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 :کیدهچ

این  ،گرای طبقاتییک تقلیل عنوانبهبرای تصویر کردن مارکس  هامطالعات سطحی و تلاش

لب طم ،ملی یهاجنبشناسیونالیسم یا  یدربارهاو که  دارندمیپابرجا نگه  همچنان را اسطوره

 ایرلند، و لهستان مورد در مارکس یگسترده هاینوشته ،درواقع . اماگیری ننوشتدندان

 العمرادامم یدغدغه .دندهمی نشان انقلاب با رابطه در را طبقه و ناسیونالیسم ظریف آمیختگی

 مانیفستدر  8181سال  همان در از آن حمایت و لهستان ملی رهاییی درباره مارکس

 رد او .است شده بیان دوره آن در لهستان مورد در او هایسخنرانی در بیشتر و کمونیست

 ساختارهای مالکیت اجتماعیِ اصلاح آن هدف که را بخشرهایی ناسیونالیسم اهمیت اینجا

 وغی برافکندن صرفاًهدف خود را  که ناسیونالیستی محدود جنبش مقابل در ،استو اراضی 

 رد ناسیونالیسم از مارکس تحلیل طبقاتیِ عدکند. بُمی روشن ،دهدقرار می خارجیتسلط 

 عنوانبه 8181 یدههدر را  8فنیان دهقانی و یدارنیزمضد جنبش او زیرا است، بارزتر ایرلند

 وصف ارگری کطبقهتر گسترده انقلاب همچنین بلکه ایرلند در مترقی ملی انقلاب تنهانه منادیِ

 مانع ،انتسانگل کارگر یطبقه ضدایرلندیِ نژادپرستی که است معتقد او ،حالنیدرع .کندمی

 آمال یرهبادر های مارکسنوشته دیگر .شودمیانگلستان در  طبقاتیآگاه  پرولتاریای رشد از

 او از بیش حتی و مارکس .هستند اصیل کمتر ها،لهستانی جزبه اروپا، اسلاو انمردم ملی

عنی ی روسیه، امپراتوری اسلاویستیِ پان هایسیاست ابزار را کوچک هایملت این انگلس،

 دهندمی نشان را آشکاری یمحورقوم هانوشته این .دانندمی ،زمان آن قدرت کارترینمحافظه

 .هستند ایرلند و لهستان به مربوط هاینوشته ظرافت و اصالت فاقد کاملاً و

ستی، ، دموکراسی، نژادپرارضی: ناسیونالیسم، قومیت، طبقه، انقلاب، مالکیت واژگان کلیدی

 شوونیسم قومی

 

                                                           
1 Fenian 
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 عنوانهب گروندریسهو  سرمایهدر  ، یااندناسیونالیسم در هیچ متن واحدی ترسیم نشده یبارههای مارکس دردیدگاه

 در مقالات عمدتاًتوان ها را میآن ،در عوض .اندبندی نشدهمفصل حاًیصر اقتصاد سیاسی بهنقدهای اصلی او 

 های تحقیقاتی خصوصی او یافت.ها و یادداشتهای رادیکال، نامهدر سازمان اه، سخنرانیژورنالیستی

نزدیک  .است شده زمینه منجر این در مارکس هایکاستی مورد در پشتوانهبی و آورتعجب هایتعمیم به مسئله این

« یکلاسیکخوانش سوء« »یسرسختانه سرزندگی»انی، از مورخ مشهور لهست 2به چهار دهه پیش، آندری والیکی،

ملی  ائلمستفاوتی کامل نسبت به از بی منظری»های مارکس نوشته ،کرد که بر اساس آن تأسفاز از مارکس ابر

 دهندی، نمایش م«ندارد صنعتی اروپاکارگر  یههیچ ارتباطی با وضعیت واقعی یا منافع طبقاتی طبق ظاهراً که

 در توانمی ها راخوانشسوء ترینبرجسته از یکی .است فراوان سوءخوانش این هاینمونه (.851ص.  :8812)

 هک است معلوم»کند: متهم می سرعتبه را مارکس آن در که یافت ملت-دولت مورد در گیدنز آنتونی یمطالعه

 و تآموزنده اس نه عمدتاً ،دهدیمکه ارائه  نظراتی و نداشت ناسیونالیسم تأثیر و ماهیت بهتوجه چندانی  مارکس

 زا است، علمی منابع از آور سرسریتعجب یاستفاده از حاکی که ژستی در گیدنز (.282ص.  :8811) «عمیق نه

 .بردمی نام مارکس یدرباره خود قاطع یاعلامیه منبع تنها عنوانبه 8بلوم سولومون اثر( 8888) 8ملل جهان کتاب

 ادامه در هک طورهمان بود؛ گیدنزی اعلامیه عکس قاًیدق ،ناسیونالیسم یهای مارکس دربارهبه نوشته بلوم دیدگاه اما

 ای ناسیونالیسم مورد در مارکس واقعی هاینوشته از کیچیه به خود شناسیکتاب در گیدنز. شد خواهد بحث

 .کندنمی اشاره قومیت

روف را ی معاو و انگلس این جمله. تر از همه استکنندهگمراه ،ناسیونالیسم با مارکس برخورد ترینشدهشناخته

: ص. 8818[ 8181مارکس و انگلس، ])« کشوری ندارندهیچ کارگران »نویسند: می 8181 مانیفست کمونیستدر 

 یتوسعه دلیل هببیشتر و بیشتر  هرروز مردم بین ملی تخاصمات و اختلافات»د: نکنو چند سطر بعد اضافه می (512

 «شودکمرنگ می ،آن مطابق با زندگی شرایط و تولید یشیوه در یشکلهم جهانی، بازار تجارت، آزادی بورژوازی،

 .(518ص.  :8818[ 8181] ،انگلس و مارکس)

 نگلیسیبه زبان ا ناسیونالیسم و مارکس علمی یمطالعه اولین در پیش سال هشتاد به نزدیک بلوم که طورهمان اما

 (.28: ص. 8888) «شودمی خوانده اشتباه یراحتبه بنابراین و استآمیز و کنایه رمزآلود یندس مانیفست»: داد نشان

