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  برای راه توده" کيانی. ن"ترجمه و تدوين " بزژاك شام"نوشته 
  
.  بوجود آمده استتيريمدوه يد و شيساختار تول دری بزرگهای   یدگرگون ريدهه اخچند  در
 علم و فنجهشی در ك نسل يظرف . رنديگ   میع تربه خوديسری نون آهنگآ اها یدگرگونن يا

ر خود قرار داده، يما تحت تاثيرا مستق مردمو مبارزات ی اجتماعی د، زندگيتول هآداده روی 
ر داده ييقا تغيرا عمی وه مصرف و اصوال طرز زندگيرا باال برده و شمردم ی سطح زندگ

م و ي مصرف، تعلی، بارآورد وي تول ـها با درهمه عرصهي تقرهوتاآار يبسای  فاصله  در.است
  .وسته استيبوقوع پی رات مهميي تغ-ستيط زيت، شرايترب

ل ين مسايشيپهای   دههی واقعهای   شرفتينه تنها پ. ت استيواقعی  روكينها تنها ياما همه ا
و شده   بند مين محدود و هيی سرمايبواسطه منطق سودجو ها شرفتين پيه اكرده، بلكرا حل ن

ق را در جامعه يعمبحرانی ه يمنطق سودآوری سرما.  استدهيگردس وكآن مع ريسی حت
 هم ستها ه دههی آتي واقعی،ت اساسين است آن واقعي، ابحران. بوجود آورده و پرورانده است

 ی آسگرياآنون د. افته استيادامه قدرت را دردست داشته، ی ه چه گروهكرغم آنيچنان و عل
 و ريتفسه از بحران چه آن است ي ابرسرارد، اختالف سر وجود بحران با آسی اختالفی ند بر
  .مي بنیچگونه مرا ی و واقعی جدی  دگرگونراهم و يدارآی در
ل كبه شی و اجتماعی اقتصادهای  شرفتي پآنه در آرا ی دورانان ي،  پا1971سال  از ما

همه  در هآم يادآور شدي و ميردی آنيش بي پافت ي  میادامهی ربحرانيش غيمابآو ی عموم
جهت  ش از حل آن دريپ ش ازيه بآشود   میروبروی لیم با مساآقدرت حااست ي سها عرصه
دهه شصت آغازشده بود، جنبه ی ه ازابتدای آيها پژوهش.  ت مردم عاجزاستیثرآمنافع ا

 د روشنيه به حاد شدن آن خواهد انجامآرا ی ار درونآسابقه بحران و سازوين و بينو
م و يداد  قرارجامعه خودی تضادهای  بررس برشه و پژوهش خود راي اندانيبنما . ساخت می
ی دولتی انحصاری ه داريه سرمای آمي مفاه،ميگذشته را آنار گذاشت مي و مفاهها یتئوری برخ

ی يها استيه، مناسبات آن با دولت و سيال مشخص تسلط سرماكاش  مجرد و جدا ازرا بطور
  .ديفهم  می گرتفاوت داشتيشور دآشور به آ كي ه ازآ

ی رهايرد و تفسآ كسابقه بحران را دريقا بيد آمد تا بتوان جنبه عميان پدكن اميب اين ترتيبه ا
 دشوارای  مرحله" را بعنوان بحراند يوشآ   میرهاي تفسنيا. م را افشا نمودآج قدرت حايرا

ن يرقابت ب "ازی ناشی اقتصادی بحرانر، بعدها يای اجتناب ناپذ سپس بعنوان مرحله، "اما گذرا
  .ندی آمعرف"  ونيزاسيمدرن "عیيامد طبيباالخره پ و "یالملل

  
  بود؟" گذراای  مرحله"بحران 

  
 یرا به مردم وعده م" ان بحرانيپا" بار رهبران فرانسه كيدهه هفتاد هر چند سال ی از ابتدا
ه مهم حادث": ردآس جمهور وقت فرانسه اعالم يياردستن ركسيژی  والر1976در سال . ددادن

سال  ده."  خواهد بودان بحرانیپای ه به معناآاست ی اقتصادهای  تيفعالی ريامسال از سرگ
 ،نترل اوضاعی آ برایاپيپهای  تالش: "ردآن اعالم يتران چني فرانسوا م1985بعد در سال 



 1989در سال ". گر در پشت سر ماستيه بحران دآم ينون بدانآه از هم اآموجب شده است 
  ". بحران تمام شد": ردآاعالم صاف و ساده ر وقت ير نخست وزاآشل رويم
ن يا رايرار خواهد شد زكز تينده ني در آشود و   میراركبار تكينگونه ادعاها هر چند سال يا

 بحث بر. ستيروزمره ن وی ط موقتيا مربوط به شراي" اشتباهات"  سلسله كيبحران حاصل 
 كيی نونآبحران . ستين زينند، نآ   میرا ادارهر شوآه اقتصاد ی آنانآت ي و صالح تيسر قابل

ی مرزهاه آاست ی بحرانی عني :یساختاراست ی ، بحرانبحران. ستيهم نی ده تصادفيپد
رشد ن پس يه ازاآاست ی يانگرآن تضادهايرا نشان داده و ب یدار  هیت نظام سرمایمحدود
ی بارآوراز ی نوعی عني ؛ودبا آن مواجه خواهد بی ه داريچارچوب سرما ، دراری آبارآور

  .استاضافه ارزش و سود بری ه مبتنآ
ای  ه هنوزهم عدهك با توجه به آن-اد بردي د ازي اما نبای،اقتصاد استی ن بحرانيد، ايبدون ترد

ی اجتماعی زندگهای  جنبهتمام  ن بحران بري ا-نندآ   میمتهمی ي را به اقتصاد گراها ستيمونآ
ل مربوط يه مسايلآ. است یو اخالقی ابعاد فرهنگی جه داراينت  رگذارد و د   میاثری و فرد
 ه جامعه دری آنند و اهدافآ   مینند، مبادلهيآفر   مینند،آ   میدي تولها  ه انسانی آيها  وهيبه ش

ی نونآنها در بحران ي همه ا؛دينما   میهيه توصی آيها  دهد، ارزش   میخود قراری ش رويپ
  .ميمواجه هستی بحران عموم كين ما با يبراافته است و بناياس كانع
  
