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پاسخ به »بيانيه« ای مدافعين يک سند اپورتونيستی!
چندين ماه قبل يک نوشته ) (803صفحه ای دستنويس تحت عنوان" جنبش انقالبی پرولتاريا وبوالھوسی
ھای روشنفکران خرده بورژوا" توسط يکی ازرفقای جنبش انقالبی پرولتری کشوربما رسيد .ما دراين
اواخرنوشته مزبوررامورد نقد وبررسی قرارداده وبتاريخ  7مارچ  2010درسايت" پيام آزادی" به
نشرسپرديم .وبتاريخ  11مارچ » 2010بيانيه« ای تحت عنوان » به پيشوازجنبش!« بامحتوای مشخص
آن)که بعداً بآن خواھيم پرداخت( ازجانب جمعی ازاعضای به اصطالح " جبھه متحد ضدامپرياليسم
وارتجاع -افغانستان" دردفاع ازنوشته ای مزبوروحمله برنقد اصولی ما درسايت »بابا« به نشررسيد.
ماگرچه درابتدا تصميم نداشتيم که به پاسخ نويسندگان اين "بيانيه" که به دفاع ازاپورتونيسم برخاسته
اند ،بپردازيم؛ زيراماھيت نقد اصولی ما خود پاسخی به " بيانيه نويسان" است ،بآنھم خواستيم تا ماھيت
فکری وسياسی آنھارا که در" بيانيه" شان بوضوح متبارزاست ،آشکارترسازيم .
دراينجا ازلفاظيھا وافسانه گوئيھای که نويسندگان اين »بيانيه« )وبھتراست آنرا" دفاعيه" بناميم( که
بگذريم؛ واقعيت اينست که نه ھمان دوستی که اين "نوشته" را بما ارسال کرد درزمانش يادآوری نمود
که اين نوشته» خاکه ويا خامه نويس« است ونه ھم درطی اين چندين ماه ما چنين خبری راشنيده ايم.
ھمينکه يکی ازھمين»بيانيه نويسان« توسط ھمان رفيقی که نوشته رادردسترس ما قرارداده بود،
دررابطه به نقد اين "نوشته" واقدام به نشرآن درجريان قرارگرفت؛ تلفنی باما تماس تماس گرفته
ودرباره محتوی نوشته مذکورچيزھا گفت ودرآن وقت موافقت خودرا با اين نقد ابرازداشته واصوالً
آنراپذيرفته وگفت که اميد است ھرچه زودتربه نشرسپرده شده وما آنرامطالعه نماييم.ھمچنين او
درضمن گفت که نشرنوشته اصلی) يعنی نوشته  803صفحه ای( فعالً به تعويق انداخته شود .حال ديده
می شود که در»بيانه« ای شان موضوع کامالً بشکل ومضمون ديگری مطرح شده است .نماينده اين
"جمع" درصحبت تلفنی درباره ای »خاکه« بودن نوشته حرفی بزبان نياورد .وبرخالف ادعای واھی
ھمين جمع»انقالبی« که به دفاع ازنوشته ونويسنده ای آن برخاسته وھرناسزای را که درچانته داشته
واليق خودشان بوده بما که اين نوشته رامورد نقد قرارداده وبه نشرسپرده ايم حواله کرده اند؛ اين
نوشته منظم بوده ونويسنده درتمام اين نوشته طوالنی اش حتی يک موردھم ازاينکه به رفقا وھوادارانش
تذکرداده باشد که اين نوشته»خامه« است وشما بآن نظربدھيد ،وجود ندارد .نويسنده درچندين مورد
روی نظريات ومواضع اش درگذشته وحال تاکيد کرده وحتی درجايی نوشته است که" درگذشته
دربرابرنظرات ومواضع ام مھرسنتريست ودگماتيست خورده ام وحال اگرمھرديگری ھم بخورم باکی
ندارم ."...اين نوشته کالً بيانگرافکار ،نظريات ومواضع "صائب" نويسنده است که بيرون داده است
وحيله ای »خاکه نويس« بودن اين نوشته بعد ازانتشارنقد "نوشته" مذکورتوسط »بيانيه نويسان« به
ميان کشيده شده است .برخالف ادعای پوچ »بيانيه نويسان« اين نوشته تراوش مغزنويسنده بوده وتمام
داشته ھای ذھنی اش را برروی کاغذ ريخته است .اودرنوشته اش کمتربه مسايل تئوريک پرداخته
وبخش اعظم آنراافکارونظريات ومواضع اودرباره جنبش پرولتری کشوروجنبش بين المللی کمونيستی
تشکيل می دھد .بعبارت ديگرنويسنده تاريخ فعاليتھای سياسی اش را درجريان حدود پنج دھه
اخيربرشته تحريردرآورده است .واينکه نويسندگان»بيانيه« مدعی اند که نوشته » خامه« بوده ونويسنده
آنراجھت نظرخواھی برای آنھا فرستاده است )وآنھا مارا مورد حمله قرارداده اند که گويا ما خالف
واقع يک نوشته »خامه نويس« راموردنقد قرارداده وبه نشرسپرده ايم( ھيچگونه واقعيت وماھيت
اصولی ندارد .وبادرنظرداشت اينکه نويسنده قصد داشته است تا بارديگربه ھمکاری دوستان
وھوادارانش)ھمين جمع »انقالبی«( افکارونظريات انحرافی اش را پخش کند وعده ای را که کماکان
ازجريان تاريخ چھل سال اخيرجنبش انقالبی پرولتری کشورآگاھی الزم راندارند به گمراھی بکشاند.
