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 Political  ياسیس

  
  انگلس-مارکس: نويسندگان
  حميد محوی: برگردان از

  موسوی: ويراستار پورتال
   ٢٠١٩  مارچ٠۵

  !پرولتاريای جھان متحد شويد

  

  فردريش انگل                                ارل مارکسک

  گزيدۀ نوشته ھا دربارۀ استعمار

٣١  

  . نبھا و نرخ ارزفلزات گرا. ٣۵فصل . ٢ ای از سرمايه، کتاب سوم، جلد  گزيده:  کارل مارکس - ۵۴

  نرخ ارز توازن بازرگانی انگلستان. ٢

و :  و مانند اينھا فع و سود سھام سرمايه ھای انگليس ميليون به دولت بپردازد، منا۵ھند به تنھائی بايد مالياتی نزديک به 

خود را برای پس انداز  که بخشی از درآمد دان دولتی و يا بازرگانان انگليسدر اين مبلغ ما مبالغی را که ساالنه کارمن

ًن داليل بايد دائما مبالغ ھنگفتی به حساب دولت مرۀ بريتانيائی به ھميھر مستع. به انگلستان می فرستند حساب نکرده ايم

سود :  بنيانگذاری شده اند بی، کانادا با سرمايه ھای انگليساغلب بانک ھای استراليا، در ھند غر. بريتانيا واريز کند

به ھمين گونه انگلستان مقادير بسياری اوراق بھادار از خزانۀ خارجی در اختيار . انگلستان پرداخت شودسھام بايد در 

به اين مجموعه بايد سرمايه . ی شمالی و جنوبی که از آنھا بھره نيز می گيردامريکادارد، زير عنوان رسيده ھای اروپا، 

برای ھمۀ اين کارھا .  با سود سھام مربوطه به حساب بياوريمگذاری در راه آھن، کانال، معادن و مانند اينھا را نيز
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عالوه بر اين، مبالغی . دست می آيده  بد که از مازاد حجم صادرات انگليسًجملگی تقريبا با کاالھائی پرداخت می شو

ال برای عين ح واريز می شود و در ه حساب دارندگان ارزش ھای انگليسکه از انگلستان به خارج انتقال می يابد ب

  . ھا در خارج اختصاص می يابد، البته اين بخش از مبالغ در مقايسه بسيار ناچيز استتضمين امور انگليس

  

  کارل مارکس

  ١٨٩۴منتشر شده در ھامبورگ 

  ١٩۵٩مطابق سرمايه، انتشارات سوسيال، پاريس 

Livre troisième,t. 2, p. 250 

*******  

  تاريخ ايرلند: فرازی از کتاب  :  فردريش انگلس - ۵۵

به مليت و زبان خود دلبستگی  که مصرانه ١ُگل ھا.  ھا توانستند سلطۀ خود را به تمام نژادھا تحميل کنندانگليس... 

 دست به شورش می زدند و ١٧۴۵ که تا سال   اسکاتلندی٢سلت ھای. ً کامال به امپراتوری بريتانيا ضميمه شدندداشتند

فرانسوی ھای جزاير . کنند   و ديگر به شورش فکر نمیودشان از بين رفتنددست دولت و آريستوکراسی خه سپس ب

نمارک به  که از سوی د٥ھليگوالند٤حتا فريسی ھای.  سرسختانه عليه فرانسه طی انقالب کبير جنگيدند٣نرماندی

 و ٦دووابايد زمانی می گذشت تا پيروزی سا. انگلستان فروخته شده بودند از سرنوشت خود رضايت خاطر داشتند

فقط .  مام وطن باز می گرداند در شمال با درد و فرياد آنان را با فراخواست اتحاد باالمانگسترش فتوحات کنفدراسيون 

پس از خشن . مانع اصلی انعطاف پذيری نژاد ايرلندی بود. ايرلندی ھا ھستند که انگلستان نتوانست از عھده شان بر بيايد

