اصول زیادی محتمل هستند که این
قطبنمای سوسیالیستی را تبیین
سه اصل از چالش
میکنند .من در اینجا بر سه مورد از
سوسیالیستی علیه
سرمایهداری
آنها تمرکز خواهم کرد:
 .۱تقویــت قــدرت کار در مقابــل
سرمایه :این امر یکی از تمهای اصلی
تفکر سوسیالیستی است .سوسیالیسم یک شیوه تولید است که
طبق ه کارگر در آن طبق ه غالب است و سرمایهداری نظامی است
که در آن طبق ه سرمایهدار طبق ه غالب است .بنابراین در جامعه
ســرمایهداری ،تغییرات اجتماعی که قدرت کارگر را تقویت
میکنند را میتوان به عنوان حرکت در جهت سوسیالیســم
تعبیر کرد ،حتی اگر این امر بالفاصله غلبه اینچنینی سرمایه
را تهدید نکند.
 .۲کاالزدایــی از نیــروی کار :ایــن امر هم یک تم آشــنا در
بحثهای مربوط به سوسیالیســم اســت .یکی از نشانههای
خاص سرمایهداری این اســت که مردمی بر وســایل تولید
مالکیت ندارند ،باید نیــروی کار خود را در یک بــازار کار به
کارفرما بفروشند تا مایحتاج زندگی خود را کسب کنند .به این
امر کاالییســازی کار (یا دقیقتر میتوان گفت کاالییسازی
نیروی کار) میگویند زیرا به شــیوهای بــا ظرفیت کار مردم
رفتار میشود که گویی یک کاال اســت تا جایی که کارگران
بتوانند از طریق فرایندهای تدارکات اجتماعی ،نیازشــان را
خارج از بازار برآورده سازند ،نیروی کار آنها کاالزدایی میشود.
بنابراین ،کاالییســازی یک متغیر اســت و میتوان در مورد
میزان کاالییسازی و کاالزدایی از نیروی کار صحبت کرد .اگر
سوسیالیسم را اقتصادی در نظر بگیریم که مستقیما رو به سوی
ارضای نیازها داشته باشد و نه به سوی بیشینه ساختن سود،
چنین کاالزدایی از نیروی کار را میتوان به عنوان حرکتی به
سوی سوسیالیسم دانست.
 .۳تقویت قدرت جامعه مدنی برای ایجاد اولویتهایی در جهت
استفاده از مازاد اجتماعی و سازماندهی به فعالیت اقتصادی:
این نکت ه ســوم نکتهای نامانوستر و احتمــاال بحثبرانگیزتر
است .این امر تقابلی را بین آنچه من دولتساالری مینامم و
سوسیالیسم تشکیل میدهد .هر دوی آنها فرمهایی از سازمان
اقتصاد غیرســرمایهدارانه هســتند .در دولتساالری ،قدرت
دولتی نقشی اساسی در تخصیص مازاد اجتماعی به اولویتهای
آلترناتیو هدایت فرایند تولید ایفا میکند .روشنترین مثالها
از چنین حکومتی ،نظامهای بوروکراتیک بهشدت تمرکزگرا
با اقتصاد دســتوری در مکانهایی مثل اتحاد شوروی بود .در
مقابل ،در سوسیالیسم ،آنچه که ممکن است با تساهل «قدرت
اجتماعی» نامیده شود این نقش را بازی میکند .این امر ایدهای
بهشدت ناواضحتر از دولتساالری است و در واقع بیشتر مردم
از اصطالح «سوسیالیسم» استفاده میکنند تا آنچه را توصیف

کنند که من در اینجا سوسیالیسم میخوانم .اید ه سوسیالیسم
که از قدرت اجتماعی ریشــه میگیرد ،دو مفهوم مهم را دربر
میگیرد .اول ،این ایده کــه قدرت اجتماعی به شــیوههای
استفاده از مازاد اجتماعی شــکل میدهد به این معناست که
اولویتهای سرمایهگذاری در سطح کالن از طریق یک فرایند
قدرتمند عمومی یعنی گفتوگوی مشــارکتی دموکراتیک
انجام میشــود و نه از طریق اعمال قــدرت اقتصاد خصوصی
در بازار یا عمل بهکارگیــری فرمانهای آمران ه بوروکراتیک از
طریق دولت .دوم ،در سطحی خردتر ،روابط جمعی در جامعه
مدنی به طور مستقیم با فعالیت اقتصادی برای ارضای نیازها
مرتبط اســت .چنین تولیدی که معطوف به نیازها اســت ،از
طریق بازارها یا بوروکراسیهای دولتی سازمان نمییابد بلکه
از طریق خودســازماندهی فعاالن جمعی در جامعه سازمان
مییابد .این امر با آنچه که در برخی مباحثات با عنوان «اقتصاد
اجتماعی» از آن نام برده میشــود ،مطابقت دارد .این اقتصاد
اجتماعی مواردی از قبیل مراقبت از ســالمندان  ،کودکان و
خدمات بهداشت خانگی ،خدمات تفریحی و مجموعه وسیعی
از فعالیتهای هنری و فرهنگی را دربــر میگیرد .باید تاکید
شود که فراهمسازی این خدمات در اقتصاد اجتماعی ،عمومی
است ،نه خصوصی .در اینجا مساله جابهجایی خدمات مراقبت
از سالمندان و کودکان از بازار یا تدارک دولتی به فراهمسازی
این موارد توسط خانواده نیست ،بلکه اقتصاد اجتماعی حول
محور تدارک عمومی چنین خدماتی توســط اجتماع ساخته
شــده و نه دولت یا بازار .بنابراین ،سوسیالیســم ،گفتوگوی
دموکراتیک بر سر اختصاص سرمایههای عظیم را با سازماندهی
جمعی داوطلبانه که به شکلی خودانگیخته سازمان یافته است
با فعالیت اقتصادی پیوند میدهد .همانند دو اصل دیگر ،قدرت
نیروی اجتماعی بر اقتصــاد نیز یک متغیر اســت و بنابراین
هنگامی که چنیــن قدرتی افزایش مییابد ،مــا میتوانیم از
حرکت در یک مسیر سوسیالیستی صحبت کنیم.
اگر ما این سه اصل (تقویت قدرت کار
نســبت به ســرمایه ،کاالزدایی از
درآمد پایه
نیروی کار و تقویت نیروی اجتماعی
و سوسیالیسم
بر فعالیت اقتصــادی) را به عنوان
معیاری برای حرکت از سرمایهداری
به ســوی سوسیالیســم بپذیریم،
پرسش بعدی این است که طرحهای پیشنهادی مختلف برای
اصالحات نهادی درون سرمایهداری چگونه ممکن است که بر
یک یا چند اصل از این اصول تاثیری داشــته باشد .به عنوان
مثال ،آنطور که ویلیام گریدر 1اســتدالل میکند ،اصالحات
مربوط به صندوقهای بازنشســتگی که بــه اتحادیهها این
پتانسیل را داد تا بر قدرت جمعی کنترل داشته باشند ،میتواند
به عنوان تاثیرگذاری بر معیار سوم مالحظه شود .در مورد درآمد
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تولیدی که معطوف به نیازها است،
از طریق بازارها یا بوروکراسیهای
دولتی ســازمان نمییابد بلکه از
طریق خودســازماندهی فعاالن
جمعی در جامعه سازمان مییابد.
ایــن امر بــا آنچه کــه در برخی
مباحثــات بــا عنــوان «اقتصاد
اجتماعی» از آن نام برده میشود،
مطابقت دارد.
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