منوچھر صالحی

رھايش يا حق تعيين سرنوشت٨-

تئوری مليتی اتو باوئر
اتو باوئر ١ھمچون کائوتسکی اتريشی و سوسيال دمکرات بود .او از  ١٩١٨تا  ١٩٣۴معاون رھبر حزب سوسيال
دمکرات اتريش و در دوران کوتاھی که سوسيال دمکراتھای اتريش در حکومت سھيم بودند ،چند ماھی وزير امور
خارجه بود.
اتو باوئر يکی از تئوريسينھای برجسته جناح »مارکسيسم اتريشی« ٢بود .او در رابطه با مشکالتی که امپراتوری
چند خلقی اتريش با آن مواجه بود ١٩٠٧ ،کتابی با عنوان »مسئله مليتھا و سوسيال دمکراسی« ٣انتشار داد .او در
اين کتاب برخالف کائوتسکی که زبان مادری را زيرساخت مليت و تحقق زبان مشترک را شالوده ملت مدرن پنداشته
بود ،با اشاره به اين نکته که انگليسیھا و ايرلندیھا و يا صربھا و کروآتھا با آن که دارای زبان مشترکند ،اما خود
را يک ملت نمیدانند ،به اين نتيجه رسيد که نه فقط زبان مشترک ،بلکه عوامل ديگری بايد سبب پيدايش ملت شوند.
او که خود يھودیتبار بود ،در ھمين کتاب مدعی شد ھر چند يھودان در سراسر جھان پراکندهاند و دارای زبان
مشترکی نيستند ،اما چون آموزشھای دينی خود را به زبان عبری میآموزند ،به »منش ويژه مشترکی« دست میيابند
که فقط مليتھا میتوانند از آن برخوردار شوند ٤.اوھمچنين بر اين باور بود که عوامل مختلفی ھمچون وجود »جامعه
طبيعی« ٥میتواند سبب پيدايش »منش مشترک« ٦بين افراد و اقوامی گردد که در حوزه جغرافيائی ويژهای میزيند.
»منش مشترک« در انديشه باوئر يکی از عوامل تعيينکننده پيدايش مليت و ملت بود ٧.کائوتسکی بر خالف باوئر بر
اين باور بود که ھر چند اسطورهھای مشترک سبب پيوست افراد و اقوام مختلف بهھم میشوند ،اما اسطورهھا و
سنتھای مشترک میتوانند در طول تاريخ در بين برخی از اقوام رنگ ببازند و جای خود را به عادات و سنتھای
نوئی دھند که با عادات و سنتھای ديگر اقوامی که در محدوده »جامعه طبيعی« میزيند ،توفير داشته باشد .در چنين
وضعيتی با تنوع عادات و آداب بين اين افراد و اقوام روبهرو میشويم و بنابراين تنھا عاملی که میتواند آنھا را بهھم
٨
بپيوندد ،فقط زبان مشترک خواھد بود.
نزد باوئر ملت فرآورده آن »منش اجتماعی« است که از »سرنوشت مشترک« ٩روئيده شده باشد ،روندی که بنا بر
باور او سبب پيدايش »جامعه فرھنگی« ١٠خواھد گشت که فرآورده آن »انسان و جامعه متمدن« خواھد بود ١١.با اين
حال باوئر يادآور شد که طبقه کارگر بدون تحقق سوسياليسم ھيچگاه نخواھد توانست به »جامعه فرھنگی ملی« دست
يابد ،زيرا خلق که در برگيرنده ھمهی طبقات اجتماعی است ،فقط در سوسياليسم میتواند به »فرھنگ ملی« دست يابد
که بازتاب دھنده خواستھای مشترک ھمه طبقاتی است که در روند فروپاشی قرار دارند .بنا بر بينش باوئر خلق تازه
١٢
پس از تحقق »فرھنگ ملی« میتواند به »ملت« بدل گردد.
در انديشه باوئر سوسيال دمکراسی برای تحقق اين ھدف بايد از سياست »تکامل ملی« پيروی کند ،يعنی بايد
تمامی خلق را در »جامعه فرھنگی« سھيم سازد تا تمامی اليهھای خلق بتوانند در آفرينش »فرھنگ ملی« نقشی واقعی
داشته باشند ،وگرنه پروژه »منش مشترک« که بايد از سرشتی ملی برخوردار باشد ،تحقق نخواھد يافت .او چنين
سياستی را سياست »تکاملی« مینامد ،زيرا با پيروی از آن نبايد در پی حفاظت از منشھای ويژهای که در بطن تاريخ
يک خلق بهوجود آمدهاند ،بود و بلکه بايد خواھان فراروی از آن شد تا بتوان روند تکاملی جامعه را با نيازھای زمانه
منطبق ساخت ١٣.با اين حال او بر اين باور بود که چنين تکاملی سبب نزديکی منشھای مشترک ملتھای مختلف
نخواھد شد و بلکه ھر ملتی ھمچنان خصيصهھای ويژه خود را حفظ خواھد کرد ١٤.در باور باوئر ھنگامی که فرديت
کسانی که در يک »جامعه طبيعی« میزيند و توانستهاند در ھمياری با ھم تمدن و فرھنگ مشترکی پديد آورند ،اين
١٥
ھويت خصلتی اجتماعی میيابد و ھرگاه آن افراد خود را ھمسرنوشت بدانند ،در آن صورت ملت پديدار میگردد.
در عين حال باوئر کوشيد ميان »ملت« و »سوسياليسم« رابطهای ديالکتيکی برقرار سازد .به باور او
»سوسياليسم چيز ديگری نيست جز کشاندن تمامی خلق به جامعه فرھنگی ملی ،دستيابی ملت به خودخواستگی کامل