                                                           
2 Andrzej Walicki 

3 World of Nations 

4 Solomon Bloom 
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 .نداشت اتیطبق آگاهی کنار در ملی آگاهی میان همزیستی ازنظر طبقاتی گرایتقلیل موضع وجهچیهبه مارکس زیرا

 ضوعمو پروابی یگزاره این» :کندمی اضافه «ندارند کشوری هیچ کارگران» یجمله به توجه با بلوم که طورهمان

ه شد همان چیزی فرض قاًیدق تأییددر  مکرراًاین گزاره  .است بوده زیادی رادیکال و ارکمحافظه هایزنیگمانه

 باشند، احساس داشته وجودهم  نباید ندارند و واقعی وجود هاملیت: بود آن انکار درصدد مارکس که است

ای به ویژه اًنسبتنگرش  متضمن "علمی سوسیالیسم" یآموزه و است امری بیگانه پرولتاریا برای پرستیمیهن

 (.28ص.  :8888) «ناسیونالیسم است

 هایشجنب از کلیدی ایجنبه عنوانبه ملی رهایی یا بخشیی انکار آزادیدهندهنشان مانیفست در هاگزاره نوع این

 ملی رهایی زا آشکار حمایت در ایگزاره حاوی همچنین مانیفست همین زیرا .ندنیست نیز انقلابی و سوسیالیستی

با حروف بزرگ برای  «هاکمونیست» از مردم از بسیاری] هاکمونیست که کندمی مشخص اگرچه است، لهستان

 ناحج از[ ترعمومی اصطلاح برای کمونیست با حروف کوچکاز  و کنندمی استفاده کمونیست احزابارجاع به 

 ارضی انقلاب بر که کنندمی حمایت حزبی از هاآن ،لهستان در»کنند: می حمایت جنبش آن دارضدزمین چپ

 «برانگیخت 8188 سال در را 5کراکوف شورش که حزبی کند،می پافشاری ملی رهایی اصلی شرط عنوانبه

 مورد در اظهارات این کند،می بیان بلوم که اینکته از آگاهی بدون (.581ص.  :8818[ 8181] ،انگلس و مارکس)

 است، ثبح محل اینجا در آنچه اما .رسد نظر به طلبانهفرصت حالت بهترین در یا درکغیرقابل تواندمی لهستان

 و از سوی دیگر سوکیاز  داریسرمایه جهانی بازار در سازیهمگن مانند جهانی انتزاعی روندهای میان تفاوت

ملیت،  اهمچنین بگیرد بلکه مین شکل طبقه با فقط که است جهانی در جوامع و کارگران انضمامیِ اجتماعی وجود

 فلسفی، از منظر .ندبر مبنای طبقه نیست منحصراًشود که بندی میسایر روابط اجتماعی صورت نژاد، جنسیت و

 .بودند آمیزتناقض و متمایز دروناز  ،انضمامی بلکه نبودند انتزاعی مارکس امور کلی

 ند،کردمی حمایت آن از او یهزماندیگر  مترقیاناکثر  و مارکس که ملی رهایی دیگر یلهستان، نمونه بر علاوه

قام در م روشنی و دیرینه -یزبان لهستان، مورد در بیشتر و- فرهنگی هایهویت هاملت این یهردو .بود ایرلند

 در .بود شده بنا خاص ییقلمرو در مستقل سیاسی هایموجودیت عنوانبه پیشین تاریخ اساس بر که داشتندملت 

 هاتننه که قرار داشتند خارجی حکومت ی شکلی ازسلطه تحت دو ]ایرلند و لهستان[ هر نوزدهم، قرن سراسر

 میشل که طورهمان .کردمی انکار را ملت و مردم عنوانبه هاآن هویتهمچنین  بلکه هاآن سرنوشت حق تعیین

                                                           
5 Cracow 
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 و یییابریتان مثال برای- ناسیونالیسم اشکال از بسیاریدر عین رد  مارکس کنند،می اشاره 8تراورسو انزو و لووی

 .دکریم حمایت ستم تحت انمردم و هاملت ناسیونالیسم از د،نگیرمی سرچشمه مسلط هایملت از که -فرانسوی

 ،وتراورس و لووی) گیردمی نشأت «ستمدیده/مسلط هایملت یدوگانه: اساسی نظری ینکته یک» از موضعاین 

 شدتبهبر همین اساس  مارکس که کرد اضافه آن به را بخشرهایی/ارتجاعی یدوگانه توانمی (.21 ص. :8881

 حمایت بر تنیمب چراکه کرد، مخالفت استقلال و حق تعیین سرنوشت بر مبنی متحدهایالات کنفدراسیون ادعاهای با

 (.2188 ،اندرسون) بود اساسی اصل یک عنوانبه داریبرده از

 اروپا انقلاب از بخشی عنوانبه لهستان از حمایت عمرکی .8

 آن هایتسوسیالیس سایر و او برای درواقع لهستان نوشت، لهستان مورددر  کمتر ایرلندبه نسبت  مارکس اگرچه

 ینچند با و داشت قرار اروپا مرکز در لهستان اینکه اول .کردمی جلوه تربزرگ ،ملی رهایی مورد مثابهبه زمان

-تریشا امپراتوری و یعنی پروس ها،این از تا دو .بود مرزهم انقلابی، و سوسیالیستی مهم هایجنبش دارای کشورِ

 درواقع که کردند اشغال 8185 سال بدنام تقسیم از بخشی عنوانبه را لهستان سرزمین، روسیه همراه به مجارستان،

 خود ریگیجهت در لهستان انقلابی جنبش دوم، .ه بودکرد محو نقشه روی از مستقل یکشور عنوانبه را لهستان

 سال در همتحدایالات از مختلف هایانقلاب در نظامی آموزش با لهستانی تبعیدیانبود و  وطنهانج ایرلند از بیش

احراز  برای لهستان تلاش سوم، .داشتند نقش 8118 پاریس کمون تا فرانسهطرف  در ناپلئونی هایجنگ و 8118

 زمان آن در هاسوسیالیست هم و هالیبرال هم که بود تزاری یروسیه چشمان در خاری خود، ملی رهایی

« Vive la Pologne» شعار با مارکس زمان رادیکال کارگری جنبش بنابراین،دانستند. می جهان قدرت ترینارتجاعی

