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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
 نيلن: نويسنده
 ن فروتنيدکتر غالمحس:  ازبرگردان
 جاويد: فرستنده

  ٢٠١۶ جنوری ٢۵

  وسيوني ۀ جزوۀدربار

١ 

  :يادداشت فرستنده

کشور در خون تپيدۀ ما ر ھمين مورد را به آن عده از اعضای جنبش انقالبی  د"روزالوکسامبورک"اين اثرو ترجمۀ اثر 

نھا مبدل شده اند، آکه کورکورانه به پيروری از رھبری ھای خاين شان، به تفالۀ امپرياليزم و سياست ھای انجوئی 

ه ھای پرافتخار سازمانھای مانده باشد، باعث بيداری آن گرديده، گذشتباقی پيشکش می نمايم، باشد اگر وجدانی برايشان 

  .به ننگ آلوده نسازندبيش از اين شان را 

  جاويد

  

  شگفتاريپ

 وناليسم و انترناسيبه مارکس...... د، کائوتسکی، پلخانوف و ين، داوير لگيونال دوم نظيزمانی که رھبران انترناس
 سم پرولتریيوناليسم و انترناسيمارکس دفاع از ۀفيش گرفتند، وظيده و راه سازش با ارتجاع را پيانت ورزيپرولتری خ

به  ر روزا لوکزمبورگ بر عھده گرفته و سازشکاران رايال دمکراسی نظيتھای برجسته سوسين شخصيرا در کنار لن
  . خود گرفتند ۀر آتش حمليز

 گ در آن برخورد به جنۀسم و وفاداران به مشی پرولتری مسألين به مارکسيان خائني مورد مشاجره مۀن مسأليعمده تر
 اليبحران سوس"ستھا از جمله جزوه ای تحت عنوان ي خود با اپورتونۀروزا لوکزامبورگ در مبارز. دوران بود
  ملی جنگھایۀخواھاني خصلت آزادۀ خائنانۀيل جنگ، رد نظريتحل: ۀًن جزوه عمدتا  درباريا. انتشار داد" دمکراسی

روھای بزرگ ير نيی اول چه از طرف المان و چه از طرف سان مسأله که جنگ جھانيستی موجود و اثبات  اياليامپر
 ر که رھبری مبارزه با رھبرانين کبيلن. ستی، نگاشته شده استياليستی دامن زده شود، جنگی است امپرياليامپر

نی خاصی که منحصر به اوست، بررسی کرده و يزبي فوق را با تۀونال  دوم را بر عھده داشت جزويست انترناسياپورتون
در باره جزوه " مارکسيستی ، انتفادات سازنده ای را در جزوه ای به نام ۀد آن به مثابه يک اثر برجستين تأئيدر ع

  . تحرير در آورد ۀرشته ب" يونيوس
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 ستی امکان بروز و وقوع جنگھای ملیياليک جنگ امپرين مسأله که در يد ايکأد و تي لنين در اين اثر خود در ضمن تأئ
 رامون جنگيًکامال موجود است، آموزشھای گرانبھائی پ) سمياليه امپريا تحت اشغال عليتحت ستم و عنی جنگھای ي(

  .ا چه برخوردی به آن خواھد داشت، به جای گذارده استيروھای انقالبی و به خصوص پرولتاريکه ن نيستی و اياليامپر
  :دارد  یان مين بيستی چنياليان جنگ امپرا را در زمياسی پرولتاري مرکزی سۀن جزوه با صراحت مسألين در ايلن
 ن مخالفت با توجه به خصلت غارتگرانه، اسارتي و ا ستی استيالين جنگ امپريھن در ايا مخالف دفاع از ميپرولتار" 

 سم در مقابل آنيالين جنگ، با توجه به امکان و ضرورت قرار دادن جنگ داخلی به خاطر سوسيآور و ارتجاعی ا
 ."صورت می گيرد ) نين جنگ داخلی تبديل آن به چ(

