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در برابر آن مجموعه ای که به آن فرهنگ پويا می گوئيم، فرهنگ ديگری وجود دارد که می توان به آن فرهنگ موميائی شده اطالق      
عث تسلط و آگاهی ی بيشتر انسان به جهان پيرامون و نيز مهار فرهنگ پويا مدام در حال تغيير و تکامل و دوباره زائی است و با.  کرد

بيشتر نيروهای طبيعت به نفع انسان می شود، ولی فرهنگ موميائی شده بی حرکت، ايستا، ُخرافی و عامل مؤثر خواب کردن توده هاست و 
  .ژی ی کشورهای استعمار زده جای بسيار چشم گيری دارد که اين فرهنگ در استراتتچنين اس

  
     فراعنه ی مصر را به خاطر آوريد که پس از آن همه ستم گری ها و اعمال قدرت جابرانه به رنجبران و برده گان، اينک با جسمی دست 

اين فرعون دست نخورده، که خاک ويران اش نکرده، ديگر آن فرعون نيست که برده گان به دستور .  نخورده از دل خاک ها کشف می شوند
اين فرعون با ظرفی ُسفالی از دوران خويش که به همراه .  از جای برمی کندند، تا ُگور عظيم و مجلل اش را رو به آفتاب بنا کننداو ُکره را 

از نظر رابطه با انسان هر دو اللند و وجه تمايزی ندارند، فرهنگ موميائی شده بی شباهت به اين فرعون .  او کشف می شود، همسان است
 را می توان در کمال آسوده گی به آب نيل سُپرد ولی اين فرهنگ موميائی شده را مادامی که »!عظيم الشان«فاوت که فرعون اين تبا .  نيست

  .سيستم های استعماری و غارت گران انحصارطلب وجود دارند، نمی توان
  

ی است در برابر بالنده گی ی فرهنگ پويا و      اينک ببينيم اين فرهنگ موميائی شده چگونه چيزی است و چه نيروی بازدارنده ی بزرگ
  .مترقی

  
ای نوکران، ُمطيع آقايان خود باشيد با کمال ترس، نه فقط « :  پنهان کردهس رسول اين آيه ی پطُر     فرهنگ موميائی شده، خود را در پس

ه موج های عملی برای رها شدن از يوغ استثمار فرهنگ موميائی شده، دهنه بر هر گون.  » صالحان و مهربانان را، بلکه کج ُخلقان را نيز 
بی ترديد ُسوداگران حرفه ای هم جلودار مرگ اين عامل مؤثر .  می زند، يکی از عوامل مؤثر پابرجائی ی سيستم های ُسوداگرانه است

  .نخواهند بود
  

  آگاهی ی توده ها را به حقوق سياسی و اقتصادی     زيرا که فرهنگ موميائی شده خواب مصنوعی و موقت می آفريند، ايستائی و تداوم عدم
تضمين می کند و بالخره بهره کشی های مدام و بی دغدغه از توده ها و غارت نيروها و منابع آنان را برای ُسوداگران حرفه ای ميسر می 

  .گرداند
  

هر چه بيشتر از نيروهای انسانی و چپاول منابع ملل      انحصارطلبان غارت گر بدين نتيجه رسيده اند که بايد برای بهره برداری ی رايگان 
  فرهنگ موميائی شده همين چارچوب .را در خواب مصنوعی و در چارچوبی ُخرافی، بدوی و بی تحرک و آرام نگاه داشت محروم، آنان

يت خويش می بايد جلودار سوداگران حرفه ای با درک اين ضرورت که برای حفظ موجود.  است و مددکار اين بهره برداری و اين غارت
قوه ی محرکه ی تاريخ ملل محروم بود، در عصر ما در رجعت به گذشته و ثبات گرائی جری تر و مصمم تر شده اند و در برابر نضج 

ا سوداگران حرفه ای، فرهنگ موميائی شده ر.  گرفتن فرهنگ پويا و مترقی و جنبش عوامل بومی ی آن، پاسخ گوئی چون مسلسل ُجسته اند
، به تعداد ساليان برگذشته به دورش شمع می افروزند و کيک را البته نه ميان مدعوين خاص.  چونان کيک جشن تولد فرزندشان می پندارند

