
  ادامه -بخش هفتم 

  فصل بيست و چهارم: آنچه انباشت بدوی نام گرفته است

  راز انباشت بدوی – 1

انباشت سرمايه در گرو وجود اضافه ارزش است. اضافه ارزش نيازمند وجود شيوه توليد سرمايه داری و استثمار کارگر 

ای سرمايه در دست پيش ريز کننده آن قرار توسط سرمايه است. برای توليد سرمايه داری هم بايد حجم قابل مالحظه 

گرفته باشد. به اين ترتيب با يک دايره مسدود مواجهيم که بايد نقطه آغازی برايش جستجو کنيم، انباشت اوليه همين نقطه 

شروع است. پول و کاال به خودی خود سرمايه نيستند، بايد سرمايه بشوند اما اين تبديل فقط در شرايط خاصی ممکن 

. شرايطی که در آن صاحبان دو کاالی کامال متفاوت با هم رو به رو می گردند. در يک سو مالکان پول و وسائل است

توليد که در حرص افزايش ارزشهای تحت تملک خود از طريق خريد نيروی کار غير هستند و در سوی ديگر کارگران 

لک خود می باشند. معنای کارگر آزاد آنست که اينان نه که فروشندگان کاالی نيروی کار به مثابه يگانه مايم»!! آزاد«

مثل سرف جزئی از وسائل توليدند و نه مانند دهقان مستقل صاحب زمين و ملکی هستند. با قرار گرفتن اين دو طبقه در 

ز همه ا دو قطب بازار کاال شرائط اساسی توليد سرمايه داری فراهم گرديد. رابطه سرمايه مبتنی بر جدائی کامل کارگر

ملزومات و امکانات تحقق مادی کار خويش و در واقع جدائی از کار خود است. اين شيوه توليد به محض آنکه روی پای 

خود ايستد اين جدائی را نه فقط حفظ که در مقياس بسيار فزاينده بازتوليد می کند. بر همين مبنی پروسه موجد رابطه 

کارگر از مالکيت وسائل کارش و جدا کردن او از پويه تعيين سرنوشت کار سرمايه در همان حال پروسه انفصال کامل 

و زندگی خويش است. از طريق اين پروسه اوال وسائل اجتماعی توليد و زندگی سرمايه می شود، ثانيا توليد کنندگان 

ازی توليد ريخی جداسبالفصل تبديل به کارگر مزدی می گردند. به اين ترتيب انباشت به اصطالح اوليه سوای پروسه تا

کننده از وسائل توليد خويش، چيز ديگری نيست. آن را اوليه می نامند زيرا که يک سرش به دوره ماقبل تاريخ سرمايه 

و توليد سرمايه داری وصل است. آنچه انباشت می شود هنوز ارزش اضافی حاصل استثمار کارگر مزدبگير نيست. 

اقتصاد فئودالی روئيده است. انحالل دومی عناصر مورد نياز شکل گيری اولی ساختار اقتصادی سرمايه داری از بطن 

را آزاد کرده است. يکی از رخدادهای تاريخی که توليد کنندگان را به کارگر مزدی تبديل می کند رهائی آنان از سرواژ 

زی فقط همين رويه ماجرا را و قيود نظام فئودال است. مورخان و متفکران بورژوازی از سر فريبکاری و باژگونه پردا

می بينند و در کرنا می کنند، رويه های مهم ديگرش را عامدانه و مزورانه از دسترش شعور انسان ها خارج می سازند. 

شده!! تنها زمانی مبدل به فروشندگان جسم خود شدند که همه » آزاد«از جمله، اين رويه ها، که اوال انسانهای جديد 

ل آنچه ضامن حيات و بقای آنها در نظام پيشين بود يکسره از دستشان ربوده شد و تاريخ اين سلب وسائل توليدشان و ک

بت گرديد، ثانيا معنای زمينی و واقعی اين به اصطالح با حروفی از آتش و خون و سبعيت ث مالکيت در سالنمای بشريت

شدن، جدائی کامل از پويه تعيين سرنوشت کار، توليد و زندگی و در همين راستا از دست دادن هر نوع آزادی، » آزاد«

. دحق و اختيار واقعی انسانی بود. آنچه رخ داد به اسارت در آمدن کارگر بود. شکل اسارت عوض گرديد و رمزآميز ش

استثمار سرمايه داری جايگزين استثمار فئودالی شد. در تاريخ انباشت اوليه همه دگرگونی های دخيل در پيدايش طبقه 

سرمايه دار دوران ساز هستند اما اين صفت به طور خاص در مورد آن لحظات خاص تاريخی صادق است که توده های 

خود جدا و به صورت کارگر به بازار پرتاب می شوند. تاريخ اين عظيم انسانی قهرا و ناگهان از وسائل زندگی  و کار 

 گليسانسلب مالکيت در کشورهای مختلف رنگ های متنوع به خود گرفته و مراحل متفاوت پيموده است. اين تاريخ در 

  شکل کالسيک داشته است. به بررسی آن پردازيم. 
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در انگليس، در اواخر قرن چهاردهم به پايان راه خود رسيد. اکثريت وسيع جمعيت به ويژه در قرن پانزدهم  نظام سرواژ

متشکل از دهقانان آزاد بود. کارگران زراعی مزدی وجود داشتند و از دو بخش تشکيل می شدند. بخش نخست دهقانانی 

ان واقعا مزدی که شمارشان اندک بود. حتی جمعيت که اوقات فراغت در امالک بزرگ کار می کردند. بخش دوم کارگر

اخير هم حالت دهقان مستقل را داشتند. کار مزدی می کردند اما دو، سه هکتار زمين با يک کلبه در اختيارشان گذاشته 

 می شد، حق بهره برداری از اراضی مشاع را هم دارا بودند. پيش پرده تحولی که شالوده توليد سرمايه داری را ريخت

در ثلث آخر قرن پانزدهم و نيمه اول قرن شانزدهم به اجرا در آمد. با انحالل خدم و حشم فئودالی پرولترهای در حال 

خروج از قفس نظام سابق به مسلخ بازار نيروی کار سرازير شدند. قدرت سلطنت که حاصل رشد بورژوازی بود در 

حالل قهرآميز اين خدم و حشم را دستور کار خود داشت، اما تقال برای تحکيم پايه هايش، به صورت سلطنت مطلقه، ان

فروپاشی دستجات مذکور فقط از اينجا ناشی نمی شد. عامل مهمتری هم دست اندر کار بود. لردهای بزرگ فئودال در 

نيز  استيز با شاه و پارلمان شروع به بيرون راندن دهقانان از اراضی تحت مالکيت فئودالی کردند، زمين های مشاع ر

تصرف نمودند، چرا؟ پاسخ روشن بود، گسترش سريع صنايع مانوفاکتوری پشم و باال رفتن قيمت اين کاال در انگليس 

تمامی حواس اين اربابان فئودال را غرق خود ساخت. اشرافيت قديم بر اثر جنگ های فئودالی راه زوال می پيمود و 

همه قدرت ها می ديد. برای اينها تبديل اراضی زراعی به چراگاه اشرافيت جديد فرزند زمان خود بود و پول را فوق 

گوسفندان شاهراه شکار پول محسوب می شد، بايد زمين ها را چراگاه و دهقانان را بيرون می ريختند. اين حادثه رخ 

کسان شدند، داد. روستاهای بسيار زيادی ويران گرديدند، خانه های دهقانان و کلبه های کارگران کشاورزی با خاک ي

ساکنان آنها به روز سياه افتادند، اراضی وسيعی که اين جمعيت از طريق کار در آن ارتزاق می کرد، همه چراگاه شدند 

تخريب خانه های دهقانی دارای  1489و ملک طلق مالکان گرديدند. هانری هفتم برای کاهش فشار اين روند، با قانون 

ن قانون پنج سال بعد هم با سر دادن شکوه از تداوم تصرف مزارع و رمه های هکتار زمين عرصه را ممنوع کرد. اي 8

