مارکس و بردهداری
جان بالمی فاستر ،هانا هولمن و برت کالرک  /هومن کاسبی
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برجسته شدن تحلیلهایی از کاپیتالیسم نژادی ،بهویژه با اتکا بر کتاب مارکسیسم سیاه اثر سدریک رابینسون،
همراه با آثاری از تمثالهای اولیه همچون دابلیو .ای .بی .دو بویس 2و الیور کرامول کاکس 3،نشانگر پیشرفتی
غیرمنتظره در نظریهی مارکسی استi.این امر ضرورتاً با انتقاد از تحلیلهای مارکسی پیشین همراه بوده است که

همگی رابطهی بردهداری با کاپیتالیسم را اغلب اوقات نادیده گرفته یا به حداقل میرساندندii.اما این انتقادات
نسبت به تلقیهای مارکسیستی ارتدکس از بردهداری ،در سالهای اخیر به شکل بسیار مسئلهسازتری به آثار خود
کارل مارکس بسط یافتهاند .گاهی اوقات گفته میشود که او مسئلهی اهمیت نیروی کار بردگان برای توسعهی
کاپیتالیسم را بهطور نظاممندی دور زده و دستکم گرفته است ،و مسئلهی بردهداری را تا حد زیادی محدود به
دوران مرکانتیلیستیِ «بهاصطالح انباشت بدوی» و نقطهی اوج تجارت برده به آنسوی اقیانوس اطلس میداند.
ادعا میشود که بردهداری همچنان وجود داشته ،اما مارکس آن را به تحلیل خود از سرمایه راه نداده است.

iii

بنابراین استفانی اسمالوود4مورخ ،نویسندهی بردهداری آبشور ،نوشته است« :مدتهاست که ما سوءفهم مارکس
از بردهداری» را بهعنوان «خطایی» تاریخی مردود شمردهایم؛ خطایی که او را به این سمت سوق داد که «بردهداریِ
دنیای جدید را جدا از کاپیتالیسم نگه دارد»ii.به همین ترتیب ،والتر جانسون5،مورخ بردهداری در ایاالتمتحده
و نویسندهی رود رؤیاهای تاریک ،در مقالهی تأثیرگذار خود به نام «پایه و حجاب :بازاندیشی در مسئلهی
بردهداری/کاپیتالیسم» ادعا میکند که مارکس در نقد خود به سرمایه ،از کل «مسئلهی بردهداری» «بهسادگی
طفره رفته» و به «طرد بنیادین واقعیت بردهداری از چارچوببندی اقتصاد سیاسی» پایبند مانده است که وجه
مشخصهی آثار اقتصادیِ کالسیک-لیبرال بود.

i

بااینوجود ،در هر تالش جدی برای ارائهی تحلیلی از کاپیتالیسم نژادی ،نمیتوان مارکس را بهراحتی کنار گذاشت.
بنابراین جانسون پس از این استدالل که مارکس مسئلهی بردهداری را در کتاب سرمایه تا حد زیادی از قلم انداخته
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است ،نشان میدهد که هنوز «وقتی سعی داریم ارتباطات متقابل تاریخی و رویههای روزانهی اقتصاد جهانی قرون
هجدهم و نوزدهم را به تصویر بکشیم ،مطالب عظیمی را باید از آنچه مارکس دربارهی کار کاپیتالیستها برای
گفتن به ما دارد ،یاد بگیریم»ii.اما چنین اعترافی از زبان جانسون ،این پرسش را به وجود میآورد که نگاهی
بسیار جامعتر به آثار مارکس در کلیت آن ،متأثر از کل چارچوب ماتریالیست تاریخیِ تحلیل او و ساختار بنیادین
نقد وی از اقتصاد سیاسی ،چه چیز را پیش چشمان ما آشکار خواهد کرد .چنین روشی مستلزم فراتر رفتن از صرفاً
گزینش چند قطعه از مجلد اول سرمایه ،و قرار دادن آنها در بستری گستردهتر و عمیقتر است .بهراستی ،در ادامه
استدالل میکنیم که در تحلیل بردهداری ،و بهویژه «کاپیتالیسم بردهداری» ،مارکس هنوز مطالب بسیار زیادی
برای عرضه به ما دارد.

iii

شایانذکر است که تلقی مارکس از بردهداری یا نظام کار بردگان ،گسترده و عمیق است و عناصری همچون
بردهداری در روم و یونان باستان؛ مسئلهی شیوهی تولید بردهداری؛ بردگی ناشی از بدهی؛ به بردگی گرفتن بومیان
آمریکا؛ بردگی کودکان؛ بردگی خانگی؛ بردهداری در انگلستان تحت لوای ادوارد ششم؛ بردهداری در هند شرقی
هلند؛ تجارت برده به آنسوی اقیانوس اطلس؛ ظهور بردهداری بهعنوان «نوع دوم استعمار»؛ شکنجه تحت
بردهداری؛ بردهداری بهمثابه پایه و اساس انقالب صنعتی؛ شورش بردگان؛ انقالب هائیتی؛ «قدرت بردهداران» در
ایاالتمتحدهی جنوبی؛ تصمیم درد اسکات؛6جنگ مرزی کانزاس-میسوری در سالهای 56-1854؛ جان براون؛

7

هریت بیچر استو؛8جنبش لغو بردگی؛ نبرد انقالبی سربازان سیاهپوست آزادشده در جنگ داخلی؛ و روابط پیچیدهی
تاریخی بین نیروی کار بردگان و کار دستمزدی را با جزئیات مختلف در برمیگیرد .مارکس در تحلیل خود از
کاپیتالیسم بردهدار در جنوب ایاالتمتحده پیش از جنگ داخلی ،کاپیتالیزاسیون [سرمایهسازیِ] ارزش اضافیای
را که پیشبینی میشد توسط نیروی کار بردگان خلق شود ،بهعنوان پایه و اساسِ نظام متمایزی از انباشت بررسی
میکرد؛ ازجمله نقش آن در توسعهی مدیریت کاپیتالیستی .او گسترشطلبی و ویرانی اکولوژیک را که در خود
ماهیت این «نهاد ویژه» تعبیه شده بود ،مورد واکاوی قرار میداد.

iiii

بنا به شهادت هنری آدامز9،مارکس در سازمان سیاسی خود درون جنبش کارگری بریتانیا نقشی کلیدی در بسیج
کارگران برای جلوگیری از ورود کشور به جنگ داخلی ایاالتمتحده به نفع کنفدراسیون ایفا کردii.او در مقام
تمثال اصلی در اتحادیهی بینالمللی کارگران ،با رؤسای جمهور آبراهام لینکلن و اندرو جانسون10مکاتبه داشت.
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او در نقش خود بهعنوان خبرنگار برای روزنامهی نیویورک دیلی تریبون و بعداً دی پرس در وین ،از جنبش انقالبی
لغو بردهداری در ایاالتمتحده ،و از شمال در جنگ آن با جنوب بردهداری حمایت کرد و بیش از  40مقالهی
منتشرشده در روزنامه در باب بردهداری و جنگ داخلی ایاالتمتحده در سالهای  1861و  1862نوشت (همراه با
مقاالت پرشمار دیگری که منتشر نشدند و موجود نیستند) .وقتی کل مجموعهی آثار مارکس در نظر گرفته شود،
هیچ متفکر بزرگ دیگری در روزگار او چنین متنوع در باب بردهداری ننوشته است ،و شاید هیچکس ،غیر از
فردریک داگالس11،چنین به ژرفی در باب بردهداری ایاالتمتحده اظهارنظر نکرده باشد .همانطور که راجر
رنسام12و ریچارد ساچ13در جملهی آغازین مقالهی کالسیک خود به نام «کاپیتالیستها بدون سرمایه» اشاره
کردند« ،کارل مارکس ماهیت کاپیتالیستی بردهداری آمریکا را مدتها پیش از مورخان آمریکایی تشخیص داد».

i

تحقیقات مارکس دربارهی بردهداری گسترده بود و فراتر از اقتصاد سیاسی عام میرفت؛ ازجمله کاوش دربارهی

کاپیتالیسم ،استعمار و بردهداری بهواسطهی آثاری همچون :هنری بروفام14،کنکاشی در باب سیاست استعماری
قدرتهای اروپایی ()1803؛ توماس استمفورد رفلز15،تاریخ جاوه ()1817؛ فرانسوا-شارل-لویی کنت16،رسالهای
در باب قانون ()1837؛ ویلیام هوویت17،استعمار و مسیحیت ()1838؛ توماس فاول باکستون18،تجارت بردههای
آفریقایی و چارهی آن ()1840؛ هرمان مریوال19،نامههایی در باب استعمار و مستعمرهها ()1841؛ جی .اف .دابلیو.

