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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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 Martyrs جانبازان

 
  نذير دلسوز

  ٢٠١۴ نومبر ٢٩
  

 به ياد آن که تسليم نشد
 
 

 

 

 

 

 

 

 آرش واحدی

در  ذيل  . منتشر کرده است جوان تسليم ناپذير ايرانی در فيسبوک » آرش واحدی «متن ذيل را  در بارۀ  » آتش « آقای

 و پر ا، اين قلم سروده اش  را  در ھمين رابطه بازتاب داده که اينک غرض نشر به پورتال پر محتو» آتش « نوشتۀ 

  پيروزی ھای باز ھم بيشتر شما کمال آرزوی خوانندگان می باشد. خوانندۀ تان ارسال شد 

 ٢٠١۴ دسمبر ٢٧نذير دلسوز . 

  

  زندانی سياسی آزاد بايد گردد

 ٢١مبر نو

   م نشدياد آن که تسليبه 

ل به مناسبت ي تعطی از روزھایروز ماجرا در.  به جرم ارتداد به مرگ محکوم شدی تھرانۀ سال١٧ پسر آرش واحدی

ر ي دستگیشه مشروب الکليک شير پارک با  د آرش امسال،]جوزا[ماه اواسط خرداد.  شروع شدینيسالگرد ارتحال خم

دش، ي بر حرفھا و عقاآرش یشوند وبه خاطر پافشار یم ن به اعتقادات او مشکوکيمورأم ،یلفظ یريدر درگ. شود یم

 ۀمين ضميدارو  و چند کتاب از مارکس ویطانيات شي از جمله آیافت شده در منزل وي یکتابھا .کنند یروانه زندانش م

 یمانيشنھاد برگشت به اسالم و اظھار پشياز پ آرش واحدی.  را جور کنندیزيشود تا قاتالن بساط خونر یپرونده م

 چيلش ھيوک. د شده بودي حکم ناپدی قبل از اجراآرش. ديرحم جامه عمل پوشيب ی کرد و حکم قاضیشجاعانه خوددار
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 از او در یچ نامي گرفت و ھیجواب منف  دادگاه با مراجعه بهیحت. دا نکردي پی اسالمی جمھوری از او در زندانھایاثر

رسد  ی خبر می قانونی از پزشکآرشپس از گذشت چند ھفته از گم شدن . افتين هي قوة قضائی ھاکمپيوترا يھا  پرونده

 آرش. رنديل بگيتا جنازه را تحو خواھند ی مآرش ۀ است و از خانوادی قانونی پزشکۀ او مدتھاست در سردخانۀجناز که

ن افتاد که ي به زمی زانو خم نکرد و زمانیعدالتياو در برابر ب. رساندند  به قتل]ميزان[ اول مھر ماهۀمي را در نیواحد

م قدم ي رژیر سرنگونيدر مس شه در خاطره ما زنده خواھند ماند تا محکمتري ھمآرش و امثال آرش. مرده بود گريد

 .ميبگذار

 »آتش«

  

 به آرش واحدی

 افتخار به  باورت 

 ت درود   او به استواری 

  ای شجاع ترين 

 فرزند بابک   

 که معتصم با ھای برخاسته

  از گورستان آن طرف سده ھا 

  تو را قربانی خدای شان کردند 

 .که آرگاه و بارگاھش در ميان تاالب خون است 

***               

 باز می روئی از بسترتضاد روشنائی با جھوالن

 ويناک و خنده بر انگيز شان که  باخرافه ھای ب

 جنتی  ساخته اند از برای خود 

 و دوزخ از برای  ديگران 

 ! در ھمين دنيا 

***             

 !ای مردم 

  بروبيد  آن جانورانی  که خدای اصلی شان

  سرمايه ساالران دوران  است ؛

 !که چنين کردند با  فرزند برومندتان  

 گلی به مزارتو ، 

  ، گلی بودی  سرخ  و فروزان ای که توخود

 در انتظار طلوع ديگرت

 طلوع ھای سرخ را می شمرم

*****     

 )صبح ... و ٧ نومبر  ساعت ٢۴( دلسوز 

  