گر يد ا که امروز بارين تئوری ضد انقالبی سه دنيه آن دسته از مبلغين برھان قاطعی است علي لنۀين آموزشھای گرانمايا
که در  ستی خودی ــياليرا به جای دامن زدن به انقالب موعظه کرده و راه سازش با بورژوازی امپر" ھنيدفاع از م"

) ناتو ژهيوه ب(حات آنھا يش گرفته و تسلي را پ–ستی تعلق خواھد داشت ياليکی از بلوکھای امپرينگ به صورت بروز ج
  .را تأئيد می کنند 

 در برخورد  به" تئوری سه دنيا "   لنين را با توجه به شرايط کنونی  که مبلغين  ۀ اين اثر داھيانۀسازمان توفان مطالع
 آن ده وي آن اقدام ورزۀص داده، به ترجمي ضروری تشخ–ونال دوم شده اند يترناس جنگ دچار ھمان انحرافات انۀمسأل

  .ار ھمگان قرار می دھد يرا در اخت
 ستی توفان                 ينيستی لنيسازمان مارکس

               ١٣٥٧ ]حمل[نيفرورد

  

 ريطور غه ونکرھا، بيه يت و فروماال دمکراسی بدون گردن نھادن به سانسور پسي سوسۀک جزوي المانباالخره در 

 حزب تعلق" کال چپيراد"ًلف که ظاھرا به جناح ؤم.  جنگ پرداخته شده استۀمسألافت که در آن به يقانونی انتشار 

را بحران  و آن) معنی می دھد" جوانتر"ن يکه در زبان الت(امضاء کرده ) ١(وسيونيدارد، جزوۀ خود را با نام 

که " ن المللیيال دمکراسی بي وظائف سوسۀنيرھنمودھا در زم"مه يک ضميدر . نھاده استنام " دمکراسی اليسوس"

افته  يانتشار ک. اس.  ایISK ۀي سوم نشرۀقرار داده شده و در شمار) ن المللیيستی بياليون سوسيسيکم(در برن   درًقبال

تحت  ١٩١٥ کرده است که در بھار سال ميتنظ" ن الملليب"ن رھنمودھا را در اصل گروه يده است، ايبود، به چاپ رس

مر،                 ينگ، روزا لوکزامبورگ، تالھاين، مريبا مقاالتی از کالرا تستک( روزنامه ۀک شمارين عنوان يھم

 ال دمکراتھای تمام يک کنفرانس از سوسي١٩١٥ــ١٩١٦منتشر کرده ودر زمستان سال ) گرانياشتروبل و د دونکر،

  .   د قرار داد ين رھنمودھا را مورد تأئيکه ا) ٢ ( برگزار کردالمان

 چيبدون ھ" نوشته شده و ١٩١٥ سال اپريلد، جزوه در ي می گو١٩١٦ جنوری مؤرخ دوم ۀلف در مقدمؤن ميبنابرا

اين جزوه . شرايط خارجی باعث شده است که جزوه نتواند زودتر انتشار يابد . " به چاپ رسيده است " تغيير گونه

 المانملی آن ، اثبات اين امر که اين جنگ ، چه از طرف   خصلت آزاديخواھانه  وۀتحليل از جنگ ، رد افسان بيشتر به 

ستی است و باالخره انتقاد انقالبی از روش حزب رسمی می ياليک جنگ امپرير قدرتھای معظم يطرف سا وچه از 

ر ي تحرۀوس به رشتيونيبا قلمی زنده و توانا توسط د جزوه ای که يبدون ترد". ال دمکراسیيبحران سوس" پردازد، تا به

ده است يونکرھا گروي که به بورژوازی و المانال دمکرات يًه حزب سابقا سوسينقش بزرگی را در مبارزه عل در آمده،

  .م يم قلب درود می فرستيلف از صمؤو خواھد کرد و ما به م  کردهءفايا
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  در خارجه به زبان ١٩١٦ـ١٩١٤ال دمکراسی که در سالھای يات سوسي روسی که با نشرۀوس برای خواننديونيجزوه 

