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 تازگی هشتمين دفتر خود در دفاع از سوسياليسم به بيدار نشر

های   به معرفی مدلتمامااین شماره . را منتشر کرده است

علم و جامعه مجله . سوسياليسم مشارکتی اختصاص دارد

. های مشارکتی را به عهده داشته است یوم مدلسمپوزابتکار 

من، بل، دیوید الیب ال کمپکوتز،این سمپوزیوم پت دوین، دیوید در 

 اونيل جانشات، مایکل آلبرت و روبين هانل،   و پل کاکلالن کتر

کنندگان   نفر از شرکت٢دهند و  ای را به نشست ارائه می رساله

ا هدهند و نویسنده رساله به انتقاد  میقرارفسير آن را مورد ت

 پاسخ ٧ير و تفس ١۴ ، رساله٧این دفتر از . دهد پاسخ می

کنندگان  چه که در ميان شرکت آن. تشکيل شده است

 از سوسياليسم و يی روایت روسنفسمپوزیوم مشترک است 

 که سومها بر روی ارائه بدیل  نفی سوسياليسم بازار است، آن

در بين .  دارند نظرنامند توافق سياليسم مشارکتی میآن را سو

 و روندهای خودگردانها در حوزه نهادهای جامعه   فراوانی وجود دارد، اما هر یک از این مدل نظرتوافقکنندگان مدل  ارائه

 –، برنامه تمرکز  عدم–ها موضوعات تمرکز  ین مدلادر . های خاص خود برخوردار است  تاکيدات و ویژگیازگيری  تصميم

رد و محلی، تنظيم نيازهای سراسری یا دانش عملی و محلی، های ُخ گيری يمتصمهای کالن و  گيری بازار، تصميم

 اثباتی نظراتها مبنای رساله بر روی طرح  در این مدل. شود به بحث گذاشته می... يطی، نوآوریمحمسایل زیست 

ی نيز تا حدودی پاسخ داده شده مشارکتهای سوسياليسم   مدلاد ازانتقها به  ریزی شده، اما در برخی از رساله پایه

ی در پيوند با نهادهای جامعه خودگردان سایه روشن هایی مشارکتبه طور کلی در بين طرفداران سوسياليسم . است

کننده  يينتعکنندگان را  کنندگان و مصرف کنند، برخی شورای توليد یندگان مردم را برجسته مینمابرخی وزن . وجود دارد

 یعنی همه کسانی که توليد و – استدانند، و برخی از مفهوم مالکان اجتماعی که از نيروهای فوق وسيع تر  می

های  مدل. جویند ها و اتخاذ سياست سود می يين برنامهتع در –گذارد  ها اثر می گذاری بر سرنوشت آن سرمایه

پردازد که  ز فروپاشی شوروی به ارائه آلترناتيوی میاکه پس  زبان فارسی است بهسوسياليسم مشارکتی اولين اثر 

این کتاب خطوط کلی و عمومی یک نظام جایگزین .  و هم با سوسياليسم بازار مرزبندی دارديياليسم روسسوسهم با 

 جامعه  مسايل وارد جزئياتکتاباین  .پردازد کشد و درحد یک مدل کلی به طرح مسایل می را به تصویر می

های سوسياليسم  تشریح کامل مدل.  عهده گيردبهای را  شود و قرار هم نبوده که چنين وظيفه ليستی نمیسوسيا

 .تر شده است دم صيقل یافته ره مدل وجود دارد، و در جدل با مخالفان، نکنندگا مشارکتی در دیگر آثار تک تک ارائه

  . دده  ميه خوبي نشانتواند این مهم را ب های کتاب می رفرانسارجاع به 

ی به جز یک مقاله از مایکل آلبرت و دیوید کوتر در ایران شناخته شده مشارکتگروه نویسندگان طرفدار سوسياليسم 

فروپاشی   ازپسهای ایران که  غالب چپ. ها به فارسی ترجمه نشده است های آن  هيچ یک از نوشتهتاکنوننيستند و 

 دهند از این مهم غفلت ورزیده و به قرارای سوسياليسم را در دستور ه بایست بازاندیشی و بازسازی ایده شوروی می

تردیدی نيست که امر بازسازی آرمان بزرگ . اند يت پرداختهحاکمای به دعواها و اختالفات درون  نحو یک جانبه

انی آن چه که نيروهای مدافع سوسياليسم ایر  اما آن؛ در سياست جاری ناممکن استموثرسوسياليسم بدون مداخله 

های  کتاب مدل. باشد یمهای چپ  های بدیل و آلترناتيو در امر بازسازی اندیشه یابند اهميت طرح دیدگاه  نمیدررا 

های مشارکتی به   در بين انبوه آثار مارکسيستنهسوسياليسم مشارکتی نه به همه مسایل جامعه آینده پاسخ داده و 

اما در ارائه یک خطوط عمومی و کلی در جامعه آینده به همه . ت اسپرداختههای سوسياليسم  بررسی تفصيلی مدل

 را به همه اثرما مطالعه این . رساند جویند یاری می تری را می دهند و دنيای انسانی  موجود تن نمینظمکسانی که به 

 .کنيم شيفتگان راه آزادی و سوسياليسم توصيه می
  