ر جمعی  به سرعت خودشان را باززائی می کردند، و اين بار نيرومندتر از ھميشه به ترين سرکوبھا، و پس از ھر کشتا

 ايرلندی ھا نيروی اصلی خودشان را در پادگانھای خارجی که برای رام کردن آنان می فرستادند جست. ميدان می آمدند

به  : ٧شدند  ھا نيز ايرلندی تر میًاز نسل دوم و غالبا از ھمان نسل اول، اين خارجی ھا از ايرلندی. کردند جو میو 

  .تدريج که زبان انگليسی می آموختند و زبان خودشان را فراموش می کردند

  

  . نوشتۀ فردريش انگلس

  . گزيدۀ آرشيو مارکس و انگلس١٩۴٨نخستين انتشار در سال 

*********  

                                                 
ُگل ھا نياکان فرانسوی ھای امروزی: مترجم   Gallois 1  

 Celtes2  
  3 جزاير مانش

Frisons 4  لند زندگی می کنندافريسی ھا گروھی از مردم ژرمن ھستند که در نواحی ساحلی کشورھای المان، دنمارک و ھ:  مترجم   
Heligoland 5  ين جزاير در گذشته جزء متصرفات ا.  شمال متعلق به کشور المان استبحيرۀزاير در جنوب شرقی گروھی از ج:   مترجم

   .نمارک و امپراتوری بريتانيا بودد
اين نبرد پايان منازعات بين .  در چارچوب جنگ امپراتوری اتريش و پروس، که به پيروزی پروس انجاميد١٨۶۶  جوالی ٣ نبرد سادووا  6

   .بطن جھان ژرمن ھاستپروس و اتريش در 
7 Hiberniores ipsis Hibernicis. انگلس در متن به التين نوشته است  

اصطالح در سده ھای ميانه برای خارجی ھائی که به عنوان نيروی . به معنی از خود ايرلندی ھا ايرالندی تر. اصطالح به التين: مترجم 
ين نيروھای خارجی سعی می کردند با جامعۀ ايرلندی سازگار شوند، زبان و فرھنگ آنان را ا. اشغالگر در ايرلند به سر می بردند رايج شده بود
ازدھم باز می گردد که به اين پديده به نخستين مھاجران انگليسی و دوره گردھا در سدۀ دو... می آموختند و به مانند آنان لباس می پوشيدند

 .نيز شھرت دارند»  ھای قديمیانگليس«
 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  ٨دولت انگليس و زندانيان فنيان:  کارل مارکس - ۵۶

کنيم   اروپائی دربارۀ ارتکاب به خشونت از سوی دولت اليگارشی بورژوا  مشاھده میسکوتی را که در رسانه ھای

سپس، . دانيد بی گناھند پيش از ھمه، دولت انگليس ثروتمند است، و رسانه ھا ھمان گونه که می. داليل مختلفی دارد

  باز شناسی می ٩ا گاريبالدیدولت انگليس دولت الگو ست و در چنين جايگاھی از سوی مالکان، سرمايه داران و حت

با اين ھمه، جمھوری خواھان . در نتيجه نبايد عليه اين دولت کمال مطلوب بد گوئی کنيم : ١٠)کتاب او را ببينيد(شود 

اگر ھم وطنان خود را از اين امر آگاه . فرانسوی با ذھنيت بسته و خودخواھانه خشم خود را نثار امپراتوری نمی کنند

 سال کار اجباری محکوم خواھد شد در ٢٠به ] فرد خاطی[ه مقامات در کشور آزاديھای بورژوائی کنند که توھين ب

 را که دربارۀ رفتار با  گزيده ای از روزنامه ھای انگليس. ماه حبس دارد۶حالی که ھمين جرم در کشور ديگری 

  .١١فرستم زندانيان گروه فنيان نوشته اند در پيوست اين نامه می

 با ١٤موور  به دليل پشتيبانی از توطئۀ فنيان در دارت١٣)مردم ايرلند (The Irish peopleون روزنامۀ  معا ١٢مالکای

