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  سوسياليسم چيست؟
  آزاد. برگردان ح

شده است، سوسيالسم اولين و گذاري سنتي كه توسط ماركس و انگلس پايهبر اساس 
كنندگان اي متشكل از توليدجامعه. جامعه كمونيستي است يترين مرحلهپائين
واسطه مالكيت اجتماعي وسائل توليد، سرشت اجتماعي و بي يوسيلهه كه ب بستههم

) ارزش مصرف و نه توليد كاالتوليد (يازهاي انساني ريزي براي برآوردن نكار و برنامه
هاي ها و دستگاهارگان، يعني در آن جامعه بي طبقه و بدون دولت. شودمي مشخص

  .گيري جمعي جدا از توده شهروندان وجود نداردي اداري، مديريت و يا تصميمويژه
ي توليدكنندگان وسيلهه تواند پا به عرصه ظهور بگذارد كه باي زماني ميچنين جامعه
ه ها سرنوشت خود را خود باداره شده و آن) كنندگانچنين مصرفو هم(و شهروندان 

و ) قانون ارزش( "قوانين بازار"اي بايد خود را از جباريت چنين جامعه. يرنددست گ
ها در استفاده از يتلوا. چنين از قيد و بند دولت برهانداستبداد مقامات زورگو و هم

متعدد  ياهمنابع در دسترس و زمان كار اجتماعي بايد از طريق گزينش بين پيشنهاد
پلوراليسم  ييسم بايد بر پايهست كه سوسيالهمين خاطر ا درست به. تعيين شود

ت تك حزبي و يا يك دستگاه واحد سياسي در معناي واقعي كلمه و نه از طريق دول
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زم گزينش آگاهانه بين بديل ملي پلوراليسم واقعي مستل. بنا شود "كنترل از راه دور"
ر عدم شمار متكي بهاي بيسازوكارمعناي حذف ه و طبعا ب. است) و بين المللي(

هاي اقتصادي هاي گوناگون فعاليتاي و ملي در شاخهح استاني، منطقهتمركز در سط
كه بر اساس  دفع و حذف نمي كند هائي راهيچ وجه ارگان و اجتماعي نبوده و به

  .كنندهاي دموكراتيك در پايه عمل ميگزينش
 ،ملليالسياسي قدرت در سطح بين - با توجه به رشد ناموزون تعادل اجتماعي

ه ولي سوسياليسم ب. سوسياليستي در سطح ملي آغاز خواهد شد يساختمان جامعه
و اين بدان معناست كه براي . المللي عملي خواهد شددر سطح بينصورت كامل 

  .عملي شدن، سوسياليسم بايد كشورهاي اصلي جهان را در بر گيرد
يني و يا عملي شدن با عطف به تعريف باال، سوسياليسم به هيچ وجه يك بهشت زم

آمال و آرزوهاي هزار ساله نوع بشر و برقراري هماهنگي تمام و كمال بين فرد و جامعه 
 يا ونيست  "پايان تاريخ"ه معناي و نيز سوسياليسم ب. و انسان و طبيعت نيست

اهداف پي  .كه نوع بشر را در چنگال خود گرفته است پايان دهد يكسر را تضادهائي
ل شش يا هفت تضادي ح: طرفداران سوسياليسم بسيار معقول است گرفته شده توسط
شمار ساخته اي محكوم به تحمل مصائب بيها بشريت را در ابعاد تودهكه در طول قرن

هاي وسيع در ميان نوع بشر جنگ و خشونت ،سانبايد استثمار انسان، ستم بر ان. است
بايد تبعيض نهادي و . شود حورابري بايد براي هميشه مگرسنگي و ناب. رخت بربندد

هاي ملي و مذهبي كه هاي قومي و اقليته عليه زنان و نژادها، عليه گروهيافتزمانسا
هاي زيست محيطي بايد از ميان بحران. شوند، پايان يابدانگاشته مي "فرودست"

  .برداشته شوند
طور ه ان بعنوان يك سوسياليست معتقدم كه حل اين تضادها هم براي نوع انسه من ب

