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توضيح مترجم.من به خاطرعدم آشنائی محتمل خواننده با عبداله اوجان ،پيشگفتارش را با مقدمه ترجمه کردم .همچنين اشاره
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بخش اول :پيشگفتار
جلد سوم ادامه و مکمل جلد اول و جلد دوم :تحت عناوين«بيانيه ای برای تمدن دموکراتيک»ˮتمدن عصر خدايان نقابدار و
سالطين ماسکدار“.
جامعه شناسی رهائی سومين بخش مهم از دفاعيه اصلی است که سعی می کنم برای دفاع در دادگاه قضائی حقوق بشر اروپا
تهيه کنم،واز دادگاه بخواهم پرونده ام دوباره دادرسی شود .1جلد سوم هم ادامه وهم مکمل دو جلد پيشين رافرامی گيرد .2هدف
دوجلد اول و دوم روشنگری «ماهيت قدرت و مدرنيته سرمايه داری» بودند.قدرت بمثابه ابزار نيرو بر پايه تالش انسان ها
قرارگرفته و اساسن با اين قصد ساخته شدند تا توليد وارزش اضافی انسان های ديگررا تصاحب کنند .دستگاه قدرت در اشکال
گوناگون در نهايت مکانيسم های سرکوب برای کنترل کار انسان ها ساخته شدند.درعصر مدرن دستگاه قدرت به مفهوم سيستم
سرمايه داری معنا شده است ،و جامعه با اين مکانيسم های قدرت در توسعه يافته ترين شکل اش روبرو می شود .در شرائط
حاضر ،سيستم سرمايه داری به عنوان جهانی شدن سرمايه نيز بيان می شود ،فازمنحصر به فردی را تشکيل می دهد که ما آن
را سيستم جهانی قدرت يا دموکراسی می ناميم ،در مدلی که ما درپی بررسی اش هستيم.
شايد خواننده درباره ارتباط بين دادگاه حقوق بشراروپا ،به عنوان يک دستگاه قضائی فرا ملی تعجب کند،که تنها حقوق فردی را
به رسميت می شناسد تا فرد دفاعيه اش را دراختيار دادگاه بگذارد ،وآدمی به اسم عبد اله اوجاالن را جدا ازمسئله مردم کرد
داد رسی کند .قطعن يک رابطه برجسته در آن وجود دارد .مهمتراز همه ،بدون تحليل سيستم تمدن بر پايه اروپامحوری ،ما نمی
توانيم سيستم های ايدئولوژی ،سياسی و قضائی را به عنوان ˮنيروی نرم“اروپا معرفی می شوند را تحليل کنيم .در حقيقت ،ما
تنها می توانيم اين نيروی نرم را با آزمايش سيستم تمدن اروپا محور کاملن تعبير کنيم .بايد بخاطر داشت که سيستم تمدن اروپائی
به نسبت تمام دوران های گذشته توسعه يافته ترين «سيستم تمدن جهانی» است .فرد شهروند يکی ازمهمترين خصوصيات اين
تمدن محسوب می شود .هيچ زمانی درتاريخ گذشته مفاهيم فرد ،فرديت و شهروندی اين چنين در جامعه اهميت نداشته است.اين
دورانی که ما مخالف اش هستيم -مدرنيته سرمايه داری -ساختاری است که جامعه شديدن در فرديت و فرديت درˮجامعه
سمبليک يا نمادين“ تحليل رفته است.
بدين ترتيب ،در وضعيتی که گير افتاده ام نجات ازاين واقعيت بسياردشوار(ولی نه غيرممکن) ،من درخصوص هويتم به عنوان
يک شهروند جمهوری ترکيه شک دارم.اين وضعيت انکارنکردنی مرا در مقابل دشوارترين سيستم قضائی وجزائی تاريخی
قرار داده است .جمهوری ترکيه امضاکننده کنوانسيون حقوق بشر اروپا اجرای حکم دادرسی مجدد دادگاه حقوق بشر اروپا را
اجرانمی کند.ازاين گذشته ،شورای اتحاديه اروپا مسئول نظارت براجرای دادرسی حکم صادر کرد که دادرسی سيستم قضائی
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ترکيه موافق با نص قضائی دادرسی دادگاه حقوق بشر اتحاديه اروپا بوده است .3اين تصميم از جانب کميسيون اتحاديه اروپا
نقض قوانين سيستم قضائی ورسوائی آشکاراست.اخيرن چند کشور کوچک از اروپای شرقی به عضويت اتحاديه اروپا پذيرفته
شدند ،تحت فشار دولت های قدرتمند در اتحاديه اروپا و آمريکا اينان تصميم کميسيون را تائيد کردند .اين شکستن قانون آشکارا
با تز قدرت نرم مغايرت دارد.از اينرو ،طی يک دهه گذشته ،من شانس دادرسی مجدد را نداشتم .درچنين موقعيتی است که به
عنوان ˮفردی ازيک دادرسی منصفانه محروم شده ام“ .من هنوز در زندان ايمرلی در جزيره بورسا واقع در دريای مرمره
زندانی هستم ،جائی که افراد محکوم به مجازات شديد معمولن زندانی می شوند تا درآنجا بميرند.
من هرگزشک ندارم ازآن موقعی که من ازسوريه وارد اروپا شدم و باالخره در زندان ايمرلی محبوس شوم ازسوی اتحاديه
اروپا وآمريکا برنامه ريزی شده بود .هم چنين شک ندارم که دراين ميان ،ترکيه نقشی بيشترازيک نگهبان زندان بازی نکرد.
اين حقيقتی است عريان ،چرا اينقدر پيچيده و طوالنی شد؟ شايد بعضی افراد فکر کنند داوری من خيلی تند باشد ،ولی ،اين
حقيقت که به دستور ناتو تمام فرودگاه های اروپا به روی پرواز من در  2فوريه 1111از سوريه بسته شدند ،گواه قانع کننده ای
از دزديدن هوائی من از سوی اين قدرت هاست .درآن موقع روزنامه ها دراين خصوص گزارش دادند .4ازاين گذشته،نماينده
بيل کلينتول رئيس جمهور وقت آمريکا آشکارا اظهار کرد که مرا دزديدند و به نايروبی پايتخت کنيا بردند ،دراينجا من تحت
نظربودم(تمام نامه ها و کاست های مرا در فرودگاه توقيف کردند)تا اينکه مرا دست بسته تحويل ترکيه دادند ،تمام اين ماجرا
درهمدستی با آمريکا انجام شد .5خيانت غيرقابل تصورمقامات يونان(بويژه وزير امور خارجه ،مقامات سفارت يونان در
نايروبی ونخست وزير يونان سميتز) حقيقت واضحی است که من ضرورتی نديدم در دفاعيه ام وارد کنم .اگر ،اين حق من بود
که به عنوان يک فرد قانونی از قوه قضائيه اروپا استفاده کنم ،چرا اين قدرت ها به چنين اقدام سری ونادرست عمل کردند؟ چه
معامله ای پشت پرده زد و بند شد؟ سلطه اروپا و آمريکا تاريخ جنگ های وحشتناک استعماری و پيگردهای سياسی ،جنگ های
فرقه ای و ملی ،طبقاتی و نبردهای ايدئولوژيک است.شايد تجربه من ازاين تاريخ پراز خونريزی قطره ا ی از اقيانوس باشد،
ولی با اين همه بسيار مهم است و نياز به روشنگری دارد.
