
کارگاه دیالکتیک/ متن دریافتی:

درباره ی ستم ملی 

و دور ادامه ي یادداشت فرووغ اسدپور

کامران متین 

 بر موضوع مهمی پرتو می افکند کههه چپ و همه ی گرایشههات و نیروهههای1یادداشت به جا و تیزبینانه ی فروغ اسدپور
اجتماعی رادیکال در ایران با آن چهر ه به چهره ایستاده اند: پرسش ملی. امیدوارم مداخله ی فروغ اسدپور به بحث های
جان دار و پرشور و انتقادی مهمی بینجامد و به دیالوگ درونی چپ در باره ی پرسش بسههیار اسههتراتژیک و حیههاتی

ملل در ایران دامن بزند.

در حالی که جمهوری اسالمی یکی از شدیدترین بحران های حیات سیاسی خویش را از سر می گذراند بایههد بههدانیم
که چشم انداز هر گونه تغییر چپ گرایانه و مترقی در ایران به نحو استراتژیکی گره خورده است بههه یههک دیسههکورس
سیاسی و یک استراتژی درازمدت روشن اندیش و روشن گر که بتواند تمام جریانات و شکل های پیکار علیه استثمار،

 را به هم بپیوندد و نیروی متمرکز و فشرده ی آنان را بر ضد جمهوری اسالمی اعمال در ایرانسرکوب، ستم و تبعی
کند؛ رژیمی که )متاسفانه تاکنون با موفقیت( همه  ی توان خود را برای ایجاد پراکندگی بین نیروهای مترقی موجود

در جنبش های اجتماعی به کار گرفته است. 

عدم بازشناسی صریح و قاطع حقوق جمعی سیاسی و فرهنگی ملل سرکوب شده و تحت ستم در ایران از سوی چپ
ایرانی به ناگزیر به تفرقه و جداسری در مبارزات ضدرژیمی و تضعیف نهایی این تالش هههای جانههانه ی معطههوف بههه

 یاههورگ و نانز هلمج زا –  متحدین طههبیعیLGBTQ یاههورگ و نانز هلمج زا –تغییر منجر خواهد شد. ملل تحت ستم و اقشار تحتانی  از جمله زنان و گروه های 

۱۳۹۷(«، کارگاه دیالکتیک، آذر از تو سخن می گویم)   سن دن دئییرم  ؛   نظم اجتماعی نو و جنبش کارگری. فروغ اسدپور: »1
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کارگران و چپ گرایان هستند. مطالبات و حقوق آنان باید به صراحت و بدون ابهام و طفره رفتن به رسمیت شههناخته
شود. هر گونه طفر ه روی یا تردید و پشت گوش انداختن این مطالبات و حقوق پیامدهای فاجعه باری به دنبال خواهههد

 به روشنی نشان داده است.۱۳۵۷داشت، همان طور که تجربه ی تلخ انقالب 

در زیر شرح کوتاهی می نویسم در باره ی مارکسیسم کالسیک و نشان می دهم که بحث مارکسیسم کالسیک حههول
ملت و ناسیونالیسم نادرست بود و سپس در پایان با بیان جمالتی از لنین به هوشمندی او در این زمینه اشاره کرده

 به پایان می آورم. ۵۷و یادداشت را با تکرار بحث باال در باره ی سرنوشت حزب توده در فردای انقالب 

واقعیت این است که مارکسیسم کالسیک و از جمله مارکس و انگلس  موضوع »ملت« و به همین جهت ملی گههرایی
)ناسیونالیسم( را همچون یک شکل گذرا و ناپایدار درک می کردند که با گسترش روابط سرمایه داری به اقصی نقاط
جهان و ادغام جوامع پیشتر کمابیش جداافتاده و تک سر به درون بازار جهانی، به نحههوی پیوسههته دسههتخوش زوال
خواهد شد. همان طور که مارکس در گروندریسه نوشت: »زمان به انحالل مکان خواهههد انجامیههد«. بهها این تفاصههیل
پدیده ی "ملت" و "ملی گرایی" )ناسیونالیسم( از دیدگاه آنان )مارکسیسم کالسیک( بیش از آن که پرسشی »نظری«

باشد پرسشی»سیاسی« بود. 

اما همان طور که تاریخ جهانی از هنگام حیات مارکس نشان داده است توسعه و گسههترش سههرمایه داری نه تنههها بههه
کاهش قدرت ناسیونالیسم و ملت منجر نشده که به قوت یابی آنها انجامیده است. درک چرایی این امر برای برپههایی

و ساخت یک استراتژی سوسیالیستی در کشوری مثل ایران اهمیت بنیادینی دارد. 