  . گردنبند آھنی به ارابه با بار سنگ بسته شد

ً شبانه روز در يک دخمۀ کامال تاريک دست بسته از پشت با ٣۵ روزنامۀ مردم ايرلند به مدت صاحب١٥اودونووان راسا

  .برای خوردن خوراک اندکی که روی زمين زندان برايش می گذاشتند دستھايش را باز نمی کردندحتا . زنجير حبس شد

 يکی از نويسندگان ھفته نامۀ مردم ايرلند گر چه به دليل آبسه کردن دست راستش نمی توانست آن را حرکت ١٦کيکھام

 مجبور کردند با دست چپ سنگ و آجر مبر نودھد، او را با ھمراھانش در يک خرابه، در ھوای مه آلود و سرمای ماه

 .ً گرم نان و تقريبا يک ليتر آب گرم به او می دادند١٨٠شبھا به سلولش باز می گشت و برای خوراک فقط حدود . بشکند

 ساله در زندان خوراک او را طی سه ھفته به نان و آب محدود کردند زيرا حاضر نبود از ٧٠ يا ۶٠ پير مرد ١٧اوليری

                                                 
 مارکس با ارسال دو شمارۀ انترناسيونال که حاوی مقاله ھای مربوط به زندانی کردن فنيانھا - در متن اصلی١۶٩شمارۀ يادداشت   8

اين دو شمارۀ انترناسيونال « : به انگلس می نويسد ) ۵١ مقالۀ شمارۀ ۵٠٣برای فنيانھا مراجعه شود به يادداشت شمارۀ (ست 
جای مقاله ای که بايد ه ولی ب. فرستاده بودم De paepeک نامۀ خصوصی برای دو پيپ  را در ي١دست نوشتۀ اوليۀ شمارۀ . است

ضربات « منتشر می کرد، داخل پرانتز مطالب بيھوده ای را اضافه کرده بود، برای نمونه، اين که مجازات بدنی را بايد در اينجا
  )١٨٧٠رس ا م٩مراجعه شود به نامۀ مارکس به انگلس به تاريخ (معنی کنيم » شالق 

 
9 Guiseppe Garibaldi 
 

  در اينجا مارکس به کتاب گاريبالدی اشاره دارد- در متن اصلی ١٧٠ يادداشت شمارۀ  10
Garibaldi « The Rule of the Monk or Rom in the Nineteenth Century ».In Tow Volumes, London 1870 
 

آغاز فعاليتھايشان به سالھای .  رده بورژواای انقالبی با تمايالت خی ھايرلند Fénians - در متن اصلی١٧١يادداشت شمارۀ  11
فنيان ھا خواھان استقالل .  و فعاليتھايشان اعتراض مردم ايرلند عليه ستم انگليس را منعکس می کردهبرنام. گردد  بازمی١٨۵٠

شيوۀ مبارزاتی توطئه چينی آنان . يان بودندملی، بنيانگذاری جمھوری دموکراتيک و پس گرفتن زمين ھای واگذار شده به کارفرما
 شکست ١٨۶٧ چ و ماربروریشورش ف. را از مردم جدا می کرد و از سوی ديگر با جنبش کارگری انگليس نيز در اتحاد نبودند

  .ً جنبش آنان قويا سقوط کرد١٨٨٠ تا ١٨٧٠از اين پس، فعاليت فنيان ھا به حرکات تروريستی محدود شد و از سال . خورد
  
 

12 Mulcahy 
13 The Irishe People 

 O’Donovan در دوبلين به رياست اودونوووان راسا ١٨۶٣ ھفته نامۀ ارگان مرکزی فنيانھا از سال - در متن اصلی١٧٢يادداشت شمارۀ 
Rossaبه فرمان دولت اين روزنامه به غارت رفت و مدير آن را نيز بازداشت کردند١٨۶۵در سال .  منتشر شد .  

