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 اشاره

در   نقد اقتصاد سیاسیهای مطالعاتی  ویکم« یکی از طرح»سوسیالیسم قرن بیست 

بدو   از  است.  جاری  سرمایه   چیزگیسال  نظام  نظام  این  منتقدان  و  مصلحان  داری 

می طرح عنوان  آن  برابر  در  بدیلی  طرح .  نداهکردهای  نخستین  ایجابی از  های 

 هب   وی های  و اشاره    داری های اولیه تا طرح جامع مارکس در نقد سرمایه سوسیالیست 

ی ساختن جامعه   نیز در پیِ  انهدار موازات آن، مبارزات اجتماعی ضد سرمایهبه   .م بدیلنظا

چه آن بوده است. اما  نیز در بین  یا رفرمیستی  های انقالبی  از خالل طرحداری  هپساسرمای

عمل   جامعهبهدر  پساسرمایهعنوان  نتوانست  ی  شد،  ارائه  و قابل   ی نمونه داری  اتکا 

ترین شاهد ( مهم 1991-1917استمراری باشد. شکست سوسیالیسم واقعاً موجود )قابل 

 دارانه بوده است.  های عملی برای نظامی غیرسرمایه ناکامی بدیل

اینک  داری کماکان استمرار یافته، شدت پیدا کرده و  های سرمایهبحران  با این حال،

طرح  رو،  ا کرده است. ازاینپید  ی زمینابعادی وجودی برای بشریت و کل حیات سیاره 

 کند.  اهمیتی بیش از هر  زمان دیگر پیدا می  امروز  بدیلی در برابر این نظام  افکندنو پی

ویژگی چه  از  باید  موجود  وضع  مترقی  بدیل  که  است  این  اصلی  هایی پرسش 

قابل  هم  که  باشد  قابل برخوردار  هم  و  باشداتکا  را  .دوام  جهان  که  بربریتی  برابر  در 

بیست میفرا بخوانیم، »سوسیالیسم قرن  را »سوسیالیسم«  بدیل  این  اگر  ویکم« گیرد 

خواهد رهایی و آزادی و عدالت را با خردورزی پیوند گونه می کند و چه گونه کار می چه

اجتماعی می بزند و جامعه نیروهای  های توانند نقش سوژه ای دیگرگون بسازد؟ کدام 

 ی مارکسی ضرورت دارند؟ رهایی در نظریهتغییر را ایفا کنند؟ چه تجدیدنظ

 

نظران ایرانی که در این چارچوب منتشر عالوه بر آثار تألیفی پژوهشگران و صاحب 

کنیم. بحث  همین بحث ارائه می ی  زمینه در  هایی نیز  ایم و خواهیم کرد، ترجمهکرده

ماه  سر  حاضر طی  بر  اخیر  بایستهویژگیهای  جامعههای  پساسرمایهی  میان   داری ی 

واروفاکیس   یانیس  و  آلبرت  است.  دمایکل  اقتصارگرفته  آلبرت،  فعال  مایکل  و  ددان 

نوشته  داری ی بدیل اقتصاد سرمایهسیاسی امریکایی، کتب و مقاالت بسیاری در زمینه 

. یانیس واروفاکیس، اقتصاددان کندتحت عنوان اقتصاد مشارکتی یاد می   از آن  که است  
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کابینه چپ دارایی  وزیر  نخستین  و  یونانی  عضو  گرای  اکنون  که  یونان  در  سیریزا  ی 

داشته است.    زمینهاین  ای با آلبرت در  نظرهای گستردهتبادل   ،آن کشور است  پارلمان

به ازاین آگاهرو، تصمیم گرفتیم  برای  را   نظرات  این  اقتصاد   ی خوانندگان تدریج  نقد 

 خوانیم. نظرها را میترجمه و منتشر کنیم. اکنون نخستین این تبادل سیاسی 

 
 

 داری مشارکتی . دیدگاه پساسرمایه1

 مایکل آلبرت 

دیدگاه از:سرمایه  معرف  نهادهای   من،   در  عبارتند    خصوصی   مالکیت   داری 

تولیدی،دارایی   کار  تقسیم   سود،  برای   تولید  کار،  محل  ی اقتدارگرایانه  کنترل  های 

