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  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٧ دسمبر ١۴
  

  ،»یکارگر زمياليسوس«
 ؟یارتجاع اي یانقالب زمياليسوس 

)۵(  

  !است یانقالب و یمترق جنگ ی،مل بخشئيرھا جنگ

  !استيپرولتار فيوظا از یمل استقالل ولحص: زميمارکس

 یوريت (زميمارکس ديد از را طلب استقالل یھا جنبش از دفاع و استقالل لهأمس بخش نيا در ،ميداد تذکر فوق در چنانچه

 ینم رد را طلب استقالل یھا جنبش و استقالل تنھا نه زميمارکس .ميدھ یم قرار یبررس مورد) انگلس و مارکس یھا

 از م،يشو بحث نيا وارد ميبتوان که نيا یبرا. داند یم ايپرولتار فيوظا از یکي را یمل استقالل حصول بلکه کند،

 که را استقالل مفھوم از »یکارگر زمياليسوس« خوب فيتعر است بھتر ست؟يچ استقالل. ميکن یم شروع استقالل

 نوع تعيين در ديبا کشور کي مردم«: ميکن نقل است، زده ونديپ بورژوا چپ فرھنگ و هيسرما فرھنگ اب را آن سفانهأمت

 ،١»باشند داشته باز دست یخارج یکشورھا ۀمداخل بدون رشينظا و ھا استيس تعيين کشورھا، ريسا با رابطه م،يرژ

 کند، یم ارائه »بودن مختار ًکامال خود ۀخان یواريچھارد در «بر یمبن  استقالل از انگلس که یمفھوم با مفھوم نيا

 یم ملل استقالل به منوط را اروپا ملل ۀمانيصم یالملل نيب یھمکار مفھوم، نيھم پرتو در انگلس .ندارد یتناقض

  .دانست

 آن از ما کشور امروز یحت که یعيصنا (بود ھمراه شروندهيپ رشد با هيروس به نسبت   پولنددر عيصنا که یوجود با

 را آن و نکرد فراموش را پولند استقالل موضوع  سرمايه وکار بين مبارزه ۀبھان به گاه چيھ انگلس ،)است محروم

 یبازساز ...« :نوشت ١٨٩٢ در ستيکمون حزب فستيمان پولندی چاپ یبرا شگفتاريپ در انگلس. دانست ھمه موضوع

                                                 
 نوع رژيم، تعيينمردم يک کشور بايد در «:  استقالل درست نوشته استۀدر بار» سه بيماری چپ ھای اتوپويست«در » سوسياليزم کارگری «1

  » . کشورھای خارجی، دست باز داشته باشندۀ سياست ھا و نظايرش، بدون مداخلتعيين رابطه با ساير کشورھا،
نشاندھندۀ » حکومت ھای ساخت امريکا«يک کشور مستقل ھستيم؟ آيا » يست در دست امپرياليست ھا ةلعب«بنابرين تعريف، آيا ما با دولتی که 

پس ما يک کشور غير مستقل و اشغال . است؟ پاسخ به تمام اين سؤاالت منفی است کرده تعيينًاستقالل ماست؟ آيا نوعيت رژيم را واقعا مردم 
ت ساخت و أی در دست امپرياليست ھا نباشد و امريکا و شرکای امپرياليستش جر  ة دولتی است که لعبئیشده ای ھستيم که اولين وظيفۀ ما برپا

. ان به بورژوازی امپرياليستی زد و بعد اقدام به ضربات کاری ديگر نمودای است که می تو  اين اولين ضربه. ساز حکومت آن را نداشته باشد
: بيجا نگفته اند. بدون اولين ضربه، سخن از ضربات کاری به الف و پتاق و حرافی می ماند تا نيت واقعی مبارزه عليه بورژوازی امپرياليستی

  !"آسمان چې څومره غريږي، ھومره نه وريږي"
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 یالملل نيب یھمکار. شود یم مربوط ما ۀھم به بلکه ھا یپولند به فقط نه که است یموضوع رومند،ين مستقل پولند کي

   ».باشد خودمختارً کامال اش یواريچھارد در ملل نيا از کي ھر که است ممکن یصورت در فقط اروپا ملل مانهيصم

. داند یم ما ۀھم موضوع را آن بلکه داند ینم پولند تنھا موضوع را رومندين مستقل پولند ،انگلس که ميکن یم مالحظه

 یفضا ساز نهيزم و اشغال و استعمار فيتضع ملت، ھر کامل یخودمختار که دانند یم یخوب به ھا ستيکمون رايز

 یاستعمار يۀسرما شتريب ضرر سبب و ھا ستيکمون ۀمبارز شتريب یغنامند سبب ملل استقالل. است یالملل نيب یھمکار

  . شود یم

 فيوظا از یکي و بود قائل فراوان تياھم ملل استقالل به »یکارگر زمياليسوس «یھا یباف یوريت خالف انگلس

 اشراف«: دھد یم ادامه مزبور شگفتاريپ در انگلس. دانست یم استعمار تحت ملل استقالل آوردن دسته ب را ايپرولتار

 یب حداقل یبورژواز یبرا امروز پولند استقالل .بجنگند اش یابيباز یبرا نه و کنند حفظ را پولند استقالل نتوانستند

 یبرا تواند یم پولند جوان یايپرولتار تنھا. است ضرورت کي اروپا ملل انيم موزون یھمکار یبرا اما ،است تفاوت

