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 توضیح مترجم

 

ها و حزب کارگری هاتحادی ی مجموعه مقالات انگلس در موردهاین کتابچه دربردارند

نوشت. این نشریه ارگان  ١«لیبر استاندارد»ی هبرای نشری ١٨٨١، که وی در سال است

 2بود و با سردبیری جرج شیپتون ۵١٨٨تا  ١٨٨١های کارگری انگلیس از سال هاتحادی

 یافت.طور هفتگی انتشار میهب

طور اتفاقی در یک هب( 2۰۰٨) ١٨٨١این کتاب کوچک در اوایل تابستان سال 

جا های فلسفی و سیاسی در شهر اوترخت هلند تهیه شد و از آنی کتابهکتابفروشی ویژ

صورت یک مجموعه به فارسی برگردانده نشده بود و به دلیل آن که هزمان بکه تا آن

ده چنان در جنبش کارگری ایران مطرح بوانگلس در این کتاب به مباحثی پرداخته که هم

ی هکه ترجمآن به فارسی گرفته شد. با آن یهپیشنهاد یک دوست تصمیم به ترجمبهاست، 

این مقالات ظرف مدتی کوتاه به اتمام رسید، لیکن انتشار آن به پیشنهاد همان دوست، که 

گاه گیری نگاه او از نهای بر این ترجمه در نقد نظرات انگلس و فاصلهدر نظر داشت مقدم

دیگر به  هایهی رخدادهای سیاسی و مشغلهافتاد و سپس در ساییر خأتمارکس بنگارد، به 

ه دوباره تکانی کامپیوتری، این ترجمهکه بار دیگر در یک خانفراموشی سپرده شد، تا این

ه ی علاقمندان بهوعده داده شده، برای مطالع یهچنان بدون آن مقدمیافته شد و اینک، هم

 .دشومیاین مباحث منتشر 

                                                      

١ The Labour Standard 

2 George Shipton 
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ایت ، از روی ساستی این کتابچه، اصل مقالات که به زبان انگلیسی هجمبرای تر

 ی این مقالاتهبرداشته شد و در واقع مطلب پیش رو ترجم ١آرشیو آثار مارکس و انگلس

. متن ترجمه شده با متن هلندی این مقالات نیز مورد مقایسه استاز متن انگلیسی 

ربوط به هر مقاله، که از سوی آرشیو های مقرارگرفت. برای راحتی کار، یادداشت

اند. هدر انتهای همان مقاله آورده شد اند،هی آثار مارکس و انگلس اضافه شدهمجموع

ها و مطالب داخل زیرنویس اند.مشخص شده ]م[های مترجم با این علامت یادداشت

 .استکروشه اضافات مترجم برای انتقال بهتر مطلب 

ی علاقمندان به این آثار قرار گیرد و گامی در هد استفادامید است که این کتاب مور

 جهت انجام کارهای بیشتر در این زمینه باشد.

 

  سوسن صالحی

 

 

 

 

                                                      

١ 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/subject/newspapers/lab
our-standard.htm  

http://www.marxists.org/archive/marx/works/subject/newspapers/labour-standard.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/subject/newspapers/labour-standard.htm
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 [۰]روزمزد عادلانه برای روزکار عادلانه

 

 

های کارگری انگلیس بوده است. این شعار در سال گذشته، این شعار جنبش ۵۰در طول 

 ١٨2۲[ در سال 2ای]هاز الغای قوانین ننگین ضداتحادی ها پسهی پدیدآیی اتحادیهدور

که کارگران  [٨ی پرشکوه جنبش چارتیستی]هخدمات خوبی را انجام داد و در دور

با  .خدمات بسا بهتری را ارائه کرد کردی کارگر اروپا حرکت میهانگلیس جلودار طبق

سال پیش آرمان یا  ٨۰تی سال یا ح ۵۰ماند و بسیاری چیزها که حال زمان ثابت نمیاین

ند. آیا این کنار گذاشته شو حتی ضرورت بودند، اکنون دیگر قدیمی شده و بایستی کاملاً

 گردد؟شعار پرارج نیز مشمول این امر می

روزمزدی عادلانه برای روزکاری عادلانه؟ اما روزمزد عادلانه چیست و روزکار عادلانه 

ل ها پدید آمده و تکامی مدرن در لوای آنهی که جامعبا قوانین گونهچهها باشد؟ اینچه می

گردد؟ برای یافتن پاسخ، نبایستی به علم اخلاق یا قانون، انصاف، و نه یابد، تعیین میمی

ه از چه کدوستی، عدالت و یا حتی نیکوکاری رجوع کرد. آنحتی حس عطوفت، انسان

حاظ اجتماعی بسیار دور از عدالت نظر اخلاقی یا حتی برمبنای قانون عادلانه است، به ل

دانشی  شود،عدالتی اجتماعی فقط با یک دانش مشخص میتواند باشد. عدالت یا بیمی

 که با حقایق مادی تولید و مبادله سروکار دارد: دانش اقتصاد سیاسی.

عریف ت گونهچهحال بر مبنای دانش اقتصاد سیاسی، روزمزد عادلانه و روزکار عادلانه 

باشد، که از راه در واقع، سطح دستمزد و مدت و شدت یک روزِ کاری می شود؟می

رقابت میان کارفرما و کارگر در ]تابعیت از شرایط و کارکردهای[ بازار آزاد تعیین 

ت د، چیستند؟ تحشونچنین تعیین میگردد. ]لیکن، این روزمزد و روزکار که[ اینمی

 ست، که کارگر به آن نیاز دارد تا بتواند وسایلشرایط معمولی یک روزمزد عادلانه مبلغی ا

د کنای که در آن زندگی میهو جامع معیشت خود را مطابق با سطح معیارهای زندگی
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چنین تولیدمثل خود را داشته باشد. سطح واقعی تهیه نماید، تا دوباره توان کارکردن و هم

گیرد. تر از این نرخ معین قرار میدستمزد، بر اساس نوسانات بازار، گاه بالاتر و گاه پایین

حال، تحت شرایط عادلانه، این نرخ بایستی در حد میانگین تمام نوسانات دستمزدها با این

 باشد.

 استیک روزکار عادلانه مدت زمان کار در یک روز، همراه با شدتی از کار واقعی 

که از  آنکار گیرد، بیهکه کارگر با آن، تمامی نیروی کارش را در یک روز ب

 همین مقدار کار در روز و روزهای بعد کاسته شود. یههایش جهت ادامتوانایی

تواند به این شکل نیز توصیف گردد: کارگر نیروی کار کامل خود را این معامله می

صورتی که این معامله را بتوان از نو دوباره ممکن هدهد، بدار میهبرای یک روز به سرمای

ای که برای تجدید و تکرار این هاش را، درست به اندازوسایل معاش ساخت. در عوض او

ترین دار کمهترین و سرمایکند. کارگر بیشتر، دریافت میمعامله ضروری است و نه بیش

 بسیار عجیبی از عدالت است. پردازند. این نوعِمقدار مجاز در این معامله را می

سطح مزد  اندانی اقتصاد سیاسیهعقیده. بتر وارد این بحث شویمبگذارید کمی عمیق

د رسنظر میهکه ب[ گردد، ]جاییو زمان کار از طریق رقابت ]در بازار آزاد[ تعیین می

ی هاش این است که هر دو طرف ]معامله[ دارای شرایط یکسان و نقطهعادلانه بودن لازم

ارگر در این زمینه نتواند با کدار هشروع یکسان باشند. اما در واقع چنین نیست. اگر سرمای

زنده بماند.  اشهرا دارد که منتظر بماند و با استفاده از سرمایبه توافق برسد، استطاعت آن

کارگر این توانایی را ندارد. او برای زنده ماندن فقط دستمزدش را دارد و به همین خاطر 

د، به کار ردگیین میبایستی تحت هر شرایطی که زمان، مکان و چگونگی کار برای او تع

انگیزی تحت فشار طور هراسهای ندارد. او بهی شروع عادلانهتن دهد. کارگر نقط

ی هحال ]این شرایط[ برمبنای اقتصاد سیاسی طبقگرسنگی، طرفِ ضعیف است. اما با این

 دار نهایت عدالت است.هسرمای

های هآلات در شاخکه هنوز چیزی نیست. استفاده از نیروی مکانیکی و ماشیناین

 «هایدست»ها همواره هآلات در این شاخمختلف تولید و گسترش و تکامل ماشین
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دهد که تر از آن رخ میکند و این امر با سرعت بسیار بیشتری را از کار محروم میبیش

ند. این کار آورهخدمت گرفته و بهاضافی را ب «هایدست»های دیگر بتوانند این هکارخان

کنند. ی واقعی ]برای بخش[ صنعتی سرمایه ایجاد میهاضافی یک ارتش ذخیر «هایدست»

ها یا هخانبایست رنج گرسنگی کشیده، گدایی کرده، به نوانها میاگر بازار بد باشد، آن

ها به آسانی [ رفته و یا دزدی کنند؛ اگر بازار خوب باشد، آن۲های کار اجباری]هکارگا

ند. تا هنگامی که آخرین مرد، زن و کودک گیردر دسترس قرار میی تولید هبرای توسع

رخ  ١العادههای نامتعارف تولید فوقهاین ارتش ذخیره کاری بیابند ـ که فقط در دور

، سطح دستمزدها را پایین کار یهزمان، رقابت در درون این ارتش ذخیردهد ـ تا آنمی

شدت  کارگر یهیه را در مبارزه علیه طبقدارد و همین رقابت است که قدرت سرمانگه می

د. کارگران در میدان مسابقه با سرمایه، نه تنها طرف ضعیف هستند، بلکه بایستی بخشمی

اد سیاسِی حال از نظر اقتصزنجیر فولادین بسته به پاهایشان را نیز با خود بکشند. با این

 داری این عین عدالت است.هسرمای

ت نهایت عادلانه را پرداخار از کدام منبع این دستمزد بیدهبگذارید ببینیم سرمای

کار ـ و  کند. این تنها نیرویکند؟ البته که از سرمایه. اما سرمایه هیچ ارزشی تولید نمیمی

ـ است که سرچشمهم . سرمایه چیزی به غیر از انباشت محصول استی ثروت هچنین زمین 

 شود و کارگر مزدش را از تولیداتپرداخته می کار نیست. بنابراین مزد کار، از خودِ کار

 عدالت عام نامید، تولیدات ناشیتوان چه که میکند. طبق آننیروی کار خود دریافت می

بایست از آنِ خود او باشد. اما طبق نظر اقتصاد سیاسی این عدالت از نیروی کار کارگر می

ست، دار اهارگر از آنِ سرمایهای نیروی کار کهنیست، برعکس ]طبق نظر آنان[ فرآورد

ند. کای برای زنده ماندن دریافت نمیهکه کارگر چیزی بیش از معاش فقیرانحال آن

روی کار این است، که محصول نی «عادلانه»آمیزِ بسیار ی رقابتهبنابراین سرانجامِ این مسابق

که کار  شودمیناپذیر در دستان کسانی انباشته طور اجتنابهبکنند آنان که کار می

                                                      

١ times of frantic over-production 
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های گردد، تا همان انسانان اسباب قدرتی میشکنند و ]این انباشت[ براینمی

 را در بردگی نگه دارند. ]ی ثروت[هتولیدکنند

توان چیزهای روزمزد عادلانه برای روزکار عادلانه! در مورد روزکار عادلانه هم می

کار را به زمان دیگری این بسیاری گفت، عدالتی درست مانند همان دستمزد عادلانه.

ار که این شع سازدمیطور واضح مشخص  هبجا بیان شد، چه در اینکنیم. آنموکول می

قدیمی دوران خود را پشت سر گذاشته و دیگر در این دوران هیچ کارآیی ندارد. عدالت 

تمامی هب، تاسی فعلی همورد نظر اقتصاد سیاسی که در واقع زیربنای قوانین حاکم بر جامع

دار. پس بگذارید این شعار قدیمی برای همیشه به هجانبه است: جانب سرمایعدالتی یک

 خاک سپرده شود و با شعار زیر جایگزین گردد:

 

تی از آنِ بایس آلات، مواد خام ـکارخانجات، ماشین مالکیت وسایل تولید ـ

 کارگر باشد! یطبقه
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 ها:یادداشت

، به ١ی شماره هنگاشته شد و در نشری ١٨٨١م تا دوم ماه مه ـ این مقاله در روزهای یک ١

 عنوان سرمقاله به چاپ رسید.هب ١٨٨١مه  ١تاریخ 

 اههپارلمان تحت فشار اعتراضات مردمی قانون منع اتحادی ١٨2۲ژوئن  2١ـ در تاریخ  2

ها و وجود آمدن سازمانهبرای جلوگیری از ب ١١۷۷جولای  ١2، که در تاریخ را

قانون  ١٨2۵جولای  ۶حال در . با اینملغا کردهای کارگری تصویب شده بود، هدیاتحا

 که ویژه آنهساخت، بشدت محدود میهای را بهجدیدی تصویب شد که فعالیت اتحادی

و  «یزقهرآم»عنوان اعمال هعضوگیری و تحریک کارگران برای شرکت در اعتصابات ب

 گردید.های سنگینی میمول مجازاتشد و مشدرنظر گرفته می «آمیزخشونت»

بود  ۲٨١٨تا  ٨۶١٨های حرکت انقلابی کارگران انگلیس در سال ١ـ جنبش چارتیستی ٨

در انگلیس بودند، اما  2که کارگران از طریق آن خواهان پیاده شدن منشور خلق

 ١٨٨٨مه  ٨رفت. منشور خلق در تاریخ کراتیک فراتر نمیوهای آنان از تغییرات دمهخواست

دان مر یی پارلمانی تنظیم شد و شامل شش ماده بود: حق رأی برای همههبه شکل لایح

تی، های برابرِ انتخاباهگیری مخفیانه، منطقتجدید پارلمان در هر سال، رأی سال، 2١بالای 

الوکاله به نمایندگان. هلغو شرط دارایی برای نمایندگان پارلمان، پرداخت وج

( ١٨۲٨و  ١٨۲2، ١٨٨۷ای پذیرش منشور خلق در پارلمان هر بار )های مکرر بردرخواست

 رد شد.

هایی ایجاد شد هتصویب شد، در انگلیس کارگا ١٨٨۲مطابق قانون فقرا که در سال  - ۲

ارهای وار به کجا فقیرانی که توانایی کار کردن را داشتند تحت نظامی زندانکه در آن

 «بینوایان باستیل»ها را هکردند. مردم این کارگامیفرسا، یکنواخت و غیرمولد مجبور طاقت

 نامیدند.می

                                                      

١ Chartist 
2 People’s Charter 
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 [۰نظام دستمزدی]
 

 

و  ردیمکرا بررسی  «روزمزد عادلانه برای روزکار عادلانه»پیشین شعار قدیمی  یهدر مقال

 معنایواند بهتمیفقط  ترین روزمزد در شرایط اجتماعی کنونیهگرفتیم که عادلان هنتیج

ترین بخش این صورت که بیشهمحصولات تولیدی کارگران باشد، ب یهانتقسیم ناعادل

ممکن  ترین مقدارکه کارگران بایستی با حداقلد، در حالیروداران میهآن به جیب سرمای

 برای احیای نیروی کار و بقای نسل خود کنار بیایند.

ی هادی جامعقتصعبارتی دیگر یک قانون سازمان ااقتصاد سیاسی، یا بهون نقااین یک 

[ در 2، که از کل قوانین حقوق عرفی و اساسی، از جمله دیوان عالی دارایی]استکنونی 

م ی متخاصم تقسیهجای انگلیس قدرتمندتر است. تا زمانی که جامعه به دو طبقههم

داران که انحصار مالکیت بر کل وسایل تولید ـ زمین، هطرف سرمای: یکدشومی

ی مزدبگیر هام ـ را در دست دارند و طرف دیگر کارگران و تودآلات، مواد خماشین

محروم از هر گونه مالکیت بر وسایل تولید که چیزی جز نیروی کارشان ندارند، تا زمانی 

که این نظام اجتماعی برقرار باشد، قانون دستمزد قدرت تام داشته و هر روز دوباره از نو 

صار ی تولیدات خودشان، که در انحهتبدیل به برد سازد که کارگران رازنجیرهایی را برمی

 کند.دار است، میهسرمای

شصت سال است که برعلیه این قانون مبارزات خود را  های انگلیس تقریباًهاتحادی

ا از ی کارگر رهاند که طبقهها توفیق یافتآوردی؟ آیا آناند ـ ]اما[ با چه دستهادامه داد

دهد، رها سازند؟ آیا ها( تداومش میولیدات دست خود آنبندگی، که سرمایه )یعنی ت

ردگی اند که از بهی کارگر ایجاد کردهها این امکان را حتی فقط برای بخشی از طبقآن

ام آلات و مواد خمزدی نجات یافته و مالک وسایل تولید خودشان، از ابزار کار تا ماشین

های تولیدی نیروی کار هالک فرآوردها شده و از این طریق مهمورد نیاز در کارخان
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ه اند، بلکهها نه تنها این را انجام ندادطور کل مشخص است که آنهخودشان گردند؟ ب

 اند.هحتی در این راه هرگز تلاشی هم نکرد

اند، هآوردی نداشتجا که چنین دستها از آنهخواهیم ادعا کنیم که اتحادیالبته نمی

ها در انگلیس، درست مانند سایر هس، وجود اتحادیپس فاقد ارزش هستند. برعک

روری ض اش برعلیه سرمایه امریهکارگر در مبارز یهشده، برای طبقکشورهای صنعتی

ا معیارهای سطح بوسایل ضروری زندگی، هممین أتاست. میانگین سطح دستمزد باید برای 

ح سِ آن برآید. سطزندگی همان جامعه، برای حفظ و بقای کارگر کفایت کرده و از پ

ی کارگر بسیار متفاوت باشد. ههای مختلف درون طبقهتواند برای لایاین معیارها می

شان برای بالا بردن سطح مزد و پایین آوردن هها در مبارزهترین قابلیت اتحادیبزرگ

ساعات کار این است که سطح معیارهای زندگی را در حد خود نگه داشته یا آن را ارتقا 

های شغلی بسیاری هستند که کارشان از هگرو ١. در ]محلات فقیرنشین[ شرق لندندهند

تر نیست و به همان سطح مهارت نیاز دارد، اما به زحمت کار بنّایی و کارگران بنّا سبک

گیرند. چرا چنین است؟ خیلی ساده، به این خاطر که ی نصف مزد آنان میهمزدی به انداز

را دارد، که سطح دستمزدهای یک گروه را با معیارهای ختیار یک سازمان قدرتمند این ا

دون قدرت نیافته و بکه گروه دیگر، سازمانبالاتری برای زندگی بسنجد؛ درحالی نسبتاً

ندگی ی کارفرمایان گردن نهند. سطح زهباید به تخلفات گریزناپذیر و مستبدانحتی می

ی ترگیرند که با دستمزد کمهمواره یاد میها شود و آنگام تنزل داده میبهگامها آن

زندگی کنند و سرانجام دستمزدهای آنان تا آن سطح که فقط برای زنده ماندنشان به آن 

 کند.اند، سقوط میهبسنده کرد

محدود  کند و در چارجوبرا دنبال نمی یبه این ترتیب، قانونِ مزد خط ثابت و مستقیم

ی شغلی ههای رکود( و برای هر شاخ)به جز دورانگنجد. در هر دورانی و معینی نمی

تواند در اثر مبارزات میان دو طرف فضای حرکتی وجود دارد که در آن سطح دستمزد می

                                                      

١ East-end 
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در  گردد وهای دو طرف تعیین میزنیهمتخاصم تغییر کند. در هرحال دستمزدها با چان

ی کسب تری براس بیشتر و هدفمندتر مقاومت کند، شانها کسی که بیشزنیهاین چان

زنی هاندار چهشود را دارد. اگر کارگر منفرد بخواهد با سرمایچه به او پیشنهاد میورای آن

و مجبور به تسلیم است. اما زمانی که تمامی کارگران یک  شودمیآسانی مغلوب بهکند، 

اد کنند جهای مالی خود صندوقی ایی شغلی، سازمانی قدرتمند برپا دارند و با کمکهرشت

کان را رو این امتا در صورت نیاز در برابر کارفرمایان توان مقابله داشته باشند و از این

عنوان طرفی قدرتمند وارد مذاکره با کارفرما شوند،  هکه بند کنبرای خود ایجاد 

چه توانند امید داشته باشند که لااقل چندرغاز ـ از آنصورت میصورت و تنها در آندرآن

عنوان روزمزد عادلانه برای روزکار عادلانه بایستی هی کنونی بهاخت اقتصادی جامعکه س

 دست آورند.هدرنظر بگیرد ـ ب

ن افتد؛ برعکس این قانوهای صنفی برنمیهخاطر مبارزات اتحادیهقانون دستمزد ب

چه نی آها، کارگر حتهآید. بدون ابزار مقاومت اتحادی]کاملاً از این طریق[ به اجرا درمی

ترس از  کرد. فقطدریافت نمی ،گیردکه طبق قوانین نظام دستمزدی به او تعلق میهم را 

دار را مجبور کند که برای نیروی کار کارگر قیمتی را که معادل هتواند سرمایها میهاتحادی

به  خواهید؟ نگاه کنیدطور کامل بپردازد. اثبات ]این گفته را[ میهعرف بازار است، ب

ا را مقایسه کنید بشود و آنهای بزرگ پرداخت میهتمزدهایی که به اعضای اتحادیدس

شمار در شرق لندن که مرداب راکدی های کوچک بیهدستمزدهای پرداختی در کارگا

 از فقر و بدبختی است.

