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  يک ھوادار پورتال: فرستنده 

١١.٠٣.١٠  

                      

 تضاد به زبان ساده

  

    :   به ادامه گذشته

  :  عام بودن و خاص بودن تضاد

ديالكتيك معتقد است كه تضاد در تمام طبيعت . ه دربحث تضاد مطرح شده عام بودن تضاد استموضوع ديگری ك

يعنی ديالكتيك به عام بودن تضاد معتقد . واجتماع ودركليه پروسه ھای طبيعی واجتماعی به طور عام وجود دارد

در پروسۀ تكامل كليۀ اشيا وپديده ھا يكی اينكه تضاد : عام بودن تضاد را در ديالكتيك به دو معنی ارائه ميكنند. است

ًمثال بلندی وقتی . ما ھيچ پروسه،  شی و پديده ای را نمی شناسيم كه در او تضاد وجود نداشته با شد. موجود است

آزادی را بدون استبداد، استقالل را بدون طعم تلخ استعمار، جنگ ضد تجاوز را . مفھوم ميشود كه پستی را بدانيم

شما در ھر بخش از مسايل طبيعی ويا اجتماعی كه نظر كنيد می بينيد . ول يا تصور كرده نميتوانيمبدون تجاوز، قب

  . كه مجتمعی از تضاد ھاست 

اصل ديگر در عام بودن تضاد اين است كه ديالكتيك حركت اضداد را از ابتدا تا انتھای پروسه می بيند وارزيابی 

 پروسه از ابتدای وجود تا انتھای آن كه به عنوان يك پروسۀ مشخص يعنی ديالكتيك معتقد است كه در ھر. ميكند

در اين رابطه يك مثال طبيعی . ًاين حكم اساسا عام بودن ومطلق بودن تضاد را ارائه ميكند. وجود دارد تضاد ھست

  . مياوريم

َ يعنی سپرم واوم ارائه دوجنس متضاد َنر وماده با ھم قرابت ميكنند ودوتخمه. پيدايش يك مولود را در نظر بگيريد
ًسپرم و اوم نيز بعضا خصلت متضاد دارند كه باھم تركيب ميشوند واز آن جنين به وجود می آيد. ميكنند ھمينكه . َ

. جنين به عنوان يك موجود حيه عرض وجود ميكند الزمۀ پروسۀ حياتش حاالت جذب ودفع  وتعمير وتخريب است
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ِ ھای ر ِحم، تضاد ديگری است كه با او در تمام مدت اقامتش در رحم عكس العمل ھای مختلفش در تضاد با كنش
به عالوه تضادھای درونی ارگانيسم خود طفل در بطن، مبارزۀ اين كنش و واكنش به جائی ميرسد كه . ھمراه است

ُ خاص ديگر رحم تحمل اين موجود پر از تضاد را ندارد، لذا آنرا از خود طرد ميكنده ایدر شرايط ولحظ ، باقيد ِ

اين تصادم اضداد . ِاينكه او ھم ديگر تحمل وجود رحم را در برابر عملكرد ھای تكامل يافته و رو به تكاملش ندارد

اولين ثانيۀ ورود به محيط ديگر، ھوا با ارگانيسم متناسب به بطن در تضاد قرار ميگيرد، . زداطفل را بيرون می اند

 ُشش ھا وسيلۀ حل اين .دستگاه ديگری را برای مقابله با آن به كمك ميطلبدطفل با واكنش به اين تضاد چيغ ميزند و 

به ھمين نحو تمام ارگانيسم طفل بايد . تضاد ھستند و با فعاليت شان اين تضاد محيط را با موجود نو وارد حل ميكنند

زنده . ابودی اش ميشوداگر چنين نشود تصادم اضداد منجر به ن. خود را در مبارزه با تضاد ھای جديد آماده كند

انابوليزم و كتابوليزم، اسيمليشن و َدز . كارگرفتنه ماندن يعنی كانون تضاد بودن وعوامل مختلف را به نبرد ب

بعد اين موجود حيه اگر انسان بود به يكی از . . .  ھمه ازواج متضاد در درون يك طفل ھستند و. . . اسيمليشن و

از طفوليت تا دم . ندگی اش ماالمال از تضاد ھای اجتماعی و طبقاتی ميگرددطبقات اجتماعی متعلق ميگردد و ز

مرگ اكثر خواسته ھايش با واقعيت ھای زندگی در تضاد اند كه بايد برای رسيدن به آن خواسته ھا، آن تضاد ھارا 

ات دارد با مجموعه تا زمانيكه حي. . . چه تضاد ھای متنوع ورنگارنگی با محيط وبا طبيعت پيدا ميكند و. حل كند

و وقتی يكی از اين تضاد ھا به غلبۀ جھت تخريب بر تعمير انجاميد، او يعنی . ھای مختلف تضاد در گير است

می بينيم كه تضاد از كجا . موجود زنده ميميرد ودفن ميشود، در زمين نيز كامپلكسی از تضاد ھا روی او عمل ميكند

  :معه نيز مثالی می آوريم از جا. تا كجا با پديده ھا ھمراھی دارد

ًجوامع طبقاتی اساسا تركيبی از طبقات متضاد ھستند كه زوجين متضاد يعنی طبقات متخاصم مثل بورژوازی 