نخست بايد بگويم که من مخالف انتزاع انسان از هويت اجتماعی اش هستم .داشتن حق ˮشکايت فرد“ که اين چنين مصرانه به
آن پافشاری می کنند بی معنی است.اين نظريه فرد مجزا از هويت اجتماعی به سادگی مغلطه معرفت شناسی رسمی
اروپامحوری است ،که خودش را طرفدارعلم می بيند .ازاين گذشته ،برای همه روشن است که مرا از جانب مردم کردستان
محاکمه می کنند ،ونه به عنوان فرد عبداله اوجاالن.
اين توضيح مختصر حقايق ايده کافی از گستره ادعانامه مرا تاييد می کند .اين واقعيت انکارناپذيری است که تمام قدرت های
سيستم دردستگيری ،دادگاه و محکوميت من نقش داشتند.مهم نيست که چطور سيستم تمدن مرکزی قدرتمند 6به رهبری آمريکا
و اتحاديه اروپای سلطه گر با تمام پيچيدگی ها نمی توانند به راحتی مرا از بين به برند .ازاين گذشته ،خلق کردستان بپا خاستند
تا عليه اين توطئه گسترده اعتراض کنند.صدای اعتراض مردم بلند شد ،صدها نفر شهيد شدند و هزاران نفردستگير .خلق به
درستی رابطه بين محاکمه من وتراژدی غمناک تاريخ خودشان را دريافتند .خلق کرد دانست که رهائی آنها مستلزم پايان دادن به
اين تراژديست ،از اين رو ،آنها کنار من ايستادند.اما ،وظيفه افتخارآميز توضيح اين معضل به عهده من گذاشته شد.
ازاينرو ،بدون روشن کردن تمام جوانب ماهيت اجتماعی من واقعيت خلق مارا تشکيل ميدهد ،خلقی که طی پنج هزارسال گذشته
عظيم ترين ستم و استثمار برآنها روا شده است ،من براحتی نمی توانم جوهر دادگاهی ام را توصيف کنم.شاخص اساسی برای
بيان مبسوط دفاعيه ام درمتن حقايقی قرار دارد که در باال به آن ها اشاره کردم.اکنون بايد چيزی را تکرار کنم که اغلب آنرا
گفته ام :لحظاتی وجود دارند که نقش تاريخ دريک فرد تجلی می شود ،و فرد تاريخ را می سازد! گرچه چنين نقشی همراه با
درد و رنج زيادی است ،نمی توان انکارکرد که بخشی از افتخاراش به من تعلق دارد .من می دانم تمام آن برنامه ريزی های
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رياکارانه پشت سرمن ،ماحصل اين حقيقت است که برخالف افراد بسياری من تالش می کنم نقشی فراترازقربانی سرنوشت
رابازی کنم .به اين دليل بود که من شعار ˮآزادی پيروز خواهد شد“ را برای اين دادگاه انتخاب کردم.
تبديل تم تکراری سرنوشت در ترادژی ها به سود آزادی جرئت و شهامت کافی است تا هر دردی را تحمل کرد .دراين بازی که
من و دوستانم نقش داريم -نمايشنامه با نام حقيقت-اين بار شکست سهم سرنوشت خواهد گرديد.
اکنون بايد روشن شده باشد چرا اسم اين جلد ازدفاعيه ام را جامعه شناسی آزادی ناميدم .برداشتن هرقدمی بسوی آزادی تنها می
تواند تالشی باشد.
شکی نيست که تمدن مرکزی اتحاديه اروپای سلطه گرتنها يک طرف سکه است .مقدمتن اين تمدن دستگاه قدرت را نمايندگی
می کند که برانباشت ارزش اضافی بنياد شده است .اما ،سوی ديگر اين سکه بهررو سيمای دموکراتيک آن است .ايده محوری
دفاع من از ميراث تمدن دموکراتيک گرفته شده است .از محاکمه سقراط تا من ،با شور و شوق خودم را وقف ميراث تمام
مبارزين ،منجمله رزمندگان بيشمارخودمان کرده ام ،همه آنها برای ايدآل ها ،اخالق مردم و کمون ها مبارزه کردند .من
اميدوارم سهم خودم را ،حتی اگر همچون قطره ای از اقيانوس باشد به اين ميراث ادا کنم .اين ميراث های انسانی زيرساخت
های دفاع من هستند.بااين وصف بنياد راستين تاريخی آنها خرد پنج هزار ساله شرق و يک سنت رفتار دموکراتيک است.بدون
اين پيش زمينه درذهنم نوشتن تاريخ جهانی بشريت ومهم تراز آن ارزيابی

زمان حاضرغيرممکن می شد.

تم اصلی دفاع من اين است که گام های تاريخ و پيشروی های جامعه در سيستم تمدن دموکراتيک بسيار آزادانه است و آن
زندگی که بر پايه های راستين استوار گردد برای آحاد انسان ها شکوفا و زيبا خواهد بود.
شايد بتوانم خواننده را مجاب کنم که کمبودهای مرا درنوشتن به بخشد ،من چند کلمه ای در باره تکنيک نوشتن ام بگويم.من در
سلول انفرادی و درهرزمان تنها يک کتاب ،يک مجله و يک روزنامه را اجازه دارم داشته باشم .ازاينرو ،برايم ممکن نبود
ازنوشته ها يادداشت بردارم و يا منابع نقل قول ها را ذکر کنم .الجرم ،برای من شيوه اصلی حفظ نکات مهم بوده است .من هر
محدوديت زندان را برده وار تحمل نکردم .وهرچه بيشترتالش کردم  ،مطالب را در ذهنم-انباره دانش همگانی-روشن کنم و
نظراتم را به ترتيب تقدم به ياد بسپارم.
بهرحال ضعف بزرگ اين شيوه اين بود که حافظه بشرخطا پذيراست .ازاينکه نتوانستم يادداشت بردارم ،برايم محدوديت ايجاد
کرد .وقتيکه آماده نوشتن اين جلد شدم ،ممنوعيت جديدی اعمال شد :به من اجازه داشتن خودکاررا ندادند .بعدازاينکه محدوديت
در پايان مجازات سلول انفرادی برطرف شد ،من فورن شروع به نوشتن کردم.شتاب من ضروری بود ،برای اينکه تاخير
بواسطه نداشتن خودکار مانع ازنوشتن شده بود.ولی ،اين نيز گفته شود که محروميت ازخودکار موجب شد بيشتربه موضوع
نوشتنم غور کنم.

