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   قلم به مزدان جمھوری جھل و خرافاتۀسخنی در بار
 

" ه بزرگتر باشد باورش آسان تر استدروغ ھر چ"ول تبليغات رژيم فاشيستی ھيتلر نقل شده است که ؤمس" گوبلز"از 

اکنون مدت ھاست که قلم به مزدان جمھوری اسالمی که به خوردن نان آلوده عادت کرده اند در حمله و ھتاکی نسبت به 

اين جماعت در پيشبرد اين .  کمونيست ھا با يکديگر مسابقه گذارده اندۀ خلق و از اين کانال عليه ھمئیچريکھای فدا

 ۀگوبلز ھر روز به شکلی بر چھر" رھنمود" سازمان يافته عليه ارزش ھای انقالبی مردم ، با پيروی از کمپين رسوا و

 خورشيد است تا شايد از تابش انوار زندگی بخش آن ۀکار اين جماعت لجن پراکنی به چھر. حقيقت تيغ می کشند

 ۀاين جماعت برای رنگين ساختن سفر. خشند سياھی و جھل و خرافات را تداوم بۀجلوگيری نموده و به اين ترتيب سلط

.   کارشان بدون دروغ و تحريف واقعيات غير قابل انکار پيش نمی رود نداشته و اساساً ءخود از بيان ھيچ دروغی ابا

 کاش امير - فدائيان جھل "با عنوان " انديشه پويا "ۀيکی از آخرين نمونه ھای اين تيغ کشی وقيحانه نوشته ای در نشري

رضا «اين مطلب که توسط سر دبير اين نشريه، فردی به نام . می باشد"  پويان خاطرات کاسترو را خوانده بودپرويز

  . مزبور درج گشته استۀ نشري١٢ ۀنوشته شده در شمار »خجسته رحيمی

ز ف شده با اين اميد که يکی اين مطلب کوتاه که به زحمت دو صفحه می شود بدون اغراق دو ھزار دروغ رديدر ا

  .  بی اطالع را بگيرد تا از ھر چه کمونيست و چپ و انقالبی است بيزار شودۀترکش ھای اين ھمه دروغ ، خوانند

 مملو از دروغ ھای شاخدار و وقيح ، تا جائی که توان داشته در اتھام زنی  و رياکاری از ۀ اين نوشتۀقلم به مزد بی ماي

رکوبگر جمھوری اسالمی و اتاق ھای فکر آن را به پيش ببرد؛ با خود مايه گذاشته تا خط وزارت اطالعات رژيم س

چنين انگيزه ای ست که نويسنده کوشيده تا با حقارت تمام انديشمند کبير جنبش نوين کمونيستی کشورمان رفيق امير 

م بخش پرويز پويان و کمونيست فراموش نشدنی ارنستو چه گوارا که نامشان يکی در ايران و ديگری در جھان الھا

 ۀاراد"انقالبيون می باشد را خراب کرده و آن ھا را از چشم جوانان بيندازد تا به خيال خام خود انديشه ھا و آرمان ھا، 

ن نسل جديد امعترضدر عمل به اعتقادات شان ديگر الھام بخش جوانان و  آن ھا در پيگيری راھشان و صداقت" آھنين

  . نگردد

 جمھوری اسالمی اين چنين در راستای خطی که وزارت ۀ مزدان رژيم دار و شکنجاين اولين بار نيست که قلم به

نوشتجات آن ھا چه به دليل . ن کرده ، قلم زده و پروژه ھای اين نھاد ضد مردمی را به پيش می برنديياطالعات تع

م زنی بر اساس دروغ  اصلی کار اين جماعت که مبتنی بر اتھاۀ وزارت مزبور و چه به دليل شيوۀماھيت سرکوب گران
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" روشنفکر ليبرال"در نتيجه کار کسانی که چنين جماعتی را .  فاقد ارزش نقد و پاسخگوئی می باشدگوئی است ، اساساً 

و از اين قبيل ناميده و لجن پراکنی ھای آن ھا را در اين چھارچوب ديده و به نقد آن ھا می پردازند، در خدمت پرده 

  . خورھای وزارت اطالعات قرار می گيردپوشی ماھيت اين نان آلوده

 و يا بدفھمی و حتی - که البته از آن بسيار در رنج اند - واقعيت اين است که مشکل اين جماعت قلم به مزد ، نا آگاھی 