14 Dartmoor  
15 O’Donovan Rossa 
16 Kickham 
17 O’Leary 
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 که  بگرودو سرانجام يعنی يکی از اديانی...٢٠ ،يا کوئيکر١٩ ، پرسبيترينيسم١٨نظر کند و به دين پاپيستپاگانيسم صرف

  ). کند  که زندانبان آزادی انديشه را تعريف می استبر اين اساس (انتخاب آن را آزاد می گذارد زندان ِدولت

 سکوت و رفتارھای خشونت آميز ديگری حبس کردند، ٢٢»بانک-ھال« را در يک ديوانه خانه در  ٢١ِمارتين کی ری 

  .که به او تحميل کردند موجب به ھم خوردن تعادل روانی او شد

يکی از دوستانش نوشته است که او حافظه اش را از دست داده و .  در وضعيت بھتری نيست٢٣سرھنگ ريچارد بارک

  .گفتار و رفتارش نشان می دھد که تعادل روانی ندارد

منحرف ترين گروه ھای بی بند و بار .  وحشی از اين زندان به آن زندان منتقل می کنندثل حيوانات را مزندانيان سياسی

مجبورشان می کنند که وسائلی را که اين زندانيان استفاده کرده اند بشويند و يا پيراھن و . را به آنان تحميل می کنند

ماريھا مبتال ھستند بپوشند و يا در آبی که آنھا استفاده کرده لباسھای فالنل اين جنايتکاران را که به مشمئز کننده ترين بي

. می توانستند با مالقاتی ھا حرف بزنند،ھنوز  ھمۀ جنايتکاران  تا رسيدن فنيان ھا به پورتالند.اند خودشان را بشويند

عۀ وسطی را اشغال می  جدا از ھم با تورھای آھنی، زندانبان قطۀسه قطع. قفسۀ مالقات برای زندانيان فنيان ايجاد شد

  .کند به شکلی که زندانی و دوستانش فقط از ورای دوبل تور آھنی می توانند يکديگر را ببينند

نرال توماس ج.  يکی از خوراکی ھای لذيذ است٢٥ و قورباغه در شاتھام٢٤در زندانھای بزرگ زندانيانی ھستند که ليسه

گويند برای فنيان ھائی که به  محکومين می.  زده نمی شد می گويد اگر موشی شناور در سوپ می ديد شگفت٢٦بارک

  ).رژيم خيلی خشن تر شده است(زندان محکوم می شدند روزگار بسيار بدی بود 

***  

  .در اينجا من چند جمله به اين فرازھا در پيوست اضافه می کنم

در کشور بريتانيا، استثمار  بزرگ، مالک بزرگ معدن پوليس وزير کشور، ليبرال بزرگ، ٢٧سال گذشته، آقای بروس

.  مورد بازخواست قرار گرفته بودًساأکنندۀ کار به اتھام بد رفتاری با زندانيان فنيان و به ويژه بد رفتاری با اودونووان ر

 عضو ايرلندی مجلس عوام ٢٨در نتيجه، آقای مور.  ھمۀ اتھامات را انکار کرد ولی بعد مجبور شد اعتراف کندءابتدا

ًکه رسما با (ًاين درخواست صراحتا از سوی اين وزير افراطی نيمه قديس . س روی اين رويدادھا شدخواستار تجس

 يکی از پر نفوذ ترين ٣٠ رئيس و عوام فريب قديمی بورژوا و جان برايت٢٩آقای گالدستون ،)عيسی مسيح مقايسه شده

  . مردود اعالم شدءاعضا

تارھای خشونت آميز راه افتاده، چند نفر از اعضای پارلمان از بروس در اين مدت اخير، دوباره شايعه ھائی دربارۀ رف

وزير کشور اجازه خواسته اند که از نزديک از زندانھا بازديد به عمل آورند تا بتوانند بی اعتباری اين سر و صدا ھا را 

ارند که اين نوع بازديدھا ولی آقای بروس درخواست آنان را رد کرد و اظھار داشت که مديران زندان بيم د. ثابت کنند

