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 سوسياليسم چيست ؟
  يحيي رحيمي

 
 و سوسياليسم تحقق براي بزرگ  هاييانقالب و هاجنبش شاهد سوم هزاره آستانه در هم هنوز و  ي نوزدهم و بيستمهادر سده 

سال در ايتاليا و آلمان، روسيه انقالبهاي، پاريس كمون، اروپا 1848 يهاانقالب. ايم بوده گوناگون يهاعملكرد و مواضع با كمونيسم
هاي انقالبي چپ در ديگر كشورهاي آمريكاي ، نيكاراگوئه و جنبش، كوباهاي چين، ويتنامانقالب، 1920ا ت  1917 ،1905 يها

همه با اهداف و عناصر سوسياليستي در بستري دمكراتيك براي رسيدن به استقالل، آزادي و عدالت اجتماعي جريان ، التين و آسيا
  .هاي مداوم و پي در پي نشان مي دهداكنون نيز ادامه دارد و چشم اندازي نويد بخش را در ژرفايابي و گسترش انقالبيافته و هم 

 قدرت وجود با بوليوي و ونزوئال نيكاراگوئه،، كوبا در  اروپاي شرقي و چين به عالوه اينكه، اما بازگشت به سرمايه داري در روسيه   
مناسبات نواستعماري در صادرات مواد خام و واردات كاالهاي  از گسست در اقتصادي استقالل به اند نتوانسته هنوز چپ ظاهري

سال از  35ساخته شده دست پيدا كنند و هنوز فقر و عقب ماندگي در كوبا پس از نيم سده از زمان انقالب و در نيكاراگوئه پس از 
همه اينها درباره وجود محتواي  ، آنان را در زمره كشورهاي عقب مانده پيراموني قرار داده است،هاروي كارآمدن ساندينيست

حقيقي سوسياليسم در تمام كشورهايي كه در سده بيستم زير لواي ماركسيسم و لنينيسم به قدرت دست يافتند، سخت پرسش 
  .برانگيز است

و  غلبه همچنان بربريت اينكه يا و كرد؟ خواهد پيدا تحقق چرا و چگونه و چيست؟ سوسياليسم كه پرسش اين به ما  پاسخ
گسترش خواهد يافت؟ اين است كه با نگرشي انتقادي و بي امان راه طي شده را در دوسده گذشته با دقت بر رسي و مطالعه كنيم 

ي نوين و حقيقي سده بيست و يكم در عمل و ديدگاه هدايت كننده آن پيوند هاو بتوانيم دستاوردهاي مثبت گذشته را با جوانه
  .داشت كه هنوز راه را نمي دانيم و از چاه تشخيص نمي دهيم در حال حاضر بايد اذعان. بزنيم

. برابري و استقالل فردي و جمعي را نشان داده اند، ي نخستين در واقع محتواي زندگي جمعيهااز هزاران سال پيش كمون   
ر طمع كاري و تنها گليم خود را از آب كشيدن، ثابت و بالتغيير بوده برخالف آنچه سرمايه داري ادعا مي كند كه طبيعت بشر د

 "طبيعت بشر "كمونهاي نخستين كه هنوز بقايايي آز آنها در گوشه و كنار جهان ديده مي شوند، نشان مي دهند كه ، است
از انتشارات مانتلي ريويو به تاريخ جوالي  "ره يافتن به سوسياليسم"در مقاله . ه استي بنيادي بودهادستخوش چه دگرگوني

   :مي خوانيم، برگردان مرتضي محيط، نوشته هري و فرد مگداف، 2005

  آيا طبيعت انسان مي تواند تغيير كند ؟ -1 "



ترجيع بندي كه مكرر مي شنويم . بشر است يكي از داليل مطرح شده عليه سوسياليسم اين است كه سوسياليسم مخالف طبيعت
اين استدالل ممكن است درمورد غرايز بنياني انسان مانند نياز مبرم براي بدست . اين است كه : طبيعت بشر را نمي توان تغيير داد

به آن  "طبيعت بشر"به عنوان  "اما آنچه معموال. آوردن غذا، توليد مثل، جستجوي سرپناه و لباس براي محافظت او درست باشد
مردم خود را با ساختار ، ي اجتماعيهابا تغيير نظام. اشاره مي شود، طي تاريخ طوالني جامعه بشري بسيار تغيير كرده است

انسانهاي از جهت جسمي مدرن حدود . ي رفتاري خود را تغيير داده اندهااجتماعي جديد سازش داده و بسياري از عادات و ويژگي
طي دهها هزار سال از آن موقع تاكنون انواع متفاوت و پرشمار سازمان يابي اجتماعي . سال پيش ظاهر شدند 200000تا  150000
 مي زندگي طبيعت از خوراكي مواد  آوري جمع و شكار برپايه "در ابتدا اين جوامع اكثرا .ي گوناگون به وجود آمده اندهاو جماعت

 – دولت، قبيله، روستا، عشيره صورت به جوامع اين يابي سازمان. اند داشته كشاورزي در پايه اخير سال 7000 در تنها و كردند
   .هر، كشور و يا امپراتوري بوده استش

 به هركس رقابتي "شديدا روابط از متفاوتي بسيار "بشر طبيعت" و روابط اند، كرده مطالعه را "اوليه"مردم شناساني كه جوامع    
روابط مردم در . اند يافته، است داري سرمايه دوران در جوامع ويژگي  كه خودخواهانه و )هم جان به هاگرگ افتادن( خويش فكر

اما هدف ، وجود داشت "تجارت نيز مسلما .جوامع اوليه ماقبل سرمايه داري اغلب به شكل كمك متقابل و توزيع ثروت بوده است
بلكه . ي كشاورزي نه در مالكيت خصوصي بود و نه مي توانست خريد و فروش شودهازمين .تجارت ميان قبايل سود شخصي نبود

ضمن ، بيشتر مواد خوراكي كه توسط رئيس ده جمع آوري مي شد. توسط كدخداي ده تقسيم و توزيع مجد د مي شد "عموما
 رو هيچ به جوامع اين(  داشت وجود هم محلي مستبدين توسط گري سلطه و جنگ. شد مي توزيع مردم ميان  ي مرسومهاجشن

 كارل قول به  داشتند  [ ما به نسبت] متفاوتي "عت بشرطبي " و  اجتماعي رسوم و آداب ،هاارزش اما )نبودند نقص بي جوامعي
  ): 1944 – "بزرگ دگرگوني"در كتاب  –Karl Polanyi) پوالنيي

ي مردم شناسي و تاريخي سالهاي اخير اين است كه اقتصاد جوامع انساني علي االصول تابع روابط هاكشف بزرگ پژوهش"  
. نحوه رفتار انسانها طوري نبوده است كه منافع فردي خود را به صورت تصاحب اموال مادي حفظ كنند. اجتماعي آنها بوده است

