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 امپریالیسم چیست؟

 هارکینشان 

ها و در بحبوحۀ سلاخی 1111را در سال « داریامپریالیسم به مثابۀ بالاترین مرحلۀ سرمایه»لنین جزوۀ تأثیرگذارِ 

و کشتارهای جنگ جهانی اول به نگارش درآورد. گاهی تعریف خیلی فراخی از امپریالیسم به معنی سلطۀ 

شود. اما بنای امپراتوری و استعمارگری و رقابت یتر به دست داده مهای ضعیفهای قدرتمندتر بر دولتدولت

 اند.ها هم وجود داشتهنظامی از همان زمانی وجود داشته که دولت

برعکس تعریف لنین از امپریالیسم یک تعریف تاریخاً معین بود. برای لنین امپریالیسم از آن رو متمایز بود که 

 رفت.ری به شمار میدانماینده و محصول یک عصر جدید در توسعۀ سرمایه

های حول و حوش طلوع قرن اخیر به سرعت دستخوش تغییر شده بود. داری در سالترکیب درونی سرمایه

تر به زیر داری در امریکا و آلمان و بریتانیا و ژاپن و فرانسه در پاسخ به بحران اقتصادی مایل بود بیشسرمایه

 سلطۀ انحصارهای عظیم دربیاید.

ر ای که کارل مارکس دهای خصوصیاز نوع بنگاه -ترهای کوچکشان داد که چگونه شرکتلنین مستنداً ن

های مسلط بر کلّ بازارها دارند. جای خود را به ابرشرکت -شان نوشته بودداری دربارهتحلیل خود از سرمایه

 تری باقی ماند.تر و کمثروت و سرمایه و قدرت در دستان کسان کم

تیم که امپریالیسم گفبایست میزم بود مختصرترین تعریف ممکن از امپریالیسم داده شود، میاگر لا»لنین نوشت 

بنابراین در همان حال که رقابت در سطح ملی به واسطۀ «.  داریعبارت است از مرحلۀ انحصاری سرمایه

ر از قبل تشیانهالمللی وحها و گرایش به سوی انحصار کاهش یافت، اما در سطح بینها و ورشکستگیادغام

 بودند. یافته و منابع دولتیوکارها برای تضمین امنیت منافع خود مستلزم قدرِت سازمانافزایش یافت. کسب

های های خودی، بدان معنی بود که حکومتهای شرکتگذاریمحاظفت از بازارها و قلمروها و سرمایه

 های خود هزینه کنند. توانایی یک دولت بهتشتر از قبل روی ارقدرتمندترین کشورها مجبور بودند سنگین

اش و این خود وابسته بود به سطح محافظت از منافع ملی خود، وابسته بود به قدرت ارتش و نیروی دریایی

 توسعۀ صنعتی کشور.



4 

مکار طور که باکونین، هدیگر پیوند خوردند. همانای به یکطور فزایندهها و دولت بهبنابراین منافع شرکت

ات اقتصادی سازی حیالمللیداری جهانی... به بینتوسعۀ سرمایه»نین، خصوصیات این فرایند را تشریح کرد: ل

داری منافع سرمایه "سازیملی"که درست همین فرایندِ توسعۀ اقتصادی، گرایش به سوی انجامد؛ حال آنمی

دیگر در هر لحظه را تشدید به یک کوچک اما تا دندان مسلح و آمادۀ پرخاش "ملی"های گیری گروهو شکل

 «.کندمی

داری انحصاری، سرمایۀ مالی، مرتبط است داری به مرحلۀ سرمایهگذار سرمایه»طور که لنین توضیح داد، همان

داری انحصاری مقارن بود با تقلای جدیدی از این رو عصر سرمایه«. بندی جهانبا تشدید مبارزه برای تقسیم

 و امپراتوری در سراسر دنیا. برای کسب مستعمرات

ها بودند که ، اروپایی1199کردند. اما تا سال درصد قلمرو افریقا را کنترل می 19ها ، افریقایی1781در سال 

ژۀ این دوره، خصلت وی»درصد قلمرو افریقا را در کنترل خود داشتند. لنین این پدیده را چنین توصیف کرد:  19

هان؛ البته نه بدان معنا که یک تقسیم جدید ناممکن است... بلکه به این معنی عبارت است از تقسیم نهایی ج

نشدۀ سیارۀ ما را کامل کرده است. داری، تسخیر قلمروهای اشغالکه سیاست استعماری کشورهای سرمایه

 .«برای نخستین بار جهان تماماً تسهیم شده است، به طوری که در آینده تنها بازتقسیم ممکن است

یستی برای های امپریالکشید که قدرتی لنین یک نظام اقتصادی و مالی و نظامی جهانی را به تصویر میتئور

تر های بزرگ نه فقط برای تسخیر ملل کمسلطه بر دنیا و تقسیم آن میان خودشان در رقابت بودند. قدرت

نیا یشان را به گوشه و کنار دهاچنین برای نبرد بر سر تقسیم جهان میان خودشان، ارتشنیرومند، بلکه هم

 گسیل کردند.

