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  ن يک تن از ھوادارا:فرستنده

٠٩.٠٣.١٠  
        

  
                      

  
    

  :يادداشت فرستنده
) ش١٣۶٠ميزان (شت سال و اندی قبل از امروز  را ميخوانيد که درست بيست و ھه ایتحت عنوان فوق جزو

تاجائيکه از متن . دريکی از حلقات تشکيالتی يکی از سازمانھای مارکسيستی ـ لنينيستی افغانستان تدريس شده است
رغم تالش نسبی برای نوشتاری ساختن آن درحين پياده  ًدستگير خواننده ميشود، اساسا متن گفتاری است که علی

  . ، باز ھم اصالت گفتاريش را حفظ کرده است)کست(کردن از نوار
ًبرای نسل جديد که در آن وقت يا طفل بوده ويا بعدا تولد شده، چنين آثاری حکايت ميکند که درجنگ ضد 

 لينينيست معتقد به انديشۀ مائوتسه دون فعاالنه، نه تنھا در جنگ -تجاوزشوروی برخی سازمانھای مارکسيست
بلکه در ساحات ايدئولوژيک و تشکيالتی نيز کار شان از انسجام و کيفيت باالئی برخوردار مسلحانه شرکت داشتند 

  . بوده است
اين اثر با آنکه با استفاده از اثر مائوتسه دون تشريح شده؛ ولی تکرارطوطی وار فورمولھا نيست، بلکه تطبيق 

 اجتماعی درکشورمان ميدانم - ين آثارفلسفیلذا من اين اثر را درنوع خودش يکی از بھتر. ماھرانۀ آن درعمل است
) نوشته(به گمان من اين سخنرانی . که در تطبيق فورمولھا و احکام مفيد فلسفی به شرايط خاص کشور کوشيده است
لذا به خوانندگان محترم، و به ويژه . ًمنحصربه فرد يا اقال کم نظيراست، چون نمونۀ ديگری مانند آنرا تا حال نديده ام

  .ين و عالقمندان جنبش چپ پيشنھاد ميکنم با پيگيری و با دقت آنرا بخوانندمنسوب
 لنينست ھا نمايندگی ميکند که چه داھيانه و اصولی مسايل  -    پيشگوئی ھای اين اثر نيز از درک عميق مارکسيست

درعين . ی رقم ميخوردواگر طبق تحليل آنھا عمل ميشد چه بسا که تاريخ ما طورديگر. و دورنمای جنبش را ميديدند
 ل ھا را در آن جنبش انکار ميکنند ويا آن سازمانھای انقالبی -حال اين اثر سندی است به  رد کسانی که يا وجود م

 آنرا به ًءبه ھر حال خواندن اين جزوه را جدی ميدانم وبنا. ميآاليند. . . را به اتھامات تسليم طلبی و ليبرال و
  .ويژه نسل جوان کشورمفيد وضروری ميپندارموطنپرستان وانقالبيون، به 

                                                                                          ھوادار
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  يابيم؟ بازھم ازتضاد چه ميدانيم و راه حلش را چگونه می

  )ش١٣۶٠ميزان ( 
       

 گفت ءيكی از رفقا( ش جزوه ای تھيه كرديم كه ھم در حلقات درسی تدريس ميشد ١٣٥٧ما درين رابطه در سال 

ئيد تحليلھا و برداشتھای ما أواقعيات از آن روزتا به حال بر ت. و ھم به طورحساب شده پخش شد) بلی ما خوانده ايم

ًكال تكامل اوضاع ايجاب ميكند تا باز ھم تضاد ھا را به  حال ھم گرايشات، انحرافات فكری و. صحه گذاشته است

 طی چندين روز روی مسايل گونه گونۀ تضاد در عرصه ھای مختلف ءبه ھمين اساس است كه رفقا. بحث بگيريم

  .  صحبت كردند

ی بنويسم، ی كه به من سپرده شده وباالثر ضيقی وقت نميتوانم در اين مورد چيزئمن كه اينبار بنابر الزامات كارھا

امروز ميكوشم فورمولھای عام ديالكتيك . ًقرار بر اين است كه امروز مختصرا صحبتی در ھمين زمينه داشته باشم

