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(۱) 

ناسیونالیسم و مذهب اگر چه دو ایدئولوژی متفاوت و نه الزاماً متضاد هستند 

شوند، هم از نقطهه  اما مخصوصاً وقتی در نقش یک جنبش سیاسی ظاهر می

نظر عملکرد و شیوه پیشبهرد ایها اههداف و  اهداف سیاسی و هم از نقطه

ههای زیهادی  کنند شبهاههت بالطبع ابعاد مشقاتی که بر بشریت تحمیل می

 دارند.

هدف در ایا مطلب کوتاه، تحلیل تاریخی پیدایش و تکهویها مهذههب یها 

ناسیونالیسم نیست. مستقل از اینکه ایا دو ایدئولوژی چه از نظهر قهدمهت 

انهد  شان به آن پاسخ داده گیری تاریخی و چه از نظر نیازی که در آغاز شکل

هایی دارند، اما مشخصاً و مخصوصاً از چند دهه آخر قرن بیسهت بهه  تفاوت

ایا طرف، به مثابه دو نیروی سیاسی در کنار هم یا در رقابت بهاههم بهرای 

های حکومتی و نیاز سیاسی طبقات حاکم به خهدمهت  پاسخ دادن به بحران

های اخیرتر و آشناتر ایا تشابه، نقش جنبش اسالمی در  اند. نمونه شده گرفته

و نقش جنبش ناسیونالیستی در دنیای بعد از فهروپهاشهی  ۷۵مقطع انقالب 

 بلوک شرق است. 

در اینجا فقط به روی چند یک از مشخصات مشترک ایا دو ایدئهولهوژی و 

کنیم. نگاه و رفتهاری  جنبش، در نگاهشان و به رفتارشان با انسان تمرکز می

شان انطباق دارد و جهز ایها  که تماماً با اهداف و نقش سیاسی و طبقاتی

 تواند باشد.  نمی

 از خود بیگانگی -۱

مذهب و ناسیونالیسم، هر دو تجسم از خود بیگانگی انسان هستند. مظهرهر  

ها، عالیق و تمایالت و اختیهار و اراده  بیگانگی انسان از خصوصیات، توانایی

شان هستند. مذهب و ناسیونالیسم هر دو به یکسان انسان را از هویت  انسانی

کنند و به جایش هویهتهی مهذههبهی یها  اش تری و با آن بیگانه می انسانی

 دهند.  ناسیونالیستی قرار می

های انسان در موجودی خارج از انسان، ماوراء انسهان  در مذهب، همه توانایی

شود: موجودی که مخلوق خود انسان است اما  و در مقابل انسان متمرکز می

 هایناسیونالیسمومذهب!شباهت

 محسن ابراهیمی
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شود. قدرت و ضعف ایها دو رابهطهه  به صورت خالق در مقابلش ظاهر می 

معکوس دارند. هر چقدر ایا موجود ساخته ذها بشر یعنی خدا تهوانها تهر، 

تر؛ هر چقدر خدا مسلط تر انسان اسیر تر؛ ههر چهقهدر خهدا  انسان ناتوان

تر؛ و در نرهایهت  تر، انسان نادان تر؛ هر چقدر خدا آگاه تر، انسان کوچک بزرگ

 تر است.  اش بیگانه انسان از نیروهای انسانی

ههایهش  انسانی که به یما حضور مسلط مذهب در شعورش از خود و توانایی

تواند به خود و به قهدرت  محور باشد. نمی تواند انسان بیگانه شده است، نمی

مهذههب ” اش به مثابه هدف نگاه کند.  اش، به خود و نیازهای انسانی انسانی

صرفاً خورشید موهومی است که انسان تا زمهانهی کهه گهرد خهویشهتها 

برعکسش هم درست است: انسانی که به گرد “  چرخد. چرخد، گرد او می نمی

تواند بر گرد محور انسان و نهیهازههای  چرخد نمی ایا خورشید موهوم می

 اش بچرخد.  انسانی

ناسیونالیسم هم در قبال انسان چنیا نقشی دارد. اگر چه در ناسیونالیهسهم 

خالق و مخلوق در معنای مذهبی جایی ندارد، اما ناسیونالیسم هم اختیار و 

کشد که همهچهون خهالهق  اراده انسانی را در خدمت نیروهایی به زنجیر می

کهمهی از  مذهبی ماورا انسان و در مقابل انسان هستند و از ایا نظر دسهت

هایی بهه نهام  قدرت قرار خدا ندارند. ناسیونالیسم بشر را مسحور و بنده بت

هایی کهه انسهان بهایهد  کند. بت خاک و پرچم و سرود و میرا و ملت می

هایهی  هایی که انسان در مقابلشان هیچ و پوچ است. بت پرستششان کند. بت

که انسان باید به خاطرشان جان و زندگی خویش را ههیهچ بهدانهد و بهه 

هایی که همچون خهدای مهذههبهی  خاطرشان جان دهد و جان بگیرد. بت

مقدس هستند و مسلط بر خودآگاهی و عقل و شعور و مهنهطهق انسهانهی. 

تهر و  تر، ارزشمندتهر، عهزیهزتهر، مهحهتهرم هایی که به تعریف باید مرم بت

 شورانگیزتر از هر نیاز انسانی تلقی شوند.  

 مقدسات  -۲

ناسیونالیسم و مذهب هر دو نه تهنهرها بهه مهثهابهه 

ایدئولوژی صاحب مقدسات هستند بلکه مخهصهوصهاً 

وقتی ایا دو ایدئولوژی در نقش یک جنبش سیاسهی 

شان  شوند جایگاه مقدسات در حیات سیاسی ظاهر می

رود. نقش ناسیونالیسم و مذهب به مهثهابهه  باالتر می

ها بهه مهثهابهه  ایدئولوژی توجیه جاودانه بودن نظم حاکم است اما نقش ایا

جنبش سیاسی فراتر از صرفاً توجیه ایدئولوژیک است. اینجا دیگر مسئله بهر 

سر مصون داشتا نظم حاکم از نقد سیاسی و عملی، محافظت نظم حاکم از 

 تعرض سیاسی است.  