، کنند. اما نرخ بالا یا پایین دستمزدها به نظام دستمزدی حمله نمیهبنابراین اتحادی

ی حقارت اقتصادی کارگر نیست: زیربنای چنیین حقارتی این حقیقت است هنندکتعیین

دست ههای تولید شده از نیروی کارش را بهکه تمامی فرآوردجای آنهی کارگر بهکه طبق

ند، گویهای خودش که به آن مزد میهآورد، بایستی به دریافت سهم اندکی از فرآورد

ریزد و با آن مزد کارگر را ها را به جیب خود میهرددار تمام فرآوهرضایت دهد. سرمای

ی هروی، تا زمانی که طبقپردازد، فقط به این خاطر که او مالک ابزار کار است. از اینمی
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ن آلات و مواد خام و به تبع آی وسایل تولید، از زمین گرفته تا ماشینهکارگر مالک هم

قه ردد، رهایی واقعی این طبنگ مالک تمام محصولات تولیدی نیروی کار خود

 تحقق نخواهد یافت.
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 ها:یادداشت

، به ٨ یهی شمارهنگاشته شد و در نشری ١٨٨١ماه مه  ١۶و  ١۵ـ این مقاله در روزهای  ١

 عنوان سرمقاله به چاپ رسید.هب ١٨٨١مه  2١تاریخ 

های هـ یکی از دادگا the Court of Equityیا the Court of Chanceryـ  2

عد از ترین لرد انگلیس بود. بیا بزرگ یس که تحت ریاست مشاور مخصوص پادشاهانگل

در دادگاه عالی قضایی ادغام شد. این دادگاه رسیدگی به  ١٨١٨رفرم قضایی در سال 

داد. در چند مورد های سهامی را انجام میمسایلی از قبیل ارث، تعهدات پیمانی، شرکت

کرد. طبق قانون عمومی انگلیس ای دیگر تداخل میههقدرت عمل این دادگاه با دادگا

شد. اقدامات دیوان عالی براساس های دیگر پذیرفته میهاحکام این دادگاه، در دادگا

 شد.اصطلاح حقوق عرفی پیش برده میبهقوانین 
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 [۰]هااتحادیه

 

 بخش نخست

ابل با مزد را در تقجا که قانون اقتصادی دستها را تا آنهی قبلی فعالیت اتحادیهدر مقال

ی هجایی که فهم این مسئله برای طبقند، بررسی کردیم. از آندارکارفرمایان به اجرا وامی

 گردیم.، دوباره به این موضوع بازمیاستکارگر بسیار پراهمیت 

فرض کنیم که اکنون هیچ کارگر انگلیسی نیازی به دانستن و آموختن این نکته نداشته 

ا کل دار منفرد یهنفع یک سرمایلامکان دستمزدهای کارگران بهاباشد که کاهش حتی

طور انکارناپذیر نشان داد: تولید ه[ ب2طور که دیوید ریکاردو]دار است. آنهسرمای یطبقه

هم شود، یک بخش سها به دو بخش تقسیم میهحاصل از کار کارگر، پس از کسر هزین

حال ]در تقسیم[ این درآمد خالص حاصل  دار.همزد کارگر و بخش دیگر سهم سود سرمای

تواند دار نمیهاز کار کارگر، که در هر مورد خاص مقدار مشخصی است، سود سرمای

دار هکه سهم مزد کارگر کوچکتر شود. انکار این که نفع سرمایتر باشد، مگر آنبزرگ

دش را ودر کاهش مزد کارگر است، به این معنی است که بگوییم به نفع او نیست که س

 افزایش دهد.

های دیگری هم برای بالا بردن موقتی سود وجود دارد؛ اما هدانیم که رابه خوبی می

را به دهد. بنابراین زحمت گفتن آنهای موقتی[ قانون کلی ]سود[ را تغییر نمیاین ]روش

 دهیم.خود نمی

صاد تکه سطح دستمزدها طبق قوانین مشخص و معین اقاکنون باید دید، درحالی

تواند دستمزدها را کاهش دهد؟ قانون می گونهچهدار هشوند، سرمایاجتماعی کنترل می

که دیدیم، این ]قانون ثابت اقتصادی دستمزد وجود دارد و انکار ناشدنی است؛ اما چنان

میزان  گیرد: کاهشپذیری از دو طریق صورت میپذیر است. این انعطافو[ انعطاف یستن

یجی مشخص به کاهش تدر یهور مستقیم با عادت دادن کارگرانِ یک حرفطهدستمزد یا ب



 ها، حزب کارگریدستمزد، اتحادیه 06 

طور غیرمستقیم و از طریق افزایش ساعات کار در روز )یا هسطح زندگی، و یا ب

آنکه اضافه مزدی به آنان پرداخت شود، بخشیدنِ کار در طول همان ساعات کار( بیشدت

 پذیرد.انجام می

استن دار با کهصنف تولیدی، افزایش سود هر سرمای داران یکهدر رقابت میان سرمای

د تا داران سعی دارهگیرد. هرکدام از این سرمایتری میاز دستمزد کارگران حرکت بیش

را  که سود خودتری به فروش برساند و برای آناش را[ با بهای کمه]محصولات کارخان

خاطر منافع فردی هر هب کاهد. پسدر این میان قربانی نکند، از مزد کارگرانش می

ر[ در کردن یکدیگهداران ]برای از میدان بهدلیل رقابت میان خود سرمایهدار و بهسرمای

 ارگران[شود. این ]کاهش مزد کداشتن دستمزد کارگران چند برابر مینگهفشار برای پایین 

 دکه تا پیش از این موضوع کم یا بیش بودن سود بود، اکنون شکل ضرورت به خو

 گیرد.می

برای ی ثرؤمنیافته روش وقفه، کارگران سازماندر تقابل با این فشار دایمی و بی

زدها یافته نیستند، دستمهایی که کارگران آن سازمانهمقاومت ندارند. بنابراین در حرف

آرامی هبطور مداوم رو به کاهش و ساعات کار پیوسته رو به افزایش است. این فرایند هب

افتد، ر خیأتهایی از رونق ممکن است این فرایند به رود. در دورانور حتم پیش میطهاما ب

ابد. یتری میهایی که اوضاع ]اقتصادی[ بد باشد، این فرایند شدت بیشاما در دوران

که مدت شوند؛ درحالیتر عادت داده میاجبار به سطح زندگی پایین هتدریج بهکارگران ب

شود و دستمزدها به حداقل میزانِ مطلق ثر زمان ممکن رسانده میی کار به حداکهروزان

ن و بقای ماندهگردند، حد مطلقی که دیگر برای کارگر امکان زندتر مینزدیک و نزدیک

 نسل وجود نداشته باشد.

ان[ زمرخ داد. ]در آن اناستثطور موقت یک هدر حوالی آغاز قرن حاضر در این زمینه ب

ی تقاضا هآلات نسبت به روند فزایندی گسترده از نیروی بخار و ماشینههنوز سرعت استفاد

ه های تولید، دستمزدها، به استثنای دستمزد کودکانی کهبرای تولید، کافی نبود. در شاخ

ها فروخته شده بودند، به ه[ به کارخان٨های کار اجباری]هها و کارگاهخاناز طریق نوان



 

 
 

 ی سوسن صالحیفریدریش انگلس / ترجمه 07

ارگران های دستی، کهایی با نیاز بالا به مهارتهه در کارخانکطوریهسطح بالایی رسید؛ ب

ای هکردند که حالا بسیار افسانریس مزدی دریافت میکار و نخرنگرز، مکانیک، تراش

ریج تدهگرفت، بآلات جای آنان را میهایی که ماشینهآید. در آن موقع، حرفنظر میهب

نار گام کارگران با درآمد بهتر را کبهگامدید آلات جمحکوم به فنا بودند. اختراع ماشین

نان کرد و این امر با چآلات ]جدید[ را تولید میهایی اختراع شدند که ماشینزد. ماشینمی

ود، بلکه گوی بازار بتنها پاسخنهها ی ماشینهگرفت که تولیدات ساختسرعتی انجام می

[ ۲]١٨١۵طر صلح عمومی در سال خاهکه بفت. پس از آنگرحتی از آن نیز پیشی می

 رونق / اشباع تولید / آشفتگی یههای متناوب ده سالهجریان عادی بازار برقرار شد، دور

ونق ی رههای گذشتهتجاری ]و بحران[ آغاز گردید. تمام امتیازاتی که کارگران در دور

داده بودند، در ارتقا  ١العادههای نامتعارف تولید فوقهدست آورده و یا حتی در دورهب

های هدوران رکود و خرابی بازار از آنان بازپس گرفته شد و چیزی نگذشت که تود

ی کلی گردن نهادند، که مزد کارگران غیرمتشکل تا حد هکارگری انگلیس به این قاعد

 مطلق کاهش یابد.

قانونی شده بودند، پا  ١٨2۲های کارگری، که از سال هاما در این میان اتحادی

ها ه]ی مبارزات کارگری[ گذاشتند و البته وقت آن رسیده بود ]که این اتحادیهرصعهب

ها یافته هستند. در اکثر موارد آنداران همواره سازمانهفعالیت خود را آغاز کنند[. سرمای

های رسمی، مقررات، دبیران و غیره نیازی ندارند؛ ]زیرا که[ شمار اندک آنان هبه اتحادی

ر مداوم طوهای خاص هستند و بهانبوه کارگران و این حقیقت که آنها طبقدر مقایسه با 

نیاز ها را از چنین چیزهایی بیشان مناسبات اقتصادی و اجتماعی برقرار است، آنمیان

ها در یک منطقه تسلط یابند، مانند صنایع های از کارخانهکند. هنگامی که مجموعمی

گردد. های رسمی کارفرمایان ضروری میهوجود اتحادیموقع ریسی در لانکشایر، آنهپنب

عنوان فروشندگان نیروی کار[ بدون یک سازمان قوی با هاما کارگران از همان آغاز ]ب

                                                      

١ the period of frantic over-production 
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داران[ ی سرمایههتوانند ]در مقابل زورگویی و سلطدقت تنظیم شده نمیهای بهاساسنام

ود را هایش قدرت خهدرها و کمیتکاری از پیش ببرند؛ ]سازمانی که بتواند[ از طریق کا

زمان به ها را قانونی کرد. از آنپارلمان ]تشکیل[ این سازمان ١٨2۲ یاعمال کند. مصوبه

ون گذشته چی کارگر دیگر همهبعد کارگران در انگلستان تبدیل به قدرتی شدند؛ تود

 بود، با ناتوان و پراکنده نبود. قدرتی که از اتحاد و عمل مشترک آنان ایجاد شده

امیدند، ن «صندوق مقاومت»گیری صندوقی پر و پیمان که برادران فرانسوی آن را شکل

روی در هداران زیادهکل تغییر یافت. برای سرمایهبتر گشت. حالا دیگر وضعیت قوی

 خطری نبود.کاهش دستمزدها و یا افزایش ساعات کار دیگر امر بی

، روی است. این طبقههای کارگری از همینهادیداران برعلیه اتحهانفجار خشم سرمای

ی کارگر را اعمالی قانونی و حق مسلم خود ههمواره اعمال مداوم خود برای سرکوب طبق

دانست. دیگر وقت آن رسیده بود که جلوی این اعمال گرفته شود. جای تعجب نیست می

چون اشراف خود را همبه آسمان رفته و  داران[هی ]این سرمایهکه داد و فغان آزمندان

 کنند.[ خسران دیده از حقوق و مایملک خود قلمداد می۵دار ایرلندی]زمین

ارگری های کهی مبارزات شصت ساله، ]کارگران[ را به این پایه رساند. اتحادیهتجرب

، استستمزدها ی سطح دهکنندای هستند که فعالیت آنان تنظیمهشدشناختهاکنون بنیادهای 

 اباناربی میزان ساعات کار هستند. حتی اخیراً هکنند[ تنظیم۶ای]هوانین کارخانکه قچنان

د که دانناند، میهها آموختکه از کارگران درس ،ریسی در لانکشایرهپنبی[ اهه]کارخان

ارگری، های کهشان باشد یک اعتصاب را، حتی بهتر از اتحادیزمانی که به نفع گونهچه

 سازمان دهند.

های کارگری، قانون دستمزد در تقابل با هاتحادی هایی کنشهین در نتیجبنابرا

ااقل شوند تا لیافته در هر صنف قادر مید و کارگران سازمانآیکارفرمایان به اجرا درمی

 چنین طولانی شدنارزش تقریباً کامل نیروی کارشان را از کارفرما کسب کنند؛ هم

دولتی  کمک قوانینهچار فرسودگی زودرس گردد، بساعات کار تا جایی که نیروی کار د

یافتگی های کارگری در سازمانه. این نهایت آن چیزی است که اتحادیدشومیمنع 
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مداوم و  یهتوانند برای کسب آن امیدوار باشند و این البته از طریق مبارزشان میفعلی

عیت و تازه نوسانات وض پذیر است،فرسایشی سنگین نیروها و ]داشتن[ قوای مالی امکان

ه که چدهد و آنبار رخ میاقتصادی ]را بایستی در نظر گرفت[ که لااقل هر ده سال یک

شکند و دوباره بایستی جنگ و مبارزه را از سرگرفت. باره درهم میدست آمده را یکهب

 ماند،که هست باقی میی کارگر همانهاین یک دور باطل است که فرارفتی ندارد. طبق

هراسیدند. ی بردگان مزدبگیر، چیزی که اسلاف چارتیست ما از بیان آن نمیه]یعنی[ طبق

همه تلاش، رنج و فداکاری فقط همین خواهد بود؟ آیا در نهایت آیا برآمد نهایی این

ارگر ک یهکه سرانجام طبقهدف کارگران انگلیس در همین حد باقی خواهد ماند؟ یا این

رکتی و در ح کندمیکستن و برون رفت از این دور باطل تلاش این کشور برای درهم ش

 را در کل رقم زند؟ متحد با هم براندازی نظام دستمزدی]تاریخی[ و 

کارگر  هی طبقهدهندعنوان سازمانههای کارگری بهآینده نقشی را که اتحادی یههفت

 ، بررسی خواهیم کرد.دندکرایفا 

 

 

  بخش دوم

نین چهای کارگری را در تنظیم میزان دستمزدها و همهدهای اتحادیجا سهم کارکرتا این

بررسی  نداراهشان بر علیه سرمایهتضمین شکلی از ابزار مقاومت برای کارگران در مبارز

 کردیم. اما هنوز موضوع مورد بحث ما به غایت خود نرسیده است.

مبارزه، هر قدر هم  دار صحبت کردیم. اینهی میان کارگر و سرمایهدر مورد مبارز

ها که کاهش دستمزدداری خلاف آن را بگویند، وجود دارد و تا زمانیهکه مدافعین سرمای

 این نظام دستمزدی کهروش مطمئن و راحتی برای افزایش سود باشد، که نه، تا زمانی

ت های کارگری خود اثباهپابرجا باشد، این مبارزه نیز برقرار خواهد بود. حضور اتحادی

اند، هرفتداری شکل نگهخاطر پیکار در برابر تجاوزات سرمایهها اگر بین حقیقت است. آنا
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اند؟ نیازی نیست که مطلب خود را در لفافه بگوییم. هیچ کلام هوجود آمدهپس برای چه ب

عمده به دو  طورهی فعلی بهتواند این حقیقت زشت را پنهان بدارد که جامعای نمیهفریبند

ای دارانِ مالک تمام ابزارههزرگ متخاصم تقسیم شده است: در یک طرف سرمایی بهطبق

خدمت گرفتن نیروی کار هستند و در طرف دیگر کارگران که جز نیروی کارشان هیچ هب

ه ی اخیر بایستی میان هر دو طبقههای حاصل از کار این طبقهچیز دیگری ندارند. فرآورد

طور دایم جریان دارد، بر سر همین تقسیم است. هر  های که بهتقسیم شود و کل منازع

ود تری را از این تقسیم نصیب خجا که ممکن است سهم بزرگکند تا آنطبقه تلاش می

ر تقلای ی کارگر، که فقط دهی این منازعه، اتهامی است که به طبقهترین جنبکند و غریب

طور مسلم دارد از هکه او بشود: ایندریافت سهمی از محصول کار خویش است، وارد می

 دزدد!!دار میهسرمای

دیل[ ]تبای سیاسی هی بزرگ جامعه، ضرورتاً به مبارزهمیان دو طبق یهاما این مبارز

دار یندار با اشراف زمهی متوسط و سرمایهی طولانی بین طبقهطور که مبارزگردد. همانمی

ارگر با ی کههمین مبارزه میان طبق]مبارزه بر سرکسب قدرت سیاسی[ بود، اکنون نیز 

 ی جدید برای کسب قدرتهی طبقه در برابر طبقه، طبقهداران است. در هر مبارزهسرمای

ی برای اش یا به عبارتی[ حاکم برای حفظ هژمونی سیاسیهی ]نهادینه شدهسیاسی و طبق

درت و ی از قی فرودست در ابتدا برای سهمهجنگد؛ طبقاش میگذاریتسلط قوای قانون

جنگد تا بتواند قوانین جاری را برطبق منافع و نیازهای خود تغییر دهد. بعد برای کل آن می

[ ١ها با شور و شوق و حتی با قهر برای منشور خلق]ی کارگر انگلیس سالهبنابراین طبق

ین مبارزه حال اکه در راستای کسب قدرت سیاسی او بود، جنگید اما شکست خورد. با این

هایی ازشزمان تا کنون به سی متوسط پیروزِ میدان گذاشت، که از آنهچنان تأثیری بر طبق

 خوش داشته است.ی کارگر، دلهبس با طبقگاه مکرر برای تمدید آتش

ترین سلاح است. در این میان ی سیاسی طبقات در برابر هم، سازمان مهمهدر مبارز

یابی قدر سازماننشعب ]و تضعیف[ شدند همانهای سیاسی یا چارتیستی، مهرچه سازمان

تر گردید، به نحوی که اکنون سازمان کارگری های کارگری قوی و قویهاتحادی
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د ی بزرگ با حدوهاز آن حتی در خارج از کشور نیز وجود ندارد. چندین اتحادی یترقوی

ای، هنطقمی کوچک و هیک تا دو میلیون کارگر عضو و حمایت و پشتیبانی چند اتحادی

[ ٨حاکم چه از حزب ویگ یا حزب توری] یهقدرتی را دارا هستند که حکومت طبق

 حساب آورد.همجبور است آن را ب

های قدرتمند بنیاد گرفته و ها این سازمانایی که در این کشور بر طبق آنهسنت 

ت در تنظیم ارکهای خود را تنها به مشها فعالیتاند، باعث شده تا این سازمانهگسترش یافت

که دستمزدها، ساعات کار و مقابله با قوانین آشکار ضد کارگری محدود گردانند. چنان

اند. هطور مؤثری انجام دادهرفت، این امر را بحق انتظار میهطور که بها همانگفته شد، آن

تر شیی حاکم، که بهاند: طبقهدست آوردهها چیزهای دیگری هم بحال این سازمانبا این

ان های آنهها به قدرت آنان واقف است، داوطلبانه امتیازاتی ورای خواستهاز خود اتحادی

[ توسط ۷ی حق رأی مردان سرپرست خانوار]هلایح ی: با ارائهدکرها اعطا به آن

ر دست آوردند. اگهیافته حق رأی ب[ لااقل بخش بزرگی از کارگران سازمان١۰دیزرائیلی]

دهندگان جدید ]یعنی کارگران متشکل[ دست از داشت که این رأیپندیزرائیلی می

واهند متوسط خ یهروی سیاستمداران لیبرال طبقهان دنبالچنمطالبات خود کشیده و هم

ماند، آیا امکان داشت این لایحه را پیشنهاد دهد؟ آیا اگر کارگران با مدیریت مجامع عظیم 

د، دادنکارهای سیاسی و اداری از خود نشان نمیای، صلاحیت خود را برای انجام هاتحادی

 توانست این لایحه را ارائه دهد؟او می

ی کارگر گشود. این امر باعث ههمین اقدامات بود که دورنمای جدیدی به روی طبق

دست آورند و از های دیگر اکثریت آرا را بهها در لندن و تمام شهرهای کارخانشد تا آن

لیه شان برعها روانه کردن افرادی از میان خود به پارلمان، در مبارزروی قادر شدند بهمین

ها وظایف هجا بایستی با تأسف گفت اتحادیدست گیرند. در اینهای بهسرمایه، سلاح تاز

ی کارگر به فراموشی سپردند. این سلاح جدید بیش از ده هعنوان پیشگامان طبقهخود را ب

ها ندرت آن را از غلافش خارج ساختند. آنه، اما بها استسال است که در دستان آن
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واند تداوم یابد تاند، نمیهدست آوردهنبایستی فراموش کنند که حفظ موقعیتی که فعلاً ب

ر کارگ یهقراول طبقعنوان[ پیشهها ]در راستای مبارزات کارگران بکه آنمگر این

ن را دارد که که قدرت آبا آن ی کارگر انگلیسهحرکت کنند. این طبیعی نیست که طبق

دار یا عوامل هی کارگر به پارلمان بفرستد، دست به دامان مشتی سرمایهچهل یا پنجاه نمایند

ه به عنوان نمایندهبنویسان نشریات آنان را هچون وکلا یا سرمقالآنان شده و اشخاصی هم

 پارلمان معرفی کند.

