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گروه پيکاربرای نجات مردم افغانستان) م ل م(

پاسخ به حمالت خصمانه مدافعين يک سند اپورتونيستی!
) (2
به تعقيب نشرنوشته ای ما تحت عنوان" پاسخ به -بيانيه -مدافعين يک سند اپورتونيستی" بتاريخ) ،(3-4-2010اوراق
ديگری ازطرف جمعی ازاعضای»جبھه متحد ضدامپرياليسم وارتجاع -افغانستان« زيرعنوان "بازھم به پيشگاه جنبش!"
بتاريخ)  6اپريل  (2010درسايت"بابا" به نشرسپرده شد .اعضای »جبھه متحد «....به سياق "بيانيه" گذشته ای شان
بازھم نقداصولی مارا ازنوشته ای سراپااپورتونيستی،نھيليستی واتھامات وجعلکاريھای ديگرنويسندۀ آن وھمچنين پاسخ
مادربرابرنوشتۀ اين جمع را»،دشنام وناسزاگويی ھای رکيک وفحاشی واتھامات بی پايه  «...خوانده وليکن ناسزاگويھا
وفحاشی ھا واتھام تراشيھای خودشا نرابه آدرس ما»دورانديشی انقالبی« وانمودکرده اند .دراين موارد لزومی به توضيح
بيشترديده نمی شود وخوانندگان خاصتاً کمونيستھای انقالبی وتشکل ھاو اشخاص مترقی دراين باره قضاوت خواھند کرد
که کدام طرف به دشنام ھای رکيک متوسل شده وکدام طرف به استدالل منطقی واصولی منھمک گرديده است .اين آقايان
بجای پرداخت به مسايل اصلی که ھمانا موضوع نقد ما از"نوشته" اپورتونيستی  803صفحه ای می باشد )واينھا ازآن
بدفاع برخاسته اند( موضوع را متمرکزکرده وجواب قانع کننده دربرابرجنبش انقالبی پرولتری) م ل م( کشورارايه دھند؛
سعی کرده اند تابارديگربالفاظی وسفسطه گوئی وباسرھمبندی کلمات ومقاله نويسی حقايق را تحريف کرده وازپرداخت
به اصل موضوع )که ھمانا انحرافات اپورتونيستی نويسنده نوشته) (803صفحه ای است( ،طفره بروند .اينھا به
منظورگريزازادامه بحث ايدئولوژيک سياسی اصولی که پای شان درآن لنگش دارد ،سعی می کنند تابامظلوم نمائی
کذائی به ھرموردی ازنوشته ھای ما مھر» فحاشی ،دشنام وناسزاگوئی و «....بزنند؛ تاتوجه خوانندگان کمترآگاه به
مسايل اصلی درون جنبش انقالبی پرولتری) م ل م( کشوردرطی چھاردھه آخررامنحرف بسازند .درحاليکه دراينجا
عرصه مبارزه ايدئولوژيک سياسی است که انقالب عليه اپورتونيسم به مبارزه ادامه می دھد ومی خواھد
يکبارديگرچھره واقعی اپورتونيستھای رنگارنگ راافشا سازد .واينجا جای سب ودشنام وتوھين وناسزاگوئی نيست .نه
اين شيوه ای برخوردماست ونه ھم اين "جمع" می تواند ازاين طريق خودرادراين مبارزه »پيروز« اعالم نمايد .آقايان!
شما بيھوده داد وبيداد وھوچيگری براه انداخته ايد که وای اعضای جنبش انقالبی به بينيد که چگونه مورد»اھانت ودشنام
وفحاشی« قرارگرفته ايم!! درحاليکه واقعيت چنين نبوده ونيست.ما بنابروظيفۀ مبارزاتی وانقالبی ما يک نوشته انحرافی
را نقد کرده ايم ،واگرنويسنده وشما آنرانمی پذيريد بااستدالل وبراساس منطق ديالکتيک ماترياليستی ترديد نماييد
واگرنويسنده اکنون نظريات ومواضع ديگری نسبت به مسايل مزبوردارد درميان بگذارد.
اين شيوه درجنبش انقالبی پرولتری کشورتازگی ندارد .زمانی عده ای ازاعضای اتحاديه محصلين درآلمان غرب که
ازخط اصولی وانقالبی عدول کرده وازراه مردم فاصله گرفتند حتی افشاگريھای بخشھای اصولی جنبش انقالبی
پرولتری کشورعليه باندھای جنايتکارومزدورخلقی وپرچمی ھا وباداران سوسيال فاشيست آنھا وگروه ھای ارتجاعی
اسالمی جنايتکاراين نوکران امپرياليستھای غربی ودولتھای ارتجاعی پاکستان وايران را» سب ودشنام« می خواندند.
واگرکسی ازآنھا پرسان می نمود که فالن نشريه مربوط به جنبش انقالبی پرولتری کشوررا مطالعه کرده ای اوبجواب
چنين می گفت که ":من درآن نوشته ھا غيرازھمان» دشنام ھای سابق« چيزجديدی را نديده ام" .وجمع » انقالبی« ھم
امروزبه ھمان سياق جنبش انقالبی پرولتری) م ل م( کشوررا متھم به » دشنام گوئی" می کند.
درصفحه اول اين اوراق می خوانيم ...":باتأملی واقعگرا وامعان به نظرجدی ومسئوالنه درمکانيسم کارکرد ھمين
قانونمندی ھای عينی مبارزه طبقاتی ،يعنی مستقل ازذھن واراده انسان می باشد که ماباورداريم .... ،بازھم روزی وتحت
شرايط معينی ھم متحدانه ودرکنارھم ،درصف واحد انقالب ودرمصاف روياروی باصف ضدانقالب ،سنگرخواھند
گرفت".
