سەرمایە و
سەرمایەداری
ئێرنست مەندڵ
وەرگێڕانی :ئایدیا

1

دوو جــۆر پڕۆسێســی ئابــووری

تێدایــە :بەهــای دوو ئاســتی پەڕگیــری ئەم

سەرمایە لە کۆمەڵگە پێش

لەخۆدەگرێــت .جوتیــاران و پیشــەکاران

هاوکێشــەیە ،بــە حکومــی پێناسەکەشــی

سەرمایەدارییەکاندا

بــە خۆیــان و بەرهەمــی کاری خۆیانــەوە

تــەواو هاوتــا و یەکســانن.

لەنێــوان کۆمەڵگــەی ســەرەتایی و

ڕوو دەکەنــە بــازاڕەکان ،هەتاوەکــو

لــە

ئــەو کااڵیانــە بفرۆشــن کــە ناتوانــن

شانبەشــانی جوتیــار و پیشــەوەرە

ســوود لــە بەکارهێنانــی ڕاســتەوخۆی

بچووکــەکان ،کەســێکی دیکــەش هەیە کە

بەهاکــەی وەربگــرن ،بــۆ ئــەوەی لــەم

کردەیەکــی ئابووریــی جیــاواز بەئەنجــام

ڕێگەیــەوە پارەیــەک بەدەســتبهێنن ،واتــە

دەگەیەنێــت .دەکڕێــت لەپێنــاو ئــەوەی

ئامڕازێــک بەدەســتبهێنن هەتاوەکــو لــە

بفرۆشــێت ،لەبــری ئــەوەی بفرۆشــێت

ڕێگەیــەوە کااڵی دیکەیــان دەســتبکەوێت

لەپێنــاو ئــەوەی بکڕێــت .کەســێکە

[کااڵی دیکــە بــەو پارەیــە بکــڕن]،

بەنــاو بــازاڕدا دەگەڕێــت بەبــێ ئــەوەی

بەتایبــەت ئــەو کااڵیانــەی کــە نییانــە

هیــچ کااڵ و شـــمەکێکی پێبێــت ،ئــەو

و پێویســتیان بەوەیــە دەســتیان بــە

تەنهــا پــارەی پێیــە .پــارەش ناتوانرێــت

بەهــای بەکارهێنانەکــەی بــگات ،یــان

بفرۆرشێــت ،بــەاڵم دەتوانرێــت لــە

ئــەو کااڵیانــەی کــە بــۆ ئــەوان بەهــای

کڕینــدا بەکاربهێندرێــت ،کــە هــەر

بەکارهێنانەکــەی لــە بەهــای بەکارهێنانــی

ئەمــەش ئیشــی ئــەو کەســەیە :دەســت

ئــەو کااڵیانــەی خۆیــان زیاتــرە کــە

بــۆ کڕیــن دەبــات لەپێنــاو فرۆشــتندا،

هەیانــە.

هەتاوەکــو ســەرلەنوێ جارێکــی دیکــە

بــۆ منوونــە جوتیارێــک بــە خــۆی و

کااڵکــە بفرۆشــێتەوە( :پــارە -کااڵ -پــارە).

بەرهەمــی گەمنەکەیــەوە ڕوودەکاتــە

جیاوازییەکــی بنەڕەتــی لەنێــوان پڕۆســەی

بــازاڕ ،گەمنەکــەی لــە بەرامبــەر پڕێــک

یەکــەم و دووەمــدا هەیــە .پڕۆســەی

پــارەدا دەفرۆشــێت و بــەو پارەیــە بــۆ

دووەم هیــچ مانایەکــی نییــە ئەگــەر ئێمــە

منوونــە پارچەیــەک جــل دەکڕێــت .لــەو

لــە کۆتایــی پڕۆســەکەدا لەبــەردەم هەمان

الوە پیشــەوەرێکیش بــە خــۆی ئــەو

بەهــای ســەرەتای پڕۆســەکەدا بیــن .هیــچ

پارچــە جلــەی دروســتیکردووە ڕوودەکاتــە

مرۆڤێکــی نییــە بێــت کااڵیــەک بکڕێــت

بــازاڕ و لــە بەرامبــەر بڕێــک پــارەدا ئــەو

هەتاوەکــو بــە هەمــان ئــەو نرخــەی

پارچــە جلــە دەفرۆشــێت ،بــەم پارەیــەش

کڕیویەتــی بیفرۆشــێتەوە .ئــەو پڕۆســەی

بڕێــک گەنــم دەکرێــت بــۆ منوونــە.

کڕینــەی باســی دەکەیــن بــە مەبەســتی

پڕۆســەکە بــەم جۆرەیــە :فرۆشــن لەپێنــاو

فرۆشــتنەوەیە ،هیــچ بەهایەکیــش بــۆ

کڕینــدا( ،کااڵ -پــارە -کااڵ) .هاوکێشــەی

ئــەم فرۆشــتنە نییــە ئەگــەر نەبێتــە مایەی

(کااڵ -پــارە -کااڵ) شووناســێکی بنەڕەتیــی

زیادبوونــی بەهاکــەی ،واتــە ببێتــە مایــەی

کۆمەڵگــەی

ســەرمایەدارییدا،

کــە

کۆمەڵگــە ســەرەتاییەکان تەنهــا پشــتیان
بــە ئابوورییەکــی رسوشــتی دەبەســت ،و
بەهــای بەکارهێنانیــش تــا ئــەو ڕادەیــە
تێیــدا بەرهەمدەهــات کــە بەشــی
بەکاربــردن و مەرسەفکردنــی خــودی
بەرهەمهێنــەکان بــکات ،لەنێــوان ئــەو
دوو کۆمەڵگەیــەدا ماوەیەکــی دوورودرێژ
لــە مێــژووی مرۆڤایەتــی هەیــە ،کــە
لــە ڕاســتیدا گشــت شارســتانێتییە
مرۆڤایەتییەکانــی تێــدا بــووە و بــە
دەرکەوتنــی قۆناغــی ســەرمایەدارییش
ڕۆشــنایی

