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 بحران کاپيتاليسم، پذيرش محتوم مارکسيسم نيست
 )بخش سوم (پيوست به گذشته

 
  واست طبيعی و حق طبيعی

  
حقوق طبيعی شامل آندسته از حقوقی ميشوند که با انسان زاده ميشوند و نبود و يا اتالف آن يا به حيات صاحب خويش 

تمه ميبخشد و يا طبيعت صاحب خويش را تعويض و يا هم، بدون صدمه به حيات و طبيعت، منحيث نقيصه و عيب خا
 .برای صاحبش پنداشته شده، روحًا و يا جسمًا او را آزار ميدهد

 . تنفس از اوکسيجنی که طبيعت در اختيار انسان قرار داده است حق طبيعی فرد است.آنسان حق دارد تنفس نمايد
 به همينگونه انسان حق دارد تا تفکر نموده، .گاه فرد از حق تنفس محروم شود، حياتش نيز خاتمه پيدا ميکندهر

 . هرگاه فردی از حق تفکر محروم گردد، طبيعت انسانی اش تعويص ميگردد.آرزوها و خواست های داشته باشد
بيعی خويش را از دست ميدهد و ياهم در اثر  بينائی، سخن گفتن و يا ساير توانائی طۀشخصی که در اثر حوادث، قو

تنفيذ ضابطه ها و قوانين موضوعه، آزادی تفکر و بيان را از او سلب مينمايند، از اينکه اين حوادث سلبی اند، حقوق 
 .و توانائی های انسانی را سلب نموده، منحيث عيب نزد فرد شناخته شده و جسمًا و يا روحًا اورا آزار ميدهد

را با خواستی در مقام حق داشتن ين جمع بيشتر قابليت دقت را دارد آرزو و خواست است که اکثرًا آنچه در ا
 مغالطه مينمايند، بدون آنکه داشتن آرزو و يا خواست را از خود خواست و آرزو تفکيک خواستی در مقام حق بودن

داشتن رت گرفته از همين عدم تفکيک  تجاهل عارفانه و يا اشتباهی که در رابطه به حق مالکيت فرد صو.نمايند
 .ناشی ميشودخواست و آرزو  با خود خواست و آرزو

 انسان بدون آنکه مالک . پس حق مالکيت با انسان زاده نشده است.انسان بدون آنکه مالک چيزی باشد به دنيا ميآيد
ود؛ زيرا هيچکسی مالک زاده  مالک نبودن عيب و نقص پنداشته نميش.باشد نيز ميتواند به حيات خويش ادامه دهد

 .نشده است
پس مالکيت فرد، بيش از آنکه حق طبيعی باشد، خواست طبيعی است و خواست طبيعی، همچون ساير خواست ها 

 بدين مفهوم که خواست فردی نبايد تا آن حدی باشد که .مشروط به عدم صدمه به عين خويش نزد ديگران است
 .محروم نمايدديگران را از داشتن خواست و آرزو 

فردی که ميخواهد حويلی همسايه اش را خريداری نمايد، اين حق برای او محفوظ است و هيچ مرجعی نميتواند او را 
 مگر آيا اين خواست او مشروط به آمادگی همسايه اش برای فروش حويلی .از داشتن چنين خواستی محروم نمايد

داشته باشد تا حويلی همسايه اش را بخرد و هيچکس نميتواند اين مذکور نيست؟ آن فرد حق دارد بخواهد و يا آرزو 
 پس حق در مقام داشتن و حق در مقام .حق را از او سلب نمايد؛ مگر تحقق آرزو به محض داشتن نميتواند حق باشد

 .بودن دو مفهوم جدا از هم را ارائه مينمايند
 نظرداشت شرايطی که حقوق موضوعه به آن حق داشتن، خواست است و حق بودن، تحقق آن خواست که با در

 بدين مفهوم که . بناًء حق خواسِت مالکيت، حق طبيعی و تحقق آن، حق وضعيست.پرداخته است، تکميل ميشود
مالکيت نميتواند حق طبيعی باشد، ولی از اينکه خواسِت مالکيت حق طبيعی انسانهاست، به آن منحيث حق طبيعی ديده 