 ۀيانيب  استدالالت ۀن جزوه و مقابليبا خواندن ا. دی در بر ندارديًافته است، آشنا است، مطالب اصوال جديروسی انتشار 

مجموعه  ًه مثال  با آنچالمانستھای انقالبی يمارکس رجوع شود به) (١٩١٤مبر  نو–سپتمبر (ته مرکزی حزب ما يکم

ا يو ) ريتحر تيأ ھ١٤٧ـ١٥٣ھمانجا ص ) (١٩١٥مارس ( برن ۀويا قطعنام) ت تحريريأھ١١ـ ٢١ ص ٢١جلد ، . آثار

زی پی برد که عبارتست از کامل نبودن و يک چير بی شماری که بر آنھا نوشته شده آمده است، می توان تنھا به يتفاس

حا ت بعدی به انتقاد از ياگر ما در توض. باھی که وی مرتکب می شودوس و دو اشتيونينقص بزرگ در استدالالت 

برای  ن امر فقط به خاطرانتقاد از خود ضروریيم که ايد کنيکأ تًحايد صريم، بايوس می پردازيونينقائص و اشتباھات 

باشند و چه  رند،يونال سوم قرار گيک انترناسيدئولوژي اۀيد پايح نظراتی که بايل و تصحيستھا و در جھت تکميمارکس

  .ستی استيک اثر برجسته مارکسيوس روی ھم رفته يوني ۀجزو. رديصورت می پذ بسا نقائص آن تا حدودی اتفافی

 ن اصطالح را به کار می برد و نهيلف نه اؤم(سم ينيال شوين سوسيوس مسکوت گذاردن رابطه بيوني ۀ جزوۀنقص عمد

 اگر چه" (وناليانترناس" علنی ۀيسه با نشريسم می باشد، که در مقايپورتونو ا) سم رايال اپورتونيقتر سوسياصطالح نادق

 و در ھم شکسته شدن حزب" ميتسل"لف به درستی از ؤم. ًما به عقبيقدمی است مستق) ف شديًفورا پس از انتشار توق

 که انتقاد حال آن. دن نمی رويد، ولی فراتر از ايآن سخن می گو" رھبران رسمی" "انتيخ"، از المانال دمکرات يسوس

 ش راسميرا، روسپی گری مارکس تی آنيسم، بی شخصيعنی از طرفداران کائوتسکي، "مرکز"از " وناليانترناس"ه ينشر

 ه ين نشريھم. ت کامل به باد تمسخر گرفته استيستھا با حقانيو چاپلوسی اش را در مقابل اپورتون ًمثال ق اطالعياز طر

که در  نيم قطعی مبنی بر ايک اتمام حجت، با تصمي با ١٩١٤ت گس ا٤ستھا در يرتونت که اپويت پر اھمين واقعيا

چه در . شروع کرد ستھا را يی دھند، در جلسه حاضر شده بودند، افشاء نقش واقعی اپورتونأاعتبارات رله  ھرحال

  !ست يسم حرفی ني کائوتسک نه ازسم وي اپورتون نه ازوس و چه در رھنمودھايونيۀ جزو

 سم بهي آن با اپورتونۀکه رابط ني، بدون اح داديتوضرا " انتيخ"را نمی توان يح است، زيک ناصحياز نظر تئورن يا

ن از يا. ونال دوم باز می گردد، روشن شودي تمام انترناسۀخچيعنی تاري طوالنی، ۀخچيک تاري، که به شيگراعنوان 

 د وي داو–ن يلگ(ِسم آشکار ي اپورتون– شي دو گرا نقشت ويرا بدون روشن ساختن اھمي عملی غلط است، ز- اسیيس نظر

را  توان آن د و نه میيرا فھم" ال دمکراسیيبحران سوس"توان  نه می) کائوتسکی و شرکاء(ِسم نھان يو اپورتون) رهيغ

ن قدمی است به يا. طرف ساخت بر١٩١٦جنوری ١٢مؤرخ " ِفورورتس"خی اتوروھله در ي تارۀ مقالۀسيًمثال در مقا

