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  انگلس-مارکس: نويسندگان
  حميد محوی: برگردان از

  موسوی: ويراستار پورتال
   ٢٠١٩  مارچ١٢

  !پرولتاريای جھان متحد شويد

  

  فردريش انگل                                ارل مارکسک

  گزيدۀ نوشته ھا دربارۀ استعمار

٣٢  

  ز يادداشتھای گاه شمارفرازی ا:  کارل مارکس - ۵٨

  

ھنری دوم رفتن به ايرلند را برای بارون ھا و کنت ھايش ممنوع اعالم کرده است، آنانی که در آنجا به سر ... ١١٧٠

  .می برند بايد بازگردند، در غير اين صورت از تيول ھايشان محروم خواھند شد

ل پذيرفت، ھنری دوم از اين فرصت استفاده کرد و با  تبعيت کرد، او ملک ايرلندی اش را به تيو١استرونگبو... ١١٧١

 ۀسواحل غربی انگلستان در ساحل  ايرلند لنگر انداخت و جزير)  واسال ھای(ناوگان و سپاه نرماند  و ھمۀ خدمتگذاران 

بعيت شاھزاده ھای منطقه را مجبور کرد که از او ت). ١١٧١(را به يکی از استانھای سلطنتی اش تبديل کرد ) ايرلند(

                                                 
1 Strongbow 
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کنند، و پيوندش را با روحانيت ايرلند با معاف کردن آنان از وظايف پيشينشان تضمين کرد، يعنی معافيت روحانيت از 

از اين پس روحانيت در تحکيم فرمانروائی ( دادن به شاھزاده ھا و اربابان جزيره طی مسافرتھايشان یپذيرائی و جا

 به  تا از جيب مردم گيليک تبار بومی ثروتبرای ماجراجويان انگليسايرلند فرصتی بود ). انگليس در ايرلند کوشيد

  .به ويژه به يمن چنين روندی بود که ايرلند به مستعمرۀ انگلستان تبديل شد. چنگ آورند

  

  ١٨٧١ نوشتۀ کارل مارکس 

  ۵جلد . منتشر شده برای نخستين بار در گزيدۀ آرشيو مارکس و انگلس

  

  

   ايرلندمسألۀدربارۀ  : ش انگلس  فردري- ۵٩

نخستين و در عين حال قديمی ترين جريان روستائی است، و ھمين . جنبش جاری در ايرلند متشکل از دو جريان است 

] در ايرلند[ راھزنی سازمان يافته نيز می باشد که از پشتيبانی دھقانان يا رؤسای خاندان روستائی یاجريان منش

 اين ١٧در سدۀ ( ھا و ھم پيمانان مالکان بزرگ کاتوليک امالکشان را غصب کرده بودند انگليسبرخوردار می شدند که 

در مقابل نفوذ جنتلمن ً، ولی اين جريان تدريجا ) نام توريھای امروزی ستیا می ناميدند که منش٢راھزن ھا را توری

اعضای يک  (٣ نام ھای ريبونمن .بديل شدخودی دھقانان ته ی به مقاومت خود بئ در اشکال محلی و منطقه ھای انگليس

ناخدای ماه  (٦، کاپيتان مون اليت)ناخدای صخره ھا ( ٥، کاپيتان راک)پسران سفيد پوش (٤، وايت بويز)ّانجمن سری

قتل ھائی که قربانيان فقط مالکان منفور و مأموران :  داده اند تغييرو مانند اينھا ھر يک شکل مقاومت را  )رخشان

 که يکی ديگر را از آن رانده شد که زمينی را در اختيار داشتهير آنان نبودند، بلکه می توانست دھقانی باماليات بگ

يمی ھستند که مالکيت بودند، بايکوت، نامۀ تھديد آميز، حملۀ شبانه با تھديد و مانند اينھا، جملکی به ھمان اندازه قد

اين نوع از مقاومت مھار نشدنی ست و با .  ھفدھم باز می گردد ھای امروزی در ايرلند و به پايان سدۀارضی انگليس