 در ژهیوهب نوزدهم، قرن پاریس در انقلابی و پلبی عناصرمشترکِ  شعار کرد، حمایت لهستان [ از«لهستانباد زنده»]

 و بلانکی آگوست مانند مهم انقلابی رهبران دیگر از بسیاری (.28ص.  :2115 1،)دیویس 8181 انقلاب حوالی

 از حمایت نوشت، 8158 سال در مارکس که طورهمان .کردند حمایت لهستان از شدتبه نیز باکونین میخائیل

 کرد گیریاندازه را« 8118 سال از هاانقلاب یهمه دوام و شدت» شدمی آن با که بود «خارجی دماسنج» لهستان

 ،اییاتوپی سوسیالیست پرودون ژوزف یرپی یعنی ،مارکس رقبای از یکی که آنجا از (.15ص.  :8818[ 8158)]

 بخشی عنوانهب واقعیت این از مارکس کرد، حمایت روسیه از و مخالفت لهستان با که بود بزرگی سوسیالیست تنها

                                                           
6 Enzo Traverso 

7Norman Davies 
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 الس در وقتی که بود شدهشناخته قدرآن لهستان از مارکس حمایت .ردرا ب استفاده نهایت او علیه خود جدل از

 کردند نتشرم ایشایعه مطبوعات کند، ملاقاتسرمایه ناشر کتاب  با تا بازگشت پروس به کوتاهی مدت برای 8181

 ،مارکس) است شده فرستاده جدید لهستانی« شورش» یک نفع به «تبلیغات» انجام هدف به لندن از او اینکه بر مبنی

[8181 ]8815a .202: ص.) 

 هستانل استقلال از قاطع او حمایت از که دید مارکس از هاییسخنرانی توانمی ،کمونیست مانیفست از قبل حتی

 یدموکراس برای مبارزه به را لهستان استقلال هاسخنرانی این .دکننحکایت می 8188 سال در کراکوف قیام پی در

 احیای یایده ،8181 سال در ایشهاز سخنرانی یک دراو  .ددهنمی پیوند ترکلی طوربه کارگر یطبقه انقلاب به و

 علاوههب است و کرده غیرممکن را امر این جهانی داریسرمایه جدید منظا چراکه کند،می تحقیر را «قدیمی لهستان»

 یطبقه لابانق فقط که کندمی استدلال یشماتیک نسبتاً طوربه مارکس مرحله، این در .بود خواهد ارتجاعی ییایرؤ

: ردگی قرار موردحمله آن مرکز در باید جدید جهانی منظا زیرا ،کند آزاد را لهستان تواندمی انگلستان در کارگر

 سخنرانی در او [(.8181] ،انگلس و مارکس) «شود آزاد انگلستان در بلکه لهستان در نه باید لهستان ،رونیازا»

 اجتماعی تسرش به لهستان انقلاب که کرد دیتأک ،کمونیست مانیفست انتشار زمان حوالی در ،بعد از آن سال یک

جنبش  ونبد فئودالی و حقوق لغو بدون دموکراتیک لهستان» چراکه کمونیستی، سرشت هنوزنه  هرچند دارد، نیاز

 تانهخوشبخ وی افزود، .«بود غیرممکن ،کندو مالکان مدرن تبدیل میارضی که دهقانان وابسته را به مالکان آزاد 

 نه و «بود دموکراتیک و گراصلاح چیز هر از بیش» که شدمی رهبری «ملی حزب» یک توسط لهستان جنبش

، با تغییرات اندکی در ترجمه بر اساس 588: ص. 8818[ 8181)مارکس و انگلس، ] «اسیونالیستن کاملاً یحزب»

 اجتماعی ازنظر که لهستانی ناسیونالیسم از حمایت این (.8118: ص. 8888[ 8181در مارکس، ] اصل فرانسوی

یشتری شرح و بسط ب شد، نقل قبلاً که مانیفست در لهستان ملی رهایی از حمایت در کوتاه را یجمله ،بود مترقی

 .دادمی

 لهستان 8188-8188 قیام از پس را متفاوتی موضع مارکس شرق، به غرب از انقلابی تغییر حرکت جهت ازنظر

 قلابان یجرقه به است ممکن لهستان دموکراتیک و ملی انقلاب که نویسدمی اکنون او (.8882 1،باربیه) کرد اتخاذ

: شودمی مشاهده 8188 یفوریه 88 در انگلس به اینامه در که طورهمان کند، کمک غربی اروپای در یترگسترده

 هب شرق از گدازه که باشیم امیدوار بگذارید بار، این ... است شده اروپا آغاز در دیگر بار اکنون انقلاب دوران»

                                                           
8 Maurice Barbier 
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 و مارکس قرن، بزرگ قیام سومین لهستان، قیام این از (. پس858: ص. b8815[ 8188]) «جریان پیدا کند غرب

 مارکس، دازحشیب کار و بیماری دلیل به اما کردند، مکاتبه لهستان بابدر  ایجزوه نوشتن یدربارهبا هم  انگلس

 .نشد محقق هرگز امر این

 و هاسوسیالیست میان در گسترده افکار جریان از بخشی 8188-8188 هایسال در لهستان از مارکس حمایت

 از که هاهشبک این .شدمی کارگر یطبقه هایشبکه و هاگروه از بسیاری شاملجریان  این .بود اروپایی هایلیبرال

 هلا کارگرانیاز  کردند، حمایت نیز داریبرده طرفدار طلبانجدایی علیه داخلی جنگ در لینکلن آبراهام دولت

 کارگران المللیبین انجمن تأسیس در مهمی نقش هاآن .دندشمی تشکیل کشورها سایر و بریتانیا فرانسه، آلمان،

 که ودب المللبین یافتتاحیه سخنرانی اصلی ینویسنده مارکس .داشتند لندن در 8188 سپتامبر در اول المللبین یا

در  انقهرم لهستان» طرف بلکه کنفدراسیون، علیه متحدهایالات دولت طرف تنهانه قاطعانه خارجی سیاست در

 یارزهمب از بخشی ،خارجی سیاست چنین برای نبرد: »داد سخنرانی ادامه این .را گرفت «روسیه سوءقصد معرض

