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 Political سياسی

  

  موسوی

  ٢٠١١ نومبر ١۵

  

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

۴ 
  

  :به ادامۀ گذشته

ه ارتباط اتھامات اخالقی ادامه دھيم، ناگزيرم توجه خوانندگان عزيز را به دو تذکر قبل از آن که بحث خويش را ب

  :آتی جلب نمايم

، يک عده از دوستان و آنھائی که حرف شان قابل اعتناء است، کوشش می  در اين مورد به دنبال نشر مقاالت-١

أله را حل و از ادامۀ اين سلسله نوشتار، نمايند تا پا پيش نموده و به اصطالح با ميانجيگری، به زعم خودشان مس

  .جلو گيری نمايند

ھر چند نمی دانم که آيا اين تشبثات از خواست مصلحت جويانۀ خود آن دوستان مايه می گيرد و يا شبنامه نويس بی 

ری که حضوری خدمت آن  ھمان طوآزرم با اين طريق می خواھد از افشای ھويت خود جلو گيری نمايد، با آنھم

رگان ابراز داشته ام ، در اينجا پای منفعت شخصی و يا تقسيم و يا ترکۀ مال و منالی در بين نيست تا با بز

ميانجيگری بزرگان مصلح، حق به حق دار برسد؛ بلکه مسأله روی پخش يک شبنامه است که در آن ھيچ نوع 

با آبروی افراد و نھاد ھای مبارزاتی بازی ضوابط شرافتمندانه مراعات نشده، شبنامه نويس با اتھام و بھتان خواسته 

با آن که تمام شواھد و مدارک ھمه را متوجه يک آدرس ساخته و در واقع اکثريت قلم به دستان يک نفر را . نمايد

مظنون معرفی می دارند، مگر شخص خودم از صميم قلب می خواھم که شبنامه نويس غير از مظنون مشخص، 

دون پاس نان و نمک وی عنان قلم را رھا و با ھمان ادبياتی با وی برخورد نمايم، که کس ديگری باشد تا من ھم ب

  .شخص شبنامه نويس انتخاب نموده است
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  :در نتيجه به مانند صحبت ھای حضوری و يا تيلفونی که با بزرگان داشته ام، بار ديگر می نگارم

 فردی را در ،دن تمام ارزشھای اجتماعی و انقالبیدر اين جا يک انسان فرومايه با پخش يک شبنامه و زير پا نمو

مظان اتھام قرار داده است، ھرگاه فرد مظنون واقعاً دستی در چنان عمل خاينانه و رذيالنه ندارد، می تواند آن را 

رد بناًء بايد بنگارم که نه جای ديدن و عذر خواھی وجود دا. محکوم نمايد، ديگر ادامۀ قضيه به وی ارتباط نمی گيرد

  .و نه ھم آن بزرگان به خود زحمت دھند، چون موضع من ھمان است که از اول گفته ام و اکنون نيز نوشتم

 خدمت تمام آن عده از دوستانی که برمن منت گذاشته ضمن ابراز حمايت بيدريغ شان از اين قلم، گوشه ھائی از -٢

خويش را ابراز می دارم و اما از اين که مطالب چنين توطئۀ رسوائی را افشاء نموده اند صميمانه ترين تشکرات 

شان تاحال به نشر نرسيده اميدوارم بر ادارۀ پورتال خشمگين و يا از آنھا آزرده نباشند، چون از يک جانب کثرت 

مطالب و از جانب ديگر برنامۀ کار پورتال که فقط روز يک مطلب در اين مورد به نشر می رسد، به ادارۀ پورتال 

  .به نشر برساند  را نمی دھد تا تمام مطالب را به يک بارآن اجازه

چنين حرکتی صرف نظر از آن که کار افشاء گری را به زمان کوتاھی محدود می سازد و در نتيجه امکان آن را که 

يدا و از ديد برخی از خوانندگان ناديده ماند افزايش می دھد، اين خطر ھم وجود دارد که شبنامه نويسان  و باداران پ

پنھان آنھا خواسته باشند تا پورتال را از تعقيب اھداف مبارزاتی که پيش گرفته به سمت ديگری کشانده، در نتيجه 