جانستون20،یادداشتهایی در باب آمریکای شمالی ()1851؛ هنری کری21،تجارت بردهها ،داخلی و خارجی
()1853؛ فردریک الو اولمستد22،سفری در ایالتهای بردهدار کنار دریا؛ با اظهاراتی در باب اقتصاد ()1856؛ و
جی .ای .کرنز23،قدرت بردهداران (.)1862
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اگرچه مارکس هیچگاه رسالهای در باب بردهداری ننوشت ،اما موضوع نیروی کار بردگان در تحلیل او از ساختهای
اجتماعی ،چه باستان و چه مدرن ،بافته شده بود و در هم تنیدگی الینفکی با تلقی او از کار دستمزدی داشت.
مطالعات مارکس دربارهی بردهداری تحت لوای کاپیتالیسم در اواخر دههی  1850و اوایل دههی  60به اوج رسید،
زمانی که اغلب هرروز به بردهداری میپرداخت و با این مسئله ازنظر سیاسی درگیر بود (ازجمله کمک به برگزاری
جلسات طبقهی کارگر بریتانیا در حمایت از شمال در جنگ داخلی ایاالتمتحده) ،و همزمان دستنوشتهها
(دستنوشتهی اقتصادی  1863-1861و دستنوشتهی اقتصادی  )1865-1864را که پایه و اساس سرمایه بودند،
به رشتهی تحریر درمیآورد .مارکس درواقع پیشنویس مجلد اول سرمایه را در ژانویه-فوریهی  1866آغاز کرد،
پس از آنکه قدرت بردهداری در ایاالتمتحده از پیش شکست خورده بود؛ پیروزی بر بردهداری که او در پیشگفتار
بر آن اثر مورد تجلیل قرار میدهد.

iii

نتیجهی امر ،شکلگیری درک منحصربهفردی از کاپیتالیسم بردهدار بهعنوان گونهای از استعمار و کاپیتالیسم در
کار مارکس بود .درواقع ،او کاپیتالیسم بردهدار را بهمثابه فرآوردهی استعمار دوم که ریشه در اقتصاد کشت و زرع
داشت ،درک میکرد .او تشخیص میداد که این استعمار دوم ،پیامدهای شگرفی برای توسعهی کاپیتالیسم داشته
است .مارکس در رابطه با ایاالت جنوبی پیش از جنگ داخلی نوشت« :در جایی که برداشت کاپیتالیستی تفوق
دارد ،همانند کشتزارهای آمریکا» ،شکلی که بردهداری به خود میگیرد ،نهادن بار تولید «ارزش اضافی  ...یا همان
سود» بر دوش بردگان است.

iiii

البته مارکس آگاه بود که سرانجام هنگامیکه قدرت بردهداران در ایاالتمتحده مغلوب شد ،این مسائل اساسی
بهطور خودکار به پایان نرسیدند .همانطور که دو بویس در بازسازی سیاه اعالم کرد« :در سپتامبر  ،1865خطابهی
دیگری [این بار به کلیهی مردم آمریکا] با امضای مارکس ،جسورانه اعالم کرد« :بیعدالتی علیه کسری از مردم
چنین عواقب ناگواری به دنبال داشته است .نقطهی پایانی بر آن بگذارید .همشهریان خود را از این روز به بعد
بدون هیچ قید و شرطی آزاد و برابر اعالم کنید .اگر درعینحال که وظایف شهروندی را از آنها بهزور مطالبه
میکنید ،آنها را از حقوق شهروندی محروم کنید ،دیر یا زود با مبارزهی جدیدی روبرو خواهید شد که بار دیگر
کشور شما را در دریای خون فرو خواهد برد».

iii

پایه و حجاب
شاید بارزترین انتقاد از مارکس در باب مسئلهی بردهداری در چند دههی اخیر« ،پایه و حجاب» اثر جانسون باشد.
او در این اثر خاطرنشان میکند که در اکثر روایتها« ،بردهداری نقش پسزمینهی تاریخیِ نظریهپردازینشدهای
برای تاریخ کاپیتالیسم ،و گذشتهای (حتی وقتی حضور دارد) اندیشیدهنشده برای ظهور اجتنابناپذیر زمان حال
4

را ایفا میکند»ii.به گفتهی جانسون ،در این رابطه بهویژه تقصیر به گردن مارکس است که انتقاد از بردهداری را
به سمتوسوی اشتباهی کشاند .مارکس هنگام بررسی بردهداری در فصل خود در باب «پیدایش کاپیتالیست
صنعتی» در مجلد اول سرمایه اعالم کرد« :درواقع ،بردگی مستورِ رنجبران دستمزدی در اروپا ،به بردگی
بیقیدوشرط دنیای جدید بهعنوان پایهی ستون خود نیاز داشت» .اکثر خوانندگان قطعهی پایه و حجاب ،همانطور
که جانسون نشان میدهد ،بدون شک آن را بیانیهای در باب اهمیت تاریخی بردهداری برای توسعهی کاپیتالیسم
میدانستند .بااینحال ،جانسون با برگرداندن این تحلیل بر روی سر آن ،اصرار میکند که معنای واقعی استعارهی
مارکس ،ساختاری و مکانی بود :اینکه بردهداری عریان و بیقیدوشرط در تحلیل او فقط تا جایی اهمیت دارد که
به «بردهداری مستور» کار دستمزدی اشاره کند و سپس کار دستمزدی به اهمیت اعال نائل میآمد.

iii

این انگاره که مارکس ممکن است استعارهای دیالکتیکی خلق کرده باشد که بهمنظور پررنگ کردن اهمیت تاریخیِ
بردگی مستقیم بهعنوان عنصری حیاتی در توسعهی کاپیتالیستی طراحی شده است و درعینحال پس از خاتمهی
جنگ داخلی ایاالتمتحده به استمرار بردگی غیرمستقیم در قالب کار دستمزدی اشاره دارد ،در شرح جانسون
بهسادگی در نظر گرفته نشده است .بااینحال ،تمرکز واقعی مارکس بر بردهداری فینفسه و لنفسه کامالً روشن
است .بهاینترتیب ،مارکس با نقلقول از کتاب بروفام به نام کنکاشی دربارهی سیاست استعماری قدرتهای اروپایی،
پینوشتی بر بیانیهی حجاب و پایه مینویسد و نشان میدهد که «در سال  1790در هند غربی انگلستان ،ده برده
به ازای هر مرد آزاد وجود داشت [که این نسبت] در هند غربی فرانسه چهارده به یک ،و در هند غربی هلند سه
iiiiهمان صفحه ،مارکس نشان میدهد که وابستگی مستقیم انقالب صنعتی بریتانیا به بردهداری
به یک [بود]» .در
دنیای جدید را میتوان در افزایش تعداد کشتیهای حمل برده دید .در سال  ،1730لیورپول  15کشتی را در
تجارت برده به کار گرفت؛ در سال 53 ،1751؛ در سال 74 ،1760؛ در سال 96 ،1770؛ و در سال .»132 ،1792
او ده صفحه پیشازاین در همان فصل ،به «ریشهکنی ،بردگی و مدفون شدن جمعیت بومی [قارهی آمریکا] در
معادن»« ،تبدیل آفریقا به ذخیرهای برای شکار تجاری سیاهپوستان» ،بردهداری در هند شرقی هلند و در هند
غربی ،و تجاریسازی بردهداری در ایاالتمتحده» اشاره کرد.

iiiii

با توجه به ژرفایی که مارکس در اینجا و همچنین جاهای دیگر در تحلیل خود به سراغ مسئلهی تجارت برده
میرود ،بهزحمت میتوان گفت که آنطور که جانسون ادعا میکند ،او صرفاً برای «تأثیر بالغی» در نقد کار
iii
گزارهای که بهصورت تحتاللفظی و استعاری بر این تأکید میکرد که
دستمزدی به بردگی اشاره کرده باشد.

چگونه کاپیتالیسمِ کار دستمزدی به کاپیتالیسمِ کار بردگی اتکا داشته است ،در تفسیر جانسون بر روی سر مستور
خود برمیگردد .انگار خود پایه قرار بود در نگاه مارکس صرفاً به معنای پایه باشد و نه روابط مادی .متعاقباً دیگر
محققان در تحلیل کاپیتالیسم نژادی به «پایه و حجاب» جانسون بهعنوان شاهدی بر اینکه مارکس واقعیت بردگی
در دنیای جدید را کماهمیت جلوه داده است ،استناد کردهاند.
5

ii

با توجه به اهمیت این مسائل ،ارزنده است که خاستگاه کالسیک استعارهی حجاب و پایه را در نظر بگیریم .مارکس
که محقق برجستهای در اندیشهی یونان و روم باستان بود ،کار پلوتارک را مثل کف دستش میشناخت؛ ازجمله
کتاب مورالیای پلوتارک که او در پایاننامهی دکترای خود به آن اشاره کرده است .بنابراین مارکس بهخوبی با
توصیف پلوتارک از مجسمهی آیزیس ،الههی طبیعت ،آشنا بود که فیلسوف یونان باستان در سائیس مصر همراه
با کتیبهی مشهور و معماوار بر پایهی آن مشاهده کرد« :من تمام آن چیزی هستم که بوده ،هست و خواهد بود؛
iii
تصویر
و هیچ میرایی تاکنون به زیر جامهی من [که اغلب بهعنوان حجاب ترجمه میشود] راه نیافته است».

