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  عزيز نعيمی

  ٢٠١٣ اگست ٠۶
  

  به جايگاه اصلی اش» پوالد«آقای » سقوط آزاد«
  

ای  قوط آزاد«معن ک» س د فزي قوط آزاد «:از دي ه س روی جاذب ت ني ط تح ه فق سمی ک ر ج ت ھ ه حرک الق  ب د اط باش

  ».گردد می

  !خوانندگان عزيز

م  ا من ھ د چون برخی ھ وزش می خواھم، فکر نکني از اين که عنوان مطلبم را از درس ھای فزيک شروع نموده ام، پ

ا،  ر آن مبن بدان فکر افتاده ام، تا بحث را از جائی شروع نمايم که فکر می کنم خودم در آن مورد مطلع ھستم و بخواھم ب

د نمی گنجد کس و يا کس ردم را دارن ه م ه ادعای خدمت ب انی را مجاب نمايم، چه نه تنھا چنين حرکتی در شأن آنھائی ک

ه انترنيت و جست وجو گر  ط، ب ود، » گوگل«بلکه در شرايط کنونی که می توان برای پاسخ ھر سؤالی فق ه نم مراجع

وانی، صادقانه .دچنان توقعی، بيش از آن که توقع باشد توھمی احمقانه به شمار می آي ان عن  بلکه غرض از انتخاب چن

ای بدان معنا. بنويسم نارسائی قلمی خودم در بيان حالت موجود می باشد ه آق والد« که مسيری را ک د و » پ طی می نماين

شيده  صوير ک ه ت شان را » سقوط آزاد«و شده در اين نوشته کوشش خواھد شد تا آن مسير برجسته ب اتالق اي ه طرف ب ب

  : اما قبل از آن.نمی تواند مناسبت داشته باشدھيچ عنوانی به غير از انچه انتخاب شده است، با به خلق بنمايانم؛ خيانت 

د و جھت آشنائی خوانندگان  ه ان دوستانی که برای بار اول به پورتال مراجعه نموده و يا ھم فرصت آن را نداشته ويا نيافت

دتا به يکی دو نوشته ای که من برای پورتال نا گردن تاده ام، آش تاد  فرس ه اس بنامه علي ال پخش ش ه دنب ه ب ارم ک د بنگ ، باي

ه » موسوی«گرامی ام آقای  ائی ب ده بحث ھ شان، در فضای مجازی انترنيت يک ع تن از جانب اي ه پاسخ گف و آغاز ب

انش  شخور ھای فکری و حامي ود، بلکه آب رده وجود آمد که نه تنھا ھويت شخص شبنامه نويس را آشکار نم ز از پ را ني

اتانداختهبيرون  ام آن تبليغ ه در پس تم ی ،، به وضاحت نشان داد ک رچم يعن ق و پ ودۀ خل ته از دامن آل وئيزم برخاس  انج

  .در خدمت اشغالگران امريکائی و شرکاء قرار گرفته ، ايستاده اندجواسيس روس که اينک با تعويض قالدۀ بردگی، 

پيام «با نشريه اش » پوالد«يلی که در آن زمان نا پيدا به نظر می رسيد، يعنی آقای ين ميان فرد ديگری نيز روی دالدر ا

ه خصوص آن بخش از » ساما«موقع را جھت يک تصفيه حساب با » آزادی اما«ب ه » س ارزه علي ستر مب ه اينک در ب ک

را که به گفتۀ خودشان زمانی » موسوی«، مناسب ديده به عالوۀ آنھا استاد گرانقدرم آقای امپرياليزم و شرکاء قرار دارند

ه  ارزاتی ب اما«تعلق مب ته » س ون داش ا اکن شکيالتی ب د ت دام پيون دون ک تان شان ب ا دوس اما«ب ال » س دگی پورت در گردانن

  . جد و جھد می نمايند، مورد تھاجم لگام گسيخته قرار داد» آزاد افغانستان-افغانستان آزاد«