های دیپلماتیک و سیاسی، راه را به روی رقابت نظامی و آمیز با روشبه این ترتیب رقابت اقتصادی مسالمت

ورهای شان بر کشهای بزرگ و سلطهگشاید. لنین این فرایندِ رقابت اقتصادی و نظامی میان قدرتجنگ می

 یالیسم خواند.یافته را امپرتر توسعهکم

داری به یک سیستم جهانیِ ستم استعماری و خفگی مالی اکثریت مطلق مردم به سرمایه»لنین نوشت که 

بین دو یا سه غارتگر قدرتمند جهانی که تا  "تاراج"رشد کرده است و این  "پیشرفته"دست  مشتی کشور 
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یم که کلّ دنیا را به جنگ خود بر سر تقس شود: امریکا و بریتانیای کبیر و ژاپن،اند تقسیم میدندان مسلح

 «.کشانندشان میغنائم

های بزرگ در جنگ جهانی اول، ها و درگیری میان قدرتبندی اشاره کرد که تقلای امپراتوریلنین در جمع

 داری بود.نتیجۀ مستقیم و تنها پیامد ممکن توسعۀ سرمایه

هانی سکی، از رهبران سوسیالیست  برجستۀ پیش از جنگ جرویکرد لنین بر خلاف استدلالی بود که کارل کائوت

 -آتی هایو جنگ -توانستند از این جنگداران میاول مطرح کرده بود. کائوتسکی مدعی بود که خودِ سرمایه

دار هم از جنگ جهانی اول به این سو، حتی از منظر خودِ طبقۀ سرمایه» جلوگیری کنند. کائوتسکی نوشت: 

و « وجود ندارد -به استثنای برخی منافع ویژۀ تسلیحاتی -ی برای تداوم مسابقۀ تسلیحاتیدیگر هیچ ضرورت

اید دارِ دوراندیشی امروز بکنند. هر سرمایهداری را مشخصاً همین مناقشات تهدید میبرعکس اقتصاد سرمایه»

 «داران سراسر جهان، متحد شوید!همقطاران را خود را فرابخواند: سرمایه

دار معتقد بود که جنگ امپریالیستی محصول سیاست بدی بود که بخش قلیلی از طبقۀ سرمایه کائوتسکی

 انتخاب کرده بودند.

جای تعجب نداشت که لنین چشم امید به دزدان سرگردنه نداشت که سیستم را سر و سامان دهند. او استدلال 

 دیگر دستدر صورت امکان با یک -«باند برادرانِ دشمنِ هم»به قول مارکس  -کرد که طبقات حاکم جهان

 شوند.دهند و در صورت ضرورت وارد جنگ میمی

جهانی  ناپذیرترِ نظامتر و اجتنابداری به آن معنا بود که جنگ به یک ویژگی محوریخطّ سیر توسعۀ سرمایه

 مبدل خواهد شد.

ته از رقابت به بربریت برخاستوانست المللی میبنابراین از نظر لنین تنها یک انقلاب سوسیالیستی بین

 داری پایان دهد.سرمایه

بارزۀ تمام شرایط عینی دوران اخیر، م»و « جنگ امپریالیستی، منادی عصر انقلاب اجتماعی است»به قول لنین 

 «.اندای انقلابی پرولتاریا را در دستور روز قرار دادهتوده
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ران؛ به گستردن آگاهی انقلابی کارگ»رت است از ها عباترین وظیفۀ سوسیالیستلنین نتیجه گرفت که مهم

المللی؛ ترویج و تشویق هر اقدام انقلابی؛ و انجام هرکار ممکن برای شان در مبارزۀ انقلابی بینصف کردن

ی برای گران، جنگدیده علیه ستمتبدیل جنگ امپریالیستی میان مردمان به یک جنگ داخلی طبقات ستم

 .«برای تسخیر قدرت سیاسی به دست پرولتاریا و تحقق سوسیالیسم دار وید طبقۀ سرمایهخلع

های بزرگ جهان کیفیتاً متفاوت با موضع اکثر های تحت استعار قدرترویکرد لنین در قبال مبارزۀ مردم بخش

ها مشغول های بزرگ در هجوم خود برای بنای امپراتوریهای پیش از جنگ بود. قدرتسوسیالیست

 های خود بودند.گدمال کردن جمعیت جهان در زیر چکمهشکستن و لدرهم

ای در پی داشت و این خود در عوض منجر به بروز نفرت شدید از اندازههای بیسلطه و اشغال، فلاکت

ها علیه ها و هندیهای ملی شد، مانند شورش ایرلندیهای آمال و شورشگران خارجی و جرقهاشغال

عتقد بودند این ای قرار داشت که مهای برجستهدر برابر برخی دیگر از سوسیالیست استعارگران بریتانیایی. لنین

 گرا مانعی در برابر انقلاب سوسیالیستی هستند.های ملیشورش

های ناسیونالیستی، از محتوای رغم سلطۀ ایدهها علیطور این شورشکرد که چهدر عوض لنین درک می

که تصور این»ای به نظام امپریالیستی در کلیت خود باشند. لنین نوشت ضربهتوانند دمکراتیک برخوردارند و می

های انقلابی بخشی از تر مستعمرات و اروپا و بدون خیزشانقلاب اجتماعی بدون شورش ملل کوچک

هایش امکان پذیر است... به معنی زیر پا گذاردن انقلاب اجتماعی داوریرغم همۀ پیشبورژوازی علیخرده

 "مما خواهان سوسیالیسم هستی"گوید کشد و میکنند{ یک ارتش یک سو صف می}برخی تصور می است.

