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ِ ِِعید ِِقیام  ِِنخستینِایرلند؛ِدر۱۹۱۶ِِپاک  ِِقیام  ِِبزرگ  ِبیستمِقرن ِِضداستعماری 
ِاستعماریِجهان ِِسرتاسرِ ِدرِشورشِدهندهِ بشارتِبود؛ ِزمانآنِدر.

ِبورژواییِگرایی ِیملِمثابهِ بهِراِآنِراد ک،ِوِتروتسکیِهمچونِهایییستمارکس
ِصحنهِ ِدرِجدیدِنیروییِمثابهِ بهِراِآنِلنینِاماِشماردند،ِمردودِاشسرشتِدر

ِیهسرماِعلیهِ ِکارگرِطبقهِ ِبرایِمتحدیِتوانستیمِکهِنگریستمیِجهان ِداری 
ِییرهاِهای-جنبش:ِباشدِانحصاری ِ.امپریالیسمِعلیهِ ِملیِبخش 

 

ِبیستمِکوتاهِ ِقرن ِِ-بریتانیاییِنگارِ یختارِواپسین-ِهابسبامِاریکِکهِآنچه
ِِباِکهِشودمیِگفتهِنامدیم ِِجنگ  ِِباِوِآغاز۱۹۱۴ِِبزرگ  ِبلوکِفروپاشی 

ِاستِرسیدهِپایانِبه۱۹۸۹ِـ۹۱ِدرِشوروی ِنشان ِِکهِهمانگونهِسدهِاین.
ِِجنگِاستالینیسم،ِنازیسم، ِراِسردِجنگِنهایتِدرِوِهولوکاستِدوم،ِجهانی 

ِنگریستهِخونینِکوتاهِ ِقرن ِِیکِمثابهِ بهِایمالحضهِقابلِطوربهِداردِخودِبر
ِبیانِراِاینِعالیِبسیار۱۹۴۵ِِسالِازِبعدِآدورنوِتئودورِکهِآنگونه.ِشودمی

ِداشت ِِبهِتیرکمانِازِاگرچهِاستِکردهِتجربهِراِپیشرفتِبشریت: ِبمب 
گاتون ِاستِرسیدهِم  ِچنینِمنظرِ ِازِتنهاِرخدادهابهِنگریستنِوجودیناِبا.
ِِدرِسقوطِخطرِ ِلنزی ِ.است(Eurocentrismِ)ِاروپامحوریِدام 

ِ ِِباِهمچنینِبیستمِقرن  ِِدرِناگهانیِتحوالت  ِازِخودرهاییِباِجهان،ِجنوب 
ِِیهااحاطه ِِهاقرنِازِآفریقاِوِآسیاِبزرگ  ِامپریالیستیِوِاستعماریِنژادپرستی 

ِِباِو ِهاصورتِ-باریکِبرایِحداقل-ِطلوع  ِناسیونالیسمِازِاییانهمترقِی 
ِازِرهاِجهانیِتازه،ِجهانیِوعدهِ ِکهِناسیونالیسمِیکِ؛استشدهِتعریف

ِِیهاصورتِدیگرِوِنژادپرستی ِراِ-جنسیتیِاستیالیِجملهِاز-ِانسانیِستم 
ِِقرن ِِهاییامقِکهِگفتِتوانیمِقاطعیتِباِهمهِاینِبا.ِکردیمِعرضه ِبیستم 
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ِ ِِباِمستعمرهِجهان  ِِعید ِِسازِ سرنوشتِقیام   Easter)۱۹۱۶ِِدوشنبهِ ِپاک 
Monday of 1916ِ)شدندِآغاز.ِ

ِِگرایان ِیملِازِکوچکیِگروهِ ِروزِآن ِروزِچندِازِپسِاگرچه-ِایرلندیِمسلح 
ِراِدوبلینِدرِدولتیِساختمان ِِ-شدندِاعدامِشانرهبرانِوِخوردندِشکست
ِگرفتند ِازِیکیِهاآنِکهِبودِمارکسیستِکانلی ِِجیمزِرهبرانِاینِمیانِدر.

