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يادداشت فرستنده:
تحت عنوان فوق جزوه ای را ميخوانيد که درست بيست و ھشت سال و اندی قبل از امروز )ميزان ١٣۶٠ش(
دريکی از حلقات تشکيالتی يکی از سازمانھای مارکسيستی ـ لنينيستی افغانستان تدريس شده است .تاجائيکه از متن
دستگير خواننده ميشود ،اساسا ً متن گفتاری است که علی رغم تالش نسبی برای نوشتاری ساختن آن درحين پياده
کردن از نوار)کست( ،باز ھم اصالت گفتاريش را حفظ کرده است.
برای نسل جديد که در آن وقت يا طفل بوده ويا بعدا ً تولد شده ،چنين آثاری حکايت ميکند که درجنگ ضد
تجاوزشوروی برخی سازمانھای مارکسيست -لينينيست معتقد به انديشۀ مائوتسه دون فعاالنه ،نه تنھا در جنگ
مسلحانه شرکت داشتند بلکه در ساحات ايدئولوژيک و تشکيالتی نيز کار شان از انسجام و کيفيت باالئی برخوردار
بوده است.
اين اثر با آنکه با استفاده از اثر مائوتسه دون تشريح شده؛ ولی تکرارطوطی وار فورمولھا نيست ،بلکه تطبيق
ماھرانۀ آن درعمل است .لذا من اين اثر را درنوع خودش يکی از بھترين آثارفلسفی -اجتماعی درکشورمان ميدانم
که در تطبيق فورمولھا و احکام مفيد فلسفی به شرايط خاص کشور کوشيده است .به گمان من اين سخنرانی )نوشته(
منحصربه فرد يا اقالً کم نظيراست ،چون نمونۀ ديگری مانند آنرا تا حال نديده ام .لذا به خوانندگان محترم ،و به ويژه
منسوبين و عالقمندان جنبش چپ پيشنھاد ميکنم با پيگيری و با دقت آنرا بخوانند.
پيشگوئی ھای اين اثر نيز از درک عميق مارکسيست -لنينست ھا نمايندگی ميکند که چه داھيانه و اصولی مسايل
و دورنمای جنبش را ميديدند .واگر طبق تحليل آنھا عمل ميشد چه بسا که تاريخ ما طورديگری رقم ميخورد .درعين
حال اين اثر سندی است به رد کسانی که يا وجود م -ل ھا را در آن جنبش انکار ميکنند ويا آن سازمانھای انقالبی
را به اتھامات تسليم طلبی و ليبرال و . . .ميآاليند .به ھر حال خواندن اين جزوه را جدی ميدانم وبناًء آنرا به
وطنپرستان وانقالبيون ،به ويژه نسل جوان کشورمفيد وضروری ميپندارم.
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بازھم ازتضاد چه ميدانيم و راه حلش را چگونه می يابيم؟
) ميزان ١٣۶٠ش(
ما درين رابطه در سال  ١٣٥٧ش جزوه ای تھيه كرديم كه ھم در حلقات درسی تدريس ميشد )يكی از رفقاء گفت
بلی ما خوانده ايم( و ھم به طورحساب شده پخش شد .واقعيات از آن روزتا به حال بر تأئيد تحليلھا و برداشتھای ما
صحه گذاشته است .حال ھم گرايشات ،انحرافات فكری و كالً تكامل اوضاع ايجاب ميكند تا باز ھم تضاد ھا را به
بحث بگيريم .به ھمين اساس است كه رفقاء طی چندين روز روی مسايل گونه گونۀ تضاد در عرصه ھای مختلف
صحبت كردند.
من كه اينبار بنابر الزامات كارھائی كه به من سپرده شده وباالثر ضيقی وقت نميتوانم در اين مورد چيزی بنويسم،
قرار بر اين است كه امروز مختصراً صحبتی در ھمين زمينه داشته باشم .امروز ميكوشم فورمولھای عام ديالكتيك
را درمورد تضاد ،در شرايط خود ما تطبيق كنم.
پيش ازاينكه داخل بحث شويم چون عنوان بحث ما تضاد است ،به عقيدۀ من ابتداء بايد تعريفی از تضاد داشته باشيم.
تضاد چيست؟
تضاد عبارت است از تاثير وكنش متقابل ومبارزۀ جھات متضاد درونی شی معين در عين ھمگونی ،به عالوۀ
مناسبات متضاد وھمگون شی با محيط پيرامون واشيائيكه در آن محيط با آن درارتباط اند .بخش اول تعريف مربوط
است به تضادھای درونی اشياء وپديده ھا وبخش دوم كه درارتباط با محيط پيرامون ميشود مربوط است به
تضادھای خارجی يا تضادھای بيرونی.
مانند برخورد به ساير پديده ھا دربحث تضاد )موجوديت تضاد در پديده ھا ،مطالعۀ تضاد را به عنوان گوھر تكامل
و گوھرھستی دانستن و يا نفی تضاد و (...نيز از آغاز پيدايش بشر متفكر و يا بھتر بگوئيم كمی بعد از رشد مادی و
فكری اش ،بحثھای گونه گونه وجود دارد كه به طورعمده ازدو جھان بينی ناشی ميشود :يكی جھانبينی متافزيكی و
ديگر جھانبينی ديالكتيكی.
ديالكتيك معتقد است كه تضاد گوھر تكامل است .ديالكتسين ھا ديالكتيك را به معنی واقعی كلمه مطالعۀ تضاد در
جوھر اشياء و پديده ھا ميدانند ويا طوريكه لنين ميگويد“ :دوگانه شدن يك واحد كل به اضداد دافع يكديگر ومعرفت
به اجزای متضادش جوھر و اساس ديالكتيك است” .متافزيسينھا اين طور اعتقاد ندارند ،وجود اضداد را در يك شئی
يا يك پديده محال ميدانند واين حكم معروف متافزيكی را ارائه ميكنند كه “اجتماع ضدين محال است” .در حاليكه
ديالكتيك ميگويد دوگانه شدن يك واحد كل به اضداد دافع ومعرفت به اجزای متضادش جوھر ديالكتيك است .عالوتاً
در ھمگونی دوجھت متضاد در يك واحد ،ديالكتيك اعتقاد راسخ دارد .لنين ميگويد“ ،ازتكامل پيوسته دو برداشت
وجود اشته است ،دوبرداشت اساسی ،يك برداشت اين بوده كه تكامل را به مثابه كاھش وافزايش يا به مثابه تكرار
می پندارد كه اين برداشت متافزيكی است .يكی ھم برداشت ديالكتيكی است كه تكامل را به مثابه وحدت اضداد دافع
ويا زايش وفرسايش ھميشه ارزيابی ميكند ”...ما درريشه يابی اجمالی اين دو جھان بينی كه مبدای برخورد به
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قضايای اجتماعی ،طبيعی ،علمی و ...است ،اگر بخواھيم عميق شويم ميبينيم كه در نخستين مرحلۀ زندگی خود بشر
به علت نداشتن فھم علمی ،با بينش متافزيكی واستنباط ايده آليستی به قضايا برخورد ميكرد .ديالكتيك به عنوان يك
سيستم بينش بعدتر از متافزيك سيستم بندی يا سيستماتيزه شده ومحصول تكامل انديشۀ انسان است.
مثالھای گونا گون ومتعدد را از اساطير ومتولوژی شنيده ويا در تاريخ خوانده ايم كه وقتی خورشيد بر ابنای بشر
ميتابيد ،شرايطی در تموز ،به ويژه در مناطق گرمسير به وجود ميآمد كه گرمی باالتر از حد پذيرش وجود انسان
ميشد .انسان چون نمی توانست ارتباط گرمی را با محيط پيرامون ارزيابی كند ،شرايط اقليمی را نمی دانست ،نحوۀ
ايجاد سر پناه ھای سرد ھنوز برايش مفھوم نبود ،از تعامالت درونی خورشيد به عنوان منبع حرارت و نور كه
اصالً چيزی در ذھنش نمی گذشت ،لذا خورشيد را خدا يا رب ا لنوع وگرمی اش را خشم خدا نسبت به خود
تضرع می نشست و به خورشيد سر تسليم وعبوديت
ميدانست وبرای رفع اين خشم ،يعنی رفع گرمی خورشيد ،به
ُ
خم ميكرد .تا اين خدای خشمگين كه درذھن انسان در ماوراء الطبيعه مكان دارد به رحم آيد و از گرمی بكاھد .از
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
به يكديگر ميديد وعوامل موجدۀ پديده ھا ونحوۀ مبارزه با حوادث مخرب وناسالم را نميدانست ،لذا نمی توانست
چاره ای بيابد تا جلوسيل را سد كند يا خود به سرعت از مسيرطوفان كنار برود و  . .بازھم در ورای اين سيل
وطوفان خشم خدای اقامت گزيده در ماورای طبيعت را حدس ميزد وخدای قادر ديگری برای پرستش در ذھنش
ساخته ميشد و . . .به ھمين نحو با برخورد متافزيكی وتفاسير ذھنی خود بشر سيستم چند خدائی را خلق كرد.
وھرآنگاه كه علميتش بلند ميرفت و رشدش به پلۀ تكاملی باالتری ارتقاء ميكرد وميتوانست قضايائی را مرتبط به ھم
مطالعه كند وعوامل وتضاد ھا را در ذات ،ايجاد وتنوع پديده ھا تشخيص كند ،عظمت يكی از خدايان ساخته و
پرداختۀ ذھنش شكسته ميشد .مثالً وقتی توانست از شاخ وبرگ درختان برايش چپری )خانه ای كه از شاخ وبرگ
درختان ميسازند( درست كند واز حرارت مستقيم خورشيد در امان باشد ديگرخورشيد برايش عظمت خدائی نداشت
و  . . .به ھمين نحو با رشد ابزار توليد وتكامل زمينه ھای مادی وفكری ،بينش متافزيكی وتفسير ايدياليستی بشر از
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. . .
در جريان ھمين رشد وتكامل انسان نطفه ھائی از بينش ديگری ھم در مغز وانديشه اش پيدا شد وتكامل ميكرد .تبارز
مستند ومدون اين گونه تفكر را به طور نسبی در عھد باستان ميتوان مشاھده كرد .مثالً ھراكليت درحد رشد جامعه و
زمانش احكام مدون ديالكتيكی ارائه داد .او جھان را ھميشه جاودان ميدانست كه مخلوق كدام قدرت ماوراءالطبيعه
نيست؛ او به حركت و تضاد و نو و كھنه شدن پديده ھا باور داشت و. . .
اينجاست كه ميتوان گفت برخی از ابنای بشر به آن مرحله از رشد رسيده اند كه نه تنھا چشم ديدھای شانرا با عمق
بيشتر می بينند بلكه ميتوانند پديده ھای مختلف را در ارتباط و پيوند ديالكتيكی به ھم ،با بينش وسيعتر ارزيابی كنند،
تضادھا را در درون پديده ھا كشف كنند وبه عوامل وريشۀ تكامل پديده وجوھر تكامل پديده كه تضاد است پی
ببرند وسيستم بينش وتفكر ديگری كه ماترياليسم و ديالكتيك است بيافرينند.
بينش ديالكتيكی ازنخستين دم ميالدش ميتوان گفت كه با مخالفت ،سرزنش و تكفير بينش متافزيكی مواجه بوده و
درمتن ھمين مبارزه رشد وتكامل كرده است.
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متافزيسن ھا كه منكر تضاد بودند وھميشه دم از يگانگی در پديده ھا ميزدند )درساحۀ تفكر كه اصالً تضاد را نمی
پذيرفتند( وقتی طرح وبينش ديالكتيكی را درتضاد با تفكر خود يافتند ،ھيجان زده در تقابل وتخالف با آن بر آمدند.
اين موضوع را نمی دانستند يا اصالً نمی خواستند بدانند كه خود ھمين تقابل وتخالف ھم اساسا ً تضاد است وعمالً در
عرصۀ بينش ھم تثبيت وجود تضاد امری است بديھی .لذا تا اين تضاد ھست مبارزه ھم ھست.
ما از تعقيب قدم به قدم اين پروسۀ مبارزۀ فكری وتكاملش در طول تاريخ ميگذريم ،چون با پيگيری آن دامنۀ بحث
خيلی وسيع ميشود و از چوكات معين موضوع بيرون ميشويم .به سخن كوتاه تكامل را از جائی پی ميگيريم كه بشر
در جريان رشد نيروھای مولده به افزار عظيم تر و بغرنجتری از وسايل توليد دست يافت .اين افزار توانستند
رازھای سربه ُمھر يك سری پديده ھا را كه ديروز الينحل بود ،بکشايند .پديده ھائی كه ديروز رب النوع شناخته
ميشدند ،امروز ديگر انسان ميتواند با ابزار توليد نه تنھا عامل نجات از خشم وقھر آنھارا به وجود آورد ،بلكه در بسا
جھات ھمان رب ا لنوع سركش ويا خدای رام نشدنی را انسان مطيع خود ساخته وميتواند آنرا به خدمت بگيرد و از
توانمندی ھايش به نفع خود استفاده كند .مثال ً از دريا ھا بھره گيری ميكند ،آتش را به خدمت كارھای خود گرفته
است واز حرارت وانرژی خورشيد به عالوۀ اينكه به شكل طبيعی ومعمولی استفاده ميكند ،از انرژی ونور خورشيد
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
رشد علمی ـ تخنيكی امروزمقدوراست شكافته ويك مقدار تاريكی ھارا روشن كرده است .اينھا ھمه به بركت پيوند
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
شود .ديالكتيك در مسير تكاملی اش زمانی به نقطۀ عطفی ميرسد كه با ماترياليسم پيوند ميخورد .ديالكتيك
وماترياليسم كه از ازمنه ای پيش ،از دو راه و در مسير ھای مختلف ميرفتند توسط ماركس وانگلس در مسير
واحدی قرار ميگيرند .طوريكه ديالكتيك ھگل به وسيلۀ ماركس از پوستۀ ايده آليستی آن كشيده شده وبا ماترياليسم
فويرباخ كه با شيوۀ متافزيكی توام بود يكجا شد وماترياليسم ديالكتيك به مثابه سيستم فكری وبينش در زمان رشد
نيروھای مولده به سطح عظيم ترين صنعت زمانش و پيشروترين نيروی كار يعنی پرولتاريا ،مدون شد كه اين نه
تنھا كليدی برای حل مسايل طبيعی از طريق علوم مختلفه بود ،بلكه بينش درستی برای حل مسايل بغرنج اجتماعی
ھم ارائه گرديد.
جھان بينی متافزيكی كه در برابر اين جھش ديالكتيك نميتوانست اليتغير بماند ،به اولوسيونيسم آنھم به شكل عاميانه
اش تكيه زد .آنچنانكه ميدانيد اولوسيونيسم ھم با آبشخور متافزيكی اش ھمچنان جھان را منفرد ،ساكن و يك جانبه
مينگرد وتغييراتی را ھم كه ميپذيرد فقط در كاھش وافزايش پديده ھا است نه در زايش يا ايجاد نو وفرسايش وانھدام
كھنه .تازه تغييرات را ھم نتيجۀ عوامل درونی وتضاد ھای ذاتی اشيا وپديده ھا ندانسته بلكه عملكرد و تاثيرات
عوامل خارجی را عمده واساس ميپندارد .از اين پندارش در عرصه ھای اجتماعی چنين نتيجه ميگيرد كه نظام ھای
حاكم ،مثال ً نظام بورژوازی جاودانه است وتا ابد ميماند و ھرگونه تالش درراه تغييرآن تالشی بيھوده است .براساس
اين پندار ،پرولتاريا مجبور است كه از بورژوازی اطاعت كند و به ھمين شيوۀ زندگی ظالمانه دمساز شود .در
نھايت رشد كمی خواھد داشت ومقداری از امتيازات برايش داده خواھد شد .درين زمينه قشر ارستوكرات پرولتاريا
را مثال مياورد .خالصه تحول ،دگرگونسازيی شرايط بد حاكم و جابه جائی نو وكھنه ،رشد و بالندگی نو و ميرندگی
كھنه و  . . .از نظرمتافزيك و اولوسيونيسم عاميانه قابل پذيرش نيست ،آنچه ھست چنين خواھد بود.
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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.
عده ای با تبختر مدعی ميشوند كه بھتر از ديگران و به عاليترين شكل ،ماترياليسم ديالكتيك را درك كرده اند و ھمه
چيز را ديالكتيكی وماترياليستی استنتاج وتفسير ميكنند .واما وقتی نتايج برداشتھا وعملكرد ھای شانرا ببينی آقايان
صاف وساده متافزيسن از آب در ميآيند .مثال ً وقتی حاكميت نيروھای ارتجاعی را در درون جنبش مسلحانه اليتغير
وابد االبد ميپندارند وھيچ نيروئی را قادر به تغيير اين وضع نميدانند واضح وآشكار به متا فزيسم در ميغلتند .وقتی
بدون ارتباط در پروسۀ جنگ وبدون در نظر داشت نيروی رشد يابنده وجھت رشد اين نيرو كه در صورت شركت
فعال خود و طرح ھا ونقشه ھا وتئوری ھای سالم و درستی كه ارائه ميكند وبه آن عمل كند ،بر اساس حكم ديالكتيك
ميتواند تغييراتی را به وجود آورد وجنبش را در جھت تكامل به سود خلق زحمتكش ما ونيروھای پيشرو خلق سوق
وملك است ،وقتی اين نقش واثر گذاری را ناديده ميگيرند و احكام خشك و مجرد صادر
دھد كه جھت نجات ملت ُ
ميكنند ،ھرگز ديالكتيكی وماترياليستی نمی انديشند.
