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٣۶  
  

  .  فردريش انگلس به کارل مارکس- ١١

  ١٨۶٩بر و اکت٢۴منچستر، 

 .تاريخ ايرلند به ما نشان می دھد که وقتی ملتی زير سلطۀ ملت ديگری گرفتار می آيد به چه مصيبتی دچار می شود... 

 را مورد بررسی ٢من ھنوز بايد دورۀ کرامول.  منشأ می گيرد١ ديوار ايرلندی از ھمينھمۀ پستی منشی ھای انگليس

 ، من مسلم است اين است که بدون ضرورت تسلط نظامی بر ايرلند و ايجاد اشرافيت نوينقرار دھم، ولی آنچه برای

  .انگلستان روزگار ديگری می داشت

                                                 
 پرشی بود ۀتخت. ناميدند   در نيمۀ دوم سدۀ دوازدھم سرزمين ھای ايرلند شرقی را که به زانو در آورده بودند چنين میفاتحان انگليس –ديوار   1

  .  سازی قطعی آن در سدۀ پانزدھم صورت گرفتمستعمرهبرای گسيل نظاميان به داخل جزيره و
 

2 Cromwell 
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   کارل مارکس به لودويگ کوژلمن- ١٢

  ١٨۶٩مبر  نو٢٩ 

 بحث شورای عمومی برای با وجود اين، مداخلۀ من روی موضوع عفو ايرلندی ھا و پيشنھادی که عالوه بر اين در... 

 مذاکرۀجز ه ًدربارۀ موضع گيری طبقۀ کارگر انگليس و تصميم گيری در رابطه با ايرلند مطرح کردم، طبيعتا ھدفی ب

  .قاطعانه نداشت تا صدای خودمان را به نفع ايرلند ستم ديده و عليه ستمگران به گوش ديگران برسانيم

 انگلستان بايد آگاه باشد که تا وقتی که قاطعانه در رويکرد سياسی اش در بيش از پيش بر اين باورم که طبقۀ کارگر

رابطه با ايرلند با سياست طبقۀ حاکم متارکه نکند و تا وقتی که با ايرلندی ھا متحد نشود به ھيچ کار قطعی در اينجا، در 

 و جايگزينی آن با کنفدراسيون ١٨٠١ بايد در انحالل اتحاديۀ اجباری سال ن نائل نخواھد آمد، عالوه بر اينانگلستا

پرولتاريای انگليس بايد اين سياست را پی گيری کند، نه برای ابراز . دست گيرده قانونی و آزاد  ابتکار عمل را ب

وگرنه مردم انگليس در وابستگی و در بند طبقات . دوستی به ايرلند بلکه به اين علت که به منافع خودشان بستگی دارد

د ماند، در اين صورت پرولتاريا مجبور خواھد شد در اتحاد با طبقات حاکم عليه ايرلند موضعگيری ناھحاکم باقی خو

ھر جنبش مردمی در انگلستان به دليل اختالفات با ايرلند که در انگلستان بخش خيلی مھمی از طبقۀ کارگر را . کند

 ناممکن خواھد عنی سرنگونی اليگارشی کشاورزی، ياينجا، نخستين شرط آزادی. تشکيل می دھد از پيش فلج خواھد شد

 می کند مبارزات خود را در سنگر بندی ھای محکم حفاظتبود، زيرا تا وقتی که اربابان زمين در ايرلند پيش قراوالن 

که  دست گيرند، به محض اينه عکس، به محض اينکه مردم ايرلند سرنوشت خود را به ب. به پيروزی نمی انجامد

دست گيرند و از خودمختاری برخوردار شوند، از ه  بخودشان حکومت راکه  ودشان باشند، به محض اينقانونگذار خ

خيلی ساده تر از )  ھستندآنان ھمان زمينداران بزرگ انگليسکه بخش مھمی از  (بين بردن اشراف زاده ھای زميندار 

