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مقدمه
ناسيوناليس^^^^م چيس^^^^ت و اي^^^^ن مس^^^^ئله در دوره ھ^^^^ای متف^^^^اوت س^^^^رمايه داری ،يعن^^^^ی دوران رش^^^^د و تکام^^^^ل و
انحط^^^^اط آن چ^^^^ه مفھ^^^^ومی داش^^^^ته اس^^^^ت؟ تعري^^^^ف مارکسيس^^^^تی دول^^^^ت ،مل^^^^ت و امپرياليس^^^^م چيس^^^^ت؟ چ^^^^ه
مواض^^^عی مارکسيس^^^تھائی چ^^^ون م^^^ارکس ،انگل^^^س ،لن^^^ين و روزا لوکزامب^^^ورگ در اي^^^ن رابط^^^ه داش^^^ته ان^^^د؟
موض^^^ع چ^^^پ کمونيس^^^ت در ب^^^^اره ناسيوناليس^^^م چ^^^ه ب^^^^وده اس^^^ت؟ چ^^^ه زم^^^انی ظل^^^^م و س^^^تم انس^^^ان از انس^^^^ان
ناپدي^^د خواھ^^د ش^^د؟ در اي^^ن ج^^زوه س^^عی خ^^واھيم ک^^رد ب^^ه اي^^ن س^^واالت پاس^^خی پي^^دا کن^^يم .ل^^ذا س^^عی خواھ^^د
شد تا حد ممکن از تجربيات و آموزه ھای پيشينيانمان استفاده کنيم.

مسئله ملی در طول دوران رشد سرمايه داری
در ط^^^ول دوره رش^^^د س^^^رمايه داری ،ايج^^^اد مل^^^ت ھ^^^ای جدي^^^د ب^^^ه عن^^^وان گ^^^امی در توس^^^عه نيروھ^^^ای تولي^^^دی
ب^^^ود .اي^^^ن ب^^^دان معن^^^ی اس^^^ت ک^^^ه ملتھ^^^ای جدي^^^د ق^^^ادر بودن^^^د ت^^^ا در چ^^^ارچوب اجتم^^^اعی ،يعن^^^ی ب^^^ازار جھ^^^انی
توس^^^^عه پي^^^^دا کنن^^^^د .بن^^^^ابراين ،کمونيس^^^^تھا و انترناسيوناليس^^^^تھای پرولت^^^^ری اغل^^^^ب از جنبش^^^^ھای آزادي^^^^بخش
مل^^^ی پش^^^تيبانی و حماي^^^ت ميکردن^^^د .اي^^^ن حماي^^^ت و پش^^^تيبانی ک^^^ه در ط^^^ول دوران رش^^^د س^^^رمايه داری انج^^^ام
م^^ی گرف^^^ت توس^^^ط چ^^^پ ھ^^^ا بعن^^^وان اس^^^تداللی ب^^رای حماي^^^ت ش^^^ان از "جنبش^^^ھای آزادي^^^بخش مل^^^ی" در عص^^^ر
انحط^^^اط س^^^رمايه داری انج^^^ام م^^^ی ش^^^ود .در ط^^^ول دوره رش^^^د س^^^رمايه داری ب^^^ورژوازی ھمچن^^^ان بعن^^^وان
ي^^^^ک طبق^^^^ه مترق^^^^ی و انقالب^^^^ی ب^^^^ا زنجيرھ^^^^ای فئوداليس^^^^م مب^^^^ارزه ميک^^^^رد .انق^^^^الب ب^^^^ورژوائی در مقاب^^^^ل
فئوداليسم شکل ملی بخود ميگرفت .لنين بشکل زيرين اين مسئله را توضيح ميدھد:
"در تم^^^^^ام جھ^^^^^ان دوران پي^^^^^روزی نھ^^^^^ائی س^^^^^رمايه داری ب^^^^^ر فئوداليس^^^^^م ب^^^^^ا جن^^^^^بش ھ^^^^^ای مل^^^^^ی ت^^^^^وام
ب^^^^^وده اس^^^^^ت .پاي^^^^^ۀ اقتص^^^^^ادی اي^^^^^ن جن^^^^^بش ھ^^^^^ا را اي^^^^^ن موض^^^^^وع تش^^^^^کيل ميدھ^^^^^د ک^^^^^ه ب^^^^^رای پي^^^^^روزی
کام^^^^ل تولي^^^^د ک^^^^االئی ب^^^^ازار داخل^^^^ی باي^^^^د بدس^^^^ت ب^^^^ورژوازی تس^^^^خير گ^^^^ردد و باي^^^^د اتح^^^^اد دولت^^^^ی س^^^^ر
زم^^^^^ين ھ^^^^^ائی ک^^^^^ه اھ^^^^^الی آنھ^^^^^ا بزب^^^^^ان واح^^^^^دی تکل^^^^^م م^^^^^ی نماين^^^^^د عمل^^^^^ی گ^^^^^ردد و در ع^^^^^ين ح^^^^^ال ھ^^^^^ر
ن^^^^^^^وع م^^^^^^^انعی از س^^^^^^^ر راه تکام^^^^^^^ل اي^^^^^^^ن زب^^^^^^^ان و تحک^^^^^^^يم آن در ادبي^^^^^^^ات برداش^^^^^^^ته ش^^^^^^^ود .زب^^^^^^^ان
مھمت^^^^^^رين وس^^^^^^يله ارتب^^^^^^اط بش^^^^^^ری اس^^^^^^ت؛ وح^^^^^^دت زب^^^^^^ان و تکام^^^^^^ل ب^^^^^^ال م^^^^^^انع آن يک^^^^^^ی از مھمت^^^^^^رين
ش^^^^^^^رايط مبادل^^^^^^^ه بازرگ^^^^^^^انی واقع^^^^^^^ا آزاد و وس^^^^^^^يع و متناس^^^^^^^ب ب^^^^^^^ا س^^^^^^^رمايه داری معاص^^^^^^^رو يک^^^^^^^ی
ازمھمت^^^^^^^^رين ش^^^^^^^^رايط گروھبن^^^^^^^^دی آزاد و وس^^^^^^^^يع اھ^^^^^^^^الی بص^^^^^^^^ورت طبق^^^^^^^^ات جداگان^^^^^^^^ه و ب^^^^^^^^االخره
شرط ارتباط محکم بازار با انواع توليد کنندگان خرد و کالن و فروشنده و خريدار است.
ب^^^^^دين جھ^^^^^ت تماي^^^^^ل )اش^^^^^تياق( ھ^^^^^ر ن^^^^^وع جن^^^^^بش مل^^^^^ی عبارتس^^^^^ت از تش^^^^^کيل دولتھIIIIIای ملIIIIIی ،ک^^^^^ه
بتوانند اين خواست ھای سرمايه داری معاصر را به بھترين وجھی برآورد نمايند[١] ".
ب^^^ا اي^^^ن ح^^^ال م^^^ارکس ق^^^بال در س^^^ال  ١٨٧١ماھي^^^ت فري^^^ب آمي^^^ز "جن^^^گ مل^^^ی" را افش^^^ا ک^^^رد .او ب^^^ه مناس^^^بت
سقوط کمون پاريس برای شورای انترناسيونال اول اين چنين می نويسد:
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"اي^^^^ن واقعي^^^^ت ک^^^^ه دو ارت^^^^ش ،ازبزرگت^^^^رين وزن^^^^ه ھ^^^^ای ني^^^^روی نظ^^^^امی در دوران م^^^^درن پ^^^^س از جن^^^^گ
ب^^رای س^^رکوب پرولتاري^^ا متح^^د م^^ی ش^^وند ،چي^^زی اس^^ت ک^^ه از اھمي^^ت بيش^^تری ب^^ر خ^^وردار اس^^ت .ام^^ا اي^^ن
ب^^^دان معن^^^ا نيس^^^ت ،چي^^^زی ک^^^ه بيس^^^مارک تص^^^ور ميکن^^^د ،ک^^^ه ک^^^ار ب^^^رای ش^^^کل جدي^^^د اجتم^^^اعی ب^^^رای ھم^^^ه
زمانھ^^^ا غي^^^ر ممک^^^ن ش^^^ده اس^^^ت؛ ب^^^رخالف آن نش^^^ان ميدھ^^^د ک^^^ه چط^^^ور جامع^^^ه کھ^^^ن ب^^^ورژوازی در ح^^^ال
حرک^^^ت ب^^^ه س^^^مت فروپاش^^^ی ک^^^ل خ^^^ودش اس^^^ت .جنگھIIIای ملIIIی سIIIمبل اولIIIين شIIIکل از قھرمIIIانی بعنIIIوان
جامعIIۀ قدرتمنIIد درشIIکل و نIIوع قIIديمی بIIود ،و در حIIال حاضIIر ايIIن جنIIگ ثابIIت کIIرده اسIIت کIIه يIIک فريIIب
و نيرنIIIگ خIIIالص بIIIوده اسIIIت .تنھ^^^ا ھ^^^دف آن منح^^^رف ک^^^ردن افک^^^ار از مب^^^ارزۀ طبق^^^اتی ب^^^ود ،و ب^^^ه مح^^^ض
آنک^^^ه مب^^^ارزۀ طبق^^^اتی بس^^^وی جن^^^گ داخل^^^ی تکام^^^ل پي^^^دا ک^^^رد تم^^^ام ص^^^حنه ھ^^^ای فري^^^ب کن^^^ار گ^^^ذارده ش^^^د.
س^^لطه طبق^^اتی ديگ^^ر نتوانس^^ت پش^^ت لب^^اس مل^^ی خ^^ودش را مخف^^ی کن^^د :دولتھ^^ای مل^^ی ب^^ا ھ^^م متح^^د ش^^ده ان^^د
تا عليه پرولتاريا مبارزه کنند".