ای  والد«آق ه » پ د ک ه مانن سين «ب د ح اذببان ادق و ک اش ص ونش از قم ک » و حواري ه از پراتي دون آن ک از ب  در آغ

ۀ سياسی مب د کوتول بش چپ را از موضع چن ساالران جن ارزاتی خود حرفی به ميان آورد، می خواست قد و قامت بزرگ
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ر «، زنده ياد »قيوم رھبر«، زنده ياد »مجيد کلکانی«اندازه گيری نمايد، بنای اھانت به زنده ياد  دداکت ده »فيض احم ، زن

وی اھانت و »ايزم ھائی«و ساير پيشکسوتان جنبش را گذاشته، با تمام » مينا«ياد  ا ب د از آنھ  که در انبان داشت و می ش

چون در آن عرصه . شتافت ،راه آزادی ميھن و نجات انسان در بند آن آن جانبازان !!، به استقبالبار منفی استشمام نمود

ه، گذشته از آن افت داشت، به مانند يک حيوان زخم خوردهکافی دريپاسخ ھای چندی ھرچند نا  به ھر طرف دھان انداخت

ام  ته، تم شتر گذاش ا پي م پ امای«که تمام ھمکاران قلمی پورتال را سخت رذيالنه جاسوس ناميد، از آن ھ ده » س د از زن بع

ر و پخش ، حال از  نمودبه جاسوسی متھمرا با پر روئی غير قابل وصفی، » مجيد«ياد اين می گذريم که وی ھنگام تحري

يچ صورت – داشت و يا خيرچنين ادعای سخيفی، چيزی به نام وجدان  ه ھ  نظر نيست بلکه در مطمح وجدان انقالبی ب

داينجا داشتن وجدان انسانی نيز  وری سال  -کفايت می کن ل جن ی اواي ان يعن ان زم ر ٢٠١٣در ھم ن حمالت غي ی اي  وقت

دازه نگھداشتن«مطلبی تحت عنوان خواندم، » پوالد«بی را از جانب  و ضد انقالشريفانه ردن و ان  »حق داشتن، سود ب

ا آنپورتال تقديم خوانندگان گرامی ھمين  از طريق ٢٠١٣ جنوری ١٧به تاريخ  تم ت ر آن داش د ب  و مخاطبانش نموده، امي

ود رزات شان آن سه اصل مبادر تمام جناح ھای درگير با مطالعۀ آن مختصر،  اعی را اساسی و رھنم در پراتيک اجتم

  : از آن مقاله چنين آمده بودیبيان شده است، در نظر داشته باشند، در بخش» مائو«يانه از طرف صدراھکه د

 مگر در سومين قسمت شما خود شاھد ھستيد که طرفين بحث چگونه، با عصبانيت، اصل اندازه نگھداشتن در حکم «

 احکامی را صادر نموده اند که ھرگاه آگاھانه گفته باشند و پای عصبانيت در آن نباشد، و انتقاد را فراموش نموده،

تمام سامای بعد " پوالد"مثالً وقتی که آقای . خطر آن وجود دارد که انسان حکم خاين به آنھا نيز بنمايد، نيزکم نيست

ی دارد، به من لنگ که در ھمان کوچۀ ما را يک قلم جاسوس و عامل استخبارات معرفی م" مجيد کلکانی"از زنده ياد 

ده ھا بار دلم می خواست تا عناصر و افراد خاد را که زندگی را بر تمام کوچه به زندان مبدل نموده بودند، از بين ببرم 

و صد ھا تن ديگر در ھمان کوچه به مانند من می انديشيدند، مگر توان انجام مجازات آن جنايتکاران را نداشتيم، از 

اندن چنين حکمی چه احساسی می تواند دست بدھد، آنھم با نظرداشت آن که وقتی يکی از روز ھا در اواخر سال خو

 سبزه سبز شده بود، خواست کيفر دھندۀ مردم کوچه از »کلکانی«، يعنی زمانی که بر گور ناپيدای زنده ياد ١٣۵٩