ِِهاییستگاها ِدر.ِاندکردهِنامگذاریِاوِاسمِبهِراِدوبلینِشهرِ ِدرِقطارِاصلی 
ِِسالِهشتصدِکهِرسیدندِنتیجهِاینِبهِاکثراِ ِزمانِآن ِهمچنانِبریتانیاِسلطنت 

ِماندمییباقِنخوردهِدست ِدرِقیامِاینِکهِبودندکردهِبینییشپِکمیِتعدادِ .
ِِگرایان ِیملِواسطهِ بهِسالِچندِعرض ِآزادبهِمنجرِاجتماعیِمترقی  ِبیشترِ ِی 
ِِقانونِکهِهایییونالیستناسِشود؛ِایرلند ِِخواهِ یجمهورِاساسی  ِاکثریت 

ِ.کردندِتصویبِکردیمِاعطاءِراِمدنیِحقوقِهمِزنانِبهِکهِراِسکوالر

ِِدرِدستاوردهاِاینِازِبسیاریِقطعِطوربه ِوِکشیشانِچنانچه-ِزمانِطول 
ِتثبیتِدوبارهِراِخودشانِموقعیتِاجتماعیِکارِ محافظهِیهاگروهِدیگر
ِنبودِکارِدرِایینینشعقبِهیچِوجودیناِبا.ِشدندِتباهِ-کردند ِزمانآنِدر.
ِ ِِعید ِِقیام  ِِواپسینِو۱۹۱۶ِِپاک  ِِتقالل؛اسِبرایِایرلندِداخلی ِِجنگ  ِتوسط 

ِِمبارزان ِهمچونِمتفاوتِیهاگروهِدیگرِمعلومِازقرارِ ِوِآسیاِآفریقا،ِآزادی 
ِ ِ-بودِفعالِآنِدرِایکسِمالکومِپدرِکه-ِگارویِمارکوسِمتحد ِِسیاهِ ِارتش 

ِ.شدگرفتهِجشنِعلنیِطورِ به

ِِسال،ِهمانِدر ِِعید ِِقیام  ِِازِبرخیِتوسط۱۹۱۶ِِپاک  ِِرهبران  ِمارکسیست 
ِ ِِلئونِوِلنینِوالدیمیر-ِگذشتهِسدهِ ِانقالبی  ِهمچنینِوِروسی،ِتروتسکی 
ِ ِگذاشتهِبحثِبهِ-بودِکردهِکارِلوکزامبورگِرزاِباِهاسالِکهِرادکِکارلِقطب 
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ِ.ِشد ِهمچنینِبلکهِاستِایرلندِرخدادهایِکنندهِ ِمنعکسِتنهاِنهِهاآنِبحث 
ِاستِشدهِشناختهِمارکسیسمِدرِیعطفنقطهِعنوانِبه ِدالیلِاینِازِیکی.

ِِبهِبودنِعطفنقطه ِ.شودیمِمربوطِجنوبِجهان 

ِِاین۱۹۱۶ِِسالِدر ِِیندهِ آِرهبران  ِخودشانِمنطقهِ ِازِخارجِدرِروسیهِانقالب 
ِِبهِعمدتاِ ِشانیهانوشتهِوِبودندِشدهِشناختهِسختیِبه ِِمجالت  ِتبعیدی 

ِ ِشدیمِمحدودِکوچکی  ِرابطهِ ِموردِدرِهاآنِمانندِافرادیِسالِچندِبرای.
ِبودندِکردهِبحثِامپریالیسمِباِجنگ ِِبهِشروعِلنین. :ِامپریالیسم»ِنوشتن 

۱۹۱۶ِ]ِدارییهسرماِمرحلهِباالترین ِهمکارِ ِکهِحالیِدرِبود؛ِکرده[«
ِسهمیِاعانهِ ِ-ِراِخودشِیهِ سرماِانباشت»ِلوکزامبورگِاشیآلمان-یلهستان

ِکردِمنتشرِ-۱۹۱۳ِسالِدرِامپریالیسمِتشریحِبه ِبهِلوکزامبورگِوِلنین.
ِهاآنِنگاهِدرِبلکهِنگریستند،نمیِگذشتهِبقایایِمثابهِ ِبهِامپریالیسم
ِِبدونِدارییهسرما.ِبودِفراُمدرنِپدیدهِیکِامپریالیسم ِبرایِنوینِمستعمرات 

ِبرایِکنندهِناامیدِرقابتِوِزدیمِبیرونِبخارِهمچنانِ،یبرداربهرهِوِکنترل
ِِبروزِدرِنقشیِکمترینِمستعمراتیِچنین ِنداشت۱۹۱۴ِِتحوالت  ِبهِلنین.

