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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

  يک ھوادار: فرستنده

١٣.٠٣.١٠  

  تضاد به زبان ساده
  :به ادامه گذشته

  :تضاد عمده وجھت عمدۀ آن

. ھات مختلف تضاد ونحوۀ رشد آنھا را نيز درنظر بگيريمديالكتيك به ما ميآموزد كه درمطالعۀ تضاد ھا روابط و ج

  . دراين رابطه برای اينكه سخن به درازا نكشد من ِصرف به يك مثال بسنده ميكنم تا تطبيقی ساختن تئوری را بدانيم 

ھم اكنون ھمۀ شما درجبھات ديده ايد كه عدۀ زيادی گروھھا و سازمانھای مختلف درگيرجنگ با روسھا و رژيم 

  مول تضاد گنجاند؟ رست نشاندۀ آن ھستند، اينھا ميخواھند چه كنند، اين عملكرد را چگونه ميتوان در فود

 آفريده اند كه دريك جھت تضاد ملیخيلی ساده ميتوان گفت كه روسھا با تجاوز شان به افغانستان تضادی را به نام 

گروه ھا وسازمانھا قراردارند و جنگ موجود ُآن خود روسھا وعمالشان ودرجھت ديگر اكثريت عظيم ملت وھمين 

برا ی حل اين تضاد درقدم اول ما اين تضاد را تشخيص كرديم وخود نيز . تصادم يا مبارزۀ دوجھت اين تضاد است

ولی اين ھمۀ كار نيست، تازه مسايل . درجھت ملت قرار گرفتيم و برا ی تسريع حل اين تضاد به جنگ شركت كرديم

ما قرارميگيرد كه اگر آنھارا نشكافيم، برخورد درست وعلمی به آن نكينم شايد جھت گيريھا را ُبغرنجی پيش پای 

لذا بايد در ھردو جھت تضاد روابط اجزای آنرا با يكديگر نيز . ُمغشوش نمائيم وخود را نيز دراين گيرو دارگم كنيم

تحوالتی كه به سود حركت است .  پيگيری كنيمبه ارزيابی بگيريم وقدم به قدم مراحل رشد و تكامل اين روابط را نيز

حال ببينيم ظرف ھمين مدت دوسال واندی جنگ . بايد آنرا حمايت و تقويت كنيم و از رشد تحوالت منفی جلو بگيريم

  . چه تحوالتی درجبھۀ جنگ ضد تجاوزی به وجود آمده است

كديگر داشتند و يا دركنارھم ھمزيستی احزاب و دسته ھای مختلف اسالمی درآغاز جنگ يك گرايش به وحدت با ي

ًمثال حزب اسالمی وجميعت اسالمی باھم بودند و بعد با گروه صبغت هللا مجددی درحركت انقالب به . ميكردند

تا اينجا ھمزيستی غلبه دارد و تضادھای درونی شان  رھبری مولوی نبی تجمع كردند و مدتی يكجائی عمل ميكردند، 

نرسيده است، ولی حال چه؟ درپروسۀ تكامل خود، و يا بھتر بگوئيم رشد دمل وار خود با ھنوز در مبارزۀ آشكار 

ُاستفاده از احساسات مردم، ھريك از اينھا از نظر كمی روزتا روز پنديدند، پول سرشار و اسلحه و امكانات از منابع 
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توان تنظيم و ادارۀ مشترك اين تجمع ميكانيكی شان . خارجی امپرياليستی ـ ارتجاعی به دسترس شان قرار گرفت

  ). دمل سر باز ميكرد(وضع و اين رشد دمل وار را نداشت ولذا بايد  متالشی ميشد 

ُاز سوی ديگر، جھت ديگر تضاد عمده يعنی شوروی و عمالش، زير ضربات پيگير وھمگانی خلق ما روزتا روز 

 ھا وگروه ھای ارتجاعی كه پيروزی مردم و سازمان. شكست ميخورد وسنگربه سنگر را ملت ما از او پس ميگيرد

شكست روس را ميبينند به پندار پيروزی زود رس فرو ميروند و ھركدام خواب حاكميت خود را بركشور ميبينند 

  . ولذا با تكيه بر مساعدت ھای موقتی ميخواھند به تقويت گروه و دستۀ خود بپردازند

 اثرگذاری ھای مثبت شان با ارائۀ نسبی خط كارسالم وعملكرد از جھت ديگر حضور نيروھای انقالبی درجبھات و

