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ملی در امپراطوری  بخشییو جنبش رها هابین بلشویک ینگاهی نو به رابطه

 روسیه

 اریک بالنس

 https://wp.me/paiHc5-qZ لینک کوتاه:

 

        

با صراحت هرچه  روسیهیی امپراطوری امناطق حاشیه ینگاهی از زاویه

انقالب  یه در بارهشدپیش پذیرفته هابیشتری بازنگری جدید به نظرات از مَدت

ملَی را  ییرها [ی]مسئله برخورد مارکسیستی به  یروسیه و تکامل شیوه

 1الزامی کرده است. 

                                                           
 یاین مقاله بازپرداختی از سخنرانی در کنفرانس یازدهمین سالگرد  تأسیس روزنامه 1

 در لندن است. 9.11.2014-6"ماتریالیسم تاریخی" 
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مورد  1914ملی تا  یمسئله یدر باره هازیر گفتمان سوسیالیستی در نوشته

در  استراتژی مؤثر مارکسیستیکه   د. ادعای من این استگیربررسی قرار می

توسط  ها، بلکهنه از جانب بلشویکر بابرای اولینار ماستع یمورد مسئله

لنین و  ا. ر.یوالدیم یی امپراطوری تزار شد.ای مناطق حاشیههاسوسیالیست

ی هامارکسیست رودنبالهکلیدی تا جنگ داخلی  یرفقایش در مورد این مسئله

که چرا کند این ضعف سیاسی به توضیح این مسئله کمک می غیر روس بودند.

ه بدوانند. پیامد این ریش روسیه ی مسلطهاموفق نشدند در میان ملَیتها بلشویک

از نظر کمی بسیار ضعیف ها در میان این ملَیت هاموضع این بود که بلشویک

برای خودمختاری در  ییای مناطق حاشیههاتالش قبالبودند و یا این که در 

 وت گرفتند.تفااثنای انقالب سوسیالیستی موضعی بی

 یی چه کسانی بودند؟ای مناطق حاشیههامارکسیست

امپراطوری تزار در  بر حاکم هاییی احزاب سوسیالیست ملَیتانقش حاشیه 

 بر روی درک ما از جنبش انقالبینوشتن تاریخ  تا به امروز تأثیری منفی 

درصد کل جمعیت  42که اقوام روس حداکثر  ییجااز آنروسیه گذاشته است. 

ی هاکه چرا اکثریت سوسیال دمکرات نباید تعجب کرد، ادنددرا تشکیل می

و ها در واقع منشویک 2وری تزار به احزاب غیر روس تعلق داشتند.امپراط

عنوان فراکسیونی در حزب کارگران سوسیال دمکرات روسیه ه بها بلشویک

                                                           
ند ااستناد کرده 1897در سال  هاسانی که به سرشماری خلقشنااغلب تاریخ 2

درصِد کل جمعیِت امپراطوری تزار ذکر  44یا  43سهم اقوام روس را 

از این که حتی لهستان بطور کامل سرشماری نشده بود،  نظرند. صرفاکرده

میلیون نفر( نیز در این  6ند، بخارا و شیوا )در کل حدود جمعیت فنال چنینهم

مراجعه  هاین نتایج سرشماری خلقترند.  در مورد مهماسرشماری منظور نشده

 کنید به:

V.P.Semenova(Hrsg):Rosija,Polnoegeografičeskoeopisanienaš

egootečstvar Sankt-peterburg.1913. 
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(SDAPR در مجموع فقط حدود )ی روسیه تزاری را هادرصد مارکسیست 22

 3ادند )مراجعه کنید به نموادر(.دتشکیل می

                                                           
 م:ازیر ترسیم کردهمن این نمودار را بر اساس منابع  3

Polnische PPS: Anna Zarnowska: Genezarozlamu w 
PolskiejPartijSocjakistycznej, 1904-1906, Warszwa 1965, 
S.475;SDKIL (seit 1906 der RSDAP angeschlossen): Pawel Samus´: 
DziejeSDKPiL w Lodzi :1893-1918,Łódź 1984, S.69; georgische 

Sozialdemokraten (seit 1903 der RSDAPangeschlossen): Stephen 

Jones:Socialism in Georgian Colors: the European Road toSocial 

Democracy, 1883-1917, Cambridge/MA 2005, S.209; litauische 

LSDP: Leonas Sabaliūnas: LithuanianSocial Democracy in 

Perspective, 1893-1914, Durham 1990, S.114; Jüdischer Bund (seit 

1901: Allgemeiner Jüdischer Arbeiterbund in Litauen, Polen und 

Russland, 1898-1903 und nach 1906 der RSDAPangeschlossen): 

MoisejGrigor’evičRafes: Očerkipoistorii Bunda, Moskva 1923, 

S.161; Sozialdemokratische Partei Finnlands (vor 1903 Finnische 

Arbeiterpartei): Hannu Soikkanen: SosialisminTuloSuomeen: 

EnsimmäisiinYksikamarisenEduskunnanVaaleihin Asti, Porvoo-

Helsinki 1961, S.338; ukrainische RUP (seit 1905 Ukrainische 

Sozialdemokratische Arbeiterpartei): Volodimir Golovčenko: Vid 

„SamostijnoïUkraïni“ do SojuzuvizvolennjaUkraïni, Charkiv 1996,  

 قبل: یاز صفحه 3زیرنویس  یادامه

S.65; Lettische Sozialdemokratische Union (seit 1913 Partei der 

Lettischen Sozialrevolutionäre): ArvedsŠvābe: LatvijasVēsture, 

1800-1914, Daugava 1962, S.611; Armenische Spezifisten: I. S. 

Bagirova: Političeskiepartii i organizaciiAzerbajdžana v načale XX 

veka (1900-1917), Baku 1997,S.232; Bolschewiki: Anatolij I. Utkin: 

K voprosu o čislennosti i sostaveRSDRP v 1905-1907 gg., in: Avenir 

P. Korelin (Hrsg): PolitičeskiepartiiRossii v periodrevoljucii 1905-

1907 gg. Količestvennyjanaliz, Moskva 1987, S.19; Menschewiki 

(ohne ukrainische Spilka und georgische Sozialdemokraten): ebenda; 

lettische LSDAP (seit 1906 Lettische Sozialdemokratie; seit 1906 

der RSDAP angeschlossen): VitālijsSalda: 

Latvijassociāldemokrātijasorganizatoriskāsattīstībasdažastendences 

1905. gadarevolūcijā, in: JānisBērziņš (Hrsg.): 1905. gadsLatvijā: 

100. Pētījumiunstarptautiskaskonferencesmateriāli, 2005. gada 11.-
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غیرروِس امپراطوری تزار مورد توجه ی هابا این وجود سوسیال دمکرات