 پیوند هسرمای علیه کار یمبارزه به محکم را انترناسیونالیسم اصل که «دهدمی تشکیل را کار رهایی برای عمومی

 (.88: ص. 8815c[ 8188] ،مارکس) دزنمی

 کرد الاستدل مارکس و درگرفت لهستان مورد در بیشتری هایبحث کرد، کار به شروع اول المللبین کهیهنگام

 انقلاب سپس و( 8188) لهستان انقلاب یدوره و فرانسه 8181 انقلاب ناپلئونی، هایجنگ– مقطع چندین در که

 کار این انجام این، بر علاوه .بودند کرده خیانت لهستان به غربی اروپای هایدموکرات -(8181) غربی اروپای

 به پسس که کرد تقویت را روسیه لهستان، به هاآن خیانت زیرا ،ه بودکرد به شکست محکوم نیز را هاآن تیدرنها

 ماا نشدند، نوشته جستار قالب در هرگز هانگرانی این .پرداخت انقلابی هایجنبش سرکوب و غرب در مداخله

 ترانیطولبسیار  تحقیقاتی هاییادداشت همچنین و اول المللبین جلسات در مارکس هایسخنرانی هاییادداشت

 به زیادی جزئیاتبا  که هاسخنرانی و هایادداشت این در او .اندشده حفظ فرانسه، با لهستان روابط یدرباره او

ناح ج در زمان آن که کندمی رد را یتصور پردازد،می نظامی امور و فرانسه پارلمان هایبحث دیپلماتیک، روابط

 ،مارکس ؛2188 ،اندرسون) کرده بودند حمایت لهستان از فرانسه مختلف هایانقلاب اینکه بر مبنی بود رایج چپ

 مارکس .دکردن اشاره پاریس کمون در لهستانی تبعیدیان اصلی نقش به بارها دو هر انگلس و مارکس بعداً (.8818

 غربی اروپای کارگری و دموکراتیک هایجنبش سپر جهیدرنت و تزاریسم برابر در سنگری را لهستان ،درمجموع

 هایشورش در که دیدمی انقلابی کشوری را لهستان همچنین او .انستدمی شرق ارتجاعی یمداخله برابر در
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 هایجنبش اصلیِ متحد را لهستانی تبعیدیان و جنگیده بود دموکراسی برای هم و ملی رهایی برای هم متعدد

 .دانستمی جهانی سطح در دموکراتیک و انقلابی

 او کهیهنگام .کرد بحث لهستان انقلابی جنبش اقتصادی و طبقاتی بنیان یدرباره گهگاه فقط مارکس ،حالنیباا

 که امعن این به بودند، چپ به متمایلبیش از همه  که داشت تأکید جنبش از هاییبخش آن بر کرد،می چنین

 این امر ،سوکی از .شدندمی دموکراسی و استقلال همچنین و ارضی مالکیت روابط در ایریشه تغییرات خواستار

 هایها متناین چراکه، نپروراند کامل طوربه را لهستان از خود تحلیل واقعاً مارکس که این است یدهندهنشان

حمایت  یدندگکی حتی و قاطعیت دیگر، سوی از .بودند پراکنده او فکری زندگی طول در اند کهکوتاهی نسبتاً

 شانگرنآشکارا  دانست،می خود زمان انقلابی جنبش محکسنگ را حمایتی چنین که یاشیوه و لهستان از او مداوم

ظات مبتنی بر ملاح صرفاًهمواره ، گرفتمیدر نظر او در مورد مسائلی که حیاتی  یاندیشه که است واقعیت این

 دهد،یم نشان دموکراتیک هایجنبش سرسخت حامی را مارکس لهستان مورد، تیدرنها بود.نطبقاتی و اقتصادی 

 عمل رقیمت اساساً جهتی در کهیمادام ند،دکشیمین پیش را طبقاتی یمسئله یطورکلبه هاجنبش این اگر حتی

 مرکزی اروپای در روسیه ارتجاعی یمداخله برابر در مانعی مثابهبه لهستان که رسدمی نظر به اینجا، در .ندکردمی

 .است بوده کلیدی عامل غربی، و

 ، قومیت و ملتایرلند: تقاطع طبقه .2

 ایشیوه به زنی ایرلند ملی آزادی از حالنیدرع و داد انجام اقتصادی و طبقاتی تحلیل بیشتر مارکس ایرلند، مورد در

 اب ارتباط در هاآن بیشتر که نوشت ایرلند مورد در زیادی مطالب نیز انگلس .کرد حمایت منسجم و روشن

 یموضوع مارکس زمان اروپایی چپ برای ایرلند کهیدرحال .ندبود کشور آن مورد در مارکس خود هایپروژه

 هاینوشته هب نسبت بیشتری ارزش مرگش زمان از ایرلند یدرباره او هاینوشته بود، لهستان نسبت به ترایحاشیه

 ندینچ برای ایرلند مورد در انگلس و مارکس هاینوشته از یجلدتک ایگزیده .اندکرده پیدا لهستان به مربوط

. نداشت وجود لهستان برای مشابه یانمونه اما ،(8812 ،انگلس و مارکس) بود دسترس در ایگسترده طوربه دهه

بود نیز  سیهرو در استالینیستی رژیم مخرب نفوذ دلیل به لهستان مورد در مارکس هاینوشته از نسبی غفلت این

 تزاری یوسیهر به مارکس حملات شدیدترین از برخی و ترسیدمی لهستانی ناسیونالیسم مترقی اشکال از حتی که

 .گذاشت کنار مارکسآثار ی مجموعه برای چندین دهه از را هاآن که کرد سرکوب فعالانه را
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 ،کرد حمایت ایرلند ملی رهایی از عموماً  و شد ایرلند یدرباره مشغول بحث بعد به 8181 یدهه از مارکس

 در و دداشتن ایرلندی دارنیزم طبقات با نزدیک همکاری او یعقیده به که ایرلندی سیاستمداران ازکه  حالنیدرع

 بیشترلب اغ انگلس اولیه، یدوره این طی .کردمی انتقاد شدتبه ناکام ماندند، بریتانیا حکومت با واقعی مخالفت

 کارگر یطبقه رادیکال جنبش با مارکس ارتباطات خود، ینوبهبه .نوشت موضوع این یدرباره مارکس از

