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اقتصادی ساز ِیبدیل چالش و مارکسیسم

اسدی رضا

بحث: ضرورت

 کککه: است باور این بر اول دارد. دیدگاه وجود داریسرمایه علیه سوسیالیستی بدیل نظام یارائه پیرامون اصلی دیدگاه دو
 را سوسیالیسککتی یجامعه ساختمان ْمرور به و مبارزه طریق از باید داریسرمایه ضد نیروهای و گرایانچپ که جاآن «از
کنند.». تعیین پیش از را بازار نظام و داریسرمایه جایگزین یجامعه شکل ْگویانپیش مانند نیست نیازی کنند، بنا

 دوران اقتصککاد طرح و راه ینقشه ترسیم به اقدام که مارکسیستی و رادیکال اقتصاددانان معتقدند فوق یسته حال این با
 یعنککی بودند؛ آن دچار مارکس ماقبل هایسوسیالیست که شوندمی دچار اشتباهی به کنند،می اشتراکی یجامعه به گذار

 همین نوزاد را آینده اشتراکی یجامعه ندارد خیال گویا که گیرندمی قرار پردازآینده و تخیلی سوسیالیسم از نوعی بند در
گرایانه.عقل جزمیات نه و برود، اقتصادی تحلیل سراغ به دیالکتیکی شناسیروش با و بداند داریسرمایه

 در داریسککرمایه ضد مبارزات و واقعیات از جدا را هااندیشه عروج که دارد وجود ترخلق نگرشی دیدگاه، این مقاب ِل در
 سیاسککی-اقتصککادی جایگزین سر بر توافق از حداقلی به رسیدن گروی در را نهایی پیروزی آن و داند نمی عمل یعرصه
 نقد در طور همین و سرمایه کتاب سوم جلد در که دهندمی ارجاع مارکسی همان به گروه  این1داند.می موجود یجامعه
 است. نوشته داریسرمایه بر پیروزی اول یمرحله پیرامون کلیاتی گروندریسه، اقتصادی هاینوشتهدست و گوتا یبرنامه
 کککه اسککت این نگارنده اولیه پاسخ بگوییم؟ چه باید ما خواهند،می اقتصادی بدیل ما از ها لیبرال وقتی که است این سوال

خودمان: آری! به ولی بگوییم، چیزی نباید ها آن به

 مایکل و هایک فون فردریش و میزس فون لودویگ چون افرادی نقدهای و جدید لیبرالیستی و کارانهمحافظه هایاندیشه
 اسککتبداد سیاس ِی هایرسوایی دیگر سوی از و سوسیالیستی، الگوهای و هااندیشه سوسیالیست- به پولن ِی کارل نه پولنی-

 و روشککنفکری هایمحیط در را سوسیالیسم هژمونی کشورها، این اقتصادی افت و اقمارشان و شوروی و چین بوروکراتیک
 جریانککات وقککتی نیککز اسککت. امککروزه داده کککاهش کککارگری طبقاتی پایگاه فاقد اقتصاددانان بین در همچنین و آکادمیک

 را اسککتدلل ایککن شککوند،می مککواجه داریسککرمایه سازبحران اقتصادی نظام به سوسیالیستی نقدهای با لیبرال و گراراست
تاچر).  ندارد»-(مارگارت وجود داریسرمایه برای مناسبی جایگزین و بدیل که: «هیچ کنندمی مطرح

 اطلعات به دسترسی امکان عدم از لنگه، و نورات با مخصوصا و هاسوسیالیست با مستقیم غیر یمجادله در میزس فون
 بککا را مجککادله همیککن نیز  هایک2گوید.می سخن سوسیالیسم از نوعی هر تحت اقتصادی یمحاسبه امکان عدم همچنین و

 واجککد جککبر ًا را خصوصککی مککالکیت فاقد اقتصادهای و داده ادامه دیگران و لرنر لنگه، مثل خود معاصر هایسوسیالیست
 سوسککیال کککه– اجتمککاعی عککدالت مفهککوم بککه را خککود نقد ند. اوکمی قلمداد حاکمان خودکامگی و استبداد احیای شرایط
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 یعهککده بککر داریسرمایه جوامع در توزیع چون او نظر دهد. ازمی بسط دادند- نیزمی مانور آن روی بیشتر هادموکرات
 گذاریارزش  بودن ناعادلنه یا ادلنهع معیار با رفتارش یشیوه مورد در بتوان که نیست انسان یک بازار لذا است، بازار

 و نککدارد وجککود داریسککرمایه بازار جز پایداری نظام هیچ نیست. چون بیش سرابی اجتماعی عدالت ْجهت همین رد! بهک
 لیبرالیستی سیاسی هاینظام حتی هایک جهت همین کند. بهنمی صدق موردش در عدالت و است گناهبی نیز مدرن بازار

 و اسککت فریبانهعوام گراچپ هایگروه شعارهای که چرا کنند؛ محدود را پارلمانی دموکراسی که ندکمی دعوت این به را
 هایاساسککی قککانون بککا بایککد را مصککوب قککوانین جهککت همین د.  بهآور خواهند رای همواره آنان شعارها این یواسطه به

 کککرد محدود کنند،می تضمین را داریسرمایه و مبادله ارث، مالکیت، حقوق که لیبرالیستی سیاسی نظام دارای کشورهای
 فریفتککه هککاچپ پوپولیسککتی و واقعککی غیر شعارهای یواسطه به مردم تا کاست، کارگری احزاب و هااتحادیه آزادی از و

 3نشود! محدود دموکراسی طریق از دموکراسی و نشوند

 بککه هایککک داشتند. نقد مرکزی ریزیبرنامه نظام به هم درستی نقدهای البته موجود اقتصادی نظام طرفداران و هالیبرال
 حککالتی در تککوانمی را کککار نیککروی ارزشمن ِد و رسمی غیر و نانوشته دانش به آن توجه عدم جهت از دولتی ریزیبرنامه
 سیسککتم در را تولیککد کنککترل از کککار نیروی جدایی که کرد. نقدی تلقی مارکسیستی رویکرد با همخوان نقدی حتی خاص
 نیککز داریسککرمایه خککود شککامل البتککه که– کارگری کنترل فاقد هایسیستم محرومیت و کرده افشا مرکزی ریزیبرنامه

 شککدن پیچیده که داد تشخیص درستی به دهد. هایکمی قرار بررسی مورد کار نیروی نانوشته» ی «دانش از هست!- را
 بالدسککت ریزا ِنبرنککامه که هاییشناخت و کار نیروی خود دانش نقش آینده در است داریسرمایه خود محصول که کار

 در امککر ایکن بککودکه غافککل نکتککه ایککن از هایککک  امککا4کنککد.می چنکدان دو خککدمات و ککال تولید یپروسه در را ندارند
بخشد.»می سرعت درون از آن نفی «به کلمه، هگلی تعبیر به و کندمی خالی را آن خود پای زیر اتفاقا داری،سرمایه

 نگرفت شکل کشورها برخی در اقتصادی و سیاسی بدیل هاینظریه تولید پیرامون مباحث این که عواملی از یکی تردیدبی
 خواهیتمککامیت بیمککاری دچککار شککدت بککه بککودن، سوسیالیسککتی ادعای وجود با سوسیالیستی سابق ًا کشورهای که بود این

 باشد- داشته خود درون را زیادی هایجناح و احزاب توانستمی که–را شوراها سیاسی واحد ظرف و بودند خود حاکمان
 ایلیه  یا شخص یک بودن کارههمه و سیاسی ساختار بود ِن جناحیتک ،نتیجه در و کردند؛ واحد» جایگزین حزب «با را
 آزاد تأمککل بککرای محیطککی به نیاز -که نظری مباحث این رشد و گیریشکل برای لزم یزمینه شدکه موجب نخبگان از

نگردد. دارد- فراهم انتقادی

 بککا مرکککزی ریزیبرنککامه نظام انگاشتن یکسان در را کار محافظه و لیبرال نیروهای شیطنت تواننمی میان این در هرچند
گرفت. نادیده سوسیالیستی هایاندیشه کلیت

ِی و عینننی ِ اصننلی اجننزای و منننابع  اسنناس بننر سوسیالیسننم، اقتصننادی سنناختمان سننازماندهی ذهننن
 آن هایبحران و مرکزی ریزیبرنامه

