بخشی از مقاله
برنامه ریزی سوسیالیستی یا بازار سوسیالیستی
از ریموند لوتا
بخش اول :بازار چیست؟
وقتی كخه بخخش اعخظم فخرآورده هخای جخامخعه بخرای فخروش تخولید می شخود ،زمخانی كخه روابخط میان بخخشهای مخختلف و
»بخازیگران «اقختصاد بخه صخورت روابخط خخرید و فخروش در می آید ،بخازار شخكل می گیرد .بخازار سخایت و مخكانیسم مخبادلخه
است  :خرید و فروش میان افراد و میان واحدهای سرمایه)كمپانیها ،كورپوراسیون ها و غیره(
بخازارهخا قخبل از سخرمخایه داری هخم مخوجخود بخودنخد .امخا در عخصر سخرمخایه داری ،بخازار بخه شخكفته تخرین حخد خخود رسید .در
سخرمخایه داری تخمام عخواملی كخه وارد رونخد تخولید می شخونخد ،پخولی یا بخازاری شخده انخد .یعنی بخه مخثابخه بخشی از یك نخظام
انتگرال تولید اجتماعی خرید و فروش می شوند.
در جامعه تولید كالئی ،فرآورده ها متعلق به یك عامل اقتصادی معین هستند و از طریق معامله میان صاحبانشان مبادله
می شوند .خرید و فروش یعنی انتقال مالكیت و كنترل یك كال به دیگری .مالكیت فقط در رابطه با اشیاء نیست بلكه در
رابطه با آدمها هم هست…در واقع به آدمها هم مثل شئی برخورد می شود .در سرمایه داری سه نوع بازار مرتبط به هم
موجود است .الف -بازار فرآورده ها ب  -بازار سرمایه)یعنی پول ،سهام ،اعتبار ،ارز ،و همچنین بازار ابزار تولید (ج-
( بازار كار)اطلعیه های استخدام ،استخدام و بیرون كردن كارگران ،و بطور كلی سیكل استخدام و بیكاری
ما باید برایمان روشن باشد كه وقتی حرف می زنیم منظورمان چیست  .مثل وقتی یكی می گوید»در جامعه انقلبی هم
باید بازار داشته باشیم «باید منظورش را روشن كند كه كدامیك از این بازارها را می گوید.
آیا ابزار تولید ،مانند كارخانه ها و ابزار ،باید تحت مالكیت خصوصی باشد و در بازار خرید و فروش شود؟ طرح
برنامه حزب كمونیست انقلبی آمریكا تصریح می كند كه ابزار تولید ،كه اكنون تحت انحصار طبقه سرمایه دار است،
تبدیل به دارائی جامعه شده و به نفع جامعه بكار برده خواهند شد.
…………
الف -بازار چه می كند؟
بخازار نخقش تعیین كخننده سخازمخانخده را در اقختصاد سخرمخایه داری بخازی می كخند .از طخریق قیمتها و درآمخدهخا سیگنال می دهخد
كخه كخدام مخنابخع بخاید تخصیص یابخند و كخدام تخولید را بخاید پیشبرد و كخدام را تخعدیل كخرد .هخمانخطور كخه در مخقالخه ام بخه نخام
»سوسیالیسم واقعی :در بخاره آنخارشی سخرمخایه داری و ضخرورت سخوسیالیسم «گخفتم ،بخازار یك تخضاد ذاتی و در حخال حخركخت
سرمایه داری را حل می كند.
از یك طخرف ،سخرمخایه داری یك نخظام تخولید اجختماعی اسخت كخه بسیار تخكامخل یافخته و بخهم وابسخته اسخت كخه دارای تخكنولخوژی
بسیار پیشرفخته و تقسیم كخار بسیار پیچیده اسخت .واحخدهخای مخختلف تخولید ،مخثل ،كخارخخانخه هخای فخولد و سخازنخدگخان كخامپیوتخر،
هخمه بخهم وابسخته انخد  :هخم بخه مخثابخه تخامین كخننده مخواد خخام ،مخاشین آلت و غیره و هخم بخه مخثابخه مشختری .از سخوی دیگر ،نخظام
تخولیدی بسیار مختفرق و مخنشعب اسخت زیرا واحخدهخای تخولیدی مخختلف مخالكیت خخصوصی افخراد یا گخروه هخای پخراكخنده بخوده و
تخوسخط آنخها كخنترل می شخود  .پخس ارتخباطخات میان تخولیدكخنندگخان آگخاهخانخه و از پیش نخقشه ریزی شخده نیست و نمی تخوانخد بخاشخد.
