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هم به .وقتيکه فردی خواست حقيقت موضوعی را بداند،ازبچه می پرسد.“شنيد بچه هازبان حرف راست را ازˮگفته ایست،

 .رادوباره تعبيرکنمام رویای کودکی خاطرمحبت من به بچه ها وهم بتوانم منبع حقيقت را دریابم نيازاست 

بخاطر حفظ من  1. زیادشد احادیث کرد،عالقه من به اسالم ومسجددعاوکتابچه وع بخواندن وقتی شنيدم امين پسرهمسایه ماشر

بعدهامسلمانان درباره من چه  یادم نمی رود،.آخوند،امام،نمازبخوانمسردعا موفق شدم درصف پشت فقره کردن چند 

الت وبحث  هایم با عزیز دوست مدرسه امن هنوزسئو.نماندمآری مسجد .زرنگ است مسجدنمی ماندچنين این اگرعبداله ˮ:گفتند

به درحالی که تنه درخت زیتون را بغل کرده بودم،چيست،معلمين جایگاه و،اینکه مدرسه چگونه جائی است ابتدائی

من .تصورمی کردم(مدرن ،Leviathan،لویثن)هيوالیک شبيه آنها رامدرسه صحبت ميکردند،من  ينوقتی معلم.دارمخاطر

راازحفظ یادبه (خدای جدید)ملت-سه مکانی بود که ما مجبوربودیم تمام جنبه های دولتراینکه مداشتباه نمی کردم،برای 

درهيات و نازل شدملت روی زمين -دولتی جدید درشکل خداچگونه  مودیدکردم ،فلسفه هگل را مطالعه ترزمانی بعد.گيریم

مدرسه را مجبورمی ان چه چيزی بود که شاگرد(کشيشان جدید)معلمينمن تالش کردم تعبيرکنم منظور .ناپلئون گام برداشت

خدای مسجد مسلمانان نفوذ وقتی به مدرسه ابتدائی رفتم .ک کردمدررااش یک بچه حقيقت من ،ندهمه این هارا ازبرکن کردند

تصویردیگری که .زیاد می شد(چرومشهرمعلمی از )  مدرسه   معلمدمحم(Theism)خداپرستی،درحاليکه رنگ می باختداشت 

کاميون درحيرتی که من  .کورمی کردرآالجيق دچشمانم را صبح نيمه خواب ددارم چگونه چراغ های قوی کاميون حيدربيا

ین بعدها وقتی صنعت را به عنوان قویتر.خدای جدید ماشين داشت.احساس می کردم مانند نيمه خدائی درتارپودم رسوخ می کرد

 .ن شدم تصوربچگی من حقيقت دیگری را دراختيارم گذاشتستون یا صفت لویتن جدید فهميدم،یک بار دیگرمطمئ

 .فاصله داشت   سوریه دهکده ما پنجاه کيلومتراز مرز. صنعت نبودهيوالی پرستش به اندازه پرستی خداهيچ بایدبگویم پرستش 

ام خلق  می خدا رادرذهن بچگی -ازتخيل دولتآميزه ای برق به چشمانم می خورد،ودرمرزمانند رعد روشنائی نورافکن ها 

 .کرد

زمانی که .تبدیل شد ملت-به دولت مدرنيته سرمایه داریازطریق  ،جمهوری ترکيه یکی ازنمونه های پيشين کشورنيمه مستعمره

فرانسه،جمهوری نظيردرابتدا،دموکراسی ودولت .چنين جمهوری مهرجمهوری فرانسه را باخود داشت،ابتدا ج ت تاسيس گردید

وقتی که عناصردموکراتيک به موقع اما،.وحتی روسيه شوروی درهم تنيده بودندی اسالمی مدینه ،اولين جمهوراسالمی ایران

گسترده دربخش من بطور.)ملت های واحد تبدیل شدند-دولتشکل قدرت سرمایه داری این جمهوری ها به  پاک سازی شدند،

 دلم می خواهدمن .ادقت بيشتری تعبير شوندبنمونه های اوليه نيازاست هميشه (.این موضوعات غورخواهم کردربوط به های م

رشته  علوم اجتماعی که در وقتی .بسنده می کنماین چندکلمه کوتاه به شرح دهم،ولی،فعال تصورم ازجمهوری را دریک رمان 

من .ه بودشدفلج هوش عاطفی وتحليلی ام سال آخرم بود،واقعا های جمهوریت،گاه دردانشگاه آنکارا،یکی ازبرجسته ترین دانش

 .حس یا درک کنم ولویتن ازمن یک آدم نادان وکامال توخالی ساخته بوددیگرنه می توانستم چيزی را 

 ،شاخه ای ازسرمایه داری بویژه مکتب سوسياليسم واقعی ،مان کدهمذهب قدیمی دهایده های توانستم ازعواقب سال ها بعد من 

 موضوعیهردرباره اندیشيدن روحيه ام چنان بود که  .لی شکاک شدمخيبدنبالش باید بگویم .نجات دهم راخودم ،ازبرکرده بودم

 (خواه درهيات جمهوری ترکيه یا سوسياليسم واقعی شوروی)لویتن مدرنیزمانی بس بعد،وقتی که دریافتم چه .م می کردناراحت

شدم، که (اش های گوناگونبت تندیس ها وبا)من دشمن خدای مذهب مدرن.شروع کردم به خود آیم،کم کم به من تحميل شده بود، 

 .ترسناکترازخدایان مذاهب دیگربود



ازآن .يستجای من نمذهب خدا وکنترل کرد،فهميدم این جهان را چگونه این خدای مدرن پدیدارشد و بعدازاینکه آگاه شدم

برای ی شتربيفرصت وگردید به این مذهب  ه نشدن شرط موفقيت بيشترو منحرف نشدن ازراهم منوط به آلود متوجه شدمپس،

درحقيقت،من هنوز تالش می .برای اولين دفعه،هوش عاطفی وتحليلی ام کمک کردند که به خودم بيایم.کردآزاد فراهم  زندگی

 .اکنون،اجازه بدهيد برگردم به اینکه هست ونيست سرمایه داری چيست.چه برمن گذشت بگویم  کنم بانوشتن این سطور

فلسفه آلمان خودرا به عنوان ترکيبی ازاقتصاد سياسی انگلستان، ،“م علمیسوسياليسˮ،سیمارکس وانگلس جامعه شنا

که تجدید برآن شدند که تحليل تئوریک مدرنيته از نيروهائی  هرسه ازاین مکاتب فکری.توصيف کردندفرانسه وسوسياليسم 

پيروزی قدرت اقتصاد جدید  به اثباتانگلستان مکتب اقتصاد سياسی .توضيح دهند ،شکل زندگی دراروپارا کنترل می کردند

قدرت  نشانه به  را( پادشاه-شکل جدیدی از خدا)ملت -فلسفه آلمان دولت.پرداخت(پادشاه -بيشتر شبيه شکل جدیدی ازمبلغين خدا)

کرد که جامعه  هازجانب تمام جامعه تئوریز(به عنوان اتحادی از تمدن ودموکراسی)اصلی مشاهده کرد،سوسياليسم فرانسه

 .ستقوی ترین نيرو( مذهب جدید سيستم) پوزیتویستقی یا متر-سکوالر

درتالش مان برای ترسيم این  .بود یمخرب سرمایه دارعظيم و نفوذ تحت  اروپا آغاز شددرکه درقرن شانزدهم  انقالب فکری