ْی قولبه یا مرکزی ریزیبرنامه ینظریه  یطبقه اقتصککادی ایککدئولوژی« کلیککف تونی زعم به یا دولتی»، سوسیالیسم« برخ
 دمککوکرات سوسیال حزب ایدئولوگ و رهبر کائوتسکی،دارد. کارل طولنی ایسابقه دولتی»، داریسرمایه حامی بوروکرا ِت

  بککا نککامخککود مفصککل کتککاب در را گرایانهنخبه اجتماعی سازمانده ِی این که بود کسانی جزو نوزدهم قرن اواخر در آلمان
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یهی فارسی آن اخیرا کارگری» [ انقلب انتقال ِی یبرنامه«  در دولککتی انحصککار همککراه بککه شککده]، منتشککر اینترنت درترجم
دید.می خلق اجتماعی مالکیت و سوسیالیسم سوی به انتقالی ایمرحله مثابه به را فرهنگ و داریبانک تجارت،

 یمککرحله یککک عنوان به آن به صرفا و دیدنمی ممکن شک ِل یگانه را مرحله این او شوروی هایبوروکرات خلف بر البته
 هککایرقابت در پکک ِی آمریکککا و آلمککان داریسرمایه که انحصاراتی هلفردینگ، او الص ِل اتریشی نگریست. دوستیم عبور

 بککود کرده بینی پیش کاپیتال سوم جلد در مارکس که رکودی و سود نرخ افت و بودند آورده وجود به بازار در اقتصادی
5پنداشت.می سوسیالیسم به مستقیم گذار عامل را

یهپککردا ِز (بزرگککترین پلخانف اقتصادی هایاندیشه که است جالب  در انقلب از پیککش یروسککیه اقتصککادی نظری
 ایککن بککا زیادی شباهت نیز داریسرمایه نظام دگرگون ِی منطق با ارتباط تزاری) در ضد جنبش آغازین هایسال

 6هلفردینگ) دارد. جمله (از ارتدوکس اصطلحا هایاندیشه دست

 دولککتی» را داری «سککرمایه و  انحصککارکککالیی» مالیات یمسئله یدرباره« یجزوه در نیز لنین حتی که جایی تا
 طکبیعی تکزاری یروسکیه ماننکد ایافتاده عقب هایداریسرمایه برای را مرحله این و مطرح لفظ همین با دقیقا

 در کککه مزبور بوروکرا ِت و نخبه یطبقه گیریشکل از آگاهانه باید شوراها که داد هشدار آن کنار در اما شمرد،
ییآید وجود به شرایط این  هایاکونومیسککت و گرایانآلایده مستقیم غیر طور به آنجا در کنند. لنین جلوگیری م

 بککه گککذار راه و گککذاردمی میککز روی را «نککپ» طککرح نقد، همین اعتبار به و گیردمی نقد باد به نیز را منشویک
 که   امری 7پذیرد.می را ارتدوکس تزهای ر ّد و دانسته ناهموار و غیرمستقیم راه یک تلویحا را اشتراکی یجامعه

 وعککده کککه ارتککدوکس هاینیامککد. اندیشککه وجککود بککه آن فرصت یا نیافت تحقق شوروی یروسیه در عمل در
 دسککتگاه بسککط جککز کککاری شککود،می ختم کمونیسم بالیی فاز و اشتراکی نظام به مرکزی ریزیبرنامه دادندمی

 ایجککاد نیز و آنان کردن پذیرآسیب و اجتماعی مالکیت دارای کشورهای اقتصاد ِی کارآمد ِی زوال و بوروکراسی
یهای ها،اندیشه این کنار نبردند. در پیش از مستبد دولتی دارسرمایه یطبقه شبهیک  از اقتصادی، متفکران از عد

 از مرحلککه آخریککن را مقتککدرانه دولککت ِی ریزیبرنککامه زیستند، می مارکس از پیش که اندیشمندانی برخی جمله
 کردنککد.می توصککیف اجتمککاعی یافتگی سازمان و انضباط و سوسیالیسم نهایی یمرحله و بشری جوامع یتوسعه
 بککه کککه نککوزدهم قرن ابتدای در هگل با معاصر (فیلسوف فیخته پیشنهاد ِی اقتصادی و سیاسی نظام مثال، برای
 حکککومت یککک را آن عمل خود که بود ایپیچیده سالردولت ) نظام باور داشتافراطی باوری ذهن و آلیسمایده

 کنککترل دولتی نخبگان توسط اقتصادی امور فیخته نظر مورد اتوپیایی سیستم پنداشت. درضروری! می اما پلیسی
8گشت.می

 نقککش بککه کککهاین وجود با لسال، کنار در که بودند مارکس معاصر سوسیالیست دو روگه، آرنولد و رودبرتوس
 انقلب، از بعککد کککه بودنککد معتقککد اما داشتند، باور داریسرمایه علیه پیروزی در صنفی و کارگری هایاتحادیه
 مسککئله ایککن و است ریزانبرنامه و اقتصاددانان و حزبی نخبگان یعهده بر تخصصی یحوزه در اقتصادی کنترل

 مثککل تخیلککی هایسوسیالیسککت نزد دیدگاه ندارد. همین ربطی مدیریتی هایمهارت فاقد و سوادکم کارگران به
 پکردازا ِنهنظری از یکککی نکورات    جیمکز9اسککت. داشککته وجککود کمککابیش نیکز سرشناس دورین ِگ دکتر و فوریه
 بککازار) محسککوب سوسیالیسککم یایککدهاز بانیککا ِن ( لنگه اسکار نظرات جدی منتقدا ِن از  که مرکزی، ریزیبرنامه
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 کار سر بر جنگ یواسطه به و صلح دوران در که دولتی دولت، مرکز ِی ریزیبرنامه که بود باور این بر شد،می
ییآید  برپککا را سوسیالیسککم و جسککت بهره باید طلبانهفرصت رهگذر، این از و یابد ادامه نیز جنگ از پس باید ،م
نمود. 

 هکم آن و داشککت شکوروی اقتصکادی نظکام حکتی و پککردازان نظریه به نسبت محاسنی و هاتفاوت البته او طرح
 نیز او .  هرچندمحصولت» بود ارزش تخمین منظور به طبیعی حسابداری مرکز«  یک تاسیس برای او پیشنهاد

 10ککرد.می تکیکه محصکولت حجمکی و فیزیککی مقکادیر اساس بر ریزیبرنامه و پول بردن بین از به نهایت در

 شود،می عمومی هامالکیت چون دولتی، ریزیبرنامه و کنترل شرایط در که بودند معتقد نیز تیکتین مثل افرادی
 صکورت بکه و شککودمی منطبککق سوسیالیسکتی اجتمککاعی هکایانگیزه و فرهنگ با خود به خود ْواحد ریزیبرنامه

 هککایانگیزه مرکککزی ریزیبرنککامه تحککت کککه مسئله این طرح رو این شد. از خواهند سازهم یکدیگر با مکانیکی
11است. مردود نظریه این مبنای بر یابد،می کاهش کار بارآوری و شده نابود فردی

 و شککومپیتر اقتصککادی هاینبود. تحلیل مطرح هاسوسیالیست میان در صرفا مرکزی ریزیبرنامه یاندیشه البته
 شرایط در باید ما که همراه بود بحث این  با طرح عم ًل هم چپ غیر اقتصاددان دو عنوان به میل استوارت جان

 12کنیککم!  کنککترل دولککتی ریزیبرنککامه سیسککتم تحککت را آن یآشفته بازار و داریسرمایه اقتصاد بتوانیم خاص

 رفککاه» دولککت «عنککوان تحککتْ انگلسککتان در  ِکینککز جان مینارد چون اقتصاددانانی از سوی بعدها که هاییاندیشه
 دکککتر زیر نظر که بود صادق هم زمان آن آلما ِن در رویه همین بودند؛ ها تحلیل همین از ناشی شدند، گرفتهپی

 و بکود گرفتکه تکاثیر لیسکت، فردریکک نظیکر شکده، مدیریت بورژوای ِی ملی اقتصاد مدافعین از خود (که شاخت
 شککد.می گرفتککهدفاعی!» پی اقتصاد یا آلمانی «اقتصاد سیستم عنوان داشت) تحت انحصارگرا تجار ِی هایدیدگاه
 خصکلت یدهنکده بازتکاب اقتصکاد، یکک در متمرککز ریزیبرنکامه وجکود ککه دادمی نشکان هاییتحلیل چنین