پشتيبانی کامل برای حق تعيين سرنوشت ملت ھا يا پشتيبانی مشروط از آن
م^^^^ارکس ،انگل^^^^س و ديگ^^^^ر کمونيس^^^^تھا از تم^^^^امی جن^^^^بش ھ^^^^ای مل^^^^ی در ط^^^^ول دوره رش^^^^د س^^^^رمايه داری
حماي^^^ت و پش^^^تيبانی نميکردن^^^د ،بلک^^^ه فق^^^ط از آن دس^^^ته از جن^^^بش ھ^^^ائی ک^^^ه مترق^^^ی بودن^^^د .در  ٢١ژوئي^^^ه
 ١٨٧٠ويلھل^^^م ليبکنخ^^^ت و آگوس^^^ت بب^^^ل بياني^^^ۀ ت^^^اريخی زي^^^رين را در مجل^^^س ش^^^مال آلم^^^ان )رايشس^^^تاگ(
صادر کردند:
"جن^^^^^^^^^^گ کن^^^^^^^^^^ونی ھمانن^^^^^^^^^^د جن^^^^^^^^^^گ س^^^^^^^^^^ال  ١٨٦٦ک^^^^^^^^^^ه ب^^^^^^^^^^ه نف^^^^^^^^^^ع سلس^^^^^^^^^^له ھ^^^^^^^^^^وھنزولرن ][٢

) (Hohenzollernآغ^^^^^^از ش^^^^^^د ،ب^^^^^^رای ت^^^^^^رويج من^^^^^^افع خان^^^^^^دان بناپ^^^^^^ارت راه ان^^^^^^دازی ش^^^^^^ده اس^^^^^^ت .م^^^^^^ا
نم^^^^^ی ت^^^^^وانيم ب^^^^^ا ح^^^^^ق رای خودم^^^^^ان اعتب^^^^^ارات م^^^^^الی را ک^^^^^ه رھب^^^^^ری نظ^^^^^امی از مجل^^^^^س خواس^^^^^تار
ش^^^^^ده اس^^^^^ت را م^^^^^ورد حماي^^^^^ت ق^^^^^رار دھ^^^^^يم ،زي^^^^^را اي^^^^^ن ب^^^^^ه مفھ^^^^^وم رای اعتم^^^^^اد ب^^^^^ه دول^^^^^ت پ^^^^^روس
اس^^^^^ت ،ک^^^^^ه از طري^^^^^ق اق^^^^^دامات خ^^^^^ود در س^^^^^ال  ١٨٦٦ش^^^^^رايط را ب^^^^^رای جن^^^^^گ حاض^^^^^ر محي^^^^^ا ک^^^^^رد
و نم^^^^^^ی ت^^^^^^وانيم ب^^^^^^ه پيش^^^^^^نھاد رای مخ^^^^^^الف ب^^^^^^دھيم ،چ^^^^^^را ک^^^^^^ه اي^^^^^^ن ميتوان^^^^^^د بعن^^^^^^وان تائي^^^^^^د سياس^^^^^^ت
جنايتکارانه و بی وجدان بناپارت تفسير شود[٣] ".
انترناس^^^يونال دوم در کنگ^^^ره دوم خ^^^ود ب^^^ه س^^^ال  ١٨٩٦در ب^^^ارۀ مس^^^ئله مل^^^ی چ^^^ه موض^^^عی داش^^^ت؟ ام^^^ا ابت^^^دا
باي^^^^د توج^^^^ه داش^^^^ته باش^^^^يم ک^^^^ه حت^^^^ی خ^^^^ود انترناس^^^^يونال دوم در اي^^^^ن زمين^^^^ه ابھام^^^^اتی داش^^^^ت .از جمل^^^^ه
مصوبات انترناسيونال دوم بقرار زير است:
"کنگ^^^^^ره اع^^^^^الم م^^^^^ی کن^^^^^د ک^^^^^ه حاکمي^^^^^ت کام^^^^^ل ھم^^^^^ه ملتھ^^^^^ا را برس^^^^^ميت م^^^^^ی شناس^^^^^د و ب^^^^^ا ک^^^^^ارگران
ھم^^^^^ۀ کش^^^^^ورھا اب^^^^^راز ھم^^^^^دردی م^^^^^ی کن^^^^^د ،ک^^^^^ه در ح^^^^^ال حاض^^^^^ر از س^^^^^لطۀ نظ^^^^^امی ،مل^^^^^ی ي^^^^^ا س^^^^^اير
اش^^^^^کال حکوم^^^^^ت مطلق^^^^^ه رن^^^^^ج م^^^^^ی برن^^^^^د .کنگ^^^^^ره ک^^^^^ارگران ھم^^^^^ۀ اي^^^^^ن کش^^^^^ورھا را ف^^^^^را م^^^^^ی خوان^^^^^د
ک^^^^^ه ب^^^^^ه ص^^^^^ف ک^^^^^ارگران آگ^^^^^اه سراس^^^^^ر جھ^^^^^ان بپيوندن^^^^^د ت^^^^^ا ب^^^^^ا ھم^^^^^ديگر علي^^^^^ه س^^^^^رمايه داری ب^^^^^ين
المللی و برای پيروزی اھداف سوسيال دمکراتيک انترناسيوناليستی ،مبارزه کنند".
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پرولتاريIIIای جھIIIان متحIIIد شIIIويد! بجIIIای " پرولترھIIIای کشIIIورھای توسIIIعه يافتIIIه ،متحIIIد شIIIويد!"
و "طبقات در کشورھای توسعه نيافته ،متحد شويد!"
ھنگ^^^^امی ک^^^^ه م^^^^ارکس و انگل^^^^س وظيف^^^^ه نوش^^^^تن مانيفس^^^^ت کمونيس^^^^ت را در س^^^^ال  ١٨٤٨عھ^^^^ده دار ش^^^^دند،
س^^^رمايه داری تنھ^^^ا در چن^^^^د کش^^^ور و ب^^^^ه ط^^^ور عم^^^^ده در انگلس^^^تان توس^^^عه يافت^^^^ه ب^^^ود .ميت^^^^وان گف^^^ت ک^^^^ه
س^^^^رمايه داری ام^^^^^روزی در ترکي^^^^^ه ،اي^^^^^ران ،ع^^^^^راق و غي^^^^ره ،نس^^^^^بت ب^^^^^ه انگلس^^^^^تان س^^^^^ال ١٨٤٨بس^^^^^يار
توس^^^عه يافت^^^ه ت^^^ر و پيش^^^رفته ت^^^ر اس^^^ت .علي^^^رغم اي^^^ن در مانيفس^^^ت کمونيس^^^ت نوش^^^ته نش^^^د ک^^^ه "پرولتاري^^^ای
کش^^ورھای توس^^عه يافت^^ه ،متح^^د ش^^ويد! و طبق^^ات کش^^ورھای توس^^عه نيافت^^ه ،متح^^د ش^^ويد!" بلک^^ه ب^^ه ج^^ای آن
مارکس و انگلس با يک چشم انداز تاريخی نوشتند" ،پرولتاريای جھان متحد شويد!"

کل سيستم سرمايه داری وارد دوران انحطاط خود می شود
"در ط^^ول چن^^د دھ^^ه اخي^^ر]دھ^^ه ھ^^ای اواخ^^ر ق^^رن ن^^وزدھم[ کش^^وری ب^^دنبال کش^^ور ديگ^^ری در کن^^ار انگلس^^تان
در ب^^^ازار جھ^^^انی ظھ^^^ور ک^^^رد ،و س^^^رمايه داری جھ^^^ش وار خ^^^ودش را ب^^^ه ي^^^ک نظ^^^ام اقتص^^^ادی در سراس^^^ر
جھان توسعه داد[٤] ".
روزا لوکزامب^^^^ورگ فراين^^^^د ت^^^^اريخی توس^^^^عه س^^^^^رمايه داری جھ^^^^انی را ي^^^^ک پروس^^^^ۀ يکنواخ^^^^ت و کام^^^^^ل
توص^^^يف ک^^^رد .او جھ^^^ان را ب^^^ه بخش^^^ھای مختل^^^ف ت^^^اريخی تقس^^^يم نک^^^رد ،ب^^^ه عب^^^ارت ديگ^^^ر ي^^^ک س^^^رمايه
داری کھ^^^^^ن وس^^^^^الخورده ،ي^^^^^ک س^^^^^رمايه داری ج^^^^^وان و پوي^^^^^ا .س^^^^^رمايه داری ي^^^^^ک سيس^^^^^تم يکپارچ^^^^^ه و
يکن^^^واختی اس^^^ت ک^^^ه دوره ھ^^^ای رش^^^د و انحط^^^اط خ^^^ود را دارد .و ک^^^ل س^^^رمايه داری وارد دوران انحط^^^اط
خود شده است.
"ام^^^^ا وقت^^^^ی ش^^^^رايط و مناس^^^^بات س^^^^رمايه داری در ن^^^^واحی اولي^^^^ه س^^^^رمايه داری تس^^^^لط کام^^^^ل ياف^^^^ت ،آنگ^^^^اه
ش^^^يوۀ تولي^^^د س^^^رمايه داری در س^^^اير نق^^^اط جھ^^^ان ني^^^ز ش^^^تاب گرف^^^ت .ب^^^ه ج^^^ای رقاب^^^ت ب^^^ين س^^^رمايه ھ^^^ای
ف^^^ردی در س^^^طح مل^^^ی در ب^^^ازار ،در ح^^^ال حاض^^^ر وزن^^^ۀ س^^^نگين رقاب^^^ت ب^^^ين س^^^رمايه ھ^^^ای مل^^^ی در م^^^ورد
من^^^اطق غي^^^ر س^^^رمايه داری ب^^^اقی مان^^^ده در جھ^^^ان اس^^^ت .اي^^^ن ج^^^وھر امپرياليس^^^م اس^^^ت ،چي^^^زی ک^^^ه بس^^^ادگی
بي^^^انگر رقاب^^^ت »طبيع^^^ی« س^^^رمايه داری در مقي^^^اس »ب^^^ين الملل^^^ی« اس^^^ت ،البت^^^ه ب^^^ا پش^^^توانۀ ق^^^درت مس^^^لح
دولتی ،چيزی که از ويژگيھای رقابت در اين مرحله ]امپرياليسم[ بوده است.
ت^^^ا زم^^^انی ک^^^ه رقاب^^^ت امپرياليس^^^تی ب^^^ه چن^^^د س^^^رمايۀ پيش^^^رفته ک^^^ه در ح^^^ال گس^^^ترش بس^^^وی بخ^^^ش نس^^^بتا
ب^^زرگ غي^^ر س^^رمايه داری در جھ^^ان مح^^دود ش^^ده ب^^ود ،رقاب^^ت نس^^بتا ص^^لح آمي^^ز ب^^اقی مان^^د ،البت^^ه ب^^ه غي^^ر
از نقط^^^ه نظ^^^ر مردم^^^ان ماقب^^^ل س^^^رمايه داری ک^^^ه در مقي^^^اس وس^^^يع توس^^^ط کارتلھ^^^ای امپرياليس^^^تی غ^^^ارت
ش^^^دند)چ^^^ين و افريق^^^ا( .ام^^^ا ب^^^ه مح^^^ض اينک^^^ه امپرياليس^^^م رواب^^^ط و ش^^^يوۀ تولي^^^د س^^^رمايه داری را در جھ^^^ان
يکپارچ^^^ه ک^^^رد ،ب^^^ه مح^^^ض اينک^^^ه ب^^^ازار جھ^^^انی بط^^^ور کام^^^ل تقس^^^يم ش^^^د ،آن موق^^^ع رقاب^^^ت س^^^رمايه داری در
مقي^^^اس جھ^^^انی تنھ^^^ا م^^^ی توانس^^^ت ش^^^کل و ماھي^^^ت خش^^^ن و آش^^^کارا تھ^^^اجمی بخ^^^ود بگي^^^رد ک^^^ه از آن ھ^^^يچ
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کش^^وری ،پيش^^^رفته ي^^ا عق^^^ب افت^^اده نم^^^ی توانس^^ت خ^^^ود را نج^^ات دھ^^^د ،چ^^را ک^^^ه ھ^^ر ملت^^^ی ن^^اگزير ب^^^ه جن^^^گ
ھمه عليه ھمه در مورد رقابت در بازار اشباع شده کشيده شده است[٥] ".

