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 کارگران و سرزمین پدری

ی ملی در مانیفست مسأله  

 

رومن روسدلسکی    

پایدار ی امید ترجمه   

(1) 

دیدگاه کارگران نسبت به کشورشان واکاوی « مانیفست کمونیست»در بخشی از 

 :شود می

یت را از بین ببرند. کارگران خواهند میهن و مل شوند که می ها سرزنش می کمونیست»

 هر از قبل پرولتاریا …توان چیزی را که ندارند، از آنان گرفت میهن ندارند، پس نمی

ی  رو باید خود را به صورت طبقه یابد، از این دست سیاسی برتری به باید چیز

ی یک ملت ابراز وجود کند. تا این مرحله  مثابه ی ملت ارتقا دهد، و به کننده هدایت

 «.رولتاریا ملی است، البته نه در مفهوم بورژوایی کلمهپ

ها در اثر رشد بورژوازی، آزادی تجارت، بازار جهانی  اختالف و تضادهای ملی بین ملت

تدریج و بیش از پیش از  ی تولید و شرایط زندگی متناسب با آن، به و یکسانی شیوه

برد.  تر از بین می ضادها را بیشها و ت رود. حاکمیت پرولتاریا نیز این اختالف میان می

ی  کم فعالیت متحد کشورهای متمدن، از جمله شرایط اولیه فعالیت متحد، دست

رود، استثمار یک  همان نسبت که استثمار فرد از فرد از بین می به .رهایی پرولتاریاست
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رود، دشمنی یک ملت نسبت به ملت دیگر نیز  ملت از سوی ملت دیگر نیز از بین می

(۱) «.میان خواهد رفتاز 
  

 :چنین آمده است« مانیفست»قول در  چند صفحه پیش از این نقل

مبارزه علیه بورژوازی در آغاز اگر نه در محتوا، اما از حیث شکل ملی است. »

(۲)«سره کند بایست کار را با بورژوازی خودی یک پرولتاریای هر کشور طبعاً در آغاز می
 

منظور تأیید نگرش منفی جنبش  بیات سوسیالیستی بههای مانیفست، در اد این بخش

شمار  دفعاتِ بی پرستی و برتری ملی بورژوازی به کارگری سوسیالیستی نسبت به میهن

ها اغلب برای تعدیل زبان محکم و قاطع این بندها و  نقل شده است. باری، این تالش

توان به  ونه، میعنوان نم صورت گرفته است. به  ی مفهوم ملی مخالف با آن ارائه

پرداز سوسیال دموکرات آلمانی استناد کرد. او در اثر خود  نظریه هاینریش کونو

بندهای باال را مورد واکاوی قرار « ی تاریخ، جامعه و دولت ی مارکس درباره نظریه»

اند مطرح کنند چنین  قصد داشته انگلسو  مارکسچه  آن کونو،داده است. طبق نظر 

 :است

ها هیچ  کنند. آن ( کارگران میهن ندارند و در زندگی ملت مشارکت نمی۱۱۸۱امروز )»

اما روزی از روزها کارگران به قدرت سیاسی  .سهمی از ثروت مادی و معنوی ندارند

آورند، و در آن  ای در حکومت و میان ملت به دست می شوند و جایگاه چیره نایل می

ها از احساس ملی  شوند. آن و ملی میآورند  وجود می صورت به اصطالح خود ملت را به

ها با ناسیونالیسم بورژوازی شباهتی نخواهد  گرایی آن شوند، هرچند ملی برخوردار می

(۳) «.داشت
 

زیرا )»اندازد:  را از قلم می« تا این مرحله»عبارت مختصر  کونواین تفسیر 

ولتاریا خود ملی صورت ملت در آورد، تا این مرحله، پر به را خود بایست می…پرولتاریا
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(۸)«(.است
ی آن است که مارکس و انگلس براین باور نبودند  دهنده این عبارت نشان 

 .ماند باقی می« ملی»که پرولتاریا برای همیشه 

در ادبیات رفرمیستی به یک معیار تبدیل شد. اما این تفسیر پس از جنگ  کونوتفسیر 

بر « ای مقدمه»سان، در  بدین جهانی دوم در اردوگاه کمونیستی نیز پذیرفته شد.

 :چاپ کرد، چنین نوشته شده است ۱۴۸۱که انتشارات اشترن در وین در « مانیفست»

چون پرولتاریا پیش از هر "گوید:  می "مانیفست کمونیست"در  مارکسچه که  آن»

ی رهبر ملت ارتقا یابد،  بایست به طبقه بایست به برتری سیاسی دست یابد، می چیز می

 ،"ت خود را به صورت ملت در آورد، تا این مرحله پرولتاریا خود ملی استبایس می

ی ملی را ایفا  ی کارگر در دوران ماست که نقش طبقه بدین معناست که دقیقاً طبقه

شمار  کند و در مبارزه علیه فاشیسم و برای نیل به دموکراسی ستون فقرات ملت به می

کند تا با ایجاد اتریش مستقل، آزاد و  رزه میی کارگر اتریش مبا آید. امروزه طبقه می

(۵) «دموکراتیک سرزمین پدری خود را فتح کند
 

 لنین .گذارد نیست، بلکه پا را از آن فراتر می کونوتنها همانند تفسیر  البته این تفسیر نه

 ی معروف خود تحت عنوان در تقابل کامل با این تفسیرهای ناسیونالیستی در مقاله

 :نوشت «کارل مارکس»

ی  ی ضروری و شکل ناگزیر تکامل اجتماعی است. طبقه در عصر بورژوازی ملت ثمره»

تواند نیروهای خود را  تواند به بلوغ دست یابد، نمی تواند قدرتمند شود، نمی کارگر نمی

و بدون این که « خود را به صورت ملت در آورد»تحکیم بخشد، مگر از این طریق، که 

 به میل داری سرمایه تکامل اما …نه در مفهوم بورژوای کلمه(باشد )البته « ملی»

بخشد و تضاد طبقاتی  های ملی دارد، به انزوای ملی پایان می محدوده نوردیدن درهم

تر کامالً حقیقت  داری پیشرفته کند. در کشورهای سرمایه را جایگزین تضاد ملی می
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کم  الیت متحد کارگران، دست، و این که فع«کارگران سرزمین پدری ندارند»دارد که 

 (۱) «.رود به شمار می« یکی از نخستین شرایط رهایی پرولتاریا»در کشورهای متمدن 
 

کننده نیست. در حالی که لنین  هم در مجموع قانع لنینالوصف، حتی تفسیر  مع 

کند، یعنی پیش از  ی کارگر محدود می بودن را فقط به آغاز جنبش طبقه« ملی»

پرولتاریا حتی پس »کند:  ، مانیفست اعالم می«به پختگی دست یابد»بقه که این ط این

گوید کارگران در یک  می لنین «.ماند باقی می« تا این مرحله ملی»از نیل به حاکمیت 

داری کامالً پیشرفته بیش از هر زمان دیگری سرزمین پدری ندارند!  ی سرمایه جامعه

 مارکسکوشند مراد واقعی  وسیالیست میآور نیست که شماری از نویسندگان س تعجب

به « مانیفست»های  قول که با گذشت زمان، این نقل انگیزتر این را دریابند. اما شگفت

شود، بدون این که این کلمات مانیفست فهمیده شده  ای بدل می شعارهای مهم برنامه

ضیح انطباق ژه این جمله که کارگران وطن ندارند. تکرار این عبارت از تووی به …باشد

تر بود، و  ی احزاب سوسیالیستی )و بعداً کمونیستی( آسان آن با عملکرد روزمره

 .اندازد می« مانیفست»متأسفانه این پراتیک خطا را بیش از پیش به گردن نویسندگان 

 

(2) 

 چیست؟« مانیفست«  مفهوم واقعی این عبارت

چنان  برتری سیاسی، هم گونه پس از کسب و چه« وطن ندارند»کارگران به چه معنا 

های  مانند؟ برای پاسخ به این پرسش ظاهراً باید واژه باقی می« تا این مرحله ملی»

و  (Nation) «ملت»دانند که اصطالحات  را واکاوی کنیم. همه می« مانیفست»

عنوان  کار نرفته است. به همواره و همه جا به یک معنا به (Nationality) «ملیت»

معموالً به معنای اتباع یک دولت خودفرمان، « ملت»انگلیسی و فرانسه  نمونه، در زبان

معنای جماعتی با تبار و زبان مشترک  یا مترادف با تابعیت و یا به« ملیت»ی  و واژه
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که در زبان آلمانی و در اروپای شرقی هر دو اصطالح مقدمتاً به معنای  است؛ درحالی

 (۷ ).زبان مشترک است تبار و  های با  جماعت
 

ی خود تقریباً همه جا از کاربرد متداول  های اولیه ویژه در نوشته به انگلسو  مارکس 

به منظور « ملت»ی  ها از واژه اند. آن در زبان انگلیسی و فرانسوی استفاده کرده

طور استثنا از این اصطالح  اند. )به مشخص کردن اتباع یک دولت خودفرمان بهره گرفته

ها که موقتاً از داشتن  اند. مثالً برای لهستانی نیز استفاده کرده« ریخیهای تا ملت»برای 

ها از دو معنای زیر  از نظر آن« ملیت»اند(. و از سوی دیگر،  حق دولت محروم بوده

 :برخوردار بود

یک جماعت صرفاً  -2یا (۱) اند، تعلق به یک دولت. یعنی مردمی که دارای دولت  -1

 .قومی

های بی  ملت»اصطالح  ها برای به یباً تنها اصطالحی است که آندرنتیجه، این تقر

ها،  ها و غیره( و رومانیایی ها، کروات برند نظیر اسالوهای اتریشی )چک کار می به« تاریخ

ها مورد استفاده قرار  ها و باسک ها، برتن مثل گُل« بقایای مردم»یا در رابطه با 

)به معنای « ملت»ر تقابل آشکار با مفهوم د« ملیت»دهند. دقیقاً این مفهوم از  می

 مارکس شناسی ی واژه جماعت برخوردار از دولت و تاریخ سیاسی خاص خود( مشخصه

 :است انگلسو 

های  ها و ولش گل»نویسد که:  می «المنافع مشترک»ی  در مجله ۱۱۱۱انگلس در سال 

ای متفاوتی ه ها دارای ملیت ی کوهستانی بدون تردید نسبت به انگلیسی منطقه

هستند، هر چند کسی به بقایای این مردم نظیر ساکنان سلتی منطقه، بریتانی در 

(۴ )«...دهد فرانسه، لقب ملت نمی
 

ی اسالوهای اتریش  ( درباره۱۱۵۵) «آلمان و پان اسالویسم»ی  چنین در مقاله او هم

 :گوید می
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شناخت. یک گروه از بقایای دیگر باز  توان از یک های اتریشی را می دو گروه از اسالو» 

گردد و تکامل تاریخی  شان به گذشته برمی هایی تشکیل شده که تاریخ ملیت

 در …های گوناگون درهم تنیده شده است های با نژاد و زبان شان با تاریخ ملت کنونی

شکل  وجه به هیچ کنند، به خاک اتریش زندگی می در صرفاً ها ملیت این گرچه نتیجه،

(۱۱) «.اند اگون تکوین نیافتههای گون ملت
 

ها هیچ کدام دارای قدرتی  ها و کُروات بوهمی»گوید:  در جای دیگری می انگلس

ها در اثر عوامل  ی ملت مستقل وجود داشته باشند. این ملیت مثابه نیستند که به

تر جذب شدند. تنها اگر این  تدریج تضعیف و در نتیجه در نژادهای قوی تاریخی به

توان انتظار داشت که به نوعی استقالل  های اسالو متحد شوند می با سایر ملتها  ملیت

(۱۱) [.ی انگلس به روسیه است جا اشاره دراین«.]دست یابند
برای تفاوت  انگلسکه  این 

ی  توان از مقاله چه میزان اهمیت قایل است، می« ملیت»و « ملت»شناسی مفاهیم  واژه

و « ملی»ی  ع( دریافت. در این مقاله او بین مسألهلمنافا ی )مشترک مندرج در مجله

او تنها اصل اول را تأیید و  .تمایز روشنی قایل شد« ملیت»و « ملی»و اصول « ملیت»

به  انگلسو  مارکسدانیم  گونه که می همان» .کرد اصل دوم را با تمام نیرو رد می

ها،  ، اوکراینیها ها، کروات، اسلوونی ها، صرب ی سیاسی اسلواک اشتباه آینده

(۱۲) «.کردند ها و غیره را انکار می رومانیایی
 

(۳) 

جا که  عنوان نمونه، آن شود. به در مانیفست شماری از این اصطالحات مشاهده می

داری تضعیف  گوید که با تکامل سرمایه سخن می« صنایع ملی»از « مانیفست»

(۱۳)شوند، می
ی یک کشور معین محدودند. آشکارا به صنایعی اشاره دارد که به قلمرو 

که در پایان «( های متعلق به دولت کارخانه»)در برگردان انگلیسی « های ملی کارخانه»

ی  شود. در جمله همین معنا درک  بخش دوم به آن اشاره شده، طبعاً باید به



 ملیمارکسیسم و مساله 
 

 66 

هم پیوسته که دارای منافع، قوانین، اداره و  های مستقل یا نه چندان به استان»

الیاتی خاص خود هستند، یک جا جمع و به صورت یک ملت با دولت های م نظام

(۱۸)«.ی گمرکی واحد دارند واحد، منافع طبقاتی ملی واحد و مرزها و تعرفه
ی  واژه 

آشکارا به مردمی اشاره دارد که یک کشور و دولت دارند، برخالف « ملی»، و «ملت»

در مانیفست  انگلسو  مارکسکه  جا ملیت که بر تبار و زبان تأکید دارد. سرانجام، آن

گویند، معنای کامالً متفاوتی از تفسیر  پرولتاریا سخن می« ملی»ی  ی مبارزه درباره

ی زیر که خاستگاه  ها را مدنظر دارند. معنای آن را از قطعه ها و نورفرمیست رفرمیست

 .توان دریافت کشد به روشنی می ی طبقاتی پرولتاریا را به تصویر می مبارزه

ی  در ابتدا کارگران منفرد، بعد کارگران یک کارخانه، سپس کارگران یک شاخه»

کند، مبارزه  داری که مستقیماً استثمارشان می ای در یک محل، علیه سرمایه حرفه

تا مبارزات محلی متعدد با خصلت یکسان  بود الزم ارتباط همین دقیقاً …کنند می

(۱۵) «.طبقاتی، متمرکز شودی  صورت یک مبارزه سراسری، یک مبارزه به
 

ای که در مقیاس کل یک دولت انجام  پرولتاریا یعنی مبارزه« ملی»ی  جا مبارزه در این

شود، زیرا تنها چنین  ی طبقاتی یکسان انگاشته می شود، مستقیماً با مبارزه می

ی یک طبقه در مقیاس  مثابه تواند کارگران را به ی طبقاتی می تمرکزی در مبارزه

 (۱۱) .ی سیاسی بزند ی در مقابل بورژوازی قرار دهد و به این مبارزات مُهر مبارزهکشور

ی  درباره انگلسو  مارکسجایی که  ای که در آغاز نقل کردیم. آن بازگردیم به قطعه

است، سخن « ملی»ای که در آغاز  ی مبارزه مثابه ی پرولتاریا علیه بورژوازی به مبارزه

ای است که در ابتدا در چارچوب یک  ها آشکارا مبارزه اد آنگوید. در این قطعه مر می

طبیعی است که پرولتاریای »ها چنین است: شود، دالیل آن کشور واحد پیش برده می

و از این «. سره کند بایست کار خود را با بورژوازی خودی یک هر کشوری نخست می

نیز « ملت»یل خود به و تبد« ی رهبر و حاکم ملت به طبقه»منظر، برآمد پرولتاریا 
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راهنمای  گر آن است که خط  این مفهوم بیان .کند مفهوم بسیار مشخصی پیدا می

بایست مرزهای موجود کشور باشد و پرولتاریا خود را به سطح  پرولتاریا از آغاز می

 !ی حاکم در چارچوب کشور موجود ارتقا دهد طبقه

ـ هرچند نه در « ین مرحله ملی استتا ا»به همین دلیل است که پرولتاریا در آغاز و 

دیگر  ها از یک مفهوم بورژوایی کلمه ـ زیرا بورژوازی هدف خود را جدایی سیاسی ملت

ی کارگر  داند. از دیگر سو، طبقه های بیگانه از سوی ملت خودی می و استثمار ملت

بر  ها گام ها و تضاد بین ملت پیروز از همان آغاز در راستای از میان بردن خصومت

خواهد شرایطی را فراهم آورد که تحت آن  خواهد داشت. پرولتاریا با هژمونی خود می

تضاد بین طبقات در چارچوب ملت از میان برود، و دشمنی یک ملت علیه ملت دیگر »

جوان را درک کرد،  انگلستوان منظور  تنها از این منظر است که می«. پایان پذیرد

ی «الغا»یقین نه  نویسد، و مراد او به ملیت می« نابودی»یا « الغا»ی  جا که درباره آن

بلکه از بین  ،ای پوچ و نامعقول است( های قومی و زبانی موجود )چنین قضیه جماعت

ای که )به بیان مانیفست(  در جامعه (۱۷) .ها است بردن حد و مرزهای سیاسی بین ملت

گونه که  لت آن، و دو«دهد قدرت همگانی خصلت سیاسی خود را از دست می»

مجزا باقی « های ملی حکومت»یابند، بنابراین جایی برای  شناسیم زوال می می

 .ماند نمی

(۸) 

رود. تا  شناسی صرف فراتر می از موشکافی یک متن «مانیفست»واکاوی اصطالحات 

بایست از  ی مورد بحث، اساساً می در این قطعه« ملیت»و « ملت»جا روشن شد که  این

قرائت شود، از این رو، با تفسیرهای پیشین خوانایی ندارد. این امر منظر سیاسی 

صادق است، که  کونوگرایانه  ویژه در مورد تبیین کامالً دلبخواهانه و سفسطه به

خاصی برداشت کند، و « ناسیونالیسم پرولتری»، «مانیفست»کوشید از  می
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 .ها تقلیل دهد لی ملتالمل انترناسیونالیسم جنبش کارگری را به خواست همکاری بین
(۱۱)

