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رھايش يا حق تعيين سرنوشت٩-
روزا لوکزمبورگ و ديالکتيک نفی حق تعيين سرنوشت
ھمانگونه که ديديم ،تا آغاز سده بيست مسئله ملی برای احزاب سوسيال دمکرات اروپا مسئلهای جنبی بود ،زيرا در
آن دوران اين باور وجود داشت که بدون اتحاد پرولتاريای کشورھای مختلف در يک سازمان جھانی نمیتوان در جھت
تحقق سوسياليسم بهمثابه پروژهای جھانی گامی تعيينکننده برداشت .در اين دوران اين باور وجود داشت که خواستھای
جھانی سوسياليستی بايد بر خواستھای ملی برتری داشته باشند .در آغاز نيز بسياری از رھبران چپ سوسيال
دمکراسی اروپا به رويش جنبشھای ملی اروپا اھميتی نمیدادند و خواستھای اين جنبشھا را متعلق به گذشته تاريخ
میانگاشتند .اما با انکشاف ھر چه بيشتر جنبشھای ملی در سرزمينھائی که خلقھایشان برخالف اراده و خواست
خود مستعمره برخی از امپراتوریھای استبدادی قاره اروپا گشته بودند ،مسئله ملی به تدريج از حاشيه به متن رانده شد
و در نتيجه رھبران احزاب سوسيال دمکرات و مارکسيستھای اروپا میبايست در رابطه با اين بغرنج از خود واکنش
نشان میدادند.
روزا لوکزمبورگ که يک لھستانی يھودیتبار و سوسياليستی چپ بود ،در سرزمينی زاده شد که بخش بزرگی از آن
ھمچون سرزمين قفقاز به زور »ضميمه« امپراتوری روسيه تزاری و بخش ديگری ضميمه امپراتوری اتريش و بخشی
نيز به دولت پروس )آلمان( الحاق شده بود .در آن دوران چپھای لھستان ھمچون ديگر ميھنپرستان آن کشور برای
استقالل سرزمين خويش از زير سلطه تزار مبارزه میکردند و بهھمين دليل روزا از ھمان آغاز فعاليت سياسی خود
مجبور شد به مسئله حق تعيين سرنوشت خلقھا بپردازد .او نخستين بار  ١٨٩۶در نوشته »توسعه صنعتی لھستان« خود
مسئله ھويت ملی و حق تعيين سرنوشت را مورد بررسی قرار داد .او در اين نوشته ھمچون مارکس و انگلس مدعی شد
تا زمانی که مناسبات پيشاسرمايهداری در يک کشور وجود دارد ،وظيفه طبقه کارگر آن است که بهھمراه بورژوازی
عليه آن مناسبات عقبمانده مبارزه کند ١.بهھمين دليل نيز مارکس و انگلس روسيه تزاری را کانون ارتجاع اروپا
میدانستند ،زيرا در اين کشور ھنوز مناسبات پيشاسرمايهداری غالب بود .ھمچنين ارتش روسيه تزاری توانست خيزش
دمکراتيک مردم مجارستان در سال  ١٨۴٩را سرکوب کند .بنابراين مارکس و انگلس خواھان استقالل لھستان بودند،
زيرا با تحقق دولت مستقل لھستان توازن قدرت در اروپا بهسود نيروھای مترقی و به زيان نيروھای ارتجاعی بهھم
میخورد .ھمچنين لھستان میتوانست به الگوئی برای ديگر مليتھائی بدل گردد که با خشونت ضميمه امپراتوریھای
روسيه تزاری و اتريش -مجار گشته بودند.
ھمانگونه که در بررسیھای پيشين خود ديديم ،مارکس و انگلس از استقالل و تحقق حق تعيين سرنوشت خلقھائی
پشتيبانی میکردند که پيروزی آنھا میتوانست جبھه ارتجاع اروپا را ضعيف کند و بهوارونه ،آنجا که تحقق حق تعيين
سرنوشت و حتی استقالل يک خلق میتوانست موجب تقويت جبھه ارتجاع اروپا گردد ،آشکارا با آن مخالفت کردند .به
باور آن دو استقالل لھستان و ايتاليا در خدمت انقالب و تحقق حق تعيين سرنوشت خلقھای کروآت ،صرب و چک در
خدمت ارتجاع و ضدانقالب قرار داشت .ھمچنين آن دو در رابطه با جنگ کريمه بهشدت از دولتھای انگليس و فرانسه
انتقاد کردند ،زيرا اين دو دولت با قاطعيت از آن فرصت برای نابودی رژيم ارتجاعی روسيه استفاده نکردند .آن دو در
رابطه با جنگ ميان امپراتوریھای عثمانی -روسيه که در سال  ١٨٧٧آغاز شد ،از دولت عثمانی پشتيبانی کردند،
چون آن دولت ھر چند کمتر از دولت روسيه ارتجاعی نبود ،اما نمیتوانست ھمچون دولت روسيه در روند انقالب
٢
کشورھای اروپای غربی نقشی منفی داشته باشد.
