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 و انقالبگر قرار دهند و یكدیروهای مترقی و ارتجاعی را در آنار يشود تا ن یآوشش م
ها، چپ   كالیها، راد  ها، افراطی  ر ابرقدرتي اصطالحاتی نظ.كسان معرفی آنندیرا  ارتجاع

كسان هستند از طرف یت یك تضاد و دارای هویا قطب های مختلف یآه گو... و راست و 
" شمندانیاند"ن مبنا شبه يبر هم. شود  غ میيه داری بشدت تبلیك سرمایدئولوژیهای ا دستگاه

ت آنان با هم تفاوتی يند آه ماهيتازند و مدع  كسان مییداری به جالد و قربانی   هیجهان سرما
  .داردن

 
  ی و همسانی جهانشمول
ن ین حال ايك مفهوم جهانشمول است و در عیوحدت و مبارزه اضداد  :میاوريبه خاطر ب
 یرا اعطا م آنت یهوی تضاد آه به شی ها از قطبی كیسلطه ر است از یناپذی یمفهوم جدا

در درون ست بلكه يرو و دو ضد برابر نيان دو نيگر وحدت و مبارزه اضداد می بعبارت د.آند
در ی ت خود را به شیآه هوی ك قطب سلطه دارد، قطبیك ضد و ین وحدت و مبارزه یا

  . دهد  یمجموع خود م
ی عنین مسئله يسم است، همياليت به سوسیگذار بشرش امكان یدايپ آه دوران ،   وران مادر د

 و ها  شكاف نیموجب بزرگ تراست ی ئك قطب در شیاز سلطه ی ناش یئشك یت ینكه هویا
 شكلا یون يفرماسك یز در يچه چط و ساختارها یتنوع شرای در ورا.  شده استها  اختالف

  حاآم است؟ی و اجتماعی اقتصادی بند 
ن آم آه در یسرو آار داری ن باشد، ما با جامعه اآه و صاحبان یخاص سرمای ازهاين نیاگر ا

   خواستوی د اجتماعيتولی ازهاي نحرآت جامعهی مبنااما اگر . سم حاآم استينتاگونآمنطق 
 مناسبات ود مبادله يل بزرگ تولیوسای عدم امكان تملك خصوصاگر زحمتكشان باشد، ی ها

ی اقتصادی ن شكل بندي چندری مناسبات اجتماعن صورت آحاآم باشد، در ی همكاری اجتماع
ی منطقی تحول آن برمبناو نخواهد بود ی طبقاتی های ریناپذی بصورت آشتی و اجتماع
 یسم مياليرا سوس آنما ن دارد آه ینوی تیگر، هویدی تیرد آه نشان از هويگ  یصورت م

  . مينام
در وحدت و مبارزه اضداد همواره . ميتضاد را درك آنی ست آه جهانشمولينی ن آافیبنابرا

آند  یرا اعطا م آنی ها  یژگیمجموعه وی ئحاآم است به ش آنكهاز اضداد حاآم است و ی كی
  . مسلما به قطب تحت سلطهو  و از جمله

نشان مهر و ی ه داریك جامعه سرمای در طبقه آارگرد آه يتوان فهم یط مین شرایدر ا
 مصون آنی دئولوژی و از نفوذ ا حاآم است بر خود داردن جامعهیآل ا آه بر رای ا طبقه

 یروهاي نگاه داشتن نمصونی برای رو در سطح جهانيهمانطور آه تحول تناسب ن. ستين
ج یتدرز بيروها نين نیحال ا نیبا ا. ستيننبوده و ی آافی ستيالیامپری دئولوژیارخنه از ی مترق

آه ی مثبتی همه آن دستاوردها .آوبند  یاند و م دهيو بر ساختارها آوبمهر خود را بر حوادث 
آرد   یته و انعطاف خود وانمود ميد و آن را نشان مدرنيبال  یدر گذشته به آن می دار  هیسرما

برابر مبارزه طبقه آارگر و مهر و نشان جنبش طبقه آارگر  دری نياز عقب نشی در واقع ناش
ن ین جنبش، ایروها به ضرر اير تناسب نييبا تغ. شد  میزدهی ه داریبود آه بر جامعه سرما



ی ن حال مبارزه براياست و در عی ريدر حال بازپس گی گریپس از دی كیز يدستاوردها ن
   .  ها مجددا باال گرفته است ل آنيحفظ و تحم
ت یك هوید بر يحول ضرورت تاآ م، دریبر یبه سر م آنآه ما در ی دیتردپردر دوران 

 و حاضرند ندسلطه ناچاری روهاياآنون ن. ان داردیجری سختی ن و مشخص، نبرد فكريمع
ه گفته شود نكیاز ای رند وحتی بپذآنند یآه در جهان رشد می نینوی روهايتضاد خود را با ن

