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 مقدمه

 

سییرمایه  متفاوتدر دوره های  مسییئله ناسیییونالیسییم چیسییت و این

چه مفهومی داشییییته  آنرشیییید و تکامل و انحطاط  یعنی دوران، داری

ه چملت و امپریالیسیییم چیسیییت؟  ،تعریف مارکسییییسیییتی دولت؟ اسیییت

لنین و روزا  ،انگلس ،مارکس ئی چونمارکسیییییییسییییییتها یمواضییییییع

در  چپ کمونیسییییتموضییییع ؟ رابطه داشییییته انددر این لوکزامبورگ 

ان از انسظلم و ستم انسان چه زمانی ؟ چه بوده است باره ناسیونالیسم

خواهیم کرد به این سیییوا ت  سیییعی  جزوه ؟ در اینخواهد شیییدناپدید 

 تجربیات و ازتا حد ممکن  ی خواهد شیییییدعسیییییلذا پاسیییییخی پیدا کنیم  

  ماستفاده کنی نپیشینیانماآموزه های 

 

 رشد سرمایه داری انئله ملی در طول دورمس

 

جدید به  های ملتایجاد  ،در طول دوره رشییییییید سییییییرمایه داری

در توسعه نیروهای تولیدی بود  این بدان معنی است که  یعنوان گام

 ییعنی بازار جهان ،جدید قادر بودند تا در چارچوب اجتماعی ملتهای

پرولتری  ایهاسیونالیستانترن و کمونیستها ،  بنابراینتوسعه پیدا کنند

 ینا پشییییتیبانی و حمایت میکردند آزادیبخش ملی  هایاز جنبشییییاغلب 

می انجام سییرمایه داری  حمایت و پشییتیبانی که در طول دوران رشیید

تد لی برای حمایت شیییییییان  گرفت ها بعنوان اسیییییی از توسییییییا چپ 

 انجامانحطاط سیییرمایه داری  ملی" در عصیییر بخشآزادی های"جنبشییی
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همچنان بورژوازی  ،ول دوره رشیییید سییییرمایه داریدر طمی شییییود  

ارزه مب فئودالیسییییییمبا زنجیرهای مترقی و انقالبی بعنوان یک طبقه 

لی میک انقالب میکرد  انقالب بورژوائی در مقابل فئودالیسییم شییکل 

 بخود میگرفت  لنین بشکل زیرین این مسئله را توضیح میدهد:

 

در تمییام جهییان دوران پیروزی نهییائی سییییییرمییایییه داری بر "

ودالیسییم با جنبش های ملی توام بوده اسییت  پایۀ اقتصییادی این فئ

جنبش ها را این موضوع تشکیل میدهد که برای پیروزی کامل 

تولید کا ئی بازار داخلی باید بدست بورژوازی تسخیر گردد و 

باید اتحاد دولتی سییییییر زمین هائی که اهالی آنها بزبان واحدی 

ند عملی گردد و  مای مانعی از در عین تکلم می ن حال هر نوع 

سییر راه تکامل این زبان و تحکیم آن در ادبیات برداشییته شییود  

؛ وحدت زبان و تکامل بشری است ارتباطزبان مهمترین وسیله 

بال مانع آن یکی از مهمترین شرایا مبادله بازرگانی واقعا آزاد 

و یکی ازمهمترین  و وسیع و متناسب با سرمایه داری معاصر

آزاد و وسیع  اهالی بصورت طبقات جداگانه  شرایا گروهبندی

و با خره شرط ارتباط محکم بازار با انواع تولید کنندگان خرد 

 و کالن و فروشنده و خریدار است 

بدین جهت تمایل )اشیییییتیا ( هر نوع جنبش ملی عبارتسیییییت از 

این خواسییییت های سییییرمایه  که بتوانند ،ی ملیادولتهتشییییکیل 

 [1] "وجهی  برآورد نمایند  داری معاصر را به بهترین
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ماهیت فریب آمیز "جنگ  1871در سییییییال  قبالبا این حال مارکس 

ملی" را افشا کرد  او به مناسبت سقوط کمون  پاریس برای شورای 

 این چنین می نویسد:اول انترناسیونال 

 

نیروی  وزنییه هییای بزرگتریناز ،"این واقعیییت کییه دو ارتش

نگ برای سیییرکوب پرولتاریا نظامی در دوران مدرن پس از ج

شوند شتری بر خوردار  ،متحد می  چیزی است که از اهمیت بی

چیزی که بیسییییمارو تصییییور  ،اسییییت  اما این بدان معنا نیسییییت

که کار برای شییییییکل جدید اجتماعی برای همه زمانها  ،میکند

غیر ممکن شیییییده اسیییییت؛ برخالم آن نشیییییان میدهد که چطور 

به سیییمت فروپاشیییی کل جامعه کهن بورژوازی در حال حرکت 

از قهرمانی  شمممم لاولین  سمممممبلجنگهای ملی خودش اسییییت  

و در حال  ،بود نوع قدیمی درشمممممم ل و بعنوان جامعۀ قدرتمند

حاضممممممر این جن  رابت کرده اسمممممممت که یگ فری  و نیرن  

  تنهییا هییدم آن منحرم کردن افکییار از خممالب بوده اسممممممممت

ی بسییییییوی و به محض آنکه مبارزۀ طبقات ،مبارزۀ طبقاتی بود

یدا کرد مل پ کا نار  جنگ داخلی ت های فریب ک مام صییییییحنه  ت

گذارده شییییید  سیییییلطه طبقاتی دیگر نتوانسیییییت پشیییییت لبا  ملی 

خودش را مخفی کند: دولتهای ملی با هم متحد شیییییده اند تا علیه 

 پرولتاریا مبارزه کنند "
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 تعیین سمممممرنوشمممممت ملت  ا  یا حق ازپشمممممتیبانی کامل 

 از آن مشروطپشتیبانی 

 

جنبش های ملی در  یتمام ازانگلس و دیگر کمونیسییتها  ،ارکسم

 بلکه ،حمایت و پشییییتیبانی نمیکردند طول دوره رشیییید سییییرمایه داری

   ، حمایت میکردندمترقی بودندکه ی ئآن دسییییییته از جنبش هااز فقا 

 اریخیت ۀ ببل بیانی آگوسییت  ت وخویلهلم لیبکن 1870 ژوئیه  21در 

 :صادر کردند( رایشستاگ)شمال آلمان  زیرین را در مجلس

 

که به نفع سییییییلسییییییله  1866همانند جنگ سییییییال  "جنگ کنونی

برای ترویج منافع  ،( آغاز شدHohenzollern) [2] هوهنزولرن

  ما نمی توانیم با حق رای ندان بناپارت راه اندازی شده استخا

اعتبیییارات میییالی را کیییه رهبری نظیییامی از مجلس خودمیییان 

زیرا این به  ،دهیممورد حمایت قرار خواسییییتار شییییده اسییییت را 

که از طریق اقدامات  ،مفهوم رای اعتماد به دولت پرو  اسییت

شرایا را برای جنگ حاضر محیا کرد و  1866خود در سال 

چرا که این میتواند  ،نمی توانیم به پیشیییییینهاد رای مخالف بدهیم

ر و بی وجدان بناپارت تفسیییی انهبعنوان تائید سییییاسیییت جنایتکار

 [3] شود "

 

در بارۀ  1896نال دوم در کنگره دوم خود به سییییییال انترناسیییییییو

چه موضییعی داشییت؟ اما ابتدا باید توجه داشییته باشیییم که  مسییئله ملی
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انترناسیییییونال دوم در این زمینه ابهاماتی داشییییت  از جمله خود حتی 

 مصوبات انترناسیونال دوم بقرار زیر است:

 

سیییمیت "کنگره اعالم می کند که حاکمیت کامل همه ملتها را بر

سد و با کارگران همۀ کشورها ابراز همدردی می کند شنا  ،می 

ملی یا سیییییایر اشیییییکال  ،از سیییییلطۀ نظامی حاضیییییر لکه در حا

کنگره کیییارگران همیییۀ این حکومیییت مطلقیییه رنج می برنییید  

صیییف کارگران آگاه سیییراسیییر ه کشیییورها را فرا می خواند که ب

و  للیتا با همدیگر علیه سییییییرمایه داری بین الم بپیوندند جهان

 ،انترناسیییونالیسییتیبرای پیروزی اهدام سییوسیییال دمکراتیک 

 "مبارزه کنند 

 