 هککای سککال کککه است نیست. گفتنی اداری و اجتماعی سیستم یک بودن خلقی حتی یا و کارگری و سوسیالیستی
 بککا داریسکرمایه اقتصککاد ککه زدنککدمی حککدس شکومپیتر ژوزف امثکال ککه بودنکد هایی سککال1910  تا1890

 او امثکال ککه اینکتیجه گرفکت. امکا بهکره سوسیالیسکتی هایاندیشه از حدی تا باید و شود مواجه هاییشکست
نهادها) نبود. اصلح منظور (به دولتی مدیران و مالی دارانسرمایه جای موقتی تعویض جز چیزی خواستند،می

 و بکوده نابینکا جهکت ایکن از مرککزی، ریزیبرنامه یایده از ارتدوک ِس» حمایت شبه« حتی و ارتدوکس اندیشه
 اول یوهله در مدیریتی» نیست! بلکه« حتی مالکیتی» یا« خاص شکل یک داریسرمایه بیند: نظامنمی که هست

انجامد.می روابط همان بازتولید به اقتصادی گیریتصمیم انحصار و طبقات تولید باز و است طبقاتی یرابطه یک

 برخککی بککردن بیککن از و مرکز سیاس ِی متگیریتصمیم نظام باشند، برقرار امتیازات و طبقاتی روابط باشد قرار اگر
  در «نقدانگلس . فردریش سازدنابود را آنان از کشیبهره و کارگران مزدوری کار سیستم تواندنمی نیز مبادلت

یهی ارفورت»  ْه این به نسبتبرنام  کککه بککود، داده جککدی هشدارهای هاکمونیست و هادموکرات سوسیال به اشتبا
نخورند! را مالکیتی صرفا تغییراتفری ِب 
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یهریزی مرککزیهکا،دموکرات سوسیال و هالیبرال برخی حتی و پیشرو، هایسوسیالیست نقدهای اساس بر   برنککام
 یهککزینه بال رفت ِن عملکردها، ُکندی و بوروکراسی کارگری، کنتر ِل وجود عدم ،یبخشیانگیزه عدم چون مشکلتی

کند.می ایجاد را استبداد بازتولید و کار بارآوری عدم و تولید،

 کککارگر طبقککه نفککع بککه اصککلحاتی بککه اقدام پیشرفته کشورهای در داریسرمایه ابتدا ای،مرحله بررسی یک در
 بککالی هککایرده با دارد. همچنین نگه پایدار انقلبی شرایط در را خود که ندکمی ایجاد را ظرفیت این و کندمی

 ایککن دارد. درمی نگککه عادی ثبا ِت شرایط در را خود و کندیم بند و زد چپ نخبگان و کارگری صنفی نیروهای
 در داریسککرمایه مخککالف نیروهککای و شکککنندمی حلقککه ترینضککعیف از زنجیرها لنین، ولدیمیر قول به شرایط

شوند.می پیروز مانده عقب کشورهای

 کشککورهای کککه بککود آن از ناشککی کشورها ترینافتاده عقب در ملی و خلقی و چپ هایانقلب پیروزی یتجربه
 یکک در داریسکرمایه ضکد انقلب یعنکی ،1871 در پکاریس کمون قیام تکرار خطر از همگی پیشرفته صنعتی

 که بود. چرا بعید کامل یافته توسعه کشورهای در الوقوعی قریب پیروزی چنین لذا بودند؛ آگاه صنعتی سرزمین
 لزم دانککش و هژمونی که ایبود. آمادگی آماده خوبی به سیستم، ساز ِینعطف مو کنترل برای قبل از بورژوازی

 - و بودنککد استعمار و استثمار یوغ زیر که کشورهایی در بود. اما نیفتاده الملل بین چپ دستان به هنوز آن برای
 وجککود بککاور ایککن شککوروی، اتحککاد فروپاشی از پیش تا کمبود- دست کمتر ها آن در طلبیاصلح نفوذ سویی از

  فاقدافتاده عقب کشورهای این نیروهای چپ از شان ِس بیشتری برای پیروزی برخوردارند. از آنجا که که داشت
 همچنین و شد،می استثمار صنعت رشد نفع به باید کشاورزی هاآن در و بودند صنعتی هایزیرساخت و هازمینه

 و سرمایه نفوذ بازگرداندن برای آنها تلش و داریسرمایه کانون ِی کشورهای اقتصادی و سیاسی فشاردر تنگنا ِی 
  درنابرابر یرابطه به کشورها این امکا ِن تسلیم شدن بسیاری از و داشتند، قرار کشورها این به مالی قوای صدور

 و هککابوروکرات هککم موجب شد تا غیره، و شتابپر یتوسعه لزوم و نظامی تهدیدات خطر نیز و جهانی مبادلت
 بیشتر تمرکز امنیتی، تماما دهند. وضعیت بسط را خود موفق شوند نفوذ و اقتدار سیاس ِی داخلی طلبانفرصت هم
طلبد! می

 مککدیریت از خککاص بندیصککورت ایککن کککه بککود کشورها این اقتصاد ِی ساخت واقعی شرایط این بیانی دیگر، به
 مشککارکت عککدم و کنندهمصککرف بککه توجه عدم و مدیریتی هایکرد. ضعفمی نگهداری و بازتولید را اقتصادی

 محککول آنهککا بککه چیز همه که ریزبرنامه تن از نخبگا ِن چند ذهن در کافی دانش و اطلعات وجود عدم و مردم
 اقتصککادی روابککط کردن بازاری سمت به مرکزی ریز ِیبرنامه هاینظام تمام تدریج به که شد موجب بود، شده
  لبکاس ظکاهریشکوروی اتحکاد هماننکد کردنکد،نمی متمرککز را خکود سیاسکی نیروهای اگر و بروند پیش خود

آوردند.می در رسما هم را سوسیالیسم

 نیروهککای و هاکمونیسککت از ایعده شد موجب مرور به بیستم قرن دوم ینیمه از مرکزی ریزیبرنامه شکست
 و همسایگانش و شوروی در موجود واقعا سوسیالیس ِم که کنند. چرا شک سوسیالیسم ذیر ِیپامکان به اساسا چپ

 از پنداشتند. غافککلمی داریسرمایه غیر اقتصاد یک برای تحقق ممکن شکل تنها را هاآن گیریتصمیمسازوکا ِر  
 اقتصکادی سکاخت اینککه اعتبکار بکه دقیقکا و است بورژوایی خصلت با اینظریه متمرکز ریزیبرنامه خو ِد اینکه
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 قککرار داریسککرمایه پیشککا و بورژوایی تولیدی و حقوقی روابط موقعیت در هنوز شده، یاد یماندهعقب کشورهای
 بککوده نیککاز مککورد پیشرفته داریسرمایه جهان با رقابت برای اقتصادی مدیریت نوع این نسبت همان به داشت،
است.

ِن نظریه سازیبدیل ِت سوسیال احزاب رفاه، اقتصادهای پردازا طلب تجدیدنظر دموکرا

 (بککه مارکسیسککم از آلمککان کککارگران دموکرات سوسیال حزب رهبری به دوم الملل بین جریان انحراف از پس
 (بککه کمونیسککتی هککای ایده از فرانسه چپ احزاب انحراف همچنین و )،1890 دهه در برنشتاین ادوارد رهبری
 موج )،1910 دهه در اومانیته ی نشریه و فرانسه سوسیالیست حزب گرایانسان بنیانگذار ژورس ژورژ رهبری
 یککک مثککابه (به اکتبر انقلب و شوروی با اروپا در که شد. آنان ایجاد روسیه انقلبیون و هابلشویک علیه وسیعی
 مبدل نیز فکری و اقتصادی های گشاییعقده به را خود سیاسی هایگشاییعقده داشتند، زودرس) مشکل انقلب

 و وبککری آلیسککم ایککده یشککیوه به هگلی منطق و دیالکتیکی گراییماده از هادموکرات سوسیال ساختند. چرخش
 گسست این فکری آثار از همه و تجربی)- همه گرایی (سنجش ماخیسم به گرایش حتی یا–  کانتی نو یاندیشه
است.  بوده سیاسی