ِ.نگریستیمِدارییهسرماِازِجدیدیِمرحلهِ ِمثابهِ ِبهِانحصارِوِامپریالیسم

ِ ِِبهِهایستمارکسِاینِمیانِدرِدومِبحث  ِعصرِ ِدرِملیِیهاجنبشِسرنوشت 
ِشدیمِمربوطِامپریالیسم ِِباِهاآنِهمهِ ِکهیحالِدر. ِاستعمارشدگان ِِفالکت 
ِکردندِانشعابِحلراهِسرِ ِبرِاماِکردندیمِهمدردیِاستثمارشده ِازِبعضی.

ِِهمکارِ ِوِلوکزامبورگُِرزاِهمانند ِِهاآن ِهمچنینِوِرادک،ِسابقشِنزدیک 
ِکهِهمانگونهِدرستِبودندِمعتقدِلنینِجوان ِِهمکارِ ِبوخارینِنیکالی
ِِیهاشرکت ِریختند؛ِفروِبزرگِانحصارهایِتوسطِدارییهسرماِکوچک 
ِاینِبا.ِشوندیمِبرداشتهِراهَِسرِ ِازِامپریالیسمِعصرِدرِهمِکوچکِیهاملت
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ِِوِارتجاعیِمشخصهِ ِوجود ِجنگِواسطهِ ِبهِیطورقطعبهِناسیونالیسمِمخرب 
ِ.شدِاثبات

ِِبرایِزودیِبهِرادک ِِیکِبرگزاری  ِِموردِدرِمارکسیستیِبحث  ِپاکِعید ِِقیام 
ِشدِکاربهدست ِپایانِبهِهاآنِآواز»ِعنوان ِِتحتِیزآممجادلهِیامقالهِدرِاو.
ِِکهِآنچنانکهِایرلندیِدهقانان ِِکهِنوشتِ«استِرسیده ِامتیازاهایِتوسط 

ِِنیرویِدیگرِاندشدهِخریدهِاقتصادی ِِانقالبی  ِ.ِنیستندِمارکسِزمان  ِفعلیِقیام 

ِ»داشتِیترکارانهمحافظهِدستورکارِ  ِشد،ِنامیدهِفینینشِکهِجنبشِاین:
ِِاندکِباِبودِشهریِیانهِ بورژواِخردهِجنبش ِِیکِصرفاِ  ِبا.«ِاجتماعیِحمایت 
ِِیکِایرلندِوجودِاین ِدولتِکهِبودِبلواِیک»ِبلکهِنکردِتجربهِراِانقالبیِقیام 

ِِراحتیِبهِبریتانیا ِ)کندِراِآنِکلک  ِازِنامبردهِیهامقالهِدیگرِوِمقالهِاین.«
ِِبرایِلنینِمبارزهِ »ِکتابِدرِتوانیدیمِراِتروتسکیِوِلنین ِ«المللیینبِانقالب 
ِِبه ِکنیدِپیداِرایدلِجانِویراستاری  ِِرادکِحالِعینِدر(. ِازِایرلند]ِسرکوب 

ِ ِراِ-شودیمِمنتهیِ«جنایتکارانهِعمل»ِیکِبهِبودِمطمئنِکه-ِبریتانیا[ِجانب 
ِ.کردِمحکوم

ِِبهِ-خودپسندانهِکمترِالبته-۱۹۱۶ِِجوالیِماهِ ِدرِتروتسکی ِقیامِاینِارزیابی 
ِپرداخت ِنیرویِیکِمثابهِ ِبهِناسیونالیسمِکهِرسیدِنتیجهِاینِبهِهمِاو.
ِِبنیادِ »ِکهِچراِاستِشدهِفرسودهِسیاسی ِهمِایرلندِدرِحتیِملیِانقالب 
ِاستِشدهِناپدید ِِراِقیامِاینِتروتسکی.« ِرویاپردازهای»ِشورش 

ِنامیدِ«ناسیونالیست ِایرلندِکارگرِ ِطبقهِ ِدرونِدرِناسیونالیسمِقطعِطورِبه.
ِِاست؛ِفهمِقابل ِ-کوته»ِایرلندیِناسونالیسم  ِِوِخودپرستانهِفکری  ِامپراتوری 

ِیهاتحادِمتکبرانهِ  ِِکهِدهدیمِدستِبهِراِ«بریتانیاِدرِکارگریِگرایی  ِوحدت 
ِکندیمِترسختِجزیرهِدوِدرِراِطبقاتی ِهاییامقِچنینِاینِوجودِاینِبا.
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ِِوِنیستندِگشارهِایگرایانهیمل ِِعید ِِقیام  ِوِامیدها»ِنمایانگرِ ۱۹۱۶ِِپاک 
ِِمبارزهِ ِباِآینده.«ِاستِگذشتهِفرسودهِ ِیهاروش ِِوِالمللیینبِطبقاتی  ِجنبش 
ِ.شودیمِریزییپِکارگریِهاییهاتحاد

