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  موسوی

  ٢٠١٢ اکتوبر ١۵

  

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

۴۵  

  

  :به ادامۀ گذشته

ان خدمت آن عده از عالقه مندان نوشته ھای اين قلم، که چه به صورت حضوری و با عرض پوزش و ابراز امتن

شفاھی و يا ھم به وسيلۀ ايميل ضمن پرسش از حال اين قلم، تشويش شان را از تعطيل جبری اين سلسله بيان داشته 

تی که بايد ضی، مسافرداده بودم، به دوام مرياند، بايد بنويسم، ھمان طوری که قبالً نيز از مريضی خويش تذکار 

انجام می دادم، باعث شد تا طی اين مدت، نوشتن و نشر اين سلسله به تعويق بيفتد، اميد اکنون که از يک سو صحت 

زياد مانع تراشی نمی کند و از طرف ديگر دوباره به کمپيوتر دسترسی دارم، بتوانم با سرعت بخشيدن به بخش ھای 

 نمايم؛ مگر قبل از ھمه الزم می دانم از آن عده ھمکاران گرانقدری که نوشته مختلف، کمبود گذشته را نيز جبران

ھای شان يا در نزد من بود و يا به آدرس من می فرستادند و ھردو طيف از نشر بازمانده، صميمانه پوزش بخواھم، 

  .اميد با بزرگواری شان بر من ببخشايند

امه نويس انتشاريافت الی اکنون، مطالبی انتشار يافته و اتفاقاتی واما ؛ در جريان مدتی که آخرين بخش پاسخ به شبن

 که باز ھم به ناگزير، بايد به آنھا اشاره ھائی صورت گرفته و به تعقيب آن به بحث اصلی ما که پاسخ به رخ داده

  :آنچه در اين ميان قابل تذکر است، نکات آتی می باشد. شبنامه نويس است، بپردازم

به صورت مستقيم در بحث، برخورد خصمانه و تھديد آميز يکی از " جوره"ازه نفسی به نام وارد شدن شخص ت

در اين ". پوالد" و مشبکی به نام "آھن زنگ زده" عليه اين قلم و نشر فحشنامۀ جديدی از طرف "ساما"کادر ھای 

بادر نظر داشت مگر د، که ذکر نمودم، بحث ھای مفصلی را ايجاب می نمايرا نکاتی از قسمت با آن که ھريک 
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وقت خودم و ارزش طرف مقابل، کوتاه مکثی در آن موارد خواھم نمود، حوصله مندی شما خوانندگان عزيز را تمنا 

  .می نمايم

  

  : ياوه گوئی ھای جوره-١

صادق " و "حسين جاسوس"ه را با دقت مطالعه نموده اند حتماً به خاطر دارند که به دنبال آن که لآنھائی که اين سلس

، خود نتوانستند بيش از آن افتضاحات شان را تحمل نمايند، ھمه شاھد بوديم که فردی را از صندوق خانه ھای "دنی

داخل ميدان نمودند، تا اگر شود باز ھم به " جوره"روز مبادا، با يک اسم مستعار به زعم خودشان ناشناخته به نام 

از طريق نوشته ھای " جوره"وجود بياورند، من که خوشبختانه با نام وسيلۀ وی سدی مقابل افشاء گريھای اين قلم به 

ياددھانی نموده به وی و به ديگران فھماندم که با " جوره"خودشان آشنائی داشتم، با چند جملۀ مختصر از کارنامۀ 

 ناتو و در   نمی توانند اين قلم را بترسانند، ھرچند آن تفنگ در زرادخانه ھای-  به جای چقمق -"تفنگ کلوخی"

  .نيزساخته شده باشد" ميت"ھمسوئی با 

 ۀ بعد از اين رزمجوئی از جانب من، چاره را در آن ديد که ھويت جور"صادق دنی"باز ھم ھمه شاھد بوديم، که 

اصلی را انکار نموده و حتا جھت مخفی کاری چند دشنامی ھم به طرف وی حواله نمايد، که گويا من به جای 

اصلی را چسپيده و به ناحق يک پيرمرد زندان ديده را که خود را آمر شناسائی تمام افراد و آحاد بدل، يخن " جورۀ"

جنبش چپ تصور می نمايد و فکر می کند کسی را که وی نشناسد، ديگر وجود مبارزاتی نمی تواند داشته باشد، 

  .مورد اھانت قرار داده ام

... مرده را که خدا می شرماند گ" گفته و ضرب المثل معروف اينک بعد از مدتی مشاھده می نمائيم که طبق ھمان