 برخککی اصلح و بورژوازی با اقتصادی و طبقاتی سازش و اقتصادی لیبرالیسم سوسیال سمت به چرخش همچنین
 دقیککق سیاسی تحلیل بدون زمان آن آلمان در که بود. گسستی سیاسی گسست این نتایج از صنفی محدود امور

نساخت.  فراهم اروپا در نازیسم و فاشیسم عروج برای سازی زمینه جز چیزی نتیجه و شد انجام

 هککایدموکرات کککرد. سوسککیالمی نقککض را داریسرمایه اساسی قوانین دموکراتیک سوسیال راه تداوم سویی از
 ناکارآمککدی بیککن تضککاد را موجککود اصککلی تضککاد رفاه، دولت ترویج با داریسرمایه اصلح مدافعین و اقتصادی
 توسککط سککرمایه انباشککت یانگیککزه بیککن دیگککری تضاد درک به نمودند. لذامی معرفی داریسرمایه در توزیعی

 منطککق یککک از اسککتفاده عککدم دلیککل به و نبردندپی تولیدات، مواهب توزیع یشیوه طرفی از و سرمایه صاحبان
 بککه صککرفا و شککدند میککدان وارد سلح بدون اقتصادی، نظام و کنندهتولید رفتار با ارتباط در انضمامی و تاریخی
میانه) پرداختند. راست موضع از هم آن ساختارگرایانه عمیقا ایشیوه (به اقتصادی نظام خود تحلیل

 و مالیککات نرخ افزایش به تمایل دولت رفاهی، دولت و دموکراتیک سوسیال بدیل در سویی از که شد این نتیجه
 دموکراسککی سوسککیال سککویی آن. از کاهش به تمایل سرمایه حال عین در ولی داشت کارگران دستمزد افزایش
 توسککعه راه یککک مثابه به دموکراتیک سوسیال ی شیوه به حال عین در و نبود بورژوازی از مالکیت خلع طرفدار

بود. سرمایه فرار مخالف و کردمی نگاه بلندمدت

 یککا و اسکککاندیناوی حوزه کشورهای مانند دموکراسی سوسیال هم اگر که کردندنمی درک هادموکرات سوسیال
 و ملککی مککالکیت انحصککار و اختیککار در تولیدی رانت عظیم منابع باید بماند، سرپا بخواهد مکزیک خلیج یحوزه

 نماید. به تضمین دموکراتیک سوسیال شرایط در را اقتصادی رشد و سرمایه انباشت عدم خل ء تا باشد اجتماعی
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 و انگلیسککی کینککز مینککارد جان شاگردان توسط دموکراتیک سوسیال ینسخه غربی اروپای در وقتی اعتبار همین
بینیم:می را زیر تبعات شود،می پیچیده کروگمن امثال

 جهککان سککطح در اسککتراتژیک و نظامی طلبی توسعه به اقدام رفاهی دموکرات سوسیال یا سوسیالیست . دولت1
 سوسککیال توسککط جنگککی قککرارداد گرد. امضایمی پیشی داریسرمایه هایدولت به نسبت گاهی و زندمی دست

 بککه توسککل بککا آفریقا در دموکرات سوسیال اولند اخیر طلبی جنگ یا و اول جهانی جنگ جریان در هادموکرات
 بککه  دقیقککا1980 دهککه در کشککورها از برخی در گراملی دوگل ژنرال یمذبوحانه هایجفتک یا و فرانسه ارتش
گردد.می باز تضاد همین

 شککیوه تضککاد و تولیککد شیوه انباشت نیست. تضاد تضادها تمام حال عین در کینزی گرایینظامی و گرایی. کینز2
 تککورم دچککار اقتصککادی هایسیسککتم این که شدمی باعث بورژوایی مالکیت حقوق با دموکراتیک سوسیال توزیع

شوند. رکودی

 کنککترل در نقککدینگی انتشککار و پولی بخش اقتصاد، تحرک برای کینز هایتوصیه جهت به که حال عین در یعنی
 طرفککی از رفت،می بین از پول انتشار با پرکار دولت مخارج از ناشی یبودجه هایکسری و بود دولت یفزاینده

 رشککد برای تجاری و صنعتی بورژوازی یانگیزه کاهش با شدمی همزمان تقاضا رشد رفت. اینمی بال نیز تقاضا
 و مالیککات بککودن بککال همچنین و فزاینده تورم از مولد یسرمایه که معنا این اقتصادی. به رشد و گذاریسرمایه

 نظککام دارای کشککورهای به نسبت هامالیات نرخ سویی از ترسید. و خواهد و ترسدمی و ترسیدمی دستمزد نرخ
کردند.می طلب را بالتر دستمزدهای کارگری هایاتحادیه و بود بال شدت به نولیبرالی

 شاهد فرانسه در امروز ما که فراری شود؛می اقتصادها این سرمایه» در فرار« افزایش باعث عوامل این یهمه 
 ایککن خککروج از که ندارد را این امکان بورژوایی مالکیت حقوق پذیرفتن دلیل به فرانسه دولت قطعا و هستیم آن

 نککوکینزی کینزی، اقتصادهای جهت، همین آورد. به عمل به جلوگیریان آن هایپول و هاسرمایه و دارانسرمایه
 دولتی انحصار در (که طبیعی منابع هایرانت بدون و عادی حالت در رفاه دولت هایشاخه انواع و کینزی پسا و

هاست.آن ثبات عدم راز این و اندبوده بحران دچار باشند) همیشه گراقانون

 هککاییروش از کشورها، اقتصاد در داریسرمایه یشیوه رسید ِن بحران به از پس عمدتا هالیبرال جهت همین به
 سوسککیال بککه حقیقککت در و برنککدمی بهککره مشککابه هککایطرح یا آمریکا،  در1930یدهه دیل» نیو طرح «مثل

 از کککه نند. چککراکمی مقطعی» نگاه و موقت ُمس ّک ِن یک« چشم به یکمی و بیست قرن و بیستمی قرن دموکراس ِی
 را هککاآن عمککومی اصککول و است لیبرالیسم کوچک فرزندان از یکی دموکراسی سوسیال که معتقدند هاآن سویی
 قابککل دسته آن در و آیدمی حساب به گراراست یاندیشه از ایشاخه قطعا نیز لیبرالیسم سوسیال و دارد قبول

است. تحلیل
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بازار سوسیالیسم عروج

 بککه اشککتراکی نظککام و سوسیالیسککم آنهککا در کککه کشورهایی اقتصاد که بود داده تشخیص درست کامل مارکس
  چککراباشد». تر قوی داری سرمایه کشورهای بهترین از بایداست: « رسیده پیروزی به اجتماعی انقلب یوسیله

 خکود توانکایی داریسکرمایه ماننکد و باشکد داشکته مسکتمری مقکاومت ارتجکاعی امواج برابر در بتواند باید که
13باشند. داشته دهیگسترش

 (هرچنککد بود استالین ی ساله5 او ِل یبرنامه شکست از پس بازار سوسیالیسم سمت به گذار برای رویکرد اولین
 سککرمایه و کککار بارآوری داشت). کاهش وجود ایده این سمت به چرخش نپ» اجرای طرح «طی در آن از قبل

 مککدیرا ِن نککاقص اطلعککات وجککود طککورهمین و اقتصککادی انگیزگککیبی و سیاسی اختناق دلیل به که هاییگذاری
 انداخت. عقب مصرفی کالهای تولید یبرنامه از را بود) شوروی بینیپیش قابل و طبیعی کامل (که ریزیبرنامه
 قحطککی داد. ایککن رخ سککنگین صنایع و نظامی صنایع یتوسعه به موازا ِت مصرفی کالهای کمبود از ناشی قحطی

 قابککل نیککز انقلب پیروزی ابتدای زمان در جهانی جنگ پایان از ناشی فشار و داخلی جنگ دوران قحطی با حتی
 14نبود! مقایسه

 و کارگران اینان که آمد بوجود هااستخانوویست جنبش نام به جریانی مرور  به1930 یدهه در جهت همین به
 اقتصککادی و سیاسی امتیازات طبیعتا و کردندمی کار رسمی ی ساعته7 کار ساعت از بیش که بودند سالرانیفن

