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بين ناسيوناليسم نزد ملتی که ناسيوناليسم آن عبارت « : می نويسد ١٩٢٢مبارز ضد استعماری روبرت لوزون به سال 

تن ستم به ملتی ديگر، و ناسيوناليسم نزد ملتی که تحت ستم به سر می برد و ناسيوناليسم آن عبارت است از جايز دانس

  )١(» .است از بسيج عمومی برای دفع ملت ستمگر، رابطۀ معادلی وجود ندارد

»  کرده استاز ناسيوناليستھا وقتی که از حقوق خلق ھای تحت ستم و استثمار دفاع«که  ، ماکسيم رودنسون از ايناخيراً 

 اضافه می کند ناسيوناليسم وقتی از مرحلۀ دفاع اظھار خشنودی و رضايت خاطر کرده است، با اين وجود مشخصاً 

  )٢.(تبديل می شود»  ديگرانۀتحقير کامال مشمئز کنند«، و به »نارسيسيم جمعی«عبور می کند به راحتی به 

 از آن ، شايد در برخی موارد ضروری باشد، ولی بايد فوراً ناسيوناليسم يک بيماری روانی است«: او اضافه می کند 

  ».فاصله گرفت

ملت ھا به دنيا آمد و طی قرن نوزدھم بورژوازی را در تصرف قدرت ھمراھی -در اروپا، ناسيوناليسم با تشکل دولت

ای آزادی سازی خود از ۀ ظھور رساند که مردم قارۀ اروپا برصينه ترين بيان خود را وقتی به منناسيوناليسم نماد. کرد

، ١٨٤٨انقالب .  ھانگری، روسيه و عثمانی به مبارزه برخاستند،ستم سياسی و فرھنگی امپراتوری ھای سلطنتی اتريش

براين اساس، ناسيوناليسم اين دوران را می توانيم پيشگام . مشھور شد شاھد برجستگی آن است» بھار خلق ھا«که به نام 

  .تلقی کنيم

ھمان گونه که اريک ھابسباون تاريخشناس يادآوری کرده است، مفاھيم . ، ھمه چيز تغيير کرد١٩٧٠ ولی از سالھای

  .شدند» گرايش به راست«ومضامين ناسيوناليسم، ميھن، پرچم دچار 
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برای گسترش اين دورانی است که پيشرفته ترين نظام سرمايه داری در اروپا بايد منابع طبيعی نوينی را تصاحب کند و 

برای توجيه امپرياليسم استعماری که به عنوان راھکار می خواھند به . سرمايه ھايش مناطق جغرافيائی آزادی پيدا کند

کار ببندند، طبقات حاکم ناسيوناليسم و ميھن پرستی را بسيج کرده و آن را با مفاھيم خصمانه و حتی نژاد پرستانه آغشته 

  .می سازند

 را تحميل یبه خدمت گرفته شدند تا ايدئولوژي) نشريات، انتشارات، مدارس، دانشگاه ھا، و غيره(گی تمام نھادھای فرھن

  ...کنند که جامعۀ بشری را به نژادھای عالی و پست، به انسانھای سفيد و رنگی تقسيم کند

پيوندھای بين نژاد «ھمان گونه که اريک ھابسباون می گويد، وقتی موضوع به کشورھای امپرياليستی مرتبط می شود 

  ».پرستی و ناسيوناليسم آشکار است

زيرا .  رويداد، خاتمه نيافت١٩٦٠در فرانسه، اين ناسيوناليسم خشونت بار و سلطه جو با استعمارزدائی که در سالھای 

آسيا فريقا يا اھر بار که دولت در جمھوری بورژوای ما تصميم می گيرد به جنگ ماجرا جويانۀ تازه ای عليه مردم 

بر . شود می "روزه ب"، ساحل عاج يا در کشور مالی ديديم، اين مضامين نيز ادست بزند، ھمان گونه که اخيرا در ليبي

اساس سناريوی کامال تدارک ديده شده، تبليغات برای فعال ساختن اين انحراف روانی بسيج می شوند و از عمليات 

  .شنيع وحدت ملّی را تشويق می کنندنظامی با شکوه وجالل خاصی ياد کرده و احساسات 

  

]١ [ Robert Louzon ,La Honte .Article paru dans le Bulletin communiste : organe du Comité 

de la Troisième Internationale, Paris. 

]٢ [ Maxime Rodinson ,Peuple juif ou problème juif ,Ed. La Découverte, 1981. Maxime 

Rodinson était directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes études 
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