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 با شما، آزادگان آمریکا 

 احمد شاملو 

 

 

 

در اعتراض به فشار و اختناق و سانسور حاکم در    1355چند ماه پس از آن که احمد شاملو در آذر سال  

قلم« امریکا در آوریل سال  یالمللانجمن بین» ،گرفتایران  دست به خودتبعیدی زد و تصمیم به جالی وطن 

ساالن1356)فروردین    1978 مراسم  در  تا  شاملو دعوت کرد  از  در    ۀبرگزیداهداي جوایز کتب    ۀ(  ـ  خارجی 

کند سخنرانی  ـ  )منهتن(  اسکوئیر  شاملو  مدیسن  سخنران.  عنوان  یمتن  با  را  آمریکا«  اش  آزادگان  شما،  »با 

 خواند.  نوشت که در ادامه خواهید 

 گوید:  اهمیت این برنامه می  ۀدربار  شاملو خود

 

از نیویورک پیغام داده  (دبیر اجرایی انجمن جهانی قلم)احمد کریمی حکاک خبر داد آقای مندلسون »

است که روز دوشنبه دوازدهم آوریل در سالن بزرگ مادیسون اسکور گاردن نیویورک به مناسبت اهدای  

امریکا حضور خواهند داشت و   ۀجوایز ساالن  از روشنفکران  برپاست که در آن بسیاری  کتاب مراسمی 

نویسند و به همین دلیل  ها می کنند و روزنامههای رادیویی پخش می ها و فرستندهجریان آن را تلویزیون 

ر انجمن جهانی قلم از من دعوت کرده است که از این فرصت برای افشای اختناق سیاسی و فرهنگی د 

 1...«مطلبی شدم ۀدست به کار تهی. ایران استفاده کنم

 

  منتقد  و نویسنده کارشکنی دنبال به شاملو   سخنرانی ۀبرنام که رسید خبر برنامه، برگزاری از پیش و بعد روز چند متأسفانه

  بسیار   فرصت»  است:  ه کرد  یاد   چنین  خسران  این  از شاملو   است.  شده   لغو   بود،   ارتباط  در   قلم   انجمن  با  زمان   آن  که  ایرانی

   .«رفت دست از   !مبارز روشنفکر  یک نظريتنگ  اثر بر که ییارزنده

 

 ی شاملو در آن مراسم از این قرار است:نشدهاما متن سخنرانی منتشرنشده و خوانده

  

 
ۀ نام. هفتهزنندها به جهل و تعصب توده دامن می شاملو: انگل(. در گفتگو با مسعود بهنود،  1358)اردیبهشت    . شاملو، احمد.  1

 .17، شماره 37، سال مصورتهران
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 با شما، آزادگان آمریکا 

 

 مان نیست،اگر دیگر پای رفتن

 باری 

 بانانقلعه       

 انداین حجت را با ما تمام کرده                  

 خواهیم در این سرزمین اقامت گزینیمکه اگر می 

 باید با ابلیس قراری ببندیم.می 

 

 ها، آقایان آقای رئیس، خانم

سخن است  زیبا  اینچه  نیکگفتن،  مردِم  شما  برابر  در  معنیجا،  راه  در  که  کلمنفسی  به    یهدادن 

تاریخ ی  ه دهندفریب این  در  این دموکراسی،  نزدیک  کرده های  تالش  دل همه  چه  و  است  اید؛  انگیز 

اند جهان را دلخواه جهانیان برخورداربودن از پشتیبانی نویسندگان و متفکرانی نامدار که اگر هنوز نتوانسته

ـ و این »زیبناپذیر حقیقت باقی مانده مبلغان خستگی  کمکنند، دست ایِی سخن گفتِن آشکار از حقیقت«، اند.ـ 

آیم که بارزترین و در  شاید بدان اندازه که برای من قابل لمس است برای شما نباشد، زیرا من از سرزمینی می

هزار و پانصد    افزون سیاسی است: سرزمینی که متأسفانه بیش از دوترین صفت آن خفقان دم حال کهنعین

