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ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮرﺱﯽ و روﺷﻦ ﺱﺎﺧﺘﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻗﻮﻣﯽ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻗﻴﻖ ﺗﺮ اﺗﻨﻴﮏ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﻳﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺉﻞ ﻣﻬﻤﯽ اﺱﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ ـ ﻝﻨﻴﻨﻴﺴﻢ ﺣﻖ دارد ﻣﺪﻋﯽ ﺣﻞ
ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺁن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺗﻌﻤﻴﻤﺎت اﻳﺪﺉﻮﻝﻮگ هﺎی ﺑﻮرژوازی در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﮐﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،وﻝﯽ اﻳﻦ
ﺗﻌﻤﻴﻤﺎت ﺱﻔﺴﻄﻪ ﺁﻣﻴﺰ ،ﺑﻼﻣﺤﺘﻮی و ﻧﺎدرﺱﺖ اﺱﺖ ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی در ﻣﻘﻴﺎس ﮐﺸﻮر و ﺟﻬﺎن
دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وای ﭼﻪ ﺏﺴﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ذهﻨﯽ ﻣﺎﻥﻨﺪ ﻣﺬهﺐ ﻳﺎ ﺁﮔﺎهﯽ ﻣﻠﯽ ﻳﺎ ﺧﺼﺎﻳﻞ ﺏﻪ اﺻﻄﻼح
ﺛﺎﺏﺖ ﻣﻠﯽ ،ﻣﻌﻴﺎر ﺕﺸﺨﻴﺺ ﻣﻠﺖ هﺎ ﻗﺮار دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺱﺖ.
ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ ـ ﻝﻨﻴﻨﻴﺴﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺱﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ،در ﮐﻨﺎر رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ اﻗﺘﺼﺎدی
)ﮐﻪ ﺑﻪ ﺹﻮرت ﺗﺒﺎدل ﻓﺮﻣﺎﺱﻴﻮن هﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد( ،ﻳﮏ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺗﻨﻴﮏ را ﻧﻴﺰ ﻣﯽ
ﮔﺬراﻧﺪ ،ﮐﻪ اﻝﺒﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﺮﻣﺎﺱﻴﻮن هﺎ دارای ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮﻋﯽ و ﺗﺒﻌﯽ اﺱﺖ.
رﺷﺪ و ﺕﮑﺎﻣﻞ اﺕﻨﻴﮏ ﺝﺎﻣﻌﻪ ﻳﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ ﻳﻌﻨﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی از ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺱﯽ
اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺁن ﻧﻮع ﺗﺠﻤﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻳﮏ ﺱﻠﺴﻠﻪ وﺟﻮﻩ اﺷﺘﺮاک ﭘﺎﻳﺪار اﺱﺖ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺟﻪ اﺷﺘﺮاک در ﺱﺮزﻣﻴﻦ ،زﺑﺎن ،ﻓﺮهﻨﮓ ،روﺣﻴﺎت و اﻗﺘﺼﺎد( .ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ وﺟﻮﻩ
اﺷﺘﺮاک ﭘﺎﻳﺪار ،زﻳﺮا اﮔﺮ وﺟﻪ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار )ﻣﺜﻼ در ﺱﺮزﻣﻴﻦ( ﭘﺪﻳﺪ ﺷﻮد ،اﻳﻦ ﺑﻪ هﻴﭻ
وﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ ﺁﻳﺪ و ای ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ در دوران هﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺎرﻳﺦ در ﺱﺮزﻣﻴﻦ
ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ زﻳﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ای ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻠﺖ هﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻪ زﺑﺎن واﺣﺪی دارﻧﺪ و ﻏﻴﺮﻩ.
در واﻗﻊ از ﺱﺮﺁﻏﺎز ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺠﻤﻊ هﺎ ،ﮐﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ »اﺷﺘﺮاک اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺗﻨﻴﮏ« ﺑﺪان دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺱﺖ ،روﺑﺮو هﺴﺘﻴﻢ .واژﻩ اﺗﻨﻴﮏ را در ﻓﺎرﺱﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد؛
ﻣﺜﻼ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺁن را ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪ ،وﻝﯽ اﻳﻦ ﮐﻠﻤﻪ رﺱﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻮﻝﻴﺪ اﺑﻬﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻝﻔﻆ ﻣﺘﺪاول اروﭘﺎﻳﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد.