  . اينجا خواھد بود

در ايرلند زمينداران . ّ در عين حال ملی نيز ھستمسألهزيرا  :  فقط به نظم اقتصادی مربوط نيستمسألهدر ايرلند 

بزرگ مثل انگلستان از افراد معتمد و نمايندگان سنتی نيستند بلکه ستمگرانی ھستند که ملت ايرلند را زير فشار قرار 

 و به سياست خارجیبلکه عالوه بر اين  در مناسبات موجود با ايرلند ه فقط تحوالت داخلی جامعۀ انگليسداده اند و ن

  . فلج شده استامريکاويژه سياستش در رابطه با روسيه و اياالت متحدۀ 

به اين علت که ترازو را به شکل انکار ناپذيری طبقۀ کارگر انگليس است که به نفع آزادی اجتماعی سنگين می کند، در 

ند است که موجب شکست جمھوری انگليس در در واقع، اين ايرل. ندازيمه بايد اھرم خودمان را به کار بيھمين جاست ک

او ] زندانی[ ايرلندی ھا با انتخاب عضو پارلمان جنايتکار محکوم شده ٤.Non bis in idem. ٣دوران کرامول شد

در واقع انگلستان ھميشه با اعمال نفرت انگيزترين ترورھا و ...  خيلی خوب با دولت انگليس بازی کردند٥دونووان 

و تا وقتی که وضعيت کنونی باقی بماند به شکل ديگری نمی تواند حکومت  يرلند حکومت کرده استبزھکاريھا  در ا

                                                 
بخش بزرگی .  در ايرلند به وقوع پيوست١۶۴١فدھم، شورشی در سال در کوران انقالب بورژوازی انگليس در سدۀ ھ 3

 با مصادرۀ زمين ١۶۵٢ تا ١۶۴٩برقراری صلح وحشيانه از .  کبير قرار گرفتیاز جزيره در خطر جدائی از بريتانيا
کردند و مالکان زمين و بورژواھای متروپل از اين فرصت استفاده .  خاتمه يافتھا به نفع زمينداران بزرگ انگليس

  . آماده شد١۶۶٠زمينه برای احيای دودمان استوارت در سال 
قاعده ای در آئين دادرسی . به معنای کيفری. »نه دو بار برای ھمان چيز « اصطالح التين معنای تحت الفظی . در متن به التين نوشته شده  4

  .ابه دو بار محاکمه و مجازات نمی کنندکس را برای جرم مش که از دوران حقوق رومی وجود داشته، بر اساس آن ھيچ
 

5 O’Donovan Rossa. 
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  .کند

  

   نامۀ کارل مارکس به فردريش انگلس- ١٣

  ١٨۶٩مبر  دس١٠ 

چگونه به مسائل » بشر دوستانه « و » انترناسيونال«اينک ببينيم  سه شنبۀ آينده، صرف نظر از ھر گفتمانی نظير ...

_  زيرا در ھر صورت چنين مسائلی در شورای انترناسيونال مطرح خواھد شد _  م پرداخت ي در ايرلند خواھعدالت

ن به اين موضوع م. منافع خدشه ناپذير طبقۀ کارگر انگليس ايجاب می کند که تمام روابط فعلی اش را با ايرلند قطع کند

 مدتھا فکر می کردم که اين جھش و حرکت . توضيح دھم انگليسای کارگران داليلم را برًعميقا معتقدم و نمی توانم ھمۀ

 و ھميشه از اين فکر در نيويورک ديلی تريبون ی رژيم ايرلند را ميسر خواھد کردکارگری انگليس است که سرنگون

طبقۀ کارگر انگليس پيش از حل . ولی پژوھش جدی تری موجب شد که عکس اين نظريه به من ثابت شود. دفاع کردم

 مسألۀبه ھمين علت . کار بسته شوده  بايد بلند است کهدر خود ايراھرم .  ايرلند دست به ھيچ کاری نخواھد زدألۀمس

