
 وزحمتکشگرشکست صدوپنجاه سال مبارزات شجاعانه ميليون ها کارعلل 

 

درب ورودی يک کناردر در زمان پيریروزی . مارکس انديشمندی بزرگ وانقالبی نستوه بود

ضمن .با يکی ازرفقای همرزم دوران جوانی روبروشد،درلندن Soho،درمحله سوهورستوران چينی 

مارکس درجوابش گفت من هنوز .آدم پيرشد محافظه کارمی شودوقتی  :به مارکس گفتاواحوال پرسی 

به نه صحبت ازکاستی های تئوريک مارکس که  استقصدم ازگفتن اين نقل قول اين .انقالبی هستم

متاسفانه بسياری ازچپ ها دگم گونه -کردويانفی تالش عظيم وی تلقی معنای ضديت بامارکس 

می روزالوکزامبورک .است بيان کردهاره سرمايه داری باوردارند که مارکس حرف اول وآخر را درب

وپس ازدرگذشت زمان حيات اززوايائی در مارکسنظرات .نيستمقدس هيچ چيز غيرازنقد :گويد

ميخائيل .نقد دولتمداری مارکس توسط آنارشيست ها.من به چند نمونه اشاره می کنم.چالش شدنداو

با کسب ؛به ديکتاتوری حزب منجرخواهد شد مارکسی ينی کرد  ديکتاتوری پرولتارياب پيش باکونين

 درمارکس .به حقيقت پيوستپيشگوئی ميخائيل باکونين بلشويک به رهبری لنين توسط حزب قدرت 

ساعت ها درپاريس واولين انارشيست،ضددولت، انديشمند فرانسوی « جوزف پيرپردون»با 5481ال س

مکاتبات بين کميته »تشکيل  هدفاب ،مارکسبلژيکبه از فرانسه اش تبعيدپس از.ندتبادل نظرکردبحث و

نامه  دربروکسل 5481رسال د «International Correspondence Committee, ICCالمللی،

من :پرودن درجواب مارکس نوشت.کرد«ک م ب» اببه همکاری دعوت ای به پرودن نوشت وازوی 

يک پلميک خوب يد بگذارولی ؛می ستايمجاری عقايد ازشمارابرای روشنگری  باتمام وجود افکار

دورانديش جهان  نمونه صاحب نظرانوما سرمشق  داجازه بدهيلطفا، .باهم داشته باشيمودوستانه 

از گرفتيم درراس يک جنبش قرار اينکه  اجازه دهيم صرفا به خاطربه خودمان ،اينکه نهولی .گرديم

مذهب جديد حواريون به عنوان ن را اجازه دهيم خودمانبايد.بسازيمنارواداری خودمان رهبران جديد 

مخالفان عليه سيستم را دورهم جمع کرده همه بيائيم .باشد «مذهب منطق»حتی اگراين  ،مطرح کنيم

وهرگز اجازه ندهيم پرسشی کنارگذاشته را  طلبی انحصاربگذارهرگونه  .وآنها را تشويق وترغيب کنيم

استفاده کرديم،اگرنيازشد آنرادوباره بادقت  وزمانی که ازآخرين بحث مان .باشدجواب قطعی گرفته 

بااين شرط من .. ارائه داديمپرسشی ضی نکنيم که جواب قطعی به اخودمان را ر؛هرگزبازبين کنيم

به خاطرخدا ،بعداز داغان کردن  ،نه-درغيراين صورت.خوشحال خواهم بود به جرگه شما به پيوندم 

» رساله وی وهجوپرودون  مارکس درجواب.باشيمنردم به نوبه خود دررويای تلقين می پيشين دگم ها

 قطع شد ورابطه شان برای هميشه را نوشت«فقرفلسفه يا  هلسففقرف

،تفاوت دست تقسيم کردند مارکس بزرگ سالومارکس جوان اورا به عده ای  سپس ازدرگذشت مارک

 Antonکک،وآنتون پان ،اقتصادی وفلسفی مارکس جوان ونظرات مارکس بزرگسال های نوشته 

Pannokaek کمونيسم چپ يا کمونيسم شورائیگرايش ،از،Council 

Communism، انباشت سرمايهنقدرد روزالوکزامبورک ،پيترکروپوتکين دانشمند فرهيخه 

،نوآم 2ماری بوکچيننيچه، 5يا توليد ارزش اضافی،Marx`s Accumulation of Capital،مارکس

وشناخته شده برجسته مارکسيست ،اقتصاددان Yanis Varoufakis3چامسکی، يانيس واروفاکيس،

 ماکس،ديويد گرابر،فوکو،امانوئل والرشتاين،فرناندبرودلميشل نيچه،،درسطح جهان 

 جامعه شناس عبداله اوجاالن.ندکردنقدمارکس راتئوری های  ازبه گونه ای هرکدام ،وغيره،وبر

می مارکس رانه تنها نقد ترنظرات جامع بيش ازهرمنتقد ديگری  جنبش آزادی کردهامعنوی ورهبر

تمدن ˮراهبردرا در «سلطه قدرت دولت سرمايه داری»جامعه ازرهائی بس مهم ترو،بلکه کند

  .8دمی دهارائه “تمدن سرمايه داریبديل دموکراتيک 

 

 : فروپاشی شوروینقد 

راست و تبه راس 5995در سال پانزده کشوربه شوروی  1سوسياليسم حقيقیوتجزيه  با فروپاشیيکم 

 1حقيقیسوسياليسم فروپاشی بخشی ازاحزاب چپ ازاين سرنوشت .افراطی وشبه فاشيست چرخيدند

می استالين ويا استالين ولنين پای به دوم، نحله ای سقوط سوسياليسم شوروی را.درامان نماندندشوروی 



نسبيت تئوری نند هماگويد می  ،برای شفاعت ازمارکسفراترازنقد استالين ولنين، ديدگاه سوم.نويسند

قانون جاذبه اسحاق نيوتون را باطل نکرد،وهنوز هريک از آنها درفضاهای معينی که نشتن ياآلبرت 

علم اقتصاد تئوری های مارکس درهنوز ،درعلم فيزيک مشابه قانون ثقل نيوتونلذا،.کاربرد دارند

 7ازعلوم تجربی استی رشته ااين ايراد وارد است که علم فيزيک ،ولی.دنکاربرددارعرصه هائی در

مبتنی  م اجتماعیوازعلاست رشته ای بلکه  آزمايشی،يا،نه  علمی تجربی “علم اقتصادˮوحال آنکه 

مارکس يااقتصاد سياسی تحليل سرمايه به  ،بافرض علم اقتصاد،اگر.برعلم،متافيزيک واسطوره

مارکس آچماز می را اضافه کنيم،تحليل دوعامل زمان ومکان  ،کاروسرمايه دوفاکتوراساس بر،

اين مشکل را به دوش می  تابه امروز سرمايه داری ازبدوپديداری دانان،مشکلی که اقتصادگردد

 .4دنکش

 

 .مقوله تمدنچند خاطره از 

وبعدها به رياست مجلس درانقالب مشروطه معروف نماينده مجلس سن تقی زاده مشروطه خواه حسيد 

يک .ی شود،به سخن ديگرتمدن غرب را به آغوش گيريممابايد همه چيزمان غرب گفته بود:سنا رسيد

انتشارکتاب غرب زدگی .اظهارکرد ما ازغربی غربی ترهستيمنيزقرن بعد ليدرحزب کمونيست ايران 

من وقتی با آثارعبداله اوجاالن آشناشدم . با انتقاد چپ آنروز روبروگرديد 5381دردهه  جالل آل احمد

 .بزدگی جالل آل احمد وجود داشتدريافتم جرثومه حقيقتی در کتاب غر

به نسبت  شهرنشينیزندگی يکم پديداری فرهنگ وآداب :شهرنشينی واجد دوخصلتبه معنای  تمدن-1

قتل استعمار، ،برده داریزنان، رستم بمردساالری يانابرابری، ،دولتطبقات، ظهور: ،دومدهات

 سویدگی است ووآداب زن  فرهنگ نمادطرف تمدن همچون سکه، يک ازاينرو... وغارت

تا به سال پيش  1111درکشوراروک -پديداری شهراين دوخصلت تمدن با.توحش وبربريتودارنمديگر

 پديدارشداتمدن ج هر :می گويد نجامينيولترب.استتداوم يافته ،انسان DNAامروزهمچون دی ان ا،

   .کردسربلندتوحش وبربريت 

عروج سرمايه  هفدهم،زمانشانزدهم وقرن اروپا درلگرائی روشنگری يا عقان وشنفکران دورر 5-5

توحس دردل دنيای  (هردو دولت های برده داری)آتن ورم باستانکشور-شهردو دادعا کردن ،داری

سرمايه داری درحال عروج اين ادعا را .دوتمدن هستند اين؛وآنها وارثين بربريت وارد تمدن شدندو

درحقيقت قتل واروپا -دنيای فرا نکرددن ت متماين ادعا مستمسکی شد تاسرمايه داری رسال.قاپيد

به .عهده گيردرابه  “حشتوو بربريتˮدنيای  ملل مستعمرهتحقير،نژادپرستی، استعمارتجاوز،چپاول،و

خانگی بافندگی نيازبه کارگرداشت تا صنعت درزادگاهش سرمايه داری درحال عروج موازات اين 

برای حصول به اين .، متحول کندManufacture، گاه، را به توليد کارCottage Industryدردهات،

رايند سلب مالکيت ف.نيازبه کارگرداشت ومی بايستی ازدهقانان سلب مالکيت کندسرمايه داری هدف 

با بيرحمانه ترين شيوه ها سرمايه داری .بودووحشتناک خونبارازدهقانان وانتقالشان به کارگرروندی 

از يک سوصنعت نوپا قادرنبود اين ولی،.کارگررا پيش بردفرايند کندن دهقانان اززمين وتبديل شان به 

برای ازطرف ديگردهقانان ديروز که درمحيط آزاد طبيعت .بيچاره را جذب کندعظيم انسان های انبوه 

انبوه .ادندنمی دوگردوغبارتاريک درون کارگاه های  دربا نظم خشن زراعت می کردند تن به کارخود 

عليه  پادشاه انگلستان مطابق قانون هنری  هشتم.ندبه سائلی گرويد انسان های بی خانمان درشهرها

اينها .شهرهابه پيران گواهی سائلی داده شدوولگردهای سمج را شالق زده وزندانی کردند در ،ولگردها

، بعد باالجبارسوگند می جاری می شدپشت گاری بسته وآنقدرشالق می زدند که خونشان روی زمين را

اروپا -دنيای فرا وتوحش وبربريتمارکس ادعای تمدن اروپا . 9...گاهشان برگردندخوردند که به زاد

پاراگراف  37به ترتيب ازملت های متمدن درص ( انگليسی چاپ پکن)راپذيرفت ودرمانيفست کمونيسم

مارکس شيفته سرمايه .سخن می گويد 3سطر 2پاراگراف  34ص ازملت های وحشی و 4سطر 3

ارزان سرمايه داری چونان توپ های سنگين ديوارهای چين را فروريختند  کاالهای: داری  می گويد

 34،مانيفست کمونيسم ص واداشتتسليم رابه  وحشیوبااين توپ های بزرگ کاالی ارزان ملت های 

نه باتوپخانه کاالهای ارزان، بلکه توپ های ولی،حقيقت اين بود که انگلستان .1تا 3،سطر2پاراگراف 



انگلستان به سرمايه داری دولت وپروژه سلطه جهانی .داغان کردوارچين را کشتی های جنگی دي

  .گذاشته شداجرامورد 

،حال آنکه دوران روشنگری ياعقل هفدهم وهيجدهم دوران روشنگری ياعقلگرائی اروپا درقرن 2-5

درزمان خالفت مامون فرقه معتزله .درعصرطالئی اسالم رخ دادگرائی هفت قرن پيشتر

معتزله دگم مذهبی .ئی معتقد بودند هيچ چيزرابدون ارجاع به عقل واستدالل نبايد پذيرفتبشرعقلگرام

