ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس درﺑﺎره ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﭼﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ؟
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺮﻫﻨ ﻟﻐﺖ از ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ » :ﯾ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ در آن ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﯾ
ﺳﯿﺴــﺘﻢ اﻗﺘﺼــﺎدی ﺑــﺮ روی ﻣــﺎﻟﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻــ اﺑﺰارﻫــﺎی ﺗﻮﻟﯿ ـﺪِ اﻗﺘﺼــﺎدی اﺳــﺖ و در دﺳــﺖ ﻣﺎﻟــﺎن
ﺧﺼﻮﺻــ ﻗــﺮار دارد و از اﯾــﻦ ﺑــﺮای اﯾﺠــﺎد ﺑﻬﺮهﻣﻨــﺪی اﻗﺘﺼــﺎدی در ﺑﺎزارﻫــﺎی آزاد و رﻗــﺎﺑﺘ اﺳــﺘﻔﺎده
ﻣﺷﻮد؛ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،آزادی ﻣﺎﻟﯿﺖ ﺷﺨﺼ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد؛ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ
ﻫﺎﺳﺖ« .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻧﺎﻣ از واژه ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﺒﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺣﺮف زده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺗﻤﺎﻣ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل و ﺑﺴﯿﺎری از داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ
درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺎ ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﺎ ﺛﺮوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و
ﯾ ﻣﺴﯿﺤ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤ درﺑﺎره ﻃﺒﯿﻌﺖ
اﻧﺴﺎﻧ ﻣﺎ ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎ و ﺷﺴﺖ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟ اﻗﺘﺼﺎدی در

ﺟﺎﻣﻌﻪ را ارزﯾﺎﺑ ﮐﻨﯿﻢ.

از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺪﮔ روزﻣﺮه ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣ ﺷﻮد  ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﻌﺪ ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺪﺳ آن را ارزﯾﺎﺑ ﮐﻨﯿﻢ .زﻣﺎﻧ ﮐﻪ از ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪﻟ از دوﻟﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آزاد ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوی ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن
ذات ﮔﻨﺎه آﻟﻮد او ﻣ ﺷﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  ۲۸ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻦ را رام ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮ آن
ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﯾﻢ .ﯾ ﺟﻨﺒﻪ ی اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داراﯾ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮ آن
ﺳﻠﻄﻪ ﮐﻨﻨﺪ .از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﻘﻮق و اﺧﺘﯿﺎر اﻣﻮال ﺷﺨﺼ ﺧﻮد را دارﯾﻢ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ آزادی را ﻧﯿﺰ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در ﺑﺎزار آزاد ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺗﺒﺎدل ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻ اﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ.

اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﻨﺎه ،ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎﻫ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺪرت و اﺟﺎزه ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ را ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺘﺎران ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺑﻊ در
دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ دادوﺳﺘﺪ آزاد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آزادی و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ دﺳﺖ آوردﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی را در ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﺑﺪاع ﺷﺪه اﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
ﻧﻤ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .در واﻗﻊ ،ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺷﺨﺼ ﭘﺎداش ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘ آزاد اﺳﺖ .ﺣﺘ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻓﺮدی اﺷﺎره ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼ
ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺑﺪی ﻣﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد.

از ﺑﻌﺪ ﻣﺴﯿﺤ ،ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻣﺎﻟﯿﺖ ﺷﺨﺼ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻞ ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﯾﻢ .ﻣﺎ ﻣ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﻮرد اﻣﻮاﻟ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣ ﺷﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزار ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﻌﻀ وﻗﺘﻬﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﺑﺮای ﻣﺎﻟﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻ از ذات ﮔﻨﺎه آﻟﻮد ﻣﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣ ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ذات ﮔﻨﺎه آﻟﻮد ﻣﺎ ﺗﻨﺒﻠ،

ﻏﻔﻠﺖ و ﺳﺴﺘ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آورد .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدی زﻣﺎﻧ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﻞ
ﺑﺪﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ.