می  المانال دمکرات يک انشعاب را در حزب سوسير بودن ياجتناب ناپذب، که وی درآن به صراحت و روشنی عق

می کند بدون  ستی را تکرارياکارانۀ کائوتسکين و ريه بافی ھای نمکيدر جواب قاف" فورورتس"ر يت تحريأھ(د ينما

امکان آشتی  چ گونهيگر ھيکه د نيموجودند بدون ادو حزب ھم اکنون اورد که ين حکم بيک استدالل در رد اينکه حتی يا

به " الملل نيب"ن حکم يرا که در دوازدھمير منطقی است زيزی غيطور شگفت انگه ن بيا). ان آنھا وجود داشته باشديم

است يس به سوی) آنھا(انحراف "و" ش افتادهيستی کشورھای پياليھای رسمی احزاب سوسيندگيانت نمايخ"مناسبت 

 وضوح روشن است کهه ب. می رود" ديجد"ن الملل يک بي سخن از ضرورت ًمايمستق" ستیيالي امپر–بورژوازی 

 د و شرکاء را تحمل می کند درين، داويا حزبی که لگي و المانم يال دمکرات قديصحبت از شرکت حزب سوس

  .د خنده آور خواھد بوديونال جديانترناس

سم انقالبی ين کمبود مارکسيبزرگتر .ستيه می کند برای ما معلوم نيا توجن گام به عقب ريا"ن الملليب"چه گونه گروه 

 که بی وقفه مشی خود را دنبال کرده و توده ھا را با روح وظائف. ک سازمان منسجم مخفی استي عدم وجود المان در

  :د پرورش دھد يجد
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  .ح اتخاذ کنديک موضع صرين کائوتسکی سم و ھم در مقابل طرفداراي ھم در مقابل اپورتونديبا ین سازمانی مين چنيا

 ۀروزنام "–ز از دست داده اند ي آخر خود را نۀيومي ۀيگر حتی دو نشري دالمانال دمکراتھای انقالبی يکه سوس یدر جائ

ن امر ي ا–گ که ھر دو به دست طرفداران کائوتسکی افتاده اند يبرانشو) ٤"( دوست خلق"و ) ٣"( مردم بريمن

  استوار– دی. اس. ای" المانن المللی يستھای بياليگروه سوس"تنھا . اضح برای ھمه ضرورت داردروشن و و دوچندان

–ISD ستاده است يا.  

 برای مثال. ده انديتسم  بی چھره  در غليدوباره  در منجالب کائوتسک" ن الملليگروه ب "یًظاھرا بعضی از اعضا

 ١٥ن روزھا، در يوتازه در ا! د می کنديتمج" ديعصر جد"تسکی در ن و کائويش رفته که از برنشتاياشتروبل تا بدانجا پ

 مقاله ای منتشر کرده، که در آن از" ال دمکراسیيسوس"و " سميفيپاس" در روزنامه ھا تحت عنوان ١٩١٦ جوالی

  بان وجھیيوس مربوط می شود او به مصممانه تريونيآنچه به . سم سبک کائوتسکی دفاع می کنديفين پاسيانه تريعام

 امکان. ره به مخالفت می پردازديو غ" پلماسی مخفیيلغو د"، "خلع سالح"ھای سبک کائوتسکی در مورد يطرح ساز

  .سم يل به کائوتسکيان متمايک جريان انقالبی و يک جري: ان موجود باشديدو جر" ن الملليب"می رود که در گروه 

 نيدر عصر ا: ".....تبلور می يابد" ن الملليب"ن حکم گروه يموس در پنجيونيز ين برداشت از برداشتھای اشتباه آمياول

می  بی به کاري عوامفرۀليبه عنوان وسمنافع ملی فقط . ستندير نيگر جنگھای ملی امکان پذيخته ديسم افسار گسياليامپر

  ......"ند يسم در آيالي خود، امپرۀق توده ھای زحمتکش خلق به خدمتگزاری دشمن سوگند خوردينطريروند، تا از ا

