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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  ھوادار پورتال: فرستنده

١٢.٠٣.١٠  

  تضاد به زبان ساده
  :به ادامه گذشته

  :خصلت خاص دوجھت تضاد

ص وبه آن توجه جدی ميكنيم بايد درخصلت خاص ما ضمن اينكه تضاد يا تضادھای خاص را دريك پديده مشخ 

اصول ديالكتيك ما را فرا ميخواند كه ضمن اينكه خصلت تضادھای جامعۀ . دوجھت ھر يك از تضاد ھا ھم دقت كنيم

خودرا، كه ھمين خصلت جامعۀ مارا از جوامع ديگر مشخص ميكند، كشف و تحليل كنيم، بايد درخود ھمين تضاد 

چه اگر ما نتوانيم خصلت خاص دوجھت ھريك از . ھت تضاد را نيز ارزيابی كنيمخاص بازخصلت خاص دوج

ًمثال اگر ما ندانيم كه يك جھت . تضادھای پروسه را آشكار سازيم به كشف دقيق ماھيت آن پروسه قادر نميشويم

مردم و تضاد خاصيكه امروز در جامعۀ ما حاكميت دارد روسيۀ امپرياليستی و جھت ديگر آن اكثريت عظيم 

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 

يا درجھت مخالف ) ادعائی كه بعضی ھا ميكنند(حركت آن دركدام جھت است، آيا ھمسوی روند تكامل تاريخ است

بعيد تاريخ و مسير تكاملی آن، در اينصورت ما قادربه موضعگيری دقيق در پروسۀ حل تضاد جامعه نخواھيم شد و 

ھمچنان اگر ما جھت ديگر تضاد را نشكافيم و . مواجه گرديم به انحرافات سازشی و تسليم طلبانه نخواھد بود ھرگاه 

ن جای گرفته درين جھت را با ويژگی ھايشان نشناسيم ومتناسب با شناخت دقيق برخورد خود را نسبت نيروی معي

. خيلی زيانبار استاين ھم به آنھا عيار نكنيم باز ھم به انحراف چپ روانه يا انحالل طلبانه خواھيم افتاد كه 

برخی ھا . ف تضاد خاص جامعه استلغزشھای بعضی از روشنفكران ما از عدم توجه به ھيمن ويژگی جھات مختل

ًكه عمال به . با طرح شعارھا وعملكردھای چپروانه و پيش از زمان به تجزيۀ جبھۀ جنگ ضد تجاوزی كمك ميكنند

و يا برخی ديگر با عدم شناخت از ويژگی ھای اجزای يك جھت تضاد . سود جھت ديگر تضاد، يعنی روسھا است

برخی ھا شعار ھای مقطعی را كه بنابر الزامات . ه به انحالل شان ميانجامدشعار ھای راست روانه مطرح ميكنند ك
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جنگ ملی مطرح ميشود ستراتيژی پنداشته يا درتقابل با آن ناشيانه قرارميگيرند ويا برخی ديگر آنرا نھايت ھدف 

  . افتند خودی میه خود قرار ميدھند و بازھم به دنباله روی ازجنبش خود ب

خواھد يا نتواند به عالوۀ وارد شدن به ُكنه تضاد خاص جامعه، درويژگی ھای جھات تضاد نيز  ھر كس نًء    بنا

لذا . وارد شود و آنرابفھمد، نميتواند راه حل، شعار ھا وطرح ھای متناسب به حل تضاد ارائه كند و به آن عمل نمايد

  . به انحراف چپ و راست كه گاھی خطرناك است ميغلتد

  كدام عناصر راديكال ھای  ionesitionان دريك تجربۀ كيمياوی نفھمد كه در پروسۀ آيونايزيشن     اگر يك كيمياد

منفی وكدام عناصر راديكال ھای مثبت را ميسازند و چطور تركيب ميشوند، يعنی خصلت ھريك از دوجھت تضاد 

