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 بحران کاپيتاليسم، پذيرش محتوم مارکسيسم نيست
 

 دانسته ١٩٣٠هرچند بسياری از تحليگران اوضاع بين المللی بحران موجود اقتصادی جهان را شبيه با بحران سالهای
مچون دستی از غيب برون آمده و کاری بکند، بدون  ثانی را ميکشند تا مگر هجان مينارد کينزو بيصبرانه انتظار 

 .آنکه اوضاع سياسی، اقتصادی و اجتماعی جهان آن دوران دوقطبی را از زمان و جهان بی قطب ما تفريق نمايند
 کمک کرد موجوديت جهان دوقطبی، نوپائی سرمايه ها، بخصوص سرمايه های نقدی، کينزآنچه به پيروزی طرح 
هانی که زمينۀ خوبی برای رشد سرمايه ها ايجاد نموده بود و شرايط توليد يکجانبه و مصرف پيامد های دو جنگ ج

 .همه جانبه بود
جهان دو قطبی موجب شده بود تا اکثريت سرمايه ها، بخصوص سرمايه های نقدی در گوشه ای از جهان، تحت 

سته به آن به ديدۀ احترام مينگريستند، تجمع حاکميت رژيم های سياسی ايکه مالکيت فرد بر وسايل توليد را حق او دان
  نموده فعاليت های توليدی و انتفاعی خويش را تا حد امکان در همان محدوده حفظ نمايند،

دوران دوقطبی دورانی بود که در آن، برای تثبيت هويت افراد به دانستن چگونه انديشيدن آنها اکتفا ميشد؛ در حاليکه 
يث مشخصۀ جهان دوقطبی کامًال جذابيت خويش را از دست داده و جای آنرا، همانگونه منحچگونه اندیشيدن امروزه 

 .گرفته استکی بودن مينويسد، قدرتهای بزرگ در جستجوی بی قدرتی فرانسوی در کتاب  پاسکال بونيفاس که
جمع قرار داد ميتوان کتله های وسيعی از افراد و يا گروپ هايی از افراد را دريک چگونه اندیشيدن با سوال 

قابليت کوچک شدن کی بودن ومنحيث شخص حقوقی حکمی واحدی به آن ديد، در حاليکه جستجوی پاسخ برای سوال 
بدين مفهوم که امکان کوچک شدن اجتماعات . گروپهای اجتماعی تا حلقۀ فاميل و گذشته از آن تا فرد واحدی را دارد

چگونه اندیشيدن کان توسعۀ اجتماعات و تشريک منافع افراد با سوال چندين مراتبه بيشتر از امکی بودن باالثر سوال 
 .است

استوار بود که اعضای قطب واحدی بخاطر جلوگيری از تضعيف چگونه اندیشدن جهان دوقطبی بر اساس معيار 
  .روحيۀ قطبی که خود را به آن منسوب ميدانستند تا سرحد گذشت از منافع نيز اظهار آمادگی مينمودند

ند بسياری ها از تهذيب کاپيتاليزم از طريق رعايت مقرراتيکه جديدًا وضع خواهند شد صحبت مينمايد، ولی هرچ
  .تاريخ نمونۀ اين تهذيب را در مرحلۀ جهان دوقطبی به ياد دارد

کشور های عضو بالک سوسياليستی، کشورهای عضو (در مرحلۀ جهان دوقطبی، کشورهای جهان به سه قسمت 
) ليستی غربی و کشورهائيکه هنوز عمًال عضويت هيچيک از بالکهای متذکره را حاصل ننموده بودندبالک کاپيتا

هر دو بالک، باوجود آنکه در جهت جذب کشورهای شامل گروپ سوم در چوکات بالک خويش تالش . تقسيم شده بود
ی خويش نيز همچون مسايل نظامی مينمودند، به منظور بقای خويش در برابر بالک رقيب، در رابطه به منافع اقتصاد

آنچه که شبيۀ آنرا آقای . تا اينکه همين ضعف اقتصادی موجب از همپاشی اتحاد شوروی سابق شد. حساس بودند
 پيشبينی ميکند، باوجود ٢٠١٠استاد انستيتوت ديپلوماسی روسيه برای اضالع متحدۀ امريکا در سال ایگور پانارین 

که نگارندۀ اين سطور در سه مرحلۀ ناگفته (وان منحيث يکی از عوامل محافظ ملت ها آنکه نقش اقتصاد قوی را نميت
 برای از همپاشی و تجزيۀ کشوری چون اضالع ٢٠١٠ناديده گرفت، سال ) از تاريخ مفصًال به توضيح آن پرداخته ام