 تن از عوامل شناخته شده و ٣ مجازات انقالبی  برآمده با-"سامای بعد از مجيد"فراموش نکنيد - " ساما"آستين 

  .وحشی خاد، لبخند بر دھان و اميد بقاء در ذھن افراد کوچه به وجود آوردند

جھت صدور چنان حکمی چه مستنداتی داشته است، اما يک نکته را می توانم با " پوالد"من نمی دانم که آقای 

جاعانه و قھرمانانۀ آن جوانان چريک سامائی را تخطئه نمايد تا ھيچ مستندی نمی تواند عمل ش: شجاعت تمام بيفزايم

  . چه رسد به آن که به آنھا اتھام سنگين رابطه با خاد را بتوان زد

  :در ھمين جا بی مناسبت نيست بيفزايم

ت من نمی دانم خودت چند سال داری، آيا اين قلم با سن بيش از نيم قرن می تواند به حيث يک دوس" پوالد"آقای 

بزرگتر و يا کوچکتر از خودت تقاضا نمايد، مگر در ھر صورت به خود حق می دھم از شما بخواھم، بادر نظرداشت 

نوشته ھائی که از شما در آغاز حيات پورتال، خوانده ام و شما را آدم دانشمندی يافته ام، اگر آن حکم را در حالت 

، از خود انتقاد نموده نه تنھا از آن "و حلوا بخش نمی شوددرجنگ نان "عصبانيت صادر نموده ايد، به ھمان حساب 

جوانانی که با ايثار خون شان از مادر ميھن به دفاع برخاسته بودند پوزش بخواھيد، بلکه از تاريخ يک سازمان و از 

نوشته تاريخ جنبش انقالبی کشور نيز ھمان پوزش تان را بخواھيد، مطمئن باشيد فقط در چنان صورتيست که شما و 

  ھايتان به مانند گذشته، از اعتبار الزم برخوردار خواھد گرديد، در غير آن ما بايد باز ھم در اين دنيای نداری، به مرگ 

  . نخستين، نيز ماتم بگيريم" پوالد"
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 خود و دوست عزيز اين را بدانيد که انسان با انتقاد و انتقاد از خود نه تنھا خورد نمی گردد، بلکه اساساً انتقاد از

نگريختن از آن يگانه محکيست که يک خرده بورژوای کاذب و معامله گر را از يک فعال کمونيستی صادق، می توان 

  ».در پرتو آن از ھم متمايز ساخت

 که با تأسف نمی توانستم عمق »ثالث بالخير«، من در نوشتۀ قبلی با حرکت از موضع يک ھمان طوری که می بينيد

را به جايگاه اصلی شان يعنی » پوالد«آقای » سقوط آزاد«درک نموده و در نتيجه سرعت و شتاب قضايا را به درستی 

پيش بين باشم، راه حل انتقاد از خود را برای شان باز گذاشته، زير عنوان عصبانيت امکان خدمت به استعمار و ارتجاع 

مگر با تأسف نه تنھا آن پيشنھاد صميمانۀ من .  م، مساعد نمودنجات ايشان را از پرتگاھی که خود به وجود آورده بودند

کمترين اثر مثبتی در موضعگيری ھای بعدی شان نگذاشت، بلکه در اين اواخر در تقابل با يکی از اسطوره ھای جنبش 

آستان خدای اسالم و ساير اديان  نه سجده بر ،که در تحت ھيچ شرايطی» کبير توخی«يعنی آقای  ونيستی افغانستانمک

به و زخم چشم تا جاه و جاللش از گزند روزگار را بر در و ديوار منزلش آويخته است » وان يکاد«  و نه ھم شتهگذا

کمونيست ھا عار دارند تا عقايد « ندای مارکس را مبنی بر ، صراحت کمونيستیاب و در تمام نوشته ھايش ماند »امان«

  :شتاب شان را فزونی بيشتر بخشيده، چنين می فرمايند  از حنجرۀ شان بيرون کشيده اند،»شان را مخفی نمايند

