
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  انگلس-مارکس: نويسندگان
  حميد محوی: برگردان از

  موسوی: ويراستار پورتال
   ٢٠١٩  مارچ٣١

  !پرولتاريای جھان متحد شويد

  

  فردريش انگل                                ارل مارکسک

  گزيدۀ نوشته ھا دربارۀ استعمار

٣۵  

   نامۀ کارل مارکس به فردريش انگلس-۵

  ١٨۵٨بر و اکت٨ 

ولی . ّی برای دومين بار قرن شانزدھم را تجربه می کندوضوعی را نفی کنيم، جامعۀ بورژوائتوانيم چنين منمی ...

ھمانطور که در تولدش اين ناقوس  مرگ اين جامعه را به صدا در آورد، ن بار قرن شانزدھم جديد ناقوساميدواريم که اي

جھانی ست، حداقل در خطوط برجستۀ آن و به ھمين ترتيب مأموريت واقعی جامعۀ بورژوا ايجاد بازار . به صدا درآمد

ر کاليفرنيا و استراليا و به نظر می رسد که با استعمای که جھان گرد است، چنين جائاز آن. توليد مشروط به بازار جھانی

روی قارۀ  :  ای که باقی می ماند چنين استمسألهبرای ما، .  و چين اين مأموريت به پايان رسيده استجاپانی بازگشائ

ًما انقالب قريب الوقوع است و به سرعت شکل سوسياليستی به خود خواھد گرفت، ولی آيا الزاما به اين گوشۀ کوچک 

  ی نيست؟ان تحت تأثير گسترش جامعۀ بورژوائاز جھان محدود خواھد شد، و آيا بخش گسترده تری از جھ
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  : نشان می دھد که ١٨٣۶در خصوص چين، بررسی دقيق مراودات بازرگانی از سال 

 بيش نبوده  نشان داد که حرف پوچی١٨۴٧ل  ، در سا١٨۴۶ تا ١٨۴۴ از سال امريکا و گسترش صادرات انگليس) ١

است، و عالوه بر اين در ده سال بعدی نيز ميزان صادرات در حال رکود بوده، در صورتی که صادرات چين به 

  .ش داشته است به شکل فوق العاده ای افزايامريکاانگلستان و 

جز منتقل کردن امور بازرگانی از کانتون به شانگھای در ه کنگ نتيجۀ ديگری ب- ی پنج بندر و تصرف ھنگبازگشائ) ٢

 به نظر می رسد که علت اصلی چنين شکستی فروش ترياک است .حساب نمی آينده ھای ديگر ببازار. بر نداشته است

يکی از داليل ديگر، ساخت و . بدان مشروط کرده استثير قرار داده و که ھر گونه افزايش صادرات به چين را تحت تأ

يعنی مسائلی که اصالحاتشان . ين سنتی و به شکل سلولی ست و مانند اينھاکشاورزی چ. ساز اقتصاد داخلی کشور است

نون ارلمرستون مظه من در مورد آن به پ، ک)١(١معاھدۀ کنونی انگلستان با چين.  مديد به طول خواھد انجاميدیمدت ھا

ھستم، او آن را با توافق کابينۀ پترزبورگ تھيه کرده، يعنی ھمان اوراقی که  پيش از حرکتش به لرد الجين تحويل داده ، 

  .ّاز اول تا آخر دروغ است

  

   کارل مارکس به فردريش انگلس-۶

  ١٨۶۵مبر  نو٢٠ 

 ھا سزاوار آن نيستند که بتوانند انگليس. نشان می دھدرا  ھای واقعی  بروشنی سرشت پست انگليس٢تاريخ جامائيک

اين اوباش لعنتی بر اساس قانون اساسی آنگلوساکسون از « : ولی تايمز شجاعانه نوشته است . روسھا را سرزنش کنند

ن يعنی از جمله از آزادی پرداخت ماليات خون برخوردار بودند تا برای کشتکارا. »ھر گونه آزادی برخوردار بودند

و اين سگ .  کاھش دھندکردن باربر را ممکن سازند و به اين ترتيب بازار کار خودشان را تا ميزان حداقل امکان وارد

اعتراض می کردند، زيرا او مردی را به دار ) ٣اين جانور وحشی باتلر« با رفتارھای با ظرافتشان عليه ھای انگليس

تا ! ندازندُاس به صورت سربازان شمالی تف بيمی زرد و پوشيده از المآويخته بود و اجازه نداده بود که کشتکاران قدي

  ... فقط ماجرای ايرلند و قصابی جامائيکا باقی مانده بودامريکا نشان دھند که پس از جنگ با تمام رياکاری ناب انگليس

  

   فردريش انگلس به کارل مارکس-٧

  ١٨۶۵مبر اول دس. 