ی کارگر انگلیس سرانجام به این هطبق دهد کهدر این میان شواهد بسیاری نشان می

[ و ١١داشته است]حال در مسیری اشتباه گام برمیهد که او تا بیابآگاهی دست می

ها را در دور تر، آنتر و ساعات کار کمچون مزد بیشهای جاری با مطالباتی همحرکت

زدها نیست که مکه این پایین بودن دسترفتی ندارد و اینکه بروند کنمیباطلی گرفتار 

. استها[ ی تمام بدبختیهها است، بلکه خود نظام دستمزدی ]ریشبنیاد تمامی پلیدی

کارگر گسترش یابد، موقعیت ی هطور عام در میان تمام طبقهکه این آگاهی بزمانی

خود  یهها امتیازات ویژطور عمده دستخوش تغییر خواهد شد. آنههای کارگری بهاتحادی

ی بر دهند. در کنار یا حتی کارگر باشند را از دست میهان که تنها سازمان طبقبه این عنو

ی هی عام ]یعنی[ سازمان سیاسی طبقههای صنفی خاص، بایستی یک اتحادیهفراز اتحادی

 وجود آید.هاش بکارگر در کلیت

که یافته بایستی دو نکته را در نظر بگیرند: نخست آنهای سازمانهبنابراین اتحادی

ود رسد که او خسرعت فرامیهی آوای کارگران بهشبهدوران طنین افکندن پژواک بی

که زمان آگاهی کارگران از اش را در پارلمان اعلام نماید؛ دوم آننمایندگی تام و تمام

د که مبارزه برای بالا بردن دستمزدها و کم کردن رسسرعت فرامیهاین موضوع نیز ب

گیرد، اکنون انجام میهای کارگری که همهاتحادی هایتمام فعالیتکه ساعات کار و این

مؤثر و  ای بسیارهبلکه ]تنها[ یک وسیله است ـ وسیل یستندر خود غایت و هدف نهایی 

[ یابی به هدف نهایی که همانای از میان سایر وسایل برای ]دستهاما فقط وسیل ضروری ـ

 .استنابودی نظام دستمزدی در کلیت آن 
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طور تام و تمام در پارلمان نمایندگی کنند و برای هبرای آن که کارگران خود را ب

های هادیشکل اتحهیابی کارگران، نه ببراندازی کل نظام دستمزدی، تشکل سازیهزمین

امر  کارگر در کلیت واحد آن ضروری است. این یهطبق صنفی جداگانه، بلکه سازمان

ر است. هیچ قدرتی در دنیا توان آن را ندارد که حتی یک هرچه زودتر صورت بگیرد بهت

 انگلیس مقاومت کند. یهیافتی کارگر سازمانهروز در برابر کل واحد طبق
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 ها:یادداشت

مه  2٨به تاریخ  ۲ی هنگاشته شد و در دو قسمت در شمار ١٨٨١مه  2۰این مقاله در  - ١

 ان سرمقاله به چاپ رسید.عنوهب ١٨٨١ژوئن  ۲ به تاریخ ۵ی هو شمار ١٨٨١

(، اقتصاددان انگلیسی و نماینده مکتب کلاسیک David Ricardo ١١١2ـ  ١٨2٨) - 2

تعیین ارزش بر حسب زمان کار قرار داد و تضاد  یهعلم اقتصاد که نظرات خود را بر پای

 حال نتوانست خصلت تاریخی و. اما با ایندکرمنافع طبقات مختلف در جامعه را کشف 

داری را هروی نظام سرمایداری را درک نماید و از اینهتولید سرمای یهای شیوگذر

 ]م[ -گرفت. )کتاب کاپیتال، مارکس، ترجمه ایرج اسکندری(جاودانه فرض می

هایی ایجاد شد هتصویب شد، در انگلیس کارگا ١٨٨۲مطابق قانون فقرا که در سال  - ٨

های وار به کاررا داشتند تحت نظامی زندانکه در آن فقیرانی که توانایی کار کردن 

 «ینوایانباستیل ب»ها را هند. مردم این کارگاشدفرسا، یکنواخت و غیرمولد مجبور میطاقت

 نامیدند.می

کشورهای  ( با شرکت پادشاهان و وزیران١٨١۵تا ژوئن  ١٨١۲ی وین )نوامبر هکنگر - ۲

ا که برای حدود صد سال آرامش نسبی ر ردکاروپا بعد از شکست ناپلئون نظامی را ایجاد 

 .دشدر اروپا سبب 

ی زمین که در دولت هدار در مورد لایحای است به ناخشنودی مالکان زمینهاشار - ۵

به منظور منحرف کردن اذهان کشاورزان ایرلندی  ١٨٨١اگوست  22گلادستون به تاریخ 

داران در مورد بیرون راندن نی انقلابی تصویب شد. این لایحه، بر حق زمیهاز مبارز

داران جلوگیری ههایی اعمال و از بیرون راندن اجارهایشان محدودیتداران از زمینهاجار

 ١۵ها هر هموقع پرداخت کرده باشند. اجارههای خود را بهها اجار، البته اگر آنکردمی

اختیار فروش زمین  ١٨٨١که قانون سال رغم اینهگشت. ببار پیشاپیش تعیین میسال یک

حال این شد، با اینها بسیار بالا تعیین میهکرد و مبلغ اجارداران اعمال مینفع زمینهرا ب

رغم تصویب این قانون، هداران خواهان قدرت نامحدود خود در ایرلند بودند و بزمین
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از  اییهطوری که به مقاومتهچنان ادامه یافت، ببیرون راندن غیرقانونی کشاورزان هم

 سوی کشاورزان ایرلندی دامن زد.

رای ی مداوم کارگران بهسو مبارزای در انگلیس، از یکهعلت تصویب قوانین کارخان - ۶

وخیم  خاطر وضعیتهشان و از سوی دیگر آمار بالای مرگ و میر کارگران ببهبود وضعیت

ار با ساعات ک یبارهرای در اوایل قرن نوزدهم دهشان بود. اولین قوانین کارخانسلامتی

قرن  ۵۰و  ۲۰های وجود آمد. در دهههزنان و کودکان در بعضی کارخانجات نساجی ب

های ه. بعدها این قوانین در کارخاندشنوزدهم این قوانین شامل تمامی کارخانجات نساجی 

 دارانههایی وجود داشت که دست کارخانهدیگر هم به اجرا درآمد، گرچه همواره تبصر

 گذاشت. ]م[برای سرپیچی از این قوانین باز میرا 

هایی است که کارگران فعال در جنبش چارتیستی همنظور از منشور خلق خواست - ١

( خواهان پیاده شدن آن ١٨۲٨تا  ١٨٨۶های )حرکت انقلابی کارگران انگلیس در سال

شور خلق رفت. منکراتیک در انگلیس نمیوها فراتر از تغییرات دمهبودند، اما این خواست

ی پارلمانی تنظیم شد و شامل شش ماده بود: حق رأی هشکل لایحهب ١٨٨٨مه  ٨در تاریخ 

ابر های برهگیری مخفیانه، منطقتجدید پارلمان در هر سال، رأی سال، 2١برای مردان بالای 

گان. ندالوکاله به نمایهانتخاباتی، لغو شرط دارایی برای نمایندگان پارلمان، پرداخت وج

 ١٨۲٨و  ١٨۲2، ١٨٨۷های مکرر برای پذیرش منشور خلق در پارلمان هر بار )درخواست

 ( رد شد.

 Tory توری در انگلیس و رقیب حزب ـ حزب بورژوازی Whigحزب ویگ  - ٨

داران بزرگ و حزب لیبرال شد. حزب توری حزب زمین بود. بعدها این حزب تغییر نام داد

( تشکیل شد. ١۶۶۰زمان بازگشت احیای سلطنت استوارت )و متوسط انگلیس بود که در 

 یهخود گرفت. این حزب در دوران معاصر جنبهکار را بهنام حزب محافظ ١٨2۰در سال 

 -داری خود را از دست داده است. ) کتاب کاپیتال، مارکس، ترجمه ایرج اسکندری(زمین

 ]م[
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ت کارگر و مشارک یههای طبقرفرم دوم است که تحت فشار حرکت یمنظور لایحه - ۷

در پارلمان به تصویب  ١٨۶١اوت  ١۵ها در مجمع عمومی انترناسیونال اول در مستقیم آن

دهندگان پایین آورده شد، یعنی رسید. تحت قانون جدید شرط دارا بودن اموال برای رأی

ن زمی یاسترلینگ اجاره یهلیر ١2برای مناطق روستایی کسانی که در سال بیش از 

لیره  ١۰هایی که بیش از نشینهها یا اجارهپرداختند و در مناطق شهری صاحبان خانمی

بخشی از  چنین بهتوانستند در انتخابات شرکت کنند. همپرداختند، میاسترلینگ می

ر شد، دهندگان چند برابکارگران متخصص نیز حق رأی داده شد. به این ترتیب تعداد رأی

 چنان از داشتن حق رأی محروم ماند.عیت کارگر هماما بخش بزرگی از جم

١۰ - )١٨ -١٨٨١۰۲ Benjamin Disraeli نویسنده و سیاستمدار انگلیسی که چند ،)

ری وزینخست یهدوره وزیر دارایی شد و سپس به مقام نخست وزیری رسید. وی در دور

ان ت انگلستخود سه قانون و رفرم را به تصویب رساند. دیزرایلی معتقد بود که مل

اشد. تواند در انگلیس وجود داشته بپارچه است و طبقات مختلف و جنگ طبقاتی نمییک

یری نفوذ انگلیس در آفریقا و جلوگ یتر معطوف به گسترش دامنههای وی بیشسیاست

 از قدرت گرفتن روسیه در منطقه بالکان بود. ]م[

تدریج خود را از نفوذ حزب هیس بکارگر انگل یهطبق جنبش ١٨١۰ یاز اواخر دهه - ١١

ال های رادیکها و انجمنهای سازمانلیبرال رها ساخت. بخش پیشرو کارگران در فعالیت

انجمن  ١٨١۷راه انداختند. در سال همشارکت کردند و کمپین خودمختاری برای ایرلند را ب

در لندن  2کار لغو بردگی پیمان ١٨٨١در بیرمنگام و در سال  ١سوسیال ـ دمکرات میدلند

بود، که  ١٨٨١گذاری فدراسیون دمکراتیک در لندن در ژوئن تر از همه بنیانبرپا شد. مهم

                                                      

١ Midland Social- Democratic Association 

2 Labour Emancipation League 
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که آشکارا اصول مارکسیستی را مد نظر  ١به فدراسیون سوسیال ـ دمکرات ١٨٨۲در سال 

 داد، تغییرنام یافت.قرار می

                                                      

١ Social – Democratic Federation 
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 [۰] پیمان تجاری با فرانسه

 

 

 که:ای به مجلس عوام ارائه داد، مبنی بر اینهنامع[ قط2]ژوئن آقای مونک ۷روز پنجشنبه 

هر قرارداد تجاری با فرانسه که فاقد رویکرد گسترش ارتباطات تجاری دو کشور از طریق »

 .«بخش باشدتواند رضایتکاهش عوارض گمرکی باشد، نمی

جانب دولت [ از ۲دنبال این مسئله ایجاد شد. جناب دیلکه]ه[ ب٨های نسبتاً طولانی]بحث

خواست [ می۵داد. آقای بالفور]پیشنهاد مقاومت خفیفِ مرسومِ ملازمات دیپلماتیک را می

های ههای خارجی را مجبور به پذیرش تعرفجویانه ملتاز طریق عوارض گمرکی تلافی

خواست که بگذاریم فرانسه خود به ارزش تجاری ما با [ می۶تر کند. آقای اسلگ]کم

[ ١ورث]قراردادی، پی ببرند. آقای ایلینگ گونهچا ما، حتی بدون بستن هیها بها و آنآن

. آقای دکرمییابی به تجارت آزاد از طریق معاهدات تجاری اظهار یأس از دست

[ مدعی بود که سیستم فعلی تجارت آزاد براساس واردات آزاد و صادرات ٨آیور]مک

 ۲۷رأی در مقابل  ١١ای با هنامعقط محدود، فقط یک فریب است. ]پس از این مباحثات[

 که موقعیت یا احساسات آقایآنرأی به تصویب رسید؛ ]این یعنی[ یک شکست، بی

 دار کند.ه[ را جریح۷گلادستون]

طولانی شکایات دائماً مکرر درباره لجاجت  یای است از رشتههاین مباحثات نمون

ر توابع استعماری در انکار موهبت قدر ابله خودی دهای ابله و حتی افراد همانخارجی

ز های اقتصادی. تا به حال هرگشمول تجارت آزاد و قابلیت آن برای التیام تمام زیانجهان

[ ـ که اگر تجارت آزاد در ١۰های مکتب منچستر]گوییچون پیشگویی همهیچ پیش

ه تمام ک انگلستان برقرار گردد، چنان مواهبی در سرتاسر انگلستان ایجاد خواهد نمود

کشورهای دیگر آن را همچون الگویی دنبال کرده و درهای خود را به روی تولیدات 

ی هدای نشده بود. ندای فریبنهانگلیسی خواهند گشود ـ دچار چنین شکست مفتضحان

تنها هنچون فریاد غریبی در بیابان برهوت برجای ماند. حواریون مکتب تجارت آزاد هم
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ریکا عوارض حمایتی ]محصولات داخلی[ خود را افزایش قاره و آمدرون اروپای 

های [ بلکه حتی مستعمرات بریتانیا نیز بلافاصله به مجرد کسب دولت١١دادند]

[ همین کار را کردند؛ هندوستان که تازه تحت قیمومت پادشاهی بریتانیا ١2خودمختارشان]

 ینبهی بر تولیدات پعنوان مشوق تولیدات بومی خود عوارض پنج درصدهقرار گرفته، ب

 [١٨است.]ده کرخود اعمال 

چرا این موضوع برای مکتب منچستر چنین اسرارآمیز ]و غیرقابل درک[ است، در 

 که مسئله بسیار ساده و آشکار است.حالی

حول و حوش اواسط قرن گذشته انگلستان جایگاه اصلی تولید پنبه بود و از 

د برای ای، طبیعتاً مکانی شهرای منسوجات پنبخاطر افزایش سریع تقاضا بهروی، بهمین

هایی که با استفاده از نیروی بخار تحولی انقلابی را در تجارت پنبه و سپس اختراع ماشین

ارای خاطر استفاده از نیروی بخار، مناطق دهسایر تولیدات نساجی ایجاد کرد. در بریتانیا ب

رونق  د، تبدیل به منبعی اساسی براییابی بودنسنگ که به آسانی قابل دستغال زمعادن 

سنگ منجر به غال ز]اقتصادی کشور[ شدند. گستردگی معادن آهن در مجاورت معادن 

آلات رشد و گسترش تجارت آهن گردید، که به دلیل ساخت موتورهای بخار و ماشین

ای هی این انقلاب که کل نظام تولید کارخانهشدت مورد نیاز بود. سپس در بحبوحهجدید ب

سال  2۵[ رخ داد، که برای حدود ١۲های ضد ژاکوبنی و ناپلئونی]را متحول کرد، جنگ

کشتیرانی تمامی کشورهای رقیب در دریاها را تقریباً ناممکن ساخت و بنابراین به تولیدات 

ی، چنین بعضی بازارهای اروپایآتلانتیک و هم یماوراهای انگلیس عملاً در مناطق هکارخان

صلح ]در اروپا[ برقرار گردید، انگلستان  ١٨١۵بخشید. وقتی که در سال  اریانحصقدرتی 

های مجهز به نیروی بخار خود قادر بود ]نیازهای[ تمام جهان را تأمین کند، در هبا کارخان

شدند. که کشورهای دیگر در همین زمان به تازگی با این موتورهای جدید آشنا میحالی

 تر بود.ها پیشای عظیم از آنهنعتی به فاصلانگلستان از نظر تولیدات ص
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حال برقراری مجدد صلح باعث شد تا کشورهای دیگر نیز مسیر انگلستان را با این

[ دیوار چینی به دور خود کشید و ١۵های گمرکی بازدارنده]هدنبال کنند. فرانسه با تعرف

یروی ]شروع به استفاده از ن . آلمان نیزدکرتولیدات خود را با استفاده از ماشین بخار آغاز 

نای های گمرکی آلمان، به استثههای خود[ کرد، هرچند که تعرفهبخار در تولیدات کارخان

همین ترتیب کشورهای دیگر ]نیز همین ه[ بود. ب١۶تر]انگلیس، از دیگر کشورها لیبرال

ا بردن رای بالدار انگلیس بهای زمینمسیر را دنبال[ نمودند. در همین دوران آریستوکرات

، که مسبب افزایش قیمت نان و در نتیجه بالا دندکر[ را ارائه ١١]قانون غلهها، هبهای اجار

حال پیشرفت کارخانجات انگلیسی با سرعت رفتن قیمت دستمزدها شد. با این

این کشور به آن پایه رسید که  ١٨٨۰طوری که در دوران هآوری در جریان بود، بشگفت

 یمانپی هعهدهکند. رسالت رسیدن به چنین مقامی ب «ی جهانهکارخان»به  خود را تبدیل

 [ افتاد.١٨]قانون غلهلغو 

مت . با کاهش قیچیست قانون غلهزمان بر کسی پوشیده نبود که هدف از لغو در آن

ا در برابر شدند تهای انگلیسی قادر میهنان و در نتیجه پایین آمدن مبلغ دستمزدها، کارخان

ی ]تولیدکنندگان[ خارجی از خود دفاع کنند. آیا چیزی هانهاتِ رقابت شرورانه و ابلتهدید

آلات ینهای بزرگ در ]تولید و استفاده از[ ماشتر از این بود که انگلیس با پیشرفتطبیعی

سنگ و آهن، کل نیاز دنیا را با تولیدات غال زو با ناوگان عظیم تجاری و ]تولیدات[ 

ی دنیا نیازهای کشاورزی او را از قبیل ذرت، همین کند و در ضمن بقیکارخانجات خود تأ

 شراب، الیاف کتان، پنبه، قهوه، چای و غیره تأمین کنند؟

ی ضدیت با تقدیر خدایی تلقی همنزلهاین یک حکم الهی بود و مخالفت با آن ب

دنیا مواد  یهقیتوانست اجازه داشته باشد که به انگلستان و بشد. فرانسه در نهایت میمی

توان آن را با ماشین آلات تولید کرد و در مجموع خوراکی و مد ]روز[ صادر کند که نمی

ای بخواهد به آن توجه کند. در آن صورت هدار وارستهتر از آن است که کارخانارزشبی

تواند روی زمین خواهی بشردوستانه میو مطلقاً در آن صورت، صلح و آرامش و نیک

های تجارت و سود دوجانبه به یکدیگر وصل هموقع تمام ملل با رشتگردد؛ آن برقرار
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ی هقها به طبگردند؛ سپس دوران چیرگی صلح و وفور ]نعمات[ پایدار خواهد ماند و آنمی

دوران خوشی خواهد آمد دوستان، کمی »یشان خواهند گفت: «هادست»کارگر، یعنی به 

 چنان منتظرند.هم «هاتدس»و البته این . «دیگر صبر کنید

در انتظار ماندند ]رقبای[ شرور و نادان خارجی منتظر  «هادست»که اما در حالی 

ای هسیلهای فعلی صنعت انگلیس وها زیبایی این سیستم را که در آن پیشرفتنماندند. آن

 کارخانجات انگلیس بر تمام دنیا، انحصاریشد برای تضمین همیشگی قدرت می

اورزانی ها را تبدیل به کشهای دیگر آن؛ ]سیستمی[ که با عقب نگه داشتن ملتدیدندنمی

رانگیزی که بماندند، درست مانند شرایط حسرتکرد که به صنعت انگلیس وابسته میمی

دانستند که یک ملت، اگر از صنعتی شدن بازداشته شود، در ایرلند ایجاد شد. این ]رقبا[ می

یک  ها برسد و به این ترتیب تا حدو تمدن به پای دیگر ملتتواند در کسب فرهنگ نمی

مشت هالوی ساده تنزل داده خواهند شد. بنابراین برای تابع قرار دادن سود تجار خصوصی 

د های بالای گمرگی از کارخانجات نوپای خوهبه ]نفع[ ضروریات ملی، با مقرر کردن تعرف

ود تا حفاظت از خودشان ب برایتنها وسیله رسید برای آنان حمایت کردند، که به نظر می

 شان تا حد شرایط ایرلند جلوگیری کنند.سقوطاز 

س، . برعکاستمنظور ما البته این نیست که کاربرد این ]روش[ در هر مورد صحیح 

انجات دست آورد. کارخههای عظیمی در رابطه با تجارت آزاد بفرانسه بایستی پیشرفت

های حمایتی جدید هاند و تعرفهد به وضعیت کنونی رسیدخاطر تجارت آزاهآلمان ب

رساند. اما کشوری هست، داران آلمانی آسیب نمیه[ به کسی جز کارخان١۷بیسمارک]

ای کوتاه از حمایت]های گمرکی[ برای آن نه تنها موجه، بلکه ضرورت مطلق هکه دور

 است: آمریکا.

ای برایش به ضرورتی ملی هکارخانای از توسعه است که ]تولید[ هآمریکا در مرحل

که در  آلاتیگردد که در اختراع ماشینبدل شده است و این امر با این حقیقت اثبات می

شوند، نه انگلیس بلکه آمریکا حرف اول را جویی میهمصرف نیروی کار باعث صرف
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سی آلات انگلیزند. اختراعات آمریکایی هر روزه جایگزین ثبت اختراعات و ماشینمی

به انگلیس  های صنعتی،هآلات آمریکایی برای استفاده در تقریباً تمام شاخشوند. ماشینمی

چنین از ترین جمعیت دنیا است و همشوند. در ضمن آمریکا دارای پرانرژیآورده می

ن معادن آه و برخوردار استدر برابر معادن رو به اتمام انگلیس  سنگ غنیغال زمعادن 

وفور وجود دارند. چرا باید انتظار داشت که چنین کشوری به و سایر فلزات که

جویانه با صنعت دیرپا، کهن و کارخانجات جوان نوپای خود را در معرض ستیز رقابت

ت ی حمایتی کوتاه، حدوداً بیسهکه با یک دوری انگلیس قرار بدهد، درحالیهحمایت شد

ه دارد کاما مکتب منچستر اظهار میتواند تا سطح رقبایش خود را ارتقا دهد؟ سال، می

جای  کند، مثل کسی که بهاش فقط دارد از خودش سرقت میآمریکا با سیستم حمایتی

 کند.می السیر سفردزدد و با قطار سریعکم سرعت از جیب خود میغالی زمسافرت با قطار 

تولیدات ا ی آمریکایی بهخطایی در کار نیست، نسل حاضر خواهد دید که تولیدات پنب

این دو بازار اصلی را خواهد گرفت؛  تدریجهبو  کندمیانگلیس در چین و هند رقابت 

 جای دنیا رقابت خواهدهآلات آمریکایی با نوع انگلیسی آن در همافزار و ماشینسخت

ناپذیر که باعث انتقال چنین همان ضرورت اجتنابکرد و از جمله در خود انگلیس؛ هم

رها به هلند و از هلند به انگلستان شد، به همان شکل مرکز صنعت دنیا کارخانجات فلاند

، انگلیس شودی تنگی که ایجاد میه. در عرصدکررا از انگلستان به آمریکا منتقل خواهد 

 چنین با رقابت سختی از سوی کشورهای اروپایی نیز روبرو خواهد گردید.هم

نعت ص انحصاریست که قدرت توان نادیده گرفت، این احقیقتی که دیگر نمی

شد که به نفع اندیمی «روشنفکر»ی متوسط ه. اگر طبقاستسرعت رو به افول هانگلستان ب

وایی با این پری کارگر بایستی با بیهاوست که این حقیقت را مسکوت بگذارد، طبق

. است «انلامقاموا»واقعیت روبرو شود، به این خاطر که نفع آنان در این مسئله حتی بیشتر از 

اقی دهندگان مالی دنیا باین ]والامقامان انگلیسی[ شاید برای مدتی طولانی بانکدار و وام

، بودند. سر آیدهشان بهکه دورداران[ هلندی و ونیزی تا قبل از اینهکه ]سرمایبمانند، چنان

بر  د، چهیاباما در زمانی که صادرات عظیم انگلیس هرساله به جای افزایش، کاهش می
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به  ١ی تایمزهسازی از کنارجایی کارخانجات کشتیهخواهد آمد؟ اگر جاب «دستان»سر 

 یهجایی همهبه فقر مزمن کافی بود، جاب ٨برای دچار کردن کل اهالی شرق لندن 2کلاید

 سوی آتلانتیک با این کشور چه خواهد کرد؟کارخانجات عمده از انگلستان به آن

ی کارگر هی ارتباط بین طبقهداشت: آخرین حلق این رخداد اثر بزرگی خواهد

ی متوسط درهم خواهد شکست. این حلقه، فعالیت مشترک آنان برای هانگلیس و طبق

ی کارگر هبار که این قدرت انحصاری بشکند، طبققدرت انحصاری ]صنایع[ ملی بود. یک

ه بای رهایی خود، انگلستان وادار خواهد شد تا منافع خود را در دستان خود بگیرد و بر

ی هبقزمان ]ط نظام دستمزدی پایان بخشد. بگذارید امیدوار باشیم که تا رسیدن به آن

 در انتظار نماند. کارگر برای مدتی طولانی[

                                                      