هایی بوده است که از هر صدای ررسی آن نیست همیشه گرفتار حکومتجا مجال ب سال، به دالیلی که این 
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گریزی خود ترجیح  کنند و بنا به خصلت مردم افتند و هر حرکتی را اعتراضی تلقی میبلندی به وحشت می

 که بر اجتماع مردمی پویا و زنده حکومت کنند بر قبرستانی از مردگان خاموش حکم برانند. جای آندهند به می 

 و   توان گفت که نزدیک به بیستساله و ده یا بیست ساله که چشم بپوشیم می   چند مقطع ناچیز چهاراز  

 شش قرن حیاِت مدون ملت من در چنین شرایطی گذشته است: 

روز یکصد و سی اند اما تنها به یک نیمه اند که لقب عادل بر خود نهاده هایی بر ما حکومت کرده انوشیروان

 اند.  های آهک کاشتهه در چاله هزار تن را واژگون

 اند. هزار جفت چشم را از »رعایای« خود برکندههایی که تنها در یک شهِر وطِن من بیستآقامحمدخان 

ی مردِم نمایی مجنونانه، در معبر قشون خود از سرهای بریده هایی با لقب کبیر، که به قصد قدرت نادرشاه  

 اند. بر پا داشتههای بلند خویش مناره  ۀ شهرهای زیر سلط

 اند. هایی که برای تحمیل مذهب به مردم بیش از نیم میلیون تن را گردن زده شاه اسماعیل

 اند.بردههایی که از کشتن اشخاص لذت شهوی می صفیشاه

همین بگذارید  ایناما  اگر  که  بگویم  کابوسجا  بی همه  و  تاریکی  اعصار  در  که  است  ما    خبریهایی  بر 

اخیر کابوس موهنی است که در عصر چراغ و آگاهی بر چشمانی بیدار   یه سال  چند  و  گذشته، کابوس پنجاه 

کردن تمامی دستاوردهای انقالب مشروطیت گذرد. سفاهت اخیر، به کارگردانی دولت انگلیس، با لگدمالمی 

گذاری  قضایی و قانون   یهگانقوای سه  بایست مانع تداخلایران به قدرت رسید و سلطان مشروطه که مثاًل می 

فئودالی را پشت سر نهد و به دموکراسی بورژوایی دست یابد، با کاریکاتورکردن  ۀو اجرایی باشد تا کشور مرحل

 دست به غصب امالک مردم زد. به کومک افسران دلقکی که 
ً
دولت و مجلس و دستگاه قضایی مملکت علنا

شان سرپرستی سازمان شخصی او به نام  کردند ولی شغل ارتش دریافت می حتا حقوق و مزایای خود را هم از  

میلیون»اداره  و  بود  امالک«  غصبی  امالک  مربع  کیلومتر  سیستم  ها  نوعی  به  تبدیل  ارتش  زور  به  را  شده 
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ترین فئودال تاریخ درآمد و چیزی  ساِز زراعی کرده بودند که دفاترش ستون هزینه نداشت، به صورت بزرگ پول

 ی فئودالی بگذرد!  یی حاکم کرد که انقالب کرده بود تا از مرحله داری را بر جامعه ظیر نظام برده ن

ی این شخص به کاری بیمارگونهتوان از لطماتی که طمعراستی نمیخواهم به جزئیات بپردازم ولی بهنمی

ن مالیاتی اضافی بر قند و  آهبرای احداث راه   ترقی مملکتکشور ما زد به سهولت گذشت: این شخص به نام  

اصطالح مدرنی پی ریخت که افسرانش امالک وسیع او را اداره  ارتش به   ایجاد امنیتی  شکر بست و به بهانه 

های مهاجم ایستادگی نشان دهد. کردند و عماًل در جنگ دوم جهانی یک ساعت هم نتوانست برابر ستونمی 

آهن احداثی و ماش و برنج و عدس امالک او بود و آن راه ی بامجان و کدو  کنندهارتش پوشالی فقط مصرف 

الجیشی یا اقتصادی نداشت و تنها خاصیتش ترین ارزش سوق کم در مسیر شمالی خود کم کمکذایی، دست

 ها انتقال بدهد!ی سربازخانهاین بود که محصول زراعی امالک سلطنتی را به آشپزخانه

ال ملت من، چنان فضاحتی به بار آورد که امروز جانشین او شانزده سال سلطنت این شخص بر جان و م