کشور ای  یپرولتر ا "بجای   متحد شوید! جهان یایراپرولت

در کشور ای  توسعه  طبقاتمتحد شوید!" و " ،توسعه یافته

 متحد شوید!" ،یافتهن

 

نوشییتن مانیفسییت کمونیسیییت  وظیفههنگامی که مارکس و انگلس 

تنها در چند کشور سرمایه داری  ،عهده دار شدند 1848ر سال درا 

تان  و ه ک گفت میتوان  یافته بودتوسییییییعه به طور عمده در انگلسیییییی

نسییییبت به  ،عرا  و غیره ،ایران ،در ترکیه یسییییرمایه داری امروز

 ت اسییی و پیشیییرفته تر یافته ترتوسیییعه  بسییییار1848انگلسیییتان  سیییال 

 ی"پرولتاریانوشیییییته نشییییید که در مانیفسیییییت کمونیسیییییت علیرغم این 
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کشیییورهای توسیییعه  طبقاتمتحد شیییوید  و  ،کشیییورهای توسیییعه یافته

شیییم چ یک مارکس و انگلس باآن به جای بلکه  متحد شیییوید " ،یافتهن

 متحد شوید!"یای جهان را"پرولت ،ندانداز تاریخی نوشت

 

انحطاط خود می کل سممیسممتم سممرمایه داری وارد دوران 

 شود

 

ی کشیییییور ]دهه های اواخر قرن نوزدهم[اخیر "در طول چند دهه

هور ظ جهانی انگلسییتان در بازار در کناردیگری  بدنبال کشییور

 نظییام یییک ار خودش را بییهو سییییییرمییایییه داری جهش و ،کرد

  [4] اقتصادی در سراسر جهان توسعه داد "

 

روزا لوکزامبورگ فرایند تاریخی توسیییعه سیییرمایه داری جهانی 

جهان را به  او مل توصیییییییف کرد را یک پروسیییییییۀ یکنواخت و کا

به عبارت دیگر یک سییرمایه  ،بخشییهای مختلف تاریخی تقسیییم نکرد

 پویا  ویک سیییییرمایه داری جوان  در کنار ،سیییییالخوردهداری کهن و

سییرمایه داری یک سیییسییتم یکپارچه و یکنواختی اسییت که دوره های 

که  استجنگ جهانی اول بیانگر آن رشد و انحطاط خود را دارد  و 

 است  کل سرمایه داری وارد دوران انحطاط خود شده

 

"اما وقتی شییییرایا و مناسییییبات سییییرمایه داری در نواحی اولیه 

آنگاه شیوۀ تولید سرمایه داری  ،سرمایه داری تسلا کامل یافت
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در سیییییییایر نقاط جهان نیز شییییییتاب گرفت  به جای رقابت بین 

در حال حاضیییر  ،بازار درسیییرمایه های فردی در سیییطح ملی 

ورد مناطق غیر وزنۀ سنگین رقابت بین سرمایه های ملی در م

سییرمایه داری باقی مانده در جهان اسییت  این جوهر امپریالیسییم 

اری سرمایه د« طبیعی»چیزی که بسادگی بیانگر رقابت  ،است

البته با پشییییتوانۀ قدرت مسییییلح  ،اسییییت« بین المللی»در مقیا  

ین مرحلیییه چیزی کیییه از ویهگیهیییای رقیییابیییت در ا ،دولتی

 ]امپریالیسم[ بوده است 

که رقابت امپریالیسیتی به چند سیرمایۀ پیشیرفته که در تا زمانی 

حال گسییترش بسییوی بخش نسییبتا بزرگ غیر سییرمایه داری در 

ته  الب ،رقابت نسییبتا صییلح آمیز باقی ماند ،جهان محدود شییده بود

به غیر از نقطه نظر مردمان ماقبل سرمایه داری که در مقیا  

ریقا(  فآن و وسیع توسا کارتلهای امپریالیستی غارت شدند)چی

اما به محض اینکه امپریالیسیییییم روابا و شییییییوۀ تولید سیییییرمایه 

به محض اینکه بازار جهانی  ،داری را در جهان یکپارچه کرد

آن موقع رقابت سرمایه داری در مقیا   ،بطور کامل تقسیم شد

ماهیت خشن و آشکارا تهاجمی  شکل و می توانست تنها جهانی

 پیشرفته یا عقب افتاده نمی ،ریبخود بگیرد که از آن هیچ کشو

چرا که هر ملتی ناگزیر به جنگ  ،توانسیییییت خود را نجات دهد

همه علیه همه در مورد رقابت در بازار اشباع شده کشیده شده 

 [5] است "
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 جن  جهانی اولما یت 

 

در تاریخ سیییییرمایه  تاریخی نقطه عطف بیانگرجنگ جهانی اول 

شانجنگ   این است داری ساسی گر دگرگونی ن  د،وب ایه داریسرما

ش به دورۀ انحطاط خود ۀ رشددوراز  سرمایه داری به عبارت دیگر

سییییییرمایه  انحطاطنتیجه جنگ جهانی اول   انتقال یافته بودخودش 

ه مبارزه ی طبقرا برای  جنگ شییرایاداری در سییراسییر جهان بود  

جنگ قوانین اسیییییاسیییییی جامعه  ، به عبارت بهترتغییر دادنیز کارگر 

  را تغییر نیداد کیاربین سییییییرمیاییه و  ۀمبیارزیعنی  سییییییرمیاییه داری

همانطور که لنین گفت : عصیییییر ما عصیییییر انقالب پرولتری اسیییییت  

اول شییییییید  منجر به جنگ جهانی ی را کهروزا لوکزامبورگ فرآیند

  بسیار خوب توضیح می دهد:

 

"وقایع تاریخی که موجب تولد جنگ جهانی شیییییید چند دهه قبل 

آغاز شیید و در طول سییالها تارهائی را با نظم و دقت  1914از 

شییبکه های سیییاسییی امپریالیسییتی را  بتواند تنید تا خاصییی به هم

مجموعه ای بزرگ از  ،در سیییییرتاسیییییر پنج قاره گسیییییترش دهد

عوامل تاریخی که ریشیییییییه ای عمیق در مهمترین زمینه های 

آن بسیییوی  قسیییمتهایکه انتهائی ترین  تارهایو دارد اقتصیییادی 

 انچنفاکتورهائی از  –ای جدید تیره و مبهم اشاره می کند ـییـییدنی

اعتبار کامل که مفهوم جرم و مجازات یا حمله و دفاع در مقابل 

 [6] آنها معنا و مفهوم خود را از دست میدهد "
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کل سیستم سرمایه داری در  این بود که  جنگ جهانی اول نتیجه

و اتحادیه های   بودوارد دوران انحطاط خود شممممده سممممراسممممر جهان 

به  سممممراسممممر جهاندر   جنبش های ملی و غیره ،پارلمانها ،کارگری

 اصالحاتمفهوم این است که    این بهشده اند ملحق بورژوازیطبقه 

امکان  جهان هیچ کجای انحطاط سییییرمایه داری در پایدار درعصییییر

این مسیییئله را  ،روزا لوکزامبورگ به طرز ماهرانه ای پذیر نیسیییت 

 توضیح می دهد : بشکل زیر

 

 ه تا پایان جنگ"مبارزه با اسییییییترمار سییییییرمایه داری داوطلبان

کنار گذاشیییته شییید تا بتواند در رکود باشییید  همان  ]جهانی اول[

رهبران اتحییادیییه هییای کییارگری درصیییییییید بر آمییدنیید تییا برای 

کشییاورزان نیروی کار از شییهر ارسییال کنند برای اینکه بتوانند 

برداشیییت محصیییول را در موعد مقرر تمیییمین نمایند  رهبران 

 کردند تا با اتحادیه زنانجنبش زنان سوسیال دمکراتیک تالش 

بطوری که بطور مشیییییترو بتوانند برای  ،بورژوا متحد شیییییوند

این بدان معنی  ،عمل کنند « تالش زنان در خدمت مام وطن»