خوانندگان توجه کنند؛ برخالف اين ادعای مدافعين " سند اپورتونيستی  803صفحه ای" جزئی ترين تأمل وواقعگرائی
درپذيرش قانونمنديھای عينی مبارزه طبقاتی دراوراق بيانيه اول و دراين اوراق شان به نظرنمی رسد .واينھا سعی دارند
تا بالفاظی وبازی باکلمات وبکاربرد مقوالت مترقی طوری وانمود سازند که گويا اينھا اين دفاع شان راازيک سند
اپورتونيستی برموازين قانونمنديھای مبارزه طبقاتی انجام می دھند! درحاليکه ماھيت انحرافی نظريات ومواضع
اپورتونيستی نويسنده درمتن سند)  803صفحه ای( واسناد سابق آن بوضوح آشکاراست واين جمع حاضرنمی شود که
برای يک لحظه ھم دربرابرآنھا واقع بينی رابه مدد گرفته وچنان که مدعی است برطبق قانونمندی ھای مبارزه طبقاتی
آنھارانقد کرده وماھيت انحراقی غليظ اين نوشته رادربرابرجنبش انقالبی پرولتری)م ل م( کشوروجھان برمالسازد.
ھمين عمل اين »جمع« خود اين ادعای آنھارا بی اعتبارمی سازد .اين جمع که مدعی »مبارزه طبقاتی« است چگونه می
تواند بدون مبارزه ايدئولوژيک سياسی باانواع اپورتونيسم ورويزيونيسم ،عليه امپرياليسم وارتجاع فئودال کمپرادوری
مبارزه نمايند؟! درحاليکه اين جمع ازيک سند اپورتونيستی وازنويسندۀ آن بدفاع برخاسته وعليه نقد اصولی وانقالبی ما
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با شيوه ای جنون آميزی به حمله پرداخته ومدعی است که درآينده وتحت شرايط معينی درصف واحد »انقالب«
درمصاف روياروی باصف ضدانقالب سنگرخواھدگرفت! اينھا که اينقدرسنگ »انقالبيگری« رابه سينه می زنند
چراباصطالح مبارزه شانرا به شرايط معين ديگری موکول می کنند .ديده می شود که اينھا دريک دست شمشيردفاع
ازاپورتونيسم رامحکم گرفته اندودردست ديگربه منظورفريب توده ھای مردم شمشير»انقالب« راتکان می دھند .ھمين
موقف ھم بدون چون چرابيانگراپورتونيسم اين جمع»انقالبی« است .زيرا درتاريخ جنبش ھای انقالبی پرولتری ھمه
اپورتونيستھا ورويزيونيستھا به ھمين شيوه عمل کرده اند ومی کنند.ازانقالب صحبت کردن وبرضد جنبش انقالبی
پرولتری سنگرگرفتن خوداپورتونيسم ورويزيونيسم وعملی ضدانقالبی است.تاريخ فعاليتھای نويسنده ) (803صفحه ای
تاامروزوعملکرد مدافعين کنونی اش اينراثابت کرده ومی کند .دراينجا ازاين جمع سوأل می نماييم که منظورشان
ازبکاربرد مقوله ھای "جنبش" و "انقالب" چيست که دراوراق قبلی ودراين اوراق شان آنرا پوششی برای خود ساخته
ودراطراف آن به گزافه گوئی پرداخته اند؟ اينھا بايد بدانند که بکاربرد صرف مقوله ھای " جنبش وانقالب" ويا مفھوم "
مبارزه طبقاتی" به آنھا ھويت انقالبی نمی بخشد .زيرا اگراينھا واقعا ً به انديشه وخط انقالبی پرولتری) م ل م( اعتقادمی
داشتند؛ اوالً به دفاع ازيک سند اپورتونيستی آشکاربرنمی خاستند وثانياً ازچنين منجالبی برما حمله نمی کردند! اين
نظروموضع واين عملکرد نافی ھمه ادعاھای دروغين آنھاست .اينھا دراين اوراق باالف زنی وگزافه گوئی وعده می
دھند که درصف واحد انقالب درمصاف باضدانقالب می روند!
آقايان! انقالب سالح مخصوص بخودش را دارد وبدون مسلح شدن افراد وگروه ھا بااين سالح مبارزه عليه دشمنان
طبقاتی ممکن نيست .شما ھمين اکنون بدفاع سرسختانه ازاپورتونيسم برخاسته ايد؛ پس چگونه وباکدام سالح به جنگ
ضدانقالب می رويد؟! اين ادعا ھم مانند ادعای نويسنده سند) (803صفحه ای است .شما ونويسنده "نوشته" اينرابدانيد که
ھمه قماش اپورتونيستھا ومدافعين آنھا درسراسرجھان مانند شما به ھمين شيوه توده ھای مردم رافريب داده ومی دھند.
ولی کمونيستھای انقالبی ماسک آنھارادورانداخته وماھيت فکری وسياسی واھداف واستراتژی آنھا راافشا کرده و می
کنند.
جمعی ازاعضای»جبھه متحد «....درھمين صفحه اول اوراق شان می نويسند که ":اوالً گروه پيکاربرای نجات مردم
افغانستان) م ل م( نتوانسته است غيرازفحاشی ،ھيچگاھی به مسايل مطروحه دربيانيه"به پيشوازجنبش!" پاسخ بگويد؛
رازاصلی فحاشی ھای آنھا ھم درھمينجا نھفته می باشد!"
آقايان! شما بااين افکارومواضع ونظريات انحرافی وقھقرايی) دفاع ازاپورتونيسم( به ھيچ صورت نمی توانيد درباره
محتوی نقد ما ازنوشته)  (803صفحه ای وپاسخ قبلی ما عليه سند دفاعيه شما ازنوشته اپورتونيستی به قضاوت
بپردازيد؛ زيرا اپورتونيسم ھيچگاھی چنين رسالتی را نداشته وندارد .چنانکه ديده می شود شما درھرپراگراف اوراق
قبلی واوراق کنونی خويش مارابه» فحاشی وناسزاگوئی« متھم کرده ايد ؛ درحاليکه مابه نوشته نويسنده و»بيانيه« شما
باشيوه وفرھنگ پرولتری برخوردکرده ايم ولی شما چون درسنگردفاع ازاپورتونيسم قرارگرفته ايد؛ ازاينرونمی توانيد
به شيوه اصولی و انقالبی با ما به مبارزه ايدئولوژيک سياسی بپردازيد .وپاسخ ما به" بيانيه" اول شما چنان شمارا ملتھب
وھيجانی ساخته است که جزتوسل بيک منطق وآنھم متھم کردن ما به» فحاشی« چيز ديگری برای ارايه نداريد .بلی!