ناسیونالیسم و مذهب با مقدسات به میدان میایند دقیقاً برای مقابله با نقهد، 

هر نوع نقد نظری و سیاسی و عملی. چیزی که مقدس است ظهاههراً بهایهد 

مصون از نقد باشد و ناسیونالیسم و مذهب از مقدسات به مثابه سهرهری در 

مقابل نقد و انتقاد و به ایا اعتبار اعتراض به نظم طبقاتی حاکم اسهتهفهاده 

کنند. کتاب مقدس و پیامبر و امام و آیه و پرچم و سرود و میرا و غیره  می

شوند نه به خاطر مضامیا روحانی و آسمانی و به مهثهابهه  مقدس قلمداد می

اهدافی در خود بلکه به مثابه ابزارهایی در خدمت تحقق منافع بسیار زمینی 

و واقعی. ایا مقدسات عمالً مثل پوسته مقدس همیا منافع زمینی عهمهل 

ههایهش در  کنند. کتاب آسمانی مقدس و خارج از حیطه نقد است تا آیه می

قالب شریعت منفعت سرمایه و میلیاردهای صاحب سرمایه را تأمیا کهنهد. 

شود تا کارگر معترض حهق  قلمداد می“  تریا کالم روی زمیا وطا معنوی” 

اش برا خاسته است به نام نظهم و آرامهش و  طلب که برای حرمت انسانی

 بر سر جایش نشانده شود. “ تریا کالم روی زمیا معنوی”حرمت 

مشخصاً نظمهی کهه ایهدئهولهوژی   –به ایا اعتبار جنبشی که نظم حاکم  

کشد ناگزیر اسهت  را به چالش می -اش مذهب یا ناسیونالیسم است  سیاسی

 به مقدسات مذهبی و ناسیونالیستی تعرض کند.   

 جدایی -۳

 ها از همنوع خود هستند.  مذهب و ناسیونالیسم مظرر جدایی انسان

هر چقدر مذهب یا ناسیونالیسم بتوانند ذها و قلب آدمیزاد را بیشتر تسخیر 

اش و به ایا  اش، از نیازهای انسانی های انسانی کند همان قدر انسان از آرمان

 تر خواهد شد.  اعتبار از عالیق و نیازهای همنوعش بیگانه

کند. آنجا  بیگانگی از همنوع و نیازهایش هنوز ابعاد واقعی مسئله را بیان نمی

شونهد،  که مذهب و ناسیونالیسم در نقش یک جنبش فعال سیاسی ظاهر می

ناپذیری از نفرت و خصومت انسان علیه همنهوع خهویهش  هر دو منشأ پایان

هها مشهههلهه  هستند. تولید و باز تولید کینه و نفرت و خصومت میان انسان

دائمی و تعطیل ناپذیر مذهب و ناسیونالیسم است. در اکثهر کشهتهارهها و 
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های بزرگ تاریخ امتی و ملتی و قومی علیه امت و ملت و  عام جنایات و قتل

اند. در اغلب فجایع اجتماعی و سیاسی تاریخ جرهان  شده قوم دیگری تحریک

طبقاتی، به نحوی حضور مذهب یا ناسیونالیسم و یا هر دو باهم و در کهنهار 

 توان سراغ گرفت.   هم را می

نظر سیاسی، تبعیض یک رکا مرم و محوری در هر دو ایدئولوژی و  از نقطه

جنبش است. هیوالی مذهب و ناسیونالیسم هر دو از اکسیژن تبعیض نفه  

ها را بر بخشی دیهگهر بهرتهر  کشند. هر دو رسماً و علناً بخشی از انسان می

دانند. از منظر مذهب امتی برتر است و امتی دیگر پست تر؛ و از مهنهظهر  می

 ناسیونالیسم، قوم و ملتی برتر است و قوم و ملتی دیگر پست تر. 

هها از  اینجا هم مثل موارد پیش گفته، ایا جدایی انداختا مهیهان انسهان

نظر خود ایا دو جنبش، نقش و کارکردی مستقیماً سیاسی و طبقاتهی  نقطه

دارد. برای مثال، تحریکات اسالم سیاسی در قدرت علیه پیروان مذاهب دیگر 

معموالً برای مه آلود کردن فضای سیاسی و انحراف و یا سرکوب اعتراض به 

وضع موجود انجام شده است؛ و یا تحریکات ملی و میرنی در خهود ایهران 

مثالً علیه کارگران افهانستانی چه از طرف اسالم سیاسی حاکهم و چهه از 

طرف اپوزیسیون ناسیونالیستی هم هدف جدایی انداختا میان کارگر ایهران 

و افهانستانی و هم تشویش اذهان در رابطه با منشأ و مسبب فقر و فهالکهت 

 کند.  دار را دنبال می داری اسالمی و طبقه حاکم سرمایه یعنی سرمایه

 مبارزه -۴

گیری تبییا مذهبی جران در ذها بشر اساساً  اگر چه پیدایش مذهب، شکل

های بشر از طبیعت رازآلود و ترس از  ها و نادانی ها و ترس مربوط به شگفتی

ای که جامعه طبقاتهی  کننده طبیعت بوده است اما از لحظه نیروهای تخریب

اش را  گذارد مذهب هم راه رفتا روی پاهای طبقاتهی پا به عرصه حیات می

کهنهد.  شود و نقش و عملکرد سیاسی پیدا می کند. تماماً سیاسی می آغاز می

های شگرف دانش بشر از طبیعت، مذهب  دلیل نیست که علیرغم پیشرفت بی

هایی از جامعه به حهیهات  همچنان در اشکال جدیدتری هم در اذهان بخش

تر از ایا در اشکال جدیدتری توسط طهبهقهات  دهد و هم مرم خود ادامه می

 شود.  شود و به خدمت گرفته می حاکم حدادی می

پیدایش ایدئولوژی ناسیونالیستی بر خالف مذهب، ربطی به جرل بشهر در 

قبال طبیعت ندارد اما مثل مذهب تماماً بر تبییا وارونهه از مهنهاسهبهات 

اجتماعی و سیاسی مبتنی است. ناسیونالیسم محصول سهیهاسهی جهامهعهه 

 طبقاتی است و در خدمت تثبیت نظم طبقاتی. 

