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رشته از مسائل عاطفی، زبانیی،  عالقه به موطن و محل زندگی، جایی که یک

دهد یک واقعیت است. خواه این موطین  اجتماعی و تاریخی فرد را شکل می

تر و یا یک کشور. این  یک جامعه کوچک و بسته باشد، خواه یک اقلیم وسیع

انکار است. بخشی از هویت فرد است؛ اما ارتقاء آن تیا  فهم است. غیرقابل قابل

 حد پرستش خاک و مهین، امر دیگری است.

پرستی بیه  پرستی اما از جنس این نوع عالقه و دلبستگی نیست. وطن وطن

معنی عالقه شدید و گاه افراطی و بیمارگونه فرد به موطن خیوییش اسیت. 

پرستی مفهومی سیاسی و مکتبی دارد. خواه فرد بیه آن  هویت اوست. وطن

واقف باشد و یا نباشد. این ترمی است که برای تأمین اهداف و نیییازهیای 

رود. در دستگاه فیکیری نیاسیییونیالیییسیم،  جنبش ناسیونالیستی بکار می

هایی هستنید  پرستی کلیدواژه پرستی جایگاه کلیدی دارد. وطن و وطن وطن

بینی انواع ناسیونالیسم، اعم از راست  وزیاد در جهان که با درجات و شدت کم

های قومی و حتی ناسیونیالیییسیم  افراطی یا نوع لیبرال و انواع ناسیونالیسم

 چپ، واردشده است.

پرستی بر یک درک بدوی و آگاهی خام از هویت خود و تاریخ خوییش  وطن

ربط اسیت. ابیداع  کل تاریخ بشر و هویت عام و جهانی آن بی متکی است. به

 -پرستی مفهومی متأخر است که با پیدایش دولیت ناسیونالیسم است. وطن

آمیییخیتیه  خورده و درهم گرایی در دو قرن گذشته گره های نوین و ملی ملت

 است.

کننید  شوند. تغییر می اند. ساخته می ذات نیستند. سیال به ملیت و میهن قائم

هیای  گیرند. تاریخ بشر مملو از میهیاجیرت و خصوصیات متفاوتی به خود می

ها، تصرف اراضیی  ها و کشمکش فردی و جمعی، داوطلبانه و اجباری، رقابت

یکدیگر و بیرون راندن رقیب از خانه و کاشانه خود بوده اسیت. در درازای 

هیای بسیییاری بیاهیم  های مختلف قومی و نژادی در سرزمین تاریخ، گروه

انید. هیر چیه  تناوب بر یکدیگر حکم رانده اند و یا به اند، امتزاج یافته زیسته

بیشتر در تاریخ به عقب بازگردیم، تشخص این مسئله که موطن هر قیوم و 

شده است، تاریخ هر ملتی را از کجا باید نوشیت،  ای دقیقاً از کجا شروع قبیله

 شود. دشوارتر می

شاید بتوان باکمی اغماض تاریخ هر ملتی را از جایی فرض گرفت که اقیوام 

انید و  های اولیه را شکل داده اند، دولت هایی ساکن شده ها در مکان اولیه آن

اند و بعضاً با گسیتیر   حساب آورده عنوان قلمرو خود به سرحداتی را هم به

های کوچک و بزرگی را هم برپا  سیطره خود بر اقوام و قبایل دیگر، امپراتوری

دهد، ساکینییین  اند. بر اساس تعاریفی که ناسیونالیسم از ملت ارائه می کرده

شدند. چراکه غالباً از اقوام مختلفیی  درون این سرحدات، ملت محسوب نمی

اند و در سیییکیل  شده بودند، زبان و آیین و رسوم مشترکی نداشته تشکیل

اند. در این دوره، میلیت واحید و  زیسته اقتصادی بسته و نامرتبط باهم می

 

 خلیل کیوان
 وطن پرستی یک درک بدوی از هویت و تاریخ!
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پرستی موضوعیت نیداشیتیه  الجرم وطن به مفهم امروزی آن و بالطبع وطن

 است.

