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  11-5-2010                                  )          م ل م(  نجات مردم افغانستانگروه پيکاربرای   
  
  

  ! مدافعين يک سند اپورتونيستیسخ به حم
ت خصمانهپا               
                                                   )2(  

  
اوراق ،)3-4- 2010( يخ بتار" مدافعين يک سند اپورتونيستی- بيانيه-پاسخ به" رنوشته ای ما تحت عنوانبه تعقيب نش

 !" بازھم به پيشگاه جنبش" زيرعنوان » افغانستان-جبھه متحد ضدامپرياليسم وارتجاع« جمعی ازاعضایازطرفديگری 
 گذشته ای شان "انيهبي"به سياق »  ....جبھه متحد«اعضای  . به نشرسپرده شد"بابا" درسايت)2010 اپريل 6( بتاريخ
  آن وھمچنين پاسخت وجعلکاريھای ديگرنويسندۀ واتھاما نھيليستی، سراپااپورتونيستی ای نقداصولی مارا ازنوشتهبازھم

ناسزاگويھا ليکن  و خوانده»... وفحاشی  واتھامات بی پايه  وناسزاگويی ھای رکيکدشنام«، را اين جمعدربرابرنوشتۀما
دراين موارد لزومی به توضيح . وانمودکرده اند» رانديشی انق]بیدو«رابه آدرس مان ا خودشایوفحاشی ھا واتھام تراشيھ

 دراين باره قضاوت خواھند کرد  مترقی وتشکل ھاو اشخاصً نمی شود وخوانندگان خاصتا کمونيستھای انق]بیهبيشترديد
 اين آقايان . واصولی منھمک گرديده استکه کدام طرف به دشنام ھای رکيک متوسل شده وکدام طرف به استدbل منطقی

 ازآناينھا و(می باشد   صفحه ای803  اپورتونيستی"نوشته"قد ما از نا موضوعبجای پرداخت به مسايل اصلی که ھمان
ارايه دھند؛ کشور) م ل م( انق]بی پرولتریجنبش واب قانع کننده دربرابر وج موضوع را متمرکزکرده)بدفاع برخاسته اند

 حقايق را تحريف کرده وازپرداخت یی وباسرھمبندی کلمات ومقاله نويسبالفاظی وسفسطه گوئ اند تابارديگرسعی کرده
اينھا به .  طفره بروند،) است ایصفحه ) 803(که ھمانا انحرافات اپورتونيستی نويسنده نوشته(به اصل موضوع 

ابامظلوم نمائی گش دارد، سعی می کنند ت لن درآنازادامه بحث ايدئولوژيک سياسی اصولی که پای شاننظورگريزم
 به بزنند؛ تاتوجه خوانندگان کمترآگاه» .... وفحاشی، دشنام وناسزاگوئی« نوشته ھای ما مھربه ھرموردی ازکذائی 
اينجا  درحاليکه در.منحرف بسازندرادرطی چھاردھه آخرکشور) م ل م( نق]بی پرولتری درون جنبش ا اصلیمسايل

ادامه می دھد ومی خواھد ق]ب عليه اپورتونيسم به مبارزه است که انلوژيک سياسی  ايدئوعرصه مبارزه
نه . ستب ودشنام وتوھين وناسزاگوئی نياينجا جای سو. سازدافشا رنگارنگ رای نيستھايکبارديگرچھره واقعی اپورتو

 ! آقايان.د اع]م نماي»پيروز«دراين مبارزه د ازاين طريق خودرامی توان" جمع"اين شيوه ای برخوردماست ونه ھم اين 
اھانت ودشنام «انق]بی به بينيد که چگونه مورد اعضای جنبش راه انداخته ايد که وایشما بيھوده داد وبيداد وھوچيگری ب

 انحرافی يک نوشته بنابروظيفۀ مبارزاتی وانق]بی  ما ما.درحاليکه واقعيت چنين نبوده ونيست! !ايمقرارگرفته » وفحاشی
يد يترديد نماماترياليستی   ديالکتيک وبراساس منطقد بااستدbلي آنرانمی پذير وشما واگرنويسنده،کرده ايم  نقدرا

  . درميان بگذارد نظريات ومواضع ديگری نسبت به مسايل مزبوردارد اکنوننويسنده واگر
ه محصلين درآلمان غرب کازاعضای اتحاديه  زمانی عده ای. تازگی ندارد انق]بی پرولتری کشوراين شيوه درجنبش 

صولی جنبش انق]بی  وازراه مردم فاصله گرفتند حتی افشاگريھای بخشھای اازخط اصولی وانق]بی عدول کرده
خلقی وپرچمی ھا وباداران سوسيال فاشيست آنھا وگروه ھای ارتجاعی عليه باندھای جنايتکارومزدورپرولتری کشور

 .می خواندند» سب ودشنام«  راای ارتجاعی پاکستان وايراندولتھی غربی و نوکران امپرياليستھا جنايتکاراينمیاس]
کرده ای اوبجواب را مطالعه وط به جنبش انق]بی پرولتری کشور ازآنھا پرسان می نمود که ف]ن نشريه مربواگرکسی

 ھم » انق]بی« ع وجم ."نديده امرا  چيزجديدی » ھای سابقدشنام«  من درآن نوشته ھا غيرازھمان":می گفت کهچنين 
  .دمی کن" دشنام گوئی« متھم به  کشوررا) م ل م(  جنبش انق]بی پرولتریامروزبه ھمان سياق

باتأملی واقعگرا وامعان به نظرجدی ومسئوbنه درمکانيسم کارکرد ھمين :"... درصفحه اول اين اوراق می خوانيم
بازھم روزی وتحت .... اده انسان می باشد که ماباورداريم، قانونمندی ھای عينی مبارزه طبقاتی، يعنی مستقل ازذھن وار

 شرايط معينی ھم متحدانه ودرکنارھم، درصف واحد انق]ب ودرمصاف روياروی باصف ضدانق]ب، سنگرخواھند
  ."گرفت

ائی جزئی ترين تأمل وواقعگر"  صفحه ای803سند اپورتونيستی "  مدافعين  خ]ف اين ادعای بر خوانندگان توجه کنند؛
 سعی دارند واينھا. می رسدن به نظر شان دراين اوراق و دراوراق بيانيه اولنونمنديھای عينی مبارزه طبقاتیدرپذيرش قا

