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  سختی روزھا
  

  م یھستیی ما چشم انتظار روزھا
  م یکنی بنفش زندگی کھ درون مھ 

  دیاز دروغ گفتن دست بردار لطفاً 
  م یدیما رزمندگان خورش

  ن ین و پسران زریدختران زر
  بھتر یی ایدنی برا

  م یلوفریما بھ لطافت ن
   میو از سنگ سخت تر

  )زئجان با(
  

  ایرھا ک
افتاد کھ ی اریاتفاقات بس. ب بودیفراز و نش پری سال 88سال 

ال ؤن سیا زید نیدر سال جد. ھرگز از اذھان مردم پاک نخواھد شد
دا خواھد یا اعتراضات مردم ادامھ پیھا ھست کھ آی لیدر ذھن خ

. ش رفتھ استیار ملتھب پیز تا کنون بسین 89کرد؟ اما سال 
 ،ش را داشتھ استیحکومت کھ زمان جمع و جور کردن خود و قوا

زش را بھ رخ مردم یتی ت نشان داد و دندانھایاز ھمان آغاز سبع
 ،مطرح شد" ھمت مضاعف، کار مضاعف"ابتدا کھ شعار . دیکش

شتر و مزد  یجز کار بی زین شعار چیای دانستند کھ معنای مردم م
در اعتراض بھ . دیتر استثمار شوید  و دم نزنشیبی عنی. ستیکمتر ن

یی اس شعارھا-ام-ل و اسیمی اسکناسھا و با ای ن شعار بر رویا
ھ و فشار مضاعف و یت فقیم و والیھ رژیچون مبارزه مضاعف عل
  .ستم مضاعف مطرح شد
سال اجرا ی ارانھ ھا کھ قرار بود از ابتدایطرح ھدفمند کردن 

متھا یش قیاما افزا. در نوسان بود با اختالف مجلس و دولت ،شود
ن یای دانند کھ با اجرای ش نگران کرده و میش از پیمردم را ب

بخصوص در مورد  ،شھ در فشار خواھند بودیشتر از ھمیطرح ب
م کھ از یب شد و رژین طرح تصویباالخره ا. جامعھی طبقات تحتان

ھ یآن و برخورد مردم ھراسناک است و تجربھ  طرح سھمی اجرا
م گرفتھ کھ بھ یشبانھ آن را داشتھ، تصمی ن و شورش ھایبنزی ندب

ی اما در راستا. اجرا کند آن را در سھ شھری شیصورت آزما
کش را ھمچنان یدئولوژیای كارزارھا اتفاقات سال گذشتھ دولت

  .دھدی ادامھ م
ی حجابھ بدیم بھ راه انداختن کارزار علین حرکت رژیمھمتر

روزنامھ ھا و . ت حجاب شده استبحث اول مجلس و دول. است
دولت ی ارتجاعی اتاق فکرھا. ندیگوی می ون از بدحجابیزیتلو
. کنندی می زیدھند و برنامھ ری ن امر فتوا میمبارزه با ای برا

ابانھا با نام طرح یدر خ. دھندی اندازند و شعار می تظاھرات راه م
. نندکی ر میگشت ارشاد دختران را دستگی بھ جای ت اخالقیامن
بھ آن ی د جدیشده است و بای اسیلھ حجاب سأند مسیگوی م

کھ " استی اسالمی حجاب، ستون جمھور"نکھ یبرخورد کرد و ا
ی ریحجاب بھ دانشگاه جلوگاز ورود دختران بد. عاً درست استواق
را ی فورم دانشگاھیونیو ی ، لباس ملیفرمان چادر مل. کنندی م

ورانھ زنان در اعتراضات م کھ از حضور جسیرژ. کنندی صادر م
سال با آن  30د کھ بعد از یسال گذشتھ ھراسناک شده بود و فھم

ک ھنوز نتوانستھ است زنان را مھار یدئولوژیھمھ سرکوب و کار ا
محصور کند، بعد از ی م کند و در زنداِن عقب ماندگیو تسل
. تش را حملھ بھ زنان قرار دادین اولویاعتراضات، اولی خاموش

  .انجام دادی اسالمی بعد از استقرار جمھوری نیکھ خمی ھمان کار
ان و استادان یاز دانشجو ھ دانشگاھھایگر حکم تصفیدیی از سو

. ن مورد تزھا دادند و مقالھ ھا نوشتندیسکوالر را دادند و در ا

تا حاال . ل در مقطع دکترا شرط و شروط گذاشتندیتحصی برا
شدند و ی لشان مینع تحصکردند و مای ان را ستاره دار میدانشجو

بدون ی مدرک  قالبی گذارند تا آقا زاده ھا بھ جای حاال شرط م
ی برا. دکترا بروند و درس بخوانندی ب و راحت سر کالسھایرق
نکھ مردم را در تھران بتوانند کنترل کنند و تجربھ سال گذشتھ را یا

ی م و امکانات میدھی اد است و پول میت زیگفتند جمع ،داشتند
تر بروند و ھر کھ بھ ھرچھ دور. م مردم از تھران بروندیدھ

حکم انتقال دانشگاھھا بھ . میدھی می شتریروستاھا برود پول ب
شان مھمتر ین از ھمھ برایخارج از تھران را ھم صادر کردند کھ ا

  . بود
م ھمھ یرژ ،د کھ اول ماه مھ بودین مناسبت در سال جدیدر اول

در . مختلف شودی مراسم در شھر ھا یکار کرد تا مانع از برگزار
م یرژی استھایسی مراسم خانھ کارگر کھ در راستای تھران حت
فراخوان تجمع ی ن کارگریکھ فعالیدر حال. شد لغو شدی برگزار م
و لباس ی تیامنی روھایابانھا مملو از نیاما تمام خ ،داده بودند

ن شده را بصورت ییر تعیاز مردم ھم مسی تعداد. بودی شخص
خواھد ی م نمیرژ. ر شدندیکردند کھ چند تن ھم دستگی پراکنده ط

ن یاما نکتھ مھم ا. سک کند تا دوباره جرقھ اعتراضات زده شودیر
ی نبود و برای گر اول ماه مھ متعلق بھ قشر خاصیبود کھ امسال د

و مھم و ی ک روز جھانین روز بھ عنوان یاز مردم، ای ادیتعداد ز
  .کرد دایت پیروز اعتراض اھم

شھ و ھر سال اول ماه مھ برگزار یاما در کردستان ھمچون ھم 
ل شد کھ یم تبدیرژی روھایان مردم ونید میشدی ریشد و بھ درگ

نژاد بدون اطالع ی ن روز احمدیدر ا. ر شدندیھم دستگی تعداد
و بھ خاطر روز معلم بھ دانشگاه تھران رفت کھ با اعتراض ی قبل
رون آورده بودند یکھ از بی تنھا افراد. ان مواجھ شدید دانشجویشد

. دا کردندیداخل دانشگاه اجازه ورود بھ سالن را پی ھای جیو بس
ھ او شعار یان بر علیاز دانشجوی ادیت زیاما تا چند ساعت جمع

  .ر شدندیھم دستگی دادند کھ تعدادی م
  

  کردستان 
ی بر روی کارگر خبری ک ھفتھ از روز جھانیبعد از گذشت  

نفر از  5. رفت کھ بھت و خشم مردم را بھ ھمراه داشتتھا یسا
ی شود چشمھا را بر روی مگر م. اعدام شدندی اسیان سیزندان

ی نفر بازتاب ھا 5اورد؟ اعدام آن یداد بست و دم بر نیخشونت و ب
دانشگاه تھران ی در جلو. م را دستپاچھ کردیداشت کھ رژی عیوس

و جوانان معترض و ن تجمع خانواده ھا و مردم یو زندان او
ز یکشور ن اعتراضات در خارج از. ن صورت گرفتیخشمگ

در . س شدیمردم با پلی ریع بود کھ منجر بھ درگیار وسیبس
ی زیم برنامھ ریرژ. گر داشتیدی ز شکلیکردستان اما ھمھ چ

بر پا شده ی ر علنیغی حکومت نظام. آنجا کرده بودی برای خاص
اما مردم دست از اعتراضات بر  .ع انجام شدیوسی ھایریدستگ. بود

ک ینفر از اعدام شدگان از منطقھ کردستان بودند کھ  4. نداشتند
ز بھ آن ین اعدام نیدر ادامھ طرح سرکوب زنان ا. نفر آنھا زن بود

گر یاز طرف د. ل زنان را خفھ کندینکھ پتانسیای برا. اضافھ شد
. است ار حساس بودهیم بسیرژی شھ برایز ھمیمنطقھ کردستان ن

سم مبارزاتشان یکالیم و رادیمردم آن منطقھ با رژی سابقھ مبارزات
اما . ل کندیکنترل آنجا گسی را برای ژه ایوی روھایباعث شده تا ن

ھا، سرکوبھا و یریاعدامھا، دستگی عنین موارد یچ کدام از ایھ
کند بلکھ بر عکس بھ ی کردن منطقھ نھ تنھا نتوانست اثری تیامن

ی روھایبا فراخوان ن. دادی شتریزد و پر و بال بمبارزات دامن 
در ی ک اعتصاب سراسریاعتراض بھ اعدامھا  دری انقالب

  .ز و مھم بودیت آمیار موفقیکردستان صورت گرفت کھ بس
ز مانند اکثر نقاط کشور انواع و اقسام ستم ھا یدر کردستان ن 

ک یی وجود دارد اما ستم مل... و ی تیو جنسی مانند ستم طبقات
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ی ژه ایخاص است کھ بھ مبارزات مردم آن منطقھ نقش وی ژگیو
  .داده است

در ی گاه مھمیجای و مردمی انقالبی روھاینی کردستان برا 
رھبران ی پس از اعدام ھا حت. ھ حکومت داشتھ استیمبارزه عل

خود دست اندر کار سرکوب مردم کردستان بودند ی سبز کھ روز
ھا در بوق و ی لیخ. کردندی تینارضان اعدام ھا ابراز ینسبت بھ ا

اما اگر . ھم اعدامھا را محکوم کرده استی دند کھ موسویکرنا دم
اعدام ھا را محکوم ی فھمند کھ موسوی با دقت خوانده باشند م

ل یدال د کھ در خصوص اعدامھایگوی او تنھا م. نکرده است
 ست کھ او محکومیھم نی انتظار. ان نشده استیبی روشن کننده ا

مرجع ی د قانون اساسیگوی و ماست ی او طرفدار قانون اساس. کند
  . است

نھ زندان و اعدام  ،نھ شکنجھ ،زکیآنچھ روشن است نھ کھر
از . کھ دچارش شده نجات دھدی م را از مھلکھ ایست رژیقادر ن

پا بھ عرصھ مبارزه گذاشتھ ی ش تا کنون نسل تازه ایک سال پی
توان مقابلھ با زنان، جوانان و  میرژ» یھایی زور آزما«است و 

 . مردم چھار گوشھ کشور را ندارد
  
  خرداد

اش ی و مالی م توانست با زور و ارعاب و ھمھ توان نظامیرژ
دا نکرد کھ ین را پیاما ھرگز توان ا ،اوضاع را موقتاً کنترل کند

در خرداد . اش را جبران کندی اسی، انزوا و شکست سیگیپای ب
ھمھ خود . میشوی ک میزش نزدیخی گرد روزھابھ سال. میماه ھست
  .کنندی ھ روز ھا آماده میخرداد و بق 22ی را برا

و ی موسو. شروع شده استی موسوی ھ دادن ھایانیدوباره ب
خرداد و اگر ندادند  22تجمع ی م برایریگی گفتند مجوز می کروب

، یین ھمھ رسوایا بعد از ایآ. میکنی ز برگزار میمسالمت آم
د شدن جوانان، یو زندان و ناپد شکنجھ ،یریاعدام، دستگکشتار، 

ا دعوت بھ سکوت خنده یدارد؟ آیی جا و معنا ،ز بودنیمسالمت آم
ست؟ مگر جواب سکوت، قھر و خشونت و اعدام  نبود؟ یدار ن

را ی ن انتظاریچنی و کروبی مثل موسوی د از کسانیالبتھ نبا
د کھ رھبران جنبش ن است کھ مردم و جوانان بداننیمھم ا. داشت
ی با نظام جمھوری ف قطعین تکلییخواھند مردم را از تعی سبز م
آنان . ن نظامندینفک از ایالی را خودشان بخشیز. دور کنندی اسالم

کھ ی خالف نظر عده ابر. ھند بھ اساس نظام لطمھ بخوردخوای نم
ده ندارد و اصالحات الزم یگر فاین کشور دیند انقالب در ایگوی م

اتفاقات ی بھ اندازه کاف. ستینطور نیا "!ریخ"د گفت کھ یبااست 
ن موضوع را یگذشتھ و مشخصاً سال قبل ای گوناگون در سالھا

ل و یزه ھا، دالیز نشان داد کھ انگینقض کرده است و ھمھ چ
اگر خود را مسلح بھ  ،موجود استی ن حرکت بزرگیل چنیپتانس
جھ یست بھ نتیقرار نک سال یک ماه و یمبارزه  با . میکنی آگاھ

ا ی یاسیم کھ مجھز بھ قدرت سییروبروی را با دشمنیز. برسد
کھ ستون فقراتش بر ابزار سرکوب، ی دولت. دستگاه دولت است

را ی د نظامیپس  با. ، زندان، شکنجھ بنا شده استینظامی روین
اصالح طلب و  .میدر ھم شکن ،ن موارد مجھز استیکھ بھ ھمھ ا

ی از شعارھای کی. ن دولت ھستندیاز ای یاصولگرا ھر دو جز
ھ یانیبی اما موسو. ن از دولت بودیدیی جوش اما مھم مردم جداخود

شھ دارد و اگر یمردم ری نیدی ھادھد کھ جنبش سبز در باوری م
یی ز معنایجنبش سبز ن ،مردم خدشھ دار شودی نیدی باورھای روز
ی ده میومت ددو جناح حکی ان حرفھایمی ا واقعاً تفاوتیآ. ندارد

ز و علت العلل تمام اعمال یرا گواه ھمھ چی نیشود؟ ھر دو خم
. ن کننده استییتعی ند قانون اساسیگوی ھر دو م. دھندی قرار م

ی ند جمھوریگوی ھر دو م. یھمھ زندگی عنین یند دیگوی ھر دو م
ی ن حرفھا خواستھ ھایای در کجا. استی نیراث خمیمی اسالم

ل دولت اصالحات امتحان خود را پس داده سا 8مردم نھفتھ است؟ 

گر ین شخص و آمدن شخص دین توھم را کھ با رفتن اید ایبا. است
تنھا با زدن بھ . میشود را از خود دور کنی مملکت گل و بلبل م

توان ی ن نظام است کھ میای ن بردن ستون ھایشھ ھا و از بیر
ارزات مردم ز در مبیستھا را نیالینقش امپر. ر بھ وجود آوردییتغ
ر مبارزات یثأران و تیز بھ روابط خود با ایآنھا ن. ده گرفتید نادینبا

ز یآنھا ن. ن روابط و منافع خودشان توجھ دارند نھ منافع مردمیبر ا
قھر و خشونت ی کنند و نفی د میکأمدام بر سکوت و آرامش ت

و ی تیو امنی و اقتصادی اسیدر پشت پرده، تبادالت س. مردم
در ی زندانی س، دختر فرانسوید ریکلوت. د را دارندخوی جاسوس

  .ک قاتل مبادلھ کردندیران را با کاکاوند دالل و یا
شتر یبی م ھایاعمال تحری م برایگر فشارھا بر رژیاز طرف د

ران ھمچنان ادامھ دارد و حرف و یای طرح ھستھ ا. ادامھ دارد
الً با ھ کھ قبیروسی استھایس. بھ ھمراه داردی ادیزی ث ھایحد