بخلكه این حخلقه هخای اتخصال و ارتخباطخات خخودبخخودی و از رونخد بی انختهای مخبادلخه شخكل می گیرنخد .اگخر چیزی بخه فخروش رود
خخوب اسخت؛ اگخر نخرود ،پخس اشخكالی در كخار اسخت  .اگخر درآمخدهخا بخال بخرود خخوب اسخت و اگخر سخقوط كخند سخرمخایه دار جخواب
می دهد و خود را منطبق می كند .هیچ نقشه ریزی از پیش موجود نیست.
پخس بخازار)و درواقخع قخانخون ارزش (مخولخفه هخای گخونخاگخون اقختصاد را هخماهخنگ می كخند .امخا این كخار بخطور غیر مسختقیم،

شخانسكی ،و در پشخت سخر تخولیدكخنندگخان ،صخورت می گیرد .هخر كخدام از مخالخكان راه خخود را طی می كخنند ،و سخپس صخبر می
كنند ببینند در بازار چه می شود.
پخول بخر بخازار سخرمخایه داری حخكومخت می كخنند  .پخول نخه تخنها واسخطی اسخت كخه از طخریق آن قیمها پخرداخخت می شخونخد و كخالهخا
بخدسخت می آیند .در سخرمخایه داری پخول هخدف تخولید اسخت .واحخدهخای تخولیدی بخحول سخود سخازمخان می یابخند .هیچ سخرمخایه داری
بخخاطخر آنخكه می خخواهخد صخابخون یا چخراغ مخاشین تخولید كخند وارد سخرمخایه گخذاری نمی شخود .بخلكه بخرای تخولید پخول وارد
سخرمخایه گخذاری می شخود  .سخرمخایه دار می خخواهخد از پخروسخه تخولید و مخبادلخه بخا پخول)سود (بخالتخر از آنخچه گخذاشخته اسخت بیرون
بیاید.
و كخسانی بخاید بخاشخند كخه ثخروت را تخولید كخنند .یعنی طخبقه زحخمتكش .در سخرمخایه داری بخه طخبقه ای كخه ثخروت تخولید می كخنند
می گویند پرولتاریا.
چخرا پخرولخترهخا بخرای سخرمخایه دار كخار می كخنند؟ بخخاطخر بخازار و مخالكیت خخصوصی .طخبقه سخرمخایه دار صخاحخب ابخزار تخولید
عخمده اسخت و آنخرا در انخحصار خخود درآورده اسخت  .پخرولخترهخا هیچ چخاره ای نخدارنخد جخز اینكه نیروی كخار خخود را بخفروشخند.
نیروی كخار یعنی تخوانخائی كخاركخردن كخه شخامخل انخرژی ،مخهارت ،و ابختكار اسخت .پخرولخترهخا یا بخاید نیروی كخار خخود را در
بخازار كخار بخفروشخند یا از گخرسنگی بمیرنخد .مخزد بخه كخارگخران امخكان می دهخد كخه وسخائخل مخعاش و بخقای خخود را بخخرد :یخعخنی
در بازار بخشی از ثروتی را كه تولید كرده است دوباره بخرد .بقیه ثروتی كه تولید كرده است مال سرمایه دار است.
در سخرمخایه داری بخر سخر اسخاسی تخرین مخبادلخه ای كخه در بخازار صخورت می گیرد ،همیشه سخكوت می شخود :اسخاسی تخرین
مخبادلخه در بخازار سخرمخایه داری خخرید و فخروش نیروی كخار اسخت .اسختثمار كخار مخزدی مخنبع ثخروت و قخدرت سخرمخایه دار
……است
مخكانیسم بخازار مخساوی بخا اسختثمار كخار مخزدی نیست .اسختثمار در صخحنه تخولید صخورت می گیرد .امخا بخازار بخشی لینفك از
…این روند است
از یك طخرف یك جخمعیت آمخاده كخار)بخازار كخار ( بخرای اسختثمار آمخاده اسخت ،زیرا این كخارگخران هیچ ابخزار تخولید نخدارنخد.
