآمد باالي او فقط به قريحه بهتر وهائي است كه در كنار نقاله متحرك به چشم ميتالش
مونيستي نيز ميل ندارد كه بگويد نوع كار او با كار رفيق و رهبر ك. تر كارش مربوط استشدت بيش

  .خراطش فرق مهمي دارد
فعاليت خود "و تبديل آن به  "برچيده شدن كار"ماركس و انگلس از  "لوژي آلمانيايدئو"در   -16

                              .  بنگريد "الغاي كار "و  "كار آزاد"ن اثر نيز به تناقض آشكار ميان در همي. گويندسخن مي "انگيخته
كند كه زنبيلي امروز انسان كاري جز آن نمي": نويسدماكس كاپالن در ارتباط با فعاليت خالق مي -17

بلكه خود  زنبيل جزئي از اوست، او خود نغمه است، نه ميز. يا ميزي بسازد اي با ني بنوازد وببافد، نغمه
  .ماركس نيز مراجعه شود به اصول اقتصاد سياسي. "ر عمل ساختن ميز آفريده شده استاو د
گويد كه بايد گويد كه بايد درخت را در اين يا آن فصل بيفكند، اما نميمي "بامبا يك انسان" -18

ادت، به صورت ضرورتي كار روزانه كه براي بسياري از اروپائيان، طبق ع. روزانه فالن قدر ساعت كار كند
  ."گيردهاي معيني از سال انجام ميشناسي درآمده است، فقط در زمانتقريبا روان
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دست ه تر از اين مفهوم بكه انواعي غني تازگي كوشيده استه ب "داويدف"فيلسوف شوروي  -19
 د ضرورتا آندي باياستناد كرد كه آزا "هائي مادرزاد در انساننيازمندي"هم از اين راه كه به  دهد، آن
  .را برآورد

: گويدماركس مي"تكامل سوسياليسم از تخليل تا علم"اجعه شود به كتاب انگلس به نام مر -20
ر خارجي به وسيله اضطرار و مقص گردد كه كار كردن كهجائي آغاز ميقلمرو آزادي در عمل از آن"

چه نين امكان را در نظر داشت كه چنابايد ا": گويدمي "ريزمن ديويد". تعيين شده است، تمام شود
   ".انسان بايد آزاد گردد، اين كار نه به ياري كار به ياري بازي انجام تواند شد
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  سوسياليسم چيست؟
  آزاد. برگردان ح

شده است، سوسيالسم اولين و گذاري سنتي كه توسط ماركس و انگلس پايهبر اساس 
كنندگان اي متشكل از توليدجامعه. جامعه كمونيستي است يترين مرحلهپائين
واسطه مالكيت اجتماعي وسائل توليد، سرشت اجتماعي و بي يوسيلهه كه ب بستههم

) ارزش مصرف و نه توليد كاالتوليد (يازهاي انساني ريزي براي برآوردن نكار و برنامه
هاي ها و دستگاهارگان، يعني در آن جامعه بي طبقه و بدون دولت. شودمي مشخص

  .گيري جمعي جدا از توده شهروندان وجود نداردي اداري، مديريت و يا تصميمويژه
ي توليدكنندگان وسيلهه تواند پا به عرصه ظهور بگذارد كه باي زماني ميچنين جامعه
ه ها سرنوشت خود را خود باداره شده و آن) كنندگانچنين مصرفو هم(و شهروندان 

و ) قانون ارزش( "قوانين بازار"اي بايد خود را از جباريت چنين جامعه. يرنددست گ
ها در استفاده از يتلوا. چنين از قيد و بند دولت برهانداستبداد مقامات زورگو و هم

متعدد  ياهمنابع در دسترس و زمان كار اجتماعي بايد از طريق گزينش بين پيشنهاد
پلوراليسم  ييسم بايد بر پايهست كه سوسيالهمين خاطر ا درست به. تعيين شود

ت تك حزبي و يا يك دستگاه واحد سياسي در معناي واقعي كلمه و نه از طريق دول
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زم گزينش آگاهانه بين بديل ملي پلوراليسم واقعي مستل. بنا شود "كنترل از راه دور"
ر عدم شمار متكي بهاي بيسازوكارمعناي حذف ه و طبعا ب. است) و بين المللي(

هاي اقتصادي هاي گوناگون فعاليتاي و ملي در شاخهح استاني، منطقهتمركز در سط
كه بر اساس  دفع و حذف نمي كند هائي راهيچ وجه ارگان و اجتماعي نبوده و به

  .كنندهاي دموكراتيك در پايه عمل ميگزينش
 ،ملليالسياسي قدرت در سطح بين - با توجه به رشد ناموزون تعادل اجتماعي

ه ولي سوسياليسم ب. سوسياليستي در سطح ملي آغاز خواهد شد يساختمان جامعه
و اين بدان معناست كه براي . المللي عملي خواهد شددر سطح بينصورت كامل 

  .عملي شدن، سوسياليسم بايد كشورهاي اصلي جهان را در بر گيرد
يني و يا عملي شدن با عطف به تعريف باال، سوسياليسم به هيچ وجه يك بهشت زم

آمال و آرزوهاي هزار ساله نوع بشر و برقراري هماهنگي تمام و كمال بين فرد و جامعه 
 يا ونيست  "پايان تاريخ"ه معناي و نيز سوسياليسم ب. و انسان و طبيعت نيست

اهداف پي  .كه نوع بشر را در چنگال خود گرفته است پايان دهد يكسر را تضادهائي
ل شش يا هفت تضادي ح: طرفداران سوسياليسم بسيار معقول است گرفته شده توسط
شمار ساخته اي محكوم به تحمل مصائب بيها بشريت را در ابعاد تودهكه در طول قرن

هاي وسيع در ميان نوع بشر جنگ و خشونت ،سانبايد استثمار انسان، ستم بر ان. است
بايد تبعيض نهادي و . شود حورابري بايد براي هميشه مگرسنگي و ناب. رخت بربندد

هاي ملي و مذهبي كه هاي قومي و اقليته عليه زنان و نژادها، عليه گروهيافتزمانسا
هاي زيست محيطي بايد از ميان بحران. شوند، پايان يابدانگاشته مي "فرودست"

  .برداشته شوند
طور ه ان بعنوان يك سوسياليست معتقدم كه حل اين تضادها هم براي نوع انسه من ب

كلي و هم براي فرد فرد آحاد انساني، موجب يك جهش بزرگ به پيش در عرصه 
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قدر عظيم است كه آن  اين جهش بزرگ به پيش آن. پيشرفت و خودرهاني خواهد شد
آنم كه چنين پيشرفتي  من بر. داري مقايسه كردواري و بردهختوان با الغاء آدمرا مي

. پوشيد كه مالكيت خصوصي، كاال و پول ملغي شودخود خواهد ه ه عمل بوقت جام آن
چنين معتقدم ولي من هم. و الغاء آن پيش شرط زوال طبقات اجتماعي و دولت است

كه بشريت تنها در برابر دو بديل، از يكسو الغاء طبقات و دولت و پديدار شدن يك 
ار فدراسيون سوسياليستي در سطح جهاني و از سوي ديگر حفظ وضعيت موجود قر

بديل ديگري نيز در برابر ما قرار دارد و آن عبارتست از فروپاشي محتمل تمدن . ندارد
چنان رو اي كه همهاي مهار گسيختهنابودي نژاد بشر در نتيجه رقابت انساني و يا حتي

  .گيرندبه افزايش بوده و يا ستيزهاي خشونت باري كه مداوما شدت مي
  

  ي استسوسياليسم ضرور
گردند لي ميتري متجگر با وضوع بيشها گرايشات خود تخريبكه در آنهائي عرصه
اي، بيولوژيكي هاي كشتار جمعي از نوع هستهد از رقابت براي دستيابي به سالحعبارتن

در اين . فراز توازن زيست محيطي سايه افكنده است و شيميائي و تهديدي كه بر
شمار علمي اشاره كرد كه منابع بي نوشته مختصر جاي آن نيست كه بتوان به همه آن

خاكي دهند چگونه تداوم روندهاي مورد اشاره به نابودي نوع بشر و كره نشان مي
ها ديگر دو بديلي كه در برابر هم قرار دارند در اين عرصه. منجر خواهد شد

  .است "يا سوسياليسم يا نابودي "كه نيست بل "سوسياليسم يا بربريت"
و اين احتمال كه بخش  "جهان سوم"قحطي در مناطق كم توسعه خطر فقر زندگي و  

اي و يا شبه رهاي امپرياليستي به اقشار حاشيهاي از جمعيت كشوقابل مالحظه
اگر بپذيريم كه در كشورهاي . كننده نيستتر تهديداي پرتاب شوند، كمحاشيه

و اگر ما جود خواهد داشت ، چهل ميليون بيكار و1985-87امپرياليستي تا سال 
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و نيز  "رانده شده از بازار كار"اران، كارگران پاره وقت و زنان هاي اين بيكخانواده
اند را نيز وارد محاسبه كنيم، روشن كه هرگز به اشتغال دسترسي نداشتهجواناني 

شوند ناميده مي "كشورهاي ثروتمند"خواهد شد كه در كشورهائي كه به اصطالح 
برند و اين تنها اولين قر مادي، فرهنگي و اخالقي رنج ميف يكصد ميليون زن و مرد از

وازي موفق به برقراري اگر بورژ. مرحله بحراني است كه هنوز به اوج خود نرسيده است
توهم كه  اين. شود اين رقم الاقل به دو برابر افزايش خواهد يافت "دوگانه"يك جامعه 

ي بر همين منوال به پيش خواهد بار و براي مدتي طوالناوضاع بدون عواقب فاجعه
طور نامحدود انعطاف ه داري بتوار است كه اقتصاد بازار سرمايهرفت بر اين فرضيه اس

فرضيه . آن همه توان هستند "گرسازوكارهاي خود تنظيم"پذير بوده و به اصطالح 
ها و فجايع به وقوع ها، جنگشود كه بحرانفوق به اتكاء اين حقيقت تقويت مي

اي آن را دچار ه طور دورهرا از بين نبرده بلكه فقط ب "سوداندوزي"ته روال عاديپيوس
اي دهه به دهه هاي دورهيدن اين حقيقت آشكار كه اين توقفبراي ند. سازندف ميقتو

هر كس كه بر اين حقايق مسلم چشم فرو . شوند، بايد كور بودتر ميتر و جديگسترده
 .داده است قرار اي مد نظرا به شكل بسيار مغرضانهقرن حاضر ر بندد مسلما تاريخ

اولين جنگ جهاني ده ميليون انسان را به كام مرگ فرستاد، دومين جنگ هشتاد 
را از صحنه جهان محو كند؟ در  جنگ سوم جهاني بايد چند ميليون نفر.ميليون نفر را 

از . پيوست وقوعه اي بهاي منطقهجنگ جهاني تعداد بسيار زيادي جنگفاصله دو 
اين رقم . وقوع پيوسته استه اي بجنگ منطقه 50جنگ جهاني دوم به بعد حدود 

  .ابديسال به سال اگر نه ماه به ماه افزايش مي
فاني را  ميليون انسان از قحطي در آسيا و در آفريقا دار 30در فاصله دو جنگ جهاني 

- همان. ده رو به افزايش نهادبه بعد با ضريب  1945اين رقم به سادگي از . وداع گفتند

فجايع واقعي در اين منطقه تازه دارد شروع . دهدگونه كه تراژدي اتيوپي نشان مي
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اكنون . رقرار شدتدريج بساط شكنجه به كشور ب 20در فاصله دو جنگ، در . شودمي
كشور جهان خصلت نهادي به خود  70الي  60گير شده و حتي در پديده شكنجه فرا

 1945توان به آن دلخوش كرد اين است كه از مثبتي كه مي يتنها جنبه .گرفته است
قدر  ولي چه كسي آن. به بعد آشويتس و يا هيروشيماي ديگري به وقوع نپيوسته است

وباره اتفاق نخواهد ه در بيست سال آينده حوادث باال دجسارت دارد كه مدعي شود ك
  افتاد؟

اي آور آب و فضا خصلت حاشيهدگي مرگگستري، آلودر نيمه اول قرن حاضر كوير
جز ه شويم كه باما اكنون ما ناگهان مطلع مي. داشته و به چند نقطه جهان محدود بود

هاي آلمان در حال مرگ زون به وقوع پيوسته حتي نصف جنگلفجايعي كه در آما
  .هستند

چنين مدست كم گرفتن عواقب رو به افزايش گفته شده واقعا غير مسئوالنه است و ه
استدالل . ايمگيري كه ما به نقطه غيرقابل بازگشت رسيدهاست طرح اين نتيجه

اين نوع . گي نداردآشفتبدبينانه حاصلي جز عقالني كردن ترس سرخوردگي و 
تدالل هيچ اس يو بر پايه. هااستدالالت براي مايوس كردن مردم است نه بسيج آن

  .يادآور يك خردگريزي عامدانه است اين برخورد قويا. علمي نيز استوار نيست
ه و با دل و جان به زندگي تمامي انواع موجودات زنده داراي غريزه تنازع براي بقاء بود

بدين ترتيب اگر هنوز . بشريت نيز در اين ميان يك استثناء نيست. اندازندچنگ مي
ريت شود بخاموش كردن آتشي كه بايد خرمن وج فرجه زماني باقي باشد تالش براي

اهد آري مبارزه براي سوسياليسم ادامه خو. لبه خواهد كردرا بسوزاند بر تسليم و رضا غ
گرايانه درباره آينده بشريت غلبه طلبانه و قدرهاي شكستيافت و اين مبارزه بر ديدگاه

  .خواهد كرد
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سوي پرتگاه در حركتيم بر تشخيصي نادرست از ه ناپذير به طور اجتناباين تز كه ما ب
گرايشات خود . كندبنا شده كه بشريت را تهديد مي) رروز محش(سرائي ل قيامتعل

اين اصطالحات (ما  "رزاديدنواقص ما"و يا از برخي  "سرمايه موروثي" گر نه ازتخريب
د كه نكنها سوءظني را متبادر ميممكن است واژگاني بيولوژيكي باشد، اما مفهوم آن

و يا از نتايج  "ئي مردانهجوستيزه"شود، و نه از ميناشي ) است "گناه اوليه"چون هم
كند كه اي كه باز هم سوءظني را القاء ميعقيده(ناپذير علوم و تكنولوژي اجتناب

فجايعي كه ما را  ).يادآورد هشدار انجيل درباره ممنوعيت خوردن ميوه دانش است
اصل نقصان هر دوي بلكه ح ،كند ناشي از وفور خرد و يا وفور علم نيستتهديد مي

  .هاستآن
خاطر آن است كه ما از ه بار آورد اما اين امر به ائبي بتكنولوژي جديد ممكن است مص

هاي جديد توانائي ما رشد علوم و پيشرفت. آگاه نيستيم اثرات جنبي تكنولوژي، كامال
جاي آري مسئله واقعي در . را براي اجتناب از فجايع نه كاهش بلكه افزايش خواهد داد

پيشرفت در علوم طبيعي و كنترل فزاينده انسان بر طبيعت پا به . ديگري قرار دارد
امل فقدان ك –تر اين است كه گفته شود به بهاي پرداخت و تضمين دقيق –پاي 

توان آن را كه بيان ديگر مي ؛پيش رفته است "اشطبيعت ثانوي"كنترل بشريت بر 
  .شكل دادن به رفتار اجتماعي ناميدعي و محيط اجتماعي، تحول ساختارهاي اجتما

هاي ماركسيسم درك اين حقيقت است كه علوم و نگريترين ژرفيكي از مهم
ه دانشمندان غير ماركسيست نيز ب. شوندوسيله عامل اجتماعي تعيين ميه تكنولوژي ب
نطق مسلما تاريخ علوم و تكنولوژي داراي م. گرونداي به اين نقطه نظر ميطور فزاينده

شود كه ذاتي اين يا آن رشته در اين رهگذر نيازهائي مطرح مي. باشدخاص خود مي
هاي ديگر ارتباط ه وقوع پيوسته در رشتهحال به تحوالت ب علمي هستند ولي در همان

ولي تحوالت اصلي بازتابنده يك منطق عمومي اجتماعي است كه از . تنگاتنگي دارند
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و  نوبه خود با نيازهاه گيرد و بجديد نشات ميمسائل جديد و ساختارهاي روحي 
  .يابدمنافع ويژه اجتماعي پيوند مي

. فيزيك كوانتومي نيست گريزناپذير يتسليحاتي اتمي نتيجه هنظر مسابقاز اين 
. شودها منجر نميناپذيري به آلودگي اقيانوسه طور اجتنابتحوالت شيمي سنتتيك ب

ش براي افزايش بارآوري كار در رشته كشاورزي ناپذير تالگستري حاصل پرهيزكوير
همه اين تهديدها و فجايع نتيجه انقياد تحوالت علمي و تكنولوژيك به استبداد . نيست

- منطقي كه در آن هر بنگاهي از پي به حداكثر رساندن سود خود مي. سرمايه است

روي كار، براي آن هم بدون توجه به آن كه اين امر چه نتايج درازمدتي براي ني. باشد
زبور فرزند الزامات دل زيست محيطي دارد زيرا منطق ماطور كلي، يا براي تعه جامعه ب

  .پوشي رقابت و انباشت سرمايه استغير قابل چشم
ناپذير دانش نيست كه موجب فجايع سياسي، زيست محيطي و اين پاره پارگي اجتناب

- بي ارتباط از هم در عرصه سرمايه بلكه اين اتخاذ تصميمات جدا و. گردداقتصادي مي

- گذاري بر اساس منافع كوتاه مدت و ميان مدت است كه منجر به بحران و جنگ مي

تنها و تنها . تواند وارد محاسبه شودشود زيرا عواقب عمومي و درازمدت تصميمات نمي
گرائي جزئي و ركيب انفجاري و رو به افزايش خردتوان منشاء تجا ميدر اين

بندي وائي را خصلتژكرد كه گرايش تكاملي جامعه بور هي فراگير را مشاهدخردگريز
  .كندمي

از منطق حاكم بر  ضرورت سوسياليسم. كنداين ما را به قلب مسئله رهنمون مي
، از منطق مالكيت خصوصي و اقتصادي بازار، از منطق معطوف به جامعه بوروژائي

شود كه در هر عمومي رقابت ناشي مي هايسازوكارثروت خصوصي و از همه باالتر از 
اي كنندهاهبپويايي تچون محرك رفتار فردي و اجتماعي عمل كرده و اي همعرصه

گشايد سرمايه راه خود را به هر جا و به همه جا مي. بردآفريند كه راه به فاجعه ميمي
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مناطق در (ميليارد دالر بدهي و چند صد ميليون  7000قيمت ه حتي اگر اين امر ب
به تخريب منابع  توليد صنعتي بدون توجه. بيكار باشد) در مجموعمركز حاشيه 

ساختن بمب اتمي بدون توجه به پوچي و بيهودگي غول . تازدطبيعي به پيش مي
هائي كه قادرند بمب: يابداي ادامه ميانرژي هسته "كشتار فوق تصور"درت آساي ق

  .را نابود سازند و يا حتي چهل برابر جمعيت دنيا 20، 10
اين امر هم به . شوداي غير قابل كنترل ميه طور فزايندهب پوياييدر دنياي مدرن اين 

ولي متاسفانه (و هم به تقسيم جهان به دو اردو داري جهان مربوط است بخش سرمايه
اما هنوز هم ). فيائي و بيولوژيك هستندبخشي از همان جهان جغرا "اردو"هر دو 

تواند اين روند را سد كرده، حركت آن را متوقف و لمللي سوسياليسم مياپيروزي بين
 هائي كهيابي به حق حاكميت بر روشدست. وده و به آن نقطه پايان نهدمعكوس نم

دهد به مسئله اجتماعي و اقتصادي انسان را در جامعه سازمان مي موجوديت سياسي،
. دست گيرده يروهاي طبيعي را ببشريت بايد كنترل ن. مرگ و زندگي مبدل شده است

نيروهاي طبيعي به عامل مرگ بشريت تبديل  جا به پيش رود كهاين تسلط بايد تا آن
  .نشوند

قادر نيست از  "زنجير گريزناپذير حوادث"هيچ نيروي خالص مكانيكي و هيچ 
خاتمه سريع و هميشگي توليد  كننده برايپشتي هفتصد و پنجاه ميليون توليدهم

و نيز  –هاي سنگين و حتي تمام سالح –اي، بيولوژيكي و شيميائي هسته هايسالح
ها هاي تسليحاتي موجود و يا اتخاذ تدابير الزم براي نظارت بر آنتخريب زرادخانه

. عمل آورده تحميل احترام به تصميمات اتخاذ شده براي كنترل تسليحات، ممانعت ب
شكل جمعي اداره ه ها را بدل شده و آنهاي خود مبها بايد به صاحبان كارخانهآن

مبدل شوند هيچ  بستهكنندگان همتوليد بهو پنجاه ميليون مزدبگير  اگر هفتصد. كنند
قادر نخواهد بود مانع اختصاص دادن  "قانون آهنين"و هيچ  "قانون عيني اقتصادي"



 سوسياليسم

 

ها نمجموع زمان كار الزم براي توليد كاال و خدمات به برآوردن نيازهاي منطقي آ
فته را به اجراء بگذارند ساعت كار در ه 24يا  20ها بالفاصله ن كه آنمشروط بر اي: شود

 و يا اعتس 48گروه زنان و مرداني كه به بردگي : دو گروه تقسيم نكننده ها را بو انسان
اي و در پذيرفته شدهساعت كار هفتگي تن در دهند و زنان و مرداني كه ديگر كار  56

  .شودتر ميتر و كمرآمدشان كمنتيجه آن د
  

  سوسياليسم امكان پذير است - 3
-اند كه در سطح جهاني پيش شرطاي تكامل يافتهچنان درجهنيروهاي مولده به آن

اين امر مستلزم تجديد توزيع . وجود آمده استه هاي الغاء فقر و توليد كاالئي ب
توليد (زاي منابع ستفاده اتالفبرداري و يا اسوء بهره راديكال منابع و از بين بردن

تجديد  به چنيناين امر هم. باشدمي) ...تسليحاتي، توليداتي كه براي سالمتي مضرند و
نياز دارد ها بر مبناي برآوردن نيازهاي اساسي گذاري براي تعيين اولويتآرايش سرمايه

هاي توليد و الرانه بلكه بر پايه ارجحيتساه شكل خودسرانه و يا اوامر فنكه نه ب
  .انديين شدهه طور دموكراتيك تعكه ب استوار است مصرفي

يك ام كه منابع موجود پاسخ به اين مسائل را در چهارچوب با اين وصف من قانع شده
كنيم  هيچ دليلي وجود ندارد كه تصور. سازدپذير ميدوره منطقا كوتاه زماني امكان

ي مانند في براي پاسخ گفتن به نيازهايمك ناپذير است و كاال و خدماتفقر اجتناب
، پوشاك، مسكن مناسب و معقول، فرهنگ، فراغت و حمل و نقل عمومي وجود كخورا
مسلما تغذيه همه زنان . شهر  نيستسخن گفتن از الغاء توليد كاالئي يك آرمان. ندارد

م ه هپذير است البته آن هم بدون بند امكانكنو مرداني كه در سياره ما زندگي مي
زدن تعادل زيست محيطي و مشروط بر آن كه در سطح جهاني رشد جمعيت تحت 

ي كه يهاي علميداده. هنده آغاز چنين كنترلي استدآري شواهد نشان. آيد كنترل در
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ناپذير بيم در باره به اتمام رسيدن گريزدر اختيار ما قرار دارند محلي براي ترس و 
  )1.(ارندگذانرژي و منابع معدني باقي نمي

توزيع جهاني منابع و مجموع توليداتي كه براي از بين بردن قحطي و فقر الزم است 
. شمالي نيست يهكر كنندگان متوسط نيمه معناي سقوط سطح زندگي توليدضرورتا ب

ميزان زيادي با استعمال منابعي حاصل خواهد شد كه در شرايط ه اين تجديد توزيع ب
مراجعه به دو رقم . نقشي در سطح زندگي مردم ندارند شوند وحاضر دچار اتالف مي

  .گر استدر اين عرصه بسيار روشن
سال در طي ده. شودميليارد دالر در سال بالغ مي 700گري به جهاني نظامي يهزينه
هاي توليدي صنعتي و كشاورزي در كشورهاي ته استفاده زير ظرفيت از توانائيگذش

هزينه . صنعتي وابسته، به بيست درصد رسيده است –امپرياليستي و كشورهاي شبه 
نسبت زمان كاري كه براي مقاصد توليدي . هاي نظامي استناشي از آن دو برابر هزينه

زماني كه در طي آن كارخانه و كارگران هيچ چيز توليد (گيرد مورد استفاده قرار نمي
دازه باالست آن هم در مين انه در اتحاد شوروي و اروپاي شرقي حداقل به) كنندنمي

آندروپوف يكبار اظهار كرد (شود تلقي مي "طبيعي"جائي كه هشت ساعت كار در روز 
هم اگر ما اين ارقام را با .) شددرصد همه ساعات كار در صنعت اتالف مي 33كه ساالنه 

ه هاي بشريت براي پاسخ گفتن به نيازهايش را بجمع كنيم، تصوري درباره ظرفيت
م آورد، حتي بدون در نظر گرفتن نياز به احتياط و قناعت در مصرف دست خواهي

  .شوندتلقي مي بازسازيقابل ش علمي كنوني ما منابع طبيعي غيرمنابعي كه بر پايه دان
چنين با توليد كاالئي هم. ه از بين نخواهد رفته يك بارروشن است كه توليد كاالئي ب

رود حتي اگر اين مقامات مجري تصميم يفرامين صادر شده توسط مقامات از بين نم
اكثريت دموكراتيكي باشد كه در يك انتخاب آزاد پلوراليستي و از طريق بحث و 

اي كه وسائل توليد را در كنترل ن همبستهكنندگامنافع توليد. رسي اتخاذ شده باشدبر
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اظ لحه هاي توليدي خود را بممكن است تالش خود دارند در آن است كه تا آنجا كه
حقيقت باال همراه با نياز به گسترش مصرف در . صرفه سازنده اقتصادي مقرون ب

راه . هاي اقتصادي اجتماعي خواهد شدنيازهاي مقدماتي، موجب بروز تنش فراسوي
ها حفظ يك بخش توليد براي حل و فصل اين تنش) راه ممكنو نه تنها (بهينه 

در كنار  -محدود شده است "اضافي"كه ضرورتا به توليدات  –كاالئي و پولي است 
-هم. كندپولي كه در آن اصل توزيع بر اساس نيازها عمل ميبخش غيركاالئي و غير

كنوني  دهيزيستي اين دو بخش بدين معناست كه هيچ جهش ناگهاني از سازمان
اصطالح سوسياليستي به اقتصاد واقعي كه ه داري و باقتصاد در كشورهاي سرمايه

در اين ميان ضرورت . وقوع نخواهد پيوسته س پيش بيني كرده بودند بماركس و انگل
اصطالح سوسياليستي ه اين دوره در كشورهاي ب. يك دوره انتقال وجود خواهد داشت

  .آغاز شده ولي هنوز به سرانجام خود نرسيده است
منطق تاريخي اين دوره گذار تضمين از بين رفتن تدريجي هم توليد كاالئي و هم هر 

وع تعيين و توزيع مازاد است كه در انطباق با تمايل آزاد و دموكراتيك اكثريت توليد ن
اين روند در عين حال امحاء نابرابري اجتماعي و . كننندگان، قرار نداشته باشد

تضمين خواهد كرد كه جامعه را به دو بخش اداره كننده  را مجموعه آن شرايط مادي
چنين دسترسي به ين شرايط طول زمان كار و هما. كنندو اداره شونده تقسيم مي

شود تنها بخشي از جامعه در گيرد كه موجب ميرا نيز در بر مي العاتيدانش و اط
ء بدين ترتيب امحا. كار توليدي بپردازنده موضع مديريت امور قرار گرفته و بقيه ب

  .خورددولت پيوند مي تماعي وتوليد كاالئي با زوال طبقات اج
يابي تدريجي ك سوم كه اكنون وارد مرحله تعميموانب اصلي انقالب تكنولوژيمعناي ج

هاي كه جامه عمل پوشاندن به دگرگوني دهدشده است نشان مي "سازيعاميانه"و 
موازات ارتقاء نيمه ه ب. بنيادي مورد اشاره به امري كامال ممكن مبدل شده است
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به  ، تقليل ساعات كار روزانه به نصفاتوماسيون به رابوتيزه شدن و اتوماسيون كامل
در دنياي ميكروالكترونيك همه زنان و مردان . گرددهيچ وجه موجب سقوط توليد نمي

- همه آن. توانند از دسترسي كامل و دموكراتيك به اطالعات و علوم برخوردار شوندمي

. تپذير و نسبتا با سهولت قابل حصول اسه لحاظ تكنيكي امكانچه كه گفته شد ب
يمي كه ه تضميني وجود دارد كه امكانات عظچ: مسئله اما سياسي و اجتماعي است

هاي جديد، امتيازات شده به فجايع جديد، سوء استفاده توسط تكنولوژي مدرن ايجاد
ها مبدل نشود؟ در اين عرصه تنها يك پاسخ د و انحصارات جديد در خدمت اقليتجدي

لني و دموكراتيك يك سازمان همگاني متشكل از ها بايد تحت نظارت عآن: وجود دارد
  .مصرف كننده قرار گيرند –توليد كننده 

طور مشخصي ه تجارب تاريخي، از جمله تجربه به اصطالح كشورهاي سوسياليستي، ب
ه طور اي، به جز در شكل مطلقا حاشيهدهد كه بقاي اقتصاد بازار، بنشان مي

و حداقل (ئل مصرف و مبادله ترسي به وساناپذيري موجب احياء رقابت براي دسگريز
صي ثروت و سوي احياء انباشت خصوه شده و گرايش ب) در سطح معيني وسائل توليد

. قرار دارد، خواهد شدهائي اقتصادي و اجتماعي كه در پس آن بنابراين احياء انگيزه
سال از  بلكه صدها هزار "ناپذير سرشت بشري نيستندجز جدائي"ها نه فقط اين انگيزه
ه اي كاواخر در جوامع روستائي و قبيله تا همين. ها خبري نبوده استوجود آن

اما هر گاه . ها نبودداد، خبري از اين انگيزهاي مياكثريت جمعيت بشريت را در خود ج
هاي اقتصادي كه عدم الغاء آن در همه فعاليت(يد كاالئي آغاز به گسترش نمايد تول

تبليغات ") ه همان معناستها بعرصه آن به برخي ازاجتماعي و محدود شدن 
توانند مانع هيچ كدام نمي "گرايانهارشاد تماميت"و  "تعليم و تربيت "سوسياليستي،

  .هائي شوندشيوع چنين انگيزه
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هاي كننده مشوقمصرف –كننده مي كه تعاون و همبستگي بين توليدهنگا
يك نظام اجتماعي تحكيم ه نهايتا بسوسياليسم  ،خودخواهانه براي كسب ثروت شود

اين  –نظر از اجبارهاي خارجي ، صرفتواند خود راشده مبدل خواهد شد كه مي
طور خود ه ب –باشد رهاي اعمال شده توسط دولت نيز ميچنين شامل اجبااجبارها هم

بايد  تعاون و همبستگي در جوامع اوليه نقش هژمونيك داشتند و. كار بازسازي نمايد
زيني همكاران و تعاون به جاي سخن از جايگ. سرشت عمومي انسان مبدل شوندبه 

دم شناسانه هاي مرنيست، چون اين خصائل داراي ريشه پردازانهخودمحوري، خيال
-كه از مبارزه براي الغاء فقر ناشي مي "مبارزه براي حق زيستن"الغاء فقر و . هستند

گرگوني در فضاي ولي د. ردوجود خواهد آوه هاي مادي براي دگرگوني را بشود شالوده
شناسي كه از شرايط الزم براي تحقق اين دگرگوني است اجتماعي و انقالب در روان

صرف در توليد مادي و  "تشريك"تر از تكامل نيروهاي مولده و مستلزم چيزي بيش
اشد بب در مناسبات توليد و مبادله ميآري اين دگرگوني مستلزم انقال .نيكبختي است

مصرف كننده را به موتور محرك فعاليت  –كننده همبستگي بين توليدكه تعاون و 
اين انقالب بايد در زندگي روزمره و الغاء امتيازات مادي و . اقتصادي مبدل خواهد كرد

ها عملي كدام از اينهيچ. اجتماعي بازتاب يافته و براي همگان قابل رويت باشد
-در اين جا نمي من. و رقابت ناشي از آن رخت بربندند نخواهند شد مگر توليد كاالئي

جهان را تشريح كنم  درخواهم مراحل گوناگوني كه منجر به امحاء توليد كااليي شده 
آوردهاي كشورهاي به اصطالح داري و از دستكه از پس سرنگوني عمومي سرمايه

له بپردازم كه خواهم به طرح اين مسامن حتي نمي. سوسياليستي سر بر خواهد آورد
آيا چنين مراحلي عام هستند يا نه و يا از پذيرش اين الوويت شانه خالي كنم كه با 

-هاي مصلحتتوجه به مرحله كنوني تكامل علوم، بهتر آن است كه مباحثات به تحليل

ريزي دموكراتيك يي كه بايد پاسخ گفته شوند مانند برنامهطلبانه درباره مسايل اساسي
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اليستي يي محدود شوند يعني به مسايلي كه از روند واقعي انقالب سوسو خودمديريت
دقيقا به همين خاطر . خاسته و تا هم اكنون اين انقالبات را به نابودي كشانده استبر

هاي سوسياليسم حياتي بوده و من است كه مسايل باال براي پاسخ گفتن به پيچيدگي
 . اش مطرح سازمريخيعد بسيار عمومي تاها را در بقصد دارم آن
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  ريزي سوسياليستيدر دفاع از برنامه
  روشن : مترجم 

هاي اقتصاد از روش "صاد سوسياليسم عملياقت"آلك نووه در كتاب خود به نام 
ي ساختمان كننده و نامربوط با وظيفههايي گمراهروش، به عنوان ماركسيستي

يعني سوسياليسم بدون توليد  -هدف سياست ماركسيستي رده وسوسياليسم، انتقاد ك
 اهپاسخ موثر به اين انتقاد. نددامردود مي، ي امري غير قابل تحققبه مثابه -كاالئي را
-ي خود از ظهور سرمايهبايد از همان روشي پيروي كند كه ماركس در مطالعه ضرورتا

هنجاري كه آرمان غائي با هدف  ، نه ازه سخن ديگر، اين پاسخب ؛رده بوده كار بداري ب
ي اي نوين كه در بطن جامعهبايد بدان دست يافت، بلكه بايد از عناصري از جامعه

داري تضادهاي دروني شيوه توليد سرمايهيعني از قوانين حركت و  -اندكهن رشد يافته
از انقالب صنعتي به اين سو، گرايش تاريخي . آغاز كند -موجود بورژوائي و جامعه

، اجتماعي شدن عيني و فزايندة كار ؟داري چه بوده استي سرمايهاساسي توسعه
دائمي براي  جستار -: داريي شيوة توليد سرمايهستهپيو تمامي قوانين حركت به هم

شار ، فوري فزايندة كار در محل كار، جستجوي بي وقفه بازارهاي جديدتشديد و بهره
يك عني افزايش تركيب ارگاني(كننده در كار جوئيبراي تغييرات تكنولوژيك صرفه

اي اضافه هاي دوره، بروز بحران، گرايش نزولي نرخ سودتراكم و تمركز سرمايه) سرمايه
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، بر اين در مجموعها همه اين -المللي كردن سرمايهانباشت، گرايش شتابان براي بين
  .انجامدمينهائي  يتنها نتيجه

.  
   اجتماعي شدن عيني كار -1

 ي، در وهله؟ اجتماعي شدن عيني كاركار چيستاز اجتماعي شدن عيني اد رم
وليد خود فرآيند كار و انتخاب و ت يفزاينده، به معناي به هم وابستگي نخست

، در نهايت چند صد نفري از وابستگياين . كنيمكاالهائي است كه ما مصرف مي
امروز، . شداردهم شامل ميسيائي را در سده چهمتوسط سكنه يك كشور اروپائي يا آ

ليكن اجتماعي . گيردها نفر از مردم را در برميتوان گفت كه ميليونبه جرئت مي
-انگيز سازماندن عيني كار حاوي چيزي فراتر است، زيرا متضمن گسترش حيرتش

كه صنعتي شدن، گام ، به محض ايندر درون كارخانه. ريزي شده كار استدهي برنامه
هر . يابدي بالمنازعي ميريزي است كه چيرگكند، نه بازار، بلكه برنامهيهائي را طي م

 .شودتر ميريزي نيز وسيعتر گردد، دامنه و حجم اين برنامهچه كارخانه بزرگ

ح كارخانه به سطح بنگاه گسترش ريزي از سطداري انحصاري، برنامهبا ظهور سرمايه
-سترس پيدا مياي گنهادهاي چند كارخانهبندي شده به يعني در موارد فرم -يابدمي

- بين امر، به يك ريزيهاي چند مليتي، برنامهبا توسعة شركت در دنياي معاصر .كند

  .تبديل شده استچند بنگاهي  -سطحي در ،المللي و به عبارت حقوقي
، در مقايسه با دي در كار اختصاص يافته به بازار، كاهش بنياي اين فرايند مادينتيجه

دليل اصلي اين كاهش در . داري بوده استتخصيص يافته در سرمايهمستقيما  كار
، يا ر مداخلة فزايندة مردم در اقتصاد، يا ظهور دولت رفاهاختصاص بازار را نبايد د عمل
، سهمي در ها، هر چند كه هر يك از آنآوردهاي مبارزة طبقاتي جستجو كرددست

داري و صلي آن در منطق دروني خود سرمايها دليل. اندايفا كردهاين نتيجة نهائي 
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تواند با ، ميالبته، كار مستقيما اختصاص يافته. ي ويژة انباشت و رقابت نهفته استپويائ
ريزي شده بوروكراتيك در داري پولي همراه باشد، نظير اقتصادهاي برنامهحساب

به معناي  -حسابداري پولي با ليكن اين همراهي. شوروي، چين و اروپاي شرقي
نبايد تلقي شود، وقتي جنرال موتورز، اختصاص يافته به بازار ) كار(ها با آن همساني

- ها را در كارخانه ب توليد مي، بدنة آنهاي خود را در كارخانه آقطعات يدكي كاميون

نيز، ، و صفحات چاپ كامپيوتر شودها در كارخانه پ انجام ميكند و سوار كردن آن
 دهد، ايندر حمل و نقل قطعات يدكي نشان ميهاي پولي را ت هزينهريزترين محاسبا

فروش، متضمن تغيير در . از آ به پ نيست "فروش"امر به هيچ وجه به معناي 
گيري همراه است كه استقالل در قدرت تصميمي متعاقب مالكست است و با تجربه

- ه بازار، بلكه هدف برنامهبنابراين، ن. نمايدمالكيت و منافع مالي را منعكس ميواقعي 

كه بايد توليد كند تعيين مي را هائيميون است كه تعداد بدنهريزي شدة توليد كا
زيرا قطعات : شود "دچار ورشكستگي"تواند كارخانة توليدكننده بدنه نمي. شوند

  .تحويل كارخانه سواركنندة قطعات داده است "بسيار زيادي"
غلبه  اين فرآيندها ر تماميب يك معنا دارانه، هنوز بها، يك اقتصاد بازار سرمايهطبيعت
، ، يعنيشونداي محدود مياي از كاالهاي واسطهوار به مرحلهكه به طور نمونه دارد

ما ترجيح مي (اي به دست مشتري نهائي برسد كه اين كاالهاي واسطهقبل از اين
تواند ورد ذكر، ميكننده، زيرا مشتري مدهيم كه به آن مشتري بگوئيم تا مصرف

خود دولت كه به خريد تسليحات  خرد يااي ديگر باشد كه ماشين آالت ميكارخانه
تر در جهت تر و بيش، اكنون ديگر هر چه بيشليكن حركت عملي آن) پردازدمي

پول در گردش نيز  ي، نه فقط در حوزة توليد هم چنين در حوزهسازوكارهاي غير بازار
شدن در تحت حاكميت سرمايه، با رشد اشكال  قعيت اجتماعياين وا. كندسير مي
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است كه شده صيص يافته به غير بازار همراه است و با آن در هم تنيده سياسي كار تخ
  .سازدتر انفجارآميز ميتضادهاي كل فرآيند را باز هم بيش

  
  "ريزيبرنامه"

- ه تعريف دقيق، نياز بمفهومليكن اين . بريمه كار ميرا ب "ريزيبرنامه"ما معموال واژة 

يا  "علمي"منابع يا تخصيص  "تمام عيار" معادل تخصيص: ريزيبرنامه. تري دارد
ريزي در يك كالم، به معني بلكه برنامه. نيست "ترانساني بيش"حتي تخصيص 

في نفسه  متضاد تخصيص  "مستقيم"تخصيص . استيا متقدم  "مستقيم"تخصيص 
به طور  و انداساسي تخصيص منابع  روش، دو هااين .است، كه متاخر تبازار اس

يك وضعيتي، در اشكال انتقالي  ها درحتي اگر آن -بنيادي از هم ديگر متمايز هستند
، و اين اشكال خود را به طور اي در هم تركيب شده باشندآميز و دورگهمخاطره

طق دروني خاص من"ا از ها اساس، زيرا هريك از آنند كردبازتوليد نخواه جوشخود
-ها، انگيزههر يك از آن. كنندقوانين حركت متفاوتي را ايجاب ميدارند و برخورخود 

هاي دهند و ارزشدهندگان اشاعه ميهاي متمايزي را در بين توليدكنندگان و سازمان
  ."سازندرا مي اجتماعي مختلفي
ه كار بسته كال بترين اشي تخصيص كار، در وسيعدو نوع اساسهر ، در سرتاسر تاريخ

و  "استبدادي"ريزي توانيد برنامهشما مي. انده بار آورده، و نتايج مختلفي باندشده
كنند، هيچ هائي كه شكل اخير را انكار ميآن(داشته باشيد  "دموكراتيكي"ريزي برنامه