ازيک سند اينھا اين دفاع شان را گويا طوری وانمود سازند که مترقی  مقوbتاظی وبازی باکلمات وبکاربردتا بالف
 نظريات ومواضع  انحرافی درحاليکه ماھيت! طبقاتی انجام می دھندھای مبارزهونمندين قابرموازيناپورتونيستی 
 اضرنمی شود که بوضوح آشکاراست واين جمع حق آن واسناد ساب)ای  صفحه803( نويسنده درمتن سند اپورتونيستی

 طبقاتی  برطبق قانونمندی ھای مبارزهچنان که مدعی است رابه مدد گرفته و واقع بينیھا دربرابرآنبرای يک لحظه ھم 
.  برم]سازدوجھان کشور)م ل م( انق]بی پرولتریشرانقد کرده وماھيت انحراقی غليظ اين نوشته رادربرابرجنبھاآن

است چگونه می » مبارزه طبقاتی«اين جمع که مدعی .  بی اعتبارمی سازدخود اين ادعای آنھارا» جمع«مل اين ھمين ع
تجاع فئودال کمپرادوری  عليه امپرياليسم وار، اپورتونيسم ورويزيونيسم باانواع ايدئولوژيک سياسیتواند بدون مبارزه

  وعليه نقد اصولی وانق]بی ما  بدفاع برخاسته وازنويسندۀ آنزيک سند اپورتونيستی درحاليکه اين جمع ا!؟مبارزه نمايند
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» انق]ب«ف واحد  شرايط معينی درصت شيوه ای جنون آميزی به حمله پرداخته ومدعی است که درآينده وتحبا
رابه سينه می زنند » انق]بيگری«اينھا که اينقدرسنگ ! درمصاف روياروی باصف ضدانق]ب سنگرخواھدگرفت

ديده می شود که اينھا دريک دست شمشيردفاع . چراباصط]ح مبارزه شانرا به شرايط معين ديگری موکول می کنند
ھمين . راتکان می دھند» انق]ب«رفريب توده ھای مردم شمشيرازاپورتونيسم رامحکم گرفته اندودردست ديگربه منظو

 زيرا درتاريخ جنبش ھای انق]بی پرولتری ھمه .است» انق]بی« اين جمعبيانگراپورتونيسم بدون چون چرا ھمموقف
ش انق]بی ازانق]ب صحبت کردن وبرضد جنب.ين شيوه عمل کرده اند ومی کننداپورتونيستھا ورويزيونيستھا به ھم

صفحه ای ) 803(تاريخ فعاليتھای نويسنده .رويزيونيسم وعملی ضدانق]بی استاپورتونيسم وپرولتری سنگرگرفتن خود
  جمع سوأل می نماييم که منظورشانندراينجا ازاي.  مدافعين کنونی اش اينراثابت کرده ومی کندکردتاامروزوعمل

آنرا پوششی برای خود ساخته شان  ودراين اوراق  قبلی که دراوراقچيست" انق]ب"و " جنبش"رد مقوله ھای ازبکارب
"  مفھوم ويا" جنبش وانق]ب"  بکاربرد صرف مقوله ھای د کهاينھا بايد بدانند؟  ان پرداخته گزافه گوئی بهودراطراف آن
اعتقادمی )  م ل م(ی پرولتریخط انق]ب انديشه وً واقعا به زيرا اگراينھا. ھويت انق]بی نمی بخشد به آنھا"مبارزه طبقاتی

  اين!دبرما حمله نمی کردن ازچنين منج]بیًيا ثاند ونمی خاستنبر آشکارسند اپورتونيستیيک  به دفاع ازً؛ اوbدداشتن
 وعده می  زنی وگزافه گوئی  باbف دراين اوراق  اينھا. آنھاست دروغينموضع واين عملکرد نافی ھمه ادعاھاینظرو

  !دمصاف باضدانق]ب می رون انق]ب درد که درصف واحددھن
 دشمنان  بااين س]ح مبارزه عليه وگروه ھا وبدون مسلح شدن افراددش را داردانق]ب  س]ح مخصوص بخو!  آقايان
 برخاسته ايد؛ پس چگونه وباکدام س]ح به جنگ مشما ھمين اکنون بدفاع سرسختانه ازاپورتونيس.  ممکن نيست طبقاتی

 اينرابدانيد که "نوشته" شما ونويسنده .صفحه ای است) 803(عا ھم مانند ادعای نويسنده سنداين اد! ؟ضدانق]ب می رويد
. می دھند داده و به ھمين شيوه توده ھای مردم رافريب مانند شما ومدافعين آنھا درسراسرجھانه قماش اپورتونيستھاھم

 می  کرده وآنھا راافشا واھداف واستراتژیآنھارادورانداخته  وماھيت فکری وسياسی  ولی کمونيستھای انق]بی ماسک
  .کنند

ًاوb گروه پيکاربرای نجات مردم :" درھمين صفحه اول اوراق شان می نويسند که» ....جبھه متحد«جمعی ازاعضای
پاسخ بگويد؛ !" به پيشوازجنبش"نتوانسته است غيرازفحاشی، ھيچگاھی به مسايل مطروحه دربيانيه) م ل م( افغانستان
  !"  فحاشی ھای آنھا ھم درھمينجا نھفته می باشدرازاصلی

به ھيچ صورت نمی توانيد درباره ) دفاع ازاپورتونيسم( ضع ونظريات انحرافی وقھقرايیامو افکاروشما بااين!  آقايان
 به قضاوت يه  شما ازنوشته اپورتونيستیفاعصفحه ای وپاسخ قبلی ما عليه سند د) 803( محتوی نقد ما ازنوشته

گراف اوراق رادرھرپ شما ديده می شودچنانکه  . نداشته وندارد رايد؛ زيرا اپورتونيسم ھيچگاھی چنين رسالتیبپرداز
شما » بيانيه«نوشته نويسنده ومتھم کرده ايد ؛ درحاليکه مابه » یفحاشی وناسزاگوئ«  مارابهقبلی واوراق کنونی خويش

ارگرفته ايد؛ ازاينرونمی توانيد درسنگردفاع ازاپورتونيسم قر پرولتری برخوردکرده ايم ولی شما چون  شيوه وفرھنگبا
  ملتھب اول شما چنان شمارا"بيانيه"  به وپاسخ ما.به شيوه اصولی و انق]بی با ما به مبارزه ايدئولوژيک سياسی بپردازيد