ِشدِبحثِدرگیرِ ۱۹۱۶ِِپاییزِ ِدرِبعدِماهِچندِلنین ِمعدودِباِدورهِآنِدرِاو.
ِنگاهِ ِیکِکهِآنچهِبرِمبتنی-ِانقالبیِهاییستمارکسِدیگرِمیان ِِدرِمتحدانش
ِکردِاستداللِ-خواندیمِدیالکتیکیِمضاعف، ِراِدارییهسرماِامپریالیسم،:
ِِیکِکنندهِ ِنمایانِهمچنینِاینِاماِشود؛ِمطمئنِتاِکردِتقویت ِدرونیِتناقض 

ِِیهاملتِوِمردمِآنِموجبِبهِکهِبود ِِستمِتحت  ِخودِازِاییندهفزاِمقاومت 
ِدادندِنشان ِِیکِمقاومتِاینِاگر. خودِمترقیانهِصورت  ِجنبش ِ-ِگرفتیمِب 

ِ ِیهاجنبشِبرایِ-رقیبِیکِنهِو-ِمتحدِیکِبهِتوانستیمِ-ملیِآزادیبخش 
ِِوِکارگری ِِسوسیالیستی  ِ.شودِتبدیلِامپریالیستیِکشورهای 

ِ ِِعید ِِقیام  ِ-بودِموردِیکِجستوجویِدرِکه-ِلنینِبه۱۹۱۶ِِپاک  ِیانمونهِ
ِدادِارئهِانضمامی ِِپایگاهِ ِیکِازِقیامِکهِپندارِاینِاو. ِمحدودیِاجتماعی 
ِیکِشواهد ِِبرِمبتنیِراِاستداللیِچنینِلنین.ِنپذیرفتِراِاستِبودهِبرخوردار
ِ»ِیکِبودِشدهِبرپاِپاکِعید ِِقیامِازِقبلِیهاماهِدرِکهِیاتودهِجنبش ِ«جزم 
ِنامیدِشدهِمنسوخ .ِ ِِگذشتهِبهِبازگشتِبجایِپاکِعید ِِقیام  ِآیندهِنویدبخش 
ِِبود؛ ِیهسرماِکهِبحرانیِنویدبخش  ِمتحملِجنگِازِپسِمطمئناِ ِجهانیِداری 
ِیاهس:ِ»نوشتِلنین.ِشدیمِآن ِبهِموعدِازِقبلِکهِبودِاینِهاییرلندیاِچارگی 
ِدیالکتیکِوِهگلِمطالعهِ ِبهِشدتِبهِگذشتهِماهِ ِچندِدرِکهِلنین.«ِخاستندِپا

ِِکهِگرفتِنتیجهِترییکلِسطحِیکِدرِبودِپرداخته ِواقعیتِاینِپاکِعید ِِقیام 
ِ»ِکهِدادِنشانِرا ِناتوان،ِوِکوچکِیهاملتِکهِاستِچنینِتاریخِدیالکتیک 
ِازِبخشیِعنوانِبهِمستقلِعامل ِِیکِمثابهِ ِبهِامپریالیسمِبرعلیهِمبارزهِدر
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ِِتوانندیمِکهِیاگونهِبهِ«کنندیمِایفاِنقشِهاوخروشجوش ِنظام 
ِیهسرما یِداری  ِ.بکشندِچالشِبهِراِجهان 

ِبینشیِچنین)ِکهیحالِدر ِِلفافهِ ِدر( ِدرِبود،ِنهفتهِدقیقیِبسیارِزبان 
ِِکهِیاهنگامه ِِیهامشخصهِبرِیدرستبهِجهانیِچپ  -ِناسیونالیسمِارتجاعی 

ِ-کردِجداِهمِازِراِاروپاِیهابخشِکهِشدمشاهدهِجنگِدرِکهِهمانگونه
ِِیکِاینِبود؛ِمتمرکز ِبودِرادیکالِوِمارکسیستیِتفکرِ ِدرِمهمِابداع  ِوِزنان.
ِ ِِدرِکهِایرلندیِمردان  ِِعید ِِقیام  ِتاِکهِآنچهبهِبودندِخاستهِپابه۱۹۱۶ِِپاک 