و تمايز فزاينده معنويت ملتھا از ھم ١٦«.او در عين حال مدعی بود که با تحقق »سوسياليسم دمکراتيک تمامی مردم
میتوانند جذب جامعه فرھنگی ملی گردند ١٧ «.بهعبارت ديگر ،با تحقق سوسياليسم ملت میتواند خودگردانی و
خودخواستگی خود را بر روند تکامل فرھنگی جامعه گسترش دھد.
بررسی اين جنبه از تئوری مليت باوئر نشان میدھد که ميان انديشه او و کائوتسکی توفير زيادی وجود دارد.
نخست آن که باوئر از »دستيابی ملت به خودخواستگی کامل« سخن میگويد .در انديشه باوئر »خودخواستگی کامل«
زمانی متحقق خواھد شد که تنظيم زندگی اقتصادی جامعه به عملی آگاه بدل گردد ،عملی که بر »منش ملی« تأثير
مینھد و موجب میشود تا جامعه به مضمون »منش ملی« خويش آگاه گردد و در جھت دگرگونی آن بکوشد تا بتواند
تاريخ آينده خويش را بسازد ١٨.بهاين ترتيب باوئر ميان سوسياليسم و ملت ارتباطی ضروری برقرار کرد ،زيرا ھم
ملت و ھم سوسياليسم پديدهھائی مدرن ھستند که با پيدايش شيوه توليد سرمايهداری پا بهعرصه تاريخ نھادهاند .اما
ھمهی چيزھای مدرن ضرورتأ نبايد به ھم پيوسته و در ارتباط با ھم باشند .با پيدايش ملت ،مردمی که دارای
ھويتھای محلی و بومی بودند ،بايد ھويتی مشترک میيافتند .دولت پديدهای است برای رشد سرمايهداری با ھدف
تحقق بازار ملی .سوسياليسم بهوارونه آن ،پديدهای است که دوران فروپاشی شيوه توليد سرمايهداری را برمینماياند
و میخواھد مناسباتی فراسوی سرمايهداری را متحقق سازد .يکی در آغاز و ديگری در پايان روند شيوه توليد
سرمايهداری پديد میآيند و بهھمين دليل کارکردشان از ھم متفاوت خواھد بود.
بنا بر آموزشھای »مانيفست« طبقه کارگر ھر کشوری با بهدست آوردن قدرت سياسی میتواند تفاوت خلق و ملت
را از ميان بردارد و با يکی ساختن اين دو پديده خود را »به صورت ملت درآورد ١٩«.ديگر آن که ملت بدون در اختيار
داشتن نھادھای اجتماعی تعيينکننده ھمچون دولت ،نمیتواند گام عملی مھمی در جھت تحقق سوسياليسم بردارد .در
آن دوران سوسيال دمکراتھا ھمچون مارکس و انگلس میپنداشتند که پرولتاريا با کسب قدرت سياسی میتواند با
ايجاد صنايع دولتی و رقابت اين صنايع با صنايع خصوصی زمينه را برای از بين رفتن مالکيت شخصی ھموار سازد،
زيرا ھنوز اين پندار وجود داشت که صنايع دولتی میتوانند کاالھای خود را با کيفيتی بهتر و ارزانتر توليد کنند.
تجربه »سوسياليسم واقعأ موجود« آشکار ساخت که بوروکراسی دولتی از استعداد ھدايت صنايع مدرن برخوردار
