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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
  ھوادار پورتال: فرستنده
  مسلم منصوری: نگارش

  ٢٠١٣ می ١٩

 

و ابعاد آن به روشنی ديده  “   جھانیۀدھکد“سمت   گذار جھان کنونی بهۀ مرحل  اين دوره، يعنی اگر خط اصلی

تحوالت برق آسای  . درستی ارزيابی کرده نمی توان رويدادھای مربوط به اين دوره را ب نشود،

ھای تبليغاتی، امکان  دستگاه  توسط  عمومی ۀن ذائقه و سليقئي افکار و تعۀاجتماعی و معماری پيچيد ھای پديده

 .گيرد  را از ھمه می ديدن وتشخيص

  

   جھانی،ۀدھکد

   ديکتاتورِی مطلق سرمايه داریۀدور 
 

و ابعاد آن به روشنی ديده   “  جھانی ۀدھکد“ سمت   گذار جھان کنونی بهۀ مرحل  اين دوره، يعنی اگر خط اصلی

اجتماعی  ھای تحوالت برق آسای پديده . درستی ارزيابی کرده اين دوره را بنمی توان رويدادھای مربوط به  نشود،

را از ھمه  امکان ديدن وتشخيص ھای تبليغاتی، دستگاه  توسط   عمومیۀن ذائقه و سليقئي افکار و تعۀو معماری پيچيد

  گيرد  می

ناميده می شود، چيزی “ نی کوچک جھاۀدھکد”يا “  سازی به نام جھانی” که حاکميت امپرياليسم کنونی ۀمرحل

   که ھمه اجزای ريز و درشت زندگی  بر جھان، ديکتاتوری مطلقی امپرياليستیۀديکتاتوری مطلق سرماينيست جز 

ھای امروز   جھان را انحصاری کرده و مطابق با نياز  توليدات مادی و فرھنگیۀکند، ھم ن میئي و تع بشر را طراحی

  .ھدر شکل می دئيخود به ھمه چيز تغ
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 و بحران  در جھان الکترونيک سان از زندگیبحران کنونی نه فقط بحران اقتصادی که بحران ھويتی و درماندگی ان

 و رشد سر  با سير نجومی سود و گسترش بازار جھانی.  است  جھانیۀ گذار نظام سرمايه داری به سوی دھکدۀمرحل

شکل کنونی و ه جوامع ب و تقسيم بندی جھان و“  مرکزیدولت”و “ ملت”ی مثل ئسام آور تکنولوژی، ديگر پديده ھا

با حاکميت “   فرا ملیۀجامع” برای صاحبان اين جھان کار کردی ندارد جای آن بايد   امروز بشر  زندگیۀشيوھ

  .قرار بگيرد“ کمپانی فرامليتی”

 نوينی از ۀحران، شيو و زير پوشش آن بامريکا در   با استفاده از بحران اقتصادی١٩٢٩ ھمانطور که در سال 

 و نظام جديد پولی را پايه ريزی کردند که با ايجاد کارت اعتباری و سيستم نوين بانکی و فروش خانه و  زندگی

 به امريکا پيچيده تری از بھره کشی شد ، از آن پس مردم ۀنظام سرمايه داری وارد يک مرحل… اجناس به اقساط

 اقساط خانه و کاالھای مصرفی را ۀسرعت و زمان بيشتر بدوند تا بھراسارت بيشتری گرفتار و مجبور شدند با 

ورود کاالھای مصرفی و . خود گرفته ھا در اين راستا شکل تازه ای ب بپردازند واستعمار کشورھا و کنترل دولت

 مردم با ايجاد اين سيستم. غير ضروری به بازار رشد فزاينده پيدا کرد و مصرف کاذب بخشی از زندگی عمومی شد

سيستم جديد طوری .  خود را پيشاپيش خرج کنند و اين شروع اضطراب در جامعه بودۀتشويق شدند درآمد آيند

از گھواره تا گور کار کنند، . طراحی شد که آدمھا تا آخر عمر خود نتوانند قسط خانه و کاالھای مصرفی را بپردازند

تبليغات،  ،ھنر آن فرھنگ، و به موازات  تازه ای آغاز شدبردگی نوين درشکل.  بانکی بپردازندۀمصرف کنند و بھر

 تا اين بردگی مدرن را آزادی و پيشرفت  شد کار گرفته ه اخالق و آموزش و پرورش در خدمت اين بردگی نوين ب

 کوچک ۀکه دھکد  ديگری می شود مرحله ای ۀبنامند، اکنون اما عمر اين مرحله به سر آمده و جھان وارد مرحل

 پا   سازی در تمامی جوامع ريخته می شود، بشر به نقطه ای   ھای اين جھانی  ناميده می شود و ھمين حاال پايه جھانی

  .می گذارد که ديگر ھيچ ارتباط و نشانی به گذشته و با ما ندارد

، ساختار  و سيارات و بر قوانين ژنتيک و انرژی پيدا کرده اندءبا تسلطی که اربابان سرمايه و تکنولوژی بر فضا

 زندگی ۀشيو.  خودش را از دست می دھد و رو به افول می رودئیفعلی نظام جھانی با ھمه ابعاد و ابزار آن کارآ

با اين رشد تکنولوژی و تکامل مالکيت خصوصی ھمخوانی ندارد اگر سرمايه داری در ھمين نقطه  امروز بشر  

 جھانی تبديل ۀبايد به دھکد جھان فعلی ھرچه سريعتر  نابراين می ريزد ب بماند و نتواند از اين مرحله عبور کند فرو

دگر گون شود شغل  کلی بايد ه ی و ذائقه ھا و ارزش ھا و آموزش آدمھا بع مناسبات اجتما  زندگی و نوعۀشود، شيو

بيکاری و به بحران .  از بين می روندئی ندارند، از ھمين حاال سساتی که به اين دوره تعلق دارند ديگر کارآؤھا و م

ھر آنچه به اين دوره تعلق دارد در حال  . گذار است ۀھم ريختگی مناسبات اجتماعی و شغلی محصول اين دور

 ۀاين مرحل .مردن است نظام موجود جھانی از رده خارج می شود و نظام نوين ھنوز تثبيت و قوام نگرفته است 

ھم ريختگی کرده است که اين به ھم ريختگی را در تمامی خود ساختارسيستم فعلی جھان را دچار به ه گذار، خود ب

می توان … اجزای اين نظام در زمينه ھای فکری، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، خانوادگی، ارتباط بين زن و مرد

  . در اين مرحله گذار نه تنھا بخش زيادی از مردم که بخشی از سرما يه داران ھم نابود می شوند. ديد

در قدم بعدی اربابان .  سرمايه داری می مانند و مابقی تنھا کارکنان آنان خواھند بود فقط برگزيدگان بعد ۀدر مرحل

 آنھا را ۀليس و ارتش و سازمان ھای جاسوسی و اطالعاتی به شکل فعلی ندارند کار ھموجھان ديگر نيازی به پ

  .انجام می دھد ئیتکنولوژی فضا
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ائی جايش را به توليد غذای غذ کشاورزی و توليد مواد. گون می شودکلی دگره  خريد و فروش و توليد بۀشيو

کنند، تبديل به تکنيسين شده و مواد غذائی در البراتوار توليد    که بر روی زمين کار می  می دھد کشاورزانیژنتيک

  .می شود

 کامپيوتر ببينند ۀد روی پردلم ھای جديد را در اتاق خوه سينما نمی رود ھمه می توانند فلم ديگر کسی ببرای ديدن ف 

سازی که تاکنون يک کار فلم ۀحرف.  که می توانند ھر طرف ديوار اتاق را به پرده سينما تبديل کنندئیکامپيوترھا

بردار و وسايل صحنه فلمگروھی و دسته جمعی بوده، به يک کار فردی تبديل می شود ديگر احتياجی به بازيگر، 

کمپانی يونيورسال استوديو، می توانند با تکنولوژی کامپيوتری برای ھر نقشی،  يکی از مديران ۀبه گفت. نيست

که بيننده متوجه بشود که   بازی کنند بدون اينفلمحتی بازيگران مرده را زنده کرده تا . بازيگر آن نقش را بيا فرينند

  .آنھا واقعی ھستند يا کامپيوتری

 بيست و يکم اين ۀتا پايان اول سد“ : می کند يل اعالمول شرکت ھوش کاربردی کورزوؤريموند کورزويل مس

 بعدی ليزری و زند ه قادر به ارتباط با  تصاوير سه  امکان وجود خواھد دشت که کامپيوترھای انسان مانند با ايجاد 

 انسان ھای واقعی در زمان و مکان واقعی شوند اين تصاوير سه بعدی چنان زنده خواھند بود که از مردم واقعی

  - ٢٠١١بر و اکت٩رويتر  -   “.قابل تشخيص نخواھند بو د

 متناسب با تکنولوژی اين دوره به   و متون درسی شوند و نظام آموزشی  دانشگاه ھا و مدارس به شکل کنونی جمع می

ه ھای  تعطيل يا نيمه وقت می شود و دانشگاامريکااز ھمين حاال بسياری از دانشگاه ھا در . شوند   دگرگون می کلی

  .اينترنتی جايگزين آن می گردد

ديگر ھواپيما حرکت نمی .  نقليه کنونی می گرددۀ نقليه ای که بر مدار انرژی حرکت می کند، جايگزين وسيلۀوسيل

