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  !پرولتاريای جھان متحد شويد

  

  فردريش انگل                                ارل مارکسک

  گزيدۀ نوشته ھا دربارۀ استعمار

٣٣  

  »زادحمايت گرائی و مبادالت آ«: گزيدۀ مقاله :  فردريش انگلس - ۶٢

 است که نظام صنعتی مدرن، يعنی توليد به مدد ماشينھائی که با بخار به حرکت در می آيند، ١زير بال حمايت گرائی

 نبود، به مدد  و به اين علت که نرخ حمايتی کافی گسترش يافت وطی سه دھۀ پايانی سدۀ ھجدھم در انگلستان رشد کرد

در کوران بيش از بيست سال، . را تضمين کردند انگلستان ن صنعتیجنگ عليه انقالب فرانسه انحصار روش ھای نوي

                                                 
1 Protectionnisme حمايت گرائی اقتصادی يعنی سياست اقتصادی که مداخلۀ دولت يا يک گروه از دولتھا برای حمايت از توليد :   مترجم

در برخی از بخش ھای توليدی، کاھش رکود حمايت از کار  . .کننده ھا عليه توليد کننده ھا و دولت ھای رقيب را ضروری می داند
راھکارھای پروتکسيونيست ھا عبارت است از . تجاری، يا دفاع از امور رفاھی يا سطح زندگی، جزء اھداف اين جريان است

يارانه ھای  ،، تشويق صادرات(...متوقف ساختن واردات با ايجاد سد گمرکی، شاخص ھای بازدارنده، و سدھای اداری و دفتری
، امتياز قائل شدن برای شرکت ھای ...)پژوھش، حفظ محيط زيست و غيره: نوع، کاھش ھای مالياتی تشويقی به داليل متنوع مت

ّتجاری ملی، جلوگيری از سرمايه گذاری ھای خارجی و حفاظت از شرکت ھای ملی ّ.  
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کشتی ھای جنگی انگليس رقيبان صنعتی انگلستان را از بازارھای مستعمرات خودشان محروم می کرد، در حالی که 

از ی جنوبی امريکاجدا سازی مستعمرات .  در می آورد بازرگانان انگليسبازارھا را با اعمال زور به تصرفاين 

، تسلط تدريجی بر ھند ھمۀ ٢لندی که دارای ارزش بودامراکز بزرگ اروپائی، تصرف ھمۀ مستعمرات فرانسوی و ھ

بر اين اساس، انگلستان حمايت .  تبديل کرد به مصرف کنندگان کاالھای انگليسملتھا از ھمۀ سرزمين ھای وسيع را

ت آزاد به مصرف کنندکان احتمالی در خارج تحميل می  فرآيند مبادالرا در بازار داخلی خودش  درگرائی کاربردی

 ھمۀ شاخه ھای مھم تجارت جھانی ١٨١۵در سال ) ھا( و به يمن اين ترکيب خوش اقبال دو سيستم، در پايان جنگ کرد

  .را در چنگ انحصار مجازی خود يافت

   ١٨٨٨ مه ١۶ آوريل تا ١١نوشتۀ فردريش انگلس، 

   و در انتشار انگليسی گفتمان مارکس دربارۀ مبادالت آزادDie Neue Zeit 1888, S. 289-290منتشر شده در مجلۀ 

  

  

  » ضميمۀ کتاب سوم سرمايه«گزيده ای از :  فردريش انگلس - ۶٣

   بورس-٢

اگر بخواھيم فقط انگلستان را به عنوان نمونه مد .  کل سرمايه گذاری ھا در خارج به شکل سھام انجام می گيرد-  ۶°

  ...، )ارزش ھا مراجعه کنيدبه فھرست (ی شمالی و جنوبی امريکاراه آھن در : دھيم نظر قرار 

امروز مستعمرات يکی از شبکه ھای واقعی بورس است، که قدرت ھای اروپائی برای .  سپس، مستعمره سازی ھا- °٧

ۀ ً مستقيما به اجارافريقا. ندف کرد را تصر٣ را تقسيم کردند و فرانسويھا تونس و تونکينافريقامنافع آن چند سال پيش 

ر ِ به س٥ و ناتال٤و ماشوناالند. (المانی شرقی افريقا و المانی جنوبی، جنوب غربی افريقانيجريه، _کمپانی ھا درآمد 

   ادامه دارد- تعلق گرفت٦سسيل رودز

                                                 
از پايان سدۀ ھفدھم  انسه برای کسب فرادستی مستعمراتی جنگ ھای انگليس و فر- مراجعه کنيد۴٣ در مقالۀ شمارۀ ۴۵۴ به يادداشت شمارۀ  2

عماری دو قدرت تامپراتوری اس) ١٧۵۶- ١٧۶٣(در نقطۀ آغازين جنگ ھفت ساله . شروع شد و با شدتی فزاينده تا انقالب فرانسه ادامه داشت
ويھا غرب سنت دومينيگ، سن می کنند، فرا ھا در  جامايکا، باربادوس و جزاير ديگر حکومتدر ھند غربی، انگليس: ت ذيل است به عبار

