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انقالب "ملی  -دموکراتيک" يا "دموکراتيک  -ملی"؟
اصطالحات و يا" ترم " ھای سياسی -اجتماعی ھريک زادۀ شرايط خاص و مناسبات معين اقتصادی -اجتماعی است که
متناسب با آن شرايط و ضرورت ھای ھمان زمان متولد می شوند ،رشد و تکامل می کنند و تحقق شان برای پيشرفت
جامعه به نياز زمان مبدل می شود .انقالبات و جنبش ھای اجتماعی که زاده و حالل تضادھای معينی ھستند ھم در
شرايط ويژه و برمبنای مساعد سازی شرايط عينی و ذھنی جوامع انسانی و برای شکستن سدھای کھنی که در مناسبات
اجتماعی  -اقتصادی جامعه به موانع رشد و تکامل نيروھای مولده و در کل پيشرفت جامعه ،بدل می شوند به وقوع می
پيوندند و متناسب با ھمان ويژگی ھای اقتصادی -اجتماعی و اھداف مطروحه و ...نام مشخص می گيرند .
جنبش بردگان به رھبری" سپارتاکوس "که تداومش سرانجام منجر به سرنگونی نظام بردگی شد ،انقالبی بود که تحول
عظيمی در زندگانی انسان ھای زمانش ايجاد کرد .اين جنبش علی رغم اين که به حاکميت زمينداران بزرگ)فئوداالن(
انجاميد ،ولی سيستم جابرانۀ بردگی را که مانع رشد و تکامل نيروھای مولدۀ جامعه شده بود ،درھم کوبيد و عاملی از
عوامل ايجادگر نظام فئوداليته شد .بعد ھا ھمين نظام فئودالی که در نتيجۀ قربانی فراوان بردگان به وجود آمده بود ،خود
سدی در برابر رشد و تکامل نيروھای رشد يابنده و سد ناپذير مولده شده و به دست نيروھای جديد بورژوازی نوظھور،
طبقات متوسط شھری و تا حدی پرولتاريای نوظھور ،در تحت رھبری بورژوازی ،و به وسيلۀ انقالب بورژوازی
سرنگون شد .تا اينجا اين انقالبات را می توان تا يک حدی به سادگی نام گذاری کرد .
اما از اواخر قرن نوزدھم و اوايل قرن بيستم که سرمايه داری در پروسۀ تکاملی شتابنده اش به قول لنين" به عاليترين
مرحلۀ رشد خود يعنی به امپرياليسم گذار کرد" ،در مناسبات اجتماعی -اقتصادی جوامع انسانی تغيير و تحوالتی رونما
شد که ھر کدام از ويژگی خاص خود برخوردار است .ما در اينجا به بررسی تمام دگرديسی ھای حاصله از نفوذ
امپرياليسم نمی پردازيم ،مسألۀ مورد نظر ما در اينجا نفوذ استعمارگرانۀ امپرياليسم در کشورھای انکشاف نيافته يا عقب
نگھداشته شده است که درآن امپرياليسم به ايجاد طبقۀ انگل يا زائده ای به نام بورژوازی کمپرادور پرداخته تا از طريق
آن به استعمار و استثمار خلق ھا بپردازد .در اين کشورھا ،بورژوازی کمپرادور نيز مانند طبقۀ مالکان ارضی آنچنان
که زائدۀ امپرياليسم است ،از ارتجاعی ترين مناسبات توليدی نمايندگی می کند ،مانع رشد نيروھای مولده می شود و بنا
براين ارتجاعی ترين خصايل نيز در سرشتش عجين شده است  .خالف بورژوازی آزاد که دشمن آشتی ناپذير فئوداليسم
بود و عليه آن و برای نابودی آن دست به انقالبات بوژوازی زد؛ بورژوازی کمپرادور جھت تأمين منافع امپرياليسم و
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چريدن در حاشيۀ منافع آن ،با مرتجع ترين نمايندگان فئوداليسم نيز به مماشات و سازش تن می دھد .بورژوازی
کمپرادور نيز افراطی ترين گروه ضد انقالبی بوده و دست در دست فئوداليسم به استثمار خلق ھا و فروش منافع ملی
مبادرت می ورزد .از آنجا که اين مرتجعين به قول مائوتسه دون" ھرگونه احساس ملی را از دست داده اند و منافعشان
با منافع امپرياليست ھا درآميخته است" ،لذا ھميشه در خدمت منافع امپرياليسم ھستند .در کشورھائی که بورژوازی
کمپرادور نيز در کنار طبقۀ حاکم فئودال به عنوان طبقۀ حاکمه ،قدرت اقتصادی و سياسی دارد ،انقالب و رسيدن به
آزادی پروسۀ بغرنجی را طی می کند که بايد در پھلوی فئوداليسم ،بورژوازی کمپرادور را ،که نمايندۀ امپرياليسم است،
نيز آماج خود قرار بدھد .