بایست نسبت به جنبش ملی  موعظه هم نکرد که پرولتاریا می« مانیفست»اما،  

 .برخورد انکارگرایانه داشته باشد« ی ملیت مسأله»ی  تفاوت باشد، و در زمینه  بی

دارد از دولت ملی بورژوازی « کارگران میهن ندارند»گوید  می« مانیفست»جا که  آن

زیرا طبق « میهن ندارند»، و نه ملیت به معنای قومی کلمه. کارگران گوید سخن می

بایست دولت ملی بورژوایی را دستگاه ستم و تعدی بر  ها می آن انگلسو  مارکسنظر 

(۱۴) .خود بنگرند
چرا که « میهن ندارند»وانگهی در مفهوم سیاسی کلمه نیز کارگران  

ای گذرا در  ت ملی منفرد، تنها مرحلههای سوسیالیس یابی به قدرت، دولت پس از دست

ای  طبقه و بدون دولت آتی خواهند بود، زیرا تأسیس چنین جامعه راه نیل به جامعه بی

 .المللی شدنی است تنها در مقیاس بین

مارکسیستی « سنتی»که در محافل « مانیفست»از « تفاوت بی»سان، تفسیر  بدین

قت دارد که زیان چنین تفسیری برای پایه و اساس است. این حقی متداول بود، بی

جنبش سوسیالیستی ناچیز بود، حتی به یک معنا، این تفسیر هرچند به صورت 

(۲۱) وطنی جنبش کارگری یاری رساند، مغشوش به گرایش جهان
نظری ملی  تا بر تنگ 

تر به  فایق آید. در این معنای اخیر، اما بیش« ها جدایی ملی و تضادهای بین ملت»و 

و  کونو، برنشتایننزدیک بود، تا به تفسیر ناسیونالیستی « مانیفست»ارکسیسم و روح م

 .دیگران
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 ها نویس پی

 .(۱۴۸۱)نیویورک،  ۲۱مانیفست کمونیست، مارکس و انگلس، ص. . ۱

 .۲۱همان اثر، ص . ۲

 .(۱۴۲۱، )برلین سال ۳۱جلد دوم، ص . ۳

عنا تفسیر کرد. این تفسیر هم نخستین کسی نبود که مانیفست را در این م کونو. ۸

گذار رویزیونیسم ادوارد  های رفرمیستی دیگر از بنیان همانند بسیاری از نوآوری

سوسیال »ی خود تحت عنوان  در مقاله برنشتاین .سرچشمه گرفته است برنشتاین

، ۱۱۴۱-۷)مندرج در روزنامه نویه سایت چاپ سال« ی ترک دموکراسی آلمان و مسأله

این اظهارنظر که پرولتاریا میهن ندارد » گوید: می (و صفحات بعد ۱۱۱ ، ص۸ی  شماره

گذاری  عنوان شهروند کامل در دولت و قانون جا، در آن هنگام و تا آن حد که به آن

های خود تغییر  کشورش بتواند شرکت کند و قادر باشد نهادهای آن را طبق خواست

 .«شود دهد، اصالح می

اند خواستار مبارزه برای سوسیالیسم در  توانسته اتریش میاین ایده که کارگران . ۵

خطور نکرده « مقدمه»ی این  کشور خود بوده باشند، ظاهراً حتی به ذهن نویسنده

 .است

، ۳۱ص « های کارل مارکس آموزه»زیر عنوان  لنینی  رجوع کنید به نوشته. ۱

 .(۱۴۳۱)نیویورک سال 

تعیین حد و مرز مفهوم ملت هم کار »د:گوی ی این موضوع می درباره کائوتسکی. ۷

بندی اجتماعی متفاوت دارد و با  دشواری است. در واقع یک واژه داللت بر دو شکل

ی این سختی کاست.  توان از درجه ی متفاوت هم نمی بندی واحد بر دو واژه یک شکل

اش، ملت هر کشور خود را به آن  داری دیرینه در اروپای غربی با فرهنگ سرمایه

شوند. در این معنا  جا مردم یک کشور ملت نامید می داند. در آن رهنگ همبسته میف
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تری از  شویم بخش بیش گوییم ملت بلژیک. هر چه به سمت شرق نزدیک می مثالً می

های ملی خود را در  جمعیت کشور مایل نیستند به آن تعلق داشته باشند و جماعت

 .نام دارند« ها ملیت»یا « ها ملت»یز ها ن آورند. آن وجود  چارچوب آن کشور به

بهره گرفته شود. « ها ملیت»ی  ها از واژه تر آن است که برای این بخش عالقالنه

 .(۸۸۱-۳، جلد دوم، ص۱۴۲۴ی ماتریالیستی تاریخ، برلین، سال  )نظریه

ایراد  ۱۱۸۱فوریه سال  ۲۲ی لهستان که در  درباره مارکسرانی  نگاه کنید به سخن. ۱

سه قدرت، منظور پروس، اتریش و روسیه( همگام با »گوید:  جا می ست. در آنکرده ا

های ملیت  ها مخروبه هنگام الحاق کراکو به اتریش، آن ۱۱۸۱تاریخ به پیش رفتند. در 

 به کنید نگاه چنین هم ،۸۱۱ ص مگا، ششم، جلد) «…لهستان را تصاحب کردند

چون قطعات  ین جا نیز هم(. در ا۲۸۷های جلد نخست، ص  نوشته دست مجموعه

 .ملیت تنها و تنها به دولت اشاره دارد انگلس و مارکسزیادی دیگری از آثار 

 .۲۴۴، جلد نخست، ص «آرشیو گرونبرکس»رجوع کنید به . ۴

 .۲۴۴جلد نخست، ص « ها نوشته مجموعه دست»رجوع کنید به . ۱۱

 .فحات بعدو ص ۱۲، ص «انقالب و ضدانقالب در آلمان»نگاه کنید به . ۱۱

های بی  ی ملت فردریک انگلس و مسأله»نگاری من تحت عنوان  نگاه کنید به تک. ۱۲

 .۲۱۲تا  ۱۷موجود در دو آرشیو تاریخ اجتماعی، جلد چهارم، ص « تاریخ

 .۱۲مانیفست کمونیست، ص . ۱۳

 .۱۳۳همان اثر ص . ۱۸

 .۱۱و  ۱۷جا، ص  همان. ۱۵

دقیقاً به این علت که »ایی که آمده است ج« ایدئولوژی آلمانی»نگاه کنید به . ۱۱

ای است که مجبور است خود را در سطح  بورژوازی دیگر یک ایالت نیست، بلکه طبقه
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)مگا، جلد « ملی و نه در سطح محلی سازمان دهد، و به منافع خود شکلی عام بخشد

 .(۵۲، ص ۵

تواند  می فقط پرولتاریا»نوشت:  ۱۱۸۱در سال  انگلسموازت همین جمالت  به. ۱۷

های گوناگون اجازه دهد با  تواند به ملت ملیت را از بین ببرد، تنها پرولتاریای آگاه می

چنین در  (. هم۸۱۱هم دوست شوند و حشر و نشر داشته باشند )جلد چهارم، ص 

شود که هم اکنون نماد  ای اشاره می ی طبقه مثابه به پرولتاریا به «ایدئولوژی آلمانی»

ی امروزی است و در آن  ها و غیره در چارچوب جامعه بقات، ملیتی ط انحالل همه

 .(۸۵۸و ص  ۵۱و  ۱۱)همان اثر جلد پنج ص «. ملیت دیگر الغا شده است

و »خوانیم:  ی زیر از کتابش می را در قطعه« مانیفست»از  کونواوج قرائت اشتباه . ۱۱

ی کشورها متحد  همهکارگران »به همان اندازه نیز غیرعقالنی است که از فراخوان 

این بود که بگوید کارگر در چارچوب جماعت  مارکسنتیجه بگیریم که قصد « شوید

نگاران،  روزنامه»ملی قرار ندارد، این امر شبیه به این است که هر آینه بگوییم 

المللی به منظور انجام وظایف خود گرد  های بین شناسان در اتحادیه دانان و متن فیزیک

بایست احساس  ای نمی های حرفه معنا درک شود که اعضای این انجمن آیید! به این

(. این ۲۴همان اثر پیشین، جلد دوم ص  از) «…پیوستگی با ملت خود داشته باشند

 :ی پنجمش در زیر آمده مقایسه کنید که نکته« ی گوتا نقد برنامه»قطعه را با 

کند و  رهایی خود تالش میی کارگر در آغاز در قالب دولت ملی امروزی برای  طبقه»

ی  هایش که وجه مشترک کارگران همه ی ضروری تالش آگاه است که نتیجه

 .«ها خواهد بود ی ملت المللی همه کشورهای متمدن است همبستگی بین

ی  و همه« مانیفست»السال در مخالفت با »گفته است:مارکس در این مورد 

ترین دیدگاه ملی درک  نظرانه تنگرا از « کارگران»سوسیالیسم پیش از آن، جنبش 

کرد. بعد از انترناسیونال اول از این نظریه السال پیروی شده است. کامالً واضح  می
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ی یک  مثابه ی خود در کشور خویش به ی کارگر بخواهد به مبارزه است که اگر طبقه

حد ی مبارزه اوست. این  واسطه ی بی بایست بداند که کشورش صحنه طبقه بپردازد، می

« مانیفست کمونیست»طور که  ی طبقاتی پرولتاریا نه در جوهر، بلکه همان از مبارزه

چارچوب دولت ملی امروزی یعنی امپراتوری »ملی است. اما مثالً « در شکل»گوید  می

بازار جهانی است و از حیث سیاسی در « چارچوب»لحاظ اقتصادی در  آلمان در خود به

داند که تجارت آلمان در عین حال  تاجری می هاست. هر نظام دولت« چارچوب»

تجارت خارجی نیز هست و مطمئن است که عظمت صدراعظم بیسمارک در آن است 

کند. حزب کارگران آلمان انترناسیونالیسم خود  المللی را دنبال می که یک سیاست بین

همبستگی »هایش  ی تالش دهد؟ به این آگاهی که ثمره را به چه چیزی تقلیل می

ی بورژوایی صلح جهانی به عاریت گرفته  این جمله از جامعه« هاست المللی ملت ینب

المللی  شده است. هدف این جامعه این بود که معادلی را در مقابل همبستگی بین

هایشان به تصویب  ی مشترک علیه طبقات حاکم و دولت طبقات کارگر در مبارزه

ی کارگر آلمان  المللی طبقه وظایف بین برسانند. بنابراین، حتی یک کلمه هم راجع به

 .(و صفحات بعد  ۲۵ )منتحب آثار، جلد دوم، ص« نیست! سخنی در میان

برگزیده  بریودو وارویلی زیر را از  در یکی از دفترهای یادداشتش قطعه مارکس .۱۴

 :است

های آموزشی برای  بینشی وجود دارد که تنها کسانی به آن شک دارند که برنامه»

چهارم  تواند در کار باشد زیرا سه کنند. طبق این بینش فضیلتی نمی طراحی می مردم

مردم دارایی ندارند، زیرا بدون دارایی مردم کشوری ندارند و بدون کشور همه چیز 

 از …بایست علیه هم مسلح شوند ی خود می نوبه ها به کند و آن ها عمل می علیه آن

ورژوایی است، در نتیجه سه چهارم جامعه نه ی ب جامعه برای نعمت و ناز که جا آن

 .(۱۱۷ ص ششم، جلد مگا، از) «…مذهبی دارند و نه اخالقی و نه وابستگی به دولت
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ی منافع مشترک  درباره ۱۱۷۸ی دوازدهم تا هفدهم سپتامبر سال  در نامه انگلس .۲۱

منی ی این نامه با معنای ض جهان وطنی پرولتاریا به سورگه نامه نوشت. مقایسه

ی جهان وطنی در واژگان سیاسی اتحاد جماهیر شوروی پیدا  آمیزی که واژه توهین

 .کرده، کار جالبی است
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 طبقه و ملت:
 سوسیالیستی باوری ملتانگیز  سایل بحثم

 
 ژرژ شوارتس مانتل

 
پذیری مفهوم ملت توضیح داد  توان برحسب انعطاف قدرت ناسیونالیسم را می :چکیده

های کامالً متفاوت و با معانی سیاسی گوناگون  توان به شیوه که این مفهوم را می

اید در برابر جذابیت و قدرت ناسیونالیسم تعریف کرد. سوسیالیسم، در تئوری و عمل، ب

گرا  یک واکنش احتمالی، پذیرش و رشد شکلی از ناسیونالیسم چپ .واکنش نشان دهد

های برگرفته از افکار سوسیالیستی فرانسه، در  بوده است و این امر عمدتاً با نمونه

 سو، این شکل از شود. از یک به تصویر کشیده می ۱۴۱۸ی پیش از سال  دوره

ناسیونالیسم سوسیالیستی چه به لحاظ نظری و چه از حیث عملی نقاط قوت خود را 

توان پیچیدگی  ها را می ترین آن انگیزد که مهم هایی برمی دارد، و از دیگر سو، بحث

های ضدامپریالیستی و  تفکیک ناسیونالیسم چپ از ناسیونالیسم راست ـ با خواست

 .شمار آورد آن ـ به  ضددموکراتیک
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 گفتار پیش 

ی ناسیونالیسم و  انداز تاریخیِ جدید رابطه هدف از نگارش این مقاله، بررسی چشم

سوسیالیسم ـ در مورد خاص فرانسه ـ نشان دادن تالش برای آشتی این دو از رهگذر 

ای کوتاه به اهمیت این دیدگاه برای سوسیالیسم  ناسیونالیسم چپ، و سرانجام اشاره

ناسیونالیسم »یا « ناسیونالیسم چپ»هدف از کاربرد اصطالح  جا، معاصر است. در این

ی ناسیونالیسم سوسیالیستی، دموکراتیک و یا رادیکال است که  توسعه« سوسیالیستی

گیرد. بدون تردید این شکل از ناسیونالیسم  از انقالب فرانسه سرچشمه می

یونالیسم متمایز ی ناس گرای ایده سوسیالیستی و دموکراتیک را باید از اشکال راست

ای نیست. این مقاله سعی در  کرد. تعدد و تنوع ناسیونالیسم به خودی خود کشف تازه

توضیح و تبیین معنای سیاسی اشکال مختلف ناسیونالیسم دارد که بر تمایز گسترده 

 .میان ناسیونالیسم چپ و راست تأکید دارد

ویژه  لیسم و سوسیالیسم ـ بهی ناسیونا ی رابطه های فراوانی درباره ها و تحلیل بحث

ها  اصطالح کاستی ای از به چنین، به رشته هم( ۱) .سوسیالیسم مارکسیستی ـ وجود دارد

از گسترش واکنش   زعم آن، این اندیشه شود؛ که به در اندیشه سوسیالیستی اشاره می

(۲) .نظری به پدیده ناسیونالیسم غفلت کرده است
 

شوند، و ممکن است  سطحی بسیار انتزاعی بیان می هایی غالباً در باری، چنین بحث

دقیقاً این پرسش را پیش آورد که چرا ناسیونالیسم این چنین معضالتی را برای 

کند. پاسخ به این  ی کارگر ایجاد می اندیشه و عمل جنبش سوسیالیستی و طبقه

پرسش تا حدی در شناخت قدرت و توانایی ناسیونالیسم نهفته است. قدرت 

نالیسم و استعدادش در جذب حمایت مردمی تا حد زیادی ناشی از ناسیو

تواند مفاهیم و  می« ملت»ی  ایده .ی ناسیونالیسم است پذیری و نرمش ایده انعطاف

پذیری  گرچه انعطاف( ۳) .اش دربر بگیرد های متفاوتی را بنا به تعریف و معانی کشش
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اند.  فته در این مورد تا حدی انتزاعیهای به کار ر ، ولی واژهتناسیونالیسم پذیرفتنی اس

ی نمونه و کاربرد آن در موارد خاص نشان داد و پیامدهای  ناسیونالیسم را باید با ارائه

(۸).پذیری آن را نیز روشن کرد انعطاف
ی اول دوران جمهوری سوم  در فرانسه، در نیمه 

جا  کنیم ـ در این وضوح مشاهده می ( اشکال گوناگون ناسیونالیسم را به۱۴۱۸)تا سال 

ی انقالبی و دموکراتیک دارد و در رویارویی با ناسیونالیسم  ناسیونالیسمی که ریشه

ای کامالً متفاوت تعریف  گونه گیرد؛ و این دومی ملت را به ضددموکراتیک قرار می

کند، و وحدت واقعی آن را تنها به براندازی رژیم دموکراتیک و جایگزینی آن با یک  می

دیگرند، و  سازد. این دو شکل از ناسیونالیسم در تضاد با یک تدارگرا مشروط مینظام اق

(۵). هر یک برداشت خاص خود را از ملت دارد
 

ی ناسیونالیستی  گر سازگاری و انعطاف ایده مورد فرانسه ـ برای نمونه ـ تنها بیان

داری را  منهشود، بحث دا مربوط می ۱۴۱۸ی پیش از  جا که به دوره نیست، بلکه تا آن

ی برداشت سوسیالیستی از ملت برانگیخت.  های فرانسوی درباره نیز بین سوسیالیست

شد، و نیز تالشی  های گوناگون ناسیونالیسم مربوط می ها تا حدی به سرشت این بحث

بود در جهت همخوانی مفهوم انترناسیونالیسم سوسیالیستی با واقعیت و مشروعیت 

ویژه  ی سوسیالیستی )به های اندیشه رخی خاستگاهـ تالشی که ب« ملت-دولت»

ای انجام دادند. این بحث مفاهیم عام ناسیونالیسم و  ها( به شکل گسترده آنارشیست

های فرانسوی برای  گرفت و کوششی بود از سوی سوسیالیست سوسیالیسم را دربر می

دهد ـ  ان میتری را نش ی گسترده تعیین شکلی از ناسیونالیسم چپ. این تالش دامنه

پارچگی طبقه و وفاداری ملی که با  یک»ای گفته است: طور که نویسنده همان

پارچکی در عین حال متضمن  احساسات ناسیونالیستی رایج درگیر بوده است. این یک

پذیرد ولی از منظر طبقاتی  ای درباره ملت است که تقسیمات طبقاتی را می نظریه

(۱)«.کند میان طبقات پافشاری می تر و برابری مشخص، بر عدالت بیش
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جز فرانسه و در دوران پیش از جنگ  ی این ناسیونالیسم سوسیالیستی ـ به نمونه

ی  های دیگری نیز پدید آمده است. نمونه های دیگر و در مکان جهانی اول ـ در دوره

در پوشاند، و بنابراین  تر ناسیونالیسم چپ را می فرانسه نقاط ضعف و قوت دیدگاه کلی

گیرد. پیش از بررسی  ی سوسیالیسم و ناسیونالیسم قرار می چارچوب بحث کلی رابطه

ی اساسی باید توجه شود؛  های میان اشکال ناسیونالیسم، به دو نکته جزییات تفاوت

زیرا این دو نکته برای درک قدرت ناسیونالیسم در جهان معاصر و معضالتی که به 

شود، اهمیت بسیار دارد. نخست اینکه  یاندیشه و عمل سوسیالیستی مربوط م

ی جهان  ی دموکراتیک حاکمیت مردم در عرصه ناسیونالیسم در پیوند انقالبی با ایده

های راست خطر غفلت از ناسیونالیسم  پیوند سنتی ناسیونالیسم با گرایش .پدید آمد

هروندی ی حقوق بشر و حقوق ش ی سوم اعالمیه انقالبی اروپایی را همراه دارد. ماده

ی این  بندی اولیه صورت (۷)«داند حاکمیت را ضرورتاً از آن ملت می»انقالب فرانسه 

ایده شاید در فرانسه بود؛ زیرا اولین کشوری است که نفوذ و تأثیر انقالبی خود را 

بندی  جا، در سراسر اروپا، و بعدها خارج از اروپا، خواست شکل پدیدار کرد. اکنون همه

دمختار و مستقل فزونی گرفت تا هر ملتی )با هر نوع تعریفی( های ملی خو دولت

ی  حکومت قانونی و دموکراتیک خود را داشته باشد. در دوران انقالب فرانسه، واژه

با انقالبی بودن، و یار و دوستدار مردم بودن مترادف بود، و دشمنی با « دوستی مهین»

تبعید، فرانسه را مورد حمله قرار  آمد، چراکه اینان از مهاجران و اشراف به شمار می

(۱) .کردند دادند و انقالب را تهدید می می
 

بنابراین، ناسیونالیسم در فرانسه، مانند هر جای دیگر، بخشی از سنت انقالبی بود و 

(۴) .گرفت شد و تمامی آحاد مردم را دربر می ملت با خصلت دموکراتیک آن تعریف می
 

اند، اما  ی عصر مدرن ها نالیسم و سوسیالیسم آموزهکه گرچه ناسیو ی دوم این نکته

ناسیونالیسم به لحاظ تاریخی بر سوسیالیسم پیشی دارد. سوسیالیسم در عصر 
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آشکار دولت « حالت طبیعی بودن»جا که مشروعیت و  های ملی پا گرفت ـ آن دولت

