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  گزيدۀ نوشته ھا دربارۀ استعمار

٨  

   حقوق مزرعه داران ايرلندی- ھند مسألۀ:  کارل مارکس - ١١
  ١٨۵٣ جون ٢٨لندن، 

   ٣٨١۶شمارۀ . ١٨۵٣ جوالی ١١نيويورک ديلی تريبون 
  

 ادامه يافت و سپس به جون ٢۴آغاز شد و تا روز  جون ٢٣ پيرامون پيشنھاد لرد استانلی مرتبط به ھند روز مذاکره

 ھا به نتيجۀ مذاکره ھا به پايان نرسيده و تا وقتی که اين جلسه ھمين ماه موکول گرديد، بنابراين ھنوز اين ٢٧روز 

  . ھند مطرح کنممسألۀًقطعی خود برسد، بر اين ھستم تا مختصرا مشاھداتم را دربارۀ 

به پشتيبانی ايرلند بستگی دارد و به اين علت که تمام احزاب ديگری که مجلس عوام را از آنجائی که کابينۀ ائتالفی 

ديگر بستگی دارد که ايرلندی ھا می توانند ھر وقت که دلشان  ًتشکيل می دھند، مشخصا به اندازه ای تعادلشان به يک

ز به مديران کشاورز ايرلندی در شرف تر کنند، در واقع واگذاری چند امتيا بخواھد کفۀ ترازو را به سود خود سنگين
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  .تکوين است

که جمعۀ گذشته به تصويب مجلس عوام رسيد، حاوی نکته ای ست » طرح قانون دربارۀ حقوق مربوط به اجاره نامه«

که بر اساس آن، جھت بھبود وضع زمين و ھر اصالحات ديگری مدير آن بايد در پايان قرار داد، به عنوان پاداش وجه 

افت دارد، مديری که جايگزين او می شود آزاد است که در اين مورد ارزيابی به عمل آورد، ولی آنچه به نقدی دري

مديری که .  گرددتعييندرآمدھای زمين مربوط می شود، پاداش آن بايد بر اساس قرارداد بين مالک زمين و مديريت آن 

ًکه مستقيما وضع آبياری  ضع زمين شود، چه اينسرمايۀ خود را صرف زمين می کند، به ھر شکلی که موجب بھبود و

که به شکل غير مستقيم موجب بھبود وضع زمين  را بھبود بخشد و چه زه کشی کند و يا به زمين کود اضافه کند و يا اين

اگر مدير . که مالک زمين درخواست افزايش اجاره بھا کند شود مثل ايجاد ساختمان ھای جانبی در کشاورزی و يا اين

اگر نپذيرد و مقاومت کند، بی ھيچ تشريفاتی . ين اين گونه مخارج را بپذيرد، پرداخت آن به عھدۀ خود او خواھد بودزم

ًاخراج می شود و مدير ديگری جايگزين او خواھد شد که توان پرداخت اجاره بھا را داشته باشد، خصوصا به جھت 

  .مخارج انجام شده توسط مديران قبلی

ه بود که طبقۀ مالکان مجاز بودند که نه تنھا کار بلکه سرمايۀ نسل ھای متوالی را از آن خود سازند و به ھمين شيوۀ ساد

 شرايط رفاھی خانوادگی شان اختصاص می یھر نسل از دھقانان ايرلندی بر حسب تالش و سرمايه ای که برای ارتقا

دی کارآمد و پرکار می بود با توجه به قوانينی که دادند پله ای در مراتب اجتماعی نزول می کردند و اگر دھقان ايرلن

يادآور شديم به کيفر تالش و کوشش خود می رسيد و اگر تسامح می کرد و غير فعال می ماند، در اين صورت او را به 

بر اين اساس چارۀ ديگری برای او باقی نمی ماند . سرزنش می کردند» بوالھوسی ريشه دارد در نژاد سلتيک«جرم 

  .که فقير باقی بماند ينمگر ا

برای بھبود بخشيدن به چنين وضعيتی بود که در ايرلند برای کسب حقوق مديران زمين اقدام کردند و خواستار سھمشان 

  . شده و مخارج به مصرف رسيده را مطالبه کردندن شدند و ھمينطور اصالحات انجام از روی منافع زمي

  .رمقالۀ خود سعی می کند حقوق ايرلندی ھا را پايمال کندچگونه در س» تايمز«حال ببينيم که مجلۀ 