ولی به دليل سرشت .  آن از بين خواھد رفتیااعمال خشونت نمی توان آن را خاموش کرد، و فقط با از بين رفتن منش

  . موضعی و پراکندگی اش ھرگز نمی تواند به شکلی از اشکال مبارزۀ سياسی عمومی تبديل شود

ِ مخالفت ليبرال ملی بورژواھای شھر نشين و به ھمچنين بخش روستائی کشور و شھرھای ٧)١٨٠٠(حاد اندکی پس از ات

                                                 
2 Tories )    طرفداران فلسفۀ سياسی محافظه کار بريتانيائی (    
3 Ribbonmen 

نشان آنھا روبان . ّان سدۀ ھفدھم در بطن انجمن ھای سری گردھمآئی تشکيل دادنددھقانان شمال ايرلند از پاي)  به معنای روبانRibbonکلمۀ (
ريبونمن ھا امالک مالکان را غارت می کردند و جان . شکلی از اعتراض مردمی عليه اربابان زمين و بيرون راندن زمين دارھا بود. سبز بود

  .نبشی پراکنده بود که نقشۀ راه مشخص و منسجمی نداشتج.  قصد آنان بودءمالکان و منفورترين مباشران نيز در معرض سو
  

4 White boys  
.  بر پا کردندظيمی عليه استبداد مالکان انگليس شورش ع١٧۵٠-١٧۶٠پسران سفيد پوش، اعضای جنبش دھقانی ايرلند بودند که در سالھای 

با گذشت زمان، اين جنبش . می کردند و پيراھن سفيد می پوشيدندکه به ويژه شبانه عمل می کردند، چھرۀ خودشان را سياه » پسران سفيد پوش«
ّبا وجود اين، انجمنھای سری پسران سفيد پوش . تبديل شد) dîme(موران ماليات مذھبی أ زمين و عليه ممبارزۀ دائمی عليه مالکان انگليسيه 

ونمن ھا ادغام شدند و برخی ديگر تا پايان سدۀ نوزدھم در سدۀ نوزدھم اغلب آنان در جنبش ريب. محلی و ھر يک جداگانه عمل می کردند
  .ھمچنان به حيات خودشان ادامه دادند

5 Captain Rock 
ّاسم مستعاری بود که برای اعضای انجمن ھای سری دھقان ايرلندی به کار می بردند که در ميانۀ سدۀ ھجدھم ) ناخدای صخره ھا( کاپيتان راک 

 .کردند اين انجمن ھا عليه فرمانروائی انگليس مبارزه می.  اواسط سدۀ نوزدھم ادامه يافتبه وجود آمدند و جنبش آنان تا
6 Captain Moonlight 

  می فرستادند امضا می کرده ريبونمن ھا برای مالکان انگليساخطاريه ھائی را ک) کاپيتان مون اليت(ناخدای ماه رخشان 
 ، به آنان تحميل ١٧٨٨ذاشته شد، اين اتحاد در واقع پس از شکست شورش ايرلنديھا در سال  گء به اجرا١٨٠١ نوریج منشور اتحاد در اول  7
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ولی جملگی به سھم . جو کرده بود و بين وکال جست نمارک در درؤسای مادرزادش را  مثال،فقير شروع شد، برای

به .   که برای دھقانان قابل قبول باشدخودشان به دھقانان نيازمند بودند، در نتيجه ضروری بود شعارھائی اختراع کنند

اين ترتيب است که اوکونل برای پاسخگوئی به چنين نيازی شعار رھائی کاتوليک، و بعد الغای منشور اتحاد را پيشنھاد 

 ٨در حالی که در زمينۀ اجتماعی اتحاديۀ کشاورزی.  جھت شدتغييربی شرمی مالکان زمين در اين اواخر موجب . کرد

نظر می رسد و فقط ه يعنی حذف کامل مالکان مھاجم ، از ديدگاه سياسی ميانه رو ب:  ف انقالبی تر است در پی اھدا