كلي و هم براي فرد فرد آحاد انساني، موجب يك جهش بزرگ به پيش در عرصه 
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قدر عظيم است كه آن  اين جهش بزرگ به پيش آن. پيشرفت و خودرهاني خواهد شد
آنم كه چنين پيشرفتي  من بر. داري مقايسه كردواري و بردهختوان با الغاء آدمرا مي

. پوشيد كه مالكيت خصوصي، كاال و پول ملغي شودخود خواهد ه ه عمل بوقت جام آن
چنين معتقدم ولي من هم. و الغاء آن پيش شرط زوال طبقات اجتماعي و دولت است

كه بشريت تنها در برابر دو بديل، از يكسو الغاء طبقات و دولت و پديدار شدن يك 
ار فدراسيون سوسياليستي در سطح جهاني و از سوي ديگر حفظ وضعيت موجود قر

بديل ديگري نيز در برابر ما قرار دارد و آن عبارتست از فروپاشي محتمل تمدن . ندارد
چنان رو اي كه همهاي مهار گسيختهنابودي نژاد بشر در نتيجه رقابت انساني و يا حتي

  .گيرندبه افزايش بوده و يا ستيزهاي خشونت باري كه مداوما شدت مي
  

  ي استسوسياليسم ضرور
گردند لي ميتري متجگر با وضوع بيشها گرايشات خود تخريبكه در آنهائي عرصه
اي، بيولوژيكي هاي كشتار جمعي از نوع هستهد از رقابت براي دستيابي به سالحعبارتن

در اين . فراز توازن زيست محيطي سايه افكنده است و شيميائي و تهديدي كه بر
شمار علمي اشاره كرد كه منابع بي نوشته مختصر جاي آن نيست كه بتوان به همه آن

خاكي دهند چگونه تداوم روندهاي مورد اشاره به نابودي نوع بشر و كره نشان مي
ها ديگر دو بديلي كه در برابر هم قرار دارند در اين عرصه. منجر خواهد شد

  .است "يا سوسياليسم يا نابودي "كه نيست بل "سوسياليسم يا بربريت"
و اين احتمال كه بخش  "جهان سوم"قحطي در مناطق كم توسعه خطر فقر زندگي و  

اي و يا شبه رهاي امپرياليستي به اقشار حاشيهاي از جمعيت كشوقابل مالحظه
اگر بپذيريم كه در كشورهاي . كننده نيستتر تهديداي پرتاب شوند، كمحاشيه

و اگر ما جود خواهد داشت ، چهل ميليون بيكار و1985-87امپرياليستي تا سال 
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و نيز  "رانده شده از بازار كار"اران، كارگران پاره وقت و زنان هاي اين بيكخانواده
اند را نيز وارد محاسبه كنيم، روشن كه هرگز به اشتغال دسترسي نداشتهجواناني 

شوند ناميده مي "كشورهاي ثروتمند"خواهد شد كه در كشورهائي كه به اصطالح 
برند و اين تنها اولين قر مادي، فرهنگي و اخالقي رنج ميف يكصد ميليون زن و مرد از

وازي موفق به برقراري اگر بورژ. مرحله بحراني است كه هنوز به اوج خود نرسيده است
توهم كه  اين. شود اين رقم الاقل به دو برابر افزايش خواهد يافت "دوگانه"يك جامعه 

ي بر همين منوال به پيش خواهد بار و براي مدتي طوالناوضاع بدون عواقب فاجعه
طور نامحدود انعطاف ه داري بتوار است كه اقتصاد بازار سرمايهرفت بر اين فرضيه اس

فرضيه . آن همه توان هستند "گرسازوكارهاي خود تنظيم"پذير بوده و به اصطالح 
ها و فجايع به وقوع ها، جنگشود كه بحرانفوق به اتكاء اين حقيقت تقويت مي

اي آن را دچار ه طور دورهرا از بين نبرده بلكه فقط ب "سوداندوزي"ته روال عاديپيوس
اي دهه به دهه هاي دورهيدن اين حقيقت آشكار كه اين توقفبراي ند. سازندف ميقتو