بازار كار یك نوع اجبار را كه مختص سرمایه داری است نمایندگی می كند  :كارگر را بزور سرنیزه یا از طریق تعهدات
فخئودالی مخجبور بخه كخار نمی كخنند امخا كخارگخر مخجبور اسخت كخه دنخبال كخار بخگردد )و فخقط تخا زمخانی می تخوانخد كخار پیدا كخند كخه
سرمایه دار از كار او می تواند سود بدست آورد(.
از سخوی دیرگ بخازار مخكانیسمی اسخت كخه از طخریق آن سخرمخایه دار ،مخدار تخولید و مخبادلخه را پیش میبرد و كخامخل می كخند :
ابخزار تخولید و نیروی كخار را می خخرد ،و سخپس ارزش اضخافخه ای را كخه كخار اجختماعی فخراهخم آورده مختحقق می كخند)یخعخنی
تبدیل به شكل پولی می كند(.
….
بخرنخامخه حخزب كخمونیست انخقلبی آمخریكا می گخوید ،در سخوسیالیسم ،نیروی كخار دیگر یك كخال نخخواهخد بخود كخه خخرید و فخروش
شخود  .دیگر اقلیتی از طخبقه صخاحخبان ابخزار تخولید»آزاد «نخخواهخند بخود كخه كخارگخر اسختخدام و اخخراج كخنند .سخوسیالیسم این
وضعیت را كخه مخردم مخجبورنخد بخرای شخغل و درآمخد سخر بخه سخنگ بخكوبخند و رقخابخت كخنند ،خخاتخمه می دهخد .بخرای تخحقق
سخوسیالیسم طخبقه كخارگخر بخاید دولخت خخود را بخنا كخند و از طخریق آن كخنترل ابخزار تخولید را بخدسخت گیرد .بخرنخامخه حخزب
كخمونیست انخقلبی آمخریكا تخوضیح می دهخد كخه در سخوسیالیسم مخردم در فخضای اجختماعی كخامخل مختفاوتی كخار خخواهخند كخرد،
بخطریقه كخامخل مختفاوت از سخرمخایه داری از این كخار بخه آن كخار مخنتقل خخواهخند شخد ،و بخرای نیك بختی مشخترك و جخمعی بسیج
شده ،و به همكاری خواهند پرداخت.

ب -تنظیم تولید
بازار تولید سرمایه داری را به دو طریقه اساسی تنظیم می كند.
اول ،بخازار اسختانخداردهخای)نخرمخهای (كخارآئی تحخمیل می كخند .هخر سخرمخایه داری در نخبرد بخا سخرمخایه داران دیگر اسخت .هخر
كخدام می خخواهخد)بخه بخهای دیگری (بخه سخهم بخزرگختری از بخازار دسخت یابخد .و سلح اصلی شاخن در این نبخرد بسطخ توخلید ،باخل
بخردن بهخره وری ،و كخاسختن از هخزینه هخاسخت .این بخه مخعنای آن اسخت كخه كخارگخران بخاید سخخت تخر ،سخریعتر ،و طخولنی تخر
كخار كخنند .اگخر یكی از سخرمخایه داران در سخطح معینی از كخارآئی عخمل نخكند ،می بخازد یعنی نمی تخوانخد بخه قیمت بخازار
بفروشد  .او یا باید از دور خارج شود یا اینكه كارآئی اش را بال برد.