 که با افتخار از جنگ نامه ھای افسران انگليس.  می شودی شرمی ھای جامائيکا عيان تربا ھر گزارش رسيده، ب...

روحيۀ ارتش انگليس در اينجا بی ھيچ مانعی خود را . ھايشان عليه سياھان بی سالح ياد کرده اند بی بديل است آوری

ر شد دربارۀ رويدادھا عليه  اين بار مجبو٤خود منچستر گاردين» موجب سرگرمی سربازان است « . نشان می دھد

  ...مقامات رسمی در جامائيکا موضع گيری کند

  

                                                 
)۴١ در مقالۀ شمارۀ ۴٣٣مراجعه شود به يادداشت شمارۀ . (تسين-معاھدۀ تين  1  
 کشی وحشيانۀ  صورت گرفت، علت آن بھره٢ُ گوردنی به ناملغ مذھب باپتيست به رھبری مب١٨۶۵بر وشورش سياھان جامائيکا در اکت  2

  . در خون غرق کردند را شورشمقامات انگليس. ينشان بيرون کنند بود که می خواستند آنان را از سرزمی از سياھاناستعمارگران انگليس
 

3 Butler 
  . بنيانگذاری شد١٨٢١د، و ليبرال ھا که در منچستر به سال ، ارگان مبادالت آزا گاردين، روزنامۀ بورژوای انگليسمنچستر 4
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   کارل مارکس به فدريش انگلس-٨

  ١٨۶٧مبر  نو٢ 

امروز به اين امر باور دارم، گرچه پس از . در گذشته، تصور نمی کردم که جدائی ايرلند و انگلستان ممکن باشد... 

بينيم که چند روز   را از طريق آمار کشاورزی امسال میروش انگليس. ل فدراسيون بينجامداست به تشکيجدائی ممکن 

نخست وزير پادشاه ايرلند، لرد آبرکورن در کوران ھفته ھای گذشته وضعيت زمين ھايش را با اخراج . پيش منتشر شد

که زمين ھای تعدادی از مزرعه اصالحات کشاورزی و پيشرفت سرمايه ھا به او اجازه داد . ھزاران نفر روشن کرد

در ھيچ يک از ديگر کشورھای اروپائی، تسلط بيگانه به اين شکل مستقيم بوميان را از ! داران ثروتمند را تصاحب کند 

روس ھا فقط به دليل سياسی مصادره می کنند، پروسی ھا در پروس غربی . زمين ھای خودشان محروم نکرده است

  .ھمه چيز را می خرند

  

   کارل مارکس به فدريش انگلس-٩

  ١٨۶٧مبر  نو٣٠ 

 وضعيت اقتصادی و سپس ھدف سياسی تسلط ١٨۴۶ھا ھنوز نمی دانند، اين است که از سال آنچه را که انگليسي... 

فته است خود گره  خصوصيت سوسياليستی ب٥ًانگليس در ايرلند وارد مرحلۀ نوينی شده و مشخصا به ھمين دليل فنيانيسم

چه چيزی مسخره تر از اين که . و به عنوان جنبش طبقات نازل)  تمرکز روی تملک زمين باالبته به مفھوم منفی يعنی( 

 و نظام) به مفھوم رومی کلمه( ند  بتاران ايرلنديھا را با مھاجران انگليساوت اليزابت يا کرامول را که می خواستندسق

 !ندازد در يک سطح قرار دھيم ردن گوسفند و خوک و گاو بيرون بيبا جايگزين ککنونی که می خواھد ايرلندی ھا را 

 منطقه ای ٦در کوران اين دوره اخراج ھا فقط به شکل استثنائی ست، به ويژه در لينستر (١٨۴۶ تا ١٨٠١نظم حاکم از 

