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 ؟!شبنامه نويس 
 

روشان  جکن خيانت و جفای يک يا چند تن از  خود پيراموۀ گرانمايدوستان و ھموطنان از ئیبا خواندن نوشتار ھا

 آنقدر ،ش چرندياتی عليه صاحب نظران و فرزندان صديق وطنخخته ھای اجتماع و پو خود فروالن ذلي ،تاريخ

و اندوه فراوان بر قلبم نشست و خواندن ھر  دلگير شدم .ناراحت شدم که نا خود آگاه اشکی بر چشمانم نشست

  . ختسا دستان انسانی و رو شن ما غمم را افزون تر میه ای از  آگاھان و قلم ب نوشته

ھای آنرا  در   توان نمونه نو نبوده و حتی در سطح جھانی ھم میکم و ھمچو مسأله ای در تاريخ مبارزات مردمی ما 

ھميشه نيروی ھای استعماری و استبدادی به ھمکاری مرتجعين داخلی و . مقطع ھای مشخص تاريخ مشاھده نمود

و انسجام   جلو تشکلھر شکل ممکنه اند تا ب آن داشتهباالی شانه ھای پيشوايان دينی و مذھبی سعی بر بر سوار 

مردم را  که  در راه طرد مظالم نيروھای غير مردمی ساعی  بوده و مبارزات عادالنه و حق طلبانه خود را برای 

 پر ۀ بگيرند تا باشد که چند روزی از خون مردم ديار محروم نگھداشته شده سفر،برند ايجاد نظام  انسانی به پيش می

  . رنگی داشته باشند

خته غالمان خود فرو از  ھمين  ءابتدا. روند نيرو ھای جبار و خون آشام ھمه جا با توپ و تفنگ بار اول نمی

ی که ئخواه ھم بايد توسط ھمانھان آزادياواقعی و مبارزستان  شبنامه عليه وطنپرۀاين واقع. دارند استفاده ھا می

 ۀمود حال به فر. باشدباشد صورت گر فته  وم از تمام اخالقيات بشری میای از شرف انسانی نداشته  و محر ذره

 بروند "ای. ان. دی "در پھلوی اين ھمه نا مردی و ناانسانی بايد سراغ نويسھا شبنامه ) پغمانی(دانشمند محترم 

قراين چنانچه  خود ادامه دھند) ديوثی(دست آورده و به ه که ضرورت دارند ب را توانند ازين راه پولی چون می

  .خورد ست از ھمين راه نان میشخصيت مدتھا  آنست که آن بیۀنشان دھند

تواند به  باشد و خاين می ھنگ بشری زشت ترين و پليد ترين کلمه ھمان خيانت میدانم در فر تا آنجا که من می 
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 خاينی به ھيچ نوع ھيچ. آورد جنايت بار میسرانجام خيانت مگر نبايد فراموش کرد که سد شھرت کاذب ھم بر

تواند طرز تفکر انسانی داشته و معقوالنه عمل نمايد و ھمين پامال ساختن   انسانی پابند نبوده و ھرگز ھم نمی ارزش

   .مايه است شخصيتی حقير و بیۀ  از لحاظ ھای انسانی و اخالقی است که سازند ارزش

فته شود بھتر از آن خواھد بود تا در مقابل ھمچو عمل گربه تحليل معر فی  و عملش   اين آقا و يا  خانم اگر کامالً 

قدر شرافت دارد که بيايد و انتقاد از خود  توقع نداشته باشيم که خاين اين. خايينانه و کثيف خاموشی اختيار گردد

 از به احتمال قوی او يکی. کرد داشت اين عمل را سبب نشده و دنبال نمی نمايد چون اگر وجدانی به اين پاکی می

ناموس  وجدان تر و بی شود که بی باورم نمی ، باشد و اگر نباشد  و يا خلقی ھای بد نام و خجالت زده میھاپرچمی 

  ھا ھم وجود دارند ؟؟ تر از آن

 ھموطن ۀمودکرد ھايش معرفی داريد تا به فر ھا و عمل چھره بلی اگر امکانات آن موجود است لطفاً او را با ھمه 

عمل انقالبی و انسانی در مقابل ھمچو بی وجدانان . سدبزنيم تا صاحبش بترسگ را بايد ) یمحک باستان(عزيز 

که باداران شان بدانند که اشخاص انقالبی و افکار روشن ھيچ وقت   ديگر ھم است و آن اينۀ يک مسألۀتثبيت کنند

تا پای جان و خروشان  با قھر انقالبی ، انسانی و دور از استبداد بدون ترسۀسوی جامعه تنھا نيستند ھمه باھم اند و ب

 .به پيش خواھند رفت

 

  