لذا ما وظيفۀ خوددانستيم تاماھيت فکری وسياسی نويسنده را موردنقد قراردھيم .زيرانويسنده حدود نيم
قرن است که با افکارونظريات ومواضع انحرافی اپورتونيستی ورويزيونيستی اش يکی ازمنابع

انحراف وتفرقه افکنی درجنبش انقالبی)م ل م( کشوربوده است .به ھمين سبب حتی اگرھمين جمع
»انقالبی« بنا برداليل خود آنھا بما توصيه می کردند که نقد "نوشته" رابيرون ندھيد؛ بازھم اصوليت
انقالبی ايجاب می نمود تا محتوای اين نوشته درمعرض قضاوت جنبش انقالبی پرولتری واقعی کشور
قراردھيم .حال اگرنويسنده وجمع»انقالبی« مدعی اند که اين نوشته »خامه نويس« بوده وبفرض
نويسنده با محتويات آن موافق نيست وبه »صحت نظريات ومواضع اش اطمينان دارد« ميتواند نظريات
ومواضع غيرازاين اشرا»پاک نويس« نموده ودردسترس جنبش انقالبی پرولتری کشورقراردھد.
درآنصورت اگرنظريات ومواضع او"درست واصولی" بود؛ ما نقدخود را پس گرفته ونظرات وموا
ضع جديد "اصولی" نويسنده را به اووجمع »انقالبی« اش تبريک خواھيم گفت.ھمچنين درمورد
ادعای» خامه« بودن نوشته :يک نوشته باماھيت اصولی وانقالبی ولوخامه ھم باشد حداکثربه لحاظ
محتوی؛ ازجھت ارايه افکار ،نقطه نظرات ومواضع نويسندۀ آن دربارۀ موضوعات مختلف اصوليت
وحقانيت آن مشخص می شود .وامکان دارد که نويسنده درمواردی باثربی دقتی دچاراشتباه وياحتی
انحراف جزئی ھم بشود .ودرخامه نويسھا معموالً انشاء  ،ترتيب جمله بندی وپراگراف ھا دقت الزم
صورت نمی گيرد .درحاليکه دراين نوشته ھمه ملحوظات فوق رعايت شده ونويسنده درمورد صحت
نظرات اش اتمام حجت ھم کرده است که درفوق تذکريافت .ازاينجاست که بميان کشيدن حيله »خامه
نويس« بودن نوشته ھم به پوچی بدل می شود .بفرض اگراين نوشته خامه نويس ھم می بود؛ وبه يقين
که اگرنويسنده ديالکتيکی می انديشيد ويا به شيوۀ ديالکتيک ماترياليستی به مسايل وقضايا نگاه می نمود
وآنرا رھنمون عمل اش قرارمی داد ،حتی درخامه نويس نوشته ھم تااين سرحد دچارگمراھی نمی شد.
موضوع ديگراينکه چگونه است که نويسنده بااين قدرادعا ھای عريض وطويل درطی بيش ازچھل سال
ھنوزنتوانسته است افکارونظراتش را درباره جنبش انقالبی پرولتری کشوروجنبش بين المللی
کمونيستی انسجام بخشد! درحاليکه خالف ادعای اخيرشان درطی بيش ازچھاردھه به لحاظ ماھيت خط
ايدئولوژيک سياسی وافکارونظريات نويسنده ھمين بوده است که درنوشته اخيرش نيزانعکاس يافته
است.