  است؟" ونيزاسيمدرن" دامين بحران پیا ایآ
  
 پاسخ ت آن نظام دريبراساس ظرفد يرا بای  نظام اجتماعكيته و نو بودن يم مدرنيگوئ   میما
ن و يي تعشود، تر می  ابد و متنوعي  میتحولز ينخ ي تاردر طوله آ ،ها  انسانی ازهاينبه ی يگو
 حفظ سلطه خودی برای ه داريه سرمای آيار، بهاين معيبا درنظرگرفتن ا. ردی آريگ  ازهاند
  .ن استي سنگرايپردازد، بس  می

ستم ي سكیكی يانك مامديپبخودی و دخوامری ضمنا  ی آن و سو سمت  بحران و گسترش
ل از خالم آه محافل حاآاست ی يها  یريگ  به سمتوابسته ما يه مستقكبل ستينی دیتجر
ن يگر برخالف ادعای طبقه حاآم ايعبارت ده ب .نندآ   میلي جامعه تحمربخود های  استيس

ه آاست ی يقهقراهای  طرحاز ی ناش ست بلكهيشرفت نير پي ناپذ  و اجتناب عیيجه طبيبحران نت
شه يرواقع  در. دنگذار   میدر جامعه به اجرا و روزمره كياستراتژهای  ق برنامهي از طرآنان

ی اركخواهند با هم   میهآاست ی ه داريبزرگ سرماهای   گروههای    برنامههمان بحران
در ی سودآوری بران را كل مميروها همه وسايتناسب نر ييتغخالل نبرد طبقات و  دولت و از

افتن به يدست ی تالش برا همواره دری ه داريبزرگ سرماهای   گروه. رنديار خود بگياخت
خطر آنان  1968سال ی انقالبهای  پس از جنبش. اند دها بودهن سوين و باالتريع تريسر

ی يايع جغرافيتوز ،آنردن آف يضعی ردند و براآ كرا دری ارگرآز جنبش آتمرهای م حوزه
اهش آو بارآور را ی ديمشاغل تول دری گذار  هيها سرما آن. ر دادنديي را تغها فهرع و حيصنا

آنان . بكاهندموزش مردم است آه به سود سالمت و آ یديمفهای  نهيهزاز خواهند    میداده و
 انباشته شده خود را درهای   هي سرمافرانسهی ه داريسرما و رباخوار با ادامه سنت سوداگر

توان رقابت گونه  ني و بدانداختند ارآا خارج به ي شورآ دری بورس باز وی ات ماليعمل
شورما را آت ي و موقعردهآ همواری داتواری االهاآنفوذ ی اهش داده، راه را براآاقتصاد را 

  . ساختندم تريوخی ه داريسرماهای   قدرت گريرابطه با د در
  



  ها؟ نتوسعه انساداری  و  هیسرما
  
 است و نه انتخاب كي ی،نش اجتماعي گزكي ازآی حا زيخود ن یمالابعاد  م درآاست حايس

 به ديی باانسانهای   تيتوسعه ظرف منطق سوداز نظر  .یریناگز كيهستند ی ه مدعكچنان
و ی ضرورانسانی توسعه ی آنچه برا هره يرا سودآوری سرمايز  شودثرمحدودآحدا
  فرهنگ وی،ارآموزآآموزش و پرورش، بهداشت، . داند  می" نهیهز "كيراست يناگز
  .اهش دادآ ثرآد آنها را به حدايه باآهستند ی يها "نهيهز"ه يمنطق سرما دری حات همگيتفر

ار آخالصه ساعات ی عنيرد آرا منعطف آن ط ي و شراموقتد ي را باارآه آن ادعا ي اامروز
 سخنوران  دهانازرد آارگر را اخراج آمتر و هر لحظه بتوان آشتر، دستمزد را يرا ب

ق ين طرياز ادولت،  وی ه داريبزرگ سرماهای  گروه. شود   نمیحذفای  لحظه"  تهيمدرن"
سر و جنگ بررقابت ، خود را با  ار بر طبقه آارگر و مزدبرانانتقال فشبا تا آنند   تالش می

و طرد و  دهد، به فقر   می را گسترشها  یاست نابرابرين سيا. انطباق دهندسود و سلطه 
ی دستاوردهادستمزدها و ی رو بر  فشاری،شغلی ناامن ی،اركيشود و بی م ت منجريمحروم
ارگر، آ ها  ونيليم. آورد   مین را بدنبالينوهای   گرفتن مهارت نظر در  امتناع ازی،اجتماع
 ن دريارگران، پژوهشگران و مهندسآن ي تا ماهرترها  نيا بازنشسته، ازمحرومتري فعال
  .ن وضع قرار گرفته انديار منگنه يزخود ی زندگ و درای  ت حرفهيفعال
  
  ؟یراسكدم
  
   میهآ هر روز بماند و یخواهند دست نخورده باق   میهآاست ی تيواقع" ارفرماهاآسلطنت " 

  .ابدي   میشيافزای ومتكحی شده نهادهای فرد امه وآگذرد خصلت خود
 از  دور؛ل شدهيپاشگرتبد خت ويارآمد و رآ، ناكيراتآم بوروين عظي ماشكي به دولت

 نان آن مانند چرخ وآارآه آل شده يتبدی دولت به دستگاه.  آنهاسته زجريماشهروندان و 
  میه صاحبان قدرتی آنانآارآشوند،    میارگماردهآت به يمسئول  یب  وروح  بی های  دنده

مه آن حال محافل حايهم در. داندازنيبآنان به گردن است خود را يوشند تا منفوربودن سآ 
 و ها  و باشگاهها لوبآخود ی برااز مردم منبعث و ی پارلمانی ه بر نهادهايكتی بجا

خواست و . ندينما   میميخود را تنظی آنجا استراتژ نند و درآ   میسيتاس یموسسات پژوهش
به ی اساسهای  نشيگز ت آگاه درآهرگونه مشار نگه داشتن شهروندان از دوری برا اناراده آن

ی وشش دائمآاست با ين سيا. استی راسكواقع بحران دم ه درآده يانجامی اسي بحران سكي
  .ودش   میليمك تاعتبارساختن هرگونه مبارزه بی ی  برا
  

  ی؟ن انسانی مناسبات نو
  

بوده است، با تحوالت ی ار طوالنيه حاصل مبارزات بسآ ها  ان انسانيم های  یهمبستگ
ن يو تامی جمعهای   ني تضم.دارد قرار منظم مورد تجاوز ده و بطوريگرد رورويموجود ز
ر ضرب يزمردم های   ی حقوق و آزاد.شوند   مینابود" ونيزاسيمدرن" تحت عنوانی اجتماع
  .شود  ی میريگسترش آنها جلوگ از ورفته 

  



