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 ۰۷/۱۱/۲۰۲۲                                                            ایاحمد آرنوشته : 

 ؟ملیت ها سوال وحدت ملی، یا

 قسمت اول 

تاریخ، فرهنگ یا زبان مشترک با هم متحد   تبار،  که  بر اساس  است  از مردمانی  یگروه بزرگ  « ملت»مدعی اند که    آنها

. زیرا یک ملت در درجه اول یک جامعه است، یک اجتماع معین از حاوی یک نقصان است  اما این تعریف.  شده اند

هستند ملت هایی مانند    داشتن زبان مشترک از مشخصات آن است.  و نه  جامعه نه نژادی است، نه قبیله ییمردم. این  

که متشکل از رومی ها، توتون ها، اتروسکن ها، اعراب و غیره است. همچنین ملت فرانسه که از   ملت امروزی ایتالیا

گول ها، رومی ها، بریتانیایی ها، توتون ها و دیگرانی شکل گرفته است. این ترکیب در مورد بریتانیایی ها و آلمانی ها  

قلمرو مشترک از ویژگی  بنابر این  ه وجود آمده اند.  و دیگرانی نیز صائب است که از مردمان، نژاد ها و قبایل مختلف ب

اشتراک نژاد و تبار و تاریخ و فرهنگ و زبان فقط میتواند بیشتر در مورد جوامع  انسانی صدق  های یک ملت است و

یک    نژاد، تبار، تاریخ، فرهنگ، زبان و  دارای  همیشه  است که   انسانیاین جوامع  ملت به مفهوم امروزی.    یک کند، تا

نظمی که از مجموعۀ رسوم، سنن، دساتیر اخالقی و اعتقادات آنها سر چشمه گرفته، بصورت بوده اند،  نظم درونی  

  طبیعی متضمن حیات باهمی آنهاست.

»تبعه« یا    اتصطالحا  . اروپا بر می گردد  در  به عصر فیودالیزمآن   های ریشه  است و  تقریبا تازهیک اصطالح    ملت

  های مردمانی   گروهکه    ای  سیاسی   های  محدوده اما   ،اند  مانده  همین عصر برجا  ، ازاست  مروج  نیزروزه  که امعیت«  »ر

 .آشنایی دارندآنها  ها هستند که همه با«کشور»همان  ،گرفته اند جای  آنها درون را در

یکی از این    زوال آن نقش داشت.   در کاهش یا  ها عوامل متعددبعد  که   ،بود  مؤقت  فقط یک داربست یا نظمفیودالیزم  

عوامل روند کلی آهنگ اجتماعی ای بود که در آن اربابان قدرتمند، اربابان کمتر قدرتمند را تحت سلطه خود درآوردند 

رنسانس و    .به وجود آمدند  را  و فرصت ها   تصادفیا در اثر    یا بواسطه فتوحات و  یپادشاهی های کوچک   از آنجا   و

که پایان فیودالیزم و آغاز عصر مطلقیت و  ی بوداین آغاز دولت های مقتدر  و   کرد  قالب صنعتی این روند را تسریع  ان

  ند آمد  پدید  ها  نوع جدیدی از دولت  ،گزینی صنعت در برابر کارگاه های کوچک دستیی با جا  کرد.میرا اعالم   استبداد  

 یا بنابر ناگزیری و بیم  ، رعایا یا اتباعی ای بود که جبراشامل    ها  دولت. این  متفاوت بود  کامال   مفهوم قدیمی آناز  که  

بسر می بردند. این امر کمابیش شامل ساختارهای    )دولت(  اقتدار  یک  شامل یک محدود سیاسی خاص شده و در تحت
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حدود  یا    های سیاسی گفت که حصار  به سادگی میتوانبنابر این    سیاسی تمامی کشورهایی است که امروزه وجود دارند. 

 .بوده است حد اقل به  یا  هیچ اکثریت ساکنان شان نقش و همه تحمیلی بودهشان،  ها از هر نوع ی کشوراربعه ها

تغییر  سرمایه داری    به  فیودالیزم  یشیوه تولید  وجایگزین شد    مفهوم قدیمی دولت  ،نوع جدیدی از دولت  با بمیان آمدن 

  ی برای ابزار  بیشتر از هر زمان دیگر  (مپریالیزم و مبارزات آزادیبخشما )عصر ادر عصر  دولتاز اینرو    شکل داد. 

