نشر کارگری سوسياليستی

طرح اوليه ی تزهای مربوط به مسأله ی ملی و
1

مستعمراتی

(برای دومين کنگره ی انترناسيونال کمونيستی)
در حالی کهه طهرح ريهرين مربهوط بهه مسهأله ی مسهتعمراتی و ملهی را کهه بهه
دومين کنگره ی انترناسيونال اختصاص دارد در معرض بحث رفقا می گهاار،
می خواستم ار همه ی رفقا و ار آن جمله ار رفقائی که اطالعها مشصصهی در
بههاره ی ي ههی ار ايههن مسههائب بسههيار ب،ههرنه دارنههظ خههواه
اصهالحا يها افهافا و يهها توفهيحا مشهص

کههنم ن ههر خههود يهها

خههود را در نتايهت اختصهار (کههه

ار  3-2صفحه تجاور ن نظ) به ويژه در مورد ن ا ذيب پيشنتاد نماينظ:
تجربه ی اتري .
تجربه ی مربوط به لتستان و يتودی ها و تجربه ی اوکرائين.
آلزاس -لرن و بلژيک.
ايرلنظ.
مناسبا دانمارک و آلمان .مناسبا ايتاليا و فرانسه و ايتاليا و اسالوها.
تجربه ی بال ان.
ملب خاور رمين.
مبارره با پان اسالميز.،

 -1تزها م بوطااه طااه ب ا ه م ب ااو م ب اااتیو تو وئ ما ا
کنگوه م ناون هن کیهن او بناشو گوويد.

ا  0291وئ آ ااا د ومب ا
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مناسبا در قفقار
جمتوری باش قيرستان و جمتوری تاتارستان.
قرقيزستان.
ترکستان و تجربه ی آن.
سياه پوستان در آمري ا.
مستعمرا .
چين -کره -ژاپن.
 5ما

ن .لنين
0291

 -1خاصيت جبلی دموکراسی بورژوائی بنابر طبيعتی که دارد اين است که
موفهههور برابهههری بهههه طهههور اعهههم و ار آن جملهههه برابهههری ملهههی را بهههه هههيوه ای
انتزاعههی يهها صههوری مطههرح نمايههظ .دموکراسههی بههورژوائی تحههت عنههوان برابههری
صصههيت انسههانی ب هه طههور اعههم برابههری صههوری يهها قوههائی مالههک و پرولتههر
استثمارگر و استثمار ونظه را اعال ،می نمايظ و بظين سان طبقا ستم که
بههه فههاح

را

تههرين نحههوی مههی فريبههظ .انظيشههه ی برابههری کههه خههود انع اسههی ار

مناسبا توليظ کاالئی است توسه بهورژواری بهه بتانهه ی برابهری بهه اصهطالح
مطلق افراد انسانی به آلهت مبهارره عليهه محهو طبقها تبهظيب مهی گهردد .مفتهو،
واقعی خواست برابری فق عبار است ار خواست محو طبقا .
 -2حزب کمونيست که م تر آگاه مبارره ی پرولتاريها در راه براف نهظن يهو
بورژواری ست بر وفق وظيفه ی اساسی خود بهرای مبهارره عليهه دموکراسهی
بورژوائی و افشاء اکاذيب و سالوسهی آن بايهظ در مهورد مسهأله ی ملهی نيهز آن
 -ب تو ذ تو ص و فطوم (ي ش ئ آذئم)
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چه را که در رأس مسائب قهرار مهی دههظ اصهول انتزاعهی و صهوری نبهوده بل هه
عبار می با ظ ار :اوالً در ن ر گرفتن دقيق اوفار و احوال مشص

تهاريصی

و مقههظ ،بههر هههر چيههز اوفههار و احههوال اقتصههادی رانيها ً جههظا کههردن صههري منههاف
طبقهها سههتم که

يعنههی رحمههت کشههان و استثمار ههونظگان ار مفتههو ،کلههی منههاف

ملت به طور اعم که عبار است ار مناف طبقه ی حاکمه رالثها ً بهه همهين سهان
صههريحا ً مجههزا سههاختن ملههب سههتم کهه

