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تفاوت بین سرمایه داری وسوسیالیزم چیست ؟
? what is the difference between capitalism and socialism

بخشی از جنبه های سبک ویا ستا یل رقا بت ا مریکا وقتی که اگر دریک زمینه
وسیعترقرارگیرند روشن می شوند ؛ لذا بادرنظرداشت اصل موضوع سیستم اقتصادی
اجتماعی اجازه دهید تا نگاهی اجما لی به تفا وت بین سیستم سرمایه داری وسوسیالیزم
بیندازیم .درطی حد اقل ( )011سا ل گذ شته به امریکا یی ها آموختا نده شده ا ست که
از سوسیا لیزم ودولت های سوسیا لیستی تا میتوانند متنفر با شند واز سوسیا لیزم ودولت
های سوسیا لیستی بترسند ویا که هراسی داشته با شند بد ون اینکه درک کنند که واقغاً
به آ ن مخا لف بودند ویا که چرا مخا لف ا ند.
امروز مثل قبل اوضاع چندان فرقی نه میکند ؛ تا جا یکه هرگونه ذ کر از سوسیالیزم
باعث ایجا د سیل محکومیت ویا سرزنش اخالقی میشود ؛ اما تعداد معدود امریکایی ها
آیا میتوانند توضیحی منسجم درمورد سوسیالیزم یا بحث هوشمندانه درمورد بسیاری
از شکست های فرضی نظام سوسیا لیستی ارایه دهند ؟ امریکا یی ها سوسیالیزم را توام

با استبداد وخیا نت ؛ ترس وگرسنگی شا مل دریک د یکتا توری نظا می بی رحما نه
با توان وقدرت تبلیغ وجهل همسا ن وبرابر میدانند ویا که همطراز میکنند .شرکت های
امریکایی درترویج وگسترش این هجوم تبلیغاتی تاجیل وتا ء نی نکرده اند تا جایکه این
روش تبلیغاتی آنها پیوسته به شدت تمام توسط دولت ورسانه ها ومطمیناً از سوی ناشران
کتاب آموزشی برای مدارس وپوهنتون ها ی امریکا یی حمایت می شد ند ویا که همین
اکنون حما یت میشوند.
طی تقریباً یک قرن است که شرکت های امریکایی  ،آژانس های دولتی ورسا نه ها ،
ذهن وقلب امریکا یی ها را درترس وارعا ب ازسوسیا لیزم پرکرده اند وبخاطر برطرف
کردن این ترس ورعب عالیم ونشا نه های از سوسیا لیزم را به آ نها تعریف کرده اند
تا به هرقیمتی که میشود آنها را از سوسیا لیزم وشناخت واقعی آن دورکنند .ا ین عالیم
سوسیا لیزم که شا مل وظا یف ویا مکلفیت های دولت درزمینه های مانند فراهم آوری
مراقبت های صحی ؛ تامین رفاه اجتماعی وآموزش وتامین احتیاجات ویا نیاز های
ملی اعم از تهیه وتدارک برق وانرژی ؛ حمل ونقل وارتبا طا ت ا ست ؛ که همه ای
این موارد بعنوان « جان دادن به زندگی شما ودادن اجازه به دولت برای بسر رساندن
ویا اجرای آن برای شما ا ست » به مردم ارایه شده ا ست دخا لت دولت در هربخش
ازجامعه یا صنعتی که مشاغل بزرگ ونخبگان بتوانند کسب کنند ویا از آن سودببرند
بعنوان سوسیالیزم یا کمونیزم تعریف می شد ند وبنا براین ویا با درنظرداشت همین
اصل این خود خیا نت به چند حزبی بودن سیا سی مذ هب اساسی مسیحت ا ست .ا ین
تبلیغا ت چنان کارایی وبا نفوذویا قدرتمند بود که برای یک امریکایی معمولی غیر ممکن
تلقی می شد که یک سوسیالیست مسیحی معتقد یاباورمند به هردو :د موکرا سی وامنیت
اجتماعی ویا یکی از ا ین هردو با شد .ویا درکنار آن همزمان مخا لف با تجارت بزرگ
؛ بازارآزاد سرمایه داری یا خصوصی سازی با شد .داشتن هویت امریکا یی پذیرفتن
تمام فصل های کتاب مقدس آزادی است  .کسی نمی تواند انتخاب کند که کدام یک از
قوانین خداوندی را پیروی خواهدکرد ؛ یکنواختی ایدیولوژیک شرط الزم برای کسانی
است که در دنیای سیاه وسفید زندگی میکنند وهم به فرموده های یک د ین عمل میکنند
ویا که هیچ عمل نه میکنند.
