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  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١۵ اگست ٠١
  

٢  

  » دربارۀ مارکس و استعماربحث: نقد معاصر «
٢  

دربارۀ استعمار «مارکس و انگلس  ای برای سلسله  مقاالت ه مؤخر٢٠٠٢در سال ) Gérard Filoche( ژرار فيلوش 

» مقاالت دربارۀ استعمار«اين مجموعه گزينشی بود از ( چاپ رسيده ب)١(نوشت که در انتشارات فرانسوی» در آسيا

 که برای نخستين بار من تمام کتاب را به فارسی ترجمه کردم و نسخۀ پی دی ١٩٧٧انتشارات پروگرس، چاپ مسکو 

 Abdellali(منقد ديگری، عبدالعلی حاجات ). ترنت برای عموم قابل دسترسی می باشدانھمين جا و بقيۀ اف آن در 

Hajjat( بالسيااو«در سايت «)Bellaciao (تحليل ژرار فيلوش را به باد انتقاد می ٢٠٠۴ چ مار١۵تاريخ دوشنبه ه ب 

شکل ه اين بحث را ب) Vincent Présumey(  ونسان پرزومه٢٠٠٧مبر ًو سپس  تقريبا سه سال بعد در نوگيرد 

ًاين دو نفر آخری ھا را من شخصا نمی شناسم ولی فکر می کنم که بايد افراد . پاسخی به عبدالعلی حاجات ادامه می دھد

پژوھشگری باشند، در ھر صورت برای ما می توانند به عنوان کاربران انترنتی عادی تلقی شوند که مباحث بسيار 

 .اين که آنھا را به ھمين شکل در نظر بگيريمو يا ... جالبی را مطرح می کنند

اين سه مقاله را در . ھای پراکنده از ديدگاه زمانی در انترنت برای من جذبۀ خاصی داشتبحث با اين وجود کشف اين 

ھای معاصر دربارۀ بحث روشن است که با ارائۀ اين مقاالت، ھدف من منعکس ساختن بخشی از . زير خواھيد يافت

  .لۀ استعمار استأس و انگلس پيرامون مسمقاالت مارک

 توضيحات

1) Marx et Engels.Colonialisme en Asie(Inde,Perse,Afghanistan).Ed Mille et une nuits.2002  

  ٢٠٠٨ جوالی/ پاريس/حميد محوی

  

  Gérare Filoch -ژرار فيلوش: نويسنده

 حميد محوی: برگردان از
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  ورندياخبار روز دربارۀ خط د
  )ار در آسيااستعم(

  عليه ٢٠٠١حال سعی کنيم اين مقاالت را از ديدگاه فردی بخوانيم که معاصر جنگی بوده که اياالت متحده در سال

 در تمام خطوط مقاالت ئی استثناًامروز در آغاز قرن بيست و يکم ھنوز می توانيم تازگی واقعا. افغانستان به راه انداخت

 .مبيابيانگلس کارل مارکس و فردريش 

قلم اين دو نويسنده به بررسی فعاليت ھای کمپانی ھند ه  يکی از مقاالت اين مجموعه از  نوشته ھای ضد استعماری ب

و به ھمين گونه منازعات قدرت ھای حاضر . شرقی اختصاص دارد و تالش بريتانيا برای تصرف ھند را ترسيم می کند

 در افغانستان، جملگی تداعی ١٨۴٢- ١٨٣٨ بريتانيا در سالدر صحنه مثل روس، ايران، فرانسه و انگليس، تا جنگ

کنندۀ وقايعی ھستند که ما امروز در آغاز قرن بيست و يکم روی صفحۀ تلويزيون در سرتاسر جھان مشاھده می کنيم، و 

  .ما نشان می دھده  را بئی ھمخوانی ھا و قرابت ھائیگو

 پس از صد و پنجاه سال، با خواندن مقالۀ انگلس در حالی ًتقريبانرال اتحاد جماھير شوروی، جو جای تعجبی ندارد اگر 

   در گل و الی افغانستان فرو رفته بود، پس از واقعۀ ١١٩٨٩ و ١٩٧٩که واحد ھای نظامی او بين سال ھای

افغانستان را به ... توصيه می کند که تالش نکنندامريکائی در نيويورک، به مقامات Twin Towersروی ٢٠٠١

