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  ]١[ ملییمارکسيسم و مسئله

  
  

همراه بود ، بلکه " رعد و برق"دوران ضد انقالب در روسيه نه فقط با 
يز همراه نا س و نوميدی نسبت به جنبش و بی اعتمادی به نيروهای عمومی رأي

اتفاق هم صرف نظر از ه  و ب اعتماد داشتند" روشن یآينده" يک ه مردم ب. آورد
کردند  مبارزه می! مسائل عمومی مقدم بر همه: ن  تحت شعاراختالف مليتشا

رخنه کرد و مردم راه تفرقه پيش گرفتند تا به سر منزل ملی  هاولی شک در دل
موضوع ! "بگذار هرکس فقط روی خود حساب کند: خود باز گردند و گفتند

  !مقدم بر همه" ملی
ه  کشور ب  اقتصادی در عين حال، همان موقع يک تحول جدی در زندگی

به بقايای رژيم سرواژ در روستا  :بيهوده نگذشت١٩٠٥سال  . وقوع می پيوست
 که چند برداشت محصول پس از قحطی، و غليانی.  ديگری وارد گرديدیضربه

طبقه بندی در ده . جلو سوق داده وجود آمد سرمايه داری را به سپس در صنايع ب
ه  اينها گامی بزرگ بیی، همه بازرگانی و طرق ارتباطیو رشد شهرها، توسعه

البته اين . اين امر بخصوص نسبت به اکناف کشور صدق ميکرد. جلو برداشتند
اين .  روسيه را تسريع ننمايدهایتوانست سير تحکيم اقتصادی مليت عوامل نمی

  ....جنبش در آينده می بايستی ب هامليت
 ِت همان جهموقع بر قرار شده بود نيز در ای که در اين" رژيم مشروطه"

طور کلی ادبيات، جزئی ه  و بهارشد روزنامه.  عمل ميکردهابيداری مليت
فرهنگی، رشد تئاترهای ملی و غيره، بدون شک ت سساؤآزادی مطبوعات و م

 دوما با تبليغات انتخاباتی و ِسمجل. مساعدت ميکرد" احساسات ملی"به تقويت 
 ی و عرصهها ملت برای  جنب و جوشای تازههایامکاندستجات سياسيش 

  . دادهاپهناور جديدی برای بسيج اين ملت
رشته   و يکو اما موج ناسيوناليسم پيکارجو که از باال برخاسته بود

خاطر ه  از ساکنين اکناف کشور بکه" صاحبان قدرت "تضييقات از طرف 
 یموجب برخاستن موج متقابلهند کشيد آنها انتقام می" خواهی آزادی"

از جمله . گاهی به شوينيسم خشنی بدل ميشد ائين گشت که گاهناسيوناليسم از پ
 جنبش اتحاد ،لهستان، رشد شوينيسم در يهوديانقوت گرفتن صهيونيسم بين 

 و ها، گرجیهااسالم بين تاتارها، قوت گرفتن ناسيوناليسم بين ارمنی
 - سوی جنبش ضد يهود،ه  کوته نظر ب و انحراف عمومی اشخاصهااوکرائينی
  .ها حقايقی است که همگان بر آن واقفندتمام اين
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موج ناسيوناليسم با شدتی روزافزون نزديک ميشد و خطر آن ميرفت که 
کاهش ه را فرا گيرد و هرچه جنبش آزادی طلبی بيشتر رو ب کارگرهایتوده

 .گرديد  ناسيوناليسم شگفته تر میهایميگذاشت ، شکوفه
موريتی عالی أ میدموکراس دشوار در برابر سوسيال یدر اين لحظه
 را ها به ناسيوناليسم وارد کند و تودهای متقابلهیکه ضربه قرارداشت و آن اين

 فقط سوسيال و دموکراسیمحافظت نمايد زيرا سوسيال " بيماری همه گير"از 
 یطريق که اسلحه ، بدينتوانست اين امر را انجام دهد  بود که میدموکراسی

 طبقاتی را در یی ناپذير بودن مبارزهئ و جدا انترناسيوناليسم و يگانگییهزمودآ
مقابل ناسيوناليسم قرار دهد و هرچه موج ناسيوناليسم با شدت بيشتری نزديک 

 هم در راه برادری ووحدت پرولتاريای دموکراسیمی گرديد، صدای سوسيال 
در اين قسمت پافشاری خاصی از .  روسيه می بايستی بلندتر گرددهایتمام مليت

ناسيوناليستی  با جنبش  اکناف کشور، که مستقيمًاهایل دموکراتسوسياطرف 
  .می نمودند، الزم می آمد برخورد

 اکناف های و مقدم بر همه سوسيال دموکراتهاولی تمام سوسيال دموکرات
 روی سابقًا که ]٢[ بوند.  اين وظيفه بر نيامدندیکشور با شايستگی از عهده

 خالص ناسيوناليستی و هایيگر هدفل عمومی تکيه می نمود، اکنون دئمسا
عيد " ی رسيد که ئجاه کار ب:  اول قرار ميدادیخصوصی خود را در درجه

 اصلی ی مادهعنوانه را ب) " ژارگن ( مخلوط يهودِ زبانی ئ شناسا"و" شنبه
 يک قسمت از .از پی بوند، قفقاز روان شد. ١تبليغات انتخاباتی خود اعالم نمود

  های دموکرات  سوسيال یاتفاق بقيهه  ب سابقًا  قاز، که قفهایسوسيال دموکرات
 یمنزلهه را ب کردند، اکنون آن را رد می" خود مختاری فرهنگی ملی" قفقاز

ه  که ب]٣[ طلبان انحالل کنفرانس یرهاو اما درب. ٢کنند  مطرح می روزتقاضای
  جای سخنی باقی،زالت ناسيوناليستی را تصديق کردطرزی ديپلوماتيک تزل

  ٣. نيست
 روسيه در دموکراسیباری از اينجا چنين بر می آيد که نظريات سوسيال 

  . روشن نيستها ملی هنوز برای تمام سوسيال دموکراتیمسئله
     ملی ضروری یمعلوم ميشود، بحث جدی و جامع االطراف در مسئله

ر  ثابت قدم با غبار ناسيوناليسم از ههایالزم است سوسيال دموکرات. باشد می
طرزی خستگی ناپذير مبارزه ه جهت و ب کيطرفی که پديدار شود يکدل و 

  .نمايند
  

                                                 
    " بوندکنفرانس نهمين دربارهگزا رش "رجوع شود به    ــ١
  " . ما ه ا وتکنفرانسا بال غيه " رجوع شود به    ــ٢
  جاهمان  ــ٣
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١  
  ملت

  
  ملت چيست؟

  .ملت مقدم بر همه اشتراک معينی است از افراد
، هاملت کنونی ايتاليا از رومی.  نداردیا نژادی و قبيلهیاين اشتراک جنبه

 فرانسهملت . است و غيره تشکيل يافته ها، عربها، يونانیها، اتروسکهاژرمن
عين همين . يافته است ، و غيره ترکيبهاژرمن ،ها، برتونها ، رومیهااز گل

فت که از افراد نژادها و گ  و سايرينها، آلمانهایانگليس یهرا هم بايد دربار
  .نداخود گرفتهه قبايل مختلف ترکيب يافته و صورت ملت ب

تراکی است از افراد ی دارد، بلکه اشا نژادی و نه قبيلهیپس ملت نه جنبه
  .وجود آمده استه که در اثر عوامل تاريخی ب

ا  عظيم کوروش يا اسکندر رهایاز طرف ديگر شکی نيست که دولت
ميشد ملت ناميد گرچه آنها در اثر عوامل تاريخی و از نژادها و قبايل گوناگون ن

تباط  تصادفی و کم ارهایاينها ملت نبودند، بلکه اختالط. ترکيب يافته بودند
دستجاتی بودند که انفصال و اتصال آنها وابسته به موفقيت يا شکست اين يا آن 

  .کشورگشا بود
پس، ملت اختالطی تصادفی و گذرنده نيست، بلکه اشتراک پابرجای افراد 

  .است
يش و روسيه هم اشتراک رات.  نميکند ی ملت ايجادئ پابرجا ولی هر اشتراک

 چه فرقی .کس آنها را ملت نمی نامد چيلک هی از افراد هستند، معذئپا بر جا
که اشتراک ملی بدون  از جمله آن است بين اشتراک ملی و اشتراک دولتی؟ 

 مشترک برای تمام کشور حتمی زبانکه   مشترک نامفهوم است، در حالیزبان
 زبان در روسيه بدون وجود لهستانوجود ملت چک در اتريش و ملت . نيست

که وجود يک  نها غير ممکن ميباشد، در صورتیمشترک برای هريک از آ
.  مختلف در داخل روسيه مانع تماميت روسيه و اتريش نميگرددهایزبانرشته 

 هایزبانگويد نه  که توده به آن سخن می ست ائیهازبانالبته صحبت بر سر 
  .رسمی اداری

  
  . ملت استی يکی از عالئم مشخصهیمنزلهه  بزباناشتراک پس ، 
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 هایزبان هچنين بر نميايد که ملل مختلف هميشه و همه جا ب ينجاالبته از ا
 ًا گفتگو مينمايند حتمزبانکه به يک   آنهائییکنند يا همه گوناگون گفتگو می

ولی .  برای هر ملت الزم استمشترک زبان. يک ملت را تشکيل ميدهند
ملتی نيست که در آن !  مختلف حتمی نيستهای گوناگون برای ملتهایزبان

 آيد که دو طور بر نمی  گوناگون گفتگو کند ولی از اينجا اينهایزبانه واحد ب
 هایئیآمريکا و هاانگليسی!  واحدی تکلم نمايندزبانه شوند که بميملت يافت ن

  نمايند ، با وجود اين آنها ملت واحدی راتشکيل  گفتگو میزبانشمالی به يک 
 های، انگليسها و دانمارکیهاوژینر یهد دربارـ باي  عين همين را هم.نمی دهند
  . گفتهاوايرلندی

 زبانی شمالی با وجود آمريکاو اهالی  های انگليسمثًالولی به چه علت، 
  مشترک ملت واحدی را تشکيل نميدهند؟

کنند، بلکه در  که آنها با هم زندگی نمی علت اينه ب قبل از هر چيز
 معاشرت طوالنی و یيجهملت فقط در نت.  مختلفی زندگی می نمايندهایسرزمين

.  بعد نسل ميکنند ترکيب مييابد زندگی مشترکی که مردم نسًالیمنظم، در نتيجه
.  طوالنی بدون سرزمين مشترک غير ممکن استِکندگی مشترز او ام
 در يک سرزمين يعنی در انگلستان ساکن بودند و سابقًا هائیآمريکا و هایانگليس

ه  از انگلستان بهای يک قسمت از انگليسًابعد. دادند ملت واحدی را تشکيل می
  مهاجرت نمودند، و اينجا در سرزمين جديد، به مرورآمريکاسرزمين جديدی در

 مختلف منجر به هایسرزمين. ی شمالی را تشکيل دادندآمريکايد زمان، ملت جد
  . مختلف گرديدهایتشکيل ملت

  
  .است ملت یم مشخصهئ يکی از عالیمنزلهه  باشتراک سرزمينپس، 

  
اشتراک زمين بخودی خود هنوز تشکيل . ولی مطلب بدينجا پايان نمی يابد

 درونی اقتصادی، که یبرای اين منظور عالوه برآن رابطه. ملت نميدهد
بين .  مختلف ملت را در يک واحد کل متحد کرده باشد، الزم استهایقسمت

سبب آنها دو  يک چنين ارتباطی وجود ندارد و بدين  شمالییآمريکا انگليس و
نقاط  هم اگر شمالیهایئیآمريکاو اما خود . ملت مختلف را تشکيل ميدهند

 کار در بين آنها، توسعه طرق ارتباطی و  در سايه تقسيمی شمالیآمريکامختلف 
 نميشدند، شايستگی نام  شکل يک واحد اقتصادی مربوطه ديگرب غيره، با يک

  . داشتندنا ملت ر
 در ]٤[ قبل از رفرمهاگرجی. نظر بگيريم را در هابرای مثال گرجی

اين،   واحدی گفتگو مينمودند با وجودزبانه سرزمين مشترکی زندگی نموده و ب
يک سلسله ه معنای خاص اين کلمه نميدادند، زيرا به تشکيل ملت واحدی را ب
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ديگر تقسيم شده بودند و نمی توانستند زندگی   مجزا از يکهایشاهزاده نشين
جنگيدند و  ديگر می  متوالی با همهایی داشته باشند، قرنمشترک اقتصاد

ديگر را خانه خراب  ديگر تحريک و هم  را بر ضد همها و ترکهاايرانی
، که گاهی يک پادشاه خوش هااتحاد گذرنده و تصادفی شاهزاده نشين. ميکردند

، فقط محيط سطحی را عملی نمايد، در بهترين حاالت خود اقبال موفق ميشد آن
اری را در برميگرفت و بزودی، در نتيجه هوسرانی شاهزادگان و بی اد

عالقگی دهقانان، از هم گسيخته ميشد و البته با وجود پراکندگی اقتصادی که در 
 دوم یگرجستان فقط در نيمه... گرجستان وجود داشت جز اينهم نميتوانست باشد

کشور و رشد زندگی اقتصادی  که سقوط سرواژ و قرن نوزدهم، هنگامی
اری تقسيم کار را در بين نواحی د طرق ارتباطی و پيدايش سرمايهیتوسعه

کلی محدوديت اقتصادیِِ شاهزاده ه مختلف گرجستان بر قرار نمود و درنتيجه ب
ه را در يک واحد اقتصادی بهم وابسته نمود، ب  را متزلزل ساخت و آنهاهانشين
  .ک ملت ظهور کردِ  يعنوان

 فئوداليسم را ی ديگر گفت که مرحلههایملت یهربارعين همين را بايد د
  .ندا ر کشور خود توسعه داده دپيموده و سرمايه داری را

  
  يکی ازاشتراک زندگانی اقتصادی يعنی وابستگی اقتصادی  پس، 

  . ملت استیخصوصيات مشخصه
  

زمست  الچه که گفته شد بر آنعالوه . جا هم مطلب تمام نميشود دينولی ب
ند مورد اهم که در يک ملت متحد شده سيمای معنوی مردمی راخصوصياِت 
 متمايزند، ديگر  نه تنها بر حسب شرايط زندگيشان از يکهاملت. دقت قرارداد

چنين بر حسب سيمای معنوی هم ، که در خصوصيات فرهنگ ملی آنها  همبلکه 
ی يکاآمرهرگاه اهالی انگلستان و .  تميز داده ميشوندديگر تجلی ميکند از يک

نمايند، بازهم سه ملت مختلف را   واحدی تکلم میزبان ، کهشمالی و ايرلند
تشکيل ميدهند، نقش قابل توجه در اين قسمت از آِن ساختماِن مخصوص روحی 

وجود ه بعد نسل ب  ًالنس شرايط ناهمگوِن زندگی یجه است که در نتيهااين ملت
  .آمده است

" اخآلق ملی"را  ن آح ديگرصطالچه که با البته ساختمان روحی و يا آن
ظر سطحی به آن مينگرد چيز غير قابل نا که ب می نامند بخودی خود برای کسی

 یت فرهنگی که برای ملت جنبهيدر خصوص درکی ميباشد ولی مادام که
  تواند ناديده گرفته شود  قابل درک بوده و نمیــعمومی دارد منعکس ميشود 
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بار برای هميشه  چيزی نيست که يک" لیاخالق م"الزم به تذکر نيست که 
ثابت باشد يلکه با شرايط زندگی تغيير می نمايد، ولی مادام که در هر لحظه 

  . ملت باقی می گذاردیهمفروضی وجود دارد، بنابراين نقش خود را بر چهر
ه نمايد ب پس، اشتراک ساختمان روحی که در اشتراک فرهنگ تأثير می

  . ملت استیهم مشخصئ يکی از عالیمنزله
  . ملت را به اتمام رسانديمی عالئم مشخصهیطريق ما کليه بدين

  
ملت اشتراک ثابتی است از افراد که در اثر عوامل تاريخی ترکيب يافته و 

ه ، سرزمين،زندگی اقتصادی و ساختمان روحی که بزبانبر اساس اشتراک 
  .وجود آمده استه شکل اشتراک فرهنگی منعکس ميشود ب

  
 ی هر پديدهمانند بخودی خود مفهوم است که ملت هم ين نکته اضمنًا

  .تاريخی تابع قانون تغييرات است، برای خود تاريخ دارد، آغاز دارد، پايان دارد
تنهائی برای ه بايد خاطر نشان ساخت که هيچ يک از عالئم نامبرده ب

ه يک حتی فقدان يکی از عالئم کافيست ک: عالوه بر آن. تعريف ملت کافی نيست
  .نباشدملت، ديگر ملت 

مشترکی باشند و " اخالق ملی"شان داد که دارای آنممکن است مردمانی ر
 مختلف هایبا وجود اين اگر از لحاظ اقتصادی از هم جدا باشند، در سرزمين

 گوناگون تکلم کنند و قس عليذا، نميتوان گفت که آنها هایزبانه زندگی نمايند، ب
 روسيه، گاليسی، هایند يهودیا از اين قبيلمثًال. ندملت واحدی را تشکيل ميده

  . ما ملت واحدی را تشکيل نمی دهندیعقيدهه ، گرجستان و داغستان که بآمريکا
شان داد که دارای سرزمين و زندگی اقتصادی نا ممکن است افرادی ر
ملت " اخالق ملی" و زبانلک آنها بدون اشتراک امشترک می باشند، معذ

 ی ناحيههای والتویهاند آلمانیااز اين قبيل مثًالل نخواهند داد واحدی را تشکي
  .کرانه بالتيک

 واحدی تکلم مينمايند ولی آنها، بنا زبانه  بها و دانمارکیهاباالخره نروژی
  .بر فقدان ساير عالئم ، ملت واحدی را تشکيل نميدهند

  
  .فقط وجود يکجای تمام اين عالئم تشکيل ملت ميدهد

  
يکی از عالئم نبوده بلکه يگانه " اخالق ملی"ورشود که ممکن است تص

 عالئم در حقيقت شرايط تکامل ملت ميباشد یعالمت اصلی ملت ميباشد و بقيه
 که بائر. او ًا و مخصوصSpringer. R اشپرينگر.ر مثًال.  آنینه عالئم مشخصه



 

 ٨

  ملی ميباشند دارایی مشهور سوسيال دموکرات اتريش در مسئلههایتئوريسين
  .چنين نقطه نظری هستند

  :حال تئوری آنها را در خصوص ملت بررسی نمائيم
  :اشپرينگر یبنا بر نظريه

  
 "ملت  "زبان همر و فک  همملت عبارت است از اتحاد مردمان» 

به اشتراک فرهنگی و مدنی گروهی از مردمان هم عصراست که 
   ).تکيه روی کلمات از آِن ماست (٤ .«. ستگی ندارندب" زمين"

  
هر طريقی که ه  است بزبان فکروهم مردمان هم" اتحاد"پس ملت 
  .ديگر جدا باشند و در هر جا سکونت داشته باشند ميخواهند از يک

  . نهد از اين هم پافراتر می -  O. Bauerبائر
  :پرسد وی می

  
ه  است که مردم را بزباناين اشتراک  ملت چيست؟ آيا» 

بيک ...ها و ايرلندیهایيسپيوندد؟ ولی انگل شکل ملت بهم می
. که ملت واحدی را تشکيل دهند کنند بدون اين  گفتگو میزبان
وجود اين  با  مشترکی ندارند وزبانوجه  يچ ه بههايهودی

   ٥ «. تشکيل ملت ميدهند
  صورت ملت چيست؟ پس در اين

  ٦ . «ملت اشتراک نسبی اخالق است» 
  

  .چيست؟حال ببينيم اخالق و در مورد فعلی اخالق ملی 
 عالئمی است که مردمان يک مليت را از مليت یملی مجموعه اخالق» 

 از صفات جسمی و روحی است که يک ملت ایديگر متمايز می نمايد، مجموعه
  «. را از ملت ديگر متمايز می نمايد

                                                 
نفع  ا " (  پولزاآياا بشستون"ا شپرينگر چا پ . ر" موضوع ملی" ــ  رجوع شود به ٤

  ٤٣ ص ١٩٠٩ سال)  جتما عی 
  

" سرپ"بائر چا پ . او" دموکراسی سوسيال ملی و یمسئله" ــ  رجوع شود به ٥
           ٢٥  ـ ٢٤ ص    ١٩٠٩ سال)   دا س( 
  

  ١٣٩ص . جا همان ــ ٦
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 ميداند که اخالق ملی از آسمان نزول نکرده است و به اين جهت بائرالبته 
  :اضافه می نمايد

  
 سوای سرنوشت ،کند ق اشخاص را چيزی مشخص نمیاخال» 

ه ، که ب"ملت چيز ديگری نيست مگر اشتراک سرنوشت...."، کهآنها
تحت شرايطی که اشخاص در آن شرايط وسائل زندگانی " خود ینوبه

تعيين " خود را توليد و محصوالت زحمت خود را تقسيم مينمايند
   ٧« . ميشود

  
  .ترين تعريف ملت رسيديم" کامل" به ائرب یبنا به گفته طريق ما، بدين

  
 آنها را ،که ست املت عبارت از جملگی افرادی» 

ديگر   اشتراک سرنوشت با يکیاشتراک اخالق بر زمينه
   ٨ «. نموده باشدلمتّص

  
 اشتراک ی اخالقی ملی بر زمينهکعبارت ديگر عبارت است از اشتراه ب

 . و زندگانی اقتصادیزبان و بدون ارتباط حتمی با اشتراک سرزمين سرنوشت،
که   افرادییپس چه چيزی در اين صورت از ملت باقی می ماند؟ درباره

 گوناگون زندگی های در سرزمين ، بودهديگر جدا از نقطه نظر اقتصادی از يک
 از کدام اشتراک ملی ، مختلف گفتگو مينمايندهایزبانه  بعد نسل ب نسًال،نموده

  ميتوان سخن راند؟
که  در صورتی.  يک ملت صحبت ميکندعنوانه  بها يهودییباره دربائر 

و ارتباط " سرنوشت اشتراک" ولی از کدام  ٩،" مشترک ندارندزبان اآنها ابد"
 از  که کامًالآمريکا گرجستان، داغستان، روسيه، های در بين يهودیمثًالملی 
 هایبانزه  مختلف زندگانی می نمايند و بهای در سرزمين،ا بودهدديگر ج يک

  . ميتوان صحبت کرد؟،مختلف گفتگو ميکنند
 و ها، روسها، داغستانیها مزبور بدون شک با گرجیهایيهودی

دارند و در محيط فرهنگی  يک زندگانی اقتصادی و سياسی مشترکی هائیآمريکا
 مينمايند، اين امر نميتواند در اخالق ملی آنها اثری باقی ِ مشترکی زندگی

 باشد مذهب و نسب مشترک و ماندهراکی هم بين آنها باقی نگذارد؛ اگر وجه اشت
حال چطور  با اين. اينها همه مسلم است. بعضی آثار از اخالق ملی آنها است

                                                 
   .١٣٥جا  ص همان ــ  ٧
   .       ٦ ــ همانجا ص ٨
  .٢ ــ همانجا ص ٩
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ممکن است جدی گفت که آداب و رسوم جامد مذهبی و آثار پسيکولوژيک که در 
 یزنده مزبور از محيط هایيهودی" سرنوشت"شرف بر باد رفتن است در 

ثير شديدتری داشته أ، اقتصادی و فرهنگی که آنها را احاطه ميکند تاجتماعی
 را هاطور کلی ميتوان يهودیه  بایکه فقط با يک چنين فرضيه  و حال آن؛باشند

  . يک ملت واحد ناميدیمنزلهه ب
صوفيانه و قائم بالذاِت روان " روح ملی" با بائرصورت فرق ملت  در اين

  ؟چيست) هااسپريتوآليست( پرستان
 يک ،زندگانی آن" شرايط"و ) اخالق ملی( ملت" عالمت مميزه" بين بائر

   ولی . مينمايد  جدا ديگر  آنها را از يک،حد فاصل غير قابل عبوری رسم کرده
ی است که تچيست؟ آيا جز انعکاس شرايط زندگی و تراکم تاثيرا آيا اخالق ملی

 است فقط به اخالق ملی چگونه ممکن از محيِط احاطه کننده بدست آمده است؟ 
  ،  زائيده آن است جدا ساخته که اين مختصاتایرا از زمينه محدود گشت و آن

  متمايز نمود؟
ی شمالی آمريکاکه  و آغاز قرن نوزده  هنگامی ١٨باالخره در پايان قرن 

 بين ملت انگلستان و ملت ناميده ميشد چه فرقی اصوًال" انگلستان جديد"هنوز
 از اخالق ملی  فرق عبارتموجود بود؟ بديهی است که اينی شمالی  آمريکا

 شمالی بيرون رفتگان از انگلستان بودند و عالوه بر هایئیآمريکانبود، زيرا که 
اين ه  انگليسی، اخالق ملی انگليسی راهم همراه بردند و مسلم است که بزبان
رايط جديد ثير شأکه تحت ت اين گورا از دست بدهند،   نمی توانستند آنهازودی

معهذا، با وجود . آمد یوجود مه  اخالقی مخصوص بخود  بميتوان گفت بين آنها
سبت به انگلستان ملت خاصی را آناخالق کم و بيش مشترک، از همان موقع آنه