 که ئیاتومبيل ھا… که مسير حرکت آنھا با ماھواره کنترل و ھدايت می شوندئیاتومبيل ھا. کند بلکه پرتاب می شود

 نوع جاده سازی خانه سازی و ئیبا ورود چنين اتومبيل ھا. توانند پرواز کنند   کرده و ھم میھم روی زمين حرکت

  .رمی کندييآن تغ شھر سازی ھم به تناسب

 ماشينی ۀجای رحم مادر اسپرم را به جنين و جنين را به کودک تبديل کرده و آدمھا را مثل جوجه  که بئیدستگاھھا

کردند، با شروع    می شکل گروھی زندگیه  صنعتی، آدمھا بۀقبل از دور.  می کنند توليد،به ميزانی که نياز دارند

 خانواده يا پيوندی با ديگری  در قدم بعدی ديگر کسی.  جمعی و فاميلی به خانواده تقليل پيدا کرد  صنعتی زندگیۀدور

  .نخواھد داشت

 افراد به  خصات مالی و اطالعات شخصیمش. شود   حذف می  و کارت اعتباری به شکل فعلی نکیپول، سيستم با

 عاطفی و –نوع خانه سازی تا توليد پوشاک تا روابط جنسی . گيرد  در بدن افراد قرار می“ چيپس”صورت يک 

   .به کلی دگرگون و به چيز ديگری تبديل می شود…

ده دارد در جريان  را بر عھ- اوتار -پيشرفته موسوم به  تحقيقاتی   ۀديميتری انيسکوف که رھبری يک پروژ

تا ده سال ديگر می توان ذھن انسان را به روبات انتقال داد و “   : می گويد٢٠۴۵ جھان در سال ۀکنفرانس آيند

درون روبات  اميدواريم اشخاص بتوانند . بشر جامه عمل پوشاند -زندگی جاودان  -بدين ترتيب رويای ھميشگی 

ن مانند غالفی خالی که می توان آن را به دور انداخت ، بی استفاده به زندگی خود ادامه دھند در حالی که بدنشا

 خواھد توانست ھمچنان به عنوان بخشی از جامعه به -اوتار -خواھد شد پس از انتقال ذھن شخص به قالب جديد 

ر  که می توان ذھن بشر را دکمپيوتریفاز سوم ساخت مغز مصنوعی انسان است، محيطی . زندگی خود ادامه دھد 

  “.آن بارگزاری کرد
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. برند  کرده و رو به تباھی میشان خارج   ديگر موجودات را ھم از مدار نظم طبيعی  انسان که زندگی نه فقط زندگی

ژن ھای “    سرمايه، که محققان و دانشمندان ناميده می شوند در دانشگاه پنسلوانيا نوکران متخصص و  مزدوران

 سپس نطفه ھا را به درد کردنھورمونی رشد انسان را در کد ھای بيولوژيک نطفه ھای موش ھای آزمايشگاھی وا

ارکردی انسان در ساختار  در زمان تولد ، موش ھا دارای ژن ھای کد کردننث تلقيح و آن را باردارؤموش م

در دومين آزمايش ، .  خود ژن انسان را به نسل ھای بعدی خويش انتقال دادند ۀ و به نوبد خود بودنبيولوژيک

 در نتيجه و  تنباکو وارد کردند ۀرا که در کرم شب تاب نور پخش می کند در کد ھای ژنتيک بوت دانشمندان ژنی 

  – کار نوشته کرگ برد پايان کتاب  از-     .“در روز می درخشيد گياه بيست و چھار ساعته 

 دست پيدا کرده اند که اطالعات عموم نسبت به آن اندک  و ژنتيکئیدر واقع به سطحی از تکنولوژی و علوم فضا

 تنھا بخش اندکی از نيروھای امنيتی در  برژنيسکیۀنه تنھا اطالعات ما نسبت به آن نا چيز است که به گفت. است

يکی از مستخدمين سرمايه در ناساعنوان کرده که در حال تکميل دستگاھی ھستند که در . جريان آن قرار دارند

 اين دستگاه ۀوسيله ، مردم قادر خواھند بود آنچه را در خواب می بينند، بصورت تکميل اين دستگاه الکترونيک

 شدند خواب خود را تماشا کنند او گفته حتی می توانيم آنچه را که آدمھا دوست دارند در ضبط کرده و وقتی بيدار

در حقيقت خواب آدم را ھم کنترل کرده و اميال و آرزوھای آنھا را در خواب ھم . خواب ببينند، ما به خوابشان ببريم

  .ن می کنندييتع

 ماه نمونه سازی ۀسال ھاست در کر. ه زمين خريده اند ماۀاعالم کردند که بيشتر از ھزار نفر در کر٢٠١٠در سال 

 تا کجا  !ھمين خبر نشان می دھد که اين آدمھای برگزيده.  ساختمان سازی در آنجا دست پيدا کنندۀمی کنند تا به شيو

ر کار می برند خارج از تصوه  ماه بۀنوع مھندسی ساختمان و موادی که در آنجا با توجه به جو کر. پيش رفته اند

 ۀاين جا فقط بحث فاصل. توده ھای مردم جھان مثل زندانيانی می مانند که اطالعی از بيرون زندان ندارند. ستما

  . دو انسان با دو دنيای کامالً متفاوت استۀطبقاتی نيست، فاصل

 ھمه چيز به . جھان اول، دوم، سوم، شرق، غرب، مليت و تفاوت ھای فرھنگی مفھوم خود را از دست می دھد

 کوچک خواھد بود و اين دھکده يک ۀجھان يک دھکد. سمت يکسان سازی انسان ھا و جھانی سازی پيش می رود

کدخدا خواھد داشت، اين کدخدا کسی نيست جز صاحبان کمپانی ھای فرامليتی که کليه سازمان ھای مھم و تأثير 

در اختيار و تحت …  ورزش و مذھبگذار جھان را مثل رسانه ھای گروھی، دانشگاه ھا و نظام آموزشی، ھنر،

يک جھان و يک دولت جھانی، که بايستی سليقه و نوع رفتار اجتماعی ھمه توسط يک کدخدا . کنترل خود دارند

فريقا و ھمه دست آوردھای انسانی آنھا نابود ای التين، اروپا، آسيا، امريکابايستی فرھنگ ھای . ن و کنترل شودييتع

ی التين تا اروپا تا ھمه شھرھا در ھمه کشورھا، بايد يک نوع امريکا افغانستان تا از روستاھای چين تا. شود
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 ، يک نوع آرزو، يک نوع پوشش، يک نوع غذا، يک نوع فلمفرھنگ، يک نوع قانون، يک نوع موسيقی، يک نوع 

گ و ھويت خود که ھر فرد از فرھن مگر اين و اين ميسر نمی شود   مصرفی و يک الگوی زيستی داشته باشندۀشيو

بايد خودش، خودش را مطابق .  باعث استثمار بيشتر خود شود  خدا حافظی کند و به نقطه ای برسد که خود  کامالً 

بايد فرھنگ و . ر کندييکه ھر فرد به اين نقطه برسد بايد سليقه و ذائقه اش تغ قانون اقتدارگران کنترل کند برای اين

  .به توليد انبوه برسدو  مونی ر غذائی ھو ھنرش مثل مواد

 از ملت ھای مختلف و دادن ھويت کاذب مصرفی و تبديل انسان به روبات که ھنرش، عملش، پوشش ئیھويت زدا

که ملل مختلف با  دست نمی آيد، مگر اينه اش، خوراکش، تماماً از يک مرکز طراحی شود، اين مھم برای اربابان ب

 تاريخی مجموعه ای است از فرھنگ و آداب و رسوم و ھنر و در کل ۀقاين ساب.  تاريخی خود قطع کامل شوندۀسابق

  . تاريخی، دفن نشود، مقاومت و مبارزه در انسان باقی می ماندۀتا اين سابق.  يک فرد در کل جامعهۀانديش

ر حکومت ھا در خاورميانه و جاھای ديگر با ييبرای ھمين ماھيت جنگ ھای امروز در عراق و افغانستان و تغ

اگر جنگ ھای ديروز برای روی کار آوردن حکومت ھای دست . گ ھای گذشته امپرياليست ھا متفاوت استجن

 امپرياليستی بود، جنگ ھای امروز ديگر برای روی کارآوردن حکومت ھای ۀنشانده و غارت منابع طبيعی و سلط

 به ھمه ريختن  ھای امروز برای گذشته نيست، بلکه جنگ ۀدست نشانده و يا سلطه بر منطقه ای از جھان به شيو

بافت اجتماعی و پايه ريزی کردن نظم نوين برده داری در مناطق مختلف جھان است، تا ريل جھانی سازی و 

جنگ ھای امروز برای .  مصرفی در آن مناطق با سرعت بيشتری دنبال شودۀر شيويييکسان سازی انسان ھا و تغ

  .  بعدی استۀبه مرحلآماده کردن نقاط مختلف جھان برای گذار 

ديگر، کشورھا نه وابسته که بايستی بخشی از يک سيستم مرکزی بوده و مثل ايالت ھای يک دولت مرکزی کار 

  .کنند

نمی توان مثالً در غرب ايستگاه . سرمايه داری و رشد تکنولوژی در اين مرحله است اين جھانی سازی ضرورت