شستشوی مغزی درآوایل زندگی آغازمیشود درمکتب  ،یعنی مد ت ها قبل ازاینکه
کود کا ن توانایی تشخیص شایستگی ها ویا محاسن دولت یا سیستم های اجتماعی را
داشته باشند ؛ شستشوی مغزی میشوند وآن اینکه درحقیقت کودکا ن امریکا یی از طریق
دستیا بی به یک سیستم آموزشی که بتوانند آزادانه بر دروغگویی ها انتقاد کنند بگونه
ای پیشگیرانه ازدسترسی به همچو نظر آزاد محروم ویا آنها را ازبد ست آوردن توانایی
همچو انتقاد جلوگیری میکنند این مثا ل را ا زیک کتا ب مد رسه ا بتد ا یی امریکایی

درنظر بگیرید ؛ سوالی که مطرح میشود ا ین ا ست  :کدام یک از موارد زیر با
سوسیالیزم همراه است ؟ با دانش آموز سه گزینه پاسخ ممکن ارایه کرد :
* یک سیستم سیا سی که یک دیکتاتوری درآن حکمرانی میکند وهیچ آزادی
وجود ندارد .
* یک سیستم اقتصادی که دولت صاحب مشاغل بزرگ است .
* یک سیستم اقتصادی که مشاغل درآن متعلق به بخش خصوصی است .
البته پا سخ صحیح « هیچ یک ازموارد فوق » نیست ؛اما درمد ا رس امریکا یی
دو انتخا ب ا ول بد وشیطا نی تنها پا سخ صحیح ا ست .کودکان خرد سا ل زود یاد
میگیرند که سرما یه داری شرکت خصوصی (  )private enterpriseکپیتالیزم یا
سرمایه داری تنها راه پرواز و تعا لی است  ،سوسیا لیزم نه تنها که اجتتتناب از این
میکند بلکه حتی کشف این سیستم با جستجوی اطالعات درمورد با پرسش شیطان
برابر است  -درودروازه های این ذهن های کوچک ویا کودکا ن امریکا یی کام ً
ال
محکم وسفت بسته شده ا ست ویا که دراثرتالش هرچه زودترمسدود میشوند.وهرگز
با زنمیشوند بخش جدایی نا پذ یرازتلقین سیا سی ومذهبی آنها ا ست .اصول دروغین
سرمایه داری امریکا با قرار گرفتن درمعرض زمان ابتدایی گسترده قرارمیگیرد
و دوباره ذهن کوچک کودک را برای همیشه تخد یر میکنند تا هرگونه فهم از آنچه
راکه وجود دارد ویا دلیل این کا ر چیست می بند ند ویا سد میکنند (.یعنی امریکایی
ها ذهن کودکان واطفال کم سن را نمیگذارند که واقیعت ها را بگونه موثق درک
کنند چونکه متوجه اند که ذهن کودک را از درک واقیعت ها هرچه زودتر مسدود
نما یند ) .
از نظر سیستم های سییا سی « دموکراسی» عبارتی یا بیان گمراه کننده است از
اینکه امریکایی ها به آن آب وتا ب ومعنا های زیا دی میدهند ؛ حالنکه دموکراسی
خود نوع بسته بندی حباب ویا اندیشه پوچ سیاسی – مذهبی ا ست که فقط در
اتا ق سیگا رکشید ن به اصطالح موضوع گفت وشنود ا ست وبس که ما باید همه
از دموکراسی پیشیمان شویم ؛ چونکه این واژه یا کلیمه بارسنگین تقریباً کل لغت
انگلیسی اکسفورد را بردوش دارد .این اسم کوچک فقیر  ،توصیفی از تقریباً هیچ
چیز  ،با آ ن بسیا ری از سخنا ن نا مرتبط وبی ربط ضم وزین شده ا ست که
با ید قرن ها پیش این واژه خسته کننده حذ ف میگردید .یک زن امریکایی از آشنای
من اصرارمیکرد تهیه وتدارک غذا برای سگ من بخاطر مراقبت از آن حیوان خود
(حقوق بشر )ا ست وبه همین دلیل درتعریف دموکراسی گنجانیده شده است ؛ بنا
براین بیایید از این اصطالح استفاده کنیم وبرموضوع سرمایه داری وسوسیا لیزم

توجه نما یم ازا ینکه طرف مقا بل یک سکه اند ونه مربوط به شکل غا لب دولت
ونه که میتواند خوشبختی در یک دموکراسی یا در شاهی ویا در هرنوع دیگر دولت
ها مطلقاً وجود داشته با شد ویا که نه سرمایه داری ونه هم سوسیالیزم بگونه طبعی
ویا سرشتی به دموکراسی یا به شاهی مخا لف اند پس اجازه دهید که آب را نبا ید
گل الود کرد.