هر كس كه بر اين حقايق مسلم چشم فرو . شوند، بايد كور بودتر ميتر و جديگسترده
 .داده است قرار اي مد نظرا به شكل بسيار مغرضانهقرن حاضر ر بندد مسلما تاريخ

اولين جنگ جهاني ده ميليون انسان را به كام مرگ فرستاد، دومين جنگ هشتاد 
را از صحنه جهان محو كند؟ در  جنگ سوم جهاني بايد چند ميليون نفر.ميليون نفر را 

از . پيوست وقوعه اي بهاي منطقهجنگ جهاني تعداد بسيار زيادي جنگفاصله دو 
اين رقم . وقوع پيوسته استه اي بجنگ منطقه 50جنگ جهاني دوم به بعد حدود 

  .ابديسال به سال اگر نه ماه به ماه افزايش مي
فاني را  ميليون انسان از قحطي در آسيا و در آفريقا دار 30در فاصله دو جنگ جهاني 

- همان. ده رو به افزايش نهادبه بعد با ضريب  1945اين رقم به سادگي از . وداع گفتند

فجايع واقعي در اين منطقه تازه دارد شروع . دهدگونه كه تراژدي اتيوپي نشان مي
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اكنون . رقرار شدتدريج بساط شكنجه به كشور ب 20در فاصله دو جنگ، در . شودمي
كشور جهان خصلت نهادي به خود  70الي  60گير شده و حتي در پديده شكنجه فرا

 1945توان به آن دلخوش كرد اين است كه از مثبتي كه مي يتنها جنبه .گرفته است
قدر  ولي چه كسي آن. به بعد آشويتس و يا هيروشيماي ديگري به وقوع نپيوسته است

وباره اتفاق نخواهد ه در بيست سال آينده حوادث باال دجسارت دارد كه مدعي شود ك
  افتاد؟

اي آور آب و فضا خصلت حاشيهدگي مرگگستري، آلودر نيمه اول قرن حاضر كوير
جز ه شويم كه باما اكنون ما ناگهان مطلع مي. داشته و به چند نقطه جهان محدود بود

هاي آلمان در حال مرگ زون به وقوع پيوسته حتي نصف جنگلفجايعي كه در آما
  .هستند

چنين مدست كم گرفتن عواقب رو به افزايش گفته شده واقعا غير مسئوالنه است و ه
استدالل . ايمگيري كه ما به نقطه غيرقابل بازگشت رسيدهاست طرح اين نتيجه

اين نوع . گي نداردآشفتبدبينانه حاصلي جز عقالني كردن ترس سرخوردگي و 
تدالل هيچ اس يو بر پايه. هااستدالالت براي مايوس كردن مردم است نه بسيج آن

  .يادآور يك خردگريزي عامدانه است اين برخورد قويا. علمي نيز استوار نيست
ه و با دل و جان به زندگي تمامي انواع موجودات زنده داراي غريزه تنازع براي بقاء بود

بدين ترتيب اگر هنوز . بشريت نيز در اين ميان يك استثناء نيست. اندازندچنگ مي
ريت شود بخاموش كردن آتشي كه بايد خرمن وج فرجه زماني باقي باشد تالش براي

اهد آري مبارزه براي سوسياليسم ادامه خو. لبه خواهد كردرا بسوزاند بر تسليم و رضا غ
گرايانه درباره آينده بشريت غلبه طلبانه و قدرهاي شكستيافت و اين مبارزه بر ديدگاه

  .خواهد كرد
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سوي پرتگاه در حركتيم بر تشخيصي نادرست از ه ناپذير به طور اجتناباين تز كه ما ب
گرايشات خود . كندبنا شده كه بشريت را تهديد مي) رروز محش(سرائي ل قيامتعل

اين اصطالحات (ما  "رزاديدنواقص ما"و يا از برخي  "سرمايه موروثي" گر نه ازتخريب
د كه نكنها سوءظني را متبادر ميممكن است واژگاني بيولوژيكي باشد، اما مفهوم آن

