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  :تقدیم
  .بھ آنان کھ می اندیشند

  
  قافیھ در شعر چون بندی بپاست
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  ت خنجر مژگان بھ خوندل سیاه چون چشم مست
  ھمچو نخجیری نگونرا با کمان ابرو دلم 

  پای بستھ از نسیم و بر سر دوشت عبا
  زانکھ بختش تیره گونتا دریغ آن عطر تن را 

  ھمچو زاھد بستھ ای میخانھ ی لب را و فاش
  ّذم می گویی و تھدید میگساران را زبون

  بر سر کویت بساط حد و تعزیری بھ پا
   می بی چند و چونِحدانت کھ سودای لبھر 

  رخ بھ ابر پوشانده داری آسمان را بی فروغ
  چنگ را یک سو فکنده نی بھ مجمر سر نگون

  مکتب وعظ و خطابھ نغمھ خوانی را ز یاد
  خلق را چون شیخ و زاھد راه بندی با فسون

  ما کھ مشتاقانھ جان را ریختیم در پای تو
  چون پسندی خستھ جانی واژگون بینی بھ خون
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  جای عمر کردن تلف در این صف و این قیل و قال
  سوی کاخ سید علی شو حق خود را کن حالل
  ُتوی این دیگ ھای نذری آنچھ بینی حق تست

  کز تو دزدان برده اند و ھر یتیم و پیر زال
  دوست دارند چون گدایان پیششان دریوزگی

  صاحب ثروت نماید خود در اوج و در جالل
  بھر خود بر پا بھشت این جھانی کاخ و قصر

  جای تو با حکم هللا گسترانند در مبال
  زبان آدمی پرسید از آن چالق بی شرفبا 
  وبالبھ کی ما را بگردن ھمچنان خواھی تا 

  جاکش این بود آن عدالت کز علی آموختھ ای
   با بالل در عدالت آن جناب نیز این چنین بود

   سپاه و لشکرتحرص و آز تو و جاکش این
  امنیت، اسایش از ما زندگی را نی مجال
  پیشوایی چون ترا تابع چرا طاعت ز کی

   آن خدای ذوالجاللز امت بیچاره خواھد 
  و لعنبر تو و آیین ننگینت دو صد نفرین 

  گور خود گم با خدایت زین وطن بی قیل و قال
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  خیز ای فرزند زحمت سر صالی داد کن
  الھ ھای دردمندان یک صدا فریاد کنن

  مستمندان را بسیج و چون سپھداری غیور
  خانھ ی ظلم را بھ آتش ملتی را شاد کن
  از خدایان نفاق صف را جدا بی گفتگو
  خانھ ی ویران خود را پی فکن آباد کن

  ُ تستھمخونآنکھ در زندان بھ جرم کارگر 
  دیگران را ننگ بگذار کارگر آزاد کن

  آسمان ھا عاجزندزوی خود خواه معجز از با
  ادعای پوچ زاھد جملھ را از یاد کن

  نی مسیحایی بھ چاه ھست نی عدالت گستری
  چاه را مسدود بخاشاک فتنھ را بر باد کن
  مکتب اوھام ویران قصر شورا کن بھ پا

  بنیاد کنخرافھ ریشھ بر سوز خشکش از از 
  دین فروش را بر سر دار با ھمان عمامھ اش

  ن شیاد کنینن ملت و خود را از چایراحت 
  دست غارتگر بھ شمشیر گردن از ھر رھزنی
  یوغ طاعت را ز گردن روح و جسم آزاد کن

  در شرار آتش خشم قصھ ھای کفر و دین
  چشمھ ی نیرنگ بخشکان سد ره اغیار کن

  جز تو کس نیست تا رھاند این وطن از مھلکھ
  .ناجی ملت تو ھستی سر صالی داد کن
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  دکترم تجویز کھ مرگت ناگزیر باشد مگر
  دلبری معبود و طناز با ھمھ عشقت ببر

  از لب لعلش بھ کامت جرعھ ای ریزد شراب
  مست و مدھوشت چنانکھ پا نھ بشناسی ز سر
  سر بھ روی سینھ گیرد با سر زلف چھره ناز

   عاشقانھ تا سحر بگوشتنغمھ ھا خواند
  تشوفکرت از کابوس ھا و ترس و وحشت شس

  با دم گرمش زداید آنچھ عمرت را ھدر
  با تن شاداب و زنده شعلھ ھای زندگی

  با رخ ھمچون قمربر فروزد توی قلبت 
  با سرانگشت لطیفش پلک بندد تا کھ خواب

  خیمھ زن در دیده گردد چون بھ چشمانت گذر
  صبحگاھان بوسھ ی دلبر نویدت می دھد
  آن مسیح معجز نموده آن طبابت ھا ثمر

  اموشت نگردد باز خوانم نسخھ راتا فر
  لحظھ سخت وداع است وقت دل کندن مگر
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  باز ھم دنبال دینرا در جھنم عمر خود 
  سالمی جان برادر مغر بھ سر داری یقین

  گفتھ اند روز حساب و ھر کسی پاداش و اجر
  تو گذشتھ از صراطی از چھ با خود این چنین

  ا رسد روز معادھست بر گردن تکالیف ت
  بعد از آن حتی خدا نیست فکر ھیچ پاداش و کین

   تسویھتتو بھ دوزخ وارد و دخل و حساب
  رأی صادر کرده هللا معصیت کاری وزین

  شیخ نیز چون کاھلی بنمود و غافل از عمل
  از کفش خلد آشیانی رفت و با امت قرین

  در جھنم خایھ مالی تا کند از کردگار
   آنچھ می کرد در زمینبا تو رفتاری مشابھ

  حقیقت معتقد شیخ است تو با سازش، سکوتدر 
  کرده ای بیچاره او را در جھنم از تو کین

  منبری بر پا و تیزد بر حماقت ھای تو
  کز جھالت در جھنم سوزی و باز فکر دین
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  دین فروشان با دوصد نیرنگ احساس گناه
  د بھ گاهآفرینند در وجودت تا کھ بنشینن

  چون چماقی آن گناه را بار بر وجدان تو
  تا کھ از شرم بشکنی و خویشتن را خود تباه

  دائما محتاج باشی تکیھ ای ھر چند سست
  تا زمان ضعف و سستی در کنار وی پناه

  کم کمک احکام توبھ خود زنی در پیش شیخ
  و برتر چون خدارابطی با قدرتی مافوق 

  ن دیو پلیدکامال بازی چھ خوردی غالب آ
  نامده از چالھ بیرون پیش پایت حفر چاه

  این خدا خواھد کھ از دسترنج کارت حصھ ای
  پیشکش آن دین فروش را وقت خرمن یا بھ ماه
  خمس مالی و زکاتی ھر چھ می آری بھ دست

  تا خدا حفظ از گناھت دور شیطانت ز راه
  حال این شیطان کھ باشد با تو از چھ دشمنی

  ھ بی خود در تو انگیزد گناهعنصریست بیمار ک
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  ھر آیینی کھ با تھدید و با تعب
  ز خلقی طاعت و بر بستن لب

  ز دوزخ از عذاب آن جھانی
  ّز مال پروری ترسیدن از رب
  ز پیشرفت و ترقی رویگردان

  ز آسایش گذشتن زندگی صعب
  دگر اندیش را بی گفتھ مصلوب
  پناه بردن ز روز در دامن شب

  ھ آنکھ با تو نیست تھمت ببستنب
  َھر آن اندیشھ را لعن کردن و سب

  بھ دامان خرفھ با دعایی
  شفای درد طلب بی حاجت حب
  بھ خاک مرده ای بردن نیایش

  بھ جان زندگان ھر دم زدن تب
  بباید فاصلھ کھ آیین دیو است

  ّحقیر اھریمنی خود خویشتن رب
  ھ اش پاسدیو کمتر پلید اندیشز 

  یو پوشیده در شبسیھ کاری د
  بشر ز آیین این دیوان فراریست

  وحشت و تعبخواھد زندگی در ن
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  گناه ھست این سکوت تو
  گناھی سخت شرم آور

  کھ از تو یادگاران در دل تاریخ
  و ھمچون چوب تکفیری

  بباالی سر آنان کھ از تو یادگارانند
  گناه ھست این سکوت تو

  گناه ھست این کھ می گویی
  ز قدرتمندی دشمن 

  و می گویی سخن از تیغ خونبارش
  ز ناھمواری ره قصھ می گویی

  تمام قدرت دشمن
  اگر چھ کوه الوندست

  ون سھند باشدچھ چاگر 
  و مستحکم تر از البرز

  بھ پیش ھمت تو توده ی برفیست
  و طاقت می نیارد تابش خورشید

  و دیگر این کھ از این راه
  خوانیکھ ناھموار و صعب و بی عبور 

  زمانی پیشتر از تو
  ھزاران عاشق سرگشتھ بگذشتند

  و بنیان جھنم را بلرزندند
  پریشان خاطر گرگان آدمخوار

  و نا امن کاخ ھا را در پناه تانک
  و مزدوران غرقھ در سلیح از پای تا دندان

  گناه ھست این سکوت تو
  گناھی سخت شرم آور
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  من از ھر مرز بیزارم

  تھو از ھر فاصلھ خس
  ز ھر آیین کھ تخم تفرقھ پاشد

  و دل ھا را چنان سنگی
  کھ خون ھمدگر ریزند 

  بھ نام نامی انسان
  بھ نام من
  بھ نام تو

  من از ھر ایزد تھدید گر دورم
  و معبدھایشان بیغولھ ای بینم

  کھ اھریمن در آن بر تخت بنشستھ
  مرا با مردگان خفتھ در تابوت

  کھ نقش زندگان بازی
  کارندو از دنیا طلب

  نباشد آشنایی ھا
  از اھریمن و ظلمت وھر عفریتھ ی مزدور اھریمنمن 

  ز ھر آیین و کیش بردگی پرور
  نظام سلطھ ی غارتگران دزد و خون آشام 

  بھ دل بس کینھ ھا دارم
  من از ھر مرز بیزارم

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 MM

  
  
  

  اندوھی گران ما را چشمی نگران ما را
  ان ما رااندیشھ ی سود ورزی چون پیلھ ور

  چون شیر بھ گفتاریم چون روبھ بھ رفتاریم
  سران ما راز از شیخ مالمت ھا تحقیر 

  دریای خروشانیم طغیانگر و جوشانیم
  در مجلس وعظ شیخ کمتر ز خران ما را

  بر علم جھان چیره بر ھر حرکت خیره
  جمعی ز کران ما راھنگام عمل کوریم 

  از علم گریزانیم خود خصم عزیزانیم
  ّگ ربود فرزند بین جامھ دران ما راچون مر

  شرمنده کھ شیخ پیشوا این جار زنیم ھر جا
  ما راغافل کھ جھان با طنز ز اندیشھ وران 

  دنیا نگران ما را ما مسخره دنیا را
  نازیم بھ خدای مھر از کینھ وران ما را
  در عصر ھم آوایی سرمستی و شیدایی

   رم از دگران ما رابر کوس نفاق کوبیم
  نھ وطن، خانھ بشکستھ ز خلق شانھویرا

  خالی ز ھر احساسی چون بیخبران ما را
  کھ وضع تغییر جز ما دگرانی چیردلتنگ 

  چشمی نگران ما راسود از کف ما زین رو 
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  من بھ جرم باده نوشی اعتراف خواھم اگر
  بوسھ ای بگرفتھ باشم از لب میگون تو

  حشر شیخ را گویم کھ مستم تا بھ 
   آن چھره ی گلگون تومه ابوییدچون بھ جان 

  سجده در پیش تو آوردم بھ پایت بوسھ زن
  چون خدا را بنده نیستم از ازل مجنون تو

  شیخ را گویم بھ محضر مؤمنان گیرم گواه
  باش گویندم ز کف عقل غرقھ در افسون تو

  قاضی شرع را بپرسم از عدالت بھره ای
   در خون تویا ز عشق باشد نشانی در رگ و

  من یکی دیوانھ ام دیوانھ را خواھی قصاص
  گر چھ دور است از عدالت من نی یم مغبون تو

  مست میرم مست خیزم در قیامت روز حشر
  خنده زن بر آن بساط و داور بی چون تو

  حکم تعزیرت پذیرم جان ستنانی گر قصاص
  بھ کھ خود مدیون تودست افشانت ببخشم 

  در حشرم و منباشد نداند با تو بیخبر 
  فرصتی دیگر کھ بوسم آن لب میگون تو
***  

  
  
   
  
  
  
  
  



 MO

  
  
  

  بھ مکتب خانھ ام آموخت استاد
  سکوت یعنی رضایت

  سکوت یعنی توافق
  سکوت یعنی کھ تایید

  بدون اعتراض یا انتقادی
  بھ دور از دیدن عیبی و نقصی

  و آموختم ز استادان دیگر
  سکوت یعنی قبول آنچھ می گویند

  نند با توو آنچھ می ک
  و تو مسئول آنچھ می نھی گردن

  ھر آنچھ می کنی تایید
  زمان بگذشت و دانستم

  سکوت یک معنی دیگر ببر دارد
  سکوت ھمزاد با مرگ است

  برای فرد یا قومی
  کھ روز مرگی خود را زندگی نامند

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 MP

  
  
  

  ھنوز ھم دیر نیست
  ! بنشین

  و با دقت بخوان تاریخ اجدات را
  ب و رسوم مردم این خاک آگاه شوز آدا

  تو می بایست بیاموزی
  تو می بایست فراگیری

  ھجوم ھای اجانب را بھ دقت بررسی بنما
  چرا؟

  چون آمدند آنان
  چرا کشتند؟

  چرا سوختند؟
  چرا بردند؟
  چرا رفتند؟

  و از خود یادگاری ھا چھ بر جا اندرین خانھ؟
  تو می بایست فرا گیری

  و نیک دانی
  ای طوالنیپس از قرن ھ

  آن مھاجم ھای صحرا گردچھ می خواھند ز تو نوباوگان 
  بدون ذره ای تغییر در فرھنگ

  و اخالق بیابانی
  تو می بایست بیاموزی

  کھ بعد از رستن از چالھ
  نیفتی در درون چاه

  تاریخ راو اجباری نباشد تا کنی تکرار 
  تو می بایست بیاموزی

  ھنوز ھم دیر نیست
  !بنشین
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   ی سرمایھ و دین است و کار بردگیسلطھ
  برده ی سرمایھ باید حکم دین را بندگی

  تا بھ پا زنجیر این دو حق نداری دم زدن
  یک دم از آزاد بودن لحظھ ای از زندگی

  در حقیقت مرده ای اما نھ در آرامگاه
  بھره ی نقدینگیچون ز تو خواھند تالش و 

  روز مرگی از تو خواھند شیخ و زاھد با فسون
  وعده ی باغ بھشتت و آنچھ منع در زندگی

  فکر تو مسغول ومغشوش زاھد و سرمایھ دار
  تا مبادا پی بھ تحقیر از خودت شرمندگی

  نیست آزادی متاعی تا دھندت ارمغان
  جز تو کس نیست در کنارت تا چنین بخشندگی

  راه تو اینست کھ خود را زین مصیب ھا رھا
  زندگی از سر بگیری گر طلب پایندگی

  این دو قدرت را بکوبی طعمھ ی آتش قفس
  بی حضور نسل غارت سعی در سازندگی
  منبر شیخ را بھ شعلھ کاخ غارتگر نگون
  بھره مند ز آزاده بود زیست با فرخندگی

  حاصل دسترنج و زحمت حفظ از تاراج دزد
  زندگی از سر بگیری فارغ از ھر بردگی
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  زمان از دست رفت
  غ عمر پژمردخزان خورد با

  بھ دل انبوھھ ای از غصھ ھا بنشست
  و چرکین زخم ھایی 

  نھ از دشمن
  ز خنجرھای پنھان در کف یاران

  و بی شک خیل غمخواران
  دل خونین بھ حسرت ماند در سینھ

  زمانی بگذشت
  و گوش نشنید 

  تکرار نام آرش را
  ز لب ھای سرود خوانان دامن البرز
  یان بویینسیمی ھدیھ مان ناورد ز جوی مول

  کسی از دیلمان نامد
  خبر کمتر ز برج و باروی بابک کھ ویران است

  خراسان در درون تیرگی افسرد
  درون دره ھا

  کوھپایھ ھا و دامن زاگرس
  شقایق ھا برویید 

  اللھ ھا بیشتر
  و دیزاشکن بھ خواب مرگ

  دریغ از نالھ ی برنو
  صدای سرفھ ی عبدو
  و حتی شیھھ ی اسبش

***  
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  م گرفتار توام، تب دار و بیمار تو امگفت
  گفت در خور من نیستی، من کی خریدار توام
  گفتم چرا با من ستیز، چون آھوان پای گریز
  با عشق تو جانم بھ تن، با جان ھوادار تو ام
  گفتا کھ از من درگذر، زین وسوسھ بنا حذر
  در این فضای بلبشو، دور از تو و کار تو ام

  م، ما را چرا خود متھمگفتم کدام کار ای صن
  سلطان جان و خانھ باش، من فکر تیمار تو ام
  گفتا نخست خود را رھا، ثابت بکن ارج و بھا

  تا باورم گردد یقین، بانو، نھ ابزار تو ام
  فردا نمی خواھی زمن، تا تن فروش گردم و تن

  چون زن و غمخوار تو اماز بھر افیونت حراج، 
   دل شادان ببخشاین وضع را پایان ببخش، ما را

  تو تابع شیخی و شیخ، گوید کھ دادار تو ام
  چون مردی خود را نشان، خود را رھا از این خسان

  آنگاه می بینی کھ من، بیش از تو بیمار تو ام
***  
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  جز سپاه کارگر فاتح بر این بیداد نیست
  چون جز او کس را بھ سر اندیشھ ھای داد نیست

  کوه مشکالت ھموار و صافکوھکن باید کھ 
  در وطن جز نسل زحمت در میان فرھاد نیست

  توده را در مھد غفلت شیخ با مکر و فریب
  تجربھ ثابت حریفی بھر این شیاد نیست

  مفتضح گشتھ خدا و جملھ دانستند کھ دین
  یار مستضعف نباشد در طریقش داد نیست

  کارگر چون برده ای در خدمت است سرمایھ را
  یھ نیز در زندگی آزاد نیستدر حد سرما

  زیر دو شمشیر خونریز کولھ باری از ستم
  از دو سو غارت و او را جرأت فریاد نیست

  و فحشاء حاکم و دنیای زشت اعتیادفقر 
  فتنھ و افساد نیستان  را غمی جز دین پناھ

  یاوری کن این سپاه را در صفوفش متحد
  چون بغیر  از لشکر کار فاتح بر بیداد نیس

***  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 MU

  
  
  

  آنان کھ رزمیدند و خوار کردند نظام بردگی
  سرمایھ جان کردند و جان دادند بھ راه زندگی
  ھمچون چراغی بر گذر بر جان ظلمت تاختند

  سوختند چنان پروانھ ھا تا جامعھ پایندگی
  با چشم باز کردند خطر بیدادگر را مفتضح

  مزدور را گفتند کھ خیز ننگ است سر افگندگی
  با بھره کش کردند نبرد از حق مظلمان دفاع

  یورش بھ بنیان ستم فرھنگ داد سازندگی
  از رنج انسان کاستند او را بھ گیتی سربلند
  ره سوی آزادی نشان وی را رھا از بندگی

  با خون خود دادند پیام گفتند بھ آواز بلند
  دنیا نمی ارزد در آن طی عمر با شرمندگی

  دان رنج آدمیافشاء ھر آن زالو صفت دز
  گفتند کھ شرط زندگی باشد بدور از بردگی

***  
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  ھراسان چشم ھا در کاسھ ی تشویش
  ز پشت ابرھای تیره وحشت

  ھراس انگیز و دھشت زا
  نگاھی خیره گون دارند

  بدور از آنکھ از تو سایھ ای کمرنگ
  بجا مانده بزیر آخرین آوار تصویری

  ستھبھ لوح سنگی دل ھای بشک
   نیستبر جاتو کمتر نشانی مانده ز 

  چھ شکلی داشتھ و رنگی؟
  چھ پیوندی ترا با قوم؟

  سالمت گر کھ بی پاسخ
  زبانت را نمی فھمند

  و خود با لھجھ و لحن خدا با تو سخن گویند
  تشویشی ھراسان چشم ھا در کاسھ 

  بھ فرداھا نیندیشند
  غم توفان نمی دارند
  ترا اصال نمی بینند
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  چراغدان جھانی از تو روشن
  مرا جان در بدن دنیا و خانھ

  اگر جانم طلب حاشا کھ یک دم
  نمایم مکث و در فکرم کھ چانھ

  تو جان بخش منی بخشنده را چون
  دریغ باید نمود آورد بھانھ

  جھان ما خراب از سود ورزیست
  ز عشق باید بھ زحمت جست نشانھ

  ارفرو مایھ چو گشتیم در جھان خو
  ھدف ما را ز ھر جانب زمانھ
  فقیھ و زاھد و شیخ زین تفرق

  نھادند یوغ دین بر دوش و شانھ
  یکی بدعت بھ پا قانون و احکام

  کھ توجیھ ھر فسادی با فسانھ
  مرا عشق تو از افسون رھانید
  اگر چھ از کفم ھستی و خانھ
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  گفتم کھ بی تو ھیچم گفت غیر از این نخواھم
  گفتم چرا؟ بگفتا از تو جداست راھم

  در مکتبم گناه ھست عاشق شدن و هللا
  سختم دھد عقوبت در پاسخ گناھم

  گفتم کھ در طبیعت عشق است اساس و بنیان
  ھر ذره ای بھ گردون بر این سخن گواھم

  این کھکشان ز عشق است بر جای و ھر ستاره
  گر عشق می نباشد گمگشتھ ای بھ راھم

  سود زین تفرقھ جداییدشمن فقط برد 
  بر مسند است و قدرت من رانده ای ز گاھم

  احکام نو کند طرحعشق را گناه شمارد 
  تا تو ز من گریزی ترسی اگر پناھم

  چون من و تو شویم ما بنیان ظلم بریزد
  دشمن بھ عجز و البھ چون بیندی سپاھم

  گفتا بھشت یزدان من دارمی توقع
  اھمخونز دست دادن در راه عشق آنرا 
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  گی راپاک باز عشقیم یک بار زندما 
  اندر رھش و از فقر گردن نھ بندگی را

  دشمن بھ غل و زنجیر ما را و با شکنجھ
  درمانده شد کھ تحمیل آیین بردگی را
  تو مانده در جھالت بر دوش بار ذلت

  دلخوش کھ ارمغانت افساد و ھرزه گی را
  تبھکارفرصت بھ شیخ و زاھد ھر جانی 

  یک مملکت بھ گنداب در پیش شرزگی را
  دکان توبھ را باز شیخ و فقیھ فاسد

  از تو ربوده ھر چیز جز فکر بندگی را
  ما مرگ را گزیدیم با دوزخی کھ وعده

  پیشکش بھ شیخ و هللا این ننگ و زندگی را
***  
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  این شب فرتوت و خونین عمر ننگینش بسر
  کار و  بر آشوبند سحری ده چون خروشان تو

  پیش کاوه بر نی دادخواه غرد چو شیر
  پر لھیب و شعلھ ورکاخ ضحاک زمان را 

  زاھد و شیخ و فقیھ و دزد غارتگر ھمھ
  ذوب گردند ز آتش خشم سپاه کارگر

  خرمن دین را دھاقین می دھند بر باد و شیخ
  ان سجده پیش برزگرموشی ھراسھمچنان 

  ئنان خود فروشراه توبھ پیش گیرند خا
  کاخ شورا را ببینند جای مسجد در نظر

  رخت بر بندد گرانی فقر و فحشاء اعتیاد
  دست افشان کودکان با شادمانی در گذر

  مادران داغدیده جامھ ی نیلی ز تن
  باروی زندان بریزد دار سوزد در شرر

  تا بھاران نیست راھی توده می خیزد ز جا
  بھ سرتا شب فرتوت و خونین عمر ننگینش 
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  در سرم سودای وصلت تا مگر بوی بھار
  از تن ھمچون بھارت تا کھ دل گیرد قرار
  این شب ھجران بپایان می رسد دارم یقین
  در تلھ صیاد ما را سفت و محکم روزگار

  روزگار ما شود بھ کلبھ ی ویران شده
  روشنا شب ھای تارروشن از انوار رویت 

  اق زندگی گرما ز توسرد و ویرانھ اج
  چون ورود افرشتھ بنمود دیو بنماید فرار

  شادمانی باز گردد لشکر غم منھزم
  جغد ھم طاقت نیارد نغمھ خوان تو چون ھزار

  توده از این خواب غفلت چشم بگشاید یقین
  چرخ گردون می نگردد تا ابد بر یک مدار

  نو بھاران میرسد سرسبز گلزار وطن
  ھاران تا بھارلیک دل دارد تمنا از ب

***  
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  گرانی فقر و فحشاء دادن جان
  ھمھ بینند و دارند شکوه از آن
  فراوانند کسان کھ درک علت

  ول ترجیح کھ خود ابلھ و نادان
  بزرگانی کھ روزی انقالبی

  جوانان را بسیج کردند بھ میدان
  رھا ھر ایده ای اندر پی نان

  درون خانھ ھا بی ترس و تشویش
  جدید مطرح و ھذیانظرھای ن

  ببافند فلسفھ دور از تشکل
  سپاه و لشکر جن امر و فرمان

   تودهمنافع برتر از یاری بھ 
  کھ تغییری دھد در اصل و بنیان

  دکان تا گرم پیش آرند زمینھ
  کھ جالد گیرد از یک عده ای جان

  جھان در کار ما ھر صاحب فن
  گرفتار آمده سرگشتھ حیران

  ذلت تحملکھ چون یک ملتی 
  دفاع از دشمن و اندر رھش جان
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   شوبھ فیس بوک آی و با ما ھمسفر
  ز ھر علم و ھر آن دانش خبر شو
  ادب آموز و عشق و شیوه ی رزم

  ھنرھا را فرا صاحب ھنر شو
  بخوان تحیل و تفسیرھای علمی
  نخوانده عالم و صاحب نظر شو

  طریق رزم آموز دفع بیداد
  ر شھر و گذر شوحقیقت گوی ھ

  ز رزم مردمان بر ضد بیداد
  ّبیاموز و بھ جان بر ضد شر شو

  طریق و شیوه ی بگشودن بند
  بھ ظلمت کوکب و شید و قمر شو

  ز ما اسلوب انسانی را بیاموز
  ندیدی در عمل دور از خطر شو

  تھمتن ھا ببین در رزم دیوان
  متون سخت تاریخ را ز بر شو

  ز ظلم  ظالمان بشنو و با ما
  غمین و صاحب چشمان تر شو

  ما الگو بگیر دانش بیندوزز 
  ز کشف فقر ما خود بر حذر شو

  عمل از ما مخواه تنھا و تنھا
  برای کسب دانش ھمسفر شو
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  ھان ای سپاه کارگر از جای برخیز پرتوان

  ھمرزم و ھمرنجیر را از محبس دیوان رھان
  کنبنیان ظلم ویرانھ کن امن خانھ و کاشانھ 

  ضد ستمگر بر خروش توفنده چون آتشفشان
  رونق ببخش ھر خانھ ای آباد ھر ویرانھ ای

   از دست دزدان نان خلق بر سفره ھا بر نھ و خوان
  فقر و گرانی ریشھ کن آتش درون بیشھ زن

  چون شیر غران خوار کن یکسر سپاه روبھان
   خلقی ھنرور کرده خوارز آنان کھ فرزندان بھ دار 

  تاه  و خلق مسرور بنما شادماندست ستم کو
  بنما بھ توده زندگی بیگانھ است با بردگی

  آزاد باید ره سپرد ھمگام بود با زندگان
  میھن چو زندان و قفس خلقی فتاده از نفس

  بگشا در زندان و بند دشمن بزنجیر پر توان
***  
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  چونست شرف را پاسبان خلق را بھ رنج روزی رسان
  ستھ خاموشی گزین تا ھر چھ می خواھند خسانچشم ب

  چونست سپاه کارگر خون می خورد خون جگر
  ساکت و صبر بگرفتھ پیش تا خلق دوشند این ددان

  فرزند زحمت کار و رنج چون غارت میراث و گنج
  بیند و طاقت آورد خلق را تھی از سفره نان

  چون می پسندد کارگر عمرش بھ زندانھا ھدر
  و دزد از وی ستانند نقد جانیک قشر غارتگر 

  تا کی وطن در منجالب شیخ و فقیھ با خون خضاب
  شیران تحمل بیشھ را نا امن و زندان روبھان

  تا کی وطن در بھر خون مردم فریبی با فسون
  دست تطاول باز و خلق  تحقیر و توھین در جھان

  زن از چھ رو باید کفن ظلم بیند و بندد دھن
  نی ھمسر و یاری رسانچون نیمھ حیوانی شمار 

  تا کی چپاول سوختن لب با دھان را دوختن
  در فقر خلقی را بھ بند محروم ز نان روزی رسان
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  زیباترین دریا مرا جز دیدگان یار نیست
  از رمز و رازش باخبرجز چشم من دیار نیست

  آبی گردون را فقط بینم درون چشم یار
  شنده بر کھسار نیستخورشید رخشنده در آن رخ

  دل را چنان آیینھ ای ،زنگار امواجش ز دل
  آگھ کس از آرامشش جز دیده ی بیدار نیست
  ناگھ بر آشوبد غمین ز اعمال زشت دیگران
  زیبا پسند چون چشم یار بیزار از ادبا نیست

  بر زندگانی عاشق است زیباترش خواھد مدام
  آزادگی را ھمچو یار کس یاور و غمخوار نیست

  ستی فزاید نیمھ شب چشم خمارش ھمچو میم
  آن می کھ از لعل لبش در خانھ ی خمار نیست

  پختھ کند خام مرا چون از کرم جامی مرا
  دستم بگیرد چون نظر بیند کھ ره ھموار نیست

  دریای عشق است چشم یار چون بط در آنم غوطھ زن
  ما را نکو دارنده ای چون دیدگان یار نیست
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  راچگفت دخت ایرانم ز جھل کرده کفن پوشم 
  ز افیون لبالب شوکران پیمانھ ی نوشم چرا

  خوابنده در تابوت و گور مسدود روزن ھا بھ قیر
  یوغ اسارت بردگی بنھاده بر دوشم چرا

  لب ھای لعلم بستھ ای قفل بر دھانم با ستم
  با سرب و قلع مسدود و بند بنموده ای گوشم چر

  تا خانھ آبادان و حفظبرده رنج من پا بھ پایت 
  حقم چرا در زیر پا بی قدر ھمھ کوشم چرا

  من را فروختھ چون کنیز اندر ازای وصل حور
  با یاد حورم در بغل از من طلب شورم چرا

  من مام تو ھستم و دخت بھرت نخست آموزگار
  خود خویشتن تحقیر چون تردید در ھوشم چرا

  ده بشراما ز من زاچون نیمھ حیوانم شمار 
  گر طالب حقی و راست کوشی کھ خاموشم چرا

  روزی کھ رخشان سر زند خورشید آزادی ز کوه
    چون رستخیز عمری کفن پوشم چرارسم ز توپ
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  بدور از ھر تشکل سازمانی
  تو در دنیا امروز ناتوانی

  نفاق تو سبب دنیای غارت
  پی سودش کند غارت جھانی

  شیخ و زاھدکثیف زالویی چون 
  براھت دام و اغفال از ندانی

  چپاول ھستی و ثروت و ناموس
  چنان دوزخ بھ کامت زندگانی
  فزایند حلقھ ی زنجیر و خامت

  نمایند با دروغین داستانی
  گرفتیم ھست خداوندی و ناظر

  چرا شیخ غرق در فحشاء عیانی
  چرا یک ذره ترس اندر دلش نیست

  ز ھر خوان دزد و ھر سفره نانی
   از کشتن خلق شرمگین نیستچرا

  کند خونخوارگی چون دیو جانی
  خدا بر کار تو ناظر نھ شیخان؟
  عجب پست است خدای آسمانی

  بھ تشکیالت وارد متحد شو
  گسل زنجیر جھل و ناتوانی

***  
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  چھ پیش آید شبی گر مردم ری
  زن و مرد ھمصدا با نغمھ ی نی

  بریزند در خیابان پای کوبان
   و بھ شادی جرعھ ای میبرقصند

  چھ تدبیری حکومت واکنش چون
  چھ شیوه انتخاب این واقعھ پی

  مرا این باور است بھرم یقین است
  بخود ریند امام قالب کنی طی

  چگونھ چند میلیون را بھ زندان
  چسان جرأت کھ بر این جمعیت ھی
  مھم اینست کھ مردم خود کنند عزم

  شوندی متحد ترک شیوه ی دی
   خالفت در مبالیبساط این

  بھ تنھایی فقط خلقی کھ در ری
***  
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  گفتا چھ دلتنگی فزون
  دل غرقھ در دریای خون
  دشت و دمن ما را چکار

  دریا مرا آسوده چون
  رو سوی دلدارم کنم

  در کلبھ اش گیرم سکون
  سر می نھم بر شانھ اش
  با گریھ دل شویم ز خون

  مستم کند با بوسھ یار
   قفس آرد بروندل از

  بوید مرا سرمست و شاد
  آن لشکر غم را نگون

  ھر دو بھ شادی تا سحر
  فارغ ز ھر مکر و فسون

  او جان تازه بخشدم
  من طول عمرش را فزون

***  
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  بیچاره ملتی را صد گونھ وعده دادند
  از انقالب گفتند درب بھشت گشادند

  خامش نموده او را بردند بھ پرتگاھی
  تشتی پر از کثافت در پیش رو نھادند

  گفتند وضو بگیرید شویید سر و صورت
  آنان کھ می پذیرند اصحاب عدل و دادند

  ّسرباز انقالبند یاران رب سبحان
  دورند ز ھر عقوبت گر سر بپا فسادند

  بر مال و جان مردم دارند ز حق نیابت
  غارت کنند چپاول مأمور عدل و دادند

  اکسیر دین و مذھبآنان کھ امتناع زین 
  از پرتگاه بھ دوزخ بی گفتگو فتادند

  ق دوزخی و رندان گنجینھ ھا فراھمخل
  مردم فقیر بھ دوزخ این دستھ شاد شادند

   در محتوی آن تشتملت و میھنی غرق
  وعده دھنگان خود ھر چیز کھ وعده دادند

***  
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  گفتند منور الفکر، خوشباوری کھ اینان
  ز محنت صد پلھ بھ ز شیخانخلق را رھا 

  پا بند آنچھ گویند بھتر ز شیخ و زاھد
  دانند قدر زحمت ارج می نھند بھ انسان

  رنج می برند کھ مردم در فقر و در فالکت
  زحمت کشند و سفره ماند تھی شب از نان
  از درس و مشق و مکتب محروم کودکانی

  محروم خلق بی چیز از راحتی و درمان
   از درد بی حقوقینیمی ز خلق بسوزند

  زندان کشند بھ زندان اجرای امر و فرمان
  فاجعھ ثمر داد میھن بھ کام طاعونتا 

  معلومان در این ره نا پختھ بوده نادان
  دزدان چراغ در دست تا نیک تر ربایند

  بھتر ز شیخ و زاھد کاال نھان بھ انبان
  گر شیخ حرمت شیخ حقش دھد برابر

  سود اینانھمره را زنند ره چون پای صد 
***  
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  برخیز و زیر و رو کن از پی بنای بیداد
  افکن قفس بھ آتش چون شیر شرزه فریاد

  قفل از دھان و لب گیر برھان خود از مصیبت
  پر سوز آه سینھ پر شعلھ سوی شداد
  آزاد زاده ای تو چون مردمان گیتی

  محروم چون کنی خود ز آزادگی و از داد
  وم خود مس رھان و میھناز این فضای مسم

  ننگت کھ مردمان را در چنگ غم و ناشاد
  در ھر کجا شرف را گویند تو پاسداری

  ثبت است بھ قلب تاریخ بشنیده ام ز استاد
  میراث را نگھدار با جان و دل حراست

  راضی مشو کھ گیرند شیخان دزد و شیاد
  از زحمت تو نان است بر سفره خالیق

  ج خود دھی بادخود چون کشی مرارت دسترن
  غارتگران چھ حقی مفتخواره شیخ و زاھد

  تا غارتت و مانع لذت ز عمر و دلشاد
  پروردگار ظالم کی دیده است بھ تاریخ

  رھزن و دزد رسوالن کی را بخاطر و یاد
  چون کارگر گزیند راه سکوت و سازش

  دگیتی بھ رنج و زحمت سوزد جھان ز بیدا
***  
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  ت کھ چونجان چون طلب رخص
  جاری شود در رگ چو خون

  تو جان جانانی و عمر
  با رفتنت از تن برون
  این خانھ آبادان ز تو

  بی تو شود سقفش نگون
  بر باد حصار و پایھ اش
  گردد عدم چون ارغنون

  ما بی تو کمتر ذره ایم
  در پنجھ ی بادی جبون

  دل می طپد با یاد تو
  تو شود در دم زبونبی 

  رنجپایان عمر با درد و 
  تا تو چھ فرمایی کھ چون
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  نباید کرد بود تا رنج کردان
  بر آشوبد ترا بر ضد دزدان
  ھر انسانی کھ دم از آدمیت

  شود رنجور و رنج از رنج انسان
  نھ مرز گردد سبب نی دین و مذھب

  کھ انسانی ز انسان رویگردان
  چنان کو را بھ رنج خواھد و محنت

  درکیش و یزدانبھانھ اختالف 
  من و کرد دشمنی واحد بھ گیتی

  بباید چاره اش با ھم و درمان
   چھ ری گیرم اروپاچھ کوبانی

  ھر آنجا دشمنی ز انسانیت جان
  مرا انسانیت فرمان و وادار

  کھ خود را حس کنم ھمدرد کردان
***  
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  عشق یعنی خود فروشی طالبانش بیشمار
   حضرت پروردگارعرف و شرع از آن حمایت

  رونقش رجالھ ھا خدمت ھر لکاتھ ای
  شیخ و زاھد دفتری و روز و شب مشغول کار

  فقر و بدبختی فزایند عاشقان می پرورند
  جامعھ را بی شرافت توده را عاری ز عار

  عالم سرمایھ تسھیل آنچھ را در راه عشق
  ممکن است ایجاد مانع گیرد از عاشق قرار

   ارزان نوع بھ نوعدر جھان بازاری و کاالی
  عاشقان تشویق و ترغیب روی در راه فرار

  جاکشی گردیده مرسوم در پناه دین و شیخ
  با رواج فقر و فحشاء فاجعھ آرد ببار

  مجلس و دولت و رھبر پیشھ کرده جاکشی
  کھنھ کاران سیاست کرده با سودی شکار

  از امارات تا اروپا سرزمین ھای جدید
  اد را شعارجاکشانند در تکاپو عشق آز

  لیبرالیسم را طریق و شیوه ای سنت شکن
  کھ اندرین بباید در رھش جان را نثار

  ّآنچنان جوی کھ اخالق واژه ای بیگانھ است
  خود فروشی گشتھ ارزش عاشقانش بی شمار

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 PM

  
  
  

  بھ تدبیر و بھ دانش کارگر باش
  وطن را زین مصیبت چاره گر باش

  تبھ تشکیالت وارد سوی وحد
  نھ ساکت منتظر وضع بتر باش

  بھ رنج توده اندیش ذلت خود
  ز بازاری کھ بینی بر حذر باش

  در این بازار کاالیی شرف نیست
  دو چشم بگشا و آگاه از خطر باش
  بھ کرسی جای ارزش ضد ارزش

  بر این فحشای فکری چون شرر باش
  ز تو بالنده شد انسان بھ گیتی

  بدین سنت بمان و پر ھنر باش
  ین رجالھ ھا کن قطع امیداز ا

  خودت اندیش و خود صاحب نظر باش
  ھمھ در فکر سودند غارت تو

  بھ حفظ حاصل رنج کارگر باش
***  
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  حقوق حقھ ی انسان رعایت
  ز افغان و ز افغانی حمایت
  بشو با کرد کوبانی ھم آوا

  بدور ریز یاوه ی شیخ و سعایت
  رژیم مزدور و پیگیر امر غیر است

  رقم با نام تو ھر نوع جنایت
  پی سود و زیان خود غارت تو
  کند خلق حدیث ھر نوع روایت

  و از ضعف تو سودترا ترساند 
  کھ از تو پیش یزدانش شکایت

  اگر این بی شرف یک جو شرف داشت
  بھ چون تو حاصل رنجت عنایت
  نھ فقرت را فزون با رھزنی ھا
  فساد را شایع و ظلم را بھ غایت

  لھ ی این قوم شیادحذر از حی
  بمان انسان و ارج خود رعایت

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PO

 
 
 

  کفر مرا تحمل بھ از ریای شیخ است
  من باده نوشم و این بھ از دعای شیخ است

  شیخ دین خود فروشد از بھر لقمھ نانی
  بیچاره تر از این دد بیشک گدای شیخ است

  سرمایھ او خدایش ما سر بپای معبود
  ش سر از خدای شیخ استمعبود ما بھ ارز

  سودای مستی ما لعل لب نگار است
  شیخ را ھوای کوثر وان کیمیای شیخ است
  ما جان دھیم صنم را با جان و دل طوافش

  شیخ را خدا چھ بینی خوار از جفای شیخ است
  شیخ زیر نام معبود پنھان ھر آن دو رنگی

  مکر و فریب و نیرنگ لطف و صفای شیخ است
  ا دل داده را نیایشما را بھ جان تمن

  شیخ سودجو و اینکار دور از وفای شیخ است
  ما خویش کمتر از خاک در پیشگاه معبود

  شیخ گر نشان تواضع بیشک ریای شیخ است
***  
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  گریبان می رھان از ننگ تاریخ دکان کفر و دین را زیر و رو کن
  نبھ تشکیالت وارد مکتب عشق رھایی خود و خلق جستجو ک

  تو ای فرزند زحمت کار و تولید بھ سنگ کوب کلھ ی ھر دین فروشی
  بساط فاسد این قوم بر چین دو باره زنده آداب نکو کن

  بھ سنت ھای خود برگرد و تاریخ بشوی فرھنگ این صحرا نشینان
  کھ گویندت شیاطین را نیایش بھ امر بردگی رو آر و خو کن

  دگان خلقت نھ آزادز آزادی مزن دم چون خداوند ترا چون بن
  جو کن روانھ خون وی در طرف ھر آنکو وسوسھ کردت نگونسار

  فساد شیخ و زاھد را بپوشان کھ آنان عترت پروردگارند
  ھر چھ ز خلق بینی و ھمراه خبر چینی نما و جملھ رو کنولی 

  ّز اعدام خالیق شادمان باش کھ خرسند از تو باشد رب کعبھ
  دلت را سخت تر از سنگ کوه کن بھ پستی تن بده دور از حمیت

  خیانت پیشھ کن نسبت بھ انسان ز مھر و عاطفھ خالی درونت
  بکن عسل و بھ تن رخت خیانت  بھ عزم جاکشی در دم وضو کن

  بنما حفظ گوھر دلت از مھر انسانی لبالبتوانسان باش و 
  سر از خواب گران بردار و بیدار دکان کفر و دین را زیر و رو کن
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  من اندر کوچھ ھای کودکی گم
  مکش زحمت نمی یابی نشانی

  نھ تو، خود در پی اش کردم تکاپو
  نیافتم زان نشان در ھیچ زمانی
  فراوان بینی امروز در خیابان
  بھ ظاھر کودکان در فکر نانی

  یکی زانان منم در جامعھ گم
  تلف ھم کودکی ھم نوجوانی

  نھ کس دستی ز مھر بر سر نھ لبخند
  نھ آغوشی نھ لطف و مھربانی

  خدا نیز می نگوید نایبان را
  کھ اینان نزد ما دارند مکانی

  خداجویان خداگویان شوند رد
  نھ حتی کس نوازش با بیانی

  نھ ز آنان صحبتی با ھر بھانھ
  نھ کس از مرگشان افسرده آنی

  شوند گم ناگھان یک گوشھ میرند
  نگوید کس از آنان داستانی

  ین و حال او پرسیکی ز اینان گز
  گمانم جای من از خود نشانی
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  بلوچم من
  نژاد و کنیھ از آتش

  بھ مانند یکی ققنوس
  چنان چون گوھر زائیده از تفتان

  و سوختھ دائما، ھر روز
  درون مجمری از دوده ی مفرغ

  بھ میدان بزرگ شھر سوختھ و نیمروز
  ھمان نیمروز تاریخی

  و عشق و ھمیاریکھن سامان و بوم مھر 
  کھ خورشید نیم روزی

  درون پھنھ اش گردونھ می تازید
  بلوچم من

  روان ھمپای شن ھای روان خفتھ در صحرا
  کھ مرگ را ارمغان آرند و ویرانی

  و خشکانند بھ چشمی ھم زدن آثار آبادی
  دوان ھمپای تش بادم

  تو خواه گو موسمی، فصلی
  منش با نام آتش آشنا ھستم

  بلوچم من
  مم خیره بر ھاموندو چش

  کھ دچار است چو من در چنگ روز مرگی
  و پی دیدگان مات و حیرانم

  دھد آھستھ و آرام جان از کف
  و جان از من ھمی گیرد

  بلوچم من
***  
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  باز آ و جام باده با عکس رخ بر افروز
  صد شعلھ اھرمن را وان جان تیره اش سوز

  آن سان ببر ز ھوشم کز عقل وارھد جان
  میزن خدنگ جانسوزیده ام ز مژگان بر د

  تا وعظ واعظان روح زین خستھ دل نکاھد
  یا گوش ما فرو بند یا بند زین ددان پوز

  تو قادری توانا از ظلمتم رھانی
  در شام تیره ی من رخشی چنان شب افروز

  ماییم و موج و توفان در کام تیره ی شب
  ما را تو می توانی بی غم بھ ساحل روز

  ن دشمن بل کین ھمرھان کشتما را نھ کی
  آماج قلب ما را ھر دم بھ تیر دل دوز

  مھرت مصون و ایمن ما را ز ھر بالیی
   و با فروغت این جان ما بر افروزآباز

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 PT

  
  
  

  دکان کید آخوند را ببند در
  بسوزان چون تپالھ چوب منبر
  شبستان را بکن ویرانھ مسجد
  ر سربھ محراب بند شیخ و توبره ب

  کتاب سوزان بھ راه یکبار چون شیخ
  ّگریبانت رھان از فتنھ و شر

  بکن شرمی ز خود وقتی کھ طفلت
  گرسنھ خوابدی با دیده ی تر

  بمیر تا بعد مرگت تن فروشی
  نمید در گذر بیچاره ھمسر

  کمی غیرت نشان ده شیخ دزد را
  گریبان گیر از وی می ستان زر

  بھ کاخش شعلھ می انداز و می سوز
  ھ ریشش گھ بمال و می برش سرب

  خالص خود را بکن زین ننگ و آخوند
   دربندبگیر کاه گل دکان کید و 
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  خطا کردی پذیرا شو خطا  را
  عناد ورزی بھ خود افزون جفا را

  خطا را با خطا خواھی تالفی
  بھ آتش افکنی صدق و صفا را

  پس از جندین خطا ذات تو عادت
  بسوزی ماسوا راکھ دنیا را 

  از از خویشتن غافل کھ دیگر چنان
  ز وجدان نشنوی بانگ و ندا را
  شوی بازیچھ در دست تبھکار

  جان ھا را نمی داند بھا راکھ 
  بھ یک چشم ھم زدن ویرانھ باغی

  بخشکاند گل و سرو سھا را
  دلش بدتر ز خارا در پی سود

  نھ تو بیند بھ گردش نی خدا را
   گرفتارتو قربانی شدی اینسان

  کھ رد کردی ز خود اول خطا را
***  
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  حرامزده عفریتھ ایست شیخ دون
  ز ابلیس و اھریمنش اصل و خون

  بھ ذات و بھ گوھر چنان چون لجن
  سیھ دل و اندیشھ ای بدشگون
  بھ گند و کثافت ورا جای رشد
  ز اخالق فاسد ز دانش زبون
  بھ انسان بویژه ز فرزند کار

