ن نورس نيروی کار
فروشند ه گا ِ
کودکان رنج
کودکان گمگشته در دود و سياھی وفقر
ک بی پناه
کودکان دست ھای کوچ ِ
کودکان گرﯾه ھای تلخ درون
خنده ھای معصومانه برون
روزھای گرسنگی
شب ھای بيداری و بی قراری
کودکان کار
کودکان فروش نيروی کار
سنتی ناچيز
به ازای ِ ِ
چه بی رحمانه
چه ظالمانه
استثمار می شوند
آه،
چيزی بگو
کاری بکن
....حرفی بزن
راھی بِجوی
بنفشه کمالی
banafshekamali@gmail.com
http://www.newoctober.com
٢٠١٣-٠٨-٠٨

سرزمين زاد گاھم

بنفشه کمالی

بر تو چه رفته است -
که بدﯾن گونه جوانه ھای نورس زند ه گی را
بيرحمانه از رﯾشه ،رﯾشه  ،رﯾشه جدا می کنی ؟
آه ای کاش اﯾن ھمه درد ؛ خواب و ﯾا خيالی بود
ای کاش قاصدک خوش خبر
روزی از سرزمين زاد گاھم گذر می کرد
و با رنگ نقره اﯾی نرم خوﯾش
پاﯾان تارﯾکی را به ارمغان می آورد
دﯾر بازی است که در آن دﯾار؛ جوانه -
به شکوفه و شکوفه به ُگل ننشسته است
و درختان و درختان و درختان
و آدميان ھمچنان صبورانه -
به تماشای اعدام زند ه گی اﯾستاده اند
آﯾا روزی شکوفه ھا گل خواھند داد ؟
دخترکان ؛ اندو ھگين با دوچشم سياه در کاسه
ن خود ]ُ [١برده می شوند
ل بِرا َرکا ِ
مبھوت به مراسم قت ٍ
ن بی گناه  ،ساده  ،پاک
دخترکا ِ
با دوچشم مبھوت سياه
نظاره گررقص چندش آور مرگ -
بر چوبه دار می گردند
ای کاش ؛ ای کاش ای کاش
طنين مرگ را در اﯾن سرزمين پاﯾانی بود
ای کاش گلوله ھا رد خوﯾش را گم می کردند
و طناب و طناب و طناب
تصوﯾر زشت سالخی انسان را

تداعی نمی کرد
در سرزمين زاد گاھم
آه در سرزمين زادگاھم
دﯾر گاھی است
که ھمه روزه ؛ صبحگاه ؛ شب ھنگام است
چه بيشمار قلب ھای شيفته جا نان که دﯾگر نمی طپند
قلبم را بارھا و بارھا و بارھا تير باران کردند
در سنندج ؛ پاوه ؛ ترکمن صحرا ؛ اھواز
در سراسر زاد گاھم
انبوه ؛ انبوه ؛ قلب ھا ی سرخ و دلير
آماج گلوله گشتند
ن
ھنوز پس از ساليا ِ
در سوگِ سالخی ﯾارانم قلبم می گرﯾد
ن دراز
بعد از بيکران ،بيکران ساليا ِ
در سر زمين زاد گاھم
کنون نيز؛ قلبم را روزانه به دارمی کشند
در ميدا ن ھای بزرگ شھر ،پارک ھا ،در چھار راھھا
*آه ای صدای اعدامی
آه ای تنھاﯾی عظيم اعدامی
آه ای سکوت خفته در جان اعدامی
قلب من به جای تو فرﯾاد می کشد
تنھاﯾی ات را با من قسمت کن
تنھاﯾی عظيمت را
در پای چوبه دار
آنگاه که سر بر سينه جالد می نھی
شاعر آزادی و انسان نوشت

" من با تو تنھا نيستم
ھيچ کس با ھيچ کس تنھا نيست
شب از ستاره تنھا تر است
طرف ما شب نيست" شاملو
" ستارف ما شب نيست" شطرف املو طرف
من می نوﯾسم ؛ طرف ما شب است
در سرزمين من ھمه با ھم تنھا ھستند
ستاره از شب بی فروغ تر است "
زﯾرا ھيچ کس صدای اعدامی را نشنيد
اعدامی تنھا را
صدای
ِ
ھيچ کس
*آه ای صدای اعدامی
تنھاﯾی عظيمت را فرﯾاد می کنم
تنھا ؛ بی پناه سر بر سينه جالد نھاده ای ][٢
آه ای جالد ننگت باد
ن مبھوت ھمچنان با دوچشم سياه در کاسه
دخترکا ِ
ن خوﯾش خيره می گردند
به رقص مرگِ بِرا َرکا ِ
دخترکان در زاد گاه من-
ھميشه مبھوت با دو چشم سياه در کاسه
با باالپوشی تيره
تيره ؛ بدون رنگ
به تماشا می نشينند
رقص مرگ را
اعدامی ؛ ای تنھا ترﯾن تنھا
به جای تو -
من اﯾنک فرﯾاد می کشم

ای جالد
جالدان
رھاﯾشان کنيد
بس است
بِرا َرکانم را بيش از اﯾن در مسلخ -
دﯾن و سر ماﯾه قر بانی نکنيد
بس است
زند ه گی را سالخی نکنيد
رھاﯾشان سازﯾد
رھاﯾشان سازﯾد
باﯾد زند ه گی کنند
باﯾد بال و پر گيرند
بشکفند و به روﯾند
آه ؛ آﯾا روزی
دخترکان سرزمين زاد گاھم
موھای سياه خوﯾش را
به دست نسيم بھاری خواھند سپرد ؟
گيسوان ابرﯾشمی اشان با ترنم –
باد و باران به رقص خواھد آمد؟
آﯾا درچشمان سياه مبھوتشان
برق شادمانی درخشش خواھدداشت ؟
آﯾا روزی فرا خواھيد رسيد –
آن روز ؟
روزی که ميدا نھای شھر نه جاﯾگاه سالخی
بل که ُرستنگاه شادی گردند
بر سرزمين زاد گاھم چه رفته است

که او اﯾن چنين مات
مبھوت
مسخ
به تماشای بردن انسان به مسلخ می نشيند
دلم گرفته-
عجيب و تسلی ناپذﯾر گرفته
بنفشه کمالی ٢٠١٣-١-٢١

banafshekamali@gmail.com
http://www.newoctober.com/index.html
behroozs21@gmail.com
] [1بِرار به گوﯾش لری  :برادر
] [٢دو نو جوانی که در تارﯾخ اول بھمن  ١٣٩١به دست جالدان جمھوری اسالمی و بر اساس
قوانين ضد بشری شرﯾعت و سر ماﯾه اعدام شدند .ﯾکی از زندانيان ی از شدت استيصال سر
بر سينه جالد خوﯾش گذاشته بود .فجيع ترﯾن و تکان دھنده ترﯾن و دردناکترﯾن صحنه ای که
در تمام عمر ﯾک انسان و ﯾک نسل ميتوان مشاھده کرد
*الھام از شعر فروغ فرخزاد ؛ آﯾه ھای زمينی  ،آه ای صدای زندانی

برای رضا شھابی عزيز

ستارۀ درخشان
نگاھت درﯾچه ای است به عمق مھربانی
صداﯾت به قلب تارﯾکی نقب می زند
ل چشمه ساران -
لبخندت بسان زال ِ
به ھنگام تشنگی  ،سوزان زمين را -
سيراب می کند
مسافران خسته را
شھابی در دورترﯾن وادی
در دورھای دور
راه می نماﯾد با نوری درخشان
شھاب درخشان روزھای تارﯾکی
سترگ ،پر صالبت و پرغرور
مقدمت گرامی باد
banafshekamali@gmail.com
بنفشه کمالی  ٢فورﯾه ٢٠١٣

زرين گونه
زرين گونه -
روشن طاليی گل ھای آفتاب گردان
چون شاخه ھای
ِ
رو به سوی خورشيد می گردانی
زرين گونه چون دانه ھای باران در آغوش آفتاب
نرم نرم با رقصی دلنشين دامن می گسترانی
زرين گونه چون خورشيد چھره می گشايی
بی دريغ  ،آرام ،گرم و با مناعت
زرين گونه
می تابی و تمامی گل ھای دلتنگ جھان شاد می گردند
دستانم را در درخشش حضورت می ُشويم
چشمانم را شادمانه به سويت می گردانم
دعوتم می نمايی ،می شتابم
ديداری زرين گونه
طاليی و پر شور به سوی خورشيد
می چرخم ،پر می کشم ،در پروازی اعجاب انگيز
تو ھمراه می شويی
در سفری به سوی بی انتھا
زرين گونه و شادمانه
با تو
بنفشه کمالی  ١٨دسامبر ٢٠١٢

ستارگان سرخ بيقرار
درون من
ِ
ستارگا ِن سرخ ِ بيقرار
به انتظار خيزشی نوين
 ،دوباره فرياد می کشند
ستارگا ِن سرخ بيقرار
جشن کار
به انتظاِر
ِ
پر ازسرود وشادی و سرور
نويد روش ِن رھايی کار
جھل سر مايه
ِز بن ِد زور و زنجير و
ِ
را -
بی تابانه  ،شادمانه  ،بھارانه فرياد می کشند
ِز دور دورھای بسيار دور
ستارگان سرخ بيقرار
بنفشه کمالی  ٢۴آگوست ٢٠١٢

کل جامعه می باشد*
برای آنان که زندگی  ،کارو حرکتشان سرودی گرم و رسا برای رھايی ِ
اين شعر و مقدمه را از صميم قلب و با تمام وجودم  ،به کا رگران در بند وفعالين کارگری آزاده شده* از اسارت  ،تقديم
سازندگان بيدريغ و مسلم
ميکنم .آزاد ه گان و مرواريدھای صيقل خورده و کمياب و با ارزشی که با کارو مبارزۀ خود ،
ِ
تاريخ وبو جود آورندگان تمامی نعمات جھان و پيش َبرنده جبر تاريخ در مصاف نھايی مبارزۀ طبقاتی و برنده اصلی
عزيزان دالورو مقاومی که با
دور پر خطر .برای
ميباشند .برای گلھا ی
ِ
سرخ دردانۀ کار و تالش و آزاد ه گی در کرانه ھای ِ
ِ
درخشان نوشته شده در مانيفست حزب
ت در **غل و زنجيردر اسارت ميباشند و تجسم واقعی و زنده اين سخنان
پای و دس ِ
ِ
کمونيست را که برای اولين بار در ٢١فوريه ١٨۴٨منتشر شد و بر نامۀ تمام کمونيستھا در سراسر جھان ميباشد  ،گرديد
" بگذارطبقات حاکم در مقابل انقالب کمونيستی بر خود بلرزند.کارگران در اين ميان چيزی جز زنجيرھای خود را از دست
نمی دھند ،اما جھانی را به دست خواھند آورد  " .صحت و درستی اين جمالت مانيفست حزب کمونيست ،ھنوز پس از گذشت
بيش از  ١۶٠سال از انتشار اين سن ِد درخشان به قوت خود باقی است ونه تنھا اعتبار خود را از دست نداده است  ،بلکه با
افزون طبقه
توجه به بحرانھای مھلک و روز افزون سر مايه داری و با وجود افزايش فقر و فالکت و اسارت و استثمارروز
ِ
کار گردر ايران و ساير نقاط جھان  ،ھر روز شاھ ِد اعتراضات و جوش و خروش استثمار شدگان به اين وضعيت فقر و
فالکت در رابطه عملکرد سيستم سر مايه داری ميباشيم  .بحران سر مايه داری از يک طرف و باالگرفتن مبارزات از طرف
ديگر درست بودن اين احکام مانيفست کمونيست را ھر چه بيشترو قطعی تر به اثبات رسانده و می رساند  .طبيعتا تا
زمانيکه تضاد آشتی ناپذير کار و سر مايه وجود دارد  ،احکام علمی مطرح شده در مانيفست حزب کمونيست نيز باقی
خواھند ماند
ناليستی خود و مبارزه جھانی و داخلی اش در مقابل و عليه سر
طبقه کارگردر عين حال به دليل خصلت نھاديی انتر ناسيو
ِ
مايه داری  ،قطعتا مرزھای ساختگی بورژوايی را در می نوردد و در نھايت اھدافی فراتر از مليت و نژاد و جنسيت را در
پيش روی دارد .زيرا که طبقه کارگر ،يک طبقه جھانی است با يک ھدف مشترک که آنھم برھم زدن نظم بورژوايی و
نابودی سيستم استثمار ی سر مايه داری و بر قرارکردن جامعه سو سياليستی و در ادامه بنا نھادن جامعه کمونيستی ميباشد.
آری  ،کارگرانند که سازندگان واقعی تاريخند و رقم زنندگان آيندۀ روشن بشريت  .بدون شک آنھا در زير و رو کردن اين
خون سرخ
سيستم استثماری "،چيزی بجززنجيرھای خود را از دست نخواھند داد" .کارگرانی که کار و تالششان  ،به مثابه
ِ
رفيق
به
تقديم
ت رو به جلو تاريخ می باشد .و نيز سپاس از ھمراھان صادق و صميمی اشان .
و گرم و جاری در رگِ حرک ِ
ِ
آگاه وسرخ و بی بديلم که ھمچنان استوار و مصمم و صادقانه به حرکت و پويايی ادامه می دھد وخستگی ناپذير به پيش
رفيقان بيشمارم که ھمگی تالش گران مصمم ومبارزان پيگير طبقاتی ھستند و در کنار طبقه بالنده در
ميرود .با درود به
ِ
خطر دور دست از پا نمی نشينند
کرانه ھای پر
ِ

کرانه ھای دور
ببين ***
بيدريغ من
رفيق
ِ
ِ
که من
چگونه در دوردستھای دور
ز شاخه گشته ام جدا
ِز آن سَ را
در اين کران
ميان سختی و سکون
ی-
به ياد آن ستارۀ دير پا ِ
روشن گريز پا
ِ
روشن شب ستيز
ستارگا ن
ِ

ديار دور
کنون در اين ِ
به ياد او
به ياد تو  ،شما
سرا پا شور گشته ام
عطر گل
بياد
ِ
غرور گل
ِ
لطافتش
طراوتش
جان سر کشش
و ِ
سرخی ِ◌ َگلم
بياد
ِ
بياد آنان که در دوردست
ز بيکرانه ھای دور
صدای ما ميشوند
ببين
که من _
ما
سراپا شور ميشويم
به ياد تو_
شمايان
در اين ديار دور_
ھمراه آن پرنده
اوج غربتی عظيم
در ِ
بسان تو
ِ
رفيق پاکان ميشوم***
ِ
ببين
که ما،
نظيرشيفت ِه جانھای پاک-
چگونه بيدريغ-
کنار تو  ،شما

سرود خوانان فردا ميشويم  .ھمراه آفتاب ميشويم
*برای کارگران وفعالين کارگری شر کت کننده و دستگير شده در نشست ساالنه کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل
کارگری در تاريخ  ٢۶خرداد  ١٣٩١در شھر کرج
** کارگران دستگير شده وھنوز در بند اسارت  ،عزيزان مقاوم و محبوبمان جليل محمدی و علی رضا عسگری ميباشند
بخش نوشتن اين شعربرای من و جوشش نا خودآگاه آن  ،آزادی کارگران دستگير شده در کرج و مشاھده
*** الھام
ِ
عکس دو کارگر زندانی دلير ،با غل وزنجير و به پا و دست آنھا بود .در ادامه آن بناھگاه و بطور خودجوش در
ذھنم  ،شعر بينظر فروغ فرخزاد به نام " نگاه کن" جوشيد  .اين شعرفروغ از کارھای فو ق العاده لطيف وعاشقانه و
اميد بخش او ميباشد  ،شعری با وزن و آھنگی موزون و موسيقی وار ،تخيل آفرين  ،با تو صيفھا وبا بيان احساسا ت
و عواطف فو ق العاده غنی .فروغ در اين شعر ،موفق شده است که رابطۀ بسيار نزديک و عاطفی و بی واسطه ای با
خود وبا مخاطب شعرش بر قرار کند .خوانندۀ اين شعر،ھمراه فروغ "به اوج ميرسد " در عين حال شعر از قدرت
تخيل و ايجاز قوی وبينظری بر خوردار است .در ھر تکه ای از اين شعروھر لحظه شور و شعفی فو ق العاده به
مخاطب می بخشد  .باالتر از ھمه عشق است وشعف و اميد که شاخص اين شعر ميباشد .و ايده پرواز و اوج و رھايی
که دراين شعر وجود دارد نيز چشمگير ميباشد " ..نگاه کن"  ،پيامی مملو از اميد  ،اوج  ،پرواز ، ،روشنی و بھتر
شدن آينده را در خود نھفته دارد .و رشد و بالندگی .بسان آيند ۀ روشنی که پيشروی طبقه کارگر برای ھمه جامعه به
ارمغان خواھد آورد