 !بلی. نداريد هبرای ارايچيز ديگری » فحاشی« ق وآنھم متھم کردن ما بهيک منطتوسل ب که جزوھيجانی ساخته است
" نوشته"يد؛ زيراشما ونويسنده برخيز» دفاع «شما حق داريد اين چنينی ازخودوازافکارونظريات ومواضع خود به 

 اپورتونيستی شما درجنبش انق]بی  ھای چھره ويکبارديگرقرارگرفته انتظارنداشتيد انحرافات شما جزبه جزمورد نقد
 درحلقه ای معينی اين بوده که نوشته اش"  صفحه ای803نوشته "رنويسنده بلکه منظو.  افشاگردد کشوروجھانپرولتری

گيرد، نه توسط اعضای بقرار» اص]حً«مطالعه واحيانامورد» انق]بی«ی ھمين جمع  يعنشموردنظر» جنبش«ياران از
ردرباره بگذاريد تا اعضای جنبش انق]بی کشو.  بررسی ونقد اصولی قرارگيردجنبش انق]بی پرولتری کشورمورد

  واتھام تراشی وجعل ودروغقضاوت کنند که کدام طرف بامنطق ديالکتيک استدbل می کند وکدام طرف به فحاشی
  . اکتفامی نمايد

نامبرده ھرگزوھيچگاھی برای ما، نسخه معتبری " گروه " ًثانيا :"  درھمين صفحه اول دربخش آخرآن می خوانيم
نمی تواند باشد؛ مادرمباحث بعدی خويش، اين نکته را به بحث گرفته ومستدل انق]بی پرولتری نبوده و) م ل م( ازيک

  ....".خواھيم ساخت
  زيرا خط کمونيسم انق]بی.پذيريم، به ضررما تمام می شودب  اگرما نظرشمارارھمين موردد! » انق]بی«آقايان جمع

. ود نب ورويزيونيسمرنه آن اپورتونيسمشده نمی تواند و" نسخه معتبری"ھيچگاھی برای اپورتونيسم ورويزيونيسم 
 وخادم بورژوازی دانسته وجزمبارزه ضدانق]باپورتونيسم ورويزيونيسم را ) ل مم (ھمانطورکه مارکسيسم انق]بی

 رانداشته ونخواھيم ما ھم ازشما ھيچگاھی اين توقع. نمی بيندھا راه ديگری  وافشای ھمه جانبۀ آنايدئولوژيک سياسی
اح   ما باآن بوديم وزمانی که جنانق]بی پرولتری قرارداشترخط  دپيکاربرای نجات افغانستانسازمان  که تازمانی. داشت

 ،منحيث بخش اقليت؛ ما بعد ازيک مبارزه ايدئولوژيک سياسی اصولی طوbنی  برسازمان مسلط گشتاپورتونيستی 
 عليه مبارزه خودرا ")ت انق]بی پرولتریاصولي( سازمان پيکاربرای نجات افغانستان"ازآن گسست کرده وزيرنام 

درسطح جنبش انق]بی پرولتری ارتجاع وامپرياليسم ومبارزه ايدئولوژيک سياسی عليه انواع اپورتونيسم ورويزيونيسم 
گروه پيکاربرای نجات مردم "  باين طرف  تحت ناموازچند سال.  کمونيستی به پيشبرده ايم وجنبش بين المللیکشور

 انق]بی ما ماھيت خط ايدئولوژيک سياسی وپراتيک مبارزاتو.  به مبارزه خودادامه می دھيم ")م ل م( افغانستان
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جنبش بين المللی کمونيستی  ودرسطج جنبش انق]بی پرولتری کشورو عليه دشمنان طبقاتی وملیدرعرصه جامعه
  سنتريستی انحرافات انواعوثراازل) م ل م( ھميشه مبارزه کرده ايم تا خط انق]بی پرولتری ما .مشخص است

بفرض اگرما مورد تاييد شما . م داد واين مبارزه راتاآخرادامه خواھيزيونيستی منزه نگھداريماپورتونيستی ورويو
 . ما سخت لطمه وارد می شوداعتبارانق]بی بيقين که به صفحه ای وامثال شماقراربگيريم،) 803(ونويسنده نوشته

   . کمونيستھای انق]بی کشور وجھانديگرقضاوت می گذاريم به به
صفحه ای که ) 803( دربرابراين مورد ازنقد ما ازنوشته»...جبھه متحد« جمعی ازاعضای اوراقدرصفحه دوم

صفحه ای وھم اينکه اومدعی است که گويا ) 803(نويسنده نوشته» فرارمعجزه آسای«و" ساوو"ازدستگيری اعضای 
پيداست ک بااين چنين :" گرفتاری وی جوايزنقدی تعيين کرده بود؛ می نويسند کهدولت مزدورسوسيال امپرياليسم برای 

..." جنبش انق]بی پرولتری" ً ھرچند صراحتا عبارت ھمکاری نويسنده نوشته–... تبصره ھايی، نويسنده گروه پيکار
!!! معرفی نموده است" دخا" ًرابزبان  قلم نمی آورد، ولی تلويحا اورا ھمکاروجاسوس" خاد"با" ساوو"ياھمه رھبری

  "! گروه پيکارمستفاد می گرددچنين استنباطی به روشنی ازتبصره ھای نويسنده
ما بدون مدرک .  يادکرده ايمنويسنده» ارمعجزه آسایفر« ی درباره صفحه ا) 803(درنقد خود ازنوشته اپورتونيستی ما

  چگونگی تا خواھيم داد توضيح  واسناد به مدارکاستنادبا درآينده دراين موردما .  چنين چيزی راننوشته ايموسند
به پيش داوری پرداخته و تبصره مارا » ...جبھه متحد«ولی جمعی ازاعضای.نويسنده مبرھن گردد» فرار«موضوع 

. دسازن» متھم«غليظ ترماراتابزعم شان توانسه باشند ھرچه . رده انددراين باره طبق خواست خودشان توجيه وتفسيرک
ً که گويا ما نويسنده را تلويحا ه ای آن ما راچنين متھم ساخته اندنوشتارپرداخته وبا تحليل وتجزيان قلم ما به واينھااززب

  .معرفی کرده ايم" خاد" ھمکاروجاسوس
اين مسئله برای جنبش انق]بی ومردم ستمديده افغانستان بايدروشن گردد که :" به ادامه می نويسند" جمع"ھمچنين اين 