شما حق داريد اين چنينی ازخودوازافکارونظريات ومواضع خود به »دفاع « برخيزيد؛ زيراشما ونويسنده "نوشته"
انتظارنداشتيد انحرافات شما جزبه جزمورد نقد قرارگرفته ويکبارديگرچھره ھای اپورتونيستی شما درجنبش انقالبی
پرولتری کشوروجھان افشاگردد .بلکه منظورنويسنده "نوشته  803صفحه ای" اين بوده که نوشته اش درحلقه ای معينی
ازياران »جنبش« موردنظرش يعنی ھمين جمع »انقالبی« موردمطالعه واحياناً»اصالح« قراربگيرد ،نه توسط اعضای
جنبش انقالبی پرولتری کشورمورد بررسی ونقد اصولی قرارگيرد .بگذاريد تا اعضای جنبش انقالبی کشوردرباره
قضاوت کنند که کدام طرف بامنطق ديالکتيک استدالل می کند وکدام طرف به فحاشی واتھام تراشی وجعل ودروغ
اکتفامی نمايد.
ً
درھمين صفحه اول دربخش آخرآن می خوانيم ":ثانيا " گروه " نامبرده ھرگزوھيچگاھی برای ما ،نسخه معتبری
ازيک) م ل م( انقالبی پرولتری نبوده ونمی تواند باشد؛ مادرمباحث بعدی خويش ،اين نکته را به بحث گرفته ومستدل
خواھيم ساخت."....
آقايان جمع»انقالبی« ! درھمين مورد اگرما نظرشمارا بپذيريم ،به ضررما تمام می شود .زيرا خط کمونيسم انقالبی
ھيچگاھی برای اپورتونيسم ورويزيونيسم "نسخه معتبری" شده نمی تواند ورنه آن اپورتونيسم ورويزيونيسم نبود.
ھمانطورکه مارکسيسم انقالبی)م ل م( اپورتونيسم ورويزيونيسم را ضدانقالب وخادم بورژوازی دانسته وجزمبارزه
ايدئولوژيک سياسی وافشای ھمه جانبۀ آنھا راه ديگری نمی بيند .ما ھم ازشما ھيچگاھی اين توقع رانداشته ونخواھيم
داشت .تازمانی که سازمان پيکاربرای نجات افغانستان درخط انقالبی پرولتری قرارداشت ما باآن بوديم وزمانی که جناح
اپورتونيستی برسازمان مسلط گشت؛ ما بعد ازيک مبارزه ايدئولوژيک سياسی اصولی طوالنی منحيث بخش اقليت،
ازآن گسست کرده وزيرنام "سازمان پيکاربرای نجات افغانستان) اصوليت انقالبی پرولتری(" مبارزه خودرا عليه
ارتجاع وامپرياليسم ومبارزه ايدئولوژيک سياسی عليه انواع اپورتونيسم ورويزيونيسم درسطح جنبش انقالبی پرولتری
کشوروجنبش بين المللی کمونيستی به پيشبرده ايم  .وازچند سال باين طرف تحت نام "گروه پيکاربرای نجات مردم
افغانستان) م ل م(" به مبارزه خودادامه می دھيم  .وماھيت خط ايدئولوژيک سياسی وپراتيک مبارزات انقالبی ما
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درعرصه جامعه عليه دشمنان طبقاتی وملی ودرسطج جنبش انقالبی پرولتری کشوروجنبش بين المللی کمونيستی
مشخص است .ما ھميشه مبارزه کرده ايم تا خط انقالبی پرولتری) م ل م( راازلوث انواع انحرافات سنتريستی
واپورتونيستی ورويزيونيستی منزه نگھداريم واين مبارزه راتاآخرادامه خواھيم داد .بفرض اگرما مورد تاييد شما
ونويسنده نوشته) (803صفحه ای وامثال شماقراربگيريم ،بيقين که به اعتبارانقالبی ما سخت لطمه وارد می شود.
ديگرقضاوت می گذاريم به به کمونيستھای انقالبی کشور وجھان.
درصفحه دوم اوراق جمعی ازاعضای»جبھه متحد «...دربرابراين مورد ازنقد ما ازنوشته) (803صفحه ای که
ازدستگيری اعضای "ساوو" و»فرارمعجزه آسای« نويسنده نوشته) (803صفحه ای وھم اينکه اومدعی است که گويا
دولت مزدورسوسيال امپرياليسم برای گرفتاری وی جوايزنقدی تعيين کرده بود؛ می نويسند که ":پيداست ک بااين چنين
تبصره ھايی ،نويسنده گروه پيکار – ...ھرچند صراحتاً عبارت ھمکاری نويسنده نوشته" جنبش انقالبی پرولتری"...
ياھمه رھبری"ساوو" با"خاد" رابزبان قلم نمی آورد ،ولی تلويحاً اورا ھمکاروجاسوس" خاد" معرفی نموده است!!!
چنين استنباطی به روشنی ازتبصره ھای نويسنده گروه پيکارمستفاد می گردد!"
ما درنقد خود ازنوشته اپورتونيستی) (803صفحه ای درباره » فرارمعجزه آسای« نويسنده يادکرده ايم .ما بدون مدرک
وسند چنين چيزی راننوشته ايم .ما درآينده دراين مورد بااستناد به مدارک واسناد توضيح خواھيم داد تا چگونگی
موضوع »فرار« نويسنده مبرھن گردد.ولی جمعی ازاعضای»جبھه متحد «...به پيش داوری پرداخته و تبصره مارا
دراين باره طبق خواست خودشان توجيه وتفسيرکرده اند .تابزعم شان توانسه باشند ھرچه غليظ ترمارا»متھم« سازند.
واينھااززبان قلم ما به نوشتارپرداخته وبا تحليل وتجزيه ای آن ما راچنين متھم ساخته اند که گويا ما نويسنده را تلويحاً
ھمکاروجاسوس" خاد" معرفی کرده ايم.