  وحشی و بی حد جبونچو حیوان 
  ز زن کینھ ھا وحشت انگیز بھ دل

  ز ماتحت ابلیس خود زاده چون
  ز مردم گریزان و آدمکس است

  مغاره ورا جایگاه سکون
  از این بد کنش خود رھان کشورت

  بھ قعر جھنم بھ قھرش نگون
  آسودگی طالبی روز بھگر 

  نگونسار و در خون تپان شیخ دون
***  
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   مھد اھوراست ولی مانده غریباین وطن
  خرد و درک اھورا بھ ترفند رقیب

  اھرمن خانھ در این ملک اھورا دارد
  سوی بیراھھ و چاه برده چنین خلق نجیب

  دزیده بھ دنبال سرابو عقل بخرد 
  با دو صد حیلھ و نیرنگ و ترفند فریب

  ظاھر خویش بیاراستھ بیھوده سخن
  بگوید از آنچھ رباید بھ تھدید و نھی
  تیغ نادانی ما بر سر ما در جوالن

  خون ما ریزد و ما ھمچو ددان خون حبیب
  لشکر از پست و فرومایھ و حیوان صفتان
  روزگار دگری خلق و یکی وضع عجیب
  توده را در پی یک لقمھ ی نان سرگردان

  بی ترحم کشد اورا کھ ز دست صبر و شکیب
  ذلت و نکبت ما را نبود حد و حدود

  د خوار و غریبتا خدا خانھ بو
***  
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  ز شیخ دیوث تر و جاکش تر از او
  گروھی احمقند کز احمقی خو
  گذشتھ این خبث بود ناشناختھ

  یکی مرده خور بدشکل و بد بو
  برای خود یکی فامیل بد بخت

  کھ او را تشنھ لب سر بر سر جو
  و کودکانش را اسارتزنان 
   ظلم بسیاری ز ھر سو ھابر آن

  وم و خویش می کرد نالھبرای ق
  کھ او لقمھ نانی خلق حق جو

  ولی در حال حاضر شاھد عالم
  کھ شیخ آدمخوریست بی چشم و بی رو

  ز ھر غارتگری جانی تر و پست
  سنگین ترین کوهفسادش برتراز 

  جماع با مادر و با خواھر خویش
  بھ خصلت بدتر از استر و یابو
  گشوده دفتریست دستان او باز

  ھان دیوی چنان کوندیده این ج
  طرفداری از این رسوای فاسد

  در این وضع دستھ ای جاکش تر از او
***  
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  شیخ با فخر این سخن می گفت کھ زینب رو سری
  از سر و با موی افشان بین جمع افشاگری

  از ستم گفت جور و بیداد غارت اموال خلق
  از فریب آن خلیفھ کو بھ اسالم سروری

  بھ مسلمین را پیشوانایب هللا کع
  تکیھ بر احکام قرآن خود بھ حق در رھبری

  مسلمینی دور او و می ستودندش بھ جان
  در تضاد با رأی او را انگ دشمن کافری
  تا بدان جایی کھ کشتند زاده ی ختم رسل
  دور از غوغای امروز بانگ هللا اکبری
  دقتی کن بی تعصب تا کھ روشن ماھیت

  مقام داوریزین دنائت پیشھ گردد در 
  افتخار زینبی را این دنی در ملک ما 

  از زنان بگرفتھ آن ھم با فشار و توسری
  بیشتر فرسوده مغزت را مده رنج و عذاب

  ھمھ معضل توجھ بر مثال روسریزین 
***  
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  شب تنھایی و یلدای ھجران
   پریشان، پیش رو در ھم ِجھان

  بھ بحران آنچنان سرمایھ داری
  یی زورقی در کام توفانکھ گو

  نظام سلطھ و بازار بیرحم
  بھای جان انسان کرده ارزان

  تمام منطقھ در کام آتش
  بھ میھن دزدی و غارت فراوان

  رفیقان در ردای لیبرالیسم
  ز دیو منفعت دستور و فرمان

  ی وطن رافراموش درد لیال
  خاطر بھر سود دارو و درمانز 

  عقب مانده تر از شیخ مانده در گل
  کھ غرب را طاعت و اجرای فرمان

  تو نیز شوالی نکبت بر سر دوش
  بدون درک و فھم چسبیده قرآن

  بھ فضل شیخ چشم و خود فراموش
  خرد از دست و فکر از کلھ پران

  امید داری کھ گورکن روی گورت
  فروزد شمع و روشن شام ھجران

***  
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  گوارا بادتان باده
  ستھ بادتان این بزمجخ

  ک بادتان این فتح و پیروزیمبار
  نگونسار بیرق شوم تبھکاران

  و رسوا در زمانھ چھره ی منفور اھریمن
  بھ زیر ھر نقاب و پوشش و نامی

  ھر آیینی و ھر کیشی
  بریده دست مستثمر

  و ھر قدرت
  کھ در خون خلق کوبانی
  و تحمیل جنگ و ویرانی

  گوارا بادتان باده
  خجستھ بادتان این بزم پیروزی

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بخود آی و بشوی از دامنت ننگ
  بھ میدان عرصھ را بر شیخکان تنگ

  سیھ کن روزگار نسل ابلیس
  جزایش ده و کوبش کلھ با سنگ

  چھ نوع پیشوای دینند دین فروشان
  کھ امت غارت و زو بشکنند کنگ
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  برای لقمھ نانی خشک و خالی
  گرامی ملتی را معطل و لنگ

  خدای تو چرا ساکت و خاموش
   نشئھ از بنگ از شیخ بنگی بتر

  کجایند بیوگان را شوی غمخوار
  یتیمان را چرا رانند ز فرسنگ

  چرا اللی زبان در کام و خاموش
  نگپرسی چرا از شیخ الدنمی 

  ین دزدانکیش رسوا دچگونھ 
  بفرزندت دھی با کلھ ی منگ

  چگون بھر او توجیھ و توضیح
  کھ عمرت را ھدر باعالمی ننگ

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بیا و شانھ ات کن تکیھ گاھم
  در این دوران سختی ھا پناھم
  بدستت دست من با مھربانی
  کھ بر پا ایستم و در جایگاھم

  مده رخصت کھ خصمم زیر پا لھ
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  بجرم اینکھ فکر کردن گناھم
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نکن فکر جھان غم ھا رھا کن
  بدین پیمان و عھد خود وفا کن

  داری چون گذشتھترا سرمایھ 
  رھاند زین بال بنشین صفا کن

  شناگر باش و دیدی مملکت غرق
  سریع جریان بیاب و خوب شنا کن
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  چرا خاطر پریشان خود مشوش
  خود از ناموس و از میھن جدا کن

  بھ توفان می سپار آداب دیرین
  شرافت را بگور نزد نیا کن

  بھ ھر قیمت دو روز زندگی خوش
  حیا کن خودت راحت ز شرم، غیرت،
  چکارت با ستم غارت و بیداد

  و دزدان دعا کندھن شیرین کن 
  تو معجز را ز خارج دوست داری

  بدین اصل پایبند حرمت نگاه کن
  چرا باید خطر با خصم در افتاد
  بھ دشمن کار دشمن بی بھا کن

  رژیم را روزگاری غرب تغییر
  خود از فکر خطر کردن رھا کن

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   اصولی پایبندیبھ چھ اصل و
  چھ قیمت داری و اصال بھ چندی

  طریق لودگی در پیش و خوشحال
  میان لودگان چون خود بخندی
  بقول خویشتن عشقی و حالی
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  بھ گندابی سر و لذت ز گندی
  خودت راضی بھ الف و نقل یاوه

  بھ کامت حبھ نھ یک کلھ قندی
  بھ ژرفای حضیض راضی کھ فرضأ

  ترا مردم تصور بر بلندی
  بیخود ز خود کز بیشعوریچنان 

  نبینی بر سرت افسار و بندی
  بھ ھر جای جھان مردم اسیرت

  بھ چنگ شیخ و بر گردن کمندی
  نھ در ذات و وجود تو شھامت
  نھ ردی ز افتخار و سر بلندی

  بھ ما چون میرسی بیھوده بسیار
  توقع بشنویم اندرز و پندی

  گریبان میرھان از لودگی، گو
  بندی یبھ چھ اصل و اصولی پا

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منم فرزند کورش ھر چھ او را، بدون جنگ و دعوا شیخکان را
  مروت پیشھ کرد صلح و سازش، اجابت با خلوص پند مھان را

  ّاھورا را سپردم رب کعبھ، ز زرتشت یک نشان آویز گردن
  بھ روی اھرمن دروازه ھا باز، ھر آن تصمیم و تدبیر مردمان را

   نمودند جای خود تعویض و قدرتتخت و منبر، چو شیخ فائق شدی و 
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  وطن بگذاشتم راه سفر پیش، کھ بیشتر از پدر فتح این جھان را
  در اول شیخکان نامھربانی، کشیدند سدی و مانع ز برگشت
  ندادند رخصتم دیدار تازه، نمایم قوم و خویش و ھم کسان را

  ونبزرگان سیاست معضلم حل، بر این تصمیم کھ اوضاع را دگرگ
   و ھوایی مرغکان رارھی بازرژیم را از درونش استحالھ، 

  ره برگشت گشوده شد بھ ترفند، ولیک منفعت بیش شیخ و مال
  چپاول ھا و غارت ھا فزون تر، گرفتند جان بیشر بیکسان را

  آنکھ خود را، رھانیم از بال و فتنھ ی شیخبھراز این سو 
  ان کودکان رابھ سوی مکتب نیرنگ دو رنگی، براندیم بیگناھ

  شدیم چون الشھ ی سگ در نمکزار، بھ ساده تر زبانی استحالھ
  بغل سجاده بگرفتیم خرافات، موظف تا بھ گھ کون و مکان را

  لجنان سفره خرافات، دعای کاسبی کردن نظر بندمفاتیح ا
  مزخرف را پذیرا با دل و جان، فراموش ارزش انسان و جان را

  نگ، فقط نامی ز کورش موقع الفھمھ چیز را بھ گھ تاریخ و فرھ
  ز خیر میھن و نردم گذشیم، ھمھ را ھدیھ کردیم شیخکان را

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بزی آسوده خاطر شادمان باش
  اگر چھ گوسفند در حرف شبان باش

  نکن عزم خطر جان را بکن حفظ
  بنال و شکوه گر از آسمان باش

  ّھزاران بد بھ شیخ چون جو مناسب
  از سگان باشبھ پیش پای او کم 
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  ز تو فھمیده تر شیخ است کن اقرار
  کم در فغان باشرا تابعی  تو او

  گرسنھ گفتھ اند ایمان ندارد
  فکر نان باشگر ایمان سست داری 

  دو صد حرفت نمی ارزد پشیزی
  بھ یاوه با ھمھ قدرت زبان باش

  جھان را سربسر احمق بکن فرض
  گھ الف و گزافھ خوش بیان باش

  شیخ را بغل گیردو دستی بیضھ ی 
  بفکر جنت و باغ جنان باش

  دو روز عمر خود با لودگی سر
  بزیر بار شیخان شادمان باش

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خجالت می کش و شیخ آن زمان خوار
  کھ وی را سرنگون و نخلکان بار

  وگرنھ آبروی خود اگر ھست
  بھ چشم مردم دنیا خودت زار

  چھ پنداری ھمھ را چون خود احمق
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  ستند از جھان خود خبردارکھ نی
  درون میھن ما ھست رژیمی
  بسی واپسگرا بی حد تبھکار
  یکی دیکتاتوری با نام مذھب

  سپاھی دور خود جانی و خونخوار
  ز دیکتاتور دین جمعی حمایت
  ھمھ غارتگر و شیاد و دیندار

  چھ خود را تا بھ عرش باال کشانی
  بجای آنکھ چشمان باز و بیدار

  ورنگ و مسندز شیخان می ستان ا
  نشان این جانیان بر سر دار

  پس انگھ گو منم برتر ز ھر شیخ
  چو انسان زندگانی را سزاوار

  وگرنھ یاوه لب ھای خود بند
  بکن کمتر اراجیف بلع و نشخوار
  تو ھر چھ شیخ را پستش شماری

  دو صدا چندان خودت را می کنی خوار
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کف بھ دھن
  آتش نفرت و غضب در چشم

  فریاد بر آوردند
  ھوار کشیدند
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  تو از قبیلھ ی ما نیستی
  تو ھم خون ما نیستی

  بیابانگردان آمدند با شمشیرھای آختھ
  سینھ ھایی مملو از خشم و کین

  و چشمانی حیز و خونفشان
  جوانان قبیلھ را گذراندند از دم تیغ ھای آبدار

  زنان و دختران قبیلھ را بھ اسارت بردند
  چون بردگان

  و دارایی قبیلھ را غارت کردند بی اماناحشام 
  مردان قبیلھ بھ تماشا نشستد آرام و بیخیال

  و من درسی آموختم از پیر زمان
  قبیلھ ای در کار نبوده است ھیچ زمان

  و قصھ ای دروغ و تلخ
  ھمخونی من و ھمرھان

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بھ شط آن خمار آلوده چشمان
  بیندازم و شویم درد حرمان

   ایزد مھرم نوازششبی چون
  برافروز این سیھ شب ھای ھجران

  بھ لبخندی سیھ ابرھای دیده
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  رھایم کن ز سیل چشم گریان
  دلم خونست و خون قلب خونین

  ز جوی دیدگان چون چشمھ جریان
  جگر ھمچون سپند سوزد بھ مجمر

  تف آھم فضای سینھ بریان
  ز جور این فلک قدم شکستھ

  ز بد عھدی یاران مانده حیران
  بوممرھایی کھ از احوال خب

  خمار و منگی بی حد پیران
  عالج این ھمھ درد و مصیب
  نھفتھ اندر آن دریای چشمان

***  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بھ عزم توبھ سوی میکده روی
  گریزان از فقیھ زشت بد خوی

  قصدو زدم بوسھ بدست ساقی 
  نھادم در میان بی وحشت از اوی
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  لبش چون غنچھ ی گل شد گشوده
   بھ زلف و خرمن موییدستکشید 

  بگفت شرطست وفا و پایمردی
  چھ خواھی ساکن و محرم در این کوی

  می تر ز جانتاحقیقت را گر
  بھ چوگان عمل سر را چنان گوی

  دلت چون آیینھ جز عشق انسان
  نکاری ھیچ گلی ھر چند کھ خوش بوی

  سرم را در تکان تایید حرفش
  تار گیسویبھ سوگند چنگ زدم بر 

  اغر و خون دل تاکبیاورد س
  بدستم داد و گفت در راه عشق پوی

   عاشقان یک سکھ رایجبھ ملک
  بھ ھر سویش نظر بینی تو یک روی
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  میرسد دور رھایی دولت شیخان نگون
  نی خدا قادر نجاتش نی دگر مکر و فسون

  شطرنج تلخ زندگیشیخ مات عرصھ ی 
  کو گمان تا جاودانھ تابع جھل و جنون

  سجد و دکان دین را توده ی زحمت خرابم
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  اقتدار دین و منبر ھمچو شیخان سرنگون
  کارگر پر شور بر پا قصر شورایی کند

  مردمان آسوده خاطر زین نظام پست و دون
  دزد و آدمکش بزاری تن دھندی داس مرگ
  از پس عمری جنایت بوسھ زن برنطع خون

  دست افشان با سرودرقص و پاکوبی خالیق 
  شانوش و نوشند باده ھای سرخگونبانگ نو

  تو چسان توجیھ نمایی این سکوت مرگبار
  سازش بی حد و حصری کز تو موجودی جبون

  در خودت بینی شھامت خلق را پاسخ دھی
  می رفت از کف تو گر کھ این دزدان نگونسود 

***  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آشوب خواھد شد
  دگرگونی در راه است

  سحرگاه اعدامخواب رستخیز را دیدم در 
  خدا را دیدم البھ کنان و بر سر زنان
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  دلش بھ سنگ و قپان ناموزنش نمی رفت
  تا بار گناھان بندگان را بسنجد

  ھمراه با نیرنگکوذل گری ھای خداگونھ
  غر زنان و نالھ کنان از زاھد

  فقیھ و شیخ
  چرا کھ قدرت الیزالش را بر باد داده بودند

  دم و منتظرمن اما آسوده خاطر نظاره گر بو
  در انتظار لحظھ ی موعد

  تا فریاد بر آورم با نای بریده ام با دستان تو
  و بگویم نایم را با فرمایگی بریدی

  تا نگویم دستم را بگیر
  تا نگویم ھمراه شو رفیق

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پاپتی مردگان
  پاپتی ھا نمی مانندبھ کھ 

  با فرھنگ پاپتی ھا بیگانھ اند
  گرسنھ مردگان

  ھ چون گرسنگان نمی اندیشندک
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  خروش نمی دانند
  فریاد نمی شناسند

  خود نای خود بریده اند
  تا مبادا بھ جرم نی بودن سوزانده شوند

  با فتوای مبارزه با آلت غنا
  مردگانی بی کفن

  بدون جا و مکانی برای پیوستان بھ دیار مردگان
  مردگانی خارج از حد تصور حقیر

  لیلبیش از حد محافظھ کار و ذ
  برون از اندازه و قیاس تحقیر شده

  مردگانی مالیخولیایی و روان پریش
  مردگانی کھ مردن را بر نمی تابند

  انرزی شان را صرف می کنندو مردگانی کھ تھ مانده ی نیرو 
  تا زنده نمایی نمایند

  .بدور از آنکھ آداب زندگان دانند
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ما نیاموختیم کھ درد مشترکیم
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  ن ھمیشھ من بودمم
  و تو؟

  او ھمیشھ راه خودش را می رفت
  بھ سود آنی خودش می اندیشید 

  ما نیاموختیم 
  چون از ورق زدن تاریخمان وحشت داشیم

  از دریای خونی کھ در البالی اوراق شتک می زد
  از توده ھای خاکسری کھ بر سر و رویمان باریدن می گرفت

  مکن بد کرمان کندو از فریاد ضجھ ھا و نالھ ھایی کھ م
  ما نیاموختیم کھ فریاد مشترک باشیم

  من برای خود نالیدم
  و ترسیدم کھ نالھ ھایم فریاد شوند

  و تو؟
  !او کھ ھمیشھ بھ سود خود می اندیشید

  .ما نیاموختیم
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  نبودی گفتگو از وحی
  نھ پیک و قاصدی در کار

  رسول مرسلی
  حتی اوالعزمی

   نھ اندر صلب اجدادشو ابراھیم را نقشی
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  خدای کعبھ نیز نا آشنا در شھر اوگاریت
  نھ از لوح و قلم ردی

  در آن عھد کھن ما بندگان بودیم خدای جھل و نادانی
  اصول را ما نمودیم وضع

  و با قدرت پی افکندیم
  ندانستن، نیاموختن و از لوح و قلم پرھیز

  ز ما نخبھ کشی آغاز
  نمودن خوار فرھیختھ

  دن بر جبین آنکھ می داندو انگ کفر ز
  ز اوگاریت هللا رانده شد بیرون

  اھیم ره تبعید در پیش جانب کنعانو ابر
  مالقات این دو در صحرا

  میان توده ی شن ھای تفتیده
  و تش باد بیابانی

  توافق بر اصول ما
  و منشوری کھ بنیان بر جھالت داشت
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   می بینمگنجینھ ی فاخر، گرانبھا و ارزشمند را
  تافتھ از جان وبافتھ از خون

  حاصل رنج و زحمت دلسوزانھ ھای بشر دوستانھ 
  شب زنده داری ھا و ھمنشینی ھا با کنده و زنجیر
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  دود چراغ خوردن ھا در غربت و تبعید
  زیر یوغ و تازیانھ ی خدایان زر و زور و تزویر

  زیر فشارھا، تھمت و تکفیر دین فروشان وقیح
   نی بلد شدن مالیان دیو سیرت و تبھکارشمع آجین شدن و

  عوام جاھل و نادانتوھین و تحقیر و سنگسار 
  گنجینھ ای بس نفیس و گرانسنگ

  مجمومعھ ای از برلیان و مروارید سخن
  ُدر شاھوار شعر و غزل

  َلعل ھای خونرنگ امثال و حکم
  پندھا و اندرز ھای حکیمانھ

  ردگی و عبودیترھنمود ھای داھیانھ زندگی انسانی و مذمت ب
   و وارثانافسوس و صد افسوس کھ دارندگان

  و افاده و فیس دادن پز ی فقط در ھنگامھ 
  چون قبای فاخری بر تنش می کردند

   را بھ قبای تن می دادندو در مواقعی کھ کاسھ ی آش تزیین شده ی نذری 
  بدون آنکھ از آن بیاموزند

  و در نبرد با جھل دین فروشان
  .ری نماینداز آن بھره بردا

***  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ای یار جفا تا کی رفتن بھ خطا تا کی
   از یار جدا تا کیبا گفتھ ی خصم دون

  جانانھ ز جان غافل این کار کجا عاقل
  فریاد و صدا تا کیاز حنجر ما گیری

  پا بند ریا تا کی دوری ز وفا تا کی
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 در دام فسون شیخ عاری ز صفا تا کی
   شر و شوریاز علم و ھنر دوری در سر نھ

  ببریده دل از شادی ھر روزه عزا تا کی
  از عشق گریزانی سیر آمده از جانی

  بازیچھ ی ھر زاھد بی نان و گدا تا کی
  خو کرده بھ زندانی ترسنده ز شیخانی

  بر خویش ستم بر یار این ظلم روا تا کی
  ترسنده بدست دستم از نیست کنی ھستم

  گرفتاری خواھی تو ز پا تا کیو بیمار 
  حوری و کفن پوشی خورشید بھ ابر پوشی
  افالک و سپھر دلگیر پنھان رخ ماه تا کی

  دل ھای سیاه آگاه عشق را بنشان برگاه
  نده بنما آدم ز اندیشھ رھا تا کیز

  ببریئھ گلو بلبل در سوگ مدام سنبل
  خالی و تھی گلشن از سرو سھا تا کی

  ای یار گسل زنجیر ما را بھ بغل بر گیر
  ر سھو و خطا تا کی باش برسایمفریاد 
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  بیاموز و خرد را رھنما کن
  خود از تزویر مالیان رھا کن

  بسوزان دفتر اوھام و پندار
  صف از نامردم و دشمن جدا کن
  بخود ایمان و باور خیز از جای
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  ھر آن معجز کھ نا کرده است خدا کن
  ز گردون و فلک کن قطع امید

  یا کنحقیر خود را نبین از خود ح
  ز چنگ رھزنان ناموس و مالت
  نجات و جامعھ پاک از جفا کن

  رھان خود را ز چنگ دزد و جانی
  محیط خانھ امن بنشین صفا کن

  در ھمسایھ زن گیرش در آغوش
  نفاق و تفرقھ پیشش فدا کن

  تو از بی دانشی زار و زبونی
  بیاموز و خرد را رھنما کن
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  با ترکمانانُتو کرد را دشمنی 
  عرب را خصمی و ترکی زبانان

  بلوچ را آدم و انسان ندانی
  ز گیلک برتری و لر زبانان

  ز دین و کیش و آیینت ھمین درک
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  کھ شیخ را تابع و در زیر پاالن
  را قدرتی بنشستھ در عرشخدا 

  کند درد تو درمانموظف تا 
  خرافھ پرور و بس یاوه گویی

  ھنرھایت بھ حرف باشد ھزاران
  فع فتنھ ی شیخ چون کھ عاجزز د

  مجیزش گویی و مدحش فراوان
  بھ ذلت داده تن باور پس از مرگ

  بھشتت را گشایند در و داالن
  چو روباه شلی چشم اتنظاری

  ناالن و نادانکھ دستت شیخک 
  ترا در روز حشر بر پشت و از پل

  چرا کھ بوده از خدمتگزاران
  سعادت با بلوچ و گیلک و لر

  ا ترک زبانانترا قسمت شود ب
  بھ تو کرد و عرب ھا نیک بختی

  بھ آسایش رسی با ترکمانان
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  ای مرا جان جھان ای جان من
  ای مرا روح و روان جانان من
  ای بھارم در زمستانی مخوف

  ای یقین و باور و ایمان من
  ای مرا یک باغ گل فصل خزان
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  حافظ جان من از چنگ ددان
  ای اجاق زندگی را روشنی

  ای چنان روح بزرگ ھر سو وزان
  ای فضای خانھ ام پر عطر تو

  می نبیند غیر تو چشمان من
  ای مسیحای من اندر غربتم
  ای طبیب درد ھجر و فرقتم
  ای زبان من سرودم شادیم

  ای نوید فتح من آزادیم
  ای مرا گرمای تن در فصل دی

  ای نشان رونق و آبادیم
  مرغکی ببریده نایم در قفس

   و حصارم پیش و پسبرج و بارو
  ای تو فریاد من و آوای من
  ای درون محبس تنگم نفس

  ای توخورشیدم در این شب ھای تار
  منبع الھام من در روزگار

  چون چراغی پیش پایم در گذر
  ای مرا گلزار گل چون نو بھار

  ای اناالحق را تو جاری بر زبان
  چشم من بگشوده اسرارم عیان

  پرده ی پندار را سویی زده
  اه انسان بودنم داده نشانر

  جان بھ من بخشیده و جانانھ ای
  معبد دل را تو صاحب خانھ ای

  جای دیگر نیست چون کتمان کنم
  از چھ تشویش در دل از دیوانھ ای

  خواه مصلوبم بھ فتوا یا کھ در میدان شھر
  سنگسار خشم اوباش گذر

  من بھ جان این حکم را دارم قبول
  و سرزین طریق در پیش پایت جان 

  ھمچو منصور در چنین حالت زبان
  بر گشایم راز خود سازم عیان



 SR

  تا نھ تنھا زاھد و شیخ و فقیھان را خبر
  بلکھ گویم این حقیقت با جھان

  ای مرا جان جھان ای جان من
  ای مرا روح و روان جانان من
  ای بھارم در زمستانی مخوف

  ای یقین و باور و ایمان من
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  بھ یاری امام جمع حواری
  کھ عمر انگلی با زجر و خواری
  بھ گورستان و جنب مردگان سر

  زمستان و تموز با نام قاری
  ز ھر کودک و زن طعن و مالمت
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  بھ ھر بقال و ھر کاسب سواری
  گھ خرمن نگاه کج رعیت

  بھ او و ھیکل از غیرت عاری
  برای پنجھ ای حلوای نذری

  کمر دوال و راست و شکر باری
  بھ وقت روضھ نیز خود بود و زینب

  دروغین اشک ھا از دیده جاری
  نظام بردگی با چھره ای نو

  ظھور در منطقھ تا برده داری
  خلیج را شد مسلط نفت و گازش

  چوبھ داریجا بھ شیخ رخصت کھ ھر 
  بھ زندان دادخواه و از مخالف

  کند سیالب خون بی وقفھ جاری
  فزاید عزت دین مؤمنین را

  لوح زرین یادگاریبھ تاریخ 
  گھی با نام طالب توده در خون

  گھی خود داعشی خلق را بھ زاری
  زمینھ آنچنان سازند مھیا

  کھ استعمار نو سرمایھ داری
  ببلعد خاور و فخرش شود ثبت

  بھ نام شیخکان خیل حواری
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  ھر ننگ بھ دامن شیخ ز آنجا کھ از تو مایھ
  ھ سایھبا نام تو بھ تاریخ شیخ می رود ب

  این جبر روزگارست چون بچھ ای خالفی
  ماماش شود مالمت یا گلھ ای ز دایھ
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  میر را تو داده شمشیر رھبر و پیشوایش
  با نام تو بھ گیتی ھر سنتی کھ پایھ

  ظالم اگر تو ھستی گر دادگر تو باعث
  مردم ترا ستایند یا شکوه و گالیھ

  خلقان ترا شناسند با نام خلق و ملت
  دنیا کمتر ز پشم خایھشیخ پیش چشم 

  خود نیز از خجالت او را سفیھ و نادان
  از وی جدا حسابت با طعنھ و کنایھ

  این نیست چاره ی درد ھر جا جنایتی شیخ
  دنیا بھ نام تو ثبت چون شیخ از تو مایھ
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  شنبھ تا پایان ھفتھ
  تا سحرگاھان جمعھ

  روز خون بود
  روز خون است

  روزگاریروز خون تا 
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  کز فراز ھر مناره
  بانگ بردارد مؤذن 

  بانگ تکبیر
  سوی جشن خون بخواند

  امت زنده نمای مرده باور
  توده ی مرده پرستان
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  عکس تو در جام باده
  مھربان رویت گشاده
  آسمان آبی و روشن
  شید از مرکب پیاده

  در رکابش ماه خندان
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  خیره بر عکست ستاده
  و آرد نسیمیبوی ت

  مستیم گردد زیلده
  در خود احساس جوانی

  از وجودت صاف و ساده
  سفره ی دل باز و دردم

  با تو و آن جام باده
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  برنجید و برفت سیمرغ از این بر
  فراموش زال زر بنمود و آن پر

  اجاق زندگی را ترک ققنوس
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  پی سیمرغ گرفت و در پی اش سر
  فسرد از جور گردونھمای را دل 

  خدایان را ھمھ دید در پی شر
  شغادھا را بھ جای پور دستان

  سفیھان را بھ ھر جمعی سخنور
  خدای عشق و مھر در ماتم خویش
  نشست و ز اشک خونین دامنش تر
  زمستان پشت سر با سوز و سرما

  نھ کس او را بخواند نی خلقھ بر در
  از این سامان برفت با کولھ باری

  زت و آن شوکت و فرگذشت از ع
  بیشھو مصیبت نازل از ھر سو 

  چنان چون دوزخی بر ضیغم نر
  شغاالن فاتح و شد اھرمن چیر

  وطن ویرانھ زندانی در آخر
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  گفتی
  و با زبان شیرین کودکانھ گفتی

  با زبانی نیالوده بھ گناه
  با زبانی نیالوده بھ دروغ و نیرنگ

  و ریای دین فروشانبا زبانی بیگانھ از سالوس 



 TN

  و با ساده لوحی کودکانھ و معصومانھ گفتی
  »! من رفتھ ھمھ چیز را بھ خداوند میگم« 

  افسوس عزیزم
  خدایی کھ بھ تو نشانی اش را داده اند

  عالوه بر خیالی و دروغی بودن
  موجودی کور و کر است

  و از ھمھ مھمتر جنایتکار و تشنھ ی خون
  نگ دل و خون آشامتا آنجا کھ این جنایتکاران س

  با فرمان ھمان خدا
  خون تو بیگناه معصوم را می ریزند

  دردت بھ جانم
  .و ننگ این جنایت بھ دامن من و عصر کثیفی کھ در آن عمر ھدر می دھم

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بیاموز
  تجربھ اندوز

  دھان یاوه گو بر بند
  زبان لق بھ دندان گیر

  نیو آن سق سیاه نگشا چنان چون بیسوادا
  کھ جان ھا را بھ مسلخ می کشند ھر روز
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  و انسان را چنان تحقیر
  کھ گویی از خدایانند

  امیدت را بھ کھ بستھ؟
  دلت را خوش

  دم از اصالح اوضاع تا کی و تا چند؟
  چسان خواھی چنین باغی وجین بنمود، آرایش

  کھ باغ پوشیده از خاراست
  و سطح و بستر این باغ آلوده

   نادانیّبھ سم افعی اوھام و
  چھ امیدی ز خارستان؟

  چھ حاصل آیدت از خار 
  پس از اصالح و آرایش

  بیاموز، تجربھ اندوز
  ز دانا باغبان می پرس و آگاه ار فنون باغ

  عالج خار با آتش توان کردن
  اگر در فکر درمانی
  عالج درد می جویی

  شرار آتشی افروز
  درون شعلھ ھا می سوز

  سراسر جان خارستان
  چنان شمعیو ھر خار را 

  کھ سوزد بر مزار خود
  و این آموز

  .ثمر بخش و مفید خاکستر خار است
***  
  
  
  
  
  

  کولھ بارت بر بند
  پای می پوش بھ ھر پاپوشی

  ھمره و ھمسفرم شو
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  بگیر دست مرا
  پر کشان نغمھ بھ لب

  ما ز ھر مانع و ممنوعھ و سد می گذریم
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ھ کیُمی کشد اندوه این دردم ک
  چشم بگشایی ز خواب و بر زمین

  با خود آگاھی و دانش اختیار
  نفرت انگیز و مخرب نشئگی ز افیون دین

  کی دلت را پاک سازی از تفرق از عناد
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  ھربانی در دلت بی بغض و کیننشانی مکی 
  کی تو بر چینی ھر آن مرزی کھ زاید از نفاق

  کی بھ لبخندی زدایی خبث و کینھ از جبین
  زی کھ درد مشترککی رسد رو

  ھمچو خار افتد بھ جانت دل ترا سازد غمین
  بر سر مھر با خودت کی؟ داس بخلت کی رھا؟

  و عشق انسانت یقینکی بیندیشی بھ جمع 
  سفره ی عشق را گشایی بار عامی مختصر

  ُکرد را در بر بگیری با بلوچان ھمنشین
  دست گیری از عرب با آذریان ھمصدا

   نیفتد در کمینُبا خبر لر را نمایی تا
  رز مذھب را بھ بادمترکمن از خویش دانی 

  درد واحد را بھ وحدت ریشھ کن از سرزمین
***  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شعلھ ی خشم بیشھ زارتاریخ بارھا در طول 
  در میان خویش سوخت و قامت نی را نزار

  نی اگر چھ ھمچو شمعی بر مزار خویش سوخت
  راست قامت مردنش را با تفاخر یادگار
  ُمثلھ ام با تیشھ کردند در تنورم سوختند
  قامتم ھمچون صلیب و پیکرم باالی دار
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  اختیار از من گرفتند سرنوشتم را رقم
  تا زمن خود بھره گیرند کسب نمایند اعتبار

  لیک من نامم قلم بود گوھر روشنگری
  عشق پروردن حقیقت در دل ظلمت شرار

  مرگ را بیزار بودم بردگی را منزجر
   محبس و بندی طبع آزادم فراراز ھر آن

   دستان یک تصویر گردر و مباز ھم رویید
  وسمھ بر ابروی یار  بس صنم ھا آفریدم 

  در کف یک کودک جویای دانش زندگی
  در یکی گلبرگ ترسیم در دل شبھای تار

  نگارش از ستمکار آبروو زحمت ھا رنج 
  خواب از چشمان دزدان از تبھکاران قرار

    پایم را بھ زنجیر آورندخود عبث کوشند کھ
  ر کنند محو از زمانھ نسل نی و بیشھ زارگ

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تن آدمی شریف است بھ دکان آدمیت
  غم دیگران چھ سودی کھ زیان آدمیت

   بھ ساحل سرشان در این نھفتھبنگرسرخوشان 
  ز وطن گذشتھ مردم بھ فالن آدمیت

   علوم و دانشگنج باش و ثروت حذر ازپی 
  خ بھ دست توفان سر و جان آدمیتسر سر
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   بھ شکنجھ تن و زندانز چھ رو سر از اطاعت
  کھ خیانت است و توھین بھ روان آدمیت
  پی فرصت مناسب خبر از درون بازار

  دھد ارزش و بزرگی کھ نشان آدمیت
  چو ره ستیز در پیش ز خراج شھ گریزی

  بھ ھدر تو جان و افتی ز مکان آدمیت
  منفعت جو لیبرال و چھ گنھ ز اوج مارکسیم

  ِباورت کھ نان بدزدی تو ز خوان آدمیت
  گوھرت نکو نگھدار بخودت نکن خیانت

  چھ دلیل سخن بگویی بھ زبان آدمیت
  پیرو خصال خود باش حذر از کپی و تقلید

  غم خود بخور و رونق بھ دکان آدمیت
***  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  رد بھ دریابر آن کشتی بباید رید کھ آخوند، سکانش را بدست دا
  بھ گردابش بباید غرق و پایان، بھ ھر نوع فتنھ و جنجال و بلوا
  بر آن ملکی بباید رید کھ شیخی، امورش رتق و فتق و پیشوایی
  ز عدل گوید سخن پیشرفت ترقی، بساط کشتنش ھر گوشھ بر پا

  دم از حق و حقیقت خلق راضی، کھ با جان و دل خود ز او حمایت
  بھ ھم ریزند بساط و نظم دنیاروشند، بھ کوچکتر اشاره بر خ
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  بھ آن ملت بباید رید و فکرش، کھ افسارش بھ مالیی سپرده
  از او طاعت کند با ترس و وحشت، نماید کرنشش صد بوسھ بر پا
  گھ الف و گزاف دم از بزرگی، دم از تاریخ و فرھنگی درخشان
  خودش را ضیغم نر خواند و شیر، ولی اندر عمل کمتر ز روباه

   پیش چشم این شیران در بند، بباید رید بھ ریش رھبرانشبھ
   نموده اختھ این امت و بی پامزه آن گھ و داند،بر مزکھ رھ

  سر آخر بایدی بر آسمان رید، کھ بر روی زمین شیخ را خالفت
  ُکھ در یک گوشھ اش بر پا مبالی، بر آن مھر و نشان کوبند ز هللا

  ی خاطرش جلب با تجاوزرضابھ تکبیری کنند شادان خداوند،  
  خرف بر کرسی عرش را بھ کونی، ز خود خشنود و با او ختم دعوا

  رون محبسی چون مستراحیداگر چھ شیخکان خلق را بھ میھن، 
  بدون دردسر دور از تقال، خلق را دو چشم است بر شریعتولی 

  امامانی خبیر و معجزه گرکھ با یاری حق لطف رسوالن، 
  ه بینند، یکی گھ دانی و وسعت چو دریاوطن را بدتر از امروز

***  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بھ شھر من اگر ناموس و مالی بدزدی بھ بود از نقد شیخان
  روی حافظ احکام قرآنھ چرا کھ صاحبش بیشتر تعصب ب

  شرف و آبرو در شھر من نیست چرا کھ شیخ آنرا بر نتابد
  ایمانو حمیت مردمی آزاده بودن منافات داردی با دین 

  ان ناقدان با تیغ موال ببرد ھموطن در ھر والیتزب
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  ز ھر شیخ و فقیھ احکام یزدانکھ کفر مطلق است ھر انتقادی 
  مسلمان تن دھد ھر نوع فسادی نھ با امر خدا با گفتھ ی شیخ

  در قصر بھشت خادم و دربانکھ او فروشد باغ فردوس چرا 
  تفکرسکس و شھوت ز ما بگرفتھ است عقل و وصال حور و غلمان 

   و حرمانه شیخ و کودک قبول خواری و ھر رنجکھ ناموس را سپرد
  نھیم محصول رنج و کار و زحمت بھ خوان و سفره ھر رھزن و دزد

  خدا راضی ز ماست و جملھ فارغ ز چاره جویی و دارو و درمان
  تبھکاری و غارت کار نیک است حمایت چونکھ  از سوی شریعت

  دور از ھر دلیل مدرک و برھان حالل است ھر فسادی بیبھ فتوای
  برای لقمھ نانی خون خلقی بریزند و بخوانندش محارب

  برند میلیاردھا میلیارد چون شیخ ز عرش کبریا بگرفتھ فرمان
  وطن ویرانھ گر مردم فقیرند نسازد خاطر ما را مشوش

  ھراس و وحشت ما نقد دین است بدنبالش مذمت ھا ز شیخان
***  

  
  
  
  

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 

   می کنی از ما توقع، حذر از سوختن و پروانھ بودنتو عاشق
  رموز عشق و مستی را تو یادم، ولیکن منعم از فرزانھ بودن

  تو لعل لبت ریزی بھ جانم، از آن باده کھ از سر می برد ھوش
  توقع داری و تاکید بسیار، کھ پرھیزم من از دیوانھ بودن

  رستیمرا آموزی کیش بت پبھ تاق ابرویت سوگندم و کفر، 
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  ز خشم زاھدان ترسانی منع، مریذ و رھرو بتخانھ بودن
  تو جان بخشی مرا بھ از خدایان، برویم می گشایی گرم آغوش
  ولی خواھی ترا انکار و اقرار، ز ترس جان ترا بیگانھ بودن

  مرا عاشق نمودی عشق بھ من ھی، کھ ما را رھروان بیگانھ با ترس
  پای دلبر و جانانھ بودندر این ره شرط باشد سر نگونسار، بھ 

  بریدن از خدایان دروغینببایستی درون پاک از پلیدی، 
  ندیدن جز جمال و روی معبود، بدور از ھر فسون افسانھ بودن

   نترسد، ز عوعوی سگان فریاد چوپاندل عاشق چو گرگ و گرگ
  ھمھ سودای او معشوق و فکرش، بدورش چون یکی پروانھ بودن

*** 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   پرستاناگر کھ رنجی در کوی بتزنھار 
   پرستانطعنھ و مالمت در جمع مییا 

  با زور سجده کردن کرنش بھ ھر خدایی
  در ھیچ کجا ندیدم ز آنان کھ خود ز ھستان
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   گویم ثنای مادردر ھند مادری خواست
  چشمم گشود بھ تندیس با دستھ گل بھ دستان

  گفت مادرم تو فرزند گر مادرت عزیز است
  گل بھ پای او ریز ھشیار نی چو مستاناین 

  ما را بھ کوی جانان در سرزمین معبود
  بستند بھ تازیانھ اوباش کوی و پستان

  در پششان روان بود زاھد و زیر لب ورد
  ُبا سبحھ ای بھ دستانتکبیر گو ھزاران 

  در دست شیخ کتابی بویش چو بوی تابوت
  با توبھ شو ز ھستانمی گفت بوسھ ای زن 

  شو مھیا تا گور منزلی نیستورنھ ب
  این مردمان ندارند رحمی بھ بت پرستان
***  

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بیاموز تا بدانی زندگی چیست
  سرافرازی چھ و پایندگی چیست

  میان نوع و ھم نوع جاودانی
  نکو نامی چھ و دارندگی چیست

  نان مردمبیاموز تا بدانی 
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  چو بر سفره نھی پس بندگی چیست
   چھ درفقرخدای آفرینش از

  مطیع جور و ظلم سازندگی چیست
  در حق خود یکی ابری سترون
  بھ کاخ رھزنان بارندگی چیست

  تو آزاد زاده ای کمتر حقوقت
  ز آزادی ثمر پس بردگی چیست

  کھ اھدا اغنیا را خوان رنگین
  تو بی نان شب این بازندگی چیست

  دلیل زھد و تقوا بی نوائیست
  ستم بر خود چرا یک دندگی چیست

  بیاموز و مسلح پور و فرزند
  چو انسان زی و می دان زندگی چیست

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سپاه کارگر چون لشکرش ساز
  علیھ نسل غارت حملھ آغاز

  جھانی پشت سر از حامیانش
  کھ جان ھا در کف و با وی ھم آواز

  ندای وی بھ جان پاسخ حمایت
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  سالح در دست و در خدمت چو سرباز
  رد چو فاتحجھانی را بھ دست آ

  بھ مرغان قفس فرصت کھ پرواز
  جھانی نو بھ پا فارغ ز تبعیض

  سعادت را در و ھر روزنی باز
  بھ بھروزی زنان کودک نوازد

  ن آشنا با عزت و نازگدایا
  شکست گر قسمتش جز رشتھ زنجیر

  ندارد تا غنیمت خصم غماز
  تنجات این وطن، مردم زمانیس

  کھ خیزد کارگر یورش کند ساز
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قلم در دست دشمن چون کھ افتد، مخرب تر سالحیست بھر یغما
  چنین وضعی پدید آرد کھ بینی، برفتھ است و رود بی وقفھ بر ما

  بھ ضد کارگر چرخد و مزدور، زنان را نیمھ حیوانی ضعیفھ
  کند اموال دھقان ضبط و توقیف، جنایت ھای شیخ نسبت بھ هللا

   قامت، بدوزد جامھ ی پر فخر  ارزشفساد و فقر و فحشاء را بھ
  بھ جای حل معضل بھر مردم، کند خلق مشکل و صدھا معما

  دروغ و وعده ی شیخ را حقیقت، بھ کالشان ره تخدیر توده
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  کھ مردم وحشت از تغییر فردا، ھا بذر نومیدی زند شخمبھ دل 
  از آنسو عده ای ھوچی گزینش، کھ با نام مخالف خامھ در دست

  بھ نفع دشمن خلق، نویسند و نمایند طرح دعوابھ استادی 
  چھ گفتھ جنتی رھبر چھ ریده، چھ طرحی داده مجلس تا بسیجی

  سپاه چون یورش و سرکوب بلوااسید پاشی گھ امر بھ معروف، 
  خالصھ در ھر آن حالی قلم نیست، نگھبان حریم خلق محروم
   یغمادر این دنیای بیرحم این سالح نیز، بھ ضد مردم است در راه

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   یک جا نگرددسپاه گشنھ گر 
  نالھ در دل ھا نگرددُچو تندر 

  ز خواب خوش نخیزد توده ی کار
  ز دام مکر شیخ آگاه نگردد
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  کشاورز دست نشوید از خرافات
  بھ گفت واعظان اغوا نگردد

  با ھیمھ ی عشقاجاق زندگی 
  سراسر شعلھ بی پروا نگردد

  دد و چاووشمنادی لب فرو بن
  نظام سلطھ گر رسوا نگردد

  درفش سرخ آزادی بھ ھر کوی
  بھ رقص در ناید و بر پا نگردد

  ز خون شیخ بی آزرم و جالد
  وطن جیحون و چون دریا نگردد

  زمستان جاودان ماند بھاران
  بساط و خرگھش بر پا نگردد

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نھ کس را غصھ ای کھ این خانھ ویران
  م کھ چون در خون کبیراننھ کس را غ

   خود است ھر کس روانھسودپی 
  سیاست پیشھ تا خائن وزیران
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  ز خلق طاعت طلب تسلیم و سازش
  فقیھ دین فروش رھزن امیران

  ز ارزش نیست خبر ھر ضد ارزش
  بھ بند اندیشھ ھا از نکتھ گیران

  فساد و فقر و فحشاء گشتھ عادی
  طریق جاکشی در پیش دلیران

   خوشنود از شیخشغاالن دلخوشند
  کھ پاک این بیشھ را از رد شیران

  رفیق از نا رفیق صد باره بدتر
  زمانھ روبرو با بی نظیران

  مجیز شیخ و زاھد با وقاحت
  سیاست پیشھ و بی قدر دبیران

  خموشی مومنین در راه فردوس
  خدا را آلت دست شریران

  زنان تا آخرت را حفظ و محفوظ
  پسندند زیستن ھمچون اسیران

  ان تحقیر و توھین را تحملجو
  بھ خواری تن دھد بیرون ز ایران

  ھمھ ذلت پذیرند تا کھ جان حفظ
  چھ غم ویرانھ تر ھر روزه ویران

***  
  
  
  
  
  
  

  دلم دارد ھوای سرزمینی
  کھ شیر در بیشھ اش دارد کمینی

  گروه عاشقانش در دل شب
  کنند با مھر و خورشید ھمنشینی

  کنار برکھ ی مھتاب و جنگل
   در نظر آن ھم زمینیبھشتی



 US

  تفنگ کارند گل و گندم و کوشند
  نبینند بھر نان چھری غمینی

  ز نادانی نھ کس را صید زاھد
  دل آیینھ گون چرکین ز کینی
  چنان آگاه مردم توده ی کار

  کز آنان بھره کش نی خوشھ چینی
  نگردند آلت دست از ندانی

  بریزند خون ھم با حکم دینی
  پیوندبشر را با بشر در صلح و 

  رھا از چنگ دیو ھر سرزمینی
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  چھ خوش روزی خود از حیلت و دستان
  رھا و باورت ھستی ز ھستان

  از آن سو با شناخت گردد یقینت
  فقیھ و زاھد و شیخند ز پستان



 UT

  نظام سلطھ را خدمتگزارند
  بھ نوعی انگلند چون زرپرستان

  ز دین دام فریبی تا چپاول
  ت کھ این دزدان بھ دستانخدا داسی اس

  بجز دستان تو آبادگر نیست
  ز کار تو خالیق شور مستان

  بھشت با سعی تو بر پای و دوزخ
  چو شیخ معماری و این چیره دستان
  در آن روز می توان از زندگی گفت

  ز آزادی بھ دور از مکر و دستان
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بھ پستان تکیھ کردیم خو گرفتیم
  قیقت رو گرفتیمز پستی از ح

  چنان عادت بھ گندابی کھ شیخ ساخت
  کھ چون گند و کثافت بو گرفتیم
  پی سود و زیان با زندگی قھر