ستی اختصاص ياليک جنگ امپري ، به مثابه کنونیابد، به مشخصه جنگ  يی م فوق خاتمهۀآغاز حکم پنجم که به جمل

د يکأر عمد در تي غۀک مبالغيا يک اشتباه سھوی باشد و يا يخ و بن نفی کردن جنگھای ملی يچه بسا از ب. شده است داده

  .ک جنگ ملی يستی است و نه ياليجنگ امپرک ي کنونیح، که جنگ يًفکر کامال صح نيا

 کي جنگھای ملی به عنوان ۀ ھمزيز می تواند صادق باشد، از آنجا که نفی اشتباه آمين حالت نياما از آنجا که عکس ا

  ال دمکراتھای مختلف قابليک جنگ ملی در نزد سوسي  به مثابه  کنونیف نادرست جنگيعکس العمل در مقابل توص

  .م ين اشتباه برخورد کنيق تری به ايطور دقه د بيت است، بايؤر

 یکند، در جائ یرا در جنگ کنونی برجسته م" ستیياليّجو امپر "ۀ کنندتعيينکه نفوذ  یًوس کامال حق دارد در جائيوني

شرکت  ًو مثال " ستاده استيسم روس اياليسم صربی امپريوناليدر پشت ناس"ه، يد در پشت صربستان، روسيکه می گو

نمود  ین کشور از مستعمرات خود دفاع ميرا که ايستی می داشت، زياليز در جنگ خصلت امپرين به عنوان متحد لنداھ

ر ي غ– کنونی در رابطه با جنگ –ن امری است يا. وستيستی می پياليکی از ائتالفات امپريعنوان متحد به به  ًو ثانيا

ه يعنی مبارزه عليت قرار دارد، ي اول اھمۀ که برای او در درجژه آنچه رايوه نجا بيدر ا وسيونيقابل انکار و اگر 

، برجسته می کند،  )٨١ص " (ال دمکراسی حاکم استياست سوسيدر حال حاضر بر س تصور موھوم جنگ ملی که"

  .ًکامال مناسب دانست  ح ويد اظھارات وی را صحيبا

 ابی ازيات منحرف شود، ارزيره واقعيماندن در داستی يقت مبالغه کند، از اصل مارکسيفقط اگر شخصی بخواھد در حق

 سم رايالي امپرهيعلم دھد، و جنبشھای ملی يراند، تعميسم امکان پذيالي را بر تمام جنگھائی که در امپرکنونیجنگ 

 "ستندير نيگر امکان پذيجنگھای ملی د"ن حکم که يتنھا استدالل برای دفاع از ا. فراموش کند، مرتکب اشتباه خواھد شد

 کين جھت ھر جنگی به يم گشته، که بديستی تقسياليامپر" معظم"ن مشتی کوچک از قدرت ھای ين است که جھان بيا

 ن جنگ با منافع قدرتھایيک جنگ ملی بوده باشد، چون که اي می شود، اگر چه در اصل لي تبدستیياليجنگ امپر

  ) .وس يونيزوه  ج٨١ص (دا می کند يستی و با ائتالفات آنھا برخورد پياليامپر



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 ستی است که تمام مرزھا دريک مارکسيالکتيک اصل اساسی دين يالبته ا. ر استين استدالل چشمگينادرست بودن ا

 نی به ضد خوديط معيافت که در تحت شرايده ھم نمی توان يپدک يحتی ند، که  اعت و در اجتماع مشروط و متحرکيطب

 ريجنگھای انقالب کب ک مثال ي. عکسه بستی بدل شود و ياليگ امپرک جنيبه می تواند ک جنگ ملی ي: ل نشوديتبد

 ن جنگھا انقالبی بوده، در خدمت دفاع از انقالبيا. ن بودندي ھم چنًفرانسه به مثابه جنگھای ملی شروع شدند و واقعا

  را بر پاداشت وتعدادوری فرانسهتکه ناپلئون امپرا یولی ھنگام. ه ائتالف سلطنتھای ضد انقالبی قرار داشتندير عليکب

