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 ۰۸/۱۱/۲۰۲۲                                                            ایاحمد آرنوشته : 

 ؟ملیت ها سوالوحدت ملی، یا 

 خیر ادوم و قسمت 

 سوال ملیت ها 

مسئله ملیت ها یا مبارزه خلق ها برای رهایی ملی و مساعد ساختن شرایط  برای رشد همگانی اجتماعی  

اجتماعی به میان می آید. این مسئله به طور کل تابع مسئله پیشرفت اجتماعی و  آنها پس از انقالب  

سیاسی جامعه است که با برقراری دوستی و اتحاد داوطلبانه، تحکیم این وحدت و همگرایی بر اساس  

برابری کامل بین اعضای جامعه مرتبط است. به بیان دیگری، مسئله ملیت ها اتحاد زحمتکشان، فارغ  

 شان درمبارزه با همه اشکال ستم و برای ایجاد یک نظم اجتماعی مترقی است.  از ملیت 

طوری که در باال تذکر رفت، ستم و استثمار یک طبقه توسط طبقه دیگر و مبارزه برای رهایی جامعه  

از برده داری که در فیودالیزم ادامه یافت و همزمان با افول فیودالیزم و ظهور سرمایه داری، یعنی  

که ملت ها در سیمای کنونی شان در حال شکل گیری بودند، به طور کامل توسعه یافت. از آن    زمانی 

با ستم ملی موجود در درون دولت هایشان پیروزی   اینکه خلق ها چطورمیتوانند در مبارزه  زمان، 

  بدست آورند، مطرح بود و دیری نپایید که پاسخ به این سوال داده شد: پس از پیروزی کمونیزم در

 سراسر جهان، مسئله ملیت ها با ادغام و ناپدید شدن همه ملت ها کامال از بین خواهد رفت.  

. 

بخش ملی را در اروپا و مستعمرات  نهضت آزادی   ۱۹تا   ۱۶های های بورژوازی که از قرن ایدئولوگ 

ستند.  دانکردند، »اصل ملیت« )»حق داشتن یک ملت«( را کلید حل مسئله ملی می  آمریکا رهبری می 

 بر اساس این اصل، ایجاد دولت ملی »خود« در هر شرایطی یک ضرورت بود. 
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با این حال، این اصل فقط در بین مردم »متمدن« تعمیم داده شد. بورژوازی از آن برای منحرف کردن   

ملی  تعصبات  پرورش  با  استفاده کرد و سعی کرد  مبارزه طبقاتی  از  برانگیختن  پرولتاریا  و  گرایانه 

های بورژوایی  های ملی بین طبقه کارگر تفرقه بیندازد. با اینحال، در جریان انقالب ها و نفرت خصومت 

های ملی بورژوایی، اصل ملیت نقش مثبتی در مبارزه با میراث چندپارگی فیودالی و  و تشکیل دولت 

لی در  ستم ملی داشت. به این معنی که در شرایط سرمایه داری پیش انحصاری، تشکیل دولت های م

 برخی موارد مسئله ملی را کاهش داد 

با رشد سرمایه داری به امپریالیسم، بورژوازی در کشورهای عمده دست به فتوحات استعماری گسترده  

تری زد، جهان را تقسیم کرد و اصل ملیت را کنار گذاشت. از آن پس مسئله ملی فقط یک مسئله داخلی  

که شامل رهایی همه مردم از بردگی امپریالیستی می شد. از   نبود و به یک مسئله بین المللی تبدیل شد 

همین جا بود که پرولتاریا با تبدیل شدن به یک نیروی سیاسی مستقل، برنامه خود را برای حل مسئله  

ملی پیش برد. مارکس و انگلس حل مسئله ملی را به طور علمی تشریح کردند. آنها نشان دادند که  

ی تاریخی ملموس است که توسط نظام اجتماعی و دولتی، مناسبات طبقاتی  روابط ملی دارای یک ویژگ

در قلمرو یک کشور و در عرصه بین المللی و سیاست های طبقات حاکم تعیین می شود و در عین  

حال، روابط بین ملل بر روابط اجتماعی مردم و مبارزه طبقاتی تأثیر می گذارد. در دوره های مختلف  

به طور مثال، مبارزه برای استقالل    –نبه های مختلف مسئله ملی به ظهور برسد  تاریخی، ممکن است ج

سیاسی یا اقتصادی یا حل مشکل زبان و فرهنگ. اما فقط انقالب اجتماعی است که به این سوال ها  

پاسخ ارائه می کند، یعنی انقالب اجتماعی است که میتواند در اسرع وقت استقالل را برای مستعمرات  

 غان آورد. به ارم

حق تعیین سرنوشت ملتها به این معناست که هر ملتی در برقراری هر یک از انواع روابط با مردمان  