ی و به این ترتیب انقلاب اجتماع "ما هم مدافع امپریالیسم"گوید ایستد و میو دیگری هم سوی دیگری می

هد ماند که آن را دهد! هرکسی که یک انقلاب اجتماعی خالص را انتظار داشته باشد هرگز زنده نخوارخ می

 «.ببیند

حمایت از حقّ تعیین سرنوشت به دست خود برای مردم ملل تحت ستم، مطلقاً حیاتی بود؛ چرا که به آن معنی 

بایست به لحاظ ایدئولوزیک از طبقات حاکم خود گسست کنند. بود که کارگران در کشورهای امپریالیستی می

واهد دیدگان تمامی کشورها ناممکن خن استثمارشدگان و ستمالمللی واقعی در بیبدون این، همبستگی بین
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مستعمرات  های رهایی ملیبود. به همین دلایل لنین گفت که کارگران کشورهای امپریالیستی باید با جنبش

 در برابر امپریالیسم ائتلاف کنند.

رای ن بهترین چهارچوب را بچنادینامیسم امپریالیسم که لنین تحلیل کرد هنوز نیز وجود دارد. رویکرد او هم

 دهد و ابزاری اساسی برای انقلابیون امروز است.درک امپریالیسم به دست می
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 فیل گسپر 

های جنگ اخیسلرا در بحبوحۀ کشتارها و « داریامپریالیسم به مثابۀ بالاترین مرحلۀ سرمایه»لنین اثرِ مشهورِ 

 جهانی اول نگاشت.

المللی را در آغاز که جنبش سوسیالیستی بین بود در بحث سیاسی تندی او دخالتگری ، ادای سهم وجزوۀ لنین

هر یک از احزاب سوسیالیست اروپایی مشغول پشتیبانی از حکومت خود در این نزاع  ی کهمقطعو در جنگ 

 کرده بود. پارهچند، بودند

های پارلمان آلمان با ادعای ضرورت دفاع از تمدن در برابر ، سوسیالیست1114اعلام جنگ در سال  المثل بافی

های فرانسوی در این میان سوسیالیست یا استبداد مطلقۀ تزار روسیه، به اتفاق آرا رأی به اعتبارات جنگی دادند

 م پروس دفاع کرد و غیره.بایست از فرانسۀ انقلابی در برابر میلیتاریسنیز اعلام کردند که می

های سوسیالیستی بود که مخالفت اصولی خود را در برابر حزب بلشویِک لنین در روسیه یکی از معدود سازمان

 رگیرد حکومت حفظ کرد. لنین استدلال کرد که این جنگ، یک نزاع امپریالیستی است که در آن تمامی طرفینِ

ان را شکم قلمروهاییا دست -قدرت و نفوذشان را گسترش دهندتری به چنگ آورند و در تلاشند قلمرو بیش

 حفظ کنند.

ریالیستِی طلبی استعماری و رقابت امپاین بود که نشان دهد چگونه توسعه« امپریالیسم»هدف اصلی لنین در اثر 

 همین دلیل داریِ این دوره داشتند. به، ریشه در تغییرات ژرف در ماهیت سرمایه29و اوایل قرن  11اواخر قرن 

 داری خواند.ای از سرمایهاست که لنین امپریالیسمِ آغاز قرن بیستم را مرحله

طور که او صراحتاً خاطر نشان کرد امپریالیسمی وجود نداشته است. همان 11لنین ادعا نکرد که تا قبل از قرن 

جود داری وش از سرمایهداری و حتی پیسیاست استعماری و امپریالیسم تا پیش از آخرین مرحلۀ سرمایه»

داری بنیان گرفته بود، یک سیاست استعماری در پیش گرفت و امپریالیسم را اِعمال داشتند. روم که بر برده

 اما لنین افزود:«. کرد

یرند یا گاجتماعی را نادیده می-های اقتصادیدربارۀ امپریالیسم که تفاوت بنیادی نظام "عمومی"های بحث»

 "یای کبیرترروم کبیرتر و بریتان"های پرطمطراق نظیر د، ناگزیر به ابتذالِ تماماً پوچ یا مقایسهراننبه حاشیه می
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ز سیاست خود نیز اساساً متفاوت ا پیشینداری در مراحل کنند. حتی سیاست استعماری سرمایهانحطاط پیدا می

 «استعماری سرمایۀ مالی است

آغازِ به پدیداری  11بدخیم امپریالیسم بود که در اواخر قرن  چه لنین سعی در توضیحش داشت، شکل شدیداًآن

های اصلی که نهایتاً به جنگ های میان قدرتو افزایش تنش 1779کرد و به تقلا برای تسخیر افریقا از دهۀ 

 جهانی انجامید منجر شد.

اً یک امپریالیسمِ نو اساسخواند، مقصودش این بود که داری میای از سرمایهوقتی لنین امپریالیسم را مرحله

 پدیدۀ اقتصادی است.