تا شايد ! بل سخاوت مندانه با اعمال هرگونه زور و تجاوز، تبليغات و اتخاذ روش های غيرانسانی ميان توده های محروم تقسيم می کنند
اين کيک همچنان که جشن سوداگران حرفه ای را می آرايد و شادکامی برای شان دربر دارد، برای !  به نفع خويش متوقف کنندتاريخ را 

  .توده های درمانده تلخی و فقر و بيماری و مرگ و رنجی ُمداوم به ارمغان خواهد آورد
  

پيوند می زند، هراسی در دل اربابان ايجاد نمی کند، چون بازدارنده      فرهنگ موميائی شده پژواکی ندارد، چون خود را با گذشته های دور 
الل و مجسمه وار است زيرا که تنها به درد تزئين و اثبات بی ريشه بودن محرومان و پرتاب آنان .  ی آگاهی ی توده ها به حق خويش است

  .به اعماق قرون می آيد
  

کار سوداگران حرفه ای هم تجليل از ُمرده گان است، از .  » ه زدن کار درستی نيستچوب به ُمرد« :      ضرب المثلی داريم که می گويد
سوداگران حرفه ای کفش های از پای مانده را چنان مرمت و دوباره سازی می کنند که .  سنت ها و اخالق و آثار و بناهای مخروبه ی آن ها

  .ارزش قرار گرفتن در پشت ويترين را به آن می بخشند
  

نای فرهنگ موميائی شده از خشت های همبسته شکل می گيرد، خشت های بزک شده و ميان تهی، که همه سر از يک قالب در می      ب
.  اين خشت ها هر يک به نوعی و در لحظه ای در دريچه ها و روزنه هايی که گذرگاه نسيم انديشه های مترقی است، قرار می گيرند.  آورند

ُبرده می شود و  دريچه ها و روزنه ها، فرهنگ موميائی شده شکل دسته ُگلی را به خود می گيرد که هم به جشن با گرفته شدن موقتی ی اين
سوداگران حرفه ای، فرهنگ موميائی شده را .  اين خاصيت دوگونه، ديرباوران را دچار ترديد می کند وخوش باوران را شيفته.  هم به عزا



تا هر زمينه ای که در تحميق توده ها مؤثرتر و کاری ... موزش تا اخالق اجتماعی، از ُهنر و ادبيات و از آ.  در هر زمينه جاسازی می کنند
  .تر باشد

  
     در جوامعی که سوداگران حرفه ی در پشت فرهنگ موميائی شده چونان گرگی هار موضع گرفته اند، هر بخشی از فرهنگ در اين 

يکی از مفاهيم خاص اين فرهنگ آن است که در جهت .  ايی ی فرهنگ جامعه مفهومی ديگر و پيشبرد و نوگرجوامع مفهومی خاص دارد
  .تکامل تاريخی ی جامعه حرکت نمی کند، بل هدف اش در توقف تاريخ و باز گرفتن هرگونه جنبش از قوای محرکه ی تاريخ است

  
سوداگران حرفه ای آن را برای غارت های بيشتر در چنگ گرفته ، که »سواد«      با چند مورد مثال از دور و نزديک به مسئله ای به نام 

  :اند، مسائل بيشتر برمال می شود و حقايق افزونی فاش می گردد
  

خود را برای دو روز بيشتر زنده ماندن به » خون« هر روز در صف طويلی می ايستند تا » هائيتی«     گروه هائی از مردم ستم ديده ی 
اگر از همين حکومت خون ريز سؤال شود .  از اعضای سازمان ملل است و عضو حقوق بشر» هائيتی«.  به فروشندکمپانی های آمريکائی 

که در برابر وام هائی که می گيرند و منابع ملی را هر چه بيشتر برای پورسانتی افزون تر به غار گران می سپارند، برای مردم گرسنه و 
برهمين .  قرار می هند» يونسکو« بالفاصله آماری از کسانی که باسواد شده اند، در اختيار سازمانفرهنگ آن چه کرده ايد يا چه می کنيد،

            »   يونسکو«اساس است که ناگهان از طرف 
  !در پيکار با بی سوادی ستوده می شود» کامبوج«کشوری مثل 

  
ان غارت گر آن را به عنوان رشد فرهنگی و افزايش شعور اجتماعی      بدين ترتيب، در عصر ما تنها مسئله ای که بيش از همه، خون ريز