  .انقالب فکری ما باید نمونه های تاریخی را یادآورشویم

ای گونه به خودش را شرائطی زیگورات تحت .بود،Zigguratرات،ویگزدغنی کاهن سومردرمه-ما تولد دولت مثال اولين

می الت محوری اسئو .ارزیابی کنيمافتاد،می ،بایستی با انقالب فکری اتفاق دولت حول توليد اضافی سازمان داد سازماناز

تااینکه )یامشروعيت ؟چگونه می  توان ابزاراساسی قانونيتتصاحب کردرا توليداضافی چطورمی توان :اشندب این هابایستی 

حلی که پيداشد سازمان دولت وساختن خدایان جدید،نخستين ه مجددا تنظيم کرد؟رابوجود آورد وآنرارا(جامعه نظم جدیدراباورکند

کاهن -برای اولين باردولت به عنوان پادشاه.بدین ترتيب،یک جواب رادیکال بوجودآمد.بودآینده تمام مذاهب تمدن  از نمونه 

نيروهای سنتی .قرارگرفتدولت سوسياليستی زیرکنترل ده شد واقتصاد برای اولين باربطورسازمانی با دولت تني.سامان یافت

خلق ˮحماسی ساخت درزمينه برده کردن انسان .ساخته شدندآب،آسمان،زمين وشهر، نقابدارهواخدایان  بسان بیسلسله مرات

 ،جایگاه خدا،باالترین طبقه زیگورات پانتئون.زیگورات بود اتین اختراعمکان تمام ا.نمادین شد“ انسان ازمدفوع خدایان

خالق سيستم،اولين مقام هژمون )کاهن-،طبقه پائين ترطبقه شاه(وحدت خدایان والیه های باالی قدرت سلسله مراتبی)بود

قيقت،فرمولی راکه درح.توليد اضافی وارزش بودند ین اصلیبرده ها وهنرمندان مولدمختص پائين ترین طبقه ،باالخره،(ومدیر

، Prototypeپروتوتایپ،معبد اولين که ما ثابت کردیم ،بدین ترتيب.دهندمی تشکيل را  تمدنهای زمينه تمام سيستم  تميزدادیم ما

باخود را ،Prototype، م نمونه های سيستم ازجمله اروپائی رگه هائی ازنمونه اولتما.استنمونه شهر،دولت و سيستم طبقاتی یا 

اخالف اش سيستم های به عنوان منبع عالی واصلی تمدن می بينم،وهيچکدام ازانواع را ،من نمونه سومرازاین رو.ندحمل می کن

 .نيستند شگفتی نمونه اولبه ا سيستم های تعدیل شده وی

ه باتمدن ميان رودان،ک،واقع درمنطقه باالی بين النهرین،Hurriansسيستم سومری سيستم هوریان ها،ازنوع  دومين

ی راازسرگذرانده وشيوه فلسفی را ه ا،بااین تفاوت که یونانی ها گفتمان اسطوریونانی-آیونيون:شق سوم.ندآميخت،Hittiteتایت،هي

مکفی طریق اسطوره ازکشورها -شهر ساختار حتوضيدليل اصلی برای ساختن فلسفه طبيعت و جامعه افزایش معضل .ساختند

مدیریت کنکرت آنهائی که ولی ،یافتادامه پائين ترجامعه برطبقات ای اسطوره  روایتونفوذ مشروعيت دادن گرچه،قدرت .بودن

زندگی شهری مشکالتی به بارآورد که نيازبه توضيح .ی ابداع کنندروایت قانع کننده ترالزم دیدند ،راچالش می کرندجامعه 

به خدایان  سقراط با شک.وز نفوذ داشت، معبد اولمپيک که با زئوس شروع شد هنمعهذا.داشتفلسفی برای نوع زندگی اجتماعی 

منبع (سقراط نوشته نداشت،مراد)خودرا ازدست داد،ولی شاگردان سقراط آموزه های وی رادرشکل پيش نویسجان کوه اولومپ 

،را Hebrews،یهودی ها.این نادرست نخواهد بود افالطون وبویژه ارسطورا پدران فلسفه ناميد.اصلی فلسفه یونان را تهيه کردند

این تک .اولين مذهب تک خدائی را موجدشدندبه که انتقال ازاسطوره های سومری و مصری دانست می توان به عنوان قبيله ای 



آميختن با بارابعدها مشتقات ادیان ابراهيمی سه گانه یهودی،مسيحی واسالم خدائی ساختاری ازانواع مختلف شعب دیگر که 

 .وردندوجودآشعب جانبی بویژه زرتشتی وفلسفه یونان ب

روی شانه بر ساخت اروپای قرن شانزدهم را قادردرآخرو،انباشت جدیدمادی وغيرمادی فرهنگی قدرت عظيمی را توليد کرد

اروپارا به عنوان آغازتاریخ  ،باانکارازنقش تمدن های پيشين .به جلو خيزبردارد نتمدسيستم وانواع مختلف منبع اصلی های 

ساختارهای .ه یا مذهب جدید می نماید،فرضيه ای که ازهمان اول محکوم به شکست بودخلق یک اسطورفرض کردن مشابه 

نفوذ ژرف ،ولی همه زیرشتند،سکيوالریسم،ليبراليسم وحتی سوسياليسم،همه تازگی خودشان را دا ایدئولوژیک مانند پوزیتویسم

-سفه رماین ها،نه تنها روی فل.يشين توليد شدندبویژه،مفاهيم ومحتوایشان دردرون انواع نگرش های پ.منبع اصلی تاریخی بودند

نمی ،دوره روشنگریرفرم مذهبی و ميراث مصر و سومر، رنسانس اروپا، نبودن،بلکه دربناشدند  یونان،دانش،هنرها و قانون

 .توضيح داد توان این ساختارهای ایدئولوژیک را

 ،ماکيولیMontaigne، هن،مونتي انسيس بيکنرفليت های فعاه بویژ.داکرداسيستم جدید سهم خودش را به اروپا شکی نيست که 

دولت وطبقات  بهررو،تمدن نه تنها.راساختندوماهيت سيستم  جدید  هنوکوپرنيک،دانش،فلسفه ومذهب را درآميخت

اروپا ثابت کرد می تواند با .بوجود  آورداجتماعی،تجار،پول وبازار، بلکه،  همچنين تمدن فلسفه،مذهب،دانش  وهنرهارا 

هند دراین زمينه چين وتمدن های .بسازد جدید،Synthesisیک ترکيب،گذشته فرهنگ مادی وغيرمادی تاریخ وتحقيق  بررسی

تمدن اروپا گفته می شود وقتی مهم است .پيش برداردتمدن خاورميانه نتوانست گام به دیناميسم مکفی  فقداندر.موفق نبودند

 .درنظر گرفتکت های تاریخی را است،این فا دردرون تمدن تاریخی شيوهسومين 

م ناپيوستگی استفاده ازمفهو مشخص کندرا درتمدن  تالش کرد سهم اروپا ،Anthony Giddens،گيدنز نیوآنتوقتی که  

بدون شک،تمدن اروپا نوآوری های خودش را .اصالت سيستم اروپا را تشریح کند کردکرد؛بدین ترتيب،وی سعی 

را بيان می ازاصالت اروپای جزئتنها (ملت وصنعت گری-سرمایه داری،دولت)آنتونی گيدنزهای ،ولی،نا پيوستگی پدیدارکرد

کوشش می کند سرمایه داری را نجات وی جامعه شناسی آنتونی گيدنزرا ارزیابی کرده ونشان دهم که می کنم من تالش .کند