   » واليه ھای اجتماعی وعناصرمنحط ارتجاعی است ترين سطح  ودشنام وفحاشی کارپائين«  

معطوف بسازم چه با در نظرداشت ادعائی  بحثم را روی درستی و يا نادرستی چنين در اين قسمت من نمی خواھم

معنا نموده و ھر آنچه را کسی در مورد فرد ديگری بيان دارد که سزوار فرد » ناسزا«معنای دشنام و فحش که آن را به 

تونيست، به يک  اپور-وقتی به يک انقالبیيعنی . خاطب نباشد، ناسزا به شمار آمده گويندۀ آن فحاش می باشدم

ھزاران ديگر، استعمال  ترسو و به -  کافر، به يک انسان شجاع– ريويزيونيست، به يک مسلمان - مارکسيست لنينيست

را » ام الفحاشون«مقام » پوالد«، گوينده اش انسان فحاشی از آب در می آيد که با تأسف با اين سنجه، شخص آقای گردد

اليۀ « در کل و »اليه«را نخست به معنای » پوالد«، بلکه توجه خوانندگان و من جمله آقای کمائی خواھند نمود

  :ده، مطلبم را ادامه می دھم به صورت خاص جلب نمو»اجتماعی

اغلب به ھمراه خود طوفانی از ماسه و شن می آورد و اليۀ نرمی از ماسه روی زندگی می ... باد : پوشش = ١: اليه«

 که آدميان از ھر سنخ حيات فرھنگی يک ملت در موقعيتی تعالی می يابد: طبقه؛ قشر) = مجاز.(٢ )آل احمد. (کشد

)= علوم زمين. (٣.   حاصل انديشه و تفکر و خالقيت خود را با يک ديگر در ميان نھندفکری و اليه ھای اجتماعی،

تای پارچه و . ۴.  طبقه ای از سنگ رسوبی با جنس يک نواخت و معين که در آب، يا توسط باد رسوب کرده باشد

 ١٣٨١ تھران - انوریبه سرپرستی داکتر حسن -فرھنگ بزرگ سخن.. (» .يک اليه پارچه، دو اليه کاغذ: کاغذ؛ ال

  )۶٣۶۶ - ۶٣۶۵ صفحات ٧جلد 

» موسوی«نمی خواھم در اينجا برداشت خود را تعميم داده ادعا نمايم که چون خودم بار اول در نوشته ھای استادم آقای 

 جناب ايشان می باشد، يا ابداع کنندۀ چنين ترکيب زيبائی برخورده ام لذا آورنده  و » اجتماعیۀالي«به ترکيب زيبای 

بلکه می خواھم اين را بنويسم؛ ھرکسی که بار اول اين ترکيب زيبا را در ادبيات ما مروج ساخته است، به يقين معنای 

ترين صورت ھدر ب» پوالد« کار گرفته است؛ مگر با تأسف از نوشتۀ آقای ا دقت بهآن را به درستی می فھميده و آن را ب

 در »اليه«زيرا وقتی می پذيريم که معنای .  را عينيت بخشيده اند»بقه و مار«ان ندانسته داستان چنين بر می آيد که ايش

نداشته و نمی تواند داشته » قشر«و يا » طبقه«معنائی به جز » اليه ھای اجتماعی«يک تحليل اجتماعی آنھم در پيوند با 

در کشور ما چه کسانی اند که » اليه ھای اجتماعی«ينترين  نزد ما مجسم می گردد، که پائسؤالباشد، به سرعت اين 

  می باشد؟؟» عناصر منحط اجتماعی«و تقرب با » فحاشی«شان » کار«
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تا جائی که برداشت من از تحليل طبقاتی جامعۀ ما قد می دھد و تا جائی که مطالعۀ نوشته ھای ديگران از ھمان نخستين 

تا نوشته ھای بعدی و انکشاف يافته تر من جمله، تحليل طبقاتی که از » جامعه شناسی احمد قاسمی«نوشته ھا به مانند 