معتزله عقلگرائی خليفه مامون عقايد .را نقد کردند وباورداشتند قرآن مکتوب انسانهاست ونه کالم خدا

 جالب اينکه.وبه مدت سی سال نظرات فرقه معتزله عقايدرسمی خالفت عباسی گرديدپذيراشد را 

درجناح چپ معتزله ابن راوندی نه تنها مذاهب سه گانه ابراهيمی يهودی،مسيحی واسالم،بلکه 

 .وجودخدارا نيزنقد کرد

آتن ورم زمانی است که باستانی کشورهای -شهردوران دنيای بربريت بين قرن شانزدهم و درحقيقت 

به اصطالح دنيای  برعکس،.گرديد حضيضازوارد دوره ای اروپا بعدازفروپاشی امپراطوری رم 

اسالم در تنها کافی است به عصرطالئی .تجربه می کردرا شکوفائی تمدن يک وحشی وبربريت 

عصرطالئی اسالم امپراطوری .نگاهی بيافکنيم51بنی اميه دراندلس خالفتعباس وبنی لسله سخالفت 

برای  آفريقا را وغربهمسايگی چين وازخاورميانه تا شمال ازخاورميانه تا آسيای مرکزی و وسيعی 

 رواداری ،صلح ،آرامشو دانشو مشوق علمخلفای بنی عباس دراين پهنه عظيم .دربرگرفتقرن  هفت 

اين امپراطوری کالن دراساس به امنيت راهها نيازداشت،  درتجارت  .برقرار کردندمذهبی وفرهنگی 

پراطوری وسيع عصرطالئی دراين ام.نماد جالبی ازاين آرامش وامنيت بود اروپاجاده ابريشم ازچين تا

مترجمين .دربغداد دارالحکمه معادل آکادمی تاسيس شدخلفا  وتشويق Patronage،،اسالم با کمک مالی

، سیهندرياضی، مسيحی ويهودی اززمان خليفه منصوردوانقی به بعد آثار فلسفی، اسالمی،

شده بودند به عربی  دراروپای قرون وسطی گمنامکه باستان را، ورم وپزشکی وغيره يونان  نجوم،

دانشمندان علوم اين بايد به اين نکته توجه کرد که .وزبان عربی زبان علوم وفلسفه گرديد ،ترجمه کردند

درسرزمين های ادباوغيره جغرافيا شناسان،منجمين،،تاريخ دانان ،گوناگون وفالسفه ونظريه پردازان

بدون افتادن درچاه ناسيوناليسم است، منطقی،بنابراين.گسترده امپراطوری عصرطالئی اسالم زيستند

ابن خلدون .ناميداسالم صحيح خواهد بود اينان را صاحبان علم وادب دوران عصرطالئی  وشوينسم

کتب  پزشکی وی تا قرن -فيلسوف وپزشکمتولد بخارا،تونس ،ابن سينا متولدپدرجامعه شناسی 

 ،منجم فيلسوف،شيمی دانرری، شهمتولد ،Razzes،زکريای رازی-شانزدهم دراروپا تدريس می شد

طبقه بندی اولين عاليقدرو  پزشکريک، واسيدسولف کاشف الکل، ،منطق،رياضياتروش شناختی ،

بيماران  ی قرون وسطیدراروپا.جدول مندليف درشيمی پنج قرن پيش ازوینطفه دنی موادمع کننده

ی را به تشويق خليفه ، زکريای رازی بيمارستان بيماری های روحند روحی را جن زده می ناميد

 جبر،ابن الهيام پدرعلم نورالجبره يا مبتکر ازبکستان متولد خيوه در  خوارزمیدمحم،دايرکرددربغداد

،Optic ، پيش ازويليام هاروی انگليسی در  قرن دوازه،دمشق در شهرمتولدبصره،ابن النفيس متولد

نهضت در مترجمکوفه، دمتولابويوسف الکندی جريان خون درقلب را کشف کرد، ،قرن هفدهم

ابوريحان بيرونی ياآکادمی بغداد،حکمه عضو دارالوترجمه،رياضی دان،منجم،فيلسوف و موسيقی دان 

تقويم شناس،انسان موسيقی دان،دانشمند،رياضی دان،ستاره شناس،، ازبکستاندر شهرکاثمتولد

 مسلط بهمحيط زمين، جغرافی دان،محاسبه کنندهطبيعی دان،،تاريخ نگار،گاه نگار شناس، شناس،هند

 و زبان های يونانی،عبری توراتو آشنا با زبان های خوارزمی،فارسی،عربی وسانسکريت

متولد شهراترار درجنوب قزاقستان ،فارابی  ،يامعلم دوم بعدازارسطوسريانی،معروف به همه چيزدان

ابن حيان  ابوموسی جابر،درموسيقیجامعه شناسی،پزشکی،رياضيات وتخصص  ،منطق در علم،فلسفه،

مانند   ی شيمیبسياری ازروش ها ،پدرعلم شيمیوفيلسوف  ،شيمی دان طوس، متولدطرطوسی 

قرن  ششوی .تقطيرو  انواع ابزارهای اساسی شيمی مانند قرع وانبيق را به وی نسبت می دهند

فيلسوف،رياضی  عمرخيامحکيم .علمی را پايه ريزی کردشناختی روش جلوتراز فرانسيس بيکن 

 پنج قرن پيش ازتدوين سال شمسی اروپائی به فرمان پاپ گريگویشاعروموسيقی دان،نجم،دان،م

،Pope Gregory ،ابداع مثلث همچنين ورا رصد کردمعروف به تقويم جاللی تقويم شمسی دقيقتر



، Dante Alighieriدانته اليگيری،.55شهرت يافت مثلث پاسگالقرنها بعد دراروپا به -خيامجالب 

 اهل ابوالعاء معيریفيلسوف کمدی الهی را درقرن چهاردهم ساخت،حال آنکه يا شتوبه دوزخمنظومه 

شعاررهائی اورشليم ازدست با صليبيون .دمشق شش قرن پيشتر منظومه کمدی الهی خودرا سرود

شدند،درتمدن روبرودرحقيقت برای قتل وغارت،باتمدن عظيم شرق و،درقر ن دوازدهمسلمان کفار

اينجابود که در.آشناشدندگم شده دراروپايونان ورم علمی وفرهنگی باآثاربيون صلياسالمی بود که 

فاقدصفراستفاده می کردند واين مشکل التين پا ازارقام وتاآن زمان ار ،52را کشف کردندعدد صفرآنها

باالخره .داريدرمی نيازرقم 58نيازبه  4444برای مثال،شمابرای نوشتن -داشت رسیدرحساببزرگی 

ازقرن سيزده ميالدی تمدن اسالمی متوقف شد .دردوران شکوفائی اسالم را ياد کرد کشف صابون

را به حمله  ويران اسالم دوران طالئی تمدن عظيم وتوقف رکود يک نگاه .اروپارسيدبه وسپس نوبت 

ويژگی گرهالکوخان مغول به بغداد،ديگری عدم استقبال از اختراع دستگاه چاپ کنی گوتمبرک،سومی 

 .خطی ويا مخالفت سالطين عثمانی را برشمردسنت کتاب نويسان و خط عربی

 

دستاويزی شد ،Positivism،پيشرفتگرائی ،تئوری محور-، مشابه تمدن اروپاPositivism. تئوری-2

-،بردگی مردم فرا ،استعمار غارت،قتلماهيت واستتارسرمايه داری برای ايجاد وجاهت برای 

دول استعمارگر انگلستان،فرانسه، سياست های را پذيرفت وی سرمايه دارپيشرفتگی مارکس .اروپا

  .به حساب ترقی خواهی سرمايه داری گذاشتوآمريکارا  ،روسيهآلمان،هلند،پرتقال،اسپانيا،بلژيک

گفته شود کافی است .خواهدکاغذ می مثنوی هفتاد من بقول معروف شرح جنايات دول استعمارگر

، درهندوستان نايات،غارت،اخاذی ،توهين وتحقير وتجاوزجنسیکمپانی هند شرقی انگلستان درميان ج

برای سنگين وبه گرسنگی کشاندن مردم هندوستان های ماليات هزينه نفری بايک ارتش دويست هزار

انحصاری بود  وتمام شرکت عظيم کمپانی هندشرقی يک .برشبه قاره هندوستان سازمان دادکامل سلطه 

صادراتی به  کمپانی هند شرقی مشاهده کردوقتی .کنترل می کرد واردات وصادرات به هندوستان را

کشتی های جنگی دولت اش چين رامجبورکرد ورود کشت ترياک کمپانی به پشتوانه  چين ندارد

استعماری های تحت سياست .وچه بالئی برسرمردم چين نازل شد هندشرقی درهندوستان را آزادکند

 .53نابودشدندهندوستان ازقحطی  وده ها ميليون مردم  هندوستان دچارقحطی شدسه بارانگلستان 

 

رنه  دکارت،فيلسوف ورياضی دان وکاشف .يا ذهنيت وعنيتسابجکت اوبجکت روش شناختی -3

به  ،درقرن شانزدهم ،کليسای کاتوليکInquisitionعقايد،تفتيش  درفضای  درمايعات،ت نورسشک

مجبورشد مبارزه با دگم ليسا برسرگاليله آورد،باآگاهی برآنچه کوهمه چيزوحتی وجود خدا شک کرد 

،درحقيقت “من فکرمی کنم پس من هستمˮ :گفته معروف دکارت.کليسا را درلفافه شکاکيت چالش کند

ذهنيت وعنييت ياسابجکت اوبجکت بروز روش شناختی  دکارت منشاءولی گفته .نفی دگم کليسا بود

سرمايه داری درحال .اوبجکتکنش پذيريا سرازترپائين و  سابجکتکنشگرياشد انديشيدن فکر،.گرديد

گياهان ،وتمام موجودات ازانسان تا حيوانات کنشگرعروج زود گفته دکارت را گرفت وخودش شد 

 ،ياترقی گرائی Positivismرفند تمشابه .ياشيئیکنش پذيرشدند بی جان،آب ها ومعادن، وطبيعت

سرمايه داری .ت با شيئی رفتارکندسابجکت محق شد هرطوردلش خواسيا کنشگرسرمايه داری 

ارزش اضافی،انسان هارااستثمارکرد  وبی رويه منابع طبيعی توليد بيرحمانه برای انباشت سرمايه يا 

سرمايه کارکردامرزعواقب وحشتناک چهارقرن .گرديدسيرتخريب محيط زيست بانی و را  استخراج

ت زنده وطبيعت را جدا تهديد می بحران اضطراری محيط زيست حيات موجودادربروزداری کنشگر 

نقاش سابجکت وبوم  گفت  می توان ياکنشگروکنش پذير  عينيتوسبک شناختی ذهنيت درتعريف ..کند

ولی استفاده از سابجکت اوبجکت به عنوان يک روش شناختی عام .وقلم ورنگ اوبجکت اوست

ازيربنا وقدرت جامعه شناسی اقتصاد را پايه ي،کاری که مارکس در58نادرست خواهد بود

وروبنا که  زيربنا حاکی ازاين است ولی، واقعيت .را روبنا قرار داد...دولت،سياست،اخالق،هنر،فلسفه 

درهمين بحران عظيم سرمايه داری .می توان نمونه های فراوانی را مثال زد. درهم تاثيردارندمتقابال

با  پمپ کردن حدود نقش روبنا سياست های قدرت دولت ياقدامات ا 2114درشکل بحران مالی درسال 



ی نرماند William Conquerorويليام فاتح،.تريليون دالر اقتصاد سرمايه داری را نجات دادند 51

موجد فئوداليسم درانگلستان  مال با تقسيم زمين بين سردارانش عوانگلستان رافتح کرد  5147درسال 

 انتخاب طبقه کارگربا  وروکنش پذيرروش شناختی کنشگازاستفاده مارکس با .شد،اقدامی ازباال