اين بينش وتفكر كامال ً ايدياليستی ومتافزيكی است وجنبش پيشرو را از خلق جدا ميسازد وبه انزوا ميكشاند وجنبش
خلق را به دشمنان خلق واگذار ميكند كه نتيجتا ً تداوم حاكميت نيروھای ارتجاعی و به بيراھه بردن قيام خلق وسوء
استفاده وغصب دستاوردھايش به وسيلۀ اين نيرو ھا محصول آنست و ما از ھمين اكنون ھشدار ميدھيم كه خود را
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
سرشت متضاد اشياء .اين جھان بينی معتقد است كه ھر پديده در مسير حركت تكاملی خود به پديده ھای ديگری
برخورد ميكند و درارتباط ميشود ،ازآنھا تاثيراتی برميدارد و برآنھا اثراتی ميگذارد .پديده ھای رشد يابنده وھمسوی
تكامل ،نموميكنند از مراحل دانی به مراحل عاليتر ميرسند ،ناتوانی ھای شان به توانمندی ھائی بدل ميشود وباز در
مراحل عاليتر ناتوانی ھای ديگر و غلبه بر آنھا وبا جھش سر انجام از ضعيف به نيرومند و از محكوم به حاكم
تكامل ميكنند .عكس آن نيروھای ميرنده وعقبگرا وكھنه انديش كه مراحل تكاملی شان را پيموده اند وحال سد راه
تكامل ھستند درنتيجۀ عملكرد نيروھای بالنده بايد جا عوض كنند وازحاكميت به زير بيفتند.
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
مداخلت نكنند ،اثرات مثبت مان جنبش را به سمت منافع خلق رھنمون خواھد شد.
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
ممد ،تسريع كننده و يا بطی كنندۀ حركت
اساسی گرفته است ،ولی اين قانون نيست .اصوالً شرايط خارجی ميتوانند ُ ِ
تكامل شوند .متافزيك عوامل خارجی را ھميشه تعيين كننده ميپندارد .مثالً در تكامل جوامع بشری عامل اصلی و
عمده را شرايط جغرافيائی و آب وھوا قلمداد ميكند ومثال ميآورد كه فالن كشوركه كنار بحر است و يا آب وھوای
خوب دارد تكامل بيشتر كرده است وكشور ھای محاط به خشكه و . . .تكامل نكرده اند .اين بينش از سطح رشدتكامل
نيروھای مولده و تضادھای درونی جوامع بشری به حيث عامل اصلی تكامل چشم ميپوشد .پيشرفت اروپا را
محصول شرايط خوب جغرافيائی ميداند وبدين ترتيب روی استعمار ،استثمار و ستم وچپاول حاكمان زمانه پردۀ
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.
حكام كشور ھای اروپائی وامريكائی ازعرق جبين وآبلۀ دست مليونھا انسان زحمتكش كشورھای شان به زندگی ھای
مجلل رسيده اند وكاخھای سر به فلك کشيدۀ شان محصول قتل و غارت وچپاول خلقھا و كشورھای در بند ومستعمرۀ
شان در آسيا ،افريقا وامريكای التين است .اين جباران خونخوار نه تنھا تمام منابع زرخيز كشور ھای مستعمره را به
سرزمين ھای شان منتقل كردند ،كه از نيروھای كار انسانی اين جوامع در بند نيز بيرحمانه بھره گرفتند .اينھا
عوامل اصلی تجمالت اروپائی ـ امريكائی ھستند نه شرايط جغرافيائی .به عالوه كشورھای زيادی اند كه مراحل
مختلف تكامل را ميگذرانند بدون اينكه تحول اساسی وچشمگيری در شرايط جغرافيائی شان به وجود آيد .مثالً
اروپای شرقی در كمتر از صد سال به نظام ھای مختلف تحول كرد بدون اينكه تحول چشمگيری در وضع
جغرافيائی شان روی داده باشد .يا مثال ً چين را ببينيد كه يك كشور عقب ماندۀ فئودالی درظرف سی سال به
دموكراسی نوين وبعد به سوسياليسم رسيد ،ويتنام را ببينيد و  ) . . .مثالھای فراوان درين زمينه ارائه شده كه در
اينجا مختصراً 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
خودرا دارند كه در شرايط استثنائی ميتواند عمده شود .ھكذا پديده ھای طبيعی واجتماعی درحال تحول وتطور دائمی
از دانی به عالی ھستند ،پديده ھای ميرنده وبه ظاھر نيرومند و حاكم حركت قھقرائی دارند وقدرت شان به ناتوانی
بدل ميشود به عكس نيروھای بالنده وپيشروازناتوانی به توانمندی تكامل ميكنند.
در ارتباط با نتايج فوق ميرويم درون جامعۀ خود و اوضاع را بررسی ميكنيم :
در نظر اول نيروھای معينی مسلط بر اوضاع ھستند )خلقی ـ پرچميھا و روسھا دريك جناح واخوان با گروه ھای
مختلفش در جناح ديگر( ،چه ميشود كرد؟ اگر به متافزيك باور داری پس اين وضع تغيير ناپذيراست برو وبساط
خود را جمع كن ! ولی اگر ما بينش ديالكتيكی داريم واگر به نظر ما ھيچ پديده ای اليتغير ومنفرد ودرحال سكون
نيست ،بناًء بايد معتقد باشيم كه اين نيروھا با اين وضع حاكم بر اوضاع نميمانند .عواملی از درون وبيرون باالی
آنھا موثر اند وآنھا را درجھت معينی ميكشانند واين جھت بنابر ناموس تكامل تجزيۀ اين نيروھا وسر انجام ضعف
ونابودی شان است .روسھا و رژيم دست نشاندۀ شان درجھت خالف روند تكامل تاريخ عمل ميكنند ،پس نميتوانند
بالندگی ورشد تاريخی داشته باشند ،به عكس به مثابه يك نيروی ميرنده جبر تاريخ و دست توانمند جنبش مليونی
خلق ما نابود شان ميكند .اخوان نيز نيروی بالنده نيست .چند وقتی ميتواند از احساسات وھيجان مردم سوء استفاده
كند .ھمين كه مردم در عمل منافع شانرا با عملكرد اخوان درتضاد ديدند ،كه حتما ً ھم می بينند ،لذا از اخوان رو
گردان ميشوند ،اخوان ناگزير به نيروھای خارجی ارباب خود به سالح وپول خارجی متكی خواھد شد كه آنھم
نميتواند زياد دوام بياورد .تازه امكانات خارجی ودشمنی با مردم مثل خلقی  -پرچميھا آنھا را ھم به جان ھم خواھد
انداخت و ازدرون تجزيۀ شان خواھد كرد .اين حكم درست نيست كه با تسلط موقتی اين نيروھا جنبش خلق زحمتكش
را ُمھر وتاپۀ ارتجاعی ميزنند وخلق را تنھا ميگذارند.
بينش ديالكتيكی حكم ميكند كه شما به عنوان نيروئی كه از درون جنبش ،از درون خلق و به مثابه نمايندۀ طبقات
پيشرو وبالندۀ جامعه عرض وجود كرده ايد ،به حقيد .اگر چنين است ،اگر ادعای شما وتحليل شما مبتنی بر واقعيت
است ،اگر خط ومشی كه شما ارائه ميكنيد ُمنبعث از واقعيت اجتماعی است و بادرك قانونمندی ھای تضاد ھای
درونی اجتماع ودرجھت قانونمندی ھای رشد پروسۀ تكامل اجتماعی و در جھت به پيش است .لذا شما با عملكرد
سالم خود بنابر ديالكتيك جامعه حق حضور ،جلوداری وتسلط بر جنبش را داريد وآينده از آن شما وخلق شما ست.
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ھمه نيروھای وابسته و ارتجاعی دشمن خلق با كليه تالشھائی كه عجالتا ً با شرايط مساعد خارجی ھم بكنند نھايتا ً سر
نوشتی جز محكوميت تاريخ و نابودی ندارند .با اين بينش وبا اعتقاد به آن بايد به موج جنبش خلق در آويزشد و
حيات جاودان را در ستيز و نبرد خلق با دشمنانش جستجو كرد.
باور ھا وعملكرد ھای ديگر متافزيكی وانحرافی است .وقتی ما خود استوار باشيم ،در درون مايه ميگيريم و وقتی
با ظرفيت برآمد وعمل كرديم ،شرايط خارجی نيز مساعد ميشوند .من مؤكداً متذكر ميشوم كه ھرگز ديالكتيك منكر
تاثيرات خارجی نيست وچنانكه گفتم گاھی اين اثرات جھش آفرين ميشوند .مثالً انقالب اكتوبر درجنبش ھای
پرولتری وخلقی سراسر جھان اثر مثبت گذاشت وحتی به برخی ھا منبع الھام شد و برخی جنبشھا را كه زمينه ھای
مساعد داخلی داشتند جھشی به پيش راند .ھكذا انقالب چين تاثيرات فوق العاده شگرفی در نيروھای مبارز جھان به
جای گذاشت .تاثيرات انقالب اكتوبر ،تاثير جامعۀ سوسياليستی لنينی ـ استالينی شوروی در ھمسايگی ما ،تاثيرات
انقالب وجامعۀ چين ،تاثير جنبش ھای آزاديخواھانۀ ھند ،تاثير مبارزات نيروھای پيشرو ايران وحتی تاثير انقالبات
ويتنام ،امريكای التين و  . .را نميتوان در كشور ما ناديده گرفت .تاثيراين جنبشھای جھانی روی اجتماع درحال
ايست نسبی افغانستان كامالً محسوس بود.
جنبش دورۀ ھفت شورا با درنظر داشت تضادھای درونی كشور به عنوان اصل ،از اين تاثيرات خارجی به عنوان
شرايط ،سھمی داشت و در درون ھمان جنبش با الھام از جنبش ھای خارجی افكار و انديشه ھای مختلفی ارائه ميشد
كه درھمان زمان چپ و ميانه و راست آنرا ميتوان بر شمرد .اما تاثير پذيری فكری ھرگز وابستگی نيست ولی
خود را در گرو فالن انديشه وراه ورسم خارجی قرار دادن ،وآن انديشه را كالم تغيير ناپذير دانستن ،ويا كمك فالن
جنبش يا فالن كشور خارجی را اساس حركت قراردادن ،به فرسنگ ھا از ديالكتيك فاصله دارد .ومعتقدان ومجريان
آنرا يا دگماتيست ھای ُمضر وزيانباری ميسازد كه احيانا ً با وجدان پاك به گمراھی رفته وسد راه جنبش ميشوند ويا
مزدوران گوش به فرمانی بار می آورد كه منافع خود و مراجع تقليد خود را بر منافع خلق ترجيح ميدھند وبه گرداب
خيانت فرو ميروند كه نمونۀ آن پرچمی ـ خلقی ھا ھستند .ديالكتيك حكم ميكند كه حركت تضاد ھا را بايد در خود
وببينيم كه در آن چه ميگذرد وجھتی كه بايد پديده درآن حركت كند و به تكامل برسد چه
پديده ارزيابی وآنرا بشكافيم َ
قانونمندی ھائی دارد .وقتی قانونمندی ھای رشد پديده را كشف كنيم ،آنگاه ميتوانيم متود و روش اصولی را
درتسريع تكامل آن ارائه كنيم و پرابلم ھای ممكنه را كه سد راه تكامل ميشوند يك به يك حل كنيم و از شرايط مساعد
خارجی نيز بھره گيريم .نه اينكه با يك نظر سطحی فرسنگھا دور از جنبش وبدون شناخت اجزای آن ،جنبش خلق را
با شالق ترديد وتحريم بكشيم وانقالبيون ومردم پاكبازی را كه با درك قانونمندی ھای تكامل جامعه برای حل
پرابلمھائی كه جامعه را به نابودی ميكشانند ،صادقانه و واقعبينانه عمل ميكنند تكفير كنيم و به لجن بكشيم اين ديگر
مسخ اصول است.
عام بودن و خاص بودن تضاد:
موضوع ديگری كه دربحث تضاد مطرح شده عام بودن تضاد است .ديالكتيك معتقد است كه تضاد در تمام طبيعت
واجتماع ودركليه پروسه ھای طبيعی واجتماعی به طور عام وجود دارد .يعنی ديالكتيك به عام بودن تضاد معتقد
است .عام بودن تضاد را در ديالكتيك به دو معنی ارائه ميكنند :يكی اينكه تضاد در پروسۀ تكامل كليۀ اشيا وپديده ھا
موجود است .ما ھيچ پروسه ،شی و پديده ای را نمی شناسيم كه در او تضاد وجود نداشته با شد .مثالً بلندی وقتی
مفھوم ميشود كه پستی را بدانيم .آزادی را بدون استبداد ،استقالل را بدون طعم تلخ استعمار ،جنگ ضد تجاوز را
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بدون تجاوز ،قبول يا تصور كرده نميتوانيم .شما در ھر بخش از مسايل طبيعی ويا اجتماعی كه نظر كنيد می بينيد
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
ميكند .يعنی ديالكتيك معتقد است كه در ھر پروسه از ابتدای وجود تا انتھای آن كه به عنوان يك پروسۀ مشخص
وجود دارد تضاد ھست .اين حكم اساسا ً عام بودن ومطلق بودن تضاد را ارائه ميكند .در اين رابطه يك مثال طبيعی
مياوريم.
واوم ارائه
پيدايش يك مولود را در نظر بگيريد .دوجنس متضاد َنر وماده با ھم قرابت ميكنند ودوتخمه يعنی سپرم َ
اوم نيز بعضا ً خصلت متضاد دارند كه باھم تركيب ميشوند واز آن جنين به وجود می آيد .ھمينكه
ميكنند .سپرم و َ
جنين به عنوان يك موجود حيه عرض وجود ميكند الزمۀ پروسۀ حياتش حاالت جذب ودفع وتعمير وتخريب است.
رحم
عكس العمل ھای مختلفش در تضاد با كنش ھای ر ِحم ،تضاد ديگری است كه با او در تمام مدت اقامتش در ِ
ھمراه است .به عالوه تضادھای درونی ارگانيسم خود طفل در بطن ،مبارزۀ اين كنش و واكنش به جائی ميرسد كه
رحم تحمل اين موجود ُپر از تضاد را ندارد ،لذا آنرا از خود طرد ميكند ،باقيد
در شرايط ولحظه ای خاص ديگر ِ
رحم را در برابر عملكرد ھای تكامل يافته و رو به تكاملش ندارد .اين تصادم اضداد
اينكه او ھم ديگر تحمل وجود ِ
طفل را بيرون می اندازد .اولين ثانيۀ ورود به محيط ديگر ،ھوا با ارگانيسم متناسب به بطن در تضاد قرار ميگيرد،
طفل با واكنش به اين تضاد چيغ ميزند و دستگاه ديگری را برای مقابله با آن به كمك ميطلبدُ .شش ھا وسيلۀ حل اين
تضاد ھستند و با فعاليت شان اين تضاد محيط را با موجود نو وارد حل ميكنند .به ھمين نحو تمام ارگانيسم طفل بايد
خود را در مبارزه با تضاد ھای جديد آماده كند .اگر چنين نشود تصادم اضداد منجر به نابودی اش ميشود .زنده
ماندن يعنی كانون تضاد بودن وعوامل مختلف را به نبرد به كارگرفتن .انابوليزم و كتابوليزم ،اسيمليشن و َدز
اسيمليشن و . . .ھمه ازواج متضاد در درون يك طفل ھستند و . . .بعد اين موجود حيه اگر انسان بود به يكی از
طبقات اجتماعی متعلق ميگردد و زندگی اش ماالمال از تضاد ھای اجتماعی و طبقاتی ميگردد .از طفوليت تا دم
مرگ اكثر خواسته ھايش با واقعيت ھای زندگی در تضاد اند كه بايد برای رسيدن به آن خواسته ھا ،آن تضاد ھارا
حل كند .چه تضاد ھای متنوع ورنگارنگی با محيط وبا طبيعت پيدا ميكند و . . .تا زمانيكه حيات دارد با مجموعه
ھای مختلف تضاد در گير است .و وقتی يكی از اين تضاد ھا به غلبۀ جھت تخريب بر تعمير انجاميد ،او يعنی
موجود زنده ميميرد ودفن ميشود ،در زمين نيز كامپلكسی از تضاد ھا روی او عمل ميكند .می بينيم كه تضاد از كجا
تا كجا با پديده ھا ھمراھی دارد .از جامعه نيز مثالی می آوريم :
جوامع طبقاتی اساسا ً تركيبی از طبقات متضاد ھستند كه زوجين متضاد يعنی طبقات متخاصم مثل بورژوازی
وپرولتاريا ،فئودال ودھقان ،برده دار و برده ،طبقات اصلی و دارای تضاد ھای اساسی ھستند .عالوتا ً بين فئودال و
بورژوا ،بين كارگر و دھقان و . . .تضادھای ديگری وجود دارند كه دوستان به آن آشنائی دارند وفكر ميكنم قضيه
روشن شده باشد.