درست و شجاعانه و باالثر جای گرفتن شان درنقاطی از كشور به مثابه يك نيروی با كيفيت عالی وگاھی تعيين 

كننده، انحصارگران را، به ويژه حزب وجميعت را، به ھراس انداخته وحضور اين نيروھا را نتيجۀ اغفال 

لذا ميخواھند جھت سركوب انقالبيون خودشان پيشقدم شوند و موانع حاكميت . ديگر خود ميدانندھمقطاران 

اينھا عوامل عمده و يكسری مسايل ديگر در روابط اجزای مختلف تضاد . انحصاری خود را از سر راه بردارند

ای اخوانی وھمراھان شان را عمده درنتيجۀ تكامل شان حاالت وشرايطی را به وجود آوردند كه ھمزيستی بين نيروھ

ھم اكنون درجاھای معينی . آنھا را به تجزيه كشيد وحتی برخوردھای مسلحانه بين شان به وجود آمد. خدشه دار كرد

ھمچنان جميعت وحركت انقالب، حزب و . بين حزب اسالمی وجميعت اسالمی درگيری ھای شديدی وجود دارد

ًطبيعتا اين درنده خوئی و .  بين خود درگيری مسلحانه دارند. . .حركت انقالب، نھضت اسالمی و نصر و

انحصارگری نيروھای ارتجاعی، ما را كه در دشمنی با خود خطرناكتر از روسھا تشخيص ميكنند وبه آن عمل 

كه بايد . زير ضربات قرار داده است ميكنند، يعنی ھمراه با روسھا و خلقی ـ پرچميھا برجبھات ما حمله ميكنند، 

ًدا ازآن  جلو گيری كرد و كوشيد تا ھمۀ تفنگ ھا به طرف ارتش متجاوز روس وعمالش به صدا در بيايد كه شدي

ھرگز درين شرايط برخورد با اخوان و ھر نيروی ديگری كه ميخواھد ضد تجاوز بجنگد به نفع ما وبه نفع خلق ما 

  . نيست

اينھا كه درآغاز يا درجبھات جای پائی . شده استوضع نيروھای انقالبی ھم دراين مدت دستخوش تحول و تكامل  

نداشتند ويا خيلی ضعيف بودند، درجاھای معينی به نيروی چشمگيری حتی ازنظر كمی بدل شده اند كه مناطق آزاد 

از نظر كيفی توانسته اند با استفاده از اشكال مختلف كارخط دموكراتيك استواری را . شده ای ھم در دسترس دارند

عرضه كنند و خود را درسطح جامعه وحتی درخارج كشور به عنوان يك نيروی پيشرو ومستقل و موثر به جنبش 

  . . . اين اثرگذاری را ميتوان از ُغريدن و دندان خائيدن روسھا و اخوانی ھا باالی شان بھتر لمس كرد و. بشناسانند

جود آمده، آنھا سنگرھای مستحكم در جھت ديگر تضاد، جھت روس و رژيم مزدورش، نيز دگرگونی ھائی به و

شيوۀ سركوب ملت را . زير ضربات كوبندۀ ملت به تعويض مھره ھا پرداختند. دست داشته ای خود را از دست دادند

از نيروھای متحد بين المللی خويش در جنگ با ما كمك خواست، ولی اينھا ھمه جلوشكست او را . روسيه تغيير داد

اول مليش گرفته شد، دراين روزھا  در تحقق اين نيرنگ، . دن جنگ پناه برده استاكنون به افغانی كر. نگرفت

  .                                    جمع ميكند كه آنھم راه حل پرابلم نيست)معاش بگير(عسكر جبری وپولی 

 ای به اصطالح واما شيوۀ ديگری را ھم به كار گرفته است كه از درون ھمين احزاب و گروه ھای اسالمی عده

را به جان چريك مياندازد وجنگ را ميان ” چريك“چريك را با دادن چند ميل تفنگ و دادن تامينات و پول ميخرد 

ًاين دقيقا استفاده ازتضادھای درونی جبھۀ مقاومت . جبھات مقاومت ميكشد و طرح افغانی كردن جنگ را پياده ميكند

