
 

 سرمایه داری یا توحش

غیبیاضل ف  

تجدید نظر در های ذهنی خود تجدیدنظر کنیم. در داده ا آموزش از اندیشمندان بزرگب بتوانیم آشنایی با فلسفه به این هدف است که  
مطالبی را به خورد ما می دهند که با تکیه بر اقتدار  رسانه ها  و آموزگارانداده ها بدین سبب مهم است که در طول زندگی ، پدر و مادر، 

  مطالب جدید را می سنجیم. و با آنها  گرفتهآنان بعنوان "حقایق بدیهی" در ذهن جا 
تدس ،ندتجدید نظر نک در داده هاعقل ما مادامیکه از عقل خود بهره می برد، ا که  در برخورد با مطالب و مشکالتهر کس تصور می کند 

که با ، بلا دارندگان بلوغ فکریدر جوامع عقب مانده نه ب چنانکه می توان گفت، است که دیگران در ذهن مان کاشته اند.  باورهاییآموز 
 در ایننیز  میزان تحصیالت کنند.قاید با شیر اندرون شده تعیین میو در نتیجه رفتارشان را پیشاپیش ع روبروییم، که افکارشانتوده ای 

شکی برنمی  نه تنها ،دنشو یها نیز با همین اعتقادات سنجیده ماز آنجا که آموخته ،هد. برعکس، آموختن علوم طبیعیتغییری نمی د
  که اغلب به پایبندی به آنها می افزاید. بل، انگیزد

نکه آ یزانگشگفت"طبیعی" است، اما  ند، ابه عقاید گذشتگان خود وفادار  ارثی هستند و اغلب پیروان ادیان اینکه اعتقادات مذهبی
مییط را به دیدۀ انتقادی ناز مح هآرای برگرفت، که خود را رها از عقاید گذشتگان و آگاه بر دانش و بینش زمانه می شمرند، بسیاری کسان

  و با همان "صداقت مذهبی" به آن می آویزند.  نگرند
***  

بدست  ۀ شخصیشناخت آن نه به القای دیگران، بلکه با علم و تجرب بررسی می کنم که تصور می شود را  "سرمایه داری" در نوشتار حاضر 
سی را کشاید مخالفت با آن همگانی است و  تولیدی را تجربه نکرده!)(که هنوز سرمایه داری آیا شگفت انگیز نیست که در ایران  .آمده است

   ؟بداند "ه دارییهوادار سرما "توان یافت که خود را ن
یف می..، توصو فساد با همۀ ویژگی های منفی، مانند سودجویی، نابرابری، بیداد، گرفته استکه "برده داری مدرن" نیز نام سرمایه داری 

  که ثمرۀ کار زحمتکشان را ربوده و جز ثروت اندوزی، تجمل پرستی و استثمار هدفی ندارند. تندبیرحم هس اران زالوصفتانیشود و سرمایه د
تر اخالقجوتر، بیتر میزان استثمار و فساد در آنها بیشتر و هرچه قدرتمندتر، سلطهداری هرچه پیشرفتهسرمایهکشورهای  به همین روال،

    و فتنه انگیزتر هستند. 
گسستی در نظام  هر رند وهای ضدسرمایه داری دلبستگی دابه آرمان ایران مردم در دوران معاصر بزرگترین بخش از بی سبب نیست که 

مایهسر "به  . مخالفت با رژیم شاه نیز در درجۀ نخست مخالفت با وابستگی آنمی دانندبشر  رستگاری و داری را پیروزی عدالتسرمایه
  . دست زندبه توده های زحمتکش ایرانی  عمال فشاربه اِ  وابستگی خودبرای حفظ  ، که او را وامی داشت،بود  "داری جهانخوار

مانست که هکه شاید بیش از هر مقولۀ دیگری سرنوشت ایران معاصر را تعیین نموده است،  "سرمایه داری"آیا  ببینیم که کاشیکناینک با 
   ؟ کنیمتصور می

نظریه « او در کتاب پیش از آنکه اقتصاددان باشد، فیلسوف اخالق بود.  م.)۱۷۲۳ـ۱۷۹۰(آدام اسمیت  سرمایه داریه پرداز نظری نخستین 
کوشند چنان " و میپایند"می، همدیگر را روزمرهها در داد و ستد رفتار اخالقی را ناشی از آن می داند که انسان )م.۱۷۵۹("عواطف اخالقی