وابسههته و نامتسههاوی الحقههو ار ملههب

سههتمگر اسههتثمارگر کامههب الحقههو بههرخالو اکاذيههب بههورژوا دموکراتيههک کههه
بهه وسهيله ی آن اسهار مسهتعمراتی و مهالی اکثريهت ع هيم اههالی رمهين توسه
اقليهههت نهههاچيزی ار کشهههورهای سهههرمايه داری پيشهههرو و بسهههيار رروتمنهههظ يعنهههی
اسارتی که ار مصتصا دوران سرمايه ی مالی و امپرياليز ،است پهرده پو هی
می گردد.
 -3جنگ امپرياليستی سهال ههای  1111 -1111کهاب عبهار پهرداری ههای
بههورژوا دموکراتيههک را بهها رو ههنی خاصههی در برابههر همههه ی ملههب و در برابههر
طبقهها سههتم ک ه

همههه ی جتههان آ ه ار سههاخت و عم هالً نشههان داد کههه قههرارداد

ورسههای کههه ار طههرو «دموکراسههی هههای بههاختری» کههاائی تحميههب هظه اسههت
آن چنان رورگوئی نسهبت بهه ملهب فهعيت اسهت کهه ار قهرارداد برسهت ليتفسهک
هم که ار طرو يون رهای آلمانی و قيصر آلمان تحميب ظه بود وحشيانه تهر
و رذيالنههه تههر مههی با ههظ .جامعههه ملههب و تمهها ،سياسههت پههش ار جنههگ کشههورهای
آنتانت به نحوی ار اين هم رو ن تر و صري تر اين حقيقت را فاش مهی سهارد
و همه جا مبارره ی انقالبی خواه پرولتاريای کشورهای پيشرو و خواه کليهه ی
تههوده هههای رحمههت ک ه
و ور

کشههورهای مسههتعمرا و وابسههته را تشههظيظ مههی نمايههظ

سههتگی اوهههها ،ملهههی -خهههرده بهههورژوائی را در مهههورد ام هههان همزيسهههتی

صل آميز و برابری ملب در راي سرمايه داری تسري می کنظ.
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 -1ار اح هها ،اساسههی فههو چنههين نتيجههه مههی ههود کههه در رأس تمهها ،سياسههت
کمينتههرن در مههورد مسهأله ی ملههی و مسهتعمراتی بايههظ نزديههک ههظن پرولترههها و
توده های رحمت ک

همه ی ملب و کشورهای برای مبارره ی انقالبی مشترک

در راه سههرنگون سههاختن مالکههين و بههورژواری ق هرار داده ههود .ريههرا فق ه ايههن
نزديک ظن است که پيروری بر سرمايه داری را که بظون آن محهو سهتم گهری
ملی و عظ ،تساوی حقو مم ن نيست تومين می نمايظ.
 -5اوفار و احوال سياسی جتانی اکنون دي تاتوری پرولتاريا را در دسهتور
رور قههرار داده اسههت و تمهها ،حههوادج سياسههت جتههانی نههاگزير در پيرامههون يههک
ن ته ی مرکهزی دور مهی رنهظ کهه عبهار سهت ار مبهارره ی بهورژواری جتهانی
عليه جمتوری وروی روسيه کهه نهاگزير ار يهک طهرو جنهب
کارگران پيشرو کليه ی کشورها و ار طرو ديگر همه جنب
ملی مستعمرا و خلق های ستم که

ههای هوروی
های رهائی بص

را کهه ار روی تجربهه ی تله خهود يقهين

حاصههب مههی نماينههظ کههه راه نجهها ديگههری بههه جههز پيههروری ح ومههت ههوروی بههر
امپرياليز ،جتانی نظارنظ در پيرامون خود مجتم می سارد.
 -6بنههابر ايههن در حههال حافههر نمههی تههوان بههه تصههظيق خشههک و خههالی يهها اعههال،
لزو ،نزدي ی رحمت کشان ملب گوناگون اکتفا ورريظ بل ه بايهظ سياسهت عملهی
ساختن اتحاد کامالً مح م همه ی جنب