  ازایبه  پاداش   سلطه دارند،  قدرت  فاقد  کارکنان  بر  قدرتمند  کارکنان  آن  در  که  شرکتی

 .مرکزی  ریزی برنامه  یا/ و بازار توسط تخصیص و محصول؛ یا/و  قدرت، مالکیت،

غیراخالقی  انگیز، وهن   عدالتیبی   من،  نظر  به اجتماعیپ  فروشکستن   و   یوندهای 

  همدلی،   یویران  زدگی،بهت   آنها.  است  انهدارسرمایه  نهادهای   حاصل این  تحقیر آدمی

 . ند کنرا بر ما تحمیل می  گر جهانشرایط اقتصادی چپاول و دموکراسی معناییبی 

درمی ی  پرسش  این  نظرم،  به مهم  ویژگی .  افکندبسیار  اقتصادی کدام  های 

تا    ضروری   انهدارپساسرمایه  جزئیات   آزادانه  مان آیندهخویشتنِ  که  تضمین کنداست 

 جااین  در  رقم خواهند زد؟  اجتماعی  همبستگی   و  برابری   کرامت،  با   را  شانآینده   زندگی 

 : کنم می مشارکتی را پیشنهاد اقتصاد معرف های ویژگی

 برای   کهمنابع    و  ،ابزارها  ،یا مصنوع طبیعی    کاری   های لمح  از   ی جدید  مفهوم •

استفاده  جامعه  خدمات  و  محصوالت  تولید آن  را   هااین  ما .  کنیم می   از 

می   و  نامیممی  مولد«  مشاعات»   خصوصی  مالکیت  جایگزین  کنیمپیشنهاد 

 .شود تولیدی  های دارایی

کارگران • محله    کنندگانمصرف   و  شوراهای  و  کار  محل  فدراسیون   و)در 

 مورد  در  همگان  نظر   انتقال   برای   آنها   از  ما  که(  ای شوراهاصنعتی و منطقه 
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  استفاده   ، آنها  بر  تصمیمات  آن  تأثیر  میزان  با  متناسب  ،اقتصادی   تصمیمات

می   و  نامیممی  «شورایی  خودگردانی»  را  این   ما.  کنیم می  کنیم  پیشنهاد 

 .شود مصرف و تولید ی اقتدارگرایانه  کنترل جایگزین

 از  مدیریتیقابل   ی آمیزه   همراه هم  به   که  است  ی  وظایف  از  متشکل  مشاغل •

  ی روزانه  میانگین دستاورد  که   کندمی   فراهم  کارگر  هر  برای   را  هامسئولیت 

 شغلی  های گروه»  را  آمیزه  این  ما.  است  «توانمندسازی   اثرات»گر  نشان   آنها

  که  شود  شرکتی  کار  تقسیم  جایگزین  کنیمپیشنهاد می   و  نامیم،می  «متوازن

 کارگر  ی طبقه  فراتر از  را  شدهتوانمند  ی کنندههماهنگ  ی طبقه  در آن یک 

 .دهدمی قرارشده قدرتسلب 

دارای    کار  آن  تحت  که  شرایطی  سختی  و  شدت  زمان،  مدت  برای   برابر  پاداش •

  و   نامیم  می  عادالنه«  پاداش»  را  این  ما.  دهیم  می  انجام  اجتماعی را  ارزش

 .شود  محصول یا/ و قدرت دارایی، برای  پاداش  جایگزین کنیم پیشنهاد می 

با توجه   مصرف  و  تولید  ی غیرمتمرکز بر سرها همیارانه  خودگردانِی  مذاکره  و •

  را   این  ما .  محیطی زیست  و  اجتماعی  شخصی،  های فایده  و  هاهزینه  به

  یا /و  بازارها  جایگزین  کنیمپیشنهاد می   و  خوانیممی   مشارکتی«  ریزی »برنامه 

 .شود مرکزی  ریزی برنامه 

  که   نهادی،  هدف  پنج  این  که  مدعی هستیم  من،  خود  جمله  از  دافعان این طرح،م

  ایزمینه  های ویژگی  و  هاسیاست   با  و  تصحیح  آتی  تجارب  برمبنای   داریم  انتظار  البته

