
 

تا حال  . سالش بود به آمريکا آمد٩ است و وقتی ، اصلش هايتی خواننده، تهيه کننده و بازيگر:جين ف،لِکواي
. ميليون نسخه از کارهايش به فروش رفته٣١  

 

طراری برای مردم ايراناض  کنسرِت،ف ، جينلوايِک  

!تهران  

!تهران  

 

    برابری در حقوق و عدالت

 بچه ها می خوان

ق و عدالتبرابری در حقو  

 مردم می خوان

وق و عدالتبرابری در حق  

  برابری در حقوق و عدالت آها،

 

}باروت، از واِيکلف،جين{  

 اما بوی فشنگ سوخته می شنوم

فشنگ سوخته فرا گرفته   ونتهرا  

فشنگ سوخته فرا گرفته  وايران  

فشنگ سوخته فرا گرفته وبروکلين  

 از مادرم پرسيدم چرا گريه می کنی

رت، االن مردگفت براد  

نرو بيرونبهش گفتم   

١                   م بجنگمبرادرت گفت بايد برای حقوق کشور  



 

م می خوابرابری در حقوق و عدالتگفت   

نمی خوامردم ايران برابری در حقوق و عدالت   

وق و عدالتبرابری در حق  

وق و عدالتبرابری در حقآها،  

 

 برادرم همون موقع کشته شد

ولی وقتی ديدم، قانع شدمباور نکردم،   

  مردهاالنوله تو سرش، اون دو تا گ

  چيزی که باور داری زندگی می کنیواسهگفت تو 

 

!تهران  

 

 برابری در حقوق و عدالت

 اونا می خوان

 برابری حقوق و عدالت

)تکرار(  

 

 ما ادامه می ديم

 شهرو رنگ سبز بزن

                           تا وقتی که اونچه سزاوارشيم بدست بياريم

زنيمبشهرو رنگ سبز می خوايم ما   

٢                   م بدست بياريميتا وقتی که اونچه سزاورش  



 

  رو سبز می کنيم نيويورکما شهر

م بدست بياريمياونچه سزاوارشکه تا وقتی   

 ما خيابونها رو سبز می کنيم

م بدست بياريميه سزاوارشتا وقتی که اونچ  

 

اون و  

ر حقوق و عدالته برابری د  

 مردم می خوان

 برابری در حقوق و عدالت

؟ صدامو می شنویفيس بوکِ  

 آها، برابری حقوق و عدالت

}.....{انقالب  

...ابری در حقوق ورب  

 برای مردم ايران

 

} باب مارلی ترانه ی رهايی از{   

 

 خويش را از بنده گیِ  فکری برهان

د کندهيچکس جزخودمان قادر نيست ذهن مان را آزا  

 از نيروی اتمی وحشت نکن

 هيچيک از اينها قادر به توقف زمان نيست

٣                                تا کی پيامبرانمان را خواهند کشت،  



 

 در حالی که ما کنار ايستاده ايم و نگاه می کنيم؟

 گروهی می گويند اين بخشی از آن است

ی کنيم پيرو))قرآن،انجيل، تورات(می بايست از کتاب  

ايران} ....{  

 در خواندن اين ترانه ها کمکم نخواهی کرد؟

 همه ی آنچه که داشته ام

 ترانه های رهايی

)تکرار(  

 

 برای مردم ايران

 ترانه های رهايی

ام همه ی آنچه که داشته  

 ترانه های رهايی

 

 برای مادران ايرانی

 برای مردم ايران

 برای مامانهای ايران

 

  }باب مارلی از گريه نکنه، هيچ زنی{ 

 هيچ زنی گريه نکنه

 هيچ زنی گريه نکنه

٤                                             گريه نکنه تو ايران هيچ مادری   



 

.گريه نکنهنی هيچ ز  

 

 يادمه وقتی می نشستيم

  بروکلين تو،دولتمال  ِ تو زمين

  نگاه می کرديمخالی بندارو* آره

قاطی می شدنمی کرديم  قات با آدمای خوبی که ما مال  

ستای خوبی که داشتيمدو  

 دوستای خوبی که از دست داديم

  اين راهتو

  نمی تونی گذشته ات رو فراموش کنی،تو اين آينده ی خيلی خوب

گم پس اشکاتو پاک کن می  

 

هنهيچ زنی گريه نک  

 هيچ زنی گريه نکنه

نبرای مادرای تو ايرا  

  اشک نريز،هی خواهر کوچيکه

.ی گريه نکنههيچ زن  

}...{  

 

 همه چی درست می شه

)تکرار(  

٥                                   امشب عشقِ  سبزتو بپوش  



 