یک سیستم سیا سی اقتصا دی سرمایه داری موجود همان چیزی است که کنون
درامریکا موجود ا ست  ،یک سیستم واقعاً کنترول نا شده با زار آزاد که نخبگان
وشرکت های بزرگ ؛ سیا ست های دولت ومحیط انسانی را دیکته میکنند ؛ جامعه
درخد مت به سرمایه دارانی که منافع آنها بر منافع مردم ارج گذاشته شود وجود
دارد دو.لت باحمایت ازقوانین ،مالیات(یا نبودن آن ) وتعرفه واردات را سروسازمان
میدهد درهردرگیری ویا درهرتعرض ومنا قشه به ارتباط منافع شرکت ها ومنافع
مردم در جامعه  ،شرکت ها بطور کلی پیروز میشوند ومردم می با زند .
قبل ازآنکه جلو برویم ؛ بیا یید به یک مثال زنده از خدمات تیلیفون همراه نگاه
کنیم  :چین یک کشور سوسیا لیستی دارای بهترین عرضه خد ما ت تیلیفون همراه
در جها ن ا ست  ،درحا لیکه ایاالت متحده یک کشور شد ید سرما یه داری بد ترین
کم کارترین ومطمیناً گران ترین عرضه خد ما ت تیلفون را دارد  ،کانادا احتما ًال
دوم ا ست ؛ بیا یید بیبینیم که این چرا ؟
برای خرید یک تیلیفون همراه درچین به هر یک از هزاران مغازه درشهر خود
میتوانید بروید ؛ مغازه های که هرکدام آن به صدها نوع از مد ل های این تیلیفون
ها را غرض فروش عرضه میکند با بهترین قیمت ممکن ومنا سب مورد نظر با
فروشنده مذاکره ویا درارتباط قرار میگیرد که درهمان زمان با خرید تیلیفون  ،شما
یک سیم کا رت به ارزش درحدود ( )3دالر نیز دریافت میکنید که دراین سیم کارت
شما ره تیلیفون خودر داخل ومجوز ا تصا ل به شبکه را با برخی ا ز زما ن که
را یگا ن مکالمه کنید نیز دریا فت میکنید یعنی در حالیکه هنوز درمغازه هستید
میتوانید با تیلیفون خریداری شده ای خود با طرف مقا بل تما س برقرارکنید ؛ این
کل روند است به جزسیم کارت ،همان خرید یک توستر ا ست  .شما می توانید به
این طریق شرکت های مختلف تلفن را برای ارائه خد ما ت خود انتخا ب کنید  ،اما
همه چیز یکسان است و می توانید بدون تغییر تلفن یا شما ره خود شرکت های تلفن
را تغییر دهید .اگر یک تلفن جدید خریداری می کنید  ،سیم کا رت قدیمی خود را به
سادگی درج می کنید و همه چیز به همین شکل است .در صورت تمایل به انجام این
کار  ،می توانید یک سیم کارت دوم (یا سوم) خریداری کنید و تعداد محلی مختلفی
برای استفاده در شهرهای مختلف داشته با شید.
مطمیناً یکی از بهترین ویژگیها این است که کل کشور حتی درمحالت دور دست

سیم کشی شده ا ست یعنی که شبکه خد ما ت تیلیفون تسهیالت ارتباط مخابره را
قابل دسترس ساخته است چنانچه که من به تازگی که در زمان گذاراندن تعطیالتم
درمغولستان بودم وبا خوشحا لی هنگام سوار شدن به اشتر اجا ره شده ام فوتوی
خودرا گرفتم وآ نرا به جای فرستا د م والبته که این نوع تسهیالت صرف در داخل
قلمرو چین نیست بلکه درکل منطقه آ سیا قا بل دسترس ا ست ؛ من به تا زه گی با
دوستی درشا نگهای تماس گرفتم وخواستم که اورا برای ناها ر دعوت کنم او
درتیلفون بمن گفت  :من نمیتوانم چونکه من درویتنا م هستم  ،اگر کسی از هرجایی
دنیا با من تما س بگیرد  ،سیستم میداند که من درکجا هستم وتیلیفون من زنگ
میزند .من هرگز درمورد همچو سا زگا ری ارایه دهنده خد ما ت  ،رومینک
( ارتباط بی سیم) وسا یرخدمات که در امریکا ویا در کانادا موجود باشد فکرنمکینم
اگر به پکن سفر کنم یک پیام متنی دریافت میکنم که از من استقبال بعمل می آورد
وبمن میگوید تما س های من اکنون تما س های محلی ا ست در نزد یک به ()51
سا ل درچین  ،میتوانیم تعداد تماس های افتاده را روی انگشتان دست بشماریم
این سیستم همچنین سوء استفاده ها را کنترول میکند و در هنگا م دریا فت تماس از
تعدادی که گفته میشود متعلق به ( )telemarketersیا ا پراتورهای کالهبرداری
تلفنی ا ست اخطا رهای هشداره دهند ه را ارایه میدهد .
