
 
 

 

 

 انديشيدن به جهاني نو
  
 

 پس از سرمايه داري
 

  
 نوشته  Bernard Vasseur استاد فلسفه و مدير مركز تحقيقات الزا تريوله و لوئي آراگون  

 
  ترجمه باقر جهانباني

  
 

دقانه اعتقاد داريد كه جفتك زدن آيا صا«: اين پرسش را مطرح كرد ،سه قرن پيش ، ديدرو

» پرواز پروانه اي را در جزاير سوندا مختل مي كند؟ ،فرانسه هاياستان ي ازيك اسب در كي

، پرواز يك خفاش در يك شهر آسيايي مي تواند بحران ،  كه: خوب ، اكنون مي دانيم

واين به  .بيماري و مرگ را در دوردست ، در فرانسه و سراسر جهان به همراه داشته باشد

  است، در سي زيرا ويروس بدون گذرنامه و وعقب ماندگي فرهنگي نيست، فاتخرا معني

  



 
  

جهاني شدن روند  جهاني سازي وبا انسان و گسترش همه گيري، همه چيز را مديون  تماس

  . ستا سرمايه داري  توليد و زندگي
  

  

همين شهر ووهان، با  .به خوبي از منطق ايجاد زنجيره اي اپيدمي آگاهي دارند انسان شناسي متخصصين

، دهقانان فقير رانده شده از زيو وفعاليتهاي كشاور حومه شهر به شركتهاسپردن ر ، جمعيتي در حال انفجا

  محدود و نا مناسب ودر  فضاي ل زدايي گسترده ، حيوانات وحشي در مركز شهر ، جنگ

  

نزديكي حيوانات اهلي، و انسانها كه اين حيوانات را مصرف مي كنند، تجارت جهاني شده،  توسعه حمل و 

  .و مي بينيم آنچه بر سرمان مي آيد...گردشگري انبوه ، تغييرات آب و هوانقل هوايي و 

  

ند كه سرمايه داري از پراكندن مرگ شرمنده نيست زيرا مي دا«

  »مي شود جبران  ملت ها - خسارات وارده توسط دولت
  

شور البته در كآنها در همه جا و ؟ ما آنها را به خوبي مي شناسيم ، زيرا  چه كساني مبدا اين درام هستند

، گروه هاي  رمايه داران ، پيروان كشاورزي تجاري امالك و مستغالت ، س صاحبان : وجود دارند ما

ير ، ذكالن و نابرابري هاي پايان ناپبزرگ صنعتي ، سهامداراني كه هميشه بيشتر مي خواهند ، سود 

« بازار زندگي ادامه مي دهند،ه بفراموش شدن كه بسختي  در آستانه كارگران استثمار شده، فقيراني 

در  يك كالم سرمايه داري . و مهمتر بدون بينش و بصيرت) تاويو پازاك(» وجدان  و بدون رعايت رحم



 
جهاني است،  زيرا ميداند اگر سرمليه داري كندن مرگ احساس شرم و خجالت نمي كند،كه از پرا

 .)!غيرهش ، تحقيق و عمومي، سالمتي ، آموزمراقبت (ل مي شود يكشورها و ملتها تحمخسارات وارده ، به 

حتي شركت هاي دارويي خصوصي نيز )! خدمات عمومي(سود براي سرمايه داري و هزينه براي ديگران 

  .وجود دارند كه مي توانند برندگان بزرگ  اين بحران باشند

  

را در ادارات و خدمات عمومي » حاكميت ارقام« ملت ها  –دولت «

  »)يه داري خصوصيسرما(مستقر كردند
  

سرمايه ( در ادارت و خدمات عمومي» حاكميت ارقام« با استقرار  به نوبه خود، و مي بينيم كه كشورها

و بدينسان ديكتاتوري  ،براي بدست آوردن ماسك در فرودگاه ها با هم رقابت مي كنند، )داري خصوصي

ين ، بي توجهي به خدمات ئدستمزد پا كاهش كارمندان ،بستن تخت خوابها بدون بيمار، منجر به ارقام، 

ما در آغاز فاحعه قرار گرفته ايم، تشديد بيكاري،  .و ما در ميان آن زندگي مي كنيم...اجتماعي مي گردد

؛ در فرانسه نا برابر ي وحشيانه ميليارد نفر در جهان از هيچگونه خدمات اجتماعي بر خوردار نيستند 4