 قادر خواهند بود  به همراه هم  شوند،  تقویت  شودناشی می   آینده  عملکرد  از  که  یمتنوع 

  انهدارپساسرمایه  ی هنرمندانه   حتی  و  پایدار  خودگردان،  طبقه، بی   ی اقتصاد نظام    یک

 .است مردم ی همه ی توسعه و شکوفایی خدمت در ایجاد کند که

آن  مدافعان  از  برخی  را   آن  برخی.  اندگذاشته   مشارکتی«  »اقتصاد  را  نام 

 که   کنیم می   ادعا  من،  جمله  از  هوادارانش،  ی همه  اما.  نامند می   «مشارکتی  سوسیالیسم »
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 ی دوراندیشانه  داربست  یک  همچون  توانندیکدیگر می  با  پیشنهادی   معرف  نهاد  پنج  این

 ما  به  تا  بنایی بسازیم  آن  روی   بر  و  کنیم   اصالح  را  آن  توانیممی   که  کنند  عمل  منعطف

. پیش برویم  انهدار پساسرمایه  اقتصادی   اندازچشم  یک  به   دستیابی  مسیر  در  کند  کمک

  بخش امید الهام   توانداز این دست می   مشارکتی  دیدگاه   که   کنیم می   ادعا  عالوه بر این، 

بخشد  را  تعهد  و  باشد  اقتصاد می .  پایداری    تا   کند   کمک  ما  گیری به جهت   توانداین 

  غیررفرمیستی  هاییراه  از   را  فوری   دستاوردهای   بکاریم،  حال  زمان  در  را  آینده  بذرهای 

 خواهیممی   که  جایی  گم کردناز    که  کنیم  طی  را  تغییرات  از  مسیری   و  آوریم،  دست   به

 . مانع شود برسیم، آن به

 2021اکتبر  30

 

 ب کنیم؟مراتاهیم مذاکره را جایگزین بازار و سلسلهخوآیا واقعاً می

 یانیس واروفاکیس 

 
 بغری  ی ده یا  نیامبتنی بر    ی دارهیسرما(  عقالنیری غ  روشنی )و به   روحی جهان ب   روح

که   ی در حال ستند یکنند مالک آنها ن ی ها کار مکه در شرکت  فراگیری   ت یاست که اکثر

آنها هستند    که  ی کوچک  تیاقل   ست، در کجاها  این شرکتدانند  ن  ی حت  شاید  مالک 
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که آن این  از  کار کنندبگذریم  اجا  قدرت  هنجارنابه تقارن  عدم   نی.  در   فاحش   ی منبع 

  بحثند.  نک  رانیرا و  نیزم  ی اره یس  نیز و    اناریبس  یاست تا زندگ   شمارانیکم دستان  

 کهاچر  ،است  فراگیر  یگانگ یب  ی از آن، مسأله  ترمهم .  ستین  عدالتییبی  برسر مسأله فقط  

نه یسرما  یحت زندگ  زیداران  به   های خوکچه   هیشببیچارگانی  مانند    یمحکوم 

 رسند. ینم ییدوند و به جای م لیتردم ی رو  ترو سریع عیهستند که سر آزمایشگاهی

ا  خوشبختانه   ن،یبنابرا نیست  جانیدر  به  بخشید  انیپا  ضرورت  ی درباره   الزم  ن 

آغاز باور مشترک    کی از    کلیمن و ماالزم نیست بگویم که  بحث کنم.    ی دارهیسرما

 ی دار  هیدر مورد نوع پساسرما  میتا بتوان  داد  خاتمه  د یبا  ی دارهیسرمابه    که کنیم   می 

 . می بحث کن  مانموردنظر تحقققابل 

ناکار  ی نابرابر   ،نبودن  آزادمنبع    کلیما مالک  اییو  در   یابزارها  ی خصوص  تی را 

