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 بحران کاپيتاليسم، پذيرش محتوم مارکسيسم نيست
  )بخش دوم (به ادامۀ قبل

 
قبل از پرداختن به بخش دوم ، نکات آتی را به عزيز خواننده ايکه خود از ايشان تقاضا نموده ام تا با ابراز نظر در 

 :ی رسانند، قابل يادآوری ميدانم غنامندی اين سطور بنده را يار
 هر تحقيق، به منظور دستيابی به راۀ حلی ايجاب آنرا مينمايد تا شخص محقق افکار و باورهايش را الی ختم اول

ويژه گی ايکه ساير علوم را . تخقيقاتش به فراموشی سپرده، به نتايجی از طريق تحقيق به مفهوم حقيقی کلمه نايل آيد
 . ته ميسازداز علم کالم برجس

  
 .  آنچه من خواسته ام در ابراز نظرهای سطحی ای چون توصيه به مطالعۀ آثاری خالصه نميشوددوم

   
با وسايل توليد معتقدند، با توجه به ) منحيث مسالۀ روبنائی(آيا آنانيکه به مارکسيسم و رابطۀ فرهنگ سوم و آخر 

ناسد، بازهم به راۀ حل های پيشنهادی مارکس منحيث ماترياليسم ديالکتيک که هيچ اطالقی جز حرکت را نميش
 کاملترين و نهائی ترين نظر جهت رهائی بشريت مينگرند؟ 

 
، با حوصله مندی الزم، بخش اول اين مقاله را مطالعه و مشورۀ سودمندی  جاويداما عزيز خواننده ای نيز به اسم

 . ارائه نموده اند که بنده از ايشان متشکرم
 نظر محترم جاويد خود را مکلف ميدانم تا يکبار ديگر تاکيد نمايم که هدف از اين تحقيق محکوم نمودن پس از مطالعۀ

و يا برائت بخشيدن افراد منحيث اشخاص حقوقی فيزيکی نيست و بنده هيچگاهی اين صالحيت را برای خود نخواهم 
رای آسايش بشريت خود از راحت بريده اند، داد تا آنانی را که يک عمر تحقيق نموده و در جهت جستجوی راه حلی ب

محکوم نمايم؛ بلکه همواره تالش نموده ام تا، باوجود تفاوت های فکری و عقيدتی، سايرين نيز به زحمات آنها ارج 
 . قايل شوند

پس نبايد با افراد فيزيکی برخورد استالينی داشت؛ بلکه بايد به چگونگی جستجوی ريشه های مشکالت و راه های 
 .يشنهادی آنها جهت برون رفت از آن توجه کردپ

 که  چگونگی تشخيص بهترين کانديد برای پست رياست جمهوریمحترم جاويد ميتوانند مقالۀ اينجانب را تحت عنوان
 .در قسمت اول آن به اين موضوع پرداخته ام مطالعه نمايند

اغوای عوام را ندارد، تاکيد نموده ام؛ بلکه هدف نگارنده در آن مقاله به صراحت در مورد اينکه هيچ دانشمندی قصد 
ولی آنچه يکی را از ديگری تفريق نموده، . همه مشترک است که در نهايت به آسوده گی بشريت خالصه ميشود

بناًء بنده هيچ خصومتی با . برجسته تر ميسازد، راه ها و شيوه های پيشنهادی جهت نيل به همان هدف مشترک است
نچه موجبات دوری از نظريه ای را فراهم مينمايد، امکان رسيدن به همان هدف مشترک از طريق آ. مارکس ندارم

 .پس آنچه من نوشته ام، متوجۀ مارکسيسم است، نه شخص مارکس. راۀ پيشنهادی يک دانشمند است
توجه به راۀ رشد اينکه مارکسيسم چه تفاوتی از مارکسيسم ـ لينينيسم دارد مطلبيست واضح که تا حد توان خويش، با

 .غير سرمايه داری، در مقاالت جداگانۀ خويش به آن پرداخته ام
هکذا نگارنده خود به ارزش تحقيقات مارکس در رابطه به تحليل روابط حاکم بر جوامع سرمايه داری باور داشته و 

و عبور محتوم از اما آنچه منحيث قانونمندی تکامل اجتماعی . اين باور در نوشته هايم انعکاس يافته است
فارماسيونهای پنجگانۀ اقتصادی ـ اجتماعی بيان شده است مسايلی اند که بنده اين حق را برای خويش محفوظ 