دچارتقليل گرائی  گر جامعه ومبارزه طبقه کارگربامحوريت اقتصادی وناديده گرفتن مسائل گرهی دي

 .گرديداقتصادی 

روح جهانی درسيرديالکتيک دردولت شکوه  :ادشرح دحق ه ففلسدرنقد هگل .هگل وروح جهانی-4

  مادیز جامعه انباره مجموعه ای ازمقوالت مادی وغيرباانتزاع امارکس .وجالل جامعه عينيت يافت

اعالم وسيدردولت  تضروربه تفاوت نازلی مشابه هگل باپرولتاريا را جانشين روح جهانی کرد و 

 .کرد فلسفه  هگل را که روی سربود برپايش قرارداد

 منجريسم هيتلری ودرنهايت به فاشگرديد تئوری ناسيوناليسم آلمان پايه دولت روح جهانی فلسفه هگل 

پذيرش ضرورت مارکس با .فروپاشيد 5995نيزدرسال  پرولتاريادولت دولت مارکس درهيات .شد

پذيرش وجود دولت يکی ازکمبود های بی شک،.آزاد نشدآن واوهرگزازدولت افتاد دولت درقفس 

 محوری مارکس بود

مارکس .ان پشتيبانی کردپروس وتشکيل دولت آلمدولت درژرمنی مارکس ازانضمام شاهزاده نشينان 

اشاره فراتراز(داخل پرانتز ازمراد -پسرعموی ناپلئون بناپارت)بناپارت هيجدهم برومرلوئیرساله در

توجه به دولت بورژوازی بناپارت ناپلئون توسط سازمان دادن بوروکراسی گسترده به 

 يکرا براساس يک ملت،سرمايه داری ملت وناسيوناليسم -اولين دولتبناپارت درحقيقت،ناپلئون .نکرد

سرمايه بود ونه مهم اش مارکس .برپاکردرياستی ويک حمايل سرود يک ،پرچميک مذهب،يک ،زبان

 ..سرمايه داریدولت 

 

درتقابل با تاريخ گذشته را سيرم ت پ .15مارکس،Positivistپيشرفت گرانه، ماترياليسم تاريخی-5

 مرداد 24کودتای دربرهه   خوندهاآ.51يرمادیوغ مادی  می بيند ونه کنش های مادیايدئاليسم هگل 

کرده وخودرا نمايندگان  انتقادشديدا ماده پرست ی کمونيست هاازموذيانه  فضای هيستريک ضد چپدر

کمون های بدوی ˮاز پيشرفت خطیسيرمارکس  ماترياليسم تاريخی.اخالق و معنويت معرفی کردند

سوسياليسم نائل می پيشرفت دربه باالترين مرحله وراطی کرده  ،برده داری،فئوداليسم،سرمايه داری“

سيرتاريخ خطی .است« یهگل...روح جهانی خطی سير»خطی  م ت پ خطی مارکس نسخه .شود

به درپائين که  فرض  می کند چيزی شبيه دايره نه خطی بلکه را تاريخ  سيرعبداله اوجاالن .نيست

کمون های ˮمرحله پسين گذارازمبتنی بر، ماترياليسم تاريخیتاريخ خالف سير.برآمدگی داردجلو

 :بروز می دهدرا  به مراحل پيشرفته“بدوی

ساختاراجتماعی برپايه اخالق وسياست شکل عالی  ترين  ،مارکسکمون های بدوی ˮدرحقيقت:يکم

خالف سيرتاريخ (،ذکرشده است tribalدرمانيفست کمونيسم بنادرست قبيله ای،)امع عشيرتیوجورزی 

  .57سير مداوم به مراحل پيشرفتهازمرحله پسين و 

يا قطعيت ود،توضيح می دهد،که عروج سرمايه داری درانگلستان وهلنداجتناب ناپذيرنبو،اوجاالن اوال

به يک فاکت اشاره .بردمی زيرسئوال راتاريخی مارکس تاريخی  فرضيه ماترياليسم  مراحلجبر

می  کستش،اسپانيا ازنيروی دريائی،ارمادهاگرنيروی دريائی انگلستان درزمان ملکه اليزابت اول .شود

  . 54خورد،فاتحه عروج سرمايه درانگلستان خوانده می شد

 .آن بودض ترازيکه باسقوط رم پديدارشد نه پيشرفته ترازتمدن رم بلکه حضقرون وسطی جامعه :دوم

 یرتسليحات هسته ای وبحران اضطراعظيم زادخانه وجود  از امروز،بشريت درهول وهراس:سوم

کجای -برای انباشت سرمايه يا کسب ارزش اضافی داری قدرت دولت سرمايه زاده هردو-بوم زيست

 ؟59استپيشرفته ترازمراحل پيشين انسانی وای  سرمايه داری مرحله

خارج مشاهده کرد دوستان مطالعه اولين مقاله ازهن باشصت قرن نوزدهم دهه در هابعدمارکس :چهارم

به  مارکس.وجود داردديگر ماترياليسم تاريخی يک مرحله تاريخی  فرايند سيرمراحلفرضيه از 

مايه بن درون کنش ،چونکه مارکس از وبس سادگی توليد اجتماعی هندوستان را وجه توليد آسيائی ناميد



وديگرمناطق درحقيقت جوامع کمون ها ی روستائی وسيعادرهندوستان .نداشتاطالعی توليد آسيائی 

 .21يات داشتندحآسيائی وحتی درروسيه 

آنچه مارکس وجه توليد  اصال بهترديد با قلم گرفتن از ،استالين درشرح ماترياليسم تاريخی مارکس:پنجم

 . کندخالص ازشرآن آسيائی ناميد،خودش را 

مانيفست کمونيسم چنين شرح می را در پديداری سرمايه داری مارکس. داریعروج سرمايه -ششم

ولين شهرها او(مراد-توليدکنندگان خورد)،Burghers،برگرهای ازسرف های دوران قرون وسط:دهد

،مانيفست  3پاراگراف  33صفحه  ازاين برگرها اولين عناصربورژوازی توسعه يافتند،.ظهورکردند

اشاره می کند که  يز،فلورانس وجنواوندهه بعد به  دواما مارکس .کمونيسم،انگليسی ،چاپ پکن

اين از مارکسولی .ک ساخته وحتی پول کاغذی چاپ کرده بودندبان،پديدارشدندرون وسطی دراواخر ق

سرمايه جلوترنمی رود،ازمنظر مارکس سرمايه داری تجاری  درانگستان بوجود آمد ودرادامه اش به 

 .داری صنعتی متحول شد

سرمايه داری تجاری  اساس.روی داد« داری تجاریسرمايه »سرمايه داری صنعتی بعداز

 Cityشهرلندن، دررقرن شانزدهم دسرمايه داری تجاری درانگلستان .بود شهر،تاجروتجارت»زايش

of Londonانگلستان را دربطن تجاری مارکس جوانه ظهورسرمايه داری .،تاجروتجارت بوجود آمد

« شهر،تاجروتجارت»اما.کردسرمايه داری تجاری عروج  اش وسعه باتمحتمال و،فئوداليسم می بيند

ش از لندن وآمستردام قرن شانزدهم،درتمدن طالئی اسالم،چين، اساس سرمايه داری تجاری،پي

 ،کشورآشورکشوربابل-های آتن،شهرکشور-کشورهای ونيز،جنوا،فلورانس،شهر-درجمهوری های شهر

می پرسد،چرا پيش از لندن وآمستردام اوجاالن  .پديدارشدکشوراروک -وغيره ومکان اوليه اش درشهر

عوامل نيروی کار،انباشت اوليه داری تجارتی ها،عليرغم وجود  درقرن شانزدهم،هيچ کدام ازسرمايه

اوجاالن پاسخ می دهد گرچه پديداری سرمايه داری .وصنعت به سرمايه داری صنعتی گذارنکردند

تمام .تجاری مبتنی برشهر،تاجروتجارت برای عروج سرمايه داری صنعتی الزم بود ولی کافی نبود

شريک  ،واينها ورودندنظامی بنيادشده بودومذهبی،سياسی  مثلثقدرت های برپايه قدرت های پيشين 

، وسرمايه دای تجاری سرکوب می به جرگه خود نمی تابيدندرا سرمايه داری تجاری  ،يعنیچهارم

به نتيجه يک مجموعه شرائطی درقرن شانزدهم امکان تحول سرمايه داری تجاری به سرمايه .شد

ر سرمايه داری تجاری به سرمايه داری صنعتی اجتناب ازاينرو،گذا.25کردمهياراداری صنعتی 

 . 22ناپذيرنبود

 

  

 23کمون پاريس-6

بين المللی کارگران مرد،انترناسيونال اول،شاخه های کمون پاريس اززنان، کارگران هواخواه انجمن 

پاريس،آنارشيست ها،بالنکيست ها،گاردملی،صاحبان حرف خرد،حمايت شهرداری ها سامان يافته 

به  ،ابتدا با قيام مردم پاريس عليه دولت فرانسه مارکس.کمون پاريس يک پديده بديع وبی همتابود. بود

مارکس .ولی، بعد نظرش تغييرکرد وازآن دفاع نمود .مخالفت کردخواهند شد سرکوبکه  دليل اين

سا اساکمون :می نويسداش دررساله .رانوشت «رساله جنگ داخلی درفرانسه»کمون پاريس درتحليل 

آن رهائی اقتصادی کارگران را پيش با باالخره آن شکل سياسی کشف شد که ...دولت طبقه کارگربود 

 .22برد

ی نظامی و جانشينی اش با مليشای هااقدامات کمون چونان انحالل نيروبرشمردن مارکس با 

ه کميتبه آنها، اعضای  ئی انتخاب اعضای کمون ازطرف ساکنين شهرداری ها وپاسخگومردمی،

خصوصی،آموزش امرتبديل مذهب به برچيدن دستگاه کليسا و، 28مجریمرکزی نهاد قانونگذارو

دگرگونی قوه قضائی و اجرای اصالحات  مجانی همگانی ورهائی علم ودانش ازيوغ قدرت دولت،

کمون می بايستی سريع به ورسا يورش برده ودولت موقت :مارکس می نويسد .رفاهی گوناگون

وبه آنها  ه شدندبرگزيد ازسوی شهرداری هاکمون مرکزی کميته :مارکس می گويد.راسرنگون می کرد

،به سخن می کردقوانين ومقررات شهرداری های پاريس را دولت فرانسه تعيين .پاسخگو



شهرداری های کمون پاريس ولی،اکنون .ه بودندديگرشهرداری ها ازباال توسط دولت نظم ونسق شد

از باال شهرداری های پاريس نظام بااين تحول .وبه آن ها پاسخگوشدند کميته مرکزی را انتخاب کرده

تا ماه 5ه شدند؛ودرخالل برقراری کمون ازاواخرماه مارچ برروی پا گذاشت ،روی سرقرار داشتنديا 

بی کشف بديع واين يک .قدرت   دولت سرمايه داری درشهرداری های پاريس قيچی شدند  5475می 

اکنون،آنها با انتخاب اعضای کميته مرکزی .درشهرداری ها ساکن بودندمردم پاريس .بودمانند 

مردم پاريس اداره کننده مستقيم جامعه پاريس ˮوپاسخگوشدن اينان به اعضا ياسامانه شهرداری ها،

با الگوی شهرداری های پاريس قدرت دولت بافرض تحول شهرداری های شهرهای ديگر.“شدند

ولی، اين سئوال .بودبزرگی متفکروهوشمند مارکس  .می شدحومدرسراسر فرانسه سرمايه داری 

انتخاب اعضای کمون توسط شهرداری  ها وپاسخگو بودن آنها  زش رابه وی مطرح می شود که چرا

مارکس .متوجه نگرديد،دليل اش ساده است “پاريس مردم اداره کننده مستقيمˮکشف به شهرداری هاو 

