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  ی و لعن بر آیین تولعن بر بیدانش
  لعن بر افکار دیوان وان طریق دین تو

  ھیچ دد آدمخوری چون تونمی باشد قسی
  ھیچ حیوانی بھ حیوان می ندارد کین تو

  در تبھکاری بنامی در جنایت پیشتاز
  ابلیس باشد بی گمان فرزین توگاه ننگ 

   این جھان سازی تھیانگر ترا فرصت ز انس
  ی حق بین توز آدمی دوری و کورست دیده 

  ھمچو کفتاری و در ظاھر نمایی چون بشر
  بایدت ادرار نوشاند قوت از سرگین تو

  بار ھمچون االغتو سزاواری کھ باشی زیر 
  دیگران پاالن مھیا سخت و محکم زین تو

  دم زنی از آدمیت بی نشانھ ز آدمی
  تخمھ ی شیطان و شیطان ننگ از آیین تو
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  شنده ی کابل و افغانھر آن با
  کھ خود را متقی داند مسلمان

  ببایستی بھ عقل فرخنده را ننگ
  بشوید ھمچو افغانان ز دامان

  ز دولت خواھدی با حکم قانون
  بھ شھر امنیتی وسر وسامان

  کند خنثی ز دشمن مکر و حیلھ
  ببند آنکس کھ از بیگانھ فرمان

  جلوگیری ز جنگ مذھب و دین
   یزدانبپرھیزد ز جنگ با نام

  بپاشد بذر مھر بین قبایل
  ستم را بر زنان کاھش و درمان
  زمینھ ساز کاری باشد و راھی

  کھ افغان را نباشد غصھ نان
  چنان وصعی پدید تا ھر بھانھ
  ز پاکستان و ھر مالی ایران

  وطن را چون بھشتی  امن و راحت
  کھ باشد مسکن و مأوای افغان
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  ان خرمن موبھار اینجاست مپوش
  دریغ از من مدار از باغ تن بو

  سحاب برقعھ از قرص قمر گیر
  کفن را روز نوروزی دگر سو

  بھ دل سرو قدت بر پا قیامت
  ضفای باغ از سروست و ھر جو
  نقاب یک سو مپوشان چشم شھال
  مگیر از من خرامیدن ھای آھو
  مرا محروم نکن ز امواج دریا

  سجود و کرنشم بر تاق ابرو
  ی ز من گوی ھای سینھمکن مخف

  بھ دشت دیگر صفایی منظر کوه
  مکن لعل لبت پنھان و می دان
  بھشت با کوثرش مرد خدا جو

  سرم بر سینھ با یک بوسھ ام جان
  ز شرمم پرده گیر با خرمن مو
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  یک مشت بچھ باز و زن باره ھای کونی
  کز جھل بر تو سرور وز عقل نی فزونی

  ب دنیای سلطھ و زوربا یاری اجان
  حاکم شدند بھ کشور بر خلق زور چپونی

  مشغول عارت و قتل در دور حاکمیت
  ھدیھ نکرده بر خلق جز ذلت و زبونی

  بینی بتر ز کفتار یا گرگ آدمیخوار
  بر الشھ خالیق با جنگ و دست خونی

  پاک کرده کشوری را از ھر کھ صاحب عقل
  بر نسل کارگر ظلم زحمتکشان جبونی

   بھ چشم حیوان از پا بسر کفن پوشزن را
  ارزان تر از تره بار جا داده توی گونی

  ما را بھ خلق دنیا آدمکشان رھزن
  یک مشت فاسد و پست در اوج ناتوونی

  درمان نمی توان کرد با حرف و پند و اندرز
  نیست چاره ای بغییر از سرکوب و سر نگونی
  صد کارد گر بسازند بی مصرف است و زائد

  ه ام کھ چون تو دلخوش بھ قول کونیمن ماند
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  افغان فرخنده برفت و جاودانھگرد بر دوش زنان 
  ننگش چو ھزار ننگ دیگر بر دامن مفتیان نشانھ

  ھر کس ز شرف نشانھ ای داشت انسان و بھ سر شعور و عقلی
  زین فاجعھ خاطرش مکدر وز شرم بماند بھ کنج خانھ

  از توده نخورده در حیاتشمالی کثافتی کھ جز خون 
  شادان و بھ گوشھ ی شبستان زین فتح و طفر بخواند ترانھ

  غافل کھ نپاید این بساطش چون خلق ز خواب خوش بخیزد
  وانروز کھ توده دیده از خواب دین میرد و از خدا فسانھ
  شاد باش و درود من ھزار بار بر شیرزنان خوب افغان

  ق جھان شدند رسانھو آنان کھ عیان چنین حقیقت بر خل
  تا چھر کریھ دین فروشان بی پرده شود و شخص مال

  رسواتر از آنکھ ھست گردد در عرصھ ی خاک در این زمانھ
  ھر کودن و جاھل و چلمبر آگاه شود بدین حقیقت

  آنان کھ شھید جھل شیخند در سینھ ی توده جاودانھ
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  زمیندین فروشان را شرافت دختر افغان 
  بی نقاب بنمود و بنمود زین کثافت ھا جبین

  مرده خوارانی کھ استعمار را ھمچون سگان
  پاس می دارند منافع با نفاق و بذر کین

  جاھالن را می فریبند پشت نادانان سوار
  بھره می گیرند ز اوھام تکیھ شان باشد بھ دین

  با خرافات دام ھا و قصھ ھای بس دروغ
  ز معیوب را یقینخلق را گمراه و گند مغ

  می کشند فرخنده ھا را با دو صد مکر و حیل
  تا نگھ دارند دام و در امان جای کمین

  ثروت ملک را بھ استعمار و دنیای ستم
  کاسھ ای لیسند و بیشرم از خیانت نی غمین

  مرگ فرخنده نداییست بھر بیداری شرق
  شعلھ ور گر مصر سوزد تا حدود ملک چین

   این ددان رسوا کنددارم امید ھمچو منصور
  در میان خلق عالم دختر افغان زمین
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  ذات و گوھر آفتابی در لطافت ھمچو آب
  پرده ی صبح امیدی چون نسیم بر لوح خواب

  ھمچو خون در رگ روانی چون ھوایی زنده را
  شادی افزایی و جان بخش سکر آور چون شراب

  سربسر رؤیایی و دنیای تصویرھای گنگ
  چون شمیم عطر گل ھا نغمھ ی شاد رباب
  گوھری ھستی ز پاکی مظھر کردار نیک

  ُکان پندار نکویی سر بھ مھری چون سراب
  یادگارانی خرد را در دیاری کز کسی

  قصھ ای ھم نشنود گوش از یکی لوح و کتاب
  جمع نابخرد و نادان کز پی باغ بھشت

  ّشیخ نادان را اطاعت وز پی اش ھمچون دواب
  رگی توی ھر الی و لجن را زندگیروز م

  با تن آسایی چو گاوان بسپرند عھد شباب
  قتل و غارت را ستایند خواری انسانیت

  دیده ی حق بین ببستھ کاخ ھا سازند بر آب
***  
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  او فقط فرخنده بود و غیر او فرخنده نیست
  ادعای پوچ و خالی کھ نشان زنده نیست

  وی و خونش دفاعآن زمان فرخنده ھستی کز 
  ورنھ فریادت بغییر از قصھ ای ناخوانده نیست

  ریشھ این تبھکاری اگر خشک زنده ای
  ورنھ فریادت بغییر از جیغ یک بازنده نیست

  ما ھمھ ریحانھ ھستیم جملھ ستاریم، ندا
  غیر یک جیغ بنفش ملتی وامانده نیست

  سی و شش سالست تو اینی یا کھ در ادعا
  و بر جا مانده نیستکمترین رد تحرک از ت

  شیخ ھر روز می کشد قاضی شرع مست است ز خون
  ملتی در فقر و فحشاء جز رمق زو مانده نیست

  روز آفتابی کالغ نیز پر کشد تا آسمان
  ھیچ عقابی اھل یاوه حرف ھای گنده نیست

  یکی الالیی خوان مھد جنبانی نھ بیشتو 
  سھم گردان دالور یوغ و بند و کنده نیست

   دین فروشان جمع و بستی دکھ ھاگر بساط
  می توان فرخنده ات گفت ورنھ کس فرخنده نیست
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  بھار یعنی ز خواب بر خاستن و کار
  سر آغازی برای رزم و پیکار

  نواقص رفع کردن تن ندادن
  بھ کار بیھده ھر ظلم و اجبار

  بھ انسان ارج و قدر زحمت او
  گرامی داشت و آنچھ زحمتش بار

  ز ظالم انتقاد و ظلم در گور
  ز فقر خلق را رھانیدن و ادبار
  ز فحشاء، اعتیاد، فقر و گرانی

  فضای جامعھ بزدود و افکار
  افق ھای نوی بر روی فرزند

  گشودن تا نگردد در جھان خوار
  ز دانش ھا گشودن روزنی نو
  چراغ معرفت در ظلمت تار

  ار آن جایی کھ ماھا اھل حرفیم
   باغ و علفزارکنیم درک از بھار

  یکی سفره پر و پیمان و خوردن
  بھ رقصی مرھمی بر سینھ ی زار

  بخانھ  آمدن روز مرگی از نو
  ز ھمسایھ، زن و فرزند طلبکار

  بھانھ کردن و تکرار یاوه
  مبادا کس طلب از ما کند کار
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  برون از ھر تشکل، سازمانی
  تو در رزم با زراندوز ناتوانی

  د گردی و یک صفتو باید متح
  بھ میدان نبرد با خصم جانی

  جھان سلطھ یک صف با سیاست
  ستم بر تو روا دارد عیانی

  ز ھر امکان و ابزاری برد سود
  ز پیشوایان دین ھر روضھ خوانی
  در ایران دین و سرمایھ بھ کارند

  کھ در جھلت نگھ دارند، ندانی
  دورو بھ نام دین و مذھب غارت 

   فغانیز ھر فریاد و جنبش یا
  بھ حال تفرقھ، درگیری و خون

  کھ فکر چاره را کمتر زمانی
  کنی بیگاری و عاجز بھ خانھ

  پس از پایان کارت قرص نانی
  گامی جلو غارتگر و شیخز تو 

  کھ از ظلم در تشکل در امانی
  اگر خواھی ز کارت بھره و سود

  بباید چاره جست از خود تکانی
  بھ تشکیالت وارد متحد شد

  کمک برتر کسانیز دانش ھا 
  صفی واحد و دشمن را مقابل

  چھ سندیکا، چھ حزب ھر سازمانی
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  در دیار فیلسوفانی کھ شیخ رابرده وار
  طاعت و رخصت کھ این ابلھ کند اندیشھ خوار

  مفت و ارزان جل و پاالنی بھ پشت
  بی توسل بر خداوند بر چنین خرھا سوار

  سوادانی حقیریپیشواشان در عدالت ب
  کز پی نانی بھ صحرا جان انسان ھا شکار

  نرخ گاو و اشتر است آنچھ از سرمایھ دانند
  فھمشان در علم و دانش چون سفیھی نابکار

  دختران را زنده در گور چون نھ در تولید نقش
  نی بخانھ پایبند و در حصارش ماندگار

  تا نگھبانی نمایند و حراست بھر قوم
  دگارآنچھ از شیخ عشیره بعد مرگش یا

  باید کھ روشن ملتی اندیشھ ورزخود وضع 
  الخصوص فرزند زحمت توده ی تولید و کار
  خود میان باید ببندد صف و تشکیالت خویش

  منسجم سازد و رزمد با ددان روزگار
  نیک داند آنکھ سوسیالیسم بھ شن زار حجاز

  سنبل و سوسن بکارد در میان شوره زار
   کشحق خود باید ستاند خود ز قوم بھره

  بی امید زآنان کھ طاعت شیخ دون را برده وار
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  وظیفھ دارد ھر فرزند ایران
  کھ اندیشد بدین سامان ویران

  بھ تاریخ بنگرد خود را شناسد
  روش آموزد از بخرد دبیران
  کند کنکاش و آموزد ز گیتی

  طریق و شیوه ی رزم دلیران
  ز حود پرسش کند این را بدانذ

  وی چون اسیرانچرا رفتار با 
  چرا آیین دیوان زشتی و پستی
  کند ترویج و زحمت بر فقیران
  فساد و اعتیاد، فحشاء، گرانی

  چرا بیدادگر در ملک ایران
  خدا چون می پسندد نایبش دزد
  از او سنگر تبھکاران امیران
  کجای کار می لنگد کھ ار دین
  کثافت زاید و خونخواره پیران

  فقیھ و زاھد و مالی ده دزد
  ل ھای خود توجیھ بھ قرآن.چپا

  چرا باید کھ تاوان خدا را
  در این عھد و زمان فرزند ایران

***  
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  بغییر از اتحاد و رزم و پیکار
  نباشد راھی و نی بھره ای بار

  تو زین فاشیسم مذھب کی خالصی
  نبندی گر کمر شیخ را نگونسار

  چھ گفتھ سید علی مجلس چھ گھ خورد
  یست و خویشتن خوارطریق رزم ن

  سپاھی بس عظیم داریم بخارج
  بباید زین سپھ برد بھره بسیار

  نھ آنرا ول کھ شیخان بھره گیرند
  بھ گند عز و شرف انسان بھ ادبار

  سپھ را باید آرایش مسلح
  نمود زحمتکشان و توده ی کار

  فقیران را بسیج کرد تن فروشان
  ھر آن نقش کلیدی را ز بازار

  مود و از شیخنفاق را ریشھ بن
  سالح تفرقھ بگرفت و آزار
  تشکل داد خلق و با تشکل

  بھ دام خویشتن شیخ را گرفتار
  بھ مردم آگھی ھر دین فروشی

  چنان رسوا کھ خود خود بیندی زار
  بھ نیروی خالیق سرنگون شیخ

  بمیدان عمل در رزم و پیکار
*** 
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  بکن جایت مشخص صف و لشکر
  ر سربس است شوالی مکر شیخ ب

  ببازی سی و شش سال مردم خام
  خودت را عقل کل خواندی و خلق خر

  بخارج ضد فاشیسم ضد شیخی
  بداخل بر سرت ھر شیخ افسر
  بخارج پیرو مارکسی و انگلس

  حسین را در درون دلسوختھ خواھر
  بھ گاه سفره انداختن رقیھ

  کمون را وقت خود سرباز و افسر
  بخارج گوسفندی بھر عیسی

   و مؤمن برادربداخل خواھر
  بخارج ضد اوھامی، خرافات

  بداخل مرقد ھر شیخ در بر
  چھ می خواھی چھ می جویی در این راه

  دوصد لعنت بھ تو ای خاک بر سر
  وطن گر غرقھ در فقرست و فحشاء

  تو نیز سھمی در آن با شیخ برابر
  اگر روزی شود حکم فاسدان

  بگیرند و کنندحاضر بھ محضر
  ز شیخگناه تو اگر چھ کمتر ا

  ولی از جنس او و عضو لشکر
***  
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  بدور از ھر تشکل اتحادی بزن حرف تا ز حرافی شوی سیر
  زمان چون آب در جویی روان است جوانی بگذرد با غم شوی پیر
  جواب و پاسخ حرف تو وعده است کھ استاد حاکمان در این زمینھ

  د شوی سیراز این رو بھر تو کشکی نسابند کھ با حرف و سخن دانن
  شیخ را روبھی پر مکر و حیلھ بخوان و بیسواد و دزد و کالشتو 

  ولی او سی و شش سالست سوار است تو در دام فریبش چون مگس گیر
  ز تو ناموس دزدد مال و ثروت برونت کرده از منزل و خانھ

  جوانان ترا ھر دادخواھی بھ دار آویختھ و گردن بھ شمشیر
  راحت بھ اوھام و خرافات گشتھ معتادتو از ترسش نداری خواب و 

  ز بس نادان و جا در منزل جھل کھ او خامت کند با رنگ و تزویر
  ترا ترساند از صحرای محشر ز خشم آن خداوند مبینش

  تو نیز ھمچون خران مانده و زار کنی وحشت کھ دزدت لعن و تکفیر
  اگر آن قصھ ھای شیخ راست است ترازویی بپا فردای محشر

   شیخ زن قحبھ در آن روز ندارد مشکلی ھر ذره اش گیرکسی چون
  تو در دوزخ کھ مزد کار خود را طلب از جاکشان و دزد دالل

  عوض شیخی کھ جز غارت نھ کاری از آن پل بگذرد با سرعت تیر
  تو روبھ را نموده شیر و در دست نھاده سرنوشت خود و کشور

  ند با بانگ تکبیراز این شیری کھ خود خلق کرده ترسی بری نامش بل
  کمی عقل باید و دانایی و فھم کھ تو از آن فراری بوده یک عمر

  درون بیشھ باید بود چون شیرنمیدانی برای دفع روباه 
***  
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  زین ھمھ خون کھ بشد از تن این توده روان
  خاک مرده بگرفت جان و بھ نوروز جوان

  اللھ رویید و شقایق بھ در و دشت وطن
  نی کھ گذشت نوبت دی فصل خزانمژدگا

  در رگ سرد زمین خون جوان جاری شد
  مست گردید و ز مستی چو خم رنگ رزان

  چاک پیراھن خود زد شقایق و بخواند
  قصھ ی عشق جوانان بھ بر باد وزان

  صخره ھا پاسخ و کوه جملھ عقابان سپھر
  تا بخورشید پیامی کھ بخون بود نھان

   دخمھ ی خودما ھمان مرده ی صد سالھ و در
  توی رؤیای زمستانی خود ھمچو خسان

  بی تکان دور ز ھر نوع حرکت خوابیدیم
  تا کند شیخ اشارت و سوی حشر روان

***  
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  مرا امروز تمنای تو باشد
  کھ دل در سینھ شیدای تو باشد

  مرا سودای دنیاییست کھ در آن
  جھانم ھمچو دنیای تو باشد

   و غوغاستمرا در دل دمادم شور
  چھ بھتر شور و غوغای تو باشد

  بسر دارم ھوای باده گر جام
  لب لعل شکر خای تو باشد

  خدایی را نخواھم سجده کردن
  سجودم بر تو و پای تو باشد

  ھوس دریای عشق را در نوردم
  دچھ رخ گر چشم دریای تو باش

  مرا شمعی بباید شعلھ افروز
  چھ خوش آن شمع سیمای تو باشد

  گردون تکیھ گاھیستنیاز من ز 
  چھ عیب گر قد بی تای تو باشد
  مرا امید فردا نیست مگر صبح

  طلوع صبح فردای تو باشد
***  
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  تحجر، بیسوادی فقر قانون
  جھان را سربسر بنشانده در خون

  گروھی دزد و کالش و چلمبر
  زمین از خون مردم کرده گلگون
  بھ ملک ما گروھی دزد و جانی

  گی ھار و مجنونچنان درند
  بھ فقر و ذلت وبدبختی مردم

  حکومت می کنند با نکر و افسون
  خدا و دین و مذھب کرده سنگر
  نقاب زھد و پنھان چھره ی دون

  گروھی را بھ دار و چون عساکر
  کھ سگ دو با مرارت در پی نون

  کنند وادار تا خود را بھ آتش
  سپارند و چو مظلومان دھند جون

   کارگزاراننھ پیشوا را غمی نی
  نھ حقی توده در چھارچوب قانون

***  
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  واعظان از می مذمت چونکھ می نوشند نھان
  گر ننوشند خویش دانند ابلھ مانند در جھان
  چون خران باالی منبر عرعر و تیز و لگد

  با زبان الکن و گنگ دست و پای خود تکان
  د و شورناز لواط ھر شیخ گوید قصھ با لبخ

   ندارد ھیچ ھنر تا در فراغت ھا نشانچون
  توی حوزه محشریست از گادن شیخان پیر

  با دو صد شیخ جوانانتقال تجربھ ھا 
  این لواط کار کثیف و عمر طی در منجالب
  چون شود فارغ ز حوزه ماھیت سازد عیان

  فکر صیغھ افتد و چاپیدن بیچاره خلق
  تا ستاند اجرت المثل متاع نوجوانی پر توان

  فحشاء و فساد و کینھ و غارتگریغیر 
  این سفیھ بیشتر ندارد تا کھ عرضھ بر مھان
  از ازل بیگانھ با علم ضد ھر پیشرفت و فن

  نیک می داند کھ قادر قوم نادان را شبان
  در کجا دیدی کھ شیخی خلق رھاند از مھلکھ

  یا کجا دیدی کھ بر ظلم شیخ آشوبد و جان
  گر مجودر رگ این زاده در گند غیر گند دی

  دشمنست با ھر چھ نیکی ھر فسادی در نھان
***  
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  شنیدستم جماع شیخ و مال
  بسی با حال و دارد شور و غوغا
  بھ تکبیر و بھ صوات درب خانھ

  گشاید روی معشوق با تمنا
  گذارد کرسی و شربت و چایی

  کھ شرم زایل شود احساس بی جا
  طلب آفتابھ بنماید لگن را

  رخیزد از جاوضویی گیرد و ب
  لباس رو بھ الحمدی ز معشوق

  بھ وقت شورت و کرست قل ھو هللا
  پس از آن گرز اسالم بر سر دست

  ز خیبر قصھ ھا و تیغ موال
  با گرزسپھر لحمی معشوقھ 

  چنان کوبد کھ وقاص در جلوال
  سراپا لیسدی معشوقھ تا صبح

  رکوع و سجده  و فتح عرش اعالء
  پس از آن پولکی ار کیسھ ی خلق
  کھ معشوقھ خورد ساندیس و کوال

  چنین تعریف و تمجید راه کسبی
  سبب تا عده ای جذب این ھیوال
  پذیرا صیغھ را گردند ز داخل

  ز خارج عده ای نوبت و طی راه
  کھ سھم نفت و گاز خود ستانند
  بدون ھیچ خطر از شیخ و مال

***  
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  درود بر شیر زنان گرد افغان
   پغمانالل آباد وز کابل تا ج

  ز نیمروز و فراه تا خاک پنجشیر
  مزار و بامیان بلخ و بدخشان

  ز خوست و قندھار زابل و کندوز
  ھرات و غزنی ملک سمنگان

  کھ از فرخنده تجلیل کرده پر فخر
  بھ گردون نام زن فرخنده انسان

  لگد مال خیابان آن سیاست
  کھ بر جھل و خرافات اصل و بنیان

  ونعدالت را شده خواھان و قان
  نموده ھمصدا با خود مسلمان

  تعصب ھای دگم را کرده محکوم
  بھ مرگ دین فروشان حکم و فرمان

  بھ تاریخ و بھ فرھنگ جان تازه
  ببخشیدند زنان گرد افغان

***  
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  خلیفھ را براند جدم بھ من گفت
  اگر خواھی کھ باشی با خرد جفت

  درون خانھ ات بر روی خاکت
   از خطر خفتنمایی زندگی دور

  از این زن قحبھ ی ابلھ حذر کن
  بھ سگ ده نی کھ او را لقمھ ای مفت

  چو گوز است در ھوا حرف ھا ی مفتش
  دھان و کون او ھست فاقد چفت

  چو او رھزن ندیده روزگاران
  ُبھ چشمی ھم زدن او خانھ ات رفت

  اگر دیدی بھ آبادی مھارش
  بدستت گیر و بندش گوشھ ای سفت

  یدم زین قبیلھگذشت عمر و ند
  یکی بیرون از آنچھ جد من گفت

***  
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  پر مخافت راه دشواری بھ پیش
  صخره ھا از سنگ خارا

  راه ھا دریای شن
  چشمھ ھا راکد گل آلود مملو از الی و لجن

  کاروان پشتش بھ خورشید
  رو بھ غرب دارد باختر

  عمده بار اشترانش مرده است
   سالھ مرده ھایی ھفت ھزاران

  شاید بیشتر
  ستیکاروانساالر خود عفریتھ ا

  رھزن و کالش و قطاع الطریق
  آشنا با خلق و خوی و دیدگاه مردگان

  خادم یک معبد متروک و تار
  دور از دیوار ندبھ

  معبد مردوک بھ بابل
  یا کھ دریای عدن

  دورتر از معبد آتش پرستان توی بلخ
  .سرزمین آذر آباد یا حوالی ھای پارس

  خافت راه دشواری بھ پیشپر م
  کاروان با مردگانش با شتاب

  ھمچو باد صرصر صحرا نورد
  از میان توده ی تفتیده شن ھای روان

  میرود تا در میان توده و توفان شن
  سرزمین وحشت و وھم و سراب

  .بار و کاالی خودش را ھدیھ ی معبد کند
  قافلھ ساالر نیز با امر آن روح خبیث

  از اورشلیمکز اوگاریت رانده و 
  اجر و پاداش خود از آن مردگان گیرد بھ زور

*** 
 



 NQ

 
 
 

  کھن جشن فرخ چھ شاد آمدی
  بھ جمعیت حزب باد آمدی

  تو ھمسنگ شعبان و قربان و فطر
  بھ جمعی کھ بردت ز یاد آمدی

  بھ فرھنگ تازی ترا جای نیست
  بھ خاکی کھ دیوان بزاد آمدی

  تو با کولھ باری ز مھر و زعشق
  ن و عناد آمدیبھ سامان کی

  ز خون بزرگان ترا فرش راه
  چھ خوش بر فقیران سفره کساد آمدی

  طلوع تو بود صبح امید و داد
  بھ شھری کز آن رفتھ داد آمدی

  بھ فقر و بھ فحشاء بھ گنداب گند
  بھ دنیای غارت فساد آمدی

  سر آغاز کوشش تالش زندگی
  سوی امتی بس گشاد آمدی

  ھمیشھ ترا خاطره با خردپروران
  قدم خیر باشی کھ شاد آمدی

***  
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  اگر پیشینیان چون ما، شب و روز
  ببایستی گریستن چون شب افروز

  بھ رستم آنکھ جان در قادسیھ
  بدادی تا عساکر کو بھ امروز

  بباید خون گریست بر مرگ حالج
  دو صد یقھ درید از بھر پیروز
  نشست در سوگ بومسلم مقنع

  بھ نوروزبر عشقی، کسروی حتی 
  کھ بر آنان چھ رفتھ بین ماھا

  چسان بردند بسر با درد جانسوز
  فقیھ و شیخ و زاھد با خلیفھ

  چھ با آنان و با این توده دیروز
  کھ کرده جعل تاریخ تا نیکان

  بپایند ھمچو خورشید دل افروز
  بھ تسلیم تن بھ سازش سر سپردن
  چھ فخری و کدامین قوز از قوز

  ھ ای دنجببایستی ز ننگ در گوش
  نشست و اشک بر دامن شب و روز

***  
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  مناز گفتم شب نوروز کنی یاد 
  بنشستھ بخون خستھ دلم شاد از من

  گفتم کھ اگر بی خبری از حالم
  باد از منصبح نوروز خبر می دھدت 

  در ھمھ شبی ویرانھ ی غم من در این کلبھ 
  با تو بودم و دل غم زده ام داد از من

  ش بشنید صدای قدمت ز اوج فلکگو
  صبح طلوع کرد و نکردی تو دمی یاد از من

***  
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  برفت نوروز سلطانی و از یار
  خبر نامد چنان چون پار و پیرار

  ز بسکھ انتظار و چشم بھ در ماند
  بشد افکار مخدوش دیدگان تار
  صدای گام ھایش تا سحر گاه
  بگوشم بود و بشنیدم ز دیوار

  وی در شتابان می دویدمبس
  چنین وضعی بھ ھر لحظھ دوصد بار

  چنان دیوانگان در باز و نامش
  درون کوچھ و معبر زدم جار

  بخواندم در جوانی یا شنیدم
  غریبان مرده اند و نخل بی بار

  پس از چھلم شوند یک سر فراموش
  نگیرد کس سراغ و رد و اخبار
  بھ تبعید آمدیم و دیگران فرض

  مردیم بیکس و زارکھ در غربت ب
  قضاوت ھای مردم ھر چھ باشد

  چرا باور و از خاطر برد یار
***  
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  بشد نوروز و شاد آمد بھاران
  شکوفھ ھا دمید از شاخساران

  نسیم فرودین در باغ چون روح
  بچرخید و دمید بر اللھ زاران

  ز خون عاشقان در دامن دشت
  شقایق ھای رویید ھزاران

  یابان اللھ گون شددر و دشت و ب
  نشان از پاکباز دشمن شکاران

  مرا سوگی مضاعف خیمھ بر دل
  ز داغ با وفا بر عھد یاران

  شب عید کلبھ ام ماتم سرا بود
  بیاد بیشماران سر بداران

  دلم در سینھ ام از درد پیچید
  ز ظلم شیخ و خیل نابکاران

  فسوس از بھر بابک، پور قاران
  گزین مردان دانش، شھسواران

  کھ چون رفت و چھ شد کاین مھد دانش
  گرفتار دادان وین تیره کاران

  بھ گورستان خلقی زنده در گور
  چھ شور و شادی و سوری بھاران

***  
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  نظم نوینی کھ بوش
  طرح و بیان کرد بھ ھوش

  در دل ما طایفھ
  جای و چھ حلقھ بگوش

  
  یک شبھ ھر چیز بباد

  طرح و تفکر ز یاد
  کسیدر پی سود ھر 

  گوھر و شد دیو زاد
  

  تابع بازار شد ارج بشر، آدمی
  کس دگر از کارگر یاد نکردی دمی

  مھر وطن رفت ز دل
  ملت بیچاره را درد نبود و غمی

  
  تا کھ ز سود بھره ور
  خوار و ذلیل شد ھنر

  ُایده و اندیشھ مرد
  کیسھ و سود در نظر

  
  طبق تقاضا نوشت شاعر درد آشنا

  قلم را سالحمدحت سرمایھ، شیخ آنکھ 
  حق زنان، کودکان در حد مذھب و دین

  ُلفظ شرافت بمرد، گم ز میان شد حیا
  

  دوره ی داللی و سود و زیان جان گرفت
  قدرت بازار و پول، جلوه ی ایمان گرفت

  کرد وطن را خرابغارت و کشتار و جھل 
  ھر کھ در حد توان سھم ز ویران گرفت
***  
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  !کارگر
  عذابکارگر، زاده ی زحمت و 

  ای بھ رنج زاده با رنج گذر کرده ز توفان بال
  پنجھ در پنجھ ی موج ھای مرارت ھمھ عمر

  خود رھانیده
  جھانی دربند

  توی دشوارترین لحظھ ی بحران و رکود
  جنگ ھا از پی سودورزی زراندوز حقیر

  دیوھایی بھ ظاھر انسان
  از کف اھرمن مرگ و چنگال بخون غرقھ ی ھر بھره کشی

  گرداباز دل ھر 
  تو پیام آور صلح بوده و نان

  و رسالت بر دوش
  .تا جھان باقی و گردنده بود چرخ سپھر

  ُچشم امید وطن جانب تست
  و ھزاران بی چیز

  کھ ز نان شب فرزند و خود محرومند
  و چنان چون برده

  یا اسیران شکست خورده و مغلوبھ ی جنگ
  .مرگ را منتظر و قانع بھ روزمرگی خود
***  
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  بھ آنکھ نان درون سفره بنھاد
  خودش در رنج و سعیش تا ترا شاد

  بشو یاور کھ تا حقش ستاند
  نماند بیدفاع در پیش بیداد

  بیاموز و بگیر یاد از زمانھ
  کھ امنیت و آسایش دھد داد

  غم نان گر مشوش کارگر را
  رود ھر نوع رفاه در ملک بر باد
  نھ بھداشت و نھ تحصیل نی تنوع

  شود ھر ملک آبادخرابھ می
  رفاه کارگر تولید افزون

  جلوگیری ز ھر شری و افساد
  فراوانی و ارزانی چھ در ملک
  نفس بتوان کشید و خویش آزاد
  اگر خواھی چو انسان زندگانی

  حمایت زانکھ نان در سفره بنھاد
***  
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  شنیدم ایرجو کھ جو خرش بار
  جکند و مانھ نا تو ای شو تار

  ل آسمونھ واکرختوسی مان
  ری دل ھر چی گپ ناگفتھ سر بار

  وه مو گفت عید بیو خش نکھ صور
  ری خر بیلیم جلی و بند و اوسار

  نھ تنا عید تحل کھ سی گناوه
  تو غم نا بوشھره تا حده کھسار

  برازگونی کھ پوی شعر آشنا بی
  وه یا پوی اھل دل بیدش سر و کار

  بغل زونیھ غم سی محض ایرج
  و دس دادن ھمھ یارسی محضی کھ 

  دلم خین و غم دنیا ھلم پل
  کھ گفتن ایرجو کھ جو خرش بار
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  فاشیسم مذھبی با توده ی کار
  عناد و دشمنی دارد و پیکار

  بنا بر ماھیت کارگر ستیز است
  کھ دالل است و دستورش ز بازار

  وظیفھ داردی صنعت ز رونق
  زراعت را کند بی ارج و مقدار

  ل جامعھ بازار مصرفمبد
  چپاول خود و زودتر بنددی بار

  فراھم کرده از دزدان سپاھی
  وکیالن رھزن و خونریز و جرار

  وزیران عده ای کاندر پی سود
  زنند گاز سینھ ی مادر ورا خوار
  ره صد سالھ پیمایند بھ یک شب
  در اوج دشمنی سرمایھ را یار

  مدد ز احکام دین و فقھ و مذھب
   چوبھ ی دارحوالت معترض را

  درون منطقھ جنگ و دسیسھ
  کھ جرأت لیبرالیسم نام خود جار

  کند اشغالگری خلق در اسارت
  بھ تسلیم و بھ سازش توده ی کار
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  تا کھ نگشایی دو چشمان بی خبر باشی وخام
  مفلس و بیچاره ھستی زندگی تلخت بھ کام

  صبح تا شب می زنی سگ دو و خالی سفره ات
  بھ مغرب آفتاب از ره آید وقت شامچون 

  توده ی بی دست و پا را در اسارت بھره کش
  این بود قانون دنیا حکم آن است حکم عام

  شیخ انگل دایما خواھد ترا در خواب خوش
  تا ز خوانت نان رباید نوشد از خونت مدام

  پایگاه شیخ نادان در دل نابخرد است
  رھزنان باشند مریدان خادمان دزدان رام
  ریشھ در بازار دارد در گذرگاھی مخوف

  کز تو بربایند کاله ھستی ات دزدند تمام
  مرز نشناسد خلیفھ ھر کجا آدم کشی

  بر سرت فرمان براند با توان و حکم تام
  غارتت در روز روشن عرض و ناموست بھ باد

  چون درون سنگر دین وز خدا دارند پیام
  کافی است پای تو لنگد گول اوھام فسون

  رد بی بھره مانی گیج و منگ مانی و خاماز خ
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  مژده ی فصل بھارم رسد از طرف چمن
  خنده ی ناز تو و غنچھ ی لب ھا و دھن

  دوره ی غصھ سر آمد چو بر آمد خورشید
  دیدمت مست و خرامان کھ چو آھو بھ دمن

  چھ شود بوسھ ای و مست و خرابم بکنی
   و محندست من گیری و از تن ببری درد

  ضیمران را ببر و قامت سرو تکیھ گھش
  تا جوان گردد و رقصنده در این عید کھن

   سجده بر ابروی تو ماهدیاد جمشید کن
  رونق کعبھ بھ ھم ریزد و بت ھا بھ ختن

   غوطھ زنانی چو بطدریای دو چشمتتوی 
   گوھر و تنجھل ز اندیشھ و بی غش بکند

   ز آتش و پاکیزه روانسیاوش گذردچون 
   و دوستی بھ دل اھل زمنمھر کاردذر ب

   سجده بھ خاکخرمن موی تو بوید نکند
   یاد سمنتا ببوید رخ نرگس و کند

   ز وجودت بھ سر بام سپھرھست گردد
  از صحن چمنگام با عشق تو و مھر تو 
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  راه صعبی پیش رو ھست کشور ویرانھ ای
  ملتی مفلوک و بد بخت لشکر بی خانھ ای

  رانی دزد و جانی در چپاول بی نظیررھب
  دور از انسان و مردم با بشر بیگانھ ای

  دور از فرھنگ و دانش مانده در عھد عتیق
  با دھانی یاوه گو و سفت و محکم چانھ ای

  جامعھ در گند و فحشاء وین امیران روز و شب
  در کف از خون خالیق جامی و پیمانھ ای

  ھ دورما بھ دام تفرقھ ز اندیشھ و فکرت ب
  سود آنی را دو دستی زیر ظلم خم شانھ ای
  با ستم بگرفتھ ایم خو زنده با الف و گزاف

  دست توفان داده فرھنگ دل خوش افسانھ ای
  زن و فرزند را فراموش سرنوشت ھاشان بھ باد

  خاطر از یاران زدوده رانده ھر جانانھ ای
  ھمچو کاالییم ببازار بی خبر از مھر و عشق

  قیمت روزانھ ای مرگی سرخوشیم با روز
  نشئھ از افیون دینیم ظاھرا پا بند آن

  تابع ھر دین فروشیم جھل را پروانھ ای
  غافلیم و می ندانیم صاحبانیم خانھ را

  این امیرانند مسافر جا ز خود ویرانھ ای
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  عشق مردم در دل و تا آخرش ماندن بھ راه
  کار ھر روبھ صفت نیست سودورز دل سیاه

  ای بسا شیاد مزدور کاندرین وادی قدم
  روزگار عاشقانی صادق و یک رنگ تباه
  ره زدند از عاشقان و سوی سالخخانھ ھی
  تا کھ خود را قیمت افزون بیش بستانند بھا

  شیخ کرد مسند نشیناین سیاست کاندر ایران 
  در نظر بودش کھ نسلی خون بریزد بیگناه

  ھ پیشراه بازار را گشاید وضع و اوضاعی ب
  تا کھ غرب با آن بھانھ برکشد ھر سو سپاه

  منطقھ اشغال و سلطھ نطم استعمار نو
  لیبرالیسم نام بر آن مستبدھا را بھ گاه

  توی گور ھر دادخواھی بیصدا ھر حق طلب
  جنبش آزاده مردم را محو با کمتر بھا 

  عده ای مزدور و جانی ظاھرا نز جنس شیخ
  ن قصھ ھابر جوانان ره ببستند تلخ و شیری

  چون بکار افتاد شمشیر قد علم کرد دار شیخ
  خود شدند تازه مسلمان صف جدا کردند و راه
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  چھ میدانی ز عشق از ارج انسان
  تفاوت چیست ترا با دد و حیوان

  ز حیوان پست تری چون در پی سود
  دھی عقل و شعورت شیخ نادان
  جناب شیخ و زاھد کودن ترینند

   انتخاب طاعت ز شیطانکز آغاز
  لباس دین فروشی دام تزویر

  کھ چون انگل ز رنج مردمان نان
  مھم از بھر شیخان سود خویش است

  چھ غم گر بھر نانی کارگر جان
  چھ غم گر فقر و فحشاء ناتوانی

  سبب تا توده ناموس مفت و ارزان
  چھ غصھ شیخ را قومی بھ تبعید

  کنند حمالی گبر یا مسلمان
  م پولیست کھ یا مفتبرای شیخ مھ

  بدستش آید و ریزد بھ انبان
  تو نیز کمتر ز شیخی پست تر از او

  کھ چھره پشت علم مخفی و پنھان
  دم از دانش زنی افکار روشن
  کھ در دام و بچاپی نوع انسان
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  رژیم را ھر چھ بنجل بود بھ انبار
  ز دوران مغول تا عھد تاتار

  ازیز اوھام و خرافات، بچھ ب
  ز صیغھ تا زنا در معبری تار
  بھ کودک بند کردن پشت منبر

  بھ محراب و شبستان دست بھ ھر کار
  حالل و رنگ سنت تن فروشی

  ارائھ سکس و شھوت توی بازار
  ھمھ را کرد کرد ممزوج و تکنیک

  بیاموخت از کسانی کو ورا یار
  ز فیلسوفان یونان تا بھ امروز

  بیاموخت و کمک بگرفت ز اغیار
   بھ توده را زور چپان بنمودھھم

  خودش ھم غارت و بر بستن بار
  ز فرھنگ ریشھ زد تاریخ در ھم
  رسوالنی گسیل تا در جھان جار

  کھ من قادر بھ ھر کارم توانم
  کھن خلقی بھ جھل و در جھان خوار

ُھر آن گند و کثافت جنس بنجل ُ  
  نمایم در دل و در مغزش انبار
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  ایرج، آفریدونتو ای فرزند 
  قبول کن ریده ای بر خود و گردون

  قبول کن در ندانی بی رقیبی
  چو تو ھیچ گاو نیست پا بند افسون

  کنی تقلید شیخ در وقت ریدن
  بگوشی تا بگوید چون بشوی کون

  طلب باران و روزی با دعایی
  عالج سرفھ ات از شیخکی دون

  بھ کام بچھ ریزی شاش مال
  خوری سرگین مال ضد طاعون

  شیخ صد بزرگمھری بھ سالخ خانھ 
  بھ دیوار عکس خونریزان مجنون
  کھ جز جھل و جنایت کشتن خلق

  نداشتند فکری و نی خود دگرگون
  نباشی فکر فردا علم و پیشرفت

  فقط دلخوش ز خون این خاک گلگون
  بھ جای عشق میھن زن و فرزند

  ز جد قاتل شیخ مھر در خون
  چنین گھ را نھ یک تازی بھ دندان

  نھ ھضمش مثل تو بی چند و بی چون
  کسی امروز ندارد خون قیصر

  نھ ز اسکندر، ارسطو، یا فالتون
  بجز تو مانده در گندابھ ی شیخ

  بدون شرم کھ بد نام آفریدون
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  بگیر دستم بمن بخشا جوانی
  ھر آن لحظھ ز عمر کن جاودانی

  معلم باش و ما را زیر پر گیر
  انیبیاموز راه و رسم زندگ

  بگیر دستم بیاموز راه رفتن
  بگوشم قصھ با شیرین زبانی

  بروی سینھ ی پر مھر خود جا
  بساز از خرمن گیس سایبانی

  مشامم پر کن از عطر تن خود
  بخوان الالیی و شعری کھ دانی

  در این جنگل مرا گیر در پناھت
  ز دیو و دد رھان با مھربانی

  طریق و شیوه ی مھرم بیاموز
  دیگر جھانیبھ پیش چشم من 

  من از نیرنگ اھریمن شدم پیر
  تو افرشتھ مرا بر بخش جوانی
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  سیاست را بھ گھ بعضی ز ماھا
  برون از خاک میھن با اداھا

  ز سوسیالیسم چو خشکید تاک و چشمھ
  ز ما ھم شد دگر شور و نواھا

  ز سر رفت شور و شوق انقالبی
  کپک زد عشق و مھر بینواھا

   و ز کارگر جرم محسوبدم از کار
  فرو کش کرد و خاموش شد صداھا

  خیانت انقالب محسوب و جنبش
  دفاع از پاپتی خیل گداھا

  شفا بخش جھان شد لیبرالیسم
  شد تابلو عوض تغییر بناھا

  کمونیست یک شبھ ھمسنگ فاشیسم
  شمردند بعضی ھا بیشتر گناه ھا
  بھ ایران شیخ ملعون شد مقدس

  ابپابوسش موظف رو سیاه ھ
  دکان روسپیان ھر سو گشوده
  بسیج ھر فاحشھ بنمود سپاه ھا

  سھیم در سود شیخ چون از چپاول
  شدیم با گھ یکی بیشتر ز ماھا
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  ببین چون زنده اندیشان جھان را
  گشا دروازه ی دل زندگان را

  جھان زنده زیباست رو بھ پیشرفت
  بحال خود رھا کن مردگان را

  زنده ھستیدرون جمع زنده 
  رھی از غم چھ بینی ھم زبان را
  تو با جمع می توانی آسمان فتح

  گشایی درب اسرار نھان را
  اگر زیبایی این زندگی درک

  بھ راھش می دھی روح و روان را
  بگردش عاشقانند بس فراوان

  کھ می ریزند بپایش نقد جان را
  درون خنده ی طفلی چنان غرق

   کھکشان رابر طفل ھدیھ آرندکھ 
  دستی گیرند ر انسانی فتاده چھ 

  باغ جنان راتصور ارمغان 
  چھ لب ھمسایھ بگشاید بھ لبخند

  از خاطر خزان رالمس و بھاران 
  تو نیز خود را چنان چون زندگان بین

  نگر چون زنده اندیشان جھان را
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  روزھا می گذرند
  ی وزینبا قدم ھا
   بھ سنگینی بمب ھای نپالمگام ھایی

   ھایی کھ با امر خدایان بر دوشسنگ
  زخم ھایی کھ بجز حاصل شالق نبود

  ستم نوع بشر بر انسان
  تحت عنوان نگھداری و احقاق حقوق

  ھفتھ ھا از پی این روزھای سیاه
  شایدم روشن و خوب

  ما بھ کور رنگی تاریخی خود معترفیم
  یعنی مجبور زبان بگشاییم

  کنیم توبھ ز ھر چھ کھ باور و یقینو 
   سنگین گناه دگران را بر دوشبار

  و پذیرفتن ناکرده گنھ
  توبھ کردن شده روزمرگی و روزمرگی

  دیگر امروز شده رسم و ز اعیاد کھن
  اعتراف باید کرد

  پیش ھمسر، فرزند
  کھ از آنان ھمھ چیز بگرفتھ
  کرده محروم ز دیدار وطن

  دیدن مشھد و قم 
  دخیل بستن و بھره ز ھر آن معجزه ایو 

  ز محاقش برون ماه سپھردر نھایت 
  با یکی نقش بزرگی ز امام

  کھ بھ من می خندد
  چھ وقیحانھ، چھ زشت

  سال نو در راه است
  کس بھ در حلقھ نمی کوبد و پیگیر نمی گردد و حال

  می نخواھد ز تو پرسد زیرا
  توبھ ناکرده و در راه عنادت باقی
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  اگر شیخ رید و سست ایمان مردم
  ر جان مردمبتاخت بر ھستی و ب

