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ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
و ﻣﺴﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ
دوران ﺿد اﻧﻘﻼب در روﺳﯾﮫ ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑﺎ »رﻋد و ﺑرق« ھﻣراه ﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ ﯾﺄس و
ﻧوﻣﯾدی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﻧﺑش و ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ را ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣراه
آورد .ﻣردم ﺑﮫ ﯾﮏ »آﯾﻧدهی روﺷن« اﻋﺗﻣﺎد داﺷﺗﻧد و ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ھم ﺻرف ﻧظر
از اﺧﺗﻼف ﻣﻠﯾتھﺎﺷﺎن ﺗﺣت ﺷﻌﺎر :ﻣﺳﺎﺋل ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻘدم ﺑر ھﻣﮫ! ﻣﺑﺎرزه
ﻣﯽﮐردﻧد وﻟﯽ ﺷﮏ در دلھﺎ رﺧﻧﮫ ﮐرد و ﻣردم راه ﺗﻔرﻗﮫ در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ
ﺳر ﻣﻧزل ﻣﻠﯽ ﺧود ﺑﺎز ﮔردﻧد و ﮔﻔﺗﻧد :ﺑﮕذار ھرﮐس ﻓﻘط روی ﺧود ﺣﺳﺎب ﮐﻧد!
»ﻣوﺿوع ﻣﻠﯽ« ﻣﻘدم ﺑر ھﻣﮫ!
در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ھﻣﺎن ﻣوﻗﻊ ﯾﮏ ﺗﺣول ﺟدی در زﻧدﮔﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور ﺑﮫ وﻗوع
ﻣﯽﭘﯾوﺳت .ﺳﺎل ١٩٠٥ﺑﯾﮭوده ﻧﮕذﺷت :ﺑﮫ ﺑﻘﺎﯾﺎی رژﯾم ﺳرواژ در روﺳﺗﺎ
ﺿرﺑﮫی دﯾﮕری وارد ﮔردﯾد .ﭼﻧد ﺑرداﺷت ﻣﺣﺻول ﭘس از ﻗﺣطﯽ ،و ﻏﻠﯾﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺳﭘس در ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺑﮫ وﺟود آﻣد ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را ﺑﮫ ﺟﻠو ﺳوق داد .طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی
در ده و رﺷد ﺷﮭرھﺎ ،ﺗوﺳﻌﮫی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و طرق ارﺗﺑﺎطﯽ ،ھﻣﮫی اﯾنھﺎ ﮔﺎﻣﯽ
ﺑزرگ ﺑﮫ ﺟﻠو ﺑرداﺷﺗﻧد .اﯾن اﻣر ﺑﺧﺻوص ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﮐﻧﺎف ﮐﺷور ﺻدق
ﻣﯽﮐرد .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻋواﻣل ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺳﯾر ﺗﺣﮑﯾم اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﻠﯾتھﺎی روﺳﯾﮫ را
ﺗﺳرﯾﻊ ﻧﻧﻣﺎﯾد .اﯾن ﻣﻠﯾتھﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺟﻧﺑش در آﯾﻧد....
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»رژﯾم ﻣﺷروطﮫ«ای ﮐﮫ در اﯾن ﻣوﻗﻊ ﺑر ﻗرار ﺷده ﺑود ﻧﯾز در ھﻣﺎن ﺟﮭت
ﺑﯾداری ﻣﻠﯾتھﺎ ﻋﻣل ﻣﯽﮐرد .رﺷد روزﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ادﺑﯾﺎت ،ﺟزﺋﯽ
آزادی ﻣطﺑوﻋﺎت و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻓرھﻧﮕﯽ ،رﺷد ﺗﺋﺎﺗرھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻏﯾره ،ﺑدون ﺷﮏ
ﺑﮫ ﺗﻘوﯾت »اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﻠﯽ« ﻣﺳﺎﻋدت ﻣﯽﮐرد .ﻣﺟﻠس دوﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ
و دﺳﺗﺟﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽاش اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺎزهای ﺑرای ﺟﻧب و ﺟوش ﻣﻠتھﺎ و ﻋرﺻﮫی
ﭘﮭﻧﺎور ﺟدﯾدی ﺑرای ﺑﺳﯾﺞ اﯾن ﻣﻠتھﺎ داد.
و اﻣﺎ ﻣوج ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﭘﯾﮑﺎرﺟو ﮐﮫ از ﺑﺎﻻ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ ﺑود و ﯾﮏ رﺷﺗﮫ ﺗﺿﯾﯾﻘﺎت
از طرف »ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻗدرت« ﮐﮫ از ﺳﺎﮐﻧﯾن اﮐﻧﺎف ﮐﺷور ﺑﮫ ﺧﺎطر »آزادی
ﺧواھﯽ« آنھﺎ اﻧﺗﻘﺎم ﻣﯽﮐﺷﯾدﻧد ﻣوﺟب ﺑرﺧﺎﺳﺗن ﻣوج ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﮫی ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم از
ﭘﺎﺋﯾن ﮔﺷت ﮐﮫ ﮔﺎه ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺷوﯾﻧﯾﺳم ﺧﺷﻧﯽ ﺑدل ﻣﯽﺷد .از ﺟﻣﻠﮫ ﻗوت ﮔرﻓﺗن
ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳم ﺑﯾن ﯾﮭودﯾﺎن ،رﺷد ﺷوﯾﻧﯾﺳم در ﻟﮭﺳﺗﺎن ،ﺟﻧﺑش اﺗﺣﺎد اﺳﻼم ﺑﯾن
ﺗﺎﺗﺎرھﺎ ،ﻗوت ﮔرﻓﺗن ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﺑﯾن ارﻣﻧﯽھﺎ ،ﮔرﺟﯽھﺎ و اوﮐراﺋﯾﻧﯽھﺎ و
اﻧﺣراف ﻋﻣوﻣﯽ اﺷﺧﺎص ﮐوﺗﮫ ﻧظر ﺑﮫ ﺳوی ﺟﻧﺑش ﺿد ﯾﮭود - ،ﺗﻣﺎم اﯾنھﺎ
ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮕﺎن ﺑر آن واﻗﻔﻧد.
ﻣوج ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﺑﺎ ﺷدﺗﯽ روزاﻓزون ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽﺷد و ﺧطر آن ﻣﯽرﻓت ﮐﮫ
ﺗودهھﺎی ﮐﺎرﮔررا ﻓرا ﮔﯾرد و ھرﭼﮫ ﺟﻧﺑش آزادی طﻠﺑﯽ ﺑﯾﺷﺗر رو ﺑﮫ ﮐﺎھش
ﻣﯽﮔذاﺷت ،ﺷﮑوﻓﮫھﺎی ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﺷﮕﻔﺗﮫﺗر ﻣﯽﮔردﯾد.
در اﯾن ﻟﺣظﮫی دﺷوار در ﺑراﺑر ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﺄﻣورﯾﺗﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻗرارداﺷت
و آن اﯾن ﮐﮫ ﺿرﺑﮫی ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﮫای ﺑﮫ ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم وارد ﮐﻧد و ﺗودهھﺎ را از
»ﺑﯾﻣﺎری ھﻣﮫ ﮔﯾر« ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﻣﺎﯾد زﯾرا ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ و ﻓﻘط ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﺳت اﯾن اﻣر را اﻧﺟﺎم دھد ،ﺑدﯾن طرﯾق ﮐﮫ اﺳﻠﺣﮫی
آزﻣودهی اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺟداﺋﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﺑودن ﻣﺑﺎرزهی طﺑﻘﺎﺗﯽ را
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در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﻗرار دھد و ھرﭼﮫ ﻣوج ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﺑﺎ ﺷدت ﺑﯾﺷﺗری
ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽﮔردﯾد ،ﺻدای ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ھم در راه ﺑرادری و وﺣدت
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺗﻣﺎم ﻣﻠﯾتھﺎی روﺳﯾﮫ ﻣﯽﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﻠﻧدﺗر ﮔردد .در اﯾن ﻗﺳﻣت
ﭘﺎﻓﺷﺎری ﺧﺎﺻﯽ از طرف ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎی اﮐﻧﺎف ﮐﺷور ،ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﺎ
ﺟﻧﺑش ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑرﺧورد ﻣﯽﻧﻣودﻧد ،ﻻزم ﻣﯽآﻣد.
وﻟﯽ ﺗﻣﺎم ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎ و ﻣﻘدم ﺑر ھﻣﮫ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎی اﮐﻧﺎف
ﮐﺷور ﺑﺎ ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ از ﻋﮭدهی اﯾن وظﯾﻔﮫ ﺑر ﻧﯾﺎﻣدﻧد .ﺑوﻧد] [٢ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً روی
ﻣﺳﺎﺋل ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﮑﯾﮫ ﻣﯽﻧﻣود ،اﮐﻧون دﯾﮕر ھدفھﺎی ﺧﺎﻟص ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و
ﺧﺻوﺻﯽ ﺧود را در درﺟﮫی اول ﻗرار ﻣﯾداد :ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ »ﻋﯾد
ﺷﻧﺑﮫ« و»ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ زﺑﺎن ِﻣﺧﻠوط ﯾﮭود )ژارﮔن(« را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺎدهی اﺻﻠﯽ
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧود اﻋﻼم ﻧﻣود 1.از ﭘﯽ ﺑوﻧد ،ﻗﻔﻘﺎز روان ﺷد .ﯾﮏ ﻗﺳﻣت از
ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎی ﻗﻔﻘﺎز ،ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﺑﻘﯾﮫی ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎی
ﻗﻔﻘﺎز »ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ« را رد ﻣﯽﮐردﻧد ،اﮐﻧون آن را ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫی
ﺗﻘﺎﺿﺎی روز ﻣطرح ﻣﯽﮐﻧﻧد .2و اﻣﺎ درﺑﺎرهی ﮐﻧﻔراﻧس اﻧﺣﻼل طﻠﺑﺎن] [٣ﮐﮫ ﺑﮫ
طرزی دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺗزﻟزﻻت ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﺗﺻدﯾق ﮐرد ،ﺟﺎی ﺳﺧﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﯾﺳت.
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ﺑﺎری از اﯾﻧﺟﺎ ﭼﻧﯾن ﺑر ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ ﻧظرﯾﺎت ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ روﺳﯾﮫ در
ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ ھﻧوز ﺑرای ﺗﻣﺎم ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎ روﺷن ﻧﯾﺳت.

 - 1ر ﺟ و ع ﺷ و د ﺑ ﮫ » ﮔ ز ا ر ش د ر ﺑ ﺎر ه ﻧﮭ ﻣ ﯾ ن ﮐ ﻧﻔر اﻧ س ﺑ و ﻧ د «
 - 2ر ﺟ و ع ﺷ و د ﺑﮫ » اﺑﻼ ﻏ ﯾﮫ ﮐ ﻧﻔر اﻧس ﻣ ﺎ ه او ت «
 - 3ھ ﻣ ﺎن ﺟ ﺎ
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ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود ،ﺑﺣث ﺟدی و ﺟﺎﻣﻊ اﻻطراف در ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ ﺿروری ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﻻزم اﺳت ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎی ﺛﺎﺑت ﻗدم ﺑﺎ ﻏﺑﺎر ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم از ھر طرﻓﯽ ﮐﮫ
ﭘدﯾدار ﺷود ﯾﮑدل و ﯾﮏ ﺟﮭت و ﺑﮫ طرزی ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﺑﺎرزه ﻧﻣﺎﯾﻧد.

١
ﻣﻠت
ﻣﻠت ﭼﯾﺳت؟
ﻣﻠت ﻣﻘدم ﺑر ھﻣﮫ اﺷﺗراک ﻣﻌﯾﻧﯽ اﺳت از اﻓراد.
اﯾن اﺷﺗراک ﺟﻧﺑﮫی ﻧژادی و ﻗﺑﯾﻠﮫای ﻧدارد .ﻣﻠت ﮐﻧوﻧﯽ اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ از روﻣﯽھﺎ،
ژرﻣنھﺎ ،اﺗروﺳﮏھﺎ ،ﯾوﻧﺎﻧﯽھﺎ ،ﻋربھﺎ و ﻏﯾره ﺗﺷﮑﯾل ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﻣﻠت
ﻓراﻧﺳﮫ از ﮔلھﺎ ،روﻣﯽھﺎ ،ﺑرﺗونھﺎ ،ژرﻣنھﺎ ،و ﻏﯾره ﺗرﮐﯾب ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﻋﯾن
ھﻣﯾن را ھم ﺑﺎﯾد درﺑﺎرهی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽھﺎ ،آﻟﻣﺎنھﺎ و ﺳﺎﯾرﯾن ﮔﻔت ﮐﮫ از اﻓراد
ﻧژادھﺎ و ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠف ﺗرﮐﯾب ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺻورت ﻣﻠت ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓﺗﮫاﻧد.
ﭘس ﻣﻠت ﻧﮫ ﺟﻧﺑﮫی ﻧژادی و ﻧﮫ ﻗﺑﯾﻠﮫای دارد ،ﺑﻠﮑﮫ اﺷﺗراﮐﯽ اﺳت از اﻓراد ﮐﮫ
در اﺛر ﻋواﻣل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ وﺟود آﻣده اﺳت.
از طرف دﯾﮕر ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ دوﻟتھﺎی ﻋظﯾم ﮐوروش ﯾﺎ اﺳﮑﻧدر را ﻧﻣﯽﺷد
ﻣﻠت ﻧﺎﻣﯾد ﮔرﭼﮫ آنھﺎ در اﺛر ﻋواﻣل ﺗﺎرﯾﺧﯽ و از ﻧژادھﺎ و ﻗﺑﺎﯾل ﮔوﻧﺎﮔون
ﺗرﮐﯾب ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑودﻧد .اﯾنھﺎ ﻣﻠت ﻧﺑودﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ اﺧﺗﻼطھﺎی ﺗﺻﺎدﻓﯽ و ﮐم ارﺗﺑﺎط
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دﺳﺗﺟﺎﺗﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ اﻧﻔﺻﺎل و اﺗﺻﺎل آنھﺎ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣوﻓﻘﯾت ﯾﺎ ﺷﮑﺳت اﯾن ﯾﺎ آن
ﮐﺷورﮔﺷﺎ ﺑود.
ﭘس ،ﻣﻠت اﺧﺗﻼطﯽ ﺗﺻﺎدﻓﯽ و ﮔذرﻧده ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ اﺷﺗراک ﭘﺎﺑرﺟﺎی اﻓراد
اﺳت.
وﻟﯽ ھر اﺷﺗراک ﭘﺎﺑرﺟﺎﺋﯽ ﻣﻠت اﯾﺟﺎد ﻧﻣﯽﮐﻧد .اﺗرﯾش و روﺳﯾﮫ ھم اﺷﺗراک ﭘﺎ
ﺑر ﺟﺎﺋﯽ از اﻓراد ھﺳﺗﻧد ،ﻣﻌذﻟﮏ ھﯾﭻ ﮐس آنھﺎ را ﻣﻠت ﻧﻣﯽ ﻧﺎﻣد .ﭼﮫ ﻓرﻗﯽ
اﺳت ﺑﯾن اﺷﺗراک ﻣﻠﯽ و اﺷﺗراک دوﻟﺗﯽ؟ از ﺟﻣﻠﮫ آن ﮐﮫ اﺷﺗراک ﻣﻠﯽ ﺑدون
زﺑﺎن ﻣﺷﺗرک ﻧﺎﻣﻔﮭوم اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ زﺑﺎن ﻣﺷﺗرک ﺑرای ﺗﻣﺎم ﮐﺷور ﺣﺗﻣﯽ
ﻧﯾﺳت .وﺟود ﻣﻠت ﭼﮏ در اﺗرﯾش و ﻣﻠت ﻟﮭﺳﺗﺎن در روﺳﯾﮫ ﺑدون وﺟود زﺑﺎن
ﻣﺷﺗرک ﺑرای ھرﯾﮏ از آنھﺎ ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﻣﯽﺑﺎﺷد ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ وﺟود ﯾﮏ
رﺷﺗﮫ زﺑﺎنھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در داﺧل روﺳﯾﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻣﺎﻣﯾت روﺳﯾﮫ و اﺗرﯾش
ﻧﻣﯽﮔردد .اﻟﺑﺗﮫ ﺻﺣﺑت ﺑر ﺳر زﺑﺎنھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗوده ﺑﮫ آن ﺳﺧن ﻣﯽﮔوﯾد ﻧﮫ
زﺑﺎنھﺎی رﺳﻣﯽ اداری.
ﭘس  ،اﺷﺗراک زﺑﺎن ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫی ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﺋم ﻣﺷﺧﺻﮫی ﻣﻠت اﺳت.
اﻟﺑﺗﮫ از اﯾﻧﺟﺎ ﭼﻧﯾن ﺑر ﻧﻣﯽاﯾد ﮐﮫ ﻣﻠل ﻣﺧﺗﻠف ھﻣﯾﺷﮫ و ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی
ﮔوﻧﺎﮔون ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽﮐﻧﻧد ﯾﺎ ھﻣﮫی آنھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ زﺑﺎن ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد ﺣﺗﻣﺎ ً
ﯾﮏ ﻣﻠت را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد .زﺑﺎن ﻣﺷﺗرک ﺑرای ھر ﻣﻠت ﻻزم اﺳت .وﻟﯽ
زﺑﺎنھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑرای ﻣﻠتھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺣﺗﻣﯽ ﻧﯾﺳت! ﻣﻠﺗﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در آن
واﺣد ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﮔﻔﺗﮕو ﮐﻧد وﻟﯽ از اﯾﻧﺟﺎ اﯾن طور ﺑر ﻧﻣﯽآﯾد ﮐﮫ دو
ﻣﻠت ﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن واﺣدی ﺗﮑﻠم ﻧﻣﺎﯾﻧد! اﻧﮕﻠﯾﺳﯽھﺎ و آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽھﺎی
ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ زﺑﺎن ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد  ،ﺑﺎ وﺟود اﯾن آنھﺎ ﻣﻠت واﺣدی راﺗﺷﮑﯾل
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ﻧﻣﯽدھﻧد .ﻋﯾن ھﻣﯾن را ھم ﺑﺎﯾـد درﺑﺎرهی ﻧروژیھﺎ و داﻧﻣﺎرﮐﯽھﺎ ،اﻧﮕﻠﯾﺳﯽھﺎ
واﯾرﻟﻧدیھﺎ ﮔﻔت.
وﻟﯽ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻋﻠت ،ﻣﺛﻼً اﻧﮕﻠﯾﺳﯽھﺎ و اھﺎﻟﯽ آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ وﺟود زﺑﺎن
ﻣﺷﺗرک ﻣﻠت واﺣدی را ﺗﺷﮑﯾل ﻧﻣﯽدھﻧد؟
ﻗﺑل از ھر ﭼﯾز ﺑﮫ ﻋﻠت اﯾن ﮐﮫ آنھﺎ ﺑﺎ ھم زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ در
ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻣﻠت ﻓﻘط در ﻧﺗﯾﺟﮫی ﻣﻌﺎﺷرت طوﻻﻧﯽ و
ﻣﻧظم ،در ﻧﺗﯾﺟﮫی زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﮐﮫ ﻣردم ﻧﺳﻼً ﺑﻌد ﻧﺳل ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺗرﮐﯾب
ک طوﻻﻧﯽ ﺑدون ﺳرزﻣﯾن ﻣﺷﺗرک ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت.
ﻣﯽﯾﺎﺑد .و اﻣﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗر ِ
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽھﺎ و آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽھﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً در ﯾﮏ ﺳرزﻣﯾن ﯾﻌﻧﯽ در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺳﺎﮐن ﺑودﻧد
و ﻣﻠت واﺣدی را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدادﻧد .ﺑﻌدا ً ﯾﮏ ﻗﺳﻣت از اﻧﮕﻠﯾﺳﯽھﺎ از اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑﮫ
ﺳرزﻣﯾن ﺟدﯾدی درآﻣرﯾﮑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﻧﻣودﻧد ،و اﯾﻧﺟﺎ در ﺳرزﻣﯾن ﺟدﯾد ،ﺑﮫ
ﻣرور زﻣﺎن ،ﻣﻠت ﺟدﯾد آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ را ﺗﺷﮑﯾل دادﻧد .ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﻠتھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮔردﯾد.
ﭘس ،اﺷﺗراک ﺳرزﻣﯾن ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫی ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﺋم ﻣﺷﺧﺻﮫی ﻣﻠت اﺳت.
وﻟﯽ ﻣطﻠب ﺑدﯾﻧﺟﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد .اﺷﺗراک زﻣﯾن ﺑﺧودی ﺧود ھﻧوز ﺗﺷﮑﯾل
ﻣﻠت ﻧﻣﯽدھد .ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ﻋﻼوه ﺑرآن راﺑطﮫی دروﻧﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ،ﮐﮫ
ﻗﺳﻣتھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻠت را در ﯾﮏ واﺣد ﮐل ﻣﺗﺣد ﮐرده ﺑﺎﺷد ،ﻻزم اﺳت .ﺑﯾن
اﻧﮕﻠﯾس و آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ارﺗﺑﺎطﯽ وﺟود ﻧدارد و ﺑدﯾن ﺳﺑب آنھﺎ دو
ﻣﻠت ﻣﺧﺗﻠف را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد .و اﻣﺎ ﺧود آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽھﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ھم اﮔرﻧﻘﺎط
ﻣﺧﺗﻠف آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ در ﺳﺎﯾﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎر در ﺑﯾن آنھﺎ ،ﺗوﺳﻌﮫ طرق ارﺗﺑﺎطﯽ
و ﻏﯾره ،ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕرﺑﮫ ﺷﮑل ﯾﮏ واﺣد اﻗﺗﺻﺎدی ﻣرﺑوط ﻧﻣﯽﺷدﻧد ،ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ
ﻧﺎم ﻣﻠت را ﻧداﺷﺗﻧد.
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ﺑرای ﻣﺛﺎل ﮔرﺟﯽھﺎ را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم .ﮔرﺟﯽھﺎ ﻗﺑل از رﻓرم] [٤در ﺳرزﻣﯾن
ﻣﺷﺗرﮐﯽ زﻧدﮔﯽ ﻧﻣوده و ﺑﮫ زﺑﺎن واﺣدی ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽﻧﻣودﻧد ﺑﺎ وﺟود اﯾن ،ﺗﺷﮑﯾل
ﻣﻠت واﺣدی را ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺧﺎص اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﻧﻣﯾدادﻧد ،زﯾرا ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺷﺎھزاده
ﻧﺷﯾنھﺎی ﻣﺟزا از ﯾﮏ دﯾﮕر ﺗﻘﺳﯾم ﺷده ﺑودﻧد و ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﻧد زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗرک
اﻗﺗﺻﺎدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻗرنھﺎی ﻣﺗواﻟﯽ ﺑﺎ ھم دﯾﮕر ﻣﯽﺟﻧﮕﯾدﻧد و اﯾراﻧﯽھﺎ و
ﺗرکھﺎ را ﺑر ﺿد ھم دﯾﮕر ﺗﺣرﯾﮏ و ھم دﯾﮕر را ﺧﺎﻧﮫ ﺧراب ﻣﯽﮐردﻧد .اﺗﺣﺎد
ﮔذرﻧده و ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﺷﺎھزاده ﻧﺷﯾنھﺎ ،ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧوش اﻗﺑﺎل ﻣوﻓق
ﻣﯽﺷد آن را ﻋﻣﻠﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،در ﺑﮭﺗرﯾن ﺣﺎﻻت ﺧود ،ﻓﻘط ﻣﺣﯾط ﺳطﺣﯽ اداری را
در ﺑرﻣﯽﮔرﻓت و ﺑزودی ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ ھوﺳراﻧﯽ ﺷﺎھزادﮔﺎن و ﺑﯽ ﻋﻼﻗﮕﯽ
دھﻘﺎﻧﺎن ،از ھم ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷد و اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ وﺟود ﭘراﮐﻧدﮔﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﮫ در
ﮔرﺟﺳﺗﺎن وﺟود داﺷت ﺟز اﯾﻧﮭم ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺑﺎﺷد ...ﮔرﺟﺳﺗﺎن ﻓﻘط در ﻧﯾﻣﮫی
دوم ﻗرن ﻧوزدھم ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﻘوط ﺳرواژ و رﺷد زﻧدﮔﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور و
ﺗوﺳﻌﮫی طرق ارﺗﺑﺎطﯽ و ﭘﯾداﯾش ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎر را در ﺑﯾن ﻧواﺣﯽ
ﻣﺧﺗﻠف ﮔرﺟﺳﺗﺎن ﺑر ﻗرار ﻧﻣود و درﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻣﺣدودﯾت اﻗﺗﺻﺎد ِی ﺷﺎھزاده
ﻧﺷﯾنھﺎ را ﻣﺗزﻟزل ﺳﺎﺧت و آنھﺎ را در ﯾﮏ واﺣد اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮭم واﺑﺳﺗﮫ ﻧﻣود،
ﺑﮫ ﻋﻧواِن ﯾﮏ ﻣﻠت ظﮭور ﮐرد.
ﻋﯾن ھﻣﯾن را ﺑﺎﯾد درﺑﺎرهی ﻣﻠتھﺎی دﯾﮕر ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣرﺣﻠﮫی ﻓﺋوداﻟﯾﺳم را ﭘﯾﻣوده
و ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را د ر ﮐﺷور ﺧود ﺗوﺳﻌﮫ دادهاﻧد.
ﭘس ،اﺷﺗراک زﻧدﮔﺎﻧﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ﯾﻌﻧﯽ واﺑﺳﺗﮕﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ﯾﮑﯽ از ﺧﺻوﺻﯾﺎت
ﻣﺷﺧﺻﮫی ﻣﻠت اﺳت.
وﻟﯽ ﺑدﯾن ﺟﺎ ھم ﻣطﻠب ﺗﻣﺎم ﻧﻣﯽﺷود .ﻋﻼوه ﺑر آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﻻزﻣﺳت
ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺳﯾﻣﺎی ﻣﻌﻧوی ﻣردﻣﯽ را ھم ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣﻠت ﻣﺗﺣد ﺷدهاﻧد ﻣورد
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دﻗت ﻗرارداد .ﻣﻠتھﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑر ﺣﺳب ﺷراﯾط زﻧدﮔﯾﺷﺎن از ﯾﮏ دﯾﮕر ﻣﺗﻣﺎﯾزﻧد،
ﺑﻠﮑﮫ ھم ﭼﻧﯾن ﺑر ﺣﺳب ﺳﯾﻣﺎی ﻣﻌﻧوی ھم  ،ﮐﮫ در ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻓرھﻧﮓ ﻣﻠﯽ
آنھﺎ ﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽﮐﻧد از ﯾﮏ دﯾﮕر ﺗﻣﯾز داده ﻣﯽﺷوﻧد .ھرﮔﺎه اھﺎﻟﯽ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و
آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ و اﯾرﻟﻧد ،ﮐﮫ زﺑﺎن واﺣدی ﺗﮑﻠم ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺑﺎزھم ﺳﮫ ﻣﻠت
ﻣﺧﺗﻠف را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد ،ﻧﻘش ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ در اﯾن ﻗﺳﻣت از آن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎ ِن
ﻣﺧﺻوص روﺣﯽ اﯾن ﻣﻠتھﺎ اﺳت ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫی ﺷراﯾط ﻧﺎھﻣﮕو ِن زﻧدﮔﯽ
ﻧﺳﻼً ﺑﻌد ﻧﺳل ﺑﮫ وﺟود آﻣده اﺳت.
اﻟﺑﺗﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن روﺣﯽ و ﯾﺎ آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﺻطﻼح دﯾﮕر آن را »اﺧﻶق ﻣﻠﯽ«
ﻣﯽﻧﺎﻣﻧد ﺑﺧودی ﺧود ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧظر ﺳطﺣﯽ ﺑﮫ آن ﻣﯽﻧﮕرد ﭼﯾز ﻏﯾر
ﻗﺎﺑل درﮐﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﻣﺎدام ﮐﮫ در ﺧﺻوﺻﯾت ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣﻠت ﺟﻧﺑﮫی
ﻋﻣوﻣﯽ دارد ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽﺷود ــ ﻗﺎﺑل درک ﺑوده و ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود
ﻻزم ﺑﮫ ﺗذﮐر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ »اﺧﻼق ﻣﻠﯽ« ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ
ﺛﺎﺑت ﺑﺎﺷد ﯾﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺷراﯾط زﻧدﮔﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ،وﻟﯽ ﻣﺎدام ﮐﮫ در ھر ﻟﺣظﮫ
ﻣﻔروﺿﯽ وﺟود دارد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﻘش ﺧود را ﺑر ﭼﮭرهی ﻣﻠت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔذارد.
ﭘس ،اﺷﺗراک ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن روﺣﯽ ﮐﮫ در اﺷﺗراک ﻓرھﻧﮓ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫی
ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﺋم ﻣﺷﺧﺻﮫی ﻣﻠت اﺳت.
ﺑدﯾن طرﯾق ﻣﺎ ﮐﻠﯾﮫی ﻋﻼﺋم ﻣﺷﺧﺻﮫی ﻣﻠت را ﺑﮫ اﺗﻣﺎم رﺳﺎﻧدﯾم.
ﻣﻠت اﺷﺗراک ﺛﺎﺑﺗﯽ اﺳت از اﻓراد ﮐﮫ در اﺛر ﻋواﻣل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗرﮐﯾب ﯾﺎﻓﺗﮫ و
ﺑر اﺳﺎس اﺷﺗراک زﺑﺎن ،ﺳرزﻣﯾن ،زﻧدﮔﯽ اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن روﺣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺷﮑل اﺷﺗراک ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽﺷود ﺑﮫ وﺟود آﻣده اﺳت.
ﺿﻣﻧﺎ ً اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺑﺧودی ﺧود ﻣﻔﮭوم اﺳت ﮐﮫ ﻣﻠت ھم ﻣﺎﻧﻧد ھر ﭘدﯾدهی ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧون ﺗﻐﯾﯾرات اﺳت ،ﺑرای ﺧود ﺗﺎرﯾﺦ دارد ،آﻏﺎز دارد ،ﭘﺎﯾﺎن دارد .ﺑﺎﯾد
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ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﻋﻼﺋم ﻧﺎﻣﺑرده ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑرای ﺗﻌرﯾف ﻣﻠت
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت .ﻋﻼوه ﺑر آن :ﺣﺗﯽ ﻓﻘدان ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﺋم ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﻠت،
دﯾﮕر ﻣﻠت ﻧﺑﺎﺷد.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣردﻣﺎﻧﯽ را ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ دارای »اﺧﻼق ﻣﻠﯽ« ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﺎ
وﺟود اﯾن اﮔر از ﻟﺣﺎظ اﻗﺗﺻﺎدی از ھم ﺟدا ﺑﺎﺷﻧد ،در ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺗﮑﻠم ﮐﻧﻧد و ﻗسﻋﻠﯽھذا ،ﻧﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ
آنھﺎ ﻣﻠت واﺣدی را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد .ﻣﺛﻼًاز اﯾن ﻗﺑﯾﻼﻧد ﯾﮭودیھﺎی روﺳﯾﮫ،
ﮔﺎﻟﯾﺳﯽ ،آﻣرﯾﮑﺎ ،ﮔرﺟﺳﺗﺎن و داﻏﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻘﯾدهی ﻣﺎ ﻣﻠت واﺣدی را ﺗﺷﮑﯾل
ﻧﻣﯽدھﻧد.
ﻣﻣﮑن اﺳت اﻓرادی را ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ دارای ﺳرزﻣﯾن و زﻧدﮔﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺷﺗرک
ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﻌذاﻟﮏ آنھﺎ ﺑدون اﺷﺗراک زﺑﺎن و »اﺧﻼق ﻣﻠﯽ« ﻣﻠت واﺣدی را
ﺗﺷﮑﯾل ﻧﺧواھﻧد داد ﻣﺛﻼًاز اﯾن ﻗﺑﯾﻼﻧد آﻟﻣﺎﻧﯽھﺎ وﻻﺗویھﺎی ﻧﺎﺣﯾﮫی ﮐراﻧﮫ
ﺑﺎﻟﺗﯾﮏ.
ﺑﺎﻻﺧره ﻧروژیھﺎ و داﻧﻣﺎرﮐﯽھﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن واﺣدی ﺗﮑﻠم ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد وﻟﯽ آنھﺎ ،ﺑﻧﺎ
ﺑر ﻓﻘدان ﺳﺎﯾر ﻋﻼﺋم  ،ﻣﻠت واﺣدی را ﺗﺷﮑﯾل ﻧﻣﯽدھﻧد.
ﻓﻘط وﺟود ﯾﮑﺟﺎی ﺗﻣﺎم اﯾن ﻋﻼﺋم ﺗﺷﮑﯾل ﻣﻠت ﻣﯽدھد.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺻورﺷود ﮐﮫ »اﺧﻼق ﻣﻠﯽ« ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﺋم ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮕﺎﻧﮫ
ﻋﻼﻣت اﺻﻠﯽ ﻣﻠت ﻣﯽﺑﺎﺷد و ﺑﻘﯾﮫی ﻋﻼﺋم در ﺣﻘﯾﻘت ﺷراﯾط ﺗﮑﺎﻣل ﻣﻠت
ﻣﯽﺑﺎﺷد ﻧﮫ ﻋﻼﺋم ﻣﺷﺧﺻﮫی آن .ﻣﺛﻼً ر.اﺷﭘرﯾﻧﮕر

 R. Springerو

ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً او .ﺑﺎﺋر ﮐﮫ ﺗﺋورﯾﺳﯾنھﺎی ﻣﺷﮭور ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات اﺗرﯾش در
ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد دارای ﭼﻧﯾن ﻧﻘطﮫ ﻧظری ھﺳﺗﻧد.
ﺣﺎل ﺗﺋوری آنھﺎ را در ﺧﺻوص ﻣﻠت ﺑررﺳﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾم:
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ﺑﻧﺎ ﺑر ﻧظرﯾﮫی اﺷﭘرﯾﻧﮕر:
»ﻣﻠت ﻋﺑﺎرت اﺳت از اﺗﺣﺎد ﻣردﻣﺎن ھم ﻓﮑر و ھم زﺑﺎن »ﻣﻠت« اﺷﺗراک
ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻣدﻧﯽ ﮔروھﯽ از ﻣردﻣﺎن ھم ﻋﺻراﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ »زﻣﯾن« ﺑﺳﺗﮕﯽ
ﻧدارﻧد) 4.«.ﺗﮑﯾﮫ روی ﮐﻠﻣﺎت از آ ِن ﻣﺎﺳت(.
ﭘس ﻣﻠت »اﺗﺣﺎد« ﻣردﻣﺎن ھم ﻓﮑر و ھم زﺑﺎن اﺳت ﺑﮫ ھر طرﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﻧد
از ﯾﮏ دﯾﮕر ﺟدا ﺑﺎﺷﻧد و در ھر ﺟﺎ ﺳﮑوﻧت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑﺎﺋر  O.Bauerازاﯾن ھم ﭘﺎ ﻓراﺗر ﻣﯽﻧﮭد.
وی ﻣﯽﭘرﺳد:
»ﻣﻠت ﭼﯾﺳت؟ آﯾﺎ اﯾن اﺷﺗراک زﺑﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣردم را ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﻠت ﺑﮭم
ﻣﯽﭘﯾوﻧدد؟ وﻟﯽ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽھﺎ و اﯾرﻟﻧدیھﺎ ...ﺑﯾﮏ زﺑﺎن ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑدون اﯾن
ﮐﮫ ﻣﻠت واﺣدی را ﺗﺷﮑﯾل دھﻧد .ﯾﮭودیھﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ زﺑﺎن ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﻧدارﻧد و
5

ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﺗﺷﮑﯾل ﻣﻠت ﻣﯽدھﻧد«.
ﭘس در اﯾن ﺻورت ﻣﻠت ﭼﯾﺳت؟

»ﻣﻠت اﺷﺗراک ﻧﺳﺑﯽ اﺧﻼق اﺳت«.

6

ﺣﺎل ﺑﺑﯾﻧﯾم اﺧﻼق و در ﻣورد ﻓﻌﻠﯽ اﺧﻼق ﻣﻠﯽ ﭼﯾﺳت
»اﺧﻼق ﻣﻠﯽ ﻣﺟﻣوﻋﮫی ﻋﻼﺋﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣردﻣﺎن ﯾﮏ ﻣﻠﯾت را از
ﻣﻠﯾت دﯾﮕر ﻣﺗﻣﺎﯾز ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ،ﻣﺟﻣوﻋﮫای از ﺻﻔﺎت ﺟﺳﻣﯽ و روﺣﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﻠت را از ﻣﻠت دﯾﮕر ﻣﺗﻣﺎﯾز ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد«.
 -4رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻣوﺿوع ﻣﻠﯽ« ر .اﺷﭘرﯾﻧﮕر ﭼﺎپ »اﺑﺷﺳﺗوﻧﺂﯾﺎ ﭘوﻟزا« )ﻧﻔﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ( ﺳﺎل١٩٠٩
ﺻﻔﺣﮫ ٤٣
 -5رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ و ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ« او .ﺑﺎﺋر ﭼﺎ پ »ﺳرپ« )داس( ﺳﺎل١٩٠٩
ﺻﻔﺣﮫ ٢٤ـ ٢٥
 -6ھﻣﺎﻧﺟﺎ  .ﺻﻔﺣﮫ ١٣٩
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اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎﺋر ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ اﺧﻼق ﻣﻠﯽ از آﺳﻣﺎن ﻧزول ﻧﮑرده اﺳت و ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭت
اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد:
»اﺧﻼق اﺷﺧﺎص را ﭼﯾزی ﻣﺷﺧص ﻧﻣﯽﮐﻧد ،ﺳوای ﺳرﻧوﺷت آنھﺎ،
ﮐﮫ"....ﻣﻠت ﭼﯾز دﯾﮕری ﻧﯾﺳت ﻣﮕر اﺷﺗراک ﺳرﻧوﺷت" ،ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻧوﺑﮫی ﺧود "ﺗﺣت ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ اﺷﺧﺎص در آن ﺷراﯾط وﺳﺎﺋل زﻧدﮔﺎﻧﯽ
ﺧود را ﺗوﻟﯾد و ﻣﺣﺻوﻻت زﺣﻣت ﺧود را ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد" ﺗﻌﯾﯾن
ﻣﯽﺷود«.

7

ﺑدﯾن طرﯾق ﻣﺎ ،ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫی ﺑﺎﺋر ﺑﮫ »ﮐﺎﻣل«ﺗرﯾن ﺗﻌرﯾف ﻣﻠت رﺳﯾدﯾم.
»ﻣﻠت ﻋﺑﺎرت از ﺟﻣﻠﮕﯽ اﻓرادی اﺳت ﮐﮫ ،آنھﺎ را اﺷﺗراک اﺧﻼق ﺑر
زﻣﯾﻧﮫی اﺷﺗراک ﺳرﻧوﺷت ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕر ﻣﺗﺻل ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد«.