ی متمادی هادهه یری سوسیالیستی و آکادمیک قرار نگرفتند. اشارهنگاتاریخ

یی فقط بخاطر آن ای مناطق حاشیههاغربی به سوسیال دمکرات سانشناتاریخ

که این تفسیر  ییجااز آن قلمداد کنند. غالب یهارا قربانیان بلشویک هابود که آن

اساسی ستم ملَی توسط مارکسیسم بود، عمالً به  فته شدنگرنادیده یهکنندمنعکس

یی نشد. نویسندگان ایی توجهای مناطق حاشیههانفوذ و تأثیر سوسیال دمکرات

ی مناطق هاها مارکسیستگرفته تا استالینیستها سوسیالیست، از تروتسکیست

از  چرا که یک بررسی جدی یی نادیده گرفتند.ایی را به نحو مشابهاحاشیه

ین، ترسرسختها در تضاد با این اصل بنیادی بود که بلشویک های آنهادیدگاه

ند. هرکدام از این تفسیرها واقعیت بسیار املَی بوده ییپیشروترین مدافعان رها

جه تویی بیای مناطق حاشیههاتیب به مارکسیستترپیچیده را ساده نموده و بدین

 دند.بو

ـ  1914تی در امپراطوری تزار )ی مارکسیسهاین سازمانترنمودار: مَهم

1890) 

باالترین تعداد  سال تأسیس سازمان
 اعضاء

 55.000 1892 حزب سوسیالیستی لهستان

ی پادشاهی لهستان و هاسوسیال دمکرات
 لیتوانی

1893 40.000 

 ی گرجستانهاسوسیال دمکرات

"MesameDasi" 
1893 20.000 

 3.000 1896 حزب سوسیال دمکرات لیتوانی

 40.000 1897سراسری کارگران یهودی در ی اتحادیه

                                                                                                                
12. janvāris, Rīga, Rīga 2006, S.209; muslimische Hummet: meine 

grobe Schätzung nach Ismail AlovsatoglyAgakišiev: Vozniknovenie 

i dejatel’nost‘ social-demokratičeskojorganizacii „Gummet“ v 1904-

1911 godach, Dissertation, Moskovskijgosudarstvennyjuniversitet 

1991; ukrainische Spilka (seit 1905 der RSDAP angeschlossen): A. 

Riš: OčerkipoistoriiUkrainskojsocial-

demokratičeskoj„Spilki“,Char’kov1926, S.25. 
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 لیتوانی، لهستان و روسیه

 107.000 1899 حزب سوسیال دمکرات فنالند

 3.000 1900 نیکراوحزب انقالبی ا

 1.000 1903 ی لیتوانهاسوسیال دمکرات اتحادیه

سازمان کارگران سوسیال دمکرات ارامنه 

"Spezifisten" 
1903 2.000 

 SDAPR 1903 58000ی هابلشویکفراکسیون 

 SDAPR 1903 27.000ی هافراکسیون منشویک

 23.000 1904 حزب کارگران سوسیالیست لیتوان

 1.000 1904 ی مسلمانهاحزب سوسیال دمکرات

ن یی اوکراهااتحادیه سوسیال دمکرات
"Spilka" 

1904 10.000 

 

 ملَی ی مسئله یاولین مباحث در باره

ً اعضای روِس ی هادر اولین سال  حزب سوسیال دمکرات  قرن بیستم عمدتا

"ایسکرا"  برای تشکیل یک ی پالتفرِم حول و حوش نشریه SDAPR روسیه

اگرچه در  ،وردندآحزب انقالبی مرکزی در تمام مناطق امپراطوری فشار می

سازمانی ایسکرا ی منازعه و تصادم با احزاب مارکسیست غیرروس. برنامه

سنت پوپولیستی قلمداد شده است. درواقع اما ی سادهی مهاغلب به اشتباه ادا

( با پرولتاریای لهستان، اولین حزب امپراطوری تزار خلق )نارودنیکی اراده

به دالئل زیر صراحتاً وحدت سازمانی را رد  هاد. اما نارودنیککرهمکاری می

 ییبا محترم شمردن استقالل و رشد آزاد هر ملیتی ]کمیته اجرا" :نددکرمی

ی هاکه تفاوِت موقعیت اجتماعی خلق کندخلق[ بر این موضوع تأکید میی اراده

ابزار یکسانی را در تدارک کار  یامکان استفادهروسیه و لهستان 

تیب وحدت کامل ]دو تر. بدینکندی لهستانی و روسی فراهم نمیهاسوسیالیست

ی روسی و لهستانی را کندتر هاحزب[ به احتمال بسیار زیاد فعالیت سوسیالیست
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ی مناسِب سازمانی و مبارزاتی محدود هارا در انتخاِب روش هاو آزادی آن

 4."کندمی

یعنی وقتی  ،ار دیگری بر این امر صحه گذاشتوعملکرد نمونه 1897در سال 

 6ریش فدراسیونی از ی امپراطوری مجارستان ـ اتهاکه سوسیال دمکرات

ی مناطق هادادند. اکثر سوسیال دمکراتی مختلف تشکیل هاحزب با ملیت

روسیه )اس  انقالبیون هاییستسوسیال چنینزار و همیی امپراطوری تاحاشیه

مثالی بزنیم: کنگره  5دند.کرسازمان از فدراسیون دفاع میی ار( در مورد مسئله

( خواستار یک حزب LSDAPمؤسس حزب کارگران سوسیال دمکرات لتونی )

ل امپراطوری شد و در این مورد این استدالل را فدرال مارکسیستی برای ک

که زندگی هر ملیتی را شرایط اقتصادی و تکامل  ییجا"از آنمطرح کرد که: 

که هر ملیتی زبان و فرهنگ مختص  ییجاوتی رقم زده است از آناتاریخی متف

ی هایبندحتی از نظر طبقات و گروه هاکه ملیت ییجابه خودش را دارد، از آن

سازماِن پرولتاریایی سوسیاِل دمکرات خود این  یکدیگر متفاوتند تنها ماعی بااجت

 6ش آگاه کند."ااند پرولتاریای آن را از منافع طبقاتیتومی هاملیت

کم ی هندهداین موضوع نشان .ی فدرالیستی بودهاایسکرا خارج از مدار این ایده

و  بود راطوریبه این واقعیت بود که روسیه یک امپ هاآن بها دادن بیش از پیش

چرا که  ،انگیز بودبرهمساله بخودی خود مشاجر نه یک دولت ملَی. این

یی خیلی ادر مناطق حاشیه 1905سوسیالیستی و کارگری تا انقالب  یهاجنبش

                                                           
4Otvet Ispolnitel`nogo Komiteta partii Narodnaja voli, Narodnaja 
volja, 10 (1884), in: Literatura social´no-revoljucionnoj partii 
„Narodnoj voli“, 1905, S.680f.  

