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 انجن جدید نظام سرمایداری  ، ترس
 

 

در جامعه سرمایداری انسان وسیله و جز پروسه تولید است که بنام سرمایه متحرک نیز یاد میشود. زمانیکه انسان  

مبدل میگردد. از جانب دیگر کهنسالی نیز بطور مساویانه  ( Liability) قدرت تولید را از دست بدهد به یک مسولیت 

تولید باز میمانند. بطور اوسط یک شخص کهنسال در  یک چالش جوامع سرمایداری است ، چون کهنساالن نیز از  

$ مصارف در قبال دارند. این 400، در آسترالیا بیشتراز  500، در کانادا بیشتر از $  300امریکا روزانه بیشتر از$

ارقام شامل بیمه، فیس داکتر، قیمت دارو، بستری شدن در بیمارستان ، خدمات اجتماعی،شرایط زنده گی و سرگرمی 

 .د. بیرون ماندن انسان از جریان تولید در این جوامع مصارف پولی و مسولیت های اجتماعی در قبال داردمیگرد

% جان باختگان مردم کهنسال بودند. به عبارت دیگر  82شیوع کرونا جان تقزیبآ یک میلیون انسان راگرفت. بیشتر از  

ا تاثیر غیر مستقیم تجارتی را باالی ظرفیت خریداری به همین اندازه مسولیت اقتصادی این جوامع مرفوع گردید. کرون

مردم نیز انداخت. در ماه های اپریل و می مردم دو تا سه برابر اشیای قابل ضرورت خانواده گی در مقایسه با دو ماه  

رس سال گذشته را خریداری نمودند. این یک تمرین بسیار مهم برای ماشین تولیدی و اعالنات کشور های غربی بود. ت

% بلند برد. چون انجن جوامع سرمایداری بواسطه دست بدست شدن پول و  70تا    40قابلیت خریداری مردم را %

ارضای تقاضا به چرخش میآید، ترس میتواند به بهترین وسیله حرکت این انجن مبدل گردد. رکود نظام اقتصادی 

بعید نمیدانم که هر ده سال ترس جدیدی بوجود    سرمایداری بطور اوسط در هر ده سال یکبار بوقوع می پیوندند . من 

آورده شود. ترسی که قدرت خرید مردم را بلند ببرد، فابریکات را فعال نگه دارد و مردم را عقب قطار های مواد  

غذایی، و لوازم منزل ایستاده نگه دارد. کرونا با معرفی یک جهان جدید و شیوه جدید روابط انسانی به البراتوار کمپنی 

ای بزرگ تولیدی و دالالن انتقاالت و پست مبدل گردید. از امکان بعید به نظر نمیرسد تا کمپنی های جدید ظهور کنند  ه

 .و سایکالوژی های جدید ترس را ایجاد کنند

یعنی یک ماه قبل   1999رخ داد یاد آور میشوم . در دسمبر سال  2000-1999یک حادثه کوچک ترس را که در سال 

  1999کمپنی های کمپیوتر و نرم افزار اعالن کردند که به مجرد تبدیل هزاره دوم به سوم )یعنی سال   2000از سال  

( کمپیوتر های جهان قابلیت تغییر سال را نخواهند داشت و به صفر مبدل خواهد گشت. تمام ارقام و فایل 2000به سال  

کشتی ها ، قطار ها ی راه آهن و سیستم های نظامی بر  ها از بین میروند و امکان دارد سیستم مدیریتی فرود گاه ها و 

هم بخورد. بعد از شیوع این ترس هزار ها شرکت کوچک، فارم های زراعتی، افراد و مکاتب کمپیوتر های خویش  

پروف   K2 را به کمپنی های ترمیم و فروش نرم افزار میبردند و با پرداخت صد ها و هزار ها دالر به اصطالح آنرا

کسانیکه نزد دکان های نرم افزار   2000. تعدادزیادی هم کمپیوتر های جدید خریداری نمودند. در جنوری سال  میکردند

و کمپیوتر نرفته بودند توانستند بدون کدام معضله ای کمپیوتر های خویش را راه بیاندازند. کسانیکه صد ها و یا هزاران  

 .پرداخته بودند خود را احمق تر یافتند 2000دالر را برای نگهداری کمپیوتر هایشان از فاجعه 

ترس از حوادث، ترس از گرسنگی، ترس از امراض، ترس از نرفتن به خانه، ترس از آفات طبیعی، ترس از بسته 

شدن بازار ها همه و همه فرصت های آینده جوامع سرمایداری اند وا نسان تنها یک پرزه کوچکی است که این انجن 

  1940ورد. ترس در این حرکت وظیفه لوبریکنت )روغنیات( را اجرا میکند. اگر در سال های  بزرگ را به حرکت میا 

 تیوری اقتصادی

جامعه سرمایداری را از سقوط حتمی نجات داد و لی نظام سرمایداری فرا کرونا  (Keynesianism) کینیسیانیزم

تیوری کینیسیانیزم حدود و تاثیرات خویش    بواسطه ترس به چرخش خویش کماکان ادامه میدهد. و اما ترس نیز مانند

