مستقیم اولیه است که بهوســیله آن منابع عمومی (زمینها،
منابع طبیعــی و غیره) به طور رایگان به دســت آمدهاند .این
فرایند برای ایجاد مازاد ســرمایهداری یا سود ضروری است:
سرمایهداری همیشه به یک فضای خارجی نیاز دارد که بیرون
از خودش باشــد تا از آن بتواند بدون هیچ پرداختی ،ارزش به
دست آورد .اما در اینجا چیز دیگری نیز در خطر است؛ چیزی
مهمتر ،نیرویی پویا و قدرتمندتر .پدیداری این ظرفیت مولد
عظیمی است که از ویژگیهای سرمایهداری است و در وهله اول
به قرار دادن انسانها در برابر کمیابی ساختگی بستگی دارد.
کمیابی (و تهدید گرسنگی) انگیزهای برای تولید رقابتی ایجاد
و به عنوان موتور توسعه عمل کرد .این کمیابی به این مفهوم
ســاختگی بود که نقصان حقیقی منابع وجود نداشت :تمامی
زمینها ،جنگلها و آبها به همان شــکلی که همیشه بودند،
باقی ماندند اما دسترسی مردم به آنها محدود شد .کمیابی به
این معنا در فرایند انباشت نخبگان ایجاد شده بود .این کمیابی
توسط خشونت دولتی اجرایی میشد :شورشهای دهقانان در
برابر ایجاد انحصار مرتبا با خشونت و اغلب با کشتار فرونشانده
میشد.
«میشل پرلمن» )۲۰۰۰( 24مشاهده میکند شواهد تاریخی
پر از نظرات تفسیری توسط زمینداران و نخبگانی است که از
ایجاد انحصار به عنوان ابزاری برای بهبود «صنعت» دهقانان
تجلیل میکنند ،زیرا دسترسی این دهقانان به منابع عمومی
فراوان آنان را تسلیم تنآسایی و «گستاخی» میکند .اشاره به
برخی از مثالهای قابل توجه از این احساســات حائز اهمیت
اســت« .کوکر جان بلرز» )۱۶۹۵( 25مینویسد «جنگلها و
منابع عمومی ،فقرایی را میسازند که بسیار شبیه به هندیها،
مانعی برای صنعت و پرورشگاهی برای تنپروری و گستاخی
هستند»« .آرتور یانگ» )۱۷۷۱( 26اشاره میکند «جز ابلهان
همه میدانند که طبقات پایینتر باید فقیر نگه داشته شوند.
در غیــر این صورت آنــان هیچگاه صنعتگر نخواهند شــد».
«رورند جوزف تاونســند» )۱۷۸۶( 27تاکیــد میکند« :تنها
گرسنگی است که میتواند آنان را به کار کردن ترغیب کند».
او در همین حال اشــاره میکند« :محدودیتهای قانونی ...با
صدا ،خشونت و مشــکالت زیاد اعمال میشوند ...در حالیکه
گرسنگی نهتنها یک فشــار بدون معافیت ،ساکت و صلحآمیز
است ،بلکه به عنوان طبیعیترین انگیزه برای صنعت ،بیشترین
تالشها را فرامیخواند ...گرســنگی تندخوترین حیوانات را
رام میکند ،گرسنگی نجابت و نزاکت ،اطاعت و فرمانبرداری
را به منحرفترین ،ددمنشتریــن و لجبازترین مردم آموزش
میدهد».
اما این «دیوید هیوم» ( )۱۷۵۲بود که نظریه صریحی در مورد
«کمیابی» مطرح کرد« :همیشه مشاهده میشود در سالهای
کمیابی (اگر شــدید نباشد) فقرا بیشــتر کار میکنند و بهتر
زندگی میکنند».