 چراکهباشد،  تهداش تعامل بریتانیا در ایرلندی انقلابی روشنفکران و کارگران با داد اجازه او به بریتانیا چارتیست

 داخل یابریتان سرکوب .کردندمی زندگی انگلستان در که بودند هاییایرلندی ،چارتیسم اصلی رهبران از دو تن

 اکمیتح و تمدن پوشش باوجود بریتانیا که کرد استدلال او گرفت. قرار مارکس تلخ هایسرزنش آماج ایرلند

 رفتار فرانسه در بناپارتیست مستبد رژیم یا لهستان در تزاریرحم بی حاکمان شبیه ایشیوه به ایرلند در قانون،

 سرکوب و روسیه یهاقساوت از علناً  بریتانیایی سیاستمداران اکثر که آنجایی از(. 2118 81و دیکس، 8ماتور) کندمی

 ژهیوبه ود،بو نیشدار  تند درواقع انتقاد این دادند،قرار می موردحمله گهگاه و کردندمی تأسف ابراز بناپارتیستی

 رکنیویویعنی  زمان آن در متحدهایالات یبرجسته یروزنامه در را انتقاداتی چنین توانست مارکس که زمانی

 طلقم فقر از انگلس خراشدل توصیف مرد، دو این سهم ترینگسترده اولیه، یدوره این در .کند منتشر 88تریبون

 یطبقه شرایط به ناممنچستر  یدرباره 8185 سال در او کلاسیک یمطالعه در ایرلندی مهاجران یجامعه انحطاط و

 در رادیکال انقلاب پیامد را ایرلند ملی رهایی مارکس مرحله، این در اما .بود( 8815 ،انگلس) انگلستان در کارگر

 نامید «ایرلند آزادی به محورانگلستان رویکردی» 82کامینز انی که چیزی دانست،می صنعتی ترپیشرفته بریتانیای

 (.211 .ص :8811)

 مسائل با بیشتری شدتبه مارکس ،8181 سال در آلمانیزبان  به سرمایه اول جلدم انتشار پیرامون هایسال در

 تحت ایرلندی دهقانان انحطاط مورد در اساسی یبحث شامل سرمایه (.دست انتشار در 88،تراسلی) شد درگیر ایرلند

 تأکید جااین در مارکس .است زمان آندر  داریسرمایه یجامعه ترینیافتهتوسعه بریتانیا یعنی استعماری حکومت

 یا تانیابری به مهاجرت به را هاآن و کندمی کنریشه را دهقانان زندگی یشیوه تمام ییبریتانیا یسرمایه که کرد

 یسرمایه گرفت، 8181 یدهه در را کشورگریبان  که هولناکی قحطی پی در .دهدمی سوق شمالی آمریکای
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 گوسفندگاو و  هبیافته اختصاص تجاری بزرگ مزارع به را معیشتی مزارع و دانر بیرون را گرسنه دهقانان ییبریتانیا

 دست به ندایرل در داریسرمایه سودآور کشاورزی بخشیک  مدتکوتاه در ییبریتانیا یسرمایه اگرچه .کرد تبدیل

 که طورهمان زیرا .بود بریتانیا برای خطری درازمدت در متحدهایالات به ایرلندی هامیلیون مهاجرت اما آورد،

 که حدهمتایالات زیرا .کشیدمی چالش به را بریتانیااز پیش  دوره آن در متحدهایالات داریسرمایه دید،می مارکس

 بریتانیا تمایل از و تقویت شده ،یدولت حمایت با داخلی جنگ در طول سازیصنعتی و اجتماعی تحولات دلیل به

 ینپیکرترغول تا کردمی جذب را مهاجران سایر و هاایرلندی بود، به خشم آمده جنگ طی کنفدراسیون یسوبه

 که ودب چیزی ساختن حال دراستثمار  تحت آمریکا ایرلندی کارگر یطبقه .دهد تشکیل را جهان کارگر یطبقه

 شده شروع تازه 8181 یدهه در یندهافرا این کهیدرحال. شدمی تبدیل زمان آن تا سرمایه انباشت ترینبزرگ به

 .برد پی هاآن بلندمدت اهمیت و قدرت به مارکس بودند،

 ایرلندی نقلابیا فنیان اخوتاعضای  به ،در آینده تانیایبر بر متحدهایالات اقتصادی برتری به خود استناد در مارکس

 این»: کندمی اشاره اند،متحده شدهبه مقصد ایالات وطن ترک به مجبور که ایرلندی مهاجر طبقات کارگر میان در

ها در را داشت. تجمع ایرلندی نقاط ضعف خود چیزهای خوب در جهان، تمام مانند ،سودآور رویطرز پیش

 دهاگاو و گوسفنو  شده تبعیداز سرزمین خود  که ایرلندی ها در ایرلند است. مرداجارهمریکا همگام با انباشت آ

 یکرپیغول اما جوان جمهوری .ودشمی ظاهر دوباره فنیان یک در شمایل اقیانوس یسوآن ،را گرفته بودند جایش

 این(. 111: ص. 8818cمارکس، ) «شود رورودر 88امواج پیری ملکه با تا خیزدبرمی ترزیدآمیتهد هرچه آنجا در

 آورد،برمی رس قدرتمند شیازپشیب یمتحدهایالات اقیانوس در یسوآن اما شده تبعید ایرلند از که فنیان اشاره به

 که کندمی راهمف ایرلند یبارهدر مارکس ترسیاسی آشکارا هاینوشته و سرمایه در تراقتصادی تحلیل بین یپیوند

ند، درست پس از آنکه کتاب برای نخستین بار به زبان آلمانی چاپ رسید خود اوج به 8111 تا 8181 هایسال در

به  موفق تا حدی هاآن در مارکس که ندبود اول المللبین درون هایبحث از بخشی هانوشته این از بسیاری شد.

