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   ١۵فصل . ٢گزيدۀ سرمايه، کتاب اول، جلد  :  کارل مارکس - ۵٠

  .ماشينيسم و صنايع بزرگ. ماشينيسم و صنايع بزرگ

  بحران ھای صنعت پنبه. دفع و جذب کارگران در کارخانه. ٧ 

  

 به ھمراه داشت به دليل منافع فوق العاده ای که  ماشين بايد به فتح عرصۀ فعاليتھايش نائل می آمددورانی کهنخستين ... 

اين منافع نه تنھا انباشت سريع سرمايه را تشکيل داد بلکه عالوه بر اين بخش .  کننده ای برخوردار شدتعييناز اھميت 

د، زيرا در ھر جائی که سرمايه در حال تکوين به سر می برد بزرگی از سرمايه ھای اجتماعی نيز به آن افزوده ش

از وقتی که کارخانه پايه .  توليداتی می شد که دارای امتياز بودۀجو برای سرمايه گذاری جديد نيز جذب عرص و جست
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د ماشين ريزی شد و به رشد کافی دست يافت، از وقتی که پايه و اساس فنی آن فراھم آمد يعنی از وقتی که باز تولي

توسط ماشين امکان پذير شد و شيوۀ استخراج زغال سنگ و آھن و به ھمين گونه فرآوری فلزات و راه ھای عبور و 

مرور متحول گرديد، در ھر جائی که ماشين راه اندازی شد امتيازات ويژۀ نخستين دوران گسترش تب آلود آن نيز تمديد 

يط عمومی توليد طبق انتظارات صنايع بزرگ تحول يافت و اين نوع کوتاه سخن اين است که از وقتی که شرا. گرديد

بھره برداری به درجه ای از انعطاف پذيری، گسترش يابندگی گام به گام و يا جھشی  رسيد، يگانه محدوديت آن مادۀ 

ونه، ماشين پنبه ًاز يکسو، ماشين مستقيما موجب افزايش مادۀ اوليه می شد، ھمان گونه که برای نم. اوليه و بازار بود

پاک کنی موجب افزايش توليد پنبه شد و از سوی ديگر، قيمت ھای نازل محصوالت ماشينی و توسعۀ راه ھای ارتباطی 

در رقابت ] جھان صنعت[ولی . و ترابری در واقع ابزارھائی بودند که فتح بازارھای خارجی را امکان پذير می ساخت

سرزمين ھايشان را به مناطق توليد مواد اوليه که به آن نيازمند بود تبديل موجب تخريب نيروی کار بومی شد و سپس 

، نيل و )ه بافی استفاده می شوداز نوعی که در صنعت و پارچ(بر اين اساس ھند مجبور شد پنبه، پشم، شاھدانه . کرد

  : اينھا را برای بريتانيا توليد کند مانند

  ) گرم۴۵٣،۵٩٢٣٧  برابر بابه ليور انگليسی(پنبۀ صادر شده از ھند به بريتانيای کبير 

١٨۴۶...........................................................٣۴۵۴٠١۴٣  

١٨۶٢٠...........................................................٠۴١۴١١۶٨  

١٨۶۵...........................................................۴۴۵٩۴٧۶٠٠  

  )به ليور انگليسی(پشم صادر شده از ھند به بريتانيای کبير 

١٨۴۶........................................................۴۵٧٠۵٨١  

١٨۶٢٠٢١.......................................................٠۴١٧٣  

١٨۶۵......................................................٢٠۶٧٩١١١  

با ايجاد مازاد بر توليد در جائی که بخشی از طبقۀ توليد کننده وجود دارد، صنايع بزرگ مھاجرت و در نتيجه تسخير 

بر اين اساس استراليا به انبار .  برای مام وطن تبديل کردهمناطق خارجی را ضروری ساخت و آن را به انبار مواد اولي

  :بزرگ پشم برای انگلستان تبديل شد 

  )به ليور انگليسی( صادر شده از استراليا به بريتانيای کبير پشم

١٨۴۶...................................................٢١٧٨٩٣۴۶  

١٨۶٠...................................................۵٩١۶۶۶١۶  

١٨۶۵...................................................١٠٩٧٣۴٢۶١  

يم کار بين المللی نوينی از سوی مراکز اصلی صنايع بزرگ تحميل شد و به اين ترتيب بخشی از جھان به مناطق  تقس

  .توليد کشاورزی برای بخش ديگر تبديل شد که به توليد تمام عيار صنعتی اختصاص يافته بود 

  .١پافشاری نمی کنيماين انقالب ھمراه است با تحوالت ديگر  در عرصۀ کشاورزی، که در اينجا روی آن 

                                                 
 ةدر شكل كنوني، آن را بايد به مثاب. تان نيز حاصل صنايع بزرگ اروپاست و به ويژه صنايع انگلسهگسترش اقتصادي اياالت متحد  1 

كه خصوصيت استعماري خود را از دست داده  اياالت متحده به دومين كشور صنعتي در جهان تبديل شده بي آن. مستعمرة اروا تلقي كنيم
  .باشد

  )به ليور انگليسي(پنبة صادر شده از اياالت متحده به بريتانياي كبير 
1845.................................................401949393  
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  ١٨۶٧چاپ اول در ھامبورگ در سپتامبر . نوشتۀ کارل مارکس