موفق به فرارازمحل " خاد"ًواقعا بدليل ارتباط وھمکاری با" ساوو"خته شده ای درموقعيت رھبریآياشخص شنا
برحسب ھرشانس وتصادفی که   واعدام شان گرديده است، يااينکه، اووفقط" ساوو"دستگيری کادرھای طرازاول

  "ًبوده، واقعا توانسته است فرارکند؟ 
اندکی اين باره  در وخلق اغتشاش وابھام ھا، الزام تراشي اين توجيه بافيھاشما بھتراست تابجای! »انق]بی«  جمع آقايان

 خود شما می  آيا مانند اينکه تاديده شود که. سازيم  را روشننده نويس»فرار« چگو نگی  تامارپيشه کنيدتحمل وصب
له طورديگری بوده نکه مسئ ويا ايًه، واقعا توانسته است فرارکند؟  برحسب ھرشانس وتصادفی که بود ؛ نويسندهنويسيد

 ساختن بی باوری وشک وترديدھا چنانکه برای مدلل... نويسنده گروه پيکار:" شما که می نويسيدادعای  وبرخ]ف .است
وياھم برای اثبات اتھام خودش، سند ومدرک معتبری داشته باشد، موظف خواھدبود آنرابمثابه يک وجيبه انق]بی 

خ]قی وحقوق بشری، درخدمت جنبش انق]بی ومردم ستمديده افغانستان بگذارد که کمونيستی، دموکراتيک، ملی، ا
که تاايندم ھمچون مارافعی خطرناکی درآستين مردم وانق]بيون خزيده بود، " جاسوس جنايتکار"درصورت اثبات، يک 

  ."افشاگرديده وتاريخ ھم، بروی قضاوت کند
سند "  ی سايرافراد بی اط]ع  ازواقعيت اين موضوع ھا شک وترديدًيانا بی باوريھای شما واح مابرای رفع! آقايانبلی 

 برای افشای می ناميد؛ ما» اتھام«ه را ازجانب ما وبرخ]ف نظرشما که اين مسئل. م دادخواھيارايه " ومدرک معتبر
جاسوس " نده را شما ما درھيچ سندی نويسخ]ف ادعای  ھمچنان. پرداخت خواھيم به آنبگونه جدیحقايق واقعيتھا و
 صفحه 803 "نوشته" مابانويسنده. می تواند باشدشما  نظراين فقط  ودراين مورد تاحال ايم نگفته"ھمکارخاد" و"جنايتکار

 وافکارانحرافی اتيوھمزمان با نقد مواضع ونظر. وھستيم سياسی درگيربوده مبارزه ايدئولوژی درعرصه ای
) م ل م(جنبش انق]بیًک]  و)که حال دربين ما نيستند( یانق]بيون آنعده عليهعليه ما وھايکه  وتخريبکارياتاتھامونيزاو

تفکر، نظروموضع ھريزدرآينده ن و.ردکرده ايم افشا وکشورازطرف اوصورت گرفته است بادbيل منطقی وديالکتيکی
 که شايد رفيق شانفکرمی کنند او ينکه دوستان ومدافعين وا. خواھيم کردنقد اغيرانق]بی اورحرکت غيراصولی وو

"  معنایتنھا"  نوشته"نويسنده » فرار«  وسوأل درباره موضوع.خودآنھاست ازآب درآيد فکرونظر"چنين" درآينده
 نويسنده  مورد »فرار« که بدان سبب  می تواند اشکال مختلف داشته باشد.رانمی رساند" خاد"با" ھمکاری  وياجاسوسی

 اتداشتن صرف انحرافازديد ما و. توجيه وتعبيرنماييد آنرا خواھيدکه میوشما ھرطور. سوأل قرارگرفته است
 پيوسته اوراق شاندر» انق]بی« جمعھمچنين .يک تشکيل ويايک فرد نيستيدئولوژيک سياسی بمعنای جنايتکاربودن ا

شود که اينھا دانسته نمی  .ارايه نماييم" سند ومدرک ""خاد"نويسنده ازچنگ » فرار«ازماخواسته اند که درمورد مسئله
    .!کی ازماھستندطالب چه نوع سند ومدر

ازاينکه نويسنده درقيدحيات است يک واقعيت " : ما چنين می نويسند بانقل ازنقد» انق]بی«درصفحه دوم اين اوراق جمع 
 گروه دراينجا ازنويسنده)  بازھم ازماستتاکيد"(کرده است" مھاجرت"  کشورکانادااوحدود دودھه است که به.... است

" پرسيده می شود که آيا ھمين اظھارات وی، درحکم افشاگری ازمحل اقامت وھمچنان ازاسم نويسنده نوشته... .پيکار
 نمی باشد؟ به چه کسانی وچه - چون درمتن نوشته اش اسم وی راھم بوضاحت قيدکرده است- ..."جنبش انق]بی پرولتری

  !...".شود؟منابعی قراراست که اين امواج چراغ سبزفرستاده 
ارگرفته ما قر  نوشته اپورتونيستی را که خ]ف توقع نويسنده وشما موردنقد، بی بنياد ھایشما باھمان استدbل! آقايان

 دراوراق ذاشتن برانحرافات آن جھت سرپوش گ شما، و استاپورتونيستی نويسنده برم] شدهانحرافات بارديگرويک



 4 

  بحث«اين بارموضوع؛ ولی حبت کرده ايدصمذکور" سند"بودن »  نويسخامه«  مضحکهبه تکراردرباره گذشتۀ خويش
 چنين نيست  واقعيتدرحاليکه .يا موضع دفاعی شمارا محکم ترسازد ايد تا گو ع]وه نموده به آنراھم» درونی 

سنده را ًا محل اقامت نوي شما روی اين موضوع که گويا ما عمدوتاکيد.کرده ايمومادرسند قبلی خود به موضوع اشاره 
به چه کسانی وچه منابعی قراراست که اين امواج چراغ سبزفرستاده «  ايم وھمچنين بی شرمانه می نويسيد کهافشا نموده

  .،  يک اتھام زنی محض می باشد»!شود؟ً
bعقايد  کارنامه سياسی و بخوبی آشکاراست که نويسندهصفحه ای نويسنده ) 803(درحاليکه ازمتن سند: ًاو

بيرون داده است وخودbزم ديده است تا داستان مراجعه اش به دفترملل بانام ونشان اش راات ومواضع اش يونظرافکارو
ش ھم برايش کشورمحل اقامت ا  اگرذکرنامورنه. کندکرذشورکانادارا به تفصيل گی به کدگرفتن پناھنچگونگی متحد و