8

ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﻣﻠت ﻋﺑﺎرت اﺳت از اﺷﺗراک اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻠﯽ ﺑر زﻣﯾﻧﮫی اﺷﺗراک
ﺳرﻧوﺷت ،ﺑدون ارﺗﺑﺎط ﺣﺗﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺗراک ﺳرزﻣﯾن و زﺑﺎن و زﻧدﮔﺎﻧﯽ اﻗﺗﺻﺎدی.
ﭘس ﭼﮫ ﭼﯾزی در اﯾن ﺻورت از ﻣﻠت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد؟ درﺑﺎرهی اﻓرادی ﮐﮫ از
ﻧﻘطﮫ ﻧظر اﻗﺗﺻﺎدی از ﯾﮏ دﯾﮕر ﺟدا ﺑوده  ،در ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون زﻧدﮔﯽ
ﻧﻣوده ،ﻧﺳﻼً ﺑﻌد ﻧﺳل ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد ،از ﮐدام اﺷﺗراک ﻣﻠﯽ
ﻣﯽﺗوان ﺳﺧن راﻧد؟
ﺑﺎﺋر درﺑﺎرهی ﯾﮭودیھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﻠت ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ
»آنھﺎ اﺑدا زﺑﺎن ﻣﺷﺗرک ﻧدارﻧد« ،9وﻟﯽ از ﮐدام »اﺷﺗراک ﺳرﻧوﺷت« و
ارﺗﺑﺎط ﻣﻠﯽ ﻣﺛﻼً در ﺑﯾن ﯾﮭودیھﺎی ﮔرﺟﺳﺗﺎن ،داﻏﺳﺗﺎن ،روﺳﯾﮫ ،آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ

 - 7ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺻﻔﺣﮫ ١٣٥
 - 8ھ ﻣ ﺎن ﺟ ﺎ – ﺻ ﻔﺣ ﮫ ۶
 - 9ھ ﻣ ﺎن ﺟ ﺎ – ﺻ ﻔﺣ ﮫ ٢
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ﮐﺎﻣﻼًاز ﯾﮏ دﯾﮕر ﺟدا ﺑوده ،در ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﻣﺧﺗﻠف زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑﮫ
زﺑﺎنھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻣﯽﺗوان ﺻﺣﺑت ﮐرد؟
ﯾﮭودیھﺎی ﻣزﺑور ﺑدون ﺷﮏ ﺑﺎ ﮔرﺟﯽھﺎ ،داﻏﺳﺗﺎﻧﯽھﺎ ،روسھﺎ و آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽھﺎ
ﯾﮏ زﻧدﮔﺎﻧﯽ اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺷﺗرﮐﯽ دارﻧد و در ﻣﺣﯾط ﻓرھﻧﮕﯽ ِ ﻣﺷﺗرﮐﯽ
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد ،اﯾن اﻣر ﻧﻣﯽﺗواﻧد در اﺧﻼق ﻣﻠﯽ آنھﺎ اﺛری ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕذارد؛ اﮔر
وﺟﮫ اﺷﺗراﮐﯽ ھم ﺑﯾن آنھﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷد ﻣذھب و ﻧﺳب ﻣﺷﺗرک و ﺑﻌﺿﯽ
آﺛﺎر از اﺧﻼق ﻣﻠﯽ آنھﺎ اﺳت .اﯾنھﺎ ھﻣﮫ ﻣﺳﻠم اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﭼطور ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺟدی ﮔﻔت ﮐﮫ آداب و رﺳوم ﺟﺎﻣد ﻣذھﺑﯽ و آﺛﺎر ﭘﺳﯾﮑوﻟوژﯾﮏ ﮐﮫ در
ﺷرف ﺑر ﺑﺎد رﻓﺗن اﺳت در »ﺳرﻧوﺷت« ﯾﮭودیھﺎی ﻣزﺑور از ﻣﺣﯾط زﻧدهی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐﮫ آنھﺎ را اﺣﺎطﮫ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺄﺛﯾر ﺷدﯾدﺗری داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد؛ و ﺣﺎل آن ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﻓرﺿﯾﮫای ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗوان ﯾﮭودیھﺎ
را ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫی ﯾﮏ ﻣﻠت واﺣد ﻧﺎﻣﯾد.
در اﯾن ﺻورت ﻓرق ﻣﻠت ﺑﺎﺋر ﺑﺎ »روح ﻣﻠﯽ« ﺻوﻓﯾﺎﻧﮫ و ﻗﺎﺋم ﺑﺎﻟذا ِت روان
ﭘرﺳﺗﺎن )اﺳﭘرﯾﺗوآﻟﯾﺳتھﺎ(ﭼﯾﺳت؟
ﺑﺎﺋر ﺑﯾن »ﻋﻼﻣت ﻣﻣﯾزه« ﻣﻠت )اﺧﻼق ﻣﻠﯽ( و »ﺷراﯾط« زﻧدﮔﺎﻧﯽ آن ،ﯾﮏ ﺣد
ﻓﺎﺻل ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻋﺑوری رﺳم ﮐرده ،آنھﺎ را از ﯾﮏ دﯾﮕر ﺟدا ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .وﻟﯽ آﯾﺎ
اﺧﻼق ﻣﻠﯽ ﭼﯾﺳت؟ آﯾﺎ ﺟز اﻧﻌﮑﺎس ﺷراﯾط زﻧدﮔﯽ و ﺗراﮐم ﺗﺎﺛﯾراﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ از
ﻣﺣﯾط اﺣﺎطﮫ ﮐﻧﻧده ﺑدﺳت آﻣده اﺳت؟ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓﻘط ﺑﮫ اﺧﻼق ﻣﻠﯽ
ﻣﺣدود ﮔﺷت و آن را از زﻣﯾنھﺎی ﮐﮫ اﯾن ﻣﺧﺗﺻﺎت زاﺋﯾده آن اﺳت ﺟدا ﺳﺎﺧﺗﮫ
 ،ﻣﺗﻣﺎﯾز ﻧﻣود؟
ﺑﺎﻻﺧره در ﭘﺎﯾﺎن ﻗرن  ١٨و آﻏﺎز ﻗرن ﻧوزده ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ھﻧوز
»اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺟدﯾد« ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷد ﭼﮫ ﻓرﻗﯽ اﺻوﻻ ﺑﯾن ﻣﻠت اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و ﻣﻠت
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آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﻣوﺟود ﺑود؟ ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻓرق ﻋﺑﺎرت از اﺧﻼق ﻣﻠﯽ
ﻧﺑود ،زﯾرا ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽھﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾرون رﻓﺗﮕﺎن از اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑودﻧد و ﻋﻼوه
ﺑر زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،اﺧﻼق ﻣﻠﯽ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ راھم ھﻣراه ﺑردﻧد و ﻣﺳﻠم اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
اﯾن زودیھﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﻧد آن را از دﺳت ﺑدھﻧد ،ﮔو اﯾن ﮐﮫ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﺷراﯾط
ﺟدﯾد ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﺑﯾن آنھﺎ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺧﺻوص ﺑﺧود ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽآﻣد .ﻣﻌﮭذا ،ﺑﺎ
وﺟود اﺧﻼق ﮐم و ﺑﯾش ﻣﺷﺗرک ،از ھﻣﺎن ﻣوﻗﻊ آنھﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﻣﻠت
ﺧﺎﺻﯽ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدادﻧد!
ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ھﻧﮕﺎم ﻓرق ﺑﯾن »اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺟدﯾد« ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫی ﯾﮏ ﻣﻠت ﺑﺎ
اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫی ﯾﮏ ﻣﻠت ،از ﻟﺣﺎظ اﺧﻼق وﯾژهی ﻣﻠﯽ ﻧﺑود و ﯾﺎ ﺑﮭﺗر ﺑﮕوﺋﯾم
ﻓرق آن ﺑﺎ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑﯾﺷﺗر از ﻟﺣﺎظ ﻣﺣﯾط ﻣﺧﺻوص و ﺷراﯾط زﻧدﮔﯽ ﺑود ﺗﺎ
اﺧﻼق ﻣﻠﯽ.
ت اﻣر ھﯾﭻ ﻋﻼﻣت ﻣﺷﺧﺻﮫی واﺣدی
ﺑدﯾن طرﯾق ،واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘ ِ
ﺑرای ﻣﻠت وﺟود ﻧدارد .ﻓﻘط ﻣﺟﻣوﻋﮫای از ﻋﻼﺋم وﺟود دارد ﮐﮫ از ﺑﯾن آنھﺎ،
در ﻣوﻗﻊ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﻠتھﺎ ،ﮔﺎه ﯾﮑﯽ )اﺧﻼق ﻣﻠﯽ( ،ﮔﺎه ﻋﻼﻣت دﯾﮕر )زﺑﺎن( و
زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻼﻣت ﺳوم )ﺳرزﻣﯾن ،ﺷراﯾط اﻗﺗﺻﺎدی( ﺑرﺟﺳﺗﮫﺗر ﺧود ﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﻧد.
ﻣﻠت ﺟﻣﻊ ﯾﮑﺟﺎی ﺗﻣﺎم ﻋﻼﺋم اﺳت.
ﻧظر ﺑﺎﺋر ،ﮐﮫ ﻣﻠت را ھﻣﺎن اﺧﻼق ﻣﻠﯽ ﻣﯽداﻧد ،ﻣﻠت را از زﻣﯾن ﺟدا و ﺑﮫ ﯾﮏ
ﭼﯾزﻏﯾرﻣرﺋﯽ و ﻧﯾروﺋﯽ ﻗﺎﺋم ﺑﺎﻟذات ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﮐﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭼﯾزی ﻋرﻓﺎﻧﯽ،
ﻏﯾر ﻗﺎﺑل درک و ﻏﯾر دﻧﯾوی ﺑدﺳت ﻣﯽآﯾد ،ﻧﮫ ﯾﮏ ﻣﻠت زﻧده و وارد ﻋﻣل.
زﯾرا ﺑﺎز ﺗﮑرار ﻣﯽﮐﻧم ﻣﺛﻼً اﯾن ﭼﮫ ﻣﻠت ﯾﮭودی اﺳت ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت اﺳت از
ﯾﮭودیھﺎی ﮔرﺟﺳﺗﺎن ،داﻏﺳﺗﺎن ،روﺳﯾﮫ ،آﻣرﯾﮑﺎ و ﺳﺎﯾر ﯾﮭودﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻋﺿﺎی
آن از ﺣرف ﯾﮏ دﯾﮕر ﺳر در ﻧﻣﯽآورﻧد )ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮔﻔﺗﮕو
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ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد( ،در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﮐرهی زﻣﯾن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ھﯾﭻ ﮔﺎه ﯾﮏ دﯾﮕر را
ﻧﺧواھﻧد دﯾد و ھرﮔز ،ﻧﮫ در زﻣﺎن ﺻﻠﺢ و ﻧﮫ در زﻣﺎن ﺟﻧﮓ ،ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﻗدام ﺑﮫ
ﻋﻣﻠﯽ ﻧﺧواھﻧد ﮐرد؟!
ﺧﯾر ،ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﻣﻠﯽ ﺧود را ﺑرای ﭼﻧﯾن »ﻣﻠتھﺎی« روی
ﮐﺎﻏذ ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ،وی ﻣﯽﺗواﻧد ﻓﻘط روی ﻣﻠتھﺎﺋﯽ ﺣﺳﺎب ﮐﻧد ﮐﮫ واﻗﻌﯾت
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،وارد ﻋﻣل ﺑﺎﺷﻧد ،در ﺣرﮐت ﺑﺎﺷﻧد و ﻟذا دﯾﮕران را ﻣﺟﺑور ﮐﻧﻧد ﮐﮫ
آنھﺎ را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورﻧد.
ﻣﻌﻠوﻣﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﺋر ﻣﻠت را  ،ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﺎﺗﮕوری ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد ﺑﺎ ﻋﺷﯾره ﮐﮫ
ﯾﮏ ﮐﺎﺗﮕوری ﻣرﺑوط ﺑﮫ طﺎﯾﻔﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ )اﺗﻧوﮔراﻓﯾﮏ( ﻣﯽﺑﺎﺷد ﻣﺧﻠوط ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
در ﺿﻣن ،ﺧود ﺑﺎﺋر ظﺎھرا ً ﺿﻌف ﻧظرﯾﮫی ﺧود را ﺣس ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
در اﺑﺗدای ﮐﺗﺎب ﺧود ﺑﮫ طورﻗطﻊ اظﮭﺎر ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﯾﮭودیھﺎ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫی ﻣﻠت
واﺣدی ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد )رﺟوع ﺷود ﺑﮑﺗﺎب او ص  (.٢در آﺧر ﮐﺗﺎب اﺷﺗﺑﺎه ﺧود را
اﺻﻼح ﻧﻣوده ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ »ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻧﻣﯽﮔذارد
آنھﺎ )ﯾﮭودیھﺎ( ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫی ﯾﮏ ﻣﻠت ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﻧد« )ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺻﻔﺣﮫ  (٣٨٩و آنھﺎ
را در ﻣﻠل دﯾﮕر ﺣل ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .دﻟﯾل آن ھم از ﻗرار ﻣﻌﻠوم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ »ﯾﮭودیھﺎ
ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫی ﻣﻌﯾن و ﻣﺣدود ﺑرای ﺳﮑوﻧت و ﻋﻣران ﻧدارﻧد) «.ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺻﻔﺣﮫ
 (٣٨٨در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻣﻧطقھﺎی ﻣﺛﻼً ﺑرای ﭼﮏھﺎ وﺟود دارد ﮐﮫ طﺑق
ﻧظرﯾﮫی ﺑﺎﺋر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫی ﯾﮏ ﻣﻠت ﻣﺣﻔوظ ﺑﻣﺎﻧﻧد .ﺧﻼﺻﮫ :ﻋﻠت ﻓﻘدان
ﺳرزﻣﯾن اﺳت.
ﺑﺎﺋر ﺿﻣن ﭼﻧﯾن ﺑﺣﺛﯽ ﻣﯽﺧواﺳت ﺛﺎﺑت ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد
ﻣورد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎرﮔران ﯾﮭودی ﺑﺎﺷد )رﺟوع ﺷود ﺑﮫ ﮐﺗﺎب او ﺻﻔﺣﮫ ،(٣٩٦
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وﻟﯽ او ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﻣن ﻏﯾر ﻋﻣد ﺗﺋوری ﺧود را ﮐﮫ اﺷﺗراک ﺳرزﻣﯾن را ﺑﮫ
ﻣﻧزﻟﮫی ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﺋم ﻣﻠت اﻧﮑﺎر ﻣﯽﻧﻣود ،واژﮔون ﮐرد.
اﻣﺎ ﺑﺎﺋر از اﯾن ھم ﭘﺎ ﻓراﺗر ﻣﯽﮔذارد .او در آﻏﺎز ﮐﺗﺎب ﺧود ﺑﮫ طور ﻗطﻊ
اظﮭﺎر ﻣﯾدارد ﮐﮫ» :ﯾﮭودیھﺎ اﺑدا ً دارای زﺑﺎن ﻣﺷﺗرک ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺑﺎ وﺟود اﯾن
ﺗﺷﮑﯾل ﻣﻠت ﻣﯽدھﻧد« )ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺻﻔﺣﮫ  (٢وﻟﯽ ھﻧوز ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫی ﺻدو ﺳﯽام
ﻧرﺳﯾده ﺗﻐﯾﯾر ﺟﺑﮭﮫ داده و ﺑﺎ ھﻣﺎن ﻗطﻌﯾت اظﮭﺎر ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد» :ﺑدون ﺷﮏ وﺟود
ھﯾﭻ ﻣﻠﺗﯽ ﺑدون زﺑﺎن ﻣﺷﺗرک اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت« )ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺻﻔﺣﮫ ) ،(١٣٠ﺗﮑﯾﮫ
ﺑر ﮐﻠﻣﺎت از ﻣﺎﺳت(
ﺑﺎﺋر اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽﺧواﺳت ﺛﺎﺑت ﮐﻧد ﮐﮫ »زﺑﺎن ﻣﮭمﺗرﯾن اﺑزار ﻣﻌﺎﺷرت ﺑﺷری
اﺳت« )ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺻﻔﺣﮫ  (١٣٠وﻟﯽ او در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣن ﻏﯾر ﻋﻣد آن ﭼﯾزی را
ی
ھم در ﻓﮑر ﺛﺎﺑت ﮐردن آن ﻧﺑود ﺛﺎﺑت ﮐرد ﯾﻌﻧﯽ :ﺑﯽ ﭘر و ﭘﺎ ﺑودن ﺗﺋور ِ
ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را درﺑﺎرهی ﻣﻠت ﮐﮫ اھﻣﯾت زﺑﺎن را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﻧﻣود.
ﭘس آن ﺗﺋوری ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺎر و ﭘود اﯾداﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺧود ﺧوﯾﺷﺗن را ﺗﮑذﯾب
ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.

٢
ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ
ﻣﻠت ﯾﮏ ﺳﻧﺦ ﺳﺎدهی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﺳﻧﺦ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋﮭد ﻣﻌﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻋﮭدی
اﺳت ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری رو ﺑﮫ اوج ﻣﯽرود .ﺳﯾر اﻧﺣﻼل ﻓﺋوداﻟﯾﺳم و ﺗﮑﺎﻣل
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺳﯾر ﮔرد آﻣدن ﻣردم ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﻠت ﻣﯽﺑﺎﺷد.ﻣﺛﻼً ﺑدﯾن
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ﻧﮭﺞ اﺳت ﮐﺎر در اروﭘﺎی ﻏرﺑﯽ .اﻧﮕﻠﯾسھﺎ ،ﻓراﻧﺳویھﺎ ،آﻟﻣﺎﻧﯽھﺎ ،اﯾﺗﺎﻟﯾﺎﺋﯽھﺎ و
دﯾﮕران ،ﺿﻣن رژهی ﭘﯾروزﻣﻧداﻧﮫی ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﮐﮫ ﺑر ﭘراﮐﻧدﮔﯽ ﻓﺋوداﻟﯾﺳم
ﻏﻠﺑﮫ ﮐرده ﺑود ،ﺷﮑل ﻣﻠت ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓﺗﻧد.
وﻟﯽ ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺗﺷﮑﯾل ﻣﻠتھﺎ در آﻧﺟﺎ ﻋﺑﺎرت ﺑود از ﺗﺑدﯾل آنھﺎ ﺑﮫ
دوﻟتھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺳﺗﻘل .ﻣﺛﻼً ﻣﻠتھﺎی اﻧﮕﻠﯾس ،ﻓراﻧﺳﮫ و ﻏﯾره در ﻋﯾن ﺣﺎل
دوﻟتھﺎی اﻧﮕﻠﯾس و ﻏﯾره ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .اﯾرﻟﻧد ﮐﮫ ﺧﺎرج از اﯾن ﺟرﯾﺎن ﻣﺎﻧده اﺳت
ﻣﻧظرهی ﻋﻣوﻣﯽ را ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﯽدھد.
در اروﭘﺎی ﺧﺎوری ﮐﺎر اﻧدﮐﯽ دﮔرﮔون اﺳت .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﺧﺗر ﻣﻠتھﺎ ﺑﮫ
ﺻورت دوﻟت ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﻧد ،در ﺧﺎور دوﻟتھﺎﺋﯽ ﻣﺧﻠوط از ﻣﻠل ﯾﻌﻧﯽ
دوﻟتھﺎﺋﯽ ﻣرﮐب از ﭼﻧدﯾن ﻣﻠﯾت ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽﮔردﯾدﻧد .از اﯾن ﻗﺑﯾل ھﺳﺗﻧد اﺗرﯾش،
ھﻧﮕری و روﺳﯾﮫ .در اﺗرﯾش آﻟﻣﺎﻧﯽھﺎ از ﻟﺣﺎظ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺗرﻗﯽﺗر در آﻣدﻧد و ھم
آنھﺎ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﮐﺎر ﻣﺗﺣد ﻧﻣودن ﻣﻠﯾتھﺎی اﺗرﯾش را ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ دوﻟت ﺑﮫ
ﻋﮭدهی ﺧود ﮔرﻓﺗﻧد .در ھﻧﮕری ﻣﺟﺎرھﺎ ﯾﻌﻧﯽ ھﺳﺗﮫی ﻣﻠﯾتھﺎی ھﻧﮕری ،ﺑرای
ﺑرﭘﺎ ﻧﻣودن ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ ﻣﺳﺗﻌدﺗر از دﯾﮕران در آﻣدﻧد و ھم آنھﺎ ﻣﺗﺣد
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ھﻧﮕری ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .در روﺳﯾﮫ ﻧﻘش ﻣﺗﺣد ﮐﻧﻧدهی ﻣﻠﯾتھﺎ را
وﻟﯾﮑوروسھﺎ ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ در رأس آنھﺎ ﯾﮏ ﺑوروﮐراﺳﯽ اﺷراﻓﯽ
ﻧﯾروﻣﻧد و ﻣﺗﺷﮑل ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ در اﺛر ﻋواﻣل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود،
ﻗرارداﺷت.
ﺟرﯾﺎن ﮐﺎر در ﺧﺎور از اﯾن ﻗرار ﺑود.
اﯾن طرز ﺧﺎص ﺗﺷﮑﯾل دول ،ﻓﻘط در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻓﺋوداﻟﯾﺳم ھﻧوز از ﺑﯾن ﻧرﻓﺗﮫ
ﺑود ﯾﻌﻧﯽ در ﺷراﯾط ﺿﻌف رﺷد ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻠﯾتھﺎی ﻋﻘب زده
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ﺷده ،ھﻧوز ﻓرﺻت ﻧﮑرده ﺑودﻧد از ﺣﯾث اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﻠتھﺎی ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻗوام
ﯾﺎﺑﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧﺳت اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد.
وﻟﯽ در ﺑﯾن دوﻟتھﺎی ﺧﺎوری ھم ﺗرﻗﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری آﻏﺎز ﻣﯽﺷود .ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و
طرق ارﺗﺑﺎطﯽ ﺗرﻗﯽ ﻣﯽﮐﻧد ،ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽآﯾد .ﻣﻠتھﺎ از ﻟﺣﺎظ
اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﻘوﯾت ﻣﯽﺷوﻧد ،ﺳرﻣﺎﯾﮫداری در زﻧدﮔﯽ آرام ﻣﻠﯾتھﺎی ﻋﻘب راﻧده
ﺟﺑرا ً راه ﻣﯽﯾﺎﺑد ،وﺿﻊ آنھﺎ را زﯾر و رو ﻣﯽﮐﻧد و آنھﺎ را ﺑﮫ ﺟﻧﺑش در
ﻣﯽآورد .ﺗوﺳﻌﮫی ﻣطﺑوﻋﺎت و ﺗﺎﺗرھﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺟﻠس راﯾﺷس ـ راﺗس ــ
) Reichsratsدر اﺗرﯾش( و ﻣﺟﻠس دوﻣﺎ )در روﺳﯾﮫ( ﺑﮫ ﺗﻘوﯾت »اﺣﺳﺎﺳﺎت
ﻣﻠﯽ« ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد» .اﻧدﯾﺷﮫھﺎی ﻣﻠﯽ« در ﻋﻧﺎﺻر روﺷﻧﻔﮑری ﮐﮫ ﺑﮫ وﺟود
آﻣدهاﻧد ،راه ﻣﯽﯾﺎﺑد و اﯾن ﻋﻧﺎﺻر ھم در ھﻣﺎن ﺟﮭت ﻋﻣل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد...
وﻟﯽ ﻣﻠتھﺎی ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ،ﮐﮫ روح زﻧدﮔﯽ ﻣﺳﺗﻘل در آنھﺎ ﺑﯾدار ﺷده ﺑود دﯾﮕر
ﺑﮫ ﺻورت دوﻟتھﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺳﺗﻘل ﺗرﮐﯾب ﻧﻣﯽﯾﺎﺑﻧد .ﻧﯾروﻣنﺗرﯾن ﻋﮑس اﻟﻌﻣلھﺎ
از طرف ﻗﺷرھﺎی اداره ﮐﻧﻧدهی ﻣﻠتھﺎی ﻓرﻣﺎﻧروا ﮐﮫ از ﻣدتھﺎ ﭘﯾش در رأس
دوﻟت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد در ﻣﻘﺎﺑل آنھﺎ ﻋرض وﺟود ﻣﯽﮐﻧد؛ دﯾرﮐردهاﯾد!...
ﺑدﯾن طرﯾق ﭼﮏھﺎ ،ﻟﮭﺳﺗﺎﻧﯽھﺎ و دﯾﮕران در اﺗرﯾش ،ﮐرواتھﺎ و دﯾﮕران در
ھﻧﮕری ،ﻻﺗویھﺎ ،ﻟﺗوﻧﯽھﺎ ،اوﮐراﺋﯾﻧﯽھﺎ ،ﮔرﺟﯽھﺎ ،ارﻣﻧﯽھﺎ و دﯾﮕران در
روﺳﯾﮫ ﺷﮑل ﻣﻠت ﺑﺧود ﻣﯽﮔﯾرﻧد .آن ﭼﮫ ﮐﮫ در اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺗری )اﯾرﻟﻧد( اﺳﺗﺛﻧﺎء
ﺑود در ﺧﺎور ﺻورت ﻗﺎﻧون ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓت.
ﭘﺎﺳﺦ اﯾرﻟﻧد در ﺑﺎﺧﺗر ﺑﮫ اﯾن ﻣوﻗﻌﯾت اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﺧود ،ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﺑود .در ﺧﺎور
ھم ﻣﻠتھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﯾدار ﺷده ﺑودﻧد ﻣﯽﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ھﻣﯾن طرﯾق ﭘﺎﺳﺦ دھﻧد.
وﺿﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻠتھﺎی ﺟوان اروﭘﺎی ﺧﺎوری را ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺳوق ﻣﯽداد ،ﺑدﯾن
ﺷﮑل اﯾﺟﺎد ﻣﯽﺷده.
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ﻣﺑﺎرزه در ﮔرﻓت و ﺷﻌﻠﮫور ﺷد ،ﻣﻧﺗﮭﺎ ﻧﮫ ﺑدﯾن طرﯾق ﮐﮫ ﻣﻠتھﺎﺋﯽ ﯾﮏ ﺟﺎ ﺑﮫ
آن دﺳت زده ﺑﺎﺷﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯾن طﺑﻘﺎت ﺣﮑﻣﻔرﻣﺎی ﻣﻠل ﻓرﻣﺎﻧروا و ﻣﻠل ﻋﻘب زده
ﺷده .ﻣﻌﻣوﻻ ﻣﺑﺎرزه را ﯾﺎ ﺧرده ﺑورژوازی ﺷﮭری ﻣﻠت ﺳﺗﻣﮑش ﺑر ﺿد
ﺑورژوازی ﺑزرگ ﻣﻠت ﻓرﻣﺎﻧروا )ﭼﮏھﺎ و آﻟﻣﺎﻧﯽھﺎ(ا ﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد ،ﯾﺎ
ﺑورژوازی روﺳﺗﺎﺋﯽ ﻣﻠت ﺳﺗﻣﮑش ﺑر ﺿد ﻣﺎﻟﮑﯾن ﻣﻠت ﻓرﻣﺎﻧروا )اوﮐراﺋﯾﻧﯽھﺎ
در ﻟﮭﺳﺗﺎن( ﯾﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺑورژواز ِی »ﻣﻠﯽ« ﻣﻠل ﺳﺗﻣﮑش ﺑر ﺿد دﺳﺗﮕﺎه ﺣﺎﮐﻣﮫی
اﺷراﻓﯽ ﻣﻠت ﻓرﻣﺎﻧروا )ﻟﮭﺳﺗﺎن ،ﻟﯾﺗواﻧﯽ ،اوﮐراﺋﯾن در روﺳﯾﮫ(.
ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ در اﯾن ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺑورژوازی اﺳت.
ﻣوﺿوع اﺳﺎﺳﯽ ﺑـرای ﺑورژوازی ﺟوان ،ﺑﺎزار اﺳت .ھـدف وی اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرهی ﺧود را آب ﮐﻧد و در رﻗﺎﺑت ﺑﺎ ﺑورژوازی ﻣﻠﯾت دﯾﮕر ﻓﺎﺗﺢ ﺑﯾرون
آﯾد .از اﯾﻧﺟﺎ آرزوﺋﯽ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽآﯾد و آن اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎزار »ﻣﻠِﯽ« »ﺧودی« را
ﺑرای ﺧوﯾش ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧد ،ﺑﺎزار ،ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﮑﺗﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑورژوازی در آﻧﺟﺎ
ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم را ﻣﯽآﻣوزد.
وﻟﯽ ﻣﻌﻣوﻻً ﮐﺎر ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻣﺣدود ﻧﻣﯽﺷود ،ﺑورﮐراﺳﯽ ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺋودال و ﻧﯾﻣﮫ
ﺑورژوازی ﻣﻠت ﺣﮑﻣﻔرﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﯾوهھﺎی »ﺑﮕﯾر و ﺑﺑﻧِد«] [٥ﺧود داﺧل ﻣﺑﺎرزه
ﻣﯽﺷود ،ﺑورژوازی ﻣﻠت ﻓرﻣﺎﻧروا اﻋم از ﺧرده ﺑورژوازی و ﺑورژوازی
ﺑزرگ ﺑرای ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺣﺳﺎب ﺑﺎ رﻗﯾب ﺧود اﻣﮑﺎن»ﺳرﯾﻊﺗر« و»ﻗﺎطﻌﺗر« ﭘﯾدا
ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد» .ﻧﯾروھﺎ« ﻣﺗﺣد ﻣﯽﺷوﻧد ،و ﯾﮏ رﺷﺗﮫ اﻗداﻣﺎت ﺗﺣدﯾدی ﺑر ﺿد
ﺑورژوازی »اﺟﻧﺑﯽ« ﺷروع ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﻌدا ً ﺻورت ﻓﺷﺎرھﺎﺋﯽ را ﺑﮫ ﺧود
ﻣﯽﮔﯾرد .ﻣﺑﺎرزه از ﻣﺣﯾط اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﻣﺣﯾط ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷﺎﻧده ﻣﯽﺷود .ﻣﺣدودﯾت
آزادی ﻣﺳﺎﻓرت ،ﺳﺧت ﮔﯾری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زﺑﺎن ،ﮐﺎھش ﻣدارس و ﻣﻣﺎﻧﻌتھﺎی
ﻣذھﺑﯽ و ﻏﯾره از ھر ﺳو ﺑر ﺳر »رﻗﯾب« ﻣﯽﺑﺎرد .اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻧظور اﯾن ﮔوﻧﮫ
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اﻗداﻣﺎت ﻓﻘط ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﺎت ﺑورژواز ِی ﻣﻠت ﻓرﻣﺎﻧروا ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻘﺎﺻد
ﺧﺎص ،ﺑﺎﺻطﻼح ﻣﻘﺎﺻد ﺻﻧﻔﯽ ﻣﺣدود ﺑوروﮐراﺳﯽ ﺣﺎﮐﻣﮫ ھم در ﻧظر اﺳت .و
اﻣﺎ از ﻧﻘطﮫ ﻧظر ﻧﺗﺎﯾﺞ ،ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﺑﯾن ﻧﯾﺳت :طﺑﻘﺎت ﺑورژوازی و
ﺑوروﮐراﺳﯽ در اﯾن ﻣورد دﺳت ﺑدﺳت ھم ﻋﻣل ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد ،اﻋم از اﯾن ﮐﮫ
ﻣوﺿوع ﺑﺣث اﺗرﯾش -ھﻧﮕری ﺑﺎﺷد ﯾﺎ روﺳﯾﮫ.
طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑورژوازی ﻣﻠت ﺳﺗﻣﮑش ،ﮐﮫ از ھر طرف ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﻣﯽآﯾد ،ﺑﮫ »طﺑﻘﺎت ﭘﺎﺋﯾن ﻣﻠت ﺧوﯾش« روی ﻣﯽآورد و
ﻓرﯾﺎد »واﻣﯾﮭﻧﺎ« راه ﻣﯽاﻧدازد و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺗوده
ﻗﻠﻣداد ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .وی از ﻣﯾﺎن »ھم ﻣﯾﮭﻧﺎن« ،در راه ﻣﻧﺎﻓﻊ»...ﻣﯾﮭن« ﺑرای ﺧود
ارﺗﺷﯽ ﺗﺟﮭﯾز ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .ﭼﮫ ﺑﺳﺎ »طﺑﻘﺎت ﭘﺎﺋﯾن« ھم از ﺷرﮐت در اﯾن دﻋوتھﺎ
ﺧودداری ﻧﻧﻣوده در اطراف ﭘرﭼم وی ﮔرد ﻣﯽآﯾﻧد .ﻓﺷﺎرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ از ﺑﺎﻻ وارد
ﻣﯽﺷود داﻣن آنھﺎ را ﻧﯾز ﻣﯽﮔﯾرد و در آنھﺎ ﻋدم رﺿﺎﯾت ﻓراھم ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
ﺑدﯾن ﺷﮑل ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷود.
ﻧﯾروی ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ را ﻣﯾزان ﺷرﮐت طﺑﻘﺎت وﺳﯾﻊ ﻣﻠت ﯾﻌﻧﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و دھﻘﺎﻧﺎن
ﻣﺷﺧص ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
ﺣﺎل اﯾن ﮐﮫ ،آﯾﺎ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ زﯾر ﭘرﭼم ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﺑورژوازی ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت
ﯾﺎ ﻧﮫ ﻣرﺑوط اﺳت ﺑﮫ درﺟﮫی ﺗﮑﺎﻣل ﺗﺿﺎدھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ ،آﮔﺎھﯽ و ﻣﺗﺷﮑل ﺑودن
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ .ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی آﮔﺎه دارای ﭘرﭼﻣﯽ اﺳت آزﻣوده و از آن ﺧود ،وی را
اﺣﺗﯾﺎﺟﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ زﯾر ﭘرﭼم ﺑورژوازی ﻗرار ﮔﯾرد.
اﻣﺎ آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ دھﻘﺎﻧﺎن اﺳت ،ﺷرﮐت آنھﺎ در ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﻗﺑل از
ھﻣﮫ ﻣﻧوط ﺑﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﺿﯾﯾﻘﺎت وارده ﺑر آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷد .اﮔر ،ھﻣﺎن طور ﮐﮫ
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در اﯾرﻟﻧد ﺟرﯾﺎن داﺷت ،اﯾن ﻓﺷﺎرھﺎ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ »زﻣﯾن« ﺑرﺧورد ﻧﻣﺎﯾد آن وﻗت
ﺗودهھﺎی وﺳﯾﻊ دھﻘﺎﻧﺎن ﻓورازﯾر ﭘرﭼم ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ در ﻣﯽآﯾﻧد.
از طرف دﯾﮕر ،اﮔر ﻣﺛﻼً در ﮔرﺟﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﻧدازهی ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم
ﺟدی ﺿد روس وﺟود ﻧدارد ،ﻗﺑل از ھﻣﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻋﻠت اﺳت ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﻣﺎﻟﮑﯾن
روس ﯾﺎ ﺑورژوازی ﺑزرگ روس وﺟود ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﭼﻧﯾن ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﻣﯽ را
در ﺗودهھﺎ ﺗﻘوﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧد .در ﮔرﺟﺳﺗﺎن ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﺿد ارﻣﻧﯽ وﺟود دارد و
ﻋﻠﺗش آﻧﺳت ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﺑورژوازی ﺑزرگ ارﻣﻧﯽ ،ﺑورژوازی ﮐوﭼﮏ ﮔرﺟﯽ
را ﮐﮫ ھﻧوز ﺟﺎن ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت ﺳرﮐوب ﻧﻣوده و آن را ﺑﮫ طرف ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﺿد
ارﻣﻧﯽ ﺳوق ﻣﯽدھد.
ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﯾن ﻋواﻣل اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﺟﻧﺑﮫی ﺗودهای ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽﮔﯾرد و
داﻣﻧﮫاش روز اﻓزون ﻣﯽﺷود )اﯾرﻟﻧد -ﮔﺎﻟﯾﺳﯽ( و ﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ رﺷﺗﮫ زد و
ﺧوردھﺎی ﺟزﺋﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷده ﺑﻌدا ً ﺑﮫ ھﯾﺎھو و »ﻣﺑﺎرزه« ﺑرای ﺗﺎﺑﻠوھﺎ )ﺑرﺧﯽ
ازﺷﮭرھﺎی ﮐوﭼﮏ ﺑوھم( ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺎھﯾت ﻣﯽدھد.
ﻣﺿﻣون ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ اﻟﺑﺗﮫ در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﯾﮑﺳﺎن ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻣﺿﻣون از ھر
ﺣﯾث ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺑش آن را ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽآورد .در اﯾرﻟﻧد
ھدف ﺟﻧﺑش ﺣل ﻣﺳﺄﻟﮫی زﻣﯾن اﺳت ،در ﺑوھم ﺣل ﻣﺳﺄﻟﮫی »زﺑﺎن« ،در اﯾﻧﺟﺎ
ﺗﺳﺎوی اﺷﺧﺎص و آزادی ﻣذھب و در آﻧﺟﺎ ﮐﺎرﻣﻧداﻧﯽ از »ﺧود« ﺑرای ادارات
ﯾﺎ ﻣﺟﻠس ﺧودی را ﺧواﺳﺗﺎرﻧد .از ﺧﻼل ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﮔوﻧﺎﮔون ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﺧﺻوﺻﯾﺎت
ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﺧود ﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ وﺻف ﮐﻧﻧدهی ﻣﻠت اﺳت )زﺑﺎن،
ﺳرزﻣﯾن و ﻏﯾره( .ﺷﺎﯾﺎن ﺗوﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ در ھﯾﭻ ﺟﺎ ﺑﮫ در ﺧواﺳتھﺎﺋﯽ از ﻧوع
»اﺧﻼق ﻣﻠﯽ« ﺑﺎﺋر ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﺎﺷد ﺑر ﻧﻣﯽ ﺧورﯾم .دﻟﯾل آن ھم واﺿﺢ
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اﺳت؛ »اﺧﻼق ﻣﻠﯽ« ﺑﺧودی ﺧود ﻏﯾر ﻗﺎﺑل درک اﺳت و ھﻣﺎن طور ﮐﮫ )ای.
اﺷﺗراﺳر( ﺑدرﺳﺗﯽ اﺷﺎره ﮐرده اﺳت »ﺳﯾﺎﺳت را ﺑﺎ آن ﮐﺎری ﻧﯾﺳت«.

10

اﯾن اﺳت ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺷﮑلھﺎ و ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ.
از آن ﭼﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد واﺿﺢ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزهی ﻣﻠﯽ در ﺷراﯾط ﺻﻌود
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻣﺑﺎرزهﯾﯽﺳت ﺑﯾن طﺑﻘﺎت ﺑورژوازی .ﮔﺎھﯽ ﺑورژوازی ﻣوﻓق
ﻣﯽﺷود ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را در ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﺑﮑﺷﺎﻧد ،و در آن ھﻧﮕﺎم ﻣﺑﺎرزهی ﻣﻠﯽ از
ﺣﯾث ظﺎھر ﯾﮏ ﺟﻧﺑﮫی »ﻋﻣوﻣﯽ ﺗودهﯾﯽ« ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽﮔﯾرد ،وﻟﯽ اﯾن ﻓﻘط از
ﺣﯾث ظﺎھر اﺳت .اﯾن ﻣﺑﺎرزه در ﻣﺎھﯾت ﺧود ھﻣﯾﺷﮫ ﺑورژوازی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد و
ﺑﮫ طور ﻋﻣده ﺑﮫ ﺻرﻓﮫ و ﻣﯾل ﺑورژوازی اﺳت.
وﻟﯽ از آن ﭼﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد اﺑدا ً ﭼﻧﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑر ﺿد
ﺳﯾﺎﺳت ظﻠم و ﺳﺗم ﺑر ﻣﻠﯾتھﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧد.
ﻣﺣدودﯾت آزادی ﻣﺳﺎﻓرت ،ﻣﺣروﻣﯾت از ﺣﻘوق اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﺳﺧﺗﮕﯾری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
زﺑﺎن ،ﮐﺎھش ﻣدارس و اﺟﺣﺎﻓﺎت دﯾﮕر اﮔر ﺑﯾﺷﺗر از ﺑورژوازی ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﮐﺎرﮔران ﺻدﻣﮫ ﻧزﻧد ،ﮐﻣﺗر ﻧﻣﯽزﻧد .ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ ،ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧد از اﻣر
ﺗﮑﺎﻣل آزاِد ﻗوای روﺣﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﻣﻠل زﯾر دﺳت ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد .ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران ﺗﺎﺗﺎر ﯾﺎ ﯾﮭود اﺟﺎزه ﻧﻣﯽدھﻧد در اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت و ﺳﺧﻧراﻧﯽھﺎ زﺑﺎن
ﻣﺎدری ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرﻧد و ﻣﺎدام ﮐﮫ ﻣدارس آنھﺎ را ﻣﯽﺑﻧدﻧد ﻧﻣﯽﺗوان ﺑﮫ
طور ﺟدی از رﺷد ﮐﺎﻣل اﺳﺗﻌداد روﺣﯽ آنھﺎ ﺳﺧن راﻧد.
وﻟﯽ ﺳﯾﺎﺳت ﺗﺿﯾﯾﻘﺎت ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ از طرف دﯾﮕر ھم ﺑرای ﮐﺎر ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
ﺧطرﻧﺎک اﺳت .اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﺗوﺟﮫ ﻗﺷرھﺎی ﭘﮭﻧﺎور ﺗوده را ازﻣﺳﺎﺋل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
 - 10رﺟوع ﺷود ﺑﮫ J. Stasserــ » «Der Arbeiter und die Nationﺳﺎل ١٩١٢ﺻﻔﺣﮫ
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ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺑﺎرزهی طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﮫ طرف ﻣﺳﺎﺋل ﻣﻠﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و
ﺑورژوازی »ﻣﺷﺗرک« ﻣﯽﺑﺎﺷد ﺟﻠب ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .و اﯾن ﻣوﺿوع ﺟﮭت ﻣوﻋظﮫی
دروﻏﯾن درﺑﺎرهی »ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣﻧﺎﻓﻊ« ﺑرای ﺳﺎﯾﮫ اﻧداﺧﺗن روی ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﺑرای اﺳﺎرت روﺣﯽ ﮐﺎرﮔران زﻣﯾﻧﮫی ﻣﺳﺎﻋدی اﯾﺟﺎد ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .ﺑدﯾن
طرﯾق ﺑر ﺳر راه اﺗﺣﺎد ﮐﺎرﮔران ﮐﻠﯾﮫی ﻣﻠﯾتھﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﺟدی ﮔذارده ﻣﯽﺷود.
اﮔر ﻗﺳﻣت ﻋﻣدهی ﮐﺎرﮔران ﻟﮭﺳﺗﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل در اﺳﺎرت روﺣﯽ
ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳتھﺎی ﺑورژوازی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدهاﻧد ،اﮔر آنھﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل از ﻧﮭﺿت
ﮐﺎرﮔری ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑر ﮐﻧﺎر ﻣﺎﻧدهاﻧد ﺑﮫ طور ﻋﻣده در ﻧﺗﯾﺟﮫی اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﺳﯾﺎﺳت ﮐﮭن ﺿد ﻟﮭﺳﺗﺎﻧﯽ »ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻗدرت« زﻣﯾﻧﮫی ﭼﻧﯾن اﺳﺎرﺗﯽ را ﻓراھم
ﻣﯽﮐﻧد و ﺧﻼﺻﯽ ﮐﺎرﮔران را از اﯾن اﺳﺎرت ﻣﺷﮑل ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
وﻟﯽ ﺳﯾﺎﺳت ﺗﺿﯾﯾﻘﺎت در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺗوﻗف ﻧﻣﯽﺷود .ﭼﮫ ﺑﺳﺎ اﯾن ﺳﯾﺎﺳت »ﺳﺑﮏ«
ﺳﺗﻣﮕری را ﺑﮫ »ﺳﺑﮏ« ﺑﮫ ﺟﺎن ﯾﮑدﯾﮕر اﻧداﺧﺗن ﻣﻠل و ﺑﮫ »ﺳﺑﮏ« ﻗﺗل ﻋﺎم و
ﺗﺎﻻن ﺑدل ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺳﯾﺎﺳت اﺧﯾر در ھﻣﮫ ﺟﺎ و ھﻣﯾﺷﮫ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر
ﻧﯾﺳت وﻟﯽ آن ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ،در آﻧﺟﺎ در ﻣﺣﯾط ﻓﻘدان آزادیھﺎی
ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ،ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﺷﮑل وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ ﺧطر آن را دارد ﮐﮫ ﻋﻣل اﺗﺣﺎد
ﮐﺎرﮔران را در اﺷﮏ و ﺧون ﻏرﻗﮫ ﺳﺎزد .ﻗﻔﻘﺎز و ﺟﻧوب روﺳﯾﮫ ﻣﺛﺎلھﺎی
ﻣﺗﻌددی در اﯾن ﺑﺎره ﻣﯽدھد» .ﺟدا ﮐن و ﻓرﻣﺎﻧرواﺋﯽ ﻧﻣﺎ« ــ اﯾن اﺳت ھدف
ﺳﯾﺎﺳت ﺑﮫ ﺟﺎن ﯾﮏ دﯾﮕر اﻧداﺧﺗن ﻣﻠل .و ھر اﻧدازه ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﺗوﻓﯾق ﯾﺎﺑد
ﻋظﯾمﺗرﯾن ﺑﻼﯾﺎ را ﺑرای ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﺟدیﺗرﯾن ﻣﺎﻧﻊ را ﺑر ﺳر راه ﺑﮭم ﭘﯾوﺳﺗن
ﮐﺎرﮔران ﮐﻠﯾﮫی ﻣﻠﯾتھﺎی ﯾﮏ ﮐﺷور اﯾﺟﺎد ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
وﻟﯽ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔران در اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ رﻓﻘﺎی آنھﺎ در ﯾﮏ ارﺗش ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﮔرد آﯾﻧد ،ﺑﮫ ﺳرﻋت و ﺑﮫ طور ﻗطﻌﯽ از اﺳﺎرت روﺣﯽ ﺑورژوازی آزاد ﺷوﻧد
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و ﻗوای روﺣﯽ ﺑرادران ھم ﺳرﻧوﺷت آنھﺎ ﺑﮫ ھر ﻣﻠﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻌﻠق داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﮫ
طور ﮐﺎﻣل و آزاداﻧﮫ رﺷد ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑدﯾن ﺟﮭت ﮐﺎرﮔران ﺑر ﺿد ﺳﯾﺎﺳت ﺳﺗﻣﮕری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﻠل ﺑﮫ ھر ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ
اﯾن ﺳﯾﺎﺳت در آﯾد ،اﻋم از َاﺷﮑﺎل ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻼﯾم و ﯾﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺷن ،و ھم ﭼﻧﯾن
ﺑرﺿد ﺳﯾﺎﺳت ﺑﮫ ﺟﺎن ﯾﮏ دﯾﮕر اﻧداﺧﺗن ﻣﻠل ،در ھر ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺳﯾﺎﺳت
ﺑﺎﺷد ،ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺧواھﻧد ﮐرد.
ﺑدﯾن ﺟﮭت ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎ ﺣق ﻣﻠل را در ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑر
ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
ﺣق ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑر ﺳرﻧوﺷت ﻋﺑﺎرت از اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط ﺧود ﻣﻠل ﺣق دارﻧد
ﺳرﻧوﺷت ﺧود را ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد و ھﯾﭻ ﮐس ﺣق ﻧدارد ﺟﺑرا ً در زﻧدﮔﯽ ﻣﻠت
دﺧﺎﻟت ﻧﻣﺎﯾد ،ﻣدارس و ﻣؤﺳﺳﺎت دﯾﮕر آن را از ﺑﯾن ﺑﺑرد  ،رﺳوم و ﻋﺎدات آن
را ﺑرھم زﻧد ،زﺑﺎن آن را ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار دھد و ﺣﻘوق آن را ﺧدﺷﮫ دار ﻧﻣﺎﯾد.
اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻌﻧﯽ اﯾن آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ از ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻋﺎدات و
ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻠت ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺧواھد ﮐرد .ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ،در ﺿﻣن ﻣﺑﺎرزه ﺑر
ﺿد اﺟﺣﺎﻓﺎت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﻠت ،ﻓﻘط از ﺣق ﺧِود ﻣﻠت در ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑر ﺳرﻧوﺷت
ﺧوﯾش ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺧواھد ﮐرد و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑر ﺿد ﻋﺎدات و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺿر
اﯾن ﻣﻠت ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻗﺷرھﺎی زﺣﻣﺗﮑش اﯾن ﻣﻠت اﻣﮑﺎن ﺑدھد ﮐﮫ از
ﻗﯾد آنھﺎ رھﺎﺋﯽ ﯾﺎﺑﻧد.
ﺣق ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑر ﺳرﻧوﺷت ﻋﺑﺎرت اﺳت از اﯾن ﮐﮫ :ﻣﻠت ﻣﯽﺗواﻧد زﻧدﮔﯽ ﺧود
را طﺑق ﺗﻣﺎﯾل ﺧوﯾش ﺗرﺗﯾب دھد .ﻣﻠت ﺣق دارد زﻧدﮔﯽ ﺧود را روی اﺻل
ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﺑﻧﺎ ﻧﻣﺎﯾد .ﻣﻠت ﺣق دارد ﺑﺎ ﻣﻠل دﯾﮕر داﺧل در رواﺑط ِﻓدراﺗﯾوی

26

ﮔردد .ﻣﻠت ﺣق دارد ﮐﺎﻣﻼً ﺟدا ﮔردد ،ﻣﻠت ﺣق ﺣﺎﮐﻣﯾت دارد و ﺗﻣﺎم ﻣﻠل
ﻣﺗﺳﺎوی اﻟﺣﻘوق ھﺳﺗﻧد.
اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻌﻧﯽ اﯾن آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ از ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻠت
ﻣداﻓﻌﮫ ﺧواھد ﮐرد .ﻣﻠت ﺣق دارد ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻧظم و ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻗدﯾﻣﯽ ﺧود رﺟﻌت
ﻧﻣﺎﯾد وﻟﯽ ﻣﻔﮭوم آن ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ اﻣﺿﺎء ﺧود را زﯾر
ﭼﻧﯾن ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب اﯾن و ﯾﺎ آن ﻣؤﺳﺳﮫی ﻣﻠت ﻣورد ﺑﺣث ﺻﺎدر ﺷده
ﺑﺎﺷد ،ﺧواھد ﮔذارد .وظﺎﯾف ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﮐﮫ از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ دﻓﺎع
ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد و ﺣﻘوق ﻣﻠت ﮐﮫ از طﺑﻘﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت دو ﭼﯾز ﻣﺧﺗﻠف
اﺳت.
ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ،ﺿﻣن ﻣﺑﺎرزه در راه ﺣق ﻣﻠل در ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش،
اﯾن ھدف را در ﻣﻘﺎﺑل ﺧود ﻗرارﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺳﺗﻣﮕری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﻠت
ﺧﺎﺗﻣﮫ دھد ،آن را اﻣﮑﺎن ﻧﺎﭘذﯾر ﮐﻧد و ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ از ﻣﻧﺎزﻋﮫی ﻣﻠل ﺟﻠوﮔﯾری
ﻧﻣوده  ،آن را ﮐﻧد ﺳﺎزد و ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺑرﺳﺎﻧد.
ﻓرق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی آﮔﺎه و ﺳﯾﺎﺳت ﺑورژوازی ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد
ﺑر ﻋﻣق و ﺣﺟم ﻣﺑﺎرزهی ﻣﻠﯽ ﺑﯾﻔزاﯾد و ﻧﮭﺿت ﻣﻠﯽ را اداﻣﮫ دھد و آن را وﺧﯾم
ﺳﺎزد ،در اﯾﻧﺟﺎ اﺳت.
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی آﮔﺎه ﻧﻣﯽﺗواﻧد زﯾر ﭘرﭼم »ﻣﻠﯽ« ﺑورژوازی
ﻗرار ﮔﯾرد.
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺎﺻطﻼح »اوﻟوﺳﯾن ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل« )»ﺗﮑﺎﻣل
ﺗدرﯾﺟﯽ ﻣﻠﯽ«( ﮐﮫ از طرف ﺑﺎﺋر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﺷود ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺳﯾﺎﺳت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
ﮔردد .ﺗﺷﺑث ﺑﺎﺋر ﺑرای ﯾﮑﺳﺎن واﻧﻣود ﮐردن ﺳﯾﺎﺳت »ﺗﮑﺎﻣل ﺗدرﯾﺟﯽ ﻣﻠﯽ«
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ﺧود ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت »طﺑﻘﮫی ﻣﻌﺎﺻر ﮐﺎرﮔر«

ﮐوﺷﺷﯽ اﺳت در راه اﯾن ﮐﮫ

ﻣﺑﺎرزهی طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔران را ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزهی ﻣﻠل ﺗطﺑﯾق دھد.
ﻣﻘ ُدرات ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﮐﮫ از ﻟﺣﺎظ ﻣﺎھﯾت ﺧود ﺑورژوازی اﺳت طﺑﯾﻌﺗﺎ ً ﺑﺎ
ﺳرﻧوﺷت ﺑورژوازی ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .ﻓرو ﻧﺷﺳﺗن ﻗطﻌﯽ ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﻓﻘط در
ﺻورت ﺳﻘوط ﺑورژوازی اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت .ﺻﻠﺢ ﮐﺎﻣل ﻓﻘط در زﻣﺎن ﺳﻠطﮫی
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﯽﺗواﻧد ﺑر ﻗرار ﺷود .وﻟﯽ در ﺣدود ﭼﮭﺎرﭼوب ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ھم
ﻣﯽﺗوان ﻣﺑﺎرزهی ﻣﻠﯽ را ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧد ،رﯾﺷﮫی آن را زد و آن را ﺑرای
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ﺣداﮐﺛر ﺑﯽ ﺿرر ﻧﻣود.
ﺷﺎِھد اﯾن ﻧظرﯾﮫ ﻣﺛﺎلھﺎﺋﯽ اﺳت از ﺳوﺋﯾس و آﻣرﯾﮑﺎ .ﺑرای اﯾن ﮐﺎر ﻻزم اﺳت
ﮐﺷور را دﻣوﮐراﺳﯽ ﻧﻣود و ﺑﮫ ﻣﻠتھﺎ اﻣﮑﺎن داد ﮐﮫ ﺑﮫ طور آزاد ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﺑﻧد.

