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  »عفت کالم«در باب  داو و دشنام  و رعايت 
  

سر می ه ب»   آرامش «و »  آسايش« در کمال ) ًظاھرا(کشور درگذرگاه زمان،  ھنگامی که اجتماعات بشری در يک 

» مسالمت آميز«و » زندگی باھمی«  می باشد  و خاکستر دبرند و سوخت  وساز تضاد ھای طبقاتی بی شعله و بی دو

، در چنين  را پوشانده-  در برابر طبقات بھره کش -بين طبقات متخاصم  روی اخگر واکنش ھای استثمار شوندگان 

روئی رزمندگانی که در صف مردم ايستاده  و با زبان و با زبان قلم  به نقد از طبقات حاکمه می پردازند و روياالت، حا

قلم به دستان طبقات حاکمۀ وابسته و اجير شدگان قلم به دستش ھم به دين شکل عمل می کنند  و از مواضع طبقات 

گزينش واژه ھا ، مقوالت وجمالت برای افاده مطالب سياسی ھر دو طرف متضاد  در . حاکمه به دفاع بر می خيزند 

را »  عفت کالم « و » حرمت قلم«مرز احتياط را در مرکز ديد شان قرار داده  سعی می کنند به اصطالح .... نظامی و 

روی  رعايت نمايند ؛ مگر در ھنگام تکان ھا و بحرانات سياسی اقتصادی که کارد تيز و بی رحم  طبقات حاکمه بر 

ھم  جدا نمايد ؛ در چنين اوضاع و حاالت  توده ھای به  ستوه آمده  دست به از استخوان رنجبران کش می شود تا آن را 

اشکال مبارزۀ مسالمت آميز زده ، اعتراضات شان را با  تظاھرات مسالمت آميز به طرق مختلف در برابر  نمايندگان 

 ھزاران بار ديده وشنيده و خوانده شده که  اقليت ناچيز و طفيلی ، يعنی. دھند  نشان می) دولت( طبقات حاکمه مسلح

نظام با تمام  پايه ھا، رده . حق مردم می  شوند ه خواھان سرکوب واکنش ھای ب) دولت(طبقات حاکمه از نمايندگان شان 

نقد با .  بر جنبش می تازند اش در حالت آماده باش قرار می گيرند و... ی و امنيتی و نظامی و ئھا و رگه ھای رسانه 

 سوم روزھمانطوری که به . [ قلم و زبان جايش را به نقد با اسلحه  می دھد تا ھر اعتراضی را در نطفه خفه سازند

 حق و اعتراضی ھزاران تن به خاطرخفه ساختن جنبش تاخت وعده هخورشيدی  دولت آن وقت به جنبش ب١٣۴۴ عقرب

اين جا دولت برای حفظ بقای طبقات ] ُ عده ای ديگر را  با مرمی ھای عساکرش کشتای را گرفتار و زندانی  نمود و

قلم به دستان  شان ھم در انتخاب و گزينه . بھره کش چھرۀ اصلی اش ، يعنی چھرۀ قھر و غضب و زورش را نشان داد 

 »ُينان نوکران چين  و مزدورند ا« ھايشان تجديد نظر کردند و با واژه ھا وکلمات زشت ، ميان خالی  و نا روا  مانند 

به نقد از ھزاران تظاھر کننده پرداختند در عين زمان توقع داشتند که نمايندگان جنبش، حتا در درون زندان ھا ھم ) ....و

  . عفت کالم را در نظر داشته جواب داو و دشنام ھايشان را ندھند 

  :ندازيم  يب بي نج-  کارمل - امين - تره کی برويم  نگاھی گذرا به دوران 
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به (لحن قلم به دستان وابسته به  دولت کودتا .  ضد دولت کودتا روز تا روز اوج می گرفت هجوش و خروش مردم ب

ًخيلی ھا اھانتبار و آگنده از داو و دشنام ھای سياسی و بعضا اخالقی بود؛ مگر ) نويسندگان اجيرشدۀ شانخصوص 

ای نشر شدۀ شان  اين به اصطالح ھ» شبنامه« حتا در  فداکار و مبارز شان ؛فرزندان واقعی مردم ، يعنی قلم به دستان

که خبر می شدند که جنايت کاران خلقی و شرکای پرچمی شان در زندان ھا  را رعايت می کردند ، با آن» عفت کالم«

 بميرند ؛ ولی  نمی خواستند آزاديخواھان مبارز حاضر بودند.از دادن انواع داو و دشنام به زندانيان دريغ نمی ورزند 