  .متحدۀ امريکا خيلی زود خواهد بود
يزم را درپی داشت، با ختم مرحلۀ جهان دو قطبی از ميان برداشته به هر ترتيب، منافع بالک که تهذيب پنهان کاپيتال

امروزه کاپيتاليسم خود را برای هيچ . شد و بنا به همين علت ما شاهد فعاليت های لجام گسيختۀ کاپيتاليزم ميباشيم
  .امری جز کسب منافع هرچه بيشتر متعهد نميداند

حران را مهار کند، عدم رشد و انکشاف سرمايه ها، بخصوص سرمايه امکان آنرا ميداد تا ب کينز  مسالۀ دومی ايکه به
  . در مقايسه با دوران ما بود٣٠های نقدی در جريان سالهای 

در آن سالها سرمايه های خصوصی به اندازۀ دوران ما رشد نکرده و هنوز خود را در عيار نمودن مطابق به مذاق 
وزه اين قوانين اند که بايد  خود را مطابق به مذاق سرمايه های خصوصی در حاليکه امر. قوانين نافذه ملزم ميدانستند

آنچه را که دانشمندان تحت عنوان رابطۀ اقتصاد و سياست معرفی و اصرار دارند که ديگر سياست نه؛ . عيار نمايند
ی ميکند و امروزه چوکات سرحدات دولت های ملی برای سرمايه ها تنگ. بلکه اقتصاد سياست را رهبری مينمايد

سرمايه ها برای بقا و دوام منافع خويش مجبور اند تا سرحدات را درنورديده قوانين کشورهای مختلف را مطابق به 
بناًء تهذيب کاپيتاليسم هرچند آرزوی خوبيست؛ . ميل خويش تغيير دهند، نه اينکه خود مطابق به قوانين عمل نمايند
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  .مگر تحقق آن دور از امکان به نظر ميآيد
شرايط بعد از جنگ جهانی اول و بخصوص دوم که توام بود با نو سازی ها و بازسازيهای خرابه های جنگ که 
زمينۀ خوبی را فراهم نموده بود تا سرمايه ها در کشورهای جنگزده رشد سرسام آوری داشته باشند و با توجه به 

 پاسخ مثبت گفته خود را در چوکات آن طرح عيار کينزهمين امکان رشد بود که سرمايه ها در آنزمان به طرح آقای 
نمودند، يکی از عوامل عمده ای رشد اقتصاد و سرمايه گذاری در کشور های آسيائي از موجوديت زمينه رشد در 

  .آنها ناشی ميشود، آنچه در اروپا قبًال تکميل شده است
ی خصوصی را مبنی بر تهذيب کاپيتاليسم امروزه هيچ پيشنهادی از جانب کشور ها توانائی جلب توجۀ سرمايه ها

اگر اوضاع سياسی و اقتصادی جهان به همين منوال ادامه يابد، جهان فاصلۀ چندانی از سومين جنگ جهانی . ندارد
  .نخواهد داشت

از جانب ديگر رشد فنآوری و تکنولوژی که از نتايج انقالب صنعتی در اروپا ناشی ميشد، آن قاره را به قارۀ مؤلد 
دل کرده و در نتيجه سرمايه ها از چهارگوشه جهان به خزانۀ کشورهای اروپائی ميريخت که اين وضع کم کم با مب

ظهور امريکا منحيث بزرگترين کشور در عرصۀ تکنولوژيهای باالئی تغيير کرد؛ اما با آنهم اروپا توانست با حفظ 
  .مقام خويش با استفاده از تکنولوژی ردۀ دومی ادامه دهد

 ديگر همه شرايطی که به کاپيتاليسم  امکان نجات از بحران اقتصادی را اعطا مينمود تغيير يافته و جز پيشنهاد حاال
 .جديدی برای نظام جديدی توانائی رهائی صلح آميز کشورهای غنی از بحران موجود را نخواهد داشت

اگر بازهم تالش بعمل آيد تا با همان . رهائی از بحران موجود بدون تعاريف مجدد از حق و مالکت ناممکن است
 . عوامل شکننده به مرمت نظام کاپيتاليستی پرداخته شود، بزرگترين فاجعۀ انسانی را بايد منتظر نشست