ماھيت جنگ جھانی اول
جن^^^گ جھ^^^انی اول بي^^^^انگر نقط^^^ه عط^^^ف ت^^^^اريخی در ت^^^اريخ س^^^رمايه داری اس^^^^ت .اي^^^ن نش^^^انگر دگرگ^^^^ونی
س^^^رمايه داری و انتق^^^ال آن از دورۀ رش^^^د خ^^^ودش ب^^^ه دورۀ انحط^^^اط خ^^^ودش اس^^^ت .جن^^^گ ش^^^رايط را ب^^^رای
مب^^^^ارزه ی طبق^^^^ه ک^^^^ارگر تغيي^^^^ر داد .جن^^^^گ جھ^^^^انی اول نتيج^^^^ه انحط^^^^اط س^^^^رمايه داری در سراس^^^^ر جھ^^^^ان
ب^^^ود .جن^^^گ ق^^^وانين اساس^^^ی جامع^^^ه س^^^رمايه داری را تغيي^^^ر ن^^^داد ،ب^^^ه عب^^^ارت ديگ^^^ر ،مب^^^ارزۀ ب^^^ين س^^^رمايه و
ک^^^ار .ھم^^^انطور ک^^^ه لن^^^ين گف^^^ت  :عص^^^ر م^^^ا عص^^^ر انق^^^الب پرولت^^^ری اس^^^ت .روزا لوکزامب^^^ورگ فرآين^^^دی را
که منجر به جنگ جھانی اول شد بسيار خوب توضيح می دھد:
"وق^^^ايع ت^^^اريخی ک^^^ه موج^^^ب تول^^^د جن^^^گ جھ^^^انی ش^^^د چن^^^د دھ^^^ه قب^^^ل از  ١٩١٤آغ^^^از ش^^^د و در ط^^^ول س^^^الھا
تارھ^^^ائی را ب^^^ا نظ^^^م و دق^^^ت خاص^^^ی ب^^^ه ھ^^^م تني^^^د ت^^^ا بتوان^^^د ش^^^بکه ھ^^^ای سياس^^^ی امپرياليس^^^تی را در سرتاس^^^ر
پ^^^نج ق^^^اره گس^^^ترش دھ^^^د ،مجموع^^^ه ای ب^^^زرگ از عوام^^^ل ت^^^اريخی ک^^^ه ريش^^^ه ای عمي^^^ق در مھمت^^^رين زمين^^^ه
ھ^^^ای اقتص^^^ادی دارد و تارھ^^^ای ک^^^ه انتھ^^^ائی ت^^^رين قس^^^متھای آن بس^^^وی دنيـ^^^ـای جدي^^^د تي^^^ره و م^^^بھم اش^^^اره
م^^^ی کن^^^د – فاکتورھ^^^ائی از چن^^^ان اعتب^^^ار کام^^^ل ک^^^ه مفھ^^^وم ج^^^رم و مج^^^ازات ي^^^ا حمل^^^ه و دف^^^اع در مقاب^^^ل آنھ^^^ا
معنا و مفھوم خود را از دست ميدھد[٦] ".
جن^^^گ جھ^^^انی اول نتيج^^^ه اي^^^ن ب^^^ود ک^^^ه کIIIل سيسIIIتم سIIIرمايه داری در سراسIIIر جھIIIان وارد دوران انحطIIIاط
خIIIود شIIIده بIIIود و اتحادي^^^ه ھ^^^ای ک^^^ارگری ،پارلمانھ^^^ا ،جن^^^بش ھ^^^ای مل^^^ی و غي^^^ره در سراسIIIر جھIIIان ب^^^ه
طبق^^ه ب^^ورژوازی ملح^^ق ش^^ده ان^^د .اي^^ن ب^^ه مفھ^^وم اي^^ن اس^^ت ک^^ه اص^^الحات پاي^^دار درعص^^ر انحط^^اط س^^رمايه
داری در ھ^^^يچ کج^^^ای جھ^^^ان امک^^^ان پ^^^ذير نيس^^^ت .روزا لوکزامب^^^ورگ ب^^^ه ط^^^رز ماھران^^^ه ای ،اي^^^ن مس^^^ئله را
بشکل زير توضيح می دھد :
"مب^^^^^ارزه ب^^^^^^ا اس^^^^^تثمار س^^^^^^رمايه داری داوطلبان^^^^^ه ت^^^^^^ا پاي^^^^^^ان جن^^^^^گ ]جھ^^^^^^انی اول[ کن^^^^^ار گذاش^^^^^^ته ش^^^^^^د
ت^^^^^ا بتوان^^^^^د در رک^^^^^ود باش^^^^^د .ھم^^^^^ان رھب^^^^^ران اتحادي^^^^^ه ھ^^^^^ای ک^^^^^ارگری درص^^^^^د ب^^^^^ر آمدن^^^^^د ت^^^^^ا ب^^^^^رای
کش^^^^^^اورزان ني^^^^^^روی ک^^^^^^ار از ش^^^^^^ھر ارس^^^^^^ال کنن^^^^^^د ب^^^^^^رای اينک^^^^^^ه بتوانن^^^^^^د برداش^^^^^^ت محص^^^^^^ول را در
موع^^^^^د مق^^^^^^رر تض^^^^^مين نماين^^^^^^د .رھب^^^^^^ران جن^^^^^بش زن^^^^^^ان سوس^^^^^يال دمکراتي^^^^^^ک ت^^^^^^الش کردن^^^^^د ت^^^^^^ا ب^^^^^^ا
اتحادي^^^^^ه زن^^^^^ان ب^^^^^ورژوا متح^^^^^د ش^^^^^وند ،بط^^^^^وری ک^^^^^ه بط^^^^^ور مش^^^^^ترک بتوانن^^^^^د ب^^^^^رای »ت^^^^^الش زن^^^^^ان
در خ^^^^دمت م^^^^ام وط^^^^ن« عم^^^^^ل کنن^^^^د ،.اي^^^^ن ب^^^^دان معن^^^^^ی اس^^^^ت ک^^^^ه وظيف^^^^ۀ خيري^^^^^ه مل^^^^ی ب^^^^ه مھمت^^^^^رين
ني^^^^^روی ح^^^^^زب ک^^^^^ه بع^^^^^د از بس^^^^^يج ب^^^^^اقی مان^^^^^ده ب^^^^^ود ،داده ش^^^^^د – ني^^^^^روی ک^^^^^اری ک^^^^^ه در غي^^^^^ر اي^^^^^ن
ص^^^^^^^ورت م^^^^^^^ی بايس^^^^^^^ت ب^^^^^^^ه تبليغ^^^^^^^ات و آژيتاس^^^^^^^يون سوسياليس^^^^^^^تی پاس^^^^^^^خ مي^^^^^^^داد .در زم^^^^^^^ان ق^^^^^^^وانين
سوسياليس^^^^^^تی ،ح^^^^^^زب از تم^^^^^^امی راھھ^^^^^^ائی ک^^^^^^ه انتخاب^^^^^^ات پارلم^^^^^^انی امک^^^^^^ان م^^^^^^ی داد وعلي^^^^^^رغم آزار
و اذي^^^^^^ت و ت^^^^^^الش ب^^^^^^رای محاص^^^^^^ره ح^^^^^^زب] ،ح^^^^^^زب[ س^^^^^^عی ک^^^^^^رد موقعي^^^^^^ت خ^^^^^^ود را تثبي^^^^^^ت کن^^^^^^د و
پي^^^^^^ام خ^^^^^^ودش را منتش^^^^^^ر کن^^^^^^د .ح^^^^^^اال سوس^^^^^^يال دمکراس^^^^^^ی داوطلبان^^^^^^ه در تم^^^^^^امی انتخاب^^^^^^ات عم^^^^^^ومی
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از ھ^^^^^ر ن^^^^^وع ش^^^^^کلی از مب^^^^^ارزۀ سياس^^^^^ی ص^^^^^رف نظ^^^^^ر م^^^^^ی کن^^^^^د .خواس^^^^^ته ھ^^^^^ای مب^^^^^ارزۀ طبق^^^^^اتی
ناپدي^^^^^د ش^^^^^دند ،و مب^^^^^ارزات انتخاب^^^^^اتی ب^^^^^ه ي^^^^^ک نيم^^^^^ه تواف^^^^^ق ص^^^^^لح آمي^^^^^ز ب^^^^^ا اح^^^^^زاب ب^^^^^ورژوا ب^^^^^رای
کسب رای محدود ماند[٧] ".