ملی به مهمترین نیروی حزب که بعد از  هخیریاسییت که وظیفۀ 

نیروی کاری که در غیر این  –داده شییید  ،بسییییج باقی مانده بود

تبلیغات و آژیتاسیون سوسیالیستی پاسخ صورت می بایست به 

حزب از تمامی راههائی  ،میداد  در زمان قوانین سییوسیییالیسییتی

مانی پارل بات  علیرغم آزار و اذیت و وداد می  امکان که انتخا

سیییعی کرد موقعیت خود ]حزب[  ،تالش برای محاصیییره حزب
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کند  حا  سییییییوسیییییییال  منتشییییییررا تربیت کند و پیام خودش را 

طلبانه در تمامی انتخابات عمومی از هر نوع دمکراسییییییی داو

د  خواسییته های می کنشییکلی از مبارزۀ سیییاسییی صییرم نظر 

و مبارزات انتخاباتی به یک نیمه  ،مبارزۀ طبقاتی ناپدید شییییییدند

توافق صیییییلح آمیز با احزاب بورژوا برای کسیییییب رای محدود 

 [7] "ماند 

 

 انحطاط سرمایه داری عصر ملی در مسئله 

 

  بوده استبسیار حاد گذشته  در صد سال مسأله ملی ۀباربحث در

انحطاط دوران ملی در  مورد مسییئله کمونیسییتی درچشییم انداز و افق 

 دوش رتدم آن که قبل ازببینیم کائوتسکی  ابتدأ سرمایه داری چیست؟

  کییائوتسییییییکی در دارد بییه مییا  چییه چیزی برای گفتن در این زمینییه

 ،24در صیییفحه وکراسیییی" دم سیییوسییییالبروشیییور "میهن پرسیییتی و 

 میالدی این چنین می نویسد: 1907ل درسا

 

غیر محتمل بیش از پیش وطن پرسییییتی پرولتری  ،"در ضییییمن

برای اینکیییه آزادی مردم خودش را فراهم کنییید میشییییییود و 

که  تا زمانی  هد شییییییید     حد خوا بار دیگر مت یک  بورژوازی 

وضییییعیت این چنین اسییییت در هیچ کشییییوری امکان جنگ دفاع 

نداردملی و که ،جود  میهن پرسییییییتی بورژوائی و  بتوان جائی 

  "پرولتری را متحد ساخت
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واقعیت این اسییییییت که در دوران انحطاط سییییییرمایه داری امکان 

جنییگ دفییاع ملی مفهومی نییدارد  روزا لوکزامبورگ یکی از اولین 

تلف خود به تجزیه و تحلیل این خمارکسییییییسیییییتهائی بود که در آ ار م

و به صییییییف  دمی که کائوتسییییییکی مرتد شییییییمسییییییئله پرداخت  هنگا

 مسئولیت بزرگ دفاعو لنین روزا لوکزامبورگ  ،بورژوازی پیوست

وزا ر  تصویر نداز مارکسیسم را در مقابل روزیونیسم به عهده گرفت

 از این موضوع بسیار روشن است:  لوکزامبورگ

 

؛ در حال حاضیییر "ملی گرائی بشیییکل عبارت هنوز وجود دارد

ی در خدمت جاه طلبی های امپریالیسیییتی و فقا بعنوان پوشیییشییی

بعنوان شعار برای کشورهای امپریالیستی رقیب  این به معنای 

بییه  آخرین ابزار ایییدئولوژیییک برای جییذب توده هییای مردم و

آنهیییا بعنوان گوشیییییییییت دم تو  در جنگهیییای  خیییدمیییت گرفتن

 [8] " استامپریالیستی 

 

وشییینی و بر 14در نشیییریه خود بیالن در شیییمارۀ  چپ کمونیسیییت

شکارا  ملت سرمایه داری را دولت و نقش آنها  ،آ در عصر انحطاط 

  توضیییحات بیالن توضیییح میدهد پس از انحطاط انترناسیییونال سییوم

 بسیار شبیه درو روزا لوکزامبورگ از این موضوع است:

 

 ،«آنجا بدنیا می آیند»در "ملت حوزۀ تعلق بر کسانی نیست که 

اسییییییت که از طریق دولت ملی بلکه متعلق به سییییییرمایه داران 

ند و از منافع خود در ناسییییترمار کارگران را سییییازماندهی می ک
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ند  ملت و دولت سیییییرمایه نبرابر کشیییییورهای رقیب دفاع می ک

به  داری دو مفهوم جدائی ناپذیر اسییییییت  یک ملت بدون دولت

همان اندازه غیر ممکن اسییت که یک دولت بدون ملت  واقعیت 

 زم  ،اسییییییت[ یک ابزار اجتماعی این اسییییییت که دومی ]دولت

اسییییت تا تمام طبقات را در جامعه برای منافع طبقه بورژوازی 

  به عنوان یک بسیییییییج کند در مبارزۀ آنها برای برتری جهان

بیان برای منافع طبقه حاکم هیچ ملتی نمی تواند اسییییا  دیگری 

 "یک دولت  ،به عبارت دیگر ،غیر از سرکوب داشته باشد

جنگ »بعد یکی از ادامه دهندگ ن راه بیالن  سااااااا   50بیش از 

را یک حلقه در اختالف ت امپری لیسااااااتی ب   ب رت « آزادیبخش ملی

ارزی بی می کند. جری ن کمونیست بین المللی چنین « سوسی لیستی»

 می نویسد:

 ت وارد مب رزه « آزادیبخش ملیه ی جنگ »"به اصااااااا ال  

ت ی برای بدسبین قدرته ی بزرگ و کوچک امپری لیست ،مرگ

پشااتیب نی از »آوردن کنتر  ب زاره ی جه ن شااده اساات. شااع ر 

در واقع دف ع از یک قدرت امپری لیسااااتی در « مب رزات مردم

«  تیسااوساای لیساا»مق ب  یکی دیگر ب  اسااتد ده از  ب رت ملی ی  

 [9] است."
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 ه ملیئلنین و مس

 

طبقییه کییارگر کییامال  برایوغرور ملی وطن نییدارنیید کییارگران 

 م:نظری می افکنی نقل قول از لنین به چند اما در ابتدا  است هبیگان

 

"آییا میا پرولتیارییای آگیاه ولیگیارو  از حس غرور ملی بری 

هسیییتیم؟ البته خیر  ما زبان خود و میهن خود را دوسیییت داریم  

های زحمتکش آن  ما بیش از هر چیز کوشییییییش می کنیم توده 

اهانۀ دمکراتها و )یعنی نه دهم جمعیت آن( را بسییطح زندگی آگ

سییییییوسیییییییالیسییییییتها ارتقا دهیم  برای ما دردناکتر از هر چیزی 

مشیییاهده و احسیییا  زورگوئی و سیییتمگری و اهانتی اسیییت که 

دژخیمان تزاری و اشرام و سرمایه داران، میهن زیبای ما را 

از حس غرور ملی سییرشییاریم و ما       دسییتخوش آن نموده اند 

ه برده وار خویش     بهمین جهت اسیییییییت که بویهه از گذشییییییت

 [10]"   بیزاریم 

 

 لنین سپس ادامه میدهد:

 

ولیکارو ، که از حس غرور ملی سیییرشیییاریم "و ما کارگران 

میخواهیم به هر قیمتی شده است کشور ولیکارو  به کشوری 

آزاد و وارسیییته و مسیییتقل و دمکراتیک و جمهوری و سیییر بلند 

ایه بر روی مبدل گردد که بنای مناسیییباتش با کشیییورهای همسییی



 طبقاتی ۀکشنده برای مبارز ناسیونالیسم سم

17 

امتیازات اصییل مسییاوات بشییری مسییتقر باشیید نه بر روی اصییل 

فئودالی که موجب کسییییر شییییأن این ملت بزرگ اسییییت  و همانا 

بدان جهت که ما چنین خواهانیم میگوئیم:  در قرن بیسییییییتم در 

«  از میهن دفییاع کرد»اروپییا )ولو در خییاور دور آن( نمیتوان 

 د سیییلطنت و مالکان ومگر اینکه با کلیه وسیییائل انقالبی بر ضییی

سییییرمایه داران میهن خود، یعنی بدترین دشییییمنان میهن خویش 

گر م« از میهن دفاع کنند»مبارزه نمود؛ ولیکاروسییها نمیتوانند 

اینکه در هر جنگی طالب شکست تزاریسم باشند، شکستی که 

 "برای نییه دهم جمعیییت ولیکییارو  حکم کمترین بال را دارد 

[11]  