له يا بی أن مسازمانھا و احزاب اسالمی ھم در جلوگيری از ايس. ضد روس است و بر ھم زدن روابط مقاومت
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كه بايد رفقای ما درھمچو موارد دقيق باشند و نگذارند دشمن به حاد ساختن . كفايتند و يا بعضی شريك جرم

اينھا روابطی است كه دراجزای دوجھت تضاد . ًتضادھای عجالتا فرعی، تضاد عمده را ماست مالی و مخدوش كند

  . ارد و چنين تحوالتی را پيموده استوجود د

نيروی انقالبی درمتن اين تحوالت روز تا روز تجربه مياندوزد، درس ميگيرد و به اين نتيجه ميرسد كه پيوندش را 

با َخلق عميقتر بسازد، سازماندھی مستحكمتری به وجود بياورد و پايگاھھای اجتماعی مطمئنتری در درون بايد 

به حساب بايد مول كليۀ واقعيت ھا وفاكتھای عينی  جامعه را در دوجھت تضاد أ انجام اين مجنبش ايجاد كند و در

  .بياورد و ارزيابی دقيق از آنھا داشته باشد

ماترياليسم چيز ديگری نيست جز در نظر گرفتن، ارزيابی و سيستماتيزه كردن ماتريال اجتماع درموقعيتھای 

ماتريال عمدۀ اجتماع ما كه جھت تكامل را درجنگ كنونی .  يك از آنھاوجودی شان ونحوۀ برخورد شايسته به ھر

  . مشخص ميكنند ھمين ھائی اند كه در فوق برشمرديم

مثابه موجودات مستقل ه ماترياليسم ديالكتيك در برخورد باپديده ھای طبيعی و اجتماعی، ضمن پذيرش اين پديده ھا ب

انسته و متود ارزيابی وقانونمنديھای شانرا سيستماتيزه ميكند، ھمين ازذھن، آنھا را قابل شناخت وتغيير وتحول د

سيستم بندی، ھمين استنتاج حاصله را كه بر مبنای ماتريال عينی با درنظر داشت تمام جوانب تكامل آن به وجود 

يم بايد ماتريال ما اگر ماترياليستی و ديالكتيكی فكر ميكن. آمده وتئوريزه شده است، ماترياليسم ديالكتيك ميگويند

به ھيچ صورت نبايد با چشم . اجتماع خويش را كه تذكرش رفت ومستقل از ذھن ما وجود دارند، درنظر بگيريم

ًما درذھن خويش خيلی چيزھا ميخواھيم كه فعال اين . پوشی از واقعيات، ِاعمال تمايالت ذھنی دل خوش كن، بكنيم

اين منتھای ايده آل ما درجنگ . ر زحمت وحوصله ميخواھدُخواست ھای ما عملی نيست وعملی شدن شان كار پ

است كه ارتش نيرومند توده ای وپارتيزانھای دلخواه وتحت فرمان ما نيروی عمدۀ جنگ وحتی بر آن مسلط باشند، 

ی ماست، كه حزب كمونيست ايجاد شده به دست خودمان در سرتاسر افغانستان ين يكی از فراز ھای آرزوھاا

  . ده ھا آرزوی خوب ديگر. . . و حاكميت كند 

آرزو . ولی اين تمايالت ذھنی ما بر واقعيات تلخ موجود، به زور وجبر يكشبه ويا به آرزوكردن ِاعمال نميشوند

فقط بادرك دقيق عينی جامعه، با . داشتن خوب است، اما بايد پذيرفت كه بين خواستن وتوانستن نيز تضاد وجود دارد

ست با كار انقالبی، شكيبائی انقالبی و خودگذری ھای فراوان است كه درجريان رشد وتكامل ارائۀ مشی وبرنامۀ در

  . انقالبی به نتايج دلخواه ميرسيم و ايده ھا و آرزوھای ما به واقعيت بدل ميشوند

ز نه ماركس وانگلس، نه لينن و مائوتسه دون و نه ھم چگوارا وھوشی من ھيچكدام ِاعمال تمايالت ذھنی را مجا

پيوسته تاكيد شان برآن بود كه با درنظرداشت شرايط مشخص با توجه عميق به واقعيت عينی، تضادھای . نميدانستند

راه حل . مشخص، جای مشخص تضادھا، دوجھت ھرتضاد و روابط متقابل تضاد در پديده ھا، اقدام به عمل كنيم

  . تی چپ و راست ميافتيم كه نتيجه اش منفی استدرغير آن به انحرافات دگماتيستی يا امپريس. مشخص ارائه دھيم