                                                 
18 Papiste (catholicisme) ًغالبا کاتوليک ھستند  
19 Presbytérien شاخه ای از پروتستانتيسم 
20 Quaker شاخه ای از مسيحيت که اعضای آن ھمه کشيش ھستند 
21 Martin H. Carey 
22 Hall-Bank 
23 Richard Burke 

   ليسه يا حلزون بی صدف 24
25 Chaham يکی از شھرھای انگلستان 
26 Thomas Burke 
27 Bruce 
28 Moore 
29 Gladston 
30 John Bright 
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  .موجب تحريک زندانيان شود

از او پرسيده بودند که از تاريخ گزينش نمايندگی او . ھفتۀ گذشته، وزير کشور دوباره مورد بازخواست قرار گرفت

). يعنی به ضرب شالق( مورد تنبيه بدنی قرار گرفته است ًساأ آيا حقيقت دارد که اودونووان ر٣١برای شھر تيپراری

 ٣ تا ٢و معنای اين حرف اين است که طی ( در چنين مقامی نبوده است ١٨۶٨آقای وزير پاسخ داده بود که از سال 

  ).سال يک زندانی سياسی زير ضرب شالق بوده است

در رابطه با ميکائيل )  در شمارۀ آينده منتشر خواھيم کرد راما اين فرازھا (٣٢گزيده ھائی را نيز برايتان می فرستم

خواھيد ديد که .  در شھرستان کورک در ايرلند٣٤ عضو فنيان محکوم به کار اجباری در زندان اسپيک ايسلند٣٣تتربر

در طول دو سال به . تجسس در اين زمينه ھفتۀ پيش انجام گرفت. خود بازرس کل مرگ او را نتيجۀ شکنجه دانسته است

و يا دچار  را از دست داده اند فنيان جان خود  کارگر از اعضای٢٠يمن انسان دوستی بورژواھای شريف  بيش از 

 برای قانون نفرت انگيز لت آوری تبليغات شنيع خجا می دانيد که روزنامه ھای انگليسًاحتماال. اختالل روانی شده اند

ولی قوانين مربوط به امنيت عمومی حاوی منشور . امنيت عمومی منتشر می کند که موجب تزئين فرانسۀ زيبا می شود

ً در ھر موردی دولت انگليس دائما قانونی را به تعليق درآورده که ضامن آزادی فردی ١٧٩٣از سال . رلند نيز بوداي

به اين ترتيب ھزاران نفر به ظن اتھام و تعلق به فنيانيسم زندانی می . جز اعمال خشونته  در واقع ھيچ قانونی ب٣٥بود

دولت انگليس به اين علت که محروم کردن افراد از آزادی . ت شده باشدکه دادگاھی شوند و يا اتھامشان ثاب شدند، بی آن

در اينجا يک . به اندزاۀ کافی رضايت خاطرش را تأمين نمی کرد آنان را به وحشيانه ترين شيوه ھا شکنجه می کرد

  .نمونه روشنگر اين واقعيت خواھد بود

بازرس .  در دوبلين است ٣٦ محبوس می کنند زندان مونتجویيکی از زندانھائی که افراد مظنون به فنيانتيسم را در آنجا

 .به اندازه ای وحشيانه زندانيان را آزار می داد که تعدادی از آنھا ديوانه شدند.  فرد پست  خشنی ست٣٧اين زندان مارای

 طی ءبتداا) که نقش مھمی در پروندۀ مرگ ميکائيل تربرت به عھده داشت(  پزشک زندان مرد بسيار برجسته ٣٨اودونل

چند ماه چندين نامۀ اعتراضی برای خود مارای فرستاد و چونکه او پاسخ نمی داد چند نامه برای افشای وضعيت زندان 