٣
طﺮح ﻣﺴﺌﻠﮫ
ﻣﻠت ﺣق دارد ﺑﮫ طور آزاد ﺳرﻧوﺷت ﺧود را ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾد .او ﺣق دارد ﺗرﺗﯾب
زﻧدﮔﯽ ﺧود را طﺑق دﻟﺧواه ﺑدھد ،اﻟﺑﺗﮫ ﺑدون ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺣﻘوق ﻣﻠل دﯾﮕر .در اﯾن
ﻣورد ﺟﺎی ﺑﺣث ﻧﯾﺳت.
ﺣﺎل ﺑﺑﯾﻧﯾم ھﻣﺎﻧﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﻠت ﺗرﺗﯾب زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑدھد و ﺗﺷﮑﯾﻼت
آﯾﻧده آن ﭼﮫ ﺷﮑلھﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧود ﺑﮕﯾرد؛ اﮔر ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﻣﻧﺎﻓﻊ اﮐﺛرﯾت ﻣﻠت
و ﻗﺑل از ھﻣﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار دھﯾم؟
 - 11رﺟوع ﺷود ﺑﮫ ﮐﺗﺎ ب ﺑﺎﺋر ﺻﻔﺣﮫ ١٦٦
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ﻣﻠت ﺣق دارد ﺑﮫ طور ﺧود ﻣﺧﺗﺎر ﻣﺗﺷﮑل ﺷود ،ﺣﺗﯽ ﺣق ﺟدا ﺷدن ھم
دارد .وﻟﯽ ﻣﻌﻧﯽ اﯾن آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ھر ﺷراﯾطﯽ ﺑﺎﯾد اﯾن طورﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾد و
ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﯾﺎ ﺟداﺋﯽ در ھﻣﮫ ﺟﺎ و ھﻣﯾﺷﮫ ﺑرای ﻣﻠت ﯾﻌﻧﯽ ﺑرای اﮐﺛرﯾت آن،
ﯾﻌﻧﯽ ﺑرای ﻗﺷرھﺎی زﺣﻣﺗﮑش آن ،ﻣﻔﯾد ﺧواھد ﺑود .ﻓرض ﮐﻧﯾم ﺗﺎﺗﺎرھﺎی
ﻣﺎوراء ﻗﻔﻘﺎز ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﻠت در ﻣﺟﻠس ﻣﺣﻠﯽ ﺧود ﺟﻣﻊ ﺷوﻧد ،ﺑﮫ
ﻧﻔوذ ﺑﮏھﺎ و ﻣﻼھﺎی ﺧود ﺗن ﺑدھﻧد ،ﻧظم ﻗدﯾﻣﯽ را ﺑﯾن ﺧود اﺣﯾﺎء ﻧﻣﺎﯾﻧد،
ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﻧد از دوﻟت ﺟدا ﺷوﻧد .طﺑق ﻣﻔﮭوم ﻣﺎدهی راﺟﻊ ﺑﮫ ﺣق ﻣﻠل در
ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش ،آنھﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺣق دارﻧد اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮑﻧﻧد .وﻟﯽ آﯾﺎ اﯾن
ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻗﺷرھﺎی زﺣﻣﺗﮑش ﻣﻠت ﺗﺎﺗﺎر ﻣطﺎﺑﻘت ﺧواھد ﮐرد؟ آﯾﺎ ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ ﺑﯽ ﻋﻼﻗﮕﯽ ﺑﮫ اﯾن اﻣر ﺑﻧﮕرد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ ﺑﮏھﺎ و ﻣﻼھﺎ
ﺗودهھﺎ را ﺑرای ﺣل ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺧود ﻣﯽﮐﺷﺎﻧﻧد؟ آﯾﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣوﮐراﺳﯽ در اﯾن ﮐﺎر دﺧﺎﻟت ﮐﻧد و ﺑﮫ طرز ﻣﻌﯾﻧﯽ در ادارهی ﻣﻠت ﻧﻔوذ ﻧﻣﺎﯾد؟
آﯾﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑرای ﺣل اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺎ ﻧﻘﺷﮫی ﺻرﯾﺣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺗودهھﺎی ﺗﺎﺗﺎر ﻧﺎﻓﻊ
ﺗر از ھر ﻧﻘﺷﮫی دﯾﮕری ﺑﺎﺷد وارد ﻣﯾدان ﮔردد؟
و اﻣﺎ ﮐدام ﺗﺻﻣﯾم اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾش از ھﻣﮫ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺗودهھﺎی زﺣﻣﺗﮑش وﻓق
ﻣﯽدھد؟ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ،ﻓدراﺳﯾون ﯾﺎ ﺟدا ﺷدن؟
ﺗﻣﺎم اﯾنھﺎ ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣل آنھﺎ ﻣﻧوط اﺳت ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻣﻌﯾن ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ
ﻣﻠت ﻓرض ﺷده را اﺣﺎطﮫ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺷراﯾط ھم ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻣﺎم ﭼﯾزھﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﮐﻧد و ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﺑرای
ﻟﺣظﮫی ﻣﻌﯾﻧﯽ ﺻﺣﯾﺢ اﺳت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﻟﺣظﮫی دﯾﮕر ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل
ﻗﺑول ﺑﺎﺷد .
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در اواﺳط ﻗرن ﻧوزدھم ﻣﺎرﮐس طرﻓدار ﺟدا ﺷدن ﻟﮭﺳﺗﺎن از روﺳﯾﮫ ﺑود و ﺣق
داﺷت ،زﯾرا ﮐﮫ آن وﻗت ﻣوﺿوع ﻋﺑﺎرت ﺑود از رھﺎﺋﯽ ﯾﮏ ﻣدﻧﯾت ﻋﺎﻟﯽ ﺗر از
ﻗﯾد ﻣدﻧﯾت ﭘﺳتﺗری ﮐﮫ آن را ﻣﻧﮭدم ﻣﯽﻧﻣود .در آن ﻣوﻗﻊ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧﮫ اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺷﮑل ﺗﺋوری و آﮐﺎدﻣﯾﮏ ﺑﻠﮑﮫ در ﻋﻣل و درون ﺧود زﻧدﮔﯽ ﻣطرح ﺑود.....
در ﭘﺎﯾﺎن ﻗرن ﻧوزدھم ،دﯾﮕر ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎی ﻟﮭﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺟدا ﺷدن ﻟﮭﺳﺗﺎن از
روﺳﯾﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد ،و آنھﺎ ھم ذﯾﺣقاﻧد  ،ﭼﮫ در ﻋرض ﭘﻧﺟﺎه ﺳﺎل اﺧﯾر
ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻣﯾﻘﯽ در ﺟﮭت ﻧزدﯾﮑﯽ اﻗﺗﺻﺎدی و ﻓرھﻧﮕﯽ روﺳﯾﮫ و ﻟﮭﺳﺗﺎن روی
داد .ﺑﻌﻼوه در اﺛﻧﺎی اﯾن ﻣدت ﻣﺳﺄﻟﮫی ﺟدا ﺷدن ،از ﻣوﺿوع ﻋﻣل ﺑﮫ ﻣوﺿوع
ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت آﮐﺎدﻣﯾﮏ ﮐﺷﯾده ﺷد ﮐﮫ آن ھم ﺷﺎﯾد ﻓﻘط ﻣوﺟب َﻏﻠﯾﺎ ِِن اﻓﮑﺎر
روﺷﻧﻔﮑران ﺧﺎرﺟﯽ ﺑود.
اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻣوﺿوع اﻣﮑﺎن ظﮭور اوﺿﺎع و اﺣوال ﻣﻌﯾن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را ﮐﮫ
در اﺛر آن ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺳﺄﻟﮫی ﺟدا ﺷدن ﻟﮭﺳﺗﺎن ﻣﺟددا ً ﺟزو ﻣﺳﺎﺋل روز ﻗرار
ﮔﯾرد ﺑر طرف ﻧﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
از اﯾﻧﺟﺎ ﭼﻧﯾن ﺑر ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ ﺣل ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ ﻓﻘط ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺷراﯾط
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺗﮑﺎﻣل ﺧود ﺑﺎﯾد ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرد ﻣﻣﮑن ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﺷراﯾط اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﻣﻠت ﻣﻔروﺿﯽ را اﺣﺎطﮫ ﻣﯽﮐﻧد ﯾﮕﺎﻧﮫ
ﮐﻠﯾد ﺣل اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺳت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن و ﯾﺎ آن ﻣﻠت ﺑﺎﯾد زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺗرﺗﯾب
ﺑدھد و ﺗﺷﮑﯾﻼت آﯾﻧده آن ﭼﮫ ﺷﮑلھﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧود ﺑﮕﯾرد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﻣﮑن
اﺳت ﮐﮫ در ﻣورد ھر ﻣﻠﺗﯽ راه ﺣل ﻣﺧﺻوﺻﯽ ﺑرای اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻻزم آﯾد .اﮔر
طرح دﯾﺎﻟﮑـﺗﯾﮑﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ در ﺟﺎﺋﯽ ﻻزم ﺑﺎﺷد ،ھﻣﺎﻧﺎ در اﯾن ﻣورد ﯾﻌﻧﯽ در
ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ اﺳت.
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ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑر ﺿد ﯾﮏ طرﯾﻘﮫی ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺗداول و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺧﯾﻠﯽ
ﻋواﻣﺎﻧﮫ »ﺣل« ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺳرﻣﻧﺷﺄ ﺧود را از ﺑوﻧد ﻣﯽﮔﯾرد ﺑﮫ طور
ﻗطﻌﯽ اظﮭﺎر ﻧظر ﻧﻣﺎﺋﯾم .ﺳﺧن ﻣﺎ از ﺷﯾوهی ﺳﮭل اﺳﺗـﻧﺎد ﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎل
12

دﻣوﮐراﺳﯽ اﺗرﯾش و اﺳﻼو ﺟﻧوﺑﯽ اﺳت،

ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ دﯾﮕر ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ را ﺣل

ﮐرده و ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎی روس ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور ﺳﺎده اﯾن طرﯾﻘﮫی ﺣل را از
آنھﺎ اﻗﺗﺑﺎس ﻧﻣﺎﯾﻧد .در آن ﻓرض ﺷده اﺳت ﮐﮫ آن ﭼﮫ ﻣﺛﻼً ﺑرای اﺗرﯾش ﺻﺣﯾﺢ
ﻣﯽﺑﺎﺷد ﺑرای روﺳﯾﮫ ﻧﯾز ﺻﺣﯾﺢ اﺳت .در اﯾن ﻣورد ﻣﮭمﺗرﯾن و ﻗطﻌﯽﺗرﯾن
ﻣوﺿوع از ﻧظر دور ﺷده اﺳت و آن ھم ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺷراﯾط واﻗﻌﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ
در روﺳﯾﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً و در زﻧدﮔﯽ ھر ﻣﻠت ﺟداﮔﺎﻧﮫای در ﺣدود روﺳﯾﮫ ﺧﺻوﺻﺎ ً.
ﻣﺛﻼً اﻧدﮐﯽ ﺑﮫ ﺳﺧﻧﺎن و.ﮐﺎﺳوﺳﮑﯽ  W. Kossowskiﺑوﻧدﯾﺳت ﻣﻌروف
ﮔوش ﻓرادھﯾد:
»وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ )ﻣﻧظور ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ اﺳت .ی .اﺳﺗﺎﻟﯾن( از ﻧظر
اﺻوﻟﯽ در ﮐﻧﮕرهی ﭼﮭﺎرم ﻣورد ﺑﺣث ﺑود ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی
ﮐﻧﮕره ﮐﮫ ﺣﺎوی روح ﺗﺻﻣﯾم ﺣزب ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات اﺳﻼو ﺟﻧوﺑﯽ
ﺑود ﻣوﺟب ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣوم ﮔردﯾد«.
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در ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ را » ﮐﻧﮕره ﺑﺎﺗﻔﺎق آرا ﺗﺻوﯾب ﮐرد« ...
و ھﻣﯾن و ﺑس! ﻧﮫ ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ از واﻗﻌﯾت روﺳﯾﮫ و ﻧﮫ روﺷن ﺳﺎﺧﺗن ﺷراﯾط
زﻧدﮔﯽ ﯾﮭودیھﺎ در روﺳﯾﮫ؛ اﺑﺗدا طرﯾﻘﮫی ﺣل را از ﺣزب ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات
اﺳﻼو ﺟﻧوﺑﯽ اﻗﺗﺑﺎس ﮐرده و ﺳﭘس آن را »ﺗﺄﯾﯾد« و ﺑﺎﻻﺧره »ﺑﮫ اﺗﻔﺎق آرا

 - 12ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ اﺳﻼو ﺟﻧوﺑﯽ د ر ﺟﻧوب اﺗرﯾش ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧد.
 - 13رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻣﺳﺎﺋل ﻣﻠﯾت« و .ﮐﺎﺳوﺳﮑﯽ ﺻﻔﺣﮫ  ١٧-١٦ﺳﺎل .١٩٠٧
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ﺗﺻوﯾب ﻧﻣودهاﻧد«! اﯾﻧﺳت طرزی ﮐﮫ ﺑوﻧدﯾﺳتھﺎ ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ را در روﺳﯾﮫ
طرح و »ﺣل ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد« ...
و ﺣﺎل آن ﮐﮫ اﺗرﯾش و روﺳﯾﮫ دارای ﺷراﯾطﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .و ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﻋﻠت اﺳت ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ اﺗرﯾش ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﻣﻠﯽ ﺧود را در
ﺷﮭر ُﺑرون ــ  Brünnــ ) (١٨٩٩ﺑﺎ روح ﺗﺻﻣﯾم ﺣزب ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات
اﺳﻼو ﺟﻧوﺑﯽ )اﻟﺑﺗﮫ ،ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ اﺻﻼﺣﺎت ﺟزﺋﯽ( ﺗﺻوﯾب ﮐرد ،اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﺑﮫ
ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺑﺎﺻطﻼح ﺑﮫ ﺷق روﺳﯽ طرح ﻧﮑرده و اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ ﺷق روﺳﯽ ھم ﺣل
ﻧﻣﯽﮐﻧد.
ﻗﺑل از طرح ﮐﻠﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ؛ ﺑﺑﯾﻧﯾم اﺷﭘرﯾﻧﮕر و ﺑﺎﺋر ﺗﺋورﯾﺳﯾنھﺎی ﺧود ﻣﺧﺗﺎری
ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ اﺗرﯾش ،ﻣﻔﺳرﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﻣﻠﯽ ُﺑرون و ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫی ﺣزب ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣوﮐرات اﺳﻼو ﺟﻧوﺑﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﭼﮕوﻧﮫ طرح ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد؟
اﺷﭘرﯾﻧﮕر ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﻣﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ اﯾن ﭘرﺳش ﮐﮫ آﯾﺎ ﻋﻣوﻣﺎ ً دوﻟﺗﯽ ﻣرﮐب از ﻣﻠﯾتھﺎ اﻣﮑﺎن
ﭘذﯾر اﺳت ،و اﯾن ﮐﮫ آﯾﺎ ﺧﺻوﺻﺎ ً ﻣﻠﯾتھﺎی اﺗرﯾش ﻣﺟﺑور ھﺳﺗﻧد ﯾﮏ
واﺣد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﺷﮑﯾل دھﻧد؛ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻣﯽدھﯾم ،اﯾن ﻣﺳﺎﺋل را ﻣﺎ ﺣل ﺷده
ﻣﯽداﻧﯾم .ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن و ﻟزوم ﻣوﺿوع ﻣزﺑور ﻣواﻓق
ﻧﯾﺳت ﺗﻔﺣص ﻣﺎ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮫ ﺧواھد ﺑود .طرح ﻣﺎ ﺣﺎﮐﯾﺳت :ﻣﻠتھﺎی
ﻣورد ﺑﺣث ﻣﺟﺑورﻧد ﻣوﺟودﯾت ﻣﺷﺗرﮐﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﭼﮫ ﺷﮑلھﺎی
ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﮫ آنھﺎ اﻣﮑﺎن ﺧواھد داد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن طرزی زﻧدﮔﯽ
14

ﻧﻣﺎﯾﻧد؟« )ﺗﮑﯾﮫ روی ﮐﻠﻣﺎت از اﺷﭘرﯾﻧﮕر اﺳت(

ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﻣﺎﻣﯾت دوﻟﺗﯽ اﺗرﯾش ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫی ﻧﻘطﮫ ﻣﺑدأ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
 -14رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﻠﯽ« اﺷﭘرﯾﻧﮕر ﺻﻔﺣﮫ .١٤
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ﺑﺎﺋر ﻧﯾز ﻋﯾﻧﺎ ً ھﻣﯾن را ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﻣﺎ اﯾن ﻓرﺿﯾﮫ را ﻣﺄﺧذ ﻗرار ﻣﯽدھﯾم ﮐﮫ ﻣﻠتھﺎی اﺗرﯾش در ھﻣﺎن
اﺗﺣﺎد دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون در آن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھﻧد ﻣﺎﻧد ،و
ﻣﯽﭘرﺳﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﻠل ﺑﯾن ﺧودﺷﺎن و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗﻣﺎم آنھﺎ ﺑﺎ
دوﻟت در ﭼﮭﺎرﭼوﺑﮫی اﯾن اﺗﺣﺎد ﭼﮕوﻧﮫ ﺧواھد ﺑود«.
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ﺑﺎزھم ﺗﻣﺎﻣﯾت اﺗرﯾش ﻣﻘدم ﺑر ھﻣﮫ ﭼﯾز اﺳت.
آﯾﺎ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ روﺳﯾﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣوﺿوع را اﯾن طور ﻣطرح ﻧﻣﺎﯾد؟
ﻧﮫ ،ﻧﻣﯽﺗواﻧد .ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﭼون ﮐﮫ از ھﻣﺎن اﺑﺗدا ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﻧظرﯾﮫی ﺣق ﻣﻠل در
ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﮑم آن ﻣﻠت ﺣق ﺟدا ﺷدن دارد.
ﺣﺗﯽ ﺑوﻧدﯾﺳت ﮔﻠد ﺑﻼت  Goldblattدر ﮐﻧﮕرهی دوم ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ
روﺳﯾﮫ اﻋﺗراف ﮐرد ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ روﺳﯾﮫ از ﻧظرﯾﮫی ﺣق ﻣﻠل در
ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮕذرد.
اﯾﻧﮏ آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﮔﻠد ﺑﻼت در آن ھﻧﮕﺎم ﻣﯽﮔﻔت:
»ﺑر ﺿد ﺣق ﻣﻠل در ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ اﻋﺗراﺿﯽ
ﻧﻣﯽﺗوان ﮐرد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻠﺗﯽ ﺑرای اﺳﺗﻘﻼل ﺧود ﻣﺑﺎرزه
ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ،ﻧﻣﯽﺗوان ﺑﺎ اﯾن ﻋﻣل ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐرد .اﮔر ﻟﮭﺳﺗﺎن ﻧﺧواھد ﺑﮫ
»ﻧﮑﺎح ﻗﺎﻧوﻧﯽ« روﺳﯾﮫ در آﯾد ﺑر ﻣﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ او را ﻣﻣﺎﻧﻌت ﻧﻣﺎﺋﯾم«.
ھﻣﮫ اﯾنھﺎ درﺳت .اﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫﯾﯽ ﮐﮫ از اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽآﯾد اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻧﻘﺎط ﻣﺑدأ
ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎی اﺗرﯾش و روﺳﯾﮫ ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕر ﯾﮑﺳﺎن ﻧﻣﯽﺑﺎﺷﻧد

 -15رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ و ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ« ﺗﺄ ﻟﯾف ﺑﺎﺋر ﺻﻔﺣﮫ ٣٦
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ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ﻋﮑس درﺳت ﻧﻘطﮫی ﻣﻘﺎﺑل ﯾﮏ دﯾﮕرﻧد .آﯾﺎ ﭘس از اﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت
درﺑﺎرهی اﻣﮑﺎن اﻗﺗﺑﺎس ﭼﯾزی از ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﻣﻠﯽ اﺗرﯾﺷﯽھﺎ ﺻﺣﺑت ﮐرد؟
و اﻣﺎ ﺑﻌد .اﺗرﯾﺷﯽھﺎ ﺧﯾﺎل دارﻧد »آزادی ﻣﻠﯾتھﺎ« را از طرﯾق رﻓرمھﺎی
ﺟزﺋﯽ و ﺑﺎ ﮔﺎمھﺎی ﺑطﺋﯽ اﻧﺟﺎم دھﻧد .آنھﺎ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ را ﺑﮫ
ﻣﻧزﻟﮫی ﯾﮏ اﻗدام ﻋﻣﻠﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﻣوده و اﺑدا ً روی ﺗﻐﯾﯾرات اﺳﺎﺳﯽ و ﺟﻧﺑش
آزادی ﺑﺧش دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﮐﮫ در ﻣد ﻧظرﺷﺎن ﻧﯾﺳت ﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد ،در ﺻورﺗﯽ
ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎی روﺳﯾﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫی »آزادی ﻣﻠﯾتھﺎ« را ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾرات اﺳﺎﺳﯽ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺟﻧﺑش آزادی ﺑﺧش دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣرﺑوط ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد ،زﯾرا ،دﻟﯾﻠﯽ
ﻧدارﻧد روی اﺻﻼﺣﺎت ﺣﺳﺎب ﮐﻧﻧد .و اﯾن ﻣوﺿوع اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎر را از ﻟﺣﺎظ
ﺳرﻧوﺷت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻣﻠتھﺎ در روﺳﯾﮫ اﺳﺎﺳﺎ ً ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽدھد.
ﺑﺎﺋر ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ،ﻣﺷﮕل اﺳت ﺗﺻور ﮐرد ﮐﮫ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ در
ﻧﺗﯾﺟﮫی ﯾﮏ ﺗﺻﻣﯾم ﺑزرگ و ﯾﮏ ﻋﻣل ﻣﺗﮭوراﻧﮫ و ﻗطﻌﯽ ﺑﮫ وﺟود
آﯾد .اﺗرﯾش ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯾر ﺑطﺋﯽ و دردﻧﺎک و ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزهی ﺳﺧت ﮐﮫ در
اﺛر آن ﻗﺎﻧون ﮔذاری و ﮐﺷورداری در ﺣﺎﻟت ﻓﻠﺞ ﻣزﻣن ﺧواھد ﺑود ﻗدم
ﺑﻘدم ﺑﮫ طرف ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ ﺧواھد رﻓت .ﺧﯾر ،رژﯾم ﻗﺿﺎﺋﯽ
دوﻟﺗﯽ ﺟدﯾد ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ از راه ﯾﮏ ﻋﻣل ﺑزرگ ﻗﺎﻧون ﮔذاری ﺑﮫ
وﺟود ﻧﺧواھد آﻣد ،ﺑﻠﮫ اﯾﺟﺎد آن ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫی ﻗواﻧﯾن ﺑﯾﺷﻣﺎر ﺟداﮔﺎﻧﮫای
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ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑرای ﺑﺧشھﺎ و ﮐﻣونھﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫ وﺿﻊ ﻣﯽﺷود«.
ﻧﯾز ھﻣﯾن را اﺷﭘرﯾﻧﮕر ﻣﯽﮔوﯾد .او ﻣﯽﻧوﯾﺳد:

 -16رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ و ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ« ﺗﺄ ﻟﯾف ﺑﺎﺋر ﺻﻔﺣﮫ ٤٢٢
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»ﻣن ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻣؤﺳﺳﺎﺗﯽ )ارﮔﺎنھﺎی ﺧود ﻣﺧﺗﺎری
ﻣﻠﯽ  -ی .اﺳﺗﺎﻟﯾن( طﯽ ﯾﮑﺳﺎل و ده ﺳﺎل ﺑﮫ وﺟود ﻧﻣﯽ آﯾد .ﺑرای
ﺗﺟدﯾد ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺣﮑوﻣت ﭘروس ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻣﺗد ﻻزم آﻣد...
ﭘروس ﺑرای اﺳﺗﻘرار ﻗطﻌﯽ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻋﻣدهی اداری ﺧود ﺑﯾﺳت
ﺳﺎل وﻗت ﻻزم داﺷت .ﺑدﯾن ﺳﺑب ﻧﺑﺎﯾد ﺗﺻور ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣن ﻧﻣﯽداﻧم
ﺑرای اﺗرﯾش ﭼﻘدر وﻗت ﻻزم و ﭼﮫ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ در ﭘﯾش اﺳت«.
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اﯾنھﺎ ھﻣﮫ ﮐﺎﻣﻼً واﺿﺢ اﺳت ،اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎی روس ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻣﺳﺄﻟﮫی
ﻣﻠﯽ را ﺑﺎ »ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺗﮭوراﻧﮫ و ﻗطﻌﯽ“ ﻣرﺑوط ﻧﺳﺎزﻧد؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ
اﺻﻼﺣﺎت ﺟزﺋﯽ و »ﻗواﻧﯾن ﺑﯾﺷﻣﺎر ﺟداﮔﺎﻧﮫ« ﺑﮫ ﻋﻧوان وﺳﯾﻠﮫی ﺑﮫ دﺳت آوردن
»آزادی ﻣﻠتھﺎ« اﻣﯾدوار ﺑﺎﺷﻧد؟ اﮔر ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد و ﻧﺑﺎﯾد اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮑﻧﻧد ،آن
وﻗت آﯾﺎ از اﯾﻧﺟﺎ واﺿﺢ ﻧﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺷﯾوهی ﻣﺑﺎرزه و دورﻧﻣﺎی اﺗرﯾﺷﯽھﺎ ﮐﺎﻣﻼ
ﺑﺎ روسھﺎ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت؟ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧود را ﺑﮫ
ﺧودﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﯾﮏ طرﻓﮫ و ﻧﯾﻣﮫ ﮐﺎرهی اﺗرﯾﺷﯽھﺎ ﻣﺣدود ﮐرد .از
دوﺣﺎل ﺧﺎرج ﻧﯾﺳت :ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ طرﻓداران اﯾن اﻗﺗﺑﺎس اﻣﯾدوار ﺑﮫ »ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﻣﺗﮭوراﻧﮫ و ﻗطﻌﯽ« در روﺳﯾﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ اﯾن اﻣﯾد را دارﻧد وﻟﯽ
»ﻧﻣﯽداﻧﻧد ﭼﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد« .
ﺑﺎﻻﺧره ،روﺳﯾﮫ و اﺗرﯾش در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺳﺎﺋل ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺧﺗﻠف روز ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد و
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ﻣﺟﺑورﻧد ﺷﯾوهھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑرای ﺣل ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
اﺗرﯾش در ﺷراﯾط ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﺗﺎرﯾﺳم زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑدون ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺑﺎ ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ،
ﻧﺷو و ﻧﻣﺎ در آﻧﺟﺎ ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت .وﻟﯽ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺣﯾﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ و ﻗﺎﻧون
ﮔذاری اﺗرﯾش ﺑﮫ واﺳطﮫی ﺗﺻﺎدﻣﺎت ﺷدﯾد اﺣزاب ﻣﻠﯽ ﺑﮑﻠﯽ ﻣﺗوﻗف ﮔردد.

 -17رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﻠﯽ« اﺷﭘرﯾﻧﮕر ﺻﻔﺣﮫ ٢٨٢-٢٨١

35

ﺑﺣران ﻣزﻣن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﻣدتھﺎ اﺗرﯾش ﺑدان ﻣﺑﺗﻼ اﺳت ﻧﺎﺷﯽ از ھﻣﯾن ﺟﺎ اﺳت.
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻼﺣظﮫ اﺳت ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ ﻣﺣور زﻧدﮔﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣﺳﺄﻟﮫی
ﺣﯾﺎﺗﯽ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھد .ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭت ﺗﻌﺟب آور ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳﯾون ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣوﮐرات اﺗرﯾش ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑﮫ ھر طرﯾﻘﯽ ھﺳت ﻣﺳﺄﻟﮫی ﺗﺻﺎدﻣﺎت ﻣﻠﯽ را
ﻗﺑل از ھﻣﮫ ﺣل و ﻓﺻل ﻧﻣﺎﯾﻧد ،اﻟﺑﺗﮫ ﺑر زﻣﯾﻧﮫی ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﺗﺎرﯾﺳم ﻣوﺟود ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ
وﺳﺎﺋل ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ...
درروﺳﯾﮫ اﯾن طورﻧﯾﺳت .در روﺳﯾﮫ اوﻻً »ﺷﮑرﺧدا را ﮐﮫ ﭘﺎرﻟﻣﺎن وﺟود
ﻧدارد«] [٦ﺛﺎﻧﯾﺎ ً و ﻣﮭمﺗر از ھﻣﮫ اﯾن ﮐﮫ ﻣﺣور زﻧدﮔﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ روﺳﯾﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫی
ﻣﻠﯽ ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫی زﻣﯾن اﺳت ،ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭت ﻣﻘدرات ﻣﺳﺄﻟﮫی روﺳﯾﮫ و ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب »آزادی“ ﻣﻠل در روﺳﯾﮫ ﺑﺎ ﺣل ﻣﺳﺄﻟﮫی زﻣﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ از ﺑﯾن رﻓﺗن
ﺑﻘﺎﯾﺎی اﺻول ﺳرواژ ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ دﻣوﮐراﺳﯽ ﮐردن ﮐﺷور ﻣرﺑوط ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ھﻣﯾن
دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ در روﺳﯾﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﺳﺗﻘل و ﻗطﻌﯽ ﺧود
ﻧﻣﺎﺋﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﮭمﺗری اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫی
آزادی ﮐﺷور از ﻗﯾد اﺻول ﺳرواژ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
اﺷﭘرﯾﻧﮕر ﻣﯽﻧوﯾﺳد:
»ﺑﯽ ﺛﻣری ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﺗرﯾش ﻓﻘط ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ھر اﺻﻼﺣﯽ ،در
داﺧل اﺣزاب ﻣﻠﯽ ﺗﺿﺎدھﺎﺋﯽ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ وﺣدت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ آنھﺎ
را ﺑﮭم ﻣﯽزﻧد و ﺑدﯾن ﺳﺑب اﺳت ﮐﮫ رھﺑران اﺣزاب از ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ
ﺑوی اﺻﻼﺣﺎت از آن ﻣﯽآﯾد ﺟدا ً اﺟﺗﻧﺎب ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺗرﻗﯽ اﺗرﯾش ﺑﮫ
طور ﮐﻠﯽ ﻓﻘط در ﺻورﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻠتھﺎ ﻣواﺿﻊ ﺣﻘوﻗﯽ
ﻻﯾﻧﻔﮑﯽ داده ﺷود .اﯾن ﻋﻣل آنھﺎ را از ﻟزوم ﻧﮕﮭداری دﺳﺗﮫھﺎی
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ﻣﺑﺎرز داﺋﻣﯽ در ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺧﻼص ﮐرده ﺑﮫ آنھﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺣل ﻣﺳﺎﺋل اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﭘردازﻧد«.

18

ﺑﺎﺋر ﻧﯾز ھﻣﯾن را ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﺑرای دوﻟت ﻣﻘدم ﺑر ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺻﻠﺢ ﻣﻠﯽ ﻻزم اﺳت .دوﻟت اﺑدا ً
ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺗﺣﻣل ﮐﻧد ﮐﮫ ﻗﺎﻧون ﮔذاری ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣوﺿوع ﮐﺎﻣﻼً اﺑﻠﮭﺎﻧﮫی
زﺑﺎن ،ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﺷﺎﺟرهی ﮐوﭼﮑﯽ ﮐﮫ در ﻓﻼن ﻣرز ﻣﻠﯽ ﺑﯾن
اﺷﺧﺎ ِص ﺗﺣرﯾﮏ ﺷده ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﯽآﯾد و ﺑﮫ ﺧﺎطر ھر ﻣﮑﺗب ﺟدﯾدی
ﻋﻘﯾم ﺑﻣﺎﻧد«
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ھﻣﮫی اﯾنھﺎ واﺿﺢ اﺳت .وﻟﯽ اﯾن ھم ﮐﻣﺗر واﺿﺢ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ در
روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ در زﻣﯾﻧﮫی دﯾﮕری ﻗرار دارد .ﺳرﻧوﺷت ﭘﯾﺷرﻓت و ﺗرﻗﯽ را در
روﺳﯾﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫی زﻣﯾن ﺣل ﻣﯽﮐﻧد ﻧﮫ ﻣﻠﯽ .ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ ﺗﺎﺑﻊ آﻧﺳت.
ﭘس طرح ﻣﺳﺋﻠﮫ و دورﻧﻣﺎھﺎ و ﺷﯾوهھﺎی ﻣﺑﺎرزه و وظﺎﺋف روز ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕر
ﻣﺧﺗﻠـفاﻧد .ﻣﮕر روﺷن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ ﻓﻘط اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ
ﺳروﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﻏذ اﺳت و ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ را ﻣﺳﺗﻘل از زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن »ﺣل
ﻣﯽﮐﻧﻧد« ﻣﯽﺗواﻧﻧد از اﺗرﯾش ﺳر ﻣﺷق ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ اﻗﺗﺑﺎس ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﻣﺷﻐول
ﺑﺎﺷﻧد؟
ﺑﺎر دﯾﮕر ﺗﮑرار ﻣﯽﮐﻧﯾم ﺷراﯾط واﻗﻌﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫی ﻧﻘطﮫی ﻣﺑدأ و طرح
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫی ﯾﮕﺎﻧﮫ طرح ﺻﺣﯾﺢ ،ــ اﯾﻧﺳت ﮐﻠﯾد ﺣل ﻣﺳﺄﻟﮫی
ﻣﻠﯽ.

 - 18رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ« اﺷﭘرﯾﻧﮕر ﺻﻔﺣﮫ .٣٦
 - 19رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﻠﯽ« ﺑﺎﺋر ﺻﻔﺣﮫ ٤٠١
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٤
ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ
ﻓوﻗﺎ ً ﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺟﻧﺑﮫی ﺻور ِی ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﻣﻠﯽ اﺗرﯾش ،درﺑﺎرهی أﺻول
ﻣﺗدوﻟوژﯾﮏ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﮑم آن ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎی روس ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺻﺎف و ﺳﺎده از
ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ اﺗرﯾش ﺳرﻣﺷق ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑرﻧﺎﻣﮫی آن را ،ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﺧود
ﻗرار دھﻧد ،ﺻﺣﺑت ﮐردﯾم.
اﯾﻧﮏ در ﻣﺎھﯾت ﺧود ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﺧن ﺑﮕوﺋﯾم  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺑﯾﻧﯾم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻠﯽ ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣوﮐراتھﺎی اﺗرﯾش از ﭼﮫ ﻗرار اﺳت؟ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ در دو ﮐﻠﻣﮫ ﺧﻼﺻﮫ
ﻣﯽﺷود :ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ.
ﻣﻌﻧﯽ اﯾن اوﻻً آﻧﺳت ﮐﮫ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﺛﻼً ﺑﮫ ﮐﺷور ﭼﮏ ﯾﺎ ﻟﮭﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺳﺎﮐﻧﺑن
ﻋﻣدهی آن ﭼﮏھﺎ و ﻟﮭﺳﺗﺎﻧﯽھﺎ ھﺳﺗﻧد داده ﻧﺷده ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺑﮫ ﭼﮏھﺎ و
ﻟﮭﺳﺗﺎﻧﯽھﺎ ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن داده ﻣﯽﺷود و ﺗﻔﺎوت ﻧﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ آنھﺎ ﺳﺎﮐن
ﮐدام ﻣﺣل اﺗرﯾش ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑدﯾن ﺟﮭت اﺳت ﮐﮫ ﮐﮫ اﯾن ﺧود ﻣﺧﺗﺎری را ﻣﻠﯽ ﻣﯾﻧﺎﻣﻧد ﻧﮫ ارﺿﯽ.
ﻣﻌﻧﯽ اﯾن ﺛﺎﻧﯾﺎ ً آن اﺳت ﮐﮫ ﯾﮕﺎن ﯾﮕﺎن ﭼﮏھﺎ و ﻟﮭﺳﺗﺎﻧﯽھﺎ ،آﻟﻣﺎﻧﯽھﺎ و ﻏﯾره ﮐﮫ
در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠﻔﮫی اﺗرﯾش ﭘراﮐﻧده و آﺣﺎد ﺟداﮔﺎﻧﮫای ھﺳﺗﻧد ،ﻣﻠتھﺎی ﮐﺎﻣﻠﯽ را
ﺗﺷﮑﯾل داده و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻠت داﺧل در ﺗرﮐﯾب دوﻟت اﺗرﯾش ﻣﯽﮔردﻧد .در اﯾن
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ﺻورت اﺗرﯾش اﺗﺣﺎدی از ﻧواﺣﯽ ﺧود ﻣﺧﺗﺎر ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ اﺗﺣﺎد ﻣﻠﯾتھﺎی ﺧود
ﻣﺧﺗﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﻣﺗﺷﮑل ﺷدهاﻧد.
ﻣﻌﻧﯽ اﯾن ﺛﺎﻟﺛﺎ ً آن اﺳت ﮐﮫ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑدﯾن ﻣﻧظور ﻣﯽﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﺑرای ﻟﮭﺳﺗﺎﻧﯽھﺎ ،ﭼﮏھﺎ و ﺳﺎﯾرﯾن اﯾﺟﺎد ﺷود ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل »ﺳﯾﺎﺳﯽ« اﺷﺗﻐﺎل
ﻧورزﯾده ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻓرھﻧﮕﯽ اﺷﺗﻐﺎل ﺧواھﻧد ورزﯾد .ﻣﺳﺎﺋل ﺑﺧﺻوص
ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ اﺗرﯾش )راﯾﺷس راﺗس ــ  (Reichratsﺣل و ﻓﺻل
ﺧواھد ﮔردﯾد.
ﺑدﯾن ﺟﮭت اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻧﺎم ﻓرھﻧﮕﯽ ھم اﺿﺎﻓﮫ ﺷده و ﻓرھﻧﮕﯽ
ﻣﻠﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷود .و اﯾن ھم ﻣﺗن ﺑرﻧﺎﻣﮫای اﺳت ﮐﮫ از طرف ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣوﮐراﺳﯽ اﺗرﯾش در ﺳﺎل  ١٨٩٩در ﮐﻧﮕرهی ﺑرون) (Brünnﺗﺻوﯾب ﺷده
اﺳت.
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در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘس از ﺗذﮐر راﺟﻊ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ »ﻣﺷﺎﺟرات ﻣﻠﯽ در اﺗرﯾش ﻣﺎﻧﻊ
ﭘﯾﺷرﻓت ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت« ﮐﮫ» ،ﺣل ﻗطﻌﯽ ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ  ...ﻗﺑل از ھﻣﮫ ﯾﮏ
ﺿرورت ﻓرھﻧﮕﯽ دارد« ﮐﮫ» ،ﺣل اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻓﻘط ﺑﺎ وﺟود ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ً
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺣق اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ھﻣﮕﺎﻧﯽ ،ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻣﺗﺳﺎوی ﺑﻧﺎ ﺷده
ﺑﺎﺷد ،اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت« ،اﯾن طور اداﻣﮫ داده ﻣﯽﺷود:
»ﺑﻘﺎ و رﺷد ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣﻠﯽ
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ﺗودهھﺎی اﺗرﯾش ﻓﻘط ﺑﺎ وﺟود ﺗﺳﺎوی ﮐﺎﻣل

ﺣﻘوق و ﻓﻘدان ھرﮔوﻧﮫ ظﻠم و ﺳﺗم اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت .ﺑدﯾن ﺳﺑب ﻣﻘّدم ﺑر ھﻣﮫ

 - 20ﺑﮫ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮔﺎن ﺣزب ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات اﺳﻼو ﺟﻧوﺑﯽ ﻧﯾز رأی دادﻧد .رﺟوع ﺷود ﺑﮫ
»ﻣذا ﮐرا ت در ا طرا ف ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ در ﮐﻧﮕرهی ﺑرون« ﺳﺎل  ،١٩٠٦ﺻﻔﺣﮫ.٧٢
 - 21در ﺗرﺟﻣﮫی روﺳﯽ م .ﭘﺎﻧﯾن )رﺟوع ﺷود ﺑﮫ ﮐﺗﺎ ب ﺑﺎﺋر ﺗرﺟﻣﮫی ﭘﺎﻧﯾن( ﺑﮫ ﺟﺎی »ﺧﺻوﺻﯾﺎت
ﻣ ﻠ ﯽ « » ﺷ ﺧ ﺻ ﯾ ت ھ ﺎ ی ﻣ ﻠ ﯽ « ﺗ ر ﺟ ﻣ ﮫ ﺷ د ه  .ﭘ ﺎ ﻧ ﯾ ن ا ﯾ ﻧ ﺟ ﺎ ر ا د ر ﺳ ت ﺗ ر ﺟ ﻣ ﮫ ﻧ ﮑ ر د ه ا ﺳ ت  .د ر ﻣ ﺗ ن آﻟﻣ ﺎ ﻧ ﯽ
ﮐﻠﻣﮫی »ﺷﺧﺻﯾت« وﺟود ﻧدارد .آن ﺟﺎ راﺟﻊ ﺑﮫ » «Nationalen Eigenartﯾﻌﻧﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ
ﺧ ﺻ و ﺻ ﯾ ﺎ ت ﮔ ﻔ ﺗ ﮫ ﺷ د ه ا ﺳ ت ﮐ ﮫ ا ز ﻟ ﺣ ﺎ ظ ﻣ ﻌ ﻧ ﯽ ﺧ ﯾ ﻠ ﯽ ﻓ ر ق د ار د.
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ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﻣرﮐزﯾت ﺑوروﮐراﺗﯾﮏ دوﻟﺗﯽ و ﺑﮫ ھﻣﯾن طرﯾق اﻣﺗﯾﺎزات ﻓﺋوداﻟﯽ
در اراﺿﯽ ﺟداﮔﺎﻧﮫ از ﺑﯾن ﺑرده ﺷود.
ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﺷراﯾط و ﻓﻘط ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﺷراﯾط اﺳت ﮐﮫ در اﺗرﯾش ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﻔﺎق
ﻣﻠﯽ ،ﻧظم ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺳﺗﻘر ﺷود ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑر طﺑق اﺻول زﯾرﯾن:
 -١اﺗرﯾش ﺑﺎﯾد ﺗﻐﯾﯾر ﺷﮑل دھد و ﺑﮫ ﺻورت دوﻟﺗﯽ در آﯾد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت ﺑﺎﺷد از
اﺗﻔﺎق دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣﻠﯾتھﺎ.
 -٢ﺑﮫ ﺟﺎی ﺳرزﻣﯾنھﺎﺋﯽ ﮐﮫ از ﻗدﯾم ﻣﺗﻌـﻠق ﺑﮫ ﺗﺎج و ﺗﺧت ﺑودهاﻧد ﺑﺎﯾد
ﮐﺋوﭘوراﺳﯾونھﺎی ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻠﯾتھﺎ ﻣﺣدود ﮔردﯾدهاﻧد ،ﺗﺷﮑﯾل ﮔردد و
در ھر ﯾﮏ از آنھﺎ ﻗﺎﻧون ﮔذاری و ادارهی اﻣور در دﺳت ﻣﺟﺎﻟس ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﺑر اﺳﺎس آرای ﻋﻣوﻣﯽ ،ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻣﺗﺳﺎوی اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺑﺎﺷﻧد.
 -٣ﻧواﺣﯽ ﺧود ﻣﺧﺗﺎر ﯾﮏ ﻣﻠت واﺣد ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕر ﯾﮏ اﺗﻔﺎق واﺣد ﻣﻠﯽ ،ﮐﮫ
اﻣور ﻣﻠﯽ ﺧود را ﮐﺎﻣﻼًﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘل ﺣل ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد.
 -٤ﺣﻘوق اﻗﻠﯾتھﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫی ﻗﺎﻧون ﻣﺧﺻوﺻﯽ ﮐﮫ از طرف ﭘﺎرﻟﻣﺎن
اﻣﭘراطوری وﺿﻊ ﻣﯽﺷود ،ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽﮔردد«.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ دﻋوت ﺗﻣﺎم ﻣﻠتھﺎی اﺗرﯾش ﺑﮫ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻣﯽﯾﺎﺑد.
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ﺑﮫ ﺳﮭوﻟت ﻣﺷﮭود ﻣﯽﮔردد ﮐﮫ در اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺛراﺗﯽ از »ﻧظرﯾﮫی ﻣﻧطﻘﮫﯾﯽ«
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت .وﻟﯽ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ِاﻓﺎدهی ﻣوﺿوع ﺧود ﻣﺧﺗﺎری
ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﺷﭘرﯾﻧﮕر ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ُﻣﺑﻠﻎ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ
ﻣﻠﯽ اﺳت اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﺑﺎ وﺟد و ﺷﻌف ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
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 -22رﺟوع ﺷود ﺑﮫ «Verhandlungen des Gesamtparteitages» :در ﺑرون ﺳﺎل ١٨٩٩
 - 23رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻣوﺿوع ﻣﻠﯽ« اﺷﭘرﯾﻧﮕر ﺻﻔﺣﮫ ٢٨٦
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ﺑﺎﺋر ﻧﯾز ھﻣﯾن ﻋﻘﯾده را داﺷﺗﮫ و آن را »ﻓﺗﺢ ﺗﺋورﯾﮏ«
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ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ

ﻣﯽﻧﺎﻣد؛ ﻓﻘط ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﻣطﻠب ﺑﮭﺗر روﺷن ﺷود ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ
طرز ِاﻓﺎدهی ﻣﺎدهی ﭼﮭﺎرم ﺑﮫ ﺷﮑل واﺿﺢﺗری ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﻣﺑﯾن ﻟزوم
»ﻣﺗﺷﮑل ﮐردن اﻗﻠﯾت ﻣﻠﯽ در ھر ﻧﺎﺣﯾﮫی ﺧود ﻣﺧﺗﺎر ﺑﮫ ﺷﮑل ﯾﮏ
ﮐﺋوﭘوراﺳﯾو ِن ﺣﻘوﻗﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ادارهی اﻣور ﻣدارس و ﺳﺎﯾر ﮐﺎرھﺎی
ﻓرھﻧﮕﯽ«
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ﭼﻧﯾن اﺳت ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﻣﻠﯽ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ اﺗرﯾش.
اﯾﻧﮏ ﭘﺎﯾﮫھﺎی ﻋﻠﻣﯽ آن را ﺑررﺳﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾم.
ﺑﮫ ﺑﯾﻧﯾم اﺳﺗدﻻل ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ اﺗرﯾش درﺑﺎرهی ﺧودﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ
ﻣﻠﯽ ﮐﮫ اﯾن ھﻣﮫ از آن دم ﻣﯽزﻧد ﭼﯾﺳت.
ﺑﮫ ﺗﺋورﯾﺳﯾنھﺎی اﯾن ﻣﺑﺣث ﯾﻌﻧﯽ اﺷﭘرﯾﻧﮕر و ﺑﺎﺋر ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾم.
ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ از آن ﻧظرﯾﮫﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻠت را ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫی اﺗﻔﺎﻗﯽ از اﻓراد ﻣﺳﺗﻘل
از ﺳرزﻣﯾن ﻣﻌﯾن ﻣﯽداﻧد  ،ﻣﺑدأ ﻣﯽﮔﯾرد.
ﺑر طﺑق ﺗﺋوری اﺷﭘرﯾﻧﮕر:
»ﻣﻠﯾت ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ارﺗﺑﺎط اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺳرزﻣﯾن ﻧدارد .ﻣﻠتھﺎ اﺗﺣﺎدھﺎی
ﻓردی ﺧود ﻣﺧﺗﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد«.