مذهب و ناسیونالیسم اگر چه هر دو با تصاویری اساطیری از خهود ظهاههر 

های واقعی و بهرای اههداف  های جنبش شوند اما هر دو تماماً ایدئولوژی می

سیاسی و زمینی هستند. مشخصاً در جران معاصر که رکنش سهرمهایهه و 

داری است، مذهب و ناسیونالیسم چه در اپهوزیسهیهون و چهه در  سرمایه

حاکمیت، هر دو در خدمت تداوم نظم حاکم هستنهد. ههر دو ابهزارههای 

ایدئولوژیک طبقات حاکم در مقابل هر جنبش و هر اعتراضی هستهنهد کهه 

 گیرد.   نظم حاکم را هدف می

به ایا اعتبار، مبارزه با مذهب و ناسیونالیسم وجه مرمی از مبارزه با نهظهم 

طبقاتی حاکم است. وجه مرمی از مبارزه برای رههایهی بشهر از اسهارت 

اقتصادی و سیاسی است. اگر چه رهایی کهامهل جهامهعهه از مهذههب و 

ناسیونالیسم خود تنرا زمانی ممکا است که آن مناسباتی زیر و رو شود کهه 

 کند.   مذهب و ناسیونالیسم را نیاز دارد و اجباراً تولید و باز تولید می

 (۲) 

 هم آوازی دو جنبش

های محتوایی، عهلهیهرغهم  مذهب و ناسیونالیسم دقیقاً به خاطر ایا شباهت

شان برای تبدیل شدن به ایدئولوژی حکومتی خیلی مواقع  های تاریخی رقابت

اند و حتی باهم در  اند، همیشه هوای همدیگر را داشته زیر بهل هم را گرفته

ههای  هایشان، جنهبهش اند. ناسیونالیسم و مذهب با تمام تفاوت حکومت بوده

 اند و هستند.   یک طبقه و یک نظم طبقاتی بوده

در انقالب مشروطه، ناسیونالیسم و مذهب به سازش رسیدند و انطباق قانون 

با شریعت بر عرده پنج مجترد مرتجع گذاشته شد. اگر چه ناسیونهالهیهسهم 

امهامهی دیها  ایدئولوژی رسمی سلطنت پرلوی بود اما اسالم شیعه دوازده

 کرد.  حکومت می“ سایه خدا”رسمی اعالم شد و شاه همیشه در 

و میدانیم که ان  و الفت سیاسی ایا دو جنبش و دو ایدئولوژی در جریهان 

اسالمی در عهروج   –به اشکال مختلف ادامه پیدا کرد. طیف ملی  ۷۵انقالب 

خمینی به قدرت نقش مرمی داشت. رئی  جبره ملی در سیمای خهونهیها 

خمینی آفتابی را دید که از شرق تابیده است. رهبر حزب دمکرات از خمینی 

بهرد. رادیهو حهزب دمهکهرات  نام می“ امام خمینی رهبر انقالب”به عنوان 

توان بهه  ها مثال می کرد و ده هایش را با آیاتی از قران مجید شروع می برنامه

 ایا لیست اضافه کرد. 

 های سیاسی از هر دو سو ادامه دارد: همین امروز چشمک زدن
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شده ناسیونالیهسهم  های سیاسی شناخته شخصیت

“ خطر خهارجهی” ایرانی هر از چند گاهی به برانه 

کهنهنهد.  دو  در داما جمروری اسالمی غش می

نمونه: داریوش همایون به برانه خهطهر حهمهلهه 

نظامی گفت که ابایی ندارد در کنار جهمهرهوری 

 ۸۸۱۱اسالمی قرار گیرد. رضا پرلوی که در سال 

در جریان توحش متقابل خمینی و صدام اعهالم 

آمادگی کرد زیر فرمان جمروری اسهالمهی بهه 

 عنوان خلبان خدمت کند!(  

از سوی مقابل، حاال که کفگیر اسالم به ته دیه  

تهریها  بینیم که چگونه مرتهجهع خورده است، می

خهوانهنهد،  می“  توحید نامه” ها شاهنامه را  اسالمی

بخش مکتب پیامبهر گهرامهی  نجات” فردوسی را 

جهنه  ” کنند، کورش را از  لقب اعالم می“  اسالم

دانند و لوحش را دست بهه دسهت  می“  پیامبران

اندازند و  کنند و چفیه بر گردن کاوه آهنگر می می

در ارکسهتهر “  خلیج ههمهیهشهه فهارس” به نام 

 ناسیونالیسم ایرانی حضور به هم رساندند. 

اما یک فرق مهم از نقطه نظر موقعیت این دو 

 جنبش در ایران: 

مذهب علی العموم و مشخصاً اسهالم بهه یهمها 

های اسالمی  توحش اسالمی چه در قالب حکومت

و چه در قالب جریانات تروریستی به عنوان یهک 

نیروی تماماً خطرناک به حال بشر شناخته شهده 

است. تا آنجایی که به ایران مربوط است به خاطر 

ای جمروری اسهالمهی،  بار چند دهه حیات نکبت

حکومت اسالمی همراه اسالمش هدف جهنهبهش 

اعتراضی است و در تحوالت سیاسی آتی جهایهی 

که ناسیونالیسم هنهوز در قهالهب  ندارد. درحالی

شود و حتی روی نفرت مردم  اپوزیسیون ظاهر می

علیه اسالم سیاسی و موج برگشت ضد اسهالمهی 

 کند. حساب باز می

کند؛ و  همه ایا حقایق فقط یک چیز را تاکید می

آن اینکه نباید حتی یک لحظه ههم از خهطهر 

ناسیونالیسم غفلت کرد. اگر جنبش ناسیونالیستی 

های  به همان اندازه جنبش اسالمی به حال آرمان

انسانی مضر و خطرناک است اما یکی در حکومت 

خواهد به حکومت برسد. یکهی  است و دیگری می

علناً مورد تعرض جنبش اعتراضی است و دیگر در 

خواهد جا باز کهنهد. درسهت  متا ایا تعرض می

است که سد و مانع سیاسی همیا امروز در مقابل 

ای آزاد و برابر جهمهرهوری اسهالمهی بها  آینده

اش است؛ اما ناسیونالیهسهم از  ایدئولوژی اسالمی

همیا اآلن ساختا خاک ریزهای بعدی در مقابل 

رهایی مردم را آغاز کرده است. ناسیونالیسم خیهز 

برداشته است تا آزادی از حکومت اسالمی را در 

سحرگاه آزادی و در همان محل تهولهدش دفها 

کند. دقیقاً به ایا دلیل، در متا مهبهارزه بهرای 

سرنگونی جمروری اسالمی نباید از مهبهارزه بها 

  ناسیونالیسم حتی یک لحظه غافل شد. *

 