يد توانشما مي). اندي پيش از استعمار نيانداختهدر دوره ي بانتوگونه نظري بر دهكده
ريزي حتي در داشته باشيد برنامه "عقالنيغير"ريزي يا برنامه "عقالني"ريزي برنامه

- مي ديدهسواد نيز گير و هم نوع آدم بيباز و جنهاي جادو و جنبل و شعبدهكار آدم

ها يزي داشته باشيد كه توسط ژنرالرتوانيد برنامهكه شما مياز همه بدتر اين. دشو
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به همين . يني منابع استوار استا هر ارتشي بر تخصيص پيش، زيرشودهدايت مي
اي نيمه عقالني توسط ريزي داشته باشيد كه به شيوهتوانيد برنامهترتيب شما مي

ني بي ا، توسط كارگران و متخصصيا در باالترين سطح اطالعات علميها تكنوكرات
همگي متضمن  ،ها هر چه باشدليكن شكل همه آن. عالقه سازماندهي شده است

تصميم پسيني صورت ه طريق قوانين عيني بازار قرار دارد كه ب تخصيص منابع از
ه كه بكند يا تصحيح مي تعديلهاي خصوصي را هائي تجربه شده توسط سازمانگيري

  .نه يا مستقل از هم اتخاذ شده استطور جداگا
، به طور تاريخي در منابع، به مفهوم تخصيص متاخر به همين ترتيب، اقتصادهاي بازار

ند در شكل رقابت آزاد تواناصوال اقتصادهاي بازار مي. اندترين اشكال وجود داشتهمتنوع
به سختي تحقق  ، چنين امري؛ هر چند كه در عملوجود داشته باشند "تمام عيار"

ي قدرتمند توان اقتصادهاي بازاري را پيدا كرد كه به طرف سلطهمي. يافته است
توانند كنند و ميهاي وسيعي از فعاليت را كنترل مياند كه بخشرخيدهانحصارات چ

توانند با اشكال موثري از بازارها مي. هائي طوالني تعيين كنندها را براي دورهقيمت
ازارها در زير گونه كه اين ب همان -كامگي و استبداد همزيستي داشته باشندخود

هاي كودتايي نظاميان انواع رنگارنگ حكومتيا  19هيجدهم تزاريسم قرن  استبداد قرن
زارها چنين اين باهم. انديا ديكتاتوري فاشيستي در قرن بيستم، همزيستي داشته

كه در  چنان، از دموكراسي پارلماني تركيب شونداي ممكن است با اشكال پيشرفته
ت كشور از تر از بيسهر چند كه اين اشكال در كم -اندي دوم اين قرن چنين بودهنيمه
  .اندداري وجود داشتهود صد و پنجاه كشور دنياي سرمايهحد

هاي ن است با پائين آوردن مطلق سطح زندگي، بر فقر تودهاقتصادهاي بازار ممك
هاي مهمي از قرن هجده و نوزده، وسيع مردم بيفزايد، همان گونه كه در غرب، در دوره

، اقتصاد بازار چنين نقشي داشت و بيستماز قرن  و در اروپاي شرقي، در دورة طوالني
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. كندكرة جنوبي چنين نقشي ايفا ميكم در مورد نيمي از سكنة نيم هنوز هم دست
از سطح زندگي  ها ممكن است ناظر بر افزايش قابل توجهيچنين، اين اقتصادهم

سال قبل از جنگ جهاني اول و در ربع  30گونه كه در ، هماناكثريت جمعيت گردد
، اصل بازار است ليكن در تمامي اين موارد متناقض .بود بعد از جنگ جهاني دومقرن 

يعني تخصيص به صورت پسيني منابع، كه فروش و درآمدها -كندكه حكومت مي
  .شودتعيين مي) داريبخوان سود در سرمايه(

مايه رد به مراحل اوليه سر، در دورة گذار از توليد كاالئي خُاقتصادهاي بازار -از نظر
-از آن. ا كوچك، يعني دنياي اقتصاد آزاد، به اوج گسترش خود رسيدداري بنگاه نسبت

ريزي فزاينده با نيازهاي توليد برنامه، اصول تخصيص ناب بازار در تعارضي زمان به بعد
، اين تضاد را انگلس. انه بزرگ و بنگاه بزرگ قرار گرفتعقالني در داخل كارخ يشده

هر ": كندبندي ميجمع، چنين در فرازي معروف از آنتي دورينگ ايرجستهبه طرز ب
ي كشورهاي كننده توليد و در تمامهاي تعييني توليد جديد، در تمامي حوزهچه شيوه

يزان نيز توليد فردي به پس ، به همان مكننده، چيرگي يافتبه لحاظ اقتصادي تعيين
دارانه  اجتماعي شده با غضب سرمايهناسازگاري توليد  ، واي بي اهميت تبديل شدمانده

، به طور دارانهتوليد اجتماعي شده و غضب سرمايه اكنون تضاد بين... آشكارتر گرديد 
نفرد و هرج و هاي مكلي خود را به صورت تعارض بين سازماندهي توليد در كارگاه

 "اخرداري متسرمايه"ود در ما نيز خ) 1. ("سازدمرج توليد در جامعه، نمايان مي
روبناي (مي جامعه بورژوائي در كليت خود ايم كه قانون حركت عمواستدالل كرده

، ز اين تعارض بنيادي استنتاج نمود، يعنيتوان ارا مي) اجتماعي و زيربناي اجتماعي
  .داري به طرف عقالنيت جزئي و عدم عقالنيت كليزمان سرمايهتضاد بين گرايشات هم

در واقع  -متناقض ي، به طور ساختاري با دو شيوهبعدو سيستم متفاوت تخصيص منا
زيرا هر جامعة انساني، در . پيوند دارندتا حد زيادي يگانه تطبيق محصول با نيازها 
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يعني (توليدكنندگان  چرا كه بدون مصرف -، معطوف به مصرف استتحليل نهائي
نه كار و نه بقاي شته باشد، تواند وجود داه محصولي مين) هابازتوليد نيروي كار آن

يا . محصول جاري به نيازها وجود دارد اساسي تطبيق ياكنون فقط دو شيوه. بشري
، به ان اجتماعي مسلط هر چه بوده باشدشوند و سازمنيازها، از ابتدا مسلم گرفته مي

ن اين نيازها سازمان داده مي ، و محصول براي بر آوردشوندارزيابي ميعنوان متقدم 
طمئن بايد تلقي كرد و گويا بازار، ، نامها را ناشناخته، يا در هر حالكه آنين، و يا اشود

  .ها را عيان خواهد ساختبه صورت  متاخر آن "موثر تقاضاي"هاي از طريق هزينه
  

  حالت جاري 
كور را در عصر اقتصادهاي سنتي بورژوائي تقاضاي مذ عقل، بعد از جنگ جهاني دوم

 نيروي گيريهاي دولت رفاه، تابعي از مداخله و شكلستضد سيكلي بورژوازي و سيا
ات كينز و ، واكنش سختي عليه نظرليكن در دهة گذشته. كردعامه مردم تلقي مي

نفسه، به مثابة في داري به وجود آمد و بازار و توليد كاالئيتكنيك در دنياي سرمايه
 ، تاثير عميقي نيز برييردر شكلي لجام گسيخته احياء گرديد، اين تغ، هاي تمدنارزش

تر از ماركس ي سوسياليستي كه ديرينه، تمامي پيكر انديشهامروزه. افكار چپ گذاشت
كه نقد توليد كاالئي و بازار في  -است ولي او بدان بياني علمي و سيستماتيك داد

ه جا مانده از هابس، بنظري زدائي تاريخي ژرفي از يك سلسله از فرضيات و ابهامنفسه 
، در معرض اين خطر قرار گرفته است كه بي كندك و اسميت را نمايندگي ميال

هاي دانشگاهيمداران يا سياست ازيرا نه صرف. ه دور انداخته شودتشخيص و تمايزي ب
تر از همه سوسيال بيش ، وهااي از سوسياليستنده، بلكه تعداد فزايكارمحافظه
كشف مجدد اصول بورژوائي كه امروزه به ها هستند هاي چپ و اروكمونيستدموكرات

اند كه فاقد هرگونه استواري علمي يا ها در انديشه اجتماعي خود رسيدهو جذب آن
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ه ارائه مي يك سلسله مقاالتي سرشار از ايمان كور و خراف ا، بلكه صرفتجربي است
-رنامهعدم اعتماد به خود احتمال ب، و گستردة اين تغيير عقيده -نتيجة منطقي. دهند

ر قلب آرماني سوسياليستي بازار است ب -اگر نگوئيم پرستش -ريزي آگاهانه و پذيرش
تا چه حدي  كوتاه مدت اين نيست كه در ،محور واقعي مباحثات جاري. زندضربه مي
، داري ضروري استسرمايهالفاصله بعد از انقالب ضدب ي، در دورهادلة كاالئيتكيه بر مب

اي يعني جامعة بدون طبقه -مدت خود درازدر هدف  ليسمسوسيا اين است كه بلكه
چرا  اساسا و ي استعمل آيا امر اين -تن آن ممكن است يك قرن طول بكشدكه ساخ
وف و سن اب، از باين موضوع، براي خط ممتدي از متفكران. را عملي ساخت بايد آن

، نيز براي مابنيادي داشت و امروز ، اهميت مون گرفته تا انگلس و لوكزامبورگسي
ه عنوان چنان بخوانيم همالك نووه را مي "اقتصاد سوسياليسم عملي"كه كتاب وقتي 

  .يك مساله مركزي مطرح است
سوسياليسم "ي پاسخ به الك نووه و ديگر مدافعان ، مرا در هر گونه تالشي برااين امر

بد اقتصادهاي  سيارند كه كاركرد با ها مايلآن. دهددر وضع دشواري قرار مي "بازار
، اروپاي شرقي و چين را مورد تحليل و تصحيح قرار دهند و اين در شوروي انتقالي
داريم كه اين ما اعتقاد ن. ي فكري مشروع و ضروري استيك دغدغهفي نفسه خود 

چنين اعتقاد نداريم ، جوامعي سوسياليستي هستند و همجوامع، به مفهوم درست كلمه
رها در معرض فشار ، در اين كشوكردكه ماركس تعريف ميكه سوسياليسم، آن گونه 

وجود راديكال پس ماندة مناسبات بازار  نفي، هادر هيچ يك از آن. قرار گرفته است
ليكن جوهر اصلي كتاب نووه، اين استدالل . شودرفي ميكه مطلوب يا عملي معندارد 

، در شودعريف ميگونه كه به طور كالسيك ت آن "سوسياليسم ماركسيستي"است كه 
. شهري بوده استآرمانهيچ جائي در دستور روز قرار ندارد و درست از ابتدا يك طرح 

مسائل اقتصادي ويژة خود را  ، استدالل نووه نه فقط به دورة گذار  كهبه سخن ديگر
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انتخاب شده از تجربة داليل . گرددبه خود طبيعت سوسياليسم مربوط مي، بلكه دارد
سود با بار سنگين عقب ماندگي تاريخي خود ويراني ناشي از جنگ و  ،اتحاد شوروي

- هكالسيك عليه نفس برنام هايبه استدالل اهميت دادن، براي حكومت بوروكراتيك
آيا مسائل : پرسش را عنوان كردبايد اين . شودريزي سوسياليستي به كار گرفته مي

رس براي تعميم سوسياليزه مربوط به شرايط نا ا، بخشاقتصادهاي نوع شورويويژه 
توان نشان داد كه گرايشات عيني در نيست؟ برعكس، من اعتقاد دارم كه ميكردن 

مادي و انساني الزم  ،منابع فني وجوددارد كه دليل بر غالب كشورهاي پيشرفته وجود 
دهند ن جوامع پيشرفته هم چنين نشان مي، ايريزي است، و در عين حالبراي برنامه
مطمئنا، هر برنامه . پردازندريزي ميه سبب فقدان برنامهاي سنگيني را بكه چه به

هاي قومي مار كارگران زن يا اقليتفوق استث ،بينانه براي برخورد با بيكاري وسيعواقع
ها نسبت به محيط ها و حكومتبا مسائل فراواني كه در رابطه با بي مسوليتي بنگاه

ريزي ق سوسياليزه كردن واقعي و برنامهطري، بايد از ه وجود آمده استزيست ب
، توليد ماركس خود. هاي نوين اجتماعي قرار داده شودي اولويتپايه ، بردموكراتيك

يا عدم  -داليل كارآئي اقتصاديه براي سوسياليسم را درست ب) "اقتصاد بازار"(االئي ك
كه پيكر عظيم سنت نادرست خواهد بود  كامال. كردرد نمي -اعتقاد كور به پرولتاريا

ناديده  خاطر اينه ، درست برسدرا كه در نوشته او به اوج خود ميسوسياليستي 
ن كننده توسط مدافعااي گمراهه شيوهب كندكه اين پيكر تالش مي گرفته شود

چنين . گيردك شوروي نيز مورد استناد قرار بوروكراتي يبه شيوه سانتراليزه كردن
انه توسل كج روي خواهد بود كه اصول حقوق بشر به به اقدامي به همان اندازه

  .داري به اين اصول نفي گرددنيروهاي ارتجاعي سرمايه
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  ؟تصميماتي بسيار زياد
باز  اي از اعتراضات عنوان شده از طرف الك نووه عليه آن چيزيد اكنون به پارهبگذاري
ك نووه با تكيه بر دانش ال. نامدرا مفهوم كالسيك ماركسيستي مي كه خود آن گرديم
در هر زمان معيني حدود  احتماال"كند كه خود از اقتصاد شوروي استدالل مي وسيع

تواند و فقط بازار مي. در دست توليد قرار داردميليون كاالي گوناگون در شوروي  12
چرا كه تعداد تصميماتي  -وظيفة تخصيص اين كاالها را به نحوي منطقي برعهده گيرد

هدة هر نوع تشكل ، آن چنان زياد است كه انجام آن از عد اتخاذ شودكه باي
-رو ميما با اين استدالل چه گونه روبه) 2( ."خارج است كنندگاندموكراتيك توليد

. د در اين استدالل را روشن نمائيم؟ بگذاريد قبل از هر چيزي يك ابهام موجوشويم
كي و كاالهاي واسطه قطعات يدرقم ذكر شده از طرف نووه شامل ارقام عظيمي از 

ها مواجه مي گردد،  كه يك شهروند معمولي نه با آنانواع تجهيزات تخصصي نيز مي
سيار مختلف كاالي چنين شامل انواع باين رقم هم. كندها را مصرف ميشود و نه آن

كننده ي پاكها ده نوع مختلف از مادهدر جوامع غربي اين. گرددمصرفي واحدي مي
 ، يك يا دوه طور متعارفب مردم معمولي. گيردنوع نان و غيره را در بر مي 30ته تا گرف

آگاهي بر . ها رامة آنكنند و نه هنواع مختلف از يك جنس را مصرف مينوع از اين ا
كند، حائز اهميت چارچوبي براي دشواري كه نووه عنوان مياين نكته براي ترسيم يك 

ها كاال را ، بازار ميليونداريكشورهاي پيشرفته سرمايهكه در  اين زيرا گفتن. است
فاقد يك مبناي  -، چه كاالهاي مصرفي و چه كاالهاي توليديدهدمي "تخصيص"
كنندة خصوصي شايد چند هزار كاالي مصرف ،در بدترين حالت ممكن. اقعي استو

-از آن حتي اين نيز در مورد بسياري(مختلف در تمامي طول عمر خود خريداري كند 

كاالي   "هاميليون"ها وقت الزم براي مصرف آن). آميزي استها يك ارزيابي اغراق
كاال را  "هاميليون"آن  "انتخاب"در  "رعالئم بازا"گوئي به مختلف با امكان پاسخ
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در زمان دانان ليبرال است و استالين نيز تصور كه بسيار مورد عالقه اقتصاداين . ندارند
و بر آوردن اين  وجود دارد "نيازهاي نامحدودي براي مصرف"ه بود كه خود بدان شيفت
شما . است تصور احمقانه ، فقط يك"ارقام نامحدودي از كاالهاست"نيازها مستلزم 

، و متاسفانه ا را در يك زمان محدود مصرف كنيدتوانيد ارقام نامحدودي از كاالهنمي
حتي اگر كاالهاي توليدي را در نظر !  محدود استعمر ما در اين زمين خاكي كامال

- يوجود نمه تغيير اساسي در وضعيت بيك  باز) اياز جمله محصوالت واسطه(بگيريم 
گونه كه اشاره كرديم، اساسا از طريق بازار اي همانبزرگي از كاالهاي واسطهبخش . آيد

ي اين به حد كاف. شوندها از طريق سفارش ساخته ميآن. شودتخصيص داده نمي
امروزه در مورد  گيردتر مورد توجه قرار ميكم ااما اين امر كه غالب. بديهي است

 سدهاي شما براي خريد توربين. كندر نيز صدق ميتهاي بزرگبسياري از ماشين
قت زياد و ها را با دبلكه شما آن. كنيدهيدروالكتريك، به سوپر ماركت مراجعه نمي

شنهاد و مناقصة تي اگر اين سفارش از طريق پيح. دهيدتوضيح جزئيات سفارش مي
پيشنهادهاي . تنيس "تخصيص بازار"وجه همانند  يچه ، اين بهدولتي انجام گيرد

انجامد كه شما بتوانيد بين الت مختلفي كه ساخته شده است نمي، به محصومختلف
-د ميكه عمال تولي انجامدمي محصولي "يك"ها فقط به بلكه آن. ها انتخاب كنيدآن

تواند بدون هر گونه همين فرايند مي. گيردخودكار مورد مصرف قرار ميطور ه شود و ب
توانيد هاي رقيب، شما ميه جاي عرضهب. سازوكار بازار آشكارا دنبال شودمداخلة 

ترين وليدي مختلف محاسبه كرده و ارزانهاي توليد مختلف را در واحدهاي تهزينه
  .يت تمامي جوانب فني و كيفيت انتخاب نمائيدا به شرط رعاكننده رعرضه

همين امروز در : رسيمزي ميانگيا حيرتگيري نسبتبه اين ترتيب ما به يك نتيجه
كاالهاي مصرفي و هم  از داري بخش عظيمي همبسياري از كشورهاي پيشرفته سرمايه

نه فقط ماه  كهشود توليد نمي "عالئم بازار"وجه در پاسخ به  يچه كاالهاي توليدي به
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بخش غالب توليد جاري به . گرددسال به سال دچار تغييرات شديد ميبه ماه بلكه 
ي توليدي از پيش معين تطابق دارد، كه اگر هالگوهاي مصرفي تثبيت شده و تكنيكا

ه وجود اين وضع چگونه ب. است، از بازار مستقل كم بخش وسيع آن، دستنه كامال
  .جتماعي شدن عيني فزاينده كار استيجه انت ؟ آن امر دقيقاآمده است

لوم چرا مساله تخصيص منابع الزم براي آن محصوالتي كه بخش عمده آن از پيش مع
كه با كمك كامپيوترهاي مدرن  حل شود تواند توسط تجمع توليدكنندگاناست نمي

اين همه براي او دل ، و نووه را دارند "ها سهامميليون"توانائي بررسي  امسلم
 .بدون تغيير نيست، ثابت و دكننده است؟ البته درست است كه عادت مصرفيسر

تواند تركيب محصولِ مسلط كاالهاي مصرفي و نيز تغييرات بلند مدت و تكنولوژي مي
و  هايك قرن پيش، كالسكه. ه طرز بنيادي دگرگون سازدها را بهاي توليد آنشيوه

روزه ام. با استاندارد توليد بودند منطبق ها اجناستمامي تجهيزات مربوط به آن
جايگزين ) ها، قطعات يدكي و غيرهگازوئيل، ساخت شاهراه(اتومبيل با تمام ملزوماتش 

، فوالد يا شيشه ل پيش يه سختي ممكن بود كه سيمانيك صد سا. ها شده استآن
في در وجه مصر يچه به د استفاده قرار گيرد و آلومينيومدر ساختن خانه مور

ن بسياري از مردم نقش اندكي امروزه چوب و آجر در ساختما. ان نداشتساختم
  .برخوردار است

عالوه ه ب. دهداي وسيع فقط در بلندمدت رخ ميتغييراتي از اين نوع و با دامنه ليكن
، بلكه از طرف شود و نه از مصرفها هرگز نه از بازار شروع ميتكان اوليه به طرف آن

گز چنين نبوده كه هر. گرددد توليدكننده مرتبط با او آغاز مير واحيك مخترع يا مبتك
هم كوفته و  بر را هاي خودها دويده و دستكننده نااميد در خيابانها هزار مصرفده

ا ، لطفدوستان عزيز اپل كورپريشين! هنري فورد عزيز، به ما ماشين بده"فرياد زنند كه 
البته، تجارت (جارت پيشگاني بودند ت. "!كنيدهاي شخصي عرضه براي ما كامپيوتر
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 م تكنولوژيك را كه زائيده مبارزه، ضرورت ابداع و تغيير مداوماركس! پيشگاني نوآور
، يك سرمايه است داران و مبارزه طبقاتي بين كار ودر درون سرمايه ناشي از رقابت

براه اي براي مصرف كه محصوالت تازه) از شومپيتر خاطر نشان ساخته است قرن پيش
ه تري براي كاالهاي خود را بانداختند تا تقاضاي الزم براي فروش هر چه بيشمي

  .وجود آورند
  
  ي و فراواني ابكمي -2

اد صنعتي پيشرفته از ديدگاه نووه، تا مسالة پيچيدگي محض تخصيص در يك اقتص
ستي ريزي سوسياليكند كه برنامهكسي انكار نمي. حد زيادي يك توهم است

ها اي از آنهاي عملي خاص خود مواجه خواهد بود كه پاره، با دشوارييكدموكرات
ولي دليلي . آيدتر در لحظه به نظر مياي ديگر كمبيني بوده و پارهشقابل پي كامال

كند، غير قابل وه فرض ميي كلمه كه نوها را به مفهوم فنوجود ندارد كه اين دشواري
 هائيروش، در از مفهوم ماركسيستي سوسياليسموه انتقاد نو. غلبه در نظر بگيريم

،  كندمان يك جامعة بي طبقه پيشنهاد ميكه ماركسيسم براي ساخت خالصه نمي شود
زيرا فرض فراواني كه ايدة  ؛بديابه تعريف خود هدف نيز گسترش مي بلكه اين انتقاد

ناپذير حشهر اصالآرمانيك مردود و از نظر وي  ،كمونيسم ماركس برآن مبتني است
تكافوي  يبگذاريد فراواني را به مثابه": گويداو در بارة اين موضوع، چنين مي. است

فرد معقولي را ناخرسند باقي  برآوردن نيازها در نقطه صفر قيمت تعريف كنيم كه هيچ
كم در جستجوي يا دست(آيد تر بر نميگذارد يا ديگر در جستجوي چيزي بيشنمي

ه ماركس از سوسياليسم يا اين مفهوم در ديدگا. )آيدنمي وليد برچيز ديگر قابل بازت
سر تخصيص منابع را از بين ، ستيز بر فراواني. كمونيسم، نقش بسيار حساسي دارد

هائي ندازة كافي وجود دارد و بنابراين، انتخاب، براي همه به ا، زيرا بنا به تعريفبردمي
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، دليلي براي افراد يا پس در آن هنگام...  ددهكنند، رخ نميديگر را نفي ميكه هم
كه  دآوره وجود نميب ا، آن چيزي رف براي رقابت و تملك استفاده خودهاي مختلگروه

تصفيه و تعمير  ،هاي آب، لولهبگذاريد مثالي از عرضه. آزادانه در دسترس همگان است
زم نيست كه مصرف ال. معهذا آب فراوان است. بايد كار صرف شود، و نگهداري و غيره

يزان كافي و براي هر ، زيرا آب به متنظيم كنيم "بندي كردن قيمتبا جيره"آب را 
شود يا تهيه آن نمي "وارد بازار"آب به مفهوم واقعي كلمه. اي وجود داردنوع استفاده

-بر سر آب ستيزي بر نمي. گرددآوري نميسود يا معيار "قانون ارزش"تابع هيچ نوع 

ب در اگر ساير كاالها نيز به همان آساني و آزادانه در دسترس بودن آ... خيزد 
. نموداي در انسان رشد ميهاي تازهگرفت، آنگاه، طرز تلقياسكاتلند در اختيار قرار مي

حقوق مالكيت و جنايات مرتبط . بستمي ميل دستيابي و تملك اشياء مادي رخت بر
  )3.("گرديديز از صفحه روزگار محو ميبا آن ن

  
  سفسطة نووه
، فراواني"گويد كه نووه به ما مي. كليدي يك سلسله سفسطه وجود دارد در اين فراز
را  "تخصيص منابع"ا بعد اما او. قدان تضاد بر سر تخصيص منابع استبه معني ف

 50راه انداختن ه ، البته آب در صورت بزيرا. دهدنزل مييواشكي به نيازهاي مصرفي ت
گر، نووه، آرام و به عبارت دي. وجود نخواهد داشت "ه وفورب"ر اسكاتلند، نيروگاه برق د

نيازهاي مصرفي جاري ، با كند كه آن چيزي كه فراوان استمي آهسته چنين فرض
، و بقيه چيزها مساوي باقي شودها تعيين مي، و فقط توسط آنشودمحل تعيين مي

مسلم و ) الگوهاي توليدي را و(د به تعبيري ديگر، او عادات مصرفي موجو. مانندمي
صراحت دادن به . دهداو اين پيش فرض خود را صراحت نمياما . كنددائمي تلقي مي
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ممكن است و سوسياليسم ماركس غير ر ادعاي اوليه او كه فراواني غير، بپيش فرض
  .سازدعملي است، ضربه سنگيني وارد مي

سازد ك سو، الك نووه خاطر نشان مياز ي. در استدالل او، تناقض ديگري وجود دارد
، مخازن و هابراي سكنه اسكاتلند، بايد براي لوله"داشتن آب در حد وفور  كه براي نگه

. است "يابكم به طور نسبي"اكنون كار . ها و غيره كار مصرف شودحفاظت از آن
 تواند درگذاري شده است، ميهاي آب يا مخازن سرمايههمان كاري كه براي لوله

هاي برق يا ، نيروگاههاي مسابقه گلفهاي جايگزين، نظير زمينبرخي ديگر از شق
- ه رغم اجتنابآميز و ب، به طرزي وهمبا اين همه. حتي موشك، به مصرف برسد

ه طور مجاني در اسكاتلند توزيع ب "سر تخصيص منابع آب ستيز بر"ناپذيري عمومي 
از . خيزديص كار در اين رابطه بر نمير تخصهيچ گونه ستيزي بر س اشود و ظاهرمي

نظر از جامعه شماري از اقتصاددانان صرف، همراه تعداد بياي كه نووهاين رو، رابطه
تاري خاص انساني شناسان و فالسفة ضد بشر يعني كميابي عمومي و الگوهاي رف

ل زيرا خود مثا. كم اثبات ناشده است، دستگيرد، به لحاظ تجربيمسلم در نظر مي
طلبانه نسبت به كاالهائي اي غيرتملكدهد كه براي مردم، رفتاري به شيوهنشان مي

اين . پذير است امكاني از شرايط كامالاه شرط انجام پارهتي خاص بالزاماخاص و در 
آب توسط  در مورد مصرف "بندي از طريق قيمتجيره"كدامند؟ چرا  شرايط

اقتصادي بسيار  دليل ،كمال تعجب بانووه آلك ؟ شهروندان اسكاتلندي غيرالزم است
تصادي، اقتصاددانان چند كه در مورد اين دليل اق، هر كندبديهي را ذكر نمي

هم چنين دليل بالفاصله اثبات  و -، مشكلي در توافق با هم ندارندرالبيماركسيست و ل
يل آن دل. گرددهاي برق در منطقه نميلقوه نيروگاهاكند كه چرا آن شامل تكثير بمي

كنندة اي در تقاضاي آب، براي متوسط مصرفاين است كه قابليت كشش حاشيه
-شايد به خاطر عرضه. يا حتي منفي شده است ، به نقطه صفر رسيده است وخصوصي
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ي هزينه"تر از ، كمليكن اين اتالف. ه وجود آيداتالف كوچكي بان آب، يك رايگ ي
، نصب دستگاه سنجش متر مكعب آبظير ن(اين كاالي خاص است  "گذاريقيمت

-در اين شرايط است كه براي قيمت). ، ارسال قبض و غيرهتراستخدام كاركنان كم

كه گرايش (بيني ابت و قابل پيشتقاضاي ث. شوداي پرداخت نميگذاري آب هزينه
اگر . گرددمابقي چيزها از آن ناشي مي ،، اصل كليدي تجربي و فعالي است)نزولي است

چرا اين امر شامل ديگر . تمامي منابع بازمانده كمياب، وفور آب قابل فهم است بين در
آب اسكاتلند تنها كاالئي   ا؟ آيا واقعكه وضعيت مشابهي دارند دنشو كاالها و خدماتي

جاست ؟ دراينرسدبه نقطه صفر يا منفي مي) در تقاضا(است كه در آن قابليت انعطاف 
زيرا با . گرددم يا كمونيسم به مضمون خود باز ميه ماركس از سوسياليسكه ديدگا

، داريلده و ظهور نهادهاي مابعد سرمايه، رشد نيروهاي موافزايش ثروت اجتماعي
، و بدين كردندين عدم انعطافي در تقاضا مشخص ميتعداد كاالها و خدماتي كه با چن
، بايد گفت افزايش يابده تدريج تواند بها وجود دارد، ميترتيب امكان توزيع رايگان آن

گونه تخصيص داده درصد تمامي كاالها مصرفي و خدمات بدين 75تا  60هنگامي كه 
گيري دگرگون طرز چشمه را ب "شرايط انساني"تمامي  -فزاينده، اين افزايش شود

  .خواهد ساخت
گيري نووه آرام ليز خورده رون نتيجهده طور تصادفي به ديگري بك يك اصل كوچ

ه طرز ب "حقوق مالكيت"كند كه جا او چنين القاء ميرسد كه در آننظر مي به. است
بتواند چنين  كه كميابي، براي ايناما البته. گرددناشي مي "كميابي"انكارناپذيري از 

، حفظ و اي اجتماعي ويژه براي ممكن ساختن، تسهيل، نهادهحقوقي را ايجاد كند
گان از دسترسي كردن دست تودة توليدكنند توليد و قطعدفاع از غصب خصوصي ابزار 

ه وجود آورده بايد ب) ، هوازمين، آب(يربنائي طبيعي براي معيشت آنان ، و نيز زهابه آن
اي مرتبط خواهند بود كه از ه نوبه خود با طبقات اجتماعي ويژهاين نهادها ب. شود
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ه از منافع ديگري تماعي دفاع خواهند كرد كمنافع ويژه خود در برابر ديگر طبقات اج
با اين . مسلما يك امركامآل واقعي بود "كميابي"، در دهكده سنتي بانتو. كننددفاع مي

  .بر زمين نگرديد "حقوق مالكيت"ال، موجب همه در طول هزار س
) پا يا فدراسيون دنياي سوسياليستييا بريتانيا يا ارو(بنابراين، اگر امروز مردم اسكاتلند 

گذاران بالقوه در انرژي تيك تصميم بگيرند كه به سرمايهرااي دموكبه شيوه
تواند مالكيت تصادي نمي، هيچ قانون اقهيدروالكتريك، حقوق مالكيت تفويض نكنند

، به طرزي اسرارآميز به مالكيت خصوصي ه دليل كميابيب اعمومي بر آب را صرف
زيادي از آب  يرگاه به خاطر ترجيح خود به مقادها ممكن است آنتبديل كند و آن

تر انرژي كننده، مجبور به پرداخت قيمت گرانگذاري شده براي مصرفتميز و قيمت
. شوند) و منابع انساني براي محصول انرژيتر مواد و مصالح موجود يعني هزينه بيش(

بنا به همان . كننده و شهروند، انتخاب و حق آنان خواهد بوده عنوان مصرفليكن اين ب
. از كميابي، امر نادرستي نخواهد بود "وثي انسانيطلبي مورتملك"تاج داليل، استن

گرايشات به تملك طلبي، گرايشاتي ويژه . نداردطلبي كلي وجود چيزي به اسم تملك
طوركلي يا حتي كميابي ه ، و به همين جهت ارتباط چنداني با كميابي كاالها بهستند
. باشندبي نيازهاي ويژه مربوط ميشدت نس تر باو بيش. ه خصوص ندارندكاالها ب

بسياري . است، اتوموبيل بسيار كميابي رولزرويس، ماشين قشنگي است و در عين حال
داشت كه عالقه خواهند ) مسلما بسياري از دوستداران اتوموبيل(از رانندگان اتوموبيل 

 ، خود را در جنون وانفسائيليكن اكثريت غالب مردم. يك رولزرويس داشته باشند
ه دست آوردن براي ب ، وه دست آوردن يك رولزرويس، درگير نخواهند ساختبراي ب
ني خود حساب نخواهند كرد تا ، روي هر پبهائي به هر "رولزرويس كمياب"اين 
، احساس شديد تملك طلبي نسبت به چنين، اكثريت غالب مردمهم. جوئي كنندصرفه

ه دست نخواهند آورند، دچار را ب هرگز آنكه ليموزين ندارند و اين مردم با دانستن اين
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ها تواند مدتمي "بيطلاحساس تملك"، رواز اين. نخواهند شد بحراني وضع عصبي
گونه كه چنين همان -زوال بايد -از بين برود "ه طور كليكميابي ب"كه بيش از آن

است كافي . ين مردم اسكاتلند زوال يافته است، در بطلبي نسبت به آباحساس تملك
ها يك حالت شوند، برآورده شوند، يا در اين حوزهه شدت احساس ميكه نيازهائي كه ب
پاية اين فرض  از سوسياليسم بر را ماركس ديدگاه خود. ه وجود آيداشباع مصرف ب

  .اين فرض كامال واقع بينانه و قابل فهم است. اساسي بنياد نهاد
  
  سلسله مراتب نيازها -3

را طرح  "شدت نسبي نيازها"، ما مفهوم وه از ميراث ماركسخ به انتقاد نودرپاس
و ، عوارض مهم ريزي سوسياليستياين مفهوم، براي بحث ما دربارة برنامه. كرديم

، بحث خود امروزه در غرب، شدت متغير نيازها گرديم بر سرباز مي ، و مامتعددي دارد
چنين هم( "دارقيمت"االها و خدمات رفتار مصرفي متفاوت نسبت به ك خود را در

-يكن اين شدت متغير نيازها را نميل. سازدظاهر مي) "دارغيرقيمت"كاالها و خدمات 

مشخص  ه طور تجربيها را بتوان آنمستقيم با پول سنجيد، بلكه ميه طور غيرتوان ب
تغييرات در الگوهاي مصرف فيزيكي، هنگامي كه  عنوان مثال با مطالعةه ، بكرد
 گونه كه در مورد تعداد زيادي ازهمان(يابند، رزي ناگهاني كاهش ميه طآمدها بدر

صورت ، در اين هاي وسيعاي از جنبهپاره). مردم در طي بحران جاري بوده است
هاي ديگر قطع ها قبل از هزينهزيرا برخي از هزينه. وضوح و برجستگي خواهند يافت

اي از مصرف، كاهش پيدا خواهد مدهكاالها در هر رديف ع اي ازتنوع پاره. خواهد شد
تر و گوشت خوك بيش(ديگر كاالها افزايش خواهد يافت در حالي كه تنوع : كرد

گيري ، با سختهاي مربوط به بهداشتهزينه). تر مصرف خواهد شدبيفتك گاو كم
ها اين. رفتهاي كاغذ توالت و امثال آن انجام خواهد گتري نسبت به هزينهبيش
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كه سرمايه در حوزه  است هائيترين پيشرفتادفي نيستند، يكي از مهمترجيحات تص
اين پيشرفت در حوزة شناخت به مفهومي جزء مكملي از . وجود آورده شناخت ب

 ، ابتدا در بين طبقات مياني وه دليل افزايش سطح زندگياين است كه ب -سرمايه است
هاي تجربي و آماري زيادي عيت، اكنون دادهتري از جمهاي وسيعسپس در بين اليه

هاي ه است كه در عده زيادي از كشورها، شباهتوجود آمده در مورد الگوهاي مصرف ب
ها در بين صدها ميليون ي نظم عيني اولويتدهندهاين نشان. بسيار زيادي با هم دارند

بارة نيازهاي  هر گونه بررسي مسئوالنه در. فر از مردم در طول چندين دهه استن
  . با تكيه بر اين واقعيت آغاز كند ، بايدانيانس

كه انگلس، آمارگر  دهدرا نشان مي، الگوئي هاگونه بررسي دست آمده از اينه نتايج ب
كه با رشد به محض اين. جاه سال پيش خاطر نشان ساخته است، صدوپنپروسي

ها ين آنتوان در بگردند، يك سلسله مراتب معيني را مينيازها متنوع مي -اقتصادي
اي نيز چنين، نيازهاي لوكس يا حاشيههمنيازهاي اساسي، و نيازهاي فرعي . تميز داد

ما حاضريم اين  -اگر بخواهيم در شكلي كلي و ناپرورده سخن گفته باشيم. وجود دارند
، و نه كشف و شهود متافيزيكي، ي تجربيهاكل بيان خام خود را از طريق دادهش

اغذيه اساسي : در رديف نيازهاي اساسي قرار دهيما ر ازهاي زيربايد ني -تصحيح نمائيم
حرارت، برق، آب لوله (هاي معين مرتبط با آن ها، لباس، مسكن و راحتيو آشاميدني

، وسايل حمل و نقل ، آموزش ، تامين بهداشت)كشي، بهداشت محيط، وسايل خانگي
ي الزم براي بازسازي ، و حداقل فراغت و سرگرمار و بر عكستضمين شده به محل ك

نيازهائي هستند كه از نظر  هااين. ر در سطح معين از گام و سرعت كارنيروي كا
گير بخواهد در سطح معيني از تالش، براي كار بكارگر مزد، اگر متوسط يك ماركس

توان به يك حداقل فيزيكي و يك اين نيازها را مي. خود ادامه دهد، بايد برآورده شود
ها بسته به زمان يا مكان، تغيير ، و اينبندي فرعي كرداخالقي تقسيم -مكمل تاريخي
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وري كار، بستگي ندارد، ط به تغييرات عمده در متوسط بهرهها فقنوسانات آن. كنندمي
چنين جزئي از عملكرد تغييرات بزرگ در توازن نيروهاي تاريخي در بين ها همبلكه آن

اي معين، در هر ها در هر لحظهليكن آن. وندربه شمار ميطبقات اجتماعي متخاصم 
، در آگاهي كه در عين حال با وضوع تمام -هائي عيني هستندكشوري معين، داده

ر هائي خشن دتوان بدون آشفتگيها را نميآن. رندبخش وسيعي از مردم حضور دا
، )"اي بازارنيروه"اندازي از جمله با راه(اي ه طور خودكامه، ببافت اجتماعي و اقتصادي

ها، در رديف دوم كاالها و خدمات، ما بايد بسياري از غذاها، آشاميدني. تغيير داد
كاالها و ) ي فانتزيهاي مربوط به عرصهبه استثناء كاال(ها و وسايل خانگي گران لباس

 تمايز از وسايل حمل و(هاي خصوصي عالي، اتوموبيل "تفريحي"و  "فرهنگي"خدمات 
-هاي لوكس قرار ميبقيه كاالها و خدمات، در رديف هزينه. قرار دهيمرا ) نقل عمومي

حدود و  .، كار دشواري استاز نيازها نوعدقيق بين اين سه البته ترسيم يك مرز . گيرد
و (گذار تدريجي نيازها . توان روشن ساختتر از بقيه مينخست را آسان نوعثغور 
، تابعي است از رشد اول نوعدوم به  وعناز ) ها و خدمات برآورندة اين نيازهاكاال

) ز نتايج مبارزه طبقاتي پرولتارياويژه تابعي است اه ب(پيشرفت اجتماعي  اقتصادي و
آورد جديد طبقه كارگر است، كه از موج بزرگ با حقوق براي همه، دستتعطيالت 

دة قابل ي است تا پديفرهنگ -هاي اجتماعيپيمائيو راه 1936-37ها در اشغال كارخانه
  .ايمشاهده توده

. شودليكن، اگر چه همة اين نكات، شايسته تاكيد است، الگوي عامي كه نمايان مي
ك ، هم پاية فيزيوژيه طور آشكاري، بسلسله مراتب نيازهاي انساني .كامآل واضح است

نه چيزي دلبخواهي است و  ،اين سلسله مراتب نيازها. دارد و هم پاية اجتماعي تاريخي
را مالحظه ها ترين شرايط آنها در متنوعتمامي ماده توان درمي. اي ذهنيديدهنه پ
مل رشد اقتصادي و ، زيرا مجموعه تكااي نامنطبق با زمانه شيوهاگر چه ب -كرد
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 يچه ، بهاين سلسله مراتب نيازها. گيرده طوري نامتوازن انجام مي، بپيشرفت اجتماعي
هاي ف نيروهاي بازار، و چه ازطرف بوروكراسيوجه يك چيز ديكته شده، چه از طر

 جوشه خود را در خور رفتار مصرفي خودبلك. استبدادي، با كارشناسان روشنگر نباشد
هاي اقليت". اكثريت وسيع است "استبداد"تنها . سازديا نيمه خودجوش ظاهر مي

ي عام مناسب الگو -، معدود نيستندا از نظر ارقام مطلقكه غالب -"گريز از مركز
ها كنندگان مشروبات الكلي، سيگاريمخالفان مصرف الكل عليه مصرف: نخواهند بود

از مردم هائي ن، دستهخواراخواران در مقابل با گوشت، گياههادر تمايز با غير سيگاري
، واهند كه كتاب و روزنامه بخوانندختوانند يا نميكنند يا نميكه به تلويزيون نگاه نمي

 كند با اينفتن به دكتر يا بيمارستان درد ميسرشان هميشه براي ر صوالكساني كه ا
قانون  -صدها ميليون  - ، عده وسيعي از مردم مورد نظر است كه، با توجه به اينهمه

، گرايش به متوازن كردن اين انتظارات و حفظ يك الگوي پديدار شونده در هاميانگين
نيازها در بين  ك سلسله مراتب معين دريك فاصلة زماني و مكاني دارد و گواه ي