 داشته باشد: «پنج خصوصیت اساسی»از نظر لنین یک تعریف کافی از امپریالیسم مدرن، نیازمند آنست که 

کننده در ( تمرکز تولید و سرمایه تا چنان مرحلۀ بالایی که منجر به خلق انحصارهایی شد که نقشی تعیین1

 نندکحیات اقتصادی ایفا می

 «سرمایۀ مالی»بر مبنای این « ُالیگارشی مالی»( ادغام سرمایۀ بانکی و سرمایۀ صنعتی و خلق یک 2

 استالعاده یافته( صدور سرمایه، در تمایز با صدور کالا، که اهمیتی فوق3

 کنندالمللی که جهان را میان خود تقسیم میداری بینگیری انحصارهای سرمایه( شکل4

 شودتکمیل می ،داریهای سرمایهترین قدرتهان به قلمروهای میاِن بزرگ( تقسیم کل ج5

تر از رد کرد، چرا که با نگاه به گذشته برخی خصوصیات بنیادیوالبته با اندکی دقت باید با فهرست لنین برخ

مان در اوایل آلداری عنوان نمونه ادغام سرمایۀ بانکی و صنعتی قطعاً یک جنبۀ مهم سرمایهسایرین هستند. به

 تر توسعه یافته بود.تانیا به مراتب کمیکه هنوز در کشورهایی نظیر بربود، حال آن 29قرن 

در  -اندداری بزرگ به صادرکنندۀ خالص سرمایه مبدل شدههای سرمایهاین هم درست نبود که کلیۀ قدرت

تر از یشبداخل امریکا و ژاپن به مراتب به  گذاریمقطعی که لنین در حال نگارش این اثر بود، جریان سرمایه

 گذاری خارجی این کشورها بود.سرمایه
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ترین خصلت امپریالیسم، همان اولین خصلتی است که فهرست کرده اما لنین  در این مورد روشن بود که مهم

گفتیم یت مبایسبود که مختصرترین تعریف ممکن از امپریالیسم به دست داده شود، میاگر ضروری می»بود: 

 «.داریکه امپریالیسم عبارت است از عصر انحصار سرمایه

داری، یکی از خصوصیات بنیادی و ذاتی های سرمایهها میان قدرتها و جنگاستدلال لنین این بود که رقابت

داری رمایههای سبه بیان دیگر بنگاه -ترداری هستند: گرایش سرمایه به سوی تمرکز و تراکم بیشسرمایه

 یابند.های خاص اقتصاد ملی خود دست می، به موقعیت انحصار یا نزدیک به انحصار در بخشلطمس

ی بر امقدمه توصیف کرده بود، پس از مطالعه و نگارشِ« طرح اجمالی»خود را که « امپریالیسم»لنین اثرِ 

اش جروه نگارش نگامدر هنیکولای بوخارین نوشت و روشن است که او « امپریالیسم و اقتصاد جهانیِ»کتاب 

 بوخارین از دینامیسم امپریالیسم را در ذهن داشت. اتتوصیف

 داری مدرن است.از نظر بوخارین محصول و نتیجۀ دو گرایش متضاد در سرمایهامپریالیسم 

رقابت به سوی تراکم و تمرکز سرمایه تمایل دارد و با تداوم این فرایند دولت بیش از پیش نقشی فعال در 

کند. بوخارین استدلال کرد که در واقع گرایشی به سوی ادغام سرمایه و دولت در سطح اقتصاد ایفا می مدیریت

 نامید وجود دارد.می« های کاپیتالیستی دولتیتراست»چه که او گیری آنملی برای شکل

های ملی و ودهگذاری از مرزها و محداما در عین حال گرایشی نیز به سوی فراروی تولید و تجارت و سرمایه

 س جهانی وجود دارد.ایابی در مقیدر عوض سازمان

مایل به آن ها بیش از پیش تبه گفتۀ بوخارین در نتیجۀ این دو فرایند متناقض، رقابت اقتصادی میان سرمایه

های دارد که شکل رقابت ژئوپلتیک به خود بگیرد. به عبارت دیگر، رقابت اقتصادی خود را در قالب رقابت

 دهد.ها بر سر قلمروها و نفوذ و قدرت نمود میمی و سیاسی میان دولتنظا

جمهور امریکا، در یک نظر خصوصیِ رُک و راست عملاً بر تحلیل لنین و بوخارین صحه یلسون، رئیسووودرو 

 گذاشت:
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که جهان  گر اصرار بر آن داردگیرد و صنعتهای ملی را نادیده میجایی که تجارت، مرزها و محدودهاز آن»

را که در  یهای مللباشد و دروازه روان را به مثابۀ یک بازار در اختیار داشته باشد، پرچم ملت او باید به دنبالش

 کوبد.مقابلش بسته هستند درهم

اند، وزرای دولت باید صیانت کنند. حتی اگر در این فرایند به حق بازان به دست آوردهامتیازاتی را که مالیه

ۀ مفیدی گذاری شوند تا هیچ گوشغیرمتمایل نیز دست درازی شود. مستعمرات باید حفظ یا بنیان لِحاکمیت مل

 «از دنیا از نظر دور نماند یا بلااستفاده رها نشود

لیل آلمانی که مدعی شده بود به د ی، مارکسیستبود های اصلی کتاب لنین، کارل کائوتسکییکی از هدف

 ی شده است.ندار غیرعقلاد جهانی، دیگر جنگ از منظر طبقۀ سرمایهالمللی اقتصاتنیدگی بیندرهم

های امپریایستی بزرگ شاید به ایجاد یک فدراسیون از جنگ جهانی میان قدرت»به گفتۀ کائوتسکی 

شده را بینیکائوتسکی این مرحلۀ پیش«. نهندمیکنار ها بیانجامد که مسابقۀ تسلیحاتی خود را قدرتمندرین

در پایان جنگ را جزئی از چرخش به سوی همین « اتحادیۀ ملل»گیری نامید و شکلمی« مپریالیسماولترا ا»