گفتم ... من دربحث هگل وروح جهانی .قدرتی باالی جامعه-ودکمون را دولت طبقه کارگرارزيابی نم

حاکی است که هنوز ازقفس بنابراين اطالق دولت طبقه کارگربه کمون .مارکس درقفس دولت افتاد

دستگاهی سلسله مراتب وباالی جامعه به باورمن مقوله  ضرورت وجود دولت .دولت آزاد نشده بود

انکارنياز به اين رانيز بايد اشاره کنم گرچه .وده استمحوری مارکس ومارکسيست ها بکورگره 

 بخاطر اززاويه ديگرنيز ی آنارشيست ها ل،وبه شمار می رودآنارشيست ها دولت نقطه قوت  ضروت

: ياست مبارزه درقبال قدرت دولت سرمايه داری رنج می برند وبه گفته ماری بوکچيننداشتن س

 .ست هاگرديده است، آنارشيLifestyleعملگرائی شيوه زندگی،

 :پارلمانی معاصراشاره کرد-فرا های ازپائين يابه اختصاربه نمونه های چندی ازجنبش 

درشهرداری ها آن چنان دولت مردمی درفرانسه جنبش جليقه زردها با تشکيل مجالس  2154سال در

ع از يک مجمبا طراحی مکرون رئيس جمهوری فرانسه امانوئل مرکزی را به هراس انداختند که 

عمومی سرمايه نت به عنوان يک سپارلمانی غرب، خابات درانت.درپاريس برگزارکردشهردارها 

،عوامل حزبی فضای مجازیروزپيش ازبرگزاری انتخابات عالوه برتلويزيون و يکی دودر ،داری

کساندرا اوکازيو ال.وگاها درب منازل را دق الباب می کنندپخش کرده درمحالت اوراق تبليغاتی را 

با ازناحيه برونکس نيويورک انتخابات مياندوره ای درنامزد نمايندگی برای کنگره آمريکا  جوانکورتز

با بسيج شدن جوانان دختروپسر ورفتن به محالت وگفتگو با تک تک وپلتفرم سوسياليسم دموکراتيک 

روزی ،قرار بود با پيراجوکومرلی سياست مدارکهنه کاروی توانست محالت انتخاباتی ساکنين 

،بويژه جان ازپائينهای نژادی آميخته اکنون جنبش .درانتخابات رئيس کنگره گردد،شکست داد

ه جرمی کوربون ببا انتخاب .دندرآمريکا کنش می کن ، مهم ا ست،Black lives matterسياهان،

 ه جنبش مومنتوم،بويژپارلمانی-وفراازپائين جنبش  2151درسال رهبری حزب کارگر

،Momentum،  جنبش مبارزه عليه نابودی بوم زيست،.گرديديدارپدExtinction 

Rebellion،تعيين سياست برای  ،دورزدن پارلمان،جنبشی ازپائين و خواهان تشکيل  مجلس مردمی

اروپای کشورهائی ازدر.سامان يافت2154درماه نوامبرمقابله با بحران اضطرای بوم های عملی برای 

 جوانه می زندمردمی لس مجابرای تشکيل  دختروپسر انانجوشرقی با حکومت های فاسد جنبش 

ی ،برای تحول شوراهای شهری از باال به شوراهاParticipatory Societyجنبش مشارکتی،.

،فعال بوم زيست کهنه George Mombiotباتالش جورج مومبيو،ها شهرداری مشارکتی برای اداره 

تشکل اداره شهرداری بامشارکت  .پيش سامان يافت کار،روزنامه نگار و نويسنده درانگلستان چند سال

م هرماه درريکياويک پايتخت ايسلند تشکيل جلسه داده وتصميماتی رااتخاذ مرد.مردم درروتردام هلند

موافق تصميمات مردم نباشد بايد دليل شورای شهرمی گذارند،اگر شورای شهر  روبرای اجرا دراختيا

جنبش زاپاتيستا، دولت راديکال ،کيل تعاونی درشهرنيويورکتش.مخالفت را به مجمع شهراعالم کند

نگاهی ضرروی است ،از پائينگونگون فراترازهمه اين کنش های بوليوی درآمريکای جنوبی،باالخره 

اداره شورائی روژاوا،اکنون به نام سيستم وجمعيت ميليون  21به جنبش ازپائين درکردستان ترکيه با

درکردستان .به اندازيمجمعيت مجمل نگاهی ميليون  8با  شرق سوريهکنفدراليسم دموکراتيک شمال و

ترکيه پ ک ک ازيک نيروی نظامی آزاديبخش برای تاسيس دولت سوسياليستی کردستان مستقل 



داد وهدفش را تحول دموکراتيک ک ژيعبداله اوجاالن زندانی تغييراستراتنظرات با پذيرش  ،ازترکيه

 2111پ ک ک ازسال .يزه کردن ترکيه با اکثريت مردم ترک گرديدجامعه کردستان ترکيه ودموکرات

باالخره،حزب دموکراتيک خلق ها .اقدام به سازمان يابی دموکراتيک مردم کردستان ازپائين شد

ح د خ  2151درانتخابات پارلمانی سال .کردبرپای نيزشعباتدربخش ترک نشين ترکيه فراترازکردستان 

مانع شديد سلطان اردوغان مجبورشد باتجديدانتخابات واعمال جوفشار.ستادپارلمان فر ه بهنمايند 41ه 

ح د خ ه با باتمام ترفند های اردوغان ولی .درصد آرای کل شود  51حدنصاب به ح د خ ه ازرسيدن 

ح د خ ه دومين حزب مخالفان دولت رانمايندگی .نماينده به پارلمان ارسال کند 13درصد توانست 3/51

 ستان ترکيه ميليون آرای مردم کرد 1بگيروبه بند سلطان اردوغان، ح د خ ه نزديک به  عليرغم.می کند

زن شهرداررای دادند وشهردارهای دوگانه ه درانتخابات محلی بيشترشهرها به ح د خ  . را باخود دارد

 میومردم را تشويق  ،خشونت خانواده فعاليت  کرده فعالين جنبش عليه مردساالری.ومرد تشکيل شد

برای مطالعه ها ی شهردار.ونه دادگاه های دولتی نهادهای مردمی مراجعه کنندبه حقوقی درموارد  کنند

شهردار اردوغان سلطان گرچه .می گذاشتندشهرداری هاراروی ميزدفاترمالی دخل وخرج شهرداری 

انی کرد و شماری ازنماينده های ح دخ ها زندوراجانشين نمود،قيم هايش های قانونی را برکنارکرد و

ازح دخ ه پشتيبانی کرده وحزب کردستان هنوز اکثريت مردم است،غيرقانونی کردن ح د خ ه د درصد

 .ليت خودادامه می دهدافع به اردغان ديکتاتوری دشوارتحت شرائط 

 

بااستفاده ازنظرات  «حزب اتحاد دموکراتيک».روژاوا يا کنفدراليسم دموکرتيک شمال وشرق سوريه

تسهيل  ،بلکه نيروئینه  باهدف کسب قدرت سياسیحلب شهردر 2113ی درسال اوجاالن زندان

مفهوم وهدف اين .تاسيس شد م برای اداره جامعهگرآموزش،آگاهی وسازمان يابی توده های مرد

شرائط در.کشيد تاکنونی باهدف تسخير قدرتراست وچپ ازتشکيل حزب،خط بطالن به تمام احزاب 

 .مجبورازفعاليت زيرزمينی گرديد،ح ا د سوريه  سوسياليستی عربیاختناق دولت 

 احزابی که دراشکال سازمان های مردمی اجين نشده باشنددرمعنای کالسيک سياسی نيستند،»

وشرکت شهروندان  درحقيقت اين ها هستی هائی بوروکراتيک وطرفدار ضد سياست های مشارکتی

جائی که کوچکتراست .هرداری هاستدرحقيقت واحد واقعی زندگی سياسی اداره ش.درسياست هستند

همه جمعيت را شامل می شود ويا بنابه وسعت اش به مديريت های فرعی به خصوص محالت تقسيم 

 . «می شود،ماری بوکچين

ح اد شروع به سامان .به فعاليت علنی روی آورد 2155د با گشايش فضای دموکراتيک درسال ح ا

مردم برای حفاظت ازتظاهرات  ی مردمی ميليشا زمان دهیوساها دادن مردم حول تشکيل شورا 

دردرون پ پيش ازروژاوا به کوه های قنديل رفته وفعالين آموزش ديده زنان ومردانی که سالها .نمود

سال بعد . ياری رساندندسازماندهی مردم سهم خود به ک ک فعاليت می کردند به روژاوا برگشته وبه 

بااصل دموکراتيک برابری  ازآن پس،.روژاوا اعالم شد مردم انقالبقيام  با  2152ژوئن  52در

زنان مستقل کمون های مختلط مردان وزنان وکمون های ،Ethnicityمذهب،زبان وقوم،

درشهرها،کمون های روستائی دهقانان وکمون زنان درروستا،تعاونی های شهری ودهات،تشکيل 

عليرغم تحميل  ،جامعهمستقيم اداره  کننده  شورا های ناحيه وشهرواستان ياکانتونها وغيره فرايند مردم

کنفدراليسم دموکراتيک شمال وشرق   يا تجربه روژاوايا.ادامه دارد،ومحاصره اقتصادی ،توطئهجنگ

   . آموزده باشدمی تواندايران وساير کشورهای خاورميانه معين بارعايت شرائط  ،سوريه

 

 .زش اضافیانباشت سرمايه يا توليد ار،سياسی اقتصاد،اقتصاد-7

را افاده می درزبان فارسی وانگليسی معنای صرفه جوئی وصرفه جو اقتصادواقتصادیواژگان 

انباشت سرمايه يا کسب ارزش فرايند برای  گریا،سودبنياد سرمايه داری برغارت وقتل ودزدی.دنکن

ه ولی سرمايه داری ب؟عمل کرد سرمايه داری اقتصادی نيست.پی ريزی شده استدنامحدواضافی 

 واژه اقتصاد درزبان انگليسی.اقتصاد سرمايه داری را جااندختسياسی واژه پشتوانه قدرت 

،Economyاکونوميس،درحال عروج درقرن شانزدهم از واژه يونانی ری،را سرمايه دا، 



Econumise اقتصاد  درزبان واژه .اخذ کردکردن ماهيت غيراقتصادی سرمايه داری  برای بزک

ولی،چه کسی اقتصاد منزل را مديريت می کند؟ .می رسانداره يامديريت منزل را يونانی به معنای اد

واقعی ان دزن اولين اقتصاد :می گويدبدرستی عبداله اوجاالن .اقتصاد منزلمجری واداره کننده زن 

پرورش نگهداری وتاريخ مرد شکار می کرد وزن از زايش نوزاد،-دردوران پيشا.ه استبود

بی .راانجام می داد مفيدورش گياهان پروزندگی وکشت آسايش محل ونسق  ، نظم،پخت وپزانکودک

بچه بامادرشناخته می شد ونه داشته وآن دوران زنان موقعيت ممتازدرجامعه دليل نبود که 

يک زنان داده وادامه خانه دارنقش پيشين را  انزنتابه امروز اکثريت غالب دردوران تاريخی نيز .پدر

کننده توليد به زن خانه دارسرمايه داری هيچ ارزشی -تشکيل می دهندرمايه را وجه پايه ای توليد س

 25اوليهانباشت  اول توضيح می د هدجلدمارکس درکاپيتال .نيروی انسانی وتامين رفاه وی قائل نيست

درقرن پادشاه مستبد انگلستان کاتوليک توسط هنری هشتم ی کليساطالهای غارت از سرمايه داری

عايد می سود 71%به قاره آمريکا برده ت تجار -تامين شد 21جارت خونباربرده به آمريکاو تشانزدهم 

سرمايه داری انباشت اوليه زمان رضاشاه دراول ومرحله درهمين ايران فرايند سرمايه داری در.کرد