درصفحه اول »بيانيه« جمع» انقالبی« چنين می خوانيم ... ":رفيق نويسنده درمقابل ھمواره تاکيد نموده
است که نوشته اش بعنوان" جنبش انقالبی پرولتاريا "...ودرواقع بخشی از يک نوشته  2700صفحه ای
بوده ....افزون برآن رفيق نويسنده ھمواره يادآورگرديده که شخص ايشان ،آماده پذيرش انتقادات
اصولی ورفيقانه بوده وازاين امر ،ھمچنان بگرمی وبايک روحيه رفيقانه استقبال می نمايد".
اگرواقعا ً نويسنده وجمع »انقالبی« مدافع اش راست می گويند وکذب وحقه بازی سياسی درکارنيست؛
چرادربرابرنقد اصولی ما تا به اين حد عکس العمل خصمانه نشان داده اند؟ اگرنويسنده راست می گويد
وانتقادات اصولی راپذيرفته وازآن استقبال می نمايد؛ کجای انتقادات ما غيراصولی است ،روی آن
انگشت گذاشته وآنرا نقد کند .ولی ديده می شود که ھم عبارت" جنبش انقالبی پرولتاريا "...وھم
انتقادات اصولی ورفيقانه به لحاظ ماھيت آن غيرازآن چيزی است که جنبش انقالبی پرولتری حقيقی
کشورازآن استنباط دارد.بعبارت ديگرمنظوراز"جنبش انقالبی پرولتاريا "...مورد نظرنويسنده واعالميه
نويسان ،جنبشی است که درطی بيش ازچھاردھه نويسنده وھمقماشان اوبه آن تعلق دارند .يعنی جريان
سنتريستی واپورتونيستی که جمع»انقالبی« ازآن بدفاع برخاسته اند .وبانشراين اعالميه بيش ازقبل
ماھيت خط ايدئولوژيک سياسی »بيانيه نويسان« خاصتا ً آقای)اکس( که درطی سالھای اخيرخودرا
ھوادار»جنبش« معرفی می کند ،آشکارگرديد .البته اين موضوع منحصربفردی نيست ،درطول تاريخ
پيدايش مارکسيم انقالبی افراد وگروھای مارکسيست کاذب ،نيمچه مارکسيست ھا ومارکسيست ھای
آماتوربوده وھستند که باانقالبی نمائی،پرحرفی ولفاظی توجه افرادی ازروشنفکران خرده بورژوازی
را جلب کرده اند .وخشم وبرآشفتگی جمع »انقالبی« دربرابرنقد اصولی ما ،نيزريشه درتفکرآنھا
دارد.لنين می گويد ":گروه ھا واحزاب سياسی را نه برمبنای حرفھای که می زنند بلکه برمبنای اعمال
آنان می توان قضاوت کرد" .واگراين آقايان غيرازاين می انديشيدند ،برخوردآنھا دربرابرمحتوای اين
نوشته بايد اصولی وپرولتری می بود .درحاليکه اينھا سعی دارند تا ماھرانه چھرۀ اپورتونيستی نويسنده
رامخفی نگھداشته وبا کلمات والفاظ پرطمطراق اورا»انقالبی« جلوه دھند.ھمچنين اين "جمع" سعی

کرده اند تا درمواردی با موضعگيريھای دوپھلوعمل دفاع ازاپورتونيسم خودرا بپوشانند که برای شان
ممکن نيست .درحاليکه يک فرد ويايک گروه واقعا ً انقالبی پرولتری؛ انقالبی فکرمی کند ،انقالبی عمل
می کند وانقالبی موضع می گيرد واين شيوه را باھيچ يک ازشيوه ھا وباھيچ قيمتی عوض نمی کند،
ودفاع ازحقيقت را به بھانۀ رعايت »امانت داری« درمخفی کردن يک سند انحرافی سراپا اپورتونيستی
وتوطئه گرانه وتحريف کننده حقايق ونافی جنبش انقالبی پرولتری کشور ،پيشه نمی کند .اين آقايان
اگراز»تعھد اخالقی« شان درمخفی نگھداشتند محتوی انحرافی "نوشته" سخن می گويند يک مسئله
است؛ اما عدم افشای ماھيت انحرافی اين "نوشته" ازجانب آنھا مسئله ای ديگری است که بھيچ صورت
توجيه پذيرنبوده واصوليت انقالبی پرولتری آنرامردود می شمارد .اين جمع» انقالبی« سعی کرده اند تا
با کلمات ومقوله ھای مترقی » بيانيه« شانرا مزين ساخته وافراد ناآگاه را فريب دھند.