  ز دین و احکام دینش پرده برداشت
  چپاول کرد و غارت نان مردم

  ز ما روشنگران نیز بر نخاست گرد
  نشستیم ھمچو شیخ بر خوان مردم
  چنان ریدیم بھ جنبش رزم و پیکار

  کھ خاموش نالھ و افغان مردم
  پیشرو بریدیمی ز ھر اندیشھ 

  پی سود حملھ بر انبان مردم
  م دزد و داللز سوسیالیسم بریدی

  بدون نقد جامع از گذشتھ
  ز سرمایھ طلب درمان مردم

  شدیم اصالح طلب تبلیغ و ترویج
  کھ این دیو نز جگر از ران مردم
  گشودیم حج و اوقاف تا ز خارج
  بھ زایر زیر و رو ارکان مردم

  چو آجر نان و از دندان مردم
  جوانان را چنان راندیم و دلسرد

  مکھ درد خود جدا از آن مرد
  زنان را در کفن مخفی بھ پستو

   بدو تلقین کھ نیست ھمسان مردم
  ز مشروطھ بھ این سو ھر چھ در دست

  ز زن ھا و وطن زندان مردم 
  ز یکسو شیخ رید از جانبی ما

  گرفتیم و بھ گند ایمان مردم
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  خانھ ام نیستصحن در و شیون و آه جز سوگ 
  نیست از می نشانھ ام بھ ساغر جز خون دل 

  ساقی تا سحرگاه در بزم پیک مرگ است
  ترانھ ام نیستزھر پیالھ بر لب لبریز 
  دلاز الفت بانی پیوند  مھرهببرید

  کس را خبر ز توفان وضع زمانھ ام نیست
  گدازمیکی شب افروز تا صبح می ھمچون 

  گرداب غم و اندوه با کس میانھ ام نیست
  م دشت اللھ زار و گلگونھمرھانخون از 

  فسانھ ام نیستمرا بخاطر غیر از  زانان
  کولھ باری از ظلم وحشت و ترس و تشویشجز 

  شانھ ام نیستکول و  بر یک تاراندر این شب
  نی ھمدلی کھ خاطر با شعر تر نوازد
  با یار غمگساری ذکر شبانھ ام نیست

  خنیاگری و مطرب این جا نمی برد راه
  چون شوق دف و بربط بانگ چغانھ ام نیست

  کس خبردارر خویشیم بی آنکھ سوگواما 
  دل در جنون و من مست جز این بخانھ ام نیست
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   راچھ ننگی بدتر از این مسلمین
  کھ دنیایی بدانند دینشان ننگ

  ز اسالم ھر کجا صحبت بخاطر
  تروریسم آورند آدمکشی جنگ
  مثال آرند ز ایران رھبری دزد

  کھ کرده عرصھ را بر ملتی تنگ
  د دار جھان در فقر و افیونرکور

  در آن فحشاء بھ اوج و مصرف بنگ
  ز میھن راندگانش پنج میلیون

  سپاھی ماھر و ورزیده در رنگ
  کھ خود از بھر خود چون شیخکان چاه

  بدام ھمراه و او را بشکنند کنگ
  ز سکس و شھوت و ھر نوع خالفی

  ز ھر قوم و قبیلھ تھمت و انگ
  دکھ روسپی ھای ایران مفت مفتن

  بھ نازلتر بھا آیند در چنگ
  فقط آلت شناسند بستر و خواب

  غذایی چرب و نرم یک سر شوند منگ
  سیاست پیشگانش دزد و مزدور

  چو پای سود میان افکارشان لنگ
  بھ یک چشم ھم زدن از کرسی مارکس

  نشینند جای بوش از چند فرسنگ
  چھ ننگی بدتر از این جملھ ما را

   ننگکھ تن داده، تحمل این چنین
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  تو برتر ز آسمان و مھر و ماھی
  تو سلطان منی تو پادشاھی
  تو نوروز منی خرم بھاران

  طلوع صبح امید و پناھی
  تو ھمچون مشعلی در تیرگیھا

  مرا یاری سوی آینده راھی
  تو چون آتش ز ناپاکی مرا پاک

  برویم پرده با حکمت گشایی
  تو ھمراه منی ھمسنگر من

  از کس گداییکنی منعم کھ مھر 
  تو در زندان تن چون گوھر پاک

  نویدم می دھی صبح رھایی
  تو در گنداب زاھد بحر اوھام
  مرا معصوم تر و برتر خدایی

  نیایش گر کنم افتم بھ پایت
  مھر و ماھیسزاواری، فزون از 
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  گر توانستی در این بازار مکاره بجویی ھمرھی
  زی قایقیگر توانستی کنی جور و بسا
  بر دکل افرازیش یک بادبان

  یا شراعی از کفن ھایی کھ می پوشند زنان
  تا نجابت را در آن محفوظ و حفظ

  و شرف را پاسداری بھر مردان غیور
  دور از رنج و عذاب و دردسر

  رد شدی از منجالب زاھدان
  گند و گنداب فقیھ دین فروش

  غیرت گندیده و راکد بمانده توی جوی
  ن سالمی و درودمی رسان از م

  لشکر معلول ھای کند ذھن
  قوم سرگردان و حیران در سراب

  کز توان افتاده پیک مرگ را
  چشم در راھند ز سؤ تغذیھ
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  زنده نمایان زنده را در ملک ما بیگانھ اند
  چون بر خالف ادعا با مردگان ھم خانھ اند
  اھل قبور را آشنا از مرده خواھند معجزه

  ز ناتوانی و ز عجز دل خوش بھ ھر افسانھ اندا
  از شیخ جز رنگ و ریا نی فضل دیده نی ھنر

  قرن ھاست کھ شیخ را عاشقند بی مثل ورا جانانھ اند
  با دین و مذھب آشنا در حد ھر دانش و علم

  قومی بھ جرأت ژاژخواه گویی ھمھ دیوانھ اند
  از بھر مرده جان دھند جان می ستانند زنده را

  د آویزند بھ دار جھل را بھ جان پروانھ اندفرزن
  ناموس پرستانی غیور رگ ھای گردن ملتھب

  بی غیرتی را با وضوح با جکم شیخ بر شانھ اند
  تسلیم قدرت ھا و زور ھر چند حاکم بی خرد

  کرنشگر ھر ابلھی دشمن بھ ھر فرزانھ اند
  خونخواره تر باشند ز دیو چون حکم خونریزی فقیھ

  عر کنان با نعره ی مستانھ اندویرانھ ملک عر
  افضل تر از نوع بشر خود را بھ وقت ادعا

  وقت عمل چون میرسد با ھر عمل بیگانھ اند
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  ز ده میلیون کھ در این مملکت جان
  کنند و می زنند سگ دو پی نان

  نمایند دست فروشی تا کھ شب ھا
  نھندی قرص نانی بر سر خوان

  ی پیشوای رھزنبکن شرمی تو ا
  مراد و قبلھ ی بی مثل دزدان

  خجالت می کش از این توده ی فقر
  مزن دم ز آدمیت نوع انسان

  کثافت یادی از بگذشتھ و شرم
  ز خود می کن اگر داری تو وجدان

  امیرامؤمنین پیشوای دینی
  دم از مذھب زنی احکام قرآن
  نھ تنھا بی بھا کردی رسولت

  مانلجن مال و بھ گھ چون خود اما
  پس از قرن ھا سبب گشتی و باعث

  کھ از خجلت بمیرد ھر مسلمان
  تبھکاری چو تو سلطان غارت
  بخوبی چھره ی دین تو عریان

  تو مالی گدا میلیاردھا داری بھ صندوق
  بھ نانی قانع ملت وز پی اش جان
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  اگر خواھی کھ بخت پیروز باشد
  ھمھ روز و شبت نوروز باشد

   را کونسو فرو کنبھ ھر جا شیخ
  اگر ناوقت شب یا روز باشد

  بگوز بر ریش این دزد دغلکار
  کھ پاداش چنین ریش گوز باشد
  برین بر ھیکلش عمامھ سوزان
  کھ دام حیلھ است پر دوز باشد
  بکن نسلش ز گیتی دوده بر باد
  جھان بھ خالی زین پفیوز باشد
  بزن پس گردنی تا پشت او خم

  اشدچو کرکس باید او را قوز ب
   افسارش و بند در طویلھبھ سر

  بود بھ بستھ او را پوز باشد
  بھ جسم ریقو و زشتش تو نگر

  بسی درنده تر از یوز باشد
  ز افسونش گریز او را بھ آتش
  اگر طالب کھ بخت پیروز باشد
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  ز نسل کارگر فرزند زحمت
  مقابل با ستم دنیای غارت

  حمایت میکن و باعث کھ دزدان
  قوق حقھ ی وی را رعایتح

  مباش در پیش ظالم بی تفاوت
  تحمل تا بھ کی ظلم و اسارت
  تو از ماھیت شیخان خبر دار
  نکو دانی ز کی دارند سفارت
  تبھکاری کنند کشتار و بندند

  کھ را فرمان و طاعت با حرارت
  منافع از کھ را با خون تو پاس

  کھ را چشم منتظر باشند اشارت
  ھانیخدای شیخ جز بانک ج

  نمی باشد و شیخ او را ارادت
  درون خاک تکریت با ھمند یار

  مقابل در یمن با ھم شرارت
  بھ لوزان گرم بازی تا ترا خام
  سرت را شیره مالند با عبارت
  ترا غارت کنند میلیارد میلیارد

  حمایت غرب و افزونت مرارت
  بخود آی و مده این فرصت از دست

  حمایت می کن از فرزند زحمت
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  در آن کشور کھ ھر روز توده ی کار
  پی مزد و حقوقش ھر طرف جار
  نھ پیشوا و نھ دولت نی کھ مجلس
  نباشند فکر و نی گوشی بدھکار

  بباید چاره گر مردم رژیم را
  نمایند ساقط و از پی نگونسار
  کھ از ھر دشمنی دشمن ترینند

  ھمھ دانستھ خواھند مردمان خوار
   پیشرفتھدف دارند فلج صنعت و

  سپارند مملکت را دست بازار
  از آنسو چور و غارت ھر ذخیره

  یکی ویرانھ ملک و ملتی زار
  چھ مانده بھرمان بر خود چھ نازیم؟

  ز عمق فاجعھ نیستیم خبردار؟
  چھ دارد این حکومت غیر غارت

  تبھکاری و فحشاء چوبھ ی دار
  درون منطقھ پادوی غربیم
  بدام حیلھ ی شیخان گرفتار

  ع ضد این ظلم برنخیزیمچھ مان
  سبب چیست در دفاعش سفت و پادار

  فقط دین مانع است مذھب و آیین
  و یا ما غیرت از دست داده ایم عار

  مسلمانی چنین نیست ھیچ دینی
  در این عصر کشوری را سوی ادبار

  بجز سرمایھ داری کو از اول
  پی غارت علیھ توده ی کار
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   کارکجا دیدی کھ بی مزد کارگر
  معلم در پی حقش زند زار

  زنان اندر حقوق چون نیمھ اشتر
  سپاه کودکان در کار و بازار

  درون حاشیھ نیروی تولید
  ز ده میلیون فزون از کار بیکار

  عوض چند دین فروش لش و تنبل
  کھ از انسانیت دورند و از عار

  تھی ز اخالق و ھرگونھ شرافت
  ز گوھر جانی و پست و تبھکار

  گری چون قوم غالبکنند غارت
  بھای نفت و گاز مملکت بار

  دھان از معترض بندند با سرب
  گلوی حق طلب تسلیم ھر دار
  بھشتی بھر خود بر پا و ملت
  خفھ در منجالب فقر و ادبار

  تو بنشینی تماشا تا خداوند
  برنجد خاطرش پایان دھد کار
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  فکر نازای من آبستن نابارور افکار شد
  ھمھ بھ جھان شیفتھ ی خار تو شدزین 

  دل چو پابند تو شد قدر تو افزود بھ جھان
  جھل و نادانی من رونق بازار تو شد

  بدتر از خصم تو بودی چو قفس غربت من
  پیریم از تو و از ظلمت و آزار تو شد

  یک شبھ راه دوصد سالھ کھ آموخت ترا
  با کدام معجزه ای معجزه ابزار تو شد

  کت ھمھ اش بازی بود؟عاشقان را بھ ھال
  یا کھ بود الیق مرگ آنکھ خریدار تو شد

  تو کھ دل در گرو سود و زیان می داشتی
  علم سیاست بھ جھان کار تو شدرو از چھ 

  بھترین مکتب تو حوزه و آن وادی قم
  غرب و آن فلسفھ اش گو کھ چسان بار تو شد

  تو کجا قصھ ی داروین و کمونار فرنگ
  ز چھ رو زار تو شد علم شیمی و کوانتم 

  کسب و کار تو ھمین بود چرا راه دراز
  شیخ مسجد سبب رشد تو افکار تو شد

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 QT

  
  
  
  

  امامی از پس اسھال مردار
  بشد با کون پر گھ پیش دادار

  بشد شرمنده و تصمیمش این شد
  شب و روز در بھشت بنشیند و کار
  تخصص در ھمھ امراض و از لج

  یعھ بیمارفقط ز ایرانی و از ش
  مطب بگشود و در ھر رشتھ از علم

  نمود پیشرفت و در دست نبض بازار
  ز سوزاک و ز سفلیس و بواسیر

  کھ شایع در قم است و شیخکان زار
  زنان و زایمان فوق تخصص

  ز دوش شیعیان سنگین ترین بار
  ز لطف بچھ ھا در دور امروز
  اضافھ رشتھ ای دیگر بھ اجبار

  دیگره بگشاید از آن دردمن
  ھ زیدی را بھ تور و حالتش جارک

  امام جایش دھد بنوازدش نیک
  چراغی روشن و بیدار و ھشیار

  بھ پشت در نشیند پاسداری
  مباد فامیل زید بیچاره مردار
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  تا نیاموزی ، نسازی دیده باز
  در نشیب دره ای و دور باشی از فراز

  نمایند چرخ گردون رام خودبا شعور مردم 
  ھان از زندگانی بھره جویند سرفرازآگ

  احمقان در دام اوھام و خرافاتند اسیر
  تابع شیخند و سویش دایما دست نیاز

  تو ز نادانی بھ دام شیخ و مالیی اسیر
  چاره ات آموختن است و ھر گره با دست باز

  از چھ دنیایی بسفره نانی و در سفره ات
  نیست تا فرزند دلبندت بدست گیرد و گاز

  ا شیخان چپاول گنج میلیاردی بھ روزاز کج
  از چھ تو دنبال مزدت در کجا بنھفتھ راز
  توده ی جاھل و نادان طعمھ ی غارتگرند

  دزد خواھد شیخ باشد یا خداوندان آز
  تا شوی آزاد و بھروزی بھ کف چون دیگران

  از جھان آموز و مردم، دیدگان خویش باز
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  کارگر یعنی کھ نانکارگر یعنی کھ تولید 
  کارگر یعنی کھ فرھنگ کارگر یعنی زبان

  کارگر یعنی شرافت کارگر یعنی غرور
  کارگر یعنی رھایی کارگر یعنی کھ جان

  کارگر یعنی کھ عزت سربلندی افتخار
  کارگر یعنی ھویت مایھ ی فخر در جھان
  کارگر یعنی کھ بی شام می نماند کودکی

   بھ خوانھر کسی نانی بخانھ تا نھد شادان
  کارگر نیروی پیشرفت صاحب فن و ھنر

  کارگر نیروی کاری مرز و بوم از وی جوان
  مملکت ویرانھ گردد نان رود از سفره چون

  کارگر ماند گرسنھ از پی مزدش دوان
  ھر رژیم ضد مردم دشمن نوع بشر

  کارگر را دشمن است و نسل انسان را عیان
  گارگر را کن حمایت یاریش تا حق خود

  ھ خواھی زندگانی در درون سفره نانگر ک
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  ناز ماه را نکشم چونکھ تو با ناز آیی
  مدح خورشید نگویم چو برم باز آیی
  اختران را بدھم بار کھ ناز تو کشند

  شمع خاموش کنم جونکھ تو طناز آیی
  لشکر غصھ کنم ھی چو شکوفد لب تو

  چشم خود فرش کنم چونکھ سرافراز آیی
  عظ پیر ز خاطر برم و عشوه ی ساقی و شرابمو

  چون نسیم بوی تو آرد و غزل ساز آیی
  قصھ دیگر نکنم ز آنچھ شنیدم ز بھار

  ییجملھ فراموش چو بھ آواز آبلبالن 
  قامت سرو نیارم بنظر چون تو قیام

  پرده بگشایی و با معرفت و راز آیی
  تازه جانی بھ تنم آید و تابد بھ دلم نور امید

  م کرده و با عشوه و با ناز آییچون کر
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  با ناز تو ما پیر شدیم ناز رھا کن
  ھجران توام کشت بیا ترک جفا کن

  پا بر سر ما نھ مرا تاج و نگین بخش
  پرفخر سرم در ھمھ ی ارض و سما کن
  خورشید وش از مشرق نوروز بزن سر

  فرخنده مرا عید در این دور سیاه کن
  ز این ماه فلک گنبد گردوندلتنگم ا

  رخ را بنما پرده نشین اختر و ماه کن
  از تیرگی و جھل رھان جان ملولم

  یک سو فکن آن برقع منور دل ما کن
  بر من بگشا گلشن آغوش و دل زار و ملول

  از عطر تنت مست تر از باد صبا کن
  از لعل لبت بوسھ ای و جام اثیری

  زان باده ی چون زنگ بتا وقف گدا کن
  رخصت بده در چشمھ ی چشمان تو غوصی

  از گوھر عیب نھانم تو جدا کن
  بگذار بھ پیش قدمت سجده ی شکری

  یک بار صنم باش و چو بت کار خدا کن
  ھستم بکن و ز عالم نیستی برھانم

   توسن ھر ناز رھا کناین خستھ بغل
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  سالم کردن دروغین وز پی سود
  علیک ھم پاسخی گر نفع می بود

  تماس و دوستی ھمراھی قوم
  کمک ھا کاسبی نز رادی و جود
  نوشتھ ھا، سخن ھا مھر و لبخند
  ز فرط ماندگی گندیده چون کود

  تعارف ھا، رفاقت ھا ز مضمون
   ھمھ خالی و بیرنگ بی اثر پود
  مھم نیست قاتلی، زنباره و دزد
  کنی توزیع افیون مملکت دود
  بدور از دشمنی با شیخ و مال

  وه و خشکیدن رودز غارت شک
  بود معیار اینکھ در وطن تو

  نگردی مانع و دوستت گذر زود
  در این حالت تویی چون مارکس و ال چھ

  ز بابک جوشن و از کورشت خود
  کنیزان داری و نوکر فراوان

  علوم را واقفی تورات و تلمود
  یکی تاریخ شناس فیلسوف دھری
  بھ یاران معتقد نی در خطر سود
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  اگر کھ عاشقی وز عاشقان خون
  بھ رگ داری و مھر مردم افزون
  ره مردم بگیر بی ترس و وحشت

  بیاموز و بخواه میھن دگرکون
  نظر بر اللھ زاران وطن کن

  ز خون عاشقان ھر دشت گلگون
  بھ میدانی گرفتار این عزیزان

  جانب دشمن دوندو کمین از ھر 
  ز یکسو پرتوان سرمایھ داری

  نخوار بی چونز داخل دشمن خو
  فقیھ و زاھد و روشنگرانی

  کھ نفع را درک و فھم کردند ز گردون
  بنھ گام در ره بی مرگ شھیدان
  بساط اھرمن سوزان و وارون
  بھ تدبیر و سیاست پی جھانی

  کھ پایان بخش جھل، نیرنگ و افسون
  امور ملک را پیگیر نسلی

  کھ دارندی بھ رگ از عاشقان خون
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   یکی جملھ کھ مرگ بر مستبد بر جانیانبا

  قصھ در پایان خود نیست ختم نگشتھ داستان
  مرگ دیکتاتور اگر خواھی نجات از جور و ظلم

  بایدت خیزی و بندی شال خود را بر میان
  غبار تفرقھدک پوشی ز سینھ آن آن ق

  صیقل و بی ھیچ درنگی جستجوی ھمرھان
  تشکل در محلھ گسترش آنرا وسیعیک 

  ی از دادخوھان ھمصدا و ھم عنانلشکر
  سوی کاخ ظلم در دست مشعل سوزان خشم

  دوزخی بر پا کنی و ریشھ اش خشک از جھان
  دفتر جھل و خرافات را نمایی زیر و رو
  دام تزویر فقیھ را محو و در گوری نھان

  ابلھان قوم را در ھر مقام و منصبی
  عزل و جای واقعی این تبھکاران نشان

  ا و رتق و فتق کارخلقشورا را بپکاخ 
  دست آگاھان سپاری نخبگانی از مھان

  عالمی دیگر بسازی فارغ از بیداد و ظلم
  آن چنان محکم کھ فرصت گیردی از جانیان
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  اگر کھ کوسھ می بود آدمیزاد
  علوم و معرفت در حوزه ھا یاد

  روایت با حدیث مالی کوسھ
  برای آبزیان نقل با دل شاد

   زندگانی از پس مرگکھ بھر
  برای ماھیان صید و صیاد

  بھشتیست در درون ناف کوسھ
  کھ رب آب ھا خود کرده بنیاد

  ز فحشاء قصھ ھا از نوع صیغھ
  سخن ھای بلیغ با منطق و داد

  کھ کس چون کوسھ ماھر در جماع نیست
  بباید مزه و گفت آنچھ افتاد

  جماع ھفتاد فن دارد و کوسھ
  دمھارت در ھر فنی ز ھفتا

  چنان جفت گردد و لفتش بھ نرمی
  کھ موج از جنبش و از سیر خود باد

  ماھیان بودبا ولی زآنجا کھ بخت 
  ز کوسھ دانشش را آدمیزاد
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  رکورد داریم بھ اعدام، فقر و فحشاء
  گریختھ از وطن بسیار و ھر جا

  بھ دنیا خوش نشین و مصلحت جو
  کھ سود را طالبیم راحت تمنا

  چند کشور کمک با پول یا مفتبھ 
  انقالب با شور و بلواصدور 

  درون خشتک خود ریده و گھ
  گرفتھ مردم و میھن سراپا

  چراغ خانھ ی خود وقف مسجد
  ز نان خویش عاجز مانده بی پا
  خدای حکمت و دانش، علومیم

  ھمھ را قوم و خویش خود مانده تنھا
  سیاست پیشگانی ناب و نادر

  ثل و ھمتاکھ در دنیا ندارند م
  بھ دیوثی رکورد دار جھانند
  خیانت پیشگانی دزد و بی تا

  وطن را کلھم یک جا فروشند
  دھن ھاھم نیست کھ بربندد کسی 

  بھ لوزان کنفرانس باغرب و امریک
  بھ تکریت در دفاع ز امریک تن ھا

  بھ دریای یمن امریک مقابل
  پی حفظ منافع حملھ بر ما

  سیاست ھم در این ملک رنگ دیگر
  رژیمی فاحشھ دل خوش بھ فحشاء

***  
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  گر حلقھ بر در نیمھ شب ماه را جوابش می کنم
  گر دل ھوس کرد شکوه را بی شک بخوابش می کنم

  با تیشھ ی فرھاد گون سینھ شکافم مرغ دل
  با شعلھ ی رخسار تو در دم کبابش می کنم

  دوران ھجران را ز یاد رنج و مرارت ھا بباد
  گذری عمرم حسابش می کنمآن لحظھ گز در ب

  چون گام بگذاری بچشم خاک کف پای ترا
  چون توتیا در دیدگان نی غرق آبش می کنم

  اندیشھ ای جز فکر گر افتدی ما را بسر
  دوش را ز سر سازم سبک با خون خضابش می کنم

  جامی چو از لعل لبت مستی بھانھ قبلھ را 
  محراب ابرویت و شیخ غرق عذابش می کنم

  رفندی بکار تا عیش ما ریزد بھ ھمچرخ تگر 
  ھمت ز عشق تو ز پی یکسر خرابش می کنم
  گر جان بدون اذن تو خواھد ز جسم من برون

  سوگند بھ عشق پاک تو بی حرف جوابش می کنم
***  
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  گفتیم شود توافق ما نیز کیک زردی
  بر روی میز، ز خانھ گیریم غبار و گردی

  ن کنیم ز یارانجامی عرق و شمعی روش
  خبره گزیده فردیدعوت کنیم نھ بیشتر 

  تا با دلیل و برھان از حکمت توافق
  و این کیک زرد کھ آخر از ما دوا نھ دردی

  تنھا سبب کھ کشور ویران تر از ھمیشھ
  تنھا یک عده ای خوب در جوف آن بچردی

  ملت بدین امید ماند سال ھای سال گرسنھ
  وعده کردیبا آنچھ کو را کنند شکم سیر 

  بمبی بھ شادمانی در رھبر و خالیق
  راحت ز انقالب و این گھ کھ خود بخوردی

  یا بگسلند تحریم امریک و غرب و ناتو
  بلکھ گشایشی شد بازار رھید ز سردی

  زانجا کھ مملکت نیست جز پیشوا و رھبر
  نی گردی و نھ مردیپیدا میان ھییت 

  حاصل نشد توافق تحریم ھا بجا ماند
  اند و رھبر انبار کیک زردیھییت بم
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  ر مرغیست در خونبی بال و پوطن 
  ز خون سرتا بپایش گشتھ گلگون

  بروی سینھ اش دشت شقایق
  ز خون جوجھ ھای زار و مفتون

  ستاده بر گذر گاھی ز تاریخ
  دو چشم دریای خون و زار و مغبون

  در حسرت سوزد و چشم انتظار است
  رز جیحونخلیج را پایدی تا م

  ُبھ سگزی مردمان تا مردم کرد
  ز خاک آذر آباد تا بھ ھامون

  ز خوزستان و گیلک ترکمانان
  ز لرھای غیور اطراف کارون

  کھ تیغی جان ستان گردد درخشان
  قفس از دشمن دونزین رھایش 

  در آغوشش بگیرد دستی از مھر
  دھد پایان بدین ھنگامھ ی خون
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  ثل عید بود عید چو روزھای دگرروز سیزده م
  من و دل در انتظاری تا کھ این روز ھم بسر

  در دیار سود ورزان می توان آسوده بود
  چونکھ سودی از تو ناید کس نمی کوبد بھ در
  یک شبھ گردی فراموش آنچنان کھ یاری دی

  نی دگر حالی بپرسد نی ز تو گیرد خبر
  خصلت سرمایھ داریست او عواطف را مھار

  کھ در دامش فتادی بگذرد از خیر و شرھر 
  غیر سود دیگر نھ فکری نی غم و اندیشھ ای

  می برد بگذشتھ از یاد گر فتد الزم پدر
  کیلصبح تا شب دو و سگ دو تا کھ حاصل پو

   در فکر این است تا کھ حرفی در گذرنی دگر
  از وطن یادی نیارد این جھانش زادگاه

  ی خبربر سر خویشان چھ آید بھ کھ باشد ب
  ملتی گر آس و پاسند غرق در بیداد و ظلم

  اھمیت اصال ندارد گر کھ سود ورز نی ضرر
  این چنین فرھنگ و بینش خانھ ی ما را خراب

  دامن ما را گرفتھ جنگل ما را تبر
  قشر دانایان ما را کرده با شیخ ھم صدا

  آنچنان وضعی کھ آخور سمت و سوی ھر نظر
  ه روز عیدّدر چنین جو و فضایی روز سیزد

  از کجا دارد تفاوت با طلوع ھای دگر
***  
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  ھمچو مھتاب بھ شب ھای سیاھم تو بتاب
  پشت این پنجره ی تیره و تاریک درنگ

  ز سر آن مقنعھ ی ابر سیاه را بفکن
  و تن و جسم بلورین برھان

  زان کفن کز سر اجبار بھ تن میداری
  چون ونوسی کھ از فاصلھ ی موزه ی شھر

  ای ھنر خالق تندیس ونوستا سر
  پرده ای چرک بھ تن می دارد

  ز سر آن مقنعھ ی ابر سیام را بفکن
  و برون آی از آن پرده ی شب گون سحاب
  تا کھ آن چھره ی زیبای تو بینم بھ وضوح

  و نسیم فرصتی کوتاه بدست
  تا بیاالید و خوشبو نماید سر و زلف

  و ارمغانم بکند بوی بھار
  من کوهبوی شب بوی کھ در دا

  بوی نرگس کھ در دره و کوھپایھ ی زاگرس روید
  بوی آن خانھ ی ویران کھ ھنوز

  بھر من خاطره ی باغ بھشت را دارد
***  
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  ایران کشور اوھام و پنداردر 
  کھ شیخان ملتی را در جھان خوار

  بھ نام دین رواج فقر و فحشاء
  بھ نام خلق و مردم عده ای دار

  جنگ و خرابیپس از ھشت سال 
  بھ یک گھ خورده ام پایان دھند کار

  کنون نیز از پس لج بازی رھبر
  کھ می خواست گشنگانی را اتم دار

  دھندی کاسھ ی گھ را بدستش
  کھ می خور تا نگشتی زار و مردار

  و این بیشرم کشد سر کاسھ ی گھ
  بدین دل خوش کھ اوباماست آبدار
  کنند محکوم بھ تعزیر حکم شالق

  رگر سرمایھ شان کارگروھی کا
  چنین ظلم و ستم را شیخ و زاھد

  کنند در خاک ما و خوب خبردار
  کھ خلقی آزموده بوده ھستیم

  گرفتار خرافات مکر و پندار
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  بھ لوزان جملھ بردند غیر ایران
  کھ زیر پرتو دین گشتھ ویران

  فساد شیخ آنرا ھمچو گنداب
  تھی از دادخواه و نسل شیران

  یاست ھای شیخ از مردمانشس
  گروھی گیج و منگ و زار و حیران

  ز خاطر برده از چھ انقالب کرد
  چرا بر خود مسلط این شریران

  مانده است چرا بی نان و نانشھنوز 
  چرا بگریختھ است از سفره از خوان

  ھدف از جنگ ھشت سالھ نھ معلوم
  فدای کیک زرد گردید و لوزان
  دفقط امریک و رھبر سود بردن

  نجات آن سود خود این وضع لرزان
  چماقداران و اوباش شام مفتی

  کھ ھورایی کشند در چالھ میدان
  شعاری بھر ھییت بھر دولت

  بدون آنکھ اندیشند بھ ایران
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  خوشا مردم و ملت کشور و شھر
  کھ از عقل و خرد دانش کمی بھر
  دلی مملو ز مھر دارند و دوستی

  فاق با ھمدگر قھرنھ در چنگ ن
  بھ سود جمع اندیشند نھ فردی

  ھمھ پیشرفت قوم خواھند در دھر
  نمی افتند درون دام مال

  کھ دنیا را بھ کامشان کند زھر
  ز سفره نان و ناموس را ببازار

  بھ نام دین فساد و فتنھ و شر
  زند تکیھ بھ دشمن خلق چپاول

  کثیف تر بھره ھا از خلق و باور
   گرفتاربھ بازی پلیدی خلق

  کھ اندوزد بھ انبان سکھ و زر
  دمادم دم زند از قھر یزدان

  بدستش تیغ کند و ز آدمی سر
  بھ فقر مردم نشاند از پی ھیچ

  ز روز واپسین ویرانھ تر شھر
***  

  
  
  
  
  
  
  
  



 SR

  
  
  

  معلم بس گرانقدر است جھانی
  ورا مرھون و مدیون ھر زمانی

  ستایشگر معلم را بزرگان
  انیبھ اقصای جھان با ھر زب
  ارسطو را جھان اول معلم

  لقب بخشیده دوستش ھمچو جانی
  در آنجایی کھ رشد جھل و خرافات
  فقیر فرھنگ و خلق غرق در ندانی

  بگیرند رھبران خشم بر معلم
  تالش تا سفره اش خال ز نانی
  بزنجیرش کشند قفل بر دھانش

  نمایند خوارش و در ناتوانی
  در این وضع توده ی بخرد و دانا

  ند و با یاری رسانیبپا خیز
  نھ تنھا پاس و حفظ حق معلم

  دفاع از ارزش و قدری جھانی
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  ظریف ھا دم بدم نو داستانی
  بگویند با دگر لحن و بیانی
  کھ باور کرده اند نادانی تو

  نھ ترس و وحشتی از تو زمانی
  قین دارند کھ تو ھر خایینی رای

  بھ عرش و کرسی زرین نشانی
  ن آنکھ تشخیص دوغ ز دوشاببدو

  قضاوت ھای بیخود آنچنانی
  زشیخ تقلید و ھر چھ این دبنگ گفت

  بخوانی حکمت و راز نھانی
  نھ از خود ذره ای عقل و درایت
  نھ حال و حوصلھ کز جا تکانی

  ظریف را یک شبھ جای مصدق
  بدون آنکھ درکی و بدانی

  مصدق خایینی ھمچون ظریف بود
  ست جانیو یا خادم چو او این پ

  چھ راھی جز خیانت این تبھکار
  کجا در سفره ات یک قرص نانی
  ز غرب حفظ منافع یا کھ ایران؟

  چھ گامی تا خلق از ناتوانی
  چھ تاجی بر سرت این دزد الدنگ

  چھ خدمت کرده کز آن داستانی
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  کھن میھن ز ما و من چنین خوار
  ز پا افتاده است و دست بھ دیوار

  مھر را راندیم و باعثمن و تو 
  کھ اھریمن ز خواب کینھ بیدار

  بخواست اھرمن راه خرد گم
  خردمندان بوم را بر سر دار
  گشودیم راه بر نادانی و جھل
  بھ اوھام و خرافات قلب بیمار

  شدیم سرگرم کشتن خویشتن را
  کھ ماندیم خصم را از رزم و پیکار

  سپاه اھرمن فرصت غنیمت
  ھر کارگشود دست چپاول دست بھ 

  طلسم اھرمن شد قلعھ ی سنگ
  بھ گرداب فساد ما را نگونسار

  بھ سود اندکی از ره سپھ را
  بھ بیراھھ کشید و ظلمت تار

  ز مردم دوست میران شرزه دیوی
  کھ بدتر ز اھرمن جانی و خونخوار

  بھ پستی و رذالت قشر پیشرو
  کھ خود آسوده تر بر بنددی بار

  چنین وضعی کھ امروز نان خود را
  طلب با خواری و ذلت ز مردار

  تمام منطقھ در دست داعش
  جناب حضرت سرمایھ سردار

  ز استبداد دیوان کیش ابلیس
  وطن ویرانھ گشت و مردمان خوار

***  
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   عده ای خرسئوالی احمقانھ
  کھ از چھ حضرت پیشوا و رھبر

  کت و خاموشادھان بر بستھ و س
  بھ روی دیگران بر بستھ است در

   سخن از گند لوزاننمی گوید
  کھ چھ داده ثمر یا آورد بر

  جناب رھبری آخر چھ گوید؟
  کھ خواستش حاصل و بگرفتھ است بھر

  تعھد او گرفتھ قدرتش حفظ
  ھدیدی ز خارج نی رسد شرنھ ت

  امام المسلمین ماند و دین را
  کماکان حفظ کند از گبر و کافر

  تو از چھ ساکت و خاموش و گنگی
  ر در سرکھ جز یاوه نداری فک

  تفاھم بر زیانت بوده منبعد
  از این وضعی کھ داری وضع بدتر

  گدایی ھم دگر وضع ترا بھ
  نمی سازد و زین گنداب گند در
  ز روزھای پسین بیشتر چپاول

  بھ زیر بار فقر افزون تر از خر
***  
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  زندگانی زنده رودیست با نقاب داران دین
   خود وزینمانده در نادانی و جھل سعی باطل

  چھره ی صد رنگ خود داده پوشش ناتوان
  تا کنند پنھان و مخفی از خالیق خشم  و کین
  خود فروشانی کھ راضی لقمھ نانی بس عفن
  کز کف شیخان ز سیری در و افتد بر زمین

  این تبھکاران ارزان قیمت و رنگ و بھا
  سعی باطل تا کھ ماسک ضد مال بر جبین

  ردم در عوضسنگ میھن را بھ سینھ دم زم
  قدرت مال فزایند از فساد وی را غمین

  رستھ از چنگال توفان چھره ی ساحل بھ گند
  ھر چھ اوھام و خرافات عرضھ دارند با یقین

   انسانیتھم غرور در زیر پا بنھاده ھم
  با تظاھر نالھ از وضع با دروغ بر چھره چین

  ھر شکست شیخ را بر تن ردای افتخار
  ر حذر تا واقع بینملتی را گیج و منگ و ب

  ھر چھ پیروزی بدست سرمایھ داری شیخ دزد
  فخر یک ملت قلم داد نام مردم زیب و زین

  چونکھ می دانند ز کف این سود ناچیز ابلھان
  واژگونھ نقش دینسرنگون چون شیخ گردد 

***  
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  درون مجلسی در جمع اعیان
  بدر بادی بلند با چھر خندان

  سرش کوفتبغل دستی خود را بر 
  کھ شرمت نایدی در بین مردان

  دھی تیز بلند بر روی نیاری
  نھ از مجلس نھ از خود رویگردان

  بغل دستی بخندید و خموش ماند
  یکی علت بپرسید لرز لرزان

  بداد پاسخ در این جمع رو سیاھم
  ولی در پیش گوزنده نھ چندان
  بھ پیش آن یکی من رو سفیدم

  اناز این رو لب نمی گیرم بھ دند
  کنون کار ظریفست مردک دزد

  کھ گوزیدست و ریده است مفت و ارزان
  بباد سرمایھ و ھستی ملت

  بدون شرمی از این چھره زردان
  دلش خوش کھ ابلھان او را مصدق

  لقب وز گوز او سر زنده اعیان
***  
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  در حق کارگر شالق و تعزیز
  کجا بیچاره خلق بینوا گیر

  وز و شب کاربدون مزد و اجرت ر
  بھ امیدی کھ نانی اشکمی سیر

  دھند پاداش کارت تازیانھ
  اگر ھم معترض پایان کار تیر
  چنین احکام فقھی در کجا بود

  بھ پیش از انقالب بر حوزه نی چیر
  کھ آیین لواط برچیند و شیخ

  کند ترک دروغ گفتن و تزویر
  لواط کار و زناکار شیخ و زاھد

  نگردند بر سر یک ملتی چیر
  ھ وقت درد کون جز کشتن خلقک

  نجویند چاره ای و رأی و تدبیر
  ننالد پیشوای شیعھ و ملک

  بھ پیری دائم از درد بواسیر
  گھی گویند سرطان گھ پروستات

  امامی کز خدا فرمان نھ تقدیر
  ھزینھ روی دست ملتی زار

  کھ از فقر و فساد در کودکی پیر
  فروشد مملکت تا باقی عمر

  تکفیرمبادا خالق سرمایھ 
  از او بر گیردی دست حمایت
  بدست خلق سپارد حکم تعزیز

***  
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  بگفتند و بگویند بخردان باز
  بگوش ما بنجوا یا بھ آواز

  کھ آموزید و با یاوه دلخوش
  نگردید و نباشید قصھ پرداز

  بھ دانش بگروید جویید بزرگی
  دل ھر سنگ بشکافید برون راز
  بھ ھر کاری کنید اندیشھ و روز

  نید با فکر و طرح تازه آغازک
  بھ فرھنگ بیابان دل نبدید
  نیفتید توی دام شیخ غماز

  بسوزید دفتر شیخ منبرش را
  نگونسار بر سرش با تنبک و ساز

  بغیر از پیک نکبت نیست و خواری
  بھ خلق و خوی دیویست مردم آزار

  بجز نیرنگ و رنگ در چنتھ اش نیست
  ھمان بھتر کھ بھر نان زند زار

  رستان و ھمدم مردگان رابھ گو
  گذار عمر و در گوری نگونسار
  ولی تو گوش نداده با خرد جنگ

  بھ شیخ بسپرده گوش با دیو دمساز
  کنون در منجالب شیخ و زین بعد

  ز آسایش بدور گر نشنوی باز
***  
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  ز مکتب خانھ شیخ جز جنایت
  نزایید و نھ در عشق جز خیانت
  چنین فرھنگ زشت بس مخرب

  مغز عده ای و جان سرایتبھ 
  دروغ آلوده کرده گوھر جان

  ھر آنکس وضع خود با صد روایت
  زبان با تو دلش در جای دیگر

  ز مھر و دوستی وز عشق حکایت
  ز صیغھ آمده خود چون فرشتھ

  از اخالق و چون پاکی رعایتدم 
  دم از پیمان و عھد رسم نیکان
  وفاداری بھ پیمان تا بھ غایت

   این پلشتیھمھ نیز آشنا با
  بدون غر زدن ھر نوع شکایت
  گروھی زین کسان آموزگارند

  تالش با این متد خلق را ھدایت
  ز کشتار رژیم از غارتش چشم
  نھ بتوان تبرئھ وی زین جنایت
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  بترس ز آنروز کھ سوز و نالھ فریاد
  گلو بگشاید و از سینھ آزاد

  بھ لب جان ملتی بر پا بخیزند
  دی و رستن ز بیدادطلب آزا

  بمیدان پا گذارند چون گذشتھ
  بجان از فقر و فحشاء جھل و افساد

  خدایت جانب کی را در این بین
  امامان و رسول از تو کنند یاد

  بھ چاه جمکران آن خفتھ در بند
  دھد گوش تا ترا افغان و فریاد
  وکیالن و وزیران این سپاھت
  بمانند یا گریزند ھم چنان باد

  ر از آنی شیخ کودنتو احمق ت
  کھ با جھل ز اھرمن زادی و ھمزاد

  نھ از بگذشتھ گیری درس عبرت
  نھ تاثیری جھان بر چون تو شیاد

  بماند مملکت با کفر ولی ظلم
  ندارد پایھ ای و اصل و بنیاد

  خریت ھم حدی دارد و مرزی
  چھ بارش را فزون عرعر و فریاد
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  فلک مقدارم و فرزند کارم
   گردون ماه و خورشیدند شکارمبھ

  ھنرپرور ھنرمندم بھ گیتی
  بکار آفرینش بردبارم

  بھ نانی قانع دور از خود فروشی
  اگر چھ سخت و تیره روزگارم

  ز بیداد و ستم ھستم گریزان
  ستمگر با ستم زار و نزارم

  شرف را پاسدارم در ھمھ دھر
  نھ کس قادر شرف از من و عارم

  ایینھ آنم تا بھ امر ھیچ خد
  کنم خوار و ذلیل فرزند و یارم

  کشم زحمت کھ بر ھر سفر نانی
  چنین رسم مانده بھرم از تبارم

  نھ بخل و کینھ ای نسبت بھ انسان
  پدر بنھاده این خوی یادگارم
  بدل مھر وطن دارم و مردم
  گرانقدرم گران فرزند کارم
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  اگر با میمنت پایان تفاھم
  شود گملج و لج بازی آقا 

  بھ پایان بازی این آب سنگین
  شود فردو محل الکل و خم

  بھ تحریم نقطھ پایان و پولی
  دھند تحویل سیاسان کھ از قم

  نصیب ملت بدبخت نگردد
  از این الشھ بھ حد پوستی و دم
  چرا کھ در عراق سوریھ لبنان
  ھزینھ چونکھ جای غربیان سم
  یمن ھم قوز باال قوز و خرجش

  ُرخصت جمببلعد پولھا بی 
  ھمان فقر ماند و فحشاء و افساد

  بدین معنی تفاھم بی تفاھم
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  جنایت پیشھ تر از شیخ و مال
  گروھی فاحشھ ھستند و رسوا

  کھ سر در آخور شیخان مزدور
  وظیفھ تا بھ گند چون شیخ دنیا

  جوانان را ز ره با شیوه ی شیخ
  علیھ آنکھ از شیخش نھ پروا

  یم تن نداده سر بھ سازشبھ تسل
  چو انسان مانده و در فکر فردا
  نشانی دشمن فرضی و گردش

  بپا بلوا کنند و شور و غوغا
  جنایتکار و دور از مھر فرزند
  کسی کز شیخ بخشش نی تمنا
  بھ فرزندان نادان یاد و تلقین
  کھ در حق شما ظلم کرده بابا

  یکی نیست بگوید از غم تو
  رھاپدر در راه تبعید بس ضر

  ھمھ خواھند بھ نحوی شیخ راضی
  مھم نیست چون کنند بر پا فتن ھا

  بفرزند شھید نندیشدی شیخ
  خیابان پیشکش چون مسکن و جا

  نشینند و گشایند دفتر کین
  چھ بینند مستمع شایق سراپا
  چرا پای شما بگشود بغربت

  کھ در اینجا بمانید زار و تنھا
  سراپا عقده و دور از محبت

  و سرگردان و شیداکنون ھم دور 
  شما گر در وطن بودید ھر یک



 TU

  چنین بودید چنان در بین سرھا
  ببرید زین پدر او را فراموش
  گلیم خود برون ز امواج دریا
  گذارید تا بمیرد زار و خستھ