کمیتهآذربایجانحزبکمونیستکارگری:کارخانهذوبآهناردبیلتعطیلو

 کارگربیکارشدند!٥٧٢

کارگر ایا کارخانهه  ١۵۷خرداد تعطیل و  ۸١کارخانه ذوب آها اردبیل در 

ماه حقوق معوقه دارند و عالوه بر ایها عهیهد  و  ٤بیکار شدند.کارگران 

کارگران تا کنون ” پاداش آنرا بوسیله مدیریت کارخانه پرداخت نشده است 

در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها و سایر مزایا، بارها در مقابهل اداره 

کار شررستان اردبیل تجمع کرده و خواهان رسیدگى به مشهکهالت خهود 

 “شده اند

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری از همه کارگران اخراجهی ایها 

کارخانه میخواهد که برای دریافت کامل حقوقرای معوقه و بیمه بیهکهار  

دست به اقدام با برپایی مجمع عمومی شان متحدانه دست به مهبهارزه و 

 اعتراض بزنند.

تشکیل مجمع عمومی کارگران و تصمیم برای مبارزه مهتهحهدانهه حهول 

خواسترایشان مرمتریا اقدامی است که کارگران باید انجام دهند. تجهربهه 

مبارزات در سایر مراکز کار نشان میدهد که در صورت اقدامات منهظهم و 

پیگیرانه، کارگران قادر خواهند بود که کارفرماها را به عقب نشینی واداشته 

 و خواسترایشان را متحقق کنند .

تجمع کارگران در مقابل اداره کار و استانداری اردبیل برهمهراه خهانهواده 

هایشان باید بصورت منظم و پیگیرانه صورت گهیهرد تها کهارگهران بهه 

خواسترایشان برسند. تنرا قدرت کارگران در برابر سرمایه داران و رژیهم 

 اسالمی حامی شان، اتحاد ومبارزه است.

 کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

 ١١۸٤ژوئا  ٤برابر با  ۸١۸١خرداد  ۸٤چرارشنبه 
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ها به دنبال تکاملشان از میمون در آفریقا، در پی حیات و مهمهات در  انسان

های متفاوت به مناطق مختلف زمیا مراجرت کردند و ایها  ها و گروه دسته

های مختلف مرر خود را بهر زنهدگهی  زیست های اولیه به اضافه محیط گروه

های طبیعی و ظرفیت فیزیکی و ذهنی گروه  ها زد. هر گروهی، بنا به داده آن

ای از کره زمیا شروع به فعالیت و زندگی کهرد و زبهان و  اولیه، در گوشه

فرهن  و سنت و باورها و تمدن و تاریخ و قبیله خاص خود را پهی نهرهاد. 

تالش برای بقا و بربود زندگی در شرایط سخت دوران های اولیه بشهر ایها 

ها تهاریهخ  ها و کشمکش ها را در کنار یا مقابل هم قرارداد و ایا تالش گروه

 بشر را به وضعیتی رسانده است که ما امروز با آن روبرو هستیم.

