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 Political  سياسی

  
  انگلس-مارکس: نويسندگان
  حميد محوی: برگردان از

  موسوی: ويراستار پورتال
   ٢٠١٩  مارچ٠٢

  !پرولتاريای جھان متحد شويد

  

  فردريش انگل                                ارل مارکسک

  گزيدۀ نوشته ھا دربارۀ استعمار

٣٠  

   پيدايش سرمايۀ صنعتی٣١، فصل ٣ّفرازی از سرمايه، کتاب اول، جلد  : کارل مارکس - ۵٢

، تنزل جمعيت بوميان به برده، کار در معدن و يا کشتار جمعی امريکاکشف سرزمينھای طالخيز و نقره خيز در ...

 به عرصۀ داد و ستد خصوصی اربابان برای شکار سياه پوستان، اين است ريقاافآنان، آغاز غارت ھند شرقی، تبديل 

چنين شد که آتش . کند سياق غزل واره ھای انباشت ابتدائی که دوران سرمايه داری را در طلوع بامدادی اش ترسيم می

 که ١ عليه اسپانيالندا شورش ھءابتدا. سر جھان را به جبھۀ جنگ تبديل کردجنگ تجاری نيز شعله ور گشت، و سرا

 مانند جنگ بحریخود گرفت و با گسيل دزدان ه ًمتعاقبا در جنگ انگستان عليه انقالب فرانسه ابعداد گسترده ای ب

  .مشھور ترياک عليه چين تا امروز ادامه يافته است

                                                 
 لند يا شورش پروتستانھا عليه حکومت کليسای کاتوليک فيليپ دوماکه آن را در عين حال شورش ھ» جنگ ھشتاد ساله«معروف به : مترجم   1
  ).منشور وستپالی (١۶۴٨تا ) د ھليژرلینبر (١۵۶٨شورش مسلحانه . 
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اريخی تقسيم  کمابيش در روندی تءروش ھای گوناگونی که انباشت اوليۀ سرمايه را به شکوفائی می رساند، ابتدا

لند، فرانسه و انگلستان، تا وقتی که انگلستان در آخرين ثلث سدۀ ھفدھم تمام روشھا را در اال، اسپانيا، ھگپرت: شود  می

 مالی مدرن و نظم يم استعماری، اعتبارات دولتی، امور يعنی با ترکيب رژک مجموعۀ  ساختاری ترکيب می کند،ي

، ولی با اين حساب که ھمۀ اين ال زور خشونت آميز به کار می رودبر اساس اعمبرخی از اين روشھا . محافظه کارانه

روشھا بی ھيچ استثنائی از قدرت دولت، نيروی تمرکز يافته و سازمان يافتۀ جامعه استفاده می کند تا انتقال سريع نظم 

در واقع نيرو در جايگاه قابله در . داقتصاد فئودالی به نظم اقتصاد سرمايه داری و با کوتاه کردن مراحل گذار تحقق ياب

  .ستايک مأمور اقتصادی ) قدرت(نيرو . ستمعۀ قديمی وضع حمل جا

  :، دربارۀ استعمار مسيحی چنين می گويد ٢مردی که شور مسيحيت او را به شھرت رسانده، ھاويت

و عليه ھمۀ ملتھائی که دست به اصطالح مسيحيان در سراسر مناطق جھان ه تکرار بربريت و خشونت نفرت انگيز ب«

قادر به زانو درآوردنشان بودند ھيچ بديلی در ھيچ يک از ادوار تاريخ بشری ندارد، ھيچ نژادی تا اين اندازه وحشی، 

  ٣».مبتذل، بی رحم، بی شرم نبوده است

ی از کشتار، تابلوئ«- لند که در قرن ھفدھم بارزترين ملت سرمايه دار بود ا و ھ- لندی ھا اتاريخ دولت استعماری ھ

  ٤».خيانت، بزھکاری و پستی را به نمايش می گذارد که ھرگز بديلی نداشته است

يک تيم کامل از گماشته . ھيچ شاخصی بھتر از ربايش بوميان جزيرۀ سوالوسی برای تھيۀ برده در جاوا وجود ندارد

