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مقدمه
ناسیونالیسممممم چیسممممت و ایممممن مسممممئله در دوره هممممای متفمممماوت سممممرمایه داری ،یعنممممی دوران رشممممد و تکامممممل و
انحطمممماط آن چممممه مفهممممومی داشممممته اسممممت؟ تعریممممف مارکسیسممممتی دولممممت ،ملممممت و امپریالیسممممم چیسممممت؟ چممممه
مواضمممعی مارکسیسمممتهائی چمممون ممممارک  ،انگلممم  ،لنمممین و روزا لوکزامبمممورگ در ایمممن رابطمممه داشمممته انمممد؟
موضممم چمممم کمونیسمممت در بمممماره ناسیونالیسمممم چمممه بمممموده اسمممت؟ چمممه زممممانی ظلممممم و سمممتم انسمممان از انسممممان
ناپدیممد خواهممد شممد؟ در ایممن جممزوه سممعی خممواهیم کممرد بممه ایممن سممواالت پاسممخی پیممدا کنممیم .لمم ا سممعی خواهممد
شد تا حد ممکن از تجربیات و آموزه های پیشینیانمان استفاده کنیم.

مسئله ملی در طول دوران رشد سرمایه داری
در طمممول دوره رشمممد سمممرمایه داری ،ایجممماد ملمممت همممای جدیمممد بمممه عنممموان گمممامی در توسمممعه نیروهمممای تولیمممدی
بمممود .ایمممن بمممدان معنمممی اسمممت کمممه ملتهمممای جدیمممد قمممادر بودنمممد تممما در چمممارچو اجتمممماعی ،یعنمممی بمممازار جهمممانی
توسممممعه پیممممدا کننممممد .بنممممابراین ،کمونیسممممتها و انترناسیونالیسممممتهای پرولتممممری اغلمممم از جنبشممممهای آزادیممممبخش
ملمممی پشمممتیبانی و حمایمممت میکردنمممد .ایمممن حمایمممت و پشمممتیبانی کمممه در طمممول دوران رشمممد سمممرمایه داری انجممما
مممی گرفمممت توسمممپ چمممم هممما بعنممموان اسمممتداللی بممرای حمایمممت شمممان از "جنبشمممهای آزادیمممبخش ملمممی" در عصمممر
انحطممماط سمممرمایه داری انجممما ممممی شمممود .در طمممول دوره رشمممد سمممرمایه داری بمممور وازی همچنمممان بعنممموان
یممممک طبقممممه مترقممممی و انقالبممممی بمممما زنجیرهممممای فئودالیسممممم مبممممارزه میکممممرد .انقممممال بممممور وائی در مقابممممل
فئودالیسم شکل ملی بخود میگرفت .لنین بشکل زیرین این مسئله را توضیح میدهد:
" در تمممممما جهمممممان دوران پیمممممروزی نهمممممائی سمممممرمایه داری بمممممر فئودالیسمممممم بممممما جنمممممبش همممممای ملمممممی تممممموا
بممممموده اسمممممت .پایمممممۀ اقتصمممممادی ایمممممن جنمممممبش هممممما را ایمممممن موضمممممو تشمممممکیل میدهمممممد کمممممه بمممممرای پیمممممروزی
کامممممل تولیممممد کمممماالئی بممممازار داخلممممی بایممممد بدسممممت بممممور وازی تسممممخیر گممممردد و بایممممد اتحمممماد دولتممممی سممممر
زممممممین همممممائی کمممممه اهمممممالی آنهممممما بزبمممممان واحمممممدی تکلمممممم ممممممی نماینمممممد عملمممممی گمممممردد و در عمممممین حمممممال همممممر
نمممممممو ممممممممانعی از سمممممممر راه تکاممممممممل ایمممممممن زبمممممممان و تحکمممممممیم آن در ادبیمممممممات برداشمممممممته شمممممممود .زبمممممممان
مهمتممممممرین وسممممممیله ارتبمممممماط بشممممممری اسممممممت ؛ وحممممممدت زبممممممان و تکامممممممل بممممممال مممممممان آن یکممممممی از مهمتممممممرین
شمممممممرایپ مبادلمممممممه بازرگمممممممانی واقعممممممما آزاد و وسمممممممی و متناسممممممم بممممممما سمممممممرمایه داری معاصمممممممرو یکمممممممی
ازمهمتممممممممرین شممممممممرایپ گروهبنممممممممدی آزاد و وسممممممممی اهممممممممالی بصممممممممورت طبقممممممممات جداگانممممممممه و بمممممممماالخره
شرط ارتباط محکم بازار با انوا تولید کنندگان خرد و کالن و فروشنده و خریدار است.
بمممممدین جهمممممت تمایمممممل (اشمممممتیاب) همممممر نمممممو جنمممممبش ملمممممی عبارتسمممممت از تشمممممکیل دولته ای مل ی ،کمممممه
بتوانند این خواست های سرمایه داری معاصر را به بهترین وجهی برآورد نمایند]1[ ".
بممما ایمممن حمممال ممممارک قمممبال در سمممال  1871ماهیمممت فریممم آمیمممز "جنمممگ ملمممی" را افشممما کمممرد .او بمممه مناسمممبت
سقوط کمون پاری برای شورای انترناسیونال اول این چنین می نویسد:
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"ایممممن واقعیممممت کممممه دو ارتممممش ،ازبزرگتممممرین وزنممممه هممممای نیممممروی نظممممامی در دوران مممممدرن پمممم از جنممممگ
بممرای سممرکو پرولتاریمما متحممد مممی شمموند ،چیممزی اسممت کممه از اهمیممت بیشممتری بممر خمموردار اسممت .اممما ایممن
بمممدان معنممما نیسمممت ،چیمممزی کمممه بیسممممارک تصمممور میکنمممد ،کمممه کمممار بمممرای شمممکل جدیمممد اجتمممماعی بمممرای هممممه
زمانهممما غیمممر ممکمممن شمممده اسمممت؛ بمممرخال آن نشمممان میدهمممد کمممه چطمممور جامعمممه کهمممن بمممور وازی در حمممال
از قهرم انی بان وان
حرکمممت بمممه سممممت فروپاشمممی کمممل خمممود اسمممت .جنگه ای مل ی س مب اول ی ش
جاما ق قدرتمن د درش و ن وق ق دیمی ب ود ،و در ح ال حاض ر ای جن ر هاب ت ک رده اس ت ک ه ی فری
و نیرن ر ص ال ب وده اس ت .تنهممما همممد آن منحمممر کمممردن افکمممار از مبمممارزۀ طبقممماتی بمممود ،و بمممه محممم
آنکمممه مبمممارزۀ طبقممماتی بسممموی جنمممگ داخلمممی تکاممممل پیمممدا کمممرد تمممما صمممحنه همممای فریممم کنمممار گممم ارده شمممد.
سمملطه طبقمماتی دیگممر نتوانسممت پشممت لبمماا ملممی خممود را مخفممی کنممد :دولتهممای ملممی بمما هممم متحممد شممده انممد
تا علیه پرولتاریا مبارزه کنند".

پشتیبانی کام برای حق تایی سرنوشت ملت ها یا پشتیبانی مشروط از آن
مممممارک  ،انگلمممم و دیگممممر کمونیسممممتها از تمممممامی جنممممبش هممممای ملممممی در طممممول دوره رشممممد سممممرمایه داری
حمایمممت و پشمممتیبانی نمیکردنمممد ،بلکمممه فقمممپ از آن دسمممته از جنمممبش همممائی کمممه مترقمممی بودنمممد .در  21وئیمممه
 1870ویلهلمممم لیبکنخمممت و آگوسمممت ببمممل بیانیمممۀ تممماریخی زیمممرین را در مجلممم شممممال آلممممان (رایشسمممتاگ)
صادر کردند:
"جنممممممممممگ کنممممممممممونی هماننممممممممممد جنممممممممممگ سممممممممممال  1866کممممممممممه بممممممممممه نفمممممممممم سلسممممممممممله همممممممممموهنزولرن []2