مديريت کشاورزی می تواند زمين را بر اساس چند سال اجاره کند و . دو نظام عمومی برای اجارۀ زمين وجود دارد«

ی کند که ّدر حالت اول مديريت زمين می تواند به نحوی سرمايه گذار. واگذاری زمين می تواند با اطالع قبلی خاتمه يابد

که اطمينان کافی  ّدر حالت دوم، روشن است که نبايد بی آن. ًدر پايان قرارداد تمام و تقريبا تمام منافع به او بازگردد

 ».نسبت به بازگشت سرمايه گذاری خود داشته باشد دست به اقدام بزند

  

يه گذاری در بازرگانی يا توليد اگر مالکين با طبقۀ سرمايه داران بزرگ سروکار دارند و می توانند برای سرما

کارخانجات و يا کشاورزی تصميم بگيرند، جای تريدی نيست که اين زمينداران سرمايه دار که قرارداد اجاره را برای 

دراز مدت امضاء می کنند و يا آنھائی که ھيچ قراردادی از اين نوع را امضاء نمی کنند، بخوبی می دانند چگونه به 

از يکسو . ًولی در رابطه با ايرلند چنين نظريه ای کامال تخيلی ست. يه گذاری ھايشان رسيدگی کنندحساب و کتاب سرما

می بينيم که طبقۀ کوچکی از مردم زمين را به خودشان منحصر کرده اند و از سوی ديگر طبقۀ  کثير دھقان با سرمايه 

بنابراين . ر بخشھای توليدی ديگر را ندارند ای اندک را می بينيم که خارج از مزارع ھيچ شانس سرمايه گذاری د

 و به اين ترتيب با خطر از دست دادن درآمدھايشان مواجه می شوند و اگر ١ مجبور ھستند که به مزرعه داری بپردازند

                                                 
1 Tenants at will 
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برای تضمين درآمد به سرمايه گذاری ھای کوچک اقدام کنند، باز ھم در معرض از دست دادن سرمايه ھايشان قرار می 

  .گيرند

م که در پايان مدتی که در اجاره نامه مشخص شده، ھميشه چيزی ئيشايد بتوانيم بگو« : ادامه می دھد » تايمز«مجلۀ 

در چنين مشاھداتی بی . تحت اشکال مختلف روی زمين باقی می ماند که در تعلق مديريت زمين است و بايد جبران شود

شکلی در شرايط اجتماعی مناسب بايد به عھدۀ توافقات  مالک و گمان حقايقی وجود دارد، ولی پاسخ گوئی به چنين م

م که شرايط ئيگو ما می. مديريت زمين باشد ، زيرا اين موضوع در ھر امری می تواند در قرارداد اصلی قيد شود

  ».امل گردداجتماعی بايد چنين روابطی را تنظيم کند، زيرا به اعتقاد ما ھيچ اقدام پارلمانی نمی تواند جايگزين اين ع

در خصوص کشاورزان ايرلندی نيازی ھم به دخالت پارلمان نمی داشتيم، و » در شرايط اجتماعی مناسب«در حقيقت، 

در ثانی قانون و قاضی و . ليس و جالد نيز نيازی نمی بودوحتا به مداخلۀ سرباز و پ» تحت شرايط اجتماعی مناسب«

 اجتماعی ست اينگونه مصالحات بين افراد را ممنوع می کند، زيرا نيروھای مسلح يعنی آنچه محصول شرايط نامساعد

ّمشخصا دخالت خشونتبار شخص سوم يعنی قدرت حاکم را به تعطيلی می کشاند  تغيير» تايمز«آيا بايد نتيجه بگيريم که . ً

اعی و سازماندھی مسلک داده و به انقالب اجتماعی گرويده است ؟ آيا به جای قوانين پارلمانی خواھان انقالب اجتم

. و مصالحات منتج از چنين شرايطی ست ؟ انگلستان شرايط جامعۀ ايرلندی را واژگون کرد» شرايط اجتماعی«مجدد 

ّبه ضرب قوانين پارلمان، در وحلۀ اول زمين را مصادره کرد و بعد به حذف صنايع مبادرت ورزيد و سرانجام نيروی 

انگلستان آنچنان شرايط اجتماعی نفرت انگيزی ايجاد کرده است که فقط . فعال مردم را با نيروی مسلح در ھم شکست

ّگروه اندکی از لردھای طماع را مجاز می داند تا برای مردم ايرلند تصميم بگيرند که بر چه اساسی می توانند روی 
جاد تحول انقالبی در ايرلندی ھا ھنوز فاقد نيروی کافی برای اي. زمين کار کنند و به چه نحوی روی آن زندگی کنند