مأموران اصلی اين نوع تجارت عبارتند از . ھای آموزش ديده از انواع جديد برای اين گونه آدم ربائی در اختيار داشتند

ّجوانھای ربوده شده در دخمه ھای سری در . مترجم و فروشنده، و فروشندگان اصلی نيز شاھزاده ھای محلی بودند

  .سوالوسی نگھداری می شدند تا اينکه روی کشتی ھای باربری سوارشان کنند

ی متعددی وجود دارد که يکی از ّ زندان ھای سر٥اکاسربرای نمونه، به اعتبار يک گزارش رسمی، فقط در شھر م«

ديگری خوفناکتر بوده و پر است از قربانيان بخت برگشته که به دليل حرص  و آز و استبداد با خشونت از خانواده 

  ».ھايشان کنده شده اند و در اين دخمه ھا به قل و زنجير گرفتار آمده اند

.  وارد شھر کرد١۶۴١الی را خريداری کردند که آنان را در سال گ حاکم پرتلندی ھاا، ھ٦برای به چنگ آوردن مالکا

 ليور ٢١٨٧۵الی رفتند و او را به قتل رساندند تا از پرداخت  گلندی ھا به محض ورود دوان دوان به خانۀ حاکم پرتاھ

ت زدائی نشان بارز رد  می گذاشتند، ويرانی و جمعيیبه ھر کجا که پا. استرلينگ که بھای خيانتش بود معاف شوند

 جمعيت بانيووانگی ١٨١١در سال .  نفر بود٨٠٠٠٠ جمعيت  بانيووانگی در استان جاوه  ١٧۵٠در سال . پايشان بود

  !اين است نتيجۀ تجارت سالم .  نفر نبود٨٠٠٠بيش از 

 ھمين گونه حمل و طور کلی تجارت با چين و بهه کمپانی ھند شرقی عالوه بر قدرت سياسی، انحصار تجارت چای، و ب

                                                 
2 M.W. Howitt 
3 William Howitt : Colonization and Christiality. APopulare History of the treatment of the natives by the 
Europeans in all their colonies ; London 1838, p.9 

  : می يابيم Charles Comteدربارۀ برده داری مطالب بسياری نزد شارل کنت 
Traite de législation, 3e édit., Bruxelles 1837 
اين موضوع را بايد به دقت مورد بررسی قرار دھيم تا ببينيم چگونه بورژوا با خودش و کارگران رفتار می کند، در ھمه جا، بی ھيچ مانعی 

 .جھان را مطابق تصوير خودش شکل می دھد
4 Thomas Stamford Raffles, late Lieut ; Governor of Java ( معاون پيشين، حاکم جاوا(  
The History of Java and its dependencies, London 1817. (T. II, annexe, p.CXC-CXCI) 
5 Makassar .يکی از جزاير سوالوسی در اندونزی 

Malacca6  لومتری کواالالمپور واقع شده است کي٢٠مالکا که به شھر قرمز شھرت دارد در جنوب مالزی و در :  مترجم .  
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 ، کشتی رانی بين جزاير و به ھمينگونه ٧ولی کابوتاژ. دست آورده نقل کاال از اروپا به آسيا و از آسيا به اروپا را نيز ب

انحصارات نمک و ترياک، فلفل و ديگر . ًامتياز تجارت داخلی ھند منحصرا به مقامات بلند پايۀ کمپانی تعلق دارد

 می کنند و تا جائی که تعيينِخود مقامات بلند پايۀ شرکت ھستند که قيمتھا را . ذير ثروت استمحصوالت معدن پايان ناپ

. حاکم اعظم نيز سھم خود را از اين تجارت خصوصی دريافت می کند. می توانند ھندی ھای بيچاره را می چاپند

در اين بازار . فروش می رسيده تھا بکيمياگران برتری که از ھيچ طال می ساختند و محصوالت ممتاز به باالترين قيم

انباشت اوليۀ سرمايه بی ھيچ سرمايه گذاری مقدماتی . ثروت ھای عظيم مثل قارچ ظرف بيست و چھار ساعت می رويد