  ی؟ن المللين بیمناسبات نوی وبرقراری اركهم
  

ه به منافع آشود  ی میمتجلی ري سمتگكيبصورت ی عرصه خارج دری است داخليادامه س
  .رده استآدوران پشت ی ازهايشورو نآ
  

  ؟ها ارزش
  
آن ی محتواه آ زنند  دم می "ی فرهنگانقالب "كي از تهيبنام مدرنه آست ها م سالآمحافل حا 
. زنند  میی دستبرد ملی فرهنگی دستاوردهاآنان به .  است ضد انقالب همه جانبهكیواقع  در

ن آ  شهيجاد شده ريشور ما اآخ يه در طول تار آیمترقهای  ارزششود    میتالشهمه جانبه 
 . سازندنده را مبهمي آتا راهآنند    میمغشوشرا ر گذشته يو تصو فیتحررا خ یتار. شود

  میگسترشی اخالق  وكيدئولوژي ای،اسيسهای  بحران ارزشبصورت ق يطر نيبحران بد
  .ابدي 

ل مدرن، همواره با خشونت ك ولو به شی،ه داریسرما :دهند   مینشانی به روشن ها تيواقع
ی الملل نيعرصه ب دری ستياليه هرگاه اوراق تسلط امپری آ، خشونتاستهمراه  ها ه انسانيعل

 ها  ني و قدرتمندترها  ني قانون ثروتمندتر.دهد   میرا نشان خودی ورق زده شود، تمام زشت
 به ها  یتيچند مل. مفرما استك حها ان خلقيمناسبات م و بر اری آالملل نيم بيتقس همچنان بر

ا ن ركممی ابزارهاان خود، تمام يمی  همه تضادهاوجود باشورها و آن يهمراه ثروتمندتر
ثروت ی سم تمامياليامپری استراتژ. نندآل يجهان تحم را بر  خود سلطه اند، تا انداختهاركب

  جلوهكمآه آن را به عنوان آ، ها  یبدهن يمشت آهن ريآنها را ز د وينما   می را غارتها خلق
 یادامه می افتگيتوسعه ن وی ماد فقری چ جهنميب مارپين ترتيبه ا. دينما   می، لهدهند  می
  .ابدي

ی اصطالح. داند   می"جهان سوم"حال توسعه را  دری شورهاآت يثرآای ه داريجهان سرما
ازجهان ی گران بخشيا همان حقوق دبگران و يبه همان اندازه د شورها راآن يه مردم اآ

اختناق و  افته ترهمچنان بریتوسعه ی شورهاآدر ی ه داریسرما" رفاه". دينما   نمیمحسوب
ل یبدست آوردن حداقل وسای د برایه باآاست ی  مبتنكودآها مرد، زن و ارديليمی گرسنگ

ه آاست ی تجارت وغارت، جهانی همان جهان آزاد" جهان آزاد. "نندآبقاء مبارزه  شت ويمع
. ن تجاوزهاستيمورد خشن تر ستان، حقوق بشرآتا پا ویي بولقا، ازيه تا آفريآتر آن از در

توان  ه درآاستمداران تا آنجا ين سيفاسد تر تاتورها وكين ديبدتر از" جهان آزاد"ن يرهبران ا
تواند آنها را    میهآست ها تنها جنبش خلق. نندآ  ی می همراهانبا آن ،ردهآداشته باشند دفاع 

دست رفته  بازپس گرفتن مواضع ازی تالش برا از رچه آنان هرگزگوادارد، ی نيبه عقب نش
" اط خلوتيح"االت متحده آن را يه اآن يالتی اكيآمر یشورهاآمردم . نندی آخود صرفنظرنم

و اند  ن بابت پرداختهيا درگذشته ازی يه چه بهاآدانند   ی می، به خوبآورد به حساب میخود 
  .پردازندی زميامروز ن
ن یای خیت تاریبوده است و محدودی ه دارینظام سرما ازی یو سلطه همواره جز استثمار
  .داردنجا قرار يهم در زينظام ن

 
****  
   ت درآستانه گذاریبشر

  
 ادامه همچنانه ای آ  گستردهنديفرآ. رفته است خود قرارگخیراه تار چهارت در يامروز بشر

 روابط وی ديتولمناسبات فن، تحول  انفجارعلم و. آند  می بروزمختلف های  عرصه  دردارد



ن یدر اتازه همه ای ه  و چالشها یرا، دشو مردمینینو  مطالبات وها  خواستهی،اجتماع
مسائل را بوجود آورده  ها و پرسش ازای   مجموعهروندن يا.  شده اندگر ادغامیكدی با ندیفرآ
  .رديگی برم را دری ت انسانيفعالهای  ال گوناگون تمام حوزهكه به اشآ

را در آن م يآوش   میم ويآن   میرا دنبال هين تحوالت همه سويروند و ان ي، اها ستيمونآما 
شرفته يپی شورهاآازكی ي بخش دری يبه مسائل مبارزه رهای يپاسخگوی برا خود وی مش

م يبحران جامعه خود به عمل آورده ا ه ازی آليه و تحلياما تجز. ميريدر نظر بگی ه داريسرما
 ز مربوط استينجهان آه به آل ی را امروزهای   و چالشها یدشوارم يبتوانداده ان كبه ما ام

بفرد  ژه و منحصريط وي، با شراها  همه خلقی،اجتماعی روهايه همه نی آليمسا. ميابيدر
بان ي خود با آن دست به گرخاصی  توسعه و نظام اجتماعصرفنظر از شكلخود و ی خيتار

  .نخواهد داشتی آن خالص ه دارد ازی آبركبا همه تفرعن و تی ه داريهستند و سرما
ه يلآه آم ينآ   میم، مشاهدهيگذرانی ظرمت را ازنيخ چند هزارساله بشريه تاری آهنگام

 اری آن درابزارهایاديرات بنييوند با تغيپ خ، درست درین تاریننده اآن ييو تعی لحظات گره
خود را مرتفع ی ازهايعت نير طبييا با تغت اجازه داد انسانه به ی آيها ابزار،ستها  انسان
ن ابزارها به یا، شرفتهيپهای  دستگاه ل خود تاكن شيتری ش ابزارها در ابتدائيدايپ از. سازد
 و ها تي و ظرف گذارداندام خود را پشت سرهای  تیمحدود ازای  ه پارهآ ان دادهكامت یبشر
را فراهم  اری آشرفت بارآوريان پكب ابزارها امين ترتيبد. خود را توسعه بخشدهای   یيتوانا