اشاره (  و يا اوبريزه شان محو زمانيكه حتي امكان تغذيه ندارند چون كار هيچ و پوچ در حال افزايش است

  .است شده )م.در رقابت با تاكسي ها Uber به شركت اوبر

  

ند ويا بي توليداتي  كه كمتر مفيدو ديگر سو  مفيد ياز يك سو توليدات«

  » ؟ يت به توليدات مفيد داده شودحچه مي شود اگر ارج: فايده اند 
  

  



 
  

 و نبرد  )و مبارزاتي كه پس از آن خواهند آمد( يري مبارزه با همه گ:  مشاهده كرد ين مي توانبنابرا

تقدم  با يكمي كنند،  ضروري اقدام اساسي عليه سرمايه داري را، هر دو  )زيست محيطي(اكولوژيكي 

ايده ها در فضاي تحميل اين  و اكنون .اولويت رهايي انسان و حفظ زندگي در سياره مان: منطقي ديگر

آيا بودجه هاي نظامي كالن براي مبارزه با ويروس ها مناسب : شده همه گيري در حال افزايش است

ي كه به يك معامله گر بورس صد برابر يك پرستار نزما ،معلق و پا در هوا نيست آيا دنياي ما؟  هستند

قابل فروش باشد ، بلكه حقي است  ؟ سالمتي كااليي نيست كه يا يك معلم  حقوق پرداخت مي شود

از يك سو توليداتي مفيد و ديگر سو توليداتي  كه كمتر ! صورت رايگان تضمين شود براي همه كه بايد به

ميبايست حاكميت جمع  ؟ يت به توليدات مفيد داده شودحچه مي شود اگر ارج: مفيدند ويا بي فايده اند 

در آن تهاتر و پاياپائي (  نه مبادله و زاد را ندهيم، كه نه آزاد است بر اقتصاد را باز يابيم واجازه مبادله آ

  .)م.وجود ندارد

  

  مرا ماركس كمونيست پا در هوا ياي معلقند اين روي پا استوار كردن «

 »، جامعه اي بدون طبقه، تمدني بي سابقهمي ناميد

  
همانطور كه ويكتور هوگو در زمان خودش خواهان آن بود، » ود ميكرديمبدبختي را نا ب« اگر چه ميشد 

ال قبل از اينكه فروخته شود و ا؟ مي بينيم كه ك ات آن وجود داردامكان، كاالو وفور زماني كه با مدرنيته 

عقيده خود را  در مورد سرنوشت شركتها و چه مي شد اگر كار گران: ديل گردد، بايد توليد شودول تببه پ

؟ و چه مي شد اگر همه  در حالي كه اين اندازه ور شكستگي اعالم شده است آنهمبيان مي كردند 

  اين مي تواند   ؟ آن نيز ادامه مي يافت دوران همه گيري پس از پايانابتكارات همبستگي ابداع شده در



 
  

دانش آموز در هر  15 يم بهاگر تصم  چه ميشد و! گامي در جهت تسلط بر زندگي اجتماعي و كار باشد

اگر مي توانست چه ميشد  ؟ و  شد ، دوام ميافت ممكن كه طي دو هفته ي »غيرممكن «، اين كالس

 كه پايان مي داديماي  امعهجه ميشد اگر به چفدا كاري ها كه ديديم شكوفا شود؟ و قدرتي از همه اين 

جهان متعلق به كساني است كه «  :كندتوصيف مي  طنزآنرا چنين به  )م.طنز گوي فرانسوي(كلوش 

  ؟»كارگراني دارند كه زود بيدار مي شوند

  

، جامعه اي بدون طبقه، م مي ناميدرا ماركس كمونيست در هوا و پا ياي معلقدن اين روي پا استوار كردن

، براي درد ورنحهاي بزرگ .تمدني بي سابقه، بشريتي مسلط به تاريخش كه آن را دگر گون مي كند

 بگذاريد درمانها .، كه در دستور روز قرار داردهاني پس از سرمايه داريج: درمانهاي بزرگ الزم است

  اشاره به ( »گرد هم آئيم و فردا«  .را براي كساني كه از آن راضي هستند بگذاريم نيم بند

  

  

  

ام ندهيم، جآنها انبا بحرانهائي كه اگر اقدامات الزم را براي مبارزه با ). م.بندي از سرود ملي فرانسه

  .مقصر مي دانند ما را رنجها، لتهاي كنوني در برابر درد وندانمان فردا بخاطر كوتاهي هاي دوفرز

  

  
 