ل کامورود ماليات سنگين برنيازهای اوليه مردم بويژه قندوچای ومرحله دوم برای تحميل  ازطريق 

سرمايه  .از درآمدنفت حاصل شد رضاشاهانباشت اوليه توسط دمحم  ،سرمايه داریايران به کشوری 

را برای الپوشانی  “اقتصاد سياسیˮحقه ،اقتصاد سرمايه داریˮداری درحال عروج همسان واژه 

درهوا کردن را پرده نيرنگ سرمايه داری مارکس نه تنها .علم کردوکالش دزد گر،غارتماهيت 

را به عنوان سرمايه داری اقتصاد سياسی  فندتر،بلکه صادسرمايه داری واقصاد  سياسی نقد نکرداقت

   . !قرارداد “سوسياليسم علمیˮازسه پاره  جزء يک

آدام اسميت پدر اقتصاد سرمايه  .جوابش نهبنابه توضيح باال؟ 27است علمسرمايه داری اقتصاد آيا 

آدام .نههست جواب اين هم .د سرمايه داری را تنظيم می کندبازاراقتصا :گفتواقتصاد سياسی داری 

 ازبدون اينکه وی ،نوشت5771درسال  را«ت هاثروت ملل ماهيت وعلپرسشی درباره  »باسميت کتا

آدام اسميت اقتصاددانان سرمايه داری بعداز.غارت مستعمرات وچگونگی انباشت اوليه حرفی زده باشد

به شماری  ازاين اقتصادنان  جايزه نوبلتاسيس کردند واززمان  کتابهای اقتصادی بی شمار  تحرير

درپی بحران عظيم .استزمين مانده لی،هنوزمعضل اقتصادسرمايه داری و.اعطا شده استنوبل جايزه 

بخش کارکرد يا«دآزاارليبراليسم باز»قرن بيستم سرمايه داری دراواخردهه بيست واوائل ده سی 

ی ساقتصاددان انگليجان مينراد کينزبخش دولتی دادو به  اش را  وقعيتوم منفورشد  ی مسلطخصوص

دراواخردهه هفتاد ماشين دخالت دولت يا دولت رفاه به  روغن سوزی .نسخه دخالت دولت راارائه داد

دوباره خرگوش  ،Milton Friedman،و ميلتون فريدمن Fredrik Hayek،،فردريک هايک.افتاد

باالخره،درسال  .اززيرکاله بيرون آوردند،راآزادبازار  ،ليبراليسم نوليبراليسم بازار آزاد تحت نام 

به پروفسورهای دانشگاه های وبحران کالن سرمايه داری درشکل بحران مالی دهان گشود 2114

دستشان درد -سرمايه داری وامانده اند جديد برایدنياازارائه راه حل ی اقتصادمعتبر خيلی اصطالح 

 .24نکند

تجارت  1دولت، 8کارمزدی، 3مالکيت زمين، 2سرمايه،5:قصد کرده بود راکتاب شش مارکس نوشتن 

زمين موضوع محوری دولت بويژه .سه جلد نوشتسرمايه را درمارکس تنها .بازارجهانی 1جهانی،

شرح چگونگی رسيدن به جامعه بديل سرمايه جای مارکس به  :می گويديانيس واروفاکس پرفسور.ماند

 .پرداخت داری به نقدسرمايه

قدرت تضاد جامعه با  نهوکردتحليل را،يا تضاد طبقه کارگرباسرمايه دار ضاد کاروسرمايهتمارکس 

،به سخن ديگرمارکس ازسرمايه داری وجامعه انتزاع کرد وسرمايه دار ار رمايه داریدولت س

ليبرال سرمايه ازسرمايه دارراست،راست افراطی،فاشيست وسرمايه دار .نمودوپرلتاريارا انتخاب 

نه .   راست،راست افراطی،محافظه کاروراديکال تشکيل شده اندمردازکارگران مرد وطبقه کارگر

 ونه ربه سخن ديگرنه سرمايه دا.می سازد ونه پرولتاريا کليت جامعه راداری رايه ماکليت سرسرمايه 

رمايه ازس دولت سرمايه داریقدرت .را تشکيل می دهند يک پارهمنسجم نه طبقه کارگرهستی 

 ارتش،دستگاه های  امنيتی،سيستم آموزشی،پليس،بوروکراسی،ليبرال،دستگاه ،، افراطیراستدار



مطبوعات، هنر،رسانه های جمعی انواع فرهنگ، دانشگاه  ها،يدئولوژی،مذهب،ا

يک هستی واحد درتکثر را می سازد وهم جامعه يک کليت  راديو،تلويزيون،فضای مجازی وغيره

  .واحدباتکثررا 

حقوق ،مردساالری،سیدموکرااخالق،  سياست ورزی،، چونانو غيرمادی  مادی ازموضوعات معهجا

بدون خانه دارنان ز،کارگر زنانجنسيتی، ،،نژادی،زبانیمذهبی ،مسائل ملت،ناسيوناليسم، دموکراتيک

نويسنده معلمين،دانشجويان،بيکار، زن ومرد کارگران،غلوکارگران زن شا مرد کارگران،ارج ومواجب

  .سامان يافته است جوانان،سالمندان وغيرهودکان،ک ،بيکاران ،نشسته ها ازب ا،روشنفکرانه

باهم آزادبا سرمايه داردربازار-منظورش کارگرمرد-ˮکارگرآزادˮدرتحليل سرمايه می گويد مارکس 

درمانده است می تواند العالج و چگونه کارگری که  هيچ چيز ندارد ومفلس وولی،.معامله می کنند

درحقيقت،سرمايه  داربه پشتوانه قدرت سرمايه .برابرگردداسرمايه دارقدرتمند وارديک معامله ب

می دارسود سرمايه  به  رابطه معاملهکفه مدام تقريبا دولت سرمايه داری حمايت و

کارگران صنفی محافظه کار ازوانگهی،کارگرمرد مارکس نه همه کارگران مرد بلکه عمدتان .چرخد

يک نمونه، درسال .کارگران مرد يدی يادستی نداشتندتوده های حس همبستگی باکه  شدندتشکيل می 

ساعت درهفته    Bryant May،41می ، تکبريت سازی براينيدی ل شاغدختران  1881

ضعيت اشتغال و.آيا امروز وضع بهترشده نه.بسيارنازل ترازکارگران مردکارمی کردند های دستمزدبا

  .درايران رانگاه کنيم

عبداله اوجاالن .رکس درتحليل سرمايه ارزش کاالرا براساس کاراجتماعا ضروی تعريف می کندما

ماه  9چگونه می توان ارزش کارخالق زن راکه  :تعريف ارزش کارمارکس را نقد کرده و می گويد

کارمنزل ارزش ازاين گذشته،.را تعريف کرددردهای سخت زايمان  تحمل جنين رادرشکم حمل کرده و

 .چه می شود يه مهم اقتصاد سرمايه داریپايک 

کاله ،کلک ،،سوداگریدزدی،ارتدرغيکم :فرايند انباشت سرمايه يا ارزش اضافی رااوجاالن چشمه 

برای  .تعريف می کندمعامله کارگرباسرمايه داردردومکان مختلف،سوم کاالدوم تفاوت قيمت :برداری،

زش اضافی نمونه های فروفراوانی چه درگذشته ار تصاحبهريک ازسه جزء فرايند انباشت سرمايه يا

 دراوج وحشت شيوع ويروس کرونا.من تنهابه يک نمونه کالن بسنده می کنم.وجود دارندوچه اکنون 

اقتصاد درانگلستان ورکود اقتصادی قابل  21%ورکود بی سابقه 2125ماه فوريه يک روزازدر

دليل اش اين بودکه .شوت شدندبه باال اگهاننگلستان نسهام بورس های آمريکاوا ،آمريکا مالحظه در

شرکت بهره به بانک ها و% پوند ودالربا بانک مرکزی انگستان وخزانه داری آمريکا تريليون ها 

سهام  باخريد ،بلکهنشدندتوليدرد چرخه اين اعتبارات کالن به بانک ها وشرکت ها وا.دادندکالن  یها

  .به باالجهش کردند قيمت سهاملندن ونيويورک  های  دربورسخود 
يکم سرمايه اوليه الزم برای پديدداری سرمايه داری تجاری ويا .دوتعريف ازانباشت سرمايه

غارت کليساهای کاتوليک پديداری سرمايه داری تجاری درانگلستان درباال شرح داده شد .صنعتی

وليد انباشت ياارزش حمايت دولت ازتمرحله تاپايان دوم،مارکس انباشت اوليه را .بودوتجارت برده 

سپس درجائی می گويد سرمايه وقتی به اندازه کافی قوی شد همچون فردی که .پيش می برداضافی 

ترميم شد،چوب بغل ها رازمين می اندازد،سرمايه نيز چوب بغل حمايت دولت را آسيب ديده اش  یپاها

زئی ازقدرت دولت راتشکيل سرمايه ج.اين مطلقا نادرست است.کنارانداخته و روی پای خود می ايستد

اين رويکرد دليل ديگری است که چرامارکس سرمايه راتحليل کرد .داده ومستقل از قدرت دولت  نيست

 .ونه قدرت سرمايه داری را
 
 مردساالری وستم به زنان، درساالریام

قل می نقرن بيستم روشنفکران بورژوازی  را درباره پديداری تمدن دوروايت نقل می شود،داستان اول

هالل حاصل   تمدن مادرساالری  از یزمان.دارد داستان دوم اسطوره آريائی نام.من ازآن می گذرمکنند،

سرزمين های فراترکشيده و دجله وفرات درکردستان شمالی تاخليج فارس، ان،خيز،سرزمين ميان رود



شودکه بعد گياهان بودند،منطقی است تصورپرورش چی ،زنان متخصص دراين جوامع شکار.بود هشد

الهه ها،زن وجود به ؛اين اختراع دليل تاکيد فوق العاده 29زنان کشاورزی را اختراع کردند

پديداری شهرها ذاتا ابتدا.کشاوزی گرديدسال  1111طی اولين ،خدايان،عموما سمبل زنان قدرتمند

يش پ 3311تا 5211-برنزتمدن دوره درشهری ،Minoan Creteدرمينوئن کريت،-ندمشکل سازنبود

 هيچ نشانی از ،زنانآنها ازپيکره سازی ،ولی درهنررمزگشائی نشده استزبانشان از هنوز-ازميالد 

 .31نمی شودديده ان مردتنديس 

اينکه ،اما.35تفسيراسطوره ای ازهومرانتقال حق  مادری به پدری را شرح می دهد انگلس در

زمان حيات  دراما،.نمی زند  بعدازانتقال حق مادری به پدری وضعيت زنان چه شد،انگلس حرفی

 .32مردساالری رنج می بردندظلم وستم ونابرابری اززنان  مارکس وانگلس

سال،اکنون درموزه عراق نگاهداری می  8111بيش ازبا قدمت حماسه گيل گمش کتيبه گل خشک  در

ا گمش پادشاه اوروک رگيل قدرت حماسه روايت بورژوازی،:،يکمبرای آن وارد استشود،دوتفسير 

  خدای مرد نبرد اينانا خدای زن واينکارا برعکس، عبداله اوجاالن،حماسه گيل گمش .توصيف می کند

بااين انتقال .33ی تفسيرمی کندرانتقال قهری مادرساالری به پدرساالاينکا وزی پيرود وبا شرح می ده

يونان فالسفه .ه استنفس کشدتابه امروز انسان ،D N A ،خصلت مردساالری همچون دی ان ا

 ،  Homosexual، یهمجنس بازشيوع دليل زنان را پست می دانستند،وغيره فالطون،ارسطوا سقراط،

سخن مي گويندونه ، Manبعدهابسياری ازفيلسوفان وانديشمندن،ازجمله مارکس ازمرد،.بود اينان

 ؟ساختآنهارا چه کسی  مردتاريخ رامی سازد،ولی.،Humanbeing،ازانسان
باانقالب .شد .تقرير کرد4681درسال را  مردالمللی کارگران احی انجمن های بين مارکس بيانيه  افتت

