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ناتور رحمانی

ما ستم ديدگان تاريخيم ،عمرما از خانه های گلی کهنه ای کرايی ،از کوچه های گ ِل آلود و تنگ
پائين شهر ،درهلهلۀ فروشنده های دوره گرد و ازدحام بازار فقر آغاز ميگردد ؟!!
تحقير و سرزنش بزرگترين ارمغانيست که زندگی برای ما در انبارش هميشه داشته است ،پدرهای
ما و بچه های ما ،فشرده شده در چنگال بيماری های گوناگون مرگ های زودرس را در نبود دارو
و درمان تجربه ميکنند ،وآنچه از کار مزدوری در سيستم کهنۀ توليد به دست مياورند مصرف گور
و کفن را هم کم مياورد.
و مادرهای ما ،دخترهای ما و خواهرهای ما با دست های استخوانی و پنجه های کج شده از زحمت
تغاره و تنور گلوی خويش را بخاطر تخريش و تخريب شش ها و( توبرکلوز )هرازگاهی ميفشارند
 ،تا اگر بتوانند سموم گاز را از حلقوم برون کنند که دود هر خار و خس و خاشاک را بنام درگيران
پف پف نموده فرو برده اند ،آنها عشرت نديده با عسرت مرده اند ،و يا در آرزوی يک لحظه آرامش
همۀ عمر پُردرد شانرا پا برهنه دويده اند .
و جوانان ما ،آنهائی که اگر از دام تباه کن اعتياد و مواد مخدر رسته باشند ،درخت نوبر عمر شان
در تنور سياست برتری جويی و عظمت طلبی های سياست مداران ترفندباز خاکستر ميگردد ،آنها
عقده اند .
سربازان گمنام عقيده و ُ
آری ،ما چنينيم ،و ما را چنين می شناسند ،تا لحظۀ عصيان ،تا هنگام ستيز توفانزا و تا زمانی که
شرار خشم ما برای رسيدن به حقوق انسانی و آزادی های فردی و اجتماعی ،ستم و ستمگر را
درجهان نماند ،آنگاه زندگی انسانی ،عمر پُربار و شاد ،دست های پُر و شکم های سير ،سرپناهی
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گرم و آرام و ُحرمت خواهيم داشت ،آنگاه ما محبت و برابری را ،عدالت و اميدواری ،سرور و
خشنودی را به همديگر هديه خواهيم داد . ...
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