کردن مجسمهای از آیزیس مستور در پس حجاب بر روی پایه ،در دوران روشنگری به امری متداول تبدیل شد.
این حجاب برای آنها نمادی از خود روشنگری و کشف طبیعت مادی به شمار میآمد .جی .دابلیو .اف هگل،
فلسفهی طبیعت خود را با استناد به کتیبه بر روی پایهی آیزیس مستور آغاز و علیه انگارهی نومن رخنهناپذیر
استدالل کرد[ .بنا به ادعای او] ،حجاب را میتوان از هم درید تا از واقعیت حسانی و معنای حقیقی طبیعت ضروری
برای رشد ایدهی مطلق پرده برداشته شود.

iiii

بنابراین مارکس با اشاره به استعارهی پایه و حجاب ،استعارهای را که برای همهی افراد تحصیلکرده در روزگار او
شناخته شده بود ،دگرگون میساخت و از آن استفاده میکرد تا دوباره به نقد ماتریالیستی بپردازد و تأکید کند
که تمام «تمدن» (یا جامعهی طبقاتی) ازجمله آخرین شکل آن تحت لوای کاپیتالیسم ،بر مبنای بردهداری بنا
شده است .کار دستمزدی تحت لوای کاپیتالیسم ،یا «بردهداری مستور» که آیزیس الههی آفریقایی نماد آن است،
بهطور مادی به وجود آمد و بنیانهای مادی آن وابسته به بردهداری عریان شکلگرفته توسط تجارت برده به
آنسوی اقیانوس اطلس بودند .هیچیک از اینها دهشتهای بردهداری یا اهمیت تاریخی آن در توسعهی کاپیتالیسم
را دستکم نمیگیرند .مارکس بهجای اینکه از بردگی صرفاً برای «اثر بالغی» استفاده کند یا با تلقی از آن بهعنوان
پایه سعی در تنزل اهمیت بردهداری داشته باشد ،تأکید میکرد که بردهداری فرم مادی را تشکیل میدهد که خود
پرولتاریای صنعتی بر اساس آن به منصهی ظهور رسیده است؛ و میراث بردهداری در خالل دورهای طوالنی از
بازسازی و نبرد طبقاتی پابرجا میماند .بدین ترتیب ،بردگی بنیان نقد سرمایه به شمار میآمد که همانقدر راجع
به شالق بود که راجع به دستمزدها ،همانقدر راجع به کشتزار که راجع به کارخانه.

iiiii

تحلیل مارکس از بردهداری در مراحل مشخصی از دههی  1840تا دههی  1860تطور یافت .این مسیر از مالحظهی
وابستگی کاپیتالیسم به بردهداری در دههی  1840به انگارهی کاپیتالیسم بردهدار در دههی  1850و سپس به
اقتصاد سیاسی بردهداری پختهتری در دههی  1860در سالهای جنگ داخلی ایاالتمتحده منجر شد .بااینوجود،
تأکید او بر آنچه وی استعمار دوم مالزم با اقتصاد کشت و زرع تصور میکرد و اصرار داشت که بخشی جداییناپذیر
از توسعهی تاریخی کاپیتالیسم بوده است ،در سراسر تحلیل او تداوم دارد .همانطور که در همان سال  1847در
فقر فلسفه نوشت« :بردگی مستقیم درست به همان اندازه محور صنعت بورژوایی است که ماشینآالت ،اعتبارات و
6

غیره .بدون بردهداری ،شما هیچ پنبهای ندارید؛ بدون پنبه ،هیچ صنعت مدرنی ندارید .بردهداری است که
مستعمرات را باارزش ساخته است؛ مستعمرات هستند که تجارت جهانی را ایجاد کردهاند ،و تجارت جهانی است
که پیششرط صنعت در مقیاس کالن محسوب میشود .بنابراین ،بردهداری مقولهای اقتصادی و حائز بیشترین
اهمیت است».

iiii

نکتهی اصلی در تلقی مارکس از بردهداری مدرن ،بازشناسی ماهیت مطلقاً هولناک کاپیتالیسم بردهدار بود که آن
را از همهی انواع دیگر شناختهشدهی بردهداری در تاریخ بدتر میساخت« .تازیانه» و «دادوستد گوشت انسان»
iii
مارکس توضیح داد که تاریخ تمدن
بهویژه اجزاء جداییناپذیر از استثمار کاپیتالیستی در دنیای جدید بودند.

هنگامی به «خوفناک»ترین اشکال خود درمیآمد که بردهداری با تجارتگرایی ترکیب میشد (برای مثال ،در
iiii
ن موضوع بهویژه
معادن باستان برای استخراج فلزات گرانبها که دیودوروس سیکولوس24توصیف کرده بود) .ای

در جایی صدق میکرد که نیروی کار بردگان در «وضعیت تولید کاپیتالیستی» گنجانده شده بود؛ بنابراین،
بهعنوانمثال ،در ایاالت جنوبی اتحادیهی آمریکا».

iiiii

دغدغهای اساسی ،نرخ مرگومیر باالی نیروی کار برده تحت نظام کشت و زرع کاپیتالیستی بود .ازنظر مارکس،
بردهداری ماهیتاً شکل خشونت مستمر و ترس دائمی از شکنجه و مرگ زودرس به خود میگرفت .بردگان هم
دارایی سرمایه و هم نیروی کار بودند .قواعد حداکثررسانی سود در اقتصاد بردهداری ،وقتی تجارت بردهی فعالی
وجود داشت که قادر به جایگزینی بسیار سریع مایملک انسانی (بردگان) بود ،به کاربست مکرر قاعدهای هفتساله
منجر شد که صاحبان مزرعه بهعنوان میانگین طول عمر بردگان خود در نظر میگرفتند و محاسبات ارزش آنها
مبتنی بر همین بود .از بردگان در جامائیکا و دیگر مستعمرات انگلستان چنان بیشازحد کار کشیده میشد که
چشمهی حیات آنها در عرض هفت سال میخشکید .مادامیکه آنها بهآسانی قابلجایگزینی بودند ،برای
کاپیتالیست بردهدار اهمیت نسبتاً اندکی داشت که سود حاصل از بردگان از طریق فرسودگی زودرس عمر و حیات
کاری آنها به دست میآید .عالوه بر این ،تحت نظام تولید بردهداری ،امکان کار کشیدن شدیدتر از بردهها و
ابراستثمار آنها نسبت به کار دستمزدی وجود داشت.

iiiiii

همانطور که مارکس اعالم کرد« :اگر کار بیشازحد به مدت طوالنی امتداد یابد ،کارگر شاید فقط بتواند خودش
و بنابراین ظرفیت کارش را برای هفت سال حفظ کند؛ بهجای  20یا  30سال طول عمری که در غیر این صورت
امکان داشت» .در مورد کار بردگی ،چنین شرایطی برخالف حتی شدیدترین اشکال کار دستمزدی آزاد غالب بود.
[وی افزود« ]:بردهها در ایاالت جنوبی آمریکای شمالی مجبور بودند بعد از کار به مدت  12ساعت در مزارع،
مشغول جدا کردن پنبهی خام از دانهی آن شوند؛ [امری که] میانگین امید به زندگی آنها را به  7سال کاهش
Diodorus Siculus
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iiii
ی از مقالهای در روزنامهی دیلی تلگراف در سال  1860نقلقول میکند که مزرعهداران ویرجینیا و
میداد» .و

کارولینا را محکوم میکرد .در این مقاله پرسیده شده بود« :چه میتوان دربارهی شهری تصور کرد که جلسهای
عمومی را برای ارائهی دادخواست برگزار میکند تا دورهی کار برای مردان [بردهها] به روزانه  18ساعت کاهش
یابد؟»

iii

مارکس بهطور مشابهی در محکومیت عدم توجه به جان انسانها اظهار داشت که انتقال بهاصطالح «حمالهای»
چینی به جزایر چینچا در سواحل پرو برای حفر گوآنو در دههی  ،1850وضعیتی حتی «بدتر از بردهداری» بود.
درحالیکه قراردادهای آنها عموماً هشت سال کار را مشخص میکرد 100 ،درصد حفاران گوآنو موفق نمیشدند
تا پایان قرارداد خویش دوام بیاورند .همانطور که تایمز لندن در سال  1882گزارش کرده است« ،دهشتهایی
که حماالن چینی سابقاً در معرض آن قرار میگرفتند ،بدتر از بدترین افراطهای بردهداری آمریکا بود .در سال
 1860اعتقاد بر این بود که هیچیک از  ...چهار هزار حمال چینی که از زمان شروع تجارت به این جزایر ارسال
شده بودند ،در سال  1844زنده نمانده بودند .تمام کسانی که در اثر فرسودگی جان خود را از دست نداده بودند،
خودشان را داوطلبانه به قتل رساندند».

iiii

چنین شرایط کار بیشازحد و کاهش شدید امید به زندگی ،پیش از حذف تجارت برده در هند غربی سیطره یافت؛
و بعداً در کشتزارهای بردهداری در جنوب ایاالتمتحده هنگامیکه با توسعهی صنعت پنبه و انقالب صنعتی در
iiiii
همانطور که مارکس با اشاره به جنوب
بریتانیا جایگاهی عمده در اقتصاد کاپیتالیست جهانی به دست آورد.