ًعالوتا بين فئودال و .  فئودال ودھقان، برده دار و برده، طبقات اصلی و دارای تضاد ھای اساسی ھستند وپرولتاريا،

تضادھای ديگری وجود دارند كه دوستان به آن آشنائی دارند وفكر ميكنم قضيه  . . .بورژوا، بين كارگر و دھقان و

  . روشن شده باشد

ًعلوم مختلف اصال برای مطالعۀ تضاد ھا به وجود آمده و بر اساس تضاد ھای معينی كه به پژوھش ميگيرند دسته 

قسمت ) فراز و نشيب(صعود ونزول در جيولوژی ) كنش و واكنش(ًمثال در فزيك عمل وعكس العمل . بندی ميشوند

به بحث گرفته ميشوند كه ھر ) تخريب  (denudationو ) ُترسب ( sedimentationھای معينی از زمين و يا  

جنگ و . ھمچنان علوم اجتماعی زوجين متضاد ديگری را به بحث ميگيرند. جورۀ شان يك زوج متضاد ھستند

يك سری از مسايل ديگر كه . . . وزی وشكست، استبداد وآزادی وصلح، عقب نشينی وپيشروی، تعرض ودفاع، پير

  . اين است عام بودن تضاد. ھمه بيانگر تضاد در امور اجتماعی است

در پروسۀ عام بودن تضاد گفتيم چون تضاد در تمام اشيا و پديده ھا وجود دارد و ھكذا از آغاز تا انتھای ھر پروسه 

ر يك از پديده ھا ی معين تضاد خاصی را ميتوان مشاھده كرد كه وجود آن پديدۀ نيز ميتوان تضاد را ديد؛ ولی در ھ

يا به عبارت ديگر وجود ھر پديده يا پروسۀ معين در تضاد خاصی . معين نتيجۀ موجوديت اين تضاد خاص است

  . است كه در آن پديده وجود دارد 

 ميشوند كه اينرا در ديالكتيك تحت عنوان خاص بودن تضاد ھای معينی ھستند كه باعث تفكيك يك پديده از پديدۀ ديگر

  . تضاد مورد بحث قرار ميدھند
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خاص بودن تضاد را كمی ميشكافيم، البته ھدف اصلی ما درينجا تطبيقی ساختن تئوری ھای عام است  در شرايط 

ر احكام واصول است خاص كشورما نه اينكه فقط فورمولھای كتابی را تكرار كرده برويم، اگر تكرار ھم بشود تكرا

  . كه به مثابه معيار ارائه ميكنيم

درھرشكل حركت ماده تضاد خصلت خاص خود را دارد كه ھمين خاص بودن خصلت تضاد انواع حركت را 

برمبنای تضاد خاصيكه ماھيت ويژه را در پديده ھا تشكيل ميدھد، تنوع . مشخص ميسازد و از ھمديگر تفكيك ميكند

اگر اليتناھی تضادھای ويژه نباشند، ال يتناھی پديده ھای متنوع وجود داشته . ه وجود ميايداليتناھی پديده ھا ب

نميتوانند واگرتضادھائی ازنظرخصلت وخاصيت باھم مشابه  باشند، به ھمان نسبت ميتوان پديده ھای مشابه را در 

م معينی به پژوھش ميگيرد وتفكيك به ھمين مبنا است  كه تضادھای مربوط به حوزۀ  معينی را عل. طبيعت بر شمرد

ودسته بندی علوم بر مبنای ھمين تخصص در ارزيابی وتجزيه وتحليل تضادھای خاصی است كه پديده ھای خاصی 

مثالھائی از موضوعات مورد بحث علوم مختلف را تذكر دادم در اينجا تكرار نميكنم به عالوه شما خود . را ميسازند

وم زيادی را با موضوعات وتضادھای مورد بحث شان مطالعه كرده ايد وبھتر از من تان تحصيالت عالی داريد وعل

  .با آن آشنائی داريد

واما اگر ما خاص بودن تضاد را دريك پديده نشكافيم و به آن پی نبريم به ماھيت آن پديدۀ مشخص آشنا شده نمی 

مندی ھای خاص پديده ھا موفق نشده و توانيم و اگر ِصرف روی تضاد به شكل عامش صحبت بكنيم در كشف قانون

ُدرمسايل طبيعی واجتماعی كه پيش روی ما قرار دارند به بن بست مواجه ميشويم كه كار ما را در حالتی به درازا 

ًاز آنجا كه ھر پديده را تضاد ويژه اش ويژگی بخشيده واز پديده ھای ديگر مجزا ساخته است بنا پی بردن . ميكشاند

ًمثال يك شيميست نمی تواند با شيوه ھای كه به . آن پديده مطالعه وتحقيق ويژه ای را ايجاب ميكندبه عمق و ُكنه 

چون در شيمی تضاد ھای خاصی ارزيابی ميشود . مسايل كيمياوی برخورد ميكند به مسايل رياضی ھم برخورد كند

لۀ رياضی از ھمديگر أك مستود حل يلۀ شيمی با مأك مسكه نميتوان آنرا در رياضی يافت، پس متود برخورد وحل ي

يا اگر ما ازكيميا يك فورمول ياد بگيريم وبعد بيائيم بر مبنای آن مسايل فزيكی را بخواھيم حل كنيم، سر .  فرق ميكند

