
  3-4-2010)                                                م ل م(گروه پيکاربرای نجات مردم افغانستان
  

  !اپورتونيستی ای مدافعين يک سند» يانيهب«خ به پاس                  
  

جنبش انق@بی پرولتاريا وبوالھوسی " صفحه ای دستنويس تحت عنوان) 803 (چندين ماه قبل يک نوشته
ما دراين . بما رسيدتوسط يکی ازرفقای جنبش انق@بی پرولتری کشور" ای روشنفکران خرده بورژواھ

به " پيام آزادی"  درسايت2010 مارچ 7رامورد نقد وبررسی قرارداده وبتاريخ  مزبوراواخرنوشته
خص بامحتوای مش» !به پيشوازجنبش« ای تحت عنوان » بيانيه «2010 مارچ 11 وبتاريخ. نشرسپرديم

اليسم جبھه متحد ضدامپري"  به اصط@ح ازجانب جمعی ازاعضای) ًکه بعدا بآن خواھيم پرداخت(نآ
 .به نشررسيد» بابا« ما درسايت  اصولیبرنقد حملهدفاع ازنوشته ای مزبورودر"  افغانستان-وارتجاع

 برخاسته اپورتونيسمدفاع ازکه به " بيانيه"اين   نويسندگان تصميم نداشتيم که به پاسخ درابتدا گرچهما
 ماھيت بآنھم خواستيم تا ،است " نويسانبيانيه" ی به  پاسخ ما خود اصولیماھيت نقد بپردازيم؛ زيرااند،

  .سازيم شان بوضوح متبارزاست، آشکارتر" بيانيه"  که درراآنھافکری وسياسی 
که ) بناميم" دفاعيه" نراآبھتراست و(» بيانيه«ی که نويسندگان اين  ازلفاظيھا وافسانه گوئيھادراينجا

 را بما ارسال کرد درزمانش يادآوری نمود "نوشته"نست که نه ھمان دوستی که اين بگذريم؛ واقعيت اي
 . ونه ھم درطی اين چندين ماه ما چنين خبری راشنيده ايماست»  ويا خامه نويسخاکه« که اين نوشته

 قرارداده بود، سترس ما نوشته رادرد کهتوسط ھمان رفيقی» سانبيانيه نوي«ھمينکه يکی ازھمين
 تماس تماس گرفته  باماتلفنیقدام به نشرآن درجريان قرارگرفت؛ ا و"شتهنو"  ايندررابطه به نقد

ًاصوh  ابرازداشته ونقد  موافقت خودرا با ايندرآن وقتودرباره محتوی نوشته مذکورچيزھا گفت و
او  ھمچنين.مطالعه نماييمپرده شده وما آنراه زودتربه نشرس که اميد است ھرچ وگفتآنراپذيرفته

حال ديده . ً فع@ به تعويق انداخته شود) صفحه ای803يعنی نوشته ( درضمن گفت که نشرنوشته اصلی
نماينده اين .  است ديگری مطرح شده ومضمونبشکل ًکام@موضوع   شان ای»بيانه«می شود که در

واھی  وبرخ@ف ادعای .ياورد بزبان ن حرفی وشتهبودن ن» خاکه«اره ای  دربنی تلفصحبتدر "جمع"
چانته داشته  دربرخاسته وھرناسزای را کهبه دفاع ازنوشته ونويسنده ای آن که » انق@بی«ھمين جمع

  اين ايم حواله کرده اند؛ وبه نشرسپردهبوده بما که اين نوشته رامورد نقد قراردادهhيق خودشان و
 ھم ازاينکه به رفقا وھوادارانش حتی يک مورد اشم اين نوشته طوhنینوشته منظم بوده ونويسنده درتما

نويسنده درچندين مورد .  وجود ندارد،است وشما بآن نظربدھيد» خامه«داده باشد که اين نوشتهتذکر
 درگذشته"  است که نوشتهکرده وحتی درجايی  اش درگذشته وحال تاکيد ومواضعروی نظريات

رسنتريست ودگماتيست خورده ام وحال اگرمھرديگری ھم بخورم باکی  مھدربرابرنظرات ومواضع ام
 است که بيرون داده است نويسنده "صائب"بيانگرافکار، نظريات ومواضع  ً ک@ نوشتهاين ...".ندارم

به » بيانيه نويسان«توسط مذکور "نوشته" نقد بودن اين نوشته بعد ازانتشار»خاکه نويس«حيله ای و
نويسنده بوده وتمام  مغزاين نوشته تراوش» بيانيه نويسان«برخ@ف ادعای پوچ .  شده استميان کشيده
  پرداختهدرنوشته اش کمتربه مسايل تئوريکاو.  استوی کاغذ ريختهر ذھنی اش را برداشته ھای