های اخالقی مانند تماد به یکدیگر پاسدار دیگر ارزشرفتار کنند که بعنوان فردی "مبادی آداب" مورد پذیرش و "اعتماد" باشند.  اع
 ،دهداجازه میرا تشکیل می دهند که  common sense"خرد جمعی"  و این ارزش ها در مجموع نیز هستوظیفه شناسی ... راستگویی،

 امراین ظاهر . رفتار می کنداخالقی  ،کنندماد به اینکه دیگران نیز چنین میبا اعت و بنا بر این سنجش، فرد رفتار خود و دیگران را بسنجد
 دام اسمیت دوآ کند. شگفت انگیز است که  "خودخواهی"جایگزین "همدردی" را  در درون نیز نیک باشد باید خواهدبانسان است و اگر 

  "اعتماد" و "همدردی".  :مدرن معاصرمی داند که فیلسوفان بنیان جامعۀ سالم را همان دو پایه ای  قرن و نیم پیش
رای غلبه بر فقر و نابسامانی تودۀ مردم، که بایت خواستار آن است در نه م.)۱۷۷۶(آدام اسمیت در کتاب دوم خود بنام "ثروت ملل"

گذاری کنند تا هم بر نوآوری های تکنیکی  سرمایه  در  و یا خرج زندگی تجملی، داز"ثروتمندان جامعۀ فئودالی انگلیس بجای "پس ان
 ماشین بخار جیمز وات  در پس از آن نوشته شد، کهچند سالی  کتاب ثروت خود بیافزایند و هم برای تودۀ دهقانان کار و نانی فراهم شود.

  م.)  ۱۷۶۹(.بکار رفتکارگاه های نساجی  در منچستر 
ماد ورود بشر به دوران ن م.)۱۸۳۹( کوموتیو  میان منچستر و لیورپولحرکت لو  ،بسیار هایکوششتا در نتیجۀ  می گذشتباید نیم قرن 

    )۱(. مهمتر بود بشر تاریخ در و رواج دامداری و کشاورزی از اسکان انسان  توان گفت، میتحولی که . شودسرمایه داری نوین 
م. ۱۹چنانکه اگر در سدۀ موتور حرکت اقتصاد سرمایه داری است.  ،نیز نه "استثمار"، بلکه نوآوری علمی و فنی ه امروزجالب است که تا ب

 ،ساکیچی تویوتا، فریدریک کروپ، هنری فورد(زیمنس)،  ورنر زیمنس(مرسدس بنز)،  کارل بنز(جنرال الکتریک)،  مانند ادیسون( یمخترعان
هایی تأسیس کردند که بزودی به کمپانی های عظیم بدل شد، امروزه نیز بیل کارگاه خود به هدف تولید نوآوری )... فریدریک فیلیپس



 

توان میفقط به کمک دانش و نوآوری نشان می دهند که هنوز هم ... )Apple( و استیو جابز )facebook(مارک زاکربرگ )، micro soft( سگیت
   های رؤیایی رسید.  به ثروت

خشی از باین ثروت  بلکه، قرار دارددر اختیار آنان پول نقد بصورت سرمایه داران"  "ثروتاگر تصور کنیم که  است اشتباه  این نیزالبته 
که بدون آن از کار می افتند. حال اگر برخی از این ثروت ها ابعاد نجومی می یابند، در و واحدهای تولیدی است  شرکت های بزرگسرمایۀ 

  بنوبۀ خود باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور می شود. است، که  مزبور فقیت اقتصادی واحدهایموواقع شاخص 
  ،ستندهبه فروش نیروی کار خود مجبور  این سیستمدر زحمتکشان چون  بپردازیم کهسرمایه داری  مخالفانبنیادین انتقاد  اینک به

   :می دانند بیدادگر و غیراخالقیدر بنیان را سرمایه داری 

 ؛ کندیمعامله نم کاله برداران و  ان هیچکس  با متقلب ،در بازار داد و ستدمهم ترین پیش شرط تولید و تجارت اعتماد است و   :اخالقیبی
پس از آنکه تنها آید و اعتماد ابتدا به ساکن بوجود نمی دانست. امامیداران عتماد را بزرگترین سرمایۀ سرمایها اشاره شد که آدام اسمیت

ها استوار گشته میل سالاستوار می شود. برعکس، اعتمادی که در طو یکدیگر را تجربه کردندخیرخواهی  و راستی، درستی ،دو طرف
 تواند به لغزشی از میان برود. 

