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  ھوادار پورتال: فرستنده

١۴.٠٣.١٠  

  

  تضاد به زبان ساده
  :به ادامه گذشته

  :ھمگونی و مبارزۀ اضداد

  :دلنين ميگوي. شود، درپھلوی ھمگونی مبارزۀ اضداد استلۀ عمدۀ ديگری كه درخاص بودن تضاد بايد مطالعه أمس

مبارزۀ اضداد دافع يكديگر . اضداد مشروط، موقتی، گذرا و نسبی است) تطابق، ھمگونی، تساوی عمل(وحدت  “

  .”مطلق است، ھمانطور كه تكامل وحركت مطلق است

 درحركت تكاملی ھستند، از پديده ای به پديده ما از ديالكتيك آموختيم كه ھيچ پديده ای جاودانه نيست، ھمه پديده ھا

ّيعنی اينكه ثبات يك پديده نسبی است، درحاليكه َتلون و دگرگونی پديده ھا كه درنتيجۀ . . . ای ديگر تحول ميكنند و

  . مبارزۀ اضداد شان به وجود ميآيد، مطلق است

اين .  سكون نسبی و ديگری درحالت تغييرآشكاريكی در حالت حركت تكاملی پديده ھا را ديالكتيك دردوحالت ميبيند، 

  .دونوع حركت محصول مبارزۀ درونی عناصر متضاد دريك پديده ھستند

وقتی تراكم كميت ھا به . حركت درحال سكون نسبی ھمان تراكم كميت ھاست كه درسكون ظاھری مشاھده ميشود

يك موجود واحد، يك پديدۀ مشخص متالشی ميشود مرحلۀ معينی ميرسد ديگر اين پديده تحمل آنرا ندارد و به عنوان 

ھمين تغيير كيفيت كه درنتيجۀ مبارزۀ اضداد به وجود آمده است حركت آشكارپديده است . و تغيير كيفيت ميدھد

ما در ادبيات وكلتور خودھم . ّو اين منشای تلون پديده ھاست. . . ازكيفيتی به كيفيت ديگر و لذا تجلی پديدۀ ديگر و

  : ًين دو نوع حركت را ميبينيم؛ مثال تبارز ا

  به ويرانی اوضاع گشته ام من مطمئن زانرو

  .گذرد آباد ميگرددـــكه از حد بـــخرابی چون

خرابی چونكه (شاعر اطمينانش را به تغيير وتحول جامعه از طريق درك حركت درسكون ظاھری يا تراكم كميتھا 

  . . .  بيان ميكند ومثالھای ديگر ) آباد ميگردد( ا به كيفيت ديگر وضرورت گذار به تغيير آشكار ي) از حد بگذرد
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انسان وقتی حركت درحال سكون ياتراكم كميتھا را دريك پديده در نظرنگيرد، ھنگام تبديل اين حركت به تغيير 

تحوالت ًمثال بعضی ھا از. چون نميداند كه زمينه ھای رشد كمی اين تغييركيفی چگونه است. آشكار متعجب ميشود

 ًكشورھای سابقا سوسياليستی به وجود آمده سرگيچه ميشوند ويا تصور ميكنند اين تحوالت يك منفی كه در احزاب و

بنيان گذاران ماركسيسم به كرات گفته اند بين سرمايه داری و كمونيسم يك فاز گذار است كه . شبه به وجود آمده است

 تضادھای گوناگون وحتی تضادھای طبقاتی وجود ء تا انتھاءاز از ابتدادراين ف. نام سوسياليسم ناميده انده آنرا ب

فقط تداوم ديكتاتوری پرولتاريا است كه از رشد اين تضاد ھا به مقام انتاگونيسم جلوگيری ميكند وآنھا رابه نفع . دارند

. سرمايه داری ميرود ھرآنگاھيكه دربرخورد به اين تضادھا غفلت شود خطر احيای دوبارۀ.  پرولتاريا حل ميكند

  . لۀ پيروزی كی بركی؟ پرولتاريا يا بورژوازی كماكان باقی استأيعنی مس

. وقتی بعد از جنگ عمومی دوم پندار جامعۀ بدون طبقه در شوروی به وجودآمد، زمينه ساز رشد كمی تضاد ھا شد

سود بورژوازی به رھبری خروشچف مبارزۀ اضداد به . با مرگ استالين حركت اين تضاد ھا به تغييرآشكار انجاميد

و كشور سوسياليستی به كشور رويزيونيستی و از آن به كشورسوسيال امپرياليستی تغيير كيفيت و ماھيت داد  كه 

  . دشمن خونخوار سوسياليسم است

 درچين نيز انديشه ھای پرولتری به رھبری مائوتسه دون با انديشۀ بورژوازی به رھبری تنگ سياوپنگ درمبارزه

انقالب عظيم فرھنگی آغاز يك تغيير آشكار به نفع پرولتارياست كه . باھم درحالت سكون نسبی مدتھا درحركت بودند

با مرگ مائوتسه دون ستاد بورژوازی دوباره بايك جھش آشكار موضع قدرت را درحزب و دولت . تداوم نمی يابد