ها، در یک سطح ماکرو، بهه  زیست و جهرافیای طبیعی سیاسی انسان محیط

هایی که در مهحهدوده  کشور تقسیم شده است. مجموعه انسان ۸۸۷حدود 

هها  شود. هر کدام از ایها مهلهت کنند ملت نامیده می یک کشور زندگی می

اند که قبهیهلهه، قهوم،  شده تر تشکیل ها واحد کوچک معموالً از چندیا یا ده

تر معموالً به پدیده  شوند. ایا واحدهای کوچک خلق، یا حتی ملت نامیده می

ها اقوام یا قبایل مختلهف نهژادههای  شوند و در برخی تحلیل نژاد مربوط می

شناسی بهه واحهدههایهی  شوند. نژاد در علم زیست مختلف بشری نامیده می

شود. نوع یا گونه واحهد تهعهریهف انهواع  تر از نوع یا گونه اطالق می کوچک

مختلف موجودات زنده است و عنصر اصلی تعریف گونه ایا است که اعضای 

“ همو ساپینه ” آن قادر به تولیدمثل با همدیگر هستند. نوع یا گونه انسان 

های روی زمیا مشترک است و نژادهای مختهلهف  است که برای تمام انسان

انسان مثل سفید و سیاه و آریایی و هندی و چینی و آذری و کرد و عرب و 

های ژنتیهک و  پوستان آمریکا و ... تعریف مشخص علمی ندارند. تفاوت سرخ

آناتومیک و فیزیولوژیک بیا نژادهای مختلفی که به گونه انسان نسبت داده 

 شود در حدی نیست که به طور علمی متمایز از هم باشند.  می

ها و اختالفات نوع بشهر  مطالعه تاریخ بشر یک چیز مرم در رابطه با شباهت

آموزد: هر درجه تمایز و اختالفی که در زبان و فرهن  و تمهدن و  به ما می

ها و شکل چشم و رن  پوست و غیره بهیها  تاریخ و سنا و نیاکان و داستان

ههای  ها یا اقوام و یا قبایل یا نژادها یها مهلهیهت های منتسب به گروه انسان

ها به راحتی آب خوردن قادر  تک انسان مختلف بشری وجود داشته باشد، تک

به یادگیری و اقتباس و پراتیک تمام کارهایی هستهنهد کهه ههر یهک از 

دهند. حقیقت آشکار پیش چشم ما ایها  های مختلف انسانی انجام می گروه

است که غیر از رن  پوست و شکل چشم و بینی و امثال آن، هیچ تفاوت و 

های منتسب به اقوام و قهبهایهل و  توجری بیا انسان تمایز و اختالف قابل

های  های مختلف وجود ندارد. انسان تنرا یک نوع یا گونه دارد و تفاوت ملیت

شناسی و اجتماعی در حدی نیسهت کهه نهژادههای  نژادی به لحاظ زیست

مختلف را به انسان نسبت دهیم. ایا را هم اضافه کنم که حهتهی صهفهات 

بیولوژیکی مثل رن  پوست و شکل چشم هم طی اعصار و قرون تهییر کرده 

های مهخهتهلهف  و امروز با نزدیکی محیط کار و زندگی و با آمیزش بیا گروه

های گروهی و نژادی بیشتر از هر زمان دیگر از میان برداشتهه  انسانی تفاوت

 شوند. می

 تاریخ مختصر ناسیونالیسم    .۲ 

های تاریهخهی  پدیده ناسیونالیسم از یک طرف ریشه در اتحادها و کشمکش 

های اولیه تا به امروز دارد، اما از طرف دیگر یک پدیهده اخهیهر  بشر از گروه

شود. اروپا و آمریهکها  است که اواسط قرن هیجده میالدی در اروپا شروع می

های شرری تشکیهل شهده  یا دولت“  ستی استیت ها” در ایا دوره بیشتر از 

بود که در آن یک شرر یا منطقه یا ایالت توسط یک لورد یا ارباب کهنهتهرل 

سازی یا کشور سازی در ایا دوره در حقیقت یک حرکهت بهه  شد. ملت می

های شرری و قرار دادنشان در یک چرارچهوب  سمت متحد کردن ایا دولت

تر بنام یک کشور بود و از ایا نظر یک حرکت به رو به جلو بود. ایها  بزرگ

حرکت البته زاده ذها روشنفکران نبود بلکه شرایط عینی زنهدگهی مهثهل 

پیشرفت علم و تکنولوژی، نیاز به مبادله کاال یا بازار و نیاز به یک استانهدارد 

 کرد. آموزش واحد بود که نیاز به زبان واحد و کشور واحد را ضروری می

های شرری به همدیگر در اروپا و آمریکا و پهدیهد آمهدن  با پیوستا دولت 

مواجه شدیم که در “  استعما” یا “  کولونیالیسم” کشورهای قوی، ما با پدیده 

تر را یا به تصرف خود در  تر و ضعیف آن کشورهای قوی تر کشورهای کوچک

آوردند و یا نظام سیاسی و اجتماعی آن را تهحهت کهنهتهرل خهود در  می

آوردند. ایا استعمار یا امرریالیسم خود جلوه یا بروزی از ناسیونالیسم بود  می

تر در برابر هجوم امرریالیسم جلوه دیگری  و مقاومت و نبرد کشورهای ضعیف

از ناسیونالیسم بود. مقاومت در برابر تراجم یا نفوذ آمریکا و انگلی  و فرانسه 

و غیره تحت نام فالن کشور یا ملت، مثالً کشور یا ملت الجزایر یا فیلیرهیها، 

گرفت. عنصر و محوری که مردم یک منطقه را بهه ههم وصهل  صورت می

 

 6سهند                      نشریه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران                   صفحه      

 ناسیونالیسمدربرابرانسانیت

 حبیب بکتاش



کرد تا در برابر تراجم یا نفوذ کشورهای امرریالیستی مقاومت یها نهبهرد  می

کنند ملت یا کشور بود. به دنبال شکست امرراتوری عثمانی در جهنه  اول 

جرانی مناطق تحت کنترل آن شروع به جدا شدن یا مستقل شدن کهردنهد. 

پاره کردن یک کشور یا امرراتوری بزرگ بهود.  ایا یک حرکت در جرت تکه

طلبانه جلوه یا بروز دیگری از ناسیونالیسم بهود. در  های استقالل ایا حرکت

مجموع ما به سه شکل بروز ناسیونالیسم مواجه هستیم: امرریالیسم، کشور یا 

 ملت، قوم. 

 دعوا بر سر چیست؟

های انسانی، هم به طور تاریخی و  های افراد و گروه تمام اتحادها و کشمکش

هم امروز، ریشه در شرایط و روابط مادی و عینی و اقتصادی دارند. در دنیای 

کند دعوای اصلی بر سهر  داری بر کل جران حکومت می امروز ما که سرمایه

هها و  بهنهدی داری تهقهسهیهم کار اضافه یا ارزش اضافه است. دنیای سرمایه

ها در  ها را بسیار ساده کرده است: انسان های انسان بندی ها و گروه بندی دسته

دار که وسایل تولید را  داری به یک اقلیت بسیار اندک سرمایه دنیای سرمایه

درصهد( کهارگهر  ۸۸در اختیار خود دارند و به یک اکثریت بسیار عظیم  

شود که تنرا راه زندگی برایشان فروختا نیروی کار خود به اقلیت  تقسیم می

دار است. بشر برای زنده ماندن نیاز به تولید مواد الزم برای زنهدگهی  سرمایه

های الزم  داری وسایل تولید  تکنولوژی و ماشیا دارد، ولی در جامعه سرمایه

برای تولید(، مواد اولیه الزم برای تولید و امکانات و منابع طبیعی تمامهاً در 

درصدی توسهط  ۸۸دار است. در حقیقت اکثریت عظیم  دست اقلیت سرمایه

اند: یا مجبورند برای اقلیت  شده اقلیت کوچک یک درصدی به گروگان گرفته

میرند. شهرایهط و قهرارهها و  کار کنند یا از گرسنگی و سرما و بیماری می

شود و طهوری تهعهیهیها  دار تعییا می قراردادهای کار توسط اقلیت سرمایه

گهیهرد،  دار مهی شود که کارگر عالوه بر تولید ارزش مزدی که از سرمایه می

رود. دعوا  دار می کند که جیب سرمایه مقدار زیادی هم ارزش اضافه تولید می

 بر سر وجود و میزان ایا ارزش اضافه است.