در اينجا به .  انباشته از نمونه ھای اين چنينی ست٨دادگاه وارن ھاستينگز. حتا در حد يک سکۀ بی ارزش انجام گرفت

 ليور استرلينگ را به شخص ديگری به ۴٠٠٠٠ قراردادی به بھای ٩شخصی به نام سوليوان. می کنيميک نمونه بسنده 

 ليور استرلينگ به خريدار نھائی می ۶٠٠٠٠ واگذار می کند، بين به سھم خود ھمان روز آن را به بھای ١٠نام بين

  .استدست آورده ه کند که سود بسياری از اين معامله ب ًفروشد که بعدا اعالم می

عنوان کمک ھای رايگان  زير ١٧۶٠ و ١٧۵٧بر اساس فھرستی که تسليم پارلمان شد، کمپانی و کارمندانش بين سال 

 با خريد کل برنج موجود و ١٧٧٠ تا ١٧۶٩ ھا از سال انگليس! سترلينگ اخاذی کرده اند  ميليون ليور ا۶ از ھندی ھا

  . ١١سنگی عمدی شدندبازفروش آن به بھای بسيار سنگين  موجب قحطی و گر

سرنوشت بوميان در کشتزارھائی که محصوالتشان برای صادرات به ھند غربی و کشورھای پر جمعيت مانند ھند 

ًدست ماجراجويان اروپائی افتاده بود اختصاص داشت طبيعتا خيلی اسفناک بود و سرانجام ه  که بسيکوشرقی و مک

پيوريتن ھای . ت مسيحی انباشت ثروت اوليه قابل انکار نبودحتا در مستعمره ھا خصوصي. خوراک سگھا می شدند

 در اعالميه ای از سوی انجمنشان برای پوست سر ھر سرخپوست و يا برای به ١٧٠٣خشکه مقدس پروتستان در سال 

 ليور ١٠٠ جايزه به ١٧٢٠در سال .  کرده بودندتعيين ليور استرلينگ جايزه ۴٠اسارت در آوردن ھر سرخپوست 

 خليج ماساچوست برای مقابله با يکی از قبايل سرخپوست شورشگر جوايزی در ١٧۴۴در سال . نگ ارتقاء يافتاسترلي

 ليور استرلينگ ليور ١٠۵ ساله به باال، ١٢ ليور استرلينگ برای پوست سر سرخپوست مذکر ١٠٠: نظر گرفته بود 

 ليور ۵٠کودک سرخپوست اسير يا  ليور استرلينگ برای زن و ۵۵استرلينگ برای سرخپوست مذکر اسير و 

 شد که به   ١٢»پدران زائر« سال بعد، خشونت رژيم استعماری دامن گير فرزندان ٣٠. استرلينگ برای پوست سرشان

سگھائی را که برای شکار تربيت کرده بودند به شکار مھاجران شورشی فرستادند و . نوبت خود شورشگر تلقی شدند

 چنين امکاناتی را« را تحويل دھند و اعالم کرد که ن پول می داد که پوست سر مھاجراناين بار پارلمان به سرخپوستا

  .»خدا و طبيعت به دستان آنان سپرده است

دولت از . رژيم استعماری جھش بزرگی در کشتی رانی و بازرگانی به وجود آورد و موجب تولد جامعۀ تجاری شد

                                                 
 Cabotage 7  کابوتاژ حمل و نقل کاال يا مسافران از يک نقطه در يک کشور به نقطه ای ديگر در ھمان کشور در شرايطی که :  مترجم

  )ويکيپديا. ( اپراتور حمل و نقل از کشور ديگری باشد
8 Warren Hastings 
9 Sullivan 
10 Binn 

برای پر کردن خزانۀ دولت بھای مواد غذائی را . قط در استان اوريسا بيش از يک ميليون ھندی به دليل قحطی جان باختند، ف١٨۶۶ در سال  11
  .برای گرسنه ھا به شکل سرسام آوری آفرايش داده بودند

ر ايران که به مرگ بيش  د١٩١٩ و ١٩١٧در سال » قحطی بزرگ«با اين حساب می بينم که گزارش دکتر محمد قلی مجد در کتاب : مترجم [
در عين حال . (از نيمی از جمعيت ايران انجاميد سابقۀ تاريخی داشته است و امر نوظھوری در روشھای استعماری بريتانيای کبير نبوده است