( )Hohenzollernآغمممممماز شممممممد ،بممممممرای تممممممروی منمممممماف خانممممممدان بناپممممممارت راه انممممممدازی شممممممده اسممممممت .ممممممما
نممممممی تممممموانیم بممممما حمممممق رای خودممممممان اعتبمممممارات ممممممالی را کمممممه رهبمممممری نظمممممامی از مجلممممم خواسمممممتار
شمممممده اسمممممت را ممممممورد حمایمممممت قمممممرار دهمممممیم ،زیمممممرا ایمممممن بمممممه مفهمممممو رای اعتمممممماد بمممممه دولمممممت پمممممروا
اسمممممت ،کمممممه از طریمممممق اقمممممدامات خمممممود در سمممممال  1866شمممممرایپ را بمممممرای جنمممممگ حاضمممممر محیممممما کمممممرد
و نمممممممی تمممممموانیم بممممممه پیشممممممنهاد رای مخممممممالف بممممممدهیم ،چممممممرا کممممممه ایممممممن میتوانممممممد بعنمممممموان تائیممممممد سیاسممممممت
جنایتکارانه و بی وجدان بناپارت تفسیر شود]3[ ".
انترناسمممیونال دو در کنگمممره دو خمممود بمممه سمممال  1896در بمممارۀ مسمممئله ملمممی چمممه موضمممعی داشمممت؟ امممما ابتمممدا
بایممممد توجممممه داشممممته باشممممیم کممممه حتممممی خممممود انترناسممممیونال دو در ایممممن زمینممممه ابهاممممماتی داشممممت .از جملممممه
مصوبات انترناسیونال دو بقرار زیر است:
"کنگمممممره اعمممممال ممممممی کنمممممد کمممممه حاکمیمممممت کاممممممل هممممممه ملتهممممما را برسممممممیت ممممممی شناسمممممد و بممممما کمممممارگران
هممممممۀ کشمممممورها ابمممممراز هممممممدردی ممممممی کنمممممد ،کمممممه در حمممممال حاضمممممر از سممممملطۀ نظمممممامی ،ملمممممی یممممما سمممممایر
اشمممممکال حکوممممممت مطلقمممممه رنممممم ممممممی برنمممممد .کنگمممممره کمممممارگران هممممممۀ ایمممممن کشمممممورها را فمممممرا ممممممی خوانمممممد
کمممممه بمممممه صمممممف کمممممارگران آگممممماه سراسمممممر جهمممممان بپیوندنمممممد تممممما بممممما هممممممدیگر علیمممممه سمممممرمایه داری بمممممین
المللی و برای پیروزی اهدا سوسیال دمکراتیک انترناسیونالیستی ،مبارزه کنند".
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پرولتاری ای جه ان متح د ش وید! بج ای " پرولتره ای کش ورهای توس اه یافت ه ،متح د ش وید!"
و "طبقات در کشورهای توساه نیافته ،متحد شوید!"
هنگممممامی کممممه مممممارک و انگلمممم وظیفممممه نوشممممتن مانیفسممممت کمونیسممممت را در سممممال  1848عهممممده دار شممممدند،
سمممرمایه داری تنهممما در چنممممد کشمممور و بممممه طمممور عمممممده در انگلسمممتان توسمممعه یافتممممه بمممود .میتمممموان گفمممت کممممه
سممممرمایه داری اممممممروزی در ترکیمممممه ،ایمممممران ،عمممممراب و غیممممره ،نسمممممبت بمممممه انگلسمممممتان سمممممال 1848بسمممممیار
توسمممعه یافتمممه تمممر و پیشمممرفته تمممر اسمممت .علیمممرغم ایمممن در مانیفسمممت کمونیسمممت نوشمممته نشمممد کمممه "پرولتاریمممای
کشممورهای توسممعه یافتممه ،متحممد شمموید و طبقممات کشممورهای توسممعه نیافتممه ،متحممد شمموید " بلکممه بممه جممای آن
مارک و انگل با یک چشم انداز تاریخی نوشتند" ،پرولتاریای جهان متحد شوید!"

ک سیستم سرمایه داری وارد دوران انحطاط صود می شود
"در طممول چنممد دهممه اخیممر[دهممه هممای اواخممر قممرن نمموزدهم] کشمموری بممدنبال کشممور دیگممری در کنممار انگلسممتان
در بمممازار جهمممانی ظهمممور کمممرد ،و سمممرمایه داری جهمممش وار خمممود را بمممه یمممک نظممما اقتصمممادی در سراسمممر
جهان توسعه داد]4[ ".
روزا لوکزامبممممورگ فراینممممد تمممماریخی توسممممعه سمممممرمایه داری جهممممانی را یممممک پروسممممۀ یکنواخممممت و کاممممممل
توصمممیف کمممرد .او جهمممان را بمممه بخشمممهای مختلمممف تممماریخی تقسمممیم نکمممرد ،بمممه عبمممارت دیگمممر یمممک سمممرمایه
داری کهمممممن وسمممممالخورده ،یمممممک سمممممرمایه داری جممممموان و پویممممما .سمممممرمایه داری یمممممک سیسمممممتم یکپارچمممممه و
یکنمممواختی اسمممت کمممه دوره همممای رشمممد و انحطممماط خمممود را دارد .و کمممل سمممرمایه داری وارد دوران انحطممماط
خود شده است.
"اممممما وقتممممی شممممرایپ و مناسممممبات سممممرمایه داری در نممممواحی اولیممممه سممممرمایه داری تسمممملپ کامممممل یافممممت ،آنگمممماه
شمممیوۀ تولیمممد سمممرمایه داری در سمممایر نقممماط جهمممان نیمممز شمممتا گرفمممت .بمممه جمممای رقابمممت بمممین سمممرمایه همممای
فمممردی در سمممطح ملمممی در بمممازار ،در حمممال حاضمممر وزنمممۀ سمممنگین رقابمممت بمممین سمممرمایه همممای ملمممی در ممممورد
منممماطق غیمممر سمممرمایه داری بممماقی مانمممده در جهمممان اسمممت .ایمممن جممموهر امپریالیسمممم اسمممت ،چیمممزی کمممه بسمممادگی
بیمممانگر رقابمممت «طبیعمممی» سمممرمایه داری در مقیممماا «بمممین المللمممی» اسمممت ،البتمممه بممما پشمممتوانۀ قمممدرت مسممملح
دولتی ،چیزی که از ویژگیهای رقابت در این مرحله [امپریالیسم] بوده است.
تممما زممممانی کمممه رقابمممت امپریالیسمممتی بمممه چنمممد سمممرمایۀ پیشمممرفته کمممه در حمممال گسمممتر بسممموی بخمممش نسمممبتا
بممزرگ غیممر سممرمایه داری در جهممان محممدود شممده بممود ،رقابممت نسممبتا صمملح آمیممز بمماقی مانممد ،البتممه بممه غیممر
از نقطمممه نظمممر مردممممان ماقبمممل سمممرمایه داری کمممه در مقیممماا وسمممی توسمممپ کارتلهمممای امپریالیسمممتی غمممارت
شمممدند(چین و افریقممما) .امممما بمممه محممم اینکمممه امپریالیسمممم روابمممپ و شمممیوۀ تولیمممد سمممرمایه داری را در جهمممان
یکپارچمممه کمممرد ،بمممه محممم اینکمممه بمممازار جهمممانی بطمممور کاممممل تقسمممیم شمممد ،آن موقممم رقابمممت سمممرمایه داری در
مقیممماا جهمممانی تنهممما ممممی توانسمممت شمممکل و ماهیمممت خشمممن و آشمممکارا تهممماجمی بخمممود بگیمممرد کمممه از آن همممی
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کشمموری ،پیشمممرفته یمما عقممم افتمماده نممممی توانسممت خمممود را نجممات دهمممد ،چممرا کمممه هممر ملتمممی نمماگزیر بمممه جنمممگ
همه علیه همه در مورد رقابت در بازار اشبا شده کشیده شده است]5[ ".

ماهیت جنر جهانی اول
جنمممگ جهمممانی اول بیممممانگر نقطمممه عطمممف تمممماریخی در تممماریر سمممرمایه داری اسممممت .ایمممن نشمممانگر دگرگممممونی
سمممرمایه داری و انتقمممال آن از دورۀ رشمممد خمممود بمممه دورۀ انحطممماط خمممود اسمممت .جنمممگ شمممرایپ را بمممرای
مبممممارزه ی طبقممممه کممممارگر ت ییممممر داد .جنممممگ جهممممانی اول نتیجممممه انحطمممماط سممممرمایه داری در سراسممممر جهممممان
بمممود .جنمممگ قممموانین اساسمممی جامعمممه سمممرمایه داری را ت ییمممر نمممداد ،بمممه عبمممارت دیگمممر ،مبمممارزۀ بمممین سمممرمایه و
کمممار .هممممانطور کمممه لنمممین گفمممت  :عصمممر مممما عصمممر انقمممال پرولتمممری اسمممت .روزا لوکزامبمممورگ فرآینمممدی را
که منجر به جنگ جهانی اول شد بسیار خو توضیح می دهد:
"وقمممای تممماریخی کمممه موجممم تولمممد جنمممگ جهمممانی شمممد چنمممد دهمممه قبمممل از  1914آغممماز شمممد و در طمممول سمممالها
تارهمممائی را بممما نظمممم و دقمممت خاصمممی بمممه همممم تنیمممد تممما بتوانمممد شمممبکه همممای سیاسمممی امپریالیسمممتی را در سرتاسمممر
پمممن قممماره گسمممتر دهمممد ،مجموعمممه ای بمممزرگ از عواممممل تممماریخی کمممه ریشمممه ای عمیمممق در مهمتمممرین زمینمممه
همممای اقتصمممادی دارد و تارهمممای کمممه انتهمممائی تمممرین قسممممتهای آن بسممموی دنیـمممـای جدیمممد تیمممره و ممممبهم اشممماره
ممممی کنمممد – فاکتورهمممائی از چنمممان اعتبمممار کاممممل کمممه مفهمممو جمممر و مجمممازات یممما حملمممه و دفممما در مقابمممل آنهممما
معنا و مفهو خود را از دست میدهد]6[ ".
جنمممگ جهمممانی اول نتیجمممه ایمممن بمممود کمممه ک سیس تم س رمایه داری در سراس ر جه ان وارد دوران انحط اط
ص ود ش ده ب ود و اتحادیمممه همممای کمممارگری ،پارلمانهممما ،جنمممبش همممای ملمممی و غیمممره در سراس ر جه ان بمممه
طبقممه بممور وازی ملحممق شممده انممد .ایممن بممه مفهممو ایممن اسممت کممه اصممالحات پایممدار درعصممر انحطمماط سممرمایه
داری در همممی کجمممای جهمممان امکمممان پممم یر نیسمممت .روزا لوکزامبمممورگ بمممه طمممرز ماهرانمممه ای ،ایمممن مسمممئله را
بشکل زیر توضیح می دهد :
"مبمممممارزه بمممممما اسمممممت مار سممممممرمایه داری داوطلبانمممممه تمممممما پایممممممان جنمممممگ [جهممممممانی اول] کنمممممار گ اشممممممته شممممممد
تممممم ا بتوانمممممد در رکمممممود باشمممممد .هممممممان رهبمممممران اتحادیمممممه همممممای کمممممارگری درصمممممد بمممممر آمدنمممممد تممممما بمممممرای
کشمممممماورزان نیممممممروی کممممممار از شممممممهر ارسممممممال کننممممممد بممممممرای اینکممممممه بتواننممممممد برداشممممممت محصممممممول را در
موعمممممد مقممممممرر ت.ممممممین نماینممممممد .رهبممممممران جنمممممبش زنممممممان سوسمممممیال دمکراتیممممممک تممممممال کردنمممممد تمممممما بمممممما
اتحادیمممممه زنمممممان بمممممور وا متحمممممد شممممموند ،بطممممموری کمممممه بطمممممور مشمممممترک بتواننمممممد بمممممرای «تمممممال زنمممممان
در خممممدمت ممممما وطممممن» عممممممل کننممممد ،.ایممممن بممممدان معنمممممی اسممممت کممممه وظیفممممۀ خیریمممممه ملممممی بممممه مهمتمممممرین
نیمممممروی حمممممز کمممممه بعمممممد از بسمممممی بممممماقی مانمممممده بمممممود ،داده شمممممد – نیمممممروی کممممماری کمممممه در غیمممممر ایمممممن
صمممممممورت ممممممممی بایسمممممممت بمممممممه تبلی مممممممات و آ یتاسمممممممیون سوسیالیسمممممممتی پاسمممممممر میمممممممداد .در زممممممممان قممممممموانین
سوسیالیسممممممتی ،حممممممز از تمممممممامی راههممممممائی کممممممه انتخابممممممات پارلمممممممانی امکممممممان مممممممی داد وعلیممممممرغم آزار
و اذیممممممت و تممممممال بممممممرای محاصممممممره حممممممز [ ،حممممممز ] سممممممعی کممممممرد موقعیممممممت خممممممود را ت بیممممممت کنممممممد و
پیمممممما خممممممود را منتشممممممر کنممممممد .حمممممماال سوسممممممیال دمکراسممممممی داوطلبانممممممه در تمممممممامی انتخابممممممات عمممممممومی
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از همممممر نمممممو شمممممکلی از مبمممممارزۀ سیاسمممممی صمممممر نظمممممر ممممممی کنمممممد .خواسمممممته همممممای مبمممممارزۀ طبقممممماتی
ناپدیمممممد شمممممدند ،و مبمممممارزات انتخابممممماتی بمممممه یمممممک نیممممممه توافمممممق صممممملح آمیمممممز بممممما احمممممزا بمممممور وا بمممممرای
کس رای محدود ماند]7[ ".

