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  ...!!!ستمگری ديگر انتخاب شده است تا
 

 برای مشروعيت بخشيدن برای فريب مردم دنيا و. باز ستمگری از ميان ستمگران و توسط ستمگران انتخاب شده است

 نوين ۀنامند، ولی او جالدی در جام می" منتخب" ظلم و زور در مھين خونين ما، او را رئيس جمھور ۀبه تداوم سلط

شده است تا ھمچنان حاکم، خدا شود، تا عامل بيشرم استعمار شود، تا خون کارگر در محراب " انتخاب"او . بيش نيست

غلی شود، تا زندان ھا بيش از پيش از مردم آزاده لبريز شوند؛ تا تن محرومان از شالق سرمايه ريخته شود، تا شکنجه ش

ستم، چاک چاک شود، تا طناب ھا ھر چه فزون تر بر گردن ھا انداخته شوند، تا زيبا صفت از دار آويزان شود، تا جان 

نده شوند، تا فرياد دردآور مادران جای آب از شرنگ مرگ لبريز شود، تا جگرگوشه ھای مادران از آغوششان که ھا ب

دربند در غم کودکان ھمچنان پژواک شود، تا پدر ھمچنان درد گرسنگی را در چشمان فرزندان خود شاھد شود، تا 

دست جانيان پست و ھرجائی ملوث شود، تا شرف انسانی برای تکه نانی ه  فقر و گرسنگی بۀگوھر تابان عفت، در چنبر

جو شود، تا درد فقر با  و جوان از تھی بودن سفره فروخته شود، تا اميد در آسمان ھا جستارزان شود، تا دختر نو

قدرت سرمايه جاودان شود؛ تا مھربانی زشت شود؛ تا صفت فقير و گرسنه با قيد اعدام ھمساز شود؛ تا زجر و شکنجه، 

 از لب ھا زدوده شود، تا  وند، تا بوسهھای چشمان بی فروغ کبرای گرسنه و بيمار خاموش ش متمم اعدام شوند؛ تا شعله

فضای سرزمين با دشنام و ضرب و زور آلوده شود، تا دريدن حق و تاالن حقيقت، باز شود؛ تا کارفرما سلطان جان و 

مال و ھستی کارگر شود؛ تا ددمنش چکمه پوش، مختار مطلق شود، تا قمه منطق شود، تا پدر، ساالر و زن، ضعيف 

 حقيقت و به راستی نقاب فريب زده شود، تا ۀيا شود، تا شادی داستان شود؛ تا به دروغ جامؤنده رخوانده شود،  تا خ

  . صمد غرق شود تا دانش، حماقت و دانشمند، احمق خوانده شود

بخشيدن برای فريب مردم دنيا و برای مشروعيت . باز ستمگری از ميان ستمگران و توسط ستمگران انتخاب شده است

او انتخاب . نامند، ولی او جالدی در جامه نوين بيش نيست می" منتخب" ظلم و زور، او را رئيس جمھور ۀبه تداوم سلط

 گر با انسان می کند، که شکنجه کند، که پنجه باز با کبوتر می دار با کارگر می شده است تا او نيز ھمان کند که سرمايه

کند، که گلوله با فرياد  کند، که کارفرما با کارگر می کند، که پدرساالر با مادر می میکند، که پلنگ تيزدندان با گوسفند 

 کند، که شالق با پوست و گوشت می کند، که جالد با خاوران می  انقالب میۀ سرکوب با پرندۀکند، که دشن عدالت می

کند، که غم با  ناشی از آز با گرسنگی میکند، که سيری  کند، که سرمايه با زن و کودک می کند، که اعدام با آزادی می

  .کند کند، که احمق کوردل با دانش می کند، که تحقير با فقير می کند، که ظالم داستان با شادی می خنده می

برای فريب مردم دنيا و برای مشروعيت بخشيدن . باز ستمگری از ميان ستمگران و توسط ستمگران انتخاب شده است

ولی او . نامند، ولی او جالدی در جامه نوين بيش نيست می" منتخب" زور، او را رئيس جمھور  ظلم وۀبه تداوم سلط
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نيز سرانجام عدم خواھد شد، سرود خلق آغاز خواھد شد، پتک با داس ھمراه خواھد شد، انقالب دوباره با نفس گرم 

ھا  ردم خوانده خواھد شد، مشتنام نامی مه خويش آرمان خواھد شد، اشعار دشنه گون دکلمه خواھد شد، سرود ب

برافراشته و چخماق تفنگ ھا کشيده خواھند شد، گلوله برای آزادی شليک خواھد شد، کاخ دژخيمان فرو ريخته خواھد 

گر حقير به  شد، حق انقالبی در پيشگاه کارگر ادا خواھد شد، بادبان ھای آزادی در افق در اھتزاز خواھند شد، شکنجه

، اعدام، داستان خواھد شد؛ مرضيه سمبل قھرمانی خواھد شد، محصول از آن ھمه خواھد شد، موزه روان خواھد شد

کارفرما نابود خواھد شد، پدر شادی کودکان را شاھد خواھد شد، محبت زيبا خواھد شد، باغ ھا حاصل خيز خواھند شد، 

 شد، فرياد با شادی ھمراه خواھد شد؛ خانمان و بی چيز و گرسنه، انسان نوين خواھد شد، مفھوم زن انسانی خواھد بی

  .خنده، جاودان خواھد شد؛ آگاھی، فضيلت و  راه صمد ھا، مشعل روشنی بخش دانش خواھد شد

  ! من، تھی از باز و باز پرستان، و مملو از کبوتر ھای آزادی خواھد شدۀوقتی که آسمان ميھن گرم و زند
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