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٣  
  یالمانمنتخبی از ايدئولوژی : کارل مارکس و فردريش انگلس -٢

نين واقعه ای از ّطور کلی گسترش شگرفی به خود گرفت و موجبات اصلی چه رگاه ھای صنعتی و جريان توليد بکا...

 و از سوی ديگر گشايش  راه دريائی ھند شرقی فراھم امريکا بر می خاست که از يک سو کشف ئیتوسعۀ بازرگان

 انبوه طال و نقره ھائی که در شريان ًمحصوالت تازه ای که از اين کشورھا وارد می شد و خصوصا. آورده بود

ًاقتصادی به جريان افتاده بود مناسبات طبقات مختلف اجتماعی را قويا دچار دگرگونی ساخته و در نتيجه موقعيت 

ًو کارگران را شديدا به مخاطره انداخته بود، گسيل ماجراجويان، استعمار، و گسترش ) فئودال ھا(صاحبان زمين 

يش ابعادی جھانی به خود می گرفت موجبات پيدايش عصر تازه ای را در سير تحوالت تاريخی بازاری که بيش از پ

 کشف شده اند ًاستعمار کشورھائی که اخيرا. ولی در اينجا و در مجموع بيش از اين نيازی به تأمل نداريم. فراھم ساخت

ّجاد کرده است و در نتيجه با شدت گسترش ّبرای منازعات بازرگانی ملت ھا، يکی عليه ديگری انگيزه ھای تازه ای اي
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  ...بيشتری می يابد

ًدومين مرحله در اواسط قرن ھفدھم آغاز شد و تقريبا تا اواسط قرن ھجدھم تداوم پيدا کرد... تجارت و کشتيرانی نسبت . ّ

بر اين اساس . تندبه کارگاه ھای صنعتی که در رابطه با مستعمرات نقش ثانوی داشتند با شتاب فزاينده تری گسترش ياف

ّاندک اندک مستعمرات به مصرف کننده ھای عمده تبديل  شدند، و ملت ھا به بھای مبارزات طوالنی بازار جھانی را 

و رقابت بين .   چنين دورانی ھمراه است با گشايش قوانين دريانوردی و انحصارات استعماری. بين خود تقسيم کردند

جو می کرد و در آخرين کالم در   و ايجاد ممنوعيت ھا، انعقاد قرار داد جستّملت ھا راه حل خود را در تعرفه، 

نيرومندترين کشور در .  که سرنوشت رقابت ھای آنان را رقم می زدبحریبرافروختن آتش جنگ و به ويژه جنگ ھای 

اين جا، تمرکز تنھا بنابراين، در . ، انگستان است که برتری خود را در تجارت و کارگاه ھای صنعتی حفظ می کندبحر

از فعاليت آن پشتيبانی می کنند و توسط ) ّملی( کارگاه صنعتی پيوسته توسط قوانينی که بازار داخلی–در يک کشور 

تسھيل . در بازار خارجی) ديفرانسيل(ی که ممکن است توسط گمرکات ئانحصارات در بازارھای استعماری و تا جا

ّ، و صادرات مواد خام اوليه ای )پشم و کتان در انگلستان و ابريشم در فرانسه(ر و تبديل مواد خام در کشوتغييرنمودن 

 و تبديل مواد وارداتی ايجاد تغييری در ئو ممانعت ھا) پشم در انگلستان(که در داخل کشور توليد می شد را ممنوع کردند

ی به موقعيت برتری دست يافته بود  و قدرت استعماربحریّملتی که در زمينۀ بازرگانی ). پنبه در انگلستان(کردند 

ّطبيعتا ضامن گسترش کمی و کيفی کارگاه ھای صنعتی نيز بود ً. 
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ازه ای را فراھم فريقا را دور می زد برای بورژوازی در حال رشد زمينۀ فعاليت تا که حریب و راه امريکاکشف ...