 .شده است
  

 در . به مالکيت فرد منحيث حق طبيعی نگريسته، هيچ حد و حصری را برای آن پيشبينی ننموده استکاپيتاليسم
  .حاليکه کمونيزم، با ناديده انگاشتن اين حق، خواسِت مالک شدن منحيث حق طبيعی انسانها را ناديده گرفته است

به خواسِت مالک شدن، به امکانات خويش کاپيتاليسم به فرد اين امکان را بخشيده است تا الی اتالف حقوق سايرين 
  .بيافزايد؛ در حاليکه کمونيزم خواسِت مالک شدن را که خواستيست طبيعی، انکار نموده است

در حقيقت، هردو نظام طوری در جهت نفی حق طبيعی انسانها عمل مينمايند که کاپيتاليسم امکانات را به نفع فرد 
 اولی احتکار امکان است و .مکان را هموار نمينمايد تا ديگران از آن بچينندواحدی ميچيند و کمونيزم اصًال اين ا

  .دومی سلب آن
 پس هردو مکتب از مسير احترام به حقوق انسانها انحراف نموده و طوريکه .احتکار و سلب حقی، هردو جرم اند

  .اکراه و خدعهتجربه نشان داده است، يکی جهت حاکميت خويش به استبداد توسل جسته و ديگری به 
 رشد غير ۀ راۀ مثال اتحاد شوروی سابق که بيشتر بر اساس نظريۀبنا به خواسِت بعضی از خوانندگان محترم، از ارائ
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 بنا يافته بود منحيث نظام کمونيستی نوع مارکسيستی خودداری نموده، نميخواهم والدیمير ایليچ لينينسرمايه داری 
 اما ناگزيرم تا مشخصه های نظام استبدادی را از .ظام کمونيستی دليل آورماستبداد آن نظام را در جهت تحقق ن
  .نظامهای غير استبدادی برجسته نمايم

نظام استبدادی نظاميست که در آن حکام، جهت دستيابی به آرمانهای خويش، به نفی حقوق سايرين از طريق تصويب 
  .و تنفيذ قوانين حق ستيز مبادرت ميورزند

طر تحقق آرمانهای خويش، از ابتدا به نفی حق مالکيت فرد اصرار داشته و آنرا يگانه راه جهت تحقق کمونيزم، بخا 
  . خواستی که حق طبيعی انسانهاست. نفی مالکيت قطعًا به مفهوم نفی خواسِت مالکيت است.نظام کمونيستی ميداند

استبداد توسل جست؛ زيرا در نهايت نفی و سلب جهت نفی مالکيت بايد به وضع و تنفيذ قوانين مبادرت و در نتيجه به 
  .حقی مطرح است طبيعی

به آن پرداخته ام، جهت تحقق انترناسيوناليزم، چه مذهبی، چه کمونيستی  ناگفته از تاریخ ۀسه مرحلهمانطوريکه در 
 انسان از درونش و چه سرمايه داری، شيوه های مختلفی در نظر گرفته شده که در دو انترناسيوناليسم اولی به تغيير

توسل جسته اندکه بعد ها اين شيوه، به تغيير انسان از طريق تغيير در امکانات مادی و محيط ماحولش که توسط 
   .کاپيتاليسم پيشنهاد و تعقيب ميشود، جا خالی نمود

صه ميشوند  ذيل خالۀوسايلی که هر انترناسيوناليسم جهت گسترش حاکميت خويش به آنها توسل جسته اند در سه وسيل
:  

 ) انترناسيوناليسم رواقيون يونان قديمۀمشخص (ـ آستدالل
 ) انترناسيوناليسم مذهبیۀمشخص(ـ امر 
  ) انترناسيوناليسم کمونيستی و سرمايه داریۀمشخص(ـ جبر 

 
ر شرايط، امکانات و محيط ماحول انسان، با پوشش جبريکه کاپيتاليسم به آن توسل جسته است، از طريق تغيير د

 در حاليکه جبر تاريخی ايکه کمونيزم از آن صحبت مينمايد، از طريق تغيير .يموکراسی و حقوق بشر ممکن استد
 . روبنائی و وسايل توليد آنرا امکان پذير دانسته و اجتناب از آنرا امر ناممکن ميداندۀدر باورهای انسان منيحيث پديد