  !تشکيل ميدادند
 يک ملت یمثابهبه " انگلستان جديد"بديهی است که در اين هنگام فرق بين 

بهتر  ملی نبود و يا یهلت، از لحاظ اخالق ويژ يک میمثابهه با انگلستان ب
بگوئيم فرق آن با انگلستان بيشتر از لحاظ محيط مخصوص و شرايط زندگی بود 

  .تا اخالق ملی
 واحدی یطريق، واضح است که در حقيقِت امر هيچ عالمت مشخصه بدين

ر  از عالئم وجود دارد که از بين آنها، دایفقط مجموعه. برای ملت وجود ندارد
و زمانی ) زبان(، گاه عالمت ديگر)اخالق ملی(، گاه يکی هاموقع مقايسه ملت

ملت . ی ميکندئبرجسته تر خود نما) سرزمين، شرايط اقتصادی( عالمت سوم
  .جمع يکجاِی تمام عالئم است

ه  را از زمين جدا و ب، که ملت را همان اخالق ملی ميداند، ملتبائرنظر 
ی م بالذات تبديل می کند و در نتيجه چيزيک چيزغيرمرئی و نيروئی قائ

. عرفانی، غير قابل درک و دنيوی بدست می آيد، نه يک ملت زنده و وارد عمل



 

 ١١

اين چه ملت يهودی است که عبارت است از  مثًالزيرا باز تکرار ميکنم 
که اعضای آن  یيهوديان و ساير آمريکا گرجستان، داغستان، روسيه، هایيهودی

، در ) مختلف گفتگو مينمايندهایزبانه ب( ر در نمی آورنداز حرف يک ديگر س
خواهند ديد و نا ديگر ر  زمين زندگی ميکنند، هيچ گاه يکیهنقاط مختلف کر

هرگز، نه در زمان صلح و نه در زمان جنگ، باالتفاق اقدام به عملی نخواهند 
  !کرد؟

" هایملت" ملی خود را برای چنين ی برنامهدموکراسیخير، سوسيال 
ئی حساب کند که ها روی ملت فقط نمايد، وی ميتواندمیروی کاغذ تنظيم ن

ت داشته باشند، وارد عمل باشند، در حرکت باشند و لذا ديگران را مجبور واقعي
  .حساب آورنده کنند که آنها را ب

که عشيره که يک کاتگوری تاريخی ميباشد با   را ،ملت بائرمعلومست که 
  .ميباشد مخلوط مينمايد) اتنوگرافيک(فه شناسی يک کاتگوری مربوط به طاي

 در حالی.  خود را حس مينمايدی ضعف نظريهظاهرًا بائردر ضمن، خود 
 یمثابهه  ب ها يهودی  که نمايد  اظهار می قطعبه طور   خود که در ابتدای کتاب

 در آخر کتاب اشتباه خود .)٢رجوع شود بکتاب او ص  ( ميباشند  واحدی ملت
گذارد ـ سرمايه داری نميیطور کلی جامعهه ب" نموده تأکيد مينمايد که را اصالح

 آنها را و  )٣٨٩. همانجا ص( "مانند يک ملت باقی بیمثابهه ب)  هايهودی (آنها 
 يک اهيهودی"که  دليل آن هم از قرار معلوم اينست. در ملل ديگر حل می نمايد

در . )٣٨٨. همانجا ص(  معين و محدود برای سکونت و عمران ندارندیمنطقه
 بايد بائر ی وجود دارد که طبق نظريهها برای چکمثًال ایکه چنين منطقه حالی

  . سرزمين استناعلت فقد: خالصه. مانند يک ملت محفوظ بیمثابهه ب
 ضمن چنين بحثی ميخواست ثابت نمايد که خود مختاری ملی نميتواند بائر

، ولی  )٣٩٦. به کتاب او صرجوع شود ( يهودی باشدکارگرانمورد تقاضای 
 یمنزلهه سرزمين را ب وسيله من غير عمد تئوری خود را که اشتراک او بدين

  . ملت انکار مينمود، واژگون کرديکی از عالئم
طور قطع ه او در آغاز کتاب خود ب. هم پا فراتر ميگذارد  از اينبائراما 

و با وجود اين  ديستن مشترک نزباندارای ًا  ابدهايهودی»  : اظهار ميدارد که
م ا صدو سییولی هنوز به صفحه) ٢. همانجا ص (  «تشکيل ملت ميدهند

بدون شک وجود »  :نرسيده تغيير جبهه داده و با همان قطعيت اظهار مينمايد
تکيه (، )١٣٠. همانجا ص(   « پذير نيستامکان مشترک زبانهيچ ملتی بدون 

  )بر کلمات از ماست
ترين ابزار معاشرت بشری   مهمزبان"بت کند که  ميخواست ثا اينجابائر

 ولی او در عين حال من غير عمد آن چيزی را هم  )١٣٠. همانجا ص ( "است 
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 شخصی یِ بی پر و پا بودن تئور: يعنیدر فکر ثابت کردِن آن نبود ثابت کرد 
  . را انکار مينمودزبان ملت که اهميت یخود را درباره

ليستی بافته شده است خود خويشتن را اد ايدپس آن تئوری که با تار و پو
   .تکذيب می نمايد

  
  
  
  
  
  
  

٢  
  جنبش ملی

  
معين يعنی   تاريخی نبوده بلکه سنخ تاريخی عهدیملت يک سنخ ساده
سير انحالل فئوداليسم و تکامل . اری رو به اوج ميروددعهدی است که سرمايه

 بدين مثًال.ميباشدشکل ملت ه اری در عين حال سير گرد آمدن مردم بدسرمايه
 و ها، ايتاليائیها، آلمانیها، فرانسویهاانگليس. نهج است کار در اروپای غربی

اری که بر پراکندگی فئوداليسم د سرمايهی پيروزمندانهیهديگران، ضمن رژ
  .خود گرفتنده غلبه کرده بود، شکل ملت ب

ه  ب در آنجا عبارت بود از تبديل آنهاهاولی عالوه بر اين، تشکيل ملت
   و غيره  در عين حالفرانسه انگليس، های ملتمثًال.  ملی و مستقلهایدولت
 است ماندهايرلند که خارج از اين جريان .  می باشند  انگليس و غيره هایدولت
  .ير نميدهدي عمومی را تغیمنظره

 هاکه در باخترملت هنگامی. در اروپای خاوری کار اندکی دگرگون است
ئی مخلوط از ملل يعنی هايافتند، در خاور دولتصورت دولت تکامل ه ب

از اين قبيل هستند اتريش، . ئی مرکب از چندين مليت تشکيل می گرديدندهادولت
 از لحاظ سياسی مترقی تر در آمدند و هم هالمانیاتريش آدر . هنگری و روسيه

ه صورت يک دولت به  اتريش را بهایودن مليتمآنها بودند که کار متحد ن
 هنگری، برای های مليتینی هستهعدر هنگری مجارها ي. ود گرفتند خیعهده
کنندگان  تر از ديگران در آمدند و هم آنها متحد  دولتی مستعدسازمانمودن نا پبر

عهده ه  بها را وليکوروسها مليتیدر روسيه نقش متحد کننده. هنگری ميباشند
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شکل نظامی که گرفتند که در رأس آنها يک بوروکراسی اشرافی نيرومند و مت
  . قرارداشت،در اثر عوامل تاريخی تشکيل يافته بود

  .جريان کار در خاور از اين قرار بود
 دول، فقط در شرايطی که فئوداليسم هنوز از بين اين طرز خاص تشکيل

 عقب هایکه مليت نرفته بود يعنی در شرايط ضعف رشد سرمايه داری، هنگامی
 کاملی هایشکل ملته ز حيث اقتصادی بزده شده، هنوز فرصت نکرده بودند ا

  .قوام يابند، ميتوانست انجام گيرد
  .اری آغاز ميشودد سرمايه  هم ترقی خاوریهایولی در بين دولت

. وجود می آيده بازرگانی و طرق ارتباطی ترقی ميکند، شهرهای بزرگ ب
 از لحاظ اقتصادی تقويت می يابند، سرمايه داری در زندگی آرام هاملت
ير و رو ميکند و آنها را از ر  آنها  راه مييابد، وضعًا عقب رانده جبرهایمليت

 ـس يشاترها، فعاليت مجلس را مطبوعات و تیتوسعه. آورد به جنبش در می
 تقويت    به ) روسيه در (  و مجلس دوما ) اتريش در(  - Reichsratsـ ـس رات

   عناصر روشنفکریدر "  ملیهایانديشه " . کمک ميکنند " احساسات ملی "
         راه می يابد و اين عناصر هم در همان جهت عمل ،نداوجود آمدهه ب که

  ...می نمايند
ندگی مستقل در آنها بيدار شده بود ، که روح زمانده عقب هایولی ملت

ترين عکس   نيرومند.يابند  ملی مستقل ترکيب نمیهایصورت دولته ديگر ب
 پيش ها فرمانروا که از مدتهای ملتی کننده از طرف قشرهای ادارههاالعمل
  !... ديرکرده ايد ؛ند در مقابل آنها عرض وجود ميکنداس دولت قرار گرفتهأدر ر

، کرواتها و ديگران در  و ديگران در اتريشهایلهستان، هاطريق چک بدين
ديگران در   وهاارمنی ،ها، گرجیهااوکرائينی ،هالتونی ،هاهنگری، التوی
استثناء ) ايرلند(چه که در اروپای باختری  آن. ت بخود ميگيرندروسيه شکل مل

  .خود گرفته بود در خاور صورت قانون ب
 در .پاسخ ايرلند در باختر به اين موقعيت استثنائی خود، جنبش ملی بود

  .همين طريق پاسخ دهنده بايستی ب ئی که بيدار شده بودند میهاخاور هم ملت
ای خاوری را به مبارزه سوق ميداد، بدين  جوان اروپهایوضعيتی که ملت

  .دهشکل ايجاد ميش
ئی يک جا هاطريق که ملت ه بديننا  مبارزه در گرفت و شعله ور شد، منته

 فرمانروا و ملل عقب زده به آن دست زده باشند بلکه بين طبقات حکمفرمای ملل
 خرده بورژوازی شهری ملت ستمکش بر ضد ياا معموال مبارزه ر. شده
انجام ميدهد، يا ) ها و آلمانیهاچک( وازی بزرگ ملت فرمانروابورژ

 هااوکرائينی( بورژوازی روستائی ملت ستمکش بر ضد مالکين ملت فرمانروا
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 ی ملل ستمکش بر ضد دستگاه حاکمه ِ"ملی" يا تمامی بورژوازِی )لهستاندر 
  ).وکرائين در روسيها، ليتوانی، لهستان( اشرافی ملت فرمانروا

  .لی در اين جريانات بورژوازی استعامل اص
 ست ااين  وی دفـه.  بازار است، بورژوازی جوان رایـموضوع اساسی ب

 خود را آب کند و در رقابت با بورژوازی مليِت ديگر فاتح یکه مال التجاره
" خودی"ِ  "ملی"که بازار  وجود می آيد و آن اينه از اينجا آرزوئی ب. بيرون آيد

ا  نخستين مکتبی است که بورژوازی در آنج، کند، بازاررا برای خويش تأمين
  .اسيوناليسم را می آموزدن

 کار به بازار محدود نميشود، بورکراسِی نيمه فئودال و نيمه ولی معموًال
 خود داخل مبارزه ]٥[ِ"بگير و ببند" هایبورژوازی ملت حکمفرما با شيوه

زی و بورژوازی بزرگ ميشود، بورژوازی ملت فرمانروا اعم از خرده بورژوا
. پيدا مينمايد"  تر قاطع"و" تر سريع " امکانبرای تصفيه حساب با رقيب خود 

متحد ميشوند، و يک رشته اقدامات تحديدی بر ضد بورژوازی " نيروها"
مبارزه از . خود ميگيرده ب صورت فشارهائی را بعدًاشروع ميشود که " اجنبی"

محدوديت آزادی مسافرت، . ميشودمحيط اقتصادی به محيط سياسی کشانده 
 مذهبی و غيره از هر های، کاهش مدارس و ممانعتزبانگيری نسبت به  سخت

ن منافع يگونه اقدامات فقط تأم البته منظور اين .ميبارد" رقيب"سو بر سر 
 بلکه مقاصد خاص، باصطالح مقاصد يستنا طبقات بورژوازِی ملت فرمانرو
و اما از نقطه نظر نتايج، .  در نظر استهم  صنفِی محدوِد بوروکراسی حاکمه

بورژوازی و بوروکراسی در اين مورد  طبقات:  در بين نيستگونه تفاوتی هيچ
 هنگری باشد -دست بدست هم عمل مينمايند، اعم از اين که موضوع بحث اتريش

  .يا روسيه
 که بورژوازی ملت ستمکش، که از هر طرف تحت فشار  است طبيعی

روی می آورد " طبقات پائين   ملت خويش" ت بجنبش می آيد، بهقرار گرفته اس
راه می اندازد و منافع شخصی خود را منافع عمومی توده " انواميه"و فرياد 

برای خود " ميهن..."، در راه منافع" هم ميهنان "ميانوی از . قلمداد مينمايد
 ها دعوتهم از شرکت در اين" طبقات پائين"چه بسا . ارتشی تجهيز مينمايد

که از باال وارد   فشارهائی.خودداری ننموده در اطراف پرچم وی گرد می آيند
  .يز ميگيرد و در آنها عدم رضايت فراهم می نمايدنا ميشود دامن آنها ر

  .شکل جنبش ملی آغاز ميشود بدين
 جنبش ملی را ميزان شرکت طبقات وسيع ملت يعنی پرولتاريا و نيروی

  .دهقانان مشخص می نمايد
ير پرچم ناسيوناليسم بورژوازی قرار خواهد ز اکه، آيا پرولتاري حال اين

آگاهی ومتشکل   تکامل تضادهای طبقاتی،یدرجهه ه مربوط است بنا گرفت ي
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پرولتاريای آگاه دارای پرچمی است آزموده و از آِن خود، وی . بودن پرولتاريا
  .را احتياجی نيست که زير پرچم بورژوازی قرار گيرد

دهقانان است، شرکت آنها در جنبش ملی قبل از ه چه که مربوط ب ا آنام
طور که در  اگر، همان. تضييقات وارده بر آنها ميباشد چگونگیه همه منوط ب

وقت  برخورد نمايد آن" زمين" منابعه ايرلند جريان داشت، اين فشارها ب
  .آيند ير پرچم جنبش ملی در میاز وسيع دهقانان فورهایتوده

 قابل توجهی ناسيوناليسم یاندازهه  در گرجستان بمثًالرف ديگر، اگر از ط
اين علت است که در آنجا مالکين ه ندارد، قبل از همه ب  وجودروسجدی ضد 

روس يا بورژوازی بزرگ روس وجود ندارند که بتوانند چنين ناسيوناليسمی را 
وجود دارد و  ارمنی در گرجستان ناسيوناليسم ضد . تقويت نمايندهادر توده

 گرجی را ِککه در آنجا بورژوازی بزرِگ ارمنی، بورژوازی کوچ علتش آنست
 ناسيوناليسم ضد طرفه را ب فته است سرکوب نموده و آنکه هنوز جان نگر
  .ارمنی سوق می دهد

   ميگيرد خوده  بای تودهیيا جنبهتحت تأثير اين عوامل است که جنبش ملی 
يک رشته زد و ه و يا ب)  گاليسی - ايرلند( ش روز افزون ميشوداو دامنه
برخی (  تابلوها برای "مبارزه" به هياهو وبعدًا   تبديل شده  جزئیهایخورد

  .ير ماهيت ميدهدي تغ )بوهم ازشهرهای کوچک
 اين مضمون از .تواند يکسان باشد مینا مضمون جنبش ملی البته در همه ج

در . آورد  میميانه را ب  آنهر حيث تابع تقاضاهای گوناگونی است که جنبش
، در "زبان "ی زمين است، در بوهم حل مسئلهیايرلند هدف جنبش حل مسئله

برای " خود"اينجا تساوی اشخاص و آزادی مذهب و در آنجا کارمندانی از 
 ًااز خالل مطالبات گوناگون غالب. ادارات يا مجلس خودی را خواستارند

 ملت یطور کلی وصف کنندهه د که بنماي خصوصيات گوناگونی خود نمائی می
 که در هيچ جا به در شايان توجه است). ، سرزمين و غيرهزبان( است

.  که شامل همه چيز باشد بر نمی خوريمبائر" اخالق ملی"ئی از نوع هاخواست
 غير قابل درک است و همان  بخودی خود"اخالق ملی "؛دليل آن هم واضح است

سياست را با آن کاری " اشاره کرده استبدرستی ) اشتراسر. ای(طور که 
      ١٠. "نيست

  . جنبش ملیهای و جنبههاطور کلی شکله اين است ب
 ملی در شرايط صعود یاز آن چه گفته شد واضح ميشود که مبارزه

گاهی بورژوازی موفق ميشود . ست بين طبقات بورژوازیيااری مبارزهدسرمايه
                                                 

 سال   “Der Arbeiter und die Nation„ــ J. Stasser  ــ رجوع شود به  ١٠
  ٣٣  ص١٩١٢
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 حيث ظاهر ملی از یآن هنگام مبارزه ملی بکشاند، و در پرولتاريا را در جنبش
. ميگيرد، ولی اين فقط از حيث ظاهر است خوده ب" ایعمومی توده "یيک جنبه

ه طور عمده به و ب  هميشه بورژوازی باقی ميماندماهيت خوداين مبارزه در
   .صرفه و ميل بورژوازی است

ا بر ضد  چنين نتيجه گرفته نميشود که پرولتاريًاابدچه گفته شد  ولی از آن
  .بايد مبارزه کندآنسياست ظلم و ستم بر مليت ه

محدوديت آزادی مسافرت، محروميت از حقوق انتخاباتی، سختگيری نسبت 
منافع ه  کاهش مدارس و اجحافات ديگر اگر بيشتر از بورژوازی ب،زبانبه 

تواند از امر تکامِل   چنين وضعيتی، فقط می. کمتر نميزند، صدمه نزندکارگران
که به  مادامی.  قوای روحی پرولتاريای ملل زير دست جلوگيری نمايدآزاِد

  مادریزبان هاعات و سخنرانیا تاتار يا يهود اجازه نميدهند در اجتمکارگران
طور جدی ه توان ب که مدارس آنها را می بندند نمی کار برند و مادامه خود را ب

  .از رشد کامل استعداد روحی آنها سخن راند
 تضييقات ناسيوناليستی از طرف ديگر هم برای کار پرولتاريا ولی سياست
اين سياست توجه قشرهای پهناور توده را ازمسائل اجتماعی و  .خطرناک است
طرف مسائل ملی يعنی مسائلی که برای پرولتاريا و ه  طبقاتی بیمسائل مبارزه
 یو اين موضوع جهِت موعظه. ميباشد جلب مينمايد" مشترک"بورژوازی 

 منافع طبقاتی برای سايه انداختن روی" هنگی منافعاهم "یوغين دربارهدر
 بدين.  مساعدی ايجاد مينمايدی زمينهکارگرانپرولتاريا و برای اسارت روحی 

.  يک مانع جدی گذارده ميشودها مليتی کليهکارگرانطريق بر سر راه اتحاد 
 حال در اسارت روحیه ی تا بلهستان کارگران یاگر قسمت عمده

حال از نهضت ه ند، اگر آنها تا بامانده بورژوازی باقی هایناسيوناليست
که  ست ا اينیطور عمده در نتيجهه ند باماندهکارگری بين المللی بر کنار 

 چنين اسارتی را فراهم یزمينه" صاحبان قدرت"ِی لهستانسياست کهِن ضد 
  .اسارت مشکل می نمايد را از اين کارگرانميکند و خالصی 

" بکَس"چه بسا اين سياست .  سياست تضييقات در اينجا متوقف نميشودولی
قتل و عام " بکَس" ملل و به ديگر انداختِن جان يکه ب" بکَس" به   راستمگری

 پذير نيست امکان  البته اين سياست اخيردرهمه جا و هميشه.  بدل مينمايدتاالنو 
 مقدماتی، های آزادیاست، در آنجا در محيط فقدان  ممکن که جائی  آن ولی
 را کارگرانرا دارد که عمل اتحاد  خود گرفته خطر آنه  شکل وحشتناکی بًاغالب

 متعددی در اين هایقفقاز و جنوب روسيه مثال. در اشک و خون غرقه سازد
 جان يکه سياسِت ب  اين است هدفــ  " جدا کن و فرمانروائی نما ".باره ميدهد

را يا ترين بال ه که چنين سياستی توفيق يابد عظيمو هر انداز. ديگر انداختن ملل
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 ی کليهکارگرانجدی ترين مانع را بر سِر راِه بهم پيوستِن برای پرولتاريا و 
  . يک کشور ايجاد مينمايدهایمليت

      در اين است که تمامِی رفقای آنها در يک ارتش کارگرانولی منافع 
عی از اسارت روحی بورژوازی طور قطه سرعت و به  ب،المللی گرد آيند بين

هر ملتی که تعلق داشته ه آزاد شوند و قوای روحی برادران هم سرنوشت آنها ب
  .طور کامل و آزادانه رشد نمايده باشند، ب
هر شکلی که ه  بر ضد سياست ستمگری نسبت به ملل بکارگرانجهت  بدين

چنين  ، و هم اعم از َاشکال بسيار ماليم و يا بسيار خشن،اين سياست در آيد
ديگر انداختن ملل، در هر شکلی که اين سياست  جان يکه برضد سياست ب

  .باشد، مبارزه ميکنند و خواهند کرد
 تمام کشورها حق ملل را در حاکميت بر دموکراسیجهت سوسيال  بدين

  .اعالم می نمايدسرنوشت خويش 
د حق حاکميت بر سرنوشت عبارت از اين است که فقط خود ملل حق دارن

 در زندگی ملت دخالت ًاجبرکس حق ندارد  ين نمايند و هيچيسرنوشت خود را تع
 را برهم  ، رسوم و عادات آن از بين ببردرا  نمايد، مدارس و مؤسسات ديگر آن

  .خدشه دار نمايدرا   و حقوق آنتحت فشار قرار دهدرا   آنزبانزند، 
مِی عادات و  از تمادموکراسی نيست که سوسيال  آنالبته معنی اين

، در ضمِن مبارزه بر دموکراسیسوسيال . مؤسسات ملت پشتيبانی خواهد کرد
 در حاکميت بر سرنوشت خوِد ملتضد اجحافات نسبت به ملت، فقط از حق 

ّضر اين  پشتيبانی خواهد کرد ودر عين حال بر ضد عادات و مؤسسات مخويش
 بدهد که از قيد مکاناملت تبليغ خواهد کرد تا به قشرهای زحمتکش اين ملت 

  .آنها رهائی يابند
ملت ميتواند زندگی خود : که حق حاکميت بر سرنوشت عبارت است از اين

ملت حق دارد زندگی خود را روی اصل خود . را طبق تمايل خويش ترتيب دهد
. ملت حق دارد با ملل ديگر داخل در روابط فِدراتيوی گردد. مايدنا مختاری بن

 جدا گردد، ملت حق حاکميت دارد و تمام ملل متساوی ملت حق دارد کامًال
  .الحقوق هستند

 از هر گونه تقاضای ملت دموکراسینيست که سوسيال  آن البته معنی اين
نظم و ترتيبات قديمی خود رجعت ه ملت حق دارد حتی ب. مدافعه خواهد کرد

ر يز ا امضاء خود ردموکراسینمايد ولی مفهوم آن چنين نيست که سوسيال 
 ملت مورد بحث صادر شده یچنين تصميمی که از جانب اين و يا آن مؤسسِه

پرولتاريا دفاع  که از منافع دموکراسیوظايف سوسيال . خواهد گذارد ،باشد
مينمايد و حقوق ملت که از طبقات مختلفی تشکيل شده است دو چيز مختلف 

  . است
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ت بر ، ضمن مبارزه در راه حق ملل در حاکميدموکراسیسوسيال 
ميدهد که به سياست ستمگری  خود قرارشت خويش، اين هدف را در مقابلسرنو

 ملل یوسيله از منازعه  ناپذير کند و بدينامکانرا  ، آننسبت به ملت خاتمه دهد
  .حداقل برسانده را کند سازد و ب جلوگيری نموده ، آن

فرق اساسی بين سياست پرولتاريای آگاه و سياست بورژوازی که سعی 
را   ملی بيفزايد و نهضت ملی را ادامه دهد و آنیحجم مبارزه ينمايد بر عمق وم

  . در اينجا است، وخيم سازد
" ملی"تواند زير پرچم  همين دليل است که پرولتاريای آگاه نمیه ب

  .بورژوازی قرار گيرد
تکامل " ("ِاولوسين ناسيونال "به همين دليل است که سياست باصطالح

.  پيشنهاد ميشود نميتواند سياست پرولتاريا گرددبائر از طرف که") تدريجی ملی
خود با " ملیِ  تکامل تدريجی"وانمود کردن سياست   برای يکسانبائرتشبث 

 یکه مبارزه  کوششی است در راه اين١١ " معاصر کارگریطبقه"سياست 
  . ملل تطبيق دهدی را با مبارزهکارگرانطبقاتی 
 با ًا ماهيت خود بورژوازی است طبيعترات جنبش ملی که از لحاظُدمق