 به ھمانقدر اروپا یکشورھا ۀھم کارگران رايز ،کند یم مراقبت آن از که اوست دستان و بجنگد آوردنش دست به

  ).ماست از ديکأت( ».پولند خود ِکارگران که اند ازمندين پولند استقالل

 اي یداخل یبورژواز و ستندين استقالل یواقع یحام ،یبورژواز و اشراف که شود یم استنباط وضوحه ب فوق سطور از

 داخلی یبورژواز گاه ھر .کند نيمأت را منافعش که دارد قرار یطلب استقالل کنار در یوقت تا یمل یبورژواز ھمان

 به گردد، ديتھد اشغالگر یبورژواز آدرس از منافعش و رديبگ قرار مغازله در اشغالگر یخارج یبورژواز با نتواند

 ،یستياليامپر یبورژواز یسو از منافعش نيمأت تيرعا با آن ريغ در آورد،  مییرو یطلب استقالل جنبش طرف

 استقالل ۀجبھ در که نديب ینم یازين و است تفاوت یب حداقل یبورژواز یبرا استقالل است گفته انگلس که یآنچنان

  .  رديبگ قرار یطلب

 به که است ايپرولتار نيا رايز داند، یم ايپرولتار فيوظا از ًحايصر را مستقل کشور کي یبرا دنيجنگ ۀفيوظ انگلس

 گوناگون یھا ستم و جور از ھا توده ئیرھا خدمت در را تياستقالل کند، یم نيمأت را کشور استقالل کلمه یواقع یامعن

 و یداخل یايپرولتار ازين انگلس قول به کشور، قاللاست. رساند یم یاري یپرولتر زميوناليانترناس به و دھد یم قرار

 یبرا مبارزه .کند یخال شانه آن یبرا دنيجنگ از تواند ینم ايپرولتار که نستيھم و کشورھاست ريسا یايپرولتار

 یمل یبورژواز با را کار بعد و سرنگون را یستياليامپر یبورژواز استعمار تا دھد یم فرصت ايپرولتار به استقالل

 یکشورھا یايپرولتار به یکمک مستعمره کي از آن راندن با یستياليامپر یبورژواز فيتضع به ھمين سان. کند سرهکي

  . دنساز ور شعله شيپ از شيب را یطبقات ۀمبارز تا است یستياليامپر

 استقالل ألۀمس »خيتار در قھر نقش« نامه ب اش نوشته نيآخر در او. بود قائل فراوان تياھم کشورھا استقالل به انگلس

 یھا اصطکاک ۀھم ءابتدا ديبا گردد، نيتضم یالملل نيب صلح که آن یبرا« :کند یم ديکأت و نمودهن فراموش را کشورھا

  ».باشد خودش ۀخان یآقا و آزاد ديبا ملت ھر. شوند برداشته انيم از یمل ريپذ اجتناب

 مبارزه که ديفھم یم یخوب به چون کرد یم پافشاری خود یھا خانه بودن آقا و ھا ملت بودن آزاد بر نيا یبرا انگلس

 هيسرما استعمار، بدون و است هيسرما نيخون ستميس نفکيال ءجز استعمار. است هيسرما هيعل مبارزه استعمار، هيعل

 نظام از ئیجز بحران رايز ابد،يب ادامه تواند ینم جنگ و استعمار بدون هيسرما. دھد ادامه عمرش به ستين ممکن

 نيچن بحران نيا به نيلن. تواند یم گرفته صورت یستياليامپر ريغ یکشورھا در جنگ با آن کنترول که است هيرماس

 یگريد ۀليوس ،شود برقرار ًمجددا گاه به گاه رفته دست از توازن که نيا یبرا یدار هيسرما ميرژ در«: کند یم اشاره

  )اروپا ۀمتحد یکشورھا شعار ۀبار در(» .ندارد وجود استيس در جنگ و صنعت در بحران جز
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 تکامل نيلن قول به بلکه ندارد قرار تضاد در یبورژوا یخصوص تيمالک اصول با یاستعمار جنگ که ئیجا آن از

 راندن ،یبورژواز استعمار فيتضع ،یستياليامپر جنگ به زدن ضربه نرويا از است، اصول نيا ريناگز و ميمستق

 ستيکمون ما ًبناء .است یبورژواز یخصوص تيمالک اصول بر ضربه نياول ھن،يم قاللاست به دنيرس و ھا ستياليامپر

 از یکي .ميکن استفاده ممکن ۀليوس ھر از یبورژواز یخصوص تيمالک اصول به زدن ضربه یبرا که ميدار فهيوظ ھا

  .است یبورژواز استعمار هيعل یمل بخشئيرھا جنگ ،ليوسا نيا

 استعمار هيعل یمل بخشئيرھا یھا جنبش تيحما از هيسرما و کار انيم تضاد ۀانبھ به گاه چيھ انگلس و مارکس

 تيحما بخشئيرھا یھا جنبش از... و پولند رلند،يا ن،يچ ر،يالجزا ھندوستان، تا گرفته رانيا از بلکه نکردند، فروگذار

 ینم »یکارگر زمياليسوس «شمول هب کس، چيھ. پرداختند استعمارگران اتيجنا و اتين یافشا به و نوشتند مقاله کردند،

 و مارکس. کند انکار پولند خصوصه ب و پولند و رلنديا یمل ئیرھا ألۀمس به را انگلس و مارکس یجد توجه تواند