  .طور کلی برای جنبش اجتماعی حائز اھميت استه  اين اندازه بايرلند تا

. را ورق زدم تنھا آنولی خود کتاب را در موزه ديدم و .  را خواندم٦من تا حدود زيادی منتخبی از نوشته ھای ديويس

و .  ذکر کنی که به اموال عمومی مربوط می شود برای منلطف بزرگی در حق من خواھی کرد اگر مطالبی را

 ,London : James Duffy 22)  را فراموش نکن، توسط ديويس منتشر شده است،٧»گفتمان ھای کورن«

Paternoster Row) 

حاال اين کتاب بين اعضای شورای مرکزی دست به دست . ختيارت بگذارموقتی در لندن بودی می خواستم آنھا را در ا

،  اھميت فو ق العاده )اتحاد (١٨٠٠ تا ١٧٩٩برای دوران .  ، و خدا می داند که کی به دستم بازخواھد گشت٨گردد می

( کورن تنھا وکيل ی اش، از ديدگاه من طور مشخص گفتمان ھای قضائه ب[(کورن ای دارد، نه تنھا به دليل گفتمان ھای 

  يک حقه باز ٩ ترين خصوصيات است، در حالی که گراتانانهبرجستۀ قرن ھجدھم و  دارای سخاوتمند) وکيل مردم

اين .  را پيدا خواھی کرد١٠»اتحاديۀ ايرلندی ھا« بلکه از اين جھت که در آنجا تمام منابع مربوط به )] پارلمانی ست

در وھلۀ نخست، دنائت انگليسی ھا . راماتيک بودن آن اھميت بسيار زيادی دارددوره ھم از نظر علمی  و ھم از نظر د

در ثانی، در خود ). شايد با ابعاد گسترده تر(  تکرار می شود ١٧٨٨-١٧٨٩ دوباره در سال ١۵٨٨-١۵٨٩در سال 

آنچه _ رابعا. شويمرو می ه  با سياست شرم آور پيت روبًثالثا. جنبش ايرلندی بروشنی شاھد يک جريان طبقاتی ھستيم

 که ايرلند با شکست  مواجه شده، زيرا در نھايت، از ديدگاه  استبه اين دليل_ د  را آزرده خاطر می کنايان انگليسآق

 که ھمچنان به پادشاه و کليسا وفادار بودند خيلی جدی تر و جلوتر به نظر می ی، ايرلندی ھا برای بلوای انگليسانقالب

حداقل . ريشه در انقياد ايرلند داشت) مثل زمان کرامول(  در انگلستان به اين علت که واکنشطرف ديگر رسيدند و از 

                                                 
6 J.Davies : « Historical Tracts » édité à Dublin en 1787.   

  
7 Discours de Curran 
8 Conseil Général de la 1er internationale شورای مرکزی اولين انترناسيونال   
9 Grattan 

اتحادية ايرالندي ها، كه . ي انقالبيون ايرلندي ست، كه تحت تأثير انقالب كبير فرانسه ايجاد شد، سازمان سرّ»اتحاديه ايرلندي ها« 10
اين گروه . در پي ايجاد جمهوري مستقل ايرلند بودند(Wolf Tone) ولف تون . رهبريت آن را جمهوري خواهان بورژوا به عهده داشتند

  . بودند1798محرك شورش سال 
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  !...بايد محکوم شود ١١جان بول. يک فصل بايد به اين دوره اختصاص پيدا کند

  

   نامۀ فردريش انگلس به کارل مارکس- ١۴

  ١٨٧٠ جنوری ١٩ 

قوانين . را داشته باشم  پيدا کردم، و اميدوارم آن١٢ز پرندرگستدر يکی از کتابخانه ھای اينجا، سرانجام يک نسخه ا...