مسئله ملی در عصر انحطاط سرمایه داری
بحمممر دربمممارۀ مسممم له ملمممی در صمممد سمممال گ شمممته بسمممیار حممماد بممموده اسمممت .چشمممم انمممداز و افمممق کمونیسمممتی در
ممممورد مسمممئله ملمممی در دوران انحطممماط سمممرمایه داری چیسمممت؟ ابتمممد ببینمممیم کائوتسمممکی قبمممل از آن کمممه مرت د
شممممود در ایممممن زمینممممه چممممه چیممممزی بممممرای گفممممتن بممممه ممممما دارد .کائوتسممممکی در بروشممممور "مممممیهن پرسممممتی و
سوسیال دموکراسی" در صفحه  ،24درسال  1907میالدی این چنین می نویسد:
"در ضمممممن ،بممممیش از پممممیش وطممممن پرسممممتی پرولتممممری غیممممر محتمممممل میشممممود و بممممرای اینکممممه آزادی مممممرد
خمممود را فمممراهم کنمممد بمممور وازی یمممک بمممار دیگمممر متحمممد خواهمممد شمممد ...تممما زممممانی کمممه وضمممعیت ایمممن چنمممین
اسممت در همممی کشمموری امکمممان جنممگ دفممما ملممی وجمممود نممدارد ،جمممائی کممه بتممموان مممیهن پرسمممتی بمممور وائی و
پرولتری را متحد ساخت".
واقعیمممت ایمممن اسمممت کمممه در دوران انحطممماط سمممرمایه داری امکمممان جنمممگ دفممما ملمممی مفهمممومی نمممدارد .روزا
لوکزامبمممورگ یکمممی از اولمممین مارکسیسمممتهائی بمممود کمممه در آ مممار مختلمممف خمممود بمممه تجزیمممه و تحلیمممل ایمممن مسمممئله
پرداخمممت .هنگمممامی کمممه کائوتسمممکی مرتمممد شمممد و بمممه صمممف بمممور وازی پیوسمممت ،روزا لوکزامبمممورگ و لنمممین
مسممممممئولیت بممممممزرگ دفمممممما از مارکسیسممممممم را در مقابممممممل روزیونیسممممممم بممممممه عهممممممده گرفتنممممممد .تصممممممویر روزا
لوکزامبورگ از این موضو بسیار روشن است:
"ملممممی گرائممممی بشممممکل عبممممارت هنمممموز وجممممود دارد؛ در حممممال حاضممممر فقممممپ بعنمممموان پوششممممی در خممممدمت جمممماه
طلبممممی هممممای امپریالیسممممتی و بعنمممموان شممممعار بممممرای کشممممورهای امپریالیسممممتی رقیمممم  .ایممممن بممممه معنممممای آخممممرین
ابمممزار ایمممدئولو یک بمممرای جممم تممموده همممای ممممرد و بمممه خمممدمت گمممرفتن آنهممما بعنممموان گوشمممت د تمممو در
جنگهای امپریالیستی است]8[ ".
چمممم کمونیسمممت در نشمممریه خمممود بمممیالن در شممممارۀ  14بروشمممنی و آشمممکارا ملمممت ،دولمممت و نقمممش آنهممما را در
عصممممر انحطمممماط سممممرمایه داری پمممم از انحطمممماط انترناسممممیونال سممممو توضممممیح میدهممممد .توضممممیحات بممممیالن
بسیار شبیه درک روزا لوکزامبورگ از این موضو است:
"ملممت حمموزۀ تعلممق بممر کسممانی نیسممت کممه در «آنجمما بممدنیا مممی آینممد» ،بلکممه متعلممق بممه سممرمایه داران اسممت کممه
از طریمممق دولمممت ملمممی اسمممت مار کمممارگران را سمممازماندهی ممممی کننمممد و از منممماف خمممود در برابمممر کشمممورهای
رقیممم دفممما ممممی کننمممد .ملمممت و دولمممت سمممرمایه داری دو مفهمممو جمممدائی ناپممم یر اسمممت .یمممک ملمممت بمممدون دولمممت
بممه همممان انمممدازه غیممر ممکممن اسمممت کممه یممک دولمممت بممدون ملممت .واقعیمممت ایممن اسممت کمممه دومممی [دولممت] یمممک
ابمممزار اجتمممماعی اسمممت ،الز اسمممت تممما تمممما طبقمممات را در جامعمممه بمممرای منممماف طبقمممه بمممور وازی در مبمممارزۀ
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آنهممما بمممرای برتمممری جهمممان بسمممی کنمممد .بمممه عنممموان یمممک بیمممان بمممرای منممماف طبقمممه حممماکم همممی ملتمممی نممممی توانمممد
اساا دیگری غیر از سرکو داشته باشد ،به عبارت دیگر ،یک دولت".
اییییال یییی ع
 50سییییعد بکیییی زاییییه
بییییز
لت فیییعم اا زعتزسیییته بیییع بیییع م «سوسزعتزسیییته»
اه وزس :

زییییبل ا ییییه» زییییق رییییال
بییییز «ج یییی
زیییعبه ایییه ر ییی م ج زیییع راو زسیییم بیییز تا یییه یییز

و رو یییق
تیییع اییی  ،بیییز تییی ترع بییی
زیییبل ا یییه» و ابیییع
یییع
«ج ییی
"بیییال حییی
ییییع جرییییع یییی سییییمم ییییکع «ا ییییتزبع ه ابییییع م
ر تیییی د بع
ب سییییم و
اا زعتزسییییته بیییی
بیییع م ا یییه زیییع
اییی » و تیییف فیییعک زیییق تییی م اا زعتزسیییته ارعبییید زایییه زتییی بیییع سیییت ع
«سوسزعتزسته» سمم" []9

لنی و مسئه ملی
کممارگران وطممن ندارنممد وغممرور ملممی بممرای طبقممه کممارگر کممامال بیگانممه اسممت .اممما در ابتممدا بممه چنممد نقممل قممول
از لنین نظری می افکنیم:
"آیمما ممما پرولتاریممای آگمماه ولیگمماروا از حمم غممرور ملممی بممری هسممتیم؟ البتممه خیممر ممما زبممان خممود و مممیهن
خمممود را دوسمممت داریمممم .مممما بمممیش از همممر چیمممز کوشمممش ممممی کنمممیم تممموده همممای زحممممتکش آن (یعنمممی نمممه دهمممم
جمعیمممت آن) را بسمممطح زنمممدگی آگاهانمممۀ دمکراتهممما و سوسیالیسمممتها ارتقممما دهمممیم .بمممرای مممما دردنممماکتر از همممر
چیممممزی مشمممماهده و احسمممماا زورگمممموئی و سممممتمگری و اهممممانتی اسممممت کممممه د خیمممممان تممممزاری و اشممممرا و
سممممرمایه داران ،مممممیهن زیبممممای ممممما را دسممممتخو آن نممممموده انممممد ... .ممممما از حمممم غممممرور ملممممی سرشمممماریم و
بهمین جهت است که بویژه از گ شته برده وار خویش  ...بیزاریم]10[" ...
لنین سپ

ادامه میدهد:

"و ممما کممارگران ولیکمماروا ،کممه از حمم غممرور ملممی سرشمماریم میخممواهیم بممه هممر قیمتممی شممده اسممت کشممور
ولیکممماروا بمممه کشممموری آزاد و وارسمممته و مسمممتقل و دمکراتیمممک و جمهممموری و سمممر بلنمممد مبمممدل گمممردد کمممه
بنمممای مناسمممباتش بممما کشمممورهای همسمممایه بمممر روی اصمممل مسممماوات بشمممری مسمممتقر باشمممد نمممه بمممر روی اصمممل
امتیممازات فئممودالی کممه موج م کسممر ش م ن ایممن ملممت بممزرگ اسممت .و همانمما بممدان جهممت کممه ممما چنممین خواهممانیم
میگممموئیم :در قمممرن بیسمممتم در اروپممما (ولمممو در خممماور دور آن) نمیتممموان «از ممممیهن دفممما کمممرد» مگمممر اینکمممه
بممما کلیمممه وسمممائل انقالبمممی بمممر ضمممد سممملطنت و مالکمممان و سمممرمایه داران ممممیهن خمممود ،یعنمممی بمممدترین دشممممنان
مممممیهن خممممویش مبممممارزه نمممممود؛ ولیکاروسممممها نمیتواننممممد «از مممممیهن دفمممما کننممممد» مگممممر اینکممممه در هممممر جنگممممی
طالمممم شکسممممت تزاریسممممم باشممممند ،شکسممممتی کممممه بممممرای نممممه دهممممم جمعیممممت ولیکمممماروا حکممممم کمتممممرین بممممال را
دارد]11[ ".
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هممممانطوری کممممه قمممبال مالحظممممه کممممردیم ،انترناسمممیونال دو در مممممورد مسممممئله ملمممی و پارلمانتاریسممممم ابهاممممماتی
داشمممت .لنمممین ابهاممممات خمممود را در ممممورد مسمممئله ملمممی از انترناسمممیونال دو بمممه ار بمممرده بمممود او سممممعی
کمممرد آن را بممما مارکسیسمممم سمممازگار کنمممد .بمممرخال چمممم همممای اممممروز کمممه از "جنمممبش همممای ملمممی" در سراسمممر
جهممان حمایممت مممی کننممد لنممین تممال بممرای حممل مشممکل از شممرایپ تمماریخی کممرد .او اظهممار داشممت کممه جنممبش
همممای ملمممی در کشمممورهای توسمممعه یافتمممه بمممی مفهمممو اسمممت امممما او اسمممتدالل میکمممرد کمممه وضمممعیت در کشمممورهای
عقممم مانمممده ماننمممـ د روسمممیه کمممه سمممرمایه داری در حمممال پیشمممرفت و توسمممعه بمممود ،متفممماوت بمممود .بنابرایمممـن او
می نویسد:
"ایمممن خواسمممت مقمممد بمممر همممر چیمممز عبمممارت اسمممت از لمممزو جمممدا نممممودن کاممممل دو دورۀ سمممرمایه داری کمممه از
نقطمممه نظمممر جنبشمممهای ملمممی بطمممور اساسمممی از یکمممدیگر متمایزنمممد .از یکطمممر دورۀ ورشکسمممتگی فئودالیسمممم
و حکومممممت مطلقممممه یعنممممی دورۀ بوجممممود آمممممدن جامعممممۀ بممممور وآ – دموکراتیممممک و دولممممت اسممممت کممممه در آن
جنممممبش هممممای ملممممی بممممرای اولممممین بممممار جنبممممۀ تمممموده ای بخممممود میگیرنممممد و جمیمممم طبقممممات اهممممالی را بممممه انحمممما
مختلمممف از طریمممق مطبوعمممات ،شمممرکت در مجمممال نماینمممدگی و قممم علیهممم ا بمممه سیاسمممت جلممم مینماینمممد .از
طمممر دیگمممر در مقابمممل مممما دوره ای قمممرار دارد کمممه در آن تشمممکیل دولتهمممای سمممرمایه داری کمممامال صمممورت
گرفتمممه ،ر یمممم مشمممروطیت مدتهاسمممت بمممر قمممرار گردیمممده و ت.ممماد آشمممتی ناپممم یر بمممین پرولتاریممما و بمممور وازی
قویا شدت یافته است و دوره ایست که میتوان آنرا آستانۀ ورشکستگی سرمایه داری نامید.
صمممممفت مشخصمممممۀ دورۀ اول بیمممممداری جنمممممبش همممممای ملمممممی و نیمممممز بمناسمممممبت مبمممممارزه در راه آزادی سیاسمممممی
عموممممما و در راه حقمممموب ملیممممت خصوصمممما جلمممم دهقانممممان یعنممممی ک یرالعممممده تممممرین و «دیرجنبتممممرین» قشممممر
اهممممالی بسمممموی ایممممن جنممممبش همممما اسممممت .صممممفت مشخصممممۀ دورۀ دو فقممممدان جنممممبش هممممای تمممموده ای بممممور وا-
دمکراتیمممک اسمممت کمممه در آن سمممرمایه داری تکاممممل یافتمممه ،بممما نزدیمممک نممممودن و اخمممتالط بمممیش از پمممیش ملمممل،
کممه دیگمممر کمممامال بجریمممان مبادلمممۀ بازرگممانی کشمممیده شمممده انمممد .ت.ممماد آشممتی ناپممم یر بمممین سمممرمایه کمممه در مقیممماا
بین المللی بهم آمیخته شده و جنبش بین المللی کارگری را در درجۀ اول اهمیت قرار میدهد]12[ ".
همممممان ارزیممممابی از شممممرایپ و موقعیممممت اجتممممماعی ،یعنممممی تفمممماوت بممممین کشممممورهای توسممممعه یافتممممه و در حممممال
توسعه است که مرکز بحر لنین با روزا لوکزامبورگ می باشد .لنین می نویسد:
"روزا لوکزامبممممورگ اتفاقمممما اینجمممما مهمتممممرین مطلمممم را از نظممممر دور داشممممته و آن اخممممتال موجمممموده بممممین
کشمممورهائی اسمممت کمممه اصمممالحات بمممور وآ – دمکراتیمممک در آنهممما مدتهاسمممت بپایمممان رسمممیده و کشمممورهائی کمممه
این اصالحات هنوز در آنها بپایان نرسیده است]13[ ".
ر یییو ع توسیییکال
یییع ا یییه
ایییو اسییی ،ال ا یییه یییم ،و ج یییب
زییی ا برعاییی عته ریییال ت یییز
ایییه ر ییی و بییی اع زیییم بریییعته و ابیییع ت بریییعته تعرزییی ایییه ر ییی م بیییال ایییز
زعفتیییال زییی ترسیییتع
ز اه وز :
ترستع ز
و او سوسزعد اا ترع ترستع و رع
لع
"بییییال زیییی جرییییم سوسییییزعد اا ترییییع ترسییییتع رییییعا ییییح ییییت رییییال بییییع سعسییییعم لیییی بییییو و
ترسیییتع بیییال بیییوم سیییع و
ریییع
ترسیییتع العت یییم ر ییی و ازیییم ف یییه اسییی ،ال ا یییه بییی

10

ناسیونالیسم سم کشنده برای مبارزۀ طبقاتی

ترسییتع زییق یی ا رییعا ا وتتع زییع،ه بوجییو و یی و
ازته بس
ترستع و وس ابع ت برعته ع

وتییز بییع
بیی
رع
بر ف

ییت رییال حیید ت ییع
یی
ز سمم" []14

اییع بعز ی ییع ر ییز رییال ی  ،رییع،ه ت ییز  ،زییق ی  ،برییعته بییو زییع برت ی سییم تییال ییو رییال ت رییع ی ،
و ،ییی  ،بریییعته بیییو و بییی لییی  ،یییی یییع اییی و تریییع بیییال یییز و یییال اتزیییع بیییال یییز ا تیییه
مم
"ت ییییازد وتییییم ا ییییه ا سییییترد و و سییییتال جعتتییییع
یییز اتزییییع
سیییمم اییییع ا وتتع زیییع وتزاییییع وس
ازا ییز و رییع
یی ز زیی ر ییو اکییز ابییع
ازتیییو ز فییی

زیییع برایییع

برعته لو بال از

از وز م"

تاعاییید ا یییه

اتزییییع م ا ییییم وتزاییییع وس
وسییییزال فریییی و فریییی
و ا جا ییییال زییی اتزییییع ا یییتزبع ه ازا ییییز م اییییع
ات یی اییه اییع،ز م اییع
ر زییع ا یید زیی ر ییو اکییز

تمیییاز

ایییع،ز م ایییع

تمااا

ریییع ااا یییال بسیییو

ییی ،

[]15

روزا لوکزامبورگ و مسئله ملی
روزا لوکزامبممممورگ یکممممی از رهبممممران جنمممما چممممم انترناسممممیونال دو بممممود ،درک و برداشممممت او دررابطممممه
بممما مسمممئله ملمممی درسمممت تمممر و بهتمممر از برداشمممت لنمممین بمممود .او تاکیمممد میکمممرد کمممه تنهممما از طریمممق سوسیالیسمممم
اسممممت کممممه خودمختمممماری واقعممممی مممممرد میتوانممممد عملممممی شممممود .آممممموزه هممممای روزا لوکزامبممممورگ در رابطممممه بمممما
مسمممئله ملمممی همچنمممان منبمممم الهممما بخمممش بممممرای انقالبیمممون اسمممت .بمممرای او جنگهممممای آزادیمممبخش در عصمممر انحطمممماط
سمممرمایه داری تصمممور ناپممم یر بمممو د و معتقمممد بمممود کمممه منممماف ملمممی تنهممما در خمممدمت انحمممرا تممموده هممما از مبمممارزۀ طبقممماتی
و در خدمت دشمن خونی پرولتاریا یعنی امپریالیسم است.