شارســتانێتییانە

ئــەو

کوژاونەتــەوە .لــە تیــۆری مارکسیســتییدا
ئــەو

قۆناغــە

بــە

کۆمەڵگــەی

بەرهەمهێنانی وردەکااڵیــی (small-scale
 )commodity productionناودەبرێــت.
بەڵــێ ڕاســتە ئــەو جــۆرە کۆمەڵگەیانــەش
ئاشــنا بــوون بــە بەرهەمهێنانــی کااڵ ،واتــە
بەرهەمهێنانــی کااڵ لەپێنــاو ئاڵوگــۆڕ لــە
بــازاڕدا ،نــەک تەنهــا لەپێنــاو بەکاربردنــی
ڕاســتەوخۆدا ،بــەاڵم ئــەم بەرهەمهێنانــە
بازرگانییــە بــەو شــێوەیە نەگشــتێرنابوو
کــە لــە کۆمەڵگــەی ســەرمایەدارییدا
هەیــە.
هــەر کۆمەڵگەیــەک لەســەر بنەمــای
بەرهەمهێنانــی وردەکااڵیــی دامەزرابێــت،
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بەرهەمهێنانــی زیادەبەهــا .لەبەرئەمــە

لــە سیســتەمی ســەرمایەدارییدا هەیــە.

ئــەوە دەکرێــت تەمەنــی بگەڕێتــەوە بــۆ

لێــرەدا دەڵێیــن کــە پــارە (پ) گەورەتــرە

کەواتــە ســەرمایە هەمــوو بەهایــەک

نزیکــەی ســێ هــەزار ســاڵ ،لەکاتێکــدا

لــە پــارە (پ) و پێکهاتــووە لــە (پ +پـــ)،

دەگرێتــەوە کــە لــە ڕێگــەی زیادەبەهــاوە

تەمەنــی

بەرهەمهێنانــی

بەوپێیــەی (پـــ) بریتییــە لــە زیادەبەهــا،

زیــاد بــکات .ســەرمایەیەکی لــەم شــێوەیە

ســەرمایەداری  200ســاڵ تێناپەڕێنێــت.

واتــە ئــەو بــڕەی کــە زیاتــرە لــە بەهــای

تەنهــا لــە کۆمەڵگــەی ســەرمایەدارییدا

کەواتــە فــۆڕم و شــێوەی ســەرمایە لــە

(پ).

کــورت نابێتــەوە ،بەڵکــو تەنانــەت لــەو

کۆمەڵگــەی پێــش ســەرمایەدارییدا

ئێســتاش دەتوانیــن ســەرمایە وەهــا

کۆمەڵگەیانەشــدا هەیــە کــە لەســەر

چــۆن بــووە؟ لــە بنەڕەتــدا ســەرمایەی

پێناســە بکەیــن کــە بریتییــە لــەو

بنەمــای بەرهەمهێنانــی وردەکااڵیــی

ســووخۆری ( )usury capitalو سەرمایەی

زیادەبەهــاوە

دروســتبوون .بــەم شــێوەیەش پێویســتە

بازرگانــی ()merchant or commercial

زیاددەبێــت ،جــا ئەگــەر ئــەم زیادبوونــە

بــە شــێوەیەکی ڕوون و دیــار جیاوازیــی

هەبــووە .هەنگاونــان و وەرچەرخــان

لــە ڕێگــەی ئاڵوگــۆڕی کااڵکانــەوە

بکەیــن لەنێــوان بوونی ســەرمایە و بوونی

لــە کۆمەڵگــەی پێــش ســەرمایەدارییەوە

بێــت ،وەک لــە منوونــەی جلوبــەرگ و

مۆدێلــی بەرهەمهێنانــی ســەرمایەدارییدا،

بــۆ کۆمەڵگــەی ســەرمایەداری بریتییــە

گەمنەکــەدا بینیــان ،یاخــود لــە ڕێگــەی

لــە

ســەرمایەدارییدا.

لــە هاتنەنــاوەوەی ســەرمایە بــۆ

بەرهەمهێنانــەوە بێــت ،وەک ئــەوەی

ســەرمایە دەمێکــە هەیــە و مەزەنــدەی

نــاو کایــەی بەرهەمهێنــان .مۆدێلــی

بەهایــەی

بەهــۆی

کۆمەڵگــەی

مۆدێلــی
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بەرهەمهێنانــی ســەرمایەداری ،یەکــەم

دەکەوێتــەوە ،کــە هیــچ دەرامەتێکــی نییە

مۆدێلــی بەرهەمهێنــان و یەکــەم فۆڕمــی

پێــی بــژی ،پــاش ئــەوەی لــە ئامڕازەکانــی

ڕێکخســتنی کۆمەاڵیەتییــە ،کــە ڕۆڵــی

بەرهەمهێنــان بێبــەش دەبێــت ،جگــە لــە

ســەرمایە تێیــدا تەنهــا لــە نێوەندگیــر و

توانــا و هێــزی کارکردنــی خــۆی ،واتــا

چەوســاندنەوە و ئیســتغاللکردنی فۆڕمــە

فرۆشــتنی ئــەم هێــزە بــەو چینــەی کــە

بەرهەمهێنانــدا

ئامڕازەکانــی بەرهەمهێنانــی بۆخــۆی

ناســەرمایەدارییەکانی

کــورت نابێتــەوە ،ئــەو فۆڕمانــەی کــە

قۆرخکــردووە.

هێشــتا لەســەر بنەمــای بەرهەمهێنانــی

بــا ئێســتا هەریــەک لــەم ڕەگوڕیشــانەی

بەڵکــو

مۆدێلــی بەرهەمهێنانــی ســەرمایەداری

تێیــدا ســەرمایە خاوەنــی ئامڕازەکانــی

شــیبکەینەوە ،کــە لــە هەمــان کاتــدا

بەرهەمهێنانــە و ڕاســتەوخۆش پــەل

تایبەمتەندیــی

خــودی

دەهاوێــت بــۆ نــاو بەرهەمهێنــان.

سیســتەمی ســەرمایەداریین.

وردەکااڵیــی

تایبەتمەندیی
سێیەمی
سەرمایەداری:
دەرکەوتنی چینێکی
کۆمەاڵیەتی کە
هیچ ئامڕازێکی
نییە بۆ پڕکردنەوەی
پێداویستییەکانی،
جگە لە فرۆشتنی
هێزی کاری خۆی،
چونکە خاوەنی هیچ
سامانێک نییە جگە
لە دەست و بازووی
خۆی
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بەردەوامــن،

بنەڕەتیــی

یەکەمیــن ئــەم تایبەمتەندییانــەش:
2

دابڕانــی بەرهەمهێــن لــە ئامرازەکانــی

ڕەگوڕیشەکانی مۆدێلی

بەرهەمهێنانــی خــۆی .ئەمــە مەرجــی

بەرهەمهێنانی سەرمایەداری

ســەرەکیی

بوونــی

سیســتەمی

ڕەگوڕیشــەکانی مۆدێلــی بەرهەمهێنانــی

ســەرمایەدارییە.