اين ساز . خواھان مقررات محلی ست يعنی پارلمان محلی ايرلند که در کنار پارلمان بريتانيا بوده و از آن تبعيت می کند

الکان وحشت زده فرياد می کنند که وقت آن است که م. و کار در عين حال از طريق قانون اساسی قابل دسترسی ست

از سوی ديگر گالدستون اعالم کرد که اعطای خودمختاری . برای حفظ ميانه روی بازخريد زمين دھقانان شروع شود

  .بيشتر به ايرلند قابل قبول نيست

افسر ايرلندی که در اين جنگ دھا ھزار سرباز و ص.  به فنيانيسم روی آوردندامريکااين دو جريان پس از جنگ داخلی 

اختالف بين انگلستان و . شان آماده کردن ارتشی برای آزادی ايرلند بود شرکت داشتند، انگيزه و پيش زمينۀ فکری

که بين دو کشور جنگ  به محض اين.  بروز کرد در واقع اھرم اصلی فنيان ھا بودامريکا که پس از جنگ داخلی امريکا

 و يا دست کم زير چتر حمايتی اين امريکاتی طی چند ماه به يکی از اعضای اياالت متحدۀ بر پا شد، ايرلند می بايس

 ٩و پرداخت آن را  با کمال ميل برای ماجرای آالباما يمبلغی که انگلستان بر اساس رأی دادگاه ژن.  کشور قرار بگيرد

  . در ايرلند بودامريکاپذيرفت، در واقع بھای عدم مداخلۀ 

خيانت اجتناب ناپذير در ھر .  کافی بودپوليسبرای رسيدگی به حساب فنيان ھا .   شدترين خطر مرتفعدر نتيجه، بزرگ

برخی از  .ًتوطئه ای حضور داشت ولی فقط از رؤسا منشأ می گرفت که بعدا به جاسوس و شاھد دروغين تبديل شدند

  .  اندازی کردند و دچار ورشکستگی شدند رفتند و در آنجا انقالب مھاجران را راهامريکاآنان مانند اوکونل به 

. با اطمينان می توانيم بگوئيم که امروز بسياری از فنيانھا بازگشته اند و سازمان مسلح قديمی را بازسازی کرده اند
                                                                                                                                                        

 انحالل اتحاد به مردمی ١٨٢٠در سال ھای .  آنچه را که از خود مختاری کشور باقی مانده بود و پارلمان آن را منحل کرد١٨٠١منشور . شد
 و ديگر ليبرال ھای بورژوا، رؤسای اين جنبش فقط از دولت بريتانيا O’Connellوکونل با وجود اين، ا. ترين دستور روز ايرلندی ھا تبديل شد

، اوکونل از ھر )نياکان ليبرال ھای امروزی (Whigsپس از توافق با ويگس ھا . خواستار واگذاری بحش ناچيزی به بورژواھای ايرلندی بودند
 انحالل اتحاد را Repeal of Union انجمن  ١٨۴٠رال ھای ايرلندی در سال در مقابل فراخواستھای مردم، ليب. گونه تبليغات دست کشيد

  .  معامله کنندن بتوانند با طبقۀ رھبران انگليسبنيانگذاری کردند و ھدفشان ايجاد سازمانی بود که از طريق آ
 Michell Davittچل ديويت  به کوشش مي١٨٧٩ی  در سال ئسازمان توده ) اتحاديۀ کشاورزی ملی ايرلند(اتحاديۀ کشاورزی   8

اين اتحاديه طيف وسيعی از دھقانان و شھرنشينان فقير را گردآوری می کرد و از . رده بورژوا بنيانگذاری شددموکرات خ
فراخواست ھای آنان در زمينۀ کشاورزی ترجمان اعتراض مردم ايرلند عليه ستم . پشتيبانی بورژواھای ترقی خواه برخوردار بود