بنابر و    (برای استثمار مردم عادی )ملت  وسیله ایست در دست بورژوازی  تسلط طبقاتی است. به عبارت دیگر دولت

 میکانیزمی برای بد رفتاری است«. »این 

  بورژوازی محصول دو رویداد عمده یا دو انقالب بود، که یکی از آنها در آغاز قرن شانزدهم دنیای  »   به طور کل، 

افی گردید که در  منجر به ازهم پاشیدن ساختمان جامعه فیودالی، قدرت مطلقه کلیسا و آنعده از اشر   )انقالب صنعتی(

کلیس بسوحمایت روحانی  را  گذار  آخرین  قرن  این  رفورماسیون  میبردند.  بسر  آماده  ا  بورژوازی  طبقۀ  استخالص  ی 

دولت، نیروی نظامی و سلطنت مطلقه بیوروکراتیک او   که، بلتنها بورژوازی را به قدرت رساند ساخت. این انقالب نه 

                                                         .   «را نیز به میان آورد

از اینرو وجود دولت سیاسی یکی از مشخصات جامعۀ بورژوازی است، و پس از سلطنت مطلقه مقتدرترین دولتی     

و از آنجا به رشد خود ادامه   یک حدود معین سیاسی به وجود آمد دولت دربه خود دیده است. این  جهان است که تاریخ

پ  داد این  لیکن در هرحال متضمن منافع بورژوازی و حفظ  نیز متذکر ،  قبال  یا طوری  او و  ایگاه سیاسی و نظامی 

 . بودشدم،»کشور« 

قد برافراشته است. در  ر لزوم حفظ اعتدال خصومت طبقاتی  بنابر گفته انگلس »در حالیکه از یکسو بنابچنین دولت،  

طبقه مسلط سیاسی  همه حال از دیدگاه اقتصادی، یک دولت مسلط قویترین طبقه است که بنابر فضیلت خود همچنان به  

 .«مبدل گشته و بدین ترتیب وسایل جدید را برای پایین نگهداشتن و استثمار طبقه تحت ستم به دست میآورد

یکدیگر  ایدیولوگ جای  به  را  »ملت«  و  »دولت«  اصطالحات  اغلب  بورژوازی  کنندهای  می  این  استفاده  اگرچه   ،

آنها این را که دولت مسلط ترین طبقه یا نماینده    ،ز استاصطالحات حتی در نزد خودشان نیز حائز دو مفهوم متمای

یا گروهی از مردم    ،بنابر تعریف آنهاهیچ اجتماعی در جهان    نیز که  این را و  بدرستی میدانند.    ،مسلط ترین طبقه است

یت  ، وجود ندارد. آنها این را که یک دولت یک قلمرو مستقل با مرزهای مشخص، جمعدارندویژگی های مشترکی    که

ملت را که به نظر آنها مظهر یک ملت   -رفته اصطالح »دولتفراتر  . اما  دائمی و یک حکومت  مقتدر است نیز میدانند

متعلق به »یک ملت« هستند، بکار می برند و برای    شامل آن  واحد، یا دولتی است که اکثریت قریب به اتفاق مردم  

و بکار برده  را  یتالیه و غیره  ملت ا  -ملت فرانسه، یا دولت ملت اسپانیه و دولت  –ثبوت این ادعا مثالها ای مانند دولت  

ما همه  . احساب میدهند به  مورد نظر شان  اتباعبرای آن زبان، قوم و مذهب را به عنوان وجوه مشترکه یا نقطه اتصال 

میانه هستند، برای شرق  بومی ای در   ساکنانملت ندارند، به عنوان مثال »ُکرد« ها که    -ملت ها برای خود یک دولت

ملت ندارند. در عوض سرزمینی که آنها در آن زندگی می کنند در بین چندین کشور از جمله ترکیه،   –خود دولت  

 سوریه، عراق و ایران منقسم شده است.

ان سیاسی اجباری با یک حکومت متمرکز است که انحصار استفاده مشروع از زور را در یک قلمرو دولت یک سازم

ها توسط دولت ها اداره می شدند ، با این حال در  قرن  جغرافیایی خاص حفظ می کند. بسیاری از جوامع بشری برای  
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  قبل  سال   ۵۰۰۰تین دولت ها حدود   بیشتر دوران پیش از تاریخ، مردم در جوامع بدون دولت زندگی می کردند. نخس

در پیوند با رشد سریع شهرها، اختراع  خط  و تدوین اشکال جدیدی از ادیان به وجود آمدند. با گذشت زمان، انواع 

مختلفی از آنها ایجاد شد که توجیهات گوناگونی را برای وجود آنها به کار می بردند )مانند حق الهی، نظریه قرارداد  

 ملت مدرن شکل غالب دولتی است که مردمانی از اقشار گوناگون تابع آن هستند  -دولت اکنونه(. اما اجتماعی و غیر

تحت حاکمیت یا هژمونی خارجی بسر دیگر    برخی  هستند و  قسما دارای حاکمیت منحصر به خود  دولت ها  برخی از  

 می برند که حاکمیت نهایی آن در کشور دیگری است.

