
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  ابراھيم. ک
  ٢٠١٨ جون ٠۴

 

 هبرتشخيص تضادعمد تحليل طبقاتی متکی
مختلف و مرکب موجود در آن،  شناخت دوستان و دشمنان انقالب در ھرکشور، با تحليل مشخص از تضادھای طبقاتی

توده ھای زحمت کش در ھرمرحله از  طبقه کارگر و ۀعمد تشخيص مادی و عينی خطرناک ترين و مھاجم ترين دشمنان

پس از شکست دادن دشمنان به علت .  کارگر می باشدۀدشمنان تاکتيک انقالبی طبق تاريخ مداخالت و عمل کرد اين

تشخيص دقيق دشمنان جديد عمده و تمرکز نيرو در به شکست کشاندن  درشرايط جديد تحليل و  تضادھای متعدد، وجود

در پيشبرد   اجرای اين رھنمود دقيق کمونيسم علمی، عمل تعيين کننده ایًکال. ننده ای داردتعيين ک اين دشمنان اھميت

تحت رھبری حزب کمونيست   کارگر و توده ھای زحمت کشۀ طبقاتی و دست يابی به پيروزی توسط طبقۀمبارز

خيص مرحله ای درحرکت اين سبک ديالکتيکی بررسی تش دراين ارتباط امتناع از. انقالبی راستين ھر کشور می باشد

 تضادھای ۀپاسيويته و يا چپ و راست زدنھای سياسی در امر عدم حل تداوم مبتکران حل تضادھا نتيجه ای جز افتادن به

  . کارگر ببار نخواھد آوردۀطبقاتی به سود طبق

   :در اثبات اين تحليل در گام اول از رھنمود کمونيسم علمی آموزش زير را بياموزيم

از آنھا ناگزير تضادعمده خواھدبود که دارای نقش رھبری کننده  روسه ای حاوی تضادھای متعدد باشد، يکیھرگاه پ"

مرکب که  ۀ يک پروسۀلذا درمطالع.  تضادھا نقش درجه دوم و تبعی خواھند داشتۀدرحالی که بقي و تعيين کننده است،

اين که تضاد عمده معين شد، کليه  به مجرد. شودحاوی دو يا چند تضاداست، بايد نھايت سعی در يافتن تضادعمده 

 سرمايه داری به ما آموخته ۀکه مارکس در تحقيق جامع اين اسلوبی است. مسايل را می توان به آسانی حل کرد

 پراتيسين وجود دارند که قادر به درک اين اسلوب نيستند و در نتيجه، در پيچ و خم کوره ھزاران دانشمند و... است

و از اين روست که قادر به  ندا زنجير ناتوان و عاجزۀ عمدۀران و سرگردان می مانند؛ آنھا از يافتن حلقراه ھا حي

  )۵٠۴ - ۵٠٣ صص – ١٩٣٧ت سگ ا– به فارسی١جلد آثارمنتخب –مائو ".( يافتن راه حل تضادھا نيستند

 ميليون ١٠ تا ٧آن و بی خانمانی   ساله ای که به ويرانی کشورسوريه و نابود شدن٧بروز جنگ بيش از  ۀبررسی نمون

تنھا تضادھای درون کشوری بلکه تضادھای امپرياليستی نيز پايان اين  نفر ازتوده ھای آواره و پناھنده منجر شده و نه

دراين راستا بخشی از تضادھای اساسی . داده است  سوق کشاندن آن به جنگ نيابتی امپرياليستی جنگ ويرانگر را با

  :ور عبارتند ازموجود دراين کش

  ؛ کارگر و توده ھای مردم با نظام سرمايه داری سرکوبگر حاکمۀ تضاد طبق- )١
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  ؛ تضاد مليتی و مذھبی بخشھائی از مردم با رژيم حاکم- )٢

  ؛ تضاد رژيم حاکم در مقابله با مداخالت امپرياليستھای غرب و صھيونيستھا- )٣

  ؛وصھيونيستھا يه ھمدست با امپرياليستھا تضاد رژيم حاکم با کشورھای مرتجع عربی و ترک- )۴

  ؛ اتحاد رژيم حاکم با امپرياليسم روسيه و رژيم مرتجع ايران عليه امپرياليسم وصھيونيسم- )۵