 و یمل ئیرھا ألۀمس به ستيکمون حزب فستيمان در یحت که بودند قائل تياھم پولند ئیرھا ألۀمس به چنان آن انگلس

  .اند گرفته تماس پولند یمل استقالل

 با شهيھم یبورژواز استعمار او باور به. است نوشته ھند در سيانگل استعمار مورد در یفراوان یھا مقاله مارکس

 با«: نوشت ھند در سيانگل یبورژواز استعمار مورد در به ھمين خاطر. است ھمراه ذلتبار یدست یتھ و فقر ،یزيخونر

 یزندگ طيشرا بھبود و مردم یھا توده یآزاد به داد خواھد انجام ھند در سيانگل یبورژواز که را آنچه تمام وجود نيا

 یم حال نيع در بلکه دارد، یبستگ یديتول یروھاين گسترش به تنھا نه یريخط امر نيچن رايز د،يانجام نخواھد آنان

 طيشرا جاديا ستاد،يا نخواھد باز آن انجام از یبورژواز که را آنچه یول. باشد زين مردم تصرف و تملک در یستيبا

 کنون تا ايآ است؟ داده انجام نيا از فراتر یکار ھمواره یبورژواز ايآ. است مورد دو ھر به دنيبخش تحقق جھت یماد

 دهينکش خون و خاکه ب را مردمان و افراد که آن یب باشد پوشانده عمل ۀجام یشرفتيپ به یبورژواز که است آمده شيپ

  باشد؟ نبرده فرو ذلت و یدستيتھ و فقر در و

 نخواھند یا بھره است کرده جاديا شان کشور در سيانگل یبورژواز که یديجد ۀجامع محصوالت و مراحم از انيھند

 توان یکاف قدره ب انيھند خود که نيا اي و نشود یبورژواز نيگزيجا انگستان در یصنعت یايپرولتار که یزمان تا و برد

 یالياست یاحتمال جينتا(» .داد نخواھد یرو نهيزم نيا در یتحول ببخشند، انيپا سيانگل ۀسلط به قاطعانه که ابندين را نيا

  )١٨۵٣ ھند، در ايتانيبر

 نه یاشغالگر و اشغالگر یبورژواز یتعد و ستم که، نيا اول: کند یم اشاره مھم ألۀمس دو به فوق اظھارات در مارکس

 کشور در امروز ما چنانچه .دھد یم سوق ذلتبار یدستيتھ و فقر به را ھا توده بلکه شود، ینم ھا توده رفاه سبب تنھا

 گودال به را مردم یھا توده ناتو ـ کايامر یستياليامپر یبورژواز اشغال چگونه که ميھست آن شاھد خود ۀشد اشغال

 یم نشان را استعمار از ئیرھا راه دوم، و .است آورده ارمغان به را یدستيتھ و فقر ذلتبار، یزندگ و کرده پرتاب یستين

 اشغالگر یبورژواز نيجاگز ديبا یصنعت یايپرولتار اي: دارند راه دو خود نجات یبرا مستعمرات او باور به. دھد

 در ناتو ـ کايامر یستياليامپر یکشورھا در ايپرولتار رفاهً  ظاھرانظرداشت در با سفانهأمت که یامر شود؛ متجاوز کشور

 یبورژواز استعمار هيعل کشورھا نيا یکارگر جنبش که نيا از ئیھا نشانه ھنوز  وستين متصور کينزد ۀنديآ

 انيپا یبرا یکاف توان ديبا مستعمره کشور که نيا اي و .شود ینم دهيد باشد، کرده یريگ موضع ما کشور در یستياليامپر

 قيطر از را اشغالگران راندن توان تا دارد قرار ما یرو شيپ که یا فهيوظ کند؛ دايپ استعمارگران ۀسلط ۀقاطعان دادن

 فهيوظ نيا از یليتخ و یاليخ بياکاذ با ميندار حق ما. ميکن دايپ اشغالگران هيعل مردم عموم تياکثر متحد ۀجبھ جاديا
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 ۀسلط به ميبتوان مارکس قول به تا ميباش داشته را دادھايرو یکيالکتيد يۀتجز و ليتحل توان ديبا آن عکس .ميکن فرار

   .ميببخش انيپا قاطعانه متجاوز یبورژواز نغارتگرا

 او رايز رسد؛ یم یباور نيچن به ھا دهيپد یکيالکتيد ليتحل با بلکه کند، ینم شنھاديپ از سر تفنن را راه دو نيا مارکس

 حل تا استعمارگران تجاوز و شکنجه و ستم و تيجنا مقابل در مردم یھا توده که کند یم درک و داند یم یخوب به

 یتعد و ستم نيا هيعل که نيا جز ندارند یراھ و توانند ینم بوده خاموش ھا ستيکمون و کارگران به وسيلۀ مسائل یاديبن

 نجايا در«: سدينو یم شده، نشر ١٨۵٧ اگست در که »ھند در شکنجه ۀبار در قيتحق «ۀمقال در او. کنند اميق و شورش

 و غرض یب افراد ،یعيوقا نيچن مقابل در. ميپرداخت ھند در سينگلا تيحاکم ۀخچيتار از یا گوشه به ًمختصرا تنھا ما

 هيتوج قابل یخارج اشغالگران راندن رونيب یبرا ھند مردم اميق نيا ايآ که ديپرس خواھند خودشان از ًاحتماال خردمند