و يا از نتايج  "ئي مردانهجوستيزه"شود، و نه از ميناشي ) است "گناه اوليه"چون هم
كند كه اي كه باز هم سوءظني را القاء ميعقيده(ناپذير علوم و تكنولوژي اجتناب

فجايعي كه ما را  ).يادآورد هشدار انجيل درباره ممنوعيت خوردن ميوه دانش است
اصل نقصان هر دوي بلكه ح ،كند ناشي از وفور خرد و يا وفور علم نيستتهديد مي

  .هاستآن
خاطر آن است كه ما از ه بار آورد اما اين امر به ائبي بتكنولوژي جديد ممكن است مص

هاي جديد توانائي ما رشد علوم و پيشرفت. آگاه نيستيم اثرات جنبي تكنولوژي، كامال
جاي آري مسئله واقعي در . را براي اجتناب از فجايع نه كاهش بلكه افزايش خواهد داد

پيشرفت در علوم طبيعي و كنترل فزاينده انسان بر طبيعت پا به . ديگري قرار دارد
امل فقدان ك –تر اين است كه گفته شود به بهاي پرداخت و تضمين دقيق –پاي 

توان آن را كه بيان ديگر مي ؛پيش رفته است "اشطبيعت ثانوي"كنترل بشريت بر 
  .شكل دادن به رفتار اجتماعي ناميدعي و محيط اجتماعي، تحول ساختارهاي اجتما

هاي ماركسيسم درك اين حقيقت است كه علوم و نگريترين ژرفيكي از مهم
ه دانشمندان غير ماركسيست نيز ب. شوندوسيله عامل اجتماعي تعيين ميه تكنولوژي ب
نطق مسلما تاريخ علوم و تكنولوژي داراي م. گرونداي به اين نقطه نظر ميطور فزاينده

شود كه ذاتي اين يا آن رشته در اين رهگذر نيازهائي مطرح مي. باشدخاص خود مي
هاي ديگر ارتباط ه وقوع پيوسته در رشتهحال به تحوالت ب علمي هستند ولي در همان

ولي تحوالت اصلي بازتابنده يك منطق عمومي اجتماعي است كه از . تنگاتنگي دارند
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و  نوبه خود با نيازهاه گيرد و بجديد نشات ميمسائل جديد و ساختارهاي روحي 
  .يابدمنافع ويژه اجتماعي پيوند مي

. فيزيك كوانتومي نيست گريزناپذير يتسليحاتي اتمي نتيجه هنظر مسابقاز اين 
. شودها منجر نميناپذيري به آلودگي اقيانوسه طور اجتنابتحوالت شيمي سنتتيك ب

ش براي افزايش بارآوري كار در رشته كشاورزي ناپذير تالگستري حاصل پرهيزكوير
همه اين تهديدها و فجايع نتيجه انقياد تحوالت علمي و تكنولوژيك به استبداد . نيست

- منطقي كه در آن هر بنگاهي از پي به حداكثر رساندن سود خود مي. سرمايه است

روي كار، براي آن هم بدون توجه به آن كه اين امر چه نتايج درازمدتي براي ني. باشد
زبور فرزند الزامات دل زيست محيطي دارد زيرا منطق ماطور كلي، يا براي تعه جامعه ب

  .پوشي رقابت و انباشت سرمايه استغير قابل چشم
ناپذير دانش نيست كه موجب فجايع سياسي، زيست محيطي و اين پاره پارگي اجتناب

- بي ارتباط از هم در عرصه سرمايه بلكه اين اتخاذ تصميمات جدا و. گردداقتصادي مي

- گذاري بر اساس منافع كوتاه مدت و ميان مدت است كه منجر به بحران و جنگ مي

تنها و تنها . تواند وارد محاسبه شودشود زيرا عواقب عمومي و درازمدت تصميمات نمي
گرائي جزئي و ركيب انفجاري و رو به افزايش خردتوان منشاء تجا ميدر اين

بندي وائي را خصلتژكرد كه گرايش تكاملي جامعه بور هي فراگير را مشاهدخردگريز
  .كندمي

