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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان - الله: بازتايپ توسط

   ٢٠١١ اکتوبر ١٨

  

  جھت عمدۀ تضاد
  

رسد که ميان  گاھی چنين به نظر می. ددر يک تضاد معين، دو جھت متضاد به طور ناموزون رشد و تکامل می يابن

که تکامل ناموزون ھمچنان باقی می  آنھا تعادلی بر قرار است ولی اين تعادل فقط موقتی و نسبی است، در حالی

و ديگری جھت غير ) يا جھت عمده(به ھمين سبب، در ھر تضاد ناگزير يکی از دو جھت متضاد جنبۀ عمده . ماند

خصلت يک .  تضاد به عھده داردبۀ عمده، جنبه ای است که نقش رھبری کننده را درجن. دھد عمده را تشکيل می

جھت عمده و جھت : ولی اين وضع ثابت نيست... "... يا پديده اساساً به وسيلۀ جھت عمدۀ تضاد تعيين می شودشیء

  ١."می يابدغير عمدۀ يک تضاد به يکديگر تبديل می شوند و خصلت اشياء و پديده ھا نيز طبق آن تغيير 

 يا پديده بين جھت نو و جھت کھنه تضادی موجود است که در نتيجۀ مبارزۀ الينقطع ميان آنھا، در درون ھر شیء

جھت نو از کوچک به بزرگ رشد کرده و باالخره موضع غالب را اشغال می کند و به جنبۀ عمدۀ تضاد تبديل می 

در اين . می يابد و تبديل به جنبۀ غير عمدۀ تضاد می گرددکه در ھمان حال، کھنه به تدريج زوال  شود، در حالی

طبيعی است که روند اين تبديل و دگرگونی يک . لحظۀ گذار، کيفيت پديده دستخوش يک دگرگونی اساسی می گردد

تواند حتی تکرار شود و  تواند اشکال بسيار پر پيچ و خم و پيچيده به خود بگيرد، می روند ساده نيست، اين روند می

اين قانون . گاھی حتی به عقب بازگردد، اما نو سر انجام ھمواره بر کھنه پيروز می شود و جای آن را اشغال می کند

  .جھان شمول و غير قابل انسداد تکامل جھان و تمايل جبری تکامل پديده ھا است

) غالب (ۀريا است، و بورژوازی جھت عمددر يک جامعۀ سرمايه داری، تضاد عمده ميان بورژوازی و پرولتا

اما با انقالب . را تعيين می کند) جامعه سرمايه داری(تضاد را تشکيل داده و ھم اوست که خصلت اين پديده 

پرولتری، پرولتاريا سلطۀ بورژوازی را بر انداخته و ديکتاتوری پرولتاريا را جانشين ديکتاتوری بورژوازی می 

تاريا به جھت غالب و عمدۀ تضاد تبديل می گردد و بورژوازی معکوس آن به موضع مغلوب کند و بدين ترتيب پرول

در اين حال، جھت عمدۀ تضاد که پرولتاريا است خصلت جامعه را که سوسياليستی است، . و غير عمده در می غلتد

  .تعيين می کند
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تحقيق و پژوھش در حاالت : "ی گويددر بارۀ اھميت تشخيص جھت عمده از جھت غير عمدۀ تضاد، مائوتسه دون م

مختلف ناموزونی تضاد ھا و ھمچنين تحقيق در تضاد ھای عمده و غير عمده و در جھات عمده و غير عمدۀ تضاد 

اسلوب مھمی است که بدانوسيله يک حزب انقالبی ستراتيژی و تاکتيک سياسی و نظامی خود را به طور صحيح 

  ٢." به اين کار تحقيقی توجه کافی مبذول دارندتعيين می کند؛ ھمۀ کمونيست ھا بايد

*****  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم
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