فا ي اها  ان انساني رابطه مت ویبشرهای  تيتوسعه ظرف و متضاد دری اساسی نقش ساخته و
 چند  هر، انباشتی آهآندانباشت د و يازش توليداد بتواند مازاد بر نان كامعنی به انسان ي: ردآ
ن فرصت بوجود ي اجهيدر نت .شد اری آم فنيش و گسترش تقسيدايپموجب   بود؛زيابتدا ناچ در

 .بپردازندی ماده يج اولیحوا ديتول از ريگری غیهای د  تيفعالها به   بخشی از انسانآمد آه 
ی مربوط به رهبرهای   تيو فعالی ركفهای   تيفعال طبقات و انحصار ظهورنها به يهمه ا

ده یخالص گردی د ماديلاجبار تو از گريده ی آمنجر شد، طبقاتی يجامعه دردست طبقات باال
  .داشت قرار اری آابزارها م با تحول دريارتباط مستق  درن تحوالتيهمه ا. بودند

 داد تا  اجازههآبود  یخی لحظات تارآن ازكی ي" ن ابزاريماش"با ظهور  یانقالب صنعت
ن پشت ياديال و بنكيل رادكابزارها به ش استفاده از دری اندام انسانهای   تي محدودازی اريبس

به  تنهاگر یدبوجود امده آن است آه   ابزارهاآه امروز دری حولت. سرگذاشته شود
ی و تا حدودی مغزهای  یيه تواناك بل،دنشو ی محدود نمها انسان اندامكی یزيفهای  تيظرف
 زينترل و نظارت نآر محاسبه، حافظه، اطالع، ينظی اعمال. اند برگرفته در زي را ننآنا یحس

ز بدست ينارها را آسازوآنترل بر ت و يان هداكامنسان ابزارها يو بدافته يی در ابزارها تجل
ه كنه دست انسان، بل گرید جه تحوالت آنونیي در نتهآ توان گفت   میاررويتصو .اند آورده
  . استرده آدا ي پتينيعی مادی در ابزارهای وی مغزی ردهاآاری آبرخ
ات ياست آه تجل یقلب تحوالت .مي آن هست ازگذارحال  ه درآاست ی  آن آستانه و گرهگاهنجايا

ن يك، اشكال نويه شكل توسعه الكترونب. مينيب   میمولدهی روهايمختلف آن را در رشد ن
   .آنهای امدهايمدرن ارتباطات با همه پی  ابزارها،*یوتكنولوژيد، بيجدهای   مادهی،انرژ

  
 انقالب كی سر ست، بحث برينی صنعتدوم انقالب ی حتا یی معمول  تحولكی سر بحث بر

  ی می و اطالعاتكیلوژنوكه ما آن را انقالب تآعت است يان انسان با طبيمناسبات م دری واقع
 را به تر  یعالی  نظم اجتماعكیخود ی انقالب بخودن یه اآ تصورن یا ه ازكضمن آن. ميدان

  .ميهستحذر  ارمغان خواهد آورد بر
ده نريبرگ دری نونآاطالعاتی خ، انقالب ین هزارساله تاریگرفتن مدارج چند نظر با در

ی شرفت بارآورين پیعت و بنابراي طب-ر ابزا- ان انسانيرابطه م دری تر  قيتحوالت عم
انقالب ن یا. ل آن باشدمتوانست حا   نمیدر دوران خودی ه انقالب صنعتی آ؛ تحوالتتاراسآ
ی خ خود برایتار ت دریه بشرآورده آبوجود  رای رآن مدت زمانياهش چشمگآ شم اندازچ



تواند    میه انسانآ اری ش ساعاتیافزاهای  نهيمتقابال زم. ردآ   میصرفی ماد جیحواد يتول
ن یاديان تحول بنكب امين ترتین انقالب بدیا. د فراهم ساخته استیخود نمای یوفاكصرف ش

ای  رحرفهيو غای  حرفههای  تيان فعاليرا هم چون مناسبات م ارآزمان و مضمون خود  در
 دراز دری ولی ورف نه بطور ،یآنونی ك و اطالعاتیتكنولوژانقالب . بوجود آورده است

ت تا به یه بشری آلكو طبقات را به ش ارآم ين تقسیاديسرگذاشتن بن  پشت  چشم انداز،مدت
 نقش انسان در  انقالب دركیش به سمت ین انقالب گرایا. ورده استفراهم آشناخته  امروز

خود انسان   انقالب دركی و سرانجام ها ان انسانيمناسبات م دری  انقالب واقعكید، يروند تول
 . آورده استرا بوجود

 
. افتيش يست فرانسه با آن گشايمونآ حزب 26نگره آه ای آ شهيع آن اندين است مفهوم وسيا

ر ي تحت تاث.ميگذرانی سرم نوع انسان را ازی نون تحول اساسآما ا"د شديآنگره تاآن يدر ا
هم  سرانجام فراها انسانی واقعی یرهای ط برای شراها  و جنبش خلقكینولوژكانقالب تی قتال
. ميدان   نمیريناگز ريتقدی ن انقالب را نوعيرها، ما ايتفسی اما برخالف برخ." شود یم

 انسانی یرهای ه براآاست ی یها انكدارد درست به اندازه امدر راه ن انقالب یه ای آخطرات
سانده است، اما رتمدن   انسان را به مدارج باالتری،ميبخش عظی يجنبش رها. ندیآفر  می

  .زهستيسابقه ن  بی  های  یو تباه هان فقرجهان ما ج
 د چشم ما را برينبای  و اطالعاتكينولوژك انقالب تمدت درازی ها  شیگرای ب بررسين ترتيبد
 نده و بريآ بر امروزهای   تيه واقعآ بسته نگاه دارد، چرا نیامروزهای  تيواقعی رو

ه آ و مبارزات است برخوردها ازای  نده مجموعهيآ. گذاردی رمي تاثها  شين گرايسرنوشت ا
توان    نمیرا و فن كينك ت.تواند جدا باشد   نمیموجودهای  یو استراتژی طبقاتهای  تيواقع از
   میتيدرون آن فعال ه دری آاندازند و مناسبات اجتماعی م ارآبه  ه آنها رای آيها  انسان از
  .ردآنند، جدا آ
را در عرصه درست آن " تهيمدرن"م مسئله يبتوانه آدهد،    میوه برخورد به ما اجازهين شيا

 ، برها  ت انسانآشرفت و مشاريبر پی نتن و مبین نوي آئكیبستر  بری عنی: مييمطرح نما
و سلطه  ه وجه مشخصه آن عقب راندن استثمارآ ی،تمدن. نی تمدن نوكیبستر ساختمان 