 .ایرلند شد ملی آزادی از حمایت در انگلستان کارگری جنبش اصلی اعضای جلب

 ایرلند درهم  پلبی عناصر میان زیادی طرفداران 8181 یدهه اواخر در ی دهقانی بودند،ها که گروهی با پایهفنیان

 از راها آن ها،فنیان جنبش طبقاتی اساس .کردند پیدا متحدهایالات و بریتانیا در ایرلندی دیاسپورایهم در  و

 ایرلندیا قومیت ب دارانزمین و کلیسا به بیشتر که کردمی متمایز ایرلندی ناسیونالیسم قبلی یهانسخه از بسیاری
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 دولتی، مذهب نبود و وجدان آزادی دموکراتیک، جمهوری از هافنیان این، بر علاوه (.8888 85،سیلا) بودند مرتبط

 بود،ن سوسیالیستی حاًیصر جنبش این .کردندمی حمایتها به آن کارگران کار محصول و دهقانان زمین به تعلق

 تروریستی حملات به ، دست8181 در سال ایرلند داخل یناموفق قیام از پس هافنیان ،زمانهم .بود مترقی و پلبی اما

 برای دشدن موفق توجهیقابل حد تا متحدانش و مارکس. زدند کانادا درمتحده ایالات مرز یسوآن و بریتانیا داخل

 این با همواجه در حتیحفظ کنند،  اول المللبین را در ایرلند از انگلیسی کارگری یاتحادیه رهبران حمایت مدتی

 دار بهها برای آنگناه را گاهی اوقات افراد آشکارا بی بریتانیا حکومت که منچستر و لندن در تروریستی حملات

 اتحمل به متهم ایرلندی سیاسی زندانیان برای تا خواستند اول المللبین از متحدانش و مارکس .آویختمی

 88،ناندرس) کند برگزار کارگر هزاران از متشکل تجمعی منظور این به و کند عمومی عفو درخواست مسلحانه

2188.) 

 ،این از پیش او .است داده تغییر ایرلند مورد در را خود موضع که نوشت دوره این طی مارکس نظری، سطح در

 شرطپیش وانعنبه ایرلند استقلال از اکنون اما دانست،می ایرلند آزادی شرطپیش را بریتانیا کارگر طبقات تفوق

 حمایت دند،دامی تشکیل را مسلط طبقات که یداراننیزم و دارانسرمایه علیه بریتانیا کارگر یطبقه جدی جنبش

 :نوشت 8188 دسامبر 88 در انگلس به اینامه دراکنون  او .کردمی

 لیسیانگ کارگر یطبقه تفوق با ایرلند رژیم سرنگونی که بودم معتقد طولانی مدت برای

 یطالعهم اینککردم. اما  بیان تریبون نیویورک در را دیدگاه هم این همیشه .شودمی پذیرامکان

 از شدن خلاص از قبل انگلستان کارگر یعوض کرده است. طبقه کلبهنظرم را  ،ترعمیق

 دلیل همین به .شود بستهبه کار  ایرلند در باید اهرم .کاری از پیش نخواهد برد هرگز ایرلند

 ،مارکس) .اهمیت دارد بسیار یطورکلبه اجتماعی جنبش برای ایرلند یمسئله که است

 (881ص.  :8811[ 8188]

 انقلاب ممفهو به نسبت را خود موضع تغییر لهستان، مورد در هایشنوشته از ترصریح بسیار مارکس اینجا، در

 .خیزدبرمی یدارهیسرما سازیصنعتی مراکز در پیرامون ایناحیه از کهداد  نشان
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 موضوع ینا تواندنمی که داد نشان اوهمچنین  و ندبود رفیقش نیترکینزد با خصوصی ارتباطها در گفته این اما

 عمومی شورای در مهمی مناصب کهبگوید  انگلیسی انیگرااتحادیه به صراحتبه واکنش ناسیونالیستی ترس از را

: 8811 [8188] )مارکس،« توانم بگویمنیز نمیبه خود کارگران انگلیسی تا حدی » :بودند کرده اشغال المللبین

 (.881ص. 

 المللبین طرف از که «محرمانه ارتباط» در ویژهبه و هانامه در مارکس ،8111-8188 هایسال در دوره، همان در

 (:8888[ 8111] ،مارکس ؛881[ 8111] ،مارکس) کرد بیان را کلیدی ینکته چندین نوشت، فرانسوی زبان به

 ساعت ده به اهسال طول در هک بودند جهان در طبقه نیترافتهیسازمان و نیتربزرگ بریتانیا ارگرک طبقات (8)

طی جنگ  شمال از خود یقاطعانه تیحما با و بودند افتهیدست عمده یدستاوردها گرید و روزانه ارک

 لفتمخا و شمال از حمایت .دبرانگیخته بودن را طبقات یهمهاز  مترقیان تحسین متحده،داخلی ایالات

 به حتی و داشت تمایل جنوب سمت به که بود بریتانیا حکومت با مستقیم تقابل در ،داریبرده با قاطع

 که ادافت زمانی اتفاق این علاوه،به .کندمی کنفدراسیون از حمایت برای مداخله به تهدید رسیدمی نظر

 دریایی یمحاصره از ناشی پنبه کمبود یکه نتیجهبردند می رنج ایگسترده از بیکاری شدتبه کارگران

 .(2118 81)نیمتز، بود توسط اتحادیه جنوبی بنادر

 هاآن تند وداش بریتانیا داخل ایرلندی کارگران به نسبت تحقیر و برتری حس انگلیسی کارگران ،زمانهم (2)

 اهیآگ در برابر سخت مانعی ،امر این .کردندمی متهم کارگری جنبش تضعیف و دستمزدها کاهش به را

 تنهانه هالیسیانگ جانب از ضدایرلندی تعصبات زیرا کرد، ایجاد ییبریتانیا کارگران میان در واقعی طبقاتی

نیز  مسلط اتطبق با کاذبی ارتباط حس انگلیسی کارگران به بلکه انداخت،تفرقه می کارگر طبقات میان

 دو هب را پرولتاریا انگلیسی ... بورژوازی» :کرد استدلال« محرمانه ارتباط» در مارکس که طورهمان داد،می

 بین عمیقی تخاصم ،انگلستان در بزرگ صنعتی مراکز تمام در...  است کرده تقسیم متخاصم اردوگاه

 عنوانبه ندیایرل کارگر از انگلیسی معمولی کارگر .دارد وجود انگلیسی پرولتاریای و ایرلندی پرولتاریای

 یرلندیا کارگر به نسبت او. است متنفر ،آوردمی پایین را زندگی استانداردهای و دستمزدها که رقیبی