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﻮن اوﻝﻴﻪ ،اﺷﮑﺎل ﻋﻤﺪﻩ اﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ اﺗﻨﻴﮏ ﻋﺒﺎرت اﺱﺖ از ﻃﻮاﻳﻒ و ﻗﺒﺎﻳﻞ،
ﮐﻪ ﺑﺎ هﻢ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ در ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻳﻌﻨﯽ در ﭘﺎﻳﺎن
ﻧﻈﺎم دودﻣﺎﻧﯽ ﺣﺘﯽ اﺕﺤﺎد ﻗﺒﺎﻳﻞ ﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪﻩ ،ﮐﻪ ﮔﺎﻩ ﺑﻴﻦ ﺁن هﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮﻧﯽ ﻧﺒﻮدﻩ
اﺱﺖ .ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻌﻴﻨﯽ از ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺗﻨﻴﮏ ﺷﺎﺧﺺ اﺱﺖ.
در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮدﻩ داری و ﺱﭙﺲ ﻓﺌﻮداﻝﻴﺴﻢ ،ﺷﮑﻞ اﺱﺎﺱﯽ اﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎ اﺷﺘﺮاک اﺗﻨﻴﮏ،
ﻗﻮم اﺱﺖ ﮐﻪ از ﻗﺒﺎﻳﻞ و ﻃﻮاﻳﻒ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ و ﻧﺎﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ.

ﻃﺎﻳﻔﻪ ،ﻗﺒﻴﻠﻪ ،اﺗﺤﺎد ﻗﺒﺎﻳﻞ )ﮐﻪ در ﻳﻮﻧﺎن ﺑﺪان »ﻓﺮاﺗﺮی« ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ( ﻗﻮم و ﺗﺠﻤﻊ اﻗﻮام
اﺷﺘﺮاک هﺎی اﺗﻨﻴﮏ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﺁن هﺎ ﺱﻪ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک وﺟﻮد دارد ،اﺷﺘﺮاک ارﺿﯽ)ﻳﺎ
ﺱﺮزﻣﻴﻦ( ،اﺷﺘﺮاک زﺑﺎﻧﯽ و اﺷﺘﺮاک ﻓﺮهﻨﮕﯽ و روﺣﯽ .در اﻳﻨﺠﺎ هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺱﺨﻨﯽ هﻢ از
اﺷﺘﺮاک ﻧﮋادی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ .زﻳﺮا ﻥﮋاد از ﺟﻬﺖ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ ﻳﮏ ﻣﻘﻮﻝﻪ
ﺏﻴﻮﻝﻮژﻳﮏ اﺱﺖ ،ﻝﺬا از ﺟﻬﺖ ﻋﻠﻤﯽ دارای ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای اﺱﺖ و رﺑﻄﯽ ﺑﻪ واﺣﺪ اﺕﻨﻴﮏ،
ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﻘﻮﻝﻪ اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ اﺱﺖ ،ﻧﺪارد.
ﺑﺎ در ﺁﻣﻴﺨﺘﻦ و ﺑﻪ هﻢ ﭘﻴﻮﺱﺘﻦ ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﺑﺎزارهﺎی ﻣﺘﻔﺮق ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﺹﻮرت ﺑﺎزار واﺣﺪ
و ﺑﺰرگ ﻣﻠﯽ )ﮐﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪﻩ ﺁن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ دار هﺴﺘﻨﺪ( ،و ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺎر
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻘﻴﺎس ﻳﮏ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻘﻴﺎس ﻳﮏ ﮐﺸﻮر )ﮐﻪ در دوران
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ داری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد( اﻗﻮام و ﻗﺒﺎﻳﻞ در اﻳﻦ دﻳﮓ ﻋﻈﻴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺟﻮﺷﻨﺪ و
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺗﻨﻴﮏ ﺑﺰرگ ﺗﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻠﺖ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دارای ﭼﻬﺎر وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﭘﺎﻳﺪار
اﺱﺖ ،ﻳﻌﻨﯽ زﻣﻴﻦ ،زﺑﺎن ،ﻓﺮهﻨﮓ ،اﻗﺘﺼﺎد .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽ
ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ،ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ دهﺪ و اهﺎﻝﯽ را از ﻥﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ هﻢ
ﭘﻴﻮﺱﺘﻪ ﻣﯽ ﺱﺎزد و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺱﻴﺎﺱﯽ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﻗﻮام ﻣﻠﺖ هﺎ را ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺎ از واژﻩ ﻗﻮام ،ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻳﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﭼﻬﺎر وﺟﻪ اﺷﺘﺮاک ﭘﺎﻳﺪار اﺱﺖ ،ﮐﻪ
ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻨﯽ را در ﺗﺎرﻳﺦ اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻝﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :ﻣﻠﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ و
ﺷﮑﻞ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ دوران ﺑﻮرژوازی ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺱﺖ)«.ﮐﻠﻴﺎت ،ج  ، 26ص  .(75از ﺁﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ داری در ﻋﺮﺹﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻮروﻧﯽ و در ازﻣﻨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد،
ﻝﺬا ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻗﻮام ﺑﻪ ﻣﻠﺖ هﺎ هﻢ زﻣﺎن ﻧﻴﺴﺖ و از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ در ﺁﺱﻴﺎ و ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ دﻳﺮﺗﺮ از اروﭘﺎ
ﺹﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮد ،زﻳﺮا اﺱﺘﻌﻤﺎر ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎد ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻋﺎدی را در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﺮﻣﺰ ﮐﺮدﻩ
اﺱﺖ .ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ ـ ﻝﻨﻴﻨﻴﺴﻢ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﻘﻮﻝﻪ ﻣﻠﺖ از ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ داری را ﺑﻪ ﻋﻴﺎن ﻧﺸﺎن دادﻩ
اﺱﺖ و اﻳﻨﺠﺎﺱﺖ ﮐﻪ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺗﻨﻴﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ اﺱﺖ از ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ـ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺁن ،ﻧﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ.
ﺑﺮﺧﯽ اﻳﺪﺉﻮﻝﻮگ هﺎی ﺑﻮرژوا ،ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﮐﺮدن ﻣﻘﻮﻝﻪ ﻣﻠﺖ و ادﻋﺎی ﺁن ﮐﻪ »اﺗﺎ ـ
ﻧﺎﺱﻴﻮن« )) (Etet - Nationﻳﻌﻨﯽ ﺗﺮﮐﻴﺐ ارﮔﺎﻧﻴﮏ ﻣﻠﺖ هﺎ و ﮐﺸﻮرهﺎ( ﻳﮏ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺙﺎﺑﺖ
ﻣﺪﻧﯽ و روﺣﯽ اﺱﺖ ،ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺗﻨﻴﮏ را ﻣﺎﻳﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻠﻮﻩ ﮔﺮ
ﺱﺎزﻧﺪ ،ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺧﻄﺎﺱﺖ.
در اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺗﻨﻴﮏ ﺗﺎزﻩ ،ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻧﺎم دارد ،وﺟﻮﻩ اﺷﺘﺮاک ﺱﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ .ﻣﺜﻼ زﺑﺎن واﺣﺪ ﻣﻠﯽ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ و دﻳﻮار ﺑﻴﻦ زﺑﺎن ﻣﺤﺎورﻩ ) ﻝﻔﻆ ﻋﻮام( و
ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ) ﻝﻔﻆ ﻗﻠﻢ( ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﻝﻬﺠﻪ هﺎ و ﻧﻴﻢ زﺑﺎن هﺎی وﻻﻳﺎت و زﺑﺎن دﻳﻮاﻧﯽ
ﻣﺮﺱﻮم در ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ زدودﻩ ﻣﯽ ﮔﺮدد و وﺣﺪت ﻝﻐﻮی و دﺱﺘﻮری زﺑﺎن ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ(1).
ﻳﺎ ﻣﺜﻼ ﺁﮔﺎهﯽ ﻣﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻴﺎت و ﻓﺮهﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻪ
اﺣﺴﺎس ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻌﻴﻨﯽ را درﺑﺎرﻩ ادراک ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺗﻨﻴﮏ و ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ و ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮای رﻓﻊ
ﺱﺘﻢ ﻣﻠﯽ و ﻏﻴﺮﻩ در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﺴﺎﺱﯽ را اﻳﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻳﺎ ﻣﺜﻼ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺱﺮزﻣﻴﻦ زاد و ﺑﻮﻣﯽ ،ﮐﻪ در ﻓﺌﻮداﻝﻴﺴﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻪ ﺱﺮزﻣﻴﻦ وﺱﻴﻊ ﺗﺮی ،ﮐﻪ وﻃﻦ ﻣﻠﯽ اﺱﺖ ،ﺑﺪل ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻏﻴﺮﻩ.