 .داشته باشيمع اساسی وی تحليل سه موضوازدقيق ضروری است یک ارزیابی ، مقصوداین ولی،برای انجام .دهد

تمایز قائل شدن بين سه منبع برای درک تفکراروپا مهم .خالصه واربه سه منبع اصلی مارکسيسم برمی گردم همينجامن 

زمينه مشترک بين اقتصاد سياسی  (؟افشا نکندخودش را اینکه آیا برای .)راثابت کند تشابه بين آنهانتوانست ولی،گيدنز.است

درحقيقت،آنچه را که .ایدئولوژی دوره روشنگری بود(وبدین طریق،همچنين مارکسيسم)لمان وسوسياليسم فرانسهانگلستان،فلسفه آ

گرچه جامعه .ایدئولوژی بانفوذ ومسلط جهانی است همبرای اینکه،هنوز،استدوره روشنگری بایدتحليل کردهمين ایدئولوژی 

،به این دليل که جامعه شناسی درچهارچوب همان غان نياوردشناسی به عنوان یک دانش معرفی شد،ولی،هيچ نوآوری به ارم

وقتی تفکراروپائی را آمریکائی لرشتاین جامعه شناس سرشناس ااگراشتباه نکنم امانوئل و.ایدئولوژی شکست خورد

یک سيستم حقيقت ندارد که سرمایه داری به عنوان  اصالˮ:او می گوید.می پذیرد را ،این(ازجمله شامل مارکسيسم را)کردتعبير

درهمين  حتی:والرشتاین می گوید.است پيشرفت ،نمادکردندتغييریا که نابود و ،پيشينگوناگون نسبت سيستم های به تاریخی 

هم سن قالب درهمان من ازخشم  خدایان می ترسم،چونکه من .2“می کنماحساس کفررا  فریاد والحظه که اینرامی نویسم، 

اعتراف .امانوئل والرشتاین به ایدئولوژی دوره روشنگری اشاره دارد.مه ااه ها نماز خواندودرهمان زیارتگشده ریخته هایم وسال

می ،مکتب فرانکفورت تئورینقدمهم  ،یکی ازنمایندگانTheodor  Adorno (1191-1191)ومعروف تئودورادرن

بس وره روشنگری را نيچه وجانشين هایش ایدئولوژی دفریدریک  1“زندگی نادرست وجودندارددرزندگی راست ˮ:گوید

روشنگری ازمذهب اخذشدند؛ازسوی دیگر،کارل اشميت ریشه های مذهبی دوره نيچه بحث کردکه تمام مفاهيم .نقدکردندترآشکار

فهرست غنی ادبيات و افراد شاخص نشان می دهند که .رابرمالکرددوران روشنگری تمام مفاهيم وفرضيات فلسفه سياسی 

    . می شودترژرف تفکر اروپائی شيوه شکاکيت در



وپيچيده تمدن اروپارا نمی توان تنها به خاطرسياست های استعمارگری وامپریاليستی یاجنگ های مذهبی هولناک خصلت 

همچنين تمدن اروپائی نه تنها .دستکاری کرد آنراو گرفتتمدن اروپائی اقتصادرا زیرکنترل خود.وناسيوناليستی نکوهش کرد

چونکه تمدن اروپائی به مرحله .نقد کردکم وکاست اید بی همه این هارا ب.به مسندقدرت تکيه زدصاد بلکه اقت،موجد سلطه اقتصاد

  ناپيوستگیˮ دراین لحظه،هيچ فردی نمی تواند بسياری از.درگذشته رانمی توان باآن مقایسه کرد یهيچ دورانکه  ه استای رسيد

مهمی  “ناپيوستگی هایˮملت -ا،سرمایه داری،فردگرائی ودولت؛درحقيقت،ازبعضی رویکردهکندانکارتمدن اروپائی را  “های

 .را تشکيل می دهند

سرمایه عاشقان تمام .تشریح نمی کننداروپارا تمدن  “ناپيوستگیˮ ،ازجمله ایدئولوژی روشنگریتوضيحات،ولی،هيچکدام ازاین 

ه عدقابلکه  ،ردنکردهنيز آنرا رد استثنائی چند موآن .نهایت مذهب شان را تبليغ می کنندخواه خواسته یا نه خواسته درداری 

توسط تمدن مادی پيچيده ای که راطوره ای ومتافيزیکی سيستم اروپا مانباید خصلت تفکر مذهبی،اس.تائيد می کنندرا اش وروش 

ه چندین دارد کجای دراعماق تاریخ  ریشه های تمدن اروپا.گذشته اش راتشکيل می دادند،نادیده گرفتهای  شکل گرفت که تبار

دفاع کرده وفرهنگ مادی که سيستم فکری تمدن اروپا ازسيستم عاشقان سرمایه داری مشابه هرمذهبی،.گونه را پشت سرگذاشت

بدین .این وظيفه استراتژیک آنهاست که این سيستم را به سراسرجهان گسترش دهند.،ابدی بيانگارندراشکل می دهدشان 

تامدارس و اکادمی ها گرفته ازکشيشان :محلی،ملی وجهانی تسخيرکردگستره های  ا درترتيب،تفکرسيستم اروپائی اذهان مردم ر

ازبيمارستان   رسمی تا سربازخانه ها؛ازکارخانه ها تا فروشگاه ها،مطبوعات،موزه ها وباقی مانده های مذاهب؛ ایهه ؛ازدانشگا

به خودش را دورجامعه مانند زرهی تافاده کرد تکنيک های قدرت سياسی ونظامی استسيستم وازستان ها رها تا زندان هاوگو

  4 .مسدودشد“قفس آهنیˮکل جامعه دریک .پيچيد

ازسوی دیگر، ایدئولوژی هااصول  .ندایدئولوژی تبدیل شد دردولت به مذاهب ویا سيستم های تفکر مذهبی باساختاری شدن

 که دردنيا رسميت یافت،یک ایدئولوژی مذهبیا  سيستم تفکراروپائی.برنامه ای هستند برای دفاع ازو منافع گروهی ازمردم

 .تالش می کنداستمرار سلطه طبقات باالی جامعه ودفاع برای تمام قدرت اش از به عنوان تمدنسيستم تفکراروپائی اکنون .گردید

هانی است که به این دليل که ایدئولوژی روشنگری پيشرفته ترین مذهب جچرا،ایدئولوژی روشنگری این چنين موثروکارا بود؟

ملت را ستایش نکند،غيرقابل -جامعه وملتی که دولت. این مذهب ملی است.بااستقبال تمام اعضای مذاهب پيشين روبروشد

ازاین ملت ضعيف ترین مذاهب است و-ایدئولوژی دولت.ملت بی ایمان تلقی می شود-فردی بدون باوربه دولت:تصوراست

این حيات مادی .شودتغذیه می پيوسته با علم گرائی  این ایدئولوژی.سخت نبودچندان باادیان گذشته  ه درمقایسرو،پذیرفتن آن 

بی وقفه آنرا تبليغ می ای  ابزارغيرمادی فرهنگی اش وبيش ازهمه ارگان های رسانه.به مراسم مذهبی دگرگون شدایدئولوژي 

 .دئولوی جهانی شده استاکنون این ای.کردکامال زندگی سياسی واقتصادی را مهارایدئولوژی این .کنند 

جهان را به تله انداخته  که بطوراجتناب ناپذیرمی کند این ایدئولوژی تصویری ترسيم ها از تعميم این من آگاهم که 

