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  )سازمان انقالبی افغانستان(ھوادارالله :  ازبازتايپ

  ٢٠١٢ می ١٣

  

  شرايط پيدايش نظام سرمايه داری
 توزيع غير عادالنۀ لب کرده و در مقام توجيهِ ايدئولوگ ھای بورژوازی، تاريخ پيدايش نظام سرمايه داری را ق

دارند که به افسانه  که چرا جامعه به فقير و غنی تقسيم شده است، نظراتی ابراز می ثروت در جوامع مزبور و اين

کنند که از زمان ھای بسيار دور، جھان از افرادی که دارای خصلت ھای گوناگون  آنان ادعا می. بيشتر شبيه است

رفته رفته دستۀ اول، . برخی صنعتکار و صاحب عقل معاش، و بقيه سست و تنبل: شده است  تشکيل میبوده اند،

. که دستۀ دوم، ھمانی که ھميشه بودند، يعنی فقير و بی چيز، باقی ماندند انواع ثروت را روی ھم انباشته، در حالی

  .قعيات نداردتوضيح و تشريح منشاء نظام سرمايه داری به اين شکل، ارتباطی با وا

نخست وجود افرادی که از آزادی شخصی : برای پيدايش نظام سرمايه داری، دو شرط اساسی مورد نياز است

ين بايد نيروی کار خود را بفروشند، دوم تمرکز ابرخوردارند ولی نه وسايل توليد دارند و نه اسباب معاش و بنابر

  .رادوسايل توليد و مقادير کالن پول در دست برخی از اف

اين دو شرط در داخل نظام زمينداری، طی روند تشکيل طبقاتی که بين توليد کنندگان جزء کاال در حال تکوين 

استقرار وجه توليد سرمايه داری، با اعمال خشن ترين شيوه ھای تحميل و اجبار، که توسط . بود، فراھم آمد

  .ی آمد، تسريع گرديدزمينداران، بورژوازی نو خاسته و سازمان ھای دولتی به عمل م

در روندی که به نام انباشت ابتدائی شناخته می شود، جريان ايجاد شرايط الزم برای پيدايش نظام سرمايه داری 

انباشتگی ابتدائی چيزی جزء روند تاريخی جدا شدن توليد کننده از ": کارل مارکس می نويسند. مورد بحث است

  ."وسايل توليد نيست

دھد، بھترين نمونه و بارزترين شکل انباشت ابتدائی  ريخ نظام سرمايه داری را تشکيل میاين روند، ماقبل تا

را از  سرمايه در انگلستان، که اشراف مالک به زور زمين ھای عمومی را از دست دھقانان در آورده و حتی آنان

اشرافيت فيودال، زمين ھائی را که دھقانان گرفته  بودند به چراگاه ھای . خانه ھايشان بيروند راندند، شکل گرفت

در آن زمان چون صنعت نساجی در حال رشد بود، پشم تقاضای . گوسفند تبديل کرده يا به زارعين اجاره دادند

  .بسيار زيادی داشت
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تعداد .  تا حد تصاحب اموال دولتی و غارت اموال کليسا نيز پيش رفتبورژوازی نو پا و طالب قدرت، حتی

کثيری از مردم که از وسايل معاش محروم شده بودند به صورت دوره گردان خانه به دوش، گدايان و راھزنان در 

قوانين که از زمين خود محروم شده و سعی داشتند اموال خود را حفظ نمايند،  مقامات دولتی عليه کسانی. آمدند

اين مردم بی خانمان و . معروف گرديد" قوانين خونين"مثالً در انگلستان اين قوانين به . ظالمانه ای منتشر ساختند

زدند، برای کار به کارگاه ھائی  غارت زده، به ضرب شکنجه و شالق با داغ ھائی که با آھن گداخته به آنھا می

  .شدند توليدی سرمايه داری رانده می

نخست، زمين به مالکيت خصوصی گروه نسبتاً : راج اجباری دھقانان از زمين دو نتيجه به دست آمدبا اين اخ

  .دوم، خيل عظيمی از کارگران مزدور برای امور صنعتی تأمين گرديد. معدودی از اشخاص در آمد

 چيز، برخوردار به اين ترتيب، نخستين شرط اساسی برای پيدايش سرمايه داری، يعنی وجود توده ای از مردم بی

  .وجود آمده از آزادی شخصی، ولی محروم از وسايل توليد و اسباب معاش، ب

کارل مارکس به روش ھای اساسی زير برای انباشته شدن ثروت کالنی که در تشکيل فابريکه ھای توليدی بزرگ 

  :سرمايه داری مورد نياز بوده است، اشاره می کند

  کشيدن خلق ھای عقب ماندۀ امريکا، آسيا و افريقا، غارت و به بردگی -نظام استعماری  -١

 ايجاد انحصار ھا و روش ھای ديگر برای تصاحب بخشی از ماليات ھای تحميل شده به –نظام مالياتی  -٢

 مردم،

  حمايت دولت برای پيشرفت و تکامل صنايع سرمايه داری، و–نظام حمايتی  -٣

 شيوه ھای ستمگرانۀ استثمار، -۴

ابتدائی، به پيدايش خيل عظيم کارگر که از وسايل توليد محروم بودند، و ھمچنين انباشته به اين ترتيب، انباشت 

  .شدن ثروت بيکرانی در دست معدودی از افراد منتج گرديد

  

  ...ادامه دارد
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