  .به مقامات باالتر فرستاد، ولی مارای کارشناس زندان نامه ھای او را رھگيری می کرد

 در قدرت ٤٠ی نويسد، و اين وقتی بود که توری ھا مه نائب پادشاه ايرلند نام٣٩ًسرانجام، اودونل مستقيما به لرد مايو

                                                 
31 Tipperary 

اين گزيده ھا . جملۀ داخل پرانتز متعلق به دفتر نگارشخانۀ انترناسيونال است -  در متن اصلی١٧٣ يادداشت شمارۀ 32
دفتر نگارشخانه خالصه و .  بوده و منتشر شده است١٨٧٠ چ ماه مار۶ در ۶٠دومين مقالۀ با ھمان عنوان در شمارۀ 
  . چند خط پيشگفتار  را اضافه کرده است

 
33 Michael Terbert 
34 Spike-Island-Convict- Prison 

تند خوانندگان می توانند در يوتوب چند فيلم مس.  و در روزگار ما به موزه تبديل شده است ;  اين زندان دھشتناک شھرت خاصی دارد-مترجم 
 Island The prison of Spike-s Alcatraz 'Iredand :جو کنند  ودر اينباره جست

8ZpayAGnNlv=v?watch/com.youtube.www://https  
  

35 Habeas Corpus Bill 
 پارلمان به تصويب رسيده بودو بر اساس اين منشور ھر فرمان بازداشت بايد  توسط١٧۶٩قانونی که آزادی فردی را تضمين می کرد در سال 

ًخيانت بزرگ مشمول چنين قانونی نمی شد که غالبا می .  روز در دادگاه حضور يابد٢٠ تا ٣گيزه و اتھام صادر شود و متھم بايد ظرف نبا ا
  .ًلبا در ايرلند وجود داشتتوانست از سوی پارلمان به حالت تعليق درآيد، اين روندی بود که غا

36 Mountjoy 
37 Murray 
38 O’Donnel 
39 Lord Mayao 
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دکتر اودونل ... نتيجۀ اين اقدام چه بود ؟  پرونده ھای مربوط به اين موضوع به فرمان پارلمان منتشر شد، و. بودند

  .ولی مارای در مقام خود باقی ماند!!! برکنار شد 

ن، نرم و بزرگوار که در مقابل تمام اروپا برای  گالدستون از راه رسيد، مھربالسپس اين به اصطالح وزير راديکا

 و بورژواھای ديگر اشک گرم و صادقانه می ريخت که مورد بد رفتاری پادشاه فرديناند دوم قرار ٤١سرنوشت پوئيريو

اين بت بورژوائی ترقی خواه چه کرد ؟ در عين حال که با پاسخھای بی شرمانه به درخواست بخشايش به . گرفته اند

ولی در واقع ! اين است قديس انسان دوست بورژوا ...  ھا ناسزا می گفت، مارای را در مقام خود حفظ کردايرلندی

  : مردم را فريب دادند 

 ٤٢)Land Bill( زمين مسألۀ کاری انجام می دادند، در نتيجه با سر و صدا قانونی را برای حل بايد برای ايرلندچون که 

داھای قانون زمين يک شيادی چيز بيشتری نبود تا آن را به اروپا تحميل کنند، و ولی ھمۀ اين سر و ص. عالم کردندا

قضات و وکالی ايرلندی را در چشم انداز روندی پايان ناپذير بين مالکان و کشاورزان مشغول دارند، با قول کمکھای 

 با واگذاری چند امتياز فريب مالی از سوی دولت با مالکان به تعامل برسند و بر اين اساس کشاورزان ثروتمندتر را

  .دھند

ای که » داوطلبانه«در مقدمۀ طوالنی در سخنرانی پر طمطراق و مبھمش گالدستون اعتراف کرد که حتا قوانين 

و پس از .  سال گذشته در ايرلند وضع کرده  ھميشه برای اين کشور خسارت بار بوده است١٠٠انگلستان ليبرال طی 

 عليه آنانی که می خواھند به اين قوانين مخرب و احمقانه پايان همين آدم در اعمال شکنجاين اعتراف ساده دالنه، ھ

  .ببخشند پافشاری می کند

  

  ١٨٧٠ بروری ف٢١نوشتۀ مارکس 

  ١٨٧٠ فبروری ٢٧ انترناسيونال، ۵٩منتشر شده در شمارۀ 

*********  

  »يادداشت محرمانه«: گزيدۀ مقاله  :  کارل مارکس - ۵٧

  .٤٣مربوط به  قطعنامه ھای شورای عمومی دربارۀ عفو ايرلنديھا مسألۀ) ۵...

