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ا است نجات انسانهسمياليسوس  

  
١٣٨٧م بهمن ششبيست شنبه    یينايم.  مۀترجم. نوکسيژان مال 

 
 

. ان مولينوکس مخالف اين عقيده استج .عده ای گمان می کنند سوسياليسم چيز خوبی است اما در عمل کارايی ندارد

  .، تبيين می کندچرايی آنسوسياليسم و چگونگی و  وی در اين نوشته نظرات خود را در خصوص

، ذهن ميليونها و بلکه حتا صدها در اين صورت چاره چيست؟ اين سوال. ماشين سرمايه داری خوب کار نمی کند

آنها با چشمان خود می بينندکه چگونه بازار بورس در هم می  ؛ا در سرتاسر جهان مشغول کرده استميليون انسان ر

 عليرغم اين واقعيات عينی مسئله اساسی اين.ار بحران عميق و شکننده شده استمالی دچ شکند و منابع اعتباری و

داری ، مطبوعات و رسانه  است که اين آدمها تحت تاثير تبليغات سياستمداران ، روشنفکران ارگانيک نظام سرمايه

اين بحرانها موجود سرمايه داری هيچ راه حلی برای  های جمعی به اين باور نادرست رسيده اند که خارج از نظام

" خروج از بحران ، عرضه شده از سوی نيوکينزی ها، گوردون براون و احيانا نيست و تنها راه حل ، پيشنهادهای

  .همگی نسخه جديد و روتوش شده ای از سرمايه داری هستند اوباماست که

 سال قبل ١٦٠ جهانی حداقل از روزی های واقعيت اين است راه حل قطعی و روشن برای همه یِ  اين بحرانها و تيره

سوسياليسم فوق ). مانيفست کمونيست را نوشته اند١٨٤٨سال  کارل مارکس و فردريک انگلس در( عرضه شده است

 )کلکتيو( مفهوم سوسياليسم مالکيت و کنترل اجتماعی . نسبت به سرمايه داری ساده است العاده سرراست و بی نهايت

برای رفع نيازهای مادی بشر  در سوسياليسم توليد. است...) جات،مراکزتجاری،بانکها و زمين،کارخان( ابزار توليد بر

  .بين رفتن شکافهای طبقاتی می شود و نه به خاطر کسب سود انجام می گيرد و همين امر موجب از

چنان خوب اند که اند بلکه از نظر آنها اينها  برای اکثر مردم مسئله اين نيست که اين دواصل پيچيده و غيرقابل درک

یِ  زندگی در زير سلطه یِ  سرمايه داری چنان از نظر فکری زمين گير  اکثر ماها در نتيجه .غيرقابل اجرا هستند

نکبتی است و  نفس مان را از دست داده ايم که قانع شده ايم تنها گزينه برای زندگی همين شرايط شده و اعتماد به

  .ی شعار توخالی بيش نيستسوسياليسم با آنهمه خوبی و بی آاليش

نيست بلکه در عين حال می خواهم ثابت  هدف من از نوشتن اين مقاله تنها اثبات خوبی ها و مزيت های سوسياليسم

مشکالت و بحرانها غلبه کرده و جامعه را ساماندهی کند سوسياليسم  کنم تنها راه حل معقول و منطقی که قادر است بر

بسا  رمايه داری در خصوص عدم کارآيی سوسياليسم به هم بافته اند اغلب مغشوش و چهپردازان س آنچه نظريه. است

که در جای خود چون حبابی بر   براساس همين تبليغات شکل می گيرد در واقع پيشداوريهای مردم عمومًا.ابلهانه اند

  .روی آب می ترکند و نابود می شوند

رانندگان سياه پوست اجازه یِ  راندن   بود که آيا می توان بهدربريستول بحث بر سر اين١٩٦٣برای مثال در سال

چون سياه پوستان فاقد توانايی واکنش سريع هستند پس نبايد جان  اتوبوس ها را داد؟ نژادپرستان استدالل می کردند
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يک  ).ساس اندپله و محمدعلی کلی ثابت کردند که اين تبليغات پوچ و بی ا. ( دست آنها سپرد سرنشينان بيگناه را به

از زبان زنها بشنوند آن   دايناسورهای جنسيت پرست مدعی بودند که اگر مردم اخبار را١٩٧٤در سال : مثال ديگر