١ Thames 
2 Clyde 

٨ East-end 
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 ها:یادداشت

 ١٨تاریخ هب ١ یهی شمارنشریه نگاشته شد و در ١٨٨١این مقاله در اواسط ژوئن  - ١

 چاپ رسید.عنوان سرمقاله به هب ١٨٨١ژوئن

2 - Charles Monk ١٨٨۵تا  ١٨۶۵و  ١٨۵۷های ـ سیاستمدار انگلیسی که در سال 

 بود. ]م[ ١شهر گلاستر یهدر مجلس بریتانیا نمایند

های هتجاری با فرانسه قانون تعرف یاصلی در طول مباحثات مربوط به معاهده یهمسئل - ٨

تصویب رساند. این قوانین هب ١٨٨١مه  ٨جدید گمرکی بود، که دولت فرانسه در تاریخ 

ا در . با آن که گفتگوهدکرمیهایی را بر واردات اعمال نفع صنایع فرانسه محدودیتهب

مورد پیمان جدید در طول همین سال بارها و بارها تکرار شد، اما طرفین این مباحثات 

 قبول در این زمینه نشدند.قابلحلی هموفق به پیدا کردن را

۲- (١۷١٨-١١۲٨ Sir Charles Wentworth Dilke نویسنده و سیاستمدار ،)

جانشین وزیر امور  ١٨٨2تا  ١٨٨۰لیبرال از سال  انگلیسی و رهبر جناح رادیکال حزب

 انگلیس شد. ]م[ یخارجه

 بود. 2مجلس از بخش هرتفورد یهـ نمایند A. J. Balfourـ  ۵

۶Slagg - بود.مجلس از منچستر  یهنمایند١٨٨١ ـ در سال 

١ -A. Illingworth   بود. ٨مجلس از بردفورد یهنمایند ١٨٨١ـ در سال 

٨ -D. MacIver   بود. ۲مجلس انگلیس از برکن هد یهنمایند ١٨٨١ـ در سال 

(، سیاستمدار انگلیسی از حزب William Ewart Gladstone ١٨۰۷ـ  ١٨۷٨) - ۷

 ١٨۶۶تا  ١٨۵۷و  ١٨۵۵تا  ١٨۵2سال  ها، ازی دوم قرن نوزدهم رهبر لیبرالتوری و از نیمه

                                                      

١ Gloucester 
2 Hertford 
٨ Bradford 
۲ Birkenhead 
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نخست  ١٨۷۲تا  ١٨۷2و  ١٨٨۶تا  ١٨٨۰و  ١٨١۲تا  ١٨۶٨های وزیر امور مالی و در سال

 وزیر انگلیس بود. ]م[

ی اول قرن ههای اقتصادی است که در نیمهـ آموز Manchester Schoolـ  ١۰

ورژوازی صنعتی ب انگلیس و مطابق با منافع های بورژواینوزدهم توسط ایدئولوگ

ی و های حمایتهانگلیس بنا شد. هواداران این مکتب معتقد به تجارت آزاد، منع تعرف

ها در منچستر بود، جایی که مخالف دخالت دولت در اقتصاد بودند. مرکز این مخالفت

دار، هکارخان ١٨۰۲-١٨۶۵) ١ی نساجی بزرگ متعلق به ریچارد کابدنهدو کارخان

دار، هکارخان ١٨١١ـ١٨٨۷) 2لس نمایندگان( و جان برایتسیاستمدار و عضو مج

 پیمان ١٨٨٨های مختلف( قرار داشت. این دو در سال هسیاستمدار لیبرال و وزیر در کابین

طرفداران تجارت آزاد گروه  ١٨۵۰و  ١٨۲۰های هراه انداختند. در دههرا ب قانون غلهلغو 

 حزب لیبرال شد. سیاسی مجزایی تشکیل دادند که بعدها جناح چپ 

یت خواه جاستین اسمهای حمایتی است که توسط سیاستمدار جمهوریهمنظور تعرف -١١

در مجلس سنا تصویب  ١٨۶١مارس  2ی آمریکا مطرح و در تاریخ هدر کنگر ٨موریل

نامه عوارض گمرکی افزایش یافت. بعدها در طول جنگ داخلی آمریکا شد. طبق این آیین

عوارض  ١٨۶۷طور مکرر تجدید شدند و در سال هها بهاین تعرف ١٨۶۷و  ١٨۶١های در سال

ها به ده هاین تعرف ١٨١2و  ١٨١۰درصد افزایش یافت. در  ۲١طور متوسط تا هواردات ب

 .دشاین کاهش لغو  ١٨١۵درصد کاهش یافت اما دوباره در سال 

 کانادا بود.( ١٨۶١)د شانگلیس که دارای حکومت خودمختار  یهاولین مستعمر - ١2

، کشور هندوستان مستقیماً دشمنحل  ١٨۵٨پس از آن که کمپانی هند شرقی در اوت  -١٨

تحت نظارت پادشاهی انگلیس قرار گرفت. هندوستان به منظور حمایت از صنایع نساجی 

                                                      

١ Richard Cobden 
2 John Bright 
٨ Justin Smith Morrill 
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ر اوان حال دوارداتی از انگلیس بست. با این یهاش، عوارض پنج درصدی بر پنبداخلی

جات لانکشایر اقداماتی انجام دادند که این عوارض برداشته شد و کارخان ١٨١۷سال 

 .دشکل عوارض بر سایر کالاها نیز لغو  ١٨٨2درسال 

( و بر علیه ١١۷2-١٨۰2منظور ائتلاف کشورهای اروپایی برعلیه جمهوری فرانسه ) - ١۲

 . است( ١٨۰۵-١٨١۵حکومت ناپلئون )

های بالایی بر واردات آهن و در سال هحکومت فرانسه تعرف١٨22و  ١٨١۲درسال  - ١۵

های گمرکی بر فلزات و چدن خام هتعرف ١٨2۶بر غلات، دام و پشم بست. در سال  ١٨١۷

 .دشدو برابر 

گسیختگی سیاسی در آلمان، نبود قوانین تجاری عمومی، موانع مالیاتی داخلی ازهم - ١۶

اشته اقتصادی آلمان گذ های وزن، سنجش و پول تأثیرات مخربی بر رشدو کثرت مقیاس

های داخلی را لغو فقط در پروس قانونی وضع شد که مالیات ١٨١٨مه  2۶بود. در تاریخ 

 ساخت.و عوارض مالیاتی عمومی را برقرار مید کرمی

، عوارض سنگینی را بر واردات محصولات دشبرقرار  ١۵که در اوایل قرن  قانون غله - ١١

قیمت این محصولات در بازار داخلی جلوگیری نماید. کشاورزی اعمال کرد تا از کاهش 

 یهداران بزرگ بود، شرایط بسیار سخت معیشتی را برای توداین قانون که به نفع زمین

ه به چنین به زیان بورژوازی صنعتی بود، چرا کفقیر انگلستان پدید آورد. این وضعیت هم

رداخت تری به آنان پزد بیشبایست دستمدلیل قیمت بالای وسایل معاش کارگران، می

 داد وچنین مشکلاتی را بر سر راه تجارت خارجی قرار میکرد. وضع این قانون هممی

 ساخت.بازار داخلی به نیازهای مردم را با ناتوانی مواجه میگویی پاسخ

داران منچستر و هواداران تجارت هتوسط کارخان ١٨٨٨در سال  قانون غلهلغو  پیمان - ١٨

ها با شعار آزادی کامل راه افتاد. آنهتحت رهبری ریچارد کابدن و جان برایت بآزاد 

 خواستند وضعیت اقتصادی وبودند. به این طریق آنان می قانون غلهتجاری، خواهان لغو 

دار را تضعیف کرده و قیمت وسایل معاش کارگران را کاهش سیاسی آریستوکراسی زمین

وسیع  هایهتوددند کرچنین سعی ها همتر شود. آنآن ارزان دهند، تا دستمزدها نیز متعاقب
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رست داران بزرگ به مقابله برخیزند. اما دکارگران را با خود همراه ساخته تا بتوانند با زمین

راه انداختند )چارتیسم(. ههای خود را در انگلستان بدر همین زمان کارگران نیز حرکت

ن بزرگ داراای بسیار میان بورژوازی صنعتی و زمینهبالاخره بعد از کشمکش قانون غله

 .دشلغو  ١٨۲۶در سال 

. در ١٨١٨کمپین در آلمان برای ایجاد قوانین حمایتی سراسری در آغاز بحران سال  - ١۷

گرا، سازمانی منفرد تشکیل دادند به های حمایتهتعدادی از اتحادی ١٨١۶فوریه  ١۵تاریخ 

در  ١٨١۶سال  ١برای حفظ و ترفیع نیروی کار ملی.نام کانون مرکزی صنعتی آلمان 

داران بزرگ و بالاتر از همه اشراف پروس بحران محصولات کشاورزی، زمین یبحبوحه

طرف بود، که بی 2یک انجمن تجاری مستقل ١٨١١به این کمپین پیوستند. در اکتبر 

به  ١٨١٨رـ اکتبر در سپتامب ٨ی پارلمانهنماینده در همان اولین جلس 2۰۲تشکیل شد که 

ه نویس اصلاحات مالیاتی پارلمان را بآن پیوستند. در دسامبر همان سال بیسمارک پیش

نویس نهایی در پارلمان پیش ١٨١۷ژوئیه  ١2. دکرکمیسیون ویژه منتصب مجلس تسلیم 

های جدید ههمان سال به مورد اجرا گذاشته شد. تعرف یژوئیه ١۵تصویب شد و از تاریخ 

آلات، محصولات افزایش چشمگیری بر عوارض گمرکی واردات آهن، ماشین مالیاتی

 . دکرمیچنین غله، دام، چربی خوک، الوار، الیاف کتان و غیره اعمال نساجی و هم

 

                                                      

١ Centralverband Deutscher Industrieller zur Beförderung und 

Wahrung nationaler Arbeit 

2 Freie wirtschaftliche Vereinigung 

٨ Reichstag 
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 [۰]از شوراهای شهری دو الگوی نمونه

 

 

های کارگری در داخل ها را در مورد حرکتبه خوانندگان خود وعده داده بودیم که آن

ا به گاه اخباری از آمریکا ربهایم گاههیا خارج از کشور مطلع سازیم. تا به حال توانستو 

که در فرانسه رخ داده است،  خواهیم در مورد وقایعیاطلاع دیگران برسانیم. اکنون می

ماره را به ی این شهصحبت کنیم ـ وقایعی که از چنان اهمیتی برخوردار هستند که سرمقال

 هد.خود اختصاص د

، جا هنوز رواج داردگیری عمومی که در اینهای متعدد رأیدر فرانسه مردم با سیستم

گیری جا[ به جای داشتن نوعی حق رأی محدود و رأیچندان آشنا نیستند. ]در آن

انتخابات پارلمانی و بعد انتخابات شهری و سپس انتخابات شورای کلیسایی و غیره، در هر 

 گیرد. موقعی که حزبهای مخفی انجام میهأی عمومی و با برگجایی انتخابات با حق ر

وجود آمد، قرار شد که این حزب کاندیداهای خود را ه[ ب2کارگری سوسیالیست فرانسه]

و البته در این د کننه تنها برای انتخابات پارلمانی، بلکه برای انتخابات شهری نیز معرفی 

ین گذشته برگزار شد، ا ینسه که نهم ژانویهانتخابات اخیر برای شوراهای شهری در فرا

خصوص در هحزب جوان در مناطق و شهرهایی که کارخانجات زیادی وجود داشتند و ب

های دارای معادن ]که کارگران زیادی مشغول به کار هستند[، به پیروزی بزرگی بخش

عضی مناطق ب دست یافت. نه تنها کاندیداهای فردی آنان به پیروزی دست یافتند، بلکه در

که شاهد آن هستیم، در یکی ها دارای اکثریت در شوراهای شهری شدند و لااقل، چنانآن

 [٨از شهرها تمام شورا از ترکیب افراد حزب کارگری تشکیل شده است.]

حوالی مرز بلژیک،  ١گیری این نشریه، در منطقه روبِیزمان کوتاهی قبل ازشکل

دند. حکومت فوراً نیروهایی را برای اشغال شهر به کارگران کارخانه دست به اعتصاب ز

                                                      

١ Roubaix 
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ی ابقای نظم )که هرگز مختل نشده بود( سعی در هجا فرستاد و به این ترتیب به بهانآن

ای شود برای هآمیز[ داشتند تا بهانگر به انجام عملی ]تحریکی اعتصابهبرانگیختن تود

را حفظ کرد. علت اصلی حفظ ی مردم اما آرامش خود هدخالت نیروهای نظامی. تود

آرامش و مقاومت دربرابر تحریکات نیروهای نظامی، عمل شورای شهر بود که اکثریت 

داد. موضوع اعتصاب کارگران از قبل در این شورا مطرح شده آن را کارگران تشکیل می

ر تنها کارگران دنهی این مباحثات آن بود که هو مورد بحث قرار گرفته بود. نتیج

رأی به پرداخت پنجاه هزار فرانک،  چنینشان برحق هستند، بلکه هماباعتص

؛ ادندکنندگان داعتصابمعادل دو هزار پوند استرلینگ، برای حمایت از 

که از ا رداد، که آرای شورای شهر حق میر خاطر این قانون فرانسوی که به استانداهالبته ب

ز هرگاین مبلغ  در واقعکند،  لغوی بود ی اختیارات شوراهای شهرهنظر او خارج از حوز

حال حمایت قاطع معنوی که توسط نمایندگان محلی از به کارگران پرداخت نشد. با این

 اعتصاب صورت گرفت، برای کارگران ارزش بسیاری داشت.

کارگر  ١۵2 2در مرکز فرانسه )بخش آلیه( ١روز هشتم ژوئن کمپانی معادن کومانتری

تر جدید سرباز زده بودند، اخراج کرد. این امر بخشی رایط نامطلوبرا، که از پذیرفتن ش

ه مدتی تر کاری بود کاز اجرای نظام جدید استخدامی برای پیشبرد تدریجی شرایط سخت

نفر، اعتصاب کردند.  ١۶۰۰همین خاطر[ کل کارگران معدن، حدود هاست جریان دارد؛ ]ب

زام گران به منطقه اعو یا تحریک اعتصابحکومت فوراً نیروهای نظامی را برای تهدید 

 ١2به ها روز یکشنجا نیز شورای شهر جانب کارگران اعتصابی را گرفت. آنکرد. اما این

 ای را به مضمون زیر به تصویب رساندند:قطعنامهشان هژوئن در جلس

جامعه است تا هستی کسانی را که با کارشان هستی همگان  یجا که وظیفه. از آن١

جا که اگر دولت از به انجام رساندن این وظیفه سازند، تأمین کند و از آنممکن می را

                                                      

١ Commentry 

2 Allier 
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عهده بگیرند، این شورا با رضایت هها موظفند انجام این وظایف را بسرباز زند، بخش

پوند استرلینگ( را برای پرداخت  ١۰۰۰هزار فرانک )معادل 2۵اکثریت ساکنان شهر مبلغ 

شان مجبور به نفر از همکاران ١۵2ی هخاطر اخراج غیرعادلانهبه کارگران معدن که ب

 گرداند. اعتصاب شدند، مقرر می

طور مخفی ]انجام شد[ در مقابل رأی وتوی شهردار ه]این بند[ با موافقت تمام آرا که ب 

 به تصویب رسید.

 تشرکجا که دولت در فروش منابع ملی پرارزش معادن کومانتری به یک . از آن2

دهد و از مذکور قرار می شرکتی همی، کارگران شاغل در این معادن را تحت ارادسها

بوده که تهدیدی برای  شرکتجا که دولت موظف به نظارت بر اعمال اجرایی این آن

های جا که دولت با فرستادن نیروچنین از آننباشد و هم شرکتهستی کارگران زیردست 

 طرفی خود را در این مورد حفظ نکرده، بلکه حتیبی تنهانهنظامی در طول اعتصاب فعلی، 

ف به ی کارگر که این شورا موظهرا گرفته است، این شورا به نام منافع طبق شرکتجانب 

 دارد:حفظ آن است، به استانداری منطقه اعلام می

که حضورشان کاملاً ناخواسته و فقط باعث تحریکات را نخست، فوراً نیروهای نظامی 

 های خود فرابخواند.هست به پایگاتر ابیش

گری خود، مدیر کمپانی را وادار به لغو اقداماتی نماید که دوم، با مداخله و میانجی

 مسبب برپایی اعتصاب شده است.

 گیری مخفی تصویب شد.]این بند نیز[ با رأی 

 ، که آن هم با رأی مخفی تصویب شد، شورا در نگرانی از این کهقطعنامهدر بند سوم 

، برای دشومیی فوق هفقیر بودن منطقه باعث عدم توانایی پرداخت مبلغ تصویب شد

 و از تمام شوراهای شهری در فرانسهد کرای افتتاح هگران، صندوق اعانکمک به اعتصاب

 شان برای این اعتصاب شد.هایخواستار ارسال کمک

نها در تنههد کارگران دجا ما شاهد دلیل قاطعی هستیم که نشان میبنابراین در این

های دولتی حضور ]فعال[ دارند. اگر در پارلمان، بلکه در شوراهای شهری و سایر ارگان
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انگلستان نیز شوراهای شهری و متصدیان محلی از یک اعتصاب حمایت کنند، چه بسا 

وسط ای در انگلیس، که تههای منطقپایان متفاوتی داشته باشد! شوراهای شهری و هیئت

شوند، در اکثر موارد منحصراً از کارفرمایان و یا های زیادی از کارگران انتخاب میهتود

اران دهها )مانند وکلا و...( و یا در بهترین حالت از مغازعوامل مستقیم و غیرمستقیم آن

جا[ اعتصابی رخ دهد، یا کارگران از ورود به شود. به محض آن که ]در اینتشکیل می

وع شوند، تمام قوای مادی و معنوی متصدیان محلی در جهت منافع محیط کارخانه ممن

شود؛ حتی پلیس، که دستمزدشان از جیب رؤسا و برضد کارگران به کار گرفته می

چون پلیس فرانسه، برضد کارگران و برای تحریک آنان گردد، همکارگران پرداخت می

شود. آنان وارد صحنه می بیآویز یافتن برای سرکوب و تعقبه اعمال غیرقانونی و دست

د، زنن[ در بسیاری موارد از کمک کردن به این کارگران سر باز می۲مجریان قانون فقرا]

ار کنند. خواهند ـ کچراکه در نظر آنان ]این کارگران[ بایستی ـ فقط باید بخواهند اما نمی

ارگران کت وجود کو البته که ]این وضعیت[ بسیار عادی است. از دید این افراد، که از بر

اند، اعتصاب یک شورش آشکار بر ضد نظم ههای محلی به قدرت رسیددر ارگان

مقدس مالکیت است. پس بنابراین تا زمانی که کارگران به این  اجتماعی و تعدی به حقّ

ای به آقایان و یا نماینده آقایان رأی دهند، ههای انتخابی منطقامر گردن نهند که در ارگان

کردن ورود کارگران به کارخانه، تمامی وزن عظیم قوای  هر اعتصاب و یا ممنوع با وقوع

 شود.ی ترازوی کارفرمایان و رؤسا گذاشته میهفیزیکی و معنوی متصدیان محلی در کف

امیدواریم که عمل دو شورای شهری در فرانسه دیدگان بسیاری را ]بر حقایق[ بگشاید. 

ها این جور فرانسوی»ی کارگر انگلیس، باید گفته شود: هچنین به طبقآیا همواره، و هم

د های قدیمی و قدرتمنی کارگر انگلیس با سازمانهطبق «؟دهندکارها را بهتر انجام می

های فتهای سیاسی، پیشرهای سیاسی دیرپا و با تجربیات طولانی فعالیتخود، با آزادی

ی هن طبقحال در آلمااست. با این عظیمی را نسبت به هر کشور دیگر اروپایی کسب کرده

چون ها، هم[ اعزام دارد و آن۵کارگر توانست دوازده نفر از نمایندگان خود را به پارلمان]
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ه . این درست است کرا دارندها کرسی یتدر فرانسه، در بسیاری از شوراهای شهری اکثر

رخانجات بسیار در انگلستان حق رأی عمومی محدود است، اما در شهرهای بزرگ با کا

قط باید ها فو مناطق صنعتی که اکثریت با کارگران است، با این اکثریت بالقوه، آن

لت چنین در دوبخواهند تا بتوانند در تمام مناطقی که کارگران متمرکز هستند، و هم

های موثرترین نیرو گردند. وقتی که کارگران بتوانند پارلمان، شوراهای شهری و هیئت

ارگر ی کهقدر طول خواهد کشید تا طبقهدست گیرند، دیگر چهرا ب [ و...۶ی]کفالتی محل

ی مردم هبگذارد که با تود [١]هابا کسب قدرت برتر چوب لای چرخ امثال داگ بری

 کنند؟خود رفتار می چون سگان زیردستهم
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 ها:یادداشت

 2۵به تاریخ  ٨شماره ی هنگاشته شد و در نشری ١٨٨١ی دوم ژوئن هاین مقاله در نیم - ١

 به چاپ رسید. ١٨٨١ژوئن 

در شهر مارسی برگزار شد،  ١٨١۷ها در اکتبر ی سوسیالیستهپس از آن که کنگر - 2

های فرانسوی به رهبری ژول با شرکت گروهی از سوسیالیست ١حزب کارگران فرانسه

رد ک تشکیل شد. ژول گسده از طریق پل لافارگ از مارکس و انگلس درخواست 2گسد

ی هی انتخاباتی حزب کارگران فرانسه را تنظیم کنند. مارکس مقدمهنویس برنامتا پیش

به  ١٨٨١اکتبر  2۵و برای گسد فرستاد. انگلس در این باره در تاریخ  کردآن را تنظیم 

ت کننده، تنها استفاده از چند عبارشاهکاری از استدلالات قانع»ادوارد برنشتاین نوشت: 

مارکس و انگلس در تدوین . «های مردمهوضیح بسیاری چیزها برای تودکوتاه جهت ت

 2۵ی هی این حزب نیز مشارکت کردند. این برنامه اولین بار در شمارهبخش عملی برنام

برخی  ۲به چاپ رسید؛ اگرچه مالون ١٨٨۰ژوئن  ١۷به تاریخ  ٨ی لو پرکورسورهنشری

اکتبر  2۰خاش به برنشتاین به تاریهاصول نامتجانس به آن اضافه کرد و به قول انگلس در نام

که سال  5ی آورهدر کنگر. «با تغییرات متعدد، آن را به بدترین شکل ارائه داد»: ١٨٨2

ه حزب کارگران فرانسه پذیرفت «ی حداقلهبرنام»عنوان  هبرگزار شد، این برنامه ب ١٨٨۰

 در پاریس صورت گرفت. ١٨٨٨ای مستقل در تاریخ هولین چاپ آن به شکل جزوشد. ا

رأی  هزار۲۰حزب کارگران فرانسه  ١٨٨١ی هژانوی ۷در انتخابات شوراهای شهری  - ٨

 های شورای شهری در کومانتری را از آن خود کرد.کسب کرد و تمام کرسی

                                                      

١ French Workers’ Party 
2 Jules Guesde 
٨ Le Précurseur 
۲ Malon 

۵ Havre 
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هایی ایجاد شد هانگلیس کارگاتصویب شد، در  ١٨٨۲مطابق قانون فقرا که در سال  - ۲

ارهای وار به کجا فقیرانی که توانایی کار کردن را داشتند تحت نظامی زندانکه در آن

 «بینوایان باستیل»ها را هکردند. مردم این کارگافرسا، یکنواخت و غیرمولد مجبور میطاقت

 نامیدند.می

لمان آلمان از فراکسیون نمایندگان پار ١٨٨١ژوئن  ١۵تا  ١٨١۷سپتامبر  ۷از  - ۵

ویلهلم فردریش 2ویلهلم براکه، ١دمکرات عبارت بودند از: آگوست ببل،سوسیال

 ١پیتر رایندرز،کلاوس ۶ویلهلم لیبکنشت، ۵ماکس کایزر، ۲ویلهلم هاسلمان، ٨فریتزچه،

های آنان را ایگناز بعد از مرگ براکه و رایندرز کرسی ۷و فیلیپ ویمر. ٨یولیوس فالتایش

که در  Wyden)(وایدن  یهدر اختیار گرفتند. در کنگر ١١و ویلهلم هازنکلور ١۰رآو

برگزار شد، هاسلمان از حزب و متعاقباً از گروه پارلمانی اخراج گردید.  ١٨٨۰آگوست 

 در انتخابات متمم گئورک ویلهلم هارتمن به نمایندگی بخش هامبورگ برگزیده شد.