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻝﻨﻴﻦ ﻳﺎدﺁور ﻣﯽ ﺷﻮد ،در هﺮ ﻣﻠﺖ ﺑﻮرژوا ﻋﻤﻼ دو ﻣﻠﺖ و هﻤﺮاﻩ ﺁن دو
ﻓﺮهﻨﮓ وﺟﻮد دارد:
ﻳﮑﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻤﻪ و دﻳﮕﺮی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺤﮑﻮم اﺱﺖ ،زﻳﺮا اﺷﺘﺮاک
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ـ ﻳﮑﯽ از ﻣﻈﺎهﺮ ﺟﺎﻝﺐ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﺑﺎن هﺎی ﻣﻠﯽ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺟﺪاﻳﯽ زﺑﺎن هﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺱﯽ
و ﺗﺮﮐﯽ از ﺟﻬﺖ واژﻩ هﺎی ﻋﻠﻤﯽ ـ ﺱﻴﺎﺱﯽ اﺱﺖ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺱﺎل ﭘﻴﺶ در اﻳﺮان و ﺗﺮﮐﻴﻪ و ﮐﺸﻮرهﺎی ﻋﺮﺑﯽ
اﺹﻄﻼح ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮد ،ﺣﺎﻻ »ﻣﻨﻀﻤﺎت ﺗﻘﺪﻣﻴﻪ« در ﻋﺮﺑﯽ» ،اﻳﻠﺮﺟﯽ ارﮔﻮت ﻝﺮ« در ﺗﺮﮐﯽ و
»ﺱﺎزﻣﺎن ﭘﻴﺸﺮو« در ﻓﺎرﺱﯽ ،اﻳﻦ وﺟﻪ اﺷﺘﺮاک ﻝﻐﻮی را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدﻩ اﺱﺖ.

ﻣﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ دوﻣﯽ اﺱﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﮐﻨﻨﺪﻩ دارد .ﻝﺬا دﻋﻮی اﻳﺪﺉﻮﻝﻮگ هﺎی رژﻳﻢ ﭘﻬﻠﻮی ﮐﻪ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﻴﺪﻧﺪ ،ﻣﺴﺎﺉﻞ ﺑﺎﻳﺪ در »ﺱﻄﺢ
ﻣﻠﯽ« و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب »وﺣﺪت ﻣﻠﯽ« ﺣﻞ ﺷﻮد و ﻧﻪ در ﺱﻄﺢ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﻣﺒﺎرزﻩ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،دﻋﻮی ﺑﯽ ﭘﺎﻳﻪ ای اﺱﺖ .هﻤﻴﻦ ﺗﻘﺪم ﺑﺮﺧﻮرد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻠﯽ اﺱﺖ ﮐﻪ
در ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻠﯽ ،از ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺪام ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻄﺮح اﺱﺖ ،ﻣﻮﺙﺮ واﻗﻊ ﻣﯽ
ﺷﻮد .هﻤﻴﻦ ﺗﻘﺪم ﺑﺮﺧﻮرد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻠﯽ اﺱﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﻞ ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﺴﺎﺉﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺱﺒﺎت ﻣﻠﯽ را هﻤﻴﺸﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻝﺘﺎرﻳﺎ ﻣﯽ ﺱﺎزﻳﻢ و ﺑﻪ ﺁن
هﺮﮔﺰ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﺠﺮﻳﺪی ﻧﺪارﻳﻢ و در اﺟﺮای ﺷﻌﺎر ﺣﻖ ﻣﻠﺖ هﺎ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺱﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ
ﺟﺪاﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺎ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺱﺖ.
ﻝﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
»ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺑﻼﺷﺮط ﻣﺒﺎرزﻩ در راﻩ ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺱﺮﻧﻮﺷﺖ ،ﺑﻪ هﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺎ را ﻣﻠﺰم ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻝﺒﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺱﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠﯽ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﻨﻴﻢ) « .ﮐﻠﻴﺎت ،ﺟﻠﺪ  ،5ص (337
و ﻧﻴﺰ» :ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺱﻮﺱﻴﺎﻝﻴﺴﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﻖ ﻣﻠﺖ هﺎ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺱﺮﻧﻮﺷﺖ اﺱﺖ)«.ﺟﻠﺪ
 23ص (198
ﻣﻘﻮﻝﻪ اﺗﻨﻴﮏ »ﻣﻠﺖ« ،ﺣﺘﯽ در ﺱﻮﺱﻴﺎﻝﻴﺴﻢ و ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﻢ ،ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮی ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻧﻮ و ﺑﺎ
هﻤﮕﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﻮی ﺗﺮ اﺟﺰاء ﺧﻮد ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻮ ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ داری و ﭘﻴﺮوزی
ﺱﻮﺱﻴﺎﻝﻴﺴﻢ و ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﻢ در ﻣﻘﻴﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﭘﺲ از ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻗﺘﺼﺎد واﺣﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻮ ﻣﺮزهﺎ
و ﺣﺮﮐﺖ ﺁزاداﻧﻪ ﻣﻠﺖ هﺎ در ﻋﺮﺹﻪ ﺟﻬﺎن و در ﺁﻣﻴﺨﺘﮕﯽ ﺁن هﺎ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ زﺑﺎن واﺣﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ،
ﻣﻘﻮﻝﻪ ﻣﻠﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻘﻮﻝﻪ »ﺏﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﺏﺸﺮی« ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ واﺣﺪ ﻧﻮﻳﻦ
اﺗﻨﻴﮏ ،ﺟﺎی ﺁن را ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ،ﮐﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﻨﻈﺮﻩ ای اﺱﺖ از ﺟﻬﺖ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﺴﻴﺎر دور.
ﻝﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
»هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ دوران ﮔﺬار دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﻃﺒﻘﺎت ﺱﺘﻤﺪﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﺤﻮ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺮﺱﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ دوران ﮔﺬار ﺁزادی ﮐﺎﻣﻞ هﻤﻪ ﻣﻠﺖ هﺎی ﺱﺘﻤﺪﻳﺪﻩ ،ﻳﻌﻨﯽ
ﺁزادی ﺁن هﺎ ﺑﺮای ﺟﺪا ﺷﺪن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺁﻣﻴﺨﺘﮕﯽ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﻠﻞ در واﺣﺪ ﺑﺸﺮی ﻧﺎﻳﻞ ﺁﻳﺪ« .
)ﺟﻠﺪ  27ص (256
در ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ داری از ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻠﯽ در ﮔﺮاﻳﺶ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد:
 1ـ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻴﺪاری ﻣﻠﯽ و ﺗﺸﮑﻞ ﻣﻠﺖ هﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و دوﻝﺖ هﺎی ﺟﺪﻳﺪ .اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ
وﻳﮋﻩ در ﺁﻏﺎز ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﻏﻠﺒﻪ دارد و اﻧﺒﻮهﻪ هﺎی ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﻗﻮﻣﯽ ﻗﺮون وﺱﻄﺎﻳﯽ را در هﻢ
ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ و واﺣﺪهﺎی ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻠﯽ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﺁورد .اﮐﻨﻮن در ﺁﺱﻴﺎ و ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ اﻳﻦ ﭘﺮوﺱﻪ در ﺑﺴﺎری
از ﮐﺸﻮرهﺎ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 2ـ ﮔﺮاﻳﺶ در ﺁﻣﻴﺨﺘﮕﯽ ﻣﻠﺖ هﺎ در اﺙﺮ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺟﺪارهﺎی
ﻓﺎﺹﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻠﺖ هﺎ ،ﮐﻪ در دوران اﻣﭙﺮﻳﺎﻝﻴﺴﻢ ﺗﻔﻮق ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .اﻳﻦ ﭘﺮوﺱﻪ ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﻴﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ
دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﻝﯽ ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﺗﻀﺎد را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ اﺗﺤﺎد ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﻣﻠﺖ هﺎ را،
در ﻋﻴﻦ ﺣﻔﻆ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻠﯽ ﺁن هﺎ ،ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از اﺱﺘﻘﻼل ،ﻳﻌﻨﯽ رهﺎﻳﯽ
ﻳﮏ ﻣﻠﺖ از ﺗﺤﻤﻴﻞ وﺗﺒﻌﻴﺾ ﻳﮏ ﻣﻠﺖ دﻳﮕﺮ و اﻣﮑﺎﻧﺶ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺱﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ
ﻣﺼﺎﻝﺢ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮﻳﺶ .اﻣﭙﺮﻳﺎﻝﻴﺴﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ اﺱﺘﻘﻼﻝﯽ ذاﺗﺎ ﻣﺨﺎﻝﻒ اﺱﺖ و »هﻤﮑﺎری و ﺷﺮاﮐﺖ«
)ﭘﺎرﺗﺰﻳﺴﻢ( ﺑﺎ اﻣﭙﺮﻳﺎﻝﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺱﺘﻘﻼل ﻧﻴﺴﺖ.