همچنین از سا ما نه پیا مکی برای برخی از انواع اعالمیه ها ی عمومی ما نند
هشدار همزمان به ( )511میلیون شهروند از آمدن یک توفان نزدیک شده بسیا ر
موثر استفاده میشود.
مکا لما ت تیلیفون درچین درهر د قیقه در حد ود ( ) 0,02دالر هزینه دارد
وپیام های پیا مکی نیز برای ارسا ل ومرسول یکسا ن ورایگان است ا ست  .هزینه
معمولی ماهانه یک تلفن هوشمند درچین  ،ازجمله استفا ده سنگین ازا ینترنت  ،در
حدود(  )00.11دالر  ،در مقا یسه با حدود(  )011.11دالر در ایاالت متحده یا کانادا
است .در چین می توان یک کا نون تلفن همراه (مسیر هدایت ود سترسی به تیلیفون
همراه ) را با قیمتی در حدود(  ) 01دالر خریداری کرد که هزینه بسیاری از ماهانه
آنها در حدود(  )01دالر برای بسیا ری از سرب دریا فتی ا ست .در ایاالت متحده ،
یک کانون گرم باید با هزینه ماهانه(  )01.11دالردیگربرای استفاده معادل آن اجاره
شود .اختالف قیمت دردرجه اول از دستمزدهای پا یین ترنیست  ،بلکه ا ین ا ست که
سیستم تلفن همراه در کشورهای سرمایه داری نه برای مردم بلکه برای شرکت های
تلفن همراه طراحی شده ا ست  ،که منجر به تکه تکه شدن شبکه و فرکانس( à la ،
 ، ) carteمنوها (میتوانید از مینو  ، ala carteهمان اندازه ویا همان چیزی را که
میخواهید انتخاب کنید .......تفصیل توسط این قلم ) هزینه باال و خد ما ت ضعیف

شده ا ست. .چین تشخیص داد که ارتبا طا ت سریع و حمل و نقل برای افزایش
توسعه ا قتصا دی بسیا رحیا تی ا ست  ،برخی با تخمین ها ادعا می کنند که تولید
ناخا لص داخلی چین (  ) ٪00بیشتر از آنچه در غیر ا ینصورت بدون سیستم تلفن
همراه فعلی خود بوده ا ست ،و(  ) ٪01دیگر آن مربوط به حمل و نقل سریع تقریبا
جها نی ا ست .
کشورهای سرمایه داری به طور مداوم فواید رقابت را تبلیغ می کنند  ،که برای
ارائه قیمت های پا یین تر و خد ما ت بهتر ارائه می شود  ،اما به نظر نمی رسد در
مورد بازار تلفن همراه ایاالت متحده یا کانادا چنین کاری را انجام دهند .با رقا بت
واقعی  ،هر شرکت تلفن برای کسب و کار تالش می کند  ،قیمت های پا یین تر و
شرایط بهتری را ارائه می دهد  ،اما در زندگی واقعی معدود شرکت ها در عوض
برای باال نگه داشتن قیمت ها و جلوگیری از فرار مشتریا ن از تله همکاری می
کنند .از این رقا بت به سبک آمریکا یی ا ست که کا ربران مبلغ( ) 1111 11دالر
پرداخت می کنند و ده سا ل زندان را برای باز کردن قفل تلفن می گذرانند .در چین
همه تلفن ها قفل هستند .تنها دلیل قفل آنها جلوگیری از رقا بت ا ست.