علوم مختلف اصال ً برای مطالعۀ تضاد ھا به وجود آمده و بر اساس تضاد ھای معينی كه به پژوھش ميگيرند دسته
بندی ميشوند .مثالً در فزيك عمل وعكس العمل )كنش و واكنش( در جيولوژی صعود ونزول )فراز و نشيب( قسمت
ترسب( و ) denudationتخريب( به بحث گرفته ميشوند كه ھر
ھای معينی از زمين و يا ُ ) sedimentation
جورۀ شان يك زوج متضاد ھستند .ھمچنان علوم اجتماعی زوجين متضاد ديگری را به بحث ميگيرند .جنگ و
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صلح ،عقب نشينی وپيشروی ،تعرض ودفاع ،پيروزی وشكست ،استبداد وآزادی و . . .يك سری از مسايل ديگر كه
ھمه بيانگر تضاد در امور اجتماعی است .اين است عام بودن تضاد.
در پروسۀ عام بودن تضاد گفتيم چون تضاد در تمام اشيا و پديده ھا وجود دارد و ھكذا از آغاز تا انتھای ھر پروسه
نيز ميتوان تضاد را ديد؛ ولی در ھر يك از پديده ھا ی معين تضاد خاصی را ميتوان مشاھده كرد كه وجود آن پديدۀ
معين نتيجۀ موجوديت اين تضاد خاص است .يا به عبارت ديگر وجود ھر پديده يا پروسۀ معين در تضاد خاصی
است كه در آن پديده وجود دارد .
تضاد ھای معينی ھستند كه باعث تفكيك يك پديده از پديدۀ ديگر ميشوند كه اينرا در ديالكتيك تحت عنوان خاص بودن
تضاد مورد بحث قرار ميدھند.
خاص بودن تضاد را كمی ميشكافيم ،البته ھدف اصلی ما درينجا تطبيقی ساختن تئوری ھای عام است در شرايط
خاص كشورما نه اينكه فقط فورمولھای كتابی را تكرار كرده برويم ،اگر تكرار ھم بشود تكرار احكام واصول است
كه به مثابه معيار ارائه ميكنيم.
درھرشكل حركت ماده تضاد خصلت خاص خود را دارد كه ھمين خاص بودن خصلت تضاد انواع حركت را
مشخص ميسازد و از ھمديگر تفكيك ميكند .برمبنای تضاد خاصيكه ماھيت ويژه را در پديده ھا تشكيل ميدھد ،تنوع
اليتناھی پديده ھا به وجود ميايد .اگر اليتناھی تضادھای ويژه نباشند ،ال يتناھی پديده ھای متنوع وجود داشته
نميتوانند واگرتضادھائی ازنظرخصلت وخاصيت باھم مشابه باشند ،به ھمان نسبت ميتوان پديده ھای مشابه را در
طبيعت بر شمرد .به ھمين مبنا است كه تضادھای مربوط به حوزۀ معينی را علم معينی به پژوھش ميگيرد وتفكيك
ودسته بندی علوم بر مبنای ھمين تخصص در ارزيابی وتجزيه وتحليل تضادھای خاصی است كه پديده ھای خاصی
را ميسازند .مثالھائی از موضوعات مورد بحث علوم مختلف را تذكر دادم در اينجا تكرار نميكنم به عالوه شما خود
تان تحصيالت عالی داريد وعلوم زيادی را با موضوعات وتضادھای مورد بحث شان مطالعه كرده ايد وبھتر از من
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
توانيم و اگر ِصرف روی تضاد به شكل عامش صحبت بكنيم در كشف قانونمندی ھای خاص پديده ھا موفق نشده و
درمسايل طبيعی واجتماعی كه پيش روی ما قرار دارند به ُبن بست مواجه ميشويم كه كار ما را در حالتی به درازا
ميكشاند .از آنجا كه ھر پديده را تضاد ويژه اش ويژگی بخشيده واز پديده ھای ديگر مجزا ساخته است بنا ً پی بردن
به عمق و ُكنه آن پديده مطالعه وتحقيق ويژه ای را ايجاب ميكند .مثالً يك شيميست نمی تواند با شيوه ھای كه به
مسايل كيمياوی برخورد ميكند به مسايل رياضی ھم برخورد كند .چون در شيمی تضاد ھای خاصی ارزيابی ميشود
كه نميتوان آنرا در رياضی يافت ،پس متود برخورد وحل يك مسألۀ شيمی با متود حل يك مسألۀ رياضی از ھمديگر
فرق ميكند .يا اگر ما ازكيميا يك فورمول ياد بگيريم وبعد بيائيم بر مبنای آن مسايل فزيكی را بخواھيم حل كنيم ،سر
به سنگ زده ايم .ممكن است در فورمول ھای كيميا وفزيك حروف و يا اعدادی مشابه باشند ولی باالخره ھريك آن
برای حل پرابلم خاصی است .درعلم االجتماع ھم ھمينطور است .مثالً نوع معينی انقالب را كه برمبنای آن
تضادھای خاصی ،و دست كم تضاد خاصی را با متود ويژۀ خودش درفالن اجتماع ويژه ومعين حل كرده ،اجتماع
را دگرگون ساخته و پديدۀ جديدی را جايگزين كرده است ،نمی شود آنرا به عنوان يك فورمول اليتغير واليتحول
دراجتماع ديگری كه تضاد خاص خود را دارد وحتی تشابھات كمتری به الگو دارد عينا ً ِاعمال كنيم  .تفاوت آن راه
حل با راه حل اين جامعه مثل تفاوت فورمول كيميا وفزيك و . . .است.
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اگر ما معتقديم به اينكه خصلت خاص تضاد است كه ماھيت ھر پديده را معين ميكند ،بايد در ُكنه ھمان پديده داخل
شويم ،تضادھای ھمان پديده را به طور خاص مورد ارزيابی قرار بدھيم وقانونمنديھايش را به طور خاص كشف
كنيم و بعداً متود حل خاص خودش را ارائه بكنيم .به تجارب ديگران به مثابه تئوری ھای انقالبی مراجعه ميكنيم واز
آن ھا مياموزيم ،به بينيم ديالكتيك كار شان چگونه است.
در روسيه انقالب شد و انقالب به وسيلۀ نيروھای معينی به پيش رفت ،تضاد معين وخاصی را در داخل جامعۀ
روسيه حل كرد ،متود خاصی را درحل اين تضاد به كار برد .در آن متود خاص گره گاه انقالب يا محل خاصی كه
در آن بايد اساسا ً انقالب تكيه ميكرد مراكزعمدۀ صنعتی انتخاب شد .چرا اين محل گره گاه انتخاب شد؟ خصلت
جامعۀ روسيه كه يك جامعۀ صنعتی بود ايجاب ميكرد .در شھرھای صنعتی به ويژه پايتخت كارگران زيادی متمركز
بودند ،كه در شھرھای دور افتاده و روستاھا ھمچو نيروی عظيم و منسجمی وجود نداشت .بناًء گره گاه انقالب از
نظر محل ،مراكز عمدۀ صنعتی انتخاب شدند .اين يك امری به دلخواه اين رھبر يا آن روشنفكر نبود .برمبنای
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
جلوداری كند .بازھم تحليل مشخص از خود جامعه الزم است كه انقالبيون روسيه آنرا انجام دادند .بر مبنای اين
تحليل خاصی كه از نيروھای اجتماعی جامعه صورت گرفت ،جناح بندی ھای فكری معين طبقات مختلف را
تشخيص كردند .مثال ً نرودنيك ھا دھقانان را برگزيدند ،پلخانف و دسته اش به خاطر دموكراتيك بودن مرحلۀ اول
انقالب ،بورژوازی را به رھبری پيشنھاد كردند ،ولی لنين وھمفكرانش اين نظريات را خالف واقعيت وجودی
جامعه دانسته و برمبنای ديالكتيك جامعه پرولتاريا را برگزيدند .پرولتاريا ھم نيروی محرك جامعه وھم رھبر انقالب
شد .به دو دليل روشن :
اوالً پرولتاريا ازنظر مادی بی چيزترين طبقه است )ھيچگونه وسيلۀ توليدی درمالكيت خود ندارد( لذا از انقالب
بيشتراز ھر كسی نفع ميبرد ،پس به آن وفادار ترين است ،پيگيرترين و انقالبی ترين طبقه در انقالب است.
از نظر فكری نيز ماترياليسم ديالكتيك جھان بينی اوست وميتواند واقعبينانه ودرجھت تكامل تاريخ انقالب را رھبری
كند .حركتش به پيش است .لذا پرولتاريا بايد رھبر انقالب باشد ) اين خصلت به ھمه پرولتاريای جھان عام است (.
نيروی عمده و محرك نيز در جامعۀ روسيه پرولتاريا برگزيده شد زيرا كه پرولتاريا در شھرھای بزرگ صنعتی
روسيه متمركز بودند .و از نظر كمی نيز كميت چشمگيری را ميساختند .عالوتا ً متناسب با سطح رشد جامعه و نقش
و اثری كه حزب كمونيست بلشويك روسيه بر پرولتاريا گذاشته بود ،آنھا را در نھاد ھای مختلف كارگری بسيج و
منسجم كرده بود ولذا نيروی متمركز سازمان يافته ونسبتا ً آگاھی را در سطح كل كشور ميساختند .يعنی پرولتاريای
روسيه نسبت به تمام طبقات ديگر اجتماعی متركزتر و سازمان يافته بودند كه بھترين پايۀ انقالب ونيروی محركۀ
آن ميتوانستند باشند .بناًء تحت ھمان شرايط ويژۀ روسيه و متناسب با مقتضيات انقالب ،پرولتاريا ھم رھبر انقالب و
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
حكومت كرنسكی را ،وجامعه مستقيما ً به سوسياليسم گذار كرد .تجربه نشان داد كه لينين وھمفكرانش درست تحليل
كرده بودند ،تضاد ھای خاص جامعۀ شانرا تشخيص و راه حل ويژۀ شان را درست تطبيق كردند وافتخار آفرينش
لنينيسم را دارندواين نمونه ای است از يك انقالب پيروزمند دركشور ويژه و تضادھای ويژه ،كه بايد از متود
برخورد وعملكرد انقالبيون روسيه آموخت.
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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
متود يگانه متود وشيوه ای است كه انقالبيون جھان بايد مو به مو آنرا تطبيق كنند؟ نه! ھرگز چنين نيست! وديالكتيك
چنين نميگويد .ممكن نيست كسی بخواھد ديالكتيكی به قضيه برخورد كند و از ارزيابی تضاد خاص آن قضيه ،و
خصلت خاص آن تضاد و راه حل ويژۀ آن چشم بپوشد .ديالكتيسن ھای جھان ھيچگاه چنين نكرده اند .دگماتيست
ھائی ھم كه اصول و تجارب ديگران را نه تئوری رھنما ،بلكه شريعت جامد ميدانند )درجامعۀ ما كه عده ای
روشنفكرنما از آن مذھب ساخته اند( درعمل يا سرشان به سنگ ميخورد ويا ضربات جبران ناپذيری به جنبش ھای
انقالبی وارد كرده وميكنند.
انقالب چين نمونۀ درخشان پرھيز از تقليد كوركورانه و به كار ُبرد خالق ديالكتيك است .اين انقالب با تكيه بر تحليل
مشخص ازتضاد ھای مشخص وخاص جامعۀ خود و به كار برد متودھای مبتكرانه متناسب با شرايط عينی جامعۀ
چين است كه تئوری انقالبی وكال ً ماترياليسم وديالكتيك را در تطبيق با مسايل اجتماعی تكامل داده است وافتخار
آنرا دارد كه در پھلوی ماركسيسم ـ لنينيسم ،انديشۀ مائوتسه دون را نيز بيفزايد.
اين انقالب به بركت رھبران شايسته اش شيوۀ جديدی را به كار گرفت كه بر مبنای درك قانونمنديھای خاص جامعۀ
چين ،ويژگی تضاد ھا ،جھت تكامل شان ،وضعيت خاص طبقاتی چين و كميت و كيفيت نيروھای انقالب و ضد
انقالب و . . .استوار است .بنابر تحليل ھای ژرف كمونيست ھای چين ،گره گاه انقالب در اين كشور نميتوانست
مراكزصنعتی و شھرھای بزرگ برگزيده شود .به عكس روسيه ،مركز و گره گاه انقالب چين روستاھا تشخيص
شد) .چيزی كه در انقالب روسيه به عنوان طرح انحرافی نرودنيك ھا كوبيده شد( .اينجا دھقانان چين بايد محور
عمدۀ انقالب قرار ميگرفتند.
دگماتيست ھای چينی از اين تحليل وتشخيص مائوتسه دون سرگيچه شده بودند ،چون آنرا خالف دگم ھای حفظ شده
و تحول ناپذيرشان ميدانستند .درتقابل آ ن به حدی سروصدا راه انداختند كه ستالين رادربرخورد به انقالب چين به
اشتباه انداختند ،كه بعداً از خود انتقاد كرد .دگماتيستھای چينی داد ميزدند كه لينن گفته است بايد مركز و گره گاه
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. . .
اما مائوتسه دون ويارانش ديالكتيك جامعۀ خود را ميفھميدند و به آن عمل ميكردند .تضادھای خاص جامعۀ چين متود
حل خاصی را ايجاب ميكرد ومائوتسه دون داھيانه متود متناسب با جامعه اش را وانقالبش را تدوين كرد .او دريافت
كه شيوۀ عمل انقالب اكتوبر روسيه ھمانقدر كه در آن كشور اصولی وعملی بود به ھمان نسبت تطبيق آن در چين
غير اصولی وغير عملی است .لذا او روستا را مركز و گره گاه ،و دھقانان را نيروی عمدۀ انقالب برگزيد .اما در
رھبری انقالب فورمول را عمومی ومشترك يافت و می ديد كه پرولتاريای چين نيز از ھمان خصايل رھبری كننده
برخوردارند واين خصيصۀ تمام پرولتاريای بين المللی است كه بايد انقالب را رھبری كنند .چون پرولتاريای چين
از نظر كمی نسبت به دھقانان ناچيز است ،لذا توان حمل بار اساسی انقالب را ندارند .بايد اين بار بزرگ رابردوش
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
زمان انقالب در چين است .چين نميتوانست مثل روسيه انقالب را دركوتاه مدت به پيروزی برساند .لذا ناگزيربايد
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شيوۀ جديدی را برميگزيد و راه نوينی را تدوين ميكرد .تئوری جنگ توده ای طوالنی كه مائوتسه دون مدون آن
است ،باب نوينی در انقالب گشود.
حضورارتش متجاوز ژاپن وتصرف قسمت ھائی از خاك چين توسط آن ،ويژگی ھای جديدی در مناسبات تضادھای
درونی چين آفريده بود .اينجا تضاد جديدی به ميان آمده است و شرايط جديدی را خلق كرده است .كمونيست ھای
چين به ُبن بست نرسيدند ،اوضاع را به دقت ارزيابی كردند وبا شناخت عميق شان از جامعۀ چين طرح جنگ
آزاديبخش ملی وايجاد جبھۀ متحد ملی را ريختند .درين جبھۀ متحد ملی به استثنای مشتی خاين به ميھن كه ھمسوی
ارتش متجاوز عمل ميكنند ديگر تمام طبقات و گروھھای اجتماعی به شمول كومين تانگ كه دشمن آشكار خلق
است ،ميتوانند و بايد شركت كنند .قطع جنگ با كومين تانگ وھمكاری با آن درجنگ ضد تجاوزی در دستور روز
قرار گرفت.
اين طرح از نظر دگماتيست ھا كفر اصول بود .به نظر آنھا ھمراھی با طبقات ارتجاعی ،به ويژه كومين تانگ ،حتی
در جنگ ضد تجاوزی ،اپورتونيسم است و باالتر از آن خيانت جلوه ميكرد .لی لی سان را ھمين برداشت ھا واصول
نمائی ھای خشك به منجالب اپورتونيسم چپ انداخت كه صد ھا كادر و ھزاران عضو حزب و توده ھای مردم را به
كشتن داد .اما از نظر مائوتسه دون جابجاشدن تضاد ھا در جنگ ملی ضد تجاوزی ايجاب ميكرد كه جبھۀ متحد
ملی به وجود آيد .بديھی بود كه ھر طبقه و گروه منجمله كومين تانگ ،درين اتحاد منافع خاص خودرا در
نظرداشت ،ولی با اينحال در ھمان شرايط ويژه ،طرد تجاوزكشوررا از نابودی نجات ميداد ومنافع ملی و ھمگانی
را تأمين ميكرد كه بايد برمنافع طبقات مختلف به تنھائی ترجيح داده ميشد .مائوتسه دون با ژرف انديشی ويژه اش و
با درنظر داشت تمام جوانب قضايا ،طرح جبھۀ متحد ملی را داد و در تطبيق عملی آن حتی امتيازات فراوانی برای
كومين تانگ واگذار كرد .از تطبيق بسياری از مواد برنامه ای حزب كمونيست موقتا ً صرف نظر كرد .مناطق آزاد
شده را پس به مالكان بزرگ ارضی داد ،ارتش سرخ را ضميمۀ ارتش ملی اعالم كرد و . . .دگماتيست ھا كه دادن
امتيازات را ميديدند ولی نجات كشور را محاسبه نميكردند ،كليۀ اين عملكرد مائوتسه دون را تكفير ميكردند وحتی
بعضی ھا او را عامل كومين تانگ ميخواندند ،اپورتونيست و راست رو گفتنش كه ساده بود.
