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  انگلس-مارکس: نويسندگان
  حميد محوی: برگردان از

  موسوی: ويراستار پورتال
   ٢٠١٩ جنوری ٠٨

  !پرولتاريای جھان متحد شويد

  
  فردريش انگل                                ارل مارکسک

  گزيدۀ نوشته ھا دربارۀ استعمار

٢ 

  ١٩٧٧ن انتشارات پروگرس، مسکو ا ياد داشت ناشر-١

مجموعۀ حاضر بخشی از آثار کارل مارکس و فردريش انگلس است که به بررسی مسائل مختلف تاريخ استعمار 

ی و تحليل مارکسيستی به داليل اقتصادی که انگيزۀ دولت ھای سرمايه داری در اين مقاالت با دقت علم. اختصاص دارد

ستعمار و نظام مارکس و انگلس در اين نوشته ھا پيوندھای ناگزير ا. برای تشکيل مستعمرات بوده پرداخته شده است

گلستان، فرانسه و و در افشای استثمار اسفناک اھالی مستعمرات توسط ان روشنی بررسی کرده اندسرمايه داری را ب

ُمقاالتی که در اينجا گرد آوری شده، برد عظيم تاريخ جنبش ھای رھائيبخش . ديگر دولت ھای سرمايه داری کوشيده اند

  .ّملت ھای تحت ستم را به شکل بارزی نشان داده و چشم انداز سير تحولی شان را ترسيم کرده است

 در قرن نوزدھم به رشتۀ تحرير درآمده و ۵٠ًه غالبا در سالھای نخستين بخش اين مجموعه شامل عمده مقاالتی است ک

 .مصادف است با آغاز جنبش ھای گسترده و توانای توده ھای مردم آسيا عليه استعمارگران
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ه مريکائی با مارکس شماری از مقاالتش را دربارۀ ھند در نيويورک ديلی تريبون، روزنامۀ ترقی خواه ١٨۵٣سال 

مارکس . ن ترتيب نقاب از چھرۀ رياکارانه و بربريتی برداشت که جزء الينفک تمدن بورژوائی بودچاپ رساند و به اي

در بررسی مراحل مختلف سياست بريتانيا در ھند، نشان می دھد که چگونه در راستای منافع خود خواھانۀ طبقات حاکم 

و چند مقالۀ ديگر، چشم » دولت ھند«، » ھنداستيالی بريتانيا در«مقاالت . انگلستان ساخت و سامان يافته بوده است

مارکس می گويد، . انداز ھولناک ظلم و ستم و فقری را ترسيم می کند که استعمارگران بر مردم ھند تحميل کرده بودند

 .خود نديده بوده  ھا به ھند وارد آوردند، ھندوستان ھرگز در تمام طول تاريخ بھيچ ترديدی عمق جراحتی که انگليسبی 

رحمی و   اين نوشته ھا مارکس و انگلس سياست استعماری فرانسه و غير انسانی بودن استعمارگران فرانسوی و بیدر

  . کنند  میءشان را در سرزمين ھای اشغالی افشا سفاکی

از نخستين روزی که فرانسه الجزاير را اشغال «: می نويسد » الجزاير« انگلس در مقاله ای زير عنوان ١٨۵٧در سال 

فتح ھر يک از شھرھا، بزرگ و . د تا کنون اين کشور بينوا به صحنۀ دائمی خون ريزی، چپاول و خشونت تبديل شدکر

  .کوچک به بھای قربانی کردن بسياری به وقوع پيوست

شان دلبستگی خاصی داشتند و نفرت از سلطۀ بيگانگان نيز يکی از  قبايل عرب و کبيل که به اصل استقالل و آزادی

نظر می رسد، سرانجام در پی تھاجمات سھمگين در ھم کوبيده شدند ه ست که نزد آنان از خود زندگی واالتر بااصولی 

 محصوالتشان طعمۀ آتش شد و بازماندگانشان يا از دم تيغ گذشتند و يا قربانی فجيع ترين و ھولناک ۀو خانه و کاشان

 ».ترين خشونت ھا شدند

ليه استعماگران بريتانيائی دست به شورش زدند، مارکس و انگلس روند مبارزات ، مردم ھند ع١٨۵٧زمانی که در سال 