. می پاشد  از ھم فرو١٨۴۶، با اجارۀ زمين با ميانجيگرھايش در سال )ًکه زمين غالبا به پرورش دام اختصاص دارد

حذف تعرفۀ گمرک برای گندم که به دليل قحطی در ايرلند به تحريک يا دست کم تسريع آن انجاميد در سالھای ميانی 

دستور روز از اين پس . موجب شد که ايرلند انحصارات خود را در جايگاه تھيه کنندۀ گندم برای انگلستان از دست بدھد

به ھمين علت بود که مالکان زمين . ه بايد ھمۀ زمين ھای قابل کشت به چراگاه تبديل می شدپشم و گوشت بود، در نتيج

قانون مربوط به امالک مقروض که توده ھای عادی ثروتمند قديمی را به زمينداران . دادند ًدائما گردھمآئی تشکيل می

از بين بردن مالکيت زمين در ايرلند ھمانا ] به اين ترتيب. [ تبديل کرد و بر اين اساس تحوالت را تسريع نمود٧بزرگ

 به وجود آمده ١٨۴۶دولت تھی مغز انگليس از تحوالت عظيمی که از سال . يگانه تمايل تسلط انگليس در ايرلند است

، توری و ٩تا دستورات انتخاباتی ھنسی) ١٨۴٨ (٨از بيانيۀ ميگر. ولی ايرلندی ھا می دانند. ًطبيعتا  بی اطالع است

ايرلنديھا  نظريات خودشان را دربارۀ اين موضوع به روشنی و با انرژی فزاينده بيان ) ١٨۶۶ (١٠ن اورکھارتطرفدارا

  .کرده اند

اب قديمی چ(نظر من بايد اتحاد را حذف کنند ه  چه چيزی پيشنھاد کنيم ؟ ببه کارگران انگليس:  اين است که پرسش

                                                 
  5 مراجعه کنيد۵۴٧ّبه پاورقی شمار  

  6 لينستر يکی از چھار استان مھم ايرلند- مترجم 
7 Landlord 

8  Thomas Francis Meagher در مقام انقالبی ايرلندی که در ارتش امريکا طی جنگ داخلی) ١٨۶٧ ژوئيه ١ -١٨٢٣ اوت ٣ (– مترجم 
  .سرتيب ارشد خدمت کرد

9 Hennessey 
10 Urquhart 
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اين يگانه .   آن را به يکی از مفاد بيانيۀ خودشان تبديل کنندو) ولی دموکراتيزه و متناسب با شرايط حاضر١١ ١٧٨٣

تجربه .  شودیمی تواند وارد برنامۀ حزب انگليسشکل قانونی و در نتيجه يگانه شکل ممکن برای آزادی ايرلند است که 

 به اين نظريه باور من تا نيمه. يا اتحاد شخصی ساده می تواند بين دو کشور وجود داشته باشدًبايد بعدا نشان دھد که آ

  .دارم، اگر به موقع اين کار انجام شود

  :نيازمنديھای ايرلند چنين است 

  .خود مختاری و استقالل در رابطه با انگلستان. ١

جای ايرلندی ھا انقالب کنند، ولی می توانند ه با بھترين آرزومنديھايشان نمی توانند ب ھا انگليس. انقالب کشاورزی. ٢

  . را برای آنان فراھم بياورند تا خودشان بدان تحقق ببخشندامکانات قانونی

  .برقراری تعرفۀ حمايت گرا عليه انگلستان. ٣

اتحاديه، با الغای ھمۀ حقوق حمايتگرا از  سوی .  صنايع ايرلند در ھمۀ زمينه ھا موفق بود١٨٠١ تا ١٧٨٣از سال 

. ت کوچک پشم نيز به ھيچ وجه جبران کننده نيستصنع. پارلمان ايرلند سبب تخريب فعاليت صنعتی در ايرلند شد

 ھمان پيامدی را برای صنايع ايرلند در بر داشت که اقدامات ديکته شده از سوی پارلمان انگليس ١٨٠١اتحاديه در سال 

الل که ايرلندی ھا به استق به محض اين. برای خفه کردن صنايع پشم ايرلند در دوران اليزابت و جرج دوم و مانند اينھا