گرایی را تشکیییل  ملت، پایه و بنیاد ناسیونالیسم و ملی -نیاز به ایجاد دولت 

شده است و تا به  ای تازه است. از دو قرن گذشته شروع داده است. این پدیده

 -امروز ادامه دارد. در انتهای قرن هجدهم و با انقالب کبیر فرانسه، دولیت 

ملت فرانسه پا به عرصه وجود نهاد و ناسیونالیسم به یک واقعیت گسیتیرده 

سازی و حرکت ناسیییونیالیییسیتیی و  موج ملت ازآن است که بدل شد. پس

های کشوری سراسر اروپا را در برگرفت.  های ملی برای اتحاد در قالب جنبش

در این دوره است که آلمان، ایتالیا و دول متعدد اروپایی بر پیاییه حیرکیت 

پیرسیتیی  گذاری کردنید. وطین های نوین را پایه ملت -ناسیونالیستی دولت

درواقع به قدمت عمر ناسیونالیسم است. پدیده ملت و ناسیونالیسم و حیس 

داری  میهنی با تشکیل دول نوین بورژوایی و نیازهای رو به رشید سیرمیاییه

 منطبق بوده است.

ها و ایجاد قلمروهای امن کشوری برای حیرکیت و  ضرورت ایجاد زیرساخت

گرایی  رشد آزادانه سرمایه ملیت را ابداع کرده است. هدف ناسیونالیسم و ملی

اتحاد هر چه بیشتر صفوف بورژوازی خودی و از این طریق، سیطره بر اهالی 

یک کشور است. هدف، ایجاد یک بازار داخلی وسیع بوده است. ناسیونالیسم 

های نظیام کیهین  ظرف اتحاد بورژوازی برای ایجاد ساختارهای نو بر ویرانه

پرستی نیز، حاصل نیازهای ایدئولوژیک و بسییی   فئودالی بوده است. میهن

جنبش ناسیونالیستی و برای ایجاد حس اتحاد برای ساکنییین واحیدهیای 

 سیاسی کشوری است. -اقتصادی

ای، اشکال  ها در هر دوره و در هر محدوده ناسیونالیسم بنا به نیازها و ضرورت

ای از ملت را به دست داده است. برای مثال ناسیییونیالیییسیم  و تعریف ویژه

پذیرفت و بیه زبیان  فرانسوی، هر کس که حقوق شهروندی فرانسه را می

دانست. ناسیونالیسم آلمانی در تشکیل  کرد را فرانسوی می فرانسوی تکلم می

دولت آلمان، مبنا را نژاد ژرمن و زبان آلمانی و سرزمین تعریف کیرده -ملت

لیبرال ناظر بیر  -بود. در کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس دکترین ناسیونال

دستگاه فکری و ایدئولوژی بورژوای در تشکیل دولت قرار گرفت. مشخصیات 

پرستی در هر مکانی بسیتیگیی بیه دوره  ناسیونالیسم و به این اعتبار میهن

های ملی، متفاوت بوده اسیت. بیه  های ایجاد دولت تاریخی، نیازها و ضرورت

سیازی  پرستی منت  از این میلیت سازند. میهن یک معنی، ملت و ملیت را می

 نیز بر همین اساس وارونه، ساختگی و کاذب است.

پرستیی  ملت و همپای آن ناسیونالیسم و وطن -در قرن نوزدهم پدیده دولت

صورت یک جنبش و حرکت و باور سیاسی بخش بزرگی از قاره اروپا را در  به

برگرفته بود. بعدتر و در بخش اعظم قرن بیستم، ناسیونالیسم ضد استعماری 

هیای  هیا و میلیت در مستعمرات سر برآوردند. در این دوره است که دولیت

گیرند و پیا بیه  تری از شرق آسیا تا آفریقا و آمریکای التین شکل می تازه

های تازه هنوز هیم  سازی و تشکیل دولت گذارند. روند ملت عرصه حیات می

 در پیش روی ما جریان دارد.