شرايط اجتماعی شان ھستند، مردم از پارلمان درخواست کرده اند که حداقل سياست حائلی را در پيش گيرد و بر اساس 

اگر شما در شرايط مناسبی زندگی نکنيد، از پارلمان کاری ساخته «تايمز می گويد، » نه « ولی . قوانين عمل کند

 ».نخواھد بود

جزء اولين ھا » تايمز«شرايط اجتماعی شان را بھبود بخشند، » تايمز«يرلند بخواھند بنابر توصيۀ و اگر فردا مردم ا

 -خواھد بود که آن را با سرنيزه پاسخ خواھد گفت و ھمه جا در وصف و افشای خونريزان را  منتشر خواھد کرد 

ت صلح آميز و اصالحات قانونی را  که طبيعت آنگلوساکسون برای پيشرف-» بوالھوسی ھای ريشه دار نژاد سلتيک«

  ».نمی پذيرد

اگر مالکی به عمد عليه کشاورزی دست به عمل ناحقی بزند، برای او مشکل خواھد بود که زمين « : می گويد » تايمز«

  ».را به فرد ديگری اجاره دھد

اورزی فشار بياورد، بيشتر می ھر اندازه مالک به کش. ًولی در ايرلند چنين روايتی کامال به شکل معکوس اتفاق می افتد

کشاورزی که مديريت مزرعه را به عھده گرفته به ابزار سرکوب کشاورزانی تبديل . تواند فرد ديگری را استثمار کند

که  اين. می شود که اخراج شده اند، و کشاورز اخراج شده نيز ابزاری ست برای به زير فرمان آوردن اجاره کنندۀ جديد

ز مدتی ورشکست خواھد شد و به خودش آسيب می رساند، نه تنھا فرضيۀ مجھولی است بلکه برای مالک خطاکار بعد ا

  .نظر می رسده کشاورزان ايرلندی تضمين بسيار ناچيزی ب

  ».روابط بين مالک و کشاورز ھمان روابطی ھستند که بين دو تاجر وجود دارد« : می گويد » تايمز«
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کشاورز فقير ايرلندی به زمين .  و الھام بخش تمام سرمقاله ھای تايمز می باشد٢تًچنين دليل و برھانی واقعا جعلی اس

در اين صورت رابطۀ طرفين قرارداد را می توان به دزدی تشبيه .  ست، ولی زمين جزء امالک لرد انگليستعلق دارد

  .کرد که طپانچه اش را به سوی مسافری نشانه گرفته تا دارائيش را به سرقت ببرد

در واقع مناسبات بين مالکان ايرلندی و کشاورزانشان بزودی مشمول اصالحات جديدی « : می گويد » تايمز «ولی 

مالکيت در ايرلند به سرعت در حال تحول است و . خواھد شد که از قوانين جاری و ساری نيز قوی تر خواھد بود

ھمين حد و حدود ادامه يابد، زراعت زمين نيز بزودی به دست افراد جديدتری خواھد افتاد، و اگر جريان مھاجرت در 

  ».به دست افراد جديدتری خواھد افتاد

لکان ثروتمند و کشاورزان زمانی که نظام قديمی به ورشکستگی ما. تايمز دست کم در اين يک مورد حقيقت را می گويد

کميسيون قرار می گيرند، مزارع اولين ھائی که زير چکش . نجامد، پارلمان بريتانيائی دخالتی نخواھد داشتفقير بي

چنين واقعه ای ياد آور . توسط مھاجران اجباری اخراج خواھند شد) کشاورزان(ّمقروض شده خواھند بود، و گروه دوم 

سلطان  مراکشی ست، که ھر وقت دادگاه به حال تعليق در می آمد و نمی دانست چگونه بايد در مورد شواھد ضد و 

  .رگ ھر دو طرف دعوا را صادر می کردنقيض قضاوت کند، دستور م

ھيچ عاملی نمی تواند به اندازۀ چنين تقسيم اراضی به شيوۀ «تايمز دربارۀ حقوق کشاورزان نتيجه می گيرد که 

  ».تنھا شخصی که حقوقی از زمين به او تعلق می گيرد، ھمان شخص مالک است. کمونيست موجب اغتشاش گردد