در بافت قديم خودش … يجاد کرد، ولی افغانستان، ايران، عراق، ترکيه نقليه اۀھای مدار انرژی برای پرتاب وسيل

بافت اجتماعی . با اين سير رشد تکنولوژی ديگر فرصت قدم به قدم نيست. حرکت کند يا بخواھد قدم به قدم جلو برود

  . زندگی مردم آن منطقه بايد به ھم بريزد، حال با ورود نظامی يا بدون ورود نظامیۀو شيو

خود ھمه چيز به سمت يک جھان يک شکل با يک کدخدا پيش ه له ای که اربابان تکنولوژی رسيده اند، خودببه مرح

در اين دوره فقط دو گونه انسان باقی خواھد بود، انسانی که . است“ انحصار انحصارات ”ۀاين دوره، دور. می رود

منتھا ھمه با تکنولوژی پيشرفته سر و . ل استھمه چيز را يکجا در اختيار دارد و انسانی که محکوم به بردگی کام

  .نسل ھای بعد چه سير و چه گرسنه متناسب با نظام جديد پرورش خواھند يافت. کار خواھند داشت

 حاکم تمامی ابزار ھای موجود از ھنر تا تکنولوژی و دانش را زير ۀ گذشته می بينيم طبقۀبا نگاھی به دو، سه دھ

ين ابزار ھا بستر اصلی روابط اجتماعی و خصوصيات جوامع را شکل داده و ھمه  خود گرفته و به کمک اۀسلط

 بخش به دردھای بشر را با ءاصلی خودش تھی کرده است اگر علم پزشکی در دوره ای نقش شفاۀ چيز را از جوھر

ی نه بر اساس کمپانی ھای داروساز.  عکس وسيله ای برای چاپيدن بشر تبديل شده استهخود داشته، امروز کامالً ب

ه گونه ای دارو می سازند که درد را درمان نکند بلکه به ب. درمان درد بلکه بر اساس سود بيشتر دارو توليد می کنند

طور موقت آن را تسکين دھد و بيمار مجبور باشد برای تسکين درد مدام دارو مصرف کند و بعد از مدتی 

در دانشگاه ھای . بور شود داروھای ديگری مصرف کندعوارضی که بر اثر مصرف اين دارو پيدا کرده، مج

موجود کسی بر اساس تشخيص درد و درمان آن دکتر نمی شود، بر اساس تشخيص کمپانی ھای داروسازی برای 
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با . ن و به مراکز علوم ارايه می کنندييعلم پزشکی را کمپانی ھای داروسازی تع. فروش بيشتر دارو دکتر می شود

 ئیدھد و ا ز اين بال ھای صورت، پستان، شکم را به عنوان جراحی زيبائی ترويج می يک جراحیتبليغات سيستمات

  مثل روانئیکه تمامی رشته ھا که بر سر انسان به ويژه زنان آورده اند سودھای کالنی عايدشان می شود ھمچنان

گرفته و مسير علم و   در اختياررا صاحبان کمپانی فرامليتی… زيکعه شناسی، ادبيات، تاريخ، ھنر، فشناسی، جام

  .دانش را آنگونه که می خواھند شکل می دھند 

عموماً فکر می کنند افرادی که درس می خوانند، دکترا می گيرند يا تئوريسين ھستند، آدمھای باسواد و تحصيل 

 نيازھای واقعی ۀايچرا که سواد آنھا نه بر پ. که ھمين ھا بی سواد ترين اقشار جامعه اند کرده اند، در صورتی

اين قشر بردگان متخصص اين .  نيازھای اھريمنان استۀانسان و نه بر اساس دريافت از خود زندگی که بر پاي

دريافت مادر بزرگ ھا و پدربزرگ ھای ما از زندگی بسيار درست تر از اين استادان و . سيستم اھريمنی ھستند

ء کرده اند که ھنرمندان و روشنفکران و متخصصين افراد خالقی به جامعه اينگونه القا. تئوريسين ھا بوده است

فرقی نمی کند که يکی دانشمند . که در ھمين دانشگاه ھا خالقيت و استعداد انسان را می کشند ھستند درصورتی

ی را ھمه استخدام می شوند تا کار. باشد يا ھنرمند و يا کارمند، کاری که از اوخواسته می شود را بايد انجام دھد

خود خالقيت و استعداد و از ھمه مھمتر اختيار و آزادی ه خود ب. انجام دھند که بابت آن حقوق دريافت می کنند

  .انسان نابود می شود

ش را نگيرد، ھمسايه اش ھم سازی پازولينی باشد اگر گردن کلفتی دستفلمبتھوون يا در  امروز اگر کسی در موسيقی

بيشتر از  به مراتب ی از نقاشانی که کنار خيابان نقاشی می کنند استعداد شاناز کارش خبردار نمی شود بسيار

تفاوت فقط درداشتن آدم گردن کلفت . ر فروخته می شودالنقاشانی است که تابلوی آن ھا در گالری ھا به ميليون ھا د

  . است

 ۀايه داری بود و سرمايه سلطقبل از انقالب صنعتی وحتی مدت ھا بعد از آن، دانش و ھنر تا حدودی جدا از سرم

به ھمين جھت  کامل بر آن نداشت از اين رو بسياری از دانشمندان و ھنرمندان در کارشان آزادی عمل داشتند 

. بحث ھنر متعھد و ھنر برای ھنر معنا داشت ولی حاال کل ھنر و دانش را در اختيار گرفته و انحصاری کرده اند

 گذشته تصور کرد که در حيات خانه، در کوچه و ۀ مرغ و خروس را در چند دھ توان زندگی  ھمانطور که ھنوز می

  امروز آنھا در مرغداری ھا، برای اين طور طبيعی و آزاد رھا بودند، آن را مقايسه کرد با زندگیه دشت و تپه، ب

ھای  مدام به دانهدھند تا   ھای پر قدرت به آنھا شوک می که تشخيص روز و شب را از دست بدھند، با نور چراغ

در بازار برای . ھا تبديل به مرغ شده و روانه بازار شوند ھورمونی نوک بزنند و در عرض بيست روز جوجه

اين فقط . گيرد  شوند و فوايد آنھا مورد تعريف و تمجيد قرار می  ھای خوش رنگ و لعاب پيچيده می فروش در بسته

کند نمی    انسان ھم ھمين سرنوشت را پيدا می قطه رسيده، زندگیکه به اين ن  مرغ و خروس نيست سرنوشت زندگی

 بشر و افکار و ھنر و فرھنگ و حتا   ھورمونی بشود ولی زندگیئی مواد غذا شود مرغ ھورمونی بشود،

  .ھمه چيز با ھم بايد جلو برود. رمونی نشوندواپوزيسيون ھ

 اخير اربابان ۀدر چند دھ. وس را پيدا کرده است مرغ و خر مبارزات اجتماعی و سياسی ھم ھمين وضعيت زندگی

ھزاران نھاد حقوق بشری، دمکراسی خواھی، . اپوزيسيون سازی گسترده ای در سطح جھان دست زده اند دنيا به

ھای خوش  رمونی را در بسته بندیودرست کرده اند اين اپوزيسيون ھ… قوق زنانحاو، انجمن ھای مدافع . جی. ان

کنند تا از شکل گرفتن جنبش    و ھنری وارد بازار می ھای فرھنگی ھای تبليغاتی و فستيوال تگاهآب و رنگ توسط دس

رات بنيادين جلو گيری کنند و پتانسيل نيروھای فعال اجتماعی را در کانال ھای انحرافی به ييھای مستقل برای تغ
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 ھا و تبليغات از آنھا الگو سازی می زور جايزهه ھدر دھند، از يک سری جيره خوارھای خود چھره می سازند و ب

 اين انجمن ھای دست ساز دنبال کردن ھمان ھدف دھکده ۀوظيف. کنند تا الگوھای واقعی مبارزه در جامعه رشد نکند

ی التين کار می کنند تا بافت سنتی زنان آن جوامع را به امريکا و ئیفريقاا و ئیآنھا در کشورھای آسيا. جھانی است

 زن با ۀ انسان در مقابل کليت اين سيستم را به سطح مبارزۀمبارز.  کار و مصرف بسازندۀاز آنھا بردھم بريزند تا 

که امروز در اين روند نه مرد و نه زن ھيچ  سيستم موجود را مردساالر می خوانند، در حالی. مرد تنزل می دھند

ای اجتماعی که امروز بين زن و مرد جاری نابرابری ھ. کدام ساالر نيستند، بلکه ھردو اسير سرمايه ساالری اند

است، خود حاکميت ھا به شيوه ھای مختلف اين نابرابری را حفظ و تداوم می دھند تا ذھنيت زن و مرد درگير ھم 

 سرمايه داری به زنان، نه تنھا زنان  اين به اصطالح آزادی. باشد و انرژی آنھا در مقابل حاکميت سرمايه آزاد نشود

 ۀگاه دختران به انداز ھيچ.  کشنده تری می بردئیافت سنتی نجات نمی دھد، بلکه آنھا را به اسارت و تنھارا از ستم ب

امروز احساس ناامنی و ترس از دور خارج شدن و تنھا ماندن نداشته اند و اين ھمه قرص ھای ضداضطراب و 