بنفشه کمالی
banafshekamali@gmail.com
 ١۴آگوست  ٢٠١٢برابر با  ٢۴مرداد ١٣٩١

بنفشه کمالی

ترانۀ غربت
از غربتی به غربتی ديگر
کوچ درکوچ در فاصلۀ دو پرواز
ی پرنده در غيا ِ
ب پرواز
بيقرار ِ
خالی غربت
در فاصله ھای
ِ
و استمرار مداوم دلتنگی ھای _
عاصی باد
يورش
شبانه در
ِ
ِ
در ميان دو پرواز
از غر بتی به غر بتی ديگر
در غبار خاطرا ِ
ت محو شده در افقھای دور
فاصله  ،فاصله ھای پر ناشدنی
و عبور ازگذرگاھھای صع ِ
ب بی انتھا
از خويش دور شدن
قطع شده  ،نه زخمی
در امتداد و عمقی عميق
در ُبعد غربتی عظيم
فاصله  ،فاصله
آه از فاصله ھای پرناشدنی
و يگانگی که در دوردست ترين_
ستارۀ دور خانه گزيده است
دست نيافتنی  ،در فاصله ای عظيم
بنفشه کمالی
 ١٨جوالی ٢٠١١
Banafshe34@gmail.com
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تقديم به تمامی رفقای مبارز و نازنينم به خاطر نگاھشان به دنيا که زاللترين ،صميمی ترين  .پاکترين نگاھھا
ھمچون آبھای جاری در کرانه ھای دوردست و رفيع ميباشد  ،به مبارزانی که با کالم و قلم و عمل در ايران و سراسر
جھان برای رسيدن به جامعه ای عاری از استثمار و نابرابری با به خطر انداختن جان خويش بی مھا با سيستم
استثمار انسان از انسان مبارزه ميکنند .تقديم به تمام جا نھای شيفته  ،آگاه و مبارزکه برای در ھم شکستِن سکوت
از ھيچ سختی وخطری ھراس ندارند و صدای بيشمار بی صدايان شدند

صدای زنده گی
سکوت تو چه فريادھا در بر دارد
فرياد تو در ميان خيل آينه ھا ی صامت -
سرد و بی جان چه صالبتی دارد
آينه ھا  ،شکسته از فريا ِد سکوتت
بيشمار آينه ھا در برابر تو
ديداری چه با شکوه دارد
چھره به چھره
شکسته چھره ھا ازاين سکوت
ت شب
بخوان در اين سکو ِ
فرياد ميزنی -
رنج تاريخ بشر را
را ِز عميق ترين
ِ
آنگاه که صدا تنھا روزنۀ رھايی ست
صدايت فضا را پر ميکند
صدا در گذر زمان
با طنينی شکوه مند
صدای فرياد
صدای شوق
صدای شور
صدای زنده گی
اوج جاری شدن
در ِ
پيام بيداری
سنگين
بر خاسته از خوابھای
ِ
کرانه ھای دوردست
رستن
پيام ُ
ِ
ِ
نيلوفرھای آبی
در خواب خوش بنفشه ھا
بامدادان گلگون
دم
ھمگام با سپيده ِ
ِ
دريغا نھالک خانه ام قد نخواھد کشيد
بی تو  ،بی شمايان
در اين بی آبی  ،خشکسالی ممتد
خشک جان و جھان
در برھوت
ِ
و نيلوفرھای آبی چه بيدريغند
* در رويش مدام خويش رو به خورشيد
*بر آمده از درون تيرگی
شانه بر شانه پاکی ،زيبايی و کمال
ببين که در اين ديار –
چگونه گل بوته ھابه خاک افتادند
وزالل تن به تيرگی رسيد
ِ

باکی نيست  ،ديری نخواھد پائيد
بزودی نھالک خانه بی تابانه
از ورای زمين تفتۀ اعصار سر ميکشد
اينک در من ھزاران خاطره -
در اين بيکران کرانۀ خشک
جاری است
خانه خالی ست -
در نبود َسر ِو قامتتان
شوق ديدا ِر پرنده با بيکرانه ھا
در اين خالی متروک سر ميکشد
خالی متروک -
نامش خانه  ،کاشانه  ،ديار  ،کرانه
بيا که اينک تنھا تويی
قاصدک رھايی
زالل آبی درون
با
ِ
از ورای گلبوته ھای قرم ِز بيقرار -
بی تابانه سر ميکشی  ،سر ميکشيد
بنفشه کمالی خرداد  ١٣٩٠برابر با ماه می ٢٠١١
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گل نيلوفر آبی به ھنگام سپيدۀ سحر بازو شکفته و در ھنگام غروب بسته ميشود و ھميشه رو به خورشيد و
* ِ
درون تيرگی به سختی
روشنايی دارد و با اينکه ريشه در آبھای تيره وکمتر زالل و ساکن و بسيار گل آلود دارد اما از
ِ
وزحمت سر بر ميکشد و گلھای بسيار زيبا به رنگھای مختلف ميدھد..گل نيلوفر آبی مظھرثبات  ،مقاومت ،تداوم
،کمال ،زيبايی ،اميد ،زند ه گی و رويش ميباشد

ﺑﻬﺎراﻧﻪ
ﺷﺎدﻣﺎﻧﻪ  ،ﺑﻴﺒﺎﮐﺎﻧﻪ  ،رﻓﻴﻘﺎﻧﻪ
ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ  ،ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ  ،ﺑﻬﺎراﻧﻪ
زورﻗﯽ ﺑﺴﺎز از زﻧﺒﻘﻬﺎﯼ ﻧﻮرس
هﻤﺮاﻩ ﺑﻬﺎر ﺷﻮ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺑﺎدﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﺎز ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﻮرﺷﻴﺪ
ﭘﺎروﻳﯽ از ﺗﻼش
از روﻳﺸﻬﺎﯼ و ﺟﻮﺷﺸﻬﺎﯼ ﺗﺎزﻩ
ﺟﻮاﻧﻪ ﺳﺮ ﺷﺎر از ﺷﻮق روﻳﺶ
ﮔﻴﺎﻩ ﻟﺒﺮﻳﺰ از زاﻳﺶ دوﺑﺎرﻩ
هﻤﺮاﻩ ﺑﻬﺎر هﻤﺴﻔﺮ ﻣﺎ ﺷﻮ
ﺑﺎ ﺑﺎﻣﺪادان ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﮑﺸﻨﺪ_
از درون ﺗﻴﺮﮔﯽ
ﺑﺎ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮان ﺁﺑﯽ
ﺑﺎ رﻳﺸﻪ هﺎﯼ دواﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ در ﻋﻤﻖ
ﺑﺎ ﺛﺒﺎت و ﻟﺒﺮﻳﺰ از ﻋﺸﻖ
هﻤﺮاﻩ ﺷﻮ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺑﺎ ﺷﺎدﯼ هﺎ ﺁﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن
ﺑﻬﺮوزﯼ هﺎﯼ ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﻘﺪم ﺑﺪار رﻓﺘﻦ و ُرﺳﺘﻦ را
از رﻓﺘﻨﻬﺎ و ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻧﺎﻣﻤﮑﻨﻬﺎ-
هﺮاﺳﯽ ﻧﻴﺴﺖ
ﻧﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ هﻢ
در ﮐﻨﺎر هﻢ  ،ﺑﺎ هﻢ ﺑﺎﻳﺪ رﻓﺖ
زورﻗﯽ ﺑﺴﺎز-
از ﺗﺮاﻧﻪ و ﺳﺮود
رﻧﮕﻬﺎ و ﺻﺪاهﺎ

ن ﻣﺎﻳﻨﺪ
ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎن هﻤﺴﻔﺮا ِ
ﺑﺎﮐﯽ از ﺳﺨﺘﯽ راﻩ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺮا
راﻩ را ﺑﺎﻳﺪ رﻓﺖ
هﻤﺴﻔﺮاﻧﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﺴﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺴﻴﺎر
ﺑﺎﻣﺪاد  ،ﺷﺎدﯼ  ،روزهﺎﯼ ﻟﺒﺮﻳﺰ از ﺑﻬﺮوزﯼ
دﺳﺖ در دﺳﺖ
در ﮐﻨﺎر ﮔﻞ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ و ﺑﺴﻴﺎر ﮔﻼن
زورﻗﯽ از ﮔﻞ ﻻﻟﻪ ﺑﺴﺎز
ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﻨﻴﻢ ﻧﻈﻤﯽ دﮔﺮ
ﻧﻈﻤﯽ ﺑﺮ ﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺟﻨﺲ ﻟﻄﻴﻒ ﮔﻠﻬﺎ
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ ٢١-٠٣-٢٠١١
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ﺑﺮاﯼ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ ﺗﺎرﻳﺦ  ،زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﮐﺎرﮔﺮ ،ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻬﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎﻧﻬﺎﯼ ﺷﻴﻔﺘﻪ و ﺁزادﻩ اﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻓﺪاﮐﺎرﯼ هﺎﯼ ﺑﻴﻨﻈﻴﺮ ﺧﻮد ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻨﺪﻩ و ﭘﻴﺸﺮو را ﻣﺪﻳﻮن ﺧﻮﻳﺶ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻧﺎزﻧﻴﻦ رﻓﻴﻘﻢ روزﺑﻪ ش  .ﺑﺎ ﺳﺘﺎﻳﺶ از ﺧﺼﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ او  ،ﺻﺪاﻗﺖ  ،ﭘﺎﮐﯽ و زﻻﻟﯽ ﺑﻴﮑﺮاﻧﺶ در دوﺳﺘﯽ و
ﻣﺒﺎرزﻩ

ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ

ﻧﺎﻣﻬﺎ و ﻳﺎدهﺎ
از ﻳﺎد ﻧﺒﺮدﻩ اﻳﻢ
از ﻳﺎد ﻧﺨﻮاهﻴﻢ ﺑﺮد
ﻳﺎدهﺎ و ﻧﺎﻣﻬﺎﻳﺘﺎن
در ﮔﺴﺘﺮدۀ ﺑﯽ اﺗﻨﻬﺎﯼ ﺗﺎرﻳﺦ
در زﻻل روﺷﻦ ذهﻦ -
ﻦ ﭘﻮﻳﺎ
ذه ِ
در ﺗﻼﻃﻤﻬﺎﯼ ﺑﯽ ﺗﺎب ﮐﻨﻮن
ﺟﻮاﻧﻪ ﺁﻳﻨﺪۀ روﺷﻦ
ﺁﻳﻨﺪۀ روﺷﻦ_
ﮐﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺁﻣﺪ
و دﻳﺮﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺰﻣﻪ ﻣﻴﮑﻨﺪ-
از دور دﺳﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﮐﺮاﻧﻪ هﺎ
ﻧﺎﻣﻬﺎﻳﺘﺎن را ﺑﺎر دﻳﮕﺮ
از اﻋﻤﺎق ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻴﮑﺸﻴﻢ
اﺳﭙﺎرﺗﺎﮐﻮس
ﮐﻤﻮﻧﺎرهﺎ
ﺑﻠﺸﻮﻳﮑﻬﺎ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻴﻮ ﻳﻮرﮎ
و ﻳﺴﮑﺎﻧﺘﯽ
ﺷﻴﻠﯽ
ﺑﻠﻴﻮﯼ و ﭘﺮو

ﻣﺼﺮ و ﺗﻮﻧﺲ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻳﻮﻧﺎن و اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ
اﻳﺮان و ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﭼﻴﻦ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وووو
ﻧﺎﻣﻬﺎ ﻳﺘﺎن  ،ﻳﺎدهﺎﻳﺘﺎن
را از درون ﺧﻮﻳﺶ
از اﻋﻤﺎق ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺸﺪﻩ هﺎ
ﺑﺎ ﺻﺪاﯼ ﺑﻠﻨﺪ  ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻴﮑﺸﻴﻢ
ﺑﺮ ﺧﻴﺰﻳﺪ  ،ﺑﺮ ﻣﻴﺨﻴﺰﻳﻢ  ،ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﻴﺨﻴﺰﻳﺪ
و ﺑﺎر دﻳﮕﺮ زﻣﻴﻦ ﺻﺤﻨﻪ رﻗﺺ ﺑﺎ ﺷﮑﻮهﺘﺎن ﻣﻴﮕﺮدد
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ در ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ﻣﻮزون
ﺗﮑﺮار ﻣﻴﮕﺮدد
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎ ﺷﮑﻮ ِﻩ  ،ﺷﮑﻮهﻤﻨﺪان
ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﭙﺎ رﺗﺎﮐﻮﺳﻬﺎ
ﮐﻤﻮﻧﺎرهﺎ
ﺑﻠﺸﻮﻳﮑﻬﺎ
دﻟﻴﺮان ﺑﯽ هﻤﺘﺎ
ﭼﻪ زﻳﺒﺎﺳﺖ رﺳﺘﺎﺧﻴ ِﺰ
ن ﺟﺪﻳﺪ
دوﺑﺎرۀ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺎزا ِ

ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ  ٩ﻣﺎرس ٢٠١١

ﺑﺎﻣﺪادان
ن
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﮏ و ﮐﺎرﮔﺮا ن هﻤﺮزﻣﺶ  ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻼش ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و از ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ اﺷﺎن در راﻩ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻣﺪادا ِ
روﺷﻦ ﺁﻳﻨﺪﻩ
ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﺮﮔﺮدﻩ ﺷﺐ-
ﺗﻦ ﻣﻴﮑﺸﺪ.
ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را ﭘﺎﻳﺪار_
از دل ﺷﺐ ﺑﺮ ﻣﻴﮑﺸﺪ.
ﻦ
ج ﺳﻬﻤﮕﻴ ِ
ﺳﺮﮐِﺶ از ﺗﺎرا ِ
روﺷﻨﺎﻳﯽ هﺎﯼ دور و ﻧﺎﻣﺎﻧﻮس
.ﻣﺮد ِ
ن ﻳﺎس و ﺷﻘﺎﻳﻘﻬﺎﯼ ﻧﻮرس و ﻣﻌﺼﻮم
اﻳﻨﮏ دوﺑﺎرﻩ ﺑﺎﻣﺪاد ،
ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺴﻴﺎر دور  ،ﻧﺰدﻳﮑﻨﺪ
ﮏ اﻧﺴﺎن ﮐﺶ
ﺖ ﺗﺎرﻳ ِ
از درون ﻇﻠﻤ ِ
از دل ﺳﺨﺖ زﻣﻴﻦ ﺧﺸﮏ و ﺑﯽ ﺑﺎران
ﺳﭙﻴﺪﻩ  -ﺳﺤﺮ  ،ﻧﺴﻴﻢ ﺑﻬﺎر-
ﺳﺮ ﻣﻴﮑﺸﻨﺪ .
ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﻟﻨﺸﻴﻦ ﺧﻮﻳﺶ-
ﺁﻳﻨﺪﻩ اﯼ ﺳﺮ ﺷﺎر از دوﺳﺘﯽ ،ﻧﺎن  ،ﮐﺎر وﺁزادﯼ
ﺳﻔﺮﻩ هﺎﯼ رﻧﮕﻴﻦ  ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺎد و ﺳﺮ ﺧﻮش
ﺑﺎﻣﺪا ِد َرﺳﺘﻦ ﮐﺎر از ﻳﻮغ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ن ﻣﻦ و ﺗﻮ،ﻣﺎ-
ﺑﺎﻣﺪادا ِ
ﻣﻴﺮﺳﺪ از راﻩ.
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ  ٢٣ﻓﻮرﻳﻪ ٢٠١١
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www.newoktober.com

ﺑﻬﺎ ِر زودرس ﺧﻮاهﺪ ﺁﻣﺪ
ﺑﺮاﯼ ﻣﺎدران ِ ﻣﺒﺎرزﻳﻦ اﻋﺪام ﺷﺪﻩ ﺑﻪ دﺳﺖ رژﻳﻢ ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎر ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ

ﺷﺒﺎهﻨﮕﺎم
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﻣﺎدران ﮔﺮﻳﻪ ﺳﺮ دهﻨﺪ
ﺳﻴﻞ ﺧﻮاهﺪ ﺁﻣﺪ
ﺳﺘﺎرﻩ هﺎ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﮐﻮچ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد
زﻣﻴﻦ را ﺗﺎب ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﺪ
هﻨﮕﺎ ِم ﮔﺮﻳﮥ ﻣﺎدران
ﺑﻬﺎ ِر زود رس ﺧﻮاهﺪ ﺁﻣﺪ
ﺧﺎﻧﻪ اﯼ از ﻧﻴﻠﻮﻓﺮهﺎﯼ ﺁﺑﯽ  ،ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮﻩ اﯼ ﺑﺴﻮﯼ ﻧﻮر
ﺧﻮاهﻴﻢ ﺳﺎﺧﺖ
ﺧﻮرﺷﻴﺪ از روزﻧﻪ هﺎ  ،هﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ
ﮔﺮم و ﺑﻴﺘﺎب ﻋﺒﻮر ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد
ﺑﻪ هﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻴﮑﺸﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﺒﺨﺸﺪ
ن دﻟﺘﻨﮓ در ﻏﺮﺑﺖ ﺗﻠﺦ ﺧﻮﻳﺶ
ﺑﻪ دﺧﺘﺮﮐﺎ ِ
ن ﻣﻬﺎﺟ ِﺮ از ﺧﺎﻧﻪ دور ﮔﺸﺘﻪ
ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎ ِ
ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺎﻗﮑﻬﺎ  ،ﺷﮑﻮﻓﻪ هﺎﯼ ﻧﻮرَس ﮔﻴﻼس
ﻦ ﺳﻔﺖ ﺷﺪﻩ
ﺑﻪ رﻳﺸﻪ هﺎﯼ ﻣﺤﮑﻢ  ،در زﻣﻴ ِ
ﺳﻼﻣﯽ دوﺑﺎرﻩ ﺧﻮاهﺪ داد
هﻨﮕﺎ ِم ﮔﺮﻳﮥ ﻣﺎدران
ﺳﻴﻞ ﺧﻮاهﺪ ﺁﻣﺪ
ﺳﻴﻠﯽ ﺑﯽ ﻣﻬﺎﺑﺎ ،
ﺳﺮﮐﺶ و ﭘﺮﺗﻮان
هﻨﮕﺎ ِم ﮔﺮﻳﮥ ﻣﺎدران
دﻳﮕﺮ دﻳﺮ اﺳﺖ.ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮاﯼ ﺁراﻣﺶ ﻧﻴﺴﺖ
 1-6--2010ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ
http://shadochdt.wordpress.com
banafshekamali@gmail.com