به طور خالصه می توان گفت: ملت یک شکل خاصه »مدرن« از »هویت جمعی« اسههت )یعههنی متضههمن تمههایز آن از
دیگر هویت های جمعی است که با آنها تماس بیرونی دارد( و نیز یک »شیوه ی ادغام« خاصه مدرن )که  ناظر اسههت
بههه ارتبههاط بین اعضههای این جمعیت ههها در سههطح داخلی(. بنههابراین، هههویت جمعی مبنههای خودآگههاهی تههاریخی
جمعیت های انسانی است و البته در رابطه ای دیالکتیکی با دیگر هویت ها قرار دارد. فقدان هویت جمعی پیههدایش و
دوام خودآگاهی جمعی را ناممکن می کند. بازتولید این خودآگاهی به نوبه ی خود رابطه ای دیههالکتیکی بهها شههیوه ی
ادغام این جمعیت ها/جوامع دارد. "ملت" شکل مههدرن تجلی این دو وضههعیت اسههت. در دوران ماقبههل سههرمایه داری
اشکال دیگری از هویت جمعی وجود داشت که این نقش بنیادی در بازتولید تاریخی جوامع انسانی را ایفا می کرد از
این مقدمات نتیجه می گیریم که »هویت جمعی« پدیده ای است فراتاریخی که تاریخ آن از تاریخ سرمایه داری فراتههر
می رود. همان طور که سرمایه داری خود یک شکل تاریخا معین از »شیوه ی تولید« است )می دانیم که »تولیههد« -بههه

طور عام- یک پدیده ی فراتاریخی است(.

مشکل موجود در نظریه ی مارکسیستی این است که در سطح  نظری ملت را مستقیما از سرمایه اشتقاق می کنههد بهها
این که همان طور که گفته شد مقوله ی مجردتری که مفهوم »ملت« به آن نسههب می بههرد )یعههنی هههویت جمعی( از
تاریخ سرمایه قدیمی تر است. نتیجه ی یک چنین اشتقاق نظری این تعبیر اشتباه  بوده که ملت، نه تنههها سههازنده  و
شاکله ی مدرنیته ی سرمایه دارانه نیست، نسبت اش با آن تصادفی )حادث( نیز هسههت. به بههاور من چههنین اسههتداللی
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خطاست و هنگامی که این خطا را درک بر آن تامل کنیم، به نتایجی کلیدی و راهبردی خواهیم رسید:

 سرمایه در یک جهان از پیش دستخوش پراکندگی ظهور کرد. تقسیم سیاسی-جغرافیایی جهان خود مبتنی بود.۱
هویت جمعی. با توجه به این که ظهور و برآینههد سههرمایه در همه جهها به طههورمتفاوت بر انگاشت خاصی از شکل های 

همزمان اتفاق نیفتاد )ایده ی "توسعه ی ناموزون" یکی از بیان های این وضعیت است(. پس طبیعی است که بایستی
از میان جغرافیاهای سیاسِی از قبل موجودی عبور می کرد کههه به طههرزی سههرمایه دارانه سههازمان دهی نشههده بودنههد.

به عبارت دیگر، توسعه سرمایه داری در اساس با میانجی گری )ژئوپولیتیک( ژئوسیاسی به وقوع پیوست. 

 یک تاثیر مشخص  میانجی گری ژئوسیاسِی گسترش و توسعه ی سرمایه داری این واقعیت بود که تقریبا در همههه.۲
جای جهان الیت های غیرسرمایه دار تحت فشار ژئوسیاسی کشورهای بیشتر توسعه یافته به پروژه های مدرنیزاسههیون
روی آوردند تا بدین وسیله شکل های غیرسرمایه دارانه ی دولت های خود را حفظ کنند. اولین گام بی واسطه ای که در
این مسیر برداشتند یا می توانستند بردارند کپی برداری از پدیده ی »دولت ملِت« اروپایی بود که آن را منبههع اصههلی
قدرت دول اروپایی )صنعتی شده یا افتاده در مسیر  صنعتی شدن( می دیدند، ُدولی که حههاال تالش داشههتند تهها این

دیگری ها را به مستعمره یا فرودست خود تبدیل کنند و به دشمن آنها بدل شده بودند.

