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:ها  انسانِیمابق شمس ونيدرباره افش  

"ميشيد انین آنان م همچوزيما ن "  

مصطفا دهقان   هشتاد وهفتتير  يکمسی دوشنبه

                                                                          
شمس توسط وزارت اطالعات جمهوری  دو هفته از دستگيری رفيق مان افشين -١

روشنی درباره وضعيت او اعالم  در اين مدت هيچ گزارِش مستند و. اسالمی می گذرد

  .نشده است

ِی فجايع و خبرهاِی ناگوار چنان بر ما آوار  در زمانه ای زندگی می کنيم که انبوهه -٢

روزی جنگ و کشتار هزار هزار از  شده که اگر روزی فاجعه ای رخ ندهد؛اگر

بی شمار انسان از گرسنگی در  فقيرترين فقيراِن جهان را به عدم نفرستد؛ اگر روزی

خود شک بايست يا بر خرِد  رنج نباشند؛اگر روزی انساِن پاکی به مسلخ برده نشود، می

  .کرد يا بر گردِش طبيعِی روزان و شبان

بهترين و مسئول ترين انسان هايش به بند کشيده می شوند تا بنکداران و  در زمانه و کشوری می زييم که هر روز -٣

 ديروز و اصالح طلباِن که حاکماِن دزد و غارتگِر امروزش هستند، تا فاالنژها و شعبان بی مخ هاِیديروز روده فروشاِن

آزادی خواهانش هستند، در کنِج عافيت خود راحت تر بلمند و  ليبراِل هيچ از ليبراليسم نداِن امروز که ژورناليست ها و

تا  غارت کنند تاريخ را،ثروِت جهان را، حيات و زندگِی هر آنکه مخالفشان است را و بکوشند بی دغدغه تر غارت کنند؛

بسازند که در آن انسان، تجسم قاطع و  لبی غسِل تعميد دهند و چنان هروله ایبشر را در گنداِب دروغ و ريا و عافيت ط

گندابی و فرياد بر آوردن بر آن ها که وهِن انسان اند، اندک تالشی  ساکت نماندن در چنين. بی ريب و شِک حيوان است

  . تمسخرات است و نه لعن وکردِن راهی که در آن انسان بودن و انسانی هنوز مايه ِی فخر و مباه است براِی روشن

  ! جهانحضراِت حاکم بر اين مملکت و بر اين -٤

نخواسته اند چون شما باشند؛ نخواسته اند چشم بر  افشين شمس و ديگرانی که در بنِد شمايند تنها گناهشان اين است که

. بايستد ايسته است انسانی ببيند، بگويد،ديده اند، گفته اند، ايستاده اند؛ آن چنان که ش نابودِی هم نوِع خويش ببندند؛ آن ها

  .نيز چون آن ها می انديشم و اگر در قاموِس شما اين گناهی است نابخشودنی، با صداِی بلند می گويم که من

می بينيم، می . کم نه که هر دم افزون می شويم هر چه تهمت بزنيد، تمسخر کنيد، به زندان بيندازيد، به دار بکشيد، ما

سلطنِت نکبت بار و آدم خوار در دسِت شمايان است حتا يک لحظه از کاِر خود دست  ايستيم و تا اورنِگ اينگوييم، می 

  .ميکش نمی

  مصطفا دهقان
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