مسئله ملی در عصر انحطاط سرمايه داری
بح^^^ث درب^^^ارۀ مس^^^أله مل^^^ی در ص^^^د س^^^ال گذش^^^ته بس^^^يار ح^^^اد ب^^^وده اس^^^ت .چش^^^م ان^^^داز و اف^^^ق کمونيس^^^تی در
م^^^ورد مس^^^ئله مل^^^ی در دوران انحط^^^اط س^^^رمايه داری چيس^^^ت؟ ابت^^^دأ ببين^^^يم کائوتس^^^کی قب^^^ل از آن ک^^^ه مرتIIIد
ش^^^^ود در اي^^^^ن زمين^^^^ه چ^^^^ه چي^^^^زی ب^^^^رای گف^^^^تن ب^^^^ه م^^^^ا دارد .کائوتس^^^^کی در بروش^^^^ور "م^^^^يھن پرس^^^^تی و
سوسيال دموکراسی" در صفحه  ،٢٤درسال  ١٩٠٧ميالدی اين چنين می نويسد:
"در ض^^^^من ،ب^^^^يش از پ^^^^يش وط^^^^ن پرس^^^^تی پرولت^^^^ری غي^^^^ر محتم^^^^ل ميش^^^^ود و ب^^^^رای اينک^^^^ه آزادی م^^^^ردم
خ^^^ودش را ف^^^راھم کن^^^د ب^^^ورژوازی ي^^^ک ب^^^ار ديگ^^^ر متح^^^د خواھ^^^د ش^^^د ...ت^^^ا زم^^^انی ک^^^ه وض^^^عيت اي^^^ن چن^^^ين
اس^^ت در ھ^^^يچ کش^^وری امک^^^ان جن^^گ دف^^^اع مل^^ی وج^^^ود ن^^دارد ،ج^^^ائی ک^^ه بت^^^وان م^^يھن پرس^^^تی ب^^^ورژوائی و
پرولتری را متحد ساخت".
واقعي^^^ت اي^^^ن اس^^^ت ک^^^ه در دوران انحط^^^اط س^^^رمايه داری امک^^^ان جن^^^گ دف^^^اع مل^^^ی مفھ^^^ومی ن^^^دارد .روزا
لوکزامب^^^ورگ يک^^^ی از اول^^^ين مارکسيس^^^تھائی ب^^^ود ک^^^ه در آث^^^ار مختل^^^ف خ^^^ود ب^^^ه تجزي^^^ه و تحلي^^^ل اي^^^ن مس^^^ئله
پرداخ^^^ت .ھنگ^^^امی ک^^^ه کائوتس^^^کی مرت^^^د ش^^^د و ب^^^ه ص^^^ف ب^^^ورژوازی پيوس^^^ت ،روزا لوکزامب^^^ورگ و لن^^^ين
مس^^^^^^ئوليت ب^^^^^^زرگ دف^^^^^^اع از مارکسيس^^^^^^م را در مقاب^^^^^^ل روزيونيس^^^^^^م ب^^^^^^ه عھ^^^^^^ده گرفتن^^^^^^د .تص^^^^^^وير روزا
لوکزامبورگ از اين موضوع بسيار روشن است:
"مل^^^^ی گرائ^^^^ی بش^^^^کل عب^^^^ارت ھن^^^^وز وج^^^^ود دارد؛ در ح^^^^ال حاض^^^^ر فق^^^^ط بعن^^^^وان پوشش^^^^ی در خ^^^^دمت ج^^^^اه
طلب^^^^ی ھ^^^^ای امپرياليس^^^^تی و بعن^^^^وان ش^^^^عار ب^^^^رای کش^^^^ورھای امپرياليس^^^^تی رقي^^^^ب .اي^^^^ن ب^^^^ه معن^^^^ای آخ^^^^رين
اب^^^زار اي^^^دئولوژيک ب^^^رای ج^^^ذب ت^^^وده ھ^^^ای م^^^ردم و ب^^^ه خ^^^دمت گ^^^رفتن آنھ^^^ا بعن^^^وان گوش^^^ت دم ت^^^وپ در
جنگھای امپرياليستی است[٨] ".
چ^^^پ کمونيس^^^ت در نش^^^ريه خ^^^ود ب^^^يالن در ش^^^مارۀ  ١٤بروش^^^نی و آش^^^کارا مل^^^ت ،دول^^^ت و نق^^^ش آنھ^^^ا را در
عص^^^^ر انحط^^^^اط س^^^^رمايه داری پ^^^^س از انحط^^^^اط انترناس^^^^يونال س^^^^وم توض^^^^يح ميدھ^^^^د .توض^^^^يحات ب^^^^يالن
بسيار شبيه درک روزا لوکزامبورگ از اين موضوع است:
"مل^^ت ح^^وزۀ تعل^^ق ب^^ر کس^^انی نيس^^ت ک^^ه در »آنج^^ا ب^^دنيا م^^ی آين^^د« ،بلک^^ه متعل^^ق ب^^ه س^^رمايه داران اس^^ت ک^^ه
از طري^^^ق دول^^^ت مل^^^ی اس^^^تثمار ک^^^ارگران را س^^^ازماندھی م^^^ی کنن^^^د و از من^^^افع خ^^^ود در براب^^^ر کش^^^ورھای
رقي^^^ب دف^^^اع م^^^ی کنن^^^د .مل^^^ت و دول^^^ت س^^^رمايه داری دو مفھ^^^وم ج^^^دائی ناپ^^^ذير اس^^^ت .ي^^^ک مل^^^ت ب^^^دون دول^^^ت
ب^^ه ھم^^ان ان^^^دازه غي^^ر ممک^^ن اس^^^ت ک^^ه ي^^ک دول^^^ت ب^^دون مل^^ت .واقعي^^^ت اي^^ن اس^^ت ک^^^ه دوم^^ی ]دول^^ت[ ي^^^ک
اب^^^زار اجتم^^^اعی اس^^^ت ،الزم اس^^^ت ت^^^ا تم^^^ام طبق^^^ات را در جامع^^^ه ب^^^رای من^^^افع طبق^^^ه ب^^^ورژوازی در مب^^^ارزۀ
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آنھ^^^ا ب^^^رای برت^^^ری جھ^^^ان بس^^^يج کن^^^د .ب^^^ه عن^^^وان ي^^^ک بي^^^ان ب^^^رای من^^^افع طبق^^^ه ح^^^اکم ھ^^^يچ ملت^^^ی نم^^^ی توان^^^د
اساس ديگری غير از سرکوب داشته باشد ،به عبارت ديگر ،يک دولت".
بيش از  ٥٠سال بعد يکی از ادامه دھندگان راه بيالن »جنگ آزاديبخش ملی« را يک حلقه در
اختالفات امپرياليستی با عبارت »سوسياليستی« ارزيابی می کند .جريان کمونيست بين المللی چنين
می نويسد:
"به اصطالح »جنگ ھای آزاديبخش ملی« وارد مبارزه تا مرگ ،بين قدرتھای بزرگ و کوچک
امپرياليستی برای بدست آوردن کنترل بازارھای جھان شده است .شعار »پشتيبانی از مبارزات
مردم« در واقع دفاع از يک قدرت امپرياليستی در مقابل يکی ديگر با استفاده از عبارت ملی يا
»سوسياليستی« است[٩] ".