 تمام نيم قرن گذشته را در خواب سپری کرده است، و ھرگز چيزی از ٣ز مثل اپيمنيدنظر می رسد که تايمه اينگونه ب

مجادالت متناقضی که در طول اين مدت دربارۀ دعاوی مالکان جريان داشته، نشنيده است، و نه ھرگز اطالعی از 

ست به اقتصاددانان نظريات طرفداران اصالحات اجتماعی و کمونيست ھا داشته، بلکه شناخت او فقط محدود بوده ا

 بنيانگذار اقتصاد سياسی مدرن در بريتانيای کبير حقوق مالکان را زير ٤ريکاردو. سياسی، نمايندگان طبقۀ ميانی بريتانيا

ه ًبرد، زيرا کامال متقاعد شده بود که دعاوی آنان بر اساس امر واقع است و نه بر اساس حقوق، در نتيجه ب سؤال نمی

ی ھيچ کاری با مسائل حقوقی نداشته و او به انحصارات ارضی با ساده ترين روش حمله می طور کلی اقتصاد سياس

او نشان داد که مالکيت خصوصی در زمينۀ ارضی خالف . برد، يعنی با روشی علمی تر و در نتيجه خطرناکتر

ات توليدی مدرن تطبيق فراخواست ھای کارگران کشاورز و مزرعه داران، واجد مناسباتی ست که به ھيچ وجه با مناسب

ً به شکل کامال بارزی به صندوق دولت واريز ٥نمی کند، بنابراين نتايج اقتصادی چنين مناسباتی، نظير عايدی ارضی

  .و در نھايت منافع مالکين زمين با ديگر  طبقات جامعۀ مدرن در تضاد قرار می گرفت. می شود

برای . روشھای مکتب ريکاردو عليه انحصارات زمين را برشماريمدر حوصلۀ اين مقاله نيست تا ھمۀ نتايج حاصله از 

موضوع مورد نظر من کافی ست به سه نفر از اقتصاددانان مدرن اشاره کنم که بيش از ھمه در بريتانيای کبير نفوذ 

                                                 
2 Petitio principii  

3 Epiménide  
کنوس در (اپيمنيد شاعر و جادوگر يونانی اھل کرت . بر اساس روايات يونانی، اپيمنيد اھل کنوس پنجاه سال خوابيده بود

 بيشتر داستان ھای اپيمنيد توسط .بود که در قرن ھفتم پيش از ميالد می زيست و شخصيتی افسانه ای داشت) کرت 
در روايت آمده است که او فرزند خانواده ای چوپان بود که در سايۀ قصر شاه . ديوژن جمع آوری و نوشته شده است

. دنبال گوسفندی که گم شده بود می گشت که غاری را کشف می کنده روزی از روزھا او ب. مينوس به سر می بردند
در واقع اين غار به خدائی اسرار آميز تعلق داشت و در طول . سال خواب ھمان۵٧ ھمانا و ولی وارد شدن به اين غار

  .اورءالطبيعه به او اھداء می کنداين خواب عميق، خدای آن غار دانش طبيعت و انسان و قدرت م
4 David Ricardo 
5  La rente foncière عايدی ارضی   
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برای ويگسھا  سردبير آن است، نه تنھا برای طرفداران بازرگانی آزاد که ٧ که ويلسون٦مجلۀ  لندن اقتصادی. داشته اند

نيز حکم ندای غيبی را دارد، بلکه از اين جھت که به عنوان يکی از نمايندگان ويگس به شکل اجتناب ناپذيری در ھر 

در چندين مقاله اين نظريه را مطرح می کند » لندن اقتصادی«. است» خزانه«وزراتخانۀ ويگس يا اتحاديه از اعضای 

چند نفر را برای انحصار قطعه ای زمين به رسميت بشناسد، زيرا زمين در ھيچ قانونی وجود ندارد که دعاوی : که 

  .واقع به ملت تعلق دارد

  : در تکذيب سوسياليسم با صراحت می نويسد ) ١٨۵١لندن (» کنفرانس ھای اقتصاد سياسی« در  ٨نيومن

 زندگی می کند، و حقوق او زمين فقط به فردی تعلق دارد که روی آن. کس نيست بھره مندی از زمين حق طبيعی ھيچ«

يا ھمانطور » ھر حقوق ديگری از نتايج قوانين تصنعی ست. نيز تنھا به کاری بستگی دارد که روی آن انجام می دھد

اگر با نبود زمين مواجه شويم، حق مالکيت خصوصی و حفظ آن « ). از نتايج قوانين پارلمان است(که تايمز می گويد، 