های رهائی بص

روسيه ی وروی را اجرا نموده و

ب های اين اتحاد را مطهابق بها درجهه ی

ت امب جنب

ملی و مستعمراتی با

کمونيستی در بين پرولتاريای هر کشور و يا جنب

رههائی بصه

بههورژوا دموکراتيههک کههارگران و دهقانههان در کشههورهای عقههب مانههظه يهها در بههين
مليت های عقب مانظه تعيين کرد.
 -7فظراسيون عبار ست ار

ب انتقال بهه وحهظ کامهب رحمهت کشهان ملهب

گونهههاگون .ههههم اکنهههون فظراسهههيون عمهههالً صهههالح بهههودن خهههود را خهههواه در مهههورد
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مناسهههههبا جمتهههههوری فهههههظراتيو هههههوروی سوسياليسهههههتی روسهههههيه بههههها سهههههاير
جمتوری ههای هوروی (مجارسهتان فنالنهظ و التهوی در سهابق و آذربايجهان و
اوکههههرائين در حههههال حافههههر) و خههههواه در داخههههب جمتههههوری فههههظراتيو ههههوروی
سوسياليستی روسيه در مورد مليت هائی که سابقا ً نه موجوديت دولتهی دا هتنظ
و نه خودمصتاری (مهثالً جمتهوری ههای خودمصتهار بهاش قيرسهتان و تاتارسهتان
در جمتوری فظراتيو وروی سوسياليستی روسيه که در سال ههای  1111و
 1121تش يب ظه انظ) آ

ار ساخته است.

 -1وظيفههههه ی کمينتههههرن در ايههههن مههههورد عبههههار اسههههت ار ت امههههب آتههههی ايههههن
فظراسههيون هههای جظيههظ کههه بههر اسههاس ن هها ،ههوروی و جنههب

ههوروی پظيههظ

مههی آينههظ و نيههز بررسههی و وارسههی تجربههه ی آن ههها .در عههين تصههظيق ايههن کههه
فظراسيون

ب انتقال به وحظ کامب است بايظ بهرای نيهب بهه اتحهاد فهظراتيوی

هر چه مح م تری کو يظ و مراتب رير را در ن ر دا ت :اوالً عظ ،ام ان حفظ
موجوديت جمتوری های وروی که در احاطه ی دول امپرياليستی تما ،جتهان
و آن هههم دولههی ار لحههاظ ن ههامی بههه مراتههب مقتههظرتر هسههتنظ بههظون اتحههاد مح ههم
جمتوری های هوروی رانيها ً فهرور اتحهاد اقتصهادی مح هم جمتهوری ههای
ههوروی کههه بههظون آن نمههی تههوان نيروههای مولههظه را کههه بههه توسه امپريههاليز،
ويران ظه احياء نمود و رفاه مهادی رحمهت کشهان را تهأمين کهرد رالثها ً گهراي
به سوی ايجاد اقتصاد جتانی واحظی کهه توسه پرولتاريهای همهه ی ملهب طبهق
يک نقشه عمومی تن يم می گردد گرايشی که در همان دوران سرمايه داری با
وفوح کامب برور نموده و در دوران سوسياليز ،بظون ک بايهظ بهه ت امهب آن
ادامه داده ود و به سرانجا ،کامب به رسظ.
 -1در ر ته ی مناسبا داخلی کشهور سياسهت ملهی کمينتهرن نمهی توانهظ بهه
تصههظيق خشههک و خههالی و صههوری و صههرفا ً دکالراتيههو تسههاوی حقههو ملههب کههه
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متومن هيچ گونه تعتظ عملی نيست اکتفا وررد دموکرا ههای بهورژوا -اعهم
ار اين که آ