در نتيجه، رؤسا با بايکوت . با وجود اين در بطن اين اتحاديه اتفاق نظر وجود نداشت.  ھا بودطور کلی عليه انگليسه مالکان و ب
( مالکان ارضی و مأموران دولت انگليس و تبليغ برای عدم پرداخت اجارۀ زمين زراعی موافق بودند، ولی اعمال قاطعانه تر 

آنان خواھان ملی کردن زمين و در عين حال بازخريد آن را از سوی . وم می کردندرا محک) غارت و سوء قصد به مالکان زمين 
می خواستند فعاليت اتحاديۀ را به مبارزه به سوی )  و ديگرانParnellپارنل (ناسيوناليست ھای بورژوا . دھقانان جايز می دانستند

. بطن بريتانيا، از اين سياست ناکارآمد استفاده کردندمقررات محلی ھدايت کنند، يعنی برای کسب نوعی خود مختاری ايرلند در 
سپس اين اتحاديه به ابتکار ليبرالھائی که با دولت انگليس به .  ادامه يافت١٨٩٠ ولی تا   ممنوع اعالم شد١٨٨١اتحاديه در سال 

  ..دھم فعال بود نام يافت و به ھمين شکل تا پايان سدۀ نوزتغييرتوافقات رسيده بودند به اتحاديۀ ملی ايرلند 
 

 انگلستان به ١٨۶۵ تا ١٨۶١ از امريکادر جنگ داخلی .  و انگلستانامريکااختالف بين اياالت متحدۀ » آالباما « ماجرای  9
برای حفاظت از کارگاه ھای پارچه بافی و جلوگيری از رشد . دولتھای مدافع برده داری بخش جنوبی کمک نظامی می کرد

ساخت که برای اياالت شمالی خطر بزرگی  انيا برای جنوبی ھا کشتی ھای جنگی و جنک افزار می، دولت بريتامريکاصنايع 
 درخواست خسارت امريکاجنگ که خاتمه يافت، دولت .  کشتی اياالت شمالی را غرق کرد٧٠» آالباما« به اين ترتيب، . بود
 دالر ميليون ١۵،۵ًستاد که متعاقبا بريتانيا به پرداخت و فري واشنگتن پروندۀ شکايات را به دادگاه ژنھيأت ١٨٧١ مه ٨در . کرد

 در امور ايرلند مداخله نکند و از انقالبی ھای امريکاانگلستان پذيرفت ولی مشروط به اين امر که اياالت متحدۀ . محکوم شد
  . ايرلندی نيز پشتيبانی نکند
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 ولی توفيق. فنيانھا عنصر پر اھميتی را در جنبش تشکيل می دھند و ليبرالھا را واداشتند تا با انرژی بيشتری اقدام کنند

در حومۀ امپراتوری اش به شکل ] جان بول] [بريتانيا[گرچه . دست نمی آورنده  ب١٠جز ترساندن جان بوله بيشتری ب

محسوسی تضعيف شده، ولی در اينجا، تا اين اندازه نزديک به در خانۀ خودش، بی ھيچ مشکلی قادر به سرکوب ھر 

 مسلح به تفنگ و سرنيزه آموزش ديده در ھنرھای  ژاندارم١۴٠٠٠ در ايرلند ءابتدا. گونه شورش ايرلندی خواھد بود

 سرباز در صفوف رزمی که در عين حال می توانند به ھمين ٣٠٠٠٠سپس نزديک به . نظامی اسکان داده شده اند

و می دانيم .  را به حساب بياوريمحریبکه نيروی  بی آن.  برخوردار شوند آماده اندندازه از نيروی شبه نظامی انگليسا

که خطرجنگ و يا جنگی از  مگر اين. ن بول در سرکوب شورش از خشونت وحشيانۀ بی بديلی بھره می بردکه جا

خارج به وقوع بپيوندد، در غير اين صورت شورش ايرلندی ھا ھيچ شانسی برای پيروزی نخواھد داشت، و در اينجا 

