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!!و حق تعيين سرنوشت!! مسأله ملی  
 

 ماه هشتاد و پنجآذرازدهم ي                                                                                                 ناصر پايدار
  

 
روند توليد اضافه ارزش و فرايند مسخ و جعل . بيان دروغين و وارونه ای از هستی اجتماعی انسانها است» ملت« 

  .پديدارهای زندگی بشر پروسه های متحد، ارگانيک و مرکبی را در شيوه توليد سرمايه داری تشکيل می دهند

اين مقوله به . توسط سرمايه دروغ است» کار« اندازه غيرواقعی و دروغ است که مقوله خريد به همان » ملت « 

همان ميزان جعلی است که ترجمه طبقه بورژوازی از آزادی، عدالت، انسانيت، برابری و کل مفاهيم حقوقی و 

و نگاه بورژوازی به جهان و بنياد هستی سرمايه بر استثمار نيروی کار استوار است . اخالقی و انسانی، جعلی است

جامعه و انسان و همه پديدارهای زندگی انسانی از ژرفنای مصالح و شروط بازتوليد همين استثمار نيروی کار 

  . نشأت می گيرد

وجود واقعی ندارد، مقوله دروغينی است که طبقه سرمايه دار آن را خلق کرده است تا به صورت سالحی » ملت« 

بورژوازی با پيش کشيدن مقوله ملت . ه کارگر و جنبش ضد سرمايه داری اين طبقه به کار گيردنيرومند عليه طبق

اساس استثمار نيروی کار توسط سرمايه، وجود طبقات، سرشت تاريخی بشرستيز سرمايه داری، مبارزه طبقاتی، 

يه، اساس انفصال کارگر درک مادی تاريخ، واقعيت پروسه کار در نظام بردگی مزدی، سرچشمه واقعی توليد سرما

از پروسه کار و شالوده واقعی سقوط وی از هستی و همه چيز مربوط به واقعيت طبقاتی جامعه را بکلی مورد 

ملت افسانه ای است که بورژوازی همراه با ظهور خود در تاريخ  ساز می کند تا در غريو آن، . انکار قرار می دهد

ز سرنوشت زندگی و کار و محصول کارش را به عنوان منافع کل جامعه بر منافع خود و کل فرايند جدائی کارگر ا

 . طبقه کارگر تحميل نمايد

نظم توليدی سرمايه را نظم حيات بشريت قلمداد می کند، از توليد ملی، صنعت » ملت « بورژوازی با خلق اسطوره 

ر سرمايه بستر بازتوليد منافع واحد و زيست ملی و اقتصاد  ملی سخن می راند و اين چنين القاء می نمايد که روند کا

در همين گذر می کوشد تا ريشه های واقعی کل فقر و گرسنگی و بيداد و !!! همگون و مشترک همه انسانهاست

به توده های کارگر تلقين می کند که روند کار . شرارت و جنايت دنيای عصر را از انظار کارگران استتار کند

اضافه ارزش و تصاحب کار اضافی آنها به صورت سرمايه بلکه سرچشمه زاينده ثروت موجود نه پروسه توليد 

بورژوازی با توسل به مقوله موهوم ملت !!! ملی و خوان گسترده ارتزاق عموم افراد به صورت يک ملت می باشد

ته ای برای رفع فقر اندوخ!!! در گوش کارگران می خواند که هر مقدار کار بيشتر آنها ذخيره ای برای رفاه همگانی

  !!!و خشت محکمی در معماری زيست بهتر برای کل شهروندان است!!! در وسعت مرزهای ملی

. توهم وجود ملت، به بورژوازی امکان می دهد تا مالکيت طبقه خود بر سرمايه اجتماعی را لباس ملی بر تن سازد

يشت و دخالت و اعمال اراده  آنها، بکلی خارج آنچه را که کارگران آفريده اند و از حيطه اختيار و مصرف و مع

برنامه ريزی توليد و کار توسط سرمايه . گرديده است به شيوه ای دروغين، به عنوان ملک ملی همگان معرفی کند



قدرت خداگونه سرمايه بر سرنوشت کار و زندگی بشر را قدرت جامعه . را برنامه ريزی ملی وانمود نمايد

سودآوری سرمايه و تمامی تبعات توحش بار آن در زندگی کارگران را با اسم و رسم مصالح نامگذاری کند، مصالح 

طرح دسيسه ملت به بورژوازی مجال می دهد تا تمامی بار ذلت، حقارت، . ملت در اذهان عموم جاسازی نمايد

لی و کارنامه وطن محروميت، فرودستی و سقوط کارگر از هر نوع حق و حقوق انسانی را بعنوان اوراق مباهات م

  .جامه تقدس پوشد و سازش با آنها را راه و رسم زندگی کارگران سازد!!! دوستی

بورژوازی با جعل مقوله ملت نظم سياسی متناظر با رابطه توليد اضافه ارزش و استثمار نيروی کار را ابزار نظم 

دولت يا !!! ه آزاد ملت تفسير می نمايدديکتاتوری و خفقان و توحش سرمايه را اراد!!! امنيت ملی تصوير می کند

از سرکوب و شکنجه و کشتار کارگران به . ساختار نظم سياسی و مدنی سرمايه داری را دولت کل جامعه می نامد

سرريز بخش عظيمی از محصول کار و توليد کارگران به چاه ويل . عنوان اعمال حاکميت ملی سخن می راند

 زندگی مردم می خواند، سازمان دادن عظيم ترين ارتش های اشغالگر و بوروکراسی سرمايه را تضمين نظم

تجاوزگر با کار اضافی کارگران را دفاع ملی نام می نهد، سالخی کليه حقوق و آزاديهای انسانی در آستان سود 

زادی و سرمايه را عين مدنيت و قانونيت و حقوق ملی تلقی می کند و آنچه را که سلب مطلق اختيار و اراده و آ

  !!!!حقوق انسانهاست ميثاق وحدت ملی و منافع ملت اعالم می دارد

ملت مقوله ای است که بورژوازی ساز می کند تا به کمک آن به هدف های ارتجاعی فوق و به تمامی اهداف طبقاتی 

ه وجود اسطور. آنچه بورژوازی در اين گذر طلب می کند ارتجاعی، بشرستيز و تبهکارانه است. خود دست يابد

. مقوله ملت وجود خارجی ندارد. ملت اسطوره ای دروغين در خدمت حصول همين هدفهای سياه و ضد انسانی است

تصوير وارونه ای از مراودات ميان طبقات متخاصم و در حال ستيز اجتماعی با هدف پرده کشيدن بر اين تخاصم 

ازتوليد سرمايه است و بورژوازی به عنوان طبقه اين باژگونه پردازی پژواک حيات و مقتضای جبری ب. قهری است