مراقبت های صحی چنا ن ا ست که در چین بعنوان بخشی از زیرساخت های
اجتماعی الزم طراحی وتدوین شده است ؛تا برای بیشترمردم بهترین خدمات صحی
را فراهم کند ،کا نا دا ( همچنین سوسیالیست ) نیز مشا به به آن ا ست  .تاجا یی که
عرضه بیشتر همه خد ما ت صحی رایگان ا ست وتوسط درآمد ما لیا تی تامین
میشود وبو اسطه دولت ها ویا حکومت های محلی بعنوان سرویس خدمات اجتماعی
ضروری اداره ویا مدیریت میشود .ا لبته که این خد ما ت نه به دریا فت پول توسط
بیما رستا ن ها  ،نه بواسطه شرکت ها بیمه نه امتناع توسط موسسا ت صحی از
تداوی ومعا لجه افراد صورت میگرد ونه اینکه کسی درپارکنگ ها بدون مراقبت
های جدی فوت کند واما درسیستم سرما یه داری بویژه در ایاالت متحده امریکا ،
امریکا یی ها رقا بت نا محدودی دارند که با ید به آ نها هزینه کم دوبا ربرای یک
متخصص جراحی بدهد .چنین به نظر میرسد که خدمات صحی درامریکا حتی
از بازار تلفن همراه آنها نیز بدتر است بیایید به چند مثا ل توجه کنیم  :اجرای
الکتروکاردیو گرام ( )ECGکاالی است که با تجهیزات مجهز ازنظر دریافت اجوره
ارزان و اسا ساً درتمام د نیا یک سا ن است ؛ در شانگهای اجوره یا هزینه پرداخت
برای الکتروکاردیوگرام درحدود( )3دالرمیباشد درحایکه میانگین هزینه آن درایاالت
متحده امریکا ( )5111دالر است ویاکه دربعضی از بیمارستان های امریکا این رقم
تا ( )3111دالرهزینه دارد اسکن ( )MRIتمام بخش های بدن انسان در شانگهای
وسایر شهرهای کالن چین کمتر از ( )11دالر هزینه دارد اما این رقم در ایاالت

متحده امریکا بین ( )0111تا ( )0111دالر هزینه ویا مصرف دارد  .مدت سطح
اشغال بستر ویا مدت زمان اقامت در بیمارستان ه در امریکا بطور معمول ()01
تا ( )11برابر بیشتر از چین هزینه می طلبد  .عکس برداری یا پرتو نگاری سه
بعدی دندان توسط ( )MRIبا ( )301درجه درشانگهای ( )3,75دالر ودرواشنگتن
دی سی ( )311دالر هزینه دارد به همین سان آموزش وتعلیم برای تحصیالت عالی
درپوهنتون های بلند ونا می چینا یی ساالنه در حدود مبلغ ( )5111دالر پرداخته
میشود وهر سا ل در حدود ( )51میلیون دانشجو بدون پرداخت بدهی از پوهنتون
ها در چین فارغ میشوند  ،برخالف در پوهنتون ها درایاالت متحده امریکا پرداخت
پول ساالنه برای تحصیل( )31111دالرا ست که هرسا ل به هزاران فارغ التحصیل
به نسبت ضعف اقتصا دی خود مد یون میبا شد یعنی پول تحصیل خود را پرداخته
نمیتواند.
به عباره دیگر سوسیالیزم ویا اجتماع شرکتی دولت ایاالت متحده امریکا مفهوم
ومعنی فاشیسم را میدهد که حما یت گران همیشه عامل اصلی اقتصا د بوده ا ست
نه درحمایت ازمردم بلکه برای حمایت از شرکت ها  ،به همین دلیل ا ست که ایاالت
متحده بدون توجه به هزینه مردم ویا خسا رات به منا فع عمومی با رها با رها
وظا یف بلند و باالیی را برای کاالهای واردا تی انجام داه است .سیستم حما یت از
تولیدات داخلی ( )protectionismفقط برنامه های رفاهی شرکتی است که گروه
های ذ ینفع از نیروی دولت استفاده میکنند تا بتوانند منافع خود را از هزینه مردم
بد ست آ ورند یا که ا زهزینه مردم سود ببرند  ،مصرف کنند گان ویا مستهلیکین
امریکا یی ازاین اجرات ویا ازاین اقدامات گم ونا پد ید میشوند یا که دورمی ما نند ؛
اما معمو ًال ازآنچه که برای آ نها انجا م می شود بی اطالعی ویا بی خبری آنها
ا ست یک مثال زنده هما نا تعرفه پوشاک خارجی ا ست که نه تنها کا الی خارجی
راگرانترویا قمیت تر میکنند بلکه به شرکت ها اجازه میدهند که قمیت های اجنا س
خودرابطورقابل مالحظه باال ببرند با تعرفه ها باال بخا طرمحافظت ازتولید کنند گان
داخلی ازواردات کم هزینی کاال ی چینی ( )311میلیون امریکایی ( )01دالر بیشتر
برای یک جوره پطلون جین آ بی رنگ پرداخت میکردند تا که دو ویا سه شرکت
داخلی با نفوذ بتوانند سود اضا فی ملیارد دالری کسب کنند .ده ها نمونه ازاین
نمونه ها وجود دارد ؛ مث ً
ال در پوشاک  ،تا یر موتر وا تومبیل  ،پنل خورشیدی ،
محصوالت غذایی که مصرف کنند گان داخلی فقط برای محافظت ازسود معدودی
دوستا ن اداره که شرکت ها ومحصوالت آنها بی رقابتی بودند ملیاردها دالر شارز
شد ند .