مهم .مطلق سپری کندعدم اعتماد حياتش را در باید مشابه امپراطوری رم مرحله آخر،می نمایدولی،تمدنی که خودرااینگونه .است

زیست محيطی و تکثرگرائی تمام آن چيزهائی را که تخریب کرده باشکوه وقدرتمند جلوه کند،دفاع فعال نيست که به خاطر

به امپراطوری ادامه دارد،دموکراسی نيز به مدن تهمچنانکه گذار.آغازکرده اند را درجامعه مدت هاست که مبارزه شان

، بلکه  آماجش اروپا نيستجهان هستم،انتقادمن تنها ین اوبه خاطرداشته باشيد من هم جزئی از. کنفدراسيون  تغيير می کند

 . جهان وتمام بشریتی که اسيرشده است،به ناحيه ام ،خطاب به خودمن

 

 بلکه قدرت است مايه داری نه اقتصاد،سر

ت بگویم اجازه دهيد به صراح .درمقياس کاپيتال مارکس دارد کاری نيازبه حداقل شاید ،بينش که سرمایه داری اقتصاد نيست این

من همچنين هيچ نقدی را که .چيزی نيست که تنزل گرائی قدرت رابيان کند بيان خواهم کرددراینجا که ایده ا ی را که من 



یک قدرت سياسی  آنچه که من می گویم شکبندی.، نمی پذیرمدرا به دولت پيوند ده( برحسب اینکه اقتصاد است)سرمایه داری

این .مفهوم سازی شده اند “اقتصاد سرمایه داریˮو “داری سرمایهˮ،“سرمایه ˮی به  عنوان است که اقتصادرا کنترل می کند،ول

 مسلط قدرتدرانگلستان و هلند اروپا نفوذکردوسپس تحت برچسب های باال درقدرت برای اولين دفعه درقرن شانزدهم 

ازخارج خودش را ی نحصارا یک غارتگرو آشکارا اظهارمی کندکه سرمایه داری ضد بازار فرناند برودل.گردید

گرچه،وی آگاه بود که یکی ازباورهای .رادریافتمفهوم ف ب اولين جامعه شناس وتاریخدانی است که این .براقتصادتحميل کرد

این چه بودکه :ازاین رو،این پرسش مطرح است.ياوردرا روی کاغذ بدستاورد ولی نتوانست این کرد،ویران فکری اروپا را 

 آیا این قدرت سياسی،مذهبی ویا مکتب فکری است؟.يف کرد؟جواب این سئوال هنوز ناکافی استازخارج خودش راتکل

اجازه دهيد نمونه ونيزرا . وقتی که یک مفهوم تئوریک پيچيده می گردد،شاید آموزنده باشد رویدادهای عملی رابررسی کرد

که درهمان زمان کنترل اداره شهررا دردست  ،وجود داشتبزرگ نيزقرن سيزدهم یک گروه تجارسرمایه داردرو.تحقيق کنيم

مشوق ا آنه.بدست آورندچون،اینان با رقبایشان جنگيدندوناوگان دریائی بدست آوردند؛ازاینرو،درونيزقدرت سياسی .داشتند

بطی را با ویک شبکه کامل پيچيده ازچنين رواآنها شدیدا اقتصاد وجامعه را کنترل کردند.هنربودند ودرپيدائی رنسانس نفوذداشتند

ونيز قادرشد ازطریق کامل باشد؟شبکه روابط تاداللت براین  تعریف کنيم،چگونه وضعيت را ما اکنون این .مالی ساختندسریش 

چنين حجمی برای کسب .ديگروهی بنام تجاربزرگ اقتصادراکنترل کند ودرنتيجه بخش مهمی از ارزش اضافی را باالکش

زمانی که نياز به .ی قدرت سياسی داشتند ویا قدرت سياسی را کنترل می کردندمی بایستتجاربزرگ ونيز ارزش اضافیاز

 .از قدرت نظامی استفاده کنندمی توانستند زوربود،اینان 

اینها کسانی بودند که دولت،نيروی نظامی .،تجارانحصارگربودندگرفتند خودهمه چيزرا درونيز زیرچنگ که این گروه 

وازخارج خودشان .این گروه برفراز دولت ایستاد.هامشوقين کليساو جامعه هنرمندان بودنداین .داشتندچنگ وبوروکراسی رادر

فرمانروائی دولت،که صدراین هاسلطه شان را برجامعه تحميل کردندوبر.اقتصاد نبودند ،خودشانرا براقتصادتحيمل کردند،ولی

به از خود قدرت بناميم؟اگراین گروه  موفق می شدند غيربودی مااین گروه را چه .،جای گرفتندکرده بود برجامعه تحميل اش را 

ملت که برتمام جامعه ایتاليا سلطه داشت،یک قدرت -،ماآنرا یک قدرت ملی می گفتيم،یک دولتکنندعروج قدرتی درکل ایتاليا

ترش می گساگر،ازسوی دیگر،این قدرت به سراسراروپا وسپس به سراسرجهان .کسب می کردل تمام ایتاليارا راقتصادی کنت

 .قدرت اقتصادی امپراطوری اروپا وجهان ناميده می شدیافت،

نظامی از سوی مداوم اعمال فشار  .اکنون،اجازه بدهيد موقعيت هلند وانگلستان رابرپایه فرض باالدرقرن شانزدهم تحقيق کنيم

بودندوبااین رویکردمی اروپا ری هردو ازاین دول پادشاهی درهوای امپراطو.تعيين کننده بودندپادشاهی های فرانسه واسپانيا

که شدند ،هلندبرآن Orangeولی،ملکه انگلستان وشاهزاده پرتقال،.خواستند انگلستان وهلند را به استان های خودشان افزون کنند

 با دورقيب هردوشدیداه شدن برای رسيدن به این هدف وجلوگيری ازبلعيد.ازخود دفاع کرده واستقالل سياسی  شان را حفظ کنند

 وغيره، دکارت،اسپينوزا وارسمس، متفکرین وهنرمندانازاین ها .به قدرت سياسی،نظامی،مالی وقدرت هوشمندی نيازداشتند

پایه یک ارتش مدرن گذاشته شد،وارتش .یهودی های رباخواربه این دوکشوررهسپارشدند.استقبال کردند به کشورشان به یایند

برای ایجاد حمایت وهمبستگی برآزادی این ها .جنگی تاسيس کردند حرفه ای با آموزش حرفه ای،باانضباط وفنون

بدین .مهارت اقتصادی این ها درسراسراروپا شناخته شدولی،مهمترازهمه،.داخلی پایان دادندهای برکشمکش  هردو.تاکيدکردند

وسلطه شان را تا پایان قرن فراترازاین،این هاازموقعيت شان بهره برده .ترتيب، انگلستان وهلندموفق شدند ازخود دفاع کنند

 .شانزدهم تثبيت کردند

تعریف چگونه سيستم را  اینرا چه بناميم؟ طمااین شبکه تنيده وباهم مرتب:یک باردیگرپرسش مان را تکرارکنيم اجازه دهيد

هزاران .نهاقتصادی که مولد بود این را سبب شد؟ کنينم؟آیا همه این رویدادها ازطریق یک طبقه اقتصادی خالق کسب شدند؟

 .،مغازه داران،بازاروپول وسپرده بانکی چرخش مالی را افزایش دادند،کشاورزان،کارگران،تجارخردماهرصنعتگر



ازاین ارزش اضافی راتصاحب عظيمی ولی،چه کسی سهم .توليد کردندیک چنين اقتصاد مولد ارزش اضافی  مهمترازهمه،