فرونشستن قطعی جنبش ملی فقط در صورت . سرنوشت بورژوازی بستگی دارد
وسياليسم  سیطهصلح کامل فقط در زمان سل. ذير است پامکانسقوط بورژوازی 

 یاری هم ميتوان مبارزهدوب سرمايهولی در حدود چهارچ. ميتواند بر قرار شود
حداکثر بی ه را برای پرولتاريا ب د و آناز آن ری ريشه،حداقل رسانده ملی را ب

  .ضرر نمود
برای اين کار الزم . آمريکاست از سوئيس و  ائیها اين نظريه مثالشاهِد

طور آزاد تکامل ه  داد که بامکان ها نمود و به ملتدموکراسیاست کشور را 
  .يابند
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٣   
  

  طرح مسئله
  
  

او حق دارد . ين نمايديشت خود را تعطور آزاد سرنوه ملت حق دارد ب
. حقوق ملل ديگره ترتيب زندگی خود را طبق دلخواه بدهد، البته بدون تجاوز ب

  .در اين مورد جای بحث نيست
حال ببينيم همانا چگونه بايد ملت ترتيب زندگی خود را بدهد و تشکيالت 

فع اکثريت ملت  اگر خواسته باشيم منا؛خود بگيرده  بايد بئیهاچه شکلآينده آن 
  و قبل از همه منافع پرولتاريا را مورد توجه قرار دهيم؟

طور خود مختار متشکل شود، حتی حق جدا شدن هم ه ملت حق دارد ب
طورعمل نمايد و خود  ولی معنی اين آن نيست که در هر شرايطی بايد اين. دارد

آن، يعنی مختاری يا جدائی در همه جا و هميشه برای ملت يعنی برای اکثريت 
 قفقاز اءفرض کنيم تاتارهای ماور .برای قشرهای زحمتکش آن، مفيد خواهد بود

 و هاملت در مجلس محلی خود جمع شوند، به نفوذ بک يک عنوانه توانند ب می
 نمايند، تصميم بگيرند از ءمالهای خود تن بدهند، نظم قديمی را بين خود احيا

ه حق ملل در حاکميت بر سرنوشت  راجع بیطبق مفهوم ماده. دولت جدا شوند
ولی آيا اين کار با منافع قشرهای . خويش، آنها کامال حق دارند اين کار را بکنند

 ميتواند با بی دموکراسی سوسيالزحمتکش ملت تاتار مطابقت خواهد کرد؟ آيا 
 را برای حل ها و مالها تودههاگونه بکه  که چعالقگی به اين امر بنگرد

 در اين کار دموکراسیبايد سوسيال نا  آي کشانند؟ بال خود میدنه  ملی بیمسئله
بايد برای حل اين نا  آي  ملت نفوذ نمايد؟یطرز معينی در ادارهه دخالت کند و ب

 ديگری ی تاتار نافع تر از هر نقشههایحال تودهه  صريحی که بیقشهنا مسئله ب
  باشد وارد ميدان گردد؟

 زحمتکش وفق هایمه با منافع تودهو اما کدام تصميم است که بيش از ه
  خودمختاری، فدراسيون يا جدا شدن؟ ميدهد؟ 

 که شرايط معين تاريخیه بتمام اينها مسائلی است که حل آنها منوط است 
  .ملِت فرض شده را احاطه مينمايد

که برای  و تصميمیير ميکند ي تمام چيزها تغمانند هم ، شرايطعالوه بر اين
کلی غير قابل ه  ديگر بیت ممکن است برای لحظه معينی صحيح اسیلحظه

   .قبول باشد
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 از روسيه بود و لهستاننوزدهم مارکس طرفدار جدا شدن در اواسط قرن 
تر  وقت موضوع عبارت بود از رهائی يک مدنيت عالی  زيرا که آن،حق داشت

ه که ب در آن موقع مسئله نه اين. را منهدم مينمود  پست تری که آناز قيد مدنيت
 .....مل و درون خوِد زندگی مطرح بودشکل تئوری و آکادميک بلکه در ع

ز ا لهستان با جدا شدن لهستان هایدر پايان قرن نوزدهم، ديگر مارکسيست
، چه در عرض پنجاه سال اخير ند اروسيه مخالفت مينمايند، و آنها هم ذيحق

 روی تانلهستغييرات عميقی در جهت نزديکی اقتصادی و فرهنگی روسيه و 
موضوع ه  جدا شدن، از موضوع عمل بیبعالوه در اثنای اين مدت مسئله. داد

افکار روشنفکران ِ  ليانَِِغهم شايد فقط موجب  مباحثاِت آکادميک کشيده شد که آن
  . خارجی بود

 ظهور اوضاع و احوال معين داخلی و خارجی را امکانالبته اين موضوع 
 جزو مسائل روز قرار ًا مجددلهستاندا شدن  جیکه در اثر آن ممکن است مسئله

  .گيرد بر طرف نمی نمايد
 ملی فقط با در نظر گرفتن شرايط یاز اينجا چنين بر می آيد که حل مسئله

   .تاريخی که در جريان تکامل خود بايد مورد بررسی قرار گيرد ممکن می باشد
ند شرايط اقتصادی، سياسی و فرهنگی که ملت مفروضی را احاطه ميک

يگانه کليد حل اين مسئله است که چگونه اين و يا آن ملت بايد زندگی خود را 
بدين ترتيب . خود بگيرده  ب بايدئیهاچه شکلترتيب بدهد و تشکيالت آينده آن 

. ممکن است که در مورد هر ملتی راه حل مخصوصی برای اين مسئله الزم آيد
همانا در اين مورد يعنی در تيکی مسئله در جائی الزم باشد، ـاگر طرح ديالک

  . ملی استیمسئله
 خيلی متداول و در عين حال خيلی یبنابراين ما بايد بر ضد يک طريقه

طور قطعی ه  ملی که سرمنشأ خود را از بوند ميگيرد بیمسئله" حل"عوامانه 
 اتريش دموکراسیناد به سوسيال ـ سهِل استیسخن ما از شيوه. اظهار نظر نمائيم

 ملی را حل کرده و سوسيال ی که گوئی ديگر مسئله ١٢ ،بی استو اسالو جنو
 . حل را از آنها اقتباس نمايندیطور ساده اين طريقهه دموکراتهای روس بايد ب

 برای اتريش صحيح می باشد برای روسيه مثًالچه  آن فرض شده است که آندر 
ور ترين موضوع از نظر د ترين و قطعی مورد مهم در اين. نيز صحيح است
 و در ًاهم عبارت است از شرايط واقعی تاريخی در روسيه عموم شده است و آن

  . در حدود روسيه خصوصًاایهآنزندگی هر ملت جداگ
بونديست معروف   wskiKosso. W کاسوسکی.و اندکی به سخنان مثًال

  :گوش فرادهيد

                                                 
  .ميکندکار  اتريش ا سال و جنوبی د ر جنوب دموکراسی سوسيال ــ ١٢
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از نظر ) استا لين.ی.   ملی استیمنظور مسئله( که اين مسئله وقتی» 
کی از اعضای کنگره که ي پيشنهاد چهارم مورد بحث بود، یی در کنگرهاصول

حاوی روح تصميم حزب سوسيال دموکرات اسالو جنوبی بود موجب تحسين 
     ١٣ «. عموم گرديد
  "... تصويب کرداکنگره باتفاق آر"  آن خود مختاری ملی را در نتيجه

 روشن ساختن نه تجزيه و تحليلی از واقعيت روسيه و نه! و همين و بس
 حل را از حزب سوسيال یيقهر ابتدا ط؛ در روسيههاشرايط زندگی يهودی
اتفاق ه ب"و باالخره " تأييد"را  اقتباس کرده و سپس آن دموکرات اسالو جنوبی

 ملی را در ی مسئلههاکه بونديست  اينست طرزی "! تصويب نموده انداآر
   "...حل مينمايند"روسيه طرح و 

به و . يش و روسيه دارای شرايطی کامال مختلف ميباشندکه اتر حال آنو 
   ملی خود را در شهری اتريش که برنامهدموکراسی علت است که سوسيال همين

تصميم حزب سوسيال دموکرات اسالو  با روح  )١٨٩٩(  ــBrünn ــ ونرُب
 يچ ه اين مسئله را به،تصويب کرد) البته، با برخی اصالحات جزئی(جنوبی 
  .طالح به شق روسی طرح نکرده و البته به شق روسی هم حل نميکندوجه باص

 خود های تئوريسينبائربه بينيم اشپرينگر و   ؛قبل از همه طرح مسئله
 حزب ی و قطعنامهرونُب ملی یمختارِی فرهنگِی ملی اتريش، مفّسرين برنامه

  سوسيال دموکرات اسالو جنوبی مسئله را چگونه طرح مينمايند؟
  :ميگويداشپرينگر 

  
 ها دولتی مرکب از مليتًا ما اينجا به اين پرسش که آيا عموم»  
 اتريش مجبور های مليتًاکه آيا خصوص  پذير است، و اينامکان

 پاسخ نميدهيم، اين مسائل را ما ؛هستند يک واحد سياسی تشکيل دهند
 و لزوم موضوع مزبور امکانکه با   برای کسی.حل شده ميدانيم
: طرح ما حاکيست. حص ما البته بی پايه خواهد بودموافق نيست تف

 موجوديت مشترکی داشته باشند، چه مجبورند مورد بحث هایملت
بهترين طرزی  خواهد داد که به  امکان به آنها حقوقی هایشکل

  ١٤ )تکيه روی کلمات از اشپرينگر است(  « زندگی نمايند؟
  

  .دأ ميباشد نقطه مبیمنزلهه بنا براين تماميت دولتی اتريش ب

                                                 
   .١٩٠٧ سال ١٧-١٦ ص  کا سوسکی. و"  مليتمسائل"رجوع شود به   ــ١٣

  

    .١٤ اشپرينگر ص"  مسئله ملی" ــ  رجوع شود به  ١٤
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  : همين را ميگويدًا نيز عينبائر
  

 اتريش هایما اين فرضيه را مأخذ قرار ميدهيم که ملت» 
 باقی ،در همان اتحاد دولتی که اکنون در آن زندگی مينمايند

خواهند ماند، و می پرسيم که آيا مناسبات ملل بين خودشان و 
گونه  اين اتحاد چیمناسبات تمام آنها با دولت در چهارچوبه

    ١٥ «.خواهد بود
    

  .تماميت اتريش مقدم بر همه چيز استبازهم 
 مطرح نمايد؟ طور اين ميتواند موضوع را   روسيهدموکراسی آيا سوسيال
 حق ملل در یکه از همان ابتدا متکی به نظريه تواند چون نمی. نه، نمی تواند

  .داردحکم آن ملت حق جدا شدن ه  که بميباشدحاکميت بر سرنوشت خويش 
 دموکراسی دوم سوسيال ی در کنگره Goldblatt گلد بالتحتی بونديست 

 حق ملل در ی روسيه از نظريهدموکراسیروسيه اعتراف کرد که سوسيال 
  .حاکميت بر سرنوشت خويش نميتواند بگذرد

  : در آن هنگام ميگفتگلد بالتچه که  اينک آن 
  

گونه  بر ضد حق ملل در حاکميت بر سرنوشت خويش هيچ» 
که ملتی برای استقالل خود   در صورتینميتوان کرد اعتراضی

 نخواهد لهستاناگر  .نميتوان با اين عمل مخالفت کرد، مبارزه مينمايد
يست که او را ممانعت آنروسيه در آيد بر م  "نکاح قانونی" به 

   «.نمائيم
  

 نقاط دست می آيد اينست کهه  که از اينجا بیاتيجهنا ام. همه اينها درست
ديگر يکسان نميباشند   اتريش و روسيه نه فقط با يکهایمبدأ سوسيال دموکرات

آيا پس از اين ممکن است . ديگرند  مقابل يکیبلکه بر عکس درست نقطه
   صحبت کرد؟ها ملی اتريشیی اقتباس چيزی از برنامهامکان یدرباره

 هایق رفرم را از طري "هاآزادی مليت"  خيال دارند هااتريشی. و اما بعد
ه  ملی را بآنها خود مختاری فرهنگی. ی انجام دهندئ بطهایجزئی و با گام

 روی تغييرات اساسی و جنبش ًا يک اقدام عملی پيشنهاد نموده و ابدیمنزله
 کنند، در صورتی آزادی بخش دموکراتيک که در مد نظرشان نيست حساب نمی

ا با تغييرات اساسی ر " هاآزادی مليت"  ی روسيه مسئلههایکه مارکسيست
                                                 

  .٣٦يف بائر ص تأ ل" دموکراسی سوسيال ملی و یمسئله "  ــ رجوع شود به١٥
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 دليلی ندارند ،د، چهناجتماعی و جنبش آزادی بخش دموکراتيک مربوط مينماي
را از لحاظ سرنوشت  و اين موضوع است که کار. روی اصالحات حساب کنند

  . تغيير ميدهدًا در روسيه اساسهااحتمالی ملت
  : ميگويدبائر

  
 در  مشگل است تصور کرد که خود مختاری ملی، بديهی است»
. وجود آيده  يک تصميم بزرگ و يک عمل متهورانه و قطعی بینتيجه

که در اثر آن  سخت یی و دردناک و با مبارزهئاتريش با يک سير بط
ه در حالت فلج مزمن خواهند بود قدم بقدم ب  و کشورداریقانون گذاری

خير، رژيِم قضائِی دولتِی جديد . طرف خود مختاری ملی خواهد رفت
وجود نخواهد ه  بقانون گذاری از راه يک عمل بزرگ وجه يچ هبه

 خواهد بود که ای قوانين بيشمار جداگانهیوسيلهه آمد، بله ايجاد آن ب
  ١٦« . جداگانه وضع ميشودایه و کموناهبرای بخش

  
  :او مينويسد .نيز همين را اشپرينگر ميگويد

  
 خود هایارگان(  خوبی ميدانم که چنين مؤسساتیه  من ب»
. وجود نمی آيده طی يکسال و ده سال ب ) استالين.یملی  مختاری

ه تنهائی زمانی ممتد الزم الِت حکومت پروس بيبراِی تجديِد تشک
 خود  اداریی عمدههایسازمانپروس برای استقرار قطعِی ... آمد

  .بيست سال وقت الزم داشت
ور کنند که من نميدانم برای اتريش چقدر وقت نبايد تصبدين سبب 

   ١٧« .  چه مشکالتی در پيش استالزم و
    

 توانند  روس میهای واضح است، اما آيا مارکسيستاينها همه کامًال
توانند   می  آيا  مربوط نسازند؟" عمليات متهورانه و قطعی "  ملی را با یمسئله

دست ه  بی وسيلهعنوانه ب" قوانين بيشمار جداگانه "  و   جزئی به اصالحات
 کار را  توانند و نبايد اين  اگر نمی اميدوار باشند؟ " هاآزادی ملت" آوردن 
 و دور نمای   مبارزهی شيوه  که  نميشود وقت آيا از اينجا واضح  آن ،بنمايند
 متفاوت است؟ با چنين وضعی چگونه ممکن است ها کامال با روسهااتريشی

د  محدوها اتريشییطرفه و نيمه کاره خود را به خودمختاری فرهنگی ملی يک
                                                 

  ٤٢٢. تأ ليف بائر ص" دموکراسی سوسيال ملی و یمسئله" ــ  رجوع شود به  ١٦
  ٢٨٢-٢٨١ا شپرينگر ص "  مسئله ملی" ــ رجوع شود به  ١٧
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 طرفداران اين اقتباس اميدوار به  که يا اين:  نيست از دوحال خارج. کرد
که اين اميد را دارند ولی  در روسيه نيستند، يا اين"  و قطعی  متهورانه عمليات"
  ".نميدانند چه ميکنند"

ند ائل کامال مختلف روز قرار گرفتهاباالخره، روسيه و اتريش در مقابل مس
.  ملی داشته باشندی مختلفی برای حل مسئلههاید شيوههمين جهت مجبورنه و ب

اتريش در شرايط پارلمانتاريسم زندگی ميکند، بدون پارلمان با شرايط کنونی، 
 قانون گذاری بسا حيات پارلمانی وولی چه . نشو و نما در آنجا غير ممکن است

بحران .  احزاب ملی بکلی متوقف ميگرددِد تصادمات شديیواسطهه اتريش ب
 همينه ب. مزمن سياسی که مدتها اتريش بدان مبتال است ناشی از همين جا است

 حياتی را ی ملی محور زندگی سياسی و مسئلهیمالحظه است که در آنجا مسئله
 دموکرات سوسيالجهت تعجب آور نيست که سياسيون  اينه ب. تشکيل می دهد

ا قبل از همه  تصادمات ملی ریر طريقی هست مسئله هاتريش سعی ميکنند به
وسائل ه  پارلمانتاريسم موجود يعنی بیحل و فصل نمايند، البته بر زمينه

  ...پارلمانی
شکرخدا را که پارلمان وجود  " در روسيه اوًال. طورنيست درروسيه اين

 یکه محور زندگی سياسی روسيه مسئله تر از همه اين  و مهمثانيًا ]٦[" ندارد
ه  روسيه و بی مقدرات مسئلهجهت اينه ت، ب زمين اسیملی نبوده بلکه مسئله

 زمين يعنی با از بين رفتن یل مسئلهملل در روسيه با ّح"  آزادی "تيب همين تر
همين  ه ب.  کردن کشور مربوط ميباشددموکراسیبقايای اصول سرواژ يعنی با 
 مستقل و قطعی خود ی يک مسئلهمانند ملی یدليل است که در روسيه مسئله

 یتری است که مسئله  عمومی و مهمی بلکه قسمتی از مسئله،ندک نمائی نمی
  .آزادی کشور از قيد اصول سرواژ ميباشد

  :اشپرينگر مينويسد
  

 که هر  اين دليل استه  ب  اتريش فقط  پارلمان  بی ثمری»
در داخل احزاب ملی تضادهائی توليد مينمايد که وحدت و  اصالحی،

است که رهبران احزاب از هر سبب يگانگی آنها را بهم ميزند و بدين 
تّرقی .  اجتناب مينمايندًا جدچيزی که بوی اصالحات از آن می آيد

 مواضع هاطور کلی فقط در صورتی ممکن است که به ملته اتريش ب
 هایاين عمل آنهارا از لزوم نگهدارِی دسته. حقوقی الينفکی داده شود

 ميدهد که به حل انامکمبارز دائمی در پارلمان خالص کرده به آنها 
   ١٨« .مسائل اقتصادی و اجتماعی بپردازند

                                                 
  .٣٦ا شپرينگر ص "   ملییمسئله" ــ رجوع شود به  ١٨

  



 

 ٢٥

  
  : نيز همين را ميگويدبائر

   
اًً دولت ابد. برای دولت مقدم بر همه چيز صلح ملی الزم است» 

 ی ابلهانه خاطر موضوع کامًاله  بقانون گذاریميتواند تحمل کند که ن
ن اشخاِص  مرز ملی بي  کوچکی که در فالنیخاطر مشاجرهه ، بزبان

   مکتب جديدی عقيم عمل می آيد و به خاطر هر ه تحريک شده ب
  ١٩«   بماند

  
 ملی در یهم کمتر واضح نيست که مسئله ولی اين.  اينها واضح استیهمه
سرنوشت پيشرفت و تّرقی را در .  ديگری قرار داردیکلی در زمينهه روسيه ب

  .ابع آنست ملی تیمسئله.  زمين حل ميکند نه ملییروسيه مسئله
 ف روز با يکئو وظا  مبارزههایپس طرح مسئله و دورنماها و شيوه

که  مگر روشن نيست که در چنين وضعيتی فقط اشخاصی. ندافـديگرمختل
حل " ملی را مستقل از زمان و مکان یسروکارشان با کاغذ است و مسئله

  غول باشند؟  مش،توانند از اتريش سر مشق گرفته و به اقتباس برنامه می" ميکنند 
 مبدأ و ی نقطهیمنزلهه کنيم شرايط واقعی تاريخی ب بار ديگر تکرار می

 ی اينست کليد حل مسئله ــ يگانه طرح صحيح،یمنزلهه بطرح ديالکتيکی مسئله 
 .ملی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

                                                 
  .٤٠١بائر ص " مسئله ملی"  ــ رجوع شود به ١٩



 

 ٢٦

٤  
  خود مختاری فرهنگی ملی

   
 اصول ی ملی اتريش، دربارهی صورِی برنامهی ما راجع به جنبهفوقًا

 روس نميتوانند صاف و ساده از هایلوژيک که به حکم آن مارکسيستمتدو
 ر خود قرای برنامه،را  آنی اتريش سرمشق گرفته و برنامهدموکراسیسوسيال 

  . صحبت کرديم،دهند
  .اينک در ماهيت خود برنامه سخن بگوئيم 

   اتريش از چه قرار است؟هایبنابراين ببينيم برنامه ملی سوسيال دموکرات
  .خودمختاری فرهنگی ملی: ميشود نامه در دو کلمه خالصهاين بر

 که لهستانيا  به کشور چک مثًال آنست که خود مختاری معنی اين اوًال
 و ها به چکًا هستند داده نشده بلکه عمومهایلهستان و ها آن چکیمدهعساکنبن 
دام سرزمين داده ميشود و تفاوت نميکند که آنها ساکن که  بدون توجه بهایلهستان

  .محل اتريش باشند
  . مينامند نه ارضیملیجهت است که که اين خود مختاری را  بدين

 و غيره هانیا، آلمهایلهستان و ها آن است که يگان يگان چکثانيًامعنِی اين 
 کاملی را هایی هستند، ملتا اتريش پراکنده و آحاد جداگانهیکه در نقاط مختلفه
در اين .  ترکيب دولت اتريش ميگردند ملت داخل درعنوانه تشکيل داده و ب

 خود های از نواحی خودمختار نبوده بلکه اتحاد مليت صورت اتريش اتحادی
  .نداسرزمين متشکل شدهه مختار است که بدون توجه ب

 آن است که مؤسسات عمومی ملی که بدين منظور ميبايستی ًامعنی اين ثالث
اشتغال " سياسی "ئل امس و سايرين ايجاد شود به ها، چکهایلهستانبرای 

مسائِل بخصوص . مسائل فرهنگی اشتغال خواهند ورزيده نورزيده بلکه فقط ب
حل و فصل ) Reichratsس ــ  راتسرايش(سياسی در پارلمان عمومی اتريش 

  .خواهد گرديد
 هم اضافه شده و  فرهنگیجهت است که به اين خودمختاری نام بدين

که از طرف سوسيال  ست اایهم متن برنامهو اين . فرهنگی ملی ناميده ميشود
 تصويب شده  )Brünn(  ونُر بی در کنگره١٨٩٩ اتريش در سال دموکراسی

  ٢٠ .است

                                                 
 ا سال و جنوبی نيز رأی دموکرات سوسيال حزب آند گننماي برنامه اين ــ به ٢٠

 سال"    بُرونی ملی در کنگرهیمذا کرا ت در ا طرا ف مسئله"رجوع شود به  . دادند
   .٧٢ ص ، ١٩٠٦



 

 ٢٧

مشاجرت ملی در اتريش مانع "تذکر راجع به اين که در برنامه پس از 
قبل از همه يک ...  ملییحل قطعی مسئله "،که" سياسی است پيشرفت

  ًا اين مسئله فقط با وجود يک جامعه حقيقتحل"  ،که" ضرورت فرهنگی دارد 
 متساوی بنا شده  وهمگانی، مستقيم انتخابات  که  بر اساس  حق  دموکراتيک

  :طور ادامه داده ميشود ، اين" پذير است امکانباشد، 
  

 اتريش فقط با وجود های توده ٢١  ملیخصوصيات بقا و رشد »
بدين .  پذير استامکانتساوی کامِل حقوق و فقدان هرگونه ظلم و ستم 

سبب مقّدم بر همه بايستی سيستم مرکزيت بوروکراتيک دولتی و به 
  . جداگانه از بين برده شود اراضی همين طريق امتيازات فئودالی در

با وجود اين شرايط و فقط با وجود اين شرايط است که در اتريش 
 اصول تواند مستقر شود، يعنی بر طبق جای نفاق ملی، نظم ملی میه ب

  :زيرين
  
صورت دولتی در آيد که ه  اتريش بايد تغيير شکل دهد و ب-١

  .هاعبارت باشد از اتفاق دموکراتيک مليت
ند الق به تاج و تخت بودهـئی که از قديم متعهاجای سرزمينه  ب-٢

 ،نداگرديده  محدودهامليته  خود مختاری که بهایکئوپوراسيونبايد 
 امور در ی و ادارهقانون گذاری  تشکيل گردد و در هر يک از آنها

و متساوی  عمومی، مستقيم ایدست مجالس ملی باشد که بر اساس آر
  .انتخاب شده باشند

ديگر يک اتفاق   نواحی خود مختار يک ملت واحد با يک-٣
طور مستقل حل ميکنند، ه  بواحد ملی، که امور ملی خود را کامًال