بییییال سییییازم اییییه عسیییی ،
ا ترییییع
" سوسزعتزسیییی ت عسزو عتزسییییته ییییح سییییتر د و ب بیییی بیییی
زیییح
ایییع فرییی ز و یییع سوسزعتزسیییته ایییه تو ییی یییز ا تریییع،ه زجیییع ر ییی  ،و سیییتر د اییی ت ریییع
سیییم و جیییع از ییی تایییع
سوسزعتزسییی ایییه تو ییی ا یییه یییو م تیییع ایییع ه ریییال زیییق وتیییم سییی اعزال
ایییع ج ییی زیییع
توسییی سزعسیییم جریییع ه اا زعتزسیییته تکزیییز یییو  ،یییال
ییی ه و یییه و بز و یییه
مم" []16
ح ح ،ز زق فکعتزترعز رات ز ب ال بع ح تکزز س و م ا ه لو
بیییال سیییازم ایییه عسییی  ،یییح ییی
سیییتر د و
" سیییم سیییم ریییال سوسزعتزسییی یییح ییی اییی
زییی یییع سوسزعتزسیییته سیییم ،ییی
تکزیییز ر ییی م ایییع ا ا ،یییع اسیییل رییی
ا تیییه ریییال س و یییم لیییو
یییح تکزیییز س و یییم ا تریییع تحیییو رییی م
بک یییو زیییق تج یییه بییی
اییی و
وتتریییع سییی اعزال
سیییعلتع سزعسیییه ،جتایییع ه و زیییع ا یییه ر یییو
رییی زیییق زییی وتتریییع اییی لیییو تو سیییتال ییی بییی
تحاز بتز م
فیییعک ا یییه ایییه تو ییی ت یییع بز تییی و ییی زیییق ییی ا
فمیییع اا زعتزسیییته اییی و  ،زتییی یییز ج ییی
لییییو
جریییع ه تییی
سوسزعتزسیییته یییز و تکزتریییع،ه یییع زییی بتزییی و ا رییی سزعسیییم اییی ت
بییی
اوتیییف سزعسیییم لیییو
حییی فع بییی سیییعس ییی ییی ا ییی و ر یییو لیییو جریییم زیییعبه و تکزیییز ر ییی
) ب ع رع سمم" []17
(اعسال
از ت
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یییع روزا لوکزامبمممورگ در رابطمممه بممما مسمممئله ملمممی ،در پممماراگرا

سیییتع حییی ه ایییو
شده است:
زیییح وتتریییع اا زعتزسیییته بیییال یییو
و سیییتر د لیییو
" یییز ا یییم ت یییم سیییتاه ایییه تو ییی
تبییییع ه بییییع ااییییع
تزجییییال ج یییی ب سییییم و م ر ییییو ع رو ییییق ،زیییی رییییال برییییعم عرا ییییع
اا زعتزسیییییته
یییییع ییییی ی بیییییع
سیییییت  ،حییییی فع ه ارییییی
و تییییی ترع بییییی
عرا یییییع
ج ییی ایییو سیییو سیییت ع تییی
اییید ایییه ر ییی و اع ییی ا وتتع زیییع بک یییو وسیییز ال
تییی ترع بییی
و م" []18
و تس ز ا عفف س اعزال
ع
ج
اه ز  ،تع بک
رزریییم زییی
بع  ،ات

زیمممرین خالصمممه

ایییه تو ییی
 ،یییز سیییع اع ه و ب عایییال
یییع سییی اعزال
و
سیییم ریییال
ت عسزو عتزسته جرم ز ر بع م
رال ب عاال ب زق فح و

"بییییع زیییی ییییعد ج ییییب
ااع بز رع

ر بیییه

و ییییع لییییو بیییی سییییعس

ییییو
ایییی  ،سییییع اع لییییو و رییییع
رییییع
اد اه ر م" []19
اع ر و ع توتز ر ت س اعزال

روزا لوکزامبورگ و مسئله جمهوری آلمان بزرگ
برعاییییعته ییییم ،اییییع ه رییییال و ا ت یییی ،
تاییییع بیییی
اییییو اسیییی ،ال جارییییو
و تور ابییییو
،یییییال  ،یییییکع
سیییییعد 1848
زیییییال ج ییییی اا زعتزسیییییته ،ب عایییییع ا یییییه ایییییع رس و ت یییییس
،ییییال
یییی سیییی اعزال
و
م ب عاییییال رییییال از ییییر وا ا وتتع زییییع
تاییییع بیییی
جارییییو
بییییـو م ب ییییعب ز ت زییییـ بییییع زییییق اتیییی
یییی س اـعزییییـال
ریییی بو یییی و زیییی ا ت یییی ات عسییییا و
زیییی ب ییییال بییییال رییییـ اییییه ر ییییـ م و تور ابییییو
اع رسزستییییـه برییییـعاعم و تور ابییییو
اه وزس :
یییم ،بیییال بیییع م زتییی  ،یییال زییی اییی
تایییع یییال ا ریییواه لو ییی
" یییح تکزیییز س و یییم بییی
تر اع یییییع ا وتتع زیییییع –
ییییی  ،و بییییی
اا تریییییع سیییییعد  1848یییییع
تایییییع لو سیییییتع ،
یییی  :جارییییو
ریییی
اییییع رس ،ت ییییس ،اسییییعد ،ببیییید ،تزبا لییییم – لسییییتته عاییییالز سییییت اد و ابییییع
م"
تاع ب

آیا امپریالیسم ی

قدرت بزرگ (اقتصادی و نظامی) ظالمانه است؟

عتاع یییع تتحیییع و یییعاه اع ییی ا زایییع،
بیییال یییو زیییق تییی م بییی
یییی سییی اعزال اا زعتزسییی
ط و تک زییی ،زییی ایییه یییو ریییال بریییع ریییع
اییی  ،ب زتع زیییع و ازییی تک زییی ،ایییه ر ییی م تزجیییع زییی
ا م س اا زعتزس مکز ،بسزی اه ر م
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ر ییییو ع،ه زیییی ا زاییییع ،ب زتع زییییع و
ییییعته رییییال ییییی ییییع [ ییییی سیییی اعزال] اا زعتزسیییی
" اییییع
و ر یییو ع «رو یییق» زییی ،
ف سیییال ا ایییو ایییه ر ییی ریییع اکایییوا ریییع ایییه ییی ریییال ییی
زییییح ز اییییال حیییی
اا زعتزسییییته سییییت و
رییییع ت رییییع تیییی ترع بیییی
اا زعتزسییییته زسییییت م بیییی
ایییه ر ییی و ب یییعب ز
سیییز ا زایییع بیییال یییعت ایییه بییی و بیییال یییاد « ز یییه» بیییع اا زعتزسییی ابیییع
یییی سییییم و یییی ییییی
زیییی و
م
و «سوسزعتزسییییترع»
اعزییییم یییی توسیییی رییییع
ا ییم سییی زیی زیییع
اییو سیییت ع تیی از ییی تییع ریییع
اا زعتزسییی
سیی اعزال تک زییی ،لییو
 ،ج ل زی فع س بسزی ر م
یییود ج ییی
ییی ریییال
ییی و تور ابیییو
رییییال رییییع از ییییت فریییی زییییق یییی  ،اا زعتزسییییته

بییی لییی  ،ز رع[ یییی سییی اعزال] ر بزیییو ایییع
جرییییع ه ود ب بیییی اییییع ییییع اتع رع و زعرییییع
سم ال  ،زت م" []20

ییییتال بع یییی م
اییییه تو یییی وجییییو
ییییع سیییی اعزال
و
سیییی اعزال
وتییییم و ا ییییم
اییع ر یی و بییع جرییع ه یی رم ر یی م زیی بیی اک یییه
ییزوت توتزیی سیی اعزال
بعزیی لییو
یییع ا یییه بوجیییو ایییه ز ییی لو یییع تبییی زد بیییال ر یییو ع
سیییم ریییال ر یییو ع ج زییی ریییال ج یییب
ریییعم زیییق ا یییعد ز یییه
ب یییه ریییع زیییع تییی م تتحیییع
اا زعتزسیییته لو ییی ییی حییی  ،ییی
زیی ییح فییعک اییه ر یی و
» زیی
ت رییز ا ییا بییال اییع راییق اییه ر یی  ،یی ا «راو زسییم»«رییع
یییز وتتیییه ت یییازد یییو  ،اوتیییف
سیییمم ییی
یییاعد ییی
زیییع لو یییع ت یییازد وتیییم اسیییترد رییی
وتییم «ر سییتع » زیییق وتییم اا زعتزسیییته لو یی بیییو م زییق وتییم میییکز ،اا زعتزسییتهم زییی بییال ا ریییو
ز ییی ت یییازد لو ییی
» زیییق اا زعتزسییی «رییی » ریییال
زییی سیییم ریییال ییی ا «راو زسیییم» «ریییع
ارعبییییید اا زعتزسییییی « یییی ا»( ییییی ) اعزیییییم ایییییه ر یییی م تزجیییییال زییییی لو یییی ییییی ریییییال ییییی ا
یییی
ا ریییال ا ییی  ،ر ییی زیییع بیییال بسیییو اییی
» سیییکه ایییه ر ییی ابیییع ت بریییعته
«راو زسیییم» «ریییع
ریییع م و ز یییال یییع فمیییع سزعسیییه یییی سییی اعزال «کفاااـر» سیییم و تزریییع
ییی م زییی
و زسیییته سیییو
اع «آیه ه ی شیط نی» بعز ا او و م
" یی
زت