  تحرک با لجن از جو گرفتیم



 UU

  ز دل مھر وطن کندیم و مردم
  ترقی را ره از ھر سو گرفتیم

  دھان بستیم مبادا رنجدی خصم
  توان ھر توانمند زو گرفتیم

  راشدیم مداح جالد رھزنان 
  ببر بھتر ز زن یا شو گرفتیم

  رضای خاطر شیخ بھ ز فرزند
  کھ نانش بھر شیخ از او گرفتیم

  زنان با امر شیخ ھل سوی فحشاء
  زدیم چنگ یقھ شان گھ مو گرفتیم
  بھ اندیشھ شدیم روسپی و با شیخ
  شدیم ھمرنگ و با او خو گرفتیم

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  استسر تا بھ پا کثافت نھ آلوده خود نج
  جز فن جاکشی نیست، در چنھ اش کیاست
  دانش ز شیخ کمتر، ناموختھ ھیچ از دھر



 MLL

  بی دست و پا تر از شیخ، مال بر او ریاست
  شرم و شرافت از دست، تا حد ممکنھ پست

  تنھا بخاطر سود، از دین دم و حراست
  ارزش ورا پشیزی، غیرت کم از مویزی

  دزدی و رھزنی را، آموختھ با فراست
  یل مجلس، گاھی وزیر مخلصگاھی وک

  گاھی ز لیبرالیسم، دم لیک با خساست
  با فقر کارگر سیر، دست چپاولش چیر

  خائن بھ ملک و ملت، از آدمی خالصت
  با کلھ ای پر از کود، از جھل ما برد سود

  در این سرای خالی، خود عالم سیاست
  گنداب مانده بر جا، خر محشری کھ بر پا

  ُملک شویی از نجاستنیست چاره اش جز اینکھ، 
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صف از دیو و دد و مال جدا کن
  گریبانت ز ھر پستی رھا کن

  ره آدم بگیر با آدمی باش
  دلت با عشق انسان پر صفا کن
  پر از مھر سینھ کن با آدمی خو



 MLM

  بھ راه زندگی با خلق وفا کن
  نفاق و تفرقھ ابزار شیخ است

  از این دیو می گریز از خود حیا کن
  گشا آغوش پر مھر در بغل گیر

  حزین ھمسایھ را با جان صدا کن 
  از آن آیین و کیش پرھیز و دوری
  کھ پندت می دھد بر خود جفا کن

  ددان نیز ز آنچھ شیخان شرم دارند
  کدام دد گویدت دد را فدا کن

  بنای نو بنھ آھنگ نو ساز
  صف خود از صف پستان جدا کن

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  !نھ مردم
  اه پا پتی ھای خیابان ھاسپ

  نھ خیل کودکان کوچھ و پس کوچھ ھای گم شده در خاطر مردم
  نھ حتی کارگرھای چپاول گشتھ با تھدید

  و دھاقانان دلبستھ بھ نیرنگ و فریب شیخ
  و حتی خوش نشینانی کھ در ساحل بساط دلگشا دارند



 MLN

  و خرسند از وجود نظم بازارند
  نگارشگر نمی بخشد گناھت را

  میرزای پیر محضر تاریخھمان 
  جھاندیده کھنسالی

  بھ دل اما جوان و خالی از تشویش
  کھ خامھ بس روان دارد

  بھ دور از تطمیع و تھدید
  بھ دور از وحشت سانسور

  گناھت را نمی بخشد
  و عذرت را پذیرا نیست

  گناه ھست صحبت از بیرحمی دشمن
  ز نا ھمواری راه نجات و فتح و پیروزی

  ز تسلیم یا سازشصحبت اگناه ھست 
  گناه ھست کرم خاکی بودن و اندر مغاک خویشتن خاموش

  چراغ زندگی را روشن و مصروف در گنداب
  گناه ھست بردگی کردن

  ُو بی باور کھ آتشدان جاوید زندگی را شعلھ ھا از تست
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گر طالب کمالی دل با دلم یکی کن
  جوینده ی وصالی دل با دلم یکی کن

  ک بازیم در دھر نز پی نامما رند پا
  گر اھل شور و حالی دل با دلم یکی کن

  ترسی بھ دل نداریم از گفتن انا الحق
  آماده ی جدالی دل با دلم یکی کن



 MLO

  پر مھر سینھ و دل لب می گشا بھ لبخند
   دل با دلم یکی کنپابند این خصالی

  ما ننگ می نداریم از گفتن حقیقت
  ی کن دل با دلم یکمگر فارغ از خیالی

  نیست عارمان کھ بوسیم دستان و پای محبوب
   دل با دلم یکی کن جمالیدلبستھ ی

  انسان کنیم ستایش طغیانگریم بر اوھام
   دل با دلم یکی کنگر پختھ ای و کالی

  ما بت پرست و کرنش در پیش پای معبود
   دل با دلم یکی کندر کفر بی مثالی

  حیلت بنھ ز زنگار بزدای معبد دل
   دل با دلم یکی کنبی مثالیفاش گو کھ 

  آزاد زاده ایم ما آزاد زندگی کن
   دل با دلم یکی کنتو مظھر کمالی

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پروا نکن و افشاء اسرار بین ما کن
  از دنگ و فنگ امت افکار خود رھا کن

  از خفتگان چھ ترسی؟ زنده نما خالیق
  در ظلمت سیھ شان شمع قامت رسا کن

  زدور شیخ و زاھداز فاحشھ چھ وحشت م



 MLP

  در این محیط مرده شوری دگر بھ پا کن
  بر گو مرا خدایی جان بخش و ھستی افزا

  بر گو بھ شیخ ھرزه ای یاوه گو حیا کن
  کرنش گری مرا ھست دور از فشار و ارعاب

  در مکتبش بیاموز با عشق او صفا کن
  گر خالی از ریایی از خدعھ دور و نیرنگ

  عت از خدا کنچون وی جبین بھ سجده خود طا
  می سوز و پر بھ آتش گر طالب کمالی
  ورنھ دکان ببند و ترک مکتب ریا کن

  آموزگار اول در این جھان منم من
  ترک این طریق زشت و این شیوه ی سیاه کن

  خورشید پر فروغمُزیباترین بتم من 
  در معبدی کھ سوزم ھر فتنھ خواه بپا کن

  کارم نھال امیدھر جا قدم گذارم 
  چون طبل ھی صدا کندر دلم نیست جز مھر 

  بر خفتگان آن گور کز شیخ مانده بر جا
  بنمای چھر و یادی از بنده ای چو ما کن
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ما خود بھ دست خویشتن آتش زدیم این خانھ را
  از سور و شادی ره زدیم بستیم در میخانھ را

  با تازیانھ پیر را تا توبھ از کردار نیک
  تا کرنش کند دیوانھ راوادار آن فرزانھ 



 MLQ

  گیسوی ساقی را کشان اندام سیمین در کفن
  با میل زاھد سنگسار بیرحم آن جانانھ را

  تا خود خالص از بازخواست فارغ ز ھر نوع پرسشی
  بر نطع خونین سر زدیم پرسنده ی فرزانھ را

  بر دوش اھریمن بھ زور بستیم ھما را بال و پر
  ُآن دردانھ راخود خوار و از خود خوارتر بیشرم 

  خود غرقھ بودیم در گناه بر بی گناھان تاختیم
  تا با ردای خدعھ ھا گنداب گون کاشانھ را

  بیشرم تر از ھر کسی کردیم نھان امیال زشت
  در سنگر شرع مبین دامن ھر آن افسانھ را

  زالو صفت تا خون خلق نوشیم و راحت در مغاک
  بر فرش خون عاشقان مھمان ھر آن بیگانھ را

  ز ما مقصر در جھان در ظلمت این خانھ نیستج
  ما خود بھ دست خویشتن ویرانھ کردیم خانھ را

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تا نرفتم از میانھ می نشین ما را ببر
  آفتاب عمر من باش در شبانم جلوه گر

  با من ھمراه شو و دستم را بدستانت بگیر
  گر کھ خواھی زندگی را ھمچو بستان پر ثمر

  اندگان بیشک شب یلدا بودشام تنھا م



 MLR

  تا ره آید سحرمیردی تنھا ز ھجران 
  مردم تنھا نبینند روز بھروزی و شاد

  روز مرگی را سپارند عمر بازند در گذر
  با من ھمره چون شوی آن دیگری خیزد ز جا

  بر تنش شال و کالھی پا بنھد در سفر
  چون گروه گردیم و از ما کاروان افتد بھ راه

  ی ما گریزیم از خطردیو دشواری فرار
  ورنھ ھر یک را بھ تنھایی اجل در کام خویش
  بلعدی بی ترس و تشویش سوزدی از پا بھ سر

  تا رھا گردیم ز ذلت کام گیریم از جھان
  تکیھ گاھم باش و بنشین از سر یاری ببر
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   و بی عاریبھ گھ تاریخ و فرھنگ
  گزیدی عافیت اندیشھ از کار

  رت و اصالح و تغییربجای عب
  بیاموختی نشان خود را طبلکار



 MLS

  بھ ھر بزم و نشست و سوگ و ماتم
  ز شیخ گند دھانش بلع و نشخوار

  بھ بازار رو نھادی از پی سود
  حراج ھر چھ بودت پرتوان جار
  ُچو کاالیی شدی بنجل و بی قدر

  بھ گند عادت و گوھر گند و مردار
  بخود کردی ستم ناموختھ از دھر

  بود کاروان تو نی خبر داربھ ره 
  وطن ویرانھ شد گلشن بخشکید

  ز لیالی وطن کام خصم و اغیار
  ھر آن نام آوری در بند و زنجیر
  گروه عاشقان مصلوب و بردار

  تو با روی سیاه ھمچون سگ دزد
  سوی شیخ رجعت و مدحش دگر بار

  بھ امیدی کھ دستی ز آسمان ھا
  پس از شیخان دزد گنجی بھ بی عار

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حتی بزک خندد بھ ما وقتی کھ می گوییم بھار
  آید دگر بار و رسد گندم و جو از شھریار
  نان آید و در سفره ھا یابد حضور دایمی

  فقر می رود از خانھ و دستی نمی ماند ز کار



 MLT

  گرمک رسد از کاشمر خرمای زابل چون عسل
  خربوزه از گرگاب و توس از خطھ ی رودان خیار

  جھ آغلت چون دامن صحرا شوداز بوی یون
  فصل فراوانی رسد خاطر نیاری کوھسار

  بزغالھ زایی جفت جفت چون دوره و عھد کھن
  در دل نھال آرزو بی گفتھ بنشیند بھ بار
  گردی عزیز خانھ و زنگولھ افتد گردنت

  آرامشی یابی و دل در سینھ ات گیرد قرار
  پستان خشکت را بھ چنگ دیگر نگیرد بیوه ای

  ھا مالی ده در چشم او نایی شکارحیلت ر
  بیچاره ی در حال مرگبا بی زبانی پاسخت 

  با اشکمی خشکیده و چشمان خیس اشکبار
  گر تو طبیبی کلھ ی بی موی خود را چاره کن

  تا نان خود آری بدست غیرت نشان از خود و عار
  ِاین روزگار و این ملک خوشتر زمستان و خزان

  دانی بھارقدرت و ھمت الزمست تا باز گر
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شمر و یزید طاغی بر هللاگر 
  ستم وز بھر شیخان دکھ بر پا

  برید شیخ آنچنان بر مذھب و دین
  کھ در گھ غرقھ چون سنگی بھ دریا

  رسوالن را بھ سخره ھر امامی



 MLU

  گرفت از سوی امت زشت لقب ھا
  ستم ھای یزید امت فراموش

  بھ شمر احسنت بگفت و بوسھ بر پا
  ضعی پدید شیخان کھ مردمچنان و

  زبان شکوه بگشودند و بلوا
  چرا؟ چون زنده بگذاشتند مریضی

  کھ یاد و خاطر این فتنھ بر پا
  چرا ز احکام قرآن شمر دوری

  ز حکم دین خلیفھ چون تبرا
  چرا بردند بھ شام اما چو داعش
  نکردند قتل عام کودک و زن ھا

  غنایم را چرا دادند رھایی
  شوم را بھ بطحاکھ باز این دکھ ی 

  برای شیخ و مال سفره ای پھن
  کھ زشتی را ز حد با نام هللا

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سزد با ھمتت بر چرخ بتازم
  بھ پیش پای تو صد جان ببازم

  کاله فخر بر سر در زمانھ
  ز چون تو شیرزن بر خود بنازم



 MML

  بھ دوران سیاه خود فروشان
  خدایت خوانم و چون جان نوازم

   چون قدیساندرون معبد دل
  ّترا جای و بگوشت سر و رازم

  فقط با توبگویم نیمھ ره یار
  چسان ترکم چھ محتاج نیازم
  رفیق نیمھ ره بدتر ز دشمن

  نمود قربانی سودم و آزم
  بھ یاد تو و آن عزم چو پوالد

  چو شمعی سوزم و شادان گدازم
  شبان تیره و تلخ تا سحرگاه

  با سوز و سازمبیادت بسپرم 
   فراز کلبھ ی خودپس از عمری

  بنامت بیرق خون بر فرازم
  بھ ھر روزی ھزاران بار نامت

   بسازممرھم بر دل و با دردچو 
  در عھد سازش و تسلیم یاران
  بھ تو نازم و بر گردون بتازم

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ناجی خاک وطن نیست کس بجز فرزند کار
  سال ھا بگذشت و ثابت این مھم را روزگار

  این جھان پر فتنتجربھ باشد محک در 
  این حقیقت شیخ داند حضرت سرمایھ دار



 MMM

  دارد سپاه برزگرسر کارگر در پشت 
  با شرف بیگانھ نیستند این دو قوم سر بھ دار

  خود فروش نیستند و دارند سفره ی خلق در نظر
  ذات و گوھر پاک دارند گر چھ از فقرند نزار
  لقمھ ی نانی کھ دارند زان خلق دانند نھ خود

  ز بخل و حسادت نی چو شیخ نابکارفارغ ا
  از سیاست ھای سودورزان بی قدرند بھ دور
  با بھایی خرد و ناچیز کی بھ دام افتند شکار

  فاحشھ فکران کجا و رزم مرگ و زندگی
  نخل آزادی کجا با دست مستثمر بھ بار

  آنکھ خود کاالی بازار است و نان با نرخ روز
  کاردر پی قدرت دوان است با غم خلقش چھ 
  مدعیان خالفت ھمچو شیخ خونخواره اند

  مسند و اورنگ خواھند بی حضور در کارزار
   مردمی،از فرومایھ توقع می نھ بتوان

  ننگ و عارھر چون کند مشکل گشایی فاقد از 
  نو بھاران می رسد چون لشکر آرایی کند

  پا بھ میدان ستبداد متحد فرزند کار
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بر درشب بی مرگیم آن شب کھ 
  بکوبی حلقھ و این خستھ در بر

  غبار غربت از چھرم زدایی
  بھ روی شانھ و بنوازیم سر
  بھ لبخندی ز دل بنیان غصھ



 MMN

  کنی ویرانھ و دردم بھ آخر
  غنچھ بگشایی زداییلبت چون 

  ز گونھ اشک خونین دیده ی تر
  دھی پایان ھجران مژدگانی

  صل گویی سخن وز عشق پر بروز 
  یاریز مرگ تفرقھ احساس 

  ّز پایان نفاق رسوایی شر
  خبر کز خواب غفلت خلق بیدار

  مسلمان می نریزد خون کافر
  بھ چرخ ھفتمین سر جان تازه

  بیابم چون کھ کوبی حلقھ بر در
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سپاه کارگر را سازمان ده
  درفش فتح را خیل زنان ده
  یمین را دست کردان دالور

  بلوچ را دخمھ ی دیوان نشان ده
  یسار این سپھ را نسل ستار



 MMO

  عرب را میمنھ با ترکمان ده
  بھ لر گو مرز و سرحد پاسداری

  برابر حق بھ خیل ھمرھان ده
  بر افروز آتشی بر کوه الوند

  بر البرز نعره چون شیر دمان ده
  مده فرصت کھ دشمن می گریزد

  جوابش با ھمھ قدرت توان ده
  بھ داری کھ عاشقان را کرد آویز

  ی یک دم امان دهبیاویزش و ن
  فساد و فقر و فحشاء ھمره وی

  بگوری خاطرش دست زمان ده
  بنای نو بنا پیغام دوستی

  بھ شادی بر ھمھ خلق جھان ده
  بسیج خلق تا کنند ویرانھ معمور
  ره پیشرفت و تولید سازمان ده

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نھ مال کھ تو درب و خشت طال
 ھی کنی کربالادی و ربدز

  نائت بھ خونتو ذاتا خبیثی د
  ستاینده ای ھر کھ خوبت بھ گا

  پرستشگری ھر تبھکار دون
  بھ گھ ریشھ داری سرت گر بھ ماه



 MMP

  پسندی کھ خلقی غریق گر چھ سیل
  برد ھستی ات را و روزت سیاه

  بھ رندی خودت پارس خوانی عجم
   و چسبی بھ مانژادت ندانی

  بھ نادانی و جھل عالمھ ای
  بھ میدان خالی بھ پا شورھا

  س احمقی می ندانی ھنوزز ب
  ترا شوی مادر بخفتھ است کجا

  بھ خاک عراق و حجاز پرسھ زن
  بھ مکھ مدینھ نحف سامرا

  ستایشگر شیخ کھ خون کثیف
  بھ رگ دارد از تو و جاکش نیا
  رسد روزگاری ستم دیده خلق

  بھ گورت برینند بجای طال
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ه ای در سینھ ھاسنگی و دل ھا صخرآسمان 
  دمان صیدند و صیاد خشم کور و کینھ ھامر

  از خرد خالیست شھر ھفتخوانم پیش رو
  دیو از ما کینھ خواھد کینھ از دیرینھ ھا

  بیشھ ھا خالی ز شیران گر چھ شیران علم
  حملھ ای با باد آرند زوزه ھایی دم بھ دم
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  لیک پای منفعت چون افتد و سود و زیان
  بیشھ را در کام آتش با زبان ھا و قلم

  پاک بازی می نخیزد تا گل افشانی کند
  سقف این گردون شکافد باده گردانی کند

  یادی از کارون نماید عاشقان سر بدار
  زنده رود را سوگ بر پا با غزلخوانی کند

  کاروان رفتھ را بانگ جرس ناید بگوش
  عندلیبان نغمھ خوانی و ترک و بلبل ھا خموش

  مھر ترک آسمان تیره ز آه مردمان
  و گرما ندارد تا دگر خونی بجوشتابش 

  مردمان شھر متروک خفتھ در تابوت مرگ
  مرگ را در انتظارند بینوا و ساز برگ

  پشت پا بر زندگیقصد بیداری ندارند 
  پر تحمل طاقت آرند جور سیالب و تگرگ
  آسمان سنگی و دل ھا مرده اند در سینھ ھا

  شھر در گرداب فقر و شعلھ ھای کینھ ھا
  مقام پیر خلق را موعظھجاھالن اندر 

  شیخ را گنجینھ ھابر بتی فرسوده سجده 
***  

  
  
  
  
  
  
  

  روزگاری بس غریب است، نازنین وضعی عجیب است
  سینھ ھا مملو ز کینھ، ھر نجیبی نا نجیب است

  عشق ھا در سینھ متروک، کلھ ھا ز اندیشھ ھا پوک
  عاشق دیروز مردم، صبح و شب در فکر جیب است

  یدیاز چھ رو از ما بر
  راه پستان برگزیدی

  جز تھیدستی بھ غربت



 MMR

  نازنین از ما چھ دیدی؟
  از چھ بر کفر گواھی

  مرگم تو خواھیرو از چھ 
  ُحق تست از من بریدن

  از چھ با خصم ھم نوایی
  از چھ از شیخ و سالحش

  دستھ مرگ و سپاھش
  مایھ بھر کشتن من

  چون رضا دل بر گناھش
  من ھمان رندم سبکبار

  قرارعاشقم بودی و ا
  آنچھ از دل می تراوید
  در نظرگاھت گھر بار

  چون شدی یکباره شعرم
  بوی کفر بگرفت و مھرم

  اینچنین از دل زدودی
  منزجر گشتی ز چھرم

  از تو نیست ما را شکایت، باب روز است این حکایت
  کفر خود اقرار و بی ترس، ھمچنان گویم روایت

  روزگاری بس غریب است، نازنین وضعی عجیب است
  نھ ھا مملو ز کینھ، ھر نجیبی نا نجیب استسی

  عشق ھا در سینھ متروک، کلھ ھا ز اندیشھ ھا پوک
  عاشق دیروز مردم، صبح و شب در فکر جیب است

***  
 
 
 
 
 

  تو ای فرزند زحمت توده ی کار
  تحمل تا بھ کی این رنج و ادبار
  چرا چشم بستھ ای بر رنج مردم
  چھ شد آن ھمت و آن چشم بیدار



 MMS

  ا بھ کی ھر دین فروشیپسندی ت
  ستم بر دوش تو ذلت کنند بار

  سیاست پیشھ گانی جاکش و دزد
  نمایند احتکار نان بھ انبار

  نمایند اختالس در روز روشن
  ترا خانھ نشین بی وقفھ بیکار

  چسان راضی شوی ناموس این خلق
  چو کاال عرضھ و ارزان بھ بازار

  ھزاران کودکان بی خانمان شب
   رنج و آزارز اوباش و اراذل

  نھ نان بل دکتر و درمان و دارو
  دریغ دارند ز ھر بیچاره بیمار
  چرا فریاد خلق نارد بھ ھوشت

  و دادارگوش بستھ ای بی غم چچرا 
  رسالت دار تاریخی و فرھنگ
  کھ بزدایی ز قلب توده زنگار

  سرخ آزادی بھ جوالندرفش 
  بپا غارتگران را چوبھ ی دار

   وظیفھھر آن آیین و دین نیز این
  بھ تو فرزند زحمت توده ی کار

***  
  
  
  
  
  
  

  شیخنا این خانھ ی ویران ما
  این وطن یعنی ھمین ایران ما

  کھ اینچنین تو لفت و لیسش می کنی
  بی حضور نامور شیران ما

  کرده ای آن را یکی گنداب گند
  جملھ شیرانش بھ گورستان و بند



 MMT

  دخترانش بدتر از زینب اسیر
  یش بلندچون یکی زندان و بارو

  در فجیره ھمچو خیل بردگان
  می فروشی دستھ دستھ از زنان
  در امارات و دگر اقصای دھر

  سکس و شھوت را وسیلھ بھر نان
  منجالبش کرده با افیون دین

  بر سر راه جوانانش کمین
  نسل بی غیرت و جاکش پرورش

  پستی و خبث و دنائت را یقین
  کفر ھر نوع خروشبر دھانھا قفل و 

   دیده و بر بستھ گوشاعتراض نا
  سعی وافر در پناه دین و دار

  خلق را فاقد ز عقل و رای و ھوش
  اجرت المثل متاع بچگی ھای تو نیست

  مزد کار دختر ھر روزه یک جای نیست
  در نھایت گور تو و آن مذھبت

  مرکب رام و مطیعی زیر آن پای نیست
  می رسد روزی کھ فرزندان کار

  از تو و اھریمنی دینت دمار
  از پس قرن ھا بھ راه آخوند کشی

  چون طناب عمامھ و آویز دار
***  
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  جھانی ارزد این لبخندت ای یار
  کھ شادان ھمره و دشمن کند خوار
  امید را شعلھ ور در سینھ ی خلق

  نوید فتح بھ ھمسنگر بھ پیکار
  دھد پیغام شیرین زندگی

  چو مرھم بر دل پیران بیمار
   ببیندھر آن رزمنده لبخندت

  بتازد گر توان بر خصم غدار
  نھال عشق و شادی غرس و کارد

  درون سینھ ی گردان بیدار
  افق را روشن و آینده ای نیک

  نوید و وعده اش بر توده ی کار
  ذلیل این خنده خصم ستمگر

  ھر آن مستثمری را بر زمین زار
  بھ لب ھای تو خواھم جاودانھ
  بماند این چنین لبخندی ای یار

***  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من چراغ نفتی خالی ز نفتم را کھ نھ
  نیمھ شمع مرده و خاموش کنج بقعھ ای

  یا کھ نیمسوزی سراپا دود را
  در مسیر پر ز تشویش و ھراست می نیاویختم بھ تیر

  کوره راه زندگی فرش نکردم با فریب
  آرزوھای محالت را درون قاب زر



 MNL

  خلق نکردم بھر تو افسانھ ھا
  فرشره دوزخ را نکردم سنگ 
  وز بھشت آخرت پندارھا

  شمع عمر خویش را کردم چراغ
  بی توقع، دور از ھر منتی

  چاه بنمودم ترا و پیچ راه و چالھ ھا
***  
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  صور اسرافیل باید کوس نادر در سحر
  تا گذر از رخنھ ی تابوت و این مردم خبر

  از بھشت چیزی نمانده شیخ آنرا پیش فروش
   در الی کارتن شب بخوابد در گذرشخالق

  حوریانش پیش فروش در امارات و دوبی
  روزگار بردگی طی عمر و زیبایی ھدر
  خیل غلمانش ھمھ معتاد و در بیغولھ ھا

  میدھند جان و عزیز عمر در نکبت بھ سر
  نیست زان باغ مصفا جز کویر و شوره زار

  ھر درخت از ریشھ قطع و کنده ھایش در شرر
  شده تا حقھ ی وافور شیخآتش منقل 

  بی جرقھ گرم سازد دور از خوف و خطر
   مبالیفضلھ اش تومیوه ھا را شیخ خورده 

  نیست امیدی کھ خار در بیابان ھا ثمر
  خود رھان زین وعده ھای پوچ و بی بنیان شیخ

  فکر نان می کن و پیگیری نما وقت سحر
***  
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  می نشینم دم در بانگ سحر
  انکھ شفق سر زند از خاور دورپیشتر ز

  تازیانھ زندم بر سر و بر پیکر لرزنده چو بید
  باد و سرمای زمستانی سخت

  می گدازم چون شمع
  با دو صد دغدغھ و و حشت جانکاه ز باد

   رو بھ گذر یخیره بر پنجره ی یخ زده
  تا مگر پستچی پیر وفتاده ز رمق

  نامھ ای یا خبری از تو مرا باز آرد
  من طلب عمر کندگر چھ از 

  تا بدو ھدیھ کنم در عوض مژده ی خود
***  
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  بیاموز تا نگردی در جھان پست
  فرومایھ نگردی آلت دست
  ز آگاھی جھان سیر تکامل

  ز امواج بال ھر دوره ای رست
  ز علم است آنچھ امروزه تو داری
  ز دانش آنچھ در پیرامونت ھست

  مز آگاھی بشر در کھکشان گا
  سفیھان را سر بی محتوا خست

  جھان با قدرت دانش ببرد پی
  کھ باید متحد بودن و ھم دست

  ز نادانی ترا در سفره نان نیست
  فریب شیخ را باور و سر مست

  بھ وعده دلخوشی امیدواری
  کھ حوران و بھشت و کوثری است
  علیقت ھست مھیا شھوت و سکس

  نتوان پای ھیچ حیوان بدان بستکھ 
  نگری زشت آرزوییستنیکو بچو 

  تنزل قدر تو چون پشھ ای پست
***  
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  جھالت این کھن ملت بھ خواری
  وطن ویرانھ و چون شوره زاری

  جمود فکری ملت چنان اوج
  کھ بھر جد شیخ شیوان و زاری

  و فرھنگاز اصل و نجابت علم دم 
  ولی پاالن بھ پشت شیخ را سواری

  نموده نفت و گازش وقف مال
  ھرش روضھ و او را بھ زاریکھ ب

  ثواب اشک و آھش را گھ مرگ
  کنارش دفن و تا حشر یادگاری

  سالح اعتیاد تا ظلم تحمل
  حوالت دزد ناموسش بھ باری

  طفلش پی کارزنش را تن فروش 
  عالج و چاره جوید در نگاری

  زند سگ پی نان مزد چھ حاصل
  دھد تا گنبدی را زرنگاری

  زمستان لرزد از سرما و فکرش
  بھ مسجد ارمغان فرش و بخاری
  خبر ھر روزه از بیداد و غارت

  خودش را قانع سازد با نداری
  کنار کاخ شیخ خوابد بھ کارتن

  نھ جرأت فین دماغش گر کھ جاری
  بھ بدنامی بھ گیتی شھره و غم
  ندارد تا رھاند خود ز خواری

***  
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  این وطن ویرانھ بگذار شادمانھ تا بھشت
  گان را گر برندت نام زشتبی خیال آیند

  گر برینند توی گورت بی مھابا غم مخور
  ھر کسی پاداش گیرد آنچھ در دنیا بکشت

  لیک زان روزی بترس کز بوی گندت حوریان
  م بر سرت آجر و خشتنباغ جنت را جھ

  از سر دیوار غلمان چون تپالھ در جحیم
  تا کھ راحت اھل از تو و بد سرنوشت

  اصل و بی تقوا ترشیخ نیز رو گیرد و بی 
  حوض کوثر را دریغت تا بھ گھ ماند سرشت

  نی خدای کعبھ یارت  نی رسولی و امام
  نی دگر وقتی برایت تا بھ دیری یا کنشت

  گر ترا پاداش سازش وعده شیخ و زاھدان
  د از تو آن چمن زار بھشتتوده گیرخشم 

***  
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  رتو خدای خویش می دار کفر من را واگذا
  نھ کارم ندانم از چھ باشی بیقرارگگر 

  واعظان بھر فریب مردمان حرف از جحیم
  نایب حق اند و خود را وارث پروردگار

  تو سری خورده تو بدبخت در میان داری چھ نقش
  با من رندت چھ مشکل کیش و آیینم چکار

  شیخ دزد و قلچماق را من چھ انسان دشمنم
  قحبھ بارطاعت از آدمکشان کن می بر از این 

  تو بھشت پاداش می گیر من بھ دوزخ قانعم
  بار کفرم را بھ دوشم روز محشر استوار

  کمترین غم می نخور از بھر من گرعاقلی
  از گناه ھمو من نیز نی خجل نی شرمسار

  سوی قصابی برو بنگر کھ قصاب محل
  ھر بزی با پای خویش گوسفندی را بھ دار
  ویشغصھ ی خود می خور و شرمنده اعمال خ
  در نظام آفرینش بیش از اینی پست و خوار

  شکر هللا کن بھ دوش ناتوانت بار شیخ
  کمتر از آنی کھ پندم کفر من را واگذار

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 MNS

  
  

  با من بیا و یار شو بی غش رفیق غار شو
  شمع و چراغ راه من در این شبان تار شو

  ترس از ھمھمھندستم بگیر بی واھمھ خود می 
  بانگ من گو خلق را بیدار شوفریاد من شو 

  گو خلق را یک جو شرف جان بھر آزادی بھ کف
  تبدار شوخود نشان ده ھمتی غیرت نشان از 

  بر خویش می کن اعتماد از خانھ جارو این فساد
   بیگانھ بااغیارشوبر خویشتن ظالم مباش

  دستت بشوی از بندگی خود یاب و شادان زندگی
  نگ بیزار شوگھواره ی غفلت بسوز از مرگ و ن

  تا کی بھشتت را تباه روزت چو شام غم سیاه
  دام فریب شیخ را بر چین و خود ھشیار شو

  گر اھل دینی دین و کیش برھان از این وضع پریش
  از کیش و آیینت دفاع شیخ زا بگو دیندار شو

  نی اھل رومی نی ز زنگ نی در پی نامی نھ ننگ
  گر آدمی چون آدمی بی غش و بی زنگار

   ما را نازنین مپسند خوارم بر زمیندریاب
  دستم بگیر و جان ببخش این خستھ جان را یار شو

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 MNT

  
  
  

  با دل سنگی طواف سنگ حاجی در حجاز
  را غارت و خود را مؤمنی با امتیازتوده 

  چھارنعل و یورتمھ چون اشتر بھ دور خانھ ای
  کز ازل بتخانھ بود و بھرش سودش کرده باز

  دور خانھ با سم خود زیر و روریگ زار 
  تفاوت نیست حاجی را با گرازدر چنین حالت 

  سنگ شیطان می زند با ظاھری چون آدمی
  بدتر از ابلیس فکرش در خباثت یکھ تاز

  عذر تقصیر زیرلب ھنگامھ ی پرتا سنگ
  حمد شیطان گوید و او را نوازش ھا بھ ناز

  با خدای خویش پیمان خلق را آنسان ذلیل
   نان شب ھم سوی وی دست نیازتا برای

  پشت سر بنھاده شھری مملو از گنداب فقر
  با زنانی تن فروش  و زاھدانی سرفراز

  ِلشکری از کودکان گشنھ و بی سرپرست
  ملتی کھ عمرش بھ باطل رقت انگیز جان گداز

  حاجی دور از شرافت نان صاحب خانھ را
   و بیشرم ریزد در بیابان حجازددزد

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 MNU

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 MOL

  
  
  
  
  
  
  

  غرق تمنا شد دل و رسوای گردون بھر تو
  قصد طواف کوی تو بنشست در خون بھر تو

  این کودک ناموختھ ره در کوره راھی شد اسیر
  با چشم بستھ سرنگون در دام افسون بھر تو

  با درد ھجران شد قرین چون شمع کدازید روز و شب
  کرد گونھ گلگون بھر توبگشود راھی سوی چشم 

  در شھر غمخواری نیافت راه بیابان ھا بھ پیش
  انس با وحوش و دد گرفت مانند مجنون بھر تو

  آسایش از خود کرد سلب محروم خود از خورد و خواب
  قانع بھ خار چون اشتران در دشت و ھامون بھر تو

  پژمرد ھمچون گلبنی باد خزانش در ربود
  ت وارون بھر تواز اوج در قعر حضیض با تش

  شد نغمھ خوان در گوش باد با مرغ صحرا گفتگو
  با درد و غم ھمخاننگی با رنج افزون بھر تو
  حاصل دل دیوانھ را جز مرگ تدریجی نشد
  روزمرگی و درد فراق رسوای گردون بھر

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 MOM

  
  
  

  وعده مان دادند بھشت و آتش دوزخ بھ پا
  شیخ با ما آشنا بود ما ورا نا آشنا

  خانھ زادی بو و خلق و خوی ما بودش ز بر
  بگذریم از گنده گوزی و آنچھ داریم ادعا

  شیخ می دانست کھ از جھل خویشتن را دشمنیم
   می پرورانیم نخبھ گان را بی صداظالمان 

  از ستمکاران حمایت جانیان را پرورش
  گر وطن بر باد و ناموس نی حمیت تا بھ پا

  ز افزون کنند روز بروظلم و بیداد را توقع 
  ز ابلھی ابلھ پرستیم پیر می خواھیم سفیھ
  تا ز ما کاری نخواھد غیر روضھ یا دعا
  خودو با حدیث حور و غلمان فکرمان مشغول 
  ھستی و ناموس و غیرت با توانایی بھ گا
  بر سر ما از ارازل لشکری دزد و وقیح

  روز ما را شام یلدا روزگار ما سیاه
  ھا دشمن بھ ھمتفرقھ در بین مان و خلق 

  بھر طنز ھر روز زمینھ جاودان رسم عزا
  ُتا بھ روز خود بنالیم نام این چسنالھ رزم
  سوگ خود بر پا بداریم ماتم خود را بھ پا
***  
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  مکن صحبت ز عشق کاالی روزی
  بھ بزم شیخ و مال شب فروزی
  گذاری منقل و وافور و تریاک

  در آغوش شیخکی ریقو و قوزی
  ل قدر انسان ارزش زنتنز

  ز مال خرقھ و خشتک بدوزی
  چماقی بر سر آزاده مردم

  اگر چھ خود در این آتش بسوزی
  بھ ھر روزی ھزاران بار تحقیر
  نھ تحقرگر زنان را کینھ توزی
  بھ صیغھ دلخوش و بازار آزاد

  بھ آزادی یورش مانند یوزی
  بخارج نیز کنی حفظ عادت زشت

  بساط سفره پھن و آه و سوزی
  کنی عشق بھانھ شوی مجبور

  کھ بر نعلین شیخ دستی و پوزی
  کثیف فرھنگ شیخ فرزند را یاد
  دم از انسان مزن کاالی روزی

***  
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  شب توفانی و دریا و گرداب
  سپھر را ابر تیره چھر مھتاب

  سپاه انجم از گردون فراری
  بکوبد صخره ھا را موج بیتاب

  بھ ساحل نیست حتی شمعی روشن
  نھ سوسوی چراغی نقش بر آب

  زند بر بستر آب تازیانھ
  ھراس و وحشتی بر جان شب تاب
  بھ ژرفا ماھیان با ترس و تشویش

  ھمھ ترسنده چشم بندند و در خواب
  دریده بادبانم زورقم خیس

  ن تابدر دستم توان نی در بدنھ 
  تمنای تو دل دارد و داند

   قادری دستم بھ گردابتو تنھا
***  
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  روزگار آخ و اوخی کرده بر پا انقالب

  آخ و اوخ در پای منقل آخ و اوخ ھنگام خواب
  توی شھر سگ دو زدنو اوخ تا نیمھ شبھا آخ 

  در پی یک لقمھ نان و بی لجن یک جرعھ آب
  آخ و اوخ از بینوایی رنج بیکاری بھ دوش

   چون غرابو اوخ در پای منبر اشک ریختنآخ 
  ھ ھر کثافت در بغلاز فالکت تن بھ صیغ

   زندگانی صد سئوال بی جوابو ویج ازگیج 
  تن فروشی در خیابان تا کھ شوی مرده را
  گرد و افیونش مھیا خود رھانی از حساب

  آخ و اوخ ھنگام شالق سنگسلر و قطع دست
  از برای لقمھ نانی چشم چرانی یا شراب

  آخ و اوخ در کند و زنجیر پشت دیوار بلند
  ی از غارت شسخ و جنابکز چھ رو ناراحت

  آخ و اوخ از رنج و زحمت در بالد دیگری
  زندگی دادن بھ مفت و بی ھدف عھد شباب

  آخ و اوخ اندر دوبی و آخ و اوخ در شارجھ
  آخ و اوخ ھنگام دیدن اغنیا را با کباب

  سرما در میان کارتنیو اوخ ھنگام آخ 
  در زمستان زیر باران فصل گرما آفتاب

   آخ و اوخ و بوی گندالغرض اندر کثافت
  بود رھآوردی کھ ما را ھدیھ بنمود انقالب
***  
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  ھوای شھر مسموم است و خانھ
  ھوایی بس خفھ دارد نفس گیر
  فضا آلوده است با بوی مردار

  گدازد روح و جسم ھر باد شبگیر
  ز خون عاشقان کوه و در و دشت

  شده گلکون و از خون ھر گذر سیر 
  گند ز افیونھمھ غفلت زده من

  فقط اھریمن است بیدار بھ نخجیر
  بھ روی شھر قشری خاک مرده

  بھ تابوت خلق و بر آن قفل و زنجیر
  ز بین دوستان آنکس کھ محرم

  شده نا محرم و شیخ را نمک گیر
  ز وضع شھر و خانھ چون کھ شکوه

  ھمھ با تو سخن از حکم تکفیر
  دلسوزانھ ات پنددھند ھشدار و 

   از دار و تعزیرکھ می باش بر حذر
  ز کوه کندن ابا فرھاد و تیشھ

  بھ دست سرنوشت بسپرده تقدیر
  بھ تدریج دل درون سینھ میرد

  در این گنداب گند و بس نفس گیر
***  
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  ز لیالی وطن وز نسل زحمت
  در این دور و زمان مظلوم تر نیست

  از این زال کھن وز توده ی کار
  ستکسی را غم بھ دل حتی خبر نی

  وطن باور بھ زنجیر است و در گور
  بھ فکر موج خون صاحب نظر نیست

  نظام سلطھ و دین ریشھ ی خلق
  ز شیخان مدعی ھشیارتر نیست
  بھ کاال ارزش و اندیشھ ھا پست

  ھر آن عاشق دگر صاحب ھنر نیست
  زرنگ آنکس کھ از بازار سودی

  ھر آن اندیشھ ورز جز فکر زر نیست
  طلب میدان آزادی کند جان

  کسی در کاروان فکر ضرر نیست
  طبیبان جملھ با حرف چاره جویی
  عمل اندر میان بر ضد شر نیست

  وطن ھر روزه ویران کارگر خوار
  از این دو در جھان مظلوم تر نیست

***  
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  جھالت کم کھ جمعی گنگ و خاموش
  بھ جراحی تن و خود را االغ گوش

  تو کمتر از االغی گوش ھا کر
   تراست گوشی چنان موشبرازنده

  دو چشم و ابروان ترسیم چو پشھ
  سرت را چون کدو چون فارغ از ھوش

  فضای جمجمھ کرده مبالی
  بھ مال داده رخصت ریندی توش
  ز اخالق عاری و فرھنگ بر باد
  ز مال فضلھ و شاشش کنی نوش

  چون زالویی منگو وطن گندابی 
  کنی کیف و بری لذت تو از بوش

  حتی شرافتز کف ھر چیز خود 
  چرا خود آدم و اینقدر زنی جوش
  ندانی چون کنی با ز آنچھ از خلق

  ربایی و درون کیسھ بر دوش
  ترا زیباترست خواھی ز جراح

  کند پف شمع عمرت تا کھ خاموش
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فساد و انحراف یک دستھ اکبیر
  ز خون تیره روزان وطن سیر



 MOT

  سقوط این دستھ کال ز آدمیت
  چھره تغییربجای ماھیت ھی 

  سپارند جسم کودن دست جراح
  کھ زانان خلق بتی بیرون ز تصویر

  ز بوزینھ یکی زیبا غزالی
  کھ بی ترس در بغل ھر شام و شبگیر

  لب و لپ ابرو و باسن مناسب
  ...کھ ھنگام جماع بر خیزدی ک 
  تفاوت می ندارد حور و غلمان

  درون جنت این دستھ ی چیر
  عواقب را ندانند از جھالت

  انکھ می ندانند در کجا گیرچن
  فدا آینده ی خود بھر کیفی

  کھ امروز می برند این نسل اکبیر
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 MOU

  
  

  بی ھمرھیت جز افقی تار ندارم
  شمعی بھ ره تیره ی کھسار ندارم

  در این سفر چیره گی بر ظلمت دیرین
  جز خستھ تنی زخمی و بیمار ندارم
  ب تارچون خضر تو باشی و چراغم بھ ش
  ترسی بھ دل از حملھ ی تاتار ندارم
    لبخند تو تا ھمچو مسیحا دھدم جان

  از چرخ فلک محنت تیمار ندارم
  تا مھر ترا ھمچو ھما بر سر و بر دوش

  با مردم بی عار جھان کار ندارم
  تا پشت و پناھم تویی و یاور و غمخوار

  ھیچ وحشتی از لشکر اغیار ندارم
  رھی تواز رنج و محن میرھم از ھم

  بر دوش خود از غصھ و غم بار ندارم
  عشاق وطن چون من و تو جملھ بخیزند

  از لطف تو دیگر افقی تار ندارم
***  
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   این چرخ بھ کاری بکشیمگر تو با ما ز چھ
   بکشیمبیخودی از حضرت باریمنت 

  غیر بازوی خود از غیر طلب معجزه ای
  ی بکشیمتا دگر باره ز غیر بار و فشار

  من و تو ھمره و یک دل فلک پیر ذلیل
  چرخ را زین و لجامی و سواری بکشیم
  بیستون صاف کنیم گردنھ خالی ز خطر
  رھزنان با ھمھ ی توش بخواری بکشیم

  شیخ انگشت نما فسق و فجورش ھمھ فاش
  رنگ و ریایش بھ کناری بکشیمی پرده 

  دزد ناموس وطن را بکشیم پای حساب
  خت حصاری بکشیمگرد بیدادگران س

  ز میھن جارودستھ ی دزد و تبھکار 
  دورشان خرمنی از ھیزم و خاری بکشیم

  عوض دوزخ تلخی کھ بھ خلق ارزانی
  ھدیھ شان شعلھ و جان ھا بھ شراری بکشیم

  ی مفتخوران در عوض آنچھ خرابدستھ 
  تن پرورده ی بی عار بھ کاری بکشیم

***  
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  الھر رنج و ادباری ز مترا 
  شیخ زن جلب این فتنھ بر پاز 

  کثافت تر ز شیخان مادر دھر
  نزایید و نزاید صبح فردا

  مشھور و نامیی ن پاره واز این ک
  نجابت چون طلب پاکی تمنا

  دمر بر سفره ھا در طول تاریخ
  کجا عدل و عدالت قسط بر پا

  میان تو و کرد افغان و تاجیک
  کھ بذر تفرقھ و شور و بلوا

  وری از علوم استز نادانی و د
  کھ تو در دام شیخ و تن بھ فحشاء

  بھ فقر عارت کرانی را ستایی
  ھستی ات را چور و یغماخموش تا 

  بھشت جز این وطن نیست در پی پوچ
  جز سگ دو زنی بیخود تقال
  بجز آدم کشی غارت چپاول

  چھ دیدی زین خبیث پست و رسوا
  چرا ھمچون سگان این جانیان را

  ن پاس درگاهنمایی حفظ و با جا
  چو نیکوبنگری کرم از درخت است

  کھ بر جان آفتی چون شیخ و مال
***  
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  مرنج از من نیاال دل بھ زنگار
  ندارم قصد رنجاندن و آزار

  شماتتت گر کنم دوست دارمت دوست
  دلم خواھد کھ بر خیزی و بیدار

  دخیل بر بستھ ای بر جانیان چون
  سفیھانی کھ ھر روزت کشند دار

  ھ تو گویند بکش بی کین برادرب
  زن و کودک بده عادت بھ ادبار

  دو چشم بر بند و خاموش آن زبانت
  کھ ھر شیخ غارت و بر بنددی بار

  بھ جای مھربانی عشق و یاری
  چرا قلب ترا با کینھ پروار

  چرا گویند بکش ھر کرد و تاجیک
  بلوچ و ترکمن سرکوب و کن خوار
  بکن تحقیر و توھین ترک و لر را
  عرب توھین و ناراضی و بیزار
  چرا گویند بران افغان و تاجیک

  ستم بر کودکش زن ھایشان خوار
  چرا گویند زن خود وسمھ کرده

  چنان چون بردگان می بر بھ بازار
  چرا خود اختالس میلیاردھا پول

  ز تو خواھند کھ نان شب ز دادار
  ستایش می کنی ھر رھزن و دزد

  گاراز این قوم پلید در دل نھ زن
***  
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  و لنگانتند جھان گر راه پوید 
  تو راحت باش و روح و تن مرنجان

  بران لنگان خرت با گفتھ ی شیخ
  خودت را می فروش بس مفت و ارزان

  بشوی دست و بھ توفان ده گذشتھ
  چھ ارزد علم و فرھنگ درخشان

  بھ گھ چون خود کشی باشی عزیزتر
  گرامی مؤمنی در پیش یزدان

  و عزت بزرگیشرافت ھمت 
  بیابی چون ز شیخ اجرای فرمان
  مخور غم گاز و نفتت را چپاول

  ربایند آنچھ می داری بھ انباان
  ترا بی آبرو رسوای گردون

  برند محصولت و از سفره ات نان
  بخندد بر تو ھر بی دست و پایی
  کھ بی رد و نشان باشی ز مردان

  خدا پشت و پناھت باشد و دین
  دانبزیر سایھ ی شیخ سخن 

  چھ سخت تر روزگار افتی بھ پیسی
  رسالت حضرت دجال و خندان

   فضلھ چون شھدرا امر ریندخرش 
  کھ تو با شوق و ذوق گیری بھ دندان

  بخواب آسوده و خر را اجازت
  بپوید راه خود آھستھ لنگان

***  
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  بھ اثبات زمانھ مردمیم کور
  ز درک و معرفت فرسنگھا دور

  و تابعستم را خوا سزاواریم 
  بھ توھین کرده عادت غارت و زور

  کتاب را دشمنیم ز ھمسایگان نیز
  نیاموزیم و داریم بر حذر پور
  بھ اوھام بیشتر باور و تقدیر

  طرفداریم طریقی خالی از شور
  شعور را شوکران دانیم و حنظل

  دھیم ترجیح کھ خود سرگرم با فور
  بھ گنداب و کثافت کرده عادت

   نا جورمحیطی بلبشو خواھیم و
  کھ مردی را نشان بر زیر دستی

   شرف دوررا بھ آنکس کزنجابت 
  چو غلمان شیر مردان چھر و صورت

  زنان چون حوریانی خفتھ در گور
  فقط اندیشھ مان ناف است و زیرش
  فضایی دنج و خلوت خالی از نور