تنزل زراعت، انهدام خانه ها و کليساها، بازتنفيذ  ايش فوق العاده اجاره بهای زمين،بزرگ احشام توسط عده ای قليل، افز

مول، هيچ گرهی الز اول و بعدها کرشد. اما نه اعالم نخست قانون، نه بازتنفيد آن، نه قانون نويسی های مکرر عهد چار

از کار نگشود. ويرانی روستاها وسيعتر و خانه خرابی دهقانانان تسريع شد. رابطه خريد و فروش نيروی کار در شرف 

انکشاف بود و سرمايه کارگر مزدی می خواست. همه چيز بايد شروع به اطاعت از اوامر سرمايه می کرد. رنسانس 

راج گسترده امالک کليسا، پروسه سلب مالکيت قهرآميز از مولدين خرد و توده دهقان را به گونه دينی قرن شانزدهم و تا

چشمگيری شدت بخشيد. تا شروع نهضت، کليسای کاتوليک مالک فئودال بخش بزرگی از اراضی انگليس بود. با 

و دالالن زمين فروخته شد  فروپاشی صومعه ها سهم عظيمی از آن زمين ها به نورچشمی های درباری، مزرعه داران

و ساکنان آنها يکراست به توده وسيع فروشنده نيروی کار پيوستند. کثرت انسانهای نفرين شده فاقد هر گونه ممر معيشتی 

تا آنجا انفجارآميز شد که سلطنت ملکه اليزابت سوای به رسميت شناسی پديده مسکنت و تدوين قانون عوارض فقرا هيچ 

  قانونی که بعدها هميشگی اعالم شد. چاره ديگری نديد. 

تا چند دهه آخر قرن هفدهم هنوز شمار دهقانان مستقل بيش از مزرعه داران بود. همين جمعيت کثير دهقانی بود که 

مول را تشکيل می دادند و نقطه مقابل عالی جنابان دائم الخمر و نوکرانشان يا روحانيون روستا استون فقرات قدرت کر

ديگر اثری از دهقان مستقل باقی نماند و آنچه زير نام زمين های مشاع کارگران وجود داشت نيز در  1750بودند. در 

اواخر همين قرن از صفحه تاريخ انگليس پاک شد. انقالب ارضی پيچ و خم خود را پيمود. انقالبی که از شرح وجوه 



ل در آن بسنده می کنيم. در پی بازگشت خاندان اقتصادی اش چشم می پوشيم و به اشاره ای در باره اهرمهای قهر دخي

استوارت، زمين داران انگليسی دست به اقدامی زدند که نتيجه واقعی آن، جايگزينی حق تصرف فئودالی زمين ها با حق 

 مالکيت مدرن بود. آنها برخالف همتايان اروپائی اين کار را آب بندی قانونی هم کردند. در مورد محل سکونت روستائيان

قوانينی به تصويب رساندند که نتيجه اش برای کارگران زراعی انگليس از سنخ فرمان بوريس گودونوف، تزار معروف 

روس برای دهقان سرف روسی بود. انقالب با سلطنت ويليام سوم، مالکان و سرمايه داران سودجو را بر اريکه قدرت 

طمأنينه انجام می دادند، سرعت بخشيدند و به باالترين سطح نشاند. اينها کار تصاحب اراضی دولتی را که پيش تر با 

رساندند. پروسه تصاحب دارائيهای کليسا را نيز تا وجب آخر پيش بردند و با عبور موفق از همه اين پيچ و خم ها شالوده 

وافق بودند، حوالت ممالکيت اربابی اليگارشی روز انگليس را مستقر ساختند. سرمايه داران انگليسی علی العموم با اين ت

زيرا وقوع آن زمين را به يک کاالی تجاری صرف تبديل می کرد، کشاورزی بزرگ و مدرن در سطحی کامال وسيع 

می باليد و جمعيت کارگران مسلوب الحقوق و آماده فروش نيروی کار به نازل ترين بها، هر چه بيشتر افزايش می يافت. 

ين دار متحد مناسبی برای بانک ساالران، صاحبان سرمايه مالی در حال نمو و از اينها که بگذريم اشرافيت جديد زم

  کارخانه داران بود. 

تصرف قهرآميز امالک مشاع دارای پوشش فئودالی با تبديل اراضی زراعی به چراگاه همراه شد. روندی که در پايان 

که گويا قانونگذاران دست به کار توقف اين  ادامه يافت. تا قرن هجدهم چنين القاء می شد16آغاز و در سده  15قرن 

روند هستند!!، اما آنچه در عمل رخداد اين بود که پروسه مذکور بدون هيچ وقعی به هيچ قانونی، با سالح قهر پيش تاخت 

و سرانجام قانون بود که مدال افتخار تصويبش را بر سينه خود آويخت!!. تصرف زمين ها مجوز قانونی پارلمان را 

عمال به زمينداران اجازه داد تا هر کجا بخواهند  لوايح افراز اراضی مشاعنمود و زيور قهرآميزی خود ساخت. کسب 

زمين های مشاع دوره های پيش و اراضی دهقانان را به صورت ملک شخصی خود درآورند و به همديگر هبه کنند. 

افزايش طول و عرض مزارع بزرگ سرمايه داری بر شتاب خلع يد مالکان کوچک زمين و تبديل آنها به پرولتاريای 

با فقر و » ثروت ملی«ار افزود اما در قرن هجدهم بر خالف قرن نوزدهم، هنوز ترادف کامل و محتوم آواره جويای ک

فاقه اکثريت ساکنان جامعه پذيرش قاطع پيدا نکرده بود. به همين خاطر در ادبيات آن ايام شاهد مجادالت جانداری در 

ادغام شتابناک مزارع در هم، جنايات لردها در تبديل  هستيم. ادبياتی که تجلی خشم افراد از» افراز اراضی مشاع«باره 

کشتزارها به چراگاه، نابودی کشاورزی، از ميان رفتن روستاها، ويرانی اصطبل ها، خانه خرابی دهقانان و کارگر 

 مزدی شدن آنها، رشد روزافزون انحصار مالکيت زمين در پرتو قانون افراز اراضی مشاع و مانند اينها  است. اقتصاد

سياسی که دفاع از مالکيت خصوصی را بنمايه آئين خود و ناموس خلقت می داند در اينجا، در مورد اين سلب مالکيت 

های قهرآميز توأم با تمامی سبعيت ها، نه فقط هيچ اعتراضی نداشت که بالعکس، پاسدار آتشين تا بن دندان مسلح آن هم 

کيت ها پيش شرط استقرار رابطه خريد و فروش نيروی کار و انکشاف بود، دليلش عريان است، اين خلع يدها و سلب مال

  هر چه پرشتاب تر شيوه توليد سرمايه داری بود. 

و باالخره آخرين پروسه بزرگ سلب مالکيت زمين از روستائيان بيرون انداختن وسيع آنها از اراضی اربابی بود. وقتی 

فت و روب کلبه های آنان از اين اراضی فرا رسيد و جامه عمل ديگر دهقانی برای پاکسازی وجود نداشت نوبت به ر

پوشيد. رخدادی که به نمايش بی شرمانه ترين پرده های جنايت عليه بشريت، به عنوان لحظاتی ضروری در پويه بسط 

د توسط اتلنماند، در سراسر کشور اتفاق افتاد، اما آنچه در اسک سرمايه داری و استقرار اين شيوه توليد در انگليس می

رؤسای طوايف و باز هم به عنوان گام ها و دقايق قهری هموارسازی راه استيالی سرمايه داری رخ داد، به حق از همه 

رئيس يکی از طوايف که سواد اقتصادی » دوشس سادرلند«شرم آورتر و شنيع تر بود. فقط به يک نمونه اشاره کنيم. 