 دید.آمیزتر میامپریالیسم و یک نظام جهانی صلح-اولترا

ریالیستی های امپنامید، هرگز قادر نبود اختلافات تند میان قدرتمی« دزدان سرگردنه»اما اتحادیۀ ملل که لنین 

تر غرق شد و آشکار گردید که رؤیای کند. دنیا طی یک نسل در جنگی به مراتب وحشیانه اصلی را پنهان

 آمیز توهّمی بیش نبوده است.داری صلحکائوتسکی نسبت به یک سرمایه

دهد و هم این داری در نیمۀ نخست قرن بیستم را توضیح میبرعکس تئوری لنین به خوبی هم توسعۀ سرمایه

 بار و بربرمنشانه کشاندند.داری اصلی، جهان را به کام دو جنگ جهانی فاجعهرمایههای سرا که چرا قدرت

شدت دستخوش تغییر شد. تا پیش از جنگ، جهان به لحاظ بعد از جنگ جهانی دوم ساختار سیاست جهانی به

ری ایالات برقیب به ره جهانیِ نظامیِ  گیری دو ائتلافِاقتصادی و سیاسی چندقطبی بود. پس از جنگ با شکل

 متحدۀ امریکا و شوروی، دنیا به لحاظ اقتصادی چندقطبی و به لحاظ سیاسی دوقطبی باقی ماند.

ها وارد یک مسابقۀ تسلیحاتی عظیم شدند. اما جنگی ها در کشورهای پیرامونی ادامه یافتند و ابرقدرتجنگ

 تر کرده بود. حتاطها را مای آنهای اصلی رخ نداد، چرا که خطر درگیری هستهمیان قدرت
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عنوان تنها ، ساختار نظام جهانی مجدداً تغییر کرد. امریکا به1179اما با فروپاشی بلوک شوروی در اواخر دهۀ 

ابرقدرت جهانی پدیدار شد، قدرتی که بیش از پیش آماده بود از برتری نظامی عظیم خود برای حفظ جایگاه 

 ی در هرجای دیگر دنیا استفاده کند.اش و جلوگیری از ظهور رقبای جدّسلطۀ جهانی

 اکنون نگرانهای اطلاعاتی همگران سرویسبار حکومت بوش و اشغال عراق، تحلیلاما پس از تهاجم فاجعه

 انحطاط هژمونی امریکا هستند.

 هایدهد که امریکا با رشد رقابت اقتصادی قدرتگزارش ماه پیش شورای اطلاعات ملی امریکا هشدار می

خواهد بود، از جمله « مملو از ریسک»سال آینده  29که رو است و ایننظیر چین و هند و برزیل روبهنوظهور 

 تر.چندقطبی افزایش پتانسیل نزاع و درگیری بر سر منابع و ذخایر کمیاب در یک جهانِ

ابت رق المللی در آغاز قرن بیست و یکم، بیش از پیش دارد مطابق با همان منطقِداری بیننظام سرمایه

 کند.عمل می ه بودصد سال پیش توصیف کردامپریالیستی که لنین قریب به یک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرنوشت تعیین حق و هامارکسیست
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 داماتو پال

 کارگران: »زنندمی فریاد کمونیست مانیفست در انگلس و مارکس. هستیم انترناسیونالیست هامارکسیست ما

 .«زنجیرهایتان جز دهیدنمی دست از چیز هیچ شما! شوید متحد جهان

 بُعدیکت مارکسیست یک کنند؟می ملی ستم به را خود پُشت هامارکسیست که است معنی بدان این آیا اما

 اشکال از هریک ام پس است، کارگران المللیبین همبستگی بر متکی مارکسیسم چون» که کند استدلال شاید

 .«کنیممی محکوم کارگران المللیبین وحدت برابر در مانعی عنوانبه را ناسیونالیسم

 

 چیزهیچ تمس مسألۀ دربارۀ و دهدمی اهمیت اقتصاد به صرفاً  مارکسیسم شوندمی مدعی که مارکسیسم منتقدین

 تا گفت هک بود مارکس اما. دهند نسبت مارکسیست یک به را هاییبرداشت چنین بسا چه ندارد، گفتن برای

 امپریالیسم تمِس تحت ملل گفت که بود لنین و باشد آزاد تواندنمی کندمی ستم دیگری ملت به ملتی وقتی

 .دارند را «خود دست به سرنوشت تعیین حق»

 -ملی پرستیهنمی از امریکا در. گرفت نادیده سادگی به تواننمی که است واقعی کاملاً پدیدۀ یک ناسیونالیسم

 رایب شود،می استفاده حاکمان زائدۀ به کارگران تبدل برای -است «یک شمارۀ» امریکا که برداشت این

 .ندارد سفید اخک در دوستانشان و ثروتمندان منافع با تفاوتی شانمنافع کهاین به امریکا کارگران کردن متقاعد

 تریبیش راکاشت وجه بوش دابلیو جورج مثلاً با کنند باور که شوندمی تشویق جااین در کارگران خلاصه طور به

 .ریخت بمب سرشان بر بوش که عراقی کارگران با تا دارند

 نافعم نمایندۀ عنوانبه دولت، هر و اندشده تقسیم طبقه به همگی که چرا کند،می صدق کشورها همۀ در این

 برای را ودخ مردم حمایت ناسیونالیستی، روحیات به توسل با که آنست جستجوی در حاکم، دارسرمایه طبقۀ