هها بهر سهر  ههای انسهان اگر نگاهی به تشابرات و اختالفات و کشمکهش 

ناسیونالیسم یا ملیت یا قومیت از یک طرف و بر سر اختالس ارزش اضافه از 

مقدار و کوچک و  شویم که اولی ایا قدر بی طرف دیگر بی اندازیم متوجه می

کم اهمیت و نا الزم و ساختگی و دروغیا است که وجودش مایه تهعهجهب 

منهتهسهب “  قوم یا ملت آذری” به “  کشور ایران”است. اگر یک انسانی که در 

کشور ایران یها ” های خود را با یک انسانی که در  شود تشابرات و تفاوت می

قوم یا ملیت فارس و آمریکائی یها عهرب یها ” به “  آمریکا یا مصر یا اسرائیل

شود مقایسه کند به راحتی و به روشنی متوجه خواهد بود  منتسب می“  یرود

توجری بیا خود و آن انسان دیگر وجود ندارد. ایهنهکهه  که هیچ تفاوت قابل

زبان و فرهن  و سنت و قررمانان و رقص و موسهیهقهی و ” دوست آذری ما 

ای که برای زندگی  آذری دارد او را در هیچ زمینه...“   رن  و شکل و تاریخ و 

و رشد و نمو و تعالی و تکامل انسان مرم و الزم اسهت از یهک عهرب و 

 کند. آمریکایی و اسرائیلی و فارس جدا و متمایز نمی

دار آذری، یهک  از طرف دیگر، تفاوت بیا یک کارگر آذری با یک سرمهایهه

دار  دار فارس، یک کارگر آمریکایی با یک سرمایهه کارگر فارس با یک سرمایه

آمریکایی ایا قدر فاحش و آشکار و روشا و بزرگ و عمده و اساسی و مرهم 

است که نیازی به توصیف و توضیح نیست. هر کارگر یا بیکار یا زحمتکش یا 

فقیری در ایران که به آذری و کرد و عرب و فارس و بلوچ و ترکما و گیلکی 

داند کهه  و رشتی و تررانی و تبریزی و ... آریایی منتسب هست به خوبی می

دار از ههمهان  زندگی خودش و فرزندانش و عزیزانش با زندگی یک سرمایه

کشور و ملت و قوم و نژاد و شرر و رن  و غیره از زمیا تا آسمان فهاصهلهه 

دار هم ملیت و هم قوم و هم کشهور  داند که سرمایه دارد و متفاوت است. می

و هم شرر او به غذا و پوشاک و خانه و تفریح و آموزش پرورش و طهب و 

مسافرت و پول و قدرت و ارج و قرب و موقعیت و ... برتر و باالتر و متفهاوت 

های مرم و اساسهی و  ها مسائل و پدیده داند که ایا تری دسترسی دارد، می

دانهد کهه او و  توجه برای خود و فرزندان او و عزیزان او هستند و مهی قابل

کارگران دیگر  هم سرنوشتان او( کار و درد و رنج و خستگی و خهطهر را 

شوند اما از چیزهای خوب زندگی مثل غذا و پوشاک و منزل و ...  متحمل می

محروم هستند. اما تعداد کسانی که در آذربایجان و ترهران و آمهریهکها و 

اسرائیل و مصر به ایا حقیقت ساده و روشا آگاهی داشته باشند و آن را 

چراغ راه اندیشه و تحلیل و موضع سیاسی و عمل خود قرار داده بهاشهنهد 

 خیلی زیاد نیست. چرا؟

 چرا ناسیونالیسم هنوز هست و نفوذ دارد؟

ناسیونالیسم مثل مذهب یک پدیده ارثی هست که انسان از خانواده و محیط 

برد. همان طور که در بهدو  و شرر و کشور و آموزش پرورش خود به ارث می

هسهتهی، “  مسهلهمهان” کنند که تو یک  تولد به گوش یک تبریزی نجوا می

“ آذری” کنند کهه تهو یهک  همچنیا به ذها تازه و کودکانه او تزریق می

هستی. همان طور که به او میگویند لعنت بر عمر و ابوبکر و یزید و مسیحی 

و یرودی و زرتشتی و غیره، به او میگویند لعنت بر فارس و کرد و عهرب و 

آمریکائی و غیره. از طرف دیگر، دولت و نیروهای سیاسی و اجتماعی کهلهی 

شود خود را  کنند تا کسی که در کردستان متولد می پول و امکانات خرج می

بداند و ایا چیزها را به عنوان ههویهت خهود بهه “ کرد و ایرانی و مسلمان” 

هها و نهیهروههای  رسمیت بشناسد. البته در دنیای واقعی هم همیا دولهت

قدرتمند سیاسی دائماً در حال کشمکش و جن  و تجاوز و تهرهاجهم بهه 

های ملی و قومی و کشوری را جاودانه کننهد. ههر  همدیگر هستند تا هویت

گیرد از یک  صورت می“  ها اقوام و ملت” جنگی و تراجمی و کشتاری که بیا 

های قومی و ملی تهاریهخهی را زنهده  ها و نفرت طرف اختالفات و کشمکش

ها  شود برای اختالفات و کشمکش کند و از طرف دیگر مبنا و مرجعی می می
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 های بیشتر.  و نفرت

کند کهه ههم  داری هست، طوری عمل می جامعه طبقاتی امروز که سرمایه

سران ناسیونالیست قوم یا ملت حاکم  شهوویهنهیهسهتهرها( و ههم سهران 

ناسیونالیست قوم یا ملت محکوم، از وجود و ادامه و باال گرفتا اختالفهات و 

های قومی و ملی نفع اقتصادی و سیهاسهی  های و جن  ها و کشمکش نفرت

برند. به همیا خاطر هم به طور نقشه مند و فکر شده به اخهتهالفهات و  می

زنند. هویت قومی و ملی، نهفهرت  های قومی و ملی داما می ها و جن  نفرت

ههای قهومهی و مهلهی و  قومی و ملی، اختالفات قومی و مهلهی، جهنه 

هایی ساختگی هستند تها سهران  های قومی و ملی همه پدیده بندی تقسیم

ناسیونالیست فرادست و فرودست موقعیت سیاسی و اقتصادی خود را حفه  

 کنند یا آن را گسترش دهند. 

چهیهز  چیز طبیعی و ذاتی و درونی در باره ناسیونالیسم وجود ندارد. هیچ هیچ

شده و به زبهان آذری  ذاتی در باره اینکه انسانی که در تبریز متولد و بزرگ

کند خود را متفاوت از انسانی بداند که در ترران یا سنهنهدج یها  صحبت می

اهواز متولد و بزرگ شده است و از او نفرت داشتهه بهاشهد وجهود نهدارد. 