 

مالحظه کردیم، انترناسیییییییونال دوم در مورد همانطوری که قبال 

مسییئله ملی و پارلمانتاریسییم ابهاماتی داشییت  لنین ابهامات خودش را 

در مورد مسییئله ملی از انترناسیییونال دوم به ارد برده بود او سییعی 

کرد آن را با مارکسیییسییم سییازگار کند  برخالم چپ های امروز که 

می کنند لنین تالش  از "جنبش های ملی" در سییییراسییییر جهان حمایت

برای حل مشییکل از شییرایا تاریخی کرد  او اظهار داشییت که جنبش 

های ملی در کشییورهای توسییعه یافته بی مفهوم اسییت اما او اسییتد ل 

د روسییییه که ـیییییییییمیکرد که وضیییعیت در کشیییورهای عقب مانده مانن

ن ـییییسرمایه داری در حال پیشرفت و توسعه بود، متفاوت بود  بنابرای

 سد:او می نوی
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"این خواست مقدم بر هر چیز عبارت است از لزوم جدا نمودن 

کامل دو دورۀ سیییییرمایه داری که از نقطه نظر جنبشیییییهای ملی 

بطور اسییییییییاسییییییی از یکیییدیگر متمیییایزنییید  از یکطرم دورۀ 

ورشییییکسییییتگی فئودالیسییییم و حکومت مطلقه یعنی دورۀ بوجود 

دموکراتیک  و دولت اسیییییییت که در آن  –آمدن جامعۀ بورژوآ 

ای بخود میگیرند و  جنبش های ملی برای اولین بار جنبۀ توده

حاء مختلف از طریق مطبوعات به ان هالی را  قات ا  ،جمیع طب

سییییییاسیییییت جلب ه شیییییرکت در مجالس نمایندگی و قس علیهذا ب

مینمایند  از طرم دیگر در مقابل ما دوره ای قرار دارد که در 

 رژیم ،فتهآن تشییکیل دولتهای سییرمایه داری کامال صییورت گر

شتی ناپذیر بین  مشروطیت مدتهاست بر قرار گردیده و تماد آ

پرولتاریا و بورژوازی قویا شییدت یافته اسییت و دوره ایسییت که 

 میتوان آنرا آستانۀ ورشکستگی سرمایه داری نامید 

صییییییفت مشییییییخصییییییۀ دورۀ اول بیداری جنبش های ملی و نیز 

راه حقو   بمناسییبت مبارزه در راه آزادی سیییاسییی عموما و در

ملیییت خصییییییوصییییییییا جلییب دهقییانییان یعنی کریرالعییده ترین و 

قشیییر اهالی بسیییوی این جنبش ها اسیییت  صیییفت « دیرجنبترین»

 -مشییییییخصییییییییۀ دورۀ دوم فقییدان جنبش هییای توده ای بورژوا

دمکراتیک اسیییییییت که در آن سییییییرمایه داری تکامل یافته، با 

ب کامال  که دیگر   هنزدیک نمودن و اختالط بیش از پیش ملل، 

ن مبادلۀ بازرگانی کشیییده شییده اند  تمییاد آشییتی ناپذیر بین جریا

سییییرمایه که در مقیا  بین المللی بهم آمیخته شییییده و جنبش بین 

 [12] "المللی کارگری را در درجۀ اول اهمیت قرار میدهد 
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 بینتفاوت یعنی  ،از شییییییرایا و موقعیت اجتماعیارزیابی ان هم

ین لنکه مرکز بحث  ست ا توسعه در حال و  کشورهای توسعه یافته

 می باشد  لنین می نویسد: زا لوکزامبورگور با

 

"روزا لوکزامبورگ اتفییاقییا اینجییا مهمترین مطلییب را از نظر 

دور داشیییییته و آن اختالم موجوده بین کشیییییورهائی اسیییییت که 

دمکراتیک در آنها مدتهاست بپایان رسیده  –اصالحات بورژوآ 

نها بپایان نرسیییییده آو کشییییورهائی که این اصییییالحات هنوز در 

  [13] است "

 لیرغم ابه م تی که لنین در مورد مسااا له ملی داشااات، او جنبش 

ه ی ملی را در کشوره ی توسعه ی فته نظیر لهست ن را رد می کند 

 بق تی و مب رزۀ  بق تی ت کید می کند. به همین خ  ر م هیت  و بر

 ن این او در مورد ساااوسااای   دمکراته ی لهسااات ن و ک رگران لهسااات

 چنین می گوید:

"به این جهت سوسی   دمکراته ی لهست ن ک مال حق داشتند که 

و اهمیت ب  احس س ت خرده بورژوازی لهست ن مخ لدت کردند 

فر ی مساا له ملی را برای ک رگران لهساات ن به  بوت رساا ندند 

و برای اولین ب ر در لهسااااااات ن یک حزپ ک مال پرولت ری  ی 

داشاااااااتند که اصااااااا  اتح د بهم فشااااااارده بوجود آورند و ا الم 
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کاا رگران لهساااااااتاا ن و رو  در مباا رزۀ  بقاا تی آناا ن دارای 

 [14] اهمیتی ب   ظیم است."

م  ب ید اشاا ره کنیم که هدن نه  ی لنین، یک هدن  بق تی بود ی  

بهتر است گدته شود که تنه  هدن او، هدن  بق تی بود و بر خالن 

 امتی ز به هیچ ملتی نداشت.چپ ه ی امروز ا تق دی به هیچ گونه 

"تشاکی  دولت ملی مساتق  و وارساته  ج لت  در روسایه فق  و 

فق  از امتیاا زات ملاات ولیکاا رو  اساااااااات. ماا  پرولتاا ریاا ی 

ولیک رو  از هیچ امتی زی و منجمله از این امتی ز پشااااااتیب نی 

ب رزه میکنیم و  م  در شااااااارای  این کشاااااااور معین م نمیکنیم. 

یۀ مل  این ک م  یم. م  ک رگران کل شاااااااور معین را متحد می ن

نمیتوانیم فالن ی  بهم ن راه تک م  ملی را تضمین نم  یم. م  از 

 راهه ی ممکنه بسوی هدن  بق تی خود به پیش میرویم." تمام

[15] 

 و مسئله ملی  روزا لوکزامبورگ

 

چپ انترناسیییونال دوم لوکزامبورگ یکی از رهبران جناح  روزا

دررابطه با مسئله ملی درست تر و بهتر از  درو و برداشت او ،بود

برداشت لنین بود  او تاکید میکرد که تنها از طریق سوسیالیسم است 

روزا  آموزه های  که خودمختاری واقعی مردم میتواند عملی شییییییود 

رابطییه بییا مسییییییئلییه ملی همچنییان منبع الهییام بخش برای لوکزامبورگ در 
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خش در عصییییر انحطاط سییییرمایه انقالبیون اسییییت  برای او جنگهای آزادیب

داری تصییییور ناپذیر بود و معتقد بود که منافع ملی تنها در خدمت انحرام 

توده هییا از مبییارزۀ طبقییاتی و در خییدمییت دشییییییمن خونی پرولتییاریییا یعنی 

 امپریالیسم است 

 

سااوساای لیساام انترن ساایون لیسااتی حق اسااتقال  و برابری برای "

ام  فق  نیروه ی  ،ملته ی آزاد را به رساااااامیت می شاااااان سااااااد

ستقال  و ا ،سوسی لیستی می توانند چنین ملته  ی را ایج د کنند

مردم تنه  از  ریق سوسی لیسم می تواند  ملی شود. ت  زم نی 

که یک دولت سااارم یه داری اسااات و اج زه میدهد تم م زندگی 

درونی و بیرونی اش توس  سی ست جه نی امپری لیستی تعیین 

 شهیچ یک از فع لیته ی، گ ی  صاااااال نه در زم ن  جن ،شااااااود

 کمترین راب ه ای ب  حق تعیین سرنوشت ملی نخواهد داشت."