  .تشکيل ميدهند
 قانون مخصوصی که از یوسيلهه  ملی بهای حقوق اقليت-٤

   «. تأمين ميگردد،طرف پارلمان امپراطوری وضع ميشود
  

                                                 
ه ب) ينآن پیرجوع شود به کتا ب بائر ترجمه(ين آنپ.  روسی می ــ در ترجمه٢١

ين اينجا را درست ترجمه آنپ. ترجمه شده"  ملیهایشخصيت"  "خصوصيات ملی"جای 
جا راجع  به   آن . داردوجود ن" شخصيت "یی کلمهآلماندر متن . استنکرده 

„Nationalen  Eigenart“ گفته شده است که از لحاظ خصوصيا ت  يعنی راجع به 
  .داردمعنی خيلی فرق  

  



 

 ٢٨

  ٢٢ .تريش به همبستگی خاتمه می يابداهای برنامه با دعوت تمام ملت
" ای منطقهینظريه" به سهولت مشهود ميگردد که در اين برنامه اثراتی از 

ضوع خود مختاری ملی  مویِافادهطور کلی اين برنامه ه ولی ب.  استماندهباقی 
 بيهوده نيست که اشپرينگر که نخستين مبلغ خود مختاری فرهنگی ملی .ميباشد

     ٢٣.است اين برنامه را با وجد و شعف تلقی مينمايد
خود مختاری ملی   ٢٤ فتح تئوريک" را   نيز همين عقيده را داشته و آنبائر

 یِافادهميکند که طرز که مطلب بهتر روشن شود پيشنهاد  مينامد؛ فقط برای اين
 کردن  متشکل " تری تغيير يابد که مبين لزوم شکل واضحه  چهارم بیماده

شکل يک کئوپوراسيوِن حقوقی ه ب مختار  خود یاقليت ملی در هر ناحيه
   ٢٥  .فرهنگی کارهای  امور مدارس و سايریعمومی برای اداره

  . اتريشدموکراسی ملی سوسيال یچنين است برنامه
  .را بررسی نمائيم  علمی آنهایيهاينک پا

 خودمختاری فرهنگی ی اتريش دربارهدموکراسیبه بينيم استدالل سوسيال 
  .ملی که اين همه از آن دم ميزند چيست

  . مراجعه نمائيمبائر اين مبحث يعنی اشپرينگر و هایبه تئوريسين
 اتفاقی از افراد یمنزلهه  که ملت را بای آن نظريهزخودمختاری ملی ا

 . مبدأ ميگيرد ، ستقل از سرزمين معين ميداندم
  : بر طبق تئوری اشپرينگر

  
 اتحادهای هاملت. وجه ارتباط اساسی با سرزمين ندارد هيچه مليت ب » 

     ٢٦ « . خود مختار ميباشندیفرد
  

" تلقی مينمايد که به آن " اشتراک فردی »  يک مانند نيز ملت را بائر
   ٢٧« . ی داده نشده است معينیهيسيادت تام در يک ناح

 متصل واحدی یشکل تودهه ولی افرادی که تشکيل ملت ميدهند همواره ب
ئی منقسم ميشوند و با چنين حالتی در وجود هازندگی نمی کنند و اغلب به گروه

اری است که آنها را به نواحی و دو اين سرمايه. ديگر ملل اجنبی نفوذ مينمايند
                                                 

در بُرون  „Verhandlungen des Gesamtparteitages „ : ــ رجوع شود به٢٢
  ١٨٩٩ سال

  ٢٨٦ا شپرينگر ص "  موضوع ملی" ــ رجوع شود به  ٢٣
  . ٥٤٩ص "    ملی یمسئله"  ــ رجوع شود به  ٢٤
  ٥٥٥ص "  مسئله ملی" ــ رجوع شود به  ٢٥
  ١٢ا شپرينگر ص " موضوع ملی" ــ رجوع شود به  ٢٦

   . ٢٨٦ص " مسئله ملی" ــ رجوع شود به   ٢٧



 

 ٢٩

 ضمن وارد شدن هاولی اين گروه. ی راندشهرهای مختلف برای کسب معاش م
مناطق ملی اجنبی و تشکيل اقليت ملی در آنجا از طرف اکثريت ملی محل از ه ب

 تصادمات ملی . و بر قراری مدارس و غيره تحت فشار قرار ميگيرندزبانلحاظ 
اشی نا  از اينجایخود مختاری منطقه" بيفايده بودِن. " از اينجا آغاز ميگردد

 بائر اشپرينگر و یعقيدهه انه راه برون آمدن از چنين وضعيتی بيگ. ميشود
 مملکت یمليِت معينی که در نقاط مختلفه هایعبارت از اين است که اقليت

. ند، در يک اتفاق عمومی ملی مرکب از تمام طبقات، متشکل شونداپراکنده شده
ملی را حفظ  های آنها فقط چنين اتفاقی ميتواند منافع فرهنگی اقليتیعقيدهه ب

  .نمايد، و فقط اين اتفاق قادر است به اختالفات ملی پايان بخشد
  :اشپرينگر ميگويد

  
 از حقوق و را تشکيالت صحيح داد، آنها هامليته الزم است ب» 

ايجاد قانون آسان است ولی بايد ديد " البته  ٢٨"...وظايف بهره ور کرد
اگر "... " ؟هنا تأثيری را که از آن انتظار ميرود خواهد بخشيد ي

 کنند الزم است قبل از همه خود  قانون ايجادهاملت برای ميخواهند
کردن    متشکل بدون  " )١٨ - ٨ .جا صهمان( .."ايجادگردند هاملت
مشاجرات ملی غير ممکن   طرف ساختنايجاد حقوق ملی و بر هامليت
  ) ٨٩جا ص همان(  «".است

  
وپوراسيوِن ئصورت که  بهامتشکل کردن اقليت" که   نيز هنگامیبائر
 ی طبقهیمطالبه "یمنزلهه  را ب ٢٩، " عمومی بر اساس پرنسيب فردی حقوِق
  .همين عقيده را دارد،مطرح مينمايد" کارگر

 را متشکل نمود؟ چطور بايد معين نمود که فردی هاولی چگونه بايد مليت
  به اين و يا آن ملت تعلق دارد؟

  :اشپرينگر ميگويد
  
 ای فردی که در ناحيه هر.ين ميشودي ملی تعهایز روی تعرفه اين تعلق ا» 

    ٣٠« .يک ملت اعالم نمايده ساکن است بايد تعلق خود را ب

  : ميگويد بائر
  

                                                 
   .٧٤ص " موضوع ملی" ــ رجوع شود به   ٢٨
     .٥٥٢ص " مسئله ملی"رجوع شود به    ــ٢٩

  .٢٢٦ص "  موضوع ملی"رجوع شود به    ــ٣٠
    



 

 ٣٠

 هاطبق پرنسيب فردی، فرض چنين است که ساکنين به مليت" »
و اين تقسيم بر اساس اعالم آزاد اشخاص بالغ ... تقسيم خواهند گشت 

 ایهبايد دفترچه"  و برای اين منظور است که "عمل خواهد آمده ب
     ٣١« ".ملی بر حسب محل سکونت تهيه گردد

   
  : ميگويدبائرو سپس 

  
و  که در نواحی ملِی همگون سکونت دارند ئیاهنیا آلمی همه»

 ملی بر حسب سکونت در ایه در دفترچهکه ئیهانیا آلمیسپس همه
 شورای ملی داده و ند تشکيل ملت آلمان را انواحی مشترک ثبت شده

  )٣٧٥جا ص همان(« . را انتخاب مينمايند
  

 . و غيره گفتهایلهستان، ها چکی همين را هم بايد دربارهًاعين
  : اشپرينگریبنا بر عقيده

  
 عبارت از پارلمان فرهنگی ملی است که شورای ملی » 
ه  الزم برای رسيدگی بیقراری اصول و تصويب هزينهار بردعهده

ی، ادبيات ملی، صنايع مستظرفه و علوم، برپا کردن امور مدارس مل
  ٣٢« .  نقاشی، تئاتر و غيره ميباشدهای ، سالونها، موزههاآکادمی
  

   .چنين است تشکيالت ملت و مؤسسات مرکزی آن
  : بائریبعقيده

  
 اتريش، ضمن ايجاد يک چنين دموکراتحزب سوسيال » 

دسترس تمام در ... فرهنگ ملی را " سساتی، کوشش خواهد کرد ؤم
تمام اعضاء ملت را در يک  ممکنه یتوده گذارده و با اين يگانه وسيله

  آن  کلمات از رویتکيه(  ٣٣ « . فرهنگ مشترک مّلی بهم پيوند دهد
  )ماست 
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 ٣١

 اينها فقط مربوط به اتريش است، ولی یممکن است تصور کرد، که همه
های مختاری مّلی در کشور ميکند که خود تأييداو جدًا . بائر با اين موافق نيست

  .ند حتمی استا اتريش از چندين مليت ترکيب شدهمانندديگری هم که  
  

  :بائر یبعقيده
  

 در کشور مليتها پرولتاريای تمام ملتها در مقابل سياست ملی »
 بدست گرفتن قدرت است، تطبقات ثروتمند، که عبارت از سياس

جا ص  همان( «  .دتقاضای خود يعنی خود مختاری ملی را قرار ميده
٣٣٧ (  

  
طور نامحسوسی خود مختاری ملی را جايگزين حق ملل در ه  ببعدًا

   :حاکميت بر سرنوشت خود نموده چنين ادامه ميدهد
  
 بدين ترتيب خود مختاری يعنی حق ملل در حاکميت بر سرنوشت »

ئی خواهد بود که ها مشروطيت پرولتاريای تمام ملتیخود، ناگزير برنامه
  )٣٣٣جا ص همان(« .  سکونت دارندهار مليتدر کشو

  
  : ژرف دارد بر اين کهناولی وی از اين هم پا فراتر ميگذارد و ايم

  
توسط او و ه مرکب از تمام طبقات که ب"  ملی های اتحاديه»
 آينده ی ابتدائی جامعهیيک نمونه" متشکل شده است"نگر ـاشپري

رژيم اجتماعی " پندارد که  سوسياليستی خواهند بود، چه او می
ئی که حدود آنها از روی مليت هابشريت را به جامعه... سوسياليستی

که در زمان  )٥٥٥همانجا ص ( ،"واهد کردـاست تجزيه خ شده  تعيين
 خواهد  خود مختار گروه بندی  ملیهایبشريت به جامعه " سوسياليسم

سوسياليستی بدون  یعهـ، جامکه بدين طريق )٥٥٦همانجا ص (، "شد
انفرادی ملی و  یصورت يک تابلوی رنگارنگی از اتحادهاه ک بش

جا ص همان( ،" محلی عرِض وجود خواهد نمودهایکئوپوراسيون
پرنسيب سوسياليستی مليت يک سنتز عالی " لنتيجه باکه  )٥٤٣

   )٥٤٢ص  همانجا  («. "پرنسيپ ملی و خود مختاری ملی ميباشد 
   

   ...فی با شد ا تصور ميرود ک



 

 ٣٢

 و بائرست استدالل خود مختاری فرهنگی ملی در تأليفات چنين ا
  .اشپرينگر 

نمايد تبديل نا مفهوم و بدون دليل حق  چيزی که قبل از همه جلب نظر می
 حالاز دو . ميباشدت بر سرنوشت خود به خود مختاری ملی يملل در حاکم
 بر سرنوشت خود يتنفهميده است حق ملل در حاکم  بائر يا ؛خارج نيست

زيرا . را محدود مينمايد  آنًا عمدعلتیيک ه که فهميده است ولی ب يست، يا اينچ
  :شکی نيست که

فرض است، در ها در خود مختاری فرهنگی ملی تماميت کشور مليت) الف
که حق ملل در حاکميت بر سرنوشت خود از قالب چنين تماميتی خارج  صورتی
 .ميگردد
ملت را از حقوق تام و تمام حق ملل در حاکميت بر سرنوشت خود، ) ب

به " فرهنگی " که خود مختاری ملی فقط حقوق  برخوردار ميکند در صورتی
  .اين د ليل اول. او ميدهد

 دارد که در آينده اوضاع و احوال داخلی و خارجی امکان در ثانی کامًال
 کشور ی مصمم شود از جرگههامليتطوری جور آيند که در اثر آن يکی از 

 روتنی ایهدموکرات که در آنجا سوسيال  اتريشمانند ،ج گردد خارهامليت
ملت خود را " دو قسمت" حاضرند ،رون اظهار کردند حزبی ُبیضمن کنگره

که برای "صورت خود مختاری ملی  در اين  ٣٤. در يک واحد کل متحد نمايند
چه ميشود؟ اين چه طرز حل مسئله است  "  ناگزير استهاپرولتاريای تمام ملت

تماميت  ] ٧[  پروکروست طور مکانيکی و تحت منگنه در بستره  را بهاملتکه 
  گنجاند؟ کشور می

شعار . از اين گذشته خود مختاری ملی با سراپای سير تکامل متضاد است
 ئیها است، ولی اگر خود زندگی، اگر تکامل اقتصادی، گروههاآن تشکيل مليت

ختلف پراکنده سازد آيا بهم پيوستن موده و در نواحی مآنجا از بين آنها جد را يک
 پذير است؟ شکی نيست که در نخستين مراحل امکانطور مصنوعی ه آنها ب

ترين  ولی در اين هم شکی نيست که در عالی. اری، ملل بهم می پيوندنددسرمايه
 بسياری از بين های ملل، سير جدا شدن گروهیاری، سير تفرقهدمراحل سرمايه

کلی به نواحی ديگر مملکت تغيير ه  ببعدًاعاش ميروند و ملل که ابتدا پی کسب م
که تغيير مسکن ميدهند روابط   آنهائیضمنًاگردد؛   شروع می،مسکن ميدهند

 دست میه  تازه ارتباطات جديدی بهایقديمی خود را از دست داده در محل
 کسب نموده و شايد ای تازههایآورند و از نسلی به نسل ديگر عادات و سليقه

 آيا ممکن است اين دستجات مجزا ؛سئوال ميشود. گردند  تازه نيز میزبانای دار
                                                 

  ٤٨ص  "نگره حزبی برونمذاکرات در اطراف مسئله در ک" ــ رجوع شود به ٣٤
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 هایيک واحد اتحاد ملی بهم پيوست؟ کجا است آن حلقهرا در گر دي از يک
 آيا ممکن مثًالميتوان متحد نشدنی را متحد نمود؟  اعجاز کننده که به کمک آنها

ه ب"ور قفقاز   آنهای بالتيک را با آلمانیی کرانهیها کشورهایاست آلمانی
  است در اينامکان؟ پس اگر اينها غير قابل تصور و " شکل يک ملت پيوند داد

) وپیـاوت( تخيلی یی و فرضيهـصورت چه فرقی بين خود مختاری مل
کوشيدند چرخ تاريخ را به عقب بر گردانند وجود   قديمی که میهایناسيوناليست

  دارد؟
ه تغيير مسکن فرو ميريزد بلکه ب یباری وحدت ملی نه فقط در نتيجه

در نخستين مراحل . پاشد  طبقاتی از داخل نيز از هم میی حدت مبارزهیواسطه
پرولتاريا و بورژوازی " اشتراک فرهنگی"توان از  اری هنوز میدسرمايه

ن ـی، ايطبقات یسخن راند، ولی با پيشرفت صنايع سنگين و شدت مبارزه
 يک ملت کارگران کارفرمايان و  که دامما. گذارد رو بزوال می" اشتراک"

" اشتراک فرهنگی"ديگر را درک نمايند از  ات يکيواحد، ديگر نتوانند منو
ميتوان " اشتراک سرنوشت " از کدام  .طور جدی سخن رانده  بناتو ملت نمی

جنگ " جنگ است  و پرولتاريا اعالم یکه بورژوازی تشنه بحث کرد هنگامی
ادی يک اتفاق واحد ضممکن است از چنين عناصرمتنمايد؟ آيا  می"به جنگ

پيوند " ی توان درباره مرکب از تمام طبقات تشکيل داد؟  آيا پس از اين می
سخن راند؟ آيا از اين  ٣٥ "تمامی اعضای ملت در يک اشتراک فرهنگی ملی

 طبقاتی تضاد ی جريان مبارزهتمامچنين نتيجه نمی شود که خود مختاری ملی با 
  دارد؟

شعار اجرا شدنی "  !تشکيل ملت بده: " کنيم که شعار  فرض يک لحظهولی
کنند ملت   که سعی میها مليتباز عمل اعضای پارلمان بورژوازی. است

.   قابل درک استیادست بياورند تا اندازهه ب اضافی اءتا آر" تشکيل بدهند"
 "هاتمل متشکل کردن "، از چه موقعی به تشکيل ملتهاهاولی سوسيال دموکرات

  ند؟ا مشغول شدهها ملت"ايجاد"و
 یکه مبارزهی ائی هستند که در دورههااينها چگونه سوسيال دموکرات

رکب از تمام مگرايد اتحادهای ملی  وخامت میه طبقات با شديدترين وجهی ب
 ی همهمانند اتريش دموکراسیحال  سوسيال ه طبقات تشکيل ميدهند؟ تا ب

 داشت که عبارت از متشکل کردن  تنها يک وظيفههاسوسيال دموکرات
  حاال اشپرينگر ."ور افتا ده است " معلوم اين وظيفه رولی از قرا. پرولتاريا بود

                                                 
       ٥٥٣بوئر ص "  ملییمسئله" ــ  رجوع شود به  ٣٥
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" ايجاد " و جالب  توجه تری پيش ميکشند که عبارت از " تازه  "ی وظيفهبائرو 
  .ملت است" تشکيل "و 

ته  آری، اين حکم منطق است که هر کس که خود مختاری ملی را پذيرف
رود آمدن ـه معنی فـی اين پذيرش بـيز بپذيرد ولآن ر"تازه" یاست بايد اين وظيفه

  .و قدم نهادن در راه ناسيوناليسم استطبقاتی از موضع 
 ینازک کاری شده  شکلبائرو  اشپرينگر ملی خود مختاری فرهنگی

  .سيونا ليسم استنا
 ،د که اتريش موظف ميکنهای ملی سوسيال دموکراتیکه برنامه اين
وجه تصادفی  هيچه باشند نيز ب" ها ملی تودهرشد خصوصيات  بقاء و "مواظب 
  :درست فکر کنيد. نيست

      
ود ـ خمانندور قفقاز   تاتارهای آن "ملیخصوصيات "  و رشد "بقاء"

 ی"توسعه" و ) شاه حسين وا حسين " ! ( شاخ سين واخ  سين "گام  ـآزاری هن
  !...." حق انتقا م " مانند هارجیگ" خصوصيات ملی "  قبيل اين

رف است و ِصناسيوناليستی ا ـ   بورژویيک برنامهدر  ایجای چنين ماده
اين ه  ب، اتريش گنجيده استهای سو سيال دموکراتیاگر اين ماده در برنامه

علت است که خود مختاری ملی، چنين موادی را تحمل ميکند و با آن تضادی 
  .ندارد

 فعلی برازنده نباشد برای یختاری ملی برای جامعهکه خود م ولی مادامی
  .مراتب نا برازنده تر خواهد بوده ينده يعنی سوسياليستی بآ یجامعه

ئی که حدود آنها ها بشريت به جامعهیتجزيه " ی را دربارهبائرپيش گوئی 
        رد  راريان تکامل بشريتـمی جا تم ٣٦ " ين شده استياز روی مليت تع

پاشد و فرو  هم می  بلکه از، نميشود ملی مستحکم هاید فاصلّح. ی نمايدـم
  :گفت که  می١٨٥٠  تا ١٨٤٠ یهالسامارکس از همان . ميريزد
  
طور ه  مختلف از همين حاال بیها ملی و اختالف منافع خلقیتجزيه " » 

تسلط پرولتاريا اين محو شدن آنها را بيش از " و ." روز افزونی محو ميشود
   ]٨[ « "..اهد کردپيش تسريع خو

  
بجا شدن جا اری ودرقی عظيم توليد سرمايهـ تکامل بعدی بشريت که ت

طور ه تری را با خود آورد ب  وسيعهای و جمع شدن افراد در سرزمينهامليت
  . ميکندتأييدقطعی فکر مارکس را 

                                                 
  . فصلاين ــ  رجوع شود به ا بتدا ی ٣٦
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تابلوی رنگارنگی " شکل ه  را بی سوسياليستی ميخواهد جامعهبائرکه  اين
جلوه دهد، تشبث "  محلی هایوپوراسيونئانفرادی ملی و کاز اتحادهای 

جهان جای جهان بينی  مارکسيستِی سوسياليسم، ه که ب يست برای  ايناخائنانه
يسم نشان ميدهد که هر گونه سوسيالتاريخ .  باکونين را بنشاندیبينی اصالح شده

  .کوششی از اين قبيل، عناصر يک ورشکستگی حتمی را در بر دارد
 ها از آن تحسينبائرکه "  هااصل سوسياليستی مليت"  آن یگر دربارهما دي
  پگزين پرنسي بورژوازی را جای" ِ  مليت  پرنسيپ " ما یعقيدهه ميکند و ب
 اگر خود مختاری .کنيم نمايد صحبتی  نمی ليستی میسوسيا   طبقاتییمبارزه

کرد که اين وقت بايد تصديق  ميگيرد، آنمنشأ مشکوکی ملی از چنين پرنسيپ 
  .استزيان آور پرنسيپ برای جنبش کارگری فقط 

 ایطور ماهرانهه مايان نيست و بنا قدره راست است که اين ناسيوناليسم آن
را برای  زير جمالت سوسياليستی مستور شده است، ولی همين خود زيان آن

 ،آمدبر ناسيوناليسم علنی هميشه ميتوان فائق . مراتب بيشتر ميکنده پرولتاريا ب
اسيوناليسمی که بر روی خود نقاب کشيده و نا  ولی ب،تشخيص آن مشکل نيست

ر تر است زيرا در زي مراتب مشکله  شناخته نميشود مبارزه ب،زير نقاب  خود
 سوسياليسم که خود را بدان پوشانده است کمتر آسيب می پذيرد و بيشتر یزره

مسموم و افکار زيان بخش    را ، محيطکارگران ميان وجود آن در  .دوام ميکند
 مختلف ترويج های مليتکارگرانعدم اعتماد متقابل و حس جدائی را در 

  .مينمايد
خود مختاری . جا  پايان نمی پذيرد ولی زيان خود مختاری ملی  به همين

نمايد بلکه برای پراکندن جنبش  ملی نه فقط زمينه را برای جدائی ملل آماده می
 خود مختاری ملی برای یانديشه. سازد  را مهيا مینيز زمينهواحد کارگری 

 تشکيل شده هااحزاب جداگانه که بر حسب مليته انشعاب حزب واحد کارگری ب
 قطعه قطعه هاپس از حزب، اتحاديه .باشند، مقدمات پسيکولوژيک ايجاد مينمايد

بدين ترتيب جنبش واحد طبقاتی به . شده و جدائی کامل حاصل ميشود
  .گردد  ملی منقسم مییداگانهجويبارهای  ج

 را هاباشد اسف انگيزترين مثال می" خود مختاری ملی"اتريش که مهد 
   که زمانی يش اتردموکراسیحزب سوسيال . ما ميدهده  اين پديده بیدرباره

ه روع به تقسيم بش)  حزبی ويمبرگیکنگره  (١٨٩٧ همان سال  متحد بود از
 خود  که در آن) ١٨٩٩   (ونُربی ب حزیپس از کنگره. احزاب مختلف نمود

. شدت نهاده فزونی رو بروزاطور ه  ب مختاری ملی به تصويب رسيد تفرقه
المللی شش  د بينـ واح زبـ ح  يک جائی رسيد که اکنون عوضه باالخره کار ب

حزب ملی موجود است که از بين آنها حزب سوسيال دموکرات چک با حزب 
  . کار نميخواهد داشته باشدسوسيال دموکرات آلمان حتی سرو



 

 ٣٦

در اتريش چه در .  کارگری هم با احزاب مربوط هستندهایو اما اتحاديه
  کارگران همان یعهدهه  کارگری، کار عمده  بهایاحزاب و چه در اتحاديه

جهت اين خطر وجود داشت که تجزيه طلبی  بدين . می با شد وکراتـسوسيال دم
 نيز قطعه قطعه ها منجر گردد و اتحاديهاهدر حزب به تجزيه طلبی در اتحاديه

حاال .  منقسم گرديدندهانيز بر حسب مليت ها اتحاديه؛هم شد طور همان. شوند
ی را آن آلمکارگران چک اعتصاب کارگرانرسد که  جائی میه ب اغلب حتی کار

اتفا ق بورژوازی چک بر ضد ه که در انتخابات  شهرداری ب  يا اين وشکسته
  .ندنماي عمل می یآن آلمکارگران

 ملی را حل یاز اينجا معلوم ميشود که خود مختاری فرهنگی ملی، مسئله
 برای اختالل در وحد ت ،را شديد و غامض نموده نميکند و عالوه بر آن آن
، برای تشديد اصطکاک ها بر حسب مليتکارگرانائی دجنبش کارگری، برای ج

  . دنماي مساعدی را ايجاد ميیمينهازما بين آنه
 .چنين است محصول خود مختاری ملی
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٥  
  بوند

  ناسيوناليسم و تجزيه طلبی آن
  
 و هایلهستان، ها که خود مختاری ملی را برای چکبائرمتذکر شديم،  فوقًا

 اظهار های برای يهود،سايرين ضروری ميداند، معهذا با چنين خود مختاری
 کارگر بايد برای یآيا طبقه" سئوال که  در مقابل اين بائر. نمايد مخالفت می