ھمچنين اين "جمع" به ادامه می نويسند ":اين مسئله برای جنبش انقالبی ومردم ستمديده افغانستان بايدروشن گردد که
آياشخص شناخته شده ای درموقعيت رھبری"ساوو" واقعاً بدليل ارتباط وھمکاری با"خاد" موفق به فرارازمحل
برحسب ھرشانس وتصادفی که
دستگيری کادرھای طرازاول"ساوو" واعدام شان گرديده است ،يااينکه ،اووفقط
بوده ،واقعاً توانسته است فرارکند؟ "
آقايان جمع» انقالبی«! شما بھتراست تابجای اين توجيه بافيھا ،الزام تراشيھا وخلق اغتشاش وابھام دراين باره اندکی
تحمل وصبرپيشه کنيد تاما چگو نگی »فرار« نويسنده را روشن سازيم  .تاديده شود که آيا مانند اينکه خود شما می
نويسيد؛ نويسنده برحسب ھرشانس وتصادفی که بوده ،واقعاً توانسته است فرارکند؟ ويا اينکه مسئله طورديگری بوده
است .وبرخالف ادعای شما که می نويسيد ":نويسنده گروه پيکار ...چنانکه برای مدلل ساختن بی باوری وشک وترديدھا
وياھم برای اثبات اتھام خودش ،سند ومدرک معتبری داشته باشد ،موظف خواھدبود آنرابمثابه يک وجيبه انقالبی
کمونيستی ،دموکراتيک ،ملی ،اخالقی وحقوق بشری ،درخدمت جنبش انقالبی ومردم ستمديده افغانستان بگذارد که
درصورت اثبات ،يک "جاسوس جنايتکار" که تاايندم ھمچون مارافعی خطرناکی درآستين مردم وانقالبيون خزيده بود،
افشاگرديده وتاريخ ھم ،بروی قضاوت کند".
بلی آقايان! مابرای رفع بی باوريھای شما واحياناً شک وترديدھا ی سايرافراد بی اطالع ازواقعيت اين موضوع "سند
ومدرک معتبر" ارايه خواھيم داد .وبرخالف نظرشما که اين مسئله را ازجانب ما »اتھام« می ناميد؛ ما برای افشای
واقعيتھا وحقايق بگونه جدی به آن خواھيم پرداخت .ھمچنان خالف ادعای شما ما درھيچ سندی نويسنده را" جاسوس
جنايتکار" و"ھمکارخاد" نگفته ايم ودراين مورد تاحال فقط اين نظرشما می تواند باشد .مابانويسنده" نوشته"  803صفحه
ای درعرصه مبارزه ايدئولوژی سياسی درگيربوده وھستيم .وھمزمان با نقد مواضع ونظريات وافکارانحرافی
اوونيزاتھامات وتخريبکاريھايکه عليه ما وعليه آنعده انقالبيونی) که حال دربين ما نيستند( وکالً جنبش انقالبی)م ل م(
کشورازطرف اوصورت گرفته است باداليل منطقی وديالکتيکی افشا وردکرده ايم .ودرآينده نيزھرتفکر ،نظروموضع
وحرکت غيراصولی وغيرانقالبی اورانقد خواھيم کرد .واينکه دوستان ومدافعين او فکرمی کنند که شايد رفيق شان
درآينده "چنين" ازآب درآيد فکرونظرخودآنھاست .وسوأل درباره موضوع» فرار« نويسنده "نوشته" تنھا معنای"
ھمکاری وياجاسوسی" با"خاد" رانمی رساند .می تواند اشکال مختلف داشته باشد که بدان سبب »فرار« نويسنده مورد
سوأل قرارگرفته است .وشما ھرطورکه می خواھيد آنرا توجيه وتعبيرنماييد .وازديد ماداشتن صرف انحرافات
ايدئولوژيک سياسی بمعنای جنايتکاربودن يک تشکيل ويايک فرد نيست.ھمچنين جمع» انقالبی« دراوراق شان پيوسته
ازماخواسته اند که درمورد مسئله»فرار« نويسنده ازچنگ "خاد" "سند ومدرک" ارايه نماييم .دانسته نمی شود که اينھا
طالب چه نوع سند ومدرکی ازماھستند!.
درصفحه دوم اين اوراق جمع »انقالبی« بانقل ازنقد ما چنين می نويسند " :ازاينکه نويسنده درقيدحيات است يک واقعيت
است ....اوحدود دودھه است که به کشورکانادا" مھاجرت" کرده است")تاکيد بازھم ازماست( دراينجا ازنويسنده گروه
پيکار ....پرسيده می شود که آيا ھمين اظھارات وی ،درحکم افشاگری ازمحل اقامت وھمچنان ازاسم نويسنده نوشته"
جنبش انقالبی پرولتری -"...چون درمتن نوشته اش اسم وی راھم بوضاحت قيدکرده است -نمی باشد؟ به چه کسانی وچه
منابعی قراراست که اين امواج چراغ سبزفرستاده شود؟!."...
آقايان! شما باھمان استدالل ھای بی بنياد ،نوشته اپورتونيستی را که خالف توقع نويسنده وشما موردنقد ما قرارگرفته
ويکبارديگرانحرافات اپورتونيستی نويسنده برمال شده است ،و شما جھت سرپوش گذاشتن برانحرافات آن دراوراق
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گذشتۀ خويش به تکراردرباره مضحکه »خامه نويس« بودن "سند" مذکورصحبت کرده ايد؛ ولی اين بارموضوع» بحث
درونی « راھم به آن عالوه نموده ايد تا گويا موضع دفاعی شمارا محکم ترسازد .درحاليکه واقعيت چنين نيست
ومادرسند قبلی خود به موضوع اشاره کرده ايم.وتاکيد شما روی اين موضوع که گويا ما عمداً محل اقامت نويسنده را
افشا نموده ايم وھمچنين بی شرمانه می نويسيد که» به چه کسانی وچه منابعی قراراست که اين امواج چراغ سبزفرستاده
شود؟ً!« ،يک اتھام زنی محض می باشد.
اوالً :درحاليکه ازمتن سند) (803صفحه ای نويسنده بخوبی آشکاراست که نويسنده کارنامه سياسی وعقايد
وافکارونظريات ومواضع اش رابانام ونشان اش بيرون داده است وخودالزم ديده است تا داستان مراجعه اش به دفترملل
متحد وچگونگی گرفتن پناھندگی به کشورکانادارا به تفصيل ذکرکند .ورنه اگرذکرنام کشورمحل اقامت اش ھم برايش
مناسب نمی بود ،می توانست بگويد که ازطريق يکی ازدفاترملل متحد به يکی ازکشورھای غربی پناھنده شده است.