 . خود درآورند و کابل را متصرف شونداشغال

) Nouvelle encyclopédie américaine (امريکاالمعارف جديد ة در دائر ١٨۵٧ت گسا١٠تاريخ ه در مقاله ای ب

انگلس دربارۀ خصوصيات بنيادی افغانستان  تأکيد می ورزد، کشوری که از منظر سياسی در آسيای مرکزی حائز 

 چه به قبايل مختلفی تقسيم می شود و تنھا فعاليت آنھا کشاورزی و دامداری و جنگ اھميت فوق العاده ای است اگر

تاتار، يونان، : افغانستان در مسير راه ابريشم واقع شده و از ديرباز در قلب تمام تھاجمات و مھاجرتھا بوده است . است

 ...ترک، مغول، عرب

ّير عوامل خارجی بوده و نه زير بيرق ملتی واحد بلکه سرزمين شورشيان نافرمان، با افکاری که پيوسته تحت تأث

کوھھای بلند و بيابان ھای ( متباينئیموزائيکی از اقوام گوناگون با زبان ھای مختلف و مذاھب گوناگون و جغرافيا

 ).وسيع

شوری واقعی  کً که واقعائینظر می رسد، گوه ًافغانستان اصطالح کامال شاعرانه برای قبايل و دولت ھای مختلف آن ب«

. و اين قضاوت مارکس دربارۀ افغانستان است» ...دولت افغانستان وجود خارجی ندارد. به اين نام ھم وجود داشته است

 قبايلی ھستند که بيش ۀپشتونھا از جمل.  درصد جمعيت افغانستان را تشکيل می دھد۴١ قبيلۀ پشتون در اکثريت است و

 را در دورانی که در ئیمارکس و انگلس منافع استعمارگران بريتانيا. لگر بوده انداز ھمه قربانی تھاجمات قدرتھای اشغا

تکاپوی تصرف افغانستان بودند ترسيم می کنند و نشان می دھند که تسلط بر چنين سرزمينی به جھت جلوگيری از 

مناطق احساس می تھاجمات احتمالی از سوی آسيای مرکزی و به ھمين ترتيب از سوی روسيه و خطری که در اين 

 . کردند، برای آنھا امری ضروری و اجتناب ناپذير بوده است

با « :چگونه بريتانيا بر اوضاع مسلط شد و برتری خود را تثبيت کرد؟ مارکس می پرسد و خود او پاسخ می گويد که 

يک ديگر و در زمانی که عليه ) Caste(آتش زدن به ھيزم ھند و مسلمان و با روی در روی قرار دادن قبايل و کاستھا 

بدون ھيچ ترديدی بارزترين .  وارد صحنه شدندئیسربازان و مردان تجارت بريتانيا» ھمه عليه يک ديگر می جنگيدند«

نانه ای را می توان در مرزبندی مصنوعی و خط مستقيمی بازيافت که گن چنين سياست استعماری نفاق افوجه نمادي

خط : دا می سازد و در عين حال بين پشتون ھا تقسيم بندی بی سابقه ای ايجاد می کند ھنوز افغانستان را از پاکستان ج

 ١٨٩٢به سال  . ثبت شد ) MortimerDurand( نام افسر بريتانيائی مورتيمر دورانده ب) Durand(» ندوريد«
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 و ھم او بود   واگذار شدندوريش يعنی افغانستان به مورتيمر د ان نوار مرزی  بين امپراتوری ھند و قراول مرزیييتع

له ای أ پشتون از اين تاريخ به عنوان مسلۀأمس.  به اين طرح جامۀ عمل پوشاندکه پس از پيچ و واپيچ ھای بسيار

 به القاعده در سال امريکای تبديل شد، و به آخرين حصار مقاومت مقابل تھاجم ئتکراری به منشأ اصلی منازعات منطقه 

 .مه بن الدن انجاميدو يعنی به شبکۀ اسا ٢٠٠١

را از بين   ھا روی بزرگترين پارچه بافی و نخ ريسی جھان دست گذاشتند و سپس آنئیدر قرن نوزدھم در ھند، بريتانيا

 می ءمارکس بھره برداری مستقيم از اين کشور را افشا. بردند، و محصوالت صنعتی خودشان را جايگزين آن ساختند

