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Uma vez que Borschov fundamentou O problema nacional

—paseado nas condiçoes de produção, « dado que nao se pode con

\

ceber nenhuma classe fora do marco das condições de produção ,

Borochov demonstrou, sem deixar lugar a 80201038 , 006 0 80018."

1igmo não pode passar por alto pelo problema nacional e que O

problema nacional não é menos grave que o problema das “classes.

Borochov demonstrou que es interesses naciohais da classe oper

rária não são menos importantes que os interesses die 9

que poa estão ligados entre si. Brra o proletariador as con=

dições ae produção especiais constituem ima base estratégica )

para sua luta de classes, pois a luta de classes pode ser pro-

dizida unicamente er caso em ques O operário tenha trabalhado,

isto é, em - -- caso de que tenha assumido já uma posição, 6

quanto mais débil for sua situação nossa posição, menores se -

rão suas pessibilidades de uma luta planificrda e dirigida, Bo

rochov mesmo r essalta que enquanto o operário não tomar uma /

posição na produção, não ' podera desenvolver nenhuma luta, is-

tê quer dizer qua o interesse direto do operárbo é defender a!

sua posição de trabalho. Qualquer que seja O ângulo a partir /

do quãl enfoquemos o problema nacional, tal רש existe para o

proletariado, ainda .queÇdetenhamôs opimelramente nas necegsi-

dados culturais ( idioma, educação, cultura, etc. ), cujr àâm -
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portancia como meio para 0 desenvodrimento dr consciencia de

classe é muito grando - veremo-nos obrigados sempre à retornar

à pase material, ou seja, no problema do lugar de trabalho e À

do lugar de lutas ( a baseestratégica |d-
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O. operarho ve-se obrigado à defender sua posiçao de

s——trabalho não somente - poder capitalista, mas também ante
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