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صدای انترناسيوناليستی
مقدمه
ناسيوناليسم چيست و اين مسئله در دوره ھای متفاوت سرمايه داری ،يعنی دوران رشد و تکامل و
انحطاط آن چه مفھومی داشته است؟ تعريف مارکسيستی دولت  ،ملت و امپرياليسم چيست؟ چه
مواضعی مارکسيستھائی چون مارکس  ،انگلس  ،لنين و روزا لوکزامبورگ در اين رابطه داشته
اند؟ موضع چپ کمونيست در باره ناسيوناليسم چه بوده است؟ چه زمانی ظلم و ستم انسان از انسان
ناپديد خواھد شد؟ در اين مقاله )که در چند بخش خواھد بود( سعی خواھيم کرد به اين سواالت
پاسخی پيدا کنيم .لذا سعی خواھد شد تا ﺣد ممکن از تجربيات و آموزه ھای پيشينيانمان استفاده کنيم.

مسئله ملی در طول دوران رشد سرمايه داری
در طول دوره رشد سرمايه داری  ،ايجاد ملت ھای جديد به عنوان گامی در توسعه نيروھای توليدی
بود .اين بدان معنی است که ملتھای جديد قادر بودند تا در چارچوب اجتماعی  ،يعنی بازار جھانی
توسعه پيدا کنند .بنابراين  ،کمونيستھا و انترناسيوناليستھای پرولتری اغلب از جنبشھای آزاديبخش
ملی پشتيبانی و ﺣمايت ميکردند .اين ﺣمايت و پشتيبانی که در طول دوران رشد سرمايه داری انجام
می گرفت توسط چپ ھا بعنوان استداللی برای ﺣمايت شان از "جنبشھای آزاديبخش ملی" در عصر
انحطاط سرمايه داری انجام می شود .در طول دوره رشد سرمايه داری بورژوازی ھمچنان بعنوان
يک طبقه مترقی و انقالبی با زنجيرھای فئوداليسم مبارزه ميکرد .انقالب بورژوائی در مقابل
فئوداليسم شکل ملی بخود ميگرفت .لنين بشکل زيرين اين مسئله را توضيح ميدھد:
"در تمام جھان دوران پيروزی نھائی سرمايه داری بر فئوداليسم با جنبش ھای ملی توام بوده است.
پايۀ اقتصادی اين جنبش ھا را اين موضوع تشکيل ميدھد که برای پيروزی کامل توليد کاالئی بازار
داخلی بايد بدست بورژوازی تسخير گردد و بايد اتحاد دولتی سر زمين ھائی که اھالی آنھا بزبان
واﺣدی تکلم می نمايند عملی گردد و در عين ﺣال ھر نوع مانعی از سر راه تکامل اين زبان و
تحکيم آن در ادبيات برداشته شود .زبان مھمترين وسيله ارتباط بشری است؛ وﺣدت زبان و تکامل
بال مانع آن يکی از مھمترين شرايط مبادله بازرگانی واقعا آزاد و وسيع و متناسب با سرمايه داری
معاصرو يکی ازمھمترين شرايط گروھبندی آزاد و وسيع اھالی بصورت طبقات جداگانه و باالخره
شرط ارتباط محکم بازار با انواع توليد کنندگان خرد و کالن و فروشنده و خريدار است.
بدين جھت تمايل )اشتياق( ھر نوع جنبش ملی عبارتست از تشکيل دولتھBBBای ملBBBی  ،که بتوانند اين
خواست ھای سرمايه داری معاصر را به بھترين وجھی برآورد نمايند١ ".