 .نگهداشته ام تا به آنها به ديدۀ ترديد بنگرم
 مقصدم اگر اينجانب تالش نموده ام تا زمينه ايرا جهت دستيابی به يک راۀ حل موافق برای نجات بشريت ايجاد نمايم،

 .در ايجاد خودباوری  و اعتماد به نفس نزد انسان شرقيست که حتی مارکس نيز او را در تحليل مسايل ناتوان ميخواند
زمانيکه پيشبينی های داکتر نجيب اهللا در مورد شرايط بعد از سقوط رژيم تحت الحمايۀ شوروی سابق را حوادث بعد 

  به توانائی تحليل سياسی و يا غيب گوئی او داللت نميکند؛ بلکه از فرارش تصديق مينمايند، اين موضوع قطعًا
 .شرايطی را که رژيم های بعد از کودتای هفت ثور به افغانستان تحميل نموده بودند، قطعًا به چنين عواقبی منتج ميشد

دف و يا پالن پس از ختم دورۀ تجريد، از روی تصا. زمانی در يکی از رياست های وزارت امنيت ملی زندانی بودم
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شده مرا در اتافی انتقال دادند که در آن يکی از مسئولين امنيت ملی با من هم اتاق بود که به ادعای خودش يکی از 
شخص مذکور همواره اصرار ميداشت که اگر . زندانی ها از نزدش فرار نموده و به تعقيب آن زندانی شده بود

او . ی امنيت نباشد، معاون آن حتمًا ارتباطی يکی از رياست هاستقوماندان مجاهدين خود اجنت يکی از رياست ها
بخاطر اثبات اين ادعا، ار فعاليت های خدمات اطالعات دولتی در ميان مجاهدين صحبت نموده ميگفت که خاد تحت 
 رياست داکتر نجيب اهللا اجنت های خويش را، پس از تربيت، از طريقی در صفوف مجاهدين شامل و بعدًا به او

دستور صادر مينمود تا در جريان عمليات يکی از گروپهای مجاهدين، يکی از اقارب قوماندان گروپ ديگری از 
همينکه قوماندان مربوط گروپ ديگر از قتل يکی از اقارب خود . مجاهدين را به قتل برساند و او نيز چنين ميکرد

صومت در ميان گروپها اوج گرفته باعث رشد توسط آن گروب آگاهی حاصل مينمود، در صدد انتقام برآمده و خ
 .اجنت در صفوف مربوطه ميشد

مسئول امنيتی ايکه با من زندانی بود همچنان اصرار ميداشت که خصومت و دشمنی ميان گروپهای مجاهدين تا 
ی مکمل چندين نسل ادامه خواهد يافت و اين حس انتقام جوئی الی استقرار نظام قانون در سرتاسر کشور و جمع آور

 .سالح ادامه خواهد يافت
  باتوجه به اصرار مسئول امنيت متذکره آيا بازهم پيشبينی های نجيب را ميتوان بر نبوغ سياسی او دليل آورد؟

اگر جنگلبانی بيخ درختی را اره نموده و ديگران را هوشدار ميدهد تا از اطراف درخت متذکره دورتر رفته جانهای 
آيا در اين حالت ميتوان از نبوغ فکری . ه سقوط درخت موجب جراحت آنها خواهد شدخود را نگهدارند؛ اگر ن
 جنگلبان صحبت کرد؟

به همينگونه شرايط موجود در جوامع کاپيتاليستی ناشی از همان تعاريفيست که آنها از حق داشته و آنرا بر ما تحميل 
  .نموده اند

عدم پيشبينی حدی برای . يسته و هيچ انتهايی را برای آن قايل نشدانسان جامعۀ کابيتاليستی به مالکيت منحيث حق نگر
سرمايه، امکان بزرگ شدن سرمايه ها را به آن گونۀ سرسام آوری در پی دارد که مارکس آنرا بهتر از انسان جوامع 

ين مرحلۀ رشد شرقی تعريف و از آن انتقاد نموده، امکان سقوط جامعۀ انسانی را در ورطه امپرياليسم منحٍيث پاالتر
ولی غافل از اينکه افراد بشر بر مبنای منافع متصور بر همديگر گره خورده و به جامعۀ . سرمايه داری پيشبينی نمايد

 .انسانی مفهوم بخشيده اند که نفی مالکيت، نفی همان اساس را در پی داشته و جامعۀ انسانی از بين خواهد رفت
يده انگاشت که عامل چسپ افراد به يکديگر تحت عنوان اجتماع از بين رفته و آيا ميتوان منافع فردی را تا حدی ناد