دراخيرصفحه اول وآغازصفحه دوم می خوانيم ":رفقای "جمع" انتشاردھنده ھمين"بيانيه" ،به رفيق
نويسنده خاطرنشان ساخته اند که به باورآنھا ،نوشته" جنبش انقالبی پرولتاريا "....درھيئت موجوده
خودش ،ازآنجاييکه تبلورديدگاه ھا ومواضع فردی شخص نويسنده پيرامون مسايل گذشته جنبش انقالبی
ميباشد ،بنابرين بويژه برای آنانی که بانويسنده نوشته ،پراتيک مبارزاتی مشترک ھم نداشته اند ،اصوالً
ممکن نيست ونبايد به ھيچ نحوی ازانحا درنوشته تصرف نموده وبه انجام اصالحاتی درآن متوسل
گردند".
بيانيه نويسان مدعی ھستند که نوشته نويسنده را مطالعه کرده اند؛ ليکن مالحظه می شود که به محتوی
آن توجھی نکرده اند ويا اينکه نتوانسته اند فرق بين مارکسيسم انقالبی واپورتونيسم رابنمايند.درحاليکه
مواردانحرافی غليظ ودروغپردازيھا وتوطئه گريھاوتخريبکاريھا عليه جنبش انقالبی پرولتری
کشوردراين نوشته بوضوح آشکاراست.ھمچنين اينھا دربرابراين موضوع که نويسنده ازآنھا
خواستاراصالحات درنوشته اش شده است؛ اينھا فقط به اين بسنده می کنند که نوشته تبلورديدگاه ھا
ومواضع شخصی شما است ،به ھيچ نحوی درنوشته شما به تصرف واصالحات متوسل نمی شويم.
درحاليکه فردی وياگروھی که مدعی انقالبی پرولتری است ،اصوالً وظيفه دارد تا دربرابرنظرات
ومواضع اشتباھی وانحرافی فردی وياگروھی درجنبش انقالبی پرولتری کشوروھمچنين درجنبش
انقالبی پرولتری جھانی وبعبارت ديگردربرابراپورتونيسم ورويزيونيسم ازھرنوع سکوت وپرده پوشی
بپرھيزد .ولی جمع »انقالبی« حتی حاضرنمی شوند دربرابرنويسنده ازانحرافات اپورتونيستی غليظ
اودرنوشته اش کوچکترين اظھارنظری بنمايند .وبزعم شان باين عبارت گردن خالصی می کنند که ما
روی چنين ملحوظاتی که درفوق ذکرش رفت به تصرف واصالحات متوسل نمی شويم .درحاليکه نقد
يک نوشته تاتصرف واصالحات درآن متفاوت است .اين جمع اگرواقعا ً انقالبی پرولتری باشند حتی بايد
به نويسنده تذکارمی دادند که درنوشته اش موارد انحرافی کم نيست ومحتاج يک نقداصولی دارد
ودراين مدت به آن اقدام می نمودند .مالحظه می شود که اين آقايان بااين شيوه برخورد عليه نقد اصولی
ما وپاسخ اين چنينی دربرابرنويسنده ماھيت فکری وسياسی شان رابيش ازقبل برمالکرده اند .واين
»بيانيه« گوياترين سند دفاع آنھا ازنظرات ومواضع انحرافی نويسنده اين" نوشته")  803صفحه ای(
است .آقايان! شما باھرحيله ونيرنگی که متوسل شويد تاخود را » حق بجانب« جلوه دھيد ،برای شما
مقدورنيست .کمونيستھای انقالبی دربارۀ محتوی اين "نوشته" وموضع دفاعی شما قضاوت اصولی
خواھند کرد .ازاينکه شما نقد اين نوشته را منوط به" اراده مستقيم و انتشاررسمی وعلنی اين نوشته
توسط نويسندۀ آن می نماييد"؛ آگاھانه وغيراصولی ازافشای ماھيت انحرافی محتوی اين "نوشته" طفره
می رويد.
درصفحه دوم »بيانيه« چنين می خوانيم ":يکی اررفقای "جمع" انتشاردھنده بيانيه کنونی ،البته
برخالف تصميم قبلی وتأکيدی که برآن صورت گرفته بود ،نوشته" جنبش انقالبی پرولتری"...