ای مظهر تشخص سرمايه و پاسخگوی نيازهای انکشاف و تسلط و بقای شيوه توليد سرمايه داری نبخير اين نياز را 

اسطوره ملت به اين سان در مغز بورژوازی . به محتوای فکر و فرهنگ و خرد و ايدئولوژی خود تبديل می کند

نمايندگان فکری نظام سرمايه داری .  قالب افکار طبقه مسلط به افکار مسلط عصر بدل می گرددشکل می گيرد و در

آنان به . از آغاز تا امروز سعی کرده اند تا برای اين اسطوره يک تنديس مشخص زمينی و واقعی بر پای دارند

زمين مشترک، زبان واحد، آداب بر مؤلفه هائی مانند سر. تفصيل پيرامون مقوله ملت و مشخصات آن سخن گفته اند

داده ها و عواملی که نه فقط . و رسوم و سنن همگون، نژاد يگانه، بازار داخلی و اقتصاد مشترک انگشت نهاده اند

هيچ نشانی از هيچ پديده واقعی به دست نمی دهند، که بالعکس هر کدام آنها و همه آنها بر فقدان وجود عينی چنين 

اين مؤلفه ها هر يک به نوبه خود يا واهی و بی پايه اند و يا زير فشار تناقضات سنگين . دپديده ای تصريح می کنن

نژاد مقوله ای اساسًا بی معنی است، سرزمين . هيچ اعتباری برای ارائه هيچ تعريفی از هيچ پديده ای ايجاد نمی کنند

واحدی به نام ملت پيش روی کسی قرار مشترک عنصری سيال و مستمرًا در تغيير است، زبان هيچ نشانی از پديده 

آداب و رسوم و سنن همگون مقوالتی به اندازه کافی بی ريشه و بی بنيادند و باالخره اقتصاد در کنه واقعی . نمی دهد

خود و در هيأت يک شيوه توليد اجتماعی نه معرف واقعيت چيزی به نام ملت که گواه بارز ناممکنی و نفی کامل 

  .    نام استپديده ای به اين 



ناسيوناليسم در معنای واقعی و طبقاتی خود نماد نرد عشق . ملت نقطه رجوع ناسيوناليسم بورژوازی است

بورژوازی  به سرزمينی معين، زبانی سليس و غنی، استخوانهای پوسيده اجداد يا آداب و رسوم و عاداتی رسيده از 

قه سرمايه دار به روند کار جامعه موجود، به رابطه خريد و عهد نياکان نيست، بالعکس ايدئولوژی و شيوه نگاه طب

فروش نيروی کار، به مصالح و ملزومات بازتوليد رابطه سرمايه، به سازماندهی نظم توليدی و سياسی و مدنی و 

اجتماعی رابطه توليد اضافه ارزش، به تقسيم کار خودجوش متناظر با فرايند توليد کاپيتاليستی و جاسازی مکان 

رابطه بورژوازی با ملت از نوع . نسان در چهارچوب اين سازماندهی و تقسيم کار و مصالح و ملزومات استا

عجز و جهل و فروماندگی بشر در . هيچ خدائی در هيچ کجای جهان وجود ندارد. رابطه ميان خدا و باور دينی است

ر، مقوله ای که مخلوق ذهن آدمی است و هيچ مقابل طبيعت او را به قبول وجود خدا وامی دارد و با ظهور اين باو

 بورژوازی نيز برای تحميل وجود  .وجود خارجی ندارد به صورت نيروئی قاهر در ساحت خيال او ظاهر می گردد

  . خود بر طبقه کارگر نيازمند ملت سازی است و آن را خلق می کند

در دوره های مشخصی از تاريخ !! ؟؟(بورژوازی ميان توده های کارگر و » منافع مشترک« در پاره ای موارد از

صاحبان اين باور بر دوران شکل گيری . تکامل سرمايه داری به عنوان پايه مادی وجود واقعی ملت سخن رفته است

بازار داخلی کشورها و مراحل پيش از تسلط سياسی و اقتصادی بورژوازی به مثابه فاصله تاريخی وجود ملت 

. قعيت اين است که چنين منافعی با چنين اوصافی در هيچ دوره ای وجود واقعی نداشته استوا. انگشت نهاده اند

شاخص روابط اجتماعی ميان پرولتاريا و بورژوازی در طول اين دوره ها نه منافع مشترک و الجرم نه وجود ملت، 

تی خود در مقابل بلکه فروماندگی و عجز و موقعيت ضعيف طبقه کارگر برای ايجاد صف بندی مستقل طبقا

ستيز طبقه کارگر عليه . بورژوازی يا در مقابل نيروها و طبقات اجتماعی مسلط مدافع نظام های پيشين بوده است

در . استثمار و بيحقوقی سرمايه داری و جنگ وی با بورژوازی از همان روز پيدايش اين طبقه آغاز شده است

 بورژوازی صنعتی فرانسه اپوزيسون قدرت ١٨۴٨نقالب ژوئن تمامی دوران حيات سلطنت ژوئيه در فرانسه تا ا

 ساله هيچ منافع مشترکی با ٧٠پرولتاريای فرانسه در طول اين دوره ديرپای . سياسی اشرافيت مالی اين کشور بود

همسوئی او با احزاب نماينده بورژوازی صنعتی در خيزشهای انقالبی سالهای . هيچ بخشی از بورژوازی نداشت

 اساسًا از آرايش ضعيف طبقاتی وی در عرصه کارزار سياسی، بی افقی اجتماعی و توهم ١٨٣٩ و ١٨٣۴، ١٨٣٢

کارگران فرانسه در سير تحوالت اين دوره زير فشار . وی نسبت به اپوزيسون های بورژوائی روز نشأت می گرفت

در حالی که . الب می شتافتندگرسنگی و فقر و وام و زندگی ذلت بار آلونک نشينی از اين انقالب به آن انق

بورژوازی صنعتی فرانسه سوای بهبود شرائط سودآوری سرمايه هايش، امکان استثمار هارتر پرولتاريا و يافتن 

همسوئی و همگامی اين دو طبقه .  جای پائی محکم تر در قدرت سياسی هيچ چيز ديگری به مخيله خود راه نمی داد

بورژوازی صنعتی آگاهانه، برای خود و با . بر دو مؤلفه واقعی مهم استوار بوداجتماعی در تمامی طول اين دوران 

درايت طبقاتی الزم چشم به تغيير سلطنت ژوئيه داشت و پرولتاريای فرانسه ناآگاه، در خود و بی افق فکر می کرد 

فی، اولی از آگاهی در پروسه اين همصدائی و هم ص. که صرف تغيير سلطنت می تواند گرهی از کار وی باز گشايد

