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 الله ھوادار سازمان انقالبی افغانستان : بازتايپ توسط

  ٢٠١١ اگست ٢٨

  

  

  تضاد ھای اساسی جامعه
  

  

يدی، ميان زير بنای ھای مؤلده و مناسبات تولتضاد ھای اساسی جامعه عبارت اند از تضاد ھای موجود ميان نيرو 

نيرو ھای مؤلده انقالبی ترين و فعال ترين عامل در توليد بوده و اغلب در حال دگرگونی و تکامل . بنااقتصادی و رو

وقتيکه نيرو ھای مؤلده به درجۀ معينی از تکامل خود می رسند، روابط کھن توليدی ديگر با آن ھا متناسب . اند

  .  به صورت عامل باز دارنده و سد کنندۀ رشد و تکامل آن ھا در می آيدنبوده و

نيرو ھای مؤلدۀ جديد برای رشد و تکامل خود ضرورتاً دگرگونی روابط توليدی کھن و جايگزينی زير بنای قديمی 

 نوين می اقتصادی را که از مجموعۀ روابط توليدی قديمی تشکيل می شود با روابط توليدی و زير بنای اقتصادی

اين رو بنای قديمی با زير بنای اقتصادی متناسب بوده و اگر بر جای خود باقی بماند رشد و تکامل زير بنای . طلبند

در مرحلۀ معينی از تکامل خود، نيرو ھای مؤلده مادی جامعه با روابط ": مارکس می گويد. جديد را سد می نمايد

 روابط مالکيت که تا اين زمان در بطن روابط توليدی موجود عمل می توليدی موجود، يا با بيان حقوقی آن ھا، با

اين روابط توليدی که تاکنون شکلی از تکامل نيرو ھای مؤلده بودند، به صورت . قرار می گيردکردند، در تضاد 

تغيير در زير بنای . از اين پس، عصر انقالبات اجتماعی آغاز می شود. مانعی بر سر راه اين تکامل در می آيند

  ١."اقتصادی با سرعتی کم و بيش ھر رو بنای عظيمی را واژگون می کند

بنا، يک روند بی انتھاست و دقيقاً به علت ھای مؤلده و مناسبات توليدی، زيربنای اقتصادی و روضاد نيرو حرکت مت

تاثير ھمين حرکت متضاد است که تاريخ بشريت دگرگونی پياپی نظام ھای اجتماعی را به خود ديده و تکامل و 

  .ترقی جامعۀ بشری امکان پذير گشته است

وامع طبقاتی به صورت تضاد ھای طبقاتی و مبارزۀ حاد طبقاتی ظاھر می شوند، تضاد ھای اساسی جامعه در ج

زيرا طبقاتی که نمايندۀ نيرو ھای مؤلدۀ پيشرفته ھستند، بايد روابط توليدی کھن و زير بنای اقتصادی کھن را نابود 
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ای منحط و فاسد موجود بنکھن و روسازند، در حاليکه طبقات ارتجاعی از روابط توليدی کھن، زير بنای اقتصادی 

به ھمين دليل است، طبقاتی که نمايندۀ نيرو ھای مؤلدۀ پيشرو ھستند . برای ممانعت از اين دگرگونی استفاده می کنند

بنای قديمی جامعه را ماعی واژگون و روابط توليدی و روبايد سلطۀ طبقات ارتجاعی را از طريق انجام انقالب اجت

بنای نوينی را که با تکامل نيرو ھای مؤلده متناسب باشد به جای آن ھا بط توليدی و رو بتوانند روانابود سازند تا

  .فقط از اين طريق است که راه يک تکامل عظيم نيرو ھای مؤلده باز می شود. مستقر نمايند
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