ســەرمایەداری کامانــەن؟ ڕەگوڕیشــەی

تایبەمتەندیــی ڕوون و ئاشــکرایە لــە

ئــەو

زەینــدا .بــا منوونەیــەک وەربگریــن کــە

کۆمەڵگەیــەی زیاتــر لــە دوو ســەدەیە

جــۆرە لێکدژییەکــی تێدایــە :کۆمەڵگــەی

ســەریهەڵداوە دەگەڕێتــەوە بــۆ کــوێ؟

ســەرەتای ســەدەکانی ناوەڕاســت ،کــە بــە

پێــش هــەر شــتێک ســەرەتای ئــەم

«ســێرفەکان « ناودەبرێــت.

کۆمەڵگەیــە بریتییــە لــە جیابوونــەوە

ئێمــە دەزانیــن کــە تــەواوی جوتیــارە

و لێکدابڕانــی نێــوان بەرهەمهێنــەران

بەرهەمهێنــەرەکان لەم کۆمەڵگەیەدا وەک

و ئامڕازەکانــی بەرهەمهێنــان .پاشــان

ســێرفێک پەیوەســت بــوون بــە زەوییــەوە.

کۆبوونــەوەی

ئــەم

ئامڕازانــەی

بــەاڵم کاتێــک دەگوترێــت ســێرف

بەرهەمهێنــان

بــە

شــێوەیەکی

پەیوەســتە بــە زەوییــەوە ،لەنــاو خۆیــدا

قۆرخکارانــە لــە دەســتی تاکــە یــەک

ئــەو مانایــەش دەبەخشــێت کــە پارچــە

چینــی کۆمەاڵیەتییــدا ،ئەویــش چینــی

زەوییەکــە پەیوەســتە بــە ســێرفەکەوە،

بۆرژوازییــە .دواجــار ئەمــەش دەرکەوتنــی

ئێمــە لەبەردەم چینێکــی کۆمەاڵیەتییداین

چینێکــی کۆمەاڵیەتیــی دیکــەی لــێ

کــە بــە شــێوەیەکی بــەردەوام پشــت بــە

کۆمەڵگــەی

ســەرمایەداری،
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ئەمــە

کەمرتیــن

ڕێســایەک دەبەســتێت بــۆ پڕکردنــەوەی

هیــچ دەگمەنییــەک لــە زەوییــدا نەبــوو،

زەوییەکانــدا جێگیــر بکرێــن ،لەنــاو ئــەو

پێداویســتییەکانی ،لەبەرئــەوەی ســێرف

بەپێچەوانــەوە دانیشــتوان بــە بوونــی

عەمبــار و شــوێنی یەدەگانــەی –بــەم

مامەڵــەی بــە ڕووبەرێک زەوییــەوە دەکرد

زیــادە و یەدەگێکــی زۆرەوە مامەڵەیــەن

جــۆرە ناشایســتەیە ناودەبــران -کــە بــە

کــە بــەس بــوو بــۆ ئــەوەی بــە کارکردنــی

بــە پارچــە زەوییەکانــەوە دەکــرد .بێگومان

ڕادەی پێویســت نەبــوو بــۆ تێرکردنــی

بــازووی خــۆی ،ئەگەرچــی بــە ئامــڕازی

چنگخســتنی ئــەم زەوییانــە و چنینــەوەی

دانیشــتوانەکەی .هەروەهــا پێویســت

ســەرەتاییش بــوون ،پێداویســتییەکانی

بەرهــەم لێیــان بــە ئامــڕازە کشــتوکاڵییە

بــوو بــاج بەســەر ســەرمایەدا بســەپێنن،

خێزانەکــەی پڕبکاتــەوە .کەواتــە کاتێــک

هــەرە ســەرەتاییەکان گەلێــک الواز بــوو،

باجێــک کــە دەبــوو هەمــوو تاکێکــی

ئێمــە بــاس لــە ســێرفەکان دەکەیــن ،بــاس

ئاســتی بژێــوی گەلێــک نــزم بــوو ،بــەاڵم

دانیشــتوان بــە پــارەی نەختینەیــی

لــە کەســانێک ناکەیــن کــە ئەگــەر هێــزی

هیــچ ناچارکردنێکــی مادیــی نەبــوو

بیــدەن ،وێــڕای ئــەوەی کشــتوکاڵی

کاری خۆیــان نەفرۆشــن لــە برســا مبــرن.

کــە ئــەم دانیشــتوانانە ناچــار بــکات

ســەرەتایی لــەو ئاســتەدا نەبــوو داهاتــی

لــە کۆمەڵگەیەکــی لــەم شــێوەیەدا هیــچ

هەنــگاو بنێــن بــۆ کارکــردن لــە کانــەکان

نەختیەنــی هەبێــت.

ناچارکردنێکــی ئابــووری لەســەر کەســی

و کێڵگــەکان و کارگــەی کۆڵۆنیالیســتە

لــە ڕێگــەی دروســتکردنی ئــەم

کارکــەر نییــە هەتاوەکــو مەچــەک و

سپیپێســتەکان .بــە دەربڕینێکــی دیکــە:

فشــارانەوە بــە ئامــڕازە نائابوورییــەکان،

بــازووی خــۆی بەکــرێ بــدات و هێــزی

ئەگــەر سیســتەمی موڵــک و مــاڵ و

کۆڵۆنیالیســتەکان پێویســتییان بــە

کاری خــۆی بــە ســەرمایەدار بفرۆشــێت.

عەقــارات لــە ئەفریقیــای کەمەرەیــی

ئەفریقییــەکان بــوو تــا وەک کرێگرتــە

بــە دەربڕینێکی دیکــە :لــە کۆمەڵگەیەکی

و ئەفریقیــای ڕەش نەگۆڕایــە ،ئــەوا

کاریــان بــۆ بکــەن ،تەنانــەت ئەگــەر

لــەم شــێوەیەدا سیســتەمی ســەرمایەداری

ئەگــەری چوونــی مۆدێلــی بەرهەمهێنانــی

بــۆ دوو مانــگ یــان ســێ مانگیــش

گەشــە نــاکات .جێبەجێکردنێکــی مۆدێرنی

ســەرمایەداری هەبــوو بــۆ ئــەو ناوچانــە.