دوم ،بخازار سخرمخایه گخذاری را هخدایت می كخند .زمخانی كخه بخازار و سخود در یك بخخش خخاص یا فخرآورده خخاص رشخد می یابخد،
سخرمخایه وارد آن می شخود  .بخرای مخثال ،چخند سخال پیش سخودآوری در بخخش ارتخباطخات تلفنی بخال بخود .پخس مخقدار عظیمی
سخرمخایه وارد این بخخش شخد و سخرمخایه گخذاری كخرد) الخبته مختوجخه اخخلقیات این مخاجخرا هسختید (.امخا وقتی كخه شخروع بخه
لخرزیدن می كخند بخازار انخظباط اعخمال می كخند و دیكته می كخند كخه بخاید تجخدید سخازمخانخدهی شخود :كخمپانیها دسخت بخه ادغخام می
زنند ،دارائی ها به فروش گذاشته می شوند یا نقد می شوند ،كارگران اخراج می شوند ،سطح مزدها پائین رانده می شود .
و سخرمخایه هخای قخوی تخر و گخمانخه زنخها مخانخند كخوسخه بخه پخاره كخردن و بلعیدن می پخردازنخد .این اسخت پخروسخه تنظیم تخولید .پروسه
ای كه بشدت اتلف آمیز  ،پر هرج و مرج ،و ستمگرانه است.
ج -حساب پس دادن و كنترل
بخازار غیر شخصی اسخت .بخه مخردم جخوابخگو نیست .بخا شخما در مخورد نیازهخایتان مخشورت نمی كخند .بخرایش مخهم نیست كخه
كخارتخان ،خخانخه تخان ،بیمه بخازنشسختگی تخان ،یا بیمه بهخداشختتان را از دسخت می دهید .اگخر چیزی مخقابخل كخارآئی بخازار بخایستد،
آنرا از سر راه بر میدارد.
مخن در مخورد اقختدارگخرا بخودن اقختصاد سخوسیالیستی یاوه زیاد شنیده ام .امخا چخه چیزی می تخوانخد اقختدارگخراتخر از دسختور بخازار
مبنی بر اخراج نیم میلیون كارگر از صنعت ارتباطات تلفنی در هیجده ماه گذشته ،باشد؟
اگخر كسی می خخواهخد كخه بخازار) بخگذارید بخگوئیم»بخازار بخا چهخره انخسانی («مخكانیسم سخازمخانخده اقختصاد بخاشخد ،بهختر اسخت
تخوضیح دهخد كخه بخازار چخگونخه می تخوانخد طخبق احخكام بخازار عخمل كخند ولی از لخطمات دهشختناكی كخه بخازار بخبار می آورد،
پخرهیز كخند؟ اگخر بخازار اینكارهخائی را كخه می كخند انخجام نخدهخد ،و طخبق قخوانین دیگری عخمل كخند ،مخثل طخبق نیازهخای اولیه
مردم عمل كند ،از بازار دیگر چیزی نمی ماند.
مخكانیسم بخازار مخشوق كخار مخعنا داری كخه بخه نخفع جخامخعه اسخت نیست؛ مخكانیسم بخازار بخرابخری تخولید نمی كخند .این ارزشخها
)تولید كار مفید بحال جامعه و برابری (كامل در تضاد با بازار قرار دارند.

بخش دوم :بازار چه اشكالی دارد؟
بازار پنج اشكال مهم دارد كه بخشی از وجودش ،از ساختارش ،می باشند.
الف -آنارشی و نه نقشه ریزی آگاهانه
در اقختصاد سخرمخایه داری بخازار ،هیچ نخقشه ای بخرای تخولید اجختماعی ریخته نمی شخود .جخامخعه در كلیت خخود در مخورد
نیازهخخایش تصمیم گیری نمی كخخند  :نیازهخای اجختماعی اش ،ابخزار و تخكنولخوژی لزم بخرای پیشبرد تخولید ،نیازهخای مخسكن
اهالی ،تخصیص منابع برای امراضی مانند ایدز و غیره.
بخجای نخقشه ریختن ،ایكار بخه عهخده بخازار گخذاشخته می شخود كخه آنخرا حخل كخند )الخبته حخوكخت نقشی بخازی می كخند امخا فخرمخانخده
بازار است(.
سخرمخایه داران وارد میدانخها و خخطهای تخولید مخختلف می شخونخد .هخر تخولید كخننده سخرمخایه دار خخودش تصمیم می گیرد كخه چخه
چیزی و چقدر تولید كند ،آیا بسط دهد یا اینكه محدود كند ،آیا كارگران جدیدی استخدام كند و تسهیلت جدید بنا كند یا خیر.