نيست و حتی تجربهھای سنديکاھا در کشورھای پيشرفته سرمايهداری در حوزه بانکداری و توليد مسکن ارزان
برای کارگران ،ھمه جا با شکست روبهرو شده است ،زيرا اين نھادھا بايد بنا بر قانون ارزش سرمايه فعاليت
میکردند .فراتر از آن ،تا زمانی که توليد ملی به بازار جھانی وابسته باشد ،دولت سوسياليستی در يک کشور مجبور
است توليد خود را با مکانيسم و نيازھای بازار جھانی منطبق سازد و در نتيجه گام نھادن در جھت سوسياليسم برای
چنين دولتی بسيار دشوار خواھد بود .کائوتسکی در اثر خود »رھائی ملتھا« نشان داد که در جنگ جھانی يکم
دولتھائی که از نقطهنظر اقتصادی بهھم وابسته بودهاند ،با ھم در يک جبھه جنگ قرار داشتند ٢٠.فراتر از آن،
کائوتسکی در ھمين اثر خود به اين نکته بسيار مھم اشاره کرد که با پيدايش بازار جھانی ،نه فقط مبارزه طبقاتی،
بلکه ھمچنين سازماندھی توليد سوسياليستی فقط ھنگامی به پيروزی دست خواھند يافت که خصلت محلی و ملی خود
را از دست دھند و در عوض به پديدهای با خصلتی جھانی بدل گردند .به باور اوتحقق چنين پروژهای »کار آگاھانه
جامعهای سازمانيافته« از دولتھای متحد جھانی است که دارای تمدن و فرھنگ پيشرفتهاند و »نه دولتی منزوی تا
چه رسد به مليتی منزوی ٢١«.اگر از اين منظر به روند تحقق سوسياليسم نگاه کنيم ،در آن صورت بايد بپذيريم که
پروژه سوسياليسم بهخاطر سرشت جھانیاش در تضاد آشکار با حاکميت ملی يک دولت و ھمچنين پروژه
»خودخواستگی کامل ملتھا« قرار دارد ،يعنی سوسياليسم میتواند پس از نابودی دولت ملی و حق تعيين سرنوشت
ملتھا کار خود را آغاز کند.
به باور کائوتسکی و باوئر سوسياليستھا بايد تا زمانی که پروژه سوسياليسم تحقق نيافته است ،در جھت تحقق
حق خودخواستگی خلقھا و يا مليتھائی که از چنين حقی محرومند ،مبارزه کنند ،زيرا در دمکراسی نه فقط ھمه
افراد ،بلکه ھمچنين ھمه خلقھا و مليتھا و ملتھا بايد از حقوقی برابر برخوردار باشند .فقط زمانی که ھمهی افراد و
خلقھا و مليتھای جھان از چنين حقی برخوردار شوند ،بشريت میتواند به برابرحقوقی بينالمللی دست يابد و اين
خود گامی است در جھت تحقق سوسياليسم به مثابه پروژهای جھانی.
نکته ديگری که باوئر به آن اشاره میکند آن است که دمکراسی و سوسياليسم سبب افزايش توفيرھای فرھنگی
ميان خلقھا و مليتھا میشود ٢٢.در رابطه با اين تز از يکسو میتوان گفت که با گسترش مناسبات توليدی
سرمايهداری در جھان به تدريج به تعداد کشورھائی که دارای ساختار دمکراسی ھستند ،بسيار افزوده شده است ،ھر