تی محلی در انگلستان بودند که برای اجرای قانون های دولهای کفالتی، ارگانهیئت - ۶

 شدند.ها و نواحی انتخاب میفقرا در بخش

                                                      

١ August Bebel 
2 Wilhelm Bracke 
٨ Friedrich Wilhelm Fritzsche 
۲ Wilhelm Hasselmann 
۵ Max Kayser 
۶ Wilhelm Liebknecht 
١ Klaus Peter Reinders 
٨ Julius Vahlteich 
۷ Philipp Wiemer 
١۰ Ignaz Auer 

١١ Wilhelm Hasenclever 
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١ Dogberry - ـ رئیس پلیس نادان و پرمدعای شهر مسینا (Messina در )

 اثر شکسپیر. ]م[ ١ی هیاهو بر سر هیچهنمایشنام

                                                      

١ Much Ado about Nothing 
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 [۰]ی زمینهارزاق آمریکایی و مسئل

 

 

های تجاری و مالی از نیویورک به انگلستان گر به صدور بحرانحال دی هتا ب ١٨٨١از پاییز 

 دهد، دربار رخ میهای صنعتی، که هر ده سال یکایم. لااقل نیمی از بحرانهعادت کرد

باید مناسبات سنتی کشاورزی انگلیس را برهم زند، اند. اما آمریکا میهآمریکا آغاز شد

ها را در انگلیس ه، اجاردکنرعایا را متحول داران و مناسبات فئودالی کهن میان زمین

های انگلیسی را بایر سازد؛ و این نمایی بوده که مختص هطور کامل درهم ریزد و مزرعهب

 ربع آخر قرن نوزدهم است.

کم زیر کشت قرار کمچنین است، که اکنون خاک بکر دشت غرب آمریکا که 

های هزاران کیلومتری قیمت تگیرد، آن هم نه در قطعاتی کوچک بلکه در مساحمی

ای ههن. دیگر هیچ خاک کدکنمیبهای کشتزارهای گندم را تعیین اجارهگندم و در نتیجه 

ا با العاده، مسطح یخیز[ را ندارد. سرزمینی خارقتوانایی رقابت با این ]خاک بکر حاصل

مناسب  رایطهای گسلی، در شدیدگی از شکستگیپستی و بلندی بسیار کم، بدون آسیب

بدون سنگ،  ١،[1f]شناسیسوم زمیندوران ی اقیانوسی هنشین شدهناشی از رسوبات ت

چون وکار فوری بدون نیاز به انجام اعمالی همکشتصخره و درختان خودرو، آماده برای 

سازی جهت مساعد ساختن زمین. کافی است زمین را شخم بزنید، دیگر کشی یا پاکهز

طور هتواند بیست تا سی خرمن را بت و بدون کوددهی میبرای پاشیدن بذر آماده اس

ب های وسیع بسیار مناسمتوالی بار آورد. این خاکی است که برای کشاورزی در مقیاس

ی شود. کشاورز انگلیسهمین خاطر[ بر روی آن نیز در مقیاسی وسیع کار میهبوده و ]ب

، یاوچک رعیتی در اروپای قارهخاطر مزارع بزرگ خود، در مقایسه با مزارع کههمواره ب

ترین مزارع انگلیس در مقایسه با مزارع دشت آمریکا، بالید. اما اکنون بزرگبه خود می

                                                      

Tertiary تا دو و نیم میلیون سال پیش. ۶۶شناسی از حدود دوران سوم زمین ـ ١ 
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ها لشکرهای کارگران با [ یا بیشتر وسعت دارند و بر روی آن2که اکثراً چهل هزار آکر]

ه کار اندهی بیافته، تحت تعلیم و فرمچون سربازانی نظاماسبان و ابزارهای بسیار هم

 توانند داشته باشند؟ند، چه ]جای مطرح شدن[ میامشغول

ونقل که حملانقلاب در کشاورزی که در آمریکا رخ داد، همراه با تحول در وسایل 

آن هم از اختراعات آمریکاییان بوده، گندم صادره از آمریکا به اروپا را با چنان قیمت 

لااقل تا  ؛نیستاورز اروپایی قادر به رقابت با آن که هیچ کشد کرنازلی در بازارها ارائه 

که این مسئله برای را  ١٨١۷. سال باشدبهای زمین اجارهموقعی که وی مجبور به پرداخت 

، در نظر بگیرید. محصولات زراعی در غرب اروپا بسیار خراب بود، شداولین بار محسوس 

ایی ی آمریکهخاطر غل هحال بینکه منجر به کمبود ]مواد غذایی[ در انگلستان شد. با ا

ها تقریباً ثابت ماند. برای اولین بار کشاورز انگلیسی با خرابی محصول و در عین قیمت

هایی زدند، که زنگ حال با کاهش قیمت گندم مواجه شد. کشاورزان دست به شورش

ر رفت. تنچنان پاییها همداران بود. سال بعد محصول بهتر شد، اما قیمتخطری برای زمین

ونقل لحمی هتولید آن در آمریکا و هزین ی ]ارزان[هحالا دیگر قیمت غله با احتساب هزین

ی دستگاه هتری از دشت آمریکا زیر تیغهای بیشگردد. به تناسب آن که زمینتعیین می

تر با این وضعیت روبرو خواهیم بود. لشکرهای تر و بیشزنی برود، هر سال بیششخم

 ها[ را خودمان با فرستادن اروپاییانکشاورزی مورد نیاز برای کار ]روی این زمینکارگران 

 کنیم.شان تأمین میمهاجر به آمریکا برای

ه محصول غله از پسِ چخوش داشتند که چناندار و کشاورز دلپیش از این، زمین

عی به های زران. به این ترتیب، زمیدکنمیها برنیاید، محصولات دامی آن را جبران ههزین

بخش شد. اما این منبع ]درآمد[ شدند و دوباره همه چیز رضایتتبدیل ها چمنزار برای دام

. دشویمای به اروپا صادر هنیز قطع شد. گوشت و دام آمریکایی حتی در مقادیر فزایند

ند هایی هستهی دام در پی یافتن راهعلاوه بر این وضعیت، لااقل دو کشور بزرگ تولیدکنند

لستان خصوص انگهشان را به اروپا و بتا بتوانند محصولات گوشتی فراوان مازاد مصرف
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صادر کنند. با توجه به موقعیت کنونی علم و پیشرفت سریع علوم کاربردی، اطمینان داریم 

که نهایتاً تا چند سال دیگر، گوشت گاو و گوسفند استرالیایی و آمریکای جنوبی در 

موقع رفاه ری و در مقادیر عظیمی به اروپا وارد خواهد شد. آنبهترین شرایط نگهدا

 یلبدبهای زمین چه خواهد شد؟ البته ]اجارهداران از کشاورز انگلیسی و درآمدهای زمین

باشد، گرچه  تواندهایی از این قبیل میهدیگر[ کاشتن توت فرنگی، انگور فرنگی و میو

حصولات پر شده است. شکی نیست که کارگر بازار همین حالا هم به حد کافی از این م

تمزدش شرط آن که ابتدا دسههای لذیذ مصرف کند، البته بهتواند از این میوانگلیسی می

 افزایش یابد.

نیز  اینیازی به گفتن نیست که اثرات رقابت کشاورزی آمریکایی در اروپای قاره

اند و هار دیون بانکی فرو رفتکشاورزانی که اکثراً تا گلو زیر بمحسوس شده است. خرده

ایستی پردازند، بداران میجای اجاره بهایی که کشاورزان ایرلندی و انگلیسی به زمینهب

[ اندازه ]از این رقابت ها نیز به همانهای اجرایی آن را بپردازند و آنهها و هزینی بانکهبهر

تنها مالکیت هنیی این است که ی رقابت ]با محصولات[ آمریکاهند. اثرات ویژبینآسیب می

فایده ان، بیشهای کوچک را نیز با غیرسودمند ساختنهای بزرگ بلکه مالکیت زمینزمین

 .دزسامی

العاده و[ فرسوده کردن زمین که برداری فوقهممکن است گفته شود این روش ]بهر

یابد و در نهایت تواند برای همیشه ادامه گیرد، نمیدر حال حاضر در غرب دور انجام می

اشد؛ تواند دایمی ببرداری[ نمیههمه چیز به حالت اول برخواهد گشت. البته که این ]بهر

شود[ این ی فراوانی ]در آمریکا[ وجود دارد که ]باعث میهنخوردهای دستاما زمین

ی دیگر ادامه بیابد. علاوه بر این کشورهای دیگری نیز هستند تا یک سده کماکان فرایند

های های[ سرتاسر استپدهند؛ ]برای نمونه زمینهای مشابهی را انجام میوریهکه بهر

جا ی کشاورزی[ را در آنهطلب خریداری کرده و همین ]شیوجنوب روسیه که افراد نفع
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و بسیار جاهای دیگر در جمهوری  ١های وسیع پامپاسچنین دشتدهند. همانجام می

قابل  های بزرگ زراعیهای مدرن کشاورزی توسط کمپانیهراحتی با شیوهآرژانتین که ب

برداری برای تولید محصولات ارزان هستند. بنابراین قبل از آن که این هکشت و بهر

گ و یا داران بزرقدر کافی مهلت خواهد داشت تا تمام زمینهوری[ از نفس بیفتد، به]بهر

 کوچک اروپا را لااقل دوبار نابود کند. 

تیجه چه خواهد بود؟ نتیجه این خواهد بود که ما مجبور خواهیم شد تمام بالاخره ن

ار وکار قرکشتهای تعاونی تحت کنترل مردمی مورد و در انجمن کنیمها را ملی زمین

تواند در برابر گوشت و غلات موقع است که دوباره ]کشاورزی[ میدهیم. فقط آن

شد، برای کشاورزان و تمام ملت بازدهی آمریکایی یا هر جای دیگر با هر قیمتی که با

یل دارند رسد تماداران، واقعاً چنان که به نظر میداشته باشد. و البته اگر در این میان زمین

 کنیم.شان سفر خوبی آرزو می]برای مهاجرت[ به آمریکا بروند، برای

                                                      

١ pampas 
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 ها:یادداشت

به تاریخ دوم  ۷ی هشماری هنگاشته شد و در نشری ١٨٨١این مقاله در اواخر ژوئن  - ١

  عنوان سرمقاله به چاپ رسید.هب ١٨٨١ژوئن 

2 - Acre  م[هکتار ۲⁄۰ـ معیار سنجش سطح در آمریکا و انگلستان معادل[ . 
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 [۰]قانون غلهلغو  پیمانتئوری دستمزدی 

 

 

[ در مورد برخی نکات 2ی اعتراضی آقای نوبل]هدر صفحات دیگر این شماره، نام

ی هتوانیم سرمقالایم. اگرچه که ما نمیهژوئن را به چاپ رساند ١٨ یهنشریی هسرمقال

صادی های اقتهای تاریخی و یا تئوریآویز مباحثات جدلی در مورد فاکتنشریه را دست

 اش منظوریرغم مقام رسمی حزبیهخواهیم به مردی که بحال این بار مینماییم، با این

 صادقانه دارد، پاسخ گوییم.

کاهش قیمت نان و در نتیجه » قانون غلهرخلاف نظر ما که معتقدیم هدف از الغای ب

]در راستای[  هسفسط»ی ما[ یک هگوید که ]گفتبود، آقای نوبل می «پایین آمدن دستمزدها

 طور مصمم برعلیه آن مبارزه هب قانون غلهلغو  پیمان؛ همان چیزی که است ١«گراییحمایت

ی هو بیانی 2های آقای ریچارد کابدنهایی از سخنرانیقولشان نقلکرده است. سپس ایمی

 . دکنی خویش را اثبات هآورد تا گفت[ می٨]قانون غلهلغو  پیمانشورای 

عنوان ه[ در منچستر، بقانون غلهلغو  پیمانهای ی این متن در زمان ]فعالیتهنگارند

خوبی از دکترین هب[ او ۲کرد.]یداران دیگر، زندگی مهداری در میان کارخانهکارخان

یان )هر ترین بهشدهترین و شناختهآگاهی دارد. این دکترین، با خلاص پیمانرسمی این 

های گوناگونی دارد( بر این باور بود که: با الغای عوارض گمرکی بر چند که روایت

وش فرمان در تبادل با غلات، تجارت ما با کشورهای خارجی گسترش یافته و واردات

یابد، که این خود موجب افزایش تقاضا برای مان به مشتریان خارجی افزایش میکالاهای

                                                      

١ Protectionist fallacy 
2 Richard Cobden 
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ر ی کارگه؛ در نتیجه نیاز به نیروی کار از میان تودشودهای ما میهمحصولات کارخان

 روی دستمزدها الزاماً افزایش خواهد یافت.تر شده و از اینصنعتی بیش

، پیمانی این تئوری از سوی نمایندگان رسمی همه سالبا تکرار مداوم همه روزه و ه

، ددنکرآور را مطرح ی حیرتهها این عقیدچون خود آننیز هم نگراقتصاددانان سطحی

که افزایش و کاهش دستمزدها نه با ]نرخ[ سود که با قیمت وسایل معاش نسبت معکوس 

معنای همزدها پایین و نانِ ارزان بمعنای آن است که دست هاین صورت که نانِ گران بهدارد؛ ب

ادی ده سال های اقتص، بحرانپیمانگویان . بنابراین طبق بیانات سخناستدستمزدهای بالا 

انون ق، فقط از اثرات هدادبر غلات رخ میمرکی گبار، که قبل و بعد از الغای عوارض یک

شد؛ مگی الزاماً برطرف میبوده که به محض از میان برداشتن این قوانین انزجارآور، ه غله

ده، داران انگلیسی و خارجیان بیچاره بوهتنها مانع بزرگ مابین کارخان قانون غلهو این که 

های هخارجیانی که در نبود منسوجات انگلیسی برهنه و لرزان در حسرت تولیدات کارخان

ند، ککر میهایی که نوبل از او ذقولند. همین است که کابدن، در نقلاهانگلیس ماند

جا پیش برود که بگوید رکود اقتصادی و سقوط دستمزدها در واقع تا آنهتواند بمی

 ها بود. واقعیتاز نتایج بهای بالای غلات در طول این سال ١٨۲2تا  ١٨٨۷های ی سالهفاصل

رتیب حال اکثراً با تهی رکود اقتصادی، که تا بهامر این است که این بحران چیزی جز دور

خاطر خرابی محصول و تصویب های که البته بهده سال یک بار رخ داده، نبود؛ دور هر

 تر شد.کار شدیدتر و طولانیداران حریص و طمعقوانین احمقانه از سوی زمین

رغم تمامی ذکاوتش در هطور رسمی از طرف کابدن، که بهاین تئوریی بود که ب

شکی  .دشمیتاجری ناموفق ماند، مطرح  ، در حد اقتصاددانی سطحی وپیمانآژیتاتوری 

ور طور که آقای نوبل اکنون به آن بانیست که او صادقانه به این تئوری باور داشت، همان

، مردان اهل عمل و تاجرانی بودند که عموماً نسبت پیمانحال اکثر هواداران دارد. با این

ها و در هبته در برابر غریبتر و در تجارت کارآتر بودند و البه کابدن در کارشان موفق

با این موضوعات کاملاً متفاوت برخورد  «هایشاندست»در برابر  ویژههجلسات عمومی و ب
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کردند. تاجران اما در لحاظ می ١«مد روز»عنوان هکردند و عموماً تئوری رسمی را بمی

نند؛ اگر کطور شفاف صحبت نمیهب خود کل وقتی پای تجارت در میان است، با مشتریان

آقای نوبل نظر دیگری دارد، بهتر است از بورس منچستر کناره بگیرد. اندکی کنکاش 

[ از افزایش دستمزدها در اثر تجارت آزاد غلات، روشن پیمانی منظور ]هواداران هدربار

قدرت  یعنی بالا بردنیابد، ]کالاها بروز میی[ هبا ]هزین هسازد که این افزایش در رابطمی

مایحتاج زندگی[ حتی اگر نرخ پولی دستمزدها افزایش نیابد.  یهکارگران برای تهیخرید 

، معلوم ؟ با کمی کنکاش بیشتراستدستمزدها ی هملاحظقابلمعنای[ افزایش هاما آیا این ]ب

شود که نرخ پولی دستمزدها حتی ممکن است کاهش یابد، چرا که فرد کارگر با مبلغ می

فراهم نماید. اگر  ،چه که همان موقع داردآنتر از ل رفاهی بیشتواند وسایتری میکم

که رشد عظیم اقتصادی مورد نظر ]هواداران باره  تری مطرح شود، در ایندقیقالات ؤس

د: از طریق آخرین راه ممکن، آمبایستی صورت گیرد، پاسخ خواهد [ از چه راهی میپیمان

طوری که این ارزان هنان و چیزهای دیگر، بیعنی کاهش دستمزدها همراه با ارزان شدن 

شدن، کاهش دستمزدها را جبران کند. علاوه براین بسیار کسانی هستند که حتی سعی در 

منظور هکنند[ که ارزان شدن نان فقط بشان ندارند ]و آشکارا ابراز میهپنهان کردن عقید

. در واقع فهم هدف استدر کردن رقبای خارجی  هپایین آوردن دستمزدها و از میدان ب

، برای کسانی که با تجار و پیمانکننده در داران شرکتهنهایی اغلب تجار و کارخان

ی آنان هاندرکاران اقتصاد سروکار دارند امر مشکلی نیست و بنابراین نبایستی هر گفتدست

ر اایم و باز هم آن را تکره. این چیزی است که ما گفتدکررا چون کلام مقدس قلمداد 

 میان نیاوردیم. این ]دکترین به واقع[ یک هسخنی ب پیمانکنیم. ما از دکترین رسمی می

ااقل خودشان تا جایی که ل کردمئبسیار تکرار  پیمانی اقتصادی بود، که رهبران «سفسطه»

اصد ای بود برای پوشاندن مقه]این دکترین[ فقط لفاف به آن باورکنند، اما از نظر عملی

 ها.ی آنهطلبانمنفعت

                                                      

١ the thing 
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ی کارگر هکه طبقکند، قولی است که آقای نوبل از کابدن ذکر میتر از همه نقلجالب

 .«سایدهم میهها را باز شوق و رضایت دست»شلینگی  2۵چشم به راه گندم یک چارک 

تمایل به نان ارزان نبودند، اما از اقدامات کابدن و شرکا زمان بی ی کارگر در آنهاهتود

های شمالی کشور تا چند سال برگزاری بودند، که در بخش «شوق و رضایت»در چنان 

شوق و  احساس»ناممکن ساختند. نگارنده نیز با  پیمانهرگونه میتینگ عمومی را برای 

 ١برای برگزاری میتینگی در تالار شهرداری شهر سالفورد پیماندر آخرین تلاش  «رضایت

نفع منشور هی پیشنهاد اصلاحی بهخاطر ارای هب پیمان گونهچهشرکت نموده و ناظر بود که 

های زمان به بعد مقرر شد که شرکت در میتینگ[ کم مانده بود از هم بپاشد. از آن۵خلق]

ا برای هاین کارت یهمجاز باشد که البته تهی «های ورودیکارت»ی هفقط با ارای پیمان

های کارگر هپایان یافت. با این حال، تود «موانع چارتیستی»همه کس آسان نبود. از آن پس 

 یهکنند نمایندچنان که وانمود می پیمانبه هدف خود ـ آشکار نمودن این که ]هواداران[ 

 دست یافتند. کارگران نیستند ـ

م[. کنمی ]اشاره قانون غلهلغو  پیمانتئوری دستمزدی  یهدر پایان به چند نکته در بار

یمت . عامل عرضه و تقاضا قاستها تولید آن یهبرابر با هزین طور متوسطهقیمت کالاها ب

 دارد. اگر این مسئله درکالاها را با تمام نوساناتش حول و حوش این حد متوسط نگه می

نوان یک عهتر نیروی کار( نیز بطور دقیقهمورد تمام کالاها صدق کند، در مورد کار )یا ب