ھمانگونه که در رابطه با »بغرنج خلقھای بیتاريخ« يادآور شديم ،انگلس بر اين باور بود »مستعمراتی ھمچون
کانادا ،افريقای جنوبی و استراليا که در آنھا اروپائيان میزيستند ،ھمگی مستقل خواھند شد؛ به وارونه مستعمراتی
ھمچون ھند ،الجزيره ،مستعمرات ھلند ،پرتغال و اسپانيا که در آنھا مردمانی بومی زندگی میکردند ،موقتأ بايد در
اختيار پرولتاريا قرار گيرند تا ھر چه زودتر به سوی استقالل ھدايت شوند ٣«.انگلس در اين نوشتهی خود حتی بر اين
گمان بود که ھند میتواند با انقالب موجب رھائی خويش از زير سلطه استعمار انگليس گردد .او ھمچنين بر اين باور
بود که با دستيابی پرولتاريا به قدرت سياسی دوران استعمار پايان خواھد يافت» ،زيرا پرولتاريای رھاينده ٤دست به
٥
جنگھای استعماری نخواھد زد«.
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روزا لوکزمبورگ نيز ھمچون مارکس و انگلس پديده حق تعيين سرنوشت خلقھا را پديدهای اروپائی میپنداشت و
برای جنبشھای ملیگرايانه خلقھای مستعمره آسيا و افريقا اھميت چندانی قائل نبود .لوکزمبورگ که خود در آغاز در
آن بخش لھستان میزيست که »ضميمه« امپراتوری روسيه گشته بود ،با نگرش در ويژگیھای روسيه تزاری دريافت
که در سده بيست ارزيابی مارکس و انگلس به پديده ملی ديگر قابل دفاع نيست و بايد از آن فراتر رفت ،زيرا در آن
ھنگام در اروپای غربی دوران انقالبھای بورژوائی پايان يافته و در اين بخش از قاره اروپا دولتھای ملی دمکراتيک
تقريبأ تحقق يافته بودند .در عوض در شرق اروپا ساختار اقتصادی و سياسی ھنوز پيشاسرمايهداری بود و دولت استبداد
مطلقه روسيه تزاری که تا آن زمان عقبگاه ارتجاع اروپا بود ،با آغاز سده بيست دچار لرزش شد و روند فروپاشی آن
آغاز گشت .ھمين وضعيت سبب شد تا اعتصابات کارگری و شورشھای دھقانی در روسيه سبب زايش انقالب ١٩٠۵
در اين کشور گردد .به اين ترتيب با تحقق دولتھای ملی کم و بيش دمکراتيک در غرب اروپا ،انقالب بورژوائی از
غرب به شرق اروپا کوچيد.