رامتأسفانه بطورخود سرانه وغيرمسئوالنه ،درخارج ازمحدوده ھمين"جمع"،يعنی دردسترس يکی
ازرفقای جنبش انقالبی قرارداده که اوھم بنوبه خودش ،نوشته مزبوررابه"گروه پيکاربرای نجات مردم
افغانستان) م ل م(" می فرستد؛ به محض اطالع ازاين امر ،رفيق موردنظربدليل نقض اصول واراده

جمعی ،نکوھش وانتقاد گرديد که نامبرده ھم ،متوجه اصل مسئله شده وازعمل خودش انتقاد نموده است؛
جريان بالفاصله به اطالع رفيق نويسنده رسانيده شد".
بازھم دروغ وبازھم خالف گوئی؛ولوھمين رفيق بقول اعالميه نويسان بطور»خودسرانه
وغيرمسئوالنه« )که اطالق چنين کلمات تحقيرآميزبه رفيق ھمسنگرشان در»جبھه «...خود بيانگرسطح
فرھنگی اين جمع باصطالح» انقالبی« است( درموردش و "نوشته" را بالواسطه بدسترس ما قرارداده
است وبعد ازاينکه مورد نکوھش وانتقاد» رفقای« جمع» انقالبی« قرارگرفته ونسبت به اين عمل
»ازخود انتقاد« کرده است؛ حد اقل بايد موضوع را به اطالع ھمان رفيقی که نوشته رابرايش فرستاده
بود ،می رساند .وما ھم اکنون با اطمينان قبول می کرديم که گويااين رفيق ازاين عملکرد اش پشيمان
است .درحاليکه واقعيت خالف چيزی است که اين جمع» انقالبی« مدعی آن ھستند .وطوريکه بعداً
ثابت شد رفيق مزبور) يکی ازفعالين جنبش انقالبی پرولتری -م ل م -کشوراست که فعاليت مبارزاتی
وی ازدھه چھل شمسی آغازشده است( ازاين عملش اظھارپشيمانی نکرده وبدرستی آنرا اصولی می
داند .ھمچنين اين جمع مدعی است که »رفيق« شان بااين عمل اصول اراده اين جمع را نقض کرده
است؛ درحاليکه بلعکس نقض اصول واراده چنين "جمع" غيراصولی  ،درموردش عين رعايت اصول
انقالبی پرولتری است.
درصفحه دوم» اعالميه« جمع انقالبی می نويسند که ":مفاھمه رفيقی از"جمع" انتشاردھند گان بيانيه
بامسئول آن" گروه ،"....سرانجام به اين توافق منتھی گرديد که"گروه "...مذکور،تا تصميم شخص
نويسنده نوشته " جنبش انقالبی پرولتاريا "...مبتنی برانتشارياعدم انتشارعلنی آن ازنشراصل نوشته
خودداری نموده وتنھا به انتشارموضعگيری خودش وآنھم باتمکين بررعايت عفت کالم ودوری گزينی
ازبرخوردھای شخصی ،اکتفا نمايد".
ً
دراينجا نويسندگان» اعالميه« ظاھرا به اصل نشرنقد اين "نوشته" مخالفتی نشان نداده ومدعی اند که
گويا درنقد ما »عفت کالم« رعايت نشده و»برخوردھای شخصی« صورت گرفته است.ازاين آقايان
سوأل می کنيم که درکدام مورد ازنقد ما»عفت کالم« رعايت نشده ويا دربرابرنويسنده اين نوشته
»برخورد شخصی« صورت گرفته است؟ اگرشما دراين نقد مختصرما)که البته آنھم مورد »انتقاد«
شماست که دربرابريک نوشته بسيارمفصل وطوالنی -803 -صفحه ای کافی نيست؛ زيرا شما يک
نوشته رانه براساس محتوی ومضمون آن که براساس تعداد صفحات آن مورد ارزيابی قرارداده وتعيين
مقداروکيفيت می کنيد( ؛ به مواردی برخوردکرده ايد که مشخصه ماھيت انحراف نويسنده ويا نوعيت
برخوردآن دربرابرمسايل وقضايای مختلف مطابق به واقعيت آنھا تعريف وتوضيح شده اند وشما
آنھاراعدم رعايت»عفت کالم« ويا»برخوردھای شخصی« می پنداريد،به طرزفکروقضاوت خود شما
مربوط است.ما ھيچ گاھی بانويسنده درگيری شخص نداشته ونداريم ونظربه طوالنی بودن سابقۀ
اودرجنبش چپ کشور زمانی به اواحترام رفيقانه داشتيم وحال ھم تاجای که به شخص اومربوط است به
اواحترام داريم .اما زمانيکه ماھيت انحرافی ايدئولوژيک سياسی وموضعگيريھای غيرپرولتری او
دربرابرجنبش انقالبی پرولتری) م ل م( کشوردرميان بوده ،ما اشتباھات وانحرافات ايدئولوژيک
سياسی وحمالت خصمانه اوراعليه جنبش انقالبی پرولتری)م ل م( نقد کرده وپاسخ داده ايم .واين
امروظيفه ورسالت مبارزاتی ماراتشکيل می داد ومی دھد ودرآينده ھم چنين خواھد بود .زيرابدون
مبارزه عليه اپورتونيسم وافشای ھمه جانبه چھرۀ آن که به الوان وخرامھای گوناگون درجنبش انقالبی
پرولتری ظاھرمی گردد؛ مبارزه عليه امپرياليسم وارتجاع وتحقق امرانقالب مردم ممکن نيست.