اگر از سری . لۀ جدی قابل بحث ديگر تشخيص تضادعمده و جھت عمدۀ تضاد استأدرخاص بودن تضادھا مس

به درك ) درپروسه ھای ُمغلق طبيعی و اجتماعی چندين تضاد وجود دارد(تضادھائی كه در يك پروسه وجود دارد، 

برای شناخت يك پديده بايد .  شويم به ماھيت پروسه پی نمی بريم  وآنرا نمی شناسيمو تشخيص تضاد عمده موفق ن

  . ًتضاد عمدۀ آنرا كه شاخص پديده است تشخيص و آنرا دقيقا بشناسيم 

  تضاد عمده چيست؟ چه وقت وچرا يك تضاد عمده ميشود؟
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موجود حيه تضاد ھای مختلفی وجود درپروسۀ حيات در يك .  طبق روال صحبت از مثال طبيعی آغاز ميكنيمءابتدا

دارد، مثل تضاد بين انابوليسم وكتابوليسم، تضاد بين نور وعدسيۀ چشم، تضاد بين امواج صوتی و پردۀ گوش، تضاد 

يكسری تضادھای ديگر كه در مجموع اينھا . . . بين خواستھای اين موجود و توانمنديھايش در برآوردن آنھا و

ھمين تضاد . يين كننده است  و ماھيت حيات يعنی زنده بودن را درين موجود تعيين ميكنددرپديدۀ حيات، يك تضاد تع

را با ھمين خصوصيتش در موجود زنده تضاد عمده ميگويند و آن تضاد بين انابوليسم وكتابوليسم است كه وجود آن 

د جريان جذب و دفع را موجود زنده در نتيجۀ عملكرد ھمين تضا. عامل اصلی پديدۀ حيات در موجود زنده است

  . انجام ميدھد وحيات را به پيش ميبرد

تضاد بين بورژوازی و . دراجتماع خود ما نيزتضادھای متعدد وجود دارد كه بعضی ھا تضادھای اساسی اند

ھكذا تضادھای ديگری نيز بين . ما به حساب ميآيندپرولتاريا وتضاد بين دھقانان وفئوداليسم تضادھای اساسی جامعۀ 

تضاد بين شھر و ِده، بين روشنفكر و ملت،   خرده بورژوازی و بورژوازی،  پرولتاريا ودھقان، بين بورژوا وفئودال،

  . . . تضاد بين خود  روشنفكران و

ه از تكاملش كدام تضاد ولی خصلت جامعۀ ما را درھمين مرحل. تضادھای ديگری ھم در جامعۀ ما وجود دارند

تعيين ميكند؟ جامعۀ ما با تجاوز روس به يك جامعۀ مستعمره تحول منفی كرده است، كدام يك ازين تضادھا خصلت 

! تضاد بين دھقانان و فئودالھا؟ نه! مستعمره بودن جامعۀ ما را تعيين ميكند؟ تضاد بين پرولتاريا و بورژوازی؟ نه

  پس كدام تضاد؟ ! اد بين پرولتاريا ودھقانان؟ به ھيچ صورت نهتض! تضاد بين روشنفكران؟ ھرگز

اين تضاد خصلت مستعمره بودن جامعۀ ما را تعيين . افغانستان تضاد بين سوسيال امپرياليسم روس وعمالش با خلق

ھم اكنون جھت تجاوز، كه مستعمره بودن با آن مربوط ميشود، جھت عمدۀ تضاد را . ميكند و تضاد عمده است

تا اين تضاد عمده باقی است، . فقط باحل اين تضاد عمده است كه ميتوان به حل تضاد ھای ديگر دست يافت. سازدمي

. ُھر نيروئيكه حل تضاد ديگری را عمده بسازد به گمراھی سفرميكند و برعمر استعمار روس دركشور ما ميافزايد

 تا از طريق آن حلقات ديگری را نيز پيھم به دست ن از زنجير مسايل بايد به حلقۀ اساسی دست يافت،يبه گفتۀ لن

  .   آوريم 

با عمده قرار دادن جنبش آزاديبخش در پروسۀ تكامل اجتماع ما و درآميزش با آنست كه به روستا ھا دست مييابيم و 

ر برای با وارد شدن درين عرصه گاه است كه از نيروی منفعل درخود به نيروی موث. به نياز دھقانان پاسخ ميدھيم