در سوگ عاشقترین عاشقان زمان  ،بی باکترین فرزندان کار و علم و امید و آینده مینش ینیم  ،ب رای
ماهیان سرخ کوچک پرشور و بیقرار که از برکه های راک د و تن گ  ،گ ذری آگاه انه کردن د و ب ه دری ا
پیوستند .برای همیشه به یاد ماندگان 4جانباخته و عزیزمان فرزاد کم انگر  ،ش یرین عل م ه ولی ،
فره اد وکیل ی  ،عل ی حی دریان و مه دی اس لمیان ک ه در مقاب ل جلدان و حافظ ان 4رژی م 4جع ل
وسرکوب و سرمایه سر تسلیم فرود نیاوردند وبه جاودانگی پیوستند .با درود و تسلیت به م ادران و
پدران داغدیده این یاران به خون خفته و بی باک.
ناباوری و اندوه عظیمی که از اع دام ای ن دلی ران س رزمین 4س وخته در آت ش و خ ون  ،ب رای ه زاران
انسان 4با وجدان در سراسر جه ان ب ه وج ود آم ده اس ت  ،ک م س ابقه ودر ابع ادی عظی م و بینظ ر
میباشد .یاد و خاطرۀ این شقایقان گلگون دشتهای وسیع انسانیت و مقاومت برای همیش ه ب اقی
است .یادشان گرامی باد.
در مسیر طوفانهای ویرانگر
ای جلد!
با من از هر رنگ و نیرنگی سخن که بگویی
با هزاران شگرد و راز و رمز
خاموش نخواهم گشت.
آری خاموش نخواهم گشت.
آنان را که دستهای سترگ یارانم را
زبونانه در غل و زنجیر کردند
و به قتلگاه بردند
من هرگز،هرگز نخواهم بخشید.
هرگز-
از من نخواه که عشقی دروغین را موعظه کنم.
باورکنم از شمایان یاوه های توخالی انسانیت دروغین را
دیر زمانی است که عاشقان شرزه
در این دیار به همراه آیه های آسمانی به مسلخ برده میشوند.
دیرزمانی است که شکوفه های تازه سر بر آورده
از خاک سفت لگد کوب شده
در مسیر طوفانهای ویرانگر
عاشقانه به هستی پرطلطم خویش ادامه میدهند
ما صدائی خواهیم شد.
برای بیصدایان
زورقی برای ره گم کردگان
سایبانی برای شکوفه های نو رسیده
از هراس طوفان
فریادی برای فریادهای در سینه خفته
از من مخواه خاموش باشم
خاموشی من مرگ من است
صدایم ،صدای زندگی
برای پرنده های مهاجر 4از سرزمین خویش جدا افتاده
از من نخواه که خاموش باشم
مرگ را بیشتر از آن میپسندم
آنجا که خاموشی است.
مرگ آغوش خود را میگشاید
به استقبال زندگی بشتابیم
با صدا که همیشه میماند .
بنفشه کمالی 2010-5-10

ﯽ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺳﺘﻢ
ﺑﺮاﯼ ﻓﺮزاد ﮐﻤﺎﻧﮕﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ دﻟﺘﻨﮕﯽ هﺎﯼ او در ﻏﺮوﺑﻬﺎﯼ ﺳﺨﺖ زﻧﺪاﻧﻬﺎﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣ ِ
روزﮔﺎر ﺁﺷﻨﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺁﻣﺪ
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ ٢٠٠٩-١-٢۴
دﻟﺘﻨﮓ ﻣﺒﺎش
ﻧﺎزﻧﻴﻦ
ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ رﻓﻴﻊ ﺗﺮﻳﻦ
ﻧﻘﻄﮥ اﻧﺪﻳﺸﻪ هﺎ ﻳﺖ ﮐﻦ
ﺑﺮ زﻻل ﺗﺮﻳﻦ و روﺷﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮﻳﻨﺸﺎن
دﻟﺘﻨﮕﯽ هﺎﯼ ﻋﻈﻴﻢ ﺗﻮ  ،ﻣﻦ وﻣﺎ
دﻳﺮﯼ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﭘﺎﺋﻴﺪ
ﺁرﯼ دﻳﺮﯼ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﭘﺎ ﺋﻴﺪ
ﻧﺎزﻧﻴﻦ
روزﮔﺎ ر ﻏﺮﻳﺐ را
ﺑﻪ روزﮔﺎرﯼ ﺁﺷﻨﺎ
روﺷﻦ وﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد
روزﮔﺎرﯼ ﮐﻪ دﻳﮕﺮ
هﻴﭻ ﮐﺲ در ﻏﺮوﺑﻬﺎﯼ ﺁﻳﻨﺪﻩ
دﻟﺘﻨﮕﻴﻬﺎﯼ ﺧﻮﻳﺶ را ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﻴﺎ ورد
روزﮔﺎرﯼ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد
ﻧﺎزﻧﻴﻦ
دﻟﺘﻨﮓ ﻣﺒﺎش
در اﻳﻨﺴﻮﯼ دﻳﻮا ِر زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن
دﺳﺘﻬﺎﺋﯽ ،اﻧﺪﻳﺸﻪ هﺎﺋﯽ و ﺟﺎﻧﻬﺎﯼ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﻴﺸﻤﺎرﯼ،
دﻟﺘﻨﮕﯽ هﺎﻳﺖ را
ﺑﻪ ﻧﺸﺎ ﻧﮥ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ،هﻤﺪﻟﯽ  ،هﻤﺮاهﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮ و زﻻل اﻧﺪﻳﺸﻪ هﺎﻳﺖ
ﺑﺮاﻳﺖ ﺣﻤﻞ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد
دﻟﺘﻨﮕﯽ هﺎ ﻳﺖ را
دﻟﺘﻨﮓ ﻣﺒﺎش ﻧﺎزﻧﻴﻦ
ﺑﯽ ﻗﺮارﯼ ات دﻳﺮﯼ ﻧﺨﻮاهﺪ ﭘﺎ ﺋﻴﺪ
ﻣﺎ را در دﻟﺘﻨﮕﯽ هﺎ و ﺑﻴﻘﺮارﯼ ﺧﻮد
رﻓﻴﻘﺎﻧﻪ  ،ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺳﻬﻴﻢ ﺑﺪان
ﻣﺎ  ،هﺰاران هﺰار ﺟﺎﻧﻬﺎﯼ ﺷﻴﺒﻔﺘﻪ
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﮐﻮ دﮐﺎن ﮐﺎر و ﻓﻘﺮ و رهﺎﺋﯽ
دﻟﺘﻨﮕﯽ هﺎﻳﺖ را ﺑﺎ ﺗﻮ
ﺑﺮدﺑﺎراﻧﻪ  ،ﺳﺎدﻩ و ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ
ﺑﺮ دوش ﺧﻮﻳﺶ ﺣﻤﻞ ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد
ﺑﺎ زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ هﺎﻳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺁن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺗﻘﺴﻴﻢ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ،ﺣﺘﯽ د ﻟﺘﻨﮕﻴﻬﺎﯼ ﻏﺮوﺑﻬﺎﯼ
ﺳﺨ ِ
ﺶ وﻳﺮاﻧﮕﺮ زﻧﺪان را
ﺖ اﻧﺴﺎن ُﮐ ِ
دﻟﺘﻨﮓ ﻣﺒﺎش  ،ﻧﺎزﻧﻴﻦ
ﮔﺬر از ﺷﺐ ﻧﺰدﻳﮏ اﺳﺖ
روزﮔﺎر دﻳﮕﺮﯼ در راﻩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ

ﻧﺎزﻧﻴﻦ،
ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ روﺷﻨﺘﺮﻳﻦ و زﻻل ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ هﺎﻳﺖ ﮐﻦ
دﻳﺮﯼ ﻧﺨﻮاهﺪ ﭘﺎﺋﻴﺪ ،اﻓﻖ روﺷﻦ در را ﻩ اﺳﺖ
روز ﮔﺎر ﻏﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻳﺎن ﺧﻮﻳﺶ ﻧﺰدﻳﮏ اﺳﺖ
ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ
ﻃﺮح روزﮔﺎرﯼ ﻧﻮ را ﺑﺎﻳﺪ رﻳﺨﺖ
دﻟﺘﻨﮓ ﻣﺒﺎش ﻧﺎزﻧﻴﻦ
روزﮔﺎر ﺁﺷﻨﺎ در ﻣﻴﺰﻧﺪ
ﻧﺰدﻳﮏ و ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮ ﻣﻴﺸﻮد
دﻳﺪار ﻧﺰدﻳﮏ اﺳﺖ
دﻳﺮﯼ ﻧﻤﯽ ﭘﺎﻳﺪ ﻏﺮوب ﺳﺨﺖ دﻟﺘﻨﮕﯽ

http://shadocht.wordpress.com
shadi_behr@yahoo.de

ﯾﺎدﺗﻮﺑﺎردﮔﺮﭘﺮوازﯾﺴﺖ ﺑﺮاوج ﺳﺮود
ﺑﺮاﯼ ﭘﺮوﻣﺘﻪ) (١هﺎﯼ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ اﺳﻴﺮدﺳﺖ ﻋﻘﺎﺑﺎن ﺟﮕﺮﺧﻮارﮔﺮدﯾﺪﻩ اﻧﺪ،اﻣﺎﺳﺮﺗﺴﻠﻴﻢ ﻓﺮودﻧﻤﻴﺂورﻧﺪ.ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻓﺮزادﮐﻤﺎﻧﮕﺮ،ﻋﻠﯽ
ﻧﺠﺎﺗﯽ وﯾﺎراﻧﺶ ﮐﺎرﮔﺮان ﺁﮔﺎﻩ وﻣﺒﺎرز،ﺷﻴﺮﮐﻮﻩ ودﻩ هﺎاﻧﺴﺎن ﺁزادﯾﺨﻮاﻩ ﮐﻪ درﺳﻴﺎﻩ ﭼﺎﻟﻬﺎﯼ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮاﯼ دﻓﺎع
ازﻋﺸﻖ وﺁزادﯼ ﺑﻪ ﭘﺎﺧﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ
ﯾﺎدﺗﻮﺑﺎردﮔﺮﭘﺮوازﯾﺴﺖ ﺑﺮاوج ﺳﺮود
ﮐﺎش رﻓﺘﻦ وﺑﺎزﻧﻴﺎَﻣﺪﻧﺖ ﺧﻮاﺑﯽ ﯾﺎﮐﻪ ﺧﻴﺎﻟﯽ ﻣﻴﺒﻮد
ﺗﺎﮐﻪ ﻣﻦ زﺁن ﺧﻮاب وﺧﻴﺎل ،ﺁرام ﺑﺮﻣﻴﺨﺎﺳﺘﻢ
دﯾﺪﻩ ﺑﺮﮔﺮمِ ﻧﮕﺎهﺖ ﻣﻴﺪ وﺧﺘﻢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ
دﺳﺘﺎن ﺁﺑﯽ ام ،ﯾﺦ زدﻩ از ﺑﺎدِ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽِ ﺳﺮد
ﺑﺎﺁﻓﺘﺎبِ ﻧﮕﺎهﺖ ﮔﺮم ﻣﻴﺸﺪ ،ﮔﺮم
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎردﮔﺮﺟﺎرﯼ ﻣﻴﮕﺸﺖ،
دردرون دﺳﺘﻬﺎﯼ ﺁﺑﯽ ﯾﺦ زدﻩ ام ،ﮐﺎش.
دﯾﺮزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺎﻧﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ را ﺑﺎز ﻣﻴﺠﻮﯾﺪ ،ﺑﺎز
ﻧﻮرﯼ ،ﮔﺮﻣﺎﺋﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺨﻮد دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ
دﺳﺖ ﻣﻦ ،ﺧﻮرﺷﻴﺪ را ﮔﻢ ﮐﺮدﻩ
ﺁﺳﻤﺎن دورﺗﺮودورﺗﺮزﻣﻦ ﻣﻴﮕﺮدد
ﺑﺎﯾﺪم دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﮐِﺸﻢ ﺑﺎر دﮔﺮ ،
ﺗﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺖ وﺳﺎﮐﺖ را،
درﺧﺮوﺷﯽ ﻧﻮ  ،دﯾﺮﭘﺎ ﺑﻪ ﺣﻴﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ وادارﮐﻨﻢ.
ﮐﺎش رﻓﺘﻨﺖ ،ﺧﻮاﺑﯽ ﯾﺎﮐﻪ روﯾﺎﺋﯽ زودﮔﺬر ﻣﻴﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﺎش ﻣﻴﻠﻪ هﺎ  ،دِ رﺳﻨﮕﯽ و ﺳﺘﺮگ،ﻓﺎﺻﻠﻪ هﺎ
ﺁﻓﺘﺎبِ وﺟﻮدت راﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ،درﺣﺼﺎرﺗﻨﮓِ وﯾﺮاﻧﮕﺮﺧﻮد
ﭼﻮن  ،ﭘﺮوﻣﺘﻪ در زﻧﺠﻴﺮ ﻧﻤﻴﮑﺮد اﺳﻴﺮ
وﺗﺮا ،زهﻤﺮاهﯽ ،هﻤﺮزﻣﯽ ،ﯾﺎرﯼ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺮﺣﻤﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﺟﺪا
هﺮﭼﻨﺪﮐﻪ ﮐﻨﻮن ﻧﺎم ﺗﻮ ،
ﻓﺮزادهﺎ،ﻧﺠﺎﺗﯽ هﺎ،ﻓﺮﯾﺪون هﺎ،ﺟﻠﻴﻞ هﺎ،اﺣﺴﺎن هﺎ،ﺁرش هﺎﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﻮرﯼ ،ﻏﺮورﯼ ﺗﺎزﻩ درﻣﻴﺎن ﺧﻼء ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺑﻴﺮﺣﻤﯽ ،زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪ ،اﻋﺪام
ﯾﺎد ﺗﻮ ﺑﺎر دﮔﺮ ﭘﺮوازﯾﺴﺖ ﺑﺮاوج ﺳﺮود ،در ﻋﻤﻖ درون ،ﺑﺎ دﻟﯽ اﻣﻴﺪ وار

ﻣﻴﻨﺸﻴﻨﻢ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرﺳﺮﮐﺸﻴﺪﻧﻬﺎﯼ ﺁﻓﺘﺎب،
ﮐﻪ دوﺑﺎرﻩ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﺎز ﺧﻮاهﺪ ﮔﺸﺖ
دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﺎز ﻣﻴﮕﺮدد او

ﺁﺑﯽ ﯾﺨﺰدۀ دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ ،ﺑﺎز ،رﻧﮕﯽ ز ﺣﻴﺎت ﺧﻮاهﺪ ﯾﺎﻓﺖ

ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﭘﺮوﻣﺘﻪ هﺎ ،ﻓﺮزاد و ﻓﺮزادهﺎ  ،ﺷﻴﺮﮐﻮﻩ ،ﻧﺠﺎﺗﯽ هﺎ،ﻓﺮﯾﺪون هﺎ
ﺑﮕﺴﻠﻨﺪزﻧﺠﻴﺮاﺳﺎرت هﺎرا
ﺑﺎزﺁﺗﺶ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺮﮔﺮدد
ﯾﺦ را ،ﺟﺎﯼ ﻣﺎﻧﺪن ﻧﻴﺴﺖ دﮔﺮ
ﻣﺎدوﺑﺎرﻩ ﺁﺗﺶِ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻪ را
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ ،ﺑﺎرﻗﺺ ،ﺷﺎدﯼ و ﺷﻌﻒ
درﻣﻴﺎن ﺧﻮد ﻣﺎن ﺑﻴﺪرﯾﻎ وﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﻴﭙﺬﯾﺮم
ﺑﺎ ز
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ ٢٣.١١ . ٢٠٠٩
http://shadochdt.wordpress.com
banafshekamali@gmail.com
)(١ﭘﺮوﻣﺘﻪ ﻳﻜﻲ ازﺧﺪاﻳﺎن اﺳﻄﻮرﻩاي ﻳﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺖ آﻪ ﺗﺤﻤﻞ رﻧﺞ وﺳﺨﺘﻲ اﻧﺴﺎن راﻧﺪاﺷﺖ.او ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﺸﻖ ﻣﻴﻮرزﯾﺪ
وﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺎراﺣﺘﯽ هﺎورﻧﺞ ﺁﻧﻬﺎراﺑﺮاي رهﺎﻧﺪن اﻧﺴﺎن ازﺳﺨﺘﻲهﺎ.ﺁﺗﺶ راازﺁﺳﻤﺎن رﺑﻮدوﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎهﺪﻳﻪ داد.زﺋﻮس
ازاﻳﻨﻜﺎراوﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﺁﻣﺪ.وي راﺑﻪ ﺑﻨﺪآﺸﻴﺪودرﻗﻠﻌﻪاي درآﻮﻩ ﻗﻔﻘﺎز زﻧﺪاﻧﻲ آﺮد..هﺮروزﻋﻘﺎﺑﯽ ﻣﻴﺂﻣﺪوﺟﮕﺮاوﻣﻴﺨﻮردوﺷﺐ
ﺟﮕﺮاوازﻧﻮﻣﻴﺮوﺋﻴﺪ.اﻣﺎاوازآﺎري آﻪ آﺮدﻩ ﺑﻮد ﭘﺸﻴﻤﺎن ﻧﮕﺸﺖ وازدرﮔﺎﻩ زﺋﻮس ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺑﺨﺸﺶ وﭘﺸﻴﻤﺎﻧﯽ از ﮐﺎرﯼ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادﻩ
ﺑﻮدﻧﮑﺮدواﻣﻴﺪوروﺣﻴۀ ﻗﻮﯼ ﺧﻮدراازدﺳﺖ ﻧﺪادﺗﺎﮐﻪ هﺮﮐﻮل روزﯼ ازاَن دﯾﺎرﮔﺬﺷﺖ وﭘﺮوﻣﺘﻪ راﻧﺠﺎت داد.