، به ما می آموزاند، پائينترين طبقات و اليه ھای اجتماعی ديدهربه ارتباط کشور ما نشر گ» سازمان انقالبی افغانستان«

شان امکان  وی کارزحمتکشان شھر و روستا يعنی کارگران و دھقانانی اند که برای زنده ماندن به جز فروش نير

، چه می گويد؟؟ آيا ھيچ به خود خود متوجه است» پوالد«با برداشت از چنين منظری نمی دانم آقای . ديگری ندارند

زحمت داده اند تا تشابھات چنين طرز ديدی را در بستر تاريخ جست و جو نمايند؟؟ آيا ھيچ می دانند که اين تنھا طبقات 

د، دستمال بيننمی شنيده و ه وقتی نعره ھای پا برھنگان گرسنه، و سرو پای برھنۀ آنھا را ستمگر و غارتگر باالئی اند ک

 شده اند، از کاربرد کنندۀ آنھا ناراحتمشمئزوبه بينی گرفته ضمن آن که می خواھند به ھمه بفھمانند که از بوی گند 

  رفی می دارند؟؟، آنھا را بی تربيت و فحاش معکلمات و واژه ھای آنھا ابرو به ھم کشيده

  !»پوالد«آقای 

بدان سو، انتخاب نموده ای، ی است که از مدتی بدين طرف خودت با آن مسير زندگانی ات را » سقوط آزاد«اين ھمان 

آغاز يافته و اينک، به جايگاه اصلی ات که » ..کلکانی، مينا، فيض، رھبر و «يعنی از تخطئۀ نقش دورانساز زنده يادان 

 و اما اين که  باشد، کشيده شده استيعنی طبقۀ کارگر و دھقانان» پائينترين اليه ھای اجتماعی«ا خصومت و دشمنی ب

  :چرا چنين است، نمی تواند بيرون از فرضيات آتی باشد

 کار نوشتن از تکرار نوشته ھای ديگران پای چون يا آنقدر نادان و احمق ھستی که وقتی می خواھی چيزی بنويسی، -١

 و نياز بدان می افتد تا تحليل خودت را نيز بيان داری، ھمان حماقت و نادانی به سرعت خود را نمايش  بيرون گذارده

داده، حرفی از دھن کثيفت بيرون می شود، که نه تنھا اھانت به اين فرد و يا آن فرد، اين طبقه و آن طبقه است، بلکه 

تو . می باشدنيز سه دون، در داخل کشور، منطقه و جھان  انديشۀ مائو ت– لنينيزم –اھانت به پيشکسوتان مارکسيزم 

 - که چشمت را با نوشته ھای لنين و حتا مارکسخواھی دانست ا وقتی معنای اين حرف ر،پر مدعامگر انسان نادان 

 نمايشانگلس آشنا بسازی، در آن صورت خواھی يافت که بيان و تبارز خشم مربوط به اين طبقه و آن طبقه نيست، بلکه 

واکنش افراد در قبال نادرستی ھا است که می تواند بدون خاستگاه و يا حتا موضعگيری طبقاتی، تشابھاتی با ھم داشته 

د، يعنی خالف تصور و حکم احمقانۀ خودت که گويا فقط اليه ھای پائين اجتماعی می توانند فحش بدھند، طبقات نباش

 را از سرمايهدر غل و زنجيراسيردھقان د دست صد ھا کارگر و ننباالئی و نمايندگان سياسی آنھا در فحاشی می توا

  .شت ببنددپ

 يشتر از آن که با عصبانيت می خواھی چيزی بنويسی، کوششبرايت آن است، که پدر چنين پيش فرضی پيشنھاد من 

  .انجام داده بتوانیدرست بنويسی،  آنچه را می خواھی  تا،ائی نمه با آرامش اندکی مطالعکن 

 احساس می نمائی و ھمان چيز و ھمان »کھتری« چيز خاصی رنج برده و از آن بابت کداميا انسانی ھستی که از  – ٢

 از آن ،احساس، به مثابۀ يک عقدۀ چرکين تو را وادار می سازد، تا ھر زمانی که دھن باز می نمائی به عوض سخن