آنجال ريپون ، گوينده یِ  سرشناس اخبار ، عکس اين ادعاها  اما. را جدی نخواهند گرفت و اهميتی به آنها نخواهند داد

  .ستی و جنسيت پرستی ادعاهای نادرست هم نابود شدندحباب نژادپر با ترکيدن.را ثابت کرد

در حال حاضر جهان غنی تر و مولدتر از هر  .تغذيه یِ  انسانها: بياييد از مسئله بسيار اساسی ديگری آغاز کنيم 

 ٩٣٦اينهمه پيشرفت و توانمندی بر اساس گزارش سازمان ملل متحد  زمان ديگری در طول تاريخ است ؛ اما عليرغم

نفر که اکثرشان کودک اند از ٢٥٠٠٠هر روز . از قحطی ودر گرسنگی بسر می برند ون انسان در هراسميلي

  .غذايی است ؟ ابدًا آيا اين مرگ وميرها در نتيجه یِ  کمبود مواد. يا عوامل مربوط به گرسنگی می ميرند گرسنگی و

ِ پزوهشگرا/طبق برآوردهای انستيتوی سياست گذاری مواد غذايی و توسعه توليد گندم،برنج،و " اول غذا،  ن

اين .کالری به تمام افراد روی کره یِ  زمين برساند ٣٥٠٠سايرغالت در جهان به حدی است که می تواند روزانه 

، سبزيجات ،حبوبات،جوز و آجيل ها: مومی دارند شامل نمی شود از جملهع برآورد ساير موادغذايی را که مصرف

 پوند ٣/٤ آنقدر موادغذايی در روی زمين است که می تواند روزانه. علف خوار و ماهیکوشت حيوانات  ،ميوه ها

ميوه و سبزيجات و حدود يک پوند   پوند غالت،حبوبات و آجيل ها؛ حدود يک پوند٥/٢: غذا برای هرنفر فراهم کند

همين االن هم !!د کردکره زمين را چاق و فربه خواه اين رژيم غذايی همه یِ  ساکنان! گوشت ،شير و تخم مرغ

بسياری از کشورها صادرکننده یِ  مطلق مواد . همهِ  افرادشان خواهند داشت کشورهای بسيار فقير غذای مکفی برای

  ".ساير محصوالت کشاورزی خواهند بود غذايی و

 دسترسی به مناطق دور افتاده ای که امکان شايد بگويند که مشکل حمل و نقل مواد غذايی است و گرسنگان جهان در

 در شهرهای پرجمعيتی که چون گرسنگان عمومًا. بی اساس است  کامًال اين ادعا اما ،. آنها نيست زندگی می کنند 

همچون  مناطقی. هستند و پروازهای مستقيم هوايی به اکثر نقاط جهان دارند ، زندگی می کنند مملو از توريستها

پناهندگان همواره گزارشگران با   حتی در اردوگاههای دورافتاده یِ .کلکته، ريودوژانيرو و داکا از آن جمله اند

عالوه بر اينها !! همه چيز برای آنها می آوذند غير از غذا در گشت و گذار هستند و" دوربين های تلويزيونی دائما

  !!!کوپترهای توپدار همواره در همه جا آماده یِ  خدمت رسانی هستند  بمب افکن ها و هلی

. اما در واقع اينگونه نيست. نمی دهند ه نظر برسد که مردم ديگر اهميتی به مرگ و مير کودکان از گرسنگیشايد ب

مراکز خيريه و کمک رسانی متعدد بين المللی . اهميت می دهند سازمان ملل مملو از کسانی است که به اين امر

سازمانهايی که . ر اين زمينه فعال هستندد ) Save the Children" (را نجات دهيد  کودکان"  و Oxfamهمچون 

سازمانهای  مالی شان کمک انسانهای خّيرو بشردوست است ؛ و خود کشورهای فقير دارای مراکز متعدد منبع

 اين اقدامات اما سوءتغذيه و ِ با وجود همه ی. هستند که کارشان را به خوبی انجام می دهند) NGO(غيردولتی

با يک جواب در وب سايت ها و مراکزی که در جهت ريشه  چرا اينچنين است؟ تنها. دفقرغذايی همچنان ادامه دار