  
  چگونه ميتوان به این مشکل فایق آمد؟

ه برون رفت ، ضيقی اقتصاد کشور های غنی را توضيح نموده و راسه مرحلۀ ناگفته از تاریخنگارنده سالها قبل در 
از آنرا پيشنهاد نموده بودم که ذيًال قسمتی از آنرا، با تزئيد بعضی از نکات از ديد خوانندۀ آگاه ميگذرانم تا باشد با 

  .مالحظات، انتقادات و نظريات ايشان آنرا غنا بخشيم
   

زی مفهوم ميشود نا ديده اگر قرار باشد اساس فلسفی ای را که با علت نخستين ارتباط دارد و متکی به آن ايدئولو
 .انگاريم، کاپيتاليسم نيز همچون مارکسيسم، اسالميسم، کاتوليسيسم، پروتستانتيسم خصلت ايدئولوژيک کسب مينمايد

 
اساس کاپيتاليسم را منفعت فردی و دفاع از آن تشکيل ميدهد و همانطوريکه اسالميسم و کاتوليسيسم و پرئتستانتيسم به 

ش، الی تشرف عموم به دين مورد نظر ادامه ميدهند، مارکسيسم الی ايجاد نظام کمونيستی و تبليغات و فعاليت خوي
آنچه به ايدئولوژی های دينی و مارکسيستی خصوصيت می . الغای دولت ها، طرفداران خود را به مبارزه می طلبد

ان و روابط موجود ميان بخشد، مبارزه در جهت استقرار حاکميت يک نظريه و يک طرز بينش نسبت به جهان، انس
انسانهاست؛ درحاليکه کاپيتاليسم تمام کارکردهايش بر محور منافع فردی می چرخد که در نهايت به حاکميت فرد 

 .واحدی بر جهان خواهد انجاميد
 

 ايدئولوژی دينی و مارکسيستی حاکميت را تکثير مينمايند، در حاليکه کاپيتاليسم تالش دارد تا حاکميت جهان را در
 .وجود فرد واحدی خالصه نمايد

 
وجه مشترک کاپيتاليسم و مارکسيسم در آن است که ـ اگر امکانی برای ايجاد نظام کمونيستی فرض نمائيم ـ اين دو 
نظام، پس از دستيابی به اهداف نهائی خويش، نميتوانند خصوصيت جاودانگی کسب نمايند؛ اما ايدئولوژی های دينی 

مارکسيسم برای دوام مالکی که افريده است، الغای دولت ها را پيشبينی . نگی داشته باشندميتوانند خصوصيت جاودا
مينمايد؛ ولی آنچنانيکه تجربۀ اتحاد شوروی نشان داد، قدرت به خودی خود ميان قدرتمندان و سايرين فاصله ايجاد 

اما . ريده اند در خود نمی پرورانندايدئولوژی های دينی هيچگونه هراسی را از جاودانگی ارزشهای که آف. مينمايد
کاپيتاليسم با هژمونيسم منفعت جويانه ايکه دارد، ارزشی را که می آفريند، خود دوباره تالش می ورزد تا آنرا از 

ايجاد کمپانی های فراملی، تشکيل سازمان بين المللی تجارت و تأکيد کاذب بر رعايت حقوق بشر و . ميان بردارد
 شهروندان جهان ترفند هايی اند که کاپيتاليسم تالش دارد تا با دريدن جدار های مفاهيم قوم، قبيله، ارزشدهی به مفهوم

 .ملت و نژاد به هدف ايجاد حاکميت واحد جهانی که در رأس آن سرمايه دارترين فرد قرار خواهد داشت، نايل آيد
ژوازی و کاپيتاليزم وارد فرهنگ سياسی جهانی شدن، مالک هايی چون ملت و دولت ملت را که خود با ظهور بور

 .شده، کسب اهميت نموده اند، از ميان بر ميدارد
 

ايدئولوژی های دينی و مارکسيستی نخست ميان طرفداران خود و سايرين خط فاصل ايجاد و بعدًا تالش ميورزند تا 
موم را، صرفنظر از طرز تفکر سايرين را به جانب خويش جلب نمايند؛ در حاليکه کاپيتاليسم نخست زمينۀ ورود ع

آنها، به جانب خويش دعوت و بعدًا در درون نظام خويش به ايجاد خط های فاصل ميان افراد و گروه ها اغاز و خط 
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 .فاصلی را که سرمايه دارترين ها به دور خويش کشيده اند هر روز تنگ تر نموده و سايرين را از آن حلقه ميراند
 