ن یای باالخره بھ پا نژادی احمد. ر کرده استییران ھمسو بود تغیا
گر صورت یدی وم از جانب کشورھایاورانی سازی طرح کھ غن

از . فا کردین مورد ایھ نقش واسطھ را در ایرد تن داد و ترکیبگ
مقابلھ با آن دارد و ی م تدارکات برایخرداد رژی در روزھای طرف

مختلف را در دستور کار قرار داده ی لھاادامھ سرکوبھا بھ شک
حفظ ی برای شتریگر از موضع ضعف بیاست و از طرف د
ان ین میاما در ا. تن داده استی ستیالیامپری نظامش بھ قرار دادھا
ی ستھا میالیم و منافع امپریقدرت سران رژی مردم ھستند کھ قربان

  .   شوند
ان را ینشجوم ھمھ جوره دانشگاه و دایدر آستانھ خرداد رژ
ن کالسھا را قبل یخ آخریتار ی از طرف. تحت فشار قرار داده است

یی ل کرده و از سویخرداد قرار داده و از آن بھ بعد را تعط 22از 
نھا یھمھ ا. ر قرار داده استیت 18گر ھمھ امتحانھا را تا قبل از ید

بھ دختران و . ان استینشان دھنده ترس و وحشت آنھا از دانشجو
باز . کنندی ت میدھند و اذی ر میدانشجو بابت پوشش گ پسران

کنند ی فرستند تا سخنرانی مختلف می عواملشان را بھ دانشگاھھا
خوابگاه دانشگاه آزاد . ان روبرو شده استیکھ با اعتراض دانشجو

مورد ھجوم یی د رسایل اعتراض بھ حضور حمیاسالمشھر بھ دل
اد تھران مرکز کھ در سال دانشگاه آز. قرار گرفتی تیامنی گاردھا

ی ر تجمع ھایاخی داشت در روزھای گذشتھ ھم مبارزات خوب
صنعت در سالگرد  ان علم ویدانشجو. داشتھ استی اعتراض

ی ادش را گرامین روزھا یز در ایعز یانوش آسایجانباختن ک
  ...داشتند و اعتراض کردند و 
بتواند  دیدر مبارزات مردم  است و بای دانشگاه نقطھ اتکا مھم

فا کند کھ یای را بھ درستی ر نمودن آگاھینقش مھم خود در فراگ
را بھ شکل ی ن آگاھیان این است کھ خود دانشجویالبتھ مستلزم ا

بھ ھر حال مبارزات . بھ کار ببندندی درست و در جھت درست
. کندی دا میکھ دارا خواھد بود، ادامھ پی رغم نوساناتیمردم عل

ت موجود است و الزم یمردم و حاکم نیبی حادی چون تضادھا
و متشکل نمودن ی ر گذاریثأدر تی ان آگاه و انقالبیاست دانشجو

را دارند بھ ی رات اساسییکھ خواست تغ) تیھر چند اقل(ی مردم
ھ یل دھند و با تکیفھ خود عمل کنند و صف مستقل خود را تشکیوظ

وجھ و تی از تجارب قبلی سم و جمعبندیبخش کمونیی بھ علم رھا
ی حین امر را بھ شکل درست و صحیای ان کنونیل در جریبھ مسا

ان سبز و یاجازه ندھند کھ رھبران و عناصر جر. ش ببرندیبھ پ
اصالح طلب کھ با سوار شدن بر موج مبارزات مردم خواھان 

ھستند، مبارزات مردم را یی رات جزییحفظ اساس نظام ولو با تغ
ان با یحضور فعال ما دانشجوپس . کنندی بھ سکوت بکشانند و خنث

در ی انقالبی و بھ وجود آوردن قطبی متفاوت و انقالبی استھایس
خرداد و ادامھ  22د در یاست و بای اتیش رو، حیمبارزات پ

  ■.مین ھدف شرکت کنیمبارزات با ا
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  خرداد 22بھ مناسبت  بذری تراکت نشریھ دانشجوی

  سالح ما سکوت نیست،
  !بھ پا خیزید

  

نسبت بھ ی آن فوران خشم عمومی خرداد و در پ 22سالروز 
رسد کھ در طول یک ی فرا می سال ظلم و ستم در شرایطی س

از . را افشا نمودیمی اسالمی سال مبارزه و مقاومت، جمھور
از رفقایمان ی ھا باتوم خوردیم و برخی و بسیجی مزدوران وحش

اما . این رژیم جنایتکار از دست دادیمی ھای را در پس سرکوبگر
کامل از ستم و استثمار بھ مبارزه ادامھ ی ننشستیم و تا رھایی از پا

  .دھیمی م
خاموش نمودن ی داند یارای می از آنجا کھ رژیم بھ خوب

را ندارد، ھمچون گذشتھ با نزدیک شدن بھ ی مبارزات مردم
یابد بھ ی افزایش می کھ احتمال اعتراضات عمومی مناسبت ھای

آورده ی مختلف روی ان بھ شکلھاسرکوب جوانان و دانشجوی
 ی دیگر اصالح طلبان و نمایندگان جنبش سبز  برای از سوی. است

بار دیگر . سوار شدن بر موج مبارزات مردم دوباره فعال شده اند
تجمع مسالمت آمیز، تجمع سکوت و اخذ ی برگزاری بیانیھ ھا برا

در  شود و این مواردی از جانب آقایان صادر می مجوز راھپیمای
است کھ سال گذشتھ نیز شاھد این اقدامات در جھت فروکش ی حال

. از اقدامات رادیکال مردم بودیمی و جلوگیری کردن خشم عموم
پس در مقابل آن . اما با اینحال با قھر و خشونت رژیم روبرو شدیم

توان بھ مبارزه ی تنھا از طریق قھر می ھمھ سرکوب و وحشیگر
م ستمدیده بدون توجھ بھ این برنامھ ھا بھ ادامھ داد و دیدیم کھ مرد

 مجبور شدی کھ موسوی مبارزات رادیکال خود ادامھ دادند تا جای
  . خود را صادر نماید ١٧ی شماره ی بیانیھ 

اخیر شاھد بازداشت دانشجویان، اعدام ی در طول ماھھا
جامعھ ی شدن فضای ، احکام سنگین زندان و امنیتیزندانیان سیاس
است و در ی بحران مشروعیت جد. جوانان بوده ایم علیھ زنان و

ما دانشجویان بھ . نداردی حاکمیت دو شقھ شده منافع مردم ھیچ جای
مردم در مبارزات ی عنوان قشر آگاه جامعھ در کنار ھمھ توده ھا

بھمن  22سال گذشتھ باالخص ی تجارب مبارزات. کنیمی شرکت م
ق بھ رژیم است خاص کھ متعلی رسمی نشان داد کھ در روزھا

ی می چون رژیم تدارک وسیع. شودی مردم دست و پایشان بستھ م
طرفدارش را ھم بھ ی نیروھای امنیتی بیند و عالوه بر گاردھا

را ی بنابراین باید غافلگیرشان نمود و روزھای. آوردی میدان م
اعتراض و مبارزه انتخاب نمود کھ کمترین ضربھ بھ مردم و ی برا

باید در . و تزلزل بھ حکومت وارد شودی بیشترین درماندگ
. بیان کنیمی خود را بھ روشنی مبارزات و تظاھرات ھا خواستھ ھا

دین از دولت ی ن جدایاما خواھ. منافع ھمھ توده ھا را فریاد بزنیم
چیده خواھان بر. باشیمی می ما خواھان لغو حجاب اجبار. ھستیم

ی خواھان جامعھ اما . از دانشگاھھا ھستیمی نظامی شدن نیروھا
کھ در آن ی جامعھ ا. یاز ستم و استثمار بر ھر انسانی ھستیم عار

بر اکثریت حکومت نکند، بلکھ حقوق اکثریت مردم در ی اقلیت
میان  ،یخواھیم کھ در آن فاصلھ طبقاتی می جامعھ ا. اولویت باشد

کھ اعدام و زندان پاسخ ی جامعھ ا. نکرده باشدی انسانھا مرزبند
، ی، حکومت مذھبیاین جامعھ با دیکتاتور. دیشان نباشدآزاد ان

مبارزه . رفراندوم راه حل نیست. آیدی اصالح و ترمیم بھ دست نم
  ■.سخت اما ارزشمند نیاز استی ا

  
  

  نھ سردار ،نھ شاه ،نھ موعود، نھ عیار، نھ شیخ
  !باید بمونھ کوچھ تو دست مردم اینبار

  
  !انقالب: رأیم را پیدا کردم

  !ینبرد تا رھای ،نھ تسلیم ،نھ سازش
  !ما زن و مرد جنگیم بجنگ تا بجنگیم

  !ما؛ نھ بھ ستم بر زنی رأ
  !ما؛ نھ بھ استثماری رأ

  !زنده باد انقالب
  .کشیمی و اسارت را بھ آتش می حجاب، این مظھر بردگ

 -----------------------------------------------------------  
  چھ خبر؟ی جھانی ھ دارسرمایی از بحران اقتصاد

  فیونان حلقھ ضعی

  
  رھا کیا 

ی بحران در یونان یک
دیگر از موضوعات مھم در 
. چند ماه اخیر در دنیا بود

ی سرمایھ داری کشورھا
نزدیک بھ دو سال است کھ 

ی جھانی درگیر بحران مال

ی مختلفی ھستند کھ بھ شکلھا
جھت حل این بحران بوده  در
ن ھمچون اما این بار بحرا. اند

در یونان ی یک غده سرطان
ھا  یونان کھ ماه. عود کرد

در ی درگیر بحران اقتصاد
کشور بود و این امر بصورت 

ی کاھش دستمزدھا و بیکار
وسیع و کاھش حقوق 

بروز ... و ی بازنشستگ
کرده بود کھ ھمھ اینھا 

دولت بھ ی از بدھی ناش
ی بین المللی صندوق ھا

و سرمایھ گذاران بین ی مال
و ی این وابستگ. بودی مللال

ی شود کھ قرض دھندگان در امور و سیاستھای باعث می بدھ
در حقیقت . قرض گیرنده مثل یونان دخالت کنندی کشورھای داخل

برون رفت از ی برا. ھستندی سیاسی اوراق قرضھ ابزار دخالتگر
بر ی بدھی بایست دوباره قرض بگیرد یعنی این بحران، دولت م

مردم یونان کھ از نتایج این . این بار با بھره بیشتراما  ،یبدھی رو
اینکھ مجبورند  آگاه بودند در اعتراض بھ این موضوع و امر

دولت را اجرا ی سیاست سفت کردن کمربندھا و ریاضت اقتصاد
را حل کند، ی کنند بعد از ماھھا کھ دولت نتوانستھ بود بحران داخل

تسخیر نمودند و  رای مردم چندین اداره دولت. شورش کردند
این جریان ی رھبر. از مناطق شھر آتن در دست مردم بودی بسیار

ی و نیروھا" حزب کمونیست"عمدتاً در دست ی اعتراض
را تسخیر  "آکروپلیس"مردم . آنارشیست با گرایشات مختلف بود

مثل اسپانیا، ایتالیا و ی در کشورھایی چنین شرایط. کرده بودند
. در شرف وقوع بود ،شابھ یونان داشتندمی پرتغال نیز کھ وضعیت

بود و ممکن بود شورش و طغیان ی از آنجا کھ این بحران جھان
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بھ تکاپو ی امپر یالیستی دیگر سرایت کند، کشورھای مردم بھ جاھا
بیش از صد میلیارد یورو بھ ی ھر چھ زودتر مبلغ. افتاده بودند

  . یونان دادند تا بحران فروکش کند
. تواند فراگیر شودی بود کھ می بزرگ اتفاقشورش در یونان 

با  مبارزه را ی طبقھ کارگر و مردم یونان پاسخ ھجوم سرمایھ دار
مبارزه با پلیس، ی برای خیابانی تشکیل باریکادھا. خویش دادند

متشکل و گسترده، جوانان ی آتش افروختن، صفوف مبارزات
ی زرگبی ھمھ نوید مبارزه مردمو ھمھ ی از اوضاع جاری عاص
توانست ی م. ساز باشد توانست تاریخی داد کھ احتماالً می را م

. دیگر بزندی آتش بھ خرمن خشکیده این سیستم در کشورھا
فعال در چھارچوب این سیستم را ھم ی سندیکاھای مبارزه مردم حت

مبارزه و ی عکسھا. کرده بودی باورنکردنی وادار بھ رادیکالیسم
و روزنامھ ی وز صفحات اینترنتر در یونان ھری اعتصاب مردم

 face کامپیوترھا را ُپر کرده بود و ھنوز در back ground ھا و
book مردم ی ایستادگ. شودی از اعضا دیده می بر دیواره بسیار

بر پیکر این ی تکان دیگری ول .نرسید ،ھرچند بھ آنچھ بایستھ بود
. گرفتنظام فرسوده وارد کرد کھ اثراتش کل قاره اروپا را دربر

مان مردم شرا لرزاند و ھم باعث شد چی کھ ھم سرمایھ داری تکان
کھ باید ی مردم. این سیستم بازتر شودی ھا گسلی دنیا برو

تغییر ی کھ برای مردم. برخیزند و این کھنھ را با نو عوض کنند
پایدار ی مسیر تاریخ باید بار دیگر نبردھا، مبارزات و قیام ھای

سالھاست کھ عمرش بھ پایان رسیده ی دار نظام سرمایھ. خلق کنند
. گذاشتھ استی بشر بھ جای را برای است و تنھا فقر و بدبخت
اگر . آماده استی انقالبی نیروھای برای شرایط بیش از ھر زمان

ی این وضع کماکان برا ،تغییر وارد صحنھ نشودی آگاه برای نیرو
آگاه و ی ونیاز بھ یک نیر. مردم یونان و جھان رقم خواھد خورد

بیش از ی بحران سرمایھ دار. شودی متشکل بھ شدت احساس م
پیش سرنوشت ھمھ زحمتشکان جھان را بھ ھم نزدیک کرده است 

شایستھ ی جھانی و مبارزات مردم یونان برعلیھ نظام سرمایھ دار
   .استی پشتیبان

اعالم کرد کھ راه ی سابقھ ای این بحران، بار دیگر بطور ب
بلکھ خالص شدن از ی یم و اصالح سرمایھ دارچاره نھ در ترم

شر این نظام است کھ در طول حیاتش اکثریت مردم جھان را 
زمینھ  کردن تولید،ی با اجتماعی نظام سرمایھ دار. کندی می قربان

ی کھ کسی جامعھ ای برتر یعنی گذر بشر بھ یک نظام اجتماعی ھا
گر ستم بر جنس دیی را تصاحب نکند، جنسیتی حاصل رنج دیگر

ی خود را برتر از نژاد دیگر نداند را زمان زیادی نژاد نکند و
  ■.است است کھ فراھم کرده

 -----------------------------------------------------------  
  :7ادامھ از صفحھ 

ع یمبارزات مردم پس از وقای نامھ در بحبوحھ  شین نمایا
ی ھ یروحی دھنده  توانست پرورشی د و میانتخابات اجرا گرد

ش، یاز نمایی در بخش ھا. نش باشدیان مخاطبیدر می قھرمان ساز
نندگان جمالت یخطاب بھ بی اسیسی ن تارخ ھمچون سخنرانیام
آنکھ مفھوم ی ب ،کردی ان مینامھ را ب شینمای ن کننده ییار تعیبس

  . دیگردی روبرو م ق حضاریبا تشوآن را نشان دھد و 
ار بزرگ بوده ینش بسین بیرش الغا اکای ھدف برشت در تمام