  بروی خویش بستھ جملھ درھا
  بھ میھن یک سفر بینید کرامت

  ز قوم و خویش مادر شیخ و مال
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  توقع از ظریف حرف و سخن راست
  ز نادانی نشان و عیب از ماست

  ز آیین ظریف راستی نخیزد
  بدنیا گشتھ معلوم بی کم و کاست

  اساس و پایھ ی دین بر دروغ است
  بویژه مذھبی کز آن فقیھ خاست

  کدام مال و شیخی یک سخن گفت
  کھ تشخیص دادی و دیدی کھ بر جاست

  ف چون؟گناه جھل خود پای ظری
  درست است نانجیب بدنام و رسواست

  ز شیخ مستبد مالی رھزن
  چھ ردی و نشان بینی کھ زیباست

  فساد و فقر و فحشاء سنت شیخ
  از او راضی خدایش گر بھ یغماست

  کنون نیز بحث یغما است چپاول
  در این ھنگامھ بی چون کھ بر پاست

  تو استقالل و نفت و گاز از دست
  رجا و بر گاھستعوض شیخ بیش از این ب

  تو مغلوبی و ناچیزی نھ ملت
  اسیر دور از توقع یا تمناست

  بقای این رژیم اصل است و تو فرع
  چرا باید ظریف گوید بھ تو راست
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  مسیحای من ای دلدار بی چون
  مکش زحمت مریز از دیدگان خون

  مرا عمرست بھ پایان چاره ای نیست
  بباید رفتن از گردونھ بیرون

  نھ نوشدارو نجات نھ آب حیوان
  نھ معجز خیزد از لب ھای می گون

  توان و طاقت ماندن دگر نیست
  در این وادی کز آن بگریختھ مجنون

  بسی فرھادھا در بیستون دفن
  ز خون عاشقان ھر دشت گلگون

  بھ کام ما نگشتھ می نگردد
  بھ ھیچ عھدی و دوری چرخ وارون

  برای ما کنون بدتر زمانیست
  بازیچھ ی نیرنگ و افسونکھ خلق 

  بھ تبعید و بھ غربت نیز چنین خلق
  بھ کام ما شرنگ چون شیخک دون

  بھ ھر روزی بتر اوضاع و میھن
  امیدی نیست رھد از نسل مامون
  مگر خلق خیزد و آرد بھ جوالن

  درفش کاویان تیغ فریدون
  من آن روز آرزو دارم برایت

  مسیحای من ای دلدار بی چون
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  تو مغلوبی و مغلوب را بھ ھر سوی
  کھ غالب کرد ھوس پرتاب چون گوی

  شکست در قادسی ھرگز فراموش
  نشد از خاطر آنان کھ از جوی

  تو نیز خیلی سریع کردی بغل باز
  مھاجم را ببر با خصلتش خوی

  خدایش را پرستش رنگ صحرا
  از او بگرفتی و اشترش بوی

  بر او دروازه ی کشور و ھر شھر
  دعوتش او را بھ ھر کویبھ برزن 

  در خانھ گشودی سفره ی دل
  بھ پیشش گفتی و او را بھ پستوی

  چنان محرم کھ پرده بر گفتی
  اجازت تا ترا دختر شود شوی

  بھ ھنگام وضو غسل جنابت
  کند لمس ھمسرت را چھره و موی

  بھ پستانش زند دست دور نافش
  کپل ھا را نوازش شانھ و روی

  ھ ثابتھمھ چیز خود از دست تا ک
  دو صد ره بھتر از تازی خداجوی

  کارت بھ این جایی کھ بینیرسید 
  بھ تیپا شیخ پرتابت بھ ھر سوی
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  چون کوه نوری آمدی از راه دوری آمدی
  ای جان جانم چون مسیح در کوی کوری آمدی

  تو آمدی از آسمان غمگین دلم را شادمان
  بر من گشودی گلستان مانند حوری آمدی

  اندی غم ایام را پختھ نمودی خام رار
  پر باده کردی جام را با جشن و سوری آمدی

  بر مرغ حیران در قفس عرضھ ھوا کردی نفس
  پایان بدادی ھر قصص در بزم و شوری آمدی

  ھمچون سلیمان آمدی بر عھد و پیمان آمدی
  بر چشم موری آمدیما را بتن جان آمدی 

  و رنگ و دلقشیرین ترین افسانھ خلق دور از ریا 
  چون شھد در کامم و حلق از کوه طوری آمدی

  این بندگیاز تا بوت ما را زندگی برھاند 
  با صد امید سرزندگی بر خاک و گوری آمدی
  تا جان ما از تیرگی ره سوی پر فخر زندگی
  آزادی از ھر بردگی چون کوه نوری آمدی
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  ز کتکما از آنھاییم کھ گر از ظالمی ھر رو
  نیمھ شب نیز سھم مان باشد کھ چوب را با فلک

  از پس چند لحظھ گوییم خواھرش کردیم فالن
  مادرش را پیش چشمش با سرند کردیم الک

  شیخ ما را خوب شناختھ دست مان را خوانده است
  از ھمان اول بر آن شد تا بھ ما ھر دم کلک

  آب و برق مجانی و بر سفره پول نفت و گاز
  َھ بازار گنج پنھان در قلکجنس مجانی ب

  بعد صد سال زندگانی چون وداع با زندگی
  َدر بھشت مسکن و جا و برتر از ماه و ملک

  حور و غلمان ھای بی مو دست اول باکره
  َمو طالیی چشم آبی گندمی گون یا بلک

  چاق و خپلھ نازک اندام سینھ چون گوی بلور
  َ ناز و عشوه آنچھ خوش دارد دلک،با لوندی

  ه ی چون زنگ و کھنھ در درون جو روانباد
َعطر و طعم زنفیل و بی حفاظ و بی جلک ُ  

  چون کاله بنھاد بھ سرھا محکم و سفتش نمود
  دست بھ غارت زد و کشتار جیره مان ھر روز کتک
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  دلم با جلوه ی خورشید رویت
  گشاید بال و چون پروانھ سویت
  گریزد محبس این سینھ را ترک

   خود را گم کند در چین مویتکھ
  تمنای تو دارد تن فراموش
  بھ تو اندیشد و خلق نکویت

  بغیر از عکس تو چون ماه گردون
  نبیند وز نسیم جز عطر و بویت

  بھ جام باده ھر شب خیره تا صبح
  رخت در جام و با می گفتگویت
  خزان را با تو بیند چون بھاران

  بکاود کھکشان در جستجویت
  د ورزد بھ خورشیدبرد رشک و حس

  کھ از برج سپھر تابد بھ کویت
  اگر داند کھ ماه از روزن شب

  بباغت بیند و اطراف جویت
  قفس را بشکند خود گر چھ پوالد
  ز ھفت دریا گذر با عشق رویت

***  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 UR

 
 
 
 
 

  بھ دریای دو چشمان تو زیبا
  جھان زیبا پسند است بس فریبا
  طرب انگیز شاد است زندگانی

  دایی کشد بی پرده دل ھابھ شی
  قشنگ و دلربا تصویر خورشید
  درون موج دریا مھ بھ شب ھا
  درون سینھ دل لرزد عاشقانھ
  شدن غرق اندر چشمان تمنا

  درون چشم تو چون جام جمشید
  تماشاییست نگاه کردن بھ دنیا

  بھ جسم مستی ببخشد غصھ از دل
  براند در سکوت آن چشم شھال

  کند معجز و آرامش ببخشد
  چنان چون معجز و دم از مسیحا
  مرا جان بخشد و عمری دوباره

  نگاه کردن بھ چشمان تو زیبا
***  
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  روند ھستھ ای این خانھ ویران
  یکی مخروبھ ساخت از ملک ایران

  بغیر از فقر و فحشاء ذلت و ننگ
  نبودش حاصلی در مھد شیران

  در این راه گنج ھا از دست بدادیم
  ان بس دلیراننگاه شیطبقربا

  سر آخر ھم بدادیم تن بھ خفت
  دروغ تحویل و نیرنگ از امیران

  ھیاھویی بپا اندر پی ھیچ
  کھ خاک در دیده ی ملت خبیران

  ز استقالل میھن غیر نقشی
  نماند و راحتش دادند دبیران

  ظریف نقش قوام بازی بھ تاریخ
  فروخت این سرزمین، شادان انیران

  بھ شیطان بزرگ با امر رھبر
  بدادی دست بیعت توده حیران

  یم غرب مملکت راه اتعھد کرد
  رفت شاخاب پارس و آنچھ در آنب

  رشوت بگیرانبماند از غارت 
  بھ زیر سلطھ و ما چون اسیران

  ھر آن سرمایھ ای شد خرج فردو
  شود مالیده بی پاسخ کبیران

  ھر آنچھ کیک زرد در گوشھ ای دفن
  نھ حتی اشکمی سیر از فقیران

   پول بر گردد ز تحریمھر آنچھ
  کنیم خرج سپاھی از شریران

  کھ جنگد و دھند جان در ره غرب
  عراق و سوریھ رھزن وزیران

  بھ ملت فقر افزون جانفشانی
  بھ راه شیخ دون و ملک ویران

***  



 UT

  
  

  ظریف را در نشست این فکر در سر
  کھ ایران مزد کار اوست و رھبر
  ورا سرمایھ ایست کز نو جوانی

  ده اند آنان کھ در بربھ وی بخشی
  درون حوزه بگرفتند، پس از آن

  بنام دین و مذھب درب او تر
  و یانھ، مزد کار و اجرت المثل

  ظریف قحبھ را نوباوه دختر
  کھ این روسپی فروشد مفت و ارزان

  گمان شق القمر وین توده را خر
  بھ شیطان بزرگ و غرب تسلیم

  ز دزدان ھر جا بر جا ماند ز کشور
   نمی پرسد کھ روسپییکی ھم زو

  چرا اول نکردی فکر آخر
  تلف سرمایھ ی ملت بھ فردو
  کھ امروز آشیانش بھر کفتر
  چرا ز اول نگفتی ختم بازی

  ندارد حاصلی جز خاک بر سر
  دروغ اکنون چرا گویی بھ مردم

  ردای خدعھ و نیرنگ در بر
  حقیقت تا چھ وقت پنھان و مخفی

  چھ فکری نانجیب داری تو در سر
***  
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   بھ دنیای فسانھ غرق و از خود بی خبرما

  م ندانی و این نفھمی را ھنریفخر خود دان
   شیخان نادان و سفیھعالمان شھر ما

  خلق چرخانند بھ انگشت مست و بی پروا ضرر
  سی و شش سال گذشتھ توده کرده تجربھ

  بر رگ و بر استخوانش تیغ این دزدان شر
  کت در کام خودفقر و بدبختی و فحشاء ممل

  اختالس بیداد و غارت رنج و زحمت بی ثمر
  بی مزد زحمت مزد بگیران بی شمرکارگر 

  در بھشت نانی بھ سفره گر از این وادی گذر
  مملکت در دست مشتی رانده و بیگانھ است

  چون چراگاھی و خوکان ز آن کنند حاصل ثمر
  عده ای آنوسی و بی دین کھ در این سرزمین

  ده پیدا جھل ما را در نظرگنج خود را کر
  کس نمی پرسد تبار عسکر آلودی کجاست

  ا شاھرودی آید نقدی را اینجا گذراز کج
  الریجانی ھا چھ چیز را اندرین ملک جستجو

  بر دو قوه جای و بر باد ثروت خلق و ھدر
  از چھ فرزندان ایران را بقربانگاه یکی

  وضع قانون ھای بی ربط ضد مردم آن دگر
  ھل ما نیست جاھلی با صد غرورپاسخش جز ج

  سودورزی ھای آنی ماندن از خود بی خبر
***  
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   و کاریکنون وقت است کھ از جا خیز
  نمایی یک سره با رزم و پیکار

  ترا راه نجاتی غیر از این نیست
  کھ استبداد شیخان را نگونسار

  بھ این غارتگران ابلھ امید
  ندارد غیر فقر بیشتر بار

  فشارت در مضیقھچنان زیر 
  کھ خود خود را کشی و زین جھان زار

  تھ دیگ خورده است کفگیر این قوم
  ندارند چاره جز بیشت کنند خوار
  بھ لوزان دلقکانی چون ظریف را
  نبود با تو و این وضع اسف کار

  نجات رھبری مد نظر بود
  ترا بفروختن و تسلیم اغیار

  پس از این سال ھا شیطان عزیز شد
  ھ پیشش رب قھاربزد زانو ب

  خدای کعبھ و کعبھ بھ خواری
  بھ سرمایھ شدند تسلیم و اقرار
  ترا در این میان با سرزمینت

  فروختن و رھا خود را ز ادبار
  کنون تو مانده ای تا خود رھانی

  بھ میدان عمل و رزم و پیکار
***  
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  خبر بس جانگداز بودی و جانسوز
  چنانکھ در تن انسان جولدوز

  از برای امت مابویژه 
  کھ نیستش آشنایی با غم و سوز

  خبر اصال ندارد حج عمره
  روند آنان کھ با نیرنگ و با دوز
  فزون از حد خود سرکیسھ ملت

  گھ غارت نھ کس یک ضربھ بر پوز
  خبر این بود نگھبانان خانھ

  کھ قوم عجم برخورد چون یوز
  تجاوز کرده و دو نوجوان را
  وزبھ ماتحت ھا فرو و راه بر گ
  مبارک حج بابا لیک اینکار
  ندارد تازگی نی کار امروز

  حرم جای لواط و بچھ بازیست
  خداوند شاد از این کار دل افروز
  نداری باور از مصباح می پرس
  و یا آنان کھ کھریزک سیھ روز

  خودت را می رھان غمخواره ی خر
  کھ ھر روز بر دلت این درد جانسوز
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  اقت تا چھل سالگر ایوب صبر و ط
  خدایش داد از نو ثروت و مال

  سالمت دادش و نیکی در حقش
  سعادت کرد نصیبش گنج و اجالل

  تو بعد از صبر چھل سالھ چھ پاداش
  از این قومی کھ ھر یک مثل دجال

  بجز غارت، چپاول حرفھ شان نیست
  نھ ردی ز آدمی بگذشتھ و حال

  ھزاران وعده ی پا در ھوا صبح
   بیھوده و قالپسینگاه یاوه و

  بھ باغی کز برایت کرده اند غرس
  ندیده تا کنون کس میوه ای کال

  بجز ویرانگری کاری نھ از پیش
  کھ کاری ساختھ نیست از مشتی حمال

  ز گورستان گریختھ لیک گور کن
  ھر آن جنبنده را در دم کنند چال

  فراز الشھ ات چون کرکسان جنگ
  کھ بینند کی ترا بد حال و احوال

   این فکر کھ گیری جای ایوبگذر ز
  ترا شیخ در کفن پیش از چھل سال

***  
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  نو استعمار ز نو گشت احیا
  نھ با دست وثوق الدولھ یا شاه

  ظریف این نقش را بازی بھ تاریخ
  بدستور خالفت امر هللا

  گروھی دزد غارتگر و جانی
  برقص و پایکوبی شور و غوغا

  ظریف کرده تعھد کنترل را
  راست و چپ و از پایین و باالز 

  غنی سازی شود موقوف دائم
  در این باره رژیم دست از تقال

  شود فردو محل رشد کفتر
  بجای آب سنگین، آب دریا

  اگر وجھی پس از پایان تحریم
  سپا قدس را تا رفع بلوا

  در این بین بینوا بازنده ماییم
  کھ تاوان در ره دوز و کلک ھا

  این بینبود پاداش و اجر ما در 
  نو استعمار شود تحمیل و احیا

***  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 MLP

 
 
 
 
 

  خشونت در دیار من اساس و پایھ ای دیرین
  چنین اصل و مرامی است مرا در مذھب و آیین
  خدای من ابوجھلیست ز خشک بی علف صحرا

   کینزکھ شن ھای روانش داغ ز خشم آکنده اند و
  ھر آن تازه نھالی را بھ زیر توده ای از شن

  بھ توفان ھای خشم آگینرا ریشھ کن از جا گون 
  پرنده می کشد از تف بروی شاخھ خاری

  بھ چنگ کرکسان زنده سواران را نگون از زین
  عقابان را بھ دام مار بجان بلبالن کژدم

  ستوران را بھ کفتاران بدزدان مرکبان را زین
  بھ ارواح بیابانی زند ره کاروانھا را

   دیده ی حق بینسرابش کور و نابینا ز میران
  بھ ھر گوشھ از این صحرا نشستھ در کمین دزدی

  کمانش را بزه کرده بھ چلھ تیر زھر آگین
  نھ رحم و شفقتی در کار نھ مھری در دل و عشقی

  عبوس و خشمگین صحرا چو گور زندگی ھر چین
  خشونت ھای اینسان را بھ دل ھا پرورش هللا

  نر عھدی کھنھ و دیریُز پوالد و بتن دل ھا 
***  
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  ؟آخ کجایی سھراب
  دل ھر جایی من کرده ھوای غزلی

  بھ صدایت محتاج
  تیغ جالد بھ دلم کارد سالخ بھ دلم

  ؟آخ کجایی سھراب
  تو بوی لجن می آیداز گلستانھ ی 

  و علفزار سر آورده نمک
  سنبل و سوسن و نرگس بھ کتاب ھا بینی

  .البتھ چاپ قدیم
  !آخ بمیرم سھراب

  ل کردندبز بزک و
  چشمھ را گل کردند

  مردم ده و آبادی باال، نمیدانی تو
  جای آب شاش شتر می نوشند

  و تیمم بھ ھنگام نماز
  خانھ دوست درش بگشوده

  قمریان نالھ و کوکو بکنند بر سر شاخ
  ف اھل قبورادوست رفتھ بھ زیارت کھ طو

  و بخواند الحمد
  آخ کجایی سھراب؟
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   عالم سوز را کاربھ عالم رند
  نباشد با کرم یا قھر دادار

  گدایانند خدا را حلقھ بر در
  رعیت می کشد ز ارباب خود بار

  خورد نان کارگر با زور بازو
  کھ سلطان شرف از تنبلی عار

  چو زالو شیخ و بر دوش خالیق
  چنان چون انگلی ناخوانده سربار

   مثل افعیگنجی خفتھ پیشوابھ 
   طعمھ ی ماربھ گنج کو را نظر خود

  بدن ھا کرده ماران برج و بارو
  ھر آن جوینده ی نان را گرفتار

  صلیب وار شھپرش بگشوده کرکس
  کھ رھبر ھر کھ را خواھد زند دار

  خدا از آسمان این وضع نظاره
  نویسد جرم ھا با نوک خودکار

  در این بین خیل ما نیز خود بھ رندی
  دو چشم بر صحنھ و نی با کسی کار
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  تا کھ ما مستیم و مدھوش وز زمانھ بی خبر
  شیخ فرصت تا چپاول ھستی و ما را دو در

  بی خیال مانند ما را ھر کھ بیند غیر شیخ
  الیق تحقیر و توھین ھر بال کھ آرند بھ سر

  نی پدر ھستیم بھ دوران تا کھ اندیشیم بھ خود
  بی پدر گانیم نی پسرھای غیوریم ھرزه

  یم فکر فردا بی خیالحال را اندیشھ دار
  سود امروز را شمارش گر چھ فرداھا ضرر

   مقابل چون بسیج دارد سپاهشیخ را وحشت
  منتظر تا دستی از غیب ز آسمان ما را سپر

  بر از روزگاریم می نبینیم دیگرانبیخ
   بر ستم تازند و ویران کاخ ظلم بھره ور

  از خدای شیخ و زاھد بی جھت شرمنده ایم
  راموش یا نمی دانیم ز برحکم و فرمانش ف

  می شویم تعزیر ھر روز تن دھیم حکم قصاص
   خم تا کمرچون رسد نوبت بھ زاھد پیش وی

  خود کشیم خط و نشانی بین خود با شیخ دزد
  گوییا حکم خداوند بھر ماست نی شیخ خر

  کارآگاه و دانا از جھالت ھای ماشیخ 
  بار بندد با بصیرت مردمان چون بی خبر
***  
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  کمی نا وقت گفتی گویم اکنون، بباید بر وطن بوم و برش رید
  بھ خلق غافل و نادان و احمق، ز پا بگرفتھ تا فرق سرش رید

  امام المسلمین یک رھز ن دزد، تخصص در رواج فقر و فحشاء
  برای ھر فساد توجیھ دینی، سزد بر خرقھ و ریش خرش رید

  ت می کند با حکم رھبربر آن دولت کھ بی غیرت فریدون، صدار
  در آن جمعیتی رھزن بھ کجھ، بود حق بر ھمھ با رھبرش رید

  وزیر خارجھ در کنفرانسی، وثوق الدولھ را گر یاد زنده
  فروشد ملتی با بوم و بر را، بجاست بر ذات خاین گوھرش رید

  بر ارکان قضاوت وآنچھ صادق، کند تحلیل ز حق نوع انسان
  یع، گناه نیست گر کھ بر بام و درش ریدفقط اعدام ھا افزون و تسر

  د بندیکند تفسیر و تاویل ض دینی کھ مصباحش مدافع، آنبر 
  خدایش را یکی بیمار جنسی، بجاست بر ھر نشان و دفترش رید

  بر آن مجلس کھ در آن الریجانی، یکی آنوسی رھزن ز بغداد
  ریاست می نماید وضع قانون، چھ نیکوست بر ھمھ کر و فرش رید

  ُ چاه جمکران آن کو کشد حبس، ولی خود ناجی یک امت خلبھ
  برای آنکھ در جایش بماند، بباید توی چاه و معبرش رید

  سیاست جمعی کز وطن دور، ولی جز تفرقھ کاری ندارند
  بھ دکانی و تحلیل می فروشند، خطا نیست گر کھ بر قفل و درش رید

   پی نانوطن چون منجالبی گند و بو، خالیق دست و پا در آن
  بدور از چاره جویی ھا و حق است بر این گنداب و ھر شور و شرش رید

  و این ملت کماکان شیفتھ ی شیخچھ استعمار نو گردد مسلط، 
  درنگ جایز نباشد صبر ایوب، بباید بر وطن بوم و برش رید

***  
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  وای اگر روزی وزد بی بوی تو
  آن نسیم کز گیسکان بر شامھ ام

  توی رگھایم و دلمنجمد خون 
  ماند عاجز تا توان بر خامھ ام
  دست من از کار و نتوانم درید

  بر تن زار و نحیفم جامھ ام
  از تفکر عقل ماند روزگار
  جابجا بی پا و ھم دیوانھ ام
  کوه اندوھی نشیند در قیاس

  برتر از کوه دماوند بر فراز شانھ ام
  بخسبم توی تابوتی نمورمن 

   جانانھ امنوشدارویی نباشد بر غم
  شمع میرد تیرگی حاکم شود

  نقش ھا ریزد خرابھ میشود کاشانھ ام
  لحظھ ای کوتاه نپایم جای بنمایم بگور

  گر دریغ دارد نسیمی بوی تو از شامھ ام
***  
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  می شود تاریخ تکرار لیک بگفت عالمان
  چھره مضک بخود بگرفتھ با روشن بیان

  ر آن وضعیتیزاھد و شیخ و فقیھ ما را د
  کھ آخر ساسانیانیم دوره ی زشت مغان

  شیخ و سلطان حجاز خواند دمادم کرکری
  عزم ما کرده است جنگش بر علیھ شیعیان

  مردمی از پا فتاده زار از طاعون شیخ
  باید اینک جان ببازد در نبرد با تازیان

  خون دھد اندر عراق و ساحل بحر عدن
  انتا نظام سلطھ گیرد قدرت و تاب و تو
  ملتی در خواب غفلت آلت دستان شیخ

  نقش خود را برده از یاد مفتضح اندر جھان
  جای دفع دشمن اصلی کھ شیخ و زاھد است
  قدرت خود دوست دارد در سراب دین نشان
  شیعھ و سنی مخالف چونکھ سود سرمایھ را

  تا بماند در نھاناین دگر نیست سر و رازی 
  انقش استعمار اینست برده سازد خلق ھ
  شیعھ و سنی ندارد کاروانی از خران

  سود باید حاصل و پروار گردد بھره کش
  زیر بار مانند خالیق سوی غرب کاال روان

  راحت و آسوده خاطر بھره گیرد بھره ور
  نقش استعماری خود بخشدی بر ابلھان

  کرده تاریخت رسولنقش اصلی را تو داری 
  بایدت بر ھم زنی نظم غرق خون این عالمان

***  
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  تنت چون گرم و کھنھ باده ی ناب
  بدشتی پر صفا در زیر مھتاب

  شراری نرم و آرام در رگ و خون
  برد از این دل مجنون صفت تاب

  بدورانی کھ دل ھا سنگ و از مھر
  نمی یابی نشان حتی بھ گرداب

  صدای تیشھ ای ناید و فرھاد
  درون بیستون کوه رفتھ در خواب

  یپی بابک و افشین رھروان
  ندارد تا نشان سالک و رھیاب

  بھ افیون ملتی عادت و زاھد
  سرابی را نشان و توده را آب

  فریب را عاشقند مردم و نیرنگ
  حقیقت را برانند از در و باب

  تن گرمت مرا چون نوش داروست
  دل دیوانھ را مدھوش و در خواب

***  
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  من در عجب از مردمی کز شاش مالیان شفا
  ادان تر ز خر رونق توسل بر دعادکان ن

  سی سال در خارج مقیم نام مبارز را یدک
  در اقتصاد و فلسھ ھر علم دیگر ادعا

  ظرف و توالت شویدی کون شویدی از اجنبی
  یک مثنوی ھفتاد من از رزم و پیکار در قفا

  دست رنج و زحمت را گسیل تا مادر ارسال مھره ای
   سیاهکھ اندر دل یک الکلی عشق آفریند یا

  خلط یکی مالی کور تصویری از جا پای مرغ
  او را فرستد باز پس تا شور و حالی را بپا
  محشر درون رختخواب گاه ھوسرانی کند

  با کنترل از راه دور ھر ضعف جنسی را دوا
  یا شعلھ افروزد و جنگ بین دو انسان شریف
  با این امید آن تیره دل آن دو شوند از ھم جدا

   کو را نباشد جز ھوسجا باز بھر احمقی
  اندیشھ اش جز سود نیست آنھم فقط با حیلھ ھا

  با این چنین علم و نبوغ این قوم نادان تر ز خر
  دارند توقع ظلم شیخ پایان و خلق گردند رھا
  واضح چنین قوم تا ابد مدفوع مالیان خورد

  ھر ارزش انسانیت در زیر پاھایش نھد
  شفارفع ھر آن مشکل ز شیخ از گوز مالیان 
***  
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  ای قوم کھ ز اندیشھ و ھر فکر رھایید
  نز خلق و وطن از خود و از خویش جدایید

  تغییر نخواھید و رضا گشتھ بدین وضع
  پژواک یکی مبھم و بس گنگ صدایید

  خود عالم دھرید و خود حل مسایل
  در زیر سپھر نوع بشر جملھ شمایید

  سنگ پرستشاز چھ بھ حجاز روی کنید 
  چھ چیزید چرا فکر خداییددنبال 

  جز کعبھ دل کعبھ ای در کون و مکان نیست
  آن کعبھ ھمین جاست اگر فکر بقایید
  هللا بھ دل ھمسر و فرزند تو و خلق

  تا کی بھ دروغ دلخوش و پابند ریایید
  ضحاک زمانست بھ شھر نایب هللا

  آنکس کھ ترا غارت و بیند کھ گدایید
  این قاتل بیرحم خدا راست خلیفھ

  دنبال کھ می گردی بگو فاش کجایید
  تو کعبھ را کرده ز یاد برده مالیک
  نیرنگ و ریا پیشھ و مزدور جفایید

  من کافرم و ترس ندارم ز مالمت
  دور ز ھر مھر و صفاییدتا سنگ دل و 

  بیداد حمایت کنی و نان فقیران
  بر سفره ی اغیار و ز احساس رھایید

***  
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  وشم ز اغیارنھ خود دیدم و نھ گ
  کھ تو با خود رفیقی ھمره و یار

  بھ ھر ظلم و ستم تن این بھانھ
  کھ از مادر بزادی تا کنی کار

  بھ کارھایی دھی تن کو بھ میھن
  ز انجامش ابا ورزیدی و عار

  ولی امروزه این نیست مشکل من
  خودت میدانی و آن فکر بیمار

  برای من عجیب است از چھ خرتر
   و پیرارشوی ھر سالھ از پارت

  ز نیل تا رود جیحون در کفت بود
  جھان زیر نگینت تو سپھدار

  ولی اکنون شده بازیچھ ی شیخ
  اجازت تا ترا با ابلھی خوار

  ز سفره نان رباید زن و فرزند
  غنیمت گیرد بی شک ببازار

  روا بر تو ستم چون برده داری
  کھ غالب گشتھ و بشکستھ ات زار

  وطن اشغال و زیر سلطھ خاکت
  ش را خدا داند و دادارخود

  بھ ھروزه ز گلھ عده ای
  جدا و پیش چشمان تو بر دار

  تو این ظلم و ستم با جان تحمل
  بھ جای چاره ھی نالی ز اغیار

***  
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  بھ دورانی کھ فرصت، مصلحت، سود
  نشان سروریست، دانایی و جود

  توقع ھیچ ندارم تو مرا درک
  منم نیستم موظف خارخسک کود

   و با دانش خیانتتو آگاھی
  رژیم ھم با خبر از گوھرت بود

  تو تایید می کنی کشتار مردم
  رژیم گر تار قالیست حضرتش پود

  بھ ھر سالی روی پابوس شیخان
  بری ارز و کمک جاری چنین رود

  تو رسواتر ز شیخی شیدوش باش
  بدور از من ببند بار خودت زود

  صدایت بھر من آواز عشق نیست
  چون بربط و عودببازار گر چھ خلق 

  نجات مردم و میھن مرا خوش
  تو مختاری کھ ھر راھی پی سود

***  
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  در کار من افسون نکن نیرنگ با مجنون نکن
  از آنچھ داری قانع باش خود بیشتر دلخون نکن
  مجنون چو گردد خشمگین زنجیر از ھم بگسلد

  با خویش بد گردون نکنویرانھ می سازد قفس 
  ون خود خوشیم در عین مستی با ھشیمما با جن

  مسجود ما انسان بود از این رھم بیرون نکن
  ما گنج ھا دارین نھان در سینھ ی این مردمان

  از گنج سلطان بی نیاز خود چھره دیگرگون نکن
  اندر ترازو گوھریم از عرش و خالق برتریم
  چشم خریداری ببند ما را ز خود مغبون نکن

  ز ما مجو دیگر خبریک نیم نگاھی کن گذر ا
  در سینھ دل را خون نکنرندیم و عالم سوز بھ آه 

  لعل بدخشانم ز بلخ باده بنوشیدم نھ تلخ
  بر خوان اھریمن مرا دعوت چو دیو دون نکن

  من عشق می دانم و بس از عشق دارم ھر نفس
  نیرنگ با مجنون نکنبا ھر کھ بازی نرد عشق 

*** 
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  بر کارگر فرخنده بادروز و جشن کارگر 
  نسل زحمت پور کاوه در زمان پاینده باد
  پاسدار خاک میھن عزت و فر و شرف

  جلوه ی پیشرفت و تولید نان ھر کس زنده باد
  آن درفش سرخ گونش کز شرف دارد نشان

  در افق در اھتزاز و ھمچو شید تابنده باد
  چرخ در پیشش بزانو قدرتش تا جاودان

  یادگاران مانده بادنقش او در قلب تاریخ 
  بھره کش پیشش ذلیل و ناتوان در رزم او

  ھر تبھکاری بھ تاریخ پیش او در مانده باد
  خانھ اش پر رونق و پر نور شمع زندگی

   در جھان سرزنده بادبھ راحتاز رنجش توده 
  خصم او دائم ذلیل خلق را فرزنده کار
   رھنمای زندگانی رھبر و فرمانده باد

  نگھبان مظھر انسانیتعشق و دوستی را 
  شادمان و شاد بینی جشن او فرخنده باد

***  
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  خری خھ میزنھ دم از شرافت
  قرمساق گپ گتی و از نجابت
  اوکھ اصال نمی فھمھ ھر و بر
  میره ری منبر و دم از عبادت

  ُدز و ره بند ز حق بیوه زن گپ
  او کھ ماس برده با تاس از امانت

  ت میده پوی جاشاو کھ مال یتیم قی
  دم از فضل خدا فویده ی شھادت

ُاو کھ زونی شلک سی کر خر نر َ  
  َوه زنگل امر و نھی مینا رعایت

  ُدزه کھ دون زده می خواره غصھ
  میده سر نالھ میگو از جھالت
  او کھ جز پینَکی کاری نداره

  وه دشمن میگو و دنیای غارت
  یھ خری بازاری و مردم منگ

  ج کرده عادتبی خریھ مفت گویی وه 
***  
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  بھ روز کارگر روز دلیران
  برسم و شیوه و آیین بزرگان

  بشور بر ضد فقر فحشاء و دزدی
  خروشان بر ستم یک صف بمیدان

  ھم آوا با سپاه کار و زحمت
  معلم، پیشھ ور خیل فقیران

  بساط این تبھکاران نگون کن
  نگھدار حرمت خون شھیدان

   و حماقتبس است نادانی و جھل
  بنھ روباھی و غران چو شیران

  طریق زندگی از خود بیاموز
  خیانت می نکن بر کیش پیران

  ز مال تا کنی تقلید و وی را
  شماری برتر از بخرد دبیران

  بھ گنداب فساد غرقی و این قوم
  ترا چون برده و ھمچون اسیران

  نشان ده ذره ای از آنچھ گویی
  اگر داری بھ رگ خون دلیران

***  
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  میھر چھ خواھی نرخ بیفزا اھل سودا نیست
  میعشق را کاال ندانم مست و رسوا نیست

  ما ھوس  را برده نیستیم دامن از این چرک پاک
  بوسھ بر پای معشوق اھل پروا نیستیم
  بین ترسایان یھودان ھر مسلمان شھیر

  سجده بر معشوق و تسیلم پیش غوغا نیستیم
  لیک معشوق را طوافجامھ ی احرام پوشیم 

  تسلیم شعلھ فکر فردا نیستیمجسم و جان 
  غوطھ در گرداب خون بگذریم از بحر عشق

  در غم توفان و صخره موج دریا نیستیم
  در ره عشق جور زندان بار ھجر داریم بھ دوش

  رھرویم در بین گرگان زار و بی پا نیستیم
  رند عالم باید تا ز بت گوید سخن

  و فکر عقبا نیستیمپیش بت افتیم بھ زان
  زیر پا داریم ھوستوی بازار سرفرازیم 

  سودورزی را ندانیم اھل سودا نیستیم
***  
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  اگر خستھ زمن بگذار و بگذر
  نبینی کس مقابل یا برابر

  در این جا رسم باشد از پی سود
  توان بگذشتن خواھر، برادر

  ھمان رسمی کھ شیخان کرده مرسوم
  م خود دارد و برتردر این جا حک

  فقیر ھر جا فقیر است وز نداری
  نماید خودفروشی رد باور

  برای آنکھ بی چیز است و نادار
  بود اندیشھ با زیرپوش برابر

  تو خواه او را بده گنجینھ یا جان
  بفرقش تاج زرین نھ و افسر
  برای لقمھ افزون تر از پیش

  دھد بر بادت و عمرت بھ آخر
  بشوطن را بنگر و وضع خرا

  چو شیخان رھبران داریم و سرور
  چھ کس این فاسدان را می کند حفظ

  شوی آزرده زین افسانھ بگذر
***  
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  عده ای بیکاره پخش الطائالت پیشوا
  بعد ھم خود را موظف تا نظر خواھند ز ما

  جز مزخرف می چھ گوید این دوسر کون کثیف
  اهجز دروغ در چنتھ اش چیست این پلید رو سی

  غیر کشتار و جنایت زو چھ ردی در وطن
  اختالس ھای کالنش مفسده ھای بھ جا

  غیر رسوایی چھ دارد این امام المسلمین
  غیر گند از او چھ باقی تا کھ سودی بھر ما

  راحت و امنیتی از بھر خلقی دردمند
  یا بھشت را در گشوده روی خلق بینوا

  شکھ من دارم دو گوآخر این کون پاره گوید چھ 
  تا بھ کی باید نشینیم پای حرف بی حیا

  ارزش مورچھ چھ باشد تا کھ کلھ پاچھ اش
  تا برایش دیگ و کفگیر یک اجاقی ھم بپا

  ّتو ورا گشتھ مروج گفتھ ھایش منتشر
  بر خودت نام مبارز سال ھاست با این ادا
  از چھ رو داری توقع تا نظر گویم بھ تو
  خود کھ ھستی در میانھ مثل گوز نا بجا
  بر تو و براھل بیتت باد ارزانی و مفت
  آنچھ می ریند و گوزد در مجالس پیشوا
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  روز کار و کارگر را بر ستمگر عید خون
  کوکب شیخ پلید را توی گندابش نگون

  میرھان خود را ز فقر و بردگی فحشای شیخ
  راه غارتگر ببند و تار و مار این قوم دون

  لکت ویرانھ ایسی و شش قتل و غارت مم
  دشت و صحرا را ز خون دخت و پوران اللھ گون

  دین مال تجربھ آیین و کیشش در عمل
  دیدی و ثابت کھ دارند این تبھکاران جنون
  ملتی در عرصھ گیتی بگردید خوار و زار
  کارگر بیچاره گشت و درد و رنج او فزون

  مزد بگیر مزدش گدایی تا کھ نان در سفره اش
  ماند دیدگانش پر ز خونبزرگر در حاشیھ 

  وارث خون شھیدان در خیابان ھای شھر
  سطل آشغال را بکاوید درد معلولین فزون

  بار بست آقا شتر را سھم آقا زاده اش
  از شمارش گشت خارج از حد و پیمان برون
  تو بماندی منتظر تا نان گریخت از سفره ات
  بدتر از این ھا ببینی طفره گر از عید خون

***  
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  در تجاوزھای کھریزک فقیھ مشاطھ گر
  پای هللا را میان و در دفاع دادی نظر

  شد بر آورد ھر تجاوز با اصول و حکم فقھ
  حضرت هللا خرسند حفظ دین از شور و شر

  دختری را جان گرفتند پیکرش را سوختند
  مادر بیچاره اش چشم براھش بی خبر

  شاعری شعری نھ بسرود از نگارش ماند نی
  ر آزادگان برد زین تجاوزھا ثمررھب

  حال با نیرنگ شیخان چون بجنگند با حجاز
  بحث کون حاجیانی بر سر کوی و گذر

  دیگ غیرت ھا بجوش و گفتگو پر طمطراق
  پول خون خواھند و تعزیر کون کنان بی پا و سر

  تا بدان جایی کھ بی غیرت وکیالن غیرتی
  عمره را ممنوع و دیگ آش حاجی را دمر

  توای تجاوز ثبت و در دفتر نوشتآنکھ ف
  ضجھ ھا بنود و زار کز چھ ماند از این سفر
  شاعر میھن پرست و مردمی دوست و دلیر

  زود سرود شعری و وا اسالم گویا زد بھ سر
  در میانھ مانده بودیم مات و حیران جملھ ما
  آخر االمر ره گشودیم یک صدا مشاطھ گر

***  
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  ق سید علی زیرا ز کاهنی مخالف نی مواف
  اندرونش پر و مغزش از ازل بوده است تباه
  این مترسک مضحکھ بر پا وقاحت پیشھ گی

  چون نکو داند کھ باشد بین مردم روسیاه
  این وطن بفروخت و مردم گر ظریف رأی تو بود

  شرط اول با اجانب قدرت و مسند بجا
  گر ظریف را خاطری بودی مکدر پای میز

  معرکھ کردی بپاو  ای چون مرادش فتنھ
  بی ارزش است این مردمندتو آن چھ در دستگاه 

  این وطن نیز قدر و ارزش در حد یک دزدگاه
  ھمچو روباه شلی با مکر دیوان دغل

  از ره نیرنگ و خدعھ دور خود بی حد سپاه
  در دل خاک وطن ھر عاشق صادق بھ گور

  پای در زنجیر کردی عده ای را بیگناه
  ھکار پروریدی چون ظریفخائن و دزد و تب

  طاعت و گیرند بھاتا ترا چون تولھ ی سگ 
  کس تواند بر خالف میل چون تو مستبد

  حرف خود را بر زبان و جانب مردم نگاه
  تو بجز ویرانگری ترویج فحشاء، چور و فقر

  کار دیگر می شناسی ای کھ دزدان را پناه
  آن حنای پار دیگر رنگ باختھ بین خلق

  رند چون یقین مغزت ز کاهمردمت باور ندا
***  
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  لودگان با لودگی خواھند رژیم را سرنگون
  نقطھ ی پایان نھند بر غارت امواج خون

  با قر و قنبیلھ خواھند تا شیخان دلبری
  شاید این دیوانھ سر را رام سازند با فسون

  من بھ قربان تو گردم بیش از این اعدام نکن
  ن جبونآن شتر قواره ات را خاکسارم م

  من نمی خواھم خلد خاری بپای رھبرم
  خورد ضرب بیرق هللا نگوندین اجدادم 

  من بھ ھر حالت بھ رگ ھا خون موال، اھل بیت
  قدرت یزدان قھار روز بروز خواھم فزون

  طاعتت حتی اگر این وطن ھمچون کویر
  فقر و فحشاء را تداوم یا کھ دنیا را بخون

  نگ شاهمن خودم یاری نمودم تا تو بر اور
  تکیھ بعد از قرن ھا و دشت و صحرا اللھ گون

  جنگ را تایید کردم درب احزاب را بھ گل
  آمدم خارج و دور از حکمت مرز جنون

  آمدم پابوس تو ھر سالھ و در خارجھ
  مدح تو گویم و خود را اندر این گیتی زبون

  عوض قدری بده تخفیف غارت، قتل خلقدر 
  گونتا مبادا خلق عاصی بیرق حق سرن

***  
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  یکی را عاشق و در اوج خامی
  گمان کھ دوره ی غم را تمامی

  چنین پنداشتم در پرتو عشق
  بھ ما رو کرده دور شاد کامی
  درون خلوت دل شمعی سوسو

  ھمای دولتم بر طرف بامی
  ھمدلی نیکز تنھایی نجات و 

  کھ با تکیھ بر او بتوان دو گامی
  من غفلت زده غافل کھ بازار

   ھر دل نقبی و بازار شامیبھ
  شده انسانیت، عشق ھمچو کاال

  دھد پول مھر و دوستی را دوامی
  خدا و شیخ حیلت ساز بھ افسون

  ھر آنکس را بھ سود عادت و جامی
  ز خون عاشقان سیراب خاک است

  دل باز مانده خلق را سود قوامی
  بھ دنیای فرومایھ بھ بستان

  سخن از عشق و مھر خیزد ز خامی
***  
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  چنان از عشق سخن وز مھربانی
  غم و درد وطن با نکتھ دانی

  کھ ھر کس بشنود از دردمندان
  شود افسرده خاطر یا روانی

  نھ انگار امتی ھستیم پی سود
  دلی از سنگ و نز مھرش نشانی
  بھ دل مھر علی داریم و ھر شیخ

  پرستش می کنیم ھر روضھ خوانی
  بھ طاعت شیخ را بنھاده گردن

  ُبھ دور از ھر گزاف و در فشانی
  بھ سالخ خانھ ی شیخ داده فرزند

  کھ آیین فسادش جاودانی
  بھ غربت یار ھمره را فراموش

  کھ با شیخ پلید ھم داستانی
  بھ حرف عاشق ترینیم در پی سود

  بھ عشق تیپا زنیم با سرگرانی
  ھزاران افترا، تھمت سر ھم

  کھ عشق ضد شیخ را نیست و فانی
  زم و پیکار دل بھ حرف خوشفرار از ر

  مبادا کوکب شیخ را زیانی
  ذلیل و خوار کرده خود بھ دنیا
  کھ شیخ را ھر فسادش پاسبانی
  ز شیخ تا در جھان حفظ منافع
  تالق انسانیت، عشق، مھربانی
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  تو در سنگر و من دارم دو دیده
  بھ غم بنشستھ ھر شب تا سپیده

  چراغ عمر آویزم بھ راھت
  ر سینھ از وحشت لھیدهدلم د

  ھمی ترسم کھ از دشمن گزندی
  خبر آرند وجودت را رسیده

  تو امید منی دارم امیدت
  ز ظلم بنیان کھ در بندم کشیده

  مرا برھانی زندان و بندی
  کز آن آزادی و راحت رمیده

  در آن پیر و جوان جام ستم را
  بنوعی از ستمکاران چشیده

  ز دوشم پرتوان برداری آن یوغ
  تف و شانھ ام زیرش خمیدهکھ ک

  بھ من آزادی و عشق و محبت
  سرافرازانھ و روشن دو دیده
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  نمایند حافظھ از ملتی پاک چو خواھند گم کنند نام و نشانش
  بشویند رد و آثارش بھ تاریخ بھ توفان بال اصل و کیانش