ی عمیق که میان ما و روزگار  زده و دور از تعقِل طی این فاصلهماندگی و تسریع شتاببرای جبران آن واپس

ی تمدن بزرگ« نام نهاده است، ی رساندن جامعه به سرابی که خود آن را »دروازه معاصر قرار گرفته به بهانه 

اش هر لحظه بیشتر ی با او و چپاولگری خانوادهشده را که آشکارا در مبارزهداشتهسوادنگهیی ناآگاه و بی توده

باری سوق  ی هالکتچسبد با شالق ساواک و پلیس و ارتش خود به بیراهههای ارتجاعی میبه دامن سنت

 خشکاند. آمدهای آن خون را در رگ می دهد که تنها تصور پی می 

 

انگیز خود ما نیز  امروز ایران، ناگزیر، در سفاهت و ابتذال و دروغ و فساد، حتا در سراسر تاریخ غمحاکمیت  

یی سخت نادر است. در حقیقت، آن خفقان و خشونِت سّنتِی آسیایی، امروز در کشور ما برای تحمیل پدیده 

گیرد خصوص آمریکا بهره میه ی غرب و برفتهدریغ سالح و تکنولوژی پیش هر چه بیشتر خویش، از حمایت بی
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به جنایات و  در  نیز  را  متحده  ایاالت  تمامی  آن  طریق  و  شما  فریبکاِر  بروکراسی  بهتر:  عبارت 

 اقتصادی خویش سهیم کرده است. اجتماعیفرهنگی

اقتصادی« و مطلب روشن است: بروکراسی آمریکا که در این معامله متهم اصلی گفتم »جنایات اجتماعی

داند میلیاردها دالر بهای تکنولوژی نظامی و سالحی که به داند، با امار و  ارقام می من و شما می است بهتر از

آید، مورد مصرفش کجا است و میزان لطمات اجتماعی ما از  فروشد به چه قیمتی به دست می رژیم ایران می

اب توضیحی بدهم و بگذرم که  جنایات فرهنگی« باید به شت»این دکانداری سیاسی چه قدر است. اما در مورد  

هایش جاری بوده، همیشه  ی مرگ از زخمشش قرن زندگِی در آستانه  و  رغم خونی که طی بیستملت من، علی

عمیق است  هنریتوانسته  و  فرهنگی  سنن  مخالف  ترین  طوفان  هر  برابر  در  بلندی  پرچم  همچون  را  اش 

های  اند، چهرهکندهبریده چشم برمی هزار از او سر میحال که پادشاهان هزار برافراشته نگه دارد و در همان

الدوام به نور ایشان کرده و جهان تمدن را علی ی روشنفکران و هنرمندان و فرزانگان خود را طالع می پیمبرانه

گذرد حتا با معیارهای تاریخی خود کنم که آنچه امروز در وطن من میداشته است. اگر من ادعا می روشن می

قابل سنجش نیست، از یک سو بدین جهت است که رژیم حاضر آستین باال زده است تا تمامی میراث   ما نیز

 مان به گور ابتذال بسپارد.هنر و فرهنگ ما را نیز به دنبال حقوق انسانی

یی که با  جویانهی ابتذال او است و عداوت کینهی حکومت این پنجاه سال اخیر جنبهبارزترین مشخصه 

ی استوارهای ارتش و  کنندهدهد و به همین سبب است که یورش سرکوبی خالقه نشان می یشه فکر و اند

دانشگاه متوجه  سماجت  با  را  خود  کتابخانه پلیِس  فرهنگی،  مراکز  و  و ها  شاعران  و  هنرمندان  تآترها،  ها، 

 کند. نویسندگان و روشنفکران می

ی اعالم تشکیل ی تشدید خفقان )که چهار سال پیش در آستانهاقدامات رژیم در برنامه   ی نگاهی به سیاهه

تا تحمیل این حزب به مردم در شرایطی انجام گیرد که امکان کم ترین حزب دولتی رستاخیز صورت گرفت 
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نمایش گذارد و در  تواند نفرت متقابل رژیم و مردم ایران از یکدیگر را به  خوبی می مقاومتی در میان نباشد( به 