ولی تجربه ثابت كرد كه شناخت مائوتسه دون از جامعۀ چين و درك تضادھا با ويژگی ھايشان ديالكتيكی و
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
بپرھيزد .در نتيجه چين عقب ماندۀ نيمه فئودالی ـ نيمه مستعمره را به چين دموكراتيك نوين واز آن به سوی
سوسياليسم رھبری كند وخط جديدی در مسير انقالب ترسيم نمايد.
به ھمين نحو انقالبيون ديگر در جھان شيوه ھای متناسب با ويژگی ھای شانرا به كار بستند .ويتنام ،كوريا ،كوبا،
آلبانی و . . .ھركدام با شيوۀ خاص خودشان عمل كردند كه ھر كدام متناسب با عملكرد درست خود به نتايجی
رسيدند .ولی كشور ما چه؟ درينجا برخی از روشنفكران ما مصداق كامل اين گفته ھستند كه :
درپس آئينه طوطی صفتم داشته اند
آنچه استاد ازل گفت ھمان ميگويم
اين گروه گمان ميكند كه با حفظ طوطی وار چند نقل قول از اين وآن و تكرار بی جای آن ،ماركسيست و ليننيست و.
 . .نميدانم چه و چه ھستند .برای آنھا تحليل ويژگی ھای پديده ای به نام اجتماع ما اصالً مطرح نيست .ارزيابی
تضاد خاص جامعۀ ما و رھيابی حل اين تضاد ويژه موضوع كار شان قرار ندارد .آنھا فورمولھای خاصی را قبالً
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آماده شده دارند و جامعه بايد در آن فورمولھای قالبی بگنجد واز ھمان طريق مجبوراست به حل تضادھای خود
برسد و . . .كه نميگنجد ونميرسد .اين تفكر مطلقا ً دگماتيستی وآبشخور آن متافزيسم است.
دگماتيستھای بيسواد و بی معرفت ما تكامل را در پديده ھای مختلف اجتماعی منكر ميشوند و نميدانند ويا نميخواھند
بدانند كه اين جامعه به شكل ويژه ای خودش با تاريخ خاص خودش وعوامل ويژۀ سازندۀ اين تاريخ تكامل كرده
است .لذا از جامعۀ روسيۀ قبل ازانقالب و يا چين قبل ازانقالب تفاوت ھائی دارد و تضاد ھای خاصی را دربطن
خود پرورانده است .انقالبيون آگاه بايد اين تضادھا را در ھمين پروسۀ مشخص تكامل ھمين جامعه ارزيابی كنند،
آنھا را بشناسند و متناسب با ويژگی اين تضاد ھا راه حل ويژۀ خودش را ارائه كنند .ما در ديالكتيك خوانديم كه تضاد
خاص ھر پديده است كه او را از پديده ھای ديگر متمايز ميسازد .تضادھای عينی خاصی مستقل از ارداۀ ما در
بطن جامعۀ ما وجود دارد كه آنرا ازجوامع ديگر متمايز ساخته است .مانه تنھا بايد آن تضاد خاص را درنظر
بگيريم ،بلكه بايد درھر مرحلۀ معين رشد و تحول اين تضاد را ارزيابی دقيق كنيم تا بتوانيم راه حل دقيق تضادھای
موجود جامعه رابيابيم ،درغيرآن با الگوسازی ھای ُدگم و بيقواره به ُبن بست مواجه ميشويم وآنگاه ھمه چيز را به
باد لعن وطعن ميگيريم وتابه نفی جنبش خلق ھم ميرسيم.
واقعيت ھا فرياد ميزنند كه وضع كشور ما وضع خاصی است .اين كشور زير نام انقالب ،دموكراسی وسوسياليسم
مورد تجاوز قرار گرفته است و خلق مظلوم آن به دست آدم كشان ارتش سرخ شوروی ،ارتشی كه روزگاری
سمبول مبارزۀ ضدفاشيسم ،ضد تجاوز و دفاع ازخلقھا بود ،تكه و پاره ميشود و خانه و كاشانه اش ويران وھستی
اش را به يغما ميبرند .دراثر اين تجاوز بيرحمانۀ سوسيال امپرياليسم شوروی به كشور ما ،امپرياليست ھای ديگر
كه دشمنان شناخته شدۀ خلقھا اند ،برای ما اشك تمساح ميريزند وبه نام كمك به مردم ما با بدترين دشمنان بومی خلق
ما ،با فئوداليسم و كمپرادوريسم ،دمساز ميشوند وبرگردۀ خلق و جنبش خلق سوار ميشوند و . . .دھھا وصدھا مورد
ويژه ای ديگر در اين كشور جريان دارد كه درھيچ جای ديگر اين چنين خصوصيتی وجود نداشته است .ما بايد اين
ويژگی ھارا بشناسيم ،صفبندی ھای كامالً ويژه و جديد را كه قبالً كسی به آن معرفت نداشته است ،تشخيص كنيم.
اين پروسۀ نو است و نياز به برخورد و معرفت خاص دارد.
من در صحبتم توضيح كردم كه وقتی انقالبيون روسی يا چينی يا جاھای ديگر به پديدۀ نوی درجامعۀ شان برخورد
كردند ،ضمن آموختن از تجارب ماقبل به ارزيابی وتحليل اين پديدۀ نو ھمت گماشتند .ويژگی ھايش را مشخص
كردند و با طرح راه ھای حل متناسب انقالب شانرا به پيروزی رساندند و به ديگران نيز فھماندند كه اصول شريعت
جامد نيست و تحليل مشخص از اوضاع مشخص جوھر ديالكتيك است .ماركسيسم ـ ليننيسم كه برپايۀ ماترياليسم
ديالكتيك بنياد گرفته است؛ يك تئوری زنده است ،رشد ميكند ،تكامل ميكند .شما به حيث يك ماركسيست و پيرو
ماترياليسم ديالكتيك حق نداريد اين پديدۀ درحال تكامل را راكد و بيجان بسازيد .شما حق نداريد پديدۀ را كه برمبنای
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
نيست ،سر به سنگ زدن است.
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
مائوتسه دون در زمان حياتش با آن برنخورده است ،پديده ھائيكه پيشوايان ديگر پرولتاريا قبل از اين با آن مواجه
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نشده اند ،تازه به وجود آمده است بايد بشكافيم و تحليل كنيم .و با كشف تضادھا وقانونمندی ھای ويژۀ شان پرابلم
ھای آنھا را حل و ازآن درجھت تكامل به پيش استفاده كنيم.
مگر رھبران پرولتاريا گفته اند كه پس از مرگ ما ھيچ پديدۀ اجتماعی تازه ای به وجود نميآيد؟ مگر آنھا گفته اند
بعد از مرگ ما ديگر دروازۀ تكامل ماترياليسم ديالكتيك بسته است وھيچكس حق تغيير وتكامل دادن اين انديشه را
ندارد؟ مگر با مرگ ماركس ولينن و . . .ديگر پيشوايان پرولتاريا از نقل قولھای شان آيت وحديث درست كردند و
اجازۀ ھيچگونه تغيير وتكامل آنرا ندادند ،برخورد مذھبی نيست كه از آيۀ “اليوم الكملتم دينكم و ...الخ” پيغمبر اسالم
در روزھای اخيرحياتش گرفته شده كه به ھيچ كس اجازۀ تكامل دينش را نداد و تا اخير دنيا آنرا كافی قلمداد كرد.
دگماتيست ھا با اين خشكه مقدسی ھای شان صاف وساده مذھبی ميشوند .به نظر ما بعد از مرگ پيشوايان پرولتاريا
پديده ھای نو و جديدی در جھان به وجود آمده اند و بازھم به وجود ميآيند و اين پروسه تا بی نھايت ادامه دارد .لذا
در ھرمقطع و درھرپديدۀ جديد بايد ارزيابيھا وتحليل ھای جديد صورت بگيرد و درصورت ايجاب راه حل جديد
تضادھا ارائه شود .بدين ترتيب است كه انسانھا نسل در نسل ماترياليسم ديالكتيك را ،ماركسيسم ـ ليننيسم را غنا
ميبخشند و آنرا از تحجر نجات ميدھند .ماھم به ھمين مصداق چون در شرايط ويژه ونوی قرار گرفته ايم ،حق داريم
وبايد با ارزيابی تضادھای ويژه ومشخصات ويژۀ جامعۀ خود راه ھای حل ويژه ای را مطرح كنيم وآنرا به كار
ببريم ودر اين راه از ھيچ گونه ُغر و ُلند ُدگم انديشان عقبمانده تشويشی به خود راه ندھيم .ما بنابر اصل ديالكتيكی
حركت از خاص به عام و بالعكس از عام به خاص معتقديم ،انقالبيون پيروزمند كشورھای ديگر از تحليل ھای
خاص جوامع خود شروع كردند و تئوريھای عامی را فورمولبندی كردند .ما با استفاده ازاين تئوری ھای عام مكرراً
به خاص ميرويم وپديدۀ خاص جامعۀ خودرا ارزيابی ميكنيم و راه حل خاص آنرا می يابيم و اميدواريم بعدھا ،يا ما ،
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 :
مائوتسه دون از تحليل داھيانه وخاص وعملكرد ماھرانه درجامعۀ خود پس از پيروزی نتيجه گرفت كه دركشور
نيمه فئودالی ـ نيمه مستعمره ميتواند انقالب بورژوا ـ دموكراتيك نوين به وجود آيد) .از خاص به عام (
خوب كامالً درست .ما اين فورمول عام را ميپذيريم و در كشور نيمه فئودالی ـ نيمه مستعمرۀ خود ميرويم ،درجھت
انجام انقالب دموكراتيك نوين)از عام به خاص( واما تضادھای درونی جامعۀ ما با ويژگی ھای شان متود وشيوۀ حل
خاص خودرا ميطلبند .ماحزب كمونيست قدرتمند نداريم ،ما ارتش سرخ نداريم ،ما يگانه حزب سياسی نيرومند در
جامعۀ خود نيستيم .به عكس در جامعۀ ما خالف چين احزاب ارتجاعی قدرتمند مسلح ومسلط وجود دارد كه مناطق
روستائی را زير تسلط دارند ،رژيم حاكم خالف چين ھمدست ارتش متجاوز و ارتش كشور درخدمت ارتش متجاوز
است .امپرياليسم متجاوز دركشور ما خالف چين با ادعای نجات مردم از عقبماندگی و با شعار ھای فريبنده عمل
ميكند .به عكس نيروھای مقاومت با شعارھای مذھبی وعقبمانده مردم را پشت سرخود ميكشانند و  . . .ده ھا مورد
اختالف با جامعۀ چين كه ويژۀ جامعۀ خود ماست .اينجاست كه نبايد به دگمھا چسپيد .بايد تحليل ويژه از اوضاع
ويژه به دست داد وراه و روش ويژۀ متناسب با شرايط خود مطرح كرد .من گستاخی نكنم تمام فورمولھا و
رھنمودھائيكه يا به عنوان ايسم فورمولبندی شده اند ويا درحد انديشه ھای مدون مطرح اند ضمن اينكه به مثابه
تجربۀ غير مستقيم و رھنمود از آنھا ميآموزيم ،ميتوانند ضميمۀ انقالب ما شوند يعنی انقالب ما با اين ويژگی ھايش
اگر درست حركت داده شود با تجارب خود بايد تئوری ھای متكاملتری ارائه دھد .شركت ما درين جنگ آزاديبخش
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با اين آرايش قوا فصل نوی در جنبشھای آزادی بخش جھان خواھد گشود .چون در دوران متكاملتر و با امپرياليسم
ويژه ميجنگيم وشيوه ھای ويژه را بايد به كار ببريم .بناًء ھمانطور كه ويژگی ھای معينی تا به حال تكامل
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.
مابايد بادرك اين رسالت بزرگ به ميدان بيائيم وقضايارا سطحی نگيريم .از سرگيچی بدر آئيم ،از دگمھا بيرون
شويم .آخر چرا نميخواھيم بپذيريم كه وقتی تضادھا وشرايط خاص جامعۀ ما از تضادھا وشرايط خاص كشورھای
ديگر فرقھائی دارد ،پس تكاملش ھم ازنظر كيفی از تكامل جوامع ديگر فرق ميكند .وقتی تكامل يك پروسه
ازنظركيفی با تكامل پروسۀ ديگر فرق داشته باشد راه حل تضادھا وپرابلم ھايش نيز از نگاه كيفی با آن پروسۀ ديگر
فرق ميكند .بناًء تعجبی ندارد كه ما عينا ً راه حل تضادھای جامعۀ چين ويا  . . .را در كشور خود تقليد نكنيم و راه
حل ويژۀ متناسب با شرايط ويژۀ خود را ارائه كنيم .الزم نيست روشنفكر انقالبی ازآن بترسد .اگر كسی معتقد است
كه ماركسيسم رو به تكامل است ،متحجر نيست؛ پويا است و برمبنای كشف خالق قانونمندی ھای درونی يك پديده
سمت حركت تكامل آنرا تشخيص وتسريع ميكند ،نبايد از تكامل و ُ
َتعدد راه ھا و شيوه ھای حل تضادھا و تكامل شان
به مراحل عاليتر بھراسد .بلكه بايد خودش نيز تكامل كند و سدھای متحجری كه در مغزش مانع تكامل انديشه اش
ميشود درھم بشكند .لنين درپاسخ به دگماتيستھای زمانش ميگويد“ :تكامل وتجديد نظر درشيوۀ به كاربرد اصول و
راه حل مسايل به ھيچ صورت رويزيونيسم نيست” .تجديد نظردراصول نارواست كه دگماتيستھا فرق اين دو را
نميدانند.
من اعتقاد دارم كه سوسيال امپرياليسم شوروی با تجاوز خونين خود به افغانستان تضادھای خاصی را درافغانستان و
درجھان آفريده است كه باالثر پرابلم ھای جديد و صفبندی ھای جديد به وجود آمده است .خلق افغانستان كه در صف
اول جنگ مرگ و زندگی با سوسيال امپرياليسم روس قرار دارد ،حق دارد از روشنفكر انقالبی اش بخواھد كه در
اين شرايط نوين راه ھای حل متكاملتر انقالبی از آنچه تا حال ارائه شده ،ارائه كند .و روشنفكر انقالبی افغانستان
اگر به رسالتش درست عمل كند و با خلق خود ھمنوا شده و در پيشاپيش جنبش قرار گيرد ،ميتواند وبايد با تحليل
تضادھای خاص جامعه وجمعبندی تجارب خاص خلق قھرمانش راه حل ويژه ای را به عنوان يك اصل متكامل
انقالب ،درانقالب جھانی عرضه كند .و اين برخورد اصولی به تضادخاص جامعه است.
خصلت خاص دوجھت تضاد:
ما ضمن اينكه تضاد يا تضادھای خاص را دريك پديده مشخص وبه آن توجه جدی ميكنيم بايد درخصلت خاص
دوجھت ھر يك از تضاد ھا ھم دقت كنيم .اصول ديالكتيك ما را فرا ميخواند كه ضمن اينكه خصلت تضادھای جامعۀ
خودرا ،كه ھمين خصلت جامعۀ مارا از جوامع ديگر مشخص ميكند ،كشف و تحليل كنيم ،بايد درخود ھمين تضاد
خاص بازخصلت خاص دوجھت تضاد را نيز ارزيابی كنيم .چه اگر ما نتوانيم خصلت خاص دوجھت ھريك از
تضادھای پروسه را آشكار سازيم به كشف دقيق ماھيت آن پروسه قادر نميشويم .مثالً اگر ما ندانيم كه يك جھت
تضاد خاصيكه امروز در جامعۀ ما حاكميت دارد روسيۀ امپرياليستی و جھت ديگر آن اكثريت عظيم مردم و
نيروھای اجتماعی و سياسی ضد تجاوز روس ھستند ،ما ماھيت جامعۀ خود را درك نكرده ايم و باز عميقتر از آن
اگر ما ندانيم كه روسيه امپرياليستی كه يك جھت تضاد خاص جامعۀ مارا ميسازد چه ويژگی ھائی دارد وسمت
حركت آن دركدام جھت است ،آيا ھمسوی روند تكامل تاريخ است)ادعائی كه بعضی ھا ميكنند( يا درجھت مخالف
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تاريخ و مسير تكاملی آن ،در اينصورت ما قادربه موضعگيری دقيق در پروسۀ حل تضاد جامعه نخواھيم شد و بعيد
نخواھد بود ھرگاه به انحرافات سازشی و تسليم طلبانه مواجه گرديم .ھمچنان اگر ما جھت ديگر تضاد را نشكافيم و
نيروی معين جای گرفته درين جھت را با ويژگی ھايشان نشناسيم ومتناسب با شناخت دقيق برخورد خود را نسبت
به آنھا عيار نكنيم باز ھم به انحراف چپ روانه يا انحالل طلبانه خواھيم افتاد كه اين ھم خيلی زيانبار است.