. نده شده است متحد به يکی ازکشورھای غربی پناھملل يکی ازدفاترمی بود، می توانست بگويد که ازطريقمناسب ن
وتاگرفتن پناھندگی سياسی به » ملل متحد« بدفترهازمراجع  اشنوشته) 662 و661، 654،660 (نويسنده درصفحات

 »الزامی«فکرمی کند که ازاين طريق می تواند برما » انق]بی«چون جمع . کشورکانادا به تفصيل صحبت کرده است
توجه را به  تا اگرممکن باشد بازھم  را شاخ وپنجه داده ودراطراف آن به لفاظی پرداخته استين موضوعوارد کند لذا ا

.  منحرف سازد"نوشته" نويسندهاپورتونيسم کرده وافکارعده ای ازخوانندگان راازاصل موضوع يعنی اين موضوع جلب
  صفحه ای803  سندچون قراربود که ما اولو.  ونيست ما دارای ھيچ گونه اھميتی نبودهورنه ذکراين موضوع برای

 باصط]ح داريم که نبايددرغيرآن ما اينقدرتجربه . که قضيه برعکس شد نشرکنيمنقد آنرانويسنده رابه نشربسپاريم وبعد 
   . دست توطئه گران می داديمبھانه ای ب

نويسنده » فرار«قد تنھا دومسئله يکی  ايد آيا دراين نست به توطئه گری نزده اگرد:ن آقايان سوأل می نماييم کهازاي
اين محور که شما آنھاراتمسک قرارداده وتوطئه خودرا بر(وديگری ذکرکشورمحل اقامت نويسنده" خاد"ازچنگ 

 دربرابرآنھا شما  چرا؛ل انحرافی جدی ای وجود داردمساي" نوشته" درآن وجود دارد؟) دومورد متمرکزکرده ايد
  !خاموشی اختيارکرده ايد

» عضوجنبش«  بنام چند سال قبل  است،» جمع« که ھدايت گراين )x(يعنی آقای» انق]بی« جمعتن ازاين يک {
"  2001وبر سال  اکت7 مبارزه عليه اشغال نظامی کشوربتاريخ  سازماندھیبرایکميته تدارک " درنشست مربوط به

درجريان شرکت داشت و" سم وارتجاعجبھه متحد ضدامپريالي" صويب برنامه واساسنامهتدوين وتًوبعدا درجلسات 
 . ناممکن گرديد دريک تشکل دموکراتيکری بااو آنقدرمشکل تراشی واخ]لگری کرد که با�خره ھمکا بنوبه اشجلسات

  به آنشان درنوشته دوم  اشهمربوط" جمع" او واست که به ھمين آقا اشارهدرنوشته قبلی ما ) X( وبکاربرد حرف
 جوی باصط]ح شناسائیت درجس ما حاbوگوياھرگزنمی شناسيم  که ماھمديگررامود کرده اندسيت نشانده وطوری وانحسا

دراين اواخرتثبيت شد که و. ھمين مناسبت به ما حواله کرده اندوبيشرمانه نسبتھای زشتی رابه  . موصوف ھستيمھويت
ه عليه کمونيستھای انق]بی ين ديدگاازھمدرآنزمان ھم  بوده وصفحه ای) 803( "نوشته"ھمسنگرنويسنده ھمفکرو اين آقا

 . استاخ]لگری می کرده ازھمين ديد گاه ...."جبھه متحد« تدوين وتصويب برنامه  درجريان جلساتداشته وموضع 
 موردحمله ، ما رادرنقد ما ذکرکرده ايمازروی اوراق او  ازاين که ما نام کشورمحل اقامت نويسنده راھمچنين اين آقايان

ازاين معلوم می شود که دفترملل متحد درکشورمبدأ .  اندهاده وخاينانه نسبتھای زشتی رابما حواله کرد قراردخصمانه
می برد بسر» حالت مخفی« اوبی خبراند ونويسنده گويا ھنوزدرمھاجرت نويسنده ودولت کانادا ازموقعيت زندگی

 که ين نظراين آقايان چنين استنباط می شود ازا ھمچنين!ند کرد؟ھوبانوشتن نام اين کشورازطرف ما اوراشناسائی خوا
دراين  آنھا مدافعيناپورتونيستھا و بگذار!ھستند» منابع مصئونی«ی نويسنده ومدافعين اودفترملل متحد ودولت کانادا برا

   . پراکنی وتوطئه چينی مصروف باشندموردعليه ما به لژن
" دشنامنامه" در... نويسنده گروه پيکار:" انيممی خو» انق]بی«دراخيرصفحه دوم وشروع صفحه سوم اوراق جمع

  !!ياد می نمايد؟؟) اکس( ، ھمچنان دست به افشاگری زده وازشخصی بنام آقای!"به پيشوازجنبش" خودش به بيانيه 
..... چنين اسمی درج گرديده است؟ !" به پيشوازجنبش" کيست؟ آيادربيانيه) اکس( ماازنويسنده مزبورمی پرسيم که آقای 

به زودی ويازمانی، " ساوو"موھوم ھم، بگونه رھبری) اکس(اسم مشخص، آدرس ومحل اقامت آقای امکان دارد که آيا
اينھا ھمه درخدمت چه وبه منافع ! انعکاس يابد؟)" م ل م( گروه پيکاربرای نجات مردم افغانستان" روی نشرات

  !" کيست؟
 »انق]بی« جمعھمينونماينده " نوشته" نويسنده سخنگوی) اکس(قای دراينجا منظورازآ طوريکه درفوق توضيح گرديد، 

 وما دراينجا حتی ازذکرحرف اول نام.  باما تماس گرفت تلفونی،است که قبل ازانتشارنقدعنصرمعلوم الحالی ت واس
ا  شم! آقايانولی.  مدرک ديگری جھت توطئه ای ديگری عليه ما نشود باصط]حھم خودداری می نماييم تااومستعار

 ومعلوم است که شما نيزفردی نام برده ايد...." گروه پيکار"نويسنده  درچندين مورد ازنوشته ای خويشدر
رامی  سال باين طرف ھمديگرينما وشماازچند" سخنگوی" ببينيد آقای .راموردنظرداشته وباوی آشنائی قبلی داريد

وحال .  درتماس نزديک قرارداشتيم...."حدجبھه مت" دررابطه به موضوع تشکيلحدود يکسال وچند سال قبل درشناسيم
 ديندارکه گويا جناب شما درسطح زمين تشريف العمل نشان داده ايد طوری عکس ) اکس( بکاربردحرفدربرابر

