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(1 ) 

 ی لهستانی هانامه به سوسیالیست
 ۱۸۸۰سپتامبر  ۲۷

 

 رفقا!

کشورشان از سرزمین پدری رانده ی  هیی که پس از نخستین تجزی هالهستانی 

از ]اقیانوس[ اطلس عبور کرد ایاالت فدرال    ند شده بودند،  از  به دفاع  و در آن زمان 

د. در سال  یجنگمی  [ درکنار واشنگتنKosciuszkoکوزیوسکو ]  آمریکا برخاستند.

ی ائتالف هاسختی، با قدرت ، هنگامی که انقالب فرانسه، با سرافرازی تمام و به۱۷۹۴

جنگید، قیام لهستان آن را آزاد کرد. لهستان استقالل خود را از دست داد، اما انقالب 

لهستانی  داد.  نجات  فتهارا  ارتشی  در  کردند بی  ح شده،  داوطلبانه شرکت  جامگان 

[sansculotte.به انهدام اروپای فئودال یاری رساندند ،]    ۱۸۳۰سرانجام، در سال  ،

و شاه پروس که برای بازگرداندن سلطنت، بار دیگر برای تجاوز به فرانسه   تزار نیکوال 

راه آن   ّ اید، سدن گرفتهگری بودند، انقالب لهستان که امروز آن را جشدر حال توطئه

باد لهستان«، که در تمام د. »نظم در ورشو برقرار شد.« در آن زمان فریاد »زندهش

دوستی نبود و احترام به پیکارگران میهن   همبستگیاروپا برخاسته بود، فقط تجلی  

خشونتی با  شد بی  که  کوفته  درهم  ملتی ؛  ندرحمانه  از  شادی  با  فریادی،  چنین  با 

یش همواره جریان هاقیام ی  هکلی  –بختی برای خودش  رغم شورهب  –د که  ش  استقبال

کردند، و   برپاپایدار  ای  حملهانقالبی را به شکست کشاند، و فرزندان شجاعش ضد-ضد

لهستان ائتالف  ی  هدر همه جا زیر پرچم انقالب مردمی جنگیدند. از سوی دیگر، تجزی

به  نهاد که  بنا  را  بی  ه مثابمقدس  بر کلیپوششی  تزار  ی هادولتی  هرای استیالی 

»زنده  پاییروا فریاد  دلیل،  این  به  بنابراین،  کرد.  بر عمل  مرگ  نشانگر:  لهستان«  باد 
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شده، و مرگ بر حاکمیت  ائتالف مقدس، مرگ بر حامیان روسیه، پروس و اتریش نظامی 

 معاصر بود. ی هبر جامع  هامغول 

سیاسی را در انگلستان و فرانسه به  که بورژوازی کمابیش قدرت    ۱۸۳۰از سال  

سال    چنگ از  شد.  آغاز  خود،  ساختن  برجسته  برای  پرولتری  جنبش  ،  ۱۸۴۰آورد، 

چارتیست حزب  سرکوب  برای  انگلستان  در  متملک  مبارز  هاطبقات  سازمان  اولین   ،

، در کراکو، این  ۱۸۴۸کارگر، دست به دامن دخالت نظامی شدند. در سال  ی  هطبق

د که اعالم حقوق اجتماعی را اولین انقالب سیاسی فوران کرآخرین تبعیدگاه لهستان، 

کل اروپا ی  هی ریاکارانهاز آن لحظه به بعد، لهستان همدردی اکار قرار داد.  در دستور

 را از دست داد. 

ی پرولتری مخفیانه در لندن برگزار المللبینی  ه ، نخستین کنگر۱۸۴۷در سال  

ی سراسر جهان یار پرولتا»د که »مانیفست کمونیست« را ارایه کرد که با نام رمز  ش

که می  پایان  «متحد شوید کنگره شرکت داشتند،  این  لهستان در  نمایندگان  گیرد. 

ی در ن[ مشهور و هوادارانش در یک نشست عل Lelewelی آنها را لیلول ]هاقطعنامه 

پذیرفتند. انقالبی  هاارتش  بروکسل  رومانی    –  ۱۸۴۸ی  ایتالیا، مجارستان،   – آلمان، 

ه در  کبود که سربازان و فرماندهانی ممتاز بودند. با این  ییهانی مملو از لهستا  یهمگ

نباید فراموش کرد که  هاژوئن، گرایش  ی سوسیالیستی عصر در خون خود غلتیدند، 

سیاستی یگانه ی  ه که کل اروپا را درنوردید، برای تمام ملل، لحظ  ۱۸۴۸ی  هاانقالب

را فراهم ساخت.   «ی کارگرانالملل بینسازمان »ی ه ایجاد کرد، و از این طریق زمین

اعتراض  ۱۸۶۳قیام   باعث  علیه  هالهستان،  فرانسوی  و  انگلیسی  کارگران  مشترک  ی 

خائنان و  هادولتی  ه اعمال  شد،  خود  با    المللبینگیری  شکل   دلیل ی  که  گردید 

ها رهبران و سرانجام، کمون پاریس در میان آن  همکاری مهاجران لهستانی ایجاد شد.