ِِیکِزمانآن ِِجدل  ِاینِدیگرِیانیببه.ِبخشیدندِانضمامیتِبودِانتزاعی ِِنظری 
ِِوِزنان ِیانهِ مترقِوِانقالبیِیهامشخصهِازِدرخشانِیانمونهِایرلندیِمردان 

ِ ِ.داشتندِارزانیِجهانبهِراِملیِآزادیبخش ِِجنبش 

-ِیرندپذصورتِلنینِازِبایدِامروزهِکهِاییستهباِوِبسیارِانتقادهایِعلرغم
ِِمفهومِبرِنقد ِِحزب  ِِبرِنقدِاو،ِپیشاهنگ  ِاینِ-قدرتِدرِاوِی ِحزبتکِدولت 
ِِازِشیوه ِِوِامپریالیسمِواکاوی  ِازِیکیِمثابهِ بهِحتیِامروزهِملیِرهایی 

ِِهایینشب ِِسیاسی  ِاستِپابرجاِهمچنانِگذشتهِسدهِ ِمهم  ِلنین،ِبرای.
ِبندطبقه ِواقعِتجزیهِوِواکاویِموردِدیالکتیکیِیاگونهِبهِناسیونالیسمِی 

ِشودیم :ِ ِِبهِسویکِازِناسیونالیسمِتقسیم  ِبزرگِیهاقدرتِناسیونالیسم 
ِِسوِدیگرِدرِو(ِارتجاعی) ِِوِمترقیِاوقاتِگاهی)ِناسیونالیسم  ِملل ِ(ِانقالبی 

ِ.ِستمتحتِملل ِِکوچک،

ِِبرِلنینِیهانوشتهدستِبدون ِِبدونِوِملیِرهایی  ِِجماهیرِحمایت  ِشوروی 
ِبهِتوانست-میِمارکسیسمِاینکهِ،یضداستعمارِیهاجنبشِازِیستاستازه
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ِوآمریکایِجنوبیِآفریقایِچین،ِهند،ِهمانند ِِجاهاییِدرِعمیقیِنفوذِ ِچنین
ِ.بودیمِتردیدِقابلِیابددستِالتین

ِلنین)ِنوشتارهایِاین ِِبر( ۱۹۴۰ِِو۱۹۳۰ِِدههِ ِدرِملیِرهایی  ِازِبعضیِ
ِِمتفکران ِدوبوآ،ِبرگهارتِادواردِویلیامِهمچونِآمریکاِبرجستهِ ِرادیکال 

ِآر.ال.سی ِیرتاثتحتِشدتبهِراِباگسِلیِگراسِوِدونایفسکایاِرایاِجیمز،.
ِِدرِفانونِفرانتسِکهِاستشدهِگزارشِهمچنین.ِدادِقرار ِیهاماهِآخرینِطی 
ِِهنگام-ِاشیزندگ ِِاثرِنوشتن  ِِیعنیِخودِتاریخی  ِ-زمینِرویِدوزخیان 

ِ.استِداشتهِهمراهبهِخودِباِراِهانوشتهِاینِازِبعضی

ِبهِامروزه ِبسیاریِسازِ مسئلهِماحصل ِِوِسازییجهانِازِنوینِدورهِ ِیکِدنبال 
ِهاجنبشِاز ِییرهاِی  ِچپِ-اندبودهِقدرتِدرِباریکِبرایِکه-ِملیِبخش 

ِ ِباِکنمیمِفکرِمنِوجودِاینِبا.ِاستداشتهِناسیونالیسمِعلیهِبیشتریِچرخش 
ِخودشانِکهِکسانیِیاِ،هاینیفلسطُِکردها،ِهمانند ِِییهاجماعتِبهِکردننگاه
ِِرا ِِارتش  ِِآزادیبخش  EZLNِ)ِهایستزاپاتِملی  ِبهِبایدِماِ،نامندیم(

ِ ِبپردازیمِنکته]ِاینِبازشناسی  ِِیدهِ پدِکه[ ِیاتیحاندکِازِهنوزِملیِرهایی 
ِاستِبرخوردار .ِ ِاینکهِمطلبُلب  ِِنگاهِ ِیکِبایدِما: ِمضاعف،ِدیالکتیکی 
ِ.کنیمِاتخاذِراِدقیقی
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ِ*ِ ِ:ازِستیترُجمانِحاضرِمتن 
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