اگرپولی نبود،خرید وفروشی نبود .ی،سياسی وقدرت نظامی تنظيم کردندکسانی باشند که اقتصادرا ازطریق مالاینها باید کرد؟

تهاجم ازبيرون بود،این نيز سبب کاهش بارآوی ترس ازاگرنيروی نظامی وقدرت سياسی نبود،امکان .فرومی نشستبارآوری 

تا به نوبه  کردنوعی کنترل به را تااقتصاد استمرار می شدمی بایستی کنترلی پس پول و مشتقاتش تاثيرداشتند،ولی چنين .می شد

 .راتصرف کردخود افزایش ارزش اضافی 

مشابه ونيزدرقرن سيزدهم،گروهی که اقتصادقرن شانزدهم انگلستان و هلند راکنترل کردند رابطه خوبی با  ردفرض ک می توان

نيازشدید به پول داشتند، ارتش  انشاهزاده ها وپادشاهان به عنوان فرمانده،همچنين.بهم زدندقدرت های سياسی ونظامی 

این گروه .مشعربراین بود که این ها می بایستی یا جزئی ازاین شاهزاده ها وپادشاهان بودند ویا رابطه تنگاتنگ با اینها داشتند

کوتاه ازجنبش های دشمنانشان کردن پشتيبانی مضاف براین،،قهرمانان آزادی فردی جلوه دهند همانندتالش کردند  خودرا 

 .نددنيام

می توانيم این ها را به عنوان یک گروه آیا.ما چگونه این جنبش را کال مفهوم سازی کنيم:اجازه دهيد یک باردیگرسئوال کنم

ˮارزش اضافی را شتند،بااین وصف حتی یک نفرازاینها درپراتيک اقتصاد واقعی دخالت نداآنکه بناميم،وحال  “اقتصادی

 این هاکسانی اند که ازخارج از اقتصاد خودرابراقتصاد تحميل کرده و با ند؟؟پس این ها چه گروهی هستمی کردندتصاحب 

؛شایدکسانی که کردندپرداخت می پس چه افرادی پول را درشکل وام به دولت .پول درچرخش آنرا زیاد کنندافزایش ارزش و 

 .راکسب می کردنددولت  یهميار  متقابال

ناميده ل می کنند سرمایه داروسرمایه داری واقتصاد سرمایه داری روشن است آنهائی که غيرمستقيم اقتصادرا کنتر

پس، تالش واقعی این ها چيست؟عالقه وتوجه این ها .ندارنددخالت  یاقتصادفرایند توليد،گرچه،به وجه زیادی ذاتا درشدند

روزشدندقدرت شان درآن وقتی که درجنگ داخلی پي.این ها جنگ راه می اندازند.درانحصاراقتصادی با پيوند با انحصارقدرت

پيروزی درجنگ های خارج ازکشوربه معنی تصرف .ارزش اضافی بيشترموقعيت کسب این به معنی .کشورافزون می شود

 .،که به نوبه خود به معنی انحصارغارت وچپاولگری مستعمره وسلطه

انگلستان .ی انگلستان وهلند نگاه کنيمکه چگونه چنين موقعيتی حاصل شد به نمونه هاازاین اجازه بدهيد برای دریافت کنکرت 

درهم اسپانيا امپراطوری لطه گری سدرپایان قرن شانزدهم قدرت .وهلند اول ازاتحادشان برای تسلط براروپا استفاده کردند

جاه پایان قرن هفدهم شاهد شکست .،وجاه طلبی اش برای ساختن یک امپراطوری درفراخنای اروپاضربه مرگبارخوردشکست

انگلستان وهلند درپشتيبانی ازپروس درجنگ عليه اطریش ضربه مرگبار بر .پادشاهی فرانسه براروپا گردیدلط طلبی تس

به جنگ های سی ساله مذهبی خاتمه داده وباقرارداد هردو.کردندواردرویاهای سلسه هابسبورگ اطریش برای سلطه براروپا 

به 1871برحسب انقالب  جواب فرانسه.ریختندرادولت های ملی ، پایه های سيستم موازنه قدرت Westphaliaصلح وستفاليا،

انقالب .بيشترجنگ های استعماری اروپاپيروزشدند ،درتااین زمان.شکست سلطه استراتژیک فرانسه دردوران ناپلئون منجرشد

ن انگلستاجهانی روی سلطه امپراطوری  رصنعتی انگلستان دراواخر قرن هيجدهم واوائل قرن نوزدهم درهارا ب

قدرت مسلط به رسيدن  اش در هدف،هيوالی آلمان آهسته بيدارشد،ولی 1789بعدازپيروزی پروس برفرانسه درسال .بازکرد

آمریکا،اساسا انگلستان دوم ازهردوجنگ جهانی .اروپائی وجهانی دردو جنگ جهانی اول ودوم شکست خورد

 جنگودروروی روسيه تجربه آلمان راتکرارکرد،امپراطوری ش.سودبردوبعدازجنگ جهانی دوم قدرت مسلط جهانی گردید

برای جلوگيری از فروپاشی درهمان آن اکنون آمریکا تالش می کند یک امپراطوری جهانی برپاکند،و.سلطه گری شکست خورد

 .ق جنگ های دفاعی به ماندگاری اش استمراربخشدیازطربتواند اش 

اروپای شمالی درساحل  به بهم آمدند تا مسيری را شکل دهند که  که در شهراوروک آغازشد با شعب چندی جویبارقدرت سياسی

وقتی که شعب جداگانه به جریان اصلی  ،خش تند درانگلستان وهلند جویباراصلی تمدنچریک بعداز.اقيانوس اطلس رسيد



ملت -دولت.ادشهرنيویورک ادامه دآب های سواحل تا به سيرش  پيوستند،درخالل  این چرخش سرعت و رنگی که به خود گرفت

بيش . نوع جدیدی ازدولت سنتی وصنعت،بزرگترین انقالب اقتصادی بعدازانقالب عصرسنگی نوین دوجریان بسيارقوی هستند

ه وآنرا تعریف کردند وبه آن شکل کنونی را عرضه ازهرچيزدیگراین دوفاکتورهائی بودند که به تمدن سنتی شتاب داد

اکنون، گمانه زنی هائی زده می شود که ساحل چين توقف .یک نيویورک محومی شودنزد ساکنون جریان اصلی دراقيانو.دادند

جامعه متمدن  کهاست  شانس بيشتراین.من باوردارم شانس اینکه جریان به چين برسد کمترازاین است که نرسد.بعدی خواهدشد

پيش نهاده  گام به جهانی جوامع ه اینکبه خاطرابعاد هولناک اجتماعی ومعضالت بوم زیست جهانی،شانس .برچيده خواهد شد

یک اتحاد کنفودراتيوازدموکراسی هاشانس بهتری دارند تا به  معضالت .امکان واقعی است،یک وتمدن خودشان را بر پاکنند

 .ازسيستم های دولتی قدیمبه جامانده جهانی به پردازند تا کيش امپراطوری 

ملت وصنعت،سرمایه -؟برحسب مشارکت اقتصادی دررابطه با دولتسرمایه داری کجاست:ئوال سرمی کشد،این سیک باردیگر

 .جوابی  دردرون اقتصاد پيداکنم عليرغم تالش پيگيرم داری کجاست؟من نمی توانم

هنوززن شاید عجيب مشاهده شود،ولی من باوردارم صاحب واقعی اقتصاد،عليرغم تمام تالش ها برای حمله  و مستعمره کردن،