یافت؛ پس از سقوط، در برابر دادگاه نظامی ورسای، کافی بود خود را  حقیقی خود را  

 لهستانی بدانی تا تیرباران شوی.
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ای ، بیرون از مرزهای کشور خود، نقش برجستههابود که لهستانی   این چنین و  

ی آن بودند. باشد  المللبین آنها به بهترین وجه، قهرمانان    در رهایی پرولتری داشتند.

چن امروز  مبارزه تا  را  ای  ین  لهستان  خود  ملت  توسط    گسترشدرون  تا  باشد  دهد؛ 

کوشش  و  مهاجران،  تبلیغات  و  سینهبی  ی هامطبوعات  برادران بهنظیرشان،  با  سینه 

روسی خود، پایدار بمانند، و آنگاه دلیل دیگری برای تکرار فریاد قدیمی یافت خواهد 

 لهستان«. بادزندهشد: »

 مارکس: انگلس، الفارگ و لسنر ی نامهامضا کنندگان 

 

 

(2 ) 

 سخنرانی مارکس »برای لهستان«  
 ۱۸۷۵مارس  ۲۴

سازمان  »اصلی    ی  مه توجه دارد، و برنا  اًشدیدحزب کارگران اروپا به رهایی لهستان  

 کارگر اعالمی  ه یکی از اهداف طبقی  ه ، وحدت لهستان را به مثاب«ی کارگرانالمللبین 

 این توجه حزب کارگران به سرنوشت لهستان چیست؟کند. دالیل می 

م با مبارزات پیوسته و أالبته، قبل از هر چیز، همبستگی با مردمی تحت ستم، تو

تعیین  -اش برای خودمختاری ملی و خودحق تاریخیکه  قهرمانانه علیه ستمگرانش،  

رای استقالل کارگران ب  یالمللبینکه حزب  سازی را به اثبات رسانده است. این سرنوشت 

که لهستان استقالل  برعکس، فقط پس از آن  یک تعارض نیست.  کوشد، ابداًمی   لهستان

به  مردمی آزاد، خودگردان ی  ه مثابخود را کسب کند، فقط هنگامی که بتواند دوباره 

آغاز نیروی   عنوانهب تواند  می  شود ومی  شود، فقط در آن موقع رشد درونی آن  یک 

تا زمانی که زندگی یک ملت توسط    اعی اروپا سهیم شود.مستقل در دگرگونی اجتم

فاتحی خارجی سرکوب شده باشد، آن ملت تمام توان و تمام کوشش و انرژی خود را  

اش کماکان گیرد. بنابراین، طی این دوره، زندگی درونیمی   علیه دشمن خارجی نشانه
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رلند، و روسیه، تحت نیست. ایبرخوردار  توان تالش برای رهایی اجتماعی    ازفلج است؛  

 کنند. می  ثابتوضوح حاکمیت مغول، این را به

موقعیت   ویژگی  لهستان،  قیام  برای  کارگران  حزب  همبستگی  دیگر  دلیل 

لهستان، درحکم سیمانی است که سه  ی  هجغرافیایی، نظامی و تاریخی آن است. تجزی

به  را  بزرگ  نظامی  مستبد  اتریمی   همقدرت  و  پروس  روسیه،  فقط  چسباند:  ش. 

ترین مانع بر تواند این پیوند را بگسلد، و از این طریق، بزرگمی   حیات لهستانتجدید

 از میان بردارد.  سر راه رهایی اجتماعی مردمان اروپا را

یک  کارگر با لهستان این است: لهستان فقط  ی  ه اما دلیل اصلی همبستگی طبق

نیست که   اسالو  انقالبنژاد  و همچنان  همچون سرباز جهانی  جنگد.  می   جنگیده 

یش زیر پرچم جمهوری فرانسه هالهستان برای جنگ استقالل آمریکا، خون داد؛ لژیون

 قطعی لهستان  ی  هجا، از تجاوز به فرانسه، که پس از تجزیآندر    ۱۸۳۰جنگیدند؛ انقالب  

ا، پیشگام پرچم انقالب اروپ  ن، در کراکو، در برافراشت۱۸۴۶شده بود، جلوگیری کرد؛ در  

، در مبارزات انقالبی مجارستان، آلمان و ایتالیا، سهمی پرشکوه داشت؛ و ۱۸۴۸بود؛ در  

ترین سربازان را به کمون پاریس عرضه  و قهرمان   ها، بهترین ژنرال ۱۸۷۱باالخره، در  

 کرد.