 استدالالت فلسفی پناه برده اند؛ مگر بنا به خصوصيت در جبر هرچند مارکسيسم و کمونيسم برای اثبات اين ادعا به
  . استدالل در جهت انترناسيوناليسم تالش داشتند، فاصله ميگيردۀ يونان قديم که با ارائۀقرار دادن انسانها از فالسف

ن رنگ گرفته نظام کمونيستی، با ناديده انگاشتن خواست مالکيت نزد انسانها منحيث حق طبيعی که حق مالکيت از آ
 ۀاست و نظام کاپيتاليستی، با محروم نمودن کتله های وسيعی از افراد از امکانات و اعطای امکانات پيش از حد به عد

قليلی، طوری نظامهای استبدادی اند که اولی به صورت آشکار به استبداد توسل جسته و دومی به صورت پنهان، با 
ز حقوق بشرو ديموکراسی و هردو به خواست مالکيت انسان منحيث حق ترفند های فريبنده تحت شعارهای دفاع ا

   .طبيعی انسانها صدمه وارد نموده اند
 

  خدماتۀعرض
برای جلوگيری از بحران فرهنگی و طبيعی يا گلوباليزاسيون که با رجحان مسايل اقتصادی به سوی آن می شتابيم، 

عاليت مؤسسات خصوصی را در چوکات امور توليدی منحصر  امور خدماتی را به دولتها واگذار شده فۀبايد عرض
امور خدماتی چون بانکداری، امور مربوط به بيمه ها، ارتباطات اعم از نشراتی و ترانسپورت عامه و امور . کرد

 .مربوط به انرژی را بايد به دولتها واگذار شد
 

بانکهای خصوصی در قسمت نيل به .  است مصئونيت پول و گردش پول در نظر بودهۀدر ايجاد بانکها دوهدف عمد
 دولتهاست و مفاد ناشی ۀايندو هدف اصًال هيچ نقشی را دارا نيستند؛ زيرا مسئوليت حفظ دارائی ها در بانکها به عهد

بانکداران، روز تا روز با وضع شرايط دشوار بر مشتريان .  مالکان خصوصی بانکها ميريزدۀاز گردش پول در کيس
و تعهد ) پول و گردش آن(اين درحاليست که هيچ عامل سودآور . بل مالحظه يی را حاصل مينمايندخويش، منافع قا

 فعاليت افراد متعدديست که در بانک گذاشته ۀزيرا پول نتيج. مصئونيت دارائی ها بانکدار را مورد سؤال قرار نميدهد
فعاليت بانکدار نه فعاليت مثمر است و نه خطر ويا ريسکی را . اند و مسئوليت حفاظت آنرا حکومات عهده دارند

توازن کار و مزد را که توازنيست حقوقی در نفعی که عايد بانکدار ميشود ـ آنهم از آنچه که نه .  بانکدار مينمايدۀمتوج
و تعلق دارد و نه مصئونيت و مسئوليت حفظ آنرا عهده دار است و نه خطری را ميپذيرد ـ چگونه ميتوان توجيه به ا
 کرد؟

 
متکی به سيستم جديد گردش پول در کشورهای صنعتی، اکثرًا اتفاق می افتد که پول بدون خروج از بانک واحدی 

دو اتاقه دارد، پس از تولد فرزندش به اپارتمان سه اتاقه طور مثال احمد که اپارتمان . چندين معامله را انجام دهد
ضرورت دارد، او اپارتمان شخصی خويش را باالی شخص ثانی به فروش ميرساند و اپارتمان شخص ثالثی را با 

پول بدون . اين درحاليست که هر سه جانب معامله در يک بانک حساب دارند. پرداخت ثمن مبيعه خريداری مينمايد
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 خويش چندين معامله را با عين پول انجام داده و ۀ بانک خارج شود سه معامله را انجام داده و بانکدار به نوبآنکه از
  .منفعت حاصل نموده است

ده ها معامله به ارزش ده برابر عين پول در يکزمان، هرچند غير مشهود و برای بانک منفعت آور است؛ مگر در 
اگر بحران موجود اقتصادی در سطح جهان ترفندی از جانب . ان آفرين باشدحاالت خاصی ميتواند فوق العاده بحر