 اختیکارات اینکان بکه ریزبرنکامه هکایکردنکد. کمیتهمی دریکافت شکوروی بکر حکاکم بوروکراسی از را بیشتری
15کردند.می اطمینان آنان هایگزارش به و دادندمی پراکنده صورت به را بیشتری گریتصدی و گریکنترل

 از گروهککی کککم کم او، خشن هایسیاست از حزب یکنگره در خروشچف برائت از پس و استالین مرگ از پس
 سوسیالیسککتی بککازار یککک سککوی بکه گککذار برای را اصلحی اقتصاد ِی هایسیاست از برخی شوروی اقتصاددانان

 هککایتعاونی و صککنایع مککدیریت در اقتصککادی اصلحات به را لیبرمان» سیستم  ِاوسای« چون گرفتند. افرادیپی
کردند. دعوت کشاورزی

 اضافه تقسی ِم مثل اقداماتی بیشتر، وریبهره و اقتصادی هایانگیزه افزایش برای لیبرمان، هایپیشنهاد اساس بر 
 نظککرات کککه شد. لیبرمان گرفتهپی مصرفی کالهای کردن بازاری یا و کارکنان، و مدیران میا ِن شدهتولید ارز ِش

 عمککر اواخککر در لرنر» بککود،« لنگه» و اسکار« چون بازار طرفدار هایسوسیالیست وامدار بیشتر را خود اقتصادی
 بککه عمل و آورد روی نیز سنگین صنایع مصرف برای واسطه کالهای و تولید عوامل بازا ِر طرح به حتی خویش

16شد. تبدیل لنگه مانند اول نسل بازار سوسیالیست یک

 رقکابت بکازار یکک ککه داشکت اعتقاد شدت به بود، سوسیالیسم نوع این پردازاننظریه اولین از که لنگه اسکار
 انحصککارات یبواسککطه کنککونی داریسککرمایه که دارد کارکردی اطلعاتی مزایایی داریسرمایه اقتصاد در کامل
است. داشته نگه را بازار معایب تنها و داده دست از را مزایا آن تمام دیگر آن، بر شده حاکم
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 سککاختار تنظیم برای توانمی کند،می ایجاد زیادی محاسباتی اشکالت فیزیکی مقادیر ریزیبرنامه که آنجا از لذا
یتها او مدل در که بود این لنگه اشتباه بزرگترین کرد. اما استفاده بازار از اقتصادی اطلعات  تعیین بازار در قیم

 بککا را او هایایککده بنیککان که غرضی کردند. نقضمی تعیین را هاقیمت این باید ریزبرنامه مدیران بلکه شود؛نمی
17برد.می سوال زیر را آن اعتبار و ساختمی مواجه جدی هایتضاد

 هایسیاسککت شککوروی، کمونیسککت حککزب مرکککزی یکمیته از خروشککچف رفتککن کنککار از پککس اینکه وجود با
 که آنجایی از اما یافت، بیشتری قدرت دوباره مرکزی ریزیبرنامه نهاد و نهاد افول به رو کم کم او لیبرمانیست ِی

 آلمککان و مجارسککتان و چکسککلواکی مثل کشورهایی کردند،می پیروی مرکز هایسیاست از همواره شوروی اقمار
کردند. حرکت بازار سوسیالس ِم به متمایل اقتصاد ِی اصلحی هایسیاست سمت به مرور به شرقی

 بکه ککرد سکعی باشکد، شکوروی از مسکتقل داشت سعی و بود تعهد عدم کشورهای جنبش عضو که یوگسلوی
 بککه تککوجه عدم اثر در آنان  هرچند18کند. حرکت تولیدی یحوزه در سیاست این سمت به تیتو مارشال رهبری

 تککورم دچککار ککارگری، هایاتحادیه توسط دستمزدها تعیین و برنامه و بازار تضادهای و هاسیاست این ملزومات
 یتوسکعه در بهکتری نتایکج حکدی تکا کننکده، کنکترل قکوانین و نهادها وضع با مرور به شدند. اما سوسیالیستی

گرفتند. اقتصادی

 کککرد. مهار را غذایی و مصرفی محصولت بحران و شد تبدیل نظامی هایقدرت ترینقوی از یکی به یوگسلوی
 نسککاجی و الکککترونیکی و پیچیده صنایع تولید قطب به شوروی اتحاد سقوط از پیش تا چکسلواکی و شرقی آلمان
 بککا پراکنده صورت به نیز هانظام و هاتئوری این بود. هرچند عاجز آنها تولید از شوروی خود  که19شدند تبدیل
یهطرح برای مدخلی بعدها بودند، مواجه توازن عدم  شککدند. سوسیالیسککم بککا ارتبککاط در اقتصادی نوین های نظری

 یا مشارکتی سوسیالیسم و بازار سوسیالیسم هاینظریه نوین نسل یا دموکراتیک اقتصاد و ریزیبرنامه هاینظریه
یهی  بودند. سوسیالیستی هایتجربه همین فرزندان همگی متمرکز، غیر ریزیبرنامهنظری

شوروی اتحاد فروپاشی و برلین دیوار سقوط از پس سوسیالیستی هایبدیل

 فاقککد ناگهککان شوروی اقمار ِی کشورهای که آمد پدید شرایطی چپ، موجود واقعا اردوگاه هژمونی سقوط از پس
 تجزیککه را چکسلواکی و شد: یوگسلوی میدان وارد تمام قدرت با آمریکا امپریالیسم و گشتند سیاسی یپشتوانه

 20 ساختنابود کشورها این اقتصاد ِی هایزیرساخت از دلر میلیاردها بالکان هایجنگ طی با کمک ناتو و نمود؛

 اروپککای هککایخانواده بسککیاری از دخککتران انبوهی از زنان و که بود حدی به روند این پیامد اقتصادی  فشارهای
 اتحککاد خود . در شدندغرب بلوک کشورهای جنس ِی» «خدما ِت بازار راهی قیمتارزان روسپیان عنوان به شرقی

 روسککیه مردم گریبان ایسابقهبی مسک ِن بحران و شد آغاز تولیدی هایبنگاه تعطیل ِی و بیکاری از موجی شوروی
21است. آشکار کشور این بزرگ شهرهای در آثارش هم هنوز که گرفت را
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 صککلح متعدد هایپیمان میلدی هفتاد یدهه در کرد،می متهم بودن انقلبی غیر به را روسیه سابقا که نیز چین
 - فریکدمن ککرد. میلتککون حرکککت داریسککرمایه سککمت به علنا سپس و نمود امضا غربی اروپای و آمریکا با را

 کککه مککالی یسرمایه انباشت نفع به زداییمقررات هایسیاست احیاکنندگان از و نئولیبرال اقتصاددان ترینرسوا
 گفککت عمرش پایانی هایسال - در  انجامید2008  و2002  و1997 هایسال اقتصاد ِی هایبحران به پایان، در
 است، نبوده شیلی، دیکتاتور پینوشه، یا مشاور اقتصادی و آمریکا خواهجمهوری حزب اقتصاد ِی مشاور تنها او که

است. بوده هم چین کمونیس ِت حزب اقتصاد ِی هایبوروکرات اقتصادی مشاور بلکه

 بککه بودنککد- شککروع نیککز آمریکایی اغلب -که مستقل اقتصادانان از ایعده سردی، جنگ پسا دوران این از پس
 بککر مبتنککی اقتصککاد دوم و اول نسککل پیامککدهای بررسککی و دموکراتیککک سوسککیال هایسیاسککت تجربککه ارزیابی
نمودند. بازار سوسیالیس ِم طور همین و مرکزی ریزیبرنامه

 بککه مرکککزی ریزیبرنککامه بککر شککرقی اروپای در چپ بنیادگرای و ارتدوکس اقتصاددانان از ایعده چنانهم اما
 و کردنکدمی دفکاع بازارگرایکانه غیکر و دارانهسکرمایه غیکر توزیکع و تخصکیص بکرای ممککن شکل تنها عنوان

 بککاب. (نامیدنککدمی روزیونیسککم و طلبی نظر تجدید را مرکزی ریزیبرنامه نقد هرنوع مانده باقی هایمائوئیست
 ریزیبرنککامه سیاسککت از عبور را، مائو پسا چی ِن در استبداد و نابرابری بسط عامل آمریکایی، مائوئیست آواکیان
)کرد. متهم بازار سوسیالیسم کردن برقرار به را چین و کرده معرفی جانبه همه مرکزی