ممكن است در فورمول ھای كيميا وفزيك حروف و يا اعدادی مشابه باشند ولی باالخره ھريك آن . به سنگ زده ايم

ًمثال نوع معينی انقالب را كه برمبنای آن . درعلم االجتماع ھم ھمينطور است.  خاصی استبرای حل پرابلم

تضادھای خاصی، و دست كم تضاد خاصی را با متود ويژۀ خودش درفالن اجتماع ويژه ومعين حل كرده، اجتماع 

مول اليتغير واليتحول را دگرگون ساخته و پديدۀ جديدی را جايگزين كرده است، نمی شود آنرا به عنوان يك فور

تفاوت آن راه . ًدراجتماع ديگری كه تضاد خاص خود را دارد وحتی تشابھات كمتری به الگو دارد عينا ِاعمال كنيم 

  . است. . . حل با راه حل اين جامعه مثل تفاوت فورمول كيميا وفزيك و

ن ميكند، بايد در ُكنه ھمان پديده داخل اگر ما معتقديم به اينكه خصلت خاص تضاد است كه ماھيت ھر پديده را معي

شويم، تضادھای ھمان پديده را به طور خاص مورد ارزيابی قرار بدھيم وقانونمنديھايش را به طور خاص كشف 

به تجارب ديگران به مثابه تئوری ھای انقالبی مراجعه ميكنيم واز . ًكنيم و بعدا متود حل خاص خودش را ارائه بكنيم

  .  به بينيم ديالكتيك كار شان چگونه استآن ھا مياموزيم،

در روسيه انقالب شد و انقالب به وسيلۀ نيروھای معينی به پيش رفت، تضاد معين وخاصی را در داخل جامعۀ 

در آن متود خاص گره گاه انقالب يا محل خاصی كه . كار برده روسيه حل كرد، متود خاصی را درحل اين تضاد ب

چرا اين محل گره گاه انتخاب شد؟ خصلت . ب تكيه ميكرد مراكزعمدۀ صنعتی انتخاب شدًدر آن بايد اساسا انقال

در شھرھای صنعتی به ويژه پايتخت كارگران زيادی متمركز . جامعۀ روسيه كه يك جامعۀ صنعتی بود ايجاب ميكرد
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 گره گاه انقالب از ًءبنا. بودند، كه در شھرھای دور افتاده و روستاھا ھمچو نيروی عظيم و منسجمی وجود نداشت

برمبنای .   اين يك امری به دلخواه اين رھبر يا آن روشنفكر نبود.نظر محل، مراكز عمدۀ صنعتی انتخاب شدند

  . واقعيت وجودی جامعه ميبايست چنين ميشد

نيروی محرك و رھبر انقالب بايد برگزيده ميشد تا بار اساسی انقالب بردوش آن حمل شود و ھم آنرا درست 

بر مبنای اين . بازھم تحليل مشخص از خود جامعه الزم است كه انقالبيون روسيه آنرا انجام دادند. وداری كندجل

تحليل خاصی كه از نيروھای اجتماعی جامعه صورت گرفت، جناح بندی ھای فكری معين طبقات مختلف را 

خاطر دموكراتيك بودن مرحلۀ اول ه  بًمثال نرودنيك ھا دھقانان را برگزيدند، پلخانف و دسته اش. تشخيص كردند

انقالب، بورژوازی را به رھبری پيشنھاد كردند، ولی لنين وھمفكرانش اين نظريات را خالف واقعيت وجودی 

پرولتاريا ھم نيروی محرك جامعه وھم رھبر انقالب . جامعه دانسته و برمبنای ديالكتيك جامعه پرولتاريا را برگزيدند

  : به دو دليل روشن . شد

لذا از انقالب ) ھيچگونه وسيلۀ توليدی درمالكيت خود ندارد(ًاوال پرولتاريا ازنظر مادی بی چيزترين طبقه است 

  . بيشتراز ھر كسی نفع ميبرد، پس به آن وفادار ترين است، پيگيرترين و انقالبی ترين طبقه در انقالب است

ميتواند واقعبينانه ودرجھت تكامل تاريخ انقالب را رھبری از نظر فكری نيز ماترياليسم ديالكتيك جھان بينی اوست و

  ). اين خصلت به ھمه پرولتاريای جھان عام است ( لذا پرولتاريا بايد رھبر انقالب باشد . حركتش به پيش است. كند

نيروی عمده و محرك نيز در جامعۀ روسيه پرولتاريا برگزيده شد زيرا كه پرولتاريا در شھرھای بزرگ صنعتی 

ًعالوتا متناسب با سطح رشد جامعه و نقش . و از نظر كمی نيز كميت چشمگيری را ميساختند. روسيه متمركز بودند

و اثری كه حزب كمونيست بلشويك روسيه بر پرولتاريا گذاشته بود، آنھا را در نھاد ھای مختلف كارگری بسيج و 

يعنی پرولتاريای . گاھی را در سطح كل كشور ميساختندًمنسجم كرده بود ولذا نيروی متمركز سازمان يافته ونسبتا آ

روسيه نسبت به تمام طبقات ديگر اجتماعی متركزتر و سازمان يافته بودند كه بھترين پايۀ انقالب ونيروی محركۀ 