حکومت وجود آمده بود. وفاداری به  ی وحدت سیاسی از گذشته به عنوان پایه ملی به

دوستی(، نشان نمادین ملت  احساسات میهن)اش  ملی، دلبستگی به ملت و تاریخ

تر از همه، رشد آگاهی ملی از رهگذر نظام  )پرچم، سرود ملی و غیره( و باالخره، مهم

دهند. ناسیونالیسم، پیش  فرهنگ ملی تمامی نیرو و قدرت ناسیونالیسم را تشکیل می

های یادشده  اش پدید آید، با شیوه انترناسیونالیستی ی از این که سوسیالیسم و ایده

استقرار یافت. در جایی که وحدت و استقالل دولت ملی هنوز کسب نشده است، 

ها باید با اولویت قرار دادن چنین اهدافی، موضع خود را نسبت به  سوسیالیست

 .های ناسیونالیستی مشخص کنند جنبش

 
 ناسیونالیسم چپ و راست

تواند مفاهیم و معانی سیاسی متفاوتی  ، برحسب چگونگی تعریف ملت، میناسیونالیسم

خوبی روشن  ی ناسیونالیسم که این تمایز را به جا به دو گونه را داشته باشد. در این

ی فرانسه مورد ارزیابی قرار  این دو اساساً با استناد به نمونه .سازد، اشاره خواهد شد می

عنوان  نالیسم چپ و ویژگی آن اشاره کرد. ملت بهنخست باید به ناسیو .گیرند می

ای دموکراتیک تعریف شده است. مفهوم ملت به مشارکت تمام شهروندان ساکن  جامعه

شک صفات ویژه و متمایز  کند. این جامعه بی ی جغرافیایی خاص داللت می در حوزه

ی  گر گذشته یانخود را دارد ـ از جمله تاریخ، زبان و فرهنگ ویژه. این تاریخ ویژه، ب

مشترکی از مقاومت ملت در برابر ستم و استبداد داخلی یا خارجی است؛ و ملت از این 

چون بستری است که در آن تمامی شهروندان از حقوق دموکراتیک  حیث، هم

ی  ی ملت رابطه ایده .کنند ای دلخواه سرنوشت خود را تعیین می گونه منداند و به بهره

تواند  موکراتیک حاکمیت مردمی دارد و بنابراین هر شهروندی میی د تنگاتنگی با ایده
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دموکراتیک دریابد. بدون تردید   خواست و دیدگاه خود را از راه نهادهای جمهوری و

رأیی قرار دارد: یعنی متضمن  ی هم ی ایده ای از ملت بر پایه چنین برداشت دلخواهانه

نامد و در برابر تعریف  می« یباور اراده»آن را  (Gellner)گلنرچیزی است که 

(۱۱). ملت قرار دارد« فرهنگی»
 :دهد باره چنین توضیح می در این گلنر 

ای که به یک زبان سخن  گروه معینی از افراد )مثالً ساکنان یک قلمروی معین یا عده»

دهند که حقوق متقابل و وظایف معینی را در  گویند( هنگامی یک ملت را شکل می می

رسمیت بشناسند. این  گر و به نفع عضویت مشترک خود در گروه بهدی برابر یک

ها را به یک ملت تبدیل  ی اعضای گروه است که آن مثابه دیگر به شناسایی حقوق یک

ها را از افراد  چه که باشد ـ که آن های مشترک ـ هر آن کند، و نه دیگر نگرش می

(۱۱) «.کند غیرعضو متمایز می
 

بخش ملت، شناسایی مشترک افراد  به معنای پیوند وحدت این امر در عرف سیاسی

عنوان دارندگان حقوق و وظایف متقابل شهروندانی است که با ساختار سیاسی  به

شود. گرچه ممکن است این افراد از فرهنگ و زبان  نهادهای دموکراتیک اعمال می

زد؛ ولی این نکته های ملی متمایز سا مشترکی برخوردار باشند که آنان را از دیگر گروه

رأیی آن در پیوستن به  پیدایش ملت به خواست و هم .چندان مهم و اساسی نیست

ای ملی بستگی دارد که پشتیبان و مدافع حقوق دموکراتیک باشد.  دیگر در جامعه یک

پرسی  همه»در تعریف مشهور خود با عنوان   (Renan)رنانتعریف کالسیک ملت را 

اش  ی ضروری ای دارد، اما مشخصه ی او ملت گذشته به گفتهارائه کرده است. « دایمی

 یک …ی همزیستی است. حیات یک ملت توافق و بیان آشکار و میل به ادامه»

(۱۲)«.است روزانه پرسی همه
ی ناسیونالیسم با  تر سیاسی، این رابطه ایده در شرایط عام 

است. هیچ « ملی خودمختاری»ی لیبرال  رأیی، مبنای ایده ی خواست یا هم مسأله

که رأساً آن را خواسته باشد.  توان بخشی از ملت به حساب آورد، مگر آن گروهی را نمی
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هرگاه گروهی، با آگاهی به هویت خود و حفظ آن، بخواهد حکومت ملی خود را برپا 

ها، از حیث تاریخی، برای آن  سازد، باید برای انجام آن کامالً آزاد باشد. این استدالل

های  های آلزاس و لورن )در دوران پس از جنگ د تا مثالً ادعا شود که ایالتطرح شدن

فرانسه و پروس( به فرانسه تعلق دارند و نه به آلمان. ادعای آلمان مبنی بر زبان و نژاد 

رأیی مردم تکیه   مردم این دو ایالت بود. فرانسه، برخالف آلمان، به انتخاب و هم

 ،(Fustel de Coulanges)والنژ فوستل د کی  کرد: به گفته می

کنیم این است که ساکنان یک  اصلی که ما به آن باور داریم و از آن پیروی می»

تر  توانند اداره شود، و مهم اند، می را پذیرفته منطقه تنها از راه نهادهایی که آزادانه آن

. این اصل رأیی آنان است که نوع حکومت باید تعیین گردد که تنها با خواست و هم این

(۱۳).«مورد قبول دوران مدرن است
 

، چنین ناسیونالیسمی هم لیبرال است و هم دموکراتیک. لیبرال است سخن کوتاه

ی انتخاب و رأی همگانی تأکید دارد و مبتنی بر اصل فردگرایی نیز هست  چون بر ایده

سیاسی و آید. ملت یک چارچوب  شمار می ی لیبرالیسم به ـ که یکی از معیارهای عمده

شود، و به همین دلیل  آورد که در آن حقوق فردی تضمین می جغرافیایی را فراهم می

)عالوه بر دالیل دیگر( باید از خودگردانی و یکپارچگی ملت پشتیبانی کرد. برخی از 

مطرح شده بود: مدافعان  دریفوسی  های مربوط به قضیه این مضامین در بحث

ی یک ملت و اشتیاق  دوستانه که میان عشق میهنکردند  چنین استدالل می دریفوس

اش به پشتیبانی از حقوق فردی از  مندای سو، و عالقه پارگی خود از یک به حفظ یک

خاطر نفس بقا و همبستگی وحدت ملی با  دیگر سو، تضادی وجود دارد. این امر به

د سوی برای مثال، این استدالل از ( ۱۸) .های فردی ملت بود حفظ حقوق و آزادی

که  (۱۵)،«ی حزب ایده»اش به نام  سوسیالیست در سخنرانی  (de Pressense)پرسنوسه 

دوستان  ، میهندریفوسایراد کرد، مطرح شد، که طرفداران  ۱۱۴۴ی  فوریه ۴در 
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(۱۱)اند حقیقی
المللی خود را مدیون دفاع از اصول  چراکه ملت فرانسه اعتبار و نفوذ بین 

توجهی به این اصول با برخورد ناعادالنه به یک فرد  بی داند. انقالب فرانسه می

انجامد و به ارزش و احترامی که در سراسر جهان  )دریفوس( به سقوط ملت فرانسه می

خواهانه، حفظ حقوق افراد و منافع ملت و نیز  های عدالت دارد لطمه خواهد زد. گرایش

(۱۷) .دهد تمامی از دست می اش را به دوستانه عشق میهن
از سوی دیگر، ناسیونالیسم  

چپ، دموکراتیک هم هست، زیرا ملت بستری است که حاکمیت مردم بر آن اعمال 

 .شود می

شود که نوع کامالً متفاوت دیگری از ناسیونالیسم نیز وجود دارد  جا یادآوری می در این

لیسم ی این دو نوع ناسیونا برای مقایسه .نامیدناسیونالیسم راست توان آن را  که می

ی اشکال ناسیونالیسم از یک عنصر  ی مقدماتی مهم اشاره کرد. همه باید به یک نکته

)عشق به « دوستی میهن»تر  توان آن را بیش برخوردارند که می «احساسی»عاطفی یا 

جا احساس  در این« دوستی میهن»ی  میهن( نامید تا ناسیونالیسم. مراد از واژه

های آن  ها و دیگر مشخصه آداب و رسوم، سنتدلبستگی شخصی به سرزمین بومی، 

ی روشن و صریح است تا یک نگرش عاطفی. این  تر یک نظریه است. ناسیونالیسم بیش

سازی از ملت  دهد که بر اساس آن مفهوم امر تعریف مشخصی از ملت را ارائه می

های ی ملت را با سایر واحد ی دالیلی برای دفاع از آن است و رابطه خاطر ارائه به

دهد. دلیلی وجود ندارد که ناسیونالیسم با  اجتماعی و سیاسی نشان می

ناسازگار باشد ـ که معموالً هم نیست، پس چرا باید سعی در  «دوستی میهن»

 .داشت« دوستی میهن»توجهی به عواطف و احساسات  بی

چنین برای درک تفاوت میان ناسیونالیسم چپ و راست باید به یک وجه تمایز  هم

گر هم اشاره شود: و آن تفاوت تعریف عقالنی و غیرعقالنی از ملت است. دی

دهد ـ  ناسیونالیسم راست ملت را بر حسب مفاهیم غیرعقالنی ـ عرفانی توضیح می
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نامد و  می« زمین و مردگان» la terre et les morts بارهنظیر نژاد، خون یا آنچه که 

در حقیقت، این ناسیونالیسم ( ۱۱)«.تنازیسم اس« خون و سرزمین»های  ی ایده نطفه

، «شورش در برابر خرد»چون  تر به آن اشاره خواهد شد ـ هم راست ـ که در ادامه بیش

سورل، ، شکل گرفت. برداشت ناسیونالیسم راست از ملت، به تعبیر ۱۴در اواخر قرن 

ر سر ای از تخیالت صرف برانگیخته از شهود. مسأله ب یعنی مجموعهـ ای بود  اسطوره

ی مهم آن است که تا چه حد  درستی یا نادرستی این اسطوره نیست، بلکه نکته

ی  ی اوج این جنبه ها را در میدان عمل برانگیزاند. نقطه توانست شور و هیجان توده می

گرا در ناسیونالیسم نازیسم و فاشیسم و یا ناسیونالیسم  ای ناسیونالیسم راست اسطوره

ازجمله  (۱۴۲۲وسولینی در سخنرانی خود در ناپل )اکتبر فریبانه ظاهر شد. م عوام

 :چنین گفت

ای که ایمان است و شور و شوق؛ نیازی نیست که  ای آفریدیم، اسطوره ما اسطوره»

ی ما ملت است.  واقعیت باشد. این یک محرک، امید، باور و شجاعت است. اسطوره

(۱۴) «.ساختشکوه و عظمت ملتی که ما از آن یک واقعیت مشخص خواهیم 
 

آن ـ مسلماً   و خواه سوسیالیستی  اما ناسیونالیسم چپ ـ خواه به شکل دموکراتیک

دارای عنصری عاطفی است که در پیوستگی با نمادهای مختلف پرچم، سرودهای ملی 

شود. در مورد فرانسه، این عنصر عاطفی خود را در پیوستگی با  و غیره بیان می

ای دموکراتیک نشان داد، که شهروندان  ی جامعه مثابه جمهوری و در نگرش به ملت به

اند نسبت به آن وفادار باشند و به آن عشق ورزند و در صورت لزوم به قیمت  موظف

خواهانه،  دوستی جمهوری این پیام میهن (۲۱) .ی دفاع از آن باشند جان خود آماده

سوم ترویج های مدارس سکوالر جمهوری  احساساتی و عاطفی بود، که در کتاب

مذهب »فرض بر آن بود که معلم مدرسه به شهروندان جوان جمهوری ( ۲۱) .شد می

 پلاش،  ترین و پرشورترین مبلغان کند که یکی از مهم سرزمین مادری، را تزریق می



 ملیمارکسیسم و مساله 
 

 28 

تعریف کرد که بر اساس عقل، « عبادت و عشقی»، وزیر اموزش و پرورش، آن را برت

فرانسه سرزمین دموکراسی و انقالب بود، و در میان  (۲۲) .آورد انسان را به شوق می

انداز  شد و در چشم های عام پیشرفت و دموکراسی محسوب می ی ارزش ها نمونه ملت

ی ارتجاعی کلیسا. بنابراین، شهروندان باید  ی رهایی از سلطه خواهی، نماینده جمهوری

ی باشکوه خود  گذشتهای عاطفی به ملت دلبسته شوند و از تاریخ  گونه از کودکی به

 .آگاه باشند

خواهانه، بر خصلت عقالنی و  دوستی جمهوری کنندگان این میهن هرحال، ترویج به

اش  های جهانی خاطر ارزش مستدل آن تأکید داشتند. گرچه این دلبستگی به ملت به

وجه غیرمعقول نبود. توجیه این دلبستگی بر بستر  هیچ عاطفی و پُرشور بود، اما به

های عقالنی چون دموکراسی، لیبرالیسم و آزادی فردی قرار داشت. این نوع از  ارزش

ای  دوستی اسطوره دوستی یا عشق به کشور از سوی مدافعان آن متمایز از میهن میهن

جویی و کشورگشایی  های نفرت، تجاوزگری، انتقام ی خون است، که با ایده و تشنه

خیر هرگز در سنت انقالب فرانسه وجود دوستی نوع ا همراه بوده است. گرچه میهن

، ضددموکراتیک و از این حیث «شووینیسم سنتی»نداشت، اما چیزی هم جز یک 

خواهی نبود و در پی جایگزینی اشکال حکومتی اقتدارگرا به جای  ضدجمهوری

دوستی عقالنی ـ ولو عاطفی ـ و  همین تمایز میان میهن( ۲۳) .جمهوری دموکراتیک بود

ها ـ  ـ رهبر سوسیالیست ژورسای و غیرعقالنی را با دقت  از نوع اسطوره دوستی میهن

ی این  ی نگرش عقالنی درباره ، بر پایهربه ریوی  مطرح کرد. دیدگاه کلی او، به گفته

شد که در پی دالیل موجه برای  رو عقالنی تلقی می این نگرش ازآن(۲۸) .مفهوم است

دوستی کورکورانه و  رست برخالف میهنعشق به میهن و دلبستگی به آن بود ـ د

کشور من است خواه برحق باشد و خواه نباشد(. این دالیل در دفاع از )غیرعقالنی 

داد و پیش از  شد که به شهروندان خود امتیاز واقعی می ی ملی به کار گرفته می جامعه
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د در توانن آورد که می هر چیز، ساختاری از حقوق و نهادهای دموکراتیک فراهم می

بایست از راه استدالل و  ها مشارکت جویند. نیاز به دفاع از ملت چیزی بود که می آن

، در ژورس .چون امری مفروض و بدون پرسش پذیرفت را هم انتقاد توجیه شود؛ و آن

گریز سرزمین »، در برخورد با هرگونه تالش برایکلمانسوجدل علیه رهبر رادیکال 

تواند و  ملت نمی( ۲۵) .هشدار داد« روشنی و غریزهپدری از کنترل عقل و جهش به 

تالش کسانی را به تمسخر  ژورسچنین  نباید برحسب نژاد، یا غریزه تعریف شود. هم

کوشیدند آن را  ی ملت شوند و می خواستند مانع بحث عقالنی ایده گرفت که می

در سکوت از توان  تحلیل نیست، بلکه تنها می که قابل« تعریف کنند»عنوان چیزی  به

(۲۱) .آن ستایش ، و باید در برابر پرچم، همانند چیزی مقدس و یزدانی سجده کرد
 

جا با تمایزی میان یک ناسیونالیسم عقالنی با عنصر احساسی و  بنابراین، ما در این

« غریزی»اصطالح  سو، و یک ناسیونالیسم غیرعقالنی و به دوستی از یک عاطفی میهن

گرا تجسم یافته است؛ از سوی دیگر، روبرو هستیم. روشن  ستکه در ناسیونالیسم را

خواهی و  گرا، هم ضددموکراتیک و هم ضدجمهوری است که این ناسیونالیسم راست

افکن و  عنوان رژیمی نفاق چه که به هم خواهان یک بدیل اقتدارگرا است در برابر آن

قالب پوپولیسم و در  داند. این بدیل در فاسد و ناشی از نظم سیاسی دموکراتیک می

ای برای جنبشی خودکامه،  ی پشتیبانی توده فریبانه پوشش رأی همگانی، با هدف عوام

یا حداقل عناصر معینی در « ها بوالنگیست»ی آشکار آن جنبش  شد. نمونه ارائه می

که کارگران  «باره» داخل آن، ترکیبی از ناسیونالیسم و سوسیالیسم کاذب پوپولیستی

ای به کار  ابزارهایی که برای برانگیختن چنین پشتیبانی توده( ۲۷)داد ر میرا هدف قرا

ویژه یهودستیزی بود و باید کسانی را سپر بال  شد، استفاده از راسیسم و به گرفته می

و آنان را مسئول «( ها غیرخودی»طور کلی  از جمله یهودیان، خارجیان، و به)کرد  می

وجود  پارچه به دست و یک ها ملتی یک طرد و اخراج آنکرد تا با  های جامعه می بیماری
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ملت قرار گیرد. « حقیقی»وسیله کار و ثروت در خدمت منافع اعضای  آید و بدین

اعالم کرد مثال خوبی برای این نوع ناسیونالیسم  ۱۱۴۱در  بارهی نانسی که  برنامه

ن و خارجیان سازی یهودیا است که تنها با پاک« سوسیالیستی»پوپولیستی یا حتی 

( ۲۱) .تواند به سود تمام طبقات ملت فرانسه حرکت و مشکل اجتماعی را حل کند می

ای با هدف سرنگونی جمهوری  ، که یک جنبش وسیع توده«حزب ناسیونال»

کرد. بدون تردید این ناسیونالیسم  دموکراتیک بود، چنین مسایلی را مطرح می

را در قالب « سوسیالیسم»ناسیونالیسم و  پوپولیستی و اقتدارگرا ترکیب خطرناکی از

ی  فاشیسم و حزب ناسیونال سوسیالیسم قرن بیستم تدارک دید و آن را به منصه

 .ظهور رسانید

چنین نوع دیگری از  افزون بر این، اشکال سوسیالیسم پوپولیستی و کاذب، هم

رسی است. پ تر متکی به همه گرا و کم تر سنت ناسیونالیسم راست وجود دارد که بیش

بوده است. این سازمان « اقدام فرانسوی»و سازمان  ماورهی  ای مشخصه چنین نمونه

های  شد که گروه مراتبی سنتی داشت و از سوی سلطنت به نحوی اداره می سلسله

زیستی داشتند ـ  دیگر هم ای هماهنگ با یک گوناگون )و با خط سازمانی خود( به گونه

رابرطلبی، دموکراتیک و فردگرایی از بین رفته بود. هم در زمانی که توهمات ب آن

گونه ناسیونالیسم راست )و نیز شکل پوپولیستی آن ـ گرچه با وسعتی  ی این مشخصه

کم پیشرفت دموکراتیک ـ  ی آن است. پیشرفت ـ یا دست گرایانه تر( خصلت واپس کم

ذشته واقعیت امری ناپسند بود که سقوط ملت را در پی داشت. عصر طالیی ملت در گ

، ماورهداشت و باید به آن دوره بازگشت تا خود را از سقوط و تباهی نجات داد. به نظر 

های  ادامه داشت. از این پس ایده ۱۷۱۴این عصر طالیی فرانسه، تا روزهای شوم سال 

ناگاه پدید آمد و به نابودی  طلبی دموکراتیک به آمیز فردگرایی و برابری فاجعه

ی پیش از انقالب انجامید. یهودیان و  ی کاتولیک فرانسه در دورهمراتب مل سلسله
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اند و افول  های کاذب در طول یک قرن بوده ها دارندگان اصلی این ایده پروتستان