نويسنده درصفحات)  661 ،660،654و (662نوشته اش ازمراجعه بدفتر»ملل متحد« وتاگرفتن پناھندگی سياسی به
کشورکانادا به تفصيل صحبت کرده است .چون جمع »انقالبی« فکرمی کند که ازاين طريق می تواند برما »الزامی«
وارد کند لذا اين موضوع را شاخ وپنجه داده ودراطراف آن به لفاظی پرداخته است تا اگرممکن باشد بازھم توجه را به
اين موضوع جلب کرده وافکارعده ای ازخوانندگان راازاصل موضوع يعنی اپورتونيسم نويسنده"نوشته" منحرف سازد.
ورنه ذکراين موضوع برای ما دارای ھيچ گونه اھميتی نبوده ونيست .وچون قراربود که ما اول سند  803صفحه ای
نويسنده رابه نشربسپاريم وبعد نقد آنرا نشرکنيم که قضيه برعکس شد.درغيرآن ما اينقدرتجربه داريم که نبايد باصطالح
بھانه ای بدست توطئه گران می داديم .
ازاين آقايان سوأل می نماييم که :اگردست به توطئه گری نزده ايد آيا دراين نقد تنھا دومسئله يکی »فرار« نويسنده
ازچنگ "خاد" وديگری ذکرکشورمحل اقامت نويسنده) که شما آنھاراتمسک قرارداده وتوطئه خودرا برمحوراين
دومورد متمرکزکرده ايد( وجود دارد؟ درآن "نوشته" مسايل انحرافی جدی ای وجود دارد؛ چراشما دربرابرآنھا
خاموشی اختيارکرده ايد!
}يک تن ازاين جمع» انقالبی« يعنی آقای) (xکه ھدايت گراين »جمع« است ،چند سال قبل بنام» عضوجنبش«
درنشست مربوط به" کميته تدارک برای سازماندھی مبارزه عليه اشغال نظامی کشوربتاريخ  7اکتوبر سال " 2001
وبعداً درجلسات تدوين وتصويب برنامه واساسنامه" جبھه متحد ضدامپرياليسم وارتجاع" شرکت داشت ودرجريان
جلسات بنوبه اش آنقدرمشکل تراشی واخاللگری کرد که باآلخره ھمکاری بااو دريک تشکل دموکراتيک ناممکن گرديد.
وبکاربرد حرف)  (Xدرنوشته قبلی ما اشاره به ھمين آقا است که او و"جمع" مربوطه اش درنوشته دوم شان به آن
حساسيت نشانده وطوری وانمود کرده اند که ماھمديگرراھرگزنمی شناسيم وگويا ما حاال درجستجوی باصطالح شناسائی
ھويت موصوف ھستيم .وبيشرمانه نسبتھای زشتی رابه ھمين مناسبت به ما حواله کرده اند .ودراين اواخرتثبيت شد که
اين آقا ھمفکروھمسنگرنويسنده "نوشته")  (803صفحه ای بوده ودرآنزمان ھم ازھمين ديدگاه عليه کمونيستھای انقالبی
موضع داشته و درجريان جلسات تدوين وتصويب برنامه »جبھه متحد "....ازھمين ديد گاه اخاللگری می کرده است.
ھمچنين اين آقايان ازاين که ما نام کشورمحل اقامت نويسنده راازروی اوراق او درنقد ما ذکرکرده ايم ،ما را موردحمله
خصمانه قرارداده وخاينانه نسبتھای زشتی رابما حواله کرده اند .ازاين معلوم می شود که دفترملل متحد درکشورمبدأ
مھاجرت نويسنده ودولت کانادا ازموقعيت زندگی اوبی خبراند ونويسنده گويا ھنوزدر»حالت مخفی« بسرمی برد
وبانوشتن نام اين کشورازطرف ما اوراشناسائی خواھند کرد؟! ھمچنين ازاين نظراين آقايان چنين استنباط می شود که
دفترملل متحد ودولت کانادا برای نويسنده ومدافعين او»منابع مصئونی« ھستند! بگذاراپورتونيستھا ومدافعين آنھا دراين
موردعليه ما به لژن پراکنی وتوطئه چينی مصروف باشند.
دراخيرصفحه دوم وشروع صفحه سوم اوراق جمع»انقالبی« می خوانيم ":نويسنده گروه پيکار ...در" دشنامنامه"
خودش به بيانيه " به پيشوازجنبش!" ،ھمچنان دست به افشاگری زده وازشخصی بنام آقای) اکس( ياد می نمايد؟؟!!
ماازنويسنده مزبورمی پرسيم که آقای )اکس( کيست؟ آيادربيانيه" به پيشوازجنبش!" چنين اسمی درج گرديده است؟ .....
آيا امکان دارد که اسم مشخص ،آدرس ومحل اقامت آقای)اکس( موھوم ھم ،بگونه رھبری"ساوو" به زودی ويازمانی،
روی نشرات" گروه پيکاربرای نجات مردم افغانستان) م ل م(" انعکاس يابد؟! اينھا ھمه درخدمت چه وبه منافع
کيست؟!"