با ھمان کش و فش و حتا با ھمان ادبيات " جورۀ اصلی"بدلی در ميان نبوده و   "جورۀ"پای کدام " سر تخته می رود

" آھن زنگ زده"غلط و غلوط و در يک نوشته ای که تاريخ نشر آن ھم معلوم نيست، از طريق فحشخانۀ مربوط به 

که به عالوۀ ادعای پوالد بودن، از عفت قلم و اخالق انقالبی نيز حرف می زند؛ چرندياتی را سرھم نموده که می 

توان آن را بھترين مصداق تف سرباال به شمار آورد، اينک اين شما و اينھم جناب آمر صاحب صدور جواز مبارزه 

  .و شناسائی افراد

م صفحه ئی خود، با زبان صريح البته با نوعی تبختر و فحاشی به در صفحۀ دوم نوشتۀ يک و ني" جوره"آقای 

می نويسد، که خودش نوشته ھای اين قلم "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "استقامت اين قلم و پورتال دشمن شکن 

ه است که دريافت" آھن زنگ زده"را نخوانده، فقط در مورد از زبان آدم ھای قابل اطمينان و از ورای نوشته ھای 

گويا من وی را تخريب نموده ام، لذا لباسھا را ناکشيده خود را با آب زده است، تا نکند دير شود و بر شخصيت 

  .شان لطمه ای وارد گردد" شخيص"

 و "صادق دنی"، "حسين جاسوس"که به مانند ساير جواسيس و کالشھا، از قماش " جوره"از قرار معلوم آقای 

کسی که : "به گوشش نخورده است" مائو"ھم می داند، تا ھنوز اين گفتۀ " مائوئيست"خود را " آھن زنگ زده"

و يا اگر ھم خورده نه تنھا بدان اعتقاد ندارد چه بسا معنايش را نيز نفھميده " تحقيق نکرده حق حرف زدن ندارد

مراجعه می نمود و بعد از باشد، چه در غير آن چنين خود را مسخره نمی ساخت، بلکه نخست به نوشته ھای اين قلم 

حال به وی که به مانند آدمھای ابله و آنھائی که . تحقيق و غور با طمطراق وارد ميدان شده، مبارزه جوئی می نمود

بدون آن که يک بار به بينی اش دست " بينی ات را پشک برد"با شنيدن " باال خانه را اجاره داده اند"به اصطالح 

  :فتاده، چه می توان گفت، به غير از اينبکشد، به دنبال پشک راه ا
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  !آقای محترم

شما که در نوشتۀ تان خود را ناف زمين معرفی می داريد و ادعای برخورداری از چنان اتوريته ای را می نمائيد که 

ی حتا مستنطقين خاد، جرأت پرسش از شما را نداشتند، آيا بھتر نيست اندکی به خود آئيد و به عوض چنين گزافه گوئ

ھای رسوا کننده و بی خردانه، نخست تحقيق نموده بعداً حکم صادر نمائيد، در غير آن من نوعی با کسی که در ھوا 

گز می کند، چگونه بحث نمايم؟ و اما برای اين که بدانيد قضيه از چه قرار و بحث در کدام سطحی است به اجازه 

قه قرار می دھم، باشد وقتی تصميم گرفتيد به اين ميدان صرف يکی دو نکته از ھمان نوشتۀ مختصرتان را مورد مدا

آگاھانه می خواھند شما را نيز " آھن زنگ زده"داخل شويد، اندکی آمادگی بگيريد، در غير آن رفقای تان من جمله 

  . مانند خود بی آبرو بسازند، تا عليه آنھا حرفی برای گفتن نداشته باشيد

  !خوانندگان نھايت عزيز

  :جلب می نمايم" جوره"ا به در فشانی آقای توجه تان ر

در طرف " احمد علی"بدون آن که به خود و به خوانندگان زحمت صاف کردن دعوای شما در يک طرف، داکتر 

 و زنگش در سوی ديگر و زنده ياد شمس الحق "آھن زنگ زده" و رفقايش در ديگر سمت، " تواناحکيم"ديگر، 

 کوشيده ايد ادعای تان را ثابت بسازيد، ء عامل دشمن خطاب نموده با تمام قوامعلم که ھريکی ديگری را جاسوس و

بدھم و به ارتباط معجون مرکب تان چيزی بنويسم، برای يک لحظه حرف ھای شما را مورد استناد قرار داده، در 