26

ﺑﺎﺋر ﻧﯾز ﻣﻠت را ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ » اﺷﺗراک ﻓردی« ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ آن »ﺳﯾﺎدت
ﺗﺎم در ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯾﮫی ﻣﻌﯾﻧﯽ داده ﻧﺷده اﺳت«.

27

 -24رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ« ﺻﻔﺣﮫ .٥٤٩
 -25رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﻠﯽ« ﺻﻔﺣﮫ ٥٥٥
 -26رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻣوﺿوع ﻣﻠﯽ« اﺷﭘرﯾﻧﮕر ﺻﻔﺣﮫ ١٢
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وﻟﯽ اﻓرادی ﮐﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﻠت ﻣﯽدھﻧد ھﻣواره ﺑﮫ ﺷﮑل ﺗودهی ﻣﺗﺻل واﺣدی
زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد و اﻏﻠب ﺑﮫ ﮔروهھﺎﺋﯽ ﻣﻧﻘﺳم ﻣﯽﺷوﻧد و ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺣﺎﻟﺗﯽ در وﺟود
دﯾﮕر ﻣﻠل اﺟﻧﺑﯽ ﻧﻔوذ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد .و اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫداری اﺳت ﮐﮫ آنھﺎ را ﺑﮫ ﻧواﺣﯽ
و ﺷﮭرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑرای ﮐﺳب ﻣﻌﺎش ﻣﯽراﻧد .وﻟﯽ اﯾن ﮔروهھﺎ ﺿﻣن وارد
ﺷدن ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق ﻣﻠﯽ اﺟﻧﺑﯽ و ﺗﺷﮑﯾل اﻗﻠﯾت ﻣﻠﯽ در آﻧﺟﺎ از طرف اﮐﺛرﯾت ﻣﻠﯽ
ﻣﺣل از ﻟﺣﺎظ زﺑﺎن و ﺑر ﻗراری ﻣدارس و ﻏﯾره ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد.
ﺗﺻﺎدﻣﺎت ﻣﻠﯽ از اﯾﻧﺟﺎ آﻏﺎز ﻣﯽﮔردد» .ﺑﯾﻔﺎﯾده ﺑود ِن« ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻧطﻘﮫای
از اﯾﻧﺟﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷود .ﯾﮕﺎﻧﮫ راه ﺑرون آﻣدن از ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻘﯾدهی
اﺷﭘرﯾﻧﮕر و ﺑﺎﺋر ﻋﺑﺎرت از اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻗﻠﯾتھﺎی ﻣﻠﯾت ﻣﻌﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﻧﻘﺎط
ﻣﺧﺗﻠﻔﮫی ﻣﻣﻠﮑت ﭘراﮐﻧده ﺷدهاﻧد ،در ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻠﯽ ﻣرﮐب از ﺗﻣﺎم
طﺑﻘﺎت ،ﻣﺗﺷﮑل ﺷوﻧد .ﺑﮫ ﻋﻘﯾدهی آنھﺎ ﻓﻘط ﭼﻧﯾن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻓرھﻧﮕﯽ
اﻗﻠﯾتھﺎی ﻣﻠﯽ را ﺣﻔظ ﻧﻣﺎﯾد ،و ﻓﻘط اﯾن اﺗﻔﺎق ﻗﺎدر اﺳت ﺑﮫ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺧﺷد.
اﺷﭘرﯾﻧﮕر ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﻻزم اﺳت ﺑﮫ ﻣﻠﯾتھﺎ ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺻﺣﯾﺢ داد ،آنھﺎ را از ﺣﻘوق و
وظﺎﯾف ﺑﮭرهور ﮐرد«....

28

اﻟﺑﺗﮫ »اﯾﺟﺎد ﻗﺎﻧون آﺳﺎن اﺳت وﻟﯽ ﺑﺎﯾد

دﯾد ﺗﺄﺛﯾری را ﮐﮫ از آن اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﺧواھد ﺑﺧﺷﯾد ﯾﺎ ﻧﮫ؟« ...
»اﮔر ﻣﯽﺧواھﻧد ﺑرای ﻣﻠتھﺎ ﻗﺎﻧون اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد ﻻزم اﺳت ﻗﺑل از ھﻣﮫ
ﺧود ﻣﻠتھﺎ اﯾﺟﺎد ﮔردﻧد« )ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺻﻔﺣﮫ » (١٨ - ٨ﺑدون ﻣﺗﺷﮑل

 -27رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﻠﯽ« ﺻﻔﺣﮫ ٢٨٦
 -28رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻣوﺿوع ﻣﻠﯽ« ﺻﻔﺣﮫ ٧٤
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ﮐردن ﻣﻠﯾتھﺎ اﯾﺟﺎد ﺣﻘوق ﻣﻠﯽ و ﺑر طرف ﺳﺎﺧﺗن ﻣﺷﺎﺟرات ﻣﻠﯽ
ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت«)ھﻣﺎﻧﺟﺎ ص (٨٩
ﺑﺎﺋر ﻧﯾز ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ »ﻣﺗﺷﮑل ﮐردن اﻗﻠﯾتھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺋوﭘوراﺳﯾون ﺣﻘوق
ﻋﻣوﻣﯽ ﺑر اﺳﺎس ﭘرﻧﺳﯾب ﻓردی« 29،را ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫی »ﻣطﺎﻟﺑﮫی طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر«
ﻣطرح ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد،ھﻣﯾن ﻋﻘﯾده را دارد.
وﻟﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﻠﯾتھﺎ را ﻣﺗﺷﮑل ﻧﻣود؟ ﭼطور ﺑﺎﯾد ﻣﻌﯾن ﻧﻣود ﮐﮫ ﻓردی ﺑﮫ
اﯾن و ﯾﺎ آن ﻣﻠت ﺗﻌﻠق دارد؟
اﺷﭘرﯾﻧﮕر ﻣﯽﮔوﯾد:
»اﯾن ﺗﻌﻠق از روی ﺗﻌرﻓﮫھﺎی ﻣﻠﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﺷود .ھر ﻓردی ﮐﮫ در
ﻧﺎﺣﯾﮫﯾﯽ
ﺳﺎﮐن اﺳت ﺑﺎﯾد ﺗﻌﻠق ﺧود را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻠت اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾد«.

30

ﺑﺎﺋر ﻣﯽﮔوﯾد :
»طﺑق ﭘرﻧﺳﯾب ﻓردی ،ﻓرض ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﮐﻧﯾن ﺑﮫ ﻣﻠﯾتھﺎ ﺗﻘﺳﯾم
ﺧواھﻧد ﮔﺷت  ...و اﯾن ﺗﻘﺳﯾم ﺑر اﺳﺎس اﻋﻼم آزاد اﺷﺧﺎص ﺑﺎﻟﻎ ﺑﮫ
ﻋﻣل ﺧواھد آﻣد« و ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور اﺳت ﮐﮫ »ﺑﺎﯾد دﻓﺗرﭼﮫھﺎی ﻣﻠﯽ
ﺑر ﺣﺳب ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﺗﮭﯾﮫ ﮔردد«.

31

و ﺳﭘس ﺑﺎﺋر ﻣﯽﮔوﯾد:
»ھﻣﮫی آﻟﻣﺎﻧﯽھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﻧواﺣﯽ ﻣﻠﯽ ھﻣﮕون ﺳﮑوﻧت دارﻧد و ﺳﭘس
ھﻣﮫی آﻟﻣﺎﻧﯽھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در دﻓﺗرﭼﮫھﺎی ﻣﻠﯽ ﺑر ﺣﺳب ﺳﮑوﻧت در
 -29رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﻠﯽ« ﺻﻔﺣﮫ ٥٥٢
 -30رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻣوﺿوع ﻣﻠﯽ« ﺻﻔﺣﮫ ٢٢٦
 -31رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ« ﺻﻔﺣﮫ ٣٦٨

43

ﻧواﺣﯽ ﻣﺷﺗرک ﺛﺑت ﺷدهاﻧد ﺗﺷﮑﯾل ﻣﻠت آﻟﻣﺎن را داده و ﺷورای ﻣﻠﯽ
را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد) «.ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺻﻔﺣﮫ (٣٧٥
ﻋﯾﻧﺎ ً ھﻣﯾن را ھم ﺑﺎﯾد درﺑﺎرهی ﭼﮏھﺎ ،ﻟﮭﺳﺗﺎﻧﯽھﺎ و ﻏﯾره ﮔﻔت.
ﺑﻧﺎ ﺑر ﻋﻘﯾدهی اﺷﭘرﯾﻧﮕر:
»ﺷورای ﻣﻠﯽ ﻋﺑﺎرت از ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﮭده دار
ﺑرﻗراری اﺻول و ﺗﺻوﯾب ھزﯾﻧﮫی ﻻزم ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اﻣور
ﻣدارس ﻣﻠﯽ ،ادﺑﯾﺎت ﻣﻠﯽ ،ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻣﺳﺗظرﻓﮫ و ﻋﻠوم ،ﺑرﭘﺎ ﮐردن
آﮐﺎدﻣﯽھﺎ ،ﻣوزهھﺎ  ،ﺳﺎﻟونھﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﺗﺋﺎﺗر و ﻏﯾره ﻣﯽﺑﺎﺷد«.

32

ﭼﻧﯾن اﺳت ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻣﻠت و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣرﮐزی آن.
ﺑﻌﻘﯾدهی ﺑﺎﺋر:
»ﺣزب ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات اﺗرﯾش ،ﺿﻣن اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﻣؤﺳﺳﺎﺗﯽ،
ﮐوﺷش ﺧواھد ﮐرد ﻓرھﻧﮓ ﻣﻠﯽ را  ...در دﺳﺗرس ﺗﻣﺎم ﺗوده ﮔذارده
و ﺑﺎ اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮫ وﺳﯾﻠﮫی ﻣﻣﮑﻧﮫ ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎء ﻣﻠت را در ﯾﮏ ﻓرھﻧﮓ
ﻣﺷﺗرک ّﻣﻠﯽ ﺑﮭم ﭘﯾوﻧد دھد) 33«.ﺗﮑﯾﮫ روی ﮐﻠﻣﺎت از آن ﻣﺎﺳت(
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺻور ﮐرد ،ﮐﮫ ھﻣﮫی اﯾنھﺎ ﻓﻘط ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺗرﯾش اﺳت ،وﻟﯽ ﺑﺎﺋر
ﺑﺎ اﯾن ﻣواﻓق ﻧﯾﺳت .او ﺟدا ً ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ّﻣﻠﯽ در ﮐﺷورھﺎی
دﯾﮕری ھم ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد اﺗرﯾش از ﭼﻧدﯾن ﻣﻠﯾت ﺗرﮐﯾب ﺷدهاﻧد ﺣﺗﻣﯽ اﺳت.
ﺑﻌﻘﯾدهی ﺑﺎﺋر:
»در ﮐﺷور ﻣﻠﯾتھﺎ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺗﻣﺎم ﻣﻠتھﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﺳﯾﺎﺳت ﻣﻠﯽ
طﺑﻘﺎت ﺛروﺗﻣﻧد ،ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت از ﺳﯾﺎﺳت ﺑدﺳت ﮔرﻓﺗن ﻗدرت اﺳت،
 -32رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻣوﺿوع ﻣﻠﯽ« ﺻﻔﺣﮫ ٢٣٤
 -33رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ« ﺻﻔﺣﮫ ٥٥٣
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ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧود ﯾﻌﻧﯽ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ را ﻗرار ﻣﯽدھد) «.ھﻣﺎﻧﺟﺎ
ﺻﻔﺣﮫ (٣٣٧
ﺑﻌدا ً ﺑﮫ طور ﻧﺎﻣﺣﺳوﺳﯽ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ را ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺣق ﻣﻠل در ﺗﻌﯾﯾن
ﺳرﻧوﺷت ﺧود ﻧﻣوده ﭼﻧﯾن اداﻣﮫ ﻣﯽدھد:
»ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﯾﻌﻧﯽ ﺣق ﻣﻠل در ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺧود،
ﻧﺎﮔزﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﻣﺷروطﯾت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺗﻣﺎم ﻣﻠتھﺎﺋﯽ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ
در ﮐﺷور ﻣﻠﯾتھﺎ ﺳﮑوﻧت دارﻧد) «.ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺻﻔﺣﮫ (٣٣٣
وﻟﯽ وی از اﯾن ھم ﭘﺎ ﻓراﺗر ﻣﯽﮔذارد و اﯾﻣﺎن ژرف دارد ﺑر اﯾن ﮐﮫ:
»اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎی ﻣﻠﯽ

"ﻣرﮐب از ﺗﻣﺎم طﺑﻘﺎت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗوﺳط او و

اﺷﭘرﯾـﻧﮕر "ﻣﺗﺷﮑل ﺷده اﺳت" ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫی اﺑﺗداﺋﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫی آﯾﻧده
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺧواھﻧد ﺑود ،ﭼﮫ او ﻣﯽﭘﻧدارد ﮐﮫ "رژﯾم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ...ﺑﺷرﯾت را ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺣدود آنھﺎ از روی ﻣﻠﯾت
ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت ﺗﺟزﯾﮫ ﺧـواھد ﮐرد") ،ھﻣﺎﻧﺟﺎ ص  (٥٥٥ﮐﮫ در زﻣﺎن
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم "ﺑﺷرﯾت ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫھﺎی ﻣﻠﯽ ﺧود ﻣﺧﺗﺎر ﮔروه ﺑﻧدی ﺧواھد
ﺷد") ،ھﻣﺎﻧﺟﺎ ص  (٥٥٦ﮐﮫ ﺑدﯾن طرﯾق" ،ﺟﺎﻣـﻌﮫی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﺑدون ﺷﮏ ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠوی رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ از اﺗﺣﺎدھﺎی اﻧﻔرادی
ﻣﻠﯽ و ﮐﺋوﭘوراﺳﯾونھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﻋر ِض وﺟود ﺧواھد ﻧﻣود") ،ھﻣﺎﻧﺟﺎ
ﺻﻔﺣﮫ  (٥٤٣ﮐﮫ ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﮫ "ﭘرﻧﺳﯾب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﻠﯾت ﯾﮏ ﺳﻧﺗز
ﻋﺎﻟﯽ ﭘرﻧﺳﯾپ ﻣﻠﯽ و ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد) «".ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺻﻔﺣﮫ
(٥٤٢
ﺗﺻور ﻣﯽرود ﮐﺎ ﻓﯽ ﺑﺎ ﺷد ...
ﭼﻧﯾن اﺳت اﺳﺗدﻻل ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ در ﺗﺄﻟﯾﻔﺎت ﺑﺎﺋر و اﺷﭘرﯾﻧﮕر .
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ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻗﺑل از ھﻣﮫ ﺟﻠب ﻧظر ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ﺗﺑدﯾل ﻧﺎ ﻣﻔﮭوم و ﺑدون دﻟﯾل ﺣق ﻣﻠل
در ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺧود ﺑﮫ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد .از دو ﺣﺎل ﺧﺎرج ﻧﯾﺳت؛
ﯾﺎ ﺑﺎﺋر ﻧﻔﮭﻣﯾده اﺳت ﺣق ﻣﻠل در ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺧود ﭼﯾﺳت ،ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻓﮭﻣﯾده
اﺳت وﻟﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﻠﺗﯽ ﻋﻣدا ً آن را ﻣﺣدود ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .زﯾرا ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ:
اﻟف -در ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﮐﺷور ﻣﻠﯾتھﺎ ﻓرض اﺳت ،در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺣق ﻣﻠل در ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺧود از ﻗﺎﻟب ﭼﻧﯾن ﺗﻣﺎﻣﯾﺗﯽ ﺧﺎرج
ﻣﯽﮔردد.
ب -ﺣق ﻣﻠل در ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺧود ،ﻣﻠت را از ﺣﻘوق ﺗﺎم و ﺗﻣﺎم ﺑرﺧوردار
ﻣﯽﮐﻧد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ ﻓﻘط ﺣﻘوق »ﻓرھﻧﮕﯽ« ﺑﮫ او ﻣﯽدھد.
اﯾن د ﻟﯾل اول.
در ﺛﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼً اﻣﮑﺎن دارد ﮐﮫ در آﯾﻧده اوﺿﺎع و اﺣوال داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ طوری
ﺟور آﯾﻧد ﮐﮫ در اﺛر آن ﯾﮑﯽ از ﻣﻠﯾتھﺎ ﻣﺻﻣم ﺷود از ﺟرﮔﮫی ﮐﺷور ﻣﻠﯾتھﺎ
ﺧﺎرج ﮔردد ،ﻣﺎﻧﻧد اﺗرﯾش ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎی روﺗﻧﯽ ﺿﻣن
ﮐﻧﮕرهی ﺣزﺑﯽ ُﺑرون اظﮭﺎر ﮐردﻧد ،ﺣﺎﺿرﻧد »دو ﻗﺳﻣت« ﻣﻠت ﺧود را در
34

ﯾﮏ واﺣد ﮐل ﻣﺗﺣد ﻧﻣﺎﯾﻧد.

در اﯾن ﺻورت ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ »ﮐﮫ ﺑرای

ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺗﻣﺎم ﻣﻠتھﺎ ﻧﺎﮔزﯾر اﺳت« ﭼﮫ ﻣﯽﺷود؟ اﯾن ﭼﮫ طرز ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ
اﺳت ﮐﮫ ﻣﻠتھﺎ را ﺑﮫ طور ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ و ﺗﺣت ﻣﻧﮕﻧﮫ در ﺑﺳﺗر ﭘروﮐروﺳت ][٧
ﺗﻣﺎﻣﯾت ﮐﺷور ﻣﯽﮔﻧﺟﺎﻧد؟
از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺳراﭘﺎی ﺳﯾر ﺗﮑﺎﻣل ﻣﺗﺿﺎد اﺳت .ﺷﻌﺎر آن
ﺗﺷﮑﯾل ﻣﻠﯾتھﺎ اﺳت ،وﻟﯽ اﮔر ﺧود زﻧدﮔﯽ ،اﮔر ﺗﮑﺎﻣل اﻗﺗﺻﺎدی ،ﮔروهھﺎﺋﯽ را
ﯾﮏ ﺟﺎ از ﺑﯾن آنھﺎ ﺟدآا ﻧﻣوده و در ﻧواﺣﯽ ﻣﺧﺗﻠف ﭘراﮐﻧده ﺳﺎزد آﯾﺎ ﺑﮭم
 -34رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻣذاﮐرات در اطراف ﻣﺳﺋﻠﮫ در ﮐﻧﮕره ﺣزﺑﯽ ﺑرون« ﺻﻔﺣﮫ ٤٨
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ﭘﯾوﺳﺗن آنھﺎ ﺑﮫ طور ﻣﺻﻧوﻋﯽ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت؟ ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﻣراﺣل ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ،ﻣﻠل ﺑﮭم ﻣﯽﭘﯾوﻧدﻧد .وﻟﯽ در اﯾن ھم ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در
ﻋﺎﻟﯽﺗرﯾن ﻣراﺣل ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ،ﺳﯾر ﺗﻔرﻗﮫی ﻣﻠل ،ﺳﯾر ﺟدا ﺷدن ﮔروهھﺎی
ﺑﺳﯾﺎری از ﺑﯾن ﻣﻠل ﮐﮫ اﺑﺗدا ﭘﯽ ﮐﺳب ﻣﻌﺎش ﻣﯽروﻧد و ﺑﻌدا ً ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﺑﮫ ﻧواﺣﯽ
دﯾﮕر ﻣﻣﻠﮑت ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﮑن ﻣﯽدھﻧد ،ﺷروع ﻣﯽﮔردد؛ ﺿﻣﻧﺎ ً آنھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾر
ﻣﺳﮑن ﻣﯽدھﻧد رواﺑط ﻗدﯾﻣﯽ ﺧود را از دﺳت داده در ﻣﺣلھﺎی ﺗﺎزه ارﺗﺑﺎطﺎت
ﺟدﯾدی ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽآورﻧد و از ﻧﺳﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺳل دﯾﮕر ﻋﺎدات و ﺳﻠﯾﻘﮫھﺎی ﺗﺎزهای
ﮐﺳب ﻧﻣوده و ﺷﺎﯾد دارای زﺑﺎن ﺗﺎزه ﻧﯾز ﻣﯽﮔردﻧد .ﺳﺋوال ﻣﯽﺷود؛ آﯾﺎ ﻣﻣﮑن
اﺳت اﯾن دﺳﺗﺟﺎت ﻣﺟزا از ﯾﮏ دﯾﮕر را در ﯾﮏ واﺣد اﺗﺣﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﮭم ﭘﯾوﺳت؟
ﮐﺟﺎ اﺳت آن ﺣﻠﻘﮫھﺎی اﻋﺟﺎز ﮐﻧﻧده ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ آنھﺎ ﻣﯽﺗوان ﻣﺗﺣد ﻧﺷدﻧﯽ را
ﻣﺗﺣد ﻧﻣود؟ ﻣﺛﻼً آﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت آﻟﻣﺎﻧﯽھﺎی ﮐﺷورھﺎی ﮐراﻧﮫی ﺑﺎﻟﺗﯾﮏ را ﺑﺎ
آﻟﻣﺎﻧﯽھﺎی آن ور ﻗﻔﻘﺎز »ﺑﮫ ﺷﮑل ﯾﮏ ﻣﻠت ﭘﯾوﻧد داد ؟ ﭘس اﮔر اﯾنھﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل
ﺗﺻور و اﻣﮑﺎن اﺳت در اﯾن ﺻورت ﭼﮫ ﻓرﻗﯽ ﺑﯾن ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠـﯽ و
ﻓرﺿﯾﮫی ﺗﺧﯾﻠﯽ)اوﺗـوﭘﯽ( ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳتھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﮐوﺷﯾدﻧد ﭼرخ ﺗﺎرﯾﺦ را
ﺑﮫ ﻋﻘب ﺑرﮔرداﻧﻧد وﺟود دارد؟
ﺑﺎری وﺣدت ﻣﻠﯽ ﻧﮫ ﻓﻘط در ﻧﺗﯾﺟﮫی ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﮑن ﻓرو ﻣﯽرﯾزد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ
واﺳطﮫی ﺣدت ﻣﺑﺎرزهی طﺑﻘﺎﺗﯽ از داﺧل ﻧﯾز از ھم ﻣﯽﭘﺎﺷد .در ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﻣراﺣل ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ھﻧوز ﻣﯽﺗوان از »اﺷﺗراک ﻓرھﻧﮕﯽ« ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و
ﺑورژوازی ﺳﺧن راﻧد ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﯾﺷرﻓت ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺳﻧﮕﯾن و ﺷدت ﻣﺑﺎرزهی طﺑﻘﺎﺗﯽ،
اﯾـن »اﺷﺗراک« رو ﺑزوال ﻣﯽﮔذارد .ﻣﺎدام ﮐﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن و ﮐﺎرﮔران ﯾﮏ ﻣﻠت
واﺣد ،دﯾﮕر ﻧﺗواﻧﻧد ﻣﻧوﯾﺎت ﯾﮏ دﯾﮕر را درک ﻧﻣﺎﯾﻧد از »اﺷﺗراک ﻓرھﻧﮕﯽ«
ﻣﻠت ﻧﻣﯽﺗوان ﺑﮫ طور ﺟدی ﺳﺧن راﻧد .از ﮐدام »اﺷﺗراک ﺳرﻧوﺷت“ ﻣﯽﺗوان
ﺑﺣث ﮐرد ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑورژوازی ﺗﺷﻧﮫی ﺟﻧﮓ اﺳت و ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﻋﻼم »ﺟﻧﮓ
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ﺑﮫ ﺟﻧﮓ« ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد؟ آﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت از ﭼﻧﯾن ﻋﻧﺎﺻرﻣﺗﺿﺎدی ﯾﮏ اﺗﻔﺎق واﺣد
ﻣرﮐب از ﺗﻣﺎم طﺑﻘﺎت ﺗﺷﮑﯾل داد؟ آﯾﺎ ﭘس از اﯾن ﻣﯽﺗوان درﺑﺎرهی »ﭘﯾوﻧد
ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻋﺿﺎی ﻣﻠت در ﯾﮏ اﺷﺗراک ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ «35ﺳﺧن راﻧد؟ آﯾﺎ از اﯾن
ﭼﻧﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺟرﯾﺎن ﻣﺑﺎرزهی طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺗﺿﺎد
دارد؟
وﻟﯽ ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﻓرض ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺷﻌﺎر » :ﺗﺷﮑﯾل ﻣﻠت ﺑده!« ﺷﻌﺎر اﺟرا ﺷدﻧﯽ
اﺳت .ﺑﺎز ﻋﻣل اﻋﺿﺎی ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺑورژوازی ﻣﻠﯾتھﺎ ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﻣﻠت
»ﺗﺷﮑﯾل ﺑدھﻧد« ﺗﺎ آراء اﺿﺎﻓﯽ ﺑﮫ دﺳت ﺑﯾﺎورﻧد ﺗﺎ اﻧدازهای ﻗﺎﺑل درک اﺳت.
وﻟﯽ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎ از ﭼﮫ ﻣوﻗﻌﯽ ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﻠتھﺎ» ،ﻣﺗﺷﮑل ﮐردن
ﻣﻠتھﺎ« و»اﯾﺟﺎد« ﻣﻠتھﺎ ﻣﺷﻐول ﺷدهاﻧد؟
اﯾنھﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در دورهای ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزهی طﺑﻘﺎت
ﺑﺎ ﺷدﯾدﺗرﯾن وﺟﮭﯽ ﺑﮫ وﺧﺎﻣت ﻣﯽﮔراﯾد اﺗﺣﺎدھﺎی ﻣﻠﯽ ﻣرﮐب از ﺗﻣﺎم طﺑﻘﺎت
ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد؟ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ اﺗرﯾش ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﮫی ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣوﮐراتھﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ وظﯾﻔﮫ داﺷت ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت از ﻣﺗﺷﮑل ﮐردن ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑود.
وﻟﯽ از ﻗرار ﻣﻌﻠوم اﯾن وظﯾﻔﮫ »ور اﻓﺗﺎ ده اﺳت «.ﺣﺎﻻ اﺷﭘرﯾﻧﮕر و ﺑﺎﺋر
وظﯾﻔﮫی »ﺗﺎزه« و ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫﺗری ﭘﯾش ﻣﯽﮐﺷﻧد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت از »اﯾﺟﺎد« و
»ﺗﺷﮑﯾل“ ﻣﻠت اﺳت.
آری ،اﯾن ﺣﮑم ﻣﻧطق اﺳت ﮐﮫ ھر ﮐس ﮐﮫ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت
ﺑﺎﯾد اﯾن وظﯾﻔﮫی »ﺗﺎزه« رآ ﻧﯾز ﺑﭘذﯾرد وﻟـﯽ اﯾن ﭘذﯾرش ﺑـﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻓـرود آﻣدن
از ﻣوﺿﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﻗدم ﻧﮭﺎدن در راه ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم اﺳت.

 -35رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ« ﺑوﺋر ﺻﻔﺣﮫ ٥٥٣
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ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ اﺷﭘرﯾﻧﮕر و ﺑﺎﺋر ﺷﮑل ﻧﺎزک ﮐﺎری ﺷدهی ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎ
ﻟﯾﺳم اﺳت.
اﯾن ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﻣﻠﯽ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎی اﺗرﯾش ﻣوظف ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ،ﻣواظب
»ﺑﻘﺎء و رﺷد ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣﻠﯽ ﺗودهھﺎ« ﺑﺎﺷﻧد ﻧﯾز ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﻧﯾﺳت.
درﺳت ﻓﮑر ﮐﻧﯾد:
»ﺑﻘﺎء« و رﺷد »ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣﻠﯽ« ﺗﺎﺗﺎرھﺎی آن ور ﻗﻔﻘﺎز ﻣﺎﻧﻧد ﺧـود آزاری
ھﻧـﮕﺎم »ﺷﺎخ ﺳﯾن واخ ﺳﯾن«! )ﺷﺎه ﺣﺳﯾن وا ﺣﺳﯾن( و »ﺗوﺳﻌﮫ«ی اﯾن ﻗﺑﯾل
»ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣﻠﯽ« ﮔرﺟﯽھﺎ ﻣﺎﻧﻧد »ﺣق اﻧﺗﻘﺎم«! ....
ﺟﺎی ﭼﻧﯾن ﻣﺎدهای در ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﺑورژوا ـ ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺻرف اﺳت و اﮔر
اﯾن ﻣﺎده در ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﺳو ﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎی اﺗرﯾش ﮔﻧﺟﯾده اﺳت ،ﺑﮫ اﯾن ﻋﻠت
اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ ،ﭼﻧﯾن ﻣوادی را ﺗﺣﻣل ﻣﯽﮐﻧد و ﺑﺎ آن ﺗﺿﺎدی ﻧدارد.
وﻟﯽ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻓﻌﻠﯽ ﺑرازﻧده ﻧﺑﺎﺷد ﺑرای
ﺟﺎﻣﻌﮫی آﯾﻧده ﯾﻌﻧﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣراﺗب ﻧﺎ ﺑرازﻧدهﺗر ﺧواھد ﺑود.
ﭘﯾش ﮔوﺋﯽ ﺑﺎﺋر را درﺑﺎرهی »ﺗﺟزﯾﮫی ﺑﺷرﯾت ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺣدود آنھﺎ از
روی ﻣﻠﯾت ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت«

36

ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟـرﯾﺎن ﺗﮑﺎﻣل ﺑﺷرﯾت را رد ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.

ﺣد ﻓﺎﺻلھﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺳﺗﺣﮑم ﻧﻣﯽﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ از ھم ﻣﯽﭘﺎﺷد و ﻓرو ﻣﯾرﯾزد.
ﻣﺎرﮐس از ھﻣﺎن ﺳﺎلھﺎی  ١٨٤٠ﺗﺎ  ١٨٥٠ﻣﯽﮔﻔت ﮐﮫ:
»"ﺗﺟزﯾﮫی ﻣﻠﯽ و اﺧﺗﻼف ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧﻠقھﺎی ﻣﺧﺗﻠف از ھﻣﯾن ﺣﺎﻻ ﺑﮫ
طور روز اﻓزوﻧﯽ ﻣﺣو ﻣﯽﺷود " .و "ﺗﺳﻠط ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﯾن ﻣﺣو ﺷدن
آنھﺎ را ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺗﺳرﯾﻊ ﺧواھد ﮐرد[٨]«"...

 -36رﺟوع ﺷود ﺑﮫ اﺑﺗدای اﯾن ﻓﺻل
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ﺗﮑﺎﻣل ﺑﻌدی ﺑﺷرﯾت ﮐﮫ ﺗـرﻗﯽ ﻋظﯾم ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫداری و ﺟﺎﺑﺟﺎ ﺷدن ﻣﻠﯾتھﺎ و
ﺟﻣﻊ ﺷدن اﻓراد در ﺳرزﻣﯾنھﺎی وﺳﯾﻊﺗری را ﺑﺎ ﺧود آورد ﺑﮫ طور ﻗطﻌﯽ ﻓﮑر
ﻣﺎرﮐس را ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧد.
اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎﺋر ﻣﯽﺧواھد ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﺑﮫ ﺷﮑل »ﺗﺎﺑﻠوی رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ از
اﺗﺣﺎدھﺎی اﻧﻔرادی ﻣﻠﯽ و ﮐﺋوﭘوراﺳﯾونھﺎی ﻣﺣﻠﯽ“ ﺟﻠوه دھد ،ﺗﺷﺑث
ﺧﺎﺋﻧﺎﻧﮫﯾﯽﺳت ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﺟﮭﺎن
ﺑﯾﻧﯽ اﺻﻼح ﺷدهی ﺑﺎﮐوﻧﯾن را ﺑﻧﺷﺎﻧد .ﺗﺎرﯾﺦ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ھر
ﮔوﻧﮫ ﮐوﺷﺷﯽ از اﯾن ﻗﺑﯾل ،ﻋﻧﺎﺻر ﯾﮏ ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﺣﺗﻣﯽ را در ﺑر دارد.
ﻣﺎ دﯾﮕر درﺑﺎرهی آن »اﺻل ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﻠﯾتھﺎ« ﮐﮫ ﺑﺎﺋر از آن ﺗﺣﺳﯾنھﺎ
ﻣﯽﮐﻧد و ﺑﮫ ﻋﻘﯾدهی ﻣﺎ »ﭘرﻧﺳﯾپ ﻣﻠﯾتِ « ﺑورژوازی را ﺟﺎی ﮔزﯾن ﭘرﻧﺳﯾپ
ﻣﺑﺎرزهی طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ﺻﺣﺑﺗﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم .اﮔر ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ
از ﭼﻧﯾن ﭘرﻧﺳﯾپ ﻣﺷﮑوﮐﯽ ﻣﻧﺷﺄ ﻣﯽﮔﯾرد ،آن وﻗت ﺑﺎﯾد ﺗﺻدﯾق ﮐرد ﮐﮫ اﯾن
ﭘرﻧﺳﯾپ ﺑرای ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﻓﻘط زﯾﺎن آور اﺳت.
راﺳت اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم آن ﻗدرھﺎ ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻧﯾﺳت و ﺑﮫ طور ﻣﺎھراﻧﮫای
زﯾر ﺟﻣﻼت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﺳﺗور ﺷده اﺳت ،وﻟﯽ ھﻣﯾن ﺧود زﯾﺎن آن را ﺑرای
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽﮐﻧد .ﺑر ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﻋﻠﻧﯽ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﯽﺗوان ﻓﺎﺋق
آﻣد ،ﺗﺷﺧﯾص آن ﻣﺷﮑل ﻧﯾﺳت ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﻣﯽ ﮐﮫ ﺑر روی ﺧود ﻧﻘﺎب
ﮐﺷﯾده و زﯾر ﻧﻘﺎب ﺧود ،ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﻣﯽﺷود ﻣﺑﺎرزه ﺑﮫ ﻣراﺗب ﻣﺷﮑل ﺗر اﺳت زﯾرا
در زﯾر زرهی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﮐﮫ ﺧود را ﺑدان ﭘوﺷﺎﻧده اﺳت ﮐﻣﺗر آﺳﯾب ﻣﯽﭘذﯾرد و
ﺑﯾﺷﺗر دوام ﻣﯽﮐﻧد .وﺟود آن در ﻣﯾﺎن ﮐﺎرﮔران ،ﻣﺣﯾط را ﻣﺳﻣوم و اﻓﮑﺎر زﯾﺎن
ﺑﺧش ﻋدم اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺗﻘﺎﺑل و ﺣس ﺟداﺋﯽ را در ﮐﺎرﮔران ﻣﻠﯾتھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗروﯾﺞ
ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
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وﻟﯽ زﯾﺎن ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد .ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ ﻧﮫ
ﻓﻘط زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای ﺟداﺋﯽ ﻣﻠل آﻣﺎده ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﭘراﮐﻧدن ﺟﻧﺑش واﺣد
ﮐﺎرﮔری ﻧﯾز زﻣﯾﻧﮫ را ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯽﺳﺎزد .اﻧدﯾﺷﮫی ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ ﺑرای اﻧﺷﻌﺎب
ﺣزب واﺣد ﮐﺎرﮔری ﺑﮫ اﺣزاب ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺑر ﺣﺳب ﻣﻠﯾتھﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﺑﺎﺷﻧد،
ﻣﻘدﻣﺎت ﭘﺳﯾﮑوﻟوژﯾﮏ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .ﭘس از ﺣزب ،اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎ ﻗطﻌﮫ ﻗطﻌﮫ ﺷده
و ﺟداﺋﯽ ﮐﺎﻣل ﺣﺎﺻل ﻣﯽﺷود .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺟﻧﺑش واﺣد طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺟوﯾﺑﺎرھﺎی
ﺟداﮔﺎﻧﮫی ﻣﻠﯽ ﻣﻧﻘﺳم ﻣﯽﮔردد.
اﺗرﯾش ﮐﮫ ﻣﮭد »ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ« ﻣﯽﺑﺎﺷد اﺳف اﻧﮕﯾزﺗرﯾن ﻣﺛﺎلھﺎ را
درﺑﺎرهی اﯾن ﭘدﯾده ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽدھد .ﺣزب ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ اﺗرﯾش ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺗﺣد ﺑود از ھﻣﺎن ﺳﺎل )١٨٩٧ﮐﻧﮕرهی ﺣزﺑﯽ وﯾﻣﺑرگ( ﺷروع ﺑﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﺑﮫ
اﺣزاب ﻣﺧﺗﻠف ﻧﻣود .ﭘس از ﮐﻧﮕرهی ﺣزﺑﯽ ﺑرون) (١٨٩٩ﮐﮫ در آن ﺧود
ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﯾد ﺗﻔرﻗﮫ ﺑﮫ طور روزاﻓزوﻧﯽ رو ﺑﮫ ﺷدت ﻧﮭﺎد.
ﺑﺎﻻﺧره ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ اﮐﻧون ﻋوض ﯾﮏ ﺣـزب واﺣـد ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺷش
ﺣزب ﻣﻠﯽ ﻣوﺟود اﺳت ﮐﮫ از ﺑﯾن آنھﺎ ﺣزب ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات ﭼﮏ ﺑﺎ ﺣزب
ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات آﻟﻣﺎن ﺣﺗﯽ ﺳرو ﮐﺎر ﻧﻣﯽﺧواھد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
و اﻣﺎ اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎی ﮐﺎرﮔری ھم ﺑﺎ اﺣزاب ﻣرﺑوط ھﺳﺗﻧد .در اﺗرﯾش ﭼﮫ در
اﺣزاب و ﭼﮫ در اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎی ﮐﺎرﮔری ،ﮐﺎر ﻋﻣده ﺑﮫ ﻋﮭدهی ھﻣﺎن ﮐﺎرﮔران
ﺳوﺳﯾﺎل دﻣـوﮐرات ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺑدﯾن ﺟﮭت اﯾن ﺧطر وﺟود داﺷت ﮐﮫ ﺗﺟزﯾﮫ طﻠﺑﯽ
در ﺣزب ﺑﮫ ﺗﺟزﯾﮫ طﻠﺑﯽ در اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎ ﻣﻧﺟر ﮔردد و اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎ ﻧﯾز ﻗطﻌﮫ ﻗطﻌﮫ
ﺷوﻧد .ھﻣﺎن طور ھم ﺷد؛ اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎ ﻧﯾز ﺑر ﺣﺳب ﻣﻠﯾتھﺎ ﻣﻧﻘﺳم ﮔردﯾدﻧد .ﺣﺎﻻ
اﻏﻠب ﺣﺗﯽ ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران ﭼﮏ اﻋﺗﺻﺎب ﮐﺎرﮔران آﻟﻣﺂﻧﯽ را
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ﺷﮑﺳﺗﮫ و ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷﮭرداری ﺑﮫ اﺗﻔﺎ ق ﺑورژوازی ﭼﮏ ﺑر ﺿد
ﮐﺎرﮔران آﻟﻣﺂﻧﯽ ﻋﻣل ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد.
از اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ را ﺣل
ﻧﻣﯽﮐﻧد و ﻋﻼوه ﺑر آن آن را ﺷدﯾد و ﻏﺎﻣض ﻧﻣوده ،ﺑرای اﺧﺗﻼل در وﺣد ت
ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ،ﺑرای ﺟداﺋﯽ ﮐﺎرﮔران ﺑر ﺣﺳب ﻣﻠﯾتھﺎ ،ﺑرای ﺗﺷدﯾد
اﺻطﮑﺎک ﻣﺎ ﺑﯾن آنھﺎ زﻣﯾﻧﮫی ﻣﺳﺎﻋدی را اﯾﺟﺎد ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
ﭼﻧﯾن اﺳت ﻣﺣﺻول ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ.