برییال ییعر ا ییه اوفییح ییو لییو
ازغ
او زق ب ت م زت

ییی
م بال

زییق ب ییوط بیی تیی م بزیی و با یی بزیی
او ال تع اه ر ز :

بیییع

ییی ا ریییال ت یییم اعزیییم
لیییعو ازع یییال حرزو زسیییترع بیییع سییی رع وسیییه و یییق بیییع تییی

ز ایییال سییی ،زد بیییال یییو ت یییوال
سیییتعتز بییی
ازا ییی  ،ایییع ییی
ت یییزس بو ییی  ،ابیییع
ایییع بیییال بکییی
وسیییزال با یییع  ،اسیییم لیییو و سییی ،زد ب یییوط ا زایییع ایییع ییی م
ارعوایییم ف سییی ز ه یییع ب بییی حرزو زسیییترع ریییال تیییب بیییال اا زعتزسییی تایییع و ب زتع زیییع تایییع
یییی بییییال ایییی وتترییییع اا زعتزسییییته رییییال ییییا ه بییییع سیییی ،زد و ا زاییییع
ریییی بو یییی  ،و
ت بز ت  :اح  ،سو زال ،بستع سکو  ،وسزال و ز م
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اسیییم ییی و
وزت یییع و یییه ایییز بتییی بیییال ف سیییال و ت یییزس رایییق ایییه ر ییی تیییع اییی

اسیییم ییی و [سییی جع ] مییی بع سیییلته بیییال
سیییاس ت یییم اعزیییم وسیییزال و یییز ف سیییال
ا زاع،زع ت ازد ر م


در کوبا ،کاسترو خود را از قلمرو آمریکا بیرون می کشد تا به دامن امپریالیسم روا بیفتد"[]21

ارعبد ح فال جو،ه ع تتحیع
ت ض رع
ز عاه ،رع اجبو بال بز ب
" اع
ست م ریع لیو اا زعتزسیم سیت و بیعته ایه اع ی  ،ریع لیو اجبیو سیت ریال بیال بیع جریع ه بازو ی م
» ارعبد «رو ق» زسم ،ب اال اا زعتزسی زیق یزوت توتزی جریع ه
اا زعتزس زق اس ،ال او «ب
اع س اعزال ،مکز ،زع ت تا  ،زیق تعبیم بیز تا یه سیت م ب یعب ز توتزی بعزی توسی
سم رال
و »م[]22
«ب
ابع ت رع

آیا همق دولتها (صرفنظر از بزرگیشان ،ام انات مالی ،قدرت و غیره ) امپریالیستی
هستند؟
ییییود و

ییییع سیییی اعزال

همااااه وتترییییع حیییی ،

یییی

ت ت ییع اا زعتزسییته سیییت م و تکزییم زییی سییم ریییال سیی اعزال ایییه تو یی
زییی زسیییمم ریییع اجبیییو سیییت تیییع لو یییع
و یییز وتتیییه
«ا م زع برال» ز اس ،ال بال اد ز توحز ،اه ر :

ب

ز ییییع  ،ااع ییییعم اییییعته و
انااای ای مط ااا بع ییم یییو
بیییع جریییع ه ایییع ر ییی م

یییییی و بیییییی
ع ییییییال ،ا ییییییعو و سیییییی
زییییییح اییییییالز
ا ییییییه
" سییییییتجعم الت یییییی ،بییییییو و
اا زعتزسییییییته ز ییییییع اییییییه ر یییییی بییییییال ا ییییییض ز اییییییال
تیییییی ترع بیییییی
بیییییی
ز اییییییال ریییییی ابع یییییی
فت یییییی لییییییو اا زعتزسییییییم اییییییه ییییییو م ییییییز ا تییییییه اییییییه تو یییییی سیییییی اعزال
تیییییی م وتتییییییه
بیییییال
ییییی جیییی ز ایییییال سیییییکه ر یییی لو یییییع
یییی و ا یییییح ،بع ییییم ر ییییی  ،ریییییع ییییز یییییع
زیییییی سزعسییییییم تسییییییلز و
یییییی  ،ب ییییییعب ز لو ییییییع
ز ییییییع ا ترییییییع رییییییا اع یییییی سییییییت
فیییییییتح ،ابع تیییییییال بع یییییییع ه یییییییع اتکیییییییع د و ازییییییی اعز ییییییی م در طااااااا ا د رط انمطااااااا ط ااااااارم یه داری
تم می د لته ی م ی امپری لی تی ه تند".

تاریف مارکسیستی امپریالیسم در طول دوران انحطاط چیست؟
تتحییییع  ،ییییعاه و سییییتات اع یییی ا زاییییع زسییییم ،اییییس تک زیییی،
یییی اا زعتزسیییی زییییق تیییی م بیییی
ط سیییته
اع رسزسیییته اا زعتزسییی زسیییم رزریییم زییی سیییم ریییال تک زییی ،اع رسزسیییته اا زعتزسییی بییی
ب زیییع ریییع ییی سیییمم اا زعتزسییی
یییع سییی اعزال
جریییع ه و
توسیییکال و تاعاییید سییی اعزال
سیییییمم اا زعتزسییییی
یییییع سییییی اعزال
حییییی
یییییع سییییی اعزال
زیییییق یییییزوت ییییی ه بییییی
سییی ح
یییو م ت ریییع ایییه تو ییی
ییی  ،وتیییم بلحوحیییه حیییع
سزعسیییم بلحوحیییه زسیییم ریییال
تال بع م
بز تا ه وجو
14
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ا ییییییییع رییییییییع،ه
اا زعتزسییییییییته بییییییییع م سییییییییم ز اییییییییال سیییییییی اعزال
"ازیییییییید سییییییییت
تبیییییی زد ک ردن
بیییییی
از ییییییال تتحییییییع زیییییی تیییییی
ب ییییییو رعایییییید توسییییییکال و تاعایییییید زعفتییییییال و
بییییییو سییییییم – اییییییع ییییییاعد سییییییعبح
جرییییییع بییییییال ت ییییییه ر ییییییو ع توتزیییییی ر یییییی ت سیییییی اعزال
لتیییییال ایییییه یییییو  ،ایییییال ا یییییعبف بزکیییییه و بییییی توتزییییی بیییییال سییییی اعزال
توتزییییی و جتایییییع ه بییییی و
تب زد اه و و ا اع رع ر اع ر و ع بال ب ع ا بتز م" []23
اا زعتزس تومزح از :
 ،روتع ز ز ستع سعسه ط اع رسزسته
اع
ییی تیییع وتیییم بلحوحیییه زجیییع ییی سیییم ،ا حیییوته زیییق ا یییال
"سزعسیییم اا زعتزسیییته توسییی
یی اییه تو یی بییال تیی اعم زییق وتییم ا یی و ییو و هاای
جرییع ه سییم ،رییال
تاعایید سیی اعزال
کش ری به تنه ئی قدر به بیر ن آمدن ای آن نی تم" []24
ایییع ر یییو ع زیییق یییا لیییو ه ا یییت ط
"ریییع
 ،ب ییییو رییییال
سیییی ع سزعسییییه جرییییع ه سیییی اعزال
از س م" []25

ییی  :اا زعتزسییی – ا یییلر تییی ز ج یییو
ا ییییع رییییع،ه بییییال
ییییعد عمیییی

یییی

 ،تییییعاه رییییال اا زعتزسییییم ییییع بیییی بعد اسییییتکا م ج زیییی بو یییی ،
یییی سیییی اعزال
ییییود و
رسیییا اسیییتکا م ج زییی اع ییی ب زتع زیییع ،ف سیییال و ازییی
و جسیییتجو بییی
اا زعتزسییی بیییال یییو تییی
تک زیییی ،از یییی م از ییییال ج یییی بییییز رییییع بلییییع ترسییییز اسییییتکا م ازت فییییمم اییییع و رییییال تییییب
جرییییع ه و
زییییح ط توسییییکال و تاعایییید سیییی اعزال
ییییال ریییی ز  ،اا زعتزسیییی ت رییییع اییییه تو یییی
ا
بییییع جرییییع ه تعبیییید فریییی بع یییی م امپری لی اااا در د ران انمطاااا ط اااارم یه داری مرباااا ط بااااه ت ییاااا م اااادد
بااا یار هااا نی ا ااات .یییز ف تیییه ایییه ر ییی ریییال اا زعتزسییی ب یییه سیییم ،اع ییی ا زایییع زیییع اا زعتزسیییم
اا زعتزسته ست م
ع س اعزال
ح
رو اه اع ز  ،تاعاه وتترع
اسیییتکا م ج زییی تک زییی ،ایییه یییو  ،ب ایییال تعبیییم یییعاه ،ایییه بیییز
" اا زعتزسییی زتییی جسیییتجو بییی
یییع جریییع ه سیییم ،ریییال زتییی
ایییو تسییی بییی بع
سیییمم زییی تعبیییم ا
وتتریییع سییی اعزال
زیییح ج ییی و تسیییلز ا یییه ییی م
ازییی ر ییی  ،ت ریییع ایییه تو ییی بیییع ترسیییز وبیییع
ایییه تو ییی سیییت
سییییز  ،بییییال زییییق
تایییعاه بل ییییرع برییییع بیییو و  ،ا زاییییع تییییع ع تسیییت ع رو ییییق اع یییی حییی
اا زعتزسته و اع تت ال ست م
ز اییال ییی  ،روزییم ب کزییی سیییم ،وزت ییع ریییعابود مییازاال رییی
ییی ت زییی سیییم ریییال یییز وتتیییه ایییه تو ییی
سییی ر یییاز  ،یییع
یییعته ریییال سیییلم و
ارعبییید زیییق بیییع جریییع ه یییبعک ییی و
تیییع ییی اسییی ح سیییت  ،ا تریییع ریییال ا یییو عازییی ایییه
زییی ا
بیییال ر یییو ع ریییو ات بیییال ومیییکزم اعسیییب ییی م و بیییال زییی
رییی
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یی و اعرسیییتع بییی
سیییم زییع ج ییی
وم
اا زعتزسییی ییی
اییی و
اسیییتته تتحیییع فییی و فتیییال ییی و
زیییح ا یییال
یییو ت ریییع ایییه تو ییی
ت تزیییا تایییع اسیییز تیییع ایییع،ز تییی ز
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سییی ح لیییو  ،بیییال بع ییی ع