  )1(ص  ".خواسته اجتماعي و مواهب اجتماعي خود را حفظ كند شيوه عمل او چنان بود كه مقام اجتماعي،

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در طي هزاران سال ، ي فناوري هااين پرسش بزرگ پيش مي آيد كه با وجود اين همه پيشرفت
ن فرهنگ در كشورهاي ي اوليه مي گذرد، تازه به جايي رسيده ايم كه به اصطالح صاحباهاتاكنون كه از جوامع نخستين و كمون

. به جان هم ياد مي كنند هادر خودخواهي و حرص و آزمندي و تغيير ناپذيري روحيه افتادن گرگ "طبيعت بشر"پيشرفته هنوز از 
ي اجتماعي و تاريخي سوداگري از دير باز و از زمان پيدايش جوامع طبقاتي به صورتهاي گوناگون زراندوزي، هادر واقع ضرورت

، آب و چراگاهها و در دوران سرمايه داري بر سر هاجنگها و كشتارها بر سر زمين، ندي، غارت و بهره كشي از ديگرانحرص و آزم
ميليون انسان را نابود كردند و  50در جنگ جهاني دوم مدعيان تمدن اروپايي . بازارها و منابع مواد خام و اوليه جريان داشته است

هزارنفر در ظرف چند ثانيه دود شدند و دراثر بمباران اتمي توسط آمريكا به  150ي ژاپن حدود در شهرهاي هيروشيما و ناكازاك
 كشتار(هولوكاست را آمريكا توسط ژاپن  بمباران اتمي، و ليبرالهاي طرفدار امپرياليسم آمريكا هاچرا غربي .هوارفتند و بخار شدند

  ؟ بينند مي را نازي آلمان جنايات فقط و نامند نمي )جمعي



از ، متفاوتي داشتند "هنوز ديري از زماني نگذشته است كه مردم بومي آمريكاي شمالي و جنوبي، آگاهي و شيوه تفكر كامال " 
به طوري كه كريستف  .و مهاجران اروپايي به آنان تحميل شد هاآنچه كه بعدها توسط هجوم و تسخير سرزمين شان توسط ارتش

نتوانسته ام دريابم كه ملك و مال شخصي داشته باشند چرا كه اين طور به نظر  "مريكا مي نويسد : كلمب پس از سفر اولش به آ
] بوميان [ افرادي بي آاليش اندو درمورد هرآنچه دارند چنان آزاد ...مي رسد كه هرچه يك نفر داشته با ديگران تقسيم مي كند 

اگر چيزي داشته باشند و از آنها تقاضاي گرفتنش را بكني هرگز نه ...هد بودمنش اند كه اگر نديده باشيم برايمان باور نكردني خوا
به عكس از شما دعوت مي كنند كه در استفاده از آن با او شراكت كني و در اين كار چنان عشق و عالقه اي نشان مي . نمي گويند

را مشاهده مي كنيم  (Du Terre)مسئولي مانند دوتردر ميان اين پژوهشگران افراد بسيار  ...".دهند كه گويي قلب آنها با توست 
حساس برتري يا ا  ديگري به نسبت كس هيچ برابرند، باهم همه "درباره بوميان منطقه كارائيب مي نويسد :  1650كه درسال 

ي خود را به ان چيزهائي محدود مي كنند هاهيچ كس از ديگري ثروتمند تر يا فقير تر نيست و همگي خواست ...بندگي نمي كند
 )2( ص  ".كه به راستي مفيد و الزم باشد و هر چيز ديگري را كه اضافي باشد با تحقير نگاه مي كنند و شايسته داشتن نمي دانند 

 مي  وحشي را آنان  ز از آغاز تهاجم به بوميان سرخ پوست و انسانهاي نخستيني غارتگر و جنگ افروهاآقايان امپرياليست   
 ؟ اند وحشي كدام راستي به. كشاندند نابودي به و كردند كشتار را آنان تدريج به آنان طالهاي و منابع غارت براي خود اما، دانستند

هاي نخستين براي همان سلوك ساده و بي آاليش انسان، كشتارهاها و جنگ، ي، بيكاري و اعتيادبدبخت و فقر اينهمه با امروز آيا
ها بر سر آدم هزاره سوم كه در ادعا گوش فلك را كر مي كند، آموزنده نيست ؟ قبايل نخستين باوجود كمبودها و بربريت در جنگ

زيرا دامنه بربريت نخستين از لحاظ  .ه اندو دست نشاندگان درنده آنان بود هابه مراتب آدم تر از امپرياليست، منابع و آب و مراتع
بسيار محدود بوده است و به عالوه روابط برابرانه و فقدان بهره ، ي سده بيستم تاكنونهاها و غارتشمار قربانيان در مقايسه با جنگ

ي فراوان هاصفت آدم كشي و عشق و دوستي دروني شان براي آدم هزاره سوم كه از خود و ديگران بيگانه شده است و جامعه گرگ
   .است آموزنده "واقعا  گرگ صفت به وجود آورده

آنها آداب و رسوم ميان اقوام . ديده است، در فرانسه بوده اند 16سه نفر بومياني را كه در اواخر قرن ، مونتاني پژوهشگر ديگر " 
 آنها "اين سه از وجود گروههاي مخالف و رويارو با هم در جامعه فرانسه سخت در تعجب بودند :  ...بومي را برايش توضيح داده اند 

 مرگ درحال گرسنگي از كه ديگراني و اشياء و كاالها انواع از مال ماال كه هستند كساني )فرانسويان( ما ميان در كه بودند دريافته
ند و از اين مساله در تعجب بودند كه اين فقرا چرا چنين چيزي را كن مي گدائي  منازل در دم فقر و شديد احتياج دليل به و اند

  ) 2 ص( ". كشند نمي آتش به را شانهاخانه يا و فشارند نمي را اول گروه گلوي  تحمل مي كنند و

هاي بردگاني كه با غارت و سركوبي كمون .اسپارتاكوس در رهبري بردگان شورشي روم باستان نيز به همين نتيجه رسيده بود   
در آرزوي بازگشت به كمون نخستين خويش ، ي جانفرسا كشانده شده بودندهانخستين توسط امپراتوري روم به اسارت و بيگاري

مي گفتند  "ادآز"ماركس واژه پرولتاريا را از روم باستان برداشته است و با همان مفهوم به كارگران مزدور به اصطالح .قيام كردند
كراسوس سردار رومي كه در  .براي ادامه زندگي جز نيروي كارخويش براي فروش چيز ديگري نداشتند، كه با اينكه برده نبودند

را با ميخ به صليب مي كوبند و قرباني تا سه روز آويخته به آن ميخهاسركوبي و به صليب كشيدن ( فجيع ترين نوع اعدام كه دست
بسيار ثروتمند و داراي يك كارخانه عطر سازي ، اسپارتاكوس و بردگان شورشي زير فرمان او نقش اصلي داشت )جان مي كند ها