ﻓﺮﻳﺎد)ﺑﺮاﯼ اﺣﺴﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻘﺎﻳﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﺎﻧﻴﺎن رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ
ددﻣﻨﺸﺎﻧﻪ اﻋﺪام ﺷﺪ(
اﻩ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻢ اﻳﻦ درد ﻋﻤﻴﻖ را
ﻓﺮﻳﺎدﯼ از درون اﻋﺼﺎر و ﻗﺮون ﺑﺮ ﻣﻴﮑﺸﻢ
ﺗﻤﺎﻣﯽ دردهﺎﯼ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺸﺮ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﻩ را ﻓﺮﻳﺎدﻣﻴﮑﻨﻢ
ﻖ وﻳﺮان ﮔﺮ ﻧﻔﺮت از ﺷﻤﺎﻳﺎن ،ﺟﻼدان
ﺣﺲ ﻋﻤﻴ ِ
ﺟﻼدان ﺣﺎﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ودﻳﻦ،ﻗﺎﺗﻼن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺎر
ﺑﺎز اﻓﺮﻳﻨﺎن وﻳﺮاﻧﮕﺮﯼ و ﻣﺮگ
ﺑﺎز دوﺑﺎرﻩ ﺟﻼدان و ﻣﺮگ اﻓﺮﻳﻨﺎن –
ﺟﺎن ﻋﺰﻳﺰﯼ را،اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﻳﻒ و ازادﻩ را
ﺑﺎ ﺳﺒﻌﻴﺖ ﮐﻮر و ﺣﻴﻮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ
دردﯼ ﻋﻈﻴﻢ و ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎ و ﺑﻴﮑﺮان در ذهﻦ و روان ﺧﻮﻳﺶ،
از ﻧﺎﺑﻮدﯼ ﺗﻮ اﻧﺴﺎن ازادﻩ و ﺑﺰرگ و ﺧﻮب،
ﺑﺪﺳﺖ ﺟﻼدان اﺳﻼم و ﺳﺮ ﻣﺎﻳﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻴﮑﻨﻢ
دردﯼ ﻋﻤﻴﻖ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺴﮑﻴﻦ
ﻧﺎﺑﺎورﯼ ﻋﻈﻴﻢ از اﻋﺪاﻣﺖ،ﻧﺎﺑﺎورﯼ و ﺑﺎز هﻢ ﻧﺎﺑﺎورﯼ
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ ٢٠٠٩-١١-١١

ﯼ زﻧﺪﮔﯽ و اﻋﺪام ا وﺳﻨﺪ ﮔﻮﻳﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺿﺪ ﺑﺸﺮﯼ رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ
ﺑﺮاﯼ ﺳﻬﻴﻼ ﻗﺪﻳﺮﯼ ﮐﻪ ﺗﺮاژد ِ

اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ  ٢٢اﮐﺘﺒﺮ ٢٠٠٩

ﻏ ِﻢ درون
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎز ﮔﻮ ﮐﻨﻢ ﻏﻢ درون
گ ﺗﻮ
ز ﺳﻮ ِ
گ ﺗﻮ
ز ﻣﺮ ِ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎز ﮔﻮ ﮐﻨﻢ ﻏﻢ درون
ﺑﺮاﯼ ﺗﻮ
ﺶ
ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﻳ ِ
ﻓﺠﻴﻊ درد و ﻓﺎﺟﻌﻪ-
ﺳﮑﻮت و ﺑﻐﺾ-
و ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮاﯼ ﺗﻮ
ﺑﻮد و ﺑﺲ
زﻋﻤﻖ ﺷﺐ ﺻﺪاﯼ ﺗﻮ ﭘﺮ ﻣﻴﮑﺸﺪ
ﻓﺮﻳﺎد ﺗﻮ در ﮐﻮﭼﻪ هﺎﯼ ﺳﺮد ﺷﺐ
در اﺗﺶ ﺟﻮﺷﻨﺪﻩ-
ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺗﺐ اﻟﻮ ِد
ﮎ روﯼ ﮔﺮداﻧﺪﻩ -
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎﯼ ﻣﺘﺮو ِ
از اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺑﺮ ﻣﻴﮑﺸﺪ
ﮐﺎﺷﮑﯽ دﺳﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ
ﺻﺪاﺋﯽ ارام
ﻳﺎ ﮐﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺳﺮ ﺷﺎر
ز ﻣﻬﺮ-
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺧﻮرد ﻣﻴﮑﺮد
و ﺗﺮا ﻟﺤﻈﻪ اﯼ هﺮ ﭼﻨﺪ
ﮐﻮﺗﺎﻩ ،ﮔﺬاران
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو هﺎﯼ
ﻋﺸﻖ و دوﺳﺘﯽ ﻣﻬﻤﺎن ﻣﻴﮑﺮد
ﮐﺎﺷﮑﯽ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮ و ﺑﻴﺸﻤﺎراﻧﯽ دﮔﺮ
رﻗﻤﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺨﻮرد

ﮐﺎﺷﮑﯽ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ  ،دﺳﺘﻬﺎﻳﻢ را
ﻟﺤﻈﻪ اﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ،ﺑﻪ ﺗﻮهﺪﻳﻪ ﻣﻴﺪادم
ﺗﺎ ﮐﻪ ﺣﺲ هﻤﺮاهﯽ و هﻢ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺮا
ﮐﻪ ﮐﻨﻮن در ﻣﻦ
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﺘﺎﺑﺎﻧﻪ در ﻏﻠﻴﺎن اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﮑﺮدم
ﮐﺎ ﺷﮑﯽ ...
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ  ٢٢اﮐﺘﺒﺮ ٢٠٠٩

ﺳﺨﻨﻢ را ﺑﺎ ﻳﺎران ﻧﮕﻔﺘﻦ

وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻳﺎران ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﻳﻢ
ﺁوازهﺎدرﮔﻠﻮﻳﻢ ﺧﺎﻣﻮﺷﻨﺪ-
َاوازهﺎ،اَوازهﺎﻳﻢ
زﻳﺒﺎوﮔﺮم وﭘﺮﺷﻮرﺗﺮﻳﻦ اوازهﺎﻳﻢ را-
ﺗﻨﻬﺎﺑﺎﺷﻤﺎﺧﻮاهﻢ ﺧﻮاﻧﺪ.
اﻣﺎﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ -
ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮزﺑﺎﻧﻢ ﻣﻴﻤﻴﺮدو
ﺑﯽ ﺟﺎن ﻣﻴﺸﻮد.
وﻗﺘﯽ ﺣﻀﻮرﺗﺎ ن -
وﺟﻮدﺗﺎ ن
دردوردﺳﺘﻬﺎﯼ دور
دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ-
وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ...
وﻣﻦ دﻳﺮﻳﺴﺖ ﮐﻪ
دﺷﻮاروﮐﻮﺗﺎﻩ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ام
درﻋﺪم ﺣﻀﻮرﺧﻮب ﺷﻤﺎ ﻳﺎن.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ هﺴﺘﻴﺪ
هﺰاران ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﺪا
ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﻴﺸﻮد.
ﺻﺪاﺑﻪ ﺁواز
ﻏﺮﻳﻮﺷﺎدﯼ ام
ﺗﺎدوردﺳﺖ هﺎ
ﺗﺎدورﺗﺮﻳﻦ هﺎ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ هﺴﺘﻴﺪ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ....
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ
١٠ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠٠٩

دﻟﺘﻨﮕﯽ هﺎ

دﻟﺘﻨﮕﯽ هﺎ
دﻟﺘﻨﮕﯽ هﺎﯾﻢ را
دﻟﺘﻨﮕﯽ هﺎﯼ
اَﺑﻴﺎرﯼ ﺷﺪﻩ-
ازﺳﺮﮐﻮبِ
ﺑﺮدﮔﺎن ﮐﺎرﻣﺰدﯼ
ازاﺑﺘﺪاﯼ ﺗﺎرﯾﺦِ
ﺑﺮدﮔﯽ ﮐﺎر
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
دﻟﺘﻨﮕﯽ هﺎﯼ ﻋﻤﻴﻖ،
رﯾﺸﻪ دار،
ﺗﺴﻠﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮم
راﺑﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧﻪ
درﺻﻔﻮف ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﯽ ﺷﻤﺎهﺎ
ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎدﯼ ﮐﻨﻢ
ﺗﺎﮐﻪ ﺟﻬﺎن
ﺷﻮداَﮔﺎﻩ زاَن
دﻟﺘﻨﮕﯽ هﺎﯼ
ﺑﺮاَﻣﺪﻩ ازﻗﺮون واﻋﺼﺎر
ﺑﺮدﮔﯽِ ﮐﺎرﺑﺪﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺗﺎﮐﻪ ﭘﺮﭼﻤﯽ ﺷﻮد
درﻣﺼﺎف ﮐﺎرﺑﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ٧.ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ٢٠٠٩
http://shadochdt.wordpress.com
banafshekamali@gmail.com

ﺗﻴﺮ ﺑﺎران ﻳﺎران

ﺗﻴﺮ ﺑﺎران ﻗﻠﺒﻢ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ

اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﻪ ﺷ ﻌﺮراﺑﻪ هﻤ ﻪ زﻧ ﺎن وﻣ ﺮدان ﮐ ﺎرﮔﺮ وزﺣﻤﺘﮑﺶ،رﻓﻘﺎ،ﻳ ﺎران ﮐﻤﻮﻧﻴﺴ ﺖ واﻧﻘﻼﺑ ﯽ
وَازادﻩ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﻣﻴﮑ ﻨﻢ .رﻓﻘﺎ،زﻧ ﺎن وﻣﺮداﻧ ﯽ ﮐ ﻪ دﻻوراﻧﻪ،ﻣﺴ ﺘﺤﮑﻢ وﺳ ﺘﺮگ ﺗ ﺎَاﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈ ﻪ ه ﺎﯼ
زﻧ ﺪﮔﯽ ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎروﭘﺮﺑ ﺎرﺧﻮددر ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﺑﺎزﺟﻮﻳ ﺎن و ﺷ ﮑﻨﺠﻪ ﮔ ﺮان،اﻳﻦ ﺳ ﺮﮐﻮﺑﮕﺮان ﻣ ﺰدوررژﻳﻢ
ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ وﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﯽ ﻧﻈ ﺮ دﺳ ﺖ زدﻩ وﺗ ﺎَاﺧﺮﻳﻦ ﻧﻔ ﺲ ﺳﺮﺗﺴ ﻠﻴﻢ درﻣﻘﺎﺑ ﻞ
ارﺗﺠﺎع اﺳﻼﻣﯽ-ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮودﻧﻴﺎوردﻧﺪوﺑﻪ ﺟﻮﺧﻪ هﺎﯼ ﺗﻴﺮﺑﺎران وﻃﻨﺎﺑﻬﺎﯼ اﻋﺪام ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻳﺎد،ﺧﺎﻃﺮﻩ واﻳﺪﻩ هﺎﯼ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ-اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰان وﻣﺪاﻓﻌﺎن راﺳﺘﻴﻦ ﮐ ﺎرﮔﺮان وزﺣﻤﺘﮑﺸ ﺎن
ﺑ ﺮاﯼ هﻤﻴﺸ ﻪ درذه ﻦ وﻗﻠ ﺐ ﮐ ﺎرﮔﺮان -زﺣﻤﺘﮑﺸ ﺎن واﻧﺴ ﺎﻧﻬﺎﯼ َازادﻳﺨ ﻮاﻩ ﺑ ﺎﻗﯽ وﻣﺎﻧ ﺪﻧﯽ
ن َاﻳﻨ ﺪﻩ ﺑ ﺮاﯼ
اﺳﺖ.ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﯼ َاﻧﺎن ﺳﺮﻣﺸﻖ وراهﻨﻤﺎﯼ هﻤ ﻪ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴ ﺘﻬﺎواﻧﻘﻼﺑﻴﻮ ِ
ﻧﺒﺮدﺑﺎارﺗﺠﺎع وﻣﺪاﻓﻌﺎن َان ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻳﺎدوراهﺸﺎن ﺑﺮاﯼ هﻤﻴﺸﻪ ﮔﺮاﻣﯽ وزﻧﺪﻩ ﺑﺎد.

ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺷﻌﺎر:
 ﺷﮑﻮهﻤﻨﺪﺑﺎدﻳﺎدﺗﻮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ٦٧ ﺑﺎﻧﮓ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺟﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ دﻻوران هﻤﻴﺸﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺧﺎﻃﺮات ﻓﺮﻳﺎدﯼ از درون ﻧﺎﻗﻮس ﺳﻘﻮط ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮزادﺗﺒﻠﻮر ﻋﺸﻖ دراﻧﺘﻬﺎﯼ اﻳﻦ ﺳﺎل... ﻣﻠﻮدﯼ ﭘﻴﻮﻧﺪﺑﺸﺮﯼ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻏﭽﻪ ات ﻳﺎدهﺎﯼ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ زﺧﻤﯽ ﻋﻤﻴﻖ -درﻳﻐﺎ

 ﺗﻴﺮﺑﺎران ﺗﻮ،ﺗﻴﺮﺑﺎران ﻗﻠﺒﻢ ﻳﺎدﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﻳﮕﺮﻧﻴﺴﺖ)ﺷﻌﺮﯼ ﺑﻪﻳﺎدرﻓﻴﻖﺷﺎهﺪﺧﺖﺷﺎدﻳﻤﻘﺪم( -ﺧﺎوران،زﻣﻴﻦ ﻳﺎران،ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻦ

ﺷﮑﻮهﻤﻨﺪﺑﺎدﻳﺎدﺗﻮ
ﺑ ﻪ ﻳ ﺎدرﻓﻴﻖ ﭘﻴﮑﺎرﮔﺮاﺳ ﻤﺎﻋﻴﻞ ﺣﺴ ﻨﻮﻧﺪﮐﻪ درﺗﻴﺮﻣ ﺎﻩ ﺳ ﺎل١٣٦٠درﺳ ﻦ ١٥ﺳ ﺎﻟﮕﯽ ﺑ ﻪ دﺳ ﺖ ﺟ ﻼدان
رژﻳﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ )ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ(درﺑﻬﺎرزﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺑﻪ ﺧﻮن ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪ.
دردروﻧﻢ ﻏﻮﻏﺎﻳﯽ اﺳﺖ
ﺑﯽ ﺗﺎب وﺑﯽ ﻗﺮار
دراﻳﻦ روزهﺎﯼ ﮔﺮ ِم اﻧﺴﺎن ﮐﺶ
روزهﺎﯼ ﻣﺎﻩ ﺗﻴﺮ
ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ
ﻣﺎﻩ ﺧﻮن ﺑﺮﺑﺴﺘﺮﮔﺮم
زﻣﻴﻦ زادﮔﺎهﺖ راﻣﻴﮕﻮﻳﻢ
زﻣﻴﻦ داغ وﺗﺸﻨﻪ ﺑﯽ ﺑﺎران
وﻟﯽ درﺳﻮگ ﺗﻮ
ن اﺷﮑﻬﺎﻣﺎن زﻣﻴﻦ داغ وﺷﻮرﻳﺪﻩ
ﺑﺎرا ِ
راﺑﺎرورﮐﺮد
وﺟﻮ اﻧﻪ زدﻧﺪ،
داﻧﻪ هﺎﯼ ﺗﺎ ِز
ﭘﺮﺷﮑﻮ ﻩ َاﻳﻨﺪﻩ
دراو ج ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
ﻧﻬﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
درﺧﺘﯽ ﻣﻴﺸﺪ
ﺑﺎﻣﻴﻮ ﻩ هﺎﯼ ﺷﻴﺮﻳﻦ،
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم راﻣﻴﮕﻮﻳﻢ
هﻤﻴﺸﻪ درﺣﺮﮐﺖ
هﺮﺟﺎﺟﻮﺷﯽ،ﺧﺮوﺷﯽ ﺑﻮد
ﺗﻮَاﻧﺠﺎﺑﻮدﯼ
ﻣﻦ َاﻧﺠﺎﺑﻮدم
ﻣﺎهﻤﻪ َاﻧﺠﺎﺑﻮدﻳﻢ
ﻣﺎﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻔﺖ
ﮐﻪ ازروزﺷﺮوع،
هﺴﺘﻴﻤﺎن ﺑﺎﺗﻀﺎدﮐﺎروﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺑﺎﺑﻬﺮﻩ ﮐﺸﯽ اﻧﺴﺎن ازاﻧﺴﺎن
درزﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮﻩ ﺧﻮﻳﺶ َاﺷﻨﺎﮔﺮدﻳﺪﻳﻢ
ﺑﺎدﻳﺪن هﺮروزۀ ﭘﺪراﻧﻤﺎن
ﺑﺎدﺳﺘﻬﺎﯼ ﭘﻴﻨﻪ ﺑﺴﺘﮥ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺷﺎن

ﺑﺎﭼﻬﺮهﺎﯼ ﺳﻮﺧﺘﻪ درَاﻓﺘﺎب ﺟﻨﻮب
وﺗﻮﺑﻴﺸﺘﺮازهﻤﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎرراهﺮروز
درﭼﻬﺮﻩ ودﺳﺘﺎن ﭘﺪرت دﻳﺪﯼ
وهﺮﮔﺰاﺷﺘﯽ ﻧﮑﺮدﯼ
ﺑﺎﺗﻨﯽ ﺧﺮدﺷﺪﻩ درزﻳﺮﺷﮑﻨﺠﻪ
اﺳﺘﻮاروﺑﺎﺻﻼﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺶ
ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺧﻮﻳﺶ،
ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ِﮐﺎرﮔﺮ
وﻓﺎدارﯼ ﻣﺎﻧﺪﯼ
وﺟﻼدان ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺳﻴﺎﻩ
ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﻧﻨﮓ،ﺟﻤﻬﻮرﯼ وﺣﺸﺖ
ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺷﺐ،ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺟﻨﺎ ﻳﺖ
ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺷﮑﻨﺠﻪ،ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﮔﻠﻮﻟﻪ
ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺟﻤﻬﻮ رﯼ اﺳﻼﻣﯽ.
ﻗﻠﺐ ﭘﺮﺷﻮرﺗﺮا
ﭼﻪ ﺑﻴﺮﺣﻤﺎﻧﻪ وﭼﻪ وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ
هﺪف ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻧﻨﮓ ﺑﺮَاﻧﺎن
ﻳﺎدﺗﻮﻳﺎدﺑﺎﺷﮑﻮﻩ ﺗﻮ
درذهﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
درذهﻦ َاﻳﻨﺪﻩ هﻤﻴﺸﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ
درﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
َاﻳﻨﺪﻩ ازَان ﻣﺎﺳﺖ
َاﻳﻨﺪﻩ ازَان ﺗﻮاﺳﺖ
َاﻳﻨﺪﻩ ازَان ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ اﺳﺖ.
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ ٢ -ﺗﻴﺮ ١٣٨٧
ﺑﺴﺘﺎن ٦٧
ﺳﺎل ﺟﻨﻮن
ﺳﺎل ﺷﻘﺎوت وﺟﻨﺎﻳﺖ
ﺳﺎل ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺳﺎل ۶٧راﻣﻴﮕﻮﻳﻢ
ﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﻮن ﻧﺸﺎﻧﺪن،
دﻻوران ﺑﯽ ﺑﺎﮎ
دﻻوران ﭘﺎﮎ راﻣﻴﮕﻮﻳﻢ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۶٧راﻣﻴﮕﻮﻳﻢ
ﮐﻪ ﺧﻂ ﺳﺮ خ َان
اداﻣﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ۵٨
۵٩

و ۶٠ﺑﻮد
ﺳﺮﮐﻮب دﻟﻴﺮان ﺗﺮﮐﻤﻦ
ﻣﺒﺎرزان ﺑﯽ ﺑﺎﮎ ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎن راﻣﻴﮕﻮﻳﻢ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ِﻳﺎران راﻣﻴﮕﻮﻳﻢ
ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺎرﮔﺮ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار
ﺟﻨﻮن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
دراﻧﻬﺪام ﮐﺎر
ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﭘﻴﻮﻧﺪﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻣﺬهﺐ
ﮔﻠﻮﻟﻪ هﺎﯼ ﺣﺎﻓﻆ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺑﺎﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس دﺳﺖ دردﺳﺖ
ﻣﻴﮕﺸﺖ و
ﻣﻴﮑﺸﺖ و
ﻣﻴﮑﺸﺪ،
هﻨﻮزﻳﺎران را
دﻻوران را
ﮐﺎرﮔﺮان را
ﻧﻬﺎﻟﻬﺎﯼ ﺗﺎزﻩ ﺷﮑﻮﻓﻪ دادﻩ را
زوﺣﺸﺖ ِﺗﻨﻮﻣﻨﺪﺷﺪن هﺎﻳﺸﺎن
اﻣﺎ،ﻣﺎراازاﻳﻨﻬﻤﻪ ﺷﻘﺎوت ﭼﻪ ﺑﺎﮎ
دوﺑﺎرﻩ ﻗﺪﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺸﻴﺪ
زﻋﻤﻖ اﻳﻦ زﻣﻴﻦ داغ
دوﺑﺎرﻩ ﺑﺎهﻢ ﻗﺪﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺸﻴﺪ.
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ –ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺑﺎﻧﮓ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
هﺮروزﺻﺪاﯼ ﺟﻬﻞ
ﺻﺪاﯼ اﺳﺎرت
ﺻﺪاﯼ ﺳﺮﮐﻮب
ﺻﺪاﯼ ﺣﻤﺎﻗﺖ
ﺻﺪاﯼ اﷲ اﮐﺒﺮ
اﻓﻴﻮن ﺗﻮدﻩ هﺎ
درﭘﻬﻨﺎﯼ ﺷﻬﺮهﺎﯼ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺧﻔﺘﻪ
زادﮔﺎﻩ دﻟﻴﺮان ﮔﻤﻨﺎم
ازﻣﻨﺎرﻩ هﺎﯼ رذاﻟﺖ
وﺟﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮ ش ﻣﻴﺮﺳﺪ
اﺗﺤﺎدﺷﻮم ﻣﺬهﺐ وﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺗﻨﻴﺪﻩ درهﻢ
ﻣﻴﮑﻨﺪﺷﺎدﯼ
درﺳﺮﮐﻮب ﮐﺎر

دﺳﺖ دردﺳﺖ هﻢ
درﺳﺮﮐﻮب زن،ﮐﻮدﮎ
ﺑﺮاﯼ اﻳﻦ اﺑﻠﻬﺎن ﻣﺴﺖ وﺧﻮﻧﺨﻮار
ﮔﺮﻳﺰﯼ ازﺟﺒﺮﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻴﺴﺖ
روزﭘﺎﺳﺦ دادن َاﻧﺎن ﻧﺰدﻳﮏ اﺳﺖ
ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل َان روزﺑﺸﺘﺎﺑﻴﻢ
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ ٢٧ -ﺟﻮﻻﯼ ٢٠٠٨
ﺟﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﻳﺎوﻩ ﮔﻮﻳﺎن ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺑﺮﺳﺮهﺮﮐﻮﯼ وﺑﺮزن
ﺑﺎﻧﻘﺎﺑﻬﺎﯼ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪ ِﻩ
ن
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮ ِ
ﻣﺬهﺒﯽ وﻣﻠﯽ،
دﻓﺎع ازﻣﻴﻬﻦ ودﻳﻦ،
ﺳﻠﻄﻨﺖ وﻣﺸﺮوﻃﻪ،
ﻣﻠﺖ ﺧﻮدﯼ،
راﻩ رﺷﺪﻧﮑﺒﺖ،
ﺖ
ﺳﻨﮕﺮﮔﺮﻓﺘﻪ درﭘﺸ ِ
دﻓﺎع ازﻣﻴﻬﻦ،
ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﯽ،
ﻣﻠﺖ ﺧﻮدﯼ،
ﻧﻈﻢ ﻧﻮﻳﻦ
ﺑﺎﺳﻼح زﻧﮓ ﺧﻮردۀ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﺧﻴﻞ ﺗﺒﻬﮑﺎرﻣﺪاﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ،
ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﮐﺎر
ﺑﻪ ﻋﺎدت دﻳﺮﻳﻨﮥ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﻣﻴﺪان َاﻣﺪﻩ ﮐﻨﻮن
ﺑﺎﻓﺮاﺧﻮان ﺷﻮ ِم
َاﺷﺘﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
درﻳﮏ دﺳﺖ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس
دردﺳﺖ دﻳﮕﺮﺷﻌﺎردﻓﺎع ازﻣﻠّﺖ ﺧﻮدﯼ
ﭼﻮ ﺑﻪ دار
ﺳﺮﮐﻮب
واﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻋﺮﺑﺪﻩ ﮐﺸﺎن
ﺑﺮاﯼ دﻓﺎع ازﻣﺎم وﻃﻦ،
زورﻩ ﺳﺮﻣﻴﺪهﻨﺪ
اﻣﺎﮐﻨﻮن دﻳﺮزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎوﺗﻨﻬﺎ
ﻳﮏ ﺟﻨﮓ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع

ﺑﺮاﯼ ﮐﺎرﮔﺮان وﺟﻮددارد
ﺟﻨﮓ واﻗﻌﯽ ﻃﺒﻘﺎ ﺗﯽ
ﻣﺒﺎرزﻩ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ
ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮرژوارﯼ
هﺮﮔﺰازﻳﺎﻧﺒﺮدﻩ اﻳﻢ،
اﻳﻦ ﻧﻐﻤﮥ دل ﻧﻮازرا،
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻴﻬﻦ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﻴﻬﻦ َاﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎﯼ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ ١٣ -ﺟﻮﻻﯼ
دﻻوران هﻤﻴﺸﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
ﺑﻪ ﻳﺎدﺗﻤ ﺎﻣﯽ رﻓﻘ ﺎﯼ رزﻣﻨ ﺪﻩ ام ﮐ ﻪ هﻤﭽ ﻮن ﺳ ﺮوهﺎﯼ ﭘﺮﺻﻼﺑﺖ،اﺳ ﺘﻮاروﻣﺤﮑﻢ ﺗ ﺎَاﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈ ﻪ
درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻼدان ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺳﻴﺎﻩ اﺳﻼﻣﯽ ِﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺎﻟﻬﺎ،ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺑﻴﺸﻤﺎرﯼ
ازَان ﻟﺤﻈﻪ هﺎﯼ
ﺟﻨﻮن ﮐﻮرِﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺎرﻣﻴﮕﺬرد
ﻋﺰﻳﺰاﻧﻢ،رﻓﻴﻘﺎﻧﻢ،
دﻻوران هﻤﻴﺸﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
درذهﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
زﻳﻦ ﭘﺲ اﮔﺮهﺰاران ﺳﺎل
ﺳﭙﺮﯼ ﮔﺮدد،
ﻳﺎدﻣﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﻤﺎدردل ﺗﺎرﻳﺦ
ﺣﮏ ﮔﺮدﻳﺪﻩ،
ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺳﻴﺎﻩ ِﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ
هﺮﮔﺰاز ﺧﺎﻃﺮۀ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺤﻮﻧﺨﻮاهﺪﺷﺪ،
ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪدرذهﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺷﻘﺎوت هﺎوﮐﺸﺘﺎرهﺎ ﯼ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﯽ
وﻟﯽ ﻳﺎدﺷﻤﺎﻳﺎران ﺑﯽ ﺑﺎﮐﻢ
ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ وﺑﻪ زﻳﺒﺎﻳﯽ
وﺑﺎﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ
درﻗﻠﻮب ﻣﺮدم زﺣﻤﺘﮑﺶ و
َاﮔﺎﻩ هﻤﻴﺸﻪ ﺟﺎودان ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ
دروداﺗﺸﻴﻦ ﺑﺮﻳﺎران ﺑﯽ ﺑﺎﮐﻢ
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ  ۴-اوت

ﺧﺎﻃﺮات
دراﻣﺘﺪا ِدﺟﺎرﯼ زﻣﺎن
ﺧﻂ ﺳﺮخ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺧﻔﺘﮕﺎن
اﻣﺎازﭘﺎﯼ ﻧﻴﻔﺘﺎدﮔﺎن را َ
ﺑﺎﺗﻤﺎﻣﯽ َارزوهﺎﯼ ﺗﻴﺮﺑﺎران ﺷﺪﻩ هﺎﺷﺎن اﮐﻨﻮن
درﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺼﻮل
اﺣﺴﺎس ﻣﻴﮑﻨﻢ
ﺑﺎﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎرﯼ ازﺧﺎﻃﺮﻩ
دراﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﯽ اﻣﺎن
هﻤﻪ ﻓﺼﻮل اﮐﻨﻮن
رﻧﮓ ﺳﺮخ وﺧﻮﻧﻴﻦ
ﺑﺮﭼﻬﺮﻩ دارﻧﺪ
رﻧﮓ اﻧﻘﻼب
رﻧﮓ ﻣﺒﺎرزﻩ
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ ١۵-اوت
ﻓﺮﻳﺎدﯼ ازدرون
)ﺑﻪ ﻳﺎدﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﺠﺎﺗﯽ وﻓﺮﺷﺘﻪ هﺎﯼ ﺑﻴﺸﻤﺎ ِرﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺟﻬﻞ وﻣﺬهﺐ(
ﺻﺪاﯼ ﻓﺮﻳﺎدت را،
دردﺑﻴﮑﺮاﻧﺖ را،
ازدﻳﺮﺑﺎز،
ازاﻋﻤﺎق ﻗﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﺗﺎﮐﻨﻮن،درﺗﺎروﭘﻮد،
وﺟﻮدم ﻋﻤﻴﻘﺎﻧﻪ ﺣﺲ ﻣﻴﮑﻨﻢ.
ﻧﺎﻣﺖ را
ﻧﺎﻣﻬﺎﻳﺘﺎن را
ﺗﮏ ﺗﮏ
ﻓﺮﻳﺎدﻣﻴﮑﻨﻢ
ﻓﺮﺷﺘﻪ،
ﺷﻬﻼ،
دﻋﺎ،
وﺧﻴﻞ ﺑﻴﺸﻤﺎر
ﺑﻪ ﻣﺴﻠﺦ ﺑﺮدﮔﺎن را.
ﻧﺎﻣﻬﺎﯼ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺟﻬﻞ ورذاﻟﺖ،
دﻳﻦ وﺑﺮﺑﺮﻳﻴﺖ را،
ازاﻋﻤﺎق وﺟﻮدم ﻓﺮﻳﺎدﻣﻴﮑﻨﻢ.
ن زﻳﺒﺎﻳﯽ
ﻧﺎزﻧﻴﻦ دﺧﺘﺮا ِ
وﺻﺪاﻗﺖ ودوﺳﺘﯽ

ﭼﻪ ﺑﺰدﻻﻧﻪ،ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ،
ﮔﻠﻮﻳﺘﺎن راﺑﺮﻳﺪﻧﺪ
ﺑﺎاﻓﻴﻮن ﺗﻮدﻩ هﺎ،
ﻣﺬهﺐ ودﻳﻦ،
ﺳﻨﮕﺴﺎرﺗﺎن ﮐﺮدﻧﺪ،
دردﻳﺎران ِﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ِﺟﻬﻞ وﺳﺮﻣﺎﻳﻪ وﺗﺰوﻳﺮ،
زﻳﺒﺎﻳﯽ،ﻋﺸﻖ ودوﺳﺘﯽ اﺳﺖ،
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﺦ ﺑﺮدﻩ ﻣﻴﺸﻮد.
ﻓﺮﻳﺎدﺷﻮﻳﻢ وﺑﺴﺎزﻳﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ دﻳﮕﺮرا
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺮﺷﺎرازدوﺳﺘﯽ،ﻣﺤﻮﺳﺮﻣﺎﻳﻪ،
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ راﺑﻪ ﻣﺴﻠﺦ ﻧﺨﻮاهﻨﺪﺑﺮد.
ودﺧﺘﺮان،هﻤﺴﺎن ِﭘﺴﺮان اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ – اوت
ﻧﺎﻗﻮس ﺳﻘﻮط ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺻﺪاﯼ ﺳﻘﻮط ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
درﺟﺎرﯼ زﻣﺎن
درراﺳﺘﺎﯼ ﺧﻂ ﻣﻤﺘﺪ
ﺑﺎﺷﮑﻮﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ
درﮐﺸﺎﮐﺶ درﮔﻴﺮﯼ
ﮐﺎروﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻃﻨﻴﻦ رﻳﺰش
دﻳﻮارﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ازوراﯼ
ﺑﻠﻨﺪﮔﻮهﺎﯼ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ،
دﻻﻻن ﺑﻮرس،
ﺧﺎدﻣﺎن ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
هﺮ روزﻩ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻴﺮﺳﺪ
درﺟﺪال ﮐﺎروﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺷﺎدﻣﺎﻧﻪ،ﺑﯽ ﺻﺒﺮاﻧﻪ،
ﻧﻮﻳﺪدﻧﻴﺎﯼ روﺷﻦ َاﻳﻨﺪﻩ،
ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﻢ
رهﺎﻳﯽ ﺑﺸﺮﻳﺖ را
درذهﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
زﻣﺰﻣﻪ ﻣﻴﮑﻨﺪ
اﮐﻨﻮن ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﻢ واژﻩ اﯼ،
اﻳﺪﻩ اﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺮاﺳﺮﺟﻬﺎن درﮔﺸﺖ وﮔﺬاراﺳﺖ،
ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺎﺷﮑﻮﻩ َان ﺑﺸﺘﺎﺑﻴﻢ.
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ ٢٧ -ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