خود مختاری ملی " جواب ميدهد که " ؟دنماي يهود تقاضای خود مختاری یتوده
 یعقيدهه علت اين امر، ب ٣٧"  يهود قرار گيردکارگرانتواند مورد تقاضای  نمی
  )استا لين.، یهايهودی(اری نميگذارد آنها د سرمايهیجامعه" که  ست ا، آنبائر
  ٣٨  ".مانند يک ملت باقی بیهمثابه ب

راين کسی باقی ـبناب. ملت يهود موجوديت خود را خاتمه ميدهد: خالصه
 ديگر حل های در مليتهايهودی. نميماند که خود مختاری برای وی تقاضا شود

  .ميگردند
.  يک ملت، تازگی نداردعنوانه ، بهاسرنوشت يهودیه اين نظريه نسبت ب

 ٣٩ کرده بود]٩[  اظهار١٨٥٠ــ١٨٤٠ هایسالاين نظر را مارکس در همان 
کائوتسکی اين نظر را در سال .  آلمان بودهایطور عمده يهودیه ومنظورش ب

٤٠  ١٩٠٣
را راجع به   آنبائراکنون .  روسيه تکرار کردهای يهودیی درباره 

با اين فرق که موجوديت کنونی ملت منتهی نمايد،   اطريش تکرار میهایيهودی
  . آن مورد انکار استیر وی نبوده بلکه موجوديت آيندهيهود مورد انکا

 يک ملت چنين توضيح یمثابهه  را بها يهودیای ناپذير بودن بقامکان بائر
 معين و محدود برای سکونت و عمران ی يک منطقه ها"يهودی"ه ـميدهد ک
قبل .  صحيح است ، ولی مبين تمام حقيقت نيستًااساس اين توضيح  ٤١  "ندارند 
 قشر وسيع و پا هاه ملت را بايد در اين جستجو کرد که در بين يهودیاز هم

شکل ه ه تنها بآن ملت رًازمين باشد، قشری که طبيعته برجائی که وابسته ب
از بين . مستحکم ميکند وجود ندارد" ملی " شکل بازار ه استخوان بندی بلکه ب

                                                 
   .٣٩٦ و ٣٨١ص " مسئله ملی" ــ رجوع شود به  ٣٧
   . ٣٨٩جا ص همان ــ ٣٨
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  طور مستقيم وه ليون يهودی روسی فقط سه تا چهار درصد آنها بيپنج تا شش م
 در  آنها  ود و شش در صدـ نی بقيه  هستند و  مربوط  زراعت  با  مستقيم غير

طور کلی در ه کار مشغول بوده و به تجارت، صنايع و در ادارات شهری ب
 هاهيچ يک از شهرستان ند و دراراکندهـسکونت دارند، در روسيه پ شهرها

 .نميدهندتشکيل اکثريتی را 
 ملی هایشکل اقليته  ديگر بهای که در مناطق مليتهاودیبدين طريق، يه

ه  صاحبان صنايع، تجار و شاغلين آزاد بعنوانه طور عمده به ند باپراکنده شده
" ملل اجنبی"  و غيره با زباننمايند و بالطبع از حيث  خدمت می" اجنبی"ملل 

 که ها به اختالط روز افزون مليت اينها درعين وابستگییهمه. شوند جور می
 هاباشد، باعث حل شدن يهودی اری مید سرمايهیکال تکامل يافته اشمختص

د اين ناتو فقط می"  سکونتیحدود منطقه"از بين بردن . گردد بين ساير ملل می
 خود مختاری ملی یاز اين نقطه نظر مسئله. عملِ  حل شدن را تسريع نمايد

گيرد زيرا که خود  خود میه ور بآ  شگفتی روس اندکی جنبهيهوديانبرای 
 آن انکار ميشود و موجوديت یرا برای ملتی پيشنهاد ميکنند که آينده مختاری
  !را هم بايد ثابت نمود فعلی آن

 دبا وجود اين بوند اين موضع شگفت آور و سست بنيان را برای خو
را بر "  ملییبرنامه) "١٩٠٥ سال( خود در یانتخاب کرده و در ششمين کنگره

  .مختاری ملی تصويب نمودطبق روح خود 
  . ، بوند را بچنين اقدا می واداشتدو کيفيت

 دموکرات سوسيال سازمان يک یمنزلهه وجود بوند ب ــ کيفيت اول
 هایهو هم گر١٨٩٧ سالپيش از .  بودها و فقط يهودیهاکارگری يهودی

 سازمان" يهودی کار ميکردند ايجاد کارگران ميان که در دموکراتسوسيال 
 بهم ١٨٩٧ سالآنها در . را هدف قرار داده بودند ٤٢  "ارگری يهودمخصوص ک

اين امر در آن زمانی . شکل بوند ايجاد کردنده را هم ب یسازمانپيوستند و چنين 
 سازمانصورت يک ه  روسيه در حقيقت هنوز بدموکراسیبود که سوسيال 

و از آن زمان بوند پی در پی در رشد و توسعه بود . واحد وجود نداشت
 روسيه برجسته تر دموکراسی سوسيال ی روزهای تيرهیروزبروز در زمينه

 ای توده فرا ميرسد، جنبش ١٩١٠ــ ١٩٠٠ هایسالباالخره ... نمايان ميگرديد
 يهودی کارگران رشد کرده و لهستان دموکراسیسوسيال  .غاز ميشودآکارگری 

 نموده و  روسيه رشددموکراسیسوسيال .  کشاند  جمعی مییمبارزهه را ب
 ملی هایچهارچوب. دنماي طرف  خود جلب میه را ب" طرفدار بوند "کارگران

                                                 
کاستيليانسکی    و غيره به تصحيح "  جنبش ملیهایشکل" ــ رجوع شود به  ٤٢
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 اين مسئله قرار ،در مقابل بوند. رضی بود ديگر تنگ ميشود ایبوند که فاقد پايه
که از موجوديت مستقل   يا اين،يا در موج عمومی بين المللی حل شود: ميگيرد
 اخير را یبوند طريقه. دفاع  نمايدِ  فاقد سرزمين سازمان يک عنوانه خود ب

  .انتخا ب ميکند
فرد ه  منحصر بینماينده "یمنزلهه بوند، بوندی که ب" تئوری"بدين ترتيب 
  .آ يد وجود میه ب" پرولتاريای يهود

غير ممکن "  ساده "طريق ه  ب عجيب"  تئوری "و اما مستدل ساختن اين
 .بود

. برای آن پيدا کرد" اصولی"يک استدالل " اصولی "یبايست يک پايه  می
  آن توسله  ب  لذا بوند .کار آمده  بای چنين پايهعنوانه خود مختاری ملی ب

 هم هااگر اطريشی.  اطريش اقتباس کرددموکراسی  را از سوسيال  و آن جست
موجوديت " از لحاظ اصولی"که  آنبودند بوند برای   نمیایدارای چنين برنامه

 از پس طريق بدين. کرد را اختراع می  آنمستقل خود را مستدل سازد
عمل آمد، ه ب) م چها ریدر کنگره(  ١٩٠١ سال که در ایفانه خا ئهایکوشش

را "  ملییبرنامه "  طور قطعه  ب ) ششم یدر کنگره  (١٩٠٥  سالبوند در 
 .نمايد تصويب می

 جدا جدا و هایشکل اقليته  است که بها وضع خاص يهودی ــ کيفيت دوم
 ديگر است وجود هایملی در داخل مناطقی که اکثريت قاطع آن از مليتمجزای 
 يک ملت یمنزلهه  را بهاقبأل گفتيم که چنين وضيعتی موجوديت يهودی. دارند

ولی اين . اندازد سست بنيان ميکند و آنها را در مجرای حل شدن با ديگران می
 اين ،)کتيوسوبژ( و اما از نظر صوری . است) ابژکتيو(  يک جريان عينی

 سبب ميشود که برای حقوق اقليت ،توليد وا کنش نموده هاجريان در فکر يهودی
 زبوند که ا.  تضمينی که مانع از حل شدن آنها گردد؛ تضمين بخواهند،ملی

 قرار "تضمين"توانست بر نقطه نظر   نمی،يهود دم ميزد" مليت"قابليت حيات 
هم نمی توانست خود مختاری وپس از قرار گرفتن در چنين موضعی . نگيرد
   بوند به نوعی از خود مختاری متوسل شود  زيرا اگر بنا بود .پذيردنا ملی ر

 خود مختاری ؛ بود خود مختاری فرهنگی ملیمختاری ملی، يعنی فقط خود
 که يک سرزمين مطلق و معينی نداشتند حتی مورد ها و سياسی يهودیایمنطقه

  .توانست قرار گيرد بحث هم نمی
به  ملی را مختاریخود  ی ابتدا جنبههمان توجه است که بوند از جالب

ملل " نشو و نمای آزاد" تضمين عنوانبه  تضمين حقوق اقليت ملی، یمنزله
ند بو یندهنماياين موضوع هم تصادفی نيست که گلد بالت . خاطر نشان ميکرد
 ریمختا روسيه تصريح کرد که خود دموکراسی سوسيال یدر دومين کنگره

 ) استا لين. ی  ـ ملت هابرای (آنها برای   است کهمؤسساتی " یبه منزلهملی 



 

 ٤٠

 بوند افکارطرفداران   ٤٣ ".نمايد  میتأميننشو و نمای فرهنگی را آزادی کامل 
  ...ند  دوما شددموکرات سوسيال وارد چهارمين فراکسيون پيشنهادیهم با چنين 

 قرار اه ملی يهودیمختاری بدين ترتيب بود که بوند در موضع شگفت خود
  .گرفت 

 نشانتجزيه اين .  ملی را تجزيه کرديم مختاریی خود لکبه طور باالما در 
 خواهيم ديد که بوند ذيًال.  منجر ميشودناسيوناليسمه  ملی بمختاریداد که خود 

 ی ملی را از جنبهمختاریولی عالوه بر آن بوند خود .  عاقبت رسيدبه همينهم 
.  ملی استهای تضمين حقوق اقليتیرسی ميکند و آن جنبهمخصوص هم بر

اين .ميدهيم  قرارمطالعه مخصوص مورد یحال مسئله را از همين جنبه
 دموکراسی سوسيال برایدارد که  جهت ضرورت موضوع بخصوص از اين

 ی نه فقط مسئلهميباشد ملی است که حائز نهايت اهميت های اقليتیمسئله
  .هايهودی

 کامل نشو و نمای آزادی  "،"مؤ سسات تضمين کننده "یدربارهو اما 
    )استا لين . ی تکيه روی کلمات از آن ما است ، . (ملل" فرهنگی

  و غيره هستند ؟" مؤسسا ت تضمين کننده"اينها چه 
ه اشپرينگر و بوئر يعنی چيزيست شبيه ب"  ملیشورای"اين قبل از همه 

  .مجلس محلی مأمور کارهای فرهنگی
 را ها کا مل نشو و نمای فرهنگی ملتآزادی"ند نا ميتومؤسسات اين آياولی 

ه ند بنا فرهنگی ميتوکارهای نوع از مجالسِ  مأمور اين آيا ند ؟نماي تأمين" 
   تضمين دهند ؟ناسيوناليستیمقا بل فشار   درهاملت

  .بوند جوا ب مثبت ميدهد 
  . حکم ميکندآن بر خال ف تاريخولی 
 داشت بود وجود سياسیقتی مجلس ملی که يک مجلس  روسيه وِ لهستاندر 

 هایلهستان "ِ  فرهنگینماینشو و " آزادِی تضمين برای البته مجلس اينو 
 نشد بلکه برعکس خود در موفقکار  اينکوشش ميکرد، ولی نه فقط در 

  . عمومی در روسيه از پای در آمدسياسی  با شرايط مساوی نا  یمبارزه
 مجلس نيز کوشش اين که داردجلس محلی وجود ، مدتهاست مفنالنددر 

 جهت چه اينکه در  ايند، ولی نمايمحا فظت " سوء قصد "ازميکند مليت فين را 
  .دست می آيد، موضوعی است که همه می بيننده  بزرگی بهایموفقيت
 دموکراتيک اصول از که فنالند، و با مجلس دارد مجلس با مجلس فرق البته

 اشرافیبا مجلس ا يکسره کردن مشکل تر است تا رکار تشکيل شده است 
 مؤثر مجلس نيست بلکه نظامات عمومی عاملولی در هر صورت . لهستان

                                                 
   .١٧٦ص "   دومی کنگرهیصورت جلسه" ــ رجوع شود به  ٤٣
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 و اجتمائی سياسی نظامات هم در روسيه يک چنين اکنوناگر . روسيه است
 وجود لهستان مجلس انحالل هایسال در سابقًاچه که  آن نظير  خشن آسيائی،

 عالوه. مراتب بد تر ميشده هم ب  از آنفنالندمجلس ار ک ؛داشت، موجود ميبود
 گفت که ناتو يابد و نمی  توسعه میفنالندعليه "  سوء قصد  "سياست آنبر 

  . . .آ يد  وارد میآنشکستی به 
ند، ای ترکيب يافتهتاريخ قديمی که در اثر عوامل مؤسسات ه کارينآهر 

 آن، نا جومؤسساتوقت  آن ،، بدين منوال بگذ ردسياسی هایيعنی کار مجلس
ند نشو و ناتو طريق اولی نمیه ب" فرهنگی "مؤسسات مانند ضعيفی اينه هم ب
  .ندنمايتضمين اد ملل را زآ نمای

 عمومی نظاماته  مربوط نبوده، بلکه بمؤسساته بکار واضح است که 
ن تضمينی براي، بنا دارد وجود ندموکراسیدر کشور اصول . کشور مربوط است

 نابا اطمين.  موجود نيستهامليت"  فرهنگینمای کا مل نشو و آزادی "برایهم 
  نسبت"  سوء قصد "قدر  همان تر باشد دموکراسی گفت هر قدر کشور ناتو می
  .ميباشدبيشتر " سوء قصد"قدر تضمين عليه  همان کمتر و ها مليت آزادیه ب

  باغل"  سوء قصد  "سياستروسيه يک کشور آسيائی است و بدين سبب 
. خود ميگيرده  و چپاول را بتاالنجا خشن ترين اشکال، يعنی شکل آندر 

  .حداقل تنزل داده شده استه در روسيه ب" تضمينات"گفتن نيست که ه احتياجی ب
 سياسی آزادی ديگر يک کشور اروپائی است که دارای کم و بيش آلمان

  تاالن  جا شکلنآگاه در  هيچ" سوء قصد  "سياست  هـتعجب آور نيست ک. ميباشد
  .گيرد خود نمیه و غارت ب
 دموکراسی فرانسهمراتب بيشتر است زيرا ه ب" تضمينات "البته فرانسه در 

 .است آلمانتر از 
 عالی اصول ی در سايه جاآن در   زيرا گوئيم  نمی  ديگر سخن يسئاز سو
ند و نماي ه زندگی میناادزآ ها، مليتاستی از، اگر چه بورژودموکراتيک

  .اوتی نميکند در اقليت يا اکثريت باشندتف
ند ناتو خودی خود میه ب" مؤسسات"که   ترتيب بوند با تصديق اينبدين
  .پيمايد ند راه غلطی را مینماي را تضمين ها  کامل فرهنگی مليتینشو و نما

 ايجاد " خودش شرائط مقدماتیطور بگويند که بوند اينممکن است 
   صحيحاينولی . د نا شدن روسيه ميدموکراسید ، راآزادیو تضمين  "تمؤسسا
 داردديده ميشود که بوند خيال "  هشتم بوندکنفرانس یدربارهگزارش "از .نيست

 یجامعه" صالحا" طريق از کنونی روسيه و نظاماترا بر اساس " مؤسسات"
  .دنماييهود تحصيل ) کمون( 

  : ميگفتکنفرانس اين ليدرهای بوند در ازيکی 
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 آينده ملی فرهنگیِ  مختاری خود ید هستهنامون ميتوک"
 فرهنگی ملی شکلی است که اجازه ميدهد مختاریخود . بشود

ملت خود امور خود را انجا م دهد، شکلی است که احتياجات 
 هماندرون اين شکل يعنی کمون . ملی را برآورده ميکند

 يک زنجير و مراحل يک یهانها حلقهاي. است مضمون نهفته
    ٤٤ ."ميباشد تکامل تدريجی

 کمون   اصالحبرای" نظريه تصميم گرفت که بايد اين با اتخاذ کنفرانس
 اصولرفی که بر ُع یيک مؤسسهه  بقانون گذاری  از طريقآنيهود و تبديل 
تکيه  ( )٨٤ ــ ٨٣. همانجا ص(  ." تشکيل شده باشد مبارزه کرددموکراتيک

  ) ن استا لي.ی ، ماستآن ازروی کلمات 
 از شرائط و تضمينات از نظر بوند عبارتست اينکه واضح است 

و " اصالح کمون يهود"  طريقاز که بايد يهوديانآتی " رفیُع یمؤسسه"
 دموکراسی نه ، طريق دوما بدست آيداز يعنی گذاری قانون  باصطالح از طريق

  .شدن روسيه
 دموکراتيکبخودی خود، بدون بسط نظم " مؤسسات" ديديم که ولی ما قبًال

  .بدهند" تضميناتی"ند ناتو  سرا سر کشور، نمیرد
  در رژيمآياده چطور خواهد شد؟ ينآيک دموکراتحال ببينيم در رژيم 

مخصوص و غيره مورد احتياج "  فرهنگیِ  تضمين کنندهمؤسسات "يکدموکرات
 بر چه دموکراتيکيس ئدر سوکار  آيا قسمت اين در مثًاله ؟ نا هد بود يخوا

"  ملیشورای" فرهنگی مخصوص شبيه به مؤسساتجا آن رد آيامنوال است؟ 
 با آيا. دارد وجود نجاآنه ؟ خير، چنين چيزهائی در نا اشپرينگر موجود است ي

جا اقليت را تشکيل ميدهند آن که در ها ايتاليائیمثًالفع فرهنگِی مناترتيب  اين
 است هم مفهوم علت آن. آيد؛ خير، چنين چيزی شنيده نميشود لطمه وارد نمی

فرهنگی مخصوص " مؤسسات" وجود هرگونه سوئيس در دموکراسی: زيرا که
  .شمارد شند زائد میباو غيره " تضمين کننده"را که به اصطالح 

قرار است  ِ  فرهنگی ملی از اينمختاری خود ِ  مؤسسات ترتيب وضع بدين
  .باشد میده زائد ينآ و در نا حال ناتوناکه د ر زم

را به  آنهم بيشتر ميشود؛ هرگاه  آن ازملی  مختاریولی ضرر خود 
در چنين .  تحميل کنند،آيد نظر میه  مشکوک بآن  یکه موجوديت و آتيه" ملتی"

" ملت" ملی مجبور ميشوند تمام خصوصيات مختاریمواردی طرفداران خود 
 تا اين. را هم حفظ و نگاهداری کنند آنيعنی نه تنها خصوصيات مفيد بلکه مّضر 

  ".ندنمايحفظ "را  آنو " نجات داده"حل شدن از را "ملت"که 
                                                 

    ٦٢ ص ١٩١١ سال"   هشتم بوندکنفرانسگزا رش   " ــ رجوع شود به٤٤
  



 

 ٤٣

نظر .  راه خطرناک قدم گذارد و در حقيقت هم گذارداينه بوند ناگزير بود ب
و " شنبه" اخير بوند راجع به هایکنفرانسما در اينجا به تصميمات مشهور 

  .است" ژارگون" مخلوط يهود زبان
ی تمام برای مادری را زبانه  کوشش ميکند حق تکلم بدموکراسی سوسيال

           قانع نيست، او مطالبه ميکند که با اينه د ولی بوند بنماي تحصيل اهملت
 آنتکيه روی کلمه از (  .دفاع کنند"  يهودزبانحقوق  "از" صیخاپا فشاری "

 خود بوند در انتخابات چهارمين ضمنًا  )٨٥همانجا ص  (، )استالين. ی،ماست
 حق ازگيرند  عهده میه که ب) ناتخا ب کنندگناز يعنی ا(ی نا کسآن برای "دوما 
  .ئل ميشودقا ٤٥ "ناند رجحنماي يهود دفا ع زبان

 زبان ،  ژارگونیهنا جداگ مادری نيست بلکه حقزبان عمومیمنظور حق 
 مبارزه خود زبان برای   مقدم بر همه ملل مختلفکارگرانبگذار   !يهودی است

مبارزه .  گرجی و هکذازبان برای هاودی، گرجی يهزبان برای ها يهودی؛يندنما
يد حتی حقی ناشما ميتو .در راه حق عمومی تمامی ملل يک موضوع فرعی است

 ستمديده قائل نشويد، ولی اگر شما حق ژارگون را های مادری مليتزبان برای
ی خواهد داد أشما ره که بوند ب ه باشيدداشت ناصورت اطمين شناختيد در اين

 ".ترجيح خواهد داد " ن بر ديگرا را  يعنی شما
   بورژوا ؟های صورت چه فرقی است بين بوند و ناسيوناليستاينپس در 
روز استراحت اجباری در هفته   کوشش ميکند يکدموکراسی سوسيال

 قانوناز طريق "ع نيست و مطالبه ميکند که نا قاينه د ولی بوند بنماي برقرار
 شده و در عين تأمينای پرولتاريای يهود حق عيد گرفتن شنبه بر "  ،"گذاری

    ٤٦ ."حال عيد گرفتن اجباری در روز ديگر لغو گرد د
 حق ی و مطالبهداشتخواهد بر" جلو ه گامی هم ب "بايد فکر کرد که بوند 
 بوند   بدبختیازو اما اگر . ی يهودی را خواهد کردنااستعيد گرفتن تمامی اعياد ب

  عيد گرفتن مايل نباشند در ايناينهند و به  موهومات براز يهودی کارگران
   يادآوریآنهاه موضوع شنبه را ب" حق شنبه "برایصورت بوند با تبليغات خود 

   . خواهد دميد  در آنها   ...را"روح شنبه "  کرد و باصطال ح خواهد
 بوند هم که کنفرانسناطقين هشتمين "   آتشينهاینطق" علت اين بنابر

اين .  قابل درک استکردند کامًال را می"  يهودیهاینابيمارست "یمطالبه
 خود را راحت تر ها بيمار يهودی بين خودی " پايه بود کهاين بر مطالبه متکی

                                                 
  ٤٢ ص ١٩١٢ سال"    کنفرانس نهم بوندیگزا رش درباره "رجوع شود به   ــ٤٥

  

  ٨٣ص "  کنفرانس هشتم بوندیگزا رش درباره" ــ رجوع شود به  ٤٦
  



 

 ٤٤

اراحت و در ن ار ی خودلهستانر  کارگر يهودی در بين کارگ"  و ."دنماي مي حس
    )٦٨همانجا ص ( ". کردخواهد يهودی خود را راحت تر حس  داران نا دک ميان

 خصوصيا ت ملی  یتمام ، نگاهداریدارد يهودی یچه جنبه آنحفظ تمام 
 پرولتاريا آشکارا مّضر باشد، حصار کشيدن بين برایجا که آن، حتی تا هايهودی
 هاینا، حتی ساختن بيمارستدارد يهودی نیچه جنبه آن یکليه و هايهودی

  ! قوس نزولی که بوند پيموده استآناينست ؛ مخصوص
ا ياليسم را بسسو"گفت که بوند   وقتی میداشتلخانف هزار بار حق رفيق پ

او ه ئی شبيه بها والديمير کاسوسکی و بونديستالبته". سيوناليسم تطبيق ميدهدان
 مورد طعن و لعن قرار  ]١٠[  ٤٧  "عوام فريب " عنوانف را به آن پلخميتوانند
ت بوند عاليکه با ف صی اشخا  برای، ولیدارد تاب تحمل همه چيز را غذا ک؛دهند

 اشخاص دالور صاف و اين موضوع  مشگل نيست که اينرند فهم داآشنائی 
 هاییاز خود ترس دارند و خود را با عبارت پردیدربارهساده از گفتن حقيقت 

  ...تا ر ميکننداست" فريبی معوا" یرهبا در غالظ و شداد
 بود، مانده  ملی در چنين موضعی باقییکه بوند در مسئله یمادام ولی
 يهود کارگران منفرد ساختن   تشکيالتی هم در راهی مجبور بود در مسئلهًاطبيعت

 منطق خود  . قدم بگذارددموکراسی سوسيال ملی در درون هایزمرهو ايجاد 
  ! ملی چنين ا قتضاء ميکند مختاری

تئوری ه ب" فرده ندگی منحصر بنماي"در حقيقت هم بوند از تئورِی 
ار است دمکراسی روسيه خول سوسياازبوند .  می لغزدکارگران "مرزبندی ملی"

و  ٤٨ ".دنمايمرزبندی  ها تشکيالتی خود بر حسب مليتساختماندر "است که 
.  ميرود" جدائی"سوی تئوری ه ه بداشتبر"  جلوه گامی ب" هم " مرزبندی"از ازب

لی در موجوديت م"که   اينیدرباره بوند کنفرانسبيهوده نبود که در هشتمين 
     ٤٩ .ی شنيده ميشدناسخن"  حال تجزيه است

ه بوند ب.  و تجزيه طلبی نهفته استانحاللدر فدراليسم تشکيالتی، عناصر 
  .سوی تجزيه طلبی ميرود