 كه دو جھت يك پديدۀ جديد را او بايد عناصر با والنسھای متضاد. ُرا نداند، نميتواند مركبی را به وجود آورد

ر اين امر كه دريك تجربۀ كيمياوی ضرورت است درمسايل بغرنج اجتماعی به شدت بيشت. ميسازند بشناسد

خصوص در شرايط ه نجامد، بخيلی چيزھا بيلۀ اجتماعی ممكن است به نابودی أچه اشتباه دريك مس. ضرورت دارد

 امپرياليستھا ر شود و يا به شكست جنبش بينجامد وخلق مارا به كامداغ موجود در كشور ما شايد به قتل عام منج

واين مصايب ھمه از عدم توجه به خصلت خاص تضاد وخصلت خاص ھر يك از دوجھت تضاد . ندازدومرتجعين بي

  . ناشی ميشود

كيد ميكند برای أديالكتيك ت.  بايد برای پيشگيری از غلتيدن به ھمچو اشتباھات، دقيق وھمه جانبه نگر باشيمًءناب

ابط و واسطه ھائيرا كه اين رابطه ھا را به وجود مياورد با دقت بنگريم و وشناخت يك موضوع كليۀ جوانب، كليۀ ر

حال ممكن است به طور كامل نتوانيم ھمه جوانب قضايارا با كم و كاست آن به آن ژرفائی . مورد توجه قرار بدھيم

ھای ير سالم وھمه جانبه نگری باشد، ازدامنۀ اشتباھات ماكاسته شده وراه كه الزم است ارزيابی كنيم ولی اگر مس

  . ً ارائه شده از جانب ما معموال نتايج مثبت ميدھدحل

عده ای ھمينكه چند تا جوان احساساتی را . ًولی عمدتا روشنفكران جامعۀ ما به يك جانبه نگری عادت كرده اند

ًال از حد چند تا شعار ُتند و تيز و چند تا نقل قول طوطی وار ودرك  ديدند و در صحبت ھائيكه معموه ایدرگوش

وحال گويا . ًنشده نمی ُگذرد ھمسوئی نشان دادند، فورا به اين نتيجه ميرسند كه جامعه افكار آنھا را پذيرفته است

وجود آمده و به ) كه خود شان ھم به عمق آن پی نبرده اند(شرايط مساعد برای پياده كردن فالن ايسم وليسم 

روشنفكران بايد ديگر به افكار مردم، به خوب و بدش، پشت پا بزنند وفالن شعاررا بدھند ويا فالن شكل كار را 

جالب اينجاست كه در شرايط داغ وخونين كشور ما خود اين آقايان حاضربه عملی كردن طرحھای مبتذل . بگيرند

 عرق ميريزند و  ھای رنگارنگ مبارزۀ مردم حضور دارند،از پاكبازانی كه درميدان. ومندرآوردی شان نيستند

چه، آنھا خوب ميدانند كه طرحھای خام و بچه گانۀ .  ميخواھند كه به ميل اين ياوه گويان عمل كنند قربانی ميدھند،

يرو ھای مختلف وحتی مردم شان سرھای مجريان را برباد ميدھد، وچه بسا كه به قتل عام روشنفكران به دست ن

 كنند و خود به ُغندی ءلذا ميخواھند ھوی و ھوس روشنفكرانۀ خود را با قربانی دادن ديگران ارضا. نجامدبي

خيربنشينند و بازھم ازقربانيان شھيد انتقادكنند، كه گويا طرح درست اين نخبگان را نتوانسته اند درست پياده كنند، 

  . و ناشريفانه استواين چه ناجوانمردانه. لذا به اشتباه خود كشته شده اند

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، لطفا برويد 

از برخورد ديالكتيكی كه عاجز ( به شيوۀ منطق تمثيلی نمونۀ فكری بگيريد داخل جامعه و از مليونھا انسان حداقل