 .نيز دارد، جنبة مهم ديگري اين سلسله مراتب. باشدكنندگان مياكثريت غالب مصرف
هر مرحلة متوالي از رشد اقتصادي، گرايش به  ، بانه فقط قابليت انعطاف در تقاضا

، ر داردبر جنسي ديگ ز هر قلم جنسمنفي از باال به پائين و ا سمت ، و گرايش بهصفر
مصرف سرانه . از طريق مقوالت عمدة نيازها دارد، گرايش به انجام آن چنينبلكه هم

در ثروتمندترين كشورهاي ) زميني، برنج و غيرهنان، سيب( مواد غذائي ضروري
رصد هزينه كلي برپايه ، امروزه هم از نظر كميت مطلق فيزيكي و هم از نظر دصنعتي

ها و وضع مصرف ميوه. قطعي در حال كاهش استه طور مشخص و ، بتقويم پولي
چنين اقالم ، همصليپوشاك و جوراب ا - دستكم از نظر ارزش پولي - سبزيجات بومي

ه رغم متنوع دهند كه بآمارها نشان مي. اولية وسايل خانه، نيز به همين ترتيب است
) ه طور كليب لباس، رديف وسيعي از غذاها و انواع نان و كيك(ها و غذاها شدن ذائقه
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 ساختن ، گرايش به اشباع دارد و حتي از نظر حجممصرف عام غذا و لباس و كفش
  .مربع پارچه و جفت كفش، شروع به كاهش كرده استمتر  -گالري

  
  الگوهاي مصرف 

دود نيازهاي مردم ، اعتقاد بورژوائي و استاليني در رشد نامح، به طور كاملاين واقعيات
زي فراتر از حقيقت نيست، و با رفتار مصرفي بالفعل، قابل چي. كندعادي را نفي مي

ه ، نه فقط بايشي قابل اثبات در غرب استاشباع نيازهاي اساسي گر. سنجش است
بلكه  -آيده وجود مي، در شدت آن كاهش باي معينكه بعد از گذار از آستانهدليل اين

الگوهاي مصرف معقول، گرايش  .آيده وجود ميها نيز تغيير ببه اين خاطر كه در انگيزه
-در اين. ردتر داتر و بيشهاي غريزي مفروض براي مصرف بيشبه جايگزيني خواسته

از طرف  )نبايد ديكته شود( "ديكته شدن"است، نياز به  "عقالني"جا، آنچه كه 
 بلكه به ،يك يا كارشناسان عالم به همه چيز نداردريزان بوروكراتنيروهاي بازار يا برنامه

تر شدن خودآگاهي آنان نسبت به منافع هاي مردم و بيشموازات تغيير در اولويت
  .آيديابنده پديد مي، اين جنبة عقالني از خود بلوغ مصرفي رشدخود

هائي بسيار قديم، بشريت از زمان. مصرف گوشت، مثال گويائي از اين فرآيند است
تي در عصر ما نيز، اكثريت ح. ي قحطي و گرسنگي قرار داشته استهمواره در لبه
ها بايد ، انسانه در چنين شرايطيطبيعي است ك. اندبوده، گرفتار آن مردم سيارة ما

  . دچار دغدغه نان باشند
اي در دورة بعد از جنگ جهاني دوم د حاد مواد غذائي در اروپاي قارهپنج سال كمبو

شدن مجدد چيزي  پذيردن به انفجار واقعي ولع خوردن، به محض امكانبراي دامن ز
، اي از كشورهاي اروپائيدر پاره( 1945در بعد از  "مصرف نامحدود مواد غذائي"شبيه 
يكن اين اسراف چه مدتي دوام آورد؟ كمتر از بيست بود ل. كافي بود) ها ديرترمدت
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ه طرز ها بئي مجددآ بالنسبه فراوان شده بود، الويتكه مواد غذا!) درست يك نسل(
. تبديل شداي خواري، بلكه كم خوري به فايدهنه زياد. ع به تغيير كردندشديدي شرو

الگوهاي مصرف جديد  "تحميل"اين تغيير معلول . تر از پرخوري گرديد، مهمسالمتي
. كرديزة مراقبت از خود بود كه عمل ميغر. توسط دكترها يا صنعت بهداشت نبود

در بين ثروتمنداني كه . آيده وجود كه صنعت بهداشتي بها پيش از آنمدت
شد در نگرش ، تغييرات مشابهي را مي"اخته بودندسوسياليسم را براي خود عملي س"

و  1850هاي طبقات حاكم انگليسي يا فرانسوي سال بين شكم نفخ كرده. آنان تميز داد
امروزه، . ك تغيير هاضمه بزرگي رخ داده بود، يليونرهاي باريك اندام يك قرن بعدمي
. تري ببرندتوانند از وجود غذاهاي متنوع لذت بيشروندان معمولي در غرب ميشه

گرايش خواهند داشت ليكن آنان . نند گذشته از پختن غذا لذت ببرندتوانند ماآنان مي
كه تر عمر كنند و نه اينهاي خود را كاهش دهند تا بيست سال بيشكه مصرف كالري

ودرسي بميرنده طور زرخوري و تصلب شرائن باز پ.  
. سازدالگوي كامال مشابهي را عيان مي -بيماريا آدم هميشه  -الگوي مصرف مريض

دليل مجاني بودن عمل ه ها و يا اعضاء بدنش بكه كسي مايل نخواهد بود كه راناين
اما افزايش شديد در مصرف دارو و . به اندازة كافي بديهي است -جراحي از او جدا شود

سرويس بهداشت "و عينك، بعد از ايجاد ر افزايش دندان مصنوعي نظي -بعد از جنگ
ير مسئوالنه صنايع به علت تبعيت منفعل از فشارهاي تبليغاتي غ ايا اساس صرفا –"ملي

به . نيازهاي اساسي برآورده نشده بود بلكه بيان يك رشته انبوهي از. داروسازي نبود
د و به آستانه معيني از گردمي رتفعكه اين انبوه نيازهاي برآورده نشده ممحض اين
هر گونه تبليغ آموزشي دقيق و جامع براي نشان دادن عوارض منفي  ،رسداشباع مي

، گرايش به توازن نشان مصرف دارو.  موثر خواهد بودمصرف زياده از حد دارو احتماال
هاي ثروتمند اجتماعي هم اكنون گروه(داد و سرانجام كاهش خواهد يافت خواهد 
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گوئيم بيني زياده از حدي نيست كه بدر واقع، خوش). دهندكار اين الگو را نشان ميشآ
كه آموزش عمومي منظم در مورد مضرات سيگار تا درجة معيني موجب كاهش 

هت عكس نتيجه  هاي صنعت سيگار در جف سيگار گرديده است و تمامي تالشمصر
  .ببار  نياورده است

اي به ه طرز فزايندهب "كميابي"كه نخست اين. توان گرفتمي ، دو نتيجهاز اين تامالت
ممكن خواهد بود كه  بنابراين كامال. شوداساسي محدود مي كاالها و خدمات كمتر

گذاري تر شدن كاالها و خدمات غير قيمتنقش پول در كل اقتصاد به موازات بيش
ف ادعا كه مصر رو اين از اين. ا و خدمات خريداري شده كاهش يابدشده از كااله

-خود به كاالها و خدمات مختلف مي آمدهاي پوليكنندگان فقط با اختصاص دادن در

چرا . را به طور غير مستقيم تعيين كنند، كامال پوج و بي معناستتوانند نيازهاي خود 
 خير، از ص ساختن آن چيزي كه احتياج دارندها مجبور باشند كه براي مشخبايد آدم

خواهند مقدار ها ميآن. قعي آشكارا در نقطه مقابل آنستت واپول بگذرند؟ وضعي
انواع آن  البته با توجيحاتي در مورد. معيني غذا، لباس يا سرگرمي داشته باشند

ها براي برآوردن آن": ها به خود خواهند گفتگاه آن، و آنچيزهائي كه دوست دارند
ها را برآورده توانم همة آنناست كه من نمي، و اين بدان معمن بايد خيلي تالش كنم

ها آن نيست كه اين بدين معنا. "را انتخاب كنم برخيها ، بنابراين بايد در بين آنكنم
كه من پول با توجه به اين": گويندافتند و ميول صاحب پول هستند و بعد دوره ميا

م كه مفهن من ميكنو، پس اي خود دارمها را جلونقد در جيب و ويترين فروشگاه
ن منابع مادي با راه تطبيق داد -ترينراتيكچنين دموكو هم - ترين ساده "!امگرسنه

قرار دادن پول در بين آن دو نيست، بلكه يافتن نيازهاي ، واسطه نيازهاي اجتماعي
  . سيدن اين نيازها از خود مردم است، درست از طريق پرمردم
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شورهاي مشترك المنافع توانند كي امروزه كه ميداررمايهالبته كشورهاي پيشرفته س
. اندها و ساليق خاص خود تشكيل شدهها انسان مختلف، با ذائقه، از ميليونفردا باشند

نوع محصولي كه توسط  هاياستانداردتمامي  كردن ، يكساندر گذار به سوسياليسم
ر نقطه معين از رفع د. يابد ، از نظر گرايش بايد كاهشجود آمده استوه داري بسرمايه

ز مصرف منفعل به مصرف فعال رخ به طور طبيعي تغييري در گذار ا -يا اشباع -نياز
، احتياج به هابر آوردن آن گردند كه درتر فردي مي، و نيازها هر چه بيشدهدمي

احتمال وجود دارد كه نيازهاي جديد تا حدزيادي به دو . تري وجود داردخالقيت بيش
هاي ماجراجو و وجود خواهند داشت كه توسط اقليت نيازهائي. شود مقوله خالصه

حصوالت و خدمات تازه خواهند پرداز عنوان خواهند شد كه اشتياق به آزمايش مخيال
خودكار ليكن توليد انبوه كاالهاي جديد در نتيجه اختراعات جديد يك چيز . داشت
، حق بيست درصد جميعت. داردط اكثريت بلكه احتياج به انتخاب آگاهانه توس نيست،

ها مي ، هر چند كه آنجديد براي همه شهروندان را نداردتحميل تصميم كاالهاي 
  .ند تا توليد خود را تضمين نمايندتوانند بر حجم كار بيفزاي

چنين مواردي خواهد بود كه در آن اكثريت رشته جديدي از كاالها ، هماز سوي ديگر
مجدد بنيادي در مورد برنامة  كرد و يك تطبيق دواهنانتخاب نخ و خدمات را كامال

داري قرن بيستم، اين خواهد انجاميد و در تاريخ سرمايه، به انطباق با نياز جديد كلي
اين زمينه سه انقالب  در. اندي مصرف، بالنسبه نادر بودهگونه انقالبات بزرگ  در عرصه

كه زندگي  - االهاي پالستيكي، و كي، وسايل خانگاتوموبيل -تر هستندعمده مشخص
در سيستم سوسياليستي، . انددم را به طور راديكال تغيير دادهصدها ميليون نفر از مر

، بلكه مرجي رخ دهد هرج و رتواند با خشونت و به شكل پاين گونه تحوالت وسيع نمي
مي پيش برده  به طرزي منطقي و انساني و براي اولين بار به نفع و تحت كنترل آناني

  . گذاردشان اثر ميه اين تحوالت بر زندگيك شود
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. ي و مبادلة پول فراهم خواهد ساختعيني براي زوال توليد كاالئ ياين امر يك پايه
كه ، به شرط آنتواند كاسته شودن حال از شدت تضادهاي اجتماعي ميدر عي

ك تجربه روزمره نهادهائي وجود داشته باشند كه ارضاء نيازهاي اساسي براي مردم را ي
وال پول و اقتصاد ذهني براي ز يمعمولي و بديهي سازند و اين نيز يك پايه خودكار

گامي بسيار خشن و تند است كه غذا، ، هنزيرا تعارض اجتماعي. نمايدبازار فراهم مي
هاي بنيادي ، حقوق و آزاديزمين، الگوهاي كاري اساسي، آموزش و بهداشت اوليه

ديگر را  ، همونرها به طور روزمرهيندارد كه ميلاي وجود يچ نمونهه. بشري مطرح است
ه يا حتي به خاطر ب هاي جهانيبراي ورود اختصاصي به خليج باهاما بكشند يا جنگ

- هر چند كه از دست دادن لحظه(ندلي در بازار شيكاكو در بگيرد دست آوردن يك ص

گاهي هاي سياسي گاهسهممكن است كه دسي). دناك باشدها ممكن است دراي اين
 "منابع كمياب"راي حل منازعه بر سر تخصيص اين فساد وسيع يا قتل و جنايت نيز ب

، بحران هاي قحطي ايرلندتوان با دهشتليكن اين آشفتگي را نمي. به كار برده شود
يزهائي كه در نتيجه اگر نوع ست. حتي سيستم كاستي هند مقايسه نمودبزرگ يا 
، با الگوهاي آيد، از بين برود، ما دنيائي ديگره وجود ميو تبعيض ب ، بيكاريگرسنگي

به  "طلبيتملك"ذهني ديگري خواهيم داشت و اگر  رفتاري ديگر و ساختارهاي
، در آن ه دست آوردن سيگار كوبا محدود شودكاالهاي لوكس و رقابت در عجله براي ب

. روز در برابر خود داريم، خواهند بودچه ما امتر از آنهائي متفاوتيدهها پدصورت آن
رصد از سكنه نه د گونه ترديدي نداريم كه بگوئيم چنين دنيائي براي نود وما هيچ

  .مردم بهتر خواهد بود
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  ؟هاخودكامگي بر خواست
كه به محض اين. ها مقاومت خواهند ورزيدگيريين همه كساني در برابر اين نتيجهبا ا

ها بريم كه در آن برخي از اولويته كار ميرا ب "ب اجتماعيسلسله مرات"ما مفهوم 
ويژه بعد از تجربة اقتصادهاي به شيوة ه ، بتري دارند، يك سؤظن هولناكيتقدم بيش

بوروكراتيك اداره شده و بد  ييعني شيوه -بوروكراتيك سازماندهي شده در زمان ما 
هاي الوويت"نتايج غيرانساني چنين و با چه  ،با چه قدرتي. آيديوجود مه ب -اداره شده

 "راهي به سوي بندگي"انساني زنده و واقعي تحميل گردد؟ آيا اين  موجودات بر بايد"
اي يا تر از همة طرفداران فلسفهها كه عميق؟ اين بحثي است كه سوسياليستنيست
. گيرندب، بايد بسيار جدي اندكرده -يعني آزادي -، خود را وقف رهائيبيني ديگرجهان

در و فه رنفره. تري مورد خطاب قرار گيردمهم است كه اين امر با دقت و وسواس بيش
ووه نوشته شده فرمانروايان ن اثر كه به توضيح "بر نيازهاديكتاتوري "ه نام كتابي ب

هاي كامگي تمام عيار بر خواسته، به خاطر اعمال خودرا شوروي، چين و اروپاي شرقي
كند موردي كه او عنوان مي. قرار داده استاي قرار همه جانبه نقد، مورد مردم خود

ي است كه تناقض مهمي ليكن در عين حال يك مورد جزئ. مورد بسيار خطيري است
 رنفرههاي ي است كه بارها و بارها در نوشتهمنبع اين تناقض در مفهوم. با خود دارد

و عده  ،بروس رولوديمي، واترو هوسيك، برانك هاي اوتاو و اگنس هلر، بلكه در نوشتهفه
تصادفي نيست . خوردبه چشم مي اكرار "سوسياليسم بازار"زياد ديگري از طرفداران 

هاي از نظر تئوريك خوب هاي نئوليبرالتوان همچنين در نوشتهكه همان مفهوم را مي
ن فون هايك و فو هاي كالسيك نظيرليبرال -لحاظ فكري جا افتادهه تعليم ديده و ب

مفهوم مورد سئوال، مفهوم . بازيافت -، كه جاي خود را دارندميزس يا فريدمن
 - پردازان نظريهاز نظر همة اين . است "هاي به لحاظ اجتماعي پذيرفته شدهنياز"

اي كميابي منابع سنگ پايه -ديگر هر چه بوده باشدها با هماختالفات حتي عمدة آن
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اما از . ي اقتصادي بايد بر روي آن بنا شودنظريههر (ي اقتصادي نظريهاست كه 
توان ارضاء ود كه تمامي نيازهاي فردي را نميشكمبود منابع، بالفاصله اين مستفاد مي

لحاظ اجتماعي ه نيارهاي ب"ش شرط مكتومي است در پشت فرمول اين پي. كرد
- ميه رسميت شناخته نتوسط جامعه ب خودكارنيازهاي فردي به طور : "رفته شدهپذي

ي بنابراين يك آدم فردگرا. شناسده رسميت ميها را جامعه بتنها بخشي از آن. شود
تماعي پذيرفته هاي به لحاظ اجنياز"فرمول : سفت و سخت بايد نتيجه بگيرد كه

اين . ر نيازهاي فردي از طرف جامعه است، در تمامي موارد متضمن خودكامگي ب"شده
. مورد اقتصاد با برنامه صادق باشدو چه در تواند چه در مورد اقتصاد بازار مي

اي است كه اين خودكامگي به مسئله شكل ويژهتنها . ناپذير استخودكامگي اجتناب
  .خيزداجتماعي است كه از آن شكل بر مي -گيرد و عوارض سياسيخود مي

  
  آمدها اشكال و پي
 - آيد كه استبداد بازارهاي بازار كامال بديهي به نظر ميها و سوسياليستبراي ليبرال

 - تر از يك برنامه تر دردناك است و كمبراي فرد كم -بندي بر اساس كيسة پولجيره
شايد اين امر با مقايسة . زندبه آزادي فردي لطمه مي –بندي بي كم و كاستبا جيره

آمدهاي بندي از طريق دربه عنوان مثال، جيره -موارد نادر ويژه در نيمكرة شمالي
پالن در روسيه استالين، معقول به گيري گاسي در دولت رفاه در سوئد با تصميملتفاض

ريخي يك استثناء است تا يك هاي افراطي از نظر تاليكن چنين قطب. نظر برسد
-ي از طريق مناسبات بازار و تفاوتداربندي سرمايهاگر ميانگين تاريخي جيره. قاعده

اي وسيع و نابرابري افراطي درآمدها فقر توده ود، كه باآمدي در نظر گرفته شهاي در
) سال گذشته 150-200داري در طول ميانگين تمامي جهان سرمايه(شود مشخص مي

  .وجه مبهم نخواهد بود يچه گيري بهنتيجه
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تر ارضاء شود به همان نسبت آمد جاري كمهر چه نيازهاي اساسي، از طريق توزيع در
تر تفاوتگيرند، بيين فقدان ارضاء نيازها به خود ميا اي كهكال ويژهنيز مردم به اش

اند كه يك كشيش در سانتياگو گزارشي دادهخبري از قول  مراكز اخيرا. خواهند بود
) درصد جمعيت 50بيش از (از آخرين كاهش ارزش پزو در شيلي، فقراي شهري  بعد

هاي شيكاگوي و بچهميلتون فريدمن . لي بخرندتوانند با درآمد خود نان خاحتي نمي
از شهروندان آلمان شرقي  "آزادتر"ها عيت كه آناو در متقاعد كردن اين بخش از جم

 ، باالخره از فقدان موادخودكامگي بر نيازهاي غيراساسي آنان هر چه باشد -هستند
، مصداق آفريقاي معاصر. با مشكل مواجه خواهد بود -برند غذائي اساسي رنجي نمي

- آيا كسي مي. كندوقتي قحطي ساحل را نابود مي. اين حقايق است مثال ديگري از

بندي فيزيكي را به اين گرسنگان، به عنوان يك تواند توزيع غذا از طريق جيره
؟ كندديل ميتب "بنده"را به  انكه اين گرسنگمحكوم نمايد  "ديكتاتورماب"تخصيص 

، اخت ؟ هنگامي كه در بنگالدشاهد سخو "آزادتر"ها، آنان را و آيا فروختن غذا به آن
يزيكي مواد داروئي به شكل ، توزيع فكندهمگاني اشاعه پيدا مي دارماري واگيريك بي

نگيز تلقي افيزيكي، در مقايسه با خريد آن از بازار، آيا بايد به عنوان يك چيز نفرت
 براي ارضاء نيازهاي اساسي تر وست كه اين شيوه، كم هزينه؟ واقعيت اينگردد

، بلكه طريق توزيع است، و نه راه غيرمستقيم تخصيص از طريق پول در بازارتر معقول
  .تمامي منابع براي آنان -بازتوزيع يا -مستقيم
-تري را تا آن، پول و مناسبات بازار به عنوان ابزاري كه آزادي مصرفي بيشبرعكس

. يابندباز مي خود راجايگاه  اند،سازد كه نيازهاي اساسي برآورده شدهممكن مي ئيجا
ا باشد و در مقابله با نيازهاي واقعكننده ميآزادي مصرفي به معني آزادي مصرف زيرا

ن نان و صندلي بي  شما معموال. ا هيچ گونه انتخابي نداردكننده دقيقبنيادي، مصرف
تلويزيون دوم، بين بهداشت و فرش  ، بين آموزش ابتدائي ودر يك هواپيماي جت
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براي اتخاذ  ، فقطل به عنوان يك وسيله آزادي مصرفيپو. كنيدنمي "انتخابي"ايراني، 
با در نظر گرفتن درجة باالئي از  - زايد است اهائي كه نسبتتصميم در بين آن چيز

ن جهات اساسي منبع در تعيي ميانجيپول به عنوان . كارآئي دارد -برابري در درآمدها 
  .و هم غير موثر است  هم ناعادالنه، احتماالاجتماعي تخصيص

ارضاء نيازهاي البته اگر جامعه به طرز دموكراتيكي دربارة يك اولويت تخصيصي براي 
رجه دوم يا خود منبع موجودي براي رفع نيازهاي ده ، خود باساسي تصميم بگيرد

هاي ي است كه در آن هنگامي كه خواستاين مفهوم. لوكس كاهش خواهد يافت
، راه گريزي از برخي انداي تبديل نگرديده حاشيههائي كامالارضاء ناشده، به خواست

ليكن اين درست همان موردي است كه برتري  .وجود ندارد "ديكتاتوري بر نيازها"
زيرا در . سازداز هر زمان ديگري خود را عيان ميتر سياليسم، بديهيمورد سياسي سو

ها تن از مردم ساسي ميليونشود كه آيا بايد نيازهاي اجا اين سئوال مطرح مياين
  ها هزار نفر؟  يا نيازهاي درجه دوم ده قرباني شود

كه با  نيست ترياي تاييد بيهودگي نيازهاي پيچيدهپرسيدن اين سئوال به معن
، چشم انداز سوسياليستيچشم. خود تمدن صنعتي گسترش يافته است پيشرفت

تر و نه فقط محدود ساختن يشاندازي است براي ارضاء تدريجي نيازهائي هر چه ب
، برعكس. كش نبودطرفدار مرتاضي يا رياضت ماركس هرگز. هائي اساسيخواست

 ، متضمنن ادراك او از كمونيسم قرار دارديافته كه در كانو رشدمفهوم شخصيت كامال
باشد و نه محدود كردن ها ميتر و ارضاء آننيازهاي متنوع انساني هرچه وسيع

سبات پولي كه مورد نظر زوال بازار و منا. به يك غذا و مسكن ابتدائي هاي ماخواست
اي ارضاء اين ، ناظر بر گسترش تدريجي اصل قبلي تخصيص منابع برماركس بود

و نه  گوناگون، در تنوعي تري از كاالها و خدماتتر و بيشنيازها، در مورد تعداد وسيع
  .ري امروز وجود دارددار از آن چيزي است كه در جامعه سرمايهتكم
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  كنندگان استبداد بر توليد -4
ز به ن سوسياليسم ماركس را در تمركما نظرات آلك نووه و ديگر منتقدا جاتا اين

زيرا  .اي يك جانبه استولي البته اين خود يك مالحظه. مسائل مصرف دنبال كرديم
بخش بزرگي از يعني  - ا، فقط يا عمدتشهروندان يك كشور صنعتي پيشرفته ميانگين

ه ها بآن. اندكننده آنان قبل از هر چيز، توليد. كننده نيستندمصرف –جمعيت بالغ 
كرده و يا به  كنند و پنج روز در هفته كارساعت در روز كار مي ه تا دهطور متوسط نُ

اگر در نظر بگيريم كه مردم در شب هشت ساعت . نمايندمحل كار و بر عكس سفر مي
گفت كه براي مصرف، تجديد قوا، استراحت، روابط جنسي و مناسبات  خوابند بايدمي

  . اندماجتماعي، در مجموع فقط شش ساعت باقي مي
به سختي  "آزادي مصرف"آيد كه قهرمانان جا يك مشكل مضاعف پيش ميدر اين

زيرا هرچه شما تعداد نيازهائي را كه بايد ارضاء شوند در . ممكن است به آن بپردازند
كاري را  ميزانبه همان نسبت نيز  يك جمعيت معين چندين برابر كنيد،چوب چهار

و سازماندهي فرآيند كار  تكنولوژي از سطح معيني كنندگان دركه بايد از توليد
اي كار، آگاهانه و به شيوه ميزاناگر تصميمات درباره اين . تر خواهد بود، بيشبخواهيد

اي خاذ نشود، اين تصميمات به شيوهدموكراتيك، توسط خود توليدكنندگان ات
تر و عادالنهاي هر طرفدار جامعه مطمئنا. به آنان تحميل خواهد شد -ديكتاتوري

تر بايد احساس كند كه عميقا توسط اين خودكامگي به همان گونه پس رانده انساني
ه ب "هاها تنبيهپاداش"ه با ديكتاتوري بر نيازهاي مصرفي؟ چرا كه سيستم شود كمي

ها قرار لوحي تمام مورد ستايش خيلي از چپاين همه با ساده  هواسطة بازار كه امروز
هاي بزك كردة ماهرانه بر وقت و تالش ، چيزي نيست جز يك استبدادگرفته است

ها و اين پاداش. ق استبدادي است بر كل زندگي آنان، و از اين طريتوليدكنندگان
، بلكه هم "بدتر"و  "بهتر"تر، مشاغل التر و پائينها نه تنها متضمن درآمدي باتنبيه
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از جمله فقر روحي ناشي از (ناشي از بيكاري ، فقر ايهاي دورهچنين متضمن اخراج
، شتاب، تقيد به ساعت توقف و )بودن به عنوان يك موجود اجتماعي احساس بي ثمر

انساني به  هاي مراقب توليد، تبديل موجوداتخط مونتاژ، انضباط خودكامه دسته
ها است كه ميليون بدبينيچرا . باشدها نيز ميهاي صرف ماشين يا كامپيوترزائده

تري را براي درصد بيش 10 "ارضاء مصرفي"ي بدهند تا هايقيدد تن به چنين انسان باي
ا مردم تامين هدرصد از هم عصران در بين اين ميليون 20درصد يا حتي فقط  50

ها را اگر بخواهند از بي ، آنن چيزي است كه اقتصادهاي بازارماه ا؟ اين دقيقنمايند
اي خود بگريزند، مجبور به انجام چنين كاري از پرداختن به خانواده توجهي يا ناتواني

- ؟ دستي بنيادي از فرايند توليد پرداختآيا چنين بهائي را بايد براي بيگانگ. كندمي

آيا . حله اثبات فاصله زيادي داردتا مر توان گفت كه اين موردي است كه هنوزكم مي
حتي از يك ماشين اول در (اشين دوم از يك م يك بتامكس ارجح اين نيست كه از

از يك كارد گوشت الكتريكي، ) سترس بودن وسايل حمل و نقل عموميصورت در د
تري همراه تري در هفته انجام گيرد كه با دلهره كم، و ده ساعت كار كمصرف نظر شود

ليه را به خطر ، ارضاء تمامي نيازهاي اودر صورتي كه اين كاهش ساعت كار؟ شدبا
ي براي انتخاب داند توليدكنندگان در صورت داشتن آزادي واقعنيندازد، كسي چه مي

، افت در ارضاء نيازهاي بنيادي يعني اگر شق مقابل ؟گرفتندكردن چه تصميمي مي
  ؟بودها نميموجوديت آن آنان و افزايش مصيبت باري در عدم تامين

بوده  "مختلط"مهم نيست كه چگونه  -شكل از اقتصاد بازار هر" -در يك اقتصاد بازار
تواند به طور ها نميگيرياين تصميم - "سوسياليسم بازار"باشد، از جمله در اقتصاد 

يمات از پشت سر بر آنان ديكته اين تصم. كنندگان اتخاذ شوداي توسط توليدآزادانه
كه  "قوانين عيني"ند، يا توسط گيراز طرف كارفرمايان آنان تصميم ميچه  -شودمي

ليكن در اين استبداد، هيچ چيز تقدير . ونه كنترلي بر اين قوانين ندارندآنان هيچ گ
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هيچ عقل . امپراطور فرضي، لباس واقعي بر تن نكرده است. اي وجود نداردگرايانه
ما يك ": ددارياين كالم در يك جامعة آزاد باز نم كنندگان را از بيانمنفصلي، توليد

بيست ميليون ساعت از زمان را . كنيماي بيست ساعت كار ميايم، هفته ميليون نفر
ر خود را مورد كنيم و سازماندهي معيني از كاراي حجم معيني از تجهيزات صرف ميب

ر اين مرحله و براي ضاء فالن نيازهاي اساسي در، ما قادر به ادهيممالحظه قرار مي
اي شانزده بيست سال آينده به هفته را در كار ميزان، سازماندهي كارتكنولوژي خود و 

هنوز نيازهاي . كنيمامر را يك اولويت باالئي تلقي ميما اين . ساعت تقليل دهيم
از تر ليكن ما حاضر نيستيم كه بيش -ديگري نيز وجود دارند كه بايد برآورده شوند

ساعت در هفته در بيست سال  تر از چهاربيش ، وت به طور جاري در هفتهپنج ساع
ري بيست و بنابراين ما امروز يك زمان كا. براي رفع نيازهاي اضافي كار كنيم، آينده

ي بايد به بيست ه تدريج زمان كارهاي آينده بكنيم و در سالپنج ساعته را تعيين مي
بر . "شدباناي از نيازها وردن پارهضمن برآر اين امر متحتي اگ - ساعت تبديل شود 

هاي حاكم بر آدم "انساني"يا  "دموكراسي"، "عدالت"، "فضيلت"ي كدام اصول پايه
ن و تالش ربوده شده از خود سرنوشت خود بايد تصميم بگيرند كه كدام زما

  ؟ توليدكنندگان، صرف رفع نيازهاي مصرفي گردد
  
  همكاري غير رسمي عيني  - 5

ليكن او بدون شك خواهد . كندر مستقيم برخورد نمياين مساله به طو گز بارنووه ه
زيرا او در سرتاسر كتاب خود . حاوي يك پاسخ ضمني به مساله است گفت كه كتاب او

حتي معايب خاص خود را كند كه اگر بازار استدالل مي "اقتصاد سوسياليسم عملي"
يك نيروي سازمانده  ي، به مثابهآن ر برابرد) آلترناتيو(داشته باشد، تنها شق جانشين 

يكي از اين . باشدبوروكراسي سانتراليزه قدرتمند مي، يك هم پيوسته اقتصادي به
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 اي است كه كامالگرايانهداوري جزمليكن اين يك پيش. نكات مورد تاكيد اثر اوست
ه در غرب و توان نشان داد كه چدر واقع به طور تجربي مي. اثبات ناشده مانده است

ي از سوسياليسم ماركسي پياده شود، اين امر امروزه كه شكل، پيش از آندر شرقچه 
لك نووه اين واقعيت را ناديده چرا كه ا. آيدواقعي از آب در مياي غيربه طرز فزاينده

، هر گيري تقسيم شده مداومين اجتماعي شدن عيني كار و تصميمگيرد كه تضاد بمي
ريزان بوروكراتيك متمركز، ملحوظ واقع و يا توسط برنامه ند در بازارتواتر ميچه كم

، اين گرددمنطقي ميهاي ناهنجار و غيرچه كه مانع از فروريزي اين سيستمآن. شود
مال روزانة همكاري غيررسمي عيني، دور ها اع با ميليونها عمالواقعيت است كه آن

  . شوندزده مي
، جا مورد نظر است؟ براي فهميدن آن چيزي كه در اينمنظور ما از اين گفته چيست

توان مناسبات پولي را نمي. ز مهمي را مورد مالحظه قرار دهيمالزم است كه يك تماي
سبات شبه بازار يا انزيرا ممكن است م. سادگي با مناسبات بازار يكي گرفتبه 
پولي واحد در چنين مواردي يك شكل . بات بازار كاذب وجود داشته باشندمناس

ادي است اقتص -اكنون اقتصاد بازار. كند متفاوتي را پنهان ميمحتواهاي واقعي كامال
- ، چه مصرف"عوامل اقتصادي". شوندها هدايت ميكه توسط نوسانات در قيمت

اگر چنين . دهندها، در برابر عالئم بازار، واكنش نشان ميكنندگان و چه شركت
اصل نيازي به  كه آنمگر آن(توان اثبات كرد نمين صورت ، در ايعالئمي رخ ندهد
ين عالمت يك ارتباط اقتصادي ، يعني يك جزم آشكاري باشد كه ااثبات نداشته باشد

كارگر در ه رفتار مصرفي طبقه ليكن مطالعات فعلي رفتار مصرفي، از جمل. )دارد
طالعات به ما ويد؟ اين مگچه مي داري در اين رابطه به ماكشورهاي پيشرفته سرمايه

مستقل از نوسانات مربوط  دهد كه بخش بزرگي از كاالهاي توليد شده جارينشان مي
آميز اغراق. شودكنندگان خدمات خريده ميهاي معمولي يا توزيع، از فروشگاهبه قيمت
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كنندگان صادق درصد ميانگين مصرف 80نخواهد بود اگر بگوئيم كه اين امر در مورد 
  .باشديم

عمولي را به تغيير ناگهاني نانوا، بقال، ، هيچ نوسان قيمت جاري يك مشتري مينبنابرا
-ركت و حتي خرازي فروش خود بر نميگر خود يا سوپر ما، آرايشاتوبوس يا مترو

رود كه ببيند ه فروشي به ميوه فروشي ديگري نمييك آدم معمولي از يك ميو. انگيزد
و در (هاي معمولي وقت براي آدم. است يا نه ترپني ارزان 5جا آيا قيمت سيب در آن
 )وشندگان آشنا يا با ساير مشتريان، عالقه به صحبت با فربسياري موارد، عادات

فقط هنگام وقوع بالياي  نمونهطور ه ب. اي استارزشمندتر از اين تغييرات حاشيه
ي درصد درآمدها در نتيجه 30، يا افت درصد قيمت نفت 300افزايش (اقتصادي 

حتي در  - دهندواكنش نشان ميبازاري  اصيل ، به عالئماي مصرفيالگوه) بيكاري
-نشانه. گرددچ وجه شامل همة كاالها و خدمات نمي، اين امر به هيچنين مواردي نيز

، عرضه ارزان هاي طبقه كارگراند، حتي در همسايگيهائي رفتاري روزمرة پيشي گرفته
بازي "، "تركيفيت پائين"(د، لقي شوناگهاني سيب ممكن است با سؤظن ت

يك افزايش . تر باشدتر ميوه ممكن است ارزانتر و نه بيشو فروش كم) ؟"تبليغاتي
هنگامي كه درآمدها و اشتغال تغييري ا هاي تعطيالت تدرصد هزينه 10 ، مثالجزئي
  .شويق هزينه تعطيلي شود تا افت آناند ممكن است موجب تنكرده

-گيرد و نه اقتصاد برنامهه اقتصاد بازار واقعي را در برمي، نت اقتصاديااين نوع مناسب

اي ا مظهر اشكال ابتدائي همكاري خودانگيختههبلكه آن. ريزي مركزي بوروكراتيك را
چندين سال بالنسبه ثابت  دستكم براي، اگر نه براي چندين دهه ها غالباآن. هستند

چنين  ادار عوض شوند و غالبند با ارادة فرد يا خانهوانتها ميمانند و البته آنباقي مي
يا هر گونه  ،د اين تغييرات را ديكته بكنداما بدون نيروي خارجي كه بخواهن -هستند

اين گفته در مورد . ه وجود آيدها اين تغييرات باثر آن راي كه بتحوالت اقتصادي عمده
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يك كمپاني بزرگ، اگر عرضه  رايب. شركتي نيز صادق است -بسياري از معامالت درون
بندي تحويلي قابل اعتمادي را تضمين نمايند و از كيفيت كنندگان معمولي، يك زمان

شان از اي هستند و اين تجربهكاالهاي معقولي برخوردار باشند، كه واجد تجربه
آميز در مورد تنوع تر ارزش دارد، تحقيق جنونها بيشتغييرات كوچك در قيمت

درصد كاهش داده شود، كار بي  5، كه ترازنامه مواد و مصالح، براي اينانكنندگعرضه
 -"سوسياليستي"و  -داري وزه تجارت در كشورهاي سرمايه، امرمعنائي خواهد بود

ز كاري روزمره و طبيعي كه ا، و هماتكاء بر عادات، رسوم: شودها اداره ميبدين شيوه
  .گيردايه ميبيني مشناخت متقابل و نتايج قابل پيش

  
  يك اعتراض

سط عالئم ها عمل همكاري داوطلبانه كه نه تواين ميليون: شايد اعتراض شود كه
ط ، توسشوند، با اين همههاي بوروكراتيك هدايت ميالعملبازاري و نه توسط دستور

-ريزي شده، حمايت و امكاننيروهاي قدرتمند تمركز اقتصادي، چه بازار و چه برنامه

ا كوچك را تنظيم متمركز نسبتهمكاري معمولي، فقط عمليات غير. گردندپذير مي
اعتراض حاوي عنصري از حقيقت  اين. مليات متمركز در سطح بزرگ راكند و نه عمي

روهاي آن ني. در نگاه اول ممكن است به نظر آيدتر از آن است كه ليكن كوچك. است
هاي  به مغازهتري كه معموالها مشاز يك سو ميليون. بر يك تناقض استوار است

هاي كه با چشمبي آن ه بخرند،روند تا شير غليظ شدها ميكوچك يا به سوپرماركت
مقايسه كنند تا عادت اي وسيع ها را در منطقهيك عقاب، تغييرات كوچك قيمت

هاي ترين بازار فروش ممكن تغيير دهند، و از سوي ديگر، شركتخريد خود را به ارزان
هاي توليد و بازگشت در مورد ود دارند كه نيروهاي بازار هزينهناسيون وجيا كارنستله 
-يك عقاب، زير نظر مي شبيههاي با چشم اواقع ،ا را، از ترس ورشكستگيهشير آن
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آيا آن  -را در واقع به ادغام وادار نكرده است ساهاي غوآلاين تراست "بازار"آيا . گيرند
، ، شبكه توزيع خود نستله، با هزاران بازار فروش جزئييك بازار نيست؟ با اين همه

خودكار و در عين حال سرتاسر معمولي خواهد شد و محصول شير غليظ آن نيز بسيار 
ه هر شيوة مرتبط ، به ندرت در اين مدارب كامال "بازار"در واقع . عادي خواهد شد
تواند قيمت ا ميطبع، جائي كه نستله يك انحصار استشود و از آناقتصادي وارد مي

اي ة سود از پيش تعيين شدهفروش را براساس بهاي متوسط توليد و به اضافه حاشي
ها هستند كه ، اينهاي مهم اقتصاديجا تنها واقعيت، در اينكنند، بنابراينمصرف مي

بايد به مصرف شير اختصاص داده شود و چه ) يا هزينه ملي(چه سهمي از درآمد ملي 
، اشتبع توليد به توليد و توزيع شير در بهترين شرايط ممكن غذائي و بهدبخشي از منا

، هاي پيشرفته موجود، همه نوسانات ديگربا توجه به تكنيك. اختصاص داده شود
  .ا نوساني جزئي دارندمطلق

در واقع شبكة  -شبكه برق رساني ملي. يك نمونه برجسته ديگر، صنعت انرژي است
 -شورهاي بازار مشترك و چند كشور در حال پيوستن به آنالمللي كبرق رساني بين

كشش . ركز براي كاركرد هموار خود نداردنيازي به نيروهاي بازار يا بوروكراسي متم
هاي آماري مبتني تواند كامال به صورتي دقيق بر پاية رشتهنهائي تقاضا براي برق مي

بيني تواند از قبل پيشيهائي معين در سرتاسر سال مفشار حداكثر در زمان. شود
 توان ظرفيت ذخيره كافي را در برابر هر گونه گسست ناگهاني يا تقاضايمي. شود

نيز و در بين چند ست كه توزيع مداوم نتيجه اين. افزايش يابنده خزنده را حفظ كرد
ار دارد و نه نيازي به به نيروهاي باز يا نه نيازكننده اساسصد ميليون مصرف

هاي آماري قابل ده، بلكه از طريق كامپيوترهائي كه بر پاية داهاي بزرگبوروكراسي
در واقع، . تا حد زيادي مورد بررسي قرار دادرا  توان آنكنند، ميدسترس كار مي

كم براي ، دستگردداي غيرمنطقي ميه طرز فزايندهاين كاالست كه ب "گذاريقيمت"
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كننده بسيار بزرگ ودي كه مصرفصنايع معد -هاي متوسطمصرف خصوصي و بنگاه
درصد  90، حدود را لغو كنند اگر آن. توانند برق دريافت نماينديبرق هستند هنوز م

رفته حذف  هم توان رويرا مي -در شرق و غرب  -هاي موجود صنعت برقبوروكراسي
  . كرد

نعت از ص ايان در مورد تمامي كاالها و خدمات، در هر شاخهتوچنين مواردي را نمي
ي از چنان ائل تمركز در واقع از نظر فناي از مسپاره. يا بخش جامعه تعميم داد

تواند امور گيري را نميها جاي نهادهاي تصميمسرشتي برخوردار هستند كه در آن
بين ) الملليدر سطح ملي و بين(روزمرة عادي بگيرد، كل تقسيم منابع اقتصادي 

اي عه بايد از طريق يك عامل آگاهانهجامهاي هاي مختلف فعاليت و بخششاخه
بين مردم  تر ماگستردهتر و ا گرايش به همكاري عملي وسيعليكن دقيق. تنظيم كرد