 یشورش یھا یندھ که است آور تعجب ايآ اند، زده دست یاعمال نيچن به یخونسرد کمال در ھا یسيانگل اگر و ست؟ين

  ٢».شوند متھم تيجنا و خشونت به شان منازعات و اميق در

 هيسرما اشغالگران که یقساوت و شناعت و تيجنا با که ميپرس یم »یکارگر زمياليسوس« از مارکس موضع با ھمنوا ما

 ستيکمون و شوند کار به دست یخارج اشغالگران راندن رونيب یبرا که ندارند حق افغانستان مردم ايآ دھند، یم انجام

ر ب را یطلب استقالل نيا یرھبر گفته انگلس که چنان آن بلکه کنند، تيحما تنھا نه ھا توده شدن کاربه  دست نيا از ھا

 هيعل که دھد یم اجازه ھا توده به شک بدون باشد، خردمند مارکس قول به »یکارگر زمياليسوس «اگر رند؟يبگ دوش

 یم اميق یخارج اشغالگران هيعل ھا توده یوقت ندارند، حق ھا ستيکمون و کنند اميق یجخار اشغالگران یالياست و ستم

ۀ عادالن جنگ و اميق رحمانهيب و برده پناه کيوريت یھا بحث یواريد چھار به آورند، یم رو عادالنه جنگ به و کنند

  .سازندمتھم  هيسرما یچاکر به خوانده یارتجاع را ھا توده

 ۀبار در قيتحق« ۀمقال در ھند یاھال از قول نقل با او. داند یم استبداد از بدتر را استعمار نحاء،ا از ینحو به مارکس

 کند یم نقل را یگزارش مقاله نيا در او. کند یم عمل یداخل استبداد از بدتر استعمار که دھد یم نشان »ھند در شکنجه

. است بوده ھند در یداخل استبداد ۀگذشت یھا دوره به نسبت یخارج استعمارگران یرحميب و ظلم شدت ۀنشاندھند که

 شيافزا را یاھال هيعل بار خشونت اقدامات و برده باال را استثمارۀ درج یشرق ھند یکمپن که نستيا ۀنشاندھند گزارش

 یم مصادره را آنان اموال و مال زنند، یم دست یاھال زنان نسبت به یبدرفتار و حرمت ھتک به استعمارگران و داده

 غارتگران هيعل را) ھند یاھال ميکن یم ديکأت (ھند یاھال شورش و اميق ،یتعد و قساوت نيا حيتوض با او ٣...و کنند

  .کند یم تيحما آن از و داند یم حقب هيسرما

                                                 
وقتی .  گذشته، برداشت برنج به علت فقدان باران خساراتی در برداشت و ما مثل ھميشه قادر به پرداخت ماليات نبوديمسال«:  شکايت اھالی2
 کرده بوديم، يعنی وقتی آقای ادن ھنوز ء امضا١٨٣٧تشکيل شد، ما به علت خسارات وارد آمده و بر اساس قراردادی که در سال » جامه بندی«
تحصيلدار به شدت ما . ولی با تخفيف موافقت نشد و ما ھم از قبول کاغذھای مالياتی امتناع کرديم. ست تخفيف کرديممور ماليات بود، در خواأم

. من به ھمراه ديگران به دست افرادی سپرده شديم که ما را در مقابل آفتاب قرار دادند. را تھديد کرد و از ماه جون تا ماه اگست به ما مھلت داد
پس از گذشت ھشت . ت خميده سنگ گذاشتند و مجبور مان کردند که در چنين وضعيتی روی ريگ ھای داغ باقی بمانيمروی پشت ما در حال

در اين مدت ما چندين بار به . اين روش ھای عذاب آور سه ماه به طول انجاميد. ساعت ما را رھا کردند که به برنجزارھای مان باز گرديم
 فرستاديم که دوباره به کارگزار ئیدوباره شکايت نامه ھای مان را به ديوان قضا. يچ گاه به نتيجه نرسيدکارگزار ماليات شکايت برديم ولی ھ

در ماه سپتمبر اخطاريه ای دريافت کرديم و بيست و . ھنوز به شکايات ما رسيدگی نشده و عدالت برقرار نگرديده است. ماليات بازگردانده شد
» .با زنان ما نيز بدرفتاری کردند، به پستانھای آنھا چنگ انداخته و می فشردند. رده و به فروش رساندندپنچ روز بعد اموال ما را مصادره ک

  )١٨٥٧تحقيق در بارۀ شکنجه در ھند، کارل مارکس، اگست (
شاره به مراجعات متعدد و  کنارا در ساحل ماالبار به پايان می بريم، که پس از اۀاين گزارش را با منتخبی از شکايات اھالی تالوک در منطق «3

  : خود در گذشته و حال می پردازندۀبی حاصل شان به مقامات دولتی، به مقايس
بھادر و » رانی«در دورانی که ما روی زمين ھای تر و خشک، زمين ھای روی تپه، و مناطق جنگلی کشاورزی می کرديم، تحت حکومت «

دريافت . وردار بوديم، خدمتکاران دولتی سھم اضافی مطالبه می کردند که ھرگز نپرداختيمتيپو ماليات کمی می پرداختيم و از آرامش خوبی برخ
افتاد ) کمپنی ھند شرقی{ولی از زمانی که اين کشور به دست کمپنی محترم ... ماليات موجب محروميت و اقدامات خشونت بار عليه ما نمی شد