. »١٩١٧-١٩١٩قحطی بزرگ  « درنگھائی دربارۀ کتاب . ّنسل کشی ايرانيان در کوران جنگ اول جھانی«مراجعه شود به نوشتۀ حميد محوی 
  در ھمان تاريخ" آزادافغانستان-افغانستان آزاد" و در پورتال ]٢٠١٨ت گس ا٢٠گاھنامۀ ھنر و مبارزه 

12 Piligrim fathers 
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دولت . اساس در مفصل جريان تمرکز سرمايه ھا به مثابه اھرم عمل کردانحصارات و امتيازات پشتيبانی کرد و بر اين 

بازارھای مورد نياز کارخانجات نو پا را تضمين نمود و به مدد انحصار بازار استعماری موجب انباشت ثروت تا دو 

، زل داده شده بوده وضعيت برده تنخزانه ای که در خارج از اروپا با باج گيری، کار اجباری بوميانی که ب. برابر شد

نخستين آغازگر . اختالس، غارت و جنايت انباشت شده بود به مام وطن عودت داده شد تا در جايگاه سرمايه عمل کند

ً به اوج عظمت خود دست يافته بود و تقريبا بازرگانی ھند شرقی و راه ١۶۴٨لند در سال اواقعی رژيم استعماری، ھ

 و کارخانه بحریماھيگيری، ناوگان .  اروپا را در انحصار کامل خود داشتھای ارتباطی جنوب غربی و شمال شرقی

  .لند از کشورھای ديگر پيشرفته تر و سرمايه ھای جمھوری نيز شايد مھتر از کل ديگر کشورھای اروپائی بوداھای ھ

ھا، فرادستی ِدر روزگار ما، فرادستی صنعتی مستلزم فرادستی بازرگانی ست، ولی در آن دوران زايش کارخانه 

خدای  «به ھمين علت، رژيم استعماری نقش بنيادی داشت، . بازرگانی بود که فرادستی صنعتی را تضمين می کرد

در يک روز آفتابی با فشار ] خدای بيگانه . [که در کنار بت ھای کھن سال اروپا بر تخت جلوس کرده بود» بيگانه ای 

  !ا فرو ريخت و در ھم شکست آرنج رفقايش را کنار زد و ناگھان ھمۀ بت ھ

 در سده ھای ميانه بنيانگذار آن بودند در دوران ١٤ و جنوا١٣ساخت و ساز وام دولتی، يعنی قرض ھای دولتی که ونيز

 و جنگھای بازرگانی بحررژيم استعماری با بازرگانی از راه . ًپيدايش کارخانه ھا در سرتا سر اروپا قويا فراگير شد

  ...لند مستقر شدا در ھء ابتداپايگاه مطمئنی بود که

طور مشخص ه رژيم استعماری، قرض دولتی، باجگيری مالياتی، حفاظت صنعتی، جنگ بازرگانی و مانند اينھا، و ب... 

  ...ھمۀ نوزادان دوران توليد کارخانه ای در نخستين دوران تحول عظيم صنعتی گسترش يافت

ی، افکار عمومی اروپائی آخرين ذره ھای بازمانده از  ئ کارخانه با گسترش توليد سرمايه داری در کوران صنعت... 

  . وجدان آگاه و شرم خود را از دست داد

توانيم  دربارۀ اين موضوع می. ھر ملتی ھر گونه بی شرمی برای انباشت سرمايه را برای خود افتخار می دانست

 به ١٦ختيجاع سياست انگليس را در صلح اوتراين مرد ش.  را بخوانيم١٥گزارشات ساالنۀ نيک مردی مانند آندرسون

 افريقاموفق شد تا امتياز تجارت برده بين ١٧» اسينتو«مثابه وجه تمايز ھوشمندی انگليس تلقی می کند، زيرا  در منشور 

  و ھندافريقادست آورده که تا پيش از اين به تجارت بردۀ سياه در مناطق تحت اختيارش در ه ی اسپانيائی را بامريکاو 