ن يما به ا. ابديتحقق ل روزیمسان یتر  و مبرمن یتر  یحل فورخالل  د ازيه بای آامر. باشد
 نشينند گزآن يدارند تلقی ه سعآرا ی ه دارين سرمايمدافعهای  م توانست تالشيب خواهيترت

  .ميسازی ن است خنثكممهای   نشيجامعه تنها گزی نوساز امر دری دار  هيسرماهای  
  
  "تهيمدرن"دام  آ
  

مورد  در. نندآ   میهيك تكینولوژكتو  یعلمروند ی نونآتحوالت  بری ه دارين سرمايمدافع
است ی ن روندیاا يه آآآن است  سر بری د ندارد، اما بحث اساسيتردی سی آن تحوالتيچن
 سمت وی نيمعهای  یه استراتژكنیا ای  و است"ینيع"تحوالت  ازی ناش طرف و یو بی خنث

الت تحوی پژوهش علمی چگونگی و حتی ات علميشفآ نون درآا .نندآ   مینييجهت آن را تع
ن يا. مي چرخش بزرگ قرار داركيما درآستانه  زين عرصه نيا در. جاد شده استيای قيعم

روند ی  نسبتينيع اما. ندی آت تلقيم اهمآتواند آن را    نمیسكچيه هآاست ی تيامر واقع
ه پژوهش ی آط اجتماعيرا شك مسئله است،يحاصل ازآن های   شرفتيو پی پژوهش علم

 شود   میار بستهكبدر جامعه  عمل و ن پژوهش دريج ايابد و نتاي   میانيآن جر دری علم
 زي چكيو جهانشمول دارد، ی ه جنبه عمومآفن  ت علم ويواقع آن بخش از. گريدای  مسئله
سو  شورها بدان سمت وآن يقدرتمندتری سلطه گری ه استراتژی آجهت ت آن دريواقع است و

های  شيگرای سو داراكي ازی و فنی هش علمگر روند پژويبعبارت د. گريدی زيدهد، چ  می
ن روند يا گريدی سو ا طبقات است، اما ازي ها خواست انسان مستقل ازی نيع وی عموم



 دری ه داريسرماهای  شورها و گروهآن يه قدرتمندتری آطبقاتهای   یريسمت گ مستقل از
  . ستينند، نآ   میليم سلطه خود بدان تحميكجهت  تح

 با مجموعه ها و رابطه آنها  شهي تحول اند وشرفت علمي پی،خيتارهای   اندور ك ازيچ يه در
.  نبوده استدورانهای   یريناپذی شتآازها و ي نی،ط اجتماعيارتباط با شرا  بی  ی انسانكيپرات

ده تر شده و به يچيتنگاتنگ تر و پجامعه  -دي تول-ینولوژكت -ان پژوهشي مه رابطهامروز
در دستان ی اسيو سی آه قدرت اقتصادی و مالی صنعتی  و گروهاها  دولت  فشارلين دليهم
 را بر ها یتي و چندملها دولتی آه امكان اثرگذاری يفزونتر شده است تا جا اريبس زيننهاست آ

ی ژگیه وآم آحای استراتژ .ش از گذشته آرده استيتا حد منحرف آردن آن بی جنبش علم
را به ی است پژوهش علمی حاتيز مسابقه تسلين رقابت و ازی ناشی ارآ  آن پنهانی اصل
 در. رده استآل یافته تبدیمتر توسعه ی آشورهاآان یجهت سلطه به ز در گریدای  لهيوس
 علوم كدر ازی واقعی ان برخورداركهرگونه ام مردم را ازهای  تودهی ن استراتزين حال ايع

  .ساخته است دور
  كينك را ادامه تهاتوان آن   نمیهآم يهستای  تازه" كينولوژكتهای  ستميس"ی ينون شاهد برپاآما ا

ن ياما ا. مي تحول قرارداركيآستانه  درگاه و در ما در زين عرصه نيا در. دانستی قبلهای 
  می را با خود همراه دارد،ها انسانی واقعی ان آزادكه امآن به همان اندازه ينوهای   ستميس
استفاده و ی جهت اصل نون سمت وآآنچه ا. ل شودير تبداستثما ال تازه تركتواند به حامل اش 
ه، انطباق دادن یسرمای ند همانا دغدغه سود آورآ   مینيين را تعینوی نولوژكتی ريارگكب

ی ازآگاهی ريو جلوگی ارآو تالش در جهت پنهان ی یو سلطه جوی آن با مناسبات استثمار
  . استمردم

ه انقالب آدهد    میت را نشانين واقعیمعاصرای ه داریشرفته سرمايبحران جوامع پ
ل ين انقالب تحمیه برایه سرمای آسمت. ستيبخش نی یخود رهای مولده به خودی روهاين
ی گذشته منته از  تركو خطرنا ده تريچيپی گانگيباز خود و  ن استثماریال نوكبه اش ردهآ

مجموعه  چه در وی ادمهای  د خواستهيتول ه ما آن را چه درآاست ی تين واقعيا. ده استیگرد
 ها  تيتمام فعالی ه داريه سرماآم ي شاهدها همه عرصه در. مينيب  ی میديتولهای   تيفعال گريد

ا يسلطه آن خارج شده بود، مانند بهداشت  ريز ازی حدود تا ه تا به امروزی آيها و بخش
 ازی ناشهای  ها را تابع ضرورت ارخود گرفته و آنياخت  دربار گريدخواهد    می رافرهنگ
ق يژه از طريبو ی، و اطالعاتكينولوژك انقالب تنكهيضمن ا. ه سازديسرمای سود آور
ن يبه ا.  داده استخودی م نابوديت قدرت عظيبه بشر ی،آشتار جمعهای  سالحی تكنولوژ

ست و مضمون آن آدام يچ مولدهی روهايتحول نشرفت علم و يپ ن مسئله آه هدف ازياب يترت
  .ل شده استيدوران ما تبد ل مبارزه درين مسايازعمده تركی ي بهد باشد يبا

 ل درين مساي انددهند و مخالف  نمی راها ني ازاكيچي درباره هسخنم اجازه آطرفداران نظم حا
ن ي ابحث برسر: ل روشن استيدل. رديمورد بحث قرار گآن ی انسان وی تمام ابعاد اجتماع

 ه مدام به آنی آيارآآ ،رديگی ارمكبی ه داريماه سری آيارهايل موجب خواهد شد معيمسا
 مورد چون و چرا و درنها ي همه ا،ندآ  میهيه توصآ ها ازفرهنگ و ارزشی  مفهوم،بالد می