 پوشش دمکراسی و حقوق بشر انجام  اين ھا زيرۀھم.  نکرده اندئیضدافسردگی مصرف و جراحی به اصطالح زيبا

 می شود؟ مگر خبر نداريد که زوال تا کنون   زير لوای روشنگری انجامئیمگر نمی دانيد چه تحميق ھا“ . می شود

  - کافکا–“ خوبی ديده توان ب ما ھم می  آنھا را در عصر ۀچند بار صورتک جنبش را بر چھره زده است ھم

زار اصلی دزدان گردن کلفت بين المللی برای کاله گذاشتن سر مردم و بی راھه امروز دمکراسی و حقوق بشر دو اب

ی گيری و انتخابات، چون سمی است که أدمکراسی، حقوق بشر، ر.  اصلی درد استۀبردن افکار توده ھا از ريش

ند سال تعدادی سفانه در اين سيستم آگاھی بشر به نقطه ای افول کرده که ھر چأمت. بر پيکر جوامع تزريق می کنند

در اين .  جامعه را بچاپند،ن کرده انديي قانونی که اربابان اين دزدان تعۀدزد را انتخاب می کنند تا اين دزدان به وسيل

دمکراسی رايج ھمه آزادند از بدبختی ھای خود بگويند، ولی داخل ھمين سيستم و نه فراتر و دل شان خوش باشد که 

اين دھه ھای گذشته نشان داده که تمامی اين . ت خور را به پارلمان ھا بفرستندھر چھار سال يک بار تعدادی مف

  .سرمايه داران بزرگ ھستند پارلمان ھا در دست دولت ھا و دولت ھا در دست

 ديگر يک موجود سياسی که می تواند دست به  انسان وقتی.  از انسان يک قربانی می سازندھای حقوق بشری نھاد

ً عی ارات اجتمييتغ  يک قربانی فرض شود، آنوقت خود ستمگران بنا به موقعيت در نقش منجی و بزند نباشد و صرفا

. پايه ھای بشريت را درھم کوبيده اند، آنوقت از حقوق بشر حرف می زنند. شوند  قربانی ظاھر میۀنجات دھند

 اين به اصطالح حقوق بشر ھمه در.  اميال اربابان استۀ حقوق انسان ھا که تضمين کنندۀحقوقی که نه تضمين کنند

ند فقير باشند، پولداران ھم افقيران آزاد.  که به آزادی ديگران صدمه نزنندئیآزادند ھر عقيده ای داشته باشند تا جا

زيرلوای اين گونه آزادی و برابری، تمامی نابرابری ھای موجود را رسميت می دھند و به آن . آزادند آنھا را بچاپند

 داشته باشد یھر کسی در مقابل آزادی بی قيد و شرط دزدان بين المللی اعتراض.  حقوقی می پوشانندلباس قانونی و

جرم خرابکاری واخالل ه و بخواھد در عمل مانعی برای آزادی عمل چپاولگران ايجاد کند، مجريان اين حقوق بشر ب

  .ود به سرش می آوردند تا از بشر بودن خود پشيمان بشئیدر امنيت ملی، بال

، ما آزاديم کار کنيم، ما آزاديم از صبح تا شب سگ دو بزنيم، ما آزاديم يک در اين حقوق بشر و دمکراسی رايج

 مان را در شلوغی راه بندان بگذرانيم، ما آزاديم تا صورت حساب ھای مختلف را ۀسوم از ساعت مفيد روزان

ند اآنھا آزاد. لف ما را بچاپند و به ريش آزادی ما بخندندبپردازيم، آنھا ھم با چماق قانون آزاد ھستند به انواع مخت

ما ھم آزاديم تا ما را مھار . ن کننديياھرم ھای قدرت و مھار جامعه را در دست داشته باشند و سر نوشت ھمه را تع

ه و ذھنيت ند تحت آزادی مطبوعات، تلويزيون، سينما و تبليغات، افکار سازی کرداآنھا آزاد. کنند و به خدمت بگيرند
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ھمه را به دلخواه خود شکل دھند، ما ھم آزاديم گله وار ھر جا خواستند ما را ببرند و مثل مسخ شده ھا باورکنيم که 

  .در نظام دمکراسی آزادی مطبوعات و آزادی بيان وجود دارد و نق زدن را آزادی بدانيم

: دا حافظی با اين روزنامه می گويد پنجاه ھنگام خۀ نيويورک تايمز در دھۀجان سويتون سردبير روزنام

ما ابزار و نوکران قدرت . شما دوستان من اين را خوب می دانيد و من ھم می دانم. مطبوعات آزاد وجود ندارد“ 

ما عروسک ھای خيمه شب بازی آنھا ھستيم، ھنگامی که . ھای مالی بزرگ ھستيم که پشت سرمان قرار گرفته اند

تازه “.     و حتی زندگی ما به آنھا تعلق داردئیھمه دانش، توانا. ت و بازی می کنيمنخ ھايمان را می کشند، خدم

حاال چنين آدمی حتی نمی . او اين حرف را بيشتر از نيم قرن پيش گفته که با شرايط فعلی اصالً قابل مقايسه نيست

گاران، برنامه سازان و خبرن. تواند به درب ساختمان نيويورک تايمز نزديک بشود، چه رسد به سردبيری آن

که رسانه ھای گروھی در اختيار اربابان باشد ندارند بلکه افتخار می  سردبيران امروز نه تنھا اعتراضی به اين

شند، برای استخدام شدن در خوش خدمتی و خوش رقصی با ھم رقابت د که عروسک خيمه شب بازی آنھا باکنن

زيکی وھم از لحاظ ند انسان ھا را ھم از لحاظ فا، صاحبان آن قادرچون با روندی که تکنولوژی می رود. می کنند

  . تبديل کنند رمونیوروانی و خصلتی کنترل و سرکوب کرده و به موجودی بيگانه و تھی شده و ھ

 از شھر حتی ئیدر بخش ھا.  از شھرھا ممنوع کرده اندئی رشد سرطان، سيگار کشيدن را در بخش ھاۀبه بھان 

 خود پنھانی سيگار بکشد، از طريق ۀتا چند وقت ديگر اگر کسی در خان.  داخل خانه ممنوع استکشيدن سيگار در

اين خيلی ساده انگارانه است که عده ای باور کنند غارتگران که در جنگ ھا . ماھواره کنترل و جريمه می شود

 را ئی دست دارند، مواد غذاميليون ھا نفر را می کشند و توليد و توزيع مواد مخدر را در حجم ھای کالن در

ھورمونی و در قوطی کرده و غذای طبيعی را از انسان گرفته اند و با اين کار عامل اصلی رشد سرطان ھستند، 

 درونی ئیھرگونه رھا. ممنوع کردن سيگار ھم در راستای کنترل رفتار آدمھا است. حاال به فکر سالمتی آنھا باشند

افه برای خودش سيگاری دود کند، بايستی از او گرفته شود تا برای ھر عملی حتی به اندازه ای که فردی در ک

امروز اگر کسی در ھواپيما نشسته باشد و ھواپيما چند ساعت دير حرکت . مجبور باشد دھھا قانون را رعايت کند

جرم ه کند، بطور طبيعی از معطل ماندن در ھواپيما کالفه شود و اعتراض ه اگر ب. کند، حق ندارد اعتراض کند

می فرستند به کالس ھای . له فقط با دستگير شدن تمام نمی شودأاين مس. دستگير می شود“ عصبانيت کنترل ”عدم 

تدريج اعتراض در درون آدمھا کشته شود و انسان ھای آينده چيزی به ه تا ب “    انگرمنجمنت–کنترل عصبانيت ”

 ھای طبيعی انسان مثل خشم، اعتراض، خنديدن، گريه کردن، می خواھند برای خصلت. عنوان اعتراض را نشناسند

طور ه نام قانون به قانون گذاری کنند تا بتوانند از آدم، آدمک بسازند تا ھمه به زور اسلحه ای ب…مھر ورزيدن

آن بينيم ديگر از   می…فتدطور طبيعی به خنده نيه طور طبيعی خشمگين نشود، به اتوماتيک کار کنند تا ديگر کسی ب

. دستش داده انده خنده را از آدمھا گرفته اند جايش قرص ھای ضدافسردگی ب.  خبری نيست  خنده از ته دلۀقھقھ

ھمه . فکر ھمه به قسط و بدبختی ھای خودشان مشغول است. ديگر کمتر در کوچه ھا و خانه ھا خنده می بينيم

  .سرگردان و پريشان کنار ھم رد می شوند

برای مثال موسيقی ديگر . کار گرفته شده استه  اين ھدف که از انسان روبات بسازند بحاال ھمه چيز در خدمت

موسيقی رپ و راک جديد خوراک . مثل قرص ھای ضد اضطراب عمل می کند. حالت انسانی به انسان نمی دھد

دگی ذھنی با موسيقی رپ مواد مخدر و سکس را عمومی کرده و با موسيقی راک خمو. بچه ھای اين نسل شده است

 روزانه دھھا ساعت برنامه ھای تلويزيونی به اين خوانندگان  .وجود می آورنده را در نوجوانان و جوانان ب

اختصاص دارد که دوست دختر فالن خواننده کجا ناخن ھايش را درست می کند، کجا مو را آرايش می کند، چه 
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 از يک خصلت انسانی ئی ای پيدا می شود که بوديگر کمتر ترانه…  می روند، کی با کی خوابيدهئیمھمانی ھا