 .»ين ثروت عظيم از راه زور و چپاول به انگلستان سرازير می شودا«کند و نشان می دھد که چگونه 

خود ه مصائبی که انگليسی ھا به ھندوستان تحميل کردند به شکل بنيادی از تمام آنچه که اين کشور در طول تاريخ ب«

 ».ديده بود قابل تفکيک است

خی آنھا به اعصار بسيار دور باز می گردد، ، به عنوان اشکال دائمی زندگی اجتماعی خودکفا که قدمت تاري»روستاھا«

ًکامال از بين رفت، و چنين واقعه ای بيشتر تحت تأثير ماشين بخار و تجارت آزاد بود تا ماليات بگير ھا و سربازان 

 )1. (جھانی شدن جھان ليبراليست ھا از ھمينجا آغاز می شود: بريتانيائی 

ع بريتانيا در تھديد صادرات پارچه بافی ھند قرار می گيرند و سپس نظر می رسد که صنايه پيش از ھمه اين گونه ب

مداخالت انگليس، نخريس و پارچه باف را از بين برد، و با تخريب چنين «. ر می کنديياوضاع به شکل معکوس تغ

گانه انقالب جوامع کم جمعيت نيمه متمدن و نيمه بربر، و با تخريب بنياد اقتصادی آنان،  موجب شد که بزرگ ترين و ي

 )، مارکس١٨۵٣ جون ١٠(».خود نديده بود، تحقق يابده عظيم اجتماعی که آسيا ھرگز ب

کار بستن اصول فئودال ه با ب. عمل کرد) Wall Street(ھمانند وال استريت » کمپانی ھند شرقی به شکل مدرن« 

تش ھند و با ھزينۀ ھند از عھدۀ ھند نظر رسد، انگلستان با ايجاد اره ھای محلی، و ھر اندازه که مضحک و بربر ب

 .برآمد و بر آن تسلط يافت

ولی پرسش اين است که آيا استعمار بريتانيا موجب پيشرفت ھند شد؟ و اين شامل بحث و جدلی ست که ھمواره تازگی 

ن کار نيک در رابطه با کشورھای استعمار زدۀ قديمی به اخود را حفظ کرده  و به اين علت که امروز نيز ھنوز مدافع

چنين وجه نظرياتی به شکل . عمل آورده استه نقل قول از مارکس تکيه می کنند زيرا او از ايجاد راه آھن تمجيد ب

 چندان دور نيست زمانی که با ترکيب راه آھن و کشتی با« : بارزی با آنچه امروز می شنويم مطابقت پيدا می کند 

ی به جھان ئموتور بخار فاصلۀ بين ھند و انگلستان به ھشت روز برسد و به اين ترتيب سرانجام اين سرزمين افسانه 

 اين فاصله را باز ھم بيش از پيش کاھش داده ٢٠٠١ھواپيما و کامپيوتر در عصر حاضر در سال » .غرب متصل گردد

 توده ھای مردم نخواھد شد و شرايط ئیموجب رھا« با اينھمه است و به چند ساعت و چند لحظه تقليل بخشيده اند، ولی 

زيست آنان را متحول نخواھد ساخت، زيرا چنين ضرورياتی به رشد نيروھای مولد و به تصرف آن توسط مردم بستگی 

 ) ، مارکس١٨۵٣ جوالی ٢٢(».دارد

نتايج اسفناک صنايع « :  می کنيم  پس از صد و پنجاه سال ھنوز به شکل ھذيان آميزی بين گذشته و حال رفت و آمد

انگليسی در رابطه با ھند، کشوری به وسعت اروپا و مساحتی بيش از سه ميليون کيلومتر مربع، ملموس و دھشتناک 

 ».است

عنصری حياتی و بنيادی برای بقای نظام «در قرائت متن مشاھده می کنيم که مارکس تراکم ثروت را به عنوان 

 . می کندءرا افشا بازشناسی کرده و آن» ن قدرتی مستقلکاپيتاليست و به عنوا

نفوذ مخرب چنين تمرکزی در بازارھای جھان مبين قوانين اندام واری است که جزء الينفک اقتصاد سياسی بوده و ھم «

 ».اکنون در گسترده ترين سطوح و در تمام شھرھای متمدن جاری و ساری می باشد
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سال ه   بSeattleراخوان تظاھر کنندگان عليه سازمان جھانی تجارت در سياتل  که ما در حال خواندن متن فئیگو