ارباب ـ رعیتی مقایسه کرد.  دال ها و اربابان در دورانیعنی فئو پیشینیانرا با آنان  باید ،"سرمایه"صاحبان های برای درک بهتر ویژگی
د یاربابان همه جا موجودات انگلی بیش نبودند. آنان با تکیه بر قدرت و ثروت موروثی و اینکه مقامشان به پسران آنان نیز به ارث خواهد رس

، ادر اروپا در سایۀ درباره نه خود به دانش آموزی و هنرورزی می کوشیدند و نه فرزندان خود را بدان تشویق می کردند. با فرهنگ ترین آنان
    نیمی به شکار و گردش و نیمۀ دیگر را به مهمانی و خوشگذرانی سپری می کردند.  ،زندگی را در میان تجمالت

توانستند به موفقیت دست یابند.  ،پیش از آن چندان شناخته شده نبودهایی که برخاسته از طبقۀ متوسط، به ویژگیاما سرمایه داران  
است،  " الزمقابل فروشکاالیی "که برای تولید  مثبت دیگرهای تکاری، وقت شناسی و بسیاری ویژگیدرس باط،دانش اندوزی، انضپرکاری، 

بصورت اخالق اجتماعی ه داری گذار کردند، ضرورت یافت و در جوامعی که به تکامل طبیعی به نظام سرمای "طبقۀ جدید"در زندگی 
 نمونه های از نظر اخالقیبلکه "شانس" آورده اند، نیستند که  وجدانیسودجویان استثمارگر بی نسرمایه دارا  بنابراین نهادینه شد. 

 . بشمار می روندمثبتی 
نی و د نه تنها از ظاهر آراستۀ سرمایه داران، بلکه از سالمت در کوشمی  البته چنانکه اشاره شد، آدام  اسمیت به ظاهر بسنده نمی کند و

هایی که تا بحال منفی و مخرّب در روابط سرمایه داری ویژگی  ،نکهد. آن اییرس انگیزاو به کشفی شگفت کوششآنان نیز مطمئن شود. 
  گردند!ند به فضایل اخالقی بدل میعمل می کرد

مخرب زندگی اجتماعی به حساب  از ویژگی های نکوهیده و  تا بحال اگر  ،و نامجویی و حتی خودخواهی (حسادت)رشک  (زیاده جویی)،آز 
به ویژگی های مثبتی بدل می شوند و در خدمت پیشرفت مادی  و نوآوری در روند تولید اینک ،در ادیان گناه شمرده می شدندو  می آمدند

و موجب  ای نداردقادات خرافی میانها ادیان و اعتب سر و کار داردعقل و دانش با ز این نظر که سرمایه داری او معنوی جامعه قرار می گیرند. 
یزندگی ارباب ـ رعیتی نشان م طنوین با شرایبدین سبب مقایسۀ دوران رهایی انسان از تسلط مذهب و فساد اخالقی ناشی از آن است. 

ً  چنان است کهجامعه  رشد اخالقی داری برتأثیر مثبت سرمایه کهبل ، یابدمی شگستر  یت و آزادی در جوامعرفاه، امندهد که نه تنها   واقعا
  !نددست نیافت به چنین تأثیری ادیان از هیچیک

اخالق پروتستانی و در کتاب " م.)۱۸۶۴ـMax Weber )۱۹۲۰؟ مذهب رابطه ای دارد بارشد سرمایه داری آیا  است کهپرسیدنی فراتر از این، 
کوتاه  دانست: مردم این نواحی به مذهب نوین را بدرستی گرایشداری در اروپای شمالی سرمایه علت پاگرفتن  م.)۱۹۰۴(داری" روح سرمایه

آنکه، بنا به آموزه های لوتر، شغل هر کس وظیفه ای است که خداوند بر عهدۀ او گذاشته و رستگاری آن جهانی به انجام هرچه بهتر وظایف 
که فرد را از درماندگی مذهبی می بودخدا ترا کمک کند!" تا ا کمک کن، "خودت ر  هاشعار انقالبی پروتستان این جهانی بستگی دارد.