چند در بسياری از کشورھای عقبمانده دمکراسی ھنوز ار ژرفا برخوردار نيست و ھمچون نھالی جوان ساقهاش
میتواند در برابر بادھای حوادث بشکند و ريشهاش بخشکد .از سوی ديگر ھر اندازه به مراوده بازرگانی ،فرھنگی و
اطالعاتی ميان ملتھا افزوده شود ،بسياری از توفيرھا ميان خلقھا و مليتھا ازميان برداشته میشود .امروز که
توليد سرمايهداری بازار جھانی را در زير سيطره خود دارد ،ھمه جا میتوان کاالھای مصرفی و فرھنگی مشابهای را
خريد و فروخت .فيلمھای ھاليود در بيشتر کشورھای جھان تماشاکننده دارد و بهھمين گونه مردان و زنان کشورھای
مختلف جھان با تمامی توفيرھای فرھنگی خويش شلوار لی ٢٣به پا میکنند .ھمچنين ترکيب و قيافه شھرھای جھان
تقريبأ شبيه ھم شده است و چنين شھرھائی فقط با حفظ بناھای تاريخی خويش میتوانند ھويت گذشته و حال خود را
حفظ کنند .اصفھان بدون آثار باستانیاش شبيه ديگر شھرھای ايران است که طی سالھای اخير از روستائی کوچک به
شھری بزرگ و يا به کالنشھری بدل شدهاند ،چرا که شھر و ساختمانسازی بنا بر استانداردھای جھانی که نتيجه
پيشرفت دانش جھانی است ،انجام میگيرند .شبيه آسمانخراشھای دوبی را میتوان در چين ،مسکو ،مالزی و حتی
لندن نيز يافت .ھمچنين مواد ساختمانی نيز امروزه به کاالھائی جھانی بدل شدهاند .به ھمين گونه است سيستم آموزش
و پرورش ،وسائل ارتباط جمعی ،وسائل نقليه و بسياری ديگر از ابزارھا و نھادھای زندگی فردی و اجتماعی .ھر چند
جھان ھمچنان به کشورھای غنی و فقير تقسيم شده است به گونهای که در کشورھايی چون لوکزامبورگ و قطر
ميانگين درآمد سرانه برابر با  ١٠۶ھزار دالر در سال است و در عوض در کشورھائی چون بروندی و جمھوری
دمکراتيک کنگو مردم بايد با درآمد ميانگينی برابر با  ٢۴٠دالر در سال بزيند ،با اين حال تفاوتھای فرھنگی و
مصرفی ميان خلقھای جھان نسبت به صد سال پيش بسيار کمتر گشته است ،يعنی سويه حرکت جھان در جھت کاھش
توفيرھای فرھنگی ميان خلقھا و ملتھا است و نه برعکس .پس ،ھنگامی که در روند مناسبات سرمايهداری از
تفاوتھای فرھنگی خلقھا و ملتھا کاسته میشود ،چگونه میتوان به اين نتيجه رسيد که در سوسياليسم به اين گونه
توفيرھا افزوده خواھد شد؟
شعار »پرولتاريای جھان متحد شويد« پس از انتشار »مانيفست« به شعار سوسياليستھای جھان بدل گشت .پس
ھرگاه روند انکشاف جھان به گونهای باشد که به دامنه توفيرھای فرھنگی ميان خلقھا و ملتھای جھان افزوده
شود ،زمينه برای چنين اتحادی ناممکن خواھد شد ،زيرا در دوران سرمايهداری بهجای آن که مبارزه طبقاتی از