  ازین رو تابع شیخیم و مال
  کھ غالمان را کمر در لرزش و حور

  ختنھ گاه بیشچپاند صبح و شب از 
  اگر فرصت کند طفل ھم کن تور

  خودش زحمت و ما را می برد راه
  بشرط آنکھ احمق کودن و کور

***  
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  در گلستانھ چھ بوی علفی می آید
  ولی صد حیف و فسوس

  کھ گلستانھ تھی از عشق است
  نھ ز غلمان خبری

  نھ ز حوری ھمھ اندام و بدن ساخت پزشکان وطن
  و طبیبان خودی

  دارند کم از شیخ بھ نیرنگ و فسونکھ ن
  و در این عرصھ ی گنداب وطن

  جوی ھای عفن و گند بھ غربال و الک
  در پی لؤلؤی مرجان و صدف 

  و نھ ردی حتی
  ز یکی شیخک مقبول و جوان

  ھ بھ ھر رھگذری بنمایدک
  کوره راھی کھ شود ختم بھ فردوس برین
  یا خودش خلق بھشتی پر از شادی و شور

  وند مبین بھ فرمان خدادر گلستانھ
***  
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  تا غنی اورانیوم گردد وطن ویرانھ شد

  کارگر از کار بیکار برزگر بی خانھ شد
  رودھا خشکیده گشتند مزرعھ ھا شوره زار

  قشر مستضعف ز ضعف و گشنگی دیوانھ شد
  جامعھ در فقر و فحشاء غرق گردید چاره گر

  عاقبت در حل مشکل رھبر فرزانھ شد
  لق را فرمود مقاوم در دفاع از انقالبخ

  بر شکم ھا سنگ بندند قطع اگر صبحانھ شد
  بی صدا میرند و لبیک دعوت حق جلیل

  گر نھار از سفره رفت و بی نشان عصرانھ شد
  آنکھ فرزند داده راحت بگذر از جان خویش
  نیست ھیچ وحشت اگر ویرانھ تر کاشانھ شد

  نجنتی ابالغ و دزدان شادماامر رھبر 
  کھ انقالب محفوظ و تثبیت رھزنی در خانھ شد

  بانگ تکبیرھا بلند و دستھ ی غارتگران
  جانب آن کوی اختر خدمت جانانھ شد

  دست بوسیدند و گفتند امر عالی مستجاب
  جھل این ملت بھ گیتی قصھ و افسانھ شد
  رای دادند یک صدا اورانیوم گردد غنی

  شدنیست غم گر سفره بی نان لخت کتف و شانھ 
  مرگ خود کردند قبول و خود پذیرفتند بھ جان

  دزدی ما جاودانھ ثبت این ویرانھ شد
***  
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  و عزمبنمودن ذب باید بھ تشکیالت جتوده را 
  با خرافات و ندانی پرتوان جنگید و رزم

  این جماعت را رھانید از جھالت ھای کور
  دگم اندیشی زدود و ریشھ از افکار جزم

  ه با حق و حقوقش آشنابا زبان ساد
  پیش بگرفتن طریقی توده ھا پندار ھضم

  مشعل دانش داد دست خلق و گفت
  اینک این است در کف تو آلت و ابزار رزم

  پا بھ میدان نھ و خود را می رھان از منجالب
  لشکرت آماده ساز  عزم و ھمت دار جزم

  نقد آزادی بھ دست و راه پیشرفتت بپوی
  ر بر پا دار وبزمدست افشان زندگی کن سو

  خانھ ی ویرانھ ات آباد آن سان زندگی
  کو ترا افتد پسند و آن چنان داری تو عزم
***  
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  چھل درصد ملت از یک وعده نان محروم و دور
  رھبران با مصلحت بر بستھ چشمان یا کھ کور

  من نمی دانم چھ پیش آمد چھ افتاد اتفاق
  داد و سوررھبر مستضعفان فرمان شادی 

  اصل تحریم را شکستھ دولت امریک و غرب
  قدری افزوده است بھ زوریا اوپک بر قیمت نفت 

  گرفتند ثروت خلق باز گشترا خیل دزدان 
  یا خزائن را گشودند درب و بر پا کرده شور

  از سوی دیگر بکرده امر ولی مسلمین 
  خلق بندد بند شلوار با کش و ھر بند و تور

  د غرب و امریک را نشانپوزه ی دشمن بکوب
  پای اھداف ستاده یک صدا تا پای گور

  در عوض مفروش رھبر قبرشان با کیک زرد
  تا انرژی جاودانھ خلق را بخش و نور
  خلق نیز تکبیر گفتھ کرده تائید یکصدا

  سانتریفوژ زنده باد و نان و راحت ھا بھ دور
***  
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  گیکارگر را زندگی نیست مرگ نامد زند
  در نظام برده داری شیخ دزد را بندگی
  توی تابوتی بخفتھ عاری از ھر روزنھ

  از فشار زندگی آرزویش مردگی
  می برد رنج فراوان گاه مزدش با چماق

  اختناق و زور و سرکوب بر سرش فرماندگی
  زحمت میلیاردیش را خیل دزدان یک شبھ
  او پسینگاه سوی خانھ با دوصد شرمندگی

   ویران بر دھان قفلی بزرگملک ویران خانھ
  گوش او دروازه ای و زو طلب پایندگی

  زو طلب تسلیم و سازش جان سپردن در سکوت
  حربھ ی تحریم تحمل تا شیوخ باشندگی

  کارگر راھی ندارد جز کھ بر خیزد ز جا
  طرح نو ریزد و جوید خود مسیر زندگی
***  
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  را نایبان با حکم و فرمانخدا 
  ر کارگر را سفره از نانتھی ھ

  زنان کارگر از کار محروم
  لم و بیدادی دو چندانحقش ظدر 

  کنندی اختالس میلیاردھا پول
  فراھم گنج و اندوزند انبان

  پس از افشای دزدی روی منبر
  طلب صبر جمیل با چھر خندان

  کھ آن میلیاردھا در غرب بلوک است
  رباینده ز باز پس رویگردان

  کالفھنظام عدل هللا ھم 
  بمانده ھاج و واج و لب بھ دندان
  کھ گر حکم خدا جاری و تعزیر

  ببلعد پول را غرب مفت و ارزان
  در این بین کارگر باید خورد چوب

  چرا کھ مؤمن است و گوش بھ فرمان
***  
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  بھ ھر جای زمین از مسکن و نان
  دھند حداقلی ھر کھ را جان
  دھد تا راحت و آسایش خلق

  ھم لقمھ نانی ھم بھر خوانفرا
  بجز ایران کھ نسل کارگر را

  بدوشند از دو سو و غارت انبان
  ز یک سو سلطھ سرمایھ داری

  کھ کار از گرده اش با نرخ ارزان
  ز یک جانب گروه دین فروشان

  کھ ھر روز غارتش با حکم یزدان
  سوم دستھ گروه رھزنانند

  کھ در طاھر نھ با کس عھد و پیمان
  ھ بانکھا را ذخیرولی قدرت ک

  بھ یغما و بدزدند گنج پنھان
  امام المسلمین نیز با گدایی

  فراھم وجھی و در راه درمان
  خدا نیز کارگر را عاق و نفرین

  کھ دائم باشدی چشمش پی نان
***  
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  مثل یک رود خروش پر جوش
  ساحلش پر گل و زیبا و قشنگ

  ھدیھ ھر رھگذری را بھ دلخواه و بمیل
  حظھ ای آرامشل

  نغمھ ی موسیقی و زمزمھ ی امواجی
  غنچھ ای گل کھ صفا روح و روان

  تا بدانجا کھ یکی دستھ علف
  بھر آنکس کھ بھ خانھ بزکی قندی داشت

  توسنی بود چنان چون شبدیز
  پر تکاپو و تالش

  و ھر رمز معما در مشتگاه گاه پبری 
  بی تبر زین ولی با کشکول
  ف و کرمآستینی پر از معجزه و لط

  بی توقع و نیازش نھ حتی بھ یک شاخ نبات
  روزگاری بھ ھجران بگذشت
  رود افتاد ز جریان و خروش

  توسن از رفتن ماند
  پیر از معجزه ھا عاجز ماند

  خرقھ آویخت بھ میخ
  بھ کناری کشکول

  و خودش گوشھ ی خلوت بگزید
  در زوایای یکی خانقھ تار و کھن

  تزودتر زآنچھ تصور ز ھر خاطره رف
  و کس احوال نپرسید بھ ماھی و بھ سال

***  
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  تو در بن بست اختر گیری ای یار
  در آنجا دیوی و خرواری از بار

  نھ باری کز کسی رفع حوائج
  بل آن باری کھ حتی استران خوار

  مھیا بھر تو گندابی این دیو
  خودش در قصری و با گند دیوار

  خیالش نیست ترا چھ حال و روزیست
  آب و نانی یا کھ بیکاربھ سفره 

  فقط خواھد کھ تو آن گند بر دوش
  بھ ھنگامی کھ حتی زار و بیمار

  تبرک چھره و دستان و تن را
  بھ آنچھ ریند این احمق بھ شلوار
  چنین وضعی تحمل تا دم مرگ

  محیطی دنج و امن تا دیو پروار
  رھایی گر طلب باید بجنبی

  کمی غیرت بھ کار و ذره ای عار
  ست ھر آنچھ در مبالیدر این بن ب

  خیالت راحت و آسوده ای یار
***  
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  چنین بشنیدم از آزاده دھگان
  کھ در دشتی وسیع اطراف کنگان

  بدیده پیر مردی خستھ و زار
  بھ دوشش بیستونی درد و غم بار

  از او احوال و حالی پرس و جویی
  ز وضع روزگار زشت نکویی
  ز سامان و حدود و زادگاھش

  زندگی مسکن پناھشز وضع 
  جواب بشنیده زان فرزانھ کای مرد

  منم کورش نھ یک بیکار ولگرد
  بھ دورانبرای این وطن سختی 

  کشیدم رام کردم چرخ گردان
  کشیدم دیو خشکی را بھ زنجیر

  دروغ را پای چون صیدی بھ نخجیر
  ره دشمن ببستم اھرمن خوار
  در حد قدرتم این توده بیدارم

  ز جیحونگرفتم ماد و لیدی مر
  ز بابل اسب راندم تا بھ ھامون
  گرفتم مصر را تا ساحل چین

  نھ بر یک ستم با نام آیین
  سپردم آنچھ بودم پور و دختر
  ّکھ با دانش فزایند عزت و فر
  کنون بینم کھ با دست سفیھان

  شده آباد شھرم جملھ ویران
  یکی گنداب و گند و خالی از مھر

  ز سنگ دلھا و خشم و کینھ در چھر
  تم افزون و بیداد است و فرزندس

  پسندد بر خود و این سرزمین بند
  اسارت را پذیرا ننگ با جان

  در آن حدی کھ دزدند نانش از خوان
  مصیبت بارتر در پیش پوران

  بشویند نامم از تاریخ ایران
***  
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  اگر با نام دین شیخ خانھ ویران
  نمود دریای خون جاری ز شیران

  وزبھ ناموس وطن ظلم و تجا
  بھ بازار فروش ھمچون اسیران
  ز میلیون ھا نفر بگرفت مسکن
  بھ زنجیر ستم بر بست دلیران

  نمود نابود صنعت کارگر خوار
  زراعت محو و افزود برفقیران

  بباد فرھنگ و تاریخ خامھ بشکست
  بھ ھمراه تن و روح از دبیران

  بھ نام رب کعبھ ھر رسولی
  ربود میلیاردی و خارج ز ایران

  ر سفره از مسکین تھی کردز نان ھ
  کمر بشکست و کتف از مزد بگیران
  ولی با کیک زرد خلق را نمود سیر

  بزد جانانھ مشتی بر انیران
  فزود بر افتخارات افتخاری

  سر افراز ملتی کھ عادت بھ ویران
***  
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  برای گنده گوز یک ملتی زار
  کھ خود بر خود پسندد خویشتن خوار

  میت شیخان چھ با اوندارد اھ
  ورا کاری دھند یا اینکھ بیکار

  مھیا بھر وی باغی و گلشن
  و یا گردش حصار و برج و دیوار
  شب و روزش چپاول قتل و غارت
  بھ سربش جان بگیرند یا کھ بر دار

  کنند محرومش از نان سور و شادی
  بھ جانش حملھ آرند چون سگ ھار

  بدو گویند اتم چیست سانتریفوژ
  دارد و کی می دھد بارچھ نقشی 

  گویند کھ خواھیمفقط کافیست بدو 
  ارمدرون سینھ ای غم را تلب

  سپاه غصھ داران را فزون تر
  ھر آنچھ کیک زرد بیشتر بھ انبار
  دماغ پر باد و سر ساید بھ گردون

  کھ این ماییم و قادر جمعی آزار
  شود شادان کھ دنیا میرد از درد

  راگر چھ بیش از این خود بیندی زا
***  

  
  
  
  
  
  
  



 MQS

  
  
  
  

  گروه و دستھ ای دیگر در ایران
  ز غیر دینی و دینی انیران

  نمانده تا شود سرکوب و اعضاء
  بھ زندان ھا گسیل جمع اسیران

  از آنجایی کھ شیخ بی فتنھ مرده است
  بدور از خدعھ نیرنگ ویران

  امید است در خطر افتند مراجع
  بھ ضرب تو سری از گوشھ گیران

  لم و شیعھبھ یک جمعیت مس
  فقط شخص امام است از دلیران

  کردن حکم حق است از او تقلید
  حرام است غیر از او تقلید پیران

  چھ گفتند تفرقھ ھر کس بھ فتوا
  بھ ھم ریزند صفوف شرزه شیران

  امامت انحصاری باید و ھر نوع بھانھ
  ببیایستی گرفتن از شریران

  چنین سنت در اسالم بوده و ھست
  دند دبیراننگارش قصھ ھا کر

  بزودی شیخ کشی با حکم رھبر
  سر آغاز جدیدیست توی ایران
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  بباید شال بندی گیوه ات پا
  چو پوالت اراده گام در راه

  چراغی برفروزی ز علم و دانش
  کھ بشناسی بھ دیده چالھ از چاه
  ز ھفت دریا گذر دل را بشویی

  ز کبر و نخوت و ھر مکنت و جاه
  خون عاشقان غسلبھ دریایی ز 

  ستبداد و ستم را در شرر گاه
  بھ قھر انقالبی بند سلطھ

  ز گردن بر گشایی جست و آگاه
  دھی با آنکھ چون تو تست یاری

  شوی زجر دیدگان را یار و ھمراه
  ز دیکتاتوری کنی سلب دست قدرت
  ز اورنگش نگون چون خاک درگاه

  بھ آغوش ایزد آزادی و صلح
  زنجیروگر نھ تا ابد در بند و 

  نھ کس بگشایدت این بند از پا
***  
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  تو ای کاخ شرف را اصل و بنیاد
  گرامی کارگر در رنج ز بیداد
  گر آزادی طلب افکارت آزاد

  ز اوھام و خرافھ شیخ شیاد
  امیدت را ببر از بورژوازی

  کھ شیخان پرورد در نقش صیاد
  بھ خرده بورژوا بر خورد با شک

  ا تو از یادمبر شیخ و خمینی ر
  بھ بازار تکیھ شان با بورژوا جنگ

  نھایت میھن و عمر تو بر باد
  ز خرده بورژوا حفظ منافع

  چنانش سر براه کز خاطرش داد
  ھدف از آنچھ رفت یغماگری بود
  ھمھ غارتگران خرسند و دلشاد

  کنون وقتست کھ چون شیران خروشی
  گذشتھ پیش روی با خاطری شاد

  وزیستم را اصل و بنیانش بس
  نظام سلطھ و شیخان ز بنیاد

***  
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  ملتی قربانی پندار یک ابلھ و کس
  می نگوید زندگی با وعده و پندار بس

  رتق و فتق ملک را فرقست با احکام حیض
  یا دخیل کردن خدا را در ھر آنچھ خود ھوس

  ُآرقی جانانھ بعد از خوردن دیگی پلو
  فرق نفخ گوشت اشتر سب حبوبات و عدس

  جا می کند بنیان دیناز باد ویرانگر کھ 
  یا گشاید راه خود را با تأنی چون نفس

   شریفمادر نزاید خواجھ ای امانادری 
  نا شریف بس خواجھ داریم بنده ی آز و ھوس

  سود ورزانی بھ غایت دیو خو نامردمی
  ھرزه گانی بدتر از شیخ در چپاول بوالھوس

  در جھان صنعتی فکر منافع رھبران
  بد خواھند ما را بردگانی در قفستا ا

  کیک زرد شیخ را نگویند دیگ حلوا ارده نیست
  موقع توفان نگیرد دستت و فریاد رس

  گشنھ ای را سیر نتوان با چنین دست پخت شوم
  برنگردانی بھ پسخلق غران را چھ بخشی 

  سوی قربانگاه روانند ملتی با امر شیخ
  خم بھ ابرو کس نیارد بانگ بر ناید زکس

***  
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  ھمھ از نسل سوختھ سوختگان نیز
  نھ ققنوس تا ز خاکستر بخیزند

  جھان را طرح نو اندیشھ ی خود
  نمایند زیر و رو در ھم بریزند

  نھ آگاھند و نی رغبت کھ این وضع
  من ستیزندکرده  با دشدگرگون 

  نھ انگیزه بنای زندگی ساز
  بھ پاس زندگی بر غصھ تیزند

   مام وطن، خلقبس بی مھری ازز 
  رمان چون آھوان زان جا گریزند

  بھ دام نو کشیشان دزد و شیاد
  نھ ایستاده بھ پا چون غنچھ ریزند

  انرژی جوانی صرف و سعی عمر
  بھ کام افعی و اژدر نریزند
  تالش سال ھا باید مرارت

  کھ کین خواھان این ملت بخیزند
***  
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  جاتو نسل سوختھ یا نیم سوختھ از 
  بخیز و پر توان می ایست بر پا

  پیام زندگی جز زندگی نیست
  بدور از ضعف و ھر نوع شور و بلوا

  یکی میدان رزم است زندگانی
  در این میدان ضعیف خوار است و بی پا

  حریفان تو دیوند شکل آدم
  ترا خواھند بھ جھل اندر و گمراه

  عاقلدر این آوردگھ انسان 
  اندیشھ آگاهمی خرد آموزد و 

  ترا ھیچ جای این گیتی وطن نیست
  منافع اقضا گر جا و ماواء

  بھ وقتش دوزخی گردی و رانند
  ترا اھل بھشت با کین ز درگاه

  وطن را می رھان از شور بختی
  بیاموز و چو انسان گام در راه

  تالش و سعی و کوشش خانھ آباد
  و قصھ کوتاهنگونسار دشمنان 

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 MRO

  
  

  ارم شام تارم چون نھرخسارت بھ جامماه 
  شب فروز از شرم میرد ماه گردون بیقرار

  آسمان خالی ز ابر است زھره چنگش کرده کوک
  پرده ی پندار و اوھام لشکر انجم کنار

  سینھ اش در چنگ پروین از ثریا رفتھ ھوش
  بھرام از شکاروان باز مات و حیران مانده کی

  دیدگانم گشتھ روشن جانان چنان پروانھ ای
   اندوه و غصھ ترک سینھ در فرارلشکر

  کلبھ ی احزان چو گلشن پر فضا از بوی تو
  در دل سرد زمستان روح پرور چون بھار

  جام گلگون از لبان لعل توغرق رؤیا 
  روح در غلیان و جوشش دیدگان دارم خمار

  عزم میدان دارد این پیر تا کھ بنماید ھنر
 پر توان جوید حریف و ھر طرف خواند سوار

   معجز نماید ابلھان غافل ز عشقخودعشق 
   صاف و روشن شام تیره چون نھارقدرت عشق

***  
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  شرف شد کیمیا چون کارگر خوار
  نمود فقر چھره چون این پر ھنر زار

  گرانی فقر و فحشاء یافت ترویج
  صداقت مرد و رادی چونکھ بیکار

  چپاول غارت و یغما بشد رسم
  ارگر بارچو بیداد و ستم بر ک

  رواج اعتیاد و تن فروشی
  چو در دل کارگر را غم تلنبار

  چو حق کارگر خوردند و مزدش
  خباثت ھا ز ھر سو شد پدیدار
  فشار بر کارگر پایش شکستن

  سبب کز جامعھ غیرت رود عار
  فساد جامعھ پاداش ظلمی

  کھ رفت بر کارگر دائم و پادار
  وطن ویرانھ شد گلشن بخشکید

  کس کارگر خوارکھ شد سنت ھر آن
***  
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  در این ملک کارگر مجرم، سیاسی

   نان وچرا کھ مزد طلب می دارد
  ز کارفرما طلب مزد اندرین ملک

  بود یاغی گری بر ضد یزدان
  بباید کارگر عادت بھ روزه

  دھد مفت در ره غارتگران جان
  عوض دزدان میلیاردی و رھبر

  پناه و تکیھ گاھی مثل رحمان
  ان بھ حق گر مزد مزدوربود کفر

  خوانبنماید و نان تا کھ بر طلب 
  جزای کافران را قاضی شرع
  دھد با کنده و زنجیر و زندان

  زن و فرزند نسل کار و زحمت
  ز نان محروم و از دارو و درمان

  بجز شیخ و فقیھ دزدان دیندار
  ھمھ محکوم بھ مرگ با حکم قرآن

  وش ھا تیزو وزیران گوکیالن 
   دھد دستور و فرمانکھ رھبر چون

   در این ملکگرگروھی دزد و غارت
  دم از دینداری و از کفر و ایمان

  زن جلب ترسیاست پیشگان نیز 
  بھ ضد کارگر با امر دیوان

  چنین وضع مستمر تا آن زمانی
  کھ بنیان رژیم از پایھ ویران

  نباشد دیر و آید روزگاری
  کھ خلق ناچار و بر پا جنبش نان

***  
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   ترسم از این است روزگاریھمھ
  بدین شوقی کھ تو در دین مداری

  جناب پیشوا فتوایی از خود
  ولیکن منتسب بھ رب باری

  بھ روی غیرتت شرطی ببندد
   بدعت گذاری،از آنجا کھ یقین

  پس از مردن بماتحتت کنند چوب
  طوافت دور گور و خاک سپاری

  بھانھ اینکھ در گلزار جنت
  اریدوتا حورت فزون بر سر شم

  شادی قوم و فامیل دست افشانبھ 
  کھ در گور مرده را با کون چکاری

  تو خواه سالم و یا خود پاره باشد
  مھم اینست کھ از دین یادگاری

  سگان درگھ موال علی نیز
  رسالھ ھا بھ طبع تاریخ نگاری

  کھ چوبش از بھشت بودی و دیدند
  بھ ماتحتت برفت دور از فشاری
  ھبرگریس مالش بھ دست خویش ر
  تبرک کرده بود و حکم جاری
   مھم تر،عوض دو حور را عشق است

   تایید شخص بر دین مداریماما
***  
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  ای مھین فرزند زحمت ای سرشت و بنیھ پاک
  مردمان را سینھ چاکو ای شرف را پاسبان 

  ای خدای رزق و روزی ارج بخش زندگی
   کی بر خود پسندی این سکوت ترسناکتا بھ

   در دل تلنبار درد و رنج این وطنتا بھ کی
  تا بھ کی خواھی تحمل شکوه ھای دردناک

   کی صبر و تحمل یورش بیدادگرتا بھ
  مادران یقھ چاک ازای رنج مردمدر 

  توده ی دیندار و بی عار راه سازش پیش رو
  وعده ی فردوس باعث تا چو کرمی در مغاک

  نان مفت شیخ و دزدی عده ای فرصت طلب
  اع راضی تا فرو سرھا بھ الککرده زین اوض

  ھر سیاست پیشھ ی دزد و دغلبازی سکوت
  سودورزی ھا سبب ساز تا شرف ز اندیشھ پاک

  چشم بر بندند بر اوضاع نالھ ھا  را نشنوند
  ز امتی در منجالب و شوره زاری ملک و خاک

  تو چرا نسبت بھ طاعون بی تفاوت بی خیال
  مناکزانچھ در پیش بیترسی از آینده ات نیست 

  ناجی میھن و مردم جز غیوری چون نیست
  این فساد و گند شوید رادمردی بنیھ پاک
***  
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  اگر شیخ رھبر و  بر شد بھ گاه
  خدایاین بوم و مردم بشد کدبر 

  ایی عروجدبھ سرعت از این کدخ
  خدا را گرفت منصب و جایگاه
  دلیلش کھ با احمقان بود طرف
  ناهگروھی کھ از جھل شیخ را پ

  نھ گفت من است چھره در ھم مکن
  ھر آن لوح زرین تاریخ گواه

  روزی بھ خوکدانی ار شیخ را امیردو 
  دو صد جنبش اعتراضی بھ پا
  کدام جانور پای منبر کھ شیخ

  برده دعابھ پشت سر آنچھ 
  چپاول کند ثروت کشوری

  ز فقر ملتی را کند بینوا
  بھ ترویج فحشاء بکوشد فساد

  دش بیگناهنشان با وقاحت خو
  مصیب زده منگ و تکبیر گوی
  بھ تایید وی بانگ خود را رسا
  بجز با حقارت بھ خلق ننگرد

  بچشم کمتر از کرم خاکی نگاه
  ولی طاقت این خلق کمتر ز شیخ

  چنین کودن و پست و جانی بھ گاه
***  
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  بھ ھر جای گیتی گشایی دھن
  ز تا فرھنگ و تاریخ و دانش سخن

  و یا بخردیگر اندیشمندی 
  ز بخت سیاھت در آن انجمن

  َدر احوال شیخان کند کند و کاو
  ز پیشرفت و اوضاع خلق در وطن

  خجل مانی از طرح گفتار خویش
  کنی خویش تقبیح و نفرین و لعن

  دو راه پیش پایت و این ھر دو راه
  ترا رنج افزون و درد و محن
  نخست بر خالف حقایق دروغ

  ستایش ز شیخ و خودت را لجن
  دوم با شھامت حقیقت بیان

  کھ ھر چھ بگفتی بھ ایران کھن
  در ایران امروز دانا چو شیخ

  نداریم و بیروح مانده است بدن
  گناھم ببخشید من بیسواد

  نسنجیده بگشودم این جا دھن
***  
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  پسندی گر طریق و شیوه شیر
  دگر گون می کن این اوضاع اکبیر

   ناممده رخصت وقیحی سید علی
  بزیر بار ظلم خردت، زمینگیر

  ترا قربانی خود خواھی خود
  بھ نام دین کشد پایت بزنجیر
  جوانانت ز کیشت رویگردان
  بھ دین دیگری وز کفر تقدیر

  فراری از وطن چون قوم مغلوب
  دھند عمر را ھدر دور از وطن پیر

   پیش چشمترولی اندر عوض د
  چنان بیگانھ ای کھ وطن چیر

  ن را ز خارجطلبھ صد ھزارا
  کند بر سفره ی بی رونقت سیر

  بھشت بر پا برای این اراذل
  فقط تا نامی از رھبر بھ تکبیر

  فریب خود مده با خواب و رؤیا
  چو ضیغم غرشی در خانھ شو میر

  از این بران نابخردان را
  گریبان می رھان از چنگ جن گیر
  شغاالن را بران این بیشھ کن پاک

  شیربیارای خویشتن در صولت 
***  
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  مستورو سپھر و آسمان پوشیده 

  ز دود آه چرکین سینھ ھای زار و ویران است
  و ابربھ پا ماه بر گردنش زنجیر

  چنان چون کشتی بشکستھ ی نوح مانده در ساحل
  بسوی دره و کھساربدون رخصت رفتن 

  و ممنوع الظھور در دشت
  نسیم و ماه و خورشید و فلک در بند

   آسمان محرومز کار در کھکشان و
  ھمگان تحت پیگردند

  ز فصل ھا بی گمان فصل زمستان
  توان فرسای سرمایی

  افق خاکستری رنگ است
  ھوای گرگ و میش غم فزایی چتر بر گردون

  زمین ھا شوره زارانند
  ورم کرده لجن آلود

  بھ زیر چتر ابر تار و بی باران 
  بمانده قوم سرگردان و در حیرت

  دو چشمان بستھ تن خستھ
  فتھ درون خلسھ ای دیرینھ و جاویدرو رف

   خاموش و ھراسان راکسی زین جمع
  امید و انتظاری نیست

  و چشم در انتظار کاروانی نیست
  بویژه کاروانی ز عاشقان نور
  و یا کاوشگران معبد خورشید
  دو چشم بر بستھ گوش ھا تیز

  ھمگان تشنھ ی بشنیدن بانگ جرس ھستند
  صدای زنگ ناقھ ھایی بور

  ھایی حنایی رنگجمل 
  جوان جمازه ھایی تند رو و ابلق

  کھ با باری ز افیون رو بھ ره دارند
***  
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  امام آمد
  نشستھ بر پر جبریل

  رسوالن را بھ دست منشور
  امامان را احادیث و روایت ھا

  و آنچھ تجربھ در چنتھ اش اندوختھ بودی پیر استعمار
  بدور از شادی و لبخند

   احساسو ابراز و نشان ذره ای
  امام آمد

  فرود آمد میان برترین قوم خداوندی
  رسالت پیشگانی مخبر و دانا

  کھ حل ھر مشکلی را راحت و آسان
  و بر ھر درد دارویی

  روزھر ی میان خیل مردانی کھ در آیینھ 
  و رؤیاھای سحرگاھی

  طریق و شیوه ای را آرزو مانند ابراھیم
  کھ الگوھایشان بی گفتھ سارا بودو زن ھایی 

  امام آمد
  برای جامھ پوشیدن بھ رؤیاھای ابراھیم گونھ امت

  و ساراھای در صحنھ
  قلم ھا را شکستن گفت
  کھ دیگر قصھ ننویسند

  و دخترھای حوا را کفن پوش کردن و تابوت
***  
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  چھ نقد ممنوعھ نقادی گناه شد
  جھان را دانش و فرھنگ تباه شد

  چھ چشم منتقد شد بستھ و کور
  ستبد از بن رھا شدلجام م

  ی مسند نشینیھر آن خودکامھ 
  بھ ھر جمع و گروھی نا خدا شد

  چو دیکتاتور سکان ملک در دست
   خراب آبادی و پیشرفت فنا شد

  خفقان آمد و سرکوب و وحشت
  ستم بنیان گرفت زندان بپا شد
  بشد ابزار تعلیم کند و زنجیر

  سعادت کیمیا نادر رفاه شد
  دمی شدفساد و فقر و فحشآء مر

  شرافت رفت و ارزش بی بھا شد
  چھ حاکم دیو جھل و ترس و وحشت

  بھ طاعون ستم خلق مبتال شد
  امام با یک چنین پوسیده افکار

  رسالت پیشھ کرد و سوی ما شد
  در اول گام بشکست خامھ و نقد
  چو کفران بر خدا برتر گناه شد

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 MSP

  
  
  
  

  امام آمد و آب آورد
  دامام آمد و نان آور

  امام صلح و رفاه آورد
  سر ھر سفره ای با نفت

  درون خانھ ھا با گاز
  عشایر را بلیط ھای اتوبوس داد
  بھ بیکاران امت کار گورستان

  و دھقان را اجازت تا شود شھری
  امام ھمچون فرشتھ ز آسمان آمد

  ز عرش آمد پس از معراج
  مھر روی بر تافتھاز و دیدار با خداوندی کھ 

  ه بود جبارو خود را خواند
  و پیک جبر و قھر او امام ما

  پیر جمارانیھمان روشن ضمیر 
  یکی کوتاه توقف داشت در ماه

  پیام آور چو جبراییل
  بھ تن شوالی عزراییل

  و در دست معجزی بیتا و بی ھمتا
  امام با داس مرگ آمد

***  
  
  
  
  
 
 
 
 
 



 MSQ

 
 
 

  رژیم فعال و گر چھ ناتوان است
  فتور و ذلتش کمتر نھان است

  ن جمع بگریختھ بھ خارجمیا
  کھ سرگردان و حیران در جھان است

  سپاه و لشکری از جیره خواران
  زانان شادمان استکرده فراھم 

  ھر آن نیروی تا دیروز مخالف
  ز بگذشتھ پشیمان سر گران است

  کمونیست، لیبرال، سوسیال دمکرات
  صدور انقالب را پاسبان است

  اگر چھ ایده ھاشان رنگ و وارنگ
  ک پند و اندرز بر زبان استولی ی

  سقوط این رژیم باشد خطرناک
  ھر آن تغییربھ ضد مردمان است

  جز اصالح نیست راھی، خصم مردم
  ھر آنکس در تضاد با شیخکان است
  بھ جیش المصطفی نازند و در حرف

   رژیم جھل را دشمن بھ جان است
   انقالبیظاھر ھر کدامند بھ 

  غم مردم و از ظلم در فغان است
  استادان ماسون درس و ھر یکز 

  نو آنوسی و فرزند زمان است
  بھ فرزندان خود آموزش دین

  بھ مغزش اینکھ شیخ نیک تر کسان است
  کمر بشکستھ از خلق جیره خواران
  ز پستی ھایشان خلق را زیان است

  جا پای محکمبھ خارج شیخ را 
  بھ داخل گر چھ بی پا ناتوان است

***  
  



 MSR

  
  
  

   ای یارتفنگت را زمین بگذار
  مسلح باش ولی با تیغ افکار

  تفنگ بی علم و دانش پاره چوبیست
  کھ گر غفلت کنی بھرت شود دار

  تو قربانی فکر نا توانی
  بالھا خیزد از اندیشھ ی تار

  چرای روشن و دور و برت بین
  نھ خلق دردسر نی خود گرفتار
  تو مقھوری ولی مقھور صنعت

  نداری با تفنگ کاری چو فکر کار
  ھل تو بنماید چو بردهترا ج

  بھ امر بندگی فرمان و وادار
  بھ تو فرمان کھ تسلیم ھر ستم را

  دو چشم بر حق خود بندی و خود خوار
  نھی دست روی دست ساکت نشینی

  کھ دزدد حاصل رنجت تبھکار
  بھ چشم خویش بینی قتل و غارت
  ز سوی دین فروش با حکم دادار

  جزا از مرجع و ربی بخواھی
  گران بر گرده ات بارکھ این غارت

  عالج این ددان می کن بھ تدبیر
  کھ دزدان با تفنگ بسیار ای یار

***  
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  زندگی، چون کرم لولیدن میان گند نیست
  قند چون آلوده با گھ اصل و ذاتش قند نیست

  زندگی این نیست کھ داری خود بی عاری نزن
  ھیچ حیوانی بھ زیستن مثل تو خرسند نیست

  نگرد در حد تو و فکر جامدتھیچ بیابا
  در حصار جھل و اوھام، فقر و نکبت بند نیست

  بردگی نیست حق انسان بندگی یعنی ستم
  ند نیستز و گفتن رھنمایی پحاجت اندر

  عھد استعمار کھنھ عصر ظلم بر بردگان
  مرد و استعمار نو را کس خبر ھر چند نیست

  و داری بدتر از دوران رومبرده دارانی ت
  غافل از ترفند نیستتسلیم تو  چون بردگانی

  جاھل و نادان و بی فکر بردگی با جان و دل
  زیستن در منجالبی کھ حاصلش جز گند نیست

***  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 MST

  
  
  

  من ندانستم چھ حاجت تا کھ تو نسبت بھ من
  خود نمایی مھربانپیشھ بر خورد دوستانھ 

  ھر زمان گویی تملق چاپلوسی در سخن
  انفی آنچھ در ذاتت نھبیھوده مخزحمت 

  تابع احساس نیستم از گدایی منزجر
  دشمنانم را بھ ھر رنگ می ندانم ز ھمرھان

  آنکھ ترک میدان نموده جیره خوار دیو دد
  دشمنش دانم و مزدور گر چھ نیکش انجمن

  با تمام بی گناھی آنکھ تائید این رژیم
  در گناھنش شریک است آبرو بخش در جھان

  ت قصھ ی امثال توکھنھ گشتھ توی غرب
  با من ار داری تو حرفی پیش رویم گو عیان

  نیستم فرصت طلب تا چون ترا گویم ثنا
  پرورم ماری کھ خشنود در پی فرصت کسان

  عشق بازاری دریغ کن گرم آغوشت بھ بند
  دورم از ننگ تظاھر با ریا خود مھربان 
***  
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  ستاعتراف باید نمودن کس چو ما بیچاره نی
  رھبر ھیچ قوم بدبخت دیو آدمخواره نیست

  ھیچ عقب مانده نژادی در چنین عھدی و دور
   شیخک زنباره نیست زنجیر سفیھانبھپا 

  زندگی با امر شیخ
  بندگی با امر شیخ

  خوردن و رفتن توالت
  جملگی با امر شیخ

  زندگی کردن حرام و نان خود خوردن حرام
   رامنالھ از یغما و غارت بار خود بردن ح

  ر شیخبا امر شیخ و دشمنی با امدوستی 
  بار ظلم بر کتف و بر دوش توسری با امر شیخ

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 MTL

  
  
  
  

  دو صد لعنت بھ زندان باد
  بان زندانھزاران لعن بھ

  مرا ھر ضربھ از زندان بود
  ھر آن کابوس دھشتناک

  ھر آن رنجی کھ تا پایان عمر بر دوش
  ھر آن تھدیدی و حملھ

  ھم غذا با مرد زندانبانروسپیان ز سوی 
  فواحش ھای ھمبستر

  ُعزیز دردانھ ی تواب ھای رستھ از زنجیر
  ندامت نامھ بنویس ھای جان سالم بدر برده ز زندان ھا

  و حتی آن اسارتگاه
  کھ بر خود نام نامی وطن دارد
  ز پی ویرانھ باد بنیان زندان ھا

  چھ وحشتناک و پر رعب و خطر جاییست
  ج از آن برج و باروی بلندمن حتی خار

  درون بند بودم
  تنگتر سلول

  و اکنون سالھاست در میکونوس دفنم
***  
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  ان مانده امو گریان مانده ام، انگشت بھ دندمن مات 
  خامت و زشت، غافل ز درد مانده اماندیشھ ی ز 

  تو از ھنر دور مانده دور، چشم بر قشنگی بستھ کور
  مانده امه، در بند و زندان جوارت بی گنااندر 

  خود الف انسانی زنی، دم از مسلمانی زنی
  در حیرتم زین الف پوچ، با درد خندان مانده ام

   نامھربان پر خاشوبگزیده ربی کینھ جو،
  در بین نوابان او، من سیر از جان مانده ام

  خوانده بھ مھمانی مرا، ھر لحظھ قربانی مرا
  ک بریان مانده امبر سفره ی رھزن و دزد، چون کب

  با رعب و وحشت بندگی، از من طلب سر افکندگی
  من طعمھ ای و دیو را، در حکم و فرمان مانده ام

  نان از گلو گیرد و دست، ھستی بھ دست دزد پست
  صیدم تو گویی در جھان، با خواست پستان مانده ام

  خلق از ازل تا ھر دنی، با کار و با رنجم غنی
  ری، انگشت بھ دندان مانده امخود نیز ز رب ات تو س

***  
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  طلب تو مرگ خصم، او ارمغانت
  ستاند مفت و ارزان نقد جانت

  چھ داند تو طلب از غیر و او خود
  بھ مسلخ با ھمھ توش و توانت

  کند غارت ترا بی ترس و تشویش
  چرا کھ بیندی بس ناتوانت

  بھ ناموست تجاوز روز روشن
  تترا بگذارد و آن آسمان

  ز تو بھتر خدا را آشناست او
  بھ حکم وی ستم بر خاندانت

  اکر خود خیزی و دشمن بسوزی
  دگر چھره بگیرد داستانت

  حذر خصم از تو و قھر شرشر بار
  بھ طاعت گردن و میھن جانت

  خدایی مھربان، بخشنده پر مھر
  کند ترسیم و با دقت نشانت

  ضعیفی تا تو و نادان و احمق
  ارمغانتمخواه ظالم بجز مرگ 

***  
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  ز ھم بیگانگی جھل و ندانی
  در این ملک خانھ و شد جاودانی

  چنان وضعی کھ غیر از قشر دالل
  ھر آن قشری و صنف بیند زیانی

   استز ھر قشر کارگر مظلوم ترین
  بھ دور از ھر تشکل سازمانی 

  کند بیگاری و از برده بدتر
  ز مزد محروم و کف خالی ز نانی

   چند ماه تالش و سعی و کوششپس از
  حقوقش پایمال دالل جانی

  چمدان بستھ و رو سوی خارج
  ملک در کامرانیسکانداران 

  مقابل کارگر را با خشونت
  بھ دفع زالوان ضعف ناتوانی
  وزیران و وکیالن جملھ دالل

  کثیف بازار و نز قانون نشانی
  سپاه کارگر نیز بی تشکل

  بھ دور از وحدت و ھر ھم زبانی
  فراموش تجربھ ھا کز گذشتھ

  بدین وضع عادت  و خو با ندانی
***  
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  بھ ھنگام فریب گفتند کھ هللا
  االوبھ گوھر کارگر باشد و 

  رسول ھاشمی بر دست زحمت
  زدی بوسھ و توفیقش تمنا

  امامان جملگی چون کارگر کار
  برای کسب روزیشان تقال

  چو خر از پل گذشت و کسب قدرت
   زندان مھیابرای کارگر

  خدای مھربان با کارگر قھر
  رسول ھاشمی راندش بھ تیپا

  امامان جمگی مسثمرانی
  کھ محروم کارگر از فکر فردا

  موطف کارگر تا مثل برده
  کشد رنج و برند نانش بھ یغما

  نھ قانون و نھ عرف از وی حمایت
  نھ شرع غمخواریش چون ماند تنھا

  سپردند سرنوشتش دست قومی
  نیاموختھ است ز دنیاکھ جز غارت 

  گروھی مختلس دالل رھزن
  کھ تکیھ بر قوانین حکم هللا

***  
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  ّبھ راه دولت و فر الھی
  کھ خود بنموده در شکل والیی

  بباید توده ی محروم ایران
  ھمھ قربانی و یکسر فدایی

  بھ غیر از بھره کش یغماگر و دزد
  کھ مختار است و ھر کارش خدایی

  این تا خرده بر وینھ کس را حق 
  نھ فریادی و نھ کمتر ندایی

  بھ جوالن تیغ قانون بھر توده
  کھ جان بی وقفھ از ھر بیگناھی
  مین خلق نیز موظف دین حق را

  بدارد پاس و بر عدلش گواھی
  ھمھ آماده ی جان دادن و خوی

  بھ فقر و ذلت ھر بینوایی
  بویژه کارگر فرزند زحمت

  ھیکھ مھجور است و عمر در بی پنا
  وظیفھ دارد او بیست روز در ماه

  کند بیگاری دور از بھایی
  برای نان شب ده روزه ی بعد

  نشیند در گذر از خلق گدایی
  چو حماالن بھ دوش اندوختھ ی خود
  کھ دزدان می برند خواھی نخواھی

  نھ قانونی کھ بندد راه یغما
  نھ در پی کیفر و خشم الھی

***  
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  و صحرانمودن شوره زاران دشت 
  زدن آتش بھ جنگل رود و دریا

  محیط زیست نابود و طبیعت
  بھ ھر قصد و نیت اینجا و آنجا
  ستم بر خود بود بر خاک میھن

  بھ نابودی کشاندن نسل فردا
  بھ جان خدمت نمودن دیو خشکی است

  عداوت با بشر در کل دنیا
  خیانت نوع انسان را بھ زشتی
  بھ دنبال دارد و ویرانھ بر جا

   بار ستم بر دوش و سوزیتو کھ
   ات آگاهخصم کھ بر پا دوزخ در آن 

  ز زیبایی و شادی امنیت دور
  بساط ماتم ات ھر روزه بر پا

  د خود ھمدست دشمنبر ضچرا 
  سپاه اھرمن را یار و ھمراه

  چرا مثبت نیندیشی چنان دیو
  طریق منفی و از خود زنی راه

  گمانت ضربھ ای بر پیکر خصم
  دشت و صحرازبالھ دان اگر کھ 

***  
  
  
  
  
  
  
  
  



 MTS

  
  
  
  

  یادبمانده از فالتون این سخن 
  اگر دنیا شود یک روزی آزاد
  ستم سوزد و میرد رسم غارت
  رھا گردد بشر از ظلم و بیداد

  چو خاک ره شود باروی تبعیض
  بنای ظلم فرو ریزد ز بنیاد

  شود منسوخ و منکوب برده داری
  جھان گردن نھد بر شیوه ی داد

  روه بردگانیتو باز بینی گ
  کھ زنجیر را ستایش با دلی شاد

  درون معبدی مخفی ز مردم
  چو مسجودی کنند یادش بھ اوراد

  بھ پایش ھدیھ ھا ریزند و نامش
  برانند بر زبان با بانگ و فریاد

  چھ تسلیم ترا بینم و کرنش
  بھ پیش آنکھ عمرت داده بر باد

  بغل گیرم دو زانو وز فالتون
  م یادکنم با آه و سوز سینھ ا

***  
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  در کاشانھ امتو در بھ روی ماه بستم چون 
  خوشخیال بودم و باور از تو رونق خانھ ام

  روزگار خوش تصور و عده ی پایان غم
  دادم و گمره نمودم این دل دیوانھ ام

  عقل سرکش رام کردم زو گرفتم اختیار
   تسلیم و وادار باور این افسانھ امشکردم

  با دلم درد آشناو نیست یار راھم غیر ت
  تو مرا چون تکیھ گاھی مونس و جانانھ ام

  کاش خبر داشتم کھ مزدوری و سر در پای غیر
  عشق تو دام فریبی است تا کنی ویرانھ ام

  قصد تسلیمم تو داری این تعھد را قبول
  گردنم بندی بھ زنجیر یوغ خصم بر شانھ ام

  جای شکر باقیست کھ مشتت باز دست روزگار
  ی دیگر ندادت پر شرنگ پیمانھ امفرصت

  بعد تو در را ببستم خود بھ دست خویشتن
  توفان سربسرکاشانھ امو دادم بھ سوختم 

***  
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  چھ کسی بود غبار آلوده و ژولیده، پریش
  حلقھ بر ھر در ھر پنجره ای می کوبید

  و تکاپو می کرد
  تا نشان جوید و رد

  ز آشنا
  یار

  رفیقی و دوست
  تا شبی را بھ سحر آرد و تن

  برھاند ز بوران و مھ و سردی دی
  یا لب خشک ز گرمای تموز

  تر بھ یک جرعھ ی آب
  و دمی آساید

  ھمھ چیز رفت ز یاد
  از حد خاطره نیز کرد نزول

  باد شن ھای روان برد و بگورش بسپرد
  در بیابانی دور

  در کویری ز نمک
  شوره زاری کھ گون نیز در آن ریشھ نداشت

  نگ و زنگی و غباری بنشستر
  بر سر ھر چھ ز کاال شدنش داشت ابا

  و بھ گور ھر کھ دم از ارزش زد
  آشنا، یار و رفیق گوشھ ی سمساری مرد

  .دوست آنکس کھ دھد بھره و سود
***  

  
  
  
  
  



 MUL

  
  
  

  ز خر کمتر بھ کعبھ می نداند، خدا را پشت سر بر جا نھاده
   نھادهشرف و آبرو انسانیت را، فدای جھل و زیر پا

  خدای خانھ و غمخوار دیرین، فدای طبع روسپی و ھوس باز
  درون منجالبی از تباھی،رھا بنموده و تنھا نھاده

  کثافت ھا کھ با نام خدایش، فقیھ و شیخ و مالیان تلنبار
  ز وجدان دور و عاری از شرافت، بھ پای مردم ترسا نھاده

  ولھ بارینھاده رزقشان در کھزاران گشنھ را از یاد و خاطر، 
  حجاز را پادشاه آدمی خوار، علیق و یونجھ ی صحرا نھاده

  جوانان وطن آینده سازان، بھ کام اعتیاد، بیکاری و رنج
  بھ توفان ستم گرداب فحشاء، غریق پھنھ ی دریا نھاده

  مالئک را ندیده در خیابان، پی یک لقمھ نان در حال سگ دو
   ھمتا نھادهاگر ھم دیده خیلی بی تفاوت، بھ پای چرخ بی