چیز طبیعی و ذاتی و درونی در باره اینکه یک انسان منتسب به آذری یا  هیچ

زبان و فرهن  ” کرد یا فارس یا انگلیسی یا عرب یا اسرائیلی پدیدهایی مثل 

“  ها و قررمانان و رقص و موسیهقهی و سنت و تاریخ و نیاکان و داستان

غذا و منزل و پوشاک و طهب ” تر و اساسی تر از  را مرم

و آموزش و تفریح و مسافرت و علم و 

ارزیابی کنهد “  تکنولوژی

وجهههود 

ههایهی  ندارد. تاریخ ملیت و قومیت هر چه باشد، امروز ملیت و قومیت پدیده

تماماً مصنوعی و ساختگی و دروغیا هستند که برای بقا و ادامه و گستهرش 

ها توسط یک اقلیت مفت  نظام نابرابر طبقاتی و استثمار اکثریت عظیم انسان

 اند.  شده خور تدارک دیده

هر انسان آزادیخواه و برابری طلب امروز در برابر هویت ارتهجهاعهی و ضهد 

دهد. هویت طبقهاتهی  انسانی ملی و قومی هویت طبقاتی و انسانی را قرار می

هم یک هویت اصیل و قائم به ذات نیست و به طهبهیهعهت و ذات انسهان 

گردد، اما هویتی هست که مسائل اساسی و مرم و عینی بهه انسهان  برنمی

درصهدی بهرای رههایهی از قهفه   ۸۸کنند. اکثریت عظیم  تحمیل می

ای  گیری و استثمار و فقر و بدبختی و گرسنگی و بی آیندگی چهاره گروگان

ندارد جز اینکه خود را به عنوان یک طبقه سیاسی و اقتصادی در برابر یهک 

دار مجرز کند. هویت طبقاتی یک امر و مسئهلهه و  اقلیت مفت خور سرمایه

های غیر اصیل و غیرانسانی و ضد  پدیده الزم برای پایان دادن به تمام هویت

های کاذب و ساختگی و  انسانی هست. هویت طبقاتی حلقه واصل بیا هویت

ضد انسانی مثل هویت مذهبی و هویت ملی و هویت قومی و رسیدن به یک 

شمول است. هویت قومی و مهلهی و  هویت واقعی و اصیل و انسانی و جران

های ارتجاعی و ضد انسانی هستند که تنرا با تکیه بر ههویهت  مذهبی پدیده

 ها رهایی یافت و به هویت انسانی رسید.  توان از اسارت آن طبقاتی می

های مختلف  ها، کارگران، بیکاران، زحمتکشان، اقشار تحت ستم درصدی ۸۸

قومی و مذهبی و جنسیتی همه در اتخاذ هویت طبقاتی ذینفع هستهنهد و 

های کاذب ملی و قومی و مذهبی باشند. ما کارگر ترک  همه باید علیه هویت

 توانیم داشته باشیم.*  و کرد و مسلمان و سنی و شیعه نداریم و نمی
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 سالهدارد٠٢هزارنفریمرندیکبیمارستان٥٢٢شهرستان

 

 محمد شکوهی

 ازالبهالیاخبار

هفته گذشته مقامات رژیم در تبریهز 

تها  ١١اعالم کردند که قصد افزایش 

ها را دارند.  درصدی کرایه اتوبوس١۷

با پخش ایا خبر اعتراض مردم بهه 

ها باال گرفت و کهامهالً  افزایش کرایه

محسوس بود. نتیهجهه فشهار ایها 

اعتراضات باعث شد که شورای شرر 

 ١١با باندهای شررداری به افزایش 

درصدی کرایهه بهه تهوافهق  ١۷تا 

برسند. در ایها مهورد کهمهیهتهه 

ای  آذربایجان هفته گذشته اطالعیهه

تریا خهبهر  صادر کرده بود. در تازه

پیرامون موضوع افهزایهش کهرایهه 

ها، سایت های حکومتی ایا  اتوبوس

هفته خبر دادند که موضوع افزایهش 

ها فعالً تا اطالع ثانوی  کرایه اتوبوس

 کنار گذاشته شده است.

در گهزارشهی “  امید تبهریهز” سایت 

باره نوشهتهه اسهت: کهرایهه  درایا

یابهد.  های تبریز افزایش نمی اتوبوس

مصوبه شورای شرر رد شهد. ایها 

سایت در ادامه نوشهت: بها وجهود 

تصویب دو فوریت الیحهه افهزایهش 

های اتوبوس توسط شورای  نرخ کرایه

شرر تبریز، فرمانداری اجرایی شدن 

ایا طرح را تا اطالع ثانوی متهوقهف 

کرد. سایت مذکور علت ایا تصمیهم 

را به ایا شکل توجیه کرده اسهت: 

با استناد به بخشنامه معاون عمران ” 

و توسعه امور شرری و روسهتهایهی 

وزارت کشور مبنی بر خهودداری از 

هر گونه افزایش نرخ کرایه اتوبوس و 

قطار شرری تا اطالع ثانوی نیاز بهه 

 “.تجدیدنظر دارد

معنای عملی ایا توجیرات چهیهزی 

نشینی و پ  گرفتا طهرح  جز عقب

ها نیست. ههر  افزایش کرایه اتوبوس

توجیری که مقامات استانی در بهاره 

قصدشان مبنی بر راکت گهذاشهتها 

ها بهیهاورنهد،  افزایش کرایه اتوبوس

شکی نیست که ترس حکهومهت از 

آغاز اعتراضات مردم بهه افهزایهش 

ها در تبریهز بهانهی و  کرایه اتوبوس

نشینی بهوده اسهت.  باعث ایا عقب

حکومت و مقامات اسهتهانهی رژیهم 

اند بفرمند که افهزایهش  ناچار شده

ها بازی با آتش اسهت.  کرایه اتوبوس

گوید روزانه صدهها  خود حکومت می

شونهد.  هزار نفر با اتوبوس جابجا می

اگر ایا جمعیت دست به اعهتهراض 

بزند، حکومت یارای مقابله با آن را 

ندارد. به همیا خاطر فعالً مجهبهور 

اند که تا اطالع ثانوی در بهرابهر  شده

مردم عقب بنشینند. مردم تبریز در 

ایا ماجرا ثابت کهردنهد کهه اگهر 

تهوانهنهد در مهقهابهل  بخواهند می

های حکومت ایسهتهادگهی  سیاست

کرده و حکومت را به عقب برانهنهد. 