ﺱﺮاﺱﺮ ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﭘﺮ از اﻧﻮاع ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎی ﺗﺼﺎدﻣﺎت ﻣﻠﯽ اﺱﺖ ،زﻳﺮا ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ داری
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺎهﻴﺖ ﺧﻮد ﻧﺎﺱﻴﻮﻧﺎﻝﻴﺴﺖ و ﺱﻴﻄﺮﻩ ﺟﻮ اﺱﺖ ﻧﻪ اﻧﺘﺮﻧﺎﺱﻴﻮﻧﺎﻝﻴﺴﺖ .ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻳﺪﺉﻮﻝﻮگ
هﺎی ﺑﻮرژوا از ﺑﻪ اﺹﻄﻼح اﺗﺤﺎد ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﺸﺮی دم ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ،ﺗﺎزﻩ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ
اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺟﻬﺎن وﻃﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ .ﺝﻬﺎن وﻃﻨﯽ ﻳﺎ ﮐﺴﻤﻮﭘﻮﻝﻴﺘﻴﺴﻢ ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ داری ،ﻣﺘﻀﻤﻦ

ﻧﻔﯽ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻠﺖ هﺎ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻠﻞ از ﻳﮏ ﻣﻠﺖ »ﺑﺮﺗﺮ « و »زﺑﺪﻩ« اﺱﺖ .ﺗﻨﻬﺎ
ﺱﻮﺱﻴﺎﻝﻴﺴﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮوﺱﻪ اﻧﺘﺮﻧﺎﺱﻴﻮﻧﺎﻝﻴﺰﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻝﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
»هﺪف ﺱﻮﺱﻴﺎﻝﻴﺴﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮدن هﺮ ﻧﻮع ﺟﺪاﻳﯽ ﻣﻠﯽ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻣﻠﺖ هﺎ،
ﺑﻠﮑﻪ در ﺁﻣﻴﺨﺘﮕﯽ ﺁن هﺎﺱﺖ) «.ﮐﻠﻴﺎت ،ﺟﻠﺪ  ،22ص .(135
ﻝﺬا روﻧﺪ اﺱﺘﺤﺎﻝﻪ ،در ﺁﻣﻴﺨﺘﮕﯽ و اﺗﺤﺎد ﻣﻠﺖ هﺎ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ واﺣﺪ هﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻠﯽ ،اﮔﺮ
ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺱﺘﻢ ﻣﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،روﻧﺪی ﻣﺘﺮﻗﯽ اﺱﺖ .ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ هﺎ ﺑﺎ روﻧﺪ اﺱﺘﺤﺎﻝﻪ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و اﺟﺒﺎری ،ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮای ﻣﺤﻮ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻠﻖ هﺎی ﺱﺘﻤﺪﻳﺪﻩ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﻣﺨﺎﻝﻔﻨﺪ و ﺑﺎ ﺁن ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻝﻪ ﻣﻠﺖ و ﺱﻴﺮ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺁن ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﻢ ،ﻧﻈﺮی ﺑﻪ »ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻠﯽ« ﺑﯽ
اﻓﮑﻨﻴﻢ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻠﯽ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ،ارﺿﯽ ،ﺱﻴﺎﺱﯽ ،دوﻝﺘﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻓﺮهﻨﮕﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻴﻦ
ﻣﻠﺖ هﺎ و اﻗﻮام در ﻓﺮﻣﺎﺱﻴﻮن هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺱﺖ .اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در هﻤﻪ
ﻓﺮﻣﺎﺱﻴﻮن هﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ،وﻝﯽ در دوران ﺱﺮﻣﺎﻳﻪ داری ،ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در دوران اﻣﭙﺮﻳﺎﻝﻴﺴﻢ ،ﺑﺤﺪ
اﻋﻼی ﺣﺪت و ﺷﺪت ﺧﻮد ﻣﯽ رﺱﺪ.
هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﻳﺎدﺁور ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ)ﺟﻠﺪ  ،2ﺟﻠﺪ ،3ص  19ـ (20
ﻣﻨﺎﺱﺒﺎت ﻣﻠﯽ را ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺷﻴﻮﻩ ﺗﻮﻝﻴﺪ ،ﺧﺼﻠﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻈﺎم دوﻝﺘﯽ و ﺗﻨﺎﺱﺐ ﻗﻮای ﻃﺒﻘﺎت در
درون ﻣﻠﺖ و ﺱﻴﺎﺱﺖ ﻣﻠﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﯽ ﺱﺎزد و ﺧﻮد اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺱﺒﺎت ﻣﻠﯽ در ﺟﻬﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﺎﺙﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﻣﺘﻌﺎﮐﺲ دارد .ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻠﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺙﺮ در ﺁن ،ﺑﺮای اﺣﺰاب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮی دارای اهﻤﻴﺖ
اﺹﻮﻝﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺱﺖ.
ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺱﺘﻢ ﻣﻠﯽ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ـ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮای اﺱﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺱﻴﺎﺱﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻴﻬﻦ
ﻣﻮﺟﻮد؛
ـ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮای وﺣﺪت ﺱﺮزﻣﻴﻦ هﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ ﻣﻠﯽ؛
ـ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺑﺪون ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺱﻴﺎﺱﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی وﻏﻴﺮﻩ.
ﺱﺘﻢ ﻣﻠﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺱﻴﺎﺱﯽ ،ﻓﺮهﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻏﻴﺮﻩ از ﻃﺮف هﻴﺌﺖ
ﺣﺎﮐﻤﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻳﻦ ﺱﺘﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺱﺘﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﻣﯽ ﺁﻣﻴﺰد و ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺮوز اﻳﺪﺉﻮﻝﻮژی
هﺎی ﻧﺎﺱﻴﻮﻧﺎﻝﻴﺴﻢ)ﻣﻠﺖ ﮔﺮاﻳﯽ( ،ﺷﻮﻳﻨﻴﺴﻢ)ﻣﻠﺖ ﮔﺮاﻳﯽ اﻓﺮاﻃﯽ( ،راﺱﻴﺴﻢ)ﺑﺮﺗﺮی ﻧﮋادی(،
دﺷﻤﻨﯽ هﺎی ﻣﺬهﺒﯽ و ﻏﻴﺮﻩ اﺱﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻴﺮﻩ ﺷﺪن ﺁﮔﺎهﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﮔﻤﺮاهﯽ
ﺁﻧﺎن و ﻣﺎﻧﻊ اﺗﺤﺎد ﺁن هﺎ ﻋﻠﻴﻪ دﺷﻤﻦ ﻣﺸﺘﺮک اﺱﺖ .ﻝﻨﻴﻦ ﻳﺎدﺁور ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ
ﻣﺨﺘﺼﺎت دوران ﻣﻌﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ هﺮ ﻣﻠﺖ
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد)ﮐﻠﻴﺎت ،ﺟﻠﺪ  ،23ص  .(58ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻠﯽ در هﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺨﯽ،
دارای ﻣﺤﺘﻮی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﻌﻴﻦ اﺱﺖ ،ﻝﺬا ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻳﺎدﺁورﺷﺪﻳﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﯽ ﺹﺤﻴﺢ ﺁن
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ داﺷﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻠﯽ از ﺟﻬﺖ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ ـ ﻝﻨﻴﻨﻴﺴﻢ در دو ﺱﻄﺢ ﺑﺮرﺱﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻳﮏ ﺑﺎر از
ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﻠﺖ هﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﻩ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﺱﺘﻘﻼل ﺱﻴﺎﺱﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﻗﺒﺎل
اﻣﭙﺮﻳﺎﻝﻴﺴﻢ .اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ »ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻠﯽ و ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﯽ« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﻳﮏ ﺑﺎر از
ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﻠﺖ هﺎ و اﻗﻮام ﻣﺤﺮوم ﻋﻠﻴﻪ ﺱﺘﻢ ﻣﻠﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮرهﺎی ﮐﺜﻴﺮاﻝﻤﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﺖ هﺎی ﺣﺎﮐﻢ.
