
 

  .بچاپ رسيد» سوسيال دموکرات« روزنامه ٣۵ در شماره ١٩١۴ دسامبر ١٢این نوشته در 
 

  لنين. ای. نوشته  و
  

 درباره غرور ملی وليکاروسی

  

وزرای ليبرال و ! این روزها چقدر درباره مليت و ميهن سخن ميگویند و از آن دم ميزنند و درباره اش فریاد ميکشند

که کامال با پوبليست های ارتجاع هم ( فرانسه » پيشرو« ری از پوبليست های رادیکال انگلستان، عده بيشما

حتی برخی از ( جمع کثيری از ميرزا بنویسهای دستوری و کادت و نيز نویسندگان ترقيخواه روسيه ) آواز درآمده اند

و عظمت » ميهن « همه با هزاران آهنگ به نغمه سرائی درباره آزادی و استقالل) » مارکسيستها«ناردنيکها و 

در اینجا نميتوان تشخيص داد که حد فاصل بين مداح جيره خوار نيکال رومانف .  اصل استقالل ملی مشغولند

دژخيم یا شکنجه دهندگان سياهان و مردم هند از یکطرف و خرده بورژوای جاهلی که از روی کودنی یا سست 

وانگهی تشخيص این موضوع اهميتی . کجا شروع ميشودشنا ميکند ـ ازطرف دیگر از » موافق با جریان« عنصری 

ما در اینمورد با جریان بسيار عریض و عميقی روبرو هستيم که ریشه های آن با منافع حضرات مالکان . هم ندارد

هر سال دهها و صدها ميليون، صرف ترویج . و سرمایه داران ملتهای عظمت طلب پيوند بس محکمی دارد

 این طبقات سودمند است؛ آسياب بزرگی است که از هر سو آب در آن ميریزند؛ از عقایدی ميشود که بحال

منشيکف شوینيست با ایمان گرفته تا آنهائيکه اپورتونيسم یا سست عنصری شوینيست شان کرده است ـ نظير 

  .پلخانف، ماسلف، روبانویچ، اسميرنف، کراپوتکين و بورتسف

. کوشيم تا روش خود را نسبت به این جریان مسلکی روشن سازیمما سوسيال دموکراتهای وليکاروس هم می 

برای ما نمایندگان ملت عظمت طلب انتهای اروپا و بخش بزرگی از آسيا سزاوار نيست اهميت عظيم مسئله 

مينامند؛ ـ بخصوص هنگاميکه در خاور دور » زندان ملل« ملی را فراموش کنيم؛ ـ بخصوص در کشوریکه به حق آنرا 

بزرگ و کوچک را به جنبش واداشته و بيدار » جدید«و نيز در آسيا، سرمایه داری، یک سلسله از ملتهای اروپا 

را تحت سالح » ملتهای غير خودی«ساخته؛ ـ بخصوص در لحظه ایکه سلطنت تزاری ميليونها از افراد وليکاروس و 

و گوچکفها و کرستفنيکفها، درآورده تا یک سلسله از مسائل ملی را طبق منافع شورای متحده اشراف 

  .»حل نماید« دالگاروکفها، کوتلرها و رودیچفها 

ما زبان خود و ميهن خود را دوست ! آیا ما پرولتاریای آگاه وليکاروس از حس غرور ملی بری هستيم؟ البته خير

طح زندگی را به س)  آنیعنی نه دهم جمعيت ( آنداریم، ما بيش از هر چيز کوشش ميکنيم توده های زحمتکش 

برای ما دردناکتر از هر چيزی مشاهده و احساس زورگوئی و . آگاهانه دموکراتها و سوسياليستها ارتقاء دهيم

. ستمگری و اهانتی است که دژخيمان تزاری و اشراف و سرمایه داران، ميهن زیبای ما را دستخوش آن نموده اند

 کهنی وليکاروسها پاسخ شایسته داده شد؛ ما افتخار ميکنيم ما افتخار ميکنيم که به این زورگوئيها از محيط ما یع

را در )  مترجم٣٠٨رجوع شود به توضيح ص ( این محيط افرادی مثل رادیشچف، دکابریستها و انقالبيهای رازنوچين 

 حزب انقالبی ١٩٠۵سالهای هفتاد قرن گذشته پرورش داد؛ ما افتخار ميکنيم که طبقه کارگر وليکاروس در سال 

رومند توده ها را بوجود آورد و موژیک وليکاروس نيز در عين حال شروع به دموکرات شدن نمود و به سرنگون ني