[16] 

 

"درساات اساات که سااوساای لیساام حق هر مردم را در اسااتقال  و 

آزادی به رسمیت می شن سد، حق هر ملتی که سرنوشت خودش 

را تعیین کند. ام  م م ن  مسااخره کردن ایده ه ی سااوساای لیسااتی 

دولته ی ساااارم یه داری امروز را بعنوان یک تجلی اساااات، اگر 

برای حق تعیین سااارنوشااات ملته  تصاااور کرد. در کدام یک از 

این دولته  مردم خود توانسته اند برای س خت ر سی سی، اجتم  ی 

 و ی  ملی کشور تصمیم بگیرند.
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در فضاا ی امپری لیسااتی امروز، دیگر هیچ جنگ دف ع ملی نمی  

ستی چنین واقعیته  یتواند اتد ق بیدتد و  سوسی لی  اگر یک حزپ 

را ن  دیده بگیرد و در مرکز سی ست پرتال م جه نی تالش خود 

و را صاارف  بر اساا   چشاام انداز محدود کشااور خود جهت ی بی 

تعیین کند آن موقع سی ست خود را بر زمین لرزان )م سه زار( 

 [17] بن  نه ده است."

 

در رابطه با مسییئله  ورگلوکزامب روزاهسااتۀ اصاالی آموزه ه ی 

 ملی، در پاراگرام زیرین خالصه شده است:

 

"هیچ ملت تحت سااتمی نمی تواند آزادی و اسااتقال  خود را از 

 ریق دولته ی امپری لیستی به  نوان نتیجه جنگ بدست آورد. 

کشاااااوره ی کوچک، چیزی که  بق ت ح کمشااااا ن در تب نی ب  

تند، صااارف   همک ران ح کمشااا ن در درون قدرته ی بزرگ هسااا

مهره ه ی ش رنج در ب زی امپری لیستی قدرته ی بزرگ  م  

می کنند و م نند پرولت ری  بعنوان وسااااااایله ای در جنگ مورد 

و اسااتد ده قرار می گیرند، ت  بعد از جنگ ره  شااده و تساالیم  ساا 

  [18] من فع سرم یه داری شوند."

 

حقیقت این اسااااااات که در دوران انح    سااااااارم یه داری، هیچ 

س زم نی و برن مه ای نمی تواند انقالبی ب شد، مگر آن که آن برن مه 

 بر یک افق و چشم انداز انترن سیون لیستی جهت گیری کرده ب شد.
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"ب  این ح   جنبش ک رگری مدرن، در س زم ن خود و در ک ر 

دشاااااااوار روزانۀ خود بر اسااااااا   همک ری بین ک رگران همۀ 

 [19] ی  م  می کند."کشوره ی  تولید کنندۀ سرم یه دار

 

 بزرگ جمهوری آلمانمسئله روزا لوکزامبورگ و 

 

در مورد مسااااااا لااه جمهوری آلماا ن بزرگ روزا لوکزامبورگ 

 ، لیه جنگ امپری لیساااااااتی ،پالتدرم ابه م تی داشااااااات، زم نی که او

شااع ر  ،را ارا ه داد 1848از ساا    رام رک  و انگل   برن مۀ ملی

م ن مه ا .بزرگ جمهوری آل ت ری  در برن  که پیشاااااااقراوتن پرول ی 

دوران رشااد ساارم یه داری ارا ه کرده بودند و این پالتدرم متن سااپ 

ن ب  یک متد ـاااااااود. بن براین لنیـاااااااه داری بـااااااا یـااااااادوران رشد سرم

د ـاا م ت روزا لوکزامبورگ را در این راب ه به نقـاای ابهـاام رکسیست

 د. روزا لوکزامبورگ می نویسد:ـمی کش

 

برای آلم ن چه مدهومی خواهد داشاات،  "حق تعیین ساارنوشاات

ت رند، آن را  به  ب رت دیگر، چه چیزی مردم آلم ن خواسااااااا

نشااااا ن دادند، و برای آن قهرم ن ن  1848دمکراته  در سااااا   

ستگی خ –م رک ، انگل ، تس  ، بب ، لیبکنخت  –پرولت ری  

 ن پذیر استدت  و مب رزه کرده اند : جمهوری آلم ن بزرگ."
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الیسممممم یگ قدرت بزرگ صاقتصممممادی و ن امی  آیا امپری

 ظالمانه است؟

 

چپ ساارم یه امپری لیساام را به  نوان یک قدرت بزرگ ظ لم نۀ 

ن ریـاااره تعـااان، بریت نی  و غیـااااقتص دی و نظ می م نند آمریک ، ژاپ

می کند. نتیجۀ این درک و تعرین این می شااااود که  بقۀ ک رگر را 

 .پشت سر امپری لیسم ضعین بسیج می کنند

 

امپری لیسااااااام را در  ]چپ سااااااارم یه[ "ام  در ح لی که چپ ه 

کشااااوره  ی نظیر آمریک ، بریت نی  و فرانسااااه محکوم می کنند 

« کوچک»آنه  معموت اظه ر می دادند که  راق و کشوره ی 

نظیر آن، امپری لیساااتی نیساااتند. برای آنه  تنه  قدرته ی بزرگ 

 حسااین آمریک  راامپری لیسااتی هسااتند و از  ریق اینکه صاادام 

ب  امپری لیسااام مب رزه «  ینی»به چ لش می  لبد او به شاااک  

می کند و بن براین ارزش حم یت شااااااادن توسااااااا  ک رگران و 

را دارد. در این روش هم راساات و هم چپ « سااوساای لیسااته »

سااارم یه تعرین خودش از امپری لیسااام را مورد اساااتد ده قرار 

 رن در جنگ خلیج  میدهد ت  ک رگران را پشت سر این ی  آن

 ف ر  بسیج کند.

[ انقالبیون هماا ن نظر روزا سااااااارماا یااهبر خالن اینهاا ]چااپ 

که در  و  جنگ جه نی او  در برابر دارند لوکزامبورگ را 
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همۀ ش رتت نه  و ری ک ران که اظه ر میداشتند فق  یک  رن 

 [20] امپری لیستی است نه  رن دیگر."

 

دوران انح    سااااااارم یه  دولت و ملت آزاد سااااااارم یه داری در

داری نمی تواند وجود داشته ب شد. آن ب ید خودش را در شیوۀ تولید 

سااااارم یه داری ادغ م کند و در ب زار جه نی شااااارکت کند. این بدان 

وجود ـااادی که از جنبش ه ی ملی بـااادیـااامعنی است که کشوره ی ج

یند خودش ن تبدی  به کشوره ی امپری لیستی خواهند شد صرن آمی 

بزرگی آنه  ی  قدرت اقتص دی آنه . یک م     ینی در تدهیم  نظر از

ایران « ک رگری«»کمونیساااااات»م لپ به م  کمک می کند، حزپ 

ی  خواه ن تشاااکی  دولت مساااتق  کرد در  واز این حق دف ع می کند 

شااام    راق اسااات. اگر چنین دولتی تشاااکی  شاااود، آن موقع دولت 

ود. یک دولت ضاعین یک دولت امپری لیساتی خواهد ب« کردسات ن»

«  کمونیسااااااات»امپری لیساااااااتی. این به مدهوم این اسااااااات که حزپ 

که در آینده تشاااکی  خواهد « کرد»از یک امپری لیسااام « ک رگری»

 راق( حم یت می کند. نتیجه این «) رپ»شد در مق ب  امپری لیسم 

سعی می کند مب رزۀ « ک رگری« »کمونیست»خواهد شد که حزپ 

بسااوی مرگ و نیسااتی سااوق نحرن کند ی  به  بق تی را در من قه م

  سااارم یه در فضااا ی سااای سااای چپ و اندیشاااه ه  . این اظه راتدهد

 ب ید محکوم شود.« آیه های شیطانی»است و دقیق  هم نند « رـکف»
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"اگر  بقه ح کم محلی موفق شااااااود خود را از چنگ یک بلوک ابر 

قدرت بیرون بکشاااااااد بیدرنگ ب ر دیگر در آغوش یک ابر قدرت 

 دیگری در میغل د. به چند نمونه نگ ه می کنیم:

 

   در خ ور می نه صهیونیسته  ب  سالحه ی روسی و چک ب

ارتش ا راپ کااه تحاات حماا یاات انگلی  بودنااد، مباا رزه 

میکردند، ام   ر  اسااااااات لین برای اینکه اسااااااارا ی  را به 

حوزۀ ندوذ روساایه بکشاا ند، شااکساات خورد و اساارا ی  در 

غ م شااااااااد ک  اد ق ومت بلوک آمری عد م به ب . از آن زم ن 

فلساا ینی ه  در برابر صااهیونیسااته  که قبال به امپری لیساام 

آلم ن و بریت نی  ا تم د کرده بودند، وادار شااااااادند به دامن 

دولته ی امپری لیسااااااتی که دشاااااامنی ب  اساااااارا ی  و آمریک  

داشتند بیدتد: مصر، سوریه،  ربست ن سعودی، روسیه و 

 چین.