  :آن باره بحث می نمايم

»  

  

«  
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عامدانه و به غرض اثبات ادعای سخيف تان برخی از شما در نوشتۀ تان ضمن آن که به چند نکته اشاره می نمائيد، 

حقايق را از خوانندگان کتمان می نمائيد، از جمله موقعيت تشکيالتی حکيم توانا و رفقايش و شناخت حضوری آنھا 

 اگر اجازۀ تان باشد نوشتۀ شما را ک اين- به اصطالح رھبری معجون مرکب–از شما به مثابۀ اعضای يک کميته 

  :می دھم تا بر مبنای آن بتوان بحث نموداندکی نظم 

 حکيم توانا و فضل رحيم دو تن از اعضای رھبری پيکار به اتھام خيانت و جاسوسی از سازمان اخراج و در - ١

  . نددانتظار محاکمه و مجازات الزم در اسارت سازمان پيکار به سر می بر

مزدور بودند، که به غرض جاسوسی و شناسائی  آنھا قبل از به زندان افتادن عضو خاد و جاسوس دولت – ٢

با " آھن زنگ زده"يکجا و به گفتۀ !!" عناصر انقالبی"عناصر انقالبی با امکانات گستردۀ خاد و روسھا با شما 

  .معجون مرکب تان را بنيان گذاشتند" داکتر احمد علی"جاسوس ديگر دولت 

يا به عبارت رساتر در . بری چند گانۀ خاد به وجود آمد معجون مرکب در اساس زير نظر، به وسيله و تحت رھ– ٣

در " عباس شھرياری"اساس يک شاخه ای از خاد بود که جھت شناسائی افراد جنبش چپ به تقليد از نھادی که 

 سازمانھائی که در آن موقعيت با شما در تماس بودند –. ھمکاری با ساواک ساخته بود، پا به عرصۀ وجود گذاشت

عترافات شما را حين ارزيابی چگونگی دستگيری رفقای شان، در نظر بياورند، به خصوص رفقای بايد اين ا

 باز "احمد علی"مکلفيت دارند که چگونگی دستگيری رفقای شان را با در نظر داشت نوشته ھای داکتر " ساوو"

  -.نگری نمايند

دولت با اطالع از به بند افتادن جواسيس و نوکرانش، به شدت عکس العمل نشان داده، با فرستادن تانک  – ۴

 اين که دولت چرا در - به سر می بردند، از چنگ شما نجات می دھد محاکمه و مجازاتنوکرانش را که در انتظار

نجست، بخشش اين قلم برای جناب شما مورد آن آدم ربائی سکوت نمود و از آن جھت بدنام ساختن جنبش چپ سود 

، در "آھن زنگ زده" و "صادق دنی"، "حسين جاسوس"که تا ھنوز به مانند وجدان فروختگانی از قماش 

  –دروغپردازی و افتراء ممارست الزم نداريد 

  . به دنبال آن حمله دستگيری ھائی رخ می دھد که شما نيز به بند می افتيد-۵

 رھبری پيکار و اعضای آن سند رسوای ھمکاری با دولت و تخطئۀ مبارزه را "احمد علی"  وقتی به ادعای داکتر-۶

امضاء می نمايند، شما ادعا داريد که نه تنھا آن سند را امضاء نکرده ايد، بلکه مستنطق حتا جرأت طرح مسأله را 

  .نيز با شما نداشته است

 سازمان پيکار انکار می درام مراحل از عضويت تان  شما در زندان از خود مقاومت نشان می دھيد و در تم– ٧

  .نمائيد

 خالف ساير رفقای تان که به يمن امضای سند از مرگ نجات يافته و به حبس محکوم گرديدند، شما نجات تان را -٨

ران ، برای محکمۀ ضد انقالبی مزدو بنا به گفتۀ شمابه تعبير ديگر. از مرگ، در انکار و عدم اقرار تان می دانيد

  . گذشته از سند و شاھد، اقرار متھم نيز مطرح بود،روس، جھت محکوم ساختن کسی به مرگ

  !آقای جوره

اجازه می دھيد از شما بپرسم آيا عمل نوشتن را درخواب انجام داده ايد و يا ھم در بيداری؟ آيا ھيچ می دانيد شما با 

ا می دانيد با نوشتن آن نيم صفحه چگونه به دفاع از دولت اين خزعبالت تان چه دسته ھای گلی را به آب داده ايد؟ آي

دست نشاندۀ روس بر آمده، ضمن آن که برخورد ھای دموکراتيک و قانونی توأم با حفظ احترام به شخصيت افراد 