خوِد موجوديت بوند که يک .  که بروددارددر واقع هم بوند راه ديگری ن
 بوند دارای يک .دناراه تجزيه طلبی ميکشه را ب آن فاقد سرزمين است، سازمان

که  بند است و حال آن" هنابيگ "هایسرزمينه سرزمين مطلق معينی نيست و ب
، لتونی و روسيه که در مجاورت آن قرار دارند، لهستان دموکراسی سوسيال

نتيجه چنين ميشود که . باشند  دارای سرزمين میناسيوناليستیترنااجتماعات 
                                                 

  ١٢٠ ص ١٩١٢ سال ١٠-٩شما ره ) شفق ما" (ناشازاريا" ــ رجوع شود به   ٤٧
   ٧ ص " ابال غيه درباره هشتمين کنگره بوند"شود به   ــ رجوع ٤٨
   ٧٢ص "  گزا رش درباره هشتمين کنفرانس بوند" ــ رجوع شود به  ٤٩

  



 

 ٤٥

 آنت عاليبوند منجر شده، ميدان ف " نخسرا" اجتماعات به اين یهرگونه توسعه
 روسيه دموکراسی سوسيال تماميا :  خارج نيست حالاز دو .تر ميکند  را تنگ

ه  بامکانگاه بوند  آن تا ، بر روی اصل فدراليسم ملی تجديد تشکيالت بدهدبايد
که اصل   کند، يا اين"تأمين"  خودبرایدست آورد که پرولتاريای يهود را 

صورت  د و در اينناقوت خود باقی بمه  اين اجتماعات بليستیناسيوناارضی انتر
 سوسيالطور که در  همانی بين المللی تجديد تشکيالت دهد نابوند بر روی مب

  . و لتونی مجری استلهستاندمکرا سی 
 سوسيالتغيير شکل "ار است ابتدای کار خوهمانکه بوند از  ايندليل 
  . همين استميباشد  ٥٠ "ی فدراتيوینا روسيه بر مبدموکراسی

 پائينی طبقات که از یا بوند در مقابل موج متحد کننده١٩٠٦در سال 
 سوسياله روی را انتخاب نمود و وارد ميانسته می شد کمی عقب کشيده برخا

  دموکراسی سوسيالکه  یحالولی چگونه وارد شد؟ در .  روسيه شددموکراسی
 دموکراسی سوسيال وارد  کار مشترک و مسالمت آميزبرای و لتونی لهستان

 مِدم گشت، واردمنظور مبارزه در راه فدراسيون ه ، بوند بشدندروسيه 
Medem   چنين ميگفتنازم نآ ليدر بوند د ر :  

  
ميرويم، نا جآنه خاطر عشق پاک و عواطف بی آاليش به  ما ب»
عشق پاک و عواطف بی آاليش وجود . رزه  ميرويممبا برایبلکه 
 تظارنارا  آن نزديک یدهينآند در ناتو می  ]١١[ هايلفناشته و فقط مندا

     ٥١ «.  حزب  گرددواردبوند بايد سراپا مجهز . باشندداشته 
  

. ه استداشت گفتار خود سوء نيت اين در  مِدم   کنيمخيال است اگر اشتباه
موضوع بر سر سوء نيت نيست بلکه بر سر موقعيت مخصوص بوند است که 

 روسيه که بر روی اصول دموکراسی سوسيالد با ناتو  نمیآنحکم ه ب
منافع ه  بوند بًا هم طبيعتمبارزهبا اين .  مبارزه نکند، بنا شده استناسيوناليسمانتر

 سوسيال با رسمًائی ميرسد که بوند جاه بکار خره باال. وحدت لطمه ميزد
ی قض و در انتخابات دومانا مه رنا روسيه قطع رابطه نموده، آئين دموکراسی
ی متحد لهستان دموکراسی سوسيالی بر ضد لهستان هایاسيوناليستنا چهارم ب
  .ميشود

مين موجوديت تأ یترين وسيله  چنين دريافت که قطع رابطه مهمظاهرًابوند 
  . می با شدآنمستقل 

                                                 
 خود مختاری ملی و تغيير شکل سوسيال یدراطراف مسئله"  ــ رجوع شود به  ٥٠

  . چا پ بوند ١٩٠٢سال " دموکراسی روسيه بر مبانی فدرا تيوی
  ١٩٠٦ ويلنا،  سال ٣شما ره ) گفتا ر ما" (نا شه اسلو " ی مجله ــ رجوع شود به٥١



 

 ٤٦

 و تجزيه طلبی يعنی به تشکيالتی" مرزبندی" "اصل" ترتيب بدين
  .گسيختگی کامل منجر شد

 قديم،  ]١٢[ی " ايسکرا "یند، ضمن مباحثه با روزنامهی بود که بونازم
  :چنين مينوشت

  
که مناسبات  اينه ميخواهد ما را متقاعد کند ب" ايسکرا "»

 را آنهابط  بين ا روبايد روسيه دموکراسی لفدراتيوی بوند با سوسيا
 دليل اينه  عملی در روسيه، تنها بیتجربهناد به استبا . يدنماتضعيف 
 يک اتحاد فدراتيوی عنوانبه  روسيه دموکراسی سيالسوساده که 
به  يمناتو  ولی ما می،ين عقيده را تکذيب کنيماتوانيم  ، نمیداردوجود ن
ش که بنا  اتريیدموکراس سوسيال، ینهايت عبرت دهنده  بییتجربه

خود گرفته ه  فدراتيوی بی جنبه١٨٩٧ سال حزبی یبر تصميم کنگره
    ٥٢«  . ئيمنمابود، استناد 

  

  . نوشته شده بود١٩٠٢اين سطور در سال 
روسی و هم  " پرا تيک"  ما هم اکنون.  هستيم ١٩١٣ سالدر  ولی اکنون ما

  . را در دست داريم" اتريش دموکراسی سوسيال یتجربه"
   تجربيات چه ميگويند ؟اينبه بينيم 
شروع "  اتريشدموکراسی سوسيال یبی نهايت عبرت دهنده " یاز تجربه

 سوسيال نرسيده بود که در اتريش حزب واحد ١٨٩٦ سالهنوز . ميکنيم
 بين ی در کنگرهها اولين بار چکبرای سال ايندر . داشتکرات وجود ودم

 سالد ر . دست می آورنده  را بآنه کرده و ناندگی جدا گنمايالمللی لندن تقاضای 
 و  منحل ميگرددرسمًاحزب واحد ) در وينبرگ( حزبی وين ی در کنگره١٨٩٧

ملی تشکيل " دموکرات سوسيالگروه " شش از اتحادی مرکب آنبه جای 
 رفته رفته احزاب با يک.  به احزاب مستقل مبدل ميشوندبعدًا ها گروهاين.ميشود

ه شده  عه قطعی قطناکسيون  پارلمفرا آند ر تعقيب . ندنماي ديگر قطع رابطه می
 هم بر آنها ميرسد که اهتحاديهاسپس نوبت به . شودملی تشکيل مي" هایکلوب"

 طلبانبه کئوپراتيوها ميرسد و تجزيه کار حتی .  تقسيم ميشوندهاحسب مليت
 باره اينما در    ٥٣  . را هم تقسيم کنندآنهاند که نماي  را دعوت میکارگرانچک 

                                                 
،  ١٩٠٢ سالوغيره "   خود مختاری ملییدر اطراف مسئله " ــ رجوع شود به ٥٢

  . چا پ بوند ١٧ص 
  

  اين قسمت از „ Dokuments des Separatismus„:   ــ رجوع شود به٥٣
   ا قتبا س شده است ٢٩ص ] ١٣[ وآنک یجزوه



 

 ٤٧

کنيم که تهييج به تجزيه طلبی، احساسات همبستگی را بين  ديگر صحبتی نمی
  . چه بسا باعث اعتصاب شکنی ميگرد دد ونماي  تضعيف میکارگران
  اتريشدموکراسی سوسيال ی بی نهايت عبرت دهندهی تجربه " ترتيببدين

 به بدترين اتريشفدراليسم  در حزب . قديم است" ايسکرای "عليه بوند و له "
  .ی منجر شدکارگرشکل تجزيه طلبی يعنی متالشی کردن وحدت نهضت 

 تجزيه هایبونديست. م همين را ميگويده" پراتيک روسيه" ديديم که فوقًا
.   عمومی روسيه قطع رابطه کردنددموکراسی سوسيال با اه چکمانندطلب هم 

    همان از آنها بوند است، های يعنی به اتحاديههاچه مربوط به اتحاديه نآو اما 
 ديگر پيوندی های مليتکارگرانی مليت تشکيل شده بودند يعنی با نامببرابتدا 

   .ندداشتن
" پراتيک روسِی" چيزی که آنست اينجدائی کامل، گسيختگی کامل، 

  . ميدهدنشانراليسم فد
 ، مؤثر واقع شدهکارگران اوضاع و احوال در اينتعجب آور نيست که 

 اين ضمنًاد و نماي  را فراهم میآنهاموجبات تضعيف همبستگی و ضعف روحی 
وردهای روز افزون بين د و خز امنظور م .دنماي ضعف در بوند نيز نفوذ می

ی که راجع ناست سخناين. است بيکاری یی بر زمينهلهستان يهودی و کارگران
  : بودازدنا بوند طنين کنفرانس موضوع در نهمين اينبه 

  
 ِنای را که ما را کنار ميزنند آشوبگرلهستان کارگرانما .... »
 نميکنيم، ینا پشتيبنانآيم، ما از اعتصابات ناد   می زرد کننده وتاالن

 که ما را کنار ميزنند ما هم با حال ثانيًا.  را بهم ميزنيمآنها اعتصابات
ه از يهودی اجکارگرانه که ب دهيم، در مقابل اين کنار زدن پاسخ می

ی را به لهستان کارگرانيز نا  شوند موارد هاميدهند به فابريکن
يم،  عمل دست نزناينه اگر ما ب...  دستی راه نميدهيمهایرگاهکا

تکيه روی کلمات از (  ٥٤«  . خواهند رفتنادنبال ديگره  بکارگران
  ) .استا لين. ی ، استآن م

  
  .گويند گی مینا بوند راجع به يگکنفرانسچه که در  آناينست 

مقصد ه راه ديگری را هم باقی نميگذارد، بوند ب" جدائی"و "مرزبندی"
گون به زد وخورد و گونا های مليتکارگرانمرزبندی را بين کار خود رسيده و 

ا گر : "دنام يگری هم باقی نمیدکار   ،اينجزء . استده ناعتصاب شکنی رسا
    "  خواهند رفتنا ديگرلنبابد کارگرانعمل دست نزنيم  اينه ما ب

                                                 
  ١٩ص "  نهمين کنفرانس بوند یگزا رش درباره" جوع شود به   ــ ر٥٤
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ی، ايجاد ضعف روحی در صفوف کارگر شکنی در جنبش سازمان
جا هدايت آند به  سر منزلی که فدراليسم بونآن اينست   ــ،دموکراسی لسوسيا
  .ميکند

 فرهنگی ملی با محيطی که ايجاد ميکند در مختارِی خود ی طريق ايدهبدين
  .   جلوه گر شداتريش بخش تر از نامراتب زيه روسيه ب
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٦  
  ی هاازقفق
  طلبان انحالل کنفرانس

  
 که  قاز قفهایدموکرات سوسيال از راجع به تزلزالت يک قسمت باالدر 

 اين. وردند صحبت کرديما تاب نيناسيوناليسم" بيماری همه گير"در برابر 
به  مزبور هایدموکرات سوسيال شکل عرض وجود کرد که بدينتزلزالت 

 فرهنگی ملی را اعالم مختاریاز پی بوند رفتند و خود ی اغير منتظرهطور
  .نمودند

 روسيه هم طلبان انحالل  بگوئيم بهبايد ضمنًاکه ــ  هادموکرات سوسيال اين
 ای منطقهمختاریخود : ندنماي  طور افاده میاين خود را استدرخو  ــدناگرويده
 ی مللی که در داخل جرگهبرای فرهنگی ملی مختاری و خود از قفقتمام برای
  .ندازقفق

 ]١٤[که غير مشهور هم نيست )  ن(  آنها چند کلمه از ليدرمورد قبول حال
  :بشنويم 

 لحاظ ترکيب نژادی اهاليش از چه ازعلوم است که قفقبرهمه م» 
 مرکزی هایناو چه از لحاظ زمين و نباتات کشاورزی با شهرست

ی محتاج به نابهره برداری و رشد مادی چنين سام. دارديز عميقی تما
 که به آب است خصوصيات بومی ناشناسکار محلی و ناوجود کارکن

ينی که نا قوتمام استم ز، الندباشو هوا و نباتات زراعتی محل معتاد 
 در محل وضع شود و است اراضی محلی از بهره برداری آنمنظور 

ين نا وضع قواينبنابر .موقع اجرا گذارده شوده يروهای محلی بنا ب
 امور یدارها مرکزی نامربوطه به مسائل محلی جزء صالحيت ارگ

 ازت  عبارز طريق وظائف مرکز قفقابدين.  قرار خواهد گرفتازقفق
 ازادی ـ اقتصریبردابهره  آن منظور  ين است کهنا قبيل قواينوضع 

  ]١٥[  ٥٥«  . می باشد ناحيه ايناراضی محلی و رفاه مادی 
  
   . استاز قفقای منطقهِ مختاریموضوع بر سر خود اين بنابر

 منحرف استو بار  بند که قدری بی سروته و بی ) ن(   دليلیا گر از اقامه
 که از قفقای منطقهمختاریخود . ر کنيم که استنتاج او صحيح است اقرابايدشويم 

                                                 
 شما ره ١٩١٢سال )  زندگی ما"  (چونی تسخوربا"رجی گ ــ رجوع شود به روزنامه ٥٥
١٢  



 

 ٥٠

 آنکر ـنيز من) ن(واهد بود وـمومی کشور خـن در حدود مشروطيت عآليت فعا
  ازشتی قفقي خصوصيات ترکيبی و شرايط معینظريه نيست در حقيقت

   در دومين  وقتی   روسيه همدموکراسی سوسيالرا   امراين. استضروری 
 نوا حی دور آن برای را ای تشکيالت اداری خود مختار منطقه" خود  یکنگره

 مناطق خصوصی ازدست کشور که برحسب شرا يط معيشتی و ترکيب جمعيت 
  . ، قبول کردداشتاعال م  " داردروس نشين فرق 

 طور اين را آن دوم ی مذا کره در کنگرهبرای ماده اين ضمن تسليم مارتف
    :دالل ميکرد کهاست

 ، ظمت وسعت روسيه و آزمايش تشکيالت اداری متمرکز ماع»  
 را ایمنطقهمختار  خود اداری تشکيالتما موجب ميدهد که وجود به 
 ز و قفقاليتوانی، لهستان، فنالنددهای بزرگی از قبيل ـ چنين واحیبرا

  «. يمنا بدصالحضروری و 
  
 اداری التتشکي عنوانجا بر می آيد اينست که تحت اينچه که از  آنو اما 

  . مستتر استای منطقهِ  خود مختاری، ای منطقه مختارخود 
"  قفقاز ای منطقهمختاری وی خود یعقيدهه ب.  نهد پا فرا تر می) ن(ولی 
  .شامل است" ب مسئله را نافقط يک ج

  
 مادی زندگی محل صحبت ی توسعهیدربارهتا اينجا ما فقط "» 
 يک اقتصادیکه به تکامل ت اقتصادی نيست عالي ولی تنها ف.يمميکرد
" ... ميباشدت معنوی و فرهنگی نيز عالي کمک ميکند، بلکه فناسام

 نيز اقتصادیملتی که از لحاظ فرهنگی نيرومند است در محيط "
 ملی ممکن زبان ا فرهنگی ملل فقط بیولی توسعه ""...شدنيرومند ميبا

 مسائل  مادری استزبانه لذا تمام مسائلی که مربوط ب" ." ... است
 آموزش و پرورش، مسائل قبيل است ايناز . فرهنگی ملی ميباشد

کار اگر . ش، تئاتر و غيرهنادادگستری، کليسا، ادبيات، هنر، د
عوض   را با هم متحد ميکند، درها، ملتنا مادی يک سامیتوسعه

موده و هر کدام را در نا ديگر جد  را از يکآنهاامور فرهنگی ملی 
ت نوع اول وابسته به عاليف.  قرار ميدهدایهت عليحدعالي فناميد

. طور نيست ولی امور فرهنگی ملی اين" ... "سرزمين معينی است
 به سرزمين معينی وابسته نبوده بلکه به وجود ملت معينی وابسته  آنها
 نايکسبه طور باشنده داشت در هر جا که سکونت هاگرجی. باشند می

 جهالت بزرگی است اگر . گرجی عالقمند هستندزبانبه مقدرات 
 مربوط ناساکن گرجست هایبگوئيم که مدنيت گرجی فقط به گرجی
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، آن امور یدر اداره. رمنی را در نظر بگيريما کليسای مثًال. است
کشورهای مختلف شرکت ميکنند، در اينجا سرزمين   وطقمنا یارامنه

ر طو همان ی،ـگرج ی در تأسيس موزهمثًاليا . ی نميکندازهيچ نقشی ب
   باکو، کوتائيس،های گرجی،قمند استعال يسـتفل گرجی که

که مديريت و  آننتيجه . باشنديره نيزعالقمند ميـغ پطرزبورگ و
 ذيعالقه آن به خود ملل که به بايد  ملیفرهنگی  اموریرهبری کليه

   .هستند واگذار شود
   ٥٦« را اعالم ميکنيماز قفقیها فرهنگی ملِی مليتمختاریما خود 

  
چون فرهنگ، سرزمين نيست و سرزمين هم، فرهنگ : که ه اينخالص

چه که  آن تمامست اين. ميباشد فرهنگی ملی ضروری مختارینيست پس خود 
  . فرهنگی ملی بگويدمختارینفع خود ه د بناميتو) ن(

 فرهنگی مختاریکلی داخل در موضوع خود به طورجا بار ديگر اينما در 
   مايل  فقط يم، ماا صحبت کردهآن منفی یجنبه یدرباره فوقًاملی نميشويم چه 

فايده  کلی بیبه طور فرهنگی ملی که مختاری کنيم که خود نشانطر خا بوديم
  . ميباشداست از نقطه نظر شرايط قفقاز بی معنی تر و مهمل تر 

   :آناينک سبب 
 دارای کم و بيش ترقی کرده را که های فرهنگی ملی، مليتمختاریخود 
 خود اين شرايط، اينبدون . گيريد  در نظر میباشندات مترقی ميتمدن و ادبي

 ازو اما در قفق. مبدل ميشود  به چيز پوچی، مفهوم خود را از دست دادهمختاری
 مخصوصی موجود هستند که ادبيات زبانبا تمد ن بدوی و دی  متعدهایيتـمل

دارند،  وضع تحولی حالئی هستند که درعين ها از خود ندارند، مليتایويژه
 حال.  تکامل هستندی ادامهحال در شرف تحليل رفتن و قسمتی در آنهاقسمتی از 

ا  عملی نمود؟ تکليف مآنهاسبت به نا  فرهنگی ملی رمختاری خود بايدچگونه 
 فرهنگی هایيهاتحاد را در آنها بايد چيست؟ چگونه ها قبيل مليتاينسبت به ن

"  را در نظر داردآنمسلم وربه ط فرهنگی ملی مختاری مجزا که خود ملِی
   .؟"متشکل کرد

 هایزبانه و غيره که ب ها، لزگیهانا، آبخازها، آجارها، سوهابا مينگرل
 رفتار بايدخود ندارند چگونه ه گوناگون تکلم ميکنند ولی فرهنگ مخصوص ب

 را در آنها ممکن است آيا  ست؟نا را دآنها بايدجزء کدام يک از ملل  کرد؟ 
 را آنها بايد" امور فرهنگی"؟  در اطراف کدام "متشکل کرد " اتحادهای ملی 

  ؟ " متشکل نمود"
                                                 

   ١٢ شما ره ١٩١٢سال "  چونی تسخوريا  "ی ــ رجوع شود به روزنا مه٥٦
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 حل هاور قفقاز بين گرجی آن هایينستآ ی عدهآنهاکه از بين "  هاآِستين"با 
 که ازور قفق آن هایينستآو )  که تحليل بروندماندهولی هنوز خيلی ( ميشوند 

ا ادامه دا ده از خود ادبيات  حل شده و قسمتی تکامل خود رهاقسمتی بين روس
 در يک اتحاد واحد بايد را آنهاگونه ه  رفتار کرد؟ چبايدگونه ه  چ،يندايجاد مينما

  ؟"متشکل کرد"ملی 
ند ولی با تمدن ترکی زندگی ميکنند و نماي گرجی تکلم ميزبانه آجارها که ب

است که  چطور   مربوط کرد؟بايدکدام اتحاد ملی ه ، بباشندپيرو دين اسالم مي
 ديگر امور یدر زمينه و ها جدا از گرجی امور مذهبی یزمينهدر را آنها

؟  ها کوبولت  طريق به همين و  ؟" متشکل کنيم "ها با گرجیفرهنگی 
  ؟هاکلويتاين؟ هاگوشاين

 را از سياهه خارج ها است که يک رديف از مليتمختاری چه خود اين
  ميکنيد؟

  . ايام بطالت استهای بافیخيال یثمره اين ملی نيست، ی حل مسئلهايننه، 
 فرهنگی ملی مختاری خود  کنيم و تصور نمائيم کهحال بيائيم فرض محال

کدام نتايج خواهد ه کجا منجر و به  بمختاری خود اين. ما عملی شده است) ن(
، آنها با سوادی اقلِ  نسبِت را با حدازور قفق آن مثال تاتارهای عنوانبه   رسيد؟

 از که ناآنبا تمدن . ندا مقتدر قرار گرفتهماليان ناآن که در رأس نارسشمدابا 
 موضوع مشگل نيست  اينفهم ...  شده است در نظر بگيريم عروح مذهبی اشبا

 را ماليانست که آنمعنی ه  فرهنگی ملی بینها در اتحاديهآ"  متشکل کردن "که 
 برایرا ببلعند، دژ نوينی  آنها مرتجع  ماليان قرار دهيم، بگذاريم تا آنهادر رأس 

  . ايجاد کنيم آنها نادست شريرترين دشمنه  تاتار بهایاسارت معنوی توده
 به   شروع هادموکرات سوسيال   کهاست طرف اينه ی بنا چه زماز

  د؟نا کردهناسيا ب مرتجع به آ ريختن آب
ر و نآ تاتارهای   بهتر از محدود کردن  چيزیاز قفقطلبان انحالل ًا واقعآيا

اسارت شريرترين مرتجعين ه  را بها در يک اتحاد فرهنگی ملی که تودهازقفق
    ؟"ا عالم کنند"ستند ناتو  نمیميدهد

  .  ملی نيستی حل مسئلهی طريقهايننه، 
 و مانده عقب هایاز طريق جلب ملل و توده فقط از ملی در قفقیمسئله

فقط چنين . ردد حل و فصل گاست ممکن عالی به مجرای مدنيت آنهاختن اندا
 هادموکرات سوسيال مترقی شمرد و مورد قبول نا حل مسئله را ميتویطريقه

ی ها هم از اين نظر قابل قبول است که ملتازِ قفقای منطقهمختاریخود . ستناد
 کمک ميکند آنهای نموده و به نا همگملِ  فرهنگِی تکان جرياوارد را ماندهعقب 

 است مانده محدود آنکوچکی در داخل  که هر مليت خرده و ایتا از پوسته
   راعالی و سوق ميدهد و وصول به نعمات مدنيتلجه  را بآنهاخارج شوند، 



 

 ٥٣

 فرهنگی ملی در جهت مختاریکه خود  آن حال و  دنماي مي  تسهيل آنها برای
 آنها  قديمی محدود نموده و هاید، زيرا که ملل را در قالبنماي مخالف عمل می

 به آنهاع ارتقاء نا تحکيم ميکند و مناچن ِ تکامل فرهنگی همرا در مدارج پست 
  .  فرهنگی ميشودعالیمدارج 

 را فلج ای منطقهمختاری مثبت خود های ملی، جنبهمختاریبالنتيجه خود 
  .دنا را به صفر ميرسآنکرده 

 های جنبهبايد که مختاری نوع مختلط خود آن سبب است که به هميندرست 
 د بینماي  را پيشنهاد میآن) ن( را در خود جمع کند و ایفرهنگی ملی و منطقه

را بهبودی کار جمع بين دو جنبه که غير طبيعی است   طرزاين. فايده است
 ماندهکه از تکامل ملل عقب  آن بر عالوهميکند، چه  بدتر بلکه ،نبخشيده

 ملل که در ت تصدماناميده يز بنا  رای منطقهریجلوگيری ميکند خود مختا
  .دنماي  مبدل می،ندا ملی متشکل شدههایديهاتحا

فايده است در  کلی بیبه طور فرهنگی ملی که مختاریبدين طريق خود 
  .يک اقدام مهمل ارتجاعی مبدل ميشود ه  بازقفق

  .ی اواز قفقنافکر و هم) ن( فرهنگی ملی مختاریچنين است خود 
 یو در مسئله داشت بر خواهند"  گامی به پيش  "از قفقطلبان انحالل آيا
 نشانده ينآ که است مطلبی اين؟  هنا  هم دنبال بوند را خواهند گرفت  يیسازمان
 هميشه تشکيالتی فدراليسم حال اين دموکراسی سوسيال تاريخدر . هد دادخوا

