اھميت اجتماعی پيروزيھای صربی – بلغاری
» فتح مقدونيه توسط بلغارستان و صربستان به معنای يک انقالب بورژوايی ،از نوع  ١٧٨٩يا
 ١٨۴٨برايش خواھد بود «.اينھا کلمات اوتو بائر ،مارکسيست اتريشی است که با يک چرخش
قلم ،مفھوم حوادث در حال وقوع در بالکان را معلوم می کند.
انقالب  ١٧٨٩در فرانسه و  ١٨۴٨در آلمان و ساير کشورھا ،انقالبات بورژوايی بودند زيرا
رھايی کشور از سلطۀ مطلقه و امتيازات فئودالی زمينداران ،در واقع آزادی را برای توسعه
سرمايه داری فراھم کرد .ولی بديھی است که چنين انقالباتی ضرورتا ً توسط منافع طبقۀ کارگر
مطالبه می شدند؛ در  ١٧٨٩و  ١٨۴٨حتی کارگران »غير حزبی« که به عنوان يک طبقه
متشکل نشده بودند ،مبارزان پيشرو انقالبات فرانسه و آلمان بودند.
مقدونيه ،ھمانند ساير کشورھای بالکان ،از لحاظ اقتصادی بسيار عقب مانده است .ھنوز ھم
بقايای نيرومندی از سيستم فئودالی و وابستگی قرون وسطايی دھقانان به زمينداران فئودال در
آنجا حفظ شدهاند .از ميان اين بقايا می توان به اجرت المثل ]) [quit-rentپولی يا جنسی( ،دادن
سھمی از محصول )دھقان مقدونی معموال يک سوم محصولی را که برداشت کرده است به
زميندار می دھد ،يعنی کمتر از دھقان روس( و غيره اشاره کرد.
زمينداران مقدونيه )که با عنوان سپاھيجا ] [spahijasشناخته می شوند( ،ترک و مسلمان ھستند،
در حالی که دھقانان اسالو و مسيحی ھستند .از اين رو خصومت طبقاتی توسط خصومت مذھبی
و ملی تشديد می شود.
بنابراين پيروزی صربھا و بلغارھا به معنی تضعيف حاکميت فئودالی در مقدونيه ،تشکيل طبقۀ
کم يا بيش آزاد دھقانان صاحب زمين ،و تضمينی برای تکامل اجتماعی ھمۀ کشورھای بالکان
که روابط فئودالی جلوی آن را گرفته بودند ،می باشد.
مطبوعات بورژوايی ،از نوويه ورميا گرفته تا رچ ،از رھايی ملی در بالکان صحبت می کنند و
رھايی اقتصادی را کنار می گذارند .اما در واقعيت ،دومی مسئله اصلی است .با رھايی از
سلطۀ زمينداران و حاکميت مطلقه ،رھايی ملی و آزادی کامل برای تعيين سرنوشت توسط
مردم ،نتيجۀ غيرقابل اجتناب خواھد بود .از طرف ديگر ،چنانچه سلطۀ مستبدانۀ زمينداران و
حکومتھای سلطنتی بالکان بر مردم باقی بماند ،ستم ملی نيز ناگزير به درجات متفاوت پابرجا
خواھد ماند.
اگر رھايی مقدونيه توسط يک انقالب صورت می گرفت ،يعنی توسط دھقانان صرب و بلغار و
ھمچنين ترک که عليه زمينداران تمام ملل مبارزه می کردند )و عليه حکومتھای زمينداران در
بالکان( ،رھايی ايشان احتماال صد بار کمتر از جنگ کنونی تلفات انسانی دربر می داشت.
رھايی به قيمت بی اندازه پايين تری حاصل می شد و بی اندازه کامل تر می بود.
ممکن است پرسيده شود که داليل تاريخی اينکه مسئله از طريق جنگ و نه انقالب حل شده است
چه ھستند .دليل اصلی تاريخی ،ضعف ،پراکندگی ،نارسی و نادانی تودهھای دھقان در تمام
کشورھای بالکان و کم بودن تعداد کارگرانی بود که فھم روشنی از وضعيت امور داشتند و
خواھان جمھوری فدرال )اتحاديه( بالکان بودند.
تفاوت ريشهای بين بورژوازی و کارگران اروپايی در برخوردشان نسبت به مسئله بالکان از
اينجا ناشی می شود .بورژوازی ،حتی بورژوازی ليبرال ،مثل کادتھای ما ،دربارۀ رھايی
»ملی« »اسالوھا« فرياد می زند .از اين طريق به وضوح معنی و اھميت تاريخی حوادث در

حال وقوع در بالکان را تحريف می کند ،و بدين گونه در امر رھايی واقعی مردم بالکان اختالل
ايجاد می کند .بدين گونه در حفاظت از امتيازات زمينداران ،استبداد سياسی و ستم ملی به
درجات متفاوت شرکت می کند.
از طرف ديگر ،دمکراتھای کارگر تنھا کسانی ھستند که حامی رھايی کامل و واقعی مردم
بالکان می باشند .تنھا رھايی اقتصادی و سياسی دھقانان تمام ملل بالکان ،ھنگامی که تا آخر به
پيش برده شود ،می تواند ھر امکانی را برای ھر نوع ستم ملی نابود کند.
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