را خواهد داشت و با گذشت زمان ترسی از کرونا ی جدید نخواهد بود. عکس العمل انسان در مقابل حوادث مغلق تر  

و موثر تر از محاسبات کمپیوتری است. هیچ کمپیوتر جهان نمیتواند عکس العمل دقیق انسان و زمان بندی آنرا در  

بط حوادث  شونده مقابل  مستفید  انسان  باید  که  ساده  حقیقت  این  دانستن  وجود  با  کند.  سازی  مودل  عینی   ) ور 

Beneficiary)  و محور پروسه تولید باشد تا یک پرزه آن، نظام سرمایداری در بنیاد و اصل خویش خالف این حقیقت
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فتوحات زمین از  داوطلبانه  نظام  این  که  نمی رود  گمان  است.  نموده  انکشاف  بکشد.  ساده  دست  خویش  و فضایی  ی 

زمانیکه روغنیات و کتلست های به حرکت آوردن نظام سرمایداری اختتام یابند این نظام خود فروکش خواهد کرد. این 

شامل پیروزی باالی ترس مهندسی شده توسط این نظام میگردد. الزم است تا جوامع بشری آماده گی روحی و سیاسی 

حال بگیرند. ما نمیدانیم که چه زمانی فرماسیون های اقتصادی تعویض رابرای نظام های فرا سرمایدا ری سر از 

میشوند،اما این مبرهن است که سرعت تغییرات اجتماعی در قرن حاظر صد ها برابر بیشتر از قرن نزده و بیست  

های خویش    خواهد بود. علما و متخصصین کشور های پیشرفته و سرمایداری بخصوص ایاالت متحده امریکا هشدار 

را شدید تر ساخته و به دولت ها و حریصان سرمایه گوشزد میکنند تا راه برد های بشر محور را از خود سازند تا 

گذار از نظام های اقتصادی تک محوری بدون انقالبات و تشنجات اجتماعی بوقوع بپیوندند. سلسله هشدار ها در مقاالت  

می رشد ناموزون اقتصادی و اندکس انکشاف انسانی در بیست سال گذشته  و پژوهش ها رو به افزایش است. مقاالت عل

حقایق مدهشی را برمال میسازد. تنها در پنجاه سال گذشته با استفاده از دکتورین ترس از کمونیزم، ترس از افراطیت 

در برابر  اسالمی، ترس از آفات طبیعی و باالخره ترس از امراض ساری چون کرونا رشد انکشاف کشور های غنی

رسیده است. این رشد ناموزون   2015در سالهای  1:400به  1970درسالهای  1:20کشور های غریب و کوچکتر از 

مرتبه کمتر از عواید سرانه کشور های غول    700برسد. یعنی عواید سرانه یک کشور فقیر    1:700به    2050ممکن تا  

 .ه زمینه های تقابل جوامع و انسانها را مهیا خواهد ساختسرمایه و قوت نظامی خواهد بود. این ناموزونی باالخر 

اینک تمام نسخه های دوران بازار آزاد به شمول ترس مورد آزمایش قرار گرفتند. تا بحال نظام های سرمایداری و  

ه  انحصاری نسخه خلق محوری و بشر محوری را امتحان نکرده اند. دلیل ساده آن درخصلت طبیعی این نظام مالی نهفت

است. حرص و زر اندوزی و تک رفایی یکی از ممیزات این نظام هاست که به آن معتاد شده اند. تاریخ انکشاف 

اقتصادی و بشری در جهان و بخصوص در کشور های غول اقتصادی نمایانگرتکثر سرمایه و امکانات معیشتی در 

ام اقتصادی و محیط زیست را انسان محور سازند. دست یک تعداد قلیل گواهی این را میدهد که آنها حاظر نیستند تا نظ

ترس رول مهمی را در رشد کیفی اقتصادی و اجتماعی نظام سرمایداری در سالهای جنگ و بین جنگ های بزرگ  

بازی نموده است. چنان به نظر میرسد که طی سالهای درخشش نظام سرمایداری تنها شیوه ترس دگرگون بوده است  

 .زدیاد قوه خرید وفروش و چر خش ماشین نظام اقتصادی سرمایداری استاما ماهیت آن همانا ا

یکی از ممیزات دوره پسا کرونا بی تفاوتی اتباع کشور های غریب و ضعیف در مقابل ترس بود. به عبارت دیگر  

یعنی   % نفوس جهان با داشتن مشکالت معیشتی ، امنیتی و محیطی ترس مرض کرونا را به دل راه ندادند.70بیش از  

این حربه نظام سرمایداری در این کشور ها کاری نیافتاد. به نظرمیرسد که این آغاز عدم اطاعت مردمان و خلقهای 

مقابل ماشین مدیریت افکار عامه غربی و سرمایداری خواهد بود. ممکن است این نظام ها به شیوه های   تحت ستم در 

ما ترس کماکان در آینده نزدیک بهترین و ارزان ترین وسیله  جدید مدیریت افکار و جیب های مردم دست یازند. ا

مدیریت انسان ها و زنده گی شان ازجانب نظام سرمایداری جهانی و کمپنی های بزرگ مالی و صنعتی جهان خواهد  

 .بود
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