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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
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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  صبا راھی

١٩/٠٢/١١  

  

   دفاعيه سرخ
  

  ! طلوعی سرخ سپيده دم بود و بعد آن

  به کالسھای درس ميرفتيم 

   بود ١٣۵٢بيست و نھم بھمن روز پر افتخار 

   کرامت دانشيان و خسرو گلسرخی: يخسرو قامتان تار

  آن روز ما اين بود درس تاريخ 

  درسھای تاريخ را در ذھن دوره ميکرديم 

  سکوتی مرگبار بر فضا حاکم بود

  ! مرگ تاج و تخت جالد قرن

 

  به کالسھای درس ميرفتيم 

  پر زخشم اما مملو ازغرور 

  نشکستند  خلق محروم پرغرور که ياوران

  

من ؤحاکم در ايران مۀ اگر وحشتی از نيروھای انقالبی و مبارزات مردمی نداريد و در واقع به مرگ طبق" :کرامت 

وي .نيستيد تاريخ اين واقعيت را نشان تان خواھد داد ران وسراسر جوامع ايمان ما به پيروزی جنبش ن ی اي ن انقالب

سرستيز داشته  طور مدام با اختالفات طبقاتی ه تمام مبارزان و مردم جھان ب. طبقاتی جھان عظيم ترين قدرت است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

دأئی که در اين راه نصيب خلق محروم شده است پيروزی مردم را تئد و موفقيت ھاان ارزه مسلحانه .... يد مينماي مب

  " .يد ميکنمأئرا ت

  

  

ه :" خسرو ارز و دالورم من خونم را ب د خلقی مب ه فرزن من برای جانم چانه نميزنم و حتی برای عمرم چرا ک

   ". تقديم ميکنم ايران توده ھای پابرھنه

 

  بيدادگاه فرمايشی امپرياليستی ددخو شکست 

    قامتان تاريخ نشکستندواما سر

     خلق در بند شد سرفراز

 

  ! بچه ھا! آری

  درس آن روز و فرداھا 

  درس عشق به خلق در بند شد 

  درِس ايستادگی و مقاومت شد 

  درس خشم و کينه و نفرت به دشمن شد 

     س ما اين شدآن روز و روزھای بعد در

 

  حرفھای کتاب 

  تمام گلوله ھای مسلسل به قلب دشمن شد 

  واژه ھای کتاب رزم با دشمن 

  پر ز تکيه بر شانه ھای خلق در بند شد 

  سازمان ملل ، نه حقوق بشر "نردبان"نه تکيه بر 

  و نه عقو بين الملل 

  که ھر چه تکيه بود 

  محروم بود  تکيه بر نيرو و عزم خلق

  ! ھاآخر بچه 

  ميشد و خواھد شد 

  ؟ !برد" هئيشکوا" کز امپرياليسم بر امدادھايش 
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  ! آخر بچه ھا

  جالدان قرن را دادگاھھای امپرياليستی با قاضی ھای فرمايشی

  ؟ !کننديم" محکوم" 

 

  نيست  نه، نه بچه ھا درست اين

  ! درس عاشقان خلق اين نيست

  دادگاھھای خلق دادگاه دادخواھی ست 

     !دگاه جالدان استخلق قاضی دا

 

  : الؤراستی بچه ھا يک س

  " غايب"معلم اصلی ميشود  

  ؟ "حاضر"چه برايمان ميکنند 

  معلمی به کالس " قالبی" 

  " سرکش و سرفراز"ه ھای تا کند سرگرم بچ

  ی خواب آور ئقصه و الال

  قصه ھای مسموم شھرزاد 

  خواب برد شاگرد ھوشيار و بيدار ه تا ب

  ر سرمايه دار تا مکد شيره کارگ

  تا کند الشه خود پروار 

  " قالبی" بچه ھا ھميشه به حضور معلم 

    معترض باشيم 

  معلم اصلی خوبمان که شد غايب 

  وقت بيشتر خواندن کتابھای اصلی بھتر 

  وقت يافتن راھھای شوريدن 

  وقت کتابھای خوب صمد تا ُکند 

   بيدار و ھوشيار  آگاه و

  وقت خواندن دوباره 

  يست و چھار ساعت در خواب و بيداری قصه ب 

  ی مزدور؟ ئکرده ددخو" فرق"  بخوانيم ببينم که

    

  ! آری بچه ھا

  و خسرو و يارانش  کرامت 

  درس آن روز ما و ھر روز ما شد

  درس ايستادگی و مقاومت 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

  درس تکيه بر شانه ھای خلق 

    

  پر ز نيرو و پر ز عزم 

  می شکافتيم دل تيره شب را 

  ھا اخورشيد فردبرای فتح 

   نزديک شد افتح خورشيد فرد

  به ھمت توده ھا و به ياری ياران کرامت و خسرو 

  و صمد آموزگار و يار و ياور کودکان کارگران 

  سرنگون شد تاج و تخت جالد امپرياليسم 

  

  دشمن خلق که ديد سودش را درخطر 

  ی ديگر زد اينک حقه ا

  حقه بازان دزد زالوصفت 

  قيام ما را دزديدند " گوادالوپ" در

  امپرياليسم وحشت از نيروی خلق در بند داشت 

  ی خلق بود ئلقی که پيشاھنگ انقالبش چريک فداخ

  آن سلحشوران جان بر کف بود 

  

  امپرياليسم دد خو اين بار

  داد چماق دين به دست جالد ماليش 

  تا ُکشد سرِکشان انقالبی را 

  

  ميرحسين نخست وزير جالد بود

  که به فرمان او زندان 

  پُر و خالی ميشد از ياران

     فوج فوج سروقامتان تاريخ را 

  ميشدند اعدام و تيرباران

  يکطرف قتل عام زندانيان سياسی بود 

  طرف ديگرش جنگ ضدخلقی بود

  جنگ نيز ميُکشت کودکان کارگر را 

    