شدن کشور در جهت تعطیل هر نوع آفرینش هنری  حزبیعین حال، همین تدارکاتی که پیش از اعالم یک 

تواند وحشت رژیم را از توجه مردم ما به آثار هنر و ادبیاتی که رسالت صورت گرفته و تا امروز نیز ادامه یافته، می

 بی نشان دهد.خود را در مبارزه برای آزادی یافته است به خو 

چند ماه پیش از اعالم حزب دولتی )رستاخیز(، ناگهان تمامی نشریات کشور به دستور دولت تعطیل شد 

 زیر نظر مستقیم مأموران ساواک  
ً
به جز سه دستگاه انتشاراتی متعلق به سناتورها و شرکای غارت، که ضمنا

ذلک در کادرهای  عات بازاری هستند. ــ مع ترین نوع مطبو خاصیتترین و بیشوند و ناشِر مبتذلکنترل می

شان دار عمیقی صورت گرفت: بسیاریهای دامنهنویسندگاِن همین مطبوعات نوکر یا شریک قدرت نیز تصفیه

ها سر در آوردند و در فهرستی های مطبوعاتی رانده شدند، گروهی از زندان از کارهای خود برکنار و از دستگاه

 همه ی دولتی یا نیمههاکه ساواک به روزنامه 
ً
ی نویسندگان سرشناِس غیر مطیع به زور  دولتی فرستاد، تقریبا

 القلم« اعالم شدند.مطلق »ممنوع

هر هفته زیر عنوان کلی »هنر و اندیشه« به چاپ  یی کیهان که در آخرین شمارهیی از روزنامه تنها صفحه

ی نویسندگان و ی همه شدهپرداخت نیز تعطیل شد. پلیس آثار چاپ وپاشکسته از این مقوله می آثاری دست 

فروشان گرد های کتابها و قفسهشناسان را از ویترینهای جامعه نگاریشاعران سرشناس معاصر و حتا تک

کارخانه راهِی  و  کم  یآورد  ناشران  کرد.  زندان مقواسازی  به  را  آنان  بیشتر  و  شدند  تعطیل  به  ناگزیر  سرمایه 

اند ناشران سپهر، نمونه، گوتنبرگ، رز، و نیمای کرمان. اینان با این منطق عجیب که افکندند که از آن جمله

به کفش از میان همه »اگر ریگی  و نشر کتاب عالقه  تان نیست چرا  به کار چاپ  اید.« نشان داده ی مشاغل 

 افرادی مظنون تلقی شدند!  



8 www.thesis11.com 

  

آید. سر و کار داشتن با انتشارات و ادبیات و هنرهای غیر بازاری در ایران جرمی نابخشودنی به حساب می

ها و آثار تحقیقی که های شعر و داستان کوتاه و رمانرسد و تمامی مجموعهیی به چاپ نمیهیچ کتاب تازه

رغم قیچی سانسورچیان »وزارت فرهنگ و هنر« بارها و بارها تجدید چاپ لی ع  و سی سال اخیر  طی بیست

هایی  ها نزد هر کس یافت شود، سبب محکومیت او به حبسشده، ممنوعه اعالم شده است. این گونه کتاب

  وقمع کامل فرهنگ آزاد راکه شاه به عنوان آخرین عالج فرمان قلع از یک تا سه سال خواهد شد. پیش از آن

ها های خودم که بعض آنها )و از آن جمله در حدود پنجاه عنوان کتابیی کتابی پاره صادر کند، من درباره 

ها بر کتاب منعکس نآدر ظرف سه سال، تا هشت بار تجدید چاپ شده بود بدون آن که در مواردی تجدید چاپ  

انگیز بود. وی با پریشانی ش حیرتفروکردم. جواب کتابفروشی شهرستانی سوآالتی می شود( از یک کتاب

کتاب این  از  »بسیاری  گفت:  به من  تله خاطر  کتابها  ساواک  مشتریان  اند.   
ً
غالبا که  را  شهرستانی  فروشان 

ها را در اختیار او گذارند و از روی کتب خاصی که این کند نام خریداران این کتابمشخصی دارند، مجبور می 