لنين و مسئه ملی
ک^^ارگران وط^^ن ندارن^^د وغ^^رور مل^^ی ب^^رای طبق^^ه ک^^ارگر ک^^امال بيگان^^ه اس^^ت .ام^^ا در ابت^^دا ب^^ه چن^^د نق^^ل ق^^ول
از لنين نظری می افکنيم:
"آي^^ا م^^ا پرولتاري^^ای آگ^^اه وليگ^^اروس از ح^^س غ^^رور مل^^ی ب^^ری ھس^^تيم؟ البت^^ه خي^^ر! م^^ا زب^^ان خ^^ود و م^^يھن
خ^^^ود را دوس^^^ت داري^^^م .م^^^ا ب^^^يش از ھ^^^ر چي^^^ز کوش^^^ش م^^^ی کن^^^يم ت^^^وده ھ^^^ای زحم^^^تکش آن )يعن^^^ی ن^^^ه دھ^^^م
جمعي^^^ت آن( را بس^^^طح زن^^^دگی آگاھان^^^ۀ دمکراتھ^^^ا و سوسياليس^^^تھا ارتق^^^ا دھ^^^يم .ب^^^رای م^^^ا دردن^^^اکتر از ھ^^^ر
چي^^^^زی مش^^^^اھده و احس^^^^اس زورگ^^^^وئی و س^^^^تمگری و اھ^^^^انتی اس^^^^ت ک^^^^ه دژخيم^^^^ان ت^^^^زاری و اش^^^^راف و
س^^^^رمايه داران ،م^^^^يھن زيب^^^^ای م^^^^ا را دس^^^^تخوش آن نم^^^^وده ان^^^^د ... .م^^^^ا از ح^^^^س غ^^^^رور مل^^^^ی سرش^^^^اريم و
بھمين جھت است که بويژه از گذشته برده وار خويش  ...بيزاريم[١٠]" ...
لنين سپس ادامه ميدھد:
"و م^^ا ک^^ارگران وليک^^اروس ،ک^^ه از ح^^س غ^^رور مل^^ی سرش^^اريم ميخ^^واھيم ب^^ه ھ^^ر قيمت^^ی ش^^ده اس^^ت کش^^ور
وليک^^^اروس ب^^^ه کش^^^وری آزاد و وارس^^^ته و مس^^^تقل و دمکراتي^^^ک و جمھ^^^وری و س^^^ر بلن^^^د مب^^^دل گ^^^ردد ک^^^ه
بن^^^ای مناس^^^باتش ب^^^ا کش^^^ورھای ھمس^^^ايه ب^^^ر روی اص^^^ل مس^^^اوات بش^^^ری مس^^^تقر باش^^^د ن^^^ه ب^^^ر روی اص^^^ل
امتي^^ازات فئ^^ودالی ک^^ه موج ^ب کس^^ر ش^^أن اي^^ن مل^^ت ب^^زرگ اس^^ت .و ھمان^^ا ب^^دان جھ^^ت ک^^ه م^^ا چن^^ين خواھ^^انيم
ميگ^^^وئيم :در ق^^^رن بيس^^^تم در اروپ^^^ا )ول^^^و در خ^^^اور دور آن( نميت^^^وان »از م^^^يھن دف^^^اع ک^^^رد« مگ^^^ر اينک^^^ه
ب^^^ا کلي^^^ه وس^^^ائل انقالب^^^ی ب^^^ر ض^^^د س^^^لطنت و مالک^^^ان و س^^^رمايه داران م^^^يھن خ^^^ود ،يعن^^^ی ب^^^دترين دش^^^منان
م^^^^يھن خ^^^^ويش مب^^^^ارزه نم^^^^ود؛ وليکاروس^^^^ھا نميتوانن^^^^د »از م^^^^يھن دف^^^^اع کنن^^^^د« مگ^^^^ر اينک^^^^ه در ھ^^^^ر جنگ^^^^ی
طال^^^^ب شکس^^^^ت تزاريس^^^^م باش^^^^ند ،شکس^^^^تی ک^^^^ه ب^^^^رای ن^^^^ه دھ^^^^م جمعي^^^^ت وليک^^^^اروس حک^^^^م کمت^^^^رين ب^^^^ال را
دارد[١١] ".
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ھم^^^انطوری ک^^^^ه ق^^^بال مالحظ^^^^ه ک^^^^رديم ،انترناس^^^يونال دوم در م^^^^ورد مس^^^^ئله مل^^^ی و پارلمانتاريس^^^^م ابھام^^^^اتی
داش^^^ت .لن^^^ين ابھام^^^ات خ^^^ودش را در م^^^ورد مس^^^ئله مل^^^ی از انترناس^^^يونال دوم ب^^^ه ارث ب^^^رده ب^^^ود او س^^^^عی
ک^^^رد آن را ب^^^ا مارکسيس^^^م س^^^ازگار کن^^^د .ب^^^رخالف چ^^^پ ھ^^^ای ام^^^روز ک^^^ه از "جن^^^بش ھ^^^ای مل^^^ی" در سراس^^^ر
جھ^^ان حماي^^ت م^^ی کنن^^د لن^^ين ت^^الش ب^^رای ح^^ل مش^^کل از ش^^رايط ت^^اريخی ک^^رد .او اظھ^^ار داش^^ت ک^^ه جن^^بش
ھ^^^ای مل^^^ی در کش^^^ورھای توس^^^عه يافت^^^ه ب^^^ی مفھ^^^وم اس^^^ت ام^^^ا او اس^^^تدالل ميک^^^رد ک^^^ه وض^^^عيت در کش^^^ورھای
عق^^^ب مان^^^ده مانن^^^ـد روس^^^يه ک^^^ه س^^^رمايه داری در ح^^^ال پيش^^^رفت و توس^^^عه ب^^^ود ،متف^^^اوت ب^^^ود .بنابراي^^^ـن او
می نويسد:
"اي^^^ن خواس^^^ت مق^^^دم ب^^^ر ھ^^^ر چي^^^ز عب^^^ارت اس^^^ت از ل^^^زوم ج^^^دا نم^^^ودن کام^^^ل دو دورۀ س^^^رمايه داری ک^^^ه از
نقط^^^ه نظ^^^ر جنبش^^^ھای مل^^^ی بط^^^ور اساس^^^ی از يک^^^ديگر متمايزن^^^د .از يکط^^^رف دورۀ ورشکس^^^تگی فئوداليس^^^م
و حکوم^^^^ت مطلق^^^^ه يعن^^^^ی دورۀ بوج^^^^ود آم^^^^دن جامع^^^^ۀ ب^^^^ورژوآ – دموکراتي^^^^ک و دول^^^^ت اس^^^^ت ک^^^^ه در آن
جن^^^^بش ھ^^^^ای مل^^^^ی ب^^^^رای اول^^^^ين ب^^^^ار جنب^^^^ۀ ت^^^^وده ای بخ^^^^ود ميگيرن^^^^د و جمي^^^^ع طبق^^^^ات اھ^^^^الی را ب^^^^ه انح^^^^اء
مختل^^^ف از طري^^^ق مطبوع^^^ات ،ش^^^رکت در مج^^^الس نماين^^^دگی و ق^^^س عليھ^^^ذا ب^^^ه سياس^^^ت جل^^^ب مينماين^^^د .از
ط^^^رف ديگ^^^ر در مقاب^^^ل م^^^ا دوره ای ق^^^رار دارد ک^^^ه در آن تش^^^کيل دولتھ^^^ای س^^^رمايه داری ک^^^امال ص^^^ورت
گرفت^^^ه ،رژي^^^م مش^^^روطيت مدتھاس^^^ت ب^^^ر ق^^^رار گردي^^^ده و تض^^^اد آش^^^تی ناپ^^^ذير ب^^^ين پرولتاري^^^ا و ب^^^ورژوازی
قويا شدت يافته است و دوره ايست که ميتوان آنرا آستانۀ ورشکستگی سرمايه داری ناميد.
ص^^^^^فت مشخص^^^^^ۀ دورۀ اول بي^^^^^داری جن^^^^^بش ھ^^^^^ای مل^^^^^ی و ني^^^^^ز بمناس^^^^^بت مب^^^^^ارزه در راه آزادی سياس^^^^^ی
عموم^^^^ا و در راه حق^^^^وق ملي^^^^ت خصوص^^^^ا جل^^^^ب دھقان^^^^ان يعن^^^^ی کثيرالع^^^^ده ت^^^^رين و »ديرجنبت^^^^رين« قش^^^^ر
اھ^^^^الی بس^^^^وی اي^^^^ن جن^^^^بش ھ^^^^ا اس^^^^ت .ص^^^^فت مشخص^^^^ۀ دورۀ دوم فق^^^^دان جن^^^^بش ھ^^^^ای ت^^^^وده ای ب^^^^ورژوا-
دمکراتي^^^ک اس^^^ت ک^^^ه در آن س^^^رمايه داری تکام^^^ل يافت^^^ه ،ب^^^ا نزدي^^^ک نم^^^ودن و اخ^^^تالط ب^^^يش از پ^^^يش مل^^^ل،
ک^^ه ديگ^^^ر ک^^^امال بجري^^^ان مبادل^^^ۀ بازرگ^^انی کش^^^يده ش^^^ده ان^^^د .تض^^^اد آش^^تی ناپ^^^ذير ب^^^ين س^^^رمايه ک^^^ه در مقي^^^اس
بين المللی بھم آميخته شده و جنبش بين المللی کارگری را در درجۀ اول اھميت قرار ميدھد[١٢] ".
ھم^^^^ان ارزي^^^^ابی از ش^^^^رايط و موقعي^^^^ت اجتم^^^^اعی ،يعن^^^^ی تف^^^^اوت ب^^^^ين کش^^^^ورھای توس^^^^عه يافت^^^^ه و در ح^^^^ال
توسعه است که مرکز بحث لنين با روزا لوکزامبورگ می باشد .لنين می نويسد:
"روزا لوکزامب^^^^ورگ اتفاق^^^^ا اينج^^^^ا مھمت^^^^رين مطل^^^^ب را از نظ^^^^ر دور داش^^^^ته و آن اخ^^^^تالف موج^^^^وده ب^^^^ين
کش^^^ورھائی اس^^^ت ک^^^ه اص^^^الحات ب^^^ورژوآ – دمکراتي^^^ک در آنھ^^^ا مدتھاس^^^ت بپاي^^^ان رس^^^يده و کش^^^ورھائی ک^^^ه
اين اصالحات ھنوز در آنھا بپايان نرسيده است[١٣] ".
عليرغم ابھاماتی که لنين در مورد مسئله ملی داشت ،او جنبش ھای ملی را در کشورھای توسعه
يافته نظير لھستان را رد می کند و بر ماھيت طبقاتی و مبارزۀ طبقاتی تاکيد می کند .به ھمين
خاطر او در مورد سوسيال دمکراتھای لھستان و کارگران لھستان اين چنين می گويد:
"به اين جھت سوسيال دمکراتھای لھستان کامال حق داشتند که با احساسات خرده بورژوازی
لھستان مخالفت کردند و اھميت فرعی مسئله ملی را برای کارگران لھستان به ثبوت رساندند و
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برای اولين بار در لھستان يک حزب کامال پرولتاريائی بوجود آورند و اعالم داشتند که اصل اتحاد
بھم فشرده کارگران لھستان و روس در مبارزۀ طبقاتی آنان دارای اھميتی بس عظيم است[١٤] ".
ما بايد اشاره کنيم که ھدف نھائی لنين ،يک ھدف طبقاتی بود يا بھتر است گفته شود که تنھا ھدف
او ،ھدف طبقاتی بود و بر خالف چپ ھای امروز اعتقادی به ھيچ گونه امتياز به ھيچ ملتی
نداشت.
"تشکيل دولت ملی مستقل و وارسته عجالتا در روسيه فقط و فقط از امتيازات ملت وليکاروس
است .ما پرولتاريای وليکاروس از ھيچ امتيازی و منجمله از اين امتياز پشتيبانی نميکنيم .ما در
شرايط اين کشور معين مبارزه ميکنيم و کارگران کليۀ ملل اين کشور معين را متحد می نمائيم .ما
نميتوانيم فالن يا بھمان راه تکامل ملی را تضمين نمائيم .ما از تمام راھھای ممکنه بسوی ھدف
طبقاتی خود به پيش

ميرويم[١٥] ".

روزا لوکزامبورگ و مسئله ملی
روزا لوکزامب^^^^ورگ يک^^^^ی از رھب^^^^ران جن^^^^اح چ^^^^پ انترناس^^^^يونال دوم ب^^^^ود ،درک و برداش^^^^ت او دررابط^^^^ه
ب^^^ا مس^^^ئله مل^^^ی درس^^^ت ت^^^ر و بھت^^^ر از برداش^^^ت لن^^^ين ب^^^ود .او تاکي^^^د ميک^^^رد ک^^^ه تنھ^^^ا از طري^^^ق سوسياليس^^^م
اس^^^^ت ک^^^^ه خودمخت^^^^اری واقع^^^^ی م^^^^ردم ميتوان^^^^د عمل^^^^ی ش^^^^ود .آم^^^^وزه ھ^^^^ای روزا لوکزامب^^^^ورگ در رابط^^^^ه ب^^^^ا
مس^^^ئله مل^^^ی ھمچن^^^ان منب^^^^ع الھ^^^ام بخ^^^ش ب^^^^رای انقالبي^^^ون اس^^^ت .ب^^^رای او جنگھ^^^^ای آزادي^^^بخش در عص^^^ر انحط^^^^اط
س^^^رمايه داری تص^^^ور ناپ^^^ذير ب^^^ود و معتق^^^د ب^^^ود ک^^^ه من^^^افع مل^^^ی تنھ^^^ا در خ^^^دمت انح^^^راف ت^^^وده ھ^^^ا از مب^^^ارزۀ طبق^^^اتی
و در خدمت دشمن خونی پرولتاريا يعنی امپرياليسم است.