  دالل و سرمايه دار ميشد ۀ پروارتر الش 

  تا ھمين ديروز 

  " کار"لب گشته پدری در پی جان به 
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  بيداِد حاکمان امپرياليسم 

  ش به جان و تنش ازد شعله ھای خشم 

  پدری که سفره اش خالی بود 

  اش کار بازو بود " سر مايه "که تنھا 

   ءکار ميخواست و الشخورھا بی اعتنا

  مشغول غارتگری خلق در بند بود 

  امپرياليسم ددخو بود ۀ فربه کردن الش مشغول 

  ! ه ھابچ

  پدرھای محرومان است  امروز ديروز آن جان به لب رسيده 

  امروز ديروز آن دختر و زنی ست 

  ھر لقمه نانی ه کز ب

    خويش و خون گريان است ميفروشد تن 

  ليون جوانی ست ديروز ده مامروز 

  ! که معتادند

    

  ! امروز بيست و نھم بھمن است بچه ھا

  مت و خسرو يدن کراتروز پرافتخار در خون غل

  در ره پاره کردن زنجير استثمار  

  بيداد و ظلم و جور تا به کی تا به چند؟ 

  ! بيدار بيدار

    

  ! بچه ھا ! نه

  درس امروز ما ھرگز نيز  

  عجز و البه  نيست خمودگی و صدقه، 

  ! بپا بپا

  درس امروز ما ھرگز نيست 

  درس قالبی حقوق بشر و سازمان ملل  

  الملل و دادگاه الھه درس قالبی عفو بين 

  نيست امضاء و کمپين و عجز وناله 

  پارلمان اروپا و لردھای انگل واز اين قبيل اوباش 

  ! فرياد فرياد

  درس امروز ما ھرگز ! بچه ھا! نه 

  جالدش " عفو"دشمن و " بخشش"  نيست 

   ستم به خلق دربند است ،عفو جالد
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    کمک به سود بيشتر سرمايه داران است،عفو جالد

  خونخوار است ۀ فربه تر کردن الش

  درس امروز ما بچه ھا نيز 

  نيست اسامی و امضاء وعريضه به ظالمان حاکم 

    

  ! شورش شورش

    

  ! بچه ھا

  تاريخ و علم رھا شدن از بند ھا ميگويد 

  اينرا مارکس و لنين و انگلس ميگويند 

  ی که کرامت و خسرو و يارانشان ئدرسھا

  دن جان خود به ما دادند آموختند و با فدا کر

  اين را صمد ھميشه آموزگارمان ميگويد 

  راه سرخ سياھکالن به ما ميگويد 

  درس ديروز و امروز و فرادی ما 

  مثل سرو قامتان ايستادن

  درس ديروز و امروز و فردای مان را 

  حيمد اشرف پيشاھنگ مسلح انقالب 

  : با جان خود برايمان سرود

  

   ن بپاھان بپا ای خلق ايرا"

   ھان برآی زخواب غفلت برآی

  برخيز اين جوان 

   بسان شير ژيان

  زنجير گران 

   ز پا بيفکن که جان

   در راه وطن ھمچون ديگران ببايدت داد

    به دست دھقان سپار دست کارگر

   خود برآرۀ فرياد زمان زسين

   "کاخ ارتجاع و ظلم و ستم ز بن برانداز

   ای جوان برخيز" 

   با بدان بستيز

   در راه آزادی ايران

     "خون دشمن ريز
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  ! بچه ھا

  درس امروز ما نيز 

  و عزم آھنين مان  بر خلق پا به بندست تکيه

  بچه ھا الگوھای ما سروقامتان تاريخند 

  خسرو و کرامت و سودابه 

  بيژن و مسعود و مرضيه 

  شيرين و نسترن و الدن 

  اسمر و نادر و پوران  

    

  خصم ھمان خصم است 

  اه نابودی اش نيز ھمان راه است ر

   

  ! بچه ھا

  خصم ھمان خصم است 

  تخت و تاج حاکم جالد امپرياليسم 

  شده جايش منبر و عمامه امپرياليسم 

  "سياه" و " زرد" و " سبز" منبر 

  ھمه دشمن خلق در بندند و نوکر امپرياليسم

  رزم ما نيز ھمان رزم و عزم ما ھمان عزم است 

  ن درس است درس امروز ما ھما

  درس نوزده و بيست و نه بھمن 

  درس سياھکل و کرامت و خسرو 

  ! درس ياران صادق کارگران و محرومان

  درس ياران خلق پا به بند 

  نه لنگه کفش پاسخ دشمن خلق است 

  ی کارگر ئراه رھا نه سازش و رفرم 

  نه سبز جاھليت و بربريت ميرحسين قصاب است

  

  جو و توده ھا اتحاد کارگر و معلم و دانش

  شورش و سنگ و کلوخ و گلوله 

  اين ست پاسخ دشمن 

  

  بپا بپا بپا     
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    بچه ھا بپا 

  ھشيار ھشيار بپا 

  ھرگز و ھرگز و ھرگز

  نبايد خورد 

  مريکااامپرياليسم خون آشام " دلسوزی"گول 

  و شريکان و نوکران رنگارنگش

    

  صبا راھی 

   ھشتاد و ھفت بھمن ماه ھزار و سيصدو]دلو[بيست و نھم 

  

بيست و . دليل اتفاقات متعاقب ويرايش گرديده متن باال که دو سال پيش سروده شده بود با اندکی تغيير ب:توضيح

 نھم بھمن ماه ھزار وسيصد و ھشتاد و نه

 

 