 کند!«ها  می های آنری و تفتیش خانهخرند، اقدام به دستگی اشخاص می 

پیش از اعالم حزب رستاخیز، تعدادی از شاعران و نویسندگان و مترجمان اعدام شده یا در نهایت سالمت 

های کاماًل مشکوک درگذشته بودند، لیکن با اعالم تشکیل حزب رستاخیز محققان و نویسندگان تراز به مرگ 

که شاه، به هنگام های جهنمی قرار گرفتند؛ زیرا پس از آنورد شکنجهاول بسیاری به زندان کشیده شده، م

اعالم گشایش این حزب ناگهان عنان خشم خود را از دست داد و فریاد زد »همه باید در این حزب نام بنویسند 

ران  یا به جهنم بروند زیرا هر که با ما نیست دشمن ما است«، ساواک تصمیم گرفت از یکایک نویسندگان و شاع

دریغ مردمند( به زور شکنجه  انگیز مورد عالقه و احترام بییی حسادتو روشنفکران سرشناس ما )که به گونه

های تلویزیونی سرسپردگی خود را نسبت به او اعالم کنند. برای شاه بیعت بگیرد و آنان را وادارد که در مصاحبه 

اعتبارکردن و به انزواکشیدن این اشخاص بود. آثار    آبرو وکرد بیحداقل سودی که رژیم از این ممر حاصل می 
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ها ارتش بر کل یی سمبولیک، داغ ُمهری است که گروهبانبه گونه  2یی از روشنفکران ما شکنجه بر بدن پاره 

 اند.اندیشه و تفکر آزاد در ایران کوبیده

نمایشنامه  هیچ  پیش  سال  پنج  سالن از  در  تفکرانگیزی  انگشتی  تآتر  چهارمیلیونی شمار  های  پایتخت 

 همهایران به صحنه نمی
ً
ها نویسان درخشان و حتا کارگردانان و بازیگران قدرتمند ما سالی بازی آید. تقریبا

ـ  است که در زندانند. من شنیدم گروهی از اینان در پشت صحنه  حادثه در ویشی ای که اثر درخشان آقای میلرـ 

تواند حد تحمل  تر می شکلی روشن  ی جالبی که بهاند؛ نکتهتگیر شدهــ بر آن به نمایش گذاشته شده بود، دس 

 رژیم ایران را از آثار هنری نشان دهد!

ی قوای  های ملی ما ندارد، با همه بینیم، حکومت غاصب ایران که مأموریتی جز چپاول سرمایهکه میچنان

 می اهریمنی خویش به امحاء فکر و فرهنگ آزاد در ایران کمر بسته است 
ً
کوشد با ایجاد  ؛ یعنی امری که دقیقا

 هنرِی ریز و درشت فاقد محتوا، با ریختخاصیت سینمایی و جشنوارههای بیفستیوال
ً
وپاش مبالغ  های اسما

 ی ما، رندانه در انظار جهانیان به خالف آن تظاهر کند.سنهر ی ملت گهنگفتی از کیسه

باید بی این این نکته روشن بشود کهجا  بر موضوع مبارزه  درنگ  رژیم و روشنفکران تأکید من  ی متقابل 

 بدین معنی نیست که مبارزه
ً
ی سایر  قشرها به خود ی این قشر در ایران وجهی چشمگیرتر از مبارزهمطلقا

ی ضد فاشیست  ی آن نویسندهبینی پیامبرانهخواهم با رسم خطوط این مبارزه به پیشگرفته است؛ بلکه می

اشاره   سالآلمانی  در  نازی کنم که  که  سی، هنگامی  نمایشات کتابهای  برپاداشتن  به  پرداختند ها  سوزان 

 توانند سوخت!«ها را نیز می ها را بسوزانند انسانگفت: »وقتی که کتاب

 
 حسین ساعدی است. . منظور غالم 2
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دهم رقم حقیقی آن های اخیر شاید از یک شدگان این سالهای اعدامدر واقع اگرچه فهرست دولتی نام 

 زیر  تری همهای دور از دسترسچه مبارزان صفوف اقلیتگذرد، و اگربرنمی
ً
چون ترک و لر و کرد و بلوچ معموال