شکوفائی برخوردار گردد ،ھر خلقی و ھر ملتی خود را در پيله ويژگیھای فرھنگی خويش پنھان خواھد ساخت و يا
آن که ارزشھای فرھنگی خود را بهمثابه بهترين و واالترين ارزشھا و معيارھای زندگی بشری خواھد پنداشت .در
حال حاضر شاھد چنين تالشھائی از سوی برخی محافل سرمايهداری ھستيم که ساموئل ھانتيگتن يکی از نمونهھای
برجسته آن بود .او در کتاب »جنگ فرھنگھا« ٢٤تئوری تضادھای فرھنگی ميان خلقھای جھان را جانشين تئوری
مارکسيستی مبارزه طبقاتی و تضاد آنتاگونيستی ميان اردوگاه سرمايهداری و »سوسياليسم واقعأ موجود« ساخت .بنا
بر باور او با فروپاشی »سوسياليسم واقعأ موجود« ،ھر چند تاريخ جھانی به پايان خود نرسيده است ،اما تضاد ميان
حوزهھای فرھنگ جھانی به تضاد عمده جھان بدل شده است و اين تضاد سرنوشت آينده بشريت را تعيين خواھد کرد.
او در اين کتاب جھان را به چند اردوگاه فرھنگی تقسيم کرد که مھمترين آنھا عبارتند از حوزهھای فرھنگی -تمدنی
مسيحی -يھودی ،اسالمی ،چينی و ھندوئی .او مدعی شد که سلطه اقتصادی غرب به سلطه فرھنگی غرب وابسته
است و ھرگاه غرب سلطه فرھنگی خود بر جھان را از دست دھد ،در آن صورت سلطه اقتصادی ،سياسی و نظامی
خود را نيز به خطر خواھد انداخت .ھر چند بسياری از مردان سياسی غرب تئوری ھانتينگتن را نفی میکنند ،اما
ھمزمان ارزشھای اخالقی -دينی مسيحی -يھودی را که بخشی از آن در خدمت استثمار سرمايه قرار دارد ،بهمثابه
ارزشھای »جھانشمول« به مردمی که در ديگر حوزهھای فرھنگی جھان میزيند ،عرضه میکنند و از آنھا
میخواھند زندگی خود را با نفی ارزشھای بومی -تاريخی خويش بر اساس ارزشھای وارداتی از غرب سازماندھی
کنند .برای نمونه خانم آنگليکا مرکل ،٢٥صدراعظم آلمان و برخی ديگر از رھبران سياسی اتحاديه اروپا مخالف
عضويت ترکيه به اين اتحاديهاند ،زيرا در آنصورت گويا سيستم ارزشی حاکم در اتحاديه اروپا بهخاطر اسالمی بودن
فرھنگ و تمدن مردم ترکيه دچار بحران خواھد شد.
تفاوت ديگری نيز ميان انديشهھای کائوتسکی و باوئر وجود دارد .نزد کائوتسکی زبان مشترک شالوده مليت را
تشکيل میدھد ،در حالی که در باور باوئر مليت از »سرنوشت مشترک« نأشی میشود که در عين حال منشاء پيدايش
منش و فرھنگ جمعی نيز میگردد .باوئر در عين حال میپندارد که در جامعه طبقاتی ،ھر طبقهای دارای ويژگیھای
خويش است که او را از طبقات ديگر جامعه جدا میسازد ٢٦.بنابراين در باور او از يکسو طبقات متضاد يک جامعه با
ھم دارای »سرنوشت مشترک« ھستند و از سوی ديگر ھر يک از طبقات آن جامعه چون از ويژگیھائی برخوردار