  .است» سواد« ی يک ملت، برای پوشاندن چپاول خويش، مطرح می کنند مسئله ی 
  

 يعنی در فاصله ی چهل سال، به جای آن که بودجه ی فرهنگی و رشد آن افزايش ١٩٣٠-٧٠     نظام حاکم آرژانتين در فاصله ی سال های 
اما در برابر اين کاهش بودجه ی فرهنگی، برای .   درصد کاهش داده است٨ درصد به ۵/٢۴اشد، بودجه ی فرهنگی اش را لز يافته ب

اين ارتش که بودجه ی فزاينده ای .  پاسداری ی بی چون و چرای منافع امپرياليسم، يک سوم بودجه ی خود را به تقويت ارتش بخشيده است
  .جه دشمن خارجی نيست، بل تنها برای سرکوبی ی خلق آرژانتين استرا با خود می برد، هرگز متو

  
     انحصارطلبان غارت گر امپرياليسم و دست نشانده گان آن ها در آرژانتين چنين تشخيص داده اند که تنها قدرت ارتش و نيروی سرکوب 

، و پورسانتی از غارت لق برای شان به پشيزی نمی ارزدکننده ی پليسی ی آن می تواند منافع شان را تضمين کند و چنين است که فرهنگ خ
حاال اگر از .  خود را که اختصاص به فرهنگ می دادند، از آن بازمی گيرند و برای تقويت نيروهای سرکوب کننده ی مردم صرف می کنند

و يا » کامبوج« ، » هائيتی«  دهند که چنين نظام حاکم در باره ی وضع فرهنگی ی خلق آرژانتين سؤال شود، بی ترديد همان جوابی را می
آنان بالفاصله به افزايش درصد بی سوادان و مبارزه با بی سوادی اشاره می کنند و تا .  هر رژيم ديگری که در يوغ امپرياليسم است می دهد

ی ی يونسکو در اين زمينه چنين نشريه ی فرهنگ.  آن جا که ممکن است درصد افراد باسواد را با آماری صد برابر واقعيت گزارش می کنند
  :می نويسد

آمار در اين زمينه می شود، طبيعتأ مايل اند وضع آموزش خود را به درخشان ترين سصورت حکومت هايی که از آن ها تقاضای      « 
هشتصد ميليون نفر می  سال به حدود ١۵معذالک، طبق تخمين محتاطانه ی سازمان ملل، جمع کنونی ی بی سوادان باالتر از .  نشان دهند

  .» رسد
  

     با توجه بدين نکته ی روشن گر نشريه ی فرهنگی ی يونسکو، اگر ما به خواهيم به بلندگوها و نشريات تبليعاتی ی پاره ای از کشورهای 
      . استعماری ی تحت سلطه ی امپرياليسم گوش فرا دهيم، يا بی سوادی ريشه کن شده و يا در حال از ميان رفتن است

  
سوداگران حرفه ای، خوب دريافته اند که کارگری که وقوف به حقوق اجتماعی و سياسی ی خويش نداشته باشد، بهتر می تواند بهره      
که در اين صورت، رنجبری که تنها در پی نان خالی، برای از زيرا . می توانند بودجه ی فرهنگی ی او را کاهش دهند، حتا قطع کنند.  دهد

نمردن، است در برابر نيرويش برای انجام کار توان فرسای مونتاژ منابع انحصارطلبان غارت گر سه تا پنج ريال می گيرد و گرسنگی 
اعتراضی نيز نتواند کرد، زيرا که نخست جوخه های آتش در انتظار اوست و بعد بی کارانی هستند که حتا حاضرند کم تر از او دستمزد 

  .ا انجام دهنددريافت دارند و همان کار ر
  

دستاويزی است برای امپرياليسم و کارگزاران آن، نوعی فرهنگ تقلبی و تظاهر به آموزش خواندن و نوشتن را در » سواد«      مسئله ی 
 می به سادگی.  کشورهای تحت سلطه ی خويش تبليغ کنند و از انسان به عنوان يک پيچ و ُمهره ی بی مقدار برای توليد بيشتر سود برگيرند

به توان دريافت که جای آموزش، که بايد برای آگاهی ی انسان به جهان پيرامون و شناخت نيروهای طبيعت و حقوق خويش برای بهزيستی 
  .کار آيد، نوعی تظاهر فرهنگی ی حاکم بر محيط می شود

  