  جامعۀ انسانی مضمحل شود؟
 .آنچه در مکتب مارکسيسم قابل قدر است تحليل و توضيح نظام کاپيتاليستيست نه قانونمندی تکامل اجتماعی

يه داری در نظر لينين در تناسب با در حاليکه تاکيد تلويحی بر ارادۀ انسانی جهت انتخاب راۀ رشد غير سرما
زيرا اگر واقعًا کاپيتاليسم و مالکيت فرد تا آن حدی که مارکس آنرا تعريف مينمايد . مارکسيسم مارکس قابل قدر است

بد است، پس چرا بايد در انتظار آن نشست تا اين مالکيت فرد تا آن حدی که ديگران را از امکانات محروم سازد، 
 اصرار تلويحی بر ارادۀ انسانی و باور تيوريک به جبر تاريخی و ماتر ياليسم تاريخی دو امری رشد نمايد؟ اما

  .متناقض همديگرند
 

 :په هر ترتيب، بر ميگرديم به ادامۀ مطلب 
زيرا تجمع سرمايه در دست شخص واحدی، . به منظور کنترول سرمايه بايد حدودی را برای آن تعيين کرد   

 . ا بر اکثريت به دنبال داردحاکميت فرد واحد ر
 

از طريق وضع محدوديت به سرمايه ميتوان جلو حاکميت اقليت بر اکثريت را گرفت، بلکه صلح جهانی را تضمين 
به منظور تحديد سرمايه . هرجنگ زادۀ تصادم منفعت هاست و تمايل به حاکميت معلول جستجوی منفعتهاست. نمود

در تعميل اين خواست دولتها نه، . نکه ناممکن گردد، از چنگ سرمايه ها رهانيدها نخست بايد حاکميت را، قبل از آ
ملتها بايد نمايندگان خويش را از جمع نخبه ترين هائيکه با سرمايه داران ارتباطی نداشته . بلکه ملتها بايد عمل نمايند

رمايه های خصوصی وضع نمايند، نه باشند، انتخاب نمايند و نمايندگان آنها باوضع قوانين، محدويتهايی را برای س
آنکه همچون مارکس مالکيت فردی را کامًال نفی نمايند بلکه آنرا محدود نمايند و منافع بيشتر از حد معين را به بيت 

در صورت توارث از مجموع عوايديکه وارد بيت المال گرديده به وارثين مالکين سرمايه ها، . المال واگذار شوند
اين امر برای سرمايه .  حد معينی که برای يک فرد واحد در نظر گرفته ميشود،  توزيع نمايندبادرنطرداشت همان

داران جنبۀ تشويقی را جهت فعاليت بيشتر آنها خواهد داشت، بلکه مؤرثين آنها با ايجاد مؤسسات مختلف زمينۀ کار 
 .برای افراد را مساعد خواهند نمود

 
ياز و محدوديت در اندازۀ حق و امتياز دو موضوع جدا از هم اند که در محدوديت در چگونگی کسب حق و يا امت

 .ساحۀ حق مالکيت کمتر به آن توجه مبذول داشته اند
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و به همين لحاظ زمانيکه در مورد حقی صحبت به ميان می آيد بالفاصله . مالکيت ماهيت حق است نه عين حق
نامحدود است در چوکات زمان، مکان، طول، عرض و حق نامحدود است و آنچه ). حق چه؟: (پرسيده ميشود 

ضخامت قابل تشخيص نيست و آنچه قابل تشخيص در ابعاد فوق را ندارد، قابليت تحديد را ندارد؛ بلکه اين چيستی 
هرگاهيکه در استفاده از ماهيت . چيستی حق همان ماهيت حق است. حق است که حق را معين و مشخص مينمايد

ی دخيل و در استفاده از آن امکان ضرر به حق ديگری متصور باشد، عرايض  تابع تحديد حق، ماهيت حق ديگر
 .به اين مفهوم که اندازۀ استفاده از امتيازيکه اين حق به صاحبش ميدهد بايد محدود شود. ميشوند

 
 .موضوع ديگريکه بايد به آن توجه داشت، محدوديت در چگونگی کسب حق است

 :حقوق ذاتی؛ چون حق حيات با انسان زاده ميشوند؛ ولی حقوق اکتسابی دوگونه اند . کتسابیحقوق يا ذاتی اند يا ا
 .يعنی حقوقی که افراد آنرا براساس قانون کسب مينمايند) ثابت(ـ حقوق اکتسابی موضوعه 
از عرايض يعنی انسان در اثر تکامل استعدادهای ذاتی اش براندازۀ برخورداری ) متغير(ـ حقوق اکتسابی تکاملی 
 .حقوق ذاتی اش می افزايد