دهد كه عي شدن عيني كار توسعه يافته است، نشان ميمعمولي كه به موازات اجتما
خود : هاي متمركز وجود داردت نيروهاي كور بازار و بوروكراسيراه خروجي از بن بس

مبتني بر  به هم مرتبط شده يعني كامال - طرز دموكراتيك سانتراليزه شده ه مديريت ب
  .همكاري آگاهانه و آزاد
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به ركود اقتصادي ، يعني به آرماني كردن امور عادي و روزمره "حل سومراه"آيا اين 
جا منافع ، زيرا در آنا در حوزه توليد چنين نخواهد بود؟ مسلممنتهي نخواهد شد

حجم كار خود و بهبود محيط زيست انساني محرك تثبيت  گان در كاهشكنندتوليد
ن تر شدشايد اين امر موجب كم. ه وجود خواهد آوردها بهزينه اي براي كاهششده

ه خودي خود به ، باالئي فعليتغيير در جريان ك. هجوم به كاالهاي مصرفي جديد شود
، هاكنندهترين مصرفحتي ثروتمند - ضمن سختي زيادي باشد ندرت ممكن است مت
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اي سيار در گذشته نزديك، هيا تلفن ييكونهاي الكترباالخره بدون وجود بازي
تواند فقط يك ديد ضد انساني از بشريت، مي. اند خوشبخت زندگي كنندتوانسته

ارزيابي  اييابندهداد زياد ابزار مفيد كاهش را از روي تع پيشرفت نسبي يا سالم آن
تواند دموكراسي سوسياليستي، در تمدن مي. كنندكه شهروندان آن مصرف مي نمايد

 ها واي از فعاليتيابندهگسترشر رشته يعني د -رشد كند تا در مصرف محض 
پرورش كودكان و گسترش آموزش، مراقبت از : مناسبات انساني با معنا و مفهوم

ار خالق، تمرين هنر و علوم، تجربة عشق، اكتشاف جهان و بيماران و معلولين، اعمال ك
، هاي قلبياي كه باالترين اولويت را به مبارزه عليه سرطان و بيماريآيا جامعه. كيهان

هاي عصبي و رواني به مطالعة رشد شخصيت و هوش كودك به فهم و كاهش بيماري
ر ر مقايسه با دنياي پاي دكننده و بي جذبهاي چنين كسلدهد، جامعهاختصاص مي

تر والنيدگي طكنيم؟ آيا آزادي زنانگيزي است كه ما در آن زندگي ميتحرك و شفقت
آزادي خريد دو تلويزيون رنگي تر از تر، كم اهميتو با سالمت روحي و جسمي بيش

  ؟ است
در واقع در سرتاسر . وجه مستلزم فقدان نوآوري نيست ، به هيچنبودن بازار رقابت

ونه پيوند تجاري انجام گرفته خارج از هر گ خ اكتشافات و اختراعات عمده كامالتاري
سود وجود كرد  و حفظ آتش را كشف هنگامي كه انسان براي نخستين بار. است

ه دست آوردن چاپ براي ب. ه وجود نيامدندكشاورزي و ذوب فلز توسط بازار ب. نداشت
خ تا ، و از كُپاستور تا از جنر -پزشكي هاي بزرگپول اختراع نشد، بسياري از پيشرفت

موتور برقي در يك البراتور . پاداش پولي نبود كه پيش برده شد به اميد -فلمينگ 
حاال بگذريم از  -، حتي كامپيوترشگاه متولد شد و نه در يك كارگاه تجاريدان

د نه براي ثروتمن ريزي شد وطرح) اگر چه نظامي(ه خاطر مقاصد عمومي ب -فضانورد
نيم كه زوال ترين دليلي وجود ندارد كه فرض ككوچك. داران خصوصيكردن سهام
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زيرا . رفتن نوآوري تكنولوژيك خواهد شد ، منتهي به از بينمناسبات بازار و پول
يعني در گرايش طبيعي  ،تر از رقابت مزورانههاي آن، در چيزي بسيار عميقمحرك
فكري غير اجباري  -جكاوي علميو در كنمعمولي براي حفظ كار خود  كنندگانتوليد

  .نهفته است  -موجودات انساني
مانعي  -اي براي اين تصور شايع وجود ندارد كه برابري اجتماعيبه همين سان پايه

تصي ه راحتي از تجربه كيبوتوان برا مي دليل عكس آن. است براي كارآئي اقتصادي
ده است كه در محيطي زندگي مي وجود آمه جا سومين نسلي ب در آن .اسرائيل آورد

و توزيع مشخص  كند كه با فقدان اساسي مناسبات اساسي پولي در هر دو حوزة توليد
يك  ، كيبوتصبر عكس. ، البته، يك اجتماع سوسياليستي نيستكيبوتص. گرددمي

يك حاشيه مستعمراتي عليه جمعيت  ينشين نظامي است كه به مثابهاجردهكدة مه
از . متضمن اين نقش است عمل كرده است ها و فسادي كهكشاكش فلسطيني، با همة

مند داري جاگرفته است، كه از سوبسيد آن بهرهاد سرمايهدر اقتص اين گذشته كيبوتص
اي درهم ه طرز فزاينده، بكارمزدوري -، و از نظر بيروني نيز با مناسبات سرمايهشودمي

ل مالحظه است ط نامساعد، بسيار قابه دليل اين شرايب ليكن دقيقا. تفسير شده است
 - كه لغو ساده پول و مناسبات بازار در داخل كيبوتص بايد به اين همه نتايج اقتصادي 

برغم محو كامل . كردندبيني ميكه ماركس و انگلس پيش شدمنتهي مي اجتماعي
 - ندكنه طور معمولي و موثر توليد مييبوتص بهاي پولي، مردم در كها و تحريمپاداش

ديدي هيچ نوع ج. اقتصاد بازار پيرامون خود هستند ، كارآتر ازه طور متوسطدر واقع ب
 ،جادر آن. از نابرابري اقتصادي، امتيازات، استثمار يا ستم، پديدار نگرديده است

-جا نه زنداني وجود دارد و نه اردوگاهدر آن. اندخشونت و خيانت همگي از بين رفته

-ه طرز چشم، بتوسط سطح بهداشت، فرهنگ و رفاه اجتماعيم ."اصالحي"هاي كار 

است و آزادي سياسي و فرهنگي بالمانعي وجود  گيري از كل جامعة اسرائيل باالتر
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ن سيستم بلكه از طرف ناظران بسيار منتقدي ها نه فقط از طرف مدافعاهمه اين. دارد
پيرو جامعه شناس، مورد اس وردبتلهايم روانكاو، ديتر سيو ليبرال و مامف نظير برونو

، هاها و جنسبين نسل -البته تضادهاي زيادي نيز وجود دارد. تاييد قرار گرفته است
تمايالت و رفتار . شهر تمام و كمال نيستآرمان، كيبوتص يك ه خاطر يك چيزب

و . اجتماعي، از بين نرفته است –وجه به علت برابري اقتصادي  ، به هيچفردگرايانه
، نه در تشابه بين افراد تشكيل ا بايد برود؟ نشانه يك جامعه بي طبقهباالخره چر

. باشدترين تعداد افراد آن ميترين تمايز در وسيع، بلكه در بيشي آن جامعهدهنده
تر نه در سوسياليزه كردن مشخص بلكه در مشخص كردن هدف سوسياليسم بيش

  .  خصيت بي همتاي هر فردرشد ممكن ش ترينيعني كامل -جامعه است سوسياليستي 
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اي نيست كه يك مساله -همكاري و نوآوري ،براي كارآيي -انگيزهرو موضوع از اين
نهادي  ، درتردشواري آني. راسي سوسياليستي نتواند از عهده انجام آن برآيددموك

اء مصرفي اساسي را با توان حداكثر ارضچگونه مي. كردن خود حاكميت مردم است
بر اين تناقض ، به درستي كننده تركيب نمود؟ آلك نووهتوليد حداقل حجم كاري

بر اين  تاكيدليكن . را انكار نخواهد كرد ، كه هيچ ماركسيست جدي آننمايددرنگ مي
نهايتي در ساعات كار توانيد كاالها و خدمات بيكه شما نمييعني اين -تضاد واقعي

تبديل  بامگر  ،ر هفته داشته باشد، كه گرايش به يك و يا صفر ديد كنندتول انساني
گم  آلودفضاي مهدر  ، كه خود در آينده و"كامل و تمام عيار"شدن به آدمك ماشيني

توان ارضاء نيازهاي مصرفي اساسي همه به معني اين نيست كه نمي -گشته است 
سنگين و بيگانگي  در حالي كه بار ،گيري افزايش داده طرز چشمموجودات انساني را ب

سيستمي از خود . يابده طرز بسيار معمولي كاهش ميكنندگان مستقيم بيداز كار تول
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تواند در تحقق اين اهداف نقش باالئي داشته باشد ي صريح و روشن ميمديريت
  .تواند به شكل زير عمل كندسازوكارها و نهادهاي عمده آن مي

ملي و در اسرع  - ئيم ساالنهوبه خاطر ساده كردن مساله بگ بگذاريد -هاي منظمكنگره
، تقسيمات بزرگ ايالمللي، شوراهاي كارگران و تودههاي بينوقت ممكن، كنگره

كه در  نمايندتعيين مي و جامعيدست ي يكهابديلمحصول ملي را با شروع از 
. رار گرفته استپيشاپيش مورد بحث قشهروندان  يها، توسط تمامانتخابات آن كنگره

با وضوح تمام بيان  -بيني هر روش قابل اتخاذيعني نتايج قابل پيش - هاانتخاب
الويت نيازهائي كه بايد براي ، )در هفتهكار طول (متوسط حجم كاري : خواهند شد

، حجم منابع )"آزاد"توزيع (همه، از طريق تخصيص منابع تضمين شده، برآورده شود 
گذاري سرمايه+ مصرف اضافي جمعيت + صندوق ذخيره ( "رشد"اختصاص يافته به 

هاي انتخاب شده، بار ديگر با وضوح بيان ي كاركرد تكنولوژيكي روش، به مثابهخالص
كه بايد  "غير اساسي"ذاشته شده براي كاالها و خدمات ، حجم منابع كنار گ)شودمي

ي، سياست دهاي پولآمسازوكارهاي پولي توزيع گردد، حداقل و حداكثر دراز طريق 
يب چهارچوب عمومي به اين ترت. الها و خدمات قابل عرضه به بازارگذاري كاقيمت

ها هاي آگاهانه اكثريت كساني كه در اين انتخاببرنامة اقتصادي، بر پاية انتخاب
يك برنامة عمومي كلي  ،هابا شروع از اين انتخاب. ، استقرار خواهد يافتدخالت دارند

هاي مادي كه ها و ترازنامهها و ستادههاي دادهجدولبا استفاده از  ،ايهپيوست مه به
هاي صنعتي، حمل و نقل كشاورزي بخش(ود براي هر شاخه جداگانه توليد منابع موج
آموزش، بهداشت، ارتباطات، دفاع، در صورت ضروري (و زندگي اجتماعي ) و توزيع

- العملالمللي فراتر از اين دستوربين ايهاي ملي كنگره .ودشقسيم ميت) بودن و غيره

يح جزئيات هر شاخه يا واحد توليدي يا منطقه تواند باشد و كاري با تصرهاي كلي نمي
  . ندارد
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هاي شوراهاي كارگران در كفش، تغذيه، ه عنوان مثال كنگرهب -يمديريتهادهاي خودن
امه كلي را در بين ز برنزمان كار ناشي ا -يا انرژي ، صنايع فوالدتجهيزات الكترونيك

ا ايجاد واحدهاي توليدي اضافي را، كننده موجود تقسيم خواهد كرد يواحدهاي توليد
را الزامي مي  هاي مقدار توليد در يك زمان كاري معين آندر صورتي كه اجراي هدف
تدريج ه كه ب(ها ميانگين تكنولوژيك را آن. ريزي خواهد كردسازد، براي دورة بعد طرح

يعني ميانگين مولديت ) اهد رسيدپاية دانش موجود به نقطه مطلوب تكنيكي خوبر 
 ء، جزء به جزكاالهائي را كه بايد توليد شوند-  "هاي توليديهزينه"كار، يا ميانگين 

تا وقتي كه محصول كلي در كه واحدهاي كم مولد  ليكن بي آن -طرح خواهند كرد
اند و تا وقتي كه مشاغل جديدي براي پوشجاهاي ديگر هنوز نيازهاي كلي را نمي

ها ايجاد نشده ن شده و مطلوب از نظر آنكنندگان مربوطه و در شرايط تضميتوليد
  .حذف گردد

هاي پيشين ، ضريب تكنيكي ناشي از گامكاالهاي مصرفير واحدهاي توليدي سازنده د
اي قبلي هتعيين خواهد كرد كه نتيجة مشورت توليد را تركيب، نسبت تا حد زيادي

طرز ه ، كه بخواهد بود كنندگانهاي مصرفن و كنفرانسبين شوراهاي كارگرا
ه عنوان ب -هاي مختلفيمدل. اندي شهروندان انتخاب شدهدموكراتيكي توسط توده

كنندگان نيز ها عرضه شود كه مصرفتواند به آنمي -هاي مختلفي در كفشمثال مدل
هائي ديگر ا مدلها باد به عمل آورند و اين مدلو انتقها را آزموده توانند آنمي

. واند ابزار عمدة اين آزمايش باشدتها و اوراق تبليغاتي مينمايشگاه. جايگزين گردد
جفت  6اي كه حق دريافت كنندهمصرف -را بازي كنند "رفراندوم"ها شايد نقش اين

. بل خريد، عالمت بگذاردبرابر صد يا دويست نوع قاتواند در كفش در سال را دارد، مي
پسيني هاي سازوكارواسطة ه ، آن وقت بر پاية نتيجه اين رفراندوم كه بدل تركيبيم

گان در بعد از توليد را منعكس كنندكه انتقادهاي مصرف تعيين خواهد شد توليدي
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سازوكار بازار، امتياز بزرگ اين سيستم، نفوذ بسيار وسيع در مقايسه با . نمايدمي
يعني متوازن كردن ارجحيت  -دگان بر آميخته توليد و محو اضافه توليدكننمصرف

قبل از توليد و نه بعد از فروش و با يك ذخيرة  اكه اساساست لفعل امصرفي و توليد ب
ه طور كه ب -انده طور اضافي توليد شدهكه ب دهدرخ مي احتياطي از ذخاير اجتماعي

 نآنگاه شوراهاي كارگرا .رسدطة مطلوب ميبعد از چند سال به نق) يا آماري(تجربي 
 اي را در سطح واحد توليدي آنخواهند بود كه اين تصميمات شاخه ادها آزكارخانه

ق تمامي قيعني توليد و فرآيند كار را براي تح - ت دارند پياده كنند گونه كه دوس
توانند به هدف ها باگر آن. ها بايد عملي سازندكه آنسازمان دهند اقتصاد اوقات كاري 

بعد از  -بيست و دو ساعت برسند ، دردر هفته ساعت ه جاي بيست و سه، بتوليد بازده
صورت از يك كاهش زمان كاري  در آن - كاالهاي خود به آزمايش كيفيت كاال  ارائه
  .كاهشي در مصرف اجتماعي پديد آيد ترينكه كوچك ، بي آنمند خواهند شدبهره

  
   يمديريتبرتري خود

، يك مجمع انتخاب شده ايدر هيچ جامعه": سازدمي، در جائي خاطر نشان نووه الك
ن چرم به كجا اختصاص ، تصميم بگيرد كه ده تُراي 73راي در برابر  115تواند با نمي

صريح ما  يمديريتدر مدل خود. "ه صد تن آسيد سولفوريك توليد شوديابد يا چگون
هيچ  زمان واحدي اتخاذ كند و در تصميم راهيچ مجمعي مجبور نخواهد بود اين دو 

ه اما ب. از اتخاذ آن دو تصميم نخواهد بودناگزير  ريزييا هيئت برنامه "مركزي"مجمع 
توانند با يك اكثريت آراء ي، نمسازيكنگره شوراهاي كارگران صنعت چرم ،چه دليلي

كه اين(ص چرم در بارة تخصي) تربعد از يك بحث با تفاهم و رضايتي بيش احتماال(
ايد به شوراي كارخانه واگذار شود، چيز ديگر مثال ب اين هاي بسيار كوچك دركميت
ها از چرم استفاده مي هاي مصرفي محصوالتي كه در آنكه هدف، به محض اين)است
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توانند كل ها نمي؟ چرا آناند، تصميم بگيردرا تعيين كردهشود و نهادهاي ديگري آن
مانند هر بنگاه بزرگ (ا در بين چندين كارخانه حصول ساليانه چرم رتن م 50000 مثال

از  ر واحده تقسيم نمايند و به) سازي امروزهداري چرماي سرمايهچند كارخانه
دهند؟ آيا تحويل ) هاي مورد تقاضاي چرميعني مقصد كميت(خاص خود  "مشتريان"

، ها راي، تخصيصات يا كامپيوتر، در واقع بهتر از هر تكنوكراينمايندگان چنين كنگره
اي شنائي بهتر از صنعت خودشان و مالحظة بسياري از چيزهاي فكر نشدهدليل آه ب

آورد و يا در بهترين ه حساب نميت مركزي يا بازار در محاسبات خود باكه هيچ هي
  ؟ رسي قرار دهدتواند مورد برآورد، نميه حساب ميطور تصادفي به حالت ب

ه وقوع طور مداومي در اقتصاد بازار به در تخصيص ب "تاشتباها"ترين يمدر واقع، عظ
- برنامه. شودها را مرتكب نميپيوندد كه هيچ مجمع كارگري حساسي هرگز آنمي

. ميليارد دالر ارزيابي كردند 5يپو در برزيل را اتيا ، ساختمان سدداريريزان سرمايه
در ديو . ه تمام نشده استد و تازه بيالن هزينباشميليارد دالر مي 18آن امروز  يهزينه

سخت بارها رغم وجود يك رقابت ه ، محصوالت بتراست ماشين آالت كشاورزي آمريكا
، ا و منافع طراحي و مهندسين توليدهبايد از نو طراحي شوند، زيرا بين مهارت

ريا، باوا. يو. ام. سازي بركود فعلي كمپاني اتومبيل. گاري بيمارگونه وجود داردناساز
ها را از يازده روز به پنج روز يبرداري موجودتواند صورتناگهان كشف كرد كه مي

تواند با اراده هائي ميدرصد چنين نمونه 50تر از يعني بيش -محصول كاهش دهد
  .چندين برابر شود

توانند اداره خدمات عمومي مسكن، آموزش، ي ملي، ميمديريته عالوه نهادهاي خودب
جا نيز شوراهائي وجود در اين. نقل، توزيع را بر عهده گيرند ، حمل ومخابرات ،شتبهدا
بايد قبل از اجراي نهائي اند و انتخاب شده هاهند داشت كه توسط شهروندان مربوطخو

اي و محلي اين منابع تخصيص آن گاه نهادهاي منطقه. تصميمات، مشورت نمايند
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ها در جهت ارضاي مصرف راي بهترين استفاده از آنيافته را با حداكثر آزادي ابتكار ب
ستمي مفهوم يك چنين سي. ه كار خواهند بستكننده و كاهش در تالش توليدي ب

كم اين امر امكان خواهد داد كه دست. سازدماركسيستي زوال دولت را متحقق مي
مر اين ا. ي تعويض شودمديريتمعاصر در يك آن توسط نهادهاي خودنيمي از وزيران 

ريزان، ب خواهد شد كه در تعداد كارمندان، از جمله در حوزة برنامهچنين موجهم
ها نفر در عين حال ، اين بدان معنا خواهد بود كه ميليون. كاهش اساسي صورت گيرد

ها گيريگيرند، بلكه در تصميمقرار مي "مشورت"ه طور جدي مورد ، نه فقط باز مردم
تقسيم اجتماعي كار . كنندگان واقعي هستندمعه شركتو جايم اقتصاد و ادارة مستق

شروع به زوال خواهند  -بين روسا و مرئوسين -كنندگانها و ادارهاداره شدگانبين 
  . كرد

تر از واگذاري خود ، و بيشانحصاري نبوده "سطح مركز"دستگاه اداري، ديگر در 
پايه، مختلط مركزي و  حهر دو سطدر . نخواهد رفت ، فراتري در سطح كارخانهمديريت

، بر پاية گيري شركت دارندهاي شهروند كه در اين تصميماكثريت توده. خواهند بود
، كه بخواهند تمام اوقات خود را يا اي تمام وقت اشتغال نخواهند داشتفعاليت حرفه

، جائي كه تصميمات مورد بحثاز آن. سفر به اين جلسات بگذارنندبه جلسات يا 
توان فرض فاه بالفعل آنان اثر خواهد گذاشت، بنابراين مييط كاري و رشرا امستقيم

هاي خود نخواهند تفاوت نسبت به مسئوليتبي كرد كه آنان يك موضع صوري يا
ته در هف كار كاهش . فرآيند اداري مشاركت خواهند كرد طور جدي دره ، بلكه بداشت

- مادي اصلي براي پخش موفقيت هايطالعاتي و ارتباطي كامپيوترها، پايهو ظرفيت ا

  . آميز نيرو را فراهم خواهند ساخت
، فراتر از تخصيص تضمين شده ي اضافي واحدهاي توليدي و توزيعيدرآمدهاي پول

توان نسبت به كنترل را مي آن ؟االها و خدمات، چگونه محاسبه خواهد شدآزاد ك
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و ديگر معادن (كاري  ؛ با ضريب فشاردر يك طول زماني معين كيفيت و ارضاء مشتري
، مشخص )اي باالتري را دريافت خواهند كردمزده، دستمراكز توليدي صعب و دشوار

ت و ارضاء ، بخشي از شاخص كنترل كيفياي تحويل به موقعبراي كاالهاي واسطه. كرد
، اين امتياز را خواهد داشت كه محتوي چنين سيستمي. مصرفي را تشكيل خواهد داد

براي جريان علني و شرافتمندانه اطالعات  ايكنندهست دلسردب هيچ نوع چفت و
كننده نخواهد داشت، چرا مصرف القوة واحدهاي توليدكننده يادربارة منابع و امكانات ب

نووه به شدت عليه . ندارد ، نفعي در پنهان كردن حقايقكه يك نيروي كار خودمدير
اما او . توان مسلم فرض نمودييزد كه جريان درست اطالعات را مخاين ايده بر مي

يعني نفع مادي  -علت اصلي تدارك اطالعات نادرست در جوامعي نظير اتحاد شوروي
ناديده مي  -شان گره خورده استهايخانه كه با محصول فيزيكي كارخانهمديران كار

 عالوه جريانه ، بتوانيد بدون از بين بردن علت، معلول را از بين ببريدشما نمي .گيرد
 تواند دراالها همراه است كه ميبا جريان ك خودكارطور ه اطالعات ب اي كردنرايانه

- ، گامريزي متمركز دموكراتيكها براي يك برنامهتامين اطالعات درست دربارة داده

  . گ به پيش برداردهائي ستر
 تواند با هم پيوند بخورد؟ بايدك مقياس جهاني، اجزاء چنين سيستمي چگونه ميي در

ت كه هر ، به معني اين نيسي دموكراتيكمديريتاز همان ابتدا تاكيد نمود كه خود
: در چنين صورتي نتيجه روشن است. گيري كندكس دربارة هر چيزي تصميم

كافي  انساني حتي عمر، چهار ميليارد موجود در آن مفهوم. سوسياليسم ناممكن است
اما چنين امري . را نخواهند داشتديگر ترين بخش از امور همبراي حل و فصل كوچك

تي ديگر را در امتوان در سطح كارگاه، تصمياي از تصميمات را ميهپار. ندارد رورتيض
اي و سرانجام در اي، قارهسطح كارخانه، ساير تصميمات در همسايگي، محلي، منطقه

ح ملي سط، به تاسي از نووه عمدتا در مباحثات ما تا اين جا. اتخاذ كردسطح جهاني 
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المللي اتخاذ كرد؟ در سطح بين -و بايد -توانتي را مياماما چه تصمي. متمركز بود
ها تمامي تصميماتي خواهند نخستين آن. دهندخود را نشان مي بالفاصله، چهار حوزه

هاي بود كه توزيع مجدد كل منابع مادي و انساني، براي تضمين سريع محو بيماري
- ها و بي، بيماريگرسنگي، مرگ و مير كودكان-يافتگينفرهنگي و اجتماعي توسعه

يت تخصيص واقعي منابع وتصميم دوم اول. سازدرا ضروري مي -سوادي در جهان سوم
تواند مطلقا از بين برود و هيچ آن منابعي كه مي: گيردكمياب طبيعي را در بر مي

ها جمعيت تن. سازد ها محرومهاي آينده را از آناقليتي از نژاد بشري حق ندارد نسل
تصميم سوم، شامل . جهان در مجموع خود حق دارد در اين باره تصميم بگيرد يزنده

هر چيزي خواهد بود كه به محيط زيست طبيعي و آب و هواي سياره ما در كل خود 
ها، جو را آلوده يا مختل ها، قطبيعني تمامي آن فرآيندهايي كه اقيانوس. گذارداثر مي

اس جهاني، نظير جنگل آمازون يدر يك مق ي رامحيط زيست هاي توازندهكند يا شالو
گيري منع كننده عمومي خواهد بود، تصميم آخرين حوزه، شامل تمامي . نابود سازد
هاي عمومي، از اين مولفه. اي، توليد مواد مخدر و غيرههاي مخرب تودهنظير سالح

ريزي و ارضا نيازها بر خواهد براي برنامه ايالزامات مربوط به منابع موجود ملي يا قاره
بنابراين . گيري كردمتوان تصميها در هر قاره يا كشور ميآمد كه در باره هر يك از آن

يكا، اروپا يا آسيا به كه بايد در آمر معين گرديد به محض اين كه مقدار كل فوالدي
اهند بود در مورد كنندگان اين مناطق آزاد خو، توليدكنندگان و مصرفمصرف برسد

اگر به رغم مباحثات مربوط به محيط زيست و . بگيرند ي تخصيص آن تصميمنحوه
چنان به ها خواستند كه تسلط ماشين خصوصي را حفظ كنند و همديگر مباحثات، آن

. ها خواهد بودآلوده كردن محيط زيست شهرهاي خود ادامه دهند اين حق آن
شايد آدم  -دمدت، به طور كلي آهسته استگيري مصرفي بلنتغييرات در سمت

معدودي را بتوان يافت كه معتقد باشد كه كارگران در آمريكا روز بعد از انقالب 
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مفهوم مجبور . هاي خود را رها خواهند ساختاليستي وابستگي خود به ماشينيسوس
ز ود، بدتر از وجود چند دهه ديگر دود بر فرااختن مردم به تغيير عادات مصرفي خس

امروزه، برعكس هرگونه مفهوم دريافت شده  -رهايي طبقه كارگر-باشدآنجلس ميلوس
توسط  صرفا - ي مابراي نخستين بار در تاريخ، يعني اكثريت مطلق جمعيت سياره

ها مردماني نه از جهان ديگر، بلكه موجودات تواند انجام يابد و آنخود كارگران مي
  .ندرور همه ماها به شمار ميهاي خود نظيي ضعفانساني با همه

  
  اليسمسيبه سوي سو

راتيك و كريزي متمركز دمو، يعني برنامهآگاهانه منابعچنين مجموعه تخصيص 
است و هم ) داري انحصاريسرمايه(خودمديريتي بسيار كارآتر از هم يك اقتصاد بازار

يك سازوكار  يرا آنز. باشدمي) كز بوروكراتيكرممت(ارآتر از يك اقتصاد فرماندهي ك
لترناتيو موجود فاقد چفت و بستي خواهد داشت كه هر دو آخود اصالحي قدرتمند با 

اعتقاد گونه كه ، همان"اكثريت هميشه بر حق است"ما اعتقاد نداريم كه . آن هستند
 .شودكه رهبر پاپ يا حزب هميشه بر حق هستند هر كس مرتكب اشتباه مي نداريم

شهروندان اكثريت توليدكنندگان و اكثريت مصرف  اين گفته در مورد اكثريت
ها ها و اسالف آندر اين جا فقط يك فرق اساسي بين آن. كنندگان نيز صادق است

چه نابرابري اقتصادي، انحصار سياسي يا  -در هر سيستمي از قدرت نابرابر. وجود دارد
گيرند، بع ميهايي كه تصميمات نادرست در باره تخصيص مناآن -تركيبي از اين دو

پردازد و هرگز از تباهات خود مياني هستند كه بهاي براي عواقب اشبه ندرت كس
   .پردازندتر بها را ميجمله كساني نيستند كه سنگين

- گذاري عمده تصميم ميهنگامي كه مديران يك انحصار بزرگ درباره يك سرمايه

نخواهند  ه آن دچار بيكاريها خود در نتيج، آنرند كه دو سال بعد، بازدهي نداردگي
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اخراج خواهند آن اما كاركران . ها دچار انحطاط نخواهد شدشد و محيط اطراف آن
گرديد و محيط زندگي آنان دقيقا متحمل همان سرنوشت خواهد شد، هر چند كه 

ت ابه همين ترتيب، وقتي كه هي. خطايي مرتكب نشده بودندآنان در تصميم اصلي 
اس پالن، تصميمات غلطي در مورد ا شوراي وزيران يا مقامات گب يتحاد شورورئيسه ا
كنند، اعضاي اين نهادهاي باال، عموما از مصرف هاي كشاورزي اتخاذ ميسياست

ها مردم براي چندين سال با كمبود مواد اما ميليون -نظر نخواهند كردگوشت صرف
برعكس . اهد گرديدرو خواهند شد و تمامي منطقه آلوده يا ويران خوغذايي روبه

كننده با اكثريت آرا به يك تخصيص منابع مصرف-هنگامي كه توده توليدكننده
دهند آنان خود قبل از هر كسي تاوان خطاي خود را خواهند اشتباهي راي مي

وجود  و اطالعات واقعيفرهنگي  اگر دموكراسي سياسي واقعي و انتخاب. پرداخت
ه اكثريت مردم باز ترجيح بدهند كه به بينند رسد كداشته باشد، بعيد به نظر مي

ضع مسكن به خرابي و ،شان افت پيدا كندگوشت شان خشك گردد،  مصرفدرختان
سريعا سعي خواهند كرد كه بلكه . ها با كمبود كاركنان مواجه گردنديا بيمارستان ،دنه

  .را اصالح نمايند منابع اشتباه خود در تخصيص
اليسم نابي كه مورد نظر ماركس و انگلس يم از نوع سوسسيستمي كه ما ترسيم كردي

اليسم خواهد بود به طور معين به سوي يبلكه گذار به سوس ،بوداست نخواهد 
زيرا هنوز محتوي  -داريسرمايه با سرشتاي نامعلوم يا سوسياليسم نه به سوي آينده

تعاوني در  خصوصي وبنگاهي . شودبخشي خواهد بود كه با پول و بازار اداره مي
كشاورزي، صنايع دستي و (يات خود ادامه خواهند داد مقياس توليد كوچك به ح

كارفرمايي فردي ممنوع نخواهد شد، زيرا به دليل اين كه يك حداقل ). خدمات و غيره
سطح مصرف براي همه شهروندان تضمين خواهد شد، هيچ اجبار اقتصادي براي 

نيروي كار خود را به چنين كارفرماياني  ديگران وجود نخواهد داشت كه بخواهند
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تواند به خوداشتغالي خانگي مي. هد بودابفروشند و قرارداد بين آنان واقعا داوطلبانه خو
هر آن چيزي را كه براي ارضاي خود يا  -توليد يموازات اين كه شهروندان ابزار اوليه

به دست آورند  -بخواهندزاد خود شان در وقت آهمسايگان شان، دوستان ياهايخانواده
  .ميم يابدتع

ها را در ممكن است آن -دنسازشهرها را زشت ميمنظر ، با مدل معينهاي اتومبيل
كه  امكان فراهم ساختها، تغيير داد و كنندگان اتومبيلمصرف با ذوقِ نقاشانصورت 

كارهاي دامنه ابت. هاي خود به كار اندازندآنان تخيل خود را در مورد بدنه اتومبيل
  .تر خواهد شدنهايت وسيعبي "خودانجام بده"عملي 

  
  يك انتقاد كلي -فقر آميخته - 8

تركيبي  -اليسم عملي پيشنهاد كرده استينج بخشي براي سوسك مدل پالك نووه ي
) 10.(ك و فردييستي، تعاوني، خصوصي در مقياس كوچاليهاي دولتي، سوسهااز بنگ

ترسيم كرديم ممكن است نسبتا  باالو مدلي كه در  در نگاه اول اختالف بين اين طرح
اي از حوزها، دو مدل از سه نظر با هم اختالف ق پارهانطببه رغم ااما . ناچيز جلوه كند
-يا توزيعي مربوط مي - اولين تمايز به طبيعت واحدهاي توليدي. كننداساسي پيدا مي

 متعلق بهحض سودآوري داري بهاي تمام شده فردي به محساب ،نظر نووهاز . گردد
هاي بين ها يا افراد مربوطه بايد با تفاوتيعني درآمدهاي گروه -باشداين واحدها مي

به عبارتي . ها مرتبط باشدستانده ها وهاي دادهمحاسبه شده هزينه )يا ارزش(پول
انداز موافق نيستيم، به ما با اين چشم. هائي مستقل هستندديگر، اين واحدها، شركت

ارد كردن ، به معني و"سود"ر ما ارتباط دادن درآمدهاي گروهي يا شخصي با نظ
هاي قوي براي عدم عقالنيت بوده و در نتيجة تصميمات متعددي كه به عنوان انگيزه

خطر يك غارت اجتماعي  در آن شود،افع ويژه و بخش بخش شده اتخاذ ميكاركرد من
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د نيستيم كه توافق بين توليدكنندگان و معتقدرست بنا به همان داليل ما . وجود دارد
عبارت ديگر مناسبات ه ب. پاداش و تنبيه پولي استوار باشد ، بايد بر پايةانكنندگمصرف

ا محدود بايد اساس - گيرد كاالئي كه از طريق پول انجام مي يعني مبادلة -واقعي بازار
كنندة فردي فتعاوني و خصوصي از يك سو و مصر هايبه مناسبات داخلي بين بخش

ن خواهد بود كه در كشورهاي نتيجه آ. ديا بخش سوسياليستي از سوي ديگر گرد
دوم در محصول و مصرف خواهد  ، يك وزن درجهپيشرفته صنعتي، چنين مناسباتي

  .االئي و نه گسترش آن خواهد بودسوي زوال توليد كه ، حركت بپويائي گذار. داشت
كه كند جا او استدالل ميمتمركز كه در آن "لتيبخش دو"كه، آلك نووه بين دوم اين

 "سوسياليستي"ي توليدكنندگان را نفي، و بخش مديريتمقياس و پيچيدگي فني، خود
تواند در ي ميمديريتكه خود شودقائل به تمايز مي تر در هم ادغام شدههاي كمبنگاه
نوعي بازار (رآمدها رسد كه او تفاوت دجا نيز چنين به نظر ميدر آن. جا عمل كندآن
- ضروري است كه در اين. خته شده براي هدايت كردن كار استتنها آلترناتيو شنا) كار

) كمون(ر بگويد كه در يك واحد اجتماعي شايد يك نف: جا از آشفته فكري حذر شود
برخوردار بود برابري كامل و گردش نويني در مشاغل  از توانيا يك كيبوتص خوب، مي

به اين دليل كه اين  ا، بخشادعه تعميم دمتوان دربارة كل جاامر را نمي نليكن اي.... 
ه طور روزمره هم شناسند و بكوچكي از مردم كه هم ديگر را مي كار فقط با تعداد

ين دليل كه چنين واحدهاي اجتماعي، نيز به ا بينند، عملي است، و بخشاديگر را مي
استدالل . "ه خود جلب كندتواند بدگي را ميعالقه به اين نوع از زنر هاي پفقط آدم

در واقع بر پاية ، ولي آيده نظر ميجا به اندازة كافي منطبق با عقل سليم بنووه در اين
زيرا درست نيست كه فقط بين . ها استوار استداوريها و پيشيك سلسله از جزم

  .داردو استبدار بازار عليه كار، انتخاب  وجود  "دي كارهدايت استبدا"



 سوسياليسم

 

مورد است كه گفته اين نيز بي. عي است، يك آلترناتيو واقتوزيع كار به شيوه تعاوني
اوت در درآمدها قابل اداره پاية تف هاي در مقياس بزرگ فقط برشود كه سازمان

صدها هزار نفر ها كه ها و كليساوزدهم و اوايل قرن بيستم اتحاديهدر قرن ن. هستند
ش و شدند كه هيچ گونه پاداا توسط كساني اداره مي، غالبدگرفتناعضاء را در بر مي

، كندگونه كه خود الك نووه اشاره ميهمان. كردندامتياز مادي مهمي دريافت نمي
نيز به  -هاي توليدي بزرگ كه جاي خود داردتعاوني -هاي بزرگ علميوضع سازمان

سازد كه تعداد كمي يه درستي خاطر نشان منووه در جاي ديگري ب. همين ترتيب بود
را آشغال  كردن ، جمعتراز پرفسورها ممكن است در صورت پرداخت دستمزد بيش

-در اين ي اوليكن اين مالحظه درست در جهت عكس فرضيه عموم. ترجيح دهند

و سخت و  آيد كه بايد براي كار نامطبوع كثيفاست و از اين استدالل چنين بر ميج
) دست آوردن مهارت پول بپردازده كه جامعه براي باين مگر (نه كار اداري يا ماهر 

  . تري پرداختبايد دستمزد بيش
گري قرار دارد و اين اشكال را ترين اشكال در استدالل نووه در جاي ديشايد اساسي

هاي سازمان"و  "تعداد كوچك مردم"پيدا كرد كه او بين  برابرنهادهايتوان در مي
اي شده ذرهيزي به اسم تشكل بزرگ بي ساختار يعني زيرا چ. كندتدوين مي "بزرگ

ا از اين نوع ، مسلمبيمارستان يا مدرسة عالي ،بانك ،رنيك كارخانة مد. وجود ندارد
از همكاري  تمامي نهادهائي از اين نوع در واقع بر پاية واحدهاي كوچكي. نيستند

چرا بايد . ها و غيرهسها، كالهاي كاري، دفاتر، بخشتيم: انداجتماعي عيني بنا شده
 ، وكنندتر، خود را اداره ميي كوچكصور باشد كه اين واحدهااين غير قابل ت

 ،كنندتر را اداره ميكه واحدهاي بزرگ) از جمله به نوبت(نمايندگان را انتخاب نمايند
ي دموكراتيك را بايد مديريتهاي خودشرطكنند؟ پيشسپس كل واحدها را اداره مي و

يعني در  -نمايندهاي غير دموكراتيك موجود عمل ميكه سلولپيدا كرد اي هدر طريق
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ديگر ، همشناسندديگر را مي مناسبات كاري يك گروه كاري كوچكي از مردم كه هم
آنان بدون ، مشاغل به عبارت ديگر: ديگر نياز دارند، به همه طور روزمرهبينند و برا مي

رو برخالف الك نووه، ما معتقد هستيم كه از اين .يستذير نپهم كاري متقابل امكان
كه تر تمام و همگاني است تا مربوط به يك بخش و اينبيش يمديريتدامنة خود

 ا، بلكه بناپذير نيستندهاي پولي و امتيازات مادي، نه فقط ضروري و اجتنابپاداش
  .اجراي دموكراتيك مسئوليت اداري ضديت دارد

-ها مربوط مي، به نقش رقابت در آنمدل نووه و مدل ما الف اساسي بينسومين اخت

داري موجود در سرمايه رقابت تزشو كنندة فاسد ،ووه نسبت به تاثيرات مخربن. گردد
سوسياليسم خود را  هاي پولي درخواهد كه محركاما با اين همه مي. آگاه است
رقابت،  "نامطلوب"و  "يممال"كند كه بايد بين اشكال از اين رو استدالل مي. نگهدارد

، در واقع برده كار ميهائي كه او براي توضيح اين تمايز باما مثال. قائل به تمايز شد
 "رقابت"زيرا بسيار روشن است كه . دهندندكي از لحاظ اقتصادي را نشان ميربط ا

، براي پيروزي در مسابقات "اركستر ملي اسكاتلند"براي بدست آوردن يك صندلي در 
ربط  "دوپون سوسياليستي شده"راي انتخاب براي شوراي كارگران پيك يا حتي بالم

ر فروش نفت، فوالد تجهزات سنگين، هواپيما يا موشك در بسيار ناچيزي با رقابت د
، هرگز باعث فقر و فالكت "رقابت"دانيم، انواع اول جا كه ما ميتا آن. بازار دارد
ليكن  -قابت باعث فقر فردي زيادي شده استاين نوع ر(گردد ها انسان نميميليون
در ). مة اين موارد را حل نمودتوان هسم ماركس هرگز توهمي نداشت كه ميسوسيالي

باعث بيكاري انبوه و كاهش سطح زندگي اگر نه ا ، نه تنها كرارمقابل، نوع دوم رقابت
ن تمام ها انساهايي شده است كه به بهاي مرگ ميليونفقر شديد بلكه موجب جنگ

  .شده است
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  اي كاذب مخصمه
، زيرا به يك درك دزنمي به يك مصادره به مطلوب ناخواسته دست با اين همه نووه

در انديشة او  "سوسياليسم"و  "بازار"تركيب . ماندال متعهد باقي ميسنتي از بازار كام
ا نووه كرار. انجامداي ميناپذيري به تضادهاي در هم آشفتهه طور اجتنابب

چه او ناديده  آن .كندشهري از سوسياليسم متهم ميآرمانها را به درك ماركسيست
هاي خود او سطح باالئي از مسئوليت اجتماعي فرضگيرد، اين است كه پيشمي

اعي رقابت براي آزادانه پذيرفته شده از طرف افراد كه درعين حال با چهارچوب اجتم
شهري به شمار آرمان يك اوج است بيان آوردهاي مادي عجينپاداش مالي و دست

) يا وقيحانة(تر يادآور ادعاهاي بي تزوير اي ماليمهاي نووه به شيوهفرضپيش. رودمي
ه سوي ايجاد تواند بمي كه شوروي ، مبتني بر اينمقامات رسمي اتحاد شوروي است