ییی

لزعبع ریییع بزییی وم زیییع او وزیییع()Monrovia

ایییال ازییی ایییه ر ییی م"

[]26

جنر آزادیبخش ملی ی

نیروی پیاده در اصتالفات امپریالیستی

ازییییع
زییییبل ا ییییه" حییییو م اییییه زیییی  ،زیییی جیییی ابییییع
ر ییییتع ع،ه رییییال ت ییییم ییییع "ج ترییییع
بع ییی  ،اوتیییف
ا یییعفف تییی ترع بییی
اا زعتزسیییترع و یییع و زسیییمم ییی ج ییی ازعاییی اسیییترز
ییییا ه بییییز اا زعتزسییییترع ا یییی ه سییییمم ا ییییا سییییع اع رع سزعسییییه بییییو و  ،ییییی سییییتتع
بزییییع
زییییح ز اییییال بییییال جعاییییع «اع رسزسییییته»
عسزو عتزسیییی
یییی بییییال زسییییت
سزعسییییه سیییی اعزال و ز ییییال
یییع از ییی م تیییع
و ت رزیییال بومیییو زییی اسییی ،ال
باو یییع  ،رع زیییم ب ییی م ا عتریییع،ه زییی  ،ییی
ییی ا عسزو عتزسیییته
(روا یییال) بیییو  ،وجییی بییی
ارتییی وتیییز بزییی رییید ییی ا "راو زسیییم" زییی
اع رسزسیییم اک فیییه ازاییی  ،جییی د عتبیییع ه ،بییی ت ع زیییال
ایییه یییال و لیییو
یییع ییی ا ریییع
«اع رسزسیییییم» ایییییه سیییییم بیییییال ر تییییی ت روا یییییال یییییوم ایییییه ییییی م
ازر یییییه ر سیییییتع ریییییال لیییییو
و ییی ییی ج زییی "
یییاع ت  45بیییال سیییعد  1945ت یییم یییو "تاعاییید سییی اعزال
ت عسزو عتزسییی
بال اد ز اه وزس :
ات واییید
بییی
میییعفه سییی اعزال
" رزریییم زییی سیییم ریییال زتییی اسیییتکا م لعتایییال زعفتیییال ییی تیییع بیییع
بیییال یییو ااع یییعم
ییی ییی م ریییع وز یییه لیییو
بع ییی م ریییع تبییی زد بیییال ر یییو ع ج زییی سییی اعزال
ب بیییی یییی و برییییع
یییی زیییی رییییال تیییی ترع اا زعتزسییییته تیییی زاه
سییییم
بییییع فیییی و
اسیییتکا م راتییی اریییعو ایییه ر ییی م بیییال ز ریییع بعزییی ا یییا م لیییو تییی ترع اا زعتزسیییته
بیییو و
زعفتییییال سییییمم سیییی اعزال عبییییم
اسییییتکا م سییییت
ییییود و ج یییی جرییییع ه مییییعفال ریییی  ،تتحییییع
ازییی رییی ،
اسیییتکا م و زایییال اسیییتکا م سیییت
یییعته ریییال فزیییم توتزییی
وایییع یییعبو ییی ،
تیییز  ،وسیییتع و ازییی )م
زییی ریییال ا جییی بیییال جیییع عسزو عتزسییی ل یییاتز ییی ( ف زریییع ج یییوبه،
اییییع توتیییی لییییو بییییال ییییو
 ،سییییم
ییییعزع الریییی سییییم رییییال زیییی وتترییییع ج زیییی سیییی اعزال
رییییال
وتتییییه اییییه ازو یییی م رییییع اییییع ییییوک تتحییییع
ر ییییو ع اسییییترد ،بییییال ا ییییع سیییی اعز ال
یییاع ییی سیییمم ت،یییو ت یییز
یییـع از یییـ ریییال جـع یییـع زتیییـ
یییـ
بسیییو ج یییـ جریییم زیییـ
اییییع
یییی زلتییییال سییییمم اسییییتکا م جرییییع سیییی اعزال
از ییییع اسییییتکا م]
و ت وتسییییاه [
ریییال» وجیییو ییی م سییی ع سییی اعزال
ییی م زتییی «میییکز ،تییی ز
اعزیییم رییی
ییی ییی و تیییه
سمم "
زا و لم بال س ح سزع تو زف
تییییه تییی زاه تیییی ز و ت تا یییی تیییی ز ر یییو ع زتیییی تییییع بییییال توسییییکال
" اییی و  ،اییییوتکزته رییییال
زسییییت  ،تعسییییزس رییییوته ر ییییو ع ج زیییی ییییز از یییی فم و تکییییه یییی م جرییییع ه رییییال بییییز ب وررییییع
زیییبل ا یییه» ایییه تو ییی یییز زییی ات تیییه اعز ییی ه ر ییی
اا زعتزسیییته ترسیییز ییی سیییم «ابیییع ت
و
رییییع
– تنهاااا مرم ااااه ای پی ااااته در درهیریهاااا ی ب کهاااا ی امپری لی ااااتی رقیاااا ا اااات ،رییییال
ز اییال رییع و بع ییال زییع
رع ییع ت رییع اییه تو یی بییال ییو و ییم تییوی ایید ر یی – حیی  ،یی
م
بع و مو ز
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یییز
و بییی
ایییه ر
بوجیییو
اه تو

تمیییکز ،ایییه ر ییی  ،ییی ریییال ز یییال یییع سعسیییه ییی ،
ز زریییع،ه بیییال یییز وجیییال اا زعتزسییی
زییی سیییو د ایییه بییی م ییی ریییع زایییه ب یییوط اا زعتزسیییته تمیییکز،
توتزییی سییی اعزال
تروزیییم ایییه ر ییی  ،و ا یییم یییع ج زییی ریییال زییی لت فیییعم
ییی  ،اوتیییف ت ریییع ب یییوط زتییی
یییال رو یییق و یییال بییی
ایییه ز ییی  ،لو یییع اا زعتزستیییـه لو یییـ بیییو  ،زییی یییز ر یییو
] جت عا ر م" []27
ع [س اعزال
و
ت و سزعسم اا زعتزسته

طبقه در مقاب طبقه به جای "ملت در مقاب ملت"
ریییال بییی بعد
و ییی "ا یییم سییی روا ییی " " ،ت زیییم سییی روا ییی ت ریییو ات " وجیییو
"تر زبیییع
سییییز بییییال سییییتر د سییییم ،تاییییع ه ییییع و سیییی و ع سیییی اییییز ییییق ،تزتییییو ه ییییع و وتیییی ز ییییع
ترستع و از ممم" []28
و رییییع ا اییییه سییییت امییییع ه
یییی و سییییت برییییعته بل ییییه
و تکزییییم زیییی سییییم رییییال بجیییی
ز ی اسیی ،ال
ار عزسییال بییع زت ی ا اییع تج بییال اییه ر ی زییع ب ز ییع و اییه ییو م س ی اعزال سییکه اییه ر ی
تعبترییییییع و
ر یییییی و و رییییییع رو ییییییق ا اییییییه بییییییال ییییییو و ییییییم تییییییوی
بریییییی بیییییی
ییی م سیییزع زیییال سییی ز  ،سیییزعزه یییع ارعبییید وایییع،ه یییع،
ایییعج جوزه یییع لیییو ایییو سیییت ع تییی
سییاع ز ع،ه ییع ب بیی ا زاییع،ه ییع و ازیی م اییع ارعبیید زیی  ،و یی ییال یی اوسییم اییع بع یی زییع بییال
تک ییح زیی و ا ییم
ییال بییع ه ح ی بم ر ییز  ،اییع زییق وز ییه ا ییت ط زیی و ز اییال بییال برییال رییع
اییع بزتع ییال سییمم ب ییعب ز بییع حیی ب یی یی اییه ر ییز  ،برییال ارعبیید برییال بییال جییع "ا ییم
بیی
ابع ت برعته سمم
ب
ارعبد ا م"م روتع سل  ،عسزو عتزس زق س ر
(ابیییع ت برییییعته زییییع ج یییی
ابیییع ت اسییییترد برییییع رییییع
برال رع
واع ،سزع تع تع ت ا زاع) ت رع تت عتزو ب
"بیییی
ر ییییو
عمییی
زییییق
ر یییو
اییی و
بسو