(۲۴) .بار آوردند تر دموکراسی را برای فرانسه به بیش
 

نالیسم های ناسیو شناسی ها و گونه  ای است از بررسی اخیر نظریه ها نمونه این ایده

هایی که مدت زمانی طوالنی از استقالل  در مورد ملت« تجدید ناسیونالیسم»زیرعنوان 

شان را  اند و آرزوی حفظ استقالل تهدید شده مند بوده و دولت ملی خودمختار بهره

اند که  کسانی «تجدید ناسیونالیسم»هواخواهان آ.د اسمیت  ی اند. به گفته داشته

های اجتماعی که با  کنند. آشفتگی ل ملت احساس خطر میی هژمونی و استقال درباره

های  گرایی و به همراه آن اتخاذ سیاست داری آغاز شد و سپس صنعت پیدایش سرمایه

های حاکمه و دادن امتیازات به بیگانگان، همگی موجب فلج  ی هیأت کارانه سازش

هایی که ضرورت آن را  نوآوری»شدن ملت شد. بنابراین، نیاز به نوسازی ناسیونالیسم و 

آل، یا  عنوان تدارک عصر طالیی ناب و ایده کردمد، به ها احساس می ناسیونالیست

ای در برابر تمایزات اجتماعی  عنوان معیار و انگیزه الگوی باستانی )اسپارت(، و بعدها به

پارچگی  بایست یک این نوسازی می( ۳۱) «تفاوتی، مشروعیت یافت بار کنونی و بی تأسف

پذیر است،  هماهنگی را از نو برای ملت باز آورد تنها با وجود رهبری قدرتمند امکان و

پرسی  گرایی مبتنی بر همه های ملت باشد، خواه این رهبر عوام که مظهر روح و سنت

ی سنتی سلطنتی نمایندگی ملت را داشته باشد ـ ولی در هر  باشد و خواه به شیوه

ای  گونه یا پارلمانی ـ باید مظهر روح مردم باشد، بهی دموکراتیک و  حال نه به شیوه

ی ملت در  های پارلمانی. ایده سیاست« آماری»ذاتاً اغواگر و یا صرفاً  ی  فراتر از شیوه

ای و ماواری عقل نظیر خون، خاک، سنت، نژاد، اصل و نسب مشترک  چیزهای اسطوره

ین چیزهاست و تاب و ی ا شود. رهبر ملی الگوی همه ی مردم تبیین می و روحیه

گرایی و پراکندگی به  تحمل هیچ مخالفت یا دگرگونی را ندارد. ]از منظر او[ کثرت

(۳۱) .نابودی و سقوط ملت خواهد انجامید
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المللی و  ی دیگر ناسیونالیسم راست اشاره کرد که به امور بین سرانجام، باید به دو جنبه

ست در شرایطی شکل سوسیالیستی یا ناسیونالیسم را .شود های دیگر مربوط می ملت

گیرد، اما در هر حال دشمن انترناسیونالیسم است ـ چه از  خود می سوسیالیستی به شبه

اش و چه لیبرال و طرفدار تجارت آزاد. مخالف آن نوع دولت ملی  نوع سوسیالیستی

و  اش وفاداری به مردم باشد، و انترناسیونالیسم را نیرویی ضعیف است که محور اصلی

اش  باید مورد حمایت قرار گیرد و همبستگی کند. جماعت ملی  اهمیت تلقی می بی

ی ملی  تر جامعه تر اقشار پایینی تر به بخش وسیع تقویت شود. این به معنای توجه بیش

گیری روشنی  ی انترناسیونالیسم سوسیالیستی جهت بایست در برابر نظریه است و می

ی ناسیونالیستی  در گزارش خود به اولین کنگره ینیکوراد طور که اتخاذ کند. همان

 :( اظهار داشت۱۴۱۱)ایتالیا( در فلورانس)

شان در حفظ همبستگی با  ترین منافع باید این را به کله کارگران فرو کنیم که بیش»

کارفرمایان، و باالتر از همه، همبستگی با کشورشان است؛ آنان باید همبستگی با 

(۳۲)«.ئه یا چین و ماچین را به جهنم ببرندشان در پاراگو رفقای
 

ی خصمانه در برابر  دوم این که، مخالفت با این انترناسیونالیسم به معنی اتخاذ شیوه

المللی و از جمله آرمان برادری و  ها در مسایل خارجی و مناسبات بین سایر ملت

ی  فت با ایدهشد. مخال بسیار قوی بود( تلقی می ۱۱۸۱ها )که در  طلبی بین ملت صلح

های  ی ابزاری برای ایجاد درگیری مثابه طلبی، زمینه را برای پذیرش جنگ به صلح

دوستی و وفاداری  عنوان تهییج احساس میهن المللی، و حتی استقبال از جنگ به بین

ی  وسیله»کواردینی ی  وجود آورد. جنگ به گفته ملی و تحکیم همبستگی ملی، به

به «. ناپذیری نیاز به نظم و انضباط ملی ت و اجتناباست برای مدلل کردن قطعی

طور بسیار کوتاه بیان کردیم ـ در  ها راه نجات ملی را ـ که به ی او، ناسیونالیست گفته

های راست فرانسه از این نیرو  هم چنین ناسیونالیست( ۳۳)«بینند می« نیاز به جنگ»
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گرفتن  خاطر بازپس از آلمان، بهی ابزاری برای قدرت نظامی و گرفتن انتقام  مثابه به

ی آلزاس و لورن، استفاده کردند. تمامی کارها برای احیای «های از دست رفته ایالت»

گرفت؛ باید  ی ملت فرانسه در قلب و ذهن مردم باید انجام می ی اشتباه گذشته خاطره

مان بر نیاز به بازگردان شرافت و حیثیت فرانسه پافشاری، و ارتشی برای جنگ با آل

بایست تعریفی از ملت برحسب نژاد، سنت، خون  بنابراین، می( ۳۸)«شد تدارک دیده می

ای برای  شد، و پایه تر، برحسب مخالفت با دموکراسی تبیین می طور عام و خاک، و به

طلبی و طرفدار جنگ  ی مناسبات انترناسیونالیستی ضد صلح یک رشته نظرات درباره

های اساسی بین دو نوع ناسیونالیسم وجود داشت  یه، تفاوتآمد. از این زاو به وجود می

ی ملت را تعریف و معیار ملیت را  گرفت که ایده های متضادی سرچشمه می که از روش

 .کرد تعیین می

  

 سوسیالیسم و ناسیونالیسم

آمد و چارچوب  پذیری ناسیونالیسم کنار می سوسیالیسم بایستی با قدرت و انعطاف

ی  ی کارگر تکامل یافته بود. ادامه شناخت که در آن جنبش طبقه می رسمیت ملی را به

ی  ها به پدیده این مقاله به بررسی نقاط ضعف و قوت برخورد کلی سوسیالیست

ناسیونالیسم اختصاص دارد. این برخورد به ناسیونالیسم دموکراتیک، محتوای 

کند  بر این امر تأکید میدهد، که ریشه در انقالب فرانسه دارد؛ و نیز  سوسیالیستی می

که ناسیونالیسم سوسیالیستی با انترناسیونالیسمی که با سوسیالیسم ـ حداقل در 

های فرانسه در  نظریه ـ همراه است، به خودی خود سازگار خواهد بود. سوسیالیست

دوستی، شکلی  های مربوط به ناسیونالیسم و میهن در بحث ۱۴۱۸ی پیش از  دوره

نظری فرهیخته( از ناسیونالیسم سوسیالیستی را مطرح کرده بودند مترقی )و از حیث 

رو  های چپ درون خود روبه هایی از سوی سوسیالیست ـ هرچند که با مخالفت
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شدند. به هر حال، این وضعیت تنها به مورد فرانسه اختصاص نداشت. برای مثال،  می

کرد و  ی کارگر می ن طبقهمارکسیست اتریشی( که ملت را جایگری)اُتو بائر های  دیدگاه

 ژورس های زیادی با نظرات دانست، شباهت درستی آن را بخشی از ملت می به

(۳۵) .سوسیالیست فرانسوی( داشت)
 

گیری ناسیونالیسم سوسیالیستی مؤثر، در جایی که، به دالیل  های پی اکنون فرصت

بیش از پیش  ی ملت در نهادهای انقالبی و دموکراتیک ریشه داشته، تاریخی، ایده

پارچگی ملی را )که  ی تاریخی، مفهوم ملت و یک اهمیت پیدا کرده است. این زمینه

ی ملت، در تاریخ  کند. ایده تر می هم دموکراتیک و هم سوسیالیست باشد(، ساده

هایی از همبستگی جمعی و اجتماعی از سوی جناح راست،  ی اروپا، با برداشت اندیشه

ی اولیه و مخالف ملت را که در شرایط  ها در فرانسه ایده ستسوسیالی .همراه بوده است

رسید که آنان  دموکراتیک تعریف شده بود، به ارث برده بودند. به نظر می

ی ملت را به رقبای  دیدند که این تعریف از ایده ها( نیازی نمی سوسیالیست)

ت بخشند، ضددموکراتیک خود واگذار کنند؛ و توانستند با تعریف ملت به خود هوی

دوستی را بپذیرند، و ناسیونالیسم چپ را با انترناسیونالیسم سازگار  مشروعیت میهن

ی دیگر هابدانند. بدین ترتیب، حتی در چنین شرایطی چه در فرانسه و چه در جا

نقاط ضعف و قوت خود را داشت؛ و بررسی ناسیونالیسم چپ هنوز باید خود را در 

 .داد تجربه نشان می

گوید:  در مانیفست کمونیست را که می انگلسو  مارکسسم چپ این عبارت ناسیونالی

چون  ، هم«توان چیزی را که ندارند، از آنان گرفت کارگران میهن ندارند، پس نمی»

دانستند که باید اصالح شود. هر چه  بار مسایلی می ای درباره وضعیت تأسف مرثیه

تر  تری کسب کرد، بیش اتی بیشتر شد و آگاهی طبق ی کارگر سازمان یافته طبقه

ای جدا، و خارج از جامعه و ملت نبود؛ در این  مفهوم ملت را جذب کرد، و دیگر طبقه
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زمان، این طبقه در دفاع و حمایت از ملت منافعی یافت. در این دیدگاه ناسیونالیسم 

 :سوسیالیستی سه عنصر وجود دارد

گوی ملت اند؛ زیرا  اند. آنان سخن دوستان واقعی ها میهن کارگران و سوسیالیست (۱

شان ایجاب کند.  اند که منافع اقتصادی دوست طبقات دارا تنها زمانی میهن

گیرد و  شان در جایگاه دوم قرار می دوستی آنان همواره نسبت به منافع طبقاتی میهن

میهنان خود هستند.  ی خیانت به هم شان ایجاب کند آماده هر گاه که منافع طبقاتی

ی این استدالل، کارهای زیادی انجام  های فرانسه به سهم خود در زمینه الیستسوسی

دوستی  میهن»ش به نام  ا در رساله (مارکسداماد )پال الفارگ برای مثال  .اند داده

کند که بورژوازی فرانسه، حتی به قیمت از دست  ، به برخوردی اشاره می«بورژوازی

چنین  الفارگ .درصدد صلح با پروس بود ۱۱۷۱های آلزاس و لورن، در  دادن ایالت

ی جنگ با پروس از این رو در هراس بودند که  کند که طبقات دارا از ادامه استدالل می

شان را به مخاطره اندازد.  به مسلح شدن کارگران بینجامد و امتیازات طبقاتی

ایالت را توانست از حیث اقتصادی از دست دادن آن دو  چنین، بورژوازی فرانسه می هم

توانستند موانع گمرگی را  ی صنعتی بودند ـ تحمل کند؛ زیرا می ـ که قدرت پیشرفته

ادبیات  (۳۱) .در برابر تهدید جنگ رقابت از سوی دو ایالت نامبرده، اعمال کند

ی بورژوازی است. ارتش  کارانه دوستی فریب سوسیالیسم فرانسه سرشار از تقبیح میهن

ت و مرزهای ملی باشد، اساساً نهادی بود برای پشتیبانی از بایست پشتیبان مل که می

گذاری در  داران تمایلی بسیار به سرمایه سرمایه(۳۷) .طلبی بورژوازی قدرت و حق برتری

که  گرداند؛ ولو آن شان باز می تری برای کشورهای خارجی داشتند، هر گاه سود بیش

برخالف مصالح کشور خود باشد  ها در صنایع جنگی به کار آید که گذاری آن سرمایه

استفاده از نیروی کار خارجی را ـ در صورتی که ارزان تمام  (۳۱) (.ی آلمان )نمونه

برخالف بورژوازی،  (۳۴) .دادند میهن خود ترجیح می شد ـ بر کارگران هم می
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دوستان واقعی بودند؛ زیرا  ها، در ارتباط با سالمت و رفاه ملت تنها میهن سوسیالیست

 .آمدند ها و کارگران ـ یعنی اکثریت ملت ـ به شمار می گوی منافع تودهسخن

ای است  شود جامعه ی انقالبی فرانسوی از ملت می تعریفی که از منظر ایده (۲

دهد که  ی سوسیالیستی در آن اصالحات اجتماعی را ارائه می دموکراتیک که اندیشه

ی  آورد. این اندیشه حساب می ملت به ی کارگر جایگاه و موقعیتی را در میان برای طبقه

مردمی که »گردد که گفته بود:  باز می سن ژوستسوسیالیستی به اظهارنظری از 

دوستی کارگران  ی ضدمیهن روحیه( ۸۱)«سعادتمند نیستند، سرزمین پدری ندارند

حاکی از آن بود که سهمی در ثروت ملی، فرهنگ ملی و یا منابع تولیدی ملی را 

ی  ها که از روحیه آن»کند:  اشاره می سومبارتگونه که  . هماناند نداشته

اند باید به شکست اصالحات خود اعتراف کنند.  ی کارگر متأسف دوستی طبقه ضدمیهن

ای در آید که در آن قانون رفاه اجتماعی برقرار شود و حقوق  اگر ملت به صورت جامعه

یلی نخواهد بود که کارگران اجتماعی و دموکراتیک تأمین گردد، در این صورت دل

هنگام جنگ به دفاع از  اند به ملت خود را دوست نداشته باشند، و در این صورت آماده

ی  ی کارگر در جامعه اظهار داشت: طبقه اُتو بائرطور که  و یا همان( ۸۱) «.آن برخیزند

 .آید در می« ی پشت صحنه پرده»ماند و به نوعی به شکل  داری از ملت جدا می سرمایه

پردازد و در جهت یک  ی کارگر به گسترش سازمان خود می باری، زمانی که طبقه

رود، در این صورت کارگران خواهند توانست در فرهنگ  جامعه سوسیالیستی پیش می

ملی سهیم شوند. پیروزی سوسیالیسم بدان معنی است که کارگران برای نخستین بار 

ی استداللی است  این همان شیوه( ۸۲) .اند هصورت بخشی از ملت در آمد به درستی به

کار  در نانسی به  (SFIO)در کنفرانس حزب سوسیالیست فرانسه ۱۴۱۷در  ژورس که

سرزمین »نیافته باشند  ای ناتوان وسازمان کارگران تا زمانی که همچون توده :گرفت

 در اصالحات تأمین به قادر و پارچه یک صورت به که این محض به …«پدری ندارند
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تفاوت و جدا از ملت نخواهند بود، و در عضویت واقعی  چارچوب ملت شوند، دیگر بی

، رهبر سابق حزب کارگران ژول گسدچنین  هم(۸۳) .ی ملی سهیم خواهند شد جامعه

، نهادهای دموکراتیک (فرانسه، بر اهمیت واقعی حق رأی همگانی )مردان

ی کارگر فراهم آورد تا جایگزین  قهخواه تأکید داشت ـ که فرصت را برای طب جمهوری

ملت شود ـ و نیز بر اهمیت به قدرت رسیدن این طبقه در چارچوب ملتی که به 

(۸۸) .یافته باشد صورت دموکراتیک سازمان
 

ها جایگاهی  ی کارگر و سوسیالیست توان چنین نتیجه گرفت که طبقه سرانجام، می (۳

خودمختاری خویش متعهدند. ملت،  در میان ملت دارند و در دفاع از استقالل و

ای تاریخی، فرهنگی و سیاسی است که در آن کارگران جایگاه خود را دارند و  جامعه

جا که  ها در صورت درگیری و جنگ و آن چنین سوسیالیست هم .باید از آن دفاع کنند

ر زمان چه د این امر، هم( ۸۵) .ملت قربانی تجاوز شود، باید به دفاع از آن برخیزند

ی ارتش انجامید. ارتش  ای درباره فرانسه و چه در هر جای دیگر، به دیدگاه ویژه

نظامیان مردمی ـ یا ارتش شهروندان ـ چنان  بایست در کنار نیروهای رزمی شبه می

چون ابزار مناسبی برای دفاع ملی قرار گیرد و دیگر در  تجدیدسازمان یابد که، هم

کار گرفته نشود و  تقالل هیچ ملت دیگری بههای تجاوزکارانه و ضد اس جهت هدف

ارتش باید ( ۸۱) .خواه نباشد های دموکراتیک و نهادهای جمهوری تهدیدی برای آزادی

ی  به نهادی مردمی و دموکراتیک، برای حمایت سرزمینی ملی تبدیل شود که به نوبه

ا ایجاد خود زمینه را برای رشد سوسیالیسم فراهم آورد. گسترش سوسیالیسم تنها ب

پذیر است؛ و این خود دلیل  خواه امکان نهادهای سیاسی دموکراتیک و جمهوری

تفاوت  توانند نسبت به سرنوشت ملت بی دیگری خواهد بود بر این که کارگران نمی

 .را بپذیرند« یأس انقالبی»باشند و حالت 
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عمده در  طور ها ابزارهای اصلی ناسیونالیسم چپ هستند، که گرچه به بنابراین، این

کار  ها نیز به ها را در مورد دیگر ملت ها آن شود، اما سوسیالیست مورد فرانسه اظهار می

ی  توان دوره را که با یک سلسله حوادث پیچیده همراه بود، می ۱۴۱۸اند. اوت  گرفته

فراگیری و گسترش ناسیونالیسم چپ به حساب آورد. برای مثال سوسیال 

دهندگان و  و ادامه ۱۷۱۴داران  نستند ادعا کنند که میراثتوا های آلمان نمی دموکرات

تنها جناح راست حزب )برای  هستند. با این همه در آلمان نه  دهندگان آن گسترش

های آلمان  ها ادعا داشت که سوسیالیست مدت ببل ، بلکه حتی خود(نوسکهمثال 

(۸۷) .هستند« خود»ترین مدافعان سرزمین مادری  راسخ
 

 

 و قوت ناسیونالیسم چپنقاط ضعف 

های  ، با یک رشته گرایش۱۴۱۸ی پیش از  ناسیونالیسم چپ در فرانسه، و در دوره

همراه بود. وی  گوستاو هاروهشد، که اساساً با نام  مشخص می« ضدامپریالیستی»

این گرایش ـ ( ۸۱) .کرد هرگونه سازگاری سوسیالیسم را با ناسیونالیسم رد می

گز نتوانست حمایتی، جز از سوی یک اقلیت سوسیالیست ـ هر« ضدامپریالیستی»

بحث آنان که (۸۴) .تأثیر نبود ها بی دست آورد ـ گرچه در صفوف آنارشیست فرانسه، به

دوستی ناب چیزی جز فریب  گفتند میهن در برابر چنین گرایشی بودند این بود که می

دوستی و  ساس میهنو ترفند بورژوازی و یا نوعی آگاهی کاذب نیست و از نفوذ اح

ی کارگر وجود داشت، غافل  ی اقشار ملت و ازجمله طبقه وفاداری ملی، که در همه

این احساسات ناسیونالیستی در  .کردند بودند و، یا حداقل، آن را ناچیز ارزیابی می

وجود آمده بود. کارگران، در  ها به ی نوزدهم در ملت فرانسه و نیز سایر ملت دوران سده