 فقر تنها. پاسخی که سازمان ملل و همه یِ  خيرين با آن موافقت می کنند ! فقر: خورد  يابی اين امر فعالند به چشم می

  .ردعاملی است که مردم را از امکان خريد مايحتاج و قوت مورد نياز خود باز می دا

فرزند و گنجه ای پر از خوراکی ، سه تن از  تصور کنيد خانواده ای با چهار. اينهمه اما تنها بخشی از ماجراست
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در اختيار کودک ارشد قرار دهد و در برابر اعتراضات بگويد که کودکان  کودکان را گرسنه نگهدارد و غذاها را تنها

حقيقت   تر و بی پايه تر از اين ادعا می توان سراغ داشت؟ درآيا مضحک. مواد غذايی را ندارند ديگر قدرت خريد

زيرا در اين جامعه همه چيز .پيدا کنند  فقر تنها منجر به اين می شود که آنها در جامعه یِ  سرمايه داری نتوانند غذا

  .فروش و کسب سود انجام می گيرد برای" شکل کااليی پيدا می کند و توليد صرفا

روشن و به اصطالح سرراست برخورد  توزيع سوسياليسم با اين معضل به ظاهر پيچيده یِ  گرسنگی خيلی ساده و

 سودآور  یبا غذا نه به عنوان کاالي.  استیِ  عمل خود ساخته روشی که هر خانواده یِ  معمولی آن را شيوه. می کند

در  آيا. ی کند و به هر کس به اندازه یِ  نيازش می دهدبرای بقا و رفع گرسنگی برخورد م بلکه به عنوان وسيله ای

  ؟سرِ  سفره یِ  خود شما اين امر هر روز به شکل معمولی اتفاق نمی افتد

کشيد؛ ديگر شاهد شکم های ورقلمبيده و  کودکان گرسنگی نخواهند:به نتيجه یِ  اين راه حل ساده توجه کنيدتنها 

 ساعته تن دهند و آدمها در ١٢الزم نخواهد بود کودکان به کار  اهيم بود؛چشمهای وغ زده یِ  بيفروغ وملتمس نخو

نانی  بسپارند و گدايان دست نياز جلوی همنوعان خود دراز کنند و در آشغالدانی ها دنبال تکه بستر کارتونی شان جان

 اگر غير از اين هيچ سوسياليسم .برای سق زدن باشند؛ و بدينگونه بخش اعظمی از رنج انسانی خاتمه خواهد يافت

خب البته سوسياليسم آنقدر خوب است که . داری شرف دارد دستاورد ديگری هم نداشته باشد باز هزار بار بر سرمايه

  .از جايی شروع شود به نظر خيالی می رسد؛ اما بايد

 برنامه ريزی شده توگويی همه یِ  آنها به مغزمان هجوم می آورد،" مخالفت های استاندارد" درست همين جاست که 

شايد تعداد اندکی . اما در واقع اينچنين نيست. انگيزه ها از بين خواهند رفت اگر توزيع مواد غذايی رايگان باشد ،. اند

سفره یِ  خانواده  آيا شما يی که بر سر. که اين مقاله را می خوانند گرسنگی واقعی را تجربه کرده باشند  از کسانی

داده ايد؟ يا غذای برادر و خواهر و والدين   انگيزه یِ  کار و کمک به ديگران را از دستغذای رايگان می خوريد

گی های ی زشت و ژبودها و قحطی و گرسنگی است که ويتنها در مواقع کم خود را ربوده ايد؟ واقعيت اين است که

  .ی رودآدمها می آيد و انگيزه ها و توانايی های کار مثبت از بين م غيرانسانی به سراغ

نخست اگر چنين اتفاقی روی دهد : در حقيقت تنها دو عامل اساسی که مانع توزيع رايگان مواد غذايی می شود

از دست خواهند داد و ديگر اينکه همين روش به امور  شرکتهای معظم توزيع مواد غذايی سودهای سرشار خود را

حتی در . يکی ديگر از نيازهای اساسی انسانهاستداشتن سرپناه . خواهد کرد سرايت... ديگر همانند مسکن و 

زير سقف  شهرهایِ  غنی ترين کشورها مثل اياالت متحده و انگلستان افراد بی سرپناهی هستند که ثروتمندترين