  .اين ستاد دشمن کوب را از صحنۀ جنگ دور نمايند

با در نظرداشت تذکر مختصر باال، از ھمکاران ارجمندی که تا حال موضعگيری و نوشتۀ شان در قبال شبنامه 

، حتا اگر چيز تازه مانده به نشر نرسيده، تمنا دارم که با حوصله مندی الزم منتظر نشر مطالب ارسالی شان نويسی

  .نای بيشتر ببخشندطر شان خطور نمود نوشتۀ اولی را غای و آنھم قبل از نشر مطلب ارسالی باز ھم به خا

  :و اما بر گرديم به اصل مطالب

 ھای شبنامه اش و روح حاکم بر آن به اثبات رسانيده که فرديست وابسته به شبنامه نويس که بار بار در بين سطر

استخبارات و ھر آنچه را نگاشته است محصول مغز يک جاسوس حرفه ئی است، ضمن اتھامات با آوردن يک 

احمق " و ھمان طوری که حرف و تذکر يک شغل خواسته تيری در تاريکی شليک و به زعم خودش ھوشياری نمايد

 ھوشياری بدان معنا که اگر آدمی پيدا شد و يخن .دازدنرا به دام انداخته است ديگران را نيز به دام بي"  ذاتیھای

من که : شبنامه نويس را چسبيد که چرا چنين پستی و رذالتی را مرتکب شده است، شبنامه نويس قھقه سرداده بگويد

  را زنده نموده ای؟از تو نام نبرده بودم، تو چرا قصۀ دزد سرخود پر دارد 

با در نظر داشت اين حقه و با در نظرداشت آن که چه بسا شبنامه نويس ھيچ زمانی پدر حقيقی خود را نشناخته که 

چنين گستاخانه با عفت ديگران به بازی می نشيند، بحث روی آن موارد را می گذاريم که شبنامه نويس جرأت کند و 

 ديگری که اھانت به جم غفيری از باشندگان تورنتو ۀببرد و می پردازيم به جملبا نام اصلی خودش، از آن افراد نام 

  :می باشد

  :شب نامه نويس در بيست و نھمين سطر ننگنامه اش می نگارد

  "ناشريفانهبسيارميل ھا و ريدن به نمکدانھای آنھا بصورت انمک خوردن در ف"

  !خوانندگان عزيز

را بار ديگر نيز بخوانيد، چه به نظر من دقت در محتوای جمله، ماھيت اگر زحمت نباشد، لطف نموده اين جمله 

  :پليد، ارتجاعی و خاينانۀ شبنامه نويس را عيان می سازد، زيرا
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تا جائی که من از سطح فھم و ضريب شعور شبنامه نويس شناخت دارم، اين جمله بايد محصول مغز بيمار خودش 

  .ادان خوش لباس به ھمين اندازه است نه بيشتر از آنباشد و آنھم بدان علت که سطح فھم اين ن

به نمک دان ريدن را بيان می دارد، آيا " ناشريفانه"از اين جاسوس و خاين دون ھمت بايد پرسيد وقتی به صورت 

ھم وجود دارد؟ و آيا نمی بايد " به نمکدان ريدن شريفانه"چنين بيانی بدان معنا نيست که از نظر شبنامه نويس 

چه نوع است و چگونه می شود بدان دست يافت که اين قلم را به خاطر ناديده گرفتن " ريدن شريفانه"سد که آن بنوي

  آن چنين به باد ناسزا گرفته آماج اتھامات رذيالنۀ خود قرار داده است؟

 محمود رحيم غالم بچۀ"و يا " يھوادی ميوندوال"ظاھر شدن در نقش " ريدن شريفانه"نکند منظور نويسنده از 

  ؟!شدن باشد که من نمی دانم" بريالی

وقتی مبنای حرکت ، برداشت مردم ما از نمک و شبنامه نويس که در عين پستی و دنائت، احمق و نادان ھم است، 

نمکدان، ريدن و يا شکستن آن باشد، بايد می دانست که در فرھنگ ما، نمک نشناسی ھميشه مساوی با بی شرافتی 

من مطمئنم که اينجا پای خطای . بوده تا چه رسد به اين که ريدن به نمکدان شريفانه و غير شريفانه داشته باشد