دردفاع  برده ورابه پيش» انق]بی« جمع  اينوھدايت  صفحه ای 803" نوشته" نويسندهی وظيفه سخنگوييوازجوف زمين
 که گويا ما می خواھيم عليه  سازيد خود طوری وانمودبرای ع]قمندانومی خواھيد . نويسيد مقاله می ازاپورتونيسم
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 وبازھم شما! ؟ که ھيچافشا گری ازطرف ما ميتواند متصورباشددراينجا چه نوع ! نماييم شما افشاگری» شخص«
رتی به اين واوي]ھا وعربده کشيھا ضرو! يان آقا. ايدمات ناروامتوسل شدها وبه اتھعليه ما دست به توطئه زده بيشرمانه

واين داد .مصئون ھستيد ازھرگزندی يدئولوژيک سياسی ومواضع وموقف خويش شما نظربه ماھيت خط انيست،
.  اينرامی گويند دغلبازی سياسیو.  ستتوطئه گريھای شما عليه مااتھامات و» توجيه« بی مورد به منظورھایوبيداد

   .ين چند سطراکتفامی می نماييمد به ھم دراين مور!زھی بی شرمی
"  اوبه نويسنده نوشته مدعی است که... نويسنده گروه پيکار:" چنين آمده است» انق]بی« درصفحه سوم اوراق جمع
:  درنقدما کلمات والفاظی مانند کهبعد ازآن ادامه می دھند!!! ھيچ اھانتی نکرده است..." جنبش انق]بی پرولتری و

رويزيونيسم، لجنزار توطئه گری، تخريبکاری، تفرقه افگنی، اپورتونيست کھنه کار، غرق دردروغگويی، جعلکاری،
  ...".- ...وغيره"... خاد"، ھمکار)تسليم طلب طبقاتی( ، ضدانق]ب)تسليم طلب ملی( خاين ملی

ونيست اپورتنی،، توطئه گری، تخريبکاری،تفرقه افگدرنقدما اگرموارد دروغگويی، جعلکاری! »انق]بی«آقايان جمع 
قابل غيرکھنه کاروغرق درلجنزاررويزيونيسم به نويسنده نسبت داده شده است؛ بادرنظرداشت ھمين موارد

:  موارداما.  ذکرشده است،وجود داشته   سابق وی ودراسناد نويسنده کنونی) صفحه ای803( که درنوشتهانکارانحرافاتی
 .درنقدما بکاربرده نشده است .....وغيره" خاد"، ھمکار)بقاتیططلبی تسليم ( ، ضدانق]ب)تسليم طلب ملی(خاين ملی
 نويسنده  نسبتھای فوق رابه ما گوياواردکرده ايد که ناروا به ما اتھام درھمين اوراق خويش ھمچنينببينيد شما

 مشابه  ومواردحال اگردراين مورد. که چنين نيست درحاليگفته ايم،" جاسوس خاد" را داده واوصفحه ای) 0803نوشته"
ما به گويا  گربناميم؛ بازھم خواھی گفت که  توطئه واردکرده ايد وما شماراام بی اساسدرنوشته ھای شما که برما اتھ

 تراشی ھای شما عليه ما قوی موجعلکاری واتھا دروغگويی رھمين موارد صرف نظرازمسايل ديگ! ايمداده»فحش«شما
   .ل شده ايد به  توطئه متوسعليه ما  شما کهترين سندی است

د ي ونمی توان انق]بی نمی شويد  وازاين قبيل"جنبش انق]بی" ويابکاربرد مفھوم دی کلمات  بالفاظی وسرھمبن! آقايان
 است که خودرا  لجنزاراپورتونيسمشما ھم ھمان» انق]بی«  وجنبش.دي جای پای پيداکن)م ل م(درجنبش انق]بی پرولتری

  شما اگربا تظاھربه  کمونيسم.جای شما ھم ھمان منج]ب است.  می خواند»...رولتریجنبش انق]بی پ«واقعی بگونه غير
 ماسک شما افتاد  بزودیچسپانده بوديد؛ اما) م ل م( به جنبش انق]بی پرولتریاوبا نيرنگھای اپورتونيستی مدتی خود ر

 درخط   ازيکطرف ريشه عليه ما کنونی  شما، توطئه گريھا وخصومت ورزيھای ھا وھمين ناسزاگوئی.وشناسائی شديد
..." جبھه متحد"يان تشکيلجر عقده ھای است که اززمان ديگرخالی کردن دارد وازطرف ی سياسی انحرافی شمافکر

نقد کرده  را" نوشته"سخنگوی نويسنده  انحرافی  مواضع ونظرياتاگرچه ما درسالھای قبل . است ماندهبرای شما باقی
  سعی می نمايند تاباولی ازآنجاييکه اپورتونيستھا ازھرقماشی که باشند.  ايمرسپردهبه نش" راه حقيقت"جريده درو

 آنھا   دوبارۀ  افشای بهبازتا فرصتدھند؛  فريب ديش وکم تجربه را افراد ساده اننمائی» انق]بی« وباخرامھای گوناگون
اين قماش . افراد درجامعه سياسی اين قماش ومشغوليت ھای اينست معامله .فرابرسد که اينک رسيده است

 ورخنه کرده ودرفرصتھای مساعد اين  انق]بی پرولتری نفوذجلوه داده و دردرون سازمانھای» بیانق]« خودراعناصر
درطول تاريخ . شده وطرد گردنده کمونيستھای انق]بی شناسائیکه بوسيل تا. راموردحمله خصمانه قرارمی دھندتشک]ت

 درباره بدرستی لنينو .اين جنبشھارا صدمه زده اندوامع مختلف اپورتونيستھای مخفی جنبش انق]بی پرولتری ودرج
ياليستی پيروزی انق]ب سوسبعد از حتی خرده بورژوازیجھانبينی وخصلت اقشارماھيت فکری سياسی اين سنخ افراد و
 بوده ھم وفاداربه انق]ب رادی افازاين اقشار رکشورھای مختلفالبته د .می دادودردوران اعمارسوسياليسم ھوشدار

کمونيستی انق]بی ولی دراينجا منظورھمين قماش عناصرھستند که درصحنه سياسی کشورخودرا به جنبش . وھستند
  . زنند می صدمه  آندرموقع مناسب بهچسپانده و