 .آورد دست به منافعش

 آن از را کار این. ائلندق تمایز دیدگانستم ناسیونالیسمِ و گرانستم ناسیونالیسمِ بین هاسوسیالیست وجود این با

 فرهنگی یا لتم هر گرفتن قرار با که است جهت این به برعکس بلکه هستیم، ناسیونالیست که کنیمنمی رو

 .مخالفیم دیگر فرهنگی یا ملت سر فراز بر
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 تواندمی تنها ریبراب این. هستیم ملل میان کامل برابری خواهان که است بودن انترناسیونالیست دلیل به دقیقاً

 کشورهای رد کارگران که است شکل این به تنها. شود محقق ستم تحت ملل به سرنوشت تعیین حق اعطای با

 .شوند متحد ستمگر کشور کارگران با توانندمی ستم تحت

 :نوشت مارکس. ادد بسط و پروراند ایرلند بر انگلستان ستم مسألۀ با ارتباط در مارکس بار نخستین را هاایده این

 وجود سیانگلی کارگر و ایرلندی کارگر میان عمیق تخاصم یک انگلستان، بزرگ صنعتی مراکز تمامی در»

 پایین را هادستمزد که بیندمی رقیبی را او چون است، متنفر ایرلندی کارگر از انگلیسی متوسط کارگر. دارد

 خود یاهس بردگان به شمالی امریکای جنوبی ایالات سفیدپوستان که نگردمی صورت همان به او به...  آوردمی

. کندمی ایتحم و تغذیه تصنعی طور به انگلستان پرولترهای میان در را تخاصم این بورژوازی. نگریستندمی

 .«است قدرت در ماندنش باقی واقعی رمز تخاصم، این که داندمی بورژوازی

 

 :کنند یتحما انگلستان از ایرلند جدایی از باید هاسوسیالیست که کرد بندیجمع چنین مارکس بنابراین

 یک به را دایرلن بردگی یعنی کنونی، اجباری اتحاد که است این انگلستان کارگر طبقۀ رهایی شرطپیش»

 «کند مبدل نیاز صورت در کامل جدایی به و امکان صورت در آزاد و برابر کنفدراسیون

 طبقۀ رهایی که کرد استدلال و برد کار به امریکا جنوب در داریبرده مورد در را متدولوژی همین مارکس

 :نوشت کاپیتال، خود، ماندگار تاریخی اثر در مارکس. بود خواهد ناممکن داریبرده نابودی بدون کارگر

 «کند آزاد را خود تواندنمی هرگز سفیدپوست کارگر خورد،می داغ پوستسیاه کارگر که مادام»

 دشوار سیارب گرفتن طلاق زن یک برای که مقطعی در) کرد مقایسه طلاق حق با را سرنوشت تعیین حق لنین

 تمامی ولغ خواهان که دلیل این به نه اما کنیم،می حمایت ازدواج یک فسخ برای زنان توانایی و حق از ما(. بود

 برابری زا خبری باشند خود شوهران مادون و تابع قانوناً زنان وقتی تا که دلیل این به بلکه هستیم، هاازدواج

 .بود نخواهد جنسیتی

 تحت ملت شتسرنو تعیین حق از گرستم یا امپریالیستی کشور یک کارگران اگر. است چنین نیز ملی ستم

 .است ناممکن کارگران وحدت نکنند، حمایت ستم
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 انقلاب روسیه و رهایی ملی

 جان ریدل

بریم که هرچند به نیرومندترین شکل در ما در موج جدیدی از مبارزات برای آزادی و عزت ملی به سر می

 .استخاورمیانه و امریکای لاتین نمود یافته، اما در قلب کشورهای امپریالیستی نیز بازتاب داشته
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سألۀ هایی نظیر ولادیمیر لنین دربارۀ مبرای تکامل پاسخ به هر یک از این مبارزات، آثار تحلیلی مارکسیست

 روند.ملی یک نقطۀ ارجاع به شمار می

ای در ندهکنها به مبارزات برای رهایی ملی که چنان نقش تعییناما ارزیابی دقیق نحوۀ واکنش مارکسیست

 های نخستین جمهوری شورایی ایفا کرد نیز حیاتی است.سالروسیه و  1118انقلاب اکتبر 

های کنگرۀ مارکسیست 1193شهرت داشت. در سال « زندان ملل»تا پیش از انقلاب، امپراتوری روسیه به 

روسیه در حمایت از حقّ تعیین سرنوشت هر یک از ملل دولت روسیه، خودگرادانی محلی و استفاده از زبان 

 هادهای اجتماعی موضع گرفت.مادری در مدارس و ن

ها به جناح منشویک و جناح بلشویک به رهبری لنین صورت در همان کنگره بود که انشعاب مارکسیست

مبدل شد که  المللیگرفت. در طول یک دهۀ بعد، جناح بلشویک به نخستین جریان مارکسیستی در سطح بین

 ستعمرات جهان به رسمیت شناخت.بخِش درحال تکوینِ آن مقطع در ماهمیت مبارزات رهایی

های جنبش»که  داریها باید بین ناسیونالیسمِ کشورهای پیشرفتۀ سرمایهلنین استدلال کرد که مارکسیست

شرقی و  ستم اروپایو ناسیونالیسمِ ملل تحت« اندها قبل به پایان خود رسیدهشان مدتملی بورژوایی مترقی