 و  تحت ھمان شرايط ويژۀ روسيه و متناسب با مقتضيات انقالب، پرولتاريا ھم رھبر انقالبًءبنا. توانستند باشندآن مي

  . َھم نيروی اساسی ومحرك انقالب شده و دھقانان به عنوان متحد و نيروی جنبی ارزيابی وتشخيص شدند

ويژگی ديگر انقالب اكتبر زودرس بودن آن است كه ظرف چند روز رژيم تزاری را سرنگون كرد، چند ماه بعد ھم 

شان داد كه لينين وھمفكرانش درست تحليل تجربه ن. ًحكومت كرنسكی را، وجامعه مستقيما به سوسياليسم گذار كرد

كرده بودند، تضاد ھای خاص جامعۀ شانرا تشخيص و راه حل ويژۀ شان را درست تطبيق كردند وافتخار آفرينش 

نيسم را دارندواين نمونه ای است از يك انقالب پيروزمند دركشور ويژه و تضادھای ويژه، كه بايد از متود يلن

  .  ون روسيه آموختبرخورد وعملكرد انقالبي

آيا ممكن است انقالبيون جھان ھمين نمونه را در تمام كشور ھای جھان بی چون وچرا پياده كنند؟ آيا ھمين تشخيص 

تضاد، تشخيص تضادھای ھمه كشور ھاست ونبايد تضادھای ويژۀ ھركشور را به طورخاص مطالعه كرد؟ آيا ھمين 

وديالكتيك !  ھرگز چنين نيست! ن جھان بايد مو به مو آنرا تطبيق كنند؟ نهمتود يگانه متود وشيوه ای است كه انقالبيو

ديالكتيكی به قضيه برخورد كند و از ارزيابی تضاد خاص آن قضيه، و بخواھد ممكن نيست كسی . چنين نميگويد

اتيست دگم. ديالكتيسن ھای جھان ھيچگاه چنين نكرده اند. خصلت خاص آن تضاد و راه حل ويژۀ آن چشم بپوشد

 ه ایدرجامعۀ ما كه عد(ھائی ھم كه اصول و تجارب ديگران را نه تئوری رھنما، بلكه شريعت جامد ميدانند 

درعمل يا سرشان به سنگ ميخورد ويا ضربات جبران ناپذيری به جنبش ھای ) روشنفكرنما از آن مذھب ساخته اند

  . انقالبی وارد كرده وميكنند
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اين انقالب با تكيه بر تحليل . ُكار برد خالق ديالكتيك استه ز از تقليد كوركورانه و بانقالب چين نمونۀ درخشان پرھي

كار برد متودھای مبتكرانه متناسب با شرايط عينی جامعۀ ه مشخص ازتضاد ھای مشخص وخاص جامعۀ خود و ب

 تكامل داده است وافتخار ًچين است كه تئوری انقالبی وكال ماترياليسم وديالكتيك را در تطبيق  با مسايل اجتماعی

  .  آنرا دارد كه در پھلوی ماركسيسم ـ لنينيسم، انديشۀ مائوتسه دون را نيز بيفزايد

كار گرفت كه بر مبنای درك قانونمنديھای خاص جامعۀ ه اين انقالب به بركت رھبران شايسته اش شيوۀ جديدی را ب

چين و كميت و كيفيت نيروھای انقالب و ضد چين، ويژگی تضاد ھا، جھت تكامل شان، وضعيت خاص طبقاتی 

بنابر تحليل ھای ژرف كمونيست ھای چين، گره گاه انقالب در اين كشور نميتوانست . استوار است. . . انقالب و

مركز و گره گاه انقالب چين روستاھا تشخيص عكس روسيه، ه ب. مراكزصنعتی و شھرھای بزرگ برگزيده شود

اينجا دھقانان چين بايد محور ). سيه به عنوان طرح انحرافی نرودنيك ھا كوبيده شدچيزی كه در انقالب رو (.شد

  . عمدۀ انقالب قرار ميگرفتند

دگماتيست ھای چينی از اين تحليل وتشخيص مائوتسه دون سرگيچه شده بودند، چون آنرا خالف دگم ھای حفظ شده 

راه انداختند كه ستالين رادربرخورد به انقالب چين به درتقابل آ ن به حدی سروصدا . و تحول ناپذيرشان ميدانستند

دگماتيستھای چينی داد ميزدند كه لينن گفته است بايد مركز و گره گاه . ًاشتباه انداختند، كه بعدا از خود انتقاد كرد

، انقالب شھرھای صنعتی باشد، نيروی مركزی واساسی ھم بايد پرولتاريا باشد، مائوتسه دون كه چنين نميكند

  . . . انحراف است، اپورتونيسم است، اين تفكر دھقانی است و

تضادھای خاص جامعۀ چين متود . اما مائوتسه دون ويارانش ديالكتيك جامعۀ خود را ميفھميدند و به آن عمل ميكردند

او دريافت . حل خاصی را ايجاب ميكرد ومائوتسه دون داھيانه متود متناسب با جامعه اش را وانقالبش را تدوين كرد

كه شيوۀ عمل انقالب اكتوبر روسيه ھمانقدر كه در آن كشور اصولی وعملی بود به ھمان نسبت تطبيق آن در چين 

اما در . لذا او روستا را مركز و گره گاه، و دھقانان را نيروی عمدۀ انقالب برگزيد. غير اصولی وغير عملی است