  ١٨٧٣چاپ جداگانه به زبان فرانسه در سال 

                                                                                                                                                        
1852................................................765630544  
1859................................................961707264  
1860................................................1115890608  

  ريتانياي كبيرصادرات غالت از اياالت متحده به ب
  ) كيلوگرم100 به سنتنر 1862 تا 1850(

  گندم
1850...........................16202312  
1862..........................41033503  

  جو
1850..........................3669653  
1862........................6624800  

  جو دوسر
1850........................3174801  
1862........................4426994  

  چاودار
1850.......................388749  

1862......................7108  
  گندم سياه

1850....................1054  
1862...................19571  

  
  ذرت

1850....................5473161  
1862...................11694618  

  نخد
1850.................811620  
1862................1024722  

  لوبيا
1850...............1822972  
1862...............2037137  

  جو با كيفيت عالي
1850...............2039  
1862..............7675  
  به سنتنر.  به بريتانياي كبيرامريكاكل صادرات غالت از 
1850.........34365801  
1862.........74083351  

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

  ١٣٣– ١٣١ صفحۀ ٧ کتاب اول جلد ١٩۵١مطابق سرمايه انتشارات سوسيال، پاريس 

  

  . ٢۵ فصل ٣ّگزيدۀ سرمايه، کتاب اول، جلد :  کارل مارکس - ۵١

  ايرلند. ۶.  بررسی قانون عمومی انباشت سرمايه۵. ون عمومی انباشت سرمايهقان

  

آنچه مردم  مانند  جمعيتیپيش از ھمه کشور  صنعتی، با حجامتانگلستان، کشور توليد سرمايه داری پيشرفته و ... 

است که با يک کانال ولی امروز ايرلند فقط يک منطقۀ کشاورزی برای انگلستان .  خواھد مرد تحمل می کنندايرلند

  .کند پھناور از آن جدا شده و گندم، پشم، گله ھای چھارپايان و خدمه برای صنايع و ارتش تھيه می

کاھش جمعيت خيلی از زمينھا را از بخش کشاورزی گرفت، موجب کاھش قابل مالحظۀ توليدات زمين شد و با وجود 

ی مطلق برخی محصوالت انجاميد و در برخی زمينه ھای گسترش مساحتی که به دامداری اختصاص داشت، به فروپاش

.  دچار رکود و يا عقب نشينی می شدً يادآوری بيشتر نيست، زيرا دائماديگر نيز پيشرفتھائی صورت گرفت که سزاوار

با وجود اين با کاھش تدريجی جمعيت، درآمد حاصل از زمين و منافع کشاورزان با رشد تدريجی ولی با ضرب آھنگ 

از يک سو، در واقع جذب مزارع کوچک توسط مزرعه . سادگی دريابيمدليل چنين امری را می توانيم ب.  ھمراه شدکمتر

.  تبديل شود٢داران بزرگ و تبديل زمين ھای بارور به چراگاه سبب شد تا بخش بزرگتری از کل توليد به مازاد توليد

از سوی ديگر پس از افزايش . چند کل توليد کاھش يافته بودمازاد توليد که بخشی از کل توليد است افزايش  داشت ھر 

قيمت گوشت و پشم و جز اينھا در بازار انگليس در کوران بيست سال گذشته و به ويژه در کوران ده سال اخير، ارزش 

  .پولی اين مازاد توليد سريعتر از حجم آن افزايش می يافت

فزايد  منبع معيشت توليد حساب آورده شود و به ارزش آن بيه ران بکه ھرگز کار ديگ ابزارھای توليد پراکنده بی آن

در نتيجه اگر . حساب می آمد و نه کااله کننده ھا بود و مانند محصول مصرف شده توسط خود توليد کننده نه سرمايه ب

 سرمايۀ   عکس، به حجمهحجم ابزارھای توليد کشاورزی ھم زمان با کاھش جمعيت کاھش می يافت، در اين صورت ب

  .می افزود، زيرا بخشی از ابزارھای توليد که در گذشته پراکنده بود به سرمايه تبديل می شد

کل سرمايه ھای ايرلند خارج از کشاورزی در صنايع و بازرگانی در کوران بيست سال گذشته به تدريج و با فراز و 

سرانجام، ھر چند رشد کلی اندک بود  . نجام گرفت تمرکز عناصر فردی آن حتا سريعتر ا .نشيب ھای دائمی انباشت شد

  .نظر می رسيده ولی با توجه به ميزان کاھش جمعيت قابل توجه ب

  که خيلی زيباتر از آنچه اقتصاد ارتدکسًانی کامال اختياری به راه افتاددر نتيجه زير چشمان ما و در سطح وسيعی جري

کرد که گوئی فقر نتيجۀ مستقيم ازدياد جمعيت است و با کاھش آن  برای اثبات جزم انديشی مشھورش تصور می بود که

در اينجا ما با تجربه ای سروکار داريم که از سوی ديگر از ديدگاه اقتصادی مانند آنچه در . دست خواھد آمده تعادل ب