درآمدها و هاي عظيم در ، در عين حالي كه نابرابريحركت كند "انسان سوسياليستي"
ه طرف بي نووه ب. نمايدچنان حفظ ، و تالش همگاني براي امتيازات مادي را همقدرت

-را مي منطق خطاي او. كه زنداني يك گير و دار كاذب است، چرا شودثباتي رانده مي

سوسياليزه (تر فرض كنيم كه شانزده شركت يا بيش": ن در فراز زير مشاهده كردتوا
ممكن است آن . اال يا خدمات هستندول فراهم ساختن يك كمشغ) شده يا تعاوني

ايام تعطيالت يا هر چيزي ديگري  هايلباس پشمي، خمير دندان، محل رقص، هتل
مشتريان . كنندمشتريان خود استوار مي ها فعاليت مولده خود را بر مذاكره باآن. باشد
خدمات مورد نياز خود را  ا والها، كهاتوانند خود انتخاب نمايند كه از كدام از آنمي

- ها ميكنندگان را آنكنندگان خود، كه اين عرضهتوانند از عرضههمه مي. بخواهند

ها آن. ه دست آورندهاي الزم براي ممكن ساختن توليد را بتوانند انتخاب كنند، داده
ابتدا  در ما اميدواريم كه انگيزة رقابت... ، نفع بي چون و چرائي دارند ارضاء مشتري در

ارضاء  خاطره توانيم فرض كنيم كه تودة مردم فقط باما نمي ...پول نخواهد بود 
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، نيازي ها يا هم چنين تنبيهات ماديموفقيت فعاليت خواهند كرد، و براي محرك
  ."دنخواهد بو

فقط بايد اين قيد را قائل شويم .  مورد قبول ماستبخش نخست اين استدالل كامال
تواند كننده نمييده يا تجهيزات بزرگ شانزده عرضهاز كاالهاي پيچكه براي بسياري 
. كندوجه بخش اول را دنبال نمي ليكن بخش دوم استدالل به هيچ. وجود داشته باشد

اي ي يا الحاقي آمده است كه فاقد هرگونه ربط يا پايهعنوان يك چيز اضافه بلكه ب
ي اخالص محض شيوه به يا فاصرنووه فقط فرض كرده است كه مردم . محكمي است

ليكن اين انتخاب، يك انتخاب كامل و جامع . هاي ماديكنند يا براي محركعمل مي
اند وجود توخصلت غير پولي و غير بازاري نمي ها و تنبيهات باچرا محرك. يستن

و تنبيهات حتي در چهارچوب كس گواه اهميت اين نوع محرك داشته باشد؟ تجربة هر
درصد رانندگان اتومبيل، چراغ ترافيك را رعايت  99تر از اگر بيش. است داريسرمايه
ه خاطر نقض آن خواهند از پرداخت جريمه با به اين دليل نيست كه مي، اساسكنند

آن غريزه سالم براي . تري داشته باشندخواهند زندگي طوالنيي، بلكه ماحتراز نمايند
اي به حداقل ميل بر: گر بي ارتباط نيستساني همگاني ديحفظ خود با يك انگيزه ان

، درست به عنوان ابزار آور مكانيكي و پر دردسر كارخالق، كسالترساندن كار غير
ر حكم از دست دادن وقت زنده گيرد كه دن كاالها و خدمات مصرفي انجام ميتامي
 كار با سازماندهي بهتر آن اي براي كاستن از فشارالقوههمواره يك محرك ب. است

رسد كه نووه ها گذشته به نظر مياز اين. دارد كه محركي بسيار قدرتمندي استوجود 
ميزان  تخصيص چرا نبايد. را فراموش كرده است "سود سهام اجتماعي"امكان يك 

 مرتبط باشد ل، به بازده كل اقتصادي جامعه در ساكاالها و خدمات رايگاناي از اضافي
؟ آيا اين عرض اطالع همگاني قرار گرفته است، در مكه از طريق بحث علني و مخابرات

كنندگان نيست كه كميت را افزايش داده و محركي براي همة توليدكنندگان و توزيع
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، اگر افزايش دكيفيت محصول را بهبود ببخشند و سازماندهي كار خود را عقالني نماين
اي از ترش ويژه توليد و مصرف شده، با گسمعيني در ميزان كاالها و خدمات عمال

  ؟ پيوند داشته باشد) را بپذيرند اگر اكثريت آن(ي همه ااستراحت و سفر رايگان بر
ه هاي ذهني كه او را ببندي مصنوعي از انگيزهليكن نووه، بعد از ساختن يك قطب

منطقي ه طور عيني غيرچنان عوارض ب، همدهدهاي پولي سوق ميطرف محرك
بخشي از كاالها و خدمات رايگان و مالكيت اجتماعي را به  تركيب اقتصاد بازار وسيع با

، دليلي وجود اي تخصيصي منابع باشدسازوكار پايهزيرا اگر سود  ،سپاردفراموشي مي
كه اين همه با آن آشنائيم، دوباره ظاهر  داريآن در نظام سرمايهندارد كه نتايج منفي 

هاي به خطرات توسل به محرك وقتي نووه، مهم است كه توجه داشته باشيم. نشود
عظيمي كه و نه اتالف  -اي هستندهاي او بسيار فرعي و حاشيهپردازد، مثالپولي مي

تجهيزات و  ، انداميت، اضافه توليد، بيكارياضافه ظرف: انجامدتوليد براي سود بدان مي
كنندگان و توليدكنندگان ضرري وار به مصرفنمونههاي كاالها همة اين پديده

- مي "انضباط سود و خسارت"هاي اضافي ناشي از فقدان ا هزينهتر از فرضسنگين

ه را ب ، بلكه آنداري بياموزده طور روزمره از سرمايهاين درسي نيست كه آدم ب. رساند
تجربه عملي . توان آموختداري نيز ميي جوامع ما بعد سرمايهدردناكي در تجربه طرز

هاي ديگر نيز همان راه را اما مثال -يوگسالوي و لهستانقبل از همه در  –جاها در آن
الح انحرافات و كاركرد بد دهد كه تالش براي اصنيز نشان مي -طي خواهند كرد

سازوكارهاي بازار، بعد از ريزي متمركز بوروكراتيك از طريق تكيه فزاينده بر برنامه
هاي وروكراسي با بيماريهاي ب، به تركيب رو به رشدي از بيماريهاي اوليهموقعيت
  .نمايندتر بلكه تقويت ميانجامد، و هم ديگر را نه رقيق و ماليمبازار مي

نيز  -ترين مورد طرفداران سوسياليسم بازاريعني مطلوب - اين الگو در مورد چين
، به همان نسبت نيز تر باشدصادق است، زيرا هر چه يك كشور عقب مانده
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ترديدي نيست . تر هستندز همه در حوزة كشاورزي ضروريبل اهاي بازار و قسازوكار
ال غير منطقي و وهم مفهوم كام "جهش بزرگ به پيش"بار ميراث كه شكست مصيبت

گي در روستاهاي چين انجاميده به پيشرفت بزر -قراري بالفاصله كمونيسمآلود بر
  .است

اين . آيده وجود ميين باي اكنون در زماند و مازاد فزايندهمولديت و محصول باال رفته
هاي بسيار مولد دهقانان چين يعني شايد تواناترين طبقه ي انرژيجه آزادسازامر نتي
اي از كشت فشرده در پشت سر خود دارد و در جهان بود كه سنت دوهزار ساله دهقان

ليكن . توان يافتاي شرقي بلكه در اروپاي غربي نميهمتائي براي آن نه فقط در اروپ
و . آورده وجود ميتري از كار روستائي بد فزايندهفزايندة غالت همواره خود مازا مازاد

ر اين جمعيت اضافي در ظرف پانزده، برس. كنندتر توليد ميغذائي بيش و تركاري كم
وجود ه ، نتيجه ببيست يا سي سال چه خواهد آمد؟ اگر بر عهدة بازار واگذار شود

شهرهاي اي كه هم اكنون در ، مسالهاهد بودآمدن يك بيكاري عظيم در چين خو
ه تواند جمعيت اضافي روستائي را بتنها برنامه صنعتي كردن مي. گرددبزرگ حاد مي

 يو نه به شيوه -دموكراتيك  صنعتي كردنريزي جذب كند و فقط برنامهخود 
ي كه به تشنجات اشتراك، بي آناز عهدة چنين كاري برآيد(مي تواند  - بوروكراتيك

آلودي بود كه خود واكنش هراس: ه وجود آمدكه در شوروي ب دامن زند كردن اجباري
  .)برابر رشد بازار در اتحاد شوروي در

قي ، يك دليل منطسنگين عوارض اقتصادي منفي بازار نووه با ناديده گرفتن عيار
- ميگيري را پخش كه بازار، قدرت تصميماين –دهد سياسي مثبتي براي آن ارائه مي

وجيه سنتي اين گفته در واقع همان ت. دي است عليه خودكامگيكند و بنابراين س
صرفا يك بدفهمي ، ا لباس سوسياليستي به آن پوشاندنام. ليبرالي براي بازار است

. سازدرا روشن ميكنندگان، آنپذيرش بازار همراه درآمدهاي نابرابر براي اداره. است
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 ا، آنان حتمه دست بياورندواضع مديريت، امتيازات مادي ب، از مكنندگانزيرا اگر اداره
، هايعني همراه آن -ف دائمي خود نگهدارندتصر سعي خواهند كرد كه آن موضع را در
گرانه و به لحاظ اقتصادي غيرعقالني را كه ذاتي تمامي رفتار به لحاظ سياسي ستم

  .اهد داشتي شدن خو، گرايش به انحصارقدرت. هائي است، حفظ نمايندچنين تالش
گويد، بدون تفكيك قدرت از امتياز، قابليت پخش قدرت كه نووه از آن سخن مي

، بلكه استنتاج تجربي از تمامي تاريخ ثبت ز باب ايمان نيستاين گفته ا. تحقق ندارد
، منطق از قدرت و امتياز با هم در آميختند كهبه محض اين. استشدة بشري 

سط ، دانش و كنترل تورفت، و به سوي انحصار اطالعاتگدموكراسي فاصله خواهد 
يك سوسياليسم  خواهد كه دامنةنووه مي. يك اقليت كوچك حركت خواهد كرد

اش پولي براي مديريت را كه او زير پاد ليكن به محض اين. تر سازددموكراتيك را فراخ
با . امدانجي، تصادفي نيست كه سخن او به ضرورت يك دولت قوي مكندامضاء مي

به اين ترتيب او سخن خود را با  "ا موجودسوسياليسم واقع"وجود قاطعيت انتقاد او از 
 برد كه به طرز ناخوشĤيندي، بيشتر به واقعيت نظامدو پيشنهاد به پايان مي
مهم است كه نووه همان . تر است تا سوسياليسم ماركسبوروكراتيك شوروي نزديك

ي براي "همبستگي"در انتقاد خود از امتناع . لهستانها را دربارة بوروكراسي واژه
او با چنين اقدامي، . بردكار مي ، بهپذيرش كاهش سطح زندگي كارگران لهستان

، ها و اعتصاب كارگرانكند كه مسئوليت وخامت اقتصادي، نه در خواستفراموش مي
به همين . ردقرار دا 1980بلكه در كل الگوي سود مديريت بوروكراتيك قبل و بعد از 

روز  نكه آ را "سوسياليسم بازار"ي كارگران و مديريتناپذير بين خودسان او تضاد حل
اگر در تحليل نهائي . آوردرا به آستانة انفجار كشانده است، به حساب نمي يوگسالوي

 "قانون عيني اقتصاد"كنندگان، صول و اشتغال در پشت تصميم توليددر مورد مح
توانند آن آنگاه كارگران نمي -به همان معناست اون ارزش واقعو قان -كندعمل مي
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آيا . جتماعي خود يا در سطح ملي بگيرند، واحد اطح كارخانهتصميمات را در س
بر اين استوار بوده كه  اله خوشبختانهآلترناتيو ديگري وجود ندارد؟ بارسنگين اين مق

يوة دموكراتيك با ز و به شتمركي ممديريتيعني يك خود -رفتي وجود داردراه برون
ي شدة مجمع توليدكنندگان، ريزهم پيوند خورده، يعني خود حكومتي برنامه

ع عام و ، بر يك فرض هم آهنگي از پيش ساخته يا كامل بين منابايحاكميت توده
بر اين است كه ستيز ، فرض مسلم باشد؛ بلكه برعكسخاص در جامعه استوار نمي

، بين واحدهاي توليدي به كنندگانين توليدكنندگان و مصرفاپذيري بنمنافع اجتناب
، بين مردم به لحاظ اجتماعي پيشرفتهتر تر يا كملحاظ اقتصادي و فرهنگي بيش

تر توسعه تر يا كمتر فعال و بين مناطق به لحاظ اقتصادي و فرهنگي بيشتر يا كمبيش
ك سيستمي از حفاظت ي ا، دقيقي دموكراتيكمديريتخود -، وجود خواهد داشتيافته

-ريزي عقالني يا همن تضادها بر برنامهدهد تا مانع از اين شود كه ايمحكم ارائه مي

طبقاتي احياء شده و خشونت جانسوز، لطمه زند و بر زعه اكاري اجتماعي از طريق من
داري در بارة بازار آزاد حلي براي معايب افسانة سرمايهراه "سوسياليستم بازار"عكس 

لطي كه اقتصاد مخت. باشدكراتيك از يك سوسياليسم آزاد نميا تقليد بوروي
اقتصاد . ا يك فالكت مختلطي بيش نيست، صرفكندپيشنهاد مي "سوسياليسم بازار"

ها پيشي خواهد و مطلوب بر هر دوي اين آلترناتيوواقعي يك سوسياليسم عملي 
   .خالف اعتقاد اعالم شدة آلك نووه ، برگرفت
ركزي تاريخ بشري را تشكيل مي ، بحث ما در بارة آن چيزي است كه مساله مامسرانج
شكل دادن به سرنوشت  توانائي بالقوه براي از بشريت آيا و تحت چه شرايطي: دهد

، همواره به خود برخوردار است؟ آيا خودرهاني و حق تعيين سرنوشت براي همه
علوم اجتماعي و عمل اجتماعي،  اگر ؟ي انجام نايافته باقي خواهد ماندصورت يك رويائ

علوم طبيعي  در مقايسه با آن چه كه است ناتوان از اعمال كنترل بر تكامل اجتماعي
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هاي ، آنگاه خطر اين وجود دارد كه پيشرفتانددهدست آوره در كنترل بر طبيعت ب
و  اي ديرينه در بارة توانائي خرددر مباحثه. علوم طبيعي بر چهرة ما منفجر شود

، "قوانين بازار" - سنگيني مرگ بار تقدير كه سرانجام ستيزي است بين دانش و خرافه 
جزئي پوشانده شده  "نيتعقال"ير كور نيست كه در مه غليظي از چيزي جز يك تقد

اي است كه بايد او را ميوه ابشري نسبت به قوانين تكاملي خود، واقع آيا بصيرت. است
  ؟از خوردن آن منع كرد
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  سوسياليسم بازار يافسانه

  1)"ر و سوسياليسمبازا"به نام  "الك نووه"نقد مقاله (
  پيروزي: برگردان

مسائل اساسي متمركز  حولبه اين خاطر كه مباحث را  وهوبايد از آلك ن"مقدمتا 
). 1(گذار باشيم موضوعات انحرافي و فرعي اجتناب كرده است سپاس طرح نموده و از

منظور تضمين رشد سريع و بالواسطه ه ترين استراتژي ببحث ما بر سر مناسب
-، هميننيست "يافتهتوسعه"ابري اجتماعي در كشورهاي نسبتا و افزايش بر اقتصادي

هاي اقتصادي رو به افزايش در شوروي و طور هم هدف بحث يافتن علل نابساماني
شوند و گام بعدي براي اين كشورها، بوروكراتيك اداره مي يشيوهه اروپاي شرقي كه ب

قوانين "اي در غرب و يا كشف پاره داريتعيين راهي براي گسست از سرمايه و يا
 پرسشبحث ما تنها حول دو . داري به سوسياليسم نيستگذار از سرمايه "عمومي

اي كه يعني جامعه –كرد طور كه ماركس فكر مي م آنآيا سوسياليس: گيردصورت مي
، طبقات )اقتصاد بازار(كنند و توليد كاالئي كنندگان آزاد حكومت ميدر آن توليد

                                                 
  .)161، 1987 (رهشما يودر نيولفت ريو 1
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پيش شرط  به معناي –امرين است و آيا اممكن  -رونده زوال مياعي و دولت رو باجتم
ست يا مطلوب ه  –ها ترين تعداد انسانالزم براي باالترين حد رهائي و تكامل بيش

به  وهوكه آلك ناست در حالي "آري"با قاطعيت  پرسشنه؟ پاسخ من به هر دو 
البته اين . دهدمنفي ترديدآميز مي پاسخ ياول پاسخ منفي قاطع و به دوم پرسش

 يا به بحث بدان معني نيست كه ساير مسائل مورد مشاجره اهميتي ندارند و
 اهميت نسبي از شرق و غرب) هاياقتصاد(كه در  شوندمربوط نمي سازوكارهاي بازار

به عنوان  "وسياليسم ماركسيس"داران پذير است كه طرفكامال امكان. برخوردار است
معيني  يهاي بازار تا مرحلهسازوكار ياي بدون مناسبات كاالئي، طرفدار توسعهعهجام

سي  يطور كه تروتسكي در آغاز دههداري باشند، همانسرمايه از رشد جوامع بعد از
اي بدون كه جامعهاما اين. چنين موضعي داشت، ما بعدا به اين مساله خواهيم پرداخت

اگر ما مسئله اخير را . ست متفاوتايب است مسئلهت كاالئي ممكن و مطلومناسبا
ها را، آنگاه در وضعيت نامساعد حل نكنيم، يعني مسئله هدف تالش سوسياليست

. روددانست به كجا ميدوك ريشليو، وزير لوئي هيجدهم قرار خواهيم گرفت كه نمي
  !"جا خواهد رسيدمطمئن بود كه به آن"اما كامال 

  
  انات اقتصادياقتصاد بازار و نوس

- وال ميئمندل س": نويسدكند، او ميتجربه شوروي آغاز مي هايدرس ازه، والك نو

كه از شواهد مربوط به تجربه شوروي استفاده كنيم؟ آري است  آيا مناسب: كند
و بوروكراتيك  "ي غلطاداره"ماندگي و لي مختص روسيه يا شوروي نظير عقبعوام

هائي چون پيچيدگي مقدارها و معيارها، تضاد توان درسمي هاآيا آن اما. وجود داشت
گذاري، ي براي سرمايههايهاي تحقق برنامه، مالكمولفه خاص،بين منافع عمومي و 

در كشاورزي، تاثير  هاي كار، نامشخص بودن معيارها، مشوقها در تئوري و عملقيمت
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اي و غير را از اي منطقههكنندگان بر برنامه و بر توليد، نقش سياستنيازهاي مصرف
و از جمله  –كه كارنامه شوروي در برخورد به اين يا آن موضوع در حالي ؟آن آموخت

به خاطر اين  ممكن است بسيار ناقص باشد، احمقانه است -آلودگي محيط زيست
  )99ص (."را ناديده بگيريمها ، آناند "غيرسوسياليستي"كه اين مقوالت  هافرضپيش
ناديده "بايست تجربه شوروي را كند كه ميور جدي استدالل نميطه كس بهيچ

ن تجربه به وضوع غير سوسياليستي است يعني به جامعه كه آ اين به دليل "بگيريم
- بايد تجربه شوروي را با دقت هرچه بيش، ميبر عكس. منجر نشده است) 2(بي طبقه 

اي و مشكالت غير منتظره اب از مسائلد، حتي اگر صرفا به خاطر اجتنكرتر مطالعه 
رو هروب ن، اقتصاد و جامعه را با آمديرت غلط و بوروكراتيك در شورويباشد كه 

از توان مي را هائيدرس چهمتوجه اين حقيقت است كه  "وهون"الف ما با اخت. ساخت
ماندگي نسبي، انزوا و سوء مديريت در اتحاد جماهير در چارچوب عقب تجربه شوروي

  .كرداخذ شوروي 
خودي  همسئله اين است كه تعيين كنيم مشكالت و كمبودهاي اقتصادي شوروي ب

تا چه حد محصول عقب ، و است "ريزي مركزياصول برنامه"ي خود تا چه حد نتيجه
توان از آن اجتناب تري ميكامگي بوروكراتيك، كه در شرايط متكاملماندگي و خود

از كمبودي است كه وروي تا چه حد ناشي هاي معروف در شنمونه صفنوان ع ، بهكرد
گيرد و تا چه حد محصول نشات مي "ريزي مركزيبرنامه"ناپذير از به نحوي اجتناب

گذاري در حمل و نقل، رد بي توجهي سيستماتيك به سرمايهتصميمات نادرست در مو
ويژه صنايع سنگين ه ، بگذاري در صنعتتوزيع و كشاورزي، در مقايسه با سرمايه

گذاري نه از نقطه نظر اقتصادي عقالني است و نه ادلي در سرمايهست؟ چنين عدم تعا
ريزي مركزي بلكه بر عكس دليلي بر اثبات وجود سوء ناپذير برنامهل اجتنابمحصو

از ر منسجم و پغير "بدون برنامه"مديريت بوروكراتيك، نامناسب، غلط، ناهماهنگ، 
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ه پيشرفته كه سيستم مديريت كارگري ب در كشورهاي صنعتي. ريخت و پاش است
چنين اشتباهاتي در مقياس  توان و بايد ازكراتيك تمركز يافته باشد، ميوشيوه دم

، هاي مشخصبهاين بحث به هيج وجه مخالف استفاده از تجر. المللي اجتناب كردبين
، نيست )ماركسيستيو بي ترديد غير(داوري سوسياليستي، و پيش به علت جزميت

عات آماري مربوط به ه اطالي است در راستاي استفاده از انبوكه، برعكس استداللبل
داري ورهاي سرمايهترين كشندگان و توليدكنندگان؛ در پيشرفتهكنبرخورد مصرف

هم به اين هدف كه الگوهاي رفتاري ممكن در  اتحاد شوروي و آن صرفا درجهان و نه 
. ست كه قضيه برعكس استقع بحث ما ايندر وا. جهان سوسياليستي را ترسيم كنيم

 "م بازارسوسياليس"ه اقتصاد بازار و از جمل "ابدي"ه اصطالح مزاياي داران باين طرف
هاي تجربي تر دادهگذارند و هر چه بيشنمايش ميه را ب جزميت ياندكو سرسختانه 

 تارند گيسوسياليسم ناديده مي "پذيريتحقق"را در جريان بسط مباحثه پيرامون 
خواه مربوط به (اند  تر مربوطهاي عامي كه به موضوع مورد بحث كمگيريجهت

، چه واقعا در چهل را در مقابل آن) ترماندهاقتصادهاي عقبگذشته و خواه مربوط به 
  .دهندپيشرفته رخ داده است قرار مي هايپنجاه سال گذشته در اقتصاد

او . است هوكند كه نتيجه بحث نوائي ميراهنم اين موضوع ما را به استدالل مخالف
اي م و بيكاري تودههاي عظيييك بازار تنظيم نشده به ورشكستگ"كند كه ادعا مي

به اين دليل است كه من با  .بار ثبت خطاهاستهاي زيانها روششود و اينمنجر مي
ث حوارد مبا"مبتاليان به بيماري خصوصي كردن شيكاگو و ) مكتب(پردازان نظريه

بازار را  "تنظيم"دويست سال تجربه و تالش براي  "وهون"اما چرا . )103ص ( "شوممي
اي هاي ادواري و بيكاري تودهكدام نتوانستند بحرانگيرد، تجربياتي كه هيچناديده مي

مخفي  يم نشدهبندي يك بازار تنظصورتها را مهار كنند؟ چرا او پشت ناشي از آن
مزبور را  يكه ما پديدهحال آن! اي بيانجامدبيكاري توده ممكن است به كه شودمي
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غربي متكي بر  سو در همه كشورهايبه اين 1825سيكل تجاري از سال  21حداقل در 
- ه ميشاهدمايم و اكنون همين پديده را براي بيست و دومين بار اقتصاد بازار ديده

  يم؟كن
المللي بين "حقيقي"سال اقتصاد  160آموزي از تجارب آيا اصرار موكد بر ضرورت درس

  است؟  "متناقض"بازار درجهان غرب منطقا 
  

  "تنظيم بازار"هاي محدوديت
هاي ناشي از اين حقيقت كه تاكنون هيج اقتصاد بازاري نتوانسته است از بيماري

، سقوط گيرنابودي توده(هاي جمعي هاي اقتصادي ادواري نظير ورشكستگيفاجعه
اي، سقوط ادواري ، بيكاري توده)ودي ابزار توليد در مقياس وسيعا نابارزش سرمايه و ي

د، البته ي كنرها انسان جلوگيسطح زندگي و افزايش ادواري شوربختي ميليون
  . شوندها جملگي به ماهيت اين نظام اقتصادي مربوط مياين. تصادفي نيست
هاي نامعين و با در كميتبراي مشتريان ناشناخته،  به معني توليد راتوليد براي باز

كند كه اين امر به تفاوت بين اختصاص ادعا مي "هونو " -نتايج مالي نامعين است 
طور همه جانبه به نيازهاي اجتماعي ه ي منافع اجتماعي موجود بپيشيني يا پسين

يا اين مربوط به آ. مربوط استااين ادعا به نظر ما خيلي ن. شناخته شده مربوط نيست
ديگر از قبل كننده از تصميمات يككننده و نه مصرفزار نيست كه نه توليدت باطبيع

- از قبل نمي و كند،اطالع ندارند؟ آيا آن بخش از كارخانه كه چرخ اتومبيل توليد مي

كه قرار است  ياز داردن تعداد اتومبيليرا براي چه  داند كه كارخانه به چه تعداد از آن
  ؟توليد شود

بازار  "دست نامرئي"كنند كه و ساير اقتصاددانان كالسيك طرح ميوقتي آدام اسميت 
ست كه اين تعادل بعدها يعني ها اينمنظور آن د،دهبه عرضه و تقاضا امكان توازن مي
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دست اندركاران "ي ها براگيري آزاد قيمتاگر شكل .شودپس از تجربه حاصل مي
معني تصحيح تصميمات قبلي  هاي جهت ايجاد تغيير در عملكرد بنشانه "اقتصادي

اق كيفيت يا تركيب توليد، تغيير تكنيك و توليد، اصالح تغيير ميزان توليد، انطب(است 
صميمات كه در تيعني اين) ها و غيرهگذاريبت در سرمايهاي ثاكار و مناسبات سرمايه

  .وجود دارد) عدم اطمينان(ن پايداري قبلي عدم تعي
ر حال كاالئي است ه سازي بهوليد نهايي كارخانه اتومبيلكه ت دارداظهار مي "هونو"

اما به . درست است اين كامال. فروش آن قطعيت ندارد كه بايد در بازار فروخته شود و
بلكه اين حقيقت روشن، استدالل ما  ،كندهيچ وجه استدالل ما را تضعيف نمي
ا به زبان ديگر، ي منابع، يپيشيني يا پسينپيرامون قضاوت بنيادي بين اختصاص 

اگر فروش اتومبيل از . كنداختصاص مستقيم و يا تعيين شده توسط بازار را تقويت مي
نظر در اختصاص منابع را ار تجديدباز ،دو ميليون به يك و نيم ميليون دستگاه برسد

ميليون چرخ را  7تواند توليد يك ميليون ميل چرخ يا اما بازار نمي. كرده است تحميل
رايب ض ، كهدر داخل كارخانه اين نه بازار. دميليون اتومبيل ديكته كن 5/1براي 

طور جدي ه خودي خود و به اختصاص منابع ب. رانندتكنيكي هستند كه فرمان مي
 "سود"يا  "ارقام فروش"ن تعداد اتومبيل است و در اثر نتيجه تصميم به توليد فال

  .شوددچار نوسان نمي
ه است كه دشهايي معين اولويت هطور عمده كليت آن، بچنين در سطح جامعه در هم

نوسانات ادواري تجاري ريشه . بر مبناي منابع از پيش اختصاص يافته دست باال را دارد
كار برد ه ب) 3(و  تكنيك جديدي  كاهش داد توان توليد رانمي. در عدم اطمينان دارد

 است ل موجب بيكاري نشدهتري به نيروي كار داشته باشد و در عين حاكه نياز كم
) تفاوت قيمت تمام شده كاال و قيمت فروش و نرخ سود(ها را توان قيمتنمي). 4(

  .بدون ايجاد ورشكستگي بسيار پائين آورد
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وسط مالكيت شود، تناپذير كه از عدم اطمينان به بازار ناشي ميهاي اجتناباين زيان
تصاص منابع براي توليد روي در اخدهها زياهمه اين. يابندخصوصي و رقابت شدت مي

  . دهديروي دامنه نوسانات را گسترش مكند و زيادهناپذير ميرا اجتناب
 "منافع اجتماعي"و  "رفاه عمومي"ترين حد تواند از زاويه بيشهيچ شركتي نمي

ني بازار و يع( "وقتي اوضاع خوب است"مجبورند  تحت فشار رقابت، همه. حركت كند
نظر از اري را افزايش و هنگام بحران، صرفگذسرمايه) ال گسترش استسود در ح

ه طور بنابراين ما ب. را كاهش دهند، آنه طور كليتاثير همه جانبه آن بر اقتصاد ب
به ) امل و سرعت بيش از حدتقريبا اشتغال ك( "بيش از حد"گذاري ادواري از سرمايه

به  "تنظيم بازار". رسيممي) هاري انبوهمراه با بيك( "بسيار ناچيز"گذاري سرمايه
 اول .تواند موثر باشدمي تنها تحت دو مجموعه شرايط ،دخالت بخش دولتيمعناي 

 ،ن جلوي آن را گرفتواتهايي كه در اين صورت نمياز پيش آمدن چنين نوساندبع
كه دخالت مزبور تنها وقتي موثر است . توان آن را محدود كردبلكه به لحاظ زماني مي

گذاري را به خود اختصاص داده بخش دولتي، بخش اعظم و در حال رشد كل سرمايه
ان ادواري تجاري مصون باشد، يعني اساسا ماهيتي خود از عواقب بحر باشد و

  .غيربازاري داشته باشد
-ي افزايش سرمايهشق دوم عبارت است از جلوگيري از مصائبي نظير بيكاري به شيوه

رغم تاثيرات علي. آن كه بخش خصوصي وارد مرحله افت شود گذاري دولتي پيش از
-پيشگذاري بخش خصوصي سرمايه - بيني چنين حركتي بر كل اقتصادغيرقابل پيش

گويي و زمان دقيق بروز بحران در پيش. كرده باشدي فرعي پيدا جنبهتر نبايد 
ناني واقعي كه از بي اطمي غيرممكن است صوصي دقيقا به اين دليلگذاري خسرمايه

ي تحليل تئوريك، تجربه. محال است "بازار"موثر  "تنظيم"بنابراين . شودناشي مي
خواست حفظ اقتصاد پرقدرت مبتني بر بازار و . دهدقرار مي دتاريخي را مورد تايي
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پرهيز از بيكاري گسترده ورشكستگي متعدد به اين معني است كه ما در عين حال كه 
  !يمقرار ده فروش در معرضديم، آن را خوريك قطعه كيك را مي

  
  :هاي اجتماعي و منابع محدودويتاول

ها همواره يك اند، تعيين اولويت جا كه مجموعه منابع موجود همواره محدوداز آن
استفاده از اين منابع توسط بخش دولتي، براي اهداف غيربازاري، مثال . ستمسئله ا

گذاري ها براي سرمايهخود استفاده از آن هپاسخ به نيازهاي مستقيم مردم، خود ب"
تندرستي، تعليم ": ارددخود اظهار ميووه جا ندر اين. كندتني بر بازار را محدود ميبم

ل شهري، حفظ محيط زيست، آب رساني، برق، ، مسكن، پست، حمل و نقو تربيت
 "مايل به كسب سود تدارك ديده شوندغيره نبايد بر اساس ت ، پارك وبهداشت

و نيز لباس و مواد غذائي اساسي ) ارتباطات(اگر خدمات فرهنگي و اطالعاتي . )102ص(
در صد  80تا  70بينيم كه هزينه اين خدمات را به ليست فوق اضافه كنيم، آنگاه مي

مصرف عمومي را در اغلب كشورهاي صنعتي جهان در بر گرفته است، و تنها بخش 
به اعتقاد راسخ ما مواد . گذاردهده بازار وا ميكوچكي از اقتصاد را در هر صورت به ع

طر اهميت عظيم خاه غذائي اساسي ، پوشاك مسكن متوسط براي همه و فرهنگ ب
- كه توزيعقرار گيرد بايست در فهرست محصوالت و خدماتي شان ميرواني و اجتماعي

ات است و از مناسب زها، يعني تنها به شكل ارزش مصرفشان بر اساس پاسخ به نيا
، ساليان سال است كه شبح گرسنگي، عدم امنيت، بيماري. دبازار منفك شون - پول

بار توان رفع نيازهاي اس از كاهش فاجعههاي مسري و نيز هربالياي طبيعي و بيماري
 وجود دارد اقتصادي اساسا متفاوت سازوكارتنها دو . اساسي با انسان همراه بوده است

نخست توسط تالش فردي . ه امنيت اقتصادي دست يافتتوان بها ميكه به اتكاء آن
خود به هر فرد ه براي كسب ثروت و دوم از طريق يك ساخت اجتماعي كه خود ب
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، نظر از تالش و موقعيت وي، صرفاش راكافي نسبت به رفع نيازهاي اساسي تضمين
اگر  هاي اجتماعي واز جمله ارزش(سازوكار اول رفتارهاي اجتماعي . كنداعطا مي

، مبتني بر رقابت) هاي اجتماعيه كار بريم، روحيات و ويژگيرا ب بخواهيم اصطالح آن
گانگي رو به از خود بي: ، خشونت و فساد عمومي در زندگي اجتماعيخودخواهي

اين . دهدگسترش مي و ، قانون جنگل را تقويت كردهافزايش و در يك كالم
 ،رسدآشكارا به باالترين حد خود مي داري كهخصوصيات نه تنها در جامعه سرمايه

ع رد رايج است و نيز در جوامها توليد خُداري كه در آنبلكه در جوامع پيش سرمايه
ي، وشور(ه صورت جزئي وجود دارند ها روابط كاالئي بداري كه در آنبعد از سرمايه

مادام  ناپذير استاجتناب نيز صادق است تداوم مناسبات فوق) اروپاي شرقي و چين
ه طور اساسي خاتمه كه تحت شرايط مادي نتوان به كاركرد بازار و مناسبات پولي ب

عظيمي بر  ، اما به يقين نوعي بيماري اجتماعي است كه فشار رواني و ماديداد
كه به بي ثباتي اجتماعي و مخاطرات جهاني رو به ) 5(كند ها انسان وارد مينميليو

  .شودافزايشي منجر مي
، اتمي خطر نابودي زندگي توسط سالح: طي كه چهار پيك مرگ و تباهيشراي در

جوامع "ي در جهان سوم و فقر فراوان در گرسنگ ،جو زمين نابودي محيط زيست و
تواند نسخه موجود رفتار كند، بشريت نمي، ما را تهديد ميمالصنعتي ش "دوگانه

هاي متضادي نظير كه ويژگي ساختار اجتماعي دوم. آميز را بپذيردبار و رقابتخشونت
المللي و در درجه اول خلع سالح ستگي، قوانين اخالقي وضع شده بينهمكاري، همب

ناپذير يزيكي صرف بشريت به امري اجتنابخاطر بقاي فه كند، بكامل را تقويت مي
همراه با ، يا بربريت و شور بختي م وگرا يعني سوسياليسرفتار جمع. تبديل شده است

اين  ،روستهچنين است انتخابي كه بشر امروز با آن روب: موس نابودي واقعيخطر مل
كه بدون تامين  طوريه گرا را در سطح جهان پيش برد بتوان رفتار جمعتصور كه مي
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هاي اساسي به احترام به قوانين اخالقي مشترك در مقياسي جهان رفع نيازمندي و
توان به نيازهاي فردي از اين تصور كه مي. خواهي استمنتهي شود، بدترين نوع آرمان

رقابت و تالش عمومي پاسخ گفت و در  ي ثروت اندوزي فردي،، انگيزهورزيراه طمع
عين حال به همكاري فزاينده، همبستگي و احترام به قواعد اخالقي جهاني كمك 

  . دارد نگه آن را رسانيد، نيز مثل آنست كه آدم كيكش را هم بخورد و هم بخواهد
هاي بازار كه در رابطه با سازوكارهاي اجتماعي خود بخشي است خالف همين اولويت

او . كندرا مطرح ميآنووه شود و نكار برده ميه ابتكارات خصوصي توليدكنندگان ب
شهروندان كه تمايل دارند، با پذيرش مخاطرات  هيا هر گرو هر شهروند و": گويدمي

بايست اساسا  كنند مورد نياز است را توليد كنند مييآن، خدمات و يا كاالئي كه فكر م
سود نيز كسب  ،قيتآزاد باشند، يعني امكانات مادي الزم را دريافت و در صورت موف

تلقي  كنندهتوليده عنوان ها ببخشي از حقوق و آزادي آن تبايساين حق مي. كنند
ا داشته باشد، نقض ر دستور جلوگيري از آن) پليس سوسياليستي(شود، حقي كه اگر 

بخشي توسط بخش نحو رضايته در واقع اگر محصوالت و خدمات مربوطه ب. شده است
انگيز شگفت) 52-151ص ( "گرديدشد، امكان كسب سود منتفي ميدولتي توليد مي

روي از با دنباله "وهون"نتقاد سوسياليستي از كارمزدي است كه پس از دويست سال ا
ند برقرار كهاي گوناگوني سازوكارتواند رابطه روشن بين نمي – نوليبرالي –اعتقادات 

به  اي يعني اقليتي روه نحوي مطلوب براي پارهب "تجارت آزاد"شود كه موجب مي
، همراه با تكنولوژي داريسرمايه "تجارت آزاد"تاريخ واقعي  .)6(كاهش پيش رود 

 "امكانات مادي الزم"و  ،اند پيشرفته و كارمزدي تاريخ مردمي نيست كه رو به افزايش
تر از افراد از بر عكس، اين تاريخ محروم شدن تعداد هر چه بيش ،دارندرا دريافت مي

از براي گذاران زندگي به نحو مستقل و در قدم اول محروم شدن  "امكانات الزم"
زدي به نفع يك اقليت با همراه با كارم "تجارت آزاد". امكان استفاده از زمين است
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كه قبل از اين. بدون كارمزدي و به نفع همه مستقر گرديد "تجارت آزاد"ابودي ن
مجدد درآمد در شيوه وري از توليد و توزيع قوانين خاص بهره –هاي اقتصادي سازوكار

ه كار مزدي را معمول دارد، در تجارت آزاد، از طريق بازتوليد انبو  -داريتوليد سرمايه
جايگزيني . وجود آمده سرقت، راهزني و ستم فراوان بخشونت، جنگ، اشغال، غارت، 

- عادالنه اين روند را تغيير نمي، ماهيت غيراجبار اقتصادي با خشونت فيزيكي مستقيم

هاي فيزيكي ادواري مدت تواند بدون سركوبدهد، مخصوصا كه اجبار اقتصادي نمي
  .ادامه يابدزيادي 

كارگيري مجدد بازار ه ب. اند درست باشدتوفردا نيز مي چه كه ديروز حقيقت داشت،آن
تواند نمي –المنافع سوسياليستي اگر نه مشترك -كار در يك اقتصاد سوسياليزه شده 

مادام كه براي . كننده ممكن شودي توليدصادي و سياسي بر عليه تودهبدون فشار اقت
يه و رشد رفع كليه نيازهاي اول –كننده سطح متوسط مناسب مصرف ي توليداين توده

ابزار مادي مورد "زه تدارك د، نه ابزار و نه انگيشمي تضمين -سطح رفاه و فرهنگ
كه با كارمزدي سر و كار داشتند در  وجود نداشت دارهسرماي "تجار آزاد" و نه ،"نياز

  .كردخود استفاده مي يمقابل تجار منفرد كه از بازو
نخواهد بود در يك مشترك براي تضمين اين قانون الزم  "پليس سوسياليستي"

هاي اجتماعي مردم را در جهت تالش المنافع سوسياليستي مجموعه نهادها و ارزش
ت ترين تضمين عباراما قوي. كندمشروط مي ه صورت فردي قويابراي ثروتمند شدن ب

كنندگان آزاد بر واحدهائي كه وسائل توليد، توليد خواهد بود از قدرت واقعي توليد
در سطح ( حداقل ها در مورد تضمين يك درآمدني تصميم پيشاپيش آننند، يعكيم

بايست دستمزدي باالتر از درآمد ساالنه داران ميه ظاهر سرمايه، ببراي همه) مصرف
كنندگان هر دو بسيار خواهند پيشنهادكنندگان و دريافت. تضمين شده پيشنهاد كنند

توانيد آزادي اكثريت عظيم از بين ببريد، ميتنها اگر بتوانيد آزادي از نياز را براي . بود
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آيا . ر تضمين كنيدمعدودي تاجر را براي در اختيار داشتن تعداد زيادي كارگر مزدبگي
را چنين بناميد،  توانيد آناست؟ اگر بخواهيد مي "خودكامگي اكثريت"چنين اقدامي 

اما دست كم . هادنام ن "خودكامه"توان از ديدگاه اقليت، حكومت اكثريت را حتي مي
-شود در مقايسه با سختي داران تحميل ميسرمايه بر اظاهرتوان گفت مشقتي كه مي

 ها نيز ازآن. د ناچيز استكنداري بر بيكاران و مستمندان تحميل ميكه سرمايه
نظر اي تجمالت صرفبايست از پارهتنها مي. دارنداستاندارد تضمين شده مصرف برخور

توانند به آورند كه ميه دست ميتري را بكان استفاده از وقت آزاد بيشها امآن. كنند
مورد  –از جمله فعاليت توليدي  –هر شكل از فعاليت فردي يا جمعي كه مايلند 