یب برای ترت کند!  بدین برای خود تضمینرهید و او می توانست با به دست گرفتن سرنوشت خود در این جهان، رستگاری آن جهانی را نیز 
خالف کاتولیک ها که کار را تنها در حّد برآوردن نیازهای روزمره مجاز می شمردند، کار و کوشش به هدف اصلی زندگی بدل  بر پیروان لوتر

از هم حاضرند برای باال بردن سطح زندگی ب جهانند،ردم پرکارترین م با آنکه ،پروتستان!)  (نیمی هنوز  شد. بی سبب نیست که آمریکاییان
  بیشتر کار کنند!

و  نیروی کار کارگران را می خرد ،مایه دار با تملک بر وسایل تولیدتصویری که مخالفان از سرمایه داری نشان می دهند، سر  در :استثمار
های کالنی دست می یابند. این اراییآن را در روند تولید به اضافه ارزش بدل می کند. سرمایه داران با به جیب زدن اضافه ارزش به د

ان جلوه داده می شود، که گویی سرمایه داران به کاری غیراخالقی  در حّد دزدی دست می زنند. درحالیکه دمکراسی و حق مکانیسم چن
شان زحمتک بیشتری برای لوژی همواره امکانات درآمد و رفاهدفاع از منافع صنفی از مالزمات نظام سرمایه داری است و با پیشرفت تکنو 

گذاری می کنند که تولیدی  جدید سرمایه داران بر خالف خان ها و فئودال ها دارایی خود را در پروژه های زیرا سرمایه ،آمده استفراهم 



 

بنا به  ،وزم. تا به امر ۱۹۳۰. از این نظر این واقعیت آماری باید تکان دهنده باشد که  از سال می شودرشد و رفاه جامعه موجب در مجموع 
  )۲(بار بهتر شده است!  ۱۷سطح زندگی جهانیان  ،م.)Ziliboti  Fabrizio )۱۹۶۴پژوهش

های پیش با وجود ، چنین رشدی ممکن نبود، چنانکه در تمامی دورانرا نابود می کردنیروی کار زحمتکشان کشی سرمایه داری اگر بهره
جهان این  امکان واقعی فراهم  داری دربرعکس، با گسترش سرمایهنبود.  رفاهی خبری  از رشد اقتصادی و ،کار شاق دهقانان و بردگان
کان در آینۀ خیال تودۀ آموزی می تواند بنا به استعداد خود در هر زمینه ای به باالترین درجات برسد. این امآمده  که هر فردی با دانش

  رؤیایی دست نیافتنی بود.  "،کتابت"بر مذهب  انحصاری اربابانبه سبب سلطۀ در تمامی دوران های پیش  مردم
ونبه محیط امن و قان است. اما تولید و فروشیشتر هستند که باالترین هدفشان تولید و فروش هرچه ب ان به درستی متهمسرمایه دار 

به خریدارانی نیاز دارد که سطح زندگی شان هرچه  ؛دنکاالهای هرچه بهتری تولید ک دبتوان دانش و نوآوری نیاز دارد تابه  ؛مدار نیاز دارد
این خریداران از سوی دیگر در مراکز تولیدی و نهادهای اجتماعی  نیاز داشته باشند.  یف بیشتر بیشتر و سریع تر رشد کند تا به مصر 

  مشغول به کار هستند. بنابراین هرچه وضع زندگی شان بهتر، مصرف آنان باالتر. 
یشرو جوامع پجامعه را چهره و تبلوری نوین می بخشد. به عبارت دیگر  ،ه در راه پیشرفت زیر بنا و روبناایه داری هموار سرم "دست نامرئی" 

  ای روبرو می شوند که با مشکالت نوینی نیز همراه هستند. ناشناخته  با پدیده هایدر مراحل نوین 
به نابودی منابع زیرزمینی و هم  ، همبه همین آهنگ ادامه پیدا کندمثالً پس از حدود یک سده رشد صنعتی، روشن شد که اگر این رشد 