، در مقاله ای اين انسان را بدين »همين قلم« وچندی پيش .       در اين تظاهر فرهنگی، تنها افزايش ساختگی ی  درصد با سوادان مهم است
انسان تا عوامل جهت دهنده ی زندگی را باز نشناسد، در هر جهتی که زندگی ی او جريان گيرد، فکر می کند حقيقت همين : گونه توجيه کرد

اکثريت .   گردن می نهد- و نبايد باشد-در نتيجه بدون هيچ تفکری به آن چه که هست.  واقعيت شکل گرفته در شرايط زيستی ی اوست
محروم از فرهنگ و فاقد آگاهی به حقوق خود، نمونه ی صادق انسانی است که هيچ گاه عوامل واقعی و اصلی ی جهت دهنده ی زندگی ی 

  .خويش را نشناخته است
  

  .چه گونه چيزی است» معجزه ی فرهنگ «      در برابر چنين انسانی بی دفاع، اينک ببينيم که گسترش سواد و به قول آقايان    
  

از ميان بردن جهل، ! » فرهنگ« در اين گسترش .  در حد آموختن الفباست که نتيجه اش خواندن و نوشتن است! » فرهنگ«      گسترش 
داير می شود با معلمان کالس هايی .  سنت های دست و پا گير و آگاه کردن انسان به جهان پيرامون و شرايط زيستی ی او هيچ محلی ندارد

دارد يعنی خواندن و نوشتن می داند، اما به علل اساسی ی » سواد« معلم .  گرسنه و نيازمند، که خود از فرهنگ موميائی شده برخاسته اند
کسب از برايش تنها حکم جو» مدرک« را تنها برای امرار معاش گرفته، اين » مدرک تحصيلی« او چون .  تهيدستی ی خويش واقف نيست

ندارد، می بينيم که » سواد« را می داند و گرسنه نماندن را، پس در اين جا با کسی که » گذران« او از زندگی، تنها .  يک مغازه دار را دارد
  .تا چه پايه نزديک می شود

  
ق ندارد که چيزی جز الفبا بگويد، زيرا او در کالس ح.       اين معلم درآمدی بسيار اندک دارد، از معلمان استثنائی در اين جا در می گذريم

جای او در قفس های سيمانی، تاريک خانه ها، سلول ها با .  که آن وقت جايش در کالس يا اداره ای که زندگی ی او را تأمين می کند، نيست
آن که در وضعيتی چنين وجود پس معلمی که می داند آموزش و پرورش چه؟ و پيکار با بی سوادی چه مفهومی دارد، نه .  اعمال شاقه است

بگذريم از معلمانی .  ، ولی عمأل از کارشان جلوگيری می شود) نمونه ی صادق آن صمد بهرنگی در ايران است ( ندارند، نه، وجود دارند 
ست دهند و پول بيشتری  را بی آن که به آنان حتا خواندن و نوشتن ياد دهند، باز می گيرند تا آمار بيشتری به دکه شناسنامه های روستائيان

  .بگيرند
  

     بدون پرسش از شما، هنگامی که سوداگران حرفه ای سخن از رشد فرهنگی به ميان می آورند، هدف های آنان را خوب می توانيد 
ست در حالی که ا» بابا نان ندارد« از رشد فرهنگی ی توده ها که آنان سنگش را به سينه می زنند، بی ترديد فراگيری ی  دريابيد که غرض

باشد و نه هرگز می تواند در حد فراگيری ی خواندن و نوشتن متوقف » بابا نان ندارد« رشد فرهنگی هرگز نه می تواند در حد يادگيری ی 
می هنگامی که بدين حقيقت آشکار رسيديم، به وضعيت مللی که فرهنگ موميائی شده در آن همچنان می تواند هستی داشته باشد، پی .  ماند
هر چه بيشتر منابع قدر مسلم در اين گونه جوامع، کار کارگزاران امپرياليسم برای توجيه کردن وام هايی که می گيرند، برای چپاول :  بريم

جای بسی شگفتی .  ملی و تحکيم موقع سياست خارجی، دست به اين گونه تظاهر فرهنگی و روش های دل سوزانه برای ملت ها می زنند
طن چنين تظاهر فرهنگی و چنين آموزشی که قبل از آن که معلم و کالس و شاگرد داشته باشد، اداره و حوزه، شعبه و کارمند است که در ب

  !تازه منافعی نيز عايد می شود که باز اين منافع به طراحان اين روش دل سوزانه باز می گردد.  دارد
  