اين ميھن فروشان بی رحم مردم و فرزندان شان را  . شان را  دشنام ناموسی دھد ...  کسی  زن ، مادر ، خواھر و

شکنجه )  استکه ھزار بار  شديدتر از ھر نوع شکنجه(عالوه بر شکنجه ھای وحشيانه با دشنام ھای رکيک ناموسی 

  .می کردند 

ا اينھ.  نمانده بود یبه جا» عفت کالم«و » عفت قلم«ه کشور تجاوز کردند ، ديگر ھيچ اثری از زمانی که روسھا ب

.  با شگرد  و شيوه ھای نوين مردم و فرزندان قلم به دست شان را تحقير و توھين  می کردند ) پرچمی ھا و خادی ھا(

سی به مادر و خواھر و زنان شان خاموش بمانند و به گونۀ مثال آرزو داشتند که  زندانيان در برابر داو و دشنام نامو

وجه  ميسر نبود اين مبارزان خالف فرھنگ متعالی و باورھای مترقی شان  دشنام متقابل ندھند؛ اما چنين امری به ھيچ

در عرصۀ رسانه ھا در صحبت ھا از تريبون ھا، ھر . جنگ ھای مسلحانه آغاز شده بود. ًمتقابال به جواب می پرداختند

  .داو و دشنامی که اليق خودشان بود  به مردم و قلم به دستان  شان می دادند 

 درد  و زخم و داغی که -اين  بر ھمگان ھويداست که دشنام بدتر از ضربات مشت و لگد؛ درد و داغ را بار می آرد 

  .ديده نمی شود  

غالگران به سر باندی امپرياليزم جنايتگستر  سال کشتار مردم توسط اش١۵حال سخن کوتاه که مالل خاطر  بار نيارد ؛ 

 سال جرم و ١۵ًمسلما اين . باشد به جايش )  از مردم  و ضد مردم( متضاد  امريکا و صف بندی روشنفکر  دو جھت 

  .  ًماھيتا  ازاين بحث دور بوده  نمی تواند .....  جنايت و خيانت و کشتار ھای دسته جمعی و

شکوه و شکايت از داو و دشنام  مبارزان آگاه ، راستين و دارای پيشينۀ شفاف مبارزه عليه ھرگاه  قلم به دستانی  که  

دشمنان مردم  دارند و در عرصۀ مبارزۀ  فرھنگی با آنان مواجه اند ، تثبيت نمايند که خودشان طی سالھای درگيری با  

اليزم امريکا و  و ھم اکنون که امپريطبقات حاکمه به رھبری ظاھر شاه و طی مبارزه با دولت  دست نشاندۀ روس

ر اشغال دارند ؛ در کجا ايستاده بودند و اکنون در کجا ايستاده اند؛ در صف مردم ؟ يا در صف شرکايش کشور را د

دشمنان  مردم ؟؛ چون ھاشميان وھاشميان ھا که در سراسر زندگی  ننگين وپر از کين شان ھمواره در خدمت طبقات 

وسوسيال امپريالزم شوروی وامپرياليزم امريکا قرار گرفتند وبر فرزندان  نی شان امپرياليزم انگليسحاکم  وحاميان جھا

ھزاران بار ديگر  ھرگاه حيات ننگين شان ادامه يابد،. اصيل فداکار وشجاع مردم می جفيدند وھم اکنون می جفند 

ھر گاه در صف مردم قرار . ن شان کم نگردددسترخوان شان از جانب ولی نعمتا» چرم وچکل«خواھند جفيد تا جيفه و

ًداشته باشند، در چنين صورت داو و دشنام به آنان يک عمل زشت و شديدا قابل نقد و نکوھش می باشد و اگر  طور 

که امپرياليزم ( ؛ اين  شاکی ھا  خود در طول زندگی فرھنگی و سياسی و در برھۀ کنونی " خدای ناخواسته  "معروف

ريزه خواران  قلم به دست شان ھر روز و ھر ساعت و ھر دقيقه از مردم قربانی می گيرند و دار و ندار و ارتجاع با 

در پھلوی طبقات حاکمه ، ارتجاع اسالمی و امپرياليزم قرار دارند ؛ مستحق ھر .... )  کشور را به تاراج می برند  و

ادبی ـاديب بودن و تاريخ نويس بودن و تحليل گر سياسی گونه داو و رکيک ترين دشنام اند و نبايد با  اکت و تمثيل  

 .دم بزنند  » عفت کالم« و از بودن خاک به چشم مردم بپاشند

 