ًاوال كه از رفتن درميان مردم ميترسند، دوما ھم . و بعد احكام تانرا كمی جامع تر وھمه جانبه تر صادر كنيد) اند ً



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

به اصل انقالبی . يپردازنددرچانتۀ شان برای نفی مردم چند كلمۀ ُشسته وروفته ھست كه با نشخوار آن به نفی مردم م

ھميشه به اصطالح از باال گز ميكنند و زحمت كارشاق توده ای وجمع آوری . ًكال باور ندارند” از توده به توده“

وقتی ما . ًنظر مردم وتنظيم اين افكار وجھت دھی مردم به سمت حركت سالم، اصال برايشان قابل تحمل نيست

قی راكه اشتباھات سبك كار گذشتۀ برخی ھا بين روشنفكر و مردم به وجود برايشان توضيح ميكنيم كه فاصلۀ عمي

اينكه رفقای ما . آورده باچه مشكالتی درعمل كم كرده ويا ازبين برده ايم، جريان عمل ما برايشان افسانه جلوه ميكند

ا در آميزند و درسنگرھای با ابتكار وتدوين اشكال مختلف كار توانسته اند با استفاده از كار پوششی شان با توده ھ

اينكه رفقای ما توانسته اند با . مختلف نظامی و سياسی جلودار حركت توده ھا شوند برای شان باور نكردنی است

كار پوششی شان در ھر ستيج و با استفاده از ھر تريبون ممكن افكار ونظرات شانرا به مردم بگويند واجازه ندھند 

دم به طور انحصاری نظرات خودش را تحميل كند، برای روشنفكر خيالپرداز كه اخوان در درون سنگر ھای مر

او باور نميكند كه روشنفكر انقالبی در جبھۀ جنگ ضمن تفنگ زدن توانسته است با بلندگوی ھم . باور كردنی نيست

ردند كه شصت او باور نميكند كه اسيران جنگی اعتراف ك. جنگ را رھبری كند وھم افكارش را به مردم تبليغ كند

برای او . فيصد زير تاثير تبليغات بلندگوی رفقای ما وچھل درصد زيرفشارنظامی سالح شان را برزمين گذاشته اند

مفھوم نيست كه رفقای ما توانسته اند با استفاده از كار پوششی شان ده ھا ھزار نفر را در جبھه و ُپشت جبھه در 

روشنفكر جدا از . . . ئيد خود بكشانند وأر سخنرانی ھای خود بگيرند وبه تمساجد و تكايا و راه پيمائی ھا زير تاثي

مردم فقط يكجانبه، خود وھمفكران محدود خود را ميبيند ومبتذالت پنداری خود را نشخوار ميكند و برای توجيه خود 

يريزد وخودش نيز سيلی ازاتھام والطائالت را بر سر و روی جنبش خونين مردم ومبارزان پاكباز ھمسنگر مردم م

  . به حاشيه پرت ميشود

دست آوردن چند ميل تفنگ و درنھايت با آزاد ساختن يك قريه يا يك ه نوع ديگر يكجانبه نگری اينست كه عده ای با ب

”  جرعۀ“اينجاست كه مست از. ولسوالی گمان ميكنند كه كل كشور را فتح كرده اند وبه حاكميت سرتاسری رسيده اند

مناسبات شان با نيروھای اجتماعی، سياسی و نظامی ديگر مخدوش ميشود وآنچه .  خودرا نمی بينندپيروزی اطراف

ًاينھا نيروھای ديگری را فقط در محل خود، كه احيانا ضعيف ھستند، ميبينند ولی با . را بايد مراعات كنند، نميكنند

با پشتوانه ھای خارجی شان در نظر نمی ريشه ھای اجتماعی شان با سازماندھی مسلح سرتا سری شان در كشور و 

ًاينجاست كه ھوای خلع سالح آن گروه و يا اخراج گروه ديگر از محل ومنطقۀ ھمجوار و يا احيانا پياده كردن . گيرند