حاشيه ای کشورهای فقير به مرز  اين امر در مناطق. ، بی تن پوشی مناسب شب را سحر می کنندپرستاره یِ  آسمان

  .رسيده استفاجعه باری 

در اينجا . نمونه انگلستان را در نظر بگيريد برای. برنامه ريزی سوسياليستی اين مشکل را به سادگی حل خواهد کرد

هر کس پول داشته باشد می تواند . امکانات مالی برای خريد مسکن وجود دارد کمبود مسکن وجود ندارد بلکه کمبود

ثروتمندان  جتمع های ساختمانی خالی از سکنه و خانه های دوم و سوماينطور نيست؟ حاال کاری با م .خانه بخرد

با استفاده از . را در دست دارد دولت آمار دقيق مردم. راه حل دائمی برای حل اين مشکل اين است. کاری ندارم

انی اعم از شهروندان با استفاده از هزاران کارگر بيکار ساختم امکانات موجود خانه های مورد نياز برای همه یِ 
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از  ساخته شود و هر کودکی که چشم به جهان می گشايد بايد حق استفاده...بنا ، سفيدکار و ، قالب ساز،اسکلت بند

پرورش و بهداشت و درمان  بطور کلی اگر به مسکن و آموزش و. آموزش ، بهداشت و مسکن رايگان را داشته باشد

  .راحتی حل خواهد شد شود مسئله بهبه عنوان ناندانی و محل چاپيدن ديگران نگاه ن

البته به لحاظ . آشفته است" کامال سيستم حمل و نقل کنونی. اين اصل را می توان به حمل و نقل هم تسری داد

موثر و کارآ وجود دارد طوريکه در هيچ برهه " شيوه ای کامال تکنولوژيک امکان حمل و نقل مردم سراسر جهان به

خرد  به شکلی عير کارآ و" امکان پذير نبود ، اما تحت حاکميت سرمايه داری اين امر کامال ای از تاريخ بشر اينگونه

های شخصی شکل گرفته  شکل اصلی حمل و نقل در جهان کنونی بر اساس استفاده از ماشين. کننده در آمده است

 رسيدن به مقصد در همين شده است که اينک داشتن ماشين شخصی و استفاده یِ  بی رويه از ان چنان گسترده. است

عالوه بر اينها مشکل آلودگی . جابه جا می شدند مشکل تر شده است شهرها از دويست سال پيش که با اسب و قاطر

  . شده استهوا هم قوزباالقوز

متمرکز و حساب شده یِ  حمل و نقل عمومی  برپايی سيستم: راه حل سوسياليستی به اين مسئله هم روشن و ساده است

عظيمی در شبکه های حمل ونقل درون شهری و برون شهری الزم است  برای رسيدن به اين هدف توسعه یِ !انرايگ

 در شهرها اين سيستم. سيستم کنونی از صرفه و کارايی بسيار بااليی برخوردار خواهد بود که باز هم در مقايسه با

ها و دوچرخه ها را  ، منوريل ها،مينی بوسمجموعه ای از ترامواها، اتوبوس ها ، قطارهای زيرزمينی، متروها

جزئيات نياز به کار کارشناسی متناسب با  اينجا لزومی به پرداختن به جزئيات نيست و طراحی. دربر خواهد گرفت

خالصه مسئله اين است که اگر ميزان . مربوطه می توانند به آن بپردازند هر منطقه و شهر دارد که دست اندرکاران

ميرهای مربوط  رافيک و تاثيرات آن بر سيستم عصبی انسانها ، مسئله پارکينگ ، تصادفات و مرگ وت آلودگی هوا،

سيستم حمل و نقل عمومی و رايگان تا چه  به حوادث رانندگی و دهها مشکل ديگر را در نظر بگيريم می بينيم که

حمل و نقل رايگان و به تبع از درمان و که مردم از غذا ، خانه و  در اين مرحله. بسيار خوب. اندازه به صرفه است

باوری  مند می شوند هزينه یِ  آنها را چه کسی خواهد پرداخت؟ فقط کافی است به مبلغ غيرقابل آموزش رايگان بهره

اقتصادی بانکها تزريق کند نگاهی  که دولت آمريکا قرار است برای مقابله و جلو گيری از گسترش بحران به بدنه یِ 

نخست با گرفتن ماليات . کنيم دو راه حل برای اين مسئله وجود دارد  اما اگر حتی از اين گزينه هم صرفنظر.بياندازيم

از ...  حاضر هزينه یِ  بسياری از مخارج دولتی اعم از هزينه های نظامی و حقوق کارمندان و همچنانکه در حال. 