ارا خود را چنهين بهه نامنهظ و يها ايهن کهه عنهوان سوسياليسهت را

ن ير سوسياليست های انترناسيونال دو ،پرده ساتری برای خود قهرار دهنهظ -
به چنين تصظيقی اکتفا می وررنظ.
احزاب کمونيست نه تنتها بايهظ در تمها ،فعاليهت ترويجهی و تبلي،هی خهود -خهواه
ار پشت تربيون پارلمان و خواه در خارج آن -نقه

دائمهی تسهاوی حقهو ملهب

و تومينا حقو اقليت ههای ملهی در کليهه ی کشهورهای سهرمايه داری يعنهی
عملههی را کههه علههی ر ههم قههوانين اساسههی «دموکراتيههک» آنههان انجهها ،مههی گيههرد
پيوسته افشاء سارنظ بل ه هم چنين بايظ اوالً به طور دائم توفي دهنظ که فق
ن ا ،وروی قادر است تساوی حقو ملب را عمالً تأمين نمايظ و برای اين کار
ابتهههظا پرولترهههها و سهههپش تمههها ،تهههوده ی رحمهههت کشهههان را در مبهههارره ی عليهههه
بورژواری متحظ می کنظ رانيا ً تما ،احزاب کمونيست بايظ به جنب

انقالبی ملهب

وابسهههته يههها يهههر کامهههب الحقهههو (مهههثالً ايرلنهههظ يههها سهههياهان آمري ههها و يهههره) و
مستعمرا مستقيما ً کمک نماينظ.
بظون اين رط به ويژه متم اخير مبارره عليه سهتم گهری بهر ملهب وابسهته و
مستعمرا و نيز تصظيق حق آنان به جظا ظن و تش يب دولت جظاگانه عاری
درو ههين بههاقی خواهههظ مانههظ همههان گونههه کههه مهها ايههن امههر را در مههورد احههزاب
انترناسيونال دو ،مشاهظه می نمائيم.
 -11قبول انترناسيوناليز ،در گفتار و تعهوي

آن در کهردار در تمها ،فعاليهت

ترويجههی و تبلي،ههی و کههار عملههی بهها ناسههيوناليز ،خههرده بههورژوائی و پاسههيفيز،
عادی ترين پظيظه ای ست که نه تنتا در بين احزاب انترناسهيونال دو ،بل هه در
بين احزابی هم که ار اين انترناسيونال خارج ظه انظ و حتی چه بسا در بين آن
احزابی که اکنون خود را کمونيست می نامنظ مشاهظه می ود .مبهارره بها ايهن
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بال يعنی با ريشه دارترين خرافا ملی خرده بورژوائی به نسبتی که وظيفه ی
تبههظيب دي تههاتوری پرولتاريهها ار دي تههاتوری ملههی (يعنههی دي تههاتوری موجههود در
يک کشور که قادر به تعيين سياسهت جتهانی نيسهت) بهه دي تهاتوری بهين المللهی
(يعنی دي تاتوری پرولتاريا الاقب در چنظ کشهور پيشهرو کهه قهادر اسهت در سهرا
پای سياست جتانی تأرير قاط دا ته با ظ) مبر ،تر می گردد بهه همهان نسهبت
بيشتر در سطحه ی اول قرار می گيرد .آن چه که ناسهيوناليز ،خهرده بهورژوائی
آن را انترناسههيوناليز ،اعههال ،مههی کنههظ قبههول تسههاوی حقههو ملههب اسههت و بههش
(صرو ن ر ار لف ی بودن صرو اين قبهول) در حهالی کهه خودخهواهی ملهی را
تما ،و کمال محفوظ نگاه می دارد ولهی انترناسهيوناليز ،پرولتهری خواسهتار آن
است که اوالً مصال مبارره ی پرولتری در يک کشور تاب مصال اين مبهارره
به مقياس جتانی با ظ رانيا ً خواستار آن است که ملتهی کهه در راه پيهروری بهر
بورژواری می کو ظ قادر و آماده با ظ بهه خهاطر سهرنگون سهاختن سهرمايه ی
بين المللی به بزرگ ترين فظاکاری های ملی تن در دهظ.
بظين طريق در کشهورهائی کهه اکنهون کهامالً سهرمايه داری هظه انهظ و دارای
احههزاب کههارگری واقعهها ً پههي