ند را به يک چراگاه واحد عظيم تبديل کند. او کل جمعيت منطقه را با نظم باالئی داشت عزم جزم کرد کل استان سادرل

و قاعده و قانون زير شالق پيگرد گرفت، همه را از خانه و کاشانه بيرون انداخت، تمامی روستاها را آتش زد و پيرزنی  

اقتصاددان رئيس طايفه  را که حاضر به ترک کومه مسکونی خود نبود در ميان شعله های آتش سوزاند. بانوی مخدره

هزار هکتار زمين اهالی استان را به تملک خود در آورد و چراگاه کرد. او البته نقش ولينعمتی  322از اين طريق حدود 

هکتار اراضی  2428هزار هکتار زمين زراعی ياد شده  322شاهانه خود را از ياد نبرد!!!. در قبال تصرف قهرآميز 

شلينگ برای هر هکتار، به سکنه اخراجی  6لی را با شرط مؤکد و اجباری وصول اجاره بهای کامال لم يزرع و باير ساح

واحد پرورش گوسفند تخصيص داد. جمعيت کثير رانده  29واگذار نمود!! بانوی رئيس طايفه سپس کل زمين ها را به 

د ماهی، امروزشان را به فردا شدگان مفلوک مجبور شدند به شاخه موجودات دوزيست کره زمين پيوندند، از طريق صي

رسانند، اما اين عمر دوزيستی نيز بسيار کوتاه بود. ماهيگير شدگان اسکاتلندی ايالت سادرلند با اينکه نسل بعد از نسل، 

بر سلول، سلول وجود خويش داغ سبعيت، تجاوز، غارت و جنايت اربابان را حک داشتند اما همچنان به پرستش ملوک 

ند. ماهی صيد شده را به کوهستان بردند، آتش نيايش افروختند و مراسم پرستش اربابان برگزار کردند. طوايف ادامه داد

بوی کباب ماهی به مشام رئيس طايفه رسيد. رئيس حکم اخراج مجدد و آوارگی دوباره کل ساحل نشينان را صادر نمود 

  ان لندن گرديد. و طولی نکشيد که اراضی محل سکونت آنها شيالت استجاری ماهی فروش
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شمار دهقانان و مولدين خرد سلب مالکيت شده بيشتر از تقاضای روز بازار برای نيروی کار بود. از اين که بگذريم 

و آداب پيشين و انطباق خود با شرايط جديد نبود.  پرولتاريای نوپای مهاجر به سادگی قادر به گسست از تمامی عاليق

رمايه ی سآوردند، در اينجا بود که ماشين قانونگذار گروه کثيری زير شالق گرسنگی به گدائی، دزدی، ولگردی روی

 شروع به کار کرد. پارلمان راه افتاد، پدران طبقه کارگر فعلی بر کرسی مجرمان نشستند، آنها در محکمه حقوقی سرمايه

مجرم بودند و جرمشان آن بود که گويا ولگردی و دزدی امر خودخواسته يا ذاتی آنان است!!. اگر بخواهند می توانند به 

در انگلستان  گذشته باز گردند!!! گذشته ای که توسط سرمايه از صفحه تاريخ محو شده و برای هميشه از بين رفته بود.

شد. شاه اعالم کرد که گدايان خيلی پير جواز گدائی بگيرند، ولگردان به  يها از زمان هانری هفتم آغازقانونگذاراين 

زندان افتند، تازيانه خوردند، به گاری بسته شوند، آن قدر شالق بخورند که خون از بدنشان جاری گردد و باالخره سوگند 

و به هر کاری تن دهند. اين قانون  ياد کنند که به محل تولد خود يا جائی که سه سال اخير اقامت داشته اند باز گردند!!

در سال بيست و هفتم سلطنت هانری بازتصويب شد و اين بار اضافه کرد که هر کسی برای بار دوم به جرم ولگردی 

دستگير شود، مجازات تازيانه در مورد او تکرار و نيمی از گوشش نيز بريده می شود. قانون ادامه می داد که مجازات 

آويخته شدن به دار اعدام است. قانون ها پشت سر هم رديف شد. ادوارد ششم مقرر داشت که اگر  ولگردی در بار سوم

فردی از کار سر باز زند محکوم به بردگی برای کسی است که بيکاری او را لو دهد!! ارباب حق دارد اين برده را با 

ت وادارد!!  برده در صورت دو هفته غيبت شالق و زنجير تنبيه نمايد و به هر کار شاقی با هر درجه کراهت و شناع

محکوم به بردگی مادام العمر می شود، بر پيشانی يا پشتش مهر بردگی حک می گردد و اگر سه بار فرار کند حکم اعدام 

در باره اش اجرا خواهد شد. ارباب محق است او را بفروشد، هبه کند، اجاره دهد. همه اختياراتی که در مورد اموال و 

خود دارد در مورد برده نيز دارا است. برده ای که عليه ارباب کاری بکند به دار آويزان خواهد شد. ولگرد اگر  احشام

در باره محل والدتش دروغ گويد تبديل به برده مادام العمر می شود. هر کسی حق دارد فرزندان ولگردان را به عنوان 



باال باشد و قصد فرار کنند به زنجير کشند!!!   20الد را اگر سنشان از شاگرد برای خود بردارد. اربابان می توانند اين او

  شيوه توليد سرمايه داری با اين جنايت ها و بربريت ها بود که راه انکشاف و استقرار خود را باز می کرد.  

دم مرگ شالق  سال بايد تا 14تصريح کرد که گدايان بی جواز باالی  1572به عصر اليزابت نگاه کنيم. قانون سال 

سال تسليم چوبه دار و جوخه اعدام گردند. اگر  18خورند، گوش چپشان داغ شود، در صورت تکرار جرم و سن باالی 

برای سومين بار زير فشار گرسنگی به گدائی روی آرند بايد به عنوان جنايتکار، تيرباران شوند. قوانين مشابه از جمله 

  م شد، در سال هجدهم سلطنت اليزايت صادر و اجرا گرديد. موسو» قانون سيزده«چيزی که به نام 

ماه و بار دوم دو سال به  6به دوره جيمز اول خيره شويم. هر که گدائی کند بايد در مأل عام شالق خورد. برای بار اول 

انه اشند شسياهچال افتد و در تمامی اين مدت طبق دستور قضات زير ضرب تازيانه قرار گيرد. اگر هرزه و نابکار ب

داغ و به اعمال شاقه محکوم گردد. در صورت اقدام مجدد به گدائی، بدون هيچ تخفيف به دار » R«چپش با حرف 

آويخته يا تيرباران شود. اين قوانين تا شروع قرن هجدهم همه جا ساری و جاری بودند. عين همين احکام  در فرانسه 

های لوئی شانزدهم در اين کشور،  شارل پنجم در هلند، قوانين مشابه در قرن هفدهم نيز با قدرت اجرا می شد. نظامنامه 

  ممالک ديگر اروپای غربی همگی با همين درجه از سبعيت و شقاوت و توحش لباس اجرا پوشيدند. 

يک بار ديگر بر يک حقيقت عريان اما زير عظيم ترين آوار وارونه پردازی های سفاکانه بورژوازی تأکيد کنيم. فاز 

نباشت بدوی سرمايه و شيوه توليد سرمايه داری، اين گونه، با اين بربريت ها، قتل عام ها و بشريت ستيزی ها راه خود ا

را به تاريخ زندگی انسان باز کرد. سرمايه ذاتا و تاريخا در همان طاليگان پيدايش خود، جنايتکار، درنده، دژخيم، ضد 

زاد انسانی، گرسنگی زا، فقرآفرين، تباهی پرور، فسادآلود، دغلکار، هر نوع حق، آزادی، انتخاب يا نفس کشيدن آ

خونريز، زالوصفت و هار بود، سرمايه در تشخص طبقاتی خود به صورت بورژوازی، در ساختار قانون و رأی و 

 حقوق و همه چيز، همين سرشت بشرستيز را به نمايش نهاد. با همين ددصفتی و بشريت کشی بر اريکه قدرت نشست،

اگر بعدها همراه با پروسه انکشاف، گسترش و تسلط اقتصادی، حاکميت سياسی و استيالی جهانی آن در دنيا، بارقه ای 

از حق، آزادی، انتخاب رفاه، پيدا شد، هيچ ربطی به سرمايه، به توليد سرمايه داری و به بورژوازی نداشت. کامال 

رمايه و محصول عقب نشينی اضطراری و درعين حال سودجويانه بالعکس حاصل پيکار طبقاتی توده های کارگر عليه س

  و مصلحت طلبانه طبقه سرمايه دار درمقابل جنبش کارگری جهانی بوده است. 