طوريکه درفوق توضيح گرديد ،دراينجا منظورازآقای )اکس( سخنگوی نويسنده "نوشته" ونماينده ھمين جمع»انقالبی«
است وعنصرمعلوم الحالی است که قبل ازانتشارنقد ،تلفونی باما تماس گرفت .وما دراينجا حتی ازذکرحرف اول نام
مستعاراوھم خودداری می نماييم تا باصطالح مدرک ديگری جھت توطئه ای ديگری عليه ما نشود .ولی آقايان! شما
درنوشته ای خويش درچندين مورد ازنويسنده "گروه پيکار "....نام برده ايد ومعلوم است که شما نيزفردی
راموردنظرداشته وباوی آشنائی قبلی داريد .ببينيد آقای "سخنگوی" ما وشماازچندين سال باين طرف ھمديگررامی
شناسيم وچند سال قبل درحدود يکسال دررابطه به موضوع تشکيل"جبھه متحد "....درتماس نزديک قرارداشتيم .وحال
دربرابربکاربردحرف )اکس( طوری عکس العمل نشان داده ايد که گويا جناب شما درسطح زمين تشريف نداريد
وازجوف زمين وظيفه سخنگوييی نويسنده"نوشته"  803صفحه ای وھدايت اين جمع »انقالبی« رابه پيش برده ودردفاع
ازاپورتونيسم مقاله می نويسيد .ومی خواھيد برای عالقمندان خود طوری وانمود سازيد که گويا ما می خواھيم عليه
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»شخص« شما افشاگری نماييم! دراينجا چه نوع افشا گری ازطرف ما ميتواند متصورباشد؟ که ھيچ! وبازھم شما
بيشرمانه عليه ما دست به توطئه زده وبه اتھامات ناروامتوسل شده ايد .آقايان! ضرورتی به اين واويالھا وعربده کشيھا
نيست ،شما نظربه ماھيت خط ايدئولوژيک سياسی ومواضع وموقف خويش ازھرگزندی مصئون ھستيد.واين داد
وبيدادھای بی مورد به منظور»توجيه« اتھامات وتوطئه گريھای شما عليه ما ست .و اينرامی گويند دغلبازی سياسی.
زھی بی شرمی! دراين مورد به ھمين چند سطراکتفامی می نماييم.
درصفحه سوم اوراق جمع» انقالبی« چنين آمده است ":نويسنده گروه پيکار ...مدعی است که اوبه نويسنده نوشته "
جنبش انقالبی پرولتری و "...ھيچ اھانتی نکرده است!!! بعد ازآن ادامه می دھند که درنقدما کلمات والفاظی مانند:
دروغگويی ،جعلکاری ،توطئه گری ،تخريبکاری ،تفرقه افگنی ،اپورتونيست کھنه کار ،غرق درلجنزاررويزيونيسم،
خاين ملی) تسليم طلب ملی( ،ضدانقالب) تسليم طلب طبقاتی( ،ھمکار"خاد" ...وغيره."...-...
آقايان جمع »انقالبی«! درنقدما اگرموارد دروغگويی ،جعلکاری ،توطئه گری ،تخريبکاری،تفرقه افگنی،اپورتونيست
کھنه کاروغرق درلجنزاررويزيونيسم به نويسنده نسبت داده شده است؛ بادرنظرداشت ھمين مواردغيرقابل
انکارانحرافاتی که درنوشته) 803صفحه ای( کنونی نويسنده ودراسناد سابق وی وجود داشته  ،ذکرشده است .اما موارد:
خاين ملی)تسليم طلب ملی( ،ضدانقالب) تسليم طلبی طبقاتی( ،ھمکار"خاد" وغيره .....درنقدما بکاربرده نشده است.
ببينيد شما ھمچنين درھمين اوراق خويش به ما اتھام نارواواردکرده ايد که گويا ما نسبتھای فوق رابه نويسنده
"نوشته (0803صفحه ای داده واو را"جاسوس خاد" گفته ايم ،درحاليکه چنين نيست .حال اگردراين مورد وموارد مشابه
درنوشته ھای شما که برما اتھام بی اساس واردکرده ايد وما شمارا توطئه گربناميم؛ بازھم خواھی گفت که گويا ما به
شما»فحش«داده ايم! صرف نظرازمسايل ديگرھمين موارد دروغگويی وجعلکاری واتھام تراشی ھای شما عليه ما قوی
ترين سندی است که شما عليه ما به توطئه متوسل شده ايد.
آقايان! بالفاظی وسرھمبندی کلمات ويابکاربرد مفھوم "جنبش انقالبی" وازاين قبيل انقالبی نمی شويد ونمی توانيد
درجنبش انقالبی پرولتری)م ل م( جای پای پيداکنيد .وجنبش» انقالبی« شما ھم ھمان لجنزاراپورتونيسم است که خودرا
بگونه غيرواقعی »جنبش انقالبی پرولتری «...می خواند .جای شما ھم ھمان منجالب است .شما اگربا تظاھربه کمونيسم
وبا نيرنگھای اپورتونيستی مدتی خود را به جنبش انقالبی پرولتری)م ل م( چسپانده بوديد؛ اما بزودی ماسک شما افتاد
وشناسائی شديد .وھمين ناسزاگوئی ھا ،توطئه گريھا وخصومت ورزيھای کنونی شما عليه ما ازيکطرف ريشه درخط
فکری سياسی انحرافی شما دارد وازطرف ديگرخالی کردن عقده ھای است که اززمان جريان تشکيل"جبھه متحد"...
برای شما باقی مانده است .اگرچه ما درسالھای قبل مواضع ونظريات انحرافی سخنگوی نويسنده "نوشته" را نقد کرده
ودرجريده "راه حقيقت" به نشرسپرده ايم .ولی ازآنجاييکه اپورتونيستھا ازھرقماشی که باشند سعی می نمايند تابا
باخرامھای گوناگون و»انقالبی« نمائی افراد ساده انديش وکم تجربه را فريب دھند؛ بازتا فرصت به افشای دوبارۀ آنھا
فرابرسد که اينک رسيده است .اينست معامله ومشغوليت ھای سياسی اين قماش افراد درجامعه .اين قماش
عناصرخودرا» انقالبی« جلوه داده و دردرون سازمانھای انقالبی پرولتری نفوذ ورخنه کرده ودرفرصتھای مساعد اين
تشکالت راموردحمله خصمانه قرارمی دھند.تا که بوسيله کمونيستھای انقالبی شناسائی شده وطرد گردند.درطول تاريخ
جنبش انقالبی پرولتری ودرجوامع مختلف اپورتونيستھای مخفی اين جنبشھارا صدمه زده اند .ولنين بدرستی درباره
ماھيت فکری سياسی اين سنخ افراد وجھانبينی وخصلت اقشارخرده بورژوازی حتی بعد ازپيروزی انقالب سوسياليستی
ودردوران اعمارسوسياليسم ھوشدارمی داد .البته درکشورھای مختلف ازاين اقشارافرادی ھم وفاداربه انقالب بوده
وھستند .ولی دراينجا منظورھمين قماش عناصرھستند که درصحنه سياسی کشورخودرا به جنبش کمونيستی انقالبی
چسپانده ودرموقع مناسب به آن صدمه می زنند.