این تصمیم گیری هخا را سخرمخایه دار می كخند  .مخبنای تصمیم گیری سخرمخایه دار این اسخت كخه آیا می تخوانخد بخا قیمتهای سخودآور
فرآورده هایش را بفروشد و آیا در آینده می تواند بازارهای سودآور پیدا كند.
سخرمخایه دار اول تخولید می كخند بخعد مخنتظر می شخود ببیند چخه می شخود .یعنی پخروسخه پخرتخاب تیر و خخطا كخردن ،شخلیك كخردن و
بخاز شخلیك كخردن ،امختحان و خخطا .در دوره هخای رونخق سخرمخایه گخذاری بیش از انخدازه رشخد می كخند .در دوره هخای افخت
اقختصادی سخرمخایه گخذاری بسیار كمی می شخود .بسیاری از مخردم دیگر كخار پیدا نمی كخنند ،مخنابخع بیكار بخرجخای می مخانخند ،و
نیازهای عاجل اجتماعی بی جوا ب می مانند  .این پروسه ای است كه تلفات و نابودی های عظیم به بار آورده است.
…..
ب -چرتكه انداختن و نه بحساب آوردن منافع اجتماعی
بخازار بخه حخداقخل رسخانخدن هخزینه هخای و بخه حخداكخثر رسخانخدن سخود را تخشویق می كخند و پخاداش میدهخد .بخازار همیشه چخرتخكه می
اندازد.
سخرمخایه داران این چخرتخكه انخداخختن را كخارآئی قخلمداد می كخنند .امخا در سخرمخایه داری كخارآئی دارای مخضمون و مخاهیت
طخبقاتی اسخت .و مخنظور از آن كخارآئی در اسختثمار كخار مخزدی اسخت .در سخرمخایه داری كخارآئی یعنی مخحاسخبه بسیار تننگ
ن ظرانهوكوتاهمد ت در مورد اینكه چه چیز كم هزینه ترین و سودآورترین است.
یك كخارخخانخه مخرتخبا هخوا را آلخوده می كخند .امخا این هخزینه اجختماعی كخارخخانخه دار را نخگران نمی كخند .زیرا هخوا جخزو مخالكیت
خصوصی او نیست؛ بخشی از ساختار هزینه كه بازار به آن نمره مثبت یا منفی می دهد نیست.
…….
مساله این است كه بازار تاثیرات بلند مدت و اجتماعی فعالیتهای اقتصادی را ثبت نمی كند .این بخشی از ساختار مكانیسم
بخازار اسخت .بهخداشخت و آلخودگی در سیاهخه هخزینه و سخود ،عخرضخه – تخقاضخا بخحساب نمی آید .وقتی كخه سخود آغخاز و پخایان یك
.فعالیت باشد ،همینطور می شود
مخثالی از داروسخازی بخزنیم  .بخرای صخنعت داروسخازی سخاخختن داروهخای ارزان بخرای امخراضی كخه اكخثریت بشخریت بخه آن
مخبتل می شخونخد ،سخودآور نیست .در این زمینه نخرخ بخازگشخت پخائین اسخت .بخرای همین بخخش بخزرگی از مخردم بخخاطخر
امخراض قخابخل درمخان ،می میرنخد  .امخا تخولید داروهخائی بخرای»بهخبود روش زنخدگی) «مخانخند لغخری و پخوسخت و غیره (بخسیخار
سودآور هستند.
مخسكن یك نخمونخه دیگر اسخت  .در آمخریكا ،بخطور واضخح و روشخن مخعلوم اسخت كخه نیاز بخه مخسكن ارزان و قخابخل زنخدگی هسخت .
امخا بخازار بخه این نیاز یا خخواسخت اجختماعی جخواب نمی دهخد .بخازار فخقط خخواسختهای پخولی را بخه ثخبت می رسخانخد» :پخولخت را بخه

مخن نخشان بخده  «.بخرای همین در آمخریكا مخشكل بی خخانخمانی روزبخروز شخدیدتخر می شخود؛ بحخران مخسكن بخوجخود می آید .اخیخرا
آمخار حیرت انگیزی خخوانخدم .در آمخریكا یك كخارگخر مختوسخط خخرده فخروشی از میان بیست بخازار مخسكن در كخشور فخقط در
سه تای آنها می تواند یك آپارتمان یك خوابه پیدا كند كه بتواند اجاره اش را بدهد.