 جنوبی اتایال فقیر سفیدپوستان نگاه مانند کارگر ایرلندی به او نگاه .دارد مذهبی و ملی ضدیت احساس

 طوربه ستانانگل پرولتاریای میان دررا  تخاصم این بورژوازی است. پوستسیاه بردگان به شمالی آمریکای

                                                           
17 August H. Nimtz 



Tajrishcircle.org 

 

 «است قدرتش حفظ حقیقی راز ،انشعاب این که داندمی بورژوازی .کندمی حفظ و تقویت مصنوعی

 ،مارکس در فرانسوی اصل اساس بر ترجمهدر  اندکیات با تغییر ،821: ص. 8815d[ 8111مارکس، ])

 (.858ص.  :8888[ 8111]

 در زیادی قدرت که شدندمی نیز داراننیزم بلکه دارانسرمایه شامل تنهانه بریتانیا حاکم طبقات (8)

 در هم و ایرلند در هم وسیعی املاکصاحب  دارنیزم یطبقه داشتند. حکومتی و نظامی هایسازوبرگ

 پذیریآسیب در ایرلند موجب هاآن املاک اما کرد،می تقویت را هاله آنمسئ این سطح، یک در. بود بریتانیا

 داراننیزم ندتوانستمی ،ندبود آن از یانمونه هافنیان که دهقانی هایناآرامی آنجا، در زیرا .شدنیز می

هر دو  اساس بر هاآن مخالفت به این دلیل که د،نده قرار آماج حمله بیشتری شدت با را خود محلی

سقوط  دایرلن در اگر .است انگلیسی یدارنیزم سنگر ایرلند اول، یوهله در: »بود ملی و طبقاتی ملاحظات

 اقتصادی یمبارزه زیرا است، ترآسان برابر صد این کار ایرلند در. کرد خواهد سقوط نیز انگلستاندر  ،کند

 هک دلیل این به و است ملی زمانهم مبارزه این زیرا ،است متمرکز ارضی مالکیت بر منحصراً در آنجا 

 انگلستان رتشا یوسیلهبهفقط  ایرلند در یدارنیزم .هستند انگلستان از ترخشمگین و ترانقلابی آنجا مردم

 رخ ایرلند در اجتماعی انقلاب بلافاصله کشور، دو بین اجباری اتحاد یافتن پایان محضبه .شودمی حفظ

 اصل اساس بر ترجمه اندکی در ات، با تغییر821-888: صص. 8815d[ 8111مارکس، ]) داد خواهد

 انقلابی یضربه توانمی ایرلند در ،دلیل همین به (.858-851صص.  :8888[ 8111] ،مارکس در فرانسوی

 .کرد وارد بریتانیا دارنیزم طبقات به بزرگی

 طبقات لیهع ترگسترده ایمبارزه توانستمی مارکسبه نظر  که دادمی شکل «اهرمی» آنبه  ایرلند بنابراین، (8)

 که ردک پیشنهاد او ،المللیبین کارگری نبرد محتمل امکانات از طرحی در .بیندازد راه به بریتانیا حاکم

توانست می سه،یعنی فران غربی، اروپای کشور ترینانقلابیاز  شورشی ابتکارات با ترکیب ایرلندی در قیام

 حرکت هب، بریتانیا ی کارگرطبقه یعنی بود، دیده زمان آن تا جهان کهرا  کارگری یطبقه قدرتمندترین

 اهرمی در نقش تواندمی تانسانگلفقط  ظهور خواهد کرد، فرانسه از اًاحتمال انقلابی ابتکار اگرچه»درآورد: 

 نآ در هیچ دهقانی دیگر که است کشوری تنها انگلستان .کند عمل جدی اقتصادی انقلاب یک برای

 شکل که است کشوری تنها .است شده متمرکز افراد معدودی دستان در مالکیت ارضی و ندارد وجود

 ،[des maîtres capitalistes] دارانسرمایه اقتدار تحت وسیع مقیاس در ترکیبی کار یعنی ،داریسرمایه

 را آن معیتج اتفاقبهبیقرتیاکثر که است کشوری تنها .است گرفته اختیار در را تولید کل باًیتقر
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اجتماعی  انقلاب [matière nécessaire] مادیِ شرایط یهمه هاانگلیسی...  دهندمی تشکیل مزدی کارگران

 که است عمومی شورای فقط .است انقلابی شور و عمومیت حسآن هستند،  فاقد که چیزی .دارند را

 جهیدرنت و ورکش این در را انقلابی قتاًیحق جنبش تواندمی بنابراین بگذارد و هاآن در اختیار را این تواندیم

ی که اداری اروپایی است، تنها نقطهو سرمایه یدارنیزمبخشد ... اگر انگلستان سنگر  سرعت جاهمه در

: صص. 8815d[ 8111])مارکس،  «ایرلند استای مهلک به انگلستان رسمی وارد کرد، توان ضربهمی

صص.  :8888[ 8111] ،مارکسدر  فرانسوی اصل اساس بر ترجمهاندکی در  اتبا تغییر ،881-888

 عناصر هک دارنیزم طبقات علیه شانمبارزه به خاطر احتمالاً ایرلندی انقلابیون بریتانیا، داخل (.858-851

 کمک یانگلیس کارگران به و آورندمی دست به را انگلیسی کارگران احترام ،بیزارند هاآناز  کل در پلبی

 رکارگ یطبقه وندر خود ایرلندی خواهران و برادران با و فائق آیند خود قومی تعصبات بر کنندمی

 را ریتانیاییب کارگران سرکوب که شودمی تضعیف نیز ارتش ،داراننیزم تضعیف با .شوند متحد بریتانیا

 گاهیآ بریتانیا داخل ایرلندی کارگران که بود معتقد همچنین مارکس احتمالاً علاوه،به .کندمی دشوارتر

 .گذارندمی تأثیر کل در کارگر طبقات بر طریق این از و کنندمی منتقل بریتانیا به ایرلند از را انقلابی

 انقلابی جنبش ات شودمی تعاملوارد  بریتانیا کارگری طبقه با ایرلند ملی بخشآزادیجنبش  ،بیترتنیابه

 یعنی روز آن سیاسی و اقتصادی نظام قدرتمندترین تواندمی که دهد لیشکت را محکم و استواری