دیگر از جمله اتحاد داوطلبانه ، خودمختاری، فدراسیون و حتی جدایی آزاد است. مسئله جدایی یک  

جتماعی به طور کلی و  ملیت باید بر این اساس تصمیم گیری شود که آیا این جدایی از منظر توسعه ا

ملیت در    ۲۰۰۰مبارزه برای صلح جهانی و سوسیالیزم امکان پذیر و مفید است یا خیر. اما هر گاه  

در    ۱۵۰حدود   فقط  را  ملی  مسئله  توانند  ها می  ملیت  اکثر  که  آشکاراست  کنند،  والیت زندگی می 

 والیت حل و فصل کنند.   ۱۵۰چارچوب 

بخش ملی زیاد بوقوع  پیوست. در سه دهه پس از جنگ  ادی آز  ایجنبش هپس از جنگ جهانی دوم،

کشور جدید پدید آمدند. اصل تعیین سرنوشت به یک اصل در حقوق بین الملل تبدیل شد.این    ۷۰بیش از  

اصل در منشور ملل متحد نوشته شده است و در قطعنامه های کنفرانس باندونگ کشورهای آسیایی و  
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،  (۱۹۶۱نامه های کنفرانس های کشورهای غیر متعهد در بلگراد )و در قطع  ۱۹۵۶افریقایی در سال  

برای بسیاری از مردم ستمدیده، محتوای  (.  ۱۹۷۳گنجانده و الجزیره ) (  ۱۹۷۰، لوزاکا ) (۱۹۶۴قاهره ) 

مسئله ملی پس از کسب استقالل، زمانی که مسئله ملی از مسئله استعماری جدا می شود، تغییرشکل  

 میدهد. 

به ارث رسیده از استعمار و دسیسه های نو استعمارگران، مسئله ملی پس از استقالل  به دلیل مشکالت  

پاکستان منشأ درگیری های شدید    ،در بسیاری از کشورهای آسیایی و افریقایی از جمله نایجریا، قبرس

بوده است. مرزهای بسیاری که در پشت آنها ملیت ها و قبایل مختلف زندگی می کردند بدون در نظر  

رفتن عامل قومی ایجاد شدند. در بسیاری از موارد، بویژه در افریقا یک گروه قومی در دو یا در  گ

چندین ایالت مختلف یافت می شود. از آنجایی که خود مختاری نه بر مبنای ملی، بلکه معموالً بر مبنای  

 .تاریخی )یعنی در داخل واحدهای اداری استعماری سابق( جلو می رفت 

نهضت آزادی ملی وارد مرحله جدیدی شد. مبارزه برای رهایی ملی در    ۱۹۷۰و    ۱۹۶۰در دهه های  

بسیاری از کشورها به مبارزه علیه روابط استثماری، اعم از فیودالی و سرمایه داری تبدیل شد. بسیاری  

از مردمی که به تازگی رها شده بودند، سرمایه داری را به طور کل رد کردند و بسوی رشد غیر  

 .به سوی سوسیالیزم  روی آوردند که مسئله ملی را تسهیل و تسریع  می کرد   ، یاه داریسرمای

هم اکنون در کشورهای سرمایه داری، روابط بین مردمانی که قرن ها در یک ایالت واحد زندگی کرده  

میلیون  نابرابر و سرکوب  مسئله وضعیت  بدتر می شود.  در  اند هر روز  مهاجر خارجی  کارگر  ها 

ویژه در اروپای غربی به موضوع حاد مبدل شده است. تشدید  داری، به    یافته سرمایه   ای توسعه کشوره

درگیری های ملی در کشورهای سرمایه داری با تشدید تضادهای اجتماعی، رشد آگاهی ملی و عدم  

مرتبط  امکان دستیابی به راه حل عادالنه و دموکراتیک برای مسئله ملی همه به سرنوشت سرمایه داری  

 است.

اما در سوسیالیزم، هر ملیت به طور همه جانبه به سمت همگرایی با سایر ملل و کمک متقابل با سایر  

 ملیت ها هدایت میشود. 

ارتقای   ها،  بین ملت  در  اجتماعی  اجتماعی همگونی  توسعه روابط  بین رفتن موانع طبقاتی و  از  با 

ای متقابل میان جوامع انسانی به میان میآید.  ویژگی های جوامع و تحکیم اعتماد و دوستی و کمک ه 

در جامعه سوسیالیستی اختالفات ملی منجر به بیگانگی بین مردم نمی شود. با این حال، محو صفات  
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ملی یک فرآیند طوالنی است، لیکن هنگامی که مشکالت و تضادهای ملی به وجود می آیند، کیفیت  

 همکاری برادرانه در جهت منافع کل جامعه حل شوند. آنتاگونیستی ندارند و می توانند با روحیه  

 پایان
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