بامعنا ارزیابی ازمنظرجامعه شناسی اگرما خواسته باشيم اقتصادرا.(حروف درشت ازمراد) صاحب واقعی اقتصاداست

ماه درشکم حمل کرده،زاده،تروخشک اش کرده،تغذیه وپرورش داده تابزرگ ومستقل 1اتانطفه بچه ر)،مابایدزنان راکنيم

برای حقيقت  اس جامعه شناسانهاین جواب براس.بشناسيماساسی به عنوان قدرت (استمنزل  هنرمندهم چنين زن .شود

چندميليون  به عنوان گردآورنده گياهان برای .این جواب رابطه بين  اقتصادوزیست شناسی را نادیده نمی گيرد .استارزشمند

درانقالب کشاورزی تابه امروز،نه تنهادردرون منزل،بلکه دربسياری ازعرصه ی اقتصاد زندگی،این زنان اصلی عامل سال،

به رسميت چندین هزارسال پيش یونانيان قدیم این حقيقت را .يشه چرخ دوک را حرکت داده اندهستند که هم

به معنای اداره منزل،یعنی دخل وخرج یونانی   Economiseزٍ ااقتصاد واژه )ٍمدیریت زنان درمنزل را اقتصادچنانکه،.ندشناخت

،سرف  برده ،اززندرصف بعد.ناميدن(،مرادافاده می کند واژه اقتصاد ومقتصد درفارسی نيزهمين معنارا. منزل را تنظيم کردن

قدرتهای تا  ندکشيدمی سخت ترین شرائط به بند تحت ازآنها کارکشيده و شيوه های گوناگون وبی رحمانهبا .دوکارگرجامی گير

ناف ا اصاینه:درردیف سوم قراردارندتاحدی آزادترند آنهائی که .تمدن ارزش وارزش اضافی آن هارا تصاحب کنند

 .معماران،مهندسين،پزشک هاوشاغالن شخصی هستند، هنرمندان کشاورزان، گوناگون،کاسبکاران وخرده

،صاحب آقاهيچ سرمایه داری،.آورده انددرگروه ها یا طبقات اجتماعی هستند که درسراسرتاریخ چرخ توليدرا به حرکت  این

بلکه اشغاگران،استعمارگران  ،نيستند درت اقتصادیروشن است که این ها ق.ی دربين آنها رویت نمی شوداربابو منصب

تجارکالن،صاحبان  ،تنها سرمایه داراننه  ولی،.مردم وکارگران تحميل شده اند رهستند که ازخارج وباانحصار بی ئوقدرتها

مقامات ،سياستمداران مالکان بزرگ،،بلکه مدیرکل هااقتصادی هستند،-که ازخارج خودراتحميل کرده وضدصنعت وبانکداران 

 .شده اندبه اقتصاد تحميل  ازخارجنيستندو  که اقتصاد قراردادقدرت هائی فهرست در توانمي باالی ارتش وروشنفکران تمدن را

 

 داری ضد اقتصاد بودن سرمايه شواهد

  :استاقتصاد-ضدبلکه بوضوح اقتصاد نيست،نه تنهاه داری سرمای

 بحران های اقتصادی -1

ˮازمعضل سرمایه  یدرک نادرست ،وزیتویست برآنند ثابت کنند سرمایه داری یک سيستم اقتصادی استدانشمندان پ“کشيش طبقه

تنها یک توضيح برای بحران های اقتصادی وجوددارد،یعنی اینکه سرمایه داری .را تبليغ می کنندغلط  استنباطداری دارند،واین 

درحاليکه ولی،.می شود ن ها بواسطه توليد زیاد حادثگفته می شود بعضی بحرا.دشمن سوگند خورده و مخالف اقتصاداست

-ضد  موضع این رکودهای عمدی بهترین دليل بر!مازادتوليد می کند یاقليت،اکثریت مردم جهان ازگرسنگی زجرمی کشند



قدرت کارگران دیگر دستمزدوقتی که . سود انحصارات:دليل بروزاین رکودها کامال آشکاراست.اقتصادی سرمایه داری است

وکمک می کند،کدام کشيش قالبی ویا  هدرچنين موقعيتی چه کسی قدم پيش نهاد.رکود سرمی زندبه اصطالح کافی ندارد،خرید 

؟باافزایش ازچه راهی .؟دولت باید هزینه مصرف را افزایش دهده بودکنز؟راه حل اش چمينرادجان ؟به اصطالح اقتصاددان

بادست  وسپس شما جيب کارگران را خالی کرده، رشد؟بایک دستچگونه این بازی کثيف آشکا.قدرت خرید کارگران

که  تمدنازبدنه جوامع جدا تمام کارگران وترغيب این قطعا سياستی است که هدف اش !چيزی درآن می گذارید دیگر

مناسب دیدند هرفعاليت زمانی که .روشن است که ما با یک رابطه سياسی طرف هستيم .“نيستبدترهنوزاوضاع ˮباورکنند

تا برای لقمه نانی واميدارند آنها را ،سپس می کشانندکنند،آنهارابه گرسنگی می نيروهای دموکراتيک عليه تمدن راسرکوب 

یاشهری را کنترل کنيد،اول آنهارا  یاگرشمامی خواهيدمردم:این یکی ازقدیم ترین تاکتيک های جنگی است.لتماس کنندا

 .ه تسليم شدند غذایشان بدهيدتنها زمانی ک.سپس گرسنگی بدهيد،محاصره کنيد

چيزی که  نمونه های زیادی وجوددارند که می  توانيم بااستفاده ازآنها گوهرتئوری های رکود کاذب سرمایه داری راثابت کنيم

چه اتفاقی افتاد؟وقتی که .به ماکمک می کند تااین منطق را بفهميم1119تحليل رکود بدنام .دادن نيست مگر تکنيک گرسنگی

آلمان .کندسرمایه داری جهان را تهدید  تا یک قدرت موفق وپایدارمی شدداشت ووروی سلطه انگلستان را نه پذیرفت اتحادش

تحت  چين، .مقاومت می کردند1111ورسا درسال اسارتبار تحميلی عليه معاهده شکست خوردگان جنگ جهانی اول ومتحدانش 

دراطراف جهان،ازجمله آناتولی،مستعمرات وکشورهای نيمه .ش می بردپيرارهبری مائوتسه تونگ یک مبارزه توده ای دهقانی 

جواب سلطه جهانی انگلستان .رخ می داد انگلستان امپراطوریعليه سلطه  جنبش های ناسيوناليستی قيامهای مستعمره

ردم مبه گرسنگی دادن ازطرف دیگر،،های فروخته نشده الازیک سو،کوهی ازکا.بود 1121درسال بحران ایجادعمدی 

ی یا به دادن خرده نانهت برای کارگران ومردم جهان شبازنده ماندن شانس جان مينراد کنزانگليسی ل پيشنهادی حه را.وکارگران

این سياست های اجتماعی دولت سرمایه داری چه بود؟به تدریج،جامعه نتيجه غائی .به اصطالح سياست های اجتماعی دولت بود

متوقف 1119تا دهه  آن تحریف ورشد،درسيستم جذب،پدیدارشد1118وروی درسپتامبر دموکراتيک جهانی که باانقالب ش

به  1119دیکتاتوری استالين ازدهه توسط این سياست های غيردموکراتيک،درحقيقت .شدومآال سيستم شوروی ازداخل پاشيد