   سنگی دل سنگ خارا، عرفات و منا را زیر پا لھِطواف
  شعورش چون گرازی سوی مشعر، بھ ذلت توده بی پروا نھاده

  ز اھریمن گذشتھ سنگ بھ شیطان،  بھ رؤیای بھشت وجدان وی خواب
  بھ دوش باری چنان ورزا نھادهفزون بار گناھش با گناھان، 

  از نیز چون وطن در چنگ دیو استنمی داند خدا و کعبھ اینجاست، حج
  خدای خانھ خلقی در اسارت، کھ حاجی با حماقت جا نھاده

***  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 MUM

  
  
  
  

  ھمان روزی کھ عکس جغد در ماه
  بدیدی و بھ پا آن شور و بلوا

  جھان غرب بدانست شیخکان بیش
  کھ در چھ سطحی و بینا و آگاه
  ترا چون کودکی دیدند کھ قادر

  اھت بدلخواهبگیرند دستت و ر
  تو اھل اعتراض نیستی، خشونت
  ھر آن ظلم را تحمل بی کھ غوغا

  تھی از تجربھ، آموختھ ھایی
  نبرده بھره زآنچھ دیگران جا

  بھ رویت می توان ھر آزمایش
  کھ حساسند بدان مردم بھ دنیا

  ز تو راحت توان نانت ستاندن
  بھ تو گفت دزد را بسپار بھ هللا

  ناموسچو یک بازیچھ از دست تو 
  وطن ویرانھ و ھر فتنھ بر پا

  تو این بار ستم بر دوش، از خود
  رھا روزی کھ خود را برتر از ماه
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 MUN

  
  
  

  بر جانیست بھ جنگل جز سیاھی 
  نھ رخشد آفتاب نی سر کشد ماه

  گرفتھ برکھ ی مھ را زبالھ
  کالغان در درونش شور و بلوا

  تفنگ کاران جنگل کرده اند کوچ
  ندارد کس بھ ھمراهگل گندم 

  کسی دیگر ندارد شور در سر
  کھ آفتابی ھرس از بھر فردا

  ستاره ترک جنگل ھمرھان را
  رھا در شوره زاری تک و تنھا

  بستھ محملدرون کاروان 
  کھ جنگل ترک و در دشت جا و ماوا

  ستاره ھای مرده روضھ خوانند
  چنان چون واعظان شیون و غوغا

  فراوان نقد از شیران جنگل
   کوشیدند گشایند ره بھ دریاکھ

  ندگی را بر فروزنداجاق ز
  ز انسان سنتی پر فخر بر جا
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 MUO

  
  
  
  

  من از اسلوب بازار بی خبر ھستم
  قواعد را نمی دانم

  و نا آگاھم از دیباچھ ی فرھنگ و اخالقی
  کھ چون کرمی مھیب و دھشت انگیز

  شاخ و برگ خورده
  ونو بی وقفھ تالشی سخت و نا میم

  کھ ریشھ در شرار شعلھ ی مسموم سوزاند
  سخن ھایم ھمھ از جنس انسانند

  و زایند ھمچنان انسان
  .بدون پرده و عریان

  سلیس می گویم از دوستی
  روان از عشق می گویم

  بدور از زرورق، 
  یک جعبھ ی ماھوت یا قابی منبت کاری و فاخر

  ببخشا بر من این جھل و ندانی را
  ندانستن نباشد عیب

  ناه نیست اعتراف بر جھل و نادانیگ
  حسابی بھر من نگشا

  بھ ھیچ نامی و عنوانی
  ذخیره یا پس انداز
  ...یا کھ خود جاری 

  مبادا اعترافم را کنی واریز
  بھ ھر یک زین حساب ھایی کھ بردم نام

  .مرا با راستھ ی بازار کاری نیست
***  

  
  
  
  



 MUP

  
  
  

  ز سندیکا از این رو نسل غارت
  عش با جسارتھراسان است و من

  کھ در چھارچوب آن فرزند زحمت
  شود ھمفکر و از دزدان خسارت

  فراگیرد، بیاموزد، خبردار
  کھ چون برھاندی خود از اسارت
  ز رأی دادن بھ ابلھ خویشتن دور

  فشار درد آشنا یابد وزارت
  دفاع از حق خود طرح و زمینھ
  کھ دالالن دزد دست از شرارت
  نھ جرأت تا سر ماه بی مواجب
  نھند مزدور و مخفی با مھارت

  ز نان محروم نماند کارگر، شام
  زن او را ننگرد با صد حقارت
  ز سندیکا حمایت کارگر  صف

   غارتکن در این دنیایمشخص 
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 MUQ

  
  
  

  کھ گفتھ بی حضور کارگر، کار
  ثمر سرمایھ و بنشیندش بار

  بچرخد اقتصاد ملک و جنسی
  فراھم گردد و آید بھ بازار

  درون سفره ھا نانی و ھر دزد
  بھ سفره بر نھد آش قلمکار

  فزاید ارزشی بر شئ وسایل
  بخیزد معجز و سودی ز ابزار

  ھر آن مخجز از بازوی کار است
  کھ از ھر سو ببیند رنج و آزار
  کنندش اغنیاء بی رحم چپاول

  چھ نانش را طلب آویزه ی دار
  پلیس و ارتشی از بھر سرکوب

  ر تا کنند خواربھ زندان و بھ زنجی
  کنند پامال حق دزدند حقوقش
  بھ شالق ستم بر شانھ اش بار

  سرافرازی و آزادی ما نیز
  بود روزی کھ خیزد توده ی کار
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 MUR

  
  
  
  

  سپاه کارگر را دی سپھدار
  منافع در ربود و خصم غدار
  ز سوسیالیسم بریده لیبرالیسم
  مسلط بر ھمھ اندیشھ، افکار

   اردوگھ شرقچھ گشتند مطمئن
  در حال ریزش است بر طبق اخبار

  بھ سرعت چاره جویی مصلحت پیش
  کھ تغییر آخور و پاالن و افسار

  پناه بردند بھ اردوگاه ماسون
  بھ صھیونیسم توسل با ستم یار

  گریختند نیمھ شب از سنگر صلح
  ز سرمایھ بتر خلق را طلبکار

  دمکراسی طلب از غرب و ناتو
  ه ی کاربریدند یک سره از تود

  ز انسان فاصلھ زحمتکشان را
  سزاوار ستم، غارت و کشتار
  در اندک مدتی ھم پای رھبر

  و پیروزمند جارفزودند ثروت 
  چنان در جھل و نادانی شدند غرق

  کھ از خاطر ببردند نسل زحمت
  دو چشمی تیزبین دارد و بیدار

  چھ سامان سپاه، تصمیم بھ تغییر
  میان لشکرش صدھا سپھدار

***  
  
  
  
  
  



 MUS

  
  
  
  

  وای از آن روزی کھ بوجھلی ندان
  ملتی احمق شمار و خویشتن را نکتھ دان

  وای از آن روزی کھ شیادی وقیح
  خلق را چون گوسفندان خویش را بیند شبان

  وای از آن روزی کھ فکر فاحشھ
  جمع را گردد مسلط بر سر مردم عنان

  وای از آن روزی کھ تسلیم پیشھ سازد جامعھ
   خویشتن شیر ژیانحضرت روباه ببیند

  وای از آن روزی کھ چھر خود نماید دین فروش
  پرده یک سویی بیفتد گوھر هللا عیان

  آنکھ خلق در انتظارش ملعبھ در دست دزد
  پیروان او را بھ سخره ضعف او دارند بیان

  وای از آن روزی کھ پیشھ لودگی سازد ادیب
  خلق آثاری کھ تنھا نقش خنده بر لبان

   و اندرز یا پیامی چاره گرھر پندخالی از 
  بر عوام تاثیر و او را مھد غفلت در تکان
  مدح آدمکش و جانی ترس جان گوید دبیر

  خامھ جز تقدیر خائن نی بھ جا از خود نشان
  بس غم انگیز سرنوشتی مردم این جامعھ

  روزگاران محو و نابود در نھایت از جھان
  چاره آگاھیست و بیداری و عزم

  وھم فرصت از دست ندانخود رھانیم از ت
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 MUT

  
  
  

  شھامت باید و باور کھ ھستیم
  گرامی مردمیم نی خوار و پستیم

  حقیقت دارد و نیست این فسانھ
  کھ دیوان را سر و پھلو شکستیم

  کراسوس ھا نمودیم خوار و قیصر
  نشان برده داران چیره دستیم

  بھ دانش تکیھ مان در طول تاریخ
  ببستیمخرافات را بھ ھر شکل ره 

  بھ دل داریم ز مھر روشن چراغی
  کھ با نیروی آن ھر بند گسستیم

  چنان تیزاب حل دشمن بھ فرھنگ
  در او دیو درون را پا ببستیم
  ز بعد قادسی تا صبح امروز
  دل اھریمن و دیوان بخستیم

  ز دام حیلھ ی دشمن بھ تدبیر
  بھ فن و تجربھ راحت برستیم
  ز نیرنگ و فسون ھای زمانھ

  صری و دورانی بجستیمبھ ھر ع
  کنون نیز دشمن مردم بداند

  کھ آگاه مردمیم نی دون و پستیم
***  
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  ای جمالت ھمچو خورشید پیکرت قصر بلور
  ھر دو چشمانت چو دریا مملو از امواج نور

  ای نوید بخش بھاران شام یلدا را سحر
  از فروغت زنده جانم دشمن دیرینھ کور

  سنگر رزم و مصافای عرق کرده تنت در 
  خوار کرده بوی گلشن از دلم ھر غصھ دور

  قامتت را چونکھ بینم خون شود جوشان بھ رگ
  شیر را بینم بھ میدان بر کشم فریاد شور
  زنده خاطر شود باز صولت گرد آفرید

  بر سمند رودابھ بینم در کنارم نی ز دور
  دشمنان را خوار بینم با ھمھ قدرت، توان

  فاتح نی خداوندان زورتوده را پیروز و 
  رخت شادی بر تنمکلبھ ی غم را بسوزم 

  جام می گیرم و باده رنج غربت را بھ سور
  کژروی را زار و محکوم رنگ و نیرنگ را بھ باد

  سرنگون آن تیره بیرق الشھ ی دشمن بھ گور
  خلق فارغ از ستممرغ آزادی سرود خوان 

  چون بلوردل بھ سینھ ظفرمند با ھم متحد 
***  
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  فضل فروشی را بنھ با قصد دانایی بخوان
  کبر و نخوت را بنھ بھر توانایی بخوان

  چند جملھ حفظ نکن تا پز دھی در محفلی
  شرم کن از کوری خود بھر بینایی بخوان

  فکر خود را بارور کن با چراغ بر جان شب
  تا نباشی آلت دست حفظ برنایی بخوان

  ش درازآنکھ ھستی می رباید دست یغمای
  ناتوان بیند ز جھلت تا شوی ساعی بخوان

  جاھالن را حاصل رنج خیل شیادان بھ خوان
  تا ز خانھ دور سازی دزد ھر جایی بخوان
  ھمچو انسان زندگی کن ترک بنما بردگی

  تا بیابی ز علم و صنعت در جھان جایی بخوان
  کھنھ دنیا را عوض کن از ستم خود را رھان

  ازه دنیایی بخوانتا شوی قادر کھ بر پا ت
  دین فروش و دزد و رھزن با ھمھ فضلت امام

  دانایی بخوان قصد فروشی را فراموشفضل 
***  
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  گنھ مام وطن چیست کھ درمانده و زار
  در کف مرتجع شیخان تبھکار فگار

  دیو سرمایھ و اھریمن تاریکی و جھل
  دخت و پوران غیورش ھمھ را اختر دار

   ضحاک و ضحاک ستمکاوه در محبس
  عربده جوی بھ ھر کوی چنان چون سگ ھار

  با چھ جرم و گنھی قسمت او بیداد است
  پا بھ زنجیر ستم در دل او توده ی کار

  برزگر خانھ نشین خشک ھمھ گلزارش
  بوی گنداب طراود ز ھر گوش و کنار
  فقر و فحشاء و گرانی شکند قامت خلق

  در عوض گنبد و گلدستھ ز ھر سو و منار
  آبادی و پیشرفت و تمدن از جھلجای 

  ھمچو مخروبھ ی کسری و نھان در شب تار
  می ندانی کھ گنھ از من و تو باشد و ما
  پر توان قدرت شیخیم کھ زین مام دمار
  جوشش خون سیاوش نکند چاره گری
  ترک افیون نکنیم ما و رخوت بھ کنار

  عشق بھ مام وطن و زندگی خویش ز کف
   ستم مضطر و زارمی پسندیم بھ زنجیر
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  گیسوانت زیر باران عطر گلھای بھار
  در غروبی بعد باران در میان کوھسار

  بوی نرگس بوی شب بو بوی پونھ ھر گلی
  بوی عطر بچھ آھو در کنار چشمھ سار
  بوی عطر زندگانی بوی گندم زار دشت

  بوی آزادی و عطر جنگل و ھر بیشھ زار
  ی جان بخش بلوطعطر کاج و نارون ھا بو

  نواز عطر سحرگھ در کنار جویبارروح 
  بوی آفتابی کھ کارند در دل دامون و شب

   بھ کف آنان کھ گوھر پاک و ذاتأ سربدارجان 
  بوی نان تازه ای بر خوان یک دھقان پیر

  صمغ و کندری کز بزرگر گیرد قرارعطر 
  بوی آن شعلھ کھ سوزد در اجاق زندگی

  کند شب را شکارعطر جان افزای شمعی کو 
  رھروان صبح فردا را نفس ھاشان شمیم

  رھنوردانی کھ دارند عشق و مھر در کولھ بار
  می خرامند تا گشایند ره بھ آزادی و صلح

   گرفتار ھدیھ آرند نو بھارِبھر انسان
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 NLO

  
  
  

  دکان خودفروشی ھر طرف باز
  اصول و ایده ی حاکم بود آز

  فاق استدر این بازار نیز حاکم ن
  کنندی خود فروشان مشت ھم باز

  درونی پاچھ گیرد زانکھ بیرون
  برونی از درونی پرده در راز
  ھمھ نیز نام این پستی، زرنگی

  حریف را ھمچو گنجشک خویشتن باز
  ستایش کردن عفریت چھ فرقی؟

  تو گر مرد رھی مردانھ آواز
  ز دانایان این قوم رھنمود گیر
  ازنھ توبره بنگر و شو قصھ پرد
  بھ آنکھ پا بھ زنجیر حملھ آری

  ز بیرون از قفس روسپی کشی ناز
  ز گردان در ھر آن حالت گریزی
  نھ میر ھنگام رزمی نی کھ سرباز

  کند رجالھ از لکاتھ تقدیر
  گھ ھمفکری و ھم کوکی ساز

  ھدف در پیش رو جز منفعت نیز
  ّبھ ھر جایی دمر تا دکھ تان باز

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 NLP

  
  
  

   و ما می دھیم جانتو جان می بازی
  گران عرضھ کنی ما مفت و ارزان

  تو جان در راه آزادی و زیستن
  ولی ماھا ستم را سگ و دربان

  تو از اندیشھ ی واال حمایت
  ولی ما جاھل از جھل فرمان

  بھ گندابی وطن، ما شاد و خرسند
  تو در فکر عالجی، چاره، درمان

  تو صبح روشن فردا زنی پی
  رخشانامیدت زندگی شادان و 

  نظام بردگی را سر ز طاعت
  ز اوھام و خرافات رویگردان
  بھ چالش اصل و بنیان ستم را
  بھ نیروی خودت باور و ایمان
  عمل را رھنما از یاوه پرھیز

  کھن دنیای ظلم خواھی دگر سان
  خودت مسئول دانی درد ھم نوع

  ترا آزارد و خون ات بھ غلیان
  ولی ما از عمل دوریم و پر گو

   زنجیر می دھیم جانبرای حفظ
***  
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  ِھمھ کردند خیانت جان مشتی
  وادی حیرت گذشتیزین تو چون 

  نینداختھ کسی تشت تو از بام؟
  بام و تشتیھر و یا فارغ تو از 

  بھ تقصیر ورشکستھ زار و مھجور
  گرو در راه ھفت بنھاده ھشتی

  بھ غرب فوری زنی و نان راحت
  گمانت مالک میناب و رشتی

  کی باشی زبانت ھمچنان گھتو 
  ز یک ملت بری نام با پلشتی

  اگر یک ملتی جاکش کھ خیزش
   نشستییتو کی ھستی کھ یک عمر

  چھ رد مردمی از خویش بر جا
  حماسھ در کدام جنگل و دشتی
  صدای اعتراضت را کھ بشنید
  کجا تو حرمت شیخی شکستی
  کجا کردی تالش، بر پا تشکل
  یکجا سعی تا کھ برھانی تو کشت

  ھم اکنون نیز گھ شیخان تو نشخوار
  کھ ره باز و میان توده نشتی

  کھ از جنبش بپرھیزند و باور
  مضر ھر خیزشی با گفت مشتی

***  
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  سنگر آزادگان را غیر نسل کارگر
  جانفشان و پاسداری نیست ھنگام خطر
  حرف آخر را زند این توده ی بیدار دل

  از آن قدرتمداری بشکند راحت کمر
  گر دو روز پرھیز از کار، اقتصاد

  افتد از رونق تالش دیو خویان بی ثمر
  وکیل خودفروش دزد و غارتگر وزیرھر 

  انقالبی می شوند و خرده گیر بر راھبر
  ھر وطن بر باد ده میھن پرستی اختیار

  ّسعی و کوشش تا نگردد پیش اغیاری دمر
  دست یاری سوی این نسل زو حمایت کن بھ جان

  ری سعادت چشم امیدت بھ درگر طلب دا
  کارگر را تقویت کن زو بخواه یک صف شود

  زو مشو غافل نکن سعی ز حال و روزش بی خبر
  مطمئن می باش و میدان این ستم کاری شیخ

  می نپاید چند روزی گر کھ خیزد کارگر
***  
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  ز ضحاک زمان نالی و ظلمش، سپاه کارگر را کن حمایت
  اوه دادخواه کو، کھ بر او عرضھ بنمایی شکایتبغیر از نسل ک

  نمانده چاره ای جز رزم و پیکار، نگون کردن بساط ظلم ورنھ 
  ترا سرگرم و با نیرنگ دلخوش، سفیھان با حدیث ھر نوع روایت

  گذشت بس سالھا و آزمودی، ز اسالم شیوه ھای گونھ گونش
   والیتشدن با زجر ذوب، حل درز نوع ناب و خالی از غل و غش، 

  کنون نیز نوع رحمانی توقع، چو بگذشتھ رعایت روزه داری
  بھ یک وعده غذا و حق شیخ را، بھ مفتخواری و غارت ھا رعایت
  ولی این چاره ی درد نیست و مشکل، تو زیر بار ظلمی رو بھ قبلھ

   با درایتن درد و معضلعالج ایز حرف بگذشتھ باید دست بھ کاری، 
  شان، توافق بر سر نفع کرده با شیخنمودند ترک سنگر خودفرو

  جھانی با خبر از این حکایتترا ازران رھا کردند و این خاک، 
  تو تنھا مانده ای با توده ی کار، حقیقی صاحب و فرزند میھن
  بباید پنجھ زد در پنجھ ی شیخ، ز نسل کارگر با جان حمایت

***  
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  اگوھر ناپاک را رو نسل انسان را فن
  زانکھ ذاتش از خیانت چون طلب داری وفا
  خود فروش فکر منافع در ره امیال خویش

   ترس ندار از جفارویگردان از ستم نیست
  خون خلقی در ره حفظ منافع ریزد بھ تیغ

  ھمره صد سالھ را ره با تبحر از قفا
  دزد ناموس را چھ محرم در درون خانھ ات

  زو توقع چون شرافت، شرم جویی یا حیا
  زد و غارتگر ندر جز چپاول پیشھ اید

  خواه بھ تن رخت صدارت یا کھ بر دوشش عبا
  نوکر سرمایھ داری چونکھ باشد دین فروش

  ریزه نانی نیز نماند در درون سفره جا
  اصل و فرع را می رباید خانھ را جارو زند

  تکیھ اش بر قدرت غیر حکم و فرمان از خدا
  طایفھخانھ را بسپرده ای با دست خود این 

  چاره باید خود نمایی خانھ زین آفت رھا
  شیخ و افعی را بباید کلھ کوبیدن بھ سنگ

  ورنھ خود را نیست و نابود نسل انسان را فنا
***  
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  ز حالم با خبر، کن قصھ آغاز
  وگرنھ خامش و لب را نکن باز

  اگر خنیاگری زن زخمھ پر سوز
  وگر نھ این دکان بر بند و سوز ساز

  ایی زن چنان پر شور و جان بخشنو
  کھ مرغ دل بھ وجد آید و پرواز
  قفس را نشکند، یک دم فراموش
  ز پشت میلھ ھا نیز نغمھ پرداز

  چراغ در دست پی انسان نھ دیوم
  بھ جانم آتش است از دیو غماز
  ملول از اھرمن، از ظلمت شب

  ز یار خود فروش ھر چند کھ طناز
  ز وعظ و واعظان من در گریزم

   از طامات شان روشن نشد رازکھ
  نشان خانھ ی دوست مختصر گو

  نمی دانی بگو با بانگ و آواز
  بھ گورستان مده ما را نشانی

  نگشت و می نگردد مرده دمساز
  ز خود نیز خستھ اند این قوم مرده

  نرو بر منبر و نو قصھ آغاز
***  
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  ز افیون دین نسل چند تخمھ گان
   بر مردگاننھ بر خود ستمگر کھ

   ز کینرا رھا و دالن پر خرد 
  سرزمینگند و کثافت مھین بھ 

  بھ منبر و مالی دون اعتماد
  وطن را بھ تاالب گند وفساد

  جوانان خود را بکشت تا بھشت
  بدست آردی با ھمھ خوی زشت

  فراموش داد و بھ بیداد روی
  گرفت راه اھریمن کینھ جوی

  ستایشگر نسل غارتگران
  ھ دین باورانشرف را و عزت ب

  لجن مال گوھر و فرھنگ خویش
  بھ دھر خویش رسوا و دین کرد پیش

  بھ گرداب ننگ و دم از زندگی
  کند فخر و نازد بھ این بندگی
  بھبدنامی و ننگ گشتھ شھیر

  از این غفلتش در عجب چرخ پیر
  ز پاسخ چھ درمانده گردد زبان

  گشاید و بدنام سازد مھان
  مرنج گر ترا خوار دارند زار

  کھ کینھ از قادسی یادگار
  ترا نسل چند تخمھ گانند دشمن اند

  کھ بر کیش دیوان و اھریمن اند
*** 

  
  
  
  
  



 NMM

  
  

  از این خاکم اگر ویران گر آباد
  ھزاران چون ترا من ریشھ بر باد

  ز روز قادسی تا صبح امروز
  بزن تاریخ ورق بگذشتھ کن یاد
  خالفت ھای اجدادت بھ ھر اسم

   افسادبشستم با ھمھ قدرت و
  زبانم حفظ کردم زنده فرھنگ

  نکردم بر نیاکان ظلم و بیداد
  بھ کیش ھم تن ندادم دین امت
  رسول و آن امامانت نھ دلشاد
  خدایت را بھ دل داغ و زبانش

  نھ آموختم نھ رخصت تا کسی یاد
  یقین دان دور تو نیز چند روزیست

  بھ راھند مازیار، بابک و سنباد
  ات خشکچنان شویند بساطتت، ریشھ 

  کھ هللا از حجازت بانگ فریاد
  چنان ویران کنند بنیان دین ات
  کھ عاجز آن خدایت از نو آباد

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 NMN

  
  

  عاشقانھ عشق بورز و شادمان با مردمان
  دست افشانی نما وخنده بنشان بر لبان

  کینھ ھا از دل بشوی دل بده صیقل بھ مھر
  نمھربان با خویش اول بعد از آن دیگر کسا

  بگذر از دشت ھای میھن خاوران ھا را ببین
  از بن دندان بیندیش دور از خشم خسان
  بوستان خشک میھن را ببین پژمرده گل

  جور و ظلم ناکسانچھره ھای در ھم از فقر 
  با سر انگشتت شمارش غارت ھر دین فروش

  این تبھکاران کھ خود را عادل و روزی رسان
  دانی و جھلبین چھ با خود کرده ای از روی نا

  بھر فرزندان بھ تاریخ از خودت رد و نشان
  سوی شھر باز آ و تصمیم دامنت شویی ز ننگ

  روز عشق خود را رھانی از ھجوم کرکسان
  پایکوبان تا سحر گھ الشھ ی ظلم را لگد
  روز آزادی و عشق و ھمدلی با مردمان
*** 
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  بھ دل شیخت نھاده حسرت نان
  نھ گیردت جانبھ کوچکتر بھا

  فتھ سرنوشتت جملھ در دستگر
  خداگونھ ترا در زیر فرمان

  ولی تو ھمچنان در خواب غفلت
  حماقت پیشھ بی عقل و نادان

  توقع این خبیث جنت و فردوس
  چراگاھت نماید مفت و ارزان

  ولی باور بفرما این حقیقت
  اگر باشد بھشتی لطف یزدان

  چنان پیشینھ ای بھرت کند جور
   سایھ ات از دور دربانکھ با تیر

  ترا محروم حتی از جھنم
  کھ عادت داری و سختت نھ چندان

  بالیی آنچنان آرد بھ روزت
  کھ مدفوعت بھ لب گیری و دندان

  مبادا از خدا خواھی بھ زاری
  پس از مرگت دھد یک لقمھ ای نان

***  
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  مپسند کھ خواری بیش از این، ما را رسد از روزگار

  ا دستی ز مھر، بر زخم دل مرھم گذارباز آ و ب
  من می نگویم این قفس، بگشا و آزدام بکن

  جایی قفس را تا ز دور، دشت را ببینم، مرغزار 
  چون چوب عشق را می خورم، ھرگز ندارم شکوه ای

  خود برگزیدم این طریق، سوگند کھ مانم پایدار
  گفتند راھیست پر خطر، ھر گوشھ اش مرگ در کمین

  نھنگان را شکاراست پیش رو، موجش خون دریای 
  گرداب ھا دارد بھ دل، پیچان و تاریک و مخوف

  بس ناخدایان را بھ کام، چون اژدھایی بی قرار
  سر سخت کوه ھا پیش رو، از سنگ خارا صخره ھا

  پر از عقابان گیردی، برف و تگرگ کوھسار
  گفتم کھ عشق ومھر خلق، ما را در این ره ھمرھی

  یار، اندوختھ ایست در کولھ بارامید و شوق روی 
  جز عشق تو ما را نماند، در این سفر غمخواره ای

   پایان راه و بیکسی، مپسند کھ خوارم روزگار
***  
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  بپوسید دل و ھر روز زخمش افزون
  ز دھر سفلھ پرور مردمی دون
  بھ دشت سینھ ام یک گل نرویید

  بھ صحرا ھر چھ سرخی ردی از خون
  ھر روز قد بر افراشت داری و فقربھ 

  گرفتی وسعت و خلق را جگر خون
  ز کیش اھرمن شد توده را بھر
  چپاول ھای سعد زندان مأمون

  ز ما دشمن شکار از ھر دو سو کرد
  اوضاع دگرگوننفع خویشتن بھ 

  اسیران بر سر دار زندگان جذب
  گرانسنگان در این بین زار و مجنون

  لیز عالم سوز بزرگان صحنھ خا
  سبک مغزان پی اوھام و افسون
  بھ روی جمع ھمراه تیغ امیران
  سپھ را منفعل از صحنھ بیرون

  فرومایھ بشد دالل و سیاس
  پی سود درد خلق ھر روزه افزون

*** 
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  ریشھ ی داعش در ایرانست و شیخ بی حیا
  با توحش بی صدارا بھره زین فرصت کھ خلق 

  قھنقش دالل اجانب را دورن منط
  تا کھ قدرت حفظ و و ننگین دولت جھلش بھ پا

  ھمچو لولویی برای مردم خاور زمین
  و ھر می خواھد ز جاشیخ نشین ھای خلیج 

  در عراق و سوریھ صحرای سینا تا یمن
  نقش ناتو را بھ عھده با ھمھ قدرت سپاه

  در درون مملکت بیداد و غارت موج خون
  فقر و فحشاء و فالکت جان انسان بی بھاء

  ن کشتار و سرکوب توده ی محروم و غرببی اما
  در محافل زو حمایت  یا بگیرد در پناه

  صحبت از حق بشر در ملک ایران حرف مفت
  دین فروشان صاحب حق تا کھ خلقی را تباه
  بانک ھا امن غرب جایی کھ ھر مالی دون

  حاصل غارت و دزدی اندر آن انبار و جا
  لقاز پس ھر چند، مطرح بازی زشتی و خ

  با فریب و خدعھ و رنگ پشت این دونان نگاه
  ریشھ می سوزان ز داعش ای مھین پور وطن

  خود رھان و منطقھ از شر شیخ بی حیا
***  
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  نھ جمھوری، نھ دولت، نی امامی
  اسمی و نامیو فقط عنوانی 

  گذشتھ کشوری با نام ایران
  کھ در اذھان بھ جا تصویر خامی

  تی تبھکارکنون ویرانھ ای مش
  در آن بر پا یکی بازار شامی
  منابع را کنند غارت و جنگل

  ھر آن دزد بھر خود فرمان تامی
  زنانی را اسیر و می فروشند

  بھ ھر جایی ھوس خوابانده کامی
  پراکنده در آن خیلی ز برده

  کھ ملت بودنش نیرنگ و دامی
  بسوی آنچھ در فرھنگ ملت
  گروه بردگان ھرگز نھ گامی

  ندگی و ظلم تحملرمھ وار ز
  بدون دھنھ و جل یا لجامی

  ھر آن قوم شادمان وقتی کھ جالد
  بھ دیگر یورشی و قتل عامی

  در این بازار شام جز دزد و دالل
  نھ پیر و رھبری و نی امامی

***  
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  تو از فرھنگ یک ملت نشانی
  چھ غیر از مشترک جا و مکانی

  ز ھر قوم و نژاد بیگانھ و دور
  نیز در شکی و بد گمانیز خود 

  ز دانشجو دریغ داری حمایت
  ز کار و کارگر اصال رمانی

  زنی را در خیابان گر کھ سرکوب
  تو مزدور را کنی یاری رسانی
  خبر چون بشنوی بیچاره اعدام
  بھ قصد تفریح و شادی دوانی

  نگاه سرکوب و غارتچپاول را 
  دو چشم بر بندی و فخر بر ندانی

  ق خود کسببھ جای چاره جویی ح
  تالش ز ھمسایھ دزدی لقمھ نانی

  نھی پا بر سر ھمره و ھمکار
  کھ خود باال و باالتر رسانی

  تا خطر دوربھ شکوه خو گرفتھ 
  بھ ھر خواری تن و دم ناتوانی
  از این بد بختی تو دشمنان بھر
  سواری از تو تحقیرت عیانی

  بیاموز رسم ملت بودن از دھر
  چو دیگر مردمان از خود نشانی

***  
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  چھ خوش گفت فردوسی نیک سرشت
  کھ جاوید نامش و آن بذر کھ کشت

  چو پا گیرد آیین اھریمنی
  بپویند مردم ره دشمنی

  شود ارزش و ارجمندی نزار
  پیر داننده خوارعزیز بی خرد 

  بھ زنجیر و زندان ھر آزاده ای
  کسی ننگرد سوی افتاده ای

  ز دل ھا گریزان شود عشق و مھر
  فزون گردد و زشت چھرتباھی 

  بھ دل ھا شرر آتش خشم و کین
  شرف نادر و رنگ و نیرنگ یقین

  پی خواستھ ھر کس دھد ھست و نیست
  نھ دوست را ز دشمن نھ یارت کھ کیست

  بھ تاراج ناموس و لب ھا خموش
  نھ خونی بھ رگ ھا کھ آید بھ جوش

  پدر سوی مسلخ کشاند پسر
  بھ مرگ مادران دخت را چاره گر

  لک ویران و آباد بومشود م
  شود جای کرکس و جغدان شوم

  بھ آنچھ حکیم گفت وطن شد دچار
  ز ما ماند چنین ننگ بھ دھر یادگار
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  عاشقانھ گفتمش با دلم بساز
  کعبھ ام تویی نی کھ در حجاز

  تو خدای من ھستی ام ز تو
  دست خواھشم جانبت دراز
  روزیم ز تو خواب و راحتم

   بنده ی نیازقبلھ ای و من
  لطف و مھر تو یار و ھمرھم
  غم ز دل رود چون برم نماز

  حاجتم روا در طواف تو
  قفل ھر طلسم پیش دیده باز

  دانشممعرفت ز تو درک و 
  تو بھ من عطا عزت و فراز
  سر بھ پای تو می برم سجود
  در خیال خود با توام بھ راز
  لعل لب گشود عاشقانھ گفت
  زگر کھ طالبی می کشم تو نا

***  
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  چو طفلی پا بھ دنیا در والیت
  ز شیخ خواھند کھ در گوشش شھادت

  ھمان گام نخست مغزش بشوید
  بدو آموزدی تسلیم و طاعت

  پس و پیشش کند انگشت او را
  نماید آشنا با رسم و عادت

  کھ جز فکر جماع در دوره ی عمر
  فقط اندیشھ اش باشد شھادت

  ینبھ فتوایی کھ استاد نخست
  دھد گوش نخواھد زو داللت
  گناه دین فروشان  می نبیند

  اگر ھم دید بھ هللا اش حوالت
  اگر شیخ را بھ بستر دید و ناموس

  مھار غیرت کند در بند شھامت
  ِپذیرد عرض و ناموسش بود شیخ

  در اثباتش کند ابداع راویت
  فقط در راه دین غیرت بورزد

  بھ ھر سختی دھد تن با رشادت
  کودک با چنین فکرشود آماده 

  بھ گھ چون نو جوان خود با والیت
***  
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  تالشی چند سالھ باید و کار
  کھ فکری نو نمو بنماید و بار
  تو با اندیشھ و فکری مخرب

  کھ قرن ھا کار و فاسد کرده افکار
  مقابل ھستی و درگیر جنگی

  یکی فرسایشی جنگی و پیکار
  تو نیستی روبرو با زاھد و شیخ

  با تواند ھر کس گرفتارقابل م
  تو باجمعی مریض فاسد شده خون

  طرف از سویی و مزدور غدار
  فرومایھ کسان کز توبره ی دیو
  کنند و فضلھ ھر سفلھ نشخوار
  قلم در دست و آنچیزی نگارش

  کھ ھضمش راحت و آسوده بیمار
  نیاز رور را تحریر و قصھ

  پسند جاھالن ھر طنز و اشعار
   چند جبھھترا جنگیست سخت در

  کھ دیو افشاء و مزدوران بھ انظار
  چھ خواھی جامعھ تغییر و فرھنگ

  شب و روز با دل و جان بایدت کار
***  
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  من بت پرستم اما بر سنگ نی نیایش
  بر خالقی چو انسان کرنش برم ستایش
  پست نیستم کھ نانی از بیوه زن، یتیمان

  بربایمی و بخشش از دیگری بھ خواھش
  یھ را گرسنھ، قومی بھ فقر و ذلتھمسا

  برھانم و بھ کعبھ، چون کرده اند سفارش
  من را وظیفھ ای نیست، شاه حجاز را باج
  خود داند و خدایش، زو آنچھ کم و کاھش

  در معصیت غریقم، چون سنگ زنم بھ شیطان
  گیرم کھ ترک وجدان، سر چون نھم بھ بالش

  ھنگام یورتمھ رفتن، بی منا و مشعر
   خالیق، چون صحبت و گزارشاز غارت

  اھریمنی چو شیخ را ظلم و ستم ندیدن
  با این حساب کھ ننگت، نیک بیند و نگارش

  بر بیوه زن تجاوز، ترویج خود فروشی
  کام از زن مسلمان، ھنگام فقر فاحش

  تنھا بھ سنگ توان گفت، دلخوش کھ دامنت پاک
  باز آمدن چو خوکی، خونخوارتر ز داعش

  آن ھم بتی چو انسانتقبیح بت پرستی، 
  ز آنجا کھ پست و سودورز، خود سنگ را نیایش
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  گر کارگر ستایش فرزند رنج و کار است
  نی مثل شیخ ولگرد فارغ ز ننگ و عار است

  خلق را ز زحمت او نانی بھ سفره و خوان
  نی نان توده را او چون الشخور شکار است

  آباد ز کوشش وی ھر ملک و سرزمینی
  نی مثل جغد بد یمن ویرانھ اش قرار است

  چون نان خلق مھیا آنان بھ شادمانی
  نی مثل شیخ بد اصل از جشن و سور نزار است

  ھم صاحب شرافت ھم ز آدمی نشانھ
  نی مثل شیخ ز انسان بیزار و در فرار است
  حب وطن بھ رگ ھا در دل ز کودکان مھر

  چون شیخ نابکار استنی خصم و کودک آزار 
  ی وطن را خواھد و رشد و پیشرفتآباد

  نی مثل شیخ فاسد رھزن و رشوه خوار است
  من مانده ام کھ خلقی تقلید چون ز انگل

  آن ھم فساد برانگیز کو را بھ تن نھ عار است
  چشم بستھ چگونھ عقل و خرد فراموش

  کورند کھ خالق نان فرزند رنج و کار است
***  
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  ت چھ و گناھتای سرزمین محبوب جرم ا
  کھ این قوم شیخ پرور بنھاده بی پناھت

  مھرت بریده از دل ویرانی ات تماشا
  نی نالھ ات دھند گوش نی چشم کھ اشک و آھت
ُرخصت کھ سینھ ات چاک خصم سبع و وحشی ُ  

  دفن در منظر و نگاھتو دختران پوران 
  خورشید را گرفتند دیدند سکوت مردم

  ھت مابھ اختران شد تحمیل بھنوبت 
  و نسل بخرد از دامن ات بھ زنجیرفرزند 

  تا کرکسان کنند لخت دیوان نگون بھ چاھت
  آباد شھر و ھر ده اشغال فوج دیوان

  کمین و بنشست بر ھر گذر و راھترھزن 
  موی سپید مادر پشت خمیده چون دوک

   می ندید و نی پاس یک ذره فر و جاھتسک
  خشکیده سینھ ی تو کشتزاری از شقایق

  سر ندید کس بر باد ھمچو کاھتچشم با 
  از روزگار پیشین بس ریش بر دل زار

   روزھای بس سیاھتموج خون و کشتارا
  این دور نیز بھ آخر خواری نصیب دشمن
  فرزند مانده در خواب بر دوش ھر گناھت
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  کھ ھانو گفتش بر گردن دار بباید بند را شیخ 
  وارھاناز خدا یاری و خود را از مصیبت 

  پنج نمازش داد فرصت با خدایش گفتگو
  مایھ ی ھیچی ندانبی بعد از آنش گفت ای 

  این خدایی کز نجاتت رویگردان است و سیر
  چون بھ تو نزدیک و گوید زین خالیق گیر جان

  چون بھ تو رخصت کھ غارت ملتی را روز و شب
  گویدت خوب کن چپاول چون منم روزی رسان

  نب من کن بسیجتو بدزد اموال مردم جا
  با تضرع رزق و روزی چون گدایان لقمھ نان

  از اموال اوبا چھ جرأت خلق را بخشی تو 
  وعده سر خرمنی و حوری و باغ جنان

  سگ پدر تو عاجزی خور را رھانی زین طناب
  با خر لنگی خودت را با خدایان ھم عنان
  چون بھ او تفھیم جھلش صندلی از زیر پا

  از ره مقعد روانتا کھ آویزان چو الشھ 
  خلق ابلھ را نشان آن گند الشھ گفت شان

  این ھمان شیخ است کھ پیوند با خدایش بود ھان
***  
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  بر خیز ز خواب غفلت بگشای چشم و بیدار
  کن کسب علم بیاموز داننده شو و ھشیار

  این ملک را نیاکان پیش از تو پاسبانی
  حفظ از ھجوم دشمن غارتگران و اشرار

  دان نام آور جان داده جان ستاندندگر
  این مام مو سپید را دور از نگاه اغیار
  با مھر در گشودند بر روی ھر غریبھ

  تا چھ رسد کھ خود را رھزن شوند و طرار
  با ظالم و ستمگر پیکار و جان بدادند

  از بینوا حمایت نز ظالم و ستمکار
  سود و زیان خود را ریختند بھ پای مردم

   فروشی تا سود خود نگھ دارنی تن بھ خود
  ناموس و خاک میھن حفظ بھتر از دو دیده
  با جان خطر خریدند تا زندگی چو احرار

  خوارت کنند کھ خوابی غارت کھ ره ندانی
  از خود کشی فالکت با جسم زار و تبدار

  بگذشتھ ات مروری درس از نیا و جد گیر
  آموز و درس فراگیر داننده شو و بیدار

***  
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  از لعل لبت جامی با روی گشادم ده
  جان خستھ ز نادانی حرفی دو سھ یادم ده

  دستم و نجاتم ده از مجلس وعظ شیخ
  تا ترک کنم عادت تغییر نھادم ده

  زن خام مرا آتش در کوره بسوزانم
  گر خاک و خاکستر بی غصھ بھ باد ده

  گر پختھ و ناراضی تصمیم ز خود دورم
  بر کوی فسادم ده از زاھد و شیخ پرھیز

  من فاحشھ را ترجیح بر زاھد بی تقوا
  او را بتوان گفتن پیری و مرادم ده
  بر قول فقیھان دل دیوانھ نمی بندد

  نتوان بھ فقیھ گفتن یک دم دل شادم ده
  ای ناجی جان بخشم ما را ز کرم بنواز

  از لعل لبت جامی با چھر گشادم ده
***  
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  و فحشاء نقص از ماھواره استگر فساد و فقر 
  گر کھ ویران ملک دارا نقص از ماھواره است

  اعتیاد گر فاجعھ بار، ظلم و بیداد است فزون
  اختالس گر شیخ رسوا، نقص از ماھواره است

  گر زنانی تن فروشی ذلت و نکبت بھ اوج
  کارگر بیکار و بی پا نقص از ماھواره است
   شوره زارگر شوند رودخانھ ھا خشک جنگل و دشت

  جا نقص از ماھواره استمسکین و بی برزگر 
  گر کھ کارتن خواب خلقی ئر خیابان ھای شھر

  فرش زمین و آسمان ھم سر پناه نقص از ماھواره است
  شیخ گر کاخی و قصری ثروت بی حد و حصر
  در مقابل امتی از دم گدا نقص از ماھواره است
  گر کھ دانشجو بھ زنجیر تحت تعقیب ھر جوان

   نقص از ماھواره استھزنان ھر گوشھ بلوار
  کودکان کار بی حد بی کالس و مدرسھ

  بیسوادی کرده غوغا نقص از ماھواره است
  جز وجود شیخ نادان مظھر ظلم و فساد

  ھر چھ آید بر سر ما نقص از ماھواره است
***  
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   بر آب نھی خشت،تا چشم امیدت بھ فقیھ تکیھ بھ منبر
   بر آب نھی خشت، نیابی و نگیری ز علوم بھرتا خویش

   امید رھایی،تا قدرت خود را نکنی باورو از شیخ
   بر آب نھی خشت،از طعمھ ی مسموم فریبش نکنی قھر
   بیھوده و طامات،تا ترک نگویی ھمھ اوھام و خرافات

   بر آب نھی خشت،با شوق وشعف از کف مالی دبنگ زھر
  ، جزیی ز جھانیتا مکتب خود پیش نگیری و ندانی

  سرمایھ و شیخ ھستی وعمر کرده مسخر، بر آب نھی خشت
  تا عاجزی از درک و شعور فھم نداری، زن خار شماری

  توھین بھ تو است خواری نامو ست وھمسر، برآب نھی خشت 
   از بخل و حسد چشم،تا دل نکنی پاک ز ھر کینھ و ھر خشم
  خشت بر آب نھی ،خود دور نداری ز ھر فتنھ و ھر شر

  تا سد نکنی مانع ھر قتلی و کشتار، در شعلھ نھ ھر دار
  کھ چون تو بشرند مردم کافر، بر آب نھی خشتدرمانده 

   ترک خصلت دیوان،تا مھر نورزی نشوی عاشق انسان
   بر آب نھی خشت،تا فکر نیفتی ز فساد دامن ھر شھر

   تسلیم و کنی جان،تا بیخبر از حق خود و ارزش انسان
   بر آب نھی خشت،آن سگ پدر رخت تو از بررخصت کھ ھر 

  تا پیش نگیری ره صنعت و زراعت، از شیخ شفاعت
  اوباش و اراذل بھ سرت افضل و افسر، بر آب نھی خشت

  تا حس نکنی صاحب این خانھ تو ھستی، در عالم ھستی
  امید خدا حفظ کند صاحب منبر، بر آب نھی خشت
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   و چوب دارغیر تعقیب و گریز و اختالس
  فقر و فحشاء و گرانی صحبت از ظلم و فشار
  سختی و ذلت، فالکت غارت بی حد و حصر

  آتش دوزخ و خشم و کینھ ی پروردگار
  قصھ ای نیست بر زبان ھا کس نمی آرد خبر

   از ستم ویران دیاراز خراب آباد دارا
  توی فکر این طور تداعی زین ھمھ ویرانگری

  این کشور فرارقادسی تکرا و بن ساسان از 
  ملتی مغلوب و غالب تا بھ سامان وضع خود

  سرکشان را قتل عام و بیگناھان را شکار
  ز آن طرف تسلیم پذیران خوار و مقھور و ذلیل

  توق لعنت را بگردن راه سازش اختیار
  چانھ زن با خصم رھزن تا بھ ھر قیمت، بھا

  جان ناپاکان ببخشند از وطن خواھان دمار
  از زنان و دخترانغارت ثروت و گنجینھ 

  تا توان دارند غنیمت بردگانی بی شمار
  خاطر آسوده کھ آنان رام و تسلیم اند و عبد

  گردنی بشکستھ دارند غالبان را در کنار
  با ھر آن سازی برقصند تابع احکام و دین

  دین هللا را مریدند نایبان را جان نثار
  نھی منکر می کنند و امر معروف را عمل

  داران بیابند وقت آسایش، قرارتا کھ سر
  ل باد آورده و ھر شب در آغوش مھوشیپو

  طاغیان را ھر سحرگھ بی امان تسلیم دار
***  
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  چھ تنھا ماند و بی یار توده ی کار
   خوارپایمال و بی امانحقوقش 

  دگر کس را نماند قدر و شوکت
  رباستم زین وضعیت و ستمکار 

  امام سر دستھ ی بیشرم دزدان
  سلطھ گر بر شھر و بازار ارازل 

  فساد و فقر و فحشاء و گرانی
  فشار بر مردمی نادان و بیما 

  جماعت را امامت سوی یزدان
  آدمکش جانی و جباریکی 

  ز خون بیگناھان موج زن نھر
  درون جامعھ فرمانروا دار

  وکیالن و وزیران اھل رشوه
  سیاست پیشگان دزدان قھار

  فدای منفعت عزت شرف عار
  ر آن حدی کھ شوی داللی زند

  بدون ذره ی شرمی بھ رخسار
  فساد و ارتشاء امری الھی
  بھ فتوای فقیھ و امر دادار

  چنین ملک و غم انگیز روزگارش
  شود نابود با ذلت و ادبار

  مگر خلق خیزد و با جان حمایت
  ز نسل کارگر وز توده ی کار

***  
   
  
 
 



 NOO

 
  شرف پوشان شرف را دست توفان

  ن بر باد و بنیانشرافت را ز ب
  بھ فقر یک ملت و با خدعھ و رنگ

  تھی ز اخالق و باور اصل ایمان
  بھ فحشاء چھره ای شرعی و عرفی

  تبھکاری و ظلم با حکم قرآن
  خدا را ملعبھ کردند وسیلھ

  برای ھر ستم حکمی و برھان
  جنایت پیشگان بی حد جنایت
  فساد و گند خود با نام یزدان

  راز موطنش دواما عصر را 
  بھ چاھی مخفی و کردند بھ زندان

  ز جھل خلق بھره با مھارت
  بھ سر افسار و بر پشت جل و پاالن

  صدای اعتراضش چون بلند شد
  محارب خواندن و طاغی بھ یزدان

  ربودند ھستی و ناموس و اموال
  ز بنیان ریشھ و در دست توفان

***  
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  مرنج از من رخت از من مپوشان
  آن بحر جوشان لوی استحدیث از مو