ﻓﺮزادﺗﺒﻠﻮرﻋﺸﻖ
ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ
در وﺟﻮدَاﮐﺎﻩ وﺟﻮاﻧﺖ
ﻓﺮاﺗﺮازﻣﺮزهﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان
ﻦ ﺑﻴﻤﺎ ِرﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎن
ﻓﺮاﯼ ﻧﮋادورﻧﮓ ِﺳﺎﺧﺘﮥ ذه ِ
ﻓﺮاﺗﺮازﺟﻨﺴﻴﺖ وﭘﻮﺳﺖ وﺧﺎﮎ
ﺑﺰرگ ﺳﺎل وﮐﻮدﮎ
ﻋﺸﻖ ﺗﻮﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ،اﻧﺴﺎن،ﻣﺮزﻧﻤﻴﺸﻨﺎﺳﺪ.
ذهﻦ َاﮔﺎﻩ وﭘﻮﻳﻨﺪﻩ ات
ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺷﻖ وﭘﺮﺷﻮرت
ﺑﻨﺪهﺎ وﻣﻴﻠﻪ هﺎﯼ ارﺗﺠﺎع
وﺷﮑﻨﺠﻪ وﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺎﻩ وﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮرا
درهﻢ ﻣﻴﮕﺴﻠﺪ
ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮزﻣﻴﻦ ﭘﻬﻨﺎورﺳﻔﺮﻣﻴﮑﻨﺪ
وهﺪﻳﻪ ﻣﻴﮑﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎداراﻳﯽ ات را
اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ وﻗﻠﺒﺖ را
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ دردﯼ ﮐﻪ ازدردت
درﺗﺎروﭘﻮدوﺟﻮدﻣﺎن ﺣﺲ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ
ﺑﻪ ﺗﻮﻣﻴﺒﺎﻟﻴﻢ
ﺑﻪ ﺗﻮﻣﻴﺒﺎﻟﻢ
ﺑﻪ ﺗﻮﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ راﻣﻌﻨﺎﯼ ﺗﺎزﻩ اﯼ ﺑﺨﺸﻴﺪﯼ
ﺑﻪ ﺑﻴﮑﺮان ﺻﻼﺑﺘﺖ
ﺑﺎﻗﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺟﻬﺎن
ﺑﻪ ﺗﻮﻣﻴﺒﺎﻟﻢ
ﺑﻪ ذهﻦ وﻗﻠﺒﺖ ،
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻬﺎن رادرَاﻏﻮ ش ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺶ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎ ﻩ رﺟﺎﻳﯽ
ﯽ اﻧﺴﺎن ﮐ ِ
درﺑﻨﺪﻋﻔﻮﻧ ِ
ﺑﺎﺗﻮﻣﺮزهﺎﯼ ﺑﺎﺷﮑﻮ ﻩ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
واﻧﺴﺎن ﻣﻌﻨﺎﻳﯽ ﺗﺎزﻩ وﻧﻮﻳﻦ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ
اﻧﺴﺎن ﺗﺮازﻧﻮﻳﻦ
زادﻩ ﻣﻴﺸﻮد
ﺑﻪ ﺗﻮﻣﻴﺒﺎﻟﻴﻢ
ﺑﻪ ﺗﻮﻣﻴﺒﺎﻟﻢ
اﯼ ﻣﻈﻬﺮﭘﻴﺎ ٍِم ﻋﺸﻖ وَازادﯼ
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ ٣-ژاﻧﻮﻳﻪ ٢٠٠٩
دراﻧﺘﻬﺎﯼ اﻳﻦ ﺳﺎل...
ازاﺑﺘﺪا
ازﺳﺎﻟﻬﺎ

وﺑﻴﺸﻤﺎرﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺳﺨﺖ وﺷﻮم
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎزﮔﻮﮐﻨﻢ
ﮐﻪ درﺑﻬﺎرزﻧﺪﮔﯽ-
ﺷﮑﻮﻓﻪ هﺎ،ﺟﻮاﻧﻪ هﺎ،ﻧﻬﺎﻻن ﻧﻮرس اﻣﻴﺪ-
ﺑﻪ زﻳﺮﭘﺎﯼ ﻏﺎﺻﺒﺎن ِزﻧﺪﮔﯽ،ﺑﻪ ﺿﺮب ﺗﻴﺮ
ﺑﻪ ﭘﺎﯼ دار،ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﻴﻠﻪ هﺎﯼ ﺑﻨﺪ
ﻟﮕﺪﻣﺎل ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.
دراﻧﺘﻬﺎﯼ اﻳﻦ ﺳﺎل
ﮐﻪ ﮐﺎردرﺑﻨﺪ ِﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻋﻠﻢ اﺳﻴ ِﺮﺟﻬﻞ
زن اﺳﻴﺮﻣﺬهﺐ وﺳﻨﺖ اﺳﺖ .
دراﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺁدم ﮐـﺶ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺬهﺐ وﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻣﺎﺑﻴﺎداَن ﺧﻴﻞ ﻋﺎﺷﻘﺎن
ﮐﻪ دﻟﻴﺮاﻧﻪ،ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﭼﻮﺑﮥ داررﻓﺘﻨﺪ-
ﺳﺮودِﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺳَﺮﺧﻮاهﻴﻢ داد.
ﺑﺮاﯼ ﺷﮑﻮﻓﻪ هﺎ،ﺟﻮاﻧﻪ هﺎ،ﻧﻬﺎﻟﻬﺎﯼ ﺳﺮخ
ﺧﻮاهﻴﻢ ﺧﻮاﻧﺪ.
وﭘﻴﻮﻧﺪﯼ ﺑﺎﺁﻧﺎن
ﮐﻪ هﻴﭻ ﺗﻴﺮﯼ،دارﯼ وﺑﻨﺪﯼ
ﻧﮕﺴﻠﺪ ﺁن ﭘﻴﻮﻧﺪرا
دراﻧﺘﻬﺎﯼ اﻳﻦ ﺳﺎل...
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ
 ٢٠ﻣﺎرچ ٢٠٠٩
ﻣﻠﻮدﯼ ﭘﻴﻮﻧﺪﺑﺸﺮﯼ
ﺑ ﺮاﯼ ﻓﺮزادﮐﻤ ﺎﻧﮕﺮﻣﻌﻠﻢ ﻣﺤﺒﻮب،ﻣﺴ ﺌﻮل وﻣﻘ ﺎوم ﮐ ﻪ درزﻧ ﺪان رﺟ ﺎﺋﯽ ﮐ ﺮج درﺑﻨ ﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑ ﻪ
اﺳ ﺎرت ﮐﺸ ﻴﺪﻩ ﺷ ﺪﻩ اﺳ ﺖ وﺑﺎدﻓ ﺎع ازﺗﻤ ﺎﻣﯽ ارزش هﺎوﻣﻌﻴﺎره ﺎﯼ اﻧﺴ ﺎﻧﯽ وﺟﻬﺎﻧﺸ ﻤﻮل ﺑﺸ ﺮﯼ
ودﻓﺎع ازﺑﺸﺮﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻋﻤﻠﮑﺮدﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﺧﻮﻳﺶ ﻧﺸﺎن دادﮐ ﻪ درزﻳﺮﻓﺸ ﺎرو ﺷﮑﻨﺠﻪ،اﻧﺴ ﺎن ِ
اﮔ ﺎﻩ اﻧﺴ ﺎن ﺑ ﺎﻗﯽ ﺧﻮاهﺪﻣﺎﻧ ﺪودرﺑﺎﻃﻼق ودراوج ﺳ ﻴﺎهﯽ هﺎﭼ ﻪ زﻳﺒ ﺎ ﮔﻠﻬ ﺎﻳﯽ
ﻣﻴﺮوﻳﻨﺪ،ﺑﺮﭘﺎﻣﻴﻤﺎﻧﻨﺪوﻗﺪﻣﻴﮑﺸﻨﺪ.
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺁﮔﺎﻩ هﺮﮔﺰاﺳﻴﺮازﺧﻮدﺑﻴﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧﻤﻴﺸﻮﻧﺪوﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ اﻧﺴ ﺎن ﺁﮔ ﺎﻩ ﺑﺮﻧ ﺪۀ ﻧﻬ ﺎﻳﯽ
ﻣﺒﺎرزۀ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎﻟﻬﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪاﻧﺪﻳﺸﻪ ات
اوج ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ
ﺑﺎﻻو
ﺑﺎﻻو
ﺑﺎﻻﺗﺮﻣﻴﺮوﻧﺪ
ﺑﺎﻟﻬﺎﯼ

اﻧﺪﻳﺸﻪ ات
ﺗﺎدوردﺳﺖ هﺎ
ﺗﺎ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﺖ ِ
ﻣﺮزهﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ را
درﻣﻴﻨﻮردﻧﺪﺑﺎﻟﻬﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪاﻧﺪﻳﺸﻪ ات.
ازﺧﻂ زﻣﺎن وﻣﮑﺎن
ﻋﺒﻮرﯼ ِ،ﭘﻴﻮﻧﺪﯼ،
ﭘﺮﺷﻮروﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ وﺳﺮﮐﺸﺎﻧﻪ دارﯼ
درﮐﻨﺎرِﮐﻮدﮐﺎن ِﮐﺎر،درﻣﺴﻠﺦ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم
درﺟﺒﻬﮥ ﮐﺎرﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ِ هﺮﺁن ﭼﻪ
ﺑﺎدرس دادﻧﺖَ،اﻣﻮﺧﺘ ِ
اﻧﺴﺎﻧﯽ وﺧﻮب وﺑﺸﺮﯼ اﺳﺖ-
درﺣﻴﻄﮥ ﮔﺴﺘﺮدۀ اﻳﻦ ﺑﺰرگ،ﺑﻨﺪﯼ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻟﻬﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪاﻧﺪﻳﺸﻪ ات
اوج ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ
ﻓﺮاﺗﺮازﻣﺮزوﺑﻮم ﺧﻮدﯼ
ﻋﺸﻖ راﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﮑﻨﯽ
ﺑﺎدادن ﺗﮏ ﺗﮏ اﻧﺪاﻣﺖ
ﻣﻠﻮدﯼ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ
ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد.
ﺑﺎﺗﻘﺴﻴﻢ هﺮاَن ﭼﻪ ﮐﻪ هﺴﺖ ودارﯼ.
ﻓﺮاﺗﺮازﻣﺮزﺧﻮدﯼ
ﺑﺎﻟﻬﺎﯼ اﻧﺪﻳﺸﻪ ،
داﻣﻨﮥ ﻋﻤﻞ
درﺗﻮازﻧﯽ ﺷﮕﻔﺖ
ﺑﺎهﻢ دررﻗﺼﯽ هﻤﮕﻮن
ازاﻳﺪﻩ هﺎﯼ ﺑﺸﺮﯼ
ﻣﻠﻮدﯼ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪﻣﻴﺸﻮد.
ﺑﻪ ﻳﺎدﺗﻮ وﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮﻣﻴﺸﻮد.
اَرﯼ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر
ﻧﻮﻳﺪروﻳﺶ وﭘﻮﻳﺶ
ﺷﮑﻮﻓﺘﻦ ورهﺎﺷﺪن ﻣﻴﺪهﯽ
ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر-
ﺑﺎﺑﻠﻨﺪاﻧﺪﻳﺸﻪ هﺎﯼ ﺳﺘﺮﮔﺖ.
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ٢٤ .ﻣﺎچ ٢٠٠٩

ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻏﭽﻪ ات)ﺷﻌﺮﯼ ﺑﺮاﯼ ﺗﻮ(
ﺑﺎﺷﻮﻗﯽ ﻋﻈﻴﻢ
ﺑﺎﭘﺎﻳﯽ ﺑﯽ ﺗﺎب
ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻏﭽﻪ ات
ﺧﻮاهﻢ ﺷﺘﺎﻓﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻏﭽﻪ ات
درﻳﮏ ﺻﺒﺢ ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺑﺎﻋﺒﻮرازﺟﺎدﻩ هﺎﯼ
ﮔﺮم ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ -
ﺷﮑﻮﻓﻪ هﺎﯼ ﻧﻮرس ﺑﻬﺎر
دراوج روﻳﺶ ﺧﻮﻳﺶ
ﺣﺮﮐﺘﯽ دوﺑﺎرﻩ را
ﻧﻮﻳﺪدهﻨﺪ
ﺑﻪ دﻳﺪارﺗﻮ
دﻳﺪاردوﺳﺖ
درداﻣﻦ ِﮔﺮم ﺑﺎﻏﭽﻪ ات
ﺑﺎهﻢ
ﺑﻪ ﺷﺎدﯼ ﺧﻮاهﻴﻢ ﻧﺸﺴﺖ.
ﺑﺎهﻢ
ﺑﺎﻳﺎدﻳﺎران
درﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ ِﺑﺎﻏﺠﮥ ات
ﺑﺎهﻢ دﻧﻴﺎرا
ﺑﺎﻧﮕﺎهﯽ ﺗﺎزﻩ
ازدرﻳﭽﮥ
ﺑﺎﻏﭽﻪ
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﻮاهﻴﻢ ﻧﺸﺴﺖ
ﺑﺎهﻢ
اَرﯼ درﺑﺎﻏﺠﮥ ﮐﻮﭼﮏ ات.
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ.اﭘﺮﻳﻞ ٢٠٠٩
ﻳﺎدهﺎﯼ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ روز هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
اﻳﻦ ﺷﻌﺮراﺑﻪ ﮐ ﺎرﮔ ِﺮان ﻣﺒﺎرزﺻ ﻨﻌﺖ ﻧﻔ ﺖ ودﻳﮕﺮﮐ ﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐ ﻪ درﭘﻼﻳﺸ ﮕﺎﻩ هﺎوﮐﺎرﺧﺎﻧﺠ ﺎت ﮔ ﺮم
وﺳ ﻮزان ﺟﻨ ﻮب ﺑ ﺎﭼﻬﺮﻩ ه ﺎﯼ ﺳ ﻮﺧﺘﻪ ازَاﻓﺘ ﺎب داغ وﺑ ﯽ اﻣ ﺎن وﺳ ﻮزﻧﺪۀ ﺟﻨﻮب،ﺑﺎدﺳ ﺘﻬﺎﻳﯽ
هﻤﻴﺸﻪ َاﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺎهﯽ ﻧﻔﺖ،روﻏﻦ،ﻗﻴﺮو ﺧﺴﺘﻪ ازﮐﺎرﺳﺨﺖ وﻣﺪاوم درﮔﺮﻣ ﺎﯼ ﻃﺎﻗ ﺖ ﻓﺮﺳ ﺎﻳﯽ
ﺑ ﻪ ﮐ ﺎرﯼ ﻃﺎﻗ ﺖ ﻓﺮﺳﺎﺗﺮﻣﺸ ﻐﻮل ﺑﻮدﻧ ﺪوﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﺤ ﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎروﻓﺸﺎرﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ،روﺳ ﺎوﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ،ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ وﻣﻘﺎوﻣ ﺖ درﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴ ﺖ ﺳ ﺮﻣﺎﻳﻪ وﮐ ﺎرﮔﺰاران َان
ﺑﺎاﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻴﮑﻨﻢ.