ﻣﺎهﻴﺖ هﺮ دو ﻧﻮع ﻳﮑﯽ اﺱﺖ ،وﻝﯽ ﻧﻮع دوم در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﺹﺮ دوﺑﺎر و ﺑﺎ وﻳﮋﮔﯽ هﺎی
ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻳﮏ ﺑﺎر در ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻢ در اﻣﭙﺮاﻃﻮری هﺎی اﻃﺮﻳﺶ ـ هﻨﮕﺮی ،در
روﺱﻴﻪ ﺗﺰاری و در اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و اﻳﻨﮏ در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ،در ﮐﺸﻮرهﺎی ﮐﺜﻴﺮاﻝﻤﻠﻪ

ﺁﺱﻴﺎﻳﯽ و ﺁﻓﺮﻳﻘﺎﻳﯽ ،ﮐﻪ در ﺁن ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﺖ ﺣﺎﮐﻢ اﺱﺘﻘﻼل ﺱﻴﺎﺱﯽ را ﺑﻪ دﺱﺖ ﺁوردﻩ اﺱﺖ.
ﻣﺜﻼ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺮد در ﻋﺮاق و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻨﮕﻼدش در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺱﺎﺑﻖ از اﻳﻦ ﻧﻮع اﺱﺖ.
در هﻤﻴﻦ ﺱﻄﺢ ،در ﮐﺸﻮرهﺎی ﮐﺜﻴﺮاﻝﻤﻠﻪ ﻣﺎ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺮح اﺱﺖ .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺟﺰ ﻓﺎرس هﺎ ،ﮐﻪ اﮐﺜﺮﻳﺖ و ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺑﺎ ﺁن هﺎﺱﺖ ،ﺧﻠﻖ هﺎی دﻳﮕﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﯽ هﺎ ،ﮐﺮدهﺎ ،ﺑﻠﻮچ هﺎ ،ﺗﺮﮐﻤﻦ هﺎ و ﻋﺮب هﺎ .درﺟﻪ ﻗﻮام ﻣﻠﯽ اﻳﻦ ﺧﻠﻖ هﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺱﺖ .ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ هﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﻗﻠﻴﺖ هﺎﻳﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﻣﻨﯽ هﺎ ،ﺁﺱﻮری هﺎ و
ﻳﻬﻮدی هﺎ و ﻧﻴﺰ واﺣﺪهﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻠﯽ در درون ﺱﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻠﻖ دﻳﮕﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﻳﻞ ﺗﺮک زﺑﺎن
در ﻓﺎرس ،ﮐﺮد زﺑﺎن در ﺧﺮاﺱﺎن و ﺗﺎت هﺎ و ﻃﺎﻝﺶ هﺎ در ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن .اﻳﻦ اﻗﻮام ﻃﯽ ﻗﺮون
ﻣﺘﻤﺎدی در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ هﻢ زﻳﺴﺘﻪ و ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﭘﺪﻳﺪ ﺁوردﻧﺪ .وﻝﯽ وﺟﻮد ﺱﺘﻢ ﻣﻠﯽ و
ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺧﻠﻖ هﺎ و اﻗﻠﻴﺖ هﺎ و واﺣﺪ هﺎی ﻣﻠﯽ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺱﺮﻧﻮﺷﺖ و داﺷﺘﻦ ﻓﺮهﻨﮓ ﺧﻮد،
وﺣﺪت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺜﻴﺮاﻝﻤﻠﻪ ﻣﺎ را از ﺑﻴﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻝﺬا ،ﻣﺎ ﺧﻮاﺱﺘﺎر ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻠﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب
وﻃﻦ واﺣﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻔﻆ ﺕﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﯽ اﻳﺮان هﺴﺘﻴﻢ.
ﺣﺰب ﻣﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﺱﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺧﻮاﺱﺖ هﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮد را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
ﺑﻴﺎن ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﻴﺮوی ﺱﻴﺎﺱﯽ اﺱﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻠﯽ را ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ
ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ ـ ﻝﻨﻴﻨﻴﺴﻢ ﺣﻞ ﮐﺮدﻩ و ﺑﺮای ﺣﻞ ﺹﺤﻴﺢ ﺁن در اﻳﺮان ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﺮدﻩ و ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