بديھی است که با آماج قرار گرفتن بورژوازی کمپرادور ،منافع امپرياليسم به خطر می افتد ،آنگاه ممکن است که
امپرياليسم به دفاع از منافع خود به ياری بورژوازی کمپرادور و متحدانش که نمايندگان فئوداليسم ھستند ،بشتابد و دست
به مداخلۀ مستقيم و تجاوز دراين کشور ھا بزند)آنچنان که ھم اکنون در افغانستان زده است( .در چنين صورتی خودش
ھم مستقيما ً آماج انقالب قرار می گيرد .چنين پروسۀ بغرنجی فقط از طريق انقالب دموکراتيک نوين بايد بگذرد که آن
ھم براساس نقش و مداخلۀ امپرياليسم در اين کشورھا به انقالب "ملی  -دموکراتيک" و يا "دموکراتيک  -ملی" تحت
رھبری پرولتاريا منجر می شود .تشخيص و تحليل درست تضاد ھا در اين جوامع از بغرنجی خاص و از اھميت
خاصی برخورداراست و کار ھر" نيمچه مالئی "ھم نيست که با نشخوار تفاله ھای ديگران از عھدۀ آن برآيد؛ و نه ھم
می توان آن را با شعبده بازی و پس و پيش کردن کلمات و "اصلی" و "بدلی" گفتن مفاھيم به انجام رساند .
کسانی که طی سالھای متمادی از يک گام مبارزاتی درست خود شان در درون جامعه اثری ديده نشود و خودشان ھم
گزارش يک ساعت کار مبارزاتی مؤثر از خود برای مردم نداشته باشند ،و فقط عمل مبارزاتی يک مقطع کوتاه از
دريای مبارزات ديگران را بيش از سی سال موضوع ھجويه گوئی شان بسازند؛ و جز تخريب سازمان ھا و شخصيت
ھای جانباز جنبش انقالبی کار ديگری نداشته باشند ،چنين کسانی ھرگز قادر به تحليل تضاد ھای بغرنج جامعه ای
دارای مناسبات پيچيدۀ طبقاتی ،اتنيک و اجتماعی افغانستان کنونی نشده و نمی شوند .اگر اين قماش خود فروخته حرفی
ھم در اين رابطه بزنند ،برای مغالطه و به منظور انحراف افکار و توجيه سياست ھای ضد ملی شان در راستای تمديد
سياست ھای مغرضانه و تباه کن آفريدگار شان می زنند .اين پرازيت ھا چنان که عمل نشان می دھد ،فقط از عيب
جوئی ھای ناوارد و بی محتوا بر کار و زحمت ديگران خود را مطرح می کنند و چه نفرت انگيز مطرح می کنند ،که
پوچی بحث و پوکی وزن شان آن ھا را رسوای سر بازار می سازد.