قوانين طبيعی . ريف و قوانين موضوعه حقوق را مشروط به رعايت حقوق ديگران مينمايدقوانين طبيعی حقوق را تع
حقوق سياسی بخشی از حقوق موضوعه . حق را و قوانين موضوعه شيوه های استفاده از حق را توضيح مينمايند

عت انسان سرشته است که شيوۀ حاکميت را تعريف مينمايد؛ در حاليکه حاکميت و تصرف آمرانه بر ديگران با طبي
با » مقايسۀ خود باديگران« به آن اشاره نموده است لویاتاندر توماس هابس برتری جويی و چنانچه . شده است

هدف از طرح و انکشاف حقوق سياسی . طبيعت انسان عجين يافته و او را از ساير حيوانات اجتماعی متمايز مينمايد
از آنجائيکه عالقه به حاکميت امر طبيعيست .  همنوعانش تشکيل ميدهدرا تحديد مناسب طبيعت سلطه جويانۀ انسان بر

و انسان طبيعتًا حق دارد تا به منظور تحميل حاکميت خويش برديگران تالش نمايد، قوانين موضوعه، با حفظ اين حق 
 مشروط به برای انسانها، احکامی را وضع و تنفيذ نموده است که مبتنی برآنها برخورداری از اين حق محدود و

حق حاکميت که شيوۀ سلطۀ فرد و يا گروهی از افراد را . رعايت احکاميست که در اين قوانين پيشبينی گرديده است
برافراد و ساير گروه های انسانی تعريف مينمايد، از مرحلۀ قدرت سرمايه ساز تا مرحلۀ سرمايۀ قدرت ساز در 

ف تاريخی  شيوه های مختلف برای استفاده از اين حق طرح و محراق توجۀ نوع بشر قرار داشته و در اعصار مختل
نظام های مختلف سياسی تشکيل و طرفدارانی پيدا نموده و پس از مدتی مردود . به منصۀ اجرا قرار گرفته است

 شناخته شده و نظام جديدی، با پيشنهاد شيوه های جديدی از حق حاکميت، جانشين آنها گرديده اند که نظام دموکراسی
 .آخرين نمونۀ پذيرفته شده ازجانب اکثريت گروه های انسانيست

 
ديموکراسی از يونان قديم تازمان ما اشکال مختلفی به خود اختيار نموده و نقيصه های آن به مرور زمان مرفوع 

؛ در ديموکراسی ارزشهای مختلف جوامع مختلف مد نظراست و بنا به همين دليل فاقد شکل واحديست. گرديده است
 .است که در هر زمانی و هر مکانی آنرا دنبال مينمايد) حکومت مردم به مذاق مردم(مگر دارای هدف واحدی 

 
دليل اينکه چرا انسانها به مسألۀ حاکميت سياسی تا اين حد انديشيده و درجهت مهار نمودن آن تالش ورزيده اند، 

لۀ قدرت سرمايه ساز مرحله ايست که در آن فرد و يا مرح. ارتباط اين قدرت با سرنوشت افراد و گروه های بشريست
گروهی از افراديکه بر اريکۀ قدرت می نشستند، تمام امتيازات ناشی از کار اجتماع را ازآن خود نموده و تناسب کار 

ند کمونيستان همين عدم تناسب ميان کار و مزد را مورد مطالعه قرارداد. و مزد را که تناسبيست طبيعی برهم ميزدند
زيرا قدرت به هر . و مارکس ارزش اضافی را ازآن استخراج نموده در صدد انکار حق مالکيت و نفی دولت شد

امروز، همان طوريکه در کشورهای قدرتمند صنعتی مالحظه ميگردد، سرمايه، . شکل آن وسيله ای بود سرمايه ساز
 .آهسته آهسته در تمام کشورهای جهان درحال قدرت ساز شدن است

 
همانطوريکه در انتزنايوناليسم کارگری . هانی شدن يا گلوباليزاسيون مکتبی جز انترناسيوناليسم سرمايه نيستج

طرفداران آن سعی دارند تا کارگران قدرت حاکمه را در دست گيرند، در انترنايوناليسم سرمايه، طرفداران آن در 
اهد گرفت، به قدرت حاکمه در عرصۀ بين المللی مبدل تالش اند تا سرمايه را که در نهايت به شخص واحدی تعلق خو

