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 Political سياسی

  

  موسوی

  ٢٠١١ نومبر ١٢

  

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

٣ 
 : اتھامات اخالقی چندی را به پای من بستن-٣

ا وجود آن که کمتر کسی را می توان يافت  که خرد اجتماعی اش بر انسانھای نئندرتال فزونی داشته باشد و نداند ب

که حوالۀ اتھامات اخالقی يکی از ترفند ھائيست که طی ھزاره ھا، نيروھای عقب مانده و ارتجاعی خواسته اند کس 

 نه تنھا اين ترفند ھنوز ھم به کار بسته می شود بلکه با تأسف و يا کسانی را بدان بھانه به چھار ميخ بکشند، با آنھم

  .در بين کتله ھای بشری ھستند کسانی که ھنوز ھم ھمچو ترفند ھا می تواند خوراک فکری آنھا را بسازد

دليل اين که چرا چنين است از نظر من در قدم اول می تواند بی اعتنائی ھمگانی در افشای اين ترفند و آن را به 

و آن ھم بدان علت که چون اکثر قلم به دستان  . ثابۀ يک اتھام رذيالنه، بی ارزش و نخ نما، به بحث نکشيدن باشدم

از ضريب ھوش باالتر از انسان نئندرتال برخورداراند در نتيجه چنان اتھامات و ترفند ھائی را واھی دانسته و عليه 

اد که در کل، از ناديده گرفتن تفاوت ھای ذھنی و اختالف در ضريب آن کار الزم انجام نمی دھند، اشتباه اين عده افر

ھوش افراد مايه می گيرد، باعث می شود تا عناصر عقب ماندۀ جامعه را که مخاطب اصلی چنين اتھاماتی می باشند 

  .تا سطح فھم و برداشت خود باال آورده، در نتيجه وظايف روشنگرانۀ خود را انجام ندھند

 می توان در آن دانست که افتراء کننده و اتھام زن مخاطب پيام خود را افرادی با ھوش عادی انتخاب دومين دليل را

، مواقعی ھوشياران ھم بی ميل نيستند خود را به حماقت بزنندنمی کند، بلکه آگاھانه و با حرکت از اين که در چنين 

ه انتخاب نموده، با تحريک تعصبات بی خردانۀ مخاطب خود را از بين عقب مانده ترين و متعصب ترين افراد جامع

  .آنھا می کوشد، به ھدف خويش نايل آيد
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سومين عامل را که در واقع می تواند به مثابۀ کمکی غير مستقيم به اتھام زننده و مفتری به شمار آيد، شرم قربانی 

 تکيه بر ضرب المثل به خصوص در جامعۀ ما که با. از روشنی انداختن در اطراف موضوع می توان دانست

افراد می خواھند به صورت غير فعال و کامالً منفعالنه از " مرداری را ھرقدر شور دھی بويش بيشتر می شود"

حيثيت و شخصيت خود دفاع نمايند و آنھم بدان شکل که به نحوی از انحاء پردۀ سکوت را بر توطئه عليه خودش و 

مفتری بی آزرم، اين جرأت را می دھد تا در آينده نيز با ھمين شيوه به يا فرد ديگری ضخيم تر ساخته در نتيجه به 

  .ترور شخصيت و حيثيت افراد پرداخته،  وجود کثيف و متعفن خود را در ورای آن تروريزم آشکار، پنھان نمايد

ھم به مانند تا جائی که من از مفتری کنونی و اعوان و انصار وی شناخت دارم، آنھا به غلط فکر می کردند که من 

باخته و به پای آنھا خواھم افتاد و اگر اين کار را ھم " دلخانه"ساير قربانيان شان، به محض ديدن شبنامه، دل را در 

اين انسانھای جبون و فاقد .  نکنم، سکوت اختيار نموده ميدان سياست را برای يکه تازی آنھا رھا خواھم نمود

شتند تا عکس آن را در ذھن شان تصور نمايند،  آنھا نمی توانستند تصور وجدان، حتا ظرفيت دماغی آن را ھم ندا

نمايند که من بعد از تحقيق، جمع اسناد و شواھد، به صورت کامالً فعال در قضيه داخل شده، بانشر بند بند شبنامه و 