و منافع طبقاتی خويش عزيمت می کرد  و دومی را به گوشت دم توپ تحقق انتظارات خويش مبدل می ساخت، در 

حالی که ديگری در تار و پود توهمات دامنگيرش و زير فشار تشنگی مرگبار خويش، سراب را آب می پنداشت و 



مارکس تداوم اين درهمرفتگی توهم آميز طبقاتی . می گرديدبسيار راحت پلکان عروج اولی به آستان قدرت دولتی 

  .را حتی در روزهای بعد از انقالب فوريه به اين شرح توصيف می کند

بدينسان در ذهن پرولترها، که اشرافيت مالی را با کل بورژوازی به معنای عام کلمه قاطی می کردند، در تخيل « 

تماعی را منکر بودند يا حداکثر به عنوان يکی از نتايج سلطنت جمهوريخواهان شجاعی که حتی وجود طبقات اج

های بورژوازی که تا آن زمان از قدرت » فراکسيون«مشروطه اش می پذيرفتند، در سخنان پر از دوروئی و ريای 

اينجا بود که همه سلطنت طلبان به . برکناربودند، با تأسيس جمهوری، سلطه بورژوازی نابود شده می نمود

آن اصطالحی که هم بهتر از هر چيز به درد اين . يخواه تبديل شدند و همه ميليونرهای پاريسی به کارگرجمهور

برادری و با همی همگانی و ] عصر، عصر[ بود، » برادری« الغاء خيالی مناسبات طبقاتی می خورد اصطالح 

، اين گونه آشتی يافتن احساساتی کشف ، اين شيوه ساده لوحانه کنار گذاشتن ذهنی تضادهای طبقاتی]بود[جهانشمول 

جدائی طبقات . شعار راستين انقالب فوريه بود»  برادری« و شهودوار در مقامی ورای مبارزات طبقاتی، آری اين 

«  فوريه المارتين در وصف حکومت موقت آيه صادر کرد و فرمود ٢۴اجتماعی سوء تفاهمی بيش نبود و همان 

پرولتاريای پاريس هم » اهم وحشتناک موجود بين طبقات متفاوت پايان می دهد حکومتی که که به اين سوء تف

    » ٢۵مبارزه طبقاتی در فرانسه ، ص ( »   سرمست اين شور و شوق با شکوه برادری بود

فرمولبندی منافع مشترک که به طور معمول محمل توجيه مقوله ملت قرار می گيرد، خود موضوعی بی پايه و 

بورژوازی در هيچ عصری حتی در عميق ترين و و سيع ترين سطح نياز تاريخی خود به همراه . باژگونه است

کردن پرولتاريا برای مقابله با نظامهای پيشاسرمايه داری و سلطنت و کليسا، هيچگاه مدافع هيچ نوع حقوق اجتماعی 

وده است که کوشيده است به ضرب بالعکس اين صرفًا طبقه اخير ب. و آزاديهای سياسی برای طبقه کارگر نشده است

مبارزات گسترده و مجادالت خونبار خويش، برخی از حقوق و آزاديهای اجتماعی را بر نظام های ياد شده تحميل 

يک نکته بسيار اساسی در اين گذر اين است که بورژوازی اين حقوق را فقط برای خود می خواسته است و با . نمايد

پرولتاريا اين آزاديها را بر دستگاه قدرت . ر از آنها مخالفت می ورزيده استهر نوع برخورداری طبقه کارگ

فئودالی و اربابان کليسا تحميل کرده است و بورژوازی به يمن پيکار طبقه کارگر از اين حقوق و آزادی ها 

 محروم می مانده برخوردار می شده است، در حالی که خود توده های کارگر برای مدتهای  مديد بکلی از داشتن آنها

در کنار اين مطلب نکته مهم ديگری را نيز فراموش نکنيم، اينکه حقوق و مطالبات و آزاديهای مورد بحث حتی . اند

در همان دوره های مورد استناد تا آنجا که به طبقه کارگر مربوط است نه حق و نه آزادی بلکه تماميت بی حقوقی و 

با توجه به همه اين نکات مقوله ای به نام منافع مشترک طبقات . ه استاسارت وی در مقابل سرمايه داری بود

کارگر و سرمايه دار حتی در کهنه ترين دوران تاريخ حيات سرمايه داری بسيار بی اساس و پايه ريزی پديده ملت 

  . بر وجود چنين منافعی بسيار بی اساس تر است

  

  کمونيست ها و بحث ملت و مسأله ملی     
آگاهی در هر شرائط و هر مکان و هر لحظه تاريخی هر نوع جنگ افروزی و تجاوز و توحش عليه هر کارگر 

اين مسأله نيازمند نزول هيچ آيه ای در باره حقوق ملت . انسانها را محکوم می کند و عليه آن به مبارزه بر می خيزد

س و انگلس و همرزمان آنها از جنبش اين سخن که مارک. نيست و به برپائی هيچ امامزاده جعلی محتاج نمی باشد



مردم ايرلند در مقابل تجاوز دولت بريتانيا جانبداری می کردند يا به اشغال کشور لهستان توسط تزار اعتراض می 

« ، »مسأله ملی« ، »ملت« تاريخ ورود مقوله . نمودند هيچ ربطی به ملت بودن و نبودن ساکنان اين جوامع نداشت

به ادبيات چپ و طبقه کارگر را بيشتر در کارنامه سوسيال » يين سرنوشت ملت هاحق تع« و » دولت ملی

ملی « در رجوع به مقاله کائوتسکی زير نام » لنين«  . دموکراسی و مشخص تر از همه کائوتسکی بايد جستجو نمود

 مسائل اساسی و دولت ملی و مانند اينها را تا سطح يکی از» ملت« است که بحث » بودن و بين المللی بودن

شاخ و برگ می دهد و با کسانی که نظريه کائوتسکی را قبول ندارند وارد ! کمونيسم و جنبش کارگری کشورها

  : لنين می نويسد. احتجاج می شود

پايه . در تمام جهان، دوران پيروزی نهائی سرمايه داری بر فئوداليسم با جنبش های ملی توأم بوده است... «

ها را اين موضوع تشکيل می دهد که برای پيروزی کامل توليد کاالئی بازار داخلی بايد به دست اقتصادی اين جنبش 

بورژوازی تسخير گردد و بايد اتحاد دولتی بر سرزمين هائی که اهالی آنها به زبان واحدی تکلم می نمايند عملی 

زبان مهم ترين .  ادبيات برداشته شوددر عين حال هر نوع مانعی از سر راه تکامل اين زبان و تحکيم آن در. گردد

وحدت زبان و تکامل بالمانع آن يکی از مهم ترين شرائط مبادله بازرگانی واقعًا آزاد و . وسيله آميزش بشری است