چاپ رساندند و داليل ه آزاديخواھانۀ ھنديان را به دقت پی گيری کردند و چندين مقالۀ تحليلی از شيوۀ طغيان مردم ھند ب

برتری بريتانيا نزد بزرگترين نفرت عمومی عليه «را در نقطۀ مفصلی با  ّرا نيز نشان داده و خصوصيت ملی آن آن

 .برخی از اين نوشته ھا در ھمين مجموعه ارائه شده است. را ترسيم نمودند»  ّملت ھای آسيائی

، واحدھای نظامی بريتانيا، و ١٨٣٩_١٨۴٢ّاز اولين جنگ ترياک در سالھای . مقاالت متعددی به چين اختصاص دارد

مريکا چندين بار به چين حمله کردند تا پس از به زانو درآوردن ات متحدۀ به ھمين منوال نيروھای مسلح فرانسه و اياال

جنايات « ، »جنگ بريتانيا در چين«مارکس مقاالتی تحت عناوين . اين کشور آن را به مستعمرات خود ضميمه کنند

نگليس ھا در سال ّو امثال اينھا را به مناسبت دومين جنگ ترياک نوشته است که ا» تجارت ترياک«، »انگليس در چين

صنعت « از طريق تجارت نفرت انگيز ترياک ثروت اندوزی می کردند، و تجار قاچاقچی انگليس. آغاز کردند ١٨۵۶

در بازار وسيع چين منافع سرشاری را به تاراج می بردند، و اين بود انگيزۀ اصلی اليگارشی » انگليسّگران طماع 

 و در ١٨۵۶- ١٨۵٨ و ١٨٣٩- ١٨۴٢دھای نظامی بريتانيا را بين سالھای سرمايه داری که به نام نامی منافعشان واح

 به جنگ در چين فرستادند و مردم صلح جو و آرام اين کشور را به قتل رساندند و دست به غارت و چپاول زدند ١٨۶٠

د و نشان می مارکس و انگلس در مقاالتشان چگونگی تدارک مقاومت خلق چين عليه مھاجمان بيگانه را ترسيم می کنن. 

 می ن انگليسانگ چينی ھا عليه متجاوزانگلس در خصوص ج. دھند که اين خيزش مردمی تا چه اندازه جدی بوده است

ّاين جنگ ملی بود و به ھدف حفظ ملت چين بر پا شد«: نويسد  ّ. « 

سی و تحليل قرار مارکس و انگلس در مقاالتشان مناسبات اجتماعی و نظام سياسی چين را به شکل عميقی مورد برر

روشنی برای ما توضيح می  و ب آغاز شد١٨۵٠ که در سال ١پينگ ھا -دھند که عبارتند از بررسی شورش تايی می
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انقالب در چين و «در مقالۀ . دھند که اين خيزش، انقالب وسيع و گستردۀ دھقانان عليه فئودال ھا و مھاجمان بيگانه بود

 جنبش انقالبی اروپا و جنبش آزاديبخش خلق ھای آسيا حرف می زند، نظرياتی که مارکس از روابط بينابينی» در اروپا

 اصول نظريۀ اتحاد طبقۀ کارگر در کشورھای سرمايه داری در مبارزه برای سوسياليسم و توده ۀًمتعاقبا لنين به مثاب

سرمايه اثر مارکس که به منتخبی از کتاب . ھای زحمتکش شرق استعماری و نيمه استعماری مورد استفاده قرار داد

 .پردازد، در اين مجموعه گنجانده شده است مسائل و مشکالت استعمار می

بخش آخر کتاب مرکب است از نامه ھا و نوشته ھای پراکندۀ مارکس و انگلس که به شماری از مسائلی می پردازند که 

روشنی محاسبات مارکس، تاريخ ب. عمار شدهتمربوط است به جنبش آزاديبخش ملی نزد خلق ھای استعمار شده و نيمه اس

ما ھم اکنون در عصری . يد کرده استئقابل اجتناب نظام استعماری را تأانگلس و لنين را در مورد فروپاشی غير 

مريکای التين که قھرمانانه برای استقالل و آزادی خود مبارزه می کنند، به افريقا و اکنيم که خلق ھای آسيا،  زندگی می