با چنين اھداف زيان باری انواع و اقسام قواعد و قانون اختراع کرده و به .  کردندای برای استثمار ما استفاده  چنين افرادی از ھر وسيله



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 یخارج استعمارگران هيعل ھا توده مبارزات از و داشت قرار استعمار هيعل زين انگلس شيدريفر مارکس، کنار در

 کي س،يانگل اتيجنا هيعل را نيچ مردم جنگ و دفاع سيانگل هيعل ھا ینيچ مبارزات از انگلس. کرد یم دفاع ًدايشد

 یم شد، نشر ١٨۵٧ در که »نيچ و رانيا« ۀمقال در انگلس. خواند یم نيچ حفاظت یبرا و یمل جنگ ،یمردم جنگ

 هيشوال یھا روزنامه در که آنطور ھا، ینيچ عيفج اعمال به نسبت یاخالق مالحظات یجاه ب سخن، کوتاه« :سدينو

  .است نيچ ملت حفظ یبرا و یمل جنگ کي نيا که ميبدان ديبا سازند، یم منعکس مسلک

 ذکر که یموارد تمام رغم یعل و دارد، اشاره آنھا تيبربر و یناآگاھ به که یاتينظر و ھا یشداوريپ تمام رغم یعل و

  ».است یمردم نگج کي جنگ، نيا که ميريبپذ ديبا کنند، یم

 خود ۀخان یآقا و استقالل نيمأت یبرا و یمردم شرونده،يپ ۀمبارز کي استعمار هيعل را اشغال تحت ملل ۀمبارز انگلس

 ونديپ ايپرولتار ۀمبارز با یخارج اشغالگران هيعل مبارزه که داشت باور مارکس کارل مانند او. دانست یم مھم شدن

 نيھم. کند رانيو و شکنند لرزان، را یبورژواز یھا هيپا تواند یم استعمار هيعل همبارز با ايپرولتار و دارد قيعم

 تيحما توان تمام با رلنديا و پولند بخشئيرھا یھا جنبش از تا واداشت را ايپرولتار آموزگار و کريکالس دو نيا باور،

  .کنند

 را یالگرياست زحمت و رنج تحمل بر یمبن اھ ستيدونوپر اندرز و پند و دانست یم مھم امر را پولند استقالل مارکس

 باور و کردند یم یتلق تياھم یب ألۀمس را پولند استقالل »یکارگر زمياليسوس «مانند ھا ستيپرودون. خواند یم مسخره

 دگاهيد نيا مارکس. شود حل یاديبن طوره ب موضوعات ۀھم تا بمانند فرانسه انقالب منتظر ديبا ھا یپولند که داشتند

 مبارزات که داشتند دهيعق »یکارگر زمياليسوس « مانندھا ستيپرودون. کرد نقدً دايشد خوانده، مسخره را ھا ستيونپرود

 تمام فرانسه انقالب که است ازين ًقطعا و ندارد یچندان تياھم یمل ئیرھا یبرا ھا یرلنديا و ھا ئیايتاليا ھا، یپولند

 از کهرا  یزحمت و رنج و بمانند منتظر ھا یرلنديا و ھا ئیايتاليا ھا، یپولند وقت آن تا و ؛کند حل را موضوعات

 انگلس به که یا نامه در و کرد محکوم ًحايصر را دگاهيد نيا مارکس م،يگفت چنانچه. کنند تحمل کشند، یم یالگرياست

 که ئیآنھا تمام یوقت اما. است حيتوض قابل و ديمف زميشوون هيعل کيميپل یبرا آنھا یھا کيتاکت«: داد تذکر نوشت،

 اروپا تمام که کنند یم فکر ،)شود یم لونگه و الفارگ نجا،يا در ما خوب دوستان شامل نيا و (دارند قبول را پرودون

 یم مسخره که است وقت آن ببرند، نيب از را جھل و فقر تا شوند فرانسه در انيآقا منتظر و ننديبنش ساکت و آرام ديبا

  )١٨۶۶ جون ٧ نامه ھا، نامه تخبمن انگلس، و مارکس(» .شود

 ۀبھان به است، شده اشغال ناتو ـ کايامر یستياليامپر یبورژواز توسط ما کشور که یحالت در که بود خواھد مسخره

 یمال یانحصار یبورژواز در آن یمنشا که ماند ئیخصوص تيمالک یالغا منتظر  و سرمايهکار نيب تضاد شعار

 رفاه و سعادت به زحمتکشان ريسا و کارگران تا داد شکست جھان سطح در را یورژوازب نيا ديبا و است نھفته یجھان

 روز ھر آنان رايز ،توانند ینم مانده »یکارگر زمياليسوس «ِانيآقا یجھان یستياليسوس انقالب منتظر ھا توده. برسند

 نآنا... و شود یم رانيو شان نيگل ۀکاشان رند،يم یم دبمبار و انتحار و انفجار در شوند، یم دهيبر سر شوند، یم کشته

 از »یاديبن« شکل به را مشکل تا مانند ینم »یکارگر زمياليسوس «ِونيآقا منتظر یالگرياست زحمت و رنج تحمل با

 که داستيھو کنند، یرھبر را زيرستاخ نيا ندننتوا ھا ستيکمون اگر .اند آمده ستوه به نآنا .کنند حل یباف یوريت قيطر

  .داد خواھند ادامه السابق یکماف شان یکش بھره و تيجنا تداوم به و گرفت دنخواھ را ھا توده یرھبر کش، بھره طبقات
                                                                                                                                                        