  . ياروی خواھم طلبيدافشای دروغھا و رد اتھامات شبنامه نويس و حواريون ذليل تر از خودش، آنھا را به مصاف رو

را تداعی می کند و بر ھمين مبناست که " چاه کن در چاه است"از نظر من اين ھمان اشتباھی است  که ضرب المثل 

و به دنبال آن نوشته ھای ديگران و در نھايت " ثاقب"با نشر نخستين مطلب از قلم جوان فھيم، بادرد و متعھد آقای 

حواريون وی را تب لرزۀ مرگ فرا گرفته، ھريک از آنھا به خصوص حواريون آغاز اين سلسله، شبنامه نويس و 

بی مقدارش که تا ديروز با تبختر به پخش شبنامه اشتغال داشتند، ضمن شھادت دھی بر ناپاکی و خيره سری مرجع 

  .تقليد شان، می خواھند دامن خود را از آلودگی نجات دھند

 کنند و روز ديگر از ديگری را، تا قضيه ای را که خود باعث شده را دق الباب می" بزرگ"يک روز درب اين 

آنھا نمی خواھند بفھمند، آنچه را خود به . اند، در خفاء و با نشست ھای رفيقانه و انتقاد و انتقاد از خود حل نمايند

 مبدل خواھد شد مثابۀ يک کلوله برف پرتاب نموده اند، با ھرحرکت بزرگ و بزرگتر شده، سرانجام به چنان بھمنی

که برای ھفت پشت شبنامه نويس و حواريون وی درس فراموش ناشدنی باشد، به عالوه نمی خواھند بفھمند که با 

اين تشبثات بيھوده و احتراز از محکوميت عمل سخيف، ارتجاعی و خاينانۀ شبنامه نويسی عليه يک فرد حقيقی، فقط 

ن می دارند که اين سلسله را تا زمانی ادامه دھم که به حيات سياسی و کار خود را دشوار تر می سازند و من را بر آ

  .اجتماعی شان پايان داده باشم

  :و اما برگرديم به تاريخچه و ماھيت چنين اتھاماتی

قبل از آغاز بايد بنگارم از آن جائی که با در نظرداشت وقت و اولويت ھای مبارزاتی نمی توانم به طرح و بررسی 

أله اقدام نمايم، به اميد آن که زمانی خودم و يا کس ديگری در اين باب تحقيق جامعی انجام دھد، در اين کامل اين مس

مختصر ضمن نقطه گذاری نکاتی چند، خواھم کوشيد تا به صورت مختصر و اجمالی به ماھيت قضيه برخورد 

  . نمايم

ی تقريباً مساوی است با عمر تسلط جنس مرد بر تا جائی که از مطالعۀ اوراق تاريخ بر می آيد عمر اتھامات اخالق

يا به عبارت ديگر شب فردای آن که جامعه  به طبقات منقسم و زنان . زن و ختم دورۀ مادر تباری در جھان باستان

نيز از موقف اجتماعی گذشته به زير کشيده شده و حيثيت ملکيت شخصی مرد را گرفتند، اتھامات اخالقی به 

  .ان بيگانه و شوھر دار، رنگ و روغن خاص خود را يافتخصوص معاشرت بازن
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در جوشاجوش شکل گيری فرھنگ مرد ساالرانه، از آنجائی که زنان در مجموع حيثيت مستقل انسانی خويش را از 

دست می دادند و حيثيت متاعی را يافته بودند که زمانی در ملکيت پدر ، برادر، کاکا و يا اقوام پدری قرار داشت و 

زير نام شير بھاء، مھر، ولور و يا نام ديگری به مرد ديگری که ھمان " قيمت زن"نی ھم اين ملکيت با گرفتن زما

شوھر و فاميل وی باشد، انتقال می يافت، اتھام اخالقی به خصوص استفادۀ جنسی از زنھا اعم از مجرد و يا شوھر 

به شمار " مالکيت خصوصی" جوامع طبقاتی يعنی دار، نوعی تجاوز به حقوق ديگران و زير پا نمودن رکن اساسی

برھمين مبنا ھم بود که وقتی . رفته، زير پا کننده را در مقابل تمام محافظان نظم و سيستم ھای طبقاتی قرار می داد