 اودرباره جنبش پرولتری کشوروجنبش بين المللی کمونيستی نظريات ومواضعافکارو آنراوبخش اعظم 
 دھه درجريان حدود پنج  فعاليتھای سياسی اش را تاريخدهبعبارت ديگرنويسن .تشکيل می دھد

بوده ونويسنده » خامه« مدعی اند که نوشته » بيانيه«واينکه نويسندگان. برشته تحريردرآورده استاخير
  قرارداده اند که گويا ما خ@ف مارا مورد حملهوآنھا(اده است آنراجھت نظرخواھی برای آنھا فرست

ماھيت  واقعيت وھيچگونه )قرارداده وبه نشرسپرده ايم  راموردنقد»خامه نويس«ع يک نوشته واق
 مکاری دوستانيگربه ھ تا بارده استبادرنظرداشت اينکه نويسنده قصد داشتو. ندارداصولی 

 را که کماکان پخش کند وعده ایيات انحرافی اش را افکارونظر )»انق@بی«جمع ھمين (وھوادارانش
. hزم راندارند به گمراھی بکشاند یآگاھن تاريخ چھل سال اخيرجنبش انق@بی پرولتری کشورازجريا

د نيم نويسنده حدوازير.  فکری وسياسی نويسنده را موردنقد قراردھيمماھيتستيم تاا وظيفۀ خوددان ملذا
بع ی ازمنا يک انحرافی اپورتونيستی ورويزيونيستی اش ومواضعقرن است که با افکارونظريات



جمع اگرھمين حتی   به ھمين سبب. استکشوربوده) م ل م(نبش انق@بیج درتفرقه افکنیانحراف و
يد؛ بازھم اصوليت  رابيرون ندھ"نوشته" بما توصيه می کردند که نقد  آنھا خود بنا بردhيل»انق@بی«

  کشورواقعینق@بی پرولتری جنبش ا درمعرض قضاوت تا محتوای اين نوشته  می نمود ايجابانق@بی
بفرض بوده و» خامه نويس«مدعی اند که اين نوشته » بیانق@«وجمع نويسندهاگر حال .قراردھيم

 نظريات ميتواند» صحت نظريات ومواضع اش اطمينان دارد«به  و موافق نيست آن محتويات بانويسنده
. اردھددردسترس جنبش انق@بی پرولتری کشورقر و نموده»پاک نويس«ومواضع غيرازاين اشرا

نظرات وموا و بود؛ ما نقدخود را پس گرفته "درست واصولی"ضع اوادرآنصورت اگرنظريات ومو
ين درمورد ھمچن.خواھيم گفت  تبريک اش»انق@بی«مع سنده را به اووجنوي" اصولی"ضع جديد 

 ولوخامه ھم باشد حداکثربه لحاظ  باماھيت اصولی وانق@بی يک نوشته:تهبودن نوش» خامه« ادعای
ۀ موضوعات مختلف اصوليت  دربارنويسندۀ آن مواضع افکار، نقطه نظرات وارايه ازجھت ؛محتوی

چاراشتباه وياحتی  باثربی دقتی د درمواردی وامکان دارد که نويسنده. آن مشخص می شودوحقانيت
م  دقت hز ھا، ترتيب جمله بندی وپراگراف انشاء ً معموhودرخامه نويسھا. شود بھم  جزئیانحراف

  رعايت شده ونويسنده درمورد صحت درحاليکه دراين نوشته ھمه ملحوظات فوق.صورت نمی گيرد
 خامه«که بميان کشيدن حيله ازاينجاست .  که درفوق تذکريافتم حجت ھم کرده استنظرات اش اتما

ن  بفرض اگراين نوشته خامه نويس ھم می بود؛ وبه يقي.بودن نوشته ھم به پوچی بدل می شود» نويس
 می نمودترياليستی به مسايل وقضايا نگاه  ديالکتيک ماديالکتيکی می انديشيد ويا به شيوۀکه اگرنويسنده 

.  تااين سرحد دچارگمراھی نمی شد رھنمون عمل اش قرارمی داد، حتی درخامه نويس نوشته ھموآنرا
 بيش ازچھل سال  درطی ھای عريض وطويلموضوع ديگراينکه چگونه است که نويسنده بااين قدرادعا

ش بين المللی ونظراتش را درباره جنبش انق@بی پرولتری کشوروجنبنتوانسته است افکارھنوز
 درحاليکه خ@ف ادعای اخيرشان درطی بيش ازچھاردھه به لحاظ ماھيت خط !کمونيستی انسجام بخشد