كننده و مخربش امگي كار دستمزدي با منطق متالشيبديل خودك. استفاده قرار دهند
خودكامگي "كه كند، در حاليميميل دتري را بر تعداد بسيار زيادي تحمصائب شدي

تري از رو كه در پي جامعه عادالنه مراه دارد، از آنه كمتري به شرمطمئنا  "اكثريت
  .جمله خودكامگي بازار استاز  "ودكامگي اقليتخ"
  

  :هاي اجتماعيكننده و اولويتپول، تامين نيازهاي مصرف
در زمينه خدمات اجتماعي و  ابايست تنهبر اين باور است كه روابط بازار مي "وهون"

او به استدالل ما . )102ص(، برق و غيره حذف شود اي محصوالت همگن نظير آبپاره
تواند در مورد همه كاالهائي كه ضريب تقاضا براي بي توجه است كه اين روابط مي

اين حقيقت كه در بازار چندين نوع . ها به صفر رسيده يا منفي است نيز از بين برودنآ
ها با توجه به آمار بيني مصرف عمومي آنا صدها نوع جوراب وجود دارند پيشن و ينا

كه بر مبناي انتخاب و ها ديگر نه براي سود سازد و اگر توليد آنموجود را دشوار نمي
نتيجه رضايت  –كيفيت  برالبته همراه با كنترل دولتي  –كننده است سفارش مصرف

  .نظام بازار است نسبت به ،تركننده و تنوع بيشتر مصرفبيش
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  .شويمها متمركز مياي از آنتوان ارائه داد كه بر پارهدالئل متعددي در اين رابطه مي
ي تصنعي كننده و به شيوهيع به زيان مصرف، مخارج توزتجاريدر يك سيستم : اول

د و دهنهاي متعدد سود خود را افزايش ميبدين ترتيب كه واسطه. يابندافزايش مي
 - هاستاستفاده و سرخوردگي توده ءها غالبا گمراهي، سوكه تاثير آن -مخارج تبليغات
، خانهرستوران، قهوه صاحبان اخيرا اتحاديه. شودكنندگان تحميل مينيز به مصرف
واقعي يك قهوه اعتراف كرده است كه قيمت  )HORECA(داران بلژيك ميخانه و هتل

رسد نيم فرانك يعني ه در يك قهوه خانه به فروش ميك) يك دالر(سي و پنج فرانكي 
صد قيمت عرضه شده است كاهش مخارج توزيع به سطح مخارج مواد مصرفي و در 5/1

زايش واحدهاي توزيع، اي كه در آن بخش شاغل است، امكان افكنندهد مصرفدرآم
- خواستتر بين كنندگان منفرد به بازار فروش، ارتباط بيشتر مصرفدسترسي ساده

تر در توليد و مخارج كمتر تر به توزيع، تنوع بيشدسترسي بيش ،هاي مصرف كننده
  .سازدبراي جامعه در مقايسه با نظام سودبري را فراهم مي

تحت سيستم سودبري، اين نه متوسط مخارج كه حد و مرز سود حاصله است كه : دوم
عجوالنه به مسئله چاپ نشريه  "هونو"مثال . ئي را بايد توليد كردكند چه كاالتعيين مي

مستلزم كسب "گويد كه اين كار پردازد و مينيو لفت ريويو، يعني آزادي مطبوعات مي
 ".و كاربرد سرمايه مادي و استفاده از ابزار توليد است كه موارد استفاده گوناگون دارد

منابعش را صد اند از قبل تصميم بگيرد كه شش درتواما اگر دولت امروزه مي) 102ص (
، "سوسياليسم بازار"در  "نووه"ر به بيان ه اختصاص دهد و اگبه توليد و مديريت اسلح

بع ملي را به آموزش، بهداشت، حمل تواند تصميم بگيرد كه فالن مقدار از مناجمع مي
بايست اختصاص ه اختصاص دهد، در آن صورت چرا مي، مسكن و غيرو نقل عمومي

ه تواند بد و متنوع را به بازار واگذار كرد؟ چرا جمع نميمنابع به يك مطبوعات آزا
اندازه ه كاغد چاپ و كيوسك روزنامه فروشي ب ،، كارگر چاپكه چاپخانهمنظور آن
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اي ، هفتگي و ماهانهكننده تعداد كافي روزنامه روزانهود داشته باشد و مصرفكافي وج
درصد از منابع موجودش را  5/1 كه مايل است را در اختيار داشته باشد، نيم درصد، يا

تر؟ هم با قيمتي بسيار نازل تر مطبوعات را فراهم كند، آناختصاص دهد و تنوع بيش
شق ديگر محدوديت رو به افزايش آزادي مطبوعات از طريق كنترل مركزي، توسط 
سرمايه بزرگ و يا ديگر محدوديت رو به افزايش آزادي مطبوعات از طريق كنترل 

چند سال پيش عواقب . هاستط سرمايه بزرگ و يا دولت و يا هر دو آنمركزي، توس
روزنامه  كاهش تيراژ. ن داده شداسيستم بازار براي آزادي مطبوعات در فرانسه نش

آيا اين . شان محروم كردها نفر را از روزنامه مورد عالقهدرصد ميلون 5لوموند به حدود 
  بود؟ هكنندبراي مصرفه تضمين تنوع و انتخاب واقعا بهترين را

ري يا مشترك سود خود را در هاي انحصا، شركتتوليد مبتني بر بازار نظام تحت: سوم
هاي مورد نظر توجه به اولويت تر بودن كاالئي بدونبينند كه در صورت سودمندآن مي
ر را با توليد كاالي ديگ كننده حتي اگر كاالئي هنوز سودآور باشد توليد آنمصرف

كنندگان از كاالي مورد نياز خود بدين علت كه بدين ترتيب مصرف. كنند جايگزين
گردند، امري كه هم اكنون در مورد انتقال از صفحه شود محروم ميديگر توليد نمي

  .گيردهاي معمولي به كمپكت ديسك صورت مي
 "رسوسياليسم بازا"يك از ساير طرفداران و نه هيچووه نه ن نكته جالب توجه است اين

شوند، جاي ترين رقبا از دور خارج ميكه در رقابت بازار، به ناگزير ضعيفدرباره اين
انحصار به نوبه خود به رقابت بين انحصارات در سطحي  دهند وخود را به انحصار مي

انحصارات چند مليتي  تري امروزه اساساشود و حتي انحصارات بزرگتر منتهي ميعالي
هاي اين روندهاي انباشت و تمركز سرمايه از سال. انديحي ندادهه دنبال دارد توضرا ب

صد سال پيش تاكنون مايه صنعتي، يعني دست كم از چهاروجود آمدن سره قبل از ب
توان تجربه آيا مي. وجود داشته استسعه اقتصاد مبتني بر نظام بازار موازات توه ب
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اين حقيقت ندارد كه ) 7(؟ "شته كنار گذااقتصاد مبتني بر بازار را به ناگواقعي "
كننده اي برآورده شدند به حاكميت مصرفكه نيازهاي پايه مناسبات بازار پس از آن

  .درست عكس اين ادعا صحت دارد. شودتر منجر ميمنداي ثروتدر جامعه
ناپذير سنجش درجه نيازها معيار اجتناب "پول"دارد كه بارها و بارها اظهار مي "هونو"

طور است؟ حتي از نقطه نظر فردي، اين اما آيا واقعا اين. )103ص (سازد فراهم مي ...را 
ر تعطيالت پ كمد اضافه خود را صرف ياگر كسي درآ. رسدنظر ميه فرضيه مشكوك ب

صرف خريد پيانو براي فرزندش، خود حاصل عملكرد عوامل كند و نه مثال خرج مي
  . ختلف در آن ميان نقش كليدي داردي است كه مخارج توليد كاالهاي مدمتعد

ه رد مشكوك باشد در رابطه با اقتصاد كالن بدر سطح اقتصاد خُ "هونو"اگر ادعاي 
 به نحو نابرابر –يعني مجموعه تقاضا  -مادام كه قدرت خريد. تر استمراتب نادرست

تر حاصل شود تر باشد و سود سريعشود، محصول به جائي كه پول بيشتوزيع مي
طور جدي استدالل ه كس بالبته هيچ. يابد و نه جائي كه نياز شديدتر استقال ميانت

. هاستخانمانتر از ضرورت مسكن براي بينخواهد كرد كه نياز براي مسكن دوم بيش
در مقياس ) هاي لوكسو خانه(كنيم كه اين گونه مساكن در عين حال مشاهده مي

 - خانمان در كشورهاي ثروتمندها انسان بيزمان ميليونشوند و هموسيع ساخته مي
به مواد غذائي در ميان  "يازشدت ن"در مورد . وجود دارند -چه رسد به كشورهاي فقير

زيون دوم يا كامپيوتر يهاي گرسنه كشورهاي جهان سوم در مقايسه با نياز به تلوتوده
هاي زوكارساگوئيد؟ غربي چه ميثروتمند خانگي در ميان طبقات متوسط كشورهاي 

گوئيد؟ بازار براي رفع نياز دوم در مقايسه با نياز ثروتمند كشورهاي غربي چه مي
تري را بازار براي رفع نياز دوم در مقايسه با نياز اول منابع مادي بيشهاي سازوكار

  .دهنداختصاص مي
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ي در مقياس در سطح اجتماع ،صحيح نيستبر متن اقتصاد كالن ن "هونو"اگر استدالل 
توان همه عواقب ناشي از تر است، زيرا از نظر اجتماعي مييع به مراتب نادرستوس

را بر نيازهاي  شود و تاثيرات آناختصاص منابع كه توسط نيروهاي بازار تحميل مي
هاي اجتماعي از نزديك د و در نتيجه به مسئله اولويتهم زمان و متعدد كنوني دي

ه منطق ك ي براي سنجش نياز نيست، مگر اينجا پول وسيله معقولاين. رو شدهروب
مرگ و زندگي هزاران  "ارزش"را از طريق  "سود–مخارج "انساني تجليل پولي غير

آينده اين  "درآمدهاي"اش تبديل پايه "ارزشي"انسان دقيقا محاسبه كنيم و چنين 
هاي هاست كه هنوز حرفهفرزندان آن "درآمدهاي"جمله  و از آن(ها به سرمايه انسان

  .باشدمي) آتي آنان نامشخص است
هاي شخصي است كه به اجتماعي، اتومبيل منظرها از ترين نمونهكنندهيكي از تباه

، منبع يد و فروش، بين خانه و مركز خرتردد بين محل كار و زندگي يوسيله عنوان
ا پنج بينيم كه براي چهار تها اتومبيل را ميميليون. )8(تباهي اقتصاد استعظيمي 

كنند و در روز فقط دو تر از آن استفاده نمياما يك دو نفر بيش ،سرنشين جا دارند
هشت، نه و حتي بيست و دو  را به مدت ساعت در حركت اند و رفت و آمد در شهر

- تر ميسته و آهستههكنند و حركت وسايل نقليه را اگر نه فلج كه آساعت مختل مي

وده لآ كننده و كشنده اگزوزهاي خودرا با ابر مسمومنمايند و هم زمان شهر و روستا 
- مسئوالنه و ناشيانه رانده ميآن، اين خيل عظيم ماشيني كه غير عالوه بر. سازندمي

ي بزرگ هاتوان با جنگاي عظيمي است كه فقط آن را ميشوند، ابزار كشتار توده
از كل جنگ  گذشته در سراسر جهان بيش يدر حقيقت، در سه دهه. مقايسه كرد

اجتماعي در  نقطه نظر آيا از) 9.(است بر جا گذاشتهجهاني اول انسان كشته و ناقص 
ها، مثال در فواصل سه مقياس بزرگ بهتر نيست كه ما حمل و نقل شهرها را با اتوبوس

ماشين، آلودگي هوا و مصرف انرژي را به ده  ه پاركينگدقيقه تنظيم كنيم و مسال
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ين اتقليل دهيم؟ آيا  -ها برقي شوندبه خصوص اگر اتوبوس -درصد سطح امروزي آن
را در صورت مجاني بودن براي  "غريزه مال اندوزي"نياز مردم،  يكنندهتامينسيستم 

گرفت دو يعني در صورتي كه جامعه از قبل تصميم مي برد،از بين نمي همه شهروندان
؟ به همه اختصاص دهد دمات مجانيتا سه درصد منابع موجودش را براي تضمين خ

دادند اتومبيل شخصي داشته در چنين شرايطي، چه تعدادي از مردم هنوز ترجيح مي
ردازند؟ در آن صورت احتياجي به پليس پب را باشند و به طور خصوصي پول بنزين آن

ده كار كننمقايسه مخارج براي مصرف. براي قدغن كردن چنين خريدهايي نيست
  .نيز به اين امر كمك خواهد كرد هاي پاركينگو جريمه ،اكثريت مردم را آسان

اگر اقدام فوق با عدم توازن اقتصادي در توليد اتومبيل و اتوبوس همراه باشد و حتي 
هايي تري در مقايسه با بنگاههايي كه مردم مالك آن اند بارآوري كار نازلاگر كارخانه

باز هم نتيجه،  - نشده است اي كه به هيچ وجه ثابتفرضيه -خصوصي داشته باشند
 كنندهحركتي مسموموار در جهت بيهمگاني اين كاهش اساسي در شتاب ديوانه

. جويي عظيم در منابع مادي و جان آدميان استبه معني صرفه) استفاده از ماشين(
پول دقيقا . رضاء احتياجات، رو به افزايش استكننده، يعني اجلب رضايت مصرف

- هم. ه و نه يك محرك خواهد داشتديك بازدارن -موال داشتهنقشي عكس آن چه مع

-ا كدام حق ميو ب "اليسم بازاريسوس"چنين پرسيدني است كه كدام طرفدار مستبد 

كه اكثريت آن طرفدار چنين سيستم حمل و  را سد نمايد ايخواهد تصميم جامعه
كنند و به مي كموني غيرمتمركز اداره ينقل عمومي موثري هستند و آن را با شيوه

تر به هيچ نوع انحصار عريض و هيچ نوع بوروكراسي هرمي يا مطمئنا از آن هم كم
  طويل امروزي نيازي ندارند ؟
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  !تواند شق سوم وجود داشته باشدچگونه مي
سوساليسم " و ندارد شق عملي و مطلوبي در برابر تمركز بوركراتيك نووه كه قبول

 اختصاص متمركز منابع" :كه كندرد مي اين مبنا روجود دارد شق سوم را ب "بازار
حتي محصوالت . ناپذير استدر اقتصاد معاصر اجتناب) اساسا مواد الزم براي توليد(

توان چگونه مي. كامال ساده گاه مستلزم شمار زيادي مواد اوليه بسيار پيچيده است
گذاري به سرمايه ت نمايندگان بتواند در رابطه با هزاران نوعمطمئن بود كه جلسا

منجر شود، آن هم بدون سلسله  هافرآوردهانسجام بين سرمايه اختصاص يافته و 
هاي اختصاص يافته را بتوان خريداري كرد و مراتبي از مقامات و بدون اين كه سرمايه

تواند وجود داشته سلسله مراتب هرمي را غير ضروري ساخت؟ افسوس شق سوم نمي
هاي قبلي هرگز پيش گويي بحث ."گشت به جاي اول استباشد اين به معني باز

 هافرآوردهاوال  بازار خود به  خود به تعادل بين سرمايه اختصاص يافته و . نيامده بود
اي به موازات يك هاي توليدي مازاد و كمبودها به طور دورهظرفيت. شودمنجر نمي

نوسانات . انجامدمي دومي به شكوفايي و اولي به ورشكستكي. ديگر وجود دارند
است، دليل بر عدم  اقتصادي كه دو قرن با اقتصاد واقعا موجود بازار، گره خورده

  .است هافرآوردهانسجام بين سرمايه اختصاص يافته و 
ثانيا قسمت عمده هزاران ماده اختصاص يافته براي توليد به نوسانات قيمت وابسته 

مواد اختصاص يافته . كننده نيستتعييننبه رسمي دارد و در انتخاب ريد جخ. نيست
-مبناي سفارش و معموال بدون هيچ گونه رقابت بر سر قيمت تعيين مي براي توليد بر

تنها در مورد . شود و به مختصات تكنيكي از پيش مشخص شده وابسته است
فروشي بيش از حد و كيفيت نامرغوب، عدم تحويل به موقع، گران(اشتباهات فاحش 

  .آيدمشاجره  جدي پيش مي) هضربه زنند
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تصاص به معني اخ -ناپذير استثالثا اختصاص منابع اوليه از مركز كه در واقع اجتناب
منابع به طور همه جانبه نيست، همان طور كه اختصاص غيرمتمركز به معناي 

. ها از طريق سازوكار بازار نيستاختصاص منابع به عنوان نوعي كاركرد نوسانات قيمت
ه استدالل ما در اين مورد كه خودمديريتي مشترك كامال ممكن است پاسخ نووه ب
بايد تعيين كند كه تنها مي) المللييا بين(ح ملينمايندگان در سطوي كنگره. دهدنمي

ي اصلي اعاجتم -به بيست يا سي شاخه صنعتيچه مقدار از توليد خالص ملي مثال 
سرمايه اختصاص يافته براي توليد و  اختصاص يابد و بدين وسيله بين اشكال مختلف

تري را مثال در مورد هاي دقيقاين كنگره سپس برنامه .)10(محصوالت تصميم بگيرد
سازي يا تعليم و تربيت به عهده نمايندگان اين صنايع و خدمات صنعت فوالد و چرم

. نداگرد آمده) كنندگاناز جمله نمايندگان مصرف(هاي ديگركه در كنگرهگذارد مي
تري را به شوراهاي تر و با جزييات بيشها نيز سپس تصميمات باز هم دقيقاين

بينيم كه تقاضاهاي مختلف مي. كنندها واگذار ميي شركتااي محلي و شوراهمنطقه
 بلكه به نحو ،شودشود و نه ديكته مينه ناديده گرفته مي ،در رابطه با منابع محدود
دهايي با ساختارهاي از چنين نها. گرددو فصل مي ختلف حلدموكراتيك در سطوح م

اين امر به طرز بارزي اقتدار . يدآله مراتب خشك به وجود نميمبتني بر سلس
استقالل به معني  گيري توسط خود وكنندگان يعني تصميمتوليدكنندگان و مصرف

امگي كيروي كور بازار و هم در مقابل خودداد نستبواقعي كلمه را هم در مقابل ا
پذير آيا اين امر كامال تحقق. كندهاي متفرعن تضمين ميها و بوركراتتكنوكرات

اسي شدن سياما . انجامد؟ شايدآيا اين به سياسي شدن افراطي جامعه نمي) 11(نيست؟
در يك جامعه آزاد همراه با پلوراليسم سياسي، دستيابي آزاد به وسايل ارتباط جمعي 

اي، زيان كمتري نسبت به حيف و ميل فراوان ناشي از دهوم و كنترل تومداعلينيت 
  . بيكاري و سوءمديريت بوركراتيك در بر دارد
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شود كه تصور اليسم بازار بخشا از آن جا ناشي ميياعتقاد الك نووه نياز به سوسبه 
معاصر تا حدي  يكند خودگرداني توسط شهروندان در اقتصاد مدرن و پيچيدهمي

ني، شرايط اجتماعي مساعدي خودگردااليستي براي يا استدالل سوسام. غيرواقعي است
شرايطي چون . گيردكه توسط نووه مورد توجه قرار نمي دهدقرار مي خودفرض را پيش

كاهش اساسي ساعات كار هفتگي، دسترسي توليدكنندگان و  ،آموزش عالي مجاني
البته تضاد . تباطيكنندگان به تكنولوژي اطالعاتي و دسترسي به وسايل ارمصرف

بايد كه سوسياليسم ميمنافع طبعا وجود خواهد داشت، اما دقيقا به همين دليل است 
  .متعهد به دموكراسي پلوراليستي باشد

ان نابرابري نهادي شده رجوع كنيم، موضوع اي استثمار به عنواگر ما به تعريف پايه
ند كه روابط بازار پذيرمي والمعم "يزم بازارسوسيال"طرفداران . شودميتر حتي روشن

امروزه در شوروي و چين در ميان  .منجر خواهد شد يافته به ايجاد نابرابرينظامبه نحو 
كنند اعالم مي وهوتر از نشوند كه حتي ناشيانهبازار كساني يافت مي سازوكارطرفداران 

- بسياري مي ين معني است كهاستثمار در تحليل نهائي به ا. كه نابرابري ضروري است

اكثريت . تر مصرف كنندبايست ساعات طوالني كار كنند تا ديگران بهتر زيسته و بيش
اش را از مار تشويق شود و اگر فريب كارائيبه پذيرش استث يجيتدربايست به طور مي

 "خالص اقتصادي"اگر عليه جبر . تفاده قرار گيردزور مورد اس به بايستدست داده مي
ست چگونگي اين. شان كرداقتصادي تشويقبايست با جبر فرااه ميشورش كردند، آنگ

ا تذكري در اين مورد به سخن خود را ب بنابراين ما. گيري دولت در خدمت استثمارپايه
را در مخالفت سرسختانه با  "سوسياليسم بازار"اي كه پارهن اينريم و آبپايان مي

 عنوان ابزار سركوب وه جدد دولت بكشف م نتيجهاما . كنندبوروكراسي انتخاب مي
مان دارند محو تدريجي مناسبات توليد يكساني كه ا !جدا از توده شهروندان است
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ولت نيز يك د كاالئي يك مدينه فاضله است مجبور خواهند شد بپذيرند كه محو
  .دينه فاضله استم
  

  درباره آزادي انسان
ترين ظر ما مسئله اصلي نه بيشنبه . گرديمجا ما مجددا به اصل بحث بر ميدر اين

ه تر از آنچه عموما اقتصاددانان بآيا بدون تعريفي بسيار دقيق(كارايي اقتصادي ممكن 
ممكن  يادزترين آبلكه بيش) اي قابل سنجش است؟دهند چنين كاراييدست مي

ه اين خوا. شودهائي است كه از خارج بر بشر تحميل ميانسان يا رهائي از محدوديت
ث ما بنابراين مباح. فرهنگي باشد -يا اجتماعي سياسي و-اقتصادي يهادوديتمح

  . بشري است ت خود، به عنوان تنها هدف موجودمربوط به حق تعيين سرنوش
دستيابي به آزادي و  ،براي ما كامال روشن است كه بدون رفع نيازهاي اوليه همه افراد

راين كارايي اقتصادي به عنوان بناب. دست خويش غير ممكن استه تعيين سرنوشت ب
ارچوب نظري مفهوم تضميني جهت رفع نيازهاي اوليه بدون تمايز و تبعيض در اين چ

دائمي فعاليت بشري كه ديگر مالحظات و  عنوان هدفه اما ب. يابدكامل خود را مي
  .كندتر خود را نفي ميشود و بيشدهد، غيرعقالئي ميالشعاع قرار ميها را تحتانگيزه

وقتي كه نيازهاي اوليه : شوددقيق متمركز مي پرسشبنابراين بحث واقعي روي اين 
وجه به مخارج ترين كارايي اقتصادي، بدون تچنان بيشبايست همبرآورده شده، آيا مي
هدافي نظير كاهش ع ابابايست تهدف باشد يا چنين هدفي مي فردي يا اجتماعي آن
كنندگان و اداره بين ادارهسيم كار اجتماعي ، كاهش اساسي تقساعات كار هفتگي

زيست و مبارزه عليه هاني اوقات فراغت خالق، حفظ محيطشوندگان، افزايش ناگ
  . هاي جسمي و روحي شودمصيبت
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گويند كه بشريت محكوم دانند در واقع ميات فوق را آرماني ميكساني كه مالحظ
. اعي تحت هر شرايطي تسليم شودو نابرابري اجتم "قوانين عيني اقتصادي"است به 

ها به سطح نازل و غير كنند كه خودداري از پذيرش اين محدوديتها اضافه ميآن
 "گناه اوليه"اين اما تكرار خرافه، . شودقابل قبول به رفع نيازهاي بشري منجر مي

مواجه هستيم كه  "انسان اقتصادي"ي داوري ما با اسطورههمراه با اين پيش. است
از بزرگ گرفته تا (آميز بورژوازي اي تعميم روابط رقابتي نيست به جز تالش برچيز

در اين . كه مربوط به تاريخ معاصر است به كل تاريخ تاكنوني و آتي بشريت) كوچك
  .علمي وجود نداردگونه پايه ادعاها اما هيچ

ن معني فهميم، دقيقا بديرا مي آن "وهون "طور كه من و  آن "سوسياليسم ماركسي"
  :است

نابع مادي و اند از اجبار استفاده از مليدكنندگاني كه داوطلبانه متحد شدهآزادي تو
اي كه در آن جامعه د؛ درانمعين رها شده "اقتصادي ابدي قانون"انساني بر اساس يك 

يين هاي اقتصادي و اجتماعي خود را تعاولويت گان آزادانهكنندتوليدكنندگان و مصرف
تر و يا در ازاي كاري كمتر خواهند در ازاي وقت آزاد بيشها مياگر آن .كنندمي

. كشنده و يكنواخت، تلويزيون دومي نداشته باشند، بايد آزاد باشند كه چنين كنند
سفه و نه رهبران با جذبه و احزاب الكس، نه بازار، نه متخصصان، دانشمندان، نه فهيچ

ها را به اولويت ستند نبايد حق داشته باشند كهكه جملگي به گواه تاريخ عقل كل ني –
د كه تصميمات خود را در پرتو ها بايد حق داشته باشنبر عكس آن ،ها ديكته كنندآن

-شود و برنامهند آزادي بشري درين خالصه ميشعور و حساسيت خود آزادانه اتخاذ كن

  .ريزي سوسياليستي نيز همين است
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  :هازيرنويس
 "بازارها و سوسياليسم"ي او تحت عنوان است و نوشته وهوه اشاره شده منظور الك نوهر جا به نو -1
  .مجله نيولفت ريويو )104و  98ص (  1987ژانويه و فوريه سال  161شماره  در
در مورد ) از ماركسيسمو حتي تعريف قبل (ستي چنان به تعريف ماركسياين مسئله كه آيا بايد هم -2

محدود "عريف عنوان جامعه بي طبقه و بدون توليد كاالئي وفادار بود و يا تجامعه سوسياليستي به 
اي كه در آن مالكيت خصوصي بر وسائل توليد از بين رفته است را ه عنوان جامعهسوسياليسم ب "رايگ

 در مجله انترناسيونال چهارم "ئي بوروكراسي و توليد كاال"ار داد، در مقاله ما تحت عنوان مبنا قر
  .مورد بررسي قرار گرفته است 87، آوريل 24 شماره

بلند مدت حجم محصوالت  هاي تكنيكي به معناي افزايش ميان مدت وضمنا بايد افزود كه نوآوري -3
ماهيت دوگانه هر تئوري بحران . بايست به قيمت متوسط نرخ سود به فروش برسندبا مياست كه غال

بايست عالوه بر ارزش توليد شده، تحقق ه اين تئوري ميشود كجا ناشي مينيز از اين) سيكل تجارت(
بلكه تقاضاهاي پولي ايجاد شده توسط اين حجم و ) كميت كار(نيز نه فقط حجم و ساختار ارزش  سود و

  . ها را بررسي كندبين آن رزش و ارتباط متناسب يا نامتناسبساختار ا
كند كه از ، لين ژون نقل مير دادگستري چيناز قول معاون وزي 1988فوريه  28ساندي تايمز مورخ  -4

صد و پنجاه  1986اين رقم نسبت به سال . اندمحاكمه شده "دالل فروش زنان" 5200، 1987سال 
 "سوسياليسم بازار"ما در . دهدتر است، اما تنها بخشي از كل رقم اصلي را تشكيل ميدرصد بيش
كه  هم در جائي آور است، آنآيا تعجب. در حال رشد داريم، بردهه داري سفيدها هستيم آنشاهد برده

هاي خانه شندگان دختران جوان مناطق و اليهپوند است، اما فرو 20متوسط دستمزد ماهانه معادل 
  كشانند در مقابل تا پنج هزار پوند در ماه درآمد دارند؟ب و فقير كه اينان را به فحشا ميخرا

درصد جمعيت فعال آمريكا،  10ن و كسبه مستقل كمتر از كنندگابايد تاكيد كنيم كه توليد -5
  .دهنددرصد جمعيت در چندين كشور ديگر را تشكيل مي 15انگلستان و سوئد و كمتر از 

، انحصار حتي در مورد كاالهاي اصلي مورد نياز مصرف كننده رو به افزايش است بر خالف تصور رايج -6
مارس  3به تاريخ  ورك تايمزروتس در بررسي كتاب نيويپروفسور پ. و تاثيرات و قدرت آن خطرناك

كردند، اين ت واكسن تهيه ميركدر آمريكا دوازده ش 1964كه در سال كند كه در حاليافشا مي 1988
اين كاهش زماني صورت گرفت كه در بيوشيمي مولكولي . عدد تقليل يافت 5به  1984رقم در سال 

 عليه ماالريا، بيماري كبد، وبا و ديگر امراضي ناش ساخت واكسهائي حاصل شده بود و نتيجهپيشرفت
ن براي ترين نياز به توليد واكسكه بيش هنگامي ،دهدترين افراد را در جهان آزار ميكه بيش بود

درت را ها اين قها كه در حد انحصارات بودند به آنوضعيت اين شركت. وجود داشت جلوگيري از ايدز
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، نرمي استخوان و سياه سرفه را تحت دست آويزهائي چون باال رفتن ديفتريداد كه قيمت واكسن 
  . تر برسانندسنت به ده دالر يعني شصت برابر بيش 16قيمت وكيل و امثال آن از 

را  اما اين كار. شودمحسوب مي) آزادي(فراغت، ابزار خودمختاري  اوقاتدر ماشين شخصي  راندن -7
ز داشته باشند در ي كه اشخاص مالك آن نيستند ولي هر وقت كه نياتوان با خيلي از اتومبيلمي

  .گيرد نيز صورت دادمي اختيارشان قرار
ولف در  يك انتقاد درخشان و همه جانبه سوسياليستي از اتومبيل شخصي توسط دوست ما ويفريد -8

  .به چاپ رسيده است) 1987هامبورك سال ( "قطار اتوبان"اثر اصلي او تحت عنوان 
- داري چگونه خود را تحميل ميهاي اجتماعي حتي در نظام سرمايهكه اولويتنمونه جالبي از اين -9

ه خوبي نشان داده ب "1992بازار مشترك سال "كشور اروپائي براي  12كنند در جريان آماده شدن 
ي روزانه و است كه زندگ "دستورالعمل براي بازار داخلي 300 "ها تدوينيكي از كارهاي آن"شد مثال 

ها و مزارع، تا وسائل ند و موضوعات مختلف از كنترل دامكميليون انسان را كنترل مي 350داد و ستد 
ز واگز ،هاآب، طول نخ طاير، وزن ماشين باري، امنيت اسباب بازي، كيفيت رثقيلكش، جآرايش، حشره

زني، مقررات صداي ماشين چمن ، سرو)متحرك(هاي غير ثابت هكي، تلفنماشين، آلودگي در اثر مواد آ
  .گيردهاي آموزشي و غيره و غيره را در بر ميبيمه، كيفيت

آقاي . بسيار آسان ساخته استت كارگري را ي، مديرتر، يعني انقالب سوم در تكنولوژيعمر كامپيو -10
باره به به يك العاتدر يك كارخانه توليدي، اط: ابرل معاون مديريت پيشين شركت پروكتور گمبل گفت

سه رده باالي سلسله "اين اطالعات ديگر براي . كنندها را اداره ميافتد كه ماشيندست افرادي مي
دست كارگران نيفتاده ه كه ب العات را تا زمانيبازرسان مجرب ارزش اين اط. شودداشته نمي مراتب نگه
  )الملليدتريبون بينهرال نقل از. (كنندمقاومت مي ها شديداوقتي چنين شد، آن. داننداست نمي
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 )1(راه سوم: برنامه يا بازار

ويدا حاجبي: برگردان  
اي كه وجه  اي زندگي نكنيم، جامعه كه در جامعه كمونيستي كامال رشديافته تا هنگامي

مشخصه آن فراواني است، يعني نيازهاي جاري مادي و خدماتي به نقطه اشباع 
مسائل اقتصادي در اساس ) تقاضا برابر صفر يا منفي است)  2(يپذيرانعطاف( ؛نرسيده

  .ماند چنان مسائل مربوط به تخصيص منابع كمياب باقي مي هم
هاي متفاوت توليدي، الگوهاي متفاوت اقتصادي، و جوامع متفاوت در واپسين  شيوه

  .كنند هاي متفاوت تخصيص منابع پيروي مي تحليل از مكانيسم
برد كه هم  برانگيزي پي توان به محتواي راستين بحث جنجال مي با فهم اين موضوع،
داري پيرامون اين پرسش بر پا  سرمايه داري و هم در جوامع پيش در جوامع سرمايه

استبدادي است كه ) 3("اقتصاد فرماني"آيا اقتصاد بازار تنها بديل در برابر : شده است
به چين و از  1949روپاي شرقي، از به ا 1945در شوروي حاكم بوده و پس از  1928از 

  هاي شصت به كوبا منتقل شده است؟ سال
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شود كه در دوران طوالني گذار از  اين بحث، البته به فهم اين مساله مربوط نمي
توانند به كار گرفته شوند،  چنان مي هاي بازار هم داري به سوسياليسم، مكانيسم سرمايه

روزا لوگزامبورگ، گرامشي و عمال همه  سان كه لنين، تروتسكي، بوخارين، بدان
ها در مورد ميزان وسعت و قدرت  تفاوت نظر ميان آن(ها، باور داشتند  ماركسيست

هاي  آيا گزينش: شود كه كه به اين پرسش مربوط مي بل) هاي بازار بود تحرك مكانيسم
توزيع  اساسي براي تخصيص منابع كمياب بايد به عهده بازار گذاشته شود و به تبع آن

چنين چگونگي تغيير و تحول آن در كوتاه  هاي اصلي و هم درآمد ملي ميان بخش
  مدت و درازمدت، توسط بازار تعيين شود؟

تواند به  كاركرد يك كارخانه چگونه مي: به بياني ديگر، پرسش بر سر اين نيست كه
 تخصيص منابع موجود به: كارآترين شكل ممكن برسد؟ پرسش بر سر اين است كه

به توليد  -هايش گوني با تمام گونا -چه ترتيبي بايد ميان توليد كاالهاي مصرفي
سو، و كاالهايي  از يك... مواد اوليه، انرژي و   آالت، خدمات و وسايل توليد مانند ماشين

گيرند، مانند كاالهاي مصرفي تجملي و  كه در بازتوليد مورد استفاده قرار نمي
، يا به "تقاضاي واقعي"ر، تقسيم شود؟ آيا بازار، يعني تسليحات و غيره از سوي ديگ

بياني ديگر توزيع نابرابر درآمد پولي و ثروت مالي انباشته شده است كه در واپسين 
كند؟ به ياري چه مكانيسمي؟ به نفع چه طبقات يا  تحليل تخصيص منابع را تعيين مي

  اقشار اجتماعي؟
سسه اقتصادي، ورايي يك كارخانه يا يك مهر كوششي براي تنزل دادن اين بحث به كا

هاي راستين اجتماعي كه  كوششي است براي مسكوت گذاشتن پاسخ بنيادين و بديل
  .خيزد از اين پاسخ برمي
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  دو شكل موازي استبداد
  استالينيستي و مابعد استالينيستي، استبدادي است؟ "اقتصاد فرماني"چرا 

ها در تخصيص منابع كمياب، توسط  اولويتهاي اصلي مربوط به تعيين  زيرا تصميم 
توسط رهبران سياسي بوروكراسي و (گيرد  گروه كوچكي از افراد صورت مي

و نه توسط كل جمعيت ذينفع، ) مرتبهبه ياري چند تكنوكرات بلند) 4(سردمداران
  .كنندگان گان و مصرف توليدكنند

قدرت سياسي در دست  هايي بگيرند، زيرا توانند چنين تصميم مديران تكنوكرات مي
ها است، و قدرت سياسي در نظامي كه مالكيت ابزار توليد در دست دولت است  آن

  .كند ها تضمين مي امكان كنترل مطلق اضافه توليد اجتماعي را براي آن
  .يافته باشد نيز اقتصادي استبدادي است اما، اقتصادي كه بازار در آن تعميم
ويژه در  به. داري، تاكنون صادق بوده است سرمايه اين امر در انواع گوناگون جوامع

داري كه يك قرن است در آن زندگي  اي از سرمايه داري انحصاري، يعني مرحله سرمايه
نيز كه از دومين جنگ جهاني پديد آمده يكي از انواع  "داري عصر سرمايه". كنيم مي

  .آيد آن به شمار مي
گيري در  منابع از يك سو از راه تصميمهاي تخصيص  در چنين نظام اقتصادي، الويت

هاي بزرگ اقتصادي خصوصي  شود كه از جانب ماسسه هايي تحميل مي گذاري سرمايه
گيرد، و از سوي ديگر از راه فشاري كه توزيع نابرابر درآمد پولي و ثروت  صورت مي

  .كند مالي انباشته شده ايجاد مي
در . خصص از يك رأي برخوردار استدر اقتصاد بازار، كارگر ساده و كارمند يا مت

داران بسيار عمده، صاحبان صنايع و  كه يك بورژواي ميانه از هزار رأي و بانك حالي
به . از صدهزار رأي برخوردارند) كه در هر كشوري مشتي بيش نيستند(ميلياردرها 
توان نتيجه گرفت كه به مثل در كشوري كه شصت ميليون جمعيت و  سادگي مي
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كه پانصد هزار تا  ون خانوار دارد، نوزده ميليون رأي برخوردارند، در حاليبيست ميلي
يك ميليون خانوار، پانصد ميليون و حتي هزار ميليون رأي دارند، روشن است كه اين 

  .كند ها را تعيين مي بخش آخر است كه با رأي خود اولويت
سته اين واقعيت اساسي داري را با جديت مطالعه كرده است، نتوان هر كه جامعه سرمايه

تواند آن  هيچ مدافع جدي تعميم بازار به اقتصاد كشورهاي شرقي نيز نمي. را نفي كند
نگار و سناتور كاتوليك لهستاني درباره  روزنامه) 5(پيورسكي آندرز جشي. را انكار كند

  :گويد تاثير اصالحات در جهت اقتصاد بازار مي
هاي ابريشمي گشوده شده است، در  هه و زيرجامهاي كال مه جا فروشگاهبينم در ه مي"

زميني از  گان ناگزيرند براي يافتن و خريدن شير و سيب خورده كه سال حالي
هاي  توانيد فروشگاه شما مي"من به شهردار گفتم . ها، كيلومترها راه بروند فروشگاه

فروش همان توانند به  ها بفروشيد، اما لعنت بر شيطان، چرا كه نمي دولتي را به آن
بختي در آن  آزادي و نيك  .چيزها ادامه بدهند؟ شهردار پاسخ داد، جاروجنجال بس

خواهند  گان خودشان تعيين كنند كه چه مي است كه بهترين خريداران و فروشنده
  )6).(1990نوامبر  17نامه هلندي،  ندرلند، هفته جي ولي( "بخرند و يا بفروشند

حقيقتي كه ناشي از استبداد . ب مساله نهفته استاين همان حقيقتي است كه در قل
يابد، يا  پولي كه در حساب بانكي از راه اعتبار بانكي افزايش مي -ثروت پولي است

ها بدور  يعني كه اولويت - شود دستي انباشت مي هاي نامه در گاوصندوق و يا كيف فروش
  .شود از چشم اكثريت عظيم مردم تعيين مي

چون بديلي بنيادين در  يا راه سوم، به روشني هم "الگوي سوم"بديل سوسياليستي،  
ريزي سوسياليستي دموكراتيك كه بر  در برنامه. شود برابر اين دو استبداد پديدار مي

هاي تخصيص منابع كمياب  يتوآهنگي سامان يافته باشند، اول اساس خودگرداني و هم
كننده از بيان  ه و مصرفبه شكلي دموكراتيك توسط مجموعه شهروندان توليدكنند
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يعني براساس يك نظام سياسي . شود حل به هم پيوسته، آگاهانه تعيين مي چندين راه
  .هاي دموكراتيك وري تمام و كمال از آزادي به راستي پلوراليست و چند حزبي و بهره

   
  الگوي سوم، الگوي دلخواه

ده، اما، همگي در اساس شمارند و پيچي بي "الگوي سوم"هاي موافق يا مخالف  استدالل
پذير  خواه است؟ آيا اين الگو تحقق الگوي دل  آيا اين الگو،. انجامند به دو پرسش مي

  است؟
تر  تر است و هم عادالنه خواه است، چراكه هم دموكراتيك ، الگوي دل"الگوي سوم"
و از نظر ) تر تر و دربرگيرنده همبستگي اجتماعي و عدالت بيش خواه يعني برابري(

  .اجتماعي به طور كلي كارآتر است
هاي مهم مربوط به  تر است، چون اكثريت غالب جمعيت ذينفع، تصميم دموكراتيك

در استبداد دولتي يا در اقتصاد بازار اين نوع . گيرند شان را خودشان مي زيست
  .گيرد ها را اقليت كوچكي مي تصميم

ن نيازهاي اساسي فقيرترين و از درجه باالتري از عدالت اجتماعي برخوردار است، چو
تر ضروري بخش  آورد و نسبت به نيازهاي كم ترين بخش اجتماعي را بر مي ضعيف
  .ل استئتر، الويت قا مرفه

 ميزان گونه كه امروز در همه كشورهاي جهان معمول است، دولت در آغاز سال همين
لي را براي دفاع و درآمد م %5كند، مثل  نهاد مي پيش در هر بخش برنامه خود را بودجه

ي مردم از اين حق  توده گيرد،  چون اولويت مطلق درنظر مي هم...) پليس و(امنيت ملي 
زمان، خودشان نسبت به تخصيص منابع موجود تصميم  و قدرت برخوردارند كه هم

بگيرند و آن را براي هر هدفي كه به نظرشان اولويت مطلق دارد، برگزينند مثال براي 
زيست، وسايل نقليه عمومي،  ش و فرهنگ، براي حفظ محيطبهداشت، آموز
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اي، مسكن و تجهيزات مربوط به آن، و اگر بخواهند، براي تغديه و  هاي پايه زيرساخت
  ).لباس زير، جوراب، كفش(بخشي از پوشاك 