 اد در آورد، آنگاهيات داشتند به انقيت حيش موجود بوده، قابليکثيری از دولتھای بزرگ ملی اروپا را که از مدتھا پ

 جنگھای وجود آمدنبه  ، باعث  خودۀنوبن پس به يل شدند که از ايستی تبدياليجنگھای ملی فرانسه به جنگھائی امپر

  .دند يسم ناپلئون گرديلاي امپرهيعلبخش ملی يآزاد

 کی می تواند بهيک استدالل که يک جنگ ملی را با يستی وياليک جنگ امپرين يک سفسطه گر می تواند فرق بيتنھا 

 پلی برای سفسطه شده است –ونان  يخ فلسفه يًمثال درتار  –کبار يش از يک بيالکتيد. ديابد مخدوش نمايل يگری تبديد

م، يلی را انکار کنيم که امکان ھر تبديب مبارزه می کنين ترتيم، با سفسطه ھا نه به اي مانن باقی میيسيالکتيولی ما د

  .م ئيل می نمايطور مشخص تحله ط خارجی و در تکامل خود بي مفروض را در شراۀديب که پدين ترتيبه ا بلکه

ر يادی غيار زيحدود بسک جنگ ملی بدل شود، تا ي ، به ١٩١٦ تا ١٩١٤ستی کنونی، جنگ ياليکه جنگ امپر نيا

نی می يطور عه  کارگر است، که بۀش در وجود آن منسجم می باشد، طبقيکه تکامل به پ یاست، چه، طبقه ا محتمل

روھای دو ائتالف ين نيکه تفاوت ب نيگر ايل ديه بورژوازی مبدل سازد، دليرا به جنگ داخلی عل ن جنگيکوشد ا

اما نمی توان . ک بورژوازی ارتجاعی به وجود آورده استيللی ھمه جا ن المي بۀياست و سرما ستی جزئیياليامپر

ن جنگ با يف می ماند، اگر ايگر ضعي سال د٢٠ تا اروپاای يپرولتاراگر چنانچه :  خواندممکن ريغلی را ين تبدينچنيا

خاتمه می  دارند اتيت حيک سلسله دولتھای ملی که قابليا به اسارت درآوردن يناپلئون و  فتوحاتی از نوع فتوحات

ست سال يب تا بين ترتيز می توانست به ھمين) کائیي و امرجاپانیدر درجه اول (اروپائی  ريسم غيالي، اگر امپريافت

ک ين صورتی يسم گذار کنند، در چنياليکائی به سوسي امر– جاپانیک جنگ ي ۀجيدر نت که نياورد، بدون ايگر دوام بيد

.  اروپا برای چند ده سال خواھد بودقھقرائیک تکامل ين يا. ر خواھد بوديکان پذاروپا ام ًمثال جنگ بزرگ ملی در

ک نواخت به جلو می رود يخ جھان ھمواره و يکه تار نيرا اعتقاد به اي، زستينر ممکن يغ اما. د استيزی بعين چيچن

  .ک خطاست ي تئورر علمی و از نظريک، غيالکتير ديد، غيغول آسا به عقب نما که گاھی جھش ھای نيبدون ا

 در. رانديسم نه تنھا محتمل بلکه اجتناب ناپذياليمه مستعمره در دوران امپريجنگھای ملی کشورھای مستعمره و ن. بعد

 ت کليش از نصف جمعيعنی بيون انسان، يلي م١٠٠٠ ًبايتقر) رانيا- هيترک-نيچ(مه مستعمره يکشورھای مستعمره و ن

 ا در حال رشد بوده و به حديار پر قدرت و يا بسين کشورھا يبخش ملی در ايآزادن زندگی می کنند، جنبشھای يروی زم

 بخش ملی در مستعمراتياست رھائي سۀگر، ادامياست است با وسائل دي سۀھر جنگی ادام. ک می شونديبلوغ نزد

 ستیياليگ امپرک جنيبه می توانند ن جنگھائی يچن. سم خواھد بوديالي امپرهيعل جنگھای ملی مستعمرات باالجبار