اند، و امنیت ملت را در برابر تجاوز  ریخ ملت فرانسه سهیم و شریک بودهسراسر تا

(۵۱) .اند خارجی حفظ کرده
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ی اخیر همراه باشد. برای «تجربه»تواند با استفاده از  طور کلی، چنین دورنمایی می به

ی جنگ  های مقاومت اروپا در دوره ها در جنبش توان از شرکت سوسیالیست مثال، می

های دیگر  ی دفاع از ملت با بحث گر قدرت انطباق ایده نام برد که بیانجهانی دوم 

قدرت بسیج ایده دفاع از « جنگ کبیر میهنی»است. دفاع اتحاد جماهیر شوروی از 

را نشان داد. عالوه بر آن، ناسیونالیسم چپ مفهوم « سرزمین پدری سوسیالیسم»

کند و بر این باور است  بانی میگیرد و از آن پشتی جامعه ملی دموکراتیک را جدی می

پا خیزند. این  که باید لزوماً در برابر هرگونه ستم ملی و از دست رفتن استقالل ملی به

ی  داند، خطر غفلت از مسأله دوستی را مردود می طور کامل ملت و میهن دیدگاه که به

ی تواند به تداوم و گسترش جنبش سوسیالیست میراث ملی دموکراتیک را، که می

های حاکم،  که قدرت های زیادی وجود دارد مبنی بر این مثال( ۵۱) .انجامد، در بر دارد

ها  اند، و این که سنت ی ملی متهم کرده تفاوتی نسبت به سرنوشت جامعه چپ را به بی

 .و نهادهای ملی را به سود الزامات مجرد انترناسیونالیسی، نادیده گرفته است

های فرانسه  از سوی سوسیالیست« ها حزب بی»آمیز  هی طعن کارگیری این کلمه به

های آلمانی  از سوی سوسیالیست« مردم بدون سرزمین پدری»سان با تعبیر  هم

(۵۲).بود
تأکید بر مفهوم سوسیالیستی ـ دموکراتیک ملت موجب این ادعا شد که چپ  

 .های واقعی ملت است ی ارزش«دارنده»مدافع واقعی منافع ملی و 

هایی  ی ناسیونالیسم سوسیالیستی وجود دارد، طرح پرسش که درباره بحث دیگری

ی تاریخی و  گرایی اقتصادی و انترناسیونالیسم بورژوایی ـ چه از زاویه است در باره ملی

شمول در  نحوی جهان داری به چه از حیث وضعیت کنونی آن. انترناسیونالیسم سرمایه

منافع اکثریت شهروندان را در نظر که  کند، بدون آن جهت منافع خود حرکت می

های چندملیتی و  همین امر موجب گسترش ارتباطات در عصر شرکت( ۵۳) .بگیرد

ای شتابان و متحول  سابقه طور بی المللی شده است، که به دادوستدهای جاری بین
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داری  ی بازار سرمایه رحمانه هجوم بی»گوید:  باره می در اینریموند ویلیامز  .است

مللی نوین گسترش یافته است و حرکت از این سوی به آن سوی مرزهای اسمی ال بین

شود، سیستمی که در آن مرزها فقط به لحاظ اقتصادی برچیده  سرعت پیموده می به

سرعت جای خود را به  ی محاسبات درست باشند ـ به ها ـ اگر همه شوند و پرچم می

ن استدالل کرد که بهترین شود چنی می (۵۸) «.های سودجویی خواهند داد پرچم

نوعی از ناسیونالیسم سوسیالیستی « داری شدن سرمایه جهانی»ها در برابر این  مخالفت

ها را بتوان  خواهد بود که در نظم جهانی کنونی وحدتی را فراهم سازد تا هم توده

طور مؤثری کنترل کرد و هم یک سیاست اقتصادی سوسیالیستی را به اجرا گذاشت.  به

های  سنت .شود الب مناسبی برای رشد سوسیالیسم و دموکراسی تلقی میملت ق

های  هایی بسیج شوند و ایده توانند برای چنین هدف ای وجود دارند که می ملی

انترناسیونالیسم سوسیالیستی ممکن است بسیار انتزاعی و روشنفکرمآبانه باشند. گذار 

تهی  ای میان چون ایده م آن، همگرایی، به مفهوم عا مستقیم از فردگرایی به مردم

ی واسط برای استقرار انترناسیونالیسم  عنوان یک مرحله ها به خواهد ماند. ملت

ی ناسیونالیسم  سوسیالیستی برجای خواند ماند. باری، حقیقت این است که ایده

تبع آن   سوسیالیستی خطرهای خود را به همراه دارد؛ و ممکن است به انزواطلبی و به

ی ملی به  خوردهای خصمانه نسبت به بیگانگان و کسانی که اعضای جامعهبه بر

 .آیند، بینجامد حساب نمی

ای دموکراتیک برای ملت، به  یابی به برنامه گرا در دست های ناسیونالیسم چپ تالش

تصویری از یک  ۱۱۸۱های  ناسیونالیسم سال .شود سازگاری با انترناسیونالیسم منجر می

طور  اند که به های ملی دموکراتیک داد که شامل حکومت مللی ارائه میال ی بین جامعه

دوستی و ملت گامی در راه  زیستی دارند؛ و عشق به میهن دیگر هم آمیز با یک مسالمت

(۵۵) .رود شمار می عشق به بشریت به
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شوند، دیگر جنگ میان  ها بر اساس اصل حاکمیت مردمی اداره می گاه که ملت آن

های شاهان و حرص  مربوط به گذشته خواهد بود؛ زیرا جنگ از بلندپروازی ها امری آن

ناسیونالیسم سوسیالیست چپ به این اصل  .خیزد گر برمی و آز حکام مستبد و ستم

بایست پشتیبان ملت باشد و این امر با انترناسیونالیسم  ی کارگر می توجه داشت. طبقه

لیسم موجب تقویت و استحکام صفوف سوسیالیستی ناسازگاری نداشت. انترناسیونا

ساخت ـ گرچه هنوز  کارگران ملل گوناگون بود. این امر جنگ را ناممکن می

های ملی حتی در جهان  های ملی وجود داشت. ویژگی هایی میان دولت درگیری

(۵۱) .سوسیالیستی باقی خواهند ماند
 

پ مبتنی بر دموکراسی معضل این دیدگاه ناشی از اصرار به تمایز میان ناسیونالیسم چ

ی دیگری دارد و مسایل دموکراسی و  و ناسیونالیسمی است که کامالً نظم و قاعده

شوند. با این حال، در عمل، تمایز میان  کلی نادیده گرفته می ی طبقاتی در آن به مبارزه

تواند بسیار مبهم باشد، و ناسیونالیسم چپ با ناسیونالیسم ناب به بهای  این دو می

های انترناسیونالیسم سوسیالیستی و نیز دیدگاه محدود منافع ملی ـ که  نمضمو

گواه  ۱۴۱۸آزمون اوت ( ۵۷) .شود کند ـ ادغام می ی خاصی را منعکس می دیدگاه طبقه

ی کارگر فرانسه نه شور  شود که برای نمونه، طبقه این مسأله است. چنین استدالل می

جویانه علیه  اد، و نه آرزوی اقدام تالفیو شوق شووینیستی جنگ را از خود نشان د

(۵۱) .آلمان، و نه هیچ یک از موضوعات مطرح شده از سوی ناسیونالیسم جناح راست را
 

ی دموکراتیک و  شد فرانسه جنگ از آن رو قابل قبول بود که احساس می

ی آلمان پروسی خودکامه قرار گرفته است. سقوط آلمان  خواه در زیر ضربه جمهوری

انجامید که در جهت منافع انقالب  تنها به تأمین منافع ملی فرانسه می نه زولرنهوهن

سوسیالیستی انترناسیونال هم بود، زیرا شکست امپراتوری آلمان مانعی را از سر راه 

(۵۴) .داشت رشد انترناسیونالیسم سوسیالیستی بر می
های دیگر  هر حال، سوسیالیست به 
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شان در جریان انقالب سوسیالیستی از وضع  د که ملتتوانستند ادعا کنن کشورها می

های آلمان به نقش خود در دفاع از  اند: از جمله سوسیالیست ممتازی برخوردار بوده

کردند و نیز به این واقعیت که جمهوری  اروپا در برابر خطر خودکامگی تزاری اشاره می

اد با تزاریسم روسیه است. هرحال در اتح فرانسه هر اندازه دموکراتیک هم باشد ولی به

های آلمان و جنبش  چنین بر این واقعیت تأکید داشتند که سوسیالیست ها هم آن

ی  همه .تر از فرانسه بود یافته تر و سازمان های کارگری در این کشور وسیع اتحادیه

که به یک اندازه با انترناسیونالیسم  ها دالیلی بودند در دفاع از ملت آلمان و این این

 .اند سوسیالیستی سازگاری داشته

تواند به پیدایش ناسیونالیسمی بینجامد  سازش نافرجام ناسیونالیسم و سوسیالیسم می

عنوان ارزش اولیه تلقی  ی ملی به که طرف اصلی و مسلط باشد. نیاز به حفظ جامعه

 :دگیر سه جنبه را دربر می« استدالل ناسیونالیستی»یک  برویلیخواهد شد. از دیدگاه 

 ملت با خصوصیت ویژه و روشن وجود دارد؛ (الف

 های دیگر برتری دارد؛ و های این ملت بر همه منافع و ارزش منافع و ارزش (ب

یابی به  ملت بایدتا سر حد امکان استقالل داشته باشد؛ و این حداقل مستلزم دست (ج

(۱۱) .خودآیینی سیاسی است
 

شکلی دموکراتیک و « الف»ه عنصر های فرانسوی آن بود که ب تالش سوسیالیست

ملت فرانسه با « خصوصیات ویژه و روشن»سوسیالیستی بدهند ـ البته با تأکید بر 

های  ای که در جنبش اش و نیز نیروی حیاتی های سوسیالیستی و انقالبی سنت

را بپذیرند؛ « ج»و « الف»ی  توانند دو جنبه ها می اش نهفته است. سوسیالیست کارگری

سادگی این عناصر  توان به دانند. بنابراین، نمی را مردود می« ب»ی  اً جنبهاما قطع

« ب»دیگر جدا کرد و یا از لغزش به پذیرش حالت  را از یک« استدالل سوسیالیستی»

راحتی به نوعی  تواند به مصون ماند. تالش برای رشد ناسیونالیسم دموکراتیک چپ می
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ی  هایی کامالً مغایر با ایده د و برای هدفناسیونالیسم مبهم و دو پهلو تبدیل شو

 .برداری قرار گیرد سوسیالیسم مورد بهره

  

 گیری نتیجه

بندی  طور خالصه جمع تر این تحلیل را به ها و معانی روشن گیری توان نتیجه حال، می

که بحث را  ی اساسی بحث توجه داشت. نخست این کرد. در این راستا باید به سه نکته

کارگران میهن ندارند، پس »ی مشهور آن  از مانیفست کمونیست و بیانیه با استفاده

داری  ، مورد بررسی قرار داد. رشد سرمایه«توان از آنان چیزی را گرفت که ندارند نمی

ی وارث  مثابه شد. سوسیالیسم به همچون فراتر رفتن از مرزهای دولت ـ ملت تلقی می

های اولیه رهایی  ود، که این یکی از شرطش ی رشد آن می داری موجب ادامه سرمایه

که فرایند  دومین نکته این(۱۱) .است« رهبری کشورهای متمدن»کارگران، کار جمعی و 

هایی متفاوت و  داری در تاریخ ـ حداقل از زمان اعالم مانیفست ـ در دوره رشد سرمایه

شمولی سودجویی  داری یا جهان انترناسیونالیسم سرمایه .به درجاتی متفاوت بوده است

ی کارگر  ها و طبقه ای گسترش یافته است. بنابراین، کار سوسیالیست سابقه با شتاب بی

ی رویدادهای ماه اوت  یابد. این موضوع را تجربه اساساً در چارچوب ملت تمرکز می

از آن  انگلسو  مارکسی آنچه که  ویژه درباره نشان داده است. شاید این تجربه، به

گرا  اند، صدق کند؛ و ناسیونالیسم چپ یاد کرده« بری کشورهای متمدنره»عنوان  به

نیز آن را پذیرفته باشد. نمودهای این ناسیونالیسم چپ بر تعریف دموکراتیک و 

جا یک  گرایانه از ملت ـ که ریشه در انقالب فرانسه داشت ـ مبتنی بود؛ و در این اراده

ی کارگر با  دموکراتیک اضافه شد. طبقه عنصر اقتصادی و طبقاتی به این ناسیونالیسم

خواه، جایگاه خود را در میان  استفاده از نهادها و حقوق دموکراتیک نظام جمهوری

ی  طبقه»بینی شده است به  گونه که در مانیفست پیش ملت بازخواهد یافت و همان
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قوق ای تجاوزگر به ح چنین ناسیونالیسم سوسیالیستی(۱۲) .درخواهد آمد« پیشتاز ملت

 .ها نخواهد بود و با انترناسیونالیسم سازگار خواهد داشت دیگر ملت

که ناسیونالیسم آشکارا به اصول انقالبی و دموکراتیک خود  ی سوم این و سرانجام، نکته

گیری که باید  بند است و نیازی به مقابله با اهداف سوسیالیستی ندارد. این نتیجه پای

گونه انعطاف و نرمش  گر آن است که چه یانبا دقت مورد توجه قرار گیرد، ب

سادگی تمایز میان ناسیونالیسم چپ را با خصلت  تمامی و به تواند به ناسیونالیسم می

ها مخدوش سازد. حال این تحلیل، امکان رشد یک  کامالً متفاوتی از دیگر ناسیونالیسم

لیستی های سوسیا تفکر سوسیالیستی و پذیرش برداشتی از ملت را که با هدف

ی ناسیونالیسم و خصلت  خوانی داشته باشد، ارائه کرده است. قدرت مسلم ایده هم

ی  هایی که از ایده ـ با توجه به تحریف« انترناسیونالیسم سوسیالیستی»کنونی انتزاعی 

ی سوسیالیستی  شده است ـ شاید برای تکامل اندیشه« انترناسیونالیسم پرولتری»

باید به مخاطرات نظری و سیاسی و نیز مشکالت عملی  معاصر مفید باشد؛ که البته

تواند امری انتزاعی یا مالک  ها آشکارا نمی توجه داشت. ملت برای سوسیالیست

کنند محور توجه و  ها تصور می طور که ناسیونالیست توجهی به عمل باشد و یا آن بی

کنونی وفاداری باشد. بحث بر سر این است که موضوع ملت هنوز هم در جهان 

دهد. یک راه  ها را تشکیل می چارچوبی ضروری برای سیاست و عمل سوسیالیست

کار گرفته برای  های به ها شاید در درازمدت در شیوه شناسایی ملت برای سوسیالیست

 .ایم های تاریخی و نظری آن را در باال بیان کرده رشد ناسیونالیسم چپ باشد که ریشه
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ی مادری؟ سرزمین پدری یا سیاره  
 انداز ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم از دیدگاه سوسیالیسم چشم

  
لووی میشل    

پایدار ی امید ترجمه   

 

دویست سال از فراخوان انقالب کبیر فرانسه برای برادری همگانی و هفتاد سال از 

از رؤیای بزرگ همبستگی انترناسیونالیستی  گذرد؛  می المللی بین  برپایی کمونیسم

گونه باید با آن پیوند برقرار  ها چه چه برجای مانده است؟ سوسیالیست گآن ستمدید

 ند؟کن

های( بزرگ تاریخ قرن بیستم   ها )پارادوکس ی ناسیونالیسم یکی از تناقض نقش دوگانه

گرا قرار   ها و نیروهای واپس  ایدئولوژی ناسیونالیسم که در خدمت دولت .آید  شمار می به

ترین جنایات قرن انجامیده است: برپایی دو جنگ   دارد به گسترش و مشروعیت زشت

های استعماری، پیدایی فاشیسم و   رمنیان، یهودیان، کولیان، جنگکشی ا  جهانی، نسل

های پیشرو و انقالبی در چین در   ی جنبش رحمانه  های نظامی و سرکوب بی  دیکتاتوری

 .۱۴۷۱ی  و یا آرژانتین در دهه ۱۴۱۱ی  ، اندونزی در دهه۱۴۲۱ی  دهه
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توانستند استقالل خود بخش ملی  از سوی دیگر، ملل مستعمره در پرتو مبارزات رهایی

های انقالبی سوسیالیستی رادیکال نیز   ترین جنبش را به دست آورند و برخی از مهم

ای برخوردار شوند و به پیروزی دست یابند: از جمله در  اند که از حمایت توده قادر شده

 .…یوگسالوی، چین، اندونزی، کوبا و نیز در نیکاراگوائه

ست که گرچه ناسیونالیسم به صورت عامل قطعی انگیز دیگر این ا معضل شگفت

ترین انقالب عصرما ـ  های قرن بیستم درآمده است، اما بزرگ  گیری سیاست  شکل

گیری آن   که جهت تنها مرهون هیچ نوع ناسیونالیسمی نبوده بل ـ نه ۱۴۱۷انقالب اکتبر 

بوده « ین پدریدفاع ملی از سرزم»آشکارا در جنگ با امپریالیسم آلمان و مخالفت با 

عالوه در تاریخ جنبش کارگری و سوسیالیستی هرگز یک سازمان جهانی  است. به

ای تا این اندازه به انترناسیونالیسم وفادار نبود که در قرن بیستم مشاهده شده  توده

 .های پیدایش آن  است: یعنی انترناسیونال سوم ـ حداقل در نخستین سال

ا درک کرد؟ آیا مارکسیسم ابزار تئوریک چنین درکی توان این معضالت ر گونه می چه

که که مارکس در  گان چنان  تواند فراهم آورد؟ آیا واقعاً کارگران و استثمارشد  را می

چون افق  هم« سرزمین مادری»ندارند؟ « سرزمین پدری»کرد   فکر می ۱۱۸۱سال 

انجام، چه دورنمایی توان نقش ایفا کند؟ و سر  روشنی برای رهایی اجتماعی تا کجا می

 توان پنداشت؟ های پس از پایان قرن، می برای ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم در سال

ی دیالکتیکی انجام  شده باید با شیوه های طرح  گویی به سؤال  هرگونه کوشش در پاسخ

نگر برخی   های آن بیا ی ناسیونالیسم امری است متناقض و تناقض گیرد: مسئله

 .اند که ناشی از شرایط مشخص تاریخی ی دایمی بشری نیستند، بلها  ویژگی

هایی چند از رهبران و اندیشمندان   نخست باید دید که ملت چیست؟ این موضوع نسل

آنان امیدوار بودند که به معیارهای ( ۱) .مارکسیست را به خود مشغول داشته است

اتو  .عنوان ملت داشت مردم بهعینی دست یابند تا بتوان تعریفی از یک گروه اجتماعی 
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آنتون  .ی خود را دارد ویژه« ی ملی خصیصه»براین نکته تأکید داشت که هر ملتی بایر 

دانست.   می« ی ایدئولوژیکی بورژوایی پدیده»عنوان یک  ملت را صرفاً به کوک  پانه

 .دهند  دیگران عوامل اقتصادی یا جغرافیایی را معیار قرار می

ترین و پیگیرترین تالش در ساخت یک چارچوب تئوریکی طبقاتی   تردید، منظم  بی

، در سال «(ی ملی مارکسیسم و مسئله»با عنوان ) استالینی  ی ملت در مقاله درباره

ی معیارهای عینی  ، منعکس شده است. او تأکید داشت که تعریف جامعی از همه۱۴۱۳

خت روانی ـ تنها زمانی ـ از جمله زبان، قلمرو زندگی اقتصادی مشترک و نیز سا

توان از ملت   گاه می جا در کنار هم باشند، آن ها یک  آید که تمام ویژگی  دست می به

اندیشانه که با زور و قلدری به صورت  ناپذیر و جزم این تعریف انعطاف( ۲)سخن گفت

های ملی   ها سال مانع بزرگی برای درک گروه  ایدئولوژی واقعی جلوه داده شده، ده

)نظیر یهودیان یا سیاهان آمریکا و غیره( شد. بر مبنای این تعریف، « گراندیشد»