اين مکتب با تيوری . اين انترنايوناليسم به مراتب خطرناکتر از آنست که تاريخ بشر مشاهده نموده است. نمايند
در تيوريهای انترناسيوناليستی مذهبی . نانوشته، به شکل مخفيانه و باسرعت بيش از تصور به سوی مقصد می شتابد

 افراد امکان تشرف به مذهب را دارند و در تيوری حاکميت بين المللی کارگران اکثريت جامعه را بايد کارگران تمام
تشکيل دهند؛ بناًء در نتيجۀ انترناسيوناليسم های قبًال ارائه شده، قدرت ميان اکثريت تقسيم ميشود، در حاليکه در نتيجۀ 

ناسيوناليستی سرمايه را تضمين مينمايد، قدرت حاکمه به فرد واحدی که تطبيق سياست ماندياليزاسيون که قدرت انتر
 .خصوصيت ملکۀ زنبور عسل جامعۀ انسانی را دارد، تعلق خواهد گرفت

 
منفعت حاصله از پيروزی انترناسيوناليسم دينی و کارگری به همه تعلق ميگيرد در حاليکه منافع حاصله از پيروزی 

سرمايه دار برندۀ رقابت باالخره بدون رقيب باقی خواهد .  به سرمايه دار تعلق ميگيردانترناسيوناليسم سرمايه فقط
ماند و جامعه را باخود دچار مشکالت روانی خواهد ساخت و به خاطراينکه به زندگی اش مفهوم انسانی بخشد، 

با تطبيق . ار خواهد نمودرقبای از ميان عوام تصور نموده و بدون اينکه هراسی از مرجعی داشته باشد باآنها رفت
 . سياست ماندياليزاسيون سرمايه عين قانون و قدرت خواهد شد

 
قدرت سياسی دراولويت برنامۀ طبيعی انسانها قرار ندارد؛ زيرا انسانها ميتوانند بدون دستيابی به قدرت سياسی هم به 

بناًء تأمين معاش . ش زندگی نمايدمگر انسان نميتواند بدون غذا و امرار معا. زندگی عادی خويش ادامه دهند
 .يگانه وسيلۀ تأمين معاش را کار و حصول مزد مناسب تشکيل ميدهد. دراولويت برنامۀ طبيعی انسانها قرار دارد

 
در گذشته ها شرکت . شناخت حق اشتراک مردم در قدرت نتيجۀ مبارزات مردم درموضع مخالف قدرت حاکمه است

افراد ميتوانستند از نتيجۀ کار در کارگاه های کوچک و زمين های خويش در . دندهای خصوصی تا اين حد بزرگ نبو
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جريان مبارزات با قدرت حاکمه امرار معاش نمايند و بامبارزات خويش تاسرحد تسليمی قدرت حاکمه به خواسته های 
تنها مزد کارگران را بانک ها و بيمه ها نه . مگر امروز مؤسسات بزرگ خصوصی تشکيل شده اند. مردم ادامه دهند

با توزيع کارت های بانکی بلکه روابط و مناسبات آنها با يکديگر را با نصب کمره ها در چهارگوشۀ شهر ها و 
پول فيزيکی که افراد توان نگهداشتن آنرا نزد خود داشته و درهنگام ضرورت از . محالت شديدًا تحت کنترول دارند
مالکان مؤسسات بزرگ خصوصی تالش ورزيده اند تاکوچکترين . ن رفته استآن استفاده مينمودند تقريبًا از ميا

معامالت عامه از طريق کارتهای مخصوص بانکی اجرا گردد تا باشد در مورد اينکه افراد چه مصرف مينمايند و 
 در. بيشترين ضرورت آنها کدامهاست معلومات حاصل نموده در صورت ضرورت از اين معلومات استفاده نمايند

يک کالم ميتوان گفت که اين مؤسسات خصوصی که باتطبيق سياست ماندياليزاسيون به قدرت حاکمه مبدل خواهند 
شد، با گذشت هرروزقدرت توتاليتاريستی خويش را برعوام افزايش ميدهند تا باشد در مرحلۀ سرمايه عين قدرت با 

مايه به عين قدرت تبديل خواهد شد آيا ميتوان در چنين حالتی که بدون شک سر. خيال راحت بر جهان حکومت کنند
دربرابر قدرت حاکمه از حقوق مردم دفاع نموده به مبارزه پرداخت؟ و آيا چنين شکل گيری رابطه ميان قدرت و 