ھمچنين روزا لوکزمبورگ بنا بر پژوھشھای خود دريافت که در لھستان در رابطه با مسئله ملی دگرگونیھای
اساسی رخ داده بود ،زيرا در دورانی که مارکس و انگلس میزيستند ،اشراف لھستان رھبری جنبش ملی را در دست
داشتند ،اما در آغاز سده بيست که مناسبات سرمايهداری در لھستان اشغالی توسعه يافته بود ،اشرافيت نقش تعيين کننده
خود در اقتصاد ملی را از دست داده و چون از متن به حاشيه رانده شده بود ،برای بازگرداندن چرخه تکامل به گذشته
تاريخ در پی سازش با تزار بود .ھمچنين بورژوازی نوپای لھستان گرايشی به تحقق استقالل آن سرزمين نداشت ،زيرا
تحقق اين پروژه میتوانست سبب محروميت او از بازار بزرگ روسيه تزاری گردد .به ھمين دليل نيز روزا
لوکزمبورگ نوشت »لھستان با زنجيرھای طالئی به روسيه وصل است .نه دولت ملی ،بلکه دولت چپاولگر منطبق با
توسعه سرمايهداری است ٦«.به باور او حتی طبقه کارگر لھستان نيز در آن دوران خواستار استقالل لھستان از روسيه
تزاری نبود ،زيرا کارگران صنايع مدرن لھستان کارگران مسکو و پترزبورگ را نيروی پشتيبان خويش میپنداشتند .به
اين ترتيب در آن دوران فقط آن بخش از روشنانديشان لھستان که از پايگاه اجتماعی چندانی برخوردار نبودند ،خواست
جدائی از روسيه تزاری را تبليغ میکردند .ھمين بررسی سبب شد تا روزا لوکزمبورگ بپندارد که در دوران
سرمايهداری شعار استقالل ملی فاقد ھرگونه محتوای مترقی است و با توجه به وضعيت طبقاتی جامعه لھستان قابل
تحقق نيست ،مگر آن که نيروئی بيگانه ،يعنی نيروئی امپرياليستی در رابطه با تحقق منافع منطقهای خويش خواستار
استقالل لھستان از روسيه گردد و اين پروژه را با بهکارگيری نيروی نظامی متحقق سازد .او ھمچنين بر اين باور بود
که با تحقق سوسياليسم ديگر فضائی برای خواستھای ملی وجود نخواھد داشت ،زيرا ملیگرائی بهمثابه پروژهای
منطقهای با خصلت جھانی سوسياليسم در تضاد قرار دارد .و از آنجا که با تحقق سوسياليسم ھرگونه ستم ملی فضای
زيست خود را از دست خواھد داد ،زمينه برای تحقق جامعه جھانی ،يعنی زيست تمامی جمعيت جھان در يک نظام
توليدی ھموار خواھد گشت .اين نگرش سبب شد تا روزا لوکزامبورگ ھمچنين بپندارد که سرمايهداری توانائی تحقق
استقالل ملی لھستان را ندارد و ھرگونه تالش در سپھر سرمايهداری برای تحقق اين ھدف گامی به پيش نخواھد بود .بنا
بر باور روزا ،از آنجا که طبقه کارگر لھستان در پی پروژه ملی نبود ،بنابراين مبارزه برای تحقق اين ھدف دارای
مضمونی ارتجاعی بود .آنچه در آن دوران برای طبقه کارگر لھستان تعيين کننده بود ،نه استقالل ملی ،بلکه
٧
خودگردانی فرھنگی در سپھر امپراتوری روسيه تزاری میبود.
مواضع روزا لوکزمبورگ در رابطه با نفی جنبش استقاللطلبانه لھستان سبب شد تا جناح راست »حزب سوسيال
دمکراسی پادشاھی لھستان و ليتوانی« ٨او را که عضو اين حزب بود ،آماج حمله قرار دھد .ھمچنين رھبری »حزب
سوسياليست لھستان« ٩که دارای گرايش ملیگرايانه نيرومندی بود و برای تحقق دولت مستقل لھستان مبارزه میکرد ،به
شدت نظرات لوکزمبورگ را محکوم کرد .برخی از رھبران اين حزب حتی از پيوستن لھستان به امپراتوری اتريش-
مجارستان ھواداری میکردند ،زيرا بر اين گمان بودند که در چنين وضعيتی منافع لھستان بھتر برآورده خواھد شد.
برخی ديگر نيز امکانات حزب خود را در اختيار دولتھای امپرياليستی اروپا قرار دادند تا شايد اين دولتھا با ھدف
تضعيف امپراتوری روسيه از مبارزه تجزيهطلبانه نيروھای ملیگرای لھستان پشتيبانی کنند.
مبارزه لوکزمبورگ عليه جناح راست حزب سوسيال دمکرات لھستان که دارای گرايشھای شوونيستی بود ،سبب شد
تا روزا با طرح خواست حق تعيين سرنوشت خلقھا در برنامه حزب مخالفت کند .ھمين امر سبب شد تا دو »حزب
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سوسيال دمکراسی پادشاھی لھستان و ليتوانی« و »حزب سوسياليست لھستان« که تا سال  ١٩٠٣با ھم متحد بودند،
بهخاطر اختالفی که در ارزيابی از حق تعيين سرنوشت داشتند ،از ھم جدا شوند.