 نتيجه ميگيريم كه درھمگونی اضداد ًءبنا. ماھيت ميدھدغصب ميكند و پديده ای به نام جامعۀ سوسياليستی چين تغيير 

كه نسبی است مبارزه به طور مطلق وجود دارد و اين مبارزه درشرايط معين به دگرگونی و تعويض جای اضداد 

مسير تراكم كميت ھا يا . ھيچ خط فكری سالم و يا ناسالم يكشبه وبی پايه زاده نميشود و تكامل نميكند. منجر ميشود

لذا به ھرطرح نادرست بايد ازھمان آغاز برخورد . ت درسكون نسبی را پيموده و درمرحلۀ خاصی تبارز ميكندحرك

از خورد "جدی شود و ريشه ھای آنرا بايد جستجو كرد، چه، از تخمه است كه حاصل به وجود ميآيد و به گفتۀ لينن 

  ". است كه كالن بر ميخيزد

درآغاز كودتای ثور كه برای وحدت نيروھای چپ كار :  خودمان ميدھيمدراين ارتباط مثالی از بر خورد ھای

برخی از ھمان آغاز چنان از ما فاصله داشتند كه نميشد با آنھا . ميكرديم نيروھای مختلفی را ديديم وتبادل نظر كرديم

ّآنھا با سيستم فكری بسته ولی منحرف شان درۀ عميق بين خود وخلق ايجاد كردن. كنار بيآئيم يا مؤيد كودتا شدند .  دَ

دركوله بار ” راست“و يا ” چپ“عده ای ديگری بودند كه نطفه ھای انحرافی. ويا درگمراھی ھای ديگر درغلتيدند

درنتيجۀ مبارزۀ اصولی ما طی يك سال و اندی روند سالم بر . فكری شان بود؛ ولی صادقانه ميخواستند مبارزه كنند

ُولی موج جنبش خلق ما را باخود برد . انستيم ستاد منسجمی را به وجود آوريمانحرافات فكری شان چيره گشت و تو

و ما ھم با عطش فروان به آن پيوستيم ولذا اين مبارزات فكری به سستی گرائيد، انحرافات مغلوب شده را نابود كرده 

د بار آبياری شدند، ھمينكه ُبقايای اين انحرافات باالخره از مردابھای كنار رو. نتوانست، ريشه كن كرده نتوانست

از سكون نسبی به تغيير آشكار مبدل ” چپ“مبارزۀ ايدئولوژيك از ھمزيستی عقب افتاد نطفه ھای باقيماندۀ انحراف 

نطفه ھای انحراف راست، مبارزه با اين انحراف چپ را بھانه قرار دادند و از طرفی ھم . شد و به دگماتيسم غلتيد

ت حاكم بر جنبش ملی زير شان گرفت و به راست غلتيدند كه آخرين نتيجه اش تسليم طلبی ھياھو و گرد وغبار راس

اين نيز نمونۀ حركت درسكون نسبی و تغيير آشكار است كه نتايج آن زيانبار . به اشكال مختلف ملی وطبقاتی است

 به تغيير آشكار ديگری كه خط مبارزۀ اصولی پيگير وشكيبائی انقالبی ميخواھد تا برآنھا چيره شود وآنھا را. است
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نتيجه اينكه ھمگونی اضداد درشرايط معينی صورت ميگيرد لذا مشروط ونسبی است؛ . اصولی است رھنمون شود

 جريان دارد كه باالخره به تبديل پديده منجر ميشود، لذا غير ء تا انتھاءولی مبارزۀ اضداد در سرتاسر پروسه از ابتدا

  . مشروط ومطلق است

  لۀ ديگری ميشويم و می بينيم كه انتاگونيسم چيست؟ و در تضاد چه مقامی دارد؟ أرد مسحال وا

درمبارزات  بين طبقات استثمار . انتاگونيسم يكی از اشكال مبارزۀ اضداد است؛ ولی يگانه شكل اين مبارزه نيست

با آنكه طبقات اجتماعی مدت . كردگر واستثمار شونده، اين شكل مبارزه يعنی انتاگونيسم را به خوبی ميتوان مشاھده 

ًلۀ استثمار اصوال به شكل آشتی پذير آن بعيد به أمبارزه ھم دارند ولی حل مسھای مديدی دركنار ھم زيست ميكنند و 

ًنظر ميرسد و معموال مبارزۀ استثمارگر واستثمارشونده به مقام انتاگونيسم ميرسد و انتاگونيسم آشكار ميشود كه 

  . عی به وجود ميايدانقالبھای اجتما

در دل زمين مواد مذابه . مثال طبيعی ميتوانيم ازتعامالت وتضاد ھای درون زمين كه روی آن زندگی ميكنيم بدھيم

ًدراين تعامالت قسما .  رغم تقابل با بسياری از عوامل متضاد ديگر، با آنھا داخل تعامالت ميشود وجود دارد كه علی