  کنون تو طعمھ ای در دام دشمن تالش مستمر داخل و خارج
   فرھنگت دھند بر باد و تاریخ اگر آتش نیفروزی بجانشکھ

  از آن روزی کھ استعمار در شرق گرفت پا در نظر بود این سیاست
  بسی مزدورا کردند خلق و با لطف بدادنش علیق و آب و نانش

  ولی بودند گردانی بھ میدان کھ خنثی عاشقانھ این سیاست
  ب و توانشنمودند خلق و آثار آفرینند ز دشمن قدرت و تا

  کنون اوضاع دیگر گشتھ پادار زمام مملکت در دست شیخ است
  ز دین و مذھبش یک دام در دست تو نیز با صد فسوس گردیده خامش

  پس از این سال ھا کشتار و غارت ھنوز ھم خامی و امید بر شیخ
  نمی دانی کھ شیخ دارد وظیفھ چنین وضعی سبب دنیا بھ کامش

  ینی خودت قانع بھ حرف مفت و یاوهتو نیز عادت نموده خوش نش
  گریزانی ز رزم و شیخکان را اجازت بر گلو بنھد سنانش
  رواج اوھام و جادو و خرافات بھ گنداب فساد ویرانھ میھن

  بھ دار فرزند میھن دست غارت گشاید با ھمھ توش و توانش 
  پس از عمری کھ دم زد از انرژی نمود ویرانھ ی شام این وطن را

  کھ غرب تضمین و این قدرت بنامشوخت تو و میھن، انرژی بھ غرب بفر
  کنون ھم در تالشند با دروغی بمالند شیره بر سر ملتی را

  کھ ظرف سی و شش سال گذشتھ نیاوردند چو یک ملت حسابش
  ھدف اینست کھ او را حافظ پاک کنند بیگانھ اش با خود و تاریخ

  ام و نشانشکنند تقسیم و تاراج ملک و ملت ز یاد و خاطره ن
***  
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  گرامی بانویی ببریده از شوی
  پس از چندی سوی خاک وطن روی

  دو سھ ماھی بماند چونکھ بر گشت
  بزیر پوست آبی نرمتر خوی

  از او علت بپرسیم بھ پاسخ
  پس از لبخندی و دستی کھ بر موی

  بگفت آزادی و راحت در آنجا
  از این جا بیشتر است و عشق در ھر سوی

  قتی کھ دانند ز خارجبویژه و
  پس از یک مدتی برگشتھ ای توی

  دو دستھ طالب عشقند و با میل
  چو پروانھ بدورت پرسھ در کوی

  جوانانی کھ می خواھند گریزند
  از آن جمع خستھ و از آن ھیاھو

  گروه دیگری مال جماعت
  کھ دوست دارند گلی ھمچون مرا بوی

  نمایند صیغھ و انکحتی و زود
   ھر یک خداجویبھ محراب ایستند

  تو باید این وسط آگاه و ھشیار
  قدم برداری و نیکو زنی گوی

  بھ ھر دو دستھ روی خوش و اظھار
  شویکھ رغبت خلوتی را سرور و 

***  
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  ما نھ از دشمن کھ از یاران نادان ناتوان
  ضربھ ھا خوردیم و بر دوش بار ذلت در جھان

  چون مقلدھای شیخ جھل و تعصب ھای کور
  پیشھ و دور از خطا خواندیم تمام رھبران
  سود ورزی و دنائت را سیاست ھای روز

  گوش خود بستیم و حملھ بر رفیق و ھمرھان
  چون عوام از فرومایھ بتی معصوم پاک

  خاک در چشم حقیقت از ھر آن صادق امان 
  جای تاکتیک و رذالت با حماقت ھا عوض

  عمر با پرونده سازی تا خیانت ھا نھان
  ی از عاشقان را آنچنان از ھم بریلشکر

  کز نفاق گشتند فراری گوشھ گیری در زمان
  شیخ نیز غافل نماند و را سازش پیشھ کرد
  تا کند رسوا بھ گیتی ضعف ماھا را عیان

  راه بگشود و نمودی مرزھا ملک باز
  تا مخالف را موافق در درون خلق را بجان

  تیغ استبداد را از رو ببست و سر برید
  ک ملت بھ زنجیر زیر باری بس گرانپای ی

  فقر و فحشاء و گرانی خلق را از پا فکند
  ما نشان ھای عدالت دشمن ھر جا این بیان

  بود آزادی، رفاه و امنیت جاری بھ ملک
  چون کھ ما خیل مخالف دم بھ دم بودیم روان

  کارمان امروز بجایی مانده ایم تنھا بھ دھر
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  انلشکری بی آرمان و بیش از حد ناتو
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   فتاداز فتنھ ی گردون دلم در عرصھ ی دریا
   فتادمجنون صحرا گرد شد در گوشھ ی صحرا

  در خرمن گیسوی تودل بر تو بستم باختم 
  دل در قفس آمد اسیر در شام بی فردا فتاد

  ھر تار مویت نی کمند زنجیری از پوالد بود
  با شرط و بیع برپای دل و این عاشق شیدا فتاد

   دل بود رموز وز پشت پرده بیخبرنا آگھ
  غافل ز ھر مکر و فسون در دام تو لیال فتاد

  من بیخبر بودم ترا زاھد بود آموزگار
  ما را گناھی بود عظیم بیچاره دل از پا فتاد

  تو درس حکمت را ز شیخ با نبض بازار آشنا
  این خام در دام تو ماند از اوج بی پروا فتاد

  نج بردم بی سببتا باز یابم خود و دل بس ر
  ک بیرحم چو از باال فتادَآیینھ دل صد تر

  نا امن شد بازار عشق آلوده گردید معبدش
  چون عشق شد کاالی روز عاشق ز شور و نا فتاد
  بانگ اناالحق در گلو بشکست و ماندی بر جواب
  دل ھا بھ گرادبی ز خون در عرصھ ی دریا فتاد

***  
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  ب و روزن کرده بازمرگ را در انتطارم در
  بیشتر از این زندگانی مرگ را دارم نیاز

  بسکھ جان کند این تن درمانده و نامش نھادم زندگی
  روزگارانم بیاموخت تا برم مرگ را نماز

  گفتھ بودند مرگ سخت است بھر کو اندیشھ ای
  دیدم این را پوچ و خالی از چھ چون شمع در گداز

  وحوشقصھ ی شیرین ز خاطر قیس ھمدم با 
  عاشقان نی سرفرازعشق چون افسانھ ای ماند 

  سربداران جان سپردن دار را عز و شرف
  کس نھ راغب راھشان را نی طلب افشای راز

  خاک میھن غرق خون شد اللھ زاران کوه و دشت
  ی ز خون خواھان خبر شد نی سپاه رفتھ بازن

  سودورزان ترک میدان دست بر دامان شیخ 
   فروش نفت و گازتا بھای خون یاران از

  خودفروشان عشق را سرمایھ ی طبع کثیف
  روز و شب در لودگی و لودگی با دف و ساز

  جمع فاحشھمرگ باشد مرھمی آنجا کھ 
  دکھ ای ھمرنگ زاھد در ھر آن پسکوچھ باز
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  نیاموزی اگر خود را ندانی
  چنان خر زیر بار در گل بمانی

  زھر آن شیاد رندت دانش آمو 
  ترا پاالن و ھر روزت زیانی
  خودش را نابغھ دانای اسرار
  رسالت ھای خود را آسمانی
  پلید اندیشھ ی خود را تقدس
  فریب و رنگ با بھتر بیانی

  و غارتبکامت زندگی را تلخ 
  فساد را ھدیھ ات فقر و گرانی

  برایت دوزخی خلق شعلھ بر جان
  حقیقت مخفی و دیگر نشانی

  س و پیوندچنان بیگانھ ات با خوی
  کھ تنھا مانی و بی ھمزبانی

  دروغ ھر چھ بزرگتر تا کھ باور
  پس آنگھ بر تو یورش ناگھانی

  خدا این گفت، رسول آن گفت، امامان
  خالفت این سھ من را جاودانی

  بھ سودی اندک از ره خودفروشان
  بھ تو تازد چو ماھر رھزنانی
  کند توجیھ خیانت ھای خود را

  وانیچو اطمینان ترا در نات
  چنان مشغول فکرت در پی نان

  کھ فرق بین نیک و بد ندانی
***  



 MOR

   
  
  
  
  
  
  
  

  بسوی اتحاد گام جبھھ را ساز
  دل پر مھر بگشا روی ھمباز

  بیاموز متحد بودن، رفاقت
  گذر از تفرقھ درھای دل باز

  شکست تو ز دشمن از نفاق است
  نھ پنھان گفتھ ایست این گفتھ نی راز

  اریپراکنده گروه را غیر خو
  نبوده گرچھ خود در عزت و ناز

  ز دشمن یاد گیر کو تا تو سرکوب
  سپاه بھره کش را یار و ھمراز

  جھانی متحد تا مزد کارت
  نماید غارت و بازت ز پرواز

  رقیبان را کند خرسند و راضی
  پس آنگھ پرچم فقرت بھ اھزاز
  فساد و فقر تو ننگست بھ تاریخ
  کنار ثروت نفت بحری از گاز

   طلب بگشای جبھھگر آزادی
   خود سازبسیج زحمتکشان پیکار

***  
  
  
  
  
  
  



 MOS

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تو خونخواه پدر، خواھر، برادر
  تو خونخواه ھر آن نوگل کھ پرپر
  نگھبانی تو این ملک را ز آسیب

  وظیفھ اھرمن را بشکنی سر
  حقوق خلق محروم را پاسداری
  ھر آن انسان بھ حق باشد برابر

  نتو ھستی پاسبان بر گنج شیرا
  خدایانی کھ در علم فخر خاور
  تو باید رھروان را چون معلم

  بھ دانش آشنا با مھر در بر
  تو باید کارگر را ارج بخشی
  دفاع از مزد کار این ھنرور

  معلم را بگردون منزلت ھاست
  تو باید یاریش تا فتنھ از سر

  چو زاھد را نباشد بھره جز ظلم
  بباید سوختش دکان و منبر

  ت جامعھ پاکز اوھام و خرافا
  ز شیخ شوال بسوزی غرقھ در بر
  ادا دین خودت این مردم و خاک

  روان شاد از پدر، خواھر، برادر
*** 

 
 
 



 MOT

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بمن تکیھ کن و رخصت عصایم
  در این ره باشی و محکم دو پایم

  چو ھارون باش بھر من چو موسی
  زبانم در جھان گویا صدایم

  چراغ رھنما در کوره راه ھا
  خترم، خورشید و ماھمفروزان ا

  تو مھر جاودان باش و بیفروز
  شبستان دل و وسعت نگاھم
  در حق من بکن آموزگاری
  ز شام تیره ی ظلمت رھایم

  ز چنگال فسون، اوھام و تزویر
  مرا برھان و در کویت پناھم

  بیاموز و مرا آموز راھی
  گره با دست و نی دندان گشایم
  خطا گر دیدی و ھر اشتباھی

   و بر بخش گناھمتحمل می کن
  مرا چون کودکی رفتن بیاموز

  چنان چون تکیھ گاه محکم عصایم
***  

  
  
  
  
  



 MOU

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در وطن جز شیخ و مال قدرتی نیست و مقامی
  از خدا جز دکھ ای نیست اسمی و رسمی و نامی

  بی خدایانند شیخان ھر کھ خود را جای هللا
  ھر کھ غیر از این تصور عمر ھدر داده است بھ خامی

  شیخ بی خود جان ستاند غارت و یغما، چپاول
  آنچھ گوید از خداوند قصھ ای باشد و دامی

  ور خدا باشد بھ ایران ھمچو شیخ است دزد و جالد
  گر نبودی ظلم شیخ را کاھشی بودی، تمامی

  این خدا باشد وسیلھ تا کھ توجیھ فسادش
  دام نیرنگ گستراند بر ره نادان وعامی

  را دوزخ حوالتدر بھشتی زندگانی خلق 
  منقل و وافور خود جور خون خلق را یک دو جامی

  گر نشانی از خدا بود دین فروشان سعی و کوشش
  خلق را کمتر فریبند نی کھ ھر کس را بدامی

  حرمت هللا سبب ساز تا کھ شیخ ھشیار تر گام
  نی کند ظلم و جنایت در ره خاق نھ گامی
  شیخ خود باشد خداوند خالق و او را خلیفھ

  با وجود شیخ خدا را جای فضل نیست و مقامی
***  

  
  
  
  
  



 MPL

  
  
  
  
  
  
  
  

  گرامی تر ز شیخ و پیشوایی
  بھ انسان دوستی بھ از خدایی

  ھ ز جان تا مردم آزادتو سرمای
  تو بر زحمتکشان پشت و پناھی

  فرومایھ رسوالن، سودورزان
  بزرگی را ز تو باید گدایی

  تو درک نیک و بد کردی و تشخیص
  ین دوزخ صفاییره نیکان و ا

  تو دانستی کھ در دنیای پر ظلم
  کجا جای تو باشد وز کجایی

  ستمگر را بھ میدان بایدی خوار
  فغان و نالھ را نیست ره بھ جایی

  جواب سرب ظالم جز گلولھ
  ندارد حاصلی غیر از تباھی
  میان بھره کش فرزند زحمت
  کھ جنگ دائمی نی گاھگاھی

  تو بگزیدی بھ عقل اردوی زحمت
  خروش باشی صداییرا نسان کھ ا

  تو مسجود منی جانانھ ی من
  خداوند و امام و پیشوایی

***  
  
  
  
  



 MPM

  
  
  
  
  
  
  
  

  امام عصر آمد پیشوا را
  خبر تا ترک مصالی دعا را
  بگویید رھبرا الحق کھ ریدی

  بھ اسالمی کھ کردی ھدیھ ما را
  اگر زینب خروشید مو پریشان
  بھ جمع ظالمان یک سو حیا را

  یان بر ستمگرستم را کرد عر
  بشورید و عیان کرد فتنھ ھا را
  فساد و ظلم تو افشا کنند لخت

  کھ از خاطر بری آن قصھ ھا را
  بدور خویش بنگر واکنش بین

  بترس از خشم و قھر این توده ھا را 
  ھلنیسم ھم نکرد این گونھ تاثیر
  خدا ھم خستھ شد دیگر شما را

  اگر با قتل و غارت گند زدی دین
  ی ظلم و جفا راز مذھب چھره 

  چنان رینند بھ آیین تو این خلق
  کھ دندان گھ بگیری ھر گدا را
  چنان بدنام و رسوایی بھ تاریخ

  نھ بخشوده کھ لعنت پیشوا را
***  

  
  
  
  



 MPN

  
  
  
  
  
  
  

  ز بسکھ نابغھ خلق این حکومت نوابغ این جھان تسخیر و آباد
  مخالف یا موافق در حد خود بھ خلق آموزش وجدان خود شاد

   گسترانید سفره ی نذر بگوش دیگران صدھا فسانھموافق
  سخن دان و دبیر ھر بیسوادی فقط مالی از خویشتن شاد

  چنان عطار ناشی زیره را گفت دوای سینھ است درد مفاصل
  نماید دفع نفخ و بر طرف بادعوض از کرچک و بادام چو روغن 

  ز زینب چھره ای بس انقالبی از او برجا زنان را صد رسالھ
  از ان یکاد و نسخھ ی عشق کھ از موسی کاظم مانده در یادز ر

  ز معجزھای آن در توس خفتھ کھ بعد از قرن ھا نازا زنی را
  بھ حکمت حاملھ طوری کھ آن زن در اطراف حرم دیدی پسر زاد
  از آن سو دستھ ی ظاھر مخالف دروغ ھای عجیبی ناف زرتشت

  ک رمال شیادز کورش چھره ای نادان، خرافی کھ صد رحمت بھ ی
  ز فردوسی و خیام، پور سینا بھ تصویر چھره ای در نوع خود زشت

  کھ مداح شھان بودند و کاری نھ با خلق خدا نی رحمت و داد
  ز بابک، المقنع، زاده ی لیث شوونیستی کھ دشمن تازیان را

  و گر نھ خدمت هللا ارادت بھ درگاه خدا قربی چو سجاد
  می دانند کھ تنھا خود فریبنددروغ پشت دروغ رندانھ بیشرم ن

  بھ نیرنگ و ریا نتوان بسر برد وطن را یاوه گویی ھا نھ آزاد
  مخالف یا موافق چشم بستھ نمی خواھند ببنند وضع میھن

  ود از ھم بپاشد اساس و پایھ و ارکان و بنیادچون ویران شکھ 
  فقط خود را رسالت دار تاریخ کھ بذر جھل پاشند، ندانی

  یکی معجز نماید میھن آبادا و رب کعبھ عوض خواھند خد
***  

  
  
  



 MPO

  
  
  
  
  
  
  

  چھ پای خاک میھن در میان است
  مقابل گر ترا کل جھان است
  گنھ باشد سخن از سختی راه

  ز گردون شکوه گفتن بد زمان است
  ھر آن حیوان ترسو چونکھ مادر

  ند در خطر شیر ژیان استیبب
  یقین دارد شکستش در نھایت

  ر سو دوان استولی تا جان بھ تن ھ
  بدون واھمھ از آب و آتش

  بھ دشمن تازد و رزمش عیان است
  تو چون ساکت و خاموش چونکھ بینی

  وطن اشغال و در چنگ ددان است
  کشتار و غارتبھ ھر روز شاھدی 

  یقین داری و نی شک و گمان است
  عذاب مردمی چون خود ببینی

  کھ عمرش دست خوش باد خزان است
   خاموشنظاره می کنی ساکت و

  ّچھ سر و حکمتی گو در میان است
***  

  
  
  
  
  
  
  



 MPP

  
  
  
  
  
  
  
  

  سیاست را چھ گردید رھگشا دار
  سقوط را مستعد ذلت دھد بار

  خروش مردمان دیر است یا زود
  ندارد سوخت و سوز روشن شود نار

  فقط با یک جرقھ شعلھ خیزد
  چھ روشن شد بسوزد سربسر خار
  در آن موقع تضرع کارگر نیست

   نمی بینی کھ ھشیارکسی در جمع
  شعور انقالب چون غلبھ بر شور
  ز منبر شیخ و زاھد را نگونسار

  بچشم بر ھم زدن ھر برج و بارو
  بگردد منھدم، ویران و آوار

  سپاه دیو از ھم پاشد ابلیس
  گریزان گردد و مسکن بھ ھر غار

  خداوند بارگاه بندد و عرشش
  مبادا در لھیب خشم گرفتار

  امامیرسول اسھال خونی ھر 
  شود از ترس توده زار و بیمار
  تو با خواری گرفتار و خالیق

  کشند با شور و شوقت بر سر دار
***  

  
  
  
  



 MPQ

  
  
  

  غرش شیران شنیدند مردمان در این گذر
  بس پلنگان را تماشا لحظھ ی سیر و سفر

  زین گذر بگذشتھ اند نام آورانی بس غیور
  توده ھایی رزم جو در گروه بنھاده سر

  شت کز سم اسب و غریوزین گذر بگذ
  چشم خورشید کور کردند نھ بلک را گوش کر
  زین گذر بگذشت بابک با درفش و جامھ سرخ

  پر خطرتا کھ جان گیرد ز ظالم دین پناھی 
  خوار سازد آن خلیفھ از خدایش انتقام

   از نظام شور و شر راتا رھا زحمتکشان
  بر زبان ذکر اناالحق زین گذر منصور رفت

  و رسوا دین فروشان سربسررازھا بگشود 
  سر بلند دار نمودند عاشقانی گونھ گون
  تا بساط ظلم پیچند ظلم سوزند در شرر

  آن خر لنگی کھ شیخ را جابجا چون الشھ ای
  طعمھ ی خیل شغاالن سرنگون شیخ را بسر

  گم شود بی کم و کاستزاھد عوعوی سگھای 
  بھره ی شیخ و فقیھان نیست اینجا جز ضرر

  ھد بر مردمان نوروز خودنخل آزادی د
  جشن گیرند پای کوبان باده نوش در این گذر

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 MPR

  
  
  
  
  
  
  
  

  نھ تقصیر فلک نی شیخ دون است
  ھر آن عیب دین ما را در درون است

  تضاد و عیب دین گشتھ سبب ساز
  کھ درد و زحمت مسلم فزون است

  چھ دینی است اینکھ ھر شیخی خدایی
  ون استعرشش تکیھ و خلق بس زببھ 

  میان شیخ و شیخ بس اختالف است
  مقلد ز اسب رھوارش نگون است

  کند تفسیر و تاویل حل مشکل
  بس گونھ گون استروایت و حدیث 

  خدایی مھربان، بخشنده پرمھر
  بھ روستایی دگر جویای خون است

  بسی قھار و جبار است و قاسم
  یکی زنجیری و غرق در جنون است

  ء استمخالف دین ما با فقر و فحشا
  مگر آنگاه کھ با شیخ چند و چون است

  فساد جایز کشد ملت بھ گنداب
  حدیث مشکل گشا درمان فسون است

  بجایی ھست لواط امری مقدس
  دگر جا سنگسار پاداش کون است

  بود مذموم و زشت دزدی و غارت
  امام زین حکم و زین قانون برون است
  مسلمان نیز در این بین رنگ و وارنگ

  یکی ھم ذوالفنون استدو صد احمق 
  زمانی کھ امام دزد است و خونخوار



 MPS

  بھ قدرت عده ای جالد دون است
***  

  
  
  
  
  
  
  

  کھ بر طبق اسناد، فاکت و اخبارتو 
  کتاب را دشمنی از علم بیزار

  ز پیشخوان کتاب با خشم و کینھ
  گذر بمایی و اندیشھ بر دار

  چھ دانی از کتابت کز خداوند
  یندارحوالت گشتھ است بر فرد د

  در قفس آموختھ ھر روزچو طوطی 
  کنی ال طائالت شیخ تکرار
  بھ نام دین نمایی ھر جنایت

  بھ امر اھرمن بیداد و کشتار
  دو چشم بر بندی و اصال نبینی
  کھ چون با ملتی یک قوم بیمار
  کنند غارت چپاول ھستی خلق

  بھ ناموسش تجاوز ھمچو اشرار
  ترا با وعده کون، سکس و شھوت

  ن بھ پشت و چون خران خوارنھند پاال
  نھ انسان بلکھ کمتر از بھایم

  کشند از گرده ات چون بردگان کار
  دو دستت باز با خمس و ذکاتی

  کھ ز ھمسایھ بدزدی نان ز دیوار
  خریت را رھا دانش بیاموز

  چشم بگشای و ھشیارخرد اندوز و 
  نگردد ملتی دانا بھ گیتی
  چو در دام مالھا گرفتار



 MPT

  ی با سوادیاگر باور ندار
  بجو تا گویدت آمار و اخبار

***  
  
  
  
  
  
  
  

  دقیق یا نا دقیق بیھوده یا راست
  چھ تاثیری خبر را بر من و ماست

  مگر از خدعھ ی شیخان بدوریم
  مگر چشمانمان باز است و بیناست

  سی و شش شیخ تصمیم و با ما
  ھر آن کاری کھ فکر باطلش خواست

  وطن ویرانھ کرد این خلق عادت
  اء تن دھند وین وضع کھ برپاستبھ فحش

  نمود توجیھ کھ دین یعنی جنایت
  بھ دار آرزو ھر کس کھ بر خاست

  اصول دین بود کشتار و غارت
  ز طاعت ماندگار این دین و بر جاست

  شدیم یک دل کھ شیخ را سرنگونش
  بدو جرأت کھ آیینت غم افزا است؟

  کنون ھم جملھ می دانیم و باور
   غوغاستمھ بر پا بیھده شوری و

  ظریف در کنفرانس بفروختھ میھن
  بھ استعمار تسلیم بی کم و کاست

  امید رستگاری نیست و این حقیقت
  کھ ویران تر وطن ز امروز فردا است

  بود خواب و خیال کاین خلق محروم
   یک جو کمر راستببینند راحت و

*** 



 MPU

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  چو خونخواھان لگام بر اسب راھوار
  خونبارفشارند توی مشت شمشیر 

  خروش چون صاعقھ در برزن و کوی
  کھ ھر خفتھ ز جا خیزد و بیدار
  گران سنگی خورد بر کلھ شیخ
  کھ پیش دیده اش دوزخ پدیدار
  سمور ا گربھ بیند شیخ احمق

  درونش خالی از اوھام و پندار
  خدا و دین و آیینش فراموش

  فقط ھذیان بھ لب چون شخص تبدار
  سپاه و لشکرش چون توده ی برف

   ھم پاشد و ماند بی سپھدارز
  رسند ھستان ز ره پستان گم و گور

  بھ شعلھ مسجد و منبر گرفتار
  صف مردم جدا از دیو و از دد
  دمد صبح سپید بعد از شب تار

  بھاران میرسد بھروز مردم
  بھ شادی بگروند با جان و دل کار

  وطن آباد و نان آید بھ سفره
  چو خونخواھان لگام بر اسب رھوار

***  
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  در این خاکستر بر جا ز بیداد
  چو ققنوس خانھ دارد نسل حداد
  بھ ضحاک زمان از من بگویید
  ترا بر باد و بر آب است بنیاد

  بپایان میرسد دور خدایی
  درون شعلھ ی خشمی چو شداد

  ستمکاران پیش ھر یک بھ نوعی
  گرفتار آمدند و رفتھ از یاد

  رسول دین تو جا در لحد کرد
  بخاک و رفتھ بر بادامامانت 

  نھ از دست خدا کاری بر آمد
  نھ بگشودی گره ھر ورد و اوراد

  تو نیز این حشمت و دولت بخواری
  بدست صاحب و مانی بھ افساد

  رسن عمامھ گردد کھنھ شوال
  کفن بر قامتت با خیزش داد
  زبالھ دان تاریخ گور گاھت

  بھ موران ھدیھ ات با ظلم و بیداد
***  

  
  
  
  
  
  
  



 MQM

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  روز تو بر تو خجستھ کارگر آزاده باش
  بند و زنجیرت گسستھ کارگر آزاده باش

  دشمنت زار و ذلیل و خوار باشد در جھان
  دست غارتگر شکستھ کارگر آزاده باش

  انکھ کھ از کارت بدزد سفره ات بی نان کند
  سرنگون بادا و خستھ کارگر آزاده باش

  آنکھ مزد زحمتت را می خورد با حکم دین
  مش با دست بستھ کارگر آزاده باشبین

  تو شرف را پاسداری غیرت و عزت ز تو
  سر بلند باشی و رستھ کارگر آزاده باش

  بینمت پر فخر بمیدان پر خروش پیکارگر
  از دل توفان بجستھ کارگر آزاده باش

  پرتوان بازوی کارت پر توان تر بینم ھر روز
  بی غمت بینم نشستھ کارگر آزاده باش

  نیا بکامت پا بزنجیر ھر ستمگربینم این د
  عید پر فخرت خجستھ کارگر آزاده باش
***  
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  سیل خون را سد ببند و این رژیم را سرنگون
  فکر خود می باش و میھن بخش پایان این جنون

  شرط نیست فرزند ایران خون دھد تا شیخ بجا
  زین سفیھان دست شوی و دولت ننگین بخون

  اریخ را بدوش بر نمی خیزی ز جاتا بکی این ننگ ت
  تا بکی در خواب غفلت پای بندی بر فسون

  این تبھکاران نادان از رھت با نام دین
  دام مرگ را کرده اند پھن تا ترا نوشند خون

  دست خود بنھاده در دستان شیطان بزرگ
  ھستی ات بی چند و چونتا ترا غارت نمایند 

  در عراق سرمایھ را حفظ منافع در عمل
  و بجای دزد یانکی جان دھی در خون نگونت

  کنفرانس بر پا و آنجا خیل مزدورا شیخ
  سرنوشتت را ببازی بی کھ اسراری برون

  غفلتت را دست مایھ زاھد و شیخ و فقیھ
  تا کھ حفظ قدرت نمایند پیش از آنکھ سرنگون

***  
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  بگفتا فاحشھ، گفتم کھ حوری
  تو برتر گوھری گویم چھ جوری
  سرشتھ ذات تو با خاک خلد است

  حقیقت در وجودت نی کھ صوری
  تو خود گویی کھ ھستی این مھم است

  ھزاران بدترند از گفتھ دوری
  دم از اصل نجابت دامن پاک

  خطا پوشی ز خلق خواھند صبوری
  بھ ھر جایی رسند خود را فروشند

  توقع مردمان خود را بکوری
  بفکر نیز فاحشھ ھستند و رسوا

  ند و ھر جا جشن و سوریپی سود
  ز انسان آبرو بی قدر شرافت

  چو شیخان موعظھ در حد شوری
  تو یک قربانی واال گرانقدر

  در این دنیای دون پاکی چو حوری
***  
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  بھ عھد سلطھ ی سرمایھ و خون
  کھ در ھر گوشھ خون بینی چو جیحون

  شده اندیشھ ھا بازیچھ ی زر
  ل وارونھر آن گردی ببستھ نع

  بھ انسان پشت و سود را سود ورزان
  ستایش چون خدا در درون گردون
  تو ای فرزند زحمت خود بپا خیز
  بھ ھر دوری تویی دادار بی چون

  درفش سرخ تو تا در میان است
  ستم لرزان و لرزد دشمن دون

  تو تاریخ را رقم نی ھر ستمگر
  تو قادر خانھ بیداد وارون
   خلقتو با نیروی بازو نان کنی
  توانی چھره دنیا دگر گون

  از این پستان ھر جایی بکن دل
  ز ذھن تصویرشان کن پاک و بیرون

  کھ اینان کمترند از شیخ و زاھد
  ز خون کارگر رو سرخ و گلگون

  تشکل ھای خود ایجاد و غران
  بھ میدان عمل تازان بھ افسون
  نگون کاخ ستم بستان حقوقت

  جھان را می رھان از وحشت و خون
***  
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  چراغ عمر من خورشید گردون
  خدای مھر و عشق دنیای افسون
  یکی رھزن کھ دل را برده یغما

  بھ سینھ خنجر مژگان و در خون
  لبش چون باده و لعل بدخشان

  بیک جرعھ رباید عقل و مفتون
  ز سودابھ و سیدخت ارث و میراث

  پر آوازه فالت مکران بھ جیحون
  وچو نامش در میان اھریمن و دی

  بھ چشمی ھم زدن از خانھ بیرون
  ولی با این ھمھ امروزه روز خوار

  بھ فتوای فقیھ و شیخ مجنون
  شمارش می کنند چون نیمھ حیوان
  بدون از حق و دور از رأی قانون

  ولی پاینده نیست عمر ستبداد
  دگر باره درخشد او بھ گردون

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 



 MQR

 
 
 
 
 
 
  

  بدورانی گذشتی عمر کھ ھر خر
  رت سرمایھ رھبربھ یمن قد

  بپا بنموده در میھن بساطی
  خودش را بر خالیق میر و رھبر

  ز سوسیالیسم سخن وز زحمت و کار
  فقیھ را چون سگان ھرزه بر در

  بھ ابلیس چھره دادند خداگون
  از او رھبر تراشیدند و سرور

  ز سرمایھ خطر تا رفع از سود
  سپاه عاشقان تسلیم منبر

  یخبھ خارج نیز ثنا سرمایھ و ش
  گھی بر پشت علی گھ پشت قنبر
  خالیق را بھ شیخ راغب و تسلیم

  کھ استعمار نو نخلش دھد بر
  خلیج و منطقھ اشغال و مردم

  بھ چنگ دیو فقر چون مرغ بی پر
  سپاه کارگر چون بردگان کار

  پی مزدش دوان و شیخکان کر
  معلم جای درس از فقر قصھ

  برای کودکان در ده و ھر شھر
  کان گنجینھ افزوندر این بین شیخ

  پشیزی ھم دھندی اجرت خر
***  
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  دل بھ درد آید چھ بینی وضع شیخ و کارگر
  دازد برزگرستم ھایی کھ ھر روز می گآن 

  لشکری معتاد و قربانی کھ در چنگال شیخ
  روز مرگی را کند طی در زمانھ در بدر
  قشر مزدوران بی چیز کز پی ناچیز مزد

  وز سوگ و ماتم در گذرمرثیھ خوانند و ھر ر
  آن زن بیچاره ای کز جور شوھر تن فروش

  در بالد مسلمین عمر با سیھ روزی بسر
  ملتی شھوت پرست و ھمچو خر در دام شیخ

  فکر و ذکر در بھشت و حور در رؤیا ببر
  در خیالتوی گنداب و تعفن دست و پایی 

  باسن غلمان در آغوش در تکان آرد کمر
  نھاده گوشھ ایاز شرف بگذشتھ و غیرت 

  غرقھ در جھل و جھالت از ھمھ جا بی خبر
  شیخ را ھمچون خدایان با ھمھ فسق و فجور

  راه اھریمن گرفتھ دیو و دد را ھم سفر
  دست روی دست نھاده ساکت و تسلیم و رام

  کھ شیخ او را فروشد حاصل عمرش ھدرتا 
  کشوری ویرانھ را تسلیم قدرت ھای زور

   چپاول تیره ترتا ز امروز روزشان را با
  نی کسی در فکر تغییر نی دل از اوھام شیخ
  بابکی ھم در میان نیست تا مسیح و چاره گر

  کاوه شاید بخیزد بر خروشد ھمچو شیر
  وز خروشش خون بجوشد در رگ ھر کارگر

***  
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  خبر ز اعدام ھا و کشتن و دار
  از این ویرانھ است سر فصل اخبار

  ز بیخیالیمجھان در خواب و ما نی
  بغیر از قیل و قالی نایدی کار

  ز شط خون عبور گنجینھ ی شیخ
  کھ بعد از قرن ھا از ما طلبکار

  ز صبح قادسی تا بینھایت
  خدا فرموده است نسل خران بار

  ز حرف بگذشتھ ماھا بینظیریم
  میان خلق عالم تک و شاھکار
  سیاست را فقط در حدی دزدی

  ز علم ھر نوع شگردی می دھد بار
  دلیر و شیر گیر بر ناتوانیم

  چو پر زور سنبھ شد بیگانھ را خوار
  شپش خواران مفلوک را ذلیلیم

  ضعیف ھمسایھ را با سر نگونسار
  بھ فن تفرقھ ماھر ھنرمند

  کھ تنھا را توانیم قلع و قم زار
  اگر ما ملتی بودیم سلحشور

  بھ عشق پابند و عزت را سزاوار
  شبانگاھی بپا با عزم راسخ

  یخ نگون و شیخکان داربساط ش
***  
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  تو ای فرزند زحمت توده ی کار
  کنون وقتست کمر بندی بھ پیکار

  از این مام سپید مو آبرو رفت
  کمر بشکستھ شد پوران ھمھ زار
  گرامی دخت او ھمچون اسیران
  بشد کاالی سکس عرضھ ببازار

  نماند دیگر نشان از گلزار و گلشن
   ی داربھ ھر جا قد کشیده است چوبھ

  نجات مادر اکنون در کف تو است
  تو قادر تا کھ ضحاکان نگونسار

  بھ البرز جملگی یا کوه الوند
  کنی دفن و کنی محکم در غار

  درفش کاوه بر دروازه ری
  ز مظلوم دست و ھر بیچاره تیمار
  خراب کاخ ستم را ھمچو تیسفون

  خس و خاشاک روبی در شرر خار
  ز مسجد قصر شورا چوب منبر

  تش سوزی و پایان دھی کاربھ آ
***  
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  تجاوز در درون بند و زندان
  بشد شرعی و ایرانی مسلمان

  نخواست تا وضع روشن نماید
  نھ با شیخ کثیف نھ جمع دزدان

  نشست و موعظھ بشنید و روضھ
  ز شیخ بیسواد و دزد و نادان

  رسید جایی کھ خود با سرزمینش
  نمایند واگذار رندانھ رندان

  ون از پنجره صد در گشایندبر
  کھ شیطان بزرگ شادان و خندان
  شود مالک ھر آنچھ مانده از شیخ

  سیھ روزتر ز امروز دردمندان
  بھ ھر فردی دھد یک سانتریفوژ
  کھ مدفوع تجزیھ زان پس بدندان

  ز فردو نیز پس از گھ خوردن شیخ
  تجھیز زندانبرای جاھالن 

***  
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  کردم تا بر روی دیده گامدیدگان را فرش 
  ھیچ خدایی را ندادم ای بت من این مقام
  سر زنش ما را نمایی بر سرم منت نھی

  مکتب عشقم بیاموخت گر در این رشتھ خام
  پند پیر این بود کھ چشم را فرش راه یار کن

  گر سودای بھاران داری و آغوش و کام
  گر ھوس داری بنوشی از لبش آن باده ای

  ھیچ خم، ساغر مینا و جامکو نمیابی بھ 
  ناز او باید خرید و خاک پایش سرمھ گون

  توتیای چشم کرد و بوسھ بر پایش تمام
  رخصتش باید کھ دل را در درون سینھ ات

  گیرد آماج سنان لشکر مژگان بھ نام
  زلف افشانی کند تا مست مست از رایحھ

  چین گیسو را گشاید دست و پایت را بھ دام
  نی توی سینھ جای دلچون بتی او را نشا

  ھمچنان پروانھ دورش در طواف صبح و شام
  محزون و خونپند پیرم یک طرف شیدا دل 

  الیقت دید دیدگان را فرش و کرنش تا کھ گام
***  
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  کھ گویم ھستی و بر حال من چون
  چھ نقشی عشق تو بر قلب محزون
  تو در میدان و در زندان و غربت

  دلخونھمیشھ با من زخمی و 
  ترا ز آغاز تاریخ می شناسم
  ز برج بابل و شداد و افزون
  تو ایشتار منی شادی فزایی
  تو زیباتر الھھ چھره گلگون
  ترا دیدم فراز آن سھ اھرام

  ز خاطر تازیانھ بردم و خون
  تو در دیوار چین بودی کنارم

  ز عطر گیسوانت بوی جیحون
  بھ وقت بردگی در ھر گذاری

   چو مجنونترا می دیدم و بی غم
  بھ گاه انقالب در ینگھ دنیا

  تو زخمم التیام با ناز و افسون
  چو فرھاد بیستون را صاف و ھموار

  چونباعث تا ندانم عمر رنج و خون تو 
***  
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  بپرس از خود چرا شرمنده از خویش
  چرا باید ز خود ترسید و تشویش

  بھ خلوت می نشین خود باش و جز خود
   بده نی کس بخوان پیشنھ کس را ره

  ھزاران سال پس گذشت از آفرینش
  تو زادی لخت و عریان با دل ریش

  گذشت عمرت بھ غار و جنگل و دشت
  نھ چنگال دفاع و نی فک و نیش
  خودت با فکر خود ره را بجستی
  کھ باید خانھ ای، کج بیلی و خیش

  گرمی و حفظ و حراستبرای 
  اجاقی تعبیھ، آتش نھ زان بیش

  شنا خورشید و ماه بودبرایت آ
  درخت و آتش و آبی سگ و میش

  چھ شد ناگھ گروھی رند و شیاد
  ز بیکاری و بیعاری سبب کیش

  ترا در آغلی با نام مذھب
  رسن بر گردن و از زحمتت بیش

  خدایی خلق شد با خوی انسان
  کھ چھار چشمی ترا پاید چو درویش

  ترا خواھد مرید مفتخوری چند
  موده با ریشکھ پنھان چھره شان بن

  بھ سفاکی و خونخواری چو دیوان
  خور و خواب کارشان بر ریش خلق جیش



 MRP

  ترا چور و چپاول ھچو دزدان
  ھمھ سعی و تالش بیگانھ از خویش
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  دروغ نقل و نبات و قوم نادان
  چو درویشان بکشکول ریختھ شادان

  دھند تحویل خلق با این توقع
  نیوشد مستمع خوشحال و خندان

  انی کھ مستور نیست رازیبدور
  بھ پشت پرده ھر رازی نھ چندان

  د سعی و تالش عرض ارادتنکن
  تو نیز باور کنی لب را بدندان

  چھ اصراری مرا تو دوست داری
  بغیر از من در ھر کس رویگردان

  را می خوری از ھر کھ پرسیغمم 
  خبر از حال من از ھر سخندان

  غم بیماریم بر جانت آتش
  ر زخمت نمکداندلت را ریش و ب

  مگر من شکوه ای کردم، گالیھ
  و یا نامی ز تو چون مستمندان

  برو خوش باش و خوش زی ز عمر خود بھر
  بکن کام خود و دیگر چو قندان

  نکن فکر من و صف را جدا کن
  مپندارم سفیھ، احمق و نادان

***  
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  دو چشمانت دو دریایی کھ جان را
  ادھندی صیقل و از غم نشان ر
  شب افروزی ز امید زندگانی
  بھ مرده کالبد روشن روان را

  بھ دورانی کھ دل ھا گشتھ از سنگ
  خالیق خویش گم جوینده نان را
  بھ مالی سفیھ بسپرده ھر چیز

  ز ناموس تا وطن ھر گونھ کان را
  ذلیل و زار زاھد ھر فقیھ اند

  نشان زندگی تنھا زبان را
  بتر از عید قربان شاھد ھر روز

   دار این سفیھان اختران راکھ بر
  بھ قید مصلحت هللا اکبر

  دھندی سر و خوش دل قاتالن را
  دو چشمان تو ما را راندی پیش
  بکوشش تا نگون این ابلھان را

  بھ زیبایی بیندیشیم و زیبا
  ببینیم زندگی بی شک جھان را
  نترسیم زانکھ در میدان بمیریم

  شویم تسلیم و کوشیم حفظ جان را
***  

  
  
  



 MRR

  
  
  
  
  
  
  
  

  مرغ بشکستھ پر از گوشھ ی دیوار مران
  چون مسیح باش و ز خود خستھ ی بیمار مران

  سعی و کوشش بنما تا ندھی خصلت انسانی خود
  یار از دست نده و مانده ی تبدار مران

  عقل را پرورش و تابع احساس مشو
  در پی سود ز خود دیده ی بیدار مران

  دمی گریز ز آنچھ ترا زاھد و شیخ وعده کنن
  ِدر بیابان و سراب مرکب رھوار مران

  از خر لنگ خودت با دل و جان راضی باش
  رخش رستم بھ خیال لحظھ ی پندار مران
  با من خستھ کھ در راه تو دادم سر و جان

  در خور خویش بگو یاوه بھ گفتار مران
  در چنین شھر کھ دل ھا ھمھ از خاره و سنگ

  زایر خستھ دل از کعبھ ی اسرار مران
   دل گر تو برانی بشود طعمھ ی مرگمرغ

  عندلیب دل ما را تو چنان خار مران
  پنجره باز نکن در نگشا روش فقط

  چشم بر ھم نھ و از گوشھ ی دیوار مران
***  

  
  
  
  
  
  



 MRS

  
  
  
  
  
  
  
  

  ِتو بی دانش و بینش می زنی زر
  نھ خود بینی و نھ خوش رقصی و قر

  من و تو باعث ھر نوع فسادیم
   دون تردھیم فرصت کھ ھر مالی

  ز ترس من بسر ھمسایھ چادر
  ز تو لرزان اگر ترسد کھ مو فر

  من و تو عرعر و فریاد شادی
  گھ اعدام و شادان خنده کرکر

  ببندیم چشم تا راحت بچاپند
  ِخبرچینی کنیم با دیده ی بر

  بدور از غیرتیم مردی، شرافت
  ره چاره بجوئیم در تر و ھر

  کدام بی ھمھ چیز قومی بھ گیتی
   تن فروش تا خود کشد ترزنش را

  کدام قوم مھاجر خود چو کاال
  ارایھ کرده و دلخوش زند ور

  بجای آشتی، پیوند و چاره
  ز دشمن غافل و با خود زند جر

  عزیزم شیخ و مال بی گناھند
  ِگنھ کار آنکھ تسلیم بی جھت زر

*** 
 
 
 
 



 MRT

 
 
 
 
 
 
 

  درون معبد دل قرن ھا پیش
  تو بودی ھم خدا ھم مذھب و کیش

   بود ھر چھ زیبایی بھ دنیاز تو
  ز تو شادان و دور ترس و تشویش

  تو ماه بودی بھ شبھایم و مھتاب
  گر تنم از دایھ ام بیشنوازش

  درون برکھ ی شب، کوه و جنگل
  تو بودی شب چراغم راھم از پیش

  چھ زخمی شد تن از شالق بیداد
  پر از مھر دست تو مرھم بھ ھر ریش

  امتو نغمھ خوان عشق بودی نھ اوھ
  مرا اندیشھ پروردی نھ با نیش
  نھ وعده دوزخم دادی نھ آتش

  نھ شرط در طاعت و تسلیم چون میش
  بھشت آغوش تو ھر چند بھ رؤیا
  مرا بود اختیار تا راه خود خویش

  تو ایشتار منی، من بت پرستم
  گزیده راه خود من قرن ھا پیش

***  
  
  
  
  
  
  
  



 MRU

  
  
  
  
  
  
  
  

  توقع میھن از آموزگاران
   واال تبارانانوشھ گوھر و

  کھ تا پایان نمایند پایداری
  ز زنجیر ستم آزاد یاران

  حقوق حقھ خود را بگیرند
  گشایند روزنی در روزگاران

  کھ بی غیرت بھ مجلس دستھ ای دزد
  بھ دولت شیخ را خدمتگزاران

  الفبای سیاست یاد گیرند
  بھ ملت تکیھ نی گنجینھ داران
  بدانند نالھ ھا چون گشت فریاد

