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  ھوادار سازمان انقالبی افغانستان - الله: بازتايپ توسط

   ٢٠١١ اکتوبر ١۶

  

  نتاگونيسم در تضاداو ) آشتی ناپذير(نتاگونيستی اتضاد 

  

در جوامع . نتاگونيستی دو شکل اساسی تضاد و دو نوع تضاد با ماھيت متفاوت اندا نتاگونيستی و تضاد غيراتضاد 

. نتاگونيستی معرف تضادی است که ناشی از تضاد اساسی و منافع طبقاتی طبقات متخاصم استاطبقاتی، تضاد 

 گونيستی پس از ايننتااتضاد  . نتاگونيستی تضادی است که بر پايۀ تطابق منافع اساسی قرار گرفته استاتضاد غير 

نتاگونيسم و مبارزۀ آشکار در می آيد و اکه به درجۀ معينی از تکامل و پختگی خود رسيد، ضرورتاً به شکل يک 

به عنوان مثال تضاد ميان طبقات استثمارگر و . نتاگونيستی مبارزه ضروری می گرددابرای حل آن يک شکل 

تضادی از نوع ) ، دھقانان و فيوداالن، کارگران و سرمايه دارانتضاد ميان بردگان و برده داران(استثمار شونده 

نتاگونيستی به درجۀ معينی از رشد و تکامل خود رسيد، اکه اين تضاد  پس از اين. نتاگونيستی استاآشتی ناپذير يا 

.  استدرک اين واقعيت شايان اھميت: "رسد ضرورتاً شکل يک منازعۀ آشکار را به خود گرفته و انقالب فرا می

اين امر به ما کمک می کند که دريابيم انقالبات و جنگ ھای انقالبی در جوامع طبقاتی اجتناب ناپذيرند و بدون آنھا 

توان طبقات ارتجاعی حاکم را سرنگون ساخت، و در نتيجه  توان جھشی در تکامل جامعه انجام داد و نه می نه می

  ١".کسب قدرت سياسی از طرف خلق غير ممکن می گردد

در نتيجه شکل . وجود می آيده نتاگونيستی يا آشتی ناپذير عموماً در شرايط انطباق منافع اساسی خلق باتضاد غير 

  . بنابر اين تضاد آشتی ناپذير فقط يک شکل از مبارزۀ اضداد است. يک جدال آشکار را به خود می گيرد

نين اشکال مبارزۀ متناسب با آنھا نقش بزرگی در و ھمچ) آشتی پذير يا ناپذير بودن آنھا(تشخيص خصلت تضاد ھا 

ما بايد به شکل ": مائوتسه دون بر اھميت اين امر تکيه کرده و می گويد. حل صحيح تضاد ھا بر عھده دارد

مشخصی شرايط مختلفی را که مبارزۀ اضداد در آن جريان دارد بررسی کنيم و تضاد ھای کيفيتاً متفاوت را با طرق 

  ."و شيوه ھای متفاوت حل نمائيم
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از آنجا که اين دو شکل . نتاگونيستی تبديل اين دو به يکديگر اندانتاگونيستی و غير الۀ مھم ديگر تضاد ھای أمس

. دھند، بنابر اين می توانند تحت شرايط معينی به يکديگر تبديل شوند د دو جھت تضاد واحدی را تشکيل میتضا

که پاره ای ديگر چنين خصلتی ندارند،  دھند، در حالی نتاگونيستی آشکار نشان میابرخی از تضاد ھا خصلت 

نتاگونيستی تبديل شوند و به عکس اضاد ھای نتاگونيستی ھستند ولی ممکن است به تابرخی از تضاد ھا در ابتدا غير 

که اين تبديل  برای اين. نتاگونيستی تغيير يابندانتاگونيستی ھستند، ممکن است به تضاد ھای غير ابرخی که در آغاز 

بدون اين شرايط معين تبديل يک نوع تضاد به نوع ديگر ممکن . صورت بگيرد، تکامل و شرايط معينی الزم است

ھمچنين (در يک جامعۀ سرمايه داری، تضاد ميان کار يدی و کار فکری از نوع تضاد آنتاگونيستی است مثالً . نيست

نتاگونيستی در شرايط پيروزی انقالب پرولتری و ساختمان سوسياليسم به تضاد ا، اما اين تضاد )تضاد بين شھر و ده

ن نظرات درست و نادرست که انعکاس و يا در درون حزب کمونيست تضاد بي نتاگونيستی تبديل می شونداغير 

در ) که طبقات وجود دارند، موجود اند، وجود خواھد داشت و ھمواره تا زمانی(تضاد ھای طبقاتی در جامعه است 

نظير تضاد . ولی با رشد مبارزۀ طبقاتی ممکن است به تضاد آنتاگونيستی تبديل شوند. نتاگونيستی نيستنداابتدا غالباً 

 در ءسو و نظرات نادرست تروتسکی و بوخارين از سوی ديگر که در ابتدا لنين و ستالين از يکبين نظرات درست 

نتاگونيستی يافت و به تضاد ميان پرولتاريا و دشمنان انتاگونيستی نداشت ولی بعد ھا خصلت احزب بلشويک خصلت 

  .پرولتاريا تبديل گرديد

از طرق و اشکال متخاصم و (فتن اشکال متناسب حل آنھا تشخيص صحيح تضاد ھای آشتی ناپذير و آشتی پذير و يا

که تضاد ھای آشتی ناپذير  در حالی. در جريان پراتيک انقالبی نقش بسيار با اھميتی را ايفاء می کند) غير متخاصم

 از طريق يک مبارزۀ حاد، از طريق انقالب قابل حل اند، حل تضاد ھای آشتی پذير، تضاد ھای درون خلقی، بايد از

  .طريق آموزش، کار تربيتی، اقناع و به شيوۀ دموکراتيک انجام گيرد
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 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم

  