ی عمومی اروپا از حرکتی آزادانه برخوردار گشتند، هادر لحظات کوتاهی که توده 

 ۱۸۴۸مارس  ی  هاند. پس از انقالب پیروزمندانا به لهستان به خاطر سپرده دین خود ر

آزادی میروسالوسکی   –در برلین، نخستین عمل مردمی، آزاد کردن زندانیان لهستانی  

[Mireoslawskiو یاران رنج ] در ماه مه   و اعالم احیای لهستان بود.   –اش  کشیده

روی گران علیه مجلس ملی ارتجاعی پیشرهبر کار  عنوانبه در پاریس، بالنکی    ۱۸۴۸

،  ۱۸۷۱کرد تا آن را در حمایت از لهستان به دخالت مسلحانه وادار سازد؛ باالخره، در  

ت را  خود  حکومت  فرانسه  کارگران  که  آنها أهنگامی  کردند،  رهبری ا  ب  سیس  اعطای 

 ها تجلیل کردند. ، از آنهای مسلح به لهستانی هانیروی 

وهل در  ن ی  هو  کاکنونی  حزب  بهریز،  آلمان  نمایندگان  هیچگران  توسط  وجه 

دانند که این آقایان می   د شد. آنها واپسگرای لهستانی در رایشتاگ آلمان، گمراه نخواه

دانند که دهقان و می  کارند؛اندرنفع لهستان، بلکه برای منافع خصوصی خود دست نه به 

  فریفتهجایگاه اجتماعی  یک  ی  ه جذبخاطر  به   هاکل لهستانی کارگر لهستانی، و خالصه  
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  – لهستان در اروپا فقط یک متحد دارد  دهند که  می   تشخیص  ، و قطعاًشوند نمی

 حزب کارگران.

 لهستان  بادزنده

 

(3 ) 

 « موریت لهستان در اروپاأم » :سخنرانی مارکس
 ۱۸۶۷ژانویه  ۲۲

د، ارگان اصلی شآشکار  هنگامی که آخرین فرمان انحالل لهستان در این کشور  

 به طوری   ؛[ شوند Muscovitesرا ترغیب کرد که مسکویی ]  هابازار بورس لهستانی 

داران انگلیسی به تزار  توسط سرمایه  که ابزاری برای افزایش شش میلیون پوند که اخیراً

 وام داده شده بود باشد، چراکه نه. 

نگری سن پترزبورگ  آیندهای  سال پیش، انقالبی در فرانسه رخ داد. بر  ۳۰حدود  

تازگی پیمانی با چارلز دهم منعقد که برای بهبود مدیریت و آرایش جغرافیایی اروپا به

بود. به محضی که خبر آن به تزار نیکالس رسید،  بینی نشده  پیش   یاین اتفاقکرده بود،  

آتشین ایراد  ی  ه طلباناو افسران گارد خود را فراخواند و برای آنها یک سخنرانی جنگ 

ی خود را زین کنید!« این هاکرد، و با این کلمات آن را به پایان رساند: »آقایان، اسب 

 جا برلین فرستاده شد تا از آن  ه[ بPaskievitchتهدید توخالی نبود. پاسکویچ ]  کی

چیز آماده شده بود. قرار بر این تجاوز به فرانسه را هدایت کند. با گذشت چند ماه، همه

از   هابر راین تمرکز کنند، ارتش لهستان وارد پروس شود و مسکوی   هاپروسی   بود که

دنبال آنها بیایند. اما همانطور که الفایت در مجلس نمایندگان اظهار کرد پشت جبهه به 

ورشو اروپا را از دومین    -ور شد«  به ارتش انبوه، حمله  »گاردی که در صف مقدم بود،

 نی نجات داد.جنگ ضد ژاکوب

وقوع پیوست که کل  سال بعد یک فوران آتشفشان انقالبی دیگر یا یک زلزله به   ۱۸

اصطالح رغم کنترل کامل روسیه بر آلمان از زمان جنگ بههقاره را به لرزه درآورد. ب

وین بود که با موفقیت، ،  ترآورشگفت   همهاستقالل، حتی آلمان نیز به لرزه افتاد. و از  
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تاریخ، نی  خیابا ی  هاسنگربندی اولین   در  بار  اولین  برای  شاید  بار،  این  کرد!  ایجاد  را 

درنگ گارد خود را توبیخ کرد. او برای مردمش  بی   روسیه وحشت زده شد. تزار نیکالس

منتشر کرد و گفت طاعون فرانسوی حتی آلمان را هم عفونی کرده است، به ای  بیانیه 

مرزهای   به  که  و  امپراتور طوری  است،  شده  نزدیک  هیجان  شور  ی  نگاه  انقالب،  و 

به روسیجنون را  این هیچ چیز ی  ه آمیزش  برآورد که در  فریاد  مقدس دوخته است. 