 نيست که وی را وادار ساخته تا به نمکدان ريدن را به شريفانه و غيرشريفانه تقسيم نمايد، بلکه معرفتی در بين

مسألۀ اساسی وجدان معذب و گناھکار وی در گذشته است که بنا بر تلقين بادارانش، خيانت به دوستان و رفقاء را 

برايش شريفانه تبليغ نموده از آن " ثورانقالب "و بعد ھا "  سرطان٢۶انقالب "زير عنوان عمل شريفانه به نفع 

طريق دست وی را تا مرفق به خون دوستان و آشنايان سابق و حتا آنھائی که سمت پدر خواندگی بروی داشته اند، 

  .خونين نموده اند

از آن گذشته، وی که وقتی جلو کمره قرار می گيرد و يا به اين تازگی ھا، از طريق راديوھای مشکوک و بی ھويت 

بای تحليل گر سياسی را برتن می نمايد، دم از تساوی حقوق زن و مرد زده، در اين راه نه تنھا خود را فمينيست ع

با ويرايش زنانه ھم به معرفی می نمائد، بلکه اگر فشار مرد ھا در محافل نباشد، به منظور فريب زنان می خواھد 

فيودالی بيشتر به معنای زنھا به کار برده می شود، ، چه شد که اصطالح نمکدان را که در فرھنگ محافل بيايد

نشخوار می نمايد؟ اين انسان بی آزرم مگر نمی داند که نمکدان يک شی است، می شود آن را خريد، فروخت، 

شکستاند، عوض کرد و دور انداخت، در حالی که زن يک انسان است، نصف جھان است، اگر از مرد برتر نباشد 

م  است، به ھيچ صورت کمتر نيست، چطور به خود جرأت می دھد تا تمام زنان را به يک که در برخی موارد ھ

  شی بيجان که گفتيم مانند ساير اشيا صرف يک ارزش مادی دارد، مقاسيه نمايد؟

، " الف و يا کاف"با آن که من بنا بر اخالق و شخصيت مبارزاتيی که دارم به خود حق نمی دھم تا حين بحث با فرد 

را ھم به ميان بکشم، مگر با آنھم به منظور تفھيم مطلب و صرف به عنوان يک مثال ناگزيزم "  دال و يا نون"پای 

شبنامه نويس را مخاطب قرارداده بپرسم، آيا ھنوز ھم به ھمسرت، به مادر اطفالت به ديدۀ نمکدان نظر می اندازی 

   ارزش انسانی دارد؟  ھمو يا اين که وی نزد تو

  !عزيزخوانندگان 

شما متنی را که شبنامه نويس نگاشته است و در باال آن را تقديم داشتم مطالعه نموديد، اکنون می پردازيم به محتوای 

  :آنچه شبنامه نويس خواسته ضمن آن يک جمله بيان دارد

 استخباراتی می شبنامه نويس و باداران پيدا و پنھانش که از رشد برق آسای پورتال به ھراس افتاده اند، با مغز ھای

 ھمکاران و خوانندگانش فاصله وخواھند چنان جوی را به وجود بياورند که به زعم خودشان ، بين من و پورتال 

شبنامه نويس با اين . ايجاد نموده بدان و سيله اين سنگر ضد انقياد طلبی و ضد ارتجاعی را با يک زلزله پاشان نمايند
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ن خودش ان و ھمکاران قلمی پورتال توھين نموده، فکر می نمايد، ھمه چوحرکت آگاھانه به شعور تمام خوانندگ

د و ھيچ يک از آنھا نمی داند که در ورای اين جمالت نه تنھا بستن اتھام و توھين به من نماشاءهللا االغ تشريف دار

 دارم نيز اھانت روا داشته نھفته است بلکه اين انسان بی آزرم به ده ھا خانواده ای که من با آنھا رفت و آمد داشته و

رد نموده ابه بانوان آن خانواده ھا ھم عين بھتان و اتھام را و" به نمکدان ريدن  و آنھم غير شريفانه"با زبان استعارۀ 

چه ھرگاه من چنان باشم که ھر جا پا گذاشته ام، به نمکدانش . عفت، صداقت و نجابت آنھا را زير سؤال برده است