انعکاس يافته  نيزھمين بوده است که درنوشته اخيرشويسنده ايدئولوژيک سياسی وافکارونظريات ن
  .است

رفيق نويسنده درمقابل ھمواره تاکيد نموده :" ... چنين می خوانيم» انق@بی« جمع» بيانيه«درصفحه اول 
 صفحه ای 2700ودرواقع بخشی از يک نوشته ..." جنبش انق@بی پرولتاريا" است که نوشته اش بعنوان

ه شخص ايشان، آماده پذيرش انتقادات افزون برآن رفيق نويسنده ھمواره يادآورگرديده ک.... بوده
  ."اصولی ورفيقانه بوده وازاين امر، ھمچنان بگرمی وبايک روحيه رفيقانه استقبال می نمايد

؛  درکارنيست راست می گويند وکذب وحقه بازی سياسیمدافع اش» انق@بی«ً اگرواقعا نويسنده وجمع 
 راست می گويد ه اند؟ اگرنويسندهد نشان داانه خصمالعمل  عکس ما تا به اين حد اصولیچرادربرابرنقد

وانتقادات اصولی راپذيرفته وازآن استقبال می نمايد؛ کجای انتقادات ما غيراصولی است، روی آن 
وھم ..." جنبش انق@بی پرولتاريا" ولی ديده می شود که ھم عبارت.  کند گذاشته وآنرا نقدانگشت

جنبش انق@بی پرولتری حقيقی چيزی است که آن  غيراز آن به لحاظ ماھيتانتقادات اصولی ورفيقانه
مورد نظرنويسنده واع@ميه ..." جنبش انق@بی پرولتاريا"ازبعبارت ديگرمنظور. استنباط داردازآنکشور

نی  جريان يع. جنبشی است که درطی بيش ازچھاردھه نويسنده وھمقماشان اوبه آن تعلق دارند نويسان،
 وبانشراين اع@ميه بيش ازقبل.  برخاسته اندازآن بدفاع» انق@بی«که جمع سنتريستی واپورتونيستی

خودرا  درطی سالھای اخير که)اکس( آقایًخاصتا» بيانيه نويسان«ماھيت خط ايدئولوژيک سياسی 
 درطول تاريخ البته اين موضوع منحصربفردی نيست،. آشکارگرديد، معرفی می کند» جنبش«ھوادار

 ھا ومارکسيست ھای  مارکسيستنيمچه، کاذب  مارکسيستی افراد وگروھایبپيدايش مارکسيم انق@
خرده بورژوازی  روشنفکران افرادی از توجه  پرحرفی ولفاظی، باانق@بی نمائیبوده وھستند کهآماتور

ريشه درتفکرآنھا ، نيزمانقد اصولی دربرابر» انق@بی«وخشم وبرآشفتگی جمع .  جلب کرده اندرا
گروه ھا واحزاب سياسی را نه برمبنای حرفھای که می زنند بلکه برمبنای اعمال :" يدلنين می گو.دارد

 برخوردآنھا دربرابرمحتوای اين ، واگراين آقايان غيرازاين می انديشيدند".آنان می توان قضاوت کرد
نويسنده چھرۀ اپورتونيستی ماھرانه  سعی دارند تا درحاليکه اينھا .نوشته بايد اصولی وپرولتری می بود

 سعی "جمع"ھمچنين اين .جلوه دھند» انق@بی«رااو داشته وبا کلمات والفاظ پرطمطراقمخفی نگھرا



 که برای شان دنن بپوشادراعمل دفاع ازاپورتونيسم خو درمواردی با موضعگيريھای دوپھلوکرده اند تا
فکرمی کند، انق@بی عمل  انق@بی ؛ پرولتریًيک گروه واقعا انق@بی يک فرد ويا درحاليکه.ممکن نيست

 عوض نمی کند،  وباھيچ قيمتیمی کند وانق@بی موضع می گيرد واين شيوه را باھيچ يک ازشيوه ھا
پا اپورتونيستی  سرا درمخفی کردن يک سند انحرافی»امانت داری«اع ازحقيقت را به بھانۀ رعايت ودف

 اين آقايان . پيشه نمی کندری کشور، جنبش انق@بی پرولت ونافیحقايق  کنندهوتوطئه گرانه وتحريف
 می گويند يک مسئله سخن" نوشته" درمخفی نگھداشتند محتوی انحرافی شان» تعھد اخ@قی«اگراز
 بھيچ صورت  مسئله ای ديگری است کهازجانب آنھا" نوشته" اما عدم افشای ماھيت انحرافی اين است؛

