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  ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١ اکتوبر ١٧

  

  تضاد عمده
  

تضاد يا تضاد .  اشياء ايفاء می کندتضاد عمده تضادی است که نقش غالب و تعيين کننده را در روند بغرنج تکامل

در يک روند پيچيدۀ تکامل . ھای غير عمده در نتيجه تضاد ھای ثانوی ھستند که موضع مغلوب را اشغال می نمايند

سر برده ه  اغلب در يک زمان واحد تضاد ھای متعددی وجود دارد که نسبت به ھم در حالت عدم تعادل ب،يک پديده

 يا مرحله ای از –اين تضاد نقش مسلط و تعيين کننده را در کل تکامل روند . ضاد عمده استو يکی از آنھا حتماً ت

ثانوی، (و نيز تکامل و موجوديت آن بر روی موجوديت و تکامل تضاد ھای غير عمده   ايفاء می کند–آن روند 

گر و کليد حل مسايل در می  تضاد ھای دي، تضاد عمده به صورت گره گاه کليهبدين ترتيب. ثير می گذاردأت) تبعی

به . در مطالعۀ يک پروسۀ مرکب که حاوی دو يا چند تضاد است، بايد نھايت سعی دريافتن تضاد عمده شود": آيد

  ١."توان به آسانی حل کرد مجردی که تضاد عمده تعيين شد، کليۀ مسايل را می

البته، يافتن تضاد عمده مطلقاً به معنی کنار گذاشتن، فراموش کردن يا بی اھميت انگاشتن تضاد ھای غير عمده 

ثير می أکليۀ تضاد ھای اشياء به ھم ارتباط داشته و يکديگر را محدود و مشروط نموده و بر ھمديگر ت. نيست

ا نسبت به تضاد ھای غير عمده ايفاء می کند، صحيح است که تضاد عمده يک نقش مسلط و تعيين کننده ر. گذارند

برای حل تضاد عمده بايد . ثير معينی بر تکامل و حل تضاد عمده اعمال نمايندأاما تضاد ھای غير عمده نيز قادرند ت

له أبنابر اين بايد از يکسو قلب و جوھر مس. توجه خود را به حل ھر کدام از تضاد ھای غير عمده نيز معطوف داريم

بايد رابطۀ ديالکتيکی . له و تضاد ھای ثانوی توجه نمودأرک کرد و از سوی ديگر به کليۀ جنبه ھای ديگر مسرا د

  .ميان تضاد عمده و تضاد غير عمده را به طور دقيق درک کرد

در شرايط معينی يکی می . در پروسۀ  تکامل اشياء و پديده ھا، تضاد ھای عمده و غير عمده ثابت و منجمد نيستند

بايد به امر تبديل تضاد ھای عمده و غير ) حزب کمونيست(حزب انقالبی طبقۀ کارگر . واند به ديگری تبديل گرددت

عمده به يکديگر در جامعه آگاه بوده و آنرا پيش بينی و متناسب با آن اھداف، جھت گيری ھا، شعار ھا، سياست ھا و 

  .تاکتيک ھای مناسبی اتخاذ نمايد
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