بێــت لــە ســاڵێکدا ،تــا لــە بەرامبــەر

ئــەم حەقیقەتە گشــتییەش هەیــە ،ئەویش

هێنانــەوەوەی مۆدێلێکــی بەرهەمهێنانــی

ئــەم کارەدا ئەفریقییــەکان بڕێــک پــارە

ئــەو شــێوازەیە کــە کۆڵۆنیالیســتەکان

لەم شــێوەیە ،پێویســتی بە دوورخســتنەوە

وەربگــرن و بــەم پارەیــەش باجەکــەی

بەکاریاندەهێنــا بــۆ هەناردەکردنــی

کۆمەاڵنــی خەڵکــی ڕەشپێســت بــوو لــە

پــێ بــدەن و دەســت بــۆ کڕینــی ئــەو

ســەرمایەداری بــۆ ئەفریقیــا لــە ســەدەی

ئامــڕازە ئاســاییەکانی بەدەســتهێنانی

بابەتانــە بــەرن کــە کورتهێنانــی خۆراکــی

نۆزدە و ســەرەتاکانی ســەدەی بیســتەمدا.

بژێوییــان ،ئــەم دوورخســتنەوەیەش

پــێ پڕدەکەنــەوە ،کــە بەبــێ کڕینــی ئــەم

بارودۆخــی بژێویــی دانیشــتوانی زۆربــەی

بــە شــێوەیەکی ڕیشــەیی و بــە ئامــڕازە

خۆراکانــە نەیاندەتوانــی درێــژە بــە ژیانــی

واڵتــە ئەفریقییــەکان چــۆن بــوو؟

نائابوورییــە زۆرەملێــکان بــوو .واتــە

خۆیــان بــدەن ،چونکــە ئــەو زەوییانــەی

ئــەوان ســەرقاڵی بەخێوکردنــی ئــاژەڵ و

پێویســت بــوو بەشــێکی گــەورەی

لەژێــر دەســەاڵتیاندا مابوونــەوە بــەس

چاندنــی زەوی بــوون ،جــا کشــتوکاڵێکی

زەوییــەکان لــە شــەو و ڕۆژێکــدا بکرێنــە

نەبــوون.

ســەرەتایی بێــت یــان ناســەرەتایی بــە

زەویــی موڵکــی دەوڵەتــی کۆڵۆنیالیســت،

دەقــاودەق لــە ئەفریقیــای باشــوور و

گوێــرەی بارودۆخــی ناوچەکــە ،بــەاڵم لــە

یاخــود

خاوەندارێتیــی

ڕۆدیســیا ئــەم ڕێگەیــە پەیڕەوکــرا ،بــە

هەمــوو حاڵەتەکانــدا زیادەیەکــی ڕێژەیــی

تایبەتــی کۆمپانیــا ســەرمایەدارییەکان.

هەمــان شــێوە لــە کۆنگــۆی بەلجیکیــی

ڕووبــەری زەوی هەبــوو .لــە ئەفریقیــا

پێویســتبوو دانیشــتوانی ڕەشپێســت لەناو

پێشــوو ،بــە جۆرێــک کــە لەســەر

بیانکەنــە
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فراوانرتیــن ئاســت مۆدێلــی بەرهەمهێنانی

حــەز بــەوە بــکات ڕۆژانــە بــۆ مــاوەی

بــۆ کــوڕ ،لــە نەوەیەکــەوە دەگوازرایــەوە

ســەرمایەداری هێرنایــە نــاوەوە ،بەشــێکی

هەشــت ،نــۆ ،دە یــان دوانــزە ســەعات

بــۆ نەوەیەکــی تــر .بەهــای ئــەم تەونــی

زۆر لــە دانیشــتوانی ڕەشپێســت لــە

لەنــاو کارگــە و مانیفاکتــۆر و کانەکانــدا

ڕســن و چنینانــە تاڕادەیــەک نــزم بــوون،

ڕەگ و ڕیشــە هەڵکەنــدران و دەرکــران

حەپــس بکرێــت .دۆزینــەوەی کەســێک

بــە جۆرێــک کــە هەمــوو کرێکارێــک

و فڕێدرانــە دەرەوە بــۆ نــاو مۆدێلــی

کــە بــەم جــۆرە کارە گرانــە ڕانەهاتبێــت

دەیتوانــی بیــر لــەوە بکاتــەوە کــە

کارکــردن و ژیانــی تەقلیــدی.

و ناچارکردنــی بــۆ ئەنجامدانــی ،پێویســتی

دوای کارکردنــی دەیــان ســاڵی خــۆی

بــا بــە شــێوەیەکی خێــرا ئامــاژە بــەو

بــە هێــز و فشــارێکی زۆر و نائاســایی

پــارەی دەستخســتنی ئــەو تەونــەی

دووڕووییــە ئایدیۆلۆژییــە بدەیــن کــە

هەیــە.

دەســتبکەوێت .ئەگــەر و شــیامنەی

پەیوەســتە بــەم بزاڤە و ســکااڵی کۆمەڵگە

دووەمییــن تایبەمتەندیــی مۆدێلــی

دروســتبوونی مۆنۆپــۆڵ لــە دوای شۆڕشــی

ســەرمایەدارییەکان و پیاوانــی کاری

بەرهەمهێنانــی ســەرمایەداری :بریتییــە لە

پیشەســازییەوە دەرکــەوت ،کــە بــووە

سپیپێســت ،کــە دەڵێــن ڕەشپێســتەکان

چڕبوونــەوەی ئامڕازەکانــی بەرهەمهێنــان

مایــەی جواڵندنــی گەشــەیەکی ئاڵــۆز و

تەمبەڵــن ،چونکــە نایانەوێــت کاریــان

لــە فۆڕمــی قۆرخکارییــدا لەنــاو دەســتی

بــەردەوام و نەبچـڕاوە لــە بەئامێرکردنــدا،

لــەال بکــەن ،لەکاتێکــدا هەلێکــی باشــیان

یــەک چینــی کۆمەاڵیەتییــدا ،ئەویــش

ئەمــەش واتــە فەراهەمکردنــی ســەرمایەی

دەکەوێتــە بەردەســت و  10هێنــدەی

چینــی بۆرژوازییــە .چڕبوونەوەیەکــی

زیاتــر و زیاتــر بــۆ دەســتپێکردن بــە

کارکردنــی تەقلیــدی لــە زەوییەکانــدا

لــەم شــێوەیە بــە شــێوەیەکی کردارەکــی

پڕۆژەیەکــی نــوێ.