 تا سعی کرده اند» @بیانق« اين جمع . می شماردنبوده واصوليت انق@بی پرولتری آنرامردودتوجيه پذير
  . شانرا مزين ساخته وافراد ناآگاه را فريب دھند» بيانيه«  ومقوله ھای مترقی  کلماتبا

، به رفيق "بيانيه"انتشاردھنده ھمين" جمع"رفقای :" دراخيرصفحه اول وآغازصفحه دوم می خوانيم
درھيئت موجوده ...." جنبش انق@بی پرولتاريا"  نوشتهنويسنده خاطرنشان ساخته اند که به باورآنھا،

خودش، ازآنجاييکه تبلورديدگاه ھا ومواضع فردی شخص نويسنده پيرامون مسايل گذشته جنبش انق@بی 
 hًميباشد، بنابرين بويژه برای آنانی که بانويسنده نوشته، پراتيک مبارزاتی مشترک ھم نداشته اند، اصو

ھيچ نحوی ازانحا درنوشته تصرف نموده وبه انجام اص@حاتی درآن متوسل ممکن نيست ونبايد به 
  ."گردند

م@حظه می شود که به محتوی  نوشته نويسنده را مطالعه کرده اند؛ ليکن  ھستند که مدعی بيانيه نويسان
درحاليکه .دن رابنمايآن توجھی نکرده اند ويا اينکه نتوانسته اند فرق بين مارکسيسم انق@بی واپورتونيسم

عليه جنبش انق@بی پرولتری  وتخريبکاريھاھا وتوطئه گريھا ودروغپردازي غليظانحرافیموارد
 نويسنده ازآنھا ھمچنين اينھا دربرابراين موضوع که.بوضوح آشکاراستدراين نوشته کشور

ه ھا ديدگاه تبلورکه نوشتاينھا فقط به اين بسنده می کنند  شده است؛  اشخواستاراص@حات درنوشته
  .به تصرف واص@حات متوسل نمی شويم به ھيچ نحوی درنوشته شما شخصی شما است،ومواضع 

وظيفه دارد تا دربرابرنظرات ً انق@بی پرولتری است، اصوh  وياگروھی که مدعییفرد درحاليکه 
جنبش  در درجنبش انق@بی پرولتری کشوروھمچنينومواضع اشتباھی وانحرافی فردی وياگروھی

 نوع سکوت وپرده پوشیراپورتونيسم ورويزيونيسم ازھری پرولتری جھانی وبعبارت ديگردربرابانق@ب
ليظ  غ اپورتونيستید دربرابرنويسنده ازانحرافاتنحتی حاضرنمی شو» انق@بی«ع ولی جم. بپرھيزد

د که ما ن باين عبارت گردن خ@صی می کنوبزعم شان. دن بنماياودرنوشته اش کوچکترين اظھارنظری
درحاليکه نقد . روی چنين ملحوظاتی که درفوق ذکرش رفت به تصرف واص@حات متوسل نمی شويم

 حتی بايد دن پرولتری باشًاين جمع اگرواقعا انق@بی.  متفاوت است درآن واص@حاتتصرفيک نوشته تا
 رد دا ومحتاج يک نقداصولی کم نيست موارد انحرافی  اش که درنوشتهندسنده تذکارمی دادبه نوي

  اصولی شيوه برخورد عليه نقدبااين آقايان م@حظه می شود که اين. ندودراين مدت به آن اقدام می نمود
ن ايو. ديش ازقبل برم@کرده انرابابرنويسنده ماھيت فکری وسياسی شان ما وپاسخ اين چنينی دربر

 ) صفحه ای803( "شته نو" ايننويسنده انحرافی ع ازنظرات ومواضگوياترين سند دفاع آنھا» بيانيه«
 برای شما  جلوه دھيد،»حق بجانب«  را خودشويد تا متوسل شما باھرحيله ونيرنگی که !آقايان. است

  اصولی  شما قضاوت دفاعیموضعو" نوشته" محتوی اين کمونيستھای انق@بی دربارۀ. مقدورنيست
 انتشاررسمی وعلنی اين نوشته اراده مستقيم و" ازاينکه شما نقد اين نوشته را منوط به. خواھند کرد

طفره " نوشته" اين  محتوی؛ آگاھانه وغيراصولی ازافشای ماھيت انحرافی" می نماييدتوسط نويسندۀ آن
   .می رويد

نده بيانيه کنونی، البته انتشاردھ" جمع"يکی اررفقای :"  چنين می خوانيم»بيانيه« درصفحه دوم 
..." جنبش انق@بی پرولتری" تصميم قبلی وتأکيدی که برآن صورت گرفته بود، نوشتهبرخ@ف 