است ،پس با ديگر طبقات ھمان جامعه دارای وجوه مشترک نيست و نمیتواند با آنھا دارای »سرنوشت مشترک«
باشد .کائوتسکی با برجسته ساختن اين تضاد در انديشه باوئر نشان داد که فقط آنچه میتواند منشاء مليت باشد ،فقط
زبان مشترک است که ھمه طبقات يک مليت به آن سخن میگويند ،يعنی زبان ھمه افراد ،گروهھا ،اقشار و طبقات يک
مليت را به ھم میپيوندد و آنھا را به يک پيکر بدل میسازد .باوئر بر اين باور بود که مراوده اجتماعی ميان اقشار و
طبقات مختلف سبب پيدايش »سرنوشت مشترک« میگردد و کائوتسکی يادآور شد که مراوده طبقاتی مراودهای
دشمنانه است ،زيرا ھنگامی که يک طبقه در پی استثمار طبقه ديگری است ،پس چگونه میتواند از درون چنين
٢٧
مراودهای »سرنوشت مشترک« برويد؟
بنابراين میتوان به اين نتيجه رسيد که در کنار زبان مشترک ،فقط وضعيتی که ھمهی طبقات يک جامعه در آن
قرار دارند ،میتواند بر مردم تأثير مشترک نھد .ھوای گرم جنوب ايران سبب شده است تا ميان مردمی که در اين
بخش از ايران میزيند ،ھر چند که دارای زبانھای گوناگونیاند و ھر چند که به طبقات مختلف جامعه تعلق دارند ،اما
آداب و رفتار مشترکی بهوجود آيد و ھمين گونه است در شمال ايران .ھوای بارانی و سرد آن سرزمينھا موجب آداب
و رفتار متناسب با آن آب و ھوا در اين مناطق گشته است .بنابراين» ،سرنوشت مشترک« فقط ھنگامی میتواند پديد
آيد که مردمی که به طبقات مختلف يک مليت تعلق دارند ،خود را در وضعيت مشابهای بيابند .ھنگامی که به سرزمينی
حمله نظامی میشود ،بهشرطی که ھمه طبقات متعلق به آن جامعه خود را در خطر ببينند ،با ھم خواھند کوشيد از
اشغال سرزمين مشترک خويش جلوگيری کنند .در چنين ھنگامی مردم آن سرزمين دارای »سرنوشت مشترک«
خواھند بود .اما در مواردی در تاريخ ھم ديده شده است که در ھنگام حمله ارتش بيگانهای به يک سرزمين ،بخشی از
آن جامعه و به ويژه روستائيان زحمتکش و تحت استثمار از شرکت در جنگ دفاعی خودداری کردند ،زيرا میپنداشتند
با دگرگونی حاکميت موجود میتوانند از وضعيت بد خويش رھا شوند .روشن است که در چنين وضعيتی طبقات متعلق
به يک مليت با ھم دارای »سرنوشت مشترک« نخواھند بود .بنا براين میتوان نتيجه گرفت »آنجا که تمامی يک ملت
٢٨
تحت شرائط مشابهای زندگی کند ،در آنصورت نوعی منش ملی را انکشاف خواھد داد«.
عامل ديگری را که باوئر در رابطه با پيدايش ھويت يک مليت مورد توجه قرار داد ،عامل »فرھنگ ملی« است .در
انديشه باوئر »فرھنگ ملی« فقط فرھنگی را که توسط يک خلق بهوجود آمده است ،در بر نمیگيرد و بلکه از آن
فراتر میرود .بنا بر باور او فرھنگ ھر مليتی از دو بخش تشکيل میشود .بخشی که خود آن مليت آن را بهوجود
آورده است .اين بخش بنا بر بررسی باوئر بخش کوچکی از فرھنگ ھر مليت را تشکيل میدھد .بخش ديگر از فرھنگ
ھر مليت از عناصری تشکيل شده است که آنھا را میتوان در فرھنگ ھر مليت ديگری نيز يافت ،يعنی ھر مليتی
بخشی از فرھنگ خود را از فرھنگھای ديگر اقتباس کرده و آن عناصر را با نيازھای خود منطبق ساخته و به آن
دادهھای فرھنگی چھره ملی داده است .بنابراين فرھنگ ھر مليتی دارای نھادھا و عناصر بسيار مشترک با فرھنگ
ديگر خلقھا و مليتھا است .باوئر در بررسیھای خود اين بخش از فرھنگ ملی را »دريافت ملی« ٢٩ناميد ٣٠.البته
پژوھشگران کنونی بر اين باورند که فرھنگ ملی فقط نزد ملتھائی که از نظر تعداد بسيار اندکاند و در منطقه
کوچکی میزيند ،میتواند به »دريافت ملی« بدل گردد ،وگرنه دولتھائی که دارای سرزمينھای پھناورند و در آنھا
چندين خلق و مليت میزيند ،ھر يک از اين خلقھا و مليتھا »دريافت مليتی« خود را بهوجود میآورد و از مراوده
آنھا در سپھر دولت »دريافت ملی« مشترک میتواند بهوجود آيد و حتی به »منش ملی« بدل گردد که شباھت اندکی با
»دريافت مليتی« خواھد داشت.
چکيده آن که تئوری باوئر مبنی بر اين که رشد بازار جھانی و حرکت جامعه جھانی بهسوی سوسياليسم میتواند
سبب افزايش توفيرھای فرھنگی ميان مليتھا گردد ،نظری نادرست است ،زيرا ھم اکنون میتوان ديد که چگونه با
گسترش انفجارگونه جامعه اطالعاتی ،فرھنگھای ملی و شيوه زندگی مليتھای مختلف جھان شبيه ھم میگردند و
رنگ ملی خود را از دست میدھند و ھيبتی فراملی میيابند.
ادامه دارد
مارس ٢٠١٣
msalehi@t-online.de
www.manouchehr-salehi.de