با اين ﺣال مارکس قبال در سال  ١٨٧١ماھيت فريب آميز "جنگ ملی" را افشا کرد .او به مناسبت
سقوط کمون پاريس برای شورای انترناسيونال اول اين چنين می نويسد:
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"اين واقعيت که دو ارتش  ،ازبزرگترين وزنه ھای نيروی نظامی در دوران مدرن پس از جنگ
برای سرکوب پرولتاريا متحد می شوند  ،چيزی است که از اھميت بيشتری بر خوردار است .اما
اين بدان معنا نيست  ،چيزی که بيسمارک تصور ميکند  ،که کار برای شکل جديد اجتماعی برای
ھمه زمانھا غير ممکن شده است؛ برخالف آن نشان ميدھد که چطور جامعه کھن بورژوازی در
ﺣال ﺣرکت به سمت فروپاشی کل خودش است .جنگھBBای ملBBی سBBمبل اولBBين شBBکل از قھرمBBانی بعنBBوان
جامعBBBۀ قدرتمنBBBد درشBBBکل و نBBBوع قBBBديمی بBBBود  ،و در حBBBال حاضBBBر ايBBBن جنBBBگ ثابBBBت کBBBرده اسBBBت کBBBه يBBBک
فريBBBب و نيرنBBBگ خBBBالص بBBBوده اسBBBت .تنھا ھدف آن منحرف کردن افکار از مبارزۀ طبقاتی بود  ،و به
محض آنکه مبارزۀ طبقاتی بسوی جنگ داخلی تکامل پيدا کرد تمام صحنه ھای فريب کنار گذارده
شد .سلطه طبقاتی ديگر نتوانست پشت لباس ملی خودش را مخفی کند :دولتھای ملی با ھم متحد شده
اند تا عليه پرولتاريا مبارزه کنند".

پشتيبانی کامل برای حق تعيين سرنوشت ملت ھا يا پشتيبانی مشروط از آن
مارکس  ،انگلس و ديگر کمونيستھا از تمامی جنبش ھای ملی در طول دوره رشد سرمايه داری
ﺣمايت و پشتيبانی نميکردند  ،بلکه فقط از آن دسته از جنبش ھائی که مترقی بودند .در  ٢١ژوئيه
 ١٨٧٠ويلھلم ليبکنخت و آگوست ببل بيانيۀ تاريخی زيرين را در مجلس شمال آلمان )رايشستاگ(
صادر کردند:
"جنگ کنونی ھمانند جنگ سال  ١٨٦٦که به نفع سلسله ھوھنزولرن (Hohenzollern) ٢آغاز شد ،
برای ترويج منافع خاندان بناپارت راه اندازی شده است .ما نمی توانيم با ﺣق رای خودمان اعتبارات
مالی را که رھبری نظامی از مجلس خواستار شده است را مورد ﺣمايت قرار دھيم  ،زيرا اين به
مفھوم رای اعتماد به دولت پروس است  ،که از طريق اقدامات خود در سال  ١٨٦٦شرايط را برای
جنگ ﺣاضر محيا کرد و نمی توانيم به پيشنھاد رای مخالف بدھيم  ،چرا که اين ميتواند بعنوان تائيد
٣
سياست جنايتکارانه و بی وجدان بناپارت تفسير شود".
انترناسيونال دوم در کنگره دوم خود به سال  ١٨٩٦در بارۀ مسئله ملی چه موضعی داشت؟ اما ابتدا
بايد توجه داشته باشيم که ﺣتی خود انترناسيونال دوم در اين زمينه ابھاماتی داشت .از جمله
مصوبات انترناسيونال دوم بقرار زير است:
"کنگره اعالم می کند که ﺣاکميت کامل ھمه ملتھا را برسميت می شناسد و با کارگران ھمۀ کشورھا
ابراز ھمدردی می کند  ،که در ﺣال ﺣاضر از سلطۀ نظامی  ،ملی يا ساير اشکال ﺣکومت مطلقه
رنج می برند .کنگره کارگران ھمۀ اين کشورھا را فرا می خواند که به صف کارگران آگاه سراسر
جھان بپيوندند تا با ھمديگر عليه سرمايه داری بين المللی و برای پيروزی اھداف سوسيال
دمکراتيک انترناسيوناليستی  ،مبارزه کنند".