به اختالل در محیط زیست منجر خواهد شد. از اینرو در دو سه دهۀ گذشته کوشش برای استفاده از منابع انرژی غیرفسیلی شدت یافته 
ند در همۀ زمینه ها می توان اثبات شود زنان تااز شد و گویی مسابقه ای درگرفت پای زنان نیز به بازار کار ب ،شد صنعتو یا در روند ر است 

ی نقش اساسی زنان در زندگ تغییربا  ،در این میاناما به کرسی نشست،  مردان بازنان  تساوی حقوق ،با مردان همدوشی کنند. در نتیجه
  د. نکانون زندگی اجتماعی با مشکالتی روبرو شده است که باید در دهه های آینده حل شو مهمترین  بعنوان ،خانوادگی

و نه ناشی از  پیشرفت جامعه است مشکالت مراحل نوین در راه ،داریجوامع سرمایه مشکالت کهاست  مهم این نکتهدرک  در این میان،
  : داریسرمایه

  renewable  "شدنی نو"انرژی  یا نبود تکنولوژی الزم برای استفاده از ؛استساختار سنتی خانواده دگرگونی جهت منفی برابری زن با مرد،  
ی" که گویا ناشی از ماهیت  سرمایه "بحران های موسمی سرمایه دار  ،همین طور باعث شد که در سدۀ بیستم محیط زیست آسیب ببیند. 

 شاناز تکرار  نوینی،کمک تدابیر ه ب آنها وشناخت  علم اقتصاد می تواند با که هستند یسابقهی هایی ببحرانداری هستند، در واقع 
  ..جلوگیری کند.

؟ بطور کلی انتقاد بر سرمایه داری از دو موضع کامالً متفاوت چنین ابعاد گسترده ای یافته است سرمایه داری" از انتقاد" چرا، اینک ببینیم
  صورت می گیرد:

، "جهان سومی"اما  از دید   در کشورهای سرمایه داری انتقاد از نارسایی ها و کوشش برای یافتن راه غلبه بر آنها، موتور پیشرفت است.  )۱
نیروهای   ! تصور می شود که اندیشۀ انتقادی را نمی شناسد، انتقاد از سرمایه داری در رسانه های غربی، دلیل کافی بر شرّ آفرینی سرمایه

 جهان پیشرو را به بدترین چهرۀ ممکن نشان می دهند. حفظ خود در برابر پیشرفت دنیا، سگرا در کشورهای عقب مانده برایواپ
  اند: را همراهی کرده  جوامع پیشرفتهبه جلوه های گوناگون از دو جنبۀ مهم برخوردار است که انتقاد به سرمایه داری در "غرب"    

به  قهروان شد.  این تحول بیساب هاتودۀ میلیونی روستاییان به سوی شهر  ،م. در پیامد رشد مراکز صنعتی۱۹یکی آنکه در اروپای سدۀ   
ه بنزد آنان و  گشتمنجر  آماس شهرها، بیگانگی روستاییان با فرهنگ شهرنشینی، یکنواختی کار در کارخانه ...)مانند: ( ایناشناختههای پدیده

 سپ دامن زد. تمایالت "رمانتیک" در تقابل با خردورزی و "زندگی ماشینی" از آن روستا در اده و رؤیایی"زندگی "بی آالیش، سبرای حسرت 
  بخش مهمی از فرهنگ اروپایی را تشکیل می دهد. 

های تولید سرمایه داری و پیامدهای اجتماعی آن به انتقاد شمندان اروپایی در برابر مکانیسمبسیاری از اندیبه بعد مارکس  ازدیگر آنکه 
روی آورده و به برآمدن جنبش چپ و سندیکایی در کشورهای پیشرفته دامن زدند. این جنبش تا به امروز پا به پای پیشرفت تکنولوژی و سطح 

  د. بود بخشبه "سرمایه داران" آگاهی جامعه توانسته اوضاع زندگی "زحمتکشان" را در هماهنگی با 
افزایش بازده تولید در پیامد رشد تکنولوژی نداشتند و تصور می کردند با رشد "طبقۀ  تصوری از مارکس و دیگر اندیشمندان سدۀ نوزدهم