وسيع و متناسب با سرمايه داری معاصر و يکی از مهمترين شرائط گروهبندی آزاد و وسيع اهالی به صورت 

( » رط ارتباط محکم بازار با انواع توليد کنندگان خرد و کالن و فروشنده و خريدار استطبقات جداگانه و باالخره ش

  ) حق ملل در تعيين سرنوشت خود

  :لنين به دنبال طرح مطلب باال نتيجه می گيرد که

دولت های ملی که بتوانند اين خواست های سرمايه به اين جهت تمايل هر نوع جنبش ملی عبارت است از تشکيل « 

محرک اين قضيه عميق ترين عوامل اقتصادی است و به اين . داری معاصر را به بهترين وجهی برآورده نمايند

جهت برای تمام اروپای غربی و حتی برای تمام جهان متمدن تشکيل دولت ملی برای دوران سرمايه داری جنبه 

  ) همان جا ( » عمومی و عادی دارد

فرمولبندی لنين صحنه های يک دوره تحول تاريخی را نقاشی می کند اما تصوير وی از اين صحنه حقايقی بسيار 

او می گويد که فرايند انکشاف کاپيتاليستی جوامع تسخير بازار داخلی . جدی را در پشت پرده ابهام مستور می نمايد

است و اين امر پايه مادی موضوعيت جنبش های ملی و مبارزه برای توسط بورژوازی را اجتناب ناپدير می ساخته 

فاز انکشاف و تسلط رابطه کار مزدوری در درون جوامع غربی تا پيش از عروج . تشکيل دولت ملی بوده است

بورژوازی به صورت يک طبقه مسلط اقتصادی و سياسی، پرولتاريا و بورژوازی را در تقابل با فئوداليسم، 

الی، سلطنت مطلقه و کليسا در کنار هم قرار می داده است اما نوعی همراهی و همصدائی که صرفًا اشرافيت م

. برآيند رويکرد آگاه و موقعيت برتر و نيرومند يکی و موقعيت ضعيف و ناآگاه و توأم با استيصال ديگری است

حتی . له جنبش ملی را تبيين نمی کندوجود اين همصدائی و همراهی حقانيت وجود پديده ای به نام ملت و اصالت مقو

جنبش متناظر با . در طی اين دوره نيز طبقه کارگر، طبقه کارگر است و بورژوازی هم طبقه بورژوازی است

حضور همسوی آنها نيز جنبش تبعيت بردگان مزدی از اربابان سرمايه در درون جبهه مشترکی است که پيروزی 

 در ١٨۴٨فاصله ميان فوريه تا ژوئن . و شکست نابودگرانه پرولتاريا استآن سرانجام پيروزی محتوم بورژوازی 



و با تأييد درستی » مونيتور« مارکس در اين باره  به نقل از روزنامه . فرانسه بارزترين گواه صحت اين حرف است

  :آن می نويسد

 در برابر واقعيت تاب آخرين بقايای رسمی انقالب فوريه يعنی کميسيون اجرائی همچون خواب و خيالی که« 

معلوم شد که مفهوم حقيقی، . نياورد، در آتش بازی های المارتين به موشک های آتش افکن کاوينياک تبديل گرديد

ناب و عوام فهم برادری، برادری طبقات دارای منافع متضاد که يکی ديگری را می چاپد، همان برادری که با بوق 

ف درشت بر سر در همه اماکن مهم پاريس، همه زندان ها، همه سربازخانه ها، و کرنا در فوريه اعالم شد و با حرو

در . حک گرديد، چيزی جز جنگ داخلی، جنگ داخلی به دهشتناک ترين شکل آن، جنگ ميان کار و سرمايه نيست

 پاريس  ژوئن آتش اين برادری از هر پنجره ای در پايتخت زبانه می کشيد و درست در همان لحظاتی که٢۵شامگاه 

. بورژوازی چراغانی می کرد، پاريس پرولتاريا غرق در آتش و خون بود و در حالت نزع دست و پا می زد

مبارزه ( »   برادری درست همان قدری دوام آورد که منفعت بورژوازی اقتضای برادری با پرولتاريا را داشت

  ) ۴۴طبقاتی در فرانسه ص 

ه لنين بدان استناد می جويد در واقع همان پروسه عروج طبقه بورژوازی پروسه تسلط بورژوازی بر بازار داخلی ک

سؤال اساسی اين است . به موقعيت مسلط اقتصادی است و دولت ملی مورد اشاره او طبيعتًا دولت بورژوازی است

پيداست که او . که چرا در طی اين دوره پرولتاريای جامعه بايد خود را بخشی از پديده ای به نام ملت به حساب آورد

در اين فاز يکی از دو طبقه اساسی جامعه نيست اما چرا بايد استقالل وی از بورژوازی و آنتاگونيسم عينی او با 

اينکه وی قادر به انفصال خود و ! طبقه سرمايه دار در طول و عرض مقوله ملت به دست فراموشی سپرده شود؟

 اما اينکه بی افقی و وضعيت فرودست وی مبنائی برای صف طبقاتی خود از بورژوازی نيست يک واقعيت است

صحه نهادن بر انحالل او در جنبش ملی و ارتش استقرار دولت ملی شود چيزی است که نمی تواند مورد تأييد 

  .کمونيست ها و به ويژه لنين باشد

ی که يک اصل مسلم  چنين به نظر می رسد که در سخن لنين ضديت سرسختانه و قاطع در مقابل هر نوع اشغالگر

. و مهم برای جنبش کارگری و کمونيسم طبقه کارگر است با قبول پديده ملت و جنبش ملی همعرض تلقی شده است

طبقه کارگر به اشغال هر کشوری توسط هر دولت ديگر خواه سرمايه داری و خواه پيشاسرمايه داری اعتراض می 

. ک ملت هستند بلکه به اين دليل ساده که انبوهی از انسانها هستندکند، نه به اين دليل که سکنه کشور مورد اشغال ي

انسانهائی که در سيطره يورش قدرت های مهاجم تمامی زندگی و امکانات و آزادی های اجتماعی و انسانی خود را 

ه طبقاتی اشغال سرزمين ها جنبش های اجتماعی درون آنها را به قهقرا می راند و به روند مبارز. از دست می دهند

اشغالگری عمل جنايتکارانه ای است که بايد محکوم شود و از ساکنان . جاری در آن ديار عميقًا آسيب می رساند

سرزمينی که زير فشار جنگ افروزيها و ستم و شرارت قوای اشغالگر زندگی و امنيت و آسايش و آزادی و همه 

اين مسأله ربط خاصی با ملت بودن و نبودن ساکنان . دچيز خود را از دست می دهند بايد با همه توان دفاع گرد

سرزمين مورد اشغال ندارد و هيچ اعتبار و حقانيتی برای وجود دولت ملی و فراطبقاتی در آن قلمرو جغرافيائی 