دوجلد بعدی دفاعيه به نوعی به کاربرد عملی کنکرت نظراتم اختصاص خواهند يافت .من در نظر دارم اسامی آنها را بحران
خاورميانه وراه حل تمدن دموکراتيک و بيانيه انقالب کردستان بنامم.اين دو جلد که هرفرد با هوشی با قدری مطالعه و تحقيق به
راحتی می تواند آنها را بنويسد ،ولی ،بنا بر محدوديت هايم زمان بيشتری نياز دارد .7در خاورميانه پرتالطم و کردستان قلب
پرجوش و خروش اش ،بحث در باره زمان حاضردر سايه تحليل جامعه تاريخی بسيار هيجان آوراست ،ولی بايد با مسئوليت
باالئی با آن روبرو شد.
گذشته ،حاضرو آينده بهم پيوستند تا نوع نوينی از «گره گوردن» را بسازند.معضل حاضررا بايد از طريق ضد ضربه
الکساندر،اسکندرمقدونی حل کرد( همانند الکساندر ،ولی با کمترين نيروی فيزيکی تااينکه مفهوم مهمترين جنبه تالش را به
سازد)مهمترين و مقدسترين وظيفه.8
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بخش دوم ،مقدمه
ساختار دانش سيستم سرمايه داری جهان هم دربحرانی کالن فرورفته و هم سازه قدرت و توليد و انباشت .1مع الوصف ،ژرفای
ماهيت سازه های دانش سيستم سرمايه داری جهان زمينه را برای بحث آزاد مهيا کرده و فرصتی داده تاگسترده ژرفای بحرانی
که دانش درآن فرو رفته است را تفسيرکرد .نقش علم در اجتماع و ساختارهای قدرت دراين دوره بسيار مهمتر از هر يک از
دوران های تاريخی پيشين بوده است .يک انقالب تاريخی دردانش و ابزار اطالعاتی درزندگی اجتماعی پيوسته رخ می دهد.
فرايندهای انقالبی ،نظيربحران ها ،بويژه نقش جستجوگرحقيقت را بازی می کنند .سلطه گری نه تنها درعرصه های انباشت،
توليد و قدرت روی می دهند؛ بلکه ما شاهد کشمش های سلطه گری داغ درعرصه دانش هستيم.توليد ،انباشت و سازه های
قدرتی که نتوانند مشروعيت شان را درعرصه دانش تامين کنند بقای دائمی شان تضمين ندارد.
نظام های دانش مثبتگرا ،positivist،که تا اين اواخرحاکميت مطلق داشتند نه آنچنان ضد متافيزيک بودند ونه ضد مذهب ،آن
چنان که ادعا کرده اند .بحث وآگاهی زيادی حول اين حقيقت فزونی يافته که مثبتگرايان جنبه های قوی متافيزيکی و مذهبی
دارند.پيروزی دانش طبيعی به جامعه کالسيک يونان و دوران روشنگری اروپانسبت داده می شود،از درون انتقادهای مهمی
برآن وارد شده است.2ضعيف ترين ديدگاه علوم مثبتگرامفهوم سازی رشد استمراری و توسعه خطی است ،ولی ،چنين
ساختارو هدف را درجهان سراغ نداريم.ازاين گذشته،نه جهان کوچکترازاتم ونه منشاء و توسعه کيهان از معضل نظاره گر
ونظاره شده خالص يافته است  ،برای اينکه آگاهی انسان بخشی ازاين فرايند است.غيرممکن است پيش بينی کرد آگاهی انسان
می تواند نقشی فراسوی اين محدوده ايفا کند.شناخت نامحدود نياز به اندرتوان،پتانسيل ،تعابير جديد دارد.
جامعه شناسی دستگاه دانش اروپامحورنمی تواند از ادعای شيفته دانش مثبتگرا فراتررود ،چونکه جامعه را به مثابه يک پديده
از پديده ها درعرصه های فيزيک ،شيمی وزيست شناسی مشاهده می کند و براين سياق جامعه را با چنين رويکردی توضيح
دهند .ولی ،با بی پروائی درشئی کردن  ،Objectifying ،جامعه انسانی ،که ماهيتی متفاوت ازپديده های درج شده در باال
دارد ،به روشنفکران عصرروشنگری ،enlightenment،کمک نکرد ،مضاف براين ،حتی به گونه ای به بت واره سازی
منجر شد .امروز بحث ها حول دانش به خوبی روشن می کنند که بيانيه های فيلسوفانه گذشته ازايدئولوژی های آلمانی( برآن
شدند که سازه های دانش را دراختيار دولت بگذارند)،دانش اقتصاد سياسی نظريه پردازان انگليسی و جامعه شناسی فرانسه
ابزاری شدند برای مشروعيت دادن به دستگاه های سرمايه و قدرت انباشت.اينان ساختارهای دانش دولت-ملت ها را مهيا
کردند .فلسفه آلمان ،اقتصاد سياسی انگلستان و جامعه شناسی فرانسه مآلن نتوانستند از فراهم شدن زمينه بروز ناسيوناليسم
دولت-ملت مانع شوند .بايد به صراحت گفت که اين جامعه شناسی های اروپامحوررويهم رفته دستگاه های دانش سيستم جهانی
سرمايه داری اروپامحوررا تشکيل می دهند.
ولی ،بيان همه اين ها رهگشای معضل نيستند.اکنون به اندازه کافی روشن گرديده که حتی سوسياليسم -يا جامعه شناسی -کارل
مارکس و فردريک انگلس که به مثابه ديدگاه جهانی پديدارشد ،تعبيری است مبتذل از جامعه .عليرغم تمام ادعای مخالفت با
سيستم سرمايه داری ،آنها نتوانستند خودرا از خدمت به سرمايه داری رها سازند ،حتی فراترازاين ازقيد ايدئولوژی ليبراليسم
رها شوند .اين کامال از روند ها ،جنبش ها و سيستم های دولتی سوسياليسم واقعی ،سوسيال دموکراسی ،و جنبش های آزاديبخش
ملی مشاهده می شوند.عليرغم سنت های شجاعانه مبارزاتی ،اين روندها وجنبش ها تحت نام طبقات تحت ستم و ملت ها،
خودشان را دراين وضعيت يافتند ،تنگاتنگ به ساختاردانش آنها بستگی داشت .سازه های دانشی را که به آنها تکيه کردند،هم
ازجنبه مثبت و هم منفی ،درکل به راه حل هائی درتناقض با اهدافشان منتهی شد .اگر رديفی ازنقايص و اشتباهات در طرح و
ساختارهای آنها وجود نداشت ،اين ناکامی به آسانی بروزنمی کرد.