 ٣وسيانيستھا، يعنی موضوعی که برای مالتبا شيوع طاعون سياه روی داد حائز اھميت می باشدميانۀ سدۀ چھاردھم 

                                                 
 2  مازاد توليد بهرة فروش پس از تأمين مخارج مربوط به توليد و مخارج بازرگاني يك كاال

ية بورژوائي تئوري او يك نظر .زيست  كه در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم مي گرفته شده استاز نام مالتوس كشيش انگليسي 3
 نتيجه ديدگاهكند و از اين   رشد ميئي كه جمعيت بشري بسيار سريع تر از ميزان ازدياد مواد غذابر اين باور بوداو  .است اً ارتجاعي عميق
 موجود هستند زيرا زاد و ولد سريع آن هاست كه موجب گرسنگي و تنگدستي رهاي مردم علت بدبختي و فق گرفت كه كه گويا خود توده مي
گيرند و به نقش علم و تكنيك و دستاوردهاي  را ناديده مياستثمار اسبات توليدي و طرفداران نظريه مالتوس نظامي اجتماعي و من. شود مي

  )ويكيپدياي فارسي ( .آن توجهي ندارند
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ھم و منحنی جمعيت آن و ادعای خواست د عالوه بر اين، به عاريت گرفتن الگوی سدۀ چھار .اھميت بی بديلی داشت

کاربرد آن برای شرايط اقتصادی سدۀ نوزدھم ساده انديشی استاد نمايانه ای بيش نيست و از سوی ديگر، يادآوری اين 

در انگلستان به .  متضاد آن را در دو سوی آبراه به سکوت برگزار می کندًطاعون که اروپا را درو کرد پيامدھای کامال

  .٤ثروت اندوزی و آزادی کشاورزان انجاميد و در فرانسه به فقر و بندگی کامل آنان

ُ در ايرلند بيش از يک ميليون نفر را کشت، ولی فقط بی نوايان بودند که قربانی می ١٨۴۶قحطی و گرسنگی به سال 

راه افتاد در کوران ه موج مھاجرتی که در پی اين قحطی ب. ی ھيچ گونه خسارتی به ثروتمندان کشور وارد نشدشدند، ول

 و برای المانطول انجاميد و در روندی فزاينده جمعيت را درو کرد، ولی نه به گونه ای که برای مثال در ه  ب سالبيست

دی اينبار روش جديدی اختراع کرد و مردم بدبخت را به ھوش ايرلن. ابزار توليد آنان طی جنگ سی ساله روی داد

 به ايرلند پول   ساکن شده بودندامريکاساالنه، مھاجرانی که در . دورتر از سرزمين فقيرشان فرستادھزاران کيلومتر 

ت  مھاجرامريکا ھر گروھی که به .شاوندان و دوستانشان می شد مخارج سفر خوي صرفمی فرستادند، اين پولھا بايد

جای ھزينه برای ايرلند، مھاجرت به شاخه ای از ه ب. می کرد مقدمه ای بود برای انتقال يک گروه ديگر در سال آينده

در اين وضعيت، روندی دائمی که نه فقط صفوف مردم را تخليه می کرد بلکه ساالنه . فعاليتھای سودآور تبديل شد

 ھر سال بيش از پيش ٥حول يافت که ميزان افزايش مطلق جمعيتگونه ای ته جمعيت مھاجر بيشتر از زاد و ولد بود ب

  ). نفر بوده است٢٣٢۵٩٢٢ کل مھاجران معادل ١٨٧۴ تا ١٨۵١برای دوران (رو به کاھش گذاشت 

ًولی بايد بپرسيم که پيامدھای اين روند برای کارگرانی که در ايرلند مانده بودند کدام بود ؟ تقريبا ھمان ميزان نيروی 

خيلی به سرعت کشور   وجود داشت، و سرانجام ١٨۴۶وان و به ھمان اندازه ارزان و طاقت فرسا که پيش از کار فرا

] امريکابه [انقالب کشاورزی ھم پای جريان مھاجرت . دليل چنين امری ساده است. رو کرده را با بحران جديدی روب

در حالی که با پرورش دام، کشت سبزيجات و . دافزايش نسبی جمعيت سريعتر از کاھش مطلق آن روی دا. گام برداشت

در اينجا، . جز اينھا که به بازوی کار نيازمند است در انگلستان افزايش می يابد ولی در ايرلند دچار کاھش می شود

مزارع وسيعی که در گذشته به کشاورزی اختصاص داشت به حال خود رھا شده و يا از آن به عنوان چراگاه برای دام 

 نيز به ٦گونه بخشی از زمين ھای باير و غير قابل کشت و مردابھای انباشته از توربينفاده می کنند، و به ھمھا است

 اکر ١٠٠من در اين گروه آنانی را که کمتر از (کل تعداد مزرعه داران خرده پا و متوسط .  دامداری اختصاص می يابد
اين دسته از کشاورزان بيش از پيش در . ٨ تشکيل می دھندھشت دھم را)  زير کشت دارند را نيز به حساب می آورم٧

                                                                                                                                                        
  
 پيش از انتشار رساله اش دربارۀ  M. Th. Sadlerتلقی می شد، سادلر » اصل جمعيت« ايرلند سرزمين موعود برای نظريۀ 4

