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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١ دسمبر ٠٧

  

  انترناسيوناليسم پرولتری
  

پرولتاريا و خلق ھای زحمتکش ھمۀ کشور ھا از يکديگر انترناليسوناليسم پرولتری ايدئولوژی پشتيبانی بين المللی 

. دھد  اساسی طبقۀ کارگر و احزاب رھبری کنندۀ پرولتری را تشکيل میست و يکی از پايه ھای ايدئولوژيکا

ارائه گرديد و " مانيفست حزب کمونيست"نظريۀ انترناليسيم پرولتری برای نخستين بار توسط مارکس و انگلس در 

. کارگران ھمۀ کشور ھا در مبارزۀ خود برای رھائی از قيود سرمايه داری دارای منافع مشترک اندنشان داد که 

کارگران ھمۀ کشور ھا و "و " کارگران ھمۀ کشور ھا متحد شويد"جوھر انترناليسوناليسم پرولتری در اين شعار ھا 

  .بيان شده است" خلق ھای تحت ستم جھان متحد شويد

نمی تواند مبارزات خود را جدا از مبارزۀ کارگران ساير کشور ھا در نظر بگيرد، زيرا طبقۀ کارگر ھر کشوری 

ضرورت اتحاد . دشمن وی نه تنھا طبقۀ بورژوازی کشور خودی بلکه بورژوازی کشور ھای ديگر نيز ھست

ين جا ناشی می کارگران کليۀ کشور ھا و منافع مشترک کليۀ انقالبات پرولتاريائی در مقابل ارتجاع جھانی از ھم

عشق پرولتاريا به کشورش و خواست وی برای آزاد کردن آن از قيد استثمار بورژوازی و ايجاد جامعه ای . شود

بدون طبقه و بدون استثمار به شکل ناگسستنی با مبارزۀ پرولتاريای ساير کشور ھا و به پشتيبانی انترناسيوناليستی 

د به پيشبرد انقالب در سطح جھانی و شکست ھر چه بيشتر بورژوازی و آنھا وابسته است و پيروزی آن به نوبۀ خو

  .ارتجاع جھانی ياری می رساند

س آنھا أبا پيروزی انقالب کبير اکتوبر روسيه و پس از آن با پيروزی يک سلسله انقالبات سوسياليستی و در ر

 و عينيت ھر ايوناليسم پرولتری محتوانقالب عظيم چين، ضربات عظيمی به امپرياليسم جھانی وارد آمد و انترناس

که اين انقالب پيروزمند به يک حامی نيرومند مبارزات  چه عميق تر و عملی تری به خود گرفت، به طوری

  .پرولتاريا و خلق ھای ساير کشور ھا تبديل گرديد

انترناسيوناليسم پرولتری راستين با ھر گونه بر خورد تبعيض آميز به کشور ھای کوچک و بزرگ و ھر گونه رفتار 

به دروغ صورت می " انترناسيوناليسم پرولتری"و يا سيادت طلبانه ای که تحت لوای " قدرت بزرگ"يا عملکرد، 
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.  درامر ساختمان و تکامل فرھنگ بشری سھيم استگيرد به کلی بيگانه است، و معتقد است که ھر ملتی به سھم خود

از سوی ديگر، انترناسيوناليسم پرولتری با ھر گونه تمايالت ناسيوناليستی تنگ نظرانۀ بورژوائی و خرده 

که بی توجھی و القيدی کامل به منافع ملی را تبليغ می کند مغايرت کامل " جھان وطنی"بورژوائی و نيز گرايشات 

ھمچون انترناسيوناليسم کاذب يک تئوری ارتجاعی است که از جانب بورژوازی " جھان وطنی"ن دارد؛ زيرا، اي

است که طبيعتاً چيزی به معنای سلطۀ امپرياليسم جھانی بر خلق " حکومت جھانی"تبليغ می گردد و خواستار يک 

  .ھا و ملت ھای مختلف جھان نيست

  :مائوتسه دون می گويد. رستی پيوند داردانترناسيوناليسم به شکل گسست ناپذيری با ميھن پ

آيا کمونيستی که انترناسيوناليست است می تواند در عين حال ميھن پرست ھم باشد؟ ما معتقديم که نه تنھا می "

فقط از طريق پيکار . شرايط تاريخی مضمون کنکرت ميھن پرستی را معين می کند. تواند بلکه بايد ھم چنين باشد

که ما می توانيم تجاوز کاران را مغلوب و به آزادی دست يابيم و فقط در صورت نيل به آزادی به خاطر ميھن است 

پيروزی چين و . ملی است که برای پرولتاريا و ساير زحمتکشان امکان کسب  آزادی خود فراھم خواھد گشت

بدين سبب در . شکست امپرياليست ھای مھاجم خود اينھا ھم به خلق ھای کشور ھای ديگر کمک خواھند کرد

  ١."جنگ ھای آزاديبخش ملی ميھن پرستی عمالً ھمان تحقق انترناسيوناليسم است
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