 سرمايه خود مخالف طبيعت انسانی نيست؟
 

 سرمايه قدرتيست که خود به اين امتياز را اکثريت به حکام اعتماد مينمايند؛ مگر. قدرت حق نه بلکه امتياز است
 .خودش امتياز ميبخشد و سايرين را درآن مداخله يی نيست

 
   ـ درمورد مالکيت١ 

حاکميت به اساس قرارداد تصنعی به . مورد مطالعه قرار گرفته است) حاکم و رعايا(در مسألۀ حاکميت دوجانب
هرچند هيچ فردی به حکم . د بشر استشخصی واگذار ميشود وهدف از آن تضمين حقوق طبيعی يا انسانی افرا

طبيعت خواستار آن نيست تا حاکمی باالی خود داشته باشد و از احکام صادره از مرجع غيراز ارادۀ خودش اطاعت 
نمايد؛ اما ازاينکه عضو اجتماعيست که درآن همۀ افراد تالش دارند تا بيشترين حق را به خود نسبت دهند؛ بناًء 

يث حق به شخصی واگذار ميشود تا درصورت لزوم روابطش را باسايرين طوری تنظيم نمايد ناگزير حاکميت را منح
البته حق حاکميت در چوکات احکام قانون محدود . که از اتالف حقی که به او نسبت داده ميشود، جلوگيری به عمل آيد

ناشی ميشود، لذت خواهد است و الی شخص حاکم به مقتضای طبيعت از نفعی که برايش از اتالف حقوق ديگران 
همانطوريکه مونتسکيو بارها قانون را ارتباط تعريف نموده است، ما ميبينيم هرزمانيکه حق ميان دوتن مطرح . برد

گرديد، ناگزير بايد به قوانين موضوعه مراجعه نمود؛ زيرا در نظام طبيعت هرکس حق دارد تا هرآنچه را که ميتواند 
 .ان گفت قانونی را که مونتسکيو ارتباط تعريف مينمايد، همان قوانين موضوعه اندبه خود نسبت دهد؛ لهذا ميتو

 
بناًء حق مالکيت . در روابط ميان دوفرد و يا رابطۀ فرد با دولت، اين قوانين موضوعه اند که قابليت تطبيق را دارند

مگر طوريکه مالحظه . ن قانونمندی دانسترا نيز، از آنجائيکه رابطه ايرا ميان افراد ايجاد ميکند، نميتوان جدا از اي
. ميگردد تا کنون حق ماليکيت فقط منحيث حق طبيعی مورد مطالعه قرار گرفته و با آن برخورد صورت گرفته است

فرق ميان حق حاکميت و حق مالکيت درآنست که يکی تابع قرارداد تصنعی و ديگری در تبعيت از احکام طبيعت 
حيوانات نيز به اساس حکم طبيعت تالش و فعاليت مينمايند و . د و ديگری اساس حيوانیيکی اساس انسانی دار. است

نميخواهند محصول زحمات آنها را کسی ديگری تصاحب نمايد، با اين تفاوت که حيوانات به حکم طبيعت و متناسب 
را برعالوه ساير موارديکه اساس جامعۀ انسانی . با ضرورت خويش و انسانها نظر به منفعت احتمالی توليد مينمايند

اين . از آنها تذکر به عمل آمد، تبادالت تشکيل ميدهند که مثال آنرا نميتوان نزد حيوانات طبيعتًا اجتماعی سراغ نمود
تبادالت چه به شکل کار در برابر مزد باشد ويا امتعه در برابر امتعه و چه امتعه در برابر پول روابط ميان افراد را 

و از اينکه روابط عمومًا تابع قوانين موضوعه اند، پس نميشود به مالکيت تنها از زاويۀ حقوق طبيعی ايجاد ميکند 
خودپرستی، حرص و مقايسۀ خود باديگران با طبيعت انسانها سرشته شده است و قانون طبيعت حدودی را . نگاه کرد

يت بر ديگران امريست کامًال طبيعی، انسانها همانطوريکه تمايل به امتياز يا حق حاکم. برای آن تعيين ننموده است
حق حاکميت را از آنجهت که پولساز بود و تغيير دستگاۀ حاکمه تغيير اقشار اجتماعی را از لحاظ منافع اقتصادی به 
دنبال داشت ـ چنانچه در کشورهای جهان سوم تاکنون حاکميت همان نقش را حفظ نموده است ـ محدود نموده و حدود 

