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صدای انترناسيوناليستی
لنين و مسئه ملی
کارگران وطن ندارند وغرور ملی برای طبقه کارگر کامال بيگانه است .اما در ابتدا به چند نقل قول
از لنين نظری می افکنيم:
"آيا ما پرولتاريای آگاه وليگاروس از حس غرور ملی بری ھستيم؟ البته خير! ما زبان خود و ميھن
خود را دوست داريم .ما بيش از ھر چيز کوشش می کنيم توده ھای زحمتکش آن)يعنی نه دھم
جمعيت آن( را بسطح زندگی آگاھانۀ دمکراتھا و سوسياليستھا ارتقا دھيم .برای ما دردناکتر از ھر
چيزی مشاھده و احساس زورگوئی و ستمگری و اھانتی است که دژخيمان تزاری و اشراف و
سرمايه داران  ،ميھن زيبای ما را دستخوش آن نموده اند ... .ما از حس غرور ملی سرشاريم و
١
بھمين جھت است که بويژه از گذشته برده وار خويش  ...بيزاريم" ...
لنين سپس ادامه ميدھد:
"و ما کارگران وليکاروس  ،که از حس غرور ملی سرشاريم ميخواھيم به ھر قيمتی شده است
کشور وليکاروس به کشوری آزاد و وارسته و مستقل و دمکراتيک و جمھوری و سر بلند مبدل
گردد که بنای مناسباتش با کشورھای ھمسايه بر روی اصل مساوات بشری مستقر باشد نه بر روی
اصل فئودالی امتيازات که موجب کسر شأن اين ملت بزرگ است .و ھمانا بدان جھت که ما چنين
خواھانيم ميگوئيم :در قرن بيستم در اروپا )ولو در خاور دور آن( نميتوان »از ميھن دفاع کرد«
مگر اينکه با کليه وسائل انقالبی بر ضد سلطنت و مالکان و سرمايه داران ميھن خود  ،يعنی بدترين
دشمنان ميھن خويش مبارزه نمود؛ وليکاروسھا نميتوانند »از ميھن دفاع کنند« مگر اينکه در ھر
جنگی طالب شکست تزاريسم باشند  ،شکستی که برای نه دھم جمعيت وليکاروس حکم کمترين بال
٢
را دارد".
ھمانطوری که قبال مالحظه کرديم  ،انترناسيونال دوم در مورد مسئله ملی و پارلمانتاريسم ابھاماتی
داشت .لنين ابھامات خودش را در مورد مسئله ملی از انترناسيونال دوم به ارث برده بود او سعی
کرد آن را با مارکسيسم سازگار کند .برخالف چپ ھای امروز که از "جنبش ھای ملی" در سراسر
جھان حمايت می کنند لنين تالش برای حل مشکل از شرايط تاريخی کرد .او اظھار داشت که جنبش
ھای ملی در کشورھای توسعه يافته بی مفھوم است اما او استدالل ميکرد که وضعيت در کشورھای
عقب مانده مانند روسيه که سرمايه داری در حال پيشرفت و توسعه بود  ،متفاوت بود .بنابراين او
می نويسد:
"اين خواست مقدم بر ھر چيز عبارت است از لزوم جدا نمودن کامل دو دورۀ سرمايه داری که از
نقطه نظر جنبشھای ملی بطور اساسی از يکديگر متمايزند .از يکطرف دورۀ ورشکستگی فئوداليسم
و حکومت مطلقه يعنی دورۀ بوجود آمدن جامعۀ بورژوآ – دموکراتيک و دولت است که در آن
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جنبش ھای ملی برای اولين بار جنبۀ توده ای بخود ميگيرند و جميع طبقات اھالی را به انحاء
مختلف از طريق مطبوعات  ،شرکت در مجالس نمايندگی و قس عليھذا به سياست جلب مينمايند .از
طرف ديگر در مقابل ما دوره ای قرار دارد که در آن تشکيل دولتھای سرمايه داری کامال صورت
گرفته  ،رژيم مشروطيت مدتھاست بر قرار گرديده و تضاد آشتی ناپذير بين پرولتاريا و بورژوازی
قويا شدت يافته است و دوره ايست که ميتوان آنرا آستانۀ ورشکستگی سرمايه داری ناميد.
صفت مشخصۀ دورۀ اول بيداری جنبش ھای ملی و نيز بمناسبت مبارزه در راه آزادی سياسی
عموما و در راه حقوق مليت خصوصا جلب دھقانان يعنی کثيرالعده ترين و »ديرجنبترين« قشر
اھالی بسوی اين جنبش ھا است .صفت مشخصۀ دورۀ دوم فقدان جنبش ھای توده ای بورژوا-
دمکراتيک است که در آن سرمايه داری تکامل يافته  ،با نزديک نمودن و اختالط بيش از پيش ملل ،
که ديگر کامال بجريان مبادلۀ بازرگانی کشيده شده اند .تضاد آشتی ناپذير بين سرمايه که در مقياس
بين المللی بھم آميخته شده و جنبش بين المللی کارگری را در درجۀ اول اھميت قرار ميدھد٣".
ھمان ارزيابی از شرايط و موقعيت اجتماعی  ،يعنی تفاوت بين کشورھای توسعه يافته و در حال
توسعه است که مرکز بحث لنين با روزا لوکزامبورگ می باشد .لنين می نويسد:
"روزا لوکزامبورگ اتفاقا اينجا مھمترين مطلب را از نظر دور داشته و آن اختالف موجوده بين
کشورھائی است که اصالحات بورژوآ – دمکراتيک در آنھا مدتھاست بپايان رسيده و کشورھائی که
اين اصالحات ھنوز در آنھا بپايان نرسيده است٤".
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 برجستگی 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
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 است٥".
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
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نميتوانيم فالن يا بھمان راه تکامل ملی را تضمين نمائيم .ما از تمام راھھای ممکنه بسوی ھدف
طبقاتی خود به پيش ميرويم٦".