"سوسياليسم انترناسيوناليستی حق استقالل و برابری برای ملتھای آزاد را به رسميت می شناسد،
اما فقط نيروھای سوسياليستی می توانند چنين ملتھائی را ايجاد کنند ،و استقالل مردم تنھا از طريق
سوسياليسم می تواند عملی شود .تا زمانی که يک دولت سرمايه داری است و اجازه ميدھد تمام
زندگی درونی و بيرونی اش توسط سياست جھانی امپرياليستی تعيين شود ،نه در زمان جنگ يا
صلح ،ھيچ يک از فعاليتھايش کمترين رابطه ای با حق تعيين سرنوشت ملی نخواھد داشت[١٦] ".
"درست است که سوسياليسم حق ھر مردم را در استقالل و آزادی به رسميت می شناسد ،حق ھر
ملتی که سرنوشت خودش را تعيين کند .اما مطمئنا مسخره کردن ايده ھای سوسياليستی است ،اگر
دولتھای سرمايه داری امروز را بعنوان يک تجلی برای حق تعيين سرنوشت ملتھا تصور کرد .در
کدام يک از اين دولتھا مردم خود توانسته اند برای ساختار سياسی ،اجتماعی و يا ملی کشور
تصميم بگيرند.
در فضای امپرياليستی امروز ،ديگر ھيچ جنگ دفاع ملی نمی تواند اتفاق بيفتد و اگر يک حزب
سوسياليستی چنين واقعيتھائی را نا ديده بگيرد و در مرکز سياست پرتالطم جھانی تالش خود را
صرفا بر اساس چشم انداز محدود کشور خود جھت يابی و تعيين کند آن موقع سياست خود را بر
زمين لرزان )ماسه زار( بنا نھاده است[١٧] ".
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ھستۀ اصلی آموزه ھای روزا لوکزامب^^^ورگ در رابط^^^ه ب^^^ا مس^^^ئله مل^^^ی ،در پ^^^اراگراف زي^^^رين خالص^^^ه
شده است:
"ھيچ ملت تحت ستمی نمی تواند آزادی و استقالل خود را از طريق دولتھای امپرياليستی به عنوان
نتيجه جنگ بدست آورد .کشورھای کوچک ،چيزی که طبقات حاکمشان در تبانی با ھمکاران
حاکمشان در درون قدرتھای بزرگ ھستند ،صرفا ً مھره ھای شطرنج در بازی امپرياليستی
قدرتھای بزرگ عمل می کنند و مانند پرولتاريا بعنوان وسيله ای در جنگ مورد ٌسو استفاده قرار
می گيرند ،تا بعد از جنگ رھا شده و تسليم منافع سرمايه داری شوند[١٨] ".
حقيقت اين است که در دوران انحطاط سرمايه داری ،ھيچ سازمانی و برنامه ای نمی تواند انقالبی
باشد ،مگر آن که آن برنامه بر يک افق و چشم انداز انترناسيوناليستی جھت گيری کرده باشد.
"با اين حال جنبش کارگری مدرن ،در سازمان خود و در کار دشوار روزانۀ خود بر اساس
ھمکاری بين کارگران ھمۀ کشورھای توليد کنندۀ سرمايه داری عمل می کند[١٩] ".

روزا لوکزامبورگ و مسئله جمھوری آلمان بزرگ
روزا لوکزامبورگ در مورد مسئله جمھوری آلمان بزرگ ابھاماتی داشت ،زمانی که او پالتفرم،
عليه جنگ امپرياليستی ،برنامۀ ملی مارکس و انگلس را از سال  ١٨٤٨را ارائه داد ،شعار
جمھوری آلمان بزرگ .برنامه ای که پيشقراوالن پرولتاريا در دوران رشد سرمايه داری ارائه
کرده بودند و اين پالتفرم متناسب دوران رشد سرمـايـه داری بـود .بنابراين لنيـن با يک متد
مارکسيستـی ابھـامات روزا لوکزامبورگ را در اين رابطه به نقـد می کشـد .روزا لوکزامبورگ
می نويسد:
"حق تعيين سرنوشت برای آلمان چه مفھومی خواھد داشت ،به عبارت ديگر ،چه چيزی مردم
آلمان خواستارند ،آن را دمکراتھا در سال  ١٨٤٨نشان دادند ،و برای آن قھرمانان پرولتاريا –
مارکس ،انگلس ،السال ،ببل ،ليبکنخت – خستگی ناپذير استدالل و مبارزه کرده اند  :جمھوری
آلمان بزرگ".

آيا امپرياليسم يک قدرت بزرگ )اقتصادی و نظامی( ظالمانه است؟
چپ سرمايه امپرياليسم را به عنوان يک قدرت بزرگ ظالمانۀ اقتصادی و نظامی مانند آمريکا،
ژاپن ،بريتانيا و غيره تعريف می کند .نتيجۀ اين درک و تعريف اين می شود که طبقۀ کارگر را
پشت سر امپرياليسم ضعيف بسيج می کنند.
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"اما در حالی که چپ ھا ]چپ سرمايه[ امپرياليسم را در کشورھائی نظير آمريکا ،بريتانيا و
فرانسه محکوم می کنند آنھا معموال اظھار می دادند که عراق و کشورھای »کوچک« نظير آن،
امپرياليستی نيستند .برای آنھا تنھا قدرتھای بزرگ امپرياليستی ھستند و از طريق اينکه صدام
حسين آمريکا را به چالش می طلبد او به شکل »عينی« با امپرياليسم مبارزه می کند و بنابراين
ارزش حمايت شدن توسط کارگران و »سوسياليستھا« را دارد .در اين روش ھم راست و ھم چپ
سرمايه تعريف خودش از امپرياليسم را مورد استفاده قرار ميدھد تا کارگران را پشت سر اين يا آن
طرف در جنگ خليج فارس بسيج کند.
بر خالف اينھا]چپ سرمايه[ انقالبيون ھمان نظر روزا لوکزامبورگ را دارند که در طول جنگ
جھانی اول در برابر ھمۀ شارالتانھا و رياکاران که اظھار ميداشتند فقط يک طرف امپرياليستی
است نه طرف ديگر[٢٠] ".
دولت و ملت آزاد سرمايه داری در دوران انحطاط سرمايه داری نمی تواند وجود داشته باشد .آن
بايد خودش را در شيوۀ توليد سرمايه داری ادغام کند و در بازار جھانی شرکت کند .اين بدان معنی
است که کشورھای جديدی که از جنبش ھای ملی بوجود می ايند خودشان تبديل به کشورھای
امپرياليستی خواھند شد صرف نظر از بزرگی آنھا يا قدرت اقتصادی آنھا .يک مثال عينی در
تفھيم مطلب به ما کمک می کند ،حزب »کمونيست«»کارگری« ايران از اين حق دفاع می کند و
يا خواھان تشکيل دولت مستقل کرد در شمال عراق است .اگر چنين دولتی تشکيل شود ،آن موقع
دولت »کردستان« يک دولت امپرياليستی خواھد بود .يک دولت ضعيف امپرياليستی .اين به مفھوم
اين است که حزب »کمونيست« »کارگری« از يک امپرياليسم »کرد« که در آينده تشکيل خواھد
شد در مقابل امپرياليسم »عرب«)عراق( حمايت می کند .نتيجه اين خواھد شد که حزب
»کمونيست« »کارگری« سعی می کند مبارزۀ طبقاتی را در منطقه منحرف کند يا به بسوی مرگ
و نيستی سوق دھد .اين اظھارات و انديشه ھا در فضای سياسی چپ سرمايه »کفـر« است و دقيقا
ھمانند »آيه ھای شيطانی« بايد محکوم شود.
"اگر طبقه حاکم محلی موفق شود خود را از چنگ يک بلوک ابر قدرت بيرون بکشد بيدرنگ بار
ديگر در آغوش يک ابر قدرت ديگری در ميغلطد .به چند نمونه نگاه می کنيم:
• در خاور ميانه صھيونيستھا با سالحھای روسی و چک با ارتش اعراب که تحت حمايت
انگليس بودند ،مبارزه ميکردند ،اما طرح استالين برای اينکه اسرائيل را به حوزۀ نفوذ
روسيه بکشاند ،شکست خورد و اسرائيل در بلوک آمريکا ادغام شد .از آن زمان به بعد
مقاومت فلسطينی ھا در برابر صھيونيستھا که قبال به امپرياليسم آلمان و بريتانيا اعتماد
کرده بودند ،وادار شدند به دامن دولتھای امپرياليستی که دشمنی با اسرائيل و آمريکا
داشتند بيفتد :مصر ،سوريه ،عربستان سعودی ،روسيه و چين.
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• در ويتنام ھوشی مين ابتدا به فرانسه و انگليس کمک می کند تا ژاپن را شکست دھد و
سپس تحت حمايت روسيه و چين فرانسه را شکست دھد و ]سرانجام[ ضربۀ سختی را به
آمريکائيان تحميل کند.
•

در کوبا ،کاسترو خود را از قلمرو آمريکا بيرون می کشد تا به دامن امپرياليسم روس بيفتد"][٢١

"ھمانند ھر رژيم نظامی ،آنھا مجبور به از بين بردن اعتراض کارگران در مقابل صرفه جوئی ھای اقتصادی
ھستند .آنھا خود امپرياليست ھستند و باقی می مانند ،آنھا خود مجبور ھستند که به بازار جھانی بپيوندند.
امپرياليسم يک مسئله در مورد »بزرگ« در مقابل »کوچک« نيست ،بلکه امپرياليسم يک شيوۀ توليد جھانی
است که در آن ھمۀ سرمايه ،ضعيف يا قدرتمند ،در يک رقابت بين المللی ھستند .بنابراين توليد نبايد توسط
مبارزۀ کارگران»بر ھم زده شود«[٢٢].

آيا ھمۀ دولتھا )صرفنظر از بزرگيشان ،امکانات مالی ،قدرت و غيره ( امپرياليستی
ھستند؟
در طول دوران انحطاط سرمايه داری ھمه دولتھا صرف نظر از بزرگيشان ،امکانات مالی و
قدرتشان امپرياليستی ھستند .واقعيت اين است که سرمايه نمی تواند در انزوای مطلق انباشت شود
و ھيچ دولتی را از آن گريز نيست .آنھا مجبور ھستند تا خودشان را در بازار جھانی ادغام کنند.
»ملت يا طبقه« اين مسئله را به شکل زير توصيف می کند:
"دستجات مختلف بورژوازی محلی از طريق پذيرش اعانه ،مشاوره و سالح عالوه بر
اينکه نقش مباشر را برای قدرتھای بزرگ امپرياليستی ايفا می کنند به محض اينکه
قدرت دولتی را گرفتند خود امپرياليست می شوند .ھيچ ملتی نمی تواند سرمايه را در
انزوای مطلق ،انباشت کند ،آنھا ھيچ چاره ای ندارند جز اينکه سعی کنند خودشان را به
ھزينۀ ملتھای عقب مانده گسترش دھند ،بنابراين خودشان را درگير سياست تسخير و
فتح ،مبادله بازرگانی نا متعادل و غيره نمايند .در طول دورۀ انحطاط سرمايه داری
تمامی دولتھای ملی امپرياليستی ھستند".