ایاالتمتحده و همچنین هند غربی بیان کرد،
مالحظات اقتصادی  ...بهمجرداینکه تجارت برده جامهی عمل بپوشد ،به دالیلی برای نهادن
منتهای رنج و زحمت بر دوش برده تبدیل میشوند؛ زیرا وقتی جای او را بتوان فوراً با ذخایر
خارجی پر کرد ،مدتزمان زندگی وی به موضوعی کماهمیتتر از بهرهوری او مادام که تاب
میآورد ،تبدیل میشود .بنابراین اصل کلی مدیریت بردگان در کشورهای واردکنندهی برده
[همچون ایاالتمتحده پیش از جنگ داخلی – قانوناً پیش از  ،1808غیرقانونی پسازآن]
چنین است :کارآمدترین اقتصاد همین است که از مایملک انسانی (بردگان) ،بیشترین میزان
فعالیتی که قادر به پیشکش آن هستند ،در کوتاهترین بازهی زمانی بیرون کشیده شود .در
کشت گرمسیری که سود ساالنه اغلب با کل سرمایهی کشتزارها برابری میکند ،جان
کاکاسیاهان بیمهاباتر از همیشه قربانی میشود .کشاورزی هند غربی که برای قرنها بارور از
ثروت خارقالعادهای بوده است ،میلیونها نفر از نژاد آفریقایی را به کام مرگ کشانده است.
در این ایام در کوبا که درآمدهای آن چندین میلیون برآورد میشود و مزرعهداران آن پول
8

پارو میکنند ،در طبقهی خدمتگزار شاهد محقرترین روزی و فرسایندهترین و بیامانترین و
حتی ویرانی مطلق ساالنهی بخشی از شمار آنها هستیم.

iiiiii

به این معنا ،در نظر مارکس ،بردهداری تحت لوای کاپیتالیسم بهمراتب سبعانهتر از هر آن چیزی بود که تاکنون
در تاریخ بشریت دیدهایم .ازآنجاکه «صادرات پنبه برای آن ایاالت [ایاالتمتحدهی جنوبی] اهمیت حیاتی کسب
کرده بود ،کار بیشازحد کاکاسیاه و گاهی اوقات تحلیل رفتن جان وی در عرض هفت سال کار به عاملی در نظام
محاسبه تبدیل شد .مسئله دیگر نه به دست آوردن کمیت مشخصی از محصوالت مفید از نیروی کار او [همانند
اشکال قبلی پدرساالرانهتر از بردهداری) ،بلکه تولید خود ارزش اضافی بود».

iiiii

مارکس به مطالعهی اثر کری به نام تجارت برده ،داخلی و خارجی پرداخت که بعد از ارائهی آمار مفصل دربارهی
واردات بردهها در مستعمرات مختلف هند غربی انگلستان و نرخ تولد و مرگ آنها اعالم کرده بود که «ما ...
خودمان را به این نتیجه وامیداریم که بردهداری در اینجا با نابودی تقریباً بیسابقهی حیات در تاریخ هر ملت
iiii
همانطور که مارکس خاطرنشان کرد ،نرخ مرگومیر بردهها در هند غربی به حدی
متمدنی همراه شده است».

باال بود که جمعیت بردگان درواقع در بسیاری از مناطق علیرغم واردات گستردهی بردهها رو به افول گذاشت،
زیرا تا «دو-سوم از آن تعدادی که ساالنه وارد میشد ،به هالکت میرسیدند».

iiiii

نهتنها چنین «ویرانی مطلق» بردهها به تعبیر مارکس ،پیامد بردهداری در هند غربی و در نقاطی از آمریکای التین
بود ،بلکه با غیرانسانیترین شکنجهها افزون بر «تازیانهی سرپرست بردگان» توأمان میشد .بدین ترتیب ،او به
استفاده از «اسپانسو بوکو  -یکی از بیرحمانهترین اشکال مجازات  ...مورداستفادهی استعمارگران در سورینام»

اشاره میکند که در اثر جان گابریل استدمن25تحت عنوان روایت سیاحت پنجساله علیه کاکاسیاههای طاغی در
iiiiii
بیان مارکس،
سورینام به تصویر کشیده شده و کنت در رسالهای در باب قانون آن را بازگو کرده است .به

برده در شکنجهی اسپانسو بوکو در سورینام طنابپیچ میشد ،بهطوریکه قادر نبود دست یا پایش یا هر عضو
دیگری را تکان دهد ،و باید هر بالیی را که به سرش میآمد تحمل میکرد» .در اینجا او از کنت در باب گردنکشی
بردهها تحت چنین شکنجهای نقلقول و اشاره میکند که چگونه آنها «شکنجهگران خود را به استهزا میگیرند»
و «به ناتوانی آنها حتی برای اینکه بردگان را به خشوع مجبور کنند ،پوزخند میزنند .آنها هر "ناله" و هر آهی
iiiiiii
مارکس در بخشهای
را سرکوب میکنند؛ مادام که درد فیزیکی به آنها اجازهی چنین کاری را بدهد».

گوناگون اثر خود به طغیانهای بردگان و انقالبها در سورینام ،هائیتی و ایاالتمتحده ،و وجود فراریهایی که با
یکدیگر متحد میشدند و کمر همت برمیبستند تا در مقابل «دهشتهای بربروار بردهداری» مقاومت کنند ،گریز
iiiiiهمچنین به طغیانهای پس از بردهداری و ددمنشی استعماری در جامائیکا اشاره کردii.مارکس با
میزد .او
John Gabriel Stedman
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اظهارنظر دربارهی بحث هوویت راجع به بربریتهای استعمار مهاجرنشینی و شرح کنت از شکنجه تحت لوای
بردهداری هند غربی ،در سرمایه بیان کرد« :این چیزها بایستی بهطور مفصل موردمطالعه قرار گیرند تا ببینیم که
فرد بورژوا وقتی میتواند دنیا را مطابق با تصویر خودش بدون هیچ ارجاع متقابلی قالب بریزد[ ،همانند استعمار و
بردهداری] ،چه شکل و شمایلی از خودش و دنیا به جا میگذارد».

iii

در نگاه مارکس« ،مصرف» سریع برده –چنانکه اقتصاددانان سیاسی در آن روزگار اشاره کردهاند -تداوم تجارت
بردهی جهانی تا هر زمان ممکن را برای پابرجا ماندن نظام بردگی کاپیتالیستی ضروری میساخت .مارکس از
طریق مطالعهی تجارت بردهی آفریقایی و چارهی آن به قلم باکستون و قدرت بردهداران نوشتهی کرنز ،بهخوبی
آگاه بود که تجارت برده به آنسوی اقیانوس اطلس حتی با وجود لغو تجارت برده توسط بریتانیا در سال  1807و
ممنوعیت این تجارت در ایاالتمتحده در سال  ،1808بهصورت غیرقانونی ادامه یافت .او از استفان داگالس
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نقلقول کرد که در سال  1859گفت« :در طی پارسال ،کاکاسیاهایی بیشتر از سالهای قبل ،حتی نسبت به زمانی
iiiiعالوه ،مارکس تأکید کرد که راهحل دیگری نیز در
که تجارت برده هنوز قانونی بود ،از آفریقا وارد شدهاند» .به
ایاالتمتحده به وجود آمده بود :پرورش فعاالنهی بردگان در ایاالت مرزی همچون ویرجینیا و کنتاکی که نیروی
کار برده را برای باقیماندهی ایاالت جنوبی تأمین میکردند .درنتیجه تا اواسط دههی  ،1860خلعید مطلق از
انسانها از طریق بردهداری ،پایهی نظام باقی ماند؛ مبنایی که استثمار مستور در کار دستمزدی بر اساس آن پدیدار
شد.

اقتصاد سیاسی کاپیتالیسم بردهدار
تازه در اواخر دههی  1850در گروندریسه و دههی  1860در دستنوشتهی اقتصادی  1863-1861و سرمایه بود
که مارکس درنتیجهی مطالعات خویش در حوزهی اقتصاد سیاسی توانست نقد کاملی از استثمار نیروی کار تحت
لوای کاپیتالیسم مدرن بپروراند .در همین دوره بود که او دیدگاه خود دربارهی کاپیتالیسم بردهدار را بهمثابه شکل
خاصی از کاپیتالیسم که از «نوع دوم» استعمار سرچشمه میگیرد ،استوار ساخت .برای مارکس و برای اقتصاددانان
سیاسی کالسیک بهطورکلی ،استعمار به معنای صحیح کلمه (در زبان اسپانیایی colono/a ،به معنای مهاجرنشین
است) ،تا جایی که به نیروی کار مربوط میشد ،معموالً با اشغال خشونتآمیز زمین توسط کارگران آزاد و دهقانان
iiiiiاستعمار دومی نیز که نباید با استعمار به
مالک همراه بود که عمدتاً به تولید معاش و محلی میپرداختند .اما
معنای صحیح کلمه اشتباه گرفته شود ،به همان اندازه غرق در خون در قالب اقتصاد کشت و زرع بردگان به
منصهی ظهور رسید .به تعبیر مارکس در نظریات ارزش اضافی:
Stephen Douglas
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در نوع دوم مستعمرات -کشتزارها -که سوداگریهای بازرگانی از آغاز پدیدار میشوند و تولید
بهقصد بازار جهانی انجام میگیرد ،شیوهی تولید کاپیتالیستی وجود دارد؛ اگرچه فقط به
معنای صوری ،زیرا بردگی کاکاسیاهها مانع از کار دستمزدی میشود که مبنای تولید
کاپیتالیستی [در کل] است .اما کسبوکاری که بردگان در آن مورداستفاده قرار میگیرند،
توسط کاپیتالیستها هدایت میشود .روش تولیدی که آنها معرفی میکنند ،از بردهداری
برنخاسته بلکه به آن پیوند زده شده است .در این مورد ،زمیندار و کاپیتالیست شخص
یکسانی هستند.

iiii

مارکس تصریح کرد که بردهداری کشت و زرع در دنیای جدید دارای صورت کاپیتالیستی است و توسط
کاپیتالیستهای متصل به اقتصاد جهانی انجام میشود ،اما شکل اصلی کاپیتالیسم نیست که ضرورتاً بر خلعید از
کار دستمزدی مبتنی میگشت و کل ساختار ارزش کاپیتالیسم بر همین مبنا برپا میشد .او در گروندریسه نوشت:
«بردهداری در نقاط منفردی درون نظام تولید بورژوایی امکانپذیر است  ...فقط به این خاطر که در نقاط دیگر
وجود ندارد؛ و بهعنوان خالف قاعدهای متضاد با خود نظام بورژوایی پدیدار میشود  ...این واقعیت که اکنون نهتنها
مالکان کشتزارها در آمریکا را کاپیتالیست مینامیم ،بلکه [درواقع] کاپیتالیست هستند ،مبتنی بر وجود آنها
بهعنوان خالف قاعدههایی درون بازار جهانی بر اساس کار آزاد است».