مالکان بزرگ برای زمينه سازی ادغام مؤسسات خصوصی و عزل قسمت قابل مالحظه ای از مامورين آنها به نفع 
 .يشودمالک نباشد، ميتوان گفت که اين بحران از سيستم موجود گردش پول و يا اعتبار در کشور های غنی ناشی م

که در جريان جنگ اول جهانی در خزانه داری کشور انگلستان ايفای وظيفه مينمود و بعد از جنگ جان مينارد کينز 
 ۀبه صفت رئيس هيات خزانه داری انگلستان در انجمن صلح پاريس مقرر گرديد، شايد بهتر از هر دانشمند عرص

او، شايد با توجه به همين ويژه گی اعتبار . بار شده بود پول و اعتۀافتصاد، متوجه امکان گردش و فعاليت چندگان
و نقش آن در ايجاد توازن ميان عرضه و تقاضا، به دخالت و ) ولو غير مؤلد(  اشتغال کامل ۀبانکی بود که تحت بهان

       .کنترول دولت ها در امور اقتصادی تاکيد داشت
س انداز پول مشتريان خويش که عمومًا برای مصارف از جانب ديگر بانکهای بزرگ کشورهای صنعتی از درک پ 

رخصتی های تابستانی ذخيره مينمايند، عوايد سرشاری دارند؛ طوريکه هربانک با حد اقل دوميليون مشتری با حداقل 
 دوصدوپنجاه دالر ماهانه پنجصد ميليون دالر و ساالنه شش ميليارد دالر در اختيار خويش دارند و اکثرًا ۀذخير

اين شش ميليارد دالر که عمومًا .  رخصتی ها نيز ميان حسابات مختلف مفتوحه در عين بانک تعاطی ميشوندمصارف
 .از حسابات جاری مشتريان در اختيار بانک قرار ميگيرد تابع فيصدی مفاد ساالنه نيز نميباشد

 
تگوری بزرگی بنام عموم خطرات تحت ک. در رابطه به شرکتهای خصوصی بيمه نيز وضع به همين منوال است

 بزرگ طبيعی و غير طبيعی ازهم مجزا و هرکدام به شاخه های ۀحوادث بررسی ميگردند و بعدًا حوادث به دو دست
و ... طور مثال در حوادث غير طبيعی، شاخه های کوچکی چون تصادم، حريق، سرقت . کوچکتر تقسيم بندی ميشوند

 مايملک برای هر شاخه يی از ۀوجود دارند و برای بيم... نها در حوادث طبيعی، آب خيزی ها، زلزله ها، توفا
شرکت بيمه فقط در صورت بروز حوادث و آنهم پس از مدت طوالنی . حوادث بايد حق البيمه جداگانه پرداخت نمود

 . مربوطه به اجرای تعهدات خويش ميپردازدۀبررسی دوسي
 

پول، قوانين و مقررات را طوری تنظيم نموده اند که تصرف به بيمه ها همچون بانکها، با استفاده از نقش قدرت ساز 
در کشور های سرمايه . مايملک و عوايد ناشی از فعاليت افراد را مشروط به مشتری بودن نزد اين مؤسسات ميدانند

ی بايد قبل از  منزل و يا اپارتمانۀداری برای اخذ مزد کار بايد حتمًا حسابی در يکی از بانکها افتتاح شود و برای کراي
 . آنرا ترتيب نمود و صدها مثال ديگرۀتصرف برآن اسناد بيم

 
اينکه پول در محل محفوظ نگهداشته شده و يا به دوران بيافتد امريست نيکو و پسنديده، مگر کسب عوايد و يا منفعت 

يکی، نه هنری و نه فکری ناشی از دوران پول اجتماع توسط فرد بانکدار و يا مالک شرکت بيمه را که نه فعاليت فيز
 .را انجام ميدهد، نميتوان توجيه کرد

 
 مرجعی افتد که ملت جمعًا ۀاين نوع مؤسسات بايد دولتی باشند تا منافع حاصله از حق البيمه ها و دوران پول به کيس