 یز قائل شد.مستعمرات تمادنیای مستعمرات و شبه

ستم لنین خواهان دفاع از حقّ تعیین سرنوشت و آزادی ملی شد. تنها با این روش بود در مورد این ملل تحت

 شد.ها در مسیر مبارزه هموار و فراهم میکه زمینه برای اتحاد و یکپارچگی سیاسی کارگران از تمامی ملیت

 در مسیر انقلاب تعدیل شدند. 1118حال برخی مواضع رهبران بلشویک تا پیش از با این

ملت عبارت است از یک »به دست داد:  1113عنوان نمونه تعریفی از ملت را درنظر بگیرید که استالین سال به

و  گرفته از مردم که بر مبنای یک زبان و قلمرو و حیات اقتصادی مشترکاجتماع باثبات و تاریخًا شکل

 «.استالب یک فرهنگ مشترک، شکل گرفتهطور بافت روانیِ تبلوریافته در قهمین

ضوابط او در این تعریف ارزش خود را دارند، اما اغلب برای توجیه انکار حقّ مردمی که شرایطشان با این 

 است.خواند نیز مورد سوءاستفده قرار گرفتهضابطه نمی
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هوم سیاسی قّ استقلال به مفمنحصراً بر ح»به علاوه لنین تأکید کرد که حمایت او از حقّ تعیین سرنوشت ملی 

مبارزه علیه هر نوع ستم ملی؟ قطعاً بله. مبارزه برای نوعی »عنوان کرد که  1113او در سال «. دلالت دارد

 «.به طور کلی؟ قطعًا خیر "فرهنگ ملی"توسعۀ ملی و 

لگا و وُیعنی نواحی تحت استعمارِ کریمه و  -«های شرقخلق»ها به خصوص در قبال تکامل موضع بلشویک

 توجه است. بسیار جالب -قفقاز و آسیای میانه و شمال شرقی

های این مردمان جزئی از حیات آنان ها و فرهنگها و به تباهی کشیدن زندگی و سرکوب زبانتصرف زمین

ه ب ها هنوز کاملاً به مثابۀ ملت پدیدار نشده بوند. از این رو بنا، این بخش1118بود. با آغاز انقلاب در سال 

 گرفتند.ضوابط تعریف استالین از ملت، اینان در این مقوله جای نمی

نمایی کرد و مطالبات و خواستۀ خودمختاری فرهنگی و اما آگاهی ملی در بوتۀ آزمون انقلاب آغاز به رُخ

 خودگردانی و حتی استقلال ملی را در میان این مردمان برانگیخت. 

 گیری شوراهاقدرت

و  برابری»گیری کارگران و سربازان روسیه، حکومت شوروی فرمان یک هفته پس از قدرت، 1118نوامبر  15

 و حقّ این مردمان به تعیین سرنوشت خود را تا سرحّد جدایی صادر کرد.« حق حاکمیت مردمان روسیه

 گیریبه علاوه حکومت شوروی هر یک از ملل درون روسیه را به برگزاری یک کنگرۀ شورایی برای تصمیم

 بر سر شرکت یا عدم شرکت در ساختار فدرالی روسیه دعوت کرد.

ها و خودمختار باشند، بدان معنی که از مدارس و دادگاه»بایست ها میحکومت تصریح کرد که مناطقِ اقلیت

 «.های قدرت و نهادهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی خود برخوردار باشندها و ارگانحکومت

سنتاً  مسلمانان در نواحی« شریعت»سنن مذهبی نیز تعمیم یافت. از همین رو قانون این سیاست به رسوم و 

 عنوان جزئی از ساختار حقوقی شوروی به رسمیت شناخته شد.نشین نیز بهمسلمان

هایی که تا همان اواخر از سوی ها حکومت شوروی بر حقوق مسلمانان نسبت به زمینمضاف بر این

 ده بودند صحه گذاشت.استعمارگران روسیه غصب ش
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 آموزش پرسنل حکومتی دربارۀ ساختارهای اجتماعی مردمان شرق آغاز شد.

هنوز یک تمایز طبقاتی »آمده بود که در بین این مردمان  1129در فراخوانی به پرسنل ارتش سرخ در سال 

جر است. ور... یک تاهاند. هر پیشروشن شکل نگرفته است... تولیدکنندگان هنوز از ابزار تولید کَنده نشده

 .«که ارزش اجناس هر کدام بسیار ناچیز استها تاجر خُرد باقی است، حال آنبازرگانی... در دستان میلیون

شدند که تولیدکنندگان و تجِار مستقل کوچک در این مناطق را به چشم در این فراخوان سربازان تشویق می

 دشمن خود.متحدین و زحمتکشان ببینند و نه سوداندوزاِن 

های حکومت شوروی از فرایند تکامل و پرورش مردمانی که هنوز در طلوع آگاهی ملی خود قرار داشتند به ملت

 بالغ حمایت کرد تا بتوانند به شکل برابر به جامعۀ شوروی بپیوندند.