به افرادی اطالق میشود  به   به معنای »تولد« یا »محل تولد« است، از سوی دیگر واژه ملت و التیناگرچه  کلمه ملت 

 که در یک کشورو تحت یک حکومت زندگی می کنند. 

انباشتن توده های انسانی در یک محدوده معین سیاسی   علل   را   و عجز   بیم  ناگزیری،  اما زمانی که اجبار، درماندگی، 

 است.   دستخوش تغییر  یهمو پ  . زیرا نقشه جهان بال انقطاعرفته است  کنار  مبحث    این  میدانیم، دیگر فرضیه محل تولد از

شوند. در برخی استدالل می کنند که الزم نیست مردم قومیت، زبان یا مذهب مشابهی داشته باشند تا یک ملت محسوب 

عوض، آنها استدالل می کنند که یک ملت می تواند صرفاً بر اساس ارزش های مشترک عرض وجود کند و برای آن 

اگرچه از نقاط مختلف سراسر جهان عم آنها امریکایی ها  به طورمثال ایاالت متحده امریکا را مثال میدهند. زیرا به ز

ف هستند، اما ظاهراً دارای ارزش های مشترک هستند. اما یک نظر و از تبارهای مختل  اند  سرازیر شده  در آن قاره 

را که قبال    عجزی بیان می کند، بلکه اجبار و  نه تنها عکس آنچه را که گفته شدگذرا به تاریخچه ایاالت متحده امریکا  

نگی، اجتماعی، فره  نمودی از تضادهایخود  ، دوباره شامل این مناظره میکند. جامعه امریکا  یماز نظر انداخته شده بود

است،   طبقاتی  و  دینی  زندگی نژادی،  سطوح  بین  درشتی  تمایز  کشورخطوط  آن  در  داری  سرمایه  تولیدی  شیوه 

 مادی»اتباع« آن ایجاد کرده است. 

در داخل    ها  اروپا است، جمعیت  ۱۴در حقیت ادامه همان شیوه ملوک الطوایفی پیش از قرن    نظم حاکم در آن کشور

، هر فرد مکلف از پرداخت مالیات یا بخشی از عواید خود به دولت فدرال و ایالتی است و هر  جا بجا شده اند  ایالت ها

، حمایت کند و استمتعلق به آن  متعهد از آن است تا در برابر دشمنان خارجی و داخلی  از سرزمینی که اکنون    کدام

شیپور   همجنگ هرگاه  به  ی  درآمد،  وفاداری  به صدا  بشتابد. سوگند  نظام  در  خدمت  ها  و    ملت  داری  عصر سرمایه 

. اوت آف فلتی )سوگند  بودر فیودالیزم در اروپا در عصکه است   ویژگی هاییهمان  تقریبا حاوی  امپریالیزم در محتوی

ت فیودالی یا شیوه وفاداری( قرون وسطایی که بر اساس آن اربابان و رعایای آنها بر بنای تعهدات متقابل داخل مناسبا 

بود که بر حسب آن رعیت به فرمان ارباب درآمده   «سوگند»ارباب رعیتی میشدند، نیز مرکب از دو بخش »بیعت« و 

که بر رعایایی    یمالیات بیشترهزاران بهانه    با  سوگند وفاداری بود که آنها  از این   پسقول میداد برای او بجنگد. البته  و  

فیودالیزم اروپایی نیز برحول سه اصل یعنی   نا گفته نماند که  می کردند.  وضع  آمده بودند،به میل خود در خدمت شان در 

 اربابان، رعیت و شیوۀ ملوک الطوایفی می چرخید.