. ک قھرمانینھ  ،سازندی خ را مردم میتا بھ ھمھ نشان دھد کھ تار
منجر بھ رخوت ی قھرمان سازی ھ یاست کھ روحی ن در حالیا

ی ک قھرمان برایا ی یک منجید یده و مردم را بھ امیگردی عموم
  ■.دھدی سوق می نجات آنھا، بھ تحمل بدبخت

  
  

  بذر ی نشریھ دانشجویی ضفراخوان اعترا
  یسیاسی بھ اعدام پنج زندان

   

بھ مبارزه یی جنبش دانشجو
  !پیونددی خانواده جان باختگان م

  

  ! میشکنی دانشگاه را می درھا
 !تمام جان باختگان ایستاده ایمی در کنار خانواده ھا

  

  !از آسمان خلق اعدام شدی گریپرنده د
  د،یزنی رم کھ میگ 
  د،یبری رم کھ میگ
  دیکشی رم کھ میگ

  د؟یکنی ر جوانھ ھا چھ میش ناگزیبا رو
   

ی ، فرزاد کمانگر، علین علم ھولیریشامروز صبح 
ن را یریش. اعدام شدند انیاسالمی و مھدی لیان، فرھاد وکیدریح

ن یا. د تجاوز اعدام کردندی، بخوانیبعد از مدتھا شکنجھ اسالم
دار بردند تا ی الخودش اعدام نکردند، او را بای زن را فقط برا

. ر را مرعوب کنندیکسالھ اخیمبارزات ی روین نیتری ضربت
ده و سنگ یپوشی ن اعدام شد تا دختران جسور با صورتھایریش

  . در دست حساب کار خود را بکنند
یی ز ماھھا شکنجھ قرون وسطایرا نی و فرھاد و مھدی عل

. نشد کنند کھی و قبول اتھامات واھی کردند تا وادار بھ ھمکار
م یخواست و دای ھمانطور کھ م. دیا رسیاما فرزاد کمانگر بھ در

فرزاد در . دیا رسید، باالخره بھ دریپرسی ر میدر طول مس
براه ی نیامواج سھمگ. بپا کردی آرام، طوفانی ایان دریم

، بھ یر ویر از ُکردستان و محصالِن فقیکھ بغی امواج. انداخت
از خوزستان تا بلوچستان، ران یای سرتاسر شھرھا و روستاھا

ی ماھ. ز طوفان بپا کردیگر نیدی تا کشورھای خراسان و حت
نھ از درون برکھ . دیدی را می گریدی نبار فضایاه کوچولو ایس

بھ گستره مبارزات یی بزرگ، فضای ایدری ا حتیو رودخانھ و 
لھ یاش، از پشت می مردم را از درون سلول چند متری انقالب

خون ی نگاھش بھ گستره انقالب و بھ سرخ. دیدی ن میِاوی ھا
نھ در برابر گلولھ سپر یسیی و رھای آزادی بود کھ برای مردم
  . کردند
  شد؟ی د اعدام مین معلم کھ بایچھ کرد ای راست

ل یدال... ن الملل و یو عفو بی اسیسی روھایتمام سازمانھا، ن
ی را برشمرده اند ولی و شکنجھ و حبس وی ریدستگی نابجا

نکتھ را فقط ما دانش آموزان، . از قلم افتاده استی کتھ ان
م کھ فرزاد معلممان بود و یدانی می ان و مبارزانیدانشجو

فرزاد مسلح نجاست؛ یمانده ای نکتھ باق! یآر. قمانیرف
  . یمسلح بھ آگاھ ، بود

شرفتھ یفرزاد مسلح بھ پ. دینرا فھمیای اسالمی م جمھوریرژ
ھ یکھ قلب ارتجاع و سرمایی سالح ھا .ا بودیدنی ن سالح ھایتر

ی ز مسلح میاز انبار مھمات خود ما را نی و. رفتی را نشانھ م
ھر روز ی م ولیداشتی م و نھ ارتباطیده بودیما نھ او را د. کرد

کھ یی ده ھایا. میفرزاد بودی از سوی دیجدی ده مبارزاتیمنتظر ا
بکار کسال گذشتھ، بارھا آنرا یُپرخون ی ان روزھایدر جر

ی کھ در تجمعاتمان در دانشگاھھا دست بدست می سالح. میبرد
م را وادار کرد کھ او را اعدام ین مسألھ رژیا. کیشد و گاھاً شل
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رو یش از تصور آنھا نیال باطل کھ فرزاد بیخی اما زھ. کند
در . م کردینرا اثبات خواھیای آتی ج کرده بود و در روزھایبس

ان یران، در مدارس و مینقاط ا ُکردستان و بلوچستان و تمام
تا ی دانش آموزان و معلمان، در دانشگاھھا و مراکز آموزش

  . را بھ دل فرزاد الھام کردندیی رھای کھ آرزویی کوھستانھا
و سبز ی اه مذھبیبھ س. اوردیکم ن. زانو نزد. او سر خم نکرد

دختر و پسر ی چشمان آبی ادآوریاز ی لحظھ ا. باج ندادی علو
ده غافل یسر بھ فلک کشی ان کوھھایمی روستاھای اکوچولوھ

ی د و در برابر آزادیستاده جنگیاو در برابر دشمن مردم ا. نشد
  . بھ خاک افتادیی رھای و مبارزه برا

ی اسالمی تکار جمھوریندگان جنایھمزمان با مذاکرات نما
ورک، سازمان ملل یویستش در اروپا، نیالیران با اربابان امپریا

گر یدی شیسازشکار چشم براه گشای روھایکھ نیدر حالو ... و 
را ی نیدان قدرت بازگردند و اسالم خمیھستند تا بتوانند بھ م

  . ا کنند، جسِم فرزاد کمانگر را از ما گرفتندیدوباره اح
نداشت ی چ ھدفین اعدامھا ھیا. نفر اعدام شدند 5امروز 

نبش کال مردم، جوانان و جیبجز مرعوب کردن مبارزات راد
از اعتصابات دانشگاھھا نگذشتھ ی ھنوز چند روز. یيدانشجو

  . ت انجام شدین جنایاست کھ ا
، یمبارز و انقالبی روھایبذر از تمام نیی ھ دانشجوینشر
د دانشگاھھا و معلمان مدارس، یان و محصالن، اساتیدانشجو

ن اعدام را بھ موج یخواھد تا ای م... کارگران و زحمتکشان و 
خواست ی کھ فرزاد می مبارزه ا. ل کنندیتبدی دالنھ امبارزه عا

  .ییرھای مبارزه برا. خواھدی و م
  89بھشت یارد 19 –بذر یی ھ دانشجوینشر 

 ----------------------------------------------------  

 زده شعلھ در چمن
  ھ بذرینشری برای گزارش ارسال

  
ده بود، قرار ت ھا آمیروز در سایکھ دی امروز طبق فراخوان

روز گذشتھ در تھران ی در اعتراض بھ اعدامھای بود تجمع
ی دان انقالب حرکت میبھ سمت م 10:30ساعت . برگزار شود

ی روینی نھایآذر سرو کلھ ماش 16ابان یدن بھ خیدر راه با رس. کنم
ی رویاز نی لیرسم سی دان انقالب کھ میبھ م. شودی دا میپی انتظام
بھ سمت . دانشگاه مستقر شده اندی وبروابان ریدر خی انتظام

ی از رفقا را می ادیکنم در راه تعداد زی دانشگاه تھران حرکت م
ی می شوم دوستی با آنھا ھمراه م. مراسم آمده اندی نم کھ برایب

نال بازگرده اند و اجازه آمدن بھ ید کھ خانواده ھا را در ترمیگو
دستان اعتصاب ند کھ کریگوی ن میھمچن. تھران را نداده اند

  . راه افتاده استی عموم
ی روینی ادیابان تعداد زیر دانشگاه در دو طرف خیدر مس

ش از یروھایجدا کردن نی م برایرژ. خوردی بھ چشم می تیامن
ی روھایداده است کھ نی با رنگ زرد فسفری مردم بھ آنھا کاورھا

ب یدر ج. در پنھان کردن آنھا دارندی سعی بھ ھر نحوی تیامن
ده شده اما یچیپی ا در روزنامھ ھاید رنگ یسفی لونھایوار در ناشل

ی دقت می انھ انجام داده اند کھ با مقدارین کار را ناشیای بقدر
  .ھستندی تیامنی رویان مردم نیدر می د کھ چھ کسیتوان فھم

ی رویبوس نی نیمی م تعدادیرسی در دانشگاه کھ می بھ جلو 
در . نشگاه پارک کرده انددای درب اصلی را در جلوی انتظام

ی خوب دقت می وقت. داخل دانشگاه ھم بنظر جشن بر پا کردند

: درب نصب شده نوشتھی کھ جلوی بنری نم کھ رویبی کنم، م
ر دانشگاه و از ترس بر یتسخی م برایرژ! ؟"حرکتی جشنواره مل"
خود را، ی ھای رویان در دانشگاه نیدانشجو   توسط   مراسمیی پا

یی ج و سپاه را در دانشگاه جمع کرده و بھ برپایبس یرویاعم از ن
رد با یگی سراسر وجودم را فرا می خشم. جشن دست زده است

یی مایمناسب دست بھ راھپی م در فرصتیریگی م میرفقا تصم
ک یدر . د فضا شکستھ شودیم تا شایبزن ن و خواندن سرودینماد

شود، ی ه مدرب دانشگاه افزوردی لحظھ کھ بر تعداد مردم در جلو
ی تعدا. میکنی م" زده شعلھ در چمن"ما شروع بھ خواندن سرود 

زن و مرد کھ در اطراف ما جمع شده اند و مشخص است کھ از 
کنند و آرام شروع ی ان سابق ھستند با ما شروع بھ خواندن میزندان

ی تیامنی رویت بھ ما، نیبا افزوده شدن جمع. میکنی می مایبھ راھپ
نجا یند کھ ایگوی د بھ ما میشود و با تھدی ل مع وارد عمیھم سر

  ! دیع متفرق شویسری لید و خیجمع نشو
ابان قدس یدر خ. میکنی ابان قدس حرکت میما ھم بھ سمت خ

پارک شده و ی و انتظامی تیامنی روین نیماشی ادیھم تعداد ز
د یدھند کھ تجمع نکنند و مردم را با تھدی مرتب بھ مردم ھشدار م

ر ین کردن در مسییاما مردم مرتب در حال باال و پا. کنندی رد م
ما ھم با . شودی ابان کم کم خلوت میشده و خی ھوا باران. ھستند

ن با در یو ھمچنی ریاز دستگی ریجلوگی رم برایگی م میرفقا تصم
ست، محل را ترک ینی موجود کھ خبر خاصی نظر گرفتن فضا

ی ابان ھایب و خدان انقالین گزارش میتا لحظھ ارسال ا. میکن
است و رفت و ی تیامنی روھاینی اطراف ھمچنان در محاصره 

  .آمد مردم با دقت در حال کنترل آنھاست
  20.2.89      12.30دان انقالب ساعت یم

 ----------------------------------------------------  

  یاد پنج سمبل مبارزه ھ ب
  

  بھ فرزندان ما
  مای عشوقھ ھاکھ از نسل م            

ھستند کھ ھرگز ی و زنان و مردان                          
 مشانیدیند
  :دیبگوی 

  میا زدیکھ ما بھ قلب در
  انمانینیشیھمچون پ               

فکر ی د و لحظھ ایتردی بدون لحظھ ا                        
  بازگشت بھ ساحل نا امن

  وسندا را ببید آنھا رفتند تا لبان درییبگو
  ا را چنان بھ رعشھ اندازندیو تن در                   

و جبر بر ی اریاختی کھ موج موج از ب                            
  ساحل کوبد

  م ساختیما آنچھ را کھ خواھ
  میده ایاد کشیبارھا فر              

    .کندی داند کھ چھ می ا میپس در                        
   

  !است سرخ سرخکوچولو امروز اه یسی ماھ
  

فراق احسان ی شھر و روستا بوی ھنوز کوچھ پس کوچھ ھا
ھنوز . شودی دھد کھ فرزاد کمانگر ھم اعدام می ان را میفتاح
ی ن در وبالگش را تمام نکرده ام کھ او ھم میرین نوشتھ شیآخر

پرسند ی ھمھ م .ھمھ تکان دھنده تر استی رود و اعدام او برا
اعالم ی شرمی ت وقاحت و بیون در نھایزیھ ھا و تلوچرا؟ روزنام
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." اعدام شدندی ستیک گروھک تروری یتن از اعضا 5"کنند ی م
  ."کرده اندی بمب گذار"ند یگوی م
مرتجع و متحجر ی کسال گذشتھ بر آخوندھایزش زنان در یخ

راه ی ھ بد حجابیک ماه گذشتھ کارزار بر علیدر . گران آمد
دھند کھ بد حجاب عامل ی شعار م. کنندی تظاھرات م. انداختند

ی آر  .حجابھا رای د بید و ببندیریسند کھ بگینوی م. استکبار است
  .، بمب اتمیمخزن انفجار. زنان بشکھ باروتند

را ی کتاتوریخواھند ھر مرتجع و دی زنان ھستند کھ م   نیای آر
ند ن را گرفتند و بستیرین ھم شیھمی برا. ن بکشند و لھ کنندیبھ زم

  .ک زن مبارز بودیاو نماد . و شکنجھ کردند
ی ستادگیزندانش درس ای ر از نامھ ھایسال اخ 2فرزاد را کھ در 

ی عنیست یترور. معلمی عنیست یترور  .م را اعدام کردندیگرفتی م
ی کوھھا و روستاھای ر و محروم تویفقی درس دادن بھ بچھ ھا

. چشمھی پا با بچھ ھا رفتن بھی عنیست یترور. دور افتاده
اد نبردن و بھشون یزندان شاگردھاتو از ی توی عنیست یترور

. ست را خوب بلدمیتروری معن. ت دادنیو انسانی درس زندگ
ستاد و ھرگز قد یکھ در زندان بود استوار و محکم ای فرزاد در مدت

، شکنجھ و کشتار یریاز اعدام، دستگی ھر بار کھ خبر. خم نکرد
نوشت و با نوشتنش ھمھ ی د تنھا و تنھا میشنی و مبارزات مردم م

  .کردی گفت و ھمھ کار می ز میچ
و ی لیان، فرھاد وکیدریحی ن، علیریامروز کھ خبر اعدام او، ش

بھ . دیفکرم بھ ھمھ جا پر کش. منقلب شدم  دمیان را شنیاسالمی مھد
بھ . شانیبھ خانواده ھا. دارندی ھمقطارانشان در زندان کھ چھ حال

  . رزادشاگردان ف
ھر جا . نھ بستھیپی آفتاب سوختھ و دستھای با صورتھایی بچھ ھا

. دست بھ قلم بردم. بھ خود آمدم. بود از وجود شانی رفتم نشانھ ا
آنھا را ی د خواستھ ھایاما با. ن کنمیدی توانم ادای اگر چھ اصال نم

  .میان ھمھ ببریبھ م
گر، بھ عنوان یدی ھایلین ھا و خیریما بھ عنوان شاگرد فرزادھا، ش

ی د با خون سرخشان بذر ھایان آگاه، معلم، بھ عنوان انسان بایدانشجو
م ماھھاست کھ بھ یرژ. میکنی اریرا کھ آنھا کاشتند آبی مبارزه ا

مختلف اعم از طرح مبارزه با اراذل و اوباش، مبارزه با ی شکلھا
ق و زندان یمختلف تعلی ان، صدور حکمھای، احضار دانشجویبدحجاب

در . ن، بساط سرکوبش را پھن کرده استیتن از فعال 5اکنون اعدام  و
ن امر یبرده است ای شتر پیر بیک سال اخیکھ بھ قدرت مردم در یحال