روزا لوکزامبورگ و مسئله ملی
روزا لوکزامبورگ يکی از رھبران جناح چپ انترناسيونال دوم بود  ،درک و برداشت او دررابطه
با مسئله ملی درست تر و بھتر از برداشت لنين بود .او تاکيد ميکرد که تنھا از طريق سوسياليسم
است که خودمختاری واقعی مردم ميتواند عملی شود .آموزه ھای روزا لوکزامبورگ در رابطه با
مسئله ملی ھمچنان منبع الھام بخش برای انقالبيون است .برای او جنگھای آزاديبخش در عصر انحطاط
سرمايه داری تصور ناپذير بود و معتقد بود که منافع ملی تنھا در خدمت انحراف توده ھا از مبارزۀ طبقاتی
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
داشت٧".
"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 تعيين کند آن موقع سياست خود را بر
٨
زمين لرزان )ماسه زار( بنا نھاده است".
ھستۀ اصلی آموزه ھای روزا لوکزامبورگ در رابطه با مسئله ملی  ،در پاراگراف زيرين خالصه
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
٩
می گيرند  ،تا بعد از جنگ رھا شده و تسليم منافع سرمايه داری شوند".
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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
١٠
ھمکاری بين کارگران ھمۀ کشورھای توليد کنندۀ سرمايه داری عمل می کند".

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 سرمايه داری بود .بنابراين لنين با يک متد
مارکسيستی ابھامات روزا لوکزامبورگ را در اين رابطه به نقد می کشد .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.
"اما در حالی که چپ ھا 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 ھا[ انقالبيون ھمان نظر روزا لوکزامبورگ را که در طول جنگ جھانی اول
در برابر ھمۀ شارالتانھا و رياکاران که اظھار ميداشتند فقط يک طرف امپرياليستی است نه طرف
١١
ديگر ،دارند".
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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
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 مرگ
بکشاند .اين اظھارات در فضای سياسی چپ »کفر« 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.
• 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 ضربۀ سختی را به آمريکلئيان
تحميل کند.
١٢
• در کوبا  ،کاسترو خود را از قلمرو آمريکا بيرون می کشد تا به دامن امپرياليسم روس بيفتد"
"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
١٣
نبايد توسط مبارزۀ کارگران»بر ھم زده شود«.
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صدای انترناسيوناليستی
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".
ادامه دارد
م جھانگيری
 ٨آبان ١٣٨٩

يادداشت ھا:
 ١دربارۀ غرور ملی وليکاروسھا – صفحه  ٣٨٢از منتخب آثار لنين
 ٢منبع باال
 ٣درباره حق ملل در تعيين سرنوشت خويش – صفحه  ٣٥٢از منتخب آثار لنين
 ٤منبع باال – صفحه ٣٥٤
 ٥منبع باال – صفحه ٣٦٤
 ٦منبع باال – صفحه ٣٥٦
 ٧بحران سوسيال دمکراسی – روزا لوکزامبورگ – فصل ھفتم
 ٨رھنمودھائی برای انجام وظايف سوسيال دمکراسی بين المللی – روزا لوکزامبورگ
 ٩بحران سوسيال دمکراسی – روزا لوکزامبورگ – فصل ھفتم
 ١٠منبع باال فصل سوم
 ١١انقالب جھانی شمارۀ ٤١
 ١٢طبقه يا ملت
 ١٣انقالب جھانی شمارۀ ٢
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