، نظريۀ Ireland, its Evils and their Remedies, 2e éd, London 1829  جمعيت  در  کتاب مشھور خود زير عنوان
مالتوس را مورد انتقاد قرار می دھد و با آمار و مقايسۀ بخش ھای مختلف ايرلند و ميزان تراکم جمعيت در ھر يک از مناطق نشان 

يعنی به شکلی که مالتوس تصور می کند، بلکه ًمی دھد که فقر در ھمه جای آن حضور دارد ولی نه صرفا به دليل تراکم جمعيت، 
  ].به دليل کاھش جمعيت[ًبه دليل کامال بر عکس 

 افزايش و کاھش جمعيت کشورھا فقط با زاد و ولد و مرگ و مير محاسبه نمی شود بلکه درون کوچى و برون کوچى جمعيت نيز 5
ٔبه افزايش جمعيت يک کشور ھر چھار عامل را دخالت دھيم، به ھمين علت اگر در محاس.  از عناصر تعيين کننده اند.در اين امر

   )مترجم(بدست خواھد آمد.افزايش مطلق جمعيت'
  
ًطور ناقص تجزيه شده اند، معموال در زمين ھای مرطوب و ه تودۀ متراکم قھوه ای و تا سياه، گياھان و خزه ھائی که ب:  تورپ 6

  )مترجم.  ( و به عنوان سوخت به کار می روددر مناطق معتدل و سرد سير جھان به وجود می آيد
  

. يک ھکتار است۴٠% متر مربع يا حدود ۴٠۴٧ اکر واحد اندازه گيری مساحت زمين در امريکا و انگلستان معادل  7  
 

 کل مزارع به ٩۴،۶% عرضه کرده است، ١٨٧٠» ايرلند صنعتی، سياست و جامعه« بر اساس تابلوئی که مورفی در کتاب 8
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  .اثر رقابت بھره برداری سرمايه داری در کشاورزی از بين می روند و به طبقۀ نوين روز مزدھا تبديل می شوند

و يگانه صنعت بزرگ ايرلند پارچه بافی ست که برای تعداد اندکی کار به وجود آورده، ولی با وجود گسترشی که داشته 

صنعت پارچه بافی مانند ھر صنعت بزرگ ديگری . ًافزايش قيمت پنبه، فقط بخش نسبتا ناچيزی از جمعيت را جذب کرد

 می کرد و به جمعيتی که در بخش صنايع مشغول به کار بوداز فراز  و نشيب ھا و بحرانھای تکان دھنده ای بايد عبور 

 به پايگاھی برای کارخانه ھای پارچه و لباس تبديل شد و لشکر از سوی ديگر، توده ھای فقير روستائی.  افزوده شد

در اينجا سيستمی را که پيش از اين ترسيم . کارگرانی را که به شکل  پراکنده در روستاھا به سر می بردند جذب کرد

به » مازاد«د کرديم می يابيم، يعنی کار در منزل، ساخت و سازی که به دليل مزد کم و کار بسيار به روشی برای تولي

از سوی ديگر کاھش جمعيت در ايرلند نمی تواند ھمان تأثيری را داشته باشد که در کشورھای توليد . خدمت گرفته شد

کاھش جمعيت ناشی از مھاجرت نه تنھا . سرمايه داری پيشرفته و موجب تحريک شوک در بازار داخلی نخواھد شد

رده ش ھا، کارگاه ھای کوچک و خالصه خ بقالی ھا، عمده فروکند بلکه درآمد تقاضای کار محلی را منسجم می

  . ليور اعالم شده است١٠٠ ليور و زير ۶٠در تابلوی کتاب مورفی کاھش درآمدھا زير . دھد بورژوازی را کاھش می

 توسط بازرسان رسمی مرتبط ١٨٧٠بگيران کشاورز در پرونده ھای رسمی سال  يک گزارش روشن از وضعيت مزد

 که در کشور خودشان به يمن سرنيزه و حکومت نظامی سر مأموران دولتی. ٩ در ايرلند منتشر شده استء فقرابه قانون

ولی با وجود .  آنھا انتظار دارندی ھستند که ھمکاران انگليسئپا ايستاده اند، آشکار يا پنھان، مجبور به مالحظه کاريھا

  .ان را در توھم پوشالی تنھا نمی گذارنداين احتياط کاری در تناسب با وضعيت حاکم، اربابانش

 ۶٠% تا ۵٠% سال گذشته ٢٠به باور آنان، ميزان کار مزد کشاورزان ھميشه خيلی پائين بوده، با وجود اين در کوران 

ولی پشت اين ميزان افزايش کار مزد .  شيلينگ بوده است٩ تا ۶افزايش داشته است، و ميانگين مزد ھفتگی در حد 

واقعی صورت پذيرفته، زيرا در اين افزايش کار مزد افزايش کاالھای ضروری در نظر گرفته نشده ظاھری، کاھش 

  .است

ًر دو برابر بيشتر از بيست سال گذشته است و قيمت لباس مشخصا دو برابر شده ضابھای مايحتاج ضروری در حال ح

  . است

پيش از . ميزان دستمزد دو دوران را با ھم مقايسه کنيمًعالوه بر اين فقدان تناسب، اشتباه بزرگی خواھد بود اگر صرفا 