اش از طریق  ها پیش از وحدت اقتصادی  توان توضیح داد که آلمان، سال  گونه می چه

ها به   ها یا سویسی  گمرکی، به صورت یک ملت درآمد؟ و یا چرا بلژیکی  ی  اتحادیه

 بخشی از ملت فرانسه تبدیل نشدند؟

گرایانه، گام مؤثری  ، با نگرشی تاریخ«بسته»گونه مفاهیم انتزاعی و  ، برخالف ایناتو بایر

از ملت، برداشت. او با در نظر گرفتن دیگر معیارها « باز»ی تحلیل مارکسیستی  در ارائه

از جمله زبان، اقتصاد و غیره( ملت را پیش از هر چیز محصول سرنوشت تاریخی )

تنها تبلور رویدادهای گذشته و  ست. به عبارت دیگر، ملت نهمشترک تعریف کرده ا

این  .پایان یک روند دایمی است  آمد بی که پی ای منجمد از تاریخ نیست، بل قطعه

هگلی -نو« تاریخ  های بی  ملت»ی  نگرش تاریخی سبب شده تا از اشتباهاتی نظیر آموزه

ایرین( که محکوم به زوال بودند ها و س  ها، رومانیایی  ی چک ازجمله درباره) انگلس

(۳) .پرهیز شود
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ی چنین تحلیل غیرجزمی منطقاً آن خواهد بود که یک ملت به  به نظر من، نتیجه

ی ذهنی ـ یعنی  بیرونی و مجرد نیست. جنبه «عینی»ای از معیارهای  سادگی مجموعه

یز آگاهی از یک هویت ملی، نیروی فرهنگ ملی و وجود جنبش سیاسی ملی ـ را ن

ی شرایط  که نتیجه اند، بل کم گرفت. این عوامل ذهنی از آسمان نازل نشده نباید دست

اند: مثالً شکنجه و آزار، استثمار، تبعیض و غیره. این بدان معنی است  تاریخی مشخص

تواند فهرستی از خصوصیات   گرایی نمی که در تحلیل نهایی هیچ کارشناس اصول

بتواند تعیین کند که فالن جامعه تشکیل یک  در دست داشته باشد تا« عینی»

های خود جامعه مربوط است )یا حداقل   دهد یا نه، بلکه این امر به ویژگی  را می« ملت»

(۸) (.داند  آن بخش از جامعه که خود را به ملتی وابسته می
 

تمایزگذاری بسیار دقیق بین احساس هویت ملی، تعلق به فرهنگ ملی، آگاهی به 

ی تاریخی خاص خودش، و ناسیونالیسم اهمیت دارد.  ملی، با گذشتهی  جامعه

ی این عناصر؛ اما یک  ای است از همه عنوان یک ایدئولوژی، مجموعه ناسیونالیسم به

رود: یعنی انتخاب ملت  شمار می گیرد که جزء حیاتی آن نیز به  چیز دیگر را هم دربرمی

ی و بسیار مهم که تمام این عناصر ـ به عنوان ارزش اجتماعی و سیاسی عمده، بنیان به

 (۵) .اشکال مختلف ـ وابسته به آن است
شناس مشهور ناسیونالیسم  تاریخ هانس کوهن 

ی  رود فرد در درجه  یک حالت فکری که در آن گمان می»عنوان  مدرن، ملت را به

 این تعریفی کامالً .تعریف کرده است« نخست باید نسبت به دولت ملی وفادار باشد

مناسب است در صورتی که مبارزه برای استقرار دولت ملی نیز در آن گنجانده شود؛ 

 که دارند وجود  های ناسیونالیستی  گرچه باید تصدیق کرد که حداقل برخی جنبش

 .ای است انی فرهنگی یا منطقهخودگرد کسب فقط شان هدف

نی به وجود آمد. برخی گونه و در چه زما سادگی گفت که ناسیونالیسم چه توان به  نمی

های   زمان با پیدایش دولت ـ ملت مدرن قرن آن را هم (ماکیاولینویسندگان )از جمله 
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، آن را به نخستین هانس کوهندانند؛ برخی دیگر، مانند   پانزدهم و شانزدهم می

دهند ـ که   در فرانسه ربط می ۱۷۱۴های بورژوایی قرن هفدهم در انگلیس و   انقالب

ی دستگاه سلطنت جدا سازد: یعنی به  ین بار دولت توانست خود را از حیطهبرای اول

 (۱) .حکومت مردمی و ملی در سرزمین پدری تبدیل شود
در این اواخر سعی  تام نیرن 

داری ـ   کرد ثابت کند که ناسیونالیسم در قرن نوزدهم و به دلیل رشد ناموزون سرمایه

وجود آمد؛ و تنها در همین  یتالیا، و ژاپن( بهدر کشورهای پیرامونی )مانند آلمان، ا

باید اذعان  (۷) .های اخیر بود که در کشورهای اصلی )انگلیس، فرانسه( ظاهر شد  سال

های شناخته   بخواهی است و داده  آور بسیار دل  کرد که این رویدادشماری شگفت

های ناپلئونی   نگپرستی انقالب فرانسه و ج  ی میهن ی تاریخی ـ و از جمله جنبه شده

 ـ دولت یا ملت  ها،  قرن طی در  که نیست تردیدی حال، هر به …گیرد  را نادیده می

که اشکال دیگری از سازمان  بوده است، بل آل  ایده سیاسی حیث از که نبوده ملت

سیاسی و اجتماعی نظیر طایفه، دولت ـ شهر، ارباب فئودال، کلیسا، دودمان سلطنتی 

توان در گذشته به   ملیتی استقرار داشته است ـ اگر چه می چند و یا امپراتوری

های باستانی اشاره کرد، ولی سرشت و   های باستانی یا یونانی  هایی نظیر عبری  نمونه

 .جوهر آن کامالً با ناسیونالیسم امروزی تفاوت دارد

دلیل طور بنیادی با ناسیونالیسم مخالف است. نخست به  سوسیالیسم مارکسیستی به

ها به طبقات   ی ملت بیند: یعنی همه  ای نمی چون بلوک یک پارچه این که ملت را هم

های متفاوت از هویت ملی تقسیم   اجتماعی گوناگون، منافع ناهمگون و برداشت

های آن را   تر این که، سوسیالیسم، ایدئولوژی ناسیونالیسم و معیار ارزش شوند. مهم  می

که به جوهر تاریخی انترناسیونالیسم  ون و چرا، نه به ملت، بلچ  داند و بی  مردود می

ها  سوسیالیست .پرولتاریا( و هدف تاریخی آن )گذار به مرحله سوسیالیسم( باور دارد)

 .دانند  نترناسیونالیست میا را خود اخالقی هم و مادی دالیل  هم به
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نی مارکسیستی، ماتریالیستی بی ی جهان اند: از جنبه های اخالقی بسیار با اهمیت  انگیزه

خود انسان است )انسان استثمارشده و ستم « مقدس»و آتئیستی تنها ارزش مطلقاً 

ی  پرولتاریای همه»آید(. بنابراین، شعار   بخش به شمار می ای که نیروی رهایی دیده

که یک پاسخ اخالقی  نه فقط یک ]طرح عملی برای اقدام[ بل« کشورها متحد شوید!

نیز محسوب « عشق به میهن مقدس»تی به ایدئولوژی ناسیونالیستی سوسیالیس

شود. سوسیالیسم به لحاظ ارزش و هدف، جنبشی انترناسیونالیستی است با خصلت  می

توان به   ی اخالقی، نمی بدون توجه به این نیروی جاذبه .جهانی و بشردوستانه

بش کارگری بسیاری از گران جن  هایی چند از تالش  مسئولیت کامل و فداکاری نسل

طور که  کشورها در راه سوسیالیسم انترناسیونالیستی )یا کمونیسم( پی برد؛ همان

اش )و قبل از اقدام به خودکشی در  در آخرین نامه آدولف یوفهبلشویک قدیمی، 

نوشت: زندگی انسان معنی و مفهومی جز خدمت به ذات تروتسکی ( به ۱۴۲۷سال

 .است، نداردالیتناهی که همانا بشریت 

شد   باری، اگر انترناسیونالیسم تنها یک اصل اخالقی و امری مطلق بود، به سادگی می

عنوان یک اتوپی زیبا کنار گذاشت؛ و اگر چنین نیست به خاطر آن است که  آن را به

انترناسیونالیسم پرولتری نیروی سیاسی خود را از شرایط عینی مشخص و مادی 

گی   در مانیفست آن را تحلیل کرده است: یعنی درهم تنید مارکسگیرد که قبال   می

 .داری  ی سیستم سرمایه اقتصادی جهان به وسیله

های آن، در چارچوب   داری جهانی، نظیر هر کلیت دیالکتیکی، هریک از بخش  سرمایه

المللی نیز بخشی از  ی طبقاتی بین طور که مبارزه اقتصادهای ملی نیست ـ همان

های   شان، متمایز از ویژگی ها با اشکال خاص حرکت که آن نیست؛ بلمبارزات ملی 

تاریخ و »در کتاب  جورج لوکاچ .دهد  وار را تشکیل می اش، یک کل اندام عناصر سازنده

شناسی، حامل اصل  ی کلیت، در سطح روش تأکید دارد که مقوله« آگاهی طبقاتی
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ست که هر موقعیت محلی یا ملی انقالب است. کلیت از دیدگاه دیالکتیکی بدین معنا

توان در چارچوب تئوری دریافت و در عمل پیاده کرد، اگر ارتباط آن با کل،  را نمی

 .یعنی با اقتصاد جهانی، جنبش اجتماعی و سیاسی نادیده گرفته شود

تر  سویی دارد ـ بیش در مانیفست ـ که با روند تاریخ نیز هم مارکسدر حقیقت، تحلیل 

ای  مالحظه ، زیرا امپریالیسم به میزان قابل۱۱۸۱ی  ازگار است تا دورهبا دوران ما س

داری تحمیل کرده است. کنترل بازار از طریق   یکپارچگی را بر سیستم جهانی سرمایه

سابقه فزونی یافته است؛ و خالصه این که، یکپارچگی   طور بی انحصارهای چندملیتی به

طور کیفی به سطح باالتری از سال  مروزی، بهداری ا  ی تولید سرمایه جهان، با شیوه

اش را  ی خود نمود سیاسی و نظامی نوبه رسیده است. این وحدت اقتصادی نیز به ۱۱۸۱

دهد. این   گری آمریکا و غیره، نشان می  های نظامی اروپای غربی و مداخله  در پیمان

های   این واقعیت بدان معنی است که انترناسیونالیسم سوسیالیستی ریشه در آگاهی از

 .عینی دارد

 باید آیا المللی؟ بین  ی طبقاتی کدام است: شرایط ملی یا کننده در مبارزه عامل تعیین

نوشته است ـ عوامل درونی مائو گونه که  رای روند جهانی قایل شد و یا ـ آنب را اهمیت

د خودی خو ی پیچیده چنین پرسشی به زا؟ در این مسئله های ملی درون  و هدف

کننده است؛ زیرا در ذهن انسان جدایی انتزاعی، متافیزیکی و ایستا بین مفاهیم  گمراه

کند.   ، داخلی و خارجی و درونی و بیرونی ایجاد می«انترناسیونالیسم»و « ناسیونالیسم»

ی درک وحدت متناقض بین اقتصاد ملی و  برخورد دیالکتیکی مسئله مسلماً بر پایه

است ـ وحدت نهفته در این  استوار المللی بین  طبقاتی ملی و ی بازار جهانی، مبارزه

ست که ویژگی ملی )چه اقتصادی و چه اجتماعی( محصول رشد ناموزون  واقعیت، این

 .المللی است داری بین  سرمایه
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رسد این ایده است که   چه در مانیفست و دیگر آثار مارکس خطا به نظر می آن

کننده بوده و به پیدایش شرایط  گون ماً نیرویی همداری صنعتی مدرن الزا  سرمایه

ای از  انجامد. در مقاله ی کشورها می گان همه  ی استثمارشد یکسانی در زندگی و مبارزه

انگیز  ی شگفت نوشته و اخیراً کشف شده است این جمله ۱۱۸۵که در سال  مارکس

، بلکه کار شاق، میهن کارگران نه فرانسه نه انگلیس و نه آلمان»شود:   دیده می

وار و فروش خویشتن است. حکومت آنان نه فرانسه، نه انگلیس و نه  دستمزد برده

آلمان، بلکه سرمایه است. فضای بومی آنان نه فرانسه است، نه انگلیس و نه آلمان، 

بلکه فضای کارخانه است. سرزمینی که به آنان تعلق دارد نه فرانسه است، نه انگلیس و 

ای از  گرچه این سخن بخش عمده( ۱) .ه چند وجب خاک در زیرزمیننه آلمان، بلک

داری   های فرهنگی هر ملت را )که سرمایه  تنها ویژگی حقیقت را دربر دارد، اما نه

های اقتصادی ـ   گیرد، بلکه تفاوت  نادیده می (وجه آن را از بین نبرده است هیچ به

نیز ـ که حاصل رشد ناموزون در متن های گوناگون را   اجتماعی بین پرولتاریای ملت

گیرد. عالوه براین، انسان   داری است ـ در نظر نمی  یکپارچگی نظم جهانی سرمایه

ی کارگر در هر کشور و گسترش   تواند از اهمیت خصوصیات ملی در ساخت طبقه  نمی

 .داری غافل بماند    سنت مبارزه و مقاومت ضد سرمایه

داری هم در کشورهای صنعتی متروپل و هم در   هبه عبارت دیگر، گرچه سرمای

کشورهای زیرسلطه به ظهور یک پرولتاریای مدرن انجامیده است که علیه دشمن 

وجه این بدان معنی نیست  هیچ جنگد و منافع تاریخی یکسان دارد؛ ولی به  یکسان می

اره های ملی اش  که شرایط اجتماعی و مادی زندگی آنان )اگر نخواهیم به فرهنگ

هرگاه »بار نوشت:  یک لئون تروتسکی که طور همان …کنیم( کامالً یکسان است

داری در نظر بگیریم،   عنوان دو قطب از دو الگوی متمایز سرمایه انگلستان و هند را به

ی یکسانی  وجه بر پایه هیچ باید دریابیم که همبستگی کارگران انگلیس و هند به
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ن نیست، بلکه بر بنیاد وابستگی متقابل و جدایی شا های  ، وظایف و شیوه  شرایط

های باورنکردنی و اختالفات فاحشی   داری نابرابری  جهان سرمایه(۴) .ناپذیرشان قرار دارد

وجود آورده است: همبستگی  را در شرایط زندگی مرکز و پیرامون نظام به

ی مبارزات  جانبهانترناسیونالیستی را تنها با کاربرد اصل تکمیل و تحکیم ارتباط دو

های ضدجنگ در فرانسه در   توان ایجاد کرد. بنابراین، جنبش کشورهای مختلف می

سهم مؤثری در مبارزات مردم الجزایر و  ۷۱و  ۱۱های   و در آمریکا در دهه ۵۱ی  دهه

ور ساختن   اند: یعنی این مبارزات ضداستعماری به شعله هندوچین ـ و بالعکس ـ داشته

 .کال در کشورهای متروپل یاری رسانده استی رادی مبارزه

گی ـ اما در شرایطی متفاوت ـ نیز مستلزم پیوند مبارزه برای  کنند همان منطق تکمیل

داری اروپای شرقی بوده است: به   دموکراسی سوسیالیستی در غرب و جوامع پساسرمایه

شود و نه   عبارت دیگر، این هدف مشترک است که موجب پیوند و تقویت متقابل می

  آغاز چنین تحرک ۱۴۱۱رویدادهای چکسلواکی در  .شرایط و موقعیت مشابه

ی خود  شوروی، پیش از این که بتواند تمامی امکانات بالقوه تهاجم با که بود المللی بین

هرحال، تردیدی نیست که پیدایش کشورهای  را شکوفا سازد، نقش برآب شد. به

و  مارکسالمللی نوین )که  پویایی بین داری  پساسرمایه ()بورکراتیزه شده

بینی نکرده بودند( و نیز شکل جدیدی از  های کالسیک آن را پیش مارکسیست

داری جهانی باشد،   تواند فقط ناشی از وحدت سرمایه  انترناسیونالیسم را، که نمی

وجود آورد. این شکل جدید حاصل منافع مشترک جنبش کارگری ـ چه در غرب و  به

داری را همراه   رق است که نابودی دیکتاتوری بوروکراتیک در جوامع سرمایهچه در ش

ی ایدئولوژیکی طبقات حاکم غربی در برابر  خواهد داشت؛ و از این رو کارآترین مجادله

 .تحول رادیکال )سوسیالیسم( را از بین خواهد برد
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ر و سرکوب سخن کوتاه: انترناسیونالیسم بیان هویت در شرایط زندگی تحت استثما

گی بین حداقل سه  کنند ی دیالکتیکی تکمیل تمامی کشورها نیست، بلکه بیان رابطه

ی کارگر در جوامع   ی گوناگون است: جنبش سوسیالیستی طبقه نوع مبارزه

داری   بخش ملی و اجتماعی در کشورهای سرمایه رفته، جنبش رهایی داری پیش سرمایه

وروکراسی برای نیل به دموکراسی سوسیالیستی وابسته )یا استثماری( و جنبش ضد ب

 .داری  در جوامع پساسرمایه

ی ملی یعنی عنصر  ی ملی مسئله ها اغلب اهمیت کمی به مسئله مارکسیست

ی  اند. این بخشی از نمونه ساز رهایی ملی برای مردم تحت سلطه قایل شده  سرنوشت

قاتی ستم است: ستم ملی، توجهی کلی یا حداقل توجه ناکافی به اشکال غیر طب  بی

نژادی و یا جنسی. مسئله این نیست که مارکسیسم ناتوان از در نظر گرفتن این ابعاد 

های خود   است، بلکه نگرش اقتصادگرای حاکم بر ذهن آنان و نیز برخی از نوشته

 .توجهی شده است  اعتنایی و بی مارکس موجب این بی

ی  اند. مجموعه کم گرفته  اسیونالیسم را دستها هم چنین بارها نیروی انترن مارکسیست

بُعدی )برجای مانده از میراث عصر  گرایی و توهمات رشد یک  ای از اقتصاد ویژه

ناگزیر و باسرعت رو به  روشنگری( به این تصور باطل انجامیده است که ناسیونالیسم به

ملی و  اختالفات»نابودی است. برای نمونه، در مانیفست کمونیست آمده است: 

تضادهای بین مردم هر روز به دلیل رشد بورژوازی، آزادی بازرگانی، بازار جهانی، 

تر   همسانی و یکپارچگی در شیوه تولید و شرایط زندگی وابسته به آن کم رنگ

انترناسیونال دوم نیز براین باور بود که ناسیونالیسم به گذشته تعلق دارد ( ۱۱) «.شود  می

ها و با یک زبان مشترک   ای سوسیالیستی بدون ملت رؤیای آیندهدر  کارل کائوتسکیو 

وبیش  گونه که کم راحتی با یکدیگر پیوند برقرار خواهند کرد همان ها به  ملت :بود

تدریج و بدون مقاومت  های ایالت گریزون در کشور سویس انجام دادند. آنان به  رومی
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نتیجه رسیدند با زبانی سخن گویند که در خود را ژرمانیزه )آلمانی( کردند؛ زیرا به این 