پرولتاريا به صورت يک طبقه در نيمه دوم قرن چهاردهم زاد. در قرن بعد جزء کوچکی از جمعيت شد، جزئی که 

صنفی در شهر تار و پود هستی اجتماعی و موقعيت در حال باليدنش را  مالکيت مستقل دهقانی در روستا و سازمان

تعيين می کرد. کارگر و کارفرما نه در شهر و نه در روستا هنوز فاصله بسيار عميقی از هم نداشتند، تبعيت کار از 

ه متغير سرماي سرمايه جنبه صوری داشت، به اين معنی که هنوز انباشت سرمايه فاز بدوی خود را طی می کرد، عنصر

بر عنصر ثابتش غلبه داشت. با هر انباشت سرمايه تقاضا برای کار مزدی افزون تر و پرشتاب تر می شد. اما روند 

انباشت کندتر از آن بود که کل نيروی کار خلع شد شده يا کارگران مزدی نوظهور را جذب نمايد. بخش بزرگی از آنچه 

ت سرمايه پيش ريز گرديد تا آن زمان هنوز راهی زندگی کارگران می شد و نام داشت و بعدها به صور» توليد ملی«

صرف معاش آنان می گرديد. با طی اين روند و آغاز خونبار شيوه توليد سرمايه داری، شالوده کل قانون نويسی ها و 

فتر و انفصال هر چه ژريها نيز تحکيم پايه های قدرت سرمايه و سرمايه دار، تشديد وحشيانه استثمار کارگر قانونگذار

او از کار و حاصل کار و پويه تعيين سرنوشت زندگی خود شد. آئين نامه کارگری که با اصرار بيش از حد مجلس عوام 

تصويب شد عهده دار ايفای همين نقش شد. بر نرخ دستمزدهای شهری و روستائی، قطعه کاری، کارمزدی، روزمزدی 

رزی بايد ساالنه اجير می شدند، اما در مورد کارگران شهری بازار بود که تصميم حد قانونی گذاشته شد، کارگران کشاو



می گرفت. مزد باالتر از ميزان مصوب قانون ممنوع اعالم شد و دريافتش مستوجب عقوبت شديد گرديد. در آئين نامه 

آئين نامه ديگری مجازات ها را  عهد اليزابت برای سرمايه دار پرداخت کننده دستمزد باال نيز مجازات زندان تعيين شد.

سنگين تر کرد و به استادکاران اختيار داد تا از طريق تنبه بدنی کارگران، آنها را مجبور به روزانه کار طوالنی تر 

سازند. قانون ايجاد هر گونه انجمن، ائتالف، قرارداد، قول و قرار ميان توده کارگر را ممنوع و مستحق مجازات های 

  دولت حداکثر دستمزد را تعيين کرد اما از اعالم هر گونه حداقل تمرد ورزيد.  سنگين دانست.

تصويب و اجرای اين نوع قوانين همراه با بريدن گوش و بينی، داغ و درفش و معلول ساختن کارگران، در قرن شانزدهم 

ا با اينکه ظاهرا باال رفت اما ادامه يافت، اين کار شرط الزم، حتمی و قهری پويه انکشاف سرمايه داری بود. دستمزده

با توجه به ترقی شتابناک قيمت ها، مزدهای واقعی رو به کاهش رفت. قانون سوم ملکه اليزابت قضات را مجبور کرد 

ی، سد راه افزايش دستمزدها شوند. جيمز اول همين قانون را به صنايع بسيار بيشتری بسط داد. جرج قانونگذارکه با 

رها را مشمول قوانين ضد انجمن های کارگری ساخت. رشد گسترده شيوه توليد سرمايه داری در دوم کليه مانوفاکتو

دوران مانوفاکتوری اين بحث را ميان صاحبان سرمايه دامن زد که برای تحميل مزدهای نازل نياز به تصويب قانون 

از هر قانونی اين نقش را ايفا می کند، نيست. بازار سرمايه داری با قدرت قهر اقتصادی خود، کوبنده تر و قهرآميزتر 

با همه اينها حکام عهده دار هموارسازی راه بسط انباشت کاپيتاليستی، حاضر به انصراف از توسل به اهرم قاهر قانون 

نبودند. آنها اصرار داشتند که بايد از تمامی سالحها برای تنزل مزدها استفاده کرد. بر همين اساس حتی قرن هجدهم نيز 

ی های جنايت آميز و دهشتناک بورژوازی بود. اين وضع ادامه داشت تا اينکه قانونگذارهد رواج وسيع همين نوع شا

سرمايه داران شروع به تنظيم امور کارخانه ها از طريق قوانين خاص خود کردند. رخداد اخير بعالوه تنزل فاحش مزد 

ه وضع قوانين پی در پی کاهش دستمزدها را منتفی نمود. کارگران کشاورزی، به سطح قوت اليموت، احتياج حاکمان ب

با قدرت پيکار توده های کارگر باطل گرديد، هر چند بخشی  1852قوانين بشرستيزانه ضد انجمن های کارگری در سال 

  ااز آن باقی ماند. چند سال بعد حزب ليبرال که سوار موج توهم کارگران به قدرت رسيده بود به قضات دستور داد ت

  همان قانون جنايت آميز ضد هر نوع اتحاد و همپيوندی طبقه کارگر را نبش قبر نمايند و بر جنبش کارگری تحميل کنند. 

بورژوازی فرانسه با مشاهده طوفان مبارزات کارگران دست به کار الغاء هر حق توده کارگر در امر همجوشی و 

تأسيس هر نوع انجمن کارگری [ تعدی آشکار به آزادی «.. ت: اعالم داش 1791ژوئن  14سازمانيابی شد و طی فرمان 

ليره وجه نقد، بعالوه يک سال تمام محروميت از هر نوع  500و اعالميه حقوق بشر] می باشد!!! و مجازات آن را 

ه ريم کحتی اگر بپذي«مخبر کميته طرح و تصويب اين قانون می گويد: » لوشاپليه«تعيين کرد!!!  » حقوق شهروندی«

دستمزد بايد کمی بيشتر از آن که هست، شود باز هم بايد چنان پائين باشد که گيرنده آن فقط از حالت گرسنگی مطلق و 

  »  زندگی برده وار نجات يابد
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پروسه پيدايش پرولتاريا به عنوان طبقه ای از همه لحاظ استثمار شونده و مسلوب الحقوق، انضباط خونبار، بربريت  

ی ننگين و شرم آوری که ساز و کار تمکين او به بردگی مزدی بود را قانونگذاردولتی، خشونت قهرآميز پليسی و 

  اکنون بايد به واکاوی پيدايش فارمداران سرمايه دار بپردازيم.     بررسی کرديم. در مورد ظهور زمينداران هم توضيح داديم،

سؤال آنست که اين سرمايه داران از کجا پيدا شدند؟ پروسه تکوين اين جماعت کند، اما سرراست است. سرف ها وقتی 

زمانی  ست که خودآزاد شدند موقعيت های اقتصادی متفاوتی پيدا کردند، در انگلستان نخستين شکل مزرعه دار مباشر ا



سرف بود. طی نيمه دوم قرن چهاردهم مباشر جای خود را به مزرعه داری داد که بذر، دام و وسائل کشاورزی را از 

مالک زمين می گرفت. موقعيتش تفاوت چندانی با دهقان نداشت جز آنکه کارگر مزدی بيشتری استثمار می نمود. در 

ايه دار شد. به اين معنی که بخشی از سرمايه را مالک زمين و بخش ديگر را گام بعد او تبديل به نيمچه فارمدار سرم

خود او فراهم می کرد. ميان آنها نوعی قرارداد مزارعه برقرار می شد. با هم خيل کارگران مزدی را استثمار می کردند 

ب مزرعه داران واقعی صاح و حاصل را ميان خويش تقسيم می نمودند. اين شکل در انگلستان بسيار سريع از بين رفت.