 ملَی مراجعه کنید به: یرها در مورد مسئلهای اولیه اسهابرای موضعگیری 5

V.M.černov:Nacionlńoeporaboščeníe i revoljucionnyjsocialism, in: 

RevoljucionnajaRossija, 18(1903), und Ders.: "Nacional´nyjvopros i 

revoljucja, in: RevoljucionnajaRossija, 35 (1903). 

 
6Par attičbámpretcittautusociáldemokrátiskámorganizácjám, (1904), 
in: LatvjasKoomunistiskáspartijaskongress, 
konferenčuunCKplěnumurezolucijasunlěmumi, Ríga 1958, S.8.  
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سراسری ی بطور مثال "اتحادیهند تا در بخش مرکزی روسیه. بودتر قوی

خالصه "اتحادیه" نامیده طور ه بکه کارگران یهودی لیتوانی، لهستان و روسیه" 

که اعضای  در حالی ،عضو داشت 30.000نزدیک به  1903در سال  شدمی

که در  ییدر جا 7روسیه نزدیک به چند هزار نفر بود.ی هاسوسیال دمکرات

مرکزی ی بعدی جنبش سوسیالیستی در روسیهی سده حول و حوش آغاز

ی هادمکرات ی سوسیالهاضعیف، پراکنده و متفرق بود، بسیاری از گروه

چنین ه و همبخش نبودیک ی کوچک یک محله یا هاگروه یی دیگرامناطق حاشیه

بلکه مخالف سانترالیزه کردن حزب برای سرتاسر  ،ایی نبودندگرمخالف مرکز

 امپراطوری بودند.

 "اتحادیه" یهودیان از حزب کارگران سوسیال دمکرات روسیه ییجدا

(SDAPR در سال )با ایسکرا برسر ها اختالفات آن یهندهدنه فقط نشان 1903

اختالف نظرات مهم سیاسی نیز شامل  چنینمسائل مربوط به سازمان، بلکه هم

این ادعای اتحادیه  1902جستوخووا در سال ی لنین پس از تصویب برنامه بود.

نه گاوانده است" را بچهدی کارگران ریشههای درمیان تودهستیزرا که "یهودی

ی با منافع قشرهای ستیزکرد. استدالل او این بود که یهودینامید و آن را رد 

. وسکی، یولیتسترولنین، ل. 8.اقشار پرولتری و نه پیوند دارد ییبورژوا

حمایت  هامارتف و دیگر نمایندگان ایسکرا از برابری حقوق تمام انسان

ً  ها اما آن ،دندکرمی  هاحق برابری زبان  مخالف پیشنهاد اتحادیه با ذکرصراحتا

این بود که جذب بدون اجبار  هااستدالل دیگر آن 9حزب بودند. ی در برنامه

                                                           
7 Otčet o gejatelńosti Bunda zavermjaot IV do s"ezda (1901-
1903),(1903)in: K.M. Andersoon u.a.(Hrsg):Bund.Dokumenty j 
materialy, 1894-1921, Moskva 2010, S.353. 
8 W.I. Lenin: Braucht das jüdische Proletatiat eine "selbständige 
jüdische Partei?" (1903), in: Ders. : Werke (im Folgenden: LW.),Bd. 
6, Berlin 1959, S.324-329, hier S.326f. 

 Brian Pearce (Hrsg.): 1903, Second  Ordinary Congressمراجعه کنید به: 9

of the RSDLP: Complete text of the Minutes, London 1978, S.223-

ی گرجی فرازی در مورد هاباالخره به دلیل فشار اتحادیه و سوسیال دمکرات  .229

ن  چناحزب گنجانده شد، اما وجود یک "زبان دولتی" هم یدر برنامه هاحقوق زبان

 .6. ص. جامورد پذیرش قرار داشت. مراجعه کنید به همان
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پتریس استوکا  10یهودیان تنها راه پایان دادن به سمتگری بر علیه یهودیان است.

د که ادعای ایسکرا مبنی بر "ضرورت کربر این نکته تأکید می LSDAPس ییر

کردن  یروسی قومی کوچک" )در حقیقت معنای دیگری جز هاجذب گروه

شد که بامی هان روسی و لیبرالمنصبامورد حمایت صاحب ندارد( که تنها هاآن

که در زیر ماسِک )مارکسیستی(  کندی میبنداو را مجبور به این جمع

 11د."شوواقعی ناسیونالیسم هویدا میی ضدناسیونالیستی چهره

 همین نحومخالفت اساسی لنین با استقالل و فدرالیسم در بخش دولتی نیز به 

یی در مورد حمایت از ااو با قعطنامه 1903انگیز شد. در کنگره برمناقشه

این موضوع  استدالل او این بود که  .یی" مخالفت کردا"خودگردانی منطقه

اهند کل دولت را خومی هااند این گونه تفسیر شود که سوسیال دمکراتتومی

]حزب  PPSیه که لنین توضیح داد که: " ازهم پاشیدن روس 12ملغی کنند."

تا زمانی که رشد کند سوسیال دمکرات لهستان[ ]...[ برای آن تالش می

طور تنگاتنگ به ه واحد سیاسی را ب یی مختلف یک مجموعههااقتصادی بخش

علیرغم این که او این  13هد، یک حرف توخالی بیش نیست."دیکدیگر پیوند می

اروپا کارل  یهااز رهبر مارکسیست ییش را با تکرار فرازهااموضع

 یید، اما پیشنهادهای مشخص سیاسی لنین برای رهاکرکائوتسکی توجیه می

نبود. قبل از هر چیز او مثل کائوتسکی و کارل زیاد مناسب ی تحت ستم هاملیت

ی سابق جنبش هاییایسکرا 14د.کرمارکس از استقالل لهستان دفاع نمی

                                                           
„ Dieلنین در مورد جذب یهودیان مراجعه کنید به: یدر مورد استدالهای اولیه 10

Stellung des „Bund“ in der Partei (1903). In: LW, Bd. 7. Berlin 1956, 

S. 82-92. 

11Pěteris Stučla: 

PorovinčiautonomijaSocialdemokratuPatijuprogramá, in Nákoten, 4 

(Juni 1906). S.51. 

12Pearce, Second OrdinaryCongresst, S.221.  
13W.I.Lenin: Die nationale Frage in unserem Programm, in: LW, Bd. 
6, S.452-461, hier, S.459.  