ی هادموکرات سوسيال. است پی خود آورده از ، ملی را در برنامهمختاریخود 
 را اجراء ميکردند و فقط بعد از کيالتیتش فدراليسم ١٨٩٧ سال همانتريش از ا

 برای بار اول در هابونديست.  ملی را پذيرفتندمختاریخود ) ١٨٩٩ (سالدو 
 آن حال ملی صحبت کردند، و مختاری خود یدربارهواضح به طور ١٩٠١ سال
  .ميبردندکار ه  ب١٨٩٧ سال همان را از تشکيالتی فدراليسم  که

 ملی شروع مختاری خود ازآخر يعنی  ازرا کار  از قفقطلبان انحالل
 صورت اين بوند از اين هم پا فراتر بگذارند دراز در پيروی آنهااگر . نداهکرد

 هایسال اواخر همان کنونی را که از تشکيالتی ساختمان تمام مجبورند قبًال
  . بر اساس بين المللی ساخته شده بود خراب کنند١٩٠٠-١٨٩٠

 غير کارگران برای ملی، که هنوز یمختارولی هر قدر پذيرفتن خود 
 آن ساختمان برای هاسالهدام بنائی که ناه ازدنا همان بود بنا، آساستمفهوم 

 مواظبت و از قفقهای ملتتمامِ  کارگران طرف از و استوقت صرف شده 
  ی خطرناکاز باينه کافی است که ب. گل خواهد بودشپرستاری شده است م

 کنند و از چشم خود را بکارگرانه شود تا زدت دس )Herostratisch( ستراتوهر
  . ملی پی ببرندمختاری خود ناسيوناليستیبه ماهيت 
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طريق معمول از راه مذاکرات شفاهی و ه  ملی را بی مسئلههایازاگر قفق
 يک طلبان انحالل سراسر روسيه کنفرانس در عوض ، ادبی حل ميکنندتحثامبا

گوش . ، طريقی سهل و سادهاستده  غير معمولی اختراع نمو کامًالیهطريق
  :کنيد

 یدرباره . . . ازندگی قفقنمايت ئ هيیپس از استماع اعالميه»    
 رظهاا بدون کنفرانس فرهنگی ملی، مختاریضرورت تقاضای خود 

 مه برنای گونه تفسير مادهاينکه  يد ميکندي تقاضا تأايننظر در ماهيت 
 مغاير ،رنوشت خود باشد حاکم بر سدارد هر مليتی حق استکه قائل 

  «. ميباشدبا مفهوم دقيق برنامه ن
  

يد يمسئله و سپس تأ "ايناظهار نظر نکردن در ماهيت  "؛پس قبل از همه
  . . . بکری است ی شيوه، "کردن 

   " ؟ ميکندتأييد عجيب چه چيزی را کنفرانس اينپس 
  که حقبرنامه "با مفهوم دقيق "  فرهنگی ملیمختاریخود " را تقاضای اين

  ."داردمغايرتی ن" ملل را در حاکميت بر سرنوشت خود ميشناسد
  : موضوع را تجزيه کنيماين

  
طبق اين .  ميکندث مربوط به حاکميت بر سرنوشت از حقوق ملل بحیماده

مطلب بر سر .  بلکه حق جدا شدن را هم دارندمختاریماده، ملل نه تنها خود 
ند داشتی که کوشش طلبان انحالل.  استسياسی حاکميت بر سرنوشت از لحاظ

 سوسيال تمام در است خود را که مدتهسياسی ر سرنوشتحق حاکميت ب
طرز پيچ و خم داری سوء ه  بين المللی وضع و برقرار شده است بدموکراسی

  ند فريب  بدهند ؟است چه کسی را ميخو ندنمايتفسير 
د را کنا ر بکشند  پای خو، بخواهند با اتکاء به سفسطهطلبان انحالليا شايد 

مغايرتی "لل ـنگی ملی با حقوق مـ فرهمختاریست که خود اينمگر نه : و بگويند
 بر روی اصل خود باشند يک کشور موافق های ملتتمام يعنی اگر   ."؟ردندا

 ها ملتاين يعنی وجود آنها صورت اين فرهنگی ملی متشکل شوند، در مختاری
 سياسید شکل ديگری از زندگی نانميتوکس   امر حق کامل دارند و هيچايندر 

م نيست زآيا ال. استه ناه و هم خردمندازهم ت. دنماي تحميل ًااجبار آنهارا به 
   مشروطيت خود را لغو کنند و سيستم  دارند کلی ملل حقبه طوراضافه شود که 

ند، زيرا که ملل نمايند و به نظم کهن رجعت ازس آن گسيختگی را جايگزين  لجام
   :تکرار ميکنيم .ندنماي  تعيين ا شخصی خود ر ا ملل حق دارند سرنوشتو تنه

 حقوق  فرهنگی ملی و نه هرگونه ارتجاع ملی با مختاری نظر نه خود ايناز 
   ".داردمغايرتی ن " لمل
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   بگويد؟استميخونا  راين محترم کنفرانسمگر 
يست که  حقوق ملل ناين ميگويد ًااو صريح.  بگويداستميخونا  رايننه، 

 برنامه" مفهوم دقيق "بلکه " ی نداردمغايرت " آن فرهنگی ملی با مختاریخود 
  . نه در خصوص حقوق مللاستجا صحبت بر سر برنامه اينر د. است

 طلبان انحالل کنفرانسه  بها ملتاز اگر يکی  .استهم واضح  آندليل 
 کند که ملت ست تائيدنا ميتوًا صريحکنفرانس صورت اينمراجعه کرده بود، در 

 ملت نبوده کنفرانسولی مراجعه کننده به . دارد فرهنگی ملی مختاریحق خود 
 سوسيال که گرچه است از قفقهایدموکرات سوسيال" ندگیِ نمايهيئت "بلکه  

 آنهاپرسش . نددموکرات سوسيال بدی هستند ولی در هر صورت هایدموکرات
  مختاری خود  آيا که است   موضوعاين   حقوق ملل نيست بلکه دریدربارههم 

با مفهوم "  آياه و نا  ي دارد تضادی دموکراسی سوسيال اصول فرهنگی ملی با
  يست ؟ نا ي  "استير مغا  "دموکراسی سوسيال یبرنامه" دقيق

 با هم دموکراسی سوسيال یبرنامه" مفهوم دقيق "حقوق ملل و ن، برايبنا
  .يکی نيستند

ل ـکه با حقوق مل اينه ضمن ـ هم هست کپس معلوم ميشود چنين تقاضاهائی
  .ه باشدداشت مغايرت برنامه" با مفهوم دقيق" ممکن است ،ردندامغايرتی 

 مذهب وجود آزادی یدرباره ای مادهدموکراسی سوسيال یبرنامهمثال، در 
هر دينی که ه  ب حق دارند ماده هر گروهی از مرد م اينبر طبق . دارد

 عليه دموکراسی سوسيال. توليسيسم، ارتدکس و هکذاکا. "باشند معتقد ،ميخواهند
 مبارزه هانا و پرتستهاکاتوليک، هاهبی، عليه تعقيب ارتدکسمذ رهر گونه فشا
تيسم و نايسيسم و پرتستـفاد ميشود که کاتولـجا چنين مستاين از آيا. خواهد کرد

. نميشودطور مستفاد  ؟  نه، اين" داردی نمغايرت "برنامه" با مفهوم دقيق"غيره 
تيسم اعتراض نا هميشه عليه تعقيب کاتوليسيسم و پرتستدموکراسی سوسيال

هميشه از حقوق ملل در پيروی از هر مذهبی مدافعه خواهد نمود . خواهد کرد
 با در نظر گرفتن مفهوم صحيحِ  منافعِ  پرولتاريا، هم عليه حالولی در عين 

 بينی ناختن پيروزی جهسامنظور فراهم ه تيسم و هم عليه ارتدکس بناپرتست
  .يستی تهييج خواهد کردسوسيال
 کاتوليسيسم و   پرتستانتيسم،  خواهد کرد که  لحاظ اينرا هم از کار  اين

 يعنی با مفهوم صحيح برنامه  "با مفهوم دقيق"رتدکس و غيره بدون شک  ا
  ".دارد مغايرت" پرولتاريا  منافع

 حق دارند ها ملت .شت گفت حق حاکميت بر سرنویدرباره بايدهمين را 
 ملی مؤسساتميل خود ترتيب دهند، حق دارند هر يک از ه گی خود را بزند

 ًاجبر) داردحق ن(د ناتو کس نمی ند، هيچنمايخود را اعم از مفيد و مضر حفظ 
 سوسياليد که اهنوز چنين بر نمي جاايناما از . دنمايدر زندگی ملل مداخله 
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 ملل یفايده لل، عليه هرگونه تقاضای بی مضر ممؤسسات عليه دموکراسی
 اين است موظف دموکراسی لبالعکس سوسيا.  کردخواهديج ني و تهمبارزه
 ملل اين ملل طوری نفوذ کند که یات را طوری انجام داده و در ارادهتهييج

 ديگر با منافع پرولتاريا اءنحوی ترتيب دهند که بيش از انحه زندگی خود را ب
 تعيين ملل در آزادی برای مبارزه سبب است که ضمن بدينا نهما. دنمايتطبيق 

 بر ضد جدا شدن تاتارها، بر ضد خود مثًال حالسرنوشت خود، در عين 
 آنن و هم اي کرد، چه، هم خواهد تهييج نيز از قفقهای فرهنگی ملی ملتمختاری

" مفهوم دقيق"لک با ا، معذدارد نمغايرت ملل اينکه با حقوق  آنديگر ضمن 
  . يعنی با منافع پرولتاريای قفقاز مغاير است رنامهب

 دو معنای بکلی برنامه" مفهوم دقيق"و " حقوق ملل"پس معلوم ميشود که 
به که  است  حاکی از منافع پرولتاريابرنامه" مفهوم دقيق. "مختلف دارند

که  آن حال و ــ  پرولتاريا تنظيم و تصريح شده است،یبرنامهعلمی در طور
 مختلف يعنی بورژوازی، طبقات ميتواند حاکی از منافع حقوق ملل

 طبقات دارند اينيت وغيره برحسب نيرو و نفوذی که ناآريستوکراسی، روح
. باشند مختلفه ميتمل طبقاشابا حقوق ملل است که کار در اينجا سرو . باشد

 سوسيالن حقوق ملل با اصول نداشتا و ي" نداشت مغايرت" از صحبت
 حال معلوم الکنفرانس رم خئوپس را باِه یست که مسئلهآن نندمايسم دموکرات
  .  دو بکلی غير قابل مقايسه هستنداين.  مقايسه کنيمطلبان انحالل

طرز غير قابل ه  محترم بکنفرانسيد که اباری از اينجا چنين بر مي
 حل آن حاصله از ینتيجه. بخشايشی دو چيز مختلف را با هم مخلوط کرده است

 اصول، حقوق ملل و آن که بنابر استی نبوده بلکه يک چيز مهملی  ملیمسئله
و بالنتيجه هر يک از "  ی نداردمغايرت"يگر د با يک دموکراسی سوسيال

 بنابراين هيچ. ه باشدداشتد با منافع پرولتاريا مطابقت نا ميتوهاتقاضاهای ملت
شت ئی که برای بدست آوردن حق حاکميت بر سرنوهايک از تقاضاهای ملت

  ".يرت نداردمغا"  برنامه"   مفهوم دقيق "خود کوشش ميکنند 
  . . .از منطق هيچ دريغ نشده است 

 ی شهرت يافتهبعدًا ینامه  تصويبآن همين مهمالت بود که یبرزمينه
 ملی با  مختاری تقاضای خود آن قد علم کرد که بر طبق طلبان انحالل کنفرانس

  ". دداری نمغايرت "برنامه" مفهوم دقيق"
  .ميگذا ردنا ير پز ا تنها منطق رطلبان انحالل کنفرانسولی 
 خود را در قبال ی وظيفهمختاری خود تأييد با تصويب و کنفرانس اين
مفهوم "ترين طرزی کار با آش. ار ميکندد روسيه هم خدشهدموکراسی لسوسيا
 رنامهب دوم که یيم کنگرهناطوری که ميده زيرا ب. دنمايقض مينا ربرنامه" دقيق
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 آناينک .  رد کرد ملی رامختاری  خود قطعیبه طور را تصويب کرده است،
  .ين مسئله گفته شده استاچه که در اين کنگره در اطراف 

  ):بونديست( گلد بال ت
   

 نمای نشو و آزادی مخصوصی را که مؤسساتمن ا يجا د . . . » 
 پيشنهاد  جهتاينه م و بناد ضروری ميدنماي تأمين را هافرهنگی مليت

 که مؤسساتیو ايجاد : " قسمت اضافه شوداين هشتم یم به مادهنمايمي
اين قسمت   ( «د نماي را تضمين آنها فرهنگی نمایآزادی کا مل نشو و

ه  فرهنگی ملی بمختاری خود یفادهِايم طرز ناطوری که ميده ب
   ).استا لين. ی ، بوند استیوسيله

 
  : اشاره ميکند مارتينف   

 طوری دائر شوند که منافع بايد عمومی مؤسسات که اينه  ب»
 آزادی که  خصوصی یهيچ مؤسسه. ندنماي تأمينيز نا خصوصی ر

   «.د ممکن نيست ايجاد نمودنماي تأمين را ها فرهنگی مليتنماینشو و 
  

  :يگوروف   
  

يم فقط پيشنهادات منفی را ناتو  مليت، ما میی در مسئله»
و .  هستيمهايقات نسبت به ملتيونه تضبپذيريم، يعنی ما مخالف هرگ

ا  يک مليت تکامل می يابد يیمثابهه که آيا اين و يا آن مليت ب ايناما 
مربوط کار  اين . هستيم مربوط نيستدموکرات سوسيالما که ه ه، بن

   «.به سير طبيعی است
  

  :کولتسوف 
  

 آنها ناسيوناليسم یدرباره بوند هميشه در موقعی که ناندگنماي »
ی که از طرف صالحی که آن احالدر . ر ميشوندّين ميرود متغسخ
 . استناسيوناليستیينده بوند پيشنهاد شده دارای جنبه صد در صد نما

ف فنا ُرئی که در شها مليتآناز ما ميخواهند که حتی برای نگاهداری 
   «.شدباه داشتلص تعرضی ا خیهستند به اقداماتی دست بزنيم که جنبه
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 .  "يدگرد با اکثريت در مقابل سه رأی رد گلدبال ت صالحايجه، در نت  . . . 
" با مفهوم دقيق  مغاير "طلبان انحالل  کنفرانس ترتيب واضح است که بدين

  . قض کرده استنا  ربرنامهن برايو بنا" رفتا ر کرده  "برنامه
کهلم که گويا است کنفرانس کوشش ميکنند با ا شاره به طلبان انحالل اکنون

  .ندنماي خود را تبرئه  است، فرهنگی ملی را تصويب کردهمختاری خود
  :طور مينويسد  اينکاسوسکی وال ديمير 
   

 استکهلم، یيم، طبق قرارداد مصوبه در کنگرهناکه ميد ناچن»   
 دارد  نگه خود را محفوظ ملی یبرنامهبه بوند اختيار داده شده بود که 

 کنگره تصديق اين). !حزب عمومی ی ملی در کنگرهی حل مسئلهتا( 
   عمومییبرنامه با  نگی در هر صورتـ فرهمختاریکرد که خود 

   ٥٧ «.دارد نتیزب منافاـح
  

ستکهلم حتی در فکر ا یکنگره. است عبث طلبان انحالل ولی تالش 
 مسئله را باز اين ًا بوند هم نبود و فقط راضی شد که موقتیبرنامهتصويب 
.   حقيقت را بگويد تمام که نداشتا گی رـنامرد شجا ع اين کاسوسکی. بگذارد

   . را روشن ميکننديااولی حقايق، خود قض
  : اينک آن حقا يق

   
 یبرنامه موضوع . پيشنهاد ميشودگالينتوسط ه ی بصالحا» 

آن، از طرف کنگره باز گذارده ميشود ه  عدم  رسيدگی بی نظريه،ملی
  . ) رای مخا لف ٣٢ رای موافق، ٥٠" . (

  
   منظور از باز گذاشتن چيست؟:ناندگنماياز يکی 

  
 ملی باز گذاشته ميشود معنی ی اگر ما ميگوئيم که مسئله:رئيس

د تصميم خود را در اين مسئله نا آينده ميتویينست که بوند تا کنگرهاآن 
  ).ا ليناست.  ی .استتکيه روی کلمات ازآن م ( ٥٨« . داردمحفوظ نگه
  

 ی مربوط به برنامهیگره حتی به مسئلهکه مالحظه ميکنيد، کن طوریه ب
و حل سرنوشت " باز گذا شت"و فقط اين مسئله را "  رسيدگی نکرد"ملی بوند 

                                                 
   ١٢٠ ص، ١٠-٩ شما ره ١٩١٢سال " نا شازا ری" رجوع شود به    ــ٥٧
   ٥٣ص ، ١٩٠٦ سال ٨شما ره " نا شه ا سلوو" ــ رجوع شود به  ٥٨

  



 

 ٥٩

عبارت ه ب. خود بوند واگذار نموده ده بينآ عمومی ی خود را تا کنگرهیبرنامه
به مثبت و نه به طورکهلم از موضوع سرپيچيد و نه است ی کنگره؛ديگر
  .  فرهنگی ملی ندادمختاریمنفی ارزش به خود طور

 مطلب وارد با صريح ترين طرزی طلبان انحالل کنفرانسکه  آن حالو 
سته و نا فرهنگی ملی را قابل قبول دمختاریميشود و ارزش گذاری ميکند، خود 

  .دنماي حزب تصويب ميیبرنامهنا م ه آن را ب
  .  تفاوت هويدا است

 ملی را،  یشبثات و حيل، مسئلهـ تتمام با طلبان انحالل کنفرانسبدين طريق 
  .جلو سوق ندا ده ب  حتی يک قدم هم

 آنمی تماست اين، از قفقطلبان انحالل  ــ چاپلوسی در قبال بوند و ناسيونال
  . بودکنفرانسچيزی که در خور قابليت 
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٧  
   ملی د ر روسيهیمسئله

  
  .دنا ما حل مثبت مسئله ملی باقی ميمبرای اکنون

فک با ين ارتباط الحالست که اين مسئله را ممکن است فقط در اينمأخذ ما 
  .د حل کردناموقعيتی که روسيه ميگذر
و " معمولی" زندگی آن تحولی زندگی ميکند که در یروسيه در يک دوره

. است هنوز حل نگرديده سياسی ناهنوز برقرار نشده و بحر" ایمشروطه"
از اينجا هم جنبش، جنبش کنونی و . در پيش داريم" بغرنجی"ی و نا توفیروزها

  . کامل است، منشأ ميگردددموکراسی آنآينده، جنبشی که هدف 
  . قرار گيردمطالعه ارتباط با اين نهضت مورد حال در بايد ملی هم یهلئسم

 و شرط حل اساس یبه منزله کردن کامل کشور، دموکراسی ترتيب بدين
  .  ملی استیمسئله

 نه تنها موقعيت داخلی بلکه موقعيت خارجی نيز در بايدمسئله در موقع حل 
 و چين قرار گرفته اتريشروسيه ما بين اروپا و آسيا، مابين . نظر گرفته شود

امر  رشد امپرياليسم در اروپا يک. يسم در آسيا  ناگزير استدموکراترشد . است
 برایسرمايه  تنگ ميشود و اين  رمايهـرصه به سـاتفاقی نيست، در اروپا ع

انداختن کار ه ه برای باز ارزان و نقاط تکارگرانزارهای جديد، با یتجوـجس
  خارجی مشکالتبه   امراينولی .  ه روآور ميشودناکشورهای بيگه سرمايه، ب

 يانا پ]١٦[ ناد بگويد که جنگ بالکناکس نميتو هيچ. و جنگ منجر ميگردد
 ممکن است که اوضاع ت کامًال نيست، بدين جهمشکالتالت بود و ابتدای کمش

 مليت آن و يا اين، آن که در اثر   گردد و احوال داخلی و خارجی طوری جور
  چنين   درالبتهو .  کند ستقالل خود را طرحا ی مسئله دنام بدز ال در روسيه

  .عت بعمل آورندنا نيست که مماين هامارکسيستکار  هم  یواردم
 روس از حق ملل در حاکميت هایسيستجا معلوم ميشود که مارکاينپس از 

  .ند صرف نظر کنندنابر سرنوشت خود نميتو
 در  ضروری ی يک مادهیبه منزله حق حاکميت بر سرنوشت  ترتيببدين
  . ملی استیحل مسئله

دليلی از داليل ترجيح ميدهند در قالب يک ه ئی که بها و اما بعد، با ملت
   کرد؟بايد چه مانندواحد کل ب

 مصنوعی و غير اوًال. فايده است  فرهنگی ملی بیمختاری خود ما ديديم که
شکل يک ملت در نظر ه حياتی است زيرا جمع کردن مصنوعی  افرادی را ب

ديگر جدا و به اطراف   زندگی، زندگی واقعی از يکِدين افراد را خوا که دارد
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ه  بطرف ناسيوناليسم سوق ميدهد زيرا سيرشه ی بناث د، درنمايکشور پرتاب مي
و پرورش " بقا "یسوی نظريهه  بهاملت" متشکل نمودن "یسوی نظريه

 دموکراسی سوسيال یندهاز بربه هيچ وجهاست، کاری که " خصوصيات ملی"
 که ٥٩)Mähren( راویئ مطلبان يک امر تصادفی نيست که تجزيه اين .ميباشدن
 Richsratsايش راتس  جدا شده بودند در رآلمان دموکرات سوسيال ناندگنماي از
) سياسیدسته " (کولو"راوی به ا صطالح در يک ئ م یاز بورژو ناند گنماي  با
 ر بوند دطلبان هم يک امر تصادفی نيست که تجزيه اين. شدندراوی متحد ئم

ستايش " ژارگون" مخلوط يهود زبانو " شنبه" از ، غوطه ور شدهناسيوناليسم
 عمل بوند، کمونی یلی در منطقه ودارد نایندهنمايدوما هنوز بوند  در. ميکنند

" ی رهبری کنندهمؤسسات" که بوند دردارد وجود يهودیيون مرتجع نا روحاز
منطق  ٦٠ .هود را برقرار مينمايديی  و بورژوازکارگران بين "يگانگی " فعًالآن

  . همين استخود مختاری فرهنگی ملی
  . مسئله را حل نميکند،ملی مختاری ترتيب خود بدين

  ؟ است کجپس عالج در
 آن مختاریيست يعنی خود ا منطقهمختارِیه حل صحيح، خود نايگ

 و از، اوکرائين، قفقليتوانی، لهستان  مانندند ا مشخص شدهاکنون که ئیحدهاوا
  .غيره

کار  مورد سرواينست که در اينهمه   قبل ازای منطقهمختاری خود نارجح
کار  معينی سروینه سرزمين نيست، بلکه با سکازما با چيزی واهی و برون 

راد ـ، افمختاری خود اين عالوهه ب ند،نماير سرزمين معينی زيست ميدداريم که 
 اينبالعکس، . ندنمايور ملی را تحکيم نميغ مرزبندی ننموده ثهارا بر حسب ملت

 نوع ديگری از برایور را درهم ميشکند و سکنه را متصل ميکند تا راه را غث
 مختاری خود اينخره باال.  بگشايدطبقات مرزبندی يعنی مرزبندی برحسب

 منطقه استفاده گردد آن طبيعی هایبهترين طرزی از ثروته  ميدهد که بناامک
که انتظار تصميمی از مرکز  و به نيروهای مولد توسعه داده شود، بدون اين

  .دارد فرهنگی ملی وجود نمختاریعمومی برود، عملی که بالذا ت در خود 
 در حل  ضروریی مادهیبه منزله ای منطقهختاریمخود  ترتيب بدين

  .ست ا ملییمسئله
يک از مناطق، يک وضع متحدالشکل ملی کامل  شکی نيست که هيچ
 هاند از قبيل يهودیاگير شده  جای  ملیهای اقليتآنهاندارند، چه در هر کدام از 

 و در اوکرائين هایلهستان در قفقاز، ها، روسليتوانی در هالتونی ،لهستاندر 
                                                 

 بين چک، بوهم و اتريش شرقیای  ــ  منطقه٥٩
پايان قطعنامه "   هشتمين کنفرانس بوندیگزارش درباره" ــ رجوع شود به ٦٠
  . کمون يهودیدرباره
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ه باشد که اقليت مورد ظلم و ستم داشت بيم وجود اين جهت ممکن است يندب. غيره
 که در دارد اساسوردی ـ بيم فقط در ماينولی . اکثريت ملی قرار گيرد

صورت   کامل بدهيد، در ايندموکراسیبه کشور . شدبارار ـکشورنظم کهن بر ق
  . خود را از دست ميدهدیکلی زمينهه خطر ب

 ملِی واحد بهم ی پراکنده را در يک اتحاديههایکنند که اقليتپيشنهاد مي
 ساختگی ندارند بلکه به حقوق ی احتياج به اتحاديههاولی اقليت. ندازمربوط س