 .در آن بهره كشي مي كرد )بود كه به علت ظرافت در كارعطرسازي به جاي بردگان از كارگران مزدور(پرولتاريا



رتري خود از هر جهت نسبت به ب در– شد تبديل متحده اياالت به "بعدا كه –اروپاييان مستعمره نشين در سيزده ايالت اوليه  "   
در اين قبيله دمكراسي وجود . بيندازيم (Iroquois)ايروكواز قبيله  به  نگاهي دهيد اجازه ولي. نداشتند ترديد " وحشي "بوميان 

زنان به همراه مردان . و برداشتن مقامات نااليق هاداشت اما نه از نوع احزاب سياسي بلكه به صورت مشاركت مردم در تصميم گيري
قع در حالي كه همان مو. ي مختلف اجتماعي داشتندهاي ويژه اي در فعاليتهاشركت مي كردند و مسئوليت هادر اين راي گيري

 زنان حقوق و كردند مي استفاده تبار آفريقايي بردگان و پوست سفيد خدمتگزاران از "متمدن"مستعمره نشينان سفيد پوست و 
شدند و چهار قرن مي بايست سپري  "آزاد"سه قرن ونيم از ورود مهاجران اروپايي گذشت تا تازه بردگان . بود محدود شدت به  نيز

  )2(ص  "مي شد تا به زنان حق راي داده شود ! 

از ديدگاه سرمايه داري كه آن را  "طبيعت بشر "هاي نخستين رسيديم كه باتا كنون به عناصري سازنده و انساني در كمون   
براي تمام آدميان در  "طبيعت بشر "آقايان با قياس به نفس و فرافكني آن  .اپذير و ذاتي انسان تلقي مي كند، مغايرت داردتغيير ن

تمام طول تاريخ، آدم را ياد مالنصرالدين مي اندازند كه مي گفت مركز دنيا همين جاست كه ميخ طويله االغ ايشان كوبيده شده 
خود محوربيني، خودخواهي، فردگرايي، پول و كاالپرستي و حرص و آز و زر  .مي توانيد متر كنيدمي گفت اگر قبول نداريد  .است

ي سرمايه دار و ثروتمند را تشكيل مي دهد و مربوط به دوره اي محدود در هااندوزي كه طبيعت و شخصيت خود آقايان و خانم
 در مستقيم دمكراسي همان كمون اصل نخستين  يم مي دهند ؟و اعصار تعم هاچگونه به تمام آدميان در تمام سده، تاريخ است

 . است كمون اعضاي تمام مشاركت برپايه خودگرداني بلكه، دولتي و حزبي پارلمانتاريسم نه و عمومي مجمع در هاگيري تصميم

برابري و عدالت . و اقناع جمعي است بحث راه از معقول  يهادوم از هركس به اندازه توانايي و استعداد و به هركس به اندازه نياز   
شارل بتلهايم براي نخستين بار . و عدم مالكيت خصوصي به ويژه درمورد وسايل و ابزار توليد نيز اصل ديگري از كمون است

ر اختيار زيرا اصل ب. تشخيص داد كه بيان حقوقي مالكيت پرولتاريا در روسيه در زمان انقالب بر ابزار و وسايل توليد كافي نيست
واقعي بر ابزار و وسايل توليد و فرايندهاي توليد و فناوري در كارخانه و كشتزار است كه بايد از آن توليدكنندگان واقعي با 

 1921از زمان طرح نپ كه به تفصيل شرح خواهيم داد، شوروي و در راس آن لنين در سال  .دمكراتيسم مستقيم و ژرفاپو باشد
را پيش  "سرمايه داري دولتي"مسلط گردانند و صادقانه سياست  هامديران صاحب امتياز را بر كارخانه مجبور شدند از نو هيئت

  . وانمود كردند "سوسياليسم در يك كشور"عنوان  اما در زمان استالين آن را رياكارانه با. گيرند

هاي انسان مي تواند زيرا آگاهي، رفتار، عادات و ارزش. زير سوال است "معنايي دارد مسلما "اصال "طبيعت بشر"اينكه مفهوم  " 
نه تنها به اصطالح طبيعت بشر تغيير كرده است، . بسيار متغير باشد و زير تاثير تحوالت تاريخي و فرهنگي هر جامعه قرار گيرد

شكوهمند جلوه دادن پول . ستكه بر اجزاي مختلف طبيعت بشر احاطه دارند نيز به طور شگرفي تغيير كرده ا هابلكه ايدئولوژي
اكنون جزو هنجارهاي پذيرفته شده  ...يي كه براي اين كار الزم است و نيز خلقيات الزم براي اين كار هاسازي و تاييد همه فعاليت

   در جامعه سرمايه داري است

ال اخير سرمايه داري س 250 و تجاري داري سرمايه سال 250 –سال است كه وجود داشته است  500نظام سرمايه داري    
 از پس نيز جهان از وسيعي هايبخش در(  دهد مي تشكيل را بشري جامعه عمر درصد 4/0 فقط درمجموع اين و –صنعتي 
 نوع تعاوني، طبيعت بشر، تاريخ از كوتاه دوره اين در ).است داشته كمتري خيلي عمر نتيجه در و شد ظاهر )اروپا از( نظام گسترش
 پايه بر كه  ي اوست، تحقير شده درحالي كه به خاطر ادامه حيات و رشد در جامعه ايهاتي انسان كه از ويژگيمشارك و دوستانه



 كرده رشد فرهنگ نوعي، داري سرمايه رشد پاي به پا سان بدين. است شده  زده دامن تهاجمي  رقابت به دارد قرار سرمايه انباشت
، و غارت منابع و تخريب محيط زيست بهره كشي انسان از انسان]، )كر خويشف به هركس( گرايي فرد آزمندي، در كه است

 .است گرايي مصرف از عبارت داري سرمايه فرهنگ ديگر جنبه ... شود مي خالصه  دشمني و كشتارهاي جنگ افروزانه [ و رقابت
 )2 -3(ص  ".ي انسان ندارندخوشبخت يا نياز به مستقيمي ي رابطه كه كاالهايي بيشتر هرچه خريد به شديد انگيزه

 و توليد اضافه ذاتي بحران روي مركانتليسم عصر از آن پيدايش و امپرياليسم درباره  متن ادامه در "ره يافتن به سوسياليسم"  
يد تاك كارگران به نشده پرداخت كار بخش علت به كاالها د و محد تقاضاي در يا د مجد گذاري سرمايه در  مازاد نامكفي مصرف

   :ويژه اي دارد

 يهاسرمايه اصلي انگيزه كه –كوشش دائم براي سرمايه گذاري سودهاي به دست آمده با هدف انباشت هرچه بيشتر سرمايه  "  
 داران سرمايه كه گرديد موجب بازار از بزرگتري سهم تصرف براي ديگر هايشركت با رقابت در بيشتر توليد و – است صنعتي
وقتي بازارهاي داخلي اشباع شد و يا نزديك به اشباع شدن بود،  .يد كنند و بازار داخلي خود را گسترش دهندتول جديدي كاالهاي