 این همه به ایجاد وضعیت جدیدی انجامید: این دولت های غیرسرمایه داری تالش می کردند تهها در غیههاب روابههط.۳
سرمایه داری در داخل کشورهای خود و در مصاف با سرمایه دارِی خارجْی ملت بیافریننههد. چنین چههیزی به این معنهها
بود که وحدت و یکپارچگی ملت نمی توانست بر اساس روابط ادغام گرانه ی داخلی مبتنی بر بازار داخلی - سراسههرِی
سرمایه داری، ایجاد شود، آن طور که در انگلستان انجام شده بود؛ بلکه می بایست بر اساس ایههده ی زبههان، فرهنههگ و

گذشته ی مشترک بنا شود.  

 از آن جا که بیشتر کشورهای جهان حاوی ناهمگونی های مبتنی بر جوامع محلی، اتنیکی و زبانی بودند، بناکردن.۴
 یاههورگ و نانز هلمج زا –ساختمان فرهنگی-ایدئولوژیکی دولت  ملت از سوی طبقات دولتی غیرسههرمایه داری مبتههنی شههد بههر اسههتحاله ی

عموما خشونت بار »دیگر« جمعیت های اتنیکی- زبانی در  آن چه که دولت ها زبان و فرهنههگ رسههمی و به این تههرتیب،
ملت واحد تلقی می کردند. به این ترتیب یک هیرارشی زبانی-فرهنگی که در صدر آن یههک زبههان و فرهنههگ خههاص
قرار داشت ، به سرعت و با پشتیبانی خشونت و ابزار آمههوزِش »همگههانِی« سههازمان یافته  از سههوی دولت ایجههاد شههد.
به بیان یک متفکر اجتماعی، "زبان" غالب "لهجه ای ست که دولت مدرن پِس پشت آن ایستاده اسههت. این جوامههع و
جماعت های شان که با خشونت به »اقلیت«ها تبدیل می شدند، در مقابل این فرایند اسههتحاله و فرودسههتی مقههاومت
می کردند. مقاومت آن ها هم از راه توسعه ی ایدئولوژی ها و دیسکورس های ملِی معطوف به هویت جمعی شههان انجههام
می شد، که مشابه دولت های سرکوب گرشان از اروپهها وام گرفتههه بودنههد. این ناسیونالیسههم های پههیرامونی و برچسههب

اقلیت خورده، بنابه وضعیت شان به شکل نیروهای گریز از مرکز عمل می کردند.   

 آن چه که از دل این بحث فشرده و کوتاه و با شتاب به نگارش درآمده می تههوان نتیجههه گههرفت این اسههت: مفهههوم.۵
»ملت« صرفا یک ابزار ایدئولوژیک محض در دست بورژوازی نیست تا به وسیله ی آن طبقه ی کههارگر را دسههتخوش
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شکاف و تفرقه کند، برای مثال آن طور که هابزباوم می گوید. ملت به سرمایه مربوط است، اما نه به شیوه ای اشتقاقی.
مفهوم ملت را نمی توان به سرمایه فروکاست. به همین دلیل هم این ایده ی مارکسیستی که فرض می کند بهها وصههول
به سوسیالیسم مسئله ی ملی تقریبا خودبه خودی حل می شود، غلط است. تجارب تاکنونی سوسیالیسم )خواه آن ههها

را سوسیالیسم به اصطالح واقعی بدانیم یا خیر( در جهان نیز اثباتی است بر این مدعا.

بحث ها و وقایع تاریخی، توالی ای بین ملت و طبقه وجود ندارد. آن ها همههواره درهم آمیختههه انههد و در محدوده ی .۶
وضههعیت اسههت کهههآرایش  و مفصل بندی خاص آنها متاثر از شرایط  تاریخی و اجتماعی خاص هر کشور است. این 

اید ه ی سوسیالیستی مبنی بر ستم مضاعف بر ناسیونالیسم های اقلیت ها را تاحههدی بازتههاب می دهههد، امهها نمی توانههد
کامل در چنگ بگیرد. سوسیالیسم نه »به رغِم« تقسیمات و شکاف های ملی، که »ازطریههق آن ههها« متحقههق شههدنی

 در ترکیه یک نمونه ی مهم است، از این که چگونه یک استراتژی یکپارچه حول طبقه، ملیتHDPاست. پراکسیس 
و فرودستی می تواند موفقیت چشم گیری برای گروه های چپ گرای رادیکال به همراه آورد.