 ط بستگیياری از شراين امر به بسي ا–نجامند يز به آن نينجامند، اما می توانند نيستی کنونی بياليامپر" معظم"قدرتھای 

  .دارد 

 ک جنگيگر به يدند، به عبارت ديانگلستان و فرانسه در جنگ ھفت ساله بر سر مستعمرات می جنگ: يک مثال

 ه داریيه داری ابتدائی و ھم بر اساس سرمايھم بر اساس برده داری و بر اساس سرماکه (ستی اشتغال داشتند ياليامپر

چند . فرانسه فتح می شود و قسمتی از مستعمرات خود را از دست می دھد). راستي کنونی امکان پذۀافتيار رشد يبس

ا که خود ي فرانسه و اسپان.ه انگلستان آغاز می شوديکای شمالی تنھا عليمرابخش ملی کشورھای يبعد جنگ آزاد سال
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عنی به خاطر منافع ي دشمنی با انگلستان، ۀجي امروزی را در دست دارند، در نتۀاالت متحديقسمتھائی از ا ھنوز

ان فرانسوی و يسپاھ. ک قرارداد دوستی می بندنديه انگلستان بر خاسته بودند يشان با کشورھائی که عل ستیياليامپر

م که در آن يبخش ملی سر و کار داريک جنگ آزادينجا با يما در ا. ا را شکست می دھندسی ھيانگل ًکائی متحدايمرا

 می ١٩١٦ ـ ١٩١٤ عکس آنچه ما در جنگھای هب  ،ت جدی استيد الورود بدون اھميک عنصر جدي ستیياليرقابت امپر

 کننده دارد، فاقد تعيينًکامال ستی که نقشی ياليسه با رقابت امپري صربستان در مقا–ش يدر جنگ اتر عنصر ملی–(بينيم 

سم را الگووار به کار يالينجا معلوم می شود چقدر پوچ و بی معنی خواھد بود، اگر مفھوم امپري از ا).است ت جدیياھم

ران، ين ايک اتحاد بيًبخش ملی، مثال يئک جنگ رھا ي.ميريجه بگيجنگھای ملی را نت" عدم امکان" برده و از آن

 منطقی ۀجين اتحادی نتيرا که چنيًستی کامال ممکن و محتمل است، زيالي امپر ا آن قدرتين يه ايعل. نيھندوستان و چ

ن قدرتھای يستی بياليک جنگ امپرين جنگی به ين چنيل ايکه تبد نيدر ضمن ا. ن کشورھا استيا بخشيجنبش رھائ

دن وقوع آن مضحک به نظر می ط مشخص بستگی دارد، که البته ضمانت کرياری از شرايبس ستی کنونی بهياليامپر

  .رسد 

 از" سمياليعھد امپر. "سم مجاز نخواھد بوديالير ممکن دانستن جنگھای ملی در دوران امپريز غيحتی در اروپا ن ًثالثا

دی به يستی جدياليجنگھای امپر) ديايسم نياليکه سوس یتازمان (ًستی ساخت، او مطمئناياليک جنگ امپريجنگ کنونی 

ستی تمام و کمال مبدل ساخته است، اما يالياست امپريک سياست قدرتھای بزرگ کنونی را به يرد، او سخواھد آو وجود

ًر ممکن نمی سازد مثال جنگھائی از طرف کشورھای کوچک يچ وجه جنگھای ملی را غيبه ھ" عھد و دوران" نيا

ز يستی، چنانکه در شرق اروپا نيالي قدرتھای بزرگ امپرهيعل) ا تحت ستم ملیيم کشورھای اشغال شده و يکن. فرض(

ًيونيوس مثال در مورد اتريش از قضاوت بسيار سالمی . ملی در معيار وسيع را غير ممکن نمی سازد  جنبشھای

 ئیعدم توانا. "ردياسی است در نظر می گيرا، بلکه آنچه را باالخص س" اتياقتصاد"چون او نه فقط  برخودار است ،