چنين اتھاماتی وارد می گرديد، برای متھم فقط دو راه باقی می ماند يا تن دادن به مجازات ھای غير انسانی که در 

خی از اديان تا سرحد مرگ متھم می توانست پيش برود و يا اين که ضرر رسيده را جبران نموده، بادادن پول که بر

برای شخص ضرر ديده، به قدسيت مالکيت " بدلی"در واقع بازھم خريد ھمان ملکيت می توانست باشد و يا دادن 

  .خصوصی و ادامۀ آن تا سرحد حق تملک زنھا گردن بگذارد

خ را نه از آن زاويه ای که طبقات حاکم خواسته اند به خورد ما بدھند، بنگريم شايد بتوان گفت اولين نمونۀ اگر تاري

قسمی که از البه . يافت" سبا"ملکۀ " بلقيس"و " سليمان" پيغمبر-بارز اتھام اخالقی را می توان در مناسبات  پادشاه

تا مرز ھای " سليمان"بر می آيد گويا بعد از آن که قلمروالی تورات و کتب ديگری که ھمه ريشه درتورات دارند، 

به عوض آن که به جنگ متوسل " سليمان"رسيد، به احتمال اغلب بنا بر الزامات جھانگيری وجھانداری " سبا"

می بود و از آن جائی که تمام خواست " مرد"شايد اگر طرف مقابلش در مذاکره يک . شود، ره مذاکره پيش گرفت

خوشحال ھم می شدند؛ مگر از " سليمان"بدون خونريزی مورد قبول قرار گرفت، بنی اسرائيل يعنی قوم ھای آنھا 

آن جائی که در جامعۀ زن ستيزی که  بر روی احکام تورات بنا يافته بود زن اھليت، شايستگی و حق آن را نداشت 

داشته باشد، عقب مانده ترين اقشار اجتماعی بنی تا با مردان ھم صحبت شده در چنان مسألۀ خطيری حق ابراز نظر 

را گذاشته در عمل به اصطالح پيغمبر خود را به اتھام عاليق جنسی اش به " سليمان"اسرائيل بنای طغيان عليه 

  .متھم به پت پرستی نمودند" بلقيس"

در مصر که سرانجام به " اکلئوپاتر"و اتھامات جنسی در رابطه با ملکه " پمپه"ھمچنين وقتی سرنوشت درد انگيز، 

تمام شد، را از نظر می گذرانيم باز ھم ديده می شود که چگونه عناصر محيل، توطئه گر و مفتن " پمپه"خود کشی 

  .از طريق توسل به عقب مانده ترين گوشه ھای ذھن مخاطبان شان، حريف خود رااز ميان برداشتند

 افزون اسالم با تکيه بر بازوی توانمند جنگجويان آن، وقتی با ظھور محمد در شبه جزيزۀ عربستان و گسترش روز

دشمنان اسالم و محمد متوجه می گردند ، که ديگر نمی توانند از راه ھای معمولی شخصيت غير قابل مناقشۀ محمد 

ه می را بين اعراب خدشه دار نمايند، باز ھم با تکيه بر عقب مانده ترين افکار که بھترين بستر برای پذيرش توطئ

تواند باشد، مسألۀ عايشه را خواستند بزرگ نمايند، تا باشد در صورت طالق آنھم به اتھام زنای محصنه ، در 

صفوف مسلمين به خصوص بين محمد و ابوبکر که از قبل می شد نقش وی را در آيندۀ امپراتوری تازه پا گرفتۀ 

ھای حاکم و قابل قبول در بين اعراب، از محمد و اسالم حدس زد، به ھم بزنند و در غير آن، با تکيه بر ارزش 

  .ھمسرش زشت ترين چھره را نزد ديگران ترسيم نمايند

بيجا نخواھد بود بيفزائيم، صرف نظر از اين که کسی به اسالم و قرآن اعتقاد داشته باشد و يا نداشته باشد، حکمی را 

ھام سنگينی را موجوديت چھار شاھد آنھم تحت که قران در زمينه صادر نموده و يکی از شروط اثبات چنان ات