ای شکل گرفت کیه پیروسیه  های تازه ملت -در دو سه دهه گذشته، دولت

وضوح در مقابل چشم ما به نمایش گذاشت. برای  ساختگی ملت سازگی را به

تر تجزیه شد و هرکدام صاحب  مثال ملت یوگسالو به چند ملت و کشور تازه

یک دولت و ملت جدید شدند. در آفریقای جنوبی با لغو آپارتاید و اییجیاد 

ای برای اداره کشور، اقوام مختلف سیاه با چند زبیان میخیتیلیف،  قالب تازه

 پوستان ملت آفریقای جنوبی را تشکیل دادند. ها و رنگین سفیدها، هندی

گیرا اسیت. ایین  ناسیونالیسم دوره حاضر، منهای چند استثناء، عمدتاً قیوم
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ناسیونالیسم با ایجاد و یا تعمیق شکاف در بین اهالی کشورها، در پی سیهیم 

کند. بر کمتریین اخیتیالفیات و  ها پافشاری می خواهی از قدرت، بر تفاوت

های دییگیر  گذارد تا مرز نابودی مردم منتسب به ملیت ها انگشت می تفاوت

ورز است. ناسیونالیسم قومی فاشیستی اسیت.  جو و کینه رود. انتقام پیش می

گیراییان کیه هیدفشیان  پرستی مرسوم ملی گرایان، فراتر از حس میهن قوم

فقط عرق خاک بلکه عرق خیونیی  استقالل و تشکیل دولت خودی است، نه

اند، از هیچ قسیاوت و خیونیرییزی  هم دارند. هر جا میدان عملی پیداکرده

کشی در رواندا و بوسنی دو نمونه برجسته از کارنامیه  اند. نسل کوتاهی نکرده

پرستی این ناسیونالیسیم از دییگیر  گراست. میهن این نوع ناسیونالیسم قوم

 تر است. ها، مخرب ناسیونالیست

الحال هم پیش روی ما در جریان است و  مشاهده پدیده ملیت سازی که فی

وضیوح نشیان  همچنین، مرور و دقت در تاریخ دویست سال گذشیتیه، بیه

ای است ساختگی و ابداعی. بیه هیمییین اعیتیبیار،  دهد که ملت پدیده می

پرستی اما کاربرد دارد. در  پرستی نیز پایه و اساس واقعی ندارد. میهن میهن

 خدمت بسی  نیرو برای امر ناسیونالیسم است.