زدها با قیمت کالاهایی که برای نیاز و مصرف کند. بنابراین نرخ دستمکالا صدق می

عبارتی دیگر، اگر همه چیز ثابت هگردد. بکارگران ضروری است، تعیین می یهروزمر

بماند، کاهش یا افزایش دستمزدها بستگی به کاهش یا افزایش قیمت لوازم مایحتاج 

رونت ها و پتها، برایکه تمام کابدن استزندگی دارد. این یک قانون اقتصاد سیاسی 

توانند بکنند. اما عوامل دیگری هم هست که ثابت و [ در برابر آن کاری نمی۶ها]تامپسون

گر های عوامل دیخاطر دگرگونیههمین خاطر عملاً اثر این قانون بهمانند، بلاتغییر نمی

                                                      

١ Salford 
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 ثرات اینا گردد. این امر شاید مبهم به نظر برسد و ردیابیاقتصادی دستخوش تغییر می

[، سازی ]اقتصادهای شد جهت عامیانهای مشکل سازد. همین ]ابهام[ زمینه]قانون[ را تا انداز

ار و چنین وانمود کردند که ک قانون غلهلغو  پیماندانش از زمان برپایی و اقتصاددانان بی

ی ها، که با نوساناتچنین سایر کالاها، ارزش واقعی مشخصی ندارند، بلکه قیمت آنهم

ود. پس شتولید تعیین می یهاست، در اثر عرضه و تقاضا و بدون در نظرداشت هزینهمراه 

ه توان کرد، جز آن کها و در نتیجه افزایش دستمزدها کاری نمیبرای بالا بردن قیمت

طح سی میان هرابط موقع است که همگان از شرّبرابر عرضه[ افزایش داد. آن تقاضا را ]در

توان گستاخانه و از روی خامی گردند و میمعاش آسوده می دستمزدها با قیمت وسایل

زان معنای دستمزد پایین و نانِ ارهاعلام کرد که نانِ گران ب پیمانچون دکترین مضحک هم

 .استمعنای دستمزد بالا هب

ممکن است آقای نوبل بپرسد که آیا نسبت به زمانی که عوارض باعث گرانی نان 

، اکنون با این نان ارزان، دستمزدها عموماً در همان ١٨۲١سال شده بود یعنی تا قبل از 

دقیق تر نیستند؟ البته برای پاسخ به ایشان بایستی ]در این زمینه[ بررسی ]سطح یا حتی بیش

ای از صنعت هداری صورت بگیرد. اما یک چیز قطعی است: هر گاه در شاخهو[ دامن

باشند،  یافتهوبی برای دفاع از خود سازمانخهشکوفایی رخ دهد و در عین حال کارگران ب

ط به یابد. این فقها کاهش نخواهد یافت و چه بسا گاهی حتی افزایش نیز میدستمزد آن

گر کردند. اما اشان دریافت میتر از حقاین معنی است که کارگران تا قبل از این، کم

چنان که باید در ن آنو رکود رخ دهد و یا کارگرا یای از صنعت کسادهزمانی در شاخ

خور طور مرتب و گاه حتی تا سطح بهیافته نباشند، دستمزدها بخوبی سازمانهها بهاتحادی

سری بزنید و خود ]از نزدیک  ١و نمیر سقوط خواهد کرد. بهتر است به مناطق شرق لندن

 .یدکنوضعیت را[ مشاهده 

                                                      

١ East-end 
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 ها:یادداشت

 ۷تاریخ هب ١۰ی هی شمارهته شد و در نشرینگاش ١٨٨١ ییهیژواین مقاله در اوایل  - ١

 عنوان سرمقاله به چاپ رسید.هب ١٨٨١ ییهیژو

(، سیاستمدار انگلیسی، طرفدار تجارت آزاد و از John Nobel ١٨2١ـ  ١٨۷2) - 2

 بود. وی مقالاتی در مورد مسائل مالی نگاشت. ]م[ قانون غلهلغو  پیمانفعالین 

 2١و  ١٨۲2فوریه  2۲تاریخ هکابدن در مجلس عوام که ب هایجان نوبل از سخنرانی - 2

در جلسات منچستر  قانون غلهلغو  پیمانهای هچنین خطابانجام شد و هم ١٨۲۶فوریه 

 است.ده کرقول نقل ١٨۲2اوت  2۰تاریخ هب

خاطر بررسی وضعیت تجاری هب ١٨۲۲تا اواخر اوت  ١٨۲2انگلس از دسامبر - ۲

کرد. انگلس در منچستر زندگی می ١به شرکت ارمن و انگلس متعلق یهکارخانجات پنب

در سالفورد را  قانون غلهلغو  پیمانشرح جلسات  ١٨۲٨در سال  2«هایی از لندنهنام»در 

 دهد.ارائه می

هایی است که کارگران فعال در جنبش چارتیستی همنظور از منشور خلق خواست - ۵

( خواهان پیاده شدن آن در ١٨۲٨تا  ١٨٨۶ای ه)حرکت انقلابی کارگران انگلیس در سال

ور خلق در رفت. منشنمیفراتر کراتیک وها از تغییرات دمهانگلیس بودند، اما این خواست

ی پارلمانی تنظیم شد و شامل شش ماده بود: حق رأی هشکل لایحهب ١٨٨٨مه  ٨تاریخ 

ابر های برهمخفیانه، منطقگیری سال، تجدید پارلمان در هر سال، رأی 2١برای مردان بالای 

ندگان. الوکاله به نمایهانتخاباتی، لغو شرط دارایی برای نمایندگان پارلمان، پرداخت وج

( ١٨۲٨و  ١٨۲2، ١٨٨۷های مکرر برای پذیرش منشور خلق در پارلمان هر بار )درخواست

 رد شد.

                                                      

١ Ermen & Engels firm 
2 Letters from London 
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(، سیاستمدار انگلیسی و Thomas Perronet Thompson ١١٨٨ـ  ١٨۶۷) - ۶ 

 که طرفدار تجارت آزاد بود. ]م[ انهاقتصاددان عامی
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 [۰]حزب کارگری

 

 

از احزاب سیاسی »اغلب و بارها از طرف دوستان و هواداران به ما گوشزد شده است که: 

شود، کاملاً البته تا جایی که به احزاب سیاسی فعلی در انگلیس مربوط می «دوری کنید!

ی حزب[ ویگ و یا هیک سازمان کارگری نبایستی ]جزء دارودستها است. حق با آن

کار و نه لیبرال و یا حتی رادیکال، به معنای کنونی حزبی آن. ه[ باشد، نه محافظ2توری]

 انگها، همگی حافظ منافع طبقات حاکم و نمایندها، رادیکالکاران، لیبرالهمحافظ

ها پا هستند. اگر آنهداران و یا تجار خردهداران، سرمایهای متفاوت فکری میان زمینهلای

یقین بسیار بد هکنند[ این کار را بی کارگر شوند ]تا از منافع کارگران دفاع هی طبقهنمایند

لحاظ سیاسی و چه اجتماعی، منافع خاص هی کارگر، چه بهدهند. طبقو اشتباه انجام می

 دسازروشن می [٨کاهش ساعات کار]های کارگری و جنبش هخود را دارد. تاریخ اتحادی

بینیم ]می حالپا خیزد. با اینهب خود تواند[ برای منافع اجتماعیاین ]طبقه می گونهچهکه 

[ طور کامل در دستان رجالی از طبقات بالا ]یعنیهکه حمایت از[ منافع سیاسی او تقریباً ب

ی کارگر هع قرن است که طبقها قرار داده شده و حدود ربها و رادیکالها، ویگتوری

که هست،  چنان ١،«حزب بزرگ لیبرال»ای از عنوان دنبالههانگلیس از موقعیت خود ب

 خرسند بوده است.

ست. در ی اروپا نیهیافتی کارگر سازمانهاین وضعیت سیاسی، سزاوار بهترین طبق

که حزب  ه استتر هستند. در آلمان بیش از یک دهکشورهای دیگر کارگران بسیار فعال

شد این . راستها( شکل گرفته و دارای ده کرسی پارلمانی کراتودمکارگری )سوسیال

آوری برای سرکوب این حزب بیسمارک را چنان به وحشت افکند که اقدامات ننگ

رغم هحال بای دیگر به آن خواهیم پرداخت. با اینهحزب انجام داده است که در مقال

                                                      

١ Great Liberal Party 
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 کند؛ این حزب تنها درطور مداوم پیشرفت میهکارگری ب های بیسمارک، حزبتلاش

 2و یک کرسی در مجلس ملی ساکسون ١کرسی شورای شهر مانهایم ١۶ی گذشته ههفت

 هاییابی و فعالیتسازماناز را از آن خود کرد. ]کارگران[ در بلژیک، هلند و ایتالیا ]

ها ی این کشورهکنند. در همعنوان الگویی نمونه، پیروی میهی کارگر[ آلمان بهطبق

ها هنوز ، آنشرایط دشوار حق رأی دلیله[ اگرچه ب۲اند،]هاحزاب کارگری شکل گرفت

اند. در فرانسه حزب هگذاری را نیافتی قانونهامکان برگزیدن نمایندگان خود در قو

ها ی شهرداریهو در انتخابات گذشت استدهی خود سرعت در حال سازمانهکارگری ب

در  طور حتم در انتخابات پارلمانی کههها شد و بر چند شهر موفق به کسب اکثر کرسید

اکتبر آینده برگزار خواهد شد، چند کرسی را از آن خود خواهد کرد. حتی در آمریکا 

های خود در کشورهای دیگر در شرایطی هستند یاهطبقکارگران، که در مقایسه ]با هم

دار تبدیل شوند، این ضرورت را هدار، تاجر یا سرمایهمزرع راحتی بههتوانند بکه[ می

[ در همه جا کارگران برای ۵اند، که خود را در درون حزب مستقلی سازمان دهند.]هدریافت

ا به کنند، در همه جگذاری مبارزه میقدرت سیاسی و برای حضور مستقیم در قوای قانون

 جز در بریتانیا. 

، اندهین احساس که احزاب قدیمی شکست خوردهرگز تاکنون در انگلیس ا

داروی قدیمی دیگر عمل اند و نوشهقدیمی باطل گشتر یشعامعنی و [ بی۶رمزها]اسم

گی نبوده است. متفکران طبقات مختلف اجتماعی اکنون کند، به این گستردنمی

د. در شند که بایستی مسیرهای جدیدی ابداع شود، که در راستای دمکراسی بایابدرمی

ها را هی کارگر صنعتی و کشاورزی اکثریت عظیمی از تودهکه طبقانگلستان، جایی

تر. نه کم تر وی کارگر است، نه بیشهی طبقهمعنای سلطهکراسی بودهد، دمتشکیل می

ی کارگر برای انجام تکلیفی که در انتظار اوست ـ ]یعنی[ حکم راندن بر هپس بگذار طبق

                                                      

١ Mannheim 
2 Saxon 



 ها، حزب کارگریدستمزد، اتحادیه 61 

ایستی ب ضرورتههایی را که ب؛ بگذار مسئولیتدکنرگ ـ خود را آماده بزوری تامپرااین 

د، دریابد. بهترین راه برای این رسیدن به این ]هدف[ استفاده از قدرتی است ه بگیربر عهد

خود دارد و استفاده از اکثریتی که در هر شهر بزرگ کشور از آنِ  که پیشاپیش در دستان

از میان صفوف خود به پارلمان. با قانون حق رأی فعلی،  اوست و با فرستادن نمایندگانی

راحتی چهل یا شاید پنجاه نماینده هتوان ب[ می١]دشومیها را شامل که سرپرستان خانوار

به مجلس، جایی که دمیدن خون تازه به آن کاملاً ضروری است، فرستاد.  از کارگران را

اکنون [ که ٨ی زمین ایرلند]هکاری لایحتنها با همین تعداد نماینده در مجلس دیگر دست

[ شده، ۷رفته تبدیل به لاف زمین ایرلند]هداران ایرلندی رفتبا پرداخت غرامت به زمین

های ون تقسیم مجدد کرسیچگردد و امکان مخالفت در برابر مطالباتی همناممکن می

 دوش مردم، طوری های انتخاباتی ازهگیری و برداشتن هزینهمجلس، مجازات واقعی رشو

 که در جاهای دیگر به جز انگلستان مرسوم است، وجود نخواهد داشت.

حقیقتاً  تواندجز حزب کارگری هیچ حزب دیگری در انگلستان نمیبهافزون بر این، 

ه برای ما قدرها هم ککراتیک باشد. روشنفکران طبقات دیگر )که البته تعدادشان آنودم

توانند به این حزب بپیوندند و پس از اثبات خلوص و ( میکنند، زیاد نیستوانمود می

که در جاهای  طورعنوان نمایندگان حزب وارد پارلمان شوند، همانه، حتی بشانارادت

ارگر شان در واقع کهی کارگر همهمثال در آلمان، نمایندگان طبق رایدیگر چنین است؛ ب

گری طور مشخص کاره، اگر حزبی بنیستند. لیکن در انگلستان، همانند هر جای دیگر

د. بدون این دست آورهبثیرگذاری أتکراتیک بوده و موفقیت وتواند حزبی دمنباشد، نمی

 کاری است.ماند، فقط سکتاریسم و فریبچه که میمشخصه]ی کارگری[ آن

کند. از زمان شکست این وضعیت در انگلستان بیش از هر جای دیگری صدق می

ه های دروغین را بکاری[ رادیکالها، ]فریبدنیا، حزب چارتیست اولین حزب کارگری

ها فروپاشیدند و به چیزی دست نیافتند. اما آیا ایم. آری، چارتیستهحد کافی شاهد بود

 یه[ دو خواست١۰ی منشور خلق]هراستی به چیزی دست نیافتند؟ از شش خواستهب

قانون  صورتهبرای رأی دادن، اکنون ب ی مخفی و الغای شرط داراییهاهگیری با برگرأی
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سوم ]یعنی[ حق رأی عمومی، در قالب حق رأی برای مردان  یهاند. خواستهدرآمد

های برابر هی چهارم ]یعنی[ حوزهد؛ خواستآیاجرا درمیبهنوعی هسرپرست خانوار ب

 نای که دولت فعلی داده است، به سوی محقق شدهطور مشخص با وعدهانتخاباتی، ب

ی هرود. بنابراین فروپاشی جنبش چارتیستی لااقل به موفقیت کامل نیمی از برناممی

 ی یک سازمان کارگری سابق بتواند اینهچارتیستی انجامیده است. اگر تنها یاد و خاطر

دنبال داشته باشد، ههای اجتماعی را بای از رفرمههای سیاسی و در کنار آن مجموعرفرم

ی چهل یا پنجاه نماینده در پارلمان چه هب کارگری با پشتوانحضور واقعی یک حز

کنیم که هر کس باید حافظ ]منافع[ خود ]کارها[ خواهد کرد؟ ما در دنیایی زندگی می

داران زمین داران،هسرمای هاش را بی کارگر انگلیس حفاظت از منافعهحال طبقباشد. با این

از  نویسان و کسانیهای از وکلایشان، مقالهو دنبالپا هچون[ تجارخردو طبقات ]میانی هم

 نفع کارگران چنینهآور نیست که اصلاحات برو، تعجبسپارد. از همیناین دست می

د گیرد. کارگران انگلیس فقط بایچکانی انجام میهصورت قطرهبار و بآهسته و محنت

و اجتماعی مورد نیاز  ها توان انجام اصلاحات سیاسیاراده کنند؛ ]چرا که فقط[ آن

 شان را دارند. پس چرا در این راه تلاش نکنیم؟وضعیت
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 ها:یادداشت

 2٨تاریخ هب ١2ی هی شمارهنگاشته شد و در نشری ١٨٨١ ییهیژواین مقاله در اواسط  - ١

 به چاپ رسید. ١٨٨١ژوئیه 

 Tory توری در انگلیس و رقیب حزب ـ حزب بورژوازی Whigحزب ویگ  - 2

داران بزرگ و حزب لیبرال شد. حزب توری حزب زمین بعدها این حزب تغییر نام داد بود.

( تشکیل شد. ١۶۶۰و متوسط انگلیس بود که در زمان بازگشت احیای سلطنت استوارت )

 یهخود گرفت. این حزب در دوران معاصر جنبهکار را بهنام حزب محافظ ١٨2۰در سال 

ست. )برگرفته از کتاب کاپیتال مارکس ترجمه ایرج داری خود را از دست داده ازمین

 ]م[ -اسکندری(

٨ - Short Time movement  ساعت کار در روز زمانی برپا شد که  ٨یا جنبش

ساعت در روز مجبور به کار بودند. ١۶کار حتی تا هکارگران در شرایط بسیار بدی با روزان

 ١۰ی هخواست ١٨١۰در سال  ١وئنشد. رابرت ااین وضعیت شامل زنان و کودکان نیز می

. دکرساعت کار در روز را مطرح  ٨ی هخواست ١٨١١ساعت کار در روز و بعدتر در سال 

ساعت در روز برای زنان و کودکان ممنوع گشت. بعد  ١۰تر از کار بیش ١٨۲١در سال 

وز ساعت در ر ١2کارگران فرانسوی موفق به کاهش زمان کار تا  ١٨۲٨ یاز انقلاب فوریه

ترین حرکت در این زمینه از سوی کارگران فعال در جنبش چارتیستی و اولین شدند. مهم

ساعت در روز یکی  ٨کاهش زمان کار تا  ١٨۶۶های کارگری صورت گرفت. در هاتحادی

ی ژنو انترناسیونال کارگری بود. نهایتاً در اوایل ههای مطرح شده در کنگرهاز خواست

 . دندشی خود هکسب این خواستکارگران موفق به  2۰قرن

                                                      

١ Robert Owen 
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حزب  2و برابانت ١ادغام احزاب سوسیالیست فلاندر یهدر نتیج ١٨١۷در سال  - ۲

ها در هلند کراتودم -گروه سوسیال ١٨٨١تشکیل شد. در سال  ٨سوسیالیست بلژیک

وجود آوردند. در همان سال در ایتالیا کارگران هرا ب ۲کراتیکودمی سوسیالهاتحادی

دارای آگاهی طبقاتی و سیاسی همراه با روشنفکران انقلابی حزب سوسیالیست  پیشرو و

 ای بود جهت تشکیل حزب کارگری ایتالیا.هرا بنیاد نهادند که گام اولی ۵انقلابی رومانیا

(، ١٨۶۷کرات در کشورهای آلمان )از سال ودماحزاب سوسیال ١٨١٨تا اواسط سال  - ۵

(، بلژیک )از ١٨١۵(، پرتغال )از سال ١٨١۶)از سال  (، دانمارک١٨١٨سوئیس )از ژوئن 

 هایی وحدت سازمانهی آمریکا کنگرهوجود آمده بودند. در ایالات متحده( ب١٨١١سال 

دسامبر  آمریکا را بنا نهاد که در یهسوسیالیستی در فیلادلفیا حزب کارگر ایالات متحد

 خود گرفت. هرا ب ۶کاآمری یهنام حزب کارگر سوسیالیست ایالات متحد ١٨١١

۶ Shibboleth -  ای شناخت بریل یاسراـ برگرفته از متون انجیل؛ رمزِ شناسایی میان قوم

 ی تلفظ آن. ]م[هدشمن از طریق نحو

به اجرا درآمد. تحت  ١٨۶١منظور رفرم دوم انتخاباتی در انگلستان است که در سال  - ١

ی هلیر ١2نتخابات به توانایی پرداخت قانون جدید شرط داشتن دارایی برای شرکت در ا

بهای سالانه برای کشاورزان کاهش یافت. در شهرها به تمام صاحبان خانه اجارهاسترلینگ 

استرلینگ در سال نباشد، حق  یلیره ١۰تر از ها کمآن یهکه مبلغ اجارجرینی أمستو یا 

 رأی داده شد.

                                                      

١ Flemish (from Flanders) 
2 Brabant 

٨ Parti socialiste belge 
۲ Sociaal-Demokraatische Bond 
۵ Partito Rivoluzionario di Romagna 
۶ the Socialist Labor Party of the USA 



 ها، حزب کارگریدستمزد، اتحادیه 64 

تصویب هب ١٨٨١اوت  22د که در ی زمین ایرلنهـ لایح the Irish Land Billـ  ٨

. این لایحه دکنرسید تا اذهان کشاورزان ایرلندی را از مبارزات انقلابی منحرف 

هایشان تا داران از زمینهداران در مورد بیرون راندن اجارهای بر حق زمینمحدودیت

 بهای زمینهاجارنمود. کردند، اعمال میموقع پرداخت میههایشان را بهزمانی که آنها اجار

داد داران این امکان را میرغم آن که این قانون به زمینهشد. ببار تعیین میسال یک ١۵هر 

ار بالا در بها را بسیهایشان را به نفع خود به دولت بفروشند و این که مبلغ اجارهکه زمین

درت ق کردند و خواهانداران انگلیسی با این قانون مخالفت میگرفتند، زمیننظر می

نامحدود خود در ایرلند بودند. با وجود تصویب این قانون بیرون راندن غیرقانونی 

 هایی را در بین آنان برانگیخت.نان ادامه یافت که مقاومتچهایشان همکشاورزان از زمین

 جا با کلمات بازی کرده است. ]م[انگلس در این - Irish Land Bullـ  ۷

هایی است که کارگران فعال در جنبش چارتیستی هاستمنظور از منشور خلق خو - ١۰

( خواهان پیاده شدن آن ١٨۲٨تا  ١٨٨۶های )حرکت انقلابی کارگران انگلیس در سال

شور خلق رفت. منکراتیک در انگلیس نمیوها فراتر از تغییرات دمهبودند، اما این خواست

شامل شش ماده بود: حق رأی ی پارلمانی تنظیم شد و هبه شکل لایح ١٨٨٨مه  ٨در تاریخ 

ابر های برهگیری مخفیانه، منطقتجدید پارلمان در هر سال، رأی سال، 2١برای مردان بالای 

ندگان. الوکاله به نمایهانتخاباتی، لغو شرط دارایی برای نمایندگان پارلمان، پرداخت وج

( ١٨۲٨و  ١٨۲2، ١٨٨۷های مکرر برای پذیرش منشور خلق در پارلمان هر بار )درخواست

 رد شد.