تعريف مارکسيستی امپرياليسم در طول دوران انحطاط چيست؟
اگر امپرياليسم يک قدرت بزرگ اقتصادی ،نظامی و ستمگر مانند آمريکا نيست ،پس تعريف
مارکسيستی امپرياليسم چيست؟ حقيقت اين است که تعريف مارکسيستی امپرياليسم بر درک درستی
از توسعه و تکامل سرمايه داری جھانی و انحطاط سرمايه داری بنيان نھاده شده است .امپرياليسم
يک شيوۀ زندگی برای نظام سرمايه داری در عصر انحطاط سرمايه داری است .امپرياليسم
سياست بخصوصی نيست که از طرف دولت بخصوصی صادر شود .آن تنھا می تواند در سطح
بين المللی وجود داشته باشد.
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"ميل گسترش امپرياليستی عبارت است از اينکه سرمايه داری در مرحلۀ نھائی آن
بطور کامل توسعه و تکامل يافته و در زمينه اقتصادی اين تالش برای تبديل کردن
جھان به ارتشی از کشورھای توليد کنندۀ سرمايه داری بوده است – ھمۀ اشکال سابق
توليدی و اجتماعی بدور انداخته می شود ،ھمه منابع طبيعی و ابزار توليد به سرمايه
تبديل می شود و مردمان کارکن ھمۀ کشورھا به بردگان مزد بگير[٢٣] ".
پاراگراف کوتاه زيرين ھستۀ اساسی درک مارکسيستی را از امپرياليسم توضيح ميدھد:
"سياست امپرياليستی توسط چند تا دولت بخصوصی ايجاد نشده است ،آن محصولی از يک مرحله
در تکامل سرمايه داری جھانی است ،که ھرگز نمی تواند به اقدامات يک دولت محدود شود و ھيچ
کشوری به تنھائی قدر به بيرون آمدن از آن نيست[٢٤] ".
"کارگران ھمۀ کشورھا يک دشمن خونی مشترک دارند :امپرياليسم – مشخص ترين جلوه ای از
سلطۀ سياسی جھانی سرمايه داری ،بطوری که در حال حاضر در مرحلۀ نھائی آن به نظر
ميرسد[٢٥] ".
در طول دوران رشد سرمايه داری ،ھنگامی که امپرياليست ھا بدنبال مستعمرات جديد بودند،
امپرياليسم به عنوان تالش و جستجو برای کسب مستعمرات جديد مانند بريتانيا ،فرانسه و غيره
تعريف ميشد .ھميشه جنگ بين آنھا بخاطر تقسيم مستعمرات در ميگرفت .ھمانطوری که قبال
مالحظه کرديم ،امپرياليسم تنھا می تواند از طريق درک توسعه و تکامل سرمايه داری جھانی و
بازار جھانی قابل فھم باشد .امپرياليسم در دوران انحطاط سرمايه داری مربوط به توزيع مجدد
بازار جھانی است .ھيچ فرقی نمی کند که امپرياليسم بزرگی است ،مانند آمريکا يا امپرياليست
کوچکی مانند ايران ،تمامی دولتھا در عصر انحطاط سرمايه داری امپرياليستی ھستند.
"امپرياليسم ديگر جستجو برای مستعمرات جديد تعريف نمی شود ،بلکه رقابت نظامی دائمی بين
دولتھای سرمايه داری است .اين رقابت االن در مورد تسلط بر بازارھای جھانی است ،که ديگر
نمی تواند گسترش پيدا کند ،تنھا می تواند با تقسيم دوباره از طريق جنگ و تسخير عملی گردد.
تمامی بخشھای طبقۀ بورژوازی ،از آمريکا تا گانگسترھای کوچک مانند صدام حسين ،به يک
اندازه امپرياليستی و غارتگرانه ھستند.
اينکه عراق ،کويت را بلعيده است ،ويتنام کامبوج را ضميمه کرده است يا جنگ ھند و پاکستان بر
سر کشمير ،نشان دھندۀ اين است که ھيچ دولتی نمی تواند امروزه از امپرياليسم طفره رود .در
مقابل يک بازار جھانی اشباع شده و در حالی که سخت در ورشکستگی اقتصادی فرو رفته اند و
عليرغم آن تا دندان مسلح ھستند ،ملتھای که مظلوم ناميده می شوند تنھا می توانند از طريق حمله
کردن به کشورھای کوچکتر به وضعيت پاسخ دھند .و به اين ترتيب تما م مسير تا پائين ترين
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سطح خود ،به باندھای راھزن در خيابانھای بيروت يا مونرويا) (Monroviaادامه پيدا می کند".
][٢٦

جنگ آزاديبخش ملی يک نيروی پياده در اختالفات امپرياليستی
کشتارھائی که تحت نام "جنگھای آزاديبخش ملی" صورت می گيرد ،چيزی جز مبارزه ميان
امپرياليستھای گوناگون نيست .اگر جنگ پيامد مستقيم از منافع قدرتھای بزرگ نباشد ،آن موقع آن
بيان دشمنی بين امپرياليستھای محلی است .اغلب سازمانھای سياسی بورژوازی ،چپ دستگاه
سياسی سرمايه وظيفه دارند به ھيستری ناسيوناليسم از طريق اينکه به آن جامۀ »مارکسيستی«
بپوشانند ،حقانيت بدھند .مثالھائی از ايران ،عراق و ترکيه بوضوح اين مسئله را نشان ميدھد .آقای
مھتدی اولين دبير کل حزب "کمونيست" ايران )کومله( بود ،اوجالن برای حزب ناسيوناليستی اش
نام حزب کارگران می گذارد و خود را مارکسيست معرفی ميکرد ،جالل طالبانی ،رھبر اتحاديه
ميھنی کردستان که خودش را »مارکسيست« می دانست به کنگرۀ کومله دعوت می شد.
انترناسيوناليسم در شمارۀ  ٤٥به سال  ١٩٤٥تحت عنوان "تکامل سرمايه داری و چشم انداز جديد"
به شکل زير می نويسد:
"حقيقت اين است که ديگر مستعمرات خاتمه يافته اند تا بازار اضافی سرمايه داری برای متروپل
باشند .آنھا تبديل به کشورھای جديد سرمايه داری شده اند .آنھا ويژگی خود را به عنوان امکانات
بازار فروش از دست داده اند چيزی که قدرتھای امپرياليستی قديمی را در برابر شروط طبقۀ
بورژوازی مستعمرات کمتر مقاوم می کند .به اينھا بايد مشکالت خود قدرتھای امپرياليستی را در
طول دو جنگ جھانی اضافه کرد ،اقتصاد در مستعمرات گسترش يافته است .سرمايه ثابت در
اروپا نابود شد ،در حالی که ظرفيت توليدی در مستعمرات و نيمه مستعمرات گسترش پيدا کرد،
چيزی که منجر به انفجار ناسيوناليسم خشمگين شد )افريقای جنوبی ،آرژانتين ،ھندوستان و غيره(.
شايان ذکر است که اين دولتھای جديد سرمايه داری ،درست از زمان تولد خود به عنوان
کشورھای مستقل ،به مرحلۀ سرمايه داری دولتی می پيوندند .آنھا ھمان نوع از اقتصاد را که
بسوی جنـگ جھت گيـری شـده نشـان ميدھنـد که در جـاھـای ديگـر آشکار شده است .تئوری لنين
و تروتسکی ]در زمينۀ مستعمرات[ درھم ريخته است .مستعمرات در جھان سرمايه داری ادغام
شده اند و حتی از آن حمايت کرده اند .ديگر »ضعيف ترين حلقه« وجود ندارد .سلطۀ سرمايه
يکنواخت به سطح سياره توزيع شده است" .
"امروز ،در موقعيتی که در آن حتی قديمی ترين و قدرتمند ترين کشورھا ديگر قادر به توسعه
نيستند ،تاسيس حقوقی کشورھای جديد ھيچ پيشرفت واقعی ندارد .در جھانی که بين بلوکھای
امپرياليستی تقسيم شده است »مبارزۀ آزاديبخش ملی« نمی تواند ھيچ چيز مترقی را نمايندگی کند
– تنھا مرحله ای پيوسته در درگيريھای بلوکھای امپرياليستی رقيب است ،که در آن کارگران و
دھقانان تنھا می توانند به عنوان گوشت دم توپ عمل کنند – صرف نظر از اينکه آنھا داوطلبانه يا
با زور عضو گيری شده اند.
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چنين درگيريھائی به ھيچ وجه امپرياليسم را تضعيف نمی کند ،چرا که ريشه ھای اساسی آنرا،
روابط توليد سرمايه داری را زير سوال نمی برد .اگر آنھا يکی از بلوک امپرياليستی را تضعيف
می کنند ،آن موقع تنھا بلوک ديگر را تقويت می کنند ،و ملت ھای جديدی که از اين اختالفات
بوجود می آيند ،خودشان امپرياليستـی خواھنـد بود ،زيرا ھيچ کشوری چه کوچک و چه بزرگ
نمی تواند از تداوم سياست امپرياليستی در دوران انحطاط ]سرمايه داری[ اجتناب کند[٢٧] ".