iii

موضع مارکس در این رابطه مشابه با موضعی بود که اورالندو پترسون27اختیار میکرد .پترسون توضیح داد:
«کاپیتالیسم که منحصراً محصول دنیای مدرن است ،دو گونهی اصلی دارد« :گونهی آزاد» که با فروش نیروی کار
کارگر در بازار کار مشخص میشود؛ و گونهی بردهداری که در قارهی آمریکا تا دهههای پایینی قرن نوزدهم شاهد
هستیم ،در  ...هند شرقی هلند بین اواخر قرن هفدهم و میانهی قرن نوزدهم؛ و در مستعمرات بردهداری اقیانوس
هند در قرون هجدهم و نوزدهم» .پترسون اظهار داشت که کاپیتالیسم مبتنی بر کار دستمزدی «مسلماً
iiiiراستی در نگاه مارکس ،گونهی بردهداری کاپیتالیسم فقط تا جایی
پیشرفتهترین» صورت در این میان است .به
وجود داشت که جزئی الینفک از نظام کاپیتالیست جهانی بزرگترِ ریشهدار در کار دستمزدی بود .بااینحال،
همانطور که پترسون همراستا با مارکس نشان میداد« ،کاپیتالیست اغلب (گرچه نه همیشه) قادر است با مجبور
کردن برده به تولید محصولی بیشتر ازآنچه اگر آزاد بود تولید میکرد ،و با کاهش هزینههای بازتولید او ،سطح
باالتری از ارزش اضافی را از او استخراج کند».

iiiii

برای درک ماهیت نقد مارکس در اینجا ،تشخیص این امر ضروری است که قانون ارزش کاپیتالیسم در شالودهی
اقتصاد سیاسی کالسیک ،وابسته به برداشتی از مبادلهی برابر و کار ظاهراً آزاد بود و نمیتوانست بر مبنای بردهداری
Orlando Patterson
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باشد .مارکس ادعا میکرد که تحلیل درخشان ارسطو از وجود ارزش معادل در بطن کاالها در کتاب او به نام اخالق
نیکوماخوسی ،ناقص بود زیرا او در جامعهای میزیست که بر اساس کار بردگان بنا شده بود و نمیتوانست مبنای
ارزش کاال در نیروی کار را درک کند که وابسته به برداشتی از «کار انسانی برابر و بنابراین  ...کار با کیفیت برابر»
 iiiiiiبا کاپیتالیسم است که مفهوم کار انتزاعی مبتنی بر انگارهی برابری کار پیش کشیده میشود .این
بود .فقط
موضوع ،فرعی و بیاهمیت نیست؛ زیرا کل اقتصاد سیاسی بورژوایی ،همراه با تمام منطق ارزشزایی کاپیتالیستی،
مستلزم کار دستمزدی بهعنوان پایه و اساس خویش بود.

iiii

به همین دلیل ،اگرچه کاپیتالیسم بردهدار بهوضوح وجود داشته و از اهمیت تاریخی مسلمی برخوردار بوده است،
اما ازنظر مارکس نمیتوانست قوانین حرکت سرمایه در کلیت آن را تشکیل دهد؛ بلکه فقط در چارچوب
کاپیتالیستی و در بستری میتوانست کامالً توسعه یابد و رونق بگیرد که کار دستمزدی ،صورت غالب باشد .ازاینرو،
خلعید از انسانها که مالزم با بردهداری بود ،ارتباطی در قالب «نبرد دشمنان همخون» با کار دستمزدی
کاپیتالیستی داشتi.در کاپیتالیسم بردهدار ،هیچ تظاهری به مبادلهی برابر وجود ندارد .در عوض ،متکی بر قدرت
محض بود؛ یا همانطور که سیون بکرت28مینامد« ،کاپیتالیسم جنگی».

ii

در زمان مارکس ،کاپیتالیسم بردهدار بازنمود تعارضی در قلب بربروار خود نظام کاپیتالیستی بود .در ژانویهی
 ،1860مارکس برای فردریک انگلس نوشت« :به نظر من ،مهمترین اتفاقی که امروزه در جهان میافتد ،جنبش
بردگان است – از یکسو در آمریکا که با مرگ [جان] براون29آغاز شد ،و از سوی دیگر در روسیه [در رابطه با
سرفها]  ...من اخیراً در [نیویورک] تریبون دیدهام که شورش بردگان دیگری در میسوری رخ داده است[ .البته]
iii
بنابراین مارکس در بستر نوشتن
نیازی به گفتن نیست که سرکوب شد؛ اما اکنون عالمت داده شده است».

مقاالتی برای نیویورک تریبون و بعداً دی پرس و همچنین در یادداشتهای اقتصادی خود که قرار بود مبنای
سرمایه باشند ،درگیر مطالعات فشردهای دربارهی اقتصاد سیاسیِ مسئلهی بردگان شد .مارکس در اینجا به شمار
زیادی از آثار تکیه کرده است؛ اما مهمترین رسالهای که او برای تحلیل خود از نظام انباشت در بردهداری جنوب
ایاالتمتحده از آن بهره برد ،قدرت بردهداران به قلم جی .ای .کرنز بود که بهعنوان سلسلهای از سخنرانیها در
سال  1861ارائه و بهعنوان کتاب در سال  1862منتشر شد.
کلید کل درک مارکس از انباشت مبتنی بر بردهداری در جنوب ایاالتمتحده ،این انگاره بود که تحت لوای
کاپیتالیسم بردهدار در توسعهیافتهترین شکل آن در «کشتزارهای آمریکا»« ،تمام ارزش اضافی» تولیدشده توسط
بردگان «همان سود تلقی میشود [ ...همانطور که] بهای پرداختشده برای برده چیزی جز ارزش اضافی یا سود
Sven Beckert
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iiii
برخالف
پیشبینیشده و سرمایهشدهای نیست که قرار است از او [در سراسر حیات کاریاش] استخراج شود».

«کارگر دستمزدی آزاد» که «هیچ ارزشی» ندارد (در تضاد با ارزش نیروی کار کارگر)« ،برده دارای ارزش و ارزش
iii
این اقتصاد بدان معنی بود که کار
مبادله» است و جریان آتی ارزش را بازنمایی میکند « -تکهای از سرمایه».

برده همانند ماشینآالت برحسب مصرف سرمایه« ،سایش و فرسایش» آن ،دسترسپذیری آن و هزینهی جایگزینی
تنظیم میشد .بااینوجود ،برده که قیمت اولیهی آن مبتنی بر حیات کاری بیستساله است ،اغلب «بیشازحد کار
میکرد»؛ یعنی در عرض هفت سال ،در تضاد با بیست سال ،بهعنوان ابزارآالت کار تحلیل میرفت ،تا تولید ارزش
اضافی را در کوتاهترین زمان به حداکثر برساند .مارکس تأکید داشت که همچنین در این نظام رایج بود که صاحبان
برده در ازای بردههای خود بهعنوان داراییهای سرمایهای وام بگیرند .ازاینرو بردگان نقش ضمانت را ایفا میکردند
و به کاپیتالیستهای دیگر اجاره داده میشدندii.همانطور که رنسام و ساچ خاطرنشان کردند« ،آنچه مارکس ...
درک میکرد»،
این بود که بردهداری وجود داشته است تا سود به جیب مالک بردگان سرازیر کند .کل محصول
کار برده و خانوادهی او ،افزون بر هر خوراک و ضروریات دیگری که مالک برای آنها تأمین
میکرد ،خلعید میشد .آن باقیمانده [منهای هزینههای زندگی برده] ،سود مالک بود و انتظار
جریان مستمر چنین سودی ،مالکیت برده را به دارایی پرسودی تبدیل میکرد .بهای
پرداختشده برای برده ،اجماع خریدار و فروشنده در رابطه با ارزش بالقوهی جریان مداوم
سود را نشان میدهد که میتوان از آن برده استخراج کرد ،و در مورد بردهی مؤنث ،از فرزندان
او نیز.

iii

بنابراین تحلیل مارکس باعث شد تا او با سایر اقتصاددانان سیاسی و منتقدان بردهداری در روزگار خود ،همچون
آدام اسمیت که استدالل میکرد کار بردگان غیراقتصادی است و نمیتواند با کار دستمزدی رقابت کند ،تفاوت
 iiiiمقابل ،مارکس به کار اضافی گستردهای که از بردگان خلعید میشد ،و به این واقعیت اشاره
داشته باشد .در
میکرد که خود بردگان شکلی از دارایی سرمایهای بودند و مبنای سرمایهی جعلی یا سوداگرانه را تشکیل
iiiii
بنابراین به نظر میرسید در ارزیابی وی شک و تردید اندکی دراینباره وجود داشته باشد که تا
میدادند.