لنين در آن زمان ھمچون لوکزمبورگ بر اين باور بود که ھدف سوسياليستھای لھستان نبايد مبارزه برای جدائی
لھستان از روسيه باشد و بلکه سوسياليستھای روسيه و لھستان بايد در جھت گسترش و تحکيم اتحاد جھانی کارگران
مبارزه کنند و نخستين گام در اين راه مبارزه در جھت اتحاد کارگران لھستان و روسيه است .لنين حتی موافق جدائی دو
حزب »سوسياليستی« لھستان از ھم بود ،زيرا او نيز »حزب سوسياليست لھستان« را حزبی شوونيستی و ارتجاعی
میانگاشت .لنين که از يکسو تحت تأثير انديشهھای کائوتسکی در رابطه با حق تعيين سرنوشت خلقھا قرار داشت و
از سوی ديگر بهمثابه عنصری از ملت روس میديد که دولت مرکزی امپراتوری روسيه مليتھايی را که در سپھر آن
امپراتوری تزاری میزيستند ،مورد ستم فرھنگی قرار میدھد ،بهاين نتيجه رسيده بود که ھرگاه جنبش کارگری روسيه
در رابطه با مسئله حق تعيين سرنوشت موضع روشنی نداشته باشد و يا آن را نفی کند ،در آنصورت آب به آسياب
شوونيستھای روس خواھد ريخت که ملت روس را تافته جدابافته میپنداشتند و ابرملت ديگر مليتھای امپراتوری
میپنداشتند .بنابراين ،برای آن که اتحاد کارگران مليتھای مختلفی که در روسيه میزيستند ،به گونهای پايدار تحقق
يابد ،به باور لنين درست آن بود که کارگران مليتھائی که سرزمينھایشان ضميمه امپراتوری روسيه تزاری گشته
بود ،نبايد خواستار جدائی از روسيه میبودند ،اما کارگران روسيه بايد حق تعيين سرنوشت آنھا را برای تشکيل دولت
ملی مستقل بهرسميت میشناختند.
روزا لوکزامبورگ نيز ھمچون مارکس و انگلس پديده حق تعيين سرنوشت خلقھا را پديدهای اروپائی میپنداشت و
برای جنبشھای ملیگرايانه خلقھای مستعمره آسيا و افريقا اھميت چندانی قائل نبود .لوکزامبورگ که خود در آغاز در
آن بخش لھستان میزيست که »ضميمه« امپراتوری روسيه گشته بود ،با نگرش در ويژگیھای روسيه تزاری دريافت
که در سده بيست ارزيابی مارکس و انگلس به پديده ملی ديگر قابل دفاع نيست و بايد از آن فراتر رفت ،زيرا در آن
ھنگام در اروپای غربی دوران انقالبھای بورژوائی پايان يافته و در اين بخش از قاره اروپا دولتھای ملی دمکراتيک
تقريبأ تحقق يافته بودند .در عوض در شرق اروپا ساختار اقتصادی و سياسی ھنوز پيشاسرمايهداری بود و دولت استبداد
مطلقه روسيه تزاری که تا آن زمان عقبگاه ارتجاع اروپا بود ،با آغاز سده بيست دچار لرزش شد و روند فروپاشی آن
آغاز گشت .ھمين وضعيت سبب شد تا اعتصابات کارگری و شورشھای دھقانی در روسيه سبب زايش انقالب ١٩٠۵
در اين کشور گردد .به اين ترتيب با تحقق دولتھای ملی کم و بيش دمکراتيک در غرب اروپا ،انقالب بورژوائی از
غرب به شرق اروپا کوچيد.
روزا لوکزمبورگ در »مسئله ملی و خودمختاری« خود که طی سالھای  ٠٩/١٩٠٨آن را بهزبان لھستانی و به
صورت پاورقی انتشار داد ،مجموعهای از موضوعاتی را بررسی کرد که به باور او با مسئله ملی در ارتباطی
نتنگاتنگ قرار داشتند .يکی از اين موضوعات پديده خودمختاری برای آن بخش از لھستان بود که در اشغال و بنا بر
ادعای حکومت مرکزی روسيه »ضميمه« امپراتوری گشته بود .او در اين نوشته مواضع لنين درباره حق تعيين
سرنوشت ملتھا تا سرحد جدائی را نقد کرد و به اين نتيجه رسيد که با توجه به وضعيت روسيه تزاری تحقق آن
خواسته »قصهای« شبيه خوردن خوراک از »بشقاب طال« است .او برخالف لنين ،در اين اثر طرحی ارضی را با
ھدف جلوگيری از تحقق دولت -ملتھائی در سرزمين ھائی کوچک عرضه کرد ،زيرا چنين دولت -ملتھای پراکندهای
از يکسو آلت دست دولتھای بزرگ استعماری و از سوی ديگر مانعی بر سر راه تحقق اتحاد جھانی طبقه کارگر
بودند که بدون آن پروژه سوسياليسم نمیتوانست تحقق يابد .روزا ھمچنين در اين نوشته يادآور شد که طرح »حق تعيين
سرنوشت« لنين ھمه جا از استقبال و پشتيبانی نيروھای ارتجاعی روبهرو شده بود ،زيرا بيشتر اين نيروھا فقط در
١٠
واحدھای ُخرد میتوانستند به قدرت سياسی دست يابند.