ن عرفی داشته ايد؟ ھيچ می دانيد ضمن آن جمله چگونه به بلند قامتاايد، محاکم آنھا را نيز عادالنه ممعرفی داشته 
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تاريخ، به آنھائی که ايستاده جان دادند اما نيم نگاھی حاکی از سازش و التماس به طرف دشمن نينداختند، اھانت روا 

داشته ھمه را اقراری، شکست خورده و مستحق مرگ معرفی داشته ايد؟ اگر نمی دانيد توجه تان را به درک مطالب 

، نويسندگی ھم کار آدمھای ميان تھی و پرمدعا "يزو کار ندیترکانی د ب"بيشتر جلب می نمايم، زيرا ھمچنانی که 

  .نيست

شما می نويسيد، که حکيم توانا، فضل کريم و فضل رحيم، حين دستگيری عامل و جاسوس دشمن بودند، به عبارت 

ر ديگر وقتی شما زندانی شديد، مزدوران روس به اساس گزارشات خاينانۀ آنھا از سير و پياز سازمان تان با خب

بوده، خودشان به عنوان شھود استخباراتی زنده، که يکی دو نفر از آنھا با شما در يک کميته عضويت داشت، تمام 

مدارک عضويت شما را به سازمان تان، گزارش داده بودند، در چنين صورتی ادعای اين که من منکر  و اسناد

وئی ھائيست که نه تنھا زندان ديده ھا را به خنده عضويت خود در سازمان پيکار شدم، فکر نمی کنيد از آن گزافه گ

وامی دارد، بلکه آنھائی را که در آن زمان در زندان نبودند، مگر نتايج جنايات مزدوران روس را مطالعه نموده اند، 

 حين محاکمۀ افراد به اقرار سوران رودآخر از کدام زمانی مز. نسبت به حرفھايتان بی باور و مشکوک می سازد

 آنھا ارج و احترامی قايل بوده اند آنھم چنان احترامی که شھادت سه تن از اعضای خود و تمام اسنادی را که خود

ميدانی از اين ادعا و دروغ شاخدارت چه . آنھا طی مدت کارشان جمع و به خاد سپرده بودند، نا ديده بگيرند

  :استنباطی می توان کرد

ھمه، افراد اقراری، ھا ده اند از مجيد ھا و بھمن ھا گرفته تا پويا ھا و ياری تمام آنھائی که محکوم به اعدام ش: الف

  .شکست خورده و معترف بودند

 بود و نه ھم کوه باوردر بيدادگاه ھای مزدوران روس آنچنان قانون حاکميت داشت، که نه حرف شھود خاد قابل : ب

  .ھم صادر می نمودنداسناد، بلکه آنھا احکام شان را بعد از اقرار و اعتراف مت

  !"جوره"آقای 

اين که در آن زمان آن تعھدات را امضاء نموده ای و يا خير، برای اين قلم رد و يا قبول آن کار ساده ای نيست، چه 

، کوه اسناد به دست دشمن افتاده، و موجوديت چند "احمد علی"خالف ادعای خودت، شھادت افرادی از سنخ داکتر 

ت، می تواند دليلی باشد برای اين که خودت صادقانه برخورد ننموده و حاضر نيستی، به جاسوس به اعتراف خود

اين است که اکنون بعد از سپری شدن است گذشتۀ خودت و رفقايت برخورد انتقادی صادقانه نمائی، مگر آنچه مسلم 

وس سيستم شکنجه، زندان و حدود سه دھه از آن تاريخ، ھنوز ھم می خواھی به مانند ساير کاسه ليسان استعمار ر

در غير آن از آدمی با ادعاھای بلند باالی خودت بعيد است که نداند نبايد از بيدادگاه . اعدام آنھا را قانونيت ببخشی

  .ھای رژيم تصوير يک دادگاه عادالنه را ترسيم نمايد

  !"جوره"آقای 

انت را زير پا نموده، با بزرگنمائی و خود خودت می توانی وقتی از خاطرات زندانت حرفی به ميان می آيد، وجد

مرکز بينی، تصويری را از خود ترسيم نمائی که با خودت ھيچ شباھتی نداشته باشد، مگر اين را نه تو و نه ھيچ 

يک از ھمقطارانت حق نداريد، جھت تبرئۀ خودتان، به شھدای پاکباز ميھن توھين نموده آنھا را اقراری و شکست 