 بدان معناست که نمکدانھا نيز آمادۀ پذيرائی بوده و اين ھمان اتھام رذيالنه و غير شريفانه ای است ريده ام، اين خود

  .که شبنامه نويس بر تمام روابط من وارد می نمايد

و ھنوز فاميلم نيامده بود و چه بعد از آمدن زندگانی کرده از وقتی که من به کانادا آماده ام، چه آن زمانی که تنھا 

در .  با خانواده ھای چندی که در ذيل اسم تمام آنھا را خواھم نگاشت، در تماس بوده با ھم رفت و آمد داشتيمفاميل،

بار در آنجا بوده باشم و چه ھم بار بار شب سپری نموده باشم، تمام آن خانواده ھا شريفانه  تمام آن خانه ھا چه يک

ا را در قبال من از خود نشان داده اند، که من خود را تا زنده ترين مھمان نوازی ھا و انساندوستانه ترين برخورد ھ

ھستم مرھون و مديون آنھا دانسته و لطف آنھا را چنان بزرگ می دانم که مطمئن نيستم در طول عمر جبران آن ھمه 

می خواھد محبت و انسادوستی را نموده بتوانم، مگر اينک که يک انسان بی آزرم به خاطر بدنام ساختن من، آگاھانه 

عفت و نجابت آنھا را نيز زير سؤال ببرد، با عرض معذرت خدمت فرد فرد آنھا، صرف به منظور دفاع از حيثيت 

 اسم ببرم، تا به عالوۀ آن که عمق رذالت ھاو شرافت ھريک از آنھا ناگزيرم، به تمام خانه ھائی که پا گذاشته ام از آن

ادی که با شبنامه به حرمت خانوادگی شان اھانت صورت گرفته، نيز با شبنامه نويس به ھمه آشکار گردد، ساير افر

  :ابراز انزجار از شبنامه نويس بی آزرم فرصت دفاع از خود را يافته باشند

دا را می گذارم ا خارج از کان–خانواده ھای محترمی که من طی مدت اقامتم در کانادا با آنھا رفت و آمده داشته ام 

  :برای يک بار ھم بوده باشد، قرار آتی اند حتا اگر - برای بعد

  الحاج کريم هللا پيکار پامير

  عبدهللا احمر

  اسدهللا حکيمی

  عبدهللا پروانی

  فرھاد لبيب

  داکتر نيپی

  خانم خورشيد عطائی

  زنده ياد داکتر روستائی

  پھلوان آغا شيرين

  داکتر اجرالدين حشمت

  فاروق حقبين

  داکتر رحيم آذر

  کبير توخی

  عثمان ھستیسيد موسی 

  نيالب
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  نجيب ثاقب

  بشير نبی

  احمد عاکفی

  عمر محمودی

  جان محمد سرشک

  احمد شاه ھوتکی

  داکتر اسدهللا شعور

  ضياء بريالی

  غياث اکبری

  حسين نظيری

تا جائی که حافظه ام کار می نمايد، در تمام مدت اقامتم در کانادا، من فقط با اين خانواده ھا ارتباط داشته ام، 

با آنھم ھرگاه کدام فردی .  برخی بر روی روابط فاميلی و برخی ديگر روابط دوستانه استوار بوده استارتباطی که

  . لست شھود عليه من را طوالنی تر بسازد آن،از قلم مانده باشد، شبنامه نويس می تواند با افزودن

ن نه تنھا من حق دارم بپرسم بلکه اميدوارم شبنامه نويس و حواريون وی از جمع لست افراد باال نباشند، در غير آ

ھم " نمکدان"از برخورد مقابل " ريدن"تمام افراد می توانند بپرسند که وقتی چنان بوده باشد، چطور است در کنار 

خالق داد " چه انجام داده است؟؟ نکند به گفته دوست عزيزم "مھمان نوازئی"ياد کرده و بنويسد که در قبال چنان 

ليتی گرفته تا مصارف امروز باشد و اين شبنامه مقدمۀ اقامۀ دعوای  يه لست مصارف از گر وبه فکر تھ" پغمانی

   و من از آن خبر ندارم؟؟استحقوقی عليه من 

  ادامه دارد

  

  