  .دست يابند، نيازشان آنان را به سوی حمايتگرائی سوق خواھد داد، مانند کانادا، استراليا و کشورھای ديگر

خوشحال خواھم شد که در چند جمله نظرت ) سه شنبۀ آينده( نظرياتم را مطرح کنم ١٢که در شورای مرکزی  پيش از آن

  ...را در اين باره به من بگوئی

  

  به لودويگ کوژلمن کارل مارکس - ١٠

  ١٨۶٨ اپريل ۶ 

ًطبيعتا گالدستون و ھم پياله گانش فقط از آن برای بازگشت به قدرت و تخت .  ايرلند اولويت داردمسألۀدر اينجا ... 

اين رويکرد نوين پيش .  داردء اتکاhousehold sffrage13پرش انتخاباتی در انتخابات آينده بھره برداری کردند که به 

ّی حزب کارگر مضر است، زيرا توطئه چينانی که بين کارگران ھستند می خواھند به پارلمان آينده راه يابند، از ھمه برا

از سوی ديگر اين چيزی نيست .  و مانند اينھا حاال بھانۀ تازه ای دارند تا به ليبرالھای بورژوا بپيوندند١٥ و پاتر١٤اودگر

اند يس برای جنايتی که به قدمت چندين سده عليه ايرلند مرتکب شده بجز تنبيھی که انگلستان و سپس طبقۀ کارگر انگل

  .  سرانجام اين موضوع به نفع طبقۀ کارگر انگليس تمام خواھد شدin the long run16و . تحمل می کنند

 English  Established chunch in iraland- or what they use to call here the irish chrch17در واقع  

 در ايرلند  و در عين حال پيش قراول کليسای دولت در د دژ مذھبی زمينداری بزرگ انگليس  انگليس در ايرلنکليسای

                                                 
دولت . ی شمالی موجب تحريک گستردۀ جنبش رھائی بخش در ايرلند شدامريکا پيروزی مھاجران شورشی در ١٧٧٠در نزديکی سال  11

مانی اين واگذاريھا را تأئيد  منشور پارل١٧٨٣در سال . انگليس مجبور شد حق بازرگانی برای ايرلند را بپذيرد و قوانينی در اين زمينه وضع کند
 ۶٢٠به يادداشت شمارۀ  (١٨٠١، منشور اتحاد ١٧٩٨پس از شکست شورش در سال . و قدرت قانون گذاری را به پارلمان ايرلند واگذار کرد

  .استقالل ايرلند را از بين برد)  ھمين کتاب مراجعه کنيد۵٩در مقالۀ شمارۀ 
 

  نال اولشورای عمومی انترناسيو  12
  .جرانأبه معنای حق رأی مست.  نوشته شده و من نيز اين شکل را حفظ کردمیدر متن به انگليس  13

14 Odger 
15 Potter 

  16 در متن به انگليسی نوشته شده به معنای سرانجام
 ايرلند می نامند  ن را کليسای  کليسای انگليسی در ايرلند بر پا شد، و ھمان گونه که بر حسب عادت آ-  در متن به انگليسی نوشته شده  17
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سقوط کليسای دولت در ايرلند به ).  را بايد به عنوان مالک زمين تلقی کنيمدر اينجا کليسای انگليس. (ان استخود انگلست

 در ايرلند و سپس در ءقوط زمينداران بزرگ در حال زوال، ابتداسقوط آن در انگلستان منتھی خواھد شد و در نتيجه س

من ھميشه بر اين باور بودم که انقالب اجتماعی بايد به شکل جدی از مالکيت ارضی به عنوان موضوعی . انگلستان

  .بنيادی آغاز شود

ينداران ايرلندی پروتستان از عالوه بر اين، چيزی که نتيجه اش بسيار سودمند خواھد بود، کليسای ايرلند می ميرد، زم

استان اولستر به مزرعه داران کاتوليک در سه استان ديگر در ايرلند می پيوندند و در جنبش آنان شرکت می کنند، در 

  ...حالی که تا کنون زمينداران بزرگ از تضاد مذھبی آنان بھره برداری می کنند

 دادامه دار

  

  