 
آنچه معنويست قابل تحديد نيست، درحاليکه هر پديدۀ . ماهيت عرايض حقوق اکتسابی تکاملی يا معنويست و يا مادی

حقوق اکتسابی تکاملی را که دارای ماهيت معنوی اند؛ مانند حق تحصيل دانش و .  مادی قابليت تحديد را داراست
توان محدود نمود؛ زيرا کميتی برای دانش و يا واحد مقياسی برای اندازه گيری دانش وجود ندارد؛ بلکه امثال آن، نمي

بسنده ميشود و اينکه بسيار يعنی چه اندازه " کم ميداند"و يا " بسيار ميداند"درمورد فقط به . نميتوان آنرا فرض نمود
از جانبی، اگر فردی هرقدر بداند، از حق دانش . ان ارائه نمودو کم يعنی کدام اندازه، واحد مقياسی ايرا درمورد نميتو

به همين لحاظ . . ديگران نميکاهد؛ بلکه دانش هرفرد امکان باال رفتن کميت و اندازۀ دانش سايرين را به دنبال دارد
دوديت زيرا محدوديت دانش فردی، محدوديت دانش جمعی و عدم محدوديت آن، عدم مح. نميتوان آنرا محدود نمود

بدين مفهوم که حق تحصيل دانش حقيست که اگر فرد واحدی از آن مستفيد شد، تمام . دانش جمعی را باعث ميشود
پس نميشود گفت که فردی بايد هزار واحد و يا دو مليارد واحد دانش حق . افراد امکان آنرا دارند تا از آن مستفيد شوند

 .گری در ازدياد دانش فرد خاصی متضرر نميشودزيرا حق ديگری و يا امکان دي. تحصيل را دارد
 

اما حقوق اکتسابی تکاملی که عرايض آنها ماهيت مادی دارند؛ مانند حق مالکيت، بنا به خصوصيت تحديدی پديده 
های مادی، عرايض آنها قابل سنجش و اندازه گيری بوده و کميت و يا واحد مقياسی برای اندازه گيری آنها وجود 

ف حقوق اکتسابی تکاملی که ماهيت عرايض آنها معنوی اند، ايندسته از حقوق، به همان اندازه که بر برخال.  دارد
کميت عرايض آن افزوده ميشود، به همان اندزه از کميت عرايض آن نزد سايرين که از عين حقوق برخوردارند 

ميشود که ديگران بنا به معاذيری بدين مفهوم که ازدياد سرمايۀ فرد از کاهش سرمايۀ جمع ناشی . کاسته ميشود
 .نتوانسته اند آنرا، به طور مساويانه، ميان خودها تقسيم نمايند) تحميلی ويا اهمالی(
 

معاذير اهمالی از عدم استفادۀ مؤثر از امکاناتيکه زندگی برای . معاذير دستيابی به سرمايه يا تحميلی اند و يا اهمالی
مانند اشخاصيکه طبيعتًا در جستجوی کسب اموال بيشتر از ضروريات اوليه . دانسانها قرار داده است ناشی ميشون

يا اينکه . زندگی نيستند ونزد آنها ارزشهای ديگری غير از ارزشهای که در تجمع سرمايه نهفته است، حايز اهميت اند
الت عديده يی اند که بسيار اما معاذير تحميلی، مشک. از توانائی مديريت الزم گردش سرمايه عاجز اند و امثال اينها

يعنی کهنه کارترين ها جلو آنانی راکه تازه درعرصۀ تجمع سرمايه . دارندگان بر سر راۀ کمتر دارندگان قرار ميدهند
 .گام برميدارند، سد مينمايند

 
ه از ذات حق، حق است؛ ولی عرايض آن حق نه بلکه امتيازاتی اند ک. آنچه تقدس دارد ذات حق است، نه عرايض آن

امتياز ناشی از حق امريست منطقی؛ مگر امتياز ناشی از امتياز . حق منطقًا امتياز می آفريند. حق نشأت ميکنند
اعطای حق از حق کسی نميکاهد؛ زيرا ذات حق تابع کميت نيست و هرگز گفته . نميتواند امر منطقی و حقوقی باشد