٥
ﺑﻮﻧﺪ
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺗﺠﺰﯾﮫ طﻠﺒﯽ آن
ﻓوﻗﺎ ً ﻣﺗذﮐر ﺷدﯾم ،ﺑﺎﺋر ﮐﮫ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ را ﺑرای ﭼﮏھﺎ ،ﻟﮭﺳﺗﺎﻧﯽھﺎ و
ﺳﺎﯾرﯾن ﺿروری ﻣﯽداﻧد ،ﻣﻌﮭذا ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ،ﺑرای ﯾﮭودیھﺎ اظﮭﺎر
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .ﺑﺎﺋر در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﺳﺋوال ﮐﮫ »آﯾﺎ طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر ﺑﺎﯾد ﺑرای
ﺗودهی ﯾﮭود ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻧﻣﺎﯾد؟« ﺟواب ﻣﯽدھد ﮐﮫ »ﺧود ﻣﺧﺗﺎری
ﻣﻠﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻣورد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎرﮔران ﯾﮭود ﻗرار ﮔﯾرد«
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ﻋﻠت اﯾن اﻣر ،ﺑﮫ

ﻋﻘﯾدهی ﺑﺎﺋر ،آن اﺳت ﮐﮫ »ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻧﻣﯽﮔذارد آنھﺎ )ﯾﮭودیھﺎ -
ی.اﺳﺗﺎ ﻟﯾن( ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫی ﯾﮏ ﻣﻠت ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﻧد«.
 -37رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﻠﯽ« ﺻﻔﺣﮫ  ٣٨١و ٣٩٦
 -38ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺻﻔﺣﮫ ٣٨٩
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ﺧﻼﺻﮫ :ﻣﻠت ﯾﮭود ﻣوﺟودﯾت ﺧود را ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻣﯽدھد .ﺑﻧﺎﺑـراﯾن ﮐﺳﯽ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻣﯽﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﺑرای وی ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷود .ﯾﮭودیھﺎ در ﻣﻠﯾتھﺎی دﯾﮕر
ﺣل ﻣﯽﮔردﻧد.
اﯾن ﻧظرﯾﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳرﻧوﺷت ﯾﮭودیھﺎ ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﻠت ،ﺗﺎزﮔﯽ ﻧدارد .اﯾن
ﻧظر را ﻣﺎرﮐس در ھﻣﺎن ﺳﺎلھﺎی ١٨٤٠ــ ١٨٥٠اظﮭﺎر ] [٩ﮐرده ﺑود
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و

ﻣﻧظورش ﺑﮫ طور ﻋﻣده ﯾﮭودیھﺎی آﻟﻣﺎن ﺑود .ﮐﺎﺋوﺗﺳﮑﯽ اﯾن ﻧظر را در ﺳﺎل
١٩٠٣
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درﺑﺎرهی ﯾﮭودیھﺎی روﺳﯾﮫ ﺗﮑرار ﮐرد .اﮐﻧون ﺑﺎﺋر آن را راﺟﻊ ﺑﮫ

ﯾﮭودیھﺎی اطرﯾش ﺗﮑرار ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ،ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻓرق ﮐﮫ ﻣوﺟودﯾت ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﻠت
ﯾﮭود ﻣورد اﻧﮑﺎر وی ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﻣوﺟودﯾت آﯾﻧدهی آن ﻣورد اﻧﮑﺎر اﺳت.
ﺑﺎﺋر اﻣﮑﺎن ﻧﺎﭘذﯾر ﺑودن ﺑﻘﺎی ﯾﮭودیھﺎ را ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫی ﯾﮏ ﻣﻠت ﭼﻧﯾن ﺗوﺿﯾﺢ
ﻣﯽدھد ﮐـﮫ »ﯾﮭودی«ھﺎ ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫی ﻣﻌﯾن و ﻣﺣدود ﺑرای ﺳﮑوﻧت و ﻋﻣران
ﻧدارﻧد.
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اﯾن ﺗوﺿﯾﺢ اﺳﺎﺳﺎ ً ﺻﺣﯾﺢ اﺳت ،وﻟﯽ ﻣﺑﯾن ﺗﻣﺎم ﺣﻘﯾﻘت ﻧﯾﺳت .ﻗﺑل از

ھﻣﮫ ﻣﻠت را ﺑﺎﯾد در اﯾن ﺟﺳﺗﺟو ﮐرد ﮐﮫ در ﺑﯾن ﯾﮭودیھﺎ ﻗﺷر وﺳﯾﻊ و ﭘﺎ
ﺑرﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ زﻣﯾن ﺑﺎﺷد ،ﻗﺷری ﮐﮫ طﺑﯾﻌﺗﺎ ً ﻣﻠت را ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل
اﺳﺗﺧوان ﺑﻧدی ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ﺑﺎزار »ﻣﻠﯽ« ﻣﺳﺗﺣﮑم ﻣﯽﮐﻧد وﺟود ﻧدارد .از ﺑﯾن
ﭘﻧﺞ ﺗﺎ ﺷش ﻣﯾﻠﯾون ﯾﮭودی روﺳﯽ ﻓﻘط ﺳﮫ ﺗﺎ ﭼﮭﺎر درﺻد آنھﺎ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم
و ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ زراﻋت ﻣرﺑوط ھﺳﺗﻧد و ﺑﻘﯾﮫی ﻧـود و ﺷش در ﺻد آنھﺎ در
ﺗﺟﺎرت ،ﺻﻧﺎﯾﻊ و در ادارات ﺷﮭری ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﺷﻐول ﺑوده و ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ در
ﺷﮭرھﺎ ﺳﮑوﻧت دارﻧد ،در روﺳﯾﮫ ﭘـراﮐﻧدهاﻧد و در ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﺷﮭرﺳﺗﺎنھﺎ
اﮐﺛرﯾﺗﯽ را ﺗﺷﮑﯾل ﻧﻣﯽدھﻧد.
 - 39رﺟوع ﺷود ﺑﮫ ﮐﺗﺎ ب وی »درﺑﺎرهی ﻣﺳﺄﻟﮫی ﯾﮭود« ﺳﺎل ١٩٠٦
 - 40رﺟوع ﺷود ﺑﮫ ﮐﺗﺎ ب وی »ﻗﺗل ﻋﺎ م ﮐﯽ ﺷﯾﻧﯾف و ﻣﺳﺄﻟﮫی ﯾﮭود« ﺳﺎل ١٩٠٣
 - 41رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﻠﯽ« ﺻﻔﺣﮫ ٣٨٨
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ﺑدﯾن طرﯾق ،ﯾﮭودیھﺎ ﮐﮫ در ﻣﻧﺎطق ﻣﻠﯾتھﺎی دﯾﮕر ﺑﮫ ﺷﮑل اﻗﻠﯾتھﺎی ﻣﻠﯽ
ﭘراﮐﻧده ﺷدهاﻧد ﺑﮫ طور ﻋﻣده ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺻﻧﺎﯾﻊ ،ﺗﺟﺎر و ﺷﺎﻏﻠﯾن آزاد ﺑﮫ
ﻣﻠل »اﺟﻧﺑﯽ« ﺧدﻣت ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑﺎﻟطﺑﻊ از ﺣﯾث زﺑﺎن و ﻏﯾره ﺑﺎ »ﻣﻠل اﺟﻧﺑﯽ«
ﺟور ﻣﯽﺷوﻧد .ھﻣﮫی اﯾنھﺎ درﻋﯾن واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ اﺧﺗﻼط روز اﻓزون ﻣﻠﯾتھﺎ ﮐﮫ
ﻣﺧﺗص اﺷﮑﺎل ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﮫی ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻣﯽﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﻋث ﺣل ﺷدن ﯾﮭودیھﺎ
ﺑﯾن ﺳﺎﯾر ﻣﻠل ﻣﯽﮔردد .از ﺑﯾن ﺑردن »ﺣدود ﻣﻧطﻘﮫی ﺳﮑوﻧت« ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧد
اﯾن ﻋﻣل ﺣل ﺷدن را ﺗﺳرﯾﻊ ﻧﻣﺎﯾد .از اﯾن ﻧﻘطﮫ ﻧظر ﻣﺳﺄﻟﮫی ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ
ﺑرای ﯾﮭودﯾﺎن روس اﻧدﮐﯽ ﺟﻧﺑﮫی ﺷﮕﻔت آور ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽﮔﯾرد زﯾرا ﮐﮫ ﺧود
ﻣﺧﺗﺎری را ﺑرای ﻣﻠﺗﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ آﯾﻧدهی آن اﻧﮑﺎر ﻣﯽﺷود و ﻣوﺟودﯾت
ﻓﻌﻠﯽ آن را ھم ﺑﺎﯾد ﺛﺎﺑت ﻧﻣود!
ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﺑوﻧد اﯾن ﻣوﺿﻊ ﺷﮕﻔتآور و ﺳﺳت ﺑﻧﯾﺎن را ﺑرای ﺧود اﻧﺗﺧﺎب
ﮐرده و در ﺷﺷﻣﯾن ﮐﻧﮕرهی ﺧود در )ﺳﺎل » (١٩٠٥ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﻣﻠﯽ« را ﺑر طﺑق
روح ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ ﺗﺻوﯾب ﻧﻣود.
دو ﮐﯾﻔﯾت ،ﺑوﻧد را ﺑﮫ ﭼﻧﯾن اﻗدا ﻣﯽ واداﺷت.
ﮐﯾﻔﯾت اول ــ وﺟود ﺑوﻧد ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫی ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات ﮐﺎرﮔری
ﯾﮭودیھﺎ و ﻓﻘط ﯾﮭودیھﺎ ﺑود .ﭘﯾش از ﺳﺎل  ١٨٩٧ھم ﮔروهھﺎی ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣوﮐرات ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﮐﺎرﮔران ﯾﮭودی ﮐﺎر ﻣﯽﮐردﻧد اﯾﺟﺎد »ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺧﺻوص ﮐﺎرﮔری ﯾﮭود«

42

را ھدف ﻗرار داده ﺑودﻧد .آنھﺎ در ﺳﺎل ١٨٩٧

ﺑﮭم ﭘﯾوﺳﺗﻧد و ﭼﻧﯾن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ھم ﺑﮫ ﺷﮑل ﺑوﻧد اﯾﺟﺎد ﮐردﻧد .اﯾن اﻣر در آن
زﻣﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ روﺳﯾﮫ در ﺣﻘﯾﻘت ھﻧوز ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن واﺣد وﺟود ﻧداﺷت .از آن زﻣﺎن ﺑوﻧد ﭘﯽ در ﭘﯽ در رﺷد و ﺗوﺳﻌﮫ ﺑود
 -42رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﺷﮑلھﺎی ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ« و ﻏﯾره ﺑﮫ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﮐﺎﺳﺗﯾﻠﯾﺎﻧﺳﮑﯽ ﺻﻔﺣﮫ ٧٧٢
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و روزﺑروز در زﻣﯾﻧﮫی روزھﺎی ﺗﯾرهی ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ روﺳﯾﮫ ﺑرﺟﺳﺗﮫﺗر
ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔردﯾد ...ﺑﺎﻻﺧره ﺳﺎلھﺎی ١٩٠٠ــ  ١٩١٠ﻓرا ﻣﯽرﺳد ،ﺟﻧﺑش ﺗودهای
ﮐﺎرﮔری آﻏﺎز ﻣﯽﺷود .ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﻟﮭﺳﺗﺎن رﺷد ﮐرده و ﮐﺎرﮔران
ﯾﮭودی را ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزهی ﺟﻣﻌﯽ ﻣﯽﮐﺷﺎﻧد .ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ روﺳﯾﮫ رﺷد ﻧﻣوده
و ﮐﺎرﮔران »طرﻓدار ﺑوﻧد« را ﺑﮫ طرف ﺧود ﺟﻠب ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .ﭼﮭﺎرﭼوبھﺎی
ﻣﻠﯽ ﺑوﻧد ﮐﮫ ﻓﺎﻗد ﭘﺎﯾﮫی ارﺿﯽ ﺑود دﯾﮕر ﺗﻧﮓ ﻣﯽﺷود .در ﻣﻘﺎﺑل ﺑوﻧد ،اﯾن
ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد :ﯾﺎ در ﻣوج ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣل ﺷود ،ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ از
ﻣوﺟودﯾت ﻣﺳﺗﻘل ﺧود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎِن ﻓﺎﻗد ﺳرزﻣﯾن دﻓﺎع ﻧﻣﺎﯾد .ﺑوﻧد
طرﯾﻘﮫی اﺧﯾر را اﻧﺗﺧﺎ ب ﻣﯽﮐﻧد.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب »ﺗﺋوری« ﺑوﻧد ،ﺑوﻧدی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫی »ﻧﻣﺎﯾﻧدهی ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﯾﮭود« ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽآ ﯾد.
و اﻣﺎ ﻣﺳﺗدل ﺳﺎﺧﺗن اﯾن » ﺗﺋوری« ﻋﺟﯾب ﺑﮫ طرﯾق »ﺳﺎده« ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﺑود.
ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮫی »اﺻوﻟﯽ« ﯾﮏ اﺳﺗدﻻل »اﺻوﻟﯽ« ﺑرای آن ﭘﯾدا ﮐرد.
ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭼﻧﯾن ﭘﺎﯾﮫﯾﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر آﻣد .ﻟذا ﺑوﻧد ﺑﮫ آن ﺗوﺳل ﺟﺳت
و آن را از ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ اطرﯾش اﻗﺗﺑﺎس ﮐرد .اﮔر اطرﯾﺷﯽھﺎ ھم دارای
ﭼﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫﯾﯽ ﻧﻣﯽ ﺑودﻧد ﺑوﻧد ﺑرای آن ﮐﮫ »از ﻟﺣﺎظ اﺻوﻟﯽ« ﻣوﺟودﯾت
ﻣﺳﺗﻘل ﺧود را ﻣﺳﺗدل ﺳﺎزد آن را اﺧﺗراع ﻣﯽﮐرد .ﺑدﯾن طرﯾق ﭘس از
ﮐوﺷشھﺎی ﺧﺎﺋﻔﺎﻧﮫاﯾﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل )١٩٠١در ﮐﻧﮕرهی ﭼﮭﺎرم(ﺑﮫ ﻋﻣل آﻣد ،ﺑوﻧد
در ﺳﺎل ) ١٩٠٥در ﮐﻧﮕرهی ﺷﺷم( ﺑﮫ طور ﻗطﻊ »ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﻣﻠﯽ« را ﺗﺻوﯾب
ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
ﮐﯾﻔﯾت دوم ــ وﺿﻊ ﺧﺎص ﯾﮭودیھﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل اﻗﻠﯾتھﺎی ﺟدا ﺟدا و
ﻣﺟزای ﻣﻠﯽ در داﺧل ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﻗﺎطﻊ آن از ﻣﻠﯾتھﺎی دﯾﮕر اﺳت
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وﺟود دارﻧد .ﻗﺑﻸ ﮔﻔﺗﯾم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن وﺿﯾﻌﺗﯽ ﻣوﺟودﯾت ﯾﮭودیھﺎ را ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫی
ﯾﮏ ﻣﻠت ﺳﺳت ﺑﻧﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد و آنھﺎ را در ﻣﺟرای ﺣل ﺷدن ﺑﺎ دﯾﮕران
ﻣﯽاﻧدازد .وﻟﯽ اﯾن ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن ﻋﯾﻧﯽ )اﺑژﮐﺗﯾو( اﺳت .و اﻣﺎ از ﻧظر ﺻوری
)ﺳوﺑژﮐﺗﯾو( ،اﯾن ﺟرﯾﺎن در ﻓﮑر ﯾﮭودیھﺎ ﺗوﻟﯾد واﮐﻧش ﻧﻣوده ،ﺳﺑب ﻣﯽﺷود ﮐﮫ
ﺑرای ﺣﻘوق اﻗﻠﯾت ﻣﻠﯽ ،ﺗﺿﻣﯾن ﺑﺧواھﻧد؛ ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ از ﺣل ﺷدن آنھﺎ
ﮔردد .ﺑوﻧد ﮐﮫ از ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺣﯾﺎت »ﻣﻠﯾت« ﯾﮭود دم ﻣﯽزد ،ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳت ﺑر ﻧﻘطﮫ
ﻧظر »ﺗﺿﻣﯾن« ﻗرار ﻧﮕﯾرد .و ﭘس از ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﭼﻧﯾن ﻣوﺿﻌﯽ ھم
ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ را ﻧﭘذﯾرد .زﯾرا اﮔر ﺑﻧﺎ ﺑود ﺑوﻧد ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ از
ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﺗوﺳل ﺷود ﻓﻘط ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ
ﻣﻠﯽ ﺑود؛ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻧطﻘﮫای و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﮭودیھﺎ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳرزﻣﯾن ﻣطﻠق و
ﻣﻌﯾﻧﯽ ﻧداﺷﺗﻧد ﺣﺗﯽ ﻣورد ﺑﺣث ھم ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﻗرار ﮔﯾرد.
ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑوﻧد از ھﻣﺎن اﺑﺗدا ﺟﻧﺑﮫی ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ را ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫی
ﺗﺿﻣﯾن ﺣﻘوق اﻗﻠﯾت ﻣﻠﯽ ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺿﻣﯾن »ﻧﺷو و ﻧﻣﺎی آزاد« ﻣﻠل ﺧﺎطر
ﻧﺷﺎن ﻣﯽﮐرد .اﯾن ﻣوﺿوع ھم ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮔﻠد ﺑﻼت ﻧﻣﺎﯾﻧدهی ﺑوﻧد در
دوﻣﯾن ﮐﻧﮕرهی ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ روﺳﯾﮫ ﺗﺻرﯾﺢ ﮐرد ﮐﮫ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ
ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫی »ﻣؤﺳﺳﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای آنھﺎ )ﺑرای ﻣﻠتھﺎ ـ ی .اﺳﺗﺎ ﻟﯾن( آزادی
ﮐﺎﻣل ﻧﺷو و ﻧﻣﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ را ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد«.
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طرﻓداران اﻓﮑﺎر ﺑوﻧد ھم ﺑﺎ

ﭼﻧﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی وارد ﭼﮭﺎرﻣﯾن ﻓراﮐﺳﯾون ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات دوﻣﺎ ﺷدﻧد ...
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑود ﮐﮫ ﺑوﻧد در ﻣوﺿﻊ ﺷﮕﻔت ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ ﯾﮭودیھﺎ ﻗرار
ﮔرﻓت .

 - 43رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﺻورت ﺟﻠﺳﮫی ﮐﻧﮕرهی دوم« ﺻﻔﺣﮫ ١٧٦
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ﻣﺎ در ﺑﺎﻻ ﺑﮫ طورﮐﻠﯽ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ را ﺗﺟزﯾﮫ ﮐردﯾم  .اﯾن ﺗﺟزﯾﮫ ﻧﺷﺎن داد
ﮐﮫ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﻣﻧﺟر ﻣﯽﺷود .ذﯾﻼً ﺧواھﯾم دﯾد ﮐﮫ ﺑوﻧد ھم
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﺎﻗﺑت رﺳﯾد .وﻟﯽ ﻋﻼوه ﺑر آن ﺑوﻧد ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ را از ﺟﻧﺑﮫی
ﻣﺧﺻوص ھم ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﮐﻧد و آن ﺟﻧﺑﮫی ﺗﺿﻣﯾن ﺣﻘوق اﻗﻠﯾتھﺎی ﻣﻠﯽ اﺳت.
ﺣﺎل ﻣﺳﺋﻠﮫ را از ھﻣﯾن ﺟﻧﺑﮫی ﻣﺧﺻوص ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار ﻣﯽدھﯾم .اﯾن
ﻣوﺿوع ﺑﺧﺻوص از اﯾن ﺟﮭت ﺿرورت دارد ﮐﮫ ﺑرای ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ
ﻣﺳﺄﻟﮫی اﻗﻠﯾتھﺎی ﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺋز ﻧﮭﺎﯾت اھﻣﯾت ﻣﯽﺑﺎﺷد ﻧﮫ ﻓﻘط ﻣﺳﺄﻟﮫی
ﯾﮭودیھﺎ.
و اﻣﺎ درﺑﺎرهی »ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧﻧده«» ،آزادی ﮐﺎﻣل ﻧﺷو و ﻧﻣﺎی
ﻓرھﻧﮕﯽ« ﻣﻠل) .ﺗﮑﯾﮫ روی ﮐﻠﻣﺎت از آن ﻣﺎ اﺳت  -ی .اﺳﺗﺎﻟﯾن(
اﯾنھﺎ ﭼﮫ »ﻣؤﺳﺳﺎ ت ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧﻧده« و ﻏﯾره ھﺳﺗﻧد؟
اﯾن ﻗﺑل از ھﻣﮫ »ﺷورای ﻣﻠﯽ« اﺷﭘرﯾﻧﮕر و ﺑوﺋر ﯾﻌﻧﯽ ﭼﯾزﯾﺳت ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺟﻠس
ﻣﺣﻠﯽ ﻣﺄﻣور ﮐﺎرھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ.
وﻟﯽ آﯾﺎ اﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﯽﺗواﻧﻧد »آزادی ﮐﺎ ﻣل ﻧﺷو و ﻧﻣﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠتھﺎ
را« ﺗﺄﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد ؟ آﯾﺎ اﯾن ﻧوع از ﻣﺟﺎﻟِس ﻣﺄﻣور ﮐﺎرھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ
ﻣﻠتھﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﻓﺷﺎر ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗﺿﻣﯾن دھﻧد ؟
ﺑو ﻧ د ﺟ و ا ب ﻣ ﺛ ﺑ ت ﻣ ﯽ د ھ د .
وﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑر ﺧﻼ ف آن ﺣﮑم ﻣﯽﮐﻧد.
در ﻟﮭﺳﺗﺎِن روﺳﯾﮫ وﻗﺗﯽ ﻣﺟﻠس ﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺟﻠس ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑود وﺟود داﺷت و
اﯾن ﻣﺟﻠس اﻟﺑﺗﮫ ﺑرای ﺗﺿﻣﯾن آزادی »ﻧﺷو و ﻧﻣﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ« ﻟﮭﺳﺗﺎﻧﯽھﺎ ﮐوﺷش
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ﻣﯽﮐرد ،وﻟﯽ ﻧﮫ ﻓﻘط در اﯾن ﮐﺎر ﻣوﻓق ﻧﺷد ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻋﮑس ﺧود در ﻣﺑﺎرزهی
ﻧﺎﻣﺳﺎوی ﺑﺎ ﺷراﯾط ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻋﻣوﻣﯽ در روﺳﯾﮫ از ﭘﺎی در آﻣد.
در ﻓﻧﻼﻧد ،ﻣدتھﺎﺳت ﻣﺟﻠس ﻣﺣﻠﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺟﻠس ﻧﯾز ﮐوﺷش
ﻣﯽﮐﻧد ﻣﻠﯾت ﻓﯾن را از »ﺳوء ﻗﺻد« ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﻣﺎﯾد ،وﻟﯽ اﯾن ﮐﮫ در اﯾن ﺟﮭت
ﭼﮫ ﻣوﻓﻘﯾتھﺎی ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽآﯾد ،ﻣوﺿوﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﯽﺑﯾﻧﻧد.
اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺟﻠس ﺑﺎ ﻣﺟﻠس ﻓرق دارد ،و ﺑﺎ ﻣﺟﻠس ﻓﻧﻼﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺻول دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت ﮐﺎر را ﯾﮑﺳره ﮐردن ﻣﺷﮑلﺗر اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺟﻠس اﺷراﻓﯽ
ﻟﮭﺳﺗﺎن .وﻟﯽ در ھر ﺻورت ﻋﺎﻣل ﻣؤﺛر ﻣﺟﻠس ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻧظﺎﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ
روﺳﯾﮫ اﺳت .اﮔر اﮐﻧون ھم در روﺳﯾﮫ ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﻧظﺎﻣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﺋﯽ
ﺧﺷن آﺳﯾﺎﺋﯽ ،ﻧظﯾر آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً در ﺳﺎلھﺎی اﻧﺣﻼل ﻣﺟﻠس ﻟﮭﺳﺗﺎن وﺟود
داﺷت ،ﻣوﺟود ﻣﯽﺑود؛ ﮐﺎر ﻣﺟﻠس ﻓﻧﻼﻧد از آن ھم ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑدﺗر ﻣﯽﺷد .ﻋﻼوه
ﺑر آن ﺳﯾﺎﺳت »ﺳوء ﻗﺻد« ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻧﻼﻧد ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽﯾﺎﺑد و ﻧﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ
ﺷﮑﺳﺗﯽ ﺑﮫ آن وارد ﻣﯽآﯾد...
ھر آﯾﻧﮫ ﮐﺎر ﻣؤﺳﺳﺎت ﻗدﯾﻣﯽ ﮐﮫ در اﺛر ﻋواﻣل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗرﮐﯾب ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ
ﮐﺎر ﻣﺟﻠسھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺑدﯾن ﻣﻧوال ﺑﮕذرد ،آن وﻗت ﻣؤﺳﺳﺎت ﺟوان ،آن ھم ﺑﮫ
اﯾن ﺿﻌﯾﻔﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣؤﺳﺳﺎت »ﻓرھﻧﮕﯽ« ﺑﮫ طرﯾق اوﻟﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻧﺷو و ﻧﻣﺎی
آزاد ﻣﻠل را ﺗﺿﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد.
واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎر ﺑﮫ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣرﺑوط ﻧﺑوده ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻧظﺎﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺷور
ﻣرﺑوط اﺳت .در ﮐﺷور اﺻول دﻣوﮐراﺳﯽ وﺟود ﻧدارد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ ھم
ﺑرای »آزادی ﮐﺎﻣل ﻧﺷو و ﻧﻣﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ« ﻣﻠﯾتھﺎ ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت .ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن
ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ھر ﻗدر ﮐﺷور دﻣوﮐراﺳﯽﺗر ﺑﺎﺷد ھﻣﺎن ﻗدر »ﺳوء ﻗﺻد« ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ آزادی ﻣﻠﯾتھﺎ ﮐﻣﺗر و ھﻣﺎن ﻗدر ﺗﺿﻣﯾن ﻋﻠﯾﮫ »ﺳوء ﻗﺻد« ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽﺑﺎﺷد.
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روﺳﯾﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور آﺳﯾﺎﺋﯽ اﺳت و ﺑدﯾن ﺳﺑب ﺳﯾﺎﺳت »ﺳوء ﻗﺻد« اﻏﻠب در
آﻧﺟﺎ ﺧﺷنﺗرﯾن اﺷﮑﺎل ،ﯾﻌﻧﯽ ﺷﮑل ﺗﺎﻻن و ﭼﭘﺎول را ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽﮔﯾرد .اﺣﺗﯾﺎﺟﯽ
ﺑﮫ ﮔﻔﺗن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ »ﺗﺿﻣﯾﻧﺎت« در روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺗﻧزل داده ﺷده اﺳت.
آﻟﻣﺎن دﯾﮕر ﯾﮏ ﮐﺷور اروﭘﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ دارای ﮐم و ﺑﯾش آزادی ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺗﻌﺟب آور ﻧﯾﺳت ﮐـﮫ ﺳﯾﺎﺳت »ﺳوء ﻗﺻد« ھﯾﭻ ﮔﺎه در آﻧﺟﺎ ﺷﮑل
ﺗﺎﻻن و ﻏﺎرت ﺑﮫ ﺧود ﻧﻣﯽﮔﯾرد.
در ﻓراﻧﺳﮫ اﻟﺑﺗﮫ »ﺗﺿﻣﯾﻧﺎت« ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﯾﺷﺗر اﺳت زﯾرا ﻓراﻧﺳﮫ دﻣوﮐراﺳﯽﺗر
از آﻟﻣﺎن اﺳت.
از ﺳوﺋﯾس دﯾﮕر ﺳﺧن ﻧﻣﯽ ﮔوﺋﯾم زﯾرا در آﻧﺟﺎ در ﺳﺎﯾﮫی اﺻول ﻋﺎﻟﯽ
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ،اﮔر ﭼﮫ ﺑورژوازی اﺳت ،ﻣﻠﯾتھﺎ آزاداﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد و
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧد در اﻗﻠﯾت ﯾﺎ اﮐﺛرﯾت ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑوﻧد ﺑﺎ ﺗﺻدﯾق اﯾن ﮐﮫ »ﻣؤﺳﺳﺎت« ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻧﺷو و
ﻧﻣﺎی ﮐﺎﻣل ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯾتھﺎ را ﺗﺿﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد راه ﻏﻠطﯽ را ﻣﯽﭘﯾﻣﺎﯾد.
ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن طور ﺑﮕوﯾﻧد ﮐﮫ ﺑوﻧد ﺧودش ﺷراﺋط ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ »اﯾﺟﺎد ﻣؤﺳﺳﺎت«
و ﺗﺿﻣﯾن آزادی را ،دﻣوﮐراﺳﯽ ﺷدن روﺳﯾﮫ ﻣﯽداﻧد .وﻟﯽ اﯾن ﺻﺣﯾﺢ ﻧﯾﺳت.
از»ﮔزارش درﺑﺎرهی ﮐﻧﻔراﻧس ھﺷﺗم ﺑوﻧد« دﯾده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑوﻧد ﺧﯾﺎل دارد
»ﻣؤﺳﺳﺎت« را ﺑر اﺳﺎس ﻧظﺎﻣﺎت ﮐﻧوﻧﯽ روﺳﯾﮫ و از طرﯾق »اﺻﻼح«
ﺟﺎﻣﻌﮫی )ﮐﻣون( ﯾﮭود ﺗﺣﺻﯾل ﻧﻣﺎﯾد.
ﯾﮑﯽ از ﻟﯾدرھﺎی ﺑوﻧد در اﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ﻣﯽﮔﻔت:
»ﮐﻣون ﻣﯽﺗواﻧد ھﺳﺗﮫی ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ِ ﻣﻠﯽ آﯾﻧده ﺑﺷود .ﺧود ﻣﺧﺗﺎری
ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺷﮑﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﻣﻠت ﺧود اﻣور ﺧود را اﻧﺟﺎم دھد،
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ﺷﮑﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﻠﯽ را ﺑرآورده ﻣﯽﮐﻧد .درون اﯾن ﺷﮑل ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻣون
ھﻣﺎن ﻣﺿﻣون ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت .اﯾنھﺎ ﺣﻠﻘﮫھﺎی ﯾﮏ زﻧﺟﯾر و ﻣراﺣل ﯾﮏ ﺗﮑﺎﻣل
ﺗدرﯾﺟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد«.
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ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﺎ اﺗﺧﺎذ اﯾن ﻧظرﯾﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد »ﺑرای اﺻﻼح ﮐﻣون ﯾﮭود و
ﺗﺑدﯾل آن از طرﯾق ﻗﺎﻧون ﮔذاری ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣؤﺳﺳﮫی ﻋرﻓﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺻول
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﺑﺎﺷد ﻣﺑﺎرزه ﮐرد) «.ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺻﻔﺣﮫ  ٨٣ــ ) (٨٤ﺗﮑﯾﮫ
روی ﮐﻠﻣﺎت از آن ﻣﺎﺳت  -ی .اﺳﺗﺎﻟﯾن(
واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺷراﺋط و ﺗﺿﻣﯾﻧﺎت از ﻧظر ﺑوﻧد ﻋﺑﺎرﺗﺳت از »ﻣؤﺳﺳﮫی
ﻋرﻓﯽ« آﺗﯽ ﯾﮭودﯾﺎن ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از طرﯾق »اﺻﻼح ﮐﻣون ﯾﮭود« و ﺑﺎﺻطﻼح از
طرﯾق ﻗﺎﻧون ﮔذاری ﯾﻌﻧﯽ از طرﯾق دوﻣﺎ ﺑدﺳت آﯾد ،ﻧﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ ﺷدن روﺳﯾﮫ.
وﻟﯽ ﻣﺎ ﻗﺑﻼً دﯾدﯾم ﮐﮫ »ﻣؤﺳﺳﺎت« ﺑﺧودی ﺧود ،ﺑدون ﺑﺳط ﻧظم دﻣوﮐراﺗﯾﮏ در
ﺳراﺳر ﮐﺷور ،ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد »ﺗﺿﻣﯾﻧﺎﺗﯽ« ﺑدھﻧد.
ﺣﺎل ﺑﺑﯾﻧﯾم در رژﯾم دﻣوﮐراﺗﯾﮏ آﯾﻧده ﭼطور ﺧواھد ﺷد؟ آﯾﺎ در رژﯾم
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ »ﻣؤﺳﺳﺎت ﻓرھﻧﮕِﯽ ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧﻧده« ﻣﺧﺻوص و ﻏﯾره ﻣورد
اﺣﺗﯾﺎج ﺧواھد ﺑود ﯾﺎ ﻧﮫ ؟ ﻣﺛﻼً در اﯾن ﻗﺳﻣت آﯾﺎ ﮐﺎر در ﺳوﺋﯾس دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑر
ﭼﮫ ﻣﻧوال اﺳت؟ آﯾﺎ در آﻧﺟﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﺧﺻوص ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ »ﺷورای
ﻣﻠﯽ« اﺷﭘرﯾﻧﮕر ﻣوﺟود اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ ؟ ﺧﯾر ،ﭼﻧﯾن ﭼﯾزھﺎﺋﯽ در آﻧﺟﺎ وﺟود ﻧدارد.
آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﺛﻼً اﯾﺗﺎﻟﯾﺎﺋﯽھﺎ ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ اﻗﻠﯾت را ﺗﺷﮑﯾل
ﻣﯽدھﻧد ﻟطﻣﮫ وارد ﻧﻣﯽآﯾد؛ ﺧﯾر ،ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ﺷﻧﯾده ﻧﻣﯽﺷود .ﻋﻠت آن ھم
ﻣﻔﮭوم اﺳت .زﯾرا ﮐﮫ :دﻣوﮐراﺳﯽ در ﺳوﺋﯾس وﺟود ھرﮔوﻧﮫ »ﻣؤﺳﺳﺎت«
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ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﺧﺻوص را ﮐﮫ ﺑﮫ اﺻطﻼح »ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧﻧده« و ﻏﯾره ﺑﺎﺷﻧد زاﺋد
ﻣﯽﺷﻣﺎرد.
ی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ از اﯾن ﻗرار اﺳت ﮐﮫ در
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب وﺿﻊ ﻣؤﺳﺳﺎ ِ
ت ﺧود ﻣﺧﺗﺎر ِ
زﻣﺎن ﺣﺎل ﻧﺎﺗوان و در آﯾﻧده زاﺋد ﻣﯽﺑﺎﺷد.
وﻟﯽ ﺿرر ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ از آن ھم ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽﺷود؛ ھرﮔﺎه آن را ﺑﮫ »ﻣﻠﺗﯽ«
ﮐﮫ ﻣوﺟودﯾت و آﺗﯾﮫی آن ﻣﺷﮑوک ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽآﯾد ،ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧﻧد .در ﭼﻧﯾن
ﻣواردی طرﻓداران ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ ﻣﺟﺑور ﻣﯽﺷوﻧد ﺗﻣﺎم ﺧﺻوﺻﯾﺎت
»ﻣﻠت« ﯾﻌﻧﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣﻔﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺿر آن را ھم ﺣﻔظ و ﻧﮕﺎھداری
ﮐﻧﻧد .ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ »ﻣﻠت« را از ﺣل ﺷدن »ﻧﺟﺎت داده« و آن را »ﺣﻔظ ﻧﻣﺎﯾﻧد« .
ﺑوﻧد ﻧﺎﮔزﯾر ﺑود ﺑﮫ اﯾن راه ﺧطرﻧﺎک ﻗدم ﮔذارد و در ﺣﻘﯾﻘت ھم ﻗدم ﮔذاﺷت.
ﻧظر
ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻣﺷﮭور ﮐﻧﻔراﻧسھﺎی اﺧﯾر ﺑوﻧد راﺟﻊ ﺑﮫ »ﺷﻧﺑﮫ« و
زﺑﺎن ﻣﺧﻠوط ﯾﮭود »ژارﮔون« اﺳت.
ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﮐوﺷش ﻣﯽﮐﻧد ﺣق ﺗﮑﻠم ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری را ﺑرای ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﻣﻠتھﺎ ﺗﺣﺻﯾل ﻧﻣﺎﯾد وﻟﯽ ﺑوﻧد ﺑﮫ اﯾن ﻗﺎﻧﻊ ﻧﯾﺳت ،او ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ »ﭘﺎ
ﻓﺷﺎری ﺧﺎﺻﯽ« از »ﺣﻘوق زﺑﺎن ﯾﮭود« دﻓﺎع ﮐﻧﻧد) .ﺗﮑﯾﮫ روی ﮐﻠﻣﮫ از آن
ﻣﺎﺳت  -ی .اﺳﺗﺎﻟﯾن() ،ھﻣﺎﻧﺟﺎ ص  (٨٥ﺿﻣﻧﺎ ً ﺧود ﺑوﻧد در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭼﮭﺎرﻣﯾن
دوﻣﺎ »ﺑرای آن ﮐﺳﺎﻧﯽ )ﯾﻌﻧﯽ از اﻧﺗﺧﺎ ب ﮐﻧﻧدﮔﺎن( ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﮭده ﻣﯽﮔﯾرﻧد از ﺣق
زﺑﺎن ﯾﮭود دﻓﺎ ع ﻧﻣﺎﯾﻧد رﺟﺣﺎن«
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ﻗﺎﺋل ﻣﯽﺷود.

ﻣﻧظور ﺣق ﻋﻣوﻣﯽ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺣق ﺟداﮔﺎﻧﮫی ژارﮔون ،زﺑﺎن
ﯾﮭودی اﺳت! ﺑﮕذار ﮐﺎرﮔران ﻣﻠل ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻘدم ﺑر ھﻣﮫ ﺑرای زﺑﺎن ﺧود ﻣﺑﺎرزه
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ﻧﻣﺎﯾﻧد؛ ﯾﮭودیھﺎ ﺑرای زﺑﺎن ﯾﮭودی ،ﮔرﺟﯽھﺎ ﺑرای زﺑﺎن ﮔرﺟﯽ و ھﮑذا.
ﻣﺑﺎرزه در راه ﺣق ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﻠل ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﻓرﻋﯽ اﺳت .ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد
ﺣﺗﯽ ﺣﻘﯽ ﺑرای زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻣﻠﯾتھﺎی ﺳﺗﻣدﯾده ﻗﺎﺋل ﻧﺷوﯾد ،وﻟﯽ اﮔر ﺷﻣﺎ ﺣق
ژارﮔون را ﺷﻧﺎﺧﺗﯾد در اﯾن ﺻورت اطﻣﯾﻧﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑوﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ رأی
ﺧواھد داد ﯾﻌﻧﯽ ﺷﻣﺎ را ﺑر دﯾﮕران »ﺗرﺟﯾﺢ ﺧواھد داد« .
ﭘس در اﯾن ﺻورت ﭼﮫ ﻓرﻗﯽ اﺳت ﺑﯾن ﺑوﻧد و ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳتھﺎی ﺑورژوا؟
ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﮐوﺷش ﻣﯽﮐﻧد ﯾﮏ روز اﺳﺗراﺣت اﺟﺑﺎری در ھﻔﺗﮫ ﺑرﻗرار
ﻧﻣﺎﯾد وﻟﯽ ﺑوﻧد ﺑﮫ اﯾن ﻗﺎﻧﻊ ﻧﯾﺳت و ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ »از طرﯾق ﻗﺎﻧون
ﮔذاری«» ،ﺣق ﻋﯾد ﮔرﻓﺗن ﺷﻧﺑﮫ ﺑرای ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﯾﮭود ﺗﺄﻣﯾن ﺷده و در ﻋﯾن
ﺣﺎل ﻋﯾد ﮔرﻓﺗن اﺟﺑﺎری در روز دﯾﮕر ﻟﻐو ﮔرد د«.
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ﺑﺎﯾد ﻓﮑر ﮐرد ﮐﮫ ﺑوﻧد »ﮔﺎﻣﯽ ھم ﺑﮫ ﺟﻠو« ﺧواھد ﺑرداﺷت و ﻣطﺎﻟﺑﮫی ﺣق ﻋﯾد
ﮔرﻓﺗن ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻋﯾﺎد ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﯾﮭودی را ﺧواھد ﮐرد .و اﻣﺎ اﮔر از ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺑوﻧد
ﮐﺎرﮔران ﯾﮭودی از ﻣوھوﻣﺎت ﺑرھﻧد و ﺑﮫ اﯾن ﻋﯾد ﮔرﻓﺗن ﻣﺎﯾل ﻧﺑﺎﺷﻧد در اﯾن
ﺻورت ﺑوﻧد ﺑﺎ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺧود ﺑرای »ﺣق ﺷﻧﺑﮫ« ﻣوﺿوع ﺷﻧﺑﮫ را ﺑﮫ آنھﺎ
ﯾﺎدآوری ﺧواھد ﮐرد و ﺑﺎﺻطﻼح »روح ﺷﻧﺑﮫ« را  ...در آنھﺎ ﺧواھد دﻣﯾد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻋﻠت »ﻧطقھﺎی آﺗﺷﯾن« ﻧﺎطﻘﯾن ھﺷﺗﻣﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ﺑوﻧد ھم ﮐﮫ ﻣطﺎﻟﺑﮫی
»ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎی ﯾﮭودی« را ﻣﯽﮐردﻧد ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑل درک اﺳت .اﯾن ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻣﺗﮑﯽ
ﺑر اﯾن ﭘﺎﯾﮫ ﺑود ﮐﮫ »ﺑﯾﻣﺎر ﯾﮭودی ﺑﯾن ﺧودیھﺎ ﺧود را راﺣت ﺗر ﺣس
ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد« .و »ﮐﺎرﮔر ﯾﮭودی در ﺑﯾن ﮐﺎرﮔر ﻟﮭﺳﺗﺎﻧﯽ ﺧود را ﻧﺎراﺣت و در
ﻣﯾﺎن دﮐﺎنداران ﯾﮭودی ﺧود را راﺣت ﺗر ﺣس ﺧواھد ﮐرد) «.ھﻣﺎﻧﺟﺎ ص (٦٨
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ﺣﻔظ ﺗﻣﺎم آن ﭼﮫ ﺟﻧﺑﮫی ﯾﮭودی دارد ،ﻧﮕﺎھداری ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣﻠﯽ
ﯾﮭودیھﺎ ،ﺣﺗﯽ ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑرای ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ آﺷﮑﺎرا ﻣﺿر ﺑﺎﺷد ،ﺣﺻﺎر ﮐﺷﯾدن
ﺑﯾن ﯾﮭودیھﺎ و ﮐﻠﯾﮫی آن ﭼﮫ ﺟﻧﺑﮫی ﯾﮭودی ﻧدارد ،ﺣﺗﯽ ﺳﺎﺧﺗن ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎی
ﻣﺧﺻوص؛ اﯾﻧﺳت آن ﻗوس ﻧزوﻟﯽ ﮐﮫ ﺑوﻧد ﭘﯾﻣوده اﺳت!
رﻓﯾق ﭘﻠﺧﺎﻧف ھزار ﺑﺎر ﺣق داﺷت وﻗﺗﯽ ﻣﯽﮔﻔت ﮐﮫ ﺑوﻧد »ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را ﺑﺎ
ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﺗطﺑﯾق ﻣﯽدھد« .اﻟﺑﺗﮫ وﻻدﯾﻣﯾر ﮐﺎﺳوﺳﮑﯽ و ﺑوﻧدﯾﺳتھﺎﺋﯽ ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ
او ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﭘﻠﺧﺂﻧف را ﺑﮫ ﻋﻧوان»ﻋوام ﻓرﯾب« [١٠] 47ﻣورد طﻌن و ﻟﻌن ﻗرار
دھﻧد؛ ﮐﺎﻏذ ﺗﺎب ﺗﺣﻣل ھﻣﮫ ﭼﯾز را دارد ،وﻟﯽ ﺑرای اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑوﻧد
آﺷﻧﺎﺋﯽ دارﻧد ﻓﮭم اﯾن ﻣوﺿوع ﻣﺷﮕل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن اﺷﺧﺎص دﻻور ﺻﺎف و
ﺳﺎده از ﮔﻔﺗن ﺣﻘﯾﻘت درﺑﺎرهی ﺧود ﺗرس دارﻧد و ﺧود را ﺑﺎ ﻋﺑﺎرت ﭘردازیھﺎی
ﻏﻼظ و ﺷداد درﺑﺎرهی »ﻋوام ﻓرﯾﺑﯽ« اﺳﺗﺗﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد...
وﻟﯽ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﺑوﻧد در ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ در ﭼﻧﯾن ﻣوﺿﻌﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺑود ،طﺑﯾﻌﺗﺎ ً
ﻣﺟﺑور ﺑود در ﻣﺳﺄﻟﮫی ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ھم در راه ﻣﻧﻔرد ﺳﺎﺧﺗن ﮐﺎرﮔران ﯾﮭود و
اﯾﺟﺎد زﻣرهھﺎی ﻣﻠﯽ در درون ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﻗدم ﺑﮕذارد .ﻣﻧطق ﺧود
ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ ﭼﻧﯾن ا ﻗﺗﺿﺎء ﻣﯽﮐﻧد!
در ﺣﻘﯾﻘت ھم ﺑوﻧد از ﺗﺋور ِی »ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد« ﺑﮫ ﺗﺋوری
»ﻣرزﺑﻧدی ﻣﻠﯽ« ﮐﺎرﮔران ﻣﯽﻟﻐزد .ﺑوﻧد از ﺳوﺳﯾﺎل دﻣﮑراﺳﯽ روﺳﯾﮫ
ﺧواﺳﺗﺎر اﺳت ﮐﮫ »در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﺧود ﺑر ﺣﺳب ﻣﻠﯾتھﺎ ﻣرزﺑﻧدی
ﻧﻣﺎﯾد«.
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و ﺑﺎز از»ﻣرزﺑﻧدی« ھم »ﮔﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﻠو« ﺑرداﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺳوی ﺗﺋوری
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»ﺟداﺋﯽ« ﻣﯽرود .ﺑﯾﮭوده ﻧﺑود ﮐﮫ در ھﺷﺗﻣﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ﺑوﻧد درﺑﺎرهی اﯾن ﮐﮫ
49

»ﻣوﺟودﯾت ﻣﻠﯽ در ﺣﺎل ﺗﺟزﯾﮫ اﺳت« ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ ﺷﻧﯾده ﻣﯽﺷد.