مورين ماليات و کارگزاران بومی و زير دستان شان به أولی در اوايل م.  گذاشته شودءمورين مالياتی و قضات شھر ابالغ کردند که به اجراأم
مورين مالياتی و زير دستان شان جھت پيشبرد اھداف خودشان منافع أعکس، مه ولی امروز ب. شکايات و خواست ھای ما رسيدگی می کردند

تحقيق در بارۀ (» .مردم را زير پا می گذارند و به شکايات ما نيز گوش نمی کنند و ھر گونه رفتار خشونت آميزی را عليه ما به کار می بندند
   )١٨٥٧شکنجه در ھند، کارل مارکس، اگست 
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 و مارکس ۀژيو توجه مورد که است یمھم اريبس مورد دو پولند و رلنديا یمل ئیرھا که ميداد تذکر فوق در طوری که

 آموزگار دو نيا توجه آنچنان پولند و رلنديا یمل استقالل. اند هنوشت فراوان یھا مقاله مورد نيا در و داشت قرار  انگلس

 بر باور یحت .بود شده ليتبد اول الملل نيب مھم اريبس مباحث از یکي به موضوع نيا که بود کرده جلب را ايپرولتار

  .داشت اول الملل نيب سيسأت در کننده تعيين نقش پولند یمل استقالل موضوع که نستيا

 و انگلستان یبورژواز فيتضع یبرا رلنديا استقالل از و هيروس زميتزار به زدن ضربه یبرا پولند تقاللاس از مارکس

 استقالل از تيحما در را انگلستان یايپرولتار که داشت تالش و کرد یم تيحما رلنديا و انگلستان یايپرولتار به کمک

 صحبت پولند مورد در پولند ١٨٣٠ شورش سالگرد در ١٨۴٧ مبرنو در بار نينخست یبرا مارکس. دھد قرار رلنديا

 تضاد انگلستان در و شود یم محسوب یجھان یدار هيسرما نظام از یبخش پولند که ئیآنجا از داشت باور او. کرد

 ھمراه به را کشورھا ريسا یروزيپ انگلستان، در ايپرولتار یروزيپ و نموده رشد ھمه از شيب یبورژواز و ايپرولتار

 با اما است؛ ناممکن پولند استقالل انگلستان، یايپرولتار یروزيپ بدون و است، آن جزء زين پولند که شتدا خواھد

 یحزب از پولند در ھا ستيکمون«: تنوش کجاي انگلس با و داد موضع تغيير ١٨۴٨ در ستيکمون حزب فستيمان انتشار

 اميق ١٨۴۶ سال در که یحزب ھمان یعني د،دان یم یمل ئیرھا یاساس شرط را یزراع انقالب که کنند یم تيحما

 نظام از یبخش پولند که نيا و انگلستان در ايپرولتار و یبورژواز تضاد منتظر موضع، نيا با و »کرد برپا را کراکف

  .برخاست پولند یمل استقالل از دفاع به و نماند است، یجھان یدار هيسرما

 به و دانستند ینم یکارگر موضوع را آن و بودند پولند استقالل الفمخ اول الملل نيب در ھا ستيپرودون که یوجود با

 یاسيس ًکامال یموضوع را آن رايز بودند، مخالف پولند استقالل ألۀمس به پرداختن با« ھا ستيپرودون ،ازانفير قول

 ترمامتر را ندپول موضوع یحت و کرد دفاع پولند استقالل از توان تمام با و ننشست عقب مارکس اما .»دانستند یم

 انگلس، شيدريفر و مارکس کارل آثار ۀمجموع. (دانست ١٧٨٩ در فرانسه ريکب انقالب از پس ھا انقالب ريسا یخارج

  )۴٠ جلد

 کارگران ھرگاه«: کند یم اعالمً حايصر و زديخ یم بر پولند استقالل از دفاع به مارکس کنار در مارکس ھمرزم انگلس

: کنند یم انيب کلمه چند در را شان یخارج استيس آغاز ھمان از کنند، یم أفيا را خود نقش یاسيس یھا جنبش در

 کارگران مورد در ھم و کرد یم صدق داشت وجود که یزمان تا یستيچارت جنبش مورد در امر نيھم. »پولند یاياح«

 ئیمايپ راه یمل جلسم سمت به ماه می ١۵ در کارگران که یماندن ادي به سال آن در ھم و ١٨۴٨ از شيپ یفرانسو

 ۀطبق یھا ارگان ،١٨۴٩ و ١٨۴٨ در که است صادق لمانا مورد در ھم و» !پولند باد زنده« دادند سر اديفر و کردند

 و مارکس کارل آثار ۀمجموع(» .است صادق امر نيا ھم ھنوز و شدند پولند یاياح و هيروس با جنگ خواھان کارگر

  )١٩ جلد انگلس، شيدريفر

 رلنديا استقالل از انگلس و مارکس. داشت قرار انگلس و مارکس ۀژيو توجه مورد پولند استقالل کنار در لندريا استقالل

 یايپرولتار و رلنديا یايپرولتار به قيطر نيا از داشتند تالش بلکه کردند، ینم تيحما رلنديا یبورژواز از دفاع یبرا

 موضع تغيير پولند مورد در مارکس که ھمانگونه. کنند کمک یستياليسوس ۀجامع جاديا و یطبقات ۀمبارز یبرا انگلستان