فته شدند تا گرای برای ترویج توسعۀ فرهنگ ملی آغاز کردند. متخصصان محلی به کار بنابراین شوراها برنامه

 توانست پایه ای برای یک زبان ملی باشد برگزینند.برای هر گروه قومی گویشی را که بهترین شکل می

ها، ان اقلیتها به زببرای مردمانی که اکثراً زبان نوشتاری مدون نداشتند حروف الفبا ابداع شد. در انتشار روزنامه

 رفته شدند.ها و کتب دستورزبان تهیه و به کار گلغتنامه

های ملی به زبان خود آموزش آموزان از اقلیتدرصد دانش 19در سراسر اتحاد شوروی بیش از  1128تا سال 

 دیدند.می

 تبعیض مثبت

حکومت  تواند درحکومت شورایی تلاش کرد تضمین کند که هر ملت متناسب با اندازۀ خود در کلّ جمعیت می

تبعیض »سازی( نام گرفت که به زبان امروزی )بومی« کورنیزاتسیا»محلی نماینده داشته باشد. این سیاست 

 است.« مثبت

 های اجرایی شورایی مناطق خود دست بالا را داشتند.ملل اقلیت در هیئت 1128تا سال 
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کننده، به نامزدهایی از مردم اقلیت های حزب کمونیست، منبع اصلی اعضای حزب جدید رهبریدانشگاه

تقریبًا برابر با  -دادنددرصد هیئت دانشجویی را تشکیل می 59این مردمان  1124سال  داد. تاارجحیت می

 شان در جمعیت.وزن

شویق به ورود ها را تنشین صورت گرفتند تا آنهایی نیز برای تسریع توسعۀ اقتصادی در نواحی مسلمانتلاش

امل حیث ترکیب خود تقریباً به طور کبه صفوف مزدبگیران طبقۀ کارگری کنند که سابقاً در این نواحی از 

مردمان اقلیت، اکثریت نیروی کار تاجیکستان و ترکمنستان  1121روس بودند. آهنگ توسعه سریع بود. تا سال 

 دادند.درصد نیروی کار آذربایجان و قزاقستان را شکل می 49و داغستان و تقریباً 

د. اکثر های ملی ممکن بودنری انقلابیونی از خودّ اقلیتالبته این دستاوردها تنها به واسطۀ ابتکارعمل و رهب

ها، چه در آن مقطع و چه اکنون با آمدند که برخی مارکسیستای میهای ملی انقلابیاینان از میان جنبش

 کردند.خطاب می« بورژوا»لطفی کم

صفوف خودش در  رهبری مرکزی حزب کمونیست به کّرات با این نیروها متحد شد تا بر مقاومت از درون

 هایش در قیاس مسلمانان غلبه کند.برابر سیاست

های و کنگره 1129های شرق در باکو به سال های کنگرۀ خلقها از طریق قطعنامهرویکرد عمومی بلشویک

تدوین  1122و  1129های المللی از احزاب انقلابی در سالای بینمثابۀ شبکهجهانی انترناسیونال کمونیست به

ایت سراسر های بعدی بتواند حمیافته به انترناسیونال کمونیست کمک کرد که طی سالاین مواضع تکاملشد. 

 آسیا را جلب کند.

بابایف، یک جوان مسلمان آذربایجانی که به عنوان نگهبان در کنگرۀ باکو شرکت کرده بود، موردی است که 

 دهد.ها را نشان میحال و هوای این سال

وقتی صدای اذان آمد برایم طبیعی به نظر »آورد که ها بعد کرده بود به یاد میی که سالااو در مصاحبه

رسید که تفنگم را موقع عبادت کنار بگذارم و بعد برگردم تا با خون خودم از کنفرانس و انقلاب دفاع کنم... می

ها لشویکت به صفوف بهزاران نفر که متقاعد شده بودند تناقضی بین بلشویک بودن و مسلمان بودن نیس

 «.پیوستند
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 عقبگرد استالینیستی

امتیاز به رهبری استالین در اتحاد جماهیر شوروی به یک کاست بورُکراتیک صاحب 1129های دهۀ طی سال

های ملی به نمایش گذارد. روندی که باعث شد قدرت رسید. این گروه خصومت روزافزونش را با حقوق اقلیت

 های حیات خود کارزاری را برای دفاع از حقوق این مردمان به راه بیندازد.تا لنین در آخرین ماه

ای هنیروهای استالینیست به سرعت کنترل را به دست گرفتند. جمهوری 1124پس از مرگ لنین در سال 

ها و های شُووینیستی و خصومت با حقوق زبانی اقلیتشوروی در آسیا تابع سانترالیسم بورُکراتیک و سیاست

 ارعاب ضدّانقلابی گسترده شدند.

هایی هستند از چگونگی اتحاد طبقۀ عصر لنین نمونههای همهای بلشویکگردها سیاسترغم این عقبعلی

 ستم در یک مبارزۀ مشترک.کارگر با مردمان تحت

های دگم .ها ظرفیت اتحاد با پیشروترین مبارزان آزادی ملی و آموختن از آنان را به نمایش گذاشتندبلشویک

چه نآ -شان را شکل دهندکهنه را کنار نهادند و به نیروهای اجتماعی زنده و واقعی مجال دادند که استراتژی

 نامید.« وحدت در عین تکثر»توان به زبان امروزی که می

رگیرندۀ حمایت شد، که دربستم میبرنامۀ بلشویکی نه فقط شامل حقّ تعیین سرنوشت سیاسی برای ملل تحت

بی به برابری یاعنوان لازمۀ دستشان برای کسب حقوق اقتصادی و فرهنگی و سیاسی بهقیدوشرط از مبارزهبی

شان یهای فرهنگی و سیاسرسانی به این مردمان در گسترش پتانسیلحقیقی و تمهیدات مثبت برای یاری

 بود.عنوان ملل میبه
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