در شرائط تاريخی حاضر سرمايه داری جهانی زير نام تشکيل دولت اسرائيل بخشی از خاورميانه . ايجاد نمی نمايد

وظيفه محتوم طبقه کارگر بين المللی .  فلسطين را به سبعانه ترين شيوه ها مورد تجاوز و اشغال قرار داده استبه نام

است که اين اقدام هار و نفرت انگيز سرمايه جهانی را مورد اعتراض قرار دهد اما ضرورت و مبرميت اين 



ين اساس نبايد کارگر و سرمايه دار فلسطينی اعتراض ساکنان سابق فلسطين را به يک ملت تبديل نمی کند و بر هم

پوشاند، نبايد مبارزات مردم فلسطين را سرشت جنبش ملی عطا نمود و باالخره نبايد اين » اخوت ملی« را لباس 

بالعکس وظيفه لحظه به لحظه جنبش کارگری بين المللی و . مبارزات را به سمت تشکيل دولت ملی هدايت کرد

است که با توهمات کارگر فلسطينی پيرامون وجود پديده ای به نام ملت فلسطين مبارزه کنند کمونيستهای سراسر دني

بايد برای توده کارگر فلسطين روشن ساخت که . و برای آنها توضيح دهند که چيزی به اين نام وجود واقعی ندارد

ارگر اسرائيلی، کارگر لبنانی، متحد واقعی او نه بورژوازی فلسطين و نمايندگان فکری و سياسی اين طبقه، که ک

بايد به آنها گفت که راه نجات آنها نه در . عراقی، سوری، اردنی، ايرانی، مصری و کل طبقه کارگر جهانی است

تشکيل دولت ملی فلسطين که فشردن دست وحدت کارگران منطقه و جهان با هدف رفع سلطه شوم سرمايه و از 

ائيل و عرب و هر بخش از بورژوازی جهانی بر شرائط کار و زندگی و جمله سلطه جنايتکارانه بورژوازی اسر

کمونيست ها و کل طبقه کارگر جهانی بايد برای محو کامل دولت اسرائيل مبارزه نمايند، در . سرنوشت آنهاست

  .   همان حال که تشليل هر گونه دولت بورژوائی زير نام دولت ملی فلسطين را مردود اعالم کنند

ت پيکار طبقه کارگر با هر نوع اشغالگری و مبرميت دفاع سرسخت اين طبقه از حقوق انسانهای آماج لنين اهمي

تعرض و اشغال را به بهترين و درست ترين شکلی تصريح می کند اما همه اشکال کار در اينجاست که او مبارزه با 

شتن اشغال شدگان به هم می آميزد و از اشغالگری دولتهای متجاوز به حريم زندگی و کار انسانها را با ملت پندا

لنين در . همين جا به جنبش ملی و موضوعيت و اعتبار و اصالت تشکيل پديده ای به نام دولت ملی گذر می کند

همين راستا با گفته های مارکس در رابطه با مسأله ايرلند و لهستان و کًال مقوله ملی و ملت نيز برخوردی راست 

کس هر نوع تندنس شوونيستی درون طبقه کارگر  و از جمله طبقه کارگر کشور اشغال کننده را مار. روانه می نمايد

سوسياليست جوان روسی بی توجهی وی به » لوپاتين« او در مالقات با . سخت مورد انتقاد و سرزنش قرار می دهد

آشيل جدی وی تلقی می کند، اهميت اعتراض طبقه کارگر روسيه به اشغال لهستان توسط دولت تزاری را يک پاشنه 

از گرايشات شووينستی درون جنبش چارتيستی کارگران انگليسی که آنان را در رابطه با مسأله ايرلند در کنار 

نقطه عزيمت مارکس در همه جا . بورژوازی جنايتکار و متجاوز بريتانيا قرار می داد بسيار جدی انتقاد می نمايد

 و کارهای نضج و بالندگی و قوام و تکامل جنبش ضد سرمايه داری و کمونيستی بدون هيچ استتثاء ملزومات و ساز

» ماذينی« به همين دليل او همزمان به گاه تنظيم بيانيه انجمن بين المللی کارگران با ناسيوناليسم . طبقه کارگر است

 که ملت ستيزی يک شاخص بسيار مهم ديگر برخوردهای مارکس اين است. نيز به صورت جدی مبارزه می کند

. توخالی و فاقد بار طبقاتی و سوسياليستی امثال پرودون و النگه و الفارک را بسيار شفاف به باد انتقاد می گيرد

واقعيت اين است که مارکس در هيچکدام از اين قلمروها و در طرح هيچ کدام از اين رويکردها و راهکارها هيچ 

يت دادن به مقوله ای به نام ملت و دولت ملی و جنبش فراطبقاتی ملی دريچه ای را به سوی اصالت بخشيدن و حقان

مارکس حتی آنجا که نظريه الغاء ملت طرفداران پرودن را مورد حمله قرار می دهد، به هيچ وجه از . باز نمی کند

ورژوائی پرودن حقانيت پديده ای به اسم ملت دفاع نمی نمايد، بالعکس ملت ستيزی فراطبقاتی متناظر با سوسياليسم ب

  . را به باد حمله می گيرد

به نظر می رسد که لنين به جای توجه به هسته درست بحث های مارکس در مورد مسأله ملت و جنبش ملی در 

مارکس همان گونه که . بيشتر موارد از اين و آن گفته به نفع حقانيت بخشيدن به پديده های مذکور استمداد جسته است



او .  لنين نيز به درستی قبول دارد حتی از جنبش استقالل طلبانه مردم ايرلند دفاع نمی نمودخود تصريح می کند و

تغيير موضع .  کامًال درست و اصولی بر اين عقيده بود که جنبش کارگری انگليس بايد معضل ايرلند را حل کند

رلند برخالف آنچه او انتظار دارد عمًال مارکس نسبت به مسأله دقيقًا هنگامی روی داد که دريافت تسلط بريتانيا بر اي

طبقه کارگر انگليس را به جای مبارزه طبقاتی عليه بورژوازی  و اساس سرمايه داری به نوعی همسوئی و هماوائی 

در اينجاست که به دفاع از جدائی ايرلند بر می خيزد تا شايد از اين طريق . با بورژوازی اين کشور سوق داده است

.  با رهائی از مخمصه توهمات ملی و ناسيوناليستی برطبل مبارزه ضد سرمايه داری خويش بکوبدکارگر انگليسی

در هر حال نکته بديهی اين است که زاويه نگاه مارکس به مسأله در هيچ کجا قبول واقعيت ملت و جنبش ملی و 

تمرکز لنين بر اعتبار . موجه باشدبر همين اساس استنتاج لنين از گفته های وی نمی تواند . حقانيت دولت ملی نيست