سرمايه جای نيمه فارمداران را پر کردند و به اين ترتيب سرمايه دارانی پيدا شدند که فقط از طريق استثمار توده کارگر، 

سرمايه بر هم می انباشتند و سرمايه های خود را افزون و افزونتر می ساختند. انقالب زراعی ثلث آخر قرن پانزدهم و 

ده شانزده، با همان شتابی که روستائيان را به ورطه فقر انداخت بر ثروت مزرعه داران افزود. در قرن ادامه آن در س

اخير تنزل مدام ارزش فلزات قيمتی و پول، کاهش هر چه بيشتر دستمزد کارگران را دنبال داشت، حوادثی که در مجموع 

قيمت غله، پشم، گوشت و محصوالت زراعی، سرمايه حجم سرمايه مزرعه داران را غول آسا کرد. افزايش روز به روز 

پولی فارمدار را بازهم نجومی تر ساخت. به ويژه که آنان اجاره بهای زمين را بر اساس همان قراردادهای سابق پرداخت 

می کردند. در يک کالم سرمايه مزرعه دار از محل تشديد استثمار کارگران در يک سو و کاهش همزمان سود زمينداران 

  صاحب طبقه فارمداران سرمايه دار شد. 16در سوی ديگر روند افزايش پيمود. در همين راستا انگلستان در قرن 
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ده شدن اهم آورد. با کنخلع يد و اخراج روستائيان، توده کثيری پرولتر خارج ازمناسبات رسته ای برای صنايع شهری فر

اين جمعيت از زمين، وسائل امرار معاش سابق آنها نيز آزاد شد، اين وسائل تبديل به عناصر مادی سرمايه متغير شدند. 

دهقان خلع يد شده  بايد ارزش وسائل زندگی و مايحتاج معاش را، به صورت مزد، از ارباب جديد، يعنی سرمايه دار 

صنعتی که کماکان از کشاورزی به دست می آمد نيز به بخش ثابت سرمايه تبديل شد. برای  دريافت می کرد. مواد خام

لحظه ای مجسم کنيد که از ميان توده وسيع دهقان که کتان می ريسند، بخشی از زمين کنده و زير فشار قهر اقتصادی 

از روستا در مؤسسات بزرگ نساجی راهی شهر می شوند. آنان که می مانند کارگر مزرعه داران می گردند و راندگان 

به عنوان کارگر مزدی مشغول کار می شوند. ظاهر کتان همان است که پيش تر بود. حتی اليافش تغيير نکرده است. اما 

روح اجتماعی ماهيتا متفاوتی در آن دميده است. قبال توليد کنندگان کوچک آن را می کاشتند و هر مولد خرد همراه افراد 

اری از آن را می ريسيد، اکنون جزئی از سرمايه ثابت سرمايه دار است. سرمايه دار نمی ريسد، ديگران را خانواده مقد

وادار به ريسيدن می کند. کار فوق برنامه دهقانی که قبال صرف کتان ريسی می شد درآمد اضافه خانواده های دهقانی 

ه خزانه اعليحضرت می رفت. اکنون شکل کار اضافی می گرديد و صد البته سهم عظيمی از آن هم به صورت ماليات ب

کارگر را يافته است و اضافه ارزش انبوه سرمايه دار می گردد. خلع يد روستائيان و طرد قهری آنها، فقط نيروی کار 

 نمزدی مورد نياز سرمايه دار صنعتی را پديد نياورد، بلکه تشکيل بازار داخلی سرمايه را نيز به ارمغان آورد. دهقا

وسائل زندگی و مايحتاج معاشش را خود توليد می کرد. اين وسائل و مايحتاج اينک به صورت کاال در ملکيت صاحبان 

سرمايه است و در بازار به فروش می رسد. نابودی صنايع جنبی روستائی به جدائی مانوفاکتور از کشاورزی انجاميد، 

وليدش منفک گرديد. اين نابودی صنايع خانگی روستائی بود که همراه و همزمان دهقان نيز خلع يد شد و از وسائل ت

تور موش نکنيم که دوره مانوفاکرا به دنبال آرد. با اين همه فراتوانست پيدايش بازار داخلی با ثبات و وسيع سرمايه داری 

ردد و وليد مستولی گموفق نشد اين روند را دقيق و ريشه ای به فرجام رساند. مانوفاکتور نمی توانست بر کل قلمرو ت



خود به صنايع پيشه وری شهری و صنايع خانگی روستائی اتکاء داشت. امری که مطالعه کنندگان تاريخ انگليس را تا 

حدودی گمراه کرده است. از ثلث آخر قرن پانزدهم، شاهد شکوه عده ای هستيم که از توسعه کشاورزی کاپيتاليستی در 

ابودی دهقانانان می گويند اما در همان حال می بينيم که دهقانان با شمار کامال کمتر مناطق روستائی و خانه خرابی و ن

و وضع بسيار خراب تر باز هم به هستی خود ادامه می دهند. استقرار شالوده مستحکم کشاورزی سرمايه داری تنها از 

يخ و يع روستانشينان را از بعهده صنعت بزرگ و سيستم ماشينی ساخته بود. صنعت بزرگ مدرن است که اکثريت وس

بن خلع يد و سلب مالکيت می کند، جدائی کشاورزی از صنايع خانگی روستائی را تکميل می نمايد و برای نخستين بار 

  بازار داخلی را به تصرف در می آورد. 
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فرق داشت. ترديدی نيست که برخی استادکاران،  پيدايش سرمايه دار صنعتی با آنچه در مورد سرمايه دار زراعی ديديم

صنعتگران، پيشه وران يا حتی کارگران مزدی، سرمايه دار شدند اما سرعت حلزونی اين گونه سرمايه دار شدن ها با  

روند گسترش بازار جهانی سرمايه و تأثير اکتشافات علمی و تکنيکی بر اين بازار انطباق نداشت. از سده های ميانی 

خ ما شاهد وجود دو نوع سرمايه يعنی ربائی و تجاری بوديم. ساختار فئودالی روستا و سازمان پيشه وری و صنفی تاري

شهرها مانع تبديل سرمايه پولی حاصل ربا و تجارت به سرمايه صنعتی بود. اين موانع با انحالل خدم و حشم فئودالی و 

رهای جديد در بنادر و شهرهای ساحلی يا نواحی روستائی خارج سلب مالکيت دهقانان از ميان برداشته شد. مانوفاکتو

از کنترل کمونهای شهری شروع به تأسيس و رشد کردند. کشف طال و نقره در امريکا، به بردگی گرفتن بوميان و 

ياهپوستان، سمدفون سازی آنها در معادن، استيال بر هند شرقی و غارت آنجا، تبديل قاره افريقا به قرقگاه سوداگرانه شکار 

اقداماتی بودند که سرمايه داری با انجام آنها از دوره انباشت آغازين عبور کرد و آتش جنگ تجاری ميان ممالک اروپائی 

در همه جای کره زمين را شعله ور نمود. جنگ هلند عليه اسپانيا، جنگ ضد ژاکوبنی انگليس عليه فرانسه، جنگ ترياک 

که يکی پس از ديگری زبانه کشيدند و بشريت را سوزاندند. دوره های مختلف انباشت  عليه چين و فراوان جنگهای ديگر

ال، هلند، فرانسه و انگليس واکاوی کرد. اين دوره در توالی زمانی آن در اسپانيا، پرتغ بدوی را می توان با توجه به