 هيچ زنی، هيچ زنی گريه نکنه

يه نکنههيچ زنی گر  

 هی خواهر کوچيکه، اشک نريز

.هيچ زنی گريه نکنه  

 

نمردم تو ايرا  

 ول نکنين

 هيچوقت ول نکنين

 ول نکنين

نکنينهيچ وقت ول   

 هيچ زنی گريه نکنه

 

 هی خواهر کوچيکه، اشک نريز

.هيچ زنی گريه نکنه  

 

نمردمِ  توايرابرای   

 

عنی رئيس  نيجريه به مدر زبان بااُ . به کار گرفته شده که در برگردان فارسی جا نمی افتدُ ابای  در ترانه واژه*:   

.قبيله و يا شاه است  

Hypocrite:* 

 کسی که آنچه در ظاهر می گويد . ام استمود می کند که دارای باور، عقيده و مرکسی ست که وانبه معنیِ  
رو، ريا   دو: ژه نامه های ايرانی نوشته انددر وا. درست بر عکس آن است که در زندگیِ  شخصی انجام می دهد

                                   ٦.    خالی بند گمانم همه را در بر بگيرد. که نا مناسب است، کار



Gunpowder 

تصوير " بوی فشنگ سوخته"دی ديگرُ پر می کنند، فکر کردم واولی اينروزها فشنگها را با م" باروت" يعنی 
.بهتری بدهد  

  

. خواننده ی جامايکايی  ،١٩٨١-١٩٤٥ :    باب مارلی  

 

:اينهم اصل ترانه به انگليسی  

 

Wyclef Jean – Emergency Concert for The People of Iran – Lyrics 

Tehran! 
Tehran! 

Equal rights and justice 
The kids want 
Equal rights and justice 
The people in Iran want 
Equal rights and justice 
Yeah, equal rights and justice 

[Gunpowder by Wyclef Jean] 
But I smell gunpowder 
Tehran got the gunpowder 
Iran got the gunpowder 
Brooklyn got the gunpowder 
I asked my mama why do you cry 
She said your brother, he just died 
I told him not to go outside 
He said he had to fight for his country’s rights 

Equal rights and justice 
He said he wants 
Equal rights and justice 
The people in Iran want 
Equal rights and justice 
Yeah, equal rights and justice 

My brother’s been dead ever since 
I didn’t believe it, but when I saw, I was convinced     



Two shots to the head, he was already dead, 
He said you want to live for what you believe 

Tehran! 

Equal rights and justice 
They want 
Equal rights and justice 
[repeat]

So we go on 
Paint the city green 
Until we get what what we deserve 
We gonna paint the city green 
Until we get what we deserve 
We gonna paint New York City green 
Until we get what we deserve 
We gonna paint the streets in Iran green 
Until we get what we deserve 

And that would be 
Equal rights and justice 
The people want 
Equal rights and justice 
Facebook can you hear me? 
Yeah, equal rights and justice 
Revolution [...] 
Equal rights and… 
For the people in Iran 

[Redemption Song by Bob Marley] 
Emancipate yourselves from mental slavery 
None but ourselves can free our minds, 
Have no fear for atomic energy 
None of them can stop the time. 
How long will they kill our prophets, 
While we stand aside and look? 
Some say it’s just a part of it, 
We’ve got to fulfill the book. 
[...] Iran 
Won’t you help me sing 
These songs of freedom? 
All I ever had 
Redemption songs 
[repeat]

http://www.facebook.com/Wyclef


For the people in Iran 
Redemption songs 
All I ever had 
Redemption songs 

For the mothers of Iran 
For the people of Iran 
For the mamas of Iran 

[No Woman No Cry by Bob Marley] 
No woman, no cry 
No woman, no cry 
No mothers in Iran, no cry 
No woman, no cry 

I remember when we used to sit 
In the government yard in Brooklyn, 
Oba, observing the hypocrites 
As they would 
Mingle with the good people we meet 
Good friends we’ve had, 
Good friends we’ve lost 
Along the way 
In this great future you can’t forget your past 
So dry your tears, I say 

No woman, no cry 
No woman, no cry 
For the mothers in Iran 
Hey little sister, don’t shed no tears 
No woman, no cry. 
[...] 

Everything’s gonna be all right! 
[repeats] 
Wear your green love tonight 

No woman, no woman, no cry 
No woman, no cry 
Hey little sister, don’t shed no tears 
No woman, no cry. 

People in Iran 
Don’t give up 
Never give up 
Don’t give up 



Never give up 
No woman, no cry 

Hey little sister, don’t shed no tears 
No woman, no cry. 

For the people in Iran… 

 