  داشته باشد

ه امروز اکثر نسل جوان ھر کدام يک آی فون ب. بازی ھای کامپيوتری تا فيس بوک، ھمين ھدف را دنبال می کند

 که ئیتکنيک ھا. دست، از صبح تا شب در حال راه رفتن، در حال خواب، در حال غذا خوردن با آن سرگرم ھستند

اری برای جوجه ھا به کار می برند تا مدام به دانه ھا نوک بزنند، ھمين تکنيک را در مورد بچه ھای اين در مرغد

ھر يک جدا از ديگری سر در کتاب دارند و بدن خود “ ندبه”يھودی پای ديوار “ ربای”اگر . کار می برنده نسل ب

تکان می دھند وبه خيال خود با آن تکان ھا می خواھند به منبع اصلی انرژی ھستی وصل شوند، را پای ديوار 

اگر در گذشته انسان ھا . ن ھای دستی به نسل جديد جای آن تکان ھا را گرفته استولفيامروز تکنولوژی با دادن ت

د و يک پيوند مشترکی بين آنھا دورھم جمع می شدند، با ھم گفت و گو می کردند و از آرزوھای خود حرف می زدن

حاال اگر دورھم جمع می شوند، . بود، حاال تکنولوژی با نيت خاصی اين پيوند ھا و بند ناف ھا را قطع کرده است

ھر کسی با ابزار سر و کار . حرف می زنند و خود را تکان می دھندبا ھم نسل جديد سر در آی فون، پای ديوار 

ھر يک جدا از . نام بلک بری ، به اھريمن وصل ھستنده  کوچکی بۀھمه به جعب. وددارد نه با انسان بغل دست خ

اعتقاد و باور به ارزش ھای انسانی و آرمان . ھمه در ترديد و بی ھدفی رھا شده اند. ديگری در خود خزيده اند

اوم با پخش اخبار طور مده اين رسانه ھا ب. طور سيستماتيک توسط رسانه ھای گروھی بمباران می شوده خواھی ب

 فجايع، جنگ و کشتار، ھمراه با تبليغ کاالھای پر زرق و برق در ميان اينگونه اخبار، با ۀضد ونقيض دربار

خود ھمه دچار ترديد و تزلزل ه گونه ای عمل می کنند که خود به ب… برگزاری ميزگردھا و بحث ھای کارشناسی

جتماعی و حتی مسايل شخصی مدام دچار ترديد و سرگردانی در موضعگيری بشوند و از تصميم گيری در مسايل ا

برای انتخاب ھر چيزی و ھر موضوعی آنقدر انتخاب ھای گوناگون بر سر راه گذاشته اند تا در . و بی ھدفی باشند

برند شادی و آرامشی در ميان نيست فقط سر می ه ھمه در برزخ ب. نھايت امکان انتخاب را از آدمھا بگيرند

  .است و زوالفرسودگی 

ديگر از .  می رودئی اين راه و مرحله گذار ھستيم، می بينيم که جوامع و ملل مختلف رو به نازاۀاکنون که در ميان

و پا به پای آن نيز در سينما و ھمين طور در مبارزه از …  بتھوون، ونگوگ، کافکا، خيام ، صادق ھدايت، شاملو 

جای آنھا را ھاليوود و . ی التين و شرق خبری نيستامريکاغنی اروپا، رھبران واقعی مبارزه و از فرھنگ و ھنر 

  .نام دمکراسی و حقوق بشر گرفته استه کمپانی ھای داروسازی و ھنر سازی و سيرکی ب

  

     اشتراکی دارند ھای کھن ريشه در زندگی انديشه

بھتری از قانونمندی زندگی و انسان را کنيم می بينيم، اديان و انديشه ھای کھن ھنوز درک  وقتی به گذشته نگاه می

 که ازھم داشته اند و ئیتمامی اين اديان و اقوام با تفاوت ھا و فاصله ھا. دست می دھند تا علم و دانش امروزه ب

چون که منابع تفکر آنھا از يک جا . که به ھم دسترسی داشته باشند، ھمه يک انديشه را دنبال کرده اند بدون اين

ه قانونمندی طبيعت و راز زندگی و انسان را ب. ه و آن آميختگی شان با طبيعت و زندگی بوده استنشأت می گرفت

.  عينی شان نشاَت می گرفته نه از دانشگاه ھا و کتاب ھاۀفکر و دانش آنھا از حس و تجرب. طور حسی گرفته اند

م ھستی فاصله گرفته به ھمان ميزان انسان ھر چه از طبيعت و از نظ. منبع اصلی دانش و خرد انسان، طبيعت است

ھر . نظم ھستی بر پای زندگی اشتراکی استوار است. و به رنج و بدبختی دچار شده است از خرد و دانش دور شده 

  .  نابود می شود،پديده ای که از مدار اين نظم پا بيرون بگذارد
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ی که بشر بر ئنگ ھا رنج ھا و ستم ھا و جتمامی. درھستی فقط انسان است که از مدار اين نظم پا بيرون گذاشته 

 بشر ۀانديش ھر چقدر .  خودش تا به امروز حمل کرده از ھمين دور شدن از نظم زندگی اشتراکی بوده استۀگرد

 زندگی اشتراکی از افالطون تا مزدک تا ۀانديش.  و نظام اشتراک نزديک تر است  کھن تر است به نظم ھستی

جدال ايدئولوژی ھا در طول تاريخ از ھمين نقطه بوده . فيت تاريخ قرار داشته است اشراۀمارکس در مقابل طبق

ھای انقالبی اساطيری و مبارزان دوران کھن پدر ندارند و فرزند باد، دريا و کوه  بی جھت نيست که شخصيت. است

کی جنسيت مھر مالکيت نداشته  اشتراۀ اشتراکی ھستند و در دورۀھای دور  انديشهۀناميده می شود چرا که اينھا نمايند

 طبقاتی است برای ھمين از نگاه طبقات حاکم اين افراد ۀ دورۀپدر ساالری زائيد -  به نام مردساالرییاپديده . است

شايد از اين روست که مسيح ھم پدر ندارد و با نام .  شوند چرا که قانون مالکيت را نفی کرده اند حرام زاده ناميده می

  .شناخته می شودمادر ناميده و 

 بوده عليه حاکمان روم و اساساً ءدھد که جنبش مسيح، جنبش فقرا نشان می“ جزميت مسيحيت” در کتاب اريک فررم

   ھای چيزی به نام مسيحت صد سال بعد از مرگ مسيح توسط خود حاکمان روم برای جلوگيری از فروريختن پايه

ھزار سال نمی   ھفت-ی از جمله مذاھب ابراھيمی بيشتر از ششعمراکثر انديشه ھای مذھب.گيرد  قدرتشان شکل می

 از نماد ھا و انديشه ھای  تمامی اين مذاھب. رسد ولی عمر انديشه ھای انسانی به دھھا ھزار سال قبل بر می گردد

ه کرده  که خواستند به آن اضافئیبنا به موقعيت شان درآن دست برده و چيزھا انسانی پيش از خود وام گرفته اند و

يرون ی که انسان ب خواستند مقابل اين روند می دند، عکس آنچه که از اول مدعی بوه ب  رسمی اکثر اين مذاھب. اند

اند، بلکه با اين روند جلو آمده و خود بخشی از اين روند  نه تنھا نه ايستاده ايستند ب می کند از مدار ھستی طی 

ۀ ھای عدالت خواھانه با نگرش متفاوت به مذاھب رسمی و با انديش کتھر چند در طول تاريخ حر. اھريمنی شده اند

اما  ايستاده اند  خود و رھبران ھمين مذاھبۀاشتراکی از درون ھمين مذاھب بيرون آمده و مقابل نظم دور

ھمچنان که نگاه مراکز دانشگاھی و .  ھميشه حافظ نظام طبقاتی در مقابل نظم اشتراکی بوده اند رسمی مذاھب

نگاه  و انسان،از نگاه پيروزمندان و حاکمان است و فقط  تاريخ و جامعه ھنری به و ھادھای آموزشی، فرھنگین

  . مراکزترويج و تدريس می شود حاکمان است که دراين

 در مسير رشد مالکيت و شکل دھی قدرت پا گذاشت و ءدانشی که از ابتدا. آغاز گمراھی بشر، نوع دانش اوست

. ين روند اھريمنی و به رشد اين نوع تکنولوژی کشيده شد، که امروز کمر انسان را شکسته استھمين مسير به ا

.  ممنوعه است که انسان نبايد به سمت آن می رفت، اما رفت و به اين سرنوشت دچار شدۀاين روند ھمان ميو

را به چشم می بينيم که چگونه و امروز انتقام زمين  “ .روزی زمين از انسان انتقام می گيرد“ : :زرتشت می گويد

ھر چه در اين . بشر از ھستی و طبيعت جدا افتاده، در خود فرو رفته و اسير دست کمپانی ھای فرامليتی شده است

گاه به  بشر ھيچ. مسير علم و تکنولوژی جلو می رود، از درک و دريافت حيات و زندگی دور و دورتر می شود

ش با پرندگان و طبيعت  امروز ارتباطزۀگاه ھم به اندا  اطالعات نداشته و ھيچ امروز از پرندگان و طبيعتۀانداز