  . را درمورد تضاد، در شرايط خود ما تطبيق كنم

  .يم بايد تعريفی از تضاد داشته باشءپيش ازاينكه داخل بحث شويم چون عنوان بحث ما تضاد است، به عقيدۀ من ابتدا

  تضاد چيست؟ 

تضاد عبارت است از تاثير وكنش متقابل ومبارزۀ جھات متضاد درونی شی معين در عين ھمگونی، به عالوۀ 

بخش اول تعريف مربوط . مناسبات متضاد وھمگون شی با محيط پيرامون واشيائيكه در آن محيط با آن درارتباط اند

كه درارتباط با محيط پيرامون ميشود مربوط است به  وپديده ھا وبخش دوم ءاست به تضادھای درونی اشيا

  . تضادھای خارجی يا تضادھای بيرونی

موجوديت تضاد در پديده ھا، مطالعۀ تضاد را به عنوان گوھر تكامل (مانند برخورد به ساير پديده ھا دربحث تضاد 

بھتر بگوئيم كمی بعد از رشد مادی و نيز از آغاز پيدايش بشر متفكر و يا ...) و گوھرھستی دانستن و يا نفی تضاد و

يكی جھانبينی متافزيكی و : فكری اش، بحثھای گونه گونه وجود دارد كه به طورعمده ازدو جھان بينی ناشی ميشود

  . ديگر جھانبينی ديالكتيكی

ضاد در ديالكتسين ھا ديالكتيك را به معنی واقعی كلمه مطالعۀ ت. ديالكتيك معتقد است كه تضاد گوھر تكامل است

دوگانه شدن يك واحد كل به اضداد دافع يكديگر ومعرفت “: جوھر اشياء و پديده ھا ميدانند ويا طوريكه لنين ميگويد

متافزيسينھا اين طور اعتقاد ندارند، وجود اضداد را در يك شئی . ”به اجزای متضادش جوھر و اساس ديالكتيك است

در حاليكه . ”اجتماع ضدين محال است“افزيكی را ارائه ميكنند كه يا يك پديده محال ميدانند واين حكم معروف مت

ًعالوتا . ديالكتيك ميگويد دوگانه شدن يك واحد كل به اضداد دافع ومعرفت به اجزای متضادش جوھر ديالكتيك است

برداشت ازتكامل پيوسته دو “  لنين ميگويد، .در ھمگونی دوجھت متضاد در يك واحد، ديالكتيك اعتقاد راسخ دارد

مثابه تكرار ه مثابه كاھش وافزايش يا به وجود اشته است، دوبرداشت اساسی، يك برداشت اين بوده كه تكامل را ب

اضداد دافع وحدت مثابه ه يكی ھم برداشت ديالكتيكی است كه تكامل را ب. می پندارد كه اين برداشت متافزيكی است

درريشه يابی اجمالی اين دو جھان بينی كه مبدای برخورد به ما ” ...ويا زايش وفرسايش ھميشه ارزيابی ميكند
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است، اگر بخواھيم عميق شويم ميبينيم كه در نخستين مرحلۀ زندگی خود بشر ... قضايای اجتماعی، طبيعی، علمی و

ان يك ديالكتيك به عنو. به علت نداشتن فھم علمی، با بينش متافزيكی واستنباط ايده آليستی به قضايا برخورد ميكرد

  .  سيستم بينش بعدتر از متافزيك سيستم بندی يا سيستماتيزه شده ومحصول تكامل انديشۀ انسان است

 گون ومتعدد را از اساطير ومتولوژی شنيده  ويا در تاريخ خوانده ايم كه وقتی خورشيد بر ابنای بشر امثالھای گون

د ميآمد كه گرمی باالتر از حد پذيرش وجود انسان  ميتابيد، شرايطی در تموز، به ويژه در مناطق گرمسير به وجو

انسان چون نمی توانست ارتباط گرمی را با محيط پيرامون ارزيابی كند، شرايط اقليمی را نمی دانست، نحوۀ . ميشد

ايجاد سر پناه ھای سرد ھنوز برايش مفھوم نبود، از تعامالت درونی خورشيد به عنوان منبع حرارت و نور كه 