 ، کردن کاملدموکراسی بدون.  احتياج دا رندنال سکونتشـ محهمانقعی در وا
 کامل چه یدموکراسيا با وجود   بدهد؟آنهاه د بنادی چه چيزی ميتواتحاچنين 

  تحاد ملی است؟اضرورتی در 
  د؟نمايويژه اقليت ملی را مضطرب ميه ی بعاملچه 

 حق استفاده از نابلکه از فقد.  اتحاد ملی نيستناعدم رضايت اقليت از فقد
 مادری خود را مورد استفا ده قرار زبانبه وی اجازه بدهيد .   مادری استزبان

  . شدخواهدی خود مرتفع خوده  صورت نارضايتی او بايندهد، در 
ه  مدرسه بنا اتحاد ساختگی نيست بلکه از فقدناعدم رضايت اقليت از فقد

 صورت عدم رضايت اينوی بدهيد، در ه  بایچنين مدرسه.  مادری استزبان
  .  خود را از دست ميدهدیکلی زمينهه ب

 ن وجداآزادی نا ملی نيست، بلکه از فقداتحاد ناعدم رضايت اقليت از فقد
وی بدهيد، در ه  را بهاآزادی اين.  مسافرت و غيره استآزادی، ) مذهبآزادی (

  . اين صورت نارضايتی وی از بين ميرود
، ) مدرسه و غيره،زبان (آنت حاال تمامبرابری حقوق ملی، در بدين ترتيب 

 برایونی نابنابراين ق.  ملی استی در حل مسئله ضروری ی مادهیبه منزله
 کردن کامل کشور وضع شده دموکراسی اساسست که بر سراسر کشور الزم ا

ات ملی و هر گونه فشار ومحدوديت حقوق ازو بدون استثناء هر نوع امتي
  .ملی را منع کند هایاقليت

 اين باشد، در   روی کاغذ  تضمينی که نه  واقعی حقوق اقليت، ولیتضمين
  .  استاين در  و فقط

خود  و تشکيالتیفدراليسم  منطقی را بين ی وجود يک رابطهناميتو
 حقيقت را اين ناولی نميتو. نکردکار ناکرد و يا کار نا فرهنگی ملی مختاری

 فدراليسم بی برای فرهنگی ملی يک محيط مساعدی مختاریکرد که خود کار نا
د که به گسيختگی کامل يعنی به تجزيه طلبی تبديل نمايحد و حصر ايجاد مي

 روسيه، که از های و بونديستاتريش هایچککار که  اگر می بينيم. ميگردد
 فدراسيون گذاردند، منجر به یدائرهه بپا رده و سپس ـ کع شرومختاریود ــخ

 قسمت محيط اينر دتجزيه طلبی گرديد، شکی نيست که نقش مهم را 
 نا ًا فرهنگی ملی طبيعتمختاری، محيطی که خود استی کرده ازناسيوناليستی ب
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 ملی و فدراسيون مختاری امر اتفاقی نيست که خود ناي. را ترويج می نمايد
 و خواه آنخواه . است  واضحآندليل . ديگر ميروند  دوش بدوش يکتشکيالتی

 اينست نا نظرشآن و هم اينهم . هستند هامرزبندی بر حسب ملت اراست خواين
   فرق هنايگ.  دو شکی نيستاينشباهت   باشد درها مليت  برحسبتشکيالتکه 
جا اينند و در نمايکلی سکنه را مرزبندی ميبه طورجا آن ست که دراين در

  . رادموکرات سوسيال کارگران
. کجا منجر ميشوده  بر حسب مليت بکارگرانيم که محدود کردن ناما ميد

 تشديد   برحسب مليت،هايهاتحاد  ی واحد، تقسيمکارگر کردن حزب شیمتال
 ديگر، اختالل روحی های مليتاصطکاکات ملی، کارشکنی نسبت به پرولتاريای

. تشکيالتی   فدراليسم  نتايجاست هااين ــ، دموکراسی سوسيالصفوف  در کامل
 اينت بوند در روسيه شا هد گويا ی عالي و فاتريش در دموکراسی سوسيالريخ تا
  .استعمد

  اصول است که بر تشکيالتی، نا جرياين منحصر به فرد بر ضد یچاره
  .ده شده با شدنها

ه  بآنها روسيه در محل سکونت های  مليتتمام کارگرانوند دادن پي
 در يک حزب هاگونه هيئت  و پيوند دادن اينوا حد و کامل هایصورت هيئت

  . مای،  اينست وظيفهواحد
 مختاریع خود نا حزبی مساختمان گونه اينبخودی خود واضح است که 

موضوع را در نظر  اين در داخل واحد کامل حزبی نيست بلکه منا طقوسيع 
  .دارد

.  ميدهدشاننا  رتشکيالت چنين نوعی از ی معنی فايدهتمامه  باز قفقیهربتج
 ملی را در بين های توفيق حاصل شده که ا صطکاکاين هایاز قفقبرایاگر 
 نا موفق شدند اهالی را از ا مکآنهاند، اگر از تاتار مرتفع سکارگران و هاارمنی

ر مصون دارند، اگر در باکو، در اين کالدوسکِپ ديگ خونريزی و تيرباران يک
جا آناست، اگر در   ناپذيرناکنون ديگر  تصادمات ملی امکادستجات ملی، 

 مقتدری جلب   نهضت رای واحِدـ را در مجکارگرانند که اتوفيق حاصل کرده
 نقش بی از قفقدموکراسی سوسيال ساختمان  زمينه بين المللی  بودِنايندر  کنند،
  .ی نکرده استازی را باهميت

هر ُمعملی مؤثر نيست، بلکه کار  تنها در تشکيالتچگونگی نوع 
، کارگرزندگی .  باقی ميگذاردکارگر زندگی روحی تماممحونشدنی خود را در 

و . فته و پرورش مييابدياا شو و نمنا جآن در ًا اوست، او روحتیزندگی تشکيال
خود و مالقات هرباره با رفقای ِ  تشکيالتدن در نااينست که ضمن وقت گذر

 تحت رهبری يک هيئت آنهااتفاق ه  ديگر هستند و بهایخود که از مليت
 در فکرش نفوذ مييابد که ًاين موضوع عميقا، يد عمومی مينمایمبارزهعمومی، 
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ی، اعضاء ارتش واحد طبقات یدهنواخااعضاء يک   قبل از همه کارگران
 قشرهای وسيع براید اهميت تربيتی عظيمی نا امر نميتواينو . يسم هستندسوسيال
  .ه باشدداشت ن،کارگر یطبقه
، مکتب احساسات موّدت آميز و تشکيالت جهت نوع بين المللی اينه ب
  .ناسيوناليسمترناترين تهييجی است به نفع  بزرگ

وقتی . طور نيست  باشد اينهاه بر حسب مليتـ کتشکيالتیو اما در 
ه  ملی خود محدود شده و بی در پوستهشدندکل  بر اساس مليت متشکارگران
 تکيه آنه چه که ب آن. ديگر جدا ميگردند  از يکتشکيالتیع نا مویواسطه
  را از يکآنها نيست بلکه چيزی است که کارگران بين وجه اشتراک ميکنند 

  ،يهودی ؛ است  خود  ملتقبل از همه عضورگر کادر اينجا . دنمايديگرمتمايز مي
، روح تشکيالتتعجب آور نيست که فدراليسم ملی در .  غيره و غيرهی ولهستان

  .هدمـيد پرورش کارگرانجدائی ملی را در 
  .ميباشدلی ـم کهنه پرستی محدوديت و مکتب تشکيالت سبب نوع ملی يند ب

ولی با ـحاظ اصـ که از لتشکيالت طريق در مقابل ما دو نوع مختلف بدين
پيوستگی بين المللی و نوع   نوع هم؛داردد وجود ناديگر متناقض يک

  . بر حسب مليتکارگران" مرزبندی"
 موفقيتی  اکنونرفته تکار ه  دو نوع باين آشتی دادن برایئی که هاکوشش

 اتريش دموکراسی سوسيال که از طرف یا آشتی دهندهیآ ئين نامه .شته استندا
.  استهماند تهيه شد در هوا معلق  Wimberg  رگِب در ويم١٨٩٧ لدر سا
. دنبال خود ميکشده  را هم بهايهاتحاد ،قطعات منقسم شدهه  باتريشحزب 

 وقتی دارد حق اشتراسر.  بلکه مضر هم شد،دنا ملنه فقط در عالم خيا" آشتی"
 حزبی ويمبرگ یولين پيروزی خود را در کنگرهاتجزيه طلبی "تأکيد ميکند که  

با فدراليسم "  آ شتی"وال است  منبه همين در روسيه هم کار  ٦١. "دست آورده ب
بوند . وقوع پيوست، به افالس کامل گرائيده کهلم باست یبوند، که در کنگره

 ی روز اول بعد از کنگرههمانبوند از . کهلم را بر هم زداست یمصالحه
 که شامل واحدی تشکيالت در محل خود به کارگرانع شد که ناکهلم ماست

ه خود را طلباند و با لجاجت تاکتيک تجزيه  بگرون، باشدها مليتتمام کارگران
 سوسيال ]١٧[ ١٩٠٨ سال و چه در ١٩٠٧ سالکه چه در  آنادامه داد، با وجود 

 کارگران وحدت بين  خرهباال که  ار شداستخو  روسيه چندين باردموکراسی
 ملی مختاریرا از خود کار بوند، که . عملی گردد  از پائينها مليتیکليه

  که با گسيختن ايندائره فدراسيون گذارد تا ه کرد، در عمل پا ب شروع تشکيالتی
 دموکراسی سوسيالکه با  اينو ضمن .  بخشدنياا پ  را آنکامل و تجزيه طلبی 
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 ٦٥

کافی است .  نمودوارد آننظمی در  روسيه قطع ارتباط کرد اختالل و بی
  .وريمآخاطر ه  را ب]١٨[ Jagiello  وييا گل   عمِلیپرونده
   و مضر، کنارم  يک عمل موهوعنوانبه ، بايد" آ شتی"ت راه  جهيندب
  .شته شودگذا

 سوسيال صورت، اين که در ،بوند  يا فدراليسم: خارج نيستحالاز دو 
   تجديدها برحسب ملتکارگران"  مرزبندی "ی روسيه بر پايهدموکراسی
 اساسر  صورت بوند باين که در تشکيالت نوع بين المللی   ياوميدهد  تشکيالت

لتونی و  ،از قفقدموکراسی سوسيال ی، طبق نمونهایمنطقه خـود مختاری
 يهود با کارگران مستقيم اتحاد امر برای راه را ،دهدا تشکيالت تجديد لهستان

  .گشا يد گر روسيه میي دهای ملتکارگران
" آ شتی ميکنند"که   اين نه ، فاتح ميگردنداصول .دارد وجود نایهميانراه 

 ی مادهیبه منزله کارگرانا لمللی   هم پيوستگی بينيب، اصل  ترتبدين
  . ملی استی در حل مسئلهضروری 

  
  ١٩١٣ سالويه ناژ وين،
  ٥تا  ٣ های اولين بار در شمارهبرای

   مه –در ماه مارس "  پرسوشچنيه" مجله  
  .چا پ رسيده  ب١٩١٣ سال

  ا لين است. ک: امضاء 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



 

 ٦٦

  :توضيحات
  

  
  . کتا بعنوان یرهدربا ــ ١

 ١٩١٢ سال يانادر خالل پ"  ملی یمارکسيسم و مسئله"استالين . و.  اثر ی
  اولين بار در برای تحرير در آمد و یرشتهه  در شهر وين ب١٩١٣ سال نااو

 مجله بلشويکی  ٥-٣ هایالين در شمارهاست. امضای  که  ب١٩١٣ سال
  .طبع رسيده ب"  پروسوشچنيه "

  : مقاله مينويسداين چگونگی یدرباره ًاالين شخصاست  رفيق١٩٢٥ سالدر 
   

 یسبت به مسئلهنا ی راصول مقاله يک دوره مباحثات اين . . . »
ر د تزاری يعنی ِنا اربابد که در عصر ارتجاعنمايملی منعکس می 

توسعه ه  در روسيه رو بدموکراتيکــ قالب بورژوا ناعصری که 
مپرياليستی در ابل از جنگ  و نيم قسالميرفت در ظرف مّدت يک 

 دو نا زمايندر . است روسيه روی داده دموکراسی سوسيالصفوف 
ديگر در   ملی با يکیبرنامه دو آن ملت و بر طبق یدربارهتئوری 
  : بودندمبارزه

، ی ميشدنا پشتيبها که از طرف بوند و منشويکاتريش یبرنامه
 توصيف . بلشويکی روسيه از طرف ديگریبرنامهيک طرف، و  از

حوادث بعدی . يابد نده در سطور مقاله مینا را خونااين دو جري
 هنگری به  ــاتريش یبخصوص جنگ امپرياليستی و تجزيه

ب کدام ناجه  داد که حق بنشان العين یأره ب نه جداگالِی مهایدولت
 در کنار طشت بائر وقتی که اشپرينگر و اکنون. يک از طرفين است

د که نال است شکی باقی بمکند مشاد نشسته ملی خویبرنامه یشکسته
حتی بوند هم مجبور شد . را محکوم کرده است" تريشیا ِبمکت "تاريخ

 یبرنامهيعنی " ( فرهنگی ملیمختاری خود یمطالبه"اعتراف کند که 
اری طرح ريزی دکه در قالب رژيم سرمايه) اليناست. یــ  اتريشملی 
فهوم خود را از دست ميدهد يستی مسوسيالقالب ناشرايط   دراست شده

 مین هم نابوند گم). ١٩٢٠ سال"  بوند١٢ کنفرانس"رجوع شود به (
 یبرنامه تئوريک اساس یاصولرد که بدين وسيله به ورشکستگی ُب

 ی اعتراف اتريشتئوری ملی ی اصولتريشی يعنی به ورشکستگی املی 
  «. ) اعتراف کرده است ًاسهو(کرده است 



 

 ٦٧

 اينع به ـ راج  ماکسيم گورکی به١٩١٣ سال  فوريه   دومیلنين در نيمه
  :چنين مينويسد"  ملییمارکسيسم و مسئله"ستالين  ااثر 

  
 نشسته و پس از جمع ایلعادهای فوق جرگـُدر بين ما يک نفر »  

 برای بزرگی ی و غيره مقالهاتريش یدرباره مدارک یوری کليهآ
  «. مينويسد"  پرسوشچنيه"

  
 یبرنامه یدرباره" خود یتشار يافت لنين در مقالهنار  اثاينکه   و هنگامی

  ی مجله٣٢ یکه در شماره"  روسيهدموکرات سوسيالی کارگرملی حزب 
ه  بای ارزش فوق العاده،طبع رسيده  ب١٩١٣در دسامبر " دموکرات سوسيال"

 دوره اين ملی در یدالئلی که موجب شد مسئلهه شاره بااو ضمن .  اثر ميدهداين
  : مينويسد، را اشغال کندایتهجسبرجای 

  
 اين اخير در نشريات تئوريک مارکسيستی، ديگر نا در زم»

  دنا را روشن ساختهدموکرات سوسيال ملی یبرنامه اساسموضوع و 
   «).دنماي ميازالين مقام اول را احراست ی مقالهميان ايندر (

  
 به لنين. ی. و١٩١٣الين در ماه مارس است. و. بزودی پس از توقيف ی

  :نوشت"  دموکرات سوسيال  "یهيئت تحريريه
  

) استالين(کوبا . استجا باال کشيده اينتوقيف در کار  . . »
  . . . را گرفتند 

 بزرگی ی ملی مقالهی مسئلهیدرباره کوبا موفق شد
 در بايد. بسيار خوب. بنويسد") پرسوشچينه  "ی شماره٣ برای(

 بوند و هایست و اپورتونيطلبانراه حقيقت بر ضد تجزيه 
    «.  جنگيدطلبان انحالل

  ٢ .   ــ ص)لنين ــ گلسنا  ــآرشيو انستيتوی مارکس (
  بوند  ــ٢
 تأسيس سال( و روسيه لهستان، ليتوانی يهود در کارگرانی نايه همگاتحاد  
ه و تمايالت خرده داشت قرار ناسيوناليستی و موقعيت اساسکه بر ) ١٨٩٧
 فدراتيوی اساسی منعکس ميکرد که حزب بر کارگری را در نهضت ازبورژو

 یندهنماي عنوانبه  دهد و بوند را تشکيالتحسب عالئم و امارات ملی تجديد بر
خود " تقاضای باصطالح ١٩٠٥ سالدر . منحصر بفرد پرولتاريای يهود بشناسد

 يک تقاضای یبه منزله را آنرا پيش کشيد که لنين "  فرهنگی ملیمختاری



 

 ٦٨

 و ارتجاعی توصيف نمود، تقاضائی که منجر به زیورژوا، بناسيوناليستی
  . مختلف ميگرددهایجدائی پرولتارهای مليت

 بوند اسيوناليسمنا  آشتی ناپذيری بیمبارزهالين و حزب بلشويک استلنين، 
  ٣ .ــ ص. کردند
  " طلبان انحالل  "ی کلمهی دربارهــ٣

ــ ١٩٠٥ یهاسال شکست انقالب ازا پس همان ارتجاع، که هایسالدر 
 شعارهای از آنها ميناميدند زيرا که عنوان بدين را ها فرا رسيد، منشويک١٩٠٧

قالبی پرولتاريا را ناحزب دوری جستند و کوشش مينمودند حزب مخفی  نقالبیا
  .ندازمنحل س

ر د که است طلبان انحالل باصطالح ماه اوت کنفرانسجا منظور، ايندر 
 دستجات ضد ی کليهاز بلوکی آن در  د ر شهر وين تشکيل شد و١٩١٢اوت 

  تصميماتیدرباره. وجود آمده ترتسکی ب. ی تحت رهبری لنابلشويکی و جري
) هافصل ششم ــ قفقازی(  به آنهاتقادات نا ملی و ی در مورد مسئله،کنفرانس اين
  ٣ .  ــ ص. کتاب رجوع شوداين

  " رفرمازگرجی ها قبل " عبارت  ی د ربارهــ ٤
  ٥. ص ــ)١٨٢٣ــ١٨١٧ سال  (ناغو حق سروا ژ در گرجست لازيعنی قبل 

  ."بگير و ببند"  عبارت  یدرباره ــ ٥
 یا ثر نويسنده" بودکا" کتاب از عبارت اين خشن پليسی، هایيعنی روش

 یوش پليسی فوق العادهاز ر آنروس  کلب اوسپنسکی اقتباس شده است که در 
    پليس های چسبيده و به پست اهالی رانا مختلف گريبهایهنابهخشنی که به 

  ١٤.  ص ــ . سخن گفته ميشود،کشيدند می
  "دارد وجود نناپارلم" عبارت  یدربارهــ ٦
 کلماتی است که کوکوفتسف اين ــ"  نداريمنارا که ما پارلم شکرخدا"
 ٢٦ تاريخدر دومای دولتی در ) نخست وزير  بعدًا(ی تزاری ئداراوزير 
  ٢٤.  ص ــ .است گفته ١٩٠٨ سالآوريل 
  "وکروست پرربست  " ی کلمهی دربارهــ٧

 دارای که استی پروکروست نام غول راهزنی نادر اساطير يون
  اهای پرگد و اينا ميخوابآن خود را روی هایینا که قرباستتختخوابی بوده 

طول تخت ه  را قطع مينمود و اگر بآنها ، طول تخت تجاوز ميکردازی ناقرب
  ٣٢ . ــ ص.طول تخت برسده شيد تا بک قدر می آننميرسيد 
 از را بيش آنها محو شدن اين ... ملی یتجزيه"  عبارت یدرباره  ــ٨

يفست حزب نام" فصل دوم  از کلمات اين ". کردخواهدپيش تسريع 
اخذ شده  ) هاپرولتاريا و کمونيست(گلس نا. مارکس و ف. ک"  کمونيست

  ٣٤ . ــ ص.است



 

 ٦٩

 ١٨٥٠ -١٨٤٠ هایسال هماندر مارکس " عبارت  ی دربارهــ٩
   "اظهار کرده بود

که ")  يهودی مسئلهمورددر   " Zu Judenfrage (مارکس.  کی جا مقالهاين
  :ی د ر مجله١٨٤٤ سالدر 

„ Deutsch – französische  Jahrbücher „ ")ــآلمان ینامهسال  
  ٣٧ .ــ ص.  است منظور نظر استدرج شده  " ) فرانسه
عوام فريب مورد طعن و "  عنوانبه ف را ناپلخ"رت   عبای دربارهــ ١٠
  .دهند لعن قرا ر
مندرجه در " گيزنا نفاق کنفرانسهم يک ازب  "یف در مقالهناپلخ. و.  ک
  کنفرانس، ١٩١٢ سالدر ا کتبر ) در راه حزب"  (زاپارتی بو  "یروزنامه

   وهات را مورد سرزنش قرار داده و موقعيت بونديسطلبان انحالل" وتاماه "
 ناسيوناليسميسم بر سوسيال انطباق یمنزله به از قفقهایدموکرات سوسيال

 ی کاسوسکی در نامه به هيئت تحريريه ،ها بونديسترليد. دنمايتوصيف مي
  ٤٤. ــ ص.تقاد قرار دادناف را مورد ناپلخ) شفق ما" (ارياازنا ش "طلبان انحالل
  "هايلفنام  "ی کلمهی دربارهــ ١١

 آناست که در "  ارواح مرده" کوکل بنام . و. آثار ن از يکی نامانيلف قهرم
  ٤٥ . ــ ص.دنمايي را مجسم ماساس بافی  بی خيالبطالت و 
 سراسر روسيه متعلق به برایاولين روزنامه " ايسکرا "ــ١٢

لنين ايجاد . ای.  و توسطه  ب١٩٠٠ سال يانا که در پاستقالبی نا هایمارکسيست
غير علنی در روسيه به طورمه در خارجه چاپ ميشد و  روزنااين. استشده 

 ی با تهيه کردن زمينه١٩٠٣ــ١٩٠٠ هایسالدر " ايسکرا.  "منتشر ميگشت
. استی کرده ازی عظيمی را بتاريخايجاد حزب مستقل پرولتاريای روسيه نقش 

 سوسيالحزب کارگری ( دوم یکنگره از  بالفاصله پس١٩٠٣ سالدر نوامبر 
 عضويت ازلنين .   افتادهادست منشويکه  روزنامه باين )  روسيهدموکرات

 ، لنينیی روزنامهیبه منزلهی قديم "ايسکرا"صطالح ا. هيئت تحريريه خارج شد
 منشويکی و ی روزنامهیبه منزلهی جديد "ايسکرا"قالبی و بلشويکی و نا

  ٤٦.  ــ ص.است نا زماين ازاپورتونيستی که در حزب معمول شد 
  " کنا ویجزوه  "ی کلمهی دربارهــ١٣

 چک که آشکارا در موضع شوينيستی و دموکرات سوسيالک ناکارل و
  ٤٧.  ــ ص.داشتتجزيه طلبی قرار 

  "  که غير مشهور نيست ــن"  عبارت ی دربارهــ١٤
  ٤٩ . ــ ص.است نا گرجستهای ليدر منشويک   يانانوی جردنام مستعار 

  .)زند گی ما" (چونی تسخوربا   "ــ ١٥



 

 ٧٠

 ژوئيه ٢٢ اول تا از که است نا گرجستهای منشويکی يوميهیوزنامهر
  ٤٩.  ــ ص. د ر کوتا ئيس منتشر ميشد١٩١٢ سال

  "ناجنگ بالک  "ی کلمهی  دربارهــ ١٦
 و نا، صربستنا بين بلغا رست١٩١٢ سال در اکتبر نانخستين جنگ بالک

ديگر  طرف از ها يک طرف، و ترکاز  )مونتونگُرو (  قره صاق ونايون
  ٦٠ . ــ ص.شروع شد
  " ١٩٠٨ سال و چه در ١٩٠٧ سالچه در " عبارت  ی دربارهــ ١٧

 دموکرات سوسيالی کارگرحزب (  چهارم کنفرانس هایمنظور قطعنامه
 سوسيالی کارگرحزب ( پنجم کنفرانس و ١٩٠٧ سال که در است) روسيه

  )١٩٠٨ بر طبق تقويم قديم در دسام  (١٩٠٩ويه ناکه در ژ)  روسيه دموکرات
  ٦٤ . ــ ص.ستا شده  تشکيل

  ".يا گلو عمل یپرونده" کلمات   ی درباره ــ١٨
 ازندگی نمايه  بلهستانيست سوسيالتخا ب ياگلو عضو جناح چپ نامنظور 
ه  بلهستان  يستسوسيالحزب   وها بلوک بونديست  که توسطاستشهر ورشو 

 لهستان هایدموکرات سوسيالی يهود بر ضد ز بورژواهایاتفاق ناسيوناليست
ی ها رأی منشويک٧ دوما با اکثريت دموکرات سوسيالفراکسيون . عملی گرديد

   بلشويک تصميم گرفت ياگلو را درناندگنماي ، رأی٦ طلب در مقابل انحالل
       ٦٥.  ــ ص. بپذيرددموکرات سوسيالفراکسيون 

  
 
 
  
  
    
  

     
  
  
   
  
  

  نپيروزباد حزب طبقه کارگر ايرا         

 org.toufan.www              جهانی اينترنتى توفان در شبکهى صفحه
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