از منطق حاكم بر  ضرورت سوسياليسم. كنداين ما را به قلب مسئله رهنمون مي
، از منطق مالكيت خصوصي و اقتصادي بازار، از منطق معطوف به جامعه بوروژائي

شود كه در هر عمومي رقابت ناشي مي هايسازوكارثروت خصوصي و از همه باالتر از 
اي كنندهاهبپويايي تچون محرك رفتار فردي و اجتماعي عمل كرده و اي همعرصه

گشايد سرمايه راه خود را به هر جا و به همه جا مي. بردآفريند كه راه به فاجعه ميمي
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مناطق در (ميليارد دالر بدهي و چند صد ميليون  7000قيمت ه حتي اگر اين امر ب
به تخريب منابع  توليد صنعتي بدون توجه. بيكار باشد) در مجموعمركز حاشيه 

ساختن بمب اتمي بدون توجه به پوچي و بيهودگي غول . تازدطبيعي به پيش مي
هائي كه قادرند بمب: يابداي ادامه ميانرژي هسته "كشتار فوق تصور"درت آساي ق

  .را نابود سازند و يا حتي چهل برابر جمعيت دنيا 20، 10
اين امر هم به . شوداي غير قابل كنترل ميه طور فزايندهب پوياييدر دنياي مدرن اين 

ولي متاسفانه (و هم به تقسيم جهان به دو اردو داري جهان مربوط است بخش سرمايه
اما هنوز هم ). فيائي و بيولوژيك هستندبخشي از همان جهان جغرا "اردو"هر دو 

تواند اين روند را سد كرده، حركت آن را متوقف و لمللي سوسياليسم مياپيروزي بين
 هائي كهيابي به حق حاكميت بر روشدست. وده و به آن نقطه پايان نهدمعكوس نم

دهد به مسئله اجتماعي و اقتصادي انسان را در جامعه سازمان مي موجوديت سياسي،
. دست گيرده يروهاي طبيعي را ببشريت بايد كنترل ن. مرگ و زندگي مبدل شده است

نيروهاي طبيعي به عامل مرگ بشريت تبديل  جا به پيش رود كهاين تسلط بايد تا آن
  .نشوند

قادر نيست از  "زنجير گريزناپذير حوادث"هيچ نيروي خالص مكانيكي و هيچ 
خاتمه سريع و هميشگي توليد  كننده برايپشتي هفتصد و پنجاه ميليون توليدهم

و نيز  –هاي سنگين و حتي تمام سالح –اي، بيولوژيكي و شيميائي هسته هايسالح
ها هاي تسليحاتي موجود و يا اتخاذ تدابير الزم براي نظارت بر آنتخريب زرادخانه

. عمل آورده تحميل احترام به تصميمات اتخاذ شده براي كنترل تسليحات، ممانعت ب
شكل جمعي اداره ه ها را بدل شده و آنهاي خود مبها بايد به صاحبان كارخانهآن

مبدل شوند هيچ  بستهكنندگان همتوليد بهو پنجاه ميليون مزدبگير  اگر هفتصد. كنند
قادر نخواهد بود مانع اختصاص دادن  "قانون آهنين"و هيچ  "قانون عيني اقتصادي"
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ها نمجموع زمان كار الزم براي توليد كاال و خدمات به برآوردن نيازهاي منطقي آ
فته را به اجراء بگذارند ساعت كار در ه 24يا  20ها بالفاصله ن كه آنمشروط بر اي: شود

 و يا اعتس 48گروه زنان و مرداني كه به بردگي : دو گروه تقسيم نكننده ها را بو انسان
اي و در پذيرفته شدهساعت كار هفتگي تن در دهند و زنان و مرداني كه ديگر كار  56

  .شودتر ميتر و كمرآمدشان كمنتيجه آن د
  

  سوسياليسم امكان پذير است - 3
-اند كه در سطح جهاني پيش شرطاي تكامل يافتهچنان درجهنيروهاي مولده به آن

اين امر مستلزم تجديد توزيع . وجود آمده استه هاي الغاء فقر و توليد كاالئي ب
توليد (زاي منابع ستفاده اتالفبرداري و يا اسوء بهره راديكال منابع و از بين بردن

