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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
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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

 ارنست مندل

 

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

 ارنست مندل

 

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

  
  

 ارنست مندل

 

  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
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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
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  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

 ارنست مندل

 

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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 سوسياليسم

 

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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