آن كه در نظر گرفته شود چه  آيد، بي به اجرا در مي] در تخصيص منابع[ها  اين گزينش
ترتيب، آن چه باقي  بدين. گيرد را دربر مي %60، يا 50، 30،40، 20 -ع موجوددرصدي از مناب

  .شود ماند، در عمل از نيازهاي غيرضروري كاسته مي مي
توان ايراد گرفت كه در اين گونه تخصيص منابع، نسبت به نيازهاي گروه اقليت  مي

در وضعيتي كه منابع اما، . اين ايراد درست. دارند عدالتي روا مي كننده نوعي بي مصرف
اي نيازهاي اقليت  حال اگر پاره. شود واره برآورده نمي اي از نيازها هم اند، پاره  كمياب

تر از آن است كه به نيازهاي اساسي اكثريت پاسخ داده  عادالنه اما اين برآورده نشود
  .نشود

تن خانه ها انسان از داش شود انكار كرد كه در حالي كه ميليون اين مساله را نمي
هاي  كنند، ساختن سيستماتيك خانه انگيز زندگي مي هاي اسف محرومند و يا در خانه

تر  هاي تجملي بگذريم، ناعادالنه مانند، از خانه دومي كه مدتي از سال بدون استفاده مي
ها برآورده نشود، در عين آن كه  از اين است كه بخشي از تقاضاي اين گونه خانه

  .ن سرپناهي شايسته و رفاهي متناسب تأمين شودبايست براي همگا مي
توان قانون اكثريت را  گاه كه نيازهاي اساسي همگان برآورده شده باشد، مي آن
در . كرد و براي اقليت نيز امكان دسترسي به منابع اقتصادي را فراهم آورد "تعديل"

شان را به  اضافيهاي اجتماعي خواستار آن باشند كه درآمد  اي گروه صورت، اگر پاره آن
كه تلويزيوني اضافي و رنگي بخرند، و  هاي دوم اختصاص بدهند، يا اين ساختن خانه

  .شوندزند، بايد از چنين حقي برخوردار پردااضر باشند قيمت بااليي هم هست بح
حقي كه نبايد از آن برخوردار باشند، حق تحميل كار اضافي است بر توده توليدكننده 

  .را دارند اي كه آمادگي آن بيش از آن اندازه
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داري، نوسان بازار كار و ترس از دست دادن كار و درآمد معمول،  در نظام سرمايه
نظر  كند كه از حق تعيين آزادانه محدوده زمان كار صرف گان را ناگزير مي توليدكننده

الگوي . شود كنند، زمان كاري كه چه بسا بخش مهمي از آن مربوط به زمان فراغت مي
ريزي سوسياليستي كه ما پشتيبان آن هستيم، به معناي آنست كه حق تعيين  رنامهب

محدوده زمان كار به كساني تعلق بگيرد كه در عمل با آن درگيرند، يعني خود 
گان ترجيح بدهند كه فقط سي ساعت يا بيست و چهار  اگر توليدكننده. توليدكننده

شان بگذرند، بايد از حق  مصرف ساعت در هفته كار كنند و در عوض از بخشي از
كه حداقل سطح مصرف براي همگان  درصورتي. چنين گزينشي برخوردار باشند

مزد بااليي  گاه كسي كه حاضر شود به كار اضافي تن دهد، دست تضمين شده باشد، آن
تر از آن است كه از راه  اما، اين وضع از نظر اجتماعي عادالنه. كند نيز درخواست مي

كاري به  مزد و يا تهديد به اخراج و از دست دادن كار و درآمد، اضافه كاهش دست
  .مردم تحميل شود

هنگامي كه . گيرد جنبه ديگري از عدالت اجتماعي را نيز دربر مي "الگوي سوم"
هزار مزدبگير را اخراج كرد و كاهش سطح زندگي  تراست چندمليتي فيليپس چهل

شان در  گيري د كه مديران مالي در تصميمصدهزار نفر را موجب شد، باين علت بو
كننده و غيره اشتباه كرده  مورد گزينش نوع توليد، هزينه توليد، ارزيابي و رفتار مصرف

. هاي اشتباه نداشتند ليتي در اين تصميموگونه مس كه مزدبگيران هيچ بودند، در حالي
تر اين نيست كه  عادالنه آيا از نظر اجتماعي. را كشيدند ها بودند كه جور آن اما، هم آن

  را نيز خودشان بكشند؟ شوند، جور آن كساني كه چنين خطاهايي مرتكب مي
  

  اقتصادي و اجتماعي) 7(ي بهينه الگوي
چنين سطح بااليي از كارايي اقتصادي و  ريزي سوسياليستي دموكراتيك هم برنامه

رايش به حداكثر معموال تاكيد بر اين است كه قانون گ. كند اجتماعي را تضمين مي
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شود كه يك ماسسه  داري است، موجب مي سوددهي، كه هسته اصلي رويه سرمايه
كه با رقابت بازار روبرو  شرط آن اقتصادي به حداكثر كارايي اقتصادي خود برسد، به

كه از موضوع  اين اما براي . گونه تضميني وجود ندارد گرچه براي اين گفته هيچ. باشد
ليكن مصرانه . پذيريم ال اين گفته مدافعان اقتصاد بازار را مياصلي دور نشويم، فع

اين فرضيه مدافعان اقتصاد بازار . گوايم كه پرسش راستين بر سر اين نكته نيست مي
مبني بر اين است كه حداكثر كارايي در كل اقتصاد، همان ) كه چه بسا تلويحي است(

زبان علمي يعني  به. استهاي اقتصادي  سسهوي واحدهاي م جمع ساده كل بهينه
اين ادعا . ديگر در انطباق هستند ي اقتصاد كالن و اقتصاد خرد با هم كه بهينه اين

ي آقاي چارلز  لوحانه و در عين حال وقيحانه برخالف نظريه مشهور ساده. نادرست است
و (ي جنرال موتور مفيد است ناگزير چه برا ويلسون، كارفرماي سابق جنرال موتور، آن

  .امريكا مفيد نيست  براي اياالت متحده) ي چه بساحت
كند و هم داليل اصلي نادرستي  دو نمونه، هم نادرستي اين ادعا را در عمل ثابت مي

هاي اقتصادي درست به همين علت  سسهوصاحبان و گردانندگان م: دهد را نشان مي آن
نيز جز به  شان شان دست يافتن به حداكثر سوددهي است، توجه كه انگيزه اصلي

هاشان براي  آمد تصميم پي ي بهتوجه. شان نيست هزينه و سود مالي ترازنامه ساليانه
ها را  جا كه در هر حال هميشه كسان ديگري بهاي اين تصميم اما از آن. ندارند ديگران

ها  پردازند، هزينه آن نيز بايد در محاسبه كل دخل و خرج اقتصادي اين تصميممي
  . گنجانده شود

جويي  سسه اقتصادي با اخراج يك ميليون كارگر، بيست ميليارد دالر صرفهوگر هزار ما
ها برحسب كارايي هر واحد  ترتيب ميزان سودشان را افزايش دهند، اين كنند و بدين

حال، اگر اين اقدام موجب شود كه حكومت ده ميليارد . اند دست به چنين اقدامي زده
ي بپردازد، كه دولت پنج ميليارد دالر ماليات از بابت دالر اضافه پرداخت غرامت بيكار



 سوسياليسم

 

كه جامعه ميلياردها دالر از بابت عدم  ،كاهش درآمد و مصرف بيكاران از دست بدهد
از دست بدهد، و اگر  - كردند كه در گذشته اين بيكاران توليد مي -توليد كاالهاي مفيد

ه كه از نظر هريك از واحدهاي چ گاه آن ها به سي ميليارد دالر برسد، آن كل اين زيان
و تازه در اين . بار است نمود، از نظر اقتصاد كالن آشكارا زيان اقتصادي سودآور مي

احوالي و اضطراب روحي كه اين بيكاري براي كارگران  محاسبات بهاي پريشان
آورد، گنجانده نشده  راه مي هم ها و دوستان و ساير رفقاي كارگرشان به اخراجي، خانواده

  .است
ميليارد دالر  ها، ده هاي مربوط به نگهداري اين زيرساخت اگر دولت از راه كاهش هزينه

. ها مفيد است هاي اقتصادي بكاهد، اين اقدام براي آن از ماليات ثروتمندان و موسسه
مدعي هستند، كاهش اين  "اقتصاد عرضه"گونه كه مدافعان به اصطالح  گيريم آن

به بيست  -با ارزيابي به احتمال زياد نادرستي -و كل درآمدميليارد افزايش يابد  ده
ها، به درهم شكستن  داري زيرساخت هاي نگه آمد كاهش هزينه اما، پي. ميليارد برسد

انجامد، و اگر هزينه  ها مي ها، كاهش رفت و آمد، افزايش تصادف ها، ويراني جاده پل
ميليارد دالر   ش تصادفات، سيآمد افزاي حمل و نقل و درمان و بهداشت ناشي از پي

  .گاه ترازنامه كل اقتصاد كالن منفي خواهد بود و نه مثبت افزايش بيابد، آن
خواهي  زيست و صلح  هاي مربوط به محيط كه، در اين دوران كه نگراني فزون بر اين

ل شدن تمايز ميان كارايي اقتصاد ئايم كه حتي قا روبه افزايش است، ما متوجه شده
كارايي اقتصادي خرد نيز براي داوري نسبت به عقالني بودن كل كالن و 

  .هاي اقتصادي هنوز ناكافي است گيري تصميم
از توليد  "تر كم هزينه"هاي اتمي و بيولوژيك به لحاظ اقتصاد كالن  اگر توليد سالح

ها را كه خطر نابودي زندگي روي كره  هاي سنتي است، آيا ما ناگزيريم اين سالح سالح
  چنان انبار كنيم؟ آورد، هم راه مي ن را به همزمي
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اگر به لحاظ اقتصاد كالن بهتر است كه افزايش محصوالت غذايي از راه افزايش 
هاي استوايي و تبديل كردن  كارگيري مواد شيميايي خطرناك، ويراني جنگل به

ايي براي ه چنان روش ها هكتار زمين به اراضي باير تحقق يابد، آيا ناگزيريم هم ميليون
ها را آلوده و با آسيب رساندن  رشد كشاورزي به كار گيريم كه هوا، رودخانه و اقيانوس

كند؟ باز هم تاكيد كنيم كه مساله بر سر  زيست زندگي بشر را تهديد مي  به محيط
هاست كه بايد بدون در  اي گزينش يت مطلق اجتماعي پارهورسميت شناختن  اول به

يعني براي اجراي آن نبايد نگران باشيم   ه اجرا گذاشته شود،آن ب "بهاي"نظر گرفتن 
اقتصاد بازار نه . ماند كه چه ميزان از منابع كمياب موجود براي ساير نيازها باقي مي

يك نظام خودگردان . هايي را تحميل كند خواهد چنين اولويت تواند و نه مي مي
هايي را به اجرا  راتيك چنين اولويتريزي دموك تواند از راه برنامه تر مي آهنگ آسان هم

  .بگذارد
  
  پذير است امكان "الگوي سوم"
ناپذير است، از دو نوع استدالل اصلي  تحقق "الگوي سوم"هايي كه مدعي هستند  آن

آهنگ در مقياس اقتصاد كالن ناممكن  كه خودگرداني هم يكي اين. كنند استفاده مي
اقل كارايي را در سطح واحدهاي ابتدايي كه، ممكن نيست به توان حد ديگر اين. است

به ويژه استدالل نوع اول را در اين ) 8(هنوو پرفسور الك. توليد و خدمات عملي ساخت
زبان  كه به( "عملي اقتصاد سوسياليسم"او در كتابش . خوبي ارائه داده است بحث به

ترجمه شده  1983، )9(در انتشارات اكونوميكو "سوسياليسم بدون ماركس"فرانسه با نام 
گذارد كه كاركرد يك نظام صنعتي پيچيده  پايه اصلي استداللش را بر اين مي) است

ها كاالي  يابد كه به ميليون هاي اقتصادي پرشماري بستگي مي معاصر به تصميم
در چنين نظامي امكان ندارد كه توده توليدكننده و . شود گوناگون مربوط مي
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هاي  ص اين ميزان پرشمار كاال از پيش تصميمكننده به تواند براي تخصي مصرف
در چنين نظامي تنها بازار . هاي درست اي بگيرد، تا چه رسد به تصميم سنجيده

نخست . در اين استدالل چندين اشتباه وجود دارد. تواند اين كار را انجام دهد مي
ام كند، حتي در نظ نوو مطرح مي ها كااليي كه الك تر اين ميليون كه، بيش اين

اين كاالها قطعات يدكي، . شود داري هم از راه مناسبات بازار توزيع نمي سرمايه
از راه ضريب  اي هستند كه ميزان توليد آن آالت، مواد اوليه و يا كاالهاي واسطه ماشين

هاي بزرگ اقتصادي و يا صرفا با سفارش مستقيم ميان  سسهوتكنيك، يا در خود م
ريزي دموكراتيك اين امر در نظام برنامه. شود تعيين مي استفاده كننده و توليدكننده،

اي را  ريزي دموكراتيك، تمركززدايي گسترده كه، برنامه دوم اين. كند نيز تغييري نمي
ريزي بايد پس از مشاوره، در آن سطحي گرفته شود كه  هاي برنامه تصميم. طلبد مي
 "ها ميليون"گان در مورد  دهالزم نيست همه توليدكنن. تواند كارايي داشته باشد به

هاي  اهالي بوستن نيازي ندارند در مورد ايستگاه. مساله بحث كنند و تصميم بگيرند
ي وسايل الكترونيك  كاركنان يك كارخانه. وپالو تصميم بگيرندئاتوبوس حومه شهر سا

آموزگاران نبايد . فش بحث كننددهي توليد در صنعت ك الزم نيست درباره سازمان
ها  تواند ميليون ميآهنگ  يك نظام خودگردان هم. ها باشند كاركرد بيمارستان ولئمس

وليت هدايت اقتصاد سهيم كند، درست به همين دليل كه هر فرد ئنفر را در مس
  .هاست، اما همه نبايد در مورد همه چيز تصميم بگيرند اي از تصميم ول پارهئمس

رداني مستقيم با شكلي از خودگ "الگوي سوم"اين امر مستلزم آنست كه در 
دموكراسي اقتصادي براساس نمايندگي غيرمستقيم توأم باشد، دموكراسي كه از راه 

هاي تخصيص منابع  براي تعيين اولويت در اين شكل،. كند هاي انتصابي عمل مي ارگان
كه در سطوح محلي،  بل. شود گيري نمي كمياب تنها در سطح ابتدايي تصميم

المللي نيز  صنعت، در سطح ملي و در حد ممكن در سطح بين اي اي، شاخه منطقه
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هاي انتخابي،  ها در تمامي سطوح تنها از راه ارگان اين تصميم. شود گيري مي تصميم
ها در اين نهادها به راستي  اگر انتخابات، به راستي آزاد باشد، اگر بحث. شود گرفته مي

گاه در  شان را داشته باشند، آن نگان حق عزل نمايندگا دهنده علني باشد، اگر رأي
پيش   چيزي كه در اساس غيرعملي يا بوروكراتيك باشد، ها هيچ گيري روال تصميم
خود موجب پيدايش بوروكراسي  بهريزي خود اقع، اين فكر كه برنامهو به. نخواهد آمد
ض كنيم كه اگر فر. شود به راستي ناشي از منطق مصادره به مطلوب است عظيم مي

گاه  در امور مربوط به خودشان دخالت كنند، آن) خواهند يا نمي( توانند مردم نمياكثر 
جاست كه اين  اما، اشكال اين. ها تصميم بگيرند روشن است كه ديگران بايد به جاي آن

 "گناه نخستين"داوري و بازگشت به افسانه  فرض بايد ثابت شود، فرضي كه جز پيش
تنها در . شود گاه نظريه خالف آن تقويت مي آن اگر اين فرض را رد كنيم،. نيست 

ت عملي اكثريت جمعيت در اداره مربوط به خودشان است كه مردم لدخا صورت
تري اداره كنند، بدون آب شناگر  يابند كه امور را با كارايي بيش تدريج شايستگي مي به

  .توان شد نمي
كنند، چه بسا  د ميريزي سوسياليستي دموكراتيك را ر كساني كه امكان برنامه

مگر در شوروي نبود كه   آورند، را دليل مي ريزي در شوروي و جوامع مانند آن برنامه
  آسا انجاميد؟ ريزي به استقرار بوروكراسي غول برنامه

يزه تبوروكرا. ق مساله وارونه شده استواقع، در اين استدالل ترتيب زماني و منط به 
به يك اقتصاد  1927د كه اقتصاد پس از خاطر نبو اين شدن اقتصاد شوروي به

برعكس، چون بوروكراسي در شوروي قدرت را در دست گرفته . ريزي تبديل شد برنامه
ريزي را بر پا كرد كه  بود و براي تثبيت و گسترش قدرت و امتيازات ناشي از آن برنامه

اضافه كنيم  همين جا(ريزي بوروكراتيك متمركز از آب درآمد  از همان ابتدا يك برنامه
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ريزي بود كه خصوصيت آن  كه شبه برنامه وكمال نبود، بل ريزي تمام كه اين يك برنامه
  ). عدم تناسبي فاحش بود كه نهادي شده بود

هاي  شناسيم، در واقع به مكانيسم چه ما امروز مي اي چون آنكه، نظام پيچيده سوم اين
هيچ ماركسيست . مند استبسياري براي داوري، سازش، آشتي و حل تضادها نياز

اي هرگز ادعا نكرده است كه در سوسياليسم، بگذريم از دوران گذار از  جدي
روند، كه ميان فرد و  داري به سوسياليسم، همه تضادهاي اجتماعي از ميان مي سرمايه

اي  نيز هيچ سوسياليست جدي. آيد آهنگي كامل پديد مي جامعه، انسان و طبيعت هم
ي اهل تخصص و اهل علم براي هدايت اقتصاد  توان از همه يكند كه م فكر نمي

  .نظر كرد صرف
عهده كارشناسان  ها بايد به گيري جه رسيد كه تصميميتوان به اين نت جا نمي اما، از اين

هاي كنوني،  هاي بزرگ چند مليتي، وزيران همه دولت و تازه، آيا صاحبان شركت. باشد
هاي  يعني همه كساني كه امروز در جهان تصميم -بگذريم از سردمداران بوروكراسي 

كنند در اقتصاد كالن  اند؟ كساني كه فكر مي به راستي اهل علم -گيرند اساسي را مي
خودگرداني ناممكن است، كاربرد قدرت اجتماعي را با كادرها ) اجتماعي -كالن(
چون . گيرند اخالقي قدرت يكي مي -ولوژيكئفني، علمي، ايد) هاي چفت و بست(

آورند، دليلي  شناسي يا علم كشاورزي چندان سردر نمي تر مردم از زيست بيش
شود كه نتوانند تصميم بگيرند كه هر انسان ساكن زمين بايد از آن ميزان انرژي،  نمي
چرا . ين و ويتاميني برخوردار شود كه زندگي سالمي را برايش تضمين كندئپروت

توانند چنين حقي داشته باشند كه هر ساله  مند، بگذريم از بازار، مي مشتي دانش
  ها كودك تصميم بگيرند؟ نسبت به زندگي و مرگ ميليون
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  انگيزه شخصي كارفرمايان و دليل آن
اي تلقي شود كه برآنست  تواند نمونه بارز مكتب نظري مي) 10(سيك   پروفسور اوتا

سسه وسطح متواند در  گان نمي براساس خودگرداني توليدكننده "الگوي سوم"
جا كه پروفسور سيك خودش ديرزماني مدافع  از آن. اقتصادي كاركرد داشته باشد

كند، ببينيم امروز چگونه  تري مي اش جلب توجه بيش بود، موضع كنوني "الگوي سوم"
  :كند دفاع مي قبلي خود  از خالف نظريه

شو در هنگامي كه پس از پيمان ور -ها پس از آن  و مدت) 1963(در آن دوره "
بايد ) بزرگ(هاي اقتصادي  سسهوتاكيد داشتم كه اين م -چكسلواكي در تبعيد بودم

گان كاركنان از مديريت جمعي برخوردار باشند، مديريتي كه معرف  توسط نماينده
  ."اي، يعني سوسياليستي است مالكيت توده

شد تا نظراتش تواند و هم به اندازه كافي شهامت داشته بابمند هم بايد  اما، يك دانش"
  ."واره در حركت است را با واقعيت رودررو كند كه هم

هاي اقتصادي  سسهوآمدهاي اين گونه مديريت در م بنابراين، پس از بررسي پي"
ي فردي  يوگسالوي و چين، باين نتيجه رسيدم كه نقش رهبري تنها بايد به عهده

دي كه نماينده شيوه راستي شايستگي و انگيزه داشته باشد، يعني فر باشد كه به
  ."مالكيتي متفاوت با گذشته باشد

هاي  سسهوبخشي بيانجامد، مگر در م تواند به نتايج رضايت گونه اداره جمعي نمي اين"
كه شكلي از مالكيت تعاوني وجود داشته  هم تنها در صورتي و آن كوچك و يا متوسط،

  ."باشد
داشته باشد، تا كامال در كاركرد سسه ونيروي كار نيز بايد مناسبات تنگاتنگي با م"

كارگران بايد . گذراند، دخيل باشد محلي كه بخش زيادي از روزش را در آن مي
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سسه داشته باشند و ونظر روشني نسبت به كار مجموعه م ديگر را بشناسند و هم
  ."غيره

ام  هاي گذشته دست آوردم، در ديدگاهه شناخت نويني كه ب  ترتيب، در پي بدين"
هاي بزرگ اقتصادي امري  سسهودانم كه مالكيت فردي در م حال مي. ظر كردمتجديدن

ناگزير است، اما بر اين مساله نيز تاكيد دارم كه بايد با مالكيت جمعي كه عنصر 
با اين . كار است  منظورم از مالكيت جمعي، مالكيت جمعي. پراهميتي است توأم شود

به بياني ديگر، . شكلي انفرادي داشته باشد گونه كه پيش از اين گفتم، بايد حال، همان
هاي اقتصادي  سسهوم. ترين شكل مالكيت است هاي سهامي تعاوني مناسب شركت

هاي سهامي تعاوني تبديل شوند تا  دولتي در چكسلواكي بايد به اين نوع شركت
چكسلواكي .("دار را در افزايش سرمايه تضمين كنند ي كاركنان سهام مشاركت گسترده

  ).11(، )1990، 11ف شماره الي
كار رفته است و  گرايي فراوان به افسوس كه در اين تحليل دانش اندك و جزم

  .ي ساده نيز كم به كار نرفته است گرانه ولوژي توجيهئايد
داران مالكان  يم سهاميكه بگو اين. ت تملك و به كارگيريمالكيت يعني قدر

هاي غرب نيز رسما  حتي دادگاه. ستهاي اقتصادي هستند، چيزي جز دروغ ني سسهوم
توان  دار جنرال موتورز، نمي ها سهام دار معمولي از ميليون يك سهام. اند را انكار كرده آن

داران  سهام. ام دارايي كارخانه را به او واگذار كنند از كارخانه بخواهد كه يك ميليوني
اين سهم نيز تنها مالك سهمي از درآمد خالص شركت هستند، و حتي در تملك 

هاي سهامي هرگز وسيله پخش مالكيت در  به واقع، شركت. هايي وجود دارد محدوديت
هاي  اي هستند براي تمركز مالكيت در دست خانواده كه وسيله بل. اقتصاد بازار نيستند

داران  كه كنترل انحصارات بزرگ را در دست دارند و سهام -هاي مالي گروه -ميلياردر
  . كنند ها واگذار مي انداز خود را به آن عمل حق مالكيت بر پس كوچك و متوسط در

 ارنست مندل

 

ها يك مجموعه  يا اين سهم. تر است دار، مساله از اين هم روشن در مورد كارگران سهام
كه اخراج ممنوع  دهند و فروختني نيستند، عالوه بر آن اي را تشكيل مي كنترل شده

استين كه سهام آن جمعي است، در اين حالت، ما نه با يك شركت سهامي ر. است
رو هستيم كه در عمل همان شكل اصلي مالكيت هكه با نوعي تعاوني كارگري روب بل

ها در بورس فروختني هستند، و كارگران نظارتي بر  كه اين سهم يا اين. كارگري است
. دهند، براي اخراج هم ممنوعيتي وجود ندارد را زود از دست مي سسه ندارند و يا آنوم
اين چه نوع . كارگران سخن گفت "ملك مشترك"توان از  ر اين حالت نميد
است  كه خودش تصميم بگيرد، هر روز ممكن آن بي "مالك"است كه  "مالكيتي"

ي، خودگرداني كارگري در يوگسالوي در  يم فاجعهياخراج شود؟ مشكالت، اگر نگو
. بازار گره خورده بوداين علت بود كه با اقتصاد  بهترين دوران كاركردش، درست به

هاي اقتصادي  سسهوكند، م هنگامي كه بازار خطوط كلي رشد اقتصادي را تعيين مي
تواند  چگونه يك كارگر مي. درشان را ببندند "عدم سودآوري"خاطر  شوند به ناگزير مي

در اثر فشارهايي كه كنترلي بر آن  "ارباب"راستي ارباب كارخانه باشد، اگر خود  به
  )12(ود را اخراج كند؟ ندارد، خ

هاي بزرگ اقتصادي عملي نيست، چون  سسهوآن، خودگرداني در م بر نظري كه بنا
سسه ندارند، وهاي مجموعه م شناسند و ديد روشني از فعاليت ديگر را نمي كارگران هم

اي از  سسه بزرگ مجموعهويك م. پا افتاده نيست داوري پيش چيزي جز يك پيش
در اين . گونه كه يك بيمارستان بزرگ يا اداره پست مانواحدهاي كوچك است، ه
ديگر   مه تر، همگي به از اين هم بيش. شناسند ديگر را مي واحدهاي كوچك همه هم

اي كه از  هاي پايه كاري بستگي دارند، كاركرد اين واحدها چه بسا بستگي دارد به هموا
  . كند ميگيري  كارايي ويژه واحدهاي بزرگ پيش ها و عدم نارسايي
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شناسند،  كه مالكان منفرد، خود به شخصه هزارها كارگر را بهتر مي باور داشتن به اين
گونه كه نحوه رهبري بوروكراتيك، تنها به افزايش وزنه  به همان. مسخره است

. نجامدا كارايي مي خودسري، اتالف و عدم هاي بوروكراتيك رأس هرم، زيرسيستم
ديد روشني نسبت به "طالعات گستره نسبت به اداره امور، عالوه كارگران با داشتن ا به

كه منافع ويژه اقليت مشخصي  آورند، مگر اين سسه به دست ميوم "فعاليت مجموعه
. گيري كند به عمد از آن پيش) داران يا منافع سردمداران بوروكراسي منافع سرمايه(

سود خودگرداني  و به سيك را كامال وارونه كرد توان استدالل اوتا براين اساس مي
وري كامل از بارآوري بالقوه  تواند امكان بهره تنها يك نظام خودگردان مي. چرخاند

چرا كه اين نظام اين امكان را . عظيم سومين انقالب تكنولوژي را به كمال فراهم آورد
  ) 13.(سسه گرايش يابدوآورد كه توده كارگر به كارايي بهتر م فراهم مي

اي  ي بوروكراتيك چنين انگيزه ريزي نيمه كاره ه است كه در برنامهتجربه نشان داد
زار نيز، برغم خطر بيكاري، در اقتصاد با. گير است وليتي همهومس وجود ندارد، كه بي

اند كه  چرا كه كارگران به تجربه آموخته. وليتي و نبود انگيزه فراوان استمس بي
چه . رسد خودشان نمي د و چيزي بهشو سود ديگران تمام مي شان در اساس به تالش

پس چرا خود را . شود شان تمام مي شان، درآمدشان و امنيت كاري بسا به زيان سالمت
  ؟"خاطر شاه پروس به"خسته كنند، 

آهنگ،  ريزي سوسياليستي دموكراتيك براساس خودگرداني هم در يك نظام برنامه
نخست براي دست يافتن به . ردارندگان از دو انگيزه مادي قوي كارآتر برخو توليدكننده

: كنند را تعيين مي كه خودشان نوع آن) درآمد تكميلي( "سهمي از منافع اجتماعي"
مانند ( صورت كاالهاي مصرفي يا خدمات اجتماعي  صورت پول اضافي، خواه به خواه به

را با  كه خودشان آن) اماكني براي گذراندن تعطيالت، آموزشگاه، حمل و نقل، مسكن
انگيزه . كنند اي يا ملي تضمين مي كاري ديگر كارگران، در سطح محلي، منطقه هم
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پنج  -كار باشد، يعني امكان بازگشت به خانه پس از چهار ميزانتواند كاهش  ديگر مي
گان  ساعت كار، در صورتي كه شرايط كار از نظر كيفيت زير نظارت دقيق نماينده

  .كننده قرار گيرد مصرف
وري ماركسيستي ارزش ئكه ت سيك در همان مصاحبه، درباره اين ل اوتاو اما، استدال

زيرا از نظر او اين . مندي چون او نيست شايسته دانش. اضافي و استثمار نادرست است
اين مردان و زناني را كه ) كذا(شهامت "وري لزوم پاداش براي فعاليت كارفرما و ئت

جان  سسه اقتصادي نهفته است بهومكه در گرداندن ) بازهم كذا( تمام خطرهايي 
رسميت  ها را به شان و چه و چه شان و انرژي خالق دهي خرند، و نيز توانايي سازمان مي
  .شناسد نمي

ها نظارت  سسهوداري، كارشناسان امور مالي كه بر اين م سسه بزرگ سرمايهودر كدام م
الر ثروت داشته باشد، دارند، از چنين خصوصياتي برخوردارند؟ وقتي آدم يك ميليارد د

خود به صدها ميليون دالر در سال افزايش   سرمايهاين بگذريم از ده ميليارد دالر، آيا 
كه انگشت كوچكش را هم تكان بدهد، هر ساعت و  آن راستي حتي بي يابد؟ آيا به نمي

هاي  سسهوداري همه م شود؟ و آيا در نظام سرمايه اش افزوده نمي هر دقيقه بر سرمايه
ها محصول كار چه  زرگ اقتصادي در كنترل اين نوع اشخاص نيستند؟ افزايش ثروتب

كس است؟ و آيا اين امر در واپسين تحليل به مساله تملك كار ديگري مربوط 
هنگامي كه هزار و شصت ) 14(شود؟ آيا كشيش زرين دهان ژان كريسوستوموس نمي

نداشت؟ اگر در چكسواكي،  ، حق"مالكيت دزدي است":  نوشت سال پيش از پرودن مي
از اين ) هاي مافيايي دسته و بر روي هم دار( "افراد صاحب امتياز"لهستان و شوروي 

پايان و فداكاري  هاي اقتصادي را كه در گذشته با كار بي سسهوامكان برخوردارند كه م
كار به اند، اكنون به بهايي ناچيز بخرند، آيا نه اين است كه اين  وجود آمده كارگران به
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ها مربوط  آيد؟ و آيا كارگراني كه مساله به آن روشني، تملك نامشروع به شمار مي
  پا خيزند؟  هاي نامشروع به شود از نظر اخالقي حق ندارند عليه اين تملك مي

  : در سطحي باالتر، با قاطعيت تأكيد كرده است كه )15(فوربوتن. پرفسور ا
ها  سسهوروشني نشان داده است كه اين م بههاي خودگردان  سسهوآخرين تجربه در م"

هر قدر هم به دموكراسي صنعتي ياري رسانند، باز هم سازماني اقتصادي با كارايي 
كاري مزمن و  شود ثابت كرد كه خودگرداني، زمينه بي مي. آيند شمار نمي طبيعي به

  .آورد تخصيص نادرست سرمايه را فراهم مي
توان به  كند، نه مي رخ انباشت سرمايه را تعيين ميگذار ن سرمايه -هنگامي كه كارگر

  ).16("طلبانه هاي اصالح تخصيص كارايي منابع رسيد، و نه به هدف
رغم استفاده از همين فرضيه و روش نوكالسيك  ، به)17(اقتصاددان اتريشي، ارنست فهر

تين هايي راس گيري ها، نتيجه گيري پرفسور فوربوتن، ثابت كرده است كه اين نتيجه
كنده باشند، كه گذاري بسيار پرا ها در مورد سرمايه گيري كه تصميم مگر آن. نيستند

سسه به راستي در توزيع درآمد تكميلي شركت نداشته باشند، كه وكارگران در سطح م
منافع مادي نداشته باشند، يا اين  "ذخيره سرمايه"كارگران براي حفظ و يا افزايش 
به بياني : از بخش فعال فروش از دست داده باشند كه حق دريافت سهميه خود را

جا كه برنامه  آن. داري باشد كه محيط كار، محيطي در اساس سرمايه ديگر، مگر آن
راستي  هاي اقتصادي به سسهودر سطح م) مالكيت اشتراكي(الگوي مالكيت كارگري 

يب شده آهنگ شده باشد، كه اشكال مالكيت فردي، گروهي و اشتراكي با هم ترك هم
ثر كارگري وجود داشته باشد و وگيري و نظارت م درت راستين تصميمباشد، كه ق

گاه استدالل پروفسور فوربوتن به كلي  راستي تضمين شده باشد، آن اشتغال كامل به
كند كه  با تحليلي مفصل ثابت ميفزون بر اين كه پروفسور فهر ا. ريزد فرو مي

  )18(هاي خصوصي باشند سسهوتر از متوانند كارآ هاي خودگردان مي سسهوم

 ارنست مندل

 

  رابطه ديالكتيكي كارايي اقتصاد خرد و عقالني بودن اقتصاد كالن 
گونه  ريزي سوسياليستي دموكراتيك بدان برنامه "الگوي سوم"دليلي وجود ندارد كه 

دليلي نيز به . سسه اقتصادي، كارايي را درنظر نگيردوكه يادآور شديم، در سطح م
ها در  همه اين. كننده را نفي كند رد كه حق گزينش آزاد مصرفراستي وجود ندا

و نه در (به راستي وجود دارد  "داري مايهعصر سوم سر"چه كه در  مقايسه با آن
، نه )هاشان مدعي هستند انديش در دستورنامه هاي جزم چه كه ليبرال مقايسه با آن

لي براي اين فرض وجود ندارد و نيز، دلي. تنها نبايد كاسته شود، كه بايد گسترش يابد
كه بايد از پشتوانه (داري به سوسياليسم، كاربرد پول  كه در دوران گذار از سرمايه

چون ابزاري براي تأمين  هاي بازار، در اساس هم و مكانيسم) محكمي برخوردار باشد
كه  به شرط آن. كننده، بايد كنار گذاشته و يا حتي محدود شود تر مصرف رضايت بيش

ها در امور اجتماعي و اقتصادي به دست  ن كار به جايي نكشد كه گزينش اولويتاي
كالن (ميان ديالكتيك كارايي اقتصاد خرد و عقالني بودن اقتصاد كالن . بازار بيفتد
توان به  رس را مي تنها، كل منابع مادي در دست. منطقي بنيادين وجود دارد) اجتماعي

اجتماعي مانند  -ز جمله برآوردن نيازهاي كالنبرآوردن نيازها اختصاص داد، و ا
تر، بهتر از اين  توان بدون منابع بيش نيازهاي موجود را نمي. زيست حفاظت از محيط

اي  گيري كرد و كاربرد مصرف پاره توان پيش حتي اگر از ضايعات بسيار به. برآورد كرد
كه امكان برآوردن  آن  ايتوان كاهش داد، باز هم از نظر كلي بر منابع چون انرژي را به

يعني بايد زمينه رشد اقتصادي . نيازها افزايش يابد، در عمل بايد توليد نيز افزايش يابد
شمار برآورده نشده جهان سوم را  خواهيم نيازهاي اساسي و بي ويژه اگر به فراهم آيد، به

  .به حساب آوريم
هاي اقتصادي تأمين  سهسوجا كه توليد هنوز ميزان زيادي از راه فعاليت م از آن

ريزي سوسياليستي دموكراتيك  رد در چارچوب برنامهشود، كارايي اقتصاد خُ مي
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خواهيم رابطه دياكتيكي كارايي  همه، اشتباه است اگر به با اين. يابد اهميتي راستين مي
اقتصاد خرد و عقالني بودن اقتصاد كالن را به رابطه ديالكتيكي برنامه و بازار كاهش 

چون وسيله مبادله بسيار  چون واحد محاسبه با كاربرد آن هم كاربرد پول هم. دهيم
ها و  چون وسيله انباشت ثروت و تعيين گزينش متفاوت است، و اين تفاوت كاربرد هم

  .شود تر مي گذاري، باز هم بيش ها براي سرمايه گيري تصميم
چنان  ، هم]محاسبه چون واحد هم[ريزي سوسياليستي، اولين كاربرد پول در برنامه

داري نيز  اكنون در نظام سرمايه كاربرد دوم، هم. كند جنبه عمومي خود را حفظ مي
اي  مگر در حوزه پاره. يابد تر كاهش مي كاهش يافته است و در دوران گذار باز هم بيش

شك  بي "كاالها و خدمات رايگان"در دوره گذار، توليد . كاالها و خدمات مصرفي
كاربرد سوم، اما بايد با قاطعيت، محدود و رفته رفته از ميان . يافت افزايش خواهد
  .برداشته شود

هاي مادي ديگري  جز افزايش ساده درآمد پولي، انگيزه پيش از اين تأكيد كرديم كه به
گان در مبارزه براي استفاده مطلوب از  توان براي افزايش مشاركت توليدكننده را هم مي

جز  هاي ديگري به نيز مكانيسم. كار گرفت سسه اقتصادي، بهوممنابع توليدي در سطح 
كار گرفته شود تا  تواند به ها براي ايجاد تناسب ميان عرضه و تقاضا مي نوسان قيمت

  .گان افزايش يابد كننده سطح برآورد نيازهاي مصرف
كاري شوراهاي  با هم - كننده هاي مصرف توانيم از قدرت كميته در اين مورد، مي

  .گيري نسبت به ميزان و انواع كاالهاي مصرفي نام ببريم در تصميم - گان يدكنندهتول
هاي  سسهويم تنها، توسط ميها اغلب، اگر نگو اين تصميم "اريد عصر سوم سرمايه"در 

شود و  بيني رفتار آينده مصرف كننده گرفته مي توليدي، براساس بررسي بازار و پيش
گان و  كننده هاي آگاهانه مصرف درحالي كه گزينش .آيد چه بسا اشتباه از آب در مي
تر  ها برآورد شده باشند، كم كه براساس اين گزينش) 19(ادامه روندهاي گذشته آماري
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براي دست يافتن به تناسب الزم با شيوه گزينش . شوند از هدف دور مي
 هاي تخصيص، از توان از مكانيسم كنندگان كه در اساس غيرتجاري است، مي مصرف

  .هاي بازار استفاده كرد جمله مكانيسم
كنندگان  هاي متعدد مصرف چنين، اشكال بسيار دقيق نظارت بر كيفيت از راه ارگان هم

تواند درجه  آيد كه مي شمار مي ها، وسايل ضروري غيرتجاري به گان آن و يا نمايند
راهاي كاري شو ها با هم اين ارگان. گان را تضمين كند كنند باالي رضايت مصرف
عصر سوم "هايي را كه مربوط به  استفادهءتوانند بسياري از سو كارشناسان علوم، مي

هاي  بندي مانند غذاهاي پر از موادشيميايي، بسته(است، كاهش دهند  "داري سرمايه
بندي شده، كيفيت بد پوشاك و كاالهاي بادوام، كه جزو خصوصيت  آور و سرهم ن زيا

هاي خصوصي را  سسهووري م امي است كه حداكثر بهرهنظ توليد كاالهاي مصرفي در
  ).در نظر دارد

ي يمتهم كرد به اين كه الگو  را كه ما پشتيبان آن هستيم، "الگوي سومي"توان  مي
به واقع، . كشيم ما اين صليب اتهام را با شهامت بر دوش مي. است بسيار پراگماتيك

طبقه، امري است كه بايد به تجربه  اي بي ترين راه ساختن جامعه كارآترين و انساني
هاي خوب وجود  براي اين كار دستورنامه. آزموده شود و مرحله به مرحله پيش رود

ما تنها، رفته رفته و . "سوسياليسم بازار "و نه براي  "ريزي كامل برنامه"ندارد، نه براي 
بپرهيزيم  هايي را كه بايد از آن ترين اشتباه از راه آزمون خواهيم آموخت كه مهم

خواه بود ، نه  توان كمال رفت كدام، نه مي ها براي پيش كدامند و بهترين تركيب برنامه
ريزي  توان داشت اينست كه برنامه تنها تضميني كه مي. توان آن را وعده داد مي

آمدهاي  آورد و پي تري را به بار مي هاي اقتصادي كم سوسياليستي دموكراتيك، زيان
سو، و استبداد بوروكراتيك از  امپرياليستي از يك -داري تر از سرمايه غيرانساني آن كم
بيني كرده بود،  گونه كه تروتسكي به روشني پيش براي اين امر، همان. سوي ديگر است
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ريزي متمركز،  برنامه. م دارديازن ميان سه عامل اصلي ضرورتي داكنش و واكنش متو
ريزي، و  هاي برنامه گيري يش تصميمتصحيح پيشاپ سنجش واپسين آن توسط بازار، 

ما با كمال ميل شرط چهارمي را به اين . يك دموكراسي سياسي سوسياليستي راستين
  .كاهش بنياني زمان كار روزانه و هفتگي: افزاييم سه عامل مي

شرط : ماند شرط آخري باقي مي "الگوي سوم"براي داوري نسبت به امكان تحقق 
نوع اقدامي را براي تحميل الگوي اقتصادي به مردم كه  جا كه ما هر از آن. سياسي

فروپاشي استالينيسم در اروپاي شرقي  - كنيم برخالف خواست اكثريت باشد، نفي مي
آيد كه آيا  اين پرسش پيش مي - در واپسين تحليل ناشي از يك چنين اقدامي است
 "الگوي سوم"بيني شدني،  اي پيش چنين امكاني هست كه اكثريت كارگران در آينده