ی امريکاد بردۀ سياه در سال برای  چھار ھزار و ھشتص١٧۴٣بر اين اساس انگلستان تا سال . شرقی منحصر بود

اين امتياز جديد در عين حال به انگلستان اجازه داد که با پرچم رسمی قاچاقچيگريھايش را پوشش . اسپانيائی می فرستاد

برای اين شھر ارتدکس تجارت انسان شيوۀ . رگ را فراھم ساخت بز١٨اين تجارت برده بود که بنيانگذاری ليورپول. دھد

و تا امروز نيز در مدح اعتبار ليورپول از خصوصيات نيک تجارت برده ياد . انباشت اوليۀ سرمايه را تشکيل می دھد

                                                 
13 Venise 
14 Gênes 
15 A. Anderson 
16 Utrecht 

تجارت را به کشورھای ديگر مانند ًدر قرن ھفدھم و ھجدھم اسپانيائی ھا مستقيما به تجارت برده نمی پرداختند، ولی اين نوع : مترجم   17
اين شکل عمل نمی کشورھای ديگر به . می نامند » Asiento«اين داد و ستد را . لند، فرانسه و انگلستان واگذاشته بودنداال، جمھوری ھگپرت

زندگی اقتصادی کشور را در بر اسينتو ھای دربار سلطنتی اسپانيا کل وجوه . در دولت رسمی اسپانيا مفھوم گستره تری دارد» اسينتو«. کردند
در واقع اسينتو يک قرارداد رسمی ست که فردی خاص  يا يک شرکت متعھد می شود که به جای دولت ولی به ازای دريافت حقوق . می گيرد

فته از ويکيپديای برگر. (اين امکان نيز وجود داشت که اين امتياز به شکل جزئی يا کلی باز فروش شود. وليت خدماتی را به عھده بگيردؤمس
  )فرانسه

18 Liverpool 
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ول ليورپ. ١٩»نوردان بی بديل پول ھای سرشاری را به ارمغان آورده است بحرکه روح مديريت، آموزش « کرده اند 

 کشتی در ١٣٢ کشتی و ٩۶از  ١٧۶٠ کشتی،  ٧۴ از ١٧۵١ کشتی، در سال ۵٣ از ١٧٣٠برای تجارت برده در سال 

  . استفاده کرده است١٧٩٢سال 

 سياه پوستان را امريکا که صنعت پنبه در انگلستان در پی تبديل کودکان به برده بود، در اياالت متحدۀ دورانیدر ھمان 

در نتيجه، بايد برای .  ساالری آميخته بودند  به ساخت و ساز بھره کشی تجاری سوق می دادکه با نظام کمابيش پدر

روی پا نگھداشتن نظام برده داری آن را به شکل مزد بگير در اروپا پنھان می کردند،  يعنی تداوم نظام برده داری در 

  .٢٠که به چنين نامی ناميده شود جھان جديد بی آن

Tantae molis erat !  قوانين ابدی «و اين بھائی است که برای فتوحاتمان پرداختيم، بھائی که برای ! چقدر سخت بود

توليد سرمايه داری پرداخت شد، برای بيگانه سازی کارگر با شرايط کار و تبديل آنان به سرمايه و توده ھای » و طبيعی

به گفتۀ .  ٢١ آفرينش واالگرانۀ تاريخ مدرن، شاھکار ھنری،)lobouring poor(مردم به مزد بگير و کارگران فقير 

ِبه دنيا آمد، سرمايه با خون و گل در تمام ذرات پا به عرصۀ » با لکه ھای طبيعی خون روی سکه« اگر پول  ٢٢اوژيه

  ..وجود گذاشت

  

  نوشتۀ مارکس

  ١٨۶٧مبر نخستين انتشار در ھامبورگ سپت

  ١٩۵٧مطابق سرمايه انتشارات سوسيال، پاريس 

Livre premier,t,3 , pp. 193-196, 199, 200-202 

  

  . ٢٠ فصل ١ ای از سرمايه، کتاب سوم، جلد  گزيده:  کارل مارکس - ۵٣

  نگاھی به تاريخ سرمايۀ تجاری

دربارۀ انقالب ھای بزرگ سدۀ شانزدھم و ھفدھم ترديدی وجود ندارد که در اثر کشف مناطق جغرافيائی جديد موجب 

جھان بازرگانی و گسترش پرشتاب سرمايۀ تجاری شد و ھمين امر عامل اصلی گذار سريع از شيوۀ توليد تحوالتی در 

ًولی دقيقا روی ھمين موضوع نظريات کامال  مغلطه آميزی مطرح شده است. بودال به شيوۀ توليد سرمايه داری فئود ً .