  !ير می شود و اصأل چه می کند     حاال ببينيم اين روش آموزش در جامعه چه گونه تعب
  

     اين روش از سوئی باعث فريب پاره ای از نويسندگان و هنرمندان بورژوای جامعه، کارگزاران بوروکراسی ی وضعيت موجود و 
 گرهی را در زندگی ی يک خالصه فريب کسانی می شود که با اندک اضافی ی حقوق در قطب راضی قرار می گيرند و از جانب ديگرهيچ

به سطح فرهنگ و شعور .  گونه باسواد شدن، جهل او را از ميان نمی برد، خرافی بودن او را محو نمی کنداين .  روستايی نمی گشايد
تنها ممکن است بدين کار آيد که اطالعيه های رسمی ی دولتی را با زبانی شکسته بسته به خواند و احيانأ .  اجتماعی ی او چيزی نمی افزايد

در چنين لحظاتی نويسنده ی .  ستان خود سر از اطالعيه ای درآورد که برای دست گيری ی يک چريک خلق منتشر شده استبه کمک دو
روبروست و هر پيام، نشانه و تمثيل او را می تواند » باسواد« ملل استعمارزده می بايد بسيار هوشيار باشد و تصور نکند که با اکثريتی 

ر شد که هيچ تغييری در نظام فکری ی جامعه ايجاد نشده است، جز تحميق هر چه بيش تر آنان و مقروض کردن بايد يادآو.  اکثريت دريابد
امضاء و رويت فراگيری ی الفبا، خواندن و نوشتن در حد .  کارگران و گرفتار کردن شان به اقساط و خالصه تقويت روحيه ی سوداگری

اهد شد که قابليت معنوی ی مردم يا حد درک و فهم حقوق سياسی و اجتماعی ی آنان چک و سفته و اوراق قرضه هيچ گاه باعث آن نخو
  .افزايش يابد

  
  :     نشريه ی فرهنگی ی يونسکو در اين خصوص می نويسد

ن و آموزش خواند.  يا به تعبيری سود بخش باشد واال به درد نخواهد خورد" فونکسيونل" يونسکو تکرار می کند که آموزش بايد      « 
ولی در واقع اگر .  نوشتن در يک کشور معين به حداکثر ممکن از افراد و در کوتاه ترين زمان، اقدامی عالی و افتخار آميز به نظر می رسد

:  خودتان را جای آن ها بگذاريد.  اين ظرفيت تازه، بخشی از زندگی ی آن افراد نشود، اقدام زيان بخشی در قبال آن ها صورت گرفته است
يعنی خواندن و نوشتن را ياد بگيريد و در پايان کشف کنيد که هيچ فايده ئی برای " سحرآميز"  چيز مأيوس کننده تر از اين که اين عمليات چه

  .» زندگی تان نداشته است 



او همچنان با .  ه است     با توجه بدين گفته ی نشريه ی فرهنگی ی يونسکو می توانيم دريابيم که هيچ حادثه ای در زندگی ی او رخ نداد
  :همان درگيری های اقتصادی در جای خويش متوقف است

مدتی است گدايان سمج، .  بر اثر هجوم گدا از شهرهای مجاور به رودسر تعدادی از مردم زنگ در خانه های شان را باز کردند«      
گدايان .  به صدا درمی آورند و تقاضای خوراکی و پول می کنندخيابان ها و خانه های رودسر را قُرق کرده اند، مرتبأ زنگ در خانه ها را 

برای سمج رودسر تا چيزی نگيرند دست از روی شاسی ی زنگ خانه ها برنمی دارند و اين سماجت به جايی رسيده که تعدادی از مردم 
يک شنبه ی هر هفته که بازار روز روزهای .  خالصی از صدای بی موقع زنگ در، آن را باز کردند و خيال خودشان را راحت کردند

  .» ٢٨/۵/۵١-٨٧٢١ روزنامه ی کيهان، شماره ی –. رودسر تشکيل می شود، بازار عوض مشتری ُپر از گداست
  

       آيا او با همان سنت های دست و پا گير، همان جهل و خرافات اينک درگير نيست؟
  

  درخت توتی در لولمان . معجزه برپا شد، اما در واقع معجزه ای در کار نبود صندوق نذورات اولين چيزی بود که پس از شايع شدن«      
باران می بارد عده ای دختر و زن و مرد " بقعه غريب" از اين درخت هر روز بر .  رشت بر سر مزار آقا سيد حسين فالح اشک می ريزد