اما نويسندگان»بيانيه« چند سطرپائينترچنين ابرازنظرمی نمايند ":تازمانيکه نوشته" جنبش انقالبی
پرولتاريا "...انتشاررسمی وعلنی نيافته است ،درحکم يک نوشته يا يک سند شخصی تلقی گرديده که
نمی توان ونبايد برحريم آن وارد شد؛ ناديده انگاشتن ھمين مسئله وافشاگری دراين خصوص ،به معنای
نگرش وعملی مغايرباپرنسيپ ھای پسنديده ووحدت طلبانه انقالبی خواھد بود؛ ازينجاست که"جمع"
ناشرين بيانيه ،ازيک چنين رويکردی نيزبد ينوسيله انتقادکرده ومبادرت بدان را درحکم امری می
دانند ،که می تواند باسابقه حس انتقام جويی وشھرت طلبی ھای خرده بورژوازيی بظھوررسد!".

نويسندگان »بيانيه« به دفاع ازنويسنده ونوشته اش برخاسته ونقد اصولی مارا»مغايرپرنسيپ ھای
پسنديده ووحدت طلبانه انقالبی« خودشان دانسته اند .درحاليکه به حکم ديالکتيک ماترياليستی واتخاذ
شيوه وحدت طلبانه درجنبش انقالبی پرولتری ،اصل رعايت اصول واحکام علم انقالب پرولتری است.
ازاين طريق وبااين شيوه است که ميتوان برانواع اپورتونيسم ورويزيونيسم فايق آمده وبخشھای اصولی
وانقالبی جنبش انقالبی پرولتری رابھم نزديک کرده وزمينه يک وحدت اصولی وديالکتيکی را درجھت
ايجادحزب انقالبی طبقه کارگرفراھم کرد.ولی شيوه وحدت طلبی ازديد اپورتونيستھا ورويزيونيستھای
رنگارنگ ماھيت ديگری دارد؛ يعنی اتخاذ شيوه ھای ميکانيکی ،تمکين به پرنيسپ ھای مفلوک
بورژوائی وخرده بورژوائی ،ماست مالی کردن اختالفات ،پرده انداختن روی اشتباھات وانحرافات
وعدم رعايت اصل انتقاد وانتقاد ازخود تا جھت يا جھت ھای معينی ازآنھا نرنجند .ھمين سوبژکتيويسم
ويک جانبه نگری اين آقايان دردفاع ازاين "نوشته" وناديده گرفتن ماھيت اصولی اين نقد وحمله
خصمانه برما؛ خود نمايندگی ازماھيت فکری وسياسی انحرافی وخرده بورژوائی اين"جمع" باصطالح
»انقالبی« می نمايد.