گرفیتیه اسیت. بیرای ییک  پرستی بر مبنای یک آگاهی وارونه شکل وطن

ورسوم و  چیز با خاک و تاریخ قوم و ملیتش، با زبان و آداب پرست همه وطن

شان میعینیی  ترینشان با مشخصات فیزیکی و خونی فرهنگش و برای دوآتشه

های تاکنونی علیوم، بیر درسیتیی و  دارد. مشخصاتی که به شهادت کاو 

توان صحه نهاد. بلعکس، ژنیتیییک،  کدامشان نمی خلوص هیچ

شناسی، تاریخ و جامع شناسیی  شناسی، زبان دیرین

ها و تاریخ مشیتیرک نیوع  برریشه

انسییانییی کییه در 

اند،  اند و مسیر متفاوتی را طی کرده هایی از تاریخ از یکدیگر منفک شده برهه

پرست مسخ و شیفته چیزی است که او را از انسیانیییت  داللت دارد. وطن

 سازند. خویش دور می

های کاذب  علیرغم پافشاری ناسیونالیسم )و باید اضافه کرد مذهب( بر هویت

ملی و مذهبی، واقعیات بر وجود عینی یک هویت عام و جیهیانیی انسیان 

های مشترک و دور ما را تیا پیییداییش  تأکیددارند. کشفیات علمی، گذشته

دهند. زبانشناسی با رمزگشایی زبان، منشأ اقیوام  اولین نوع انسان توضیح می

هیای  دهینید. بیررسیی و انشقاقات گروهای انسانی از یکدیگر را توضیح میی

انید.  های انسانی و ادغام در یکدیگر را رصد کیرده های گروه تاریخی جابجایی

علم ژنتیک تا جایی پیش رفته است که وجیود ییک تیا دو درصید ژن 

را، در همه  -ترین نوع به انسان )هموساپین( هستند که نزدیک -ها  نئاندرتال

اند که نشان از گذشته خونی و مشترک  ما، از شرق آسیا تا غرب کشف کرده

 نوع انسان دارد.

عالوه بر این، ما اکنون از آخرین دستاوردهای علمی یکدیگیر در سیراسیر 

ازپیش از تکنیک، فن و تکنیولیوژی ییکیدییگیر  گیریم. بیش جهان بهره می

ای با یکدیگر دارییم.  کنیم. مبادالت اقتصادی و فرهنگی گسترده استفاده می

ازپیییش بیه هیم  انقالب در ابزارهای ارتباطی و مدیای اجتماعی ما را بیش

شدت به یکدییگیر وابسیتیه  مختلف به“  ملل” نزدیک کرده است. کشورها و 

کینیییم دور از  اند. این گفته که ما در یک دهکده جهانی زندگی میی شده

پردازی بلیکیه، ییک  واقعیت نیست. هویت عام و جهانی انسان نه یک خیال

داری، مناسبات طبقاتی و گرایشات  واقعیت علمی و عینی شده است. سرمایه

افکنانه ملی و قومی و مذهبی در جهت خالف این واقیعیییت عیمیل  تفرقه

 کنند.*  می
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داری است. در کشورهیاییی  ترین مشکالت کشورهای سرمایه کاری از مهم بی

هیای ذاتیی نیظیام  کاری عالوه بیر بیحیران مانند ایران اما آمار باالی بی

داری دالیل دیگری نیز دارد. رکود اقتصادی و افزایش سرسیام آمیر  سرمایه

کاری است. در کشورهای پیشرفته افراد  ترین دالیل رواج بی نرخ تورم از مهم

های درمانی برخوردار هستند امیا در  کار از حداقل حقوق و مزایا و بیمه بی

شوند عمالً از حق حیات میحیروم  ایران کسانی که موفق به یافتن شغل نمی

کاری امروزه مربوط به کسیانیی اسیت کیه  هستند. درصد باالیی از آمار بی

های باالیی بیرخیوردارنید. از دیید  تحصیالت دانشگاهی دارند و از تخصص

های اجتماعی است. فرد  کاری مادر تمام آسیب بسیاری از جامعه شناسان بی

انداز روشنی از آینده خود ندارد و از میوقیعیییت  که چشم کار ازآنجایی بی

راحتی در معرض اعتیاد و افسیردگیی و  اجتماعی پایینی برخوردار است به

گیییرد. از طیرف دییگیر  خودکشی و سایر مشکالت اجتماعی قیرار میی

شود تا فرد برای همیشه امکان یافیتین  ای موجب می ترین سوءسابقه کوچک

 شغل را از دست بدهد.

