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  !دوست گرامی عظیم بابک
  

نیست در سایت یا در  بنده را به نشر سپردید، مهمء سالم عرض میکنم و اظهار سپاس مینمایم که خامه
  : مطلب را می خواستم به عرض برسانم  سه٠فاروم مهم اینست که در یک جای نشر شود تا آدم ها بخوانند

در حالیکه من چند ماه   مقاله ام به ظن اینکه نگارنده اش مستعار است از سایت به فاروم دیپورت شد-١
معرفی کردم و در سایت های همین حزبی  پیش در یک بحثی که با محترم داکتر سلیم مجاز داشتم خود را

 اجازه دهید که بار دوم این ٠به نشر رسید" پیام وطن"و  "اصالت"های خودمان منجمله اگر یادم نرفته باشد 
  ٠باشید میتوانید به آرشیف آن سایت ها مراجعه فرمائید کار را نکنم و اگر خواسته

استناد نکرده ام بلکه عمدتأ از " عمدتأ به جعلیات جلیل پرشور"  تنها" ٠٠٠درین باره باید"  در نگارش -٢
از  لین نهضت نه قبل از کنفرانس بلکه بعدوقتی دو نفر از فعا : استفاده برده ام، طور مثال دیگر منابع

آماده سازی و پیشبرد  کنفرانس رهنمودی برای کار سازماندهی حزبی ازآنجمله ابتدائی ترین آن که چگونگی
ء شمول سایت وزین پندار در باره جلسات و کنفرانس هاست پیشنهاد مینمایند، وقتی کسی نمی خواهد به

شب قریب به بامداد به جدال ء های کنفرانس تا نیمه ورد، وقتی نمایندهحاصل کار کنفرانس حرفی به زبان آ
رهبری خود را انتخاب کنند، وقتی نماینده ها در صحبت های شخصی  می پردازند و نمی توانند ارگان های

انیم مید ما و شما چند پیراهنی را درین راه کهنه کرده ایم و! نارضایتی میکنند، بابک عزیز  شان ابراز تأسف و
  ٠مشکل در کجاست

پرمایه، جالب و آموزنده با  من وارد بحث مستدل، منطقی،ء نبشتهء  اگر مهمانان محترم فاروم شما در باره-٣
خدمت حاضر خواهد بود در غیر آن چون از فاروم  رعایت معیار های که ما و شما میدانیم میشوند بنده در

      ٠جیح میدهم و قبأل عذرخواهی میکنمرا تر های گذشته تجاربی بجا مانده اند خاموشی
برایم زنگ زد و پرسید که سایت پندار نام خانه گی ات را از کجا میداند؟  امروز یکی از دوستان خانواده گی 

   ٠بابک بپرس که حتمأ پژوهش کمپیوتری کرده است گفتم از آغای
امیدم  گرچه محبوب همه ام اما در خانهمیرسانم که من مانند بسیاری های دیگر دو نام دارم، به اطالع شما 

 فکر میکنم اگر بجای ٠کمپیوتر است امید ثبت  محبوب اللهایمل من بناممیگویند و در بیرون زارع و
 بهر صورت سالمتی و بهروزی ٠ زارع بهتر خواهد بود﴾امید﴿ الله  بنویسید محبوب﴾ زارع٠م﴿ الله امید محبوب

     ٠مزید نصیب تان باد
  

    با احترام      
  

    زارع           
  

  »تاصال«به سایت وزین  کاپی
  