 رانسه و انگلی  کمک ـااادا به فـاااابت  م هوشی مینـااادر ویتن

می کند ت  ژاپن را شاااااکسااااات دهد و ساااااپ  تحت حم یت 

ضربۀ ]سرانج م[ روسیه و چین فرانسه را شکست دهد و 

  ی ن تحمی  کند.  سختی را به آمریک

  سترو بیرون می کشد تا به آمریکا  قلمرواز  خود رادر کوبا، کا

 [21]"بیفتد امپریالیسم رو دامن 
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رژیم نظ می، آنه  مجبور به از بین بردن ا تراض  "هم نند هر

ک رگران در مق ب  صاااارفه جو ی ه ی اقتصاااا دی هسااااتند. آنه  

خود امپری لیساااااات هسااااااتند و ب قی می م نند، آنه  خود مجبور 

هساااتند که به ب زار جه نی بپیوندند. امپری لیسااام یک مسااا له در 

 نیساات، بلکه امپری لیساام« کوچک»در مق ب  « بزرگ»مورد 

یک شیوۀ تولید جه نی است که در آن همۀ سرم یه، ضعین ی  

قدرتمند، در یک رق بت بین المللی هسااااتند. بن براین تولید نب ید 

 [22]«.بر هم زده شود»توس  مب رزۀ ک رگران

 

آیا  مۀ دولتها صصرفن ر از بزرگیشان، ام انات مالی، 

 قدرت و غیره   امپریالیستی  ستند؟

 

دولته  صاارن نظر  همه   ساارم یه داری در  و  دوران انح 

از بزرگیش ن، امک ن ت م لی و قدرتش ن امپری لیستی هستند. واقعیت 

انب شااات شاااود و  انزوای مطلقاین اسااات که سااارم یه نمی تواند در 

هیچ دولتی را از آن گریز نیساات. آنه  مجبور هسااتند ت  خودشاا ن را 

مساا له را به شااک   این« ملت ی   بقه» در ب زار جه نی ادغ م کنند.

 زیر توصین می کند:

  

"دساااااااتج ت مختلن بورژوازی محلی از  ریق پذیرش ا  نه، 

مش وره و سال   الوه بر اینکه نقش مب شر را برای قدرته ی 

بزرگ امپری لیسااااتی اید  می کنند به محض اینکه قدرت دولتی 
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را گرفتند خود امپری لیساااااات می شااااااوند. هیچ ملتی نمی تواند 

ا در انزوای م لق، انب شااات کند، آنه  هیچ چ ره ای سااارم یه ر

ندارند جز اینکه سااعی کنند خودشاا ن را به هزینۀ ملته ی  قپ 

م نده گساااااترش دهند، بن براین خودشااااا ن را درگیر سااااای سااااات 

ر دتساااااااخیر و فت ، مب دله ب زرگ نی ن  متع د  و غیره نم یند. 

طول دورۀ انحطاااط مااااااارمااایااه داری تمااامی دو ت ااای ملی 

 "پریا یمتی همتند.ام

 

تعریف مارکسیستی امپریالیسم در طول دوران انحطاط 

 چیست؟

 

اگر امپری لیسااام یک قدرت بزرگ اقتصااا دی، نظ می و ساااتمگر 

 م نند آمریک  نیسااات، پ  تعرین م رکسااایساااتی امپری لیسااام چیسااات 

حقیقت این است که تعرین م رکسیستی امپری لیسم بر درک درستی 

 یه داری جه نی و انح    سااارم یه داری از توساااعه و تک م  سااارم

بنی ن نه ده شاااااده اسااااات. امپری لیسااااام یک شااااایوۀ زندگی برای نظ م 

سااارم یه داری در  صااار انح    سااارم یه داری اسااات. امپری لیسااام 

ساای ساات بخصااوصاای نیساات که از  رن دولت بخصااوصاای صاا در 

 شود. آن تنه  می تواند در س   بین المللی وجود داشته ب شد. 

 

سترش امپری لیستی  ب رت است از اینکه سرم یه داری "می  گ

در مرحلۀ نه  ی آن ب ور ک م  توساااااااعه و تک م  ی فته و در 
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 جه ن به ارتشااای دنرکزمینه اقتصااا دی این تالش برای تبدی  

همۀ  –از کشاااااوره ی تولید کنندۀ سااااارم یه داری بوده اسااااات 

 اشاااک   سااا بق تولیدی و اجتم  ی بدور انداخته می شاااود، همه

من بع  بیعی و ابزار تولید به سرم یه تبدی  می شود و مردم ن 

 [23] ک رکن همۀ کشوره  به بردگ ن مزد بگیر."

 

درک م رکساایسااتی را از اساا ساای پ راگران کوت ه زیرین هسااتۀ 

 امپری لیسم توضی  میدهد:

 

"ساای ساات امپری لیسااتی توساا  چند ت  دولت بخصااوصاای ایج د 

حله در تک م  سااارم یه نشاااده اسااات، آن محصاااولی از یک مر

داری جه نی اسااات، که هرگز نمی تواند به اقدام ت یک دولت 

هیچ کشااوری  ه تن ا ی ردر  ه  یروآ آمدآ از محدود شااود و 

 [24] ."آآ نیمت

 

"ک رگران همۀ کشاااااوره  یک دشااااامن خونی مشاااااترک دارند: 

سم  سی جه نی  –امپری لی سی  سل ۀ  مشخص ترین جلوه ای از 

ی که در ح   ح ضر در مرحلۀ نه  ی آن سرم یه داری، ب ور

  [25] به نظر میرسد."

 

ست ه   سرم یه داری، هنگ می که امپری لی در  و  دوران رشد 

و به  نوان تالش و جستجبدنب   مستعمرات جدید بودند، امپری لیسم 

برای کسااپ مسااتعمرات جدید م نند بریت نی ، فرانسااه و غیره تعرین 
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بخ  ر تقسایم مساتعمرات در میگرفت.  میشاد. همیشاه جنگ بین آنه 

ند از  ه  می توا هم ن وری که قبال مالحظه کردیم، امپری لیسااااااام تن

 ریق درک توساااعه و تک م  سااارم یه داری جه نی و ب زار جه نی 

امپریا یماام در دوراآ انحطاط ماارمایه داری مر وط ق ب  فهم ب شااد. 

یسم ه امپری لهیچ فرقی نمی کند ک  ه توزیع مجدد  ازار ج انی امت.

بزرگی اسااااااات، م نند آمریک  ی  امپری لیسااااااات کوچکی م نند ایران، 

 تم می دولته  در  صر انح    سرم یه داری امپری لیستی هستند.

 

گر جستجو برای مستعمرات جدید تعرین ـاااا لیسم دیـااااریـاااا"امپ

نمی شاااااااود، بلکه رق بت نظ می دا می بین دولته ی سااااااارم یه 

مورد تسااااااال  بر ب زاره ی داری اسااااااات. این رق بت اتن در 

  ـااد، تنهـاادا کنـااگر نمی تواند گسترش پیـااه دیـاا نی است، کـااجه

می تواند ب  تقسااااااایم دوب ره از  ریق جنگ و تساااااااخیر  ملی 

گردد. تمااا می بخشاااااااهااا ی  بقاااۀ بورژوازی، از آمریکااا  تااا  

گ نگساااااااتره ی کوچک م نند صااااااادام حساااااااین، به یک اندازه 

 امپری لیستی و غ رتگرانه هستند.