ندارد. سالشگفت  وجود  آلمان  هاانگیزی  همان  که  بوده ست  کفرآمیز  غلیانی  درحال 

ی حیاتی این مردم نفوذ کرده است که  هابه شریان   نامقدس ای  است. سرطان فلسفه

پایان   هاآیند. و او بیانیه را با این پیام به آلمانی می   سالم به نظرحسب ظاهر بسیار  بر

کافرها، خوب گوش کنید، و تسلیم شوید، چرا که خدا با  ای    داد: »خداوند با ماست!

[، پیام دیگری  Nesselrodeد ]رولماست!« اندکی بعد، توسط خادم وفادارش، نس

چنین    ایمان بود.بی  مهر برای این مردم  فرستاد، اما این یکی سرشار از  هابرای آلمانی

 ؟از کجا پیدا شدتغییری 

بلکه احیای لهستان، و  انقالب کردند،  نه فقط  برلین  دلیلش این است که مردم 

آنها را چنان  یی که شور و شعف همگانی  های پروس را اعالم کردند؛ همانهالهستانی 

[ بودند. پس  Posenی در پوسان ]ی نظام هاصدد استقرار اردوگاهفریب داده بود که در

ناپذیر اروپا، بود این ناشی شده است. بار دیگر لهستان، این سلحشور فنا   از  شفقت تزار

ویژه در مجلس فقط پس از خیانت آلمان به لهستان، بهزده کرد!  را حیرت  هاکه مغول 

قدرت کافی،  قوا داد تا با کسب  ملی آلمان در فرانکفورت، بود که به روسیه مهلت تجدید

جا نیز، ، و آخرین سنگرگاهش، مجارستان، خنجر بزند. و حتی در آن۱۸۴۸به انقالب  

[  Bemکرد، یک لهستانی، ژنرال بم ]می  آخرین کسی که کارزار علیه روسیه را هدایت

 بود. 

ساده افراد  و  اکنون  است،  شده  عوض  چیز  همه  که  باورند  این  بر  بسیاری  لوح 

  ' یک ملت ضروری'فرانسوی اعالم کرده، لهستان دیگر  ی  ه نویسندطور که یک  همان

دانید، می   طور کهاحساساتی است. و همان ی  هنیست، و در حال حاضر فقط یک حافظ

 در بازار بورس فهرست نشده است.  هااحساسات و حافظه

اما اگر بپرسید چه چیزی در آنجا تغییر کرده است؟ آیا خطر برطرف شده است؟  

 اروپا به اوج رسیده است. طبقات حاکمی ه کوری روشنفکران نه؛ فقط
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]اواًل مسکوی  کارامسین  رسمی،  تاریخدان  اذعان  برطبق   ،Moscovite 

Karamsin،]  تغییر روسیه  نیست.سیاست  روش پذیر  تاکتیک هاشاید  و   ها، 

ت  ثاب ای  ستاره   –سلطه بر جهان    –قطبی سیاستش  ی  ه مانورهایش تغییر کند، اما ستار 

تواند می   ی متوحش حکومت کند هااست. در زمان ما، فقط حکومتی متمدن که بر توده 

ترین دیپلمات روسی  ایی کند. همانطور که برجستهررا طراحی کرده و اجای  چنین نقشه 

وین به الکساندر ی  ه [، در زمان کنگرPozzo di Borgoعصر مدرن، پوزو دی بورگو ]

ی روسیه برای جهان هایله برای اجرایی کردن نقشه ترین وساول نوشت، لهستان عالی 

برسد که تا اینکه زمانی فراناپذیری علیه آن است،  راه شکست  است، اما همچنین، سد 

خیانت به   هالهستانی  انباشته هاخاطر  تازیانه ی  ه شدی  به  و  شوند،  فرسوده  در ای  اروپا 

 تبدیل گردند.   هادست مسکوی 

تمایل مردم لهستان، چیزی مداخله کرده است تا از    استثنای بسیار خوب، آیا به

جلوگیری کند یا اعمال آنها را فلج سازد؟ نیازی به توضیح برای شما   های روسهانقشه 

اصطالح جنگ انگلستان و فرانسه علیه  یند فتح آسیا دایمی بوده است، و به انیست که فر

حقوق دریایی را واگذار کرد   دژ کوهستانی قفقاز، کنترل دریای سیاه، وروسیه، به آن  

پیش  به که  الکساندر  و  پال  کاترین دوم،  انگلستان تر  از چنگ  تا  بودند  عبث کوشیده 

خود را در اروپا مستقر    از آن راهلهستان که  ی  ه خارج کنند. منابع مادی آن در کنگر

فوق  است،  است. کرده  یافته  افزایش  مولدین  العاده  ورشو،  ،  [Moldin]  استحکامات 

بود    – [  Ivangorod]گورود  ایوان انتخاب شده  اول  ناپلئون  بر    -نقاطی که توسط 

چیره است، و پایگاه مستحکمی برای حمله  [Vistulaی[ وسیتوال ]سراسر ]رودخانه

اسالویستی در تضعیف اتریش و ترکیه، نتایج تبلیغات پان به شمال، غرب و جنوب است.