امپرياليستھا و کشورھای مرتجع   تضاد رژيم حاکم با بخشی ازنيروھای داخلی و خارجی تروريست در اتحاد با- )۶

  ؛منطقه

نظامی بخشی از اپوزيسيون  ۀ توده ھای مردم عليه رژيم حاکم، شروع مقاومت مسلحان سال پيش با بروز تظاھرات٨

پشتيبانی سريع نيروھای امپرياليستی و کشورھای مرتجع منطقه  رژيم حاکم وابسته به بورژوازی و خرده بورژوازی،

امپرياليسم " مخملیانقالب  "به دامعليه رژيم، نشان داد که اپوزيسيون وابسته به امپرياليسم  از اين اپوزيسيون داخلی

نفوذ خود در فتح بی قيد و شرط  ۀميدانھای نفت و ادام غرب در کشاندن اين کشور به زير نفوذ خود و دست يابی به

بخش از  ه ھمين علت، اينب. ژی جنگھای نيابتی را به پيش می برنديستراتامپرياليستھای غرب   بزرگۀخاورميان

داخلی سوريه ادامه دادند و بالفاصله  کمک نظامی به اپوزيسيون ارتجاعی ۀ، با توسل به ارائامپرياليستھای مھاجم

 ناتو و تروريستھای وابسته به کشورھای مرتجع عرب ًو مشخصا نيروھای مشترک کشورھای ارتجاعی و امپرياليستی

  حاکم سوريه با مقاومت درامری که نشان داد رژيم داخلی. و توطئه ريزی شدند مخالف رژيم دست به کارفتح

درآوردن   ژی به زيرسلطهيستراتو " بھارعربی "امپرياليستی غرب، خيزشھای مصنوعی ۀبرابرسياست مداخله گران

   .خاورميانه از طريق پيش روی درسوريه با شکست نھائی مواجه ساخته اند کامل کشورھای

امپرياليستھای غرب و دولتھای مرتجع ھم دست  الت مستقيم توده ھای مردم عليه رژيم با مداخۀبدين ترتيب تضاد عمد

 داخلی مرتجع، ۀاين دولتھای جھانی و اپوزيسيون وابست ۀتروريستھای دست پرورد با امپرياليستھا و صھيونيستھا و

 - ی گو يا وابست  استقالل–جنگ بين رژيم سوريه و جنگ افروزان داخلی و خارجی  شدن خود را ازدست داد، و شکوفا

صھيونيسم و کشورھای مرتجع و به  حاکم سوريه به منظور قطع مداخالت امپرياليسم و  مرژي. تبديل به تضادعمده شد

به نفع خود، دست طلب کمک گرفتن ازمتحدين  شکست کشاندن نيروھای مرتجع عرب داعش، النھضه و غيره

ايران زد تا مناطق تحت اشغال دشمنانش را به زير نفوذ خود در  امپرياليست رقيب غرب و کشورمرتجع ديگر نظير

    .موفقيتھای قابل مالحظه ای دست يافته است آورد و تا کنون به

و جمھوری اسالمی زودتر از آن که منافعی دراين مورد ) ٢٠١۵بر واز اکت(روسيه   اتحاد باۀسياست ھشياران  اين رژيم

و نيروھای  درصورت قطع تجاوز امپرياليستھای غربی، صھيونيستھا. شرده زدرژيم دارند، دست به ھمکاری ف با آن

دوستان متحد رژيم حاکم و چه در  وابسته به مرتجعين عرب، تضادھای جديدی چه در رابطه با قطع دست مداخله گر

. می توانند تبديل شونديا خواستھای ملی تبديل به تضاد عمده جديد   کارگر و توده ھای مردم وۀمبارزه عليه طبق ۀادام

  . تضادعمده عمل کندۀ کارگر عليه اين رژيم نتوانست به مثابۀمتحد طبق خط مشی انقالبی و

نيروھای رژيم جمھوری اسالمی ايران  حضور ۀمريکا به بھانااما چنان که شاھد آن ھستيم صھيونيستھا و امپرياليسم 

 –ای کرده اند که می تواند ھم به مداخالت بسيار مستقيم امپرياليستی  سياست بيرون رفتن اين نيروھا از سوريه را بھانه