در ﻓدراﻟﯾﺳم ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ،ﻋﻧﺎﺻر اﻧﺣﻼل و ﺗﺟزﯾﮫ طﻠﺑﯽ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت .ﺑوﻧد ﺑﮫ ﺳوی
ﺗﺟزﯾﮫ طﻠﺑﯽ ﻣﯽرود.
در واﻗﻊ ھم ﺑوﻧد راه دﯾﮕری ﻧدارد ﮐﮫ ﺑرود .ﺧِود ﻣوﺟودﯾت ﺑوﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎﻗد ﺳرزﻣﯾن اﺳت ،آن را ﺑﮫ راه ﺗﺟزﯾﮫ طﻠﺑﯽ ﻣﯽﮐﺷﺎﻧد .ﺑوﻧد دارای
ﯾﮏ ﺳرزﻣﯾن ﻣطﻠق ﻣﻌﯾﻧﯽ ﻧﯾﺳت و ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾنھﺎی »ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ« ﺑﻧد اﺳت و ﺣﺎل
آن ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﻟﮭﺳﺗﺎن ،ﻟﺗوﻧﯽ و روﺳﯾﮫ ﮐﮫ در ﻣﺟﺎورت آن ﻗرار
دارﻧد ،اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ دارای ﺳرزﻣﯾن ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭼﻧﯾن
ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺗوﺳﻌﮫی اﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺑﮫ »ﺧﺳران« ﺑوﻧد ﻣﻧﺟر ﺷده،
ﻣﯾدان ﻓﻌﺎﻟﯾت آن را ﺗﻧﮓﺗر ﻣﯽﮐﻧد .از دو ﺣﺎل ﺧﺎرج ﻧﯾﺳت  :ﯾﺎ ﺗﻣﺎم ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣوﮐراﺳﯽ روﺳﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺑر روی اﺻل ﻓدراﻟﯾﺳم ﻣﻠﯽ ﺗﺟدﯾد ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺑدھد ،ﺗﺎ آن
ﮔﺎه ﺑوﻧد اﻣﮑﺎن ﺑﮫ دﺳت آورد ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﯾﮭود را ﺑرای ﺧود »ﺗﺄﻣﯾن« ﮐﻧد،
ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ اﺻل ارﺿﯽ اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺑﮫ ﻗوت ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد
و در اﯾن ﺻورت ﺑوﻧد ﺑر روی ﻣﺑﺎﻧﯽ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺟدﯾد ﺗﺷﮑﯾﻼت دھد ھﻣﺎن طور
ﮐﮫ در ﺳوﺳﯾﺎل دﻣﮑراﺳﯽ ﻟﮭﺳﺗﺎن و ﻟﺗوﻧﯽ ﻣﺟری اﺳت.
دﻟﯾل اﯾن ﮐﮫ ﺑوﻧد از ھﻣﺎن اﺑﺗدای ﮐﺎر ﺧواﺳﺗﺎر »ﺗﻐﯾﯾر ﺷﮑل ﺳوﺳﯾﺎل
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دﻣوﮐراﺳﯽ روﺳﯾﮫ ﺑر ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻓدراﺗﯾوی« ﻣﯽﺑﺎﺷد ھﻣﯾن اﺳت.
در ﺳﺎل  ١٩٠٦ﺑوﻧد در ﻣﻘﺎﺑل ﻣوج ﻣﺗﺣد ﮐﻧﻧدهای ﮐﮫ از طﺑﻘﺎت ﭘﺎﺋﯾﻧﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ
ﻣﯽﺷد ﮐﻣﯽ ﻋﻘب ﮐﺷﯾده ﻣﯾﺎﻧﮫ روی را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣود و وارد ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ
 - 49رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﮔزا رش درﺑﺎره ھﺷﺗﻣﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ﺑوﻧد« ﺻﻔﺣﮫ ٧٢
 -50رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »دراطراف ﻣﺳﺄﻟﮫی ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ و ﺗﻐﯾﯾر ﺷﮑل ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ روﺳﯾﮫ
ﺑر ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻓدرا ﺗﯾوی« ﺳﺎل  ١٩٠٢ﭼﺎ پ ﺑوﻧد .

64

روﺳﯾﮫ ﺷد .وﻟﯽ ﭼﮕوﻧﮫ وارد ﺷد؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﻟﮭﺳﺗﺎن و
ﻟﺗوﻧﯽ ﺑرای ﮐﺎر ﻣﺷﺗرک و ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز وارد ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ روﺳﯾﮫ
ﺷدﻧد ،ﺑوﻧد ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻣﺑﺎرزه در راه ﻓدراﺳﯾون وارد ﮔﺷتِ ،ﻣدم Medem
ﻟﯾدر ﺑوﻧد در آن زﻣﺎن ﭼﻧﯾن ﻣﯽﮔﻔت:
»ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻋﺷق ﭘﺎک و ﻋواطف ﺑﯽ آﻻﯾش ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﻧﻣﯽروﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽروﯾم .ﻋﺷق ﭘﺎک و ﻋواطف ﺑﯽ آﻻﯾش وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ
و ﻓﻘط ﻣﺎﻧﯾﻠفھﺎ] [١١ﻣﯽﺗواﻧﻧد در آﯾﻧدهی ﻧزدﯾﮏ آن را اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد .ﺑوﻧد ﺑﺎﯾد ﺳراﭘﺎ ﻣﺟﮭز وارد ﺣزب ﮔردد“.
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اﺷﺗﺑﺎه اﺳت اﮔر ﺧﯾﺎل ﮐﻧﯾم ﻣدم در اﯾن ﮔﻔﺗﺎر ﺧود ﺳوء ﻧﯾت داﺷﺗﮫ اﺳت.
ﻣوﺿوع ﺑر ﺳر ﺳوء ﻧﯾت ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ﺳر ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺧﺻوص ﺑوﻧد اﺳت ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺣﮑم آن ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ روﺳﯾﮫ ﮐﮫ ﺑر روی اﺻول
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت ،ﻣﺑﺎرزه ﻧﮑﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﻣﺑﺎرزه ھم طﺑﯾﻌﺗﺎ ً ﺑوﻧد ﺑﮫ
ﻣﻧﺎﻓﻊ وﺣدت ﻟطﻣﮫ ﻣﯽزد .ﺑﺎﻻﺧره ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﺑوﻧد رﺳﻣﺎ ً ﺑﺎ
ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ روﺳﯾﮫ ﻗطﻊ راﺑطﮫ ﻧﻣوده ،آﺋﯾن ﻧﺎﻣﮫ را ﻧﻘض و در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
دوﻣﺎی ﭼﮭﺎرم ﺑﺎ ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳتھﺎی ﻟﮭﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑر ﺿد ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﻟﮭﺳﺗﺎﻧﯽ
ﻣﺗﺣد ﻣﯽﺷود.
ﺑوﻧد ظﺎھرا ً ﭼﻧﯾن درﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﻗطﻊ راﺑطﮫ ﻣﮭمﺗرﯾن وﺳﯾﻠﮫی ﺗﺄﻣﯾن ﻣوﺟودﯾت
ﻣﺳﺗﻘل آن ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب »اﺻل« »ﻣرزﺑﻧدی« ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ و ﺗﺟزﯾﮫ طﻠﺑﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﮔﺳﯾﺧﺗﮕﯽ
ﮐﺎﻣل ﻣﻧﺟر ﺷدن.

 -51رﺟوع ﺷود ﺑﮫ ﻣﺟﻠﮫی »ﻧﺎ ﺷﮫ اﺳﻠو« )ﮔﻔﺗﺎ ر ﻣﺎ( ﺷﻣﺎ ره  ٣وﯾﻠﻧﺎ ،ﺳﺎل ١٩٠٦
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زﻣﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑوﻧد ،ﺿﻣن ﻣﺑﺎﺣﺛﮫ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﮫی »اﯾﺳﮑرا«ی ] [١٢ﻗدﯾم ،ﭼﻧﯾن
ﻣﯽﻧوﺷت:
»"اﯾﺳﮑرا" ﻣﯽﺧواھد ﻣﺎ را ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐﻧد ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓدراﺗﯾوی
ﺑوﻧد ﺑﺎ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ روﺳﯾﮫ ﺑﺎﯾد رواﺑط ﺑﯾن آنھﺎ را ﺗﺿﻌﯾف
ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫی ﻋﻣﻠﯽ در روﺳﯾﮫ ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﺳﺎده ﮐﮫ
ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﺗﺣﺎد ﻓدراﺗﯾوی وﺟود
ﻧدارد ،ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم اﯾن ﻋﻘﯾده را ﺗﮑذﯾب ﮐﻧﯾم ،وﻟﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮫ
ﺗﺟرﺑﮫی ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﻋﺑرت دھﻧدهی ،ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ اﺗرﯾش ﮐﮫ ﺑﻧﺎ
ﺑر ﺗﺻﻣﯾم ﮐﻧﮕرهی ﺣزﺑﯽ ﺳﺎل  ١٨٩٧ﺟﻧﺑﮫی ﻓدراﺗﯾوی ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ
ﺑود ،اﺳﺗﻧﺎد ﻧﻣﺎﺋﯾم«.
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اﯾن ﺳطور در ﺳﺎل  ١٩٠٢ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود.
وﻟﯽ اﮐﻧون ﻣﺎ در ﺳﺎل  ١٩١٣ھﺳﺗﯾم  .اﮐﻧون ﻣﺎ ھم »ﭘرا ﺗﯾﮏ« روﺳﯽ و ھم
»ﺗﺟرﺑﮫی ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ اﺗرﯾش« را در دﺳت دارﯾم.
ﺑﮫ ﺑﯾﻧﯾم اﯾن ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﭼﮫ ﻣﯽﮔوﯾﻧد؟
از ﺗﺟرﺑﮫی »ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﻋﺑرت دھﻧدهی ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ اﺗرﯾش« ﺷروع
ﻣﯽﮐﻧﯾم .ھﻧوز ﺳﺎل  ١٨٩٦ﻧرﺳﯾده ﺑود ﮐﮫ در اﺗرﯾش ﺣزب واﺣد ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣوﮐرات وﺟود داﺷت .در اﯾن ﺳﺎل ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﭼﮏھﺎ در ﮐﻧﮕرهی ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻟﻧدن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﮐرده و آن را ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽآورﻧد .در ﺳﺎل
 ١٨٩٧در ﮐﻧﮕرهی ﺣزﺑﯽ وﯾن )در وﯾﻧﺑرگ( ﺣزب واﺣد رﺳﻣﺎ ً ﻣﻧﺣل ﻣﯽﮔردد
و ﺑﮫ ﺟﺎی آن اﺗﺣﺎدی ﻣرﮐب از ﺷش »ﮔروه ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات« ﻣﻠﯽ ﺗﺷﮑﯾل
 -52رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »در اطراف ﻣﺳﺄﻟﮫی ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ« وﻏﯾره ﺳﺎل  ،١٩٠٢ﺻﻔﺣﮫ  ١٧ﭼﺎ پ
ﺑو ﻧد .
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ﻣﯽﺷود.اﯾن ﮔروهھﺎ ﺑﻌدا ً ﺑﮫ اﺣزاب ﻣﺳﺗﻘل ﻣﺑدل ﻣﯽﺷوﻧد .رﻓﺗﮫ رﻓﺗﮫ اﺣزاب ﺑﺎ
ﯾﮏ دﯾﮕر ﻗطﻊ راﺑطﮫ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد .در ﺗﻌﻘﯾب آن ﻓراﮐﺳﯾون ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﻗطﻌﮫ ﻗطﻌﮫ
ﺷده »ﮐﻠوبھﺎی« ﻣﻠﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽﺷود .ﺳﭘس ﻧوﺑت ﺑﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎ ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ
آنھﺎ ھم ﺑر ﺣﺳب ﻣﻠﯾتھﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﺷوﻧد .ﺣﺗﯽ ﮐﺎر ﺑﮫ ﮐﺋوﭘراﺗﯾوھﺎ ﻣﯽرﺳد و
ﺗﺟزﯾﮫ طﻠﺑﺎن ﭼﮏ ﮐﺎرﮔران را دﻋوت ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ آنھﺎ را ھم ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﻧد.
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ﻣﺎ در اﯾن ﺑﺎره دﯾﮕر ﺻﺣﺑﺗﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﮭﯾﯾﺞ ﺑﮫ ﺗﺟزﯾﮫ طﻠﺑﯽ ،اﺣﺳﺎﺳﺎت
ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ را ﺑﯾن ﮐﺎرﮔران ﺗﺿﻌﯾف ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﺎﻋث اﻋﺗﺻﺎب ﺷﮑﻧﯽ
ﻣﯽﮔردد.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب »ﺗﺟرﺑﮫی ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﻋﺑرت دھﻧدهی ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ اﺗرﯾش«
ﻋﻠﯾﮫ ﺑوﻧد و ﻟﮫ »اﯾﺳﮑرای« ﻗدﯾم اﺳت .ﻓدراﻟﯾﺳم در ﺣزب اﺗرﯾش ﺑﮫ ﺑدﺗرﯾن
ﺷﮑل ﺗﺟزﯾﮫ طﻠﺑﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺗﻼﺷﯽ ﮐردن وﺣدت ﻧﮭﺿت ﮐﺎرﮔری ﻣﻧﺟر ﺷد.
ﻓوﻗﺎ ً دﯾدﯾم ﮐﮫ »ﭘراﺗﯾﮏ روﺳﯾﮫ« ھم ھﻣﯾن را ﻣﯽﮔوﯾد .ﺑوﻧدﯾﺳتھﺎی ﺗﺟزﯾﮫ
طﻠب ھم ﻣﺎﻧﻧد ﭼﮏھﺎ ﺑﺎ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﻋﻣوﻣﯽ روﺳﯾﮫ ﻗطﻊ راﺑطﮫ ﮐردﻧد.
و اﻣﺎ آن ﭼﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎ ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎی ﺑوﻧد اﺳت ،آنھﺎ از ھﻣﺎن
اﺑﺗدا ﺑرﻣﺑﺎﻧﯽ ﻣﻠﯾت ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﺑودﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔران ﻣﻠﯾتھﺎی دﯾﮕر ﭘﯾوﻧدی
ﻧداﺷﺗﻧد .
ﺟداﺋﯽ ﮐﺎﻣل ،ﮔﺳﯾﺧﺗﮕﯽ ﮐﺎﻣل ،اﯾﻧﺳت آن ﭼﯾزی ﮐﮫ »ﭘراﺗﯾﮏ روﺳِﯽ« ﻓدراﻟﯾﺳم
ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد.
ﺗﻌﺟب آور ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن اوﺿﺎع و اﺣوال در ﮐﺎرﮔران ﻣؤﺛر واﻗﻊ ﺷده ،ﻣوﺟﺑﺎت
ﺗﺿﻌﯾف ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ و ﺿﻌف روﺣﯽ آنھﺎ را ﻓراھم ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد و ﺿﻣﻧﺎ ً اﯾن ﺿﻌف
در ﺑوﻧد ﻧﯾز ﻧﻔوذ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .ﻣﻧظور ﻣﺎ زد و ﺧوردھﺎی روز اﻓزون ﺑﯾن ﮐﺎرﮔران
 -53رﺟوع ﺷود ﺑﮫ » «Dokuments des Separatismusاﯾن ﻗﺳﻣت از ﺟزوهی وآﻧﮏ ][١٣
ﺻﻔﺣﮫ  ٢٩ا ﻗﺗﺑﺎس ﺷده اﺳت
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ﯾﮭودی و ﻟﮭﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑر زﻣﯾﻧﮫی ﺑﯾﮑﺎری اﺳت .اﯾﻧﺳت ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ راﺟﻊ ﺑﮫ اﯾن
ﻣوﺿوع در ﻧﮭﻣﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ﺑوﻧد طﻧﯾن اﻧداز ﺑود:
» ...ﻣﺎ ﮐﺎرﮔران ﻟﮭﺳﺗﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﻣﺎ را ﮐﻧﺎر ﻣﯽزﻧﻧد آﺷوﺑﮕراِن ﺗﺎﻻن
ﮐﻧﻧده و زرد ﻣﯽداﻧﯾم ،ﻣﺎ از اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت آﻧﺎن ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم،
اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت آنھﺎ را ﺑﮭم ﻣﯽزﻧﯾم .ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ﺣﺎل ﮐﮫ ﻣﺎ را ﮐﻧﺎر ﻣﯽزﻧﻧد ﻣﺎ
ھم ﺑﺎ ﮐﻧﺎر زدن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﯾم ،در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران ﯾﮭودی
اﺟﺎزه ﻧﻣﯽدھﻧد ﺑﮫ ﻓﺎﺑرﯾﮏھﺎ وارد ﺷوﻧد ﻣﺎ ﻧﯾز ﮐﺎرﮔران ﻟﮭﺳﺗﺎﻧﯽ را
ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺎهھﺎی دﺳﺗﯽ راه ﻧﻣﯽدھﯾم ...اﮔر ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻋﻣل دﺳت ﻧزﻧﯾم،
ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ دﻧﺑﺎل دﯾﮕران ﺧواھﻧد رﻓت) 54«.ﺗﮑﯾﮫ روی ﮐﻠﻣﺎت از آن
ﻣﺎﺳت  -ی .اﺳﺗﺎﻟﯾن( .
اﯾﻧﺳت آن ﭼﮫ ﮐﮫ در ﮐﻧﻔراﻧس ﺑوﻧد راﺟﻊ ﺑﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﮔوﯾﻧد.
»ﻣرزﺑﻧدی« و»ﺟداﺋﯽ« راه دﯾﮕری را ھم ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽﮔذارد ،ﺑوﻧد ﺑﮫ ﻣﻘﺻد
ﺧود رﺳﯾده و ﮐﺎر ﻣرزﺑﻧدی را ﺑﯾن ﮐﺎرﮔران ﻣﻠﯾتھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﮫ زد وﺧورد
و اﻋﺗﺻﺎب ﺷﮑﻧﯽ رﺳﺎﻧده اﺳت .ﺟز اﯾن ،ﮐﺎر دﯾﮕری ھم ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽﻣﺎﻧد» :ا ﮔر
ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻋﻣل دﺳت ﻧزﻧﯾم ﮐﺎرﮔران ﺑدﻧﺑﺎل دﯾﮕران ﺧواھﻧد رﻓت«.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﮑﻧﯽ در ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ،اﯾﺟﺎد ﺿﻌف روﺣﯽ در ﺻﻔوف ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣوﮐراﺳﯽ ،ــ اﯾﻧﺳت آن ﺳر ﻣﻧزﻟﯽ ﮐﮫ ﻓدراﻟﯾﺳم ﺑوﻧد ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ھداﯾت ﻣﯽﮐﻧد.
ﺑدﯾن طرﯾق اﯾدهی ﺧود ﻣﺧﺗﺎر ِی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺣﯾطﯽ ﮐﮫ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد در
روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﻣراﺗب زﯾﺎن ﺑﺧش ﺗر از اﺗرﯾش ﺟﻠوه ﮔر ﺷد.

 - 54رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﮔزا رش درﺑﺎرهی ﻧﮭﻣﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ﺑوﻧد« ﺻﻔﺣﮫ ١٩
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٦
ﻗﻔﻘﺎزیھﺎ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻧﺤﻼل طﻠﺒﺎن
در ﺑﺎﻻ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺗزﻟزﻻت ﯾﮏ ﻗﺳﻣت از ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎی ﻗﻔﻘﺎز ﮐﮫ در
ﺑراﺑر »ﺑﯾﻣﺎری ھﻣﮫ ﮔﯾر« ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﺗﺎب ﻧﯾﺎوردﻧد ﺻﺣﺑت ﮐردﯾم .اﯾن
ﺗزﻟزﻻت ﺑدﯾن ﺷﮑل ﻋرض وﺟود ﮐرد ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎی ﻣزﺑور ﺑﮫ
طورﻏﯾر ﻣﻧﺗظرهای از ﭘﯽ ﺑوﻧد رﻓﺗﻧد و ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ را اﻋﻼم
ﻧﻣودﻧد.
اﯾن ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎ ــ ﮐﮫ ﺿﻣﻧﺎ ً ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﺋﯾم ﺑﮫ اﻧﺣﻼل طﻠﺑﺎن روﺳﯾﮫ ھم
ﮔروﯾدهاﻧد ــ درﺧواﺳت ﺧود را اﯾن طور اﻓﺎده ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد :ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻧطﻘﮫای
ﺑرای ﺗﻣﺎم ﻗﻔﻘﺎز و ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺑرای ﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ در داﺧل ﺟرﮔﮫی
ﻗﻔﻘﺎزﻧد.
ﺣﺎل ﭼﻧد ﮐﻠﻣﮫ از ﻟﯾدرﻣورد ﻗﺑول آنھﺎ )ن( ﮐﮫ ﻏﯾر ﻣﺷﮭور ھم ﻧﯾﺳت][١٤
ﺑﺷﻧوﯾم:
»ﺑرھﻣﮫ ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ ﻗﻔﻘﺎز ﭼﮫ از ﻟﺣﺎظ ﺗرﮐﯾب ﻧژادی اھﺎﻟﯽاش و
ﭼﮫ از ﻟﺣﺎظ زﻣﯾن و ﻧﺑﺎﺗﺎت ﮐﺷﺎورزی ﺑﺎ ﺷﮭرﺳﺗﺎنھﺎی ﻣرﮐزی ﺗﻣﺎﯾز
ﻋﻣﯾﻘﯽ دارد .ﺑﮭره ﺑرداری و رﺷد ﻣﺎدی ﭼﻧﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣﺣﺗﺎج ﺑﮫ وﺟود
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﺣﻠﯽ و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺑوﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آب و ھوا
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و ﻧﺑﺎﺗﺎت زراﻋﺗﯽ ﻣﺣل ﻣﻌﺗﺎد ﺑﺎﺷﻧد ،ﻻزم اﺳت ﺗﻣﺎم ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻧظور
آن ﺑﮭره ﺑرداری از اراﺿﯽ ﻣﺣﻠﯽ اﺳت در ﻣﺣل وﺿﻊ ﺷود و ﺑﺎ
ﻧﯾروھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ اﺟرا ﮔذارده ﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن وﺿﻊ ﻗواﻧﯾن
ﻣرﺑوطﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺣﻠﯽ ﺟزء ﺻﻼﺣﯾت ارﮔﺎن ﻣرﮐزی ادارهی اﻣور
ﻗﻔﻘﺎز ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت .ﺑدﯾن طرﯾق وظﺎﺋف ﻣرﮐز ﻗﻔﻘﺎز ﻋﺑﺎرت از
وﺿﻊ اﯾن ﻗﺑﯾل ﻗواﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧظور آن ﺑﮭره ﺑرداری اﻗﺗﺻـﺎدی از
اراﺿﯽ ﻣﺣﻠﯽ و رﻓﺎه ﻣﺎدی اﯾن ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد[ ١٥] 55«.
ی ﻣﻧطﻘﮫای ﻗﻔﻘﺎز اﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣوﺿوع ﺑر ﺳر ﺧود ﻣﺧﺗﺎر ِ
اﮔر از اﻗﺎﻣﮫی دﻟﯾل )ن( ﮐﮫ ﻗدری ﺑﯽ ﺳروﺗﮫ و ﺑﯽ ﺑﻧد و ﺑﺎر اﺳت ﻣﻧﺣرف ﺷوﯾم
ﺑﺎﯾد اﻗرار ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﺳﺗﻧﺗﺎج او ﺻﺣﯾﺢ اﺳت .ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻧطﻘﮫای ﻗﻔﻘﺎز ﮐﮫ
ﻓﻌﺎﻟﯾت آن در ﺣدود ﻣﺷروطﯾت ﻋـﻣوﻣﯽ ﮐﺷور ﺧـواھد ﺑود و )ن( ﻧﯾز ﻣﻧـﮑر آن
ﻧﯾﺳت در ﺣﻘﯾﻘت ﻧظرﯾﮫی ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺗرﮐﯾﺑﯽ و ﺷراﯾط ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ ﻗﻔﻘﺎز
ﺿروری اﺳت .اﯾن اﻣر را ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ روﺳﯾﮫ ھم وﻗﺗﯽ در دوﻣﯾن
ﮐﻧﮕرهی ﺧود »ﺗﺷﮑﯾﻼت اداری ﺧود ﻣﺧﺗﺎر ﻣﻧطﻘﮫای را ﺑرای آن ﻧواﺣﯽ دور
دﺳت ﮐﺷور ﮐﮫ ﺑرﺣﺳب ﺷراﯾط ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ و ﺗرﮐﯾب ﺟﻣﻌﯾت از ﻣﻧﺎطق ﺧﺻوﺻﯽ
روس ﻧﺷﯾن ﻓرق دارد« اﻋﻼ م داﺷت ،ﻗﺑول ﮐرد.
ﻣﺎرﺗف ﺿﻣن ﺗﺳﻠﯾم اﯾن ﻣﺎده ﺑرای ﻣذا ﮐره در ﮐﻧﮕرهی دوم آن را اﯾن طور
اﺳﺗدﻻل ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ:
»ﻋظﻣت وﺳﻌت روﺳﯾﮫ و آزﻣﺎﯾش ﺗﺷﮑﯾﻼت اداری ﻣﺗﻣرﮐز ﻣﺎ ،ﺑﮫ ﻣﺎ
ﻣوﺟب ﻣﯽدھد ﮐﮫ وﺟود ﺗﺷﮑﯾﻼت اداری ﺧود ﻣﺧﺗﺎر ﻣﻧطﻘﮫای را
 -55رﺟوع ﺷود ﺑﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ﮔرﺟﯽ »ﭼوﻧﯽ ﺗﺳﺧورﺑﺎ« )زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ( ﺳﺎل  ١٩١٢ﺷﻣﺎ ره ١٢
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ﺑرای ﭼﻧﯾن واﺣـدھﺎی ﺑزرﮔﯽ از ﻗﺑﯾل ﻓﻧﻼﻧد ،ﻟﮭﺳﺗﺎن ،ﻟﯾﺗواﻧﯽ و ﻗﻔﻘﺎز
ﺿروری و ﺻﻼح ﺑداﻧﯾم«.
و اﻣﺎ آن ﭼﮫ ﮐﮫ از اﯾﻧﺟﺎ ﺑرﻣﯽآﯾد اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺗﺷﮑﯾﻼت اداری ﺧود
ی ﻣﻧطﻘﮫای ﻣﺳﺗﺗر اﺳت.
ﻣﺧﺗﺎر ﻣﻧطﻘﮫای ،ﺧود ﻣﺧﺗﺎر ِ
وﻟﯽ )ن( ﭘﺎ ﻓرا ﺗر ﻣﯽﻧﮭد .ﺑﮫ ﻋﻘﯾدهی وی ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻧطﻘﮫای ﻗﻔﻘﺎز »ﻓﻘط
ﯾﮏ ﺟﺎﻧب ﻣﺳﺋﻠﮫ را« ﺷﺎﻣل اﺳت.
»ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺎ ﻓﻘط درﺑﺎرهی ﺗوﺳﻌﮫی ﻣﺎدی زﻧدﮔﯽ ﻣﺣل ﺻﺣﺑت
ﻣﯽﮐردﯾم .وﻟﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻣل اﻗﺗﺻﺎدی ﯾﮏ
ﺳﺎﻣﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﻌﻧوی و ﻓرھﻧﮕﯽ ﻧﯾز ﻣﯽﺑﺎﺷد« ...
»ﻣﻠﺗﯽ ﮐﮫ از ﻟﺣﺎظ ﻓرھﻧﮕﯽ ﻧﯾروﻣﻧد اﺳت در ﻣﺣﯾط اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﯾز
ﻧﯾروﻣﻧد ﻣﯽﺑﺎﺷد« » ...وﻟﯽ ﺗوﺳﻌﮫی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠل ﻓﻘط ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﻠﯽ
ﻣﻣﮑن اﺳت» ... «.ﻟذا ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری اﺳت
ﻣﺳﺎﺋل ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد .از اﯾن ﻗﺑﯾل اﺳت ﻣﺳﺎﺋل آﻣوزش و
ﭘرورش ،دادﮔﺳﺗری ،ﮐﻠﯾﺳﺎ ،ادﺑﯾﺎت ،ھﻧر ،داﻧش ،ﺗﺋﺎﺗر و ﻏﯾره .اﮔر
ﮐﺎر ﺗوﺳﻌﮫی ﻣﺎدی ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎن ،ﻣﻠتھﺎ را ﺑﺎ ھم ﻣﺗﺣد ﻣﯽﮐﻧد ،در
ﻋوض اﻣور ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ آنھﺎ را از ﯾﮏ دﯾﮕر ﺟدا ﻧﻣوده و ھر ﮐدام
را در ﻣﯾدان ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻋﻠﯾﺣدهای ﻗرار ﻣﯽدھد .ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧوع اول واﺑﺳﺗﮫ
ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﻣﻌﯾﻧﯽ اﺳت« » ...وﻟﯽ اﻣور ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ اﯾن طور
ﻧﯾﺳت .آنھﺎ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﻣﻌﯾﻧﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ وﺟود ﻣﻠت
ﻣﻌﯾﻧﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .ﮔرﺟﯽھﺎ در ھر ﺟﺎ ﮐﮫ ﺳﮑوﻧت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد
ﺑﮫ طورﯾﮑﺳﺎن ﺑﮫ ﻣﻘدرات زﺑﺎن ﮔرﺟﯽ ﻋﻼﻗﻣﻧد ھﺳﺗﻧد .ﺟﮭﺎﻟت ﺑزرﮔﯽ
اﺳت اﮔر ﺑﮕوﺋﯾم ﮐﮫ ﻣدﻧﯾت ﮔرﺟﯽ ﻓﻘط ﺑﮫ ﮔرﺟﯽھﺎی ﺳﺎﮐن ﮔرﺟﺳﺗﺎن
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ﻣرﺑوط اﺳت .ﻣﺛﻼً ﮐﻠﯾﺳﺎی ارﻣﻧﯽ را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم .در ادارهی اﻣور
آن ،اراﻣﻧﮫی ﻣﻧﺎطق و ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺷرﮐت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،در اﯾﻧﺟﺎ
ﺳرزﻣﯾن ھﯾﭻ ﻧﻘﺷﯽ ﺑﺎزی ﻧﻣﯽﮐﻧد .ﯾﺎ ﻣﺛﻼً در ﺗﺄﺳﯾس ﻣوزهی ﮔرﺟـﯽ،
ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﮔرﺟﯽ ﺗﻔﻠـﯾس ﻋﻼﻗﻣﻧد اﺳت ،ﮔرﺟﯽھﺎی ﺑﺎﮐو،
ﮐوﺗﺎﺋﯾس ،ﭘطرزﺑورگ و ﻏـﯾره ﻧﯾزﻋﻼﻗﻣﻧد ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﮐﮫ
ﻣدﯾرﯾت و رھﺑری ﮐﻠﯾﮫی اﻣور ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧود ﻣﻠل ﮐﮫ ﺑﮫ
آن ذﯾﻌﻼﻗﮫ ھﺳﺗﻧد واﮔذار ﺷود .ﻣﺎ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ
ﻣﻠﯾتھﺎی ﻗﻔﻘﺎز را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧﯾم«
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ﺧﻼﺻﮫ اﯾن ﮐﮫ :ﭼون ﻓرھﻧﮓ ،ﺳرزﻣﯾن ﻧﯾﺳت و ﺳرزﻣﯾن ھم ،ﻓرھﻧﮓ ﻧﯾﺳت
ﭘس ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺿروری ﻣﯽﺑﺎﺷد .اﯾﻧﺳت ﺗﻣﺎم آن ﭼﮫ ﮐﮫ )ن(
ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﮕوﯾد.
ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ طورﮐﻠﯽ داﺧل در ﻣوﺿوع ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ
ﻧﻣﯽﺷوﯾم ﭼﮫ ﻓوﻗﺎ ً درﺑﺎرهی ﺟﻧﺑﮫی ﻣﻧﻔﯽ آن ﺻﺣﺑت ﮐردهاﯾم ،ﻣﺎ ﻓﻘط ﻣﺎﯾل ھﺳﺗﯾم
ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طورﮐﻠﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﯾده اﺳت
از ﻧﻘطﮫ ﻧظر ﺷراﯾط ﻗﻔﻘﺎز ﺑﯽ ﻣﻌﻧﯽﺗر و ﻣﮭﻣلﺗر ﻣﯽﺑﺎﺷد.
اﯾﻧﮏ ﺳﺑب آن:
ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،ﻣﻠﯾتھﺎی ﮐم و ﺑﯾش ﺗرﻗﯽ ﮐرده را ﮐﮫ دارای ﺗﻣدن
و ادﺑﯾﺎت ﻣﺗرﻗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرد .ﺑدون اﯾن ﺷراﯾط ،اﯾن ﺧود ﻣﺧﺗﺎری
ﻣﻔﮭوم ﺧود را از دﺳت داده ،ﺑﮫ ﭼﯾز ﭘوﭼﯽ ﻣﺑدل ﻣﯽﺷود .و اﻣﺎ در ﻗﻔﻘﺎز
ﻣﻠـﯾتھﺎی ﻣﺗﻌددی ﺑﺎ ﺗﻣد ن ﺑدوی و زﺑﺎن ﻣﺧﺻوﺻﯽ ﻣوﺟود ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ادﺑﯾﺎت
وﯾژهای از ﺧود ﻧدارﻧد ،ﻣﻠﯾتھﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ درﻋﯾن ﺣﺎل وﺿﻊ ﺗﺣوﻟﯽ دارﻧد،
 -56رﺟوع ﺷود ﺑﮫ روزﻧﺎ ﻣﮫی »ﭼوﻧﯽ ﺗﺳﺧورﯾﺎ« ﺳﺎل  ١٩١٢ﺷﻣﺎ ره ١٢
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ﻗﺳﻣﺗﯽ از آنھﺎ در ﺷرف ﺗﺣﻠﯾل رﻓﺗن و ﻗﺳﻣﺗﯽ در ﺣﺎل اداﻣﮫی ﺗﮑﺎﻣل ھﺳﺗﻧد.
ﺣﺎل ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آنھﺎ ﻋﻣﻠﯽ ﻧﻣود؟
ﺗﮑﻠﯾف ﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﻗﺑﯾل ﻣﻠﯾتھﺎ ﭼﯾﺳت؟ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد آنھﺎ را در اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎی
ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﺟزا ﮐﮫ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ طورﻣﺳﻠم آن را در ﻧظر
دارد »ﻣﺗﺷﮑل ﮐرد«؟.
ﺑﺎ ﻣﯾﻧﮕرلھﺎ ،آﺑﺧﺎزھﺎ ،آﺟﺎرھﺎ ،ﺳوانھﺎ ،ﻟزﮔﯽھﺎ و ﻏﯾره ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی
ﮔوﻧﺎﮔون ﺗﮑﻠم ﻣﯽﮐﻧﻧد وﻟﯽ ﻓرھﻧﮓ ﻣﺧﺻوص ﺑﮫ ﺧود ﻧدارﻧد ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد رﻓﺗﺎر
ﮐرد؟ ﺟزء ﮐدام ﯾﮏ از ﻣﻠل ﺑﺎﯾد آنھﺎ را داﻧﺳت؟ آﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت آنھﺎ را در
اﺗﺣﺎدھﺎی ﻣﻠﯽ »ﻣﺗﺷﮑل ﮐرد«؟ در اطراف ﮐدام »اﻣور ﻓرھﻧﮕﯽ« ﺑﺎﯾد آنھﺎ را
»ﻣﺗﺷﮑل ﻧﻣود«؟
ﺑﺎ »آِﺳﺗﯾنھﺎ“ ﮐﮫ از ﺑﯾن آنھﺎ ﻋدهی آﺳﺗﯾنھﺎی آن ور ﻗﻔﻘﺎز ﺑﯾن ﮔرﺟﯽھﺎ ﺣل
ﻣﯽﺷوﻧد )وﻟﯽ ھﻧوز ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧده ﮐﮫ ﺗﺣﻠﯾل ﺑروﻧد( و آﺳﺗﯾنھﺎی آن ور ﻗﻔﻘﺎز ﮐﮫ
ﻗﺳﻣﺗﯽ ﺑﯾن روسھﺎ ﺣل ﺷده و ﻗﺳﻣﺗﯽ ﺗﮑﺎﻣل ﺧود را اداﻣﮫ داده از ﺧود ادﺑﯾﺎت
اﯾﺟﺎد ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ ﺑﺎﯾد رﻓﺗﺎر ﮐرد؟ ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ آنھﺎ را ﺑﺎﯾد در ﯾﮏ اﺗﺣﺎد
واﺣد ﻣﻠﯽ »ﻣﺗﺷﮑل ﮐرد«؟
آﺟﺎرھﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﮔرﺟﯽ ﺗﮑﻠم ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻣدن ﺗرﮐﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد و
ﭘﯾرو دﯾن اﺳﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﮫ ﮐدام اﺗﺣﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾد ﻣرﺑوط ﮐرد؟ ﭼطور آنھﺎ را
در زﻣﯾﻧﮫی اﻣور ﻣذھﺑﯽ ﺟدا از ﮔرﺟﯽھﺎ و در زﻣﯾﻧﮫی دﯾﮕر اﻣور ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﺎ
ﮔرﺟﯽھﺎ »ﻣﺗﺷﮑل ﮐﻧﯾم«؟ و ﺑﮫ ھﻣﯾن طرﯾق ﮐوﺑوﻟتھﺎ ؟ اﯾﻧﮕوشھﺎ؟
اﯾﻧﮑﻠوﯾتھﺎ؟
اﯾن ﭼﮫ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ردﯾف از ﻣﻠﯾتھﺎ را از ﺳﯾﺎھﮫ ﺧﺎرج
ﻣ ﯽﮐ ﻧ ﯾ د ؟
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ﻧﮫ ،اﯾن ﺣل ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ ﻧﯾﺳت ،اﯾن ﺛﻣرهی ﺧﯾﺎل ﺑﺎﻓﯽھﺎی اﯾﺎم ﺑطﺎﻟت اﺳت.
ﺣﺎل ﺑﯾﺎﺋﯾم ﻓرض ﻣﺣﺎل ﮐﻧﯾم و ﺗﺻور ﻧﻣﺎﺋﯾم ﮐﮫ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ )ن(
ﻣﺎ ﻋﻣﻠﯽ ﺷده اﺳت .اﯾن ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﻣﻧﺟر و ﺑﮫ ﮐدام ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧواھد
ت ﺑﺎ ﺳوادی آنھﺎ،
رﺳﯾد؟ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺗﺎﺗﺎرھﺎی آن ور ﻗﻔﻘﺎز را ﺑﺎ ﺣداﻗِل ﻧﺳﺑ ِ
ﺑﺎ ﻣدارسﺷﺎن ﮐﮫ در رأس آﻧﺎن ﻣﻼﯾﺎن ﻣﻘﺗدر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد .ﺑﺎ ﺗﻣدن آﻧﺎن ﮐﮫ از
روح ﻣذھﺑﯽ اﺷﺑﺎع ﺷده اﺳت در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم  ...ﻓﮭم اﯾن ﻣوﺿوع ﻣﺷﮕل ﻧﯾﺳت
ﮐﮫ »ﻣﺗﺷﮑل ﮐردن« آنھﺎ در اﺗﺣﺎدﯾﮫی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ آﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﻼﯾﺎن
را در رأس آنھﺎ ﻗرار دھﯾم ،ﺑﮕذارﯾم ﺗﺎ ﻣﻼﯾﺎن ﻣرﺗﺟﻊ آنھﺎ را ﺑﺑﻠﻌﻧد ،دژ ﻧوﯾﻧﯽ
ﺑرای اﺳﺎرت ﻣﻌﻧوی ﺗودهھﺎی ﺗﺎﺗﺎر ﺑﮫ دﺳت ﺷرﯾرﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن آنھﺎ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾم.
از ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﯾن طرف اﺳت ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎ ﺷروع ﺑﮫ رﯾﺧﺗن آب
ﺑﮫ آﺳﯾﺎب ﻣرﺗﺟﻌﺎن ﮐردهاﻧد؟
آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ً اﻧﺣﻼل طﻠﺑﺎن ﻗﻔﻘﺎز ﭼﯾزی ﺑﮭﺗر از ﻣﺣدود ﮐردن ﺗﺎﺗﺎرھﺎی آﻧور ﻗﻔﻘﺎز
در ﯾﮏ اﺗﺣﺎد ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺗودهھﺎ را ﺑﮫ اﺳﺎرت ﺷرﯾرﺗرﯾن ﻣرﺗﺟﻌﯾن ﻣﯽدھد
ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﻧد »اﻋﻼم ﮐﻧﻧد«؟
ﻧﮫ ،اﯾن طرﯾﻘﮫی ﺣل ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ ﻧﯾﺳت.
ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ در ﻗﻔﻘﺎز ﻓﻘط از طرﯾق ﺟﻠب ﻣﻠل و ﺗودهھﺎی ﻋﻘب ﻣﺎﻧده و اﻧداﺧﺗن
آنھﺎ ﺑﮫ ﻣﺟرای ﻣدﻧﯾت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣل و ﻓﺻل ﮔردد .ﻓﻘط ﭼﻧﯾن طرﯾﻘﮫی
ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﻣﯽﺗوان ﻣﺗرﻗﯽ ﺷﻣرد و ﻣورد ﻗﺑول ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎ داﻧﺳت.
ی ﻗﻔﻘﺎز ھم از اﯾن ﻧظر ﻗﺎﺑل ﻗﺑول اﺳت ﮐﮫ ﻣﻠتھﺎی ﻋﻘب
ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻧطﻘﮫا ِ
ﻣﺎﻧده را وارد ﺟرﯾﺎن ﺗﮑﺎﻣِل ﻓرھﻧﮕﯽ ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﻧﻣوده و ﺑﮫ آنھﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ
از ﭘوﺳﺗﮫای ﮐﮫ ھر ﻣﻠﯾت ﺧرده و ﮐوﭼﮑﯽ در داﺧل آن ﻣﺣدود ﻣﺎﻧده اﺳت ﺧﺎرج
ﺷوﻧد ،آنھﺎ را ﺑﮫ ﺟﻠو ﺳوق ﻣﯽدھد و وﺻول ﺑﮫ ﻧﻌﻣﺎت ﻣدﻧﯾت ﻋﺎﻟﯽ را ﺑرای