(۱۱) .ی کوچک پراکنده تری برای همه قابل فهم باشد تا در چند ناحیه  ی وسیع منطقه
 

تری با ظهور  ی ذهنی آمادگی برخورد کم ها با این زمینه روشن است که مارکسیست

کارگری را ای که جنبش  را داشتند؛ پدیده ۱۴۱۸انگیز ناسیونالیسم، پس از اوت  شگفت

و سرانجام به کشتار متقابل « اتحاد مقدس در دفاع از سرزمین پدری»دربرگرفت و به 

امپراتوری آلمان « دفاع ملی»خود از کائوتسکی  .ی کشورها انجامید پرولتاریای همه

ی مناسبی  جانبداری کرد؛ و دلیلش این بود که انترناسیونالیسم سوسیالیستی وسیله

 …تدریج آن را کنار گذاشت ست و در زمان جنگ باید بهفقط برای زمان صلح ا

جانبه  بنابراین، نخستین رویارویی مؤثر با ناسیونالیسم، رهایی از توهمات رشد یک

و تدریجی « راه مخرب»آمیز،   ی تحول صلح لوحانه  است: یعنی انتظارات ساده

ی، دموکراتیزه منظور دستیابی به نوساز های ناسیونالیستی به  ناسیونالیسم و جنگ

 .المللی کردن نیروهای تولید و غیره کردن جوامع صنعتی، بین

توان این نیروی باورنکردنی ناسیونالیسم را در دوران تاریخ قرن بیستم   گونه می چه

توضیح داد؟ اولین پاسخ همان استدالل مارکسیستی کالسیک خواهد بود: ناسیونالیسم 

ی ایدئولوژیک  لوژی بورژوایی است که با سلطهعنوان یکی از اشکال اساسی ایدئو به

شود. اگر چه این   های مردم اعمال می  داری بر توده  بورژوازی در کشورهای سرمایه

های   ی ناسیونالیسم ـ که گاه بخش تحلیل درست است ولی برای تبیین نیروی جاذبه

ای دیگری نیز ه  گیرد، کافی نیست. علت  گیری از جنبش کارگری را هم دربر می  چشم

 :ها توجه کرد وجود دارند که باید به آن

ها یا کشورهای   شرایط مادی و اقتصادی معین ـ یعنی رقابت میان کارگران ملت (۱

مدت در  ی منافع کوتاه داری است. مسئله  مختلف که ناشی از ماهیت خود نظام سرمایه

برد، و   ی را باال میمیان است؛ برای مثال، ورود کاالهای خارجی که میزان بیکار
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شان را )که همانا از بین  درگیری و رقابت میان کارگران که منافع تاریخی مشترک

دهد. این مسئله در میان کارگران یک ملت   الشعاع قرار می کشی است( تحت  بردن بهره

واحد نیز ممکن است صدق کند و آن زمانی است که کارگران بیکار داوطلبانه خود را 

در مانیفست تأیید کرده است که رقابت  مارکس .کنند  کارگران اعتصابی میجایگزین 

میان کارگران همواره سازمان مشترک آنان را در معرض خطر تجزیه و نابودی قرار 

 .خواهد داد

اندیشی مذهبی،  های نابخردانه نظیر ناسیونالیسم شووینستی، جزم گرایش (۲

ای که هنوز هم باید مورد مطالعه و  چیدهی روانی پی نژادپرستی و فاشیسم ـ پدیده

های مهمی که به بررسی این موضوع   از نخستین شخصیت .بررسی قرار گیرد

اریش ، «ای فاشیسم شناسی توده روان»در کتاب  ویلهلم رایشتوان از   اند می پرداخته

 نام برد. ناسیونالیسم در« شخصیت خودکامه»در  آدورنوو « گریز از آزادی»در  فروم

توان   ، یعنی با هیچ معیار منطقی نمی«ایدئولوژی خردستیز است»سرنوشت خود یک 

برتری ملتی را بر دیگران مشروعیت داد؛ زیرا فردگرایی واقعی )و نه صرفاً ابزاری( 

ای  های نابخردانه  وسوی جهانی دارد. ناسیونالیسم ناچار است به افسانه همیشه سمت

ازلی و ابدی یک ملت، حق اشغال سرزمین برای  چون رسالت الهی یک ملت، برتری

هرحال، ناسیونالیسم  تر و غیره روی آورد. به  ایجاد فضای حیاتی جغرافیایی وسیع

گیری کند: مثالً   ظاهر بخردانه و عملی مشروعیت نیز بهره ممکن است از اشکال به

حدت فرهنگی و شناسی نژادی و غیره. ناسیونالیسم غالباً با هیچ و ژئوپولیتیک، مردم

وبیش ساختگی  های کم  خوانی ندارد، و تقریباً ایدئولوژی رسمی دولت تاریخی ژرفی هم

است که مرزهای آن محصول تصادفی استعمار و یا استعمارزدایی است )مثالً در آفریقا 

 .(و آمریکای التین
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ورد طور جدی باید م اما دلیل دیگری هم برای خیزش ناسیونالیسم وجود دارد که به

های   ها قرار گیرد و آن مبارزه برای رهایی ملت ها و مارکسیست توجه سوسیالیست

اند ولی باید  ها مخالف ناسیونالیسم دیده یا مستعمره است. گرچه مارکسیست ستم

ی مبارزات  دیده فرق بگذارند؛ باید از همه گر و ستم آشکارا بین ناسیونالیسم ستم

شان(  شان )یا ایدئولوژی رهبران  که ایدئولوژی ولو آن بخش ملی پشتیبانی کنند ـ رهایی

های مارکسیست که در جنبش  تردید، انترناسیونالیست  ناسیونالیستی باشد. بی

های   کنند باید با حفظ استقالل خود تالش کنند تا توده  بخش ملی شرکت می رهایی

ناسیونالیستی، در  های  ی پیگیر، و بدون هدف استثمارشده را به لزوم گسترش مبارزه

جهت دگرگونی انقالبی سوسیالیستی رهنمون سازند؛ ولی نباید از اهمیت خواست 

ها،  سوسیالیست .ها برای خودگردانی ملی غافل شوند و یا آن را دست کم گیرند  توده

اند(  گری )ملی، نژادی، جنسی و یا طبقاتی ی اشکال تجاوز و ستم گرچه مخالف همه

الکتیکی میان انترناسیونالیسم و حقوق ملی نیز باید توجه داشته ی دی ولی به رابطه

تواند   ها نمی  باشند. جنبش سوسیالیستی بدون شناسایی حقوق برابر تمام ملیت

گونه که اتحاد و همبستگی   انترناسیونالیسم سوسیالیستی را گسترش دهد. همان

اهی ـ و بدون هیچ تبعیض و خو ی برابری تواند جز برپایه  کارگران یک کشور واحد نمی

ی تولید ـ برقرار شود، اتحاد  ای، مذهبی، نژادی، جنسی، و یا رشته تمایز حرفه

ویژه حق خودگرانی برای  گان تنها با شناسایی حقوق ملی به المللی استثمارشوند بین

کرد که حزب کارگران روسی   تأکید می لنینتواند برپا گردد. وقتی   ی مردم می همه

حق خودگردانی لهستان را به رسمیت بشناسند ـ یعنی حق مردم لهستان در باید 

گیری آزاد خود برای برقراری حکومت جدا و مستقل ـ منظورش تنها آن نبود   تصمیم

 خواهانه است )دلیلی که  ی ملت لهستان علیه تزاریسم به لحاظ تاریخی ترقی که مبارزه

المللی  شرط اتحاد بین چنین حقی را پیشارائه داده بودند(، بلکه انگلس و  مارکس
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ها شرط الزم و ضروری   دانست. شناسایی حقوق ملت  کارگران روسی و لهستانی می

ها و   ها، نفرت  المللی است، تا جایی که به زدودن بدگمانی بین  برای همبستگی

 بدون حق» :نوشت لنین طور که ی شوونیسم یاری رساند. همان های فزاینده  نگرانی

ی واقعاً آزاد هم  جدایی ـ یعنی داشتن حکومتی مجزا و مستقل ـ حتی یک رابطه

متأسفانه، همیشه  .ها  ملت  مانند اتحادیه یا فدراسیون بین« تواند به وجود آید  نمی

براین اصل استوار  ۱۴۱۷پس از اکتبر  (لنینسیاست حکومت بلشویکی )و حتی شخص 

و  ۱۴۲۱، اشغال گرجستان در ۱۴۲۱هاجم به لهستان در توان از ت  عنوان مثال می نبود: به

 .غیره یاد کرد

و در تناقض با نظر  ۱۴۱۳در  استالین ی مشهور های رساله  ترین جنبه  یکی از منفی

ی بزرگ و  گر روسیه ـ آن است که هیچ تمایزی بین ناسیونالیسم ستملنین 

ده است. وی در یک پارگراف های زیر ستم امپراتوری تزار، قایل نش  ناسیونالیسم ملت

یعنی « باال»از « گر طلب و سرکوب جنگ»اش ناسیونالیسم  بسیار افشاگر از مقاله

ها، یهودیان، تاتارها،   ـ لهستانی« پایین»حکومت تزار ـ و نیز موج ناسیونالیسم از 

ان س شد، به یک  ها و غیره ـ را که گاه به شوونیسم کور تبدیل می  ها، گرجی  اوکرایینی

« از پایین»و ناسیونالیسم « از باال»تنها تمایزی میان ناسیونالیسم  رد کرده است. وی نه

های زیر ستم   های ملت  دموکرات گذاشت، بلکه شدیدترین انتقادها را به سوسیال  نمی

 .اند در برابر جنبش ناسیونالیستی نایستاده« محکم و استوار»کرد که 

گذاری اساسی میان ناسیونالیسم ملت   ت با تفاوتهای سوسیالیس انترناسیونالیست

که  ی استالینیستی وفادار باشند، بل گر و ملت زیرستم نباید به این سنت گذشته ستم

مثابه  بخشی ناسیونالیسم به ی رهایی ی آن توجه کنند: یکی جنبه باید به خصلت دوگانه

نوان یک ایدئولوژی ع های آن به  ی محدودیت شورش برضد ظلم و ستم و دیگری جنبه

بستگی به یک ملت خاص(. بنابراین، منطقی است که تمام  نگر )یا ایدئولوژی دل خاص
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ناگزیر رهایی ملی را در مرکز ثقل  های انقالبی واقعی در یک کشور زیر ستم به  جنبش

داری در گرو   کشی سرمایه  ی بهره مبارزات خود قرار دهند. آزادی اجتماعی از سلطه

ی جدید آن نیکاراگوئه، و نیز به رسمیت نشناختن  ی است ـ نمونهرهایی مل

های   ی درگیری ناسیونالیسم از طرف کشورهای امپریالیستی متروپل در مرکز همه

گیرد، از جنبش ضد جنگ در آمریکا گرفته تا   رادیکال بر ضد نظام حاکم قرار می

مرزها برای ما معنایی » اش این بود: در فرانسه )که شعار اصلی ۱۴۱۱جنبش ماه مه 

 .«(ندارد

است و نه « نسبی»بار دیگر باید تأکید کرد که تمایز میان دو نوع ناسیونالیسم امری 

گر  گی به ستم ساد تواند به  می« دیروزی»ی  دیده  ؛ زیرا نخست این که، ستم«مطلق»

 لوژیایدئو ثانیاً،. …بدل شود ـ گواه تاریخی در روزگار ما وجود دارد« امروزی»

چون تیغ دولبه است: رهایی از  های ستمدیده غالباً هم  جنبش( ملت یا) ناسیونالیستی

های ملی خود. و ثالثاً در هر دو نوع   گران حاکم و در همان حال ستم به اقلیت ستم

توان   و گاهی راسیسم می« دیگران»ی  ناسیونالیسم عناصری از شوونیسم طرد همه

 .مشاهده کرد

است که « کالسیک»از جمله اندیشمندان مارکسیست لنین  فت کهشاید بتوان گ

ها داشت.   ی دیالکتیکی بین انترناسیونالیسم و حقوق ملیت تری از رابطه  درک روشن

عنوان تابع  ها را به  هایش، حقوق دموکراتیک ملت  ای از نوشته وی در عبارت برجسته

ی دانسته است. به نظر من، الینفکی از کل جنبش سوسیالیستی و دموکراتیک جهان

بندی بسی خطرناک و تا حدی مکانیکی است. اگر انقالب سوسیالیستی   این صورت

دیده و  ی اقشار اجتماعی ستم لتاریا است که در اتحاد با همهوخودرهانی پر

استثمارشده قرار دارد ـ پس عمیقاً در پیوند با خودگردانی دموکراتیک یک ملت قرار 

بر ملتی تحمیل شود و مغایر خواست آنان باشد « از خارج»لیسمی که گیرد. سوسیا  می
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چیزی جز کاریکاتوری از سوسیالیسم نخواهد بود، و الزاماً محکوم به فساد بورکراتیک 

اند(. از دیدگاه من در ارتباط هر چه  ی روشن آن کشورهای اروپای شرقی است. )نمونه

تر آن است که انقالب   ها ـ درست ملیت ی ی مسئله درباره لنین تر با روح آثار بیش

ها، و  عنوان هدف مارکسیست سوسیالیستی و برابری انترناسیونالیستی پرولتری را به

ی الزم برای تحقق آن هدف بدانیم. وسیله و  عنوان وسیله ها را به  خودگردانی ملت

اسیونالیسم ای در پیوند تنگاتنگ با یکدیگرند که وابستگی ملی به انترن هدف به گونه

 .اولی در راه دومی است« شدن قربانی»مانع از 

مخالفت انترناسیونالیسم سوسیالیستی با ایدئولوژی ناسیونالیسم هرگز به معنی آن 

های انترناسیونالیستی   ها را نفی کند. جنبش  نیست که سنت فرهنگی و تاریخی ملت

ریخی ملی خود سخن گویند، در هر کشور باید به زبان ملی خود، به زبان فرهنگی و تا

اشاره کرد،  لنینطور که  گیرد. همان  ویژه زمانی که این فرهنگ مورد تهاجم قرار می به

خواهانه و انقالبی دارد که باید   های دموکراتیک، ترقی  هر فرهنگ و هر تاریخ ملی مایه

های ارتجاعی،   با فرهنگ سوسیالیستی جنبش کارگری درهم آمیزد و با جنبه

ها  ی انترناسیونالیست وظیفه .ی آن قاطعانه مبارزه کرد اندیشانه ونیستی و تاریکشو

پیوند دادن میراث فرهنگی و تاریخی جنبش سوسیالیستی جهانی با فرهنگ و سنت 

اش انجام گیرد ـ در صورتی  مردم خویش است؛ این پیوند باید از بُعد انقالبی و رادیکال

سعی دارد آن را بد جلوه دهد و یا این که از طریق که غالباً ایدئولوژی بورژوایی 

شان توجه کند و   بندی اجتماعی  فرهنگ خود باید به اهمیت قطعی ویژگی ملی و شکل

ی ملی فرهنگ و تاریخ خود غافل نباشند. این  ی ایدئولوژیک نیز از خصیصه در مبارزه

نیکاراگوئه  بخش ملی ساندینیست( در ی آزادی جبهه) FSLN همان کاری است که

پیوند داد که سنت رادیکال و زنده در  ساندینوانجام داد و مارکسیسم را با میراث 

های مردم نیکاراگوئه است. روند مشابهی نیز با سنت ضد امپریالیستی و   خاطر توده
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در کوبا انجام گرفت؛ و یا در آمریکای جنوبی  خوزه مارتیدموکراتیک به رهبری 

تجسم « توپاماروها»پوست که در گذشته در هیأت جنبش   رخی شورشیان س وسیله به

 .یافته بود و غیره

دولت   طبقه و بی  ای بی اش که در جامعه هرگاه سوسیالیسم ـ به مفهوم مارکسیستی

ها در   است بتواند در یک مقیاس جهانی برقرار شود، در این صورت جایگاه ملت

اهد بود؟ طرح چنین پرسشی صرفاً کجا خو« ی مادری سوسیالیسم سیاره»ی  آینده

یک امر خیالی و نامربوط نیست؛ زیرا خصلت انترناسیونالیستیِ هدف انقالب 

بخش اشکال موجود  گرایانه، الهام  بایست، حداقل با یک ارزیابی واقع  سوسیالیستی می

 .مبارزه باشد

ست: یعنی نه ی دولت ـ ملت از دیدگاه ماتریالیسم تاریخی امری ثابت و ابدی نی مقوله

ای  ی هیچ قانون بیولوژیکی طبیعی )فرضیه است، و نه نتیجه« طبیعت بشری»حاصل 

دهند مبنی بر   مافوق ارتجاعی خاصی ارائه می« شناسان اجتماعی زیست»که برخی از 

 ملت(. …های حیوانی برخوردار است  برخی گونه« منشأ قلمروی»این که ملت از 

، و کسی براین باور نیست که همیشه در آینده هم نداشته وجود گذشته در همواره

تواند   وجود داشته باشد. در یک کالم: ملت محصول شرایط تاریخی معینی است و می

 .تاریخاً هم از بین برود

برای تمام جوامع بشری متمدن یک  (ضرورت شکلی از تشکیالت منظم )یا نهادینه

تواند اشکال ملی، فروملی )مانند   نیاز جهانی است. این سازمان، در عین حال، می

های میانه   های مذهبی( را دربرگیرد. اروپای سده  طایفه، قبیله( و یا فراملی )تمدن

دهد که از ترکیب ساخت   ی بارزی از یک سازمان سیاسی و اجتماعی ارائه می نمونه

شمول  انها و غیره( ـ و ساخت جه ها، امیرنشین  مانند تیول)اند «پیشاملتی»که  -محلی

وجود آمده است. دولت ـ ملت در  اند )امپراتوری رم مقدس، کلیسا( به«فراملتی»ـ که 
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بندی بازار   داری و شکل  زمان با ظهور سرمایه های چهاردهم و پانزدهم، هم  حدود سده

 .وجود آمد برده به ی آن دو ساخت غیرملتی نام ملی ـ دقیقاً با نابودی و تجربه

که امکان پیدایش یک سازمان فراملی نوین ـ یعنی « پیشاتجربی»ل بنابراین، هیچ دلی

ی بشری در آینده مردود بداند،  یک جمهوری سوسیالیستی جهانی ـ را برای جامعه

ها را گردهم آورد و   وجود ندارد؛ سازمانی که از حیث سیاسی و اقتصادی تمام انسان

جهانی حاصل در این  اش محدود سازد. فرهنگ ی فرهنگی ملت را فقط به جنبه

زیستی  های گوناگون و پُربار ملی هم  آمیز با فرهنگ  طور صلح تواند به  چارچوب می

 .داشته باشد

در مانیفست کمونیست نوشتند که انقالب پرولتاریایی  انگلسو  مارکسزمانی که 

ند. شاید این نظر را داشت( ۱۲) «اندازد ها را برمی  اختالفات ملی و دشمنی میان ملت»

درستی تأکید  شناس مشهور مارکسیست، به ، تاریخرومن روسدولسکیطور که  همان

جوامع قومی و زبانی موجود نیست )که البته « براندازی»دارد، این امر مسلماً به معنی 

ای که )به  که منشور تعیین حدود و مرزهای ملل است. در جامعه بل (بود  ابلهانه می

اش را از دست خواهد داد و دولتی  لتی، خصلت سیاسیقدرت دو»ی مانیفست(  نوشته

جداگانه وجود « های ملی  دولت»تواند جایی برای   شود، نمی  که از این نوع نابود می

کند، پرولتاریا بایستی   در مانیفست تأیید می مارکسطور که  داشته باشد. البته، همان

ا این دولت پرولتاریایی دست آورد، ام نخست قدرت را در چارچوب یک دولت ملی به

دولت آتی خواهد بود؛ زیرا   طبقه و بی  ای انتقالی به سوی جامعه بی تنها مرحله»