اما . اقوامی مثل سرخپوستان يک صدم اطالعاتی را که امروز بشر از پرندگان دارد، نداشتند. قطع نبوده است

پيرامون خود را می فھميدند و ارتباط زنده با طبيعت … پرندگان را درک می کردند و زبان باد، درخت، باران

 درک ۀدانش امروز بشر به طبيعت نه بر پاي. داشتند و به ھمان ميزان نيز به دانش و خرد واقعی نزديک تر بودند

محصول اينگونه دانش را می بينيم که ھر چه .  و سلطه بنا شده استئی سود جوۀو شناخت طبيعت که بر پاي

يزان انسان بدبخت تر، درمانده تر، بيگانه تر و به اسارت بيشتر بر طبيعت و ھستی سلطه پيدا می کند به ھمان م

سفيد ھا از ما خواستند که زمين “ :  خواندم که يکی از بزرگان سرخپوستان می گويدئیدر جا. بيشتری می رود
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مان را به آنھا بفروشيم، ما نشستيم فکر کرديم چگونه می توان طراوت ھوا را فروخت، سرسبزی جنگل را 

طور مشترک زندگی می ه  بودن آب رودخانه را فروخت و در زمينی که ما با ديگر موجودات بفروخت، جاری

پس ما نمی توانيم زمين را .  موجودات ديگر، زمين مان را بفروشيمۀکنيم، چگونه می توانيم بدون اجاز

وزی، که يک نگاه اين نگاه به زمين، نه يک نگاه سياسی يا مثل جريان ھای مدافع محيط زيست امر . “بفروشيم

دريافت و نگاھی که امروز در بشر رخت بربسته و . ايدئولوژيک و يک دريافتی از درون به ھستی و زمين است

   چنين نگاه و دريافتی برای انسان باقی مانده استئیکمتر جا

و رنج انسان و توان تصور کرد که چه حجمی از درد    مانده بود، می اگر فقط ھمين نگاه به زمين برای بشر باقی

تفکرات و آئين ھا و جشن ھای تمامی اين اقوام از دانش حقيقی تری . ھمچنين نابودی طبيعت ديگر در ميان نبود

. نسبت به دانش اھريمنی امروز برخوردار بوده و با کار، با تالش، با طبيعت، با حيات و زندگی آميخته بوده است

يت خصوصی دور بوده اند، به ھمان ميزان درک درست تری از زندگی به ھمان اندازه که از نظام طبقاتی و مالک

. ھر چند که سرمايه داری در طول اين روند آنھا را از بين برده يا به خرافات تبديل شان کرده است. داشته اند

وری، که ر را نه در شکل کشييتغ.  آنھا نوع بشر بوده استۀمخاطب ھم.  يک انديشه را دنبال کرده اند تمامی آنان

و نبرد آخر يعنی روند حرکت انسان از .  ديده اندئیدر شکل جھانی و درھم شکستن اين روند در نبرد آخر و نھا

انقالب آخر، زمانی فرا می رسد . ظلمت به نور، زمانی روی می دھد که انسان از اين روند به خستگی کامل برسد

 برگرداند و عطش و تشنگی بازگشت به ھويت انسانی را که آدمی از اين مسير و تمامی ابزار و مظاھر آن روی

 تازه ای نه از بيرون انسان که ۀآنوقت است که چيز تازه ای و ھوای تازه ای و انديش. در درون خود احساس کند

در آن نقطه است که ھمه چيز، ھنر، عشق، علم و کار به مفھوم اصلی خودش باز . از درون انسان جوانه می زند

  .و کار از شکل بيگاری برای صاحبان سرمايه به خالقيت انسانی خودش بر می گرددمی گردد 

بوی چوب .  من کار کردن در کارگاه را دوست دارم “ از کافکا می گويم که اينگونه، کار را از بيگاری جدا می کند

از کار دستی پاک و چيزی زيباتر . ، صدای اره، ضربه ھای ھای چکش، ھمه مسحورم می کردند]رنده شده[رنديده

خيلی زيبا تر و با ارزش تر از . گذشته از نجاری قبالً کشاورزی و باغبانی ھم کرده ام. ملموس و سودمند نيست

واقعيت اين است که آدم . آدم در اينجا به ظاھر چيز واالتر و بھتری است، ولی فقط به ظاھر. بيگاری در اداره بود

 انسانی دور می کند، در حالی که ۀکار فکری، انسان را از جامع. ھمين وبس. فقط تنھاتر در نتيجه بدبخت تر است

دنيای ماشينی يخبندانی است که رفاه و سودمند بودن ظاھری اش ما را …کار دستی او را به انسان ھا پيوند می دھد

 و مختار زندگی می خواھيم از برکت فرديت خود، ھرچه بيشتر مالک… روز به روز ناتوان تر و خوار تر می کند

  ”. اين سرکشی، زندگی را از ما می گيرد. با شيم

زندگی .  که خواستند سر طبيعت آوردندئیبا جاده سازی، شھر سازی، استخراج معادن و ذخاير زيرزمينی، ھر بال

پيش چندی . تمام موجودات و حتی زندگی باد، باران، درخت و گياه را مختل و فضای تنفسی آنھا را سخت کرده اند

ھر چند جای نگرانی نيست  -در خبری اعالم کردند که امواج تلفن ھای دستی ، زنبورھای عسل را می کشد 

خاطر آلودگی ھوا به ه  گفته می شود که پرندگان ب-کند سرمايه داری عسل را در کارخانه برای ھمه توليد می 

، سر النه ساختن با ھم درگير ءد بودن فضاخاطر محدوه  کوچ می کنند که ھنوز فضای بھتری دارد، بئیسمت جاھا

 پرندگان   زندگیۀدرگيری برای داشتن سرپناه را به حيط می شوند و پرندگان ضعيف نمی توانند النه داشته باشند

آنوقت سازمان ھای مدافع حقوق حيوانات درست کرده، سگ و گربه می فروشند، دکتر و روانشناس . اند ھم برده

شان را ۀ  شان می کنند، حنجرۀراه انداخته اند، صد جور بال سر اين حيوانات می آوردند، اختو کلنيک برای آنھا 
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عمل می کنند تا صدا نداشته باشند، غذای بسته بندی شده برای آنھا توليد می کنند، آنھا را ھم مثل آدمھا از حالت 

ھمه را سر کار گذاشته اند که . امندو خصلت طبيعی شان خارج کرده اند، اسم اين تجارت را حيوان دوستی می ن

بيرون آشغال نريزند تا طبيعت را حفظ کنند، ولی آشغال ھای کالن توسط ھمين نصيحت کنندگان و قانون گذاران ھر 

  .روز در دريا ھا و دره ھا ريخته می شود

 و فلزات سنگين  چھار ميليون گالن فاضالب سمی آلوده به نفتشورون غول نفت ١٩٩٢ تا ١٩٧١در بين سالھای ”

شتار مدام مردم و جانوران می کرده است که باعث ک سرطان زا را در گودال ھا و رودخانه ھای بوليوی تخليه 

ھا ، حفاری ھا و خطوط لوله ھای نفتی ديدند، از فقدان مواد غذائی  سد احداث  را از آسيب مردمی که بيشترين. شود

ی شرکت ھای نفتی و نگيدند تا جلوی التين ناميدانه می جامريکاھای بومی . و آب آشاميدنی در حال مرگ ھستند 

اما . آژانس ھای بين المللی عمرانی را بگيرند و ھر گونه تالش برای کشاندن شان به دنيای مدرن را عقيم سازند 

نطقه  ، پيش از آن که مردم مکند که معموالً   می صنعت بازسازی در اين جبھه ، چنان سريع و کار آمد عمل

 تکميل شده و کاراز کار   اراضی تشخيص دھند چه بر سرشان آمده ، خصوصی سازی ھا و چنگ اندازی برای

از کتاب اعترافات يک جنايتکار  -  “ . رشکل دادن ھمه چيز استيياکنون ھدف نه باز سازی که تغ. گذشته است

  -جان پرکينز اقتصادی ،

در سطح : “  آماری منتشر کرده کهئی بيابان و مبارزه با بيابان زاۀھ به مناسبت نام گذاری د اخيراً سازمان ملل

 ميليون نفر کامالً به اين زمين ۵٠٠ درصد زمين ھا در حال از بين رفتن ھستند که زندگی يک ميليارد و ٢۴جھان 

 ٢۵ تا ٢٠ که در معرض نابودی قرار دارند حاصلخيز و بين ئی درصد از زمين ھا٢٠نزديک به . ھا بستگی دارد

 در معرض ئی کشور جھان به دليل بيابان زا١٠٠زندگی بيش از يک ميليارد در . درصد از آن چراگاه ھستند

  -٢٠١٠مبر سپت٢۴   سی  بی بی -   “است  تھديد

درد سرمايه داری ه اين انسان ھای به حاشيه رانده شده که در مناطق فقير زندگی می کنند، ديگر زندگی شان ب اکثر

که سازمان ملل  اين.  و بايد از ميان برداشته شوند، چون توان مصرف محصوالت تکنولوژی را ندارندنمی خورد

 ئی اربابان چنين آمار ھاۀ را اعالم می کند، طبيعی است که بدون اجازئیاين آمار و به اصطالح مبارزه با بيابان زا

م می کنند تا در جامعه زمينه سازی کرده و آن را  از اين دست را به عنوان خبر اعالئیفاجعه ھا. را اعالم نمی کند