  .رندي عالمت سئوال قرارگبرابر
 ند وآ  ی می معرف"ینيع"خود ی بخودی  را امركینولوژكو تی م، جنبش علمآحای دئولوژیا
 ريغ وی بدلی تیق رواینطریرد و بديگ   میجهيآن را نتی طرفي ب بودن و"یخنث" نجا یا از

   میدهیخ، تضادها و مبارزات آن را نادیتاری ت واقعآارائه داده، حر" شرفتيپ"از ی واقع
 و دهد   مینده بدستیآ ازی ا االنهيخوش خی ها ینيش بيق پینطریم بدآحای دئولوژیا. رديگ

  میه بوجودآرا ی لی مبارزه مردم، خود مسا بهازي بدون نی،نولوژكه علم و تآاست ی مدع
   میغيشانه علم تبلي اندكيت خشن و تاريومكنقطه مقابل، مح بالطبع در. ردآآورد حل خواهد  

  .شود   میدهيترس ازگذاربه هزاره سوم دغ ي تبلال مختلف دركه به اشآشود 



فرانسه ی زيسازمان برنامه راشاره آرد آه ی توان به گزارش میغات حكومتی يتبل نمونهی برا
شورخود شاهد آن گزارش، ما دريبراساس ا. شور منتشرساختآنده ي آدرباره 1986درسال 

ه عالمت كمبود رشد، بلآنه نشانه  "بحران. ميهست" تيجامعه خالق" ن يامعه نوج كيتولد 
" ن گزارش ينندگان اآه يبنابه نوشته ته. آن را پرداختی د بهايه باآاست ی نونآ" رجهانييتغ

را ي زدنبال آردرا " ب خالقيگرد باد تخر"ن يد توانست اي است، اما باكدردنای امر" ابداع
ی  مدرن و نوگراررغم ظاهين ادعاها عليا" استی ه داريتمدن سرمای خصلت اساس"ن يا

ن پژوهشگران همواره با يه آگاه ترآشرفت است يعلم گرا ازپآی خود، درواقع نشان دهنده در
 "ار و چاقوكتبه"س از آت مارياد روايبه را ما  ارياخت بی  ها ن گفتهيا. رده اندآارزه آن مب
ن تنها يماشی ه دارياربرد سرمای آه دارين سرمايمدافعی برا"د يگو  میسآمار. اندازد می
. نداردارگرآله ين بوسي استثمارماشتفاوتی بان يله ماشيبوس ارگرآ استثمار. ن استكمم اربردآ
ن و ياربرد ماشآاصل داشته باشد با ی چون ن چند ويماشی دار هياربرد سرماآ س درآهر
 اديارمعروف را به ك تبهسكيل سايبانات ي بلن استداليا ايآ. مخالف استی شرفت اجتماعيپ

 . استمعلوم  تيواقع. ده شدهيبری شخصی ه گلوآست يد نيترد": ه در دادگاه گفتآآورد،  نمی
 ؟دينآحذف گونه مشكالت نيد چاقو را به خاطر ايخواه  می شما؟چاقو اياست ن گناه من ياما ا
است وبه ی شاورزآن ابزارها درجهان و دريدتريازمفكی يچاقو ! دينآر كفی مآ! ان قضاتيآقا

 با .ز غذايبر سر مه آاست، ی ومورد استفاده دانشمندان آناتومی د درجراحيهمان اندازه مف
  ."د شديامل غرق خواه آادانی نردن چاقو شما درجهل وآوم كمح
. رديق قر اربگيه با سلطه آن برجهان در تطبآاست ی زيآن چ" مدرن " ی،ه داريسرمای برا

زه آن ين است علت و انگيا. ستها ن درهمه عرصهيهنه است و اآهرچه مخالف آن است 
 دنبال" تهيمابعد مدرن"ان ي همه جانبه عالم نماكمآمه با آات حايه هآ "یانقالب فرهنگضد"

آن هستند موجب ی مه درپآه محافل حاآق بحران، آن چنان يردن علل عمآپنهان . ندآ می
ی عنيبحران ی ه علل واقعكي، درحالل شودیر تبدیزناپذیگر ری تقدكیه بحران به آخواهد شد 

ی ه داريه سرماآدارد، ی يشه درتضادهايخود ری مالی يارزش، سود و سودجو اضافه
ی ردن علل واقعآپنهان ی با تالش برا. اربا آن مواجه استی آرآورش بايان افزايدرجر

  .گربسته خواهد شدیدی نشیگر براساس گزیدی ان تحولكامی  برروها بحران، چشم
  
   بحراننیادي بنلیدال
  
آه  ردهآار مانباشت بر و مبتنی است سود ی بر جستجوی دار هيد سرمايوه تولي شم آهيدانيم

ی زينچآانگر يه بی آار مرده به شكل سرما،آار گذشته .سازد لزامی میاآن را ابی به سود يدست
ی آاری عنیآار زنده . )ی انرژ،نهاي ماش،هيمواد اول (الزم است ی ديعمل تولی است آه برا

ارزش . شوديد مصرف ميان تولیآه در جرست یآار ،آند  میآه ارزش به آار مرده اضافه
 ،دار است هيله سرمايدستمزد پرداخت شده بوسن ارزش افزوده و يان اياضافه تفاوت م

 اساسن اضافه ارزش يا. آار استی رويانگر نه آار ارائه شده بلكه مصرف نيآه بی دستمزد
  . شوديم ميداران تقس هيان سرماياست آه می مجموع سود

وجود ی دار هيار قبل از سرمايبسی ا تجاريی ي آاالی،يه رباي سرما، به شكل پول،هيسرما
ی  باراوررشد نحوهدر ی في آ ور قاطعييك تغيانگر يبداری  هيسرماد يوه توليش اما . استداشته

مگر با جدا آردن ر آند و بر جامعه مسلط شود يد را تسخي نتوانست تولداری هيسرما. آار بود
افتاد  ها به آار می تا زمانی آه ابزارها عمدتا توسط انسان. ديل تولیم از وسايد آننده مستقيتول

  . آرد میت برخورد يه با محدوديآسب اضافه ارزش و انباشت سرما
آننده  نييتع  نقشین عرصه ي در ااستانقالب صنعتی  آه خصلت ن ابزاريماشری يبكارگ
 ای پارهنسان يبد. ن انسان آرديگزيجا آارهای در برخن را در ين انقالب ماشيا. داشت
آورد از  یهای قبلی توسط انسان بوجود مم ابزاريری مستقيك آه بكارگيهای ارگان تيمحدود