 .ي سودآور در آن بازارها مي گردندهاسرمايه داران براي جلوگيري از ركود اقتصادي ناشي از آن به دنبال بازارهاي خارجي و فرصت
توسط ، د نسبت به تقاضاي موثر كه علت اصلي گرايش اقتصاد سرمايه داري به ركود استپيشي گرفتن دائم سرمايه گذاري و تولي

اگر كارانداختن اين انباشت جديد به علت نبود جايي  "او مي نويسد : . ماركس به عنوان ويژگي اين نظام تشخيص داده شده است
ي هاوجود همين سرمايه، از اندازه وام با مشكل رو به رو شود و عرضه بيش هابراي سرمايه گذاري، به دليل مازاد توليد در آن رشته

در قوانين گسترش سرمايه به راستي مانعي ذاتي وجود  ...فراوان و وام پذير، نشان دهنده محدوديت در توليد سرمايه داري است
   ".يه محدوديت وجود دارد يعني در تحقق سرمايه [يعني در تجديد فرايند توليد و بازتوليد آن] به مثابه سرما. دارد

  .) سوسياليسم به يافتن ره مقاله 5 - 6 ص از نقل به، 507 ص – سوم جلد، كاپيتال(

هاي امپرياليستي جهاني و منطقه اي ادواري و مداوم ساختاري بيانگر عملكرد آن محدوديت ذاتي اضافه توليد و ها و جنگبحران
ي غول آسا در برابر تقاضاي محدود سرمايه گذاري و فقر و فالكت عظيم مردم جهان در ناتواني از برآوردن نيازهاي اوليه هاانباشت

اين نخستين دليل ضرورت جايگزيني نظام غير عقاليي سرمايه با نظامي . شده استو حياتي شان از آن درياي ثروت انباشته 
، در زير به نقل از همان مقاله مي بينيم كه در برابر انبوه فزاينده مازاد كاالها ي مورد نياز بشريت در انبارها. جهاني و انساني است

  :حمتكش و محروم جهان موج مي زنددر يايي از فقر و فالكت مرد م ز، هاو ويترين هاكارخانه

كشور يعني  145تريليون دالر است كه معادل مجموع توليد ناخالص داخلي  2/2نفر از ثروتمند ترين افراد جهان  691ثروت  "  
د درص 1/0ميليون نفر از ثروتمند ترين مردم جهان (يعني حدود  7/7بيش از مجموعه كشورهاي آفريقايي و آمريكاي التين است ! 

درصد توليد ناخالص داخلي تمام كشورهاي  80تريليون دالر ثروت يعني  8/28با ثروت بيش از يك ميليون دالر،  )جمعيت جهان
اين ثروت بيش از مجموع توليد ناخالص داخلي همه كشورهاي جهان منهاي اياالت متحده  .جهان را زير كنترل خود دارند

  ).يد ناخالص داخلي آمريكا هم مي شوددرصد از تول 40آمريكاست ( درواقع شامل 



به رغم توليد اين ثروت عظيم و انباشت آن در دست عده اي بسيار كوچك، شرح اينكه بخش عظيمي از بشريت در چه شرايطي    
 ميليارد 3/6از . هم تكان دهنده و هم هولناك است، زندگي مي كنند، يعني شمار دوزخيان روي زمين و وضع زندگي شان چيست

   :نفر مردم روي زمين

ويتامين و امالح ضروري ، دچار كمبود كالري، پروتئين "دچار سوء تغذيه و دائما )سه ميليارد انسان نزديك به نيمي (       - 
طبق  .يعني نمي دانند وعده غذاي بعدي آنها از كجا خواهد آمد. هستند "عدم امنيت غذايي "شمار بيشتري نيز دچار  .هستند

دچار كم  )ميليون نفر در كشورهاي سرمايه داري پيشرفته 10ميليون انسان ( از جمله  840 "فقط"سازمان ملل متحد تخمين 
  . اما اين برآورد سازمان ملل بسيار پائين تر از آمار ديگر پژوهشگران است .غذايي اند

  .كنند مي زندگي آمريكا در خريد قدرت دالر دو از كمتر باروزي بشريت از نيمي  نزديك به -

  . زندگي مي كنند (Slum) هايك ميليارد نفر در حلبي آباد -

  .يك ميليارد انسان به آب سالم دسترسي ندارند -

  .دو ميليارد انسان برق ندارند -

  .دو ميليارد و نيم انسان از وسايل بهداشتي محروم اند -

 . از محروميت شديد رنج مي برند )جنگ و بيماري (از جمله ايد زيك ميليارد كودك يعني نيمي از كودكان جهان به دليل فقر،  -

   .بخش بزرگي از مردم زندگي نا امني را سپري مي كنند، حتي در كشورهاي مركزي و ثروتمند سرمايه داري -

دائم از يك يا  )يون نفرميل 9ميليون خانواده از نظر تغذيه امنيت ندارند و چهار ميليون خانواده ( شامل  12در اياالت متحده  "مثال
  . دو وعده غذا در روز مي گذرند تا بقيه خانواده غذا داشته باشند

 جان بهاي به وقفه بي طور به "تقريبا" جنگ  وجود، صنعتي داري سرمايه  جنبه ديگر شرايط زيست بشر، طي دوقرن و نيم -
 سرمايه تاريخ از ناپذيري جدائي بخش، كشي بهره و غارت، جنگ، كشي قوم، بردگي اشغالگري،. است بوده انسان ميليون صدها
از خط ، شورهاي امپرياليستي اصلي براي سرمايه گذاري و فروش كاال در خارجك اقتصادي يهاانگيزه جداكردن ... است بوده داري
 جنگ. كند مي عمل پيچيده درهم و خطرناك بسيار اي مجموعه در منافع اين تمام. است ممكن غير آنها نظامي و سياسي  مشي
 و است خودش نظامي قدرت دادن نشان  ددص در شدت به متحده اياالت. است يافته ادامه هم سرد جنگ از بعد دوران در طلبي

 از نفر هزار صد از بيش شدن كشته موجب عراق به آمريكا حمله اينكه .آورد خواهد بار به بيشتري بازهم يهابدبختي نتيجه در
  )7 -8( ص  " .اند آورده ملت آن سر بر كه است اي فاجعه ابعاد دهنده نشان  ]دارد ادامه هم هنوز و[  است شده كشور آن مردم

تريليون  5/16باز مانند پايان جنگ ويتنام كسري بودجه شديد تر حدود ، در پايان يافتن اشغال افغانستان و عراق توسط آمريكا 
ي بازرگاني خارجي آمريكا و بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي ديگر با عث روي كار آمدن اوباما به هادالر و كسري شديد تراز پرداخت

خوشبختانه  .و جنبشها را حفظ كنند هابا سياستهاي پوپوليستي و عوامفريبانه بتوانند كنترل بر نارضايتي تا. جاي جرج بوش گرديد