شه یاند. ت توام نباشدید بر هويآه با تاآی  به شرطآنند  یاستقبال م" ز متضاد استيهمه چ"
را ی و سردرگمد یه آند بطور متضاد جو ترديت تكیت هويآه نخواهد بر واقعی كيالكتید

  . بخشد یحاآم را تداوم می هاوريت نیجه موجوديدهد و در نت یگسترش م
مسلط حذف شده ی روهايت نین مسئله هوآآه در ی  اما تضاد،تضادی لامروز به نام جهانشمو

 گر قرار دهند ویكدیرا در آنار ی و ارتجاعی مترقی روهايشود تا ن یاست ، آوشش م
  كالیها، راد  یها، افراط  ر ابرقدرتينظی  اصطالحات.آنندی كسان معرفیرا  ارتجاع و انقالب

كسان هستند از یت یهوی ك تضاد و دارایمختلف  یا قطب هایآه گو... ها، چپ و راست و 
ن مبنا شبه يبر هم. شود  یغ ميتبلی بشدت ه داریك سرمایدئولوژیای ها طرف دستگاه

آنان ت يند آه ماهيتازند و مدع   میكسانیی به جالد و قربانی دار  هی جهان سرما"شمندانیاند"
  . نداردی با هم تفاوت

 
ان یسم، جرينتاگونآی عنین از تضاد، يمعی رزه روزانه و نوعمت از تجربه مباینسان با عزیبد
آه ی زيچ. وحدت و مبارزه اضداد را همچون مضمون عام تضاد درك آردی شه انقالبیاند

رو   ن وحدت از آنیوحدت دو ضد است و ای ئ هر ش-ت ي ماه-ی بدان معناست آه جنبه ماهو
خود را به ی ها یژگیلط دارد و وتسی گریاز ضدها بر دی كیاست آه ی ئل دهنده شيتشك
  . دهد  یدر مجموع خود می ئش
، همچون ضرورت ینيت عيك واقعیآند آه مبارزه همچون  ین مفهوم از تضاد آمك میا

 خودبخود متضمن مبارزه یئك ضد در درون شیك قطب و یتسلط . وحدت درك شودی درون
اد، وحدت و مبارزه آنان نصورت وجود اضدیر ايدرغ. ز هستيبرضد آن قطب و سلطه آن ن

  . شود  یمعنا م  یب
ز يو توان تمی مستحكم در مبارزه طبقاتی ه گاهيتكی كيالكتین مفهوم دیداست آه ايناگفته پ

  . استی است ها و آشورها در جهان آنونيان سيم
رد؟ ظاهرا مفهوم يگ  ین مختلف به خود ميچنی درون وحدت اضداد اشكال مبارزه نیاما چرا ا
ل مشخص از ما يآه تحل میورآبخاطر . تنگ استی آند اندآ  یان ميآه بی تيواقعی  برامبارزه

بوجود ی ئن مناسبات آن شیم آه درون اينيرا ببی ، مناسبات متضادیئطلبد در پشت ش یم
ن یگنجاند آه بنابرا   مین مناسبات متضاد رایت خود ايدر ماهی ن حال، شيدر ع. دیآ یم

ك ی در درون یئگر هر شیبعبارت د. استی ادا درونيت بلكه بنسينی رونينسبت به آن ب
ی ئشی ريگ در روند شكلی رونين مناسبات متضاد بیاما ا. شود  ید ميمناسبات متضاد تول

آن  ، به مناسبات متضاد درونییت دروني به ماهابند،ی  ، در درون آن انعكاس میشدهی درون
  .شوند  یل میتبد
رابطه ن یا. ستندي از هم جدا نأاديم آه بنیسروآار داری و درونی رونيك رابطه بینسان ما با یبد
  طیست از شراياست آه غالب احزاب آمونی ليه گاه تحليمدتهاست تكی و درونی رونيان بيم

  .دهند  یآن ارائه می ملو بحران جامعه خود و راه برون رفت 
  
 ،یملك چارچوب یگرفته در  قرار ،یو اجتماعی اقتصادی شكل بندك ی، به مثابه آشورك ی
ل ي، تحل)رانیمثال ا" (آشور"ی ئدر پشت ش. داردی جهانی رويدر تناسب نی گاهیجا

م یريرا در نظر بگی الملل نيو بی آند آه رابطه و مناسبات جهان  یاز ما دعوت می ستيمارآس
احد ك ویی ريآه به شكل گی خی آن روند تارعنیی، مده استآن آشور بوجود یآه درون آن ا



ران منجر ین آشور مانند ایای آنونی در مرزهای و اجتماعی اقتصادی ك شكل بندیو ی مل
و در (ی  ش داخلآنچه دری برارا  )ین مورد جهانیو در ا(ی رونين رابطه بیاما ا. شده است

ی ريد و ردگیتوان د  یاست آه می است تنها در مناسبات درون) ك آشورین مورد داخل یا
آار و ی رويها را در برابر نی تيه و چندملیآه طبقه حاآم، صاحبان سرمای آرد، مناسبات