عادی و طبيعی جلوه دھند، تا ھمه به اين نوع فجايع عادت کنند و عده ای ساده انديش را سرگرم کرده و با احساس 

، کافکا.  ببينندئیانسانی آنھا بازی کنند تا بروند برای کودکان آن مناطق پول جمع کنند و راه حل را در چنين کارھا

از سر به نيست کردن . ما در عصر تورم انسان زندگی می کنيم “ : خوبی اين مسير را می بينده يک قرن پيش ب

ما در مردابی از دروغ ھا و … ند، عايدات کالنی نصيب می شوداغير نظامی ھا که از سرباز و توپ ارزان تر

 که با چھره ای پر از محبت ئیورد، ھيوالھاتوھمات پوسيده زندگی می کنيم که ھيوالھای وحشتناک به جھان می آ

 با بی خيالی ميليون ھا –  که کسی متوجه شود   بی آن–به دوربين عکاس ھا لبخند می زنند ولی در ھمان لحظه 

مشت آھنين تکنولوژی ھمه حصارھا را . تمدن جھان، فاجعه بار است… انسان را چون حشره زير پا له می کنند

  “.درھم می کوبد

نوع آدمی “  ھنين تکنولوژی حتا ضرباھنگ طبيعت جسمانی و فعاليت بدنی بشر را به ھم ريخته است مشت آ

که در دوران طوالنی تکامل با . مانند تمامی انواع موجودات ديگر، ازھزار ھا ساعت زيستی ساخته شده است

يروی بزرگتر طبيعت مانند کار کرد ھا و فرايند ھای بدن ما با ن. ضرب آھنگ و گردش زمين ھماھنگ شده بود

اما عصر صنعتی جديد چھار چوبی اقتصادی را به . چرخش روز و چرخه ھای ماه ھا و فصل ھا انطباق يافته بود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٣

در عصر . وجود آورد که در آن سرعت فعاليت با ضرب آھنگ ھای کند تر زيستی بدن آدمی تضادی فزاينده داشت

ماشين آالت مکانيکی شده بودند که حتی خستگی خود را بر صنعتی کارگران چنان گرفتار ضرب آھنگ ھای 

 يا –در رفته   زھوارشان –می کردند که   از اين شکايت مثالً . اصطالحات خاص ماشين ھا بيان می کردند اساس

کامپيوتری ادغام  فرھنگ جديد اکنون تعداد زيادی از کارگران چنان در ضرب آھنگ .  شده اند-دچار نقص فنی

 - سوخت شان تمام شده  - شده اند يا – اضافه بار –که وقتی تحت فشار قرار می گيرند ، می گويند دچار شده اند 

آھنگی که تکنولوژی کامپيوتری  اند تعابيری که به وضوح نشان می دھد کارگران تا چه حد با کرده -يا قاطی 

ب افزايش بی قراری و سطح اضطراب مطرح ساخته، يکی شده اند، افزايش آھنگ فعاليت در محيط کار تنھا موج

فته رانواع بيماری روحی و جسمی اين عصر بر گ. کارگران و کارمندان را به نحوی بی سابقه ای باال برده است

   .–پايان کار نوشته کرگ برد  از کتاب  “  - .ازھمين موضوع است 

.  انسان که ھمه مخلوقات بايد آزاد شوندنه فقط. انقالب بشر در نھايت عليه اينگونه علم و تکنولوژی خواھد بود

در چھارچوب رشد سرمايه و  تماماً   چرا که اين نوع شھر سازی، اين نوع جاده سازی، اين نوع درس خواندن

در اين روند تمام .  سود استۀ اين تکنولوژی و اين تکنولوژی رشد دھندۀسود رشد دھند. رشد نجومی سود است

 مانده و آن بردگی برای رشد سرمايه و سود  د شده است تنھا يک خالقيت برايش باقیخالقيت و استعداد آدمی نابو

 ئیآنچه ما توسعه می خوانيم نمايش غم بار ھمه جا و ھميشه تکرار می شود ، با ھمان صحنه آرا    “.است

 ۀه خودش ھم خود است ، گمان می برد کئیادعا  عظمت ۀانسان پر سر و صدا که واله و شيفت. مفلوک و حقير 

  -آگوست بالنکی انقالبی آنارشيست.“    - جھان می شناسدۀاو زندان خود را ھم. دنياست 

اگر . اگر بشر گرفتار اين روند نبود، نيازی به ھيچ کدام از اين ابزار ھا و کاالھای مصرفی امروزی ھم نداشت

الگوی شھر سازی، جاده سازی،  زندگی بر اساس فطرت و نياز واقعی انسان ساخته بشود، ۀقرار باشد پاي

ً   چيز ديگری خواھد بود و… تکنولوژی، کارکردن، درس خواندن ابزارھا و کاالھای مورد نيازش اين نخواھد  قطعا

ند و اگر به تصويری که ھاليوود از آنھا می دھد اباز از سرخپوستان مثال می آورم که به اين دوره نزديک تر. بود

 ھا ورود کنند، سرخپوستان نه ئیکه اروپا  قبل از آنامريکا سال پيش در ھمين ۵٠٠ند،  اتوجه نکنيم قابل درک

ليس، نه دانشگاه، نه کارخانه، نه تلويزيون، نه و خانه، نه پۀدادگاه داشتند، نه کارت اعتباری، نه بانک، نه اجار

  به نام وکيل و روانئی ھان، نه کامپيوتر، نه قرص ضد اضطراب، نه اضطراب، نه کالھبرداران و شارالتانولفيت

 قبل ۀبشر ھر دوره ای که جلو آمده نسبت به دور. اما آزاد بودند و زندگی داشتند… شناس و نه برده و برده برداری

  .به اسارت بيشتری گرفتار شده است

  استانسان غارنشين امتيازی به مراتب بيشتر از انسان امروز داشته ”: مارکس در نامه ای به انگلس می گويد

 توليد، ديگر نمايانگر ۀماشين، تکنولوژی، ابزار پيشرفت“ :  می گويد١٨۵۶ اپريلدر سخنرانی در لندن در “ 

 انسانی ديگر يا ۀانسان از يک سو ارباب طبيعت شده، اما از سوی ديگر برد. نداتمدن نيستند، بلکه بيانگر استثمار

ميان صنعت و علم . عت او را خوشبخت نکرده استسلطه اش بر طبي.  مناسباتی غير انسانی شده استۀبرد

ديگری می ۀ در نام“ پيشرفته و انبوه مصيبت و تھی دستی انسان ھا تضادی آنتاگونيستی به چشم می خورد 

مالکيت خصوصی و پول باشد، تحقير واقعی و تباھی عملی طبيعت ۀ آن نگاه به طبيعت که زير سيطر“  : گويد

  ”. است

 پول و سرمايه و نابودی عملی طبيعت و انسان نمی تواند به ۀانش و تکنولوژی آن جز با سيطراين روند و رشد د 

صد و پنجاه سال پيش اين روند را به درستی می بيند، در حالی که امروز بخشی  مارکس بيشتر از. جلو حرکت کند
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ن دوران می بينند و يا ھنوز از چپ وطنی و چپ جھانی ھنوز در اوايل قرن بيستم گير کرده و فقر را در شکل آ

ھم … که امروز خيلی از فقيران لب تاپ و آی پاد در حالی. ورود تکنولوژی به يک کشوری را پيشرفت می دانند

اين له شدگی انبوه آدمھا و رشد نجومی سرمايه . دارند، اما پيش از ھر زمانی زير فشار زندگی درھم کوبيده شده اند

آنھا مشکل را نه در .  گذشتهۀ تکنولوژی و ھنر است، نه محصول استثمار به شيومحصول به خدمت گرفتن علم و

مايکروسافت بر . خود اين نوع تکنولوژی و اين روند اسارت بار، که در اين می بينند که چه کسی صاحب آن باشد

ين ابزار را در جھت اساس اين ساخته شده که سود نجومی بياورد و انسان را از ھويت انسانی تھی کند، نمی توان ا

جای ه حتی اگر يک لحظه اين تئوری فانتزی را قبول کنيم که مثالً زحمتکشان ب. غير از ماھيت آن استفاده کرد

مايکروسافت را نمی شود . داران صاحب اين ابزار بشوند، اين ابزار از زحمتکشان ھم اھريمن می سازده سرماي

بنابراين آنچه . ثير اھريمنی است که بر زندگی می گذاردأی نيست، بحث تاعادالنه تقسيم کرد، اينجا فقط بحث اقتصاد

  .که بايد ھدف قرار بگيرد کل اين مجموعه و در ھم شکستن اين روند است

  

     شروعش باز می گرددۀھميشه به نقط شر 

ند دست که بتوا نيست که امروز وضعيت اپوزيسيون در سطح جھانی به ھم ريخته است واپوزيسيونی با اين

قادر باشد اين حجم عظيم   وآغاز نمايدحاکميت ھا را مثل گذشته بخواند و قادر باشد مثل گذشته حرکت اجتماعی را 

با اين ھمه در اين . پتانسيل اعتراضی موجود را در بستر درست مبارزاتی کاناليزه کند و جنبشی را شکل دھد

 . جلو نخواھد رفت  سازی به سادگی اين جھانی. نه رشد دارد مبارزات اجتماعی زمي  گذار پيش از ھر زمانیۀمرحل

