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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  نذير دلسوز

 ٢٠١٥ می ٢٠
  

  !شان را ارتقاء بخشند» شم سياسی«کمونيست ھا وظيفه دارند
  :به نشر رسيد » امير شجاعی « مطلب ذيل در فيسبوک از آقای 

نيست که ما آگاھانه با آن  ل اجتماعی ھميشه آنوترين شکل کنتر   داشته باشيم که سرکوبگرانهنيست به خاطر بد((
کند و به   میی خود را درفابريک آگاھی ما جا–روشود   روبهمشکلی ای است که ـ بدون اين که با مخالفيم بلکه آن شيوه
 ۀنوشت" تبليغ نادانی عمومی"رگرفته از ب -   »مايکل پارنتی « .آيد طبيعت آن چه که ھست درمی صورت بخشی از

 ))"احمد سيف"ترجمه " ديويد کرامول"

 ------------------------------------------  

    نذير دلسوز-اين فشرده  شکل گرفت » مايکل پارنتی « با در نظر داشت نوشتۀ باال از  

  " ) مايکل پارنتی (" ارزنده و پرمفھوم از اري اما بس ؛ فشرده اري بسۀ به نکتینگاھ

طور اخص ه  ، بشتري بحي و خواھان توضشيدر خور ستا" مايکل پارنتی  " مھم و ارزنده از تي نھاۀ نکتني ، ایبل

 . باشد ی اند ؛ میاسي محکم و استوار سی ھاادي بنختني ری نسل جوان که در پیبرا

 امر ھمواره  ني  به انيخصوص لنه ن ، ب جھایاي که رھبران فرجاد پرولتارستي ندي تردگونه چي ھی جاني در ا

 را چگونه یاسي سسي که پولاموزندي ارتقاء داده بدي خود را با»یاسيشم س« ھا  قي که رفدهي ورزدي و تأکیپافشار

  درون حزب  گردندبه آنان دني مانع  خزاي و ندياز حزب اخراج نمارا بشناسند و آنان 

 یآخوند ھا» واواک«  از جمله ی اطالعاتیشاه و ھم اکنون نھاد ھا» ساواک « ، رانيًمثال در ا[  دشمن ی نفوذعوامل

شــاه بودند  ، و در » ســـاواک« ارزش  ی بی اعضــاۀ مسخ شدگان خود از جملني اتي که اکثرتکاري و جناليمح

 یستيونيزي رویو در شوردهي جالد و آموزش دبي فرمان نجت تحیاسي سسي پولیعني - کشــور ما افغانستان عوامل خاد 

با استفاده ) یاسي سسيپول( ھا نيا.  کنند یمبه ھمين سان ) ھم اکنون که فعالند( کردند و ی گونه عمل منيدرست بد ] -

وارد محفل ، گروه ، ) یاستخبارات (ی مختلف اطالعاتی که با شگرد ھای شده ، زمانداني وارد مکيدئولوژيسالح ا

  به جي به تدردهي و  آموزش دی از افراد خودی شدند ؛ آنگاه باشماریگرمي حزب د ھراي و ستي حزب کموناي و ازمانس

 ساختن اري آن سازمان و با عۀ وضع شدی ھااري معرشي  با پذدهي شان خزی اطالعاتۀداخل  سازمان  مورد نظر شبک

 و وهي مناسب  با شیھا سازمان رخنه کرده و در فرصت آن ی مرکزۀتي قبول شده  به درون کمیارھاي معنيخود با چن

  تشتت و آشفته ی  رھبری اعضااني  در می  به ظاھر انقالبی ، با  باز نمودن بحث ھای اطالعاتۀافتي تکامل یشگرد ھا

 اي »کاساو «ۀ کار آزمودنا  کارشناسان و محققۀ ساخته و آماده شدشي از پۀشيخلق نموده اند ،...   و کي تئوریفکر