و اصالت اين مقوالت عمًال سبب می شود که او به طور مثال حتی جدائی نروژ از سوئد را امری اصولی و الزم و 

در حالی که اين امر همانگونه که روزالوکزامبورگ در آن زمان به درستی می گفت نشانی . راديکال به حساب آورد

  .  و پرتوی از منافع جنبش کارگری دو کشور را به همراه نداشتاز سياست راديکال کارگری

پافشاری لنين بر اهميت مسأله ملت، جنبش ملی يا دولت ملی اگر چه تا آنجا که به مباحثات و دوره خود او برمی 

گشت معضل چندان پيچيده ای را به جنبش کارگری تحميل نمی نمود و اگر چه در جامعه روسيه حتی به صورت 

حی عليه  شووينيسم بورژوازی و توهمات ناسيوناليستی طبقه کارگر روس کارائی داشت اما به دليل نقطه سال

عزيمت نادرست آن به بعدها به دستاويزی در دست گرايشاتی از بورژوازی برای قربانی نمودن جنبش کارگری 

 نام خلق و جنبش خلقها و انقالب خلقی آنچه بعدها زير. جوامع در ورطه انتظارات و اهداف اين گرايشات تبديل شد

عليه امپرياليسم در کمينترن تکوين يافت قدم به قدم کوشش کرد تا برای توجيه خود و برای پرده انداختن بر تمامی 

  . وجوه سوسيال بورزوائی خود از همان آموزشها اتخاذ سند نمايد

  

  »حاکميت خلقها« و » خلق« دولت ملی تا « و » ملت« از 
که توسط کائوتسکی فرموليندی شده بود و لنين با استنتاج خاص خود آن را به نظريه ای با ظرفيت آنچه 

ساخت، در شرائط » کمينترن« رويکردهای متناقض به نفع و زيان پرولتاريا وارد جنبش کارگری روسيه و سپس 

 انحالل جنبش کارگری کشورها در امپرياليستی توليد سرمايه داری و به دنبال شکست انقالب اکتبر به مجوزی برای

اهداف و سياستهای مشترک ميان اردوگاه سرمايه داری دولتی و بخشی از بورژوازی آسيا، افريقا و امريکای التين 

خلق، جنبش خلقها، انقالب ضدامپرياليستی خلق و حاکميت خلق، همه جا زينت بخش تاالر احزاب . تبديل شد

تبيين عميقًا غيرمارکسی سرمايه داری، تحليل در بنياد !!! وران گرديدکمونيست و مشعل مبارزه طبقاتی د

ناسيوناليستی شرائط امپرياليستی شيوه توليد کاپيتاليستی و روايت بورژوائی سوسياليسم نيز قدم به قدم از در و ديوار 

 انحالل در پديده ای وارد صحنه مصاف گرديد تا پرولتاريای جهانی و به ويژه طبقه کارگر سه قاره را به ضرورت

به نام خلق، به ايفای نقش شهدای جانباز جنبشی به اسم جنبش خلق و برای استقرار دولتی با هويت و نشان دولت 

آنچه قبًال در باره ملت و اهميت تعيين سرنوشت ملت ها و دولت ملی تئوريزه شده بود . خلقی توجيه و متقاعد سازد

کری اردوگاه و بخشی از بورژوازی کشورهای اخير در ال بالی انبوه تحليل اينک با مساعی مشترک نمايندگان ف



پيچيده شد و بسان نقل و نبات به هاضمه ذهن و فکر و قلمرو مبارزه !! های بی پايه و انتساب همه آنها به مارکس

  .طبقاتی کارگران دنيا سرشکن گرديد

ی به اريکه تسلط اقتصادی به عنوان پايه مادی بحث اهميت تشکيل بازار داخلی و پروسه عروج طبقه بورژواز

بر تن کرد و زمينه !! حقانيت جنبش ملی و ملت، لباس اجتناب ناپذيری فاز انکشاف سرمايه داری مستقل و ملی

فاز امپرياليستی توليد سرمايه داری نقش قدرت اشغالگر خارجی . مادی و تاريخی به حق بودن جنبش خلق قلمداد شد

و وجود اين نيروی مهاجم در !!! ه صدور سرمايه و در پروسه انکشاف سرمايه داری احراز نمودبرای کشور حوز

دليل محکمی برای اثبات قداست جنبش خلق و شأن نزول مقدسی برای حرمت ملکوتی !!! ستيز با سرمايه داری ملی

فظه تاريخی طبقه کارگر در تبيين مارکسی سرمايه داری از حا!!! حکومت خلق يا جمهوری خلق و مانند اينها شد

به . وسيع ترين سطح تاراج شد و جای آن را اقتصاد سياسی اردوگاه و ناسيوناليسم چپ به زشت ترين شکلی پر کرد

نيست و !!! بخش عظيمی از کارگران دنيا القاء شد که سرمايه داری جوامع آنها سرمايه داری اصيل و نجيب و ملی

اشغال !!! را الگوی ايدال رمانتيسيستی خاصی به نام سرمايه داری مستقل ملیبايد جای اين نوع سرمايه داری 

گفتند و نوشتند که آناتومی مناسبات اقتصادی مسلط جامعه را نه در سرشت شيوه توليد که در درجه مرغوبيت . نمايد

م شد که اساس به کارگران کشورهای سه قاره اعال!!! و وطنی بودن و نبودن کاالهای توليد شده جستجو کنيد

استثمار و سيه روزی و ستمکشی آنها نه در عمق رابطه خريد و فروش نيروی کار و و جود نظام سرمايه داری که 

زير نام کمونيسم و طبقه کارگر همه جا اين نغمه ناموزون ساز !!! بالعکس در سرمايه داری نشدن جامعه نهفته است

 در مبارزه عليه سرمايه بلکه در جستجوی طريق ملی بسط مناسبات شد که راه رهائی توده های کارگر کشورها نه

« زير لوای پيکارعليه امپرياليسم » جنبش ضد امپرياليستی خلقها« و » خلق تحت اشغال« . سرمايه داری قرار دارد

تار کل جنبش کارگری کشورهای سه قاره  را تا آخرين وجب اشغال کرد و کمونيسم مارکسی همه جا در » اشغالگر

مبارزه طبقاتی پرولتاريا عليه سرمايه داری در . و پود پرضخامت کمونيسم خلقی و سوسيال رفرميستی دفن شد

 قاره قربانی گرديد و افق پيکار اين طبقه برای سوسياليسم لغو کار ٣آستانه ميثاق وحدت اردوگاه و ناسيوناليسم چپ 

  . س سرمايه داری دولتی بکلی رنگ باختو سپ» حاکميت خلق« مزدی در برابر جلوه های پرفروغ 