. امريکافرانسه و اياالت متحدۀ : ح باشند مطر] برای جان بول[توانند به عنوان خطر  فقط دو قدرت وجود دارند که می

ً نيز احزاب با رأی دھندگان مناسباتی دارند، به آنان خيلی قول می دھند ولی عمال امريکادر . فرانسه طرف دعوا نيست

 به و حتا. ئی ھا به ھيچ عنوان در اين فکر نيستند که برای منافع ايرلندی ھا جنگ به پا کنندامريکا. کنند ھيچ کاری نمی

 بينيم که کشوری که در و می. گونه ای باشد که مھاجرت توده ھا را تحريک کنده ست که در ايرلند شرايط بامريکانفع 

ينده پر جمعيت ترين، ثروتمندترين و قدرتمندترين در جھان خواھد شد به ھيچ عنوان مايل نيست دست به بيست سال آ

  .بيست سال بعد شيوۀ بيانی ديگری خواھد داشت. ندازدطر بيماجراجوئی بزند و تحول عظيم داخلی خودش را به خ

به ... ، انگلستان با کمال ميل به ھمۀ خواسته ھای ايرلنديھا موافقت خواھد کردامريکاولی در صورت خطر جنگ با 

  . زيرا به دليل وضعيت جغرافيائی نامناسبترين خواھد بود،جز استقالل مطلقه ھمۀ خواسته ھا ب

 ماند، ھرچند ايرلندی ھا برای فتح مواضع يکی پس از ديگری فقط اقدام از طريق قانون اساسی باقی میدر نتيجه برای 

 متمايل ١١ولی فنيانھا بيش از پيش به سوی باکونينيسم. عمق اسرار آميز توطئۀ مسلحانه نزد فنيانھا بتواند مؤثر باقی بماند

جز ناممکن ساختن توافق بين اتحاديۀ ه داشته باشد ب ھيچ ھدفی نمی توانست ١٣ و کاونديش١٢، قتل بارکمی شوند

الند «[زمينداران . در نتيجه، اين توافق برای ايرلند در شرايط پيش آمده بھترين راه حل بود. کشاورزی و گالدستون

 .ًھا ده ھا ھزار دھقان مقروض را اخراج کردند و اين کار را نيز غالبا به کمک نيروھای مسلح انجام دادند] »ُلرد

محکوميت اخراج شده ھا اين است  (خليۀ سيستماتيک ساکنان ايرلند باشدنخستين فراخواست امروز بايد جلوگيری از ت

  ). مھاجرت کنندامريکاً از گرسنگی بميرند و يا اجبارا به که يا

 خواھد شد که در  اليحه ای را تسليم پارلمان کند که مبنی بر آن سود سھام به گونه ای پرداختگالدستون آماده است تا

يک سوم توسط دھقان، يک سوم توسط دولت و يک سوم :  خدمات فئودالی بازخريد می شد ١٨۴٨اتريش در سال 

ترور [در نتيجه شاھکار پارک فونيکس . اين راھکاری ست که اتحاديۀ کشاورزی پيشنھاد می کند. توسط زميندار

ًسد و يا دست کم تبليغ کامال باکونينيستی، طبل و شيپور بی نظر می ره کار خيلی احمقانه ای ب] کاونديش و معاون او

. نتيجه می ماند، ايرلند در پروس نيست  بی١٥ و نوبيلينگ١٤اگر اين کارھای بی ھوده مشابه ھودل. ھوده ای ست

                                                 
  10 مراجعه کنيد٣۴٢ به پاورقی شمارۀ 

11 Bakouninisme 
12 Burke 
13 Cavendish 

 .قتل رساندند ، تروريستھای ايرلندی در پارک فونيکس در دوبلين نخست وزير ايرلند کاونديش و معاون او برک را به١٨٨٢در ماه مه 
14 Emil Heinrich Maximian Hödel  