طبقه در مقابل طبقه به جای "ملت در مقابل ملت"
"تقريبا در درون ھر "ملت سرکوب شده"" ،اقليت سرکوب شدۀ کوچکتری" وجود دارد که بدنبال
رسيدن به استقالل است ،آلمانی ھا و اسلوھا در سر زمين چک ،ليتوانی ھا و روتن يرھا در
لھستان و غيره [٢٨] "...
واقعيت اين است که بجز ظلم و ستم طبقاتی بخشی از گروھھای مردمی ستم مضاعفی را در
مقايسه با ديگر مردمان تجربه می کنند يا برايشان روا می شود .سرمايه سعی می کند از اين مسئله
بھره برداری کند و گروھھای کوچک مردمی را به عنوان گوشت دم توپ در رقابتھا و
ماجراجويی ھای خود مورد استفاده قرار دھد .سياه عليه سفيد ،آسيايی ھا در مقابل اروپائی ھا،
اسپانيائی ھا در برابر آمريکائی ھا و غيره .اما در مقابل اين ،و ھر چه رنگ پوست ما باشد يا به
چه زبانی صحبت کنيم ،ما يک ويژگی مشترک داريم و آن اينکه به طبقه کارگر تعلق داريم و ملت
برای ما بيگانه است .بنابراين با صدای بلند اعالم می کنيم ،طبقه در مقابل طبقه به جای "ملت در
مقابل ملت" .کوتاه سخن ،ناسيوناليسم يک سم کشنده برای مبارزۀ طبقاتی است.
مبارزۀ مستقل طبقۀ کارگر )مبارزۀ طبقاتی يا جنگ طبقاتی( در سطح بين المللی )از افريقا تا
اروپا ،از آسيا تا قارۀ آمريکا( تنھا آلترناتيو برای طبقه کارگر است.
"برای اولين بار آموزه ھای کامال علمی برای ھدايت پرولتاريا و مسائل آن درخشيد .قبال ھر
کشوری خودش انواع فرقه ھا ،مدارس و موعظه ھای آرمانگرا را تجربه کرده بود؛ در حال
حاضر بر اساس تئوری انترناسيوناليستی و يک شکل ،که در آن ھمۀ کشورھا مثل تارھائی در
يک شبکه ھماھنگ شده اند ،عمل می کند .درسھای مارکسيستی برای طبقۀ کارگر در ھمۀ
کشورھای دنيا مفھوم يک قطب نما داشته است تا با کمک آن خودش را در حوادث پر تالطم
امروزی جھت گيری کند ،در آن صبورانه و سازش ناپذير تاکتيکھای آسان جنگ را رھا کرده تا
بسوی ھدف نھائی جھت گيری کند[٢٩] ".
ھمانطـوری که بـورژوازی يک طبقـه در سطح بين المللی است ،طبقـۀ کـارگـر نيــز يک طبقـه
بين المللی است .بنابراين انترناسيونال کارگری تشکيل ميشود تا مبارزۀ طبقۀ کارگر را در سطح
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بين المللی ھدايت کند .بعد از خيانت انترناسيونال دوم به مواضع پرولتری روزا لوکزامبورگ بر
اھميت ايجاد انترناسيونال جديد که مبارزات کارگران را در ھمۀ کشورھا ھدايت کند تاکيد ميکرد.
"بعد از خيانتی که رھبران احزاب سوسياليستی کشورھای پيشرفته در مقابل اھداف و منافع طبقۀ
کارگر مرتکب شدند و بعد از عقب نشينی آنھا از سياست پرولتری انترناسيوناليستی به ]سياست[
امپرياليسم بورژوائی ،برای سوسياليسم در اولويت است تا انترناسيونال کارگری جديدی را تاسيس
کند که وظيفۀ آن رھبری و ھماھنگی اقدامات رزمی انقالبی عليه امپرياليسم در تمامی کشورھا
است[٣٠] ".
ھدف نھائی ما جامعۀ بدون طبقات است .در يک جامعۀ بدون طبقه استثمار انسان از انسان منسوخ
می شود ،ظلم و ستم از گروھھای قومی کوچکتر مفھومی نخواھد داشت ،بلکه رشد آزادانۀ ھر
گروه مردمی شرط رشد ھمۀ گروھھای مردمی خواھد بود.

"به جای جامعۀ کھن بورژوازی ،با طبقات و تناقضات طبقIIIIاتی اش ،اجتماعی از
افراد پديد می آيد که در آن تکامل آزادانۀ ھر فرد شرط تکامل آزادانۀ ھمگان
است[٣١]".
م جھانگيری

زنـده باد مبـارزۀ طبقـاتـی!
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يادداشت ھا:
] [١درباره حق ملل در تعيين سرنوشت خويش – صفحه  ٣٥٠از منتخب آثار لنين
] [٢ھوھنزولرن ) (Hohenzollernيکی از مھم ترين خانواده ھای اعيان آلمانی است و در اصل از سوابيا
) (Swabiaو اطراف شھر ھشينگن ) (Hechingenھستند.
] [٣بحران سوسيال دمکراسی – روزا لوکزامبورگ – فصل دوم )اين کتاب متاسفانه ب^ه فارس^ی ترجم^ه نش^ده و
تمام نقل قولھا از متن انگليسی ترجمه شده است(
] [٤منبع باال – فصل سوم
] [٥طبقه يا ملت – فصل سوم
] [٦بحران سوسيال دمکراسی – روزا لوکزامبورگ – فصل ھفتم
] [٧منبع باال فصل ششم
] [٨منبع باال فصل ھفتم
] [٩انقالب جھانی شماره ٣٩
] [١٠دربارۀ غرور ملی وليکاروسھا – صفحه  ٣٨٢از منتخب آثار لنين
] [١١منبع باال
] [١٢درباره حق ملل در تعيين سرنوشت خويش – صفحه  ٣٥٢از منتخب آثار لنين
] [١٣منبع باال – صفحه ٣٥٤
] [١٤منبع باال – صفحه ٣٦٤
] [١٥منبع باال – صفحه ٣٥٦
] [١٦بحران سوسيال دمکراسی – روزا لوکزامبورگ – فصل ھفتم
] [١٧رھنمودھائی برای انجام وظايف سوسيال دمکراسی بين المللی – روزا لوکزامبورگ
] [١٨بحران سوسيال دمکراسی – روزا لوکزامبورگ – فصل ھفتم
] [١٩منبع باال فصل سوم
] [٢٠انقالب جھانی شمارۀ ٤١
] [٢١طبقه يا ملت
] [٢٢انقالب جھانی شمارۀ ٢
] [٢٣بحران سوسيال دمکراسی – روزا لوکزامبورگ – فصل ھشتم
] [٢٤منبع باال فصل ھفتم
] [٢٥رھنمودھائی برای انجام وظايف سوسيال دمکراسی بين المللی – روزا لوکزامبورگ
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] [٢٦انقالب جھانی شماره ٤١
] [٢٧پالتفرم ومانيفست جريان کمونيست بين المللی
] [٢٨در رابطه با مسئله ملی  -روزا لوکزامبورگ
] [٢٩بحران سوسيال دمکراسی – روزا لوکزامبورگ – فصل اول
] [٣٠رھنمودھائی برای انجام وظايف سوسيال دمکراسی بين المللی – روزا لوکزامبورگ
] [٣١مانيفست حزب کمونيست – صفحۀ ٦٩

20

ناسيوناليسم سم کشنده برای مبارزۀ طبقاتی

خطوط اصلی مواضع:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

جنگ جھانی اول نشان داد که سرمايه داری بعنوان يک نظ^ام اجتم^اعی وارد دوره انحط^اط ش^ده اس^ت.
تنھا يک آلترناتيو برای اين سيستيم وجود دارد  :انقالب کمونيستی يا نابودی بشريت.
در عصر ما  ،طبقه کارگر تنھا طبقه انقالب^ی اس^ت و تنھ^ا اي^ن طبق^ه اجتم^اعی اس^ت ک^ه ميتوان^د انق^الب
کمونيستی را انجام دھد و به بربيت سرمايه داری پايان دھد.
بع^^د از آنک^^ه س^^رمايه داری وارد دواران انحط^^اط خ^^ود ش^^د  ،اتحادي^^ه ھ^^ای ک^^ارگری در سراس^^ر جھ^^ان
تب^ديل ب^^ه ارگانھ^ای نظ^^ام س^^رمايه داری ش^دند .وظيف^^ه اص^^لی اتحادي^ه ھ^^ا کنت^^رل طبق^ه ک^^ارگر ومنح^^رف
کردن مبارزه طبقاتی کارگران است.
در عصر انحطاط و گنديدگی سرمايه  ،شرکت در نمايش^ات انتخاب^اتی و س^يرک پارلم^ان تنھ^ا در جھ^ت
تقوي^ت توھم^ات دمکراس^ی اس^ت .س^^رمايه داری دمکراس^ی و س^رمايه داری ديکت^اتوری دو روی ھم^^ان
سکه ھستند  ،بربريت سرمايه داری.
تمامی جنبشھای ملی ضد انقالبی  ،بر عليه طبقه کارگر و مبارزه طبقاتی ھستند .جن^گ آزادي^بخش مل^ی
يک نيروی پياده در اختالفات امپرياليستی است.
علت شکست انقالب اکتبر  ،شکست موج انقالب جھانی  ،مخصوصأ شکست انقالب آلمان که منتھی ب^ه
انزوای انقالب اکتبر و سپس منجر به انحطاط آن شد.
تمامی احزاب چپ ارتج^اعی ھس^تند  ،استالينيس^تھا  ،مائوئيس^تھا  ،تروتسکيس^تھا و آنارشيس^تھای رس^می
وغيره دستگاه سياسی سرمايه را نمايندگی می کنند.
کليه دولتھای به اصطالح "سوسياليست" يا "کمونيست" که در شوروی  ،اروپ^ای ش^رقی  ،چ^ين  ،کوب^ا
و غي^^ره ب^^ر س^^ر ک^^ار آمدن^^د تجل^^ی ش^^کل وي^^ژه از بربري^^ت س^^رمايه داری ب^^وده و ھس^^تند  ،س^^رمايه داری
دولتی.
س^^ازمان انقالب^^ی پيش^^قراول پرولتاري^^ا را تش^^کيل ميدھ^^د و ي^^ک ف^^اکتور فع^^ال در تکام^^ل و تعم^^يم آگ^^اھی
طبقاتی است .سازمانھای انقالب^ی تنھ^ا ميتوانن^د ش^کل اقلي^ت انقالب^ی ب^ه خ^ود بگيرن^د ک^ه وظيف^ه ش^ان ن^ه
سازماندھی طبقه کارگر يا کسب قدرت بج^ای طبق^ه ک^ارگر  ،بلک^ه رھبIری سياسIی – ي^ک قط^ب نم^ای
سياسی است  ،بطوريکه شفافيت سياس^ی س^ازمان انقالب^ی و نف^وذ آن در طبق^ه ک^ارگر از عناصIر اصIلی
برای امکان انقالب کمونيستی ھستند.

تعلق سياسی:
مواضع  ،نظرات و فعاليت گرايشات سياسی پرولتری  ،محصولی از تجربي^ات گذش^ته طبق^ه ک^ارگر و درس^ھائی
که سازمانھای سياسی طبقه کارگر درطول تاريخ اي^ن طبق^ه کس^ب ک^رده ان^د .ل^ذا ص^دای انترناسيوناليس^تی ريش^ه
ھ^^ای خ^^ود را در اتحادي^^ه کمونيس^^تھا  ،انترناس^^يونال اول  ،جن^^اح چ^^پ انترناس^^يونال دوم  ،انترناس^^يونال س^^وم ،
مخصوصا ٌ جناح چپ انترناسيونال سوم و فراکسيونھائی که در مقاب^ل انحط^اط انترناس^يونال س^وم وظيف^ه س^ترگ
دفاع از مواضع پرولتری و کمونيستی را ب^ر عھ^ده گرفتن^د  ،فراکس^يونھای ھلن^دی – آلم^انی و بIويژه فراکسIيون
چپ کمونيست ايتاليا ميداند و از سنن چپ کمونيست دفاع می کند.
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