لغزشھای بعضی از روشنفكران ما از عدم توجه به ھيمن ويژگی جھات مختلف تضاد خاص جامعه است .برخی ھا
با طرح شعارھا وعملكردھای چپروانه و پيش از زمان به تجزيۀ جبھۀ جنگ ضد تجاوزی كمك ميكنند .كه عمالً به
سود جھت ديگر تضاد ،يعنی روسھا است .و يا برخی ديگر با عدم شناخت از ويژگی ھای اجزای يك جھت تضاد
شعار ھای راست روانه مطرح ميكنند كه به انحالل شان ميانجامد .برخی ھا شعار ھای مقطعی را كه بنابر الزامات
جنگ ملی مطرح ميشود ستراتيژی پنداشته يا درتقابل با آن ناشيانه قرارميگيرند ويا برخی ديگر آنرا نھايت ھدف
خود قرار ميدھند و بازھم به دنباله روی ازجنبش خود به خودی می افتند.
بناًء ھر كس نخواھد يا نتواند به عالوۀ وارد شدن به ُكنه تضاد خاص جامعه ،درويژگی ھای جھات تضاد نيز وارد
شود و آنرابفھمد ،نميتواند راه حل ،شعار ھا وطرح ھای متناسب به حل تضاد ارائه كند و به آن عمل نمايد .لذا به
انحراف چپ و راست كه گاھی خطرناك است ميغلتد.
اگر يك كيميادان دريك تجربۀ كيمياوی نفھمد كه در پروسۀ آيونايزيشن  ionesitionكدام عناصر راديكال ھای
منفی وكدام عناصر راديكال ھای مثبت را ميسازند و چطور تركيب ميشوند ،يعنی خصلت ھريك از دوجھت تضاد
را نداند ،نميتواند ُمركبی را به وجود آورد .او بايد عناصر با والنسھای متضاد كه دو جھت يك پديدۀ جديد را
ميسازند بشناسد .اين امر كه دريك تجربۀ كيمياوی ضرورت است درمسايل بغرنج اجتماعی به شدت بيشتر
ضرورت دارد .چه اشتباه دريك مسألۀ اجتماعی ممكن است به نابودی خيلی چيزھا بينجامد ،به خصوص در شرايط
داغ موجود در كشور ما شايد به قتل عام منجر شود و يا به شكست جنبش بينجامد وخلق مارا به كام امپرياليستھا
ومرتجعين بيندازد .واين مصايب ھمه از عدم توجه به خصلت خاص تضاد وخصلت خاص ھر يك از دوجھت تضاد
ناشی ميشود.
بناًء بايد برای پيشگيری از غلتيدن به ھمچو اشتباھات ،دقيق وھمه جانبه نگر باشيم .ديالكتيك تأكيد ميكند برای
شناخت يك موضوع كليۀ جوانب ،كليۀ روابط و واسطه ھائيرا كه اين رابطه ھا را به وجود مياورد با دقت بنگريم و
مورد توجه قرار بدھيم .حال ممكن است به طور كامل نتوانيم ھمه جوانب قضايارا با كم و كاست آن به آن ژرفائی
كه الزم است ارزيابی كنيم ولی اگر مسير سالم وھمه جانبه نگری باشد ،ازدامنۀ اشتباھات ماكاسته شده وراه ھای
حل ارائه شده از جانب ما معموالً نتايج مثبت ميدھد.
ولی عمدتا ً روشنفكران جامعۀ ما به يك جانبه نگری عادت كرده اند .عده ای ھمينكه چند تا جوان احساساتی را
درگوشه ای ديدند و در صحبت ھائيكه معموال ً از حد چند تا شعار ُتند و تيز و چند تا نقل قول طوطی وار ودرك
نشده نمی ُگذرد ھمسوئی نشان دادند ،فورا ً به اين نتيجه ميرسند كه جامعه افكار آنھا را پذيرفته است .وحال گويا
شرايط مساعد برای پياده كردن فالن ايسم وليسم )كه خود شان ھم به عمق آن پی نبرده اند( به وجود آمده و
روشنفكران بايد ديگر به افكار مردم ،به خوب و بدش ،پشت پا بزنند وفالن شعاررا بدھند ويا فالن شكل كار را
بگيرند .جالب اينجاست كه در شرايط داغ وخونين كشور ما خود اين آقايان حاضربه عملی كردن طرحھای مبتذل
ومندرآوردی شان نيستند .از پاكبازانی كه درميدانھای رنگارنگ مبارزۀ مردم حضور دارند ،عرق ميريزند و
قربانی ميدھند ،ميخواھند كه به ميل اين ياوه گويان عمل كنند .چه ،آنھا خوب ميدانند كه طرحھای خام و بچه گانۀ
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شان سرھای مجريان را برباد ميدھد ،وچه بسا كه به قتل عام روشنفكران به دست نيرو ھای مختلف وحتی مردم
بينجامد .لذا ميخواھند ھوی و ھوس روشنفكرانۀ خود را با قربانی دادن ديگران ارضاء كنند و خود به ُغندی
خيربنشينند و بازھم ازقربانيان شھيد انتقادكنند ،كه گويا طرح درست اين نخبگان را نتوانسته اند درست پياده كنند،
لذا به اشتباه خود كشته شده اند .واين چه ناجوانمردانه و ناشريفانه است.
وقتی ھم آنھا را متوجه يكجانبه نگری شان بسازی و بگوئی كه چندتا جوان احساساتی دنباله رو شما كه شمارش
ازانگشتان دست ھم تجاوز نميكند ُكل ملت نيست ونظر شما و آنھا به تنھائی تفكر جامعه را نميسازد ،لطفاً برويد
داخل جامعه و از مليونھا انسان حداقل به شيوۀ منطق تمثيلی نمونۀ فكری بگيريد )از برخورد ديالكتيكی كه عاجز
اند( و بعد احكام تانرا كمی جامع تر وھمه جانبه تر صادر كنيد .اوالً كه از رفتن درميان مردم ميترسند ،دوما ً ھم
درچانتۀ شان برای نفی مردم چند كلمۀ ُشسته وروفته ھست كه با نشخوار آن به نفی مردم ميپردازند .به اصل انقالبی
“از توده به توده” كالً باور ندارند .ھميشه به اصطالح از باال گز ميكنند و زحمت كارشاق توده ای وجمع آوری
نظر مردم وتنظيم اين افكار وجھت دھی مردم به سمت حركت سالم ،اصالً برايشان قابل تحمل نيست .وقتی ما
برايشان توضيح ميكنيم كه فاصلۀ عميقی راكه اشتباھات سبك كار گذشتۀ برخی ھا بين روشنفكر و مردم به وجود
آورده باچه مشكالتی درعمل كم كرده ويا ازبين برده ايم ،جريان عمل ما برايشان افسانه جلوه ميكند .اينكه رفقای ما
با ابتكار وتدوين اشكال مختلف كار توانسته اند با استفاده از كار پوششی شان با توده ھا در آميزند و درسنگرھای
مختلف نظامی و سياسی جلودار حركت توده ھا شوند برای شان باور نكردنی است .اينكه رفقای ما توانسته اند با
كار پوششی شان در ھر ستيج و با استفاده از ھر تريبون ممكن افكار ونظرات شانرا به مردم بگويند واجازه ندھند
كه اخوان در درون سنگر ھای مردم به طور انحصاری نظرات خودش را تحميل كند ،برای روشنفكر خيالپرداز
باور كردنی نيست .او باور نميكند كه روشنفكر انقالبی در جبھۀ جنگ ضمن تفنگ زدن توانسته است با بلندگوی ھم
جنگ را رھبری كند وھم افكارش را به مردم تبليغ كند .او باور نميكند كه اسيران جنگی اعتراف كردند كه شصت
فيصد زير تاثير تبليغات بلندگوی رفقای ما وچھل درصد زيرفشارنظامی سالح شان را برزمين گذاشته اند .برای او
مفھوم نيست كه رفقای ما توانسته اند با استفاده از كار پوششی شان ده ھا ھزار نفر را در جبھه و ُپشت جبھه در
مساجد و تكايا و راه پيمائی ھا زير تاثير سخنرانی ھای خود بگيرند وبه تأئيد خود بكشانند و . . .روشنفكر جدا از
مردم فقط يكجانبه ،خود وھمفكران محدود خود را ميبيند ومبتذالت پنداری خود را نشخوار ميكند و برای توجيه خود
سيلی ازاتھام والطائالت را بر سر و روی جنبش خونين مردم ومبارزان پاكباز ھمسنگر مردم ميريزد وخودش نيز
به حاشيه پرت ميشود.
نوع ديگر يكجانبه نگری اينست كه عده ای با به دست آوردن چند ميل تفنگ و درنھايت با آزاد ساختن يك قريه يا يك
ولسوالی گمان ميكنند كه كل كشور را فتح كرده اند وبه حاكميت سرتاسری رسيده اند .اينجاست كه مست از“جرعۀ”
پيروزی اطراف خودرا نمی بينند .مناسبات شان با نيروھای اجتماعی ،سياسی و نظامی ديگر مخدوش ميشود وآنچه
را بايد مراعات كنند ،نميكنند .اينھا نيروھای ديگری را فقط در محل خود ،كه احيانا ً ضعيف ھستند ،ميبينند ولی با
ريشه ھای اجتماعی شان با سازماندھی مسلح سرتا سری شان در كشور و با پشتوانه ھای خارجی شان در نظر نمی
گيرند .اينجاست كه ھوای خلع سالح آن گروه و يا اخراج گروه ديگر از محل ومنطقۀ ھمجوار و يا احيانا ً پياده كردن
طرحھای بلند باالی پيش از وقت و  . . .به سر شان ميزند .اينجاست كه از يكجانبه نگری فاجعه برميخيزد ،جنگ
به چند جناح آغازميشود .كشتار ،ويرانی و دربدری و . . .محصول آنست و سرانجام نيروئی كه نميتواند درھمچو
جنگی خود را تأمين كند روشنفكر است كه بايد يا منطقه را ترك كند ويا احيانا ً به تسليم طلبی درغلتد .رفقای ما بايد
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بكوشند كه دچارھمچو لغزشھای خطرناك نشوند واجازه ندھند ھوی وھوس روشنفكرانۀ عده ای ،تمام زحمات و رنج
ھای ما را برباد دھد و رفقای پاكباز و جانباز ما را شكار دشمنان رنگارنگ بسازد .اخوانی ھا و نيروھای ارتجاعی
در درون جبھات و روسھا وخلقی – پرچمی ھا از بيرون ميكوشند كه چنين وقايعی را دامن بزنند وھدف مشترك
شان زدن و طرد نيروھای انقالبی ازجبھات و از بين مردم است .ما بايد تمام اين قضايا را ھمه جانبه در نظر
بگيريم و متناسب با طرح ھای تدوين شده از اشكال متناسب كار استفاده كنيم .كار انقالب كار عجله نيست كه ظرف
مدت كوتاھی آدم بتواند تمام اھداف انقالبی اش را پياده كند .راه انقالب طوالنی ومشكالت سد راھش ھم فراوان
است .حوصله مندی ،ھمه جانبه نگری ،اصوليت و ُھنرمندی در تحقق اشكال كار و . . .ما را به اھداف مان نزديك
ميسازد كه بايد به آن چسپيد .ما تحليل ھای دقيق روشن در نوشته ھای مختلف سياسی ،نظامی در جبھات گوناگون و
نحوۀ برخورد با ھر يك و اشكال مختلف كارنظامی ،سياسی و فرھنگی آموزشی داريم .رفقاء بايد متناسب با آنھا
عمل كنند و با مطالعۀ بيشتر ديالكتيك منطبق با شرايط عينی جامعه آنھا را غنا بخشند وقدم به قدم برای پرابلم ھای
جديد ،راه ھای حل جديد ارائه كنند .من تكرار ميكنم با انبار ھای اسلحه بدون فھم ديالكتيكی جامعۀ خود ،بدون داشتن
يك ديد روشن از تمام جوانب قضايای جامعه ،بدون داشتن تئوری انقالبی رھنما ،بدون تشكيالت منضبط ھدايتگر و
بدون عملكرد ماھرانه و جسورانه ھيچ كس نميتواند افغانستان را آزاد كند و درجھت رھائی كامل از ستم وستمگر
سوق دھد .لذا بايد برای رھائی از تجاوزُ ،ھنر ھمراھی با تمام نيروھای ضد تجاوز را تا طرد تجاوز يادگرفت
وعملی كرد .برای ايجاد تشكيالت رھبری كننده )حزب( بايد با تمام نيروھای ھمسو وھمجھت ازنظر فكری ،دور از
گروه گرائی ،محلی گرائی ،شخصيت نمائی وشخصيت زدائی و . . .صادقانه تالش و خودگذری كرد )درمورد
چگونگی روابط بين نيروھای جبھه ای ضدتجاوز و روابط نيروھای انقالبی ونحوۀ ھمكاری ھا ،تشريحات ومثالھای
مفصلی در نوار بود كه بيشتر مسايل عملی و رھنمود برای كادرھائی بود كه به جبھات وساحات كار ميرفتند،
درينجا آنھا را نياورديم (.
ما گفتيم برخورد ديالكتيكی ميطلبد كه درجريان تكامل تضاد دريك پروسه بايد ارزيابی ما درسرتاسر پروسه و
مراحل مختلف تكامل ادامه پيدا كند ،چه مراحل مختلف شيوۀ حل جديد را ميخواھد كه ما بايد آنرا از نو طرح ريزی
كنيم و به عمل در آوريم .درين مورد مثالی ميزنيم:
وقتی سرمايه داری آزاد درجوامع معينی مسلط شد و بورژوازی ليبرال به طبقۀ حاكم مبدل شد ھنوز دريك پروسۀ
رشد موزون تكامل ميكرد .ماركس با تحليل عميق ھمان شرايط ويژه و در ھمان مقطع تكامل تضادھا ،انقالب جھانی
سوسياليستی را مطرح كرد ولی عمرش اجازه نداد كه مراحل بعدی تكامل ناموزون سرمايه داری ليبرال را ببيند و
با ارزيابی آن در سرتاسر پروسه رھنمود بدھد .ماركس ُمرد ولی سرمايه داری ليبرال به رشد وتكامل خود ادامه داد
و به مرحلۀ ديگری از رشد كه سرمايداری انحصاری يا امپرياليسم است ،رسيد .اين مرحلۀ ويژۀ تكاملی تضادھای
ويژه ای را باخود دارد ومناسبات جديدی را درسطح جھان آفريده است .سرمايه متمركز شده است ،به انحصار
گروھھای معين به نام كارتل ھا ،تراستھا و سنديكاھای سرمايه داری درآمده است .حال ديگر به بيرون از مرزھای
كشور خود بازاريابی و سرمايه گذاری ميكند ،در داخل جوامع ديگر گروه ھای انگل بورژوازی كمپرادور را به
نمايندگی خود برای تأمين منافعش به وجود آورده است و  ...خالصه در سطح جھان تضادھای جديد ومناسبات
جديدی آفريده است.
اگر ماركسيستھا مطالعۀ شان را در سرتاسر پروسۀ رشد و تكامل پديده ای به نام سرمايه داری ادامه نميدادند و ُدگم
و تغيير ناپذير انديشه ھای ماركس را ميپذيرفتند ،بايد انتظار انقالب سوسياليستی جھانی راميكشيدند و دست برروی
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دست ميگذاشتند .ولی آنھا اينطور نكردند ،چون ديالكتيك را پويا ،زنده و تكاملی ميدانستند ،به ارزيابی ديالكتيكی
مرحلۀ جديد تكامل سرمايه داری اقدام كردند .لنين به كشف قانونمنديھای اين مرحلۀ تكاملی سرمايه داری
قادرشدوآنرامرحلۀ امپرياليسم خواند و متناسب با تضاد ھای جديدی كه از اين مرحلۀ رشد سرمايه داری به وجود
آمده طرح انقالب در يك كشور ،در نقطۀ ضعيف امپرياليسم را داد وعلی رغم جار و جنجالھای دگماتيست ھای
زمانش به آن عمل كرد .اينجاست كه ماركسيسم به ُبن بست نرسيد وبه لنينسيم يعنی ماركسيسم عصر امپرياليسم
وانقالب ھای پرولتری تكامل كرد.