، بخش مھمی از حقوق کشاورزان به شکل کاال پرداخت می شد و پول دارای نقش مکمل دستمزد ]قحطی[وقوع فاجعۀ 

گيريم که در ھر صورت، سير تحولی  نتيجه می. امروز پرداخت دستمزد به شکل پول به قاعده تبديل شده است. بود

  .قعی، ميزان پول فقط می توانسته افزايش يابدحقوق وا

پيش از وقوع قحطی، کارگران کشاورز قطعه زمينی داشتند که در آن سيب زمينی می کاشتند، خوک و ماکيان «

امروز نه تنھا او مجبور است ھمۀ اين محصوالت را خريداری کند، بلکه عالوه بر اين درآمد حاصل . پرورش می دادند

  ١٠».اکيان و تخم مرغ ھايش نيز ناپديد شداز فروش خوک، م

ًرده پا بودند و معموال پشت جبھۀ  مزارع پيش از اين در مجاورت کشاورزان خدر واقع، کارگران کشاورز در روستاھا 

 ١٨۴۶فقط از دوران فاجعه بار قحطی در سال . متوسط و بزرگ را تشکيل می دادند که در آنجا کار پيدا می کردند

  .قۀ مزد بگير واقعی تبديل می شوند، گروھی جداگانه که با کارفرما فقط رابطۀ مالی دارنداست که به طب
                                                                                                                                                        

  . از اين حد عبور می کند۵،۴%نمی رسد و فقط  اکر ١٠٠
9 Reports from the Poor Low Inspectors on the wages of Agricultural Labourers in Ireland, Dublin 1870. Comp. 
Aussi Agricultural Labourers (Ireland) Retun, etc., Dated 8 march 1861, London 1862. 

٢٩ص . ھمانجا  10  
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.  می دانيم درچه وضعيتی بوده، و بعد از آن نيز وخيمتر شده است١٨۴۶دربارۀ وضعيت مسکن آنان، تا پيش از سال 

 می برند که بدتر از چيزی ست که بخشی از کارگران کشاورز در زمين ھای مزرعه داران در آلونکھا اسفناکی به سر

، اين وضعيت ]واقع در شمال ايرالند[جز چند منطقه در اولستر ه ب.  از اين نوع وجود داشته استروستاھای انگليسدر 

اسفناک در ھمه جا يکسان است، در جنوب، در کورک، ليمرک، کيلکنی و مانند اينھا، در شرق در وکسفورد، ويکلو، 

 کانتی، کينگز کانتی، دوبلين و مانند اينھا، در شمال، در شھرستان داون، آنتريم، تيرون، و در مرکز، در کوئينز

شرم آور است، يکی از بازرسان با «... سرانجام در غرب، در شھرستان اساليگو، شھرستان رسکومون، مايو، گالوی

ً کردن مسکن آنان، دائما قطعه زمين برای تحمل پذيرتر» .فرياد می گويد، شرم آور است برای دين و تمدن اين کشور

  .ھائی که از ديرباز ضميمۀ خانه ھايش بوده مصادره شده است

خشم و نفرت کارگران روستائی با آگاھی از اين نوع حذف حقوق از سوی اربابان زمين و مأمورانشان که با آنان « 

  .»١١مانند نژاد مترود رفتار می کردند برانگيخته شد

ب کشاورزی تخريب آلونکھائی بود که در مناطق کار واقع شده بود، بسياری از کارگران مجبور نخستين حرکت انقال

تيب آنان را مانند مترود شدگان ربه اين ت. شدند از شھرھا و دھکده ھای مجاور جائی برای سکونت درخواست کنند

 ھائی که بيشتر به مخروبه شباھت جامعه در انباری و زير شيروانی، چاله ھای زير زمينی و در گوشه و کنار محله

 ھا با انبوھی از پيشداوری ھای ملی، با وجه  خانوادۀ ايرلندی به گفتۀ انگليسبه اين ترتيب ھزاران. داشت پرتاب کردند

 شان ناگھان خودشان را در گلخانه ھای گرم از ۀتمايزاتی مانند دلبستگی اندک به خانه و شادی بی قيد و عادات روزمر

دی به مزارع مجاور می روند يعنی از ديدگاه حقوق  از اين پس برای کار به شکل روزمزمردان. يافتندبزھکاری 

  .ماھيانه از شکننده ترين وضعيت رنج می برند

رسند و  نظر میه از اين پس راه درازی را بايد برای رسيدن به مزارع بپيمايند و در بازگشت مثل موش آب کشيده ب« 

  ١٢».ديگری نيز ھستند که آنان را دچار ضعف و بيماری می کنددر معرض شرايط سخت 

، و سپس اين امر را ١٣» دريافت کنندستکار مناطق روستانی نيروی شھرھا بايد سال به سال آنچه را که مازاد  «

 که مازاد نيروی کار در روستاھا و شھرھا وجود دارد ولی در مناطق روستائی با فقدان« شگفت آور تلقی می کنند 

که فصل کار کشاورزی فوريت «حقيقت اين است که اين فقدان وقتی احساس می شود . ١٤» رو ھستيمه نيروی کار روب

