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ناتور رحمانی

سخن راست از هردهن که باشد ،سزاوار نیوشیدن است
رنگ و جنس استبداد  ،ستم و بیداد بر توده ها  ،درهر زمانه و زمینه ی یک ساخت دارد  ،حاال
فرق ندارد که در کجای دنیا  ،باالی کدام مردم مظلوم تحمیل می شود  ،ستمدیدگان به هر رنگ و
نژادی که باشند باهم وجه مشترک دارند . ...
روزهای سیاهی هنوزهم در پیش است  ،دوران پر ادباری که گرچه  ،با برداشت منطقی عمری
درازی نمی تواند داشته باشد  ،بازهم نهاد تیره ی خود را آشکار کرده است  ،و استقرار سلطه ی
خود را بر زمینه ی از نفی دموکراسی  ،نفی حقوق بشری بویژه حقوق زنان  ،نفی ملیت  ،نفی
عدالت اجتماعی و نفی دستاورد های مدنیت  ،فرهنگ و هنر می جوید  ،این چنین دورانی به ناگزیر
پایدار نخواهد ماند  ،و جبرتاریخ بدون تردید آنرا زیر پتک خویش درهم خواهد کوفت .
اما نسل ما و نسل های آینده  ،دراین کشاکش اندوهبار زیان هائی را متحمل خواهند شد  ،که بی
گمان کمرشکن خواهد بود  ،چرا که قشریون مطلق و درجا زده  ،هراندیشه ی آزادی و مترقی را
دشمن می دارند  ،بنابرین کامگاری و بقای خود را  ،جز به شرط امحای مطلق فکر و اندیشه آزاد
 ،غیرممکن می شمارند  ،پس نخستین هدف نظامی که متشکل و حامی این چماقداران است  ،هجوم
علنی به هسته های فعال مدنی  ،هنری و تجاوز آشکار به مراکز فرهنگی بوده  ،با گماشتن بی
فرهنگ ترین عناصر کم سواد در رأس این مجامع  ،به کشتار همه ی متفکران  ،آزاد اندیشان و
دگراندیشان دست می یازد .
اکنون ما در آستانه ی توفانی روبنده استاده ایم  ،بادنما ها ناله کنان به حرکت درآمده اند  ،و غباری
تباهی از نگبت نفس شوم استعمارجهانی  ،در رأس امریکا و شرکا برخاسته است  ،با کشتار مردم
غیرنظامی با انتحار ،انفجار و روزمرگی  ،با ایجاد ترس  ،خوف و رعب  ،مردم را وامیدارد تا به
دخمه های سکوت پناه برده  ،زبان به کام و سربه گریبان بکشند ؟!
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اما  ،رسالت تاریخی وطنپرستان آزاداندیش  ،و روشنفکران متعهد  ،خاموشی و پناه امن جستن را
تجویز نمی کند  ،آنها هر فریاد آگاهی دهنده ی را  ،از حنجره خونین خویش فریاد خواهند کرد ،
آنها مانند سپاه کفن پوش و متعهد  ،در جنگ نابرابر به میدان آمده اند .
بگذار لطمه ی که براینان وارد می آید  ،و قربانی های که درین راه می دهند  ،نشانه ی هشدار
دهنده ای باشد ازهجوم دشمنان مردم و میهن  ،دشمنان تمامی دستاورد های فرهنگی  ،مدنی و اخالقی
خلق های ساکن این محدوده ای جغرافیایی  ،که آماج ستم و آفت استعمار و اشغال قرار گرفته است.
« سخنانی از احمد شاملو شاعر متعهد زبان فارسی  ،با مختصر تزئید و تصرف با وضع موجود ،
که در کشور ستمدیدۀ ما جریان دارد »
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