لنين در سال  ١٩١٧در سخنرانی خود در »نخستين کنگره کشوری نمايندگان روستائيان روسيه« به اختالف خود با
لوکزمبورگ ،يعنی به مواضع مختلف سوسيال دمکراسی لھستان و بلشويکھای روسيه در رابطه با پديده حق تعيين
سرنوشت خلقھا اشاره کرد و يادآور شد که حزب سوسيال دمکراسی لھستان امروز نيز ھمچون  ١٩٠٣سوسيال
دمکراتھای روسيه را در رابطه با دفاع اين حزب از حق تعيين سرنوشت خلقھا به شوونيسم متھم میسازد ١١.او در
ھمين سخنرانی به »دستاورد شگرف تاريخی رفقای سوسيال دمکرات لھستان« اشاره کرد که با طرح »شعار
انترناسيوناليسم گفتند :مھمترين مسئله برای ما اتحاد برادرانه با پرولتاريای تمامی کشورھا است و ما برای آزادی
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لھستان ھرگز در ھيچ جنگی شرکت نخواھيم کرد .و ما درست بهخاطر ھمين دستاورد ھميشه رفقای سوسيال دمکرات
لھستان را رفيقان خود دانستيم .ديگران اما ميھنپرستانی ھستند که بايد آنھا را پلخانف لھستان ناميد .اما در نتيجه اين
وضعيت عجيب برای آن که بتوان سوسياليسم را نجات داد ،چون بايد با ملیگرائی بيمارگونهای مبارزه کرده میشد ،با
نمود شگفتانگيزی روبهرو شديم :اين رفقا نزد ما آمدند و بهما گفتند که ما از آزادی و جدائی لھستان ]از روسيه[
صرف نظر میکنيم«.
»اما چرا بايد ما روسھای بزرگ که بيشتر از ھر خلق ديگری بر خلقھای زيادی ستم روا میداريم ،از حق جدائی
لھستان ،اوکرائين ،فنالند ]از روسيه[ چشم بپوشيم؟ از ما خواسته میشود برای آن که موقعيت سوسيال دمکراسی در
لھستان را تسھيل کنيم ،شوونيست شويم ١٢.ما ،چون لھستان ميان دو دولت جنگطلب میزيد ،خواستار جدائی اين
سرزمين از روسيه نيستيم .اما بهجای آن که گفته شود که بنا بر قضاوت کارگران لھستان فقط سوسيال دمکراتھايی که
بر آزادی خلق لھستان باور دارند ،دمکراتاند ،سوسيال دمکراتھای لھستان میگويند که در صف احزاب سوسيال
دمکرات شوونيستھا جايی ندارند :آنھا ھمچنين میگويند از آنجا که ما اتحاد با کارگران روسيه را مثبت میانگاريم،
خواھان جدايی لھستان از روسيه نيستيم .و اين حق آنھا است .اما اين افراد نمیخواھند بفھمند که برای تقويت
انترناسيوناليسم نبايد در ھر جايی يک گونه سخن گفت و بلکه ما در روسيه بايد از خواست جدايی خلقھای زير ستم
پشتيبانی کنيم ،به وارونه آن ،در لھستان بايد بر خواست اتحاد پافشاری کرد .آزادی گسست ]جدايی[ پيششرط آزادی
١٣
پيوست ]الحاق[ است .ما روسھا بايد بر آزادی گسست و لھستانیھا بايد بر آزادی پيوست تکيه کنند«.