ه ، مراودات بازرگانی در مستعمرات، افزايش راه ھای داد و ستد، و بامريکابازارھای ھند و چين، استعمار . ساخت

وجود آورد که به ه ّطور کلی کاالھا، پيشرفت ھای بی سابقه ای را در زمينۀھای بازرگانی، کشتيرانی و صنايع ب

ا شرکت ھای شيوۀ توليد قديمی فئودالی ي. دالی در حال فروپاشی انجاميدگسترش سريع عامل انقالبی در بطن جامعۀ فئو

در نتيجه کارگاه .  نبودند که بی وقفه توسعه می يافتندئی و گشايش بازارھاهگوی رشد فزايندصنعتی از اين پس پاسخ

 کار بين شرکت ھا در خرده بورژوازی صنعتی نمايندگان خود را برگزيد، و تقسيم. ھای صنعتی جای خود را باز کردند

ولی بازارھا پيوسته گسترش می يافتند و تقاضا نيز رو به فزونی . عين حال موجب تقسيم کار در متن خود کارگاه شد

بنابراين اختراع ماشين بخار موجب . نظر می رسيدنده کارگاه ھا به سھم خود در مقابل چنين تحوالتی ناکار آمد ب. بود

ھای صنعتی شد، و خرده بورژوازی  صنايع سنگين اندک اندک جايگزين کارگاه. ی شدانقالب در زمينۀ توليد صنعت

. وجود آوردنده صنعتی نيز تبديل به ميليونرھای صنعتی، رؤسای واقعی ارتش صنعتی شدند و بورژوازی مدرن را ب

بازار جھانی . ده بود زمينۀ رشد پيدا کرامريکاوجود آوردند که پيش از اين با کشف ه صنايع سنگين بازار جھانی را ب

چنين تحوالتی به سھم خود به گسترش . ًبسرعت و عميقا امور بازارگانی، کشتيرانی و ارتباطات را متحول ساخت

صنايع انجاميد، و براساس تحوالت و پيشرفت ھای صنايع و بازرگانی و کشتيرانی و راه آھن، سرمايه ھای طبقۀ 

 ... طبقات ديگر به قرون وسطا سپرده شده بودندبورژوا نيز ده برابر شد ولی در پشت صحنه

جھان (با بھره برداری از بازار جھانی، بورژوازی برای توليد و مصرف در تمام کشورھا خصوصيتی جھانشمول ...

ّصنايع قديمی ملی به . ّدر مقابل نا اميدی واپس گرايان، بورژوازی پايۀ صنايع ملی را از بين برد. قائل شد) وطنی

بورژوازی صنايع جديدی را ايجاد کرد که برای تمام . د و ھر روز بيش از روز پيش ازھم فرو پاشيدئيی گراورشکستگ

صنايعی که ديگر از مواد خام بومی استفاده نمی کرد، بلکه . ّملت ھای متمدن به حکم مرگ و زندگی تبديل شده بود 
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 شدند و محصوالتی که بدين طريق به توليد می رسيد کار می برد که از مناطق دور دست وارد میه مواد اوليه ای را ب

عالوه بر نيازھائی که پيش از اين صنايع .  نه تنھا به مصرف داخل اختصاص داشت بلکه به تمام دنيا صادر می شد

 بنابراين انزوای. ّملی برآورده می ساخت، نيازھای تازه ای مطرح گرديد که در تعلق دور افتاده ترين مناطق جھان بود

 ...ّی و ملی به گسترش مناسبات جھانی، و وابستگی جھانی و بين المللی تبديل شدئمنطقه 

ّبا پيشرفت سريع ابزارھای توليد و بھبود فزايندۀ وسايل ارتباطات، بورژوازی بربرترين ملت ھا را  به مسير تمدن ...