صميمانه برايت مشوره می دھم، تا به نزد يک داکتر روان به اين ارتباط . سازیبلجن بيرون آمده، با آن فضاء را متعفن 

 از اين پيشنھادم برداشت منفی صورت نگيرد، زيرا چون !ئیچيزی بداند، مراجعه نمانيز شناس که از روان درمانی 

خودت را از نزديک نمی شناسم نمی توانم به صورت مشخص در مورد قضاوت نمايم، اما می توانم بيفزايم که آن 

.  شودلی می تواند از ساختمان فزيکی افراد آغاز يافته تا مناسبات خانوادگی، اجتماعی و مبارزاتی افراد را شامکھتر

  :به صورت مثال در مورد خودم
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به حيث استاد در صنف ما نيامده بود، من بدون آن که خود » موسوی« تربيه معلم آقای ١۴تا زمانی که در صنف 

 آن ،ساس حقارت و کمبود نسبت به تمام ھمصنفی ھايم نموده در نتيجهبه نحوی در خود احھم متوجه باشم بخواھم و يا 

  . از من انسانی ساخته بود، سخت بھانه گير، اندک رنج و الجرم فحاشاحساس

بحث را به چگونگی تشکيل عقده ھا  - مضمون درسی روان شناسی بود–در جريان درس » موسوی«مگر وقتی استاد 

چه ايشان با . با آنھا و زدودن شان کشانيد، فکر نمودم که آن روز استاد می خواھد تنھا با من صحبت نمايدو طرق مقابله 

ھمان مھارتی که در سخنوری دارند آھسته آھسته بحث و ارائۀ مثال را آوردند به جائی که صريح از نقص فزيکی من 

  :با صرحت ابراز داشتندم طنين انداز است، قسمی که تا حال در گوشنام برده بدون کدام کتره و يا کنايه 

طبيعت در حق او ظلمی روا داشته، خالف ساير انسانھا که با دوپای .  را در نظر می گيريم»عزيز«به صورت مثال، « 

 از اين می گذريم که برخی ھا –. سالم مجبور اند برای بقاء مبارزه نمايند، او را فقط صاحب يک پای سالم ساخته است

 اميد است چھار پای در - بخواھد با سايرن که ھمه دوپای دارند»عزيز«حال اگر - استداده آن باال ھا چھار پای را در

دليل .  در عرصۀ دويدن به رقابت پردازد، مبرھن است که بين تمام دختران و پسران نفر آخر خواھد شد-اين بين نباشد

 يعنی بازی در زمين ،در چنين رقابتی خود را انداختن. رداينکار نيز روشن است چون يک پای از ديگران کمتر دا

 منجر شده، »خود کھتر بينی«نتيجۀ چنين شکستی وقتی توالی يابد واضح است که به يک . حريف و طبق دلخواه وی

 خواسته باشد خود را از تشکيل »عزيز«و اما ھر گاه . آھسته آھسته باعث ايجاد فاصله بين وی و ديگران می گردد

 ميدان »عزيز«ان عقده و مصايب آن برھاند، به نظر من يکی از راه ھای حل و چگونگی مقابله با آن اين است، که چن

در زمينه ای انتخاب ننمايد که به ضررش است و از قبل چانس بردش کم است، بلکه در چنان زمينه ای را رقابت 

واندن، نقاشی، ھنر ھای زيبا، آواز خوانی، يعنی آن انتخاب نمايد که از ھيچ کسی چيزی کمتر ندارد، مثالً درس خ

 که او می تواند در اين عرصه چنان پيشرفت نمايد.  احساس نمی شودآن دریمواردی که ھيچ نياز اوليه به داشتن دو پا

 نتيجۀ  در-» و اخالف آنھا نيز بگذارد» چھارپايان« نه تنھا آنانی که دوپای دارند به گردش نرسند، بلکه حسرتی در دل