ما در متن عمل انقالبی و با اتکاء به تجارب طوالنی مبارزات داغ و خونين خود ،در عرصۀ تئوريک نيز با صداقت
تمام ھرآنچه در توان داريم ،بدون ھيچ ادعائی در طبق اخالص تقديم راھيان پاکباز جنبش می کنيم .از انتقاد نه تنھا نمی
ھراسيم ،بلکه انتقاد سالم را با جان و دل برای پيشبرد سالم رسالت انقالبی خود و تکامل بيشتر افکار مان پذيرائيم؛ و اما
نق نق و ھجويه گوئی خود فروختگان بدنام و "ان جی او" بازان بورژوا کمپرادور مطرود ،خادم اشغالگران
امپرياليست ،که ھيچ قرابت و پيوندی با جنبش انقالبی و کمونيستی کشور و يا جھان ندارند ،بلکه دشمنان کينتوز ديرينه
و تاريخی اين جنبش به حساب می آيند ،را ھم به اين گفتۀ نغـز رجعت می دھيم که :
"مه فشاند نور و سگ عوعو کند ھـــــر کسی بـــر طينت خــود می تند"
با اينحال ،در مورد انقالب "ملی ـ دموكراتيك" و يا "دموكراتيك – ملی" بايد به عرض برسانيم كه اين ترم ھا مربوط به
شرايط خاصی از انقالب است كه در كشورھای مستعمره و نيمه مستعمره  -نيمه فئودالی مورد و كاربرد دارد .تركيب
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ترم ھا ھم متناسب با مضمون انقالب و تشخيص تضاد عمده تعيين می شود و بازی با كلمات و يا طبق دلخواه اين و آن
نيست .
ھرگاه در كشوری تجاوز مستقيم صورت بگيرد و يا به نحوی نقش امپرياليسم عمده باشد)موقعيت مستعمراتی کشور
مفروض( ،در آن صورت انقالب "ملی ـ دموكراتيك" ضرورت می افتد و مبارزۀ ملی تقدم می يابد .طرد تجاوز و به
دست آوردن استقالل و آزادی ملی وظيفۀ اساسی است که در برابر خلق کشور مورد تجاوز و نيروھای آزاديخواه آن
قرار می گيرد و اين وظيفه مستلزم جنگ توده ئی با متجاوز و متحدان بومی اش است .در چنين مبارزه ای قطب بندی
تضادھا ،آرايش قواء و آماج انقالب ،يعنی ستراتيژی مشخص مطرح می شود .در چنين حالتی آزادی ملی ھدف اوليه
می شود و تدارک ،ايجاد و پيشبرد جنگ آزاديبخش ملی با بسيج ھمۀ نيروھای ضد تجاوز در دستور کار نيروھای
انقالبی قرار می گيرد و حل تضادھا و مسايل ديگر تابع به دست آوردن آزادی ملی است.