عت را بارها يير انسان بر طيصنعتی امكان تاثق انقالب ينطري از ا.افتيا آاهش يان رفت يم
 قيعمی ی جدانسانیضمنا بدن انقالب یا. ت را گسترش داديانسانهای  یيتواناش داد و يافزا
انباشت ی برای نيه نوي انقالب پانيا. د را ممكن ساختيل تولیم و وسايدآننده مستقيان توليم

م يان به تنظسنيسود بدی جستجو. را بوجود آوردی شتر ارزش اضافيه و استخراج بيسرما
 آه در افتین آننده يي نقش تعانباشت آار مرده. ل شديتبدداری  هيسرمانظام ی آننده مرآز
جهان آه ی مه جا به ه روند بعدهانيا. خ بوجود آورديسابقه در تاريع بيك تسريزمان خود 
  .افتيگذرد گسترش يمی ق انقالب صنعتيرشد از طر

 را نشان دادخی ي تار ستگیيی و شاينوعی آاراالبته ن روند يدر ای دار هيد سرمايوه توليش
 انباشت دوراناز داری  هيژگی سرمايواما . ن استيز ناشی از همي ن خصلت متضاد آنچنانكه
 و ها  بحران تداومستميف آرده تا قلب قرن بيوصتال تي در آاپسآه مارآه يسرمای بدو
سلطه و ی  مناسبات استثمار و را گسترش دادخودستم تسلط يسن يا از خالل آن ست آهها نزاع

آنان ی دار هيد سرمايتولآه ی  زنان و آودآان، مردان، استعمار، جنگ،سرآوب. م آرديرا تحك
ار ي بساند هرا پرداختداری  هيسرمات شرفيپی  آه بهایانيقربانفهرست . را بنده خود ساخت

  .استی طوالن
مناسبات .  با اوضاع نشان دادانطباق ی خود را برا یيتواناضمنا داری  هين روند سرمايدر ا
های  ميبندی های مختلف و رژ ت داد و در شكليها عموم ان انسانيگری را نسبت به گذشته ميد
آه در اتحاد ی سمياليو برخالف سوسم ن مفهوي در ا.شه دوانديار متفاوت ري بسیاسيس

از مرحله . دیندی ك مدل مساویهرگز خود را با ی دار هی سرما،جاد شدیای شورو
د ي بازتولی،انحصار دولتی دار هيخته تا مرحله سرمايمانوفاآتورها و رقابت لجام گس

  .در خود بوجود آوردی  تحوالتچگاه به صورت تكرار قبلی نبود ويداری ه هيسرما
ستم همچنان ارزش يم آننده سي موتور و تظ،تحوالتهمه ی ط و دروراين تنوع شرايا در اام

 انقالب ی مورد نظر خود را برها یريسمتگداری  هيسرما در دوران ما .ماندو سود ی اضاف
شه يرآار ی  رشد باراورنحوهدر ها  ریين سمتگيا .آند ل میيتحمو اطالعاتی ك يتكنولوژ

د يان تولين مياديبنی يجدا: یعنيقرار گرفته است آن ی بر روداری  هيستم سرمايسآه دارد 
گر ي بعبارت د.یارزش اضافی دار هيتملك سرماجه امكان يدر نتد و يل توليم و وسايآننده مستق

دهد در سمت جدا آردن  ك میي و رشد تكنولوژ داری به انقالب اطالعاتی هيشی آه سرمايگرا
  .ق ادامه آسب سود ممكن شودين طريد است تا از ايل تولي وساد آننده ازيشتر توليباز هم ب
و ی ك و اطالعاتیانقالب تكنولوژشبرد يپن است آه ید ایت جديواقع: نجاستي اآنون در اتضاد

نه قادر به ی دار هی آه سرماهاست انسانهای  ییتوسعه مداخله و توانامستلزم  آن تسلط بر
انطباق با اوضاع ی  براآه ییتالشهاهمه  .رديده بگیتواند آن را ناديم نه ،انجام آن است

د آه سود يل تولیم و وسايدآننده مستقيان تولي م یی جدا.آند ن تضاد برخورد مییآند به ا می
د در يل تولیم بر وسايدآننده مستقيد به تسلط تولیه آن قرار دارد بایداری بر پا هیسرما

ش برد و ي را به پ ك و اطالعاتی آنونییولوژل شود تا بتوان انقالب تكنیتر تبد سطحی عالی
  .ستین آاريشتر ناتوان از چنيداری روزبروز ب هیسرما

او .  توجه داده بودنيای مشابه ا خود به مسئلههای  ینيش بين پيترياز قوی كي قبال در مارآس
 آار را بای ميم قديتقس" صنعت بزرگ مدرن ،دي تولیدار هي شكل سرمادر: تال نوشتيدر آاپ

آار ی رويغارت نن شكل يخته تريلجام گسن به يا... آند  میدي آن بازتولل شدهيفسهای  یژگيو
 سازد میی عمومی ك باليشرفت يپاز شود آه يمنجر می اجتماعی نارشناشی از آی رانيو به و

 آفشدوز " سان ضرب المثل اصناف قرون وسطی آهيسد آه بدنينو به طنز میمارآس ." 
} داری هيدر سرما{ ، و مانوفاآتورها نقطه اوج خرد حرفهن يا ... ت باشدا سرت به آار آفش

به  "مستلزم صنعت بزرگ مدرندهد آه   میادامه  مارآس".شود ل میيخردی تبد بیك يبه 
های  یين توسعه ممكن توانايشتريبمستلزم جه ي و در نت،ت شناختن آار متنوع استيرسم

آه باشد با  د به هر بهاي و باآند  عمل مید مدرني تولك قانونيمانند  است آه متنوع آارگران



زادانه فرد شرط آتوسعه ... ا مرگ است يی ك مسئله زندگين يا. ن قانون منطبق شديعملكرد ا
  ."شود ی میتوسعه ثروت عموم

ن مسئله ين انقالب به ايا. آند  مین مسئله را از نو مطرحيای ك و اطالعاتيانقالب تكنولوژ
محافل حاآم  . با آن روبرو هستندها دهد آه همه خلق  میق تر و مشخص تريو دقن ينوی ابعاد
. رنديتوانند درنظر نگيرا نمتضاد ن يادهند  گران میيآه به خود و دی يها نانيرغم همه اطميعل

ك يا يروزمندانه يپی يمايك راهپيچوجه ي به هديآ  بوجود میی آنانها استيبراثر سآه ای  توسعه
م برای انطباق خود يل است آه محافل حاآمه به تالشی عظين دليبه هم. ستينی عيجنبش طب