تجديد  به چنيناين امر هم. باشدمي) ...تسليحاتي، توليداتي كه براي سالمتي مضرند و
نياز دارد ها بر مبناي برآوردن نيازهاي اساسي گذاري براي تعيين اولويتآرايش سرمايه

هاي توليد و الرانه بلكه بر پايه ارجحيتساه شكل خودسرانه و يا اوامر فنكه نه ب
  .انديين شدهه طور دموكراتيك تعكه ب استوار است مصرفي

يك ام كه منابع موجود پاسخ به اين مسائل را در چهارچوب با اين وصف من قانع شده
كنيم  هيچ دليلي وجود ندارد كه تصور. سازدپذير ميدوره منطقا كوتاه زماني امكان

ي مانند في براي پاسخ گفتن به نيازهايمك ناپذير است و كاال و خدماتفقر اجتناب
، پوشاك، مسكن مناسب و معقول، فرهنگ، فراغت و حمل و نقل عمومي وجود كخورا
مسلما تغذيه همه زنان . شهر  نيستسخن گفتن از الغاء توليد كاالئي يك آرمان. ندارد

م ه هپذير است البته آن هم بدون بند امكانكنو مرداني كه در سياره ما زندگي مي
زدن تعادل زيست محيطي و مشروط بر آن كه در سطح جهاني رشد جمعيت تحت 

ي كه يهاي علميداده. هنده آغاز چنين كنترلي استدآري شواهد نشان. آيد كنترل در
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ناپذير بيم در باره به اتمام رسيدن گريزدر اختيار ما قرار دارند محلي براي ترس و 
  )1.(ارندگذانرژي و منابع معدني باقي نمي

توزيع جهاني منابع و مجموع توليداتي كه براي از بين بردن قحطي و فقر الزم است 
. شمالي نيست يهكر كنندگان متوسط نيمه معناي سقوط سطح زندگي توليدضرورتا ب

ميزان زيادي با استعمال منابعي حاصل خواهد شد كه در شرايط ه اين تجديد توزيع ب
مراجعه به دو رقم . نقشي در سطح زندگي مردم ندارند شوند وحاضر دچار اتالف مي

  .گر استدر اين عرصه بسيار روشن
سال در طي ده. شودميليارد دالر در سال بالغ مي 700گري به جهاني نظامي يهزينه
هاي توليدي صنعتي و كشاورزي در كشورهاي ته استفاده زير ظرفيت از توانائيگذش

هزينه . صنعتي وابسته، به بيست درصد رسيده است –امپرياليستي و كشورهاي شبه 
نسبت زمان كاري كه براي مقاصد توليدي . هاي نظامي استناشي از آن دو برابر هزينه

زماني كه در طي آن كارخانه و كارگران هيچ چيز توليد (گيرد مورد استفاده قرار نمي
دازه باالست آن هم در مين انه در اتحاد شوروي و اروپاي شرقي حداقل به) كنندنمي

آندروپوف يكبار اظهار كرد (شود تلقي مي "طبيعي"جائي كه هشت ساعت كار در روز 
هم اگر ما اين ارقام را با .) شددرصد همه ساعات كار در صنعت اتالف مي 33كه ساالنه 

ه هاي بشريت براي پاسخ گفتن به نيازهايش را بجمع كنيم، تصوري درباره ظرفيت
م آورد، حتي بدون در نظر گرفتن نياز به احتياط و قناعت در مصرف دست خواهي

  .شوندتلقي مي بازسازيقابل ش علمي كنوني ما منابع طبيعي غيرمنابعي كه بر پايه دان
چنين با توليد كاالئي هم. ه از بين نخواهد رفته يك بارروشن است كه توليد كاالئي ب

رود حتي اگر اين مقامات مجري تصميم يفرامين صادر شده توسط مقامات از بين نم
اكثريت دموكراتيكي باشد كه در يك انتخاب آزاد پلوراليستي و از طريق بحث و 