  )مترجم. (م اول به شھرت رسيدراتور گيوپم لوله کش ساکسون در اليپزيک المان، که با سوء قصد ناکام مانده عليه ا١٨٧٨ت سگ ا١۶ – ١٨۵٧
15 Karl Eduard Nobiling 

پس از نخستين سوء قصد ناکام عليه گيوم اول توسط ماکسيميان .  دکتر در فلسفه و آنارشيست المانی١٨٧٨مبر  سپت١٠ - ١٨۴٨ پريلا ١٠
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 جان باکونينيستھا و انقالبی ھای پر حرف را با کارھای بچه گانه شان رھا کنيم و حرکت آنان را در رديف سوء قصد به

را اعالم کنند، يعنی انقالبی که ھنوز به وقوع نپيوسته » انقالب ايرلند« تلقی کنيم و بگذاريم ) روسيه (١٦الکساندر دوم

  .است

ايرلندی تعريف و تمجيد نکنيد، ھرگز پيش از » سياستمدار « ھرگز بدون حساب از : يک نکتۀ ديگر دربارۀ ايرلند 

ی ايرلند را به ئو استثمار رايج دھقانان سياستمداران حرفه ) celte( سلت  انديشیهساد. مرگش با او متحد نشويد

). ًو به ويژه وکال اکيدا نان ساده دلی دھقانان را می خورند» باسواد«زيرا در ايرلند طبقۀ (بزھکاری تشويق می کند 

تشکيل  در. ت می کرددر سال درياف)  مارک۶٠٠٠٠٠( ليور استرلينگ ٣٠٠٠٠اوکونل برای فعاليت شورشگرانۀ خود 

يک رشوه خوار . که می دانيم، با پرداخت يک ميليون ليور استرلينگ رشوه خريداری کرد اتحادی که انگلستان، چنان

من خيلی خوشوقتم کشوری برای فروش «را سرزنش کرده بودند که چرا کشورش را فروخته، با خنده جواب می گويد 

  ».دارم

  

  ١٨٨٢نوشتۀ فردريش انگلس در سال 

  ، ٢٩ شمارۀ Der Sozialdemokratمنتشر شده در روزنامۀ 

  ١٨٨٢ والیج ١٣

  

  

  فرازی از يادداشتھای گاه شمار : کارل مارکس - ۶٠

از ھمان آغاز » اصالحات«.  ای بود برای غارتجوی بھانه و  جست اصلیآشکارا ھدف» تحول « در ايرلند فراسوی 

در سطح ١٧در ايرلند، اليزابت اول . رلند سر تا پا غارت بود غارت حک شده بود، ولی در اي کلمۀروی پيشانی اش

اليزات اول ھمين کشيش ھای پروتستان را که جانشينانشان ھنوز .  غارت و قصابی تداوم بخشيده بود،گسترده به کشتار

.  می کرد و زمين را تضمين١٨شمشيرھائی که بی وقفه به خون آغشته می شد ماليات مذھبی. ھم ھستند به ايرلند فرستاد

، ولی برای ١٩)در چھل و سومين سال سلطنتش(اليزابت اول در انگلستان قانون بی نوايان را به تصويب رساند 

                                                                                                                                                        
 می شود امپراتور را زخمی کند و پس از  شانس خود را به آزمون می گذارد و با يک شليک موفق١٨٧٨ ونج ٢ود در خھودل، او نيز به سھم 

. فرار با يک گلوله به جمجمۀ خودش سعی می کند خودکشی کند ولی خودش را زخمی و سه ماه بعد در زندان در اثر جراحاتش می ميرد
  )مترجم(
  

 .به قتل رسيد»  ت مردمخواس« ) (Norodnaïa Volisدست سازمان انقالبی و غير قانونی ه  ب١٨٨١ چ الکساندر دوم در اول ماه مار 16
بايد لقب ملکۀ اليزابت باشد ولی در فقدان » بس « می توانيم حدس بزنيم که .  استفاده کرده استBess مارکس در متن از نام – مترجم 17