مردم گذار ميكنيم، با تحليل منطبق با واقعيتی كه درجريانش قرار داريم راه حل تضاد ھای ديگر را می يابيم، نه 

  .  اينكه ھوابندان آسمان و ريسمان گز كنيم 

با تشخيص تضاد عمده وجھت عمدۀ تضاد است كه ميتوانيم دشمنان را رده بندی كرده و متناسب باآن آرايش قوا 

  . و به اھداف اوليه و دراز مدت برسيم كرده 

درھر پديده ای، چه طبيعی وچه . لۀ ھمگونی و مبارزۀ اضداد استأمس.  به آن بايد توجه كردًمسئلۀ ديگری كه جدا

اگر مبارزۀ اضداد را بدون ھمگونی درنظر . ًاجتماعی، مبارزۀ اضداد عمدتا مطلق وھمگونی شان نسبی است

ھرگاه ھمگونی بدون مبارزه را . به چپروی ھای درميغلطيم كه نتايج ناگواری ھمراه داردبگيريم درمسايل اجتماعی 

له أن مسحال اي. بپذيريم به راست روی درميغلطيم كه تسليم طلبی ھا ی ملی وطبقاتی وانحالل طلبی محصول آنست

  : را قدری ميشكافيم 

” ، ارتباط متقابل وياھمكاری متقابل)وط بودن متقابليامشر(ھمگونی، تطابق، وحدت، نفوذ متقابل، وابستگی متقابل “

  : به قول مائوتسه دون اينھا ھمه اصطالحاتی برای يك مفھوم واحد ھستند كه از آن دو نكته منظور نظر است 
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 ـ در پروسۀ تكامل ھر شی يا پديده ای، وجود ھريك از جھات متضاد شرطی است برای وجود جھت ديگر و ھر ١

به چه شكل؟ باز طبق روال بحث خود يك مثال طبيعی ميآوريم؛ آب . موعۀ واحد ھمزيستی ميكننددو جھت دريك مج

با اين والنسھای متضاد . را در نظر ميگيريم، آب از دو عنصر كه دارای والنسھای متضاد اند تركيب يافته است

 وجود ھايدروجن پديده ای به وجود آكسيجن بدون. است كه ھايدروجن وآكسيجن باھم تركيب ميشوند) مثبت ومنفی(

اگر وجود آكسيجن وھايدروجن را درنظر بگيريم ولی روابط متقابل بين ايندو عنصر . نام آب را به وجود نميآورد

فقط با وحدت، . وتاثير ونفوذ پذيری خاص شان از يكديگر را درشرايط ويژه درنظر نگيريم بازحاصل آب نيست

تاثير و نفوذ متقابل و موجوديت دوجھت متضاد در شرايط معين زيست است كه تقابل، و روابط متقابل، ھمبستگی، 

پديده ای ميتواند وجود داشته باشد و وجود ھريك از جھات متضاد شرط وجود جھت ديگر ولذا شرط وجود پديدۀ 

گيريم، اگر دوجھت درمثال پديده ھای اجتماعی ميبينيم وقتی پديده ای را بنام فئوداليسم به ارزيابی ب. مورد نظر است

وجود نداشته باشد مفھومی به ) شيوۀ توليد فئودالی(متضاد اين پديده يعنی دھقان وفئودال وشرايط ومناسبات معينی 

وجود فئودال ودھقان، در رابطۀ متقابل، ھمزيستی متقابل، تاثير، . نام فئوداليسم درجامعه نميتواند وجود داشته باشد

ِمشخص جامعۀ فئودالی ھستند) مناسبات توليدی فئودالی(ه نحوۀ خاص خود را داردنفوذ پذيری و وحدت متقابل ك ُ .