 .٢٠٠١سال ه  بDoha يا دوھا Gêne يا ژن ٢٠٠٠سال ه  بMillauھستيم يا در ميلو ١٩٩٩

 ّ شرايط مادیئیصنايع و بازرگانی بورژوا« :  می کند ءًمطمئنا کاپيتاليسم ھنوز نقش متحول کننده و سازنده ای را ايفا

 ».دنيای جديد را به ھمان نحوی تحقق می بخشد که تحوالت زمين شناسانه موجب دگرگونی در سطح زمين می شوند

 )، مارکس١٨۵٣ جوالی ٢٢(

ست تا انقالبی بزرگ و اجتماعی فرآورده ھا و پيشرفت ھای حاصله را تحت نظارت و تسلط ابا اين وجود ضروری 

 ...يوۀ توليد ھماھنگی وجود داشته باشدکه بين پيشرفت ھای فنی و ش...خود گيرد

 :حتی در زمينۀ نظامی، منتقل ساختن شيوه ھای ارتش بريتانيا موفقيت آميز نبوده است 

، ولی براساس تحليل مارکس، ارتش منظمی که بر »ساخت و ساز نظام اروپائی به بربريت آسيائی پيوند خورده بود «

د به شکل مفتضحانه ای با شکست مواجه شد و ارتش ايران با ده ھزار  در ايران ايجاد شده بوئیاساس روش اروپا

د سوار منظم و پنجاه سوار صنظام کمپانی ھند شرقی که شامل ششسرباز تنھا در يک حمله توسط نازل ترين سواره 

ھميشه . رآمدندبخوبی از عھده ه که مقاومت مردمی در افغانستان و چين ب ًنامنظم بود، کامال تارومار گرديد، در حالی

 که ئیروش ھا«در صورتی که توده ھای مردم به جنگ آری بگويند، :  مؤثر از جانب مردم بوده است يگانه مقاومت

کار بسته می شود با شاخصھا و اصول متداول در  جنگ ھای منظم  قابل محاسبه نيست و نه ه پا خاسته به توسط مردم ب

ن ھواپيما با تيغ مقوا بری امارکس از گروگان گرفتن مسافر. »پا خاستهه دم بجز درجۀ تمدن مره با ھيچ معيار ديگری ب

 حرف می زند که نان را به ارسنيک آغشته می کردند و ئیيا ارسال سياه زخم با پست حرف نمی زند، ولی از چينی ھا

 ھايشان وارد کشتی ھای خورد استعمار نشينان اروپائی می دادند و يا اين که با مخفی کردن سالحه در ھونگ کونگ ب

جای تسليم شدن ترجيح می دادند در آتش بسوزند و ه تجارتی می شدند و به کشتار سرنشينان آن مبادرت می ورزند و ب

  . که با کشتی غرق شوند يا اين

 در جنگ مبادرت می ورزند از عھدۀ ارتش ساخته است؟ و يا تا کجا ئیچه کاری عليه مردمی که به چنين روش ھا«

  »  تواند در خاک دشمن پيش روی کند و چگونه در آنجا باقی بماند؟می

ً ارتش بريتانيا در افغانستان کامال با شکست مواجه ١٨۴٢مارکس چنين پرسشی را زمانی مطرح می کند که در سال 

شندگان فرو«... با چنين واقعيتی مواجه شود ١٩٨٩نوبت خود در سال ه که ارتش روس ب شده بود و خيلی پيش از آن

تمدن که به روی شھرھای بی دفاع گلوله ھای آتشين پرتاب می کنند و تجاوز را با قتل صرف می کنند، چنين 

 جز اينه ولی برای چينی ھا چه اھميتی دارد  ب. فروشندگانی می توانند اين روش ھا را پست و بربر و شقاوت بار بدانند

 »که در اجرای طرحشان موفق شوند؟

و افغان ھا در آن دوران به ھيچ عنوان امکانپذير نبود که با ابزار جنگی عادی مقابل ابزارھای جنگی و برای چينی ھا 

و انگلس در آخرين .  مقاومت کنند، و کارل مارکس به شکل پيامبرانه ای روی اين نکته تأکيد می کندئیتخريبی اروپا