شدگان و زنان و مردانی که شوند، تنها یک نظر به فهرست دولتی اعدام نام قاچاقچی مواد مخدر اعدام می

اند کافی است تا عمق نفرت های وطن من از پا درآمده ها و خیابانها و کوچهها و بیاباندست در کوهبهمسلسل

 طلبانه را در قشرهای مختلف مردم کشور ما به وضوح تمام نشان دهد. ی آزادی عمومی و گسترش مبارزه

ها مورد انواع تحقیر جنسی و شکنجه و آزار قرار خواهی در زندان تعداد دختران و زنانی که به جرم آزادی 

ست. اما اینان زنان همان کشوری هستند که رژیم مدعی درستی مشخص نیگیرند، دست کم برای من به می 

گفته   3یی به خانم خبرنگاری ی زنان همان است که در مصاحبهها است، هرچند نظرش درباره آزادکردن آن

 خورید حتا یک آشپز خوب هم از میان شما در نیامده است!«ها به هیچ دردی نمیاست: » شما زن

شود اما دولت شما به خوبی از تعداد افسران و دانشجویان خبار منتشر نمیهای آمریکا این ادر روزنامه 

اند، آگاهی  های خود گریختهگاه از پایگاه آن   های تخصصی به آمریکا اعزام شده نظامی که برای گذراندن دوره 

 داند که نفرت از رژیم شاه تا اعماق ارتِش ضد ملی او نیز رسوخ کرده است.دارد و به خوبی می 

گذرد چیزی  اکنون در سرزمین ظفار می چه بر کردستاِن عراق گذشت و همهای شما هرگز از آن در روزنامه 

ی سربازان های سانسورشدهدانید که برای پنهان نگه داشتن حقیقت از مردم ایران، نامهنویسند. شما نمینمی

تا به موقعش خنجر شاه را از پشت   جنگیدندایرانی را که در کردستان عراق دوشادوش کردهای آن کشور می 

جنگند،  از  ها دور از وطن خود با مردم ظفار می های سربازانی را که فرسنگدر کتف آنان جای دهند و نامه 

شهرستان و  اصفهان  و  می شیراز  پست  به  ایران  دیگِر  جنازه های  و  بیدهد  را  سربازان  این  اطالع  های 

 
 . اوریانا فاالچی  3
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هایی  سپارد. تعداد خانواده های شمال خراسان به خاک می ابانجمعی بیهای دستوکارشان در گودالکس

گاه خبری از ایشان به دست نیامده، چگونه باید احصاء شان به خدمت وظیفه رفته و دیگر هیچکه فرزندان

 شود؟

مقاومت ساز کرده بودند، به قصد زهر چشم گرفتن از دیگران   یدر ظفار، در چند مورد سربازانی را که نغمه

اند. این فاجعه را افسری از شهود عینی  گور کردهبههای تفنگ زنده شان در صندوق قطاراندر برابر چشم هم 

 ماجرا با چشم اشکبار برای من حکایت کرد.  

گویم به این دلیل ساده که ظفار هم ن می کنند. ــ چرا؟  ــ مهای آمریکا منعکس نمیمطالب را روزنامه   این

ل  ا درنگ در برابر این سو ویتنام احتمالی دیگری است در این سوی آسیا. و شما منکر این ادعا شوید تا من بی 

ی یک نظامی آمریکایی را در ارتش  هزار مستشار درجه  قرارتان دهم  که اگر ظفار ویتنام نیست، حضور پنجاه

کنید؟ پانزده میلیارد دالر سالح امریکایی که قرار  وتاز قرار داده چگونه توجیه می تاخت   رژیمی که ظفار را مورد 

جویانه است ظرف سه تا پنج سال به هیتلِر تهران تحویل شود برای چه منظور، برای اجرای کدام سیاست صلح

راستی سوزنی از به  شان اقتضا کند گاهی خلیج است؟  ــ وسایل ارتباط جمعی شما که اگر صالحدر منطقه 

 کشند آیا اجازه دارند این سوآل بسیار روشن را در برابر افکار عمومی آمریکا قرار دهند؟  انبار کاهی بیرون می

ترین حقوق ی اصول اخالقی و ابتداییاز سوی دیگر من در این جا ناگزیرم به موضوع نقض آشکار همه