اينجاست كه از يكجانبه نگری فاجعه برميخيزد، جنگ . به سر شان ميزند. . . طرحھای  بلند باالی پيش از وقت و 

ی كه نميتواند درھمچو ئمحصول آنست و سرانجام نيرو. . . كشتار، ويرانی و دربدری و. آغازميشودبه چند جناح 

رفقای ما بايد . ًمين كند روشنفكر است كه بايد يا منطقه را ترك كند ويا احيانا به تسليم طلبی درغلتدأجنگی خود را ت

ھوس روشنفكرانۀ عده ای، تمام زحمات و رنج بكوشند كه دچارھمچو لغزشھای خطرناك نشوند واجازه ندھند ھوی و

اخوانی ھا و نيروھای ارتجاعی . ھای ما را برباد دھد و رفقای پاكباز و جانباز ما را شكار دشمنان رنگارنگ بسازد

 پرچمی ھا از بيرون ميكوشند كه چنين وقايعی را دامن بزنند وھدف مشترك –در درون جبھات و روسھا وخلقی 

ما بايد تمام اين قضايا را ھمه جانبه در نظر . يروھای انقالبی ازجبھات و از بين مردم استشان زدن و طرد ن

كار انقالب كار عجله نيست كه ظرف . بگيريم و متناسب با طرح ھای تدوين شده از اشكال متناسب كار استفاده كنيم

 طوالنی ومشكالت سد راھش ھم فراوان راه انقالب. مدت كوتاھی آدم بتواند تمام اھداف انقالبی اش را پياده كند

ما را به اھداف مان نزديك . . . ُحوصله مندی، ھمه جانبه نگری، اصوليت و ھنرمندی در تحقق اشكال كار  و. است

ما تحليل ھای دقيق روشن در نوشته ھای مختلف سياسی، نظامی در جبھات گوناگون و . ميسازد كه بايد به آن چسپيد
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 بايد متناسب با آنھا ءرفقا.  سياسی و فرھنگی آموزشی داريم يك و اشكال مختلف كارنظامی،نحوۀ برخورد با ھر 

پرابلم ھای برای عمل كنند و با مطالعۀ بيشتر ديالكتيك منطبق با شرايط عينی جامعه آنھا را غنا بخشند وقدم به قدم 

حه بدون فھم ديالكتيكی جامعۀ خود، بدون داشتن من تكرار ميكنم با انبار ھای اسل. حل جديد ارائه كنندھای جديد، راه 

يك ديد روشن از تمام جوانب قضايای جامعه، بدون داشتن تئوری انقالبی رھنما، بدون تشكيالت منضبط ھدايتگر و 

ھائی كامل از ستم وستمگر بدون عملكرد ماھرانه و جسورانه ھيچ كس نميتواند افغانستان را آزاد كند و درجھت ر

ُ ھنر ھمراھی با تمام نيروھای ضد تجاوز را تا طرد تجاوز يادگرفت  لذا بايد برای رھائی از تجاوز،. سوق دھد

بايد با تمام نيروھای ھمسو وھمجھت ازنظر فكری، دور از ) حزب( كننده برای ايجاد تشكيالت رھبری. وعملی كرد

درمورد (صادقانه تالش و خودگذری كرد . . . مائی وشخصيت زدائی وگروه گرائی، محلی گرائی، شخصيت ن

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 

  : رين مورد مثالی ميزنيمد. كنيم و به عمل در آوريم

    وقتی سرمايه داری آزاد درجوامع معينی مسلط شد و بورژوازی ليبرال به طبقۀ حاكم مبدل شد ھنوز دريك 

ماركس با تحليل عميق ھمان شرايط ويژه و در ھمان مقطع تكامل تضادھا، . پروسۀ رشد موزون تكامل ميكرد

مرش اجازه نداد كه مراحل بعدی تكامل ناموزون سرمايه داری انقالب جھانی سوسياليستی را مطرح كرد ولی ع