 Karlو انگلس از استقالل لهستان مراجعه کنید به:در مورد پشتیانی مارکس 14

Marx/Friedrich Engels: The Russian Menace to Europa: a Collection 
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ما  یند که: "وظیفهدکرپوپولیستی "وطن و آزادی" بر علیه لنین استدالل می

 15حمایت از درهم شکستن امپراطوری کنونی روسیه است."

و آرزوی  هاایسکرا از برابری ملیت یهیختگی و حمایت سرسختانهآگاهی و فر

ی سوسیالیستی تا آن جا که ممکن است از محدوده یاین که یک روسیه

م و یی برخوردار باشد شاید به درک تفسیرهای عااگستردهبسیار جغرافیای 

ن کمک شاسرنوشت ینیتعبرای  ها در قبال  حق ملیت هانه تعهد آنگوبدون هیچ

انترناسیونال  یدر کنگره هاملیتی رسمیت  شناختن حل مسئلهه کند. پس از ب

ی "ارتودوکس" تازه به این مسئله پرداختند. ها، مارکسیست1896دوم در سال 

فرانسوی و انگلیسی ی این که در نسخه اما مضمون این راه حل روشن نبود.

ی "خودمختاری" استفاده شده در حالی که در نسخهی از واژه 1896ی قطعنامه

اغتشاش بزرگ در ی هندهدنشان ،سرنوشت" است ینیتعآلمانی حرف از "حق 

ی امپراطوری هاتقریباً تمام سوسیالیست 16مورد استفاده از یک واژه نیز هست.

 ینیتعدر ها دارانش از حق ملیتبه استثنای روزا لوکزامبورگ و طرف یتزار

 اما این که  این مبانی چگونه )و یا این که آیا. کردندمیحمایت  نشاسرنوشت

شدید بود. ی مورد مناقشه ،کنداساساً( در سیاست مشخص نمود پیدا  یستبامی

سیاسی برای حل این مسئله را  ی که لنین و طرفراران ایسکرا صداقتدر حال

ی دیگر های ملیتهااستدالل اکثریت سوسیال دمکرات ،دندکرکافی ارزیابی می

این بود که درخواست مشخص برای خودمختاری ملی، فدرالیسم یا استقالل باید 

 عملی شوند. 

                                                                                                                
of Articles, Speeches, Letters, and News Dispatches, hrsg. Von Paul 

Blackstock und Bert Hoselitz, Gkenco 1952.  

15ProgrammZemliivoli (1878), in: V.N.Ginev/K.G.Ljašenko 
(Hrsg.):Izistorij „Zmliivoli“ i „Narodnojvoli“. Spory o 
taktike.Sbornikdokumentov, Moskva 2912, S.35. 

 به انگلیسی، فرانسوی و آلمانی مراجعه کنید به:  هامتن کامل قطعنامه 16

Histoire de La II, Internationale, Bd. 10, Gene´ve 1980, S.223, 455, 478. 
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ی هادر آثار و مقاالت متعدِد سوسیالیست هاو موارد مورد مناقشه آن هااستدالل

ی جنبهاز  هاآن موضع هد کهدنشان می ند کهایی بیان شدهامناطق حاشیه

. کازمیرز ه استبود هاسیاسی سرآمد رفقای روس آنی جنبه نیزتئوریک و 

داز مارکسیسِت حزب سوسیال دمکرات لهستان پرکلس ـ کرواز مهمترین نظریه

(PPS با )ی ملی در مبارزه یییی رهااند ریشهتبیین یک استراتژی برای پیو

که او از کار  یی ایفاء کرد. در عین حالاپرولتاریا سهم کاربردی ارزنده

ی روسیه در مبارزه برای سرنگونی تزار دفاع هامشترک با سوسیالیست

د، خواهان ازهم پاشیدن امپراطوری نیز شد، چرا که به نظر او حتی یک کرمی

دست نخواهد  هااداره شده برمبنای حقوق مدنی نیز از سرکوب ملیتی روسیه

ی یافتهناسیونالیسم تکاملبین  ،کلس ـ کرواز هاییبرخالف ایسکرا 17کشید.

" روسیه ی" لهستان با ناسیونالیسم "تهاجمی و ستمگرانهی"دفاعی و ستمگرانه

دورتر از آن که حرفی از همدستی طبقاتی  هااو فرسنگ 18تفاوت قائل شد.

سد و به ترد که چون بورژوازی خودی از کارگران میکربزند، استدالل می

سی دست کشیده است استقالل فقط از همین جهت از مبارزه برای دمکراسی سیا

"لهستانی  او شعار 19ید.آطریق خودسازماندهی و بسیج پرولتاریا بدست می

خواست استقالل لهستان" را پرولتاریا، نه پرولتاریا برای دری مستقل با اراده

 20.مطرح کرد

                                                           
 مراجعه کنید به: 17

Elehard Esse (d.i. Kazimierz Kelles-Krauz): SocialistesPolonais et 

Russes, in: L´Humantiénouvelle: revueinternatinale: sciences, 

Lettres et arts 1, 1899, Nr. 4, S.434-450. 

 
 .444، ص.جاهمان 18
Krauz: Wyborpismpolitycznych, -Kazimierz Kellesمراجعه کنید به: 19

Krakow 1907, S.252, 256-263.                                                                      

20Michal Lus'nia (d. j. Kazimierz Kelles-Krauz): 
Klasowos'cnaszegoprogramu (1894), in: Ders: Narod i historia: 
wyhorpism, hrsg. Von Stanislaw Ciesielski, Warszawa 1989, S.51.   
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 دفیهنوز ه هادر دورانی که سوسیالیسم برای بسیاری از سوسیال دمکرات