ســوودمەند دەبــن .گوێــان لێدەبێــت کــە

دروســت نەدەبــوو ئەگــەر شۆڕشــێکی

لــەو دەمــەوە دەتوانیــن بڵێیــن کــە

ئــەم ســکااڵیانە بــە شــێوەیەکی بــەردەوام

بــەردەوام ڕووینەدایــە لــە ئامڕازەکانــی

گەیشــن بــە خاوەندارێتیــی ئامڕازەکانــی

دووبــارە دەبنــەوە -بەتایبــەت ســەبارەت

بەرهەمهێنانــدا ،ئەگــەر ئــەم ئامڕازانــە

بەرهەمهێنــان ،شــتێکی ئەســتەمە بــۆ

بــە کرێکارانــی هینــدی و چینــی و

ڕۆژ لــەدوای ڕۆژ ئاڵۆزتــر نەبوونایــە و

زۆرینــەی زۆری کەســانی کرێگرتــە و

عەرەبــەکان پێــش  50یاخــود  60ســاڵ.

بەردەوامیــش ڕوویــان لــە بەرزبوونــەوە

بەکارهێنــەران ،ئیــدی خاوەندارێتیــی

هــەروەک چــۆن گوێــان لــە هەمــان

نەکردایــە ،النــی کــەم تــا ئــەو جێگەیــەی

ئامڕازەکانــی بەرهەمهێنــان لــە دەســتی

شــت بــووە –ئەمــەش ســەملێنەری

پەیوەســتە بــە بوونــی ئاســتی هــەرە

چینێکــی کۆمەاڵیەتییــدا قــۆرخ کرابــوو،

بوونــی یەکســانییەکی جەوهەرییــە

نزمــی ئامڕازەکانــی بەرهەمهێنانــەوە

ئــەو چینــەی کــە ســەرمایەی دابیندەکــرد

لەنێــو گشــت ڕەگــەزە مرۆییەکانــدا -لــە

بــۆ دەســتپێکردنی پڕۆژەیەکــی گــەورە

بــۆ بەرهەمهێنــان ،یــەدەگ و ژێرخانــی

کرێــکارە ئەوروپییــەکان (فەڕەنســی و

(خەرجییەکانــی دامەزراندنــی یەکەمیــن

ســەرمایەی بــۆ دابیندەکــرد ،کــە بــەو

بەلجیکییــەکان ،ئینگلیــز و ئەڵامنــەکان)

جــاری پڕۆژەکــە).

جــۆرەش تەنهــا لەبەرئــەوەی خاوەنــی

لــە ســەدەی حەڤــدە و هــەژدەدا.

لەنــاو دەســتە و تاقمــە پیشــەوەرەکان

ســەرمایە بــوو دەیتوانــی ســەرمایەی دیکە

پرســەکە بریتــی نییــە لــەم حەقیقەتــە:

و پیشــەکانی ســەدەکانی ناوەڕەســتدا

کەڵەکــە بــکات .بــەاڵم ئــەو چینــەی کــە

هیــچ مرۆڤێــک نییــە ،لــە بارودۆخێکــی

ســەقامگیرییەکی گــەورە هەبــوو لــە

خاوەنــی هیــچ ســەرمایەیەک نییــە ،بــە

ئاســاییدا ،بــە حوکمــی بونیــاد و

ئامڕازەکانــی بەرهەمهێنانــدا .تەونــی

حوکمــی پێگــە و بارودۆخەکــەی ناچــارە

هەڵکەوتــە رسوشــتی دەمارییەکانییــەوە،

ڕســن و چنیــن لــە باوکــەوە دەگوازرایــەوە

بــەردەوام لــە یــەک دۆخــدا مبێنێتــەوە،

114
No.(70 - 71) December .2018

گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت
ژمارە ( )70 - 71ساڵی پانزەیەم

Ernest Mandel

Abraham Léon
دۆخێکــی پــڕ لــە هــەژاری و کارکردنــی

چینــی پرۆلیتاریــای مۆدێــرن تۆمــار

هەنگاوێکیشــە بــەرەو دواوە لەبەرئــەوەی

ناچــاری بــۆ کەســێکی دیکــە.

دەکات.

مرۆڤــی پرۆلیتاریــا ،جیــاواز لــە ســێرف،

تایبەمتەندیــی ســێیەمی ســەرمایەداری:

ئێمــە لەبــەردەم ســێ ڕەگەزدایــن کــە

ئــازادە ،بــەاڵم تــەواو بێبەشــە لــەوەی

دەرکەوتنــی چینێکــی کۆمەاڵیەتــی کــە

بەناویەکــدا دەچــن و بەریــەک دەکــەون.

دەســتی بــە ئامڕازەکانــی بەرهەمهێنــان

هیــچ ئامڕازێکــی نییــە بــۆ پڕکردنــەوەی

پرۆلیتاریــا ،کــە بریتییــە لــە کارکــەری

بــگات.

پێداویســتییەکانی ،جگــە لــە فرۆشــتنی

ئــازاد؛ لــە یــەک کاتــدا هەنگاوێکــە بــەرەو

3

هێــزی کاری خــۆی ،چونکــە خاوەنــی

پێشــەوە و هەنگاوێکــە بــەرەو دواشــەوە،

ڕەگوڕیشە و پێناسەی

هیــچ ســامانێک نییــە جگــە لــە دەســت

بــەراورد بــە ســێرفەکانی ســەدەکانی

پرۆلیتاریای مۆدێرن

و بــازووی خــۆی ،لــە هەمــان کاتــدا

ناوەڕاســت هەنگاوێکــە بــەرەو پێشــەوە،

پێویســتە لەنــاو ڕەچەڵەکــی ڕاســتەوخۆی

ئازادیشــە لــە فرۆشــتنی هێــزی [کار]