زی در ذھنش نمی گذشت، لذا خورشيد را خدا  يا رب ا لنوع وگرمی اش را خشم خدا نسبت به خود ًاصال چي

ُميدانست وبرای رفع اين خشم، يعنی رفع گرمی خورشيد، به تضرع می نشست و به خورشيد سر تسليم وعبوديت 

از . حم آيد و از گرمی بكاھد الطبيعه مكان دارد به رءتا اين خدای خشمگين كه درذھن انسان در ماورا. خم ميكرد

  . اينجا خدا سازی و پرستش خداھا به وجود می آيد

مدتی بعد دريائی طغيان ميكرد، سيلی يا توفانی ميآمد، انسان ساده انديش كه مسايل را منفرد و دور از ارتباط وپيوند 

ا نميدانست، لذا  نمی توانست به يكديگر ميديد وعوامل موجدۀ پديده ھا ونحوۀ مبارزه با حوادث مخرب وناسالم ر

ل بازھم در ورای اين سي. . وفان كنار برود و طرچاره ای بيابد تا جلوسيل را سد كند يا خود به سرعت از مسي

وفان خشم خدای اقامت گزيده در ماورای طبيعت را حدس ميزد وخدای قادر ديگری برای پرستش در ذھنش طو

. ورد متافزيكی وتفاسير ذھنی خود بشر سيستم چند خدائی را خلق كردبه ھمين نحو با برخ. . . ساخته ميشد و

 ميكرد وميتوانست قضايائی را مرتبط به ھم ءوھرآنگاه كه علميتش بلند ميرفت و رشدش به پلۀ تكاملی باالتری ارتقا

ساخته و مطالعه كند وعوامل وتضاد ھا را در ذات، ايجاد وتنوع پديده ھا تشخيص كند، عظمت يكی از خدايان 

خانه ای كه از شاخ وبرگ  (ًمثال وقتی توانست از شاخ وبرگ درختان برايش چپری. پرداختۀ ذھنش شكسته ميشد

درست كند واز حرارت مستقيم خورشيد در امان باشد ديگرخورشيد برايش عظمت خدائی نداشت ) سازنددرختان مي

ی مادی وفكری، بينش متافزيكی وتفسير ايدياليستی بشر از به ھمين نحو با رشد ابزار توليد وتكامل زمينه ھا. . . و  

چند خدائی به يك خدائی رسيد، خدائی كه ديگر در دسترس وچشمرسش نيست، از ھمه قھاران وجباران شناخته شده 

  . . .قھار تر و جبار تر و تواناتر است و

تبارز . انديشه اش پيدا شد وتكامل ميكرددر جريان ھمين رشد وتكامل انسان نطفه ھائی از بينش ديگری ھم در مغز و

ًمثال ھراكليت درحد رشد جامعه و . طور نسبی در عھد باستان ميتوان مشاھده كرده مستند ومدون اين گونه تفكر را ب

الطبيعه ءاو جھان را ھميشه جاودان ميدانست كه مخلوق كدام قدرت ماورا. زمانش احكام مدون ديالكتيكی ارائه داد

  . . . ه حركت و تضاد و نو و كھنه شدن پديده ھا باور داشت ونيست؛ او ب

اينجاست كه ميتوان گفت برخی از ابنای بشر به آن مرحله از رشد رسيده اند كه نه تنھا چشم ديدھای شانرا با عمق 

تر ارزيابی كنند، بيشتر می بينند بلكه ميتوانند پديده ھای مختلف را در ارتباط و پيوند ديالكتيكی به ھم، با بينش وسيع

تضادھا را در درون پديده ھا كشف كنند وبه عوامل وريشۀ تكامل پديده وجوھر تكامل پديده  كه تضاد است  پی 

  . ديالكتيك است بيافرينندو ببرند وسيستم بينش وتفكر ديگری كه ماترياليسم 

فير بينش متافزيكی مواجه بوده و بينش ديالكتيكی ازنخستين دم ميالدش ميتوان گفت كه با مخالفت، سرزنش و تك

  . درمتن ھمين مبارزه رشد وتكامل كرده است
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ًدرساحۀ تفكر كه اصال تضاد را نمی (متافزيسن ھا كه منكر تضاد بودند وھميشه دم از يگانگی در پديده ھا ميزدند 