ھر اندازه به مطالعات .  به دقت روی آنھا کار کنمد، خوب يا بد، مجبور خواھم بودقديمی ايرلند نيز بايد منتشر شون

 و آن را چندين طور کلی مانع تحول ايرلند شده استه  بس می شود که تھاجم انگليبيشتر برايم روشنتعميق می بخشم، 

 سيصد سال  ، ولی نبايد فراموش کرد که١٣چنين واقعه ای از قرن دوازدھم شروع شد. قرن به عقب بازگردانده است

ولی صد سال پيش از آن متوقف . ١٤ انداختیسی اين کشور را از پا به شکل محسوھانمارکياشغال و چپاول توسط د

  ...شده بود

  

  ١٥فريد مه ير و اوگوست ووژت کارل مارکس به زيگ- ١۵

  ١٨٧٠ اپريل ٩ 

مبر دربارۀ عفو ايرلند نوشته ام  نو٣٠که در ] انترناسيونال اول[در پيوست، چند نسخه از بيانيه ھای شورای عمومی ... 

  .و با آن آشنائی داريد و به ھمچنين متن فکاھی نويس ايرلندی دربارۀ رفتارھای خشونت آميز با زندانيان فنيان

به فدراسيون آزاد و برابر با ) يعنی بردگی ايرلند(واستم چند بيانيۀ ديگر دربارۀ ضرورت تحول در اتحاديۀ کنونی می خ

موضوع کنونی که مربوط است به بيانيه ھای رسمی به دليل غيبت اجباری من به حالت تعليق . بريتانيای کبير بنويسم

 شورا ،آشنائی ندارد و بين اعضای انگليسبه مسائل ايرلند در حال حاضر ھيچ يک از اعضای شورای عمومی . درآمد

  .از اقتدار کافی نيز برخوردار نيست تا جايگزين من شود

  .دربارۀ مسائل ديگر وقتمان را تلف نکرده ايم و از شما خواھش می کنم به مطالب ذيل توجه ويژه داشته باشيد

 کننده عليه طبقات حاکم انگليس تعيينه رسانده است که ضربۀ سال ھا بررسی دربارۀ مسائل ايرلند من را به اين نتيج

  . آنان وارد شود و نه در انگلستان بايد بر در ايرلند)عد جھانیُ کننده برای جنبش کارگری در بتعيين(

روزنامه ھای (ّ، شورای عمومی يک نامۀ سری را که من به زبان فرانسه نوشته بودم پخش کرد ١٨٧٠ جنوریاول 

، اين نامه دربارۀ مناسبات مبارزۀ ملی )یالمانھستند که روی انگلستان تأثير می گذارند و نه روزنامه ھای فرانسوی 

گفت که انجمن بين   ايرلنديھا در رابطۀ مفصلی با آزادی طبقۀ کارگر نوشته شده بود و در نتيجه از رويکردی سخن می

                                                 
John Bull11  : جان بول در عين حال معرف سنخيت . نام  پرسوناژی ست که انگلستان را بازنمائی می کند و ماھيت نمادينه داردجان بول

  .است» جان گاونر« نيز تلفظ می شود و به معنی Djonn Bouleانگليسی ست که به شکل  فرد 
 کاره  در جرايد و نشريات و کتاب ھای مصور ب آفريد و طراحان آن را١٧١٢ در سال John Arbuthnotاين پرسوناژ را جان آربوتنوت 

  .جان بول با عمو سام ھمگون است. بردند
 

12 John P. Prendergast : « The Cromwellian Settlement of Irland », London 1865  
 

 ھا درخواست انند که از انگليسه درموت بازگردکه تاج لينستر را به شا  نرماند به بھانۀ اين–  بارون ھای انگليس١١٧٠ و ١١۶٩ال  در س 13
« ّھانری دوم، پادشاه انگلستان اشراف محلی را مجبور ساخت که او را . ، ارتش انگلستان در جزيره پياده می شود١١٧١در . کمک کرده بود