آنھا در زندان . میھراسی اما ما نم. کندی اعمال می شتریرا با شدت ب
ن شکنجھ ھا و فشارھا نشکستند و مقاومت کردند و بھ یدتریتحت شد

  .و مبارزه را آموختندی یما درس رھا
بر عھده ھر دانشجو، معلم و انسان آگاه و مبارز است کھ فردا در 

ھ یبر علی اعدام شدگان در تجمع اعتراضی اران و خانواده ھایکنار 
م ین تا دندان مسلح نشان دھیم شرکت کند و بھ مرتجعیت رژین جنایا

ھر ن برتر از یماست و ای م و سالح ما آگاھیشماری کھ ما ب
 دانشگاه تھرانی صبح در جلو 11وعده ما فردا ساعت . ستیسالح

رسد کھ ی ن متن از کردستان خبر مین لحظات نوشتن ایدر آخر
فرزاد کمانگر بھشت، روز اعدام معلم آزاده و مبارز، یارد 19امروز 

  .بھ عنوان روز معلم انتخاب شد
  ■.یادشان گرامی

  
  
  
  

 لھیگالی نامھ  شیبر نمای نقد
  

  ھآالل
ی ھالھ از نوشتھیش گالینما 88بھمن و اسفند ی در ماه ھا

ی وش فرھنگ در سالن اصلیداری برتولت برشت با كارگردان
ن یخود من کھ از قبل با ای برا. آمد مجموعھ تئاترشھر بھ اجرا در

جامعھ بھ اجرا ی نامھ آشنا بودم و با توجھ بھ اوضاع جار شینما
ژه ید ویدن تأکیعجب آور بود با دار تیم بسیش براین نمایدرآمدن ا

ف یدر تحری دیاثر برشت تردی سیبرگزارکنندگان بر بازنوی 
  . نماندی م باقینامھ برا شینما

بود کھ در عصر خود ی ابیمردان کمی لھ از زمره یگال"
  ."ر آن را داشتییتغی ا و کوشش برایشناخت دنیی توانا

ن بھ یمگردش زی ھ یک فرضیلھ کوپرنیسال قبل از گال ٥٠
لھ، جوردانو برونو، بھ یھ نمود و در زمان گالید را ارایدور خورش

لھ یاما گال. ک در آتش سوزانده شدیکوپرنی ھ یاتھام دفاع از فرض
یی با اتکا بھ توانا ،ش داشتیش رویکھ در پی بدون توجھ بھ خطر

ی را نمی چ کسیھی ھ یرفت و توصی ش میعقل و شھرت خود پ
  . رفتیپذ

ت اروپا بود کھ در یسا و حاکمین کلیظاھر اچھ در  اگر
اما پشت تمام  ،داشتی قت گام بر میحقی خاموش نمودن شعلھ ھا

سم قرار ینداران بزرگ عصر فئودالیتالش ھا منافع توانگران و زم
ان منافع آن طبقھ یسا حامیت و کلین اساس حاکمیداشت و بر ھم

  .ودبی ک مبارزه طبقاتین مبارزه یقت ایدر حق. بودند
نامھ اش جدل  شینمای ن قسمت ھایاز مھمتری برشت در بخش

ی شاگردان وی ش جوان را کھ بعدھا در زمره یک کشیلھ و یگال
خواھد ی لھ میش جوان از گالیکش. گذاردی ش میبھ نما ،قرا گرفت

  :کند ی خود خودداری ھ ھایشبرد نظریکھ از پ
شان ھم ی ختاما در بدب ،رندیزاده ام، خانواده ام فق من دھقان

بچھ آوردن ی دن بار، برایکشی نھا برایا. ک جور نظم وجود داردی
بھ . رندیگی ات کتاب مقدس مدد میدن آیغذا خوردن از شنی و حت

متوجھ شان ی نان داده شده کھ نگاه خداوند پر از نگرانیآنھا اطم
دارند کھ بھ دور ی جای اگر بشنوند بر تکھ سنگ کوچک. است

ی نم کھ نگاھشان مضطرب میبی چرخند، م یگر میدی ستاره ا
. ب خورده اندیانت شده و فریکنند بھ آنھا خی شود و احساس م

فقط ی ست؟ گرسنگینی چ حکمتیپس در فقر ما ھ: ندیگوی آنوقت م
  خوردن، نھ امتحان  تاب و طاقت؟ ی است برای زینداشتن چ

نامھ، جدال  شین نمایای ن بخش و در مجموع اکثر بخشھایا
 شیدھد کھ نمای را نشان می نیعی قتیسر اثبات حق و خرافھ برعلم 
ش، از یو کوتاه نمودن نمای ساده سازی فرھنگ، بھ بھانھ ی نامھ 

ی فاصلھ می برشت از قھرمان ساز. بھره بودی بیی ن بخشھایچن
سازند و علم را دانشمندان ی خ را مردم میرد تا نشان دھد کھ تاریگ

ار یبسی مورد توجھ برشت عرصھ ی نھ یزم. برندی ش میبھ پ
در ی است و بورژوازی ستھا و بورژوازیان کمونیجدل می طوالن

ت یاقلی در جھت سلطھ ی قھرمان پروری تالش است با اشعھ 
  .ت، گام برداردیحاکم بر اکثر

مقابل ی کھ فرھنگ بھ صحنھ آورد نقطھ ی شنامھ ایاما نما
ک قھرمان یدادن ھدف عمده نشان . دادی اھداف برشت را نشان م

ل آنکھ یرنگش بھ دلیلھ و نیا در اصل حیاش ی اسیسی بود کھ خطا
ان یلھ در پایگال .باشدی ده میھدف گسترش علم است، پسندی برا
د در ینمای ش میبھ عمل خوی جدی برشت انتقادی نامھ  شینما

از ی ر شاگرد ویفرھنگ تقدی نامھ  شیان نمایکھ پای صورت
  .اوست

  5ادامھ در صفحھ 
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حجاب، این ابزار سرکوب 
  !زنان را نابود سازیم

 آاللھ
دلیل این . داردی سرکوب زنان جای حجاب، در مرکز ابزارھا

، تحت تملک یجنسیتی مرکز این است کھ سایر ابزارھا، جدا ساز
کھ حجاب ی مرد بودن و سایر قوانین زن ستیز با توجھ بھ نقش

 سر. کنندی مپیدا ی شدن راحت تری کند امکان عملی می باز
شدن در پس ی حقارت زنان و تابع مردساالر ،تسلیم ،فرود آوردن

ی ست کھ بعنوان ستون جمھوراست و بخاطر ھمین ا" پوشش"این 
بار دیگر تلویزیون بھ تریبون . شودی بر آن تأکید می اسالم
ی برنامھ ھا. مبدل شده استی مبارزه علیھ بدحجابی تبلیغات

این ی برخ. پردازدی وامل این پدیده معلل و عی گوناگون بھ بررس
بند و بار خود ی پدیده را اقدامات غرب در جھت تزریق فرھنگ ب

عملکرد اشتباه سران ی نتیجھ ی دانند و برخی در میان جوانان م
، در نھایت ینظام در عالقھ مند نمودن جوانان بھ فرھنگ اسالم

است کھ ی توجیھ اقدامات سرکوبگرانھ ای برای نمایشی این جدلھا
  .آیدی علیھ زنان بھ اجرا در م

نظرات ی ، بررس)اصولگرایان(اما در مقابل قطب حاکم 
زھرا رھنورد در جمع دانشجویان در . اصالح طلبان اھمیت دارد
قرار نبود و نیست کھ این : "گویدی خصوص مسائل زنان م

پیوستھ از ی ھا در حق زنان روا داشتھ شود، امام خمین  تبعیض
در میان سخنان . گفتند ی زنان سخن می حیثیت و بالندگھویت و 

از دامن زن مرد ”ایند فرم ی تر است کھ م ایشان دو جملھ معروف 
شما زنان در این انقالب پیشوا ”ی و دیگر“ رودی بھ معراج م

ی اصلی ھا توانست کلید واژهی این دو جملھ معروف م. “اید بوده
ی بخش برا طلبانھ و حیثیت  ی و برابری متعالی قوانینی ریز ی پ

ی زھرا رھنورد کماکان تبعی این نقل قول از سو." زنان باشد
ی دھد و اینکھ زن ھمیشھ با مرد تعریف می بودن زنان را نشان م

البتھ مرد (دانیم چرا یک بار زن بھ معراج نرفت ی شود و ما نم
و قبل از ھر ) بیش نیستی ھم بھ معراج نرفت و این خود خرافھ ای

ی یز باید تاریخ را تحریف نکرد و سخنان امام را در فرداچ
زنان در پیشبرد . انقالب و حملھ بھ زنان باید بھ یاد آوردی پیروز

بھ این ی بھ خوبی را دارا بودند و خمینی نقش بھ سزای ٥٧انقالب 
گام بر ی مردساالری خود از سطھ ی رھایی عظیم کھ برای نیرو

پس از بھ ی رو اولین اقدامات واز ھمین . دارد واقف بودی م
در ھر ی نمودن حجاب و سعی چنگ آوردن انقالب مردم اجبار

دختران ی در زمان خمین. چھ فرودست نمودن موقعیت زنان بود
اعدام نمودند ی اسالمی جمھوری پیشرو را در قتلگاھھای دبیرستان

. اینکھ بھ بھشت نروند بھ آنھا تجاوز کردندی و قبل از اعدام برا
. ر آن دوران بود کھ بھ صورت زنان اسید پاشیدند و تیغ کشیدندد

. دادی را فریب می ھمچون سایر ارکان نظام اذھان عمومی خمین
بدون پیشبرد سلطھ بر زنان و ی اساساً دین اسالم و حاکمیت اسالم
  .حیات نخواھد بودی حفظ نظام مردساالر قادر بھ ادامھ 

کھ طبق موازین ی نانز: "در نماز جمعھ گفتی کاظم صدیق
کشانند و ی پوشند، مردان جوان را بھ بیراھھ می لباس نمی اسالم

ی دھند کھ احتمال زلزلھ را تشدید می زنا را در جامعھ گسترش م
ما شاھد ارتباط  دادن فساد  ،البتھ این قبیل ادعاھا تازه نیست". کند

، یعمومی مردان در محیط ھای روی ، تأثیرات منفیاجتماع
، یخانواده و از این قبیل توجیھات ارتجاعی شدن بنیانھاسست 

نسبت ی بوده ایم ولی معضالت اجتماعی پوشاندن دالیل اساسی برا
آن یقیناً ی علمی کھ جنبھ ی طبیعی از پدیده ھای دادن علل یک سر

ی بھ رعایت نکردن حجاب زنان قابل چشم پوش ،ثابت شده است
حجاب ی لھ أھد کھ زنان و مسدی این ادعا بار دیگر نشان م. نیست

ی حیات نظام جمھوری تعیین کننده ی در ایران جزو عرصھ ھا
بار  و نظاماست  آنی و بقول خودشان ستون و پایھ ھای اسالم

اھداف و ی مذھبی دیگر درصدد است با استفاده از جھل و خرافھ 
  . منافع حکومت خویش را بھ ثمر رساند

با ی اسالمی گر جمھورانتخابات سال گذشتھ باردیی در پ
چندین ماه . مواجھ گردیدی بحران مشروعیت و اعتراضات مردم

مردم با حضور در اعتراضات رادیکال توانستند سران نظام را بھ 
گرایان کننده عالوه بر اصول این پیکار تعییندر .وحشت بیاندازند

مردم  اصالح طلبان نیز در برابر ،کھ سالھاست دستشان رو شده
 در کنترل اعتراضات دچار حکومتآن ی و در پ دندیافشا گرد

  .است رژیم کل یبرا یمھم معضل کماکان کھ شد یجد مشکالت
با اقدام بھ سرکوب ی اسالمی اینبار نیز چون گذشتھ جمھور

با یک تیر دو نشان را ھدف ی مبارزه با بدحجابی زنان در راستا
ی رکوب ماز جامعھ را تحقیر و سی از یک سو نیم .دھدی قرار م

دیگر جامعھ را کھ ی از نیمھ ی دیگر حمایت بخشی نماید و از سو
ی و مرد ساالرانھ ھستند بدست می درگیر قید و بند افکار ارتجاع

حفظ حاکمیت ی سال براکو یی بھ مدت سی اسالمی جمھور. آورد
چون کمیتھ ی روشھایی سیاسی خویش و در ھر مرحلھ از بحرانھا

ی بھ یاد دارند، جداسازی ادران ما بھ خوبکھ می انقالب اسالمی ھا
 وی کاری درس دانشگاه، محیط ھای در اتوبوس، کالسھای جنسیت

تحقیر و کاھش اعتماد بھ نفس زنان، پس از آن شکل ی برا ...
ھا  دختران در بازداشت گاهی ارشاد و نگھداری دادن بھ گشت ھا

  .از آنھا را بھ کار گرفتھ استی و اخاذی و پرونده ساز
اھداف فوق الذکر، بھ ی اما در شرایط اخیر عالوه بر پیگیر

دنبال حضور چشم گیر زنان در مبارزات  و انکار ناپذیر بودن 
دارد ی سعی اسالمی اقدامات شجاعانھ و رادیکال آنھا جمھور

ی خود را تشدید نماید، اعالم برخورد جدی اقدامات سرکوبگرانھ 
ی ین نوامیس مردم، فیلم برداربا زنان بد حجاب و مبارزه با مزاحم

و ابالغ آیین ی حجاب و احضار آنھا بھ مراکز انتظام از افراد بد
سرکوب زنان و ی بھ دانشگاه ھا، روشھای انضباطی نامھ ھا

  . دختران در خیابان و دانشگاه است
آن است کھ در درجھ  ،گرددی آنچھ در پس این مسائل مطرح م

ی اسالمی جمھوری انواده برالھ زنان، حجاب و بنیان خأاول مس
ی و مذھبی شرعی لھ أصرفاً یک مسی ظاھری رغم ادعای عل

با ی اسالمی است کھ جمھوری کامالً سیاسی لھ اأبلکھ مس ،نیست
ی در کاھش اثرات بحرانی سعی استفاده از تحریک اعتقادات مذھب

ی بھ درازای مرد ساالر سابقھ ای ستم بر زنان و جامعھ . آن دارد
ی در راه رھایی داراست و مبارزه علیھ ستم جنسیتی طبقاتجوامع 

بارھا این جملھ را شنیده . استی بشر از ارکان مھم مبارزات بشر
 آزاد نخواھدی ھیچ انسان ،اگر یک زن تحت ستم باشدی حت"ایم کھ 

جھان را شامل ی لھ محدود بھ ایران نیست و تمامأپس این مس ".بود
مشابھ بھ دلیل وجود ی و کشورھا اما زنان در ایران .گرددی م

 و در رندگیی تحت ستم قرار می طور مضاعفبی حاکمیت مذھب
اعمال ستم بر زن با ی ھمھ این کشورھا حاکمیت بھ واسطھ 

حکومت  ستون ینگھدار و تقویت بھ قادر یمذھب قوانین از استفاده
از ی بنابراین با توجھ بھ اھمیت مبارزات زنان در راه رھای. ھستند

و در ی ید ستم و استثمار، در اولین اقدام، مبارزه با حاکمیت دینق
زنان ی مبارزاتی از مھمترین گامھای این مسیر لغو حجاب اجبار

خواھد بود و این اھداف با پیشبرد مبارزه بھ صورت مسالمت آمیز 
ھمانگونھ کھ ی اسالمی زیرا حاکمیت جمھور ،رسندی بھ ثمر نم

و ی موسوی مخالفان آنھا یعنی عم برخبھ زی سران این نظام و حت
ی کنند بر پایھ ی سایر اصالح طلبان نیزکھ  بھ طور مداوم تأکید م