همين پيشبينی احکام قوانين در رابطه به قدرت حاکمه . ستگاۀ حاکمه را در احکام قانون گنجانيدندصالحيت د
آيا ممکن نيست تا حدودی برای سرمايه های منقول و عقاری . مصئونيت و تراکم سرمايه نزد اغنيا را تضمين نمود

 اغنيا تعيين نموده در قوانين گنجانيد؟
 

بی ارتباط ميگيرند که انسان در برابر حقوق ديگران دارد و در اثر تخطی از آن، قوانين موضوعه بيشتر به وجاي
بناٌء . حقوق و منافع سايرين در معرض خطر قرار ميگيرد و اثر آن تخطی بيشتر متوجه ديگران است تا خود متخلف

 .اين قوانين بيشتر وجيبه آفرينند تا امتياز
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طبيعی و (براساس قانون به افراد اعطا ميگردد، پس اين دو قانون از آنجائيکه حقوق مجموع امتيازاتيست که 
حقوق سياسی در . دو نوع حقوق می آفرينند که يکی حقوق طبيعی و ديگری حقوق موضوعه ميباشد) موضوعه

رديف حقوق موضوعه قرار ميگيرد؛ زيرا طبيعت، با اعطای اراده به انسان، حاکميت افراد و گروه ها را باالی افراد 
مجموع . پس حقوق سياسی در مقايسه با طبيعت انسان حادث است و از ذهن بشر تراوش نموده است. نمی شناسد

پرنسيپ ها طرح و تنظيم گرديده و تحت عنوان حقوق سياسی در قوانين پيشبينی گرديده است که شامل انواع رژيم 
اين . رسيدن آنها به قدرت حاکمه ميگرددهای سياسی، تقسيم قدرت، کنترول قدرت حاکمه، نقش افراد و چگونگی 

 .حقوق همگام بارشد فکری انسانها همواره در حال تغيير و تطور بوده است و برخالف حقوق طبيعی مطلق نيست
 

اتالف حقوق چه وضعی و چه طبيعی يا ازطريق تجاوز . برخورداری از ارادۀ انسانی حق طبيعی هرانسان است
شيوه های غير مستقيم اتالف حق بيشتر خصوصيت جوامع متمدن انسانی را .  مستقيممستقيم صورت ميگيرد و يا غير

عنصر مهم در سياست را اراده . تشکيل ميدهد که يا از طريق اکراه و يا از طريق فريب و خدعه صورت می پذيرد
ل تأثر ارادۀ سايرين ميآيد اين تحميل اراده به دنبا) سياست وسيلۀ تحميل اراده(تشکيل داده است و همينکه گفته ميشود 

 .و يا خدعه تمثيل ميشود) اکراۀ مثبت و يا اکراۀ منفی(که يا از طريق اکراه 
اکراه منفی را ايجاد ترس و رعب ميا افراد به منظور تحميل اراده تشکيل ميدهد و اکراۀ مثبت در ارائۀ داليل و 

اب و غير حق برای فرد و يا گروۀ از افراد استدالالت جهت توجيه يک نظر و يا يک موضعگيری يا عمل ناصو
  .خالصه ميشود

استفادۀ تمام طرق ممکن غرض دستيابی به قدرت حاکمه، شيوۀ ماکياولی تحميل اراده است که امروزه فقط طريق 
هرچند اين طريق، با وعده های دروغين درکشورهای جهان سوم کماکان به قوت . فريب مردود شناخته شده است

ست؛ مگر کشورهای مترقی چه در سطح ملی و چه در سطح بين المللی از طريق اکراه به تحميل اراده می خويش باقي
 .پردازند

 
حقوق طبيعی نه تنها انسان؛ بلکه عموم موجودات طبيعت را موردمطالعه قرار داده امتيازات و مکلفيت های هرکدام 

نسانهاست  که از نيروی عقل و تميز خوبی از بدی با اين تفاوت که مکلفيت تنها متوجۀ ا. را مشخص مينمايد
طبيعت انسان باوجود . برخوردارند و مهمتر ازهمه آنکه بر ساير موجودات طبيعی حاکم اند و برآنها تسلط دارند

انسان سرشته شده و قابل تغيير نميباشد، اما ميتوان آنرا از طريق مشروطيت به عدم اتالف حقوق طبيعی سايرين، 
انسان بنا به قانون طبيعت حق دارد هرآنچه را که برمقتضای طبيعت به آن متمايل است، به هر شيوه ايکه . دمهار نمو