،يعنی دردسترس يکی "جمع" وغيرمسئوhنه، درخارج ازمحدوده ھمينرامتأسفانه بطورخود سرانه
گروه پيکاربرای نجات مردم "ازرفقای جنبش انق@بی قرارداده که اوھم بنوبه خودش، نوشته مزبوررابه

می فرستد؛ به محض اط@ع ازاين امر، رفيق موردنظربدليل نقض اصول واراده )" م ل م( نافغانستا



جمعی، نکوھش وانتقاد گرديد که نامبرده ھم، متوجه اصل مسئله شده وازعمل خودش انتقاد نموده است؛ 
  ."جريان ب@فاصله به اط@ع رفيق نويسنده رسانيده شد

خودسرانه «بطور بقول اع@ميه نويسان قرفي ھمينولو؛بازھم دروغ وبازھم خ@ف گوئی
 سطح خود بيانگر»...جبھه«به رفيق ھمسنگرشان درات تحقيرآميزکه اط@ق چنين کلم (»وغيرمسئوhنه

را بالواسطه بدسترس ما قرارداده " نوشته" درموردش و) است»  انق@بی« اين جمع باصط@حفرھنگی
 ونسبت به اين عمل هقرارگرفت» انق@بی« جمع» رفقای« است وبعد ازاينکه مورد نکوھش وانتقاد

ه  که نوشته رابرايش فرستادايد موضوع را به اط@ع ھمان رفيقی کرده است؛ حد اقل ب»ازخود انتقاد«
 اش پشيمان کردازاين عملاين رفيق گويا مينان قبول می کرديم که اطوما ھم اکنون با. بود، می رساند

ًطوريکه بعدا و. مدعی آن ھستند» انق@بی« که اين جمعی است درحاليکه واقعيت خ@ف  چيز. است
 فعاليت مبارزاتی  کشوراست که- م ل م-  يکی ازفعالين جنبش انق@بی پرولتری( مزبورثابت شد رفيق

اصولی می  را اظھارپشيمانی نکرده وبدرستی آنازاين عملش)  آغازشده استدھه چھل شمسیازوی 
کرده  اين جمع را نقض شان بااين عمل اصول اراده» رفيق«ت که  ھمچنين اين جمع مدعی اس.داند

 رعايت اصول  درموردش عين، غيراصولی "جمع" چنين نقض اصول  واراده بلعکس است؛ درحاليکه
  . استانق@بی پرولتری

ن  بيانيه انتشاردھند گا" جمع"مفاھمه رفيقی از:" جمع انق@بی می نويسند که» اع@ميه« درصفحه دوم
ر،تا تصميم شخص مذکو..." گروه" سرانجام به اين توافق منتھی گرديد که،...."گروه" ئول آنبامس

ه مبتنی برانتشارياعدم انتشارعلنی آن ازنشراصل نوشت..." جنبش انق@بی پرولتاريا"  نوشتهنويسنده 
زينی گ ودوری  موضعگيری خودش وآنھم باتمکين بررعايت عفت ک@مخودداری نموده وتنھا به انتشار

  ."برخوردھای شخصی، اکتفا نمايداز
 ومدعی اند که مخالفتی نشان نداده" نوشته"د اين  به اصل  نشرنقً ظاھرا»اع@ميه«  نويسندگاندراينجا

ازاين آقايان .صورت گرفته است» برخوردھای شخصی«رعايت نشده  و» عفت ک@م«گويا درنقد ما 
 نوشته  اين دربرابرنويسندهرعايت نشده ويا» ک@معفت «ی کنيم که درکدام مورد ازنقد ماسوأل م

 »انتقاد«که البته آنھم مورد ( دراين نقد مختصرماصورت گرفته است؟ اگرشما»  شخصیبرخورد«
 صفحه ای کافی نيست؛ زيرا شما يک -803 -شماست که دربرابريک نوشته بسيارمفصل وطوhنی

 اد صفحات آن مورد ارزيابی قرارداده وتعيين آن که براساس تعدمضمون ونوشته رانه براساس محتوی
؛ به مواردی برخوردکرده ايد که مشخصه ماھيت انحراف نويسنده  ويا نوعيت )  می کنيدمقداروکيفيت

 وشما ندعريف وتوضيح شده ا توقضايای مختلف مطابق به واقعيت آنھابرخوردآن دربرابرمسايل 
  خود شمابه طرزفکروقضاوتمی پنداريد،» یوردھای شخصبرخ« ويا»عفت ک@م«آنھاراعدم رعايت