ریتانیا و اروپا ب ایرلند، سراسر در دهقانی-کارگری انقلاب به شاید و بکشد چالش به را بریتانیا امپراتوری

 شود. منجر

 روستایی فقرای که پردازدنمی احتمال این به ماًیمستق ایرلند، یدرباره 8111-8188 هاینوشتهاین  در مارکس

 ،یطورکلبه .دادمی خر باید موفق انقلابی قیام برای نیز این اتفاق اما بپیوندند، این مبارزه به است ممکن نیز بریتانیا

 با( قومیت و) ناسیونالیسم تعامل چگونگی از مارکسنظری  تصویر ترینمبسوط ایرلند به یدرباره هانوشته این

 مارکس رایب کند،نیمتز اشاره می آگوست که طورهمان .دهندمی شکل غیرانقلابی و انقلابی یشیوه دوهر  به طبقه

مارکس  (.218ص.  :2111) «سکنی نداشت پیشرفته صنعتی جهان در منحصراً» انقلابی ابتکار ،8151 یدهه از پس

 در ماا بود، کرده مطرح غربی اروپای بر لهستان قیام یبالقوه اثرات به توجه با 8188 سال در را نکته این ترشیپ

 پردازینظریه ترعمیق ،ترکلی طوربه دموکراتیک انقلاب یجابه کارگر یطبقه انقلاب با رابطه در موضوع این اینجا

 اب توانمی را غربی اروپای کارگر یطبقه انقلاب که کرد مطرح را نظریه این مارکس ،8111 یدهه در ،بعدها .شد

 داریهسرمای تجاوزات برابر در شانخود از که برانگیخت روسیه اشتراکی دهقانی هایدهکده بر مبتنی هایقیام
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 موضوع فراسوی را ما ،مشکلات از این مجموعه اگرچه(. 1983 88شانین، ؛1982 81دونایفسکایا،) کردندمی دفاع

ر محور ب انقلاب ازیپرداز مفهوم مارکس فاصله گرفتن از دیگری ینمونه اما د،برمی خودیخودبه ناسیونالیسم

 .است 8151 یدهه از پس غربی اروپای

 او چهاگر .دندار کمتری اهمیت نظری ازلحاظ و اندپرورانده شده کمتر ،ناسیونالیسم از مارکس هایبررسیدیگر 

 راواخ در بریتانیا با هاآن هایدرگیری در هاهندی و هاچینی ضداستعماری مقاومت مورد در یآمیزحمایت نگاه با

 استعماریپیشا ساختارهای از دفاع نوعی از فراتر را هایهند یا هایچین ملی آگاهی اما نوشت، 8151 یدهه

 28تایپینگ ایضدسلسله شورش که جایی دید، چین در را مهم بر این استثنای یک او (.8885 21،بنر) دانستنمی

 و وحشیگری ،زمانهم اما .گذاشت نمایش به جنسیتی بارهدر ازجمله را بسیاری خواهبرابری هایویژگی

 هانآسرنوشت  و بدهند دست از را زیادی مردمی حمایت تایپینگ باعث شد شورشیان ایدئولوژیک سردرگمی

 (.2188 ،ناندرس) رقم زد اروپایی هایقدرت و امپراتوری رژیم اندست در را

 یبارهرد هایشنوشته جزبه مارکس افزاید.نمی مارکس اعتبار به اگرچه شود، اشاره دیگری یحوزه به باید حداقل

 هاگروه این که بود معتقد او .شمردکوچک می بلغارها و هاصرب چک، مانندرا  اسلاو مردمان سایر ها،لهستانی

 هاآن او ،درمجموع .اندکرده حمایت آن از پس و 8181 سال در ارتجاع از بنابراین و دارند روسیه به کلی تمایل

 دلایل، ینا به .بود ارتجاعی کاملاً خود که دانستمی تزارها حمایت تحت اسلاویستی پان جنبش یسلطه تحت را

 یا واقعی تاریخ هیچ که هستند روستایی عمدتاًمردمان  هاآن که کرد استدلال و کرد مخالفت هاآن ملی آمال با او

 بیش تیح و بود انقلاب سرکوب در بزرگ نیروییکه  اتریش ارتشصفوف  اغلب هاآن .ندارند اقتصادی یتوسعه

 کوچک هایاین ملت که بود مقدر دید،می مارکس که طورنآ .دادندمی تشکیل را روسیه ارتشصفوف  آن از

 مجارستان و لمانآ مانند تریافتهتوسعه اقتصادی ازنظر و ترکردهتحصیل ،ترمترقی ی به نظر اوکشورهای جذب اسلاو

 اسلاوها هب نسبت نژادپرستانه حتی و گرایانهقوم احساسات و رفتمی فراتر از این هم انگلس کهیدرحال .شوند

                                                           
18 Raya Dunayevskaya 

19 Teodor Shanin 

20 Erica Benner 

21 Taiping rebellion 
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 کمتر لیشک به شاید اگر حتی است، شریک احساسات این اکثر در نیز مارکس که رسیدمی نظر به کرد،می ابراز

 (.8818 28،رزدلسکی ؛8888 22،نیمنی) خشن

 که یهایراه از ندنکمی ترسیم بدیع و ظریف تصویری ،ایرلند و لهستان یبارهدر مارکس هاینوشته ،درمجموع

 حتی و ائتلاف به نیاز هاآن ،حالنیدرع .کند تضعیف را کارگر طبقات تواندمی ستم تحت هایملت از تیحماعدم

 مستقر اکمح طبقات ها علیهی آنمبارزه در دو هر نفع به مترقیو ناسیونالیست  طبقاتی هایجنبش بین را اتحاد

 بیشتر ار زمان آن تعصبات ناسیونالیسم، یدرباره دیگرش هاینوشته از برخی در مارکس ،حالنیباا .دهندمی نشان

 او هایهنوشت ترینپخته ،وجودنیباا .کنیم استفاده آن از توانیمب امروز که مهمی نظری تحلیل تا دهدمی نشان

.دنبده ما به مهمی هایبصیرت دنتوانمی هم هنوز ناسیونالیسم یدرباره

                                                           
22Ephraim Nimni 

23 Roman Rosdolsky 
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