نکته ی قابل توجه در اینجا این است که بسیاری از چپ گرایان ایرانی که ایده ی منشههویکی-استالینیسههتی »مراحههل
تاریخی توسعه« را رد می کنند، تقدم طبقه بر ملت، یا »ابتدا سوسیالیسم سههپس پرسههش ملی« را طههرح می کننههد؛

چیزی که به روشنی در قالب یک راه حل استالینی می گنجد. 

یادداشتم را با آوردن گفتاوردی از لنین و ارائه ی شرحی مختصر بر آن به پایان می برم. 

لنین در »کاریکاتوری از مارکسیسم و اقتصادزدگی امپریالیستی« می نویسد:

هر چه یک سیستم حکومتی دمکراتیک تر باشد همان قدر هم کارگران بهتر متوجه خواهند شههد»
که شر اصلی سرمایه داری است و نه فقدان حقوق. هر چه برابری ملی بیشتر باشههد )و این برابههری

 نیست مگر آن کههه شههامل به رسمیت شههناختن و آزادی حههق جههدایی ملههل هم باشههد(کاململی 
همان قدر کارگران ملل تحت ستم بیشتر و بهتر متوجه خواهند شد که مسبب اصلی ستم بر آن ها

 .... ]تاکید از لنین است[سرمایه داری است و نه فقدان حقوق

پیامد این گزاره در یک کشور چندملیتی همچون ایران این است که این ملل فرودست کههرد، تههرک، عههرب، بلههوچ و
نظایر آن و همچنین نیروهای »ملی گرای« آنان نیستند که باید مبارزه  برای بازشناسی خویش به مثابه ی یههک ملت
و مبارزه برای حقوق ملی خود را عقب بیندازند یا آن را همچون یک مبارزه ی همگانی تر برای سوسیالیسم سههرکوب
کننههد. بههرعکس، این مسههئولیت روشههنفکران چپ رادیکههال و البت هههای سیاسههی و احههزاب سیاسههی ملت غههالب
)مرکزگرایان فارس( است که به نحوی فعال این مبارزات را بازشناسی و حمههایت کننههد و در پی به میدان کشههیدن و
طرح برنامه های سیاسی و شعارهایی چنان رادیکال برای حل آن باشند )تا سرحد جدایی همان طور که لنین فرموله
می کرد( که منجر به ایزوله شدن نیروهای محافظه کار و گرایشات ناسیونالیستِی بورژوایی ملل  فرودست بشود. فقههط
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آن گاه است که قاطبه ی عرب ها، ترک ها، بلوچ ها، کردها، و دیگر ملل تحت ستم در ایران با اطمینان کامل از تههامین
کسب حقوق ملی خویش دربرنامه ی سیاسی چپ رادیکال ایران فعاالنههه وارد چههارچوب مبههارزات سوسیالیسههتی در
ایران خواهند شد. درغیر این صورت، ناسیونالیسههم ارتجههاعی همههواره می توانههد آنههان را از اسههتراتژی سوسیالیسههتی
معطوف به تحوالت سیاسی اجتماعی در کشور منحرف کند. چپ رادیکال ایران و سوسیالیست ها با نادیده گرفتن یهها
حتی مخالفت با مطالبات ملی پیرامونی شدگاِن چندالیه ای که حتی به لحاظ جمعیههتی هم بیش از نیمی از جمعیت
کشور را تشکیل می دهند، تنها به خود  و مبارزات سوسیالیستی ضربه می زنند. چنان چه زنان را هم بههه این تصههویر
بیفزاییم، آن گاه می توان گفت که دو سوم جمعیت ایران نمی تواند به نحوی مههوثر حههول یههک برنههامه ی طبقه بنیههاِد

محض بسیح و فعال شود. 

مستلزم شمولیت حداکثری و نه حههذف فرقه گرایانههه )حههتی به معنای مورد نظر گرامشی یتح) هنایارگهقرف فذح هن و یرثکادح تیلومش مزلتسم—هژمونی سوسیالیستی یتح) هنایارگهقرف فذح هن و یرثکادح تیلومش مزلتسم—

طبقه بنیاد( است. بدون یک دیسکورس هژمونیک و برنامه ی هژمونیک، چپ ایرانی در بهترین حههالت یههک نههیروی
حماسی اما شکست خورده باقی می ماند، یا بدل به نیرویی خواهد شههد کههه به نحههوی نامسههتقیم بههه بازتولیههد یههک

 نشان داد.     ۵۷تئوکراسی شوونیست کمک می کند؛ وضعیتی که پراتیک حزب توده در اوایل دوره ی پساانقالب 

۲۰۱۸             کامران متین  - سوم دسامبر                                                                                          

*   *   *
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