  ٩».يابد نيز خاتمه می

ًين موضوعی دقيقا ترجمان موقعيت ايرلند است، و نيومن حقانيت فراخواست ھای کشاورزان ايرلندی را به روشنی چن

د می کند، اگر چه کنفرانس خود را در مقابل شرکت کنندگانی برگزار کرده است که ھمه از آريستوکرات ھای ئيتأ

  .ًبريتانيائی بوده و ھمه کامال انتخاب شده ھستند

ايستائی «ن اين بحث، اجازه دھيد که گزيده ای از نوشته ھای ھربرت اسپنسر را ياد آور شوم که تحت عنوان برای پايا

، و بايد دانست که او نيز از مدعيان سرسخت ضد کمونيست بوده که آثارش ١٠منتشر شده است) ١٨۵١لندن (» اجتماعی

  .ن مدرن مطرح شده استبه عنوان کاملترين نظريات در زمينۀ بازرگانی آزاد در انگلستا

در نتيجه چنين . کس نمی تواند از زمين بھرمند شود و تحت چنين عنوانی مانع بھره مندی فرد ديگری از آن گردد ھيچ«

زيرا از ديدگاه قانونی می توان افرادی . مالکيتی که ديگران تنھا با توافق مالک روی آن زندگی می کنند عادالنه نيست

ھرگز نمی توانيم ادعا کنيم که عناوين و اسناد موجود در رابطه با چنين ... ند اخراج کردرا که صاحب زمين نيست

ارند، کافی ست به اگر ھنوز افرادی پيدا می شوند که ھمچنان به چنين امری باور ند. مالکيتی مطابق بر قانون می باشد

مراودات و مبادالت توسط مردان قانون انجام . قلمقراردادھای اصلی با شمشير نوشته شده و نه با . ندازندتاريخ نگاھی بي

ضربات وارد آمده حکم پولی را داشت که با آن می پرداختند، و . نشده بلکه چنين اموری به سربازان واگذار شده است

آيا چنين عناوينی را می توان معتبر دانست ؟ به ھيچ . کردند جای مرکب از خون استفاده میه برای امضای اسناد ب

. ولی با وجود تمام قرار دادھا و قوانين رايج، حقوق تمام بشريت روی سرتاسر کرۀ زمين ھميشه معتبر است...وانعن

موضوع ... ًبرای ما تشخيص چنين امری ممکن نيست که اصوال بر چه اساسی زمين به مالکيت خصوصی تبديل شده

در اموری نظير کانال کشی، راه آھن، جادۀ . ی رودمالکيت زمين پيوسته به شکل روزمره توسط قوانين ما زير سؤال م

ی که صورت تغيير... عوارضی، بی ھيچ مالحظه ای و با صراحت سلب مالکيت می کنيم و منتظر توافقنامه نمی شويم

که در تعلق افراد باشد، کشور به شرکت بزرگی تعلق دارد که  به جای اين...  در مالکيت استتغييرسادگی می پذيرد، ب

که اجاره  که قطعات زمين را از مالک اجاره کند، با ملت قرارداد می بندد و به جای اين جای اينه ب. ه می ناميمجامع

  -  عمومی –مأموران رسمی . پردازد بھا را به مأمور حضرت ملوکانه بپردازد، آن را به مأمور ملت و نمايندۀ آن می

                                                 
6 The London Economiste 
7 M.J. Wilson    
8 M.Newman 
9 F.W.Newman : « Lectures on Plitical Economy », London 1851, pp.137,141 
10 Herbert Spencer. « Statique sociale » 
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 تحليل نتايج فراخواست ھای انحصاری زمين موجب گسترش در آخرين...  خواھند شد– خصوصی –ن اجايگزين مباشر

  ».اقتدارگرائی و استبداد مالکان زمين می شود

ً غاصب نيستند، بلکه صرفا مديران رن بريتانيا، مالکان زمين انگليسبنابراين، از ديدگاه اقتصاددانان  سياسی مد

زمينھای کشاورزی ايرلند را بايد در اختيار داشته کشاورز و کارگران کشاورز ايرلندی ھستند که حق بھره برداری از 

ًبا فراخواست ھای مردم ايرلند مخالف بوده و در عين حال مستقيما عليه علوم » تايمز«بر اين اساس مجلۀ . باشند

  .بورژوازی انگليس موضع می گيرد

  ادامه دارد

  

  