لنين ھم ازجھان رفت ،ولی تكامل ايست نكرد .مگر ميشود رشد وتكامل پديده ھائی را كه مستقل از ارادۀ انسان عمل
ميكنند متوقف كرد؟ متافزيك ميتواند چنين پنداری بكند و پديده ھا را بدون تغيير وساكن بيانگارد ،ولی اوھم فقط می
انگارد و می پندارد ،نه اينكه واقعا ً بتواند تكامل را متوقف سازد .اما ديالكتيك واقعيات را ،تكامل را قبول دارد و به
آن برخورد الزم ميكند .لذا قبول دارد كه امپرياليسم ھم رشد ميكند .فاشيسم محصول تكاملی امپرياليسم است.
امپرياليسم كه برای بازاريابی به بيرون از زادگاه ھای سرمايه دست دراز كرد وساحات مختلف سرمايه گذاری را
گروه ھای مختلف سرمايه دار درانحصار گرفتند .لذا برای استعمار بيشتر خلقھای جھان وبه دست آوردن سود بيشتر
امپرياليست ھا جھانرا به مناطق تحت نفوذ گروه ھای معين انحصاری تقسيم كردند .گروھھای معين امپرياليستی در
لحظات خاص از تكامل شان مناطق نفوذ بيشتری را خواستار بودند ،اينجاست كه مسئلۀ تقسيم مجدد مناطق تحت
نفوذ امپرياليستھا به ميان ميآيد تا با جنگ و با زور مناطق بيشتری از جھان را زير سيطره بگيرد وجنگ جھانی
دوم را بر پا ميكند .فاشيسم به سرعت اروپای شرقی را ميبلعد و پای تجاوز به كشور منحصر به فرد سوسياليستی
در جھان يعنی به شوروی ستالينی دراز ميكند .استالين و خلق تحت رھبری اش از كشور سوسياليستی شان
سرسختانه دفاع ميكنند ،كشورھای امپرياليستی فرانسه ،انگليس و امريكا ھم كه منافع گروھی خودرا با حرص و
ولع وزورگوئی فاشيسم از دست داده و آنرا خطری برای خود ميديدند نه تنھا به او كمك نكردند كه جبھۀ ديگری
عليه او گشودند .فاشيسم زير ضربات كوبندۀ استالين وخلق تحت رھبری اش خورد و خمير شد واستالين ازشكستن
محاصرۀ مسكو و استالينگراد تا برلين پيشرفت .فاشيسم شكست خورد ،اما امپرياليست ھا كه قدرت شوروی استالينی
َصدد تخريب بيشترش برآمدند .استالين كه به ترميم شكست وريخت آثار جنگ مصروف شد ،مبارزۀ
را ديدند .در َ
طبقاتی در درون جامعه و درون حزب و احيای سرمايه داری را ناچيز گرفت ،چندی بعد كه از جھان چشم پوشيد
امپرياليستھا توانستند از زمينه ھای مساعد احيای بورژوازی درحزب و كشور شوراھا بھره بگيرند و آنرا به وسيلۀ
نمايندگان بورژوازی كه در رأس شان خروشچف قرار داشت به بيراھه ببرند و بورژوازی در آن كشور به قدرت
برسد )در مورد سقوط اتحاد شوروی سوسياليستی به رويزيونيسم و ازآن به سوسيال امپرياليسم ،روزھای قبل در
بحث شناخت صحبت كرديم كه تكرارش زايد است( ،رويزيونيسم در آن حاكم شود واز آن به سوسيال امپرياليسم
تكامل كند.
سوسيال امپرياليسم نوع ديگری از تكامل امپرياليسم است و با وجود خود ،با تكامل خود و با عملكرد خود در جھان
تضادھا ،تغييرات وتحوالت خاصی را آفريده است كه بايد درنظرگرفته شود.
ماركسيست ـ لينست ھا اين ويژگی ھا را ارزيابی كردند و به اين نتيجه رسيدند كه با تكامل امپرياليسم به فاشيسم
وبعد به سوسيال امپرياليسم عصر ما وارد عصر امپرياليسم انقالبات پرولتری و انقالب ھای آزاديبخش ملی شده
است و لذا نه تنھا انقالب دركشور ھای ضعيف سرمايه داری كه در كشورھای نيمه فئودالی ـ نيمه مستعمره نيز
ممكن است .اين انقالب بايد از انقالب دموكراتيك نوين عبور كند تا زمينه ساز گذار به سوسياليسم شود .اين كشف
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واين افتخار ازمائوتسه دون است ولذا حق دارد كه بگوئيم ماركسيسم ـ ليننيسم نيز به مائوتسه دون انديشه تكامل
كرده است.
با تجاوز سوسيال امپرياليسم به كشور ما باز درمناسبات جھان تغييراتی به وجود آمده است .سوسيال امپرياليسم با
اين تجاوز ،ھمچنانكه در كشور ما تضادھائی را جابه جا كرد و مناسبات جديدی در جبھه گيريھا به وجود آورد و
جامعۀ ما را به تحول منفی به كشور مستعمره كشاند درسطح جھان نيز جبھه گيری ھای جديدی به وجود آورده
است .انقالبيون افغانستان بايد اين ويژگی ھا را ارزيابی كنند ،از مناسبات مساعد جديد بھره گيرند و به تضاد ھا و
پرابلم ھای جديد راه ھای حل جديد ارائه كنند.
ھم اكنون خلق افغانستان در خط مقدم نبرد ھمه جانبۀ ضد سوسيال امپرياليسم رسالت بزرگ تاريخی را بر دوش
خود حمل ميكند  .اگر خلق ما ازين آزمون بزرگ سربلند بيرون شود -که می شود ،-اگرانقالبيون افغانستان با تحليل
درست تمام جوانب تضادھا در سرتاسرپروسۀ مبارزۀ ضد تجاوزی عمل كنند ،حق دارند به مثابه پيش آھنگ مبارزۀ
ضد سوسيال امپرياليستی درجھان به خود افتخار كنند وافغانستان را مھد و گھوارۀ انقالب ضد سوسيال امپرياليستی
درجھان بسازند ھمانطوريكه درعصرامپرياليسم پرولتاريای روسيه پيش آھنگ انقالب پرولتری و روسيه مھد
انقالب شد .امروز در عصر امپرياليسم )وسوسيال امپرياليسم( ،انقالبات پرولتری وعصر جنبش ھای آزاديبخش،
خلق و كشور ما اين افتخار را كمائی ميكند .به اميد اين افتخار بزرگ به پيش ميرويم.
درساحۀ طبيعی ھم ميبينيم كه علوم با درك يك مرحله از تضاد ھای طبيعت ايست نكرده اند ،بلكه رشد و تكامل پدپده
دركل وھمين حاال برای عده ای زيادی
ھای طبيعی را پی در پی به ارزيابی گرفته اند .مثال ً در گذشته برای بشريت ُ
پيدايش و انھدام ستاره ھا درحدود افسانه بوده وھست .بشر با معلومات محدود ومعينی كه از تضاد ھای طبيعت
داشت و با درك سطحی اش از تعامالت درونی اين تضاد ھا تصوراتی درمورد پيدايش وانھدام ستارگان داشت كه
خيلی ناقص بودند و برخی ھايش خنده آور .ولی انسان به عنوان يك موجود طبيعی تكامل كرد و شناخت و تحقيق و
تدقيق او نيز ايست نكرد ،قدم به قدم وپا به پای تكامل طبيعت خود را تكامل داد و به پيش رفت و به پندارھای قبلی
اش توقف نكرد .درسراسر پروسۀ تكامل طبيعت ،من جمله دركيھان ،درھرمقطع مشخص مطالعات خويش را
ُمدون علمی ناميد .امروز علوم كيھانی
عميقتر ساخت و به نتايجی دست يافت كه امروز ميتوان آنھارا تئوريھای َ
ونجوم به اثبات رساندند كه تاثير تكامل نيروھای جاذبه و دافعه يكی از سرچشمه ھای مھم جريانات متنوعی است كه
درفضای كيھان صورت ميگيرد .امروز اين علوم به كشف ويژگی ھای مراحل تكامل اين جريان )يا تضاد( دست
يافته اند و ثابت ميسازند كه درجائيكه نيروی دافعه غلبه دارد وجھت عمدۀ تضاد را ميسازد ،ماده وانرژی دچار
پراگندگی ميشوند وستارگان روبه خاموشی و انھدام ميگرايند .ستاره ھائی به خاموشی وتجزيه ميگرايند ،علتش
راھم مشخصا ً غلبۀ نيروھای دافعه ميدانند .بالعكس درآنجا كه نيروی جاذبه غلبه دارد ،ماده وانرژی متمركزميشوند،
تراكم ميكنند و درنتيجۀ اين تمركز و تراكم وغلبۀ نيروی جاذبه ،ستارگان جديد به وجود ميآيند.
ببينيد مسأله ای كه زمانی تصور و پندار و تخيلی بيش نبود به چه نتايج علميی از تحليل تضادھا و روابط اضداد
رسيده است .درسطح جامعۀ خود ما ھنوز ھم دراين رابطه نظرات عجيب وغريبی وجود دارد .چنانكه درگذشته ھا
بعضی ستارگانرا نورجاودانی ميپنداشتند ،عده ای ھرستاره ای را به شخص معينی نسبت ميدادند كه با مرگ آن
شخص ستاره اش نيز يا می افتاد ويا خاموش ميشد!! ويا اينكه ستاره ھا را چراغ ھای آسمان ھای متعدد ميپنداشتند
و. . .
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امروز در نتيجۀ تكامل علم و دست يافتن به ديالكتيك طبيعت ،قادريم مسايل را درمقاطع معين تكامل بشكافيم،
ارزيابی علمی كنيم و تضاد ھای شانرا با روابط متقابل آن كشف كنيم و با رسيدن به نتايج علمی به افسانه سازی و
پندار بافی پايان دھيم .چنانكه از مطالعۀ يك زوج تضاد يعنی نيروی دافعه وجاذبه به نتايج اصولی دركيھان رسيديم
و حقايق را درآن دور دست ھا دريافتيم.
تضاد عمده وجھت عمدۀ آن:
ديالكتيك به ما ميآموزد كه درمطالعۀ تضاد ھا روابط و جھات مختلف تضاد ونحوۀ رشد آنھا را نيز درنظر بگيريم.
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
دست نشاندۀ آن ھستند ،اينھا ميخواھند چه كنند ،اين عملكرد را چگونه ميتوان در فورمول تضاد گنجاند؟
خيلی ساده ميتوان گفت كه روسھا با تجاوز شان به افغانستان تضادی را به نام تضاد ملی آفريده اند كه دريك جھت
آن خود روسھا ُ
وعمالشان ودرجھت ديگر اكثريت عظيم ملت وھمين گروه ھا وسازمانھا قراردارند و جنگ موجود
تصادم يا مبارزۀ دوجھت اين تضاد است .برا ی حل اين تضاد درقدم اول ما اين تضاد را تشخيص كرديم وخود نيز
درجھت ملت قرار گرفتيم و برا ی تسريع حل اين تضاد به جنگ شركت كرديم .ولی اين ھمۀ كار نيست ،تازه مسايل
ُبغرنجی پيش پای ما قرارميگيرد كه اگر آنھارا نشكافيم ،برخورد درست وعلمی به آن نكينم شايد جھت گيريھا را
دارگم كنيم .لذا بايد در ھردو جھت تضاد روابط اجزای آنرا با يكديگر نيز
مغشوش نمائيم وخود را نيز دراين گيرو ُ
به ارزيابی بگيريم وقدم به قدم مراحل رشد و تكامل اين روابط را نيز پيگيری كنيم .تحوالتی كه به سود حركت است
بايد آنرا حمايت و تقويت كنيم و از رشد تحوالت منفی جلو بگيريم .حال ببينيم ظرف ھمين مدت دوسال واندی جنگ
چه تحوالتی درجبھۀ جنگ ضد تجاوزی به وجود آمده است.
احزاب و دسته ھای مختلف اسالمی درآغاز جنگ يك گرايش به وحدت با يكديگر داشتند و يا دركنارھم ھمزيستی
ميكردند .مثال ً حزب اسالمی وجميعت اسالمی باھم بودند و بعد با گروه صبغت ﷲ مجددی درحركت انقالب به
رھبری مولوی نبی تجمع كردند و مدتی يكجائی عمل ميكردند ،تا اينجا ھمزيستی غلبه دارد و تضادھای درونی شان
ھنوز در مبارزۀ آشكار نرسيده است ،ولی حال چه؟ درپروسۀ تكامل خود ،و يا بھتر بگوئيم رشد دمل وار خود با
استفاده از احساسات مردم ،ھريك از اينھا از نظر كمی روزتا روز ُپنديدند ،پول سرشار و اسلحه و امكانات از منابع
خارجی امپرياليستی ـ ارتجاعی به دسترس شان قرار گرفت .تجمع ميكانيكی شان توان تنظيم و ادارۀ مشترك اين
وضع و اين رشد دمل وار را نداشت ولذا بايد متالشی ميشد )دمل سر باز ميكرد(.
از سوی ديگر ،جھت ديگر تضاد عمده يعنی شوروی و ُعمالش ،زير ضربات پيگير وھمگانی خلق ما روزتا روز
شكست ميخورد وسنگربه سنگر را ملت ما از او پس ميگيرد .سازمان ھا وگروه ھای ارتجاعی كه پيروزی مردم و
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.
از جھت ديگر حضور نيروھای انقالبی درجبھات و اثرگذاری ھای مثبت شان با ارائۀ نسبی خط كارسالم وعملكرد
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
ھمقطاران ديگر خود ميدانند .لذا ميخواھند جھت سركوب انقالبيون خودشان پيشقدم شوند و موانع حاكميت
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انحصاری خود را از سر راه بردارند .اينھا عوامل عمده و يكسری مسايل ديگر در روابط اجزای مختلف تضاد
عمده درنتيجۀ تكامل شان حاالت وشرايطی را به وجود آوردند كه ھمزيستی بين نيروھای اخوانی وھمراھان شان را
خدشه دار كرد .آنھا را به تجزيه كشيد وحتی برخوردھای مسلحانه بين شان به وجود آمد .ھم اكنون درجاھای معينی
بين حزب اسالمی وجميعت اسالمی درگيری ھای شديدی وجود دارد .ھمچنان جميعت وحركت انقالب ،حزب و
حركت انقالب ،نھضت اسالمی و نصر و . . .بين خود درگيری مسلحانه دارند .طبيعتا ً اين درنده خوئی و
انحصارگری نيروھای ارتجاعی ،ما را كه در دشمنی با خود خطرناكتر از روسھا تشخيص ميكنند وبه آن عمل
ميكنند ،يعنی ھمراه با روسھا و خلقی ـ پرچميھا برجبھات ما حمله ميكنند ،زير ضربات قرار داده است .كه بايد
شديدا ً ازآن جلو گيری كرد و كوشيد تا ھمۀ تفنگ ھا به طرف ارتش متجاوز روس وعمالش به صدا در بيايد كه
ھرگز درين شرايط برخورد با اخوان و ھر نيروی ديگری كه ميخواھد ضد تجاوز بجنگد به نفع ما وبه نفع خلق ما
نيست.
وضع نيروھای انقالبی ھم دراين مدت دستخوش تحول و تكامل شده است .اينھا كه درآغاز يا درجبھات جای پائی
نداشتند ويا خيلی ضعيف بودند ،درجاھای معينی به نيروی چشمگيری حتی ازنظر كمی بدل شده اند كه مناطق آزاد
شده ای ھم در دسترس دارند .از نظر كيفی توانسته اند با استفاده از اشكال مختلف كارخط دموكراتيك استواری را
به جنبش عرضه كنند و خود را درسطح جامعه وحتی درخارج كشور به عنوان يك نيروی پيشرو ومستقل و موثر
بشناسانند .اين اثرگذاری را ميتوان از ُغريدن و دندان خائيدن روسھا و اخوانی ھا باالی شان بھتر لمس كرد و. . .
در جھت ديگر تضاد ،جھت روس و رژيم مزدورش ،نيز دگرگونی ھائی به وجود آمده ،آنھا سنگرھای مستحكم
دست داشته ای خود را از دست دادند .زير ضربات كوبندۀ ملت به تعويض مھره ھا پرداختند .شيوۀ سركوب ملت را
روسيه تغيير داد .از نيروھای متحد بين المللی خويش در جنگ با ما كمك خواست ،ولی اينھا ھمه جلوشكست او را
نگرفت .اكنون به افغانی كردن جنگ پناه برده است .در تحقق اين نيرنگ ،اول مليش گرفته شد ،دراين روزھا
عسكر جبری وپولی )معاش بگير(جمع ميكند كه آنھم راه حل پرابلم نيست.