ن شده است و آن ھا ييمخالفت شرافتمندانه با يک نظر و ايده نيست؛ بلکه قلم زنی در خطی است که برايشان از باال تع

 ۀبه ھمين دليل ھم دروغ گوئی و تحريف واقعيات يکی از سالح ھای شناخته شد. بايد در آن گام بردارند" به فرموده"ھم 

تنھا اشاره به يک نمونه از دروغ ھای وقيحانه در مطلب فوق الذکر، شارالتانيسم نويسنده را می . اين جماعت می باشد

به لحاظ روانی به ترس از " شارالتان مدعی شده که امير پرويز پويان ۀنويسند. تواند برای خواننده کامالً آشکار سازد

مطرح کرده است که امروز ھمگان بر اساس مدارک کافی می دانند که  وی در حالی اين دروغ را. بود" ءاسلحه مبتال

 مسلحانه شرکت  در عملياتپويان تئوريسين و بنيانگذار يک جنبش مسلحانه در ايران و انقالبی مسلحی بود که شخصاً 

 ۀ در جريان محاصر۵٠عالوه بر اين وی در خرداد سال .  بانک آيزنھاورۀداشت از جمله در عمليات بزرگ مصادر

روی ھوائی ھمراه با ھمرزمش چريک فدائی خلق رفيق رحمت هللا پيرو نذيری تا آخرين گلوله يپايگاھش در فرح آباد ن

، رفيق پويان و رفيق پيرو ۵٠أموران رژيم شاه در بازجوئی ھای سال حتی بنا به اعتراف خود م. قھرمانانه جنگيد

به لحاظ روانی به ترس از اسلحه "آری، اتھام . نذيری با شليک آخرين گلوله خودشان به زندگی شان پايان بخشيدند

يکھای فدائی او و ديگر چر" انديشه ھای پاک" پويان و ۀبودن، جز توسل به شارالتانيسم برای زدودن خاطر" ءمبتال

  .  نان آلوده خور تراوش نکرده استۀخلق از قلم نويسند

باز ھم چنين اتھام کثيفی را به پويان می  رغم آن آيا جای شکی باقی است که کسی که اين واقعيات را می داند و علی

کرد که او کسی است که در لباس سردبير يک نشريه ، کارش زند، جز يک شارالتان وقيح نيست؟  آيا می توان ترديد 

 سال است که با توسل به سرنيزه به کشتن ٣۴ سياه حکومتی می باشد که بيش از ۀ جھل و دروغ برای حفظ سلطۀاشاع

 ھنر اين ۀ فوق الذکر نشان می دھد که ھمۀ دروغ نامۀ خرافات و جھل مشغول است؟ مطالعۀآگاھی و ھم زمان به اشاع

که چند سال   بی ھنِر ولی فقيه جنايتکار جمھوری اسالمی اين است که بخش قابل توجھی از دروغ ھای کتاب دشمن،ۀبند

، از سوی وزارت اطالعات جمھوری "١٣۵٧چريکھای فدائی خلق از نخستين کنش ھا تا بھمن "پيش تحت عنوان 

  .و صفحه ارائه کرده استاسالمی با امضای محمود نادری منتشر شد را خالصه نموده و در د

 آھنين چه ۀبراستی کسی که برای خراب کردن چه گوارا از زبان کاسترو چنين دروغی را اشاعه می دھد که اراد

.  آھنين نداشته است بلکه به بيماری آسم او مربوط می شدۀھيج ربطی به اعتقادات راستين ، نيروی ذھنی و اراد: "گوارا

 سيستم ۀص واکنش مداوم به اين احساس و ترشح مرتب و فراوان آدرنالين به وسيلاحساس خفگی ھميشگی و به خصو

جز شارالتان چه نام ديگری دارد؟ اين شخص در دنائت ." غير ارادی بدن باعث می شود اين بيماران از چيزی نھراسند

نوشته را به جای  ربرتو فوئنتسن کاسترو به نام نوايکی از مخالفسياسی پا را از اين حد ھم فراتر گذارده و کتابی که 

. ساختگی، اتھام فساد اخالقی به کاسترو می زند" خاطره"جا می زند و آنگاه ظاھراً از زبان آن " خاطرات کاسترو"