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تئوری های افراطی نسبيتگرائی قطب ديگری ازروند هادر خدمت ساختاردانش سيستم سرمايه داری جهانی قرارگرفتند.شايد
بواسطه انفرادگرائی بيش ازحد عاقبت درخدمت انفرادگرائی سرمايه داری قرار گرفتند تا هرچيز ديگری .اين شامل آنارشيست
هاهم می شود.اغلب درنقد سرمايه داری ديده ايم اين مخالفت شديد تبديل به گفتمانی با سرمايه گرديده ،شيوه بسيارموثری
درخدمت سرمايه داری شد.کمبودها و اشتباهات در سازه های دانش والگوها نقش اساسی درتمام اين ها ايفا می کنند.
ادعا می شوددانش های فيزيکی(از جمله شيمی و زيست شناسی)طبيعت فيزيکی را و علوم انسانی
(ادبيات ،تاريخ،فلسفه ،اقتصاد سياسی وجامعه شناسی ) طبيعت اجتماعی را فرا می گيرد.ولی ،رويکرد بهتراين است که مفهوم
علوم اجتماعی را در بعد بسيط به عنوان تقاطع دو مجموعه از علوم فوق به پذيريم ،به اين دليل که تمام علوم بايد اجتماعی
باشند.3
توافق برسريک تعريف همه شمول از علوم اجتماعی معضل راحل نمی کند .آنچه مهمتر می نمايد تعيين الگوی پايه ای است.به
سخن ديگر،چه واحدی مبنای تکامل اجتماعی راشکل می دهد؟اينکه بگوئيم درکل واحد بنيادی طبيعت اجتماعی است معنای
چندانی برای دانش های اجتماعی نخواهد داشت .اثبات اينکه کدام يک از شمارزيادی ازروابط اجتماعی اهميت حياتی
داردنخستين گام برای ايجاد نگرش تئوريک با معناست .انتخاب واحد اجتماعی تا آن حدی بامعنی خواهد بود که بتواند کل
وضعيت را توضيح دهد.
الگوهای چندی در رابطه با عرصه اجتماعی مطرح شده اند.ازهمه مشهورتر واحد دولت بوده است  ،دردرجه نخست بويژه
دولت-ملت برپايه چشم انداز بورژوازی و طبقه متوسط مشهورترين الگو را ساخته است.درچهارچوب اين مدل ،تاريخ و جامعه
برمتن به ساز وتخريب کن بررسی شده و دولت با مشکل تجزيه روبرومی شود .اين گرايش يکی از سطحی ترين مدل ها برای
نائل شدن به واقعيت جامعه تاريخی است ،ونتوانسته نقشی فراتر از رويکرد آموزش رسمی دولتی فراتررود.هدف واقعی اين
گرايش ،پردازش چنان ايدئولوژی است که وجود دولت را مشروعيت دهد .بجای روشنگری ،اين الگو در خدمت پنهان کردن
مسائل پيچيده تاريخ واجتماع است .اين الگو بنابراين بی ارزش ترين گرايش برای جامعه شناسی است.
ديدگاه مارکسيستی طبقه و اقتصاد را به عنوان واحد بنيادی انتخاب کرد واميدوار بودمدل های بديل را در تخالف بانگرش
مبتنی برواحد ˮدولت“ فرموله کند .با اين رويکرد طبقه کارگر و اقتصاد سرمايه داری به مثابه مدل بنيادی برای بررسی جامعه
انتخاب شد تا تاريخ و جامعه را برحسب ساختارهای اقتصادی و طبقاتی و اهميت آنها توضيح دهد .اما ،اين نگرش موجد چندين
کاستی مهم گرديد .اين حقيقت که اين ديدگاه دولت و ديگرساختارهای روبنائی را معلول توليد و انعکاس ساده زيرساخت ها
مشاهده کردبه تقليل گرائی معروف به اقتصادگرائی

،اکونوميستی ،سقوط کرد .تقليل گرائی اقتصادی همانند تقليل گرائی

دولت ،نمی تواند برکاستی های پنهانی واقعيت جامعه تاريخی و روابط بسيار پيچيده آن فائق آيد .بويژه ،کمبودهای اين مدل در
تحليل قدرت و دولت منجر به اين شد که طبقات کارگر ومردم تحت ستم ،که مارکسيسم ادعاميکرد ازجانب آنها کنش می کندبه
اندازه کافی به دستگاه های سياسی و ايدئولوژيکی دسترسی نداشته باشند.مبارزه محدود اقتصادی وتوطئه فرصت طلبانه دولت،
اين ايده که دولت وقدرت را می توان نابود کرد و سپس آنرا بازسازی نمود ،به همان خوبی به سرمايه داری خدمت کرد که
ايدئولوژی اش به ليبراليسم.حقايق چين و روسيه عاقبت اين نگرش را کاملن روشن کردند.
ما همچنين با چشم اندازهائی برخورد می کنيم که درتعبير تاريخ وجامعه چيزی فراتر از قدرت حاکمه و سلطه نمی بينند.اين
گونه ازنگرش بهمان درجه معيو ب است که دولت را به عنوان يک مدل انتخاب می کند .گرچه ،قدرت يک واحد جامع برای
تحقيق فراهم می کند ،ولی ،حتی اين رويکرد هم به تنهائی در توضيح ماهيت جامعه ناتوان است .اين عرصه بی اندازه مهم
برای بررسی و تحقيق قدرت اجتماعی می تواند برای درک تاريخ و جامعه کمک کند .ولی ،تنزل موضوع به قدرت گرفتار
همان کوتاهی هائی خواهد شد که گونه های تقليل گرائی ديگر.
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ما همچنين اغلب با نگرشی روبرو می شويم که جامعه را به عنوان رويدادهای روابط منفرد تهی از قانون بررسی می کند.اين
رويکرد نسبيتگرائی بيش ازحد رامی توان تقريبن مدل توصيفی ادبی ناميد ،که ما را در پيچ و خم پرسش های اجتماعی گم می
کند.کاربرد مدل های نگرش جهان شمول شايد بيش از حد رويکرد قطب مخالف نگرش باال باشد ،ولی اساسن همان نقش را ايفا
می کند .هردو چشم اندازتالش دارند جامعه را در حالت ساده فيزيکی با يک يا دوقانون تعريف کند.محتملن اين رويکردی است
که ديد مارا مه آلود کرده و بصيرت ما را نسبت به غنای گوناگونی جامعه کور می کند .جا دارد درک مثبتگرائی از جامعه را
به عنوان مبتذل ترين الگو ياد کرد که نظريه نسبتگرائی وجهان شمول بيش ازحد را نيرشامل می شود.