 ی ھاکرهي ورزند  در درون  پی و  تالش م  کنند یرا در درون سازمان مورد نظر بخش م» خاد «ايو » واواک«
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  تا  بتوانند سازمان ندي  خلق نمایستي سکتاریتفرقه  ھا...  و ی  زبانی منطقه ئی قومی تباری سازمان دسته بندیاساس

 ی ملير شان ،  انشعاب را بر سازمان تعم در کار و باتي موفقمدر صورت عد  . ندي نماريدشمن را از درون تسخ

 مي  نموده و توسط تی را شناسائی حرفه ئی ھای نشدند ، انقالبلي به مقصد شان نای بستر حرکنيھر گاه از ا. ندينما

  شقه عات و سازمان را از درون با  ضربات  ساطور اطالندي نمای شان  ترور مۀ مربوطی اطالعاتیموظف نھاد ھا

 .  کنند یپارچه مشقه و پارچه 

 سه پارچه ايرا به دو » ) ساما (  مردم افغانستان بخشيسازمان آزاد « یعني خاد  نھاد نامدار ، ی ھای کشور ما نفوذدر

  بعد از تجاوز ی عنصر نفوذنيا(» داکتر اعظم دادفر«تن از جمله  چند ی خاد به سر دمداری ھاینفوذ.  کردند ميتقس

 فروش ھني مۀنيدر کابو وزير امور مھاجران  تحصيالت عالی ري سمت وزهء به افغانستان ب و شرکاکاي امرزمياليامپر

در درون  » شيتازه اند« پوشش به اصطالح ري را زی خاد نفوذفي ھا طنيا) .   گمارده شد-  ی حامد کرز-معروف 

 »راني خلق  ای فدائی ھاکيچر« اني در مراني ای ھایئ را که توده یکار-  نموده سمت و سو داده بودند ی  مسم»ساما«

 یئ متوجه نفوذ توده ی دراک و متبحر اشرف دھقانقي که رفیزمان) ١٣٥٨در بھار سال ( بھمن اميبعد از ق. انجام دادند 

 جراح کار کيسان ه  سازمان اطالع حاصل کرد بیدي آنان در نقاط حساس و کلیجائه ھا در درون سازمان شد واز جاب

 از ی و با جدائ  ختي رخي جدا کرده  به زباله دان  تارزمان ساکريرا از پ» سرطان زده «یشھا درنگ  بخیآزموده ب

 .  نمود  ی انقالبتيعالم موجودا ھا ینفوذ

سازمان  « ی ؛ حتا  موفق شدند تا سطح رھبری نفوذی مخفی ھایئ  دو تن از توده یکي ھم اشاره نمود که ني به اديبا

 از تيخود شان را برسانند و با کسب ھو) » سرخۀستار «یارگان نشرات( » از کشور حزب توده در خارج یانقالب

 و به کشور ندي ھم مذاکره  نماني خلق چی جمھوری مرکزۀتي کمی  سازمان نامور با اعضانيا) اعتبار گذرا(اعتبار 

 دو کشوراستفاده نين پاداش  ا و بدوۀ شائبی  بی از کمک ھانھايا.  شوند دي آن کشورھم مستفیکوبا بروند و از کمک ھا

 یلت و دوی حزبۀ  با رجل  برجستی خصوصی و صحبت ھای و انقالب فرھنگیاسي ساناتيکردند و اخبار مربوط به جر

 شان در خارج از کشور قرار دادند ی ارتباطیاراعضاي مطرح شده و ممنوعه را در اختی  راز ھاري و کوبا  و سانيچ

 .  برسد ی شوروی ھاستيالي امپراليتا به سوس

! ال برد ؤ سري را ززميکمون»  شوکتديحم« با شي صحبت ھاري باشد که در اخیم) یمحسن رضوان (نھاي تن ازاکي

 .    و کوبا چه کردندني کشور چی امدایپول ھا)  دوالر( ھا با  ده ھا ھزاردالر ی توده ئنيمعلوم نشد ا

  ٢٠١٥ ی م١٨ دلسوز ري  نذ

  /http://pecritique.com/2015/05/16سايت مورد نظر  

  

 
 