، ١٥»می يابد، در فصل بھار و در فصل پائيز، در حالی که در فصول ديگر سال خيلی از کارگران بی کار می مانند

چند « ، و عالوه بر اين در کوران فصل کار ١٦» نداردبر در بھار ھيچ کاری برای آنان وجودوپس از برداشت ماه اکت«

  .١٧»د و توقف پاره وقتی کار را نيز بايد تحمل کنندنروز را از دست می دھ

نتايج انقالب کشاورزی، يعنی تبديل زمين ھای زراعی به چراگاه برای دامھا، به خدمت گرفتن ابزار آالت ماشينی، 

دھای خود در جای خرج درآمه  از سوی اربابان زمين وخيمتر شده، آنانی که باقتصاد مبنی بر کار سخت و مانند اينھا،

که مبادا قانون عرضه و تقاضا به انحراف   زمين ھايشان در ايرلند باقی می مانند، از ترس اينخارج با کمال ميل روی

تأمين می کنند که خود را مجبور از ھم آکنون ھمۀ نيازمنديھايشان با نيروی کار کشاورزان خرده پا « برود، اين آقايان 
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ًمی بينند که به نيازھای اربابانشان عموما با ميزان حقوقی کمتر از ميزان جاری و به شکل روزمرد عادی پاسخ بگويند، 

ر و يا درو از کارھای مربوط به مزارع ند در فصل کاشت بزايگر، زيرا مجبور به مسائل دءو اين امر بی اعتنا

  ١٨»خودشان باز بمانند 

بی اطمينانی از اشتغال به کار، فقدان تداوم، تکرار و طوالنی شدن زمان بی کاری، ھمۀ اين عوارض ازدياد نسبی  

جمعيت در جايگاه بخشی از شکايات پرولتاريای کشاورزی ايرلند در گزارش بازرسان دولتی  دربارۀ فقر در ايرلند 

 مشابھی برای پرولتاريای کشاورزی انگلستان نيز وجود داشته پيش از اين به ياد می آوريم که وضعيت. ثبت شده است

با وجود اين تفاوتی وجود دارد و آن ھم اين است که انگلستان در جايگاه يک کشور صنعتی ذخيريۀ نيروی . است

صنعتی را از روستاھا به خدمت می گيرد، در حالی که ايرلند در جايگاه يک کشور کشاورزی نيروی کار کشاورزی 

 از شھرھائی به خدمت می گيرد که روستائيان رانده شده را جای داده بوده اند، می بينيم که در يکی مازاد جمعيت را

کشاورز به کارگر کارخانه تبديل شده اند، و در ديگری روستائيانی که به اجبار در شھرھا ساکن شده بودند، با کاھش 

  .ه مناطق روستائی فرستاده شده اندجوی کار ب و ًميزان حقوق در شھرھا، دائما در جست

  :گزارشان رسمی وضعيت مادی کارگران کشاورز را چنين خالصه بيان کرده است 

 شان به ۀ برای مسکن و تھيۀ خوراک خودشان و خانواد در حالی که در تنگدستی سختی زندگی می کنند حقوقشان«

محيط زيست آنان و محروميت ھای ديگر ...ھند داشتبرای خريد لباس به پول يبشتری نياز خوا. سختی کفايت می کند

  ١٩».اين طبقه را به ويژه در معرض ابتال به بيماری تيفوس و سل قرار داده است

فکند که در ان نارضايتی بر صفوف اين طبقه بي بازرس بابا اين حساب، جای شگفتی نيست که با گزارشات ھم رأی

تحت تأثير نظريات  «د و ھيچ راه نجاتی نيز برای آينده نمی بينند، و افسوس گذشته و نفرت از اکنون به سر می برن

اين است سرزمين موعود، بھشت زمينی که  جمعيت .  تمرکز کرده اندامريکا مھاجرت به روی» مخرب عوام فريبان 

رگران ولی دربارۀ رفاھی که کا. کردند  را برای سرسبزی ايرلند مطرح می زدائی، نوش داروی طرفداران مالتو

  :کارخانه ھا از آن برخوردارند، در اينجا به نمونه ای از آن اشاره می کنيم 

از تالشی که يک کارگر ماھر ايرلندی با « :   در بازرسی تازه از شمال ايرلند می گويد ٢٠مأمور بازرس رابرت بيکر«

کارگر خوبی است وگرنه او . ده شدموجود ناچيز بودن امکاناتش برای تعليم و تربيت فرزندانش به کار می برد شگفت ز

نام (در اينجا اطالعاتی را که جانسون . کردند را برای ساخت کاالھائی که برای منچستر فرستاده می شود استخدام نمی

 ۶من دوزندۀ لباس ھستم، از دوشنبه تا جمعه، از ساعت  «: به من داده است جمله به جمله نقل می کنم ) اين کارگر است

زده شب، شنبه ھا ساعت شش بعد از ظھر کار را تعطيل می کنيم، سه ساعت برای استراحت و صرف غذا صبح تا يا

ھمسر من .  در ھفته دريافت می کنمs. 6 d21 10برای کاری که انجام می دھد . من دارای پنج فرزند ھستم. وقت داريم