   بارد ھمچو بارانز ھر سنگ
  زبانھ چون کشیدی آتش خشم
  بسوزد سر بپای زشت کاران
  رژیم از پا فتد این خائنان دود

  بماند نام نیک ز آموزگاران
***  

  
  
  
  
  
  
  
  



 MSL

  
  
  
  
  
  
  

  ز زیبایی و عشق گویم نھ کشتار
  ز انسان و ز نیک رفتار و کردار

  سخن می گویم از آغاز تاریخ
  خدای عشق و شادی نام ایشتار

   سومر و آشور و بابلخدای
  ز آبادان زمین نی تفتھ شن زار

  ز میراث تمدن نی کھ صحرا
  خشونت زا بیابانی نمک زار

  من این رب را نیایشگر از اول
  وحشت از شیخان کفتاربدون 

  بود ھمزاد انسان عشق و شادی
  چرا باید از آن بگریخت و خود خوار

  بھ راه عشق مردن زندگانی است
  ھر کھ مرداربدور از عشق میرد 

  طریق زندگی پر مھر و عشق است
  ددان را شیوه است کشتن و کشتار

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 MSM

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بمیدان کارگر لیک جنگ جویان
  پی سود و زیان ھر گوشھ پویان

  ز سوسیالیسم جدا و پیرو شیخ
  سود جویانبھ داللی بسنده 

  بدین دلخوش کھ ھر چند کنفرانسی
  گذارند عمر خود را قصھ گویان

  ز یاران گذشتھ انتقادی
  کھ کردند اشتباه آن سرخ رویان

  وطن آماده ی ھیچ انقالبی
  و خلق می بایست کھ مویاننبود 

  کنون نیز فکر تغییر جز خطا نیست
  ببایست عمر تلف با زشت خویان

  ھر آن جنبش علیھ زاھد و شیخ
  وطن را در خطر از چھار سویان

  بباید ساخت و تسلیم قضا بود
  ود و کرنش مرده شویانثنا خوان ب

  خالیق را نباید کرد تحریک
  دفاع باشد خطا از جنگ جویان

***  
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  کن چھره عریان رخ نما از پشت این دود و سحاب
  خورشید تا کی می توان پنھان نمودن در حجاب
  جان بخش میشو ھمچو شید پرتو فکن بر زندگی

  عذابتا کی بھ تابوت ماندگار بر خویش ھموار این 
  بر شور بر پندار پوچ این رسم زاھد بر شکن

  اوھام را در شعلھ سوز ده دست توفان چون حباب
  افکار و رسم کھنھ را با داس دانش کن درو

  کوتاه دست جاھالن افکار منفور نقش آب
  زاھد ز زیبایی خبر اصال ندارد عمر او

  در گند و گنداب بگذرد روزی خورد ھمچون غراب
  ھل را سرمایھ و دام فریباو جاھل است و ج

  مشتی مقلد جستجو تا حکم بر آنان چون دواب
  ستانی از این تیره فکرخود نخواھی حق خود بتا 

  او ضایع حقت می کند اصال ترا نارد حساب
  این حکم برده پروریست زن ھمچو مرده در کفن
  سود آورست و مصلحت کز آن حمایت ھر جناب

  و اختیارم در این جھان بھ آزادی قدانسان 
  تن را بھ گل آرایدی بر خرمن موھا خضاب

  یک صبحگاھان کن طلوع چون مھر سر زن از افق
  از تن برون آر این کفن بر باد این ابر سحاب

***  
  
  
  



 MSO

  
  
  
  
  
  

  ھزار و چھارصد سالست در ایران
  کھ مھر را پرورید بخرد دلیران

  کھن فرھنگی و دیرینھ تاریخ
  بھ ھر دانش و علم بر جا کبیران
  چو فردوسی و سعدی، پور سینا

  ابو ریحان و خیام بس دبیران
  پذیرفتھ و تن داده بر این ننگ

  بھ حکم زاھد و احکام قرآن
  کھ پا بر عرصھ ی گیتی ز یک زن

  سفیھ و احمق و ھم دست شیطان
  یکی موجود مھجور ناقص العقل
  خل و دیوانھ و مقھور و حیران
  سزاوار ھر آن تحقیر و توھین

   در بند چون اسیرانبود حقش کھ
  مواظب بود و او را پشت پرده

  بھ تابوت و کفن ھمچون کنیزان
  شود مبھوت و حیران ھر کھ عاقل
  کھ این ناقص چگونھ زاده شیران
  چگونھ پرورش یک فرد مجنون

  غیور مردان و تاریخ آفرینان
  چنین ضد و نقیض و این اراجیف

  ز مغز زاھد و رشدش در ایران
***  

  
  
  
  



 MSP

  
  
  
  
  
  
  
  
  گونھ در قفس شھباز جان راچ

  پسندم تیره گون این آسمان را
  سپھر و کھکشان بی ماه شب چون

  چرا باید بھ سوگ این اختران را
  چسان بی نغمھ سازم مرغ خوش خوان

  سکوت مرگ قسمت این جھان را
  چسان عطر بھاران گیرم از باد

  بھ غم در دشت و صحرا آھوان را
  چسان گل گیرم از گلزار ھستی

  لشن دعوت و قدرت خزان رابھ گ
  تو روح این جھانی ز عالم خاک

  چگونھ می توان بگرفت روان را
  غریقان را ھدایتگر بھ ساحل
  چرا باید ز ره گم شبروان را

  مھمتر اینکھ ما را جان بھ رگھا
  چگونھ در قفس شھباز جان را

***  
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  بھ جان عمھ ی کور و شل و کر
   ھر خربابای شیخ و ابلھ تر ز

  بھ قزبیت ھیکلت کز تیغ جراج
  ترا در بین زشتان کرده است سر
  ُدعا و آن ھمھ خره مھره ی زشت
  کھ آویز کرده ای بر گردن و سر

  ھر آن الطاییالتی کز روانکار
  شنیده با ھمھ نادانی از بر

  زیارت ھای ھر سالھ و نذرت
  کھ شیخان را اعطا و ذم کافر

  بھ ھیچ جایی نداری دسترسی تو
  و گاوی می چری و عمر خود سرچ

  دلت خوش در وطن تعویذ نویسی
  بگیرد کامی از تو پشت منبر

  بھ انکحتی فرو از ختنھ گاه بیش
  ترا ارضا و خود برھاند از شر

  بپایان میرسد این دور پستی
  بزاید این وطن نسلی ھنرور

  کھ از خار و خسی کمتر حسابت
  بھ ماتحتت فرو صد کنده ی تر

  ان تا یاری تونھ معجز ز آسم
  نھ از شیخ کاری و هللا و اکبر
  ز بانگ دادخواھی غرش شیر

  شود گوشت چو گوش عمھ جان کر
***  
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  بھ تاریخ رینی و تاریخ دان خود
  بھ گھ ھر دانشی تا پر توان خود
  بھ ھر کس انگ و تھمت افترایی
  کھ پاکیزه خود و روشن روان تو

  بھ نقد ھر عاشقی کو جان فدا کرد
  قط آگھ ز ھر سود و زیان خودف

  ھمھ جز تو بھ زندان ھا بریدند
  ز مردان بزرگ و از گوان خود

  تو تنھا لحظھ و دورا شناسی
  ز ھر فیلسوف برتر در گمان خود

  ز سوسالیسم سقوط تا لیبرالیسم
  خودز بنیان علمی و علم را بیان 

  ز شیخ باید اطاعت ظلم و بیداد
  خودجان و ھدیھ شیخ را جسم و بدوش 

  وطن با فاجعھ گر انقالبی
  با صد نشان خودتو این را معتقد 

  ھمان بھتر دھن بندی ز گفتار
  پس از شیخ کم کنی گند دھان خود

  بھ آن تاریخ باید رید و آن علم
  کھ ناشر چون تو و تاریخدان خود

***  
  
  
  
  



 MSS

  
  
  
  
  
  

  حقیقت دوستان نی دشمنانند
  کھ آسیب ات بھر قیمت رسانند

  اعث نھ دشمنسکوتت دوستان ب
  بویژه آن گروه کز اصل ندانند

  و یا بخل و حسد باعث کھ در جھل
  ِچنان چون خر درون گل بمانند

  تو آنچھ بر زبان آری نویسی
  دھند گوش دشمنان با درک بخوانند

  ولی یاران نافھم از نفھمی
  بگویند یاوه و بیھوده رانند

  چرا این تیتر و رنگ و نوع کاغذ
  ی ندانندچرا این واژه کھ جمع

  چرا سبک و سیاق ات چون ادیبان
  زبان ات توده ی لمپن ندانند

  خالصھ نق نق و بیھوده گویی
  در آن حد کھ جان بر لب رسانند

  ُادامھ راه خود تا بر لبت مھر
  ترا در گوشھ ای ساکت نشانند

  ز نادان دوستان بر تو زیانی
  کھ در انجامش عاجز دشمانند

***  
  
  
  
  
  
  



 MST

  
  
  
  
  
  
  
  

  اھد احمق کھ تکفیرچھ داند ز
  مرا بنماید و تھدید بھ شمشیر

  گمانش من خرم چون او کھ سنگی
  نمایم کرنش و با وعده ھا پیر
  ترا من می پرستم سجده بر تو

  کھ جان می بخشیم در شام و شبگیر
  چو خورشیدی مرا در ظلمت تار

  کنارت خود جوان غرنده چون شیر
  مرا پشت و پناھی در ھمھ حال

  ی گر غم شود چیرغمم را می خور
  بھ یک بوسھ از آن لب ھای چون قند

  چنان مستم کھ گردون را کشم زیر
  مرا آغوش تو برتر بھشت است

  ز عطر و بوی تو جان ناشود سیر
  دو چشمم باز و چھر دشمن عریان

  دیرخطایم گوش زد تا ناشود 
  تو عقل ناقصم کامل و پختھ
  عصای پیریم تا نی زمینگیر

  یزد کھ زاھداز آن خانھ چھ می خ
  مرا ترساند و تھدید بھ تکفیر

***  
  
  
 
 



 MSU

 
 
 
 
 
 
 

  نھ با میھن و تو ای توده ی کار
  نمودند استفاده ھمچو ابزار

  ز آدمیتامیران ھر چھ را ک
  بھ کف بگرفتھ رو کردند ببازار

  یکی در خواب نوشین دید دمحم
  یکی را شیر یزدان کرد خبر

  یکی در حال حیض زار و دژم دید
   طلب یاری ز احرارحسین را کو

  پلنوم برگزار تا سر کتابی
  نمایند و گشایند رمز اسرار

  میان بحث و تحلیل ھای گردان
  بھ ناگھ این ندار از سوی دادار

  کھ کاسھ کوزه جمع باشید مواظب
  نظام سلطھ جاوید است و پادار

  کرملین را رھا چسبید قم را
  دین حق گردید چو پرگاربگرد 

  قاومز یاران قدیم ھر کس م
  بر او تازید و در ھر جا گرفتار

  روید مشھد و بر سر آب توبھ
  کھ کفر است عشق میھن مردم زار

  دست بیعترا بھ شیخ چسبید و او 
  ز خاطر پاک و از یاد توده ی کار

***  
  
  
  



 MTL

  
  
  
  
  
  

  برای تو نویسم تا کھ فردا
  نسازند گمرھت با قصھ ی ما
  کھ ما نسلی سلحشور انقالبی

  مودیم غوغابھ عصر خویش و بن
  پس از قرن ھا نمودیم چھر میھن

  دگرکون کرده و ھنگامھ بر پا
  نمودیم خلق و بر پا انقالبی
  ھنر بنموده و نقشی بھ دنیا

  نھ فرزندم بجز جھل و جھالت
  نبود و این سبب با شیخ ھمراه
  شویم بازیچھ ی سرمایھ داری

  کھ از دست آنچھ بود و فتنھ بر جا
  بھوطن با دست خود سازیم خرا

  گرفتار توده را در فقر وفحشاء
  بجز افیون دین انواع افیون

  درون جامعھ وین توده بی پا
  برای پول افیون زن و دختر
  ببازار فروش تقدیم چو کاال

  نھیم در زیر پا غیرت، شرافت
  فساد را تقویت فرھنگ بھ دریا

  دھیم رخصت کھ ھر مالی دیوث
  بریزد خون و غارت بی مھابا

  شی نی ھنر بودز ما جز خودفرو
  دو چشم بگشا ھشیوار سوی فردا

***  
  
  



 MTM

  
  
  
  
  
  

  ُپیام ما از صلیب، اشتر و سوسمار
  گرفتیم و ز خیل مرده اخبار

  علوم و دانش ما حرف مفت بود
  کھ مالی ده ھر روزه تکرار

  ھر آن دانش کھ از دنیا گرفتیم
  نمودیم منطبق با گفت دادار

  علوم قرن بیستم را بس جلوتر
  از و شیخ بی عارز صحرای حج

  دمحم بوسھ زن بر تاول دست
  کز آن در رنج و زحمت توده ی کار

  علی در راه سوسیالیسم بزد تیغ
  ز مانیفست سخن می گفت بھ کفار
  حسین راه کمون خواستی گشودن

  یزید چون بھره کش قصدش ورا خوار
  اتم زین العبا بشکافت و از نور

  گشود فرزند او ھر راز و اسرار
   ظھور رھبر خمینینھایت کرد

  ھمھ اندیشھ ھا یک جا بھ انبار
  شدیم ما جان نثاران مر صلیب را
  پذیرفتیم کھ ھر روز شیخ مان دار

  ُاصول زندگی از بن دگر گون
  طریق اشتران آداب سوسمار

***  
  
  
  
  



 MTN

  
  
  
  
  
  

  ھوس را از پی تسکین دردم
  نھ بگزینم و نی گردش بگردم

  طریق عشق خواھد زرد رویی
  ز این رخسار زردمندارم ننگ ا

  گشایش کی طلب از ھر خدایی
  خدایم آن کھ قسمت آه سردم

  مرا در دشت ھجران کرده بی پا
  ز کویش رانده و ز آغوش طردم

  آن جام لبش کو بخشدم جاناز 
  ھر چند البھ کردممرا محروم 

  حرامم کرده گر در خواب و رؤیا
  از آن لعل لبش شھدی بخوردم

  یولی با این ھمھ عشقم زند ھ
  بدنبال ھوس ھرگز نگردم

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 MTO

  
  
  
  
  
  
  

  زنی در خانھ و معشوقھ بسیار
  جناب حاجی مؤمن بھ بازار

  کھ بھر نان شب تن می فروشند
  خدا راضی فقیھان نیز سرافراز

  چو حاجی جاکشی چون می پسندد
  خدا ناراضی و شیخ بیند آزار

  در این بین عده ای دستمال در دست
   و تیماربالند خایھ ی حاجی

  فزایند شوکت اسالم ھر چند
  دلی پر نفرت و زین پیشھ بیزار

  گروه دیگری نیز جاکشی را
  دور از غیرت و عارنموده پیشھ 

  برای منقل و تریاک و افیون
  ز شیخ آموختھ اند و خیل دیندار
  زن و دختر فرستند تن فروشی
  بھ زور سنبھ ی قدرت و اجبار

  بدون یار و یاور، ھم زبانی
  خیل جاکش ھای دیوثمیان 

  گرفتار مزد بگیر با توده ی کار
  ز نان محروم و دارند سفره رنگین

  ز جمع جاکشان یک عده بسیار
***  

  
  
  
  



 MTP

  
  
  
  
  

  بھ عھد رشد دین وھم و خرافات
  بدون ترس و وحشت دور ز آفات

  بدون واھمھ از روز محشر
  کھ با فتوای شیخ تعیین مکافات

  درون جاده ی ابریشم از قم
  ی شتر با امر ساداتقطارھا

  سوی شامات و لبنان و یمن پول
  زن و دختر و غلمان تا امارات

  طالکاری شده درھای سنگین
  دیگر مزاراتبسوی کربال 

  درون سرزمین ری و مبدأ
  کھ خلق از بھر نان از سر بحارات
  صلیب بر پا و بردار حق طلب را

  ھر آن مال بھ ایماء و اشارات
  یندکند شیخ غارت و دزدان ربا

  ھر آن پس سفره بر جا انحصارات
  ختم این وضعبھ دین چسبیده ملت 

  طلب با جادو و جنبل، خرافات
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 MTQ

  
  
  
  
  
  
  
  

  بیگانھ وز کینتو ایشتار را ز بن 
  دژم بنمایی و زشت چھره پر چین

  بھ من تھمت زنی او را بھ بھتان
  ز جنس خود برون از مذھب و دین

   غشالھھ خود خداگونھ است و بی
  پرستندش بھ ھر رسمی و آیین

  تو از بخل و حسد از وی بخشمی
  از او بیھوده دل داری تو چرکین
  خدای عشق و زیباییست ایشتار

  ز نقشش عاجز است صورتگر چین
  ِمیان من و او راھی بھ بابل

  گمان تو بینمش از پشت پرچین
  نمایم غرق بوسھ سر و قامت

  در آغوشش کشم چنگ زلف پر چین
  وزش بخواه و سینھ ات شویاز او پ

  ز خشم بیھده وین نفرت و کین
***  

  
  
  
  
  
  
  
  



 MTR

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تو با نادانی و جھل و حماقت
  بھ دین گردن خریت را عبادت

  در این جا باید از خر معذرت خواست
  کھ توھین است ورا با تو قیاست

  تفاوت بین تو با خر زیاد است
  مھمتر این کھ خر دارد شھامت

  ی دیندار بی دینز تو می پرسم ا
  سئوالی ساده با روشن عبارت

  کدام دینی سکوت را کرده تجویز
  نشستن غارت ملک نظارت

  کدام آیین زنان پیروش را
  بسوی تن فروشی یا اشارت

  کدام کیش کودک بی سرپرست را
  درون کوچھ با بند اسارت

  اجازت داده تا تو مثل حیوان
  تجاورھا بر او بر رسم عادت

   داده فحشاءکدام مذھب مجوز
  برای ملت و میھن سعادت

  امام میلیاردھا پول را چپاول
  بھ دار آرزو خلق با شرارت

  شریک شیخ جاکش باش و دیوث
  تا قیامتبھ دینداری بکن فخر 

  رسد روزی کھ اردنگی تو و شیخ
  خورید از جاکشی جھل و حماقت



 MTS

***  
  
  
  
  
  
  

  تو از عشق واژه ھا را کرده از بر
  متر از خرولی در درک و معنی ک

  چنان شیخان تھی از درک و احساس
  بھ سود اندیشی و بر ھر چھ کافر

  ز مھر و عاطفھ در تو نشان نیست
  بھ نیرنگ و ریا پر فن ھنرور

  بود عشق خصلت انسان نھ حیوان
  تو با انسان بجنگی نی برابر

  خودت را گم کنی چون مھربانی
  و مھرت رھآوردز انسان بینی 
  احترامی گم ز  پانمایی دست و

  بھ مغزت این خطور ھستی تو سرور
  خودت را برتر و الیق تصور

  کھ باید دیگران چون تاج بر سر
  اگر عاشق ترا با عشق ستایش

  بفکرت خوارش و بر خار پرپر
  ز شیخ فرمانبری در ھر زمینھ

  نمود ثابت کھ چون شیخ ذات و گوھر
  ز شیخ ھم کمتری چون در ره سود

  کبرتو فرزند را بکشتن، شیخ ا
  فسوس بر حال انسان ھا در آن خاک

  کھ باید با تو و با شیخکان سر
  سزاواری تو شیخ را چون کھ او نیز

  بھ نیرنگ و ریا چند واژه از بر
***  

  



 MTT

 
 
 
 
 
 
 

  کمی مسئولیت یک ارزنی عار
  معلم را حمایت ھمره و یار

  کمک کن تا ستاند حق خود را
  ز دستگاه ستم این دولت خوار

  نکبت، فالکتکھ جز بدبختی و 
  نھ حاصل داده و نی آورد بار

  چو دولت ھای پیشین دزد پرور
  فقط فقر روی فقر ذلت تلنبار

  دروغ را پیشھ و نیرنگ بازی
  ستم بر مزد بگیران توده ی کار

  بھ مقیاس فساد، فحشاء فزوده
  بھ کشتن وسعت و بیشتر کشد دار

  وطن را داده یک جا با انرژی
  کھ ملت بیش از پشینیان زار

  تمام فکر و ذکرش حفظ رھبر
  کھ در دست کاسھ ی گھ چون علمدار

  در این اوضاع و احوال تو موظف
  ز خواب غفلت پیشینھ بیدار
  معلم را رسانی دست یاری

  کمی مسئولیت یک ارزنی عار
*** 
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  ز پستی، فقر فرھنگی، دنائت
  چو شیخان غرقھ در جھل وسفاھت

  ز انسان بودن و از آدمی دور
  کثافتکاری و ھر نوع جنایت
  تصور روزنی بگشاید و ما

  بھ خوشبختی رسیم، قدر و سعادت
  چو بیمار روانی شور و غوغا

  بپا و ھر جنایت را عبادت
  ز ھر نوع کشتنی تسکین روحی

  کھ رھبر چون مسیح بر ما عنایت
  چو انسانی نبود تا بر کشند دار

  رسول مرگ گردیم خود سفارت
  تر ز جالدخود آراییم و جانی 

  سگان را با شعف فیض شھادت
  بخون این بیگناه یاری قدیمی

  کھ ارضا کنیم بر حسب عادت
  ز خوبان این جھان پاکیزه خواھیم

  ز پستی، فقر فرھنگی، دنائت
***  

  
  
  
  
  
  



 MUL

  
  
  
  
  
  
  

  از این باال نشینی بر حذر باش
  ز عیب وحسن باال با خبر باش

  بیاموز و پس آن گھ صدر بنشین
  ن شمس و قمر باشبرای جمع چو

  ز شیخ تقلید نکن باال نشینی
  اگر تقلید ز شیخ گویم کھ خر باش

  ز دنیا درس انسانی بیاموز
  نھ در این جنگل انسان تبر باش

  غم زحمت کشان میخور نھ دزدان
  رفیق راه و یار کارگر باش

  خرد باال نشین است عقل برنا
  بیندوز علم و نخلی پر ثمر باش

   خرد پیششرافت در عمل، عقل و
  ز خصلت ھای انسان بارور باش

  بروی دیده بنشین، معبد دل
  چو جان ما را بھ تن ساالر و سر باش

  نگاه در پیش رو کن، جو بزرگی
  نھ دزد شب روی در ھر گذر باش

  تصور می نکن شیخ است جاوید
  ز نادانی و این جھل بر حذر باش

***  
  
  
  
  
  



 MUM

  
  
  
  
  
  
  

  در این مخروبھ تن مانند جان باش
   این فرسوده پیکر چون روان باشدر

  بھ روی زخم خنجرھای بر دل
  چنان چون مرھم و بس نکتھ دان باش

  من از دیو و ددان اندر گریزم
  مرا آن آرزو گوھر بھ کان باش

  نباش چون نیمھ ره پیمان شکن دوست
  ز عیاران بی مثل در جھان باش

  وطن می سوزد از نابخرد امروز
  اشخردمند و بزرگان را نشان ب

  بسوزان پرده ی پندار و اوھام
  بدان را تیغ عریان در عیان باش
  تالش گوھر کنی ھر خاک ره را

  چنان چون کیمیا در این زمان باش
  ز فرھنگ فقیھان توده برھان

  وطن را در بدن مانند جان باش
***  
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  چون خران باربر بیداد شیخان را بدوش
  م چون استر چموشغرقھ در دریایی از جھل قو

  منتظر تا شیخ تیزی از سر سیری و کبر
  و این جماعت از جھالت بانگ بردارد خروش

  سر دھد هللا اکبر ھمچو خر عرعر کنان
  بی داند در پی آن تیغ تیز یا شھد و نوش

  نفت و گاز از آن شیخ است وانچھ از این مردمان
  مشتری دارد ببازار شیخ بتواند فروش

  ینند رھبر دین شادمانخلق راضی زانکھ ب
  شکوه زین مردم ندارد می نیازارد سروش

  گم گشتھ خلقعده ای نیز در دبنگی بھتر از 
  در ره سود و منافع شیخ را بسپرده گوش

  خویش روشنگر شمار و دم ز علم و فلسفھ
  در عمل ھمسان شیخان ھمچو گاوانی خموش

  صحبتی ھم گر کنند باشد ھدف تخدیر خلق
  عت ره زنند و عقل و ھوشتا ورا وادار طا

  بی جواب ماند فغان کارگر، آموزگار
  حق طلب گر پا بمیدان، حملھ بر جانش وحوش

  زن کھ اصال از ازل در خانھ بوده مستمند
  العقلی است مجرم از کفن رختش و پوشناقص 

  این زمین گردیده نفرین مردمش محکوم و زار
  دوشار شیادان دزد را تا ابد بر پشت ب



 MUO

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حقوق کمتر و بی احترامی
  توقع از معلم جھل و خامی

  در این ملک سنتی مال پسند است
  چھ شیخ بیگانھ است با نیک نامی

  فقط ما نسل کورش گردن این ننگ
  ز شیخ احمق تر و ھر دم بھ دامی

  درون منطقھ قومی نبینی
  کھ ضد خویشتن راضی بھ گامی

  ولی ما ملک و ناموس، ثروت و گنج
  بسپرده ایم با حکم تامیبھ شیخ 

  کھ جان می گیر و غارت کن، چپاول
  ھر آنچھ خواھی از ما بر تمامی

  معلم را بھ زندان کارگر خوار
  ذلیل یک ملت و بی نان شامی

  فقط درب بھشت بگشا بھ ما حور
  بده وز باده کوثر دو جامی

  عوض در روز حشر خواھی ھم امروز
  خدا را سر بھ نیست شھدت بکامی

   کھ شیخ بر پا و دینشستبدادی
  قوم سامیاز آن بیگانھ حتی 

  ماھا با خردتر اھل صحراز 
  بھ پیش شیخ و شاھان احترامی

***  
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  فقیرتر ز آنچھ خود بینی و باور
  فقیرتر مردمی در ملک خاور

  گرفتار و فقیر چون تو بشر نیست
  گذر از ادعای پوچ کھ در سر

  تو بی فرھنگی و فقرت از این جاست
  بھ دیوان خود نشین خود باش داور

  بھ دل حب وطن را گرگ صحراست
  تو خود از این جھت دانی برابر؟
  وحوش را جملگی اندوه ھم نوع

  ترا از ھمگنان اندیشھ در سر
  دو چشم بر بستھ بر بیداد و کشتار

  دلت را خوش کھ دزدانت برادر
  بھ قاموس تو تنھا می توان دید

  ھرکھ کام دل ز ھر بیچاره خوا
  تو بر زحمتکش بی نان بخندی
  معلم را ز حق محروم و از در

  خودت را مسلم و تسلیم محضی
  چو خر طاعت کنی از خرقھ در بر

  فقیری و ندانی جز روایت
  کھ شیخ نابکارش ثبت دفتر
  خدایت اھرمن باشد و ابلیس
  بھ آیینی کھ تو داری پیمبر



 MUQ

  بنده ی جھلفقیر ابن فقیری 
  باورگریبانت رھان زین سست 

***  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جھان سلطھ و سرمایھ داری
  تالش تا بلعدت با آنچھ داری

  دمکراسی او غیر از دروغ نیست
  بنام لیبرالیسم سلطھ جاری
  نو استعمار را دنبال و آنرا

  بداده پوشش و شکلی اداری
  ز خاین ھای داخل بھره جوید
  کھ دارند پنجھ ی باز شکاری

  چو ابزاری بخدمت دین و مذھب
  خلق جنگ و خلق بخواریمیان 

  ھمان وضعی کھ امروزی تو شاھد
  ز مرز چین و ماچین تا صحاری

  درون خاک ما شیخ و مکال
  بھ این اندیشھ و قدرت سواری

  از آنکھ سنگ زحمتکش بھ سینھ
  گرفتھ تا کسی کو دم ز باری

  چو شیخان دغل دزد و تبھکار
  کھ قدرت را گرفتھ انحصاری

  اگر کھ می کشند غارت، چپاول
  ھدف بازار و سود، سرمایھ داری

***  
  



 MUR

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بغیر از فقر و فحشاء زجر و تحقیر
  غم روز مرگی و از غصھ ھا پیر

  در این سی سال و اندی بھر و قسمت
  چھ بوده حاصلت زین قوم اکبیر
  کجا؟ تا کی کنی صبر و تحمل

  چھ کس دستت اگر گردی زمینگیر
  چو روباه شلی در دام نیرنگ

  و پا و شانھ ات گیردم و گردن 
  تو آنی کز خروشت خواب و آرام

  نداشت در جنگل و در بیشھ ھا شیر
  ز چھ می ترسی و داری تو وحشت

  از اینکھ قاتلی فتوا و تکفیر؟
  در این سالھ دیدی در عمل تو

  کھ شیخ دینی ندارد غیر شمشیر
  ندارد مذھبی جز قتل و غارت

  درونش حرص و آزی کز بشر سیر
   ناپاک و بد ذاتچو افعی گوھری

  سرش با سنگ و چوب پیش زان شود دیر
  کھ این اھریمن و ابلیس را خام
  سراپای وجودش شر و تقصیر
  نگردد با بشر یک رنگ و دائم
  بھ انسان تازد و توھین و تحقیر



 MUS
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  تھی دستی و این فقرت سبب ساز
  کھ در بر روی ھر ظلم و ستم باز

  ثچنین فقر و نداری گشتھ باع
  کھ طامات را کرامات خوانی و راز

  ز اسرار ازل واقف ھر آن شیخ
  خدای علم و دانش دزد غماز

  ز ھر زالو صفت برتر خدایی
  ز ھر جالد آدمکش کشی ناز

  تو از فقر رشتھ ی زنجیر خود دوست
  نگھبانی از آن چون کھنھ سرباز

  اگر دستی برون آنرا گشاید
  تو در سوگش نشینی قصھ پرداز

  ثروت و گنجم ربودندکھ رندان 
  مرا با غصھ ی زنجیر دمساز
  ز شیادان بخواھی تا کھ ناجی

  کنند تعزیر و با سرب سینھ اش باز
  بپا و گردنت زنجیر و غارت

  ز تو ھر چھ کھ خواھند نفتت و گاز
  تو خود باور نداری این فقیری

  ترا بیچاره و بی پا در آغاز
  تو از فرھنگ فقیری، بیسوادی

  ا را سبب سازچنین فقری بالی
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  ای کودکم در شھر مردانبخواب 
  بشر مرده است و رخت بر بستھ انسان

  در این شھر خدا جز عمر ما نیست
  بزیر آسمان ھیچ چیز ارزان
  وضو با خون ما مفتی اعظم

  در این کوی و گذر پستان بھ فرمان
  اول کاروان قصد بھشت داشتدر 

  فریبی بس بزرگ و ابلھ خندان
  اران در گشوندند از جھنمھز

  بھشت را در ببست یکباره دربان
  مالئک جملھ شوریدند، رسوالن

  علیھ ما و شھر و خانھ زندان
  سعادت رفت و روزی، سفره خالی

  بماند از رونق و از آب از نان
  پدر دنبال نان رفت بر نگردید

  بجای لقمھ نان ز او بستدند جان
  عموھا پا بزنجیر کنج محبس

  بھ حسرت لب بھ دنداننشستند و 
  بجان کاروان دزدان فتادند

  شاد یزدانز کشتار و تجاوز 
  فروغ و روشنی رفت تیرگی ماند
  فزون شد دردھا نی رفع و درمان



 MUU

  مواظب باش و جان میدار محفوظ
  حفظ و دور از کید مردانشرف را 

***  
  
  
  
  
  
  
  

  ما ھر چھ مان در چنتھ بود، از کورش و دارا و جم
   و کی، یا ھر بزرگی بیش و کماز کاوه و آرش

  با چنتھ مان دادیم بھ شیخ، تا در گشاید از بھشت
  گیریم بکارت ھا ز حور، در پشت رنگین سفره لم

  سیمین کپل آریم ز حورآسوده خاطر در تکان، 
  در مقعد غالمان فرو، با نغمھ ھای زیر و بم

  پستان حوران را بچنگ، بوسیم بلورین گوی ھا
  زیباتر از یار و صنمه، روزی ھزاران باکر

  بی پرده تحویل تا خدا، با علم یزدانی رفو
  ما را فرستد باز پس، چون غنچھ ی شاداب ز نم

  نوشیم شراب و انگبین، از چشمھ ی کوثر و جوی
  در آن چراگاه کیف و حال، فارغ ز ھر اندوه و غم

  محشور گردیم با رسول، بی پرده چھر ھر امام
  این لطف کھ کردند بر عجمشکرانھ آنان را سپاس، ز 

  با این طمع شیخ را مرید، گشتیم و طاعت ھا از او
  ندانستیم کھ او، مانع تراشد پیچ و خماما 

  ناموس ما را ھمچو حور، در این جھان گیرد بکار
  دوزخ نماید ھدیھ مان، بر ما روا دارد ستم

  ھر روز سپوزد پشت مان، غلمان شویم از بھر او
  جز سم نریزد در شکمان، از ما دریغ یک قرص ن

  ماندیم فقیر و در بدر، در باتالق گند شیخ
  از ما ربود او با فریب، میراث کورش، کی و جم

***  



 NLL

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ھوایی کو ندارد عطر و بویت
  نسیمی کو نمی آید ز سویت
  سر زلف ندارد از تو ردی

  عبور ننموده از آن گیس و مویت
  نمی بویم اگر راه نفس گیر

  از توام بر طرف جویتکھ زنده 
  ھوای عشق تو بیچاره دل را

  کشد بر بام تو حیران بھ کویت
  چو سنگم می زنی رخ پوشی از من

  نمی آزارم آن خلق نکویت
  نمی خواھم دژم بینم، پریشان

  دگر افرشتھ گون رخسار و رویت
  کشم پر از سر بامت، نفس بند

  دھم جان بی تو و بی عطر و بویت
***  
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  بھ بیداران ملک با ھر مرامی
  درود و تھنیت بی غش سالمی
  شرف و ارج انسان را نگھبان

  بھ لب از عاشقان پر مغز پیامی
  کھ احجاف کردن و تبعیض و تحقیر
  سالحی است در کف نادان و خامی

  وطن از ابلھان ویران و این قوم
  فتند از ابلھی ھر دم بدامی

  ز نادانان چنان وضعی در این ملک
  کھ مزدور زحمت و محتاج شامی

  سپاه کرکسان بر خوان رنگین
  نوشند جامینشینند و ز خون 

  در آغوش گلرخان پیرند و ھر شب
  ز ناموس وطن بی پرده کامی

  بھ میلیاردھا قناعت کی کند دزد
  لش و تن پروری کو را نھ نامی

  بھشت بر پا ھر آن کو در ره خلق
  بھ ماه و سال و قرن ھرگز نھ گامی

  ان محروم و دور خلق را معلمز ن
  بر این بیدار قشر ھر دم سالمی

***  
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  ز جا بر خیز و ھمچون بحر جوشان
  بمیدان آی و بر ظالم خروشان
  سپاه کار و زحمت را بیارای

  درفش سرخ و جوالن سرخ پوشان
  بپیچ در پنجھ ی امواج و وارون

  بگرداب بالیت خرقھ پوشان
  نر قومبی ھبکن قطع امید زین 

  کھ افتاده بھ دام دین فروشان
  شرف را پاسدار فرزند کاوه

  نخیزد گردی از جمع خموشان
  از اینان بدترند یاران دیروز

  کھ سود را در نظر بیھوده کوشان
  بھ کنج مسجدند در حال توبھ

  ز شیخ خواھند شفاعت باده نوشان
  بروبند معبد سرمایھ با ریش

  بھ شیخ و عالم سرمایھ گوشان
  ازار عزت و میھن و ناموسبھ ب

  بسی دست پاچھ تر از این چموشان
  ندارد این وطن ناجی بجز تو

  ز جا غرنده خیز چون بحر جوشان
***  
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  امیر خیز ساکت است آرام، ز ستار بی خبر یاران
  بھ چھ می اندیشدی سردار، مھم نیست بھر ھشیاران

  ز مشروطھ ردی برجا، نماند و ھر نشانش گم
  یز قلعھ ی بابک، درونش خلق گرفتارانامیر خ

   تکیھ بر مسند، بخشم می خواند افشین راھخلیف
  ُکھ بابک را بکن مثلھ، ھر آن سرخ جامھ تیر باران

   ز بابک ھر نشان بر کن،بکن آن قلعھ ویرانھ
  تھی تبریز ز سر دارانبھ دار سرخ جامگان یکسر، 

  ملوس این گربھ بر پیکر، سری چون آذر آبادش
   فرات آذین و گل باران ھا را بھ دجلھ ریز،اجاق

  فساد و فقر و فحشاء را، بکن ترویج و وسعت ده
  ، بده شھر دست خونخواران مردمبھ زنجیر حق طلب

  ز دانا مردم تبریز، روان خون ھمچو جیحون کن
  کھ بھرنگ خود سیھ کارانزمینھ آنچنان در شھر، 

  امیز خیز بھر این سردار، چنان پارک اتابک کن
   از نمک زارانز خاطر ھا زدای نامش، چو اللھ

   بده در دست بدکارانامور شھر و آبادی، 
  بھ توبره خاک تبریز کش، فرو مایھ گزین والی

  ز نا اھل مردمان بگزین، امیر خیز را علمداران
  تھی کن آذرآبادان، ز ھر فرد حقیقت جو

  بکوی ستار را دق مرگ، بگردش ابلھ سرداران
  ن بخشی، رو مایھ دھی شمشیرچو قدرت ابلھا

  کنی دارالخالفھ پاک، ز تبریزی طلبکاران
  امیز خیز را چنان ویران، کھ ردش محو از خاطر

  جوان آذر آبادی، بھ سر گیجھ چو بیماران



 NLP

  امیر خیز کی بپا خیزد، بھاران ھدیھ آرد خلق
  یارانز ستار و امیر خیزش، دھد روح بر تن 
***  

  
  
  
  
  

   و فحشاءوطن ویرانھ شد از فقر
  رواج اعتیاد صد فتنھ بر پا

  ھر آن دخت وطن با تن فروشی
  ھا پی نان رفت و ھمچو سفره تن

  ز سفره نان برفت بیچاره کودک
  بھ بازار و بدید خود زار و تنھا

  بباد فرھنگ و تاریخ ثروت خلق
  خرافات این دو را زد تکیھ بر جا

  بجای عندلیبان جغد در باغ
   آوابگردید نوحھ خوان با شوم

  ز خون عاشقان در دشت رویید
  ھزاران اللھ وز یاران تمنا

  کھ خونخواھی کنند بیگانھ بی پا
  فساد بگشود دھان و جامعھ غرق

  تبھکاران گشودند دست بھ یغما
  چرا در خواب خوش صحرای آذر

  دریاامیز خیز ساکت و خاموش 
  خروشی بر نمی دارد و ستار
  نمی تازد برون با توده ھمراه

  شتی و نکبت پاکت میھنکھ از ز
  بھ دل ھا مرھمی پایان غم ھا

  تفنگش بی صدا خود مانده خاموش
  تحمل می کند این فقر و فحشاء

***  
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   تیغ ستم بنشست و بار،بر استخوان کارگر
  در دولت مستضعفین، فرزند زحمت شد فگار
  بیکاری و فقر و فساد، دامان این مردم گرفت

  ر احجاف و فشارفرزند زحمت بیشتر، در زی
  دامان او را اعتیاد، چنگ زد و در کامش کشید

  از سفره بی رونقش، نان گم شد و راه فرار
  بازار مصرف شد جامعھ، پیشفت و صنعت مضمحل

  سرمایھ داری ھارتر، فرزند زحمت را شکار
  حق و حقوق کارگر، بازیچھ شد در دست دزد

  این توده زارزنجیر ھر ظلم و ستم، افزون شد و 
  محروم شد محروم تردر دولت اسالم پناه، 

  رانده کشاورز حاشیھ، ز اقشار مزدوران دمار
  مذھب و دین ابزار شد، تا ملتی غارت شود
  از انقالب شیخان ثمر، پروارتر سرمایھ دار

  غارتگران بر نفت گاز، چنگال ھمچون کرکسان
  غارت لباس شرع تن، قتل و چپاول انحصار

   بی مزد کار بردگیکارگر چنان چون بردگان،
  پاسخ ز دزدانش رسید، زنجیر و زندان چوب دار

  بیداد بی حد کارگر، بیدار و چشمانش گشود
  یعنی کھ کارد بر استخوان، بنشست و ھر چند دیر بار

***  
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  گر عاشقی ما را تو جان، چون عاشقان رفتار کن
  نی چون فقھان دغل، عشق بر صلیب و دار کن

  شنده باش، بنشین بھ تاج و افسرمچون گوھری رخ
  نی ھمچو سنگی بی بھا، ما را بھ دوران خوار کن

  آنسان تجلی کن کھ دل، چون کودکی پا بند تو
  نی مندرس بازیچھ ای، دل را ز خود بیزار کن

  ھمچون خدای عشق باش، پر مھر و زیبا بر سپھر
  چون مشعلی در پیش رو، این کوره ره ھموار کن

  ل دریای عشق بلند، در ساحاناالحق رابانگ 
  پھنای پر خونش ز عشق، بی مصلحت سرشار کن

  ُجانی بده بر عاشقان، بر صخره ھا حک مھر عشق
   کناز عشق لبالب جان خلق، ھر ضد عشق افسار
  با ما بشو ھمراه و پر، چون مرغکی شیدا گشا

   چون عاشقان رفتار کنچون شید بر گردون نشین،
***  
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  زمن خواھی و تاکید تا زمال
  ترسم ز عقباو نمایم طاعت 

  بیندیشم بخود و این وضع نکبت
  نمایم فکر پیری فکر فردا

  نھ من گردن کلفت تر از فالنی
  نھ یاری در کنار و مانده تنھا

  روم ایران و از آن گلستان گل
  گزینم لعبتی طناز و رعنا

  و دیگر پندھا، زیبا نصایح
  ل تمناکھ ما را وسوسھ در د

  ولی یک پرسش دارم و خواھش
  دریغ پاسخ نداری رنجی از ما

  چھ دین دارد چھ آیین شیخک تو
  کھ چون پاندول خر ایستاده بر پا

  بدورش موی زاید نام آن ریش
  دو سر کون احمقی کودن و رسوا

  یھود است یا نصاری یا مسلم
  یکی المصب و بی دین و بی پا
  جنایتکار و دزد و قاتل است او

  اثت ھای او در چھره پیداخب
  مرا عشق بر حذر میدارد از او

  خدای عشق ز من خواھد کھ پروا
  خیانت در مرام عاشقان نیست

  این رسم ھویدابتاریخ ز عاشقان 
  بھ مردم پشت پا ببریدن از عشق؟

  فکندن نام و ننگ در پای مال؟



 NLT
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   ترا من عاشقم، چون عاشقت را خود فروشگفتی
  ار ننگ، در کولھ بارش تا بدوشداری توقع ب

   افتخار،این رسم عاشق نیست و عشق، بخشد بزرگی
  حتی در آن جمعی کھ خلق، بر خود فروشانند خموش

  عشق قدرت پرواز را، افزون و بال پر دھد
  چشم بنددی بر آن عقاب، کو صاحبی زرینھ پوش

  نقد جوانی را زدست، عمرم ندادم بیھده
   بندم و کر از دوگوشتا خویش را رسوا کنم، چشم

  ویرانی این خانھ را، از حملھ ی بیگانھ کی؟
  بیگانھ تر در خانھ ام، این قوم پست و خرقھ پوش

  ، از سر برون کن این خیالمننیست خودفروشی کار
   خونیست بین من، با قوم بدتر از وحوشدریای

  بر روی این دریا پلی است، از استخوان پا و دست
   از عاشقان سرخ پوشکز جمع یارانم بجا، و

  پا بر چنین پل و از پی اش، چون دم زنم از عاشقی
  آن ھم بھ چھ قیمت چرا؟ راضی چگونھ عقل و ھوش

  چون نازنین کرده ھوس، در سر ھوای کوی یار؟
  از ظلم خونخواران بھ تنگ، خستھ ز دین و دین فروش

  نھ نازنین تو بی خبر، ز اسرار عشقی، عاشقی
   عاشق بدوران خود فروشورنھ نداشتی انتظار،

***  
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  ز شیخ زیباتر و مقبول تر خر
  ز شیخ داناتر و شنگول تر خر

  شیخزاھد و شرافت بیشتر از 
  صفا و عشق را مشمول تر خر

  گناھش کمتر از ھر آیت هللا
  خدا را آیتی منگول تر خر

  از او تقلید اگر وضعت شود بھ
  ز شیخ پرکارتر و مشغول تر خر

   و ریا دور است دو رنگیز نیرنگ
  ھنر بیش از فقیھ کم گول تر خر

  از او انسانیت بھتر ز زاھد
  بسی دوست داشتنی مقبول تر خر

***  
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  ِتو از بابل و مصری یا کھ از چین
  نگو افرشتھ ای از قاب قوسین
  مرا با ھیچ خدایی نیست پیوند