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پرولتاريBBBای جھBBBان متحBBBد شBBBويد! بجBBBای " پرولترھBBBای کشBBBورھای توسBBBعه يافتBBBه  ،متحBBBد شBBBويد!"
و "طبقات در کشورھای توسعه نيافته  ،متحد شويد!"
ھنگامی که مارکس و انگلس وظيفه نوشتن مانيفست کمونيست را در سال  ١٨٤٨عھده دار شدند ،
سرمايه داری تنھا در چند کشور و به طور عمده در انگلستان توسعه يافته بود .ميتوان گفت که
سرمايه داری امروزی در ترکيه  ،ايران  ،عراق و غيره  ،نسبت به انگلستان سال ١٨٤٨بسيار
توسعه يافته تر و پيشرفته تر است .عليرغم اين در مانيفست کمونيست نوشته نشد که "پرولتاريای
کشورھای توسعه يافته  ،متحد شويد! و طبقات کشورھای توسعه نيافته  ،متحد شويد!" بلکه به جای
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 طول چند دھه اخير]دھه ھای اواخر قرن نوزدھم[ کشوری بدنبال کشور ديگری در کنار انگلستان
در بازار جھانی ظھور کرد  ،و سرمايه داری جھش وار خودش را به يک نظام اقتصادی در سراسر
جھان توسعه داد٤".
روزا لوکزامبورگ فرايند تاريخی توسعه سرمايه داری جھانی را يک پروسۀ يکنواخت و کامل
توصيف کرد .او جھان را به بخشھای مختلف تاريخی تقسيم نکرد  ،به عبارت ديگر يک سرمايه
داری کھن وسالخورده  ،يک سرمايه داری جوان و پويا .سرمايه داری يک سيستم يکپارچه و
يکنواختی است که دوره ھای رشد و انحطاط خود را دارد .و کل سرمايه داری وارد دوران انحطاط
خود شده است.
"اما وقتی شرايط و مناسبات سرمايه داری در نواﺣی اوليه سرمايه داری تسلط کامل يافت  ،آنگاه
شيوۀ توليد سرمايه داری در ساير نقاط جھان نيز شتاب گرفت .به جای رقابت بين سرمايه ھای
فردی در سطح ملی در بازار  ،در ﺣال ﺣاضر وزنۀ سنگين رقابت بين سرمايه ھای ملی در مورد
مناطق غير سرمايه داری باقی مانده در جھان است .اين جوھر امپرياليسم است  ،چيزی که بسادگی
بيانگر رقابت سرمايه داری »طبيعی« در مقياس »بين المللی« است  ،البته با پشتوانۀ قدرت مسلح
دولتی  ،چيزی که از ويژگيھای رقابت در اين مرﺣله ]امپرياليسم[ بوده است.
تا زمانی که رقابت امپرياليستی به چند سرمايۀ پيشرفته که در ﺣال گسترش بسوی بخش نسبتا
بزرگ غير سرمايه داری در جھان محدود شده بود  ،رقابت نسبتا صلح آميز باقی ماند  ،البته به
غير از نقطه نظر مردمان ماقبل سرمايه داری که در مقياس وسيع توسط کارتلھای امپرياليستی
غارت شدند)چين و افريقا( .اما به محض اينکه امپرياليسم روابط و شيوۀ توليد سرمايه داری را در
جھان يکپارچه کرد  ،به محض اينکه بازار جھانی بطور کامل تقسيم شد  ،آن موقع رقابت سرمايه
داری در مقياس جھانی تنھا می توانست شکل و ماھيت خشن و آشکارا تھاجمی بخود بگيرد که از
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آن ھيچ کشوری  ،پيشرفته يا عقب افتاده نمی توانست خود را نجات دھد  ،چرا که ھر ملتی ناگزير
٥
به جنگ ھمه عليه ھمه در مورد رقابت در بازار اشباع شده کشيده شده است".