چونکــە ســێرف ئــازاد نەبــوو (خــودی

پرۆلیتاریــای مۆدێرنــدا ،ئامــاژە بــە

ی خۆیــدا ،هەربۆیــە دەیفرۆشــێت بــە

ســێرفیش الی خۆیــەوە هەنگاوێکــی

دانیشــتوانی بــێ النــە و مــاڵ بکەیــن

ســەرمایەدارانی خــاوەن ئامڕازەکانــی

لەپێشــر بــوو لەچــاو کۆیلــەدا) ،کــە

لــە ســەدەکانی ناوەڕاســتدا ،کــە

بەرهەمهێنــان .ئەمــەش دەرکەوتنــی

نەیدەتوانــی بــە ئازادانــە بێــت و بچێــت،

ئەمانــە هیــچ پەیوەســتییان بــە خــاک و
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زەوییــەوە نەبــوو ،لەنــاو هیــچ پیشــە و

خانەدانــی فیــودال ،کــە لــە ســەدەی

و دەرپەڕاندنــی بەشــێک لــە جوتیــارە

ئــەرک و بنەماڵەیەکــی پیشەکارییشــدا

ســیانزە و چــواردەوە دەســتپێدەکات

کۆنــەکان لــە زەوییەکانیــان ،ئــەوەش

ناوەنــدە

و لەگــەڵ شۆڕشــی بــۆرژوازی لــە

لــە ئەنجامــی گۆڕینــی زەوییــە

بچووکەکانــی دانیشــتواندا ،بەمــەش

فەڕەنســا ،واتــە لــە کۆتاییەکانــی

کشــتوکاڵییەکان بــۆ مێــرگ و پــاوەن.

ببوونــە دانیشــتوانێکی هەڵکەنــدراو و

ســەدەی هەژدەیەمــدا ،کۆتایــی دێــت.

نووســەری

ئینگلیــزی

بــێ ڕەگــو ڕیشــە ،وردە وردە پەنایــان

لــە ســەرەتای ســەدەکانی ناوەڕاســتدا،

(تۆمــاس مــۆر) ،هــەر لــە ســەدەی

بــردە بــەر بەکرێدانــی هێــز و توانــای

هەندێــک جــار نزیکــەی  50یــان 60

شــانزەوە ئەم دەەســتەواژەیەی نووســیوە:

خۆیــان بــە شــێوەیەکی ڕۆژانــە ،تەنانــەت

یاخــود زیاتــر لــە  100خێ ـزان ڕاســتەوخۆ

«مــەڕەکان مرۆڤەکانیــان خــوارد» ،واتــە

بــە شــێوەی ســەعاتیش .لــە ژمارەیەکــی

لەســەر حســابی دەرەبەگێــک دەژیــان.

گۆڕینــی کێلگــەکان بــۆ پــاوەن بــە

ســەدەکانی

ئیــدی وردەوردە ژمــارەی ئەندامانــی

مەبەســتی بەخێوکردنــی مەڕومــااڵت ،کــە

ناوەڕاســتدا ،بەتایبــەت لــە «فلۆرەنســا

ئــەم خزمەتکارانــە ڕووی لــە کەمبوونــەوە

پەیوەســتبوو بــە پیشەســازیی خورییــەوە،

و ڤینیســیا و برۆجیــس» ،وردەوردە لــە

دەکــرد ،بەتایبــەت لــە میانــەی

بــووە مایــەی دەرپەڕاندنــی دەیــان هەزار

ســەرەتاکانی ســەدەی هەشــت و نــۆ و

ســەدەی شــانزەدا ،کــە ئــەو ماوەیــە بــە

جوتیــاری ئینگلیــز لــە زەوییەکانیــان و

تەنانــەت ســەدەی دەیەمیشــدا «بــازاڕی

بەرزبوونەوەیەکــی بەرچــاوی نرخــەکان

مەحکــوم کردنیــان بــە برســێتی.

کار [مەیدانــی کرێــکاران]» پەیدابــوو،

دەنارسایــەوە ،کــە ئەمــەش هــاوکات بــوو

ڕەگوڕیشــەی چوارەمــی پرۆلیتاریــای

بــەو واتایــەی خەڵکانــی هــەژار کــە

لەگــەڵ هەژارییەکــی گــەورەی ئــەو چینــە

مۆدێــرن ،ڕۆڵێکــی کەمــر گرنگــی

لــە هیــچ پیشــەیەکدا شــارەزا نەبــوون

کۆمەاڵیەتییانــەی خــاوەن داهاتێکــی

هەبــووە لــە ئەوروپــای خۆرئــاوا ،بــەاڵم

و لــە بەردەســتی هیــچ وەســتایەکی

نەگــۆڕ و دیاریکــراو بــوون ،بــە چینــی

لــە ئەوروپــای خۆرهــەاڵت و ناوەڕاســت،

پیشــەوەردا کاریــان نەدەکــرد ،واتــە هیــچ

خانەدانــە دەرەبەگەکانــی ئەوروپــای

لــە ئاســیا و ئەمریــکای التیــن و باکــووری

ســەرچاوە و دەرامەتێکــی دابینکردنــی

خۆرئاواشــەوە ،کــە بــە شــێوەیەکی گشــتی

ئەفریقیــا ،ڕۆڵێکــی گرنگــی گێــڕاوە:

بژێوییــان نەبــوو ،هەمــوو بەیانییــەک لــە

ســەرمایەی عەینییــان دەگــۆڕی بــە

ئەویــش تێکشــکاندن و لەناوبردنــی

گۆشــەیەکی شــارەکەدا کۆدەبوونــەوە و

ســەرمایەی نەختینەیــی .ئاکامەکانــی ئــەم

پیشــەکارەکانی پێشــووە لــە ئەنجامــی

چاوەڕوانــی ئەوەیــان دەکــرد هەندێــک

هەژارکەوتنــەش بریتیبــوو لــە بەرەاڵکــردن

شــەڕێکی کێبڕکێکارانــە لەنێــوان چینــی

لــە بــازرگان بزنســانەکان تواناکانیــان بــۆ

و دەربەدەرکردنــی بەشــێکی گــەورە لــە

پیشــەکاران و پیشەســازیی مۆدێرنــدا،

چەنــد ســەعاتێک یــان بــۆ نیــو ڕۆژ یــان

دەربــاری فیودالــەکان .بــەم شــێوەیە

کــە لــە دەرەوە ڕێگــەی بڕیــوە و

بــۆ ڕۆژێکــی تــەواو بەکرێبگــرن.