. بل وتخالف با آن بر آمدندوقتی طرح وبينش ديالكتيكی را درتضاد با تفكر خود يافتند، ھيجان زده در تقا) پذيرفتند

ًاين موضوع را نمی دانستند يا اصال نمی خواستند بدانند كه خود ھمين تقابل وتخالف ھم اساسا تضاد است وعمال در  ًً

  . لذا تا اين تضاد ھست مبارزه ھم ھست. عرصۀ بينش ھم تثبيت وجود تضاد امری است بديھی

ری وتكاملش در طول تاريخ ميگذريم، چون با پيگيری آن دامنۀ بحث ما از تعقيب قدم به قدم اين پروسۀ مبارزۀ فك

به سخن كوتاه تكامل را از جائی پی ميگيريم كه بشر . خيلی وسيع ميشود و از چوكات معين موضوع بيرون ميشويم

ند اين افزار توانست. در جريان رشد نيروھای مولده به افزار عظيم تر و بغرنجتری از وسايل توليد دست يافت

ی كه ديروز رب النوع شناخته ئپديده ھا. شايندکنحل بود، بُرازھای سربه مھر يك سری پديده ھا را كه ديروز الي

ميشدند، امروز ديگر انسان ميتواند با ابزار توليد نه تنھا عامل نجات از خشم وقھر آنھارا به وجود آورد، بلكه در بسا 

دنی را انسان مطيع خود ساخته وميتواند آنرا به خدمت بگيرد و از جھات ھمان رب ا لنوع سركش ويا خدای رام نش

ًمثال از دريا ھا بھره گيری ميكند، آتش را به خدمت كارھای خود گرفته . توانمندی ھايش به نفع خود استفاده كند

ور خورشيد است واز حرارت وانرژی خورشيد به عالوۀ  اينكه به شكل طبيعی ومعمولی استفاده ميكند، از انرژی ون

  .استفاده ھای تخنيكی فراوانی می نمايد وتازه پژوھش ھائی را در سطح خورشيد نيز آغاز كرده است

ھكذا دركيھان دراقمار وسيارات ديگر به مطالعات و اكتشافاتی پرداخته است وعمق مسايل را تاجائيكه درشرايط 

اينھا ھمه به بركت پيوند . ارا روشن كرده استرشد علمی ـ تخنيكی امروزمقدوراست شكافته ويك مقدار تاريكی ھ

  .علوم مختلفه با ديالكتيك است

از جانب ديگر بينش متافزيكی روز تا روز كم رنگ تر شده و ديگر نمی تواند آنچنان سد راه رشد بينش ديالكتيكی 

ديالكتيك . خوردديالكتيك در مسير تكاملی اش زمانی به نقطۀ عطفی ميرسد كه با ماترياليسم پيوند مي. شود

وماترياليسم كه از ازمنه ای پيش، از دو راه و در مسير ھای مختلف ميرفتند توسط ماركس وانگلس در مسير 

طوريكه ديالكتيك ھگل به وسيلۀ ماركس از پوستۀ ايده آليستی آن كشيده شده وبا ماترياليسم . واحدی قرار ميگيرند

 شد وماترياليسم ديالكتيك به مثابه سيستم فكری وبينش در زمان رشد فويرباخ كه با شيوۀ متافزيكی توام بود يكجا

نيروھای مولده به سطح عظيم ترين صنعت زمانش و پيشروترين نيروی كار يعنی پرولتاريا، مدون شد كه اين نه 

ماعی تنھا كليدی برای حل مسايل طبيعی از طريق علوم مختلفه بود، بلكه بينش درستی برای حل مسايل بغرنج اجت

  . ھم ارائه گرديد

ر بماند، به اولوسيونيسم آنھم به شكل عاميانه يجھان بينی متافزيكی كه در برابر اين جھش ديالكتيك نميتوانست اليتغ

آنچنانكه ميدانيد اولوسيونيسم ھم با آبشخور متافزيكی اش ھمچنان جھان را منفرد، ساكن و يك جانبه . اش تكيه زد