ي ضد جنگ ديگر توان جنگ و اشغال مستقيم را ندارند و دارند نيروهاي خود را اهدر شرايط كنوني كسر بودجه شديد و نارضايتي
سوداگري جنگي و تسليحاتي خود در ايجاد پايگاههاي نظامي و به ويژه پايگاههاي  اما از سياست .در عراق و افغانستان كم مي كنند

موشكي ضد موشك به خرج تمام كشورهاي حاشيه خليج فارس و آسياي مركزي و اروپاي شرقي در ازاي غارت نفت و تجارت مواد 
 لولوي  عنوان به ايران مانند  هانه كره شماليآمريكا همين سياست را به ب. مخد ر و ديگر منابع آن كشورها دست بر نداشته اند

 مي مسلح آنها خود خرج به باشدت دارد را ... و تايوان، جنوبي كره ژاپن، و كند مي تشديد دارد خاوري آسياي منطقه در سرخرمن
  .دهد مي گسترش را پايگاهها و كند

فقر و فالكت بخش عظيمي از جمعيت جهان  .يش پيوندي منطقي وجود داردهادستاوردهاي سرمايه داري و واماندگي ميان "  
انباشت . ي جزئي در اينجا و آنجا بتوان آن را از ميان برداشتهاتصادفي يا محصول فرعي و ناخواسته ي نظام نيست كه با دستكاري

 زمان هم طور به –چه بين المللي ، ملي سطح در چه داري سرمايه عملكرد شيوه ستقيمم پيامد عنوان به –ي افسانه اي هاثروت
 مردم از وسيعي يهابخش براي عمومي فالكت و بهداشت نبود، آب كمبود بيماري،، تغذيه سوء گرسنگي، آمدن وجود به باعث
  ) 8 ص(  " .گردد مي جهان

جمعيت جهان كه در شرايط  از بزرگي بخش ":  كند مي صحبت كار ذخيره ارتش آوردن وجود به و بيكاري درباره  مقاله سپس   
علي العموم فقير ترين قشر جامعه را تشكيل مي د هند ، ارتش ذخيره كار در كشورهاي ثروتمند ...نا امن و پر خطر زندگي مي كند 

روي سطح دستمزد كارگران شاغل ، ه دائموجود اين ارتش ذخير. كه شرايط زندگي شان بسيار سخت و گاه بي خانمان هستند
مردم كشورهاي پيراموني به طور فزاينده اي نقش ارتش ذخيره كار سرمايه ...فشار مي آورد و باعث پايين نگهداشتن آن مي شود 

 بسياري در. كنند مي بازي را داخل ]نواستعماري يهادولت به وابسته خصوصي و دولتي انحصاري[  داران سرمايه و  ي خارجيها
 متالشي طريق از و  "نيروي كار را عمدا] يي مانند ايران در زمان اصالحات ارضي فرمايشيهامستعمره نو و[  سابق مستعمرات از

 به  كشورها اين دهقانان كردن وادار كار اين راههاي از يكي. آوردند وجود به كشورها اين زندگي شيوه و اجتماعي بافت كردن
وسيله ديگري كه استعمارگران براي زير و رو كردن . ولي كردندپ اقتصاد به وابسته  را آنها وسيله بدين و بود ماليات پرداخت

ارباب و رعيتي و ملوك الطوايفي در ايران و زمينداري [وضعيت جوامع دهقاني به كار بردند عبارت از تبديل زمين داري سنتي
كه هم به عنوان مانعي بر سر راه گسترش سرمايه جهاني بود و هم اينكه براي اربابان بزرگ با عنوان التيفونديا در آمريكاي التين 

بدين ترتيب  .به مالكيت خصوصي زمين بود  ]را در بر داشت ...خطر در گرفتن جنگهاي انقالبي دهقاني مانند چين، ويتنام و كوبا و
همراه بسياري از خوش نشينان و كارگران كشاورزي [مينجمعيت عظيمي از اين دهقانان با از دست دادن هرگونه حق نسق بر ز

به شهرها رانده شدند و در شهرها نيز كار به اندازه كافي براي جذب آنها نيست و بدين سان بحران انساني بزرگي به  ]بدون نسق
  ) 9 ص(  ". آيد مي  وجود

شاهانه در تهران و شهرهاي بزرگ ديگر  "انقالب سفيد"جمعيت انبوه حلبي آباد نشينان و به اصطالح كوخ نشيناني كه در پي    
به نيروهاي انبوه دنباله ، به علت عقب ماندگي فرهنگي و اجتماعي از يك سو و ناتواني پيشروان حقيقي انقالب، به وجود آمدند

 بيشتر وابستگي و شهرها به روستايي خانوار ميليونها آوارگي باعث  شاهانه ارضي اصالحات. شدند تبديل " اسالمي انقالب "  روي
 پيوستند  ييهامالك بورژوا به  همان اربابان پيشين ملوك الطوايفي باقيمانده نيز. ي كشاورزي وارداتي گرديدهاوردهفرا به ايران
نظام سرمايه  ". بودند شده تبديل كمپرادور يهامالك بورژوا به رضاشاه زمان از كه داشت قرار پهلوي دربار آنان راس در  كه



 روابط تا گرفته داري سرمايه اوايل سالهاي در استعماري سلطه و عريان چپاول از –گوناگون  كارهاي و ساز طريق از  داري
 ادامه پيراموني كشورهاي در ماندگي عقب تداوم و مركزي كشورهاي در ثروت بازتوليد به – اش بعدي بلوغ دوران در امپرياليستي

 نوكر ي حاكمه هيئت توليد جمله از –قاتي در كشورهاي مختلف طب ساختار بازتوليد و توليد به همچنين نظام اين . است داده
 . كند مي كمك - آمريكا نظامي قدرت به ايمان و خارج در بانكي حسابهاي با پيراموني كشورهاي در صفت

به اين معناست كه در نظام سرمايه داري  ...بازتوليد دائم چنين ساختار طبقاتي همراه با گسترش ارتش ذخيره كار  توليد و   
درصد  80. توزيع ثروت در اياالت متحده نشانه ي بارزي از اين بي عدالتي است ...هميشه بي عدالتي شديدي وجود خواهد داشت 

درصد پايين خانوارهاي آمريكايي  40يمي از ثروت يك درصد باالي جامعه آمريكاست و پايين جامعه آمريكا تنها صاحب كمتر از ن
  ) 10 -11 ص .كنيد مراجعه  مقاله درهمان يك جدول به ( ".درصد كل ثروت جامعه اند  3/0فقط صاحب 

هاي مداوم خانمانسوز و دردهاي هاي فزاينده ميان فقر و ثروت به عالوه بحرانهاي ساختاري و جنگي تلخ و شكافهااين واقعيت   
مقاله در ادامه متن به درستي . همگي بيانگر ضرورت دگرگوني و جايگزيني نظام غير عقاليي سرمايه جهاني است، بي شمار ديگر