ھمچنين نويسندگان»بيانيه« نقدما را که يکبارديگرماھيت اپورتونيستی نويسنده رابرمال ساخته ايم،
»سابقه حس انتقام جويی وشھرت طلبی ھای خرده بورژوازی« ارزيابی کرده اند! آقايان! اگرشما
ونويسنده اين" نوشته" ھزاربارعليه ما وراجی نموده وياوه سرائی نماييد؛ ما ھمپا بامبارزه عليه
امپرياليسم وارتجاع ،به افشای ماھيت انواع اپورتونيسم ورويزيونيسم ادامه می دھيم .ماسعی می کنيم تا
با مبارزه اصولی وانقالبی خط انقالبی پرولتری) م ل م( راازلوث انواع اپورتونيسم ورويزيونيسم،
تروتسکيسم ،سوسيال دموکراسی ،يوروکمونيسم وکمونيسم کارگری منزه کرده وازاين طريق خط
وجنبش انقالبی پرولتری )م ل م( را استحکام مزيد بخشيم .ولی بوضوح ديده می شود که نويسنده وشما
سعی داريد تا انديشه ھای مارکسيسم انقالبی راتغييرماھيت داده وآنرابالژن اپورتونيسم ورويزيونيسم
آلوده کرده وبه توده ھای مردم ارايه دھيد .ما ازخط انقالبی پرولتری)م ل م( دفاع می نماييم وشماازخط
اوپورتونيستی تمام عياربه دفاع برخاسته ايد .اگرما درنقد خود مانند گذشته ماھيت خط اپورتونيستی
رويزيونيستی نويسنده رابادرنظرداشت اسناد منتشره وعملکردھای آن ومطالعه سند کنونی آن ثابت
وافشا کرده ايم؛ ليکن شما بدون ارايه ھيچ گونه سند ومدرکی بااغماض ازھمه حقايق مسلم
بخاطرارضای خاطرخود ودلخوشی نويسنده نوشته) 803صفحه ای( ،نقد مارا»عقده گشائی « ارزيابی
کرده ايد! درحاليکه اين گونه برخورد ھا ازيک "جمع" درمانده ودنباله رو اپورتونيسم برمی آيد .شما
درسنگردفاع ازخط انحرافی نويسنده ،مارا»عقده مند« خوانده ايد؛ درحاليکه اين عقده مندی بايد
درنويسنده وشما مدافعين پروپاقرص آن وجود داشته باشد؛ زيرا اين نقد ،شماونويسنده را ھيجانی ساخته
است .بعبارت ديگردراين ميان کدام طرف بايد عقده مندی داشته باشد؛ بيقين طرفی که ازاين نقد اصولی
صدمه ديده است .زيرا ھرپديده وھرموضوع علتی دارد .وعلت برخورد اين چنينی شماعليه نقد اصولی
ما گويای اين واقعيت است .اگرنويسنده وشما ازافشای نقطه نظرات ومواضع خود وحشت نداريد
چرااين قدرھياھو براه انداخته وبه ناسزاگوئی منھمک شده ايد؟
آقايان اعالميه نويس!خاطرشماجمع باشد؛شما با اين ھوچيگريھا وتوھين ھا دربرابرناقدين
افکارونظريات ومواضع انحرافی نويسنده نمی توانيد وی راازاين منجالب نجات دھيد؛ زيرا
اوسالھاست که درمنجالب انحرافات اپورتونيستی ورويزيونيستی قراردارد .واين بارنيزسرازمنجالب
برآورده وخواسته است تا يکبارديگرافکارونظريات رويزيونيستی اشرا مطرح کرده وحقانيت جنبش
انقالبی پرولتری) م ل م( کشوررا بزيرسوأل ببرد .ودرعمل ديده شد که دراين اقدام شما نيزمتحد
وھمکارنزديک وی ھستيد.
نويسندگان»بيانيه« درصفحه دوم بياينه شان...":اطالق اتھاماتی خرده بورژوامآبانه ھمچون"
رويزيونيسم" واھانتھای شخصی رابه نويسنده "نوشته" به سود جنبش ومبارزه انقالبی نمی دانند".
اگرچه قبالً باين موضوع پرداخته شد؛ ليکن برخالف نظراينھا که )درھرپراگرافی برای جلب توجه
خوانندگان عبارت» اھانت شخصی« ازطرف ما به نويسنده را عالوه کرده وبجای نويسنده مظلوم نمائی
کرده اند(؛ مابرای توضيح ھرانحرافی بايد طبيعت وماھيت آن انحراف رامشخص کنيم وما که چنين

عمل کرده ايم نويسندگان» اعالميه« آنرا » اھانت شخصی« به نويسنده تلقی کرده وشيوه نقدمارا
»متمدنانه« نمی دانند .ونظردارند که اين شيوه انتقاد به سود جنبش ومبارزه انقالبی نمی باشد.
