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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان - الله: بازتايپ توسط

   ٢٠١١ دسمبر ١٠

  

  ميھن پرستی، شوينيسم، کسموپوليتيسم
  

 از آن در مقابل ھر گونه تجاوز، يعنی  مبارزه به خاطر سر ميھن پرستی يعنی عشق به خلق و ميھن خويش و دفاع

افرازی ملی، تکامل و شکوفائی ارزش ھا و دستاورد ھای مادی و معنوی ملی، پيکار برای دفاع از فرھنگ و سنت 

 –ھای مترقی و واالی ملی و خلقی و مبارزه عليه ھر گونه سلطه و تھاجم استعماری و حفظ استقالل اقتصادی 

  . کشورسياسی

کمونيست ھا حاضرند تا پای جان از منافع ملی در مقابل ھر گونه . پيگير ترين ميھن پرستان کمونيست ھا ھستند

اما طبقات ارتجاعی بورژوائی که . تجاوز دفاع کنند و در راه حفظ منافع خلق و ميھن خود تا آخرين نفس بايستند

 در مقابل سلطۀ خارجی تزلزل نشان داده و حتی خود به ھميشه سنگ ميھن پرستی را به سينه می زنند، ھمواره

صورت ابزار دست امپرياليسم جھانی منافع ملی را پايمال کرده و ثروت ھای ميھن را به باد داده و وسيلۀ غارت و 

  . چپاول آنھا را به وسيلۀ امپرياليسم فراھم می آورند

 ملی در مقابل منافع کوته نظرانۀ طبقاتی آنان کمترين طبقات ارتجاعی استثمارگر ھميشه ثابت کرده اند که منافع

در دوران کنونی يعنی در دوران سلطۀ امپرياليسم جھانی و انقياد ملت . ارزشی ندارد و به آسانی آنھا را فدا کرده اند

ی بخش ملی به صورت تفکيک ناپذيری از انقالب جھانی در آمده و کليۀ ملت ھامبارزات رھائي ھا به واسطۀ آن،

تحت ستم و سرکوب بايد برای تحقق منافع ملی خود مبارزه کرده و بيش از پيش شخصيت ملی خويش را احياء و 

از اين روست که دوستی ميان ملت ھا و وحدت آنھا . مبارزۀ مشترکی را با ملل ديگر عليه امپرياليسم به پيش ببرند

رولتاريای ھمۀ کشور ھا و خلق ھای ملل تحت ستم، متحد پ": در مبارزه عليه امپرياليسم در شعار زير تجسم می يابد

  !"شويد

است که به وسيلۀ بورژوازی و با سوء استفاده ازاحساسات اصيل ملی شوينيسم يک ايدئولوژی و سياست ارتجاعی 

پايۀ شوينيسم بر نژاد پرستی و تفاوت ھای نژادی و ھدف اساسی آن ايجاد اختالف و دشمنی ميان . تبليغ می شود

ت ھای ملت ھا، بر تر دانستن ملت خودی بر ملت ھای ديگر و از اين طريق تحکيم و تداوم سلطۀ امپرياليسم بر مل

اين سياست ارتجاعی اھداف، آرمان ھا و مبارزۀ مشترک ھمۀ خلق ھا و ملت ھای تحت ستم را . تحت ستم است
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استفاده از احساسات اصيل ملی و دامن زدن به تعصبات و وءبرای رھائی از يوغ امپرياليسم نفی کرده و با س

 تبليغ و به اين ترتيب دشمنی ميان ملل را بر گرايشات کورکورانه و افراطی، برتری ملت خود را بر ديگر ملت ھا

اين سياست ارتجاعی حتی ممکن است کار . انگيخته و به حقوق و حاکميت و آزادی ديگر ملل لطمه وارد می آورد

از مثال ھای بارز اين . را تا بر افروختن آتش جنگ ميان کشور ھا و انقياد ملت ھا در زير سيطرۀ خود بکشاند

اعمال اين سياست شيوۀ ھميشگی امپرياليسم . ز فاشيست ھا در دامن زدن به جنگ جھانی دوم بودسياست فاجعه آمي

  .است که می کوشد تا از اين طريق با ايجاد نفاق ميان ملت ھا سلطۀ خويش را تداوم بخشد

 سياست اينھم يک تئوری و. درست در نقطۀ مقابل شوينيسم قرار دارد" جھان وطنی"يا " کسموپوليتيسم"تئوری 

ارتجاعی است که به وسيلۀ بورژوازی تبليغ می شود تا لبۀ تيز مبارزۀ طبقاتی درونی جامعه را که متوجه خود او 

اين تئوری، الابالی گری و عدم عالقه به منافع ملی، به خلق خويش، به گنجينه ھای فرھنگ . است، منحرف سازد

اين تئوری در خيال خود از مرز ھای . يزه و تبليغ می کندملی، به سنن و آداب ملی مترقی و شخصيت ملی را تئور

ملی فراتر می رود و استقرار يک حکومت جھانی را تبليغ می کند و بدين ترتيب آشکارا تسلط بی حد و مرز 

  .امپرياليسم بر کليۀ خلق ھا و ملت ھا را طلب می کند

ا و ملت ھا را عليه امپرياليسم نفی می کنند و شوينيسم و کسموپوليتيسم از آنجا که ھر دو ضرورت مبارزۀ خلق ھ

مبارزات ملت ھا را از اھداف اصلی خود منحرف می سازند و از آنجا که ميان ملت ھا و خلق ھای تحت ستم در 

به ھمين روی کمونيست ھا بايد . مبارزۀ مشترک خود عليه امپرياليسم شکاف ايجاد می کنند، ارتجاعی و خطرناکند

پرچم دفاع از منافع ملی و انترناسيوناليسم پرولتری عليه  اين دو گرايش ارتجاعی بورژوائی و نيز با بر افراشتن 

  . عليه ناسيوناليسم تنگ نظرانه به شدت مبارزه نمايند

*****  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم

 

 