ﺑ ﻪ اَﻧﻬﺎﮐ ﻪ درادوارﻣﺨﺘﻠ ﻒ زﻧ ﺪﮔﯽ ﺧ ﻮﻳﺶ ﺑﺎاﺗﺤ ﺎدوهﻤﺮاهﯽ ﺑ ﺎهﻢ ﻃﺒﻘ ﻪ اﯼ ه ﺎﯼ ﺧ ﻮﻳﺶ
وﺑﺎاﻋﺘﺼ ﺎب ﻋﻈ ﻴﻢ وﺑﺎﺷ ﮑﻮﻩ ﺧﻮدﺑﺎﻋ ﺚ ﺑﺴ ﺘﻪ ﺷ ﺪن رگ ﺗﻨﻔﺴ ﯽ رژﻳ ﻢ ﺳ ﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ
ودﻳﮑﺘﺎﺗﻮرﯼ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺷﺪﻩ وﺿﺮﺑﮥ ﻧﻬﺎﻳﯽ راﺑﻪ َان رژﻳﻢ ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮﯼ واردﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑ ﺎدرودﮔﺮم ﺑ ﻪ دﻻوران ﻧﻔ ﺖ وﺗﻤ ﺎﻣﯽ ﮐ ﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐ ﻪ روزاﻧ ﻪ درﺟ ﺪال وﻣﺒ ﺎرزﻩ ﺑﺎﮐﺎرﻓﺮﻣﺎودوﻟ ﺖ
ﺳ ﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ اﺳ ﻼﻣﯽ در اﻳ ﺮان وﺑ ﻮرژوازﯼ درﻧ ﺪﻩ واﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮدرﺳ ﺎﻳﺮﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎﻧﻨﺪوروزاﻧ ﻪ
درﺣﺎل ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮاﯼ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﺧﻮدوﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪن ﺑﺮﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﺑ ﻪ اﻣﻴﺪهﻤﺒﺴ ﺘﮕﯽ ﺟﻬ ﺎﻧﯽ ﮐ ﺎرﮔﺮان ﺑﺮﻋﻠﻴ ﻪ ﺳ ﺮﻣﺎﻳﻪ داران وﭘﻴ ﺮوزﯼ ﻧﻬ ﺎﻳﯽ ﮐﺎرﺑﺮﺳ ﺮﻣﺎﻳﻪ
درﺗﻤ ﺎﻣﯽ ﭘﻬﻨ ﮥ ﮔﺴ ﺘﺮدۀ ﺟﻬ ﺎن وﺑ ﺎ َارزوﯼ ﻋﻤﻠ ﯽ ﺷ ﺪن اﻳ ﻦ ﺷﻌﺎراﺳﺎﺳ ﯽ وﭘﺎﻳ ﻪ اﯼ ﻣﺎﻧﻴﻔﺴ ﺖ
ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ" ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻬﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻳﺪ".
ﺑﻪ اﻣﻴﺪروزﺗﺎرﻳﺨﯽ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮرﯼ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎوﺑﺮﻗﺮارﯼ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﻢ درﺳﺮاﺳﺮﺟﻬﺎن.
هﺮروز ٣ﺑﺎر
هﺮﺑﺎرﻣﻤﺘﺪ
ﺑﺎﺳﻮﺗﯽ دﻟﺨﺮاش
ﺧﻴﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﮐﺎررا
دردرون ُوِرﮐﺸﺎپ)(١
ﺑﯽ اﻣﺎن
ﻓﺮوﻣﻴﺒﻠﻌﻴﺪ.
دردرون ﺣﻔﺮۀ ﺳﻮزان
ﻣﻴﺒﻠﻌﻴﺪﻧﻴﺮوﯼ ﮐﺎررا-
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﺮﮐﻮب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻳﺎدهﺎ،ﻳﺎدﮔﺎرهﺎ
درذهﻦ ﮐﻮدﮐﻴﻢ
درﺑﻠﻮغ زودرس ِ
ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺎر
ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺎر.
ﺳﻮﺧﺘﻪ ﭼﻬﺮﻩ ات ازﮐﺎر
دراوج ﮔﺮﻣﺎ
ﺗﺼﻮﻳﺮ هﻤﻴﺸﮕﻴﺖ
ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎرﻣﺎﻧﺪﻩ ات.
ﺑﺎ ﺑﻴﻠﺮﺳﻮت)(٢
ﺑﻮﯼ ﻧﻔﺖ وﮐﺎر ِﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ن ﺳﻮﺧﺘﮥ
ﺳﺮودﻩ هﺎﯼ ﺟﺎ ِ
ﺗﻮوﻳﺎراﻧﺖ را
زﻣﺰﻣﻪ ﻣﻴﮑﻨﺪ-
درذهﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ام
ﺑﺎﺗﻮهﺮﺻﺒﺢ
ﻇﻬﺮ
وﻏﺮوب ِ
ﺳﻮت هﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪﮐﺎر
ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ
ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺴﺘﻢ.
َاﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ دﺳﺘﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺖ

ﯽ
ﻏﺮق ﺳﻴﺎه ِ
دودوﻧﻔﺖ وروﻏﻦ
ﺳِﭙﺮﺗﺎس را)(٣
ِ
ﭘﺪراﻧﻪ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ
ازدﺳﺘﺎن ﺑﯽ ﺗﺎب
و ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ام
ﺑﺎزﭘﺲ ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ
ودرﺧﺸﺶ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ .
ﺑﻌﺪازﺳﻮت ﮐﺎر
ﺑﺎرﻓﻴﻘﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﮔﺎﻩ ﻧﻬﺎر
ﺷﻮق ﺗﻘﺴﻴﻢ،اﺷﺘﺮاﮎ
ﺷﻮ ِر ﺑﺨﺸﺶ ِ
اﻧﺪﮎ داراﻳﯽ ات
ﺑﺎﺻﺪاﻳﯽ ﻣﺸﺘﺎق
ﻧﺮم وﺁرام ﮔﻔﺘﻨﺖ:
رﻓﻘﺎ
ﻏﺬاﯼ اﻣﺮوزﺑﺎﻣﻦ.
وﻣﻦ-
وﻣﺎﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺴﻞ ﮐﺎر
ﮐﻮدﮎ ِ رﺷﺪﻳﺎﻓﺘﻪ
درداﻣﻦ ﮐﺎر
ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ
ﺧﻴﺮﻩ درﭼﻬﺮۀ ﺳﻮﺧﺘﻪ ات
ﺑﻪ دﺳﺘﺎﻧﮥ اﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺘﺖ
درﺳﺘﺎﻳﺶ ﺗﻮ
درﺻﻒ ﮐﺎر
ﺑﺎﻧﻔﯽ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم
روﻳﺸﯽ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮراَاﻏﺎزﻣﻴﮑﺮدﻳﻢ و
ﺗﺎرﻳﺦ،اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﯼ ﺧﻮﻳﺶ را
درﺑﺮَاﻣﺪﯼ دوﺑﺎرﻩ ﺑﺎﺧﺮوش ﮐﺎر
ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
درﻣﻦ
درﺷﻤﺎﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺎر
ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ -اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ٢٠٠٩
)(١ورﮎ ﺷ ﺎپ درﻣﻨ ﺎﻃﻖ ﺟﻨ ﻮﺑﯽ )ﺧﻮزﺳ ﺘﺎن( ﺑ ﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧ ﻪ اﻃ ﻼق ﻣﻴﺸ ﺪواززﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴ ﯽ
اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪﻩ ﺑﻮدودرﺑﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮان وﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ َاﻧﺎن اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻪ رﻳﺸ ﻞ اﻧﮕﻠﻴﺴ ﯽ داﺷ ﺘﻪ
ﻣﺘﺪاول ﺑﻮد.
)(٢ﺑﻴﻠﺮﺳﻮت ﻟﺒﺎس ﻓﺮم ﺑﺨﺸ ﯽ ازﮐ ﺎرﮔﺮان ﺷ ﺮﮐﺖ ﻧﻔ ﺖ ﺑ ﻮد ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ رﻧ ﮓ َاﺑ ﯽ ﺗﻴ ﺮﻩ و ﮐ ﺎرﮔﺮان
ﺑﺎﻳﺪاﻳﻦ ﻟﺒﺎس ﻓﺮم رادر ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺎرﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ.

ﺳ ﭙﺮﺗﺎس ﻇﺮﻓ ﯽ ﻣﻌﻤ ﻮﻻ ﻓﻠ ﺰﯼ ﮐ ﻪ از  ٣ﻗﻄﻌ ﻪ )ﻃﺒﻘ ﻪ( ﺗﺸ ﮑﻴﻞ ﺷ ﺪﻩ ﺑ ﻮد.اﻳ ﻦ  ٣ﻗﻄﻌ ﻪ ﺑ ﻪ
)ِ (٣
وﺳ ﻴﻠﮥ ﻳ ﮏ دﺳ ﺘﻪ ﺑ ﻪ ه ﻢ وﺻ ﻞ ﺑﻮدﻧ ﺪ.ﮐ ﺎرﮔﺮان ﺻ ﻨﻌﺖ ﻧﻔ ﺖ وﭘﺎﻻﻳﺸ ﮕﺎﻩ ﻣﻌﻤ ﻮﻻ"ﻏﺬاﻳﺸ ﺎن
رادراﻳﻦ ﻇﺮف ﺑﺎﺧﻮدﺑﻪ ﺳﺮﮐﺎر ﻣﻴﺒﺮدﻧﺪوﻳﺎ اﻳﻨﮑﻪ در ﻣﻮﻗ ﻊ ﺧ ﻮردن ﻧﻬﺎرﺧ ﺎﻧﻮادﻩ هﺎﻳﺸ ﺎن ﻏ ﺬاﯼ
َاﻧﻬﺎرادراﻳﻦ ﻇﺮف ﺑﺮاﯼ َﺁﻧﺎ ن ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﺒﺮدﻧﺪ.
زﺧﻤﯽ ﻋﻤﻴﻖ
ﺷﻌﺮﯼ ﺑﺮاﯼ ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ وﺳﺮﮐﻮب اﻳﺮان ﮐ ﻪ ﺳ ﺎﻟﻬﺎﯼ ﻃ ﻮﻻﻧﯽ درزﻳﺮﺳ ﻠﻄﮥ رژﻳ ﻢ ارﺗﺠ ﺎﻋﯽ
ﺳ ﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ ﺟﻤﻬ ﻮرﯼ اﺳ ﻼﻣﯽ ﺑ ﻪ ﺳ ﺮﺑﺮدﻩ واﮐﻨ ﻮن اَرام اَرام ازدرون ﻻﮎ ﺧ ﻮﻳﺶ ﺳ ﺮﺑﺮون
ﮐ ﺮدﻩ وزﻣ ﻴﻦ رازﻳﺮﭘ ﺎﯼ دﺷ ﻤﻨﺎن ﺧ ﻮﻳﺶ ﺑ ﻪ ﻟ ﺮزﻩ درﻣﻴﺎَورﻧ ﺪ.ﺑ ﻪ اﻣﻴﺪاداﻣ ﮥ ﻣﺒ ﺎرزﻩ وﺷ ﺮﮐﺖ
ﮐﺎرﮔﺮان وزﺣﻤﺘﮑﺸﺎن وﺣﺰب ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮدر اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻏﺎز ﺷﺪﻩ .ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ

ﺳﺎﻟﻴﺎن دراز
ﺑﺮﭘﻴﮑﺮت
زﺧﻤﯽ ﻋﻤﻴﻖ
ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ
زﺧﻤﯽ ﻋﻤﻴﻖ
ﺑﻪ درازاﯼ  ٣٠ﺳﺎل
ﺑﺮﭘﻴﮑﺮت
ﺑﻪ درازاﯼ ﺷﺐ
ﺷﺒﻬﺎﯼ ﺳﻴﺎﻩ ِﺑﯽ ﭘﺎﻳﺎن
ﺷﺒﻬﺎﯼ ﺳﺮدوﻃﻮﻻﻧﯽ و
ﻣﺮدم ﮐﺶ
زﺧﻤﯽ ﻋﻤﻴﻖ
ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  ٣٠ﺳﺎل
اﻳﻨﮏ ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﺠﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﻣﻴﺨﺮوﺷﯽ وﻣﻴﺠﻮﺷﯽ
_ ﻣﻴﺪاﻧﻢ
ﮐﻪ زﺧﻢ ﻋﻤﻴﻘﺖ
ﺑﺎﺷﻮروهﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﻣﺒﺎرزﻩ
اَرام اَرام ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺧﻮاهﺪﺷﺪ
اﻳﻦ زﺧﻢ ﻋﻤﻴﻘﺖ
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ ٢٢ .ﺟﻮن

درﻳﻐﺎ
ﺑ ﺮاﯼ ﻳ ﺎران ﻣﺒﺎرز،اﺷﻨﺎوﻧﺎاﺷ ﻨﺎﻳﻢ،ﺑﺮاﯼ زﻧ ﺎن وﻣﺮدان،دﺧﺘ ﺮان وﭘﺴ ﺮان ﺟ ﻮاﻧﯽ ﮐ ﻪ ﺑﻴﺒﺎﮐﺎﻧ ﻪ
درﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع اﺳﻼﻣﯽ ورژﻳ ﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮﺳ ﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ هﺎروﻋﺮﻳ ﺎن درﻃ ﻮل ٣٠ﺳ ﺎل ﺣﺎﮐﻤﻴ ﺖ
اﻳﻦ رژﻳﻢ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮرﯼ)ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ(،اﺳﺘﺜﻤﺎر،زﻧﺪان،ﺷﮑﻨﺠﻪ،اﻋﺪام وﺗﺒﻌﻴﺾ ﺟﻨﺴﯽ درﺣ ﻖ
زﻧﺎن اﻳﺴﺘﺎدﻧﺪواﮐﻨﻮن ﻃﻮﻓﻨﺪﻩ ﭼﻮن رودﯼ ﺧﺮوﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﺮﮐ ﺖ دراﻣ ﺪﻩ اﻧﺪوهﺮاﺳﺸ ﺎن ازﻣ ﺮدن
ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻪ اﻣﻴﺪاﻳﻨﮑﻪ اﻳﻦ رودﺧﺮوﺷﺎن دراداﻣﮥ ﺣﺮﮐ ﺖ ﺧﻮﻳﺶ،رﻳﺸ ﮥ وﻋﺎﻣ ﻞ اﻳ ﻦ هﻤ ﻪ ﺑﻴﻌ ﺪاﻟﺘﯽ
راﮐﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﺰدﯼ)ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ(ﺑﻪ ﺷ ﻴﻮۀ ﻗ ﺮون وﺳ ﻄﯽ ان)ﺣﻤﻬ ﻮرﯼ اﺳ ﻼﻣﯽ( اﺳ ﺖ
را از ﺑ ﻦ ﺑﺮﮐﻨﻨﺪوﺟﺎﻣﻌ ﻪ اﯼ ﻧ ﻮ وﻋ ﺎرﯼ ازاﺳ ﺘﺜﻤﺎر،ارﺗﺠﺎع وﺳ ﺮﮐﻮب،ﮐﻪ دران ﺷ ﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
هﺮﻓﺮدﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ هﻤﻪ اﺳﺖ راﺑﻨﺎﻧﻬﻨﺪ.ﺑﻪ اﻣﻴﺪان روز .
درﻳﻐﺎ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻳﺎرانِ،ﻣﺮا
ﻳﺎران ﺧﻮب،ﺑﻴﺪار و
ﮔﻠﮕﻮن ﻣﺮا
ﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ
ﮐﺸﺘﻪ و ﺑﺮ دار زدﻧﺪ
ﯼ روﻳﺎﯼ ﻣﺮا
ﭘﺎﮎ دﻧﻴﺎ ِ
دزدﻳﺪن و
ﺑﺮﺧﺎﮎ زدﻧﺪ
ﯼ ﻣﺮا .
ﭘﺎﮎ دﻧﻴﺎ ِ
ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺮﺳﯽ
زﺑﻴﺮﺣﻤﯽ و ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ
اﻳﻦ ﺟﻼدان
ﻣﺎدوﺑﺎرﻩ
ﻣﺜﻞ ان دور زﻣﺎن
ﺑﺎﻧﮕﺎهﯽ ﺗﺎزﻩ
ﺑﺎدﺳﺘﯽ ﭘﺮ
ازﺗﺠﺮﺑﻪ و
اﮔﺎهﯽ ﺑﺮﻣﻴﺨﻴﺰﻳﻢ
اﻣﺎ اﻳﻨﺒﺎر
ﺑﺎﺗﺎزﻩ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮕﺎن،
ﻃﺮح رﻳﺰان ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻮ
ﺑﺮﻣﻴﺨﻴﺰﻳﻢ
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ
ﺟﻮﻻﯼ ٢٠٠٩،٢٣