ليبراليسم ،ايدئولوژی رسمی بورژوازی خودش را به عنوان آميخته ای از جنبه های التقاطی تمام اين الگوها مشاهده می کند،
که به عنوان يک سيستم با ادعای بهم آوردن بهترين جنبه های هريک از الگوهای ديگرمعرفی می کند.ولی ،آنچه عملن به کار
می گيرد ،اين است که ناقص ترين جنبه های هرکدام از مدل ها را باهم ترکيب وبا وارد کردن چند حقيقت درسيستم جامعه را با
خطرناک ترين شکل التقاط گری درمدلی عرضه کند.اين چشم اندازی است که اذهان جمعی جامعه را استعمارو اشغال کرده
وازاين راه سلطه ايدئولوژی اش را انسجام می بخشد
من مجبورشدم اولين دفاع اصلی از دستنوشته هايم را تحت نام ˮريشه های تمدن“ همانگونه که بود ،بدون غوربيشتری برای
بسط اش به يک الگو ارائه دهم .4اين دفاعيه با شتاب تهيه شد .آرزوی من برای الگوئی نبود ،من به سادگی درک خودم از
حقيقت اجتماعی را روی کاغذ آوردم .سپس ،من فرصت يافتم مدل های ماری بوکچين ،Murray Bookchin،امانوئل
ولرشتاين ،Immanuel،فرناند برودل،Fernand Braudel،و جامعه شناسان مهم ديگررا تحقيق کنم .ازاين گذشته ،من همچنين
درک پايه ای از فريدريش نيچه،Friedrich Nietzsche،ميشل فوکو ،Michel Foucault،وفالسفه ديگر کسب کردم .ازهمه
مهمتر،اندره گوندرفرانک،Andre Gunder Frank،بود که نظرات بسياری ازمتفکران را در اثر مهم اش ،سيستم جهانی:
پانصد سال يا پنج هزارسال تاليف و منتشرکرده بود.5من با اين کتاب از متفکری آشنا شدم که پيشترنمی شناختم و بهترين اثری
است که نظرات مرا بيان می کند .اين حقيقت که درسال های اخيرچندين متفکرتحقيقات مشابه را انجام داده اند،باعث شد که من
درباره مدل خودم بيشترتامل کنم.
درحقيقت ،ثقل دفاعيه من تاکنون رگه های روشنی از تحليل های امانوئل ولرشتاين ازسيستم-جهانی سرمايه داری و تاريخ يک
پارچه زمان را منعکس می کنند.اين آثاربه تالش طوالنی من کمک کردند تا ازيک طرزتلقی مشابه استفاده کرده و شکست
سوسياليسم واقعی را توضيح دهم.ازاين گذشته ،نه تنها من مشکلی دردرک فريدريک نيچه و ميشل فکو از تعابيرمدرنيته و

قدرت نداشتم ،بلکه ،آنها راخيلی نزديک به تعابيرخودم يافتم.الزم است ازنوشته گوردن چايلد ، Gordon Childe،در تاريخ
چه رخ 6داد ،برپايه تحقيقات باستان شناسی دربين النهرين ياد کرد که افق ديدم را گسترش داد .من هم چنين شماری آثارفلسفی
ديگررا همچون گزارش مطالعه کردم،ولی هيچکدام ˮمدل واحد“ مطلوب مرا تامين نکردند .تصميم من برای ارائه يک متد
پيشرفته تحليل به عنوان يک الگودراين دفاعيه اصلی من بدفهمی نشود.مشکل واقعی من انتخاب يک واحد تحليل تاريخی و
اجتماعی است که کل نگر ونهائی باشد.تمام مدل های موجودی که به ايجاز ياد کردم بعضی عناصر صحيح و بعضی نواقص
داشتند وبخاطراشتباهاتشان انتخاب نکردم .من توانستم کمبود های مشترک آنها را تميزدهم.حتی اثر «اندره گوندر فرنک» تحت
نام «سيستم جهانی» الگوئی را مطرح می کند که بسيار به من نزديک بود ،ولی ،اين مدل هم کمبود مهمی داشت.برای من
روشن بود جامعه سومرکه آگاهی ما از سيستم جهانی برپايه آن قراردارد ،اولين جامعه ايست که درآنجا سرمايه انباشت شد.من
اين ديدگاه را درمد نظردارم که اين سيستم جهانی،تمدن اصلی از سومر تا زمان حاضرانباشت را معرفی ميکند ،قدرمسلم بايد
بسياردقيق باشد.من همچنين با اين نظر موافقم که انباشت دارای استمرار تاريخی سلطه ،رقابت ،مرکزوپيرامونیCentre and ،
 ،peripheryو عروج و نزول داشته است .کاملن روشن است که سه ستون اين انباشت اقتصاد،سياست وايدئولوژی با ابعاد
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اخالقی است .بنابراين ،دراين معناست که تمرکز بر شيوه های انباشت مهمترهستند تا شيوه توليد و گذاراز يک سلطه گری به
سلطه گری ديگر،نتايج با اهميت تری نسبت به شيوه توليد بدست می دهند« .فرنک» حق داشت والرشتاين را بواسطه معرفی
کردن سرمايه داری به مثابه تنها سيستم سراسرجهانی،اورا درتحليل اش از سرمايه داری اروپامحورنقد کند.
اين ادعا مبالغه است که تمدن اروپا استثنائی است.حتی به عنوان مهمترين تمدن ،می توان آنرا يک تمدن حاشيه ای تلقی
نمود.ازاين گذشته ،تحليل فرنک ازاشکال اجتماع ی پايه ،ازجمله جامعه برده داری ،فئوداليسم ،سرمايه داری و سوسياليسم به
عنوان واقعيت ايدئولوژيک نگرشی نزديک به حقيقت بود .فرنک همچنين اشاره کرد که اين مفاهيم برحقيقت سرپوش گذاشتند
ونه آنرا روشن کنند .اين مشاهده ايست که اهميت آن را نبايد کم گرفت و قطعن سزاوار توجه دارد.کنکاش برای وحدت در
تنوع می تواند به راه حل کمک کند ،ولی ،به تنهائی ناکافی است .ازاين گذشته ،فرنک به روشنی سهم غنی تری به تحليل جامعه
تاريخی ادا کرد .من تحليل اورا به عنوان تحليل سيستم با جزئی اشتباه پسند يک زندگی کمونی بهتر وزيبا مشاهده می کنم.بهرو،
نقص فرنک اين است که با ارائه مدل اش در شکل يک مدار بسته ،شايد خروج ازآن ممکن نگردد.درپايان ،فرنک با رويکرد
قدرت سلطه گر به عنوان سرنوشت ،راه حلی ديالکتيک برای خروج از آن نشان نمی دهد.
تصميم امانوئل والرشتاين با گذاشتن پايه تحليل اش برسيستم جهانی سرمايه داری دريک دوره پانصد ساله مکفی نيست؛ به
نظرمن بجای آن پنج هزارسال محتملن مفيد ترباشد .درکتاب اش سيستم جهانی ما رگه هائی ازاين را در آثاربسياری ازمتفکران
مشاهده می کنيم.ولی ،امتياز مهم تفکر والرشتاين اين است که تحليل بهتری برای برون رفت ازسيستم جهانی ارائه داده است،
سهم مهم اين تحليل.