و اگر مسألۀ تجاوز در ميان نباشد و امپرياليسم با مداخله از طريق طبقات حاكمۀ فئودال – کمپرادور در ساختار يک
نظام اقتصادی – اجتماعی نيمه فئودالی – نيمه مستعمرۀ كشور ،منافعش را تأمين كند ،در اين صورت انقالب
"دموكراتيك ـ ملی" ضرورت می افتد که آماج آن طبقات حاکمۀ کشور و قطع مداخلۀ امپرياليسم است .وظيفۀ عمدۀ اين
انقالب حل مسائل دموکراتيک مانند استقرار جمھوری دموکراتيک توده ئی به رھبری طبقۀ کارگر ،حل مسألۀ ارضی
به سود دھقانان بی زمين و کم زمين ،حل مسألۀ مليت ھا و ...است .در اين صورت نوع ديگری از قطب بندی تضادھا،
آرايش قواء و ستراتيژی انقالب به ميان می آيد که در بارۀ آن به فرصتی ديگر صحبت خواھيم کرد؛ چون عدم تشخيص
درست ھريك از اين مسايل كار انقالب را به كجراھه می برد .چگونگی ھژمونی اين انقالب ھا ويژگی شان را تعيين
می كند .اگر رھبری اين انقالب ھا به دست بورژوازی بود ،آنگاه آن را انقالب بورژواـ دموكراتيك تيپ كھن می گويند
که اکنون ديگر زمان آن گذشته است .و اگر رھبری آن را پرولتاريا به عھده داشت ،آن را انقالب دموكراتيك نوين می
نامند .لذا انقالب دموكراتيك نوين نيز نوعی انقالب بورژوا دموكراتيك است كه رھبری آن را پرولتاريا دارد و برای
دموكراتيزه كردن جامعه ،دكتاتوری دموكراتيك خلق را حاكم می سازد .با تسجيل رھبری پرولتاريا و دموكراتيزه كردن
جامعه به وسيلۀ اين انقالب است كه زمينۀ گذار به سوسياليسم يعنی شرايط عينی و ذھنی گذار به سوسياليسم و در
تداومش تحت دکتاتوری پرولتاريا به کمونيسم مساعد می شود .اين بحث ھا را می توان در آثار صدرمائوتسه دون
مطالعه كرد و به شكل تطبيقی آن در كشور ما آثاری مثل" سيمای جامعۀ ما و تضادھای آن ..." ،از نشريۀ "عقاب" ،
“جابجائی تضادھا "از" ساما" ،آثاری از "سازمان انقالبی افغانستان" و چند اثر ديگر نيز می توانند ما را كمك كنند .
مسألۀ تشخيص ستراتيژی نظامی در اين انقالب ھا نيز دقيقا ً مربوط می شود به شرايط خاص ھر كشور ،به طوركلی
می توان گفت جنگ توده ئی طوالنی ستراتيژی آزمون شده ای است؛ ولی ھرگز نبايد چنين پنداشت كه در ھمه جا و در
ھرگونه شرايط اين نسخه ای يکسان و تغيير ناپذيراست .انقالبيون موظف اند متناسب با اوضاع مشخص كشورشان راه
روشن انقالب شان را مشخص سازند .ھر تضاد ويژه راه حل ويژۀ خودش را می طلبد و تئوری ھا تا آنجا رھنمای عمل
ھستند كه گره کشا و قابل تطبيق باشند .ديالكتيك مذھب نيست كه احكامش خشك و التغيير باشد ،به قول انگلس ھرگاه
ديالكتيك خود را ھمپای تكامل ،تكامل ندھد ،ديگر آن را ديالكتيك نمی توان گفت .لذا تعيين ھرگونه تاكتيك و ستراتيژی
انقالب در كشور مشخص ،مربوط می شود به شرايط عينی و ذھنی و تضاد ھای درونی و بيرونی آن كشور ،كه
انقالبيون موظف اند با كشف و درك واقعی اين تضاد ھا ،تاكتيك ھا و ستراتيژی انقالبی مشخص خود را مطرح كنند .
چه بسا كه شيوه ھای تجربه نشده ای تجربه شود و موفق ھم بدرآيد ،آنچنان كه انقالب چين با شيوۀ ويژه اش حتی برای
ستالين ھم در قدم اول قابل درك نبود و فقط انقالبيون چين ،و در رأس شان مائوتسه دون ،آن را از متن واقعيت جامعۀ
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خود استخراج و عملی كردند و باب نوينی در انقالب ھا گشودند .انقالبيون ديگر جھان نيز می توانند متناسب با شرايط
كشورھای شان گنجينۀ انقالب را غنا بخشند و ھيچ كس حق ندارد و نبايد جزم گرايانه به اين و يا آن تئوری ـ ولو غير
قابل تطبيق ـ بچسبد .
خوانندۀ محترم !
اين بحث ھا ساحۀ بسيار گسترده دارند و می توان فراوان روی شان صحبت كرد و نوشت ،ولی در اين نوشتار فكر می
كنيم ھمين قدر كافی باشد .پايان
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