در اظهارات استان دار اردبیل که نگران شرایط امنیتی استان است، واقعیتی 

نهفته است. شرایط اسفناک اقتصادی و عدم امکان تأمین معا  برای میردم 

کیار  هزار بی ٠٥ها را به مرز انفجار رسانده است. وجود  و خصوصاً جوانان، آن

کاری و پتیانسیییل  دهنده عمق بحران بی برای شهری با وسعت اردبیل نشان

درستی حکومت  عظیم اعتراضی در میان جوانان است. جوانان ایران امروزه به

دانند. حکومتی که تنیهیا  بار معیشتی خود می را مسبب اصلی شرایط فالکت

ها و حقوق شهروندی بسنده نکرده و حتی حق حییات را از  به سلب آزادی

تیوانید  ترین جرقه به این انبار بیاروت میی جامعه سلب کرده است. کوچک

دودمان رژیم را بر باد بدهد. رژیمی که خود و سرانش در فقر عمومی میردم 

هیای خیود و  ترین سهمی ندارند و درنهایت رفاه و آرامش در کیاخ کوچک

توانند تا ابد نان  کنند. مردم نمی جلوی چشم مردم گرسنه شاهانه زندگی می

هیای سیران  وپیا  خشک خود را سق بزنند و گی  و سرگردان به رییخیت

حکومت چشم بدوزند. این شرایط دیر یا زود تغییر خواهد کرد و بینیا بیه 

ها را تیهیدیید  فرمایش جناب استاندار عصیان و شور  گرسنگان امنیت آن

کار برای امرارمعا  و بقای خود  التحصیالن بی خواهد کرد. سیل عظیم فارغ

 ۷۳بینند. مردم پس از  هیچ راهی جز به زیر کشیدن حکومت اسالمی نمی

رود،  ها کاری از پیش نمیی جا کردن مهره اند که با جابه خوبی دریافته سال به

 باید کل صفحه بازی را واژگون کرد.* 

 

 میالد رابعی
 است! “تهدید امنیتی”کار  هزار بی ۰۵استاندار اردبیل: وجود
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التحصیل دانشگاهی در  مجید خدابخش استاندار اردبیل با بیان اینکه اکثر بیکاران فارغ” 

ترین تهدید امنییتیی در  هزار بیکار در اردبیل بزرگ ٠اردبیل بیکار هستند، گفت: وجود 

 “استان است!

داری از بدو پیدایش آن در  های اقتصادی سرمایه بیکاری یکی از معضالت دائمی سیستم

ای مانند ایران به حیاکیمیییتیی  جهان بوده و هست و اگر چنین سیستمی را در جامعه

مذهبی اسالمی ضرب کنید، تبدیل به جهنمی وحشتناک برای کل جامعه خواهد شید. 

کیردگیان  ویژه تحصییل یکی از بروزات این جهنم اجتماعی، بیکاری وسیع و میلیونی و به

هزار بیکار و اینکه بییشیتیر ایین  است. اظهارنظر استاندار اردبیل در رابطه باوجود پنجاه

دهد، نشان از اوضاعی بحرانی است کیه جینیاب  کردگان تشکیل می بیکاران را تحصیل

های حسی استیانیدار  العمل و اظهار نگرانی نموده است. شاخک عکس  استاندار را وادار به

اینک بنا به اظهارات مسئولین دولتی، ده مییلیییون  العمل نشان داده که هم زمانی عکس

دلیل نیییسیت. انسیداد  شان از شور  گرسنگان بی بیکار در جامعه وجود دارد و نگرانی

ها  درصد کارخانه ٠٥اینک خود را در بسته شدن بیش از  اقتصادی موجود در ایران که هم

های صنعتی در شهرهای آذربایجان و کاهش تولید در باقیمیانیده میراکیز و  در شهرک

هیای  درصد ظرفیت تولید، راهی جز بیییکیارسیازی ٠٥های صنعتی به کمتر از  کارخانه

گذارد. این معضلی است به عظمت جیامیعیه  داران اسالمی نمی گسترده در برابر سرمایه

ایران و راهی جز به زیر کشیدن رژیم اسالمی سرمایه برای میردم میتیصیور نیبیوده و 

گذارد. جناب استاندار اردبیل نیز دقیقاً به همین دلیل است که وجود خیل عیظیییم  نمی

کند! البته تهدید امنیت رژیم  بیکاران در اردبیل را تهدیدی امنیتی برای رژیم ارزیابی می

 از طرف مردم جان به لب رسیده.