بهاين ترتيب میتوان تفاوت انديشه روزا لوکزمبورگ و لنين را اين گونه خالصه کرد .لوکزمبورگ در مبارزه با
شوونيستھای لھستانی به اين نتيجه رسيد که بايد ملیگرايی را قربانی انترناسيوناليسم کارگری کرد که بدون آن
سوسياليسم ھيچگاه تحقق نخواھد يافت .در عوض لنين چون خلقھای روسيه را به ملت ستمگر و مليتھای زيرستم
تقسيم کرده بود ،خواستار برخورداری خلقھای زيرستم از حق تعيين سرنوشت تا سرحد جدايی بود ،بدون آن که خود
موافق جدايی آن خلقھا از روسيه باشد .و ديديم که ھر يک از آن دو بنا بر وضعيتی که در آن قرار داشتند ،در رابطه با
يک رخداد به نتايج کامآل متضادی رسيدند .بهعبارت ديگر ،آن دو برای آن که به يک ھدف برسند ،راهھای متفاوتی را
بايد طی میکردند .در پيشنھاد لنين جای ديالکتيک مبارزه طبقاتی خالی بود ،زيرا او از حق تعيين سرنوشت مليتھا
سخن میگفت که در سپھر آن ھمهی طبقات قرار داشتند .در عوض در منطق روزا لوکزمبورگ ديالکتيک مبارزه
طبقاتی تعيين کننده پيوستگی لھستان به روسيه بود ،زيرا در چنين وضعيتی طبقه کارگر امپراتوری روسيه در پيشبرد
مبارزه طبقاتی خويش از امکانات بيشتری برخوردار بود .امپراتوری روسيه بخشی از مبارزه انترناسيوناليستی طبقه
کارگر را در بر میگرفت ،در حالی که پس از جدايی لھستان از روسيه ،مبارزه طبقه کارگر لھستان دارای سرشتی
کامآل منطقهای و ملی میبود.
توانائی روزا لوکزمبورگ در رابطه با بررسی مسئله حق تعيين سرنوشت آن است که او منافع ملی و بينالمللی طبقه
کارگر را در برابر ھم قرار داد و با بررسی وضعيت طبقه کارگر لھستان به اين نتيجه رسيد که جدائی لھستان از
روسيه ھيچ سودی برای طبقه کارگر لھستان و جنبش جھانی سوسياليستی نخواھد داشت .اما در بررسیھای خود ديديم
که مارکس و انگلس چون روسيه تزاری را کانون اصلی ارتجاع اروپا میپنداشتند ،در نتيجه از جدائی لھستان از اين
امپراتوری پشتيبانی کردند ،زيرا بر اين باور بودند که جدائی لھستان از روسيه سبب تضعيف ارتجاع اروپای شرقی در
برابر جنبش ترقیخواھانه اروپای غربی خواھد گشت .ھمچنين ديديم که مارکس و انگلس باز با ھدف تضعيف روسيه
تزاری از تماميت ارضی دولت عثمانی پشتيبانی کردند و مخالف حق تعيين سرنوشت خلقھای اسالو اروپای جنوب
شرقی بودند که در آن دوران ضميمه امپراتوری عثمانی بودند .آن دو میپنداشتند که انديشه پان اسالويسم نيروی
محرکه جنبشھای رھائیبخش خلقھای اسالو اروپای جنوب شرقی بود و بهھمين دليل پيروزی آن جنبشھا را برای
اروپای غربی خطرناک میپنداشتد .در عوض روزا لوکزامبورگ ھر چند مخالف جدائی لھستان از روسيه بود ،اما از
جنبشھای استقاللطلبانه خلقھای اسالو امپراتوری عثمانی ھواداری کرد ،زيرا در اين کشورھا جنبش کارگری يا
وجود نداشت و يا آن که بسيار ضعيف بود و بنابراين آنچه در دستور کار قرار داشت ،تحقق دولت دمکراتيک
بورژوائی بود .برخالف مارکس و انگلس ،بنا بر باور لوکزمبورگ اين جنبشھا نمیتوانستند آلت دست امپراتوری
روسيه شوند ،زيرا دولت روسيه مخالف تحقق دولت دمکراتيک بورژوائی در آن امپرتوری بود .روزا حتی پيشبينی
کرد که استقالل خلقھای اسالو سبب فروپاشی نه فقط امپراتوری عثمانی ،بلکه ھمچنين سبب نابودی امپراتوری اتريش-
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مجارستان خواھد شد که ھر دو بخشی از ارتجاع اروپا را نمايندگی میکردند .با آغاز جنگ جھانی يکم ديديم که روند
فروپاشی اين دو امپراتوری آغاز گشت و در پايان جنگ نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان ،يعنی رخدادھای
تاريخی درستی ارزيابی روزا لوکزمبورگ از ضعيت آن روز اروپا را برتابانيد.
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