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ی سوسن صالحیفریدریش انگلس / ترجمه 65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ها، حزب کارگریدستمزد، اتحادیه 66 

 [۰]بیسمارک و حزب کارگران آلمان

 

 

که  ایهرحمانقساوت بی یهبارنشریات متعلق به طبقات متوسط انگلیس اخیراً در

مان کرات کارگران آلودمبیسمارک و اوباشان زیردست او برعلیه اعضای حزب سوسیال

ی دیلی هریحدی نش اند. تنها استثنا البته تاهختیار نمودی اسنگیناند، سکوت هاعمال کرد

های خودکامه در انجام [ بوده است. پیش از این اگر در کشورهای دیگر حکومت2نیوز]

ها و هکردند، روزنامشدگان افراط میای نسبت به سرکوبهچنین اعمال خودسران

شدگان بار سرکوبا چون اینخاست، امشان به آسمان برمیهای انگلیسی فغاننامهههفت

طبقات »کنند، این نمایندگان مطبوعاتی کارگران هستند، کارگرانی که به خود افتخار می

 یهبر حقایق سرپوش گذارده و حتی با سکوت سرسختان 2«ده برتر از ما بهتران»و  ١«ممتاز

ها باید آن !راستی کارگران را با سیاست چه کاره. بندکنیید میأتنحوی آن را هخویش ب

واگذارند! یک دلیل دیگر برای مسکوت ماندن نشریات  «از ما بهتران»سیاست را به 

و روش اجرای  ٨انگلیس این است که: بسیار سخت است که به قانون سرکوب بیسمارک

[ که در ایرلند در حال انجام ۲های آقای فورستر][ حمله و در عین حال از سرکوب٨آن]

ی بسیار حساسی است که نباید به آن نزدیک شد. از نشریات هن نقط[ دفاع کرد. ای۵است]

توان انتظار داشت، که بعد از اعمال دولت فعلی در ایرلند متعلق به طبقات متوسط هم نمی

 .ندکنب ی اخلاقی انگلستان در آمریکا و اروپا، در این مورد اظهارنظریهو پایین آمدن وجه

شده برای حزب کارگران آلمان ریختهد آرای در هر بار انتخابات عمومی، تعدا

تری داشته است. این حزب در انتخابات پیشین بیش از پانصد هزار رأی افزایش بسیار بیش

                                                      

١ Society 
2 Upper Ten 
٨ Bismark’s Coercion Act 
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دست آورده هصد هزار رأی برای کاندیداهای خود بو در انتخابات اخیر بیش از شش

یک نماینده  2ر برسلائویک نماینده، د ١[ در برلین دو نماینده، در البرفلد ـ بارمن۶است.]

ها گرفته یک نماینده انتخاب شدند؛ در مقابل احزاب ائتلافی دولت از لیبرال ٨و در درسدن

ب کرات[ در کل ده کرسی را کسوها، ]نمایندگان سوسیال دمکاران و کاتولیکهتا محافظ

ر گصدا حزب کارکردند و این در حالی است که تمام این احزاب با جنجال و هیاهو یک

همین خاطر هم ه[ انجام گرفت. ب١]ورتامپرادانند که برای ترور ای میهرا مسئول دو حمل

ش از کراسی ممنوع گردد. بیوبیسمارک موفق شد قانونی تصویب کند که سوسیال دم

جودی ، موشدندآنان تعطیل  هایها و کلوبکارگری توقیف شد و انجمن یهپنجاه نشری

شان توسط پلیس منحل گشت؛ گذشته از آن هایگردهماییشان مصادره و هایصندوق

 «هوضعیت ویژ»در تمامی شهرها و مناطق توان میتصویب شد که، درست مانند ایرلند، 

[ جرأت آن را ٨جا با وجود[ لوایح انگلیسی سرکوب]حال ]دولت در این. با ایندکراعلام 

لمان انجام داد. در تمامی مناطق چه را انجام دهد که بیسمارک در آنیافت در ایرلند آن

به  «نونمنطقاً مظ»که هر کس را که د کرپلیس این اختیار را کسب  «وضعیت ویژه»تحت 

ضعیت ویژه قرار ؛ البته که برلین فوراً تحت ودکنهواداری یا تبلیغ سوسیالیستی باشد، تبعید 

جا که شدند. از آن هایشان هزاران نفر( تبعیدهگرفت شد و صدها نفر )با احتساب خانواد

کند، مردان جوان مجرد در کل پلیس پروس همیشه مردان سرپرست خانوار را اخراج می

توانست مجازات سنگینی باشد؛ ]از این مجازات[ در امان ماندند، چراکه برای آنان این نمی

ای معن هآور خانواده این مجازات اگرنه ویرانی کامل، لااقل باما برای اکثر مردان نان

ماینده عنوان نهکه مردم هامبورگ کارگری را بمدت بود. پس از آنبدبختی مطلق طولانی

جا نیز وضعیت ویژه اعلام شد. اولین دسته از مردانی [ بلافاصله در آن۷به پارلمان فرستادند]

                                                      

١ Elberfeld-Barmen 
2 Breslau 
٨ Dresden 
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به بیش از  هایشان تعدادشانهکه تبعید شدند حدوداً صد نفر بودند، البته با احتساب خانواد

جایی هجاب برایرسید. حزب کارگری توانست در عرض دو روز وسایلی را یصد نفر میس

[ ١۰شان تأمین کند. در لایپزیگ نیز اکنون وضعیت ویژه اعلام شده]هها و نیازهای اولیآن

تواند سازمان حزب ]کارگران[ را در هم شکند. تبعید صورت میچراکه دولت تنها در این

متأهل و همراه خانواده بودند، در همان روز اول صورت گرفت،  سی و سه نفر که اکثراً

ی تبریکی به این ه[ نام١١ها. شاید آقای دیلن]همراه با سه عضو پارلمان آلمان در رأس آن

ان هنوز به شها باید خوشحال باشند که وضعیتسه نفر بفرستد، با این گوشزد که آن

 .یستنوخامت وضع او 

شود. زمانی که حزب کارگران در تمام اشکالش جا ختم نمیاین حال، قضیه بهبا این

د، دنشمند میهها نیز از آن بهرغیرقانونی اعلام و از تمام حقوق سیاسی، که سایر آلمانی

چه را که بخواهد فرد فرد اعضای حزب هر آن تواند باموقع پلیس می، آندشومحروم 

طور هی جستجو برای نشریات غیرقانونی بهبهانهها و دختران اعضای حزب بانجام دهد. زن

واهد گیرند. پلیس هر موقع که بخای مورد سوء رفتار و تعرض قرار میهشرمانوقیحانه و بی

اعضای حزب را دستگیر کرده و ]بدون هیچ مدرک یا شکایت قانونی[ در زندان نگه 

دید، خارج از قوانین، رهایشان سازد. اتهامات ج هاهداشته و تازه پس از سپری شدن ما

ون بر ند. افزشوخواهی اجرا میهبتوسط پلیس ابداع شده و قوانین نیز خود به شکل دل

]در  یابد که او راهای فاسد و یا متعصب میاین، پلیس به حد کافی قضات و دادستان

رد! گیش باشند. ترفیع افراد پلیس با این قیمت انجام میاها[ یاری رسانند و مشوقسرکوب

 ١٨١۷: از اکتبر دکرتوان مشاهده انگیز زیر میآمدهای این وضعیت را در ارقام حیرتپی

های ]واهی[ خیانت به نفر به اتهام ١١۰٨کم های پروس دستفقط در زندان ١٨٨۰تا اکتبر

توهین به بیسمارک، استهزا  نفر به اتهام ١۰۰۷۲کشور، خیانت به مردم، توهین به امپراطور و 

اند. یازده هزار و دویست و دو زندانی سیاسی حتی هبدنام کردن دولت زندانی شدو یا 

 شکند!رکورد آفای فورستر در ایرلند را در هم می
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دست آورد؟ درست مانند آقای هها سرانجام چه چیز ببیسمارک با این همه سرکوب

ان نیز دقیقاً آلمدمکراتیک دست نیاورد[. حزب سوسیالهفورستر در ایرلند ]که هیچ چیز ب

[ در وضعیت شکوفایی قرار گرفته و از سازمانی ١2سرزمین ملی ایرلند] پیمانهمانند 

. چند روز پیش انتخابات شهری در مانهایم برگزار شد. حزب استمستحکم برخوردار 

ده و ها انتخاب شی آنهکه همد کرشانزده کاندیدا را برای این انتخابات معرفی ر گکار

ی هکه عضو پارلمان آلمان از منطق ١چنین ببلدست آوردند. همهها را برسیسه چهارم ک

ری ی لایپزیگ کاندیداتوهدرسدن است، در انتخابات پارلمان محلی ساکسون برای حوز

ان کار( است، اگر بهترین سخنگوی آلم. ببل که خود یک کارگر )تراشکردخود را اعلام 

اکام کردن او در این انتخابات، دولت تمام افراد . برای نستهانباشد، یکی از بهترین

ی ]انتخاباتی[ او را تبعید کرد. نتیجه چه شد؟ حتی با حق رأی محدود ]برای هکمیت

نه تنها  . بنابراین قانون جدید بیسمارکدکرکارگران[ ببل اکثریت عظیمی از آرا را کسب 

. کسانی که تمام تر ساختسودی برای او نداشت بلکه برعکس حتی مردم را جری

، در یک صبح زیبا گرددها سلب میهایشان از آنهابزارهای قانونی برای بیان خواست

کند. چند شان بتواند سرزنشگیرند و کسی هم نمیکار میهها را بهترین وسیلغیرقانونی

 ؟ و اکنوننددکرچون بیسمارک[ این دکترین را اعلام دفعه آقایان گلادستون و فورستر ]هم

 ؟است گونهچهدر ایرلند کردشان عمل

                                                      

اسی کرودمترین رهبر سوسیالهشدهگذاران و شناخت(، یکی از بنیانelAugust Beb ١٨۲۰ـ١۷١٨) - ١

انون قکراسی آلمان برعلیه ودمبا رهبری خود مبارزات مخفی سوسیال ١٨۷۰تا  ١٨١٨های سال آلمان بود. در

 ضدسوسیالیستی را به پیش برد و چندین بار در انتخابات پارلمانی منتخب مردم بود.
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 ها:یادداشت

 2٨تاریخ هب ١2ی هی شمارهنگاشته شد و در نشری ١٨٨١ یهییژواین مقاله در اواسط  - ١

 عنوان سرمقاله به چاپ رسید. هب ١٨٨١ یهییژو

ی لیبرال و ارگان طرفداراران بورژوازی صنعتی که هـ روزنام The Daily News ـ 2

 یافت. در لندن انتشار می ١۷٨۰تا  ١٨۲۶از 

٨ Gezetz gegen die gemeinefährlichen Bestrebungen der 

Sozialdemokratie -  مضر و خطرناک  هایضدگرایشـ قانون

بر و با حمایت اکثریت اعضای پارلمان در اکتد کرکراسی که بیسمارک ارائه ودمسوسیال

ین قانون . طبق ادشسیالیستی تصویب های کارگری و سوبرای تقابل با جنبش ١٨١٨

آلمان غیرقانونی اعلام و کرات ودمسوسیالمعروف به قانون ضدسوسیالیستی، حزب 

ری یا ی کارگههای کارگر از تشکیل هر نوع حزب یا سازمان یا انتشار هر نوع نشریهتود

حت دمکرات تو افراد سوسیال شدسوسیالیستی منع شدند، ادبیات سوسیالیستی توقیف 

از  وریهدر طول فعالیت خود با بهر کراتودمسوسیالتعقیب و آزار قرار گرفتند. حزب 

فکری مارکس و انگلس از قدرت گرفتن عوامل اپورتونیستی و  هاییاری و حمایتهم

های قانونی و مخفی نفوذ . این حزب با مهارت در ادغام روشدکرچپ افراطی جلوگیری 

های ی کارگر و جنبشهم گسترش داد. با فشارهایی که تودهای مردهخود را در بین تود

 .شدلغو  ١٨۷۰، این قانون در سال کردندکارگری اعمال 

دار و سیاستمدار لیبرال ه(، کارخانWilliam Edward Forster ١٨١٨ـ ١٨٨۶ـ ) ۲

ای جنبش ههای وحشیانوزیر ایرلند بود. وی با روش ١٨٨2تا  ١٨٨۰انگلیسی که از سال 

 .دکرایرلند را سرکوب ملی 

ی زمین ایرلند با مقاومت بسیاری از کشاورزان روبرو شد. با استفاده از هاجرای لایح - ۵

وزیر ایرلند، آقای فورستر با فرستادن نیروی نظامی  ١٨٨١ی مارس هقانون سرکوب مصوب

 هایشان بیرون کرد.کردند به زور از زمینبه ایرلند کشاورزانی را که مقاومت می

 .است ١٨١٨ژوئیه  ٨۰و  ١٨١١ژانویه  ١۰منظور انتخابات پارلمان در تاریخ  - ۶
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 ١به دست امیل هودل ١٨١٨مه  ١١اشاره دارد به تلاش برای ترور ویلهلم اول در تاریخ  - ١

کرات لایپزیک اخراج شده بود و تلاش ودمسوسیالساز که قبلاً از انجمن کارگر حلبی

یخ دوم ژوئن همان سال به دست آنارشیست آلمانی کارل مجدد برای ترور او در تار

دمکرات آلمان نبود. این وقایع که هرگز عضو حزب کارگری سوسیال 2ادوارد نوبیلینگ

ی هلیای عهای به دست قدرتمندان و سیاستمداران حاکم داد تا تبلیغات گستردهبهان

ن ی به تصویب رساندن قانوآویزی کنند براراه انداخته و آن را دستهها بسوسیالیست

 .١٨١٨ضدسوسیالیستی در اکتبر 

٨ Coercion Bills - های انقلابی و ملی منظور سرکوب حرکتهـ لوایحی که ب

ها در قرن نوزدهم چندین بار توسط پارلمان بریتانیا تصویب شد. تحت اجرای این ایرلندی

 ایهالعادن از قدرت فوقو متعاقب آن حاکماشد لوایح، در ایرلند وضعیت ویژه اعلام 

 [ برخوردار شدند.هاه]برای سرکوب تود

گورگ ویلهلم هارتمن در انتخابات تکمیلی پارلمان آلمان  ١٨٨۰ریل وآ 2١در تاریخ  - ۷

 ١٨٨١تا ژوئن  ١٨١۷دو هامبورگ موفق به کسب آرای مردم شد. از سپتامبر  یهبرای ناحی

آلمان عبارت بودند از: آگوست ببل، ویلهلم  ها در پارلمانکراتودمنمایندگان سوسیال

براکه، فردریش ویلهلم فریچه، ویلهلم هاسلمان، ماکس کایزر، ویلهلم لیبکنشت، کلائوس 

های پیتر رایندرز، یولیوس والتیک و فیلیپ ویمر. پس از درگذشت براکه و رایندرز کرسی

 .دندکرکسب  ها را ایگناتز آئور و ویلهلم هازنکلورآن

ی درجه دو در شهر لایپزیگ اعلام شد. قبل هوضعیت ویژ ١٨٨١ژوئن  2١در تاریخ  - ١۰

و مناطق اطراف آن  ٨وضعیت ویژه در برلین و هامبورگ ـ آلتونا ١٨٨۰از آن، در اکتبر 

 اعلام شده بود.

                                                      

١ Emil Hödel 
2 Karl Edurad Nobiling 

٨ Hamburg-Altona 
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 ١٨٨١بر مه تا اکت هایی ماههحاکمان انگلیسی با استفاده از قانون سرکوب، در فاصل -١١

تحت  پیمانرا دستگیر کردند. این  ١سرزمین ملی ایرلند پیمانایرلند و اعضای  نمایندگان

زمین ایرلند درهمان سال  یهقرار داشت، که به تصویب لایح 2رهبری چارلز پارنل،

ها، عضو پارلمان و یکی از رهبران رهبر سیاسی ایرلندی ٨اعتراض کرده بود. جان دیلن،

به زندان  ٨۰ی همیان دستگیرشدگان بود. او بارها در دهسرزمین ملی ایرلند نیز در  پیمان

 افتاد.

١2 -Irish National Land League  ۲،مایکل داویتـ سازمانی مردمی که 

های بزرگی از کشاورزان بخش پیمانبنا نهاد. این  ١٨١۷سال در  ،کراتوبورژوای دمهخرد

خشی چنین از جانب بهم پیمانن ایرلندی و دهقانان فقیر از مناطق مختلف را متحد کرد. ای

ی هدهندبازتاب پیمانهای ارضی هشد. خواستاز بورژوای پیشرو ایرلندی حمایت می

بود. با  ستم ملی چنینداران و همزمین ههای ایرلندی برعلیهتود یهاعتراضات خودانگیخت

های گرفتند، از جمله بورژوامواضعی متناقض می پیمانحال بعضی از رهبران این

تا حد پیشبرد  مانپیدنبال فروکاهیدن فعالیت هناسیونالیست ایرلند )مانند پانل و دیگران( ب

وری تمپرااکمپین برای کسب حکومت داخلی یا به عبارتی خودمختاری برای ایرلند درون 

ی های انقلابی بود که در پکراتودم یهها مغایر با خواستآنی هبریتانیا بودند. خواست

رسماً ممنوع شد،  پیماناین  ١٨٨١ها در ایرلند بودند. در سال داری انگلیسیی زمینبرانداز

 ادامه داد. ٨۰ی ههای خود را تا اواخر دهولی در عمل فعالیت

 

 

                                                      

١ Irish National Land League  
2 Charles Parnell 
٨ John Dillon 
۲ Michael Davitt 
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 [۰پنبه و آهن]
 

 

ترین مواد خام ]مورد نیاز صنایع[ زمان ما هستند. کشوری که در تولیدات پنبه و آهن مهم

ار کار ببرد، در صدر کشورهای صنعتی قرهبالاترین میزان آهن و پنبه را بای خود هکارخان

د این واهخترین کشور صنعتی جهان است و میهمین دلیل انگلیس شاخصهگیرد. بمی

 . دکنطور مداوم حفظ هجایگاه را ب

بسیار  ی انگلستان وضعهرود که کارگران صنایع آهن و پنببه همین دلیل، انتظار می

بسیار  بر بازار این دو کالای مهم از سود هداشته باشند و اکنون که انگلستان با سلط خوبی

 ه[ وعده داد2مند است، لااقل بایستی شاهد وفور نعماتی که مبلغان بازار آزاد]هبالایی بهر

دور  دانیم که شرایط واقعی بسیاری صنعتی باشیم. افسوس! همه میهبودند در این دو شاخ

های دیگر صنعت، وضعیت هچون شاخانتظارات است و در این مورد هم، هماز این 

تر نشده یا در برخی موارد کمی بهتر شده، فقط در اثر فعالیت خود کارگران اگر خراب

چنین یابی قوی و مبارزات اعتصابی پرقدرت آنان، بوده است. همکارگران، یعنی سازمان

[ ٨، در بازار پنبه و آهن]١٨١۲ق پیش و پس از سال ی کوتاه رونهدانیم، که پس از دورمی

ها هها ]یکی پس از دیگری[ تعطیل و کورهرکود کامل رخ داد، که طی آن کارخان

 هایهت بود. این دورمدهخاموش شدند؛ اگر هم در جایی تولید ادامه یافت فقط کوتا

یک  بعد به دنبال آن بار.طور متوسط هر ده سال یکهداده، برکود اقتصادی همیشه رخ می

گیرد، که عمر این دوره نیز طی شده و باز دوباره رکود ی بهبود اقتصادی صورت میهدور

 .دشومیطور مداوم تکرار  هرسد و این چرخه بفرا می

د سازویژه در مورد پنبه و آهن، متمایز میهحال چیزی که این رکود فعلی را، ببا این

تر شده است. رکود چندین سال از حد معمول آن طولانیی هاین است که این بار دور

نتیجه ]بازار[ و رونق دوباره صورت گرفته، که همگی بی یاحیاهای متعددی برای تلاش
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رونق چنان بیبحران بگذرد، دادوستد و تجارت هم ی رکود وهبوده است. اگرهم این دور

د. علت این وضع، آن است که ماند، چراکه بازار توان جذب تمام تولیدات را ندارمی

در تولید همان  چنینآلات، نه تنها در تولید کالاها بلکه همسیستم کنونی با کاربرد ماشین

داران هچه کارخاندهد. چنانآوری افزایش میطور شگفتهآلات، سرعت تولید را بماشین

ی و فی، رنگرزباهریسی و پارچهای نخهی رونق، تعداد دستگاهبخواهند در طی یک دور

 شان پنجاه درصد افزایش یابد، یا تولید آهن خام وتر کنند تا تولیداتچاپ پارچه را بیش

. توانند این کار را بدون هیچ مشکلی انجام دهندهر فلز دیگری را به دو برابر برسانند، می

های قبلی، هرحال این بار در مقایسه با دوایم. با اینهرا تاکنون نداشت یچنین افزایش تولید

افزایش تولید خارج از حد نصاب صورت گرفته است. تولید اضافی مزمن و رکود مزمن 

توانند برای بهتر شدن اوضاع لااقل داران میه. کارخاناستآمدهای این رویه پی اقتصادی

شود که این برای مدتی منتظر بمانند، اما رنج و بدبختی این وضعیت نصیب کارگران می

آوردن به اندازشان رویمعنای فلاکت مزمن است و تنها چشمهآنان ب یوضعیت برا

 .است[ ۲های کار اجباری]هها و کارگاهخاننوان

ر ؛ این همان تحقق عصاستاین وضعیت برآمد نظام پرافتخار رقابت نامحدود ]و آزاد[ 

این وضعیتی شان وعده آن را داده بودند. و شرکای 2هاو برایت ١هاطلایی است که کابدن

چون بیست و پنج سال گذشته، با آن سر کنند؛ چرا که باید، هماست که کارگران می

 ۲«سرداران صنعت»و  ٨«رهبران طبیعی»دست هسیاست اقتصادی را ب یها ادارهآن

بایست فرماندهی ارتش [ می۵ی توماس کارلایل]هاند، همان کسانی که بنابه گفتهسپرد

های ند. ژنرالهست «سرداران صنعت»راستی هم که اینان هه بگیرند. بعهدصنعتی کشور را بر

                                                      

١ Cobden 
2 Bright 
٨ Natural leaders 
۲ Captains of industry 
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توان در قیاس با این سرداران نابغه نامید. هر کدام از را می ١٨١۰[ در سال ۶لویی ناپلئون]

اصطلاح سرداران صنعت برعلیه آن دیگری در حال جنگ است و کاملاً در راه منافع بهاین 

د کناش چه میهتوجه به آن که همسایآلات خود را بیکند، تعداد ماشینخود عمل می

اشباع بازار  ی کارهیابند، که نتیجدهد و بالاخره همگی در نهایت شگفتی درمیافزایش می

د. توانند برای تنظیم تولید بایکدیگر متحد شونها نمیاز تولیدات اضافی بوده است. آن

ا حد داشتن مزد کارگران تنگهیین پاشوند: ها فقط در یک چیز با هم متحد میآن

رای ی ظرفیت تولید کشور ورای توان بازار بهرویبنابراین، آنان با گسترش بی .امکان

دست آمده از آنان هی کوتاه رونق بهجذب آن، رفاه نسبی کارگران را که در دور

وسط د متی طولانی رکود کارگران را از حق داشتن دستمزد در حهربایند و بعد از دورمی

 یهارعنوان یک طبقه، توانایی ادهداران، بهکه کارخان ایمه. آیا هنوز درنیافتندکنمیمحروم 

اند؟ هفرایند تولید را از دست داد یهمنافع کلان اقتصاد کشور که هیچ، حتی توانایی ادار

ر کارگ یهترین دشمن تودآیا احمقانه نیست، اگرچه در واقع چنین است، که بزرگ

 گلیس، همان افزایش مداوم محصولات کار خود آنان است؟ان

های هعلاوه براین، واقعیت دیگری نیز هست که بایستی در نظر داشت. این تنها کارخان

ر دهند. همین روند در کشورهای دیگانگلیس نیستند که قدرت تولید خود را افزایش می

ر طور مجزا در کشورهای برتهتوان بینیز جریان دارد. آمار و ارقام صنایع پنبه و آهن را نم

بر  کل تولید صنایع نساجی، استخراج معادن و فلزکاری یهصنعتی مقایسه کنیم. با محاسب

 عصر»نام هرئیس دفتر آمار پروس، در کتابش ب ١های آماری که دکتر انگلهاساس داد

ات او در . طبق محاسبدکرای ترسیم هتوان جدولی مقایسدهد، میارائه می 2«بخار

کیلوگرم  ١۵کشورهای صنعتی ذیل کاربرد نیروی اسب بخار )برابر با قدرت بلند کردن 

 های بخار به قرار زیر است:به ارتفاع یک متر در ثانیه( در ماشین

                                                      

١ Dr. Engel 
2 “The Age of Steam” (Des Zeitalter des Dampfs, Berlin), ١٨٨١. 



 

 
 

 ی سوسن صالحیفریدریش انگلس / ترجمه 77

 
قیب در سه کشور اصلی ره رفتکاربهکه نیروی بخار د کرمشاهده  توانبنابراین می

برد کار میهبخاری است که انگلستان در صنایع نساجی بپنجم نیروی سهانگلستان، به میزان 

صنعت  جایی که پیشرفتو در بخش معدن و فلز این میزان تقریباً با آن برابر است. از آن

زودی هها بتر از انگلستان است، شکی نیست که تولیدات آندر این کشورها بسیار سریع

 از تولیدات انگلیس پیشی خواهد گرفت.

