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 بررسی و روشن ساختن قوانين رشد و تکامل قومی يا به بيان دقيق تر اتنيک مسئله
ارد مدعی حل جامعه بشری يکی از مسائل مهمی است که تنها مارکسيسم ـ لنينيسم حق د

 .علمی و عملی آن باشد
تحقيقات و تعميمات ايدئولوگ های بورژوازی در اين زمينه کم نيست، ولی اين 
تعميمات سفسطه آميز، بالمحتوی و نادرست است که بورژوازی در مقياس کشور و جهان 

وای چه بسا عوامل ذهنی مانند مذهب يا آگاهی ملی يا خصايل به اصطالح دنبال می کند 
  .ثابت ملی، معيار تشخيص ملت ها قرار داده شده است

مارکسيسم ـ لنينيسم معتقد است که جامعه بشری، در کنار رشد اجتماعی ـ اقتصادی 
، يک رشد و تکامل اتنيک را نيز می ) انجام می گيردماسيون هافرکه به صورت تبادل (

  .و تبعی استگذراند، که البته نسبت به رشد فرماسيون ها دارای جنبه فرعی 
؟ يعنی تکامل جامعه بشری از جهت بررسی نيک جامعه يعنی چهو تکامل اترشد 

اشکال گوناگون آن نوع تجمع انسانی که مبتنی بر يک سلسله وجوه اشتراک پايدار است 
می گوييم وجوه . ) وجه اشتراک در سرزمين، زبان، فرهنگ، روحيات و اقتصادمانند(

 پديد شود، اين به هيچ )مثال در سرزمين(جه اشتراکی ناپايدار اشتراک پايدار، زيرا اگر و
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
اشتراک اجتماعی «که نام علمی در واقع از سرآغاز تاريخ ما با چنين تجمع ها، 

واژه اتنيک را در فارسی نمی توان ترجمه کرد؛ . بدان داده شده است، روبرو هستيم» اتنيک
ولی اين کلمه رسا نيست و توليد ابهام می کند   ناميد،قومیمثال، چنانکه گفتيم، می توان آن را 

  .و به ناچار بايد لفظ متداول اروپايی را به کار برد
، ه کمون اوليه، اشکال عمده اين تجمع اتنيک عبارت است از طوايف و قبايلدر جامع

که با هم خويشاوندی و پيوند خونی داشته اند در آخرين مراحل اين جامعه، يعنی در پايان 
پديد شده، که گاه بين آن ها خويشاوندی و پيوند خونی نبوده  اتحاد قبايلنظام دودمانی حتی 

  .د خونی تنها برای مراحل معينی از تکامل اتنيک شاخص استخويشاوندی و پيون. است
در جوامع برده داری و سپس فئوداليسم، شکل اساسی اين تجمع يا اشتراک اتنيک، 

  . است که از قبايل و طوايف خويشاوند و ناخويشاوند پديد می آيدقوم



و تجمع اقوام قوم ) می گفتند» فراتری«که در يونان بدان (طايفه، قبيله، اتحاد قبايل 
يا (اشتراک های اتنيک هستند که بين آن ها سه وجه مشترک وجود دارد، اشتراک ارضی

 در اينجا هيچگونه سخنی هم از .، اشتراک زبانی و اشتراک فرهنگی و روحی)سرزمين
مقوله  از جهت مارکسيستی يک نژادزيرا . اشتراک نژادی نمی تواند در ميان باشد

 واحد اتنيک،جهت علمی دارای معنای جداگانه ای است و ربطی به  است، لذا از بيولوژيک
  . است، نداردمقوله اجتماعیکه يک 

با در آميختن و به هم پيوستن تدريجی بازارهای متفرق محلی به صورت بازار واحد 
، و با تبديل تقسيم کار )که به ويژه عامل عمده آن بازرگانان سرمايه دار هستند(و بزرگ ملی 

که در دوران (ی در مقياس يک محل به تقسيم کار اجتماعی در مقياس يک کشور اجتماع
اقوام و قبايل در اين ديگ عظيم اقتصادی می جوشند و ) تکامل سرمايه داری انجام می گيرد
 پديد می شود که دارای چهار وجه مشترک پايدار ملتمجتمع اتنيک بزرگ تری به نام 
بدين ترتيب، چنانکه مارکس و انگلس متذکر می . قتصاداست، يعنی زمين، زبان، فرهنگ، ا

به هم  نظر اقتصادیگرديدند، سرمايه داری به تفرقه قومی خاتمه می دهد و اهالی را از 
 و تمرکز سياسی ايجاد می کند و شرايط پيدايش و قوام ملت ها را فراهم می پيوسته می سازد

ايه چهار وجه اشتراک پايدار است، که ، تکامل يک ملت برپقواممقصود ما از واژه . کند
ملت محصول ناگزير و «: لنين می گويد. طبيعتا مدت زمان معينی را در تاريخ اشغال می کند

از آنجا ). 75 ، ص 26کليات، ج (».شکل ناگزير دوران بورژوازی تکامل اجتماعی است
انجام می گيرد، که تکامل سرمايه داری در عرصه جهانی با نامورونی و در ازمنه مختلف 

و از آن جمله در آسيا و آفريقا ديرتر از اروپا  تبديل اقوام به ملت ها هم زمان نيستلذا 
صورت می پذيرد، زيرا استعمار تا حدود زياد تکامل عادی را در اين نواحی ترمز کرده 

اده مارکسيسم ـ لنينيسم تبعيت پيدايش مقوله ملت از سرمايه داری را به عيان نشان د .است
است و اينجاست که روشن می شود تکامل اتنيک جامعه تابعی است از تکامل اقتصادی ـ 

  .اجتماعی آن، نه برعکس
اتا ـ «برخی ايدئولوگ های بورژوا، با مطلق کردن مقوله ملت و ادعای آن که 

يک ترکيب ثابت ) يعنی ترکيب ارگانيک ملت ها و کشورها) (Etet - Nation(» ناسيون
حی است، می خواهند برعکس تکامل اتنيک را مايه تحوالت تاريخ جلوه گر مدنی و رو

  .سازند، چيزی که به کلی خطاست
در اين مجتمع اتنيک تازه، که ملت نام دارد، وجوه اشتراک سه گانه قبلی نيز تغيير 

و ) لفظ عوام(  و ديوار بين زبان محاوره مثال زبان واحد ملی پديد می آيد. شکل می يابند
شکسته می شود و فرق بين لهجه ها و نيم زبان های واليات و زبان ديوانی ) لفظ قلم( اتبه مک

  )1(.مرسوم در پايتخت زدوده می گردد و وحدت لغوی و دستوری زبان تعميق می يابد
، به مثابه بخشی از حيات و فرهنگ جامعه پديد می شود، که آگاهی ملیيا مثال   

 ادراک شخصيت اتنيک و حقوق ملی و مبارزه برای رفع احساس عواطف معينی را درباره
  .ستم ملی و غيره در برمی گيرد و نقش اجتماعی بسيار مهم و حساسی را ايفا می کند

يا مثال 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 عمال دو ملت و همراه آن دو    
  :فرهنگ وجود دارد

  يکی متعلق به طبقات حاکمه و ديگری متعلق به طبقات محکوم است، زيرا اشتراک   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شکل گرفتن زبان های ملی در خاورميانه، عميق تر شدن جدايی زبان های عربی و فارسی  ـ يکی از مظاهر جالب1
پيش در ايران و ترکيه و کشورهای عربی مثال اگر پنجاه سال . و ترکی از جهت واژه های علمی ـ سياسی است

در ترکی و » ايلرجی ارگوت لر«در عربی، » منضمات تقدميه«ح  تشکيالت مترقی تقريبا مشترک بود، حاال اصطال
  . در فارسی، اين وجه اشتراک لغوی را از بين برده است» سازمان پيشرو«



ملی موجب از بين رفتن تضاد طبقاتی نيست و اين عامل دومی است که در تاريخ نقش تعيين 
سطح «، مسائل بايد در نديدعوی ايدئولوگ های رژيم پهلوی که می طلبلذا د. کننده دارد

حل شود و نه در سطح طبقاتی و در چهارچوب » وحدت ملی«و در چهارچوب » ملی
همين تقدم برخورد طبقاتی بر برخورد ملی است که . مبارزه طبقاتی، دعوی بی پايه ای است

کدام طبقه مطرح است، موثر واقع می در خود مسئله ملی، از جهت اين که در جهت منافع 
همين تقدم برخورد طبقاتی بر برخورد ملی است که موجب می شود که ما حل مشخص . شود

مسائل  مربوط به مناسبات ملی را هميشه تابع منافع طبقه انقالبی پرولتاريا می سازيم و به آن 
ن سرنوشت خود تا حد هرگز برخورد تجريدی نداريم و در اجرای شعار حق ملت ها در تعيي

  .جدايی نيز برخورد ما طبقاتی است
  :لنين می گويد

شناختن بالشرط مبارزه در راه حق تعيين سرنوشت، به هيچ وجه ما را ملزم نمی «  
  )337، ص 5کليات، جلد ( ». کند که هر گونه مطالبه حق تعيين سرنوشت ملی را تاييد کنيم

جلد (».افع حق ملت ها در تعيين سرنوشت استمنافع سوسياليسم باالتر از من«: و نيز  
    )198 ص 23

، حتی در سوسياليسم و کمونيسم، منتها با محتوی به کلی نو و با »ملت«مقوله اتنيک   
تنها با محو سرمايه داری و پيروزی . همگونی به مراتب قوی تر اجزاء خود، باقی می ماند
ايش اقتصاد واحد جهانی و محو مرزها سوسياليسم و کمونيسم در مقياس جهانی و پس از پيد

و حرکت آزادانه ملت ها در عرصه جهان و در آميختگی آن ها و پيدايش زبان واحد جهانی، 
، به مثابه واحد نوين »بين المللی بشری«مقوله ملت نيز به تدريج محو می شود و مقوله 

  .ی بسيار دوراتنيک، جای آن را می گيرد، که اين خود منظره ای است از جهت تاريخ
  :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 

» . يدآزادی آن ها برای جدا شدن می تواند در آميختگی ناگزير ملل در واحد بشری نايل آ
  )256 ص 27جلد (

  :در سرمايه داری از جهت مسئله ملی در گرايش ديده می شود
اين گرايش به .  ـ گرايش بيداری ملی و تشکل ملت های جداگانه و دولت های جديد1  

قرون وسطايی را در هم  ويژه در آغاز سرمايه داری غلبه دارد و انبوهه های ناپايدار قومی
اکنون در آسيا و آفريقا اين پروسه در بساری . ملی پديد می آورد و واحدهای نوين می شکند

  .از کشورها ديده می شود
 ـ گرايش در آميختگی ملت ها در اثر پيدايش اقتصاد جهانی و شکستن جدارهای 2  

اين پروسه نيز در مقياس جهانی . فاصل بين ملت ها، که در دوران امپرياليسم تفوق می يابد
  . ديده می شود

 سرمايه داری نمی تواند اين تضاد را حل کند، يعنی اتحاد بين المللی ملت ها را، ولی  
منظور ما از استقالل، يعنی رهايی . در عين حفظ شخصيت مستقل ملی آن ها، تامين نمايد

يک ملت از تحميل وتبعيض يک ملت ديگر و امکانش برای تعيين سرنوشت خود بر پايه 
» همکاری و شراکت«م با چنين استقاللی ذاتا مخالف است و  امپرياليس.مصالح تکامل خويش

  .با امپرياليسم به معنای استقالل نيست) پارتزيسم(
سراسر جهان امروز پر از انواع نمونه های تصادمات ملی است، زيرا سرمايه داری   

آنجا که ايدئولوگ . جو است نه انترناسيوناليستبرحسب ماهيت خود ناسيوناليست و سيطره 
ای بورژوا از به اصطالح اتحاد خانواده بشری دم می زنند، تازه اين مطلب را بر پايه ه

 يا کسموپوليتيسم سرمايه داری، متضمن جهان وطنی. انديشه جهان وطنی به ميان می کشند



تنها . است» زبده«و » برتر «نفی شخصيت ملت ها و توجيه تبعيت ملل از يک ملت 
  :لنين می گويد. نترناسيوناليزه جامعه بشری را تسريع نمايدسوسياليسم می تواند پروسه ا

هدف سوسياليسم نه تنها از ميان بردن هر نوع جدايی ملی، نه تنها نزديکی ملت ها، «  
  ).135، ص 22کليات، جلد (» .بلکه در آميختگی آن هاست

 اگر  ملت ها و پيدايش واحد های بزرگ ملی،لذا روند استحاله، در آميختگی و اتحاد  
مارکسيست ها با روند استحاله . طبيعی و مبتنی بر ستم ملی نباشد، روندی مترقی است

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

بی » مسئله ملی« به اکنون که با مقوله ملت و سير پيدايش آن آشنا شديم، نظری  
  .افکنيم

 و زبانی بين ، مسئله روابط اقتصادی، ارضی، سياسی، دولتی، حقوقی، فرهنگیمسئله ملی
اين مسئله در همه . ملت ها و اقوام در فرماسيون های اجتماعی ـ اقتصادی مختلف است

يسم، بحد در دوران امپريالفرماسيون ها وجود داشته، ولی در دوران سرمايه داری، به ويژه 
  .اعالی حدت و شدت خود می رسد

) 20 ـ 19، ص 3، جلد2جلد (همانطور که مارکس و انگلس يادآور می شوند  
مناسبات ملی را به ويژه شيوه توليد، خصلت جامعه و نظام دولتی و تناسب قوای طبقات در 
ت درون ملت و سياست ملی طبقات حاکم معين می سازد و خود اين مناسبات ملی در جها

 توجه  .مختلف تکامل اجتماعی و از آن جمله در مبارزات طبقاتی تاثير متقابل و متعاکس دارد
به محتوی مسئله ملی و عوامل موثر در آن، برای احزاب انقالبی کارگری دارای اهميت 

  .اصولی فراوانی است
  :مبارزه عليه ستم ملی اشکال مختلف به خود می گيرد مانند  
قالل کامل يا نيل به خودمختاری سياسی و اقتصادی در ميهن ـ مبارزه برای است  
  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 

اين ستم ملی با ستم طبقاتی در می آميزد و منشاء بروز ايدئولوژی . ل می گرددحاکمه اعما
، )برتری نژادی(، راسيسم)ملت گرايی افراطی(، شوينيسم)ملت گرايی(های ناسيوناليسم

دشمنی های مذهبی و غيره است که گاه نيز منجر به تيره شدن آگاهی زحمتکشان و گمراهی 
لنين يادآور می شود که مسئله ملی به . دشمن مشترک استآنان و مانع اتحاد آن ها عليه 

مختصات دوران معين تاريخی و شرايط خاص و مرحله معين تکامل اجتماعی هر ملت 
بدين معنی، مسئله ملی در هر مرحله معين تاريخی، ). 58، ص 23کليات، جلد (بستگی دارد

ايد برای ارزيابی صحيح آن دارای محتوی طبقاتی معين است، لذا، چنان که يادآورشديم، ب
  .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 استقالل سياسی و اقتصادی در قبال 

 نام گرفته، و يک بار از »مستعمراتیمسئله ملی و «اين مسئله در مارکسيسم . امپرياليسم
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 

ری های اطريش ـ هنگری، در يک بار در قرن نوزدهم در امپراطو. معين بروز می کند
روسيه تزاری و در امپراطوری عثمانی و اينک در قرن بيستم، در کشورهای کثيرالمله 



. فريقايی، که در آن بورژوازی ملت حاکم استقالل سياسی را به دست آورده استآآسيايی و 
  .مثال مسئله کرد در عراق و مسئله بنگالدش در پاکستان سابق از اين نوع است

در کشور ما به . همين سطح، در کشورهای کثيرالمله ما، مسئله ملی مطرح استدر 
جز فارس ها، که اکثريت و حاکميت با آن هاست، خلق های ديگری وجود دارند، مانند 

درجه قوام ملی اين خلق ها مختلف . آذربايجانی ها، کردها، بلوچ ها، ترکمن ها و عرب ها
 اقليت هايی وجود دارند، مانند ارمنی ها، آسوری ها و عالوه بر اين ها در کشور ما. است

يهودی ها و نيز واحدهای کوچک ملی در درون سرزمين خلق ديگر، مانند قبايل ترک زبان 
اين اقوام طی قرون . در فارس، کرد زبان در خراسان و تات ها و طالش ها در آذربايجان

ولی وجود ستم ملی و . پديد آوردندمتمادی در کشور ما با هم زيسته و فرهنگ مشترکی را 
محروميت خلق ها و اقليت ها و واحد های ملی از تعيين سرنوشت و داشتن فرهنگ خود، 

ما خواستار حل مسئله ملی در چارچوب لذا، . وحدت جامعه کثيرالمله ما را از بين می برد
  .وطن واحد، يعنی در چارچوب حفظ تماميت ارضی ايران هستيم

امه و اسناد مربوطه، خواست های مشخص خود را در اين زمينه حزب ما در برن
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
 