ُماركس مرد ولی سرمايه داری ليبرال به رشد . ليبرال را ببيند و با ارزيابی آن در سرتاسر پروسه رھنمود بدھد
ۀ اين مرحل. وتكامل خود ادامه داد و به مرحلۀ ديگری از رشد كه سرمايداری انحصاری يا امپرياليسم است، رسيد

سرمايه متمركز شده . را باخود دارد ومناسبات جديدی را درسطح جھان آفريده استه ای ويژۀ تكاملی تضادھای ويژ

حال ديگر به . به انحصار گروھھای معين به نام كارتل ھا، تراستھا و سنديكاھای سرمايه داری درآمده است است، 

يكند، در داخل جوامع ديگر گروه ھای انگل بورژوازی بيرون از مرزھای كشور خود بازاريابی و سرمايه گذاری م

خالصه در سطح جھان تضادھای جديد ... مين منافعش به وجود آورده است و أكمپرادور را به نمايندگی خود برای ت

  . ومناسبات جديدی آفريده است

داری ادامه نميدادند و ُدگم  هاگر ماركسيستھا مطالعۀ شان را در سرتاسر پروسۀ رشد و تكامل پديده ای به نام سرماي

و تغيير ناپذير انديشه ھای ماركس را ميپذيرفتند، بايد انتظار انقالب سوسياليستی جھانی راميكشيدند و دست برروی 

ولی آنھا اينطور نكردند، چون ديالكتيك را پويا، زنده و تكاملی ميدانستند، به ارزيابی ديالكتيكی . دست ميگذاشتند

داری ه ن به كشف قانونمنديھای اين مرحلۀ تكاملی سرماييلن. ل سرمايه داری اقدام كردندمرحلۀ جديد تكام

قادرشدوآنرامرحلۀ امپرياليسم خواند و متناسب با تضاد ھای جديدی كه از اين مرحلۀ رشد سرمايه داری به وجود 

جنجالھای دگماتيست ھای رغم جار و  آمده طرح انقالب در يك كشور، در نقطۀ ضعيف امپرياليسم را داد وعلی

نسيم يعنی ماركسيسم عصر امپرياليسم يُاينجاست كه ماركسيسم به بن بست نرسيد وبه لن. زمانش به آن عمل كرد

  . وانقالب ھای پرولتری تكامل كرد

 ی را كه مستقل از ارادۀ انسان عملئمگر ميشود رشد وتكامل پديده ھا. ن ھم ازجھان رفت، ولی تكامل ايست نكرديلن

ميكنند متوقف كرد؟ متافزيك ميتواند چنين پنداری بكند و پديده ھا را بدون تغيير وساكن بيانگارد، ولی اوھم فقط می 
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اما ديالكتيك واقعيات را، تكامل را قبول دارد و به . ًانگارد و می پندارد، نه اينكه واقعا بتواند تكامل را متوقف سازد

. فاشيسم محصول تكاملی امپرياليسم است. د كه امپرياليسم ھم رشد ميكندلذا قبول دار. آن برخورد الزم ميكند

امپرياليسم كه برای بازاريابی به بيرون از زادگاه ھای سرمايه دست دراز كرد وساحات مختلف سرمايه گذاری را 

دن سود بيشتر لذا برای استعمار بيشتر خلقھای جھان وبه دست آور. دار درانحصار گرفتنده گروه ھای مختلف سرماي

گروھھای معين امپرياليستی در . امپرياليست ھا جھانرا به مناطق تحت نفوذ گروه ھای معين انحصاری تقسيم كردند

لحظات خاص از تكامل شان مناطق نفوذ بيشتری را خواستار بودند، اينجاست كه مسئلۀ تقسيم مجدد مناطق تحت 

با زور مناطق بيشتری از جھان را زير سيطره بگيرد وجنگ جھانی نفوذ امپرياليستھا به ميان ميآيد تا با جنگ و 