هــەزارن کــەس لــە خزمەتــکارەکان ،بــە

خــۆی کــردووە بــە نــاو ئــەم واڵتــە

ڕیشــە و ڕەچەڵەکی دووەمــی پرۆلیتاریای

منوونــە نووســەرانی دیــوان و شــاعیرە

دواکەوتووانــەدا.

مۆدێــرن ،زیاتــر لــە ئێمــەوە نزیکــە،

دەربــارەکان ،بوونــە کەســانی الت و پــوت

بــە کورتییەکــەی :مۆدێلــی بەرهەمهێنانــی

کــە دەگەڕێتــەوە بــۆ هەڵوەشــانەوەی

و ڕێگــر و بێپــەروا.

ســەرمایەداری ئــەو سیســتەمەیە کــە

دەربارەکانــی فیودالیــزم ،واتــە داڕمانێکــی

ڕەگوڕیشــەی ســێیەمی پرۆلیتاریــای

تێیــدا ئامڕازەکانــی بەرهەمهێنــان لەنــاو

لەســەرخۆ و درێژمــەودای چینــی

مۆدێــرن دەگەڕێتــەوە بــۆ دەرکــردن

دەســتی چینێکــی کۆمەاڵیەتییــدا قــۆرخ

ڕێکنەخرابــوون

بەرچــاوی

لەنــاو

شــارەکانی
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یۆتۆپیســتی

ک ـراون ،لەوێــدا بەرهەمهێنــەران ئــازادن،

دامەزراندنــی پڕۆژەیەکــی ســەربەخۆ.

بــەاڵم بــە بێبەشــبوونیان لــەم ئامڕازانــەی

ئەگــەر بۆمــان دەرکــەوت کــە هەمــوو

بەرهەمهێنــان ،لــە هەمــوو ئامڕازێکــی

کرێکارێــک و هەمــوو کارمەندێــک،

ژیــان و بەدەســتهێنانی بژێوییــان

دوای کارکردنــی بــۆ مــاوەی دەیــان

دوورخرابوونــەوە ،بــەو شــێوەیەش

ســاڵ ،دەتوانێــت ( 10یــان  20یاخــود 30

ناچارکــراون بــە فرۆشــتنی هێــزی

ملیــۆن) پاشــەکەوت بــکات ،کــە بتوانێــت

کاری خۆیــان بــە خــاوەن ئامڕازەکانــی

بــەو بــڕە کۆگایــەک یــان وەرشــەیەکەی

بەرهەمهێنــان ،هەتاوەکــو بتوانــن

بچــووک بکڕێــت ،ئــەوکات دەتوانیــن

بــەردەوام بــن لــە ژیــان.

بڵێیــن کــە مەرجەکانــی بەپرۆلیتاریبــوون

خاڵــی جیاکــەرەوەی پرۆلیتاریــا لــە

لــە ســەروبەندی پاشەکشــەدان و ئێمــە

بنەمــادا بەرزبوونــەوە و نزمبوونــەوەی

چیــر لــە کۆمەڵگەیەکــدا دەژییــن کــە

ئاســتی کرێکــەی نییــە ،بەڵکو بــە دیوێکی

بــەو ئاڕاســتەیەدا دەڕوات خاوەندارێتیــی

دیکــەدا دابــڕان و بێبەشــبوونیەتی لــە

ئامڕازەکانــی بەرهەمهێنــان بــەرەو

ئامڕازەکانــی بەرهەمهێنــان ،یــان بــە

باڵوبوونــەوە و گشــتاندن دەڕۆن.

مانایەکــی دیکــە داهاتێکــی وەهــای نییــە

بــەاڵم ئەگــەر بەپێچەوانــەوە بۆمــان

کــە بتوانێــت تەنهــا بــۆ خــۆی کار بــکات

دەرکــەوت کــە زۆرینــەی زۆری کارکــەران

و پێویســتی بــەوە نەبێــت بــۆ کەســێکی

و کرێــکاران و کارمەنــدان و فەرمانبــەران،

دیکــە کاربــکات.

دوای دەیــان ســاڵ لــە کاری قــورس و

ئەگــەر مبانەوێــت بزانیــن ئایــا هەلومــەرج

تاقەتپڕوکێنیــش هــەر لــە هەمــان دۆخــی

و بارودۆخــی پرۆلیتاریــا لەســەر ڕێگــەی

پێشــووی خۆیانــدا دەمێننــەوە ،واتــە لــە

لەناوچــوون و پوکانەوەیــە ،یاخــود بــە

ڕووی کردارەکییــەوە هیــچ داهــات و

پێچەوانــەوە بــەرەو فراوانبــوون دەڕوات،

ســەرمایەیەکی وەهایــان نییــە کــە بتوانــن

ئــەوەی کــە پێویســتە لێــی وردببینــەوە

ئام ـڕازی بەرهەمهێنانــی پــێ بکــڕن ،ئــەو

بریتــی نییــە لــە ناوەندە کرێــی کرێکارێک

کات دەتوانیــن بــەو ئەنجامــە بگەیــن

یاخــود ناوەنــدی موچــەی کارمەندێــک،

کــە هەلومــەرج و بارودۆخــی پرۆلیتاریــا

بەڵکــو دەبێــت بەراوردێــک بکەیــن

و بەپرۆلیتاریکــردن باڵوبۆتــەوە و

لەنێــوان ئــەم کرێیــە و ناوەنــدە تێک ـڕای

تەشــەنەی کــردووە لەبریــی ئــەوەی کــەم

بەکاربــردن و خەرجییــە پێویســتەکانیدا،

ببێتــەوە .دەتوانیــن ئــەو ئەنجامــەش

بــە دەربڕینێکــی دیکــە گریامنــەی

هەڵێنجیــن کــە ئــەم باردودۆخــە لەمــڕۆدا

گلدانــەوە و بەراوردکردنــی ئــەو داهاتــە

لــە  50ســاڵ پێــش ئێســتا فراوانــر و

لەگــەڵ خەرجییەکانــی ســەرەتاکانی

باڵوتــرە .بــۆ منوونــە ئەگــەر بگەڕێینــەوە

ڕەگوڕیشەی
سێیەمی پرۆلیتاریای
مۆدێرن دەگەڕێتەوە
بۆ دەرکردن و
دەرپەڕاندنی بەشێک
لە جوتیارە کۆنەکان
لە زەوییەکانیان،
ئەوەش لە ئەنجامی
گۆڕینی زەوییە
کشتوکاڵییەکان بۆ
مێرگ و پاوەن
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بــۆ ئامارەکانــی پەیوەســت بــە ژێرخانــی