 را اسککتالین دوران نظرهککای تجدیککد و استخانوویسککتی جنبککش حککتی تروتسکیسککت، اقتصککاددان تیکککتین هیلککل
 و سوسیالیسککتی اقتصککادی نظککام در هانابرابری تشدید باعث بازار سوسیالیسم او نظر خواند! از بازار سوسیالیسم

 ارجککاع گوتککا» یبرنککامه نقککد «در مارکس هاینوشته به پی در پی شود. اومی اقتصاد به بازار مرج و هرج بسط
. کنند» نمی مبادله را خود تولیدات کمونیستی یجامعه در کنندگان تولیددهد: «می

 بطککن از کککه آنجا از سوسیالیستی : «جامعهکه گیردمی نادیده نوشته همان در را این اظهار نظر مارکس حتی او
 دقیقککا  ایککن22دارد». پیشککانی بککر را کهککن یجککامعه هاینشانه و علئم هنوز آید،می بیرون داریسرمایه جامعه

است. للر جیمز چون کسانی استدلل

 را لنیککن حککتی و مککارکس دانککد. اومی نیککز مارکسیست یک را خود بازار مدافع سوسیالیست یک عنوان به للر
ییمعرفی بازار سوسیالیسممدافع   ی انککدازه بککه هرکککس از« بککورژوایی توزیککع قککانون که بود مارکس کند. این م
 بککه شبیه چیزی بود معتقد و کردمی مطرح سوسیالیسم دوران برای  راکارش» ی اندازه به کس هر به و توانش

 انبککار از انککدازه همان به باید و است کرده کار مشخصی مقدار به فرد دهدمی نشان که معتبری سندهای«  پول
 و لنگککه اسکککار خلف بککر و شویکارت دیوید مانند للر باشد. جیمز داشته وجود  بایدکند» برداشت محصولت

 دوران یککک مثککابه بککه بازار سوسیالیسم به بودند)، بازار طرفدار که سیاسیغیر سوسیالیس ِت ( اقتصاددانان رومر
 مارکسیست یا اساسا بازار سوسیالیس ِم طرفداران سایر  اما23اندیشید.می کمونیستی کام ًل یجامعه سوی به گذار

 مهندسککی صککورت بککه -که داریسرمایه بدیل از ابدی ذهن ِی شکل یک عنوان به بازار سوسیالیس ِم به یا نبودند،
 دیگککران، بککا لنگککه اسکککار  و رومککر هایاندیشککه بککارز تمککایز کردند. وجککهمی شود- نگاهمی آن جایگزین شده
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 که است بلیی این بود. هرچند اجتماعی تحولت به شناسانهجامعه و سیاسی رویکرد فقدان و بودن غیرکارگری
یهبرخی به را خود صرفا که است، گرفته را نو چپ اقتصاددانان از ایعمده بخش گریبان  یگویانهپیش های نظری

کردند. محدود اقتصادی

ِی  بتبند ِد نسل پیشنهادهای کلیصور بهجدی ِم های نظری بازار سوسیالیس

 جککامعه دموکراتیک گیریتصمیم توسط خارجی تجارت و کلن هایگذاریسرمایه و تولیدی منابع ) تخصیص1
 انتخاب امکان کنندگانمصرف به تا آزاد بازار توسط مصرفی کالهای ) توزیع2 شود.می کنترل و گیردمی انجام
 ) توزیع4  گیردمی صورت مرکزی ریزیبرنامه و دولت انحصار در بانکی و مالی هایگیری) تصمیم3  شود داده

 شککرکتی سککهام یککک دارای کارکنان تمام و شودمی تعیین کار سختی و زمان اساس بر تولید از ناشی هایثروت
 هانابرابری تشدید و مالی اعتبارات تجمع از جلوگیری ) برای5کنند. می دریافت نیز را سهام آن سود که هستند

 هککایبنگاه از عمککومی، خدمات و مسکن تولید و عمومی آموزش و بهداشت و اجتماعی تامین پوشش همچنین و
24... و گرددمی اخذ مالیات دهنده، سود اقتصاد ِی

 یجکامعه و داریسکرمایه بیکن ککه دیکالکتیکی بحث این طرح نیز و بازار سوسیالیسم پیشنهادهای بود ِناغواگر 
 شد موجب مرکزی ریزیبرنامه هایطرح ناکامی طورهمین و باشد داشته وجود میانی گذا ِر دوران باید اشتراکی

 برخککی از هککم داب مککوریس و سککوئیزی پککل و بتلهککایم شککارل مثککل دیگری مارکسیس ِت اقتصاددانان حتی که
25کنند. یاد نو یجامعه سمت به گذار دورا ِن هایسیاست عنوان به بازار سوسیالیسم هایسیاست

ِل طرح و بازار، سوسیالیسم به جدید نقدهای  یایننده ضد بر متمرکز غیر و مشارکتی سوسیالیسم بدی
ِم بازار سوسیالیس

 آمریکککا در محفلی در اقتصاددانان از برخی یکم و بیست قرن آغازین هایسال و بیستم قرن پایانی هایسال در
Zed  بککه - موسوم Magazineو مرکککزی ریزیبرنککامه همزمککان نقککد پیرامککون هککای ِزد)- تئوری ی  (مجلککه 

 شکستند. را دولتی ریزیبرنامه و بازار طرفدار هایسوسیالیست پلمیک انحصار و کردند منتشر بازار سوسیالیسم
 دانند. همککانطورمی گذار یمرحله نگرفتن شکل عامل را گیریتصمیم تمرکز و تجارت و مبادله اصل آنان اغلب

 اشککتراکی جامعه گیریشکل برای داریسرمایه یجامعه در ایپایه کارگری هایتعاونی:« بود معتقد مارکس که
 نیککز آنانگیرد» می شکل هاتعاونی تایید مورد مشترک ًا ینقشه و برنامه اساس بر اقتصاد این مدیریت« واست» 

 در مککارکس شککعار طرح با نیز آنان پندارند. همچنینمی بازار سوسیالیسم ینظریه بر ردی را مارکس تایید این
 خککود از« دارد» و امکککان کارگران خود بدست تنها کارگران رهایی معتقدند: «1867 در کارگری اول الملل بین

 محصکول توزیکع و تولیکد بکر و تبدیل انسانی فعالیت به را کار آنان که رودمی بین از زمانی کار نیروی بیگانگی
 و اقتصکادی مقکولت و مفاهیم از مارکسیستی، تعلقات نداشتن وجو ِدبا کنندمی سعی آنانیابند».  تسلط خود کار
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  اسککتفادهکککار» نیککروی بیگانگی خود از رفع« کارگری» و کنترل« خودگردانی»،« مثل مارکسیستی شناسی انسان
25کنند.

 متعککدد شوراهای وجود پیرامون دوین پت و هانیل روبین ،آلبرت مایکل مثل کسانی پیشنهادات خلصه طور به
 یجککامعه یککک گیریشکککل لزوم و گیریتصمیم تمرکز عدم بر آنها است. تاکید امور یاداره برای گیریتصمیم
 در اغلککب را مرکککزی ریزیبرنککامه مشکلت آنان که است. چرا اقتصاد داشتننگه دموکراتیک برای قوی مدنی

 خلصککه حزبککی یککا و حکومککتی مسککتبد هککایبوروکرات از محککض اقلیت یک توسط همآن تصمیماتتمرکز» «
 تمسککخر بککه را او بککازار هایسوسیالیسککت و اسککت رادیکککال شدت به شوراها بحث در البته دوین کنند. پتمی
 داشککته بایککد شککورا هامیلیون او نظر مورد کشور و دهد تشکیل شورا امری هر برای خواهدمی اوکه: « گیرندمی

26شود.» شوراها در گیریتصمیم و بحث صرف آن مردم عمر از نیمی و باشد

 حککد از بیککش کردنگسککترده جککای به و هستند تر رومیانه بازار به نسبت آلبرت مایکل چون افرادی مقابل، در
 وجککود لککزوم از و کننککدمی مطککرح را تقاضککا مبنای بر توزیع بحث مثل گیری، تصمیم در شورایی هایمشارکت