واما شيوۀ ديگری را ھم به كار گرفته است كه از درون ھمين احزاب و گروه ھای اسالمی عده ای به اصطالح
چريك را با دادن چند ميل تفنگ و دادن تامينات و پول ميخرد “چريك” را به جان چريك مياندازد وجنگ را ميان
جبھات مقاومت ميكشد و طرح افغانی كردن جنگ را پياده ميكند .اين دقيقاً استفاده ازتضادھای درونی جبھۀ مقاومت
ضد روس است و بر ھم زدن روابط مقاومت .سازمانھا و احزاب اسالمی ھم در جلوگيری از اين مسأله يا بی
كفايتند و يا بعضی شريك جرم .كه بايد رفقای ما درھمچو موارد دقيق باشند و نگذارند دشمن به حاد ساختن
تضادھای عجالتا ً فرعی ،تضاد عمده را ماست مالی و مخدوش كند .اينھا روابطی است كه دراجزای دوجھت تضاد
وجود دارد و چنين تحوالتی را پيموده است.
نيروی انقالبی درمتن اين تحوالت روز تا روز تجربه مياندوزد ،درس ميگيرد و به اين نتيجه ميرسد كه پيوندش را
بايد با َخلق عميقتر بسازد ،سازماندھی مستحكمتری به وجود بياورد و پايگاھھای اجتماعی مطمئنتری در درون
جنبش ايجاد كند و در انجام اين مأمول كليۀ واقعيت ھا وفاكتھای عينی جامعه را در دوجھت تضاد بايد به حساب
بياورد و ارزيابی دقيق از آنھا داشته باشد.
ماترياليسم چيز ديگری نيست جز در نظر گرفتن ،ارزيابی و سيستماتيزه كردن ماتريال اجتماع درموقعيتھای
وجودی شان ونحوۀ برخورد شايسته به ھر يك از آنھا .ماتريال عمدۀ اجتماع ما كه جھت تكامل را درجنگ كنونی
مشخص ميكنند ھمين ھائی اند كه در فوق برشمرديم.
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ماترياليسم ديالكتيك در برخورد باپديده ھای طبيعی و اجتماعی ،ضمن پذيرش اين پديده ھا به مثابه موجودات مستقل
ازذھن ،آنھا را قابل شناخت وتغيير وتحول دانسته و متود ارزيابی وقانونمنديھای شانرا سيستماتيزه ميكند ،ھمين
سيستم بندی ،ھمين استنتاج حاصله را كه بر مبنای ماتريال عينی با درنظر داشت تمام جوانب تكامل آن به وجود
آمده وتئوريزه شده است ،ماترياليسم ديالكتيك ميگويند .ما اگر ماترياليستی و ديالكتيكی فكر ميكنيم بايد ماتريال
اجتماع خويش را كه تذكرش رفت ومستقل از ذھن ما وجود دارند ،درنظر بگيريم .به ھيچ صورت نبايد با چشم
پوشی از واقعياتِ ،اعمال تمايالت ذھنی دل خوش كن ،بكنيم .ما درذھن خويش خيلی چيزھا ميخواھيم كه فعالً اين
خواست ھای ما عملی نيست وعملی شدن شان كار ُپر زحمت وحوصله ميخواھد .اين منتھای ايده آل ما درجنگ
است كه ارتش نيرومند توده ای وپارتيزانھای دلخواه وتحت فرمان ما نيروی عمدۀ جنگ وحتی بر آن مسلط باشند،
اين يكی از فراز ھای آرزوھای ماست ،كه حزب كمونيست ايجاد شده به دست خودمان در سرتاسر افغانستان
حاكميت كند و  . . .ده ھا آرزوی خوب ديگر.
ولی اين تمايالت ذھنی ما بر واقعيات تلخ موجود ،به زور وجبر يكشبه ويا به آرزوكردن ِاعمال نميشوند .آرزو
داشتن خوب است ،اما بايد پذيرفت كه بين خواستن وتوانستن نيز تضاد وجود دارد .فقط بادرك دقيق عينی جامعه ،با
ارائۀ مشی وبرنامۀ درست با كار انقالبی ،شكيبائی انقالبی و خودگذری ھای فراوان است كه درجريان رشد وتكامل
انقالبی به نتايج دلخواه ميرسيم و ايده ھا و آرزوھای ما به واقعيت بدل ميشوند.
نه ماركس وانگلس ،نه لينن و مائوتسه دون و نه ھم چگوارا وھوشی من ھيچكدام ِاعمال تمايالت ذھنی را مجاز
نميدانستند .پيوسته تاكيد شان برآن بود كه با درنظرداشت شرايط مشخص با توجه عميق به واقعيت عينی ،تضادھای
مشخص ،جای مشخص تضادھا ،دوجھت ھرتضاد و روابط متقابل تضاد در پديده ھا ،اقدام به عمل كنيم .راه حل
مشخص ارائه دھيم .درغير آن به انحرافات دگماتيستی يا امپريستی چپ و راست ميافتيم كه نتيجه اش منفی است.
درخاص بودن تضادھا مسألۀ جدی قابل بحث ديگر تشخيص تضادعمده و جھت عمدۀ تضاد است .اگر از سری
تضادھائی كه در يك پروسه وجود دارد) ،درپروسه ھای ُمغلق طبيعی و اجتماعی چندين تضاد وجود دارد( به درك
و تشخيص تضاد عمده موفق نشويم به ماھيت پروسه پی نمی بريم وآنرا نمی شناسيم .برای شناخت يك پديده بايد
تضاد عمدۀ آنرا كه شاخص پديده است تشخيص و آنرا دقيقا ً بشناسيم .
تضاد عمده چيست؟ چه وقت وچرا يك تضاد عمده ميشود؟
ابتداء طبق روال صحبت از مثال طبيعی آغاز ميكنيم .درپروسۀ حيات در يك موجود حيه تضاد ھای مختلفی وجود
دارد ،مثل تضاد بين انابوليسم وكتابوليسم ،تضاد بين نور وعدسيۀ چشم ،تضاد بين امواج صوتی و پردۀ گوش ،تضاد
بين خواستھای اين موجود و توانمنديھايش در برآوردن آنھا و . . .يكسری تضادھای ديگر كه در مجموع اينھا
درپديدۀ حيات ،يك تضاد تعيين كننده است و ماھيت حيات يعنی زنده بودن را درين موجود تعيين ميكند .ھمين تضاد
را با ھمين خصوصيتش در موجود زنده تضاد عمده ميگويند و آن تضاد بين انابوليسم وكتابوليسم است كه وجود آن
عامل اصلی پديدۀ حيات در موجود زنده است .موجود زنده در نتيجۀ عملكرد ھمين تضاد جريان جذب و دفع را
انجام ميدھد وحيات را به پيش ميبرد.
دراجتماع خود ما نيزتضادھای متعدد وجود دارد كه بعضی ھا تضادھای اساسی اند .تضاد بين بورژوازی و
پرولتاريا وتضاد بين دھقانان وفئوداليسم تضادھای اساسی جامعۀ ما به حساب ميآيند .ھكذا تضادھای ديگری نيز بين
پرولتاريا ودھقان ،بين بورژوا وفئودال ،خرده بورژوازی و بورژوازی ،تضاد بين شھر و ِده ،بين روشنفكر و ملت،
تضاد بين خود روشنفكران و. . .
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تضادھای ديگری ھم در جامعۀ ما وجود دارند .ولی خصلت جامعۀ ما را درھمين مرحله از تكاملش كدام تضاد
تعيين ميكند؟ جامعۀ ما با تجاوز روس به يك جامعۀ مستعمره تحول منفی كرده است ،كدام يك ازين تضادھا خصلت
مستعمره بودن جامعۀ ما را تعيين ميكند؟ تضاد بين پرولتاريا و بورژوازی؟ نه! تضاد بين دھقانان و فئودالھا؟ نه!
تضاد بين روشنفكران؟ ھرگز! تضاد بين پرولتاريا ودھقانان؟ به ھيچ صورت نه! پس كدام تضاد؟
تضاد بين سوسيال امپرياليسم روس وعمالش با خلق افغانستان .اين تضاد خصلت مستعمره بودن جامعۀ ما را تعيين
ميكند و تضاد عمده است .ھم اكنون جھت تجاوز ،كه مستعمره بودن با آن مربوط ميشود ،جھت عمدۀ تضاد را
ميسازد .فقط باحل اين تضاد عمده است كه ميتوان به حل تضاد ھای ديگر دست يافت .تا اين تضاد عمده باقی است،
ُ
برعمر استعمار روس دركشور ما ميافزايد.
ھر نيروئيكه حل تضاد ديگری را عمده بسازد به گمراھی سفرميكند و
به گفتۀ لنين از زنجير مسايل بايد به حلقۀ اساسی دست يافت ،تا از طريق آن حلقات ديگری را نيز پيھم به دست
آوريم .
با عمده قرار دادن جنبش آزاديبخش در پروسۀ تكامل اجتماع ما و درآميزش با آنست كه به روستا ھا دست مييابيم و
به نياز دھقانان پاسخ ميدھيم .با وارد شدن درين عرصه گاه است كه از نيروی منفعل درخود به نيروی موثر برای
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
كرده و به اھداف اوليه و دراز مدت برسيم .
مسئلۀ ديگری كه جداً به آن بايد توجه كرد .مسألۀ ھمگونی و مبارزۀ اضداد است .درھر پديده ای ،چه طبيعی وچه
اجتماعی ،مبارزۀ اضداد عمدتا ً مطلق وھمگونی شان نسبی است .اگر مبارزۀ اضداد را بدون ھمگونی درنظر
بگيريم درمسايل اجتماعی به چپروی ھای درميغلطيم كه نتايج ناگواری ھمراه دارد .ھرگاه ھمگونی بدون مبارزه را
بپذيريم به راست روی درميغلطيم كه تسليم طلبی ھا ی ملی وطبقاتی وانحالل طلبی محصول آنست .حال اين مسأله
را قدری ميشكافيم :
“ھمگونی ،تطابق ،وحدت ،نفوذ متقابل ،وابستگی متقابل )يامشروط بودن متقابل( ،ارتباط متقابل وياھمكاری متقابل”
به قول مائوتسه دون اينھا ھمه اصطالحاتی برای يك مفھوم واحد ھستند كه از آن دو نكته منظور نظر است :
 ١ـ در پروسۀ تكامل ھر شی يا پديده ای ،وجود ھريك از جھات متضاد شرطی است برای وجود جھت ديگر و ھر
دو جھت دريك مجموعۀ واحد ھمزيستی ميكنند .به چه شكل؟ باز طبق روال بحث خود يك مثال طبيعی ميآوريم؛ آب
را در نظر ميگيريم ،آب از دو عنصر كه دارای والنسھای متضاد اند تركيب يافته است .با اين والنسھای متضاد
)مثبت ومنفی( است كه ھايدروجن وآكسيجن باھم تركيب ميشوند .وجود آكسيجن بدون وجود ھايدروجن پديده ای به
نام آب را به وجود نميآورد .اگر وجود آكسيجن وھايدروجن را درنظر بگيريم ولی روابط متقابل بين ايندو عنصر
وتاثير ونفوذ پذيری خاص شان از يكديگر را درشرايط ويژه درنظر نگيريم بازحاصل آب نيست .فقط با وحدت،
تقابل ،و روابط متقابل ،ھمبستگی ،تاثير و نفوذ متقابل و موجوديت دوجھت متضاد در شرايط معين زيست است كه
پديده ای ميتواند وجود داشته باشد و وجود ھريك از جھات متضاد شرط وجود جھت ديگر ولذا شرط وجود پديدۀ
مورد نظر است .درمثال پديده ھای اجتماعی ميبينيم وقتی پديده ای را بنام فئوداليسم به ارزيابی بگيريم ،اگر دوجھت
متضاد اين پديده يعنی دھقان وفئودال وشرايط ومناسبات معينی )شيوۀ توليد فئودالی( وجود نداشته باشد مفھومی به
نام فئوداليسم درجامعه نميتواند وجود داشته باشد .وجود فئودال ودھقان ،در رابطۀ متقابل ،ھمزيستی متقابل ،تاثير،
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مشخص جامعۀ فئودالی ھستند.
نفوذ پذيری و وحدت متقابل كه نحوۀ خاص خود را دارد)مناسبات توليدی فئودالی( ُ ِ
اگرھريكی از اينھا نباشد )دھقان يا فئودال( پديده ای به نام فئوداليسم وجود ندارد.
درجامعۀ سرمايه داری پرولتاريا وبورژوازی راميتوانيم درنظر بگيريم كه ھيچكدام بدون ديگری قادرنيست جامعۀ
سرمايه داری را بسازد .فقط در وحدت وھمزيستی ،تقابل ،نفوذ متقابل و . . .اين دو جھت متضاد است كه پديده ای
به نام سرمايه داری اظھار وجود ميكند .شرايط وجود و ھمزيستی اين دوجھت متضاد ،رشد صنايع عظيم ،سلب
كامل مالكيت از پرولتاريا ،تمركزوسايل توليد دردست بورژوازی و . . .يعنی شيوۀ توليد بورژوازی به حساب ميآيد.
ببينيد ديالكتيك چقدر مسايل را دقيق و روشن بيان ميكند .عرض كردم كه تاثيرات روابط متقابل وشرايط الزم را بايد
درنظرگرفت ،اگر آن شرايط نباشد مثالً اكسيجن وھايدروجن نميتوانند آب را بسازند .تحت ھرگونه شرايطی اين دو
عنصربه آب تبديل نميشوند .تحت ھرگونه شرايطی نميتواند پرولتر و بورژوا به وجود بيايد وسيستم بورژوازی را
بسازد و يا تحت ھرشرايطی اين سيستم را برھم بزنند .ھمان ويژگی ھا وشرايط خاص ومعين خود را ھريك ازاين
جھات متضاد بايد داشته باشند تا بتوانند علی رغم اختالف جھت باھم ھمزيستی كنند وپديده ای معينی را بسازند.
در جامعۀ كنونی ما ھم اكنون شرايطی به وجود آمده كه درجنگ ضد تجاوز روس نيروھای متضاد از نظر منافع
درازمدت ،ميتوانند دريك جبھۀ وسيع ،ولو به طور مشروط و گذرا ،دركنارھم قرار بگيرند .پديدۀ جنگ آزاديبخش
ملی الزمه اش ايجاد جبھۀ وسيع متحد ملی ازتمام طبقات واقشار گوناگون وحتی متضاد ،ضد تجاوزاست .در اين
جبھه است كه بايد نيروھای متضاد برا ی حل تضاد عمده در كنار ھم قرار بگيرند ،پس بايد بياموزند كه چگونه
باھم ھمزيستی كنند ،ارتباط متقابل ،نفوذ متقابل ،وابستگی متقابل ،ھمكاری متقابل و . . .ھمۀ اينھا شرايط ديالكتيكی
ايجاد پديدۀ به نام جبھۀ متحد ضد تجاوزی است .كسی كه نخواھد اين مناسبات را با نيروھائيكه موقتا ً دركنار آنھا
بايد قرار بگيرد ،برقرار كند ،به جنگ آزاديبخش ملی ضربه ميزند .و كسی ھم كه اين روابط و مناسبات را
مشروط ،نسبی و گذرا نبيند و قدم به قدم رسوبات ناسالم افكار و انديشه ھای طبقات ديگر را دريك كارعميق
ايدئولوژيك ـ سياسی و سازمانی ازخود نزدايد به يك ھويت زدائی و زوال خود تن داده است .لذا رفقا بايد تمام اين
جوانب ديالكتيك رادرنظر بگيرند .نه به چرنديات نفی ھرگونه ھمكاری وھمزيستی با ديگران تن در دھند ونه به
دنباله روی وھويت زدائی .بلكه به عكس با مبارزه با اين دو انحراف استوارانه واصولی حركت كنند .اين يك نكته
از ھمگونی بود واما نكتۀ ديگر :
 ٢ـ تحت شرايط معين ھريك از دوجھت متضاد به ضد خود بدل ميگردد .اين معنای ديگری از ھمگونی است )درين
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
تحرير نياورديم عذر مارا بپذيريد( درمثال اجتماعی بازھم پرولتاريا و بورژوازی را درنظر ميگيريم :
پرولتاريا در جامعۀ سرمايه داری يك طبقۀ محروم است وسلب مالكيت شده .به عكس بورژوازی حاكميت دارد،
غالب است ،وسايل توليد درمالكيت اوست ،سھم زياد از توزيع ميبرد ،مصرفش فوق العاده است ،درتوليد نقش ندارد
و . . .اينھا امتيازاتی ھستند كه بورژوازی در آن شرايط دارد .ولی وقتی پرولتاريا به مرحله ای از رشد فكری ـ
سياسی ميرسد كه با بسيج توده ھا انقالب ميكند وسيستم سوسياليستی را به وجود ميآورد .اينجا ديگر مالكيت
بورژوازی بزرگ به نفع جامعه مصادره ميشود ،درتوليد بايد مانند ديگران حصه بگيرد ،مصرف به اندازۀ كارش
بكند و از نظر سياسی واقتصادی از صدر به ذيل كشيده ميشود .پرولتاريا به عكس باال ميآيد و به حاكميت ميرسد،
ديكتاتوری بورژوازی را كه بر اكثريت مردم ستم ميكرد به ديكتاتوری پرولتاريا كه حافظ منافع اكثريت است
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تعويض ميكند وخالصه درتمام اركان جامعه دگرگونی وجابه جائی به وجود ميآيد و اضداد به يكديگر تبديل ميشوند.