اين امر به . ينمايداين امر به دولتها اهميتی راکه در حال از دست دادن اند مجددًا احيا م. به آن اعتماد نموده است
 . انسانيستۀمفهوم نفی مالکيت خصوصی نيست؛ بلکه حفظ اساسات انسانی و اجتماعی جامع

در مورد ترويج مجدد پول فيزيکی که در شرف ازبين رفتن است تصاميم مؤثر اتخاذ گردد تا افراد بشر توانائی 
  .مبارزه در برابر قدرتهای حاکمه را برای خويش حفظ نموده باشند

  
 جهانی حقوق بشر که درحقيقت تبلوری از حقوق موضوعه است، حقوق طبيعی انسانی را که متضمن ۀدرمتن اعالمي 

حق انسان زيستن انسان باشد، بايد جاداد تاباشد اين حق طبيعی اساس آن همه حقوق موضوعه ايکه روابط افراد را 
 . جهانی حقوق بشر انعکاس يافته است، قرار گيردۀميبادولت و سايرين تنظيم مينمايد و به شايستگی تمام در اعال

 
 جهانی آن تبلور ۀدر شکل گيری جديد سيستم بر مبنای گلوباليزاسيون، هرچند حقوق بشر همانطوريکه در اعالمي

 .يافته است، رعايت و احترام ميگردد، مگر حق انسان بودن و انسان زيستن  از افراد بشر سلب ميشود
 

انسان سنگبنای اينهمه حقوق و . ساير حقوق و امتيازات در مقايسه با افراد بشر مسايل روبنائی اندآزادی، امنيت و 
انسان امروز . امتيازات را تشکيل ميدهد که ما او را در معامالت قدرت خورد و خمير نموده و به فراموشی سپرده ايم

او قربانی اقتصاديست که توسط . راموش نموده استرا آنقدر به مسايل اقتصادی اش پيچانيده اند که اصًال خود را ف
 ناخودآگاه به خواسته های گردانندگان چرخهای اقتصادی لبيک گفته، ۀاو به گون.  افراد معدودی رهبری ميشود

 ۀ حاکميت را عين تغيير شيوۀفرهنگ انسانی خود را در برابر فرهنگ بازار باخته است، تاحديکه تغيير اسمی شيو



 
 

 
  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نم
 maqalat@afghan-german.de 

او به موجودی .  حاکميت حکام را ازاو گرفته اندۀزيرا مجال تفکر برشيو. ته و خود را اقناع مينمايدحاکميت دانس
مزديکه شباهت به بنزينی دارد . مبدل گرديده است که برمبنای خواست دارندگان به توليد پرداخته و مزد اخذ مينمايد

او فريب تغيير اسمی شيوه های . زل مقصود برساندکه در وسايط نقليه ميريزند تا فعاليت نموده راننده را به من
حاکميت را خورده، خود را آزاد احساس مينمايد؛ درحاليکه بيش از هر وقت ديگری تحت کنترول و نظارت قرار 

 .دارد
 

حق انسان بودنش را ازاو سلب نموده اند؛ زيرا مسيريکه اورا درآن به حرکت واداشته اند به هدفی منتهی ميشود ! بلی
 .ه باطبيعت او درتضاد استک
 

حق آزادی را به او داده اند؛ ولی . حق آزادی تفکر را به او داده اند؛ مگر امکان و زمان تفکر را از او سلب نموده اند
 .جزئی ترين حرکت اورا تحت نظارت گرفته، عرصه فعاليت را به او تنگ کرده اند

 
درت حاکمه از چنگ سرمايه طرح ومطابق به آن در جهت دفاع پس تا دير نشده بايد راه های مناسبی جهت رهائی ق

نفی قدرت حاکمه و مالکيت چنانکه کارل مارکس و کمونيستان پيشنهاد مينمايند . از حقوق طبيعی انسانها مبارزه نمود
بناًء راۀ ديگری بايد جستجو نمود و آن همان مشروطيت مالکيت است و اين . خود مخالف طبيعت بشر است

 .يت بدون محدوديت ناممکن استمشروط
 

  :تحديد مالکيت از دو طريق ذيل ممکن است 
  
   ـ تنظيم دقيق تناسب ميان کار و مزد١
    ـ تحديد ثروت٢
 

 ادامه دارد
 
 
 
 
 
 
  