سرمایه داران بازار آزاد ایاالت متحده درتالشند ؛ تا اخرین بقا یا یی همه برنامه

های اجتماعی درامریکا ازجمله حقوق بازنشستگی  ،بیمه بیکاری وآموزش را ازبین
ببرند ؛ وقتی که دولت سرما یه داری دیگر آن برنا مه های اجتماعی را ارایه ندهد
ویا که حذ ف نما ید  ،امریکایی ها مجبور میشوند آنها را از هما ن (یک فیصد)
افرادی که سیستم تیلیفون همراه ومراقبت های صحی خودرا تدارک ویا تهیه میکنند
خریدا ری کنند؛ این انتقال اکنون تقریباً کامل است  .یک تصا حب مجا زی از کل
زیر ساخت های اجتماعی وفزیکی یا جسمی کشور به دولت تنها دو مسولیت اعم
ازجمع آوری مالیات وسرکوب جمیعت را میدهد ویا که این دو مسولیت را به اختیار
دولت قرار داده ا ست ؛ تا جا یکه کنون کل جها ن به زور درا ین مسیر هد ا یت
میشود ؛ مشا رکت بین اقیا نوس آرام ( ) Trans Pacific Partnership (TPPکه
قب ً
ال پیشنها د شده بود یکی از نشانه های شرارت سرمایه داری جها نی شده است .
تعجب آور نبوده ویا شگفت انگیز به نظرنمی رسد ؛ که سوسیالیزم در درجه اول
فقط بجای منا فع فردی وشخصی وشرکتی  ،نگرا نی مردم برای کل جامعه ا ست
یعنی که جا معه به ارتبا ط منافع شخصی وفردی و شرکت ها کا م ً
ال نگران میبا شد
اما بازهم سوسیا لیزم وسرما یه داری طرف مقا بل یک سکه هستند.چیزی مرموز
ویا پنهان دراین واقیعت نهفته است که ایاالت متحده یک کشور کام ً
ال سوسیالیستی
ویا شد ید ترین دولت سوسیا لیستی نسبت به هرکشورد یگری درجهان امروز ا ست
تنها صالحیت این است که کشور مانند چین هما ن چیزی باشد که ما میتوانیم آن
را (مردم سوسیالیست) بنا میم که دردرجه اول به رفاه مردم حتی به هزینه بانک
ها وشرکتهای قدرتمند اهمیت میدهد درحا لیکه ایاالت متحده (شرکت سوسیا لیست )
است که مراقبت در درجه اول درمورد تامین منا فع مشاغل بزرگ به ضرر مردم
صورت میگرد اما که همه چیز دیگر همین است ؛ازنظر « ایا لت های پرستاری
بچه ها یا از نقطه نظر مراقبت ووارسی از بچه ها در ایاالت = »Nanny States
چین بعنوان یک نوزاد نشسته ازمردم در حا لیکه کود ک نشسته امریکا ؛ گلدان
سا کس  ،جی اندی جی و وال مارت ا ست  ،به د لیل سیستم سرما یه داری جها نی
بازارآزاد کنترول نشده  ،ایاالت متحده امروز برای شرکت های بزرگ  ،بانکداران
و (یک درصد) برتر از جامعه خد مت واز آنها مراقبت می کند درحالیکه مردم
درخیا با ن های سا نفرا نسیسکوودرزیرفا ضالب های الس ویگا س زندگی میکنند
مطمیناً که اگر بانکداران در فا ضال ب ها زندگی میکردند درآنصورت همه مردم
خانه های خودرا مید اشتند بد ون شک ایاالت متحده (وجهانی بهتر ) بهتر خواهد
می بود .
واین تفا وت کنون بین سرما یه داری وسوسیا لیزم ا ست  ،دراینجاهیچ دموکراسی
حقوق بشر ،هیچ د ین وآیین وغذای سگ که آ ن خا نم دعوی حقوق بشر را میکرد

وجود ندارد این فقط مربوط به کسا نی است که پول شما را ازشما میگیرند .