تا آنرضایت و  پانجا  بخشی داشته است.  به معنای  از شود،  می   اسالویسم مربوطکه 

، هنگامی که به مجارستان تجاوز  ۱۸۴۸- ۴۹اید، یعنی از زمان  آن را چشیده ی  ه پیش مز

توس ایتالیا  و  گردید،  تخریب  وین  پرچمهااسالو  طشد،  زیر  که  جالچیک هایی   ی 

[Jellachich]  ویندیچگراتز ،[Windischgraetz  ]ادسکیر  و و  [Radetzky]  

ی انگلستان علیه ایرلند، در آن سوی هاو عالوه بر آن، جنایت   .جنگیدند، کوبیده شدمی 

 اقیانوس اطلس، برای روسیه یک متحد جدید نیرومند را برجسته کرده است. 
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ابزارهای عملی آن از سال   تغییر مانده است.بی   سیاسی روسیه کماکانی  ه برنام

قابل   ۱۸۴۸ تارشد  اما  از دست آن خارج  کنتوجهی کرده است،  ون، تصرف یک چیز 

 هااست، و پتر کبیر بر این ضعف انگشت گذاشت. او نوشته بود برای فتح جهان، مسکوی 

به   .هستندنفرات    محتاجفقط   است  لهستانی بدیهی  که  روح   هامحضی  شوند،  مطیع 

جان آن تزریق خواهد گشت.  بی   که روسیه به آن نیازمند است به جسمای  کننده احیا

 دیگر ترازو خواهی گذاشت؟ی ه اه برای ایجاد موازنه، چه چیزی بر کفآنگ

قار  احتمااًل در  آزادی    اروپای  هکسی  با  روسیه  که  داد  به  هاسرفپاسخ خواهد   ،

که نیروی آلمان که اخیرا در دستان ی متمدن وارد شده است، و اینهاملت ی  هخانواد

است، شده  متمرکز  کلی می   پروس  برابر  در  و ی  هتواند  کند،  مقاومت  آسیایی  ضربات 

ی الملل بین ی  های اجتماعی در اروپای غربی، به خطر درگیری هاکه انقالباین  باالخره

با فرض بدترین پیشی  ه انگلیسی روزنامی  ه دبخشد. خواننمی   پایان مد، یعنی، اتایمز، 

بر بگوید، در آنمی   قسطنطنیه توسط روسیه،  تسلط  انگلستان، مصر را   تواند  صورت 

خطر بی   خود را به سوی بازار بزرگش در هندوستان   راه  ،رواینو از  خواهد کرد،تصرف  

 دارد.می  نگه

، این عمل حکومت عالیه را سدهایی که  هارفاولی، آزادی سی  ه در ارتباط با نکت

بسیار عظیم برای  ای  دادند آزاد کرد. این ذخیرهمی   اشراف بر راه عملیات مرکزی قرار 

آنها   ،جذب کردن در ارتش ایجاد کرد. مالکیت اشتراکی دهقانان روسیه را منحل کرده

و پاپ را تقویت کرد. به مستبدان خود    هارا منفرد نمود، و بیش از هر چیز، ایمان روس

معنوی   ی برابر بربریت آسیایی، ضدعفونی نکرده است. هر تالشی برای ارتقادر  آنها را  

شود. الزم است تبلیغات رسمی علیه جوامع متعادل را به  می   جرم تنبیه  عنوانبه آنها  

بودند مسکوی  کنم؛ جوامعی که در تالش  یادآوری  فویرباخ جوهر   هاشما  آنچه  از  را 

مدهای آتی آزادی آ پیصرف نظر از    نامد، یعنی ودکا، برحذر دارند.می  هاذهب آنمادی م

 یی که در اختیار تزار است را افزایش داده است. ها، در حال حاضر نیروی هاسرف

بپردازیم پروس  به  قبالً  اجازه دهید  بود،  که  لهستان  نظارت    خادم  فقط تحت  و 

تجزی از طریق  و  قدرتی ی  هروسیه  به  پروس  ی  هدرج  لهستان،  اگر  یافت.  تکوین  اول 

