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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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  جھانگير محبی: فرستنده

 ٢٠١٢ جوالی ١۵

  

  ٢٠١٢ لندن سال کيالمپ

  ممنوع" چه گوارا  " ورود
   دکنندگاني به بازد٢٠١٢ لندن کي المپی برگزارۀتي کمھشدار

دگاني بازدی ھمراه داشتن آن ھا از سواي را منتشر کرد که آوردن یئزھايچۀ اھي لندن، سکي المپی برگزارۀتيکم  دکنن

ااھه،ي سنيدر ا.  شودی میري به ورزشگاه ھا نارواست و از آن ھا جلوگی ورزشیھا و ھواداران رشته ا ی جامه ھ  ب

  ! آمده استزين» گوارا چه«ۀ نگار

  

  

ا حذِف یرا کشتند وگمان م" چه گوارا  " یدشمنان آزاد١٣٩١ ]طانسر[ ماهري ت٢٣بزرگمھر . الف. ب ه ب د ک  کردن

وارا"که  غافل ازآن. ازوجودش محروم خواھند کردشهي ھمی برارا  او،زحمتکشاِن جھانیکيزيف  شهي اندکي" چه گ

  است؛
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  .رد بُ ني ازبشهي ھمی توان برای را ھرگز نمشهي که صد البته اندی وعدالت اجتماعیآزادۀ شياند

  نمرده است؛" چه گوارا" کرد که گرثابتيبارد  لندن،کِ ي المپی برگزارۀتي کمھشدارِ 

   گوارا  درقلب ما و دروجود ماستچه

  

  

  برتولت برشت: شاعر

  

  ري بگادي

  

  ! ھا را زي چني ساده ترر،ي بگادي

  رندي بگادي آنان كه به خواھند یبرا

  .ستي نري دھرگز

   ؛ اماستي نیكاف ! ري بگادي را الفبا

  !مگذار دل سردت كنند  ! ري بگادي را آن

  .ی بداندي را بازيتو ھمه چ!  به كار شو دست

  .یري را به دست گی رھبردي باتو

   !ري بگادي ، یدي آن كه در تبعیا

   !ري گادي ، ی آن كه در زندانیا

   !ري بگادي ، یا كه در خانه نشسته ی زنیا

   !ري بگادي انسان شصت ساله ، یا

  .یري را به دست گی رھبردي باتو

  ! درس و مدرسه باش ی ، در پی خانمانی آن كه بی ا
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   !اموزي بیزي ، چیلرز ی آن كه از سرما میا

   !ري به دست گی ، كتابیكش ی میگ آن كه گرسنیا

  .ستا ی خود سالحنيا

  .یري را به دست گی رھبردي باتو

  ! شرم مكن دني دوست ، از پرسی ا

  . كنندات رندهيذ كه با زور ، پمگذار

  !ش بگرد خود به دنبال

  یا اموختهي چه را كه خود نآن

  .یدان ی كن كه نمانگار

  !ت را خودت جمع بزن  حسابصورت

  . اشیپرداز بدي كه بایئ تونيا

   بگذارانگشت ی ھر رقمیرو

   ؟ستي چی ، برانيا: پرس  بو

  یري را به دست گی رھبردي باتو

  

  

  کاي ھا درمری درصد٩٩ تظاھراتِ 
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  ١٩۵٩درنوارغزه سال " چه گوارا " حضور

  

  

  

Nathalie Cardone - Che Guevara 