( ۱۳) «.پذیر است  المللی امکان ای تنها در یک مقیاس بین ساختن چنین جامعه

ی  ( امید آینده۱۱۸۱تا  ۱۱۸۵های   ویژه در سال به) انگلسو  مارکستردید، در آثار   بی

بدون مرز، یک « شهر جهانی»توان دید ـ یک   وطنی کمونیستی را می  جهان

های ملی   ها و رویارویی تنها تناقض المللی که در آن نه فدراسیون سوسیالیستی بین
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ها از   های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی )اما نه فرهنگی( میان ملت که حتی اختالف بل

(۱۸). بین خواهد رفت
 

انگیز بوده است، که اساساً به  های قرن بیستم کامالً بحث یستاین موضوع برای مارکس

 :توان اشاره کرد  دو گرایش می

ها در یک فرهنگ سوسیالیستی مشترک   گرایشی که طرفدار جذب تمام ملت (۱

کائوتسکی، لنین، داند )از جمله   ناپذیر می  جهانی در آینده است و آن را اجتناب

ی  المللی واحد نمونه ی زبان بین درباره کائوتسکیتئوری  .رکوک و اشتراس  استالین، پانه

 .(روشنی از این دیدگاه است

اتو ) های ملی در یک جامعه باور دارد  ی فرهنگ گرایشی که به گسترش آزاد همه (۲

در  لئون تروتسکیاند(. برای نمونه،  جمله از این روزا لوگزامبورگ بایر، تروتسکی و

ملت یک جزء ثابت و فعال از کل فرهنگ بشری است »نوشت:  ۱۴۱۵ای در سال  مقاله

های سیاسی و   ی وابستگی تواند فارغ از زنجیره  که در یک حکومت سوسیالیستی می

گرایش سومی ( ۱۵)«(.…اقتصادی نقش اساسی خود را در پیشرفت تاریخی ایفا کند

ی یهودیان(  رهبر اتحادیه)والدیمیر مدم هم وجود دارد که خطوط کلی آن اساساً 

توان   نمی»گوید:   می مدم .شود  از آن یاد می« طرفی  بی»ترسیم کرده است و زیر عنوان 

بینی کرد که آیا در سیر گسترش تاریخی آینده یکپارچگی ملت یهود تحقق  پیش

ها نه جلوگیری از این روند و نه  ی مارکسیست خواهد یافت یا نه. در هر حال، وظیفه

(۱۱) .طرفی است  محرک آن، بلکه بی
ی  هرگاه کسی در تالش تعمیم این روند به همه 

این کار را نکرد(، در این صورت باید به مفهوم خالق و  مدمهای ملی باشد )که   فرهنگ

(۱۷).ی این مسئله دست یافته باشد نوینی درباره
 

برای انترناسیونالیسم سوسیالیستی در قرن بیستم چه پیش آمده است؟ رویدادهای 

باری را برای انترناسیونالیسم به ارمغان آورد؛ زمانی که   آشفتگی مصیبت ۱۴۱۸وت ا
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گیری از جنبش کارگری سوسیالیستی را )چه در سطح رهبری و چه در   اکثریت چشم

دفاع از »ی حزب( موج عظیم هیستری ناسیونالیستی زیر عنوان  ی اعضای ساده رده

رناسیونالیسم نبود، اما آغاز خیزش ، فرا گرفت. اگر چه این پایان انت«میهن

آمد؛ جنبشی که در آغاز   انترناسیونالیسم نوینی در جنبش سوسیالیستی به شمار می

 ۱۴۱۷طلبان( را دربر گرفت و سپس بعد از اکتبر  های کوچکی از انقالبیون و صلح  گروه

 پیدایی. کمونیستی الملل بین  ای شکوهمندی تبدیل شد. یعنی به جنبش توده

عنوان یک جنبش جهانی که به انترناسیونالیسم پرولتری )حداقل در  به مینترنک

ی ظهورش( وفادار بود، دلیل تاریخی محکمی است براین که همبستگی  های اولیه  سال

نیست، بلکه « مجرد»گان فقط یک خواب و خیال یا یک موضوع   المللی استثمارشد بین

های   در میان کارگران و دیگر الیه تواند در شرایط مشخص کشش وسیعی را  می

وجود آورد. انترناسیونال سوم در چند کشور اصلی استثمارگر  کش به  اجتماعی بهره

ی  سرعت و از نو سازمان دهد و به این افسانه اروپایی توانست جنبش کارگری را به

کش به چیزی فراسوی ایدئولوژی   های وسیع زحمت  کارانه که توده  محافظه

که  نالیستی گرایش ندارند، پایان دهد. این دلیلی قطعی است بر اینناسیو

طور کلی آگاهی طبقاتی انقالبی ـ یک امکان عینی است مبتنی  انترناسیونالیسم ـ و به

ی  های آن؛ اگرچه تحقق مشخص آن به شرایط تاریخی، مبارزه بر واقعیت و تناقض

های   ی آنان از تنگ نظریسیاسی نیروهای انقالبی برای پیروزی مردم و رهای

انترناسیونالیسم مارکسیستی )و نیز امید به  :عبارت دیگر ناسیونالیستی، بستگی دارد. به

شرط  های جهانی که به یک پیش  تنها به تحلیل عینی از اقتصاد و سیاست انقالب( نه

های زحمتکش و   تاریخی نیز تکیه دارد ـ شرطی که به سطحی از خردگرایی نزد توده

 .شان وابسته است  ظرفیت درک )دیر یا زود( آنان از منافع تاریخی عینی
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سابقه در تاریخ  آور ایمان و عمل انترناسیونالیستی و بی  به هر حال، این خیزش شگفت

  ی سترگ انرژی انترناسیونالیستی و تعهدی که ی سوسیالیسم ـ ذخیره گذشته

یسم نابود کرد، این انرژی عظیم کانالیزه استالین را همگی داد ارائه کمونیسم الملل بین

های دولت و استراتژی قدرت در   شد و در خدمت ناسیونالیسم بوروکراسی و سیاست

دیپلماسی شوروی قرار گرفت و جنبش کمونیستی    آمد. انترناسیونالیسم در خدمت

در آمد. « سوسیالیسم در یک کشور»چون ابزاری برای ساختمان  جهانی هم

 ۱۴۸۳تا انحالل آن در  ۱۴۲۱ن مثال در این مورد سیاست کمینترن از سال تری  روشن

تر ارتباطی  کم استالینآور   ها و تغییر مواضع شگفت  چرخش :در قبال نازیسم آلمان بود

طور فزاینده با نوسانات  که به با منافع زندگی و مرگ کارگران و مردم اروپا نداشت، بل

 .های نظامی گره خورده بود  و پیمان دیپلماسی شوروی )استالینیستی(

ی عمل انترناسیونالیستی  مندترین نمونه  شکوه ۳۱ی  های دهه  با این همه، اروپا در سال

های داخلی اسپانیا و بسیج   را به خود دید: شرکت باریگادهای انترناسیونال در جنگ

ها هزار   منظور همبستگی با مبارزات ضد فاشیستی مردم این کشور. ده عمومی به

ها،  ها، تروتسکیست ها، آنارشیست ها، سوسیالیست داوطلب ـ از کمونیست

های ضد فاشیستی ـ از  های رادیکال و دیگر گرایش  های منفرد، لیبرال مارکسیست

شان بر   رحمانه  ها ملیت سراسر جهان به اسپانیا روی آوردند تا به مردم در جنگ بی  ده

 فرانکوبه  هیتلر وموسولینی های   جنگ به خاطر کمک ضد فاشیسم یاری رسانند. این

های غربی( به شکست   ی دموکراسی«عدم مداخله»اصطالح  و البته سیاست به)

انجامید؛ اما جنگ باریگادهای انترناسیونال و بسیاری از آنان که داوطلبانه به میدان 

لیسم قرن ما باقی های انترناسیونا ترین تجلی  جنگ آمدند ـ به صورت یکی از باشکوه

 .ماند
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ناسیونالیسم، پس از جنگ دوم جهانی )حتی در طول جنگ( ازنو به صورت ایدئولوژی 

مسلط درآمد ـ حتی در بین کشورهای سوسیالیستی واقعاً موجود و در جریان 

اختالفات ناسیونالیستی شوروی با چین و یا چین با ویتنام که به درگیری انجامید. 

الملل پس از اضمحالل کمینترن  در جنبش کمونیسم بین« یونالیسمانترناس»چه از  آن

اش )که درحال  باقی ماند تنها پیروی کورکورانه از اتحاد شوروی و دستگاه رهبری

های کوچک انقالبی نظیر   حاضر رو به فروپاشی است( بود. تنها استثنا برخی گرایش

یونالیستی اصلی کمینترن وفادار های انترناس  الملل چهارم بود که کماکان به هدف بین

 .ماندند؛ اما نفوذ و تأثیر محدودی داشتند

المللی در کمونیسم، خأل ایدئولوژیکی را برجای نهاد که  ی همبستگی بین اُفت روحیه

شد. امروز ناسیونالیسم ـ مانند گذشته ـ با مفاهیم   سرعت با ناسیونالیسم پُر می باید به

های   گرا، که در متروپل  شود: مثالً ناسیونالیسم واپس  میسیاسی بسیار متفاوتی ظاهر 

اش و چه به  داری پیشرفته، زنده و فعال است ـ چه در شکل سنتی استعماری  سرمایه

ترین شکل آن یعنی راسیسم ضد مهاجرین،   شکل هژمونی امپراتوری و یا در رایج

ز مستعمرات سابق و به های رونق اقتصادی ا  تجلی یافته است. مهاجرینی که در سال

دلیل نیروی کار ارزان به اروپا آورده شده و به کار گرفته شدند، اکنون از سوی 

ویژه در فرانسه، انگلیس و آلمان(  ها به فاشیستی )راسیست نیروهای ناسیونالیستی شبه

های اجتماعی ناشی از بحران )بیکاری، بزهکاری و غیره( قلمداد   عامل تمام بیماری

گرای   توان اشکال واپس  ند. هم چنین در کشورهای جهان سوم نیز میشو  می

ویژه در  های نظامی گوناگون )به  ناسیونالیسم را مشاهده کرد که در ایدئولوژی رژیم

تواند به   اند. از سوی دیگر، ناسیونالیسم می گر شده جلوه (امریکای التین و خاورمیانه

ترین جنگ ناسیونالیستی تاریخ معاصر است(   ینهایی نظیر ایران و عراق که خون  جنگ

تواند در جهت توجیه تجاوزگری به  مشروعیت بدهد. سرانجام، ناسیونالیسم می
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ی آفریقایی  های قومی )نظیر کردها در کشورهای مختلف خاورمیانه، سکنه  اقلیت

 .غیرمسلمان جنوب سودان، مردم اریتره در اتیوپی و غیره( نیز به کار رود

ی  چون گذشته اشکالی از ناسیونالیسم وجود دارند که با همه امروزه نیز هماما 

اند: نخست،  بخشی شان دارای بُعد رهایی های ها، نقاظ ضعف و تناقض  محدودیت

بخش در  های ناسیونالیستی ضدامپریالیستی و ضد استعماری رهایی توان از جنبش می

وبی(، خاورمیانه )فلسطین( و غیره نام برد؛ آمریکای التین، آفریقا )نامیبیا، آفریقای جن

اند، مانند  داری برپا شده  هایی که علیه تجاوز ملی در جوامع پساسرمایه  دوم جنبش

ها و غیره، و سوم، جنبش   ها، چکسلواکی  های ملی در شوروی، لهستانی  اقلیت

ناسیونالیستی  های  گرای گوناگون در نظام  فرهنگی ملی  گرا یا جنبش  های ملی  اقلیت

های متفاوتی از خودگردانی   ی اروپایی که برای حق خودمختاری یا حداقل شکل عمده

های شمالی،   ها، ایرلندی  ها، اندلسی  ها، کاتاالن  کنند )از آن جمله باسک  ملی مبارزه می

(۱۱) (.ها و غیره  ها، کِرِسی  ها، برتون  ها، ولزی  اسکاتلندی
 

کرد ـ روبه   یونالیسم سنتی ـ که با اتحاد شوروی هویت پیدا میجا که انترناس از آن

نابودی است، اشکال نوینی از همبستگی انترناسیونالیستی در عصر ما شکل گرفته و 

ی  ی شصت شاهد موج عظیم و غیرمنتظره های دهه  شوند. سال  جایگزین می

ای ضد جنگ، ه  تر بود که به شکل جنبش  انترناسیونالیسم در میان نسل جوان

های جهان سوم و ضد ناسیونالیسم شوونیستی ظاهر شدند.   همبستگی با انقالب

ی  ما همه»فرانسه صدها تن از جوانان را به حرکت درآورد که شعار  ۱۱جنبش ماه مه 

گر احساس  دادند ـ شعاری که بیان  سر می« های آلمانی هستیم  یهودی

 .انترناسیونالیستی فراگیر و خودجوش بود

گیری است که   در حال حاضر یک فرهنگ انترناسیونالیستی نوین در حال شکل

گرایی چپ نوی مارکسیست که سنت استالینیستی   کشورهای جهان سوم از هم



 ملیمارکسیسم و مساله 
 

 74 

شوروی، چین، آلبانی( را ) «سرزمین پدری استالینی»بار و اطاعت کورکورانه از  فاجعه

وجود آمده  بخش، به هیات رهاییهای مسیحی هواخواه ال کند ـ و سوسیالیست  رد می

بخش در  مذهب به خاطر الهیات رهایی ـ المللی بین  ـ یعنی« کاتولیکی»است. خصلت 

 در ها ساندینیست …نزدیکی دلخواه با انترناسیونالیسم سوسیالیستی نقش داشته است

  های بینش  رغم محدودیت در برزیل، به جدید کارگران حزب و نیکاراگوئه

 .شوند محسوب می  ای از آن های برجسته  شان، نمونه  یالملل بین

ی اجزاء و ابعاد  اش نتیجه گیری  المللی نوین نسل جدید در روند شکل این فرهنگ بین

 :اند متفاوتی است که با هم ترکیب شده

چه از سنت سوسیالیستی پرولتری گذشته، انترناسیونالیسم انقالبی که هنوز هم  آن -۱

  هایی نظیر  ها و سازمان های منتقد، آنارشیست چپ، کمونیست های در سوسیالیست

ی شصت برجای مانده  نیز از فرهنگ چپ نو دهه و -شود  می دیده چهارم الملل بین

 .است

طرفداری از صلح، که در جنبش فراگیر ضد سالح اتمی )مخالفت با روند تسلیحات  -۲

و میلیتاریسم امپریالیستی )یا نظامی، منطق جنگ سرد ـ در هر دو اردوگاه نظامی ـ 

طلب از هر دو  های صلح  ناسیونالیستی( تجلی یافته است. هدف مشترک تمام جنبش

« نابودی»سوی اروپای شرقی و غربی جلوگیری از انهدام اتمی و نجات بشریت از خطر 

 .بوده است

ی  سیاره»شان برای حفظ طبیعت و   طرفداری از حفظ محیط زیست، که مبارزه -۳

محیطی مرزی  های زیست  از روند تخریب، ضایعات و تلفات صنعتی و آسیب« مادری

 .شناسد و به منافع همگانی بشریت تعلق دارد  نمی

ی همبستگی با مهاجران )آفریقایی،  نبرد با تبعیض نژادی، جنبش خودانگیخته -۸

حذف عرب، آسیایی یا ترک( و مخالفت با منطق راسیستی ـ ناسیونالیستی ـ یعنی 
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ویژه در فرانسه( جدایی ملیت از حق  به)های آنان   ترین بحث خارجیان یکی از مهم

نظر از اقلیت  کنند صرف  شهروندی است: یعنی تمام کسانی که دریک کشور زندگی می

 .عنوان شهروند )با حق رأی( شناخته شوند بودن، باید به

یونالیسم تجاوزگر، برتری فمینیسم، که از براندازی فرهنگ پدرساالری سنتی ناس -۵

کند. هر جا که   طرفداری می« گرا  قهرمان»پرستی افراطی  و میهن« مردساالر»نظامی 

« سرزمین پدری»از « گرا  دفاع افراطی واپس»و  «پدرساالری»ی دلخواهی میان  رابطه

خیزد؛ بنابراین، پیوند مشابهی بین   وجود داشته باشد به مبارزه علیه آن برمی

های فمینیستی و فرهنگ دفاع از صلح خواهی، طرفداری محیط زیست و   سیاست

(۱۴) .نیز وجود دارد« ی مادری سیاره»
 

دلی و همبستگی با مبارزات مردم جهان سوم در  طرفداری از جهان سوم یعنی هم -۱

روزی. اگر   های امپریالیستی، دیکتاتوری محلی، گرسنگی و سیه  راه آزادی از تجاوزگری

تر ضدامپریالیستی  ی سیاسی و بیش تر دارای جنبه ی شصت کم های دهه  شچه جنب

آورد، اما صمیمانه   گران مسیحی رادیکال را گرد هم می  بودند ـ و امروز پیوسته تالش

 .داند  خود را به همبستگی انترناسیونالیستی متعهد می

در اروپا انجامید،  های انترناسیونالیستی تردید، عامل عینی که به پیدایی گرایش  بی

های  های ناسیونالیست  طور فزاینده به کشمکش ی بازار مشترک است که به توسعه

سنتی )فرانسه در مقابل آلمان( دامن زده است و شرایط مناسبی برای مبارزات 

های  ی اتحادیه اجتماعی در اروپای مشترک را فراهم آورده است )برای مثال، مبارزه

الزامات عینی »هرحال، در کوتاه مدت  کار در هفته(. به ساعت ۳۵کارگری برای 

عنوان یکی از  طور خاص بازار مشترک به به و المللی بین  ، محیط«اقتصادی

های سوسیال دموکرات اروپا )فرانسه، اسپانیا، یونان و غیره(   های اصلی دولت  استدالل

لی، مورد استفاده قرار برای توجیه عدم اتخاذ اقدامات رادیکال اجتماعی در مقیاس م
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شناس سوسیالیست مشهور، بسیار دقیق به این گونه  ، تاریخدانیل سینگر .گرفته است

  های کنونی بین تحول ملی و  گر، با اشاره به دیالکتیک  توجیه های خودـ  بحث

ملت در شکل  ـ دولت برای مناسب محیط که واقعیت این»: داد پاسخ المللی بین

تاریخی محکوم است به معنای آن نیست که فعالً پالتفرم تحول  اش از لحاظ کنونی

سازد. در واقع، این دولت هنوز تنها زمینه و امکان اولیه را آماده   اجتماعی را فراهم نمی

ی تحول رادیکال است. این مسئله باید نخست در  کند. انکار آن مخالفت با ایده  می

المللی و قبل از آن اروپایی  ها تقریباً بین  درون مرزهای ملی طرح شود، حتی اگر پاسخ

ای از نوع متفاوت، امکان  باشند. به همین گونه، فقط یک اروپای غربی پیشتاز جامعه

ای آمریکایی را دارد. وابستگی متقابل  ی ما به آینده ممانعت از تبدیل شدن آینده

ی ملی به جنبشی ی سریع جنبش از جنبش ناپذیری توسعه  ی اقتصادی، اجتناب فزاینده

ی سرمایه  رود، به تبعیت دایمی از سلطه  تک کشورها را، چنان که تصور می اروپایی تک

های   کند؛ هر چند این امر یک جنبش سوسیالیستی را به گسترش ریشه  محکوم نمی

(۲۱) «.دارد  اش به انترناسیونالیسم وامی ملی
 

ی گوناگون  ن عناصر سازندهبینی شود آیا ای هنوز زمان آن نرسیده است که پیش

مثابه جنبش  المللی نوین به آهنگی درهم آمیزد؟ و آیا فرهنگ بین توانند با هم  می

ها  ای سازمان یافته در اروپا )یا سراسر جهان( شکوفا خواهد شد؟ اما شاید این توده

خواهد  26چه که انترناسیونالیسم سوسیالیستی در قرن  سرآغاز کوچکی باشند از آن

 …دبو
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