برییییعته)
سمم

سییی ح بییییز

تا ییییه (

ف زرییییع تییییع

ل ییییز م تییییب یییی
یییی زم ا وتتع زییییع و اسییییع،د
اییییه بیییی
ییییع رییییعا
وتییییز بییییع اییییو
ییییعد
تج بییییال ریییی بییییو
اییییع ت
ییییو ک ف تییییال ییییع ،ایییی س و او ییییال ییییع
لییییو
ایییع ر ییییو ع ا ییید تع ییییع،ه
ت عسزو عتزسیییته و زییییق یییاد ،رییییال
بیییی سیییعس ت،ییییو
اییییع
برییییع رییییع
یییی یییی  ،ایییید اییییه ر یییی م سییییرع اع رسزسییییته بیییی
ییییباال اع یییی
اییی ت ییی
یییو
ع زیییع ا ریییو زیییق ت یییا ایییع یییتال سیییم تیییع بیییع رایییق لیییو
یییع رییی تیییع
عایییالز تعرتزاریییع سیییع ج ییی
حیییبو ال و سیییع
جریییم زییی ر ییی ،
ر م" []29
 ،رع،ه جرم ز

اع یییـو ریییال بیییـو و
بیییز تا یییه سیییمم ب یییعب ز

زیییق بریییـال سییی ح بیییز تا یییه سیییم ،بریییـع رـع یییـ زـیییـ زیییق بریییـال
سییی ح
ت یییازد از یییو تیییع ابیییع ت بریییع ریییع
ت عسیییزو عد ریییع
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و تور ابیییو
لزع یییم ت عسیییزو عد و بیییال او میییف ا وتتییی
بیییز تا یییه ییی زم ر ییی م بکییی
اع ر و ع زم ر تعرز ازا م
ازم زجع ت عسزو عد ج ز رال ابع م رع

بییی

ییی ا سوسزعتزسیییته ر یییو ع از ییی فتال ارعبییید ییی  ،و ا یییعفف بریییع
لزیییع ته ریییال بییی
"بکییی
ت عسزو عتزسیییته بیییال [سزعسیییم]
ریییا یییز ه ریییع سزعسیییم ا وتتییی
ا تایییا ییی و بکییی
ریییع
تعسیییزس
ج زییی
وتوزیییم سیییم تیییع ت عسیییزو عد ریییع
سوسزعتزسییی
اا زعتزسییی بیییو و ،ه ،بییی
تاییییعاه ر ییییو ع
بیییی و اییییع ته تیییی اعم اییییه ر بییییه زییییال اا زعتزسیییی
ر یییی رییییال و ز ییییع
سمم" []30
یی  ،رییع،ه اییع جعاکییع بیی و برییعم سییمم زییق جعاکییع بیی و برییال سییت اع سییع
یییم ،ب ایییال
و ریییع تیییواه ریییو ات ا ریییواه لو ییی
ایییه یییو  ،ییی و سیییت
اع و رع ا اه لو بو م
و ا اه

سییع ا سییو
یییع ییی
ییی

ا تماااا زی ای
" بااااه اااا ی موااااز کهاااان باااا را ایی باااا طب اااا ت تن ق اااا ت طبق اتی ا
افاااراد پدیااااد ماااای آیاااد کااااه در آن ت مااااا آیاداناااز هاااار فاااارد شااارط ت مااااا آیادانااااز هم اااا ن
ا ت]31[".
جهانگیری

زنـده باد مبـارزۀ طبقـاتـی!
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یادداشت ها:
[ ]1درباره حق ملل در تعیین سرنوشت خویش – صفحه  350از منتخ آ ار لنین
[ ]2هوهنزولرن ( )Hohenzollernیکی از مهم ترین خانواده های اعیان آلمانی است و در اصل از سوابیا
( )Swabiaو اطرا شهر هشینگن ( )Hechingenهستند.
[ ]3بحران سوسیال دمکراسی – روزا لوکزامبورگ – فصل دو (این کتا متاسفانه بمه فارسمی ترجممه نشمده و
تما نقل قولها از متن انگلیسی ترجمه شده است)
[ ]4منب باال – فصل سو
[ ]5طبقه یا ملت – فصل سو
[ ]6بحران سوسیال دمکراسی – روزا لوکزامبورگ – فصل هفتم
[ ]7منب باال فصل ششم
[ ]8منب باال فصل هفتم
[ ]9انقال جهانی شماره 39
[ ]10دربارۀ غرور ملی ولیکاروسها – صفحه  382از منتخ آ ار لنین
[ ]11منب باال
[ ]12درباره حق ملل در تعیین سرنوشت خویش – صفحه  352از منتخ آ ار لنین
[ ]13منب باال – صفحه 354
[ ]14منب باال – صفحه 364
[ ]15منب باال – صفحه 356
[ ]16بحران سوسیال دمکراسی – روزا لوکزامبورگ – فصل هفتم
[ ] 17رهنمودهائی برای انجا وظایف سوسیال دمکراسی بین المللی – روزا لوکزامبورگ
[ ]18بحران سوسیال دمکراسی – روزا لوکزامبورگ – فصل هفتم
[ ]19منب باال فصل سو
[ ]20انقال جهانی شمارۀ 41
[ ]21طبقه یا ملت
[ ]22انقال جهانی شمارۀ 2
[ ]23بحران سوسیال دمکراسی – روزا لوکزامبورگ – فصل هشتم
[ ]24منب باال فصل هفتم
[ ] 25رهنمودهائی برای انجا وظایف سوسیال دمکراسی بین المللی – روزا لوکزامبورگ
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[ ]26انقال جهانی شماره 41
[ ]27پالتفر ومانیفست جریان کمونیست بین المللی
[ ]28در رابطه با مسئله ملی  -روزا لوکزامبورگ
[ ]29بحران سوسیال دمکراسی – روزا لوکزامبورگ – فصل اول
[ ] 30رهنمودهائی برای انجا وظایف سوسیال دمکراسی بین المللی – روزا لوکزامبورگ
[ ]31مانیفست حز کمونیست – صفحۀ 69
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صطوط اصلی مواضع:


جنگ جهانی اول نشان داد که سرمایه داری بعنوان یک نظما اجتمماعی وارد دوره انحطماط شمده اسمت.
تنها یک آلترناتیو برای این سیستیم وجود دارد  :انقال کمونیستی یا نابودی بشریت.



در عصر ما  ،طبقه کارگر تنها طبقه انقالبمی اسمت و تنهما ایمن طبقمه اجتمماعی اسمت کمه میتوانمد انقمال
کمونیستی را انجا دهد و به بربیت سرمایه داری پایان دهد.



بعممد از آنکممه سممرمایه داری وارد دواران انحطمماط خممود شممد  ،اتحادیممه هممای کممارگری در سراسممر جهممان
تبمدیل بممه ارگانهمای نظمما سممرمایه داری شمدند .وظیفممه اصمملی اتحادیمه همما کنتممرل طبقمه کممارگر ومنحممر
کردن مبارزه طبقاتی کارگران است.



در عصر انحطاط و گندیدگی سرمایه  ،شرکت در نمایشمات انتخابماتی و سمیرک پارلممان تنهما در جهمت
تقویمت توهممات دمکراسمی اسمت .سممرمایه داری دمکراسمی و سمرمایه داری دیکتماتوری دو روی همممان
سکه هستند  ،بربریت سرمایه داری.



تمامی جنبشهای ملی ضد انقالبی  ،بر علیه طبقه کارگر و مبارزه طبقاتی هستند .جنمگ آزادیمبخش ملمی
یک نیروی پیاده در اختالفات امپریالیستی است.



علت شکست انقال اکتبر  ،شکست موج انقال جهانی  ،مخصوص شکست انقال آلمان که منتهی بمه
انزوای انقال اکتبر و سپ منجر به انحطاط آن شد.



تمامی احزا چم ارتجماعی هسمتند  ،استالینیسمتها  ،مائوئیسمتها  ،تروتسکیسمتها و آنارشیسمتهای رسممی
وغیره دستگاه سیاسی سرمایه را نمایندگی می کنند.



کلیه دولتهای به اصطال "سوسیالیست" یا "کمونیست" که در شوروی  ،اروپمای شمرقی  ،چمین  ،کوبما
و غیممره بممر سممر کممار آمدنممد تجلممی شممکل ویممژه از بربریممت سممرمایه داری بمموده و هسممتند  ،سممرمایه داری
دولتی.



سممازمان انقالبممی پیشممقراول پرولتاریمما را تشممکیل میدهممد و یممک فمماکتور فعممال در تکامممل و تعمممیم آگمماهی
طبقاتی است .سازمانهای انقالبمی تنهما میتواننمد شمکل اقلیمت انقالبمی بمه خمود بگیرنمد کمه وظیفمه شمان نمه
سازماندهی طبقه کارگر یا کس قدرت بجمای طبقمه کمارگر  ،بلکمه رهب ری سیاس ی – یمک قطم نممای
سیاسی است  ،بطوریکه شفافیت سیاسمی سمازمان انقالبمی و نفموذ آن در طبقمه کمارگر از عناص ر اص لی
برای ام ان انقالب کمونیستی هستند.

تالق سیاسی:
مواض  ،نظرات و فعالیت گرایشات سیاسی پرولتری  ،محصولی از تجربیمات گ شمته طبقمه کمارگر و درسمهائی
که سازمانهای سیاسی طبقه کارگر درطول تاریر ایمن طبقمه کسم کمرده انمد .لم ا صمدای انترناسیونالیسمتی ریشمه
هممای خممود را در اتحادیممه کمونیسممتها  ،انترناسممیونال اول  ،جنمما چممم انترناسممیونال دو  ،انترناسممیونال سممو ،
مخصوصا ٌ جنا چم انترناسیونال سو و فراکسیونهائی که در مقابمل انحطماط انترناسمیونال سمو وظیفمه سمترگ
دفا از مواض پرولتری و کمونیستی را بمر عهمده گرفتنمد  ،فراکسمیونهای هلنمدی – آلممانی و ب ویهه فراکس یون
چپ کمونیست ایتالیا میداند و از سنن چم کمونیست دفا می کند.
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