در طول دوره استعمار اروپاییها ،فرایند مشابهی (تولید کمیابی
برای ایجاد رشد ســرمایهداری) در بخشهای زیادی از جهان
پدیدار شد .در آفریقای تحت ســلطه بریتانیا ،استعمارگران با
«مساله کار» مواجه شدند :وقتی که دیگر بردهداری امکانپذیر
نیســت ،چگونه میتوان آفریقاییها را واداشــت که با حقوق
کم در معادن و مــزارع کار کنند .اســتعمارگران با ناراحتی
دریافتند کــه آفریقاییها با داشــتن زمیــن و دام الزم برای
زندگیشان از شکل معاش خود راضی هستند و هیچ تمایلی

به کار طاقتفرســا در صنایع اروپایی ندارند .دســتمزدها به
اندازه کافی باال نبود تا مردم را به طور داوطلبانه جذب بازار کار
سرمایهداری کند .راهحل انتخابی استعمارگران اخراج مردم
از زمینهایشان (قانون زمینهای محلی در آفریقای جنوبی
احتماال معروفترین مثال از این کار باشــد) و یا اجبار آنان به
پرداخت مالیات با ارزهای اروپایی بود .هر دوی این کارها مردم
را مجبور کرد تا کار خود را در ازای دســتمزد بفروشند .ایجاد
کمیابی ســاختگی به این معنا بود که مردم برای دسترسی به
ابزارهای بقا باید در نیروی مخرب تولید هرچه بیشتر مشارکت
میکردند (با فشــارهایی برای مشارکت در مصرف در جاهای
دیگر از نظام جهانی).
استعمارگران انگلیســی در هند به دنبال راههایی بودند برای
وادار کردن هندیها به تغییر از معاش حداقلی از کشــاورزی
به ســوی محصوالت کشــاورزی تجاری برای صادرات .آنها
دریافتند که مردم تمایلی به انجام داوطلبانه این گذار ندارند
زیرا هماکنون نیز معیشــت مناسبی داشــتند و حتی دارای
نظامهایی قدرتمند برای کمک متقابل در دورههای خشکسالی
بودند که رفاه آنان را تضمین میکرد .سیاست استعماری که با
کمپانی هند شرقی آغاز میشد و در دوره «راج» 28ادامه داشت
مبنی بر برچیدن نظامهای حمایتی بود که مردم بر آنها تکیه
داشــتند :نابود کردن انبارهای غله جمعی ،خصوصیســازی
سیســتمهای آبیاری ،ایجاد انحصار در زمینهای عمومی که
مردم برای چوب ،علوفه و بازی از آنها اســتفاده میکردند و
اخذ مالیــات از دهقانان و بدهکار کردن آنهــا .همانند دوره
ایجاد انحصار در انگلستان ،هدف صریح آنان قرار دادن مردم در
معرض گرسنگی بود تا بدینوسیله مردم را مجبور کنند تا در
تولید محصوالت کشاورزی تجاری مشارکت و همچنین در این
صنعت با هم رقابت کنند .این رویکرد باعث افزایش بهرهوری
کشــاورزی شــد اما به قیمت جان مردم .این کار باعث شد تا
دهقانان در برابر نوسانات آبوهوایی و بازار چنان آسیبپذیر
شوند که تحت حاکمیت انگلیسیها دهها میلیون نفر از قحطی
جان بسپرند ،از جمله  ۳۰میلیون نفری که در طول دهههای
پایانی قرن نوزدهم یعنی اوج دوره ویکتوریا هالک شدند.
فرایند مشابه ایجاد انحصار و پرولتاریاسازی اجباری مرتبا در
طول دوره استعمار اروپایی مشاهده شد (نهتنها تحت حاکمیت
انگلیس بلکه تحت حاکمیت اسپانیا ،پرتغال ،فرانسه و هلند) و
مثالهای بسیار زیادی در این مورد وجود دارد .در تمامی این
موارد ایجاد کمیابی ساختگی به طور هدفمند به عنوان ماشین
بسط سرمایهداری به کار برده شده است.
امروزه در جهان ما که تقریبا به طور کامل پرولتاریزه شــده،
مردم هنوز هم در تهدید پیوسته بیکاری جبر کمیابی را حس
میکنند .کارگر بایــد در کار خود به میزان هرچه بیشــتری
منضبط و مولد شــود یا در غیر این صورت شــغل خود را به
شخصی میبازد که از او مولدتر اســت (اغلب شخصی فقیرتر
و ناامیدتر) .اما در اینجا پارادوکســی وجــود دارد :با افزایش
بهرهوری برای تولیــد همان میــزان از کاال و خدمات ،کارگر
کمتری مورد نیاز است .در نتیجه ،کارگران اخراج میشوند و
هیچ راهی برای معاش خود نخواهند داشت .حکومت نمیتواند
بیکاری را کاهــش دهد و از بحرانهای سیاســی و اجتماعی
جلوگیری کند ،بنابراین باید راههایی برای رشد اقتصادی در
جهت ایجاد اشــتغال بیابد تا مردم بتوانند بقا یابند .این راهها
میتواند شــامل کاهش مالیاتها و مقررات بر کســبوکار،
شماره  52و  53مرداد و شهریور 1398
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