 را ھم كه ميپذيرد فقط در كاھش وافزايش پديده ھا است نه در زايش يا ايجاد نو وفرسايش وانھدام مينگرد وتغييراتی

تازه تغييرات را ھم نتيجۀ عوامل درونی وتضاد ھای ذاتی اشيا وپديده ھا ندانسته بلكه عملكرد و تاثيرات . كھنه

جتماعی چنين نتيجه ميگيرد كه نظام ھای از اين پندارش در عرصه ھای ا. عوامل خارجی را عمده واساس ميپندارد

براساس .  بيھوده استیًحاكم، مثال نظام بورژوازی جاودانه است وتا ابد ميماند و ھرگونه تالش درراه تغييرآن تالش

در . اين پندار، پرولتاريا مجبور است كه از بورژوازی اطاعت كند و به ھمين شيوۀ زندگی ظالمانه دمساز شود

درين زمينه قشر ارستوكرات پرولتاريا . خواھد داشت ومقداری از امتيازات برايش داده خواھد شدنھايت رشد كمی 

جائی نو وكھنه، رشد و بالندگی نو و ميرندگی ه خالصه تحول، دگرگونسازيی شرايط بد حاكم و جاب. را مثال مياورد

  . آنچه ھست چنين خواھد بوداز نظرمتافزيك و اولوسيونيسم عاميانه قابل پذيرش نيست، . . . كھنه و 
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حاال كه با اين دوطرزتفكروبينش آشنا شديم به بينيم درجامعۀ ما، به ويژه در جامعۀ روشنفكری ما برخورد ھا 

  . واستدالل ھا بر كدام بينش استوار است

كرده اند و ھمه عده ای با تبختر مدعی ميشوند كه بھتر از ديگران و به عاليترين شكل، ماترياليسم ديالكتيك را درك 

واما وقتی نتايج برداشتھا وعملكرد ھای شانرا ببينی آقايان . چيز را ديالكتيكی وماترياليستی استنتاج وتفسير ميكنند

ًمثال وقتی حاكميت نيروھای ارتجاعی را در درون جنبش مسلحانه اليتغير . صاف وساده متافزيسن از آب در ميآيند

وقتی . ئی را قادر به تغيير اين وضع نميدانند واضح وآشكار به متا فزيسم در ميغلتندوابد االبد ميپندارند وھيچ نيرو

بدون ارتباط در پروسۀ جنگ وبدون در نظر داشت نيروی رشد يابنده وجھت رشد اين نيرو كه در صورت شركت 

ر اساس حكم ديالكتيك فعال خود و طرح ھا ونقشه ھا وتئوری ھای سالم و درستی كه ارائه ميكند وبه آن عمل كند، ب

ميتواند تغييراتی را به وجود آورد وجنبش را در جھت تكامل به سود خلق زحمتكش ما ونيروھای پيشرو خلق سوق 

ُدھد كه جھت نجات ملت وملك است، وقتی اين نقش واثر گذاری را ناديده ميگيرند و احكام خشك و مجرد صادر 
  . انديشندميكنند، ھرگز ديالكتيكی وماترياليستی نمی 

ًاين بينش وتفكر كامال ايدياليستی ومتافزيكی است وجنبش پيشرو را از خلق جدا ميسازد وبه انزوا ميكشاند وجنبش 

 وءام خلق وسًخلق را به دشمنان خلق واگذار ميكند كه نتيجتا تداوم حاكميت نيروھای ارتجاعی و به بيراھه بردن قي

 نيرو ھا محصول آنست و ما از ھمين اكنون ھشدار ميدھيم كه خود را استفاده وغصب دستاوردھايش به وسيلۀ اين

  . شريك جرم غاصبان منافع خلق نسازند

جھان بينی ديالكتيكی ماترياليستی جھان را وكليه پديده ھای طبيعی واجتماعی را در تكامل می بيند وتكامل را ھم در 

ه در مسير حركت تكاملی خود به پديده ھای ديگری اين جھان بينی معتقد است كه ھر پديد. سرشت متضاد اشياء

پديده ھای رشد يابنده وھمسوی  . تاثيراتی برميدارد و برآنھا اثراتی ميگذارد برخورد ميكند و درارتباط ميشود، ازآنھا