نھ  ،استی اسالمی اصول اسالم بوده و بھ قول معروفشان جمھور
ی دستیابی بر این اساس برا. یک کلمھ بیشتر و نھ یک کلمھ کمتر

ن بھ این توای زنان و لغو ھر گونھ ستم بر زنان نمی بھ رھای
چارچوب اسارت بار و تغییر در قانون این رژیم امید بست و تنھا 

خواھد بود و ی اسالمی مبارزه علیھ کلیت نظام جمھوری راه رھای
زن ستیز ی و قوانین اسالمی این بدون مبارزه علیھ حجاب اجبار

 ■.شودی آن میسر نم
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 !کھ گذشتی سال و یک سالی س
   

 1389اول خرداد  –زنان دیگر 
خرداد سالروز خروش و خیزش مردم مان  22ی در آستانھ 

 .ھستیم
تجارب چند سال گذشتھ و بخصوص سال پیش نشان داد کھ 

بھ ظاھر منسجم و ی از درون پاشیده ولی انبوه مردم در مقابل قدرت
 .را دارندی یکدست، توان ھر کار

ی رویارویی تھران و چندین شھر بزرگ صحنھ ی خیابان ھا
دار از کنار ھم ی معنی مدت ھا قبل با سکوت ھ ازک شدی نیروھای

این چنین در ی دانستند کھ روزھایی ھر یک می گذشتند ولی م
  .خواھد بودی پیش رو

از زنان چپ جنبش ی بخشی بھ عنوان صدا" رزنان دیگ"
دریغ از اعتصابات، اعتراضات ی بی ایران، ضمن پشتیبانی مردم

ان، كارگران، دانشجویان و زنی و مدنی و صنفی و مطالبات سیاس
 :داند بھ چند نکتھ اشاره نمایدی زحمتکشان، الزم می تمام

یکبار دیگر  ،و وقایع متعاقب آن 88جنبش خرداد سال  -1
ی حکومت حاز ھر جنای با ھر نیرویی نشان داد کھ اعتماد و ھمراھ

ی اسالمی کھ خواھان حفظ ساختار نظام جمھوری و غیرحکومت
است،  )یدر ھمین قانون اساسی مایھ یا تغییرات یبی با اصالحات(

دیگر ی عبث است و جز بھ ھدر دادن توان جنبش، ثمری کار
  .نخواھد داشت

زنان، کارگران، دانشجویان، (درون جنبش ی نیروھا -2
ی و دانش سیاسی بھ ابزار آگاھ...)  معلمین، کارمندان، کسبھ و

ترسیم کنند و ھم اینکھ بزرگ را ی نیاز دارند تا بتوانند ھم افق ھا
ی درست از نیروھای بھ ارزیابی در ھر مقطع حرکت انقالب
ی دانش سیاس. مناسب دست یابندی متفاوت و اتخاذ سمت و سو

ی درون جنبش بھ آنان کمک خواھد کرد کھ از نظر سیاسی نیروھا
شکل ی صحیح سیاسی جھتگیری جھت گم کرده نشوند و بر پایھ 

. کار خود کنندی اومت را دست مایھ متنوع اعتراض و مقی ھا
آن ھم فقط در تھران و چند شھر (ی فقط بھ اعتراضات خیابان

ی دست زدن بھ اعتصابات گسترده و یا حت. بسنده نکنند) دیگر
، استفاده از اینترنت، یکوچک، پخش شب نامھ، شعار نویس

مختلف ادامھ و تعمیق جنبش ی راھھا... و ی اجتماعات محلھ ا
 .تاسی مردم
حرکات ی موظف است از تمامی مردمی ھر نیرو -3

. کندی دیگر درون جنبش حمایت و پشتیبانی نیروھای اعتراض
دوستان کارگر و دانشجو ی خالی سفانھ جنبش زنان ھمیشھ جاأمت

در ی گرچھ جنبش دانشجوی. را در کنار خود احساس کرده است
ین امر نیاز اما ا ،نشان داده استی ھایی این زمینھ از خود ھمراھ

ی نادیده گرفتن جنبش زنان کھ با اطمینان م. داردی بھ تکامل بیشتر
ی سی مبارزاتی حرکتھای از مقاوم ترین بخش ھای توان گفت یک

دالیل این امر . بوده و ھستی اخیر بوده، یک ضعف اساسی سالھ 
پرداختھ ی آن بھ این کاستی و گفتگو است و در جای قابل بررس
 .خواھد شد

درون جنبش باید دوست را از غیر دوست درست ی یروھان -4
و تبعات ی جھانی تشخیص داده و ساختار نظام سرمایھ دار

ی مردم نیاز دارند با کارکرد سرمایھ دار. حاکمیت آن را افشا کنند
با ی اسالمی دولت جمھوری پشت پرده ی ھای و ھمچنین الب

ن بھ جز سھم نمایندگان آمریکا، اروپا، چین و روسیھ کھ ھدفشا
بیشتر از این خوان یغما نیست، بیشتر آشنا شوند و بدانند کھ ی بر

" حمایت"دستشان در یک کاسھ است و بھ اصطالح ی اینان ھمگ
از جنبش بھ ی سرمایھ داری از این قدرت ھای برخی مقطع

و ی اسالمی بجز حفظ نظام جمھوری چیز" سبز"اصطالح 
چرا . نیستی جنبش مردم از تعمیق و رادیکالیزه شدنی جلوگیر

ی تواند دیر یا زود بھ منافع این قدرت ھای کھ تعمیق این جنبش م
وارد کند و بساط غارت و ی در ایران ضربات جدی سرمایھ دار

  . چپاول آنان را از این کشور برچیند

و ی اقتصادی ، تورم، فشارھایسال بیکار 89سال  -5
دو ی اسالمی جمھوررھبران . تر مردم استھمزمان سرکوب شدید

ی از یک طرف رسانھ ھا. برندی سیاست را ھمراه با ھم بھ پیش م
این مصیبت ھا ی و فرافکنی در الپوشانی سرکوب و فریب سع

را کھ ھمانا چپاول و   فقر و فالکت مردمی آنان ریشھ ھا. دارند
 ،استی اسالمی جمھوری جناح ھای ھمھ ی غارت و فساد حکومت

خود ی مضحک برای آنان با وعده وعیدھا. کنندی می الپوشان
عمامھ دار یا بدون عمامھ، ی میلیاردرھای خرند تا مولتی زمان م
ی نیروھا. حیات خود بیابندی ادامھ ی برای جدیدتری استراتژ

را افشا کنند و ی حکومت اسالمی ھای باید مردم فریبی انقالب
 حکومت را کھ جز توھین بھ ارج و قربی گدا پروری خصیصھ 

از طرف دیگر حکومت سیاست . نیست را افشا کنندی انسان
خرداد،  22ی آستانھ  در. بردی سرکوب گسترده را بھ پیش م

رعب و وحشت و بھ ی ایجاد فضای خون آشام برای دیکتاتور
 22ھرگونھ مراسم سالگرد ی از برگزاری اصطالح پیشگیر

ده را در دستور کار خود قرار دای زنجیره ای خرداد، قتل ھا
اما اعدام شیرین ھا و فرزاد ھا نھ تنھا مطالبات آزادیخواھانھ . است
خاکستر را ھر ر بلکھ آتش زی ،مردم را سرکوب نخواھد کردی 

فقط سال آنھا  89نابراین سال ب. لحظھ فروزان تر خواھد کرد
تواند و باید سال تعمیق و گسترش جنبش مردم در ی نیست، بلکھ م

 .اشدبی بھ رھایی راه دستیاب
درون جنبش یاد فرزاد ھا و ی انقالبی خواھان و نیروھای آزاد

داشتھ و تا ی را گرامی راه رھایی شیرین ھا و ھزاران جانباختھ 
 ■.نخواھند نشستی و برابر از پای انسانی رسیدن بھ جامعھ ا
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  نیاز اوی د توکلیادنامھ مجی
  فرزاد کمانگر، ی برا 

  یلیان و فرھاد وکیدریحی عل
  

اعزام بھ ی اعالم کرده بودند کھ عل
سالن آن ھا قطع ی تلفن ھا. است ٢٠٩

رم یرفتم از سالن خودم تماس بگ. بود
باال کھ . آنجا ھم قطع بودی تلفن ھای ول

برگشتم فرزاد گفت کھ اعالم کرده اند 
و دروغ (است  ٢٠٩او ھم اعزام بھ 

  ).منتقل شدند ٢۴٠بود و بھ 
  

اعزام  ا را نگران کرده بود؛ معموالً ن اعزام عصر شنبھ ھمھ میا
وانھ یدی ناراحت. عصر شنبھ بوده استی اسیسی اعدام ھای برا

گفت ی فرزاد می ول ،سراسر وجودمان را فرا گرفتھ بودی کننده ا
ی او م. خواھند بپرسندی ال مؤچند س ست و احتماالً ینی زیچ

ی بھ رو ھ بود کھ اصالً یشھ چنان پرروحیمثل ھمی ول ،دانست
قھ قبل با ھم در ینبود؛ تا چند دقی باورکردن. آوردی خودش نم

مھ کاره رھا کرده بود و یبال را نیھم کھ والی عل. میکتابخانھ بود
سخت و ی لیخ. شدی ش را شستھ بود و داشت آماده میسر و رو

پس از ورزش ی ن ساعت ھر روز، علیھم دردناک بود؛ معموالً 
دو درس ی کیخواست ی م. میک بخوانیزیآمد تا با ھم فی م

ی پلمش را در خرداد امتحان دھد و برایمانده از دیباق
باور ی ھ کسیبا آن روح. کنکور خودش را آماده کند

اگر در مورد . کرد کھ او حکم اعدام داشتھ باشدی نم
. چ وجھ قابل باور نبودیرفتند، فرزاد بھ ھیپذی می عل

ی مامتحانات دانشگاه خودش را آماده ی او ھم برا
. ر بودینظی و ازدواجش ھم بی نامزدی ماجرا. کرد

کھ ی آن دختری ھ و انرژین ھمھ روحیدر مقابل ا
رفت، احساس یپذی را می ک اعدامیازدواج با 

ی ن بارین اولیا. ردیگی حقارت تمام وجودم را فرا م
و  ٨۶تابستان . ده بودمین دوستان را دین چنینبود کھ ا

کھ ی ن کسیاول. نیاو ٢٠٩دار با دوستان در بند ید
دم فرھاد بود کھ از یدی سخت انفرادی بعد از روزھا

پسر خردسالش و اراده عزمش، ی ھای گفت و نقاشی ل میقند
و فرزاد را ھم ی علی بعد از چند. ھمھ ما بودی برای پشتوانھ ا

کھ آرامش و متانتش آرامش بخش بود و فرزاد کھ ی دم؛ علید
شھ یھم. ستادهیو ایی بود بھ تنھای لتم. ان مایبود در می اسطوره ا

سخت ی ھا و در لحظھ ھای د بخش در برابر ھمھ سختیخندان و ام
و باز … و احکام ناعادالنھ دادگاه انقالبیی اشک و خون و بازجو

آن ھنگام کھ از بازداشتگاه خوفناک . مکرری دم در روزھایاو را د
را آتل بستھ و گردنش . ن آمدین بار فرزاد بھ اویدومی سنندج برا

ی ستادگیش شکستھ بود اما اراده و ایکتفش در رفتھ بود و دندان ھا
ھمان چند روز حضورش در ھفت، باعث . اش استوارتر شده بود

دنش با دوستان عازم یدی سخت از ھشت برایی شد بھ بھانھ ھای م
یی و فرزاد را از رجای کھ علی ز ھنگامیم و سال گذشتھ نیشو

کھ در سلول ی در حال. ن آوردندیاو ٢۴٠ھ اعدام بی شھر برا
و من در حال  -صبح نشستھ بودند  ۴منتظر ساعت ی انفراد

چھ آورده ی دانستم کھ آن ھا را برای کم می اعتصاب غذا با توان
داد کھ ی ھ میفرزاد بھ من روح -شھ بودیاند، دستم کوتاه تر از ھم

ی مھ سختبود در برابر ھی باز آرامشی ز خوب است و علیھمھ چ
  .ھا

ھ بخش فرزاد و یروحی ام با تماس ھای آزادی در ھمھ روزھا
ی من تنھا نمی انفرادی گرمش کھ مادرم را در روزھای با صدا

ی م ،ط ھم باشدین شرایک انسان اگر در بدتریدم کھ یگذاشت، د
  .تواند بزرگترین کارھا را انجام دھد

ا عاشقانھ ُکرد کھ او ری برادر. و برادر بزرگم را کشتند… 
ی مقاومت و معلمی برای معلم. برادر و معلم من. دوست داشتم

در مقابل ی ستادگیای آن روزھا کھ الفبا. رانیھمھ فرزندان ای برا
ھا را از او آموختم؛ آموختم کھ ی ن شکنجھ ھا و پرونده سازیبدتر

ن داشتھ ین مشکالت ارزشمندتریمان و اعتقاد انسان در برابر ایا
تنگ ی و سلول ھایی توان بارھا در اتاق بازجوی م است؛ آموختم

. او معلم من بود. ده را پاس داشتیم کرد و عقیجان را تسلی انفراد
-شھ لبخند زد و بھ ھمھ انسان ھا یتوان ھمی کھ آموخت می معلم

  .ستینگری انسان -یفارغ از ھر اختالف و تفاوت
د و کنی کھ حاضر نبود خداحافظی حال او رفتھ است در حال

رم و ینگذاشت ببوسمش و در آغوشش بگ. نمتیبی گفت فردا می م
ی استوارش را با گام ھای دانم گام ھای م. نمتیبی گفت فردا م

او بارھا قول . ک شدهیدانگاه نزدیاستوار دوستانش برداشتھ و بھ م
ش یر پایھ را از زینھ استبداد چھارپایداده بود کھ نگذارد قوم ُپر ک

ی او نم. ھ را خواھد زدیاده بود کھ خودش چھارپااو قول د. بکشند
دانم او بھ ی رد و من مید استبداد جان او را بگیگذاشت دستان پل

دانم بھ مرگ ھم لبخند زده است؛ ی من م. قولش عمل کرده است
دان یان ما رفتھ تا جاویاز می اد برآورده اسطوره ایکھ فری لبخند
  .شود

ی برای کیادشان بھ نید و گناھش رفتنی اران بیگر یاو و د
جاودان ی معلم. جاودان شدی او خوشنام رفت و معلم. شھ ماندیھم
ی برای اسطوره ا. و مقاومتی ستادگیخ ایشھ تاریھمی برا
ی بھ انسان ھای ھ بخشیشھ روحیھمی برای نشانھ ا. یدواریام

  .خواهی آزاد
  

ست تا با ھم از خاطرات خوش گذشتھ ینک نیاو ا
ام کھ وزارت اطالعات در برابر آن ھنگ. مییبگو
کھ عاجزانھ لب ی وزارت. ک نسل زانو زدیھ یروح

بعد فرزاد بھ ی بھ اعتراف گشود تا در بازگشت ھا
 ٢٠٩را در  ٨۶گر آن تابستان ید کھ دیبگو ٢٠٩

را سنگ کرده ی ھواخوری وارھاید. تکرار نکند
ا یگو! ما را برداشتھ بودندی بودند و آن صندوق پست

دستھ ی بودند پس از آن تابستان سرودھاتوانستھ 
اما فرزاد باز ھم لبخند زده  ،را سرکوب کنندی جمع

  .میستاده ایشھ ایھمی شھ ید تا ھمیبود تا بگو
  

ن یچنی ستادگیند از اینک گروگان ھا را بردند تا بگویو ا… 
ند قدرت استبداد در برابر عزم و یبگو. خستھ شده اندی انیزندان