َحجاج " ُحجاج"شرايط خاص شھادت دانسته به مراتب انسانی تر از اخالقيست که شبنامه نويس و حواريون وی اين 

 قبل صادر شده آبروی زن و مرد آنقدر اعتبار دارد که جھت سال ١۴٠٠در حکمی که . صفت از خود نشان داده اند
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 شاھد و جود داشته باشد، مگر وقتی دون صفتان و دامن دريدگان شبنامه نويس قلم به دست ۴ايد اثبات ادعا، می ب

  . قبل را نيز ندارندسال ١۴٠٠می گيرند، حتا اخالق ھمان 

ھمان طوری که نوشتم با تأسف طی اين مختصر نمی توانم ادامۀ اين توطه خاينانه و خونبار را در بستر زمان 

  :زايم شبنامه و رد اتھامات وی بايد بيفدن به اصل مطلب و ارائۀ پاسخ به سؤاالتبنگارم، مگر جھت رسي

اولين نمونۀ برجستۀ اتھام اخالقی در قرن بيست، اتھاماتی بود که استعمار انگليس در تقابل با دولت مشروطه، بر 

 عکاسی در آن زمان، شخص اعليحضرت امان هللا خان و ھمسرش ملکه ثريا وارد نموده، با وجود سطح نازل ھنر

با مونتاژ ده ھا عکس و با مخاطب قرار دادن عقب مانده ترين اقشار جامعه، به وسيلۀ مشتی اجير و نادان، بنيان و 

  .اساس دولت مشروطه را در افغانستان از ميان برداشتند

 کمتر کتاب خوان و حداقل از آن زمان به بعد و به دنبال افشای ماھيت آن توطئه ھا به وسيلۀ مؤرخين متعھد،

روشنفکری را در کشور می توان يافت که نتواند رابطه بين حوالۀ چنان اتھامات و نھاد ھای استخباراتی را درک 

ننمايد، به عبارت ديگر تجارب تاريخی نشان داد که استعمار انگليس و به دوام آن ساير اشغالگران اعم از روسھا و 

ت ھرجائی که الزم دانسته اند، با برچسب ھا و اتھامات اخالقی کوشيده اند، امريکا با شرکايش، در طول قرن بيس

  .چھره و شخصيت يک مخالف سياسی خويش را مخدوش و خراب نمايند

رد مبين آن است که فرزندان طالئی چطور تالش می نمودند تا در ده ھا مو" غبار"تاب زنده ياد توجه به جلد دوم ک

 اتھامات مربوط به آن، با آبرو و حيثيت شخصيت ھای سياسی زمان شان بازی با ھمين برچسب ھای اخالقی و

  .نمايند

 را در يکی دو کشور مورد مداقه قرار دھيم، باز ھم ٢١اگر باز ھم يک خيز بلند ديگر برداريم و صرف وقايع قرن 

استخباراتی حريف ھای خود می بينيم که امپرياليزم برای بقای خود و سرکوب و تنبيه مخالفان چگونه با اين روش 

مالک سايت " جوليان آسانژ"را وادار به سکوت نموده است، شايد بتوان بزرگترين نمونۀ آن را در زندانی ساختن 

  .رئيس صندوق وجھی بين المللی پول  بتوان بيان داشت" کان-دومنيک اشتراس"ويکی ليکس و 

 بندی شدۀ ادارات مختلف امپرياليزم جنايت گستر امريکا به چه ھمان طوری که می دانيم به دنبال افشای اسناد طبقه

تعداد بيش از صد ھا ھزار مدرک توسط سايت ويکی ليکس، وقتی سرمايه و نظام مبتنی برآن نتوانست بيش از آن، 

 ، به ھمان بھانۀ نخ نما و اتھام"آسانژ"آن ھمه افشاء گری را تحمل نمايد، قبل از اتخاذ تصميم به تصفيه جسدی 

که از خون مردم ارتزاق نموده و می نمايند، دوسيۀ تجاوز جنسی برای " ارنواالنیڅ"اخالقی پناه برده به وسيلۀ 

در اين زندان افکنی تا جائی پيش رفتند و سياست بازی نمودند که سايت . ترتيب و وی را به زندان افکندند"آسانژ"