بیستم ی عنوان اولین مارکسیست سدهه وشن بود، کلس ـ کرواز بدوردست و نار

یی اعنوان وظیفهه با انقالب اجتماعی، تازه آن هم ب ملَی را مبارزه برای رهایی

تروتسکی بر خالف او در تئوری  1906انست. در سال دمرتبط می ،فوری

 ینیتعی تحت ستم برای حق هامعروفش انقالب مداوم در مورد مبازات خلق

ی کلس ـ کرواز نوشت: "وظیفه 1902در سال  21سکوت کرد.شان سرنوشت

تزار  یی که ارتش و دستگاه اداریامقدس ما این است که در هر شهر و محله

ی جمهوری سوسیالیستی را پایفراخوان بربایستی بالدرنگ  ،ندشوبرچیده می

ند. این یآکه در این جمهوری تمام صنایع مهم به "مالکیت ملَت" در می "بدهیم

که آیا انقالب در لهستان تا "دیکتاتوری پرولتاریا" رشد خواهد کرد و یا این که 

ت به مالکیت خصوصی بر وسائل وردهای اجتماعی قیام" به دلیل بازگشآ"دست

" به زعم او موضوعی نبود که "بتوان آن را "بعضاً از بین خواهند رفت دتولی

"به میزان بسیار زیادی" به روند چرا که این موضوع  یی کرد"گواز قبل پیش

 22.شتمبارزات انقالبی در غرب بستگی دا

ی که در سراسر امپراطوری تزار در آن زمان این درخواست یهااولَین سازمان

 ،اری را سرنگون کنددرا مطرح کردند که انقالب روسیه بایستی فوراً سرمایه

ً به مقیاس گسترد . مطرح شدیی احاشیهی مناطق هاسازمان توسطیی اهاتقافا

تآسیس شد که مرکز  1904ی انقالبی ـ مارکسیست" که در سال ها"سوسیالیست

بود شهری واقع در شمال غربی امپراطوری  ،ی بیالیستوکدر نزدیک شااصلی

خواستار تأسیس بالدرنگ "جمهوری  هاآن .یهودی بودند که اکثراً ساکنان آن

ی کارگران شهر و روستا"، هاکارگری" یعنی "کسب قدرت سیاسی توسط توده

ی کشاورزی برای ها، معادن و زمینهاکارخانه ارندسلب مالکیت از سرمایه

قیام جهانی کار بر چنین انقالبی منجر به " هابه زعم آن"رفاه عمومی" شدند. 

که ببیند   علیه سرمایه" شده و به همین دلیل "کارگران غربی" منتظر این هستند

ن همان قیامی که "بورژوازی جهانی" از آ ،کندیم پرولتاریای روسیه چه

                                                           
 :Ergebnisse und Perspektiven (1906), in: Leo Trotzkiمراجعه کنید به: 21

Die Permanente Revolution, Berlin: Wilmersdorf 1930.                        
   

2222.Michal Lus'nia: NaszKryzys, in: Przeds'wit, 2(1902), S.55. 
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ی انقالبی ـ مارکسیست در مورد هاسوسیالیست 23سد و از آن نفرت دارد.ترمی

 نیتعیحق  از ودند کرتکیه میدایی زمرکزی بر فدرالیسم وملَی ی مسئله

نیز مثل دیگر  هادند، با این وجود آنکرمی دفاع یسرنوشت تا سرحد جدای

دند که  کربر این موضوع تأکید می حزب سوسیال دمکراتی درون هافراکسیون

 24ی ملَی  اولَویت دارد.ای کل روسیه  بر مبارزه برای رهایبر مبارزه

 ییادر مناطق حاشیه 1905انقالب 

گنجد در چارچوب این مقاله  نمی 1905با وجود این که بررسی دقیق انقالب 

اجتماعی و ملَی در مناطق انگیز نارضایتی براما بایستی به ترکیب تنش

خیلی  مل انقالب در مناطق پیرامونی امپراطورییی پرداخته شود. در عاحاشیه

در این  هابیشتر از مرکز روسیه تعمیق پیدا کرد و همچنین تأثیر مارکسیست

  ها وناکارایی جدی بلشویکی هندهداین موضوع نشان مناطق خیلی بیشتر بود.

ی اجتماعی  فراتر از هاپایه هی بهدشکلک اهمیت سازمانیابی و عدم در

 بود.در این مناطق ی قومی هاگروه

مت" اولَین حزب سوسیالیسِت یک خلق مسلمان در جهان بودکه در باکو "ه

ان، کارگران مناطق نفتی در آذربایجان و گیرماهی ییانهجواعتصاب مبارزه

شاه ایران و سرنگونی  1909یی در انقالب اهکنندنایران را رهبری و نقش تعی

اشتباه بودن این باور رایج بود ی هندهدمت نشانجذاِب هی بازی کرد. تاریخچه

ی سوسیالیستی هاتاریخی برای پذیرش ایدهی از جنبهنشین که مناطق مسلمان

که احزاب  ها نیز بود نامستعد  هستند. همچنین این موضوع رد استدالل بلشویک

یا اتحادیه را )در تمایز با مت ی ملَی نظیر ههامارکسیستی بویژه گروه

کارگر ارزیابی ی ی مناطق چندقوَمی( مانعی برای اتحاد طبقههاسازمان

برای ایجاد اتحاد با  دند. در واقعیت امر اعضای همت نقش پیشروکرمی

ن ایفاء کردند که اغلب کار شاکارگران مسلمان با همکاران روسی و ارمنی

                                                           
23.Sergej P-ovič: Prjamo l celi (1906), in: Sojuzěserov-maksimalistov. 

Dokumenty, publicistika, 1906-1972, Moskva 2002, S.11-14. 

maksimalisty v -Dmitrij Boorisovič Pavlov: Eseryمراجعه کنید به:24
pervojrossijskojrevoljucii, Moskva 1989, S.118.                                       
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بر روی کارگران مسلمان به  هاشویکتآثیر کوتاه مَدت بلیی نیز نبود. اساده

مت همکاری ه با هادد که آنگریعنی زمانی برمی 1908تا  1906ی هاسال

 25اشتند.گذتأثیر می هادند و روی آنکرمی

" کارکندر فنالند حزب سوسیال دمکرات با همکاری "فدراسیون زنان 

میز آاحیای موفقیتبه یی و اعتصاباتی را رهبری کردند که ای تودههاتظاهرات

به برخورداری زنان از حق رأی برای اولَین کشور استقالل فنالند و درنهایت 

 ی ایاالت متحده  تئوری هاقبل از آن که فمینیست هادر جهان منجر شد. دهه

"Intersektionalitätزنان  ،" ]تبعیض جنسی مضاعف[ را مطرح کرده باشند

و مردان سوسیالیست به طور همزمان برای حق رأِی زنان، برای پایان دادن به 

ر که هلیا پرزین یکی طوهمان ستم ملَی و امحاء استثمار طبقاتی مبارزه کردند.

ی فمینیست و جنبش زنان هاسوسیالیست یی اصلی و پیشبرندههااز شخصیت

ندر.م. کلنتای تأکید کرد، کارکن، یکی از همرزمان نزدیک کالرا زتکین و اکسا

زنان فنالندی تحت رهبری جنبش سوسیالیستی توانستند حق رأی ]زنان[ را به 

ملَی  یدر آغاز مبارزه 1899در همان سال  هاکرسی بنشانند، چرا که آن

نقش کلیدی  1905ایی و در اعتصاب سراسری در اثنای انقالب گربرعلیه روس

ین جنبش کارگری را تجربه کرد که نماد تریانهجوهلهستان مبارز 26ایفاء کردند.