 و سرمايه داری اروپائی ست، يکتا نقطه ای که می توانيم ضربۀ محکمی به ٤٤اگر انگلستان ارگ مالکيسم زمين

                                                                                                                                                        
40 Tories (Tory)  طرفداران فلسفۀ سياسی محافظه کار بريتانيائی: مترجم  
41 Poërio 
42 Land Bill 

 بھبود بخشيدن منشور مدعی.  به پيشنھاد گالدستون با مجوز ھيأت دولت منشور زمين برای ايرلند به تصويب رسيد١٨٧٠در سال 
به وضعيت زمينداران ايرلندی بود ولی بند و قافيه ھای محدود کننده امتيازاتی که برخی تا کنون از آن برخوردار بودند از بين 

  .رفت
 
 

دولت به يک .  پارلمانی ھای ايرلندی از گالدستون درخواست کردند که فنيان ھای بازداشت شده را عفو کند١٨۶٩در سال  43
شد زندانيان را مورد عفو قرار دھد  و آن ھم اين بود که مجرمين افکار سياسی شان را نفی کنند يعنی شرطی که شرط حاضر 

اين جريان به ابتکار مارکس از . جريانی که از عفو پشتيبانی می کرد توسعه پيدا کرد. معادل مردود کردن درخواست عفو بود
 قطعنامه ای جھت محکوم دانستن رفتار گالدستون به ١٨۶٩مبر ر نومومی دانترناسيونال اول ھدايت می شد که شورای عسوی 

  . دولت انگليس زير فشار توده ھا اکثر زندانيان فنيان را مورد عفو قرار داد١٨٧١ جنوریدر . تصويب رساند
 
نگليس ھا برای تصاحب که من در اينجا مالکيسم ترجمه کرده ام به معنای تمايل ا» رديسمالند ال « Landlordisme: مترجم 44 

  .زمينھای ايرلندی ھا ست
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  .انگلستان رسمی وارد کنيم، ايرلند است

در ايرلند، . ون خواھد شد سرنگ نيز انگلستاناگر در ايرلند سرنگون شود در.  ست، ايرلند ارگ مالکيسم انگليسءابتدا

ًد بار آسانتر است، زيرا مبارزۀ اقتصادی منحصرا روی مالکيت زمين تمرکز يافته و به اين علت که در آنجا عمليات ص

مين مالکان ز. ّمبارزه ملی ست و باز ھم به اين علت که مردم ايرلند انقالبی تر و برانگيخته تر از مردم انگلستان ھستند

از وقتی که اتحاد اجباری بين دو کشور از .  به ارتش انگليس است که خودشان را حفظ می کنندءًدر ايرلند اکيدا با اتکا

مالکيسم . قوع خواھد پيوستھم گسيخته شود، يک انقالب اجتماعی، ھر چند در اشکال عقب افتاده، در ايرلند به و

ی دھد بلکه خيلی بيشتر از ديدگاه اخالقی ورشکسته خواھد شد به اين معنا  نه فقط منبع درآمد مھمی را از دست مانگليس

از سوی ديگر، با حفظ قدرت مالکان زمين در . که نمايندگی انگليس در فرمانروائی بر ايرلند را نيز از دست می دھد

  .ايرلند، پرولتاريای انگليس آنان را در خود انگلستان شکست ناپذير خواھد کرد

ی، بورژوازی انگليس نه فقط از فقر ايرلندی ھا برای مھاجرت اجباری طبقۀ کارگر به انگلستان بھره در گام بعد