جایی که صرفاً دغدغههای اقتصادی در نظر گرفته شوند ،اقتصاد کشت و زرع جنوب پیش از جنگ داخلی بسیار
سودآور بود  -ازجمله بازار برای پرورش بردهها .همانطور که انگلس در آنتی-دورینگ نشان داد ،دلیل اینکه تنها
زور میتوانست بردهداری را از ایاالت جنوبی پرورشدهندهی بردگان و مصرفکنندهی بردگان حذف کند ،این بود
که تولید بر این مبنا پرسود بود و بدین ترتیب بهخودیخود از دالیل اقتصادی نمیمرد.
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iii

سودآوری بر مبنای کاپیتالیستی به شکلی از تولید متناسب با کار بردگان نیاز داشتii.مارکس توضیح داد که
عنصر اساسی کار بردگان این بود که مبتنی بر زور است و به اجبار خارجی مداوم نیاز دارد یعنی به تازیانهی ناظر.
برای مارکس ،بردهداری اولازهمه با آنچه او «رابطهی سلطه» مینامید ،مشخص میشد .همانطور که پترسون
دراینباره اظهارنظر کرده است« ،مارکس نهتنها بهروشنی نشان میدهد که درک میکند که بردهداری در سطح
نهادی ،مهمتر از همه و پیش از هر چیز نوعی "رابطهی سلطه" است؛ بلکه او عنصر زور مستقیم را شناسایی
iii
مارکس نشان داد که چون این کار مستقیماً به ضرب زور انجام
میکند که این [رابطه] را متمایز میسازد».

میگیرد ،بردگان در مقاومت دائم ،اگرچه نه فعاالنه ،درگیر بودند .شرایط کار آنها فاقد رضایت آنها بود؛ بهویژه
در تولید کاپیتالیستی که آنها مجبور به کار شدید برای ساعات مفرط میشدند که هستی جسمانی خودشان را
iiii
مقاومت بردگان
تهدید میکرد .مارکس نوشت« :کار اجباری هرگز نمیتواند سختکوشی عمومی بیافریند».

که در تمام افعالشان مشهود بود و در بعضی مواقع به طغیانهای بردگان گسترش مییافت ،و ترسی که این اتفاق
در دل اربابانشان میافکند ،دالیل اصلی برای ممنوعیت آموزش به بردگان بهویژه در جنوب بودند؛ و این امر بدان
معنی بود که آنها تقریباً بهتمامی نیروی کار غیرماهر باقی میماندند .این شرایط با هم درمیآمیختند تا اشکالی
را که بردگان میتوانستند از راهی سودآور به استخدام درآیند ،در مقایسه با کار دستمزدی ،محدود کنند .مارکس
اظهار داشت که کار دستمزدی ازلحاظ انعطافپذیری و تطبیقپذیری خود از کار بردگان متمایز میشد.
در مقابل ،ازآنجاکه زور مداوم [برای اجبار بردگان به کار] الزم بود ،کار آنها فقط در اشکال معینی از تولید
iiiii
همانطور که مارکس در اینجا به پیروی از کرنز استدالل
میتوانست به طرز مؤثری به خدمت گرفته شود.

میکند ،حد اصلی در اینجا مربوط به هزینههای نظارت و سرپرستی بود .مارکس نوشت« :هر چه این مخالفت
[طبقاتی] بیشتر» و میزان تحمیل کار بیشتر باشد« ،نقشی که سرپرست ایفا میکند ،بیشتر است .این نقش در
نظام بردهداری [تحت لوای کاپیتالیسم] به اوج خود میرسد» .بهراستی« ،ناظر با شالق خود برای تولید ...بر اساس
iiii
اگر کار بردگان به هر طریق پراکنده میشد ،به دلیل سطح مقاومت بردگان
بردهداری» ضروری بود.

غیراقتصادی بود؛ زیرا در این صورت میان آنها و قهر مستقیم و شالق ناظر فاصله میافتاد .بااینوجود ،کار بردگان
بهویژه متناسب با تولید متمرکز در مقیاس کالن در قالب دار و دستههایی بر روی کشتزارهای تکمحصولی بود
که میتوانستند در آنها هزینههای کار نظارت را پایین نگهدارند و فقط نیروی کار اجباری میتوانست در آن
مقیاس و با آن شدت فیزیکی به خدمت گرفته شود.
بهاینترتیب ،مارکس نظارت بر کار کشت و زرع تحت لوای کاپیتالیسم بردهدار را نمایندهی شکل توسعهیافتهتری
از مدیریت کاپیتالیستی ،با پیشبینی رویههایی که درون صنعت مقیاس کالن به وجود میآمدند ،در نظر میگرفت.
ازاینرو ،وی بخشهایی را در نسخهی خود از قدرت بردهداران به قلم کرنز که به این موضوع میپرداختند ،عالمت
زد و مکرراً به آنها ارجاع میداد .همانطور که کرنز نوشت« ،مزایای اقتصادی بردهداری را بهآسانی میتوان بیان
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کرد :آنها همگی در این واقعیت خالصه میشوند که کارفرمای بردگان دارای قدرت مطلق بر کارگران خود است
و کل ثمرات نیروی کار آنها را در اختیار خود میگیرد .بنابراین ،نیروی کار بردگان کاملترین نوع سازماندهی
را میسر میسازد؛ یعنی میتوان آنها را در مقیاسی گسترده گرد هم آورد و توسط ذهن کنترلگری در جهت
هدفی واحد هدایت کرد ،و هزینهها هرگز نمیتوانند ازآنچه برای حفظ سالمت و قوت برده الزم است ،باالتر روند».
در کشاورزی ،نظام بردهداری که بر اساس کشاورزی تجاری کاپیتالیستی سازمان یافته بود ،ازنظر اقتصادی برتر از
مالکیت دهقانی بود که در درجهی اول برای تولید معاش تجهیز شده بود« :مالکیت دهقانی  ...ترکیب و طبقهبندی
نیروی کار را به همان میزانِ بردهداری میسر نمیسازد»؛ گرچه در رابطه با سختکوشی فردی برتر از آن است.

iii

بنابراین از بسیاری جهات ،همانطور که هر دو کرنز و مارکس تشخیص میدادند ،بردهداری در کشتزار رقابت
تنگاتنگی با اشکال دیگر تولید تحت لوای کاپیتالیسم داشت ،چراکه به شکل تولید مرکب در مقیاس کالن در
کشتزارها درمیآمد؛ شامل شدت کار افراطی که میتوان در این شرایط بر نیروی کار برده تحمیل کرد.
اگرچه اندک شک و شبههای برای مارکس وجود داشت که انباشت مبتنی بر نیروی کار بردگان در کاپیتالیسم
کشت و زرع ازنظر اقتصادی کارآمد است ،اما آن بهوضوح شکل کار-بری از صنعت باقی ماند و برای صنعتیسازی
کمتر مساعد بود؛ زیرا سرمایه در بردگان سرمایهگذاری میشد نه در سرمایهی فیزیکی ،درحالیکه تولید بردگان
به درد کار کارخانه نمیخورد .این [نظام] همچنین این تأثیر را داشت که مانند تمام جوامع بردهداری ،به پست و
خوارشماری کار یدی منجر شود .همانطور که کرنز و مارکس نشان دادند ،اقتصاد بردهداری در ایاالتمتحده در
حدود  1860شامل سیصد هزار صاحب برده ،چهار میلیون برده و پنج میلیون کارگر سفیدپوست دیگر میشد که
عمدتاً مشغول تولید معاش بودند .رشد صنعتی در جنوب بسیار کمتر از شمال بود؛ همانطور که میتوان از ظهور
سرمایهی راهآهن عمدتاً در شمال مشاهده کرد.

iiii

بااینحال ،انحطاط سریع اکولوژیک به دلیل کشاورزی تجاری تکمحصولی در جنوب ،عاملی مهمتر در تضعیف
بردهداری آنجا محسوب میشد .انتقادی عمده از اقتصاد سیاسی بردهداری در ایاالت جنوبی ،در آثار متفکرانی
همچون مریوال ،کرنز ،اولمستد ،کری ،جانستون و خود مارکس ،مربوط به اکولوژی بود :نظام کشت و زرع بردگان،
خاک را درنتیجهی گسست متابولیک در چرخهی مواد مغذی خاک بهسرعت میفرسود و به اراضی جدیدی برای
 iiiiiامر به حرکت خشونتآمیزی بهسوی غرب (و بهسوی جنوب) منجر میشد
حفظ تولید و سود نیاز داشت .این
که در اصل با نیاز بردهداران برای گسترش کاپیتالیسم بردهدار بهپیش رانده میشد و «رد اشکها» ،سه نبرد
سمینول ،تصرف تگزاس و جنگ مکزیک و آمریکا را در برمیگرفت.

iiiiii

مهمترین متفکر در ارائهی این تحلیل اکولوژیک ،جانستون شیمیدان کشاورزی عضو انجمن سلطنتی بود .جانستون
در اثر خود به نام یادداشتهایی در باب آمریکای شمالی که مارکس با دقت زیاد مطالعه کرده بود ،تأکید داشت
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که ویرجینیا خاک اراضی خود را از طریق کشاورزی تجاری بردگان فرسوده کرده و به پرورش بردگان برای ایاالت
مصرفکنندهی بردگان در جنوب وابسته شده بود .روند عمومی در جنوب (در تمایز از شمال) [حرکت] از خاکهای
غنیتر که فرسوده شده بودند ،به سمت خاکهای فقیرتر غرب بود که موجب نیاز تقریباً مأیوسانهای برای خاکهای
iiii
کرنز به
جدید و تالش برای به دست آوردن اراضی جدید برای بردهداری تا کالیفرنیا در غرب آمریکا میشد.