مردم تبریز از همیا حاال بهایهد در 

فکر تدارک اعهتهراض و مهبهارزه 

تر برای جلوگیری از طهرح  گسترده

دوباره افزایش احهتهمهالهی کهرایهه 

ها توسط شهورای شهرهر و  اتوبوس

باندهای گرد آمده در شهرهرداری 

 باشند.* 

  یابد،مصوبهشورایشهرردشدهایتبریزافزایشنمیکرایهاتوبوس

مردم شررستان مرند نسبت به وضعیت اسفناک بیمارستان ایها شهرهر و 

هزار نهفهری  ١۷١اند. شرر  توجری مسئوالن رژیم به ایا موضوع معترض بی

های رژیم در باره وضهعهیهت ایها  ساله دارد. رسانه٠١مرند یک بیمارستان 

های مطبوع سازی هوای داخل بهیهمهارسهتهان  اند: دستگاه بیمارستان نوشته

ها، نبود کولر یا حتی پنکه برای جلوگیری  رازی، وضعیت نا بسمان کمد اتاق

تهنهرها از …  های بهیهمهارسهتهان و  از گرمای شدید و تورهای پاره پنجره

مهنهد  ها گهلهه تریا مشکالت ایا بیمارستان بودند که بیماران از آن کوچک

های زمان جهنه  کهه در  یاد بیمارستان بودند که ایا اوضاع و احوال ما را

 دهد انداخت!؟ ها نشان می فیلم

نژاد قرار بود یک بیمارستان در ایها  الزم به توضیح است که در دوره احمدی

شرر ساخته شود. مقامات رژیم بعد از هفت سال، اعالم کهردنهد کهه ایها 

بیمارستان افتتاح شده است. در همیا رابطه و در باره ایا بهیهمهارسهتهان 

های حکومتی گزارش دادنهد کهه:…ایها  ساخت مورد ادعای رژیم، رسانه تازه

بیمارستان پ  از هفت سال افتتاح شد اما روز بعد درهای آن به روی مردم 

بسته و پ  از آن تا به امروز ایا بیمارستان به دلیهل نهبهود تهجهرهیهزات 

بیمارستانی تعطیل و به روی مردم بسته است.… در پاسخ با اعتراضات مهردم 

اند که بهودجهه نهداریهم و  شرمانه گفته مسئولیا و مقامات استانی رژیم بی

هها  باره اقدام نماید. وضعیت بیمارستان وزارت برداشت قرار شده است درایا

در اکثر نقاط ایران کم و بیش شبیه هم هستنهد. در ایها مهیهان وزارت 

کند هر ساله صدها میلیارد تومان برای احداث بیمارستهان  برداشت ادعا می
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 درشهرستانبناب“هایغیررسمیشناساییسکونتگاه”اجرایطرح

کند. در ایها مهیهان بهانهدههای  هزینه می

وساز  حکومتی رنگارن  رژیم در عرصه ساخت

های هنگفت وارد ایا عهرصهه  با گرفتا پول

شوند. میلیاردها تهومهان پهول را  پرسود می

تمام  ها را نیمه رسماً و علناً باال کشیده و طرح

شده مرند  کنند. بیمارستان تازه افتتاح رها می

نیز ایا وضعیت را دارد. حکومهت دزدان و 

قاتالن مسئول ایا وضعیت اسفنهاک و بهی 

 باشد.*  ها می امکاناتی بیمارستان

را بهر “  های غیررسمهی سکونتگاه” هفته گذشته فرماندار بناب اعالم کرد که 

ای به ساکنهان  خواهد چید. در همیا رابطه شررداری بناب با صدور اطالعیه

ایا مناطق هشدار داده و تردید کرده است که با ساکنهان ایها مهنهاطهق 

 برخورد خواهد کرد.

هها  چه بوده و چه کسانی در ایا مهکهان“  های غیررسمی سکونتگاه” اما ایا  

ها عمدتاً در حومه و حاشیه شررهای بهزرگ و  کنند؟ ایا مکان زندگی می

باشند که توانایی تریه مسهکها  محل سکونت هزاران کارگر و مردم فقیر می

مناسب را ندارند. گرانی مسکا، دستمزدهای پاییا، هزاران نفر را محکوم به 

زندگی در حاشیه شررها بدون هیچ امکانات زیستی کرده اسهت. در ایها 

وضعیت مردم فقیر برای دست و پا کردن یک چراردیواری با ههزار درد و 

زنند تا بلکه امکان سکونت الاقل در حاشیه شرهرهها را  رنج، به هر دری می

جات مسکا و باندهای سهرکهوبهگهر  داشته باشند. مافیای شررداری و اداره

های مختلف حمله کهرده و بهه  نیروی انتظامی مدام به ایا مناطق به برانه

های ایا مردمان فقیر را خراب کهرده و  خانه“  مجوز ساخت” جرم نداشتا 

کنند. اطالعیه فرمانداری بناب نیز در نظر دارد اگهر  هزاران نفر را آواره می

های ایا شرر به اجرا بگهذارد. در  نشیا بتواند ایا سیاست را در باره حاشیه

برابر ایا تعرض شررداری و باندهای حکومتی علیه محل سکونت کارگران و 

مردم فقیر در ایا مناطق، بهایهد اعهتهراض سهازمهان داد. کهارگهران و 

هایشان به همراه مردم شریف شررستان بناب به هر طهریهقهی کهه  خانواده

های مردم  توانند باید به یاری ایا مردم شتافته و اجازه خراب کردن خانه می

ههای  توسط شررداری را ندهند. در محالت حاشیه شررها نیز بایهد هسهتهه

های مردم و جوانان برای مقابله با عوامل شررداری و حکومت  محالت و جمع

گرفته و دست به اعتراض و مبارزه برای ماندن و سکونت دائم در ایها  شکل

مناطق شوند. باندهای شررداری و نیروی انتظامی باید بدانند که در صهورت 

جرئت آغاز ایا طرح، با مقاومت و مبارزه مردم روبرو خواهند شد. از همیها 

حاال باید دست به دست هم داد و در برابر ایا سیاست کثهیهف حهکهومهت 

ایستاد. برخورداری از مسکا مناسب با امکانات خوب و استانداردههای بهاال 

باشد. اگر قرار باشد بربودی در وضعیهت اسهکهان مهردم  حق ایا مردم می

انهد،  محروم ایا مناطق که همیشه مورد تعرض باندهای حکومتی قرا داشتهه

صورت بگیرد، فقط و فقط به زور مبارزه و اتحاد مردم میهسهر اسهت. مهرد 

شررستان بناب نباید مردم ساکا ایا مناطق را تنرا بگذارند. باید به حمایت 

هایشان دفاع کرد و جلوی تخریب  از حق ماندن و سکونت ایا مردم در خانه

 های مردم را گرفت.* خانه