را در ھم کوبيد و بربرترين اقوامی را محصوالت ارزان قيمت و توپخانۀ سنگين تمام حصارھای چين . مدرن سوق داد

ّو تا پای مرگ، ملت ھا را مجبور ساخت که . که با سرسختی با خارجی ھا خصومت می ورزيدند، به تسليم واداشت

کار ببندند و آنھا را واداشت تا به اصطالح تمدن بورژوائی را سرمشق خود قرار دھند، به ه شيوۀ توليد بورژوائی را ب

به سخن ديگر بورژوازی جھان را از روی تصوير خود ساخت و سامان . ا نيز به بورژوا تبديل شونداين معنا که آنھ

  ...داد
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ر برده و  چين به سمربوط می شود، او مدتی را در ١ی گوتزالفالمان روايت جالبی ھست که به ميسيونر معروف ...

افزايش تدريجی و مداوم جمعيت در اين . يادآوری جملۀ معروف او در خاتمۀ اين بحث چندان بيھوده به نظر نمی رسد

 ھا آمدند و به سپس انگليس. کشور شرايط زندگی اجتماعی را برای اکثريت مردم با مشکالت متعددی مواجه کرده است

ئی در بنادر چين پھلو گرفتند و در امريکا و ھزاران کشتی انگليس. کردندزور آزادی بازرگانی را در پنج بندر تحميل 

صنايع چينی که در واقع در سطح . مدت کوتاھی اين کشور را با اجناس ارزان قيمت خود به وضعيت  اشباع رساندند

. ی عظيم فرو رفتو امپراتوری تزلزل ناپذير چين در بحران. صنايع دستی بود در روياروئی با ماشين از کار افتاد

مردم چين بيش از پيش طعم تلخ فقر را حس می . ماليات وارد صندوق نمی شد و دولت دچار ورشکستگی شده بود

ی دست به شورش می زدند و با مأمورين امپراتور بد رفتاری کرده و يا آنھا را ئکردند و در تجمعات عظيم توده 

کشور رو به انحطاط می رفت و انقالب خشونتباری . نيز شده بودکشتند، سرنوشتی که دامنگير راھبان بودائی  می

از ھمه بدتر، بين مردم شورشگر عده ای به انباشت ثروت در يک سو و فقر . ھمچون آتش زير خاکستر تھديد می کرد

ًلقا حذف در سوی ديگر اشاره می کنند و بر اين باورند که ثروت بايد دوباره تقسيم شود و مالکيت خصوصی نيز بايد مط

ی گوتزالف پس از بيست سال دوری از مھد تمدن به اروپا بازگشت، شنيده بود که يک المانزمانی که ميسيونر . گردد

عده از سوسياليسم حرف می زنند و پرسيده بود که اينھا از چه می گويند و سوسياليسم يعنی چه ؟ وقتی موضوع را 

 :برايش تعريف می کنند، با وحشت فرياد می زند 

ً؟ اين عقايد دقيقا ھمان نظرياتی ھستند که از مدتی گاه از اين دکترين نفرت انگيز رھائی پيدا نکرده ام پس من ھيچ« 

 »! را فرياد می زنند پيش  بسياری از بربرھای چينی آن

با وجود . ۀ ھگلفرض کنيم که سوسياليسم چينی با سوسياليسم اروپائی ھمان نسبتی را داشته باشد که فلسفۀ چينی با فلسف

اين جای بسی خوشوقتی است که امپراتوری قديمی، يعنی استوارترين ديوار جھان در ظرف ھشت سال با گلوله ھای 

. پنبه ای بورژوازی انگليس به تحوالت اجتماعی گسترده ای انجاميد که نتايج آن برای تمدن  اھميت فوق العاده ای دارد

ا به فرار گذاشتند و وقتی به پای ديوار چين رسيدند، روی دروازه ھائی که به ن اروپائی ما پادرآينده وقتی مرتجع

                                                 
1 Gützlaff 
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 :دژھای ارتجاع و محافظه کاری تمام عيار باز می شود، خواھند خواند 

 جمھوری چين

  آزادی، برابری، برادری

   ١٨۵٠ نوریج ٣١لندن، 

  ادامه دارد

  
 