                                                           
ن را شاکارگریی بدنه ها بلشویک 1909ـ  1911ی هامت در سالپس از شکست ه 25

 هادر میان روس 1917\18باکو" ی از دست دادند، این امر منجر به این شد که "کمنیته

 ه:مت مراجعه کنید بسیار کمی برخوردار شد. در مورد هو آرامنه از پشتیبانی ب

Agakišiev, Vozniknovenie. 

 
 مراجعه کنید به: 26

HiljaPärssinen: Über das Stimmrecht der finnischen Frau, in: Die 

Gleichheit, 3.1.1906, S.136f. 

ن فمینیسم لیبرال قرار داشت، رهبری مبارزه برای حق شایسان که مرکز توجهنوتاریخ

یی بدل کردند، چرا ابه موضوعی حاشیه هارأی عمومی در فنالند را توسط سوسیالیست

ط حق شرکه پیشها به  این سوسیالیستها زنان تا آخرین ماهی ی برجستههاکه سازمان
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در گرجستان و لتونی که سوسیال  27لودز بود.ی هییآن قیام ژوی برجسته

ی کارگران، دهقانان و کارگران کشاورزی های تودههارهبری قیامها دمکرات

در عطف آن ی بود که نقطه تررا برعهده داشتند سیر حوادث بسیار پرتالطم

 ییاز مناطق روستای بسیار وسیعی هاقدرت در بخشبدست گرفتن اواخر سال 

 28و بسیاری از شهرهای کوچک بود.

برای  هاخواسِت همکاری تنگاتنِگ سوسیالیست 1905با توجه به رخدادهای 

 حزب سوسیال دمکرات لهستان یهودیان منجر به وحدتی وحدت اتحادیه

SDKPiL . و  LSDAP  لتونی وSDAPA  .تاری ساخی حزب جدید از جنبهشد

بیشتر فدرالیستی بود تا مرکزگرا چرا که احزاب ملَی به این نکته توجه 

به جای  هاآن .ن کارکرد داشته باشدشادند که سازمان، رهبری و سیاستکرمی

را نادیده گرفتند.  این اختالفاتآن که به حَل اختالفات بالقوه بپردازند بیشتر 

مرکزگرایی مورد تصدیق هم پرنسیب  1906وحدت ی تیب در کنگرهتربدین

حفظ استقالل سیاسی و ساختار تشکیالتی هریک از   چنینقرار گرفت و هم

تأیید شدند، علیرغم این که این  ییای مناطق حاشیههای مارکسیستهاسازمان

قرار داشت. بطور مثال در   SDAPRی موضوع در تضاد با کلیت برنامه

این که این اتحادیه  یهودیان[]تصویب شده برای وحدت با اتحادیه ی توافقنامه

                                                                                                                
مبارزه برای حق ی در بارهدند. کرانستند، حمله میدشرکت در انتخابات را مالکیت می

 رآی در فنالند و حضور زنان در مجلس مراجعه کنید به:

Eva Ahtisaari u.a.: YksiKamarisukupuolta. Suomeneduskunnanensimmäiset, 

Helsiki 1977. 

 مراجعه کنید به: 27

Wladyslaw Lech Karwacki: Lódź w Latach rewolucji: 1905-1907, Lódź 
1975. 

 در مورد لتونی مراجعه کنید به: 28

A. Birons/A. Pulkis (Hrsg.): Latvijassträdniekiunzemnieki 1905-1907. 

g. revolűcijá, Riga 1986; zu Georgien Grigorij Urtadze: 

Vopominanijagruzinskogosocial-demokrata, Stanford 1968. 
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"سازمان سوسیال دمکرات پرولتاریای یهودی" است به رسمیت شناخته شده 

فعالیت اتحادیه محدود به ی بود اما  بر این نکته نیز تأکید شده بود که "حوزه

با  SDAPRبر مخالفت اساسی که بطور همزمان   یییک منطقه نیست"، در جا

  29پافشاری شده بود.  ییای حزبی فرا منطقههاسازمان

 ترن چپشای دیگر اغلب مواضعهای ملَیتهایل این که سوسیال دمکراتلده ب

ی درون هامتحد مَهمی در منازعات  فراکسیون هاو  آنبود  هااز منشویک

. با این ی باز کنار آمدندهابا این چارچوبها بلشویک ،مدندآشمار میه حزب ب

درصد  78، 1907باال نبود و در سال ها وجود ترکیب قوَمی اعضای بلشویک

کردن بروز رسانی یکی از مشکالت مطرح، رد 30نمایندگان روس بودند.

ملَی و حتی ممانعت از هرگونه گفتمانی در ی مسئله حزب در موردی برنامه

لنین و رفقایش علیرغم تمام  31بود. 1907 ی مورد این موضوع در کنگره

از کائوتسکی بود که در  ترن عقبشای مربوط به "ارتودوکس"ها موضعهاادعا

اتحادی از  یعنی خواستار تغییر روسیه به یک "دولت فدرالیستی، 1905سال 

با فدرالیسم  ها دلیل مخالفت دائمی بلشویکه ب 32ی روسیه" شد.هادولت

                                                           
 مراجعه کنید به: 29

četvertyj (ob"edinitel'nyj) s"ezdRSDRP. Aprel´(aprel´-mai) 1906 

goda. Protokoly, Moskva 1959, S. 532f. 

 
 کنید به:مراجعه  30

Pjatyjs"ezdRSDRP.Maj-ijun´1907 g. Protokoly, Moskva 1935, S.659. 

 
 .f25 ،57همان منبع، ص. 31

 
32 32. Karl Kautsky: Die Nationalitätenfrage in Russland, in: Leipziger 

Volkszietung, 29.4.1905, S.17. 
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کائوتسکی را ی انگیز نیست که چرا "اتحادیه" اَولین حزبی بود که مقالهبرتعجب

 33منتشر کرد.به زبانی روسی ترجمه و 

 مباحث قبل از جنگ 

 ن درشالنین و بعضی از رفقایش شروع به بازنگری سیاست 1912تازه پس از 

این مسئله همواره به موضوع مرکزی ملَی کردند، چرا که ی لهمسا یباره

. اکثر احزاب سوسیال دمکرات شدفته تبدیل میگری شکلهافراکسیون گفتمان

 هامنشویک هطلبانرفرمیسم انحالل ،نشانمایندگانخصوص ه ی دیگر، بهاملَیت

دند. کرو بر یک مارکسیسم انقالبی "بدون فراکسیون" پافشاری میرا رد کرده 

با این حال هیچ یک از این احزاب سوسیال دمکرات در کنفرانس پراک 

شرکت نکردند که حزب  1912در سال  هاو کنگره منشویک ها بلشویک

"بلوک کنفرانس وینچند ماه پس از برگزاری  34ت.را کنار گذاشطلبان انحالل

هی کرده دآن را سازمان ییای مناطق حاشیههاین مارکسیستترمهمکه  آگوست" 

اعالم کردند که استقالل ملَی ـ فرهنگی  هاتروتسکی و منشویک ، به اتفاقبودند

هر ملَیتی بدون تابع کردن این ایجاد نهادهای مستقل فرهنگی برای ی )مطالبه

حزب قرار ی در تضاد با برنامه (]سرزمین[له به داشتن قلمرو مشخص مسا

بخشی از یک حمله متقابل به عنوان لنین در واکنش به این روند  35ندارد.