ی ديد كه پرولتاريای چين نيز از ھمان خصايل رھبری كننده رھبری انقالب فورمول را عمومی ومشترك يافت و م

چون پرولتاريای چين . برخوردارند واين خصيصۀ تمام پرولتاريای بين المللی است  كه بايد انقالب را رھبری كنند

بردوش بايد اين بار بزرگ را. از نظر كمی نسبت به دھقانان ناچيز است، لذا توان حمل بار اساسی انقالب را ندارند

. كتله ھای مليونی دھقانان حمل كند و پرولتاريا به حيث نيروی اساسی و متحد عمدۀ خود به آن متكی شود

خصوصيت ديگری كه انقالبيون چين برمبنای آن انقالب شانرا ازانقالب اكتوبر روسيه تفكيك كردند، طوالنی بودن 

لذا ناگزيربايد .  را دركوتاه مدت به پيروزی برساندچين نميتوانست مثل روسيه انقالب. زمان انقالب در چين است

تئوری جنگ توده ای طوالنی كه مائوتسه دون مدون آن . شيوۀ جديدی را برميگزيد و راه نوينی را تدوين ميكرد

  . است، باب نوينی در انقالب گشود

مناسبات تضادھای حضورارتش متجاوز ژاپن وتصرف قسمت ھائی از خاك چين توسط آن، ويژگی ھای جديدی در 

كمونيست ھای . اينجا تضاد جديدی به ميان آمده است و شرايط جديدی را خلق كرده است. درونی چين آفريده بود

جنگ ُچين به بن بست نرسيدند، اوضاع را به دقت ارزيابی كردند وبا شناخت عميق شان از جامعۀ چين طرح 

 كه ھمسوی به استثنای مشتی خاين به ميھنين جبھۀ متحد ملی در. را ريختندآزاديبخش ملی وايجاد جبھۀ متحد ملی 

ارتش متجاوز عمل ميكنند ديگر تمام طبقات و گروھھای اجتماعی به شمول كومين تانگ كه دشمن آشكار خلق 

قطع جنگ با كومين تانگ وھمكاری با آن درجنگ ضد تجاوزی در دستور روز . است، ميتوانند و بايد شركت كنند

   .قرار گرفت
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به نظر آنھا ھمراھی با طبقات ارتجاعی، به ويژه كومين تانگ، حتی . اين طرح از نظر دگماتيست ھا كفر اصول بود

لی لی سان را ھمين برداشت ھا واصول . در جنگ ضد تجاوزی، اپورتونيسم است و باالتر از آن خيانت جلوه ميكرد

ا كادر و ھزاران عضو حزب و توده ھای مردم را به نمائی ھای خشك به منجالب اپورتونيسم چپ انداخت كه صد ھ

اما از نظر مائوتسه دون جابجاشدن تضاد ھا در جنگ ملی ضد تجاوزی ايجاب ميكرد كه جبھۀ  متحد . كشتن داد

بديھی بود كه ھر طبقه و گروه منجمله كومين تانگ، درين اتحاد منافع خاص خودرا در . ملی به وجود آيد

حال در ھمان شرايط ويژه، طرد تجاوزكشوررا از نابودی نجات ميداد ومنافع ملی و ھمگانی نظرداشت، ولی با اين

مائوتسه دون با ژرف انديشی ويژه اش و . مين ميكرد كه بايد برمنافع طبقات مختلف به تنھائی ترجيح داده ميشدأرا ت

ملی آن حتی امتيازات فراوانی برای با درنظر داشت تمام جوانب قضايا، طرح جبھۀ متحد ملی را داد و در تطبيق ع

مناطق آزاد . ًاز تطبيق بسياری از مواد برنامه ای حزب كمونيست موقتا صرف نظر كرد. كومين تانگ واگذار كرد

دگماتيست ھا كه دادن . . .  ارتش سرخ را ضميمۀ  ارتش ملی اعالم كرد و شده را پس به مالكان بزرگ ارضی داد،

 كليۀ اين عملكرد مائوتسه دون را تكفير ميكردند وحتی  ی نجات كشور را محاسبه نميكردند،امتيازات را ميديدند ول

  . بعضی ھا او را عامل كومين تانگ ميخواندند، اپورتونيست و راست رو گفتنش كه ساده بود

 و ولی تجربه ثابت كرد كه شناخت مائوتسه دون از جامعۀ چين و درك تضادھا با ويژگی ھايشان ديالكتيكی

واقعبينانه بود و با ھمان طرح ھا وعملكردھا توانست ھم تجاوز خارجی را درھم شكند و ھم با حوصله مندی و در 

زمانش برنيروھای ارتجاعی غلبه كند و به حل تضادھای درون جامعۀ خود بپردازد واز تقليد كوركورانه ھم 

ره را به چين دموكراتيك نوين واز آن به سوی در نتيجه چين عقب ماندۀ نيمه فئودالی ـ نيمه مستعم. بپرھيزد

  . سوسياليسم رھبری كند وخط جديدی در مسير انقالب ترسيم نمايد

ويتنام، كوريا، كوبا، . به ھمين نحو انقالبيون ديگر در جھان شيوه ھای متناسب با ويژگی ھای شانرا به كار بستند

كه ھر كدام متناسب با عملكرد درست خود به نتايجی ھركدام با شيوۀ خاص خودشان عمل كردند . . . آلبانی و

  :   ولی كشور ما چه؟ درينجا برخی از روشنفكران ما مصداق كامل اين گفته ھستند كه . رسيدند

  درپس آئينه طوطی صفتم داشته اند

  آنچه استاد ازل گفت ھمان ميگويم

.  و تكرار بی جای آن، ماركسيست و ليننيست واين گروه گمان ميكند كه با حفظ طوطی وار چند نقل قول از اين وآن

ارزيابی . ً به نام اجتماع ما اصال مطرح نيسته ایبرای آنھا تحليل ويژگی ھای پديد. نميدانم چه و چه ھستند. . 