ماھيت جنگ جھانی اول
جنگ جھانی اول بيانگر نقطه عطف تاريخی در تاريخ سرمايه داری است .اين نشانگر دگرگونی
سرمايه داری و انتقال آن از دورۀ رشد خودش به دورۀ انحطاط خودش است .جنگ شرايط را برای
مبارزه ی طبقه کارگر تغيير داد .جنگ جھانی اول نتيجه انحطاط سرمايه داری در سراسر جھان
بود .جنگ قوانين اساسی جامعه سرمايه داری را تغيير نداد  ،به عبارت ديگر ،مبارزۀ بين سرمايه
و کار .ھمانطور که لنين گفت  :عصر ما عصر انقالب پرولتری است .روزا لوکزامبورگ فرآيندی
را که منجر به جنگ جھانی اول شد بسيار خوب توضيح می دھد:
"وقايع تاريخی که موجب تولد جنگ جھانی شد چند دھه قبل از  ١٩١٤آغاز شد و در طول سالھا
تارھائی را با نظم و دقت خاصی به ھم تنيد تا بتواند شبکه ھای سياسی امپرياليستی را در سرتاسر
پنج قاره گسترش دھد  ،مجموعه ای بزرگ از عوامل تاريخی که ريشه ای عميق در مھمترين زمينه
ھای اقتصادی دارد و تارھای که انتھائی ترين قسمتھای آن بسوی دنيــای جديد تيره و مبھم اشاره
می کند – فاکتورھائی از چنان اعتبار کامل که مفھوم جرم و مجازات يا ﺣمله و دفاع در مقابل آنھا
٦
معنا و مفھوم خود را از دست ميدھد".
جنگ جھانی اول نتيجه اين بود که کBBBل سيسBBBتم سBBBرمايه داری در سراسBBBر جھBBBان وارد دوران انحطBBBاط
خBBBود شBBBده بBBBود و اتحاديه ھای کارگری  ،پارلمانھا  ،جنبش ھای ملی و غيره در سراسBBBر جھBBBان به
طبقه بورژوازی ملحق شده اند .اين به مفھوم اين است که اصالﺣات پايدار درعصر انحطاط سرمايه
داری در ھيچ کجای جھان امکان پذير نيست .روزا لوکزامبورگ به طرز ماھرانه ای  ،اين مسئله
را بشکل زير توضيح می دھد :
"مبارزه با استثمار سرمايه داری داوطلبانه تا پايان جنگ ]جھانی اول[ کنار گذاشته شد تا بتواند در
رکود باشد .ھمان رھبران اتحاديه ھای کارگری درصد بر آمدند تا برای کشاورزان نيروی کار از
شھر ارسال کنند برای اينکه بتوانند برداشت محصول را در موعد مقرر تضمين نمايند .رھبران
جنبش زنان سوسيال دمکراتيک تالش کردند تا با اتحاديه زنان بورژوا متحد شوند  ،بطوری که
بطور مشترک بتوانند برای »تالش زنان در خدمت مام وطن« عمل کنند ، .اين بدان معنی است که
وظيفۀ خيريه ملی به مھمترين نيروی ﺣزب که بعد از بسيج باقی مانده بود  ،داده شد – نيروی کاری
که در غير اين صورت می بايست به تبليغات و آژيتاسيون سوسياليستی پاسخ ميداد .در زمان قوانين
سوسياليستی  ،ﺣزب از تمامی راھھائی که انتخابات پارلمانی امکان می داد وعليرغم آزار و اذيت و
تالش برای محاصره ﺣزب ] ،ﺣزب[ سعی کرد موقعيت خود را تثبيت کند و پيام خودش را منتشر
کند .ﺣاال سوسيال دمکراسی داوطلبانه در تمامی انتخابات عمومی از ھر نوع شکلی از مبارزۀ
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سياسی صرف نظر می کند .خواسته ھای مبارزۀ طبقاتی ناپديد شدند  ،و مبارزات انتخاباتی به يک
٧
نيمه توافق صلح آميز با اﺣزاب بورژوا برای کسب رای محدود ماند".

