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 الله ھوادار سازمان انقالبی افغانستان: بازتايپ توسط

   ٢٠١١ اگست ٢٩

  

  ايدئولوژی اجتماعی
  

اين . نری و مذھبی را در بر می گيرد، اخالقی، علمی، فلسفی، ھئیايدئولوژی اجتماعی، ايده ھای سياسی، قضا

از ميان اين اشکال، ايده . اشکال آگاھی اجتماعی بر يکديگر تاثير گذاشته و ميان آن ھا واکنشی متقابل موجود است

ھای سياسی و حقوقی انعکاس مستقيم تر و فشرده تر زير بنای اقتصادی بوده و خصلت طبقاتی بارزتر و قوی تری 

  .کال ايدئولوژی تاثير مھمی می نھنددارند و بر ديگر اش

، انعکاس ھستی اجتماعی )مثل خرافات مذھبی(محتوای ايدئولوژی چه راستين باشد و چه دروغين و يا حتی موھوم 

. ايدئولوژی ھر جامعه بر آن جامعه منطبق است. ن می شوديياست و ھمواره به وسيلۀ شرايط تاريخی جامعه تع

جامعه به طرز اجتناب ناپذيری، دير يا زود، سبب ايجاد ) پايۀ اقتصادی(اعی ايجاد دگرگونی در ھستی اجتم

آگاھی يا شعور اجتماعی وابسته به ھستی اجتماعی است، اما در عين . دگرگونی در ايدئولوژی اجتماعی می شود

ابل آگاھی بارزترين تظاھر اين استقالل نسبی واکنش يا عمل متق. حال از نوعی استقالل نسبی بر خوردار است

يک ايدئولوژی اجتماعی نوين و پيشرو می تواند به شکل کامل يا کم و بيش . اجتماعی بر ھستی اجتماعی است

صورت، اين ايدئولوژی نقش سالح معنوی  ينادر. کاملی نياز ھای عينی تکامل جامعه را منعکس و بازگو نمايد

به عکس، يک . کامل جامعه کمک شايان می کند کرده به تأطبقۀ پيشرو و نيرو ھای اجتماعی مترقی را ايف

 کرده أايدئولوژی اجتماعی کھن و عقب مانده نسبت به قوانين و نياز ھای تکاملی جامعه نقش مخالف و بازدارنده ايف

ژی با اين ايدئولو. يک نظام اجتماعی منحط و فاسد و منافع و خواست ھای طبقات ارتجاعی را نمايندگی می کند

  .تحول جامعه در تضاد قرار می گيرد

در درون يک جامعۀ واحد، از . در جوامع طبقاتی، بر آگاھی ايدئولوژيک انسان ھا ھمواره مھر طبقاتی خورده است

به . که تعلقات و منافع طبقاتی افراد متفاوت است، ايدئولوژی ھای متفاوت و اساساً متضادی شکل می گيرد آنجائی

 يک موضع مسلط را اشغال می کند و ايده ھای طبقات تحت سلطه  عصری، ايده ھای طبقۀ حاکم در ھرطور کلی

ميان اين دو گونه ايده، تضاد و مبارزه ای دايمی در سطوح مختلف در . ھمواره مورد سر کوب واقع می شوند

ماعی دروغين، ارتجاعی و آگاھی اجتماعی راستين، انقالبی و پيشرو ھميشه در مبارزه عليه آگاھی اجت. جريان است
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 موعظه ھا و سخنان بورژوازی و رويزيونيست ھای جديد در بارۀ کليه. عقب گرا، پيدايش و تکامل می يابد

تمام انسان ھا در برابر حقيقت "، "دولت تمام خلقی"مثل " (ايدئولوژی تمام خلق"، "ايدئولوژی ماوراء طبقه"

فقط برای فريب خلق ھای زحمتکش و ...) نسانيت، ھنر برای ھنر و، آزادی دموکراتيک مجرد، عشق به ا"برابرند

  .رود کار میه حفظ و تحکيم منافع طبقات ارتجاعی که اينان نمايندگی می کنند، ب

 طبقات استثمارگر تاريخ تاکنون کوشش کرده اند ايدئولوژی طبقاتی خود را به مثابۀ ايدئولوژی تمامی جامعه و هکلي

ايند و از اين طريق، سلطۀ ايدئولوژيک خود را به مثابۀ يک طبقه از اذھان مخفی کنند و منافع تمامی خلق وانمود نم

اما پرولتاريا نخستين و تنھا طبقه ای است که می تواند به صراحت و . خويش را به عنوان منافع جامعه جا بزنند

زيرا فقط ميان منافع وی و . ن استبدون ھراس اعالم نمايد که ايدئولوژی وی ايدئولوژی يک طبقۀ اجتماعی معي

  .اکثريت عظيم زحمتکشان، ميان جھان بينی وی و سمت تکاملی جامعه خويشاوندی وجود  دارد
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