آهنههگ پرولتاريهها هسههتنظ مبههارره عليههه تحريههت

اپورتونيسههههتی و پاسيفيسههههتی خههههرده بههههورژوا منشههههانه ی مفتههههو ،و سياسههههت
انترناسيوناليز ،نصستين و متم ترين وظيفه است.
 -11در مورد کشورها و ملت هائی که در حالت عقب مانظگی بيشتری هستنظ
و مناسبا فئودالی يا پاتريارکال و مناسبا دهقانی پاتريارکهال در آن هها تفهو
دارد بايظ به ويژه اين ن ا را در ن ر دا ت:
نصست لزو ،کمک همه ی احزاب کمونيست به جنب

رههائی بصه

بهورژوا

دموکراتيک در اين کشورها وظيفه بال مجظانه ترين کمک ها در وهلهه ی اول
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و .ای .لنين

به عتظه ی کارگران آن کشوری ست که ملت عقب مانظه ار لحاظ مستعمراتی يا
مالی وابسته ی آن ست
دو ،لزو ،مبارره عليه روحانيون و سهاير عناصهر مرتجه و قهرون وسهطائی
که در کشورهای عقب مانظه صاحب نفوذ هستنظ
سو ،لزو ،مبهارره عليهه پهان اسهالميز ،و جريانها ن يهر آن کهه مهی کو هنظ
جنب

رهائی بص

فظ امپرياليز ،اروپا و آمري ا را با تح يم موقعيت خان هها

و مالکين و آخونظها و يره توأ ،سارنظ
چتار ،لزو ،پشتيبانی ار جنب

اختصاصا ً دهقانی در کشورهای عقهب مانهظه

بهههر فهههظمالکين و رمهههين داران بهههزرگ و بهههر فهههظ هرگونهههه م هههاهر يههها بقايهههای
فئوداليز ،و کو

برای دادن انقالبی ترين جنبه ها به جنب

دهقهانی در عهين

عملههی سهههاختن اتحهههاد حههت االم هههان مح هههم تههر پرولتاريهههای کمونيسهههت اروپهههای
باختری با جنب

انقالبهی دهقانهان در خهاور در مسهتعمرا و بهه طهور کلهی در

کشورهای عقب مانظه به ويژه الر ،ست تما ،مساعی را متوجه آن نمود که در
کشهههورهائی کهههه مناسهههبا مههها قبهههب سهههرمايه داری در آن هههها تسهههل دارد ار راه
تش يب « وراهای رحمت کشان» و يره مبانی اساسی ن ها ،هوروی بهه کهار
گاارده ود
پنجم لزو ،مبارره ی قطعی عليه تمايلی که می کو ظ به جريان ههای رههائی
بص ه

بههورژوا دموکراتيههک در کشههورهای عقههب مانههظه رنههگ کمههونيز ،بههه رنههظ

انترناسيونال کمونيستی بايهظ ار جنهب

ملهی بهورژوا دموکراتيهک در کشهورهای

مسههتعمراتی و عقههب مانههظه فق ه بههظان ههرط پشههتيبانی کنههظ کههه عناصههر احههزاب
پرولتهههری آينهههظه کهههه کمونيسهههت بهههودن آن هههها فقههه عنهههوان نبا هههظ در کليهههه ی
کشهورهای عقههب مانههظه متحههظ گردنههظ و بها روح درک وظههائت خههاص خههود يعنههی
وظائت مربوط به مبارره عليه جنهب
1

ههای بهورژوا دموکراتيهک در داخهب ملهت

نشر کارگری سوسياليستی

خههود تربيههت ههونظ انترناسههيونال کمونيسههتی بايههظ بهها دموکراسههی بههورژوائی
مستعمرا و کشورهای عقب مانظه در اتحاد موقت با ظ ولهی خهود را بها آن هها
نيهههاميزد و اسهههتقالل جنهههب