 موضوع حقوق بشر که قرار  انسانی در ایران اشاره کنم و برای خنداندن شم
ً
ا این نکته را هم بیفزایم که احتماال

 باید چنین اجازه
ً
 یی به من بدهد:است مبنای سیاست خارجی جدید آمریکا باشد نیز قاعدتا

شود، بینی میهای جدید پیشیی برای بنای زندانی هر سال دولت مبالغ هنگفت تازه گرچه در بودجه 

ح  انبوهِی  به  به دستگیرشدگان  زندانیان  نیز،  جالدان  تعمد  نظرگرفتن  در  بدون  حتا  که  است  از  دی  ناگزیر 

 مانند.ناچیزترین شرایط بهداشتی محروم می 
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دوره گذراندن  از  پس  زندانزندانیان،  در  همچنان  خود  »قانونی«  اصطالح  به  محکومیت  محبوس ی  ها 

های رادیوتلویزیونی و شود تا به حضور در مصاحبهی آنان آغاز می یی از آزار و شکنجههای تازه مانند و دوره می 

گذشته از  پشیمانی  انگشتابراز  موارد  در  تنها  ساواک  و  دولت  اما  دهند.  رضا  خود  اینی  به  چنین  شماری 

های مختلف  نمایشات تلویزیونی توفیق یافته. رقم سنگین زندانیان سیاسی در ایران که بارها از جانب سازمان

اعالم   جهان  برنامه حقوقی  این  در  رژیم  شکست  گواه  بیعتشده،  این ی  دیگر  گواه  و  است،  زورکی  گرفتن 

رفتار شرم  ثابت آور گوریلشکست،  زندانیان  با  ایرانی: گوریلقدم و شکستهای ساواک است  برای ناپذیر  ها 

به تختی بسته  شانی دختران و زنان زندانی، آنان را در حالی که دست و پای تحقیر و ایجاد شکست در روحیه 

دهند یا  است و قادر به دفاع از خود نیستند در حضور یکدیگر و از طریِق غیرعادی مورد تجاوز جنسی قرار می 

 کنند!در حضور مردان زندانی به زن و دختر او و در حضور زن و دختر مردان زندانی، به خود وی تجاوز می 

شان درآورد، ابتدا جواز دفِن آگاهند و باید به حرف کنند از مطالبی پس از دستگیرِی کسانی که تصور می 

پردازند تا از پیش بدانند که یا باید  شان میدهند و پس از آن به شکنجهشان میی آنان را نشانمهر و امضاشده 

گاه معروف اوین در شمال تهران  های ساواک و به خصوص شکنجهسخن بگویند یا زیر شکنجه بمیرند. ـ زندان

مراجعه  روزههمه چهرهمورد  و  اشکبار  چشمان  ربودهی  عزیزان  سراغ  که  است  نگرانی  را شدههای  خود  ی 

آورند، زیرا ساواک از سرنوشت دستگیرشدگان وشتم مأموران جوابی به دست نمی گیرند و جز توهین و ضرب می 

قاچاقچی مواد مخدر  دهد. حقوق بشری، هنگامی که اشرف ــ خواهر شاه و سر ها نمیی آنخبری به خانواده

 گمان چنین جنمی از آب درخواهد آمد!  در ایران ــ بر اجرای آن نظارت عالیه داشته باشد، بی

 بر پرونده 
ً
طلبِی ی مخالفان قدرت ی همهآیا این همه جنایت مشهود تنها با مارک کمونیستی که معموال

 شود؟ خورد، قابل توجیه می ی شاه می مجنونانه
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گذرد آگاهی چندانی ندارند، تصور چه در جهان میتری که از آنهای بالنسبه جوانایی شاید برای آمریک

از    از هزاِر حقایق، یک  همه، حتا یکجنایاتی از این دست تا حدود زیادی مشکل باشد اما راستی را که این

گیر بر آن ُمشتی گردنهام که  کند نیز نیست. من کشوری را ترک گفتهو تحقیری که ملت من تحمل می   هزاِر رنج

های قرون وسطایی زیر شکنجه به  ترین مردِم را شبانه در سیاهچالکنند؛ کسانی از شریف مسلح حکومت می 