  خدا را نایبان در دل ز من کین
  م ز آغاز بردهپدر و مادر

  بزنجیر ستم سنگین و پر چین
  ِبھ بیگاری نخستین بار بھ بابل

  خدا مغضوبشان با چھر پر چین
  رسوالن جملگی تکفیر و لعنت

  سزاوار ستم ھر کس کھ مسکین
  بخواری مادرم در مصر جان داد

  لھیده پیکرش با سنگ سنگین
  پدر با توده ی زنجیر بھ یونان

  قیام بردگان و برده بر زین
  شکست بردگان و طرف میدان

  بشد از خون بابام سرخ و رنگین
  من آواره شدم تا صبح امروز

  کھ دیدم روی تو شادان نھ غمگین
  اگر یارم شوی دست نوازش

  نھی در دستم و دردم تو تسکین
  بر آنم تا بھ چالش بردگی را
  نظام بردگی با کیش و آیین

  درفش سرخ خون آرم بھ اھزاز
   سرحد چینبھ ھر جای جھان تا
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  با چنین مجلس و دولت پیشوا و رھبری
  گند و گندابی کھ از عرش داده ما را سروری
  قتل و کشتاری کھ ما را در جھان جای نخست

  جھل و اوھام و خرافات ھر بال را سرسری
  جھل فرھنگی و فقری کو تلنبارست بھ دوش

  سانسور و سرکوب و وحشت کو ز جان خلق را بری
  زن ھایی کھ در شھر یا امارات تن فروشخیل 

  از نجابت حفظ چادر مقنعھ یا رو سری
  کودکان کار و بازاری کھ کھ مؤمن را حریص

  تا تجاوزھای جنسی و این عمل نی کافری
  مذھب و آیین و کیشی کھ حاصلش باشد فساد
  جھل و نادانی کھ شیخ را داده بر ما برتری

  شرفبی خیالی ھا کھ سرقت کرده از ماھا 
  تا چو شیخان جاکشی را پیشھ وز آن افسری
  جنگ آینده کھ بی مغز مردمان در پیش رو

  و آن تبھکاران کھ شیخ را در چپاول یاوری
  آن سپاه قدس و مھدی جنگ جویان بسیج

  کھ عزم جنگ خارج ر میھن و از وطن باشند بری
  می دھد ما را ندا و با وضوح این اختیار

  ر گھ رھبریدفن دو بر وطن باید برید 
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  دوستت دارم و دانم اندر این سخت روزگار
  دوست داشتن نیست مفھوم قفل نگشاید ز کار

  سلطھ ی بازار باعث تا چو کاال عرضھ عشق
  ھر کھ استادست در این فن خلق را آموزگار

  با ظھور دین هللا عشق نیز بیگانھ شد
  ھمچو انسان کیمیا شد رخت بر بست از دیار

   کسان کھ رند بودند جامھ ی تقوا ز تنآن
  ترک ھر اندیشھ گفتند تا نھ سختی را دچار
  عاشقان را دستھ دستھ شیخ تیر باران نمود
  عده ای را نیز بھ زندان یا نمود تسلیم دار

  سود ورزان توبھ کردند شیخ را گشتند مرید
  مذھب شیخ را تقبل راه شیخان اختیار

  ند عرضھ عشقعده ای نیز رو ببازار تا نمای
  تا اندوزند گنج و خود رھانند از فشار

  کم کم این عادت بشد رسم منطبق با کیش و دین
  ھر کسی شد دام گستر پی گرفت رد شکار
  ما در این آشفتھ بازار دربدر ماندیم غریب

  دل بھ تو دادیم و لرزان تا چھ بازی روزگار
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  روطن دریایی از خون کلبھ ای تا
  وطن یک زال پیر زار و بیمار

  وطن در سوگ نشستھ خستھ مادر
  وطن در سایھ ی مرگ چوبھ ی دار

  ویرانھ ای در سلطھ ی دیووطن 
  وطن زندان مزدور توده ی کار

  وطن صحرای خشکی شوره زاری
  شقایق زاری و از خون چو گلزار

  بیابانی کھ زآن فرھنگ فراری
  فاسد و مملو ز اشرارفضایی 

  اندر آن رشد ھر پلیدیمحیطی کھ 
  شود خالی و خالی تر ز بیدار

  وطن چون محبسی انسان بھ زنجیر
  کفن پوش دخترش کودک در آن زار
  وطن در جھل و اوھام غرق ظلمت

  بھ گندابی ز فقر فحشاء گرفتار
  وطن مغلوب هللا چون اسیری

  سپاه دین پناھان را بدھکار
  وطن بی روزن و بی نور سرایی

  دخت در کلبھ ای تارکھ محبوس پور و 
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  تو آنچھ در پی و جویی شبانھ
  چراغ در دست و ھر سویی روانھ
  ز دست ما داده ایم در روز روشن

  فقط زان در دل و در فکر فسانھ
  بریختیم پای دین و از دین فروشان

  گرفتیم قول سکس جاودانھ
  ز ناموس و وطن دستان بشستیم

  ھبھ دار انسانیت دیو را بخان
  چنان عادت نمودیم ظلم و بیداد

  کھ ضحاک داد خود خواست از زمانھ
  ز تاریخ دادخواه گردید فاشیسم

  ز بس دید حکم هللا جابرانھ
  بزرگتر فقر ما شد فقر فرھنگ

  بدادیم تن بھ قانون ددانھ
  تماشاگر شدیم بر قتل و غارت
  بھ پای چوب دار خواندیم ترانھ

  ببست بار سفر مھر، عشقش بدنبال
  داوند ماند و شیخ و دزد خانھخ

  گریخت انسان و انسان گونھ رفتار
  گلیم خود ز آب و رفت شبانھ
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  مرا چون ایزدان عشق و مستی، پناھی در میان بازوان ده
  بر این خستھ تن و ویرانھ جسمم، بھ علم و حکمتت تاب و توان ده

  یفقیرم آیم از شھر فقیران، کھ ارزان جان از ندان
  تمام شھر را کاویدم و دشت، تو مھر افزون نما و زو نشان ده

  من از ویرانھ ای آیم کھ ویران، خدایش کرده و خونریز سپاھش
  مزن قفل بر دھانم تا بگویم، محبت می کن و ما را امان ده

  بزندان و شکنجھ عادت و خویاگر چھ کرده ام عادت بھ سانسور، 
  الم رخصت حرف و بیان دهولی تو نازنین یکبار ما را، بھ ع

  خدا با صلح وارد شد بھ شھرم، رحیم و ظاھرا بخشنده ی جان
  چھ قدرت حاصل و بنشست بر اورنگ، بشد قھار و فرمانی کھ جان ده

  غرامت خواست سنگین توده ھا را، ز جنگ قادسی فتح الفتوحش
  خلیفھ ھر چھ ما را بود بربود، تتمھ ھر چھ ماند گفت از زنان ده

  دختر و زن بر کدکان تاخت، ببازار فجیره جملھ بفروختپس از 
  خدا شادان از این نصرت و توده، ز خود خرسند کھ راضی کرده هللا

  خلیفھ از خدا بودی حریص تر، بخلق فرمان کھ تاوانی گران ده
  وطن با مردمش یک جای بفروخت، بدشمن گفت مرا اسب و عنان ده

   زیبا و با دانش توسلچنین بود غم فزا بگذشتھ ی ما، بھ تو
  بغل بگشا مرا جانی دو باره، ز عطر و بوی و پر مھر بازوان ده
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  نکن خود سرزنش ز اندوه نکن تب
  مزن قفل بر زبان راحت گشا لب

  قبای ژنده ی خود را بیاویز
  بھ ھر جای سیاه و نیلگون شب
  تبھکاری، فساد، گنداب موجود

  ّمن ربنھ تنھا توده غرق بل دا
  ز نادانی خورند خلق تازیانھ

  َبھ باتالق دست و پا و دیگران سب
  درون خود نمی کاوند ھشیار

  َپی علت نھ فرزندست و نی اب
  ببندند چشم خود بر روی معلول

  گناه خود نویسند پای ارَنب
  نیاموخت ھر کسی از روزگاران
  مخ گندیده اش را مرگ بھ عقرب
  دنشین تا کی ز گور این مرده خیز

  گرفتار عذاب آید کند تب
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  بدورانی کھ خونخواران تاریخ سخن با مردمان با چوبھ ی دار
  زبانی جز زبان زور ھرگز نمی دانند و مردم را کنند خوار
  ھزینھ ھای سنگین برج و بارو کنند احداث و خلق بینوا را

  اردرون آھنیت و تیره دیوکنند زنجیری و محبوس و در بند 
  نمایند تربیت نیروی سرکوب مسلح با سالح ھای کشنده

  بھ اعدام و بگشتن دست یازند زمین را اللھ گون با خون ھشیار
  چپاول پیشھ و غارتگری پیش ز نان محروم حتی ملتی را

  فساد را بر تنش رخت تقدس ز دین سرمایھ و مذھب و دادار
   خالیقفقیھ و زاھد و اخوند و مال ز رو شمشیر و جنگند با

  بزیر بیرق دین کرکسی چند ره کشتار و غارت صاف و ھموار
  گرفتار کارگر مزدور بی چیز بھ چنگ سلطھ ی سرمایھ داری

  فروشند مملکت در پشت پرده بدور از چشم صاحب خانھ ی خواب
  بکار ترفندھا، نیرنگ و حیلھ مبادا کدخدا جنبد و بیدار

   و سفیھ رایکی مالی نادانبخدمت مجلس و دولت و ارتش 
  کھ غیر از شیوه ی غارت نداند یکی دیوانھ ی مجنون و بیمار

  تفنگت را بدست ده امانش کھ در چنگل و کوه بردارد آوا
  نگون اھریمنان در خون و از تو نماید رفع فقر ذلت و ادبار

   از خود کنی دورتبزن سیلی بگوش ھر کھ از تو تمنا تا تفنگ
  ا از ظلم دشمن نی خبر دار است و یکھ او عامل و یا خود چیره خوار

  نمی داند کھ این قانون خصم است تو با قانون او با او کنی جنگ
  بجا و با خالیق بدورانی سخن با چوبھ ی دارسنت خود این 
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  تو در نوع خودی بی دانش و کور
  چو شب کوری و آزارد ترا نور

  نمی دانی کھ اصال زندگی چیست
  ببینی مردم از دورنھ چشمی تا 

  چنان بی عرضھ ای و نا توانی
  کھ تا تحریک ترا صد قصھ از مور
  ز ھر چیز بگذری عمرت بھ سختی

  روز محشر در بغل حوراز کھ بعد 
  نکو نامی و خوش نامی خداوند
  نداده وعده ات نی بھر تو جور

  ز بس روسپی صفت دادار عالم
  ترا بفریفتھ است با جنده محشور

  یز بعد از وفاتتچنین پاداش ن
  کھ موشت خورد و رید در گوشھ ی گور
  بھشت چیست؟ باغ فردوش در کجا بود؟

  چرا چون روسپیان بر پا کنی شور
  جھنم ھم زیاد است از سر تو

  کھ بر قلب جھانی ھمچو ناسور
  خدا و شیخ ذاتت می شناسند

  کھ وعده ھا ترا تا بر دمد صور
  چنین روزی اگر باشد یقین دان

  لھ ھا بر پا کنند سوربھ آتش فض
  ترا گوھر ز جھل وز جھل آبت

  کورگرنھ کی بچاه افتد بسر و 
***  



 NMU

  
  
  
  
  
  
  
  

  بگو ما را روان ھستی و ھم جان
  بگو کھ باورم ھستی و ایمان

  بگو امید من ھستی و دردم
  مسیحا گون شفا بخشی و درمان
  بگو تا تو مرا در خاطر ھستی

  یقین دارم کھ برپاست نسل انسان
  ق از جھان نابستھ است رختبگو عش

  ز گوھرھا تھی نامانده است کان
  اھرمن ناگشتھ و مھرمسلط 

  ھنوز بیند سپاه اختران سان
  بگو کھ اللھ زاران روزگاری
  دھند بار و شقایق چھره خندان

  بدوزد چاک پیراھن و در دشت
  ستاند جامی از نرگس و رقصان

  بگو کھ ماه ھمان ماه است بگردون
   خود غزلخواننوازد زھره چنگ

  بگو دیرنده نیست یلدا و روزی
  بینم آن لب لعلت شکوفان

  بگو ما را دھی جامی از آن لب
  چنان چون ایزدان ما را دھی جان
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  با یاد رخت سوزم چون شمع بھ تنھایی
  دیده بھ در و امید کھ این خانھ تو بگشایی

  گوھراز م پر دامنشمع گدازم شب چون 
  یره تا چھره تو بنماییبر ظلمت شب خ

  بویم سر زلف باد  امید گذر از کویت
  از مو و تنت عطری تا روح بیاسایی
  ز آنروز کھ تکفیرم شیخ العلما بنمود

  رم سجود بر تو در شھر نھ مأواییبا ج
  چون کولی سرگردان آواره بھ ھر شھرم

  عشق تو کند ھمت پر موج چھ دریایی
  ھبس وادی و شھر گشتم بس مردم بیگان

  نا اھلم اگر دیدم دانا چو تو ھمرایی
  بر شیخ دوصد لعنت نفرین بھ مقلدھا

  کز جھل جھان ویران وز کینھ معمایی
  جز کشتن انسان ھا نی فکرت و اندیشھ

  جز نکبت و ویرانی در دل نھ تمنایی
  چون سجده نمودم تو بر درگھ تو زانو

  تنھاییقسمت دور از تو و تبعید مرا 
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   باشدبر شیخ نمودن رحم ظلمی بھ بشر
  کھ این تخمھ ی اھریمن خود مایھ شر باشد

  این انگل و پارازیت گوھر ز لجن دارد
  در جامعھ افکارش خسران و ضرر باشد
  کارش ھمھ افساد است دزدی و زنا کردن
  ّاستاد لواط است او عیب نھ کھ دمر باشد

  در بین عوام مشھور ھر شیخ دوسر کون است
  سرش کونی است کو ارث پدرباشدل مندی

  آن کس کھ زشیخ تقلید بی مایھ ی نادانی است
  بی گفتھ مرید را شیخ داناتر و سر باشد
  اندیشھ بکن نادان از فتنھ ی شیخ پرھیز
  ھر کس سخن و پندش رسوای گذر باشد

  در عالم خاکی تو منفور شده از شیخ
  ھر جای خبر باشدزین دزد چپاولگر 

  ایت این دزد جنایتکارتا رھبر و پیشو
  ھم خانھ و ھم جانت در خوف و خطر باشد

  د نوع بشر محسوباز انسان خوگر دم زنی 
  از شیخ ببر کو خصم با نوع بشر باشد
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  ما را مایھ امید و ھشیارتو 
   نھ بر دارکھ دارد زندگی جریان

  ھنوز شیران بھ بیشھ زندگانی
  اجاق زندگانی را نگھدار

   ھم روزن امید باز استھنوز
  کھ جمعی زنده اند و دیده بیدار

  مسلط نا شده بیداد و غارت
  نگشتھ اھرمن حاکم افق تار

  ھنوز دل ھای عاشق بی شمارند
  جھان نیست در کف دزدان بازار
  خروش دادخواھان بس بلند است
  درخت ظلم و بیداد مانده بی بار

  ھنوز ھم در فضا می پیچد از عشق
   عشق تبدارشمیم زندگی و

  یز انسان مانده است رد و نشان
  نمانده بھره ده بی کس و بی یار
  ھنوز ھم می توان در این زمانھ
  کاله سایید و فخر بر چرخ دوار

  تو ما را ایزد عشقی و امید
  بھ سنگر پر توان مانی و ھشیار
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  جھان را کارگر آباد و پربار
  نموده با تالش و قدرت کار

   ھر سفره کھ نانی این ھنروربھ
  نھاده نی خدا و رب و دادار

  از او پیشرفت و این گیتی تکامل
  رفاه و امنیت ھر جا کھ پادار

  بھ راه صلح دائم در تکاپو
  علیھ جنگ اگر در جنگ و پیکار
  چھ خوارش دانی و قدرش ندانی

  شوی در عالم ھستی خودت خوار
  ز بنیان خانھ و ویرانھ گردد

  ی و سقف گردد آواربخاک ھر نقش
  ز سفره نان و از خانھ سعادت

  بدوشت بار فقر گردد تلنبار
  خزان روبد نشان از باغ و گلشن

  زراعت از میان ویرانھ گلزار
  اگر بھروزی و پیشرفت خواھی

  کارگر تا خواستھ ات بارحمایت 
***  

  
  
  
  
  



 NNP

  
  
  
  
  
  
  
  

  ثلثی از اردیبھشت و نیمھ ی فصل بھار
   فرزندان کارعیدمی رسد فرخنده روزی 

  بس مبارک روزی و فرزند زحمت در سرور
  نغمھ ھای شادی او بھره کش زار و فگار

  لشکر زحمت چو در میدان و در دسش درفش
  زندگی گیرد جھان و دشمنان بینی نزار

  دولت سرمایھ داند کھ اندر این روز کارگر
  سان سپاه خویش بیند تا رسد روز شکار

  داغ ننگخویش را آماده تا بزداید آن 
  کز ازل تحمیل بر او کار شاق و برده وار

  و این شرف را پاسبان بیند تدارک روز رزم
  تا کھ ھر سد بشکند از نسل غارتگر دمار

  سروری بخشد بھ انسان ارج بخشد رنج او
  روی محرمان گشاید گلشن و باغ و بھار
***  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 NNQ

  
  
  
  
  
  
  
  

  تو ای کار و شرف را یادگاران
  ه و دور از بھارانز ھر جا ماند

  ز خاطر رفتھ و بی یار مانده
  بزیر تیخ شیخ سرمایھ داران
  ترا یاران سابق برده از یاد

  بھ داللی پناه فرصت شماران
  درفش سرخشان دستمال حیض بود

  ز مادر یادگار در دست یاران
  شرف را کار تو گنجینھ دار است

  ترا دائم چو انگل دین مداران
  ی قانونمدار امید کھ شیخ اجرا

  کھ ھست سرمایھ را خدمتگزارن
  خودت تصمیم و لشکر را بسیج کن
  بمیدان آی و در گور مرده خواران

  بشوی آثار غارت، ظلم و بیداد
  جھان را وارھان زین خرقھ داران

  نمانده کاوه را جز کارگر پور
  ز انسان و بزرگان، ظلم شکاران

  تویی تو کارگر فرزند زحمت
  نبھ ملک فریدون یادگارا

***  
  
  
  
  



 NNR

  
  
  
  
  
  
  

  وطن گشتھ فراموش مردم از یاد
  دکان رزم تختھ قصھ اش باد
  رسانھ گشتھ ابزاری، وسیلھ
  برای عده ای مزدور و شیاد

  کھ با شیخ کمترین فرقی ندارند
  و استادچند سالھ نیز ماھر در این 

  تخصص ھا گرفتھ در دو رنگی
  ز شیخ جاکش ترند در گند و افساد

  ریتبفکر رختخوابند اکث
  نبوغ خود در این ره وز عمل شاد

  ادیبانھ نویسند شعر و قصھ
  پی رام کردن صیدند چو صیاد

  صدای عشق را تنھا شناسند
  ز خلق بی نوا نی بانگ و فریاد 

  ز حیوان پست تر و ز اخالق فارغ
  بھ ذلت خوی و عادت کرده بیداد
  بھ شیخ بسپرده کار ملک و ملت

  ادحیا را خورده و ریده است بھ اجد
  بھ زالو بودنش نازد و شاد است
  وطن و مردمش را برده از یاد

***  
  
  
  
  
  



 NNS

  
  
  
  
  
  
  

  جلوی پنجره گیر بند تنبان
  کمر و قنبلت جان بجنبان

  نسیم را پر کن از بوی کشالھ
  کھ از عطرش دمد در کالبد جان
  بپرس سھراب را جایی بھ قایق
  گرفتھ در نظر ای جان بقربان
  نعلف ھا بوی خشتک در گلستا

  گل آلود چشمھ و من شاد و خندان
  گون ھا را بده یک تار مویت

  بھ زاھد گو دگر ما را مترسان
  ھمین امروز و فردایت در آغوش

  و رزمم بھ میدانبھ شھیاد گیرم 
  وطن را باز پس فرزند کورش
  خرابھ حوزه و اسالم ز ایران

  ندارد شیخ خبر فرزند نادر
  کتاب کسروی خوانده است نھ قرآن

  امم دھی گیرم وطن پساگر ک
  ز چنگ شیخ ھا با چنگ و دندان

  لبنان، نی فلسطین این سرود استنھ 
  بھ پا از بھر سوری جشن بھ تھران

  سازو بھ صحرای حجاز با تنبک 
  با خیل شیخانفرستیم سید علی 

  بیا امشب عزیزم رختخواب گرم
  بجسمم روح بده با عطر تنبان

***  
  



 NNT

  
  
  
  
  
  

  بود در زلف باددوش بوی خشتک ات پیچیده 
  اشک من جاری ز چشم و از وطن یک خرده یاد

  سرنگون بادا رژیم و نھ بھ اعدامی بلند
  آه مادر چھره ات غم را ز سینھ روح شاد

  پارسالی توی تھران وقت اعدام کسی
  توی میدان ازدحامی دیدم از مردم زیاد

  عکس ھایی ھم گرفتم چندشم زین خلق شد
  تم با شغادیادی از سھراب کردم رزم رس

  آه فردوسی چھ گفتی در غزل ھایت کھ بعد
  بارھا تکرار حافظ، سعدی و مشتی عباد

  دولت آبادی چھ خوش گفت، گر چھ قالب شعر نو
  مشت این خلق باز کرد و دست شیخان را گشاد

  یاد کردم از ھدایت چون ز سنجر آبرو
  تیمور و وقتی رشوه گیری ازدیادی دوره 

  ده بادا کارگرمرگ بر سرمایھ داری زن
  ننگ بر سلطان حسین آن بانی ظلم و فساد

  این قریحھ از تو دارم ای فدای خشتکت
  مستم از آن عطر و بویش کو معطر زلف باد

***  
  
  
  
  
  
  
  
  



 NNU

  
  
  
  
  
  

  آه اگر یک شب در آغوش گیرمت قدری فشار
  نھ بھ اعدام گویم و محکوم این قانون و دار
  کنفرانس ھا شرکت و مدح تو گویم رزم تو

  کز رقیبان دل بسوزم از مخالف ھا قرار
  زندگی عشق است و جز عشق جملھ پوچ

  سرنگون بادا رژیم و چرخ بیرون از مدار
  بگذریم از ھرچھ ایران گشتھ امروز چون بھشت

  بھر ما ساحل نشینان دور از آن گیر و دار
  با کمی پول می توان ھر چیزی لوکسی را خرید

  یارباکره ھای جوان را با تمنا اخت
  یک و یک و ده ده کشید بی سرصدا در خلوتی

  نی کسی کاری بھ کارت نی کسی این ننگ و عار
  کار تو شرعی است و دولت خود حمایت می کند

  در حقیقت خود فروشی حرفھ ھست و کسب و کار
  در خیابان ھا ھزاران کس ببینی منتظر

  بال و پر بشکستھ دارند بیش از ما انتظار
  ستگیری از بیچارگانانقالب یعنی ھمین د

  تا بھ پا خیزند و از آخوند و مالھا دمار
   جز تابعیت از محیطکاری از ما ساختھ نیست

  خلق را نفعی رساندن موج را گشتن سوار
   از آنجایی کھ مسئولیم و مدیونیم بھ خلقلیک

  سعی وافر می کنیم تعداد بیشتر را فشار
***  

  
  
  
  



 NOL

  
  
  
  
  
  
  

  ر انقالبزنده بادا انقالب و مرگ باد ب
  سرفراز بادا حقیقت لعن و نفرین بر سراب

  انقالبی زنده بادا کو سرافرازی بھ خلق
  ملتی برھاند از ظلم جامعھ از منجالب

  نان رساند توده را بر سفره ی بی رونقش
  سرپناه بی سرپناه را خلق محروم از عذاب
  معضل بیکاری از بین ریشھ کن بنیاد ظلم

  معمور ھر خرابصد ده آبادان نماید شیک و 
  صلح را تضمین نماید دانش خلق را فزون

  رونق افزاید و پیشرفت نی جگر خلق را کباب
  مرگ بر آن انقالبی کو سفیھان بر سریر

  تا ز مردم خون بنوشند الشھ خواری چون غراب
  خادم سرمایھ باشند خود فساد افزون کنند

  مملکت بیغولھ سازند دست و ریش با خون خضاب
  ند و زنجیر زنده عھد بردگیکارگر در ب

  و خلق را در تصور چون دوابزن ز حق محروم 
  دام تزویر و ریا را گسترند با نام دین

  دست تعدی و چپاول سینھ خلقی را رباب
  جامعھ در فقر و فحشاء سفره ھا بی نان شب

  جز تبھکاری نھ کاری نام این گند انقالب
***  

  
  
  
  
  



 NOM

  
  
  
  
  
  
  

  گوییتو خود آنی کھ می بویی نھ 
  بھ گفت و ادعا کاھی نھ کوھی
  شمیم مشک خود گوھر نمایان

  ندارد احتیاج تا تو بگویی
  نگردد اھرمن ھم خوی انسان

  پری خو می نگردد زشت خویی
  بھ گفتھ خار چون سنبل نگردد
  گرش در خلد بنشانی بھ جویی
  بھ آب زمزم و کوثر نھ بتوان

  کثافت را چھ گوھر ھر چھ شویی
   سان دیوندفقیھ و زاھدان ھم

  تو از شیخی بتر راھش چھ پویی
  پلشتی را بباید ریشھ کن کرد

  باید بدور از گفت و گوییعمل 
  بجان شب ببایست شعلھ افروخت

  نھ سرگردان شد و ھر دم بھ سویی
  طبیب درد ما یک انقالب است

  کھ شیخ در خون کشد بی ھای و ھویی
  گذشت عمری ز ما کشتند و بردند

   است ھر چھ گوییمیان بر بند کھ مفت
***  

  
  
  
  
  



 NON

  
  
  
  
  
  
  

  سرنگونی کار خلق است این ھنر از توده ھاست
  علم می باید و دانش نی بھ حرف و مدعاست

  توده می باید کھ خیزد کوکب ظلمت نگون
  خلق دانا سرفرازست از ھر آن ظلمی رھاست

  کو بخود دارد یقیندر پی تغییر قومی است 
  ده ھاستعاشق است بر زندگانی مھربان با تو

  غرق دریای جھالت پیرو و تسلیم شیخ
  زیر پاالن است و دائم تابع ظلم و جفاست

  دل بھ اوھام و خرافات بستھ و شیخ را مطیع
  معتقد کھ این ظلم تقدیر رأی و تدبیر خداست

  این خداوند مبین است گر ستم دارد نھ شیخ
  ی است معذور فارغ از این قصھ ھاستشیخ مأمور 

  اپو می کند در کار خویشریشھ ظلم را تک
  ھر چھ می خواھی بسر زن آیت حق بی گناھست

  خلق ما خلقی فقیر است فقر فرھنگش سبب
  تا زشیخ تقلید چو میمون دائم از دنیا جداست

  رنج آموختن بباید جان شب آماج نور
  این ھنر از توده ھاستیر این وضع کیز آگھان تغ

***  
  
  
  
  
  
  
  



 NOO

  
  
  
  
  

  دچھ خوش گفت فردوسی پاکزا
  کھ جز نام ھر چھ از او را  زیاد

  پس از قادسی روز کشور سیاه
  ھنرمند و آگاه مردم تباه

  رقم سرنوشت ھا چو منبر نشین
  ز دل ھا رود مھر و جایش بھ کین

  بزنجیر دانا و نادان بھ تخت
  سیھ روز مردم و بر گشتھ بخت

  بھ نابخردی فخر مردم و نام
  بھ ننگی و خون کسان را بھ جام

   و کیشی اھریمنیبھ آیین
  ره دشمنیو سپارند دو گوش 

  ستاینده گردند کردار زشت
  بھ امید رفتن چرا در بھشت
  پلشتی و زشتی شود ارجمند

  بھ زندان خردمند و رادان بھ بند
  گشایند راھی کھ بی درد و رنج

  تبھکار و جانی چپاول و گنج
  بھ تاراج میھن و مردم و نان

  فراھم ز دست رنج دیگر کسان
  گردن پور بخرد بھ دارپدر 

  ز ناموس خود از بد روزگار
  پی سود دختر فروشد بھ زر

  بھ قتل برادر و یاران کمر
  زنان خودفروشی و سرمایھ تن

  خود عرضھ چو کاال بھ ھر انجمن
  بخواری تن و شاد و خرسند کھ خوار

  نھ ترسی ز گیتی نھ از روزگار



 NOP

***  
  
  
  
  
  
  
  

  ز من دوری ولی ھر شب چو مھتاب
   آسمان چون از سرم خوابترا در

  درون سینھ ام شش از تو لب ریز
  کویر تشنھ ی جان از تو سیراب
  درون قلب خستھ ھر رگ و پی

  تو جاری مثل خون نیرو دھی تاب
  گران قدر گوھری تو سب چراغی

  بھ ظلمانی شبم رخشان چو شب تاب
  ولی با این ھمھ سوزم ز ھجران
  میان خودفروش جمعی ز تواب

  ده گشتھ از پی سودکھ شیخ را بر
  لجن مال کرده خود یاران و احزاب

  سیاست را گدایی لقمھ نانی
  ھدف در خواب غفلت توده اصحاب

  از این رو چشم بھ در دارم چو یعقوب
  کھ آیی وز لبت نوشم می ناب

  بھ گردون فخر و بندم چشم خستھ
  بروی اختران و روی مھتاب

***  
  
  
 
 
 
 



 NOQ

 
 
 
 
 
 
 

  تکفیرگناه است عشق تو؟ ده حکم 
  بھ فتوایی ز عاشق بال و پر گیر
  بنھ بر بام خود دامی و ھر مرغ
  بزن سنگ و بگو راه دگر گیر

  بکوی ما گذر عشق را نباشد
  فرازیست در گذر سخت و نفس گیر

  سر زلف سیاھم دام مرگست
  در این بیشھ شود بی پا و سر شیر

  بپای آھوان گیسم کمند است
  غزاالن را کشم راحت بھ زنجیر

  ان بر حذر از بحر چشممنھنگ
  بگردابش شوند از جان خود سیر

  چنان چون خنجرند مژگان و سینھ
  شکافند عاشقان را شام و شبگیر

  لب یاقوت رنگم، رنگ خون است
  ز عاشق خون بنوشند چون شوم چیر

  رخم خورشید و خاکستر دو عالم
  چو با خشم و غضب فتوای تکفیر

***  
  
  
  
  
  
  
  



 NOR

  
  
  
  
  
  
  

  میرد و خوارجای دارد شیخ شھر 
  سوی گورستان رود زین مرغزار

  یا کھ دستانی ز غیرت چسبد او را بر گلو
  در شبی تاریک و جان این کثافت را شکار

  ھر مسلمانی شرف دارد بھ حد ارزانی
  نام انسان بر خود و خود را بشر آرد شمار
  اندر آن لحظھ کھ یک زن بھر نانی در گذر

  ارتن نماید مشتری را صید را جوید شک
  بی گناھی در دیار زاھدانی جملھ دزد

  جان خود تسلیم و رقصد با نسیم بر روی دار
  بی پناھی سر ببالش زیر کارتن در گذر

  کودکی با ترس و وحشت از تبھکار فرار
  بازجو راه تجاوز پیش و خواند سوره ای

  ز آنچھ ابلیس گفت بھ شیطان در پناه کوه و غار
  مینجای آن دارد امام و پیشوای مسل

  در مبالی دفن گردد با ھمھ ایل و تبار
  توده بر پا نھروانی دیگر و از شر اوالد علی
  خود و این میھن رھاند ختم این پست روزگار
  یا پذیرا مرگ را گردد و از این یستن بھ ننگ

  دست شوید با شرافت زین جھان با افتخار
  یا بماند منتظر تا اھرمن با دست شیخ

   چون اسیری پست و خوارھ خوانان بھ گورشفاتح
***  

  
  
  



 NOS

  
  
  
  
  
  
  

  چھ صورت پوشی و روبنده محکم
  نھ دین آسیبی و از ارزشش کم
  امام المسلمین خرسند و ربش
  ندارند دغدغھ فارغ ز ھر غم
  توان با روی بستھ تن فروشی

  برای لقمھ نانی دیده برھم
  تقدس چھره دارد پیش یزدان

  عذاب بیند امام چون دیده پر نم
   ننگی ندارندشیخکانفحشاء ز 
   ھر جای جھان تا کشور جمبھ

  فساد را دین فروش شرعی بھ فتوا
  خدا ابزار شیخ است تا کسان ذم

  ھر آن کاری مجاز است گر خالیق
  بکام شیخ نسازند انگبین سم

  فقیھ و زاھد و شیخ اھل کارند
  بھ حوزه کون دھند ھر لحظھ ھر دم

  اگر گاھی سخن از منکرات است
  لد چھره محکمسفارش تا مق

***  
  
  
  
  
  
  
  



 NOT

  
  
  
  
  
  

  در اسالمی کھ شیخ رایج بھ ایران
  فساد شرعی بود با چھر عریان

  مسلمان جایز است غرق در کثافت
  تبھکاری و دزدی، ملک ویران
  بھ پستی تن دھد بی رنج خاطر

  کند ھم نوع کشی ظلم چون شریران
  زنا کاری، جماع با خویش و فامیل

  یرانلواط با کودکان، ھم سن و پ
  ز ختنھ گاه کمتر شیر خواری

  کھ در قندان خواب است یا کھ گریان
  تجاوز بر کسانی کو بھ زنجیر

  غم انگیز سرنوشتی چون اسیران
  چرا در ملک ماآن ھم در این عصر

  ز سوی دین فروشان، نی انیران
  بغیر از این کھ ما خود از ندانی

  بھ ھر پستی تن و نازیم بھ شیران
   شیخ مزدوردو چشم بر بستھ تا

  چپاول ھا کند کشتار میران
  چنان غارتگری کز کرکسان نیز

  بھ تاریخ کس ندیده از امیران
  چنین رسم نوین با پوشش دین

  فقط شیخ رایج و در ملک ایران
***  
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  ھمھ شبھای غربت تا سحرگاه
  بھ قاب عکس تو چشم دارم ای ماه

  نفس با یاد تو در دامن شب
   زار و تنھاچنان شمعی گدازم

  سر زلفت زنم چنگ و ببویم
  چنان گل ھای وحشی در گذرگاه

  درون جنگل شب ز عطر و بویت
  بتر از باده نوشان مست و از پا

  درون برکھ ی مھتاب جز تو
  نبیند دیده و در موج دریا

  بھ کوھت بینم و دشت پر از گل
  خرامان چون غزاالنت بھ صحرا

  ترا زیباتر از زیبا بھ گردون
   زھره و پروین بھ درگاهستاده

  ونوس را بینمی در معبد عشق
  بھ حسرت دیدن رویت تمنا

  سحر سر می نھم بر خاک پایت
  بپایت افتم و در سجده ای ماه

***  
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  شکوه ی بی جای تو غم ھای ما افزون کند
  چاره ودرمان دردھا درد ز دل بیرون کند
  استآنچھ ما را خوار کرده شیخکی در قلب تو 

  این کثیفت از درون است گر تو را افسون کند
  در تفکر ھمچو شیخی در پی درمان نھ ای

  این تفکر خوار و زارت زیر این گردون کند
  من کنم کفران و گویم شیخکان را ناسزا

  این گناه من ندانم از تو چون دل خون کند
  از تو تصویری کنارم یا کھ نھ در قلب من

  دیگر این بین چون کندگر تو تشویشی بھ دل گو، 
  یا چرا ترسی کھ شیخ دون ز تو خواھد حساب

  ضعف تو باعث کھ شیخی دجلھ ھا از خون کند
  پیش تر از شیخ بیرون شیخ در خانھ مقیم

  بر صلیب عشق را بھ قلبت بخت تو وارون کند
  شاکیم از شیخ و زاھد با صداقت گویمت

  رنگ و نیرنگ تو ما را غم بھ دل افزون کند
***  
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  سی و ھفت سالست کھ ماھا با فریب و دنگ و فنگ
  خود فریبی می کنیم و خویش راضی با جفنگ

  با کھ ھستیم ما طرف، بیداد و ظلم بر ما ز کیست
  با کھ درگیریم شب و روز، با کھ ما وارد بجنگ

  خوش خیاالن از رژیم نالند و فرمان ھای دین
  نگزاھدان گیرند نشانھ شکوه از شیخ مل

  فقر و فحشای درون را حاصل بیداد شیخ
  جور و استبداد دین را زیر سرھای دبنگ

  جاکشان مجلسی را بی کفایت رھزنان
  ھ ای وافور و بنگئدولت دیوث پرور نش

  ھر فقیھ را کونی و غرق در زناکاری، لواط
  جملھ میران سپاه را فارغ از ناموس و ننگ
  نغافل از این مھم ھستیم کھ ھر یک در درو

  شیخکی در سینھ داریم کو زما بشکنده کنگ
  غیرت از ماھا گرفتھ فکرت و اندیشھ پوچ

  سنگدرون ما را بھ ذلت بر سر ما پاره از 
  خوی و عادت ھای ما را با ھمھ قدرت مھار

  زیر پاالن برده ما را پای ھر اندیشھ لنگ
  خود چو شیخان علیلیم دور از تدبیر و رأی

  و ھفت سال دنگ و فنگتا بپوشانیم چنین عیب سی 
***  
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  سپاه کارگر چون مانده خاموش
  چرا خون در رگ این توده از جوش

  سپاه برزگر قانع کھ در شھر
  گدایی، دستفروشی فارغ از توش

  معلم یکھ و تنھا بھ میدان
  دریغ از اوحمایت ھر کفن پوش

  چرا اعدام ھا بگرفتھ شدت
  امیران خون بیشتر می کنند نوش

  تیم ھا بیشتر و زن ھای بیوهی
  چرا افزون تر از سابق سیھ پوش

  ز حد بگذشتھ در ملک فقر و فحشاء
  نوابغ ھای دین بر بستھ اند گوش
  ذخایر روز بروز کمتر و کمتر

  فتاده در خزانھ آفت و موش
  سیاست پیشھ گان در فکر غارت

  دوشبار تحقیر چون خران کشندی 
  امام ھر روزه در میدان رجز خوان

  دم از ھشیار و یک عالم از ھوش
  عجیب است و فزاید بر عجایب
  دروغ را ملتی دانند و خاموش

***  
  
  
  
  
  



 NPO

  
  
  
  
  
  

  چھ قومی تن بخواری وز عمل دور
  بھ ظلمت عادت و بیزار از نور
  ز فرھنگ خود و تاریخ بگذشت
  نھان رسم نیاکان جملھ در گور

  ھمھ ھستی خود از دست و بگذاشت
  ه و کورستم بر دیگران نادید

  نھ تنھا پیشھ کرد تسلیم و سازش
  برای حق طلب پرونده ھا جور

  معلم را ز نان و نسل زحمت
  بزندان ستم در حسرت ھور
  بفکر سود خود دالل خو شد

  چھ ھمسایھ بھ غم بر پا نمود سور
  پسندش پا بزنجیر بخردان را

  سفیھ بر مسند و قدرت نشان، زور
  عدالتتبھکاری دزدان را 

  ریغ ھمخوابی حورمبادا زو د
  وطن را از پی سود خواست ویران

  فساد را تقویت بنمود پر شور
  ندارد سرنوشتی جز فالکت

  سزایش زیر بار وز امنیت دور
***  
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  فاسد ترین رژیم را ما در زمانھ داریم
  از ننگ این حکومت بر خود نشانھ داریم
  دارای بدترین دین، آیین و کیش و مذھب

  ا قوانین ھر یک بخانھ داریمفاشیسم ر
  فرھنگ قتل و غارت با خون ما عجین است

  انسان بھ حرف صلح دوست خود گرم چانھ داریم
  نکبتو با یک جھان بھ جنگیم با جھل و فقر 

  با کارگر ستیزان بھتر میانھ داریم
  نیرنگ را ستاییم در ذات خود ریا کار

  خویش نیز تعارف گوھر دوگانھ داریمبا 
  ینھ جوییم نسبت بھ ھر معلمدشمن و ک

  برخورد زشت با علم بس زیرکانھ داریم
  اندیشھ ھا مغشوش ھر فکر را پریشان
  در ضدیت بفرھنگ خشمی ددانھ داریم

  داریم نبوغ زاھد ھر یک چو شیخ و مال
  خرسند ز خوان مردم گر آب و دانھ داریم
  بی نان ھر آنکھ دندان در بند صاحب فکر

   کیش ظالمانھ داریمخودخواه و پست و مغرور
  شیخ گر بروز روشن غارت کند، چپاول

  ما رغبتی بدین کار وقت شبانھ داریم
  با تکیھ بر خالیق ھر دولتی بھ دنیا

  از ماست گندترین را خود در زمانھ داریم
***  
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  چھ زیباست این زمین جز خانھ ی من
  کھ اندوه و غمش بر شانھ ی من

  ستبرای نابکاران چون بھشت ا
   دل دیوانھ ی منددر آن سوز

  ھر آن بیگانھ از خوانش شود سیر
  فقط دزدان بدزدند دانھ ی من

  چو خورشید جھانتابست از مھر
  دریغ یک پرتو از کاشانھ ی من

  نگارم شھره ی عشق است بھ دنیا
  مرا دشمن بھ جان جانانھ ی من
  ز ھر جمعی برد دل لیک ما را

  منی غم و درد ارمغان مستانھ 
  غ را دشمن است زیبا نگاردرو

  بجز وقتی کھ پر پیمانھ ی من
  مخالف با حجاب است در کفن زن

  حجاب از من برخ فرزانھ ی من
  یکی روشنگر است واقف بھ آیات

  ُکنارم زاھدی دردانھ ی من
  ز عدل و داد شیخ و حکمت دین

  حقیقت تا دروغ افسانھ ی من
  مرا ھمراه و یارست تیشھ در دست

  ران خانھ ی منھمھ قصدش کھ وی
***  

  
 



 NPR

 
 
 
 
 
  
  

  پاره کن این قاب نفرت دور افکن این حجاب
  گر نمیداری ستم دوست ظلم نکن بر آفتاب

  چھره را برھان از این ننگ مظھر تحقیر دور
  ھمچو توفان چھر خورشید پاک بنما از سحاب

  مشت او را باز کنحیلھ ی شیخ نقش بر آب 
  قاباو ترا توھین و تحقیر روی و مویت در ن

  از مقلدھای نادان گو بخواھد شیخ دون
  بند تنبان سخت چسبند خود کنند حفظ در شباب

  تن فروشی گر کند زن شیخ را نیست دغدغھ
  بلع و نشخوار نان مردم لعبتی در بر چھ خواب

  توی پستوھا و مطبخ حبس و زندانت کند
  تا مبادا روزی از شیخ حق خود خواھی، حساب

   چون غنیمت ھای جنگگوش بفرمان باشی و تابع
  تا شیخ راحت تواند ھدیھ بر ھر جناب

  ھمچنان کاالی شھوت چوب حراج زند
  با جفنگ و رنگ و نیرنگ ھر مقلد را جواب

  تو میان خلق نادان امتی احمق بسر
  آن چنان در فقر فرھنگ کو عقب تر از دواب

  خود نما عصیان و شورش این ستم از ریشھ سوز
  حو و خاکستر حجابشعلھ ای ز انوار رویت م

***  
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  مادر من ببندمنیز در این جا 
  دمنشده ده گر یکی بر پا کم

  ھمان زندان ھمان سلول، شکنجھ
  ھمان بر خورد زشت و نیشخندم
  ھمان شالق و خونریز و تحقیر

  ھمان باتالق دیرین بوی گندم
   رنج گاھی است،اگر چھ نام تبعید

  بسی افزون تر از پیش رنج و دردم
  تفاوت اینکھ آنجا خصم معلوم

  شکنجھ گر و بازجو زھر و قندم
  در این جا با دو رویانی برابر

  نباشد شیوه ی زشتان پسندم
  لباس دوست دارد خصم جالد

  بدوستی سعی و کوشش دردمندم
  دم از انسانیت شیخ را خبر چین

  بھ گردابی ز کین چون رود سندم
  بھ شیر پاک تو سوگند مادر

   راھم بر نگردمبھ ھیچ قیمت ز
  اگر چھ سخت ز خاطر یاد من بر

  نگردم من رھا، چون وقف بندم
***  
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  چراغم باش و در دستان عصایم
  از این بیغولھ بیرون  پا بھ پایم

  بھ ھامون ببر در دشت و صحرا
  کھ گوشم خواب و نی گوشی صدایم

  خستھ ز من چون مردمانیاگر 
  بھ کنج خلوت صحرا رھایم

  جان خستھ و فرسوده جسممدگر 
  ز نیرنگ و دروغ وز قصھ ھایم

  بھ دیو ھم راضیم گر او پذیرد
  رون غار خود یک گوشھ جایمد

  دو صد رحمت بھ عامی خلق و مردم
  کز آنان با تأسف من جدایم

  از این روشنگران تار اندیش
  ن روز و ماھماھمان بھ دور و پای

  چھ اصراری دروغ و حیلھ در کار
  مطن شیخ را بھ گاھمن در ومگر 

  یا شرمنده ی شیخم و مالو 
  گناھکارم و پست رو سیاھم

  چرا از شیخ گدایی> چرا توبھ
  چراغم باش و در دستان عصایم

***  
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  وثوق الدولھ روزی در وزارت
  بخود این حق بداد و کرد جسارت

  کھ استعمار را از راه قانون
  کند تحمیل و این ملک را خسارت

  حت از دولت و مجلسخیالش را
  بھ پشتش انگلیس و این سفارت

  چنانش با مشت پوالدش بزد خلق
  کھ شاه و دولت و مجلس حقارت

  ظریف امروزه روز در شھر لوزان
  ھمان کار وثوق را با ارادت

  کھ دستگاه را نجات و ظلم و غارت
  نھ آب از آب تکان و اعترضی

  کھ ملت فاقد روح در عبارت
  یم مرگندبھ روز مرگی رضا تسل

  دفاع از ظالم و دزد با حرارت
  کھ اسالم عزیز را در وطن حفظ
  اگر چھ زن و فرزند در اسارت