باشد مردم امکانات زيادی برای  ش و بهداشت رايگانواضح است که اگر غذا، مسکن ، آموز. مالياتها تامين می شود

عميق تر به مسئله نگاه کنيم متوجه می شويم که پول به  اگر قدری: اما راه حل دوم. پرداخت ماليات خواهند داشت

 پول تنها وسيله یِ . تنها با کار بر روی طبيعت اينهمه بدست می آيد. خدمات نيست خودی خود مولد ثروت و کاال و

کمتر شکل کااليی پيدا  هرچه محصوالت و خدمات. ادله یِ  محصوالت و خدماتی است که به شکل کاال در آمده اندمب

سيستماتيک توليد کااليی را کاهش خواهد داد تا سرانجام  سوسياليسم بطور. کنند ، نقش پول هم کاهش خواهد يافت 

 ل اساسی پاسخ داد که آيا جوامع به اندازه یِ  کافی نيرویاين ترتيب بايد به اين سوا به. بطور کامل آن را حذف کند

بهداشت عمومی را تامين کنند و همه  انسانی در اختيار دارند که بتوانند محصوالت غذايی توليد کنند و خانه بسازند و

. ستپاسخ به اين سوال بطور قطع و بی هيچ ترديدی آری ا را از نعمت تحصيالت تا سطح عالی برخوردار کنند؟
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 اما چگونه اينهمه صنايعی که در مالکيت عمومی هستند اداره خواهند. انجام داده اند کمابيش اين کار را" چون قبال

به ميدان نخواهند  شد؟ آيا ارتش عظيمی از بوروکراتهای دولتی ، کارمندان بيروح و ديکتاتورهای ديوصفت پا

سيستم راه آهن انگلستان و سيستم درمان و   از يک سو و درگذاشت؟ با توجه به نتايجی که در روسيه و کره شمالی

تجربه سيستم برنامه ريزی و مالکيت دولتی را در قرن بيستم و در  بهداشت ملی آمريکا از سوی ديگر به دست آمده

 سوسياليسم پاسخ به اين چالش ها و سواالت ما را به هسته یِ  اصلی. بزرگ مواجه کرده است حال حاضر با چالشی

سوسياليستی اگر بطور دمکراتيک عموم مردم  برنامه ريزی. مورد نظر ما و سوسياليسم آلترناتيو رهنمون می شود

راهبردها و راهکارها دخالت فعاالنه ندهد ، هرچيزی می تواند باشد اال  را در پروسه یِ  برنامه ريزی ها و تعيين

در آمده  ی سرمايه داری که از فرط تکرار بصورت شرطیبازهم تبليغات دور و دراز ايدئولوژيست ها !سوسياليسم

، طبقه یِ  کارگر قادر به اداره یِ   مردم عادی! اين امر هيچ گاه متحقق نمی شود" از در مخالفت درخواهند آمد که 

عالوه . اندنديده ... آموزش کافی در زمينه یِ  مديريت و برنامه ريزی و .آنها به حد کافی هوشمند نيستند. امور نيستند

. " و آقايی کنند همواره کسانی خواهند بود که به فکر جيب خود و اطرافيان خود باشند و بر ديگران سروری بر اينها

اگر مدير به مرخصی چند روزه برود يا . بزنيد اما برای فهميدن توانمندی های کارگران کافی است به مراکز کار سر

ستری شود و يا به هر دليلی مدتی سر کار نيايد ، کارها می خوابند و کارگران ب در اثر حادثه ای چندی در بيمارستان

کار در ميان خود ،  با مسئوليتهای خود آشنا هستند و ضمن تقسيم" چون کارگران کامال. کنند؟ البته که نه  کار نمی

 رئيس دانشکده به دليل فساد در يک دانشگاه ، چند سال پيش در محل کار من ،. می دانند توليد را چگونه پيش ببرند

همه شاهد بودند که در نبود وی کارها بسيار دقيق تر . جديد مدتی طول کشيد از کار خود برکنار شد و تا تعيين رئيس