،جانشينانش واقتصاد درنهایت چه چيزی حذف شد؟استالين.1119چرا؟ظاهرا،برای جلوگيری ازرکود.اجراگذاشته شدند

یعنی ازانقالب دموکراتيک )منتج ازمبارزات آزادیبخش ازمحتوای دموکراتيک  ی تازه تاسيسدولت هاحاصل چه شد؟.شوروی

مقاومت عليه  خنثی کردن به روشنی .گردیدندی جذب ودردرون سيستم سلطه گرسرمایه دارتهی شده (وجامعه دموکراتيک

سرانجام 1119رکود بزرگ چنين هدفی با و،بود دولت های آگاهانه ازطریق سياستها وسيستم سلطه گرهدف اصلی این رکود

 .حداقل یک فازبحرانی ازسرگذشت.تامين شدهژمونی طلب بقای سيستم و یافت

 

     بحران های قحطی وفاجعه -2

بارعایت ابزاروتجهيزات اما،.بيماری ها بهره برداری کندبه  مردم  اضطرابازویاکاالتوليدنکندسيستم آگاهانه  ممکن است

،چنين بابحرانی از خارج روبرو شودمسلط ولی،زمانيکه سيستم .تکنيکی مدرن قحطی یا بيماری مسری غيرقابل تصوراست

ی دستگاهیک باردیگر،ما پيوند بين .از بيماری وسختی ها عليه مخالفان سيستم استفاده می شودو توليد شده رکودهای مصنوعی 

می از شيوه محاصره استفاده موقع یک سيستم .رامشاهده می کنيمجوتمدن سلطه هژمونی و “جامعه سرمایه داری وˮبنام 

گام به پيش !(یا خدا)سپس به عنوان فرشته نجات،نگرسنگی بده،ازهربيماری مسری یا موقعيت فاجعه باربهره برداری ک:کند

 !شدخواهند نهایت سپاسگزاربی جنابعالی شما اززیردستانتان .نهاد

 

 مهندسی جنگ وصلح -3



پيش ثابت کردهمه ه ها بلحاظ نظری،همچنانکه روزا لوکزامبورک ده.ضد جامعه است سرمایه داری نه تنهاضد اقتصاد،بلکه

هدف سود توليد  باکاالراسرمایه دار نمی تواند اگرهرجامعه ای به سرمایه داروکارگرتقيسم گردد،.ی نيستجامعه سرمایه دار

کارگرویک  199از جامعه.دستگاه اتومبيل توليد کند 199نفرکارگر199کنيم یک کارخانه با فرض .بدیهی یک مثال !کند

 ،البته،“جامعه سرمایه داری خلصˮازکارگران وسرمایه داران، چيزی همانند ای مشکل جامعه ) سرمایه دارتشکيل شده است

را می اتومبيل دستگاه 199 سب سود کبرای سرمایه دار.(دچارمی شوندچنين اشتباهی به هاحداقل بعضی ازمارکسيست 

پس .مایه دارباقی می ماند؟هيچ چيزبرای سرسودی چه   .فرض کنيم کارگران با دستمزدشان این اتومبيل هارا ابتياع کنند.فروشد

هه دربر.دگردسرمایه داری ن ،تمدن می نامم-زنده ماندن پيوسته نياز به آنچه من آنراجامعه دموکراتيک ضدرای ب جامعه متمدن

بادشمنی با جامعه وجامعه متمدن تنها یابدتشدید می به ضدیت با جامعه دموکرتيک ،نيازسيستم با مقاومت روبرومی شودهائيکه 

رویدادهای وجود .عملياتی می شود ازطریق دست یازیدن به جنگ ویا انتخاب صلحاین هدف .می تواند نفس بکشددموکراتيک 

 .را تائيد می کنندتحليل تاریخ سرمایه داری،این فراوانی درسراسرتاریخ تمدن، ازجمله 

 

 بحران  بيکاری -4

اگربيکاری .بانرخ افزون تصاحب کند(اضافی -ارزش)سرمایه داری به عنوان یک سيستم باید لشگری ازبيکاران بسازدتا سود

د؛پس چگونه می شود یک استفاده دارنزمينه بيشترحيوانات وگياهان .بيکاری یک فرایند عمدی است:نباشد،بایدایجادش کرد

 به  عنوانمصنوعی ولی،بيکاری .وجود نداردانسان را بيکاروبدون ثمرگذاشت؟درحقيقت،درجهان جائی برای مفهوم بيکاری 

هيچ رویدادی .تغذیه می شودپيوسته بيکاری پدیده .محصول کنش معوج هوش تحليلی زندگی اجتماعی خلق شد بيرحم ترین

هرگزمفهومی مانند برده بيکار،حتی درزمان .کردبرمال دنمی توان یبيکاری روشن تر اقتصادی  زندگی ادشمنی سرمایه داری ب

تنها درشيوه سيستم سرمایه داری بيکاری،یعنی دشمنی کينه توزانه .ميکنيم،وجود نداشت اشفریقا،که ما شدیدا انتقادآرژیم فراعنه 

 .عليه اقتصاد، وجوددارد

 

 تصادیازحل بحران اق شانه خالی کردن -5

همه جوامع زندگی که می تواند یافته سطح دانش وفن آوری کنونی آن چنان توسعه .اقتصاد تکنولوژی استسرمایه داری دشمن 

تمام مشکالت رده و تامين ک درشکل جامعه دموکراتيک (برپایه اخالق وسياست ورزی مردم،مراد)سيستم سياسیبرحسب را 

مردم اجتماعی نيازهای تحصيل برای دانش وتکنولوژی ازبهينه  يریی مانع ازبهره گقانون سود سرمایه دار.اقتصادی راحل کند

 دارد ومی توانداقتصادی مشکالت راه حل های گوناگون برای سطح دانش وتکنولوژی کنونی ظرفيت الزم .عمل می کند

برعکس،تمدن سرمایه داری باایجاد .ولی،قانون سود اجازه استفاده ازاین ظرفيت رانمی دهد.راتامين کندنيازهای اجتماعی بشر

،بلکه ازاینرو،سرمایه داری نه تنها دشمن اقتصاد.داردمی سرپانگاه خودش را ازدیاد جمعيت بحران های پی درپی، بيکاری و

 .هينه عمل کندببوجه چنان اقتصادی که باهدف دانش ورشد تکنولوژی دشمن 

 

 جانشينی اخالق با پرنسيپ های سرمايه داری -6

بشریت تنها می تواند نيازهای .که پایه واساس اقتصاداست داری همچنين دشمن اخالقيات وارزش های اخالقی است سرمایه

جائی وبه سروران تعلق یافته  درغياب اخالقيات کل جامعه.گيردب،مدنظراقتصادی اش را،اگربااصول اخالقی رهنمون شود

یعنی،اگرجلوسرمایه داری گرفته نشود ومآال متوقف .زمان خواهد بودولی،این به معنای پایان .نمی ماندباقی آدم عادی برای 

،یا به جامعه سوق دهدرا به لبه فروپاشی آنراورده تبدیل ک(نظيرچين وژاپن)نگردد،جامعه را یا به جامعه مورچه ها

جوامع حيات بقای ،نائل شوندژاپن مشابه آمریکا،چين وبه موقعيت به روشنی،اگرهمه جوامع (.مانند جامعه آمریکا)سروران



درگذشته،بعضی .ه استکرد قربانیرا  اصل اخالقی،“اقتصادˮبه سود اصل سرمایه داری حقيقتا .شدمحتمل خواهد بشری غير