  البتککهکند: «می  رجوع1868 در انگلس به مارکس ینامه به مقالتش در او کنند. مثلمی صحبت قیمت نوعی
 ایککن چنککد دهد. هر انجام تولیدات نسبت تنظیم از بدور را جامعه دسترس در کار زمان تواندنمی ایجامعه هیچ

 مالکیت با فقط که محصولت، مصرفی ارزش و کارش زمان روی بر جامعه مستقیم کنترل یوسیله به نه تنظیم
 تککو که طورنهما پذیردمی صورت کالها قیمت جریان یوسیله به سویی از است. بلکه پذیرامکان شده عمومی

27دادی...» توضیح آلمانی-فرانسوی یسالنامه در درست کامل

 هککم پککایین، از دموکراتیککک یبرنککامه و عمککومی ینقشککه بر مبتی اقتصاد در کند ثابت خواهدمی آلبرت مایکل
 وجککه است این و گرددمی تعیینتقاضا»  میزان« یوسیله به محصولت تولید هم و واردات هم و گذاریسرمایه
 و دادمی تقلیککل عرضککه جککان ِب در را چیز همه که کلسیک لیبرال س ِی باتیست ژان از مارکس یاندیشه افتراق
 آفرید. از  نامید،گان»کننده عرضه تولید اضافه«  را آن مارکس که بحرانی یوسیله به  را1929 بحران یزمینه

 اختلفکا ِت دارای معیککن، دورانکی مثکابه  بکهبازار» قانون« بر مبتنی سوسیالیس ِم نظام هانیل، روبین و آلبرت نظر
 تفککاوت سککر بککر مسککئله بلکککه نیسککت، فککردی متفاوت نیازهای شدت در هاتفاوت این . اما خواهد بوددرآمدی
است. آن از ناشی مصرفی فرهنگ و درآمدها

 آن کسککر درآمککدی، اختلفککات این کاستن ضمانت و است شده کاسته شدت به اولیه مراحل در که اختلفی 
 اجتمککاعی خککدمات و بهداشت و آموزش صرف  بایدمارکس: « قولبه که است جامعه برای خاص رایگان اقلم
28گردد». مسکن و تواناننا برای

 رقککابتدسترسککی»  قابککل سوسیالیسکک ِم اقتصککادیات« کتککاب در نککوو الکسککی مثککل مارکسیستغیر یک هرچند
 نظکر بکه ککه کنکد،می معرفی مرکزی ریزیبرنامه از ترپایدار ساختاری اثباتی، لحاظ به را بازار در سوسیالیستی

 راهککی سوسیالیسککتی روابط مشارکتی، هایسوسیالیست نظر از است. اما شده ثابت ادعا این نیز عمل در رسدمی
 فراتککر قوایی تفکیک یواسطه به که کنند حرکت غیرمتمرکزی گیریتصمیم سمت به اینکه جز داشت نخواهند
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 در شکککلی بککه روابککط و نگردد باز دیکتاتوری سمت به شرایطی هیچ تحت لیبرالی، سیاس ِی نظام قوای تفکیک از
 یواسککطه اسککت» بککه مککرده انقلب در کککه دولتی« یدوباره حیات امکان که در آمیخته و تنظیم گردد شوراها
نگردد. ایجاد شوراها، قدرت

 *  *  *

 بوده نیز دیگری اقتصاددانان شد، اشاره مختصرا ها آن به که مارکسیست گوناگون هایجریان هایبحث از جدا
 شککده. تعریککف پیککش از اقتصککادی مدل یک تا معتقدند اقتصادی نسبت و دیالکتیکی روش یک به که هستند و

 مانککدن پایککدار بککرای آن ضککروری های ویژگی تبیین و جامعه سوسیالیستی خصلت گریسنجش بر بیشتر آنان
تاکیددارند.

 جامعه تحلیل یک با ترکیب در بازار، نوین هایبحران ارزیابی و نقد با که است پولنی کارل افراد این یجمله از
 فهککم پککولنی سککویی رساند. از انجام به را بازار برابر در مقاومت پروسه درباره کاملی اقتصادی بررسی شناسانه،

 مناسکبات بکود ِن ککالیی بکا داریسککرمایه یرابطه طکرح آن و دارد، سرمایه بازا ِر انهدام دیالکتیک از را دقیقی
یهی با است. او جامعه  در عککدالت نککه و ریزی،برنککامه نه سوسیالیسم که کندمی تاکید مساله، ار دقیق درکی ارائ

 فرهنککگ، اقتصککاد، از زداییکککال جهککت در است جنبشی که بلاست، انقلبی دولت مالکیت نه و عمومی، خدمات
 29.جامعه در طبیعت و انسانیت

 نمککوده آن تولید به اقدام سود حداکثر کسب قصد به آن، یکنندهعرضه که است مصرف قابل ایفرآورده کال
است.

 باشد. کمککا داده انجام جامعه از را زداییکال حداکثر باشد توانسته که است تر اشتراکی ایجامعه منظر همین از
 را آن و گرفته نظر در کال را نظام این یهسته اولین سرمایه، کتاب در اشپژوهش ابتدای در نیز مارکس اینکه

 بکه ککه شکود می داریسرمایه نظام یک جهت آن از داریسرمایه است معتقد پولنی است. کارل کرده بررسی
 قکابلیت بکه آن تقلیککل فعککالیتی، هکر از اشهککدف تنهکا و دهدمی محض ا ِیمبادله ارزش خود، محصولت تمام

است. حداکثری سو ِد استخراج

 ادعای پولنی کارل نظر است.از گراییفایده و ابزاری عقلنی ِت آن منطق و پول اش گیریاندازه محور که سودی
 ادعککای مککورد صککرفا کککه ایفرضیه عنوان به بزرگ دگرگونی کتاب در کامل را آن -که بازار گریتنظیم خود

 یجککامعه یککک پککولنی منظر ندارد. از آبرویی کند- دیگرمی رد بود، تندرو کلسیک های لیبرال و ها نئولیبرال
 کککه کنککد. امککری نککابود را طبیعی منابع بازار و مالی سوداگری بازار و کار بازار وقت اسرع در باید سوسیالیستی

 بککه تککوجه بککا بایککد را جامعه یک بودن سوسیالیستی شد. پس خواهد منتهی کالیی روابط کل نابودی به طبیعتا
.30داشت نخواهد وجود مشخص راه یک سرزمین هر برای قطعا و سنجید شده یاد وظایف انجام
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 توانککایی میکزان در را جککامعه یککک بککود ِن اشککتراکیْ مندل ارنست مثل تروتسکیست اقتصاددانان دیگر سویی از
 جککز نیست چیزی او داند. دیالکتیکمی بازاری مرج و هرج از جلوگیری و روابط یآگاهانه تنظیم به آن اقتصاد

است.  ترسوسیالیستی باشد، تریواحد یبرنامه با و ترمنظم اقتصاد هرچه بازار» و به برنامه نسبت«

 کردنککدمی فکککر کککه دلیککل این به را آنان و کندمی حمله لنگه اسکار و لرنر اقتصاد» به دانش «کتاب در مندل
 هیئککت توسککط محاسککبه امکان از وییگیرد می به ریشخند ندارد، وجود اقتصادی میلیون ِی چند معادلت حل امکان
 از کککه دادمی را امکککان این که بود شده ساخته هاییرایانه ابر مندل زمان در که کند. چرامی دفاع ریزیبرنامه
 یتهیه برای صرفا که گروه آن  برای31کنند. پذیر امکان را سوسیالیستی یمحاسبه معادله، هامیلیون حل طریق

 در دشککواری کار البته کنند،می مراجعه لنین و انگلس و مارکس هایقول نقل به سوسیالیسم اقتصادی دورنمای
 مککدیریتی نظامککات ازییککک هیچ تاییککد در دقیککق، و مسککتقیم عبککارتی آثارشککان در یک هیچ که است. چرا پیش

ندارند. ...  و مشارکتی متمرکزغیر سوسیالیسم یا بازار سوسیالیسم یا متمرکز، یزییربرنامه

 * * *

آخر سخن

 همگرایککی عککدم است، داده قرار تاثیر تحت را انسان میلیاردها حیا ِت که جهانی اقتصاد کنونی شرایط به توجه با
یلسازی] هایجریان میان در یهی بدی  روی بککر توافککق و عمککومی راه ینقشککه یککک نهادن بنا برای چپ [با دغدغ