                                                           
 کائوتسکی منتشرشده در:ی مقاله 33

Vladimir Medem: Social-demikratija i jacional´nyjvopros, Sankt-

Pereburg 1906. 

 مراجعه کنید به: 34

Valentin V. šelichacv u. a. (Hrsg.): konferenciiRSDRP 1912 goda. 

Dokumenty I materialy, Moskva 2008. 

 
35 35. Po voprosu o Kul´turno-nacional´nojavtomomii (1912), 

in: جاهمان . S. 947. 
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ً محدود سیاسی از یی از اکارگزاران حزب در مناطق حاشیه ی ازتعداد نسبتا

 ملَی مقاالتی بنویسند. ی استالین از گرجستان  خواست که در مورد مسئله جمله
این  یلنین اولَین آثار تئوریک خود را در باره 1914و  1913 هایطی سال 36

 .استقالل فرهنگی ـ ملَی داشت یی برعلیه مدافعانگیرکه سمت منتشر کرد مقوله

طرفداران  چنیندیگر و هم یهای ملَیتهاآن زمان اکثر سوسیال دمکرات در

ر قبل از آثا 37ندشداین استقالل محسوب می طرفداران لوکزامبورگ از جمله

 بیانگر یک پیشرفت مَهم هستند. پس از دو دهه جنگ لنین از جوانب متعددی

حمایت  جدید او از  چنینملَی و همی جهی نسبی تأکید  بر اهمیت مسئلهتوبی

و نیز پافشاری او به مبارزه برعلیه شونیسم  هایی و حقوق زبانااستقالل منطقه

برای ها ی بعدی بلشویکهاد. اما تالششومحسوب میر اساسی تغییروسی 

بدلیل ضعف سیاسی و این واقعیت که  نرسید، ییبه جا حزب یگسترش بدنه

سه نکته  جاهنوز بسیاری از رفقای او موافق موضع جدید او نبودند. در این

 د:شوروشن می

د کرمیدر این دوره از این نقطه نظر حرکت ها نخست آثار بلشویکی در درجه

بین خواهد را از  هافته" تقسیم سیستماتیک به ملَیتیااری تکاملدکه "سرمایه

: دکرارجاع می از مانیفست کمونیست به فرازیمکرراً  ،تأیید برد. استالین با

را بیش از پیش از بین  هاو تضاد بین خلقها بین ملَیت ییجداداری سرمایه"

اری دگرایش تاریخی جهانی سرمایهآن "لنین تأکید کرد که:  چنینهم 38د."برمی

ی ملَی، های ملَی، از هم زدودن تفاوتهابرای ازهم گسیختن محدویت

د و یکی از بزرگترین نیروهای شومی ترکه هر دهه قوی هاملَیت زیساهمگون

  39هد."داری را به سوسیالیسم تغییر میدورد که سرمایهآمحرکه را بوجود می

نی ییزی کارگران اوکراسابود که روند همگونبر همین مبنا استدالل لنین این  

اری ددر روسیه تزاری "بدون شک واقعیت مترقَی" رشد سرمایه

نی، اما یوکراتأسیس یک دولت ا علیرغم اذعان او به امکان تاریخی40است.

زی کارگران ساطور همزمان ترقِی تاریخی  همگونه ارزیابی او این بود که "ب

در  هاترقَی پیوند ملَیتی شک به همان اندازه ن بدونییکبیر و اوکرای روسیه

به همین دلیل لنین و استالین به مبارزه برای دفاع از  41آمریکا خواهد بود."

 ییی تحت ستم برچسب نماد ارتجاعی ناسیونالیسم بورژواهافرهنِگ ملَی خلق

یی که در آن اتنها حزب مناطق حاشیه های متحِد بلشویکLSDAP حتی  42زدند.

ی لنین در مورد هایبندتمام فرمول ،را گرفته بود هاسرانجام جانب بلشویکسال 
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 ،تهیه کرده بود 1914یی که برای کنگره ایس برنامهنوملَی را از پیشی مسئله

 43خذف کرد.

ملَی عمدتاً به ی مسئلهی ی مباحث پیش از جنگ در بارهخچهکه تاری ییجااز آن

باید بر این  است پرداخته کسیست اتریشیو یا رد  نظریات اوتو باوئِر مار تأیید

یی امپراطوری ای مناطق حاشیههاین آثار مارکسیستترنکته تأکید کرد که مَهم

ی مناطق هاخاص خود را داشتند. سوسیال دمکراتی ی برجستهگیرتزار جهت

عقیده داشتند که   هایی امپراطوری تزار برخالف باوئر و بلشویکاحاشیه

 ی ملَیو قلمرو یک دولت بایستی در ارتباط با مسئلهملَی در سرحدات ی مسئله

مبنی بر  هاادعای بلشویکخارج از سرحدات و قلمرو همان دولت حَل شود. 

طور عمومی ه ب ،را از بین خواهد برد هابین ملَیت ییاری جداداین که سرمایه

یی دائمی هافراوردهبه عنوان را  هانظر باوئر که ملَیت چنینرد شد و هم

 44ی خواهند شد.بندد که با برقراری سوسیالیسم بیشتر سیمانکرمی ارزیابی

ی پس هاپس گرفتن موضعِ سال ،هابر اساس این نظر ضعف مَهم دَوم بلشویک

ی سوسیال دمکرات مناطق هامبنی بر تأییِد برخورداری تشکیالت 1905از 

کردن ش، محکوم النین به موضع قدیمییی   از ساختار فدرالیستی بود. احاشیه

ی حزب برگشت. و حتی یک بار مدعی شد که سوسیال هافدرالیسم سازمان

حزب سوسیال دمکرات کارگری سراسر  ی ی غیر روس بخش عمدههادمکرات

ی هاهند: "آیا حزب مجاز است که خود را بدون ملَیتدروسیه را تشکیل نمی

 چرا که حزب از  ،بنامد؟ بله روسیهحزب سوسیال دمکرات کارگری  ،دیگر

 45بود." روسیهلتن و "اتحادیه" حزب بدون لهستان و  1906تا  1903سال 

د کرن مخالف فدرالیسم دولتی بود و ادعا میچناکه لنین همبود سَوم این ی هالمس

یی ی بزرگ نماد تَرقی هستند و بایستی فقط در شرایط استثناهاکه دولت

فدرالیسم تحت هیچ شرایطی تبلیغ  هاشوند. او نوشت: "مارکسیست شکستهدرهم

شده گام بزرگ تاریخی به  یی. دولت بزرگ مرکززداکنندرا نمی یییا مرکززدا

سوسیالیستی آتی  وحدت به سوی  ییوسطاقرون یگهگسیختعقب در مسیر ازهم

با تمام ت سوسیالیسم فراسوی چنین دولتی )ی به سمراه دیگر ،کل جهان

اری( وجود ندارد و وجود هم نخواهد دی کور حَل نشدنی با سرمایههاگره

 46داشت."
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یک دولت  ی با تفاوت قائل شدن  برخورد با یک امپراطوری وگیراین موضع