رفته بود متوقف ساخته و ديگر امپرياليزم را به جنگ متذکره به ناگزير افشاء گری در آن سطحی را که پيش گ

  .معلوماتی فرا نخواند

رئيس " سرکوزی"به ھمين سان ھمه شاھد بوديم که چگونه وقتی امپرياليزم جنايت گستر امريکا مجبور گرديد تا به 

دومينيک " وی جمھور فرانسه به خاطر پيشقدم شدن آن کشور در کشتار مردم ليبيا، باج بدھد رقيب انتخاباتی

را چنان به زندان کشيد که نه تنھا ھوس و آرمان رسيدن به کاخ اليزه را در دلش مدفون نمود بلکه، " کان- اشتراس

  .تمام آنچه را طی مدت خدمت به سرمايه، برای خود از لحاظ مادی و معنوی ذخيره نموده بود، باد ھوا ساخت

 روزانه صد ھا نفر از ديگر انديشان آن کشور زير نام عبور از ھمچنان اندکی دقت در آنچه در ايران می گذرد و

خط قرمز ھای اسالمی مجبور به تحمل ضربات شالق می گردند، به وضاحت نشان می دھند، که اتھامات اخالقی و 

اث افتراء ھائی که در آن زمينه به اين و يا آن بسته می شود، ھمان اسلحۀ کھنه ای است که از ھزاره ھای قبل مير



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

مانده و امروز بيشتر از ھمه به وسيلۀ نھاد ھای استخباراتی و شبکه ھای جاسوسی عليه رقبای بالفعل و بالقوۀ آنھا 

  .به کار گرفته می شود

  !خوانندۀ عزيز

از آن جائی که فعالً تصميم ندارم اعمال پليد شبنامه نويس و حواريون ريز و درشت وی را که ھمه به مانند خودش  

را بر گردن دارند، بلکه از ھمان آوان " ای.آی.سی"و " ۶.آی.ام"امروز حلقۀ عبوديت نھاد ھای امنيتی نه تنھا 

جوانی با انداختن حلقۀ غالمی ضبط احوالت ظاھر شاھی، مصونيت ملی داوودی و اکسا، کام، خاد و واد مزدوران 

ستخباراتی  داخلی و خارجی اعم روس را به گردن داشتند و از فروش معلومات شان به ھيچ نھاد امنيتی ا

ابائی نداشتند، در ختم اين سلسله به بحث گيرم، خواھش ." ب. ج. ک"،"واواک"و " راو"، "المخابرات العامه"از

می کنم اين قسمت را به خاطر داشته باش و فراموش نکن که از آغاز قرن بيست تا حال مراجعه به اتھامات اخالقی 

 امنيتی ھميشه کوشيده اند تا حريفان خود را به –که به وسيلۀ آن نھاد ھای استخباراتی و جنسی، سالحی بوده و است 

  .خاک بکشند

مگر چيزی را که مزدوران استعمار و جواسيس کھنه کار آن نمی توانستند بدانند آن است که بھترين شيوۀ خنثا 

آنھا نمی توانستند . ان قرار دادن استساختن ھمچو توطئه ھائی، بيرون انداختن آنھا و آن را در معرض ديد ھمگ

فکر نمايند که اين قلم با طرح مسأله و انداختن آن اتھامات در رسانه ھا، ابتکار عمل را از مزدوران شان گرفته، 

  .آش مسومی را که قرار بود برای من بپزند، با دودش چشم خود آنھا را کور خواھم ساخت

اين مقال، موارد اتھامات را يک به يک به بررسی بگيرم، خواھش در اين جا قبل از آن که در قسمت بعدی 

مخلصانه ای خدمت شبنامه نويس و حواريونش مطرح نمايم، اميد است خواھشم را به پاس آشنائی ھای چندين ده 

  :ساله پذيرفته بر من منت گذارند

را از " کاندوم"رستند، لطف نموده، خواھشم اين است که اگر قرار شد در آينده ھم کسی را طور پيشکش به بسترم بف

  .به زندان بيفتم" جوليان آسانژ"ياد نبرند، چون ھرچه باشد نمی خواھم اين پس پيری، به اتھامی شبيه اتھام 
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