جای آنکه آلمان را جذب خود کند،  همین فردا اسیر لهستانی خود را از دست بدهد، به 

قدرتی مستقل از آلمان حفظ  ی  ه مثابکه خود را بهگردد. برای اینمیبه درون آلمان باز
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اش وستگی اش، نه فقط پیاست. افزایش قدرت کنونی   هاکند، مجبور به حمایت مسکوی 

ضدیت با  عالوه، این افزایش قدرت،  ، بلکه آن را استوار تر کرده است. بهرا کاهش نداده

ی  هفرانسه و اتریش را بیشتر کرده است. در عین حال، روسیه ستونی است که سلسل

[ اجارهHohenzollernهوهنزولن  و  است. [  استوار  آن  روی  بر  فئودالش    نشینان 

ی عمومی است. در نتیجه، پروس سنگری علیه  هایه نارضایتیمرجعی برای حراست عل 

 و جذب آلمان است.  هبرای تجاوز به فرانسای  شده پیش مقدرروسیه نیست، بلکه ابزار از

آن به تا  واژه  این  است،  مربوط  اجتماعی  انقالب  به  که  مبارزجا  طبقاتی،  ی  هجز 

ندارد. دیگری  فرانسه،    معنای  و  انگلستان  در  است  وممکن  کارگران  بین   مبارزه 

تر خونین و سبعانه باشد.  ان علیه اربابان فئودال کم دارسرمایهی ه داران، از مبارزسرمایه

ی مردم هاتواند انرژی می   که این نوع بحران اجتماعیامیدواریم. اما به هر صورت، با این

دیگری، نزاع  هر  مانند  حال،  عین  در  دهد،  افزایش  را  فراخوانیمی   غرب  برای   تواند 

نزاع، مجدداً باشد. این  نیز  از خارج  به    خشونت  که طی  کند  می  واگذارروسیه  نقشی 

مقدس   ائتالف  زمان  از  و  ژاکوبنی  ضد  ازعهده جنگ  ناجی  یعنی  بود؛  پیش  دارش 

کلیی  ه شد مقدر روسیه  درمیی  ه نظم.  خود  خدمت  به  را  اروپا  ممتاز  آورد. طبقات 

[، تنها  Count Montalembertمونتالمبرت ] پیشاپیش، طی انقالب فوریه، کنت  

  داد.می گوش فرا  هااسبان قزاق  دستِ سمدور شخصی نبود که گوش بر زمین، به صدای 

هادهای نمایندگی آلمان تزار را »پدر ن ی پروس، تنها کسانی نبودند که در  هاتنبل کدو

[، تمام Magyars] ی روسیه بر مایگارها  هایک از پیروزی محافظ« اعالم نمودند. با هر

 بازان اروپا سر برافراشتند، و با شکست آن، فرو افتادند. بورس

روزنام سخنان  با  رابطه  در  برای باگر    -تایمز  ی  هسرانجام،  مانعی  انگلستان  رای 

این چه   -کند، بگذار روسیه قسطنطنیه را تصرف کند  نمی  استقرار خود در مصر ایجاد

شرطی که  دهد، به می  معنایی دارد؟ این یعنی، انگلستان قسطنطنیه را تحویل روسیه

لی است  قبوانداز قابل . این آن چشمانکار کند روسیه اجازه دهد ادعای فرانسه بر مصر را  

ما به روی  تایمز  رابطمی  که  به  که  آنجا  تا  انگلستان ی  ه عاشقانی  هگشاید.  با  روسیه 

بازگو کنیم:    ۱۸۵۱دسامبر    در  «مسکو گازت »شود، کافی است کلمات  می   مربوط را 
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انگلیس خائن هم فرا  با این نمی   رسد، و طولیمی   »نه، نوبت  کشد که به جز کلکته، 

 نکنیم.« مردمان هیچ پیمانی انعقاد

رهبری مسکوی  به  آسیایی،  توحش  یا  دارد.  بدیل وجود  فقط یک  اروپا  ، هابرای 

سیس  أ عوض مجبور است لهستان را از نو ت  کند، یا درمی  مانند بهمنی مغزش را متالشی

تا برای به  کند، و از این طریق بین خود و آسیا بیست میلیون قهرمان مستقر کند،  

 ماعی خود، فضایی برای تنفس مهیا کند. فرجام رساندن بازآفرینی اجت

 

(4) 

 به مناسبت دومین سالگرد قیام کراکو سخنرانی مارکس 
 ۱۸۴۸فوریه  ۲۲بروکسل، 

 

 آقایان:

چشم دارد.  تشابهات  وجود  تاریخ  در  کنونی    ۱۷۹۳  ژاکوبنگیری  کمونیست  به 

لهستان را بین    ۱۷۹۳تبدیل شده است. هنگامی که روسیه، اتریش و پروس در سال  

سی جستند؛ همان قانونی  أت  ۱۷۹۱خود تجزیه کردند، این سه قدرت به قانون اساسی  

 ی آن را محکوم کرده بودند. ژاکوبن که آنها به خاطر اصول 

چیز مگر یک لهستان چه چیزی را اعالم کرده بود؟ هیچ  ۱۷۹۱و قانون اساسی  

نمایندگان کشو مقننه در دست  نیروی  آزادی  سلطنت مشروطه:  آزادی مطبوعات؛  ر؛ 

الخ. هم الغای سرواژ، و  یسم  ژاکوبن اینها در آن زمان  ی  هوجدان؛ روال شفاف دادگاه؛ 

کنید، آن تاریخ به پیش رانده شد.  می  طور که مالحظهشد! آقایان، پس همان می   نامیده 

کل ترین ش، آنهم در معتدل یسم بود، امروز به لیبرالیسم تبدیل شده است ژاکوبنچه آن

 آن.

، هنگامی که کراکو را به اتریش  ۱۸۴۶آن سه قدرت به همراه تاریخ پیش رفتند. در  

یسم ژاکوبن ربودند، آنچه پیشتر    هاالحاق کردند و آخرین بقایای استقالل را از لهستانی

 بود را کمونیسم نامیدند. 
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ست خوامی   اما کمونیسم انقالب کراکو شامل چه چیزی بود؟ کمونیست بود چراکه

همین وجه اعالم کرد جنگی که ائتالف اروپا علیه  توان به می   ملیت لهستان را احیا کند؟

ی ها [ هم از کمونیست ۱۸۱۵وین ]ی  ه راه انداخت، کمونیستی بود، و کنگرناپلئون به 

که آیا انقالب کراکو که خواهان برقراری یک حکومت  یا این سلطنتی تشکیل شده بود.

کمونیس بود،  هیچدموکراتیک  بود؟  میلیونتی  به   هاکس  را  نیویورک  و  برن  شهروند 

 کند. نمی  ی کمونیستی متهمهاداشتن انگیزه 

انکار را  کلی می   کند؛می   کمونیسم، ضرورت وجودی طبقات  طبقات و  ی  هخواهد 

خواستار حذف تمایزات سیاسی بین    کند. انقالب کراکو صرفاً  تمایزات طبقاتی را الغا

 طبقات حق برابر اهدا کند. ی هخواست به هم می  طبقات بود، و

 کمونیستی بود؟ای پس نهایتا انقالب کراکو از چه جنبه

خواست زنجیرهای فئودالیسم را پاره کند، مالکیت را از قیود  می   آیا بدین دلیل که 

 فئودالی آزاد کند، و آن را به مالکیت مدرن تبدیل کند؟ 

لهستانی    ی هادانی دموکراتمی   د، »آیانانچه از یک مالک فرانسوی پرسیده شوچ

خواهند در لهستان همان شکل مالکیتی را معرفی کنند که در می   آنهاواهند؟  خمی  چه

دهد، »این بسیار عالی است.« اما اگر می  کشور شما وجود دارد«، مالک فرانسوی پاسخ

هند آن خوامی   ها[، بگوییم، »لهستانی Guizotبه مالک فرانسوی، درست مثل گیزو ]

شما برقرار کرد، و هنوز بین شما وجود  ۱۷۸۹کنند که انقالب  شکل از مالکیتی را الغا

»چی! آنها همه انقالبی، کمونیست، هستند! باید این   گوید،می   گاه با تعجبدارد«، آن

الغا  هافطرتپست نابود کرد«.  اصنافهابنگاه   ی را  و  آزاد  ی تجاری  رقابت  ایجاد  و   ، -  

را   این  کمونیسماکنون  سوئد  باتسنامند.  می   در  دِ   Journal des]  ژورنال 

Debatsمنبع    عنوانبه سودهایی که توسط قانونی فاسد    ی رود: الغامی  [ حتی فراتر

ر  ۲۰۰  درآمد و  ی أهزار  است،  شده  تضمین  عادالنه    ژورنالدهنده  مالکیتی  را  آن 

حساب  شدهکسب  کمونیسم  ،آوردمی  به  را  کراکو بی   خواند.می  این  انقالب  تردید، 

نوع معینی از مالکیت بود. اما چه نوع مالکیتی؟ همان نوع مالکیتی که   ی خواستار الغا

اروپا نقاط  سایر  الغانمی  در  ]فدراسیون[    توان  همانند  چراکه   سونربوندکرد، 

[Sonderbund.سوسیس، دیگر وجود ندارد ] 
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ک  سکهیچ نیست  مسمنکر  لهستان،  در  گره  ی  ه لأه  هم  با  اجتماعی  و  سیاسی 