  . پديده ای به نام فئوداليسم وجود ندارد) دھقان يا فئودال(اگرھريكی از اينھا نباشد 

 درجامعۀ سرمايه داری پرولتاريا وبورژوازی راميتوانيم درنظر بگيريم كه ھيچكدام بدون ديگری قادرنيست جامعۀ

اين دو جھت متضاد است كه پديده ای . . . فقط در وحدت وھمزيستی، تقابل، نفوذ متقابل و. سرمايه داری را بسازد

شرايط وجود و ھمزيستی اين دوجھت متضاد، رشد صنايع عظيم، سلب . به نام سرمايه داری اظھار وجود ميكند

  .يعنی شيوۀ توليد بورژوازی به حساب ميآيد. . .  وكامل مالكيت از پرولتاريا، تمركزوسايل توليد دردست بورژوازی

عرض كردم كه تاثيرات روابط متقابل وشرايط الزم را بايد . ببينيد ديالكتيك چقدر مسايل را دقيق و روشن بيان ميكند

 تحت ھرگونه شرايطی اين دو. ًدرنظرگرفت، اگر آن شرايط نباشد مثال اكسيجن وھايدروجن نميتوانند آب را بسازند

تحت ھرگونه شرايطی نميتواند پرولتر و بورژوا به وجود بيايد وسيستم بورژوازی را .  عنصربه آب تبديل نميشوند

ھمان ويژگی ھا وشرايط خاص ومعين خود را ھريك ازاين . بسازد و يا تحت ھرشرايطی اين سيستم را برھم بزنند

  . ھت باھم ھمزيستی كنند وپديده ای معينی را بسازندرغم اختالف ج جھات متضاد بايد داشته باشند تا بتوانند علی

در جامعۀ كنونی ما ھم اكنون شرايطی به وجود آمده كه درجنگ ضد تجاوز روس نيروھای متضاد از نظر منافع 

پديدۀ جنگ آزاديبخش . درازمدت، ميتوانند دريك جبھۀ وسيع، ولو به طور مشروط و گذرا، دركنارھم قرار بگيرند

در اين . ش ايجاد جبھۀ وسيع متحد ملی ازتمام طبقات واقشار گوناگون وحتی متضاد، ضد تجاوزاستملی الزمه ا

جبھه است كه بايد نيروھای متضاد برا ی حل  تضاد عمده در كنار ھم قرار بگيرند، پس بايد بياموزند كه چگونه 

ھمۀ اينھا شرايط ديالكتيكی . . . ی متقابل وباھم ھمزيستی كنند، ارتباط متقابل، نفوذ متقابل، وابستگی متقابل، ھمكار

ًكسی كه نخواھد اين مناسبات را با نيروھائيكه موقتا دركنار آنھا . ايجاد پديدۀ به نام جبھۀ متحد ضد تجاوزی است

و كسی ھم كه اين روابط و مناسبات را . بايد قرار بگيرد، برقرار كند، به جنگ آزاديبخش ملی ضربه ميزند

 و گذرا نبيند و قدم به قدم رسوبات ناسالم افكار و انديشه ھای طبقات ديگر را دريك كارعميق نسبی مشروط، 

لذا رفقا بايد تمام اين . ايدئولوژيك ـ سياسی و سازمانی ازخود نزدايد به يك ھويت زدائی و زوال خود تن داده است

وھمزيستی با ديگران تن در دھند ونه به نه به چرنديات نفی ھرگونه ھمكاری . جوانب ديالكتيك رادرنظر بگيرند

اين يك نكته . عكس با مبارزه با اين دو انحراف استوارانه واصولی حركت كننده بلكه ب. دنباله روی وھويت زدائی

  : از ھمگونی بود واما نكتۀ ديگر 
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درين (نی است اين معنای ديگری از ھمگو.  ـ تحت شرايط معين ھريك از دوجھت متضاد به ضد خود بدل ميگردد٢

رابطه مثال طبيعی از تعامالت درونی تضاد ھا درزمين وايجاد حركات تكتونيكی وساختار ھای جيولوژيكی وتبديل 

آنھا به يكديگر ارائه شده كه خيلی تخصصی واكادميك ودرعين زمان با اشاره به نقشه ومفصل بود لذا از نوار به 

  : جتماعی بازھم پرولتاريا و بورژوازی را درنظر ميگيريم درمثال ا) تحرير نياورديم عذر مارا بپذيريد

عكس بورژوازی حاكميت دارد، ه ب. محروم است وسلب مالكيت شدهپرولتاريا در جامعۀ سرمايه داری يك طبقۀ 

غالب است، وسايل توليد درمالكيت اوست، سھم زياد از توزيع ميبرد، مصرفش فوق العاده است، درتوليد نقش ندارد 

ولی وقتی پرولتاريا به مرحله ای از رشد فكری ـ . اينھا امتيازاتی ھستند كه بورژوازی در آن شرايط دارد. . . و