گخلوبخالیزاسیون)جخهانی شخدن (هخم بخر سخر چخرتخكه انخداخختن اسخت .در جخنبش ضخد گخلوبخالیزاسیون بخه این می گخویند» :مخسابخقه بخه
طخرف چخرتخكه  «.سخرمخایه گخذاران جخهانی همیشه در بخازار جخهانی در جسختجوی هخزینه پخائین ،بهخروری بخال ،و نخرخ بخازگشخت
بخال ،هسختند  .مخشقت خخانخه هخا ،قخوانین محخلی شخل ،مخمالكی كخه در آن كخارگخران حخقوق و مخزایای كخم دارنخد :هخمه اینها از نخظر
بازار نمره مثبت می گیرند  .داستان موفقیت»نایكی «بر این ها استوار است.
ج -رقایت و نه همكاری
هخر سخرمخایه داری تخلش می كخند تخا از سخرمخایه داران دیگر جخلو بخزنخد و یا آنخانخرا از دور خخارج كخند .آنخها از طخریق اسخرار
تخجاری و پخاتخنت و حخق مخالكیت بخر ایده هخا ،مخانخع از آن می شخونخد كخه دانخش علمی و تخكنولخوژیك از دسختشان خخارج شخود» .ایخده
ها « نیز می توانند تبدیل به مالكیت خصوصی شوند و»حق استفاده از ایده ها «مانند هر چیز دیگر خرید و فروش شود.
بخرای پیروز شخدن در بخازار هخر كخس بخاید امتیازات رقخابتی خخود را بخه حخداكخثر بخرسخانخد .و این بخه هخمه جخای زنخدگی مخا منجخمله
بخر روح و روان مخا نخفوذ می كخند .مخا بخدون گخذر از بخازار نمی تخوانیم بخخوریم ،سقفی بخالی سخرمخان درسخت كنیم یا كخار
كخنیخم .امخا وقتی كخه بخرای خخانخه یا شخغل ،وارد رابخطه بخا بخازار می شخویم یعنی داریم بخه اشخكال مخختلف بخا آدمخهای دیگر وارد
رابطه می شویم .داریم برای خانه ،شغل و غیره با دیگران رقابت می كنیم.
بخازار طخرز تخفكر و روحیه»اول من« »،بخزنیم بخرای نخمره یك شخدن «را پخرورش می دهخد .بخازار سخرد و بیرحخم اسخت .بازار
یخعخنی»بخرنخده هخا و بخازنخده هخا  «.و در چنین جخهانی مخانخند جخهان مخا ،نخگران دیگران شخدن و بخه آنخها انخدیشیدن» ،صخرفخه جخوئی
در هخزینه «نیخسخت  .الخبته مخا حتی در این جخهانی كخه بخازار سخرمخایه داری بخر آن مسخلط اسخت سعی میكنیم كخه بخه دیگران فخكر
كنیم و از آنخها نخگه داری كنیم ،در محخل كخار و زنخدگی سخازمخانخدهی می كنیم .امخا واقعیت هخنوز پخابخرجخاسخت :سخرمخایه داری و
مبادله بازاری ما را بجان هم می اندازد؛ نظام مالكیت خصوصی و بازار ،آدمها را پارچه پارچه و اتمیزه می كند.
د-تحریف كردن و در هاله خرافه پوشاندن واقعیت
اكخثریت مخصرف كخنندگخان شهخری نمی دانخند مخواد غخذائی چخگونخه تخولید شخده و بسخته بخندی شخده اسخت .مخا در حخد قخفسه هخای
سخوپخر مخاركخت بخا آن آشخنا هسختیم  .امخا نمی دانیم كخه این فخرآورده هخا بخر بسختر كخدام مخناسخبات اجختماعی تخولید شخده انخد ؛ چنین
چیزی را در لیست»محتویات «تثبت نمی كنند .ما قیمت را می دانیم .از نظر بازار این مهترین اطلعات است.