ند تحمل زنده بودن مظھر یبگو. چ استیردستان ھاراده فرزندان ک
شما بھ "ش گفتھ یگفت کھ بازجوی فرزاد م. شکستشان را ندارند

د یخوانی د کھ االن در زندان درس میخندی ھا می ش ما وزارتیر
و ی عل ،فرزادی ھ جنگندگین روحیا ."دید ازدواج کنیخواھی و م

ستھ ام کھ فقط امروز در سوگ چند دوست نش. ر بودینظی فرھاد ب
ع و بزرگ یرفی ک ملت بود، علیفرزاد کھ خود . نبودند" نفر"چند 

ک ملت بود؛ یل استوار و سخت، فرزاد یو فرھاد چون کوه قند
با توجھ بھ دستور جدا ماندن ی ناراحتی نگونھ بود کھ در روزھایا

د یم امیون خبر حضور فرزاد در اندرزگاه ھفت برایاسیگر سیاز د
ی در کنار ملتی ان چند ساعت بھ بھانھ کتابخانھ براھم. بخش بود
  .بودی بودن کاف

ی نده از ما جدا شد و رفت اما دلخورید بھ آیفرزاد اگرچھ با ام
نکھ یاز ا. ده نشدهیکھ ھنوز برچیی ھای ھم داشت؛ از باند بازیی ھا

ن یا. خواھند مصادره کنندی ز را میھمھ کس و ھمھ چی عده ا
ک یمن : "ن بودینوشت کھ عنوانش ای می ادداشتیروزھا داشت 

د کھ یخواست بگوی و م" ُکرد ھستمی رانیک ایھستم؛ من ی رانیا
ی قومیی ت اما از سویتحت ظلم و محرومی عنیھر چند ُکرد بودن 

او ھمھ . گر استیدی تیز ظلم و محرومیکردن مبارزه کردھا ن
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ھ ُکرد و در مسألی و نگاه انسانی تالشش را کرد تا نگاه حقوق بشر
او تا آخرین لحظات . ت ھا حاکم شودیت ھا و اقلیاساس حقوق قوم

ن کھ فارغ از اختالف و تفاوت، نگاه یاز ا ،ناراحت و نگران بود
او . ردیبھ مسائل و مشکالت مردم کرد صورت نگی حقوق بشر

ن بار او کھ خود یقصھ دگرگونھ شد تا ای ول ،فرزند ملت ُکرد بود
کھ ی رفت در حالی او م. دمش نگران باشدمری ک ملت بود برای

ش بھ ید مطمئن باشد کھ آرمان ھایبھ او بگوی دوست داشت کس
ی او م. ش ثمربخش خواھد بودیرسد و درس ھای سرانجام م

ت و ظلم در یخواست ھمھ بدانند کھ اگر قصھ خشونت و محروم
چون خود او و ی گناھانی ھم چنان ب ،ان نرسدیکردستان بھ پا

. شوندی ھا می ریھا و گروگان گی پرونده سازی قربان دوستانش
ار است، یھم در آن دی خواست ھمھ بدانند اگر خشونتی او م

  .قوم استبداد استی ت خواھیتنگ نظران و تمامی نیخشونت آفر
نکھ فردا نتواند ید از اید است استبداد کھ ترسیآه، آه کھ چھ پل

ی ستادگیامروزش اتا ی ت ھاینکھ جناید از ایترس. ت کندیجنا
او و ی ستادگید از لبخند و ایترس. ش تر کرده استیفرزاد ما را ب

د کھ گرفتن مراسم و خواندن یترس. د کھ تلفن ھا را قطع کردیترس
د کھ بارھا ما را یترس. فاتحھ و پخش حلوا و خرما را ممنوع کرد

نکھ ھمھ از آن ھا یم؛ غافل از ایاز او نکنی ادیاحضار کرد کھ 
راه ی د کھ حکومت نظامیترس. داشتندی ادشان را گرامید و گفتن

ست ھا را اعدام یاد بلند کرده کھ ترورید کھ مدام فریترس. انداختند
دانند ی م. در کار نبودهی ستیدانند تروری کرده و حال آنکھ ھمھ م

دانند کھ چگونھ فرزاد را ی م. در کار نبودهی کھ بمب و بمب گذار
ی ول. ردند و بھ چھ علت او را متھم کرده انددر آن پرونده وارد ک

گر یلھ کھ دأن مسیفھم ای برای ان نبود؛ آغازیز پایمرگ، او ن
  .بھا بر دار بردی نمان را بیتواند فرزندان سرزمی استبداد نم
فرزاد . نبودندی فرزاد و عل. و امروز باز بھ کتابخانھ رفتم… 

را ی د و شادیم؛ امیینبود تا از خاطرات گذشتھ و دوستانمان بگو
درد استبداد ی برای م و چاره اینیم و بھ مشورت بنشیدار کنیب
. میبخوانی آزادی برای م و ترانھ ایم کنیروشن ترسی نده ایآ. میابیب

ھ را ورق یان صفحات کتاب ھا آرامش و روحینبود کھ در می عل
ه بھ فرزاد قول داد. و فرھاد مانده استی اد فرزاد و علیاما . میبزن

اما . ستینی داد انتظاریھ و شکوه نکنم کھ از استبداد جز بیام گر
بستھ ام ی ن ملت عھدیبرادرم فرزاد بداند کھ چون ھمھ فرزندان ا

   ■.کھ راھش را فراموش نکنم
  نیزندان او -ی د توکلیمج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  یآستــــان قـدس رضو
    دستگاه غارت و ظلم وفساد

  بخش اول
  
  )هندیآ.(م.م

 ازی ھر منطقھ ا ، دریاسالمی فاسد جمھور م ظالم ویرژ در
 دارند کھ بھ غارت مردم و وجودی نفوذ کشور، صاحبان قدرت و

محکم با قدرت ی رابطھ ا فساد مشغولند و انواع ظلم و منابع و
ی سھم بخش ب کھ باین ترتیبد .رگذار دارندیثأومحافل تی مرکز

 زین مملکت بھ محافل قدرت و مردم و بھ تاراج برده ازی ثروت ھا
 کنند وی استحکام ساختار قدرت کمک م ن، بھ حفظ ویفرامی اجرا

توسعھ اعمال شوم  ادامھ و ،یماندگار خدمات آنھا، در ت ویحما از
ن قدرتمندان، یان ایم در. شوندی خود بھره مند می ھای و تبھکار

آنان  ازی اریبس. دارندی نقش عمده ا) ونیروحان(ی مذھبی مقامھا
 از بھ پا کرده وی واقع دربار در و...  اد، آستان ویخود بنی برا
  .باشندی فساد مشغول م فسق و ق بھ غارت ویطر ھر

د از آستان قدس یمزبور، بای ادھایبن جملھ دستگاھھا و از
بھ اختصار بھ ی ن نوشتار نگاھیا نام برد کھ نگارنده دری رضو

اد ین بنیقدرتمندتر ن ویرمھمتی آستان قدس رضو. آن خواھد داشت
ل یطو ض ویعری ک امپراتوریواقع  در ران است ویدر ای مذھب

ن یتخم ن وییتع" فوربس" مجلھ. باشدی ثروتمند م ار قدرتمند ویبس
 ،داندی رممکن میرا غی آستان قدس رضوی ھایی زان دارایم
 را اموال خود ھا ویی زان دارایھرگز می را آستان قدس رضویز

اداره موقوفات ی اصل برا اد مزبور دریبن )1(.ه استمنتشر نکرد
ھم  نظر شکل و ج ھم ازیبھ تدر متعلق بھ آن بھ وجود آمده است و

مجموعھ  .ده استیرا بھ خود دی ادیرات زیینظر محتوا، تغ از
م یمنقول تقس ریغ بخش اموال منقول و موقوفات آستان قدس بھ دو

، یخطی اب ھاکت اموال منقول شامل قرآن ھا، .شودی م
 و...  س مثل ظروف، پارچھ ھا، تابلوھا وینفی ایجواھرات، اش

باغ ھا،  ن ھا، کشتزارھا ویزم رمنقول شامل امالک ویاموال غ
ی آستان قدس رضو .ھستند...  ، ساختمان ھا و]یمنابع آب و[نھرھا 
ر یسا گر ویدی کشورھا در ن موقوفھ جھان است ویبزرگتر

دوران  از .ندارد وجودی ن گستردگیدبی سسھ اؤن میمذاھب، چن
رمنقول یوقف امالک واموال غ بری مبنی چ سندیھ ھیقبل ازصفو

درصد موقوفات  40ھ حدود یوجود ندارد، اما موقوفات دوره صفو
آستان قدس مالک شرکت ھا و  )2(.دشوی ن آستان راشامل میا
ار گسترده یبسی اقتصادی ت ھایباشد و فعالی می سسات متعددؤم

ی را برای ر سازمانیان اخین آستان در سالیا. داردی تنوعو م
نموده ی س و راه اندازیسأخود تی سسات و شرکت ھاؤت میھدا

  .است
   :یسازمان اقتصاد رضو

 در "یسازمان رضو"بھ نام ی سسھ اؤثبت م آستان قدس با
ن یقالب ا در را خودی اقتصادی ت ھــایفــعالـــ 1383ســــال 

 89ت یریسسھ مدؤن میا. کندی ت میھدا وی ھسازمان، سازمان د
سسات ؤم شرکت ھا و )3(.سسھ را بھ عھده داردؤم شرکت و
  :م شده اندیگروه تقس 5مزبور در

مان یشرکت س -1: یسسات صنعتؤم شرکت ھا و -الف
 - 3ی د فرش آستان قدس رضویتول ھ ویشرکت تھ -2سمنگان 

شرکت  -4ی سبک قدس رضوی شرکت کارخانجات بنا
 شرکت معادن و -5ی آستان قدس رضوی ع چوبیخانجات صناکار
 -7ی خسروی ونساجی سیشرکت نخ ر -6ی ت قدس رضویگران

  ی انتشارات آستان قدس رضو سسھ چاپ وؤم
شرکت آرد قدس  -1: ییع غذایسسات صناؤشرکت ھا وم -ب
ی شرکت فرآورده ھا -3ی ھ رضویر مایشرکت خم - 2ی رضو

  فراخوان فوری بذر بھ حمایت از رفیق عابد توانچھ

دادگاه در خبرھا می خوانیم و از رفقا می شنویم کھ 
دیگری ُحکم مصادره خانھ پدری  شنیعانقالب اراک در اقدام 

این حکم از آنجا . را صادر کرد عابد توانچھفعال دانشجویی 
صادر شد کھ مأموران اطالعات پس از چندین بار یورش بھ 
منزل پدر وی موفق بھ دستگیری وی نشدند و تھدید کرده 

رفی نکند، منزل را بودند کھ اگر وی خود را دادگاه انقالب مع
و  دکتر ناصر زرافشانبا اینکھ وکیل وی . پلمپ خواھند کرد

سال یک  رفیقمان عابد از امضای ابالغ شفاھی و مبھم حکم ِ 
ولی قاضی منفور  ،حبس تعزیری خودداری کرده بودند

پرونده را بدون ارسال بھ  ،پرونده در اقدامی غیرقانونی
خش اجرای احکام بھ بدادگاه تجدید نظر برای اجرای حکم 

با اینکھ دکتر زرافشان بالفاصلھ از قاضی . دادگستری فرستاد
عمران عزیزی بھ دادگاه قضات شکایت کرد ولی دادستانی 

  . اراک با فشار اطالعات حکم را تأیید یافتھ تلقی نموده است
مان در مبارز و پایدار در این زمان لزوم حمایت از رفیق

عابد عزیز؛  .از پیش اھمیت دارداعتراضات دانشجویی بیش 
     !تنھا نیستی
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شرکت  -5ی رضوی لبنی ھا شرکت فرآورده -4ی رضویی غذا
 -8شرکت قند چناران  -7ھ یدریشرکت قند تربت ح -6قند آبکوه 

  یشرکت نان قدس رضو -9ی شرکت قند خراسان رضو
ی شرکت کشاورز -1: یسسات کشاورزؤم شرکت ھا و -ج
ی قدس رضوی وعمران جنگل ھای شرکت کشاورز -2ی رضو

 و شرکت کشت -4موقوفات چناران  وی شرکت کشاورز -3
شرکت کشت  -6 صنعت انابد شرکت کشت و -5ن یصنعت اسفرا

 -8ی سسھ باغات آستان قدس رضوؤم -7صنعت سرخس  و
صنعت مزرعھ  سسھ کشت وؤم -9ست یدام کنھ ب سسھ کشت وؤم

 سسھ موقوفات وؤم -11سھ موقوفات ملک ؤسم -10نمونھ 
ی کشاورز سسھ موقوفات وؤم -12جنوب خراسان ی کشاورز

  . سمنان
شرکت پخش  -1:یعمران وی سسات خدماتؤم ھا و شرکت -د
 بتن وی شرکت ساختمان - 3 ثامنی شرکت داروساز -2ی رضو

ارتباطات  اطالعات وی شرکت فن آور -4ی ن قدس رضویماش
 شرکت مسکن و -6ی رضوی شرکت کارگزار -5 )فاوا(ی رضو

شرکت مھندسان مشاور آستان قدس  -7ی عمران قدس رضو
ی سسھ اعتبارؤم -9خاک  آب وی ندسشرکت مھ -8ی رضو
 - 11توسعھ خراسان  سسھ خدمات عمران وؤم -10ی رضو

  سرخس ی ژه اقتصادیسسھ منطقھ وؤم
شرکت شھاب  -1 :یسسات خودروسازؤم و شرکت ھا -ه

  )4(ران یای ن سازیشرکت کمبا - 3 اریشرکت شھاب  -2 خودرو
بخش  ایادشده کھ تمام ی یشرکت ھا سسات وؤر ازمیالبتھ بھ غ

اد اداره ین بنیتوسط ا عمده سھام آنھا متعلق بھ آستان قدس است و
 ز مشارکت دارد وینی گریدی شرکت ھا شوند، آستان قدس دری م

 شرکت فوالد مبارکھن آنھا، یجملھ معروف تر از. است سھامدار
سھام شرکت مزبور متعلق بھ آستان قدس  ازی است کھ بخش

سسات پر ؤشرکت ھا و م ت مجموعھیاز فعال )5(.استی رضو
ن یب ایارد تومان نصیلیساالنھ صدھا می شمار آستان قدس رضو

  .  شودی آستان م
ی سازمان اقتصاد: شرکت ھا سسات وؤمی ھای توانمند

، یخدمات مختلف صنعت دات وینوع تول 145ش ازیبی رضو
. 4 کندی بھ بازار عرضھ می خدمات وی ، دامی، کشاورزیمعدن

 .دارندی کالنی درآمدھا دات ویھا، تولیی دارامزبور؛ ی شرکت ھا
ھزار  10ی دارا" صنعت انابد شرکت کشت و"بھ طور مثال فقط 

 کھ دری جنگلی سطح اراض )6(.باشدی رکشت مین زیھکتار زم
قدس ی عمران جنگل ھا وی شرکت کشاورز"ار یاخت شمال در

راه  ددرصد ھکتار است و 880 ھزار و 69است، " یرضو
د یمجموعھ تول )7(.ھستندی چوبی د فرآورده ھایخانھ تولکاری انداز

رسد ی ھزار تن م 6ش از یپستھ باغات آستان قدس درکشور بھ ب
 کشور صادر ن پستھ خشک بھ خارج ازھزارتُ  2زان، ین میا کھ از

 دری ھزارتن انواع محصوالت کشاورز 500ساالنھ  )8(.شودی م
ھزارتن  500ساالنھ  )9(.شودی د میموقوفھ آستان قدس تولی اراض