اينجا ديگر مالكيت . سياسی ميرسد كه با بسيج توده ھا انقالب ميكند وسيستم سوسياليستی را به وجود ميآورد

د ديگران حصه بگيرد، مصرف به اندازۀ كارش بورژوازی بزرگ به نفع جامعه مصادره ميشود، درتوليد بايد مانن

عكس باال ميآيد و به حاكميت ميرسد، ه ا بپرولتاري. بكند و از نظر سياسی واقتصادی از صدر به ذيل كشيده ميشود

ديكتاتوری بورژوازی را كه بر اكثريت مردم ستم ميكرد به ديكتاتوری پرولتاريا كه حافظ منافع اكثريت است 

. جائی به وجود ميآيد و اضداد به يكديگر تبديل ميشونده صه درتمام اركان جامعه دگرگونی وجابتعويض ميكند وخال

  . اين نوع ديگر ھمگونی اضداد است

نيروھای . ندازيمدرجنگ طی اين مدت نظری بيدرموقف نيروھای مختلف درگير . درجامعۀ موجود ما به بينيم

گ عليه تجاوز روس شركت كردند و در روستاھا و درجبھات انقالبی نخست به شكل نيروھای خيلی ضعيف درجن

رغم كار شكنی ھای نيروھای  علی. در كنار نيروھای ديگری كه برخی ھا وابستگان امپرياليسم ھستند قرارگرفتند

ارتجاعی اين نيروھای انقالبی بودند كه با درس آموزی از ھمگونی اضداد به اشكال مختلف كار توانستند روابط 

كار تكامل اين نيروھای انقالبی باال گرفت و به مناطق معينی كنترول وحاكميت . ا حفظ كنند و توسعه دھندخود ر

اگر ديروز برای عبور ازاين محل ھای معين ميبايست روشنفكران ونيروھای مردمی مخفيانه عبور كنند . پيدا كردند

ی ديگر از اين محل موافقۀ نيروھای انقالبی عكس برای عبور نيروھاه ، امروز بو يا از ديگران مجوز بگيرند

اين نوعی جا عوض كردن تضاد است كه درآن، درمحل خاصی، نيروھای معينی كه مسلط . ومجوز شان الزم است

اين نوع ديگری . بودند، تسلط شانرا از دست دادند و به جای آن نيروھای ديگری كه ضعيف بودند، مسلط گشته اند

با تكيه به ھمين اصل ھمگونی تضاد و تبديل يك شی به .  تحت شرايط خاصی عمل ميكنداز ھمگونی تضاد است كه

ضد خود است كه ميتوان با عملكرد سالم مطمئن بود كه نيروی انقالبی در سراسر كشور از نيروی ضعيف به 

ھات مسلط ھستند  و نيروھای ارتجاعی كه ھم اكنون با مساعدت شرايط ويژه برجب نيروی قدرتمند تضاد بدل ميشود،

  . ھكذا روسھا وعمالشان ازحاكميت به زير كشيده شده وكشور ما آزاد ميشود. به نيروی تابع جا عوض خواھند كرد

يعنی اگر . اگراين نوع ھمگونی وجود نداشته باشد، ديالكتيك ميگويد كه پديده يا شی نميتواند وجود داشته باشد

ی رھبری كننده بدل نشوند، جنگ آزاديبخش به گمراھی كشيده ميشود نيروھای انقالبی درجنگ آزاديبخش به نيرو

مين منافع أكه ديگر جنگ آزاديبخش نيست، بلكه ستيزه وكشتار مزدورانی خواھد بود برای تصرف قدرت بيشتر و ت

 نو و كھنه يعنی پديده ای به نام جنگ آزاديبخش نميتواند وجود داشته باشد، اگر شی به ضد خود تبديل نشود،. اربابان

در مثال باال اگر نيروی انقالبی به نيروی حاكم و نيروی حاكم كنونی به نيروی . شدن مفھومش را از دست ميدھد

 باز ھمان استقرار سيستم ھای پيشين حاكميت است و بقای كھنه كه ھرگز درجھت تاريخ  ضعيف و تابع تبديل نشود،

بيعت و دراجتماعات مختلف شاھد ھزاران نو و كھنه شدن پديده ھا و ما در ط. نيست و نميتواند پايا و متكامل باشد

  . جامعۀ ما نيز آبستن پديدۀ نوين است. قضايا ھستيم
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