رفت یشپقرن بیستم نشان داد که اما انقالبی اجتماعی در راه خواهد بود.   خواهد یافت وکارگر" شدت "بهره کشی سرمایه داری" نیز افزایش 
آورد. صرفنظر از آن ثابت شد که نه "بهره می رفاه هر چه بیشتری برای اقشار هرچه بزرگتری از زحمتکشان به بار  تکنولوژی و آتوماسیون

 ، دستکم بدین خاطر که قدرت خرید را افزایشموتور پیشرفت سرمایه داری است تر رفاه اجتماعیهتأمین هرچه بکشی" هر چه بیشتر، بلکه 
   می دهد.

نوین را به  یر روبرو شد که دست آوردهای تمدنجهان غنوده در خواب قرون وسطایی با اروپایی آزاد، پیشرفته و مقتد در قرن نوزدهم)   ۲
یکی  :استرؤیایی دو تحول بنیادین نهفته قابل تصور نبود که در پس این پیشرفت های  برای  جهان عقب ماندهنمایش می گذاشت. 



 

نه در فکر حفظ وضع موجود، بلکه مدام در  ،مندان پیشینبرخالف قدرتمذهب  و دیگری تولد طبقۀ نوین "سرمایه دار" که سلطۀ از  رهایی
  . ستای زندگی اهجستجوی راه تحول در همۀ زمینه 

واهر از ظ کشورهای عقب مانده  فقطپیشرفت دانش و فن می دید، باعث شد که فقط نتیجۀ عقب ماندگی ذهنی که پیشرفت "غرب" را  
لی شانه خا سرشت قرون وسطایی جامعهبا دشوار  ۀاز مبارز  ،بر" برای رسیدن به غربیان"م و به دنبال راه های تمدن نوین تقلید کنند

به  ممکن نیست.  پیشرفت دانش و فکر ،پروردر جامعه ای خرافات بدون آنکه بخواهند بدانند ؛بیاموزند  دانش و فنّاوریبکوشند کنند؛ 
ن و چی )ی(ارتدکسدر روسیه   ورود به جهان مدرن است. هانقالبات خونین دامن زنند، بدون آنکه درک کنند راه  رشد سرمایه داری تنها را

 و در کشورهای جهان کشید به خاک و خون سفیهانه با اقداماترا ی میلیونتوده های "انقالبات کمونیستی" رخ داد که  )ی(کنفوسیوس
  را مختل ساخت.  " رشد اجتماعیسوم، تبلیغات "احزاب طراز نوین طبقۀ کارگر

در  یاد شده گرایش سیس نهادهای تولیدی و دمکراتیک هر دودر ایران بخش مهمی از نخبگان بجای تشویق جامعه به تأ ،بعنوان نمونه
   ! "غرب" را در میان نسل جوان رسوخ دادند

از سویی نیما و از سوی دیگر عشقی و فرخی به ستایش از  که صنعتی شدن کشور جوانه نزده بود، هنوزدر دوران رضاشاه  هبدین صورت ک
و هنوز کشور در زیر بار تسلط مالیان و روابط ارباب ـ رعیتی اسیر بود، که حزب توده با   )۳(! روستا و تقبیح مفاسد زندگی شهری برآمدند

بدین ترتیب "چپ  . کردمی یستی" را سوار مذهب زدگی مزمنهای سوسیالبه سادگی "آرمانآمد که  جواننسل به میان  ییشعارها 
از (شده بود، که در "غرب" باعث پیشرفت را پدیده هایی  هیچیک ازپرستی ی و عدالتخواهظاهر ترقیپس اسالمی" متولد شد که در 

. ایران   را کربالیی می خواست که در آن سرمایه برنمی تافت  )شهروندی تا رفرم های سندیکاییسرمایه داری تا دمکراسی پارلمانی و از آزادی های 
  باطل" مشغول باشند.   ل و دارا و ندار  به "نبرد حق ودار و کارگر، ظالم و عاد