اينکه گفته ميشود کسی دو حويلی و يا مايملک ديگری حق . اردنشده است که کسی دو و يا سه و يا باالتر از آن حق د
 .دارد، اين کميت متوجۀ عرايض حق است نه ذات حق و عرايض حق همان حويلی و يا مايملک ديگر است

 
اگر تمام آب به موج مبدل . آب جوهر است و موج عرض آب. عرض از جوهر مفهوم ميشود و جوهر از عرض

به همين . پس وجود عرايض از محدوديت آنها در مقايسه به جوهر مفهوم ميشود. داشتشود، موجی وجود نخواهد 
 .گونه عرايض حق بايد محدود باشند تا مفهوم شوند

 
نسبت جوهر نامحدود به عرض محدود، عرض را در مقام . جوهر نامحدود بر عرض محدود خود نامحدود است
هرپديده که .  جوهر محدود بر عرض محدود خود محدود است.جوهر قرار ميدهد و عرض را عين جوهر مينماياند

 .در ابعاد چارگانه قابل تشخيص نيست، به حامل و صاحب محدود خود نيز قابل تحديد نيست
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. تناسب ميان حق و عرايض آن متضمن نظم حقوقيست. عرايض حق در تناسب با حق قابل محاسبه و پرداخت است

ب به عرايض حق نه تنها منطقی به نظر نمی آيد، بلکه نظام حقوقی را مختل در حاليکه کسب عرايض حق در تناس
نموده منجر به قرار گرفتن تمام امکانات در اختيار عدۀ قليلی و محروميت عدۀ کثيری از امکاناتيکه طبيعت، به شکل 

 .مساوی، در اختيار همه قرار داده است، خواهد شد
 

 . سرمايه ساز محسوس نبوداين اختالل حقوقی الی ختم مرحلۀ قدرت
هرحقی که استفاده از آن منتج به اتالف قسمی و يا کلی حقوق سايرين . تحديد حق ناشی از پيامد استفاده از حق است

تحديد حقوق که حقوقدانان آنرا بنام حقوق . گردد، محکوم به تحديد بوده و اين تحديد متضمن حقوق ديگران است
 .ضمين حقوق همه ايجاد گرديده استوضعی ميشناسند با همين هدف ت

 
عرض حق امتياز است و امتياز کاستن از حق ديگران و قايل شدن برتری و . مايملک حق نه بلکه عرض حق است

اگر اعطای . اعطای حق از حق ديگران نميکاهد مگر اعطای امتياز از حق کسی ميکاهد. ارجحيت برای کسيست
 اين امتياز به شکل تصاعد حسابی و بعدًا به شکل تصاعد هندسی ازدياد خواهد عرايض حق به کسی دوام يابد، درابتدأ

 .يافت و به همانگونه از حق ديگران کاسته خواهد شد
 

 .هرحقی که رقابت آفرين است، عرايض آن امتياز است
 

نی در تناسب ميان حق و ازاينکه تمامی حقوق قسمًا و يا کًال از حق مالکيت متأثرند، بناًء تازمانيکه نظم منطقی و معي
 . امتياز ايجاد نگردد، جهان درآشوب به سر خواهد برد

 
برای مهار نمودن مالکيت بايد . از آنجائيکه جوهر حق قابل انکار نيست، منطقًا عرايض آنرا نيز نميتوان انکار نمود

 .به چگونگی کسب و چگونگی استفاده از مايملک توجه نمود
 

گری را متأثر و يا متضرر ميسازد ـ از آنجائيکه حق است ـ نميتوان آنرا انکار نمود؛ بلکه استفاده از هر حقی که دي
 . بايد آنرا محدود ساخت و اين محدوديت همان وجيبه است و هر وجيبه در عکس خويش حق است

 
 .حق قاعده است و امتياز استثناء. مالکيت ماهيت حق و مايملک عرض حق است

 
بدين مفهوم که قوانين موضوعه در . ودرا نزد ديگران متأثر نساخته باشد، قابل تحديد نيستهرحق تازمانيکه عين خ

حق آموزش و تحقيق حقوقی اند که نميتوان آنها را محدود ساخت . رابطه به تحديد آن احکامی را در خود نمی گنجاند
حاليکه حق تالش برای کسب در. زيرا وسعت آموزش و تحقيق نزد شخصی سايرين را از اين حق محروم نميکند

قدرت سياسی و تحميل آن توان محروم سازی سايرين را از آزادی سياسی و ساير حقوق دارد و حقيست که از 
بدين مفهوم که سايرين بخشی از حقوق خود را برای دولتمردان اعتماد مينمايند؛ بناًء استفاده از . سايرين کسب ميشود