نزديک به يک ميليارد و نيم يعنی نزديک به نيمی از جمعيت کرۀ زمين . قابل مالحظه ای دست پيدا کرده اندنتايج 

ھمانگونه که برنامۀ . زنجيرھای بردگی و استعمار را از ھم گسسته اند و دولت ھای مستقلی را به وجود آورده اند

وجود نظام جھانی سوسياليسم و تضعيف «: ّ در بيست و دومين کنگره به تصويب رسيد P.C.U.Sجديدی توسط 

ّدھد تا باز زائی ملی خود را تحقق بخشيده و عقب افتادگی چند  ّامپرياليسم به ملت ھای کشورھای آزاد شده اجازه می

خلق ھای جھان از پيشنھاد رئيس دولت اتحاد . صد سالۀ خود را جبران کنند و استقالل اقتصادی خود را تضمين نمايند

 به سازمان ملل متحد تسليم شده ١٩۶٠مبر ای کامل نظام استعماری که در سپت جھت الغ*فشوروی، خروشچير جماھ

 .بود، به گرمی استقبال کردند

چنين آثاری . در وضعيت کنونی، آثار مارکس و انگلس که در اينجا گردآوری شده از اھميت ويژه ای برخوردار است

 .سيار مناسبی برای تحليل و درک رويدادھای جھان معاصر کاربرد داشته باشدمی تواند به مثابه ابزار کار تحليلی ب

  .ادامه دارد

  

  :يادداشت

تدوين اين اثر درست درزمانی صورت گرفته که سوسيال امپرياليزم شوروی آخرين سالھای بدون بحران و يا ھم با 

ثابۀ بزرگترين قدرت جھانی به شمار می بحران ھای اندک را سپری نموده، در بيرون از خاک خودش تا آنزمان به م

از اين رو احتمال اين که در تمام مقاالت تحريفات و دست درازی ھای رويزيونيستی و ضد لنينيستی در ال به الی . رفت

  .در آن گنجانيده شده باشد، نبايد منتفی دانسته شود" انگلس-مارکس"و بند ھای نگاشته شدۀ کلمات جمالت و 

تالش خواھم نمود تا در حد امکان تحريفات رويزيونيستی ناشران روسی اين )  موسوی-ار پورتالويراست(ھرچند من

مجموعه را افشاء نمايم، با آنھم در صورتی که در کدام قسمتی از نوشته ھا، چنان انحرافاتی را متوجه نشوم اميد است 

 برخاسته از عدم فھم و يا ھم مصروفيت بيش از خوانندگان نھايت عزيز و گرامی پورتال، کمبود کارم را عمدی ندانسته

  .حدم تلقی نموده با انتقاد سالم و سازنده من را در جھت زدودن آن کمبود ياری رسانند

يکی از جملۀ دروغھائی که ناشران روسی اين مجموعه می خواھند به خورد خوانندگان بدھند، سياست ضد انقالبی و 

خاين بود که پيشنھادات آنچنانی و عملکردش نه تنھا در " خروشچف"سالمت آميز  لنينيستی ھمزيستی م-ضد مارکسيستی

جھت تکامل جنبش ھای رھائيبخش ملی در اقصا نقاط جھان مفيد و مؤثر نبود، بلکه بيان موضعگيری آشکارش در 

تواند در ھمکاری با تبانی با امپرياليزم امريکا عليه جنگھای انقالبی و آزاديبخش و تھديد تمام آن جنبش ھا که می 

آنھا را نابود نمايد، نه تنھا عمر استعمار را در کشور ھای آسيا، افريقا و " اشارۀ انگشت"امپرياليزم امريکا با يک 
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،  دھه بعد از کنار گذاشتنش از قدرت٣امريکای التين طوالنی تر ساخت، بلکه بستر و زمينه ای فراھم آورد که 

ھا خاتمه بخشيده، بزرگترين دستاورد شورا در شوند با يک ضربت به عمر کشور امپرياليزم امريکا و شرکاء قا

  .به تاريخ بسپارندو تکيه گاه پرولتاريای بين المللی را پرولتاريای روس يعنی انقالب اکتوبر، 

  )موسوی( ويراستار پورتال 

  
  

  