او آشپز و . ه است و از خانه نگھداری می کنددختر بزرگم دوازده سال.  در ھفته حقوق می گيردs ۵نيز کار می کند و 

ھمسرم با من بيدار می شود و با ھم برای کار از . کوچکتر ھا را برای رفتن به مدرسه آماده می کند. تنھا کمک ماست

. کند يک دختر جوان که از مقابل خانۀ ما عبور می کند ساعت پنج و نيم صبح من را بيدار می. خانه حرکت می کنيم

. کند دختر دوازده ساله ام تمام روز به امور کوچکترھا رسيدگی می. ز رفتن به سر کار ھيچ چيزی نمی خوريمپيش ا
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يک بار در ھفته چای می خوريم، روزھای ديگر تا جائی که امکاناتمان اجازه می دھد با آرد جو دو سر يا ذرت فرينی 

در تابستان، در قطعه زمينی که داريم سيب زمينی . اريمدر زمستان، کمی شکر و آب با آرد ذرت د. جوشيده می خوريم

سرتاسر سال روزھای يکشنبه و روزھای کار به . می کاريم، و وقتی تمام شد دوباره برمی گرديم سراغ سوپ فرينی

گاھی قطعه ای گوشت به خوراکمان اضافه می شود ولی چنين . در پايان روز ھميشه خيلی خسته ام. ھمين گونه است

  در ھفته می .d ١سه تا از بچه ھايمان به مدرسه می روند، برای ھر کدامشان . آيد  خيلی به ندرت پيش میموردی

  ». ھزينه دارد.s. 6 d ١ روز يکبار ١۵تورب برای شوفاژ دست کم ھر .  در ھفته است.d ٣اجازه خانۀ ما . پردازيم

  .اين است زندگی ايرلندی و اين است درآمد آنان

 يکی از سرمايه ١٨۶٧ و در آغاز  ١٨۶۶در پايان . در ايرلند به موضوع روز انگلستان تبديل شده استدر واقع فقر 

چه «می خواست مرھمی برای آن عرضه کند و در ستون ھای تايمز نوشته بود    ٢٢داران در ايرلند، لرد دافرين

  »!بشريتی، مفيستو می گويد، چه بشريتی نزد اربابی به اين بزرگی 

 ارزش اضافی ٢۶٢٨١٩ ليوراسترلينگ از کل درآمد سه کارخانه دار ۴٣۶٨۶١٠ ديديم، روی ١٨۶۴در سال چنانکه 

 ليور استرلينگ را ٢٧۴۵٢٨ مبلغ ۴۶۶٩٩٧٩ ھمين صرفه جويان از روی ١٨۶۵را از آن خود کردند، ولی در سال 

، مبلغ ١٨۶۵در سال .  تقسيم شد نفر٢۶ ليور استرلينگ بين ۶۴۶٣٧٧ مبلغ ١٨۶۴در سال . در جيب خودشان گذاشتند

در سال .  نفر١٢١ ليور استرلينگ بين ١٠٧۶٩١٢ مبلغ ١٨۶۴ نفر، و در سال ٢٨ليور استرلينگ بين  ٧٣۶۴۴٨

ليور استرلينگ  ٢١۵٠٨١٨ نفر ١١٣١، تعداد ١٨۶۴ نفر، در سال ١۵٠ ليور استرلينگ بين ١٣٢٠٩٠۶، مبلغ ١٨۶۵

 ليور ٢۴١٨٩٣٣ سرمايه دار ١١٩۴، ١٨۶۵بخود اختصاص دادند، در سال ًيعنی تقريبا نيمی از کل درآمد سال را 

سھم ناعادالنه در ايرلند مانند انگلستان يا . خود کردند يعنی بيش از نيمی از کل درآمد کشورآن استرلينگ را از 

ئی ست که عقل خود اختصاص می دھند به اندازه ای ھيوالبه ندکی از زمين داران بزرگ ساالنه اسکاتلند که تعداد ا

لرد .  آمار گيری متفاوتی استفاده کنندرآمد ارضی و تقسيم درآمد کل را ازسليم دولت انگليس حکم کرد که برای تقسيم د

او بر اين باور است که درآمد ارضی، سود صنعتی يا بازرگانی، سودھا، و مانند اينھا . دافرين يکی از اين ھيوالھاست

ُ و انباشت می شود ھيچ ارتباطی با فقر ندارد، از ديدگاه لرد علت افزايش درآمد ارضی وقتی ثروت از حد عبور می کند

لرد دافرين . اربابان مھاجرت ايرلندی ھا و کاھش جمعيت بوده و در نتيجه مردم را در وضعيت جانبی تعبير می کند

رده و برای دست يابی به نيک بختی عالوه بر اين اعالم کرده است که جريان مھاجرت به اندازۀ کافی جمعيت زدائی نک

  . کامل  دست کم يک سوم ميليون ديگر از دھقانان را بايد روانه کند

سانگرادو  «ُو ھرگز تصور نمی کنيم که اين آقای لرد که در عين حال خيلی شاعر مسلک نيز ھست طرفدار مکتب 

 تازه ای را تجويز می کرد تا وقتی که ٢٤سانگرادو ھر بار که بيماری وضعش وخيم می شد خون گيری. نيز باشد٢٣»