ها و رو به نابودي كشاندن محيط زيست و غارت منابع زمين و فجايع جنگ، بيماري و گرسنگي در نشان مي دهد كه بي عدالتي
راه نجات بشريت خودبه خود به . امه خود به درندگي باالتر و وخيم تر شدن سلطه ي سرمايه جهاني انسان كش خواهد انجاميداد

 را آن بايد كردها، بايد چه به پاسخ در  تحليل و از همه مهم تر، زيرا سوسياليسم آگاهانه و حقيقي بايد تعريف. وجود نخواهد آمد
تشكل از هركدام كه است اي زمانه اكنون. گرفت پيش در و اجرا انقالبي تئوري به مجهز انقالبي پراتيك در ويژه به و   ريزي برنامه

اما در عين . چه بايدكردهاي خاص خود را دارند، ي خودگردان با توجه به شرايط ويژه اي كه در آن زندگي و فعاليت مي كنندها
  . الزم است در نظريه و عمل به همگرايي برسند حال روي خطوط كلي جهاني و منطقه اي و كشوري

  : مقاله نامبرده در جدول گوياي زير، شكاف ميان فقر و ثروت را در جامعه آمريكا نشان داده است   

 )2001توزيع ثروت خالص در خانوارهاي آمريكايي (در سال  -1جدول  "  

 رادارند جامعه ثروت درصد 4/33        يك درصد باال 

 "         "       "  درصد 2/59            باال درصد 5

 "         "       "  درصد 5/71          درصد باال 10 

  "         "      "   درصد 4/84           درصد باال 20

 "         "        "    درصد 5/15      درصدپايين 80 

 "         "         "   درصد 3/0       درصد پايين 40 

 خالص  متوسط ثروت 2000به طور مثال در سال . هاي قومي نيز ادامه داردتفاوت در مناطق مختلف كشورها و بين گروه
 .بود تبار آفريقايي خانوارهاي از بيشتر برابر 16 و التيني خانوارهاي از بزرگتر برابر 11 كه بود دالر 88000 پوست سفيد خانوارهاي

خانوارهاي  از سوم يك  درصد از خانوارهاي سفيد پوست فاقد هرگونه ثروت خالص اند، اين وضع نزديك به 13درحالي كه فقط    
ي آفريقايي تبار كه جذب نيروي كار شده اند بسيار پايين تر از هادرآمد متوسط خانواده. را دربر مي گيرد هاآفريقايي تبار و التيني

  .درصد 76 برابر در درصد 67 –سفيد پوستان است 



در . نياز چنداني به ياد آوري تفاوت شگرف ميان ثروت ملي كشورهاي سرمايه داري بسيار پيشرفته و كشورهاي پيراموني نيست   
دالر است، برآورد مي شود كه در آمريكاي التين و  30000 "حالي كه ميانگين توليد ناخالص سرانه كشورهاي پيشرفته تقريبا

اما اين اعداد و ارقام بد ترين  .دالر است 2000دالر و در بخش جنوبي آفريقا  4000در آفريقاي شمالي  دالر، 6000منطقه كارائيب 
دالر و در شش كشور جنوب آفريقا  700دالر، در اتيوپي  1600ئيتي هاچرا كه توليد ناخالص سرانه در. مشكل را پنهان مي دارند

درصد توليد ناخالص ملي جهان را به خود  80درصد جمعيت جهان  15مند با كشورهاي ثروت. دالر يا كمتر است 600...ساالنه 
 ص(  ". دارند را جهان ثروت از درصد 3 تنها جهان جمعيت از  درصد 60از سوي ديگر فقير ترين كشورها با  .اختصاص مي دهند

11- 10 (  

توليد ناخالص سرانه ايران چيزي از  "مي بينيم كه مثال، بگيريمتازه هرگاه نابرابري فقر و ثروت در كشورهاي پيراموني را درنظر    
 .شكاف فزاينده ثروت غارتگران و بهره كشان ايران با فقر و فالكت فاجعه بار اكثريت مردم محروم و زحمتكش را نشان نمي دهد

 يونان، .شود تبديل پي در پي انقالبهاي به كه رود مي مداوم جنگهاي و جهاني و اجتماعي –اكنون بحرانهاي ساختاري اقتصادي 
به پا خاسته اند و دير يا زود نوبت دوباره ماهم  ...التين و به ويژه برزيل و  آمريكاي كشورهاي، پرتغال، اسپانيا، تركيه، تونس، مصر

   .در ايران خواهد رسيد

مگر آنكه بشريت فكر جدي ، و گسترشي فزاينده دارد يي كه گسترش درندگي سرمايه جهاني به بار آورده استهااز جمله فاجعه   
  :ضايع كردن محيط زيست است، در پراتيك انقالبي دگرگون كننده سلطه جهاني سرمايه در پيش گيرد

سود و انباشت سرمايه به مثابه هدف اصلي فعاليت اقتصادي و كنترلي كه منافع اقتصادي بر حيات سياسي تحميل مي  انگيزه "  
 – دهند تغيير "ي گوناگون در جوامع سرمايه داري كه به افراد اجازه مي دهد تا محيط خود را سريعاهاكند و نيز گسترش فناوري

، زيست محيط بر بار زيان اثرات شدن وارد كه است آن معناي به – ناخواسته يا و هخواست چه، دست دور چه و اطراف محيط چه
 سود كسب هم آن و چيز يك فقط آن هدف كه است توليدي يهانظام جبري آمد پي خاك و هوا، آب آلودگي. است ناپذير اجتناب

   .است

نظام وجود ندارد كه صنايع را ترغيب كند يا وادارد تا در صد طبق منطق توليد و مبادله سرمايه داري هيچ مكانيسم دروني در اين 
  )همان مقاله 11 - 12(ص  " .يي باشند كه كمترين زيان را به محيط زيست مي رساندهاد پيداكردن روش

مله ي بسياري در مورد مواد شيميايي آلوده كننده محيط زيست و جيوه اي كه در محيط زيست و ازجهامقاله در ادامه مثال   
خاك و سنگ معدن و ، به عالوه به درستي درباره محدوديت منابع آب .وارد مي شود، آورده است ها، درياها و اقيانوسهادرياچه
اما سرمايه در استفاده . ي فسيلي و ضرورت برنامه ريزي در نگهداري و پاك سازي آب و هواو خاك صحبت مي كندهاسوخت

 به نزديك و شديد كاهش در را آن مستند "كامال شاهد .دارد نظر مد را مدت كوتاه آينده فقط منابع اين از  تخريبي و آلوده كننده
   :دهد مي نشان هااقيانوس يهاماهي انواع از بسياري نابودي

كه برخي مانند كارخانه عمل مي كنند و پس از صيد ماهي آن را  –ي ماهيگيري هامنافع كوتاه مدت تك تك صاحبان كشتي "   
 طبقاتي يهانظام در[ انسان طمع بر اگرچه. برسانند حداكثر به را خود صيد كه است اين در  -عمل آورده و منجمد مي كنند 