  برای بیست و پنج سال دست بستھ
  بھ استعمار تسلیم وین بشارت
  کھ ھستیم تابع رھبر و دزدان

  پذیریم آنچھ دزدان در وزارت
***  
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  فدات شم من بقربونت آمال
  م کن تقالنشو دست پاچھ و ک

  می ترسم از تقال پس بیفتی
  خدا ناکرده غش رودست بیفتی

  من اینجام پیش تو تا صبح روشن
  تو و آن پھلوان و باغ و گلشن
  پتویی پھن و بگشا رختخوابی

  تعارف شربتی لیوان آبی
  بخون اون صیغھ و ما را حالل کن

  سر فرصت بزن سیخ و بالل کن
  ز معصیت بدورم نی گنھکار

   شوم روزی زنا کارندارم دوست
  اگر چھ ریش و قیچی دست مالست

  ولی خوب احتیاط ھم شرط اولی است
  نترس و غم نخور کھ شب دراز است

  در باغ بھشت ھر لحظھ باز است
  از این شرین کلوچھ نوش جان کن
  بکشتزارم اسب تازی را دوان کن

  ز ھر سویی کھ خواستی طبق دستور
  بر پا شادی و شورورود بنما و 

  ن ورد و دعایی کھ این سپھداربخوا
  سر پا باشد و تا صبح علمدار

  ّز ھر سو سینھ ی دشمن ده جر
  گھی باباکرم رقصد دھد قر
  کند شق القمر در کوه خارا

  فرو بی سازش و ھر نوع مدارا



 NQM

  شکافد صخره نی این در کھ خود باز
  بھ نوره داده ریش و رنگ و رو باز

  پذیرای ورود پھلوان است
  شمشیر یالن استعمود دین و 

  چھ تکبیری بگویی، بوسی و ناز
  چنان چون قلعھ ی خیبر شود باز

  چو غار عنکبوت گردد پناھگاه
  ولی تنھا رسول را در دلش جا

  ابوبکر صدیق باید بھ تدبیر
  بھ پشت سنگی و مخفی چنان شیر
  خالصھ این سپر سیمین و از لحم

  بر آن باید بکوبید گرز با فھم
  شت و مالیسر گرز را کمی آب م

  نھ بی احساس چوب و فرسوده چالی
  نوازش با زبان گلبرگ و زان گل

  بنوشید شھد سفتش کرد نی شل
  در پشت گر ورود دستی بھ پستان

  دگر دست پر توان وقف گلستان
  کمی ناز و نوازش با کرشمھ

  پس آنگھ قدرت و بگشود چشمھ
  اجازت پھلوان در آب حیوان

  نماید غسل و شوید آن سر و جان
  بخوابد بر لب چشمھ و راحت

  برای رزم بعدی استراحت
  چنین رزم را بود رسمی و آداب

  کھ کمتر خوانده اند مخلوق در این باب
  گمان دارند کھ گشتزار است چو شالی

  بھ انگشتی نشاند و عقده خالی
  ولی شیخ و فقیھ را این رسالت

  کھ در این مرحلھ ترک رسم و عادت
  لنھ تنھا از عقب بل از مقاب

  بھ دشمن حملھ ور چون فرد الیق
  کھ دشمن قدرت اسالم بیند



 NQN

  دوصد بار قی کند بر خود بریند
  کنون بر خیز و با فریاد تکبیر

  چنان چون پھلوانان راه خود گیر
***  

  
  
  

  درون خطھ ی زرخیز ایران
  نداریم غصھ ی بیکاری و نان

  کھ ما را روزی است از عالم غیب
  حوالت می کند با لطف یزدان

  قط ماییم بھ عالم برگزیده ف
  خدای کعبھ نیز ما را فقط خوان

   و تسلیماز این رو گوسفندانیم
  علیق در آخور و ھر چیز بھ انبان

  جان ما ھر وقت ارادهخدا ھم 
  بقربانگاه ستاند مفت و ارزان

  بزرگتر مشکل ما زیر ناف است
  سخن دانآنرا درک و فھم کرده کھ 

  برای آخرت بر پا بھشتی
  رمھ ای از حور و غلماندرونش 

  دنیایی ھم شیخبرای معضل این 
  پس از قرن ھا نمود چھرش نمایان

  تضرع کرد و زاری کرد و نالید
  گرفت از رب کعبھ حکم و فرمان

  کھ سرمایھ ز خود در خانھ ی خود
  رواج فحشاء دھد و این درد درمان
  کند کاری کھ چون بیرون ز مسجد

  بھ یک چشم ھم زدن راحت ز تنبان
  پری رویی ببر زو کام گیریم

  بدون دردسر بی زجر و افغان
  بشد روسپی گری آزاد و زاھد
  گشود دست چپاول بی غم جان



 NQO

  بھشت این جھانی بھر غارت
  بھ فرمان خدا شد ملک ایران

***  
  
  
  

  ُبفکر پوچ این امت کس و کون
  رگ ھا پر از خونو رق کیری با شق 

  مقامی ارجمند دارد و واال
  دایی قدرش افزونز ھر دین و خ

  فقط جر خواھد و یک جر دھنده
  کھ او را گاید و خود گاید ارزون

  بھ ایرانی بده این دو وگر غر
  کف دستش کمی تریاک و افیون

  پس از آن مطمئن می باش و راحت
  کھ ایرانی ز خاطر می برد نون

  وفادار تر از سگان بر گرد کویت
  بخون آلوده دستان می دھد جون

  ت بی جایش توجھبھ ھارت و پور
  فقط نا آشنا یا فرد نادون

  کسی کھ این قوم را بھر شناسد
  ّخدای کعبھ بود رب بیابون

  کھ بیشتر فکر خرھا بود و بزھا
  نوشت فرمان و حکمی خاطرش جمع
  کھ بیش از ھر عرب این قوم دگرگون

  پس از آن قادر قھار کعبھ
  گرفت مالی ده این راز و افسون

  رو کردنمود شق کیر پر قدرت ف
  بکون امت بیکار و حیرون

  چو دیدش مستعد دور از شرافت
  پذیرای ھر آن پستی و بی چون

  پسر را می کشد، دختر بگاید
  خورد خون خودی بدتر ز حیوون



 NQP

  دو دیده بندد و با خیالی
  دھد فرصت چپاول مردم دون
  برفت باالی منبر چوب حراج
  ُبزد بر ھرکس و گندیدتر کون

*** 
 
 

  قیھ و زاھدان دین پناهفاحشھ شیخ و ف
  فاحشھ سردار پاسدار افسران دل سیاه
  فاحشھ دالل دزد و عامل بیگانھ خصم
  کز برای سود ناچیز ملت و میھن فدا
  ملتی قربانی و در منجالبی از فساد

  توده ی زن بیگناهدختران بی پناه و 
  نیمھ حیوانی کھ در شرع فاقد حق و حقوق

  اکشتزاری بھر مرد و ادعایش نا بج
  این فساد را رھبری در خطھ ی ایران زمین

  آن والیت دار دین و نایب قادر خدا
  مانده در جھل ملتی تابع و طاعت از فقیھ

  چون چنان رھزن بھ راهکو ورا گمراه نموده 
  خلق را با نام دین و مذھب و فرھنگ دین

  چون امام جمکرانی با سر افکنده بھ چاه
  جھلاین خرابھ میھن افتاده در دریای 

  از فساد یابد رھایی چون ز شیخ دین پناه
***  
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  معلم را درون خاک ایران
  بالد و سرزمین کفر و ایمان

  دیار مؤمنین شیعھ مذھب
  کھ جای خون برگ مھر رسوالن

  یگانھ خطھ ی اسالم پرور
  بھ شھر حافظان شرع و قرآن

  رسانند جان بھ لب بی مزد روانھ
  پی نانبھ درگاه تبھکاران 

  بھ قصد و نیتی ابلیس گونھ
  کھ آموزش خلل بیند ز ارکان

  معلم بی خبر از دانش آموز
  شود دانش حقیر و توده نادان

  کھ شیخ و زاھد از نادانی خلق
  برندی بھره و سود فراوان

  چرا کھ ملتی نادان و در فقر
  ندارد فرصت و نی دین و ایمان
  چنین خلق را توان چاپید راحت

  اد پیچان و غلطانبھ گنداب فس
  بدون دغدغھ غارت و بفریفت

  کھ رب کعبھ چشم دارد بھ ایران
***  
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  جنگ بین شیخ و زاھد من بدیدم بارھا
  بین این سنگ آسیاب غلطان بخون ھشیار

  از نخستین روز کھ شیخ وارد بشد با کبکبھ
  سایھ افکن شد بر ایران حکم شوم دارھا

  دیک و دوستھر گروه تا خود بھ شیخ نز
  چاره را در این بدیدی کشتن بیدارھا

  دستآوردی ز پیآنچھ جز کشتن و غارت 
  بھر این ملت نداشت و زشتی کردار ھا

  انقالب نامیده گشت و نسل ھستان منقطع
  بر سر مردم مسلط ابلھان ھا خوارھا

  جنگ و ویرانی بیاورد دور این خلق نحیف
  برج و باروھا کشید و برکشید دیوارھا

  د فرزندان مردم نوبت مردم رسیدبع
  تا فساد را انقالب و خود پناه در غارھا

  این نخستین انقالب بود ضد نسل کارگر
  دشمنی با ھر معلم خصم با پندارھا

  دوره ی تبعیر رسید فصل ویرانی ز پی
  را این سیاست تا ز زر انبارھارھبران 

  مرزھا را در نوردید پستی و فرھنگ شیخ
  ومی پر در آمد کارھاشد فساد امری عم

  راه درمانی نماند جز کھ شیخان سرنگون
  خایینین در خون کشیدن این بگفتم بارھا
***  
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  منتظر تا خشک گردد، خود بیفتد این رژیم
  ھمچنان آب دماغی با سرانگشت نسیم

  توی بستر دور از ترس عمر دیکتاتور تمام
  خود شرفیاب آن جھان و با سر افتد در جحیم

  ب تصمیم و تراشد مستبدتر فردی کھ سودغر
  حفظ از سرمایھ دار و دستھ ای دزد لئیم

  آن تحول انقالبجانیان فرزند خلق 
  آنچھ از این کھنھ دزدان بین این دزدان قسیم
  ما سرود خانان شویم ظاھر و با شوری دگر
  خود نمایانیم و گمره گر در این کشور فھیم

  قابدزد نو را انقالبی چھره اش زیر ن
  خلق را در چاه دیگر با فریب دزد را نعیم
  باز این دور تسلسل طی چنان بگذشتھ ھا

  خود لقب روشنگرانی مردمی پرور رحیم
  چھره پوشانیم ز مردم نقدھا در ذم شیخ
  دین آبرو باختھ را پیرایھ ھای نو بھ نو

  چھره ی دیگر ببخشیم کھنگی ھایش لحیم
  نقش ماسون ھای صھیون بازی در را سود
  خلق را زنجیر بگردن ارمغان دیگر رژیم
***  
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  دیار نخل و نخلستان و گرما
  روح انگیز دریاو باد نسیم 

  با مھر مادربپرورده مرا 
  ُطراوت ھای دشت و ھرم شرجی

  محبت ھای خلقی مست و شیدا
  چو کوه کیسکان سر سخت و محکم

  ھمھ دریا دل و پر شور و غوغا
   و دشتیز انگالی و تنگستان

  شبانکاره و پشتکوه ملک زیرراه
  خجستھ مردمی دارای فرھنگ

  بھ تاریخ بارھا بیگانھ بی پا
  بدور از رنگ و نیرنگ و دورویی

  بسی مھامان نواز و تک و یکتا
  خروش شروه شان ھنگام غصھ
  در و دشت سوزدی با نالھ و آه

  چنان مھری بھ دل نسبت بھ مردم
  اکھ از دور حس کنی آن شور و گرم

***  
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  چون عقابی تیزچنگم خود چھ دانی از عقاب
  حبابی تو  ازکمتراین دور ھاللی اندر 

  پشت پا من بر جھانت کاندر آن چون ذره ای
  کس نمی بیند بھ چشمت کس نمی آرد حساب

  بردگی را تن سپرده عقل بسپرده بھ شیخ
  تا کشد در زیر بارت در شمار آرد دواب

  اری زل زده بینی بچشمت زیر بتفاوبی 
  دست خون آلود شیخ و ریش او از خون خضاب

  تو چنان بدبخت و خواری کز جھانت شستھ دست
  در سرت سودای فردوس حوض کوثر با شراب

  در بیابانی دوانی مملو از تفتیده شن
  پیش رویت یک جھنم بی سرانجامین سراب

  اھرمن افرشتھ بینی ظلمت شب را فروغ
  راز مستوری حجابقصھ ھای پوچ باور 

  چشم بستن بر فساد شیخ و زاھد ھر فقیھ
  صف جدا بنمودن از خلق سود خود را در کتاب

  باده ی چون زنگ نوشم از لب یک روسپی
  بس گوارتر کھ با تو زیر پر آرم سحاب

  کی ترا تشبیھ بھ مھراندر این آشفتھ بازار 
  یا چھ کس گفتھ کھ داری آتشین پر چون شھاب

   ھستی قابل تقدیس و عشقآن زمان آزاده
  کز فسون شیخ آزاد پر بگیری چون عقاب
***  
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  وا در رگم دارم و خونچون شیر حیاغیم 
  آتش عشقش بدانش کار ما را با جنون
  مھربانی ھا او و شوق علم و معرفت

  گوھر ما را ز عصیان ذات ما دور از فسون
  با خدای جھل پرور او در آویخت از ازل

  ش را بھ ریشخند کوکب او را نگونعرش و فرش
  لعنت ادوار را با طیب خاطر بر گزید

  تا نبیند پور و دختش در ھر آن حالت زبون
  قوت و نان خوردم ز رنج توده ی زحمت و کار
  کز شرف او را گھر بود ذات او نی پست و دون

  شیر از پستان مادر کو ز حوا صد نشان
  در درون سینھ داشت و عشق توده بس فزون

  رزم و سرسختی ز زاگرس خشم و طغیان از خلیج
  وسعت رؤیا و فکرش ھمچو دشت اللھ گون

  زین گروه دارم نشانی زاھدان در دشمنم
  الشھ خوارانی کھ از خلق توی سفره چرک و خون

***  
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  بر خروش ای پور دستان ای ز کاوه یادگار
  ای شرف را پاسدار ای مھین فرزند کار

  وش آمد معلم نالھ اش فریاد شددر خر
  زن بھ تنگ آمد ز تحقیرتوده را سخت روزگار

  غارت و چور و چپاول خانھ را ویرانھ کرد
  کشتن خلق توی مسلخ پا فراتر از شمار

  رھبر مستضعفین شادان کھ امریکا غرب
  کرده اند تضمین کھ ماند چند سالی بر قرار

  در ازایش بند و زنجیر بیشتر بر پای تو
  ستبداد و چپاول بر تو افزون تر فشاربا 

  خانھ ات ویران تر از پیش فقر و فحشاء چنان
  کھ این خالیق را نباش پای بگرلخنم یا فرار

  تن بھ استعمار نو و قانع بی شرط و بیع
  خود پدیرند بردگی را بردگی را افتخار

  دختران ملک دارا ھمچنان کاالی سکس
  د نثارتن بخواست شیخ و زاھد روح و جسم خو

  با معلم ھمصدا شو خلق را آواز ده
  ای گرامی پور دستان ای ز کاوه یادگار

***  
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  طبیب ظلم و بیدادی کھ بر ماست
  فساد و فقر و فحشایی کھ بر پاست

  زمانھ داد نشان تاریخ بیاموخت
  کھ نھ الطائالت و شور و بلواست

  چنین معضل گشاید توده ی کار
  ر نوع مداراستکھ دور از سازش و ھ

  تعھد می پذیرد نان رسان است
  بھ ھر کس گر فقیر یا دزد و داراست
  بدل عشق وطن نی خودفروش است

  ستم بر باد ده در فکر فرداست
  فراموشش نمودیم زو بریدیم

  گمان کردیم و باور غرب با ماست
  بپایان توده ی کار را رسالت

  مسیحا لیبرالیسم است کھ تنھاست
   نیروی کار چیررقیب سرکوب و بر

  کنون خود یکھ تاز در عصر دنیاست
  زمان ثابت نمود سرمایھ داری

  ھمان خونخواره دیو بی سر و پاست
  کھ استعمار نو را پی و قصدش

  تسلط بر جھان و سلطھ بر ماست
***  
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  چھ جای خنده، شور و شادمانی است
  چھ جای پای کوبی، نغمھ خوانی است

  و دیده ی خلقوطن در خون و چشم 
  بخون بنشستھ کارش خونفشانی است

  نھ امیدی کھ پایان فقر و فحشاء
  نھ نان را قصد بارگشتن بھ خوانی است

  بھ ساحل سی و ھفت سال آرمیدی
  ندانسنی کھ این وضع از ندانی است

  ز خامی تو و این تفرقھ ظلم
  در این ملک چون بالیی جاودانی است

  فقیر خلقی و خاکی غرق مکنت
  ت رھزنانی پست و جانی استبدس

  نمی دانی ھر آن قدرت و ھر ظلم
  اراده چون نماید توده فانی است

  تو مانده منتظر تا معجز از غرب
  در ندانی استکھ جاھلی، عمر چرا 

  ز نادانی و جھل و نخوتت، کار
  رژیم را فکر و فرھنگ پاسبانی است

  رژیم مستبد دست پخت غرب است
  نی استنھ مخفی این حمایت نی نھا

  ز لطف لیبرالسیم بھره ھا شیخ
  درون منطقھ ردش عیانی است

  تو چشم بر بستھ کوری از دو دیده
  کمی خنده غمت بس شادمانی است

***  
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  کھنھ دنیای ستم را کارگر باید خراب
  شیخ و زاھد را بخواری نقش این دونان بر آب

  خلق با آگاھی و آن مھر انسانی بھ دل
  زاھد زیر بازو وز سراباز فریب شیخ و 

  اغ ننگ بردگی را از جبین توده ی زحمت و کارد
  پاک و چشم غافالن وادی حیرت ز خواب

  مفتضح شیخ را بھ گیتی چھره ی زشت و پلید
  زین نژاد پست و انگل پیش مردم بی نقاب
  فقر و فحشاء را بھ تابوت پیکر منفور شیخ
  ھمره آیین و دینش دفن و مخفی در تراب

   بخشد رھایی خلق غارت گشتھ راملک را
  از چپاول ھا نجات و راحت از چنگ غراب 

  خاینین را طرد و رسوا این تبھکاران دون
  کاسھ ی سرھاشان بھ مستان تا در آن نوشند شراب

  پست تر از شیخ و فقیھباز مشت خودفروشان 
  فاحشھ فکران در فکر کمتر از دیو و دواب

  لطھ گرآنچھ بر آن تکیھ دارد این نظام س
  نسل زحمت کش بباید منھدم سازد خراب
***  
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  شیر و گرگ روزی بھ جنگل در کنار جویبار
  دور از غوغای جنگل فارغ از رنج و فشار

  از سیاست ھای روزدو بھ دو بنشستھ آرام 
  بحث پر شوری بپا و شکوه گر از روزگار
  چون بھ جنگل ھای دیگر منتقل افکار شیر

  سلطھ و محفوظ دارند اقتدارچون بر آنان 
  از قضا خرگوش کنجکاو آن دو را از دور دید

  راه خود کج از فضولی تا از آن جانب گذار
  چون رسید نزدیک آن دو سر قدم آھستھ تر
  شیر را کونی خطاب و بعد با سرعت فرار
  گرگ شد آشفتھ احوال شیر را آھستھ گفت

  از چھ بی قیدی و راحت او نمی سازی شکار
  گفتا در بیان آزاد می باشند ھمھشیر 

  او ز آزادی برد بھر با وی و لحنش چکار
  روز دوم ھم ھمین وضع لیک روز سومین

  گرگ رخصت خواست از شیر تا ز خرگوشک دمار
  شیر رخصت داد و گرگ از جای برخاست خشمگین

  در پی خرگوش دوان شد تا کھ حقش در کنار
   اشچست و چاالک و سریع خرگوش خزید در النھ

  بکاررا خود ی گرگ بد جنس سر درون کرد پوزه 
  گرگ افتاد در تلھو از قضا سر گیر کرد 

  خرگوش از سوراخ بیرون چنگ و بر پشتش سوار
  روز چھارم آن دو و خرگوش از راھش رسید

  کونی ھا را حال پرسید با صدایی خنده دار
  شیر حال از گرگ پرسید گرگ سر انداخت زیر

  د خیره شد بر جویباربعد چندی روی گردان
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***  
  
  
  
  
  
  
  

  بھ عھد شیخ ابوالپشم تا بھ امروز
  نبودی خلق ما اینگونھ پیروز

  بھ یمن مقدم سلطان خمینی
  بشد ھر روز ملت صبح نوروز
  خمینی چشم این ملت نمود باز
  کھ اسالم منطبق با علم امروز

  نماند منتظر تا صبح محشر
  کھ از پل بی خطر یا مثل نیمسوز

   جھانی را بچسبدبھشت این
  بگیرد کام دل از حور ھر روز

  جماع اصل است و سرکوب دیو شھوت
  وسیلھ خواه حقیقی خواه مفروض
  بغل بگرفتھ ای شیرخواره طفلی

  بجان حس جماع و در جگر سوز؟
  فرو کن الی پا، پشتش و پیشش

  در حد ختنھ گاه نی چون جوالدوز
  بھ مادر بند کن، دختر و خواھر

  ھر فردی نظر دوزبھ خواھر زن و 
  جھان بر پایھ شھوت و هللا

   بھر این کار تا بھ امروزترا خلق
***  
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  گروه ھای سیاسی بیشتر احزاب
  کھ بینی دور و بر اندر تاب و تاب

  وظیفھ دار اینند تا مبادا
  تو آگاھی بدست و خیزی از خواب

  بسوی اتحاد گامی و ریزی
  بسوراخ ھمھ غارتگران آب

  خطر اندازی از غربمنافع در 
  ز شیطان بزرگ و جمع ابواب

  چرا کھ ملک ماست یک حلقھ پیوند
  درون منطقھ از گوھر ناب

  ز شیخان کثیف خواھند تشنج
  کھ اشغال و تصرف را نگھ باب

  حضور دایمی وز شیخ بظاھر
  رستھ از قابکنند ترسیم غولی 

  بداخل شیخ و در بیرون نفاق را
  سپرده با تعھد دست احراب 

***  
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  وطن خون گریھ کرد جز عاشقی چند
  کھ سر بدار گشتند یا کھ در بند
  وطن خواھی نجنبید یک مدبر

  نیامد تا گشاید ره بھ پیوند
  شرف را کرده قی جمعی سپھدار

  کھ در رأس سپاه با حیلھ ترفند
  سپھ را سوی بیراھھ کشاندند

  زدند بر جنبش و ھر انقالب گند
  ئیل و امریکشدند پادوی اسرا

  رژیم را قدرت و از توده لبخند
  ز امکانات دشمن برده بھره

  نفاق ترویج و مفت و یاوه را پند
  چنان تیشھ بریشھ خلق محروند

  کھ بگسست از ھمش ھر تار و آوند
  شدند ھمدست دشمن ھر مخالف

  بقربانگاه کشاندند بند از بند
  ز ھر سو اجر و پاداشی و چون شیخ

  ور و ره بندشدند غارتگر و مزد
  ھر از گاھی بپا یک بازی زشت

  دم از غمخواری و دوستی و پیوند
  وطن ویرانھ شد خلق از توان ماند

  رژیم آسوده جان از عاشقی چند
***  
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  بجانم شعلھ زن جانم رھا کن
  خدایی می کن و رحم بر گدا کن

  آشفتھ بازارروزگار در این پست 
  کرم بنما و با مھرم صدا کن

   دستم بدست از این جنونمبگیر
  رھان و درد بی درمان دوا کن

  بگوشم قصھ گو از آدمیت
  بلند بانگت رسا کنرا صدایت 

  بگو انسان نمرده است منتظر باش
  دلم با این نوید غرق در صفا کن

  نشان ده عشق در دل ھا نمرده
  مرا فارغ ز تشویش جفا کن
  معلم باش و ما را معرفت ده

   ندا کنروان خفتھ ام با لطف
  بکن سرمستم از بوی بھاران

  سدل بنشین و در ھر ذره جا کن
  فروغی در دلم ز انوار رویت
  تو با این ره نشین کار خدا کن

  چو سجده پیشت و صد بوسھ بر پا
  بگیر دستان من جانم رھا کن

***  
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  درودم بر شما کز بیشھ چون شیر
  نگھبانی بھ عزت تا شده پیر

  ود با وعده ھا طیتمتم عمر خ
  بدون آنکھ از دسترنج خود سیر

  کمونارھای تا پایان وفادار
  شرف را پاسدار فرھنگ را میر

  بھ تاریخ بشر سرمایھ داری
  تالش مستمر تا بر شما چیر
  کسی مانند خیل دین فروشان
  نتازید بر شما با خدعھ تاثیر

  کنون عمرش حباب روی آب است
  بر او شورید و نگذارید شود دیر

  خدا زانو زده در پیش شیطان
  پسندش نیست کھ از اورنگ خود زیر

  بسوزید کاخ ظلمش ھمچو کاوه
  ببند ضحاکیان پاھا بھ زنجیر
  بھ ھنگام خروش برتر خدایید

  فتاده از اثر آن بانگ تکبیر
  این ملت و لحظھ شماریبجان 

  رھا زین منجالبی کھ اندر آن گیر
  بغیر از تو سپاه کار و زحمت

  و شود غرنده چون شیرکدام نیر



 NSM
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  بھ روز کارگر با لشکر نور
  معلم ھای بی مزد از حقوق دور
  سرود خوانان بمیدان آی و بر پا

  بکن ھنگامھ ای شادان و پر شور
  بپرس از رھبر و انبوه دزدان

  کجا شد وعده ھا بگذشتھ از حور
  بھشت جاودان این بود کھ وعده

  ن دوربما دادید و نان از سفره ما
  رسالت جز تبھکاری نداشداشتید؟

  ز نحسی شما شد دیده مان کور
  بخشکید کشتزار اللھ پژمرد

  ز جوشش چشمھ ھا و رودھا شور
  خداتان در نھایت در پیش شیطان

  بزد زانو و او را گشت مزدور
  کنون وقت است کھ در قھرم بسوزی

  خودت با پا خود رو جانب گور
  بر آنم عید خون بر گا نمایم

   این ره در کنارم لشکر نوردر
***  
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  چرا رھبر و پادوھا زنند زور
  کھ چشمان حقیقت را کنند کور

  چو جغدان نوحھ خوان گویند بدنیا
  کھ در سامان هللا وادی نور
  دگر اندیش در زندان ندارند

  نھ حتی یک نفر اعدام و در گور
  حقیقت این جماعت از تو مایھ

  ز عمل دورکھ نادانی و جاھل و
  ستم را با وضوح بینی و بی قید
  کھ زخم ھا کھنھ در سینھ ناسور

  بنامت ھر تبھکاری جنایت
  برایت دوزخ و فردوس خود جور

  تجاوز کودک و دختر و ھمسر
  ترا وعده جماع و و صلت حور

  نمایند غارت و گنج ھا فراھم
  ترا محروم زن نان آبکی شور

  تو نیز تسلیم و رانی آن خر لنگ
  یخ را قدرت و این جانیان زورکھ ش

***  
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  ظریف گر مطمئن در ملک هللا
  دھانش کاه گل و مزدور رسوا
  بخود جرأت نمی داد با وقاحت

  زند سیلی بھ تاریخ و بھ دنیا
  کھ ما در این رژیم ضد مردم
  فساد پرور و غارتگر سراپا

  نداریم در قفس صاحب عقیده
  بزندان ھر خالفکاری کھ غوغا

  مھ دزدند و نام خود مؤلفھ
  دم از روزنامھ و حرف ھای بیجا

  تالش ما کھ ارج بخشیم بشر را
  بھ انسان عزت و رشدش تمنا
  ظریف پا جای پای رھبر دزد

  وقاحت را ز حد با شور و بلوا
  لگد مال خون صدھا عاشق خلق
  کھ با فرمان دیو بر خاک و بی پا
  چرا کھ معترض نیست در مقابل

  نھ در ملک هللانھ در خارج و 
***  
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  خودت تصحیح و تصمیم زین مکافات
  رھایی بخشی و پایان جنایات
  بیاموزی فنون و علم و دانش
  بشویی دامن از سیل روایات

  درون خود کشی شیخ درون را
  بفکرت روشنی دور از حکایات

  تو با اندیشھ ی مال و آخوند
  ھمان شیخی و منفور در والیات

  ی ھر خود فروشیبدام رھبر
  کھ دارند قدرت و گوش بر شکایات

  فساد را رونق و مالی فکرت
  کنند سیراب و آرامت بھ آیات
  ھزاران کشتھ را با تھمت کفر
  بدنیا مجرم و دزد در ادارات

  کسی قادر رژیم جھل را خوار
  کھ باشد فارغ از جھل و خرافات

  تحول کار آگاھان قوم است
  تھر آن تغییر طلب ابزار و آال

  تو باید رزمجو باشی نھ شیخی
  کھ چون شیخ روضھ و نقل افاضات

  خردمند مردمند پیروز و فارغ



 NSQ

  ز ھر ظلم و ستم، جور و مکافات
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پدر رفت در پی نان و نیامد
  مرا بر لب رسید جان و نیامد

  پدر قربانی نان مستبد گفت
  کھ این دزد جز پی انبان نیامد

   فاسددو صد تھمت پدر را دزد
  صدایی اھل ایمان را نیامد

  پدر را مخفیانھ گور و در چال
  بھ تعزیت یکی انسان نیامد

  من از تحصیل ماندم رو ببازار
  مسیحای من و درمان نیامد

  خیابان گرد مادر تن فروشی
  بر او فتوایی و فرمان نیامد

  امام مسجد ھر شب بود بخانھ
  بخانھ دشمن یزدان نیامد

  پی منپی نان بودم و اندر 
  دو صد مسلم ولیکن نان نیامد

***  
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  میان مردگانی ز عھد ساسان
  کھ تسلیم اھرمن را سھل و آسان

  بدنیالی خیالی پر ز افیون
  تماشا آنچھ در رؤیا ز شیطان
  بھ ابلیس بنگرند وی را تقدس

  یکی خونخواره را بینند چو یزدان
  چو ارواح خبیث در ظلمت دیو

   اندر بدن جانگرفتار و گمان
  تحول ھای دنیا را از آن عصر

  ندیده وز شنیده مات و حیران
  پدر کھ مظھری از زندگان بود

  روان شد صبحگاھان در پی نان
  ورا ابلیس دید و کرد وحشت

  کھ بیزار از بشر بودی و انسان
  طلب مرگ پدر بنمود و در دم

  بداد فرمان قتل او بھ دیوان
  پدر را دستگیر بر دار کردند
  ز ما کاشانھ را ویرانھ ارکان

  در اطراف پدر و آن جسم بر دار
  بھ شادی مردگان عھد ساسان

***  
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  بھ آلوده فضایی زار و بیمار
  میان مردمی حق العمل کار

  ز خود بیگانھ خلقی مانده در گل
  جھان را دشمن و از خویش بیزار

  تن خود را توجھ چون پی سود
   ابزاراز آن بھره چنان کاال و

  بھ دینش پای بند چون وی ھدایت
  بھ ھر زشت و بدی فرھنگ بازار

  گروھی خود فروش و روسپی خوی
  ّکھ ھر جایی دمر تا بار خود بار
  تصور از وطن یک جای امنی

  کھ عرضھ ھر فساد و سکس خود جار
  ھمھ خوشحال و خندان از فسادی

  کھ بوی گند آن مستضعف آزار
  امام و رھبرش سر خیل دزدان

  وکیالن و وزیران بیشرف، خوار
  سیاست پیشھ اش رأی و عقیده

  بھ یک چشم ھم زدن تعویض و بر دار
  خدایش چون عروسک دست رھبر

  در حد قاتلی واقف بھ اسرار
  بھ میل شیخ با شیطان سر جنگ

  بھ موقع سازش و بر ضعف اقرار



 NST

  چھ می جویی سعادت، نیکبختی
  نشان از چھ دھی ھستی تو ھشیار

  ر و پاکوبان بھ گورتترا بر دا
   نادان و بیماریسفیھ جمعیت

***  
  
 
 
 
 
  

  خری را بر نشانی شیخ با زور
  چو عصاران دوچشم بر بندی و کور

  بھ توبره جو بریزی زیر پوزه
  یکی ماچھ خری در پیش پر شور

  بھ گام دومی شیخ را نگونسار
  لگد بر کلھ اش بسپاردش گور

  چھ ذات این خبیث را می شناسد
  این فاسد از رحم و شرف دوریقین کھ 

  در اول جای خلوت در پناھگاه
  دمش باال زند بر پا کند سور

  خر نر را نداند او تفاوت
  تصور ھر چھ حیوان را کند حور

  بھ عرش ھم دسترسی چون بیندش کس
  حدیثی از خدا و از رسول جور
  چنان تصویری از جانور رسم

  کھ در چشم خالیق خوار و منفور
  م تا سنگسارشدھد فتوا و حک

  شرر بر جانش و از زندگی دور
  بویژه در درون خاک ایران

  کھ مردم در فساد پیروز و منصور
  خدا را تابعند با فکر باطل
  زبان مستبد تسلیم ھر زور
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  ملت شیر اوژن و تاریخ ساز و گرد ما
  آنچنان گوز پیچ بعد از دیدن مال بماه

  ھر شیخ شدکز ھمھ چیز دل برید و خادم 
  ز آتش دوزخ ھراسان زندگی را بی بھا

  قید نان را زد و ترجیح تا کھ بی مزد بردگی
  شیشھ و افیون کند دود تا نیفتد زود ز پا
  توی مسجدھا رود عمر خود وقف بسیج

  خواھران فاطی کماندو سرنوشت دست سپاه
  ھر چھ بی ناموسی زشیخ و دزدی و غارت از او

  ر ظالم با خداجملھ را نادیده گیرند کا
  مرده باد امروز گویند زنده باد روز دگر

  ھر چھ رھبر امر فرمود بر زبان آرند رسا
  گر زروی باد معده جنگ دین را شعلھ ور

  بی درنگ رو سوی میدان جان خود سازند فدا
  گر امام امریک و غرب را گفتھ شیطان بزرگ

  مرگ بر شیطان ببایست گفت و در بیعت وفا
   پول خرج برق ھستھ ایسالھا لجبازی و

  بی خیال اکنون بباید کھ آن ھمھ ثروت ھوا
  سنبھ پر زور و ظریف ایران فروخت مثل وثوق

  رھبری پاینده باد و قدرت شیخان بجا



 NTL

  حالیا خواھند روابط گشتھ است شیطان خودی
  جز اطاعت چیست چاره بھر خلق گرد ما
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ز نامردم رژیم پست تر کسانی
  می دھند بر دزد و جانیکھ فرصت 

  فساد جامعھ، فقر و فالکت
  فزون بینند ز ھر دور و زمانی

  پذیرند پیشوایانند تبھکار
  حکومتگر کثیف تر جاکشانی
  بھ مجلس جانیان ارکان دولت

  ھمھ دالل و بدتر خائنانی
  بدست بچھ بازان، الت و اوباش

  وطن را امنیت ھر پاسبانی
  گروھی زن جلب فارغ ز اخالق

  م دین بھ زنجیر مردمانیبھ نا
  تجاوز بر زن و کودک و ناموس

  خالیق را فریب با تر زبانی
  ولی با این ھمھ خاموش و ھر روز

  کمر شیخ را سپارند تا تکانی
  دمر خوابند و طاقباز و خم و دوال

  پی سود خود و کمتر زیانی
  ز سوسیالیسم دم و با شیخ دمساز

  دشمنانیتالش تا ما و من را 
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  گر را خانھ بر دوشپسندند کار
  بزنجیر ستم چون بردگانی

   ز تغییر دمرژیم را پاسداری
  تو پست تر ز این ددان دانی کسانی

***  
   
  
  
  
  
  
  

  شکن آیینھ ی رنگ و ریا را
  بپای دیو نریز صدق و صفا را

  گذشت عمری و دیو را آزمودی
  خدایان دروغ و ناخدا را

  ھزاران وعده بشنیدی ز رھبر
  کش وفا راکجا زین دزد و آدم

  خدا با ماست و حفظ این خاک زر خیز
  چھ معجز از خدا کی برد طال را

  ھر آن جای جھان آباد از نفت
  کھ نفت از چاه کشید و کی بھا را

  گریخت از سفره نان رونق ز خانھ
  کھ بر تو این ستم، جور و جفا را
  ترا کفار و بی دینان چنین خوار

  چھ نقشی در میان قائل خدا را
   باز کن آموز و پند گیردو چشمت

  کثافت منھدم پاکیزه جا را
  بھ ھیچ اکسیر مدفوع زر نگردد

  مزن گوھر بھ سنگ ترک کن دعا را
  ز گنداب بوی خوش ھرگز نخیزد

  چھ سان خواھی تو تغییر این فضا را
  کدام خاشاک و خس، خار مغیالن
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  نرفت در جسم و جان، خونین نھ پا را
  خود رھا کنبجو راه رھایی 

  قت بین و ترک رنگ و ریا راحقی
***  

  
  
  
  
  
  
  
  

  بیا خورشید من می باش و ماھم
  رھان زین تیرگی شام سیاھم

  یکی بشکستھ پر مرغم کھ گردون
  بر بستھ پایمھ بال و پر شکست

  تو دستم گیر و یارم باش و ھمراه
  بھ قلبم بر نشین بر گیر ز چاھم
  مرا چشم و چراغ دلسوز معلم

   بھ راھماز این ظلمت رھان می بر
  نشانم ده ره سرچشمھ ی مھر
  بکن سیرآبم و بر بخش گناھم

  مرا جان بخش و در رگ ھا روان شو
  بگردون بر نشان بر چرخ گاھم
  امیدم باش و عشقم باش و ھمراه
  چنان چون سنگرم در خود پناھم

  این آشفتھ بازار دست من گیردر 
  مرا خورشید تابان باش و ماھم

***  
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  ک، ھانقاصد
  چھ خبر آوردی؟

  تو غریبانھ تر از من کھ غریب. من غریبم
  سر بھ پا رخت سیاھت ز چھ رو؟

  نیلگون پوش تو از داغ شقایق ھایی؟
  یا سیاھپوش ھزاران اختر

  کھ شبان ترک نمایند سپھر؟
  بال و پر رنگ ز خون چھ کسی؟

  عید قربان گذرت بود بھ وادی حجاز؟
  بھ کجا میروی تندتر ز نسیم

  شتر گو ز کجا می آییپی
  ز کدام مسجد و معبد، کدام دیر و کنشت

  ارمغانت چھ بود بھر دل خستھ ی ما
  چھ رھآورد مرا آوردی؟

  در وطن دیده ی بیداری ھست؟
  و کسی چشم براه

  غیر آن مادر پیرم کھ دو چشم دوختھ بدر؟
***  
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  بی گفتھ این ددان را ذات است از نجاست
   در گھ کی سر بجز خباثتزین قوم ریشھ

  بیچاره ای تو در دھر سرگشتھ ای و حیران
  کز ابلھان فاسد داری طلب سیاست

  این قوم روضھ خوان را کار است قتل و دزدی
  از سفلھ چون توقع دانایی و کیاست

  از رھزنان نخیزد جز غارت و چپاول
  تدبیرشان خرابی است پیشرفتش دنائت

  استیخود در صف مقدم ایستاده شاھد 
  با چشم خود تماشا روشن و با وضاحت

  دیدی و باز بینی بگذشت سی و ھفت سال
  ھر خنگ با خبر شد با کمترین فراست

  با وعده می خرند وقت تا ریشھ ی تو بر باد
  در کارشان نھ تدبیر نی ذره ای ظرافت
  دامی گشوده بھرت با نام دین و مذھب
  غفلت زده و خوابت بنموده با صرافت

   این بدانی تا ریشھ ی فساد خشکخود باید
  راھی دگر نمانده تطھیر این کثافت

  بگشای دیده از خواب اندیشھ کن و برخیز
  کن واژگون ستم را دامن از این نجاست
***  
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  تصور کن مغول را در برابر
  ز روز قادسی و خویش باور

  ھزار و چھارصد سالست بگوری
  نصیبت ذلت و خواری بخاور

  نت ھمیشھ تحت تعقیببزرگا
  صلیب را سرفراز ھر یار و یاور
  بھشت خویش بر پا دین فروشان

  بدیوان ستم خود شیخ و داور
  ز دسترنج تو سیر ھر انگل و دزد

  خودت بر خشت فقر روز و شبان سر
  بھ ناموست ھر آن رھزن تجاوز
  ھر آن غارتگری سنگر ز منبر
  ھر آن مسجد چو کانون فسادی

  تر ز کافربریشھ تیشھ ھا بد
  چھ نقشی داشتھ شیخ در امر تولید

   توده را این فتنھ بر سر؟تاجیچھ 
  نھ در تاریخ ردی بینی، نشانی

  نھ کس در خاطرش یک قصھ از بر
  ھمیشھ با ستم، ظلم را ستایش

  چنان چون کرکسی بنشستھ بر در
  تصور کن ھجوم قوم تاتار
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  یکی تیمور لنگ را خرقھ در بر
  مفاسدبسوزان ریشھ زین ام ال

  تصور دیو و دد را در برابر
***  

  
  
  
  
  
  
  

  خیل غمخواران زیادند با ھمان فرھنگ شیخ
  تا کھ این فرھنگ مسلط ھر کجا در چنگ شیخ

  تابع فرھنگ شیخ و غرقھ در اخالق شیخ
  بوالعجب خواھد بجنگد بشکند او کنگ شیخ
  عمر بھ تنھایی گذشت و سیل اشکم ھر شبی

   جنگ شیخدر ربود در بین خلقی مدعی در
  تا نگردم قاطی و یاری نجویم زین خسان

   ھر کدام با سنگ شیخدبال من در خون کشیدن
  باور خلق ھر چھ موھوم با وقاحت ھای شیخ

  فکرشان گویا تراوش از سران منگ شیخ
  دیده ھا کور و گرفتار در درون بحر جھل

  پاره ای اوقات باور پیش چشم تنگ شیخ
  ، جھل و فقرھر عقیده کو بتازد بر خرافات

  ناپسند آید و مذموم پیش ھر ھم رنگ شیخ
  کارگر باید پذیرد تا ابد این بردگی

  چون کھ او را بھ طاعت چون خران لنگ شیخ
  این فساد باید بماند خلق بھ گنداب دست و پا

  چونکھ باور دارد از جھل حیلت و فرھنگ شیخ
***  
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  گمان کردی کھ من فرسایمی جان
  خامھ را در دست لرزانبچرخش 

  تمام خواستھ ھا، امید و چشمم
  چون تویی احمق و نادان» الیک «بھ 

  مرا گر صحبتی با اھل درد است
  چھ دارم با تویی بی قدر و ارزان

  اگر می نالم و گر شکوه دارم
  توقع دارم از آنان کھ انسان

  ترا من کمتر از مالی مسجد
  بخوان خود را فھیم و بس سخندان

  تو ننگست و آنان» الیک « برایم 
  کھ از پس سفره ی مالی ده نان

  من آنان را ز شیخ پست تر و کرمی
  کھ از مدفوع شیخ اندر بدن جان

  نکن خود ضایع و از صفحھ ام رو
  وجودت ھمچو سوھان می خورد جان

***  
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  دختر کولی بزد بر خرمن عمرم شرر
  ھبرعقل ما بربود و جان را با خرد شد را

  چنگ را در دست و بفشرد در میان سینھ اش
  با کرشمھ گفت ما را خواھمت بردن سفر
  گفتمش قصد کجا داری گفت مقصد بگو

  راه برگو بی خطرکاراونساالر ماییم 
  ھیچ نترس از رنج راه و پاک از تشویش دل

  جامی از لعل لبانم از جھانت بی خبر
  سایبان از چین زلفدر بیابان روی سینھ 

  یان برف و بورانھمچو جان گیرم ببردر م
  با نفس ھایم چو آتش جان ببخشم جسم تو
  چنگ اندازم بدریا از ھر آن توفان گذر

   رسانلطفی و ما را تا لب کارونگفتمش 
  فرصتی کوتاه کھ بینیم خاک خون با یک نظر
  بعد از آن ماییم و دشت و سرو طنازی چو تو