چهره های پاک .   می ريزند و زير لب ورد می خوانندپول" صندوق نذورات"بر گرد مزار آقا جمع شده، شمع روشن کرده اند، توی 
زنان به نرده های چوبی ی دور آرامگاه و تنه و شاخه های تنومند توت چنگ می زدند، پارچه می !  روستائی از هيجان با اشک خيس بود

   يکی می گفت ديروز ...ريد، گناه است جوانکی با نگاه معترضانه به ما غريد که عکس نگي.  تا گره کور زندگی شان باز شود... بستند و 
، از بانيان صندوق ... حرف هايی که ار ديگران شنيده اند ! هر کس چيزی می گويد!  دختری که شک کرده بود، دچار خون دماغ شد

ن معجزه ی آقا از صدها زن و مرد و کودک برای ديد... قطرات آب از کی شروع به ريزش کرده و از کجا ؟  می گويند :  نذورات می پرسم
پيش از اين معجزه هم زنان و دختران و به ندرت پسران روستائی شب های جمعه .  سراسر روستاهای پيرامون به اين دهکده هجوم آوردند

شره با دست يکی از شاخه های درخت را که هزاران ح...  همه می آيند و شمع روشن می کنند .  به زيارت می آمدند، ولی االن فرق می کند
به تناوب هر پنج ثانيه و گاهی کم تر يا بيش تر، از انتهای ُدم اين حشرات که به زبان ... ی ريز سبز رنگ آن را پوشانده است نشان می دهد 

معجزه ی قالبی که نظايری نيز ... راز معجزه روشن شد  .  ...نام دارد، قطره ی آبی خارج می شود و به زمين می ريزد " چکوله"محلی 
عده ای از ساده دلی و زودباوری ی روستائيان استفاده می کنند تا با علم کردن يکی از اين معجزات دروغين به نان و نوائی ... .  رد دا

  .»  روزنامه ی کيهان ٨٧٣١ شماره ی –. برسند
  

ها و رهائی ی آنان از جهل و نادانی      در جوامعی که فرهنگ موميائی شده سايه گسترده است، نظام حاکم در پی ی جهش و آگاهی ی توده 
نيست، بل همه ی کوشش نظام در اين است که به تاريخ حالتی ايستا دهد، خرافات و جهل را ماندگارتر گرداند تا با تسلط بيشتر، از اين ثبات 

  .به تواند در جهت مستحکم کردن منافع و ريشه های قدرت خويش سود افزون تری برگيرد
  

 اين فرهنگ موميائی شده و پابرجائی ی نظام هايی که اين فرهنگ را سپر قدرت خويش کرده اند، ادامه خواهد يافت و ابدی      ولی آيا عمر
.   قوه ی محرکه ی تاريخ را کندتر کنند، می توانند بيش از پيش گذشته دوست  و ثبات گرا باشندحرفه ای می توانند خواهد بود؟  سوداگران
ح به دست دارند، ولی از آن جائی که هيچ نيرويی جلودار قوه ی محرکه تاريخ و سير تکامل آن نمی تواند باشد و زيرا که در سنگرها سال

انسان در طبيعت نيز عاملی بی حرکت و ايستا نيست و دائم بر اساس شکل تضادها و دگرگونی ی آن ها در حال تغيير تکاپو و تکامل است، 
با اين فرهنگ است که توده های .   های فرهنگی می دهد و تولد فرهنگ پويا آغاز می شوددر سطح آموزش و فرهنگ بشارت چريک

رنجبر فراگرد می آيند، علل نيازمندی های خود را باز می شناسند، پيکار را آغاز می کنند، می نويسند نه آن چه که فرهنگ موميائی شده 
با باز شناسی ی حقوق خويش، خود حاکم بر زندگی ی .  برای شان سروده اند نه نزديک به آن چه که ديکته کرده است، سرود می سرايند

خود می شوند، نظم موميائی شده را بر هم می زنند و چنين است که با آزادی از نظم استثمارگر، تولد دوباره ی ملتی آغاز می شود و 
           .ت گر را به زباله دانی ی تاريخ خواهد سپردفرهنگ پويا نيز خون و هستی خواهد گرفت و چون توفانی همه ی خون ريزان غار

         