سوی ايران  واقماری از نوع عربستان سعودی در سوريه انجاميده و ھم بھانه ای برای گسترش جنگ به صھيونيستی

   .توجيھات تجاوزگرانه را فراھم سازد

از تضادھای فرعی تا کنونی فوق  اين تغييرات به سود رژيم حاکم سوريه تمام شود، تبديل تضادی ۀدر صورتی که کلي

ی و تحت رھبری حزب راستين ئس جنبشھای توده أکارگر در ر ۀالذکر، می تواند به تضادعمده، نظير قرارگرفتن طبق
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 س قدرت تا زمانی که اينأحاکميت رژيم کنونی سوريه در ر ًسياسی اين حرکتھا شود، عمال کمونيستی قادر به رھبری

   .تضاد رشدی کافی نيابد، دوام خواھد آورد

حاکمان، مداخالت امپرياليسم و   کارگر و توده ھای مردم باۀبررسی وجود تضادھای مختلف در ايران از جمله بين طبق

ھم نوائی اينان با اپوزيسيون بورژوائی و سعودی و  ر عربستانيصھيونيسم ھمراه با مرتجعين کشورھای عربی نظ

 درايران به رھبری اين" انقالب مخملی "، در تحقق)مجاھد و ملی مذھبی ھا سلطنت طلب و(خرده بورژوائی داخلی 

 ۀامپرياليسم روسيه که درمنطق  جمھوری اسالمی با متوسل شدن بهۀت حاکمأبخش از ضدانقالبيون جھانی و داخلی، ھي

با . نيز تکرار شود ر دارد، جھت حفظ موقعيت سلطه طلب خود، سناريوی مشابه سوريه می تواند درايرانقرا  آن نفوذ

 ۀ طبقۀ کارگر، به دليل رشد مبارزۀمستقيم طبق اين تفاوت که در صورت ايجاد حزب کمونيست انقالبی ايران با شرکت

يت امپرياليسم ونظام سرمايه داری در شکل  شناخت مناسبی از ماھًکال کارگر و نارضائی توده ھای وسيع مردم و

   .اسالمی موجود می باشد سياسی سلطنتی و

برقراری نظام سوسياليستی تنھا دورنمائی  انقالب کارگری و ۀلذا رھائی اکثريت عظيم استثمارشده و ستمديده در مرحل

درآن ضروری است کمونيستھای روشنی نشان می دھد و برای حرکت  است که مسير پيشروی اين اکثريت عظيم را به

  کمونيستھا و کارگران درايجاد حزبۀعليه فرقه گرائی درتضعيف صف متحد و يک پارچ ايران با ضربه زدن قاطع

  . آورندبااتوريته مصمم، فداکار و متحد، مبارز و آگاه، اعتماد اين اکثريت عظيم را به دست

و کودکانه کارکردن و باالنبردن   کارگر چيزی جز سالنه سالنهۀق کمونيستھا به اين نياز مبرم طبۀپاسخ ندادن شايست

به اين واقعيت در پافشاری روی فرقه گرائی، تبليغ ھمه باھم، اتحاد  شناخت کمونيستھا از اين نياز نبوده و با عدم احترام

 ادن قربانيان بيشترگذارھمه چيز از آن، بدون داشتن کيفيت تحقق خواسته ھا، و غيره جزد جنبشھای مستقل و خواست

کارگر و زحمت کش نشان  با چنين موضعی به اکثريت عظيم. ديگری که پيوسته ادامه داشته است، نصيبشان نخواھدشد

نبوده و به طور عاريتی در حفظ وضع موجودنظام غير   کارگرۀخواھند داد که فرزندان انقالبی راستين مدافع طبق

شايسته   کارگر آگاه کمونيست درمقابله با اين وضع جوابۀطبق. عمل می کنند" درپوست شيرخر  "ۀسوسياليستی با جام

کارگران و توده ھای مردم را با روشنی ا و ای خواھد داد که توسط زنده ياد جانباخته از زندان، مسير حرکت کمونيستھ

  . استچاره رنجبران وحدت و تشکيالت: تاکيد کرده است

  )٢٠١٨مه  ۶(١٣٩٧ ]ثور[ ارديبھشت١۶ –ابراھيم .ک

 

  