تحليل «فرناند برودل» و همينطوردرک کل نگراو از جامعه در شکل واژه های کل نگر 7سهم مهمی به بسط افق ديدعرضه می
کند .اينکه وی سرمايه داری را به مثابه ضد بازار می بيند و تاکيد می کند که قدرت های انحصاری و اقتصادی خصوصيات
مشابه انباشت را دارند ،بويژه مهم می نمايند.8

يکی از جمله های مطلوب من ازاو اين است :هميشه قدرت سرمايه را مخفی

می کند.1جمله مهم ديگربرای آنهائی که معنی اش را درک می کنند :قدرت می تواند درست مانند سرمايه انباشت شود.10
امانوئل والرشتاين وفرناند برومل هردو شکست انقالبات سوسياليستی را بخشن بواسطه نبود توانائی در گذار از مدرنيه سرمايه
داری ديدند ،مشاهده ای بی اندازه مهم وآموزنده.اما ،ضروری است به تقليلگرائی اقتصادی ايندو متفکراشاره کرد،موضوعی که
خود آنها درباره اش سخن گفته بودند.
بايد يک بارديگراشاره کنم که درک من ازعلوم اجتماعی تاحدی تحت تاثير متفکرين کليدی شد که درباال ياد کردم ،همچنين
خودم را با نظرات متفکران ديگرسهيم می بينم ،دراينجا ازآنها سخن نگفتم.من دراين کتاب ژرفتررفته وموضوعاتی را سيستم
سازی می کنم که پيشتردر دفاعيه عمده فراسوی دولت ،قدرت و خشونت آنها را بحث کردم.11باورپايه ای من اين است که
معرفت شناختی های موجود قادرنيستنداز ادغام شدن دردرون دستگاه قدرت ،حتی عليرغم اراده شان ،پرهيزکنند.شکی نيست
کارل مارکس متفکری که نگرش علمی واالئی را اتخاذ کردوچهره واقعی سرمايه داری را نشان داد.ولی،اين سهم مهم او به
اندازه کافی برش اش از مدرنيته سرمايه داری را تضمين نکرد .مارکس به ساختارهای دانشی اتکا کرد وخود زندگی اش به
هزاران راه به اين مدرنيته گره خورد .من مارکس رابه هيچ چيزی متهم نمی کنم.من تنها تالش دارم واقعيت اش را درک
کنم.موضوعات مشابهی را می توان درباره لنين و مائونيزگفت.سيستمی راکه آنها همراه با مقوالت زيادی تصورکردند(شامل
ساختارهای دانش و چشم اندازهايشان درزندگی مدرن)،به مدرنيته سرمايه داری وابسته شدند .برای مثال،آنها فکرکردند قادرند
پديده های مهم نظيرصنعتگرائی و دولت ملت را با واردکردن محتوای سوسياليستی تسخيرکنند.ولی،اين جنبه های پايه ای
مدرنيته درشکل ومحتوابه سوی انباشت سرمايه گرايش دارند.آنهائی که اين مقوالت را اساس خود معمول کنند ،مآلن به سرمايه
داری ختم می شود ،حتی اگرآنها مخالف سرمايه داری باشند .درتمام اين شئون،من نقد خود از سوسياليسم واقعی را کاملن
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روشن کردم.معهذا ،انتقاد کافی نيست.چه راه حلی بايد عرضه کرد.اين سئوال مهمی است.همچنين ،اين سئوالی است که من
پيوسته به آن تمرکز کرده ام.
من بديل تمدن دموکراتيک را عرضه می کنم ،ظاهرن يک اسم ساده که می تواندمورد استفاده قرار گيرد تا نام مناسبتری به
عنوان يک الگو برای رويکرد نظاممند ضروری انتخاب کرد تا به اين سئواالت ضروری پاسخ دهد.دردرجه نخست ،اين
انتخاب بديلی به سيستم تمدن مرکزی جهان ارائه می دهد.تمدن دموکراتيک نه تنها يک اتوپی برای حال وآينده عرضه می کند،
بلکه اين الگو ضروری و توضيحگربرای يک تعبير کنکرت از جامعه تاريخی است.
مقاومت وآلترناتيوعليه انباشت سرمايه وابزارقدرتش هرکجا و هرزمان پديدار شد ازضرورت طبيعت اجتماعی بوده
است.درهيچ دوره وزمانی جوامع نه بدون آلترناتيو ويا فاقد مقاومت عليه انباشت سرمايه و ابزار قدرت بودند .دليل اينکه آنها
عمومن شکست خوردند بايد نه درعدم وجودمقاومت و بديل ها بلکه بايد سراغ جای ديگرگرفت.
اگرما ترهات سرمايه و انباشت قدرت رانفهيم  ،درآن صورت درک مفهوم تمدن دموکراتيک مشکل خواهد شد.ساختارهای دانش
هميشه بين دو نوع از اشتباه نوسان کرده است :يا آنها کاملن به سازه های دانش وقدرت جذب شدند ويا نتوانستند ازيک شاخه
فرقه ای کوتولواجتناب کنند ،به اين دليل که آنها نتوانستند مستقلن آلترناتيوهای سياسی،علمی ومواضع اخالقی را انتخاب کنند.
شک نيست ،ما بايد هميشه نقش خشونت و قدرت گيرای سرمايه را به ياد داشته باشيم .اگرما نتوانيم اين دو ديدمهم دستگاه های
دانش باال را محکوم کنيم ،از رويت بديل تمدن دموکراتيک ناتوان خواهيم شد .آنچه ما درجستجويش هستيم نه پرسش وجود
تمدن دموکراتيک ،بلکه ساختارهای علم و قدرت و فرقه گرائی منحرف هيچ کدامشان قادرنيستند آنرا مشاهده کنند .اين واقعيات
را نه صرفن در کاستی ها و اشتباهات درتعابيرجامعه تاريخی توضيح داد ،بلکه تنها از طريق انقالب درعلوم اجتماعی متحول
کرد.
ساختارهای قدرت ودولت بربنياد پنج هزارسال انباشت سرمايه از تجارب روزانه دانستند که بدون سازمان دادن سازه های
دانش و ايدئولوژی درمقياس وسيع نمی توانند رژم هايشان را حفظ کنند.ما بايد درک کنيم که دانش های اجتماعی نمی
توانندرژيم های حقيقت بامعنی باشند مگر اينکه بفهميم دستگاه های قدرت مسلط دو جز ديگراز اجزای سه گانه ،يعنی توليد
ارزش اضافی وابزارهای مشروعيت را پيوسته انباشت می کنند .دانش های اجتماعی را نمی توان انقالبی کرد مگراينکه ما
دستگاه های اسطوره ای ،مذهب،فلسفه ودانش مثبتگرائی را که همه تنگاتنگ با تاريخ سرمايه و انباشت قدرت تنيده شده اند،
بشناسيم واينکه آنها پيوسته همديگرراتقويت کرده تا منافع مشترک شان راپاسداری کنند.