یشهایرسدمی نظر است. به بسیار جدی برای کلی ِت چپ ضعفییی نقطه یک ها،نظریه مشترکا ِت   برگزاری همای
یلهای اقتصاد ِی نظری بررسی  طککرح مککوجب و افتککاد اتفاق کوبا در قبل سال چند آنچه (مانند  سوسیالیستی بدی

یثها در زمینه ی  یهای از بح  و بحکث بکرای مناسکبی فضکای توانکد  می32) شکداقتصادی-اجتماعی اصلحاترشت
 از فکارغ ککه جهکت ایکن در مسکتمر و دقیکق هکای بحثسکازد. فراهم هاسوسیالیست میان در بیشتر همگرایی

 نسبت خلق رویکردی و آگاهی نیز و کار این ضرورت فهم نیازمند باشد، سکتاریستی و محفلی هایگیریجهت
 یوحشککیانه اقتصککادی نظککم با ستیز برای نوین سنتزی به دستیابی رهگذر، این از تا است؛ گذشته هاینظریه به

گردد! ممکن جهانی

 گذشککته مشکککلت بککه توجه با اشتراکی و سوسیالیستی بدیل یک عمومی هایویژگی که است داده نشان تجربه
 داریسککرمایه دنیککای قفس از نهایت در بازار سوسیالیسم و رفاه دولت یگرایانهاصلح هایباشد. شیوه باید چه

 (کمککا بککود خواهنککد سیاسی فاشیسم حتی یا نولیبرالیسم عروج سازمینه بار دیگر زو رفت نخواهند بیرون موجود
 نازیسم دامن به که دموکراسی سوسیال پسا آلما ِن یا و تیتو مارشال از پس یوگوسلو ِی یتجربه با نظر به اینکه
 نظککام دو میککان گیرکککردن و خککود درونککی تضککادهای دلیککل به ایده دو اند). اینبوده چنین اغلب تاکنون ،غلتید

 را هایشککانگوییتناقض و درونککی تضککادهای امر همین که هستند، التقاط دچار اعتدال، جای به ارزشی، اقتصادی
است. کرده پایدار
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ینها تعدادی از که مرکزی ریز ِیبرنامه ساختارهای سویی از  ها،فراکسیون فاقد حزب یک راس در نخبگان، در آ
 و اقتصککادی یانگیککزه کککاهش و ناکارآمککدی و ُکندی فساد، یبازتولیدکننده بپردازند، اقتصادی گیریتصمیم به

ندارد. نیازها تعیین در نقشی نیز کنندهمصرف و شد خواهد کار نیروی خلقیت

 سازی بنیان و فرهنگ امر یافتن اهمیت و توسعه دانش تحولت و دانایی انقلب، چشمگیر رشد به توجه با پس
 جوامککع، به علمی رویکرد و مارکسیستی و سوسیالیستی دانش تحول به توجه با و سوسیالیستی انسان ایجاد برای

 تولیککد یاداره امر در نیز ها مائو: «توده بقول که رفت سمتی به باید گذشته، سوسیالیستی تجربیات به توجه با و
 متمرککک ِز غیککر کنککترل یککک سککمت بککه مرور به بیست، قرن شصت یدهه چین گفت بتوان باشد». شاید سهیم

 شناسککی فن ساختار همچنین و سیاسی و ایمنطقه فرا ملحظات وجود جهت به اما رفت، پیش تولید در مردمی
 تجدید دیوار به حلقه این تداوم چین، فرهنگی کبیر انقلب در کارگر یطبقه طبقاتی مبارزه شکست و ماندهعقب

 فککورا مائو از پس که کرد تسلیم کسانی به را خود چین اقتصاد و برخورد کمونیست حزب اشرافی خط نظرطلبی
 چیککن اقتصککاد نولیککبرال ِی درمان ِی شوک برای وی از و کردند دعوت چین به فریدمن» را میلتون «مثل موجودی

گرفتند. نسخه

 بککا ارتبککاط در بایککد و جنینی یمرحله در ست ایایده البته خود دموکراتیک و متمرکز غیر ریزیبرنامه سیستم
 آکادمیک و خیالی پیشنهادات از صرفا و شود متولد بیستمی موجود» قرن واقعا« سوسیالیسم از موجود انتقادات

 نوع و تولید میزان و مصرف ارزش تنظیم برای مشورتی دموکراتیک شورای هزار صدها ایجاد شود. قطعا خارج
بیاید. کمک به باید رایانه علم موجود یپیچیده جهان در نیست! قطعا بیش تخیلی مشورت طریق از تولید

 تککواننمی سککویی کنککد. از پیدا را راه نیز خود تا گیرد قرار ابتکار و ابداع راه در کارگر طبقه نیروی باید همچنین
 بککا اقتصادی هایبخش موازات به مهم هایبخش از برخی در مرکزی ریزیبرنامه سیستم وجود ضرورت منکر

 شکودنیسکتند. می قیمکت تعییکن محکل الزامکا تقاضا و عرضه و بازار سیستم طرفی شد. از متمرکزغیر مدیریت
 و میککزان نیککاز، تقاضککا، نوع که باشد اطلعاتی سیستمی تنها نباشد. بلکه بازار دیگر که باشد داشته وجود بازاری
 و تنکوع بکا مقکرر موعکد در محصکول موجکود، امکانات به توجه با و بگیرد کنندهمصرف طرف از را آن کیفیت
 یجککامعه محصکول حکد، از بیکش طلکبیتنوع خود که داشت نظر در باید برسد. اما وی دست به خاص کیفیت

 جککامعه و ندانککد جدا کنندهمصرف از را خود کنندهتولید وقتی که داشت توجه امر این به باید است. و بورژوایی
 هککایایرادگیری دچککار حککتی انسککان هنگککام آن در باشککد»، همه مال چیز همه و« باشد طبقاتی بندیطیف فاقد

یهی «که کرد خواهند تغییر ایگونه به قطعا هاارزش که د. چراش نخواهد نیز بورژوایی یهیدر اسککارت انگار   دایککر
 اقتصادی ساخت اهمیت به که است زمان آن درداشت.  نخواهد اعتباری داری» نیزسرمایه یجامعه هایارزش

 عینیت» خککواهیم« در ذهن بودن مقید و ذهن، و عین یطرفه دو یرابطه به و برد خواهیم پی هاارزش تغییر در
کرد. خواهیم حس استخوان و گوشت و پوست با را جامعه از مارکس علمی درک و رسید

 بککا و مککترقی و مشخص حزبی یبرنامه با سیاسی بدیل یک وجود بدون که است معتقد همچنان نویسنده باری،
 علمککی هایسوسیالیسککت و نیسککت و نبوده نظری گپ یک از فراتر بال نوشتارهای یکلیه علمی، کار سبک یک

 درون در میککزس، و بکککر گککری چککون دیوانگانی مدافع گویانیاوه دهان بستن و اقتصادی بدیل از بحث از پیش

17  از  15  صفحه



Praxies.                                                    پراکسیس org

 بککه علمککی شناسککیروش و متودولککوژی یک ایجاد با جز هابدیل برسند. این فرهنگی و سیاسی هایبدیل به خود
 و شککناخت نیازمنککد خود این نخواهد. و مقدور چپ، جها ِن یگذشته هایشیوه و نفی) تجربیات نه (و نقد منظور
 متأسککفانه کککه ای. گذشککته استگذشته از تجارب و نظریات لیبرالی غیر و بشری حقوق غیر و علمی بندیجمع
یهای از بهککترین در و کندمی فرار آن از عمدتا امروز چ ِپ  یثمککره کککه را آن عظیککم دسککتاوردهای بخککش عمککد

 بوروکراتیککک توتالیتاریسککم «را اسککت بککوده او فکککری پیمانانهم و پرولتاریا ناپذیرخستگی مبارزات و هارشادت
کند.می رد و موجود» خوانده واقعا سوسیالیسم

  اگککر، خواهنککد مانککدتخیلککی» سوسیالیسکک ِت مشتی «هایگوییتناقض و توهمْ بدیل از بحث و سازیآری! بدیل 
کند! پرواز معاصر داریسرمایه و بورژوایی دنیای تنگ قفس در بخواهد همچنان چپ نیروی

1392 آذر 25
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