ماهیت ویرانگر کشاورزی تکمحصولی که در کشتزارهای بردگان اعمال میشد ،و بنابراین به عدم «چرخش
محصوالت» اشاره کرد:
خاک دوباره و دوباره وظیفه دارد که همان محصول را به بار آورد و نتیجهی اجتنابناپذیر به
دنبال خواهد آمد .پس از چند سال متوالی ،باروری آن کامالً فرسوده میشود ،مزرعهدار زمینی
را که بیارزش ساخته است ترک میگوید ،و عازم جستجوی خاکهای جدید حاصلخیزی
میشود که گماشتههای در اختیار خود را تنها در آنها میتواند بهطور پرسودی به کار بگیرد
 ...آقای اولمستد به ما میگوید که حتی در تگزاس ،پیش از اینکه برای ده سال دیگر هم
تحت سیطرهی این نظام [بردگی] فرساینده باقی بماند ،منظرهای که در تمام ایاالت بردهدار
قدیمیتر چنین آشنا و چنین ماخولیایی است ،از پیش غالباً در معرض دید مسافران قرار
میگیرد« :کشتزاری متروک از مزارع "فرسوده" ،همراه با دهکدهی مسکونی کوچکی که
اکنون فقط منزلگه گرگها و کرکسها است».
بنابراین ،کشت و کار بردگان که از چرخش محصوالت یا مدیریت [خاک] ماهرانه جلوگیری
میکند ،ناگزیر به فرسایش اراضی کشور منجر میشود و درنتیجه برای موفقیت دائمی خود
نهتنها به خاک حاصلخیز بلکه به وسعت عمالً نامحدودی از آن نیاز دارد.

iii

برای خود مارکس که در این زمان همراه با انتقاد از بردگی مشغول تدوین نظریهی خود دربارهی گسست متابولیک
بود ،مطلقاً هیچ تردیدی دربارهی نقص مادی وجود نداشت که بحران بردهدارساالری را در ایاالتمتحده به وجود
آورده و به جنگ داخلی منجر شده بود .همانطور که او در اکتبر  1861در «جنگ داخلی آمریکای شمالی»
نوشت،
کشت اقالم صادراتی جنوب ،پنبه ،تنباکو ،شکر و غیره که توسط بردگان صورت میگیرد،
فقط تا زمانی پاداشآور است که توسط دار و دستههای بزرگی از بردهها در مقیاس انبوه و در
وسعت گستردهی خاکی طبیعتاً حاصلخیز انجام شود که فقط مستلزم کار ساده است .کشت
فشرده که بیشتر به سرمایهگذاری ،هوش و انرژی کارگر بستگی دارد تا به حاصلخیزی خاک،
برخالف ماهیت بردهداری است .تغییر و تحول سریع ایاالتی مانند مریلند و ویرجینیا که سابقاً
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بردهها را برای تولید اقالم صادراتی به کار میگرفتند ،به ایاالتی که بردهها را برای صادرات به
ایاالت جنوبیتر پرورش میدادند ،به همین دلیل بود .حتی در کارولینای جنوبی که بردگان
چهار-هفتم جمعیت را تشکیل میدهند ،کشت پنبه به دلیل فرسودگی خاک برای سالها
تقریباً بهتمامی راکد بوده است .بهراستی ،بهاجبار شرایط ،کارولینای جنوبی از پیش تا حدی
به ایالت پرورشدهندهی بردگان تبدیل شده است ،چراکه از پیش بردهها را با مجموع مبلغ
ساالنهی چهار میلیون دالر به ایاالت منتهیالیه جنوب و جنوب غربی میفروشد .بهمحض
رسیدن به این نقطه ،دستیابی به سرزمینهای جدید ضروری میشود؛ بهطوریکه یک بخش
از بردهداران بتوانند اراضی جدید و حاصلخیز را اشغال کنند ،و بازار جدیدی برای پرورش
برده و بنابراین برای فروش بردهها برای بخش باقیمانده به وجود آید.

iiii

واقعیت این بود که «محصورسازی سفت و سفت بردهداری درون محدودهی قدیمی آن  ...طبق قانون اقتصادی به
ناگزیر به نابودی تدریجی آن منجر میشد»؛ خواه به دلیل فرسایش زمین ،خواه به دلیل کاهش قدرت در حکومت
ایاالتمتحده ،بیثباتی در میان جمعیت «سفیدپوست فقیر» خود آن ،و مهمتر از همه ،شورشهای بردگان.

iiiii

همانطور که جانسون با زیرکی در رود رؤیاهای تاریک نوشت« ،تسلط این یگانه گیاه بر کل چشمانداز قلمروی
پنبه ،هم موجب سادهسازی رادیکال طبیعت میشد هم موجب سادهسازی رادیکال انسان  ...کشت تکمحصولی
iiiiii
مارکس نشان داد که بحران
پنبه ،زمین را از حیات نباتی عاری میکند [و] باروری آن را فرومیشوید».

اکولوژیکِ تولید تجاری پنبه توسط بردگان ،پرخاشگری مأیوسانهای را توضیح میدهد که جنوب در جنگ مرزی
کانزاس-میسوری (همچنین موسوم به درگیری خونین کانزاس) و در تالش برای ارسال دار و دستههای تگزاسیها
iiiiiی اوژین ژنوز30در اقتصاد سیاسی بردهداری،
به نیومکزیکو برای تصرف آن سرزمین به نمایش گذاشت .برا
نهچندان ناکامی اقتصادی نظام بردهداری بلکه «فرسایش خاک» بود که موجب انحالل آن نظام میگشت و به
آنچه مارکس به پیروی از ویلیام هنری سوارد«31تضاد مهارناپذیر» نامیده بود ،منجر میشد.

iiii

مارکس ،جنگ داخلی ایاالتمتحده ،و بازسازی سیاه
همانطور که رابین بلکبرن در انقالب ناتمام :کارل مارکس و آبراهام لینکلن اشاره کرده است ،مارکس در زمان
جنگ داخلی ایاالتمتحده «بر نابودی مالکیت خصوصی حقیقی بر بردگان متمرکز شده بود که مؤلفهای مهم و
اساسی از نظم فرمانروای کاپیتالیستی میدانست» .او تضاد بین شمال و جنوب در زمان جنگ داخلی ایاالتمتحده
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iiiii
مارکس
را کشمکشی میان «دو نوع کاپیتالیسم [میدید] که یکی بردهداری را روا میداشت و دیگری نه».

نقشی کلیدی در سازماندهی جنبش طبقهی کارگر انگلستان علیه مداخلهی حکومت بریتانیا به نفع کنفدراسیون
در جنگ داخلی ایاالتمتحده ایفا کرد .بنابراین مشارکت وی در مبارزه با بردهداری کامالً با انتقاد کلی وی از
اقتصاد سیاسی سازگار بود .دستنوشتههای اقتصادی مفصلی که پایه و اساس سرمایه را شکل میدادند ،در طول
سالهای جنگ داخلی ایاالتمتحده نوشته شدند .مارکس درست زمانی شروع به تهیهی دستنویس برای مجلد
یک سرمایه کرد که بردهدارساالری شکست خورده بود.

iiiiii

تجزیهوتحلیلهای پرشمار مارکس از بردهداری در ایاالتمتحده و جنگ داخلی ایاالتمتحده از این نظر بیهمتا
بودند که او آن جنگ را مبارزهای انقالبی میدانست که فقط با وسایل انقالبی میتوان در آن پیروز شد؛ ازجمله با
آزاد کردن بردهها ،و آغاز «جنگ خلق» علیه قدرت بردهداری .بنا به گفتهی تام جینوت32در «مارکس ،کاپیتالیسم
و نژاد»،
مارکس با پیشدستی بر «تضاد مهارناپذیر» (واژهای که ویلیام سوارد ابداع کرده بود) ،راهی
را منور میسازد که از «جنگ کانزاس» ( )1856-1854به یورش علیه هارپرز فری (اکتبر
 )1859و شورش سیاهان در بولیوار میسوری (دسامبر  )1859منجر میشود  ...مارکس در
برابر وسوسهی همیشگی برای ناچیز شمردن یا نادیده گرفتن فعالیت خودانگیختهی بردگان
سیاهپوست ،یا نمایش آنها بهعنوان تماشاچیانی منفعل در برابر فرایند رهاییبخشی خودشان،
کلید مسیر آتی وقایع جهان را در رخداد گمنام و بینامونشانی در میسوری پیش از آغاز جنگ
میدید .بهمجرداینکه جنگ به راه افتاد ،او برای انگلس نوشت« :یک هنگ واحد از
کاکاسیاهان ،تأثیر چشمگیری بر اعصاب جنوبیها خواهد داشت» (اوت  ... )1862در همان
نامه به انگلس که هماکنون نقل شد [ 7اوت  ،]1862مارکس به نکتهی مرتبطی بازمیگردد
که بر تفکر او دربارهی مسیر و نتیجهی جنگ داخلی در کلیت آن حکمفرماست« :لب مطلب
به نظر من این است که چنین جنگی باید در راستای خطوط انقالبی انجام گیرد».

iiiiiii

مارکس صرفاً دربارهی جنگ بر سر بردهداری قلم نزد ،بلکه مستقیماً درگیر مبارزهی سیاسی نیز شد .اگرچه جنگ