روپائی برای تسلط بر کاالھای آسيائی و گنجينۀ انکشاف ناگھانی بازار جھانی، افزايش کاالھا، رقابت بين ملتھای ا

با وجود اين، شيوۀ توليد مدرن، . ، نظام استعماری تا حدود بسيار زيادی مرز توليد فئودالی را از ميان برداشتامريکا

در نخستين مرحله، دوران پيدايش کارخانه ھا، فقط در مناطقی گسترش يافت که شرايط آن در دوران سده ھای ميانه 

                                                 
  به نقل آوده شده مراجعه کنيد) ١٧٩۵ ( Dr Aikin به کتابی که پيش از اين از دکتر آيکين 19

در ھند . ، در ھند غربی انگليس ده برده برای ھر فرد آزاد وجود داشت، در ھند فرانسوی چھاره برده برای ھر فرد آزاد١٧٩٠ در سال  20
   . سه برده برای ھر فرد آزادلندی بيست واھ

Henry Brougham : An Inquiry into the colonieal policy og the European powers Edimbourg 1803, vol. II, p. 74 
 

ی خود جلب کرد در قوانين انگليس جاه از دورانی که طبقۀ مزد بگير توجھات ھمگانی را ب) کارگر فقير( labouring poor  اين اصطالح21
عالوه بر اين در مقابل کارگری .  فقير تنبل يا فقير بيکار و مانند اينھا معنی دار استidle poor در مقابل labouring poorصفت . گرفت

َمطرح شد که ھنوز کامال پر کنده نشده و صاحب ابزارکار خود بود ، و Culpeperاز متن قانون، اين اصطالح توسط افرادی مانند کالپيپر . ً
  . وارد اقتصاد سياسی شدEden و ادن Adam Smith و ديگران تا آدام اسميت J. Child چالد

22 Marie Augier : Du crédit public, Paris 1842, p.265 
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 اگر در سدۀ شانزدھم و  .٢٣يکديگر مقايسه کنيم ال را باگلند و پرتا ھهتوانيم برای نمون در اين زمينه می. راھم آمده بودف

حتا بخشی از سدۀ ھفدھم انکشاف ناگھانی بازرگانی و ايجاد بازار نوين جھانی تأثير فوق العاده ای بر زوال شيوۀ توليد 

از سوی ديگر، ضرورت درون . رمايه داری به وجود آمد تأثير معکوس داشتقديمی برجاگذاشت، وقتی شيوۀ توليد س

انکشاف ]  مانند گذشته[بودی شيوۀ توليد سرمايه داری که به ميزان گسترش فزايندۀ بازار جھانی بستگی دارد، در اينجا 

تسلط بازرگانی به اکنون .  معکوس خواھد بودۀبازرگانی نيست که موجب تحول صنعت می شود، بلکه اين بار رابط

تاريخ . لند را با يکديگر مقايسه کنيماتوانيم انگلستان و ھ برای نمونه می. اھميت کمابيش مھم صنايع سنگين بستگی دارد

 لند در جايگاه ملتی بازرگان و سلطه جو ھمانا تاريخ فرودستی سرمايۀ تجاری نسبت به فرادستی سرمايۀازوال ھ

که استحکام درونی و ساختار شيوه ھای توليد ملی پيشا سرمايه داری در مقابل ا ر نمونۀ بارز موانعی. صنعتی است

 و چين می ٢٤ بازرگانی از خود نشان می داد در مناسبات انگلستان با آسيای جنوبی و جنوب شرقیزوال يابندۀ حرکت 