وجود جنبش اعتراضی است علیه بیکاری است که استاندار را وادار به اظهارنظر نیمیوده 

جمعی بیکاران در شهرها به دفاتر کاریابی ادارات کار و  ها مراجعه دسته است! یکی از راه

نام و پیگیری مداوم خواست تأمین کار و اشتغال و در  امور اجتماعی است، مراجعه و ثبت

صورت عدم تأمین شغل، درخواست بیمه بیکاری مکفی برای تأمین یک زندگی انسانی از 

تواند و این ظرفیت را دارد که تبدیل بیه  باشد. جنبش علیه بیکاری می همین ادارات می

 داران شود.* جنبشی پرقدرت علیه رژیم فقر و نکبت اسالمی سرمایه

 فراز آزادی
 بیکاری در آذربایجان بیداد میکند، امنیت رژیم در خطر است! 
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های مسئولین جمهوری اسالمی این حقییقیت را بیه اثیبیات  آمار و گفته

 “جامعه ایران اسالمی نیست.”رساند که  می

خانی فرمانده نیروهای رژیم در استان اردبیل فقیط در  های کریم طبق گفته

هزار فقره زنان و دختران را به دلیل رعیاییت  ٦٢شش ماه گذشته بیشتر از 

طیور  اند و همییین نکردن حجاب و قوانین اسالمی مورد بازخواست قرار داده

 اند. شده شناسایی“ واوبا  اراذل”هزار  ٣٦۷

توجه کنید این ارقام فقط مربوط به یک استان است و رقمی است که پلیس 

در  اند از آن مطلع شوند این ارقام را ضیرب و نیروهای امنیتی رژیم توانسته

رسیم که جامعیه اییران،  وقت به این نتیجه می جمعیت تمام ایران کنید آن

مردم ایران و بخصوص جوانانی که در همین نظام و تحت تأثیییر هیمییین 

 اند چقدر به موازین اسالمی رژیم بی اهمیت هستند. شده حکومت بزرگ

عنوان یک شهر اسالمی و وفادار  سران جمهوری اسالمی همیشه از اردبیل به

اند. اگر این را باور کنیم در نگاهی کوتاه به ایین  برده به جمهوری اسالمی نام

توجهی مردم به اسالم و قوانین اسیالمیی پیی  ارقام به عمق بی باوری و بی

دهد نه مردم اردبیل و نه هیچ جای دیگر از  خواهیم برد. این آمار نشان می

کنند آنچه مردم را مجبور کرده  ایران برای قوانین اسالمی تره هم خورد نمی

ها تن دهند همین بگیروببندها و شالق و زندان و اعدام و  است به اسالم این

 قوانین ارتجاعی این رژیم است نه باور و وفاداری به این قوانین.* 

 اساس سوسیالیسم انسان است.
جنبش بازگرداندن  سوسیالیسم

 انسان است.  اختیار به

 سایت رسمی کمیته آذربایجان

 حزب کمونیست کارگری ایران
azadi.com-www.sahand 

 

 طه حسینی
 جامعه ایرانی اسالمی نیست!

 با نشریه سهند همکارى کنید!

http://www.sahand-azadi.com


 
تلویزیون کانال جدید در سایت 

GLWIZ  زیر اسمNEGAH E 

SHOMA .نیز قابل مشاهده است 
WWW.GLWIZ.COM 

  nctv.tamas@gmail.com+                     ایمیل: ٨٩٨٩١٥٨٣١٣١تلفن تماس:     

 مشخصات ماهواره هات برد: 
عمودی  ۵/ ٨اف ای سی  -٨٨۰٩٩فرکانس 

  ۰١٥٩٩سیمبل ریت 
  negah e shomaشبکه 

  برنامه مستقیم کانال جدید به زبان ترکی

 این برنامه همزمان در اینترنت قابل دسترسی است

 محسن ابراهیمیتهیه کننده و مجری:         

 هر هفته شنبه ها
 اروپای مرکزی 03:6تا  03:6شب تهران  11تا  9

“ 

 