   .ايدحساب می ه به اين ترتيب فتح تدريجی ايرلند آغاز شد که نخستين مستعمرۀ انگليس ب. کشور بخوانند) سرور(» سنيور
در ). نمارکی می ناميدنديرلند را در نظر دارد، آنھا را دبه انگلستان و به ھمين ترتيب به ا( نرماند بحری نويسنده اشغال گری ھای دزدان  14

  .، در کلونتارف شکست خوردند، حادثه ای که به مبارزۀ ايرلندی ھا عليه اشغال گران ياری رساند١٠١۴
15 August Vogt 
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  . ايرلند انتخاب کندمسألۀالمللی بايد در رابطه با 

  .طور خالصه برای شما توضيح می دھمه  اينجا خيلی مختصر نکات بنيادی را بدر

رين بھره برداری از اين کشور نه فقط منبع اصلی ثروتھای مادی بلکه مھمت. ايرلند دژ اشرافيت زميندار انگليس است

در نتيجه اشرافيت . ستمل تسلط انگليس در ايرلند ا، زيرا اشرافيت انگليس عاوجھۀ اخالقی اين طبقه نيز می باشد

  .شود انگليس ابزاری ست که در خدمت حفظ قدرت حتا در خود انگلستان به کار بسته می

. ً انگلستان فردا ايرلند را ترک کند، فورا انقالب کشاورزی به وقوع خواھد پيوستپوليساز سوی ديگر، اگر ارتش و 

. به وجود می آورد که به سقوطش در انگلستان می انجامد در ايرلند وضعيتی را اس، سقوط اشرافيت انگليسبر اين اس

 کشاورزی تا اينجا در ايرلند اگر يگانه مسألۀ. اين وضعيت شرايط مقدماتی انقالب پرولتاريائی را ايجاد خواھد کرد

 مسألۀ مرگ و زندگی اکثر مردم ايرلند و در عين حال با مسألۀشکل از مشکالت اجتماعی بوده به اين علت است که با 

 در ايرلند عملياتی ست که خيلی راحت تر از انگلستان است، بی  زميندار انگليسحذف اشرافيت. ملی گره خورده است

 ھا دلبستگی ھايشان به چنين امری خيلی بيشتر و خيلی ندی ھا بگوئيم که نسبت به انگليسکه از خصوصيت ايرل آن

  .انقالبی تر است

 و تبديل ايرلند به چراگاھی دارد که گوشت و تغييرھمان منافعی ست که اشرافيت در ، بورژوازی انگليس دارای ءابتدا

در ثانی با اخراج مزرعه داران و مھاجرت اجباری .  می فرستدن ترين قيمت ممکن به بازار انگلستانپشم آن را در پائي

 در اين کشور برای سرمايۀ بتوانندآنان به ھدف کاھش جمعيت ايرلند به حدی ناچيز به ھمان اندازه موافق ھستند تا 

مزارع ايرلندی ست » پاکسازی « بورژوازی به ھمچنين خواھان . فراھم کنند» امنيت کامل«) یئزمين اجاره  (انگليس

 ليور ١٠٠٠٠ تا ۶٠٠٠. به ھمان گونه که خواھان ھمين وضعيت برای مناطق کشاورزی انگلستان و اسکاتلند بود

النه در لندن انباشت که سارا نيز ر از زمينھايشان زندگی می کردند و ديگر درآمدھای ايرلند درآمد برای مالکانی که دو

  . بايد در نظر داشته باشيممی شد

 فزايندۀ مزارع، ۀبه يمن تمرکز پيوست. ايرالند استولی بورژوازی انگليس دارای منافع خيلی مھمتری در اقتصاد کنونی 

ينۀ نيروی کار به بازار کار انگليس منتقل می کند و بر اين اساس موجب کاھش دستمزد ًايرلند دائما مازاد خود را درزم