کشيده صنعت  بههزار دخترجوان  ادهاز ربع چهارم قرن هيجدهم تا ربع اول قرن نوزدهم صنعتی 
وسوء استفاده جنسی می کرداين نيروی جوان را شديدترازکارگران مرد استثمار ان،سرمايه دارشدند

 -کارگرمنزل-ازاين گذشته ده ها هزار دختران جوان.کارگران مرد تحقير می شدند کردند،وازسوی
بدعتی شد دردرون ی کارگران مردلجمن های بين الملان سازمان يابی.درمنازل اعيان کارمی کردند

 .استتشکل يابی کارگران زن ومرد محلی ازاعراب نداشته  ززمان مارکس به بعدو اچپ 
هرسه دختر مارکس بازی اعتراف ،درزندگينامه مارکس می نويسد، Francis  Wheenفرانسس وين،

النا .جواب دهدبازی اعتراف را دوست داشتند،دراواسط قرن نوزدهم ازپدرشان خواستند به سئواالت 
 .؟مارکس جواب می دهد ضعيف زنانچيستاززنان شما تقوای مورد پسند وفضيلت ازپدرش پرسيد 

 .763اعترافات ص ن زندگينامه مارکس،فرانسيس وي
 

 5585-5511النا دخترکوچک مارکس،فمينيسم وتراژدی،

پدرجنی يک اشراف .جنی فون وستوالی همسرمارکس به يک خانواده اشرافيت پروسی تعلق داشت
منزل خانواده مارکس و خانواده جنی فون وستفالی وستوالی نزديک وباهم مراوده .بودپروسی ليبرال 
کارل دانش آموزرا درپياده روی ها با فرهنگ دوران ستوالی پدر جنی فون و. داشتنند

آزادی خواهی وادبيات انگليس بويژه ويليام شکسپيرآشنا  انقالب فرانسه وروشنگری،ليبرالی،
تنها .زائيد بچه شکمخانه دارشد وشش جنی دختری باهوش بود،بعدازازدواج با کارل مارکس .کرد

نوشته های جنی بامداد ازبازنويسی .ارکس را به خوانندجنی و انگلس می توانستند خط مارپيچ م
نه تنها آن زمان بلکه اکنون نيزمادران با دخترانشان درددل می .انگشتانش بی حس می شد سمارک

ازاين رو،ريشه گرويدن النابه فمينيسم  درخانه جرقه .کنند و جنی مادر با دخترش النا درد دل می کرد
، انديشه ای 74ف  کردمايه داری راسيستم توليدکاالئی  پدرساالری تعريسر النا.زد ونه بيرون ازخانه

رزمنده سوسياليست درهردوجبهه فمينيسم وجنبش کارگری دهه يک  النا.که برای پدرش بيگانه بود
النا ويل ثورن . دردرون کارگران اشاره کنمالنا  به يک موردکار.پيگيرانه فعاليت کرد 4861

ويل ثورن رهبراتحاديه وبعدها نماينده چندی بعد  .وآموزش سياسی دادکارگربی سوادی را سواد 
النا : ستان ، بقول خودشانلرهبران کنگره ااتحاديه های  کارگری مردساالرانگ.شدانگلستان پارلمان 

پس، اعتبارنامه شرکت وی به عنوان رهبراتحايه .خيلی تندمی رود وبايد اورا سرجايش نشانيد



به خاطر باج گيری کثيف بود،نستوه  یالنا مبارز..های کارگری رارد کردندگازدرکنگره اتحاديه 
خودکشی کرد وجنبش ، Edward Aveling،اش دکترادوارد اولينگ،Partnerشريک زندگی،

 .فمينيسم وکارگری يک رهبردرخشان وگرانقدررا ازدست داد
االری، زنان به موقعيت دون مادريامادرساالری بابرابری اجتماعی به پدرس-باانتقال قهری دوران زن

کافی نيست برتری اش را بازور به پدرساالری سنت .قرارگرفتند...نزول کردند،موردتحقيروتجاوزت
سياستی که  -القاکردرا برزنان سنت برتری اش  75یايدئولوژزنان تحميل کند بلکه با استفاده از

امروزتمام دولت ها باکميت ..جمهوری اسالمی سرمايه ازايدئولوژی مذهب شيعه استفاده می کند
جمهوری  .د وبه بهمين سياق مردها عموما مردساالروکيفت گوناگون حکومت های مردساالرن

اسالمی با ايدئولوژی مذهب شيعه يک نمونه بسيارزشت مردساالری، بااعمال سياست نابرابری 
نابرابری جنسی را  البته،جمهوری اسالمی.جنسی،ازجنبه تخم تفرقه بين زنان ومردان پاشيده است

نوع وسرمايه داری دوران شاه گرفت وبه نابه مقاصدش سرمايه داری -يشاپنمونه های دوران از
 .نابرابری جنسی خودرا به زنان تحميل کرده است

درطول عمررژيم دست به اعتصاب و اعتراض زده، به  بدون حضورهمسرانشانکارگران مرد
ميدان ورمردکارگرزن اش را نه يارويا.های دولتی رفته اندخيابان ها سرازير شده اند،جلوساختمان 

به هردرجه ای که حضور زنان دراعتراضات .مبارزه بارژيم،بلکه همسرش را زن خانه دارمی بيند
ديوارجدائی مرد وزن وسنت درحد خودافزايش کرده وتوان وقدرت اعتراضات هم  پاگيردکارگری 

دوسال گذشته حضورزنان معلم وزنان بازنشسته  دريکی.مذموم مردساالری تکان خواهد خورد
کارگران مرد  اخيرراهپيمائی  ولی، است، بوده دراعتراضات معلمين وبازنشسته هاخبرهای خوبی

ک نمونه از موارد بيشماراست که کارگران مرد درقفس مردساالری اهواز يدرشهراهوازنورد فوالد 
 .محبوسند

  
 .سرمايه داری دولتوقدرت  ملت-دولت

ويا ايلخانی  یدودمانبرسلسله رمايه داری سدولت های پيشا.ساخت سرمايه داری استبرملت -دولت

ملت را به -،تاريخدان برجسته پديداری دولت Eric Hobsbawmاريک هابس بوم، .دبناشده بودند

 رادر ملت ها-دولتنخستين و  می رودبه گذشته قرن سه اوجاالن .می دهد نسبتناپلئون بناپارت 

يک ملت بربنيادهای يک ملت،-با تشکيل دولتبناپارت البته،ناپلئون . يابدمی  لستان وهلندانگ

ملت را به کمال  -ايدئولوژی دولتکشوررياست ،يک نژاد،يک زبان،يک سرودملی وحمايل مذهب

مشکله ايدئولوژی اش  ملت وجود تکثردرهريک ازپايه های -دولت. ملت وحدت گراست-دولت .رساند

 و  وجودرا با برچسب تجزيه طلبی سرکوب می کند مندبويژه مطالبه قومی جداازقوم قدرت.دمی تابرا ن

ی اعمال متبعيض وتضيق  وزبان های خارج ازمذهب وزبان رسمی را غيرقانونی ويا ،اقوام مذاهب

ملت درکشورهای غربی زدوده ويا کم رنگ شده -جنبه های خصائل دولتازبعضی کنند،

ترامپ،ناوندا مودی درهندستان .دراشکال راست افراطی وفاشيسم رشد کرده است ولی،ناسيوناليسم.اند

رودريگو تورتو راوربن درمجارستان،احزاب فاشيست درفرانسه،آلمان،بولسرونا دربرزيل،ويکتو

راست فاشيست،رجب طيب اوردوغان فاشيست درترکيه،بوريس جانسون راست افراطی درانگلستان 

راست افراطی دراسرائيل،جمهوری اسالمی راست  اسرائيل،لهستانت درتا فاشيسافراطی دولت راست 

  .افراطی ايران  را نام برد

برگزاری هزاره و زبان فارسیو فارس ،مذهب شيعهمردم ملت، ايران را برپايه -رضاشاه دولت

 تاپيش ازرضاشاه جغرافيائی که دردوره های گوناگون وسعت متفاوتی داشت،.فردوسی بنياد کرد

 ،اينيونانيانبه  هخامنشيان اززمان مطامع توسعه طلبی واستعماری.بنام ايران وجود نداست کشوری

فردوسی نيز دراسطوره .دراروپا اين نام مصطلح شدميدندونا،Persiaدولت مهاجم راپارس،کشور

اسطوره فردوسی درولی نه واژه پارس يونان ونه واژه ايران .برده است شاهنامه واژه ايران را بکار

قديمترين دولت درجنوب غربی جغرافيای آن زمان .سرزمينی بنام ايران می شود به  تاريخی یاکتف

،هخامنشيان،تسخيرسرزمين توسط اسکندرمقدونی،سلسه ،سپس کنفدراليسم قبايل ماداتايالم



 .درسرزمينی باجغرافيائی ناثبات حکومت می کردندسلسه قاجارباالخره ... ساسانيان ،پارتها،سلوکيه

وحدت ايدئولوژی درتحقق دادن به داشتيم ،اوبود که نازرضاشاه ما مشکل نژادی،زبانی ومذهبی  پيش

 .ردکخلق می ملت ايران می بايستی مشکل قومی،زبانی ومذهبی -کشوردولت

درتعريف دولت سرمايه داری می مارکس .نبود رحملت مط-برساخت ايدئولوژی دولت مارکسبرای 

بايد سئوال اما،.31درن کميته ای است برای اداره کل امور بورژوازیدستگاه اجرائی دولت م: گويد

کميته اجرائی  سليم وصلجوازين تعريف سيمائی ا.هستند نهادهائیاموربورژوازی شامل چه  کلکرد،

،هجوم به کشورهای ائل غارتگر،جنگ طلبخصشامل نه کندودولت بورژوازی ترسيم می 

بورژوازی ديوارهای : درباال گفته مارکس را آوردم.،،، ن آنهاآسيائی،آفريقائی وآمريکا وبه يوغ کشيد

چين راباکاالی ارزان فروريخت،ولی حقيقت اين بود که بورژوازی با بمباران توپ های کشتی های 

دودهه بعد،مارکس ازتجاوزات و جنگ های سرمايه داری سخن .داغان کردراچين  یجنگی ديوارها

کافی است .،مارکس دچارالتقات می شود!مدرن بورژوازی زدولتدرفقدان يک تحليل ا می گويد،ولی،

سالی  (دوران حيات مارکس)درقرن نوزدهميادآورشد که نزديک به نيم قرن سلطنت ملکه ويکتوريا 

 .انگلستان جنگی راه نياندازد امپرياليسم يا نبودکه امپراطوری

 با بهره گيری از ايه داریسرم-دولت.است ،ناسيوناليسم،ملی گرائیملت بسترايدئولوژی -دولت

فقر،بی عدالتی تناقضات جامعه چونان رابه صدادرآورده،فقر،بی عدالتی،وحدت ملی طبل  ناسيوناليسم

 ازاحساسات کوربرون مرزی استثماررا نفی کرده ودرراهبرد سياست های جنگ طلبانه و

 .ناسيوناليستی استفاده می کند

 

 حياتی ده هاهزارسال دارد،ولی،دولت،مقوله ای است با ی عمریجامعه واقعيتی بديه. دولتو جامعه

درحقيقت هستی ازلی ساختند،يک ازدولت برای تداوم سلطه شان قدرتمندان .کمترازشش  هزارسال

-باپديداری دولت.ندتقدس دولت ازايدئولوژی مذهب استفاده کردبرای  دولتمداران ابتدا .چنين نيست

به  دادن شروعيتبرای تقدس دولت ايدئولوژی خودرابرای مبورژوازی قبای مذهب را درآود و ،ملت