 8سهند                      نشریه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران                   صفحه      

 ترجمه و تنظیم: فراز آزادی روی خط تماس
 بخشی از نظرات بینندگان برنامه ترکی تلویزیون کانال جدید

وعیالش کیرده  ها انسان مثل مرا شرمنده اهل حکومت اسالمی میلیون

است، تنها من نیستم، امثال من خیلی زیاد هستند! خیابان باغ سپیهیسیاالر 

هایشان محتاج نان شبشان هستند و  کفاشان زیادی هستند، باور کنید خیلی

کنند، بیاییید  گذارند! شب و روز هم کار می ها بدون شام سر به بالش می شب

شوید که ده هزار کارگر کفا  مثل من کیه کیار  اینجا را ببینید، متوجه می

که تازه  ای  های الغر و مردنی شده، مانند مرده کنند، هیبتشان مثل انسان می

کنند! یکی  سر از قبر درآورده است، چراکه تشنه و گرسنه شب و روز کار می

سیال اسیت در  ۷٥شود که دلش بسوزد و بگوید کارگری کیه  پیدا نمی

طوری زندگی کند! آقا تا زمانی  های مرطوب کارکرده است، نباید این زیرزمین

گیرد! آخر  که مردم از خودشان غیرت نشان ندهند، هیچ تغییری صورت نمی

میریم، یک روز دیرتر، یک روز زودتر، ملت باور کنید؛ روزی  و عاقبت همه می

رسیم، یا از حیق  حق خودمان می باید باهم متحد شویم و کاری کنیم! یا به

هایی که در خیییابیان  کشند، مانند آن گذریم، باالخره یا ما را می خودمان می

ام،  جا گیفیتیه که نخواهد شد! بارها و بارها و در همه کشته شدند! بدتر از این

” 

من جوانی بیکار هستم. این کشور قانون ندارد، بنیزیین لیییتیری 

تومان. اصالً امکان پیدا کردن کیار بیرای  ۰٠٥٥تومان، مرغ کیلویی  ٣٥٥٥

دانیم چه کار کنیم؟ واقیعیاً دارنید زور  ها نیست، با این وضعیت نمی جوان

تواند ازدواج کینید! در  میگویند، باور کنید انسان در این دوره و زمانه، نمی

ایران هشتاد میلیون نفری دیگر هیچ جوانی ازدواج نخواهد کرد، دیگر بیرای 

سال دارم، زمیین  ٦۷اند! من  ها معتاد شده ها کار نیست، خیلی از جوان جوان

وکار خیود   گردم، کار نیست! دولت هم دنبال کسب و زمان را دنبال کار می

است و به فکر مردم نیست! باید دست به دست هم بدهیم و باألخیره بیایید 

 کاری بکنیم! 

” 
 موضوع برنامه3 علیه بیکاری و فقر !

“ 

شنوند به مین حیق  هایی که می جا میگویم! آن ترسم، در مترو و در همه نمی

دهند. من اگر بدانم که فردا بروم خیابان و نعره بکشم و حرف حق بگویم،  می

اگر پن  نفر پشت سر من به ایستد، باور کنید اولین نفر خیواهیم بیود. در 

هم همین کار را کردیم. باید همه متحد شویم، بیاالخیره بیایید  ٠۳انقالب 

ام  ها! من گفته روزی، امروز یا فردا! آن روز خواهد رسید که بریزیم تو خیابان

شیان را ازسیرشیان  که چند نفر از این آخوندها را، فقط در آن روز، عمامیه

بازخواهم کرد و مانند افسار دور گردنشان خواهم انداخت و سوارشان خواهم 

هیا  شد. باور کنید دلم پر است از درد، پر است از ظلم، ظلمی که در این سال

 ایم، حد و اندازه نداشته و ندارد! ما کشیده

 نشریه سهند

 

 شماره بیست و سوم  -سال اول 
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