  .و وضعيت مادی و اخالقی طبقۀ کارگر انگليس می شود

سرانجام، اصل موضوع اين است که امروز در ھمۀ مراکز صنعتی و تجاری انگلستان طبقۀ کارگر به دو جبھۀ 

 عادی از کارگر ايرلندی نفرت دارد کارگر انگليس. پرولترھای ايرلندی و ليسپرولترھای انگ: قسيم شده است متخاصم ت

در رابطه با او خود را عضو ملت حاکم . زيرا او را رقيبی می پندارد که سطح زندگی متوسط او را تنزل می دھد

ود و از سوی ديگر ش احساس می کند و بر اين اساس به ابزاری برای اشرافيت و سرمايه داری عليه ايرلند تبديل می

ی برمی پيش داوری ھای مذھبی، اجتماعی و ملی او را عليه کارگر ايرلند. تسلط آنان را بر خودش تقويت می کند

ًدر رابطه با کارگر ايرلندی تقريبا مانند سفيد پوست ھای فقير در رابطه با سياه پوستان در ] کارگر انگليس[او . انگيزد

کارگر . کارگر ايرلندی ھم به ھمان اندازه پاسخ او را می دھد. ئی رفتار می کندامريکاف دولتھای قديمی برده دار ائتال

  . ھمکار و در عين حال ابزار کور تسلط انگليس بر ايرلند می نگردۀ به مثابايرلندی به کارگر انگليس

و خالصه با ھر اين خصومت در عين حال به شکل مصنوعی از سوی رسانه ھا با گفتمان مذھبی، مجالت فکاھی 

اين خصومت راز ناتوانی طبقۀ کارگر . ای که طبقۀ حاکم در اختيار دارد پوشش داده شده و تقويت می شود وسيله

ًدر عين حال راز قدرت مصرانۀ طبقۀ سرمايه دار نيز ھست و بدان کامال . انگليس است، گرچه دارای سازمان می باشد

  .آگاھی دارد
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تضاد بين انگلستان و ايرلند ھمانا علت . ف نيست و به فراسوی اقيانوس منتقل می شودولی مشکل به اين موضوع متوق

 و انگلستان می باشد، و ھمواره مانع ھمکاری جدی و صادقانه بين هپنھانی ست که روشنگر اختالف بين اياالت متحد

اب کند و برای تضعيف طيقۀ در اين صورت دولتھا ھر وقت که منافعشان ايج. طبقۀ کارگر دو کشور  نيز بوده است

  .کنندمی  و جنگ به پا می زنندکارگر در ھر دو کشور به اين اختالفات دامن 

انگلستان، کالن شھر سرمايه، که تا اينجا قدرت حاکم در بازار جھانی بوده، در حال حاضر مھمترين کشور برای 

به . بی در مرحلۀ آمادگی مناسبی به سر می بردانقالب کارگری و يگانه کشوری ست که در آن شرايط مادی چنين انقال

 بخشد و سرعتھمين علت، انجمن بين المللی کارگران بر آن است تا پيش از ھمه انقالب اجتماعی در انگلستان را 

  .يگانه راه تحقق آن کسب استقالل برای ايرلند است

 قرار دھد و  خودتان و ايرلند را در اولويتبه ھمين علت انجمن بين المللی کارگران بايد ھمواره اختالف بين انگلس

 آگاھی نزد طبقۀ کارگر انگليس است تا  ويژۀ شورای مرکزی در لندن بيدار کردنوظيفۀ. آشکارا از ايرلند دفاع کند

بدانند که آزادی ملی ايرلند يک موضوع انتزاعی عدالت خواھانه و يا انسان دوستانه نيست بلکه نخستين شرط آزادی 

  .. خودشان می باشداجتماعی

اين کمابيش نکات اصلی نامه ای ست که در عين حال علت وجودی بيانيه ھای شورای مرکزی در بارۀ عفو ايرلند را 

  .توضيح می داد
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