های از سوی دیگر همۀ نابسامانیدند و کر میآهنین را پنهان  پردۀفجایع پشت  از یک سو ، "توده" اریبا سؤاستفاده از ساده انگ اینان
ه ببا باال گرفتن "جنگ سرد" کوشش برای جلوگیری از گسترش کمونیسم را دانستند. می "جهان آزاد" را ناشی از "جنگل سرمایه داری" 

ه شمار نده بعقب ماحامی کشورهای  پیش از جنگ بعنوان "مهد دمکراسی"جنایت علیه بشریت نسبت دادند و بویژه از ایاالت متحده  که 
  . بکشانند"جنبش جهانی سوسیالیستی" هواداری از تا دو نسل از جوانان را به  پرداختندچهره ای مخوف  می رفت

شگفت انگیز آنکه پس از پایان کابوس کمونیسم در بلوک شرق  ، کشورهای وابسته به این بلوک، از روسیه و چین گرفته تا ویتنام و 
ند (ماندر راه شکوفایی اقتصادی  به پیش می روند،  اما در کشورهای عقب مانده  (حتی بدون دمکراسی!)سرمایه داری  به شیوۀلهستان، 

ه با کبل ، ، نه تنها ورشکستگی فجیع "سوسیالیسم" درسی نبودبصورت ایمان مذهبی در آمدهگرایی ز آنجا که چپا کشورهای اسالمی)
  بیشتری به آن چسبیده اند.  خلوص

که، چنانچه اشاره شد، ساده بدین علت  !ردندا وجود یآلترناتیو  )فنظر از ساختارهای تعاونی(صر   ،داریسرمایهبرای  ت کهاقعیت این اسو  
ژگیویدر عمل از آنجا که ، انقالبی" های آلترناتیو"هر کوشش برای تحقق  و های اخالقی استنیکی  گیزندۀبران در جامعه  سرمایه داری 

  بست خواهد انجامید.به بن خواهد کرد دار انسانی را خدشه های مثبت
اگر در ایران فرهنگی تحقق می یابد و  شوری هماهنگ با سطح رشددر هر ک ،دمکراسیهمزادش همچون  وشن است که سرمایه داریر 

  ترین شکل و فاسدترین چهره نشان می دهد، از آنرو   که آیینۀ تمام نمای حکومت اسالمی حاکم است . امروز، خود را به وحشی
نگاهی به کشورهای پیشرفتۀ جهان نشان می دهد که هرچه رشد فرهنگی واالتر و حقوق شهروندی بهتر، سرمایه داری نیز به جلوه ای  

سرمایه داری به همان نسبت که با تضمین آزادی و ابتکار به پیشرفت اجتماعی میدان می دهد، آینۀ نارسایی  لور می یابد.تر تبانسانی
د. هرچه محدودتر ساز نه پنهان، بلکه را  هااجتماعی می کوشد نارسایی به کمک رشد سطح فکر انسانی نیز هست. با این تفاوت کههای 

در زا، بلکه نه بوسیلۀ برخوردهای خشونت ،فلج کننده، به کمک آگاهی هرچه باالتر بکوشیم، تا سرمایه داریبنابراین باید بجای رؤیاهای 
  سوی عدالت اجتماعی بیشتر به پیش رود.  به  common senseخرد جمعی ۀسای

التری سطح زندگی هرچه باکیفیت کار بهتر و پیشرفت تکنولوژی  و بهبود هرچه بیشتر بازده کار، زحمتکشان از انباشت سرمایه، با 
لیستی تنها با گذار جامعۀ سرمایههای سوسیاو چنانکه پیشرفت های ملموس اجتماعی نشان می دهد، تحقق آرمان شوندمیبرخوردار 

از انگلس تا (ممکن است. تاریخ دو سدۀ گذشته نشان داده است که "سرمایه داران"  ،داری به سوی عدالت اجتماعی هرچه بیشتر
  هستند.   ذار، بلکه خود از پیشروان آننه موانع این گ )!گیتسبیل

بسته ممکن نیست، سرمایه سرمایه داری بعنوان شیوۀ اقتصادی یکی از ِویژگی های جوامع مدرن است. همانطور که دمکراسی در جوامع 
مداری .. و یا هر نارسایی دیگر داری نیز نسبت به نارسایی های اجتماعی بسیار حساس است. اختالل در امنیت، آموزش و پژوهش، قانون

رد وبنابراین اگر تولید سرمایه داری در اسلحه سازی، جنگ افروزی و کشتار دستجمعی مدر حیات اقتصادی جامعه بازتاب می یابد. 
  سؤاستفاده قرار می گیرد، باید "سیاستمداران و حاکمان" را مسئول دانست و نه شیوۀ تولید را. 