اين نوع ديگر ھمگونی اضداد است.
درجامعۀ موجود ما به بينيم .درموقف نيروھای مختلف درگير درجنگ طی اين مدت نظری بيندازيم .نيروھای
انقالبی نخست به شكل نيروھای خيلی ضعيف درجنگ عليه تجاوز روس شركت كردند و در روستاھا و درجبھات
در كنار نيروھای ديگری كه برخی ھا وابستگان امپرياليسم ھستند قرارگرفتند .علی رغم كار شكنی ھای نيروھای
ارتجاعی اين نيروھای انقالبی بودند كه با درس آموزی از ھمگونی اضداد به اشكال مختلف كار توانستند روابط
خود را حفظ كنند و توسعه دھند .كار تكامل اين نيروھای انقالبی باال گرفت و به مناطق معينی كنترول وحاكميت
پيدا كردند .اگر ديروز برای عبور ازاين محل ھای معين ميبايست روشنفكران ونيروھای مردمی مخفيانه عبور كنند
و يا از ديگران مجوز بگيرند ،امروز به عكس برای عبور نيروھای ديگر از اين محل موافقۀ نيروھای انقالبی
ومجوز شان الزم است .اين نوعی جا عوض كردن تضاد است كه درآن ،درمحل خاصی ،نيروھای معينی كه مسلط
بودند ،تسلط شانرا از دست دادند و به جای آن نيروھای ديگری كه ضعيف بودند ،مسلط گشته اند .اين نوع ديگری
از ھمگونی تضاد است كه تحت شرايط خاصی عمل ميكند .با تكيه به ھمين اصل ھمگونی تضاد و تبديل يك شی به
ضد خود است كه ميتوان با عملكرد سالم مطمئن بود كه نيروی انقالبی در سراسر كشور از نيروی ضعيف به
نيروی قدرتمند تضاد بدل ميشود ،و نيروھای ارتجاعی كه ھم اكنون با مساعدت شرايط ويژه برجبھات مسلط ھستند
به نيروی تابع جا عوض خواھند كرد .ھكذا روسھا وعمالشان ازحاكميت به زير كشيده شده وكشور ما آزاد ميشود.
اگراين نوع ھمگونی وجود نداشته باشد ،ديالكتيك ميگويد كه پديده يا شی نميتواند وجود داشته باشد .يعنی اگر
نيروھای انقالبی درجنگ آزاديبخش به نيروی رھبری كننده بدل نشوند ،جنگ آزاديبخش به گمراھی كشيده ميشود
كه ديگر جنگ آزاديبخش نيست ،بلكه ستيزه وكشتار مزدورانی خواھد بود برای تصرف قدرت بيشتر و تأمين منافع
اربابان .يعنی پديده ای به نام جنگ آزاديبخش نميتواند وجود داشته باشد ،اگر شی به ضد خود تبديل نشود ،نو و كھنه
شدن مفھومش را از دست ميدھد .در مثال باال اگر نيروی انقالبی به نيروی حاكم و نيروی حاكم كنونی به نيروی
ضعيف و تابع تبديل نشود ،باز ھمان استقرار سيستم ھای پيشين حاكميت است و بقای كھنه كه ھرگز درجھت تاريخ
نيست و نميتواند پايا و متكامل باشد .ما در طبيعت و دراجتماعات مختلف شاھد ھزاران نو و كھنه شدن پديده ھا و
قضايا ھستيم .جامعۀ ما نيز آبستن پديدۀ نوين است.
ھمگونی و مبارزۀ اضداد:
مسألۀ عمدۀ ديگری كه درخاص بودن تضاد بايد مطالعه شود ،درپھلوی ھمگونی مبارزۀ اضداد است .لنين ميگويد:
“وحدت )تطابق ،ھمگونی ،تساوی عمل( اضداد مشروط ،موقتی ،گذرا و نسبی است .مبارزۀ اضداد دافع يكديگر
مطلق است ،ھمانطور كه تكامل وحركت مطلق است”.
ما از ديالكتيك آموختيم كه ھيچ پديده ای جاودانه نيست ،ھمه پديده ھا درحركت تكاملی ھستند ،از پديده ای به پديده
َتلون و دگرگونی پديده ھا كه درنتيجۀ
ای ديگر تحول ميكنند و . . .يعنی اينكه ثبات يك پديده نسبی است ،درحاليكه ّ
مبارزۀ اضداد شان به وجود ميآيد ،مطلق است.
حركت تكاملی پديده ھا را ديالكتيك دردوحالت ميبيند ،يكی در حالت سكون نسبی و ديگری درحالت تغييرآشكار .اين
دونوع حركت محصول مبارزۀ درونی عناصر متضاد دريك پديده ھستند.
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حركت درحال سكون نسبی ھمان تراكم كميت ھاست كه درسكون ظاھری مشاھده ميشود .وقتی تراكم كميت ھا به
مرحلۀ معينی ميرسد ديگر اين پديده تحمل آنرا ندارد و به عنوان يك موجود واحد ،يك پديدۀ مشخص متالشی ميشود
و تغيير كيفيت ميدھد .ھمين تغيير كيفيت كه درنتيجۀ مبارزۀ اضداد به وجود آمده است حركت آشكارپديده است
تلون پديده ھاست .ما در ادبيات وكلتور خودھم
ازكيفيتی به كيفيت ديگر و لذا تجلی پديدۀ ديگر و . . .و اين منشای ّ
تبارز اين دو نوع حركت را ميبينيم؛ مثالً :
به ويرانی اوضاع گشته ام من مطمئن زانرو
خرابی چونـــكه از حد بـــگذرد آباد ميگردد.
شاعر اطمينانش را به تغيير وتحول جامعه از طريق درك حركت درسكون ظاھری يا تراكم كميتھا )خرابی چونكه
از حد بگذرد( وضرورت گذار به تغيير آشكار يا به كيفيت ديگر ) آباد ميگردد( بيان ميكند ومثالھای ديگر . . .
انسان وقتی حركت درحال سكون ياتراكم كميتھا را دريك پديده در نظرنگيرد ،ھنگام تبديل اين حركت به تغيير
آشكار متعجب ميشود .چون نميداند كه زمينه ھای رشد كمی اين تغييركيفی چگونه است .مثالً بعضی ھا ازتحوالت
منفی كه در احزاب و كشورھای سابقا ً سوسياليستی به وجود آمده سرگيچه ميشوند ويا تصور ميكنند اين تحوالت يك
شبه به وجود آمده است .بنيان گذاران ماركسيسم به كرات گفته اند بين سرمايه داری و كمونيسم يك فاز گذار است كه
آنرا به نام سوسياليسم ناميده اند .دراين فاز از ابتداء تا انتھاء تضادھای گوناگون وحتی تضادھای طبقاتی وجود
دارند .فقط تداوم ديكتاتوری پرولتاريا است كه از رشد اين تضاد ھا به مقام انتاگونيسم جلوگيری ميكند وآنھا رابه نفع
پرولتاريا حل ميكند .ھرآنگاھيكه دربرخورد به اين تضادھا غفلت شود خطر احيای دوبارۀ سرمايه داری ميرود.
يعنی مسألۀ پيروزی كی بركی؟ پرولتاريا يا بورژوازی كماكان باقی است.
وقتی بعد از جنگ عمومی دوم پندار جامعۀ بدون طبقه در شوروی به وجودآمد ،زمينه ساز رشد كمی تضاد ھا شد.
با مرگ استالين حركت اين تضاد ھا به تغييرآشكار انجاميد .مبارزۀ اضداد به سود بورژوازی به رھبری خروشچف
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
باھم درحالت سكون نسبی مدتھا درحركت بودند .انقالب عظيم فرھنگی آغاز يك تغيير آشكار به نفع پرولتارياست كه
تداوم نمی يابد .با مرگ مائوتسه دون ستاد بورژوازی دوباره بايك جھش آشكار موضع قدرت را درحزب و دولت
غصب ميكند و پديده ای به نام جامعۀ سوسياليستی چين تغيير ماھيت ميدھد .بناًء نتيجه ميگيريم كه درھمگونی اضداد
كه نسبی است مبارزه به طور مطلق وجود دارد و اين مبارزه درشرايط معين به دگرگونی و تعويض جای اضداد
منجر ميشود .ھيچ خط فكری سالم و يا ناسالم يكشبه وبی پايه زاده نميشود و تكامل نميكند .مسير تراكم كميت ھا يا
حركت درسكون نسبی را پيموده و درمرحلۀ خاصی تبارز ميكند .لذا به ھرطرح نادرست بايد ازھمان آغاز برخورد
جدی شود و ريشه ھای آنرا بايد جستجو كرد ،چه ،از تخمه است كه حاصل به وجود ميآيد و به گفتۀ لينن "از خورد
است كه كالن بر ميخيزد".
دراين ارتباط مثالی از بر خورد ھای خودمان ميدھيم :درآغاز كودتای ثور كه برای وحدت نيروھای چپ كار
ميكرديم نيروھای مختلفی را ديديم وتبادل نظر كرديم .برخی از ھمان آغاز چنان از ما فاصله داشتند كه نميشد با آنھا
كنار بيآئيم .آنھا با سيستم فكری بسته ولی منحرف شان َ ّ
درۀ عميق بين خود وخلق ايجاد كردند .يا مؤيد كودتا شدند
ويا درگمراھی ھای ديگر درغلتيدند .عده ای ديگری بودند كه نطفه ھای انحرافی“چپ” و يا “راست” دركوله بار
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فكری شان بود؛ ولی صادقانه ميخواستند مبارزه كنند .درنتيجۀ مبارزۀ اصولی ما طی يك سال و اندی روند سالم بر
انحرافات فكری شان چيره گشت و توانستيم ستاد منسجمی را به وجود آوريم .ولی موج جنبش خلق ما را باخود ُبرد
و ما ھم با عطش فروان به آن پيوستيم ولذا اين مبارزات فكری به سستی گرائيد ،انحرافات مغلوب شده را نابود كرده
نتوانست ،ريشه كن كرده نتوانست .بقايای اين انحرافات باالخره از ُمردابھای كنار رود بار آبياری شدند ،ھمينكه
مبارزۀ ايدئولوژيك از ھمزيستی عقب افتاد نطفه ھای باقيماندۀ انحراف “چپ” از سكون نسبی به تغيير آشكار مبدل
شد و به دگماتيسم غلتيد .نطفه ھای انحراف راست ،مبارزه با اين انحراف چپ را بھانه قرار دادند و از طرفی ھم
ھياھو و گرد وغبار راست حاكم بر جنبش ملی زير شان گرفت و به راست غلتيدند كه آخرين نتيجه اش تسليم طلبی
به اشكال مختلف ملی وطبقاتی است .اين نيز نمونۀ حركت درسكون نسبی و تغيير آشكار است كه نتايج آن زيانبار
است .مبارزۀ اصولی پيگير وشكيبائی انقالبی ميخواھد تا برآنھا چيره شود وآنھا را به تغيير آشكار ديگری كه خط
اصولی است رھنمون شود .نتيجه اينكه ھمگونی اضداد درشرايط معينی صورت ميگيرد لذا مشروط ونسبی است؛
ولی مبارزۀ اضداد در سرتاسر پروسه از ابتداء تا انتھاء جريان دارد كه باالخره به تبديل پديده منجر ميشود ،لذا غير
مشروط ومطلق است.
حال وارد مسألۀ ديگری ميشويم و می بينيم كه انتاگونيسم چيست؟ و در تضاد چه مقامی دارد؟
انتاگونيسم يكی از اشكال مبارزۀ اضداد است؛ ولی يگانه شكل اين مبارزه نيست .درمبارزات بين طبقات استثمار
گر واستثمار شونده ،اين شكل مبارزه يعنی انتاگونيسم را به خوبی ميتوان مشاھده كرد .با آنكه طبقات اجتماعی مدت
ھای مديدی دركنار ھم زيست ميكنند و مبارزه ھم دارند ولی حل مسألۀ استثمار اصوالً به شكل آشتی پذير آن بعيد به
نظر ميرسد و معموال ً مبارزۀ استثمارگر واستثمارشونده به مقام انتاگونيسم ميرسد و انتاگونيسم آشكار ميشود كه
انقالبھای اجتماعی به وجود ميايد.
مثال طبيعی ميتوانيم ازتعامالت وتضاد ھای درون زمين كه روی آن زندگی ميكنيم بدھيم .در دل زمين مواد مذابه
وجود دارد كه علی رغم تقابل با بسياری از عوامل متضاد ديگر ،با آنھا داخل تعامالت ميشود .دراين تعامالت قسما ً
خود درھمانجا به سردی ميگرايد )اثر بر ميدارد( وبعضا ً مواد ديگری رادرخود حل ميكند)اثر ميگذارد( .درجريان
تحمل محيط ماحول را دارد
اين حركت دائمی و تاثير متقابل و . . .تضاد به مرحلۀ ميرسد كه ديگر نه اين مواد مذابه ُ
و نه ھم محيط ماحول گنجايش پذيرش اين مواد را )انتاگونيسم( لذا با آشكار شدن انتاگونيسم ،اين مواد حركت جھشی
ميكند ،زمين را ميشكافد وبه بيرون فوران ميكند .ومثالھای ديگری مثل بمب ونارنجك وغيره را كه ھمه ميدانيد.
نتيجه ای كه از مطالعات انتاگونيسم گرفته ميشود اينست كه نشان ميدھد چگونه انقالبات اجتناب ناپذير ھستند وثابت
ميكند كه تضاد بين طبقات حاكم ومحكوم به مرحله ای ميرسد كه بايد ازطريق يك جنبش ،يك انقالب يعنی تبارز
انتاگونيسم آشكار ،سيستم اجتماعی رادگرگون سازد.
ھمچنان مطالعۀ انتاگونيسم نشان ميدھد كه گاه گاھی تضادھای انتاگونيستی به غير انتاگونيستی وبالعكس تضادھای
غير انتاگونيستی به انتاگونيستی تغيير شكل می يابند.
نمونه ھائی ازاين تغييرات را درتاريخ ميبينيم .درانقالب فوريۀ روسيه

پرولتاريای روس با تشخيص

غيرانتاگونيستی بودن تضادش با ُخرده بورژوازی و بورژوازی متوسط؛ با سوسيال رولوسيونرھا جبھۀ مشترك ضد
بورژوازی بزرگ و تزاريسم را به وجود آورد و رژيم تزاری را سرنگون كرد .وقتی ميبايست انقالب به پيش برود
و بساط حاكميت ستم را بر چيندُ ،خرده بورژوازی متزلزل كه نماينده اش كرنسكی دررأس قدرت نصب شده بود،
درتقابل با پرولتاريا و انقالب قرار گرفت وتضاد شان تا به انتاگونيسم تغيير وضع داد .دراكتبر ھمان سال اين تضاد
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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 به
دست گرفت.
درچين نيز در برخورد به بورژوازی ملی درجريان انقالب تغيير تضاد ھای انتاگونيستی را به غير انتاگونيستی
ميتوان مشاھده كرد .در درون احزاب و سازمانھای پرولتری نيز ميتوان برخورد افكار مختلف را پيگيری كرد كه
چگونه نظرات معينی كه به شكل غير انتاگونيستی دركنار ھم زيست دارند درمراحل معينی به مقام انتاگونيسم
ميرسند .مثل نظرات لينن و رفقايش با نظرات تروتسكی و بوخارين و يا نظر مائوتسه دون با نظرات چين دوسيو،
ليوشائوچی وديگران .درجنبش ما نيزچنين امری مشاھده شده و بارھا به جدائی راه ھا انجاميده است .ھم اكنون نيز
اگر دگماتيستھا و يا ليبرا لھا روی نظرات نادرست شان پافشاری كنند ،تضاد غير انتاگونيستی ما با آنھا به
انتاگونيسم بدل خواھد شد .درتاريخ جنبش چپ ) . . .مثالھای مشخص از گروھھا ونيروھا وافكار مختلف درون
جنبش داده شده بود كه بيشتر برای روشن شدن رفقای حاضر بو د ،لذا از نوارپياده نكرديم(.
نتيجۀ صحبت اينكه بايد دانست ھرتضادی راه حل ويژۀ خود رادارد .برخورد درست و نادرست به تضاد و سير
حركت تكاملی تضاد ،ميتواند حالل مشكالتی شود و ميتواند به جدائی ھا ،دشمنی ھا و حتی فاجعه ھا بينجامد .لذا بايد
دقيق ،ديالكتيكی ومسؤوالنه وعملی به قضايای ماحول خود برخورد كنيم وقدم به قدم بارعظيم انقالب رابه پيش
ببريم .
بحث تضاد واجزايش بحث وسيعی است .برای امروز ھمينقدر كافی است .درجلسۀ ديگر اگر ُفرصتی ميسر شد
روی تضادھای درون خلق دركشور خود ما و راه حل صحيح آنھا صحبت ميكنيم .ازشما تشكر اميد است استفاده
شود .
پايان
اول پائيز يا ماه ميزان سال١٣۶٠شمسی
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