 چنان است آه ی،الملل نيبی روين رابطه و تناسب نیای وه وجوديش. دهد  یزحمت قرار م
  . ابدی  یمی ل دهنده آن است تجليآه تشكی ای ئدرون خود ش

 موجود در آشورمان رای و اجتماعی مناسبات اقتصادی ران، بررسیمثال در مورد آشور ما ا
 خارج از روند سلطه استعمار و نواستعمار و ی،ن الملليط بیم خارج از شرايتواننمی 
سم و سپس دوران پس از ياليو سوسی ه داریستم سرمايان دو سيسم و مبارزه ميالیامپر

ن مناسبات یآشور ما با ای درونی و اجتماعی همه تحوالت اقتصاد. ميآنی بررسی فروپاش
و تحوالت آن با دوران ی تيمثال سلطه ارباب رع. م استيدر ارتباط مستقی رونيو بی  المللنيب

كا و اصل یس و امري مرداد با رقابت انگل28ی س، پس از آودتايو تسلط انگلی استعمار
، ن آشوریاد یجدی است هايو سكا یآمربا سلطه آامل ی چهار ترومن، دوران اصالحات ارض

بخش ملی تحت یهای آزاد جنبشها و   انقالبی  جهانگسترشبا مان  همز57دوران انقالب 
االت متحده، دوران یو ای ان اتحاد شورويو می ستم جهانيان دو سيمبارزه می رياوج گر يتاث
ران یدر داخل ای رونيو بی ن مناسبات جهانیاما ا.... و ی شوروی با فروپاشی ل اقتصادیتعد
ل شده اند و اساسا هم یتبدی واجتماعی از نظام اقتصادی ی به جزی،درونی ك عنصر ماهویبه 

   .ین مناسبات درونیو درك ای ق بررسیستند مگر از طرينی ريد و ردگیقابل د
ن رابطه یا است آه دری رونيبی ا ژه رابطهیوی وحدت اضداد تجل ر دروندن مبارزه یبنابرا
 تكامل مستقلی ئ در درون شست وين رابطه ثابت نیاهی است آه یبد. شود  ید ميتولی ئآن ش

  .خود را دارد
د یتوان د   میك آشوری مثال ،رون در مثال مورد نظر ماين رابطه درون و بيدر چارچوب هم

ی الملل نيط بیاز شرای د حداقلیشود بای ك آشور بتواند وارد روند تحول انقالبینكه یای آه برا
وه يل شيد دلیست آه باينی ارچوب ملحال در خارج از چ نیبا ا. وجود داشته باشدی رونيو ب

 در داخل خود یئتحول هر شی مبنا. را جستجو آردآن ا آن آشور و تحوالت ین یای وجود
ك وجود ندارد مگر يالكتید. آن استی داخلی روهايتناسب نی ا بعبارتیروها ي در رابطه نی،ئش

  .در درون
آه  ییها  شكلشود درك آرد،     مینسان همانگونه آه مبارزه اضداد را تنها در وحدت آنانیبد
به . داردی روها بستگيرابطه و تناسب نی ز به تحول درونيرد نيگ  ین مبارزه به خود میا

  . شمارند است  یز بين اشكال نیل اين دليهم
م، تا آنجا آه يفهم  یباشد آه ما از مبارزه م یزيچ نآی تواند نف  یمی  مبارزه حتهای  شكلن یا

  .  غلبه آندمبارزهت يآنند بر واقع  یدا مي پوحدت گریكدیق آن ضدها با ی طرآه از یا جنبه
 یآند مشاهده م  یبر مبارزه طبقات غلبه می طبقاتی ست آه هربار همكاریزين همان چیا
ی دهد اما در شكل  یرا نشان می وجود مبارزه طبقاتی نيت عيطبقات همان واقعی همكار. شود 

  .ندآ  یمی ت آن را نفيآه ماه
است آه مبارزه براساس ی هیو به ظاهر بدی شه خودبخودین اندیای ك، نفيالكتینسان دیبد
رابطه و ی ن تحول درونیا. رديگ  یمختلف به خود می ها شكل ی ل خارج از شیها و دال نيتع

ست آه تحول، يبدان معنا نی هیآه بطور بدی زيچ. ن آننده استييروهاست آه تعيتناسب ن
  .گردد نمی ا ترمزیشود  یل نميروها تسهينی رونيببواسطه رابطه 
ی دارد تحول رابطه درونی هر چه باشد، آنچه نقش قطعی روها بر شينی رونياما اثر رابطه ب

ی ها وهيو تنوع شی روهاست آه توالينی در تحول رابطه و تناسب درون. استی ئروها در شين
مختلف، متنوع و ی ها ل شكليگر دلیت دبعبار. ح داديتوان توض  یمبارزه اضداد را می وجود



جست آه در تناسب ی د در تحوالت مشخصیرد بايگ   میرا آه مبارزه اضداد بخودی درپی پ
 .دیا آ میدیان اضداد پديمی درونی روين


