توليد خرده پايی در کشاورزی
مسئلۀ دھقانی در دولتھای مدرن سرمايه داری مکرراً به سردرگمی و دودلی در ميان
مارکسيستھا و بيشترين حمالت اقتصاد سياسی )تخصصی( بورژوايی به مارکسيسم می انجامد.
مارکسيستھا می گويند ،در سرمايه داری ،توليد خرده پايی در کشاورزی محکوم به زوال و
بطور شگفت آوری محکوم به قرار داشتن در وضع پست و پايمال شدهای می باشد .توليد خرده
پايی متکی به سرمايۀ بزرگ است ،و در مقايسه با توليد بزرگ کشاورزی عقب مانده است و
تنھا به وسيلۀ کاھش اسفناک مصرف و رنج کشی پر زحمت و سخت می تواند ادامه يابد .اتالف
و ھدر رفتن کار انسانی ،بدترين اشکال وابستگی توليد کننده ،تحليل رفتن خانواده ،زمين و گلۀ
دھقان – اين است آنچه سرمايه داری در ھمه جا برای دھقان می آورد.
ً
ھيچ راه رھايی برای دھقان بجز پيوستن به فعاليتھای پرولتاريا و عمدتا کارگران مزدگير وجود
ندارد.
برعکس ،اقتصاد سياسی بورژوايی ،نارودنيکھا] [١و فرصت طلبانی که از آن دفاع می کنند
)گرچه ممکنست آنھا ھميشه از اين حقيقت آگاه نباشند( ،سعی دارند ثابت نمايند که توليد خرده
پايی قابل دوام و با صرفه تر از توليد در مقياس بزرگ است .دھقان ،که وضع ثابت و مطمئنی
در جامعۀ سرمايه داری دارد ،بايستی به طرف بورژوازی ،نه به طرف پرولتاريا گرايش يابد؛
او نبايد به مبارزۀ طبقاتی کارگران مزدگير جذب شود ،بلکه بايستی کوشش نمايد وضع خود را
به عنوان يک مالک و ارباب محکم کند – چنين است مفاد تئوری اقتصاددانان بورژوا.
ما می کوشيم صحت تئوريھای پرولتری و بورژوايی را با دادهھای دقيق بيازماييم .بگذاريد
دادهھا دربارۀ کار زنان در کشاورزی در اتريش و آلمان را در نظر بگيريم .دادهھای کامل برای
روسيه ھنوز موجود نيست زيرا دولت مايل نيست از ھمۀ مؤسسات کشاورزی بر اساس علمی
آمارگيری نمايد.
در اتريش ،بنابر سرشماری  ،١٩٠٢از  ٩٠٧٠۶٨٢نفر شاغل در کشاورزی  ۴۴٢٢٩٨١يا
 ۴٨/٧درصد زن بودند .در آلمان ،جايی که سرمايه داری بسيار توسعه يافته تر است ،زنان
اکثريت کسانی را که به کشاورزی اشتغال دارند تشکيل می دھند –  ۵۴/٨درصد .ھر چه
سرمايه داری بيشتر در کشاورزی توسعه يابد ،بيشتر کارگر زن استخدام می نمايد ،به عبارت
ديگر ،شرايط زيست تودهھای کارگر را بدتر می کند .زنان شاغل در صنعت آلمان  ٢۵درصد
کل نيروی کار را تشکيل می دھند ،اما در کشاورزی ،آنھا بيش از  ۵٠درصد را تشکيل می
دھند .اين نشان می دھد که صنعت بھترين ]نيروی[ کار را جذب کرده و ضعيف ترھا را در
کشاورزی می گذارد.
ھم اکنون در کشورھای سرمايه داری توسعه يافته ،کشاورزی عمدتا ً يک شغل زنانه شده است.
اگر ما آمار مزارع با مساحتھای مختلف را بررسی کنيم خواھيم ديد که بخصوص در توليد
خرده پايی است که نسبت استثمار کار زن زيادتر است .از طرف ديگر ،حتی در کشاورزی،
توليد سرمايه داری بزرگ عمدتا ً کارگر مرد استخدام می نمايد ،گرچه در اين مورد به پای
صنعت نرسيده است.
در زير مقايسۀ ارقام مربوط به اتريش و آلمان می آيد:

نوع مزرعه
پرولتری
دھقانی
سرمايه داری
برای ھمۀ مزارع

گروه بنا به مساحت
مزرعه )به ھکتار(
تا نصف
 ١/٢تا ٢
 ٢تا ۵
 ۵تا ١٠
 ١٠تا ٢٠
 ٢٠تا ١٠٠
 ١٠٠و بيشتر

درصد زنان شاغل
اتريش
آلمان
۵٢/٠
٧۴/١
۵٠/٩
۶۵/٧
۴٩/۶
۵۴/۴
۴٨/۵
۵٠/٢
۴٨/۶
۴٨/۴
۴۶/۶
۴۴/٨
٢٧/۴
۴١/٠
۴٨/٧
۵۴/٨

در ھر دو کشور ،ما ،عمل ھمان قانون کشاورزی سرمايه داری را مشاھده می کنيم .ھر چه
مقياس توليد کوچک تر باشد ترکيب نيروی کار ضعيف تر بوده و تعداد زنان در کل رقم افراد
شاغل در کشاورزی بيشتر است.
وضع عمومی تحت سرمايه داری اين چنين است .در مزارع پرولتری ،يعنی آنھايی که
»مالکين« شان عمدتا ً به وسيلۀ کار مزدی زندگی می کنند )کارگران کشاورزی ،کارگران روز
مزد ،و کارگران مزدگير بطور عام که قطعه زمين کوچکی دارند( ،گاھی تا مقدار خيلی زيادی،
کار زن بر کار مرد می چربد.
نبايد فراموش شود که تعداد اين مزارع پرولتری يا کارگری بسيار زياد است :در اتريش آنھا
 ١٣٠٠٠٠٠از کل  ٢٨٠٠٠٠٠مزرعه و در آلمان آنھا حتی  ٣۴٠٠٠٠٠از کل  ۵٧٠٠٠٠٠می
باشند.
ً
در مزارع دھقانی کار زن و مرد تقريبا به نسبت مساوی استعمال می شود.
باالخره ،در مزارع سرمايه داری ،کار مرد بر کار زن می چربد.
اين به چه معنی است؟
اين بدان معنی است که ترکيب نيروی کار در توليد خرده پايی حقيرتر از توليد سرمايه داری
بزرگ است.
اين بدان معنی است که در کشاورزی کارگر زن – زن پرولتر و زن دھقان – بايد ھر چه بيشتر
تالش کند ،بايد تا آخرين حد به خود فشار آورد ،بايد بخاطر کارش به زيان سالمتی خود و
فرزندانش رنج بکشد ،برای آنکه تا حد امکان به کارگر مرد در توليد بزرگ سرمايه داری
برسد.
اين بدان معنی است که تحت سرمايه داری ،توليد خرده پايی تنھا با کشيدن کار بيشتری از
کارگر نسبت به کاری که از کارگر در توليد بزرگ کشيده می شود ادامه می يابد.
دھقان بيشتر گرفتار است ،بيشتر در تور پيچيدۀ وابستگی سرمايه داری گره خورده است تا
کارگر مزدگير .او فکر می کند که مستقل است ،که می تواند »خوب بگرداند«؛ ولی در حقيقت،
برای ادامه ،او بايد سخت تر از کارگر مزدگير )برای سرمايه( کار کند.
*
ارقام دربارۀ کار کودکان در کشاورزی اين را با وضوح بيشتری ثابت می کند.
* مراجعه نماييد به صفحات  ٢٠٩-١٢جلد  ١٩مجموعه آثار لنين به زبان انگليسی – ويراستار.

امضاء  :و .ای.
رابوچايا پراودا ،شمارۀ ۵
 ١٨ژوئيۀ ١٩١٣
مجموعه آثار لنين ،جلد ١٩
توضيحات
 -١نارودنيکھا – نمايندگان يک گرايش ايدئولوژيک و سياسی بودند در روسيه .خصايل متمايز
کنندۀ ايدئولوژی نارودنيکی عبارتند بودند از انکار نقش رھبری پرولتاريا در جنبش انقالبی و
اعتقاد نادرست به اينکه انقالب سوسياليستی می تواند به توسط مالکين کوچک ،دھقانان ،اجرا
شود.
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