ی به ديد مالياتی و نظام حمايت گمرکانگلستان در پايان قرن هفدهم با ترکيبی از استعمارگری، قرضه دولتی، سيستم ج

هم آميخت. ترکيبی که از وحشيانه ترين جنگ افروزی ها، خونبارترين فاجعه ها و سياه ترين پرده های سبعيت ماالل 

بود. کاربرد قهر عريان و هولوکاست آفرينی در پهنه مستعمرات سازی، بخشی از کثيف ترين اوراق کارنامه تاريخ 

ال قدرت دولتی يا قهر سازمان يافته پليسی، نظامی، امنيتی در سطح جامعه نيز همه جا و در همه بورژوازی است. اعم

ممالک سالح بورژوازی برای تسريع بيشتر پويه انکشاف سرمايه داری و عبور از نظام فئودال بود. قهر يک قدرت 

. اما اين قهر و اين قدرت اقتصادی در اقتصادی و قابله حاضر بر بالين هر جامعه قديم برای زايش جامعه جديد است

نقش قابله زايش سرمايه داری خالق موحش ترين، تباه ترين، بشرستيزترين و جنايتکارانه ترين صحنه هائی شد که تاريخ 

در خاطره خود نداشت و هيچ زبان يا قلمی قادر به توصيف آن نيست. شکار وحشيانه انسانها برای فروش به صورت 

تجارت جهانی توسط هلنديان، بربريتها، غارتگريها، چپاولها و قتل عامهای سيستماتيک سرمايه داران  برده در بازار

رای ی پيوريتن های نيوانگلندی در تعيين جايزه بقانونگذارانگليسی، دولت بريتانيا و کمپانی هند شرقی در جنوب آسيا، 

م دوازده سال به باال، هر مرد اسير، هر زن و تحويل پوست سر هر تيره روز بومی، سر هر سرخپوست، سر هر آد

کودک اسير سکنه کشورهای حوزه کارائيب يا ليست طوالنی بدون هيچ انتهای اين جنايت ها چيزی نيست که بتوان به 



توصيف آورد. قابله زايمان سرمايه داری نقش قابلگی خود را با اين سالح ها، قهرها و قدرت ها ايفا کرد. نظام بردگی 

ی اين گونه متولد شد. مستعمرات برای مانوفاکتورهای در حال رشد، بازار فراهم آورد و باعث افزايش وسيع انباشت مزد

سرمايه شد. سرمايه ای که از طريق انحصار داد و ستد کل توليدات کشورها و قاره های حوزه استعمار، از طريق 

اين حوزه ها، نصيب سرمايه داران استعمارگر جوامع متروپل چپاول طغيان آلود دار و ندار کل دهقانان و مولدين خرد 

می گرديد. اين گنجهای بادآورده و ثروتهای کهکشانی تاراج شده در جوامع اروپائی به صورت سرمايه پيش ريز شد و 

امل کشکوفائی هر چه بيشتر انباشت سرمايه را در پی آورد، هلند اولين کشوری است که نظام مستعمراتی را به قله ت

رساند. در همين راستا شاهد عظيم ترين رشد در عرصه کشتيرانی و صنعت شد و اين واقعيت را فراموش نکنيم که 

کارگران هلند درست در همين دوره و بر فراز همين اعتالی طالئی صنعت و استعمارگری از همه جاهای ديگر اروپا 

  گرسنه تر، بی رمق تر و مفلوک تر بودند. 

ات عمومی يا قرضه ملی اهرم ديگری بود که در کنار سياست مستعمراتی، تجارت دريائی و جنگهای سيستم اعتبار

تجاری، بازار انباشت اوليه سرمايه را داغ می کرد. شيوه کار اين گونه بود که دولت اعم از استبدادی، سلطنتی مشروطه 

اطعه کاران و ساير فعاالن بازار پول می شد. بدهی يا جمهوری با فروش اوراق بهادار وامدار دالالن، معامله گران، مق

دولت بدهی توده مردم بود و آنها بايد آن را پرداخت می کردند، اما وام دهندگان پول خود را به صورت اوراق در دست 

ه ايداشتند و هر کاری می خواستند با آن انجام می دادند. قرضه ملی يکی از نيرومندترين اهرمهای انباشت اوليه سرم

بود. پول نامولد را به يک ضربه مولد و به سرمايه مبدل می ساخت. سيستم اعتبار همزمان باعث پيدايش شرکتهای 

سهامی، انواع معامالت اوراق بهادار، سفته بازی، بانک ساالری و باالخره قمارخانه ای به نام بازار بورس گرديد. 

بازی هيچ چيز ديگر نبودند، به يمن امتيازات دولتی که دريافت بانکهای بزرگ در آغاز سوای انجمنهای خصوصی سفته 

کردند، پول در اختيار دولتها قرار دادند، هر چه ديون ملی افزون تر می شد سرمايه اين بانکها غول آساتر می گرديد. 

. اين بانک کارش را با تکامل يافته ترين حالت را پيدا نمودند 1694در بريتانيا اين بانکها با تأسيس بانک انگلستان در 

درصد آغاز کرد، از پارلمان اختيار چاپ اسکناس گرفت و اجازه يافت تا از اين اسکناسها  8دادن وام به دولت با بهره 

در تنزيل سفته، اعطای اعتبار تجاری و خريد فلزات قيمتی بهره گيرد. خيلی سريع پول کاغذی آفريده بانک حکم مسکوک 

ه دولت وام داد. از طرف دولت بهره اوراق قرضه را می پرداخت. بانک با يک دست می داد و را پيدا کرد و بانک ب

با دست ديگر نه فقط آنچه را داده بود پس می گرفت بلکه توده ساکنان جامعه را برای هميشه بدهکار لایر به لایر وامهای 

ناسنامه و هيچ مهر محل والدت، در اياالت پرداختی خود می ساخت. بخش بزرگی از سرمايه ای که امروز بدون هيچ ش

  متحده دست به کار استثمار وحشيانه کارگران است از خون در شيشه شده کودکان انگليسی جوشيده و باليده است. 

سيستم مالياتی مدرن به صورت مکمل ضروری نظام قرضه ملی متولد شد. دولت برای پرداخت ديون خود محتاج پول 

بود و اين پول را بايد با وضع ماليات از خورد و خوراک، مسکن، لباس و معاش زحمتکشان بيرون می آورد. سيستم 

اما آنچه در اينجا مورد تأکيد است نقشی است که به ويژه مالياتی توده کارگر را ژرف تر از پيش به روز سياه می نشاند 

در تشديد و گسترش روزافزون کنده شدن روستائيان از زمين، مهاجرت آنها به شهرها و تبديل گرديدن آنان به برده 

دند. رمزدی ايفاء کرد. اهرم های تشديد پروسه انباشت بدوی يکی پس از ديگری وارد ميدان شدند و همديگر را تکميل ک

نظام تعرفه کمرکی يکی ديگر از همين اهرمها بود. ساز و کاری که واردات کاالی خارجی را با بستن عوارض بر آنها 

به نفع توليدات داخلی محدود می نمود، صادرات را تشويق و درمجموع باعث رواج بيشتر انباشت سرمايه می گرديد. 