  بخوان یا گو بخوانند از برایت
  از آن کناس و جمع عطر فروشان

  من و تو حال آن کناس داریم
  کھ عادت کرده گند خرقھ پوشان
  اگر زین منجالب ما را بھ دریا

  بیندازند و امواج خروشان
  بدون فضلھ ی شیخ جان سپاریم

  شویم مسموم ز پاکی ھمچو موشان
  نچنان زجرصدای موج دریا آ

  کھ پرده بر دریم از ھر دو گوشان
  نسیمی گر وزد ز آزادی و عشق

  چنان مرگست و ما را مرگ نیوشان
  در آن دم آرزمان خشتک شیخ

  کھ خواھیم ز آسمان خیل سروشان
  در اول فرصتی کز جا بخیزیم

  بھ گندی باز یابیم عقل و ھوشان
  خدایی ھمچو شیخ خلق و پرستش

  مپوشانز نادانی و جھل، صورت 
***  
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  دو چشم کارگر در کاسھ ی خون، نشانند دین فروشان در پی نان
  اگر مزدش طلب کسب مواجب، کنند سرکوبش و بندند بھ بھتان

  محارب با خدا در خدمت غیر، بھ ضد انقالب و دین و مذھب
  ز دین بر گشتھ و کافر و طاغی، لجاجت با رسوالن و امامان

  طرفداری ز صھیونیسم و امریکیده عاصی، بھ چاه جمکران خواب
  فریب دشمنان تحت تعقیب، نھادن پای بر خون شھیدان

  کسی نیست تا از این دیوان بپرسد، و یا این امت وامانده در جھل
  برای چھ خالیق کار و کوشش، بھ دنیایی کھ نان نی مفت و ارزان

  کدام یک از رسوالن با نداری، بسر بردند و بیگاری نمودند
  خالیق را بھ جرأت کرده دعوت، کھ بی نان از خدا طاعت و فرمان
  چرا خود چند روزی دست ز غارت، نمی شویید و پرھیز از چپاول

  چرا دست از تبھکاری ندارید، اگر بر گفتھ ھا باور و ایمان
  چرا با نسل زحمت در ستیزید، ز نانش از چھ می دارید محروم

  ار و قتل را راه درماننظام سلطھ را چون تابعیت، چرا کشت
  ز صنعت ریشھ و کشت و زراعتچرا این ملک را بازار مصرف، 

  بھ آشوب منطقھ ویرانھ میھن، کھ سرمایھ نجات از چنگ بحران
  بھ اوھام و خرافات ملتی را، بیالوده سراپای وجودش

   سرکوبش کنید بر دار و تعقیب، اگر ز اجرت سخن یا گفت از نانکھ
***  
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  بگیر و ببند و بده دست من
  شعاریست رایج بھ ھر انجمن
  ھمھ شیر میدان رزم و شکار

  بھ ھنگام گلگشت و خر در چمن
  ھمھ عالمانند در فسلفھ

  ز حفظند و از بر علوم زمن
  د بر اقتصادچنان انمسلط 

  کھ مفت بر ندارند قفل از دھن
  ز تاریخ ھمین قدر کھ اجدادشان
   ختنبھ مصر رانده فرمان و چین و

  تشکل شناسند و از خبرگان
  مھارت کھ باشند تشکل شکن

  ھمھ آتئیست اند و بر ضد شیخ
  بر انجمندر حدی کھ خود شیخ 

  طرفداز ھر کس کند اعتراض
  وسیلھ کھ سرگرم اساتید فن

  نصیحت گر نوجوانان و پیر
  دھند پند و اندرز بھ ھر پیر زن

  بھ میدان بیا و ستمگر بکوب
  ت منبگیر و ببند و بده دس
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  امام المسلمین را از سیاست
   درک و دانش کز نجاستقدرھمان 

  در حد نغمھ ای باطل کننده
  ز علم سر رشتھ دارد وز کیاست

  ورا متراژ و میزان ختنھ گاھی
  نھ در دستپاچگی بل در فراست

  رجز خوان لحظھ ای بر ضد تحریم
  دگر روز زار و تسلیم با خباثت

  جمع است و داندچرا؟ چون خاطرش 
  بھ جمعی جاکش و مزدور ریاست

  نھ در فکر وطن باشد سپاھی
  نھ در مجلس کسی یا در صدارت

  کھ گوید مردک این الطائالت چیست
  کمی در غارت و یغمل خساست

   ملتی خواردی وطن یکبھ نابو
  نظام سلطھ را سودش حراست
  برو آن پاره کونت کاه گل گیر
  ز گوز خلق در مسجد حفاظت

  غرب را عامل و خدمتگزاریتو 
  سیاستگفتندت دخالت در چھ 

***  
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  سلحشوران و گردانی کھ چانھ
  بھ چرخش آورند با ھر بھانھ

  بھ یاوه عادت و دلخوش و راضی
  کھ خلق سرگرم و مشغول با فسانھ

  سیاحت گاھشان بود چین و کوبا
  ز ال چھ صحبت و فیدل نشانھ
  دز بس پست و وقیح باور ندارن
  کھ رسوا گشتھ با دست زمانھ
  ُنھ تنھا لنگ پھن در پیش مال

  کھ شیخ را واگذار میھن و خانھ
  نشستند خواری خلق را تماشا
  ز آرمان دست شستند زیرکانھ

  سپاه کارگر در چنگ دالل
  پی سود و زیان چون سگ روانھ

  امام و مقتداشان سید علی شد
  بھ ریش جنتی سشوار و شانھ

  مایھ داریشدند در یوزه ی سر
  بنفع لیبرالیسم چک و چانھ
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  جنگل ساکت و خاموش
  جنگل خشک و سترون

  جنگلی بی نغمھ خوان مرغ
  جنگلی پژمرده دامن

  جنگلی ھر گوشھ دامون
  رم شب تاببی نشان از ک

  شید و ماه از آن فراری
  از نفس افتاده از تاب
  نالھ ی مرغ سحر گم

  مرغ حق بر شاخھ مرده
  انش کرده ھجرتآھو

  مرغکان در آن بھ غربت
  دورآن آفتاب کاران از 

  بستر لب تشنھ اش شور
  برکھ ی مھتاب آن خشک

  بر سرش باران نبارد
  کس گل گندم نکارد

  رھروی نیست دردمندی
  تا ره خورشی جوید

  سوی کوه ھا ره بپوید
  سر دھد آواز و با ابر

  باد و باران
  برف و بوران

  آفتاب و ماه و اختر
   از جنگل بگویدقصھ

  قصھ از بر پا ستاده
  خشک و بی جنبش درختان

***  
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  نھ تنھا ارتجاع و شیخ
  و نھ آدمکش و جالد

  نھ تنھا جیره خواران نظام سلطھ و غارت
  و مزدوران استعمار نو

  کھنھ
  بل از آنان کھ با این کاروان بودند

  و ای بس از جرس داران
  و کرنا دار یا طبال

   نام آوران عرصھ ی پیکارز نامی بردن از
  و سروھایی کھ جان دادند

  بدون کرنش و خم کردن آن قامت موزون
  چو بید بر خویش می لرزند

  و می ترسند
  مبادا گم شوند در سایھ ی تابوت این گردان
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  آنچھ گوش بشنید و چشم دید

  اندرین عمری کھ بگذشت
  .دور روز مرگی و تھدید

  شاعده ای غرق تما
  پیشھ شان تحلیل و تفسیر

  عده ای با بی خیالی
  مرده باد گویان و تکبیر
  در میان شیخ بود و مال

  .بستھ از رو تیغ و شمشیر
  خستھ ام از زندگی سیر
  در جوانی گشتھ ام پیر

  پرسشی دارم ز دنیا
  از زمین وز عالم پیر
  پرسشی از آسمان ھا 

  ماه و خورشید و ستاره
  با چھ مقصود و بھانھ

  فتم از مادر تولدیا
  سرنوشت تعیین و تقریر

  چھ ھدف از زایش من
  .این طبیعت داشت و پیگیر

  آنچھ گوش بشنید و چشم دید
  اندرین عمری کھ بگذشت
  .دور روز مرگی و تھدید

  عده ای غرق تماشا
  پیشھ شان تحلیل و تفسیر

  عده ای با بی خیالی
  مرده باد گویان و تکبیر
  در میان شیخ بود و مال

  . از رو تیغ و شمشیربستھ
***  
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  خود زدین تصویر روشن چھر مذھب چون خالء
  دست تعدی و تجاوز مملکت چون کربال
  روی آشور را سفید و آنچھ با قوم یھود

  غالبان بر جای از خود در دیار نینوا
  دست غارت را گشودند بدتر از قوم مغول

  آبرو از بھر تیمور وان سمرقندی سپاه
  نچھ حاصل غیر گندبھر صادر کردن آ

  در وطن باال نیاورد فقر ویرانی بھ جا
  کیش و آیین جھالت بھ جان منطقھ

  دامن و دائم بھ پافتنھ و آشوب و کشتار 
  حالیا دور از شھامت با وقاحت ھای خود

  این جرم و گناهبوق و کرنا تا بھ دیگر نسبت 
  رویگردانی مردم را ز دین ترفند غرب

  گی ھاشان تباهتحت تعقیب چند بھایی زند
  خلق با معیار خود سنجند و باور کرده اند

  تا ابد با گفتھ ی شیخ عمر خود طی در خالء
***  
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  مردم چنان تنفر کز دین شیخ فراری
  ترجیح کھ سگ نیایش با فخر نی بخواری
  شیخ این گناه نھ گردن کز دین بری خالیق
  تا روز حشر نھ قادر شیخ را دھند سواری
  زحمت کشند و نانی نی از خزانھ ی غیب
  آن ھم ز چنگشان شیخ با نام رب و باری
  ھر روز دار و اعدام و غارتگری چپاول

  خلق را بھ وعده دلخوش بھروزیش شعاری
  ھر سفره خالی از نان بی مزد ز کارگر کار

  میلیاردھا چپاول ھر دزد بھ رستگاری
  شیخ از خدا نترسد بی واھمھ خیانت

  دشت و دمن صحاریخایر از مملکت ذ
  تنھا مواظب خلق یک لشکر از مالئک
  نوبت بھ شیخ و یاران افرشتھ ھا کناری

  چشم ھا نھند بر ھم در پیش چشم هللا
  آویز ضیم پرده مشغول خود بھ کاری

  تیرهشیخ نیز بھ وقت دزدی حایل عبای 
  یعنی بھ قول معروف دوال شتر سواری

  از خلق نیز توقع در جھل تا قیامت
  ر گرد این تبھکار مانند و نی فراریب

*** 
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  تبھ میھن و خود را با مدارا
  ھر آن زھری بھ کام خود گوارا
  تماشا موج خون با خوش خیالی

  بھ دور از ھر عمل کردیم خدا را
  کلوخیاز در احوالی کھ سست تر 

  رجز خواندیم و خود را سنگ خارا
  بھ دور کودکی فرزند را پیر

   عادت و طاعت ز دارابھ تسلیم
  دھان بستیم و از وی ھر سالحی

  کھ قادر حق خود از روزگارا
  بھ پای منبرشیخش و وادار
  کھ آموزد ره ظلم بر ندارا

  کنار مستبد در دست چماقی
  بھ فرق آنکھ دم از حق آرا

  چھ فرزندی تمرد کرد تأدیب
  تا سر بداراسپردیم دست شیخ 

  گرسنھ کارگر را با تمسخر
  و فزون بر وی فشارابراندیم 

  دو چشم بر غارت و بیداد ظالم
  و بماندیم جان نثاراببستیم 

  کنون ماییم و دنیایی خرابی
  جمود فکر و فرھنگ مدارا

***  
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  قربانیان توھین، قربانیان تحقیر
  دھشت تا بدین حد دارید ز بانگ تکفیر؟
  عیاری پیشھ و گرد بیچاره ژنده پوشان

  جر با ضرب تیغ و شمشیرتحقیر کننده را ا
  آرامش از تبھکار گیرید خیل دزدان

  جایی کھ خود طلب مرگ یغماگران ز جان سیر
  نا امن شھر و ھر ده با ضربھ ھای پنھان

  بی گفتگو زمینگیردرنده در کنامش 
   تسلیم ظلم بی حد،ھیچ دین نگفتھ مذھب

  نیست نقل از رسولی گردن بھ بند و زنجیر
  پیشتر حکایتاین بیشرف جماعت زین 

  در جنگ و بوده پیگیربا ظلم ھر امامی 
  اکنون کھ خود بھ قدرت ھر ادعا فراموش
  دست ستم گشوده غارت بھ شام و شبگیر

  یاد آوری بھ اینان آن کھنھ داستانھا
  از الشخوران بھ حوزه خواھید حکم و تفسیر
  حتی از آن خدایی کھ این کرکسان نمود خلق

  م و تقصیرخواھید کھ رھزنان تعیین جر
  نی پیشھ راه سازش بی عار و از عمل دور

  خود پست تر ز حیوان توھین بھ جان و تحقیر
***  
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  ننگم ز تو کھ مال ز انسانیت نگونت
  قسمت نموده ذلت بنشانده است بھ خونت
  بس احمقی و نادان تفسیر خود ز مذھب

  بفریفتھ و خرافات یاد داده و فسونت
  شفاف بینندد نقشآیینھ است ترا شیخ، 

  از ذات نی فزونتشاید کھ کھتر اما 
  تفسیر دین  و مذھب آن سان کھ می کنی درک

  ترسیم آن خدایی کھ ھمواره پست و دونت
  ھر نوع فساد توجیھ با نام دین و مذھب
  با باری از مزخرف افزوده بر جنونت

  چون بیننددت کھ مشاق افسانھ و دروغی
  گونتھر روز حدیث جنت با نقل گونھ 

  یک روز حوریان لخت یک روز حریر بر تن
  غلمان شراب در دست شق آلت جبونت
  حتی ز دین شناختی تو بیشعور نداری

  ھر شیخ گند مغزش چون مستراح درونت
  دین را کھ خلق دنیا زان بھره چون مسکن

  بھرت چماق تکفیر بی وازلین بھ کونت
  بازی نیافتھ پایان تازه بود سر شب

  زین جای نیز نگونتگھ ترسم کھ تا سحر
***  
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  چون می شود کھ کورش از خواب چشم و بیدار
  بیند بھ ملک امیران بزھای گر و مردار

  بر ملک میر و رھبر مال علی گدا را
  چاقو کشان و دزدان فرمانده و سپھدار

  آن سپاه کھ روزی خلق در جھان فسانھبر 
  جمعیتی ز اوباش فرماندھی و سردار

  ھ پا کثافت بیگانھ شیخکی زشتسر تا ب
  دیوان کند اداره فرمان قتل و کشتار

  بر جمع ریش سفیدان یک جانور ریاست
  قانون طرح و تصویب بنوازدی تبھکار
  نوباوگان خود را بی دست و پا گرسنھ
  بر پند جنتی گوش در پیش او خبردار

  علم و فرھنگ گیرنذ فرا ز شیخیاسلوب 
  ت ز خروارکز جھل می نداند من کمتر اس

  از درد شود کالفھ لعنت بھ ذات فرزند
  سنگ کوب نماید و زود ترک این جھان غدار

***  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  



 NPT

  
  
  

  بگذشتھ اندرین ملک کھ امروزه در خموشی
  بار ستم کشد دوش بی آنکھ جنب و جوشی
  نان رفتھ در ثریا خوار اھل کار و زحمت

  در گور و بند زندان ھر اھل عقل و ھوشی
  چشم فتاده بی مایھ صاحب رأیدانا ز 

  بیشھ تھی ز ضیغم ھر خس کند چموشی
  گردان بھ خاک و زنجیر در منظر من و تو
  چون یوز پلنگ خروشد بر توده تولھ موشی

  عز و شرف و ناموس داشت ارزشی و میھن
  سروشیالھام بخش مادر و جای خود داشت 

  جاکش ز جاکشی ننگ مخفی و پرده پوشی
  بھ تن فروشی وادار چھ رسد کھ ناموستا 

  ھر آدمی شریف بود جایی بلند ھنرور
  آنکس کھ کار گرامی نی ھر کھ دین فروشی

  ظلم را نھ جایگاھی با آنکھ بود ستمگر
  بود آدمی سرافراز کز دل کشد خروشی

  شیخ کسب کرد ز هللادین آمد و خالفت 
  بر جان و مال و ناموس صاحب ھر آن وحوشی

  شد خرافاتپر  کلھ ھا ز اوھام فرھنگ 
  غیر از جفنگ، اباطیل نشنید کسی و گوشی

  ویرانھ این وطن شد خلق ماند بی سپھدار
  شیخ بود کھ گنج خود یافت بر بست بار و توشی

  بر تن قبای دین کرد ھر زشتی و پلیدی
  ما ذوب در شریعت تسلیم و در خموشی
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  از آن وادی کھ پر فخر توده ی کار
   ماند بی بارز چشم افتاد و رنجش

  سعادت رفت و بھروزی و مردم
  بھ گرداب مصیبت ھا گرفتار

  فروغ از خانھ و از سفره رونق
  روان جامعھ رنجور و بیمار

  ستمگر بیشتر دست تعدی
  گشود و خون بریخت از ملت زار

  فزود بر غارت و چور و چپاول
  ستم ھا بر سپاه بی سپھدار

  زنان جامعھ بگرفت غنیمت
  برده ی کارسپاه کودکان را 

  بھ توفان بال فرھنگ و تاریخ
  نشان از آدمی و آنچھ پر بار

  چو گورستان ساکت ملک و راحت
  ببردی بھره و بس سود سرشار

  چنین وضعی ستمگر را بھ کام است
  مگر خوابش مشوش توده ی کار
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  شک کھ تو خواھان تغییر خستھ از این جانیانی
  دیده از مردم نشانیچون نمی بینم از آنچھ 

  می نھ بتوان گرگ را پی با ھو و با جار و جنجال
  چاره اش مرگ است و درمان تیر جانسوزی کمانی

  اندر این دوران کھ از تو بر فلک فریاد و نالھ
  خلق دنیا بس حماسھ خلق و در حیرت جھانی

   ظالمان در خون خود غرقند ستمگردسرنگون کر
   جایت تکانیوعده دادی نوبت شیخ بی کھ از

  از کفش مسند و قدرت با ستم باید در آویخت
  تا نباشد ترکھ ی تر استر از آخور نرانی

  بر بساطی تکیھ آخوند کو نمی دیدی بھ رؤیا
  بی کھ تو شک و گمانیام تزویر دشمھ ای زان 

  سفره ای پر رونق حور فوج غلمانی دمر خواب
   گر چھ خود در ناتوانی،خالق این زندگی تو

  یب شیخ ملعون، خوار و تحقیر ھمسرت رابا فر
  غافلی با این حماقت سوی مالیش برانی

  می کنند غارت، چپاول غرقھ در دنیای شھوت
  بار سنگینش تو بر دوش برده ی این جانیانی
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  آنجا کھ شیخ و مال ھر یک خدایگانی
  بیخود نکن تکاپو کز مردمی نشانی

  لم و دانشی بھرشیخ ابلھ تر از آن است کز ع
  مشھور ھست بھ تاریخ این مظھر ندانی

  عمامھ سر نھد شیخ تا مثل قارچ انگل
  از رنج دیگران نان بی رنج شکم چرانی

  در گوشھ ای ز مسجد یا مقبری قدیمی
  بختش اگر کھ یاری چھاپایی و تکانی
  زین مایھ نجاست غیر از فساد نخیزد
  امروزه گند او را بیند بھ چشم جھانی

  نکھ زین کثافت تقلید و پای منبراز آ
  چون آدمی توقع دوستی و مھربانی

  ز آنجا کھ شیخ را پیر در زندگی و دنیا
  زو برتری نجویند نی مغز خود تکانی
  ترجیح دھند ھمیشھ باشند عقب ز استاد

  تقلید از او چو میمون با جان ھر آن زیانی
  در بین این جماعت کز جھل سرفرازند

  ر یک خدایگانیباید کھ شیخ مال ھ
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  فرھنگ بازاری ندارمخوی بھ 
  بھ سرکوفت عادت و خواری ندارم

  تملق می نگویم جز حقیقت
  توقع نیز ز دیاری ندارم

  قمار عشق کردم باختم پاک
  از این باخت ننگی و عاری ندارم

  ھمھ داراییم نیمھ مدادی است
  ندارمدفتر و پرگاری وزین 

   خادم کسنھ سربار کسی نی
   ندارمبھ دوش جز مھر و عشق باری

  ز ھر نامردمی گیرم کناره
  ز پستان بار و سرباری ندارم

  نظام سلطھ منفورم و قصد
  نمودن  ترک بیزاری ندارم

  ھر آنکس را کھ دیدم صد نگار است
  چھ عیبی گر کھ من یاری ندارم

  مرا روشن ضمیر باید خدایی
  بر رب جباری ندارمنیاز 

   بیفزا قیمت خودتو چون کاال
  من اما خوی بازاری ندارم
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  ترا آن حق کھ گشتھ موعدش دیر
  سیربھ فردوس رفتن و کردن جماع 
  تو حق داری بچسبی دامن شیخ
  کھ برنایی و بر علم زمان چیر

  غم نان شب فرزند نھ در دل
  نھ از بیچارگی پیر و زمینگیر

  نھ کاری بر خالف رأی شیخان
  و بسیجی بی حھت گیرکھ پاسدار 

  خالف شرع و دین خوانند بھ زندان
  روانھ گردن و پایت بھ زنجیر
  تو میدانی خدا زیبا پسند است

  بھ زیبایان عنایت شام و شبگیر
  در آن حدی کھ با فتوای مصباح
  بھ بازجو التماس زندانیان زیر

  کنی آرایش و خود را چو غلمان
  خدا را شادمان ھر زاھد پیر

   وجد  در عرش خروس رامالئک را بھ
  کنی تحریک کھ ھر دم بانگ تکبیر

  تو حق اعتراض داری بپرسی
  چرا آن وعده ی جنت شده دیر
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  از ھر آنچھ چھر زشت از زندگی باید فرار
  گر توان رزم در خود صبر می باید قرار
  آفرینش را ھدف بود نسل انسان پرورید

  ن جھان را روزگارزو توقع حفظ و زیباتر بسازد ای
  بھره گیرد از طبیعت نی کھ ویرانش کند

  باغ و جنگل خشک و بایر نسل حیوان را شکار
  جنگ افروزی کند دنیا بسوزد در شرر
  بھر ماھیان جھنم رود و دریا، جویبار

  باغ را ویرانھ سازد آنچنان وضعی پدید
  غنچھ ھا پژمرده رنجور روی شاخھ نو بھار

  ی گلشن در قفسمرغ ترک نغمھ خوانی جا
  مرگ زودرس از عقابان جان فراز کوھسار

  نسل انسان برده سازد پا بزنجیر بھر سود
  ُرونق داغ و درفش و مثلھ و باالی دار

  زن شود کاالی سکس و شھوت بدتر ز دد
  مورد توھین و تحقیر ظلم و زجر از روزگار

  زاھدان سنگ و بنای کاخ شیطان بر زمین
  ه ی پروردگاربرده پرور خلق کردند چھر

  در تمام طول تاریخ با ستمکاران شریک
  بھره کش را یار غار و بھره ده را در فشار

  چون یکی ابزار تحمیق قفل دوزخ را بھ مشت
  جھل و اوھام پروریدن شیوه ی دیوان بکار

  بدترین خصم طبیعت بینوا انسان بھ رشد
  زاھدان با ھر مرامی طاعت از سرمایھ دار
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   با خویش بودیم تا کھ شیخ نابکارما بتر
  آنچھ خود با خود نمودیم نا توان سرمایھ دار

  با نسیمی پرده ی پندار ما سویی و ما را ماھیت
  با ھمھ زشتی و پستی گشت بھ سرعت آشکار

  ایده ھامان ھمچنان برف ذوب گردید رنگ بازید و عوض
  چون حباب ناپایدارادعاھا نقش بر آب 
  مار ز اذھان و از فکر پاک شدلفظ استثمار و استع

  شد فراموش پرچم سرخ خوار شد فرزند کار
  دم ز سوسیالیسم گناه و گفتن از انسان و صلح

  ننگ محسوب و بر دوش بار ننگ روزگار بار 
  جنگ ھای خانمانسوز سبب آنان کھ نان

  در ازای کار و زحمت خواستند در روزگار
  دین و مذھب باوری کز توده نتوانش گرفت

   گلیم ھر پا فراتر در خور مرگ، چوب داراز
  بردگی حق ضعیفمحترم قانون جنگل 

  طبق قانون تکامل حق کھ قدرت ماندگار
  آن کھ سرمایھ گذارد حق کھ غارت کارگر

  سود از سرمایھ حاصل بھره از نیروی کار
  سیاست ره گشودیم سوی شیخ  و آدمیبا 

  بیکس و تنھا بھ دزدان تیغ شیخ نابکار
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  چھ خواھی وارھی از ظلم و رستھ
  ز پا زنجیر بیدادت گسستھ

  زمین از شانھ یوغ بردگی را
  ببینی تا ابد آنرا شکستھ

  ستانی حق خود نی دست خالی
  بھ خانھ ھر غروب با جسم خستھ

  بھ تشکیالت وارد متحد شو
  گروھی کن بپا حزبی و دستھ

  کنند سرکوب، پیشھ کار مخفی
  یاد ھستھبھ ھر جمع تیمی بن

  بنا کن سازمان خود و یک صف
  بھ میدان آی و باز درھای بستھ

  ز یک دست برنخاستھ بر نخیزد
  صدایی گر چھ در روزی خجستھ

  بھ تنھایی شوی نابود و پامال
  گجستھحد کھ خصم خونخواره ایست بی 

  تو با نظم، اتحاد، قدرت و نیرو
  بھ دست پیروزی و زین فتنھ رستھ
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  بھشت شیخ ھمین است و جز این نیست
  بسی خرسند و زین وضع دل غمین نیست

  خدا را شاکر است زین رحمتس شاد
  نشان از غم بھ دل یا بر جبین نیست
  حساب روز حشر صحرای محشر

  خبر دارد و داند در کمین نیست
  بساط و سفره اش پر رونق و حور

  غالمانی کھ بی شک در زمین نیست
  و حلقھ در گوشبھ جان خدمتگزار 

  کھ در مصر مثلشان تا ملک چین نیست
  پری زادان طناز فور و منقل

  چنان سوری کھ در عرش برین نیست
  خدا را نشئھ و کیفور گزارش

  کھ آنچھ خدمتت معروض چنین نیست
  امام عصر را تریاک و شیره

  خیال آسوده ظلم بر مسلمین نیست
  حساب خود جدا می جو بھشتت

   و جز این نیستبھشت شیخ ھمین است
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  حراج درد، بھ بازار چپاول، غارت کور
  بھ زندانی کز آن بگریختھ است نور

  میان مردمی دل گشتھ چون سنگ
  دل از خود کنده خلقی خالی از شور

  حراج زندگی در سرزمینی 
  کھ دور از مردمی ز امیدھا دور
  بھ نومیدی و یأس بنموده عادت

  یگانھ از سوربھ ماتم عادت و ب
  خو کرده ذلتگرسنھ عمر بھ سر 

  بھ جانش فقر و فحشاء ھمچو ناسور
  یھ بین ملتی خوابحراج کل

  کھ قبل از فوت و مرگش خفتھ در گور
  حراج کلیھ آن ھم مفت و ارزان

  کز ارزانی آن عالمی بور
  حراج کلیھ در خاکی کھ ھر روز

  برند میلیاردھا و مردمان کور
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  بھ منظور نجات از رنج تحریم بچاپید امت عشق آفرین را
  بجای قیمت نفتی کھ گشت نیم بچاپید امت عشق آفریت را

  ینھ ھای استانی و شھریخرج مجلس خرج دولت ھزبرای 
  دخیره ھای ارزی کز وطن جیم بچاپید امت عسق آفرین را

  برای بیت رھبر کربال، قم ھر آن خرجی کھ دارد جمکران چاه
  سجد گپھ و زیلو و جاجیم بچاپید امت عشق آفرین رابھ م

  حقوق ھای سپاھی و بسیجی ھر آنچھ بودجھ الزم بھ لبنان
  بھ زندان ھای کشور کابل یا سیم بچاپید امت عشق آفرین را

  ھر آنچھ خرج ساندیس موقع جشن نماز جمعھ و خرج اتوبوس
  اسد بھر اسید پاشان ھر تیم بچاپید امت عشق آفرین را

  مرگ رھبر طلبھ ھای از خارج بھ حوزهگداشت امامان بزر
  حلیم و قورمھ ی روزھای ترحیم بچاپید امت عشق آفرین را

  نذورات را بھ دقت بستھ بندی غبار روبی مکانھای مقدس
  بھ بیت رھبری با عز و تکریم بچاپید امت عشق آفرین را

  مبادا دولت دولت اسالمی ما فشار اقتصادی را تحمل
  چاره گر بودست تحریم بچاپید امت عشق آفرین راکھ گویند 
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  ترا من دوست می دارم چو جنگل
  چو گل ھایی کھ در دامون کشند قد

  و شب تابی کھ می پرسد ز خرگوش
  و دستانی کھ با رنج مرارت خوشھ خورشی می کارند

  و با ھر ذره از قلب چون آیینھ شان ھر روز
   شکوفھ ھای گندم راعشق می ورند گل ھا و
  ترا من دوست می دارم

  چنان خورشید آزادی
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  بھ پاسخ دشمن مرگ آفرین را
  بود الزم چو خود در خون نشاندن

   سرب داغش آتش قھرجواب
  طنابی گردن و دارش کشاندن

  خدا مرگم بده ای  وای چھ بد شد
  بگونھ قطره ی اشکی فشاندن

  رتگران نیستجواب دستھ ی غا
  طریقی نیست کھ خود مقصد رساندن

  نظام سلطھ را ھست شیوه کشتار
  ز خلقی ثروت و مکنت ستاندن

  اگر الزم جھان در کام آتش
  ز میلیون ھا نفر جان بھر ماندن

  رژیم پست مالیان دالل
  نگردد منقلب با روضھ خواندن

  ز خونخواری و غارت دست زمانی
  کھ از تختش نگون در خون نشاندن
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  طرح امریکا چنین بود تا چھ بازاری جھان
  کنترل در دست و با نظم منفعت ھای کالن

  ھر کجا با اعتراض و جنبشی شد روبرو
  بھره از بازار گیرد معترض محروم ز نان

  با سالح تغذیھ نظم جھان گیرد بھ دست
   کار و زحمت را عناننکشاندرام خود گر

  د را در خراب آباد جمسنگ بنای طرح خو
  بال و پر شیخان بداد و لشکری از دلقکان

  با سالح دین و مذھب ملتی نادان بھ بند
  چ نقد جان کز پی ھیاحمقانی گوش بھ فرمان

   با خیالی سرخوشند و غرق رؤیای پوچ
  تابع و تسلیم قدرت گر کھ از مذھب نشان

  زندگان را دشمنانند مردگان را چون قدیس
  بھ خاطر با ھمھ تاب و توانطاعت و آرند 

  گر بدون رنج سوداز عمل باشند گریزان 
  زیر پا مسلک، عقیده جان بگیرند ز ھمرھان

  عرض و ناموس، عشق و ھستی در پی سودی دھند
  نرخ داللی چو باال دین فراموش زاھدان

  نسل زحمت را بھ ایران خاور نزدیک و دور
  دست این دونان سپارید دین فروشان ابلھان

  ت امریکا موفق فتح بابش منطقھگش
  چون در این پیکار پیروز سربسر گیرد جھان

***  
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  بتر از جده ی مرحوم و مغفور
  نموده ترک دنیا خفتھ در گور
  بغل بگرفتھ سنگ ظلمت شیخ

  تو گویی مرده شوی تھدید و مجبور
  اگر شرط است چنان چون مردگان بود

  چھ ترس و وحشتی از ترکھ و زور
  د کھ خواھد زندگانیکسی ترس

  دلش از بھر فردایش زند شور
  دل ما کھ ز احساس مانده خالی

  روز ازل کوراز در سر کھ دو چشم 
  فضای جمجمھ خالی چو گنبد

  ز درک و فھم و احساس خطر دور
  شکم داریم ولی محتاج نان نیست

  ز زیستن چون بشر بیزار و منفور
  بدین راضی کھ مال وقت زایش

  وانگھ کھ مغفوربخواند سوره ای 
***  
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  کسی کھ درس ز تاریخش نیاموخت
  نیاموزد ز ھیچ آموزگاری

  نگردد پنجھ ی مرگش معلم
  اگر چھ تلخ و پر رنج روزگاری

  نھ دشمن بلکھ خود خود را بھ زنجیر
  فراھم بھر خود ابزار خواری
  بھ نادانی کشد جنگل بھ آتش

  چھ ھیمھ جمع و بربست کولھ باری
  د راه جنگل تا بخون غرقببند

  ھر آن بیدار دل ھر غمگساری
  نھ تنھا چشمھ را سرچشمھ بندد
  پر از گند و کثافت کوھساری

  چھ بیند بچھ آھویی گرفتار
  نھ از دامش رھا یا دست یاری
  شود خرسند و شاکر از طبیعت

  کھ کرده ھدیھ اش صید و شکاری
  بھ سودی کم فروشد ھمرھان را

  ب و عاریبدون شرم و ننگ ھر عی
  دکانی باز و چاپد انکھ باور

  بھ رزم و زندگی نیروی کاری
  چو شیخان پلید تا توده گمراه
  طریقت پیشھ خود آموزگاری

***  
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  نھ نامرغوب ترا نی ناب گوھر
  نھ می خوانم ترا نی رانم از در

  ترا خیل خریداران مشتاق
  کھ در با پاشنھ را از جای با سر

  د دعوت ھر روزبھ پایت پول ریزن
  ازین کشور بدان کشور و ھر شھر

  طنازی و زیبا مجلس آراتو 
  ایی بس ھنروربرفن دلبھ 

  بھ آشپزخانھ از ھر دست و انگشت
  ھنرھا ریزد و غوغای محشر

  قبول دارم و تحسین آنچھ داری
  کنم تصدیق کھ بیتایی تو در دھر

  ولی من نیستم در خور شما را
  قھرمرنج از من مپوشان چھره با 
  رقیبان را ستیز در ھیچ زمینھ
  نھ قادر ھستم و نی در پی شر
  تمنا در ھمان بازار و یا فکر

  بیاموزی و بی بازار گوھر
***  
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  کاش قدرت بود چو لویی روسپی را آبرو
  وس و محفوظ از ھجوم دستھ ای بی آبرپا

  کاش می شد عده ای را چھره عریان کرد و گفت
  یست و تو چو دیوی روبروفاحشھ افرشتھ ا

  جامعھ این سرنوشتفاحشھ قربانیست و 
  با تو دارد بس تفاوت چون ندارد زشت خو

   شرف بر تن حیای از رختاو صداقت نی کھ
  از نجابت خرقھ بر تن از شرافت رنگ و بو

  مشتریان بردگانند بر درت نی مشتری
  پاک و جویای نجابت پاکدامن جستجو

  ن اھرمنمکتب شیخ را مرید پیروا
  سنگسارش آرزوو فاحشھ را دشمنند 

  فقر را دامن زنند و تن فروشی را رواج
  امن دین پاک خواھند نی نجات ھمچو اود

  چون ترا سر مشق خواھند بھر ناموس وطن
  چونکھ ھمچنس را نباشد غیر ھمجنس آرزو

  روسپی اندیشھ را روسپی تواند حفظ کرد
  د آبرونآنچھ اسرار نھانست و آنچھ نام

***  
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  چھ فخری با تو؟ در بین شمایان
  بدور از درک وفھم بدتر گدایان
  ز دانستن گریزان دشمن خویش
  بھ یاوه چون دھن برتر خدایان

  حقیر تر مردمی دور از بزرگی
  سفیھ پرور و ابلھ را سپاھان

  گروھی مرده پرور زندگان خوار
  بھ سالوس و ریا چون پارسیان

  داییدحسد و بخل را برتر خ
  بھ ارزان تر بھا دک ھم صدایان
  بھ ظلم تسلیم و بی حد بینوا کش
  جھان را شھره و از بی وفایان

  فکر خدعھ در ھنگام یاری بھ 
  بھ یار و ھمنشین برتر جفایان

  بھ لب ھا نغمھ ی عشق در تفکر
  چھ چسان این قصھ را انجام و پایان

  چھ گویی با دگر کو را فریبی
  نارگ دامکھ اندامی چو گل، گلب

  بھ رگ خون علی گویی، حقیقت
  تھی از خون رگان چون بند پایان

  وطن گندابی و شیخ را بھانھ
  گمان تاریخ می بخشد شمایان

***  
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  تو با زنجیر از مادر بزادی
  نھ کس بگشود و نی آنرا گشادی

  چو دیگر عضوھایت رشد و اکنون
  نداری حس کھ زنجیر زیادی

  شعورتحصاری دور مغز و بی
  کھ انگاری ھر آن حس امر عادی

  ز آزادی اگر گویی و از داد
  ندارد ریشھ و اصل و نھادی

  چو طوطی می کنی تکرار و جز حرف
  نھ جھدی نھ از دی گفتھ یادی

  گمان آزادی و داد ول در علفزار
  برایت ارمغان توفان و بادی
  فریبت داده ھر کھ داده وعده
  عمل بگشایدت درھای شادی

  اھیت خو کرده با ظلمبر حسب م
  سرشت وادار تحمل ھر فسادی

  بھشت آخرت خواھی بھایش
  ھمان زنجیر کھ ھمراھش بزادی

***  
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  جماع با یا علی تا وقت زادن
  بزیر پای زائو خشت نھادن

  بگوشش شیخ تکبیر یا علی گو
  بھ گھواره، بھ قنداق بر نھادن

  بھ ھر بار یا علی در وقت بازی
   کف و از پا فتادنتعادل از

  بھ وقت مدرسھ ھم یا علی گو
  کتاب را روی میز از ھم گشادن
  بھ بانگ یا علی خور سر ببالش

  و تا صبح فتادنلحاف را بر سر 
  ھر آن کاری شروع با نام ایشان

  علی گو کارھا پایان بدادن
  توقع بابک و روزبھ و حیدر
  ستم را دشمن و با شیخ فتادن

  ؟ز بذر خربزه سوسن توقع
  نیارد خس بھ بار گل ھای الدن

  نگردد خارشتر بادام و گردو
  ھمان بالد کھ شاھد وقت زادن

***  
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  مرا گر شکوه ای گویم بھ انسان
  چھ حسی دارد از رنج من حیوان
  چھ داند خفتھ از شب زنده داری

  چھ درکی جاھل از دوری و ھجران
  نخوانده شمھ ای از دفتر عشق

  د مفت و ارزانکسی کو خود فروش
  مقلد کی برد ز آزادگی بھر

  سفیھان کی بھ علم باور و ایمان
  بھشت از بھر زالو منجالب است

  چرا باید بیفتد فکر درمان
  بھ نام دین فقط آدمکشان خون
  بریزند و دھند نسبت بھ یزدان
  بھ نام دین چپاول دین فروشی

  کھ از خوی پلید دستور و فرمان
  وندمقلدھای این دزدان چو دی

  بجز دیو ز اھرمن کی طاعت از جان
  چراغ در دست و سرگردان بھ کویم

  کھ ردی یابم و پی جویم انسان
***  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تا آخرش ستاده ما مرد کارزاریم
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  یم تھدید غرب نداریمیک ذره ترس ز تحر
  کی گفتھ ما گرسنھ یا مردمیم بیکار

  عمر طی کنیم بھ ارباب از زندگی فگاریم
  و نان خوردن خاکیم بی آب رد ودر زیر گ

  اندر عوض فراوان کیک ھای پختھ داریم
  یک وعده می خوریم کیک بی منت خالیق

  قانع و برد باریمثابت بھ کل دنیا 
   نمکزاررخھ ز بنکارون اگر شود خشک ک

  وحشت از این بالیا حتی بتر نداریم
  ُگفتند ارومیھ مرد زاینده رود بخشکید

  ن بھ کاریماسالم زنده است و ما ھمچنا
  ھر روز یک خبر پخش غرب می کند ز دزدی

  گویا کھ ما ز دزدی ناراحتیم و زاریم
  میھن اگر خرابھ مردم تلف پی نان

  ز اسالم و رھبر و دین ما دست بر نداریم
  روزی کھ در بدن نیست تاب و توان و قدرت

   رھبری جان کاری بھ غرب نداریمبا امر
***  

  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بی گند و بد بو از فسادکشور اندر منجال
  مردمان با بیخیالی بی کھ با فاسد عناد
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  بانی این وضع گند را از گنھ دارند بری
  با وی و جمع حواری روبرو با چھر شاد

  با خودی ترشروی اما چون بھ شیخ
  سعی خود را می نمایند تا نشان رویی گشاد

  پاسخت وقتی کھ پرسی این فساد را چاره چیست
  گشت و ھستی مردم بھ بادمملکت ویرانھ 

  می دھند با ترس وحشت گاه لبخندی بھ لب
  ما تحمل می کنیم و صبر هللا نیز زیاد

  و بنویسد دقیقخود از آن باال بود ناظر 
  آنچھ ھر کس دزدی و آنکھ دور از عدل و داد

  روز محشر یقھ اش گیرد و بستاند از او
  ھر چھ وام بگرفت و اصل و بھره ی ان را نداد

  داریم چاره ای جز اینکھ با لین زندگیما ن
  پیش گیریم راه سازش ساختن با این فساد
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 NSO

  
  خیابان مملو از عشق بود

  پر از شادی
  نسیم جان فزا و بانگ آزادی

  ھمھ فریاد می کردند
  ورا آزاد بنمایید

  و دیگر بندیان را نیز
  بھ ناگھ روزگار عشق پایان یافت

  ز کین شد و خونخواھیخیابان مملو ا
  ھمھ کف بر دھان تکبیر می گفتند

  و مشتاق تا یکی را بر صلیب بینند
  من و آزادی از شھر تو بگریختیم

  و خانھ ماند در ظلمت
  بدور از سوسوی شمعی
  بدور از شھر فرسنگی

  ز رفتن ماند آزادی و بگرفت دست غم بر سر
  و فریادی

  نگاھش کردم و وحشت زده پرسیدمش علت
   اندر غیاب مابگفت

  .نمودند عشق را مصلوب
***  
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  چون فساد از حد گذشت و دین فروشان پیشوا
  ن ھر خطاواعظ از خلوت برون و فاش و عریا

  بر فراز منبر ختم رسوالن در دفاع از حال و حول
  صحبت و با مھوشانی در شبستان ھا صفا

  ھ پای فقر مردم گنج و ثروت ھا فزونپا ب
   خلق در بند ارز و گنجش جا بھ جاپیش چشم

  دین شود نوعی وسیلھ تا کند توجیھ ظلم
  آبرومندی شود خوار بی حیایی ھا بھ گاه

  روسپی فکری مسلط روسپیان گردند عزیز
  فاحشھ قانون مدار و مجری امر خدا

  روز از روز فقر باال گند گیرد جامعھ
  ھر کسی در فکر سود و محشر خرھا بھ پا

  ره دور و بی نقاب ھر رھزنیماسک ھا از چھ
  گوھر و ذات کثیفش ھمچو زاھد بر مال

  آنکھ دم از عدل می زد از عدالت ھا و قسط
  پشت پا بر ھر عقیده صف ز زحمتکش جدا

  مملکت ویرانھ گردد مردمانی مستمند
  منتظر مانند کھ تقدیر راه بنماید و چاه

  گر سکوت را نشکند فرزند زحمت کارگر
  مھر از ھم نوع ابااز رسالت ھا عدول 

  کارگر باید کز این ننگ سخت پرھیزد بھ خون
  روسپی فکران و واعظ با جناب پیشوا

***  
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  از سینھ صفا رفتھ عشق مرده وفا رفتھ
  مھر از دل ما رفتھ یارم بھ خطا رفتھ
  کین مانده جفا مانده خنجر ز قفا مانده

  از خوان خالیق نان می پرس بھ کجا رفتھ
  و آبادی گم گشتھ طرب شادیاز ھر ده 

  سوگ مانده بھ جا شیون ھر جا کھ خدا رفتھ
  این خانھ پر از فریادگنجینھ و گنج بر باد 

  دزدی و فساد رایج از دیده حیا رفتھ
  زشتی و فساد آزاد ھر رسم نکو بر باد

  از خصلت ما رفتھدوستی و محبت عشق 
  یاری و وفاق مرده ھر رشتھ نفاق خورده

  ین ھر جا علما رفتھفرھنگ عداوت ک
  جز فقر و خرابی نیست تصویرسرابی نیست

  در ملکت جم بر جا ھر شور و نوا رفتھ
  ھر روز بتر از پیش بر سینھ نشیند ریش

  ویرانھ تر این خانھ چون عشق و وفا رفتھ
***  
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  راه عشقست راه شیران، روبھان زین ره حذر

   خطردر ره عشقست خطرھا، روبھ نیست اھل
  جامعھ چون جنگلیست وقتی کھ ھر غارتگری

  راه غارت پیش گیرد با نظام سلطھ گر
  آن کھ سود آنی خود در نظر گیرد و نفع
  وحشی درنده خوییست بی ترحم بد گھر

  دم از انسان و از عدل ھمچنان شیخ پلیدخواه 
  خواه ز حکمت گوید و علم جامھ ی دانش ببر

  ان پای خویشدر چنین اوضاع فقط شیران بھ مید
  کاخ ظالم در شررتا رھانند توده از بند 

  توده ی کار است آن شیر آنکھ از زحمت نسب
  تا نان بھ سفره پوشد از راحت نظرخلق را 

  بحر عشقست موج زن از خون پاک عاشقان
  عاشق از جان زورقی و سرخوش از موجش گذر

  خویش را عاشق مخوان گر صادقی در ادعا
   کن روی در نھ در سفرفکر جان از سر بھ در

  کار روبھ را بھ روبھ واگذار و گو برو
  چون طفیلی زندگی کن تا کھ از رزمت حذر

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شعر فریاد رھاییست بانگ مسکن ھست و نان



 NSS

  
  شعر زبان طاغیانست بانگ سرخ عاشقان

  
  شعر زبان خود فروشان نیست مداحان پست

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وش گردون ماه در شبھای تارمگوشوار گ



 NST

  ھمرھم ھمسنگر من یار دیرین غمگسارم
  مامک فرخنده ی من دختر مھراب و سیندخت

  ای بھ کابل ماه رخشان از سمنگان یادگارم
  ای ز بلخم یادگاران حامل پندار نیکان

  ھمچو زرتشت در رسالت در سخن آموزگارم
  بر سمند گرد آفریدم پاسدار مرز ایران

  تایون ای ھمای روزگارمدختر قیصر ک
  لعل لب لعل بدخشان سرو قامت سرو شیراز

  دوده و اصل و تبارمساقیم در بزم خیام 
  ای مرا تاریخ و فرھنگ رابعھ ھنگام گفتار

  پایھ ی شھنامھ از تو گلشن و باغ و بھارم
  طاغیم بر فکر کھنھای فروغم فصل عصیان 

  ای چراغ صبح امید ماه در شبھای تارم
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 NSU

  بھ بدبختی گرفتھ خوی و نادان
  کھ ترک گفتھ مقام و جای انسان

  نزول در حد استر ھر االغی
  کھ شیخ بیسواد بر پشت پاالن

  ز نفت و گاز ما یک عالمی سیر
  بھ زیر پای گنج و مانده بی نان

  ز حق خود ستاندن ناتوانیم
  برای لقمھ نانی می کنیم جان

  ستبھ دوستی و رفقات عنصری س
  پیشھ و پستی ز پستاندنائت 

  ز خاطر برده ایم ھر سنت خوب
  ز خوی آدمیت شستھ دستان
  تالفی ظلم شیخ و ھر فقیھی

  ز ھمراه انتظار و زیر دستان
  کنار از کاروان زندگان خویش
  بتر از مردگان در خیل ھستان
  نداریم سعی تا خود را شناسیم

  دھیم ترجیح کھ مانیم زار و نادان
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 NTL

  ای خورده داغ نفرت بر آن جبین خستھ
  بر خیز و شوی این ننگ زنجیر پا گسستھ

  خود می رھان ز اجحاف آزادیت بھ دست آر
  با قھر و زور بازو ھر کھنھ نظم شکستھ
  غارت نظام سلطھ دسترنج و حاصل کار
  با حکم جلب و قانون در کجھ بر نشستھ