مسئله ملی در عصر انحطاط سرمايه داری
بحث دربارۀ مسأله ملی در صد سال گذشته بسيار ﺣاد بوده است .چشم انداز و افق کمونيستی در
مورد مسئله ملی در دوران انحطاط سرمايه داری چيست؟ ابتدأ ببينيم کائوتسکی قبل از آن که مرتBBBد
شود در اين زمينه چه چيزی برای گفتن به ما دارد .کائوتسکی در بروشور "ميھن پرستی و
سوسيال دموکراسی" در صفحه  ، ٢٤درسال  ١٩٠٧ميالدی اين چنين می نويسد:
"در ضمن  ،بيش از پيش وطن پرستی پرولتری غير محتمل ميشود و بورژوازی يک بار ديگر
متحد خواھد شد برای اينکه آزادی مردم خودش را فراھم کند  ...تا زمانی که وضعيت اين چنين
است در ھيچ کشوری امکان جنگ دفاع ملی وجود ندارد  ،جائی که بتوان ميھن پرستی بورژوائی و
پرولتری را متحد ساخت".
واقعيت اين است که در دوران انحطاط سرمايه داری امکان جنگ دفاع ملی مفھومی ندارد .روزا
لوکزامبورگ يکی از اولين مارکسيستھائی بود که در آثار مختلف خود به تجزيه و تحليل اين مسئله
پرداخت .ھنگامی که کائوتسکی مرتد شد و به صف بورژوازی پيوست  ،روزا لوکزامبورگ و لنين
مسئوليت بزرگ دفاع از مارکسيسم را در مقابل روزيونيسم به عھده گرفتند .تصوير روزا
لوکزامبورگ از اين موضوع بسيار روشن است:
"ملی گرائی بشکل عبارت ھنوز وجود دارد؛ در ﺣال ﺣاضر فقط بعنوان پوششی در خدمت جاه
طلبی ھای امپرياليستی و بعنوان شعار برای کشورھای امپرياليستی رقيب .اين به معنای آخرين
ابزار ايدئولوژيک برای جذب توده ھای مردم و به خدمت گرفتن آنھا بعنوان گوشت دم توپ در
٨
جنگھای امپرياليستی است".
چپ کمونيست در نشريه خود بيالن در شمارۀ  ١٤بروشنی و آشکارا ملت  ،دولت و نقش آنھا در
عصر انحطاط سرمايه داری پس از انحطاط انترناسيونال سوم توضيح ميدھد .توضيحات بيالن
بسيار شبيه درک روزا لوکزامبورگ از اين موضوع است:
"ملت ﺣوزۀ تعلق بر کسانی نيست که »آنجا بدنيا می آيند«  ،بلکه متعلق به سرمايه داران است که
از طريق دولت ملی استثمار کارگران را سازماندھی می کنند و از منافع خود در برابر کشورھای
رقيب دفاع می کند .ملت و دولت سرمايه داری دو مفھوم جدائی ناپذير است .يک ملت بدون دولت
به ھمان اندازه غير ممکن است که يک دولت بدون ملت .واقعيت اين است که دومی ]دولت[ يک
ابزار اجتماعی است که الزم است تا تمام طبقات را در جامعه برای منافع طبقه بورژوازی در
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صدای انترناسيوناليستی
مبارزۀ آنھا برای برتری جھان بسيج کند .به عنوان يک بيان برای منافع طبقه ﺣاکم ھيچ ملتی نمی
تواند 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
٩
»سوسياليستی« است".
ادامه دارد
م جھانگيری
 ٧مرداد ١٣٨٩

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 به فارسی ترجمه نشده 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
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