ھمقطارانت نام بردم، زيرا اين تنھا تو نيستی که با چنين ادعای و ريد، در اين جا من عامدانه از تو خورده معرفی بدا

نامه کسخيفی به خون شھدای پاکباز ميھن اھانت روا می دارد، بلکه قبل از تو ھم کسانی بوده اند، که در کنار اش

 نموده اند، آگاھانه و يا ھم نا آگاھانه به بلند ھای شان، وقتی راز بقای شان را در مقاومت افسانه ئی شان خالصه

  .دست يازيده اندآن قامتان تاريخ بھتان اقراری بودن را زده، و به تطھير دولت دست نشانده و بيدادگاه ھای 
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  !"جوره"آقای 

  .خودت می نويسی که ھيچ مستنطقی جرأت طرح تسليمی را به خودت نداشته است

ه چه در زمان مزدوران روس در زندان بودند و چه ھم قبل و يا بعد از آن، گوشۀ در اينجا من از تمام آنھائی ک

ست می گويد و يا ا ر"جوره"زندان و شکنجه گاه ھا را ديده اند، می خواھم شريفانه قضاوت نمايند، که آيا جناب 

رح سؤالی را نداشته آخر از کدام زمانی تا حال مناسبات زندانی و مستنطق چنان بوده که مستنطق جرأت ط. دروغ

  !!باشد

 روس نبوده ام مگر تا جائی که کتابھای خاطرات زندانيان را از طيف ھای مختلف انھرچند خودم در زندان مزدور

ه د کخوانده ام و تا جائی که مسؤوالنه پای گزارشدھی رفقای از زندان برگشته نشسته ام، ھمه بدون استثناء گفته ان

 کار استخباراتی و مستند، کمترين عزت و شخصيتی در پرتودان افکندن فردی آنھم مزدوران روس به محض به زن

برای زندانی قايل نشده به عالوۀ آن که از لت و کوب کار گرفته اند، فحش و دشنام ھم به مانند برگ خزان بر آنھا 

اد ھپيشننداشته مستنطق حتا جرأت  بوديد که ه ایحال وقتی قضيه چنان بوده است، شما کدام تافتۀ جدا بافت. پاشيده اند

تا جائی که عقل من اجازه می دھد، چنين حالتی در سيستم ھائی از قماش مزدوران روس . نمايدھمکاری را به شما 

دو صورت می تواند اتفاق بيفتد، يکی آن که زندانی خود از عمال دولت باشد و ضرورت طرح پيشنھاد در و روسھا 

ل حاصل است و ديگر آن که زندانی از چنان پشتوانه و پايۀ محکمی برخوردار باشد که به ميان نيايد، زيرا تحصي

مستنطق در مقابل آن خود را نه تنھا ھيچ بداند بلکه خدمت زندانی را به مناسبت ھمان رابطه از وظايف تخطی 

د شما صدق می نمود، البته ناپذير خود بداند، حال اگر زحمت نباشد، شما بنويسيد که از اين دو حالت کدامش در مور

می توانيد حالت ھای ديگری را که فکر من به آن نرسيد، نيز بيان داريد، شايد بی فايده نباشد بيفزايم، ساده ترين 

ی شوی و يا وابسته به عرفتوضيح آن است که بپذيری الفی زده ای که در بندش گيرمانده ای، می خواھی الفزن م

  .رژيم، حق انتخاب از خودت

،  قرار می دھم، به وعده وفا نمودهون از اول وعده کرده بودم که صرف يکی دو نکته را از آن نوشته مورد بحثچ

در عوض برايشان پيشنھاد می نمايم، نخست در کاری کار . را به بحث نمی گيرم" جوره"متباقی خزعبالت آقای 

 "آھن زنگ زده" و نوکر سه انجو يعنی "ادقص" و "حسين"ندارند، مداخله ننمايند، بگذارند جواسيسی از قماش 

 آبروئی شانبارشان را خودشان حمل نمايند، ھرگاه به اين کار راضی نمی شوند و می خواھند حتماً در اين جا براي

دست و پا نمايند، چه بھتر نخست به خود اندکی بيشتر زحمت داده به عالوۀ نوشته ھای اين قلم و خود را در بحث 

 "صادق دنی" و "حسين جاسوس"توجه حرفھای خود ھم باشند، در غير آن بايد آماده باشند تا در کنار مال ساختن، م

  . از جمله جملۀ خود دفاع نمايند"آھن زنگ زده"و ھمچنين 

  ادامه دارد

  

 

 