  دین نیز گشتھ ابزار در دست نسل غارت
  و خدا، رسوالن با چند گروه و دستھ شیخ

  نان ترا ربایند دسترنج و مزد کارت
  ھر روز بر تو یورش چون صید پای بستھ
  قاضی، وکیل وزیران دزدان رشوه خوارند

   از آدمی برستھز انسانیت نھ بویی 
  تو صید ناتوانی تا از تشکلی دور

  وحدت نداری و دور حتی ز تیم و ھستھ
  د ترا و آن داغدر زیر بار ظلمی چاپن

  ُچون مھر و داغ لعنت بر آن جبین خستھ
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 NTM

  کثیف تر از ھر آن مالی مکار
  وکیل رشوه خوار است و تبھکار

  کثافت تر از این دو آن وزیر است
  کھ تن از بھر داللی بھ ھر کار

  وطن در بین این دونان چو الشھ
  فتاده است و بھ گردش خیل کفتار

  ملتی افیونی و منگدر این بین 
  کھ گم کرده ره کردار و رفتار

  از این عاجز کھ نان در سفره اش حفظ
  چو خر وامانده در گل مانده در کار
  ھمیشھ حاضر است در صحنھ شاھد

  کھ چون شیران میھن را کشند دار
  بھ زندان و اسارت دخت میھن

  ز حق محروم و ھمچون بردگان خوار
  ردبھ پیش دیده اش میلیارد میلیا
  چپاول می کنند و دزدکان بار
  گرسنھ مل کند راه بھشت طی

  ز خود خرسند و راضی شیخ و دادار
  پس از قرن ھا شعورش قد نداده

  کھ تصویری درست از شیخ مکار
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 NTN

  
  در این اوضاع و احوال جھانی

  کھ تنھا صحبت از سود و زیانی
  نظام سلطھ خواھد بلع دنیا

  ر نشانیز انسان و آدمی کمت
  بھ یک روزه شود داعش پدیدار

  جنایت ھا کند ظلم ھا عیانی
  بھ پیش مردم دنیا در آتش

  بی جان کسانیبسوزد زنده ای 
  اعدام ھای خصم را سد و مانعتو 

  فقط با قدرت و نیرو توانی
  ترا بایست گروھی یار ھمراه

  کھ باشند متحد در سازمانی
  منافع را ز دشمن قدرت سلب

  جز ناتوانینشانش ذلت و ع
  تو با جمعیتی بد بخت پریشان

  کجا خصم را بھ تسلیم می کشانی
  شکست خورده سپاه در دست دشمن

  بغییر از سلطھ و نظم جھانی
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دست من می گیر و ھمره تا فلک آرم بھ بند



 NTO

  نام تو بر تاق گردون در جھانت سر بلند
  خانھ را مملو ز عشق و شادمانی و امید

  ان را بھ زنجیر گردنش را در کمندشیخ ناد
  تا من و تو دور از ھم راه پیماییم جدا

  این سگ زرد و شغاالن جامعھ در الی و گند
  زین سفیھ جز نکبت و بدبختی و ذلت و فقر

  می نزایید و نزاید از زمانھ گیر پند
  جز خرافات و جفنگ و قصھ ی حیض و جماع

  زو چھ آموختی کھ وعظش قلب ناشادت پسند
   کالھبرداری و کشتار و غارت زین دنیجز

  دیده ای در روزگاران بعد گفتار چرند
  این ز عشق بیگانھ را باید بھ زنجیر من و تو

  ملک را آباد بی شیخ شادمان خلقی نژاد
  بی وجود این کثافت ما توانیم رستگار

  کوس بھروزی بھ دوران پای گردون را بھ بند
***  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 NTP

  
   تر و خونخوارتر شیخز شیخ جانی

  تبھکارتر زشیخ بیمارتر شیخ
  از این فاشیسم بیرحم دزد و رھزن

  ز ھر الی و لجن مردارتر شیخ
  مخرب دشمن آداب و فرھنگ

  بھ ذات و گوھرش خصم بشر شیخ
  ز پیشرفت و تمدن رویگردان

  درختی پوچ و خشک و بی ثمر شیخ
  دلھ دزدی کھ بعد از خود نخواھد

  ر و بر شیخزمینی روید و پر با
  چھ نفعش اقتضا ھر چیز فروشد

  سر ھر سفره ای بیشرم دمر شیخ
  خدای تفرقھ، کین پروری، خشم

  کثیف جرثومھ ای بس فتنھ گر شیخ
  ز کرکس باج و از جغد پول مسکن

  از این مردار خور بس خوارتر شیخ
  وطن آباد خواھی شادمان خلق

  ره وحدت نگون خونخواره تر شیخ
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 NTQ

  ھ ھر جمع و گروه و شھری آبادب
  کھ بر حسب نیاز بر پا و بنیاد

  ھر آن صنف را بزرگ و ریش سفیدی
  کھ در حد خودش رھبر و استاد

  معلم، درزی و خیاط و عطار
  سفالگر، چاه کن و عطار و حداد

  مغنی و درودگر، خیل چاووش
  مؤذن، جارچی، ھر بانگ و فریاد

  سپاه کارگر را سازمانی
  دار و حرمت دادکھ حق را پاس

  ھمھ اقشار را نانی بھ سفره
  بھ حکم طینت و آن طبع آزاد
  ولی در ملک ما مالیده قانون

  ھمھ سر خود و از این وضعیت شاد
  تمام سرنوشت در دست شیخی

  ّخداوند تلون شر و افساد
  تبھکار و سفیھ آیین فروشی
  کھ آیین بشر را برده از یاد

  لجن مال با سیاست ھر مخالف
   ھمدگر ھر صید و صیادبھ جان

  چپاول می کند راضی اساتید
  نظام جامعھ بر باد و بنیاد

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 NTR

  
  

  ھر زمان دانستی و آگھ کھ خویش
  عامل بدبختی خویشی نھ بیش

  دان کھ خوشبختی و دست روزگار
  نیست قادر تا دلت را زخم بنماید و ریش

  ھیچ مزدوری ندزدد حاصل رنجت و کار
  ردد زیر نام دین و کیشجامھ از تن کس ند

  فکر غارت می نیافتد بیشرف سرمایھ دار
  راه باورھا نبندد شیخکی با پشم و ریش

  سفره ات خالی ز نان و ھمسر و فرزند تو
  دل ز شادی بر نگیرند خاطر خود را پریش
  خانھ ات ویران نگردد رونق از کاشانھ ات

  رخت مھجوری نپوشد دوره ی ھجران بھ پیش
  کھ فرصت سود ورزانی کثیفعامل جھل است 

  مال بستانند بھ نیشبردگان گیرند بھ خدمت 
  تو خدای خانھ ھستی سرنوشت خانھ را

  خود رقم می زن و حل مشکلش بنمای خویش
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 NTS

  معلم را چھ کارد بر استخوان شد
  پریشان خاطرش در فکر نان شد

  بدان کھ دیو استعمار و آخوند
  توان شدبھ اھدافش رسید و پر 

  نجات خود و ملک خواھی ز جا خیز
  کنون وقت است کھ سر تا پا جوان شد

  بھشت آرزو یعنی وطن را
  رھا بنمود و غافل از جنان شد

  تو محکومی بھ نابودی وطن نیز
  ز خود می پرس چرا وضع این چنان شد

  بھ روی بحر نفت دریایی از گاز
  چرا یک باره این گلشن خزان شد

  لیارد میلیاردبھ پیش چشم تو می
  از این ملک سوی خارج چون روان شد

  یکی برنامھ بود و شیخ مامور
  ز سوی دشمنان انجام آن شد

  خیابان را نکن ترک تا بگویند
  معلم را خطر از استخوان شد

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 NTT

  
  اگر این بار گویی ترک میدان

  ز خواست برحق خود رویگردان
  نھ تنھا تا ابد مانی بھ حسرت

  ینی در درون سفره ات نانکھ ب
  ز امکان نفس نیز منع و محروم

  و یا اندر ازایش بیشتر جان
  کھ شیخ و پاسدار، دالالھاشان

  بریزند ثروت بیشتر بھ انبان
  ترا نیز بی صدا در گور و گویند
  خداوند رحمت و ھر درد درمان

  ز بس کھ قوم پارس کرد ناسپاسی
  بال نازل بھ محوش داد فرمان

  ط یعقوب در گذشتھچنان ده سب
  کھ گم گشتند و جان دادند ارزان

  تو نیز زان قوم محکومی بھ نیستی
  فقط کافیست کھ روگردان ز میدان

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 NTU

  گلھ ای بی درک و دانش بیسوادانی عوام
  نشئھ ی افیون دین و تشنھ ی قدرت و نام

  خورده بازی از فسون شیخ و مشتی مرتجع
  ود ورزانی بھ نامدشمن این ملک و ملت س

  سر در آخورھای غرب و توبره ی پر سود شیخ
  خواب راحت را ز مردم زندگانی ھا حرام
  سنگ بنای این رژیم اصل فاشیسم تقویت
  تا بھشت خویش بر پا از جھان گیرند کام
  عده ای زین بیسوادان سوی خارج آمدند

   ھمان بینش و دانش ایده و فکر و مرامبا
  شیخحکمت و فرھنگ تابع بی بند و باری 

  سالی یک باری زیارت جمکران مشھد و قم
  پرسھ زن در شھر شامسفره ی رنگین زینب 

  فکرشان رقصی و شادی سھم نفتی بی تالش
  رختخواب را عرصھ ی ھر جنبش و رزم و قیام 

  خاطر و یاد وطن را برده از خاطر و خلق
  سفره ھای خالی از نان پر شرنگ ھر روزه جام

   ی مظلوم باالی صلیبرقص مظلومانھ
  زحمت بی مزد مردم ظلم و بیداد امام

  غارت میلیاردی ھر رھزن و دزد شریر
  منجالب و گند شیخ و خواب بی دانش عوام

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 NUL

  
  هنجات میھن و مردم ز خود خوا

  بده پایان بھ سوز و نالھ و آه
  ز شیخ زن جلب کن قطع امید
  بزیر آر این فلک ز اوج ثریا

   والیت شیخ و منبرز گنداب
  بکش بیرون خود و می شو تو آگاه

  وکیل جاکش و دزد از طویلھ
  بران با ترکھ ای قبل از سحرگاه

  چپاول گر وزیر فاحشھ خوی
  درون شعلھ ی قھرت سراپا

  بھ زنجیر خود فروش ھر خائن دزد
  بپیچ در ھم بساط شیخ و خرگاه

  ز ننگ دین و مذھب خود ره کن
  چراگاهخداوند را ببخش حور و 

  بھشتت این وطن ھمسر و فرزند
  فرشتھ ھای این باغ و گذر گاه
  بھ جای نان مفت شیخ را گلولھ

  رھا میھن و خود زین دزد رسوا
  مدار چشم امید از غیر و از غیب
  بخود باور نجاتت را ز خود خواه

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 NUM

  
  

  وقت است کھ بر فرق امام اندیشھ و افکار رید
   او را بود سر دار ریدبر امتی کاین سگ پدر

  بر مرجع تقلید رید بر این مقلدھای خام
  بر مردمی بی عار و درد بھر بھشت تبدار رید

  زندان بباید کرد خراب مسجد نمودن مستراح
  شیخ را ببردن پای دار بر ریش شیخ و دار رید

  بر فکر ھر اصالح طلب آنکو درون منجالب
   ریدخواھد کھ مروارید صید خواه مست یا ھشیار

  بر سید خندان دزد آن شیخ رفسنجان پست
  آنکھ دم از دین نبی یا جعفر طیار رید

  آنکھ سخن از اعتدال قسط الھی عدل و داد
  حق و حقوق کارگر از بیمھ ی بیکار رید

  بر آن طویلھ کاندر آن یک مشت کالش دبنگ
  چانھ زنند و سود خود خواھند ز ھر طرار رید

  د ندار اختیاربر دولت فاشیسم و دزد کز خو
  گوشش بھ امر رھبرست اندیشھ زو افکار رید

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 NUN

  معبود من ای یار من ای دختر افغان
  ای در رگ من خون من و بر تن من جان

  تاریخ من و دانش من مذھب و کیشم
  ای ذات اھورای من ای فره ی یزدان

  رودابھ ی من شید درخشنده بھ کابل
  اه سمنگانتھمینھ ی من زھره وش و م

  حراب من و معبد زرتشتتو مابروی 
  ای لعل لبت در نظرم لعل بدخشان

  چشمان تو آن بحر محیطی کھ اھورا
  با رأی و خرد حکم بر آن راند و فرمان
  ھر تار از آن خرمن مو سلسلھ ی مھر

  ای عطر تنت عطر گل و اللھ ی پغمان
  شکر شکن از کان لبت طوطی ھندی

   سخن داناز جلوه ی ماه رخ تو مرغ
  ھستی و جودمو فرھنگ من و علم من 

  جان من ای دختر افغانمحبوب من ای 
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 NUO

  بھ زندان طی شد و بگذشت جوانی
  ز کار بیکار و رو کرد ناتوانی

  تنی مجروح و زخمی با دوصد عیب
  فرار را بر قرار ترجیح کھ دانی

  رفیقان آستین باال و با یار
  م تبانیشدند ھمفکر و بر ضد

  بھ یار آموختند اسرار بیرون
  کھ خود را می رھان زین عشق فانی

  شکن این تابوی عھد و وفا را
  تویی اکنون و دیگرگون جھانی

  بگو کھ این رفیق ما بھ زندان
  شکنجھ دیده و اکنون روانی

  گواھی می کنیم ما نیز و تومار
  کنیم امضا و بھرت ترجمانی

  زخودت را می رھان زین وضع و آغا
  بکن نو قصھ دیگر داستانی

  ز خود اخالق کھنھ دور و ھر شب
  بھ بستر می کش و عشق با جوانی

  چھ حل شد مشکل ماندن اقامت
  سفارت وز سفیر تأمین جانی

  تالقی گیر و پاسپورتی و پولی
  وطن می رو و عمر با شادمانی

  در آنجا حال و حول بیش از برون است
  نھ مخفی مثل سابق بل عیانی

  فیست بدانند توی خارجفقط کا
  ترا ھست سر پناه جا و مکانی

   ھر طرف صف ھا بریزندازکشند 
  بھ پایت پول ھای آنچنانی

  اگر صیغھ شوی نانت بھ روغن
  بدست سرمایھ ای با ھر تکانی

  خدا آزاد کرده شیخ و زاھد
  نھ پشتش قصھ ای نی سر گرانی

  ھدف پول است و پول در چنگ مال



 NUP

  نیبھ ما چھ ملتی محتاج نا
  ھر آنکس خر شود پاالن و جل باش

  چھ خواھی زندگی خود زن ندانی
  بھ ھر جا محفلی تاق باز دمر شو

  مھم پولیست کھ از فاعل ستانی
  بھ سالی خانھ و باغی و ویال
  بھشتی چون بھشت آسمانی

  دو چشمش کور این یارو بھ تو چھ
  بھ زندان رفتھ و داده است جوانی

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 NUQ

  تنھا بھ ملکت جم، آنجا کھ آگھی کم
  مردم ز علم فراری، آینده را نھ کس غم

  خالق و رسم و آداب، تاریخ و آنچھ بگذشتا
  از خاطره فراموش، ارزش عزا  و ماتم
  دزدی بود زرنگی، عقل آنکھ خوب دزد

  فھم و شعور نیرنگ، نز شرم بر ابروان خم
  ناموس فقط وسیلھ، تا گنج مرد فزاید

  نده در گور، بل تازه زو نفس، دمدختر نھ ز
  بگذشتھ و جوانی، ز آغوش او تمنا

  پژمرده نخل عمر را، با کام از او زدن نم
  افزون سپاه طفالن، در کوچھ و خیابان
  با فکر بھره بردن، ز آنان و دیده بر ھم

  در یک چنین محیطی، پر گند ز فقر و فحشاء
  شیخ و فقیھ و زاھد، اندر شمار آدم

  ن ددان را، خلق آدمی شمارندزین روی ای
  دانایی و شعور کمکز آدمی بھ دورند، 

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 NUR

  
  

  ز جا خیز کارگر شوری بھ پا کن
  ز خیل کارگر سامان سپاه کن

  گشا آغوش مھر بر روی دھقان
  درفش سرخ آزادی بھ پا کن

  ز کارتن خواب بی جا خواه بخیزد
  گرفتاران ھمدرد را صدا کن

  یک صف با معلمبشو یک جا و 
  تن فروش را ھم نوا کن زنان 

  بھ میدان عمل خوان کودک کار
  با رزم صنفی آشنا کنورا 

  در مجلس ببند در آن طویلھ
  گروھی دزد و جالد را فدا کن

  درون شعلھ می سوز دکھ ی دین
  بساط عیش شیخان را عزا کن

  ببند بازار داللی وطن را
  ز کید دزد و غارتگر رھا کن

  متت نانی بھ سفرهز کار و زح
  کنار ھمسر و طفلت صفا کن

  طبیب مملکت شو خلق در بند
  ستم را ریشھ سوز دفع جفا کن
  بھشتت را بنا کن شادمان زی

  بیفشان دست و خود شوری بھ پا کن
***  

  
  
  
  
  
  
  
  



 NUS

  ننگ مان روزی شروع شد کز میانھ ننگ رفت
  ُغیرت و مردانگی مرد مھر از فرھنگ رفت

   در مفاتیح، جوھریعلم و دانش شد خالصھ
  عزت و ناموس ملت در خمار بنگ رفت
  رادمردی گشت مرحوم فن طراری عزیز
  مھربانی و محبت از دل چون سنگ رفت

  پھلوانی ھا بمرد و دور نالوطی گری
  لوطیان گشتند فسانھ ھر توان از کنگ رفت

  مشتی و داش محلھ تیغ و قداره غالف
  الت پا انداز زن شد در پی ھر لنگ رفت

  یم میلیون کشتھ دادیم در ره قدس، کربالن
  آبرو ریخت در سبخ زار زندگی در جنگ رفت

  کاسھ ای مال کشید سر شھرھا ویرانھ ماند
   گنج ھا اندوخت مال پور ما دلتنگ رفت

  ھر چھ از اخالق بر جا از رسوم مردمی
  در پی فتوای مال شیخک الدنگ رفت

  فقر و فحشاء گشت شرعی قتل و غارت حکم دین
  ما بھ ننگ آلوده دامن از میانھ ننگ رفت
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 NUT

  
  خریت نیست بھ بلع یونجھ و کاه

  بزیر پای خود ریدن زدن پا
  کشی بار و بھ زیر بار سنگین

  ز صاحب چوب و ترکھ گاه و بیگاه
  ز بوی ماچھ خر عرعر و تیزی
  پر از باد منخرین و بانگ و آوا

  خریت اینکھ پرھیزی ز دانش
  ز خرد پرھیز کھ آگاهگریزی ا

  دھی افسار در دست شیخی
  قسی القلب و جانی دزد سراپا

  نشینی پای منبر پا بھ سر گوش
  کھ شیخی عرعر و بردارد آوا

  ز اوھام و خرافات گوید افسون
  ز سکس و شھوتی در خواب و رؤیا

  بھ قرن بیست و یک آداب ریدن
  کھ از یک گربھ ات داند و بی پا

  سگ و اشترجماع با خر و گاو و 
  بھ خلوت با زنت چون حرف و نجوا

  عوض از تو بدزد ھر چھ داری
  بگیرد جان فرزندت و غوغا
  بھ ناموست تجاوز، کودکانت

  ز دوزخ شعلھ بر جانت و بلوا
  بدزدد اجرت کارت ز سفره

  تا خوری کاهرباید نان و مجبور 
***  

  
  
  
  
  
  
  



 NUU

  بھار آمد
  سحر از گردنھ بگذشت 

  یستاده چنان چون مھر جنگ آوربدستش نیزه ی زرین و ا
  اھورای روان در پیکر ھستی

  و آناھید زایشگر
  درون ھودجی از زر

  درخشنده چنان خورشید 
  کھ پامیر بگذشتھ

  و طی بنموده ھندوکش
  قدم بنھاده در شھری

  کھ مردم مردگانی چند ھزاران سالھ را مانند
  بھاران را ز اصل بیگانھ و منکر

  سیم تابلوھای رویاییبجز ھنگام یاوه گویی و تر
  ستانیزمولی نیک آشنا با برف و بوران 

  و برگ ریزان پاییزی بھ ھر فصلی و ھر ماھی
  بھ روی یخ زده سنگفرشو از ھر برگ افتاده 

  و خاکی کوچھ و پس کوچھ ی ھر باغ
  ھزاران خاطره

  قصھ
  !بھار آمد

  و راه خاوران در پیش
  نشان از رد خود می جست کاوشگر

   حرص و ولعو می بویید با
  آن غنچھ ھای اللھ ھایی را

  کھ ریشھ در درون زندگی داشتند
  .و بر خاستھ ز خاک زندگانی چند

***  
  
  
  
  
  

  شیخ را آسوده خاطر کاین حریفان بنگیند



 OLL

  فاقد ھر درک و احساس مھره ھایی سنگیند
  ظاھر زنده نماشان می شود باعث کھ شیخ
  در دل دنیا ھراس و گوید این قوم جنگیند

  خود نالد از این قوم شکوه ھا دارد چراشیخ 
  این جماعت تا بدین حد دشمن یک رنگیند
  دزد بازاری کھ او خلق در میان مردمان
  بیشترتر دارد خریدار وانمود در منگیند
  ھر کھ در حد توانش جامعھ در منجالب

  این وسط شیخان بھ لعنت طعمھ ی ھر انگیند
   بھ پسآنکھ بگریختھ از این وضع از چھ باز آید

  در نفاق و لنگینداز چھ در خارج ز ھم دور 
  بھر ناچیز پول بنگی سوی ما آیند خجل

  خود فریبندی کھ آنجا جملھ در دل تنگیند
  پنج میلیون مدعی راحت جھانی را عوض

  بخت با دنیا کھ این قوم در نفاق و بنگیند
***  
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  خستھ ھستم

  خستھ تر از سرزمین خفتھ ی سیمرغ
  خستھ تر از سرزمین خشک بی باران

  خستھ تر از باغ ھای رفتھ از خاطر
  و گم گشتھ زمان کودکی در عرصھ ی بازار

  و تلخ تر قصھ ھای رفتھ از خاطر
  فراموشی

  اخمو و عبوسمھری عابرھای ز بی 
  کوچھ ھای بی صدای شھر
  خیابان ھای سرد، خاموش

  تھجوانی ھای از دست رفتھ در روزمرگی نسلی تبھ گش
  و خستھ تر منم از شب
  شبی بگذشتھ از زندان
  عبور بنموده از سلول

  بنموده از میدان اعدام سحر گاھیگذر 
  و سالخ خانھ ھای مرگ آدمیخواران

  و دیدن زندگانی بر صلیب جھل
  سرا پا خستھ ھستم من

  نھ تسکینم دھد افیون
  نھ آغوش زنی افیونی و معتاد

  کھ می سوزد
  فورولی اندر لھیب حقھ ی وا

  بدون ھیچ احساسی و کمتر حس ھمدردی
***  
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  قبول کن عصر پایان جھان است
  بھ قولی دوره ی آخر زمان است

  گرسنھ ملتی کز جھل و نکبت
  ھمیشھ سفره اش خالی ز نان است
  ز کمتر حق بھ دنیا ھست محروم

  ز حق خود ستاندن ناتوان است
  بھ فتوای یکی مالی ابلھ

  بس ندان استگھ خود را خورد از 
  زنش را در کفن با مرده خوابد

  بھ گفت شیخ ملعون چون خران است
  ز حفظ کودک و زن مانده عاجز
  برای اعتراض کوتھ زبان است

  ولی در راه دین فتوای مال
  ھمین روبھ صفت شیر ژیان است
  بھ تکریت و حلب با گفتھ ی شیخ

  مھیای جھاد اھدای جان است
  ز امریکا و غرب حفظ منافع

  باور کھ از پیغمبران استین چن
  شھید کیرخر در راه هللا

  نشان ختم و پایان جھان است
***  
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  روز سوری روز آتش روز پاکی از تباھی

  روز سوگند مقدس دل زدودن از سیاھی
  بر سمند باد پایی نغمھ خوان چون مرغ آتش

  خلق را بر مسند داد مطمئن بر بی گناھی
  سر دوش محبتکولھ باری مھربانی بر 

  تن بھ شعلھ ھا سپردن ز آتش سوزان گواھی
  طی نمودن پاکی خود را بھ اثباترا شعلھ ھا 

  پای بر فرق ثریا سرفرازانھ ز ماھی
  کولھ بار مھر بر پشت صلح و آشتی آرزومند

  راه بستن بر تفرق علم و دانش را گدایی
  در غم ھمنوع فسردن کودکی دلشاد کردن

  ھ را خود کدخدایینان خشکی توی سفره خان
  اھرمن از خانھ راندن لشکر دیوان بھ مسلخ

  از جھالت ھا جداییشھر را پاکیزه از گند 
  این ره پر شور عشق است عاشقان رھرو بدین راه

  روز سوری روز آتش روز پاکی از تباھی
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ای شیخ دزد و دالل کاش بلعدی زمینت



 OLP

  نتلعنت بھ باور تو ای تف بر آن یقی
  گفتی کھ ارزش دین در کشتن است و اعدام
  نفرین بھ فکر زشتت خون ریز حکم دینت
  عاصی و خستھ خلقند از غارت و چپاول

  جان ھا بھ لب رسیده از خشم کور و کینت
  ھیچ قوم دزد و وحشی چون تو نکرد جنایت

  جز زشتی و خباثت نی نقش بر جبینت
  جز بذر خون نکاشتی در سرزمین نیکان

  یروانت خونخواره خوشھ چینتنابود پ
  خدمتگزار صھیون امریک و ملک غربی

  سرمایھ را تو مزدور گوھر بود چنینت
  تو مظھر سفاھت ذات و سرشت جھالت

  دیر نیست خلق مظلوم با سر زنند زمینت
***  
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  امروزه ھر کھ شیخ را سنگ می زند بھ سینھ

   با منتقد بھ کینھیاز انتقاد ترش رو
  نز بھر دین و شیخ است حفظ منافع او را

  وابستھ ی رژیمی کو را بھ آب و چینھ
  از چپ گرفتھ تا راست اوھام پرست و الییک

  با رھزنان این ملک بنشستھ در سفینھ
  ور نھ کسی کھ نان را بیند بھ خواب و رؤیا

  فرصت کجا خورد غم از زینب و سکینھ
  این مملکت بھ زانو افتاده پیش دشمن

   بمانده صندوق غارت شده خزینھخالی
  جنگ با جھان کفر بود دام فریب شیخان

  تا پر کنند خزاین افزون کنند دفینھ
  یک مشت خودفروش نیز از چپ گرفتھ تا راست

  با صد ھزار نیرنگ دادند بھ شیخ زمینھ
  امروزه شیخ نشستھ با نام نامی خلق
  ھم مملکت فروشد ھم خلق بی قرینھ

   است بھ غرب و امریکاعدام ھای امروز باج
  سرمایھ می زند حرف خلق بایدش ھزینھ

  و این دستھ ی تبھکار خایین بھ ملک و ملت
  اندر پی منافع سنگ رژیم بھ سینھ
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  ُمیان زن ستیز کس لیس مردم
  ُکھ پیش ھر کسی خود را کنند گم
  ز سگ کمتر شوند خود را ببازند
  نخورده استخوان سر را تکان دم

  ی گنده کس ریزند شرافتبپا
  ُھمھ دانایی و عقل و خرد سم

  چنان خود را ذلیل و خوار و خستھ
  کھ از جاشان تکان نی نیش کژدم

  زبان را کار و تار عنکبوت را
  بروبند با کپک چون مشھد و قم

  کنند اسرار نا گفتھ ھویدا
  ُجھانی را فروشند خواھر و ام

  کنون کھ شیخ برایش جنده خانھ
  ُواه افیون و ھم خمفراھم دلبخ

  کلید باغ جنت نیز بدستش
ُکھ در کس غوطھ بی زحمت و جم ُ  

  چسان باید سخن از ظلم و بیداد
  خرابی وطن افالس مردم

***  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 OLS

  کردی نگاه و خستھ پاھا چقدر 
  بشد گم معجز و حکم و نداھا

  مالئک روزن و ھر در ببستند
  کھ هللا را نیازارند صداھا

   در حد کعبھتمام خاک تو
  نداشتی ارزش و حق را نھ پروا
  تمام خطھ ی زاگرس و ھردشت

  بشد رنگین ز خون بی گناه ھا
  ابابیل ھا بھ خواب ماندند و از وحی

  بماندند بیخبر سانسور خبرھا
  ز ابر آه مردم نم نبارید

  ُبسوخت آلونک کرد در شرشرھا
  خدا با شیخ تماس از راه مخفی
  ھاکھ غارت خلق و بستاند ضرر

  ندانست امت جاھل و نادان
  کھ روزی روبرو خود با خطرھا

  چنانش شیخ گیرد نان ز سفره
  کھ تن بفروشد و راه سفرھا 

  بھشتش را بھ پا ھر شیخ و مردم
  بھ حسرت مانده و بر خستھ پاھا

***  
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  بھ بستر گرگ پیر و دیگران شاد

  کھ زودتر راحت از این پیر استاد
  اری بگیرندچو میرد جای سرد

  دھند از گوسفندان عمر بر باد
  ھر آنچھ این نکرد آنان تالفی

  فزون تر زو خرابی ظلم و افساد
  از این شادی گروھی گوسفند نیز

  بپا بع بع کنان شادی و فریاد
  یکی پیر بز الغر و ریشو

  کھ از گرگ دیده بود بس ظلم و بیداد
  بگفت با گوسفندان در چھ حالید

   جھل ھمزادحماقت تا بھ کی با
  چو میرد گرگ پیر صد گرگ دیگر

  بھ میدان آمده خود چیره صیاد
  رأی است و تدبیرعالج کارتان 

  بنای وحدت یک پارچھ بنیاد
  کھ گرگان از پس مرگ چنین دد

  بمانند از طریق و فن استاد
  مقابل خویش بینند با گروھی

  کھ ھستند آشنا با چھر شیاد
  در این صورت شما باید بخندید

  رگ این چنین خونخواره ای شادز م
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 OLU

  نگار روسپی من از سیاست
  بیاموخت جملھ ای با این عبارت
  کھ شویم توی زندان گشت روانی
  شده عاجز کھ ھمخوابی بھ غایت

  رفیقان جملگی وی را ستودند
  از این افشاگری سود بی نھایت

  نگار و یار ما را کرده دوره
  بھ وی کردند توجھ بس عنایت

  چھ رو ترش کرده و قفل زبان باز
  تئوری ھا ردیف صدھا روایت

  کھ صاحب اختیارست زن تن خود
  بھ ھر کھ میلش افتد با اشارت

  تو حق اعتراض این جا نداری
  بھ قانون گردن و آنرا رعایت

  سرنوشتت غیر از این استنھ و گر 
  جدا از آنچھ در زندان و عادت

  از این روشنگری معلوم شد شیخ
  ر حد خود دارد نجابتھنوز د

  شدیم تسلیم و ترک گفتیم نگارین
  نمودیم توبھ و دست از سیاست

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 OML

  در سپھر فکر من تو مھر می بودی و ماه
  برتن و این روح خستھ با یقین بودی تو شاه

  ھمرھم بودی و پنداشتم کنارت قادرم
  این فلک را زیر آرم خلق را شویم گناه

   ھمچو مزدک جد خودارج انسان را ببخشم
  ھمچو بابک بر خلیفھ شورم و خیل سپاه

  جاودان اندر زمانھ راه آن فرزند بلخ
  زنده سازم کیش مزدا مردمی ھا را بھ گاه

  المقنع را ببخشم جان و بیرون از تنور
  تا دگر باره بھ نخشب ماه را آرد گواه

  ُراه حیدر را بپویم یار دمحم بھر کرد
  ه گشتھ دادشاهبر بلوچان مژده آرم زند

  چون ارانی مکتب انسانیت ترویج و پی
  خلق را سازم مسلح تا شناسد رسم و راه

  ترک بنمودی مرا و آسمان فکر من
  چون سیھ چالی فضایی خالی از تصویر ماه

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 OMM

  عجب عھدی و دوران و زمانی
  عجب زشت چھره نا زیبا جھانی

  دم از توفان و آتش جنبش خلق
  ست و خطا گر بر زبانیگناه ھ

  شده بیرنگ نقش توده، مردم
  نیاز دارند و محتاجند شبانی

  تفنگ انقالب نقشش ھمان است
  کھ ضد مردمانش حکمرانی

  برابر انقالبی در ترازو
  شده با خلق را دشمن و جانی

  بباید ملتی در فقر سوزد
  گدایی از تبھکار قرص نانی

  ز ھر نوع اعتراض پرھیز و دوری
  گر در نا توانینماید کار

  چنان دریوزگان بی مزد معلم
  بھ زحمت تن دھد اشکش نھانی

  سکوت گر مستبد در حال مرگ است
  نسازند شادمانی را عیانی

  بمانند منتظر دیکتاتوری نو
  جلوس بر تخت و از نو داستانی

  نھایت عالم سرمایھ ما را
  دمکراسی عطا خواھد زمانی

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 OMN

   را بخوانیدبھ ما گفتند کھ تاریخ
  ولی افسوس کھ خود ناخوانده بودند

  ز یونان و ز روم عھد رنسانس
  کشیش را مات خدعھ مانده بودند

  ز مانیفست ھمان درکی کھ از فقھ
  بھ مسجد پای منبر خورده بودند

  ھمھ احکام حیض را خوانده از بر
  بھ ظاھر ز انگالن آزرده بودند

  بھ دست ما بدادند مارکس و انگلس
   مجلسی را خوانده بودندولی خود

  ز کوبا اسمی و از بردگان نام
  در حد شیخکی بھر برده بودند

  در حد فھم خود شیخ را دمکرات
  سر اندر طاعتش بسپرده بودند

  ھزاران عاشق اندر پی و غوغا
  تفنگی را بھ مشت افشرده بودند

  چھ سود حاصل نشد پاالن عوض شد
  کھ در دیگر مسیر خر رانده بودند

   بی خبر با طفل نوزادجماع را
  محارم در بغل نفشرده بودند

  ز فحشاء رویگردان چونکھ بی پول
  ز صیغھ فلسفھ نا خوانده بودند

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 OMO

  
   در بند شھوتپایبندخران 

  کھ با عکسی و اسم تغییر حالت
  عزیزتر نقد ھستی را فدایی
  نمایند با ھمھ جھل و جھالت
  برای خود نمایی ھا بھ پستی

  تن و شرکت در جنایتدھندی 
  بھ ھر جمع و نشستی بیشتر دوست

  کھ از سکس دروغین ھا حکایت
  فقط از زندگی سکس را شناسند

  بھ حیوان بودن خود خوی و عادت
  نزول از حد انسان تا بدانجا

  کھ با یک وعده سکس ترک درایت
  چنان پستند کھ راحت با محارم

   جفتشان دور از مرارتکردتوان 
  ند الیق آنبھ گیتی برترین

  کھ ذوب گردند و محلول در والیت
  جھانی را بھ گند بی ھیچ شرمی
  بنازند بر خود و ھر نوع رذالت

  بھ نسل بعد خود نیز پند و ھشدار
  کھ ھیچ چیز در جھان نیست بعد شھوت

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 OMP

  بگفت دادم پسر را پندار و ھشدار
  کھ زین باغ بھشت و این دشت گلزار

   و ھر دقیقھبھ ھر گوش و کنار
  کھ دست داد فرصت و بختت بشد یار

  گلی بر چین و کیف زندگانی
  ز تاجیک و عرب، افغان و بلغار

  بریز بذر و ببر لذت ز گردون
  توسل بر خدا جو لطف دادار

  نترس از عاقبت هللا بزرگ است
  نھ این کار بھر مرد ننگست و نی عار

  خداوند خلقت زن را از اول
  ن کاررقم در آفرینش بھر ای
  پخت و زایشارائھ سکس و شھوت 

  بقاء را حفظ و طفالن آورد بار
  بدو گفتم کھ ای پیر مبارز

  بھ راه زندگی ما را سپھدار
  بھ دختر چون سفارش پند نیکو

  در این ھنگامھ ی بی سند و افسار
  ترش رو را نمود، باالی منبر

  ز فرھنگ و رسوم بسیار گفتار
  نھایت اینکھ دختر را سفارش

  نجور پدر ھستی بھ کردارکھ گ
  بھ ھر کاری بده تن زندگی کن 

  بکارت تا شب عقدت نگھدار
***  

  
  
  
  
  
  
  
  



 OMQ

  
  ما را عیدی و جشنی و شادینھ 
  یک دل تا زند شوری و یادینھ 

   کھ کوبد میخ تابوتینھ فرزند
  ھمراھی کھ از دل جیغ و دادینھ 

  نھ گبران گبر نی ماییم مسلمان
  یکھ یشتی خواندی کس ان یکاد

  تبعید و ز غربت شیخ خبر داشتز 
  این قوم در پی سودی ز رادیکھ 

  نھ سرکوب الزمست نی رنج بسیار
  فقط کافیست گشود راه فسادی

  بساط سورشان با چند سکھ
  بدست افسارشان پرچم بھ بادی

  بزانو ھر دلیر با دست فرزند
  ھر آن گرد را حوالت بد نھادی

  جھنم کرد غربت بر مخالف
  نشاط و شور و شادیاز او بگرفت 
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 OMR

  
  آتش چون گذشتی بی خجالتز 

  نشین و مطمئن شو از سالمت
  کھ حج اکبرست چھارشنبھ سوری

  برای آنکھ حق او را داللت
  شرف را پاسدار و ز آدمیت

  نشانی دارد و نی در ضاللت
  بھ خلوت گوشھ ای خالی ز جنجال

  درون بھترین وضعی و حالت
  ھ کن مروریورق می زن گذشت

  بھ خود خلعت بده یا خود مالمت
  چھ گام مثبتی بر ضد بیداد

  چقدر افشای ظلم در این والیت
  نقاط قوت و ضعفت بھ دقت

  ببین و با شھامت زن عالمت
  ببین از تو کجا حقی شده غصب
  کیان محرومت از شادی سعادت

  چھ بھروزی طلب خود چون طلبکار
  پس از حل گشتن و ذوب در خالفت

  ود در زمره ی انسان شناسیچھ خ
  کھ خود بگذشتھ از مردی شرافت

  جدا از کاروان زندگی خود
  زرنگی پیشھ و سودت رعایت

  مقصر غیر خود ھر کس کن افشاء
  بدون ذره ای ترس و خجالت

***  
  
  
  
  
  
  
  



 OMS

  ین غربت و این سودورزانزدلم 
  سپاه بی غم و مزدور ارزان

  کھ خود صاحب شرف دور از شرافت
  داده و چون بید لرزانبھ ظلم تن 

  دل از مھر و وفا پاک کرده و عشق
  شده با ھر دد خونخواره ھمسان

  شرف، عزت، بزگی را فراموش
  ز حیوان کمتر و خود نامد انسان

  گرفت و خونچکان در سینھ ی تنگ
  نھ کس درمان درد ز اندیشھ ورزان

  غم ویرانھ میھن در دلی نیست
  نھ کس را دشمنی با کینھ ورزان

  قتل و اعدام پیش فزون تر روزز 
  تجاوز، ارتشاء، بشکستھ مرزان

  نھ کس را پرسشی کھ این قتل و غارت
  چرا در پیش گرفتھ دین فروشان

  چرا ھر اعتراض سرکوب و خلقی
  گرفتارند بھ ظلم زنجیر و زندان
  چرا کھ علت غایی نھ شیخ است

  کنند درک با ھمھ جھل سودورزان
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 OMT

  ھ قدر تا وقت چون زرتو روسپی را چ
  بھ پایت ریزم و با فکر تو سر
  بھ آنچھ بر زبانت عامل شیخ

  بغییر از روسپیان دارد کھ باور
  اگر وقتی تلف اندیشھ مشغول

  تمام روسپیان دارم برابر
  فقیھ و زاھد و ھر دین فروشی

  پس از آن چون تو و این قوم ابتر
  قضاوت نیز سپارم مردمی را

  ز ستمگرکھ پیش چشم تو ظلم ا
  برای لقمھ نانی تن فروشی

  خروش نالھ ھاشان آسمان کر
  بھ ھر روز چند عزیز را ھدیھ دار
  بھ ھر جا رو ببینند بستھ است در

  سپاه روسپیان و پیشوا را
  لباس و خرقھ ی حیوانیت بر

  ھمھ اندیشھ شان غارت، چپاول
  ز توده نان ربایند فکرشان زر

***  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  کھ ما بی ھم شدیمشد فائق دشمن از آن روز 



 OMU

  ھر کسی راه خودش رفت و ز ھم بی غم شدیم
  تفرقھاورنگ بخشان شد دچار لشکر 

  دشمن استحکام بخشید قدرتش ما کم شدیم
  تازیانھ چون برفت باال و دشمن گفت بگیر
  ما بھ ظلم گردن نھادیم تا کمرھا خم شدیم
  عده ای رفتند بھشت و گسترانیدند لحاف

  ر غارت شیخ را ھم دم شدیمبھعده ای نیز 
  آن بھ جنت رفتگان درمانده گشتند از جماع

  جملھ در ماتم شدیمما ز شیخ رودست خوردیم 
  سفره مان خالی بماند و شیخ طلب ناموس و جان

  ما بھ دور از پایداری شھره در عالم شدیم
  در دوبی کردیم اقامت عرضھ کردیم آبرو

  تا خدا را بندگانی برتر از آدم شدیم
  حوا نشد طاغی وعصیان نا نموددختر 

  در دراز مدت بمرد عشق ما و او بی ھم شدیم
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ONL

  چنین فقری و ذلت جھل و ادبار
  بھ تاریخش ندید این ملت زار

  اگر داشتی سواد یک جو عالقھ
  می دیدی جھل تو بر دوش خلق بار

  وطن ویران نکرد اینگونھ چنگیز
  ور تاتارچنین خواری ندید خلق د

  بھ دور تازیان نیز نان سفره
  ندزدیدند ز خلق و روزشان تار
  نھ حراج زن و دختر در فجیره

  نھ حرف اول و آخر بزد دار
  خلیفھ ترس شیران در دلش بود
  نھ مردم چون اسیرانی گرفتار

  شرف بود، آبرو غیرت و مردی
  بھ کف آزاده را شمشیر خونبار

  کنون نیز چاره گر جز کارگر نیست
  رف از دست نداده توده ی کارش

  ز تو افیونی سودورز و روسپی
  کھ بیشرمانھ خود مسلم و دیندار
  نخیزد غیر ننگ بدنامی و جھل

  وطن را نیست نصیب جز فقر و ادبار
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ھمان نسلی کھ فردوسی بھ تشویش



 ONM

  از آن بود و بھ وحشت با دل ریش
  بھ دور ما در ایران سر بر افراشت

  ر جھالت مذھب و کیشسالحش د
  گروھی نو مسلمان در قساوت

  ز افعی بدتر و چون کژدمان نیش
  ز فرزند مال دنیا را عزیزتر

  ز ھمسر روسپیان را دوست تر بیش
  خرد را دشمن و با دانشومند

  مقابل چون ددی خونخواره با میش
  دگر اندیش را پاداش مردن

  زده مرگش رقم در دفتر از پیش
  پول یا مفتبرایش عرض و ناموس 

  امارات و دوبی در خانھ یا کیش
  بھ گند این جامعھ در فقر و فحشاء

  چو گاوان و خران فرھنگ را خیش
  وطن ویرانھ مردم قحطی نان

  نھ اینان را بھ دل یک ذره تشویش
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ONN

  
  گر آخوند درونت را کشی زار

  ز عقل گیری کمک با آگھی یار
  نز دل ھر کین حیوانی بھ بیرو
  اجازت مھربانی در دلت بار

  جوانھ غیرت و عزت شرافت
  ز بام آن تشت خشم و کین نگونسار

  زنت را مھربان گردی و فرزند
  برابر ھمسرت با خود و نی خوار

  ز سر فکر بھشت را کنی دور
  وطن نفروشی و از سر علفزار

  از مردمانتتوان انسان شمرد 
  بھ تو دل بست و منبعدت امیدوار

  ی و زنباره فوریز دزد و کون
  جز آن چھ شاھدیم بر نایدی کار

  تو از آخوند بتر از او شقی تر
  بھانھ زشتیش تو زشت کردار
  ترا شیخ درون دستور طاعت

  ز تو خواھد کھ سازش تن بھ ادبار
  تو گر سالم شرف داشتی و غیرت

  گند افکارآخوند ز ره با کجا 
  رھایی آن زمان گردد میسر
  زارکھ آخوند درونت را کشی 

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ONO

  
  ، اندیشھ گر باشد کھن نوروز نو و سال

  درد ھمان درد باشد بر جای ھر رنج و محن
  روز نوروز است پیام آور برای زندگی

  فاش اسرار طبیعت را کند بر انجمن
  از چھ رو خانھ تکانی از کثافت خانھ پاک

  از چھ رو باید گذشتن ز آتش پاکیزه تن
  ز کجا دارد پیامخود کجاییست حاجی فیروز ا

  چرا و از چھ باید کرد پھنسفره ی ھفت شین 
  گر فقط تقلید باشد خودنمایی ھمچو دین

  یک پشیز ارزش ندارد بی عمل باشد سخن
  صحبت از تغییر باشد بارور گشتن چو باغ

  زندگی کردن دگرگون ھر پلیدی را کفن
  انقالبی از درون خود شناسندن بھ خود

  کھ خاری در چمنبر شکفتن ھمچو گل ھا نی 
  گند و عیب خویش رارخت نو پوشید و پوشاند 

  مدعی می بود و دلخوش زنده آداب کھن
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  چنان چون کره خر آمد و خر رفت



 ONP

  قرین رحمت حق چون پدر رفت
  نھ در خیر کسی بودی نھ شری

  نھ سودی بھر کس و نی ضرر رفت
  ھمیشھ توی مسجد پای منبر

  ز گذر رفتچو باد صبحگاھان ا
  نماز و روزه، قرآنش بھ جا بود

  فقط تا کعبھ یک باری سفر رفت
  ز دنیای سیاست دور دور بود

  جدا از حرف و جنجال و خطر رفت
  فشار و فقر و قحطی ز حکمت حق
  بھ ھر کاری خدا را چاره گر رفت

  فساد و اعتیاد، دزدی و فحشاء
  ھمھ از لطف حق و پر ثمر رفت

  سلیمجوانان را ره طاعت و ت
  ھدایت کرد و دور از شور و شر رفت

  چو او گرچھ فراوانند در این ملک
  ولی الحق کھ این حاجی ھدر رفت
  بھ جمعی کز عمل دورند و دانش
  بباید غصھ ی آن کو چو خر رفت
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  نظرآنکھ خاک را کیمیا گرداندی با یک 
  در جھان ھیچکس نباشد غیر نسل کارگر

   و پیغمبری این معجزهنز امام و صوفی
  معجز نگرنز خدا و رب کعبھ عارفی 

  خاک با زحمت شود چون کیمیا و ھر کسی
  در جھان دارا نباشد این مھارت و این ھنر
  دل بباید پاک بودن از شرف لبریز و مھر

  تا نظر معجز نماید معجزه آرد ثمر
  غیر فرزندان کار ھر کس پی سود خود است

  مردمان بینند ضرراین جھان زین قوم ویران 
  جنگ ھا اندر پی سود سلب آزادی ز خلق

  صلح و دوستی در خطرامنیت بر باد و ناموس، 
  سودورزان از شرف دورند و بس خونخواره اند

  پرده دار کعبھ باشد خواه امام کاشغر
  پیشوای مسلمین باشد و یا جای مسیح

  توده را خصم است و فکری غیر سودش نی بسر
  شد کھ در سفره نانکیمیاگر کارگر با

  خواھد و اندیشھ ی انسان واال بارور
  انکھ انسان است و ارج و منزلت ز انسان نگاه

  قادر است تا خاک گردون کیمیا با یک نظر
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  چھ قوم زنده ای کز مرده فرمان
  نھ فکر چاره ای باشد نھ درمان