ز در تكامل، نموميكنند از مراحل دانی به مراحل عاليتر ميرسند، ناتوانی ھای شان به توانمندی ھائی بدل ميشود وبا

مراحل عاليتر ناتوانی ھای ديگر و غلبه بر آنھا وبا جھش سر انجام از ضعيف به نيرومند و از محكوم به حاكم 

نيروھای ميرنده وعقبگرا وكھنه انديش كه مراحل تكاملی شان را پيموده اند وحال سد راه آن عكس . تكامل ميكنند

  . عوض كنند وازحاكميت به زير بيفتندتكامل ھستند درنتيجۀ عملكرد نيروھای بالنده بايد جا

با اين فھم است كه ما به مثابه بخش كوچكی از نيروھای پيشرو خلق به موج جنبش خلق ميپيونديم وميرويم تا ھمپای 

تكامل ديالكتيكی، جنبش خلق را جھت دھی سالم كنيم ومطمئنيم كه اگر درست عمل كنيم وعوامل فوق العاده ای 

  .   مثبت مان جنبش را به سمت منافع خلق رھنمون خواھد شدمداخلت نكنند، اثرات

ديالكتيك از تاثير عوامل خارجی درجھت دھی مسير حركت تكاملی پديده ھا منكر نيست ولی آنرا عامل اصلی 

نميداند بلكه آنرا به عنوان عامل ثانوی و شرط قبول ميكند، البته حاالت استثنائی وجود دارد كه عامل خارجی نقش 

ِاصوال شرايط خارجی ميتوانند ممد، تسريع كننده و يا بطی كنندۀ حركت . اسی گرفته است، ولی اين قانون نيستاس ُ ً

ًمثال در تكامل جوامع بشری عامل اصلی و . متافزيك عوامل خارجی را ھميشه تعيين كننده ميپندارد. تكامل شوند

ميآورد كه فالن كشوركه كنار بحر است و يا آب وھوای عمده را شرايط جغرافيائی و آب وھوا قلمداد ميكند ومثال 

اين بينش از سطح رشدتكامل . تكامل نكرده اند. . . خوب دارد تكامل بيشتر كرده است وكشور ھای محاط به خشكه و

پيشرفت اروپا را . نيروھای مولده و تضادھای درونی جوامع بشری به حيث عامل اصلی تكامل چشم ميپوشد

وب جغرافيائی ميداند وبدين ترتيب روی استعمار، استثمار و ستم وچپاول حاكمان زمانه پردۀ محصول شرايط خ

  . ساتر می اندازد
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. ديالكتيك چنين اعتقادی را درست نميداند و باآنكه تاثيرات جغرافيائی را ناديده نمی گيرد ولی آنرا اساس نمی داند

ۀ دست مليونھا انسان زحمتكش كشورھای شان به زندگی ھای حكام كشور ھای اروپائی وامريكائی ازعرق جبين وآبل

شان محصول قتل و غارت وچپاول خلقھا و كشورھای در بند ومستعمرۀ کشيدۀ مجلل رسيده اند وكاخھای سر به فلك 

ه اين جباران خونخوار نه تنھا تمام منابع زرخيز كشور ھای مستعمره را ب. شان در آسيا، افريقا وامريكای التين است

اينھا . سرزمين ھای شان منتقل كردند، كه از نيروھای كار انسانی اين جوامع در بند نيز بيرحمانه بھره گرفتند

به عالوه كشورھای زيادی اند كه مراحل . عوامل اصلی تجمالت اروپائی ـ امريكائی ھستند نه شرايط جغرافيائی

ًمثال . ری در شرايط جغرافيائی شان به وجود آيدمختلف تكامل را ميگذرانند بدون اينكه تحول اساسی وچشمگي

اروپای شرقی در كمتر از صد سال به نظام ھای مختلف تحول كرد بدون اينكه تحول چشمگيری در وضع 

ًيا مثال چين را ببينيد كه يك كشور عقب ماندۀ فئودالی درظرف سی سال به . جغرافيائی شان روی داده باشد

مثالھای فراوان درين زمينه ارائه شده كه در . . . ( اليسم رسيد، ويتنام را ببينيد و دموكراسی نوين وبعد به سوسي