درجريان ). اثر ميگذارد(ًوبعضا مواد ديگری رادرخود حل ميكند) اثر بر ميدارد (خود درھمانجا به سردی ميگرايد

ُتضاد به مرحلۀ ميرسد كه ديگر نه اين مواد مذابه تحمل محيط ماحول را دارد . . . اين حركت دائمی و تاثير متقابل و
 اين مواد حركت جھشی  انتاگونيسم،لذا با آشكار شدن ) انتاگونيسم(و نه ھم محيط ماحول گنجايش پذيرش اين مواد را 

  . ومثالھای ديگری مثل بمب ونارنجك وغيره را كه ھمه ميدانيد. ميكند، زمين را ميشكافد وبه بيرون فوران ميكند

 كه از مطالعات انتاگونيسم گرفته ميشود اينست كه نشان ميدھد چگونه انقالبات اجتناب ناپذير ھستند وثابت ه اینتيج

 ميرسد كه بايد ازطريق يك جنبش، يك انقالب يعنی تبارز ه ایبين طبقات حاكم ومحكوم به مرحلميكند كه تضاد 

  . انتاگونيسم آشكار، سيستم اجتماعی رادگرگون سازد

ھمچنان مطالعۀ انتاگونيسم نشان ميدھد كه گاه گاھی تضادھای انتاگونيستی به غير انتاگونيستی وبالعكس تضادھای 

  . نتاگونيستی تغيير شكل می يابندغير انتاگونيستی به ا

درانقالب فوريۀ روسيه  پرولتاريای روس با تشخيص . نمونه ھائی ازاين تغييرات را درتاريخ ميبينيم

غيرانتاگونيستی بودن تضادش با ُخرده بورژوازی و بورژوازی متوسط؛ با سوسيال رولوسيونرھا جبھۀ مشترك ضد 

وقتی ميبايست انقالب به پيش برود . آورد و رژيم تزاری را سرنگون كردبورژوازی بزرگ و تزاريسم را به وجود 

س قدرت نصب شده بود، أو بساط حاكميت ستم را بر چيند، ُخرده بورژوازی متزلزل كه نماينده اش كرنسكی درر

 سال اين تضاد دراكتبر ھمان. درتقابل با پرولتاريا و انقالب قرار گرفت وتضاد شان تا به انتاگونيسم تغيير وضع داد

كه در اول غير انتاگونيستی بود، به انتاگونيسم آشكار بدل ميشود و پرولتاريای روسيه برای به ثمررساندن انقالب، 

خرده بورژوازی را ـ كرنسكی را ـ كه از منافع ستمگرانه برآمد و دفاع ميكرد، سرنگون كرده و خود قدرت را 

  . بدست گرفت

ژوازی ملی درجريان انقالب تغيير تضاد ھای انتاگونيستی را به غير انتاگونيستی درچين نيز در برخورد به بور

در درون احزاب و سازمانھای پرولتری نيز ميتوان برخورد افكار مختلف را پيگيری كرد كه .  ميتوان مشاھده كرد

 مقام  انتاگونيسم چگونه نظرات معينی كه به شكل غير انتاگونيستی دركنار ھم زيست دارند درمراحل معينی به

مثل نظرات لينن و رفقايش با نظرات تروتسكی و بوخارين و يا نظر مائوتسه دون با نظرات چين دوسيو، . ميرسند

ھم اكنون نيز . درجنبش ما نيزچنين امری مشاھده شده و بارھا به جدائی راه ھا انجاميده است. ليوشائوچی وديگران

نظرات نادرست شان پافشاری كنند، تضاد غير انتاگونيستی ما با آنھا به اگر دگماتيستھا و يا ليبرا لھا روی 
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مثالھای مشخص از گروھھا ونيروھا وافكار مختلف درون . . . (درتاريخ جنبش چپ . انتاگونيسم بدل خواھد شد

  ). جنبش داده شده بود كه بيشتر برای روشن شدن رفقای حاضر بو د، لذا از نوارپياده نكرديم

برخورد درست و نادرست به تضاد و سير . بت اينكه بايد دانست ھرتضادی راه حل ويژۀ خود راداردنتيجۀ صح

لذا بايد . نجامد فاجعه ھا بيحركت تكاملی تضاد، ميتواند حالل مشكالتی شود و ميتواند به جدائی ھا، دشمنی ھا و حتی

يم وقدم به قدم بارعظيم انقالب رابه پيش والنه وعملی به قضايای ماحول خود برخورد كنؤ ومسدقيق، ديالكتيكی

  . ببريم 

درجلسۀ ديگر اگر ُفرصتی ميسر شد . برای امروز ھمينقدر كافی است. بحث تضاد واجزايش بحث وسيعی است

ازشما تشكر اميد است استفاده . روی تضادھای درون خلق دركشور خود ما و راه حل صحيح آنھا صحبت ميكنيم

  . شود 

                                                پايان                

         

  شمسی١٣۶٠                اول پائيز يا ماه ميزان سال

        

           

  

       

   

          
       
     

       
  
  
   
  

      
      
      

                  
  
  
  
  
 