هر کجا  ای جهان امروزی مشاهده کرد که درنابرابری میان گروه های مختلفه مردم را میتوان تقریبا در تمام فرهنگ ه

منحصر به خود است. اما طبقه بندی اجتماعی به دسته بندی اقتصاد اجتماعی )سوسیو اکونومیک(  حاوی مفاهیم مغلق و  
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ای اطالق می شود که در آن افراد جامعه به چندین واحد فرعی یا گروه فرعی خاص منقسم شده و هریک واحد یا گروه  

از همین   ، فرصت و ثروت متفاوت است.در رابطه با واحد یا گروه دیگری دارای توانایی برتر یا پایین تر، وضعیت

الیه   جا طبقه بندی اجتماعی را میتوان انقسام جامعه به الیه ها یا اقشاری دانست که بر بنای رسته ها، دسته بندی ها و یا

هانی است که بر مجموع جامعه بوده و یک پدیده ج  تمام  بمیان آمده است. این انقسام شامل حالهای افقی یا سلسله مراتب  

افراد و گروه  گاعتقادات و   اجتماعی  از  می  تاثیر  هارایشات  تاثیرگذار  عواملگذارد. به طور مثال یکی  شیوه   یاین 

ها را به چهار گروه  ر جای دیگر دنیا معمول است، هندواین شیوه که در هند امروزی بیشتر از ه  »کاستی« است.

ا، کشیاتری ها، وایشی ها و کاست شودرا.( که به ترتیب عبارت از روحانیون و  )برهمن ه اجتماعی طبقه بندی می کند

مدرسان، زمامداران و جنگجویان، بزرگران و بازرگانان، کارگران یا طبقه تحتانی است. این دسته بندی در ادبیات هند 

  ز دیگری متفاوت است.نیز راه گشوده است که در آن هریک گروه از لحاظ قدرت، نوعیت اشتغال و وضعیت مالی ا

ویژه تعلق دارد، و این تعلق کاستی در تمام طول حیات او همچنان پا   «کاست»در این جوامع فرد از بدو تولد به یک  

برجاست. هر یک کاست دارای اسم و رسم خانوادگی خاص است و ازدواج در این شیوۀ طبقه بندی اجتماعی بر بنای 

ب با  همگونگی کاستها صورت می گیرد. و از آنجا که شیوۀ کاست یک شیوه سلسله مراتبی است، جامعۀ کاستی اغل

 چالش های خصومت طبقاتی مواجه است. 

شیوه امالک و دارایی که از قرون وسطی اروپا باقی مانده و مبتنی بر اصالت وضعیت و مبدأ تولد است، در دنیای   

در یک طبقه   )مرد یا زن(  امروزی یکی دیگر از شیوه های متداول طبقه بندی اجتماعی است. به این معنی که وقتی فرد 

عی متولد میشود، تا پایان زندگی در همان وضعیت باقی مانده و هیچگاه یک تغییر در موضع اجتماعی او  خاص اجتما

رونما نمی گردد. این شیوه بر مبادی ای استوار است که هر امالک و دارایی از خود دارای یک دولت است که از ابتدأ  

 تا انتها وجود داشته است.

 

را    خود  ندگی و سرنوشتتوانایی تعین ز  هستند واز حق فکر کردن محروم  ارگران  در یک شیوه تولیدی استثماری که ک

به عنوان یک موجود اقتصادی به سمت اهدافی هدایت می شوند و به فعالیت هایی سوق داده می شوند    و  از دست داده 

با ها ای  به الیه  (، افراد جامعه از قبل  مبنای تیوریک از خود بیگانگی)  احبان ابزار تولید دیکته می شودصکه توسط  

 از  در نهایت  . این در حقیقت موجد همه تضادها ای است کهمنقسم شده اند  هم  از    یایزتوانایی ها و فرصت های متم

 باید عنوان »مصالح علیای کشور« ها تحتدر وقفه که  کارگران هستند این اوضاعی. در چنین می روندسریر بیرون  

 شهروندی  شناسنامه  محض یک  خطاب می شود که   »ملت« فقط به کسی  . در این جوامعگویندبپاسخ  جنگها  شیپوربه  

  در صندوق یک   سخاوتمندانه  رای خود را  برگه  و  شدهحاضرو در هر چهار یا شش سال در مواضع رای گیری    دارد

خطاب    بورژوازی آن را »وطن«  کهحیطه با سیم های خارداری عملی است    یک  فقط در  کار. اینمی ریزد  دیگر  ستمگر

  .می کند

 

  به خورد  »وحدت ملی«   عنوان   تحت  ی دیگری از همان نوعبدعت ها  هنوزهم  که  توفان زا شده اندوقتی    ا هذهنی گرایی  

دیگر نظم    غدرو  یک  و  بازی  یک حقه  ،در حقیقت  و برعکس  «ملت»با    «وحدت»ترکیب  .  دداده میشوتوده های اسیر  

وارد   وقتی. این واژه محتمال  بوده اندتیوریسن های بورژوازی    نیز  به یقیناین کذب سیاسی    مبدعان   است.  سرمایه داری
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تراکم  آن در  مرکز  همیشه  که   ای  زمین لرزه  .محسوس بود  زمین لرزه سیاسیحادثه یا    وقوع یک  کهشد    ادبیات آنها

ه  آمد که در اثر دگرگونی شیوۀ تولید بین افراد جامعه به وجود    ها ایطبقاتی است. تضادساوی و تمایزات  عدم ت  تضادها،

ورده های اجتماعی به وجود آمد و منجر عضای جامعه در بهره برداری از فرآ. به بیان دیگر عدم مساواتی که بین ااست

 .می کرددگرگون  از تهداب رامعه جا محتمال کهای حادثه  .شده استبه سازماندهی گروه های دارای منافع مشترک 

 :توجه کنید وحدت ملی ارائه می دهند تخیل به گونه مثال به برخی از تعاریفی که اکثرا از

، »وحدت ملی به نوعی از حکومت «وحدت همه شهروندان یک کشور برای خیر جمعی مردم کشوروحدت ملی یعنی    »

  حکومت   عموماً در مواقع اضطراری تشکیل می شود. گفته می شود که ایناطالق می شود که توسط گروهی از احزاب،  

به جای وابستگی سیاسی متحد می شوند«، »وحدت ملی احساس یکپارچگی به عنوان یک کشور    وطنها با عشق به  

اس به ویژه در مواقع مشکالت است. مثال: یک کشور به جای اینکه بین شرق و غرب تقسیم شود، در بحبوحه جنگ احس

  ،»وحدت ملی برای هر کشور جهان مهم است«. اتحاد می کند«

کشور به شرق  در عوض تقسیم    احساس یکپارچگی  طن، یکپارچگی در مواقع مشکالت،وعشق به  طراری،  مواقع اض

بقای سلطه یک طبقه بر طبقه   تقال برای و مواضع  برای استدامه قالب ها ای همه در حقیقت و غرب در بحبوحه جنگ.

تضاد های که علل اصلی به اصطالح   اعتراف به، ، نه در مقدمه، نه در ادامهاین تعاریف ازهیچیک  .  درهستند دیگر

تضاد های    وجود  بهمشهود    اعتراف  یک  در همه آنها  . امای رفته استذکر  »افتراق ملی« موجود در جامعه آنها است

  این وحدت ملی یک خدعه  . بنابرشود مکتوم نگهداشتهنمیتوانست بیشتر از آن طبقاتی در جامعه به چشم می خورد، که 

  طرح آنها  و انحراف افکار عامه از پرداختن به معضالت اساسی    طبقات حاکمهتوجیه شرایط به نفع    هدفکه به    است

 . میشودو ترویج 

و   ،است  صول شیوه تولیدی مسلطحم  به یقین  که ی  تضاد.  وجود دارد  یتضاد  هنوز  هرگاهممکن نیست،    وحدتی  هیچ

   استثمار فرد از فرد از بایسته های آن. 

را برای همیشه   و بساط شان  اعالمرا    شان  سلطپایان    که میتوانست شده اند    مواجه    یبحران   باهر زمان طبقات حاکمه  

، یا  «حکومت وحدت ملی»به اصطالح    ایجاد   به و    افراشتهبرشعار وحدت ملی را  و دستپاچگی  با سراسیمگی  برچیند،  

، رویداد هایی  است  از این نوع  یشاهد رویداد های زیادجهان    تاریخ معاصر  .پرداخته اند   آنهاو نظایر  «حکومت متحد»

 .ندودب آن بازیگران  احزاب گوناگون بورژوازیها و دیکتاتورکه 

شفاعت   پادرمیانی و  سرحد جنون کشانیده بود،  را تاشخصیت معلوم الحال  دو  قدرت    طمع  زمانی که  افغانستان نیزدر  

  یک   خودشان تخیل  در  حتی    که  ، حکومتیایجاد کرد  «حکومت وحدت ملی»عنوان    تحت  را  امپریالیست ها حکومتی

 بود. شرمبار  مضحکه

 ادامه دارد 
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