سیاسی  ییحق جدا به عنوانسرنوشت  ینیتعاز حق  را شاملَی تعریف محدود

ن در مخالف با این یتعمیم داد.  لو یورکویچ رهبر حزب سوسیال دمکرات اوکرا

ی بزرگ و حق ملل برای هاکرد که حمایت عمومی از دولتموضع اعالم 

لنین در مورد  47پذیر با یکدیگر هستند."نااصولی آشتین "شان سرنوشتیتعی

استقالل لهستان اعالم کرد: "به فکر هیچ کدام از ی هکنندنتعیی مسئله

 را ی لهستانیهاسوسیال دمکرات ی روسیه خطور هم نکرده که هامارکسیست

لهستان سرزنش کند. اشتباه این سوسیال  ییبا جدا هافت آنخاطر مخاله ب

ه رسمیت ـ مثل روزا لوکزامبوگ ـ فقط زمانی است که با درج ب هادمکرات

مخالفت  روسیهی هاحزب مارکسیستی ن سرنوشت در برنامهییشناختن حق تع

 48."کنندمی

 اتحاد با طرفداران لوکزامبورگ بود تای ی به ادامهگیرتمرکز این موضع

"حزب سوسیالیست لهستان ـ جناح چپ"، )بخشی از حزب که پس از اخراج 

 در سال سیالیست لهستان ـ اکثریت. که ی ناسیونالیست توسط حزب سوهاجناح

کارگران را که  ییارهبری جنبش توده ها(. آنخود را جناح چپ نامید 1906

ها به ناحق به آن هابا این وجود بلشویک بدست داشتند. ،دوباره فعال شده بود

ارد )کارل رادک و دیگران( و SDKPiL و با جناح  انگ "ناسیونالیست" زدند

و انتظارات غیردمکراتیک  ییاگرفرقه ائتالف شدند. کارل رادک مخالف

رهبران مهاجر و از جمله روزا بوکزامبورگ و لئو یوکیش بود و درعین حال 

ها موضع بلشویک 50د.کراع میملَی دف ی در مورد مسئله ها از دیدگاه بلشویک

طور عمومی به درک این موضوع کمک ه ملّی ب ییدر مورد لهستان و رها

عمدتاً یی امپراطوری رایش ادر مناطق حاشیه هاآنحمایت که چرا  کندمی

 یز بود. گری میهنهامعطوف به  سوسیال دمکرات

  یینها توضیحات

اسر کارگران سری به ساختن حزبی که نماینده هاعلیرغم تمایل بلشویک

 هامیان غیرروسی حزب در هاریشه 1917ی در آستانهامپراطوری تزار باشد، 

یی ضعیف بود. این ضعف امیزان قابل توجهه بها ن در مقابل آنشاو سیاست

ً تنها دلیل شکست انقالب در خارج از کشور مرکزی روسیه نبود اما  ،مطمئنا

 این شکست مدنظر گرفته شود. یک عامل مهم به عنوانان آن را توحداقل می
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ی در مناطق یهاشکست ،فروکش موج انقالبی پس از جنگ دیگرعوامل مهم 

در حکومت شوروی   51خصوص انقالب نافرجام لهستان بود.ه بو یی احاشیه

 تنها ماند.  ،بود که دشمنش اریددر جهان سرمایه 1923اواخر سال 

ی هاروی  در میان خلق، تالش برای تحکیم قدرت شوهاتجارب این ناکامی

ی انقالبِی مناطق هاو ناسیونالیست هاغیرروس، هجوم سوسیال دمکرات

برای عضویت در حزب کمونیست و کمینترن منجر به تجدیدنظر یی احاشیه

بسیاری از  هاملَی شد. بلشویکی در مورد مسئلهها ی بلشویکگیراساسی موضع

ی مناطق هانخست فقط سوسیال دمکرات یکه دردرجه اتخاذ کردندمواضعی را 

یا  مثال: حمایت از فدرالیسم دولتی و طور ه ب ،بودند هایی مدافع آناحاشیه

ایی گریی، رد همگونای سوسیالیستی در مناطق حاشیههااستقالل جمهوری

]فرهنگی[، دفاع فعاالنه از فرهنگ هر ملَیت و مدارس مختص هر ملَیتی، 

 52یی.ای در مناطق حاشیهاحزاب مستقل مارکسیستتأسیس 

را فراهم کرد که ها این سیاست جدید امکان "رنسانس ملَی" قابل توجه غیرروس

کالً طور خالصه  ه ب 53ادامه پیدا کرد. 1930تا ضد انقالب استالینیستی سالهای 

یی ای اولَیه انقالبات کارگری در مناطق حاشیههاتازه پس از شکست هابلشویک

ملَی فائق آمدند. ی ن در مورد مسئلهشایهاغفبر ض یامپراطوری تزار

ی غیرروس را هاسرانجام لنین و رفقایش بسیاری از مواضع سوسیال دمکرات

تأخیری که برای انقالب گران تمام شد. در صورت  اما بسیار دیر، ،قبول کردند

در این مسیر شاید  انقالب سوسیالیستی در  های  خیلی زودتر بلشویکگیرسمت

د. کربه اروپا و آسیا گسترش پیدا می جامیزتر و از آنآمناطق غیرروس موفقیت

ی هانخست  از تجارب مارکسیستی یادگیری از این تجارب و در درجه

اند برای پراکسیس سوسیالیستی مبارزات کنونی تو]کشورهای[ پیرامونی می

 چنینبلکه هم ،طبقاتی پایگاه  ی نه فقط برعلیهگرستم مختلف برعلیه اشکال

 .  داشته باشدارزش زیادی  مفید و برای مبارزه با تبعیضات ملَی و پدرساالری

 ترجمه از انگلیسی به آلمانی هلموت اتینگر
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