؛اگریک چنين اخالقيات وجودداشته باشند،شاید جامعه می دیدند“زائدˮازجوامع بچه های دختررا قربانی می کردند،چراکه 

سرمایه  راکه جنگ هائی فقط متوجه این موضوع می شدیم اگرولی .پاسداری کندیش را بقا ازطریق قربانی کردن انسان ها

این .روبرو هستيم “سرمایه داریˮاصل اقتصاد  پوششدرچه اخالقياتی ما با.به راه می اندازد همان مراسم قربانی استداری 

 است،کهکشيده خودیوغ زیرت را به چنان درجه ای اصل ضداخالقی نه تنها بافت جامعه رانابودمی کند، بلکه بوم زیست و طبيع

می تواندبيشترازاین غيراخالقی ودشمن ه چيزی چ.را تهدید می کندموجودات زنده نه تنها زندگی انسان بلکه وجود تمام 

 شد؟باموجودات زنده 
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بااین .نداقتصادپایه ای نيروی زنان ما نشان داد، که تحليل همانطوریسرمایه داری همچنين دشمن زنان است که خالق اقتصاد و

 وع گردید،بيرحمانه ترین دوره با فازتمدن سرمایه داری شر .محروم کردندوصف،درسراسرتاریخ تمدن زنان را اززندگی 

واقعيت تا دوره نوسنگی زن فردی بود که منزل یا اقتصاد را اداره می کرد،ولی اکنون  .برکنارشدزن ازاقتصاد این زمان زوا

گرچه کارمنزل مشکل ترین .عمدتا جمعيت زنان دنيابيکارند.روشنی استیک ناهمسازی این .ستاوفقراقتصادی زن 

،بی ،ولیکارسختی استبچه پرورش وزایمان بارداری،بااینکه .ی قائل نيستارزش این کارزنانسرمایه داری  به ،کاراست،ولی

رابه عهده شان مجانی بچه داری وپروش قيمت،ارزان ی رعالوه برماشينزن بيکا.می بيننددردسرآنرا ب اغلارزش دانسته و

درسراسرتاریخ تمدن زن را درطبقه .بياندازندوی  نبه گردها را يرصاستفاده کرده وتقسپربال به عنوان  می توانندزن از.دارد

 تنهادرطبقه پائين بلکه درتمام طبقاتنه ،ی ودموکراسیدنبود آزا ،نابرابری نماددردوره سرمایه داری زن .پائين جامعه جادادند

این .شدت و تمرکزاش برآن در تاریخ بی سابقه بوده استو تبعيض جنسیخالق سرمایه داری سيستم ازاین گذشته،. استاجتمامی 

درتمام ش هولناک این نگر.و متکثر شده که زن تبدیل به شيئی و عامل درصنعت سکس گردیده است دهقاعده آن چنان گستر

وازکسی که  صعود کنداوج اش یافت تا به اجازه مردساالرجامعه دردوره تمدن سرمایه داری .استخزیده جامعه د تاروپو

قدرتی چنان درحقيقت هيچ جامعه دیگری .ثابت کنددشمنی اش به زن واقتصاد را گرفته وانتقام «منزل واقتصادرا اداره می کر»

  .ندبرنامه ریزی کمایه د اری سرهم وزن با استثمارزن واقتصاد راپيدا نکرد تا 
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به پول و  اقتصادتغيير  سرمایه داری بادشمنی  ،فازجهانی درمرحله کنونی.درآشکارا کاری به اقتصادواقعی نداسرمایه داری 

است که اقتصاد تا حدیک سيستم تنها درسيستم تمدن سرمایه داری .،مبادله ونرخ بهره به اوج رسيدبازاربورس با سهامبازی کاغذ

ریشه هایش به )داشتقدس تبه این دليل هميشه وبوددرگذشته،اقتصاد حساس ترین عنصرجامعه .مبدل شدبا کاغذ بازی مجازی 

به عنوان جنبه ای از تمام مذاهب .دادسامان می  را تغذیهمی بایستی مشکل اوليه بشر.(ای دورجامعه سومر برمی گرددگذشته ه

اقتصاد .گزارمی کردندبراقتصادی بحران رفع ویا دروفوراقتصادی   بزرگداشت ها درداشتند،جشن تعهد اقتصادی تعریف خود

موقعيت اش را اقتصاد جمع فاکتورهائی درتمام بخش های جامعه تاثيرگذارباشد، ولی، به عنوان می تواند  که آن چنان مهم است

وبه عامل نتيجه این شدکه اقتصاد وابسته به پول و بازی کاغذ شد،.داد به عنوان ناحيه مرکزی هوش عاطفی و تحليلی ازدست

اقتصاداززندگی واقعی به با جداشدن  صحيح بيان کردهمانطوری که مارکس .نشستسوداگری -هوش تحليلیناحيه  اصلی در

ره وقيمت سهام ميلياردها مبادله ونرخ بهافت وخيزبدون اینکه هيچ نيازی به کارباشد،تنها با.فرورفتسوداگری و قمارگودال 

نفس می فقرو گرسنگی خط زیرنصف جمعيت جهان  چنين فعاليتی درزمانی رخ می دهد که.دالردرجهان دست به دست می شود



سرمایه داری شکل .باشدآورده اقتصاد واقعی  برسربالئی تصادی دیگری راتصورکرد که چنين کشند،به سختی ميتوان سيستم اق

 .جامعه دشمن ی  استسيستمبی ربط،ضداقتصادو یسيستمیک باردیگرثابت کرد چه  “عصرمالیˮبنامکنونی 
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این هدف .سرمایه داری با کنترل مستقيم توليد ومصرف بطوررادیکال ازساختارهای اساسی  دوناحيه اصلی اقتصاد جدامی شود

بویژه تسليحالت ) توليد دیوانه وارتسليحاتبه  رویکرد .گردد میبحران های توليد ومصرف باعث حداکثرسياست سود ازطریق 

توليدات گسترده  ،(عليرغم نابودی بوم زیست)فسيلی پرسودتوليد انرژی های تداوم سرمایه گذاری درصنعت  مخرب، (هسته ای

ینه زیاد و عليرغم هز)ومسافرت هوائی سرمایه گذاری وسيع زمينی،دریائی تکنولوژی فضائی، کشاورزی ژنتيکی اصالح شده،

دین ترتيب،ازیک طرف، کوهی ازکاالهای ب.درکاال های مدروزضروری وسرمایه گذاری غير ،(فراوانینده آالمولد گازهای 

این ارتش ونکه چ بيماری،گرسنگی و وگرفتار بيکارانسان های بيشماری  ازسوی دیگر،و؛زده استرامصرف کننده دل زائد که 

 !بيکاران قدرت خرید ندارند

ی این شکل.ناشی ازدوره سرمایه داری نبوده استلطمات فجایع طبيعی درتاریخ گذشته،هرگز قابل مقایسه با ضدیت وجنگ ها و

 .اقتصادی وبا تغييرکيفيت آن تحقق یافت استثمار با سرکوب ونام دارد سرمایه داری  “اقتصادˮ که

تشکيل دادگاه را يه ام به به این دليل که دفاعتم آنچه گف ولی، .وجودداردتحليل ژرفتردررابطه با نکات باال نياز به  بدون شک،

بااین وصف،من به افشای جنبه دیگرسرمایه داری به عنوان فازی ازتمدن دربخش های .حدبسنده می کنم،به همين می دهند

  .دیگرادامه خواهم داد
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