 15ماه جون 2009مونشن – آلمان
رفيق عزيز کاروان،
نقدتان رادريافت وآنراخوانديم  .کمونيست ھايکديگررامورداھانت قرارنميدھندو واژه "افسارگسيخته"رابه
يکديگرولوھرقدراشتباه ھم کرده باشند ،اطالق نميکنند .درغيرآن نقدشان به فحاشی مبدل ميشود.
به ھرحال؛ سوالی که نزدمامطرح ميشوداينست که:
 -1بانقدشماچکاربايدکرد؟ اين نقدازچه چيزی وچه موضعی دفاع ميکند؟ درنوشته ما موضع حزب
کمونيست نيپال )م( نقدشده ونقدشماچه موضع سبياسی – ايدئولوژيک دارد؟ آياميخواھيدکه با
ھمديگربربساط عقل جنگی بنشينيم؟
 -2اگرمنظورتان اين باشدکه ماازوجوداديب ونويسنده ای مانندشماآگاه شويم ،بدون شک پيام تان رسيد.
ما يقين داريم که شما نيزميدانيدکه ھدف ازنقديک مسئله نشان دادن جھت درست مسئله است وما
بھمين دليل حزب کمونيست نيپال)م(وھمدمان افغانستانی شانرانقدکرده ايم که بگوئيم اين حزب راه
رويزيونيزم راانتخاب کرده ودوستان افغانستانی شان برای آنھاکارزاردفاع راسامان می بينند.
نقدشمانه آن خيانت راھدف ميگيردونه اين پايکوبی ورقص افغانی را .شمابجای دفاع ازکمونيزم،
دفاع ازجنگ خلق ودفاع ازموضع انقالبی پرولتری مارا افسارگسيخته خطاب ميکنيد .شماواقعا
کمونيست خوبی ھستيد.
تازمانی که نقدشماجھت سياسی –ايدئولوژيک بخودنگرفته مانميتوانيم درموردآن کاری انجام بدھيم .چراشمابا
نقدبھتروخوبترخيانت به انقالب پرولتری درنيپال مارادرس نميدھيد؟ تابدانيم که مضمون وجھت درست مسئله
آن است که شماميگوئيد؟
درموردچندنکته اساسی درنوشته تان ھمينقدرکافی است که بگوئيم:
 نزدکمونيست ھاتغيرمناسبات توليدی مضمون وجھت تاريخی ديگرداردتاتغيرمناسبات توليدی درانقالب کبيرفرانسه وياجاھائی ديگری که شماازآن نام ميبريد .يک کمونيست سخن رفيقش رابطور
انتزاعی موردبررسی قرارنميدھدتاازآن نتيجه مطلوب خودرابگيرد .مابه اين مسئله صداقت رفيقانه
کمونيستی ميگوئيم ونميدانيم که شما درموردآن چه نظری داريد .ماتغيرمناسبات توليدی رانيزبدليل
تائيدگفتارمارکس درصفحه  89مانيفست)چاپ پکن(مورداستفاده قرارداده ايم تااين خط راھرچه
واضحتربکشيم که ھرانقالبی که مناسبات حاکم توليدجھان کنونی راھدف قرارنميدھد ،به طبقه
کارگرتعلق ندارد.
اگرشما درمورداستراتيژی اندکی بيشترمطالعه کنيددرمی يابيدکه جنگ خلق درکجا استراتيژی است و
درکجا بخشی از استراتيژی انقالب پرولتری.
دراخير ،ميخواھيم اين مسئله را مورد تاکيد قراردھيم که شما چگونه کمونيستی ھستيد که خيانت به انقالب
درنيپال رانمی بينيد ،کارزاردفاع ازاين خيانت رابواسطه حزب کمونيست)مائويست(افغانستان نمی بينيد
ولی تفاوت بين اين واژه وآن واژه راميبينيد ،چه کمونيستی! کمونيستی که موی رابرنمدمی بيندودرتعريف
آن نيزوقت ضايع ميکندولی نمدی راکه آتش گرفته نمی بيند .به ھرحال پيروز باشيد!
الينگار