  ).ًاينجا مختصرا از نوار پياده شد

اينھا ھمه داليلی است كه ثابت ميكند كه جوھر تكامل پديده در ذات آن است، درعين حال كه عوامل بيرونی اثر 

ھكذا پديده ھای طبيعی واجتماعی درحال تحول وتطور دائمی . مده شودخودرا دارند كه در شرايط استثنائی ميتواند ع

از دانی به عالی ھستند، پديده ھای ميرنده وبه ظاھر نيرومند و حاكم حركت قھقرائی دارند وقدرت شان به ناتوانی 

  .عكس نيروھای بالنده وپيشروازناتوانی به توانمندی تكامل ميكننده بدل ميشود ب

  : يج فوق ميرويم درون جامعۀ خود و اوضاع  را بررسی ميكنيم در ارتباط با نتا

خلقی ـ پرچميھا و روسھا دريك جناح واخوان با گروه ھای (در نظر اول نيروھای معينی مسلط بر اوضاع ھستند 

، چه ميشود كرد؟ اگر به متافزيك باور داری پس اين وضع تغيير ناپذيراست برو وبساط )مختلفش در جناح ديگر

ولی اگر ما بينش ديالكتيكی داريم واگر به نظر ما ھيچ پديده ای اليتغير ومنفرد ودرحال سكون !  را جمع كن خود

عواملی از درون وبيرون باالی .  بايد معتقد باشيم كه اين نيروھا با اين وضع حاكم بر اوضاع نميمانندًءست، بناني

ھت بنابر ناموس تكامل تجزيۀ اين نيروھا وسر انجام ضعف آنھا موثر اند وآنھا را درجھت معينی ميكشانند واين ج

نشاندۀ شان درجھت خالف روند تكامل تاريخ عمل ميكنند، پس نميتوانند  روسھا و رژيم دست. ونابودی شان است

مثابه يك نيروی ميرنده جبر تاريخ و دست توانمند جنبش مليونی ه عكس به بالندگی ورشد تاريخی داشته باشند، ب

 استفاده وءچند وقتی ميتواند از احساسات وھيجان مردم س. اخوان نيز نيروی بالنده نيست. ا نابود شان ميكندخلق م

ًھمين كه مردم در عمل منافع شانرا با عملكرد اخوان درتضاد ديدند، كه حتما ھم می بينند، لذا از اخوان رو . كند

ود به سالح وپول خارجی متكی خواھد شد كه آنھم گردان ميشوند، اخوان ناگزير به نيروھای خارجی ارباب خ

 پرچميھا آنھا را ھم به جان ھم خواھد -تازه امكانات خارجی ودشمنی با مردم مثل خلقی . نميتواند زياد دوام بياورد

اين حكم درست نيست كه با تسلط موقتی اين نيروھا جنبش خلق زحمتكش . انداخت و ازدرون تجزيۀ شان خواھد كرد

  . ر وتاپۀ ارتجاعی ميزنند وخلق را تنھا ميگذارندُرا مھ

مثابه  نمايندۀ طبقات ه بينش ديالكتيكی حكم ميكند كه شما به عنوان نيروئی كه از درون جنبش، از درون خلق و ب

اگر چنين است، اگر ادعای شما وتحليل شما مبتنی بر واقعيت . حقيده  ب،پيشرو وبالندۀ جامعه عرض وجود كرده ايد

، اگر خط ومشی كه شما ارائه ميكنيد ُمنبعث از واقعيت اجتماعی است و بادرك قانونمندی ھای تضاد ھای است

لذا شما با عملكرد . درونی اجتماع ودرجھت قانونمندی ھای رشد پروسۀ تكامل اجتماعی و در جھت به پيش است

. اريد وآينده از آن شما وخلق شما ستسالم خود بنابر ديالكتيك جامعه حق حضور، جلوداری وتسلط بر جنبش را د
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ًھمه نيروھای وابسته و ارتجاعی دشمن خلق با كليه تالشھائی كه عجالتا با شرايط مساعد خارجی ھم بكنند نھايتا سر  ً

با اين بينش وبا اعتقاد به آن بايد به موج جنبش خلق در آويزشد و . نوشتی جز محكوميت تاريخ و نابودی ندارند