ودرپس  همدرقرن هفدبورژوازی  متفکر،Thomas Hobbes،تامس هابس .دولت به تن کردمقوله 

آزادی بدون دولت :گفتاوبود که تئوريزه کرد،راضرورت وجود دولت بورژوازی جنگ داخلی 

 .رودفرومی هرج ومرج درجامعه وده آزادی ديگری را محدود کرهرکس برای کسب منافع شخصی 

چنين .اختياردولت بگذارند لذا،برای استقرار صلح وصيانت جامعه افرادبايد جزئی ازآزادی شان را در

بدون قادراست ولی،جامعه .دولت بورژوازی باالی جامعه جا خوش کردضرورت بود که ايدئولوژی 

بدون تاريخ -يشاکمون های جوامع عشيرتی پ.را تنظيم کندسوخت وساز درون اش مافوق نيازبه قدرتی 

برای سنت اخالق وسياست ورزی را نيازهايشان درفرايند تهيه وتدارک وجود دستگاهی فوق آنها 

دستگاه دولت باانتقال قهری جوامع کمونی به پدرساالری  اما،.37ابداع کردندتنظيم جامعه 

دستگاه  برچيدوراسياست ورزی  وکنشدستگاه دولت برای صيانت اش سنت اخالق .گرديدپديدار

به اخالق تا . نه کنش سياست ورزی محوشدندسنت اخالق نه ولی، .قضاوت يا قانون را اختراع کرد

،وسياست ورزی دراشکال گوناگون مبارزه جامعه با قدرت ادامه داده استدرحاشي امروزبه حياتش 

کاروسرمايه تناقض جامعه را دردرتحليل سرمايه ،اقتصاد سياسی،رهائی مارکس .دولت کنش می کند

طبقه  .يا تضاد طبقه سرمايه داربا طبقه کارگرمی بيند ونه تناقض دولت سرمايه داری باجامعه

ولی،کارگران مرد نه يک .کارگرمارکس يک مقوله سمبوليک بوده ونگاهش به کارگران مرد است

 ،ن محافظه کار،راست افراطی،قسمتی ازکارگراراديکال،بلکهانقالبی ياهستی واحد مشکل ازکارگران 

اين واقعيت را می توان همين .وفاشيست وبخشی  کارگران کنشگروراديکال راشامل می شود

راه کارچيست؟جوابش تناقض جامعه با قدرت دولت بديل تضاد .امروزدرجامعه ايران مشاهده کرد

درصنوف هازه بازنشسته مبارزه معلمين شاغل ومعلمين بازنشسته،مبار.طبقه کارگربا طبقه سرمايه دار

مبارزه کارگران اين وآن کارخانه،مبارزه کارگران قراردادی درصنايع مبارزه زنان،ديگر،

کشاورزان عليه تخريب محيط زيست ومبارزه عليه بی آبی،مبارزه اخير  مبارزه  ،نفت،گازوپتروشيمی



آزادی -موکراتيکودانشجويان،مبارزات حول خواست های دروشنفکران نويسندها،اصفهان،مبارزه 

مبارزات جاری جامعه عليه قدرت دولت ...بيان،نوشتار،تشکل،حقوق اقليت های مذهبی، قومی وزبانی 

درگسترش وادامه مبارزات متنوع .تنوع مبارزه دروحدت مبارزه جامعه-سرمايه داری را می سازند

  .رايند رهائی را کنش کنديده وجامعه دراراده مستقيم مردم فقدرت دولت را به زيرکشمی تواند امعه ج

 

 مالحظات

 

عبداله  ،مشکل انباشت سرمايه يا توليد ارزش اضافی مارکسازگ روزالوکزامبوردرتائيد  نقد -5

فرض کنيم کارخانه ای صد دستگاه اتومبيل توليد کند وهرصد دستگاه :اوجاالن  مثال ساده ای  می زند

 ازاينرو .دراين صورت،ارزش اضافی توليد نمی شود.اتومبيل را صد کارگربادستمزهايشان ابتياع کنند

  .بايدخارج ازروابط سرمايه داری،مبتنی برتقابل ،کارگرو سرمايه دار،تحقق يابد،توليد ارزش اضافی 

به عنوان مارکسيست بانقد .سالگی وارد سازمان جوانان حزب کمونيست شد 9ماری بوکچين در-2

شيوه مبارزه وبانقد  د مارکس به آنارشيسم گرويد وباالخره،سپس بانقاستالين طرفدارتروتسکی  گرديد

 ديگر آنارشيسست نيسستم اظهارکرد من سرخورده  -ناميد Lifestyle،آنراشيوه زندگی،-هاآنارشيست 

 کرسی استادی دراستراليا 2151سال ماه فوريه اقتصادد ان مارکسيست يونانی در رافاکيسايانيس و-3

دولت جديد  برای برون رفت ازاقتصاد ورشکسته يونان دراختياررا  اش دانش اقتصادی تاکردرا ترک 

 ولی،پنج ماه بعد.وزيراقتصاد يونان شد،Tsipras،سيپراسا نخست وزيری ب ،Syriza،چپ سريزا

 ،اتحاديه اروپا بانک مرکزی،Troikaبه شرائط تحميلی ،سيپراس  ،کاپيتوالسيونتسليم شدن،با

ی و .سمت وزارت دارائی يونان استعفاکرد از ، يانيس واروفاکس IMFاتحاديه اروپا واوليگارشی 

که بعدازاستعفا درسخنرانی هايش درآمريکا  ،بودجهان درون دولت های سرمايه داری دراولين مقام 

آدم »و،?Weak Suffer what they must؟، «رنج ببرد بايد ضعيف رنجکش»کتاب هايش وواروپا 

پشت پرده ازسياست  های ضدمردمی ،درسطح جهان Adults in the Room،«های بالغ دراطاق

 Wolfgangولف شوبل،ی وفاش می کند وقتی به .اتحاديه اروپا برداشت بسته اطاق های درهای 

Schauble ،گفت وبل درقبال تعهداتی که به مردم يونان داديم انتخاب شديم،ش: موزيراقصاد آلمان گفت

تصادی راعوض کند،من جواب دادم حزب کمونيست چين نيز نبايد به انتخابات اجاره دادسياست اق

با  2154درسال ايجاب کرد ازروی اختياربلکه ضرورت ی و می گويد نه .چنين فکرمی کند

،رابرای دموکراتيزه کردن اروپا DIEM 25فيلسوف جوان کرواسی حزب پان اروپا،«سرکوهوارد»

کرد وهم اکنون رهبرنمايندگان اين حزب  شعبه حزب پان اروپارادريونان بنيادی و. تاسيس کردند

درهمان سال با سناتوربرنی سندرزتاسيس بين الملل مترقی ی و .را نمايندگی می کنددرپارلمان يونان 

را ،DMERAوباالخره با اين استدالل که آلمان قدرت اقتصادی اروپاست حزب ،.را اعالم کردند

   .تاسيس کرددربرلين  2122ژانويه در

وتوسعه طبيعت اجتماعی را برپايه هستی مکتب علم اجتماعی که بررسی .مدن دموکراتيکتعريف ت -8

کتاب جامعه ˮ.تعريف می شود“ سيستم تمدن دموکراتيکˮفرض می گيرد اخالق وجامعه سياسی 

 ،531ص ، “،بيانيه تمدن دموکراتيک،جلدسوم، The Sociology of Freedom ،یشناسی آزاد

 .عبداله اوجاالن

درچپ ترين -باالی جامعه وبرجامعهدرمعنای کلی دستگاهی است سلسله مراتبی،هايرارکی، دولت-5

اوج پيشرفت وتشديد مارکس وجود سرمايه داری را تازمان .دولت نطفه نخبه گری خانه کرده است

برای .وفراهم شدند شرائط برای گذار انقالبی به سوسياليسم می پذيردسرمايه داری تناقضات 

درپيشرفته ترين محتمال مارکس يکم،بنابه روايت :سرمايه داری دو روايت وجود داردگذارازجامعه 

کرد ميسرمايه داری را سرنگون  ،حول مبارزه اقتصادی،يا آلمان پرلتارياکشورانگلستان 

روايت مبارزه جامعه :دوم. م به ثمر می رسيدسوسياليسطی دورانی  !پرلتاريا وبابرقرارديکتاتوری 

درهمين ايران .انقالب مداوم جامعه ازشردولت خالص شود ت سرمايه داری تادرفرايندعليه قدرت دول



معلمين  ،بازنشسته ها،کارگران،مبارزه عليه بی آبی،مطالبه آزادی های ،امروز،مبارزات زنان

 .اندمی نماياشکال مبارزه جامعه عليه قدرت دولت سرمايه داری ايران را ...دموکراتيک 

بامحوريت رهائی  ديکتاتوری پرولتاريامبارزه اقتصادی پرولتاريا وتشکيل دولت اعتقاد مارکس در-6

 . سوسياليسم حقيقی منجرشددولت پرولتاريا درپراتيک به فروپاشی  اقتصادی

وبا گاليله برای اثبات شتاب سرعت با زمان،گلوله ای را ازيک شيارشيب دارچندين دفعه رهاکرد، -7

 .صل معين صحت شتاب سرعت برحسب زمان را ثابت کردفواگلوله درمحاسبه زمان عبور

معروف ،ملکه انگلستان درديدارش ازدانشگاه درپيامد بحران سرمايه داری درشکل بحران مالی-4

چراشما نتوانستيد وقوع بحران را :پرسيداقتصاد پروفسورمستقبلين ازيک نفرصف جلواقتصاد لندن 

   .رش را پائين انداختجناب پرفسورباخجالت سدرجواب،.پيشگوئی کنيد

خرقرن قانون خونبارعليه دهقانان سلب مالکيت شده،ازاوا 24سرمايه جلداول،فصل:مطالعهمنبع -9

ات هترنس ويچاپ انگليسی،انتشارات الفصل سی ويک سفرپيدايش سرمايه داری صنعتی، .پانزدهم

،Lawrence Wishart . 

درسال  ازسلسه بنی اميه  وليدابن عبدالملک، سردارخليفه Tariq ibn Ziyad، طارق ابن زياد،-51

ازآن زمان به بعد اين -گذشت واسپانيا را فتح کردتنگه بين مراکش واسپانيا باسپاهيانش ازميالدی  755

عليرغم سرنگونی خالفت بی .معروف شد-،Gibraltarتنگه بنام سرداراسالمی به تنگه جبل الطارق،

يک مستقل ازخالفت بنی عباس سال  711،به مدت 51ن تا اواخرقر اميه درشرق،خالفت بنی اميه 

روش  ،فيلسوف دربارخليفه عبدالرحمن فراترازAverroesابن رشد،.ساختندتمدن شکوفا دراسپانيا 

مکاتب فلسفی يونان باستان .شناختی عقلگرائی،هم دگم مذهبی وهم وجود خدارا چالش می کرد

شد درقرن دوازدهم محصورکردن زنان ازحيطه فيلسوف ابن ر.شدنددردربارخالفت بحث و گفتگومی 

،پايتخت ادرشهرکوردوآثارمعماری خالفت بنی اميه مجسمه ابن رشد وامروز.سياست را نقد کرد

 .ديدنی های گردشگری معروف اسپانيابشمارمی روندوسويل وغيره ازگرانادا های شهر،خالفت

 .رويت کنندعالقمندان می توانند مثلث خيام را درويکی پديای فارسی -55

رقم صفررا هندی ها اختراع کرده بودند،وبازرگانان عرب رقم صفررا ازهندوستان به خاورميانه -52

 .آوردند

کريس  فصل نهم تسخيرشرق،نوشتهکتاب تاريخ مردمی جهان به زبان انگليسی  .منبع مطالعه-53

 .،Chris Harmonهامن،

بديل تمدن سرمايه داری جلد اول،بخش درباره متد ورژيم حقيقت،بيانه تمدن دموکراتيک -58

  اول،عبداله اوجاالن  

ص  ،چاپ پکنمانيفست کمونيست انگليسی دری مارکس تاريخم انگلس درتائيد فرضيه ماترياليس-51