 

و یا  هستند انتوأم داریهسرمای و افروزی جنگ که نیست بیش دروغی هااین و دارد نیاز صلح و رفاه امنیت، به سرمایهبرعکس، تولید 
" وترس" که است این سرمایه بر وارد" ایراد" شورهای عقب مانده دارند!  برعکس،ککشورهای سرمایه داری منافعی در عقب نگاهداشتن 

  !گذارد نمی پا باشد درگیری و جنگ خطر و ناامنی کمترین که یجای به و است

نین چاست.  فکری سیاستمدارانکوتهو  ، خودخواهیندانم کاری پیامدبلکه  ، ناشی از سرمایه داری  نه در جهان امروز مشکالت سیاسی 
برای مشکالت سیاسی بیابند، بلکه دید تاریخی راه حل هایی دیدی به جوامع پیشرفته کمک می کند، در خدمت منافع ملی نه تنها 

یمدید تاریخی مشترک  باتنها  ، اماگی رخ داده استبرخوردهای خونین و بیدادهای بزر  در تاریخ هر کشوریمشترکی نیز پیدا کنند. 
  دست یافت. بعنوان پیش شرط هرگونه تحول مثبت سیاسی و اجتماعی گی ملی همبست توان به
نه تنها این جنبش شکست خورد، بلکه اختالف میان نقطۀ عطفی در تاریخ معاصر ایران بشمار می رود.  "جنبش ملی کردن نفت"نمونه: 

خود باعث نابسامانی ها و شکست های دیگر شد. درحالیکه چون  یاسی دربارۀ علل شکست آن، از آشتی ملی جلوگرفت ونیروهای س
میان آمریکا و عربستان که بر پایۀ تقسیم مساوی  عقد قرارداداز پس  انه بنگریم، "جنبش ملی کردن نفت" از آن ناشی شد که واقع گرای

رار مورد قبول ق خواستۀ به حق ایرانی شد. اگر با طرف انگلیس  یقراردادچنین خواستار  نیز  ایران دولتت بود، سود حاصل از فروش نف
ال شامل حدوستی کشوری در حال رشد دمکراتیک را  فراتر از آن، و ایران باقی می ماند خریدار نفت از تنها  چنانهمانگلیس ت، گرفمی

ه اقتصاد انگلیس م بههایی شد که اعث بوجود آمدن برخوردها و کشاکشاما کوته فکری و نخوت سیاستمداران انگلیسی بکرد. خود می
  و هم ایران را به عنوان مهمترین کشور منطقه از مسیر پیشرفت سیاسی و اجتماعی منحرف ساخت.  رساندسیب آ

 نااندیشمندی و ،وار نشان دهمنمونه که  هدف بدین . ورای تصور همگانی از آن، مپرداخت" از "سرمایه داریچهره ای  بدانچه گذشت
تک کت ستیکنیم بایبرای ایران آرزو می نیک و اگر واقعاً فردایی  کندمیفرش  "نیات پاک" باراه ورود به جهنم را چگونه تصورات واهی، 

ومت راری حکپیش از برق سالها خواهیم یافت که سقوط ایرانبسنجیم. آنگاه در  فلسفی  اندیشۀ اب، استآلوده را  که ذهنرا هایی بدآموزی
  !آغاز گشته بود اسالمی

  آن:اولین یکی از نشانه های  
"مجموعۀ صنعتی جهان" شامل کارخانجات نساجی   بنیانگذار داران ایران واتح یزدی یکی از بزرگترین سرمایهف ش:۱۳۵۳مرداد۲۰

های فدائی ز چریکبدست تیمی ا ،در مسیر حرکت به سوی محل کار تولید کشور)، صابون سازی، تولید پالستیک،  روغن نباتی ..۱۵%(
  خلق  به ضرب یازده گلوله کشته شد.
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