نتيجه مهم ديگری که از مفهوم تمدن مدرنيته می توان دريافت اين است که يک بنياد بسيط برای انقالب در علوم اجتماعی تامين
کرد .تزپايه ای من اين است که تمام ˮوحشی ها“ ،قبايل گله دار ،عشاير ،کمون ها وشاخه های رافضی،بدعت گرا ،جادوگران
زن،بيکاران و مردمان فقير تاريخ هميشه فاقد الگو وجنبش های بامعنی بودند ،بيان اين ادعاست که سرنوشت آنها جز اين نبوده
است که به نفع آنهائی که سرمايه و و دانش را انباشت می کنند ،با کمک اسطوره،مذهب ودستگاه های فلسفی وعلمی ،دستگاه
های انباشت دانش را توليد کنند.تاريخ تنهاازسلطه سرمايه و قدرت تشکيل نگرديده است.درعين حال ،مکانيسم های
علم(اسطوره ای،مذهبی ،فلسفی وعلمی )ونفوذ آنها هميشه درهم تنيده و دروحدت پيوسته منافع سلطه سرمايه و قدرت بوده
اند .دليل اصلی برای شکست بسياری از ساختارهای دانش های اجتماعی مخالفين برجسته ،بويژه دانش های اجتماعی
مارکسيستی ،اين بوده است که دانش اجتماعی را برپايه انقالب علوم اجتماعی گذاشتند که ريشه درتاريخ سرمايه داری و انباشت
قدرت داشت ،و به نتيجه ازساختن يک سيستم تمدن آلترناتيو ناتوان شدند .ترديد نيست که جنبه هائی که ما دراينجا به آنها
پرداختيم وسيعن نقدشده بودند ،گام بعدی ادغام اين انتقادات به يک تعبيرواحد فراگيرازکل تاريخ را اتخاذ کرد .درک از سيستم
جهانی را نمی توان ساخت،وبدين قياس تعابيردر باره کل تاريخ هرگزفراترازتالش های پراکنده پيش نرفته است.
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نکته سوم درباره سيستم تمدن دموکراتيک اين است که ازبدو انقالب کشاورزی قدرت ضروری برای ايجاد شهروعناصر
صنعتی ،بدون اجازه دادن زيادی به سرمايه و قدرت فراهم شد و دولت برپايه عروج طبقات متوسط که نقش سلول های
سرطانی را دردرون جامعه ی ايفا می کردند ،کنترل را بدست گرفتند.ازاين روبلی برای شهروصنعت،ولی نه به سلول های
سرطانی .12اگرما به قدرت کالن صنعتی شهرو شبکه های ارتباطات امروزنگاه کنيم و دراين محتوا تخريب هولناک محيط
زيست ،موقعيت اجتماعی زنان يا سطوح آالم وبيکاری را مشاهده کنيم ،مفهوم رشد سرطانی دردرون سازه های اجتماعی کاملن
مشهود می شود .امروزدانشمندان برجسته منجمله امانوئل والرشتاين دربين ديگران همراه با بربرهای مهاجم(ما بعد مفهوم
ˮتوحش“ ياˮبربريت“ را بانگاه جديد بحث خواهيم کرد .درمتن) ،اعضای رافضی شاخه های مذهبی ،دهقانان شورشی،
اتوپيست ها ،آنارشيست ها وآخری ولی نه کم اهميت فمينيست ها وجنبش های محيط زيست پرجوش و خروش اندرتوان به يک
معنای کل نگری رسيده وعليه تهديد اين رشد سرطانی دردرون بافت جامعه مبارزه می کنند.هيچ جامعه ای نمی تواند انباشت
شهرهای امروز ،طبقه متوسط ،سرمايه ،دولت و سيستم های ارتباطات را برای زمان درازی تحمل کند .حتی اگر جامعه در
قفس آهنی قرص محبوس گردد و نتواند خودش را آزاد کند ،روزانه صدای آژيرهای خطرمحيط زيست به روشنی نشان می دهد
که به علت سيستم تمدن مرکزی موجود تهديد به مرحله بحران وآشوب رسيده است .بدين ترتيب ،ما فکرمی کنيم برونرفت ازاين
اوضاع آشفته به رويکردی نيازداردکه درژرفای منابع جامعه تاريخی و تحليل وضعيت حاضر موجوداست.بنابراين ،ما براين
باوريم که آينده ازراه يک سيستم جهانی تمدن دموکراتيک مرکزی می تواند نجات يابد.
دراين دفاعيه،من روی ابعاد گوناگون تز اصلی ام تمرکزمی کنم .من تالش می کنم تاريخ رابا فهميدن ابعاد همگانی اش درک
کنم ،برای اينکه ،اساسن تواريخ محلی بدون تاريخ همگانی بی معنی است.من به اين اصل ارج می گذارم.بدون شک،حتی
جوامع مهجوررا ازطريق چراغ تاريخ همگانی روشن کرد .ازاين گذشته،من اين رويکرد را اصل مهمی مشاهده می کنم که
حاضرتاريخ است و تاريخ اکنون.بهرو ،من بايد اين را به دو اصل مهم تاريخ اضافه کنم،درسطح محلی ،حال تنها تاريخ رامانند
بازی نقش دوباره عرف تکرار نمی بلکه حال نقش مهم اش را درانباشت تاريخ بازی کرده و جنبه ها و تمايزخودش را به
تاريخ می افزايد.تاريخ فقط تکرار نيست ،بلکه درحاليکه تکرار می کند کنش های هر مکان و زمان را نيز انباشت می کند.
بروشنی ديدگاه مرا نمی توان به عنوان تکرارخشک ويا رفضی راديکال تعبير کرد.هرناظر منصفانه ای می فهمد که بسط و
توسعه نيازمند گوناگونی است ،کيهان مجری اصلی از طريق تنوع تغييرمی کند .وقتيکه يکی دوتا می شود اين تنها افزايش کمی
نيست ،بلکه در همان آن ،هميشه دومتفاوت تراز يک وکيفيتی جديد است.
درپی پيش گفتارومقدمه،من در بخش بعدی روی مسائل روش شناختی تمرکزخواهدکرد.من به تفرقه بی حد درونی تاکيد خواهم
کردکه منجربه بحران درعلوم شد که به بحران عمومی سيستم پيوست.من درنياز به کل نگری علوم بحث خواهم کرد.
من موضوع روش شناختی ديگری از طبيعت های متفاوت،بويژه تنوع طبيعت اجتماعی را برجسته خواهم کرد .من توضيح
خواهم داد چرابرگشت به طبيعت(طبيعت اول)نياز به نگرش راديکال دارد و دراين رابطه به مسئله زنان برخورد خواهم کرد.
تفکيک عامل وشيئی،سابجکت اوبجک ،را بادقت بررسی خواهم کردومشکالت اين جدا سازی وهمينطورراه حل های ممکن
بحث خواهد شد .موضوع عام شيئی ورابطه شان با سيستم انباشت سرمايه شرح داده شدونياز به فرارفتن را تاکيدخواهم کرد.
اين مهم است که نسبت به رويکردهای جديد ،حتی به روش شناخت های دوگانه نگری نظيرهمگانی گری و نسبيت گرائی،
حلزونی وخطی ،جهانی و محلی با چشم بازنگريست.ازاين گذشته،بازتعبير روش ديالکتيکی ضروری است.