نگيزش، قرضه های دولتی، ماليات های سنگين، حمايت گمرکی، سخن کوتاه، سيستم مستعمراتی با کل تبعات رعب ا

جنگهای تجاری و راهبردهای مشابه، دوران انباشت اوليه سرمايه را به سرمنزل مقصود رساند. در دل اين فرايند و 



ود ا از وجهمراه با توسعه توليد سرمايه داری افکار عمومی اروپا آخرين آثار باقی مانده شرم، وجدان، شرف، انسانيت ر

خود پالود. اين ديگر باورها، انديشه ها، اخالق، ارزشها و اعتقادات بورژوازی بود که مهر ملت و مليت بر پيشانی 

داشت. فرهنگ، افکار و ارزش هائی که در تمامی تار و پود خود بشرستيز بود و هيچ نشانی از هيچ خلق و خوی و 

و معاهده  »صلح اوترخت«تخار می افزاشتند که مام کبير ميهنشان در شرف انسانی بر جبين نداشت. مورخانش بيرق اف

آسينتو، امتيازات تجارت برده را در سراسر منطقه ميان افريقا، حوزه کارائيب و امريکای التين از چنگ اسپانيا بيرون 

ه سله جنبان آن شد کآورده است!! صنعت پنبه ريسی همزمان که بردگی خونبار کودکان را در انگليس رواج می داد، سل

  سيستم بردگی مبتنی بر پدر ساالری امريکا جای خود را به بردگی تجاری فاجعه آميزتر از پيش بسپارد. 

سرمايه داری اين گونه زاد و با عبور از تمامی اين جنايت آفرينی ها، هولوکاست پردازی ها، سبعيت ها و جنگ افروزيها 

در يک قطب وسائل توليد و معيشت را به سرمايه مبدل کرد و در قطب مقابل بود که سرانجام خود را مستقر ساخت، 

توده انبوه انسانها را کارگران مزدی و فقرای زحمتکش نمود. اگر به قول اوژيه پول با چهره ای پر از خون پيسه های 

  گند بيرون می زند. طبيعی به دنيا آمد، سرمايه در جائی متولد می شود که از سر تا پا و همه مساماتش خون و 
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سلب مالکيت از توليد کنندگان مستقيم با توسل به بی رحمانه ترين بربريت ها و نفرت انگيزترين جنايات به فرجام رسيد.  

نندگان، ک مالکيت خصوصی مبتنی بر کار شخصی جای خود را به مالکيت خصوصی سرمايه داری داد. وقتی که توليد

پرولتاريا و وسائل کار سرمايه شد، زمانی که شيوه توليد سرمايه داری روی پای خود ايستاد، آنگاه اجتماعی شدن واقعی 

کار و وسائل توليد، در گرو فاز فرخنده، تاريخی و کامال نوينی از سلب مالکيت قرار می گيرد. حال ديگر نه کارگر که 

اج خلع يد و سلب مالکيت شود. اما در اينجا راز تاريخی بسيار عظيمی پنهان است که فقط سرمايه دار است که بايد آم

بايد آن را باز کرد و باز گفت. معضل مطلقا مجرد سلب مالکيت از سرمايه دار نيست. اين نوع خلع يد توسط خود 

ورها يا کل سرمايه جهانی سرمايه، در فرايند گسترش سرمايه داری و در پويه تمرکز روزافزون سرمايه اجتماعی کش

صورت گرفته و می گيرد. تاريخ سرمايه داری از آغاز با اين نوع سلب مالکيت عجين بوده و دقيقه ای از آن منفصل 

نگرديده است. سرمايه به محض آنکه مستقر گرديد، پروسه خلع يد از مالکان منفرد و مجزا را شروع نمود و بسط داد. 

ای خود را به شرکت های بزرگ دادند، سرمايه های کوچکتر در شرکا يا رقبای بزرگتر مالکيت های کوچک افراد، ج

ادغام شدند، تراست ها روئيدند، کارتل ها ظهور کردند، دولت ها مالکان غول پيکر سرمايه شدند، بازار بورس وارد 

اين انقالب ها بساط مالکيت انفرادی ميدان گرديد. از همه اينها بگذريم، در طول قرن بيستم انقالباتی رخ داد، فاتحان 

سرمايه داران را جمع کردند. خود را دولت پرولتاريا خواندند، کل سرمايه اجتماعی کشور را يکجا تحت مالکيت و 

سيطره قدرت دولت قرار دادند. همه اين رخدادها يکی پس از ديگری اتفاق افتادند، اما با وقوع کل آنها نه فقط هيچ 

جای ديوار مالکيت و قدرت و حاکميت سرمايه وارد نيامد که سرمايه داری، مالکيت طبقه سرمايه دار، خراشی بر هيچ ک

برج قدرت اين نظام، فشار استثمار کارگران دنيا، ابعاد فقر، فالکت، گرسنگی، بی خانمانی، زبونی کارگران و جدائی 

دهشتناکر، ژرف تر و سهمگين تر شد. برای از بين  آن ها از سرنوشت کار و توليد و زندگی خويش، بسيار انفجارآميز،

بردن مالکيت سرمايه داری فقط يک راه وجود دارد، بايد بنياد موجوديت سرمايه و اساس سرمايه شدن حاصل کار و 

توليد انسانها را به طور کامل در هم کوبيد و از صفحه تاريخ محو نمود. بايد رابطه خريد و فروش نيروی کار را راهی 

اتالق تاريخ کرد، شالوده کار مزدی را نابود ساخت. راه انجام اين کار هم، نه کوبيدن بر طبل تسخير قدرت سياسی، نه ب



ساقط کردن دولت رسمی سرمايه و نشاندن اين حزب و آن دولت بر اريکه قدرت که برپائی جنبشی شورائی، سراسری 

دی و امحاء هر نوع دولت است. بايد جنبشی برپا داشت که نقش و استخواندار متشکل از آحاد توده کارگر، محو کار مز

نيروی نوين بالنده تاريخ در تاريکی زار تسلط نظام کهنه را ايفاء نمايد. جنبشی پرولتری که بنياد مباره جاری روزمره 

د. ايه در هم آميزخود عليه استثمار، عليه کل آثار و عوارض استيالی سرمايه داری را با تعرض به پايه های هستی سرم

در مبارزه برای بهبود معاش، شرايط کار، آموزش و بهداشت و درمان، حقوق و آزاديهای انسانی، عليه تبعيضات 

جنسيتی، آلودگيهای زيست محيطی، در کليه قلمروهای زندگی اجتماعی، راه تحقق خواستهايش را، اعمال قدرت سازمان 

د. فقط اين جنبش است که در صورت باليدن و قدرت گرفتن، اساس هستی سرمايه يافته شورائی و طبقاتی عليه سرمايه بين

  و از اين طريق مالکيت سرمايه داری را برای هميشه ملغی می سازد و با صدای رسا اعالم می دارد که: 

  »گل همين جا است، همين جای برقص« 

  

 فصل بيست و پنجم : تئوری نوين استعمار

اقتصاد سياسی بر پايه اصول اعتقادی خود، دو نوع مختلف مالکيت خصوصی يکی متکی به کار خويش و ديگری مبتنی 

بر استثمار ديگران را با هم مخلوط می کند. اين دو متضاد هم هستند. در اروپای غربی پروسه انباشت بدوی سرمايه به 

را تحت تسلط خود در آورده و يا حداقل کنترل غيرمستقيمی بر  فرجام رسيده است نظام سرمايه داری يا کل چرخه توليد

بر اقشار اجتماعی ميراث دار شيوه های توليدی عتيق دارد. در مستعمرات ماجرا غير اين است. در آنجا سرمايه داری 

بارزه ای که مدام به مانعی برخورد می کند که توليد کننده مستقل بر سر راهش قرار می دهد. تضاد ميان اين دو در م

ميانشان جاری است مشهود است. در جائی که سرمايه دار خارجی قدرت کشور مادر را پشت سر خود دارد می کوشد 

  تا شيوه توليد و مالکيت متکی بر کار شخصی توليد کننده را با اتکاء به زور  از سر راه بردارد.  

