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  معـلم عـبـدالــرسـول

  ٢٠١١ اکتوبر ٣٠

  

 احتجاج و حمايت
 

زه بدينوسيله  اين جانب مراتب شديد ترين اعتراض و احتجاج خود را در قبال توطئۀ مشترک عده ای از عناصر ھر

 بنياد و بی اتھامات و جعليات اين ،قديم و جديد و خائن سقوط کرده در لجنزار لومپنيسم و شارلتانيسم  شامل جاعالن

از حضيض ذلت  و در کمال جبونی از بحث و جدل منطقی عاجز مانده و مشترکاً دست به  روا و فرستندۀ آن که نا

به اين شانتاژگران ومفتريان و  تعمار زدند، بيان داشته وتوطئه و خيانت در حق فرد و روند شناخته شدۀ ضد اس

  . کنم می نثار نفرين و ننگ عامالن اين توطئۀ مشترک عناصر شناخته شدۀ کثيف

در ضديت با  و خائنانه بيشرمانه گستاخانه، خيلی اين توطئه گران که ھمه سر در آخور استعمار امپرياليستی دارند،

 را ارتجاع و امپرياليسم پليد اھداف "نھادی انقالبی خصم استعمار با ھم متحد شده وفرد، پورتال ضد استعماری و 

 دروغ عمر يک و کنند، می پياده آن، درون ھای انسان و روند يک ھويت و يک تاريخ، يک ساختن دار لکه جھت

خيانت فوق يگانه محوريست که اين توطئه و . برند و به توطئه پناه می" دھند می ديگران خورد به و کنند می جعل

  . شوند  آنھا به دور آن جمع می

نجيب " و تحليل و نتيجه گيری نويسندۀ محترم اضمن حمايت و پشتيبانی پرشور و قاطع خود از مواضع، محتو

  :دارم  در محکوميت و تقبيح اين توطئه و خيانت،  يکجا با او اعالم می"ثاقب

عناصری  ارتباطات، انقالب عصر در و متمدن دنيای ينادر ادعاگران و روشنفکران فرھنگيان، ميان در اگر" 

 و مخالفان با خورد بر در را لومپنيسم فرھنگ به رجوع و زنی برچسپ و دشنام شانتاژ، توطئه، که شوند يافت

 انبۀج ھمه سقوط مبين که حال درعين شوند، متوسل بدان و بدانند خود ھنر يگانه و خود کار شيوۀ دگر انديشان

 با روياروئی از قماش اين جدی ترس و عجز ناتوانی، و گی عرضه بی ، نشانۀاست آنان در درگاه استعمار

  .والسالم"! دارند گريز آن از که مستدل است و منطقی بحث در مخالفان

  

  


