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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان - الله: بازتايپ توسط

   ٢٠١١ دسمبر ١٢

  

  ناسيوناليسم
  

نفراد ملی، تبليغ بی اعتمادی نسبت به ناسيوناليسم يک اصل ايدئولوژيکی و سياسی بورژوائی است که بيان کنندۀ ا

بنابر اين ناسيوناليسم را با معنی فوق نبايد با ميھن پرستی و دفاع از حقوق . مليت ھای ديگر و دشمنی ميان آنھا است

  . ملی و حق حاکميت ملی که وظيفۀ ھر مبارز انقالبی و کمونيست راستين است، اشتباه گرفت

ناسيوناليسم که نشان دھندۀ رابطۀ . ويژگی ھای تکامل سرمايه داری نھفته استريشۀ ناسيوناليسم در مشخصات و 

که " شوينيسم قدرت بزرگ"يکی : ميان مليت ھا در دوران سرمايه داری است، به دو شکل اساسی تظاھر می يابد

ليسم محلی يا توسط يک مليت غالب با تحقير مليت ھای ديگر و تجاوز به منافع آنھا ھمراه است و ديگری ناسيونا

  .مليت سرکوب شده که با کوشش برای بقای خود، انزوا، انفراد و بی اعتمادی به مليت ھای ديگر مشخص می شود

ناسيوناليسم در روند تشکل مليت ھا که با ظھور زبان ھا و فرھنگ ھای ملی و با قالب ريزی شدن و شکل گرفتن 

ين ناسيوناليسم قبل از ھر چيز از منافع اقتصادی سرمايه داری ا. يک احساس يا روحيۀ ملی ھمراه بود، ظاھر گرديد

و طبقۀ سرمايه دار که در سطح ملت ھا شکل گرفته و رشد يافته بود در مقابل خارجی و ديگر ملت ھا دفاع می 

ثری در دست بورژوازی برای مشوب کردن آگاھی طبقاتی پرولتاريا و خلق وسيلۀ مؤناسيوناليسم به صورت . کرد

و صدمه زدن به خصلت انترناسيوناليستی جنبش ھای کارگری و زدودن خصلت طبقاتی آنھا  و توجيه استعمار ھا 

  نوين به کار می رود

ما ا. ناسيوناليسم برای زحمتکشان که منافع آنھا فقط به وسيلۀ انترناسيوناليسم پرولتری بيان می شود قابل قبول نيست

ی، ناسيوناليسم مليت ھای تحت ستم قدرت ھای بزرگ از نظر تاريخی از بخش ملدر مرحلۀ معينی از جنبش آزادي

. ی دموکراتيک و ضد امپرياليستی بر خوردار بوده و خواھان آزادی ملی و استقالل اقتصادی استاخصلت و محتو

  .در اينصورت در اين مرحلۀ معين، کمونيست ھا از ناسيوناليسم مليت ھای تحت ستم بايد دفاع نمايند

ناسيوناليسمی که به وسيلۀ مرتجعين داخلی و به منظور استثمار ھر چه بيشتر ازدر عين حال، کمونيست ھا نبايد 

بلکه بايد ماھيت . زحمتکشان کشور خودی و استحکام پايه ھای استثمار سرمايه داری تبليغ می شود، پشتيبانی نمايند

  .زه بپردازندواقعی اينگونه ناسيوناليسم را افشاء و با آن به مبار
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در مقابل ناسيوناليسم که ريشه در فرد گرائی و خود پرستی گروھی بورژوائی و تنفر نسبت به ديگران دارد و قبل 

از ھمه به منافع بورژوازی خدمت می کند، پرولتاريا و کمونيست ھا درفش انترناسيوناليسم پرولتری را به اھتزاز 

 دوستی و ھمبستگی و پيوند با پرولتاريا و خلق ھای زحمتکش ساير در می آورند که در وجۀ کمونيستی و جمعی،

زيرا برای رھائی ميھن کمونيست ھا در عين انترناسيوناليست بودن ميھن پرست ترين افرادند، کشور ھا پايه دارد، 

گونه  چاز قيد سلطۀ امپرياليسم و ارتجاع و نظام ھای استثمارگر اجتماعی تا آخرين نفس می رزمند و تن به ھي

سازشی نمی دھند و نيز به اين حقيقت آگاھند که رھائی ھر کشور و ھر خلق از يوغ امپرياليسم و واژگونی نظام  

ھای استثماری و استقرار حکومت ھای  خلقی و پرولتری ضربۀ دردناکی به نظام ارتجاعی امپرياليسم جھانی و 

  .  پرولتاريا و کليۀ زحمتکشان از يوغ بردگی و بندگی استکمکی شايان به آرمان انترناسيوناليسم پرولتری و رھائی

در تحت نظام . برای کمونيست ھا، انترناسيوناليسم و ميھن پرستی با ھم در يک وحدت ديالکتيکی قرار دارند

سوسياليستی که برابری واقعی مليت ھا را تحقق می بخشد و با حذف شرايط عينی و مادی زيست ناسيوناليسم، اين 

  .رود  اندک اندک از ميان میپديده
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