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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١٧ جوالی ١٧

  به آيندگان

 
  ! عالم دوام ماۀھرگزنميردآن که دلش زنده شد به عشق           ثبت است بر جريد

طوالنی بين مرگ  سرانجام پس از نبردی لندادرآمستردام ھ) توفان(ن حزب کارايرانااليکی ازفع، رفيق مھپاره آھنی 

 درآغوش آتش می ٢٠١٧ جوالی ٢٢ودر روز شنبه   آگاھانه بدرود حيات می گويدجوالی ١٣   شنبه۵وزندگی، روز 

  رود تا برای ھميشه دردل وجان ما جاودانه شود

*****  
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 ۀبه ياد مبارز لمان ا در٢٠١٧ ماه مه ٢٧برشوروی در ونقالب سوسياليستی اکتجشن صدمين سالگرد ا در  زيرۀدکلم

 طبقاتی گذشته و از نبردھای سھمگين عبور کرده و ۀھای بزرگ مبارز ھای جھان و ايران که از ميدان  کمونيستۀھم

کنند، اجراء شد و بايد افزود  آوردھای خويش به نسل آينده منتقل می را با دست دھند و آن سربلند به اين مبارزه ادامه می

 آھنی که با رزم خود و غيبتش در جشن با روحيه زنده  ياد رفيق مھپارهه  را ب  مشخص اين جشن رفيقی آنۀکه در زمين

لمان رفيق برتولت برشت امتن اين دکلمه که از کمونيست انقالبی . کرد اجراء گرديد ش ما را ھمراھی می او انقالبی

  : آن افزودۀمجری برنامه در آستان. ھنرمند ما به صورت پاسخ و پرسش بر صحنه به اجراء در آمدبود با تار رفيق 

. نمارک سروده است د در١٩٣٩را در تبعيد خويش در سال  اين دکلمه از رفيق کمونيست ما برتولت برشت است که آن

 بيان .ر امروز و در تبعيد است توگوئی وصف حال ما ايرانيان آنھم د،وی وضعيت آن دوران را توصيف می کند

  .برتولت برشت بيان درد مشترک و آرزو و آرمان مشترک ماست

***  

  به آيندگان 

  :کنم  تيره و تاری زندگی میۀراستی که در دور

  نداخطر ھای احمقانه بی امروزه فقط حرف

  دھد،   احساسی خبر می گره بر ابرو نداشتن، از بی

  .اک را نشنيده استخندد، ھنوز خبر ھولن و آن که می

  ايست که اين چه زمانه

  حرف زدن از درختان عين جنايت است

  !وقتی از اين ھمه تباھی چيزی نگفته باشيم

  رود، گناھکار است کسی که آرام به راه خود می

  زيرا دوستانی که در تنگنا ھستند

  .ديگر به او دسترس ندارند

  زق و روزی دارمِمن ھنوز ر: درست استاين 

  اين تنھا از روی تصادف است : ر کنيداما باو

  کنم نان و آبی برسد ھيچ قرار نيست از کاری که می

  .اگر بخت و اقبال پشت کند، کارم ساخته است

  بخور، بنوش و از آنچه داری بھره بگير: گويند به من می

  توان خورد و نوشيد اما چطور می

  ام وقتی خوراکم را از چنگ گرسنه ای بيرون کشيده

  نوشم خورم و می اما باز ھم می . تر است ای مستحق به جام آبم تشنهو 

  خواھد که خردمند باشم من ھم دلم می

  :اند در کتابھای قديمی آدم خردمند را چنين تعريف کرده

  از آشوب زمانه دوری گرفتن و اين عمر کوتاه را

  وحشت سپری کردن بی

  بدی را با نيکی پاسخ دادن
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  سيان سپردنآرزوھا را يکايک به ن

  .اين است خردمندی

  .آيد از من اما اين کارھا بر نمی

  .کنم  تيره و تاری زندگی میۀراستی که در دور

  در دوران آشوب به شھرھا آمدم

  .کرد زمانی که گرسنگی بيداد می

  در زمان شورش به ميان مردم آمدم

  .و به ھمراھشان فرياد زدم

  عمری که مرا داده شده بود

  .ذشتبر زمين چنين گ

  خوراکم را ميان سنگرھا خوردم

  خوابم را کنار قاتلھا خفتم

  عشق را جدی نگرفتم

  و به طبيعت دل ندادم

  عمری که مرا داده شده بود

  .بر زمين چنين گذشت

  شدند  راھھا به مرداب ختم میۀدر روزگار من ھم

  داد زبانم مرا به جالدان لو می

  زورم زياد نبود، اما اميد داشتم

  !امداران دردسر فراھم کنمکه برای زم

  عمری که مرا داده شده بود

  .بر زمين چنين گذشت

  توش و توان ما زياد نبود

  مقصد در دور دست بود

  شد اما از دور ديده می

  .ديدم من آن را در دسترس نمی

  عمری که مرا داده شده بود

  .بر زمين چنين گذشت

  جھيد وفانی بيرون میطآھای آيندگان، شما که از دل 

  .ه ما را بلعيده استک

  زنيد وقتی از ضعفھای ما حرف می

  يادتان باشد

  .يدئ سخت ما ھم چيزی بگوۀاز زمان

  .مان کشور عوض کرديميبه ياد آوريد که ما بيش از کفشھا
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  و نوميدانه ميدانھای جنگ را پشت سر گذاشتيم،

  .آنجا که ستم بود و اعتراضی نبود

  :دانيم اين را خوب می

  ارت نيزحتی نفرت از حق

  .کند آدم را سنگدل می

  حتی خشم بر نابرابری ھم

  .کند صدا را خشن می

  آخ، ما که خواستيم زمين را برای مھربانی مھيا کنيم

  .خود نتوانستيم مھربان باشيم

  اما شما وقتی به روزی رسيديد

  که انسان ياور انسان بود

   ماۀدربار

  ”!با رأفت داوری کنيد

   

  )توفان(حزب کارايرانبرگرفته ازکانال تلگرام 

  
org.toufan.www  

totoufan/me.telegram://https  

 

 