از داخل هلیکوپترهای نظامی به اعماق نمکرسانند و جنازهقتل می  زارهای جنوب تهران پرتاب هایشان را 

زند که لحظاتی  آلود جوانانی بوسه میهای خونبر جنازه   وبیش هر بامداد،کنند؛ و آفتاب سوزان آن، کممی 

 اند: شان را خواندهی اعدام آخرین سرود سربلندیپیش در برابر جوخه

 سوگواران دراز گیسو

 بر دو جانب رود                                

 یادآورد کدام خاطره را

 ی نفسگیر غوکان  با قصیده 

 کنندتعزیتی می                                      

 که هر سپیدهبه هنگامی

 آواز دوازده گلوله به صدای هم

 شود؟سوراخ می 

 

خواهان را ی آزادیام که رژیم آن، خفقان عمومی و امحاء فرهنگ و هنر و تصفیهمن کشوری را ترک گفته

 شناسد. ترین صنعت کشورداری میاساسی
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دانیم در سراسر آمریکا ما بر آنیم که حقایق را در معرض افکار عمومی مردم آمریکا و جهان بگذاریم زیرا می

اند که ملل دیگر را در جهت رهایی یاری  برند و آماده و جهان مردم شرافتمندی هستند که از رنج ما رنج می 

ایران می دهند. آن در  امروز  با دخالت و مشاورت مستقیم سازمان  یافته اس گذرد، جنایتی سازمان چه  ت که 

تنهایی رو در روی آن قرار گیرد. حقایق یی نیست که ملت ما بهناگزیر مسألهریزی و تحمیل شده و به»سیا« طرح

اکنون اکثریت قابل  ایران که از سّدوبندهای حکومت سرریز کرده و در نشریات سراسر جهان منعکس شده، هم

و   روشنفکران  از  عمدهتوجهی  پسبخش  باز  به  را  آمریکا  عمومی  افکار  از  سردمداران یی  پشتیبانِی  گرفتِن 

اند متعهد کرده است. پس این هوّیتی که حاکم بر مقدرات ما شده سروپایاِن فاقد  ی بی بروکراسی خود از سلطه

زیرا آن عده از ایرانیان نیز برای خود راهی از مبارزه است و فکری است که به اعتقاد من آنقدرها مأیوسانه نیست  

 با گرگ  هاست نه با سیاستشان با ملت اند، روی سخن ناچار جالی وطن کرده که به
ً
مداران ایشان که معموال

می  می دمبه  گریه  گوسفند  با  و  چون خورند  کسانی  با  نه  است  آمریکا  مردم  شما  با  من  سخن  روی  کنند. 

ها که فرهنگ و تمدن و آزادی و حقوق انسانی را در ایران ها و کیم روزولتها، هلمزها، جو بالنسکینیکسن

با کودتایی که   1953چنین هدف یورش جهانی باند واترگیت خود قرار داده، شاه فرارِی ایران را در اوت  این

های شما تأمین شده بود، به قدرت بازگرداندند و آمریکاییان صاحب وجدان بیدار را با او  مخارج آن از مالیات 

 داستان کردند. دست و همشان همنوعان ایرانیچهار میلیون هم  و جنایتی مداوم نسبت به سیدر 

با مردم شریف آمریکا است. زیرا اگر سیاست دستگاه ی آمریکا به دست های حاکمهروی سخن ما تنها 

از مردم جهان یاری  یی  ی سازمان »سیا« پلیدترین عناصر را به تجاوز بر حقوق انسانی پاره شدهعّمال شناخته

توده داده  عوض،  در  جنبشاند،  تقدیم  بسیاری  قربانیان  خود  آزادگی  روح  با  شریف  آمریکاییان  های  ی 
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در    دستبههای بسیاری در این سو و آن سوی عالم، تفنگ4اند و باسِکرویلی ملل دیگر کرده خواهانهآزادی

 اند.سنگرهای انقالب ــ و از آن جمله انقالب مشروطیت ایران ــ همراه مبارزان محلی به خاک شهادت افتاده 

 متشکرم. 

 
 احمد شاملو                                                                                                                             
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