 حيات خود از اين مرحله عبور کند، برای عبور از اين مرحله ۀداری ناچار است برای ادامه چرا که سرماي

 زايش نيروھای انقالبی ۀھای اجتماعی و زمين ھا و شورش  جنبشۀاين مرحل. عوارض خطرناکی را پيش رو دارد

  .ثيرگذار را در خود داردأی تھا و شخصيت

که از صبح تا شب بدوند تا اقساط خانه،   مردم در غرب از اين روند و تکنولوژی آن خسته اند، از اينۀامروز تود

از . از اين تھی شدگی خسته اند.  خسته اند،ن، اينترنت و صدھا کوفت و زھرمار ديگر را بپردازندولفيماشين، ت

اعتماد و اعتقاد آنھا به علم، به ھنر و به . ز کار کردن در اداره و کارخانه خسته انددرس خواندن در دانشگاه، ا

. مظاھر ليبراليسم و از ھمه مھمتر اعتقاد آنھا به اين دمکراسی و حقوق بشر پوشالی در حال فرو ريختن است

ی انقالبی را ھم از درون صاحبان سرمايه می دانند اگر چنين وضعيتی ادامه و عمق پيدا کند، آمادگی زايش نيرو

کار گرفته اند تا ذھنيت توده ھا را به ه  جھانی ھمه توان خود را بۀبرای ھمين صاحبان دھکد. خودش پيدا می کند

موضوعات و تضادھای کاذب از جمله تضاد دنيای اسالم با دنيای غرب سرگرم کنند تا بتوانند از اين مرحله عبور 

 چشم اندازی بيرون اين روند در توده ھا جوانه نزند و نبرد ئی آنان اين است که جاتمام شگردھا و ترفندھای. کنند

ھمچنان که تالش تمامی مبارزان و انقالبيون برای جلو .  و جنگ آخر را تا آنجا که می توانند به عقب اندازندئینھا

ھا در طول تاريخ اين سيستم ھمانطور که حاکميت .  آن بوده است رشدۀ و آماده کردن زمينئیانداختن نبرد نھا

 ھم انسان ھای آگاه در ھر دوره ای کوشش کرده اند، انديشه و ئیاھريمنی را دوره به دوره جلو برده اند، از سو

 ئیھويت انسانی را با مبارزات خود دوره به دوره حمل کنند تا مشعل آرزوھای راستين انسانی را به نبرد نھا

  .برسانند

يعنی زمين و “ امانت”بيرون ھستند و می خواھند اين بار   نظم طبقاتیۀن ھستند که از دايرانقالبيون راستي تنھا

   بازگردانند  يعنی زندگی اشتراکی زندگی را به نظم ھستی
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 از ايدئولوژی انسانی را با خود حمل کرده اند، روی اين ئی که رگه ھائی تا امروز تمامی انديشه ھاءاز ابتدا

ته اند که ھميشه انسان ھای اندک و آگاه و راه يافتگان ھستند که در عمل با فداکاری و با پرداخت کيد داشأقانونمندی ت

تمامی انديشه ھای کھن تا انديشه ھای انسانی . بھا ھمچون تک سلول زنده به سلول ھای ديگر جان دوباره می بخشند

ھا وری تداده و آنھا را ميرا دانسته اند، نه امپراگاه به صاحبان و اربابان اين روند اصالت و بھا ن در اين عصر، ھيچ

  .ن کننده اين روند دانسته اندييگان را در نھايت تعرا که انقالبيون و راه يافت

 تا از کافکا ، مزدکتااز اسپارتاکوس . اند  خود ايستادهۀ دور ای مقابل روند اصلی انقالبيون راستين در ھر دوره

 اين مبارزان در ھر دوره ای خواستار درھم شکستن سيستم ۀ چه گوارا ھمتا زاپاتا  از، نروداتا از لورکا ،ھدايت

 چيزی اصالح شدنی روند اھريمنیچرا که در اين . ھا و حکومت ھا بوده اند، نه خواستار اصالح حکومت ھا

در چھارچوب کسانی که .  پيدا نمی کندئیتا روند موجود درھم شکسته نشود، انسان از اسارت رھا. وجود ندارد

قول صادق ه ب. روند موجود خواستار اصالح امور ھستند، آگاھانه يا نا آگاھانه به ابزار سيستم تبديل شده اند

 آن انتقاد شود، قسمت ھای ۀاگر به يک تک. است، دم از اصالح زدن خيانت است  که منجالب گهئیجا“ ھدايت 

 پرت ءايد ھمه را در بست محکوم کرد و با يک تيپا تو خالديگرش تبرئه می شود، چيز تبرئه شدنی وجود ندارد، ب

مرز، بين نيروھا و افرادی که ابزار اھريمن ھستند با کسانی که مقابل آن قرار دارند،   اينجا “کرد

 تا به ءاز ابتدا. مرزبندی اينجا معنا و مفھوم پيدا می کند و مبارزه اصالت خود را نشان می دھد. شود  می مشخص

.  با ايدئولوژی انسانی در مقابل نيروھای اھريمنی ايستاده و مبارزه کرده استئیر ھر دوره ای نيروھاامروز د

  .تاريخ، جنگ اين دو بوده است

   جھانیۀپروژ اين  .اما نشانه ھای آن نمايان است  جھانی ھنوز شکل نگرفته است،ۀھرچند موسی فرعون دھکد

 سازی، انسان و   عکس اين روند جھانیهانقالبی که ب. دھد پرورش میسازی، انقالب جھانی را ھم در بطن خودش 

به دليل ھمين طرح . دھد ھای ظالمانه و طبقاتی نجات می  را از اين روند اھريمنی و تقسيم بندی خالقيت انسانی

بگيرد، خود به خود  ود صورت موج امروز مبارزه در ھر نقطه ای از جھان که عليه وضع جھانی سازی،

درھر کشوری به ھمان  ی التين ياامريکاحتا شورشی در يک روستای . جھانی سازی  طرح ای است با هرزمبا

امروز . اندازه که محلی و کشوری است به ھمان اندازه می تواند به منافع سرمايه داری جھانی ضربه وارد کند

 جھانی سازی را در خاورميانه ۀ که پيش بردن پروژ- مبارزه در ايران برای سرنگونی حاکميت جمھوری اسالمی

 سازی  کند، به ھمان اندازه ھم به اين روند جھانی  مردم ايران کمک میئی به ھمان اندازه که به رھا-بر عھده دارد

  .کند ضربه وارد می

 

ر گذارو افرادی که رو به آينده دارند و قدم بعدی اين روند را می بينند، می توانند در اين مرحله، تأثي جريان تنھا

با. ترين دوران حاکميت ھا ھميشه دوران گذار است  رشد نيروی انقالبی را مھيا کنند چرا که شکنندهۀباشند و زمين

که اربابان سرمايه تمام تشکيالت عريض و طويل امنيتی و سرکوب و اھرمھای قدرت را در دست دارند، با اين اين

 .شکننده ای ھستند حال در وضعيت

اين روندی که ساخته اند   شر از. پديد آورنده اش گريزی از آن ندارد.  شروعش باز می گرددۀقطشرھميشه به ن

 باز کوچکترين -  تالش دارند تا بکنند که - اگر تمامی جوامع و انسانھا را به آدمک تبديل کنند. خالصی نخواھند يافت

  به زندگی بار ديگر يروی اندک حيات را رجعت کنند، ھمين رجعت ن شود گروھی به اصل انسانی  باعث می نشانی

  .بشری باز می گرداند
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نام سنت، تجدد، مدرنيته، ه خاطر جھانی سازی و انحصاری شدن دانش و تکنولوژی، مقوله ای به در نتيجه امروز ب

وقتی اين . وجود خارجی ندارد و در کل به نفع سرمايه داری جھانی محو شده است… پست مدرن، بورژوازی ملی

 چه در زندگی شخصی و چه در سرمايه گذاری کالن  “پيشرفت“ والت وجود خارجی ندارد، بنابراين الگوی مق

مملکتی يا بايد تابعی از الگوی ساخته شده در دکترين يکسان سازی جھان از طريق يکسان سازی انسان ھا باشد يا 

 اين در چھارچوب نظام اقتصادی سرمايه مقاومت کرد و به راه ديگری رفت که“ الگو“ می بايست در برابر اين 

 راھگشا در درون انسان ھاست ۀتنھا با مسلح بودن به يک ايدئولوژی انسانی به مثابه نسخ. داری غير ممکن است

 گذار تاريخی درھم شکسته ۀکه می توان به راه ديگری رفت و کمک کرد تا اين روند اھريمنی در اين مرحل

راستی که اصل کار ھمين است و اين بدان معنا است که محکم، ه ، ب  بمانی ود انسانی پس بکوش تا يک موج  “ .شود

يک موجود . ، سرزنده، به رغم ھر چيز و ھمه چيز، زيرا که ناله کار ناتوانان است روشن بين و سرزنده باشی

انقالب پديد …بيفکنی! وشت بزرگ سرنترازویِ  خويش را بر که اگر نياز باشد تمام زندگی  اين  ماندن ، يعنی انسانی

  -رزا لوکزامبورگ –…“ زگشت يک زنبورامی آيد، به ھمان اندازه طبيعی که ب
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