دول کاربرد نیروی اسب بخار در تولید، سوای تولید موتورهای اکنون به ج

 ها، نگاهی بیفکنیم:لوکوموتیوها و کشتی

 

 
 



 ها، حزب کارگریدستمزد، اتحادیه 78 

ر خود د انحصاریدهد که انگلستان تا چه حد جایگاه خوبی نشان میهاین جدول ب

دهد و این که تجارت آزاد برای مجهز به نیروی بخار را از دست می ایهتولیدات کارخان

یشرفت دهد. نباید گذاشت گفته شود که پقدرت صنعتی انگلستان تضمینی نمیبرتری 

نایع آلمان . رشد عظیم صاستصنعتی کشورهای دیگر مصنوعی و ناشی از سیستم حمایتی 

یستم یک س خاطرهده است. اگر آمریکا بدست آمهرژیم بازار آزاد ب ترینتحت لیبرال

تر ظاهری تا واقعی، از صنایع ر به حمایت، بیشمجبو [١]مالیات بر مصرف داخلی یهدهوبی

خود شده است، پس لغو قوانین مالیاتی به آمریکا نیز این فرصت را خواهد داد تا در 

بازار آزاد وارد شود. این وضعیتی است که اکنون پس از بیست و پنج سال  هایرقابت

آن هستیم. گمان در انگلستان شاهد  [٨]تقریباً مطلق نظریات مکتب منچستر یهسلط

کنیم که با چنین نتایجی بهتر است آقایان در منچستر و بیرمنگام هرچه زودتر کنار رفته می

. قطعاً کارگر بسپارند یهطبق هو برای بیست و پنج سال آینده مدیریت اقتصادی را ب

 ها بدتر از این آقایان نخواهد بود.مدیریت آن
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 ها: یادداشت

 ٨۰تاریخ هب ١٨ی هی شمارهنگاشته شد و در نشری ١٨٨١ ییهیژو این مقاله در اواخر - ١

 عنوان سرمقاله به چاپ رسید.هب ١٨٨١ ییهیژو

 .است قانون غلهلغو  پیمانداران و فعالین همنظور داعی - 2

اقتصادی شد. بحران  «رکود بزرگ»ی هانگلستان وارد دور ١٨١٨تا  ١٨١٨های بین سال - ٨

طول کشید.  ١٨۷۰ی هتر شد و تا اوایل دهبال بحران کشاورزی وخیمدن هعمیق صنعتی ب

تولیدات صنایع پنبه  ١٨١۵افت تولید پنبه و سنگ آهن رخ داد و در سال  ١٨١۲سال 

 کاهش یافت.

هایی ایجاد شد هتصویب شد، در انگلیس کارگا ١٨٨۲مطابق قانون فقرا که در سال  - ۲

ارهای وار به کر کردن را داشتند تحت نظامی زندانجا فقیرانی که توانایی کاکه در آن

 «بینوایان باستیل»ها را هکردند. مردم این کارگافرسا، یکنواخت و غیرمولد مجبور میطاقت

 نامیدند. می

شناس و فیلسوف (، نویسنده، تاریخThomas Carlyle ١١۷۵ـ  ١٨٨١) - ۵

نمود. ضع رمانتیک ارتجاعی نقد میرا از مو آلیست انگلیسی که بورژوازی انگلستانهاید

های کارگری شد. ی جنبشهمخالف برجست ١٨۲٨وی به حزب توری پیوست و از سال 

 ]م[

ناپلئون اول و  یه(، ناپلئون سوم، برادرزادLouis Bonaparte ١٨۰٨ـ  ١٨١٨ـ ) ۶

و سرکوب  ١٨۵١بود. وی پس از کودتای دسامبر  ١٨۲٨صدر جمهوری دوم فرانسه از 

 به حکومت ادامه داد. ]م[ ١٨١۰فرانسه نامید و تا سال ور تامپراانقلابیون خود را  خونین

های اخذ مالیات هترین راـ یکی از مهم the system of internal exciseـ  ١

وه، ی مردم )از قبیل نمک، شکر، قههکه اکثراً بر مایحتاج اولیه و روزان استغیرمستقیم 

ی عمومی و دیگر خدماتی که مردم هات شهری، وسایل نقلیچنین خدمکبریت و...( و هم

شود و در واقع پرداخت آن از جیب کنند، بسته میطور گسترده از آن استفاده میهب
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گیرد. مالیات غیرمستقیم بر مصرف، منبع درآمد مهمی برای کننده صورت میمصرف

 .استداری هی کشورهای سرمایهبودج

٨ - Manchester School  اول قرن  یههای اقتصادی است که در نیمهآموزـ

های بورژوای انگلیس و مطابق با منافع بورژوازی صنعتی نوزدهم توسط ایدئولوگ

مایتی و های حهانگلیس بنا نهاده شد. هواداران این مکتب معتقد به تجارت آزاد، منع تعرف

ر، جایی که دو ها منچستمخالف دخالت دولت در اقتصاد بودند. مرکز این مخالفت

دار، سیاستمدار هکارخان ١٨۰۲-١٨۶۵) ١نساجی بزرگ متعلق به ریچارد کابدن یهکارخان

دار، سیاستمدار لیبرال و وزیر در هکارخان ١٨١١ـ١٨٨۷) 2و عضو پارلمان( و جان برایت

طرفداران تجارت آزاد گروه  ١٨۵۰و  ١٨۲۰های ههای مختلف( دایر بود. در دههکابین

 ایی تشکیل دادند که بعدها جناح چپ حزب لیبرال شد.سیاسی مجز

 

 

                                                      

١ Richard Cobden 
2 John Bright 
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 [۰اجتماعی ضروری] یاجتماعی زائد، طبقه یطبقه
 

 

تی رسان و یا حهاغلب پرسیده شده است که طبقات مختلف اجتماعی تا چه اندازه فاید

ن پرسش های متفاوتی به ایهای مختلف تاریخی پاسخهدور برحسبضروری هستند؟ البته 

 زیرناگدار عنصر ضروری و ای از تاریخ، اشراف زمینهه است. بدون تردید در دورداده شد

ای های بسیار بسیار دور است. پس از آن دورهجامعه بودند؛ هرچند که این مربوط به گذشت

ها بورژوازی، بر اساس همان فرانسوی قولدار متوسط یا بههسرمای یهآمد که طبق

یاسی دار برخاست و قدرت سو به مقلبله با اشراف زمین شکل گرفت ناگزیرهای ضرورت

سیاسی و اقتصادی حاکم  لحاظهخود را ب یهی خود طبقهنوبهها را درهم شکست و بآن

ای که های بدون طبقه. از زمانی که طبقات ]اجتماعی[ شکل گرفتند، هیچ جامعساخت

 ام و شرایط اجتماعی این طبقهبوده، وجود نداشته است. ن اشهزحمت کار و تولید بر عهد

ی خود جایش را به کارگر آزاد هعوض شد، رعیت جای برده را گرفت و سپس به نوب

جز نیروی کارش. روشن هچنین آزاد از هر گونه مالکیت بسپرد؛ آزاد از بندگی، اما هم

است که هر تغییری هم که در طبقات بالادست و غیرتولیدی جامعه رخ دهد، جامعه بدون 

تواند زنده بماند. بنابراین وجود این طبقه تحت هر شرایطی تولیدکننده نمی یهوجود طبق

ه وجود ای در جامعهکه زمانی فرا برسد که دیگر چنین طبقبسیار ضروری است، مگر آن

 نداشته و کل جامعه متشکل از تولیدکنندگان باشد. 

دار، ماعی ]یعنی اشرافیت زمیناجت یهاکنون باید پرسید وجود هر کدام از این سه طبق

 دار و کارگر[ در حال حاضر چه ضرورتی دارد؟هسرمای

لند و ای ندارند. در ایرهترین فایداقتصادی در انگلستان کم لحاظهدار، باشراف زمین

 منطقه از ساکنین آن، بلای مطلقدن کرکردشان برای خالی خاطر رویهها باسکاتلند آن

ن این است که با جایگزین کرد، داران ایرلندی و اسکاتلندیزمینهستند. تنها افتخار 
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 فراسویهای این مناطق، مردم را مجبور به مهاجرت به ها در زمینگوسفندان و گوزن

داری اند. بگذارید رقابت مواد غذایی کشاورزی و دامهدریاها و یا مردن از گرسنگی کرد

ه دار انگلیس یا لااقل بخشی از آنان کاف زمینگاه اشرتر ادامه یابد، آنآمریکا کمی بیش

م را انجای مناطق از ساکنین آن[ هند، نیز همین کار ]تخلیاتریهای بزرگدارای زمین

 یهخواهند داد. به زودی رقابت مواد غذایی آمریکایی همگان را از بقایای این ]طبق

ها نهای آراکه سیاستطفیلی[ آزاد خواهد ساخت. البته این رهایی خوب چیزی است، چ

 چه در مجلس عوام و چه در مجلس اعیان مطلقاً یک دردسر ملی است.

رال و استعماری بریتانیا را اقشار لیبوری تامپرادار متوسط که هسرمای یهاما وضع طبق

است؟  ونهگچههای مدنی را در بریتانیا مستقر ساختند روشنفکر آن بنا گذاردند و آزادی

 [٨]را ملغی ساخت قانون غلهپیش برد، هب ١٨٨١را در سال  [2]های پارلمانیرمای که رفهطبق

ا را های که کارخانجات عظیم را بنا نهاده و آنهها را پی در پی کاهش داد؛ طبقو مالیات

آهن رو به گسترش انگلیس را هو ناوگان عظیم تجاری و سیستم راد کنمیچنان اداره هم

 یهقوجود طب یهطور حتم وجود این طبقه بایستی لااقل به اندازهراه انداخته است. بهب

روری کند، ضکارگر که آن را از یک پیشرفت به پیشرفت بعدی هدایت و راهبری می

 باشد.

واقع باعث اختراع سیستم مدرن هدار متوسط بهسرمای یهکارکرد اقتصادی طبق

 و تمام موانع سیاسی و اقتصادی ارتباطات و کارخانجات مجهز به موتورهای بخار گشته

را که در راه رشد این نظام اخلال ایجاد کند یا آن را به تأخیر اندازد، درهم شکسته است. 

دار متوسط چنین کارکردی داشت، تحت هسرمای یهشکی نیست تا آن زمان که طبق

ین ا آمد. اما آیا هنوز هم چنین است؟ آیاحساب میهای ضروری بهشرایطی مشخص، طبق

تولید اجتماعی در راه  یهدهندهعنوان مدیر و توسعهچنان کارکرد لازم خود را بطبقه هم

 دهد؟ بگذارید ]به شرایط کنونی این طبقه[تر، انجام میمنافع جامعه در مقیاسی بزرگ

 نظری بیفکنیم.
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 بینیم که تلگراف در دستچه از وسایل ارتباط جمعی بخواهیم آغاز کنیم، میچنان

های بزرگ مجهز به موتور بخار نه در دست آهن و بخش بزرگی از کشتیهولت است. راد

 ستاهای سهامی داران منفرد، که امور را اداره کنند، بلکه تحت مالکیت شرکتهسرمای

گیرد که و عوامل اجرایی صورت میکارمندان استخدامی  امورشان به دست یکه اداره

 گر موقعیت برتر و دستمزد بسیار بالاتری دارند. هم مدیرانکار یهاز هر نظر نسبت به طبق

خاطر منافع خود، بهتر است که در گرداندن و هدانند بها میداران این شرکتو هم سهام

و این کار را به همان کارمندان و عوامل اجرایی خود  نندکتر دخالت نظارت امور کم

ری ها فقط یک نظارت ظاهاران این شرکتدواگذارند. البته تنها کارکرد مالکین و سهام

آسا در واقع ولغسسات ؤمدار این هبینیم که مالکین سرمای. بنابراین میاستو غالباً سطحی 

 سهام خود را تبدیل به پول نقد یههای سود نیم سالانهکه حوالکار دیگری ندارند، جز آن

، منتقل پردازدکه به آنها مزد میدار اکنون به عواملی ه. کارکرد اجتماعی فرد سرمایندکن

دهد را دائماً از محل کاری که دیگر انجام نمی چنان پولدار همهمی گردد؛ اما فرد سرمای

 ریزد.اش به جیب میسودهای سهام

ی ههایش ناگزیر او را از ادارگذاریهی سرمایهدار، که بزرگی و گسترهاما برای سرمای

رد دیگری وجود دارد و آن خرید و فروش سهام و انجام گذارده، کارک «کنار»امور به 

گذارده یا در  «کنار»دارِ ه. در نبود چیزهای بهتری که سرمایاستمعاملات در بازار بورس 

ناچار و با میل باطنی در ]بازار بورس[ این  هی ما بتواند انجام دهد، وی بهشدجایگزینواقع 

روند تا جا میها از روی اراده و عمد به آند. آنپردازمعبد شیطان به قمار و زدوبند می

اند و[ همبالغی را به جیب بزنند و وانمود کنند این ]پولی است که برای آن زحمت کشید

 انداز است؛، کار و پسهاشان است، هرچند که خود اذعان دارند که منشاء تمام ثروتحق

ن زور بستهریاکارانه است ب مقصد آن نیست. چه یقینهمنشاء آن شاید باشد، اما ب

تواند بدون این داری ما نمیهی سرمایهکه جامعهای کوچک، در حالیهقمارخان

 گیرد،ها میلیون برد و باخت صورت میآسا که در قلب آن میلیونی غولهاهقمارخان
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ا تنههنگذارده شده  «کنار»دارِ دار سهامهراستی که وجود این سرمایهکاری پیش ببرد. ب

 زائد، که بلای مطلق است.

 تجاریسسات ؤمهای بزرگ رخ داده، در مورد آهن و کشتیهواقعیتی که در مورد را

ـ  ١«ی عمومی سهامعرضه»دهد. طور مداوم روی میهو کارخانجات بزرگ دیگر نیز ب

های سهامی با مسئولیت محدود ـ در ده های بزرگ خصوصی به شرکتتبدیل کنسرن

تر از آن، در دستورکار بوده است. از انبارهای بزرگ منچستر تا تی قبلسال گذشته و ح

چنین کارخانجات کارخانجات فلزکاری و معادن ولز، مناطق شمالی انگلستان و هم

اند یا در حال تبدیل شدن به آن هستند. در هشد «شدهدر بورس عرضه»تمامی هلانکشایر ب

دار خصوصی مانده است؛ های در دست سرمایافیبهی پارچهندرت کارخانهب 2تمام اولدهم

گردند، که اکثراً ادغام می ٨«های تعاونیهمغاز»طور مداوم در هپا هم بهحتی تجار خرد

بینیم شان تعاونی است ـ در زمان دیگری راجع به آن ]خواهیم گفت[. بنابراین میفقط نام

دستی  یگنیز درست همانند بافند دارهداری فرد سرمایهکه با تکامل نظام تولید سرمای

ا این کند؛ ب]تبدیل به چیز زائدی شده و برای نیروهای جایگزین آینده[ جای خالی می

نوایی بود، لیکن ی دستی محکوم به نابودی تدریجی از سر گرسنگی و بیهتفاوت که بافند

ه ز با هم شبی. این دو اما در یک چیاستخواری او هعلت زیادهدار بهمرگ تدریجی سرمای

 شان برآیند.از پس وضعیت گونهچهدانند نمی کدامهستند و آن این که هیچ

سوی تمرکز هرچه هی امروزی ما بهآمد این وضعیت، رشد اقتصادی جامعدر پی

ی آن هرود که ادارآسایی پیش میغولسسات ؤمشدن تولید در درون تر و اجتماعی بیش

 4«ابتیزبین اربنگاه ». تمام مهملات در مورد استدار منفرد هفراتر از حد توان یک سرمای

                                                      

١ Floating 
2 Oldham 
٨ co-operative stores 
4 the eye of the master 



 

 
 

 ی سوسن صالحیفریدریش انگلس / ترجمه 85

دل ب حضمی هی شرکت به حد معینی برسد، به یاوهکه سرمایو اعجاز آن، به محض آن

غرب مورد توجه آهن لندن و شمالهرا در را «تیزبین اربابنگاه ». ]برای نمونه[ شودمی

دان کارمن و گزارانآید خدمتم آن برنمیی انجاهدیگر از عهد رباباقرار دهید! کاری که 

قیت و با موف توانند انجام دهندمیپردازد و در استخدام شرکت هستند، که مزدشان را می

 دهند.نیز آن را انجام می

دستمزد »برد، همان تواند ادعا کند سودی که میدار دیگر نمیهبه این ترتیب، سرمای

 خاطرهکند. این را همواره باید برا نظارت نمی او است؛ چرا که او چیزی «کردن نظارت

مان داری این عبارات توخالی را در گوشه[ وقتی که مدافعین سرمایویژههداشته باشیم، ]ب

 زنند.جار می

دار در هرمایی سهطبق گونهچهی پیشین نشریه تلاش کردیم تا نشان دهیم که هدر شمار

و با سها از یککه آنناتوان مانده است و اینی سیستم تولیدی عظیم این کشور هادار

د و از سازنطور ادواری تمامی بازارها را از محصولات اضافی اشباع میهی تولید، بهتوسع

. ندشویمتر روز دچار عجز و ناتوانی بیشهسوی دیگر در رقابت با تولیدات خارجی روزب

خوبی قادر هدار، نه تنها بهی سرمایههای طبقنیاز از دخالتگیریم که ما، بیپس نتیجه می

ها های آنترین صنایع کشور هستیم، بلکه دخالتی تولید حتی در بزرگهبه ادار

 شود.دردسر می یهتر مایروز بیشهروزب

 

ی هی امر تولید[ را به طبقهکنار روید! فرصت ]ادار»گوییم: ها میپس بار دیگر به آن

 .«کارگر واگذارید
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 ا:هیادداشت

اوت  ۶تاریخ هب ١۲ی هی شمارهنگاشته شد و در نشری ١٨٨١این مقاله در اوایل اوت  - ١

 عنوان سرمقاله به چاپ رسید.هب ١٨٨١

در مجلس عوام تصویب شد و ژوئن  ١٨٨١منظور رفرم پارلمانی است که در سال  - 2

ساختن  ظور محدودمن هبه توشیح ویلیام چهارم پادشاه انگلستان رسید. این قانون ب ١٨٨2

یسم دار و پایان دادن به بقایای فئودالقدرت سیاسی انحصاری آریستوکراسی مالی و زمین

 ای بیش از دههدر انگلستان اجرا شد. طبق این قانون مالکین و مستاجرینی که درآمد سالیان

دند و به این ترتیب بورژوازی صنعتی شی استرلینگ داشتند، دارای حق رأی میهلیر

های پرولتاریا و اقشار هدست آورد. تودهنگلیس امکان وارد شدن به پارلمان را با

ترین نیرو در مبارزه برای کسب حق رأی به میدان آمده بودند، با بورژوا که با بیشهخرد

 کاری بورژوازی لیبرال از حق رأی محروم ماندند.فریب

مال عوارض سنگین بر محصولات ، با اعدشبرقرار  ١۵که در اوایل قرن  قانون غله - ٨

. این دنکوارداتی بر آن بود تا از کاهش قیمت این محصولات در بازار داخلی جلوگیری 

ی فقیر هداران بزرگ بود، شرایط بسیار سخت معیشتی را برای تودقانون که به نفع زمین

ه دلیل ب چنین به زیان بورژوازی صنعتی بود، چراکهانگلستان پدید آورد. این وضعیت هم

کرد. یتری به آنان پرداخت مبایست دستمزد بیشقیمت بالای وسایل معاش کارگران، می

ی داد و بازار داخلچنین مشکلاتی را بر سر راه تجارت خارجی قرار میوضع این قانون هم

 ساخت.را در برابر نیازهای مردم با کمبود مواجه می

داران منچستر و هواداران تجارت آزاد هرخانتوسط کا ١٨٨٨در سال  قانون غلهلغو  پیمان

ها با شعار آزادی کامل تجاری، راه افتاد. آنهتحت رهبری ریچارد کابدن و جان برایت ب

خواستند وضعیت اقتصادی و سیاسی بودند. به این طریق آنان می قانون غلهخواهان لغو 

ش ارگران را کاهو قیمت وسایل معاش ک کنندداران را تضعیف آریستوکراسی زمین

 .دشوتر دهند، تا دستمزدها نیز متعاقب آن ارزان

 