د یموقوفھ آستان قدس تولی اراض دری انواع محصوالت کشاورز
ی منابع آب آستان قدس ازی بخش کشاورزی سھم منابع آب شود وی م

نج پی خراسان رضوی منابع آب از ک درصد ویحدود  کشور در
د قند یدرصد تول 30ش از یع قند بیدرحوزه صنا )9(.درصد است

نھ یزم د قند کشور، دریکل تول درصد از 10 استان خراسان و
درصد معادن  11ی ت ساختمانیگرانی سنگ ھا) ثبت شده(معادن 

ن یب وی د خودرو، اتوبوس شھریتول نھ ساخت ویکل کشور، درزم
یی ع غذایصنای برخ در د کل کشور ویتول درصد از 3/17ی شھر

ل د کیدرصد از تول 10 مربوطھ تای فرآورده ھا ھ ویرمایمانند خم
گاه یجا و تیوضع. 4است ی کشور متعلق بھ آستان قدس رضو

ر یاست کھ سفی بھ گونھ ای نھ کشاورزیدرزمی آستان قدس رضو
مالقات  و داریت آستان قدس دیقائم مقام تول ران بایا ھلند در کشور

جملھ  مختلف، ازی نھ ھایزم طرف در دوی قرار ھمکار و کندی م
ی د بذرھایسرخس، تولی ژه اقتصادیمنطقھ و ل درپرورش گُ 

 دری لیع تبدیصنا وی فنی ھای توسعھ ھمکار وی فیص وی سبز
دام کنھ  شرکت کشت و )10(.شودی ، گذاشتھ ميبخش کشاورز

داشتن  روز و در ریتن ش 25ش از ید بیتول بای ست رضویب
 ر درید کننده شیتولی ن واحدھایبزرگتر ازی کیس گاو أر 2200

ی د فرش آستان قدس رضویتول ھ ویشرکت تھ )11(.کل کشور است
رو ینفر ن 700کاشمر  مشھد و خود دری کارگاه فرش باف دو در

فرش ی برا] دستباف[متر مربع فرش  4000ساالنھ  ، و)12(دارد
ھزار متر مربع  26کند کھ کل ی د میحرم تولی کردن رواق ھا

سال  6 ز ھرین مزبور پوشانده شده وی حرم با فرش ھای رواق ھا
ی کھنھ را می فرش ھا کنند وی فرش نو عوض م با را آن ھا

  .  نامشخص است مت؟یبھ چھ ق کجا و. )13(فروشند
آستان قدس امالک   :آستان قدسی ن خواریزم امالک و

 مناطق مختلف کشور، بھ بھانھ وقف، بھ چنگ آورده و دری ادیز
ساختمان  آستان امالک و. کندی ن راه کسب میازای ادیدرآمد ز

کند، بھ ی می آنھا بھره بردار از تحت تصرف داشتھ و اریی ھا
کھ عنوان وقف آستان قدس بھ آنھا چسبانده ی عالوه بابت امالک

کند ی م) یودرواقع اخاذ( اخذ" اجاره بھاء"بھ عنوان ی شده، مبالغ
ت متصرف شده و پس از یرا بھ بھانھ وقفیی ن ھایز زمین و

کھ آستان قدس یی ن ھایارزش زم .رساندی ک بھ فروش میتفک
ی قیدقی توان ارزش گذاری نم است و ادیار زیتصاحب کرده، بس

، یمقالھ ای ط" ورنرروف " پروفسوری ول آن انجام دادی برا
دارد  ت آستان مزبور قراریکھ درمالکیی ن ھایدرمورد ارزش زم

ت آستان قدس یمالک کھ دریی ن ھایارزش زم " ... :سدینوی م
 )14(."شودی ن زده میکا تخمیارد دالر آمریلیم 20قرار دارد، بھ 

...  
  این مطلب ادامھ دارد

  
  :    مــنـــابــــــــــع

  
  "پرونده المکاسب" :کایآمری ت صدایسا -1
8/8/ 2008www.voanews.com             

       
  "ن موقوفھ جھان است یآستان قدس بزرگتر" :ھنیمی سازمان خبر -2
9/12/1387www.mihanpress.com     
 
شرق ی نگ اقتصادین ھولدیبزرگتر" :یت آستان قدس رضویسا - 3

   www.aqrazavi.org   "کشور
 
سسھ سازمان ؤگاه میجا" :یسسھ سازمان اقتصاد رضوؤت میسا -4

   www.reorazavi.org    "یاقتصاد رضو
 
ثبت رکورد تازه " :اخبار -ی اقتصاد - یت آستان قدس رضویسا -5

 14/11/1387 - " د فوالد درشرکت فوالد مبارکھیدرتول
  
 رعامل شرکت کشت ویمد" ):سنایا(ران یان ایدانشجوی خبرگزار -6

سطح استان  در د بذر اصالح شده غالت رایمقام اول تول: صنعت انابد
  - 1388/4/20"میدار

www.isna.ir/isna/newsview.aspx?id=news-1367854 
                       

راه  با" :حوزه مازندران -گروه استان ھا  -فارس ی خبرگزار -7
نفر درمازندران شغل  350ی نئوپان برا ھ ویکارخانھ مالفی انداز

  23/5/1385 - "شودی جاد میا



 صفحھ                                                بذرنشریھ دانشجویی                                       چھل و نھم       شماره    

 

13

 2" :یحوزه خراسان رضو - گروه استان ھا-فارس ی خبرگزار -8
بھ خارج ازکشور صادر ی ھ باغات  آستان قدس رضوھزار تن پست

 1/7/1387 -"شد
  
ھزارتن محصول  500د ساالنھ یتول" :یروزنامھ مردم ساالر -9

 1823 شماره -"یموقوفھ رضوی کشتزارھا دری کشاورز
)27/3/1387( 

www.mardomsalari.com             
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 ه یقو ھ یدولت بھ منزل
  سومبخش  – یطبقات ھ یمجری

  
  فصلی از کتاب نظریھ انقالب مارکس

  جلد اول دولت و بورکراسی
  نویسنده ھارل دریپر

  س آورین شمترجمھ حس
  1382 -نشر مرکز

  

زود ی را خیل» قداست قانون«ی رازگونگی انگلس نقش طبقات
ی یعنثیر مارکس قرار گیرد، تشخیص داد، أو پیش از آن کھ تحت ت

  :کارگر در انگلستان  ھ یوضعیت طبقدر 
 ھ یبورژوا مقدس است، چون ساختی ر قطع قانون برابھ طو

حمایت از او و منافعش بھ ی یید او و براأدست خود اوست و با ت
بھ ضرر او ی اگر قانون خاصی داند کھ حتی او م. آیدی اجرا در م

حافظ ی قوانین بھ طور کل ھ یبھ عنوان یک فرد باشد، مجموع
قداست ی وضع ومی ترین حامی منافع اوست؛ و مھم تر این کھ قو

ناپذیر بودن نظم موجود بر اساس ِاعمال فعال اراده ی قانون و تخط
بخش دیگر ی آن از سوی از جامعھ و پذیرش انفعالی بخشی از سو
تصویر خود را در قانون و ی انگلیسی یکھ بورژوایاز آنجا. است

داند و ی بیند، پس آن را مقدس می ھمین طور در وجود خداوند م
قدرت را چنان ) کھ در واقع باشگاه خود اوست(لیس نیز باشگاه پ

اما . حفظ کرده است کھ فوق العاده اطمینان بخش استی بھ نفع و
ی طوالن ھ یکارگر بر اساس تجرب. چنین نیست کارگر قطعاً ی برا

ی وگردن بر است کھ بورژوای داند کھ قانون طوقی می بھ خوب
ر آنکھ مجبور قانون نیست مگ انداختھ است و او اصالً بھ فکر

  44.شود
بر زمین ی کھ در توجیھ مالکیت خصوصی مارکس در بحث

انواع مالکیت  ھ یشامل ھمتواند ی کاربرد بالفصل دارد اما م
  : کندی تقدیس اشاره می ، بھ الگوشودی خصوص

واقعیت ] یدانان سیاسحقوقدانان، فیلسوفان و اقتصاد[آنان ...  
. کنندی می الپوشان »یحق طبیع«تصرف را تحت پوشش  ھ یاولی

است، در آن ی معدود ه یعدی اگر تصرف متضمن حق طبیع
ی کنند تا حق طبیعجمع ی صورت انبوه افراد صرفاً باید قدرت کاف

. چھ را کھ از آنان گرفتھ شده است بھ دست آورندبازپس گرفتن آن
کھ تحمیل ی کوشند بھ کمک قوانینی فاتحان در جریان تاریخ م

از زور ی ناش ھ یبھ حق اولیی ماعتاج تقدسی کرده اند نوع
رسد تا اعالم ی سرانجام نوبت بھ فیلسوف م. عریان خود بدھند

  45.ماع عام جامعھ استدارد مذکور حاصل اج
  :کندی خود را چنین خالصھ می انگلس تحلیل عموم

ی از آنجا کھ دولت برخاستھ از نیاز بھ مھار آنتاگونیسم ھا
 نیھمز چون در گرماگرم ستیز است، اما در عین حال نیی طبقات

  *القاعدهی آید، علی طبقات پدید م
  

مسلط است کھ از طریق ی اقتصاد ھ یققدرتمندترین طب دولتِ 
شود، و بدین ی مسلط نیز تبدیل می سیاس ھ یدولت، بھ طبقی میانج

تسلط بر طبقات تحت ستم و استثمار آنان ی برای سان وسایل جدید
باستان قبل از ھر چیز دولت  بدین سان، دولت. آوردی بھ چنگ م

تسلط بر بردگان بود، ھمانطور کھ دولت ی صاحبان برده برا
کشاورز و ی تسلط بر سرف ھای اشراف و نجبا برا اندامفئودال 

توسط ی مدرن ابزار استثمار کار مزدوری غالمان و دولت نمایندگ
  47.سرمایھ است

  از جنایتی ھولناک  کوتاه یخبر

در ھفتھ گذشتھ ھلکوپترھا و ناوچھ ھای جنگی رژیم 
وحشی اسرائیل بھ یک کشتی حامل کمکھای انسانی کھ بھ 

نایت مقصد غزه رھسپار بود، حملھ کرد و در این ج
مریکا آسرتاسر اروپا و  در. و زخمی شدندتعدادی کشتھ 

حتی در . تظاھراتی بر علیھ این رژیم فاشیست برپا شد
نیویورک گروھی از خاخام ھای یھودی نیز تجمعی 

تلویزیون دولتی ایران ھم اکثر آنھا را . اعتراضی کردند
نمایش داد و احمدی نژاد ھم پیام ھمیشگی اش را 

ر برخی از کشورھا، جوانان ایرانی با ولی د. فرستاد
ھمراھی نیروھای انترناسیونالیست کشورھای فوق، 
تظاھراتی را سازمان دادند کھ در آن موضع محکمی ھم 
بر علیھ رژیم اسرائیل و ھم بر علیھ رژیمھای ارتجاعی و 

از جملھ این دولتھای ارتجاعی، رژیم . مذھبی دنیا گرفتند
از . ھوری اسالمی ایران بودشکنجھ و زندان و اعدام جم

سایر شعارھای مخصوص اعتراضات در اینرو در کنار 
ھم " شکنجھ، زندان =تھران  ،غزه"این روزھا، شعار 

  .برای نیروھای انترناسیونالیست شناختھ و معنی شد
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مشھورترین بیان موجز در این زمینھ را در مانیفست 
این امر عموماً ناظر بر سرشت دولت . توان یافتی مونیست مک

  است کھ در آن،ی نیست بلکھ مخصوصاً ناظر بھ وضعیت
سرانجام، از زمان استقرار صنعت مدرن ی بورژواز ... 

ی انحصار ھ یمدرن سلطی ، در وجود دولت نمایندگیبازار جھان
دولت  ھ یمجری ی هقو. کندی خود تصرف می را برای سیاس

ی امور مشترک کل بورژواز ه یادار ھ یجز کمیتی زمدرن چی
  48.نیست

، کھ یقدرت سیاس«: خوانیمی م مانیفستو در پایان بخش دوم 
 ی ھقدرت سازمان یافت ،*شودی دقیق کلمھ چنان خوانده می بھ معن

  50».دیگر است ی ھسرکوب طبقی یک طبقھ برا
بھ (ی از این عبارت وجود دارد کھ گاھی متداول یھ واگوی

شود، مثل ی از مارکس ارائھ می بھ عنوان نقل قول واقع) اشتباه
جمالت موجز . »حاکم است ھ یطبقی اجرای ھ یدولت کمیت«

دیگر در آثار مارکس و انگلس ی توان در جای مشابھ را م
  51.یافت

نقش دولت در فرمول  ه یکوتاه دربار ه یسودمندترین گزار
امور  ه یاداری برا«ی دولت نھاد: شودی دیده ممانیفست 

وجود ندارد ی از نظر مارکس، شک. حاکم است ھ یطبق» کمشتر
) بنا بھ قول انگلس» قبل از ھر چیز«(آن ی اساس ھ یکھ وظیف

اما . است» تسلط بر طبقات تحت ستم و استثمار آنان«عبارت از 
تنھا یا  ی ھآنھا ھر جا الزم دیده اند تاًکید کرده اند کھ این تنھا وظیف

جز و ی ون صرفاً، چیزچی کدؤنقش آن نیست، ھرچند کلمات م
  **.شودی کوتاه دیده می استعاری غیره در فرمول ھا

  
  دولتی ـ وظایف جانب7

کند، وظایف ی حاکم را اداره م ھ یدولت کھ امور مشترک طبق
دیگر وجود دارد کھ الزم  ھ یدر واقع سھ وظیف. نیز داردی دیگر

این وظایف شبیھ ھمان سھ . است جلوتر برویم و آنھا را بیابیم
 ھ یپیشتر بھ منزل ھ یفھ ایست کھ فھرست آن را چند صفحوظی

در ی خصوصیات ھر نوع اقتدار سازمان دھنده در جامعھ، حت
چنانچھ این وظایف را بھ . دولت، بر شمردیمی بی کمونیتھ ھا

  : وظایف دولت تبدیل کنیم، بھ شرح زیر خواھد بود
ی باید برای وجود دارد کھ ھر حکومتی خاصی ـ کارکردھا1
بخشیدن بھ حیات جامعھ آن را بھ انجام رساند، ھرچند اگر  تداوم

ادارات . حاکم در بر نداشتھ باشد ھ یطبقی برای ھیچ سود خاص
گردد؛ ی واگیر دار می ھای مانع از سرایت بیماری بھداشت عموم

ی کھ دچار بالیای یابد؛ بھ مناطقی پلیس اجساد گمشده گان را م
این عملیات . کندی کمک ممثل گردباد و زلزلھ شده اند ی طبیع

  .را داردی غیر طبقاتی ، ظاھر کارکردھایدر دولت طبقاتی حت
آید ی پدید می یا امپراطوری ملی ـ دولت از ابتدا بر شالوده ا2

بھ . کندی معین موجودیت پیدا می قلمروی مرزھا یه و در محدود
حاکِم آن دولت  ھ ی، امور مشترک طبقیصورت یک دولت مل

اداره ی ملی طبقات حاکم رقیب سایر دولت ھاخاص را در مقابل 
ی ملی در پس مرزھای ھر یک از دولت ھا با سنگربند. کندی م

ی تجارتی ، مزایایخود بھ خاطر تجارت، مواد خام، سرمایھ گذار
از وظایف دولت ی یک. خیزندی و غیره، با ھم دیگر بھ رقابت برم

کم خود را حا ھ یو پیشبرد منافع طبقی ، پاسداریدر ھر محدوده ا
  .گیردی رقیبان بر عھده م ھ یعلیھ ھم