 و Monts Alleghanysدر امريکای شمالی، انگلستان ساحل شرقی اقيانوس اطلس تا بلنديھای الگينيز . مارتينيک و گوآدالوپ در اختيار دارند
رانسه در پودوچری و چندنگر در ساحل نقاط اتکای انگلستان مدراس، بمبئی و کلکته، ف) در آسيا(فرانسويھا در کانادا و لوئيزيانا، در ھند 

، فرانسه که در زمين و دريا شکست ) مراجعه کنيد١٠ در مقالۀ شمارۀ ۶٨به يادداشت شمارۀ (پس از جنگ ھفت ساله . کوروماندل و در بنگال
در ھند، فرانسه چند پيشخوان .  کردرا واگذار)  کارائيبحيرۀبازجمله گرانادا در (خورده بود کانادا، سنگال و چندين جزيرۀ ديگر در ھند غربی 

فتح دارائی ھای فرانسه فرادستی انگلستان را برای سالھای طوالنی . را حفظ کرده بود که استحکامات و ديوارھای آن بايد برچيده می شد
 در امريکا طی جنگ لند با مستعمره ھای انگليسا به دليل مناسبات بازرگانی ھ١٧٨۴-١٧٨٠لند در سالھای اجنگ انگليس و ھ. تضمين کرد

لند برای انگلستان  کشتيرانی در آبھای داخلی ا سرزمين ھای مھمی را در ھند از دست دادند و ھلنديھااھ. لند انجاميدااستقالل به شکست ھ
رخورد داشتند که لند باپس از انقالب کبير فرانسه، انگلستان و فرانسه از جمله دربارۀ امالک کمپانی ھند شرقی ھ. اندونزی را آزاد اعالم کرد

 بريتانيای کبير اندونزی را به تصرف خود درآورد و آن را تا ١٨١١در سال .  جزء دارائی ھای دولتی بود١٨٠٠پس از منحل شدنش در سال 
  .لند در جنوب شرقی آسيا را تعيين می کردا مرزھای مستعمره ھای بريتانيای کبير و ھ١٨٢۴فقط منشور لندن .  حفظ  کرد١٨١۶سال 

3 Tonkin 
4 Mashonaland  منطقۀ شمال زيمبابوئه –مترجم  
5 Natal منطقه ای در افريقای جنوبی -مترجم  
 

6  Cecil Rhodes پيش از ھمه انگلستان و .  قدرتھای اروپائی برای تقسيم مستعمرات قارۀ افريقا با يکديگر می جنگيدند١٧٨٠ از سالھای
 شدت گرفت و درآغاز قرن ما به تقسيم ١٨٧٠گسترش مستعمره ھا در افريقا از . نازلتر کنار زدندلند را به سطح اال و ھگفرانسه بودند که پرت

 برابر بيشتر ٢۵ مستعمره است که مساحت آن ١٩انگلستان که نقش فعالی بازی می کند دارای . نھائی بخش جنوبی افريقا و مدارگان انجاميد
، نيجريه، کنيا، اوگاندا، مجمع الجزائر زنگبار، )در خليج گينه امروز غنا ناميده می شود(طال گامبی، سيرا لئون، ساحل :خود انگلستان می باشد 

 شمالی و جنوبی که يایزسودان شرقی، سومالی بريتانيائی، کيپ، ناتال، ترانسوال، اورانج، باسوتوالند، سوآزيالند، بيتشوآناالند، نيساالند، رود
 سرزمينھای وسيع در جنوب قارۀ افريقا را ١٨٩٠ و ١٨٨٩مدار انگليسی ناميده شده است که در سال به افتخار نام سسيل  رودز استعمارگر نا

تحويل داده شد که توسط رودز در سال ) British South Africa Chartered(ضميمه کرد و سپس از سوی دولت بريتانيا به افريقای جنوبی 
در پايان سدۀ .  برابر از خود فرانسه بيشتر بود١٢بود که مساحتشان در مجموع  منطقه ١٣سرزمين ھای فرانسه .  تأسيس شده بود١٨٨۶
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نوزدھم سنگال ، سودان فرانسوی، موريتانی، گينه فرانسوی، ساحل عاج، داھومی و ولتا افريقای غربی فرانسه را تشکيل می دھد و در آغاز 

دست ه  فرانسه قيوميت جزيزۀ ماداگاسکار را ب١٨٨۵در سال . توائی فرانسهسدۀ بيستم، گابن، کنگوی ميانه، اوبانگی شاری و چاد، افريقای اس
ايتاليا .  برابر بيشتر بود۵المان کامرون، توگو، جنوب غربی افريقا و تانزانيای کنونی را اشغال کرد يعنی سرزمين ھائی که از متروپل . آورد

  .کند در سومالی و اريتره حکومت می
  
  