 را یزراع انقالب که کرد تيحما پولند در یحزب از ا،يپرولتار و یبورژواز انيم تضاد یجا به »فستيمان« در و داد

 انگلس شيدريفر به ١٨۶٩ دسمبر ده خيتار به و داد موضع تغيير زين رلنديا موضوع در بداند، یمل ئیرھا یاساس شرط

 وجود انگلستان کارگر ۀطبق تفوق با رلنديا ميرژ یسرنگون امکان که داشتم اعتقاد یطوالن یھا مدت یبرا«: نوشت

 که آن از شيپ ھرگز انگلستان کارگر ۀطبق. است درست آن عکس که کرده قانع مرا یتر قيعم مطالعات اکنون. دارد
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 یبرا رلنديا ألۀمس که است نيھم. شود برده کار به رلنديا در ديبا اھرم نيا. کرد نخواھد یکار شود خالص رلنديا از

  )یمرتضو حسن مترجم، اندرسون، ،یغرب ريغ جوامع و تيقوم(» .است مھم نيچن یکل طور به یاجتماع جنبش

 یالبانق جنبش کي و دارند درشت منافع رلنديا در یسيانگل ندارانيزم که بود دهيرس جهينت نيا به ١٨۶٠ از پس مارکس

 کند؛ روشن انگلستان در را یاجتماع انقالب ۀجرق تواند یم بود، خواھد دھقانان انيم در ًعمدتا آن گاهيپا که رلنديا در

 منافع به زدن لطمه و کردند یم عمل یصنعت یبورژواز حاکم ۀطبق کنار در حاکم ۀطبق ثيح به سيانگل ندارانيزم رايز

 نبرد به که یامر بود، زين سيانگل یصنعت یبورژواز حاکم ۀطبق منافع به دنز لطمه حال نيع در س،يانگل ندارانيزم

 ندارانيزم یگارشيال یسرنگون و زدن ضربه بدون که داشت باور مارکس. رساند یم یاري  انگلستان در ايپرولتار

 را سيانگل ۀحاکم طبقات تواند یم که است یمکان تنھا رلنديا و است مشکل انگلستان خود در کار نيا رلند،يا در سيانگل

 و دارد تياھم زين یمل ألۀمس ،یاقتصاد ألۀمس ضمن رلنديا در رايز بزند؛ محکم ۀضرب سيانگل یايپرولتار سود به

 اندرسون، ،یغرب ريغ جوامع و تيقوم. (دارند قرار ھا یرلنديا تنفر مورد ًدايشد رلنديا در ندارانيزم انگلستان، خالف

  )یمرتضو حسن: مترجم

 منافع به زدن لطمه بدون توان یم ايآ که ديپرس »یکارگر زمياليسوس« از ديبا انگلس، و مارکس از فوق حاتيوضت با

 یسکو بر را یطبقات نبرد تا کرد کمک اشغالگر یکشورھا یايپرولتار و خود یايپرولتار به غارتگر، یبورژواز

 زمياليامپر منافع تواند یم که ستين یا منطقه فغانا یھا ستيکمون یبرا افغانستان ايآ بنشانند؟ یستياليسوس ۀجامع

 از مردم یھا توده و دارد فراوان تياھم یمل ألۀمس مسائل، ريسا کنار در نجايا که نيا نظرداشت در بارا  غارتگر

 تر نيخشمگ و یانقالب« رلنديا مردم که ديگو یم مارکس که گونه ھمان ايآ بزند؟ ضربه ھستند، متنفر ًدايشد اشغالگران

 فاقد فقط دارند، یاجتماع انقالب یبرا را یماد طيشرا یتمام ھا سيانگل «که یوجود با و »ھستند انگلستان مردم از

 دارند، را یاجتماع انقالب یبرا یماد طيشرا یتمام که یوجود با ناتو یکشورھا و کايامر مردم ،»ھستند یانقالب شور

 ھستند، یانقالب شور فاقد و برند یم سره ب وضعيت بھتر در شان یستياليپرام یکشورھا استعمار بنابر که ئیآنجا از اما

 آن یھا توده که ماست کشور نيا اي و کنند فروزان یستياليسوس پرچم اھتزار تا را یطبقات ۀمبارز یھا جرقه توانند یم

 مارکس باشد؟ کرده کشورھا نيا یايپرولتار به یکمک تا بزند ضربه را ناتو ـ کايامر یستياليامپر یبورژواز منافع ديبا

 بخورد، محکم یا ضربه تواند یم یرسم انگلستان که یا نقطه تنھا است؛ یدار هيسرما پناھگاه انگلستان «:ديگو یم

 یدار هيسرما پناھگاه اشغالگر، ئیاروپا یکشورھا و کايامر که ميباش داشته ینظر نيچن دينبا ھم مالذا آيا  ،»است رلنديا

 کشور شمول به ھاآن اشغال تحت یکشورھا بخورند، محکم ۀضرب آن در توانند یم کشورھا نيا که یا قطهن تنھا و اند

  ماست؟

 و سيانگل یايپرولتار شتريب یھمبستگ سبب »برابر و آزاد ونيفدراس «ھم اي و رلنديا یمل استقالل که گفت یم مارکس

 نقش او. کرد خواھند کمک زمياليسوس یروزيپ به قيرط نيا از کشور دو نيا یايپرولتار ۀطبق و شد خواھد رلنديا