فصل قرار دارند، سرمايه نيستند. اين وسائل تنها در شرايطی وسائل توليد و مايحتاج مادام که در تملک توليد کننده بال

سرمايه می شوند که نقش وسائل استثمار کارگر و تسلط بر او را احراز کنند. شيوه توليد کاپيتاليستی بر پايه سلب مالکيت 

ی بر بالعکس مبتن» آزاد«زمين از توده دهقان و مولدان مستقل استوار است. ماهيت شيوه توليد در يک مستعمره نشينی 

مالکيت افراد بر زمين خويش است. در اينجا هر مهاجری که مستقر می گردد می تواند بخشی از زمين را به تصرف 

در آورد، بدون آنکه سد راه مالکيت مهاجر بعدی برقطعه زمين ديگر گردد. راز پيشرفت و رونق مستعمرات در يک 

يگر نيز دقيقا در همين جا پنهان است. جائی که زمين ارزان است و هر سو و انحطاط و عقب ماندگی آنها در سوی د

کس می تواند صاحب مساحتی زمين شود نه تنها سهم توليد کننده از محصول بسيار باال است بلکه پيدا کردن کار مرکب 

مايحتاج معيشتی  هم کامال دشوار است. در مستعمرات هنوز جدائی کارگر از وسائل کار و ملزومات معاش، از زمين و

اتفاق نيافتاده است. هر جا هم که رخ داده است محدود و پراکنده می باشد، در همين راستا جدائی کشاورزی از صنعت 

را شاهد نيستيم، هيچيک از صنايخ خانگی زوال نيافته و نابود نشده است و سؤال آنست که پس بازار داخلی از کجا پديد 

م امريکا فقط زارع نيستند، مگر برده ها و کارفرمايانشان که در حوزه هائی خاص، خواهد آمد؟! هيچ بخشی از مرد

سرمايه و کار را به هم آميخته اند. انسانها هنوز وسائل و اثاثيه منزلشان را خودشان می سازند. خانه های مسکونی 

يحتاج را خود توليد می کنند. خويش را خود بر پا می دارند. در خيلی جاها شمع و صابون و کفش و لباس و ساير ما

  کاشتن زمين اغلب پيشه دوم آهنگر و آسيابان و دکاندار است.



توليد سرمايه داری فقط کارگر را مدام به صورت کارگر مزدی بازتوليد نمی کند، بلکه همواره متناسب با رشد انباشت، 

 نيروی کار را بر پايه تحميل حداکثر فشار يک اضافه جمعيت نسبی کارگری هم ايجاد می نمايد، قانون عرضه و تقاضای

بر کارگر برای فروش نيروی کارش به نازل ترين بها، تنظيم می کند، نوسانات دستمزدها را با تشديد وحشيانه استثمار 

نيروی کار منطبق می گرداند و باالخره وابستگی اجتماعی کارگر به سرمايه دار را که نياز حتمی و قهری اين شيوه 

است تضمين می نمايد. اقتصاد سياسی در موطن خود با وارونه پردازی سفاهت آميزی اين وابستگی مطلق مبتنی  توليد

بر قهر جنايتکارانه اقتصادی را قرارداد آزاد ميان فروشنده و خريدار نيروی کار جار می زند!!، اما در مستعمرات 

ا بازار کار دچار کمبود کارگر است، قانون کاپيتاليستی طشت رسوائی ترهاتش از بام بر زمين می افتد، زيرا در آنج

عرضه و تقاضای نيروی کار توان تحکم ندارد، وضع چنين است و در متن اين وضعيت، از يک سو دنيای قديم، سرمايه 

گر رامساک جوی دلباخته استثمار هر چه موحش تر را، به دنيای جديد تزريق  می کند و از سوی ديگر بازتوليد منظم کا

به صورت نيروی کار مزدی با موانع و سدها رو به رو می گردد. موانعی که به سادگی قابل رفع نيستند، اضافه جمعيت 

نسبی کارگری وجود ندارد، خلع يد از مولدين خرد پيش نرفته است، حتی کارگر مزدی چه بسا فردا برای خود کار کند 

است. درد بسيار آزاد دهنده، »!! پرهيزگار«و »!! امساک جو«مايه دار و همه اينها سد راه وابستگی مطلق کارگر به سر

نيز همين است. آنها با حماقت توصيف ناپذيری شيون » ويکفيلد«کشنده و غيرقابل درمان نظريه پردازان شهيری!! مانند 

  راه می اندازند، که: 

نيروی کار قانونمند نمی باشد، سرمايه در اينجا عرضه کارگر مزدی مداوم نيست، منظم نيست، عرضه و تقاضای « 

 سر راه بردارد؟! بارها سر خود بيزد که اين مشکل را از دار عاشق آبادانی جهان و شيفته مدنيت آفرينی چه بالئی بر

کارگر از ميهن آبا و اجدادی استخدام کرده و به اين سرزمين ها برده اما حتی همين مزدبگيران اجير هم وقتی وارد آنجا 

  » اند يک روز دوام نياورده و به راه خويش رفته اند و حکايت همچنان باقی است.. شده

می گويد!!! و دنبال راه چاره برای سرمايه دار جگرخون عاشق آبادانی و صنعت و تمدن » وضع اسفبار«ويکفيلد از اين 

عيت هائی هم می گردد. از اين می گويد و پيشرفت است!!! او البته حين سرودن هذيان ها، اينجا و آنجا مجبور به نقل واق

که وضع دهقان و پيشه ور و توليد کننده مستقل امريکائی در همان سياهی زار بی بهره از تابش خورشيد سرمايه داری!! 

صدها بار از کارگر مزدی انگليسی و کال اروپائی بهتر است و از اين روی خيلی هم جای تعجب و حيرت نيست که 

ته کار مزدی نمی گردند. اما راستی، راستی سرطان کشنده و عفونی ويکفيلدها چگونه درمان خواهد شد چرا آنها دلباخ

و چه زمانی و چگونه مستعمرات در جاده توسعه طالئی انباشت سرمايه خواهند افتاد موضوعی است که تاريخ بايد به 

ش بود. امروز از يک سو سيل عظيم انسانهائی به آنها بياموزد و آنچه در اياالت متحده رخ داد مصداق بارز اين آموز

سوی ساحل امريکا سرازيرند که هيچ چاره ای سوای فروش نيروی کار ندارند، از سوی ديگر جنگ داخلی امريکا 

ميزان ديون دولت را رعب آور ساخته است. دولت اين بدهی ها را با قوانين آهنين مالياتی بر گرده دهقانان و توليد 

ستقل بار کرده است. همزمان يک اشرافيت مالی دالل، چپاولگر، رذل  و سفته باز هم از دامان حوادث زائيده کنندگان م

است، اراضی بسيار پهناوری را برای احداث راه آهن و بهره برداری از معادن و مانند اينها هبه شرکت های محتکر 

ه است، جمهوری کبير ديگر ارض موعود کارگران ساخته است. جنگ داخلی موجب گردائی و تمرکز سريع سرمايه شد

مهاجر نيست، توليد سرمايه داری در آن با پرش های غول آسا در حال پيشروی است. درست است که تنزل دستمزدها 

و وابستگی کارگران مزدی به سرمايه هنوز خيلی پيش نتاخته و به سطح اروپا نرسيده، اما نبايد از نظر دور داشت که 

ی شنيع و وقيح دولت انگليس در پهنه اهدای اراضی باير مستعمراتی به اشراف و سرمايه داران به ويژه در حاتم بخش

استراليا، روند فروپاشی شالوده کار و معاش صنعتگران و پيشه وران مستعمرات زير فشار قدرت رقابت کاالهای ارزان 



هستند و... راه ظهور يک اضافه جمعيت نسبی کارگری بهای انگليسی، موج مهاجرات کسانی که در جستجوی يافتن طال 

را هموار کرده است. اخبار حاکی از تراکم بيکاران در استراليا و تن فروشان در پارکهای لندن نيز همين واقعيت را 

 هبانگ می زنند. بحث ما در اينجا اما شرح وضع روز مستعمرات نيست. خواستيم به برج بانان اقتصاد سياسی بگوئيم ک

شرط اساسی ظهور و توسعه شيوه توليد سرمايه داری و مالکيت خصوصی سرمايه داری نابودی مالکيت خصوصی 

  مبتنی بر کار شخصی افراد و خلع يد از توليد کنندگان مستقل است.

  

    ناصر پايدار 

  

 


