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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  نذير دلسوز

  ٢٠١۶ جوالی ١٠

  اپورتونيزم هعلي مبارزه"
 ! "باشد می امپرياليزم عليه مبارزه ناپذير جدائی بخش

  
 می سياسی - ايدئولوژيک ٔمبارزه اشکال فرود و فراز رد عينی واقعيت از ناشی که مارکسيستی درخشان حکم اين

 وجود طبقاتی جامعۀ و طبقات تا و شده گرفته نظر در کمونيستی سازمانھای و احزاب طرف از سال ھا ده طی باشد؛

  . درخشد می ھمچنان حکم اين ، باشد داشته

 پراتيک از و کشد می نقد به را پراتيک که ، پرتکاپوست و پويا ، پرتالش و تپنده بلکه ؛ نيست متحجر و دگم مارکسيزم

 . گذارد می سازنده اثر آن بعدی تکامل و انکشاف به و افگند می پرتو پراتيک ناپيدای و تاريک برجھات و آموزد می

  :اند ورزيده تأکيد مھم امر اين بر جھان پرولتاريای پيشوايان

 انقالب و اکتوبر سوسياليستی بزرگ انقالب مبناء برھمين که " است مشخص اوضاع از مشخص تحليل مارکسيزم "

  . رسيد پيروزی به چين بزرگ

 جنايات ، داد صيقل مصر در ...و " البناء حسن " توسط را اسالم خونچکان و زنگارين شمشير امپرياليزم که زمانی از

 ھای کشور سمت به تنخس را آن و گرفت قرار جھانی امپرياليزم دست به مھم بسيار حربۀ يک مثابۀ به اسالم

  .نماندند محفوط و مصون آن ضربات از ھم دموکرات ھای نھاد حتا و کمونيستی احزاب و رفت نشانه سوسياليستی

 جھادی اخوان دست به درافغانستان تن ھزار ھا ده کشتار ) اسالم دين ( حربه اين افشان خون جوالن عطف ازنقاط يکی

 به مسلمان افغانستان بر " کمونيست و کافر" شوروی تسلط بھانۀ به که باشد می ) امپرياليزم دست ساختۀ اين ( طالبی و

  . شد گرفته کار

 امريکا غارتگر و جنايتگستر امپرياليزم رھبری به جھانی امپرياليزم که روزی آغازين از خونچکان شمشير اين جوالن

 شدت و حدت ؛ شدند مسلط کشور بر ] آن دست هب قلم و مزدور نمايان اسالم و طالبی و جھادی مزدوران و [ شرکاء و

 اين بر تا وادارد را مان ٔشده اشغال کشور مردم تمام خواھد می بعدی گام در امپرياليزم .کرد کسب ای پيشينه بی

  . زنند بوسه بيداری و خواب در ) اسالم ( خونچکان شمشير

 مالً کامال مدرسۀ يک به را افغانستان تا است اين ، کشورما در خصوصه ب ، امپرياليزم نظامی سياسی ستراتيژيک خط

 خصوصه ب( بکارند ومراتع مزارع در امپرياليزم منافع برای فقط و فقط که نمايد تبديل سازی مولوی و آخوند و

 ... و امپرياليستی کشورھای ساختۀ ھای کاالی فروش و خريد مشغول بازارھا ودر کنند توليد فابريکات در و )ترياک

 ھای کشور سربازگيری برای صرفه بی و مساعد محيط و   بخوانند قرآن مدارس ودر نمايند سجده مساجد در و ؛ باشند
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 مشغول امريکا سر دعای به و کنند خم امريکا "آزادی مجسمۀ" پيشگاه به سرتعظيم دراخير و   ...و گردند امپرياليستی

  . کنند می زندگی آسايش و رفاه در امريکا سر برکت از که باشند

 بر مبارزه امر بر که طلبد می ما مبارز و باشھامت ، آگاه ازعناصر ) بدينسو دھه سه از ويژهه ب( ھا تضاد تکامل روند

 سمت راستا اين در را شان مبارزات شد پرداخته )ً مختصرا ( بدان باال در آنچه ای شمه برمبنای نموده تأکيد اسالم ضد

 نموده مارکسيستی معروف حکم شامل ھم را اسالم عليه مبارزه ؛ يافته تذکار ھای دادرخ و شرايط که زيرا ؛ دھند سو و

 "اپورتونيزم" واژۀ از بعد واژه اين جايگاه نييتع علت و" اسالم هعلي مبارزه "مھم نظرنھايت : نمود ياددھانی بايد[ است

 رفيق بار نخستين " باشد می امپرياليزم عليه مبارزه ناپذير جدائی بخش اپورتونيزم هعلي مبارزه" مارکسيستی تيز در را

 عليه مبارزه " يعنی ؛] است نموده تفسير و تشريحً علما - تاريخی - سياسی امور در نظر صاحب و دانشمند - موسوی

 عليه مبارزه " يعنی ؛ ديد نقطۀ اين حقانيت . " باشد می امپرياليزم عليه مبارزه ناپذير جدائی بخش اســـالم و اپورتونيزم

 به منسوب زندانی معدود تن سه دو توسط "باشد می امپرياليزم عليه مبارزه ناپذير جدائی بخش اسـالم و اپورتونيزم

 ياد زنده ، توخی کبير رفيق . شد گرفته کار به درعمل پلچرخی مخوف زندان در ١٣۵٩ سال در کشور انقالبی جنبش

 در ( زندان درون در )  علی احمد داکتر آقای ( انقالبی جنبش از بريده تن يک و رحمانی رفيق ، دوست استاد رفيق

 اخوان جانب از قتل به ھوشدار حتا ؛ دسيسه و توطئه گونه ھر ) اخص طوره ب مکتبی اخوان با فرھنگی مبارزۀ جبھۀ

 ماعتج در نه ، نموده تلقی ارزش بی را ) جھادی پوشش زير در خاد عوامل و سعودی وعرب ISI مزدوران( مکتبی

 سلول درون در دوبار يکی ٔھفته در که ھا اخوانی  "قرآن ھای ختم" در . نخواندند نماز انفرادی شکل به نه ، ھا اخوانی

 اين شدن داير خاطر به پولی و جنسی کمک گونه ازھر و نکرده اشتراک ھمچنان ؛ شد می برگزار پلچرخی زندان ھای

  . کردند می خوداری نيز مراسم

 : مثل شجاع بسيار رفقای معدود عدۀ يک است شده خوانده و ديده اخير سال چند در که جائی تا زندان از خارج در و

 و کار ادامه و مبارز رفيق ، پوپل احمد انديشمند رفيق ،.ل آزاد رفيق مبارز انديشمند ، موسوی رفيق مبارز دانشمند

 مواضع پوسيده ھای باور و اديان عليه رفقاء از چند شماری و توخی کبير رفيق و محمودی ودان ميرويس نستوه

  .اند نموده اختيار روشن و اصولی
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