  .ساختن کشيشها و مالکان پرداخت

ما بخاطر داریم که چگونه نيم قرن پيش چرنيشفسکی دموکرات وليکاروس، که زندگی خود را وقف انقالب نمود 

وليکاروسهائی که برده بی پرده و یا در . »ان، از باال تا پائين ـ  همه برده انداین ملت تيره بخت، ملت بردگ« : گفت

و حال آنکه بعقيده ما اینها کلماتی . دوست ندارند این کلمات را بياد آورند) برده در مقابل سلطنت تزاری( پرده اند 

ه های اهالی وليکاروس در بود حاکی از عشق واقعی نسبت به ميهن، عشقی که از فقدان انقالبی گری در تود

ما از . امروز هنوز کم است ولی بهر حال دیگر وجود دارد. در آنزمان این انقالبی گری وجود نداشت. سوز و گداز بود



 

 ثابت نمود که قادر نيز یک طبقه انقالبی بوجود آورد، ملت روس نيزحس غرور ملی سرشاریم زیرا ملت وليکاروس 

زه برای آزادی و سوسياليسم به بشریت بدهد و کارش تنها تاالنهای عظيم، است سرمشقهای عظيمی در مبار

چوبه های دار، سياه چالها و گرسنگی کشيدن های عظيم و خاکساری مطلق در برابر کشيشها، تزارها، مالکان 

  .و سرمایه داران نيست

که در آن مالکان اشراف  ( خود از گذشته برده وار بویژهما از حس غرور ملی سرشاریم و بهمين جهت است که 

و از اکنون برده وار ) موژیک ها را به جنگ ميفرستادند تا آزادی مجارستان، لهستان، ایران و چين را مختنق سازند

خویش که باز هم همان مالکان بياری سرمایه داران، ما را بجنگ ميکشانند تا لهستان و اوکرائين را خفه کنند و 

ان و چين سرکوب نمایند و باند رومانف ها، بوبرینسکی ها و پوریشکویچ ها را که مایه نهضت دموکراتيک را در ایر

هيچکس گناهکار نيست که برده بدنيا آمده ولی برده . ننگ حيثيت ملی وليکاروس هستند تقویت کنند بيزاریم

 خویش را نيز موجه جلوه گر ساخته و آنرا زیب و زینت ایکه، نه تنها در راه آزادی خویش نمی کوشد بلکه بردگی

چاکر دون صفتی است ) وليکاروس مينامد» دفاع از ميهن«مثال خفه کردن لهستان، اوکرائين و غيره را ( ميدهد 

  .که طبعا در انسان حس خشم و نفرت و تحقير بر می انگيزد

، این از سخنان مارکس ـ انگلس بزرگترین »اشدملتی که بر ملتهای دیگر ستم روا ميدارد نميتواند آزاد ب«

و ما کارگران وليکاروس، که از حس . نمایندگان دموکراسی پيگير قرن نوزدهم ـ آموزگاران پرولتاریا انقالبی است

غرور ملی سرشاریم ميخواهيم بهر قيمتی شده است کشور وليکاروس به کشوری آزاد و وارسته و مستقل و 

 سربلند مبدل گردد که بنای مناسباتش با کشورهای همسایه بر روی اصل مساوات دموکراتيک و جمهوری و

و همانا بدانجهت . بشری مستقر باشد نه بر روی اصل فئودالی امتيازات که موجب کسر شان ملت بزرگ است

مگر »  دفاع کرداز ميهن« نميتوان )  ولو در خاور دور آن( در قرن بيستم در اروپا : که ما چنين خواهانيم ميگوئيم 

 دشمنان ميهن بدترین، یعنی خوداینکه با کليه وسائل انقالبی بر ضد سلطنت و مالکان و سرمایه داران ميهن 

مگر اینکه در هر جنگی طالب شکست تزاریسم » از ميهن دفاع کنند«خویش مبارزه نمود؛ ـ وليکاروسها نميتوانند 

حکم کمترین بال را دارد، زیرا تزاریسم نه تنها بر این نه دهم باشند، شکستی که برای نه دهم جمعيت وليکاروس 

جمعيت از لحاظ اقتصادی و سياسی ستم روا ميدارد بلکه با خو دادن آنها به ستمگری نسبت به ملتهای غير و به 

استتار ننگ خویش از طریق عبارت پردازی های سالوسانه و ظاهرا ميهن پرستانه اخالقشان را تباه می کند، 