ًآنھا فورمولھای خاصی را قبال . تضاد خاص جامعۀ ما و رھيابی حل اين تضاد ويژه موضوع كار شان قرار ندارد

ارند و جامعه بايد در آن فورمولھای قالبی بگنجد واز ھمان طريق مجبوراست به حل تضادھای خود آماده شده د

  . ًاين تفكر مطلقا دگماتيستی وآبشخور آن متافزيسم است. كه نميگنجد ونميرسد. . . برسد و

يدانند ويا نميخواھند دگماتيستھای بيسواد و بی معرفت ما تكامل را در پديده ھای مختلف اجتماعی منكر ميشوند و نم

بدانند كه اين جامعه به شكل ويژه ای خودش با تاريخ خاص خودش وعوامل ويژۀ سازندۀ اين تاريخ تكامل كرده 

لذا از جامعۀ روسيۀ قبل ازانقالب و يا چين قبل ازانقالب تفاوت ھائی دارد و تضاد ھای خاصی را دربطن . است

 اين تضادھا را در ھمين پروسۀ مشخص تكامل ھمين جامعه ارزيابی كنند، انقالبيون آگاه بايد. خود پرورانده است

ما در ديالكتيك خوانديم كه تضاد . آنھا را بشناسند و متناسب با ويژگی اين تضاد ھا راه حل ويژۀ خودش را ارائه كنند

 از ارداۀ ما  در تضادھای عينی خاصی مستقل. خاص ھر پديده است كه او را از پديده ھای ديگر متمايز ميسازد

مانه تنھا بايد آن تضاد خاص را درنظر . بطن جامعۀ ما وجود دارد كه آنرا ازجوامع ديگر متمايز ساخته است
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بگيريم، بلكه بايد درھر مرحلۀ معين رشد و تحول اين تضاد را ارزيابی دقيق كنيم تا بتوانيم راه حل دقيق تضادھای 

ُگوسازی ھای ُدگم و بيقواره به بن بست مواجه ميشويم وآنگاه ھمه چيز را به موجود جامعه رابيابيم، درغيرآن با ال

  . باد لعن وطعن ميگيريم وتابه نفی جنبش خلق ھم ميرسيم

اين كشور زير نام انقالب، دموكراسی وسوسياليسم . واقعيت ھا فرياد ميزنند كه وضع كشور ما وضع خاصی است

دست آدم كشان ارتش سرخ شوروی، ارتشی كه روزگاری ه م آن بمورد تجاوز قرار گرفته است و خلق مظلو

سمبول مبارزۀ ضدفاشيسم، ضد تجاوز و دفاع ازخلقھا بود، تكه و پاره ميشود و خانه و كاشانه اش ويران وھستی 

 دراثر اين تجاوز بيرحمانۀ سوسيال امپرياليسم شوروی به كشور ما، امپرياليست ھای ديگر. اش را به يغما ميبرند

كه دشمنان شناخته شدۀ خلقھا اند، برای ما اشك تمساح ميريزند وبه نام كمك به مردم ما با بدترين دشمنان بومی خلق 

دھھا وصدھا مورد . . . ما، با فئوداليسم و كمپرادوريسم، دمساز ميشوند وبرگردۀ خلق و جنبش خلق سوار ميشوند و

ما بايد اين . جای ديگر اين چنين خصوصيتی وجود نداشته استويژه ای ديگر در اين كشور جريان دارد كه درھيچ 

ًويژگی ھارا بشناسيم، صفبندی ھای كامال ويژه و جديد را كه قبال كسی به آن معرفت نداشته است، تشخيص كنيم ً .

  . اين پروسۀ نو است و نياز به برخورد و معرفت خاص دارد

يا چينی يا جاھای ديگر به پديدۀ نوی درجامعۀ شان برخورد من در صحبتم توضيح كردم كه وقتی انقالبيون روسی 

ويژگی ھايش را مشخص . كردند، ضمن آموختن از تجارب ماقبل به ارزيابی وتحليل اين پديدۀ نو ھمت گماشتند

 حل متناسب انقالب شانرا به پيروزی رساندند و به ديگران نيز فھماندند كه اصول شريعت  ھایكردند و با طرح راه

ماركسيسم ـ ليننيسم كه برپايۀ ماترياليسم . د نيست و تحليل مشخص از اوضاع مشخص جوھر ديالكتيك استجام

شما به حيث يك ماركسيست و پيرو .  تكامل ميكند ديالكتيك بنياد گرفته است؛ يك تئوری زنده است، رشد ميكند،