م   ی دیتول دلیلکه    کند،یدنبال  انگ  فزایشا  بدان  تنها  تقس  زهیسود  باعث  و   می است 

!  کامالً درسته.  شودیم  طور اعمبه   در کل جامعه  نیکار در شرکت و همچنفرسای  جان

مولد»درستی  به   نیاو همچن پمشاعات  را  اهم  شنهادی«  به   متمرکزریغ  ستم یس  تیو 

را   جز آن محله و    اجتماع و  تااز محل کار،  ای  گسترهکند )که  می اشاره    ی ریگم یتصم

نهاگیرددربر می  برنامه   ت،ی(. در  با اصل   یبرا  ینیگزیعنوان جابه   یمشارکت  ی زیرمن 

برسر   ی ریگمیتصم  ی کننده«( براهماهنگ  ی هر نوع »طبقه   ایداران  هیسا )سرماؤقدرت ر

 موافقم.  کند«، کامالًی م هرکس با دیگران چه» ن،یمعروف لنبه قول  ،این که

که زنگ   بردیدو کلمه را به کار م  کلیشود. مایشروع م  جانیما از ا  ی هااما تفاوت

به صدا درم  را در ذهن من  وآوردیخطر  )به  کار  پاداش  به  را  آن  که   ژه ی: »عادالنه« 

بهپیشنهاد  ، که  «مذاکره»و  کند  می ( مرتبط  فیکث   ا یزشت    ی کارها  ییمبناعنوان  او 

که   رندیبگ  میتا با هم تصم  است  دکنندگانیکنندگان و تولمصرف   گیری ی تصمیمبرا

  من  قیزنگ خطر اعتقاد عمدلیل این  شود.    د یتول  ی تیکمو    ت یف یو در چه ک  ی زیچه چ

سلطه و   دیانداز اشکال جدهستند و چشم  ش یدر لباس م  یکه هر دو کلمه گرگاست  

 کنند.  یستم را پنهان م 

  رفتن به  نییپا  ی که برا  ردیگیم   میتصم  ی. چه کسدیریرا در نظر بگ  «عادالنه»

کنم پاسخ   یبه شما پرداخت شود؟ فکر م  ای از آن چه مبلغ عادالنه  ی ب و نگهدارفاضال
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داشته    تیرضااین که  حق دارد مشخص کند که شما بدون    جمع  ایاست: جمع. آ  نیا

  تینباشه. اما، اگر رضا  نطوریا  دوارمیما  ؟بروید  نییبا آن دستمزد از فاضالب پا  دیاب  باشید

که   به ترتیبیبازار ندارد،    سمیبا مکان   یدستمزد تفاوت چندان  می باشد، تنظ  الزمشما  

 .شودمی  شما ی کارفرما جمع

  م ی عظ  یفشار اجتماع  حاکی ازکه    اجماع است  ی نشانه .  در نظر بگیریدرا    «مذاکره»

اما   غیرمتعارف  ی ده ی به عنوان مثال، رد ا  ؛است  تیاکثر  دگاهید   رشیپذ  ی بر مخالفان برا

 . قادر به درک آن نیست   تیکه اکثر نظر بگیریدی را در زی انگبالقوه شگفت 

از آنچه   یمذاکره به درک مشترک  قی از طر  دیباانداز را که  چشم  نیشخصاً، من ا

 یابم.گرانه می ، سرکوبانجام آن دارد برسم ی که برا ی اانجام دهم و پاداش عادالنه دیبا

کنم  می   احساس  لیاواهمین  کنم، در    شنهاد یمذاکره پ  ی برا  بدیلی  نکه یقبل از ا

من تنها    ای: آمی. و از خوانندگان خود بپرسرا بیان کرد  خفقاناحساس  الزم است این  

  یدار هی سرمابخشیدن به    انینه تنها مستلزم پا  ناب  ی آزاد  کنمی هستم که احساس م

 از جمع است؟ استقاللاز   ی ادرجه نیازمند بلکه 

 2021دسامبر   4
 

 پیوند با متن انگلیسی:

https://metacpc.org/en/debate/ 