از منابع ازجمله بازتوليد درياها  بسياري اما ندارد، وجود طبيعي محدوديت ]انسان و طبيعي منابع از كشي بهره و غارت بر متكي
  )13ص ، ( همان مقاله ".محدود است 

 " دادن و داري سرمايه نظام اصالح امكان آيا كه پردازد مي اساسي پرسش اين به ادامه در "سوسياليسم به يافتن ره "مقاله    
وضع قوانيني كه . ر كشورهاي سرمايه داري گرديدد كارگران وضع بهبود به منجر كه اقداماتي  ؟ دارد وجود بدان "انساني اي چهره

اما به روشني مي بينيم كه در اثر بحران . شرايط اسف بار كيفيت هوا و آب را در بيشتر كشورهاي سرمايه داري بهبود بخشيد
به ويژه در اروپا در  انقالب از سرمايه حاكمان ترس و كارگران دشوار مبارزات نتيجه كه  ساختاري دارند دستاوردهاي نامبرده را
  . يكي يكي از ميان بر مي دارند و درنده تر مي شوند، جريان جنگ دوم و پس از آن بوده است

در پايان جنگ دوم جهاني، سرمايه از ترس انقالب كه مي توانست تمام سيستم را از ميان برد، و از آنجا كه براي ترميم  " 
داشت، برآن شد ] و هنوز در آن موقع اين ظرفيت را داشت و اكنون با بحران كشورهاي جنگ زده نياز به همكاري كارگران 

 باال دستمزد و حقوق با تعطيالت –ساختاري سرمايه ديگر چنان ظرفيتي را ندارد[ كه در بخش بزرگي از اروپا دولت رفاه برپا كند 
 در و شد آغاز روزولت نيوديل با رفاه دولت  متحدهت اياال در .داد راه هاشركت مديره هيئت در را كارگران حتي آلمان دولت –

  .شد اضافه آن به اي تازه يهابرنامه 1960 ي دهه سراسر

مقدار زيادي پول وجود  ...اتوموبيل  "انقالب"به دنبال جنگ دوم جهاني هنگامي كه اقتصاد كشورها درحال بازسازي بود و    
در عين حال كه سود ، ي دولت را تامين كند بلكه دستمزد كارگران را نيز افزايش دهدهاداشت كه نه تنها مي توانست بودجه برنامه
 رقابت ميان كشورها شديد تر شد و نيروي جديدي براي، اما با رشد فزاينده انحصارات ...فراواني هم نصيب سرمايه داري مي شد 

صورت گرفته بود، وجود  1960تحرك بخشيدن به اقتصاد و رشد سريع اش آن طور كه پس از جنگ دوم جهاني تا پايان دهه ي 
  )14 -15( همان مقاله، ص  ".نداشت 

هاي زنگ خورده در روغنكاري چرخ )در مقاله نامبرده درباره سياست جنگي و تسليحاتي مابه ازاي بحران (سوداگري جنگ   
ايم كه سياست روزولت پيش از جنگ دوم در پرتوي  داده نشان پيشين يهامقاله در. است نشده داده توضيح  باخون مردم سرمايه

با افزايش سرمايه گذاري و دخالت مستقيم دولت در افزايش  1930نظريه جان مينيارد كينز براي غلبه بر آثار وخيم بحران دهه 
آمريكا به جنگ دوم  اما باز اقتصاد پيش از وارد شدن. باعث رونق ناپايدار اقتصادي گرديد، ي عمراني غول آساهاشديد بودجه

ي آن روزگار در جنگ دوم و باز سازي خرابيهامقاله نامبرده نشان نداده است كه شركت آمريكا با ظرفيت. جهاني رو به ركود نهاد
هاي اشغالگرانه در كره و ويتنام به صورت نظامي گرايي كينزي سپس برافروختن جنگ، ي اروپا و ژاپن با عنوان طرح مارشالها

  تاثير داشته است ؟ 1960و  1950ي هادهه "رونق طاليي"ه در چگون

 ذخاير و منابع و هابودجه چنان امپرياليستي يهاجنگ، است داده نشان "اقتصاد علم"اما همان طور كه ارنست مندل در كتاب 
 به باالتري  ت بازرگاني خارجيپرداخ ترازهاي كسري و تر وخيم يهابودجه كسري و تر شديد بحرانهايي باز  كه بلعند مي را  طال

 چنان المللي بين ارزهاي ديگر با دالر برابري نرخ نتيجه در و آمريكا طالي ذخاير ويتنام جنگ پاياني سالهاي در. آورند مي وجود
صورت شناور  به را طال با دالر ثابت برابري و لغو را وودز بروتون قرارداد آمريكا وقت جمهوري رئيس نيكسون كه نهاد كاهش به رو

دالر نرخ گذاري  32را به طور ثابت با  )گرم 35/28هراونس طال (، كه ملغا گرديد 1972اين قرارداد از زمان روزولت تا . درآورد



دوگل رياست جمهوري وقت فرانسه، با توجه به كاهش ذخاير طالي آمريكا در نتيجه مخارج و كشتارها . كرده بود و معامله مي كرد
ي جنگ ويتنام كه به شكست خفت بار امپرياليسم آمريكا منجر گرديد، تهديد كرده بود كه ذخاير دالر فرانسه را براي هاابيو خر

اما نيكسون به موقع دالر را در برابر طال به صورت شناور درآورد و بحران مزمن ركودي . خريد طال به بازار جهاني خواهد ريخت
 )از آن زمان به بعد با افزايش ناگهاني بهاي نفت به عنوان پشتوانه دالر ( در ازاي كاهش ذخاير طال .آغاز گرديد 1970تورمي دهه 

اين كشورهاي نفت خيز مانند عربستان و ايران بودند كه بايد سالحها و ، اين بار به علت كسري بودجه شديد ناشي از جنگ ويتنام
اروپا، ژاپن و آسياي جنوب  .دالرهاي نفتي افسانه اي را به آمريكا باز مي گرداندند پايگاههاي استراتژيك از آمريكا وارد مي كردند و

شرقي و ديگر كشورهاي نيازمند به واردات نفتي نيز ناچارشدند ذخاير كالن دالرهاي خود را بابت نفت گران شده از راه كشورهاي 
استراتژي جنگهاي منطقه اي ريگان و تاچر،  .بود كه فروكش كندبا اين همه بحران جدي تر از آن  .نفت خيز به آمريكا باز گردانند

با خرج خود كشورهاي نفت خيز خاورميانه مانند  )هابه دست آسيايي هامانند برنامه آسيايي كردن جنگ ويتنام (كشتار آسيايي
ي يوگسالوي سابق برافروخته هاپاره شوروي و افغانستان و حتي در بالكان ميان، عربستان، ايران و عراق در جنگهاي ايران و عراق