اساس ...درهرمرحله تاريخی شيوه توليد غالب اقتصادی ومبادله:می نويسند3سطر 2گراف پاراسيزده 

 و سياسی،ياولی،کنش اقتصادی .موجدمی شودرا وشنفکری آن زمانتاريخ سياسی ورپديداری وبنياد 

 زيربناورووبنا دوپراتيک متقابل هستند

تزهای .ايدئولوژه آلمانی،ماترياليسم مکانيکی استايدآليسم وگرچه،ماترياليسم مارکس درتقابل با-51

چونان مقوله جنبه های غيرمادی   اقتصادی پرولتاريا مارکس با انتخاب مبارزه ولی، .فويرباخ

 میبه آينده کسب قدرت سياسی پرلتاريا  را... اجتماعی وفرهنگیمسائل بسيارمهم اخالق،

به سخن ودماغی،فيزيکی ،بلکه،فيزيکی ی استنه صرفا فرايندکنش انسان ها بازتاکيد شود.سپارد

زقوه هم ازدست وهم ا برای خودساختن سرپناهی شکار،تاريخ درفرايند -انسان های پيشاحتی ،ديگر

انسان ها زمزمه يا  کارفيزيکیويک نواختی سختی کاستن از همين طوربرای.کردندهوش استفاد می 

درحين نشاء ساقه برنج دختران وزنان شاليزکار.به يک مثال تاريخ معاصراکتفاکنم.نده اترانه می خواند

  .درشمال ايران برای تمديداعصادب ترانه می خوانند

بخش اول،جلد دوم ،عواملی که موجد سرمايه بديل تمدن سرمايه داری،بيانيه تمدن دموکرتيک  -57

 .عبداله اوجاالنداری گرديدند،

54-//                    // 



مارکس عواقب وحشتناک فرايند انباشت سرمايه ياتوليد ارزش اضافی برطبيعت وبوم زيست -59

بعدازاينکه نيروهای :..می نويسد 5471مارکس درنقد برنامه گوتادرسال .رانتوانست پيش بينی کند

 57ص برنامه گوتا انگليسی چاپ پکن مولده افراد وچشمه های ثروت تعاونی به فراوانی جاری شدند،

ازسوی ديگرهيچ ديدی ازعواقب مارکس منابع طبيعی را نامحدودمی بيندو. 7و 1سطور 3پاراگراف 

 .فرايند افسارگسيخته رشدسرمايه داری بربوم زيست نداشت

اجتناب ناپذيرمالکيت مدرن بورژوازی را  قريب الوقوع انحاللاش رامانيفست کمونيسم هدفش  -21

اما،درروسيه دريافتيم جابجا بارشد شتابان کاهبرداری سرمايه داری ومالکيت بورژوائی .اعالم کرد

مطرح اکنون اين سئوال .زمين تازه توسعه ميابد،بيش ازنصف زمين به کمون های روستائی تعلق دارد

،کمونهای دهات،گرچه به مقدارزيای تضعيف شده اند،معهذا يک شکل Obshchnaآيا آبشخنا،:می شود

ازمالکيت اشتراکی بدوی  زمين مستقيما به مرحله باالترمالکيت اشتراکی عبورخواهد کرد؟يا 

 ، 5442پيش گفتارمارکس وانگس، .برعکس،بايداول همان انحالل تحول تاريخی اروپا راسپری کند

 .پاراگراف آخر3مانيفست کمونيسم،ص 

تحميل 5251سال را به جان پادشاه انگلستان در ،OMana Cartaفئودال های انگستان قرارداد،-25

برعکس درقرن شانزدهم هنری هشتم پادشاه مستبد انگلستان شدو .کرده واقتدارشاه را کاهش دادند

يه تجاری به قدرت وانتقالش به سرمايه ازتجارعليه فئودال ها حمايت کردعامل مهمی درورود سرما

 . داری صنعتی فراهم شد

پيروزی انگلستان درنبردمرگ درزمان ملکه اليزابت اول يک موردازدالئل عروج سرمايه داری -22

بيانيه دموکراتيک بديددموکراسی سرمايه داری،جلد .وحيات با نيروی دريائی قدرت مند اسپانيا بود

  .سرمايه داری راموجب شدنددوم، فصل عواملی که عروج 
 کمون شهرهای جنينی فرانسه دردوران فئودالی ازنام ،Paris Commune ،پاريس کمون-23

باساختاراجتماعی مبتنی براخالق وسياست  تاريخ-ونه ازنام جوامع کمونی پيشااخذشدناميده می شد، 

مال وشرق سوريه کمون روژاوا يا کنفدراليسم دموکراتيک شدرباتعريف جامعه شناسی جديد،.ورزی

 اه سی وسه شوربشهرلندن پايتخت انگستان برای نمونه،.تشکيل می دهدواحد ساختارشورائی جامعه را

شده ،تقسيم شده Wardرد،وو،وهرشورا يا کانسل بنا به وسعت اش به تعدادی Council،به انگليسی

ازتقسيم بندی بزرگترشورا ی پايه ا رد معادل واژه کمون نيست، ولی،درمعنا واحدوگرچه کلمه و.ستا

ازشهرداری های معينی تشکيل 5475پاريس زمان قيام درسال .يا کانسل معنای کمون را افاده می کند

تعريف جاری، با .محتوا معنای کمون را داراستکمون پاريس درشده بود، وواژه شهرداری در

ريس اولين تجربه ناپخته مردم ولی،برآمد قيام پا.شورای پاريس ناميدرابايد  ،درحقيقت کمون پاريس

 .وغيره بود زنانکارگران با گرايشات مختلف کارگران مردو پاريس

عليه طبقه تصاحب کننده توليدبود،باالخره  ارگربود،مبارزه توليد کنندگانن اساسادولت طبقه کوکم-25

 78ص جنگ داخلی درفرانسه، .انجام داد شکل سياسی کشف شدکه تحت آن رهائی اقتصادی کاررا 

 .9تا  1،سطور2پاراگراف 

دراينصورت .مارکس باپذيرفتن دولت،ابائی نداشت که کيمته اجرائی هم قانونگذارباشد وهم مجری-28

حزب،مارکس با  زائدهوشوراها روسيه گرديده حزب کمونيست اش قدرت واقعی وپيش ازاينکه لنين 

تی برای مارکسيست ها به ارث پذيرش نقش کميته مرکزی به عنوان قدرت قانون گذ ارومجری بدع

 . گذاشت

مارکس انباشت اوليه را به غارت کليسای کاتوليک وتجارت برده به آمريکا ادامه داده واقدامات -21

ازسرمايه را تا زمانی که سرمايه به قدرت دولت نيازندارد،واين را درجائی از سرمايه می بعدی دولت 

د فردی که با چوب دست هاراه می رود،آن زمان که گويد،وقتی سرمايه آنقدرقدرت يافت که مانن

ولی، .پاهايش توانائی گذشته را بازيافتند،چوب دست هارا کنارانداخته وروی پای خودش می ايستد

 . .وابستگی سرمايه به قدرت دولت را حقايق انکارناپذيرتا به امروز با سرسختی ثابت می کنندواقعيت 

االی انسان های بيچاره  را به آمريکا حمل ميکردند، تجاربی ی بادی قرن شانزدهم ککشتی ها -21

رحم برده فروش برای حمل بيشترين تعداد برده، در کف پائين کشتی تاپوت هارا کنارهم می چيدند 



مسافرت درطول سه ماه .وانسان های درمانده وبسته شده درغل وزنجيررا دراين تابوت هاقرار ميدادند

می  31%مستاصل در درون تابوت ها خودرا خراب می کردندوحداقل  اقيانوس اين انسان هایاز

عالقنمدان می توانند درويکی پديا عکس کشتی با تابوت هارا .مردند وآنهارا به اقيانوس می اندختند

 .رويت کنند

هميشه براين باوربوده ام که، اگرشما نتوانيد اقتصادرا به زبان ساده ،اقتصادهامن به عنوان مدرس -27

باگذشت زمان من چيزديگری .ا ازاقتصاد بی خبريدح دهيد که جوانان بفهمند،بسادگی بگويم شمشر

هرچه بيشترمدل های اقتصادی :درباره شغل خودم که باورمرا قوی ترکردشناختم،يک تناقض بامزه 

آن چيزی است که اين دقيقا قطب مخالف .پيدامی کنندواقعی علمی می شوند،ارتباط کمی با اقتصاد 

  پيشرفت  علمیکسب می شود،مکانی است که رعلوم فيزيک،مهندسی ودرمابقی علوم حقيقی  ديگرد

صفحه ا، صفحه  2کتاب بادخترم صحبت می کنم،پاراگراف  .برچگونگی هستی طبيعت پرتو می افکند

 .يانيس واروفاکيساقتصاديات پرفسور  ،پاراگراف اول2

ازدانشگاه معروف اقتصاد لندن ديدارمی کرد  2114 ملکه انگلستان درخالل بحران اقتصادی سال-24

ايستاد وازيک نفرازاستادان اقتصاد پرسيد چرا شما نتوانستيد وقوع بحران را مستقبل درصف استادان 

 . پيش بينی کنيد،جناب پرفسورسرش را با شرمندگی پائين انداخت

سوخته رادرتنوری پيداکردند، وبا  باستان شناسان درشهراوفرا واقع درکردستان ترکيه،بقايای گندم -29

 . سال پيش تعيين کردند 52111استفاده ازکربن ايزتوپ قدمت اش را 

پيشگفتارپروفسورديويد گرابيرانسان شناس دانشگاه اقتصاد لندن،جلداول بيانيه تمدن دموکرتيک -31

 پاراگراف  اول وپاراگراف 51بديل تمدن سرمايه داری ص 

 51سطر 9تاب منشاءخانواده،مالکيت خصوصی ودولت، صفحه  پيشگفتار انگلس به ک- 35

 پاراگراف اول  51تاآخرصفحه وصفحه 

ن انسان اهنری لوئيز مورگمارکس ازبااستفاده ازيادداشت های را ...گلس کتاب منشاء خانوادهان-32

می مورگان دوران پيشاتاريخ را به دودوره توحش وبربريت تقسيم .شتنوآمريکائی شناس نژادپرست 

تاريخ را به دوره های پاره سنگی کهنه وپاره سنگی نو -حال آنکه ديدگاه پذيرفته شده دوران پيشا.کند

 .پذيرفتندمارکس وانگلس بدون هيچ انتقادی نظرات مورگان نژادپرست را.تقسيم می کنند

 بيانيه دموکراتيک بديل تمدن سرمايه داری،جلد اول-33

 8،سطر2، پاراگراف 321،ص Rachel Holmesلمز،زندگی نامه النا نوشته ريچل هو38 

 .بيانيه تمدن دموکراتيک بديل تمدن سرمايه داری،جلد سوم،عبداله اوجاالن

دراسطوره سومری ها مردازمدفوع خدايان وزنان ازدنده چپ مرد آفريده شدند،دراسطوره قوم -75
 .يهود نيز خدا زن رااز دنده چپ مرد آفريد

 . 55تا 9،پدراگراف ا،سطور31بان انگليسی،چاپ پکن صفحه مانيفست کمونيسم،به ز-31

پيش بينی سيستم روش ،فصل هفتم،بيانيه تمدن دموکراتيک بديل تمدن سرمايه داری،جلد سوم-37

 عبداله اوجاالن...شناختی تمدن دموکراتيک

 

. 

  

اسميت ن درهمان زمان حيات آدام .انحصار وانحصارگری جزء اليتجزای سرمايه داری بوده است-27

انگستان يک نهادعظيم انحصاری بود،همچنانکه امروزشرکت آموزن بنگال شرقی تجاری شرکت 

 .وغيره انحصارات زمان حاضرهستند

 

 

 ....سئوال عبداله اوجان اگرشهر تاجرو تجارت پايه ضروری عروج سرمايه بود

 مراد  عظيمی 
 