جمع » انقالبی« درصفحه سوم اوراق شان اين مسئله رابميان کشيده اند که چون" گروه پيکاربرای نجات مردم
افغانستان) م ل م(" ازيکطرف انحرافات نويسنده نوشته) (803صفحه ای رابرشمرده وازطرف ديگرگفته است" تاجای
که به شخص نويسنده مربوط است به اواحترام داريم" .ودرنتيجه می پرسد که " گروه پيکاربرای نجات مردم افغانستان)
م ل م(" چقدربه دشمن طبقاتی خودش يعنی به ھمان رويزيونيست شناخته شده وکھنه کارصادق است؟
گرچه ما درنوشته قبلی خود به اين موضوع اشاره کرده ايم؛ بلی تا زمانی که نويسنده ھنوزکامالً درمنجالب انحرافات
اپورتونيستی غرق نشده بود ما به اواحترام رفيقانه داشته وبا وی وارد مباحثات ومذاکرات ايدئولوژيک سياسی می شديم؛
اما بعد ازآن که انحرافات عميق وبرگشت ناپذيراين شخص ازخط انقالبی پرولتری) م ل م( برای ما وباقی اعضای اين
جنبش آشکارگرديد ،ديگرطبيعتاً روابط وحتی احترام ما به وی درسطح ديگری بوده است .ولی برخالف نظرجمع
»انقالبی« که به پديده ھای اجتماعی باديده ای مکانيکی نگريسته وبه اين مسئله به شيوه ای دگماتيستی برخوردکرده اند.
ما ھنوزنويسنده رامنحيث دشمن طبقاتی خود نمی شناسيم .وتازمانيکه فردی وياگروھی نظراً وعمالً درھمکاری با
دشمنان طبقاتی مردم قرارنگرفته است ما به اومنحيث دشمن طبقاتی نمی نگريم .ازاينروما به شخص "نويسنده" نوشته
 803صفحه ای درحد معينی احترام داريم .اين احترام ھم درموردش دارای خصوصيت مشخص بخود است .وازجانبی
ھم رعايت حق انسانی اوست .شما ازمفھوم "احترام" ھم يک مطلق ساخته ايد؛ درحاليکه اين يک پديده نسبی است.
ودرجوامع طبقاتی ودرشرايط وحاالت مختلف ،نظربه موقعيت وماھيت طبقات اجتماعی وافراد وزن مختلف بخود می
گيرد .موجوديت صرف اختالفات ايدئولوژيک سياسی بين افراد وتشکالت سياسی مختلف ھنوزبه معنای خصومت
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طبقاتی نيست که باآنھا مانند دشمنان طبقاتی مردم يعنی طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروگروه ھای
جنايتکارومزدورنمايندگان شان وامپرياليستھای حامی آنھا ،برخورد نماييم .مبارزه ما بانويسنده وسايرمنحرفين
ايدئولوژيک سياسی که ازروی ناآگاھی سياسی وگمراھی فکری دراين منجالب قرارگرفته باشند  ،مبارزه ايدئولوژيک
سياسی است .مابا اين افراد وگروه ھا به مبارزه بين دوخط ادامه می دھيم تاماھيت خط ايدئولوژيک سياسی انحرافی
آنھارا برای توده ھای مردم افشا کنيم .ھمچنين کمونيستھای انقالبی با افراد وتشکالت سياسی غيرپرولتری بخاطرصرف
اختالف انديشه خصومت ندارند .واگراينھا عليه منافع خلق وميھن قرارنگيرند ووابستگی وزد وبند بادشمنان داخلی
وخارجی توده ھای خلق وميھن نداشته باشند ،با آنھا درسطح خصومت طبقاتی قرارنمی گيرند .بلکه بطورھمه جانبه
وپيگيرماھيت ايدئولوژيک سياسی وخواستھا واھداف طبقاتی وقشری آنھارا برای توده ھای مردم افشا می نمايند .ما
ھمين نويسنده نوشته)  (803صفحه ای وھمين گروه مدافع اورا که اتھامات خاينانه ای راعليه ما عنوان کرده اند،
تاھنوزمنحيث دشمنان طبقاتی خود نمی دانيم .اين درست است که ھمين مبارزه ايدئولوژيک سياسی عليه نويسنده
ومدافعين اووھمه اپورتونيستھا ورويزيونيستھای رنگارنگ به لحاظ ماھيت ھم يک مبارزه طبقاتی است؛ ولی
بنابرموقعيت وخصلت تضادھا ھنوزآنھارادرصف دشمنان طبقاتی مردم قرارنمی دھيم .مبارزه ايدئولوژيک سياسی
دردرون جنبش ويا سازمانھای انقالبی پرولتری عليه انحرافات ايدئولوژيک سياسی مختلف تبارزی ازتضاد ومبارزه
درون اين جنبش است .وپيش برد اين مبارزه درجھت حل اين تضاداست .اين تضاد ازطريق انتقاد وانتقاد ازخود می
تواند حل شود ودرغيرآن به طرد يک جناح توسط جناح ديگرمنجرمی شود .يعنی جناح اصوليت انقالبی ،جناح انحرافی
اپورتونيستی ورويزيونيستی را طرد می کند.
مالحظه می شود که جمع» انقالبی« ھنوزدرباره ماھيت وخصلت تضادھای جامعه ،شناخت دشمنان طبقاتی وخصلت
مبارزه طبقاتی به گونه اصولی وعلمی مشکل دارند .وبفرض اگراين گروه را طوری که ادعا می کند به پذيريم؛
بنظراول ھمين موضع خصمانه و اتھام زنی آنھا عليه ما ناشی ازھمين ديد انحرافی شان ازطبقات ،تضادھا ومبارزه
طبقاتی است.اينھا ھنوزفرق بين مبارزه ايدئولوژيک سياسی رابا منحرفين درون جنبش انقالبی پرولتری بامبارزه طبقاتی
عليه دشمنان سوگند خورده توده ھای مردم درسطح جامعه وجھان درک نکرده اند.