شما حق نداريد پديدۀ را كه برمبنای . يجان بسازيدماترياليسم ديالكتيك حق نداريد اين پديدۀ درحال تكامل را راكد و ب

تضاد يا تضادھای خاص ويژه اش طی يك تاريخ به وجود آمده و تكامل كرده و حل تضادھای آن شيوۀ متناسب با 

خود را خواستار است، آنرا درقالب ھا و فورمولھای مربوط به پديدۀ ويژۀ ديگری به زور بگنجانيد، اين ممكن 

  .نگ زدن استنيست، سر به س

معرفت ديالكتيكی حكم ميكند كه پديدۀ خاص و منفرد را بايد شناخت و بعد شناخت خود را درپديده ھای مشابه تعميم 

داد و باز پديده ھای ديگريرا كه تحليل نشده اند، پديده ھائی كه درزمان ماركس ولينن وجود نداشته اند، پديده ھائيكه 

ن برنخورده است، پديده ھائيكه پيشوايان ديگر پرولتاريا قبل از اين با آن مواجه مائوتسه دون در زمان حياتش با آ

و با كشف تضادھا وقانونمندی ھای ويژۀ شان پرابلم . نشده اند، تازه به وجود آمده است بايد بشكافيم و تحليل كنيم

  . ھای آنھا را حل و ازآن درجھت تكامل به پيش استفاده كنيم

يا گفته اند كه پس از مرگ ما ھيچ پديدۀ اجتماعی تازه ای به وجود نميآيد؟ مگر آنھا گفته اند مگر رھبران پرولتار

بعد از مرگ ما ديگر دروازۀ تكامل ماترياليسم ديالكتيك بسته است وھيچكس حق تغيير وتكامل دادن اين انديشه را 

 و دقل قولھای شان آيت وحديث درست كردنديگر پيشوايان پرولتاريا از ن. . . ندارد؟ مگر با مرگ ماركس ولينن و

پيغمبر اسالم ” الخ ...اليوم الكملتم دينكم و“، برخورد مذھبی نيست كه از آيۀ داجازۀ ھيچگونه تغيير وتكامل آنرا ندادن

  .در روزھای اخيرحياتش گرفته شده كه به ھيچ كس اجازۀ تكامل دينش را نداد و تا اخير دنيا آنرا كافی قلمداد كرد

به نظر ما بعد از مرگ پيشوايان پرولتاريا . ماتيست ھا با اين خشكه مقدسی ھای شان صاف وساده مذھبی ميشونددگ

لذا . پديده ھای نو و جديدی در جھان به وجود آمده اند و بازھم به وجود ميآيند و اين پروسه تا بی نھايت ادامه دارد

ل ھای جديد صورت بگيرد و درصورت ايجاب راه حل جديد در ھرمقطع و درھرپديدۀ جديد بايد ارزيابيھا وتحلي
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بدين ترتيب است كه انسانھا نسل در نسل ماترياليسم ديالكتيك را، ماركسيسم ـ ليننيسم را غنا . تضادھا ارائه شود

 ماھم به ھمين مصداق چون در شرايط ويژه ونوی قرار گرفته ايم، حق داريم. ميبخشند و آنرا از تحجر نجات ميدھند

كار ه  ويژه ای را مطرح كنيم وآنرا ب حلھای راه  وبايد با ارزيابی تضادھای ويژه ومشخصات ويژۀ جامعۀ خود

ما بنابر اصل ديالكتيكی . ُببريم ودر اين راه از ھيچ گونه غر و ُلند ُدگم انديشان عقبمانده تشويشی به خود راه ندھيم

قديم، انقالبيون پيروزمند كشورھای ديگر از تحليل ھای حركت از خاص به عام و بالعكس از عام به خاص معت

ًما با استفاده ازاين تئوری ھای عام مكررا . خاص جوامع خود شروع كردند و تئوريھای عامی را فورمولبندی كردند

ا ، به خاص ميرويم وپديدۀ خاص جامعۀ خودرا ارزيابی ميكنيم و راه حل خاص آنرا می يابيم و اميدواريم بعدھا، يا م

ًيا بعد از كشته شدن ما نسلھای بعدی بتوانند مكررا با جمعبندی اين تجارب تئوريھای عامی را فورمولبندی كنند و 

  . اين غنای ماركيسسم ـ لينيسم و ماترياليسم ديالكتيك است

  : اين موضوع را با مثالی بيشتر باز ميكنيم 

درجامعۀ خود پس از پيروزی نتيجه گرفت كه دركشور مائوتسه دون از تحليل داھيانه وخاص وعملكرد ماھرانه 

  ) از خاص به عام . (نيمه فئودالی ـ نيمه مستعمره ميتواند انقالب بورژوا ـ دموكراتيك نوين به وجود آيد

ما اين فورمول عام را ميپذيريم و در كشور نيمه فئودالی ـ نيمه مستعمرۀ خود ميرويم، درجھت . ًخوب كامال درست

واما تضادھای درونی جامعۀ ما با ويژگی ھای شان متود وشيوۀ حل ) از عام به خاص(الب دموكراتيك نوينانجام انق

ماحزب كمونيست قدرتمند نداريم، ما ارتش سرخ نداريم، ما يگانه حزب سياسی نيرومند در . خاص خودرا ميطلبند