فاشيسم به سرعت اروپای شرقی را ميبلعد و پای تجاوز به كشور منحصر به فرد سوسياليستی . دوم را بر پا ميكند

استالين و خلق تحت رھبری اش از كشور سوسياليستی شان . در جھان يعنی به شوروی ستالينی دراز ميكند

انه دفاع ميكنند، كشورھای امپرياليستی فرانسه، انگليس و امريكا ھم كه منافع گروھی خودرا با حرص و سرسخت

ولع وزورگوئی فاشيسم از دست داده و آنرا خطری برای خود ميديدند نه تنھا به او كمك نكردند كه جبھۀ ديگری 

 اش خورد و خمير شد واستالين ازشكستن فاشيسم زير ضربات كوبندۀ استالين وخلق تحت رھبری. عليه او گشودند

فاشيسم شكست خورد، اما امپرياليست ھا كه قدرت شوروی استالينی . محاصرۀ مسكو و استالينگراد تا برلين پيشرفت

استالين كه به ترميم شكست وريخت آثار جنگ مصروف شد، مبارزۀ . دد تخريب بيشترش برآمدندَدر َص. را ديدند

 و درون حزب و احيای سرمايه داری را ناچيز گرفت، چندی بعد كه از جھان چشم پوشيد طبقاتی در درون جامعه

امپرياليستھا توانستند از زمينه ھای مساعد احيای بورژوازی درحزب و كشور شوراھا بھره بگيرند و آنرا به وسيلۀ 

ی در آن كشور به قدرت س شان خروشچف قرار داشت به بيراھه ببرند و بورژوازأنمايندگان بورژوازی كه در ر

در مورد سقوط اتحاد شوروی سوسياليستی به رويزيونيسم و ازآن به سوسيال امپرياليسم، روزھای قبل در (برسد 

، رويزيونيسم در آن حاكم شود واز آن به سوسيال امپرياليسم )بحث شناخت صحبت كرديم كه تكرارش زايد است

  . تكامل كند

گری از تكامل امپرياليسم است و با وجود خود، با تكامل خود و با عملكرد خود در     سوسيال امپرياليسم نوع دي

  .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 

و انقالب ھای آزاديبخش ملی شده انقالبات پرولتری وبعد به سوسيال امپرياليسم عصر ما وارد عصر امپرياليسم 

است و لذا نه تنھا انقالب دركشور ھای ضعيف سرمايه داری كه در كشورھای نيمه فئودالی ـ نيمه مستعمره نيز 

اين كشف . ند تا زمينه ساز گذار به سوسياليسم شوداين انقالب بايد از انقالب دموكراتيك نوين عبور ك. ممكن است

واين افتخار ازمائوتسه دون است ولذا حق دارد كه بگوئيم ماركسيسم ـ ليننيسم نيز به مائوتسه دون انديشه تكامل 

  .  كرده است

پرياليسم با سوسيال ام. با تجاوز سوسيال امپرياليسم به كشور ما باز درمناسبات جھان تغييراتی به وجود آمده است

جا كرد و مناسبات جديدی در جبھه گيريھا به وجود آورد و ه اين تجاوز، ھمچنانكه در كشور ما تضادھائی را جاب

جامعۀ ما را به تحول منفی به كشور مستعمره كشاند درسطح جھان نيز جبھه گيری ھای جديدی به وجود آورده 

رزيابی كنند، از مناسبات مساعد جديد بھره گيرند و به تضاد ھا و انقالبيون افغانستان بايد اين ويژگی ھا را ا. است

  . حل جديد ارائه كنندھای پرابلم ھای جديد راه 
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ھم اكنون خلق افغانستان در خط مقدم نبرد ھمه جانبۀ ضد سوسيال امپرياليسم رسالت بزرگ تاريخی را بر دوش 