  . را در ستيز و نبرد خلق  با دشمنانش جستجو كردحيات جاودان 

وقتی ما خود استوار باشيم، در درون مايه ميگيريم و وقتی . باور ھا وعملكرد ھای ديگر متافزيكی وانحرافی است

ًكدا متذكر ميشوم كه ھرگز ديالكتيك منكر ؤمن م. شوندبا ظرفيت برآمد وعمل كرديم، شرايط خارجی نيز مساعد مي

ًمثال انقالب اكتوبر درجنبش ھای .  خارجی نيست وچنانكه گفتم گاھی اين اثرات جھش آفرين ميشوندتاثيرات

پرولتری وخلقی سراسر جھان اثر مثبت گذاشت وحتی به برخی ھا منبع الھام شد و برخی جنبشھا را كه زمينه ھای 

ه عاده شگرفی در نيروھای مبارز جھان بھكذا انقالب چين تاثيرات فوق ال. مساعد داخلی داشتند جھشی به پيش راند

تاثيرات انقالب اكتوبر، تاثير جامعۀ سوسياليستی لنينی ـ استالينی  شوروی در ھمسايگی ما، تاثيرات . جای گذاشت

انقالب وجامعۀ چين، تاثير جنبش ھای آزاديخواھانۀ ھند، تاثير مبارزات نيروھای پيشرو ايران وحتی تاثير انقالبات 

تاثيراين جنبشھای جھانی روی اجتماع درحال . را نميتوان در كشور ما ناديده گرفت. .  ريكای التين و ويتنام، ام

  .ًايست نسبی افغانستان كامال محسوس بود

جنبش دورۀ ھفت شورا با درنظر داشت تضادھای درونی كشور به عنوان اصل، از اين تاثيرات خارجی به عنوان 

مان جنبش با الھام از جنبش ھای خارجی افكار و انديشه ھای مختلفی ارائه ميشد شرايط، سھمی داشت و در درون ھ

اما تاثير پذيری فكری ھرگز وابستگی نيست ولی . كه درھمان زمان چپ و ميانه و راست  آنرا ميتوان بر شمرد

دانستن، ويا كمك فالن خود را در گرو فالن انديشه وراه ورسم خارجی قرار دادن، وآن انديشه را كالم تغيير ناپذير 

ومعتقدان ومجريان . جنبش يا فالن كشور خارجی را اساس حركت قراردادن، به فرسنگ ھا از ديالكتيك فاصله دارد

ًآنرا يا دگماتيست ھای مضر وزيانباری ميسازد كه احيانا با وجدان پاك به گمراھی رفته وسد راه جنبش ميشوند ويا  ُ
 منافع خلق ترجيح ميدھند وبه گرداب رآورد كه منافع خود و مراجع تقليد خود را بمزدوران گوش به فرمانی بار می 

ديالكتيك حكم ميكند كه حركت تضاد ھا را بايد در خود . خيانت فرو ميروند كه نمونۀ آن پرچمی ـ خلقی ھا ھستند

ن حركت كند و به تكامل برسد چه َپديده ارزيابی وآنرا بشكافيم وببينيم كه در آن چه ميگذرد وجھتی كه بايد پديده درآ

وقتی قانونمندی ھای رشد پديده را كشف كنيم، آنگاه ميتوانيم متود و روش اصولی را . قانونمندی ھائی دارد

درتسريع تكامل آن ارائه كنيم و پرابلم ھای ممكنه را كه سد راه تكامل ميشوند يك به يك حل كنيم و از شرايط مساعد 

 نه اينكه با يك نظر سطحی فرسنگھا دور از جنبش وبدون شناخت اجزای آن، جنبش خلق را .خارجی نيز بھره گيريم

با شالق ترديد وتحريم بكشيم وانقالبيون ومردم پاكبازی را كه با درك قانونمندی ھای تكامل جامعه برای حل 

ير كنيم و به لجن بكشيم اين ديگر ی كه جامعه را به نابودی ميكشانند، صادقانه و واقعبينانه عمل ميكنند تكفئپرابلمھا

  . مسخ اصول است

  .         ادامه دارد

  

  

 

 