                                                 
22 Lord Dufferin  

 Sangrado. رسوناژ رمان ژيل بالس اثر آلن رنه  لوساژ پ  23 
  :مترجم [

.  ، رمان ژيل بالس داستان ژيل بالس را تعريف مي كند، پسر يك اصطبل دار و يك زن خدمتكار1735 و 1715نوشتة لوساژ بين سالهاي 
ش دوره گرد بود، اين مرد جوان با خدمت  درآمدن نزد ژيل بالس هم زمان دزد، زنداني، كارآموز طب، اقتصاد دان، بازيگر يك گره نماي

خدمتكار بورژواها، سپس اشراف زادگان، معاونت قدرتمندان، او آموزش درباري خود را با » مقامات گوناگون ترقي اجتماعي اش را آغاز نمود 
بار او را مترود و سپس دوباره مورد مهر قرار مي عوامفريب و بزهكار پيش از آنكه در. دست يابي به مقام معاون نخست وزير به پايان رساند

  .]شود	با دريافت عنوان اشرافي با زن و بچه هاي در زمينهايش مستقر مي. هد
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 قربانی می خواھد و نه دو ميليون، ۴۵٠٠٠٠ُ نه، لرد دافرين فقط  .ديگر برای بيمار نه خونی باقی می ماند و نه بيماری

  .و اگر اين قربانيان را به او ندھيم، نبايد به برگزاری ھزارۀ ايرلند اميدوار باشيم

. شد پيش از ھمه بايد حذف می]  ھکتار۴٠%ًھر اکر تقريبا [ اکری ١۵ تا ١ارع  بخشی از مز١٨۶١ تا ١٨۵١از سال 

 کشاورز روبرو می شويم، با اين حساب که ھر خانواده بطور ميانگين ٣٠٧٠۵٨به اين ترتيب با ازدياد جمعيت معادل 

 نفر ١٢٢٨٢٣٢ معيت معادل نازل بنظر می رسد، در حال حاضر جاز چھار نفر تشکيل شده، يعنی رقمی که خيلی

 نفر برای مھاجرت ٩٢١١٧۴  تعدادکشاورزی پس از تحقق انقالبش اگر يک چھارم اين جمعيت را جذب کند،. است

 اکری، ھمه در انگلستان می دانند که ١٠٠ تا ۵٠ اکری و ۵٠ تا ٣٠ اکری، ٣٠ تا ١۵قطعات زمين . برجا خواھند ماند

ش گوسفند مطرح می شود حتا به حساب ھم آورده نمی رضوع پروبرای کشت گندم مناسب نيست، و به محض اينکه مو

و به اين علت که اشتھا با خوردن .  نفر١٧٠٩۵٣٢ نفر بايد بروند، در مجموع ٧٨٨٧۶١در محاسبات ديگری . شود

شود، زمين داران بزرگ به زودی کشف خواھند کرد که سه ميليون و نيم جمعيت ايرلند ھمواره در فقر به  تحريک می

در نتيجه برای آنکه ايرالند سرنوشت خود را تحقق ببخشد بايد خالی از .  می برند، زيرا ايرلندی ھا زيادی ھستندسر

اين . ٢٥ ناپذير خوناشامھای درندۀ انگليسچراگاھی عظيم، سبزه زاری وسيع برای تطميع اشتھای سيری. سکنه شود

در حالی که درآمد ارضی در ايرلند انباشت . يز داردروند پر منفعت مثل ھمۀ چيزھای خوب در جھان يک وجھۀ بد ن

ايرلندی ھای که توسط گاو و گوسفندھا .  گردھم می آيندامريکامی شود، ايرلندی ھا نيز به ھمان اندازه در اياالت متحدۀ 

اھا جمھوری و در مقابل سقوط ملکۀ دري. را بنيانگذاری کردند٢٦به آن سوی اقيانوس اطلس رانده شده بودند انجمن فنيان 

  .جوان پر عظمتی تھديد می کند

  ادامه دارد

 

…acerba fata Romanos agunt 

Scelusque fraternae necis. 

  .]می ھا را رنج می دھد، جنايت برادرکشی ُسرنوشت شوم ر[ 

  

  ، ھامبورگ١٨۶٧مبر  نوشتۀ مارکس سپت 

  مطابق سرمايه

  ١٩۵٧. انتشارات سوسيال، پاريس

Livre premier, t. 3, pp 141-151  

  

  
  

                                                                                                                                                        
  روش درمانی خاصی که بيمار را به شکل مصنوعی دچار خون ريزی می کنند. خون گيری يا حجامت 24 
 

با زمين داران  نيم که چگونه قانونگذاران انگليسرسی قرار می دھد، می بيدر سومين کتاب سرمايه موضوع مالکيت ارضی را مورد بر  25
  . در ايرلند تبانی کردند تا با ابزار فقر و گرسنگی و جمعيت زدائی انقالب کشاورزی شان را تحقق ببخشندانگليس

 26  Fénian ايرلند از حکومت انگليس و برای تشکيل  که برای استقالل١٨۶٠عضو انجمن سياسی امريکائی و ايرلندی در سالھای :   مترجم 
  .جمھوری مستقل ايرلند به شکل قھری مبارزه می کرد