  براستی چنين کسی را اگر شارالتان نناميم چه بايد بناميم؟  

ئيد می کنند و در خط سربازان گمنام أا تياوه ھای قلم به مزدانی که جمھوری جھل و جنايت اسالمی حاکم بر کشور ر

امام زمان گام بر می دارند و مروج بی پايه ترين خرافات مذھبی می باشند نه تنھا ارزش پاسخ گوئی ندارند بلکه پاسخ 

کسانی که .  يک مخالف معمولی برخورد کردن، توھين به شعور انسان ھای آگاه می باشدۀ نوشتۀبه آن ھا و با آن به مثاب

ونيست کبير، رفيق پويان و چريکھای فدائی را نادان می نامند ، خود نادانانی ھستند که از جمھوری جھل و شب کم
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پرستی دفاع می کنند و با قلم آلوده و امکاناتی که دشمنان مردم در اختيارشان گذارده اند بيش از ھر چيز وظيفه دارند از 

   .تابيدن نور به حقيقت جلوگيری کنند

  : با چنين قلم به مزدانی آن چه مھم است درک اين واقعيت است کهدر مواجه

 لجن پراکنی عليه  سمبل ھای مبارزاتی مردم ما پروژه ای است که سال ھاست وزارت اطالعات آن را پيش ألۀمس: اوالً 

ر خط وزارت به ھمين دليل ھم ھست که قلم به مزدانی وجود دارند که يکی از ديگری شارالتان تر اند و د. می برد

 پويا ھم ھيچ نکته تازه ای توليد نشده، اما ۀ انديشۀدر محتوای کار اين جناب سردبيِر رذالت نام. اطالعات قلم می زنند

  . پروژه و خط وزارت اطالعات ھمچنان بر روی آنتن است

ری در ھويت اين جماعت يين سياسی ، ھيچ تغااستفاده از برخی اصطالحات سياسی و نام ھای نويسندگان و متفکر:ثانيا 

 ۀ اين جماعت می کوشند چھرئیعکس با چنين تاکتيک ھاه نمی دھد، ب" روشنفکری"ايجاد نکرده و به آن ھا ھويت 

  .پنھان سازند" روشنفکری"واقعی خود را در پوشش ظاھر 

خزعبالتی نظير اين  نشخوار اتھام ھای بی پايه و دست چندم مزدوران رسمی وزارت اطالعات و پراکندن ألۀمس: ثالثا

که آيا بيماری چه گوارا باعث جسور بودن وی شده بود و يا تيری که به پويان خورده بود او را از اسلحه ترسانده بود، 

 چنين خزعبالتی ، نادرست و غير واقعی جلوه داده ۀ پاک پويان، با اشاعانديشه ھای اين است که ألهنيست؛ بلکه مس

 درستی آن آرمان ھا و ايمان عميق آن ھا به تئوری و ۀل انقالبی بر آرمان ھای شان نه نتيجشوند و پايداری او و آن نس

آن ھا از اين .   عوامل غير واقعی نشان داده شود که غير قابل تکرار می باشندۀايده ھای درست کمونيستی بلکه نتيج

 تئوريک و عملی بزرگ مبارزاتی نسل قبل طريق می کوشند تا نسل جديد از پويش راه پويان ھا و کاوش در ذخيره ھای

در حالی که . چرخدگذشته باز خود باز بماند و چرخ جمھوری اسالمی برای چپاول دسترنج کارگران باز ھم به روال 

  . باز داشتن اين چرخ از چرخيدن است مردم ما و شرط رھائی آن ھا اتفاقاً ألۀ مسۀھم

چ چاره ای جز رجوع به انديشه ھای پاک پويان ھا و چه گوارا ھا و راھی اما، برای باز داشتن اين چرخ از چرخيدن ھي

تنھا به اين وسيله و در اين راه است که مردم ما قادر می شوند پاسخ . که آن ھا در مقابل ما قرار دادند وجود ندارد

ھمراه  را » نورۀھال«دشمنان خود را با قاطعيت و برای ھميشه بدھند و جمھوری جھل و سياھی ، جمھوری خرافات و 

  . آن می باشند ، يعنی به زباله دان تاريخۀش به جائی اندازند که شايستبا قلم به مزدان دون صفت
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