 .ميخواهد، همچون ساير حيوانات به آن تسلط حاصل نموده آنرا تصاحب و مصرف نمايد
 

  :حيوانات اجتماعی دارای دو خصيصۀ طبيعی اند که آنها را از ساير حيوانات متمايز مينمايد
 ـ توسعۀ روابط خارج از حلقۀ فاميلی

 ـ عدم رعايت اصل توازن ضرورت و توليد
 

توسعۀ روابط خارج از حلقۀ فاميلی نزد حيوانات غير از انسان ناشی از طبيعت آنهاست و درحفظ آن روابط احکام 
ی خارج از چوکات طبيعت جاريست و هيچ قانون موضوعه يی درزمينه وجود ندارد؛ درحاليکه درحفظ روابط انسان

فاميل و حتا درچوکات فاميل قوانين طبيعی نه، بلکه قوانين موضوعه که زادۀ تفکر انسانيست جاری ميباشد و از 
 .همينجاست که اجتماع انسانی تصنعی خوانده ميشود

 
ص ، حقوق طبيعی را و قوانين موضوعه، حقوق موضوعه را مشخ)چه اجتماعی باشند و چه فردی(قوانين طبيعی 

قوانين موضوعه به حقوق فردی ارتباطی ندارد، هرگاه موضوعاتی تحت عنوان حقوق فردی در ايندسته از . مينمايند
قوانين انعکاس يافته باشد ناشی ازهمان حقوق طبيعی اليتغيير است که دانش انسانها در رابطه به آنها تغيير يافته و 

پس قوانين موضوعه قوانينی اند مختلط که از يکسو . ددموجب تعديالت وافزوده های در قانون موضوعه ميگر
طبيعت منحصر به فرد انسانی را مطالعه و ازجانب ديگر فرد انسانی را درچوکات تصنعی ای بنام اجتماع قرار داده 

 . و حقوق و امتيازات آنرا توأم با مکلفيت های او مشخص مينمايد
 

آنها هرآنچه را که طبيعت برای . ان عرضه و تقاضا رعايت نميگردددراجتماع حيوانات طبيعتًا اجتماعی، توازن مي
درحاليکه حيوانات غير . آنها مقرر داشته است توليد و انبار مينمايند و ميان خودها به طور مساويانه توزيع مينمايند

نرا واگذار اجتماعی مطابق به ضرورت آنی خود توليد و احدی را، به جز از اعضای فاميل خودش، حق مصرف از آ
انسان، بعد از کسب توانائی انبار و نگهداشت توليداتش، به رعايت اصل تناسب ميان عرضه و تقاضا . نميشوند

بناًء انسان . با اين فرق که انسانها در مطالعۀ تقاضا، افراد خارج از چوکات فاميلش را مد توجه دارند. پرداخته است
زيرا او . لقه ايکه منافع حاصله از تبادالت را توزيع مينمايد، اجتماعی استدر تبادالتش اجتماعی نه، بلکه در همان ح

نتيجه آنکه، انسان درتبادالت با . در کار، توليد و تبادالتش بيشتر از منفعتی که از همنوعش بدست ميآورد ميانديشد



 
 

 
  ٦از  ٦ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
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ارد، خصوصيت اجتماعی همنوعش و در جريان توليد، ازآنجائيکه نياز اجتماع خارح از حلقۀ فاميلش را درنظر د
کسب مينمايد؛ مگر هنگام توزيع منافع حاصله، طبيعت غيراجتماعی بر او غلبه نموده و اورا از حيوانات طبيعتًا 

پس انسان را نميتوان از لحاظ مادی، اجتماعی دانست و از آنجائيکه هنگام طرح پالن توليد، به . اجتماعی جدا ميسازد
 . از لحاظ فکری نيز نميتواند اجتماعی باشدعوايدی ناشی از آن ميانديشد،

 
اما بادرنظرداشت اينکه انسانها برخالف ساير حيوانات، درکنارهم زندگی و توليد مينمايند و به تبادالت پرداخته و 
هرکدام در تناسب با حقوقيکه قوانين موضوعه برای آنها قايل گرديده است منفعتی حاصل مينمايند، نميتوان اجتماعی 

ن آنها را انکار نمود، مگر با حفظ اين حقيقت که اين اجتماع حقيقی نه بلکه تصنعی و وضعی است که از رعايت بود
  .قوانين موضوعه ناشی ميشود و دروضع اين قوانين نميتوان منفعت قانونگذار را انکار نمود
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