سه مطالعه موردی فشرده در سوسیالیزم :
 -8هنگامیکه من درپوهنتون کانادا محصل ویا دانشجو بودم  ،بانک های داخلی
آن کشور بمنظور تبدیلی به زندگی با ارزش مالی کم وبیش دایمی تما م دانشجویان
کشور به اقداما تی د ست زدند یعنی که ا ین بار با درست کردن کارت های اعتباری
ب رنامه ای را روی د ست گرفتند که بگونه مشتا قا نه از عواید ویا درآمد های طبقه
متوسط وساده لوحی طبعی جوانان بهره زیا دی بد ست آوردند -به احتما ل زیاد از
طریق رشوه خوری  ،لست کلیه دانشجویان پوهنتون کا نادا را تهیه کرده وبرای
هر دانشجو دراین کشور کا رت اعتباری رایگان بدون آنکه دانشجو درخواست کرده
باشد ویا بگونه رسمی بخاطر کسب این کارت تقا ضا بعمل اورده باشد بانک برای
او این کارت اعتبا ری را ارسا ل میکند ویا که اکثر دانشجویا ن این کارت را از
طریق اخذ نامه دریا فت میکنند که به ادرس آنها از بانک فرستاده شده بود  ،نتیجه
آن درواقع هرج ومرج فوری ویا دایمی مالی بود وروی همرفته عده معدودی از
جوانان با تجربه با داشتن قضا وت سالم وخوب خود به ارتباط این کرید ت نامحدود
اند یشیده وموضوع را بهتربررسی ومد یریت کردند وبه تعداد دهها هزار بی شمار
دیگران یا دانشجویان را به سرعت در تنگنای های قروض وبدهی های غیر قابل
پیش بینی یا فتند تا جا یکه بسیا ری ازدانشجویان به نسبت فشار های وارده وحشیانه
توسط بانک ها مجبورشد ند که از ادامه تحصیل د ست بکشند چونکه آژانس های
جمع اوری بسیا ری از مشاغل گمراه شده وزند گی برخی دیگر ها نا شی از آن
ویران شد اما با نک ها سود زیا دی بد ست آوردند .
والد ین دانشجویا ن ؛ ا درات اجتماعی  ،ادارات مختلف دولتی با داشتن شواهد
ومدارک در د ست داشته از ا ین فاجعه اجتماعی به سمت با نک ها میروند اما
فایده ندا شت وسپس آنچه که ممکن است تنها نمونه با قیمانده از یک دولت غربی
است که یا آنچه که ا ین دولت غربی درا ین مورد دست بکا ر میشود یعنی که در
واقع برای محا فظت از مردم خود دربرا بر تجا وز سرمایه داری اقدام میکند ،
پارلما ن کا نا دا قانونی را تصویب میکند که حسب آن قا نون میتوان ازاین کارت
های اعتباری نا خوانده دریا فت شده که دانشجویان کنون آن را بدست دارند بدون
باز پرداخت میتوانند استفاده حد اکثر بنما یند اما با کمال تعجب و شگفت انگیز که
این کا رت های اعتباری نا خواسته بال فاصله لغو وفسح شد  ،یعنی که سیل این
کارت های جد ید عاج ً
ال ازاعتبا رافتاد یعنی که بمرد .وزندگی دانشجویان در کانادا
به آرامی بحا لت عادی باز گشت  ،به شلوغی یا به ازد حا می بزرگ با نک ها که
سا لها درمورد آن (ترفند یا چال وترک کثیف سوسیالست) سروصدا ونا له میکردند

عملی بود که توسط دولت خود شا ن بکار رفت یا که این دولت سرما یه داری
کا نا دا بود که این عمل کثیف را با زی کرد .