 و شقوق سبب رلنديا در سيانگل یالياست که داشت باور رايز کرد؛ یم یتلق مھم امر، نيا در را سيانگل یايپرولتار

 ۀطبق ھا، یرلنديا غارت و دنيچاپ با انگلستان یبورژواز. شد خواھد رلنديا و سيانگل یايپرولتار انيم شتريب انشقاق

 سود به و کشور دو یايپرولتار یھمبستگ ضرر به یاقدام نيا و داشت یم نگه ساکت و خاموش را انگلستان کارگر

 قدرتش یقيحق رمز شکاف نيا که داند یم یخوب به انگلستان یبورژواز« مارکس ۀگفت به و بود انگلستان یبورژواز

  .»باشد یم

 .سازد یم حاکمه طبقات با یطبقات سازش به آلوده را استعمارگر و غارتگر کشور یايپرولتار مستعمره، کشور غارت

 جايب و مينيب یم خود کشور استعمارگر و غارتگر یکشورھا در را یطبقات سازش نيا وضوحه ب ما امروز که یچنان آن
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 اشغالگران ار آنان و ھستند متنفر ھا ئیاروپا و ھا ئیکايامر تمام از ما کشور دستيتھ یھا توده و کارگران که ستين

 بر مستعمرات غارت و چپاول یھا کانال و معبرھا که ابدي یم انيپا یزمان یطبقات سازش نيا. دانند یم خود کشور

 ھنگفت، یھا ئیسودجو ضمن مستعمره، یکشورھا غارت با نتوانند ھا ستياليامپر و شود بسته ستياليامپر چپاولگران

 یکشورھا سود به را استعمار بلکه بمانند، خاموش تنھا نه تا زنديبر شان یکشورھا یايپرولتار حلقوم به را آن قطرات

 ريسا و ما کشور یمل استقالل و بخشئيرھا جنگ. رنديگ قرار خود ئیبورژوا دولت طرف در ًعمال و دانسته شان

 ۀفيوظ سپ .کند  کمک استعمارگر یکشورھا در  و سرمايهکار انيم تضاد شدن حاد به تواند یم مستعمره یکشورھا

   .ميدار نگه فروزان زمياليسوس به دنيرس تا را آن و ميساز ور شعله را بخشئيرھا جنگ آتش  کهماست

 فستيمان ئیايتاليا چاپ در انگلس. دارد رابطه یستياليسوس انقالب با ھا ستيکمون از نظر یمل بخشئيرھا انقالب

 به را مجارستان و لمانا ا،يتاليا یھا ملت استقالل و یکپارچگي که ١٨۴٨ انقالب از استقبال ضمن ١٨٩٣ در ستيکمون

 از«: سدينو یم او. خواند یستياليسوس انقالب یبرا نيزم یساز آماده و راه یھموارساز را انقالب نيا داشت، دنبال

 ا،يتاليا :بودند فاقدش زمان آن تا که اورديب دنبال به را ئیھا ملت استقالل و یکپارچگي ستيبا یم ١٨۴٨ انقالب رو نيا

 اما نبود، یستياليسوس انقالب ھم اگر ١٨۴٨ انقالب. رسد یم سر پشت از خودش وقت در ھم پولند. مجارستان لمان،ا

 در یبورژواز ميرژ کشورھا، ۀھم در بزرگ صنعت رشد با. کرد آماده شيبرا را نيزم ساخت، ھموار شيبرا را راه

 انيب اگر و است آورده عرصه به رومندين و دهيتن درھم ،شمار پر یايپرولتار کي جا ھمه در گذشته سال ۴۵

 ملل از کي ھر یکپارچگي و استقالل یبازساز بدون. است کرده ديتول را خود گورکنان م،يببر کاره ب را »فستيمان«

 شان ترکمش اھداف به یابيدست یبرا ھا ملت زيآم تفاھم و آرام یھمکار نه و ا،يپرولتار یالملل نيب اتحاد نه ،ئیاروپا

  » .بود یم ريپذ امکان

 راه کردن ھموار بلکه ست؛ين یستياليسوس ۀمبارز است گفته انگلس که یچنان آن ما، کشور یمل استقالل یبرا مبارزه

 تيمکلف ما ،انگلس ۀانيداھ حکم به و است یستياليسوس انقالب یبرا نيزم کردن آماده است، یستياليسوس انقالب یبرا

 انقالب یبرا را مان نيزم و ميساز ھموار عاجل چه ھر را راه نيا ميبتوان تا ميکن شرکت همبارز نيا در ميدار

 نيزم زدن شخم در ،یستياليسوس انقالب یبرا راه کردن ھموار در یھدف نيچن در که یآنان .ميکن آماده یستياليسوس

 ینم بوده انگلس شاگرد و یانقالب ت،سيکمون ؛کنند ینم شرکت یاليخ و یواھ یھا بھانه به یستياليسوس انقالب یبرا

 ديبگذار. است خوانده »ینيب بزرگ خود ليدل به یمحجور« را آن انگلس که ھستند مبتال ئیماريب به آن عکس .توانند

 ما اما بخواند، یارتجاع را یمل استقالل ،یطلب ميتسل لجنزار در ھبوط با و کننده کسل یحراف با »یکارگر زمياليسوس«

 یبورژواز از استقالل حصول یبرا یا لحظه انگلس، و مارکس قيصد شاگردان و ايپرولتار اھنگانشيپ ثيح به

  .ميکن ینم غيدر یستياليامپر

  