ق، کویت را بلعیده اساات، ویتن م ک مبور را ضاامیمه اینکه  را

 کرده است ی  جنگ هند و پ کست ن بر سر کشمیر، نش ن دهندۀ

این است که هیچ دولتی نمی تواند امروزه از امپری لیسم  دره 

رود. در مق ب  یک ب زار جه نی اشاااااب ع شاااااده و در ح لی که 

ت   نسخت در ورشکستگی اقتص دی فرو رفته اند و  لیرغم آ

  ـااه مظلوم ن میده می شوند تنهـااک یدان مسل  هستند، ملته یـاادن

به  به کشاااااااوره ی کوچکتر  ند از  ریق حمله کردن  می توان
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ین م مساایر ت  پ  ین تروضااعیت پ ساان دهند. و به این ترتیپ تم 

سااااااا   خود، بااه باا ناادهاا ی راهزن در خیاا باا نهاا ی بیروت یاا  

 [26] ."( ادامه پیدا می کندMonroviaمونروی )

 

جنمم  آزادیب م ملی یممگ نیروی پیمماده در اختالفممات 

 امپریالیستی

 

ه ی آزادیبخش ملی" صااااورت  کشاااات ره  ی که تحت ن م "جنگ

می گیرد، چیزی جز مب رزه می ن امپری لیسااااته ی گون گون نیساااات. 

شد، آن موقع آن  اگر جنگ پی مد مستقیم از من فع قدرته ی بزرگ نب 

ی اسااااات. اغلپ سااااا زم نه ی بی ن دشااااامنی بین امپری لیساااااته ی محل

ساای ساای بورژوازی، چپ دسااتگ ه ساای ساای ساارم یه وظیده دارند به 

 «م رکساایسااتی»هیسااتری ن ساایون لیساام از  ریق اینکه به آن ج مۀ 

بپوش نند، حق نیت بدهند. م  له  ی از ایران،  راق و ترکیه بوضو  

ق ی مهتدی اولین دبیر ک  حزپ  له را نشاااااااا ن میدهد. آ این مسااااااا 

" ایران )کومله( بود، اوجالن برای حزپ ن ساایون لیسااتی "کمونیساات

اش ن م حزپ ک رگران می گذارد و خود را م رکساااااایساااااات معرفی 

میکرد، جال    لب نی، رهبر اتح دیه میهنی کردساات ن که خودش را 

می دانساااااات به کنگرۀ کومله د وت می شااااااد. « م رکساااااایساااااات»

ن "تک م  تحت  نوا 1945به ساا    45انترن ساایون لیساام در شاام رۀ 

 سرم یه داری و چشم انداز جدید" به شک  زیر می نویسد:
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 خ تمه ی فته اند ت  ب زاردیگر مسااتعمرات "حقیقت این اساات که 

اضاااااا فی ساااااارم یه داری برای متروپ  ب شااااااند. آنه  تبدی  به 

کشوره ی جدید سرم یه داری شده اند. آنه  ویژگی خود را به 

داده انااد چیزی کاه  نوان امکاا ناا ت باا زار فروش از دساااااااات 

قاادرتهاا ی امپریاا لیساااااااتی قاادیمی را در برابر شااااااارو   بقااۀ 

بورژوازی مساااااااتعمرات کمتر مقاا وم می کنااد. بااه اینهاا  باا یااد 

در  و  دو جنگ  مشاااااااکالت خود قدرته ی امپری لیساااااااتی را

جه نی اض فه کرد، اقتص د در مستعمرات گسترش ی فته است. 

که ظرفیت تولیدی ساارم یه   بت در اروپ  ن بود شااد، در ح لی 

در مستعمرات و نیمه مستعمرات گسترش پیدا کرد، چیزی که 

منجر به اندج ر ن سااایون لیسااام خشااامگین شاااد )افریق ی جنوبی، 

آرژانتین، هندوست ن و غیره(. ش ی ن ذکر است که این دولته ی 

جدید سااااااارم یه داری، درسااااااات از زم ن تولد خود به  نوان 

ه داری دولتی می پیوندند. کشوره ی مستق ، به مرحلۀ سرم ی

ری ـاااااگ جهت گیـاااااآنه  هم ن نوع از اقتص د را که بسوی جن

ر آشک ر شده است. ـاا ی دیگـاا هـااد که در جـاا ن میدهنـااده نشـااش

ت وری لنین و تروتساااکی ]در زمینۀ مساااتعمرات[ درهم ریخته 

است. مستعمرات در جه ن سرم یه داری ادغ م شده اند و حتی 

وجود « ضاااااااعین ترین حلقه»دیگر  از آن حم یت کرده اند.

ندارد. سااال ۀ سااارم یه یکنواخت به سااا   سااای ره توزیع شاااده 

 "است.

"امروز، در موقعیتی کااه در آن حتی قاادیمی ترین و قاادرتمنااد 

ترین کشاااوره  دیگر ق در به توساااعه نیساااتند، ت سااای  حقوقی 
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کشااوره ی جدید هیچ پیشاارفت واقعی ندارد. در جه نی که بین 

مب رزۀ آزادیبخش » لیسااااتی تقساااایم شااااده اساااات بلوکه ی امپری

تن ااا  –نمی توانااد هیچ چیز مترقی را نماا یناادگی کنااد « ملی

مرحله ای پیومته در درگیری ای  لوک ای امپریا یمتی رریب 

، که در آن ک رگران و دهق ن ن تنه  می توانند به  نوان اماااااات

صااااااارن نظر از اینکاه آنها   –گوشاااااااات دم توپ  ما  کنناد 

   ب  زور  ضو گیری شده اند.داو لب نه ی

ری لیسم را تضعین ـاااچ وجه امپـاااه هیـاااه  ی ب ریـاااچنین درگی

نمی کند، چرا که ریشه ه ی اس سی آنرا، رواب  تولید سرم یه 

داری را زیر ساااااااوا  نمی برد. اگر آنهاااا  یکی از بلوک 

امپری لیستی را تضعین می کنند، آن موقع تنه  بلوک دیگر را 

 ی جاادیاادی کااه از این اختالفاا ت تقویاات می کننااد، و ملاات هاا

د بود، زیرا هیچ ـاای خواهنـاایند، خودش ن امپری لیستآبوجود می 

کشااوری چه کوچک و چه بزرگ نمی تواند از تداوم ساای ساات 

 امپری لیساااتی در دوران انح    ]سااارم یه داری[ اجتن پ کند."

[27] 

 

 طبقه در مقابل طبقه به جای "ملت در مقابل ملت"

 

ن هر "ملت ساااارکوپ شااااده"، "اقلیت ساااارکوپ "تقریب  در درو

شااااادۀ کوچکتری" وجود دارد که بدنب   رسااااایدن به اساااااتقال  
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اساااات، آلم نی ه  و اساااالوه  در ساااار زمین چک، لیتوانی ه  و 

  [28] روتن یره  در لهست ن و غیره ..."

 

واقعیت این است که بجز ظلم و ستم  بق تی بخشی از گروهه ی 

 یسه ب  دیگر مردم ن تجربه می کنند مردمی ستم مض  دی را در مق

ی  برایشاا ن روا می شااود. ساارم یه سااعی می کند از این مساا له بهره 

برداری کند و گروهه ی کوچک مردمی را به  نوان گوشااااااات دم 

توپ در رق بته  و م جراجویی ه ی خود مورد اساااااااتد ده قرار دهد. 

ر   ی ه  دسااای ه  لیه سااادید، آسااای یی ه  در مق ب  اروپ  ی ه ، اساااپ نی

برابر آمریکاا  ی هاا  و غیره. اماا  در مقاا باا  این، و هر چااه رنااگ 

پوست م  ب شد ی  به چه زب نی صحبت کنیم، م  یک ویژگی مشترک 

داریم و آن اینکه به  بقه ک رگر تعلق داریم و ملت برای م  بیگ نه 

است. بن براین ب  صدای بلند ا الم می کنیم،  بقه در مق ب   بقه به 

لت در مق ب  ملت". کوت ه سخن، ن سیون لیسم یک سم کشنده ج ی "م

 برای مب رزۀ  بق تی است.  