داخلی ایاالتمتحده مقارن با دورهی فشردهای بود که دستنوشتهی اقتصادی  1863-1861و دستنوشتهی
اقتصادی  1865-1864را پیش از پیشنویس سرمایه به نگارش درمیآورد ،اما همانطور که دو بویس در «کارل
مارکس و کاکاسیاه» تأکید میکرد ،مارکس در برگزاری «جلسات تودهای عظیم» در اواخر  1862و  1863به هدف
ممانعت از مداخلهی بریتانیا به طرفداری از جنوب بردهداری نقش داشت .در  26مارس  ،1863بزرگترین و
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تأثیرگذارترین جلسهی کارگران بریتانیایی در حمایت از نیروهای اتحادیه در جنگ داخلی ایاالتمتحده برگزار شد.
جیمز هال33در لندن با سه هزار کارگر در این جلسه شرکت کرد .هنری آدامز که بهجای پدرش چارلز فرانسیس
آدامز34سفیر آمریکا در این جلسه حضور یافت ،اعتبار برگزاری آن جلسه را به مارکس و ادوارد بیزلی35نسبت
میداد .بیزلی استاد تاریخ و پوزیتیویستی برجسته بود که بعداً به یکی از همدالن اتحادیهی بینالمللی کارگران
تبدیل شد .جان برایت36کویکر ،تاجر آزاد و کارخانهدار که از مخالفان پرحرارت بردهداری بود و ستایش قابلتوجهی
نسبت به مقاالت مارکس در نیویورک تریبون نشان میداد ،سخنگوی اصلی جلسه بود که مارکس نیز به او بهعنوان
سخنران و متفکر احترام میگذاشت .مارکس ،چارلز فرانسیس آدامز و بسیاری دیگر ،این اعتراضات و سایر اعتراضات
کارگری گسترده را دلیل پایان یافتن برنامههای حکومت بریتانیا برای شرکت در جنگ میدانستند.

iiiii

سازمان سیاسی کارگران انگلیس در مبارزه با بردهداری به گسترش اتحادیهی بینالمللی کارگران به رهبری مارکس
منجر شد .مارکس در «سخنرانی آغازین» خود برای بینالملل اول در سپتامبر  ،1864همبستگی بینالمللی
طبقهی کارگر در انگلستان با رنجبران برده در آمریکای جنوبی و ایاالت شمالی در جنگ داخلی را اعالم کرد .وی
اظهار داشت که علیرغم بحران پنبهی ناشی از جنگ ،کارگران برخالف منافع مستقیم خودشان با مبارزات
ضدبردهداری متحد شده و بنابراین «غرب اروپا را از غوطهوری سراسیمه در جنگ صلیبی بدنامی برای تداوم و
 iiiiنوامبر  ،1864مارکس پیشنویس نامهی
تبلیغ بردهداری در سوی دیگر اقیانوس اطلس نجات داده بودند» .در
معروف بینالملل اول به آبراهام لینکلن را تهیه کرد و به او برای انتخاب مجدد وی و برای «مبارزهی بینظیر در
جهت نجات نژاد در زنجیر و بازسازی جهان اجتماعی» تبریک گفت که بر تالش خیرهسرانهی کنفدراسیون برای
به کرسی نشاندن این ادعا که «بردهداری" ،نهادی مفید" و بهراستی تنها راهحل مشکل بزرگ "رابطهی کار با
سرمایه" است» ،نقطهی پایانی نهایی گذاشته بود .لینکلن بهواسطهی چارلز فرانسیس آدامز در نامهای که در
مطبوعات بریتانیا غوغا به پا کرد ،پاسخ تأییدآمیزی [به نامهی مارکس] داد.

iiiii

در مه  ،1865به دنبال ترور لینکلن و روی کار آمدن اندرو جانسون در مقام ریاستجمهوری ،مارکس پیشنویس
نامهای را از طرف بینالملل خطاب به جانسون با اشاره به غلبه بر «اهریمنِ آن "نهاد ویژه"»« ،وظیفهی
iiiiiiاکتبر  ،1865نامهای از طرف بینالملل اول با
طاقتفرسای بازسازی سیاسی» و «رهایی کار» تهیه کرد .در
امضای مارکس و سایرین به دنبال آمد که ازنظر دو بویس نمایانگر نگرانی عمیق مارکس دربارهی بازسازی بود و
هشداری جدی خطاب به مردم ایاالتمتحده صادر میکرد« :همشهریان خود [بردگان سابق] را از این روز به بعد
James Hall

33

Charles Francis Adams

34

Edward Beesly

35

John Bright

36
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بدون هیچ قید و شرطی آزاد و برابر اعالم کنید» ،وگرنه «مبارزهی جدیدی  ...بار دیگر کشور شما در دریای خون
iiiiiiiحال ،مارکس بهزودی متوجه خطرات ارتجاعی شد که جانسون برای فرآیند بازسازی
فرو خواهد برد» .بااین
ایجاد میکرد .همانطور که دو بویس توضیح میدهد ،مارکس «در دفاع از دموکراسی مدافع لغو بردگی به رهبری
[چارلز] سامنر37و [تادئوس] استیونز38به پا خاست» .مارکس به تأسی از بنجامین فرانکلین وید39،جمهوریخواه
رادیکال ،اعالم کرد که «لغو بردهداری» مستلزم «تغییری رادیکال در رابطهی سرمایه و مالکیت بر زمین» در ایاالت
بردهدار سابق است .بااینوجود ،او در سال  1865برای انگلس نوشت که «ارتجاع از پیش در آمریکا آغاز شده
است».

iiiiii

مارکس در مواجهه با این گرایشهای ارتجاعی ،پیوسته به دنبال نیروهای عینی بود که بتوانند کارگران سیاهپوست
و سفیدپوست را گرد هم آورند .مارکس در بیانیهی بهحق مشهور خود در سرمایه در سال  ،1867به نیاز برای
ائتالف کارگری گستردهای ورای تفاوتهای نژادی استناد کرد که اکنون با رهایی بردگان امکانپذیر شده است:
«کارگر با پوست سفید نمیتواند خودش را آنجا رهایی ببخشد که کارگر با پوست سیاه ،داغ میخورد  ...حیات
نوینی بالفاصله با مرگ بردهداری پدیدار شد» .او همچنان به «تحولی رادیکال در روابط موجود میان سرمایه و
 iiiiiدهه بعد ،مارکس آزردهخاطر از پایان
مالکیت ارضی» در ایاالت جنوبی در طی «بازسازی» امید داشت .یک
بازسازی همراه با ظهور قدرت سرمایهی راهآهن ،بااینوجود در سال  1877برای انگلس از احتمال وجود ائتالف
40

گستردهی سیاه/سفید ،کارگر صنعتی /زارع دهقانی نوشت« :سیاست رئیسجمهور جدید [رادرفورد بی .هیز]

کاکاسیاهها را به متحدان پیکارجوی کارگران [صنعتی] تبدیل خواهد کرد؛ درست همانطور که خلعید عظیم از
زمین (دقیقاً زمین حاصلخیز) به نفع شرکتهای راهآهن ،معدن و غیره ،دهقانان غرب را که غرولند آنها از پیش
بهروشنی قابلشنیدن است ،با کارگران متحد میکند .بنابراین آنجا طوفان تمام و کمالی در جوشوخروش
است».

iiiiii

بااینحال ،مارکس موفق نشد که بیشتر به تحوالت جدید مربوط به کاپیتالیسم نژادی در ایاالتمتحده در ارتباط
با جیم کرو41بپردازد .بنابراین ،دو بویس نوشت:
خسران بزرگی برای کاکاسیاهای آمریکایی بود که ذهن بزرگ مارکس و بینش خارقالعادهی
او دربارهی شرایط صنعتی نمیتوانست بهطور دستاول در مورد تاریخ کاکاسیاهای آمریکایی
Charles Sumner
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Thaddeus Stevens
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Benjamin Franklin Wade
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Rutherford B. Hayes

40

Jim Crow

41
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در سالهای بین  1867و جنگ جهانی [اول] به کار بسته شود .بنابراین هر آنچه او در مورد
ارتقای طبقهی کارگر گفت و انجام داد ،باید تا جایی که به کاکاسیاها مربوط است اصالح
شود ،زیرا او مسئلهی نژادی خاص آنها را اینجا در آمریکا بهطور دستاول مطالعه نکرده بود.
بااینوجود ،او از مشقات طبقهی کارگر در انگلستان ،فرانسه و آلمان خبر داشت ،و کاکاسیاهای
آمریکایی باید درک کنند که نوشداروی او برای آن افراد چه بود ،اگر راه خود را در آینده
بهروشنی ببینند.

iiiiiii

آن «نوشدارو» البته سوسیالیسم بود که دو بویس همراه با مارکس باور داشت که بخشی ضروری از پاسخ به
ستمهای نژادی و طبقاتی است.

چهرهی مستور
هم مارکس و هم دو بویس مجذوب آیزیس و تصویر پایه و حجاب بودند .مارکس آشکارا آیزیس مستور در پس
حجاب را الههای آفریقایی میدانست که واقعیت تاریخی تجارت برده و مبارزهی بیپایان برای آزادی بشر با برداشتن
حجاب وی آشکار شده است .برای دو بویس در «لعن زنان» در آب تاریک« ،آیزیس مادر هنوز هم الههی افتخاریِ
قارهی سیاه است ،اگرنه در نام الاقل در اندیشه» ،که چهرهی مستور در پس حجاب او بسیار باالتر از پایهاش قرار
iiiiiiii
شعر او به نام «بچههای ماه» ،همراه با فصل در باب «لعن زنان» ،آیزیس آفریقایی مستور نمادی
دارد .در

از «راه خونینِ» مبارزه برای آزادی سیاهان از خالل دهشتهای بردهداری است:
باال! باال! راه خونین
(سایه فراختر میشود!
وحشت سریعتر میآید!)
باال! باال! به سیاهی فروزانِ
یک چهرهی مستور در پس حجاب.
من به کوه ماه صعود کردم
شکوه و جالل فروزان خورشید را احساس کردم؛
من ترانهی کودکان را شنیدم که بانگ برمیآوردند« :آزاد!»
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- من چهرهی آزادی را دیدم
iiiiii

.و مردم
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