  ترا من فکر آزاری ندارم
  نبھ دل کینم بگیر خون ریزم ارزا

  ز گورستان تاریخ مرده قومی
  گزین بنموده و بر ملک دربان

  نشستھ خیره بر این مردگان چشم
  کھ چون گنجش برند و سفره بی نان

  دلش خوش کرده با گندابھ ی شیخ
  بھ نام دین و مذھب کیش و ایمان

  کند با مردگان در قتل رقابت
  کھ از سعد پیش تر باشد و سلمان

  ورشود اندر بھشت با طلحھ محش
  ز کوثر آبی و سیبی بھ دندان

  زند بوسھ بھ دستانی کھ این ملک
  تھی از علم و دانش ھر سخندان
  چنان ویرانھ ای در طول تاریخ

  کھ چرخ در سوگ نشست و دیده گریان
  کنون نیز جز فساد کشتن و غارت
  ندارند چون نیاکان حکم و فرمان
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  بھ غربت جان و در تنھایی خویش
  یم نالھ ھا از سینھ ریشکشید

  نھ کس زد حلقھ بر در تا بپرسد
  کھ چونی ھموطن ھمفکر و ھمکیش

  ھمھ آنان کھ یارم رو گرفتند
  ره بیگانگانی بگرفتھ در پیش

  شبی گفتم بھ دل زین قوم مرده
  چھ داری انتظار از ظرفیت بیش
  تو از قومی جھالت پیشھ در رنج

  کھ چون کژدم زنند بر جان ھم نیش
  ا مرده اند از مرده فرماننھ تنھ

  بگیرند و زنند خود خانھ ھا خویش
  بزرگانی کھ تا دی دم ز انسان
  پشیمان گشتھ و راه ددان پیش

  پی سودند بھ ھر قیمت و نرخی
  سزد بر فکرشان چون شیخکان جیش

  غریب انسان و از فرھنگ ما رفت
  ھر آن گرگی بھ تن کرد خلعت میش

  وطن ویرانھ شد یک ملتی خوار
   کھ ھر کسی بگرفت ره خویشچرا
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  ّنجات میھن ویران میسر
  لباس رزم اگر تولیدگر بر

  سپاه کارگر گر عزم و بر آن
  کھ با دشمن مصاف و جنگ آخر

  بھ تشکیالت وارد چست و چاالک
  طلب بنمایدی داد از ستمگر

  دکان کفر و دین در شعلھ سوزد
  بپایان سلطھ ی اوھام و منبر

   دین فروش ارکان ظلمشبھ شیخ
  و افعی را بسنگ سریورش آرد 

  گرسنھ توده ی بی چیز بھ میدان
  زنان از بند و بر سر تاج و افسر
  بھ میدان قاضی شرع را بزنجیر

  کھ دزدان را قصاص با حکم کافر
  وکیالن جزا با آنچھ تصویب

  وزیران را ستاند زیور و زر
  ھر آن مالی دزد را حکم تعزیر

  خود ناخوانده از بربنا بر آنچھ 
  فساد زاھدان با زاھدان گور

  ّکھ پیشرفت در وطن گردد میسر
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  ز آداب و رسوم، فرھنگ یاری
  فقط نامی و اسمی یادگاری

  ھر آن مضمون نیک در پای اسالم
  ھر آن اندرز و پند نسبت بھ باری

  بجای سووشون با آن پیامش
  کھ صلح و دوستی مردم مداری

   قصھ ای از خون و شمشیرنشاندیم
  پی آدمکشی و سوگواری

  بزرگمھر را ز صحن زندگی دور
  ز کاوه ھا و بابک ھا کناری

  ز نوروز رسم و آیینش فراموش
  شکستیم چنگ و بربط تن بھ خواری

  ز خنیاگر بریدیم دست و انگشت
  نشاندیم جای وی واعظ و قاری

  ز صحرای حجاز، یثرب و لبنان
  راریھر آن بیکاره ی احمق ف

  خدای علم خواندیم عالم دھر
  اجازت تا ز ما گیرد سواری

  بشد خوارزمی و خیام مان شیخ
  اسیر فقر و بدبختی و زاری

  بھ جای بوعلی، بیرونی، مزدک
  ھر آن اشتر چرانی از صحاری

  بھ توفان رفت فرھنگ رسم و آداب
  بدین دلخوش کھ نامی یادگاری
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  یدورھ تو گویی از سیاست ھا ب
  بھ جمعی کز سیاست نی حضوری

  نزاید غیر بدبختی سیاست
  نگردد دور آن ھر با شعوری

  تو ھستی بیسواد جان برادر
  تعارف را کنار اصال تو کوری
  سیاست نرخ نان امروزه تعیین

  ز سفره با سیاست نی بھ زوری
  ھزاران خدعھ و نیرنگ و ترفند

  کھ کار از کارگر بی نان چھ جوری
  فت با وعده ی نانچسان خلق را فری

  کھ ساکت تا مخالف را بھ گوری
  چسان ناموس خلق تاریخ و فرھنگ

  بھ توفان داد و ھر روز جشن و سوری
  چسان با نان مردم ثروت اندوخت

  صبوریبھ طاعت چون گرسنھ با 
  تو کوری و نداری غصھ ی نان

  از این رو از سیاست ھا بھ دوری
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  نان کھ بیدارند و جامبوی بھار آید خوشا آ
  بر جام خورشید می زنند اندر پی ننگند و نام

  با نام انسان صبحگاه از جای برخیزند پگاه
  بر چھره ی یاری نظر لبھای لعلش بوس و کام
  مجمر برافروزد و دود بر مھر رخشنده درود

  شید را مبارک باد عید بر باغ و بر گردون سالم 
  ھ چنگی و رودبر سفره ی ھفت شین سرود با نغم

  آزادی انسان طلب غیر از غم انسان حرام
  پیروز خواھد راستی زشتی بھ دور و کاستی
  آگاھی انسان فزون پختھ ھر آن نارس و خام

  دل ھای توده غرق نور اوھام و افسون ھا بھ گور
  ھر روز مردم را چو عید دور از غم و اندوه شام

  محراب و منبر را نگون دستار زاھد را بخون
  بر لب سرود و دست بھ جاملق را ھمھ شادان ببزم خ
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  پیام سیدعلی در کلن آلمان
  کھ می بودی خطابش با جوانان

  بشد توزیع و ساندیس خوار مزدور
  دم از ارج بشر و احکام قرآن
  ز پیشرفت علوم، فن و صنایع

  کھ از رشدش جھانی مانده حیران
  لز خوشبختی یک ملت کھ با پو

  جھانی را مسخر زیر فرمان
  ز غرب بستاندی باج با توانش

  کشد ھر بیگناه نی کس کھ تاوان
  بھ دنیا گویدی حق بشر چیست
  برای ھر خالف مشتی بھ انبان

  پلیس زین خیل مزدوران حمایت
  کھ نفع دولتش باشد فراوان

  ز ما تبعیدیان نیز اعتراضی
  نخاست و کس نھ بگذاشت پا بھ میدان

   از خاطر ببردیمسیاسی بودن
  فروختیم ملتی را مفت و ارزان
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  با لمعھ ی فروغت افروز جان ما را
  با بوسھ ای تقدس بخشا لبان ما را

  ھمراه شو و مرھم بر این پر شکستھ
  باشم عصا نھ بستان تاب و توان ما را

  شرط است عاشقی را بودن دو بال پرواز
  ن ما راُبا سنگ ھجر کھ گفتت می بر اما

  گر می روی بھ گلشن یادی ز ھمرھان کن
  با یادی از عزیزان شادان روان ما را

  گر پاکباز عشقی با عاشقان وفا کن
  بازار خود فروشان مپسند جھان ما را

  عید است رسم نیکان آور بجای و برخیز
  چون ماه حلقھ بر در روشن شبان ما را

  سودای تو مرا کشت در ورطھ ی جنونم
  نو فغان ما راش شب عید برحمت کن و

  چون صید در کمندم با تار گیسوانت
  گر می کشی پس از مرگ بگشا عنان ما را

  در مکتب تو خامم عطشان لبی بھ صحرا
  سیراب کن بر افروز چون شط تو جان ما را
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  خانھ ی فرھنگ ایران شھر کلن
  می کند ھر سالھ فرھنگ عزاداری بپا

  یب در وطنشیعیان تحت تعق
  سینھ و زنجیر و شیون می کنند فصل عزا
  عکس ھای رن وارنگ سنج و دمام و دھل

  سنت دیرین خود را با ھمھ قدرت بجا
  در نقاط مختلف دیگ ھای نذری راببار

  و سات مفت خوری و دین خود سازند اداسور 
  از تئاتر بگرفتھ تا تور سیاحت موسیقی

  با تالش اطالعات بچھ ھایی از سپاه
  ست سفارت خانھ و کنسولگریھا قبلھ ایھ

  کاندر آنجا مؤمنین را زود اجابت ھر دعا
  شیخ محضر دار سفیر است در تالق و حق ارث

  توده نیز دنبال حقش خواه بجا یا نا بجا
  مایھ ی نان فطیرجملھ نیز عشق وطن را 

  شادمان زین وضع موجود سرخوشانند در چرا
  علیغرفھ ای در مرکز شھر با پیام سید 

  خواست ما بوده است و بیشک تکیھ بر نیروی ما
  نقطھ ی آغاز کارست چند صباحی بگذرد
  یک مصلی در ھمین شھر جمع تبعیدی بپا
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  اگر مایی وجود می داشت آنھا
  بھ گیتی چون ددان رسوا و تنھا

  پیام سید علی در بیت رھبر
  چنان گوزش خفھ انکار در جا

   را ندیدیمز بس جز خویشتن کس
  ز خود خواھی نشستیم بر ثریا

  پی سود خود و آسایش خود
  بھ ھر خوانی نشستیم روضھ بر پا

  نھ تنھا عاشقان راندیم بگوشھ
  گروه خوش نشین با شیخ ھمراه

  چنین کردیم چنان کردیم در رزم
  فقط حرف است و ما نیز اھل بلوا

  خبر از بغل دستی نداریم
  ولی حل می کنیم مشکل ز دنیا

  ن و تو تک بھ تک بازندگانیمم
  برنده بوده و ھستند آنھا
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  مرا نوروز خوش است وقتی ز خاور طلوع طلعت روی تو بینم
  جمال ماه بدر آسمان را بزیر خرمن موی تو بینم

  بچینم از لب پر خنده ی تو نخستین غنچھ ی گل را بھ نوروز
  گس ھا نشینمبزیر سایھ ی سرو قد تو بھ سیر رقص نر

  از آن لعل لبت یک جام باده شقایق را دھم تا پیرھن چاک
  درون برکھ ی مھتاب و جنگل تن سیمین و شیدای تو بینم

  چو ابر دیدگانم میل باران کند با  یاد یارانی رفتند
  نخواھم تکیھ گاه جز شانھ ی تو بجای نھ فلک آنرا گزینم

  ی گیرد ز بویتز عطر و بوی تو سرمست بھ سوسن اشارت تا دم
  سمن را با تمام عشوه و ناز نھ چون تو بلکھ ھم خوی تو بینم

  رخ ھر گل طربناک از وجودت ترا سیال بینم در تن باغ
  ھوس گر بویمی یک گل بھ گلشن گلی از خرمن موی تو چینم

  زمستان ھا بھ ھجران کرده ام طی بسی فصل خزان و سوز و سرما
  وزی طلعت روی تو بینمبھ پشت سر فراوان روز مرگی کھ ر
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  صد قافلھ رفتند از این راه شتابان
  از ما خر لنگ ماند بھ گل خستھ و ناالن

  شد منتظر شیخ کھ وردی و دعایی
  یا معجزه ای بکر ز سلطان خراسان

  از قم کمکی یا کھ کرامات بدیعی
  وارث بی مثل امامانآن از چاه و از 

   دھیم این خرلنگ رانی کاه بھ کاھدان کھ
  کھ کفی جو ز انبان نی شیخ اجازت

  شیخ نان خورد از سفره ی ما فکر خرک نیست
  ما نیز ز خرک قطع امید از بن دندان

  یک عده بھ پس مانده شیخ دلخوش و شادند
  وابستھ بھ شیخند و از او طاعت فرمان

  عز و شرف و ھستی و ناموس نھاده
  بانبر درگھ شیخ خوارتر از نوکر و در
  زحمتکش و کارمند و معلم کھ فقیرند
  در جاده ی مرگ راه سپارند شتابان
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  ما ز ھر صاحب کمالی اسم او آموختیم
  آنچھ او بنوشت و بنھاد جملگی را سوختیم

  رق رؤیای بھشتوعظ شیخ و خود را غپای 
  بر سقف مسجد با تحسر دوختیم دیدگان

  لب فرو بندد ز رازصد چو منصور را بھ دار تا 
  پیکر عین القضات ھا شمع آجین سوختیم

  لب بدوختیم فرخی ھا سھم عشقی سرب داغ
  در دل از ھر نخبھ فرزند کینھ ھا اندوختیم

  مردمان در حال پیشرفت ره گشودند در سپھر
  ما چراغ در بقعھ ھای مردگان افروختیم

  چوب داربا چماق و خنجر و ظرف اسید و 
  چون فقیھ بفروختیممکتب انسانیت را 

  دختر نھ سالھ را عقد طفلک شیرخواره را
  مالشی دادیم و ال پا بس ثواب اندوختیم

  سال ھا احکام حیض و ختنھ گاه و صیغھ را
  از ابرمردان آیین با تعب آموختیم
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  امام فرمود اگر تا ختنھ گاھی
  فرو در کودکی چند روز و ماھی

  رگی باربشرط آنکھ نارد پا
  ز سوی مرد مؤمن نیست گناھی

  تو خود این حکم را بین در رسالھ
  سپس کن داوری بر این تباھی

  پس از آن بیطرف می کن قضاوت
  وزیران و وکیالن و سپاھی
  سر آخر بسنج ادراک امت

  بخود چون عضوی از اعضاء نگاھی
  چھ نامی بر خودت در آفرینش
  چھ پایھ بھر خود یا جایگاھی؟

   توان داد نام انسانبھ تو اصال
  خودت حاضر کھ این حکم را گواھی

  از آن کودک چھ حاصل غیر آخوند
  کجا بیچارگان جویند پناھی

  تو در این منجالب می بالی و پیش
  نداری سرنوشتی جز سیاھی

  حساب خود بکن روشن فرو کن
  بدین گاوان فزون از ختنھ گاھی

***  
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  دروغ کھ خرج ندارد، بی ھزینھ
  گو ھر چھ دلت در این زمینھب

  نھ معیاری نھ میزانی نھ دخلی
  نھ کم اندوختھ گردد نی خزینھ

  بگو عشقم وطن محکم بغل گیر
  در آمدھای نا مشروع، دفینھ

  بگو من عاشقم بر توده ی کار
  بھ دل از او ھزاران خشم و کینھ

  ز حق کارگر گو، از عدالت
  بگبر نان شب از دستی کھ پینھ

  یھن می پرستمبگو ناموس و م
  لگد مال آن یک و دیگر بھ سینھ

  بھ روسپی خانھ ھا ده دخت ایران
  بنال و قمھ زن بھر سکینھ

  زن خود را بیاموز تن فروشی
  بھ مالی محل ده آب و چینھ

  بگو بی من ترا نای نفس نیست
  در آغوش دگر بی خرج، ھزینھ

***  
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  بخیز و عزم دگرگون روزگاران
  ر نو در بر بھارانگشا با فک

  بھ حج اکبر چھارشنبھ سوری
  ببر امید خود از نابکاران

  بھ شعلھ می سپار افکار کھنھ
  جدا کن زندگی از مرده زاران

  لھیده قارچ بو گندوی شیخان
  بدست باد ده در شوره زاران

  بھ انسان مھر ورز دل از محبت
  بکن چون گلشن و چون کشتزاران
  کوجین کن زندگی از خس و خاشا

  برقصان و برقص با بیشماران
  نیاکانت بھ یاد آور و می رزم
  خیانت تا بھ کی بر آن سوران
  چو استر زیر بار ظلم و بیداد

  تماشا بر صلیب حق جو ھزاران
  ز نان شب کنی محروم فرزند

  کھ میلیاردھا برند سرمایھ داران
  بھشت خود بنا بر دوزخ تو

  ھر آن رھزن و دزد از دین مداران
  اگران با نغمھ ی چنگبگو خنی

  بھ ھم ریزند بساط مرده خواران
  تو آدم چون گریزانی ز آدم

  کدام آدم خوری دورت ز یاران
  بھاری چون بھاران گذستھ
  ھمان بھتر نبیند روزگاران

***  
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  از این رو نام انسان و ز حیوان
  جدایت کرده اند ز آغاز دوران

  کھ بتوانی محیطت داد تغییر
  ابی تو درمانبالھا چاره و ی

  قرار است گر چھ حیوان زندگانی
  شبانی ھمچو شیخ از ترکھ فرمان

  درون آغلی آری بسر عمر
  تنت را کرکسانی در بیابان

  بھشت و حور و کوثر مال شیخ است
  چھ حیوانی طلب اجری ز یزدان

  بھشتی گر بھ حیوان عرضھ دارند
  بود حق خر دائم بھ پاالن

  رچھ انسان نام تو باش فکر تغیی
  مده رخصت کھ حیوان بر تو فرمان

  چو شیخ بیسواد آموزگارت
  چگونھ دم زنی از نوع انسان

  ّچھ داری ادعای آدمیت
  توانی رفع شبھھ کرد بھ برھان

  چو انسان خود رھان و زندگی کن
  صف خود کن جد از دد و حیوان

***  
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  در آنجایی کھ زن بی اعتبار است
  ر استز حق محروم و ھر سو در فشا
  بباید علتش را جست بین مردان

  تفحص کرد و دید مرد در چھ کار است
  چھ مردان بی شعور باشند و نادان
  شریک زندگی را سخت کار است
  بھ یک ابلھ و کودن می توان گفت

  ترا یک مادری بی عقل و زار است
  ترا زاده است زنی ھم دست شیطان
  کھ از عقل ناقص فاسد و خوار است

  توان گفت نیمھ استرکدام خر را 
  کدام پستی قبول پستش تبار است
  در آن جایی ستم در حق زن شیخ

  کھ مردان را چو خر بر پشت سوار است
  بدو احکام حیض گوید نجاسات

  چو دانایان قوم مغزش بھ کار است
  بھ ھر نوعی ز احمق سود و فریاد
  کھ زن در جامعھ بی اعتبار است

***  
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   خواھد بودیروزگار دگر
  و زمانی دیگر

  زیر بی روزنھ سقف فلک مینایی
  زیر این خیمھ ی بی منفذ شب

  بھ ھزاران گل میخ
  کھ چو قندیل بھ سقف تیره بھ شب آویزند

  پیکر بیگنھی نیست کھ رقصد بھ سحر
  سفره ای نیست تھی از نانی

  و رخ کارگری زرد ز تشویش جحیم
  روزگار دگری خواھد بود

  زنان بر زبر خاک سیاهو کسان دگری گام 
  رھروانی کھ ھمھ می دانند

  نقطھ ی مرکزی و اصلی منظومھ کجاست
  .و کجاست ثقل زمین

  و کسان دگری خواھند بود
  کھ بھ نادانی ما می خندند

  و ھزاران لعنت
  مادرم را گل سرخی ز زمین خواھم داد

  شایدم شاخھ ای محبوبھ و یاس
  سنگ گور پدرم خواھم شست

   کوثر باشدنھ بھ آبی کھ ز
  یا ز سرچشمھ ی زمزم و از خاک حجاز

  .و بھ ھمسایھ کتاب خواھم داد
  دخت ھمسایھ مان را کھ ز چشمان کور است

  گوشواری بھ گوش آویزم
  چو منشور کند تجزیھ ھر ذره ی نورکھ 

  و جدا ھر طیفی
  کھ ز خورشید بتابد بر آن چھره ی زیبا و قشنگ

***  
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  کردیمعید آمد اندیشھ ی خود جارو ن
  از فضلھ شیخ فکر و نظر پارو نکردیم

  ھر چیز کھ الزم بھ نظر بھر تظاھر
  آماده ولی فکر بھ این یارو نکردیم

  لیالی وطن در دم مرگست، چھ قومی
  ھیچ فکر حکیم، نسخھ و دارو نکردیم

  لبخند زدیم دید زدیم چشمک و ابرو
   نکردیمکفن جھل تن لعبت ماھروفکر 

  یر فراوان بھ زنجھاز ھموطنان بست
  اندیشھ ی دفع ستم برجک و بارو نکردیم

  در سفره ی عید مصحف و قرآن و مفاتیح
  زین سفره خرافات و فسون جارو نکردیم
***  
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  ش سالست تکانیم خانھ را و زھدانسی و ش
  چسبیده ما را می ستانند نقد جانچون کنھ 

  دم چسبیده ما را سرخوشند از زندگیزیر 
  کنند چور و چپاول حملھ ھای بی امانمی 

  مادر میھن شده ویرانھ و این نسل دون
  منتھای پستی خود با ھمھ قدرت نشان

  فرصتی بود این رژیم تا ھر سفیھ ابلھی
  گوھر زشت را نمایان پستی خود را عیان

  رھزن رذلی کھ خود را پیشوای کارگر
  خائن میھن فروشی کو ز خلق چھرش نھان

  ناتوانی داشت سعیقتل آدمکشی کز 
  از خودش تصویر خوبی با دلی بس مھربان
  دین فروش ظلم ستیز و صد اجحاف و ستم

  در حقیت جو فروشی کز ریا گندم نشان
  دزد آدمخواره ای و الشھ خواری بی رقیب

  کز سر ضعف و ندانی دین و مذھب را دکان
  فحشاء و فقر و اعتیادسی و شش سال است کھ جز 

  نده در ھمھ ملک جھانزو نشان بر جا نما
  آنچنان بند کرده ما را بستھ راه پیش و پس

  کز وی آرامش نداریم در مکان و در زمان
  نی شود سیر از جماع و نز چپاول کردنش

  تا فزاید عمر ننگین ھر کھ را بندد دھان
  چون کنھ چسبیده ما را شعلھ ای باید ز خشم

  تا گھ خانھ تکانی خانھ پاک از زاھدان
***  
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  خدا کرده فراموشت امامان
  طبیبی نیست کھ دردھای تو درمان

  امام را جمکران بردن و در چاه
  سیاست بود و طبق حکم و فرمان
  کھ تو بی عرضھ دست تنھا بمانی

  نبیند آن پناھت زار و گریان
  چرا کھ گریھ تو عرش بلرزه
  متوحش خداوند را و ترسان

  مالئک از غمت اسھال خونی
   و آنجا لیز و لرزانبھ عرش رینند

  خجالت می کش از خود شرمت آید
  ز جا خیز شعلھ زن چون کینھ ورزان

  بسوزان کاخ ظلم محشر بپا کن
  مده بیش این سگان را نان ارزان

  از این بی دست و پایی فقر و ذلت
  رھان این زندگی خود را مترسان

  بشوی این ننگ از دامن ز شیخ خون
  بریز و خیل دزدان را ز تن جان

  بکن کاری کھ مال دام تزویر
  بسوزاند و چون صیدی خرامان
  ز تو خواھد کھ بخشایی گناھش

  بھ پای تو فتد دستش بھ دامان
  بخواه معجز ز بازو تیغ و شمشیر

  خدا بگذار و بگذر از امامان
***  
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  ببینم، تو ز مصر بگرفتھ تا چین
  تو از زرتشت سخن و کیش و آیین

   ایرانتو راندی قوم مقدونی ز
  تو ضد تازیان بنشستھ بر زین

  تو میھن را ز ھر بیگانھ ای پاک
  تو از دشمن بھ دل یک ذره ای کین

  مگر ان دوره ھا کم بود مال
  و یا بودند و با تو سرد و غمگین
  نمی دادند بھشت و حور و کوثر

  نمی گفتند ز خر پر رونقست دین
  ز شوخی بگذریم چھ حکمتی ھست

  سرگیندرون فضلھ ی شیخان و 
  چرا دلبستھ ی این بوی گندی

  چرا این بار ننگ نیست بر تو سنگین
  مصاف با شیخکان پیشکش ز خارج

  چرا ھر سالھ سوی شیخ و تمکین
  چھ عطر و رایحھ باعث بھ پابوس

  ز کانادا، اروپا، خطھ ی چین
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 OPU

  
  
  

  گناه ما چھ سنگین است و روزی
  سکوت را بایدی پاسخ بدادن

  ا را تواند کرد شفاعتنھ کس م
  نھ این ننگ شویدی پاسخ ندادن

  نھ بخشش ھای تو ما را کند پاک
  نھ در پای تو از خجلت فتادن

  گناه ما نھ کمتر زانکھ خون ریخت
  نھ از آنان کھ این بنیان نھادن

  سکوت ما سبب تا شیخ خونخوار
  بھ خود جرأت بجان خلق فتادن

  برای غارت و کشتار مردم
  گشادن ھر سو دست ناتواندو 

  نھ عموھای خوب نی خالھ بودیم
  زھمت بی نصیب در وقت زادن
  ز ما می خوا و بر گو دوستانت

  کنند مجبورمان پاسخ بدادن
***  
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  صبح نوروز است چشم از خواب نوشین باز کن
  با سر انگشتان پر مھر زلف خورشید ناز کن

  طرح نو انداز و بر خیز چون گذشتھ ھای دور
  یک قدم سوی گذشتھ گام بعدی ساز کن

  چون عقابان سرافراز عزم کوه می کن و دشت
  چرخ گردون زیر پر گیر در افق پرواز کن

  گوشھ ی جنگل نظر کن آفتاب کاران ببین
  کاروان رھگشایان ره بھ خورشید باز کن
  کولھ بار مھر بنگر بستھ بر پشت ھمرھان
  نمردمان را مژده نان ده رزم و فتح آغاز ک

  رفتگان سرخ رو را با سرودی کن خبر
  مادران خستھ جان را خوش دل از این راز کن

  بھره کش را یوغ بگردن شیخ را گاوآھنی
  مھر را در باز کنخود بیفشان بذر دوستی 

  گنبد گردون بھ محضر ماه و خورشید را گواه
  نسل زحمت با خودت یار برزگر دمساز کن

  نگدر سرت اندیشھ ی تغییر حتی با تف
  فکر بنیان سوختن از ظلم دیدگانت باز کن
***  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 OQM

 
 

  بوی عیدی بوی گندم بوی گنداب و تپالھ
  بوی ضجھ بوی گریھ بوی آه و سوز و نالھ
  بوی نرگس ھای شھال در درون دره و کوه
  بوی اشکھای شده قی گونھ را آویز چو ژالھ

  بوی چرس و بنگ و تریاک خون دلمھ بستھ بر کتف
  ق ھای بیداد بر تھیگاھھا حوالھبوی شال

  ء تن فروشی بوی نای فقر فرھنگبوی فحشا
  بوی خون ھایی کھ آرد ھر نسیم از دشت اللھ

  بوی نان از کاخ بیداد از تنور و از اجاق ھا
  بوی زنگ از دیگ و پاتیل فاقد از رونق پیالھ

  بوی خوب نان برنجی توی سینی ھای قناد
   کشالھبوی حسرت ھای کودک کو بدنبالش

  بوی پشمک، باقلوا و مغز گردو
  بوی گند حنجر شیخ وقت ثروت را نوالھ

  بوی عید آید و شادی در سرای سوگ و ماتم
  بوی گند بوی تپالھمنجالبی پر مفاسد 

***  
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  کوچھ خالی خانھ خالی در گذر مرگ در کمین است
  قتلگاه عشق و عاشق گور رؤیا این زمین است

  یچھ ای زشت رھنمایان جملھ جالدزندگی باز
  دل درون سینھ ھا سنگ مملو از نفرت و کین است

   از شھرھ حاکم بھ دل ھا مھر و دوستی رفتھتفرق
  دخت ز مادر سرگران است پور از باباش غمین است
  موج زن جیحون ز خون است کرخھ و کارون ز الشھ

  دشت از خون اللھ زاران باغ را زردش جبین است
  دان شھر و قاضی شرع چون عزازیلدار در می

  شاه دزد مسند نشین استبیگناھان را بھ کیفر 
  جاده ی ابریشم و دزد شھسواران کرده بی پا

  دزد زده خارج ز دین استرھزنانند دین پناھان 
  شیرمردان روبھانند در مصاف دین فروشان

  فرمانش چنین استکھ عذرشان باشد خداوند چون 
  ببخشد رستگاریاو کند خلقی گرفتار یا 

  حکم و فرمانش در ایران نی چنان چون ملک چین است
  تا نسازی خانھ پر شور از گذر باشی گریزان

  در سکوت و خلوت محض دیو مرگت در کمین است
***  
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  چنین گر شرط باشد زندگی کردن
  نھ در حد یکی خاری کھ ریشھ در کویر دارد

  ساحلو یا یک بوتھ ی امیدوار رستھ در 
  نھ حتی در حد یک قاصدک آزاد

  دو باره باز می گردیم
  چروک و چین ای بس سال ھا بر روی

  و بر موی شبق بنشستھ برف دی
  دوباره باز می گردیم
  شقایق ھایمان رنجور

  و دشت اللھ ھامان خشک
  و ما دامن نماییم پر

  ز گل ھای نحیف و نازک حسرت
  .ن باشدابر آه مردمان در آسمااز اگر ابری بغییر 

***  
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  درون جامعھ تا فقر و فحشاء
  حکومت ظلم و استبداد بر پا

  بھ دیکتاتور جوابگو خلق و قانون
  گرانی ھا کند بیداد و غوغا

  زنی از بھر نانش تن فروشی
  ز ھر سو اعتیاد بیداد و بلوا

  ھزاران کودک از نانند محروم
  گروھی در خیابان مانده بیجا

  شاء دزدی و غارتفساد و ارت
  ز سوی دین فروش پست و گمراه
  ز فرھنگ نامی و بازیچھ ی شیخ

  کھ دور است و خالف شرع و تقوا
  ھزاران بند و زندان چوبھ ی دار

  کھ جان گیرند و ھستی پر تقال
  دگر اندیشی و ھر فکر بکری

  نفس یا بی نفس با رأی مال
  سیاست را کنند چھ قحبھ تعیین

  شھ بی پابغییر از جاکشی ھر پی
  نھ عیدی اندرین کشور نھ نوروز

  کھ نوروز روز نوست در راه فردا
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  با دقت جناببا وسواس و چشم و گوش باز کن و 
  ابحرف حسبشنو از این نوکرت چند کلمھ ای 

  وقتی صحبت می کنی از خود بگو ما، ما نکن
  بنده اصال دوست ندارم تابع باشم تا جواب

  بغل دستی من ھم دوست ندارد حرف مفتاین 
  حال می خواد یک کلمھ باشد یا در حد یک کتاب

  راه دور اصال چرا این تیم ما را خط بگیر
  ما نھ کاری با تو داریم نی بھ شیخ و انقالب

  با ھزار بدبختی و فقر و فالکت، گشنگی
  بار و بندیلی ببستیم جون بھ در از منجالب

   ما دق خونھ بودروز روزش این وطن از بھر
  نی بدھکاری بھ این خاک نی بدیدارش شتاب
  آمدیم خارج کھ عمری طی کنیم و با خوشی

  دور باشیم از اھانت عقده ی امر و خطاب
  مردم دنیا ببینیم دین و امت پروری

  از بھشت زندگی بھر نی بھ دل ترس از عذاب
  یک خدای مھربانی الیق این مردمان

  ون ریشش خضابنی بدستش سیخ داغی نی ز خ
  شیخ و مال نیست کھ ویران کرده این ویران وطن

  بدتر از این قوم دیوث ھر کھ در پستی، جناب
***  
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  تقدس آتش چھارشبنھ سوری
  زمانی دارد و دنبال شوری

  کھ افروختھ شود بر کوھساران
  رھا خلق از جھالت ھا و کوری

  بھ خلق بخشد دل وجرأت شھامت
  ق را جسوریبھ غیرت آورد خل

  ھزاران تیغ بیرون از نیامش
  بساط دین فروشان را بھ گوری

  خلیفھ را بخون دیوان معبد
  بسوزد ھمچو پشکل در تنوری

  سوی ملک حجاز آیین هللا
  بھ اشتر خوردن خار با صبوری
  ره پیشرفت گشاید فن و صنعت

  ز قحطی و ز فقر پرھیز و دوری
  ز شادی در گشاید صبح نوروز

  چون گل ھای سوریبخندند توده 
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  جان تو جایی نداریم تا ترا تربار ناز
   و مصرف گھگاھی چون پیازیاندر انبار

  عالم عشق عالمیست محتاج صبر و حوصلھ
  ما پی نانیم بھ سگ دو دستمان ھر سو دراز

  نرخ عشق ھم رفتھ باال از توان ما برون
  پولدارانند فراوان عرضھ ھر حدی نیاز

  ت و محضردار و مشی ھا خودیصیغھ در کارس
  ّبا رسول و ھر امامی سر و اسراری و راز

  قیمت عشق و محبت گشتھ امروز ساعتی
  تا نریزی پول بھ صندوق قفل آغوشی نھ باز

  کارگر وقتی کھ شش ماه زحمت بی مزد و اجر
  نی بھ عشق اندیشھ ورزد نی بسویش دست آز

  از معلم پر بپرسی عشق بھتر یا کھ پول
  روی جیب خالی گشنھ لب سنجیده گازدست بھ 

  یعنی آن حرفھا قدیمی شد ز گاو مش رجب
  باید امروز درس آموخت با ھزار منت و ناز
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  گرگ درونت را بکش مالی بیرون را بخون
  ھر وقت جلوگیری ز بد بھروزی از روزن درون

  افرشتھ باش و کن بسیج افرشتگانی مثل خویش
  د یار نیست یک رنگ نگردد شیخ دونمفتخواره زاھ

  ھر روزه وضع بدتر شود گند و کثافت بیشتر
  گنداب گیرد زندگی فقر و فالکت ھا فزون

  شرط است بھ راه زندگی رزمیدن و جان باختن
  آنان کھ رویی سرخ گونپیروز گردانند بھ جنگ 

  ھر مشکلی حل کاردان پیروز غیور مردان دھر
   و دانش نی فسونپیشرفت و صنعت ارتقا با علم

  آنان کھ اوھام پرورند چون بردگانند برده نیز
  ھرگز نگردد شادکام جھل را نھ بتواند نگون

  کان ھای گازت بی شماربنشستھ بر دریای نفت 
  در فقر و فحشاء دست وپا خواری ز شیخانی زبون

  تدبیر کن این فقر را ریشھ بسوزان از فساد
  سرنگوناین ضد انسانی رژیم با غیرت و قھر 

  چون رود جاری باش و خود برھان از این گندیدگی
  گرگ درونت را بھ دار مالی بیرونت بھ خون
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  چھ می شد گر کھ ماھیت شناسان
  جلوی آیینھ خود را تماشا

  میان خود و مال حد و مرزی
  پس آن گھ گوھر ذات خود حاشا

  تو کھ بدتر ز شیخی چون صداقت
  ی تمناز ھمتای خودت دار

  حیات شیخ و ظلم وی در این خاک
  ز تو ھست ماندگار و مانده بر جا

  تو رونق بخش فقری ھر گرانی
  تو اصرار و تالش گسترده فحشاء

  بھ نام صیغھ شیخ با نام دیگر
  تو سودآور فساد را حقنھ در جا

   نام تمدن،بھ نام شرع شیخ
  تو بر ھر نوع فساد و شور و بلوا

  ردمذمت آنچھ را سودی ندا
  نیفزاید ترا بر ثروت و جاه
  بھانھ شیخ در دست تو فاسد

  کھ معیارش و خود شویی سراپا
  ظلم شیخیتو استمرار بخش 

  خرد سرمایھ کن با عقل ھمراه
  فسادینوع قتل و غارت، ھر تو 

  پسندت باشد و آن را تماشا
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  ما خانھ تکانی ز چھ رو خاطره ھا پاک
  عیان استکو حاصل تن پروری ما بھ 

  گر خانھ بروبیم و بھ دور رد و نشانش
  و خورشید بھ پیش نظر اھل جھان استچرخشنده 

  یک سال دگر عمر تلف دار تماشا
  بی قدر بدیدیم کھ ھنوز ارزش جان است

  در سایھ مذھب بھ تماشا ھر آن گند و کثافت
  غارتگری شیخ کھ دیگر نھ نھان است
  لبخند بھ ناموس خالیق کھ تن خویش

  کوچھ کنند عرضھ و در ماتم نان استدر 
  با اخم و ترشرویی و نخوت بزدیم ھی

  بر کودکی کاری کھ تنش را نھ توان است
  در محضر شیخ حاضر و چند صیغھ گرفتیم
  خوشدل کھ خدا ناظر و ھم رزق رسان است
  خرسند کھ در دولت شیخ سود بھ کیش است
  پر برف ھر آن بام کھ بر فرق خسان است

  ار جرم و گناھیست جھان درکدر این وسط 
  از دین و شریعت و خدا ھست و عیان است

***  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ORM

  
  
  

  مرا مدیون خود امشب بھ جامی
  بزن بر جانم آتش پختھ خامی

  بھ یک غربت نشین جان بخش و ھستی
  بھ عیدم بوسھ ای از لب و کامی

  چنان چون دخت کولی باش و با رقص
  ز گرداب غمم برھان بھ شامی

  ه عالم آرایی یک امشبتو ما
  فروغت را بھ من بخشا تمامی

  بزن بر حلقھ ی در درد جانسوز
  بران از خستھ جان ھر چند بھ گامی

  ھزاران سالھ شد این درد ھجران
  نھ از عشق قصھ ای خواندم پیامی

  نھ بویی جان فزا از معبد عشق
  نھ فریادی ز عاشق شامگاھی
  ھمھ جا تیره و دل ھا بھ سینھ

  ه و بی نقش جامیز سنگ خار
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  دیو و دد در شھر پرسھ چند روز افغان بشو
  ای فدایت گوھر جان در تن ما جان بشو

  ما ھمان بی ادعاھا مردمانیم از ھرات
   بشوتکلف کابلی ھا بی نظر مھمانبی 

  از جالل آباد و پنجشیر قندھاری نیمروز
  در پی درمان بشواز مزار ھستیم و از خوست 

  ما ز ھلمندیم، بدخشان شھر بلخ و بامیان
  با وطنداران بیامیز فارغ از دیوان بشو 

  عاطفھ مرده است در شھر مھربانی ھا غریب
  ھمره با مردان بشوترک گوی این شھر مرده 

  بدتر از مال و شیخند در پی سود این خسان
  جملھ کاالیند و ارزان در پی انسان بشو

  ده چون بلورما ھم بی رنگ ھاییم صاف و سا
  خیز و با ما ھمسفر شو چند روز افغان بشو

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ORO

  
  

  در ایامی کھ تن سالم و مفت کار
  برای انقالبی خلق بی عار

  بھ پشت کامپیوتر، چاپخانھ 
  تمام وقت خود صرف و گرفتار

  گھی نیز پولکی با نام یاری
  بھ یک رجالھ ی مزدور و بیکار

  یبھ یک لکاتھ یاری تا کلیپ
  کند آماده و در پرتوش بار

  شب عیدی دو صد دعوت بھ شادی
  کھ گل بودیم و دور از منت خار
  قضا را غالب آمد شیخ را ارث

  عوارض ھای زندان گشت بیدار
  تن ما بیدفاع و کنج غربت

  فتادیم گوشھ ای زار و بیمار
  نھ کس دیگر ز ما حالی بپرسید
  نھ بر در حلقھ ای و اسم ما جار

  رفتیم نام مان گمز خاطر ھا ب
  نھ حتی کس حساب ما را ز اغیار

  چنین قوم دنائت پیشھ و پست
  کھ بھر سود خود خود را چنین خوار

  بود کاندید قدرت تا پس از شیخ
  برای مردم و میھن کند کار
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  تو چون روی از خرد با اھرمن یار
  بھ دام مسلک شیطان گرفتار

  ز بھروزی بھ خانھ در ببستی
  مھر بیگانھ گشتی خویشتن خوارز 

  از این وادی برفت سیمرغ و دیگر
  نھ پر بگشود و نی پندی وھشدار

  ھمای از خانھ رفت و کس ندیدش
  کھ بر بامی نشیند یا بھ دیوار

  بھ جوالن در نیاورد مھر گردون
  دگر ارابھ و لطف گھر بار

  اپوش در روز رزم نی تشتری دید
  نھ آن باغ اھورا میوه و بار

  اورنگ دیو نشست و بارور گشتبر 
  بھ ھر شھری و روستا چوبھ ی دار

  بھ رگ ھای تو افیونی کھ ھرگز
  ز خواب مرگ نخیزی دیده بیدار
  بیامد فقر و فحشاء ظلم ز ھر سو

  ترا فرمانروا دیوی تبھکار
  نجات گر خواھی و رستن از این بند

  فقط دانایی است و با خرد یار
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   بپوییه تازه ای تصمیمو و فرخنده نوروز چھ رادر این سال ن
  چھ افکار نو و اندیشھ ی بکر بسر تا خلق را با جان بگویی

  ز آتش چون گذشتی عھد و پیمان کھ دل پاالیش از نیرنگ و کینھ
  با قاتل خلق چسانش باز از درنده خوییچھ رفتاری کنون 

  داریبھ نام دین و مذھب می کنند ظلم  خداشان قدرت سرمایھ 
  میان این ددان و نسل زحمت کیان را دوستی و میلت چھ سویی

  گھ خانھ تکانی سودورزی ز خانھ راندی و با خود تعھد
  کھ نفع جامعھ در حد موییکھ مسئولی و مسئول را شرافت 

  عدالت حق خلق است جامعھ نیست در حد جنگلی بی نظم و قانون
  کل چھ کوھیتو مسئولی و باید رفع مشکل اگر چھ معضل و مش

  ز دنیای دگر ھست حاجی فیروز نیاکانت ھمھ چشم انتظارت
  گناه رفتھ چون از جان بشوییچھ پیغامی تو داری بر بزرگان 

   ویران فساد و فقر و فحشاء سایھ گسترهوطن بیغولھ ای گردید
  ترا چیست در میانھ رأی و تدبیر نجات و راه درمان را چھ جویی

  ت شکوفد باغ و گیرد زندگانیبھ نوروز طرح نو دارد طبیع
  انسانی و با فکری ھنرور چھ تصمیم تا ره آینده پوییتو 
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  ساده است، خیلی ساده گفتن سخن ز باده
  از رقص و شادی خلق وقتی ز پا فتاده

  صد قصھ از لب یار مستی بھ باغ و گلشن
  ناز و کرشمھ ی یار مست و بغل گشاده

  ا کوست مظھر نجابتبیچاره تن فروش ر
  روسپی لقب و روسپی گردشگری بھ جاده

  یک عده ی قلیل را جا زد بھ جای ملت
  یک سفره را بھ خلقی منسوب صاف و ساده

  چون پیشوا سوار است خلق را نشاند بھ مرکب
  اصال بھ رو نیاورد عمریست خلق پیاده
  گنجینھ ی امیران گفتن ز آن خلق است

  رند زیادهچون خلق ناتوانند میران خو
  از کودکان سخن گفت از رقص حاجی فیروز

  از شادمان زنانی یک سو کفن نھاده
  بتوان امید دادن در عین نا امیدی

  الطائالت سر ھم بیھوده گفت زیاده
  گفت ملتی رھایندبتوان کھ در اسارت 

  تبلیغ دشمنان است آزاد خلق نزاده
  کافیست سود خود را بینی و توبره ی شیخ

  ی نان بینی بھ بزم بادهتا خلق را پ
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  بھ دوران خالفت حکم هللا
  کھ ھر زحمتکشی بی مزد تقال

  معلم از پی مزدش شب عید
  زند بر سینھ و خواھش ز باال

  زن اندر شھر شب ھا تن فروشی
  کھ نانی بھر شام شب مھیا

  نھد سر را ببالین توی کارتن
  کشاورزی کھ بیکار است و از پا

  ند سرگشتھ ی کویھزاران کودک
  درون کوچھ ھا خوابند و بی جا
  فساد و فقر و فحشاء حرف اول
  کسی را نیست امید صبح فردا
  بباید جشن نوروزی بھ پا کرد

  کھ پیچد در جھان با شور و بلوا
  ھمھ دزدان این ملک یک شبھ جمع

  بھ ھر شھری ببردن تا مصال
  بھ ریش ھر فقیھ و شیخ و زاھد

  کالبریدن با ھر آن دزد م
  وکیالن و وزیران را پس از حد

  برھنھ کردن و ریختن بھ دریا
  بھ ماتحت سیاست پیشگان چوب

  چنان چون رمھ ای راندن بھ صحرا
  این تبھکاران زمین پاکز خبث 

  با نام هللاببست دکان کید 
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  ندارند عده ای میلی بھ تغییر
  نھ باکی از ستم توھین و تحقیر

  رخ و قیمترضایت زنده با ھر ن
  مھم نیست گشنھ ی چند روزه یا سیر

  عرب را سیر باید اشکمش پر
  شعاریست ماندگار ز افسونگر پیر

  آن روزی کھ بگشود انگلیس پااز 
  ز ما بی یال و اشکم خلق کرد شیر

  ببرد پی دلخوشانیم میر تازه
  بما تحمیل کنند و کھنھ تکفیر

  از این تغییر ما افسانھ ھا خلق
  و صدھا قصھ تقریربھ تاریخ ثبت 

  بدانست ما ز آزادی کشیم زجر
  چرا کھ زاده از مادر بھ زنجیر

  ستم را خادمانیم گر ستمگر
  بھ سر عمامھ بر لب بانگ تکبیر

  از آن روز شعبھ ای تاسیس و مال
  نمودی تربیت با رأی و تدبیر

  ز ماسونی و صھیونیسم و شیعی
  ھر آن دزد تبھکاری نفس گیر

  مسلمانخمینی، نقدی و تازه 
  برادرھا چھار استاد تزویر

  ز خاخام ھای تغییر داده مذھب
  بھ جان خدمتگر غارتگر پیر

  کنند بیداد و غارت بر سر دار
  خیال آسوده ما دوریم ز تغییر
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  بھ کابل کس نبود تا درک و فھمد کھ دنبال چھ ھست مرغ پریشان
  ل انسانندانست خستھ از دیوان صد رنگ بھ روز روشن است دنبا

  درون خانھ ای از آجر و سنگ برفت کان را ندید در شھر کابل
  مقر ھیچ یک از زحمتکشانی کھ سگ دو می زنند اندر پی نان

  درون خانھ گردید زوایا را بھ دقت جستجو کردخدا گویان 
  تفحص پشت منبر را و محراب بھ زیر گنبد و صحن شبستان

   ردی از شاه دو شمشیراز دوست بدوناست بدید آن خانھ نیز خالی 
  بزد بر جان و جسمش چنگ اندوه دو چشم مات او مبھوت و گریان

  بھ شھر مولوی ھای مسلمان ھزاران گنبد و گلدستھ مسجد
  بجایش دین فروشان حکم و فرمانخدا از خانھ ی خود داشت غیبت 

  بشد درمانده و دستی بھ مصحف کھ رب را جویدی در الی دفتر
   و زوزه کشید از تیره دل مانند حیوانبدید دیوی ز دیوانش

  کھ تو در مسجد شاه دو شمشیر بھ شھر امتی دیندار و مسلم
  بدنبال چھ می گردی چرا غرب ترا آزرده و صد شعلھ برجان

  گروھی قحبھ ز اوباش و ارذالی از دل فراخواند اپس از آن نعره 
  کھ او را مثلھ سازند با تعصب بھ آتش پیکرش سوزند و بریان

  شد معمور دین با این جنایت وضویی از سر صدق دین فروشانب
  بھ راه یافتن دوست نوع انسان گذشت از جان پاک مرغ پریشان
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  بر خیز دخترم
  دست از تالش مدار

  با من سخن بگو
  و بھ محضر بخواه

  وجدان ھای بخواب رفتھ و تخدیر شده ی جھانیان
  بر خیز دخترم
   مداردست از تالش

  اسرار این جنایت مخوف را
  افشاء بکن

  فریاد بکش و زبان ھزاران فرخنده باش
  در برابر بیداد اعصار و قرون

  دگم اندیشی جاھالن
  و جھل اندیشان تبھکار دین فروش 
  بھ تاریخ بنویس و بھ آیندگان سپار

   و پیوندینسلی کھ ھیچ نسبت و قرابتی
  با ما نداشتھ و نخواھند داشت

  خترمبر خیز د
  دست از تالش مدار
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