ريم ونظربه طوhنی بودن سابقۀ  نداشته وندا درگيری شخصبانويسندهما ھيچ گاھی .مربوط است
 اومربوط است به  شخص به تاجای کهحال ھمبه اواحترام رفيقانه داشتيم و زمانی درجنبش چپ کشوراو

 ياسی وموضعگيريھای غيرپرولتری اوولوژيک س انحرافی ايدئ ماھيتاما زمانيکه. داريماواحترام 
 ما اشتباھات وانحرافات ايدئولوژيک وردرميان بوده،کش) م ل م( دربرابرجنبش انق@بی پرولتری
 واين . ايم وپاسخ داده نقد کرده)م ل م(عليه جنبش انق@بی پرولتریسياسی وحم@ت خصمانه اورا

زيرابدون .  ھم چنين خواھد بوده ودرآيندمی دھد می داد وامروظيفه ورسالت مبارزاتی ماراتشکيل
ون درجنبش انق@بی  گوناگ وخرامھای آن که به الوانورتونيسم وافشای ھمه جانبه چھرۀمبارزه عليه اپ
  . ممکن نيست وتحقق امرانق@ب مردممی گردد؛ مبارزه عليه امپرياليسم وارتجاعپرولتری ظاھر
جنبش انق@بی " تازمانيکه نوشته:" ازنظرمی نمايندرچنين ابرچند سطرپائينت» بيانيه« اما نويسندگان

انتشاررسمی وعلنی نيافته است، درحکم يک نوشته يا يک سند شخصی تلقی گرديده که ..." پرولتاريا
ی ، به معنا ھمين مسئله وافشاگری دراين خصوصشد؛ ناديده انگاشتننمی توان ونبايد برحريم آن وارد 

" جمع"د بود؛ ازينجاست کهبانه انق@بی خواھلپسنديده ووحدت طسيپ ھای نگرش وعملی مغايرباپرن
بيانيه، ازيک چنين رويکردی نيزبد ينوسيله انتقادکرده ومبادرت بدان را درحکم امری می ناشرين 

  !".دانند، که می تواند باسابقه حس انتقام جويی وشھرت طلبی ھای خرده بورژوازيی بظھوررسد



مغايرپرنسيپ ھای «صولی مارابه دفاع ازنويسنده ونوشته اش برخاسته ونقد ا» بيانيه«نويسندگان 
ليستی واتخاذ ماتريادرحاليکه به حکم ديالکتيک .  اندخودشان دانسته»  ووحدت طلبانه انق@بیپسنديده

. ل واحکام علم انق@ب پرولتری است رعايت اصو، اصلشيوه وحدت طلبانه درجنبش انق@بی پرولتری
 اصولی که ميتوان برانواع اپورتونيسم ورويزيونيسم فايق آمده وبخشھای وبااين شيوه است يقازاين طر
ديالکتيکی را درجھت  اصولی وبھم نزديک کرده وزمينه يک وحدتبش انق@بی پرولتری راجن وانق@بی

ستھای تھا ورويزيوني ازديد اپورتونيسولی شيوه وحدت طلبی.طبقه کارگرفراھم کردحزب انق@بی ايجاد
 مفلوک  پرنيسپ ھای تمکين به اتخاذ شيوه ھای ميکانيکی،د؛ يعنیماھيت ديگری داررنگارنگ 
 انحرافات اشتباھات و رویتنپرده انداخ، ماست مالی کردن اخت@فات، ئی وخرده بورژوابورژوائی

تيويسم بژکھمين سو. نرنجند معينی ازآنھا ھایجھت  تا جھت يا وعدم رعايت اصل انتقاد وانتقاد ازخود
وحمله  نقداين   ماھيت اصولیناديده گرفتن و" نوشته" دردفاع ازاين ويک جانبه نگری اين آقايان

باصط@ح " جمع" اينخرده بورژوائی انحرافی و وسياسیماھيت فکری؛ خود نمايندگی ازخصمانه برما
  .  می نمايد»انق@بی«

برم@ ساخته ايم،  نويسنده رات اپورتونيستیماھي را که يکبارديگرمانقد »بيانيه« ھمچنين نويسندگان
ما اگرش! آقايان! ارزيابی کرده اند» يی وشھرت طلبی ھای خرده بورژوازیسابقه حس انتقام جو«

 ما ھمپا بامبارزه عليه ياوه سرائی نماييد؛ وراجی نموده وعليه ماھزاربار" نوشته" ونويسنده اين
  ماسعی می کنيم تا.ادامه می دھيمنيسم زيو اپورتونيسم ورويفشای ماھيت انواعامپرياليسم وارتجاع، به ا