در دانشکده از  نظافتچی ها و سرايدارها که" اما اگر مثال. می رفتند و همه از نبود رئيس راضی بودند و بهتر پيش

سطح هستند يکی دو روز سرکار حاضر  يرند و از نظر سلسله مراتب اداری در پايين ترينهمه کمتر حقوق می گ

اينکه عده ای که در راس قرار می . دانشکده تعطيل شود نشوند همه یِ  کارها مختل می شوند و حتی ممکن است

ان نيست بلکه بدليل اين موقعيت و ستمگری و غارتگری می کنند ناشی از طبيعت انس گيرند شروع به سوء استفاده از

رشد و نمو يافته اند  است که به ناگزير سوسياليسم بايد از سوی کسانی بنا شود که تحت حاکميت سرمايه داری مسئله

مقدسين و مالئک تبديل نمی شوند و صددرصد  مردم يک شبه به. و حامل همه یِ  انحرافات و اشکاالت آن هستند

 -  ١٨٧١بعد از کمون پاريس در . اين انحرافات و اشکاالت گرفته شود شود تا جلویالزم است تا تمهيداتی انديشيده 

برای   ما با مکانيسمهای مختلفی-واقعی اعمال قدرت کارگران که از سوی ارتش درهم کوبيده شد اولين تجربه یِ 

برگزيده شوند و حقوقِ  شان آزاد  همه یِ  مامورين دولتی بايد از طريق انتخابات: جلوگيری از انحراف آشنا شده ايم

نکته است که مکانيسم انتخابی بودن مسئولين وپاسخ گو  نيز مويد اين تجارب انقالب اکتبر. از حقوقِ  پايه باالتر نباشد

شوراهاست  قدرت شوراهای مردمی در مراکز کار و ساير نهادها بهترين راه حل است زيرا تنها در بودن در برابر

نه عده یِ  معدودی که به نام  شه صورت می گيرد و تصميمات از سوی مردم گرفته می شودکه تبادل نظر و اندي

 کارگران سن پطرزبورگ شوراهای کارگری ١٩٠٥انقالب  در روسيه همزمان با. کارگران قدرت را قبضه کرده اند

 اينکه. ی انقالب بازی کردند بعدها در انقالب اکتبر نقش فوق الهاده ای را در پيروز را برپا کردند که همين شوراها

کنيم که نقطه یِ  آغاز  بعدها چه بر سر شوراها آمد موضوع بحث ما نيست اما می خواهيم اين مسئله را خاطرنشان
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شکم گرسنگان ، مسکن دادن به بی سرپناهان ، پايان  سير کردن. تمام راه حل هايی که مطرح شد همين شوراها هستند

برنامه ريزی دمکراتيک اقتصاد، متوقف کردن تغييرات آب و هوايی ، ايجاد صلح  م طبقاتی ،دادن به نابرابری و تقسي

آن هم سرنگون  بين المللی و همه ی ی تغييراتی که سوسياليسم خواهد آورد پيش زمينه ای می خواهد که و اتحاد

ک کشور آغاز و بعد جهانی تواند از ي سرنگون کردن سرمايه داری می. کردن سرمايه داری از سوی کارگران است

آنها در جامعه سرمايه داری با متشکل کردن . انقالبی خواهند بود شوراهای کارگری اساس و بنيان چنين. پيدا کند

اشغال محل های  اربابان آغاز کرده و با استفاده از شيوه های گوناگون و متنوع اعم از اعتصابات و کارگران بر عليه

حاکميت سرمايه داری بدل خواهند شد و در  آنها با قدرت يابی به آلترناتيوی برای. يافتتوسعه خواهند ... کار و

را که همانا سرنگون کردن حاکميت سرمايه و برقراری حاکميت  رقابت با دولت کهنه سرمايه داری ، گام نهايی

 به اهدافی عينی و ايجاد اقتصاداين ترتيب ميليونها ميليون انسان را در مسير دستيابی  شوراها برخواهند داشت و به

جهت رهايی از الينه شدن آزاد  دنيای مدرن متحد و يک پارچه خواهند کرد و انرژی و ابتکاراتِ  خفته یِ  آنها را در

  . شددو خيره کننده از تصور به واقعيت بدل خواه زمانی که اين اتفاق بيافتد جهانی عادالنه. خواهند کرد
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