اقتصاد سياسی اردوگاه و ناسيوناليسم چپ، آناتومی ناسيوناليستی و سوسيال بورژوائی جوامع حوزه صدور سرمايه، 

روايت بورژوائی و ضد مارکسی سوسياليسم همراه با کوله بار عظيم تحريفات امپريستی ماترياليسم انقالبی مارکس 

شکوه آموزشهای طبقاتی به سفره آموزش و تفحص و کندوکاو فکری فعالين کارگری تلون بخشيد و با نام گنجينه پر

حاصل اين تغديه انصراف فعالين کارگری از پيشبرد مبارزه ضد کارمزدی کارگران، آويختن آنها به احزاب و فرقه 

 و جوش های سنديکاليستی های ناسيونال چپ مدعی تحزب کمونيستی پرولتاريا و منجمد شدن آن در حصار جنب

کمينترن، اردوگاه و ناسيونال چپ کشورهای سه قاره به ظهور اين پديده ها و وقوع اين رخدادها نياز بسيار . شد

سازمانيابی جنبش لغو . عميق داشتند و جنبش کارگری در پاسخ تحقق اين نيازها همه جا ذبح طبقاتی گرديد

« ف بازی و تشکيل جبهه واحد ضد امپرياليستی، فشردن دست کارمزدی از ياد رفت و سنديکاسازی و صن

آنچه در اين گذر به پرولتاريا تفهيم . و مالکان ليبرال همه چيز را در پرتو اثيری خود حل کرد!!! »بورژوازی ملی

تگر در مقابل امپرياليسم غار!!! »بورژوازی خودی« شد اين بود که راه او به سوسياليسم از پيچ و خم اتحاد با 

او نيازمند يک حزب ماوراء خويش است که کل قدرت پيکار طبقه وی را ارمغان راه پيروزی . خارجی می گذرد



باالتر در نقل مطلبی از مارکس مشاهده نموديم که چگونه در روزهای . جنبش خلقی و استقرار حاکميت خلق سازد

ه  جمهوريخواهی فراطبقاتی و شعارهای آسمانکوب  فرانسه، در البالی گرد و غبار انبو١٨۴٨بعد از انقالب فوريه 

برادری طبقات که به نرمی حرير در گوش ها طنين می انداخت همه ميليونرها يکباره کارگر شدند  و همه سلطنت 

در اين دوره نيز تمامی نمايندگان فکری و سياسی بخش هائی از . طلبان يکشبه جمهوری خواه از آب در آمدند

 سه قاره هزاران بار از کارگران کارگرتر شدند و صوف فشرده نخبگان سرمايه آنچنان بورژوازی کشورهای

ديواره های داخلی احزاب کمونيست عصر را فشار داد که سوای الزامات تبليغاتی پشت ويترينی هيچ جای خالی 

  . برای هيچ کارگری در درون آنها باقی نماند

چپ کشورها به موازات وثيقه کردن تئوريها، افق پردازيها و راه حل اردوگاه سرمايه داری دولتی و ناسيوناليسم 

بافيهای باال برای انحالل جنبش کارگری جوامع در ورطه انتظارات و سياست های بخشی از طبقه بورژوازی 

 جهانی، تعاريف و فرمولبنديهای پيشين بلشويسم و سوسيال دموکراسی پيرامون مقوله ملت و جنبش ملی و حق تعيين

زمانی مارکس ضمن انتقاد عميق و . سرنوشت ملی را نيز متناسب با احتياجات خويش ارتقاء دادند و تکامل بخشيدند

استوار از ناسيوناليسم و به عنوان بخشی از ستيز کمونيستی و کارگری با تجاوز طلبی دولت ها، اشغال لهستان 

 متن محکوم نمودن سياست اشغال، تصريح می نمود او در همان زمان و در. توسط دولت تزاری را محکوم می کرد

معنای . که دفاع از مقاومت مردم لهستان تا زمانی مجاز است که انقالب ارضی در روسيه به وقع نپيوشته است

سخن مارکس آن بود که لهستان به لحاظ سطح تکامل اقتصادی و پيش شرط های بالندگی جنبش کارگری در قياس 

پيشرفته تری برخوردار است و جدائی اين کشور امپراطوری تزار می تواند پروسه عروج با روسيه از موقعيت 

مارکس بر پايه همين تحليل تأکيد می نمود که دفاع او از جنبش جدائی . طبقه کارگر جامعه را کامًال شتاب بخشد

ارد که شرائط مورد گفتگو به طلبانه مردم لهستان به اين دليل صورت می گيرد و اين دفاع را تا زمانی مجاز می شم

او تصريح می نمود که در صورت وقوع انقالب ارضی در روسيه اين وضعيت دچار تغيير . قوت خود باقی باشد

  .می گردد و متعاقب آن جدائی لهستان نيز برای جنبش کارگری جهانی مقوله ای قابل دفاع و حمايت نخواهد بود

ق سرنوشت ملت ها علی رغم انتقاداتی که به برخی از وجوه فرمولبنديهای لنين نيز بگاه تنظيم تزهای مربوط به ح

به طور . او وارد است و ما باالتر به آنها اشاره کرديم، به اين جنبه از نظريه مارکس کامًال پای بندی نشان می دهد

تزار نسبت به جامعه مثال او تأکيد می کند که فنالند، اوکرائين، لهستان و برخی مناطق ديگر تخت اشغال دولت 

روسيه در سطح باالتری از تکامل سرمايه داری قرار دارند و جنبش کارگری آن مناطق می تواند خيزشهای طبقاتی 

از اين که بگذريم لنين در وجه ديگری از نظرات و بحث های خود نيز به جوهر درست . باالتری را سازمان دهد

 بايد با ناسيوناليسم بالروس مبارزه کرد، بايد شووينيسم بورژوازی رهنمودهای مارکس توجه نشان می دهد، اينکه

  . ليبرال روسيه را قاطعانه افشاء نمود و توهمات ناسيوناليستی طبقه کارگر روسيه را آماج انتقاد و اعتراض قرار داد

 نوع نگاه مارکس خط مشی مشترک اردوگاه و امپرياليسم ستيزی خلقی ناسيونال چپ کشورها، نه فقط هيچ نشانی از

به معيارها و مالکهای طبقه کارگر پيرامون مقوله اشغال ستيزی و جدائی طلبی را با خود همراهی نمی کرد که کل 

وجوه درست و راديکال نظريات لنين در اين زمينه را نيز باژگونه می ساخت  و تمامی آفق آفرينی ها و 

کمينترن، اردوگاه و چپ سوسيال خلقی زير لوای . يزان می کردراهکارهايش را به دار همين باژگونه پردازيها آو