يسم، راازلوث انواع اپورتونيسم ورويزيون) م ل م(  مبارزه اصولی وانق@بی خط انق@بی پرولتریبا
 طريق خط  کرده وازاينمنزه وکمونيسم کارگری ، يوروکمونيسم، سوسيال دموکراسیتروتسکيسم

ده می شود که نويسنده وشما ی بوضوح ديول. را استحکام مزيد بخشيم) م ل م( وجنبش انق@بی پرولتری 
 ورويزيونيسم بالژن اپورتونيسم مارکسيسم انق@بی راتغييرماھيت داده وآنرا انديشه ھای تادسعی داري

ازخط  وشمادفاع می نماييم) م ل م(رولتری ما ازخط انق@بی پ.درده وبه توده ھای مردم ارايه دھيآلوده ک
اگرما درنقد خود مانند گذشته ماھيت خط اپورتونيستی . به دفاع برخاسته ايدرتونيستی تمام عياراوپو

 ومطالعه سند کنونی آن ثابت ويسنده رابادرنظرداشت اسناد منتشره وعملکردھای آنرويزيونيستی ن
  مسلمھمه حقايقاز اغماضسند ومدرکی با ھيچ گونه  بدون ارايهوافشا کرده ايم؛ ليکن شما

بی ارزيا»  گشائی عقده«مارا نقد ،) صفحه ای803( ودلخوشی نويسنده نوشتهبخاطرارضای خاطرخود
 شما. آيدودنباله رو اپورتونيسم برمی درمانده " جمع" ازيک  ھا درحاليکه اين گونه برخورد!کرده ايد

مندی بايد  درحاليکه اين عقده خوانده ايد؛» عقده مند« ماراه،نددرسنگردفاع ازخط انحرافی نويس
 ساخته ھيجانیونويسنده را  شما، نقد باشد؛ زيرا اين وجود داشتهدرنويسنده وشما مدافعين پروپاقرص آن

 دراين ميان کدام طرف بايد عقده مندی داشته باشد؛ بيقين طرفی که ازاين نقد اصولی بعبارت ديگر.است
عليه نقد اصولی  اين چنينی شما وعلت برخورد. داردعلتیزيرا ھرپديده وھرموضوع .  استديدهصدمه 

يسنده وشما ازافشای نقطه نظرات ومواضع خود وحشت نداريد اگرنو. ما گويای اين واقعيت است
  ؟ ايداين قدرھياھو براه انداخته وبه ناسزاگوئی منھمک شدهچرا

 دربرابرناقدين  ھوچيگريھا وتوھين ھابا اينشما خاطرشماجمع باشد؛! اع@ميه نويسايان آق
  زيرا راازاين منج@ب نجات دھيد؛رونظريات ومواضع انحرافی نويسنده نمی توانيد ویافکا

سرازمنج@ب واين بارنيز.  انحرافات اپورتونيستی ورويزيونيستی قرارداردسالھاست که درمنج@باو
 حقانيت جنبش کرده ومطرح  اشرا  رويزيونيستیافکارونظرياتيکبارديگر است تا برآورده وخواسته

 متحدنيز  شماودرعمل ديده شد که دراين اقدام. کشوررا بزيرسوأل ببرد) م ل م( بی پرولتریانق@
  . نزديک وی ھستيدوھمکار

" اط@ق اتھاماتی خرده بورژوامآبانه ھمچون:"...ه دوم بياينه شاندرصفح» بيانيه« نويسندگان
". دنزه انق@بی نمی دانبه سود جنبش ومبار" نوشته"واھانتھای شخصی رابه نويسنده " رويزيونيسم

 برای جلب توجه درھرپراگرافی( ليکن برخ@ف نظراينھا که  شد؛ًقب@ باين موضوع پرداختهاگرچه 
وبجای نويسنده مظلوم نمائی ع@وه کرده   را ازطرف ما به نويسنده»اھانت شخصی« وانندگان عبارتخ

راف رامشخص کنيم وما که چنين حانحرافی بايد طبيعت وماھيت آن ان؛ مابرای توضيح ھر)کرده اند



 کرده وشيوه نقدمارا  به نويسنده تلقی»اھانت شخصی « آنرا» اع@ميه« نويسندگانعمل کرده ايم 
. د که اين شيوه انتقاد به سود جنبش ومبارزه انق@بی نمی باشدنونظردار. نمی دانند» متمدنانه«