ز بوجود ينی ت انقالبيفعالی برای دشوارل يمسااند آه بنوبه خود  با اوضاع دست زده
منطق توانند از چارچوب   نمیت خود را دارند و چوني هم محدودها انطباقن ياما ا. آورد می
  .رنديگ  میه به خودانيواپسگراستم عبور آنند جنبه يس

توسعه جامعه ی ازهايبا نبود ی آه درزمان خود مترقآار ی ش باراوريافزای دار هيطرز سرما
روهای يبا سطح آنونی تكامل نانطباق ی براداری  هیسرماتالش . است گرفته تضاد قراردر 

ش یرجه افزاستم را به منتهی دين سیای تضادهای ك و اطالعاتی انقالب تكنولوژمولده و آغاز
جز فرار به ی گریراه حل دبرای آن توانند ي نم آنآنندگان تیهدا آه ستمیيداده است، س

نجا به يه در ايانطباق سرمای يتوانا. دا آننديپ تر و خطرناكتر نه یشتر و پرهزيهر چه بی جلو
  .رسد  میت خوديمحدود
دهد آه  نشان می نه تنها ،دهورآبوجود و اطالعاتی ك يآه انقالب تكنولوژی نيادين بنيجنبه نو

 بلكه مقاومت دربرابر استی طبقاتی نيب  تنگهای محافل حاآمه تا چه اندازه ناشی از   حل راه
 ،دهد آه انسان  میآار را در دستور روز قرار یاز رشد باراوری نيطرز نوها  حل ن راهيا
  . قرار دهدسطحی باالترك بارآوری در ي، نينوی يك آارايآن را در مرآز های  مالآازها و ين

  .دانند را همگان میشاروی ي پليمسا
 و اشتغال ط زندگی ويمند شدن و تزلزل شرا هيده حاشيپد :رياساسی نظل ي مسایدر عرصه مل

 هدف ،و مفهوم حقوق بشری  شهروند،ش و فرهنگزموآ ،اتيحط آار و ي شرا،دستمزد
  .ت دوران مايجامعه و انسان
 ، صلح،ان خلقهاي مناسبات م،آار متقابال سودمندی الملل نيم بيله تقس مسئی،الملل نيدر عرصه ب
  .یافتگيو توسعه نی  گرسنگ،حفظ منابع

  .ستيرفتنی نيگر پذي ده بر منابع و بر انسانهاي تسلط سرماها، در همه عرصه
  
   نیاديبنجه ينتك ی

 م وانمودبرخالف آنچه محافل حاآبان است ي با آن دست به گرآنونیآه جامعه ی بحران
شه ير. ستي ن توسعه و ناخواستهریناپذ اجتنابجه ي و نتريزناپذيگری ريچوجه تقديبه هآنند  می
 .با آن مواجه شده استها  داری در همه عرصه هينظام سرمااست آه ی ين بحران در تضادهايا

 یروزبروز به مانع بزرگتری دار هي سرما آن نشان آن است آهبحران و تداوم طوالنیعمق 
  .ل شده استيی انسان تبدازهاي ننيتاممولد و ی روهايدربرابر رشد ن

  وحشییدار هي سرما؛ نهاستی دار هی جامعه سرماسرانجامای آه اآنون مطرح شده  مسئله
  .ن اشكال آنيامروز در معاصرتری دار هيسده نوزدهم بلكه جامعه سرما روزيد
 چوجهيد به هيشود در اذهان بوجود آ ای آه تالش می شهي آلريبرخالف تصوری يجه گين نتيا

از تالش برای ی ناش ست، همچنانكهيانه نيگراساده ی ياقتصادگراا ي منجمدشه يك انديمحصول 
   .ستيهای اجتماعی ن تيل اصول اعتقادی ما به واقعيتحم
ای  وههانب. ميآن نقد مینده يآآن را بنام امروز و . ميكني نمنقدرا بنام گذشته ی دار هي نظام سرماما

های  تي و فعالشنهاداتي پ،ست هايآمونك ياستراتژی  نوساز.ن مشی استياز پژوهش پشتوانه ا
 ت با آن مواجه استيآه بشررا ی ميظعهای   چالش،بازق و يدقی  شكلبه اجازه داده آنها

  .  دنروشن ساز



ی دزاآا روند يی دار هين سرمايشرفت؟ سلطه نويپی ا تحول براي گریرانيوی ر براييتغ
توسعه و مشارآت ی برمبنای نينوی ي آارا،مياست آه با آن روبرو هستی ن چالشي ای؟انسان

 هیسرمای آه دستاوردهای  انقالبیتحول: نيك تمدن نوي بنایها و حرآت به سمت  همه انسان
  .را در خود جذب آند و پشت سرگذاردناشی از مبارزه برضد آن  ،یدار 

ك يهای   آه سلطه ارزش از موانعیرا انسانی عه و مناسبات  انقالب فرانسه جام،شيدو سده پ
امروز . آار گذاشته بود رها آردی شرفت باراوريپو ی زادآ دربرابر  انگل شدهطبقه فئودالی

ن تحول يضرورت ا.  جامعه در دستور روز قرار گرفته است و قدرت،استيتحول سز ين
از  خارج آنتحقق . ديآ بدست میاع اوضهای  یوارشل تضادها و ديحلاز ت ايست آه جهينت

 ن تحوليل ضروری شدن اي دالنكهيضمن ا. جه آن استيبرعكس نت ستيروزمره نمبارزات 
سم ياليك سوسيمعاصر را در چشم انداز ی طبقاتی  برخوردهاديجد و مضمون اشكال

آن ی سم بر عرصه واقعياليو سوسی دار هيمسئله سرما نسانيبد  وآند  میخودگردان مشخص
به سلطه هنوز  جهان را  بُُرندهای غهيم آار آه مانند تيك تقسیخاتمه دادن به  :رديگ قرار می
آه جامعه ی هدافهای ا ن جنبهيتر  نياديبن .م آرده استي به حاآم و محكوم تقس،رسلطهیگر و ز

  . نجا قرار دارديدر اآن های  دهد و ارزش   میبرابر خود قرار در
  
  

ها و فنون مهندسی و تكنولوژی، در  با استفاده از دادهی آه یها مجموعه روش* 
می، داروسازی و يرات مثبتی در شييشود تا تغ  ها بكار گرفته می میا آنزیهای زنده  سميارگان

  .آشاورزی صنعتی بوجود آورد
  
  
  
  
 
   