  .اما اين بار بحران ساختاري ديگر با جنگ هم فروكش نمي كرد. شد

براي باال نگه داشتن سود، استراتژي .سرمايه به چند طريق واكنش نشان داد، آغاز شد 1970هنگامي كه ركود اقتصادي در دهه  " 
توليد كاالهاي مادي به سرمايه گذاري در بخش خدمات و سفته بازي در  در گذاري سرمايه از –ي سرمايه گذاري تغيير كرد ها

جوامع سرمايه داري با آغاز دوران ركود اقتصادي مانند تمام تاريخ خود . )مالي گوناگون "يهافراورده"بازارمالي( با ايجاد و فروش 
باالترين قشر .انداختند )ه كارگر(و مردم نومستعمراتي بحران، بار سنگين ركود، ميليتاريسم و جنگ را به دوش طبقهادر دوران

 طور به. انداخت راه به ثروتمند افراد و انحصارات ماليات كاهش باهدف  جنگ طبقاتي پي گيري 1980جامعه از همان آغاز دهه 
دن بسياري از حقوق بر ميان از براي پيكاري دار، سرمايه و امتياز صاحب اقشار – اخير سالهاي در مضاعف شدتي با و – زمان هم

ي رفاهي، دشواركردن هرچه بيشتر پيوستن ها: حمله به برنامه )كارگران به راه انداختند( از جمله حقوق نيروهاي ارتش ذخيره كار
خصوصي كردن خدمات اوليه (ازجمله ، ي كارگري و آسان تر كردن اخراج كارگران، كم كردن حقوق بازنشستگيهابه اتحاديه

ي اجتماعي هانيروهاي محافظه كار در اياالت متحده هيچگاه برنامه. و كوشش در خصوصي كردن بيمه اجتماعي كارگران )مدارس
 آغاز  1960 ي دهه "بزرگ جامعه" و  هدف آنها از ميان بردن هرآنچه بود كه با نيوديل فرانكلين روزولت. دولت را نپذيرفته بودند

امپرياليسم با درپيش . بود كه دولت نقش عمده اي در حمايت از حقوق كارگران نداشت دوراني به وضعيت بازگرداندن و بود شده
به بعد  1980به مراتب از دهه  1960اوضاع زندگي مردم را نسبت به دهه ، گرفتن سياست نوليبراليسم از مكتب شيكاگو در جهان

  .وخيم تر كرده است

ي هابر كار بدني نسبت به كاركنان پيشرفته عصر اطالعات در اتوماسيون و فناوريبه حاشيه توليد رانده شدن كارگران متكي 
 . نقش داشته است، ي كارگري در برابر يورش نوليبراليسمهافرامدرن نيز در شكست اتحاديه

ي كه اين ي ناپاك فسيلهاپديده گرم شدن زمين در اثر گاز كربنيك حاصل از سوخت، در توضيح آلوده سازي محيط زيست   
  .از قلم افتاده بود، ي عظيمي را برانگيخته استهاروزها جنبش

تا اينجا وجوه مشترك نگارنده با مقاله نامبرده درباره بحران سرمايه و ضرورت دگرگوني جهاني به نظامي انساني با نام    
مقاله مي پردازيم كه تكرار همان به اصطالح  مورد اعتقاد "سوسياليسم دولتي "اما از اين پس به نقد . سوسياليسم شرح داده شد



ي راستين را در پاسخ به اين پرسش كه در حقيقت هاسوسياليسم سده بيستم است و تالش داريم خطوطي از چشم انداز
سوسياليسم چيست؟ براي هزاره سوم ارائه دهيم و مرز بندي آن را با سوسياليسم دولتي شكست خورده تا حدودي كه در توان 

  .باز كنيم، يمدار

اين گونه ادامه مي "سوسياليستي"هاي شكست جوامع مابعد انقالبي زير عنوان درس "ره يافتن به سوسياليسم "در مقاله    
چه بايد كرد؟ نورا ، باتوجه به ميزان فالكت مردم جهان و خطر فاجعه باري كه نظام سرمايه متوجه محيط زيست مي كند" : دهد

پاسخ ساده اي به اين پرسش داده است : ما درحال ايجاد اقتصادي هستيم كه در  "انك زنان در ونزوئال اخيراب بنيانگذار كاستاندا
   .خدمت انسانهاست، نه آنكه انسانها در خدمت آن باشند

 دو  دنبال به كه  التياين توضيح مي تواند بيانگر هدف اساسي سوسياليسم و منعكس كننده اميد ميلياردها انسان باشد اما تحو   
، دولتي و انحصاري داري سرمايه برابر در آنها شكست به توجه با زيرا ؟ بودند سوسياليستي "واقعا} سوسياليستي بزرگ انقالب
 دولت يك در زنان بانك شما ؟ است كدام سوسياليستي پروژه اصلي خطوط و ؟ چيست سوسياليسم دانيم نمي مقاله و ما هنوز

 سوسياليسم "هاي فراوان در آن، سوسياليستي مي دانيد؟ آيا اساساو جنبش هارات نفت را با وجود تعاونيصاد به متكي نواستعماري
 دلسردي و ياس دچار سوسياليسم ايده مورد در را چپ نيروهاي از بسياري گرفت صورت – چين و شوروي در -[  ؟ است دولتي
  .است كرده

بسياري از ما متاسفانه ديدي ساده انگارانه نسبت به تاريخ داريم و تضادهايي را كه بر سر راه رسيدن به نظم اجتماعي جديد    
خدمات پزشگي ، آموزش همگاني، ي بزرگي داشتند : اشتغال كاملهاجوامع مابعد انقالبي دست آورد. وجود دارد ناديده مي گيريم

اين انقالبات راه پيشرفت به . يش طول عمر، كاهش شديد مرگ و مير اطفال و خيلي چيزهاي ديگرافزا، صنعتي شدن، همگاني
ي اجتماعي انحراف پيدا هاكوتاهي به سوي نظام "نشان دادند ؟ [ اما پس از مد ت نسبتا "] واقعا. سوي سوسياليسم را نشان دادند

مهم ، به نظر ما ...راه سرمايه داري را در پيش گرفتند  "هر دو كشور قطعا سرانجام. كردند كه نه سرمايه داري بود نه سوسياليستي
 "مقاله(  ". بود مشخصي  تاريخي شرايط محصول بلكه، نبود ناپذير اجتناب سوسياليسم راه از انحراف  ترين موضوع اين است كه

  ) "سوسياليسم به يافتن ره

رفتن بخش عظيمي از كارگران در  ميان از و روسيه در صنايع ماندگي عقب به توجه با  در مقاله بعدي نشان خواهيم داد كه   
متكي بر كار مزدوري كه شالوده سرمايه داري ، راه رشد سرمايه داري دولتي، هاي داخليجريان جنگ اول جهاني و انقالب و جنگ

  است.  اجتناب ناپذير بوده، است