يل می دھد، در اينجا بايد در اين کشورھا، واحد کوچک کشاورزی و صنعت خانگی پايۀ اصلی شيوۀ توليد را تشک. يابيم

 ءروستائی به شکل مالکيت ارضی اشتراکی اتکااضافه کنيم که در کشورھای آسيای جنوبی و جنوب شرقی واحدھای 

  آسيای جنوبی و جنوب شرقی انگليسدر کشورھای.  که از سوی ديگر شکل مالکيت بدوی در چين نيز بوده استداشت

قدرت سياسی و اقتصادی خود را نيز به کار بستند و بر اين اساس بود که ھای حاکم و رانت خوار زمين ھم زمان 

اگر بازرگانی آنان در اينجا به شکل انقالبی شيوۀ توليد را متحول کرد . ٢٥واحدھای اقتصادی کوچک را از بين بردند

ير واحدھای توليد که جزء جدائی ناپذاز بين برد ولی از سوی ديگر با کاالھای ارزان قيمت پارچه بافی بومی را 

گرچه روند چنين تخريبی به تدريج .  و با آن واحدھای اجتماعی نيز از ھم فروپاشيد کشاورزی بسيار کھن بودصنعتی و

اقتصاد قدرتمند و خريد . با وجود اين در چين توفيق کمتری داشت زيرا قدرت سياسی به آنان کمک نکرد. انجام گرفت

 بزرگ از م کشاورزی و کارگاه ھا مقاومت سر سختانه ای در مقابل توليدات صنايعفرصت بيشتر ناشی از پيوند مستقي

 می شد، وضعيت نامناسبی برايشان تعيينبھای کاالھا که  با مخارج جانبی برای به جريان انداختن آنھا . خود نشان داد

اقتصاد توليد آسيائی ضربه  ھا، مناسبات تجاری روسھا به ساختار خالف مناسبات تجاری انگليس. کرد ايجاد می

  .٢٦زند نمی

  ادامه دارد

  نوشتۀ کارل مارکس

  ١٩۵٧مطابق سرمايه، انتشارات سوسيال، پاريس  -١٨٩۴منتشر شده برای نخستيم بار در ھامبورگ 

Livre 3e, t .1,PP. 341, 342 

  

                                                 
خالف بينش . لند نوشته اندانويسندگان سدۀ ھجدھم به دقت دربارۀ نقش تعيين کنندۀ ماھيگری، کارگاه و کشاورزی به عنوان پايۀ توسعۀ ھ  23
ۀ آن اغراق روران باستان و سدۀ ميانه دست کم می پنداشتند، حاال آالمد شده است که دربادای گذشته که حجم و اھميت بازرگانی با آسيا را در ھ

. بھترين راه برای درمان اين بينش غاط بررسی واردات و صادرات انگليس از آغاز سدۀ ھجدھم و مقايسۀ آن با وصعيت امروز است. بگويند
  :در اين زمينه به کتاب آنئرسون مراجعه کنيد . اودات بازرگانی قابل مقايسه ھيچ ملت بازرگان ديگری نيستاين مر

A. Anderson : An Historial and Chronological Deduction of the Origin of Commerce, vol. II, Londres 1764. 
معنای کشورھای آسيای جنوبی، و آسياس شرقی است بی آنکه  کشور يا دولت خاصی در اينجا جمع بسته شده، در نتيجه به  Indes) ھا( ھند  24

   .در نظر گرفته شده باشد
در بنگال، امالک ارضی بزرگ .  ھا در ھند استده باشد، ھمين تاريخ دولت انگليسً اگر تاريخ ملتی آزمون واقعا مضحکی به ما عرضه کر 25 

قی امالک ارضی قطعه ای، در شمال غربی تا جائی که ممکن بود گروه ھای اقتصاد اشتراکی ھندی مسخره ای ايجاد کردند، در ھند جنوب شر
  .را به کاريکاتور تبديل کردند

  
ًاز وقتی که روسيه نااميدانه سعی می کند توليد سرمايه داری خاصی را صرفا برای بازار داخلی و کشورھای آسيائی ھم مرز گسترش دھد،   26

   .ھد آغاز تحوالتی ھستيمدر اين جا نيز شا