 مردم گروه پيکاربرای نجات"  که چون اند اين مسئله رابميان کشيدهدرصفحه سوم اوراق شان» انق]بی« ع جم
تاجای " صفحه ای رابرشمرده وازطرف ديگرگفته است) 803(ازيکطرف انحرافات نويسنده نوشته)" م ل م( افغانستان

( گروه پيکاربرای نجات مردم افغانستان" ودرنتيجه می پرسد که ". که به شخص نويسنده مربوط است به اواحترام داريم
   رويزيونيست شناخته شده وکھنه کارصادق است؟ چقدربه دشمن طبقاتی خودش يعنی به ھمان)" مم ل 

ًکام] درمنج]ب انحرافات  ھنوزنويسنده زمانی که تابلی   به اين موضوع اشاره کرده ايم؛گرچه ما درنوشته قبلی خود
 ؛م شديمی وارد مباحثات ومذاکرات ايدئولوژيک سياسیبا وی  واحترام رفيقانه داشته اوغرق نشده بود ما به اپورتونيستی

برای ما وباقی اعضای اين ) م ل م( ازخط انق]بی پرولتریاين شخص عميق وبرگشت ناپذير ات که انحراف بعد ازآناما
ولی برخ]ف نظرجمع . درسطح ديگری بوده استروابط وحتی احترام ما به وی ًطبيعتا  ديگر، آشکارگرديدجنبش

. کرده اند برخورده وبه اين مسئله به شيوه ای دگماتيستیگريستکه به پديده ھای اجتماعی باديده ای مکانيکی ن» انق]بی«
 با  درھمکاریًعم]ًفردی وياگروھی نظرا و کهتازماني و. شناسيمحيث دشمن طبقاتی خود نمیما ھنوزنويسنده رامن
 نوشته "نويسنده "ازاينروما به شخص. منحيث دشمن طبقاتی نمی نگريم ما به اوقرارنگرفته استدشمنان طبقاتی مردم 

وازجانبی . خود استباين احترام ھم درموردش دارای خصوصيت مشخص . درحد معينی احترام داريم  صفحه ای803
.  نسبی است پديدهيکمطلق ساخته ايد؛ درحاليکه اين يک ھم " احترام" مفھوماز شما .ھم رعايت حق انسانی اوست

وزن مختلف بخود می اعی وافراد اجتمطبقات ماھيت لف، نظربه موقعيت وودرجوامع طبقاتی ودرشرايط وحاbت مخت
به معنای خصومت  ھنوز وتشک]ت سياسی مختلف بين افراداخت]فات ايدئولوژيک سياسیصرف   موجوديت.گيرد
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 گروه ھای طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورو باآنھا مانند دشمنان طبقاتی مردم يعنیکه طبقاتی نيست
ه وسايرمنحرفين مبارزه ما بانويسند. ورد نماييم برخوامپرياليستھای حامی آنھا،ن جنايتکارومزدورنمايندگان شا

 مبارزه ايدئولوژيک   دراين منج]ب قرارگرفته باشند ، فکریگمراھی که ازروی ناآگاھی سياسی وايدئولوژيک سياسی
انحرافی ايدئولوژيک سياسی ط مابا اين افراد وگروه ھا به مبارزه بين دوخط ادامه می دھيم تاماھيت خ. سياسی است

صرف  بخاطر سياسی غيرپرولتریت وتشک]تھای انق]بی با افرادھمچنين کمونيس. ای مردم افشا کنيمھآنھارا برای توده 
شمنان داخلی  باد وزد وبندعليه منافع خلق وميھن قرارنگيرند ووابستگی گراينھاوا.  ندارنداخت]ف انديشه خصومت

لکه بطورھمه جانبه ب. درسطح خصومت طبقاتی قرارنمی گيرندبا آنھا  نداشته باشند، وميھن ھای خلق هوخارجی تود
ما  .ای توده ھای مردم افشا می نمايند آنھارا بر وخواستھا واھداف طبقاتی وقشری ايدئولوژيک سياسیوپيگيرماھيت

 ،  عنوان کرده اند مانه ای راعليهن گروه مدافع اورا که اتھامات خايناھميصفحه ای و) 803( نويسنده نوشته ھمين 
 عليه نويسنده  ھمين مبارزه ايدئولوژيک سياسیاين درست است که.  نمی دانيمخودتاھنوزمنحيث دشمنان طبقاتی 

 يک مبارزه طبقاتی است؛ ولی  ھم به لحاظ ماھيتای رنگارنگ ورويزيونيستھوھمه اپورتونيستھاومدافعين او
اسی مبارزه ايدئولوژيک سي. نان طبقاتی مردم قرارنمی دھيمم دشآنھارادرصف ھنوز وخصلت تضادھابنابرموقعيت

تضاد ومبارزه يدئولوژيک سياسی مختلف تبارزی از ا انق]بی پرولتری عليه انحرافاتسازمانھایجنبش ويا دردرون 
تقاد ازخود می  اين تضاد ازطريق انتقاد وان. مبارزه درجھت حل اين تضاداستوپيش برد اين. درون اين جنبش است

 جناح انحرافی ،يعنی جناح اصوليت انق]بی. به طرد يک جناح توسط جناح ديگرمنجرمی شوددرغيرآن تواند حل شود و
  .اپورتونيستی ورويزيونيستی را طرد می کند

 خصلت شناخت دشمنان  طبقاتی و ماھيت وخصلت تضادھای جامعه، ھنوزدرباره»انق]بی« م]حظه می شود که جمع 
بفرض اگراين گروه را  طوری که ادعا می کند  به پذيريم؛  و. دارندبه گونه اصولی وعلمی مشکل ی رزه طبقاتمبا

 ومبارزه  ازطبقات، تضادھاافی شانانحر  آنھا عليه ما ناشی ازھمين ديد بنظراول ھمين موضع خصمانه و اتھام زنی
 بامبارزه طبقاتی  پرولتریبا منحرفين درون جنبش انق]بی ھنوزفرق بين مبارزه ايدئولوژيک سياسی رااينھا.طبقاتی است

   .د درک نکرده ان درسطح جامعه وجھاندشمنان سوگند خورده توده ھای مردمعليه 
نظريات عمق افکارو)" م ل م( م افغانستانگروه پيکاربرای نجات مرد" اين اتھامات وبرچسپ زدنھا عليه وازجھت ديگر