:پانوشتھا

1
2

Otto Bauer
Austromarxismus

3

Bauer, Otto: „Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie“, Wien 1907, Verlag Ignaz Brand
Ebenda, Seiten 318-332
5
Natural Community/ Naturgemeinschaft
6
Character Community/ Charaktergemeinschaft
7
Bauer, Otto: „Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie“, Seite 3
4

8

Kautsky, Karl: "Die Befreiung der Nationen", Dietz-Verlag, Stuttgart, 1917, Seite 32
Common destiny/ Schicksalgemeinschaft
10
cultural Community/ Kulturgemeinschaft
11
Ebenda, Seiten 98- 99
12
Ebenda, Seite 150
13
Ebenda, Seite 146
14
Ebenda, Seite 89
15
Ebenda, Seite 94
16
Ebenda, Seite 94
17
Ebenda, Seite 88
18
Ebenda, Seite 91
9

۶۴  صفحه،١٩٧٢ ، چاپ پکن، به فارسی: "مانيفست حزب کمونيست: فريدريش، کارل؛ انگلس، مارکس١٩
20

Kautsky, Karl: "Die Befreiung der Nationen", Dietz-Verlag, Stuttgart, 1917, Seite 34
Ebenda, Seite 34
22
Bauer, Otto: „Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie“, Seite 92
23
Lee Jeans
24
Huntington, samuel P.: „Kampf der Kulturen“, Europaverlag, Wien, 1997
25
Angelika Merkel
26
Bauer, Otto: „Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie“, Seite 113
27
Kautsky, Karl: "Die Befreiung der Nationen", Dietz-Verlag, Stuttgart, 1917, Seite 39
28
Ebenda, Seite 39
29
National apperception/ Nationale Apperzeption
30
Bauer, Otto: „Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie“, Seite 137
21