مند مسلح ومسلط وجود دارد كه مناطق عكس در جامعۀ ما خالف چين احزاب ارتجاعی قدرته ب. جامعۀ خود نيستيم

روستائی را زير تسلط دارند، رژيم حاكم خالف چين ھمدست ارتش متجاوز و ارتش كشور درخدمت ارتش متجاوز 

امپرياليسم متجاوز دركشور ما خالف چين با ادعای نجات مردم از عقبماندگی و با شعار ھای فريبنده عمل . است

ده ھا مورد . . . مت با شعارھای مذھبی وعقبمانده مردم را پشت سرخود ميكشانند و عكس نيروھای مقاوه ب.  ميكند

بايد تحليل ويژه از اوضاع . اينجاست كه نبايد به دگمھا چسپيد. اختالف با جامعۀ چين كه ويژۀ جامعۀ خود ماست

مام فورمولھا و من گستاخی نكنم ت. دست داد وراه و روش ويژۀ متناسب با شرايط خود مطرح كرده ويژه ب

مثابه ه رھنمودھائيكه يا به عنوان ايسم فورمولبندی شده اند ويا درحد انديشه ھای مدون مطرح اند ضمن اينكه ب

تجربۀ غير مستقيم و رھنمود از آنھا ميآموزيم، ميتوانند ضميمۀ انقالب ما شوند يعنی انقالب ما با اين ويژگی ھايش 

شركت ما درين جنگ آزاديبخش . خود بايد تئوری ھای متكاملتری ارائه دھداگر درست حركت داده شود با تجارب 

چون در دوران متكاملتر و با امپرياليسم . با اين آرايش قوا فصل نوی در جنبشھای آزادی بخش جھان خواھد گشود

 حال تكامل  ھمانطور كه ويژگی ھای معينی تا بهًء بنا. كار ببريمه ويژه ميجنگيم وشيوه ھای ويژه را بايد ب

ماركسيسم را سبب شده باز مرحله ای رسيده است كه ماركسيسم بايد تكامل كند وبايد راه حلی ارائه بكند كه در آينده 

. جوامعی نظير جامعۀ ما در پرابلم ھای شبيه ما بتوانند از آن به عنوان رھنمود ضميمۀ تجارب خود استفاده بكنند

از سرگيچی بدر آئيم، از دگمھا بيرون . ان بيائيم وقضايارا سطحی نگيريممابايد بادرك اين رسالت بزرگ به ميد

آخر چرا نميخواھيم بپذيريم كه وقتی تضادھا وشرايط خاص جامعۀ ما از تضادھا وشرايط خاص كشورھای . شويم

 وقتی تكامل يك پروسه. ديگر فرقھائی دارد، پس تكاملش ھم ازنظر كيفی از تكامل جوامع ديگر فرق ميكند

ديگر ۀ ديگر فرق داشته باشد راه حل تضادھا وپرابلم ھايش نيز از نگاه كيفی با آن پروسۀ ازنظركيفی با تكامل پروس

را در كشور خود تقليد نكنيم و راه . . . ً تعجبی ندارد كه ما عينا راه حل تضادھای جامعۀ چين ويا ًءابن. فرق ميكند

اگر كسی معتقد است . الزم نيست روشنفكر انقالبی ازآن بترسد. ه كنيمحل ويژۀ متناسب با شرايط ويژۀ خود را ارائ
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كه ماركسيسم رو به تكامل است، متحجر نيست؛ پويا است و برمبنای كشف خالق قانونمندی ھای درونی يك پديده 

تكامل شان ُسمت حركت تكامل آنرا تشخيص وتسريع ميكند، نبايد از تكامل و َتعدد راه ھا و شيوه ھای حل تضادھا و 

اش بلكه بايد خودش نيز تكامل كند و سدھای متحجری كه در مغزش مانع تكامل انديشه . به مراحل عاليتر بھراسد

كاربرد اصول و ه تكامل وتجديد نظر درشيوۀ ب“: ن درپاسخ به دگماتيستھای زمانش ميگويدينل. ميشود درھم بشكند

ديد نظردراصول نارواست كه دگماتيستھا فرق اين دو را تج. ”راه حل مسايل به ھيچ صورت رويزيونيسم نيست

  .نميدانند

من اعتقاد دارم كه سوسيال امپرياليسم شوروی با تجاوز خونين خود به افغانستان تضادھای خاصی را درافغانستان و 

ن كه در صف خلق افغانستا. درجھان آفريده است كه باالثر پرابلم ھای جديد و صفبندی ھای جديد به وجود آمده است

 حق دارد از روشنفكر انقالبی اش بخواھد كه در  اول جنگ مرگ و زندگی با سوسيال امپرياليسم روس قرار دارد،

و روشنفكر انقالبی افغانستان . حل متكاملتر انقالبی از آنچه تا حال ارائه شده، ارائه كندھای اين شرايط نوين راه 

ود ھمنوا شده و در پيشاپيش جنبش قرار گيرد، ميتواند وبايد با تحليل اگر به رسالتش درست عمل كند و با خلق خ

تضادھای خاص جامعه وجمعبندی تجارب خاص خلق قھرمانش راه حل ويژه ای را به عنوان يك اصل متكامل 

  .و اين برخورد اصولی به تضادخاص جامعه است. انقالب، درانقالب جھانی عرضه كند

    ادامه دارد                                                                                                         

 

 