نخيرآقايان! ما می گوييم که انتقادبه شيوه ای موردنظرشما)اتخاد موضع دفاعی دربرابريک نوشته
سراپا اپورتونيستی( نه اينکه بسود جنبش انقالبی پرولتری کشورنيست که شديداً آنراصدمه زده وبه
منجالب می کشاند .درھمينجا دو خط دربرابرھم قراردارند؛ يکی خط دفاع ازانقالب پرولتری) م ل م(
بوسيله ما وديگری خط دفاع ازاپورتونيسم ورويزيونيسم بوسيله نويسنده وشما اعالميه نويسان .وبيانيه
نويسان ونويسنده سخت درتالش ھستند تا خط اپورتونيستی خودرا»انقالبی« جابزنند.ھمچنين
نويسندگان"بيانيه" شاکی اند که ما با افشای ماھيت انحرافات اپورتونيستی ورويزيونيستی نويسنده گويا
به اواھانت رواداشته ايم .درحاليکه ما درنقد خود ،نقطه نظرات وموضعگيريھای انحرافی نويسنده
درباره جنبش انقالبی پرولتری کشوررا با ھمان ماھيت وصفات مشخصه انحرافات اوتوضيح وتعريف
کرده ايم .پس ما اوصاف وخصايل نادرست وانحرافی سياسی وفکری نويسنده را که مدعی مبارزه
انقالبی پرولتری است ،چگونه وباچه الفاظی بيان می نموديم که ازنظرنويسنده وجمع »انقالبی« مدافع
او»متمدنانه« می بود وموجب رنجش خاطرشان نمی گرديد؟ اما نقدی که برمبنای ديالکتيک
ماترياليستی وبه شيوه مارکسيستی  -لنينيستی -مائوئيستی نباشد؛ يک نقد به شيوه انحرافی و ليبراليستی
خواھد بود که ھرمارکسيت -لنينيست انقالبی ای آنرامردود می داند.
درصفحه سوم »بيانيه« می خوانيم ....":تمکين انصراف ناپذيربه نقدعلمی ديالکتيکی وشرافتمندانه ھمه
آن نارسائی ھای گذشته درتمامی ابعاد مبارزه انقالبی...ازجمله اجتناب ازاتھام زنی ھای مروج درھمين
ساحت -راالزامی سازد که تاريخ ھم،مسئوليت چنين وظيفه بسا سنگين ترازگذشته وبس سترگی را،
اينک برعھده رھروان فرھيخته ،متعھد ،ازخودگذر ،صادق ووفاشعارشان گذارده است."....
نويسندگان اين»بيانيه« سعی کرده اند تا باسرھمبندی جمالت بظاھر»زيبا ودلفريب« بيانيه شانرا تزئين
کنند؛ ولی آنچه که درآن ديده نمی شود حقيقت ،شم انقالبی وصداقت است .درحاليکه صحبت از"تمکين
انصراف ناپذيربه نقدديالکتيکی وشرافتمندانه« دارند؛ ولی خودآنھا کوچکترين توجھی به سابقه انحرافی
نويسنده درجنبش پرولتری کشوردرگذشته وانحرافات انکارناپذيردرسند کنونی اش نکرده ويک جانبه
بدفاع ازآن برخاسته اند .ازآنجاييکه مقوله "شرافت" ھم درموردش ماھيت طبقاتی دارد وبرمبنای
ماھيت وسرشت ھرطبقه اجتماعی وھرفرد وتشکل سياسی مورد ارزيابی قرار می گيرد؛ازاينروشرافت
طبقات استثمارگروستمگروگروه ھای سياسی وفرھنگی مدافع منافع آنھا باشرافت طبقات خلق ستمکش
وبھره ده وگروه ھای سياسی وفرھنگی مدافع منافع آنان نه اينکه يکسان نيست که متضادھم ھست .به
ھمين صورت شرافت يک فرد ويايک گروه اپورتونيست ورويزيونيست که برضد منافع مردم عمل می
کند  ،باشرافت يک فرد ويا يک گروه انقالبی پرولتری که درجھت دفاع ازمنافع مردم قراردارد يکسان
نمی باشد .بعبارت ديگرھمان طوريکه دريک جامعه طبقاتی درباره طبقات مختلف اجتماعی
وسازمانھا ،گروه ھا وافراد ازروی نظريات ومواضع سياسی وعملکردھای آنھا قضاوت صورت می
گيرد؛ درمورد "ارزشھای اخالقی و شرافت" طبقات وافراد نيزمالک قضاوت ھمين است.