اي كه وسائل توليد را در كنترل ن همبستهكنندگامنافع توليد. رسي اتخاذ شده باشدبر
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اظ لحه هاي توليدي خود را بممكن است تالش خود دارند در آن است كه تا آنجا كه
حقيقت باال همراه با نياز به گسترش مصرف در . صرفه سازنده اقتصادي مقرون ب

راه . هاي اقتصادي اجتماعي خواهد شدنيازهاي مقدماتي، موجب بروز تنش فراسوي
ها حفظ يك بخش توليد براي حل و فصل اين تنش) راه ممكنو نه تنها (بهينه 

در كنار  -محدود شده است "اضافي"كه ضرورتا به توليدات  –كاالئي و پولي است 
-هم. كندپولي كه در آن اصل توزيع بر اساس نيازها عمل ميبخش غيركاالئي و غير

كنوني  دهيزيستي اين دو بخش بدين معناست كه هيچ جهش ناگهاني از سازمان
اصطالح سوسياليستي به اقتصاد واقعي كه ه داري و باقتصاد در كشورهاي سرمايه

در اين ميان ضرورت . وقوع نخواهد پيوسته س پيش بيني كرده بودند بماركس و انگل
اصطالح سوسياليستي ه اين دوره در كشورهاي ب. يك دوره انتقال وجود خواهد داشت

  .آغاز شده ولي هنوز به سرانجام خود نرسيده است
منطق تاريخي اين دوره گذار تضمين از بين رفتن تدريجي هم توليد كاالئي و هم هر 

وع تعيين و توزيع مازاد است كه در انطباق با تمايل آزاد و دموكراتيك اكثريت توليد ن
اين روند در عين حال امحاء نابرابري اجتماعي و . كننندگان، قرار نداشته باشد

تضمين خواهد كرد كه جامعه را به دو بخش اداره كننده  را مجموعه آن شرايط مادي
چنين دسترسي به ين شرايط طول زمان كار و هما. كنندو اداره شونده تقسيم مي

شود تنها بخشي از جامعه در گيرد كه موجب ميرا نيز در بر مي العاتيدانش و اط
ء بدين ترتيب امحا. كار توليدي بپردازنده موضع مديريت امور قرار گرفته و بقيه ب

  .خورددولت پيوند مي تماعي وتوليد كاالئي با زوال طبقات اج
يابي تدريجي ك سوم كه اكنون وارد مرحله تعميموانب اصلي انقالب تكنولوژيمعناي ج

هاي كه جامه عمل پوشاندن به دگرگوني دهدشده است نشان مي "سازيعاميانه"و 
موازات ارتقاء نيمه ه ب. بنيادي مورد اشاره به امري كامال ممكن مبدل شده است
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به  ، تقليل ساعات كار روزانه به نصفاتوماسيون به رابوتيزه شدن و اتوماسيون كامل
در دنياي ميكروالكترونيك همه زنان و مردان . گرددهيچ وجه موجب سقوط توليد نمي

- همه آن. توانند از دسترسي كامل و دموكراتيك به اطالعات و علوم برخوردار شوندمي

. تپذير و نسبتا با سهولت قابل حصول اسه لحاظ تكنيكي امكانچه كه گفته شد ب
يمي كه ه تضميني وجود دارد كه امكانات عظچ: مسئله اما سياسي و اجتماعي است

هاي جديد، امتيازات شده به فجايع جديد، سوء استفاده توسط تكنولوژي مدرن ايجاد
ها مبدل نشود؟ در اين عرصه تنها يك پاسخ د و انحصارات جديد در خدمت اقليتجدي

لني و دموكراتيك يك سازمان همگاني متشكل از ها بايد تحت نظارت عآن: وجود دارد
  .مصرف كننده قرار گيرند –توليد كننده 

طور مشخصي ه تجارب تاريخي، از جمله تجربه به اصطالح كشورهاي سوسياليستي، ب
ه طور اي، به جز در شكل مطلقا حاشيهدهد كه بقاي اقتصاد بازار، بنشان مي

و حداقل (ئل مصرف و مبادله ترسي به وساناپذيري موجب احياء رقابت براي دسگريز
صي ثروت و سوي احياء انباشت خصوه شده و گرايش ب) در سطح معيني وسائل توليد