ک دولت ياسی يالت سيسلطنت ھابسبورگ نه تشک"را برجسته و معلوم می کند که " اتي حۀبرای ادام شيدرونی اتر

ز معلوم می کند که يرا عرضه می دارد و ن"  انگلھای اجتماعیۀکای متزلزل  دار و دستيک سنديفقط  بورژوازی، بلکه

" خي تکاملی تارۀتضای پروسک اقيه و ھمراه با آن ي تالش ترکۀخی فقط اداميمجارستان از نظر تار -شيانھدام اتر"

" معظم"که قدرتھای يو در صورت. ستين نيه وضع بھتر از ايز روسيبعضی از کشورھای بالکان و ن در مورد. است

ًروزمندانه، کامال يروز شود، جنگھای ملی و پيه پيکه انقالب در روس یا در صورتيًدا فرسوده شوند و يشد ن جنگيدر ا

ک جانب، از جانب ين از ي، استينر يطی امکان پذيستی تحت ھر شرايالي قدرتھای امپرًعمال دخالت. رانديپذ امکان

ن رابطه يد در ايک غول، بدون دورنماست، بايه يک کشور کوچک عليقضاوت شود که جنگ " ھوائی"چنانچه  گريد

ًال وقوع يک مث" غول"ده ھای مشخصی در درون يک جنگ است ، به عالوه پديز يک جنگ بدون دورنما نيکه  گفت

  .گردانند " با دورنما"ار يرا بس" بدون دورنما"ک جنگ يمی تواند  انقالب

 ن حيث ي، تنھا از ا"ستندير نيگر امکان پذيجنگھای ملی د"م که ين ادعا پرداختين مشروح به نادرستی اين چنيکه ما ا نيا

 زیيه ريکه پا یدر زمان" چپھا"د، چنانچه ز خواھد بويالبته بسی غم انگ. ک غلطی آشکار استينبود که از نظر تئور

 سم دقتير است، در مقابل تئوری مارکسيده نشده امکان پذيسم به ابتذال کشيسم سوم فقط بر اساس مارکسيوناليانترناس

 خلع عات پوچ به نفعيرا از آن تبليانمند است، زيار زين اشتباه بسيز اياسی ني س– عملی ۀاما از جنب. کافی به خرج ندھند

به  ست مگر جنگھای ارتجاعی، از آن بی تفاوتیير نيچ جنگی امکان پذيگر ھيا ديمشتق خواھد شد، چه گو" سالح

خواھد  سمينين بی تفاوتی به شويچن. بخش مشتق خواھد شديًما ارتجاعی در قبال جنبش ھای رھائيمراتب پوچ تر و مستق

را تحت  ی ھمان ملتھائی که خلقھای کوچک و تحت استعمارعنياروپا، " معظم"د، چنانچه وابستگان به ملتھای يانجام



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

 هيعل کثيری جنگھای ملی!" ستندير نيگر امکان پذيجنگھای ملی د"ند يه ای بگوالمان عۀافيستم قرار می دھند، با ق

برای  البته ھر چند، انقالبی اند و مترقیرند، آنھا يذر و محتمل، بلکه اجتناب ناپيستی نه تنھا امکانپذياليقدرتھای امپر

 که از چين وھند در ليون در مثالیيصد ھا م( آنھا يا اشتراک مساعی جمع کثيری از اھالی کشورھای تحت ستم موفقيت

جه ينتدر  ستیياليفلج شدن قدرتھای امپرً مثال(ن المللی ي مناسب در اوضاع بژهيوک حالت يا يمورد لزوم است و) ميآورد

ه ي، عل کی از قدرتھای بزرگيای ي پرولتارھمزمانام يا قيو) ری آنھا وامثالھمياپذجنگ آنھا، آشتی ن ف شدن آنھايتضع

پرولتاريا  روزیياق بودن و برای پينجا آخر از ھمه برشمرده شد، از نقطه نظر قابل اشتين مورد که در ايا(بورژوای 

  ) .مثمر ثمر بودن مقام اول را حائز است 

  ادامه دارد

 

 
 