 ھمراه آنان را در ۴٠.٠٠٠ سرباز بريتانيائی و ١٢٠٠٠متنی که اين مجموعه را به پايان می برد واقعۀ اضمحالل 

 ھا تصور می کردند که به فتح سرزمين ئیو در زمانی که بريتانيا. قلم می آورده کابل، قندھار و جالل آباد به تفصيل ب

 و -يسافغان نائل آمده اند و تصور می کردند که نيروھای افغان را واپس زده اند، با چنين تصوراتی بود که ارتش انگل

تمام رژيمان ھا، تمام پادگانھا و تمام سربازان امپراتوری در آن .  ھند با نيروھای متحد تمام قبائل افغان مواجه شدند–

بريتانيائی ھا البته در يک جنگ : ّ که تسليم تمام عيار آنان امری مسلم شدئیعصر شکست خورده و کشته شدند تا جا

 ...ست دادند قبائل افغان را شک١٨٧٨سال ه ديگر ب
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ل عبور وژيک آن نيز کنتري جايگزين منافع انگليس و روس می شود، و ھدف ستراتامريکادر قرن بيست و يکم منافع 

 ئی فرصت طالWorld Trade Centerخاطر ماجرای تلخ  ه  بامريکا. لوله ھای نفت و گاز در آسيای مرکزی است

به محض اين که « وب شبکۀ بن الدن به افغانستان حمله کرد چنگ آورد و به بھانۀ دفاع از خود و سرکه خود را ب

کمپانی روی ھر يک از دولت ھای حاکم و مستقل و يا ھر منطقه ای که واجد منافع سياسی و تجاری و طال و ثروت 

قربانی . دًاست، نگاه طمعکارانه ای می اندازد، قربانی فورا به نقض واقعی و يا خيالی اين و يا آن قرار داد متھم می شو

و ديری نمی پايد . متھم می شود که عھدنامه و يا قرار دادی را زير پا گذاشته و يا مرتکب اھانتی ابھام انگيز شده است

اخبار دائمی در باب محور شرارت و به اين ترتيب است که افسانۀ گرگ و گوسفند،  .که جنگ عليه او اعالن می شود

 »...ه می سازدخون آغشته ّتاريخ ملی انگلستان را ب

و چون . موضوع جنگی ست صليبی برای حاکمفرمائی بر مرکز جھان در نقطۀ تقاطع روسيه، چين، ھند و خليج فارس

ھميشه مقابل سرزمينی انباشته از قبائل جنگجو و دھقان، و در سرزمينی که استعمار، خالف ھند، حتی راه آھن نيز 

ّه در افغانستان حتی جاده ھا نيز بسيار نادر ھستند و تنھا يک سوم از جاده و عالوه براين بايد گفت ک. ايجاد نکرده است

. طول می انجامده ھنوز شش ساعت ب)  کيلومتر١۴٣(سفالتی ھستند و از کابل تا جالل آباد اھائی که وجود دارد 

د درصد افغان ھا بيسواد نو.  کيلومتری واقع شده است١٣٠٠ّراھھای آبی قابل کشتيرانی نيستند و اولين بندر در فاصلۀ 

 ھستند، يک کودک ءھستند و اميد به زندگی از سی و نه سال تجاوز نمی کند، شصت درصد مردم به بيماری سل مبتال

روی پنج پيش از سن پنج سالگی می ميرد، ھشتاد و پنج درصد افغانھا با ابزارھای بدوی روی زمين کار می کنند، 

ولی ايجاد لوله ھای .  در جھان است١٧۴ روی ١۶٩نظر درجۀ پيشرفت در مقام قحطی و خشکسالی دائمی بوده و از 

بنابراين شانس بسيار زيادی . نفت و گاز و صنايع وابسته به آن آيندۀ درخشانی را برای مردم اين منطقه نويد می دھد

ازبکستان و تاجيکستان و افغانستان و ترکمنستان و (ّوجود دارد که در اولين دھه ھای قرن بيست و يکم اين منطقه 

 .پس از ناپديد شدن بن الدن تا مدتھا موضوع منازعات و طمعکاری ھای گوناگون باشد) قزاقستان

عنوان نتيجه در چنين چشم اندازی، جملۀ شگفت انگيز و پرسش برانگيز مارکس را ياد آور می ه در پايان اين نوشته و ب
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