. قرار دارد، خواهد شدهائي اقتصادي و اجتماعي كه در پس آن بنابراين احياء انگيزه
سال از  بلكه صدها هزار "ناپذير سرشت بشري نيستندجز جدائي"ها نه فقط اين انگيزه
ه اي كاواخر در جوامع روستائي و قبيله تا همين. ها خبري نبوده استوجود آن

اما هر گاه . ها نبودداد، خبري از اين انگيزهاي مياكثريت جمعيت بشريت را در خود ج
هاي اقتصادي كه عدم الغاء آن در همه فعاليت(يد كاالئي آغاز به گسترش نمايد تول

تبليغات ") ه همان معناستها بعرصه آن به برخي ازاجتماعي و محدود شدن 
توانند مانع هيچ كدام نمي "گرايانهارشاد تماميت"و  "تعليم و تربيت "سوسياليستي،

  .هائي شوندشيوع چنين انگيزه
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هاي كننده مشوقمصرف –كننده مي كه تعاون و همبستگي بين توليدهنگا
يك نظام اجتماعي تحكيم ه نهايتا بسوسياليسم  ،خودخواهانه براي كسب ثروت شود

اين  –نظر از اجبارهاي خارجي ، صرفتواند خود راشده مبدل خواهد شد كه مي
طور خود ه ب –باشد رهاي اعمال شده توسط دولت نيز ميچنين شامل اجبااجبارها هم

بايد  تعاون و همبستگي در جوامع اوليه نقش هژمونيك داشتند و. كار بازسازي نمايد
زيني همكاران و تعاون به جاي سخن از جايگ. سرشت عمومي انسان مبدل شوندبه 

دم شناسانه هاي مرنيست، چون اين خصائل داراي ريشه پردازانهخودمحوري، خيال
-كه از مبارزه براي الغاء فقر ناشي مي "مبارزه براي حق زيستن"الغاء فقر و . هستند

گرگوني در فضاي ولي د. ردوجود خواهد آوه هاي مادي براي دگرگوني را بشود شالوده
شناسي كه از شرايط الزم براي تحقق اين دگرگوني است اجتماعي و انقالب در روان

صرف در توليد مادي و  "تشريك"تر از تكامل نيروهاي مولده و مستلزم چيزي بيش
اشد بب در مناسبات توليد و مبادله ميآري اين دگرگوني مستلزم انقال .نيكبختي است

مصرف كننده را به موتور محرك فعاليت  –كننده همبستگي بين توليدكه تعاون و 
اين انقالب بايد در زندگي روزمره و الغاء امتيازات مادي و . اقتصادي مبدل خواهد كرد

ها عملي كدام از اينهيچ. اجتماعي بازتاب يافته و براي همگان قابل رويت باشد
-در اين جا نمي من. و رقابت ناشي از آن رخت بربندند نخواهند شد مگر توليد كاالئي

جهان را تشريح كنم  درخواهم مراحل گوناگوني كه منجر به امحاء توليد كااليي شده 
آوردهاي كشورهاي به اصطالح داري و از دستكه از پس سرنگوني عمومي سرمايه

له بپردازم كه خواهم به طرح اين مسامن حتي نمي. سوسياليستي سر بر خواهد آورد
آيا چنين مراحلي عام هستند يا نه و يا از پذيرش اين الوويت شانه خالي كنم كه با 

-هاي مصلحتتوجه به مرحله كنوني تكامل علوم، بهتر آن است كه مباحثات به تحليل

ريزي دموكراتيك يي كه بايد پاسخ گفته شوند مانند برنامهطلبانه درباره مسايل اساسي
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اليستي يي محدود شوند يعني به مسايلي كه از روند واقعي انقالب سوسو خودمديريت
دقيقا به همين خاطر . خاسته و تا هم اكنون اين انقالبات را به نابودي كشانده استبر

هاي سوسياليسم حياتي بوده و من است كه مسايل باال براي پاسخ گفتن به پيچيدگي
 . اش مطرح سازمريخيعد بسيار عمومي تاها را در بقصد دارم آن
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