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 Martyrs جانبازان

  
  نذير دلسوز

 ٢٠١۴ جنوری ٣١
  

  !  ... .سخنی کوتاه در رابطه با چه گوارا و
يک تن از ) امريکا (  ابر قدرت امپرياليستی «: يک انقالبی بزرگ بود قرار گفتۀ يک آگاه سياسی » چه گوارا « 

اين جنرال حدود سه سال . جنرال ھايش را توظيف نمود تا در مورد تمام مشخصات چه گوارا ھمه جانبه پژوھش نمايد 

 مقدور بود از اطالعات خبر کشان دولت ھای وابسته در  تا جائی که برايش.  مطالعه نمود  در مورد اين انقالبی

نھاد ھای چپ انقالبی و چريکی امريکای التين و سازمان ھای اطالعات سيا و امريکای التين و عناصر نفوذی در 

 کدام سيگار   چه گوارا از :گونۀ مثاله ب[ معلومات شد  در شناخت خصوصيات وی جويای... اطالعات انگليس و 

ا در کجا سپری استفاده می کند ، چه چيزی او را بيشتر سرگرم می سازد ، چند ساعت می خوابد ، دورۀ کودکی اش ر

بعد ]  ديگر از ويژگی ھای اين مرد نامدار تاريخ امريکای التينۀ و دھھا پيکر نموده ، اقوام دور و نزديکش کی ھا بود

 جزئيات آن را ترسيم   از آنھمه مطالعات عميق و ھمه جانبه ، طرح گرفتاری اين انقالبی نامور را گرافيک نموده بعداً 

) اطالعات  (  برد با اين جنرال بود ؛ زيرا ديالکتسين رشته اش» . موفقانه اقدام نمود ی ویسرانجام به گرفتار. نمود 

از ھمين . با تأسف که حضور اين انقالبی در محل گرفتاری ازسنجش ھمه جانبه و نھايت دقت مايه نگرفته بود . بود 

 بر  . پول ھای ھنگفتی کردند ۀتوه ھم استفاد دشمنانش ؛ حتا از مرگ اين انقالبی سترگ و نس .سبب به چنگ سيا افتاد 

فلمی از وی برای دومين بار يکی دوسال قبل  .و ساير پوشاک عکس وی را چاپ کردند " زير پيرھنی"يليون ھا روی م

عدد    دی وی دی ھايش ؛ ھمچنان به ميليون ھا . که در سراسر جھان به نمايش گذاشته شد– در دو قسمت –تھيه کردند 

  چرا چنين شد ؟. روی بازار آمد و به فروش رسيد 

 قھرمان شطرنج جھان در يک مسابقۀ جھانی بر روی تختۀ شطرنج افکارشان را تمرکز می دھند ،  ھمانطوری که دو 

 در نتيجه تمرکز فکرش بر روی تختۀ  يک تن از آنان فقط برای يک لحظۀ زودگذر ھوشياری اش را از دست می دھد

 اثرات چند چال بعدی [. و چال حريف و يا چال خودش را ھمه جانبه بررسی نمی تواند  ھم می خورد هشطرنج ب

. سر انجام شطرنج را می بازد ]  نموده بسپارد  نمی تواند به خاطرش مجسم  چال ھای بعدی خودش را ھم حريف و يا

 اجنت دشمن ؛ در درون  نفوذ ھر.  نمی باشد خارج...  از چنبر ھمين سنجش - در سرا سر جھان - گرفتاری ھر انقالبی 

 ناشی از عدم ھمين شگرد سنجش  ...و... يک سازمان ؛ در داخل يک حزب و در درون تشکيل اطالعات يک کشور و

  .بوده است 

سيستم اطالعات در دورۀ ديکتاتوری پرولتاريا در اتحادشوروی سوسياليستی تا زمان حيات ستالين به کمترين ضربۀ  

که نفوذ اطالعات شوروی آن وقت در داخل نھاد ھای اطالعات تمام   ھای سرمايه داری مواجه شد ؛ در حالیکشور

 کارکنان کمونيست آن دستگاه با عشق به امر  . بود  چشم گير و درخور ستايش،جھانداری کشور ھای سرمايه 
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 ھر –خصوص در جريان جنگ جھانی دوم ه  ب– ، يعنی ستالين  سوسياليزم و اعتماد به رھبر خردمند ونابغۀ نظامی

چه رسد به درون ( کدام با کار برد ديالکتيک شناخت مانع نفوذ اجنت ھای دشمن به داخل اتحاد شوروی می شدند 

 ضرباتی که ديده اند ناشی از ھمين نقيصه و کمبود  تمام سازمان ھای چپ جھان) . سازمان ضد اطالعات شوروی 

اينھا زير .  افغانستان از اين ناحيه شديد ترين و کشنده ترين ضربات را از خاد نجيب ديدند  چپ انقالبی. بوده است 

 بيشتر؛ در برابر   قلم زنیۀ رنگارنگ در تمامی عرصه ھای مبارزه ھم اکنون در عرص عناوين مختلف و پوشش ھای

   . نمايند» یخنث« انقالبی ھا قرار می گيرند ؛ تا به اصطالح اثرات نوشتار ھای آنان را 

   جنوری٢٩ نذيردلسوز 

 