 . اده از آن را محدود مينمايداين حق تابع شرايطی است که استف
 

جرم تجاوز از حدود حقوقيست که قوانين برای انسانها تعيين . جرم عمليست که از اتالف حق ديگری ناشی ميشود
 .داشته است؛ زيرا هر تجاوز از اين حدود اتالف حق ديگری را به دنبال دارد

 
ه است و نميتوان آنرا انکار نمود؛ مگر اين حق حق مالکيت نيز از جمله حقوقيست که با طبيعت انسان سرشته شد

 .منطقًا همچون ساير حقوق بايد محدود به عدم محروميت سايرين از دستيابی به آن باشد
 

را معرفی نموده ) خصوصی و اجتماعی(دانشمندان عرصۀ سياست و اقتصاد، از افالطون تا مارکس، دونوع مالکيت 
با آن وجود داشته است که يکی شناخت حق مالکيت فرد و ديگری نفی کامل آن اند و به همين دليل دو شيوۀ برخورد 

مالکيت اجتماعی، از آنجائيکه با طبيعت انسانی ناسازگار خوانده شد، به فراموشی سپرده شد و از اينکه طرز . است
امروزه . ندديگری وجود نداشت، بازار مالکيت خصوصی رونق گرفت و اجتماعات بشری به حمايت از آن پرداخت

مالکيت خصوصی نيز، با زنبوری سازی جامعۀ انسانی و جلوگيری از رشد مالکان سرمايه های کوچک، در جهت 
مالکيت، برخالف گذشته، تنها باالی زمين و عقارات جاری نميگردد، بلکه . مخالف طبيعت بشری قرار گرفته است

در گذشته ها زمين عين سرمايه بود، ولی بعد .  مينمايدامروزه پول بيش از هر مايملک ديگری نقش سازنده را بازی
نشر پول کار را در مقام سرمايه آفرين قرار داد، مگر امروز سرمايه . از ظهور پول ، زمين جزئی از سرمايه است

 .کار آفرين است
 

ر ميگردد در توماس هابس در کتاب لوياتان يکی از خصايص طبيعی انسانها را که مؤجب کشمکش ها ميان افراد بش
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بايد گفت که اين تفوق طلبی برسايرين و مقايسۀ خود با ديگران از . حس تفوق طلبی و مقايسۀ خويش با ديگران ميبيند
 .خصايص طبيعی بشر است که با طبيعت او سرشته شده است و اورا از ساير حيوانات تفکيک مينمايد

 
ت را تفويض مينمايد، مؤجب تشکيل جامعه يی خواهد شد که گلوباليزاسيون که در نهايت خويش به پول عين مقام قدر

مجموع افراد برای ملکۀ زنبور جامعۀ انسانی يا مالک بزرگ، به صفت کارگران مزدبگيريکه فقط برای امرار حيات 
اين يکرنگی عين همان يکرنگی ايست که کمونيزم و در رأس همه . بخور و نمير فعاليت مينمايند، مبدل خواهند شد

مگر با اين تفاوت که آنها منافع کارگران . رکس و انگلس از آن صحبت نموده و نفی دولتها را نيز پيشبينی نموده اندما
دريک سخن . را بر مالکان ترجيح ميدادند ولی گلوباليزاسيون کاپيتاليستی تنها درجهت منافع مالکان بزرگ کار ميکند

يسم سرمايه، همچون کمونيزم مارکسيستی، با طبيعت انسان منافات دارد ميتوان گفت که گلوباليزاسيون يا انترناسيونال
و تطبيق آن بحران عظيم فرهنگی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت که بايد از همين اکنون راه های برون رفت از 

رنگيست و زيرا يکرنگی عين بي. اين بحران محتومی را که جامعۀ انسانی به آن مواجه خواهد شد، جستجو نمود
تفکريکه يکی از ويژگيهای ديگر انسانهاست در تمايز آنها از ساير . بيرنگی استعداد تفکر را درانسان ميکشد

مونتسکيو در کتاب روح القوانين انسان را حيوان هوشمند ميخواند و همين هوشمند بودن اورا که نتيجۀ . حيوانات
 قبل و بعد از او نيز، از يونان باستان تا کنون، حقوق طبيعی را فالسفۀ. تفاوتهاست، مالک انسان بودنش قرار ميدهد

 .از حقوق موضوعه جداکرده و اکيدًا اصرار نموده اند که حقوق طبيعی را نميتوان تغيير داد
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