نیست و درگیر در ی حاکم، بلوک یک دست ھ یـ خود طبق3
افراد ی رقابتی از منافع متداخل و نیز آنتاگونیسم ھای بلوک ھای

ـ کھ با رقابت ی بھ خصوص تحت نظام سرمایھ دار. استی معمول
 از وظایف دولتی شود ـ یکی بر قانون جنگل آغاز می مبتن

ی ، ایجاد سازش و حل و فصل منازعات و ستیزھایگری میانج
نیست ی این بدان معن. حاکم است ھ یون طبقخانمان سوز در در

در میان خود سرمایھ داران بھ صورت ی حتی دولتی کھ نھادھا
از قدرت ی چون سلسلھ مراتب: کندی طرف رفتار می حکیم ب
حل و فصل ی اما نوع. وجود داردی و نیز نفوذ سیاسی اقتصاد

ی منازعات درون طبقات باید وجود داشتھ باشد تا مانع از فروپاش
  .غیر قابل مھار گرددی کل چارچوب جامعھ در معرکھ ھا

بقات تحت ستم تسلط بر ط«(دولت ی اساس ی ھوظیف ی ھرابط
بھ  ؟کھ شرح دادیم چیستی جانب ی ھسھ وظیف اب) »و استثمار آنان

  .دو نوع تفاوت باید توجھ داشت
 ی ھن ترین تفاوت این است کھ از دیدگاه مارکس وظیفـ روش1

دارد بلکھ دلیل ی اساس ی ھنھ تنھا جنبی طبقات ی ھدولت در سلط
ھستند کھ دولت ی سھ مورد دیگر وظایف. خاص آن است موجودیت

اش بر گرفتھ است؛ ی قبلی پیش ـ سیاسی آنھا را از نھادھا
  .موجودیت دولت منوط بھ انجام این وظایف نیست

ی واکنش ھای روی تبعات عمیقی اوت بھ لحاظ عملیاتاین تف
 ھدھد کھ در عمل طبقی طبقۀ حاکم دارد؛ چون تجربھ نشان می تاریخ

 ھ ی، حاصل شود سھ وظیفیحاکم ھر جا میان وظایف فوق تنش ی
ایجاد ی دولت برا .کندی نخست م) یاساس( ی ھوظیف تابعرا ی جانب

را ی درونی ات طبقاتآرمان مشترک در مقابل تھدید از پایین، اختالف
کارگر پشت جبھھ را مورد  ی ھفراموش خواھد کرد و چنانچھ طبق

طور  ھمان. خواھد شدی تبان اردوی تھدید قرار دھد، دولت با دشمن مل
ھم شکستن کمون پاریس دری ھا برای کند پروسی کھ مارکس اشاره م

  :کند کھی اضافھ می فرانسھ شتافتند، وی بھ کمک حکومت ورسا
طبقات باال ھمیشھ متحد . استی فاً ھمان حکایت قدیماین صر

در . خود نگھدارند ی ھکارگر را زیر سلط ی ھشوند تا طبقی م
ی و شوالیھ ھای فرانسوی از شوالیھ ھای قرن یازده میان برخ

جنگ در گرفت و دھقانان دست بھ شورش زدند؛ شوالیھ ی نورماند
در ھم ی ھا بالفاصلھ اختالفات خود را فراموش کردند و برا

  52.شکستن جنبش دھقانان ائتالف کردند
  :یادداشت خود نوشت ی ھھمان زمان این نکتھ را در دفترچ

ی می رساوی ، از فرومایھ ترین روزنامھ ھاـ  ژورنالی پار
ی ـ با دشمنانمان؟ نھ، با پروس.قرارداد صلح امضا شد« :نویسند

 ھر ران کردندکھ ما را ویی و بھ ھر حال نفرت ما از کسان. ھا
، باید بگوییم کھ با ھراس از جانب ]ھای پروس[ اد باشدقدر ھم زیچ

 تواند برابر باشدی ما شدند نمی آبرویی ب ھ یکھ مایی کسان
  53.»]ھای پاریس[

ی ، ھمان بورژوا لیبرال ھایینویسد، در امور داخلی مارکس م
 ی ھطبق ،کند، چنانچھ آماجی حکومت را محکوم م ی ھکھ مداخل

ی ھستند کھ آن را تقاضا می نخستین کسان کارگر باشد، ھمان ھا
  :کنند

 ی ھکھ در محکوم کردن مداخلی »دالور«ھمان بازرگانان 
ی آزادی ناپذیراند، ھمان حواریون مکتب بورژوایی دولت خستگ

کھ معترف اند کھ ھمھ چیز و ھمھ کس را بھ ) لسھ فر(تجارت 
فع کنند، ھمین کھ منای رھا می امان مبارزات در راه منافع فرد

افتد، ھمیشھ اولین ی شان در تضاد میزحمتکشان با منافع طبقات
آنان در این . شوندی دولت م ھ یھستند کھ مدافع مداخلی کسان

ی استبدادی قاره کھ حکومت ھای تصادم بھ دولت ھای لحظھ ھا
ی حکومت کردن نم ی هاجازی شان ھر چند در واقع بھ بورژواز

 هگیرند، علناً بھ دیدی ا مدھند اما دست کم جلو مقاومت کارگران ر
  54.نگرندی تحسین م ی

، بر خالف یجانب ی ھـ تفاوت دوم این است کھ سھ وظیف2
را ی تواند بھ ظاھر خصوصیت غیر طبقاتی ، میاساس ی ھوظیف
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انجام آن صرفاً برخاستھ از نیاز جامعھ یا ملت بھ ی القا کند، گوی
بر . حاکم ی ھطبقی از منافع خصوصی است و نھ ناشی طور کل

کھ ی مارکسیست» یھای اغراق گوی«ھمین اساس است کھ حملھ بھ 
. شودی داند، ھمھ جا گیر می می طبقاتی دولت را عمدتاً ابزارھا

بحث در این خصوص نیست، بلکھ منظور طرح دیدگاه ی اینجا جا
  . مارکس در این زمینھ است

کند کھ در خصوص یک نکتھ ی آنچھ مشروح افتاد روشن م
  : تنیسی چون و چرای

ی است و آنھا را بھ انجام می وظایف غیرطبقاتی ولت واقعاً داراد
، در خدمت یطبقات ی اما این وظایف را ناگزیر بھ شیوه ا. رساند

   ...دھدی انجام می طبقاتی و ھمراه با پیامد ھای اھداف طبقات
  ادامھ دارد مطلبین ا

 
  :توضیحات

از این بخش کھ  پس انگلس بالفاصلھ: توجھ کنید» القاعده«بھ قید *
پردازد کھ در ی شد، بھ بحث در موارد استثناء براین قاعده منقل 

منشاء نیز در ی قید مشابھ. بعد بدان خواھیم پرداختی فصل ھا
متمدن ھمان  ی ھجامع ی ھقدرت یکپارچ« :شودی دیده م خانواده

 ھمنحصراً دولت طبقی معمولی دوره ھا ی ھھم دولت است کھ در
  46»...حاکم است  ی
در اینجا  صرفاً  ھ یر ـ انگلس کلماستاندارد مو ھ یدر ترجم **

درست . آن وجود نداردی شود؛ این کلمھ در اصل آلمانی دیده م
 ی ھمجری ی هقو«( :در نقل قول پیشین) nur( جزی چیزمثل 

  .داردی کیدأکھ نقش ت 49)»... ی ھجز کمیتی دولت مدرن چیز
44 – E : Cond. Wkg. Cl.Eng., MEW 2 :443-444 ; 
cf. tr. In ME: on Brit., 263. 
45 -  M: Nationalization of Land, in Labour 
Montbly reprint, 415. 
46 – E: Orig. Fam., in ME:SW 3:332. 
47 – Ibid., 328.  
48 – ME: Com. Manif., in ME:SW 1:110- 111. 
49 – For the Ger. original, see MEW 4:464. 
50 – ME: Com. Manif., in ME:SW 1:127, rev. 
after MEW 4:482. 
51 – For example, E: Hous. Qu., in ME:SW 
2:347; M:Civ. FR., in ME:SW 2:128; also in 1st 
DR., in ME Wr. Par. Com., 150; and 2d dr., ibid., 
210-211. 
52 – M: Report at 23 May 1871 session of Gen. 
Counc., in G.C.F.I. 70-71 (4), 201. 
53 – M: Notbk. Par. Com./Apr-May, 15. Along 
the same lines : for 1849, see 
 M: Cl. Str. 
FR., in ME:SW 1:264; for the Commune, M:Civ. 
War FR. 1st DR., in ME: Wr. Par. Com., 104; for 
the Franco-Prussian war period, see E: Notes on 
W.,61, 129; also 1tr, jenny Marx (daughter) to 
Mrs. Kugelmann, 19 Nov. 1870, In Labour 
Monthly, Mar.1956, 140. 
54 – M: Eng. Prosp., in N.Y. Tribune, 1july 1853. 
Cf.also the discussion in M: Cive. War Fr., in 
ME:SW 2:218-219. 
 

 

 دانشگاه، احمدی نژاد و
 فریاد مرگ بر دیکتاتور

  
 ماه میاول  -ارسالی گزارش 

امروز ھمان طور کھ در گزارش قبل گفتھ بودم قرار بود 
مراسمی برای بزرگداشت روز کارگر در دانشگاه تھران برگزار 

خیل عظیم . اطراف دانشگاه تھران بودم 10از ساعت . شود
. نیروھای امنیتی و انتظامی نظر ھمھ را بھ خود جلب می کرد

ت و این ھمھ نیرو ھمھ از ھم می پرسیدن کھ امروز چھ خبر اس
. اما از این کھ خبر خاصی نیست، کالفھ شده بودم! برای چیست؟

بود کھ دیگر بھ خاطر مسائل امنیتی و خطر  12ساعت نزدیک 
  . دستگیری بھ سمت خانھ حرکت کردم

حدود یک ساعت بود کھ بھ خانھ رسیده بودم کھ یکی از 
دانشگاه  دوستان زنگ زد و گفت کھ احمدی نژاد قرار است کھ بھ

خیلی سریع بھ سمت دانشگاه حرکت کردم، قصد داشتم . بیاید
تراکتھای کھ از روز قبل آمده کرده بودم را با خودم برای مراسم 

آذر کھ رسیدم، تعداد زیادی نیروی حراست و  16بھ در . ببرم
من ھم با کارت یکی از . لباس شخصی کارتھا را کنترل می کردند

دوستی کھ . ت دانشکده ی حقوق رفتمبھ سم. بچھ ھا وارد شدم
زنگ زده بود را با یکی دیگر از رفقا را دیدم و قرار شد با ھم 

  . تراکتھا را پخش کنیم
در حال برنامھ ریزی برای اینکار بودیم کھ یکی از رفقا خبر 
داد کھ احمدی نژاد وارد دانشگاه شده و قرار است نمایشی را کھ 

قرار بود این مراسم در . اجرا کنند از قبل تدارک آن را چیده اند،
. خود را بھ تاالر رساندیم. تاالر ابن سینای دانشگاه برگزار شود

نیروھای . حضور گارد ویژه نیروھای انتظامی بسیار چشمگیر بود
تنھا . گارد اجازه ورود دانشجویان را بھ داخل سالن نمی دادند
کھ با دانشجویان بسیجی اجازه حضور در تاالر را داشتند 

اما دانشجویان کھ تعدادشان . ھماھنگی قبلی وارد سالن می شدند
نفر بود، بعد از اینکھ از ورود بھ تاالر منصرف  ٢٠٠٠بیش از 

شدند، بھ سمت سر در دانشگاه تھران حرکت کردند و شعارھایی 
دیکتاتور "، !"، نمی خواھیم!، نمی خواھیم…دولت زور "نظیر 

سر ... و!" مرگ بر دیکتاتور"، !"ن، دانشگاه رو رھا ک!حیا کن
ما ھم از فرصت استفاده کردیم و تراکتھا و اعالمیھ ھای . دادند

خود را در میان دانشجویان پخش کردیم و شروع بھ دادن شعار 
شعارھای . شعارھای ما سریع در میان دانشجویان پخش شد. کردیم

 رھبر"، "ما زیر خط فقریم بجنگ تا بجنگیم "با این مضمون 
  ".والیت می کنھ، کارگرو قارت می کنھ

حضور مسؤوالن و مأموران حراست دانشگاه در این بین قابل 
توجھ بود بھ طوری کھ در اوایل تجمع آنھا با اتومبیل ھای خود بھ 
میان تجمع دانشجویان رفتھ و سعی در پراکنده کردن آنھا داشتند 

می سرمایھ مرگ برحا"ما نیز شعار . کھ موفق بھ این کار نشدند
دانشجویان . را سر دادیم کھ خیلی مورد استقبال قرار گرفت" دار

دقایقی در جلوی سردر دانشگاه معروف بھ در پنجاه تومانی تجمع 
بعد از دقایقی با . کردند کھ این حرکت با تشویق عابرین روبرو شد

خبر رفتن احمدی نژاد دانشجویان نیز محل را بھ تدریج ترک 
 ■.کردند
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 ، شیرین، فرھاد، علی و مھدیزادیاد فربھ 
دیگرگونھ زنان و دیگرگونھ مردانی کھ در زنده گی ھرگز از 

بامدادیانی کھ بھ چرامرِگ خود آگاه بودند و . مرگ نھراسیدند
ھنگامھ ی مرگ لبخندی بر لبان شان می لغزید و خون در 

بھ یاد سپیده دمیانی کھ ُگل دادند و . شریان شان می رقصید
با خاطره مرده ... و رفتند )) زمستان شکست: ((ژده دادندم

  .گانی کھ عاشق ترین زنده گان بودند
  

 تدفین خطابھ
  

 النفغا
 ھمسازند،

 توفان تنھا
 .زایدی م ناھمگون کودکان
 ھمساز

 سانانند، سایھ
 محتاط

 آفتابی مرزھا در
 زندگان ھیات در

 .مردگانند
 افکنانند، دریا بھ دل وینان

 ھا آتشی  ندهداری پا بھ
  یزندگان

 مرگ دوشادوش
 مرگ پیشاپیش

 مرگ با کھ سپس آن از زنده ھماره
 نام بدان ھمواره و

 بودند، زیستھ کھ
 یتباھ کھ
 شان خاطره بلند درگاه از

 .گذردی م سرافکنده و شرمسار
 چشمھ کاشفان
 شوکران فروتن کاشفان

 یشاد جویندگان
 ھا آتشفشانی مجر در

 لبخند بازان شعبده
 درد شبکاله در
 یشاد از تر ژرفی پائ جا با
 .پرندگان گذرگاه در
 ایستندی م تندر برابر در

 کنند،ی م روشن را خانھ
 .میرندی م و

  شاعر انقالب؛ احمد شاملو

  

تقدیم بھ جوانان، زنان و مردان شجاعی کھ در انتظار 
تقدیم بھ شاگردان فرزاد، تقدیم . روزھای مبارزه اند
  و کیانوش ھای خیابانھای ایرانبھ نداھا و سھرابھا 

  

  بی دین
  

  دیزیان فروافتاده برخیجنگجو
  دیرید و دوباره موضع بگیزیبرخ

  زدیگری جنگد و می نکھ مآرا یز
  گر ھم بجنگدیک روز دید تا یزی م
  
  

  کند کھ ِکشتھ استی انسان آن درو م
  استی معمولی ن سخنیدانم کھ ای و م

  پس ھرچھ نبرد گرم تر باشد 
  ن تر خواھد بودیریش یروزیپ

  
  

  دیزیبرخی مبارزان آزاد
  دیرید و باز موضع بگیزیبرخ

  زد یگری جنگد و می را آنکھ میز
  گر باز بجنگد یدی زنده است تا روز

  
   "باب مارلی"ترانھ ای از ترجمھ 