دانیشــتوان ڕێــژەی ()60% ،50% ،40%ی

ســەرمایەدارییامن

کۆمەاڵیەتیــی ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی

ســامانی واڵتەکەیــان لەژێــر دەســتدایە،

ئەوانــەی خاوەنــی ســەرمایە بــن ،دەتوانن

ئەمریــکا ،بۆمــان دەردەکەوێــت کــە

ئــەو ســامانەش کــە دەمێنێتــەوە لەنــاو

ســەرمایەی زیاتــر و زیاتریــش کەڵەکــە

ڕێــژەی ســەدیی دانیشــتوانی کرێــکاری

دەســتی ()25%-20ی دانیشــتواندایە.

بکــەن ،ئــەوەی خاوەنــی ســەرمایەش

ئەمریکــی کــە بــۆ بەرژەوەندیــی خۆیــان

توێــژی یەکەمــی ئــەم خــاوەن ســامانانە

نەبێــت ،دەســتی ناگات بــە بەدەســتهێنان

کاردەکــەن [نــەوەک بــۆ بەرژەوەندیــی

بۆرژوازیــی گــەورەن ،توێــژی دووەمیــش

و کۆکردنــەوەی ســەرمایە .بــەم جــۆرە

کەســێکی خاوەن ئام ـڕازی بەرهەمهێنان]،

بۆرژوازیــی مامناوەنــد و وردەبۆرژوازیین.

دابەشــبوونی کۆمەڵگــە بــەردەوام دەبێــت

وەک خــاوەن کار و یاریــدەدەری خــاوەن

ئەوانــەش کــە لــە دەرەوەی ئــەم چەنــد

بــۆ دوو چیــن :چینــی خــاوەن ســامان

کار ،لــە مــاوەی  60ســاڵی ڕابــردوودا بــە

توێــژەدان ،بــە شــێوەیەکی کردارەکــی

و چینێکــی دیکــە کــە ناچــارە توانــای

شــێوەیەکی بــەردەوام هــەر پێنــج ســاڵ

خاوەنــی هیــچ نییــن جگــە لــە کااڵ

کارکردنــی خــۆی بفرۆشــێت .بەهــای ئــەم

جارێــک نزمبوونەوەیەکــی زیاتــری بــە

بەکاربەرییــەکان (هەندێــک جــار بــە

هێــزی کارەش ،واتــە ئــەو کرێیــەی کــە

خۆیــەوە بینیــوە .هــاوکات لەگــەڵ ئەوەدا

شــوێنی نیشتەجێبوونیشــەوە).

وەریدەگرێــت ،لــە ڕووی کردارەکییــەوە

و بــە شــێوەیەکی ڕێکخـراو هەمــوو پێنــج

ئامارەکانــی پەیوەســت بــە ئەرکەکانــی

هەمــووی خــەرج دەکات ،لەکاتێکــدا

ســاڵ جارێــک ،ڕێــژەی ســەدیی ئــەو

خاوەندارێتــی و باجــی میــرات،

چینــی خــاوەن ســامان ســەرمایەی

دانیشــتوانانە بــەرز بۆتــەوە کــە ناچــارن

دەاللەتێکــی گەورەیــان هەیــە لــەم

هەیــە و بەردەوامیــش لــە زیادبووندایــە

بــە فرۆشــتنی هێــزی کاری خۆیــان.

بــوارەدا ،ئەگــەر بــە ڕاســت و دروســتی

بەهــۆی زیادەبەهــاوە .دەوڵەمەندبوونــی

ئەگــەر لــە الیەکــی دیکــەوە لــە

کۆبکرێنــەوە.

کۆمەڵگــە لــە ڕێگــەی ســەرمایەوە،

ئامارەکانــی پەیوەســت بــە دابەشــکردنی

دامــەزراوەی «برۆکینگــز »Brookings

ئەگــەر دەربڕینەکــە دروســت بێــت،

وردبینــەوە،

لێکۆڵینەوەیەکــی وردی لەســەر بۆرســەی

تەنهــا بــۆ بەرژەوەندیــی چینێــک لــە

بۆمــان دەردەکەوێــت کــە زۆرینــەی

نیویــۆرک ئەنجامــداوە (کــە کــەس گومانی

چینەکانــی کۆمەڵگەیــە ،ئــەوەش چینــی

زۆری کرێــکاران ،تــا ڕێــژەی (،)95%

مارکسیســتبوون لــەم دامەزراوەیــە

ســەرمایەدارییە.

هەروەهــا زۆرینــەی زۆری کارمەنــدان،

نــاکات) ،لــەو لێکۆڵینەوەیــەدا ئامــاژە

بــە ڕێــژەی ( ،)85%-80ناتوانــن بگــەن

بــەوە دەدات کــە لــە ویالیەتــە

بــە پێکەوەنانــی تەنانــەت ســامانێکی

یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا تەنهــا ڕێــژەی

بچــووک یــان ســەرمایەیەکی کەمیــش،

( 1%یــان )2%ی کرێــکاران خاوەنــی

چونکــە ئــەوان هەمــوو داهاتــی خۆیــان

پشــکن ،خاوەندارێتییەکــی لــەم جــۆرەش

خــەرج دەکــەن ،لەبەرئــەوەی لــە واقیعــدا

بــە تێکڕایەکــی مامناوەنــد دەگاتــە هــەزار

ســامان لەنــاو دەســتی کەمینەیەکــی

دۆالر.

زۆر کەمــی کۆمەڵگــەدا گیــر بــووە .لــە

ســەرمایە تاڕادەیــەک بەتەواوەتــی

زۆربــەی واڵتــە ســەرمایەدارییەکاندا،

لەنــاو چنگــی بۆرژوازییدایــە ،ئەمــەش

ڕێــژەی ()5% ،3.5% ،2.5% ،2% ،1%ی

جوڵێنــەری خۆنوێکردنــەوەی سیســتەمی

ســامانی

تایبەتــەوە

118
No.(70 - 71) December .2018

گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت
ژمارە ( )70 - 71ساڵی پانزەیەم

نیشــان

دەدات:

