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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١ دسمبر ٠۵

  

  مسألۀ ملی

  

از .  شکوفائی و تکامل خود دست يابدمسألۀ ملی يعنی مسألۀ آزادی يک ملت و شرايطی که در آن بتواند آزادانه به

که محتوا و اھميت مسألۀ ملی در دوران ھای مختلف يکسان نيست، لذا بايد به اين مسأله برخوردی تاريخی  آنجائی

در دوران ظھور و پيدايش ملت ھا، مسألۀ ملی واژگونی فئوداليسم و رھائی از قيد سلطۀ ملت خارجی و . شود

در عصر امپرياليسم، مسألۀ ملی به يک مسألۀ بين دولت ھا تبديل شده و با . ر برداشتتشکيل دولت ملی خودی را د

مسألۀ عام تر رھائی خلق ھای تحت سلطۀ استعمار در ھم آميخته و تا حد مسألۀ استعمار و نو استعمار يعنی انقياد 

 است که نظام مستعمراتی در زيرا در دوران امپرياليسم. ملت ھا به وسيلۀ امپرياليسم تکامل و بسط يافته است

سرتاسر جھان ريشه دوانده و با تقسيم ملت ھا به ملت ھای مسلط و ملت ھای تحت انقياد، امپرياليسم به صورت 

  .بزرگترين سرکوبگر و استثمارگر خلق ھا و ملت ھا و سد اصلی رشد و شکوفائی جوامع آنھا در آمده است

انی نيز در ارتباط و پيوند قرار دارد، زيرا اکثريت توده ھای شرکت کننده مسألۀ ملی به طور فشرده ای با مسألۀ دھق

احزاب کمونيست بايد به حل مسألۀ ملی و ايجاد شرايطی که در آن . دھند در جنبش ھای ملی را دھقانان تشکيل می

استالين و مائوتسه مارکس، انگلس، لنين، . آزادی و برابری ھمۀ ملت ھا و خلق ھا تحقق پذيرد کامالً توجه نمايند

برای آنان، مسألۀ ملی بايد ھمواره در . دون ھمواره برای مسألۀ ملی و حل صحيح آن اھميت فراوان قائل بوده اند

ارتباط با مسألۀ انقالب و ديکتاتوری پرولتاريا قرار گرفته و از منافع و ضروريات مبارزه به خاطر استقرار 

زيرا فقط از طريق انجام انقالب به دست خلق و تحت رھبری . بعيت نمايدسوسياليسم و دگرگونی انقالبی جامعه ت

پرولتاريا، يعنی سرنگونی نظام ھای استثماری موجود، می توان جامعه ای بنياد کرد که در آن حل مسألۀ ملی تحقق 

  .يابد

اکنون در بسياری از کشور ھای تحت سلطه، وظيفۀ پرولتاريا و احزاب کمونيست است که با بسيج توده ھا و متحد 

ساختن کليۀ نيرو ھای ممکن، رھبری مبارزۀ دموکراتيک و ملی کشور را به دست گرفته و از طريق نابودی طبقات 

ار جامعه ای که دورنمای آن سوسياليسم و کمونيسم ارتجاعی حاکم و پايان دادن به سلطۀ امپرياليسم در راه استقر

است گام برداشته و شرايط الزم برای حاکميت خلق و رھائی و شکوفائی مليت ھای گوناگون و ريشه کن ساختن 

  .ستم ملی را فراھم نمايند
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 ھای بزرگ کليۀ مارکسيست. انگلس در سخن مشھور خود اعالم داشت، ملتی که بر ملت ديگری ستم کند آزاد نيست

نشان داده اند که چگونه مسألۀ ملی در چارچوب يک نظام استثماری سرمايه داری و يا فئودالی غير قابل حل باقی 

می ماند و فقط با استقرار يک جامعۀ سوسياليستی است که برابری و برادری کامل ميان ملت ھای مختلف تحقق می 

ارزش ھای ملی خود که در زمان سرمايه داری مورد تحقير و يابد و ملت ھا می توانند در راه شکوفائی کليۀ 

دست آورده و ه سرکوب واقع شده اند، گام بردارند در جامعۀ سوسياليستی، ھر ملتی حق تعيين سرنوشت خويش را ب

 می تواند مستقالً راه تکامل آيندۀ خويش را تعيين نمايد و در درون يک کشور که از مليت ھای گوناگون نيز تشکيل

در اين . دست می آورده شده باشد، يک مليت يا خلق سابقاً ستمکش حق تعيين سرنوشت خود را تا حق جدائی کامل ب

  .جامعه، اتحاد مليت ھا بر پايۀ آزادی کامل و بر پايۀ احترام متقابل استوار می گردد

مسألۀ ملی انزوا و جدائی و ايدئولوگ ھای سرمايه داری و امپرياليسم ھمواره موعظه می کنند که تنھا راه حل 

تفکيک مليت ھا است و به طرق گوناگون به دشمنی ميان مليت ھا دامن زده و سلطۀ يک مليت را بر مليت ديگر 

اما انقالبات پيروزمند سوسياليستی يک راه حل انقالبی ديگری را که راه حل ادعائی . توجيه و تبليغ می کنند

اين راه حل ھمان نابودی سرمايه داری و .  نفی ميکند طرح و اجراء نموده اندايدئولوگ ھای سرمايه داری را کامالً 

استقرار سوسياليسم، لغو کامل سرکوب ملی و استقرار روابط دوستانه و برادرانه ميان مليت ھا، بر پايۀ برابری و 

نابرابری ھای اقتصادی و احترام متقابل ميان آنھا در جامعۀ سوسياليستی و کوشش ھرچه بيشتر برای از ميان بردن 

  . فرھنگی که از جامعۀ کھن به يادگار مانده است، می باشد

*****  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم

 

 