از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨ ،ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻌﺪادی ﻣﺰاﯾﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﯿﺮوی ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻗﺘﺼﺎدی را آزاد ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای آزادی ﺳﯿﺎﺳ و اﻗﺘﺼﺎدی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘ دوﻟﺖ ﺑﺎزار را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤ ﮐﻨﺪ ،آزادی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎدی ﺑﺎﻋﺚ آزادی
ﺳﯿﺎﺳ ﻫﻢ ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﺮای اﯾﻨﻪ وﻗﺘ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻣﺤﺪود ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻘﺶ او در
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﯾﺮ را ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﻢ .اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آزادی ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ را دارﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ
آزادی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﯾ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﺎدﻓ ﻧﯿﺴﺖ.

اﻣﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺎﻣﯿﺎن
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ دارای دﯾﺪﮔﺎﻫ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺎﯾﺪه ﮔﺮاﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس اﺳﺖ.

ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﺮ را رد ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺧﻼﻗ ﻣﺸﺨﺼ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪادی اﻧﺘﻘﺎد درﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻤ وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺘﯿﺎز
اﻧﺤﺼﺎری و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آﻟﻮدﮔ ﻣﺤﯿﻄ ،ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺤﺪود دوﻟﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد اﻣﺎ زﻣﺎﻧ
ﮐﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣ ﺷﻮد ،روﻧﻖ ﭼﺸﻤﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و آزادی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻣ آورد.

ﯾ از ﺑﺤﺚ ﻫﺎی اﺻﻠ ﺿﺪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﻃﻤﻊ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن درﺑﺎره ﺳﯿﺴﺘﻢ
دادوﺳﺘﺪ آزاد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﻨﺘﻘﺪان ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮدم را ﺣﺮﯾﺺ و
ﻃﻤﺎع ﻣ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘ ﻣﺮدم را ﻃﻤﺎع ﻣ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺮدم
ﺣﺮﯾﺺ و ﻃﻤﺎع از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺪس درﺑﺎره ذات اﻧﺴﺎن )ارﻣﯿﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۷آﯾﻪ  ، (۹اﺣﺘﻤﺎل دوﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﻣﺮدم
ﮔﻨﺎه ﮐﺎر و ﺧﻮدﺧﻮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ارﺿﺎء ﺣﺮص و ﻃﻤﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﺧﯿﻠ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ درک ﺷﺮاﯾﻂ ذاﺗ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﻫﺪف ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻓﺮاد
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺮدم ﺧﻮب در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﯿﺴﺘﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
آﺳﯿﺐ ﻣﺮدم ﺑﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣ رﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺧﻮب ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮب آزادی دارﻧﺪ.
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴـﻢ ﻣـ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑ ﺑـﺎ اﻧﺴـﺎن ﻫـﺎی درﺳـﺘﺎر ﻫﻤـﺎری ﮐﻨـﺪ .اﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻫﻤﯿـﻦ ﺻـﻮرت ﺑـﺎ ﻣـﺮدم
ﺧﻮدﺧﻮاه و ﺣﺮﯾﺺ ﻧﯿﺰ رﻓﺘﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ.

داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻗ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺷﺨﺼ و ﺧﻮدﺧﻮاﻫ وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﻔﻌﺖ
ﺷﺨﺼ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺷﻮد ﺑﻪ روش ﻏﯿﺮﺧﻮدﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻐﻞ و
ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺷﺨﺼ اﺳﺖ .ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ روش ﻫﺎﯾ اﻧﺠﺎم

ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮ ﻋﺲ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی دﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺪﺳ از ذات اﻧﺴﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﺟﺎزه ﻣ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺪه ای
از اﻓﺮاد ﺣﺮﯾﺺ و ﻃﻤﺎع ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺎدر ﺑﺮ زﻧﺪﮔ ﻣﺎ ﺷﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ درآن ﻃﺒﻘﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ دوﻟﺘ ﺗﻤﺎﻣ اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔ اﻧﺴﺎن را ﮐﻨﺘﺮل
ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮔﺮﭼﻪ ﺣﺮص و ﻃﻤﻊ ﮔﺎﻫ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺮاد از آن ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﻃﻤﻊ ﻗﺴﻤﺘ از ذات ﮔﻨﺎه آﻟﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .راه ﺣﻞ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻗﻠﺐ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻗﺪرت اﻧﺠﯿﻞ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ.
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