 با سرشت ٤٥آتش انقالبی کارگر سلت. برداری کرد بلکه عالوه بر اين پرولتاريا را به دو جبھۀ متخاصم تجزيه کرد

 پرولتر گ صنعتی انگلستان تضاد عميقی بيندر ھمۀ مراکز بزر. ُمحکم ولی کند کارگر آنگلوساکسون ترکيب نمی شود

 عادی از کارگر ايرلندی در جايگاه رقيبی که حقوق و کارگر انگليس. ايرلندی و پرولتر انگليس ديده می شود

standard of life ] به کارگر ايرلندی تقريبا نگاه کارگر انگليس. ده متنفر است او را تنزل دا٤٦]ميزان رفاه زندگی ً

اين .  ی شمالی به برده ھای سياه استامريکادر دولتھای جنوبی ] سفيد پوستھای فقير [poor whitesمانند نگاه 

بی گمان بورژوازی می داند . خصومت بين پرولترھای انگلستان به شکل مصنوعی از سوی بورژوازی تغذيه می شود

  .که راز حفظ قدرت او در ھمين شکاف نھفته است

 آنان را از ايرلنديھائی که گاو و گوسفندھا. سوی اقيانوس اطلس بازتوليد می شوداين خصومت يک بار ديگر فرا

 و رو به افزايشی را تشکيل می ه، يعنی جائی که جمعيت قابل توجه راندامريکاسرزمين مادری شان به اياالت متحدۀ 

، يعنی امريکالت انگلستان و دو. يگانه فکری که در ذھن اين ايرلندی ھا موج می زند نفرت از انگلستان است. دھند

طبقه ای که نمايندگی آن را به عھده دارند، اين احساسات و تمايالت را برای ابدی سازی مبارزۀ بين المللی تغذيه می 

کنند زيرا چنين شکافی از اتحاد جدی و صادقانۀ بين طبقۀ کارگر در دو جبھه و در نتيجه از رھائی مشترک آنان 

  .جلوگيری می کند

ند يگانه بھانۀ دولت انگليس برای حفظ ارتش بزرگ دائمی ست که در صورت نياز، ھمان گونه که در گذشته نيز ايرل

  .ندازددر ايرلند به جان کارگران انگليس بيشاھد بوديم، پس از گذراندن دورۀ آموزش نظامی 

ملتی که . انگلستان تکرار می شودسرانجام آنچه را که روم باستان در سطح خيلی عظيم به شما نشان داده، امروز در 

  .ملت ديگری را به زانو درمی آورد زنجيرھای خودش را تدارک می بيند

نخستين نياز آن تحريک انقالب اجتماعی در .  ً ايرلند کامال مشخص استمسألۀدر نتيجه موضع انجمن بين المللی روی 

  .د کردبه اين منظور، بايد در ايرلند ضربۀ محکمی وار. انگلستان است

بيانيه ھای شورای عمومی دربارۀ عفو ايرلندی ھا فقط مقدمه ای در چشم انداز بيانيه ھای ديگر است که، با قطع نظر از 

ھر گونه عدالت بين المللی، شرط مقدماتی آزادی طبقۀ کارگر متحول کردن اتحاد اجباری کنونی ست، يعنی تبديل 

  ... و اگر می تواند، به جدائی کامل، اگر چنين امری ضروری باشدبردگی ايرلند به کنفدراسيون برابر و آزاد،

                                                 
45 Celte 

در متن به انگليسی نوشته شده و من نيز آن را رعايت کردم:  مترجم  46  
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  ادامه دارد

  

  نوشتۀ کارل مارکس

  . به فرانسه١٨٧٠ چ مار٢٨

  برای نخستين بار در آثار جامع کارل مارکس و فردريش انگلس منتشر شده

  . بخش نخست١٣چاپ اول، جلد 

  مطابق دست نوشته

 

  