ی ساينس را يافته با ختم ځ تربيه معلم استحقاق رفتن به پوھن١۴ھمين مشوره بود که من طبق قانون بعد از ختم صنف 

  -ی بگردمځدورۀ پوھنتون اولين اسيستانت لنگ آن پوھن

رف استاد در زمينه از طکه اين داستان را با تمام طول و تفصيل آن البته با صرف نظر کردن از چندين مثال ديگری 

اگر اين احکام را به علت مريضی روانی خويش نموده اند، متوجه » پوالد«ارائه شد، به منظوری ذکر نمودم که آقای 

سيس ا جوبه تحريک و نا آگاھانه ی مبارزاتی شان را بکشايندنگرديده با مراجعه به يک روان شناس، گره کور زندگا

  .روس و امريکا به تخريب جنبش نپردازند

در تحت شرايط شانتاژ دايمی و به اصطالح در زير را » پوالد« آن است که کس و يا کسانی قادر شده اند، آقای – ٣

 در چنين حالتی پيشنھادی که .سازنديالنۀ شان را به وسيلۀ وی متحقق شمشير داموکلس نگھداشته، اميال و آرزو ھای رذ

  :ارائه دارم اين است» پوالد«من می توانم برای آقای 

يد ھا و احتماالً افشاءگری ھائی که شانتاژ گران، تو را از آن می ترسانند و دمی توانی مطمئن باشی تمام فشار ھا، تھ

به ھيچ صورت يج سوء آن انت ادامه دھی، »سقوط آزاد« تو را در حالتی قرار داده اند، که تا بی نھايت به بدان وسيله

ممکن است که » باند حسين«آنھا مثالً . اکنون پيش گرفته ایباشد که ری روش و کرداآن بازتاب نمی تواند مساوی به 

به نظر من . تو را به اين تھديد نمايند، که چنين و يا چنان رابطۀ خودت و احتماالً فاميلت را بر سرزبانھا خواھيم انداخت

ته و دستور شانتاژگران انجام می خربتر از آن باشد که کنون به گفدر زندگانی کرده باشی، نمی تواند متو ھرکاری که 

  . مرگ، بخواھد خود کشی نمايدبه خاطر نجات ازدھی، اگر غلط نکنم تو بھترين مصداق کسی می توانی باشی که 
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 ھرگاه ھيچ يک از حاالت و احتماالت قبلی مصداق حقيقت نداشته و تو آگاھانه و در کمال سالمت روانی و به ميل و -۴

 کشور »پائينترين اليه ھای اجتماعی« و امروز به »مينا« و »مجيد« اشتغال داشته، ديروز به رغبت خود به چنين کاری

به پيروی روا داشته و ھيچ بعيد نيست که فردا و يا پس فردا، اين دشنامھا و اھانت ھا را توھين يعنی کارگران و دھقانان 

نمائی، با صراحت نختم » مائو« و به صدر رکس شروع از ما لنينيزم را به تاريخ سپرده اند، –يزم سی که مارکاناز آن

يستی و نھاد ھای استخباراتی آن لکامل برايت می نويسم که تو يک جاسوس کثيفی ھستی که از طرف سرمايۀ امپريا

  .يرو انديشۀ مائو نسه دون بتازی پھای لنينيست -  داری، تا بر مارکسيستهوظيف

 از گذشته ھای ننگين را برايت مسدود نمی دانم، به خود حق می دھم در باره در نتيجه ضمن آن که ھنوز ھم درب انتقاد

  :ات حکم نمايم

 با سرعت و شتاب غير قابل باوری، به اعماق باتالق استخباراتی اشغالگرانای تو را  مسيری را که پيش گرفته 

  .ديروزی و فعلی خواھد رسانيد

  

  :نوت

ساير  نبايد بدان معنا تعبير گردد که گويا نويسنده با »پوالد«نوشتۀ آقای با ساير قسمت ھای گرفتن اجتناب از تماس 

  .دن ارزش توقف و مکث را ندار من موافق است، بلکه بدان معناست که از ديدقسمت ھا

  عزيز

  

  

 