یك بسخته شخكلت از بخازار می خخرم .امخا آیا می دانخم كخه سخاحخل عخاج بخزرگخترین صخادر كخننده كخاكخائخو و عخرضخه كخننده شخكلتی
اسخت كخه مخن دلخم بخرایش میرود؟ آیا می دانخم كخه كخمپانیهای شخكلت سخازی نسختله و هخرشیز كخارشخان را از طخریق شخبكه ای
از صخادر كخنندگخان كخاكخائخو ،دللن خخرید ،و مخقاطخعه كخارانی كخه بخرای مخزارع كخاكخائخو نیروی كخار اجیر می كخنند و كخودكخان
را روی این مزارع بكار می گیرند ،پیش می برند؟ بازار این اطلعات حیاتی را به ما منتقل نمی كند.
تخولید كخالئی و بخازار ،روابخط اسختثمارگخرانخه و سختمگرانخه ای را كخه در نخظام تخولیدی ریشه دارد ،پخنهان می كخنند .نه تنها اینرا
پخنهان می كخنند ،بخلكه آن روابخط اجختماعی واقعی كخه افخراد را بخهم می بخندد را تحخریف می كخند  .مخا مخصرف كخنندگخان»مولكول
آزاد « نیستیم بلكه بخشی از»ماتریكس «اقتصادی و اجتماعی هستیم.
ح-از خود بیگانگی و بی قدرتی
وضعیت اسختثمار و روابخط بخازار كخارگخران را از ابخزار تخولید ،از اهخداف تخولید ،و از خخود كخار ،بیگانخه و دور می كخند .كخار
تخبدیل بخه یك فخعالیت بیگانخه و سختمگرانخه می شخود .مخا بخرای یك بخازار بی تخشخص كخار می كنیم و بخرای این كخار می كنیم كخه
بختوانیم در بخازار وسخائخل بخقایمان را تخامین كنیم .كخاری كخه می كنیم هیچ چیز ذاتخا الخهام بخشی نخدارد ،و هیچ ربطی بخه تخحقق

اهداف اجتماعی معنی دار ندارد.
ما برای یافتن كار ،تحصیل ،و حتا برای یافتن روابط با دیگران خودمان را»عرضه می كنیم«.
در جخامخعه بخازار نیك بختی بخا ثخروت و بخدسخت آوردن چیزهخا انخدازه گیری می شخود  .اوكی ،انخواع و اقخسام فخرآوردهخا تخولید
می شخود .امخا این نتیجه جخواب بخازار بخه نیازهخای مخصرف كخننده نیست .تخولیدات مخارك دار و لخوگخو هخا ربطی بخه ارضخاء
نیازهخای مخادی و اجختماعی واقعی نخدارنخد؛ تبلیغات ربطی بخه آگهی خخدمخات عخمومی نخدارد .بخلكه بخرای شخكل دادن بخه تخقاضخا،
تحریك خواستها و جهت دادن به خواستها و جنگ بر سر سهم بازار است.
بخله مخا»حخق انختخاب «میان فخرآورده هخا ی مخختلف داریم .امخا سخه نخكته را در این مخورد بخاید تخذكخر داد  .اول»،حخق انختخاب«
وابسخته اسخت كخه مخوضخع طخبقاتی و درآمخد .دومخا ،بخازار بخه نیاز اجختماعی جخواب نمی دهخد  .و سخومخا ،این»تخوهخم حخق انختخاب«
مخانخند آئین هخای انختخابخاتی فخقط بی قخدرتی مخحض اكخثریت جخامخعه را تخقویت می كخند و بخرای آن پخوشخش درسخت می كخند.
ایدئولوژی مصرف گرائی بخشی از پسیكولوژی كنترل است كه از سوی اقتصاد بازار سرمایه داری اعمال می شود.
قسمتهای بعدی این مقاله ترجمه نشده است .نام مقاله و نویسنده مقاله به انگلیسی به ترتیب زیر می باشد:
'socialist planning or 'market socialism
Raymond Lotta
متن انگلیسی مقاله را می توانید از سایت اینترنتی زیر بدست آورید:
http://2changetheworld.info