74

آنھﺎ ﺗﺳﮭﯾل ﻧﻣﺎﯾد و ﺣﺎل آن ﮐﮫ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ در ﺟﮭت ﻣﺧﺎﻟف
ﻋﻣل ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ،زﯾرا ﮐﮫ ﻣﻠل را در ﻗﺎﻟبھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ ﻣﺣدود ﻧﻣوده و آنھﺎ را در
ت ﻣراﺣل ﻓرھﻧﮕﯽ ھم ﭼﻧﺎن ﺗﺣﮑﯾم ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﺎﻧﻊ ارﺗﻘﺎء آنھﺎ ﺑﮫ
ﻣدارج ﭘﺳ ِ
ﻣدارج ﻋﺎﻟﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﯽﺷود.
ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﮫ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ ،ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﻣﺛﺑت ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻧطﻘﮫای را ﻓﻠﺞ ﮐرده
آن را ﺑﮫ ﺻﻔر ﻣﯽرﺳﺎﻧد.
درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺑب اﺳت ﮐﮫ آن ﻧوع ﻣﺧﺗﻠط ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺟﻧﺑﮫھﺎی
ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ و ﻣﻧطﻘﮫای را در ﺧود ﺟﻣﻊ ﮐﻧد و )ن( آن را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ﺑﯽ
ﻓﺎﯾده اﺳت .اﯾن طرز ﺟﻣﻊ ﺑﯾن دو ﺟﻧﺑﮫ ﮐﮫ ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﺎر را ﺑﮭﺑودی
ﻧﺑﺧﺷﯾده ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑدﺗر ﻣﯽﮐﻧد ،ﭼﮫ ﻋﻼوه ﺑر آن ﮐﮫ از ﺗﮑﺎﻣل ﻣﻠل ﻋﻘب ﻣﺎﻧده
ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽﮐﻧد ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻧطﻘﮫای را ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﯾدان ﺗﺻﺎدﻣﺎت ﻣﻠل ﮐﮫ در
اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺗﺷﮑل ﺷدهاﻧد ،ﻣﺑدل ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
ﺑدﯾن طرﯾق ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طورﮐﻠﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﯾده اﺳت در ﻗﻔﻘﺎز
ﺑﮫ ﯾﮏ اﻗدام ﻣﮭﻣل ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻣﺑدل ﻣﯽﺷود .
ﭼﻧﯾن اﺳت ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ )ن( و ھم ﻓﮑران ﻗﻔﻘﺎزی او.
آﯾﺎ اﻧﺣﻼل طﻠﺑﺎن ﻗﻔﻘﺎز »ﮔﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﯾش« ﺧواھﻧد ﺑرداﺷت و در ﻣﺳﺄﻟﮫی
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ھم دﻧﺑﺎل ﺑوﻧد را ﺧواھﻧد ﮔرﻓت ﯾﺎ ﻧﮫ؟ اﯾن ﻣطﻠﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ آﯾﻧده ﻧﺷﺎن
ﺧواھد داد .در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ اﯾن ﺣﺎل ﻓدراﻟﯾﺳم ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ھﻣﯾﺷﮫ
ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ را در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،از ﭘﯽ ﺧود آورده اﺳت .ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣوﮐراتھﺎی اﺗرﯾش از ھﻣﺎن ﺳﺎل  ١٨٩٧ﻓدراﻟﯾﺳم ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ را اﺟراء
ﻣﯽﮐردﻧد و ﻓﻘط ﺑﻌد از دو ﺳﺎل ) (١٨٩٩ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ را ﭘذﯾرﻓﺗﻧد.
ﺑوﻧدﯾﺳتھﺎ ﺑرای ﺑﺎر اول در ﺳﺎل  ١٩٠١ﺑﮫ طورواﺿﺢ درﺑﺎرهی ﺧود ﻣﺧﺗﺎری
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ﻣﻠﯽ ﺻﺣﺑت ﮐردﻧد ،و ﺣﺎل آن ﮐﮫ ﻓدراﻟﯾﺳم ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ را از ھﻣﺎن ﺳﺎل ١٨٩٧
ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﺑردﻧد.
اﻧﺣﻼل طﻠﺑﺎن ﻗﻔﻘﺎز ﮐﺎر را از آﺧر ﯾﻌﻧﯽ از ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ ﺷروع ﮐردهاﻧد.
اﮔر آنھﺎ در ﭘﯾروی از ﺑوﻧد از اﯾن ھم ﭘﺎ ﻓراﺗر ﺑﮕذارﻧد دراﯾن ﺻورت ﻣﺟﺑورﻧد
ﻗﺑﻼً ﺗﻣﺎم ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﮐﻧوﻧﯽ را ﮐﮫ از ھﻣﺎن اواﺧر ﺳﺎلھﺎی -١٨٩٠
 ١٩٠٠ﺑر اﺳﺎس ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود ﺧراب ﮐﻧﻧد.
وﻟﯽ ھر ﻗدر ﭘذﯾرﻓﺗن ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ ،ﮐﮫ ھﻧوز ﺑرای ﮐﺎرﮔران ﻏﯾر ﻣﻔﮭوم
اﺳت ،آﺳﺎن ﺑود ﺑﮭﻣﺎن اﻧدازه اﻧﮭدام ﺑﻧﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺳﺎلھﺎ ﺑرای ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن آن وﻗت
ﺻرف ﺷده اﺳت و از طرف ﮐﺎرﮔراِن ﺗﻣﺎم ﻣﻠتھﺎی ﻗﻔﻘﺎز ﻣواظﺑت و ﭘرﺳﺗﺎری
ﺷده اﺳت ﻣﺷﮕل ﺧواھد ﺑود .ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎزی ﺧطرﻧﺎک ھروﺳﺗرات
) (Herostratischدﺳت زده ﺷود ﺗﺎ ﮐﺎرﮔران ﭼﺷم ﺧود را ﺑﺎز ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ
ﻣﺎھﯾت ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ ﭘﯽ ﺑﺑرﻧد.
اﮔر ﻗﻔﻘﺎزیھﺎ ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ را ﺑﮫ طرﯾق ﻣﻌﻣول از راه ﻣذاﮐرات ﺷﻔﺎھﯽ و
ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت ادﺑﯽ ﺣل ﻣﯽﮐﻧﻧد ،در ﻋوض ﮐﻧﻔراﻧس ﺳراﺳر روﺳﯾﮫ اﻧﺣﻼل طﻠﺑﺎن
ﯾﮏ طرﯾﻘﮫی ﮐﺎﻣﻼً ﻏﯾر ﻣﻌﻣوﻟﯽ اﺧﺗراع ﻧﻣوده اﺳت ،طرﯾﻘﯽ ﺳﮭل و ﺳﺎده.
ﮔوش ﮐﻧﯾد:
»ﭘس از اﺳﺗﻣﺎع اﻋﻼﻣﯾﮫی ھﯾﺋت ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻗﻔﻘﺎز  ...درﺑﺎرهی
ﺿرورت ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،ﮐﻧﻔراﻧس ﺑدون اظﮭﺎر
ﻧظر در ﻣﺎھﯾت اﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﺎدهی
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ ﻗﺎﺋل اﺳت ھر ﻣﻠﯾﺗﯽ ﺣق دارد ﺣﺎﮐم ﺑر ﺳرﻧوﺷت ﺧود ﺑﺎﺷد،
ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ ﻣﻔﮭوم دﻗﯾق ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧﻣﯽﺑﺎﺷد«.
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ﭘس ﻗﺑل از ھﻣﮫ؛ »اظﮭﺎر ﻧظر ﻧﮑردن در ﻣﺎھﯾت اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ و ﺳﭘس ﺗﺄﯾﯾد
ﮐردن «،ﺷﯾوهی ﺑﮑری اﺳت ...ﭘس اﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ﻋﺟﯾب ﭼﮫ ﭼﯾزی را ﺗﺄﯾﯾد
ﻣ ﯽﮐ ﻧ د ؟
اﯾن را ﺗﻘﺎﺿﺎی »ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ« ﺑﺎ ﻣﻔﮭوم دﻗﯾق »ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ ﺣق
ﻣﻠل را در ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑر ﺳرﻧوﺷت ﺧود ﻣﯾﺷﻧﺎﺳد ﻣﻐﺎﯾرﺗﯽ ﻧدارد«.
اﯾن ﻣوﺿوع را ﺗﺟزﯾﮫ ﮐﻧﯾم:
ﻣﺎدهی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑر ﺳرﻧوﺷت از ﺣﻘوق ﻣﻠل ﺑﺣث ﻣﯽﮐﻧد .طﺑق اﯾن
ﻣﺎده ،ﻣﻠل ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﺑﻠﮑﮫ ﺣق ﺟدا ﺷدن را ھم دارﻧد .ﻣطﻠب ﺑر ﺳر
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑر ﺳرﻧوﺷت از ﻟﺣﺎظ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت .اﻧﺣﻼل طﻠﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐوﺷش داﺷﺗﻧد
ﺣق ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑر ﺳرﻧوﺷت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود را ﮐﮫ ﻣدتھﺎﺳت در ﺗﻣﺎم ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ وﺿﻊ و ﺑرﻗرار ﺷده اﺳت ﺑﮫ طرز ﭘﯾﭻ و ﺧم داری ﺳوء
ﺗﻔﺳﯾر ﻧﻣﺎﯾﻧد ﭼﮫ ﮐﺳﯽ را ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد ﻓرﯾب ﺑدھﻧد ؟
ﯾﺎ ﺷﺎﯾد اﻧﺣﻼل طﻠﺑﺎن ﺑﺧواھﻧد ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﺳﻔﺳطﮫ ،ﭘﺎی ﺧود را ﮐﻧﺎ ر ﺑﮑﺷﻧد و
ﺑﮕوﯾﻧد :ﻣﮕر ﻧﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھـﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻘوق ﻣـﻠل »ﻣﻐﺎﯾرﺗﯽ
ﻧدارد؟« .ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ﺗﻣﺎم ﻣﻠتھﺎی ﯾﮏ ﮐﺷور ﻣواﻓق ﺑﺎﺷﻧد ﺑر روی اﺻل ﺧود
ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﺗﺷﮑل ﺷوﻧد ،در اﯾن ﺻورت آنھﺎ ﯾﻌﻧﯽ وﺟود اﯾن
ﻣﻠتھﺎ در اﯾن اﻣر ﺣق ﮐﺎﻣل دارﻧد و ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺷﮑل دﯾﮕری از زﻧدﮔﯽ
ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑﮫ آنھﺎ اﺟﺑﺎرا ً ﺗﺣﻣﯾل ﻧﻣﺎﯾد .ھم ﺗﺎزه و ھم ﺧردﻣﻧداﻧﮫ اﺳت .آﯾﺎ ﻻزم
ﻧﯾﺳت اﺿﺎﻓﮫ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ طورﮐﻠﯽ ﻣﻠل ﺣق دارﻧد ﻣﺷروطﯾت ﺧود را ﻟﻐو ﮐﻧﻧد و
ﺳﯾﺳﺗم ﻟﺟﺎم ﮔﺳﯾﺧﺗﮕﯽ را ﺟﺎﯾﮕزﯾن آن ﺳﺎزﻧد و ﺑﮫ ﻧظم ﮐﮭن رﺟﻌت ﻧﻣﺎﯾﻧد ،زﯾرا
ﮐﮫ ﻣﻠل و ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻠل ﺣق دارﻧد ﺳرﻧوﺷت ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺗﮑرار
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ﻣﯽﮐﻧﯾم :از اﯾن ﻧظر ﻧﮫ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ و ﻧﮫ ھرﮔوﻧﮫ ارﺗﺟﺎع ﻣﻠﯽ ﺑﺎ
ﺣﻘوق ﻣﻠل » ﻣﻐﺎﯾرﺗﯽ ﻧدارد«.
ﻣﮕر ﮐﻧﻔراﻧس ﻣﺣﺗرم اﯾن را ﻧﻣﯽﺧواﺳت ﺑﮕوﯾد؟
ﻧﮫ ،اﯾن را ﻧﻣﯽﺧواﺳت ﺑﮕوﯾد .او ﺻرﯾﺣﺎ ً ﻣﯽﮔوﯾد اﯾن ﺣﻘوق ﻣﻠل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧود
ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ آن »ﻣﻐﺎﯾرﺗﯽ ﻧدارد« ﺑﻠﮑﮫ »ﻣﻔﮭوم دﻗﯾق« ﺑرﻧﺎﻣﮫ
اﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ ﺻﺣﺑت ﺑر ﺳر ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳت ﻧﮫ در ﺧﺻوص ﺣﻘوق ﻣﻠل.
دﻟﯾل آن ھم واﺿﺢ اﺳت .اﮔر ﯾﮑﯽ از ﻣﻠتھﺎ ﺑﮫ ﮐﻧﻔراﻧس اﻧﺣﻼل طﻠﺑﺎن ﻣراﺟﻌﮫ
ﮐرده ﺑود ،در اﯾن ﺻورت ﮐﻧﻔراﻧس ﺻرﯾﺣﺎ ً ﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺗﺎﺋﯾد ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻠت ﺣق
ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ دارد .وﻟﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﮐﻧﻔراﻧس ﻣﻠت ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ
ﯽ « ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎی ﻗﻔﻘﺎز اﺳت ﮐﮫ ﮔرﭼﮫ ﺳوﺳﯾﺎل
» ھﯾﺋ ت ﻧ ﻣ ﺎ ﯾﻧ د ﮔ ِ
دﻣوﮐراتھﺎی ﺑدی ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ در ھر ﺻورت ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺗﻧد .ﭘرﺳش آنھﺎ
ھم درﺑﺎرهی ﺣﻘوق ﻣﻠل ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ در اﯾن ﻣوﺿوع اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری
ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺻول ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﺗﺿﺎدی دارد ﯾﺎ ﻧﮫ و آﯾﺎ »ﺑﺎ ﻣﻔﮭوم
دﻗﯾق« ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ »ﻣﻐﺎ ﯾر اﺳت« ﯾﺎ ﻧﯾﺳت ؟
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺣﻘوق ﻣﻠل و »ﻣﻔﮭوم دﻗﯾق« ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑﺎ ھم ﯾﮑﯽ
ﻧﯾﺳﺗﻧد.
ﭘس ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود ﭼﻧﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎﺋﯽ ھم ھﺳت ﮐـﮫ ﺿﻣن اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﻘوق ﻣﻠـل
ﻣﻐﺎﯾرﺗﯽ ﻧدارد ،ﻣﻣﮑن اﺳت »ﺑﺎ ﻣﻔﮭوم دﻗﯾق« ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻐﺎﯾرت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺛﺎل ،در ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﺎدھﺎی درﺑﺎرهی آزادی ﻣذھب وﺟود
دارد .ﺑر طﺑق اﯾن ﻣﺎده ھر ﮔروھﯽ از ﻣرد م ﺣق دارﻧد ﺑﮫ ھر دﯾﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﯽﺧواھﻧد ،ﻣﻌﺗﻘد ﺑﺎﺷﻧد :ﺑﮫ ﮐﺎﺗوﻟﯾﺳﯾﺳم ،ارﺗدﮐس ﯾوﻧﺎﻧﯽ و ھﮑذا .ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣوﮐراﺳﯽ ﻋﻠﯾﮫ ھر ﮔوﻧﮫ ﻓﺷﺎر ﻣذھﺑﯽ ،ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻌﻘﯾب ارﺗدﮐسھﺎ ،ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏھﺎ و
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ﭘرﺗﺳﺗﺎنھﺎ ﻣﺑﺎرزه ﺧواھد ﮐرد .آﯾﺎ از اﯾﻧﺟﺎ ﭼﻧﯾن ﻣﺳﺗـﻔﺎد ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﮐﺎﺗوﻟـﯾﺳﯾﺳم
و ﭘرﺗﺳﺗﺎﻧﺗﯾﺳم و ﻏﯾره »ﺑﺎ ﻣﻔﮭوم دﻗﯾق ﺑرﻧﺎﻣﮫ“ﻣﻐﺎﯾرﺗﯽ ﻧدارد«؟ ﻧﮫ ،اﯾن طور
ﻣﺳﺗﻔﺎد ﻧﻣﯽﺷود .ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ھﻣﯾﺷﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻌﻘﯾب ﮐﺎﺗوﻟﯾﺳﯾﺳم و
ﭘرﺗﺳﺗﺎﻧﺗﯾﺳم اﻋﺗراض ﺧواھد ﮐرد .ھﻣﯾﺷﮫ از ﺣﻘوق ﻣﻠل در ﭘﯾروی از ھر
ﺢ
ﻣذھﺑﯽ ﻣداﻓﻌﮫ ﺧواھد ﻧﻣود وﻟﯽ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﻣﻔﮭوم ﺻﺣﯾ ِ
ﻣﻧﺎﻓِﻊ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ھم ﻋﻠﯾﮫ ﭘرﺗﺳﺗﺎﻧﺗﯾﺳم و ھم ﻋﻠﯾﮫ ارﺗدﮐس ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻓراھم
ﺳﺎﺧﺗن ﭘﯾروزی ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗﮭﯾﯾﺞ ﺧواھد ﮐرد.
اﯾن ﮐﺎر را ھم از اﯾن ﻟﺣﺎظ ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﭘرﺗﺳﺗﺎﻧﺗﯾﺳم ،ﮐﺎﺗوﻟﯾﺳﯾﺳم و ارﺗدﮐس
و ﻏﯾره ﺑدون ﺷﮏ »ﺑﺎ ﻣﻔﮭوم دﻗﯾق« ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﮭوم ﺻﺣﯾﺢ ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ »ﻣﻐﺎﯾرت دارد« .
ھﻣﯾن را ﺑﺎﯾد درﺑﺎرهی ﺣق ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑر ﺳرﻧوﺷت ﮔﻔت .ﻣﻠتھﺎ ﺣق دارﻧد
زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﻣﯾل ﺧود ﺗرﺗﯾب دھﻧد ،ﺣق دارﻧد ھر ﯾﮏ از ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻠﯽ
ﺧود را اﻋم از ﻣﻔﯾد و ﻣﺿر ﺣﻔظ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽﺗواﻧد )ﺣق ﻧدارد( ﺟﺑرا ً
در زﻧدﮔﯽ ﻣﻠل ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﻣﺎﯾد .اﻣﺎ از اﯾﻧﺟﺎ ھﻧوز ﭼﻧﯾن ﺑرﻧﻣﯽآﯾد ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣوﮐراﺳﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺿر ﻣﻠل ،ﻋﻠﯾﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﯽ ﻓﺎﯾدهی ﻣﻠل
ﻣﺑﺎرزه و ﺗﮭﯾﯾﺞ ﻧﺧواھد ﮐرد .ﺑﺎﻟﻌﮑس ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣوظف اﺳت اﯾن
ﺗﮭﯾﯾﺟﺎت را طوری اﻧﺟﺎم داده و در ارادهی ﻣﻠل طوری ﻧﻔوذ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣﻠل
زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﻧﺣوی ﺗرﺗﯾب دھﻧد ﮐﮫ ﺑﯾش از اﻧﺣﺎء دﯾﮕر ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
ﺗطﺑﯾق ﻧﻣﺎﯾد .ھﻣﺎﻧﺎ ﺑدﯾن ﺳﺑب اﺳت ﮐﮫ ﺿﻣن ﻣﺑﺎرزه ﺑرای آزادی ﻣﻠل در ﺗﻌﯾﯾن
ﺳرﻧوﺷت ﺧود ،در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﺛﻼً ﺑر ﺿد ﺟدا ﺷدن ﺗﺎﺗﺎرھﺎ ،ﺑر ﺿد ﺧود
ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﻠتھﺎی ﻗﻔﻘﺎز ﻧﯾز ﺗﮭﯾﯾﺞ ﺧواھد ﮐرد ،ﭼﮫ ،ھم اﯾن و ھم
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آن دﯾﮕر ﺿﻣن آن ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﻘوق اﯾن ﻣﻠل ﻣﻐﺎﯾرت ﻧدارد ،ﻣﻌذاﻟﮏ ﺑﺎ »ﻣﻔﮭوم
دﻗﯾق« ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﻗﻔﻘﺎز ﻣﻐﺎﯾر اﺳت.
ﭘس ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ »ﺣﻘوق ﻣﻠل« و »ﻣﻔﮭوم دﻗﯾق« ﺑرﻧﺎﻣﮫ دو ﻣﻌﻧﺎی ﺑﮑﻠﯽ
ﻣﺧﺗﻠف دارﻧد» .ﻣﻔﮭوم دﻗﯾق« ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
طورﻋﻠﻣﯽ در ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺗﻧظﯾم و ﺗﺻرﯾﺢ ﺷده اﺳت ،ــ و ﺣﺎل آن ﮐﮫ
ﺣﻘوق ﻣﻠل ﻣﯽﺗواﻧد ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﯾﻌﻧﯽ ﺑورژوازی،
آرﯾﺳﺗوﮐراﺳﯽ ،روﺣﺎﻧﯾت وﻏﯾره ﺑرﺣﺳب ﻧﯾرو و ﻧﻔوذی ﮐﮫ اﯾن طﺑﻘﺎت دارﻧد
ﺑﺎﺷد .در اﯾﻧﺟﺎ ﺳرو ﮐﺎر ﺑﺎ ﺣﻘوق ﻣﻠل اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﻣل طﺑﻘﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.
ﺻﺣﺑت از »ﻣﻐﺎﯾرت داﺷﺗن« و ﯾﺎ ﻧداﺷﺗن ﺣﻘوق ﻣﻠل ﺑﺎ اﺻول ﺳوﺳﯾﺎل
ی ھرم ﺧﺋوﭘس را ﺑﺎ ﮐﻧﻔراﻧس ﻣﻌﻠوم اﻟﺣﺎل
دﻣوﮐراﺗﯾﺳم ﻣﺎﻧﻧد آﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ ِ
اﻧﺣﻼل طﻠﺑﺎن ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾم .اﯾن دو ﺑﮑﻠﯽ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ھﺳﺗﻧد.
ﺑﺎری از اﯾﻧﺟﺎ ﭼﻧﯾن ﺑر ﻣﯾﺎﯾد ﮐﮫ ﮐﻧﻔراﻧس ﻣﺣﺗرم ﺑﮫ طرز ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺑﺧﺷﺎﯾﺷﯽ
دو ﭼﯾز ﻣﺧﺗﻠف را ﺑﺎ ھم ﻣﺧﻠوط ﮐرده اﺳت .ﻧﺗﯾﺟﮫی ﺣﺎﺻﻠﮫ از آن ﺣل ﻣﺳﺄﻟﮫی
ﻣﻠﯽ ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﭼﯾز ﻣﮭﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧﺎﺑر آن ،ﺣﻘوق ﻣﻠل و اﺻول ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕر »ﻣﻐﺎﯾرﺗﯽ ﻧدارد« و ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﮫ ھر ﯾﮏ از ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی
ﻣﻠتھﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣطﺎﺑﻘت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھﯾﭻ ﯾﮏ از
ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﻣﻠتھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺑدﺳت آوردن ﺣق ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑر ﺳرﻧوﺷت ﺧود
ﮐوﺷش ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑﺎ »ﻣﻔﮭوم دﻗﯾق« ﺑرﻧﺎﻣﮫ »ﻣﻐﺎﯾرت ﻧدارد« .
از ﻣﻧطق ھﯾﭻ درﯾﻎ ﻧﺷده اﺳت...
ﺑرزﻣﯾﻧﮫی ھﻣﯾن ﻣﮭﻣﻼت ﺑود ﮐﮫ آن ﺗﺻوﯾب ﻧﺎﻣﮫی ﺑﻌدا ً ﺷﮭرت ﯾﺎﻓﺗﮫی ﮐﻧﻔراﻧس
اﻧﺣﻼل طﻠﺑﺎن ﻗد ﻋﻠم ﮐرد ﮐﮫ ﺑر طﺑق آن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ ﺑﺎ »ﻣﻔﮭوم
دﻗﯾق« ﺑرﻧﺎﻣﮫ »ﻣﻐﺎﯾرﺗﯽ ﻧدارد« .
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وﻟﯽ ﮐﻧﻔراﻧس اﻧﺣﻼل طﻠﺑﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻧطق را زﯾر ﭘﺎ ﻧﻣﯽﮔذا رد.
اﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﺎ ﺗﺻوﯾب و ﺗﺄﯾﯾد ﺧود ﻣﺧﺗﺎری وظﯾﻔﮫی ﺧود را در ﻗﺑﺎل ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣوﮐراﺳﯽ روﺳﯾﮫ ھم ﺧدﺷﮫدار ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﺎ آﺷﮑﺎرﺗرﯾن طرزی »ﻣﻔﮭوم دﻗﯾق«
ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﻧﻘض ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .زﯾرا ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﻧﮕرهی دوم ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ را
ﺗﺻوﯾب ﮐرده اﺳت ،ﺑﮫ طورﻗطﻌﯽ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ را رد ﮐرد .اﯾﻧﮏ آن ﭼﮫ
ﮐﮫ در اﯾن ﮐﻧﮕره در اطراف اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﮔﻠد ﺑﻼ ت )ﺑوﻧدﯾﺳت(:
» ...ﻣن اﯾﺟﺎد ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺧﺻوﺻﯽ را ﮐﮫ آزادی ﻧﺷو و ﻧﻣﺎی
ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯾتھﺎ را ﺗﺄﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾد ﺿروری ﻣﯽداﻧم و ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭت
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﻧﻣﺎﯾم ﺑﮫ ﻣﺎدهی ھﺷﺗم اﯾن ﻗﺳﻣت اﺿﺎﻓﮫ ﺷود" :و اﯾﺟﺎد
ﻣؤﺳﺳﺎﺗﯽ ﮐﮫ آزادی ﮐﺎﻣل ﻧﺷو و ﻧﻣﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ آنھﺎ را ﺗﺿﻣﯾن
ﻧﻣﺎﯾد"« )اﯾن ﻗﺳﻣت ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﯾم طرز اﻓﺎدهی ﺧود ﻣﺧﺗﺎری
ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫی ﺑوﻧد اﺳت  -ی .اﺳﺗﺎ ﻟﯾن (.
ﻣﺎرﺗﯾﻧف اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد:
»ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﯾد طوری داﺋر ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﺧﺻوﺻﯽ را ﻧﯾز ﺗﺄﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد .ھﯾﭻ ﻣؤﺳﺳﮫی ﺧﺻوﺻﯽ ﮐﮫ آزادی
ﻧﺷو و ﻧﻣﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯾتھﺎ را ﺗﺄﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾد ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت اﯾﺟﺎد
ﻧﻣود«.
ﯾﮕوروف:
»در ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯾت ،ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﻓﻘط ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻣﻧﻔﯽ را ﺑﭘذﯾرﯾم،
ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎ ﻣﺧﺎﻟف ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺿﯾﯾﻘﺎت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﻠتھﺎ ھﺳﺗﯾم .و اﻣﺎ اﯾن
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ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾن و ﯾﺎ آن ﻣﻠﯾت ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫی ﯾﮏ ﻣﻠﯾت ﺗﮑﺎﻣل ﻣﯽﯾﺎﺑد ﯾﺎ ﻧﮫ ،ﺑﮫ
ﻣﺎ ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات ھﺳﺗﯾم ﻣرﺑوط ﻧﯾﺳت .اﯾن ﮐﺎر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﯾر
طﺑﯾﻌﯽ اﺳت«.
ﮐ و ﻟ ﺗ ﺳ و ف:
»ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺑوﻧد ھﻣﯾﺷﮫ در ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ درﺑﺎرهی ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم آنھﺎ ﺳﺧن
ﻣﯽرود ﻣﺗﻐّﯾر ﻣﯽﺷوﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ آن اﺻﻼﺣﯽ ﮐﮫ از طرف ﻧﻣﺎﯾﻧده
ﺑوﻧد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده دارای ﺟﻧﺑﮫ ﺻد در ﺻد ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت .از ﻣﺎ
ﻣﯽﺧواھﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑرای ﻧﮕﺎھداری آن ﻣﻠﯾتھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﺷرف ﻓﻧﺎ
ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ اﻗداﻣﺎﺗﯽ دﺳت ﺑزﻧﯾم ﮐﮫ ﺟﻧﺑﮫی ﺧﺎﻟص ﺗﻌرﺿﯽ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد«.
 ...در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،اﺻﻼح ﮔﻠد ﺑﻼ ت ﺑﺎ اﮐﺛرﯾت در ﻣﻘﺎﺑل ﺳﮫ رأی رد ﮔردﯾد» .ﺑدﯾن
ﺗرﺗﯾب واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﮐﻧﻔراﻧس اﻧﺣﻼل طﻠﺑﺎن ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ ﻣﻔﮭوم »دﻗﯾق ﺑرﻧﺎﻣﮫ«
رﻓﺗﺎر ﮐرده و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﻧﻘض ﮐرده اﺳت.
اﮐﻧون اﻧﺣﻼل طﻠﺑﺎن ﮐوﺷش ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﮐﻧﻔراﻧس اﺳﺗﮑﮭﻠم ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﺧود
ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ را ﺗﺻوﯾب ﮐرده اﺳت ،ﺧود را ﺗﺑرﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
وﻻ دﯾﻣﯾر ﮐﺎﺳوﺳﮑﯽ اﯾن طور ﻣﯽﻧوﯾﺳد:
»ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﯾم ،طﺑق ﻗرارداد ﻣﺻوﺑﮫ در ﮐﻧﮕرهی اﺳﺗﮑﮭﻠم ،ﺑﮫ
ﺑوﻧد اﺧﺗﯾﺎر داده ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﻣﻠﯽ ﺧود را ﻣﺣﻔوظ ﻧﮕﮫ دارد.
)ﺗﺎ ﺣل ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ در ﮐﻧﮕرهی ﻋﻣوﻣﯽ ﺣزب!( اﯾن ﮐﻧﮕره ﺗﺻدﯾق
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ﮐرد ﮐﮫ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھـﻧﮕﯽ در ھر ﺻورت ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﻋﻣوﻣﯽ
ﺣـزب ﻣﻧﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧدارد«.

57

وﻟﯽ ﺗﻼش اﻧﺣﻼل طﻠﺑﺎن ﻋﺑث اﺳت .ﮐﻧﮕرهی اﺳﺗﮑﮭﻠم ﺣﺗﯽ در ﻓﮑر ﺗﺻوﯾب
ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﺑوﻧد ھم ﻧﺑود و ﻓﻘط راﺿﯽ ﺷد ﮐﮫ ﻣوﻗﺗﺎ ً اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﺑﺎز ﺑﮕذارد.
ﮐﺎﺳوﺳﮑﯽ ﺷﺟﺎ ع اﯾن ﻣرداﻧـﮕﯽ را ﻧداﺷت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﮕوﯾد .وﻟﯽ
ﺣﻘﺎﯾق ،ﺧود ﻗﺿﺎﯾﺎ را روﺷن ﻣﯽﮐﻧﻧد.
اﯾﻧﮏ آن ﺣﻘﺎ ﯾق:
»اﺻﻼﺣﯽ ﺑﮫ ﺗوﺳط ﮔﺎﻟﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﺷود .ﻣوﺿوع ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﻣﻠﯽ،
ﻧظرﯾﮫی ﻋدم رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ آن ،از طرف ﮐﻧﮕره ﺑﺎز ﮔذارده ﻣﯽﺷود«
 ٥٠).رای ﻣواﻓق ٣٢ ،رای ﻣﺧﺎﻟف(.
ﯾﮑﯽ از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن :ﻣﻧظور از ﺑﺎز ﮔذاﺷﺗن ﭼﯾﺳت؟
رﺋﯾس» :اﮔر ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﺋﯾم ﮐﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ ﺑﺎز ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﻣﻌﻧﯽ
آن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑوﻧد ﺗﺎ ﮐﻧﮕرهی آﯾﻧده ﻣﯽﺗواﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﺧود را در اﯾن
ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﺣﻔوظ ﻧﮕﮭدارد) 58«.ﺗﮑﯾﮫ روی ﮐﻠﻣﺎت ازآن ﻣﺎﺳت  -ی .اﺳﺗﺎ
ﻟﯾن(.
ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﮐﻧﮕره ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﻣﻠﯽ
ﺑوﻧد »رﺳﯾدﮔﯽ ﻧﮑرد« و ﻓﻘط اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را »ﺑﺎز ﮔذا ﺷت« و ﺣل ﺳرﻧوﺷت
ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﺧود را ﺗﺎ ﮐﻧﮕرهی ﻋﻣوﻣﯽ آﯾﻧده ﺑﮫ ﺧود ﺑوﻧد واﮔذار ﻧﻣود .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت

 -57رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻧﺎﺷﺎزاری« ﺳﺎل  ١٩١٢ﺷﻣﺎره  ،١٠-٩ﺻﻔﺣﮫ ١٢٠
 -58رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻧﺎﺷﮫ اﺳﻠوو« ﺷﻣﺎره  ٨ﺳﺎل  ،١٩٠٦ﺻﻔﺣﮫ ٥٣
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دﯾﮕر؛ ﮐﻧﮕرهی اﺳﺗﮑﮭﻠم از ﻣوﺿوع ﺳرﭘﯾﭼﯾد و ﻧﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺛﺑت و ﻧﮫ ﺑﮫ
طورﻣﻧﻔﯽ ارزش ﺑﮫ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﻧداد.
و ﺣﺎل آن ﮐﮫ ﮐﻧﻔراﻧس اﻧﺣﻼل طﻠﺑﺎن ﺑﺎ ﺻرﯾﺢ ﺗرﯾن طرزی وارد ﻣطﻠب
ﻣﯽﺷود و ارزش ﮔذاری ﻣﯽﮐﻧد ،ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ را ﻗﺎﺑل ﻗﺑول
داﻧﺳﺗﮫ و آن را ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﺣزب ﺗﺻوﯾب ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
ﺗﻔﺎوت ھوﯾدا اﺳت.
ﺑدﯾن طرﯾق ﮐﻧﻔراﻧس اﻧﺣﻼل طﻠﺑﺎن ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺗـﺷﺑﺛﺎت و ﺣﯾل ،ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ را،
ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻗدم ھم ﺑﮫ ﺟﻠو ﺳوق ﻧداد.
ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ در ﻗﺑﺎل ﺑوﻧد و ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل ــ اﻧﺣﻼل طﻠﺑﺎن ﻗﻔﻘﺎز ،اﯾﻧﺳت ﺗﻣﺎﻣﯽ آن
ﭼﯾزی ﮐﮫ در ﺧور ﻗﺎﺑﻠﯾت ﮐﻧﻔراﻧس ﺑود.