پرولتهههری را حتهههی در نطفهههه ای تهههرين ههه ب آن

بی چون و چرا محفوظ دارد
شهههم لهههزو ،توفهههي و افشهههای پيوسهههته ی آن فريبهههی کهههه دول امپرياليسهههتی
به طهور سيسهتماتيک بهظان متوسهب مهی هونظ در برابهر وسهي تهرين تهوده ههای
رحمههههت کهههه

همههههه ی کشههههورها و بههههه ويههههژه کشههههورهای عقههههب مانههههظه دول

امپريالستی تحت عنوان تش يب دولت های دارای استقالل سياسی دولت هائی
تش يب می دهنهظ کهه ار لحهاظ اقتصهادی مهالی و ن هامی کهامالً وابسهته ی آن هها
هستنظ در اوفار و احوال بين المللهی کنهونی بهرای ملهب وابسهته و فهعيت راه
نجا ديگری جز اتحاد جمتوری های وروی وجود نظارد.
 -12ستم گری ديرين دول امپرياليستی بر خلق های مستعمرا و خلهق ههای
فههعيت در بههين تههوده هههای رحمههت که

کشههورهای سههتم که

نههه تنتهها ب،ه

و

کينه بل ه حش عظ ،اعتمادی ههم نسهبت بهه ملهب سهتمگر بهه طهور کلهی و ار آن
جمله نسبت به پرولتاريای اين ملب باقی گاارده است .خيانت رذيالنه ی اکثريهت
پيشههوايان رسههمی ايههن پرولتاري ها نسههبت بههه سوسههياليز ،در سههال هههای -1111
 1111يعنی هنگامی که دفار ار «حق» بورژواری «خودی» بهه سهتم گهری بهر
مستعمرا و ار کشورهائی که وابستگی مالی دا تنظ به يوه ی سوسيال
وينيسههتی بهها ههعار «دفههار ار مههيتن» پههرده پو ههی مههی ههظ نمههی توانسههت ايههن
بی اعتمادی کامالً مشرور را تشظيظ نهه نمايهظ .ار طهرو ديگهر ههر قهظر کشهوری
عقب مانظه تر با ظ به همان نسبت توليظ رراعتی کوچک مناسبا پاتريارکال
و دورافتههادگی کههه نههاگزير موجههب نيرومنههظی و اسههتواری خههاص عميههق تههرين
خرافهها خههرده بههورژوائی يعنههی خرافهها خودخههواهی ملههی و تنههگ ن ههری ملههی
1

و .ای .لنين

می گردد

طرح اوليه مربوط به مسأله ملی و مستعمراتی

ظيظتر است .ار آن جا که اين خرافا فق پش ار محو امپريهاليز ،و

سرمايه داری در کشهورهای پيشهرو و پهش ار ت،ييهرا اساسهی در تمهامی بنيهاد
رنههظگی اقتصههادی کشههورهای عقههب مانههظه محههو خواهههظ ههظ لههاا سههير روال ايههن
خرافا نمی توانظ يک سهير بسهيار بطئهی نبا هظ .ار ايهن جاسهت کهه پرولتاريهای
آگاه کمونيست در کليه ی کشورها موظت است نسبت به بقايای احساسا ملهی
در کشههورها و در بههين خلههق هههائی کههه طههی مههظتی طههوالنی تههر ار همههه تحههت سههتم
بوده انظ با احتياط و توجه خاصی رفتار نمايظ و به همين سان ههم موظهت اسهت
به من ور ار بين بردن سري تر بی اعتمادی و خرافها مهاکور بهه گا هت ههای
معينههی تههن در دهههظ .بههظون مجاهههظ داوطلبانههه ی پرولتاريهها و سههپش هههم چنههين
کليههه ی تههوده هههای رحمههت ک ه

همههه ی کشههورها و ملههب همههه ی جتههان در راه

اتحاد و وحظ مم ن نيست امر پيروری بر سرمايه داری با احرار موفقيهت بهه
انجا ،رسظ.
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