 که مدعی  نيست کسانیر کاواين شيوه. يستھای انق]بی آشکارمی سازدنليه کمو آنھاراع ورزیارتجاعی وخصومت
)  م ل م( به حکم علم انق]ب پرولتاريائی جھت ترسيم وتحکيم خط انق]بی پرولتری ما. ھستند» انق]بی پرولتری«مبارزه 

وسرنگونی آنھا مپرياليسم وايجاد حزب انق]بی پرولتری ورھبری مبارزات توده ھای خلق عليه طبقات ارتجاعی وا
 وظيفه داريم تاچھره ھای انواع اپورتونيستھا  دموکراتيک  مردمی وايجاد جامعه سوسياليستیوتاسيس نظام

 ولی .فريب جم]ت بظاھرمترقی آنھارانخورده وبدنبال آنھا نروندبيش ازاين تا. ورويزيونيستھارابرای مردم افشا کنيم
 آنھا مانع ازافشای رخامکی جلوگيری ازآن به چنين شيوه ھای متوسل می شوند تا به بفاپورتونيستھا ومدافعين آنھا برا

  . گردندچھره ھای شان
ولی ھيچگاھی .  نام می برند»جنبش انق]بی«ھميشه درنوشته ھای شان از» انق]بی« اين جمعاينکه؛ ديگر موضوع 

مشخص را رھبری می کند » جنبش« که اين ایوخط ايدئولوژيک سياسی » جنبش انق]بی« باصراحت نوعيت وماھيت 
تاکه دراين اواخربابرخاستن به دفاع ازاپورتونيسم وموردحمله قراردادن ما ازھمين سنگرماھيت وخصلت . نکرده اند

" ازخود  مختلف اجتماعی وجريانات سياسی  طبقات،زيرا درجوامع طبقاتی. آنان مشخص گرديد» جنبش انق]بی« اين
طبقات ارتجاعی چه آن بخشی که .  می کنند ومبارزهدرراه رسيدن به اھداف طبقاتی شان فعاليتدارند که " جنبش

 درقدرت ھستند وچه آن بخشی که خارج قدرت اند جھت فريب توده ھای خلق درجامعه که خواھان تحوbت انق]بی
ای تحت سلطه امپرياليسم  گروه  درکشورھ. می نامند»انق]بی«تی گاھی  وح»مترقی«شانرا " جنبشھای" ھستند، بنيادی

 به  خرده مالک دموکرات ويا گروه ھای که ازمنافع دھقانان ،"راديکال "روشنفکری  خرده بورژوازیھا وتشک]ت 
ھيت وخصلت ما جھانبينی وآنھانظربه" انق]ب"ولی . می نامند» انق]بی« اينھا نيزجنبشھای شانرا. دفاع برمی خيزند
 دارای  به لحاظ جھانبينی طبقه پرولتاريا جنبش انق]بی آن ودسته پيش آھنگ پرولتاريام چنان کهھ. استطبقاتی آنھا معين

 طبقه کارگريگانه طبقه انق]بی است که اگربه جوامع طبقاتیھمه درو.  بخود استماھيت وخصلت طبقاتی مشخص
تحت ستم واستثمارجامعه نبرد  اتطبقی بوده ودرجھت نجات خود وديگرانديشه طبقاتی اش دست يابد تابه آخرانق]ب

واستثماروامپرياليسم وتاسيس ديکاتوری طبقاتی اش وتشکيل جامعه بی راتاسرنگونی کامل طبقات ستمگرانق]
به ھمين خاطراست . به پيش می برد) کمونيسم(معه بی طبقهمبارزه وديکتاتوری تارسيدن به جاسوسياليستی وتداوم اين 

.  انق]بی طبقه کارگروکمونيستھای انق]بی وحشت دارند ھای ازجنبشجھانسم درسراسر وامپرياليکه طبقات ارتجاعی
توسط عوامل سرکوب کنند ويا  ت]ش می کنند تا اين جنبشھارا ایوتوطئهبا بکارگيری ھرنيرنگ ورذالت ونيرووباتمام 

 توده ھای مردم جاست که ينازھم .ون تخريب نماينددراين جنبش ھا نفوذ می کنند، ازدر» انق]بی«شان که بنام عناصر
  طبقات واھداف طبقاتیروشنفکران مردمی که ھنوزبه عمق مسايل جامعه وجھان ودرک ازماھيت سياسی ايدئولوژيکو

» سوسياليست«و» کمونيست« و»انق]بی«  پرطمطراقتلف درجامعه که نامھایسازمانھای سياسی مخومختلف 
 ؛ بايد به صرف نام وعنوانرای شان انتخاب می کنندراب  قبيلوازاين »)مائوئيست(ونيستکم« و»کمونيست کارگری«و

خط مشی  وخصلت طبقاتی، نظريات ومواضع، خواستھا،  به ماھيت خط ايدئولوژيک سياسیبلکه بايد ،دنآنھافريب نخور
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بود که ی اين  توضيح مختصرفوق برا. توجه کنند طبقاتی درصحنه مبارزهعملکردھای آنھا استراتژی واھداف و،ھا
 صفحه 803 "نوشته" نويسنده چون گروه ھای مختلف سياسی درجامعه بابرنامه ھا وخط مشی ھای طبقاتی مختلف مانند

 ازاينروbزم بود تا اندکی ؛ اندبدفاع برخاستهازيک خط اپورتونيستی ً خودراآشکارکرده وعلنا  که»انق]بی«جمع  وای
طبوعات انق]بی پرولتری برای نسل جوان ازخوانندگان می خاص شان  وخرامھا وکرشمه ھااين قماش گروه ھا دربارۀ
  .نماييميه ا، توضيحاتی ارکشور

مبارزه عليه امپرياليستھای ھمزمان با راعليه اپورتونيسم ورويزيونيسمسی مبارزه ايدئولوژيک سيا  دماپيشبر
 می مھمترين وظايف ورسالت خودازجمله ر وامپرياليسم درکشوًوک] نظام فئودال کمپرادوریآنھا ودولت مزدوراشغالگر

 ومدافعين "نوشته" نويسندهورويزيونيسم منجملهم اپورتونيستاافشای کامل انواع  را ايدئولوژيک سياسیمبارزهو. دانيم
 جامعه وبين درعرصه) م ل م(دفاع ازخط انق]بی پرولتری وما ھيچگاھی ازپيشبرد اين مبارزه. ادامه خواھيم داداو

  .اس خستگی  نخواھيم کرد احسالمللی
   
  
  
  


