
 مسلم منصوري

  ماندگاریبذرها

 

 متمرکز کرده اند و زي چکی ی خود را رویروي ننیشتري آنان بیغاتي حاکمان و دستگاه تبل، خی تارشهي همدر

 مسموم غاتياما با همه سرکوب ها و تبل·  بوده و هست ی درست مبارزاتی حرکت هابیآن سرکوب و تخر

 ی می در دل زمان جارنيراست مبارزه است که مبارزان ینمند قانونی در صحنه مبارزه ای واقعیروهاي نهيعل

 ی جلوستنديحاکمان قادر ن·  روندیم·  شکنندیزمستان م·  درخشندی لحظه ها منی ترکیدر تار· شوند

 در عرصه مبارزه را با همه ی دست ساز و پوشالیانهای جرستنديهمچنانکه قادر ن·  آنها را سد کنندشیرو

 انی جر،نمونه ·  زندی مهرباطل بر آن می و بدرستعیرزمان س·  جلوه بدهند یان واقع شیغاتي تبلیبنگاهها

 شدند تا هرگونه جي بسی جهانی دارهی سرمایغاتي تبلی همه بنگا ههانکهیبا ا·  دوم خرداد استشینما

 وهيش···  مدارا و،الوگی د، گفتگو ، ی و راهگشا را خشونت نام دهند و با شعار دمکراسیمبارزه عمل

·  آورندی ماندگار هستند که سر بر می بذرهانی باز اميني بیم·  به کنار بگذارند ه مبارزه را در جامعزيقهرآم

 در وحشت میامروز رژ·  استیی بذرهاني دوران به چننی اازي آورنادی یاشرف دهقان"  ماندگاریبذرها"کتاب 

 ی هاانیجر ها نهي تحت ستم در همه زمی وبه انحراف کشاندن مبارزات توده هازي قهرآمیاز رشد حرکت ها

 ی هاتی دست ساز و سای هاانی چپ هم جرطهيدر ح·  اندازد ی به راه می قالبونيسیدست ساز و اپوز

 در آن بنام دفاع از رخوارانشيج·  به راه انداخته استسميالي در پوشش دفاع از مارکس و سوسینترنتیا

مضحک ·  مشغول هستندی مبارزاتی به لوث کشاندن چپ و حرکت هایادي و شی با لودگ، سميلايسوس

 یتراژد" مبارزه را دانينسل مقاومت در م"  ماندگاریبذرها"  قم در نقد هي حوزه علمدگانی دمي تعلنی انکهیا

" یطبقات"نظور آنها از احتماال م·  ندارد ی نگاه طبقاتی که اشرف دهقانرندي گی مرادیا·  نامندیم"  نسلکی

 با همه میرژ·  استاني زندانیی کردن پرونده بازجوی بنده قم و طبقهي حجره حوزه علمیطبقه قفسه ها

 یزی رنگا رنگ اش از سرنوشت محتوم خود راه گررخواراني دست ساز و جی هاانی با همه جر، ها یاديش

"  ماندگاریبذرها" چون ییکتابها" · گرددی به نقطه شروع اش باز مشهيشر هم:" بقول کافکا · نداراد 

 · هستندی زندگی ترانه هایمادر سنجر" داری پایسرودها" و یاشرف دهقان
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