  .وارشان ميسازد، حيثيت شانرا بر باد ميدهد و براه رذالت می اندازدخ

شاید به ما اعتراض کنند که بغير از تزاریسم و در زیر بال و پر همين تزاریسم نيروی تاریخی دیگر یعنی سرمایه 

 متحد نموده داری وليکاروس نيز بوجود آمده و تحکيم یافته است که مناطق وسيعی را از لحاظ اقتصادی متمرکز و

ولی چنين اعتراضی سوسياليست ـ شوینيستهای کشور ما را، که بهتر بود .و بدیطریق کار مترقی انجام ميدهد

همانطور که مارکس السالی ها را سوسياليستهای ( آنها را سوسياليستهای تزاری پوریشکویچی بناميم 

 فرض کنيم که حتی تاریخ ، مسئله را بنفع .، تبرئه نکرده بلکه شدیدتر متهم مينماید)پادشاهی پروس ناميد

این موضوع استبعادی ندارد زیرا تمام . سرمایه داری عظمت طلب وليکاروس و بضرر صدو یک ملت کوچک حل کند

و ما هم بهيچوجه طرفدار حتمی ملتهای . تاریخ سرمایه ـ تاریخ زورگوئی و غارتگری، خونریزی و رذالت است

 ، بدون چون و چرا طرفدار مرکزیت  و مخالف با ایده آل خرده سایر شرایط برابریما، در صورت : کوچک نيستيم

تا چه رسد به ( ولی حتی در این صورت هم اوال وظيفه ما دموکراتها . بورژوائی در مورد مناسبات فدراتيو هستيم

. و غيره را خفه کننداین نيست که به رومانف ـ بوبرینسکی ـ پوریشکویچ کمک کنيم تا اوکرائين ) سوسياليستها

« بيسمارک، بشيوه خود یعنی بشيوه یونکری، یک عمل تاریخی مترقی انجام داد ولی وای بحال آن 

ضمنا ! که روی این اساس بفکر افتد کمک  سوسياليستها به بيسمارک را موجه جلوه گر سازد» مارکسيستی

 ملتهای دیگر ستم روا ميداشتند به تکامل باید گفت که بيسمارک با متحد نمودن آلمانيهای پراکنده، که بر

و حال آنکه شگفتگی اقتصادی و تکامل سریع کشور وليکاروس الزمه اش اینست که این . اقتصادی کمک می کرد



 

کشور از قيد زورگوئی وليکاروسها نسبت به ملتهای دیگر آزاد باشد ـ این اختالف را ستایشگران شبه ـ 

  .وش مينمایندبيسمارکهای واقعا روسی ما فرام

ثانيا، اگر تاریخ مسئله را بنفع سرمایه داری عظمت طلب وليکاروس حل نماید، آنوقت از اینجا چنين بر می آید که 

 پرولتاریای وليکاروس، بعنوان محرک اصلی انقالب کمونيستی که سرمایه داری بوجود سوسياليستینقش 

ا برای انقالب پرولتاریا تربيت طوالنی کارگران با روح و ام. آورنده آنست، بطریق اولی نقش عظيمی خواهد بود

بنابراین همانا از نقطه نظر منافع پرولتاریای وليکاروس تربيت .  ملی امری ضروری استکاملبرابری و برادری 

طوالنی توده ها با روح مدافعه کامال قطعی، پيگير، جسورانه و انقالبی از برابری کامل حقوق و حق کليه ملل 

) منظور مفهوم برده وار آن نيست(مصالح .   ستم وليکاروس ها، در تعيين سرنوشت خویش امریست ضروریمورد

. مطابقت دارد) و کليه پرولتارهای دیگر( پرولتارهای وليکاروس سوسياليستیغرور ملی وليکاروس ها با مصالح 

يسی شدن، بنفع جنبش سرمشق ما مارکس است که پس از دهها سال زندگی در انگلستان و نيمه انگل

  .سوسياليستی کارگران انگلستان، آزادی و استقالل ملی ایرلند را طلب ميکرد

ولی سوسيال شوینيستهای خانگی ما، یعنی پلخانف و سایرین، در مورد اخيری که ما فرض و بررسی کردیم، نه 

تاریائی کليه ملل روسيه، یعنی به فقط به ميهن خود یعنی کشور وليکاروس آزاد و دموکراتيک بلکه به برادری پرول

  . امر سوسياليسم نيز خيانت خواهند ورزید

 
  