  را به راستي بپذيرند؟
و ژاپن  و غربي، از اياالت متحده آمريكا بنابر نتايج اخير انتخابات در اروپاي شرقي

اما، چنين پاسخي جنبه نوين و مهم . تر است بيش "منفي"بگذريم، تمايل به پاسخ 
يعني پيدايش : آورد تغيير و تحول جهاني را در بيست سال اخير به حساب نمي

طوركلي اشكال نوين تلقي و رفتار سياسي كه  و به "هاي نوين اجتماعي نبشج"
اي  ي راه عمل تودهيعن: طلبد جامعه را مي "مسائل عمومي"برخوردي متفاوت به 

اكنون در شمار  گرايشي كه هم) پرسي گزيني آن توسط همه و جاي(فراپارلماني 
گيري از آن را در  جلوه چشمما، هم اكنون . آيد روزافزوني از كشورها به چشم مي

آموز دبيرستاني  بار در تاريخ اين كشور صدها هزار دانش براي نخستين: بينم فرانسه مي
شان، ناگزير كردند بودجه آموزش  رغم ميل با تظاهرات خياباني، دولت و پارلمان را به

ان ديگري هاي فراو باشد كه اين نمونه، نمونه. تر كنند ملي را از بودجه دفاع ملي بيش
  .                را در پي بياورد
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  :ها پاورقي
  .1990نوامبر  Critique Communins 25)ترجمه از مجله فرانسوي كريتيك كمونيست  -1

-2 elasticite   - 3 Commandee  -4 Nomenklatura  -5 Andrzei Szezpioki  -6 Vlijnederland  

-7 Optimum   -8 Alec Nove  -9 Economico  -10 Ota Sik  
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12-Vanke, Doma,Ward  كيد دارند كه در خودگرداني، رفتار كارگران اساسا سخت و خشك مـيĤايـن  . شـود  ت
تجربـه  : تجربـه يوگسـالوي  : بازار عليه خـودگرداني ( Catherine Samary-كم باورنكردني  تأكيدي است، دست

از نوع خودگرداني در يوگسالوي كه تركيبي اسـت از وابسـتگي   ) La Breche1988يوگسالوي، پاريس، انتشارات 
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 بندي جديد بحث در باره سوسياليسمبازنگري و فرمول

  كاترين ساماري
  ثابت. ف

اما ارزش انساني و . مفهوم سوسياليسم تا حدي معناي خود را از دست داده است
در  كه به روشني نارضايتي مردم را از هر چهروند جهاني شدن . اندنيازها از بين نرفته

كمابيش در مقابل ارضاي (منطق سود ] يعني: [نهفته است "ايسم"پشت كلمه 
نشان  )كه در مقابل سود قرار دارد(يا منطق  پاسخ به نيازهاي بشري ) نيازهاي پايه

  .دهدمي
هايي گسست يبندگري، بايد از فرمولو هم چنين با هدف روشن آموزشيما به دليل  

.  تا اهداف آن كنندمطرح ميي وسايل آن هاي اجتماعي را از زاويهپروژهكنيم كه 
-صورت در عين حال راديكال و به طور تواندميها امروزه هدف نهايي سوسياليست

مدل (ها ها و روشراه ).يك پروژه باز باشدآن حتي اگر منظور از (بندي شود 
نقش برنامه، نقش ، سطح ملي كردن، شكل و به هدف رسيدن هايسازماندهي، شيوه

تواند و بايد، در پيوند با تجربه، هدف نهايي و شرايط مشخص، مورد مي) پول و بازار
  )1(.بحث قرار گيرد

 ارنست مندل

 

توانند بر آورده شوند؟ جواب چگونه نيازها مي: پرسش بايد به اين صورت مطرح شود
كردند، اما ماركس خط بيني مييشها پتر از آن است كه ماركسيستكمي پيچيده

اي داراي معيارهاي كند كه هر جامعهتاكيد مياو . راهنماي دقيقي به جا گذاشته است
هاي توليد هدفاست، بر اساس  "زمان"گيري و سازماندهي مخصوص خود براي اندازه

  .و محصوالت مطابق با كل نيازهاي كه بايد توليد شود
را براي توصيف اين جامعه  ، دو ويژگييك از سوسياليسممطابق با برداشت كالسمندل 

  .دهدارايه مي) به كمونيسم و گذار مفهوم مرحله گذار به سوسياليسم(
   "به هر كس به اندازه كارش"ي توزيع  شيوه -1
  .زوال توليد كااليي با هدفدهي اقتصادي سازمان -2

  .برانگيز استاين دو معيار بحث
به شكل منظمي ) نقش بازار و  مقوالت كااليي(اره موضوع دوم خود را در ب بحثمندل 

در نيو لفت ريويو در چارچوب مجادله با كتاب الك نووه تحت عنوان علم اقتصاد 
من در اين جا قصد ندارم كه تصوير منظمي از اين  )2(.دهدسوسياليسم عملي ارائه مي

توان از آن استنتاج مي ني رااما به نظر من سه استدالل كانو. بحث مهم را تكرار كنم
  .كرد

 عمليدر مورد سوسياليسم ) نداكننده تخيلي و گمراه(به نظر نووه مالحظات ماركس 
بخشد كه او مدلي از سوسياليسم  بازار را تكامل مي! دنيا عيني مطلقا كاربردي ندار

اقعا تحليل جوامع سوسياليسم و ،نقطه آغاز پيشنهادهاي او. و قابل تحقق است عملي
مدل او عملي و مشخصه سوسياليستي آن به طور حداقل  .استداري موجود و سرمايه

، كه ريزي محدودبراي مالكيت خصوصي و يك برنامه قلمروهاي محدوديعبارتند از 
  .كندكننده عمل ميبازار به عنوان سازوكار تنطيمدر آن 
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د اجتماعي شده بر مندل يك مدل سوسياليسم راديكال، بدون پول در يك اقتصا -2
  . دهداساس خودسازماندهي ارائه مي

كند كه در آن روابط پيشنهاد مي ديانه السون مدل سوسياليزه كردن بازار را
  .گيردشكل مياي براي كنترل و استفاده ابزاري از بازار چون وسيلهسوسياليستي هم

ما بايد اين . صالح كردمحور بحث را ا  1990اي در سال در واقع، مندل بعدها در نوشته 
  .كنيمتفكيك دو دوره را از هم 

  
  :شيوه توزيع سوسياليستي 

بر دوام روابط كااليي در دوره انتقال تاكيد دارد، كه  ،)3( هااي از بحثمندل در پاره
از هر كس به اندازه توانش به هر كس به "چگونه توزيع به طور ارگانيك بر اساس 

او به طور نمونه و عام اين شعار را با تصور از فراواني  -  غيرممكن است "اندازه نيازش
پولي بر  ياو هم چنين بر اثرات مخرب انگيزه. دهددر پيوند قرار مي "كمونيسم"در 

هاي با تالش پيوند در عوض او بر  انگيزه مادي در. تاكيد كرده است )4(بارآوري فردي
هاي ماديي نظير انگيزه ،كرديجمعي بدون افزايش در توزيع وسايل مالي تاكيد م

ها بايد به طور اين ويژگي. افزايش مصرف اجتماعي كاهش زمان كار، بهبود شرايط كار،
  .انتقادي مورد پرسش قرار گيرند

  :بحث در باره جهات مختلف اين گفتار
در مورد روش توزيع در دوره انتقال و در دوره سوسياليسم  "هاي ارزشيتعريف" اوال

، بلكه استنه تنها جزمي   "به هر كس به اندازه كارش"شعار .  كننده اندعكمتر قان
چگونه كار را ارزيابي كنيم؟ بر اساس كميت؟ بر  .كامال روشن نيست] مراد از آن[

  اساس كيفيت و نتيجه كار؟  بر اساس سطح تاريخي؟

 ارنست مندل

 

 ، به كارهايبه لحاظ عملي و ايدئولوژيك مزدشرقي در اتحاد شوروي و اروپاي 
 اين مسئله از ديدگاه سوسياليستي. گرفتمي، تعلق سخت نامطلوب و جسماني
شعار به هر كس به اندازه كارش منطبق بر سطح مسئوليت . رسدمنطقي به نظر مي

و  )شدگيري ميساالري اندازهدر ديوانفرد در واقع بر اساس جايگاه ( .اجرا شده است
براي درآمد  را يك حداكثر غيرقابل تغيير اين بايد مسلما مورد انتقاد قرار گيرد و

شعار از هركس مطابق نتيجه كارش سرانجام در چارچوب . كارمندان در نظر گرفت
نتيجه نهايي براي همان مقدار . هاي بازار يعني بر اساس مناسبات بازار تفسير شدشكل

 متفاوتي تواند به مزدهاي كامالكار مطابق با موقعيت يك شركت يا شاخه در بازار مي
 .شودهاي زيادي ميير قابل قبول و كشمكشنابرابري غ باعث منجر شود كه

تر ، در بيشنوع كاربه عالوه معيار توزيع  بر اساس نياز، بدون در نظر گرفتن ميزان و 
اي داري، اتحاد شوروي دوران خروشچف و ديگر كشورها اهميت فزايندهمايهجوامع سر

  . تر مورد بررسي قرار ندهيمرا بيش كه آن ود ندارددليلي وج.  پيدا كرده است
در يك نامه كمتر شناخته شده، رومن روسدلسكي توجه را به اين مسئله جلب كرده 

انگلس . كه انگلس، توضيح روشني و جالبي در باره اين ايده ماركس ارائه داده است
آليستي ايده هايزيپردادر مخالفت با بعضي جملهاين مسئله را به صورت ماترياليستي 

توانيم انجام دهيم تمامي كارهايي كه به طور منطقي مي: گويدر مورد عدالت ميد
  :عبارتند از

  هايي براي توزيع مورد استفاده از آغازپيدا كردن روش -1 
اما ما از تعاريف از پيش تعيين . تر توسعهتالش براي يافتن گرايش عمومي بيش -2 

يك جامعه كه مدل توزيع آن از قبل تعيين شده باشد دور شده از سوسياليسم در 
  )5(.هستيم
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اگر آينده سوسياليستي، در : دهمگيري خود را به صورت متناقض ارائه مينتيجه
اي براي هيچ آيندهداري وجود ندارد، پس اي بالفاصله بعد از سرمايهامعهج

ه شكل يك جريان بايد ب )مونيسمك(تحول سوسياليستي. سوسياليسم وجود ندارد
رهايي بخش به طور جهاني در نظر گرفته شود و نه به شكل يك جامعه دقيقا متمايز 

  .از يك جامعه انتقالي
ارضاي  .ي پيروي كندبه اين ترتيب برآوردن نياز نبايد از يك منطق جبري اقتصاد

حكيم هايي باشد كه حمايت مردمي را از چنين پروژهاي تبايد منطبق بر اولويت نيازها
  .كند

  
  ها بايد حتما در انطباق با اهداف باشندوسيله

ايجاد وقت آزاد براي آموزش شغلي،   ر زحمت،كاهش ساعات كار، حدف مشاغل پ
ها شرايط وظايف مديريت و فراغت، وسايلي در اختيار مردان و زنان قرار دهيم كه آن

هاي اشكالي از محرك تواندكه ميشان را در اختيار داشته باشند موثر كنترل بر زندگي
اين . گيري براي خودهمراه با رشد سليقه براي تصميم ،مادي غير از پول باشد

] اصل[هاي انرژي و خالقيت هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است حتي اگر سرچشمه
 -آيا بهتر نيست كه هدف. ها را به امكان واقعي تبديل كرده باشدآن خودمديريتي
خود به عنوان  -وابط اجتماعي، افزايش بارآوري براي كاهش ساعات كاريعني تغيير ر

يك انگيزه باشد؟ وحدت كارگر با كارش، تشويق بيان آزاد و عمومي نيازها و تشويق 
هاي نامناسب براي مشكالت را حلها، كمك خواهد كرد كه راهبحث درباره خود انگيزه

  .حذف كنيم
تواند افزايش درآمدهاي پولي را با افزايش در مي هاي توزيعمديريت دموكراتيك شبكه

كند كه تمام اين امر كارگران را تشويق مي. بارآوري عمومي نظام با هم پيوند دهد
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تشويق  رفتهاي به دست آمده در محل خاص خودشان را پخش كنند و كساني راپيش
ها ار خود را به آندر ارتباط قرار گيرند و زير و بم ك "حداكثر كارآمدي" كه با كندمي

كند كه بهترين زمان اين موضوع يك بار ديگر اين پرسش را مطرح مي... منتقل كنند
ها و كمبودها به كننده بتواند درباره پيشرفتمصرف/ و مكان براي اين كه كارگر

ها بايد اين امر را از زاويه غيرشفاف و تقسيم آيا آن. درستي قضاوت كند كدام است
ي كامل كار گيري كنند؟ يا از زاويه زنجيرههاي اداري ارزش اندازهشده به بخش

  )6(اجتماعي و ارزش مصرف؟
  .كندتر تنظيم نظام به طور كامل را مطرح مياين امر پرسش گسترده

  
  بحث مندل و  نووه: نقش بازار 

ي را ، در ابتدا سوسياليسم  بدون توليد كاالي)7(لفت ريويو مندل در بحث با نووه در نيو
چگونه بايد توليد و  ش اين استسرپ. ماركسيستي خود اعالم كرد سياستبه عنوان 

دهد كه اين امر ميپاسخ ؟ مندل گيري شوداندازه كار اجتماعا الزم از طريق ،هاينههز
 هاي مصرف، و يا كار مشخصدهي مستقيم توليد و توزيع ارزشاز طريق سازمانبايد 

  .  انجام گيرد هابدون ميانجي پول و قيمت
ريزي مستقيم و در اين ارتباط جالب است كه به نظر تروتسكي در درباره برنامه

، تروتسكي به "اقتصاد شوروي در خطر"در كتاب . توليد و توزيع  اشاره كنيم همگاني
كند كه درك عامي وجود ندارد كه يك نقشه يا پيشنهاد اقتصادي اشاره مياين نكته 

اين ديدگاهي   )8(".ها تا آخرين دكمه كت ارائه دهدشمار گندم از همه نظر جامع از
نيست كه از زوايه كوتاه مدت به مساله كمبود نسبي يا ناكافي بودن رشد نيروهاي 

نه به خاطر عدم پرداخت تفصيلي  ،نقد تروتسكي بر طرح استاليني. مولد وابسته باشد
تر به غيرممكن بودن عملي نقد بيش اين. ي آنساالرانهي ديوانو نه به شيوه ،آن است
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ها از منظر اقتصاد با برنامه استوار است كه در ها و چنين ضرورتفرضچنين پيش
كند كه پيچيدگي در او چنين استدالل مي. دهدبرابر تقاضاي بازار واكنش نشان مي

ها را به عنوان يابد و اجتماعي شدن اقتصاد ضرورت قيمتروند پيشرفت افزايش مي
ي آخرين هاي تروتسكي به وسيلهديدگاه )9 (.كندمعيار سنجش اقتصادي حذف نمي
تر نشان به عنوان نمونه نظريه آشوب اين را بيش - تحقيقات علمي نيز تاييد شده است

رغم اطالعات دقيق درباره منابع و قوانين تكامل خاص ي نهايي عليدهد كه نتيجهمي
  .سيستم بالقوه غيرقابل كنترل است

گيري، عمل خود را از الري از طريق تراكم موارد تصميمساطبق نظر تروتسكي ديوان
ها متاثر گيريها نفر جدا كرده است كه بالواسطه از اين تصميمي ميليونمداخله"

گيري متفاوت بر بدين وسيله يك مشكل جديدتر يعني امكان تصميم. "شوندمي
رابر حذف استاليني بازار تروتسكي در ب. دشومطرح مي] هابين بديل[مبناي گزينش

برنامه به ميزاني قابل مالحظه از طريق بازار مورد "كند كه حل را مطرح مياين راه
براي اجتناب از آشوب  "ارز ثابت"به نظر او يك . "گيردآزمون و تكوين قرار مي

روي وبه نظر تروتسكي در شرايط مشخص گذار در اتحاد ش. پوشي استغيرقابل چشم
تواند از تاثيرات متقابل سه عامل يابي مشخص اقتصاد دوران گذار صرفا مييك جهت"

  )10.("ريزي دولتي، بازار  و دموكراسي شوراييشود؛ برنامهنتيجه 
همان . كندي خود با نووه بر يك مبناي كامال متفاوت حركت ميمندل در مشاجره

وكراسي مستقيم جايگزيني است براي دهد براي او دمقول زير نشان ميطور كه نقل
هر شكلي از بازار در اجتماعي كردن اقتصاد، و همين طور يك سازوكاري است عموما 

هاي مناسب براي هر فرد را معتبر، براي اين كه هر مشكلي را حتي رنگ و تعداد كفش
  .حل كند
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تا حد  هاي پيشيندر واحدهاي توليدي كاالهاي مصرفي، ضريب تكنيكي ناشي از گام
هاي قبلي بين زيادي نسبت تركيب توليد را تعيين خواهد كرد كه نتيجة مشورت

كنندگان خواهد بود، كه به طرز دموكراتيكي هاي مصرفشوراهاي كارگران و كنفرانس
هاي به عنوان مثال مدل - هاي مختلفيمدل. اندي شهروندان انتخاب شدهتوسط توده

ها توانند آنكنندگان نيز ميها عرضه شود كه مصرفتواند به آنمي - مختلفي در كفش
. هائي ديگر جايگزين گرددها با مدلاين مدل يارا آزموده و انتقاد به عمل آورند 

ها شايد نقش اين. تواند ابزار عمدة اين آزمايش باشدها و اوراق تبليغاتي مينمايشگاه
جفت كفش در سال را  6افت اي كه حق دريكنندهمصرف -را بازي كنند "رفراندوم"

  )11.(تواند در برابر صد يا دويست نوع قابل خريد، عالمت بگذارددارد، مي
- چنين كارخانه و مصرفها و همبايد توليد و توزيع بين كارخانه ،اين شيوه از طريق

ي پول، در ي كاال به واسطهمبادله". كنندگان در بخش اجتماعي شده تعيين شود
هاي خصوصي و تعاوني از يك سو و ي متقابل بين بخشخود به رابطهاساس و در ذات 

-كنندگان فردي يا به عبارتي بخش اجتماعي شده از سوي ديگر محدود ميمصرف

داري هاي موجود سرمايهحتي اگر استدالل مندل را بپذيريم كه در مغازه .)5("شود
ه همه چيز تصميم بگيرد، شود، كه بايد هر كس درباراي ديده مياسراف قابل مالحظه

اين امر . شودميريزي كيفيت و كميت بخش وسيعي از كاالها از پيش برنامهباز هم 
- دهد و نياز به كنفرانسي ما را تشكيل ميي روزانهاي از مشغلهبخش قابل مالحظه

هاي متعدد دارد، به جاي آن كه به خريد رفته باشيم يا از كامپيوتر يا كاتالوگ 
  .كنيماستفاده 

  :كننده نيستها قانعاين استدالل
ي مندل تضعيف ي آن اين است كه دفاع بنيادي و متقاعدكنندهبدترين جنبه •
. نظر كردن دموكراسي مستقيم استوار استشود كه بر ضرورت و غيرقابل صرفمي
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هم  ،گيرهاي زياد در موارد جزيي براي مشاركت در روندهاي متعدد، تصميمكنفراس
امري هاي مركزي گيري جمعي در مورد پرسشتصميم براي هم واقعي ضروري و

 .كننده استخفه

استفاده از پول و خريد و فروش كامال معمولي در تضاد با موثر بودن برنامه  •
 .اي كمكي براي كاركرد و به اجرا در آوردن برنامه باشدتواند وسيلهاين امر مي. نيست

ي برآوردن نياز چه از طرف ر گيرد كه درجهتواند در خدمت آن قرااين امر مي •
هايي كه گيري كند شركتهاي اجتماعي را اندازهكنندگان و چه از طرف شركتمصرف
توان ارسال نامنظم و غيرقابل شان اتمام كاالهاي نيمه تمام است از اين طريق مينقش

 .اعتماد را به نحو بهتري تغيير داد

داري دايما اين هاي سرمايهو در شركت - ندامروزه امكانات وسيعي وجود دار •
- مثل تكنولوژي جديد و وسايل كامپيوتري كه مي -يابندتري ميامكانات تكامل بيش

با سفارشات انطباق داد و از اين طريق  مستقيما ها توليد راتوان با به كاربستن آن
همان (داد نجامتوان انتخاب را در محل ادر موارد بسيار مي. انبارداري را كاهش داد

گيرد كه به كمك كامپيوترهايي كه به ها انجام ميطور كه غالبا به كمك كاتالوگ
ها را به همين طور به خوبي ممكن است صورت حساب) هاي ويژه مجهز هستندبرنامه

 .كمك كامپيوتر در صورت لزوم تسويه كرد

ها را گيريهاي عدم تمركز تصميمبرعكس واقعيت اين است كه كامپيوتر فرصت •
توسط توزيع مركزي و همزمان منابع و امكانات به ميزان وسيعي گسترش داده است، 

گيري قابل اندازه) به شكل زمان كارمستقيم؟(اما اين هنوز به اين معنا نيست كه توليد
 .است

اي از خودبيگانگي است كه از طريق موضع مندل به طور مشخص بر انكار ريشه
داري و اما آيا اين نقد بر بازار سرمايه. آيدداري به وجود ميرمايهمبادالت كااليي در س
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تر آيا مراد بيش. ها را نيز در برگيردازخودبيگانگي بايد ضرورتا نفي پول و قيمت
ي اجتماعي روند، نيست؟ و آيا هر رابطهمناسبات اجتماعي كه پايه آن به شمار مي
استبدادي كه بازار بر مناسبات بازار كار و جبري بر موجوديت بازار مبتني است يا در 

ها كند؟ به سخن ديگر معيارهاي طبقاتي ويژه در سنجش هزينهبازار سرمايه اعمال مي
  گيرد؟ها را در بر ميو نياز كه بازار آن

السون در انتقاد به تعريف مندل از سوسياليسم تحت عنوان نبود توليد كااليي چنين 
  :گويدمي

شيي تجاري نيست كه در ازاي پول خريد و فروش  ر ماركس اساسا يككاال در آثا" 
توان انتخاب كرد كه جز اين معنايي هاي ماركس ميالبته جمالتي از نوشته. شودمي

ي وضعيت پيچيده. ندارند، اما ساختار متون ماركس به طور كلي از اين حد فراتر است
حقيقت خريد و فروش تحت كاالها نه از حقيقت صرف خريد و فروش، بلكه از 

. توانند داشته باشندشود كه در آن كاالها حيات مستقل خود را ميشرايطي ناشي مي
آورد كه شكل ها به وجود ميي اجتماعي بين انساناين استقالل كاالها نوعي رابطه

ي نمايندگان و اشخاص صرفا به مثابه". گيردي بين اشياء را به خود ميمضحك رابطه
  )  12(".يجه صاحبان كاال براي يك ديگر وجود دارنددر نت

  :تز مركزي السون عبارت است
شوند اي كه در آن كاالها در ازاي پول معاوضه ميچنين تحليلي امكان ايجاد جامعه"

اي كه در آن كاالها زندگي مستقل خود را دارند و اشخاص صرفا به عنوان و نه جامعه
اين امكان مستلزم سوسياليزه كردن خريد و . ود دارندنماينده كاال براي يك ديگر وج

  )13.(گيري قيمت است و نه از ميان بردن آنفروش و روند شكل
ند با موضوعاتي نظير برنامه، بازار و دموكراسي به ودر مشاركت من در اين بحث در پي

در جوامع انتقالي هنور معيار مناسبي براي "توجه درست بتلهايم اشاره كردم كه 
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گيري كار اجتماعي تكامل نيافته كه در عين حال به كار فيزيكي فروكاسته اندازه
معادل سوسياليستي براي كار الزم ":چنين بر اين نظر بود كهاو هم) 14.("نشود

نظر من به  ."هنوز پيدا نشده استاجتماعي در پيوند با اثر مفيد اجتماعي آن 
چنين ها و همها معيار نياز و هزينهقيمت ،داريدر سرمايهبرخالف قانون ارزش 

داري در جامعه سرمايه. كندتعيين مي ع در حال گذارمناسبات اجتماعي را در جوام
دهد و اگر پول مسلط است چون جوهر ارزش را در شكل پول نشان مي "كار مجرد"

و  "كار مشخص"پس . داري وجود نداردتر نتواند تبديل شود سرمايهبه پول بيش
عكس اين امر صادق  ،براي جوامع در حال گذار. مصرف مقوالت فرعي هستندارزش 
بايد زمان و  هم هنگامريزي مناسب و كنترل اجتماعي براي تحقق يك برنامه. است

من به عنوان گشايش مباحث تفصيلي . گذاري عقالني انكشاف يابندشرايط ارزش
گانه معياري سه... ريقي كه كاالبه همان شكل و ط":كنماي را پيشنهاد مينكته ،آينده

بايست كنترل دهد ميها، نياز و مناسبات اجتماعي را نشان ميدر مورد هرينه
ها هايي براي مشخص كردن هزينهگانه تداوم پيدا كند؛ و تكنيكاجتماعي در اين سه

  )15(".گيري اجتماعي قرار گيردو ثبت ذخاير الزم براي نياز تحت تابع تصميم
  :ي سوسياليستي امكان تحقق نداردحظه موارد زير هيچ گونه پروژهبدون مال

هاي منفي بازارهاي ي بازارهاي سرمايه و بي معنا بودن واكنشبدون نفي سلطه -1
  .مالي در مقابل كاهش ميزان بيكاران

شود و بدون نفي نيروي كار به عنوان يك شيي و يك كاال كه موجب هزينه مي -2
حق كار بايد . گيردقرار مي) هاي مربوط به ماشين آالتهزينه(اهدر مقابل ساير هزينه

 .نقطه عزيمت باشد و نبايد نتيجه نامطمئن تنظيم اقتصاد به شمار رود

و مصرف  ، كارگرانمنظور مردان و زنان(كنترل انسانيبدون هدف راديكال  -3
ين امر ا. بر زندگي كنوني و آينده) ان، افراد از هر نوعكنندگان، والدين و فرزند
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متضمن سازماندهي نوين و اساسي زندگي است، تحول زمان كار الزم، تعليم، 
ت، كار خانگي، شرايط زندگي مادي و فرهنگي، روابط بين هاي دوران فراغسرگرمي

 .انساني در تمام سطوح از جمله رابطه با طبيعت

با هاي انتخابي در رابطه با آهنگ و سازماندهي كار، در رابطه بدون امكان -4
 .ها، اشكال همبستگيها، تكنولوژيها در ارضاي نيازها، نظام انگيزهاولويت

 .مبارزه همه عليه همه يايده بدون همبستگي با فرودستان و نفي -5

اگر ماركسيسم اصوال اهميت و معنايي داشته باشد به شكل نقد بنيادين نكات زير 
  :كندجلوه مي

ها شود، با قيمتشكل قانون عيني نمودار ميداري كه به قانون ارزش در سرمايه -الف
هاي انتخاب مبتني بر معيارهاي طبقاتي ها مناسبات اجتماعي، امكانكه در پشت آن

حساب اين متضمن اين است كه تنها هزينه و نياز به (گيري نيازها و اندازهبراي هزينه
  .اندپوشيده شده) كندها بيان ميآيد چيزي كه خود را در قيمتمي
 - امهچه از طريق بازار يا برن -هاگيري كه بر انسانتصميم "هنجاري" به هر شكل -ب

  .شودتحميل مي) يا طبقاتي(عام اقتصادي  و عقالني قانونبه نام يك 
. تواند سازوكار تنظيم يك جامعه سوسياليستي باشدبه بيان ديگر قانون ارزش نمي

كه در  -آن را سوسياليستي بناميم يا نهچه  -اي هر مدلياين به معناي يك نقد ريشه
در اساس مساله . ها و مناسبات كااليي پنهان استآن مناسبات اجتماعي پشت قيمت

. شودرد هر گونه مدل دولتي است كه از طريق محاسبه يك حد بهينه تعيين مي
ه و محاسب. واگذار شودبرنامه  يابازار  هايي نظير"ابزار"تواند به تنظيم اقتصادي نمي

يك   "كنندگانتنظيم"ها به عنوان تنها هاي بازار بايد تابع قضاوت انسانشاخص
گيري نهايي را اما چه كساني و چگونه تصميم. گذاري سوسياليستي عقالني باشدهدف
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كنندگان، زنان و مردان، افراد و ران و مصرفها به عنوان كارگكنند؟ انساناتخاذ مي
  .شدكه تصور مي است تر از آنليستي بسيار پيچيدهدموكراسي سوسيا. هاجماعت

ان و ضد متخصصان نياز دارد كه محاسبات را انجام دهند و با صخودگرداني به متخص 
اما اين به بحث سياسي به ميانجي احزاب و . هاي بازار هماهنگ كنندشاخص
ي به نافع ويژه نياز دارد چون تصميم نهايماي براي دفاع از هاي تودهسازمان

تمامي اين امور براي گسترش افق تصميمات نهايي الزم . متخصصان وابسته نيست
  .است

شود بايد ها در نظر گرفته ميها و حقوق انساندرباره آن چه كه به عنوان هزينه
  : حداكثر روشني وجود داشته باشد

يك  اما در. رودداري يك هزينه به شمار مياشتغال كامل در يك جامعه سرمايه 1-
  .شودتر محسوب ميجامعه سوسياليستي يك حق و يك منبع با اثر بخشي بزرگ

ايي است هدموكراسي اقتصادي، آموزش و تضمين محل كار براي سرمايه هزينه 11-
كه بايد تقليل پيدا كند، ما در چارچوب يك منطق سوسياليستي حق منبع بارآوري 

  .شودب ميومحس
هاي طبقاتي و نابرابري در ي براي پوشاندن نابرابريبرابري در جامعه بورژواي -111

؛ در يك جامعه سوسياليستي برابري يك حق است كه براي رودمالكيت به كار مي
  .گذاري نياز داردتحقق به تالش و سرمايه

بندي كنيم كه در پول و اي صورتبايد اين امكان وجود داشته باشد كه نياز را به گونه
را  "هاي خارجيهزينه"هر چند كه امروزه ما بسياري -پيدا نكندي ها بيان كمقيمت

  .كنيم مثل سياست محيط زيستمي "دروني"ها در قيمت
اي ساده و مندل در تالش خود براي معرفي دموكراسي كارگري به عنوان وسيله

توان تمام مشكالت را بدون كمك نهادها و وسايل كه با آن مي موفق نيست عمومي

 ارنست مندل

 

اما تالش او در تعيين هدف نهايي . حل كرد "بازار اجتماعي شده"مله يك ديگر از ج
ها به عنوان كارگر كه مطابق آن تصميم نهايي به وسيله كارگران يا به عبارتي انسان

  .كننده استقاعدشود متكننده اتخاذ ميمصرف
  

  پيشرفت بحث
، عي مباحثات جاريمحور واق":بر اين اعتقاد بود 1986مندل در بحث خود با نووه در 

الفاصله ب ي، در دورهادلة كاالئيكه تا چه حد مب گرددبر نمي موضوع كوتاه مدت به
مدت خود ناظر بر هدف دراز، بلكه داري ضروري استبعد از انقالب ضد سرمايه

اي كه ساختن آن ممكن است يك قرن يعني جامعة بدون طبقه - است سوسياليسم
  )16.("شودعملي و چرا بايد  عملي شود دارد زشار اي كهجامعه و ؛طول بكشد

-كه در باال ذكر شد زوال طبقات و كاالها يك روند را تشكيل مي طور براي او همان

كاالها به نظر مندل صرفا به عنوان مبادله با بخش خصوصي يا به عبارتي (دادند
  ).تعاوني وجود دارند

مركز ثقل  1990در نوامبر  "اه سومر -برنامه يا بازار"ي خود تحت عنواناو در مقاله
اين بحث، البته به  "بحث را تغيير داد و به طور كامل يك موضع جديد اتخاذ كرد

داري به  شود كه در دوران طوالني گذار از سرمايه فهم اين مساله مربوط نمي
سان كه  توانند به كار گرفته شوند، بدان چنان مي هاي بازار هم سوسياليسم، مكانيسم

ها، باور  ن، تروتسكي، بوخارين، روزا لوگزامبورگ، گرامشي و عمال همه ماركسيستلني
هاي  ها در مورد ميزان وسعت و قدرت تحرك مكانيسم تفاوت نظر ميان آن(داشتند 
هاي اساسي براي  آيا گزينش: شود كه كه به اين پرسش مربوط مي بل) بازار بود

اشته شود و به تبع آن توزيع درآمد ملي تخصيص منابع كمياب بايد به عهده بازار گذ
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چنين چگونگي تغيير و تحول آن در كوتاه مدت و  هاي اصلي و هم ميان بخش
 درازمدت، توسط بازار تعيين شود؟

مندل . افق واقعي بحث در اين جا دوره گذار است كه زمان طوالني ادامه خواهد يافت
داند كه به نظر او سودمند مي براي جوامع در حال گذار هميشه يك بازاري معين را

داري به ي بازار و مناسبات سرمايهوجود و مصرف مقوالت كااليي دليلي بر سلطه
تر، در مورد پويايي ذاتي است كه در رابطه با كاركردهاي پرسش جدي. رودشمار نمي

چنين اين موضوع هم. گيردمختلف استفاده از پول در اين جا مورد بحث قرار مي
 :بندي جديد پرسش اساسي اين استبه نظر مندل صورت. زيمت السون استنقطه ع

: "نه"پاسخ اين است كه مطمئنا  "شود؟هاي مهم به بازار واگذار ميگيريآيا تصميم"
هاي كنندگان و شهروندان كه در بين بديلاز طرف كارگران، مصرف"ها بايد اولويت

ل دموكراتيك و جمعي تعيين كزنند به شمنطقي متفاوتي دست به انتخاب مي
مندل به شكل . شودبحث ديگر به همان شكل مطرح نمي يببدين ترت) 17.("شود

  :دكنتري از يك موضع متفاوت دفاع ميمتقاعدكننده
همه . كننده را نفي كند دليلي نيز به راستي وجود ندارد كه حق گزينش آزاد مصرف"

و نه (به راستي وجود دارد  "داري سرمايه عصر سوم"چه كه در  ها در مقايسه با آن اين
، نه )هاشان مدعي هستند انديش در دستورنامه هاي جزم چه كه ليبرال در مقايسه با آن

و نيز، دليلي براي اين فرض وجود ندارد . تنها نبايد كاسته شود، كه بايد گسترش يابد
بايد از پشتوانه  كه(داري به سوسياليسم، كاربرد پول  كه در دوران گذار از سرمايه

چون ابزاري براي تأمين  هاي بازار، در اساس هم و مكانيسم) محكمي برخوردار باشد
كه  به شرط آن. كننده، بايد كنار گذاشته و يا حتي محدود شود تر مصرف رضايت بيش

ها در امور اجتماعي و اقتصادي به دست  اين كار به جايي نكشد كه گزينش اولويت
  )18(.بازار بيفتد
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چون وسيله مبادله بسيار متفاوت  چون واحد محاسبه با كاربرد آن هم كاربرد پول هم"
ها و  چون وسيله انباشت ثروت و تعيين گزينش است، و اين تفاوت كاربرد هم

  .شود تر مي گذاري، باز هم بيش ها براي سرمايه گيري تصميم
چنان  ، هم]محاسبه چون واحد هم[ريزي سوسياليستي، اولين كاربرد پول در برنامه

داري نيز  اكنون در نظام سرمايه كاربرد دوم، هم. كند جنبه عمومي خود را حفظ مي
اي  مگر در حوزه پاره. يابد تر كاهش مي كاهش يافته است و در دوران گذار باز هم بيش

شك  بي "كاالها و خدمات رايگان"در دوره گذار، توليد . كاالها و خدمات مصرفي
كاربرد سوم، اما بايد با قاطعيت، محدود و رفته رفته از ميان . يافت افزايش خواهد
  )19(".برداشته شود

-تر درباره اين مجموعه موضوعات، بيش از هر چيز درباره شكل برنامههاي بيشبحث

ش كاالهاي توليدي نيز الزم همين طور در مورد بخ -الهاي مصرفيريزي براي كا
ها واحدهاي توليد و هر گونه تامين مالي مستقل آن "استقالل"بامندل همواره . است

هاي با منطق "سوسياليسم بازار"در اين زمينه اشكال متفاوت. كندمخالفت مي
ها براي ها رقابت بين واحدهاي مستقل و بانكيكي از اين مدل: متفاوت وجود دارد

بازار  مدل ديگر). تر يا كمتربا خودگرداني كارگري بيش(تر استسودآوري بيش
اما بدون بازار سرمايه است كه به طور سيستماتيك  ،ريزياجتماعي شده با برنامه

  .كند، آن طور كه السون پيشنهاد مينشاندمي "رقابت وحشيانه"همكاري را به جاي 
هاي كامال متفاوتي از بازار، اش تركيبيوگسالوي در چارچوب مرزهاي نظام سياسي

دراين جا سودمند است كه تنها اختالفات بين . ه كردبرنامه و خودگرداني را تجرب
ريزي را در مرحله خودگرداني و يك شكل بوركراتيك يا به عبارتي تكنوكراتيك برنامه

زين و همين طور اختالف بين خودگرداني و به كار گرفتن منطق بازار در مراحل اآغ
-تحليل قرار دادهمن اين تضادها را تك تك مورد . بعدي را مورد بررسي قرار داد
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من مانند نووه بر اين اعتقادم كه از تحليل مشخص كشورهاي به اصطالح ). 20(ام
مشروط بر (توان آموخت تا آن چه را كه ماركس گفته استتر ميسوسياليستي بيش

براي قضاوت در مورد ). اين كه نزد ماركس در جستجوي مدل مشخصي باشيم
بيالن جالب نووه از اتحاد شوروي و نظام اصالح . واقعيت به نگاه انتقادي نياز داريم

خودسازماندهي و فراتر رفتن از : شده يوگسالوي بر اساس رد معيارهاي ماركسي
كنم تا تجربه من تالش مي. كندبيگانگي كارگران در ديدگاه او نقشي بازي نمي

. نمگيري با چهار مدل متفاوت در چهار دهه ارائه كيوگسالوي و بيالن و نتيجه
خواهم با استفاده از خطوط من مي. هاي من با معيارهاي نووه تفاوت دارندشاخص

توان راهنماي ماركس عقالنيت خودگرداني كارگري را نشان دهم كه بيالن آن را مي
اين تالش مرا به ديدگاه السون . بر اساس معيار رهايي كارگران و شهروندان سنجيد

  .كند تا مدل نووهتر مينزديك) مندل هايو اعتقاد(
ا ديدگاه ابتدايي از ماركس به نبايد به عنوان موضع ماركسيستي ب بازگشت به بازار

اي به انگارانهچنين موضع ساده. ي صرف يكسان انگاشته شودعنوان يك وسيله
اين امر به خصوص براي يك محيط . انجامدانه بازار ميي ديكتاتورمابپذيرش سلطه

. داري صادق استبا مالكيت خصوصي سرمايه انتقاليامعه داري و يك جسرمايه
معيارهاي اثربخشي متفاوت با يك ديگر بر اساس بازار و قيمت با هم در تضاد قرار 

  .گيرندمي
گيرند معضلي هاي بازار جهاني كه بر اساس قانون ارزش شكل مياين امر براي قيمت

قدرت "تر به سادگي از ماندهآورد كه در آن مناسبات اجتماعي عقببه وجود مي
اين عوامل جوامعي را كه در آغاز يك تحول . برخوردارند "تريرقابتي بيش

در اين جا به شفافيت نياز داريم تا به . گذاردسوسياليستي قرار دارند تحت فشار مي
دست يابيم و  "هروندي پيشرگمحمايت گ"نه و به بهترين اشكال يك معيار بهي
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- ماني كه وجود دارد به طور موفقيتداري را تا زهما متضاد با سرمايا ،مناسبات الزم

  .آميز به پيش ببريم
نوشت  1990اي كه او در سال شود در مقالهگيري مندل تاكيد ميدر خاتمه بر نتيجه

به واقع، ").هابراي كشف مدل(از ماركس وجود دارد يك قرائت مختص مندل
طبقه، امري است كه بايد به تجربه  اي بي جامعهترين راه ساختن  كارآترين و انساني

هاي خوب وجود  براي اين كار دستورنامه. آزموده شود و مرحله به مرحله پيش رود
  )21(."سوسياليسم بازار "و نه براي  "ريزي كامل برنامه"ندارد، نه براي 

ر و در پيوند با آن سه عنصر اساسي كه تروتسكي از آن ياد كرد يعني برنامه، بازا
مندل كوتاه كردن راديكال زمان كار را به عنوان عنصر چهارم و غيرقابل  ،دموكراسي

كند تا كارگران زمان كافي براي دموكراسي مستقيم در اختيار پوشي اضافه ميچشم
  .داشته باشند

قولي كه در آغاز بيان شد مرزهاي تفكر ماركسيستي در رابطه با با در نظر گرفتن نقل
نوعي اين متن به عنوان . شودياليسم از ديدگاه مندل مشخص ميگذار به سوس

رسد كه تا اين متن نهايي به نظر مي. آيدنامه و نوشته پاياني به حساب ميوصيت
) اي بدون توليد كااليييعني جامعه(مندل نسبت به تعريف خود از سوسياليسم 

ي اگر تغيير عقيده خود را به گذارد حتدر پايان او اين سئوال را باز مي. اطمينان دارد
به  اما رود،به شمار نمياگر اين شكل از بحث شكل مطلوبي . دهدصراحت توضيح نمي

چنين از لحاظ تغيير موضع در هم. از ناتواني در تغيير ديدگاه بهتر است طور كلي
اي كه مبارزه ،بخشمورد ضرورت و امكان مبارزه رهايييعني در : هاي بنيادينپرسش

ها بر زندگي خويش در انسان فراگيرخودسازمانيابي، الغاي بيگانگي و خودگرداني  بر
اش همين طور بيني شناخته شدهاين اعتقاد مندل بود و مبناي خوش. سراسر دنيا

    .اشتغال عملي و سياسي او
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