وازجھت ديگراين اتھامات وبرچسپ زدنھا عليه" گروه پيکاربرای نجات مردم افغانستان) م ل م(" عمق افکارونظريات
ارتجاعی وخصومت ورزی آنھاراعليه کمونيستھای انقالبی آشکارمی سازد .واين شيوه کارکسانی نيست که مدعی
مبارزه »انقالبی پرولتری« ھستند .ما به حکم علم انقالب پرولتاريائی جھت ترسيم وتحکيم خط انقالبی پرولتری) م ل م(
وايجاد حزب انقالبی پرولتری ورھبری مبارزات توده ھای خلق عليه طبقات ارتجاعی وامپرياليسم وسرنگونی آنھا
وتاسيس نظام دموکراتيک مردمی وايجاد جامعه سوسياليستی وظيفه داريم تاچھره ھای انواع اپورتونيستھا
ورويزيونيستھارابرای مردم افشا کنيم .تابيش ازاين فريب جمالت بظاھرمترقی آنھارانخورده وبدنبال آنھا نروند .ولی
اپورتونيستھا ومدافعين آنھا برای جلوگيری ازآن به چنين شيوه ھای متوسل می شوند تا به بفکرخام آنھا مانع ازافشای
چھره ھای شان گردند.
موضوع ديگراينکه؛ اين جمع» انقالبی« ھميشه درنوشته ھای شان از»جنبش انقالبی« نام می برند .ولی ھيچگاھی
باصراحت نوعيت وماھيت » جنبش انقالبی« وخط ايدئولوژيک سياسی ای که اين »جنبش« را رھبری می کند مشخص
نکرده اند .تاکه دراين اواخربابرخاستن به دفاع ازاپورتونيسم وموردحمله قراردادن ما ازھمين سنگرماھيت وخصلت
اين» جنبش انقالبی« آنان مشخص گرديد .زيرا درجوامع طبقاتی ،طبقات مختلف اجتماعی وجريانات سياسی ازخود "
جنبش" دارند که درراه رسيدن به اھداف طبقاتی شان فعاليت ومبارزه می کنند .طبقات ارتجاعی چه آن بخشی که
درقدرت ھستند وچه آن بخشی که خارج قدرت اند جھت فريب توده ھای خلق درجامعه که خواھان تحوالت انقالبی
بنيادی ھستند" ،جنبشھای" شانرا »مترقی« وحتی گاھی »انقالبی« می نامند .درکشورھای تحت سلطه امپرياليسم گروه
ھا وتشکالت روشنفکری خرده بورژوازی "راديکال"  ،دموکرات ويا گروه ھای که ازمنافع دھقانان خرده مالک به
دفاع برمی خيزند .اينھا نيزجنبشھای شانرا» انقالبی« می نامند .ولی "انقالب" آنھانظربه جھانبينی وماھيت وخصلت
طبقاتی آنھا معين است.ھم چنان که به لحاظ جھانبينی طبقه پرولتاريا جنبش انقالبی آن ودسته پيش آھنگ پرولتاريا دارای
ماھيت وخصلت طبقاتی مشخص بخود است .ودرھمه جوامع طبقاتی طبقه کارگريگانه طبقه انقالبی است که اگربه
انديشه طبقاتی اش دست يابد تابه آخرانقالبی بوده ودرجھت نجات خود وديگرطبقات تحت ستم واستثمارجامعه نبرد
انقالبی راتاسرنگونی کامل طبقات ستمگرواستثماروامپرياليسم وتاسيس ديکاتوری طبقاتی اش وتشکيل جامعه
سوسياليستی وتداوم اين مبارزه وديکتاتوری تارسيدن به جامعه بی طبقه)کمونيسم( به پيش می برد .به ھمين خاطراست
که طبقات ارتجاعی وامپرياليسم درسراسرجھان ازجنبش ھای انقالبی طبقه کارگروکمونيستھای انقالبی وحشت دارند.
وباتمام نيرووبا بکارگيری ھرنيرنگ ورذالت وتوطئه ای تالش می کنند تا اين جنبشھاراسرکوب کنند ويا توسط عوامل
شان که بنام عناصر»انقالبی« دراين جنبش ھا نفوذ می کنند ،ازدرون تخريب نمايند .ازھمين جاست که توده ھای مردم
وروشنفکران مردمی که ھنوزبه عمق مسايل جامعه وجھان ودرک ازماھيت سياسی ايدئولوژيک واھداف طبقاتی طبقات
مختلف وسازمانھای سياسی مختلف درجامعه که نامھای پرطمطراق »انقالبی« و»کمونيست« و»سوسياليست«
و»کمونيست کارگری« و»کمونيست)مائوئيست(« وازاين قبيل رابرای شان انتخاب می کنند؛ بايد به صرف نام وعنوان
آنھافريب نخورند ،بلکه بايد به ماھيت خط ايدئولوژيک سياسی وخصلت طبقاتی ،نظريات ومواضع ،خواستھا ،خط مشی
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ھا ،استراتژی واھداف وعملکردھای آنھا درصحنه مبارزه طبقاتی توجه کنند .توضيح مختصرفوق برای اين بود که
چون گروه ھای مختلف سياسی درجامعه بابرنامه ھا وخط مشی ھای طبقاتی مختلف مانند نويسنده "نوشته"  803صفحه
ای وجمع »انقالبی« که خودراآشکارکرده وعلناً ازيک خط اپورتونيستی بدفاع برخاسته اند؛ ازاينروالزم بود تا اندکی
دربارۀ اين قماش گروه ھا وخرامھا وکرشمه ھای خاص شان برای نسل جوان ازخوانندگان مطبوعات انقالبی پرولتری
کشور ،توضيحاتی ارايه نماييم.
ماپيشبرد مبارزه ايدئولوژيک سياسی عليه اپورتونيسم ورويزيونيسم راھمزمان بامبارزه عليه امپرياليستھای
اشغالگرودولت مزدورآنھا وکالً نظام فئودال کمپرادوری وامپرياليسم درکشورازجمله مھمترين وظايف ورسالت خود می
دانيم .ومبارزه ايدئولوژيک سياسی راتاافشای کامل انواع اپورتونيسم ورويزيونيسم منجمله نويسنده"نوشته" ومدافعين
اوادامه خواھيم داد .ما ھيچگاھی ازپيشبرد اين مبارزه ودفاع ازخط انقالبی پرولتری)م ل م( درعرصه جامعه وبين
المللی احساس خستگی نخواھيم کرد.
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