مدعی شدند که در هر بخشی از هر کشوری که پروسه انکشاف و !! و نظرات لنين!!! تقيد به آموزشهای مارکس



تسلط سرمايه داری کمی کندتر از ساير مناطق آن کشور به پيش رفته است بايد چراغ به دست دنبال تضاد و تخاصم 

!! ؟؟»بورژوازی وابسته به امپرياليسم« و !!! »کمپرادورها« آن خطه با !!!  منافع خلق و بورژوازی ملیميان

لنين همانگونه که قبًال ديديم به اين !!! را تکامل بخشيدند» لنينيسم« و!!! را ارتقاء دادند» مارکسيسم« آنها !!! گشت

ئی طلبی منوط به زمينه های مادی و اجتماعی عروج سخن درست مارکس وفادار بود که دفاع کمونيستها از جدا

ارتقاء !! اين مسأله در تئوريهای نوين. پرشتاب تر جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر در منطقه تحت اشغال است

فرم لباس پوشيدن، زبان يا حتی گويش محلی انسانها، . به ضد خود مبدل گشت» لنينيسم« و » مارکسيسم« دهندگان 

ری و همه جا رايج ستم سرمايه داری و بيحقوقی های منبعث از سلطه مناسبات کاپيتاليستی در زندگی اشکال قه

مردم يک ناحيه در کنار کاتاليزور عقب ماندگی های اقتصادی متعارف ناشی از جبر ناهمگونی انکشاف و توسعه 

حالل تام و تمام پرولتاريا در ملت، شيوه توليد سرمايه داری، مجوز بالمعارضی برای صدور پروانه ملت بودن، ان

جايگزينی جنبش کارگری با جنبش خلق و آلترناتيو قرار دادن حق تعيين سرنوشت ملی برای مبارزه طبقاتی ضد 

اين چنين القاء گرديد که واقعيتی به نام ملت و جنبش ملی مانعی بر سر !!! سرمايه داری توده های کارگر منطقه شد

يا زير نام کمونيست های !!!  است و زير نام دلسوزی برای رفع موانع اين عروجراه عروج جنبش کارگری

پرچمدار و هموار ساز راه اين عروج، کل کارگران منطقه و تمامی بود و هست جنبش کارگری قلمرو حضور ملت 

بود که مارکس و حتی لنين همه اصرارشان اين !!! موهوم، به حوزه سربازگيری  ارتش خلق فراخوان داده شد

جدائی و حق تعيين سرنوشت بايد در خدمت عروج بی دردسرتر و پرشتاب تر جنبش ضد سرمايه داری کارگران 

قرار گيرد و در تئوريهای جديد تکامل مارکسيسم توسط ناسيونال چپ اينک جنبش ملی و اهميت حق تعيين 

تی وی در آستان مقدس ملت و جنبش ملی می سرنوشت خلقها به دستاويزی آهنين برای ذبح  پرولتاريا و مبارزه طبقا

  !!!  شد

توسط اسوه های ناسيونال چپ، اقتصاد سياسی مارکسی » مارکسيسم« در همين جا، در گير و دار تکامل تئوری 

و به بازپردازيها و به روز شدن های تکاملی تازه تر و تازه تر، احضار می !! بازهم  به حوزه های بازآموزی نوين

رکس در آناتومی شيوه توليد سرمايه داری به علمی ترين بيان تشريح کرده بود که تسلط سرمايه داری در ما.  گرديد

يک جامعه يا در اين و آن نقطه يک جامعه را نبايد و نمی توان با شمار کارگاههای صنعتی و رقم انباشت ساالنه 

 تسلط رابطه کار و سرمايه در يک جامعه معين فشرده آموزش وی در اين رابطه آن بود که با. سرمای کندوکاو نمود

اجاره، نوع مالکيت، . تمامی آثار و بقايای متالشی اشکال توليدی پيشين در مقابل شيوه توليد نوين رنگ می بازند

اين تحول حتی در بخش هائی از . بازار و همه چيز به تابعی از رابطه خريد و فروش نيروی کار مبدل می شوند

چپ ناسيوناليستی و . د انباشت صنعتی وسيع در اين يا آن قلمرو توليدی نيست هم جامه تحقق می پوشدجامعه که شاه

سوسيال خلقی اين درس اساسی اقتصاد سياسی مارکس را مثل همه آموزشهای ديگر مارکسی به يکسوی پرتاب کرد 

وش را بر مؤلفه های تشخيص ملت و و در تحليل مناسبات اجتماعی به جای رجوع به شيوه توليد مسلط پايه کندوکا

از لباس و زبان و گويش و نژاد عزيمت می نمود تا مرزهای مناسبات اقتصادی را . جنبش ملی محکم می کرد

. جستجو نمايد و قلمرو تسلط اين يا آن شيوه توليد را به حوزه رواج زبان و نوع لباس و امثال اينها رجوع می داد

ه داری و شانس وجود جنبش کارگری در اين و آن حوزه به راحتی نفی می شد و بدينسان تسلط مناسبات سرماي

  . مجوز الزم برای سازماندهی جنبش خلق به جای جنبش کارگری به آسانی کسب می گرديد



 رويکرد نيروهای چپ در ايران را عميقًا در سيطره نفوذ خود ۵٧تئوريهای اخير در سالهای قبل و بعد از قيام بهمن 

آنچه در جامعه کردستان و در رابطه با جنبش کارگری اين ديار رخ داد به گونه ای بسيار وسيع از اين . دادقرار 

چپ روزهای بعد از قيام بهمن در رابطه با کردستان به رغم برخی . نظرات و نظريه آفرينی ها متأثر بود

قی و ناسيوناليستی نه فقط کمکی به رويکردهای پاره وار راديکال زير فشار اين ديدگاههای مخرب سوسيال خل

سازماندهی جنبش کارگری عليه سرمايه داری نکرد که کامًال بالعکس اين جنبش را عميقًا و وسيعًا در راه حلهای 

 و فدائی و سپس حزب کمونيست ٣چپ بعد از قيام از کومله گرفته تا خط . سوسيال بورژوائی و خلقی منحل ساخت

گری  و ديگران نه فقط جنبش کارگری را به چنين ورطه هولناکی سوق دادند که در ايران و حزب کمونيست کار

تمامی راه حل پردازيها، سياستها و راهکارهای خود هيچ کمکی به تقويت رويکرد انقالبی اقشار فرودست 

بخش های اينها موضوعاتی است که در . غيرکارگری کردستان مانند دهقانان فقير و تهيدستان شهری هم ننمودند

  .  د گرفتنک ابژکتيو صورت خواهبعدی اين نوشته به صورت کنکرت و با رجوع به تاريخ و مدار

  

  ناصر پايدار    

  ٢٠٠۶اول سپتامبر 
 