مب رزۀ مستق   بقۀ ک رگر )مب رزۀ  بق تی ی  جنگ  بق تی( در 

سااااا   بین المللی )از افریق  ت  اروپ ، از آسااااای  ت  ق رۀ آمریک ( تنه  

 آلترن تیو برای  بقه ک رگر است.

 

ه ی ک مال  لمی برای هدایت پرولت ری  "برای اولین ب ر آموزه 

و مس    آن درخشید. قبال هر کشوری خودش انواع فرقه ه ، 

مدار  و مو ظه ه ی آرم نگرا را تجربه کرده بود؛ در ح   

ح ضر بر اس   ت وری انترن سیون لیستی و یک شک ،  که در 
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آن همۀ کشوره  م   ت ره  ی در یک شبکه هم هنگ شده اند، 

ند. درسه ی م رکسیستی برای  بقۀ ک رگر در همۀ  م  می ک

کشاوره ی دنی  مدهوم یک ق پ نم  داشاته اسات ت  ب  کمک آن 

خودش را در حوادث پر تال م امروزی جهت گیری کند، در 

آن صااابورانه و سااا زش ن پذیر ت کتیکه ی آسااا ن جنگ را ره  

 [29] کرده ت  بسوی هدن نه  ی جهت گیری کند."

 

ه در س   بین المللی ـاااااورژوازی یک  بقـاااااوری که بـاااااهم ن 

ه بین المللی است. بن براین ـاااز یک  بقـاااـااار نیـااا رگـاااۀ کـااااست،  بق

انترن سااایون   ک رگری تشاااکی  میشاااود ت  مب رزۀ  بقۀ ک رگر را در 

سااااااا   بین المللی هدایت کند. بعد از خی نت انترن سااااااایون   دوم به 

د انترن ساایون   مواضااع پرولتری روزا لوکزامبورگ بر اهمیت ایج 

جدید که مب رزات ک رگران را در همۀ کشاااااااوره  هدایت کند ت کید 

 میکرد.

 

"بعد از خی نتی که رهبران احزاپ ساااوسااای لیساااتی کشاااوره ی 

پیشاارفته در مق ب  اهدان و من فع  بقۀ ک رگر مرتکپ شاادند و 

بعد از  قپ نشینی آنه  از سی ست پرولتری انترن سیون لیستی 

ی لیسااام بورژوا ی، برای ساااوسااای لیسااام در به ]سااای سااات[ امپر

اولویت اسااات ت  انترن سااایون   ک رگری جدیدی را ت سااای  کند 

که وظیدۀ آن رهبری و هم هنگی اقدام ت رزمی انقالبی  لیه 

 [30] امپری لیسم در تم می کشوره  است."
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هدن نه  ی م  ج معۀ بدون  بق ت اسااااااات. در یک ج معۀ بدون 

نسااا ن منساااوو می شاااود، ظلم و ساااتم از  بقه اسااات م ر انسااا ن از ا

گروهه ی قومی کوچکتر مدهومی نخواهد داشاات، بلکه رشااد آزادانۀ 

 هر گروه مردمی شر  رشد همۀ گروهه ی مردمی خواهد بود.

 

 طبقاتی ه جای جامعۀ ک آ  ورژوازی،  ا ط قات و تنارضات "

ید که در آآ تکامل آزادانۀ اش ، اجتماعی از افراد پدید می آ

 [31]"رد شرط تکامل آزادانۀ همگاآ امت.هر ف

 

 م جهانگیری

 1389رداد م

ی!ـاتـارزۀ طبقـده باد مبـزن  
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 خطوط اصلی مواضع:

 

 نگ جهانی اول نشیییییان داد که سیییییرمایه داری بعنوان یک نظام ج

آلترناتیو برای  دواجتماعی وارد دوره انحطاط شییییده اسییییت  تنها 

   ی بشریتوجود دارد : انقالب کمونیستی یا نابود سیستماین 

 طبقه کارگر تنها طبقه انقالبی است و تنها این طبقه در عصر ما ،

اجتماعی اسیییییت که میتواند انقالب کمونیسیییییتی را انجام دهد و به 

 یت سرمایه داری پایان دهد  ربرب

 سرمایه داری وارد دو شدبعد از آنکه  ، اتحادیه ران انحطاط خود 

نهای نظام سییرمایه های کارگری در سییراسییر جهان تبدیل به ارگا

داری شیییییییدنید  وظیفیه اصییییییلی اتحیادییه هیا کنترل طبقیه کیارگر 

 ومنحرم کردن مبارزه طبقاتی کارگران است  

 شییییرکت در نمایشییییات در عصییییر انحطاط و گندیدگی سییییرمایه ،

انتخییابییاتی و سیییییییرو پییارلمییان تنهییا در جهییت تقویییت توهمییات 

دمکراسییییی اسییییت  سییییرمایه داری دمکراسییییی و سییییرمایه داری 

 ، بربریت سرمایه داری  تاتوری دو روی همان سکه هستنددیک

 بر علیه طبقه کارگر و مبارزه تمامی جنبشهای ملی ضد انقالبی ،

طبقییاتی هسییییییتنیید  جنییگ آزادیبخش ملی یییک نیروی پیییاده در 

 اختالفات امپریالیستی است  

  ، علت شیییییکسیییییت انقالب اکتبر ، شیییییکسیییییت مو  انقالب جهانی

مان که منتهی به انزوای انقالب مخصیییوصیییأ شیییکسیییت انقالب آل

 اکتبر و سپس منجر به انحطاط آن شد  
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 مائوئیسیییتها، اسیییتالینیسیییتهاتمامی احزاب چپ ارتجاعی هسیییتند ،، 

تروتسییکیسییتها و آنارشیییسییتهای رسییمی وغیره دسییتگاه سیییاسییی 

 سرمایه را نمایندگی می کنند  

 کلیه دولتهای به اصییطالح "سییوسیییالیسییت" یا "کمونیسییت" که در 

، کوبا و غیره بر سیییر کار آمدند ، چین، اروپای شیییرقیشیییوروی

ایه ، سرمتجلی شکل ویهه از بربریت سرمایه داری بوده و هستند

 داری دولتی  

  سیییییازمان انقالبی پیشیییییقراول پرولتاریا را تشیییییکیل میدهد و یک

فاکتور فعال در تکامل و تعمیم آگاهی طبقاتی اسیییت  سیییازمانهای 

 انند شکل اقلیت انقالبی به خود بگیرند که وظیفهانقالبی تنها میتو

شییییییان نه سییییییازماندهی طبقه کارگر یا کسییییییب قدرت بجای طبقه 

 ،یک قطب نمای سیییاسییی اسییت – ر بری سممیاسممی، بلکه کارگر

بطوریکه شیییفافیت سییییاسیییی سیییازمان انقالبی و نفوذ آن در طبقه 

 د  هستن عناصر اصلی برای ام ان انقالب کمونیستیکارگر از 

 تعلق سیاسی:

، محصییییولی از ، نظرات و فعالیت گرایشییییات سیییییاسییییی پرولتریمواضییییع

تجربیات گذشیییته طبقه کارگر و درسیییهائی که سیییازمانهای سییییاسیییی طبقه 

کارگر درطول تاریخ این طبقه کسب کرده اند  لذا صدای انترناسیونالیستی 

ح چپ ، جنا، انترناسییییونال اولریشیییه های خود را در اتحادیه کمونیسیییتها

سیونال دوم سومانترنا سیونال  سیونال ، انترنا ، مخصوصاٌ جناح چپ انترنا

سوم و فراکسیونهائی که در مقابل انحطاط انترناسیونال سوم وظیفه سترگ 

نهای ، فراکسیییودفاع از مواضییع پرولتری و کمونیسییتی را بر عهده گرفتند

نن داند و از سیمی بویژه فراکسمیون چ  کمونیسمت ایتالیاآلمانی و  –هلندی 

  چپ کمونیست دفاع می کند 