 دربرابريک نوشته اتخاد موضع دفاعی(شماوردنظرما می گوييم که انتقادبه شيوه ای م! نخيرآقايان
 زده وبه همًنه اينکه بسود جنبش انق@بی پرولتری کشورنيست که شديدا آنراصد) سراپا اپورتونيستی
 )م ل م(  پرولتریخط دفاع ازانق@ب  يکی؛ دارند خط دربرابرھم قرار درھمينجا دو.منج@ب می کشاند

ه  وبياني.اع@ميه نويسانشما  نويسنده وورويزيونيسم بوسيلهط دفاع ازاپورتونيسم خديگری  وبوسيله ما
 ھمچنين . جابزنند»انق@بی«پورتونيستی خودراا تا خط نويسان ونويسنده سخت درت@ش ھستند

اند که ما با افشای ماھيت انحرافات اپورتونيستی ورويزيونيستی نويسنده گويا شاکی " بيانيه"نويسندگان
گيريھای انحرافی نويسنده عدرحاليکه ما درنقد خود، نقطه نظرات وموض. به اواھانت رواداشته ايم

 اھيت وصفات مشخصه انحرافات اوتوضيح وتعريف مانمدرباره جنبش انق@بی پرولتری کشوررا با ھ
مدعی مبارزه  را که   سياسی وفکری نويسنده اوصاف وخصايل نادرست وانحرافی ماپس. کرده ايم

مدافع » انق@بی« که ازنظرنويسنده وجمع گونه وباچه الفاظی بيان می نموديم چانق@بی پرولتری است،
 نقدی که برمبنای ديالکتيک ؟ امااطرشان نمی گرديد وموجب رنجش خمی بود» متمدنانه«او

  ليبراليستی انحرافی وبه شيوه نقد مائوئيستی نباشد؛ يک -تی لنينيس-ماترياليستی وبه شيوه مارکسيستی 
  . لنينيست انق@بی ای آنرامردود می داند-ه ھرمارکسيتخواھد بود ک

 ديالکتيکی وشرافتمندانه ھمه تمکين انصراف ناپذيربه نقدعلمی:".... می خوانيم» بيانيه«درصفحه سوم 
ازجمله اجتناب ازاتھام زنی ھای مروج درھمين ...درتمامی ابعاد مبارزه انق@بیآن نارسائی ھای گذشته 

د که تاريخ ھم،مسئوليت چنين وظيفه بسا سنگين ترازگذشته وبس سترگی را،  راالزامی ساز-ساحت
  ....".شان گذارده است متعھد، ازخودگذر، صادق ووفاشعاراينک برعھده رھروان فرھيخته،

 بيانيه شانرا تزئين »زيبا ودلفريب«سرھمبندی جم@ت بظاھر سعی کرده اند تا با»بيانيه« نويسندگان اين
تمکين "از صحبت درحاليکه.  است وصداقتشم انق@بی ،حقيقت  شودکه درآن ديده نمی  آنچهکنند؛ ولی

سابقه انحرافی کوچکترين توجھی به آنھا خود؛ ولی دندار »نقدديالکتيکی وشرافتمندانهانصراف ناپذيربه 
نبه يک جاکنونی اش نکرده و سنددروانحرافات انکارناپذيردرگذشته  کشور درجنبش پرولترینويسنده

برمبنای  طبقاتی دارد و ماھيتدرموردشھم " شرافت" ازآنجاييکه مقوله .دفاع ازآن برخاسته اندب
شرافت ازاينرو؛ مورد ارزيابی قرار می گيردھرفرد وتشکل سياسیھرطبقه اجتماعی و  وسرشتماھيت

  ستمکشباشرافت طبقات خلق آنھا  مدافع منافعسياسی وفرھنگیوگروه ھای طبقات استثمارگروستمگر
به  .که متضادھم ھست  نه اينکه يکسان نيست آنان مدافع منافع سياسی وفرھنگی وگروه ھایوبھره ده

منافع مردم عمل می   که برضد اپورتونيست ورويزيونيستيک گروهشرافت يک فرد وياھمين صورت 
 يکسان د که درجھت دفاع ازمنافع مردم قراردار باشرافت يک فرد ويا يک گروه انق@بی پرولتری ،کند

درباره طبقات مختلف اجتماعی يک جامعه طبقاتی در کهيھمان طور بعبارت ديگر.نمی باشد
 قضاوت صورت می  وعملکردھای آنھا سياسیمواضع نظريات و ازرویمانھا، گروه ھا وافرادوساز

       .م@ک قضاوت ھمين است نيز طبقات وافراد"شرافت  وی اخ@قارزشھای" گيرد؛ درمورد
   
  
  
 