ﺗﻴﺮﺑﺎران ﺗﻮ،ﺗﻴﺮﺑﺎران ﻗﻠﺒﻢ
ﺑﻴﺎدهﻤﮥ ﻣﺒﺎرزان ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ،ﮐﺎرﮔﺮان وزﺣﻤﺘﮑﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﮐﺮدﺳ ﺘﺎن وﺳ ﺎﻳﺮﻧﻘﺎط اﻳ ﺮان ﺗ ﺎاَﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﻄ ﻪ
ﺑ ﻪ ﻣﺒ ﺎرزﻩ وﻣﻘﺎوﻣ ﺖ درﻣﻘﺎﺑ ﻞ ارﺗﺤ ﺎع اﺳ ﻼﻣﯽ اداﻣ ﻪ دادﻧﺪوﺗﻮﺳ ﻂ رژﻳ ﻢ دﻣﻨﺸ ﺎﻧﻪ ﺑ ﻪ ﺟﻮﺧ ﮥ اﻋ ﺪام
ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻴﺎدﮐ ﺎرﮔﺮان وزﺣﻤﺘﮑﺸ ﺎﻧﯽ ﮐ ﻪ دردهﺸ ﺘﻨﺎﮐﺘﺮﻳﻦ ﺷ ﺮاﻳﻂ ﺑﻤﺒ ﺎران هﺎوﮐﺸ ﺘﺎرهﺎﺑﻪ ﻣﺒ ﺎرزﻩ وﻣﻘﺎوﻣ ﺖ
درﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺗﺤﺎع اداﻣﻪ دادﻧﺪ.
ﻳﺎدﺗﻤﺎﻣﯽ اَن ﻋﺰﻳﺰان ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻗﻠﺒﺖ را
ﻗﻠﺒﺘﺎن را
درﭘﺎوﻩ،ﮐﺎﻣﻴﺎران
ﺳﻨﻨﺪج وﺳﻘﺰ
ﺑﻪ ﮔﻠﻮ ﻟﻪ ﺑﺴﺘﻨﺪ
ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻧﻴﺰ
ﺑﺎﺗﻮ
ﺑﺎﺷﻤﺎهﺎ
ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ.
دراَن هﻨﮕﺎم
ﮐﻪ ﻣﺰدوران ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺟﻼدان دﻳﻦ ﭘﺮور
ﺗﻦ ﻣﺠﺮوح ﺗﻮرا
اﯼ ﻓﺮزﻧﺪﮐﺎروﻋﺸﻖ وﺻﺪاﻗﺖ
زﻳﺮﭘﺎﻟﮕﺪﮐﻮب ﮐﺮدﻧﺪ
وﻗﻠﺐ ﺗﺮا ﻣﺰوراﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
دراَن دوردورهﺎ
ﺑﺰدﻻﻧﻪ
ﺧﺎرج ازﺷﻬﺮ
ازهﺮاس ﺷﺎن-
زﺟﻮﺷﺶ وﺧﺮوش ﻣﺮدﻣﯽ
درﻓﺮودﮔﺎﻩ ﺳﻨﻨﺪج
ﺑﻪ رﮔﺒﺎرﺑﺴﺘﻨﺪ
اَن زﻣﺎن ﻗﻠﺐ ﻣﺮاهﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻣﻦ هﺰارﺗﮑﻪ ﮔﺸﺘﻢ
ﺑﺎﺗﻮ
ﺑﺎﺷﻤﺎﻳﺎران ﮔﻠﮕﻮن وﺷﺠﺎﻋﻢ
وهﻨﻮزدردرون ﻣﻴﮕﺮﻳﻢ
ﺑﺮاﯼ ازدﺳﺖ دادﻧﺘﺎن.
ﺟﺎﻧﻬﺎﻳﯽ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮﻳﻒ
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺘﺮگ
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯽ هﻤﺘﺎ
واﯼ ﺑﺮﻣﻦ ﺟﻪ ﮔﺬﺷﺖ

ازاَن هﻤﻪ ددﻣﻨﺸﯽ هﺎﯼ
اﻳﻦ ﻣﺰدوران
ﺑﺎورم ﻧﻴﺴﺖ هﻨﻮز
ﺑﺎورم ﻧﻴﺴﺖ هﻨﻮز
ﮐﺎش ﺧﻮاﺑﯽ
ﻳﺎﻓﻘﻂ ﮐﺎﺑﻮﺳﯽ
ﺑﻮدﮐﻪ ﻣﻴﺪﻳﺪم
وﻟﯽ اﻓﺴﻮس ﺑﺪﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮد.
ﺧﺎﻧﻪ ات را
ﺧﺎﻧﻪ هﺎﺗﺎن را
در ﺳﻨﻨﺪج
ﺑﻤﺒﺎران ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﮥ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻤﺒﺎران ﺷﺪ.
ﺗﻴﺮﺑﺎران
اﻋﺪام
ﺑﻤﺒﺎران
هﺮﭼﻪ وﻳﺮان وﻧﺎﺑﻮدﮐﺮدﻧﺪ
ﺗﻮﺑﺎزﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯽ
ﺗﻮدوﺑﺎرﻩ
دﻳﺮﻳﺎزود
ﺑﺮﺧﻮاهﯽ ﺧﺎﺳﺖ
ﺑﺎهﻤﮥ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﮔﺎن
ﺑﺮﻣﻴﺨﻴﺰﯼ.
اَن روزﺷﮑﻮهﻤﻨﺪ
دوﺑﺎرﻩ ﺑﺎزﻣﻴﺎَﻳﺪ
وﻣﺎﺳﺮﺷﺎراز
ﺷﻮرواﻣﻴﺪ
ﻣﻴﺨﻮاﻧﻴﻢ ﻧﻐﻤﻪ هﺎﯼ
دﻟﭙﺬﻳﺮﭘﻴﺮوزﯼ را
ﺑﺎزﻣﻴﺎَﻳﻢ،ﻣﻴﺎَﻳﻢ
ﺑﺎردﮔﺮﺳﻨﮕﺮهﺎ
ﺑﺮﭘﺎﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد
وﺧﻮاهﻴﻢ ﺳﺎﺧﺖ دﻧﻴﺎﻳﯽ ﻧﻮ
ﮐﻪ درَاَن هﻴﭻ ﮐﺲ
دﻳﮕﺮﯼ را
ﺧﻮاروذﻟﻴﻞ ﻧﺸﻤﺎرد
دﻧﻴﺎﻳﯽ ﻋﺎرﯼ ازﺑﺮﺑﺮﻳﺖ
ﺳﺮﺷﺎرازهﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
واﻧﺴﺎﻧﻴﺖ.
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ٣ .اوت ٢٠٠٩

ﻳﺎدﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﻳﮕﺮﻧﻴﺴﺖ
ﺷﻌﺮﯼ ﺑﻪﻳﺎدرﻓﻴﻖﺷﺎهﺪﺧﺖﺷﺎدﻳﻤﻘﺪم
ﺑ ﻪ ﻳ ﺎدرﻓﻴﻖ ﺷ ﺎهﺪﺧﺖ ﮐ ﻪ ﺧﻴﻠ ﯽ زودازﻣﻴ ﺎن ﻋﺰﻳﺰان،رﻓﻴﻘ ﺎن ودوﺳ ﺘﺎن ﺧﻮدرﻓ ﺖ وﺑ ﺎرﻓﺘﻨﺶ
اﻧﺪوهﯽ ﻋﻤﻴﻖ وﺟﺎﻧﮑﺎﻩ وﺟﺎﻳﯽ ﺧﺎﻟﯽ ازﺧﻮدراﺑﺮاﯼ هﻤﻴﺸﻪ درﻣﻴﺎن ﻋﺰﻳﺰان ﺧﻮدﺑﻪ ﺟﺎﮔﺬاﺷﺖ.
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺷ ﺎهﺪﺧﺖ ﺳﺮاﺳ ﺮﻣﻤﻠﻮازﻣﺒﺎرزﻩ،زﻧﺪان،ﺗﺤﻤﻞ ﺷ ﮑﻨﺠﻪ ودﻓ ﺎع ازَارﻣ ﺎن واﻳ ﺪﻩ ه ﺎﯼ
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴ ﺘﯽ-ﮐﻤﻮﻧﻴﺴ ﺘﯽ وَازادﻳﺨﻮاهﺎﻧ ﻪ ﺑ ﻮد.ﻋ ﺪاﻟﺘﺨﻮاهﯽ وﻣﻘﺎﺑﻠ ﻪ ﺑ ﺎﺑﯽ ﻋ ﺪاﻟﺘﯽ ﻳﮑ ﯽ
ازﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اوﺑﻮد.
دراﻳ ﻦ روزهﺎﮐ ﻪ رﻓﻘﺎوهﻤﺮزﻣ ﺎن وهﻤﺒﻨ ﺪﯼ ه ﺎﯼ ﺳ ﺎﺑﻖ او)رﻓﻴ ﻖ َاذرال ﮐﻨﻌ ﺎن ازهﻤﺒﻨ ﺪﯼ
هﺎودوﺳ ﺘﺎن رﻓﻴ ﻖ ﺷ ﺎهﺪﺧﺖ درزﻧ ﺪان ﺑ ﻮد.رﻓﻴ ﻖ َاذرال ﮐﻨﻌ ﺎن درﻓﻴﻠﻤ ﯽ ﮐ ﻪ دراﻳﻨﺘﺮﻧ ﺖ ﮔﺬاﺷ ﺘﻪ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻓﺸﺎﯼ ﺟﻨﺎﻳﺖ هﺎﯼ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮان رژﻳﻢ ﺟﻤﻬ ﻮرﯼ اﺳ ﻼﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘ ﻪ وﭘ ﺮدﻩ ازروﯼ
ﺗﺠﺎوزﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳ ﺖ(.ﺑ ﻪ اﻓﺸ ﺎﯼ اﻋﻤ ﺎل ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎراﻧ ﻪ رژﻳ ﻢ ﺑﺮﻋﻠﻴ ﻪ زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن
ﺳﻴﺎﺳ ﯽ ﻣﻴﭙﺮدازﻧ ﺪوﭼﻬﺮۀ اﻳ ﻦ ﺷ ﮑﻨﺠﻪ ﮔ ﺮان راهﺮروزﺑﻴﺸﺘﺮوﺑﻴﺸ ﺘﺮازروزﭘﻴﺶ اﻓﺸ ﺎء
ﻣﻴﮑﻨﻨ ﺪ.ﻧﺒﻮدرﻓﻴ ﻖ ﺷ ﺎهﺪﺧﺖ ﺑ ﻴﺶ ازﺑ ﻴﺶ ﺑ ﺮاﯼ ﻳ ﺎراﻧﺶ ﮐ ﻪ ﺧﻮﺷ ﺒﺨﺘﺎﻧﻪ زﻧ ﺪﻩ هﺴ ﺘﻨﺪﮐﻪ ازاﻳ ﻦ
ﺟﻨﺎﻳﺎت ﭘﺮدﻩ ﺑﺮدارﻧﺪﺑﻴﺸﺘﺮاﺣﺴﺎس ﻣﻴﺸﻮد.
ﺷ ﺎهﺪﺧﺖ ه ﻢ ﻣﺜ ﻞ هﻤ ﻪ ﻣﺒﺎرزان،زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳ ﯽَ،ازادﻳﺨﻮاهﺎن،ﮐﺎرﮔﺮان وزﺣﻤﺘﮑﺸ ﺎن
ﻣﻨﺘﻈﺮروزوروزهﺎﻳﯽ ﺑﻮدﮐﻪ ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﻣ ﺮدم ﺑ ﻪ ﺟﻨﺎﻳ ﺎت رژﻳ ﻢ درزﻧ ﺪاﻧﻬﺎودراﻋﻤﺎق ﺟﺎﻣﻌ ﻪ ﭘ ﯽ
ﺑﺒﺮﻧﺪ.اوﺑﯽ ﺻﺒﺮاﻧﻪ اﻣﻴﺪوارﺑﻮدﮐﻪ روزﯼ ﺷﺎهﺪاﻋﺘﺮاﺿ ﺎت وﺗﺤ ﻮﻻت ﺑﺮﻋﻠﻴ ﻪ ﺟﻤﻬ ﻮرﯼ اﺳ ﻼﻣﯽ
درﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺮگ زودرس اﻳﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﻬﻢ راازاوودﻳﮕﺮﻣﺒﺎرزاﻧﯽ ﮐﻪ درزﻧﺪاﻧﻬﺎودرزﻳﺮﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﺳﺖ زدﻧﺪودﻳﮕﺮدرﻣﻴﺎن ﻣﺎﻧﻴﺴﺘﻨﺪﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﻳﺎدهﻤﻪ َاﻧﻬﺎﮐﻪ دﻳﮕﺮﺑﺎﻣﺎﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،اﻣﺎﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻧﺪ.
ﻳﺎدت
ﻳﺎدهﺎﻳﺖ
ﻳﺎدهﺎﯼ هﻤﻴﺸﻪ زﻧﺪﻩ
وﭘﺮﺟﻮش وﺧﺮوﺷﺖ
درﺿﻤﻴﺮ ِﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮﻣﺎن
ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ
وﺣﻀﻮر ﻣﺪاوم ﺗﺮا
ﺑﺎزﮔﻮﻣﻴﮑﻨﻨﺪ.
ﻳﺎدت
درهﺮﺷﺎﺧﻪاﯼ ﮐﻪ ﻣﻴﺮوﻳﺪ
ﮔﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻴﺸﮑﻔﺪ.
ﺑﺎزﯼﺷﺎدوﺳﺮﺧﻮش-
اردﮐﻬﺎﯼ ﺑﺎزﻳﮕﻮش-
ﮐﻨﺎرﺑﺮﮐﻪ،ﮐﻪ دوﺳﺘﺸﺎن ﻣﻴﺪاﺷﺘﯽ
هﻤﻴﺸﻪ
هﻤﻪ ﺟﺎ
ﺣﻀﻮرﯼﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ دارﯼ.
درﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﻋﻈﻴﻢ ﺷﺮﻳﻔﻪ
دردﻳﺪارهﺎﯼ هﻤﻴﺸﮕﯽ و
ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﺑﻬﺮوز-

ازﺗﻮﺑﺎﮔﻠﺒﺮگ هﺎﯼﮔﻠﮕﻮن
درﺳﮑﻮت ﻋﻤﻴﻖ ِو ﻏﻤﯽ
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ درﭼﺸﻤﺎن ﭘﺮوﻳﺰ
درﺳﮑﻮﺗﻬﺎﯼﺗﻠﺦ
درهﺮَاﻧﭽﻪﮐﻪهﺴﺖ
دردﻟﺨﻮﺷﯽ هﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ
واﻧﺪوﻩ هﺎﯼ ﺑﺰرگ
درهﺮَاﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻴﺠﻮﺷﺪوﻣﻴﺪرﺧﺸﺪ
ﺣﻀﻮرت ﻣﺪام ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻴﺸﻮد.
ﺣﻀﻮر ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺖ-
درراﺳﺘﺎﯼ ﻋﺪم وﺟﻮدت
هﺮﻟﺤﻈﻪﺳﺨﺖاﺣﺴﺎس ﻣﻴﺸﻮد.
اﻧﮕﺎر دﻳﺮوزﺑﻮد-
ﮐﻪ رﻓﺘﯽ ودﻳﮕﺮﺑﺮﻧﮕﺸﺘﯽ
اﻧﮕﺎر...
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ٢١.٨.٢٠٠٩
ﺧﺎوران ،زﻣﻴﻦ ﻳﺎران،ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻦ
اَراﻣﮕﺎﻩ ﺧﺎوران
َاراﻣﮕﺎﻩ ِﻳﺎران ِﻣﻦ
ﮔﻠﺰارﺧﺎوران -
ﺑﺮاﯼ ﻣﻦ
ﺑﺮاﯼ ﻣﺎ
ﺗﻨﻬﺎﻳﮏ اَراﻣﮕﺎﻩ ﻧﻴﺴﺖ
اًﻧﺠﺎﺟﺎﯼ دﻳﮕﺮﻳﺴﺖ .
اَرﯼ
اَﻧﺠﺎﺑﺮاﯼ ﻣﻦ
ﺑﺮاﯼ ﻣﺎ
اﻧﮕﺎرﺳﺮزﻣﻴﻦ دﻳﮕﺮﻳﺴﺖ .
ﮔﻠﺰارﺧﺎوران
زﻣﻴﻦ وﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﻋﺎﺷﻘﺎن ِﺑﻪ ﺧﻮن ِﺧﻮددرﻏﻠﻄﻴﺪﻩ
ﺑﺎﺷﻘﺎوت ﺟﻼدان،
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ازﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس اَﺳﻤﺎﻧﯽ ﺷﺎن
ﺧﺎوران -
ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺧﺎوران -
ﮔﻠﺰارﺧﺎوران -
ﺟﺎدادﻩ درﺧﻮد
هﺰاران ﮔﻞ ﺑﯽ ﺧﺎر
ﭘﺮﻃﺮاوت وﭘﺮﺧﻮن

ﺧﻮﺷﺒﻮ
ﮔﻠﻬﺎﯼ ﮔﻠﮕﻮن
ﻗﺘﻞ ِﻋﺎم ﺷﺪۀ ﺳﺎل 67
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﮑﺎران ِ
راﻩ اﻣﺎم
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم،
اﻳﻦ ﮐﺎﺑﻮس ِﻧﺴﻞ ِ
ﺑﻪ ﺳﻼﺧﯽ ﺑﺮدﻩ ﺷﺪﻩ
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن او
اَهﺴﺘﻪ واَرام
دراﻳﻦ ﮔﻠﺰار
ﻗﺪم ﺑﺮدارﻳﺪ
ﺗﺮﺳﻢ ﺑﺪﻧﻬﺎﯼ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪۀ
ﻳﺎران ﮔﻠﮕﻮﻧﻢ
ﺗﺎب درد ِﺑﻴﺸﺘﺮﻧﻴﺎورﻧﺪ .
اَرام واَهﺴﺘﻪ
ﺑﻪ دﻳﺪار ﻳﺎراﻧﻤﺎن روﻳﻢ و
ﮔﺎم ﺑﺮدارﻳﻢ
ﻣﺒﺎداﺑﻴﺸﺘﺮازاﻳﻦ
اَزارﺑﺒﻴﻨﻨﺪ .
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ ٢٠٠٩.٨.٢٨