  .اطالعات بيشتر ترجيح دادم نام اصلی ملکۀ انگلستان را به کار ببرم
  

18  Dîme  بودند بايد به کليسای آنگليکان، پايگاه فرمانروائی انگلستان در کشور، شانزدھم، ايرلندی ھا که کاتوليک از سدۀ
حذف ماليات مذھبی در . طبقۀ حاکم بريتانيای کبير بر آن بود که امتيازات آنگليکانيسم را حفظ کند. ماليات مذھبی می پرداختند

 کليسا زير پوشش درآمدی که با افزايش اجارۀ ً که زير فشار توده ھا تحقق يافته بود، کامال وجھۀ رسمی داشت، زيرا١٨٣٨سال 
  .زمين ھای کشاورزی تأمين می شد به شکل ديگری بھره کشی می کرد

  
 در مقابل فقر فزاينده به تصويب رسيد که ناشی از ديوار کشی بين زمين ھای ١۶٠١قانون بی نوايان سال   19

وجه مشخصۀ دوران تراکم اوليۀ سرمايه در اين وضعيت . کشاورزی و بيرون راندن توده ھای وسيع دھقان بود
 عکس به هنجاميد که ب بھبود نبخشيد و به فقر زدائی نيقانون نام برده و مفاد بعدی وضعيت بينوايان را. انگلستان است

  .تدريج با گسترش سرمايه داری در انگلستان وخيم تر شد
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توانستند ارتش ھائی بر پا کنند و به ايرلند بفرستند تا  که مینگلستان مکانی بود ا« ...د می کردئيغارتگرانی که رژيم تأ

  .٢٠»خود جلب می کرده  انگليس را باجازۀ غارت بود که نظاميان «ًو مشخصا » .برای منافع خودشان بجنگند

  

  ١٨٨٣نوشتۀ کارل مارکس در سال 

  ١٩۴۵منتشر شده برای نخستين بار در سال 

 VIIIدر گردآوری آرشيو مارکس و انگلس جلد 

  

 »١٨٨۵ و ١٨۴۵انگلستان در سال « :  فردريش انگلس گزيده ای از مقاله - ۶١

نی به معنای تطبيق ھر گونه سياست مالی و بازرگانی داخلی و خارجی انگلستان با منافع سرمايه داران آزادی بازرگا... 

از اين پس ھر .  و اين طبقه به شکل جدی دست به کار شدکند صنعتی، يعنی طبقه ای که از اين پس به نام ملت عمل می

ھمه چيز در تبعيت . مرک و نظام مالياتی تحول يافتنرخ گ. گونه مانع برای توليد صنعتی بی رحمانه برچيده می شود

کاھش بھای مواد اوليه، و، به ويژه، : از يک ھدف يگانه قرار گرفت، ولی مھمترين برای سرمايه داران صنعتی 

انگلستان . امکانات حياتی طبقۀ کارگر، کاھش مخارج برای مواد اوليه و حفظ آن در سطح نازل و کاھش دست مزدھا

:  برای انگلستان بايد ھمانی باشند که ايرلند بود تبديل شود، و ديگر کشورھا» کارگاه جھان« شده بود تا به فراخوانده

انگلستان، مرکز بزرگ صنايع جھان . بازاری برای محصوالت صنعتی، منبعی برای مواد اوليه و مواد غذائی

چه . ماھواره ھای مولد گندم و پنبه در گردشندکشاورزی، خورشيد صنعتی که پيرامون آن ھمواره شماری فزاينده از 

  ! ...چشم انداز با شکوھی 

  ادامه دارد

  

  .١٨٨۵نوشتۀ فردريش انگلس در فوريه 

  ٢ شمارۀ The commonwealمنتشر شده در کمونويل 

  ١٨٨۵، Die Neue Zeitو در مجلۀ 

  

                                                 
لندن . در انگلستان و ايرلند» اصالحات« وتستان تاريخ پر« :  نقل قول می آورد W. Cobbettمارکس از کابت   20

١٨٢۴  
  