 تفکیک نبودند. اند. برای مدت زمانی طوالنی، آنها از یکدیگر قابل خورده

واپس از  را  این  است  آنهاکافی  انقالب  طی  در  آیا  بپرسی!  علیه    صرفاً   گرایان 

 جنگیدند؟ می   شد، می  به همراه آن یدک کشیده  لیبرالیسم سیاسی، و وُلتریسم که الزاماً

کند که در تحلیل نهایی، می  اذعان  اآشکارگرا  بسیار معروف واپسی  هیک نویسند

] هامتافیزیک مایستر  دِ  رفیع  ]de Maistreی  بونالد  دِ  و   ]de Bonald  به  ،]

 تمام مسایل پولی، مسایلی اجتماعی نیستند؟ی  هو کلی  -کند  می   پول تنزل پیدای  هلأمس

ی روزگار هااز کسی پنهان نکردند که برای بازگشت به سیاست مردان احیای سلطنت  

خوب گذشته، باید مالکیت خوب گذشته، مالکیت فئودالی و مالکیت معنوی، را احیا  

ند که بدون عشریه و اجاره، انجام وظیفه در حق پادشاه، غیر ممکن  اهمگان آگاه کرد.  

 است. 

سیاسی حقوق بشر،  ی  ه لأمس  ،۱۷۸۹اجازه دهید کمی بیشتر به عقب بازگردیم. در  

 خود را در حقوق اجتماعی آزادی رقابت تحلیل برد.

ی  ه چیست؟ آیا در آنجا احزاب سیاسی در کلیی درباره  و کل موضوع در انگلستان

[، دعوا برسر ۱۸۴۶قوانین ذرت ]   ی [ گرفته تا الغا۱۸۳۰اصالحات ]ی  همسایل، از الیح

 اجتماعی، بوده است؟ی هلأمالکیت، مسی هلأچیزی به غیر از تغییر مالکیت، مس

جز جا، در خودِ بلژیک، آیا دعوای بین لیبرالیسم و کاتولیسیسم چیزی بهدر این

 صنعتی و زمینداری بزرگ بوده است؟ی  هدعوای سرمای

مسایلی  اند، اساساًسال گذشته مورد مناقشه بوده  ۱۷آیا مسایلی سیاسی که در    و

 اجتماعی نیستند؟

چه لیبرال، یا رادیکال یا   –که چه موضعی اتخاذ شود  نظر از این، صرف بنابراین

اجتماعی را  ی  هلأتواند انقالب کراکو را مالمت کند که مسنمی   کسهیچ  –کار  محافظه 

 سیاسی گره زده است! ی ه لأبا مس

 باور داشتند که فقط یک   س جنبش انقالبی کراکو بودند، عمیقاًأ هایی که در رآن

 یکه دموکراسی در لهستان بدون الغاتواند مستقل شود، و اینمی  لهستان دموکراتیک

تعهدات فئودالی به مالکان مدرن از  را  حقوق فئودالی، بدون جنبشی ارضی که دهقانان  

ی هاریستوکراتآممکن است. چنانچه خودکامگان روسی را جایگزین  تبدیل کند، غیر
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با همین روش یک ناپلئون   دقیقاً  هاای. آلمانیومی کردهاستبداد را ب  لهستانی کنی، صرفاً

 اند. مترنیخ عوض کرده ۳۶را با 

باشد،   نداشته  باالی سر خود  ارباب فئودال روسی را  ارباب فئودال لهستانی،  اگر 

در واقع، یک ارباب آزاد،    –دهقان لهستانی کماکان اربابی فئودال باالی سر خود دارد  

اربابیبه ت  عوض  اجتماعی دهقان عوض یغییر ساسیر.  موقعیت  را در  اسی، هیچ چیز 

 نکرده است. 

ملی را با  ی  هلأانقالب کراکو برای سراسر اروپا، سرمشقی باشکوه است، چراکه مس

 دیده شناسایی کرد.دموکراسی، و با رهایی دهقانان ستم

شکوه    ی خون آلود مزدوران سرکوب شده است، اکنون با هابا دست   بکه انقالبا این

  خیزد. اصول خود را در ایرلند تصدیق شده می   پاتمام و موفقیت در سوسیس و ایتالیا به 

اش، م با اهداف تنگ ناسیونالیستی أ[ توO’Connelیابد؛ جایی که حزب او کانل ] می 

به درک واصل شده است، و یک حزب نوین ملی بیش از هر چیز با رفرم و دموکراسی 

 عهد بسته است. 

کنم، این لهستان است که ابتکار عمل را به دست گرفته است، و نه یک تکرار می

لهستان فئودال، بلکه لهستانی دموکراتیک؛ و از این جا به بعد، رهایی آن باعث افتخار 

 ی اروپا است.ها تمام دموکرات
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