 -9خی ان ( )Xi Anیکی از دوست داشتی ترین وعزیزترین شهر های تاریخی
چین ا ست {( فکرکنید  = Terracotta Worriorsارتش سفا لی «گلی» ا ست
با بیش ا ز « »0111چهره بزرگ مقیا س سنگی از سربازان وآسپ های کشف
شده در سا ل ( ) 5401در ایا لت خی ان چین که کنون این ارتش سفا لی هشتمین
شگفتی جها ن شناخته شده ا ست } جایی که یکی از بهترین مکتب ها را در دنیا
با احاطه وسیع وگسترده پیدا میکنیم که چمن های سبز آن به مساحت هکتار زمین
حوض های آ ب با زی به ا ند ازه حوض های المپیک  ،باغ ها مملو از گل ها ،
اپارتما ن های دوست داشتنی  ،اقا مت گاه ها وخا نه های شهری برای فاکولته ها
ودانشجویان دارد – این مکتب ویا مدرسه با همه ملحقات ذکر شده اش از پول

Terracotta Worrior s

مازاد یک شرکت محلی دخا نیات دولتی ساخته ویا اعمار شده است که آن شرکت
میخواست چیزی را به جامعه چین هدیه بدهد  ،این شرکت نه تنها که ا ین مدرسه
را اعما ر کرده است بلکه هزینه های عملیا تی ساالنه را نیز پرداخت میکند .چنین
نگرشی از یک شرکت درچین ؛ غربی ها را بی حرف میگذارد نمونه مشا بهه این
شرکت ؛ اکثرشرکت ها چینی است که از سود مازاد ویا اضافی خود برای ساختن
مسکن ارزان قیمت پول میدهد .امریکایی ها هرنوع محکومیت اخالقی ازاین قبیل
اعما ل را باال می برند وعم ً
ال ادعا میکنند که مخا لف خوا ست خد ا برای یک
شرکت ا ست که کاالهای اجتماعی را به قیمت تمام شد ه تامین میکنند و یا به عباره
دیگر  :امریکا یی ها هرنوع کارکرد های اخالقی و فلسفی را که شر کت ها چنین
عمل وفعالت میکنند که یک کاالی اجتماعی را به قیمت تمام شد آن آماده می سازد
عمل خالف خوا ست خداوند میدانند واما هنگا میکه اگر به یک شرکت امریکا یی

عرصه مجاز با شد میتواند ملیاردها دالر سود کسب کند.
 -3درآوایل سا ل ( )0150با زار جها نی فلزات اشباع شد شرکت های الومنیوم
در اکثر کشورها ضرر های بزرگی را متحمل ویا تجربه کردند چین دراین ارتباط
رنج می برد حتی راند مان باالی تولید وهزینه های پایین تر از بیشتر  ،یکی از
کارخانه های ذوب الومینوم اصلی این کشورنگران این بودکه کاهش تولید الومینوم
به معنی هزاران اخراج کارگران ازکا ر در گا نسو ( محل درچین) یکی از ایا الت
فقیر ترین چین خواهد شد که موجبات درد و ا لم خا نواده ها را بار خواهد آورد
وآسیب بزرگی اقتصادی با خود همراه خواهد داشت -سازش ویا چاره به جای کشید
که این شرکت مقداری ازظرفیت خودرابصورت بدون تصرف( )offlineویا کنترول
گذاشت واین درحا لی است که دولت والیتی میزان قبض برق کارخانه ذوب آهن
( هزینه زیادی درتولید الومینوم ) را به ( )31درصد کاهش داد ه وکارخانه ذوب
آهن وهمه کارخانه ها را نجات داد  .این راه حل باید برای هردو عنصر کار عملی
وبشردوستانه اش تحسین میکرد  -اما برین شپیگل ( )Brain Spegeleو جان میلر
( )john M illorکه برای وا لستریت ژورنا ل می نوشتند چین را به دلیل (ادامه
کا ربه کارخا نجا ت بیمارخود ) وتوهین به خدای سرمایه داری به دلیل غیر اخالقی
برای « زنده نگه داشتن این شرکت های زامبی یا مرده متحرک » چین را به با د
استهزا وانتقاد گرفتند .
ظرفیت الو مینوم در سرار جهان نیاز به کاهش داشت وایاالت متحده میخواست
چین درحا لی سقوط کند که کارخانجات ذوب آهن های امریکایی بودند که با مرده
ها متحرک بیمار خود واجد شرایط بودند که سقوط کنند چونکه تولیدا ت الومینوم
ایاالت متحده امریکا کا م ً
ال نا کار آمد وگران بود  ،تولید الومینوم چین از سا ل
(  )0111تا ( )0151دو برابرشد درحا لیکه بسیار سود آور بود حاالنکه تعداد
کارخانه های ذوب آهن در ایاالت متحده از ( )03به ( )0عدد کاهش یافته است
که این خود نشانه بارز ناکار آمدی  ،با هزینه های باال وعدم رقابت است یعنی
که با همچو اوصاف خود نمیتواند با کارخانجات چین رقابت کند .
اما نکته اصلی را نباید فراموش کرد که یک شرکت بزرگ چینی ویک دولت
ایالتی هردو به د لیل حما یت از مردم ومشاغلشا ن  ،زیان موقتی عا ید ویا در
آمد را پذ یرفتند به نظر من د نیا میتواند بیشتر ازاین مارک غیراخالقی استفاده کند .
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