وضوح درمفاهيم روش شناختی ارائه موضوعات ديگررا تسهيل می کند.به اين دليل است که برخورد به روش شناختی دربخش
جداگانه ای به نظرم دراين جلد ضروری آمد.
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«بخش چهارم تحت نام پرسش آزادی».سيستم تمدن دموکراتيک پيوند تنگاتنگ با آزادی دارد ،اين مهم است که روشن کنيم
منظورما از آزادی چيست.ماهيت سلطه گری سيستم تمدن مرکزی به اين معناست که خصائل آزادی خواهی تمدن دموکراتيک
بايد درصدرانديشه ماباشد.دراين بخش ،پيوند بين کيفيت وآزادی تحليل خواهد شد.از همه مهمتر ،مفهوم کيفيت،يک مفهوم
حقيقی،برپايه احترام به گوناگونی تفسيرخواهد شد .مفاهيم آزادی وکيفيت که برحسب ارتباط آنها با سيستم ها تحليل نگردند خلل
مهمی در درون دانش های اجتماعی ايجاد می کنند .بدين ترتيب ،تعبير مجدد اين مفاهيم درسايه تزاصلی ما قابل درک خواهند
شد.
بخش پنجم نقد منطق انسان رابررسی می کند ،دراين فصل تعريف منطق اجتماع،فرايند آن برحسب نظری،عملی وتحليلی وابعاد
عاطفی آن را توضيح ميدهد.استفاده منطق ازسوی سيستم های جهانی عاقبت اش چه خواهدشد .آيا محدوديتی برای منطق به
عنوان ابزاری هم مشکل ساز و هم حل معضالت وجوددارد؟چگونه ما می توانيم کار آمانوئل کانت را روزآمد کنيم؟چنين
پرسش هائی موجب تهييج ذهنی شده ونشان ميدهد که استفاده ازمنطق همچون ابزاری برای حل مسئله ای می تواند مشکل ساز
باشد.
دربخش ششم ،ظهورو رشدمشکل جامعه بررسی می شود .ما منشاء اصلی مشکل يعنی سيستم تمدن مرکزی را در دوره های
تاريخی متفاوت ارزيابی می کنيم.ازاين گذشته ،پيامدهای مشکالت اجتماعی به ماهيت سيستم گره خورده ،يااينگونه بگوئيم
دستگاه های انباشت سرمايه وقدرت خودشان منشاء معضلند.
دربخش هفتم ،ما سيستم تمدن دموکراتيک را به عنوان دستگاهی برای حل مشکالت پيشنهادمی کنيم.اميد چه معنائی را می توان
با تجديد بررسی تاريخ به مثابه تاريخ اجتماعی دريافت کرد.درجواب ،ما به پيوند يک پارچه بين جامعه دموکراتيک وتاريخ
تاکيد می کنيم.
دربخش هشتم ،ادامه بخش هفتم ما تمدن دموکراتيک را به عنوان بديل تمدن سرمايه داری تعريف می کنيم.ما بحث خواهيم کرد
چرامفاهيم متفاوت ازدومدرنيته درسايه درس های مهم ضروری وممکن است.بااين محتوا،دالئل شکست انقالبات
معاصررابازبينی می کنيم.
دربخش نهم ودهم،ما استمراربحران سرمايه داری را تحليل کرده وراه ممکن برای خروج ازآنرا پی جوئی خواهيم کرد.به مثابه
مدرنيته سرمايه داری ،موقعيت سيستم تمدن جهان کنونی فروميريزد ،وظائف بازسازی کدامند.ما چگونه می توانيم تمدن
دموکراتيک را بسازيم.شکی نيست اين سئواالت مهم با خود جوابهايش را عرضه می کنند.
بخش يازدهم،چه رويکردهائی اززوايای مختلف به نتيجه مفروض خواهد رسيد و توصيه نهائی درکليت اين درک را ارائه
خواهد داد.تاريخ نه خط جبری ونه خودجوش هدف موردانتظاررا دنبال می کند .جامعه بشری قادراست يک زندگی
زيبابسازد.خودجامعه چشمه راه حل های فراوانی است .ولی ،اين تنها آن زمان عملی است که فکر کنيم چگونه می توانيم
خودمان را ازتمام امراض کشنده حفظ کرده و با اشراف بردنيای خودمان بهشتی ممکن را ساخت و زندگی زيبائی راانتخاب
کرد!
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يادداشت
 -1مولف اغلب واژه سيستم جهانی فرنک و گيل رابه سيستم-جهانی والرشتاين ترجيح می دهد .والرشتاين فرض اش براين است که چندين
جهان سيستم وجود دارد که هرکدام دنيای خودش را تشکيل می دهد .والرشتاين استدالل می کند که جهان-سيستم من سيستمی درجهان ويا
ازجهان.اين سيستمی است که جهانی است .ازاينرو ،خط تيره به اين معناست که جهان صفت سيستم نيست .بلکه دوواژه باهم يک مفهوم
واحدی را تداعی می کنند .در فرنک وگيل جهان سيستم ،جهان صفت سيستم محسوب می شود؛ يعنی جهان سيستم طی زمان کل جهان را
فرامی گيرد.
 -2برای نمونه،ورنر هايشنبگ فيزيکدان تئوريک آلمانی وبرنده جايزه نوبل درکوانتوم مکانيک خودش را ازنظريه مثبتگرائی اباکرد.
 -3دراينجامولف به امانوئل والرشتاين اشاره دارد.
 -4عبداله اوجاالن ،نوشته های زندان :ريشه های تمدن.
 -5اندره گوندروبری گيلز :جهان سيستمی :پانصد سال يا پنج هزارسال.
 -6گوردن چايلد ،درتاريخ چه گذشت.
 -7عبداله اوجاالن دوران تاريخ را به سه مرحله کوتاه ،متوسط و طوالنی تقسيم کرده و ازفرموله کردن واژه های تاريخی برای غوردرآنها
استفاده می کند.
 -8فرناند برودل مبسوط خصومت سرمايه داری با بازاررا در تمدن و سرمايه داری دوران قرن پانزدهم تا هيجدهم را بحث کرده است.
 -1فاکت اصلی :امپرياليسم و کلونياليسم به قدمت دنياست وهرشکل سلطه با زورسرمايه داری را پنهان می کند.اغلب من اينرا برای
متقاعدکردن خواننده وخودم بارها تکرار کرده ام .فرناند برودل ،تمدن وسرمايه داری جلد سوم.
 -10فاکت اصلی :قدرت پول انباشت شده است.
 -11عبداله اوجاالن ،فراسوی دولت،قدرت وخشونت.
 -12اخيرن ،يک سکونت بزرگ دوره نوسنگی نظير چاتالويک يا دهکده های کالن کشف شدند .اين دهکده ها به شيوه برابری سازمان
يافته وبزرگترازشهرهای اصلی سومرساختاری سلسله مراتبی داشتند.
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