، اگرانقالبيون افغانستان با تحليل - که می شود- رون شوداگر خلق ما ازين آزمون بزرگ سربلند بي. خود حمل ميكند 

مثابه پيش آھنگ مبارزۀ ه درست تمام جوانب تضادھا در سرتاسرپروسۀ مبارزۀ ضد تجاوزی عمل كنند، حق دارند ب

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 

 وعصر جنبش ھای آزاديبخش، ، انقالبات پرولتری)وسوسيال امپرياليسم(امروز در عصر امپرياليسم . انقالب شد

  .  به پيش ميرويمبه اميد اين افتخار بزرگ. خلق و كشور ما اين افتخار را كمائی ميكند

درساحۀ طبيعی ھم ميبينيم كه علوم با درك يك مرحله از تضاد ھای طبيعت ايست نكرده اند، بلكه رشد و تكامل پدپده 

ُمثال در گذشته برای بشريت دركل وھمين حاال برای عده ای زيادی . ھای طبيعی را پی در پی به ارزيابی گرفته اند ً

بشر با معلومات محدود ومعينی كه از تضاد ھای طبيعت . ود افسانه بوده وھستپيدايش و انھدام ستاره ھا درحد

داشت و با درك سطحی اش از تعامالت درونی اين تضاد ھا تصوراتی درمورد پيدايش وانھدام ستارگان داشت كه 

 و تحقيق و ولی انسان به عنوان يك موجود طبيعی تكامل كرد و شناخت. خيلی ناقص بودند و برخی ھايش خنده آور

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 

 درھرمقطع مشخص مطالعات خويش را  جمله دركيھان، درسراسر پروسۀ تكامل طبيعت، من. اش توقف نكرد

امروز علوم كيھانی . َآنھارا تئوريھای ُمدون علمی ناميدعميقتر ساخت و به نتايجی دست يافت كه امروز ميتوان 

ونجوم به اثبات رساندند كه تاثير تكامل نيروھای جاذبه و دافعه يكی از سرچشمه ھای مھم جريانات متنوعی است كه 

دست ) يا تضاد(امروز اين علوم به كشف ويژگی ھای مراحل تكامل اين جريان . درفضای كيھان صورت ميگيرد

 اند و ثابت ميسازند كه درجائيكه نيروی دافعه غلبه دارد وجھت عمدۀ تضاد را ميسازد، ماده وانرژی دچار يافته

، علتش خاموشی وتجزيه ميگرايند ستاره ھائی به. پراگندگی ميشوند وستارگان روبه خاموشی و انھدام ميگرايند

وی جاذبه غلبه دارد، ماده وانرژی متمركزميشوند، بالعكس درآنجا كه نير. ًراھم مشخصا غلبۀ نيروھای دافعه ميدانند

  . تراكم ميكنند و درنتيجۀ اين تمركز و تراكم وغلبۀ نيروی جاذبه، ستارگان جديد به وجود ميآيند

له ای كه زمانی تصور و پندار و تخيلی بيش نبود به چه نتايج علميی از تحليل تضادھا و روابط اضداد أد مسببيني

چنانكه درگذشته ھا . جامعۀ خود ما ھنوز ھم دراين رابطه نظرات عجيب وغريبی وجود دارددرسطح . رسيده است

ند كه با مرگ آن د را به شخص معينی نسبت ميداه ایبعضی ستارگانرا نورجاودانی ميپنداشتند، عده ای ھرستار

سمان ھای متعدد ميپنداشتند  ويا اينكه ستاره ھا را چراغ ھای آ!! شخص ستاره اش نيز يا می افتاد ويا خاموش ميشد

  . . . و

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 

چنانكه از مطالعۀ يك زوج تضاد يعنی نيروی دافعه وجاذبه به نتايج اصولی دركيھان رسيديم .  دھيمپندار بافی پايان

  . و حقايق را درآن دور دست ھا دريافتيم

     

                                       ادامه دارد

 