٧
ﻣﺴﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ د ر روﺳﯿﮫ
اﮐﻧون ﺑرای ﻣﺎ ﺣل ﻣﺛﺑت ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد.
ﻣﺄﺧذ ﻣﺎ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓﻘط در ﺣﺎل ارﺗﺑﺎط ﻻﯾﻧﻔﮏ ﺑﺎ
ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ روﺳﯾﮫ ﻣﯽﮔذراﻧد ﺣل ﮐرد.
روﺳﯾﮫ در ﯾﮏ دورهی ﺗﺣوﻟﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ در آن زﻧدﮔﯽ »ﻣﻌﻣوﻟﯽ« و
»ﻣﺷروطﮫای« ھﻧوز ﺑرﻗرار ﻧﺷده و ﺑﺣران ﺳﯾﺎﺳﯽ ھﻧوز ﺣل ﻧﮕردﯾده اﺳت.
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روزھﺎی ﺗوﻓﺎﻧﯽ و »ﺑﻐرﻧﺟﯽ« در ﭘﯾش دارﯾم .از اﯾﻧﺟﺎ ھم ﺟﻧﺑش ،ﺟﻧﺑش ﮐﻧوﻧﯽ
و آﯾﻧده ،ﺟﻧﺑﺷﯽ ﮐﮫ ھدف آن دﻣوﮐراﺳﯽ ﮐﺎﻣل اﺳت ،ﻣﻧﺷﺄ ﻣﯽﮔردد.
ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ ھم ﺑﺎﯾد در ﺣﺎل ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﯾن ﻧﮭﺿت ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار ﮔﯾرد.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب دﻣوﮐراﺳﯽ ﮐردن ﮐﺎﻣل ﮐﺷور ،ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫی اﺳﺎس و ﺷرط ﺣل
ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ اﺳت.
در ﻣوﻗﻊ ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺎﯾد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﻗﻌﯾت داﺧﻠﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯾز در
ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .روﺳﯾﮫ ﻣﺎﺑﯾن اروﭘﺎ و آﺳﯾﺎ ،ﻣﺎﺑﯾن اﺗرﯾش و ﭼﯾن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت .رﺷد دﻣوﮐراﺗﯾﺳم در آﺳﯾﺎ ﻧﺎﮔزﯾر اﺳت .رﺷد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم در اروﭘﺎ ﯾﮏ اﻣر
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯾﺳت ،در اروﭘﺎ ﻋـرﺻﮫ ﺑﮫ ﺳـرﻣﺎﯾﮫ ﺗﻧﮓ ﻣﯽﺷود و اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑرای
ﺟﺳـﺗﺟوی ﺑﺎزارھﺎی ﺟدﯾد ،ﮐﺎرﮔران ارزان و ﻧﻘﺎط ﺗﺎزه ﺑرای ﺑﮫ ﮐﺎر اﻧداﺧﺗن
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ روآور ﻣﯽﺷود .وﻟﯽ اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﺧﺎرﺟﯽ
و ﺟﻧﮓ ﻣﻧﺟر ﻣﯽﮔردد .ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﺎﻟﮑﺎن ] [١٦ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﺷﮑﻼت ﺑود و اﺑﺗدای ﻣﺷﮑﻼت ﻧﯾﺳت ،ﺑدﯾن ﺟﮭت ﮐﺎﻣﻼًﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ اوﺿﺎع
و اﺣوال داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ طوری ﺟور ﮔردد ﮐﮫ در اﺛر آن ،اﯾن و ﯾﺎ آن ﻣﻠﯾت
در روﺳﯾﮫ ﻻزم ﺑداﻧد ﻣﺳﺄﻟﮫی اﺳﺗﻘﻼل ﺧود را طرح ﮐﻧد .و اﻟﺑﺗﮫ در ﭼﻧﯾن
ﻣواردی ھم ﮐﺎر ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎ اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﻣﺎﻧﻌت ﺑﻌﻣل آورﻧد.
ﭘس از اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎی روس از ﺣق ﻣﻠل در ﺗﻌﯾﯾن
ﺳرﻧوﺷت ﺧود ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺻرف ﻧظر ﮐﻧﻧد.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺣق ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑر ﺳرﻧوﺷت ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫی ﯾﮏ ﻣﺎدهی ﺿروری در ﺣل
ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ اﺳت.
و اﻣﺎ ﺑﻌد ،ﺑﺎ ﻣﻠتھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾﻠﯽ از دﻻﯾل ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽدھﻧد در ﻗﺎﻟب ﯾﮏ واﺣد
ﮐل ﺑﻣﺎﻧﻧد ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد؟
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ﻣﺎ دﯾدﯾم ﮐﮫ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﯾده اﺳت .اوﻻً ﻣﺻﻧوﻋﯽ و ﻏﯾر
ﺣﯾﺎﺗﯽ اﺳت زﯾرا ﺟﻣﻊ ﮐردن ﻣﺻﻧوﻋﯽ اﻓرادی را ﺑﮫ ﺷﮑل ﯾﮏ ﻣﻠت در ﻧظر
دارد ﮐﮫ اﯾن اﻓراد را ﺧود زﻧدﮔﯽ ،زﻧدﮔﯽ واﻗﻌﯽ از ﯾﮏ دﯾﮕر ﺟدا و ﺑﮫ اطراف
ﮐﺷور ﭘرﺗﺎب ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ،در ﺛﺎﻧﯽ ﺑﮫ طرف ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﺳوق ﻣﯽدھد زﯾرا ﺳﯾرش
ﺑﮫ ﺳوی ﻧظرﯾﮫی »ﻣﺗﺷﮑل ﻧﻣودن« ﻣﻠتھﺎ ﺑﮫ ﺳوی ﻧظرﯾﮫی »ﺑﻘﺎ« و ﭘرورش
»ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣﻠﯽ« اﺳت ،ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺑرازﻧدهی ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ
ﻧﻣﯽﺑﺎﺷد .اﯾن ﯾﮏ اﻣر ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﺟزﯾﮫ طﻠﺑﺎن ﻣﺋراوی)(59 Mähren
ﮐﮫ از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات آﻟﻣﺎن ﺟدا ﺷده ﺑودﻧد در راﯾش راﺗس
 Richsratsﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮔﺎن ﺑورژوازی ﻣﺋراوی ﺑﮫ اﺻطﻼح در ﯾﮏ »ﮐوﻟو«
)دﺳﺗﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ( ﻣﺋراوی ﻣﺗﺣد ﺷدﻧد .اﯾن ھم ﯾﮏ اﻣر ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﺟزﯾﮫ
طﻠﺑﺎن ﺑوﻧد در ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﻏوطﮫور ﺷده ،از »ﺷﻧﺑﮫ« و زﺑﺎن ﻣﺧﻠوط ﯾﮭود
»ژارﮔون« ﺳﺗﺎﯾش ﻣﯽﮐﻧﻧد .در دوﻣﺎ ھﻧوز ﺑوﻧد ﻧﻣﺎﯾﻧدهای ﻧدارد وﻟﯽ در
ﻣﻧطﻘﮫی ﻋﻣل ﺑوﻧد ،ﮐﻣوﻧﯽ از روﺣﺎﻧﯾون ﻣرﺗﺟﻊ ﯾﮭودی وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑوﻧد در
»ﻣؤﺳﺳﺎت رھﺑری ﮐﻧﻧدهی« آن ﻓﻌﻼًا »ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ« ﺑﯾن ﮐﺎرﮔران و ﺑورژوازی
ﯾﮭود را ﺑرﻗرار ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد 60.ﻣﻧطق ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ ھﻣﯾن اﺳت.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ ،ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﺣل ﻧﻣﯽﮐﻧد.
ﭘس ﻋﻼج در ﮐﺟﺎﺳت؟
ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺣل ﺻﺣﯾﺢ ،ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻧطﻘﮫﯾﯽﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری آن واﺣدھﺎﺋﯽ
ﮐﮫ اﮐﻧون ﻣﺷﺧص ﺷدهاﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﻟﮭﺳﺗﺎن ،ﻟﯾﺗواﻧﯽ ،اوﮐراﺋﯾن ،ﻗﻔﻘﺎز و ﻏﯾره.
رﺟﺣﺎن ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻧطﻘﮫای ﻗﺑل از ھﻣﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﻣورد ﺳر و ﮐﺎر
ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﯾزی واھﯽ و ﺑرون از ﺳرزﻣﯾن ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺳﮑﻧﮫی ﻣﻌﯾﻧﯽ ﺳر و ﮐﺎر
 -59ﻣﻧطﻘﮫای ﺑﯾن ﭼﮏ ،ﺑوھم و اﺗرﯾش ﺷرﻗﯽ
 -60رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﮔزارش درﺑﺎرهی ھﺷﺗﻣﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ﺑوﻧد« ﭘﺎﯾﺎن ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ درﺑﺎرهی ﮐﻣون ﯾﮭود.
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دارﯾم ﮐﮫ در ﺳرزﻣﯾن ﻣﻌﯾﻧﯽ زﯾﺳت ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺑﮫ ﻋﻼوه اﯾن ﺧود ﻣﺧﺗﺎری،
اﻓـراد را ﺑر ﺣﺳب ﻣﻠتھﺎ ﻣرزﺑﻧدی ﻧﻧﻣوده ﺛﻐور ﻣﻠﯽ را ﺗﺣﮑﯾم ﻧﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺑﺎﻟﻌﮑس ،اﯾن ﺛﻐور را درھم ﻣﯾﺷﮑﻧد و ﺳﮑﻧﮫ را ﻣﺗﺻل ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ راه را ﺑرای
ﻧوع دﯾﮕری از ﻣرزﺑﻧدی ﯾﻌﻧﯽ ﻣرزﺑﻧدی ﺑرﺣﺳب طﺑﻘﺎت ﺑﮕﺷﺎﯾد .ﺑﺎﻻﺧره اﯾن
ﺧود ﻣﺧﺗﺎری اﻣﮑﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن طرزی از ﺛروتھﺎی طﺑﯾﻌﯽ آن
ﻣﻧطﻘﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮔردد و ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟد ﺗوﺳﻌﮫ داده ﺷود ،ﺑدون اﯾن ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر
ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ از ﻣرﮐز ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرود ،ﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻟذات در ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ
ﻣﻠﯽ وﺟود ﻧدارد.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻧطﻘﮫای ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫی ﻣﺎدهی ﺿروری در ﺣل ﻣﺳﺄﻟﮫی
ﻣﻠﯽ اﺳت.
ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﻣﻧﺎطق ،ﯾﮏ وﺿﻊ ﻣﺗﺣداﻟﺷﮑل ﻣﻠﯽ ﮐﺎﻣل ﻧدارﻧد،
ﭼﮫ در ھر ﮐدام از آنھﺎ اﻗﻠﯾتھﺎی ﻣﻠﯽ ﺟﺎی ﮔﯾر ﺷدهاﻧد از ﻗﺑﯾل ﯾﮭودیھﺎ در
ﻟﮭﺳﺗﺎن ،ﻟﺗوﻧﯽھﺎ در ﻟﯾﺗواﻧﯽ ،روسھﺎ در ﻗﻔﻘﺎز ،ﻟﮭﺳﺗﺎﻧﯽھﺎ در اوﮐراﺋﯾن و
ﻏﯾره .ﺑدﯾن ﺟﮭت ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﺑﯾم وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻗﻠﯾت ﻣورد ظﻠم و
ﺳﺗم اﮐﺛرﯾت ﻣﻠﯽ ﻗرار ﮔﯾرد .وﻟﯽ اﯾن ﺑﯾم ﻓﻘط در ﻣـوردی اﺳﺎس دارد ﮐﮫ در
ﮐﺷور ﻧظم ﮐﮭن ﺑر ﻗـرار ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﮐﺷور دﻣوﮐراﺳﯽ ﮐﺎﻣل ﺑدھﯾد ،در اﯾن
ﺻورت ﺧطر ﺑﮫ ﮐﻠﯽ زﻣﯾﻧﮫی ﺧود را از دﺳت ﻣﯽدھد.
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﻗﻠﯾتھﺎی ﭘراﮐﻧده را در ﯾﮏ اﺗﺣﺎدﯾﮫی ﻣﻠﯽ واﺣد ﺑﮭم ﻣرﺑوط
ﺳﺎزﻧد .وﻟﯽ اﻗﻠﯾتھﺎ اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫی ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ ﻧدارﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺣﻘوق واﻗﻌﯽ
در ھﻣﺎن ﻣﺣـل ﺳﮑوﻧﺗﺷﺎن اﺣﺗﯾﺎج دا رﻧد .ﺑدون دﻣوﮐراﺳﯽ ﮐردن ﮐﺎﻣل ،ﭼﻧﯾن
اﺗﺣﺎدی ﭼﮫ ﭼﯾزی ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ آنھﺎ ﺑدھد؟ ﯾﺎ ﺑﺎ وﺟود دﻣوﮐراﺳﯽ ﮐﺎﻣل ﭼﮫ
ﺿرورﺗﯽ در اﺗﺣﺎد ﻣﻠﯽ اﺳت؟
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ﭼﮫ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﮫ وﯾژه اﻗﻠﯾت ﻣﻠﯽ را ﻣﺿطرب ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد؟
ﻋدم رﺿﺎﯾت اﻗﻠﯾت از ﻓﻘدان اﺗﺣﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑﻠﮑﮫ از ﻓﻘدان ﺣق اﺳﺗﻔﺎده از
زﺑﺎن ﻣﺎدری اﺳت .ﺑﮫ وی اﺟﺎزه ﺑدھﯾد زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧود را ﻣورد اﺳﺗﻔﺎ ده ﻗرار
دھد ،در اﯾن ﺻورت ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ او ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﻣرﺗﻔﻊ ﺧواھد ﺷد.
ﻋدم رﺿﺎﯾت اﻗﻠﯾت از ﻓﻘدان اﺗﺣﺎد ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ از ﻓﻘدان ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن
ﻣﺎدری اﺳت .ﭼﻧﯾن ﻣدرﺳﮫای ﺑﮫ وی ﺑدھﯾد ،در اﯾن ﺻورت ﻋدم رﺿﺎﯾت ﺑﮫ
ﮐﻠﯽ زﻣﯾﻧﮫی ﺧود را از دﺳت ﻣﯽدھد.
ﻋدم رﺿﺎﯾت اﻗﻠﯾت از ﻓﻘدان اﺗﺣﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ از ﻓﻘدان آزادی وﺟدان
)آزادی ﻣذھب( ،آزادی ﻣﺳﺎﻓرت و ﻏﯾره اﺳت .اﯾن آزادیھﺎ را ﺑﮫ وی ﺑدھﯾد،
در اﯾن ﺻورت ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ وی از ﺑﯾن ﻣﯽرود.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑراﺑری ﺣﻘوق ﻣﻠﯽ ،در ﺗﻣﺎم ﺣﺎﻻت آن )زﺑﺎن ،ﻣدرﺳﮫ و ﻏﯾره( ،ﺑﮫ
ﻣﻧزﻟﮫی ﻣﺎدهی ﺿروری در ﺣل ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای
ﺳراﺳر ﮐﺷور ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس دﻣوﮐراﺳﯽ ﮐردن ﮐﺎﻣل ﮐﺷور وﺿﻊ ﺷده
و ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎء ھر ﻧوع اﻣﺗﯾﺎزات ﻣﻠﯽ و ھر ﮔوﻧﮫ ﻓﺷﺎر و ﻣﺣدودﯾت ﺣﻘوق
اﻗﻠﯾتھﺎی ﻣﻠﯽ را ﻣﻧﻊ ﮐﻧد.
ﺗﺿﻣﯾن واﻗﻌﯽ ﺣﻘوق اﻗﻠﯾت ،وﻟﯽ ﻧﮫ ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ روی ﮐﺎﻏذ ﺑﺎﺷد ،در اﯾن و
ﻓﻘط در اﯾن اﺳت.
ﻣﯽﺗوان وﺟود ﯾﮏ راﺑطﮫی ﻣﻧطﻘﯽ را ﺑﯾن ﻓدراﻟﯾﺳم ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ و ﺧود ﻣﺧﺗﺎری
ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ اﻧﮑﺎر ﮐرد و ﯾﺎ اﻧﮑﺎر ﻧﮑرد .وﻟﯽ ﻧﻣﯽﺗوان اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را اﻧﮑﺎر
ﮐرد ﮐﮫ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﻣﺳﺎﻋدی ﺑرای ﻓدراﻟﯾﺳم ﺑﯽ ﺣد و
ﺣﺻر اﯾﺟﺎد ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﺳﯾﺧﺗﮕﯽ ﮐﺎﻣل ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺟزﯾﮫ طﻠﺑﯽ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﮔردد.
اﮔر ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﮐﺎر ﭼﮏھﺎی اﺗرﯾش و ﺑوﻧدﯾﺳتھﺎی روﺳﯾﮫ ،ﮐﮫ از ﺧــود
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ﻣﺧﺗﺎری ﺷروع ﮐـرده و ﺳﭘس ﭘﺎ ﺑﮫ داﺋرهی ﻓدراﺳﯾون ﮔذاردﻧد ،ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺟزﯾﮫ
طﻠﺑﯽ ﮔردﯾد ،ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﻘش ﻣﮭم را در اﯾن ﻗﺳﻣت ﻣﺣﯾط ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﺑﺎزی ﮐرده اﺳت ،ﻣﺣﯾطﯽ ﮐﮫ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ طﺑﯾﻌﺗﺎ ً ان را ﺗروﯾﺞ
ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .اﯾن اﻣر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻠﯽ و ﻓدراﺳﯾون ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ
دوش ﺑدوش ﯾﮏ دﯾﮕر ﻣﯽروﻧد .دﻟﯾل آن واﺿﺢ اﺳت .ﺧواه آن و ﺧواه اﯾن
ﺧواﺳﺗﺎر ﻣرزﺑﻧدی ﺑر ﺣﺳب ﻣﻠتھﺎ ھﺳﺗﻧد .ھم اﯾن و ھم آن ﻧظرﺷﺎن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺑرﺣﺳب ﻣﻠﯾتھﺎ ﺑﺎﺷد در ﺷﺑﺎھت اﯾن دو ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت .ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻓرق در
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ طورﮐﻠﯽ ﺳﮑﻧﮫ را ﻣرزﺑﻧدی ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد و در اﯾﻧﺟﺎ ﮐﺎرﮔران
ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات را.
ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺣدود ﮐردن ﮐﺎرﮔران ﺑر ﺣﺳب ﻣﻠﯾت ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﻣﻧﺟر ﻣﯽﺷود.
ﻣﺗﻼﺷﯽ ﮐردن ﺣزب ﮐﺎرﮔری واﺣد ،ﺗﻘﺳﯾم اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎ ﺑرﺣﺳب ﻣﻠﯾت ،ﺗﺷدﯾد
اﺻطﮑﺎﮐﺎت ﻣﻠﯽ ،ﮐﺎرﺷﮑﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﻣﻠﯾتھﺎی دﯾﮕر ،اﺧﺗﻼل
روﺣﯽ ﮐﺎﻣل در ﺻﻔوف ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ،ــ اﯾنھﺎ اﺳت ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻓدراﻟﯾﺳم
ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ در اﺗرﯾش و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑوﻧد در روﺳﯾﮫ ﺷﺎھد
ﮔوﯾﺎی اﯾن ﻣدﻋﺎﺳت.
ﭼﺎرهی ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد ﺑر ﺿد اﯾن ﺟرﯾﺎن ،ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر اﺻول ﻧﮭﺎده
ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﭘﯾوﻧد دادن ﮐﺎرﮔران ﺗﻣﺎم ﻣﻠﯾتھﺎی روﺳﯾﮫ در ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت آنھﺎ ﺑﮫ ﺻورت
ھﯾﺄتھﺎی واﺣد و ﮐﺎﻣل و ﭘﯾوﻧد دادن اﯾن ﮔوﻧﮫ ھﯾﺄتھﺎ در ﯾﮏ ﺣزب واﺣد،
اﯾﻧﺳت وظﯾﻔﮫی ﻣﺎ.
ﺑﺧودی ﺧود واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺣزﺑﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری وﺳﯾﻊ
ﻣﻧﺎطق در داﺧل واﺣد ﮐﺎﻣل ﺣزﺑﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع را در ﻧظر دارد.
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ﺗﺟرﺑﮫی ﻗﻔﻘﺎز ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﻌﻧﯽ ﻓﺎﯾدهی ﭼﻧﯾن ﻧوﻋﯽ از ﺗﺷﮑﯾﻼت را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد.
اﮔر ﺑرای ﻗﻔﻘﺎزیھﺎ اﯾن ﺗوﻓﯾق ﺣﺎﺻل ﺷده ﮐﮫ ا ﺻطﮑﺎکھﺎی ﻣﻠﯽ را در ﺑﯾن
ارﻣﻧﯽھﺎ و ﮐﺎرﮔران ﺗﺎﺗﺎر ﻣرﺗﻔﻊ ﺳﺎزﻧد ،اﮔر آنھﺎ ﻣوﻓق ﺷدﻧد اھﺎﻟﯽ را از
اﻣﮑﺎن ﺧوﻧرﯾزی و ﺗﯾرﺑﺎران ﯾﮏ دﯾﮕر ﻣﺻون دارﻧد ،اﮔر در ﺑﺎﮐو ،در اﯾن
ﮐﺎﻟدوﺳﮑپ دﺳﺗﺟﺎت ﻣﻠﯽ ،اﮐﻧون دﯾﮕر ﺗﺻﺎدﻣﺎت ﻣﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت ،اﮔر
در آﻧﺟﺎ ﺗوﻓﯾق ﺣﺎﺻل ﮐردهاﻧد ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران را در ﻣﺟـرای واﺣد ﻧﮭﺿت ﻣﻘﺗدری
ﺟﻠب ﮐﻧﻧد ،در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑودِن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﻗﻔﻘﺎز
ﻧﻘش ﺑﯽ اھﻣﯾﺗﯽ را ﺑﺎزی ﻧﮑرده اﺳت.
ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻧوع ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺗﻧﮭﺎ در ﮐﺎر ﻋﻣﻠﯽ ﻣؤﺛر ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ُﻣﮭر ﻣﺣو ﻧﺷدﻧﯽ
ﺧود را در ﺗﻣﺎم زﻧدﮔﯽ روﺣﯽ ﮐﺎرﮔر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔذارد .زﻧدﮔﯽ ﮐﺎرﮔر ،زﻧدﮔﯽ
ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ اوﺳت ،او روﺣﺎ ً در آﻧﺟﺎ ﻧﺷو و ﻧﻣﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﭘرورش ﻣﯽﯾﺎﺑد .و اﯾﻧﺳت
ت ﺧود و ﻣﻼﻗﺎت ھرﺑﺎره ﺑﺎ رﻓﻘﺎی ﺧود ﮐﮫ
ﮐﮫ ﺿﻣن وﻗت ﮔذراﻧدن در ﺗﺷﮑﯾﻼ ِ
از ﻣﻠﯾتھﺎی دﯾﮕر ھﺳﺗﻧد و ﺑﮫ اﺗﻔﺎق آنھﺎ ﺗﺣت رھﺑری ﯾﮏ ھﯾﺄت ﻋﻣوﻣﯽ،
ﻣﺑﺎرزهی ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ،اﯾن ﻣوﺿوع ﻋﻣﯾﻘﺎ ً در ﻓﮑرش ﻧﻔوذ ﻣﯽﯾﺎﺑد ﮐﮫ
ﮐﺎرﮔران ﻗﺑل از ھﻣﮫ اﻋﺿﺎء ﯾﮏ ﺧﺎﻧوادهی طﺑﻘﺎﺗﯽ ،اﻋﺿﺎء ارﺗش واﺣد
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ھﺳﺗﻧد .و اﯾن اﻣر ﻧﻣﯽﺗواﻧد اھﻣﯾت ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﻋظﯾﻣﯽ ﺑرای ﻗﺷرھﺎی
وﺳﯾﻊ طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر ،ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭت ﻧوع ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺷﮑﯾﻼت ،ﻣﮑﺗب اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣّودت آﻣﯾز و
ﺑزرگﺗرﯾن ﺗﮭﯾﯾﺟﯽ اﺳت ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم.
و اﻣﺎ در ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﮐـﮫ ﺑر ﺣﺳب ﻣﻠﯾتھﺎ ﺑﺎﺷد اﯾن طور ﻧﯾﺳت .وﻗﺗﯽ ﮐﺎرﮔران
ﺑر اﺳﺎس ﻣﻠﯾت ﻣﺗﺷﮑل ﺷدﻧد در ﭘوﺳﺗﮫی ﻣﻠﯽ ﺧود ﻣﺣدود ﺷده و ﺑﮫ واﺳطﮫی
ﻣواﻧﻊ ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ از ﯾﮏ دﯾﮕر ﺟدا ﻣﯽﮔردﻧد .آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺗﮑﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد وﺟﮫ
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اﺷﺗراک ﺑﯾن ﮐﺎرﮔران ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ آنھﺎ را از ﯾﮏ دﯾﮕر ﻣﺗﻣﺎﯾز
ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .در اﯾﻧﺟﺎ ﮐﺎرﮔر ﻗﺑل از ھﻣﮫ ﻋﺿو ﻣﻠت ﺧود اﺳت؛ ﯾﮭودی ،ﻟﮭﺳﺗﺎﻧﯽ و
ﻏﯾره و ﻏﯾره .ﺗﻌﺟب آور ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻓدراﻟﯾﺳم ﻣﻠﯽ در ﺗﺷﮑﯾﻼت ،روح ﺟداﺋﯽ
ﻣﻠﯽ را در ﮐﺎرﮔران ﭘرورش ﻣﯽدھد.
ﺑدﯾن ﺳﺑب ﻧوع ﻣﻠﯽ ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻣﮑﺗب ﻣﺣدودﯾت و ﮐﮭﻧﮫ ﭘرﺳﺗﯽ ﻣـﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﺑدﯾن طرﯾق در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ دو ﻧوع ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺷﮑﯾﻼت ﮐﮫ از ﻟـﺣﺎظ اﺻـوﻟﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ
دﯾﮕر ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺎﻧد وﺟود دارد؛ ﻧوع ھم ﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻧوع »ﻣرزﺑﻧدی«
ﮐﺎرﮔران ﺑر ﺣﺳب ﻣﻠﯾت.
ﮐوﺷشھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑرای آﺷﺗﯽ دادن اﯾن دو ﻧوع ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﻣوﻓﻘﯾﺗﯽ ﻧداﺷﺗﮫ
اﺳت .آﺋﯾن ﻧﺎﻣﮫی آﺷﺗﯽ دھﻧدهای ﮐﮫ از طرف ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ اﺗرﯾش در
ﺳﺎل  ١٨٩٧در وﯾِﻣﺑرگ  Wimbergﺗﮭﯾﮫ ﺷد در ھوا ﻣﻌﻠق ﻣﺎﻧده اﺳت .ﺣزب
اﺗرﯾش ﺑﮫ ﻗطﻌﺎت ﻣﻧﻘﺳم ﺷده ،اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎ را ھم ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺧود ﻣﯽﮐﺷد» .آﺷﺗﯽ«
ﻧﮫ ﻓﻘط در ﻋﺎﻟم ﺧﯾﺎل ﻣﺎﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺿر ھم ﺷد .اﺷﺗراﺳر ﺣق دارد وﻗﺗﯽ ﺗﺄﮐﯾد
ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ »ﺗﺟزﯾﮫ طﻠﺑﯽ اوﻟﯾن ﭘﯾروزی ﺧود را در ﮐﻧﮕرهی ﺣزﺑﯽ وﯾﻣﺑرگ ﺑﮫ
دﺳت آورد«
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 .در روﺳﯾﮫ ھم ﮐﺎر ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧوال اﺳت »آﺷﺗﯽ« ﺑﺎ ﻓدراﻟﯾﺳم

ﺑوﻧد ،ﮐﮫ در ﮐﻧﮕرهی اﺳﺗﮑﮭﻠم ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳت ،ﺑﮫ اﻓﻼس ﮐﺎﻣل ﮔراﺋﯾد .ﺑوﻧد
ﻣﺻﺎﻟﺣﮫی اﺳﺗﮑﮭﻠم را ﺑر ھم زد .ﺑوﻧد از ھﻣﺎن روز اول ﺑﻌد از ﮐﻧﮕرهی
اﺳﺗﮑﮭﻠم ﻣﺎﻧﻊ ﺷد ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران در ﻣﺣل ﺧود ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾﻼت واﺣدی ﮐﮫ ﺷﺎﻣل
ﮐﺎرﮔران ﺗﻣﺎم ﻣﻠﯾتھﺎ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮕروﻧد و ﺑﺎ ﻟﺟﺎﺟت ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﺗﺟزﯾﮫ طﻠﺑﺎﻧﮫ ﺧود را
اداﻣﮫ داد ،ﺑﺎ وﺟود آن ﮐﮫ ﭼﮫ در ﺳﺎل  ١٩٠٧و ﭼﮫ در ﺳﺎل [١٧] ١٩٠٨
ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ روﺳﯾﮫ ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺧواﺳﺗﺎر ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره وﺣدت ﺑﯾن
 - 61رﺟوع ﺷود ﺑﮫ ﮐﺗﺎ ب او «Der Arbeiter und die Nation» :ﺳﺎل ١٩١٢
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ﮐﺎرﮔران ﮐﻠﯾﮫی ﻣﻠﯾتھﺎ از ﭘﺎﺋﯾن ﻋﻣﻠﯽ ﮔردد .ﺑوﻧد ،ﮐﮫ ﮐﺎر را از ﺧود ﻣﺧﺗﺎری
ﻣﻠﯽ ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﺷروع ﮐرد ،در ﻋﻣل ﭘﺎ ﺑﮫ داﺋره ﻓدراﺳﯾون ﮔذارد ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎ
ﮔﺳﯾﺧﺗن ﮐﺎﻣل و ﺗﺟزﯾﮫ طﻠﺑﯽ آن را ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺧﺷد .و ﺿﻣن اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣوﮐراﺳﯽ روﺳﯾﮫ ﻗطﻊ ارﺗﺑﺎط ﮐرد ،اﺧﺗﻼل و ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ در آن وارد ﻧﻣود.
ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﭘروﻧدهی ﻋﻣِل ﯾﺎﮔﻠﯾو  [١٨] Jagielloرا ﺑﮫ ﺧﺎطر آورﯾم.
ﺑدﯾن ﺟﮭت راه »آ ﺷﺗﯽ« ﺑﺎﯾد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻋﻣل ﻣوھوم و ﻣﺿر ،ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ
ﺷود .
از دو ﺣﺎل ﺧﺎرج ﻧﯾﺳت :ﯾﺎ ﻓدراﻟﯾﺳم ﺑوﻧد ،ﮐﮫ در اﯾن ﺻورت ،ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣوﮐراﺳﯽ روﺳﯾﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫی »ﻣرزﺑﻧدی« ﮐﺎرﮔران ﺑرﺣﺳب ﻣﻠتھﺎ ﺗﺟدﯾد
ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻣﯽدھد و ﯾﺎ ﻧوع ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺷﮑﯾﻼت ﮐﮫ در اﯾن ﺻورت ﺑوﻧد ﺑر اﺳﺎس
ﺧـود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻧطﻘﮫای ،طﺑق ﻧﻣوﻧﮫی ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﻗﻔﻘﺎز ،ﻟﺗوﻧﯽ و
ﻟﮭﺳﺗﺎن ﺗﺟدﯾد ﺗﺷﮑﯾﻼت داده ،راه را ﺑرای اﻣر اﺗﺣﺎد ﻣﺳﺗﻘﯾم ﮐﺎرﮔران ﯾﮭود ﺑﺎ
ﮐﺎرﮔران ﻣﻠتھﺎی دﯾﮕر روﺳﯾﮫ ﻣﯽﮔﺷﺎ ﯾد.
راه ﻣﯾﺎﻧﮫای وﺟود ﻧدارد .اﺻول ﻓﺎﺗﺢ ﻣﯽﮔردﻧد ،ﻧﮫ اﯾن ﮐﮫ »آﺷﺗﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد«
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،اﺻل ھم ﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫی ﻣﺎدهی ﺿروری
در ﺣل ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ اﺳت.
وﯾن ،ژاﻧوﯾﮫ ﺳﺎل ١٩١٣
ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر در ﺷﻣﺎرهھﺎی  ٣ﺗﺎ ٥
ﻣﺟﻠﮫ »ﭘرﺳوﺷﭼﻧﯾﮫ« در ﻣﺎه ﻣﺎرس – ﻣﮫ
ﺳﺎل  ١٩١٣ﺑﮫ ﭼﺎ پ رﺳﯾد.
اﻣﺿﺎء  :ک .اﺳﺗﺎﻟﯾن
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ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت:
١ــ درﺑﺎرهی ﻋﻧوان ﮐﺗﺎب.
اﺛر ی .و .اﺳﺗﺎﻟﯾن »ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم و ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ« در ﺧﻼل ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ١٩١٢
اوان ﺳﺎل  ١٩١٣در ﺷﮭر وﯾن ﺑﮫ رﺷﺗﮫی ﺗﺣرﯾر در آﻣد و ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر در
ﺳﺎل  ١٩١٣ﺑﮫ اﻣﺿﺎی ک .اﺳﺗﺎﻟﯾن در ﺷﻣﺎرهھﺎی  ٥-٣ﻣﺟﻠﮫ ﺑﻠﺷوﯾﮑﯽ
»ﭘروﺳوﺷﭼﻧﯾﮫ“ ﺑﮫ طﺑﻊ رﺳﯾد.
در ﺳﺎل  ١٩٢٥رﻓﯾق اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺷﺧﺻﺎ ً درﺑﺎرهی ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﯽﻧوﯾﺳد:
» ...اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﯾﮏ دوره ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت اﺻوﻟﯽ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ
ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ در ﻋﺻر ارﺗﺟﺎع ارﺑﺎﺑﺎن ﺗزاری ﯾﻌﻧﯽ در
ﻋﺻری ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﺑورژوا ــ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ در روﺳﯾﮫ رو ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ
ﻣﯾرﻓت در ظرف ّﻣدت ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯾم ﻗﺑل از ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در
ﺻﻔوف ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ روﺳﯾﮫ روی داده اﺳت .در اﯾن زﻣﺎن دو
ﺗﺋوری درﺑﺎرهی ﻣﻠت و ﺑر طﺑق آن دو ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕر در
ﻣﺑﺎرزه ﺑودﻧد:
ﺑرﻧﺎﻣﮫی اﺗرﯾش ﮐﮫ از طرف ﺑوﻧد و ﻣﻧﺷوﯾﮏھﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷد ،از
ﯾﮏ طرف ،و ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﺑﻠﺷوﯾﮑﯽ روﺳﯾﮫ از طرف دﯾﮕر .ﺗوﺻﯾف اﯾن
دو ﺟرﯾﺎن را ﺧواﻧﻧده در ﺳطور ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﯽﯾﺎﺑد .ﺣوادث ﺑﻌدی
ﺑﺧﺻوص ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺗﺟزﯾﮫی اﺗرﯾش ــ ھﻧﮕری ﺑﮫ
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دوﻟتھﺎی ﻣﻠﯽ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ رأی اﻟﻌﯾن ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﺣق ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﮐدام
ﯾﮏ از طرﻓﯾن اﺳت .اﮐﻧون وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﺷﭘرﯾﻧﮕر و ﺑﺎﺋر در ﮐﻧﺎر طﺷت
ﺷﮑﺳﺗﮫی ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﻣﻠﯽ ﺧود ﻧﺷﺳﺗﮫاﻧد ﻣﺷﮑل اﺳت ﺷﮑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد ﮐﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ »ﻣﮑﺗب اﺗرﯾﺷﯽ« را ﻣﺣﮑوم ﮐرده اﺳت .ﺣﺗﯽ ﺑوﻧد ھم ﻣﺟﺑور
ﺷد اﻋﺗراف ﮐﻧد ﮐﮫ »ﻣطﺎﻟﺑﮫی ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ« )ﯾﻌﻧﯽ
ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﻣﻠﯽ اﺗرﯾش ــ ی .اﺳﺗﺎﻟﯾن( ﮐﮫ در ﻗﺎﻟب رژﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری
طرح رﯾزی ﺷده اﺳت در ﺷراﯾط اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﻔﮭوم ﺧود را
از دﺳت ﻣﯽدھد )رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﮐﻧﻔراﻧس  ١٢ﺑوﻧد« ﺳﺎل .(١٩٢٠
ﺑوﻧد ﮔﻣﺎن ھم ﻧﻣﯽﺑرد ﮐﮫ ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺑﮫ ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ اﺻوﻟﯽ اﺳﺎس
ﺗﺋورﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﻣﻠﯽ اﺗرﯾﺷﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ اﺻوﻟﯽ ﺗﺋوری
ﻣﻠﯽ اﺗرﯾﺷﯽ اﻋﺗراف ﮐرده اﺳت )ﺳﮭوا ً اﻋﺗراف ﮐرده اﺳت(«.
ﻟﻧﯾن در ﻧﯾﻣﮫی دوم ﻓورﯾﮫ ﺳﺎل  ١٩١٣ﺑﮫ ﻣﺎﮐﺳﯾم ﮔورﮐﯽ راﺟـﻊ ﺑﮫ اﯾن اﺛر
اﺳﺗﺎﻟﯾن »ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم و ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ« ﭼﻧﯾن ﻣﯽﻧوﯾﺳد:
»در ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﻔر ﮔُـرﺟﯽ ﻓوقاﻟﻌﺎدھﺎی ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﭘس از ﺟﻣﻊ آوری
ﮐﻠﯾﮫی ﻣدارک درﺑﺎرهی اﺗرﯾش و ﻏﯾره ﻣﻘﺎﻟﮫی ﺑزرﮔﯽ ﺑرای
»ﭘرﺳوﺷﭼﻧﯾﮫ« ﻣﯽﻧوﯾﺳد«.
و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﯾن اﺛر اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓت ﻟﻧﯾن در ﻣﻘﺎﻟﮫی ﺧود »درﺑﺎرهی ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﻣﻠﯽ
ﺣزب ﮐﺎرﮔری ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات روﺳﯾﮫ« ﮐﮫ در ﺷﻣﺎرهی  ٣٢ﻣﺟﻠﮫی
»ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات« در دﺳﺎﻣﺑر  ١٩١٣ﺑﮫ طﺑﻊ رﺳﯾد ،ارزش ﻓوق اﻟﻌﺎدهای ﺑﮫ
اﯾن اﺛر ﻣﯽدھد .او ﺿﻣن اﺷﺎره ﺑﮫ دﻻﺋﻠﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺷد ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ در اﯾن
دوره ﺟﺎی ﺑرﺟﺳﺗﮫای را اﺷﻐﺎل ﮐﻧد ،ﻣﯽﻧوﯾﺳد:
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»در زﻣﺎن اﺧﯾر در ﻧﺷرﯾﺎت ﺗﺋورﯾﮏ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ،دﯾﮕر اﯾن ﻣوﺿوع
و اﺳﺎس ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﻣﻠﯽ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات را روﺷن ﺳﺎﺧﺗﮫاﻧد )در اﯾن
ﻣﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﮫی اﺳﺗﺎﻟﯾن ﻣﻘﺎم اول را اﺣراز ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد(«.
ﺑزودی ﭘس از ﺗوﻗﯾف ی .و .اﺳﺗﺎﻟﯾن در ﻣﺎه ﻣﺎرس  ١٩١٣و.ی .ﻟﻧﯾن ﺑﮫ ھﯾﺋت
ﺗﺣرﯾرﯾﮫی »ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات« ﻧوﺷت:
» ...ﮐﺎر ﺗوﻗﯾف در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﻻ ﮐﺷﯾده اﺳت .ﮐوﺑﺎ )اﺳﺗﺎﻟﯾن( را ﮔرﻓﺗﻧد...
ﮐوﺑﺎ ﻣوﻓق ﺷد درﺑﺎرهی ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﮫی ﺑزرﮔﯽ )ﺑرای ٣
ﺷﻣﺎرهی »ﭘرﺳوﺷﭼﯾﻧﮫ«( ﺑﻧوﯾﺳد .ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب .ﺑﺎﯾد در راه ﺣﻘﯾﻘت ﺑر
ﺿد ﺗﺟزﯾﮫ طﻠﺑﺎن و اﭘورﺗوﻧﯾﺳتھﺎی ﺑوﻧد و اﻧﺣﻼل طﻠﺑﺎن ﺟﻧﮕﯾد“.
)آرﺷﯾو اﻧﺳﺗﯾﺗوی ﻣﺎرﮐس ــ اﻧﮕﻠس ــ ﻟﻧﯾن( ــ ﺻﻔﺣﮫ ٢
 ٢ــ ﺑ و ﻧ د
اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔران ﯾﮭود در ﻟﯾﺗواﻧﯽ ،ﻟﮭﺳﺗﺎن و روﺳﯾﮫ )ﺳﺎل ﺗﺄﺳﯾس
 (١٨٩٧ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس و ﻣوﻗﻌﯾت ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﺗﻣﺎﯾﻼت ﺧرده
ﺑورژوازی را در ﻧﮭﺿت ﮐﺎرﮔری ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ ﺣزب ﺑر اﺳﺎس
ﻓدراﺗﯾوی ﺑرﺣﺳب ﻋﻼﺋم و اﻣﺎرات ﻣﻠﯽ ﺗﺟدﯾد ﺗﺷﮑﯾﻼت دھد و ﺑوﻧد را ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻧﻣﺎﯾﻧدهی ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﯾﮭود ﺑﺷﻧﺎﺳد .در ﺳﺎل  ١٩٠٥ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﮫ
اﺻطﻼح »ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ« را ﭘﯾش ﮐﺷﯾد ﮐﮫ ﻟﻧﯾن آن را ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫی
ﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﺑورژوازی و ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺗوﺻﯾف ﻧﻣود ،ﺗﻘﺎﺿﺎﺋﯽ ﮐﮫ
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺟداﺋﯽ ﭘروﻟﺗﺎرھﺎی ﻣﻠﯾتھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯽﮔردد.
ﻟﻧﯾن ،اﺳﺗﺎﻟﯾن و ﺣزب ﺑﻠﺷوﯾﮏ ﻣﺑﺎرزهی آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾری ﺑﺎ ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﺑوﻧد
ﮐردﻧد .ــ ﺻﻔﺣﮫ ٣
٣ــ درﺑﺎرهی ﮐﻠﻣﮫی »اﻧﺣﻼل طﻠﺑﺎن«
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در ﺳﺎلھﺎی ارﺗﺟﺎع ،ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﭘس از ﺷﮑﺳت اﻧﻘﻼب ﺳﺎلھﺎی ١٩٠٥ــ ١٩٠٧
ﻓرا رﺳﯾد ،ﻣﻧﺷوﯾﮏھﺎ را ﺑدﯾن ﻋﻧوان ﻣﯽﻧﺎﻣﯾدﻧد زﯾرا ﮐﮫ آنھﺎ از ﺷﻌﺎرھﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣزب دوری ﺟﺳﺗﻧد و ﮐوﺷش ﻣﯽﻧﻣودﻧد ﺣزب ﻣﺧﻔﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
را ﻣﻧﺣل ﺳﺎزﻧد.
در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻧظور ،ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﺎﺻطﻼح ﻣﺎه اوت اﻧﺣﻼل طﻠﺑﺎن اﺳت ﮐﮫ در اوت
 ١٩١٢د ر ﺷﮭر وﯾن ﺗﺷﮑﯾل ﺷد و در آن ﺑﻠوﮐﯽ از ﮐﻠﯾﮫی دﺳﺗﺟﺎت ﺿد
ﺑﻠﺷوﯾﮑﯽ و ﺟرﯾﺎﻧﯽ ﺗﺣت رھﺑری ل .ﺗرﺗﺳﮑﯽ ﺑﮫ وﺟود آﻣد .درﺑﺎرهی ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت
اﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ،در ﻣورد ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﻠﯽ و اﻧﺗﻘﺎدات آنھﺎ ﺑﮫ )ﻓﺻل ﺷﺷم ــ
ﻗﻔﻘﺎزیھﺎ( اﯾن ﮐﺗﺎب رﺟوع ﺷود .ــ ﺻﻔﺣﮫ ٣
٤ــ درﺑﺎرهی ﻋﺑﺎرت »ﮔرﺟﯽھﺎ ﻗﺑل از رﻓرم«
ﯾﻌﻧﯽ ﻗﺑل از ﻟﻐو ﺣق ﺳرواژ در ﮔرﺟﺳﺗﺎن )ﺳﺎل ١٨١٧ــ (١٨٢٣ــ ﺻﻔﺣﮫ ٥
٥ــ درﺑﺎرهی ﻋﺑﺎرت »ﺑﮕﯾر و ﺑﺑﻧد«.
ﯾﻌﻧﯽ روشھﺎی ﺧﺷن ﭘﻠﯾﺳﯽ ،اﯾن ﻋﺑﺎرت از ﮐﺗﺎب »ﺑودﮐﺎ« اﺛر ﻧوﯾﺳﻧدهی روس
ﮐﻠب اوﺳﭘﻧﺳﮑﯽ اﻗﺗﺑﺎس ﺷده اﺳت ﮐﮫ در آن از روش ﭘﻠﯾﺳﯽ ﻓوقاﻟﻌﺎدهی ﺧﺷﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮔرﯾﺑﺎن اھﺎﻟﯽ را ﭼﺳﺑﯾده و ﺑﮫ ﭘﺳتھﺎی ﭘﻠﯾس ﻣﯽﮐﺷﯾدﻧد،
ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود .ــ ﺻﻔﺣﮫ ١٤
٦ــ درﺑﺎرهی ﻋﺑﺎرت »ﭘﺎرﻟﻣﺎن وﺟود ﻧدارد«
»ﺷﮑرﺧدا را ﮐﮫ ﻣﺎ ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻧدارﯾم« ــ اﯾن ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐوﮐوﻓﺗﺳف وزﯾر
داراﺋﯽ ﺗزاری )ﺑﻌدا ً ﻧﺧﺳت وزﯾر( در دوﻣﺎی دوﻟﺗﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٦آورﯾل ﺳﺎل
 ١٩٠٨ﮔﻔﺗﮫ اﺳت .ــ ﺻﻔﺣﮫ ٢٤
٧ــ درﺑﺎرهی ﮐﻠﻣﮫی »ﺑﺳﺗر ﭘروﮐروﺳت«
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در اﺳﺎطﯾر ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﭘروﮐروﺳت ﻧﺎم ﻏول راھزﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ دارای ﺗﺧﺗﺧواﺑﯽ ﺑوده
اﺳت ﮐﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽھﺎی ﺧود را روی آن ﻣﯽﺧواﺑﺎﻧﯾد و اﮔر ﭘﺎھﺎی ﻗرﺑﺎﻧﯽ از طول
ﺗﺧت ﺗﺟﺎوز ﻣﯽﮐرد ،آنھﺎ را ﻗطﻊ ﻣﯽﻧﻣود و اﮔر ﺑﮫ طول ﺗﺧت ﻧﻣﯽرﺳﯾد آن
ﻗدر ﻣﯽﮐﺷﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ طول ﺗﺧت ﺑرﺳد .ــ ﺻﻔﺣﮫ ٣٢
 ٨ــ درﺑﺎرهی ﻋﺑﺎرت »ﺗﺟزﯾﮫی ﻣﻠﯽ  ...اﯾن ﻣﺣو ﺷدن آنھﺎ را ﺑﯾش از ﭘﯾش
ﺗﺳرﯾﻊ ﺧواھد ﮐرد« .اﯾن ﮐﻠﻣﺎت از ﻓﺻل دوم »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت« ک.
ﻣﺎرﮐس و ف .اﻧﮕﻠس )ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎ( اﺧذ ﺷده اﺳت .ــ ﺻﻔﺣﮫ ٣٤
٩ــ درﺑﺎرهی ﻋﺑﺎرت »ﻣﺎرﮐس در ھﻣﺎن ﺳﺎلھﺎی  ١٨٥٠- ١٨٤٠اظﮭﺎر ﮐرده
ﺑود «
اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻘﺎﻟﮫی ک .ﻣﺎرﮐس )» = Zu Judenfrageدر ﻣورد ﻣﺳﺄﻟﮫی ﯾﮭود«(
ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٨٤٤در ﻣﺟﻠﮫیDeutsch – französische » :
 ») «Jahrbücherﺳﺎﻟﻧﺎﻣﮫی آﻟﻣﺎن ــ ﻓراﻧﺳﮫ«( درج ﺷده اﺳت ﻣﻧظور ﻧظر
اﺳت .ــ ﺻﻔﺣﮫ ٣٧
١٠ــ درﺑﺎرهی ﻋﺑﺎرت »ﭘﻠﺧﺎﻧف را ﺑﮫ ﻋﻧوان« ﻋوام ﻓرﯾب ﻣورد طﻌن و ﻟﻌن
ﻗرا ر دھﻧد.
ک .و .ﭘﻠﺧﺎﻧف در ﻣﻘﺎﻟﮫی »ﺑﺎزھم ﯾﮏ ﮐﻧﻔراﻧس ﻧﻔﺎق اﻧﮕﯾز« ﻣﻧدرﺟﮫ در
روزﻧﺎﻣﮫی »زاﭘﺎرﺗﯽ ﺑو« )در راه ﺣزب( در ا ﮐﺗﺑر ﺳﺎل  ،١٩١٢ﮐﻧﻔراﻧس
»ﻣﺎه اوت« اﻧﺣﻼل طﻠﺑﺎن را ﻣورد ﺳرزﻧش ﻗرار داده و ﻣوﻗﻌﯾت ﺑوﻧدﯾﺳتھﺎ و
ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎی ﻗﻔﻘﺎز ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫی اﻧطﺑﺎق ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑر ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم
ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .ﻟﯾدر ﺑوﻧدﯾﺳتھﺎ ،ﮐﺎﺳوﺳﮑﯽ در ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ھﯾﺋت ﺗﺣرﯾرﯾﮫی
اﻧﺣﻼل طﻠﺑﺎن »ﻧﺎ ﺷﺎزارﯾﺎ« )ﺷﻔق ﻣﺎ( ﭘﻠﺧﺎﻧف را ﻣورد اﻧﺗﻘﺎد ﻗرار داد .ــ
ﺻﻔﺣﮫ٤٤
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١١ــ درﺑﺎرهی ﮐﻠﻣﮫی »ﻣﺎﻧﯾﻠفھﺎ« ﻣﺎﻧﯾﻠف ﻗﮭرﻣﺎن ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ن .و .ﮐوﮐل
ﺑﻧﺎم »ارواح ﻣرده« اﺳت ﮐﮫ در آن ﺑطﺎﻟت و ﺧﯾﺎل ﺑﺎﻓﯽ ﺑﯽ اﺳﺎس را ﻣﺟﺳم
ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .ــ ﺻﻔﺣﮫ ٤٥
١٢ــ »اﯾﺳﮑرا« اوﻟﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﺳراﺳر روﺳﯾﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ١٩٠٠ﺗوﺳط و .ای .ﻟﻧﯾن اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت .اﯾن
روزﻧﺎﻣﮫ در ﺧﺎرﺟﮫ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷد و ﻏﯾر ﻋﻠﻧﯽ در روﺳﯾﮫ ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽﮔﺷت.
»اﯾﺳﮑرا« در ﺳﺎلھﺎی ١٩٠٠ـ ـ ١٩٠٣ﺑﺎ ﺗﮭﯾﮫ ﮐردن زﻣﯾﻧﮫی اﯾﺟﺎد ﺣزب
ﻣﺳﺗﻘل ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی روﺳﯾﮫ ﻧﻘش ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋظﯾﻣﯽ را ﺑﺎزی ﮐرده اﺳت .در ﻧواﻣﺑر
ﺳﺎل  ١٩٠٣ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از ﮐﻧﮕرهی دوم )ﺣزب ﮐﺎرﮔری ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات
روﺳﯾﮫ( اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ دﺳت ﻣﻧﺷوﯾﮏھﺎ اﻓﺗﺎد .ﻟﻧﯾن از ﻋﺿوﯾت ھﯾﺋت
ﺗﺣرﯾرﯾﮫ ﺧﺎرج ﺷد .اﺻطﻼح »اﯾﺳﮑرا«ی ﻗدﯾم ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫی روزﻧﺎﻣﮫی ﻟﻧﯾﻧﯽ،
اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺑﻠﺷوﯾﮑﯽ و »اﯾﺳﮑرا«ی ﺟدﯾد ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫی روزﻧﺎﻣﮫی ﻣﻧﺷوﯾﮑﯽ و
اﭘورﺗوﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ در ﺣزب ﻣﻌﻣول ﺷد از اﯾن زﻣﺎن اﺳت .ــ ﺻﻔﺣﮫ ٤٦
١٣ــ درﺑﺎرهی ﮐﻠﻣﮫی »ﺟزوهی واﻧﮏ«
ﮐﺎرل واﻧﮏ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات ﭼﮏ ﮐﮫ آﺷﮑﺎرا در ﻣوﺿﻊ ﺷوﯾﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺗﺟزﯾﮫ
طﻠﺑﯽ ﻗرار داﺷت .ــ ﺻﻔﺣﮫ ٤٧
١٤ــ درﺑﺎرهی ﻋﺑﺎرت » ن ــ ﮐﮫ ﻏﯾر ﻣﺷﮭور ﻧﯾﺳت«
ﻧﺎم ﻣﺳﺗﻌﺎر ﻧوی ﺟرداﻧﯾﺎ ﻟﯾدر ﻣﻧﺷوﯾﮏھﺎی ﮔرﺟﺳﺗﺎن اﺳت .ــ ﺻﻔﺣﮫ ٤٩
 ١٥ــ »ﭼوﻧﯽ ﺗﺳﺧورﺑﺎ« )زﻧد ﮔﯽ ﻣﺎ (.
روزﻧﺎﻣﮫی ﯾوﻣﯾﮫی ﻣﻧﺷوﯾﮏھﺎی ﮔرﺟﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ از اول ﺗﺎ  ٢٢ژوﺋﯾﮭﺳﺎل
 ١٩١٢در ﮐوﺗﺎﺋﯾس ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽﺷد .ــ ﺻﻔﺣﮫ ٤٩
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١٦ــ درﺑﺎرهی ﮐﻠﻣﮫی »ﺟﻧﮓ ﺑﺎﻟﮑﺎن«
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺟﻧﮓ ﺑﺎﻟﮑﺎن در اﮐﺗﺑر ﺳﺎل  ١٩١٢ﺑﯾن ﺑﻠﻐﺎرﺳﺗﺎن ،ﺻرﺑﺳﺗﺎن و ﯾوﻧﺎن و
ﻗرهﺻﺎق )ﻣوﻧﺗوﻧﮕرو( از ﯾﮏ طرف ،و ﺗرکھﺎ از طرف دﯾﮕر ﺷروع ﺷد .ــ
ﺻﻔﺣﮫ ٦٠
 ١٧ــ درﺑﺎرهی ﻋﺑﺎرت »ﭼﮫ در ﺳﺎل  ١٩٠٧و ﭼﮫ در ﺳﺎل «١٩٠٨
ﻣﻧظور ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﻧﻔراﻧس ﭼﮭﺎرم )ﺣزب ﮐﺎرﮔری ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات
روﺳﯾﮫ( اﺳت ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٩٠٧و ﮐﻧﻔراﻧس ﭘﻧﺟم )ﺣزب ﮐﺎرﮔری ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣوﮐرات روﺳﯾﮫ( ﮐﮫ در ژاﻧوﯾﮫ )١٩٠٩طﺑق ﺗﻘوﯾم ﻗدﯾم در دﺳﺎﻣﺑر (١٩٠٨
ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت .ــ ﺻﻔﺣﮫ ٦٤
 ١٨ــ درﺑﺎرهی ﮐﻠﻣﺎت »ﭘروﻧدهی ﻋﻣل ﯾﺎ ﮔﻠو«.
ﻣﻧظور اﻧﺗﺧﺎب ﯾﺎﮔﻠو ﻋﺿو ﺟﻧﺎح ﭼپ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﻟﮭﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﺷﮭر
ورﺷو اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺑﻠوک ﺑوﻧدﯾﺳتھﺎ و ﺣزب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﻟﮭﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﺗﻔﺎق
ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳتھﺎی ﺑورژوازی ﯾﮭود ﺑر ﺿد ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎی ﻟﮭﺳﺗﺎن ﻋﻣﻠﯽ
ﮔردﯾد .ﻓراﮐﺳﯾون ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات دوﻣﺎ ﺑﺎ اﮐﺛرﯾت  ٧رأی ﻣﻧﺷوﯾﮏھﺎی
اﻧﺣﻼل طﻠب در ﻣﻘﺎﺑل  ٦رأی ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺑﻠﺷوﯾﮏ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﯾﺎﮔﻠو را در
ﻓراﮐﺳﯾون ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات ﺑﭘذﯾرد .ــ ﺻﻔﺣﮫ ٦٥

اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﺑرای ﭼﺎپ ) D5دو ﺻﻔﺣﮫ  D4در ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ( ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت.