  خام ما را پختھ گردان تا سحرگھ در شرر
***  
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  دلم بگرفتھ از دنیا چرایش را تو می دانی
  تو طناز دختر کولی ز چشمم ھر چھ می خوانی
  چنان چون لوحھ ای بازم بھ پیش چشم رعنایت

  را تویی آگاه نھ از جھل زار و لرزانیدرونم 
  مرا داناییت مفتون گل وحشی رخسارت

  تو زیبایی و گوھر پاک منزه تر ز یزدانی
  مچون چشمھ سارانی چو آب زمزم و کوثرتو ھ

  تو بیرنگ و ریا جان بخش چنان چون آب حیوانی
  تنت عطر علفزاران بھار جاودانی تو

  تو ھمچون عارفی عاشق تبحر در سخندانی
  صدایت نغمھ ی بلبل کالمت گرم و روح افزا

  کھ آزادم نھ زندانیدلم روشن نویدبخشم 
  ی زدتوان اندر کنار تو دھان بگشود و حرف

  بدور از دیو و دد دیدن جمال و خوی انسانی
  کف دستم چھ دیدی تو چرا یک باره برجستی

   مرا لعل لب ارزانیچرا آغوش بگشودی
  مرانم از کنار خود دریغ از من نکن مھرت

  اجازت ده بھ پایت جان شوم در ذات تو فانی
***  
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  ترا فقر دانش چنین خوار کرد
  ار کردبدوش تو بیداد آو

  و دوررا چو از یاد بردی خرد 
  ز یزدان و مھر و ز شادی و شور

  ره اھرمن را گرفتی و کرنش بھ دیو
  تبھکار و زشت خوی بر خود خدیو

  ز کردار و رفتار و پندار نیک
  بریدی و از یاد ھر کار نیک

  دل از سنگ خارا و مملو ز کین
  خون بر زمینبھ انسان دشمن و 

  را نگونبھ فرزند بدخواه و او 
  بھ زندان دیوان کھ ریزند خون

  سکوت پیشھ و بر نشستی کھ زن
  شود برده و خوار ھر انجمن

  ستم را نیایش اجازه ستم
  رباید ز مردم ھر آن بیش و کم

  پی سود و خاموش کھ غارتگران
  چپاول نمایند کران تا کران

  گرفتار گشتی بدام فسون 
  چو تیره شبان روز تو نیلگون

   آیی بھ ھوشرھایی زمانی کھ
  خرد پیشھ سازی چو دریا خروش



 NUM

  ندانی برانی و دامن ز ننگ
  ستمگر نگونسار بھ میدان جنگ

  بھ زنجیر اھریمن و دیو و دد
  بھ نیکی گرایی و دوری ز بد

***  
  
  
  
  
  
  

  بروز کارگر در ملک ایران
  خروس سید علی بس سھل و آسان

  نمود ترک بام شیطان بزرگ را
  غانپرید بر روی کوتاه بام اف

  مھاجرھای افغان را مقصر
  کھ گویا ملکت جم کرده ویران

  ز شیاد بیش از این نیست انتظاری
  ولی تا کی بھ کامش چرخ و دوران

  تصور تا بھ کی خامند مردم
  چرا باید تصور توده نادان

   چپاول،تبھکاری و غارت ھا
  خرابھ میھن ما را نھ مھمان

  تو نان کارگر دزدی ز سفره
  و یک سر بھ زندانتو خلق را بندی 

  حساب تو ز میلیارد گشتھ افزون
  تو گرد خود سپاھی جمع ز دزدان

  نھ افغانی تو تیره روز مردم
  ز تو ویرانھ مال ملک ایران

***  
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  پریزاده بودن رھا کن بشر
  گلیم خود از ورطھ ی خون بدر

  چھ حاصل کھ ظاھر کنی چون پری
  وزین جامھ ی نو عروسان ببر

  چون عجوزی و در بندگیدرون 
  گران عمر خود را بخواری بسر
  بھ گنداب فحشاء زنی دست و پا
  ز دنیای مستی و عشق بر حذر

  ز دانش گریزان و در تیرگی
  چو خفاش و از آسمان بی خبر

  چو کاالی شھوت بھ ھر بستری
  ّبدستور بخوابی بھ پشت و دمر

  دھی عمر بر باد و پایان کار
   ثمرفراموش چو خاری کھ نارد

  نوارش کنی دشمن و او در این فکر مدام
  بھ ھستی و ناموس و جانت ضرر
  ره رزم در پیش و در دست سالح

  ستمکار بی پا ستم را ضرر
  ز حور و پری پای برتر چو ھور

  سپھر را مسخر و در شب قمر
  بگردون بنھ پای و جای خدای

  عاشقی کو نشان از بشرنشان 
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  تان بکن دورز خود اندیشھ ی پس
  چو انسان آفرینش گر و پر شور

  بده فرصت درختت بار دانش
  بقلب تیرگی رخشان و پر نور

  ز تو جز نام نیکویی نماند
  چھ رفتی، رفتی افسانھ است صور

  ھزاران جانور در این جھانند
  چھ داری برتری بر عقرب و مور

  نھ دنیایی دگر در پیش رویت
  بھ ھم جوررا نھ کس تا ذره ھایت 

  برایت قصھ خوانند شیخ و مال
  کھ تابع باشی و زین زالوان زور

  رو آنان فروشندچھ و گرنھ از 
  پی سیم و گھر فردوس با حور

  فریب یک بیوه زن را تا جماعی
  درون مسجد و بر پا کنند شور

  ز ره با چاپلوسی کودکی را
  کھ از راه شرف او را کنند دور

  گمان مال در آن لحظھ خدا را
   دعا و یک جفنگ کورکند با یک

  ج مالئک را بھ مسجدو یا فو
  فرا می خواند و بر پا کند سور
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  بگیر کاه گل در دکان این قوم
  ز خود اندیشھ ی پستان بکن دور

***  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تو ھمچون نرگس صحرایی و شیخ بھ بوی گند و گھ بنموده عادت
  دتاز این رو تیغ و شمشیر بستھ از رو ستیز با ھر گل و ریحان عبا

  چنان چون گربھ ی عابد فریب فقیر یک توده ی نادان و گمره
  بقدرت نازد و زور و ستبداد تھی چون بیشھ را دم از رشادت
  ز پستی و دنائت جھل و ادبار زبی فرھنگی و فکری مخرب

  سادتبریزد خون ھم نوع با ججدا بنوده صف ز انسان و از بخل 
  خواھان ثبت تاریخچنین بر خورد حیوانی کھ با تو و دیگر داد

  بباید زاھدان را دید لرزان چو محضر حاضر و تاریخ شھادت
  جھانی سرزنش گویان تماشا بزاری   رادر آنروز توبھ کاران

  دو صد لعنت بھ آنانی کھ از تو  بریدند تا بھ شیخ عرض ارادت
  شود بیدار و خیزد از خمارییقین دادن ملت از این خواب غفلت 

   از او ستاند جان بی ارزش خسارتبگردن شیخ را افسار
  ولی تو نرگسی وین باغ ھستی مفرح باشدی از عطر و بویت

  کمی صبر باید و قدری تحمل کھ خلق با جانفزا عطر تو عادت
***  
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  پس از این سی و ھفت سالی کھ دیدی
  ھر آن ظلم و ستم بر دوش کشیدی

  بجای انگبین و شھد و شکر
  مار زھرش چشیدیز ھر کژدم و 

  زدی سگ دو پی نان تا سر شب
  ز نان رد و نشان ھرگز ندیدی

  سر ھر ماه کھ صاحب خانھ در زد
  چو اسپند از سر آتش پریدی

  چھ قبض آب و برق آمد بدستت
  دو دستی بر سر و لب را گزیدی
  ز بیکاری و فقر جانت بھ لب شد
  ز ھر بی سر و پا توھین شنیدی

   زاھدھنوز ھم دلخوشی کر شیخ و
  بھشت و حور و غلمان را خریدی

  اگر آری؟ مرا می دار معذور
  بھ درس و مشق ھر زاھد تو ریدی

  کھ از جھل تو بندد این سفیھ بار
  اگر چھ سال ھا با دیده دیدی

***  
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  اگر کھ باورت ویرانھ این خاک
   ز آه مردم تیره افالکدپسند

  بدار آرزو ھر عاشقی را
  را سینھ صد چاکز سوگ ھر مادری 

  ز تو آدمکشی بیرحم و جانی
  برای امنیت فردی خطرناک

  بھ تو قدرت کھ خلق آری بزنجیر
  بسالخ خانھ خون آشام و سفاک
  مقابل چون شوی با دادخواھی

  چو شیخی ھرزه گو و پست و ھتاک
  فساد و فقر و فحشاء نشر و ترویج

  حمایت زشتی و شیخان نا پاک
  دو دستت باز از بھر چپاول

  خزان ھر گلشن و بی پی ھر آن تاک
  امیدم زنده باشی، خشم مردم

  کنار شیخ دون خون تو بر خاک
***  
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  بیا روزی و از نزدیک بچشم اشک روانم بین
  بھارانم سریع بگذشت بیا اکنو خزانم بین

  دلم گر روزگارپیش خدایی چون ترا معبد
  نبر آن نقش ھزاران گور ز پیر و نوجوانم بی

  ھ دستبان بودم سرود خوانان و پای کوبانچاگر 
  کنونم گوشھ ی غربت ز تشویش شبانم بین

  اگر چھ روح کوھستان عقابی پرتوان مغرور
  کنون بشکستھ بال و پر حزین روح و روانم بین

  ز زندان سکندر جان بدر بردیم با عشقت
  غم ھجران نمود پیرم ضعیف و ناتوانم بین

  ھ رسم روزگار این استندارم شکوه از یاران ک
  نشان خنجر بیداد ز ھر سو تو بھ جانم بین

  ز راھی تیره بگذشتم کمین گاھی پر از وحشت
  نگو قربانی عشقم دگرگون این جھانم بین

  تو نیز گر بر سر پیمان نگشتی وضع را تسلیم
  کرم بنما قدم رنجھ بچشم اشک روانم بین
***  
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  خ پرست استز شیخ پست تر ھمانا شی
  کھ این پست تکیھ گاه شیخ پست است

  مقلدھای نادان و احمق و کور
  سبب گر شیخ ز خون توده مست است

  و فقر و فحشاء، ظلم و بیدادفساد 
  کسی شایع کھ شیخ را ھمچو دست است

  دوازه سال وقتی نرخ فحشاء
  در این ره مؤمن صد سالھ چست است

  عروج پست را باعث شده شیخ
  تان ھر چھ ھست استاسیر دست پس

  فساد آزاد و شیخ ام المفاسد
  بھشت و دین و عرش را چفت و بست است

  مقلدھا چنان ز افیون دین مست
  کھ پنداری امام یک می پرست است

  وطن ویرانھ از شیخ است، شیخ مرجع
  برای امتی نادان و پست است

***  
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  مادرم را پس بده ای بدتر از شمر لعین
  ّخداوند تلون ای سراپا بخل و کینای 

  ذات و گوھر از نجاست فقر و فحشاء ھدیھ ات
  ای کھ از آیین و کیش ات منجالبی این زمین

  قاضی شرع ات ز ھر خونخواره ای خونخوارتر
  شحنھ و میر عسس ھا انگالنی بی قرین
  گو گناه من چھ باشد کینھ از من را سبب

  از یقینتا بداند آن کھ در جھل مانده و دور 
  در قیاس با تو کثافت این وکیالن، دولت ات

  صد شرف داشتی یزید آن سپاه ضد دین
  گر تو بودی کربال و خیل مزدوران سپاه

  رفتھ بود ناموس زینب صد رقیھ شرمگین
  ت دو در احضرت زین العبا را بازجویان

  و این گناه زشت خود را پای رب العالمین
  ھ گاهنعش اکبر را تجاوز سھم اصغر ختن

  حضرت ام البنین را ھدیھ بر ساال دین
  تا پس از کیفوری و سرمستی از تریاک ناب

  روی زانوھا گذارد بوسھ ی ناب از جبین
  این مقلدھای احمق فکر می کردند حسینو 

  دزد ناموس یزید است یا کھ خلق را در کمین
  چون پسندی کودکانی دور از مادر بھ سر
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  شمر لعینای خباثت از تو مایھ بدتر از 
***  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  در جمع ریاکاران فرھنگ ریا در پیش
  چون از تو کنم باور نی با دگران ھم کیش

  باشد ھنری در گل با صدق و صفا گوید
  یک گل بھ سخن ناید تا جعل ھنر از خویش

  آنان کھ بھ ره دیدم صد قصھ ز خود گفتند
  چون مار نھان کردند آن کیسھ ی زھر با نیش

  ا گویی کھ ز کف دادندنی آبرویی کانر
  پیش از من و بعد از من بس سینھ ی خلقان ریش

  با آن کھ بغیر از سود فکری نھ بسر دارد
  گر خویش فالتون است باید کھ بھ دل تشویش

  سود ورز نھ دین دارد نی غیرت و نی ناموس
  ھر ضربھ ز شیخ خوردیم زین بیشرفان صد بیش

  در محضر شیخ، شیخند در غرب کشیشانند
   جا کھ بساط دین این دغل چون میشھر

  ب بجا از شیخ ویرانی میھن را گندا
  زین نسل نجاست بین می کاو و نکو اندیش

  خود نیز عمل بنما با قصھ نکن خامم
  بنما ز ریا دوری نی راه ریا در پیش

***  
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  ای قوم ریاکار کھ از بھر سکینھ
   فرق زنید قمھ و با مشت بھ سینھبر

   خدایید و بر این ملت و این ملکدر جھل
  بدتر ز رسولید و امامان ز مدینھ

  در بی شرفی شمر لعینید ستایید یزید را
  چون الشھ خورانید و با خصم قرینھ

  نذری بدھید لقمھ ی نانی بھ گدایان
  کنید جمع دفینھو تا دست چپاول بگشایید 

  خلق را بھ اسارت بتر از شاه شھیدان
  بھ گردا ز کینھدر فقر و فساد غرق و 

  پرسید ز امامی کھ شرف کسب یزید را
  خلقی بھ قفس کرده و بی دانھ و چینھ

  از علم سیاست فقط این یاد چو چنگیز
  در کشتن خلق توطئھ و طرح زمینھ
  گر ضد ستبداد و ستم نیست سیاسی

  تو از چھ بزنجیر و اسیر ھمچو سکینھ
***  
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  دنبال یزید و شمر گشتیم ،با قمھ ی نابرنده قرن ھا
   چون گاو ز خود بدن بخستیم،بر کلھ ی چون کدوی خود تیغ

   ھر چند کھ قمھ مان نھ تیز است،ریم از این ددان تخمُگفتیم کھ ب
   بر تخم شریف او نشستیم،از ره چو رسید یزید و شمری

   صفت طواف و سجدهھ پروان،دستمال بدست و گرد خایھ
  کمر ببستیمشام ون لشکر  چ،در خدمت آن سفیھ ناپاک

   صد رود فرات موج زن شد،شد کرببال وطن و از خون
   چشم بستھ و گوش بدر نشستیم،ماو ھر خانھ بشد چپاول 

   آنان کھ یزید را برگ خون،تا نوبت آل مصطفی شد
  گویی کھ مراد ما ثمر داد، از غصھ ی قرن ھا برستیم

  مر از پشتپیشوای خالیق این یزید ثانی، بست دست یزید و ش
  ما نیز چو کوفیان خروشان، از خود و وطن کمر شکستیم
  شد غرقھ بخون چو مرغ بسمل، زینب و سکینھ اکبر زار

  بردیم بھ فجیره ما رقیھ، خود سنت تازیان گسستیم
  با ثروت ما خلیفھ بر پا، بنود بھشت و ثروت اندوخت

  تقدیم و ز دین خود بجستیمتکمیل بھشت او و حوران، 
   ی ما چھ نان فراری، گردید و گرسنھ ماند فرزنداز سفره

  دنبال یزید مرده و شمر، با قمھ ی نا برنده گشتیم
***  
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  در این بد روزگار و عصر دوران
  کھ توده جان بھ لب وین ملک ویران

  دکان داری شده علم سیاست
  ھر آن بی آبرو خود را سخن دان
  گروه ھایی بدیم رنگ و وارنگ

   مکر و فریب ھر جا خورند نانکھ با
  سر نخ ھا بدست خصم مردم

  تو می خواه اجنبی یا شیخ و دربان
  فریب یک عده ی نادان تر از خود
  کھ امضایی و نانی مفت و ارزان

  ھر از چند گاھی نیز تا پر عریضھ
  ھمان خیل حقیر آرند بھ میدان

  کھ تحریک شیخ را ظلم و ستم بیش
  ز زندانی در بند بیشتر جان

  پس از اعدام بر خود با وقاحت
  نھند نام کسی کو گشتھ قربان

  بدنبالش دوان سوی سفارت
  کھ شب در جمعی و خود را ز اعیان

  مردمسفرھا می کنند با جیب 
  دھند داد سخن شادان و خندان

  بدور از خصلت انسان و بی غم



 OLP

  کھ چون یک ملتی در چنگ دزدان
  بباید عاشقان با دیده ی باز

   جویند راه درمانبخود آیند و
  ز چنگ شیخ و این رسوا جماعت

  رھانند مردم و این ملک ویران
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بیا کھ چون یکی تریاکی پیر
  میان لشکر بیرحم غم گیر

  بھ تو دارم نیاز و گر کھ معذور
  ابا از آمدن یک ذره تاخیر

  نفس گیر می شوم ز اندوه و غصھ
  در این بیت الحزن گردم زمینگیر

   از چند روز می گردی خبر دارپس
  کھ مردم در غمت چون آمدی دیر

  نکن چون شیخ ملعونم مجازات
  مده رخصت اجل بر من شود چیر

  خماری بگذرد از سر جوانی
  چھ آیی و بھ چھرت بنگرم سیر
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  چھ آیی خانھ روشن با قدومت
  نیایش چون خدایت شام و شبگیر

  بگرد ماه رخسارت بگردم
  چنان تیرچو بھرام و عطارد یل 

  شوم نشئھ ز بوی تو کنارت
  شود سرزنده این تریاکی پیر

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گر یار من چون آفتاب، روزی بیک سویی حجاب
  رخسار خود عریان کند، بیرون از این تیره سحاب

  بر تن بدرد این کفن، خود وارھاند از محن
  از سینھ بردارد خروش، افسون زاھد را بر آب

  خواب، از شیخ بر گیرد نقابتابوت بگذارد و 
  بر نی و خود را از عذاب ددان، نشوالی ننگ ای

  ننگ گم شود نیرنگ دین، چھره حقیقت با یقین
  بستھ دکان دین فروش، بی طعمھ ماند ھر غراب

  رقصان و پا کوبان بکوی، چون اللھ ای بر طرف جوی
  زنجیر بگشاید و بند، از خون شیخ بر دست خضاب

   کفن، رخشان شود در انجمناوھام و افسون را
 باطل طلسم ھز جنابلب را گشاید نغمھ خوان، 



 OLR

  نرم و خرامان چون غزال، بر عارف و عامی جمال
  پر گیرد از دانش و علم، بگشایدی پر چون عقاب

  بر پا نماید رستخیز، زلف نسیم را مشک بیز
  یم و عطر تن، بنیان گردون را خراببا آن شم

  ای ما گردد بھشتآسوده از پندار زشت، دنی
  بھاران می رسد، خورشید چون گیرد حجابفصل 

***  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  رژیم ضد زحمت ضد انسان
  مسلح ضد زن تا بیخ دندان

  ُستبدادی علیھ کرد و ھر خلق
  عرب با ترکمن، ترک و بلوچان
  چو دد خونخواره با آدمکشانش
  بتر از اجنبی این ملک ویران
  بھ مردم بنگرد با خشم و کینھ
  نگاه بر ملتی ھمچون اسیران

  مغول وار غارت و یغما چو تاتار
  احمق و نادانجنایت پیشھ و 

  ز راه غارت و داللی غیر
  فقط گنجینھ و پنھان بھ انبان



 OLS

  بدنیای سیاست رذل و کودن
  ھمھ اندیشھ اش سالم برد جان

  کھ خونخواری کند بیش از گذشتھ
  تھی نیروی کار را سفره از نان

   جز سرنگونیندارد چاره ای
  بکن درک سخن یار سخندان

  نگون کن کوکب این اھرمن را
  بزی در عالم ھستی چو انسان

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من از رفتار تو احمق و بیمار
  نمی رنجم و زین رنجش مرا عار
  نھ بخل و کینھ ای حیوانی چون تو

  کھ خود آزاری و خود را کنی خوار
  ترا با گوھر و ذاتت شناسم

  خن بر جای بسیارز اجدادت س
  بدست تو و آن اندیشھ ی زشت

  ھزاران اختر از این خاک بردار
  تو مست از خون دانایان قومی

  ز تو جھل و فساد و فقر و ادبار
  سیاھی لشکر ھر دیو و دد تو

  خوری نانی بھ ذلت نرخ بازار



 OLT

  سوادت در حد مالی ده نیست
  ھنر مدفوع شیخ را بلع و نشخوار

   احمقترا رزم یالن کی گفتھ
  ُبھ تابوتت بخواب مانند مردار
  مرا شمشیر خامھ داده گردون

  کھ از خواب گران صد چون تو بیدار
  درون تیرگی شمعی فروزم

  نھ جانی را بگیرم چون تو بیمار
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کھور شوره زاری خود مدان زر
  ترا چون دشمن اند آنان کھ گوھر

  تو کمتر از سپیداری ز شاخت
   و ناوری برنروید میوه ای

  بقای این ستبداد ظلم زاھد
  ز افکار سخیف و گند تو سر

  تو در اندیشھ ضد خلق و مردم
  وطن از جھل تو نالد و بر سر

  بدید فاسد و حیوانی تو
  ھر آن غمخوار مردم ھست کافر

  تو دور از خاک ایران زحمت و کار
  بھ زاھد کرنش و بر درگھش سر

  از مھر دوریو ز عشق بیگانھ 



 OLU

  اشقان سوزنده اخگربجان ع
  تو از عشق آنچھ دانی رختخواب است

  بھ ھمراه دو سھ جملھ کھ از بر
  برای دفع شھوت یک وسیلھ
  برای مشتری در لحظھ افسر

  بخود رحمی بکن دانش بیاموز
  پس آنگھ خویشتن ھم صحبت زر

***  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مادرم را پس بده ای ضد مردم را امام
  م کرده شاماگر بزنجیر ملتی را روز مرد

  ای سراپای وجودت از فساد مجموعھ ای
  ای ز دین بیگانھ ای کز دین براه خلق دام

  ای ز ھر پست و جنایت پیشھ ی تاریخ گوی
  با تفاخر برده و ھر فسادی را بنام

  از دشمن پروری ھدیھ بما بی مادری
  کار خود را نا تمامخود گمان داری کھ تاریخ 

  درت اتچون ترا تا جاودانھ بر سریر ق
  مردمی را تا ابد در جھل و نادانی و خام

  راحت و آسوده خاطر در بھشت ات زندگی
  دوزخی از جا نخیزد تا ترا راحت حرام



 OML

  بلھ قربان گو مدام اند این وکیالن، دولت ات
  خون خلق دائم بھ ساغر تا ترا ریزند بھ جام

  این چنین پنداری خامی از تو احمق نیست بعید
  مامت توده ی غافل و عامچون بھ نادانان ا

  روز محشر را ندیدی شعلھ ی خشم فقیر
  آتش دوزخ ندیدی چون سفیھان را بکام

  روز تو آخر سر آید یک دو روزی دیر و زود
  خلق را بینی خروشان چون زنند بر تو لگام

  کاخ و زندان ات خراب و با ھمان عمامھ ات
  حلق آویزت بداری گھ بریش ات ای امام
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دیاری کھ اندر آن در بند و زنجیر
  معلم، کارگر، کودک، زن و پیر

  طویلھ گاه شیخ است مردمانش
  مقلدھای دور از رأی و تدبیر
  گرسنھ ھر معلم، کارگر مزد

  نگیرد تا بھ شب اشکم کند سیر
  نظام بردگی بس ظالمانھ

  کھ تحمیل برده را بی جرم و تقصیر
  زنان در کنج مطبخ چون اسیران

  قان و شیخ اکبیربدام احم
  چنین ملکی شود ویران تر ھر روز

  مخرب بیشھ ای کز آن حذر شیر
  فقط شیخ را سزد خیل مقلد



 OMM

  کھ چون حیوان چرند بر دیگران چیر
  نجات خاک و مظلوم مردم زار

  کھ در گرداب جھل این ددان گیر
  قیامی توده ایست بیرحم و شفقت

  کھ شیخان را بگور احمق بھ زنجیر
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بدوران بازار و بحران کھ جان
  ز سرمایھ بگرفتھ بھره کشان

  اسف بار اوضاع میھن و خلق
  کھ ناالن و بی جان بچنگ خسان
  بمرده است فرھنگ و مردم فقیر

  نھ گوشی کھ زین خلق در بند فغان
  فساد حکمرانی بھ ھر شھر و ده

  ز اخالق از مردمی نی نشان
  بلوغ در نجاست، نجاست گھر

  ست و بر جامعھ پاسبانامام ا
  تبھکار زاده بھ آیین و کیش

  چو وحشی و بدوی و دزد تازیان
  ستمکاره دیوی کھ از اھرمن



 OMN

  رسالت کھ جان ھدر از کسان
  بر این قوم نشئھ ز افیون دین

  ستم ھای بیحد و خون ھا روان
  بھ ارزان بھایی فروشد وطن
  تھی سفره خلق محروم ز نان
  بجای وثوق بر نشاند ظریف

   در شھز لوزان گشاید زبانکھ
  خودش را بھ نیرنگ خواند سفیر

  ز سوی بخواب گران مردمان
  از دیو سرمایھ تا رھبرشپرستاری 

  کنند حفظ و با رشوه او را ضمان
  خیرد ز جا نداند کھ چون خلق

  بیگانھ جانبخواری ز رھبر و 
***  

  
  
  
  
  
  

  چاره نابودی خصم است نی کھ بگذشتن ز جان
  انسوز خصم را بخشد توانمرگ تو ھر قدر ج

  شیخ خرسند می شود لبخند شادی بر لبش
  چون خبر او رسانند خود بھ عمر خود خزان

   ضعف این چنین ره رفتھ ایمن نمی گویم کھ از
  خود کشی خواھد شھامت نیست کار روبھان
  لیک در ملکی کھ خلقی روز مرگی طی کنند

  باید علت را نگون کرد غرقھ در خون بی امان
  را باید بھ سنگ زد شیشھ ی عمر کثیفشیخ 

  دفترش بر بست و شرش گم نمودن از جھان
  عاصیان را سازمان و در تشکل متحد

  با صفوف و عزم پوالد ھمچنان شیر دمان
  جان شیخ ھرزه گو را ھر کجا آماج تیر



 OMO

  زندگی را چون شرنگ کرد توی کام نوکران
  انتخاب این چنین ره عاقالنھ تر رھیست

   منتھی ارزش کھ بازی نقد جانگر بمرگ ھم
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بر مھابادم درود و بر مھابادی سالم
  بر ھمھ کردان عاشق از دل تنگم پیام

  روح ناشادم بھ غربت شاد و قدر و عزتم
  در میان خلق محفوظ شھد خوشنامی بکام

  از شرافت پاسداری مردمان کرد را
  سرفراز اندر زمانھ بعد کوبانی قیام

  کرد نازم کھ داند در زمانھ قدر کردعزم 
  سمبل انسانیت کرد در جھان دارای نام

  پیرو قاضی دمحم کی اجازت روبھی
  دست درازی سوی ناموس گر کھ خود باشد امام

  خصم را باید کھ پاسخ بی ھراس و واھمھ
  دست ناپاکش برید و کار را با وی تمام

  خلق کرد بیدار و ھشیار است نمی داند عدو



 OMP

  ذکر خصھ غارت خلق در افکندن بدامفکر و 
  رسم کردان باشد این کھ ننگ را شویند بخون

  دشمن کرد این بداند خود بمیرد در کنام
  قلب ریش و روح نا آرام ما را مرھمی

  بر مھابادم درود و بر مھابادی سالم
***  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مھاباد بر خاست، ای توده خیز
  بھ یاری کردان بھ رزم و ستیز

  ین با شرف قوم یاری بکنبھ ا
  ز دزدان ناموس شکاری بکن

  ستم را بسوزان و بر باد کن
  ز پاکان این مرز بوم یاد کن

  فساد را ز بنیان و بن کن نگون
  ز فاسد بھ ھر جایگاه ریز خون
  بھ شھری کھ قانون نباشد و دین

  یکی تیع خونریز کھ از توده کین
  شرف را بکن پاسداری و نام

  نی را بکامشرنگ ریز ھر رھز
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  ز دزدان ناموس بکن خانھ پاک
  خس و خار و خاشاک افکن بخاک

  بکن راحتی ارمغان ھمسرت
  بیندیش و برھان ز ترس دخترت

  بکن چاره درد چاک و تیز
  م بگشا و خیزز خواب گران چش

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ُخبردار ضحاک نیکو کھ کرد
  ز بیداد او راه زاگرس سپرد

   برزمدرین سالیان بوده یک سر
  ستم در برابر بھ رزم و بھ بزم

  ُکمر خم نگشتھ بھ طاعت ز کرد
  شرف را چو میراث پوران سپرد

  شرافت و ناموس قومی سترگ
  ُز کردان بشد حفظ و از چنگ گرگ

  ُرھا کرد باشد ز ھر بردگی
  ستیزنده با ظلم  و نی بندگی
  بومو نگھبان این مرز بوده است 

  نھ جایی بھ زاغان نھ ھر جغد شوم



 OMR

  ز ایران و فرھنگ آن ھمچو جان
  بھ تاریخ این سرزمین پاسبان
  بزحمت ھمیشھ و نانش بدست

  مسلح سپاه ستم را شکست
  نھ مزدوری خصم و ھر بدسگال

  نھ بیگانھ را بھر راحت مجال
  در این رزم آخر کھ دشمن براه

  لمش فنادشمن و کاخ ظبگور 
  فلک را بگردن نھند پالھنگ

  چو شیران جنگی بسان نھنگ
  ایران زمینردان و ُکسرافراز 

  ز ضحاک پاک و ھر آن ظلم و کین
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زرنگ تر شیخ و مالی زمانھ
  بدور از ھر تعارف یا فسانھ

  جناب سید علیست باور بفرما
  بنا بر صد دلیل و صد نشانھ

  بماند جھل و نادانی تو محفوظ
  کھ ھستی معجزه بی ھر بھانھ

  ه استخوری دوغآب چون گویند کھ شیر
  زبان بر دور لب بیشتر و چانھ

  بھ جوری وعده ات از تو ربودند
  ھمھ دارایی و ناموس و خانھ



 OMS

  ولیک سیدعلی را بین زرنگی
  کھ دور از داد و قال شاعرانھ

  بھ رندی و زرنگی بھ ز مصباح
  و یا ھر حوزوی بس زیرکانھ

  امام عصر را بنمود در چاه
  بھ تریاک عادتش بانگ چغانھ

  ترا مسئول جانمبدو گفت من 
  نمی خواھم ترا باری بھ شانھ

  بگفت چنبر بزن در زیر خود رین
  بھ تنبانت بکن خالی مثانھ

  پس از من گر کسی درپوش در را
  گرفت و کرد تعارف آب و دانھ

  بخور سیر و پر و از چاه برون شو
  امامت را بنھ برگو چاخانھ
  وگر نھ جان من تنھا امامی

  انھکھ با پس گردنی جان در زم
***  

  
  
  
  
  

  جامعھ بازار مصرف رھبران از خلق جدا
  فکر داللی و غارت تکیھ بر عدل خدا

  کارگر دنبال نان و پی معلم مزد خویش
  مشق و درس پا در ھواو کودکان دنبال کار 

  قھرمانان در تالشند تا رکورد اعتیاد
  بشکنند و در زمانھ شور و محشر را بپا

  ن دست جورآنکھ بیکار است و معتاد بر سر ز
  تا کند گرم رختخوابی شوی را دینش ادا
  آنکھ تا دیروز کردی کارگر را رھبری

  لیبرال گردیده و ھر فکر انسانی رھا
  خلق را تشویق برفتن بوسھ ھا بر دست



 OMT

  آن سیاست پیشھ گرد گشتھ مأیوس از حیا
  شیخ ھم سرگرم کشتن غارت و ایلغار قوم

  ه ھادر تالش تا دین حق را زنده در بند تود
  جامعھ را درفساد و ریشھ ی اخالق خشک

  توده را عادت بھ طاعت گر چھ گردند بی خدا
  الغرض آشفتھ بازاریست و ھر کس فکر سود

  یک کالم از خود جدااز وطن ببریده وز خلق 
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مھاباد عرصھ ی داد است و بیداد
  مھابادی قیام بر ضد افساد

  ست و ھر کسُدر این بین حرف کردان و نی
  کھ گوھر پاک و بی غش اصل و بنیاد

  شرافت دارد و ز اصل شرف دم
  بخواری تن نداده رادی از یاد

  بھ دل مھر وطن دارد و ناموس
  از این دو دام حیلت نی چو صیاد

  بھ آزادی و انسان اعتقاد
  بدور از فتنھ ھر شیخ شیاد

  روان و روح نھ تسلیم نجاست



 OMU

  نھ شیر پرچم است و تابع باد
  ُببایستی بپا خیزد و با کرد

  نماید ھمصدایی بانگ و فریاد
  دفاع از خاک کردستان نماید

  شرف بانان ملک را خرم و شاد
  مھاباد را چنان چون سنگری حفظ

  علیھ ھر ستم ھر ظلم و بیداد
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مھاباد مانده است بی برق و بی آب
  رژیم را قصد این کز مردمان تاب

  ش چون گذشتھھمان رفتار زشت
  دفاع ز آدمکشان پست گنداب

  بپا خیز ھم وطن وقت است کھ خیزی
  کنی ترک بستر و بیدار از خواب

  بسوی ھموطن رو متحد شو
  خمودی را بنھ مردانھ بشتاب

  مھاباد پاره ای زین ملک و خاک است
  مھابادی چو تو این درک و دریاب

  توان در خود نمی بینی رھایی
  ه و اصحابز شیخ اجرای قانون خوا



 ONL

  سکوت تو سبب کاین ملک زرخیز
  شده ویرانھ و ھر رھزن ارباب
  ُبھ کردان و بھ کردستان ندا ده

  نخور غم ھموطن با جان ترا آب
***  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بھ گوھر فاصلھ با جنبش و شور
  کھ دشمن با خرد از دانشنیم دور
  ظھور را منتظر فرھنگ منحط

  چھ کس و از کجا بیننده مان کور
  فقط کافیست کھ مال باشد و شیخ
  نکوتر آن کھ سر بدارد از گور

  بماه از سنده ی آرمسترانگی
  کھ بوی گندش از بینی ما دور

  بدامن پروریده انگلیس اش
  ز پشم و موی تاچر ھالھ ی نور

  برایش کارتر و ریگان ھزینھ
  فرانسھ جشن و بر پا بھر وی سور



 ONM

  امام ھم ما لقب او را و شمشیر
  بھ خلد ناموس مان حوربدستش تا 

  چپاول مملکت بدتر ز تاتار
  ستبداد بر قرار بر گرده مان زور

  نشینیم تا ظھور شیخ بعدی
  بھ پشت منقل و بر پا کنیم شور

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کور و کر منشین بخانھ یاوه کمتر بر زبان
  از خودت می کش خجالت ای فالن ابن فالن

  د شیخپنج میلیونی بخارج دور از بیدا
  با چنین لشکر توانند فتح و تسخیر کرد جھان

  تو در اینجا زحمت و فاشیسم را یاری کنی
  از تو می ماند چھ چیزی با خالیق در میان

  در فرودگاه گردن هللا، سبحھ دست» شیخ ابولپشم« 
  بین مردم خود نمایی ضد خارج روضھ خوان

  »آریا « توی فیس بوک » ابوالپشم«در والیت شیخ 



 ONN

  وصد لعنت بھ ذاتت گم ز تو نام ونشانای د
  »ام البنین» « یاسمن» « سکینھ» «اللھ ی خونین«

   منتقد در سطح فیس بوک بس فھیم و نکتھ دان
  یدک» ریحانھ« نام » فریناز « گردد » آریا« 

  تا در آن سالخخانھ دست سالخ یک جوان
  ریشھ در مدفوع شیخ» شیخ ابوالپشم « تشنھ ی خون 

   و بی اصل جملھ ھا را بر زباناصل خود مخفی
  کھ دارند مسئلھ با این رژیم» قشقاوی« گفتھ 

  زان ھمھ خارج نشین تنھا سھ درصد از کسان
  در کجا جا داری ای بنیان و ذاتت از لجن

  کی ترا مجبور بھ فیس بوک ز انقالب حرف بر زبان
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خروش بردار اورامان
  خبر کن خطھ ی زاگرس

  ر دنا آتشبر افروز ب
  کھ پیش کوه بیند وپشت کوه

  مریوان سربسر آتش
  بجوش خون در رگ سردشت

  و ھر جایی کھ از انسانیت نام و نشانی است
  و انسان نام بی معنی و پوچی نیست در قاموس

  سنندج در خروش آید
  بلوچان بشنوند با جان و دل فریاد پردردت



 ONO

  خراسان با خبر گردد
  و خلق ترکمن بیند

  ش آتشفشان قلب مجروحتفروزان آت
  ّبجنبش آذر آبادان

  ز خوزستان زرخیز پاپتی ھایش
  و عمو زاده ھای ساکن زاگرس

  سراسر خطھ ی زرد کوه 
  و ھر جایی کھ از تاریخ داند شمھ ای از بر

  و می داند شرافت چیست
  وترسان است از آن ننگی 

  کھ در تاریخ ثبت و جاودان گردد
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صت نھ ما راوطن ویرانھ و فر
  کھ برداریم جلو یک ذره پا را

  چنان با خویش درگیریم و در جنگ
  کھ مسموم کرده ایم جو و فضا را

  ز جھل ھمچون خران مانده در گل
  بخود گوزیم و بی مصرف ھوا را

  ھمھ در ادعا شیران جنگی
  ولی گم در عمل راه دعا را

  پی سودیم و بیخود می زنیم زر
  ا راکنیم بدنام و بی ارزش قض

  کمونیست لیبرال و ثروت اندوز



 ONP

  ھمھ الئیک و کرنشگر خدا را
  فساد را دشمنیم با فقر مخالف

  چپاول مثل مال توده ھا را
  سیاست پیشھ از میھن فراری
  نداریم تاب ھجران و جفا را

  چھ در دست آمدی حق اقامت
  فراموش ظلم شیخ ھر نوع خطا را

  بھ قانون فرنگ رینیم و تبعید
  ھ شیخ رسم وفا رابھ ایران و ب

  خالصھ بوالعجب خلقیم بھ گردون
  فقط مال شناسد خوب ما را

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گرفتار نفاق آن سان کھ وقتی نمی ماند کھ اندیشیم رھایی
  سپاه کارگر را در حمایت معلم را غم و یک ھم صدایی

  ُخروش خلق کرد را پاسخ ازدور دفاع از حق شان در حد صحبت
   بھ ظاھر کھ دلخوش ھمچو ما دارند پناھیبھ آنان قوت قلبی

  ز خوزستان کنیم یادی و خلقش کھ در فقر و فالکت مانده بی آب
  بلوچ را گوشھ ی چشمی و با او بھ سبک و خوی انسان ھم نوایی

  درون اوبھ ی یک ترکمن چای بنوشیم و بدست دستان گرمش
  ُز دست لر ستانیم کاسھ ای دوغ بدون نخوت و رنگ و ریایی

   آذربایجانی دستی از مھر سراغ از کار و بار و حال روزشبھ
  چسان سازی بھ فقر و نا رساییز جیرفتی و کرمانی بپرسیم 



 ONQ

  ولی با این ھمھ ھر روزه درغرب بپا یک کنفرانس و جمع ناجور
  دھیم تزھا و سنتز آوریم دست کھ راه چاره می باشد جدایی

  ق ریاستحسن بقال و قادر کلھ پز نیز برای خود طلب ح
  کھ بعد از تجزیھ بر قسمت خود امامت پیشھ گیرند کدخدایی

  در این دلقک کده می ماند انسان کجای این ایستاده ایم ما
  کجاست ثقل زمین جز حوزه ی قم کھ این ملک را بھ گھ با خود ستایی

  بغیر از سید علی ما را لیاقت کجا باشد امام و رھبر دین
  ھ بر قامت ردای پیشواییکجا چون او توان مردی مدبر ک

  کدام نیرو تواند سرنگونش کند کوتا شرش از سر خلق
  چرا باید بسر فکر رھایی؟چرا باید بتر را کرد گزینش 

***  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ، مردم ز رنگ و نیرنگبا من ز عشق کمتر
  تا کی کنم تحمل، این چھره ھای صد رنگ

  با من گویی سخن ز یاریاز تو خواستھ کی 
  گر چرا تو نگرفتھ ای ز ما کنگکی شکوه 

  با من بمان مقابل بر طبل دشمنی کوب
  بھتر کھ دوست و ھر روز در پیش پای ما سنگ

  با یک زبان شیرین بدتر ز مار افعی
  ھوش از سرم ربایی تا کار ما کنی لنگ
  حاال کھ شیخ دور است ما رستھ از بالیا

  تو جای شیخ عرصھ در این جھان کنی تنگ



 ONR

  تو دوست زیرا کھ در مقابلدشمن شرف بھ 
  ایستاده گویدی فاش دارم ترا سر جنگ

  از او توان حذر کرد ھر لحظھ بود مواظب
  از او نمود دوری حتی ز چند فرسنگ
  اما تو دزد بخانھ باشی بسی خطرناک

  ھر لحظھ می توانی بر حنجرم زنی چنگ
  ما عشق تو نخواستیم ما را نکن تو اغفال

   ز رنگ و نیرنگمن خستھ ام و بیزار دیگر
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عمل را بنھ ارج دست از شعار
  بھ میدان مردی ز دشمن دمار

  تو جز بیھده یاوه و حرف مفت
  چھ داری کھ از خود کنی آشکار

  ز یابوی اخالق با سر نگون
  ز فرھنگ عاری و شیخت سوار

  بخود نسبت آنچھ بزرگان ملک
  نمودند و ردی ز خود یادگار

  رد آفریدچھ داری ز کاوه ز گ
  کھ خود وارث آن یالن در شمار
  ز وافور و منقل ز شیشھ ز گرد

  چھ زاید بجز نکبت افکار تار
  تو وقتی زنت را کنی تن فروش

  خودت دخترت را ز پستی شکار
  ینچھ داری ز منبر نشتوقع 
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  کھ قصدش ھمین است ترا پست و خوار
  ز معتاد جاکش کھ مردانگی؟

  دست خماراست سلیح را کھ دیده 
  خبر چین مالی مسجد شوی

  دگر کار ناید ز تو نابکار
  من از دردت ھجوت نگارش کنم

  کھ این ھجو ماند ز من ماندگار
  بھ آن گند و گنداب خود ساختھ ات

  بغل دست آن پیشوایت مزار
  بھ سنگ مزارت نویسم بھ گھ

  کھ خونی تویی و تو نیکان بھ دار
  تبھکار و جانی بھ تو تکیھ داشت

  ملتی خوار و زارز پستی چو تو 
  ُتو کرد و بلوچ را نشاندی بخون
  ز تو ترکمن ھر عرب شد نزار
  نخواھم کھ فرزند ایران بخون

  فتد با فریب تو و ھر شعار
***  

  
  

  ُکس و کون بند و قفل زن بر دھانی
  کھ از گندش بھ گھ یک سر جھانی

  چو گھ اندر لگن چرخد زبانت
  مزخرف گویی و گھ می فشانی

   درک و فھمتھنرمندی و دانا
  در حدی کھ سر ھم داستانی

  سراپایش دروغ و کذب کامل
  کھ خود ھم معنی و فھمش ندانی
  نمایی بستری را گرم و زید را
  فریب تا در برت گیرد تکانی

  سلحشور و مبارز اول شب
  طلوع آفتاب وجھی ستانی

  پس اندازی و تابستان زیارت



 ONT

  بھ شیخان سودی و نفعی رسانی
  جز خیانتکھ دیده از فواحش 

  بویژه فاحشھ فکری کھ آنی
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حدیث رزم ما خود داستانی است
  ز توصیف خارج و شرح معانی است
  گذشتھ سی و ھفت سال خرتر از پار

  گمان آزادی بی قدر ارمغانی است
  حکومت آلتی است بر خاستھ از جا
  کھ راه چاره اش با تر زبانی است

   کردبھ حرف و یاوه بتوانش نگون
  عالجش دلبریست کمتر تکانی است

  از این ھا مسخره تر آن جنابان
  کھ باور ھر یکی خلق را شبانی است

  بغربت مانده و روبد خیابان
  درون میھنش کمتر مکانی است

  دھد پیغام و پسغام توی فیس بوک
  کھ ما را با فالن خط و نشانی است
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  بفردا می کنیم پوستش نمک سود
  خود زیانی استکھ داند حرف مفت را 

  نرفتھ مستبد، دیکتاتور از پیش
  بفکر کشتن و بدتر جھانی است
  ُیکی نیست گوید آقا سر قدم کند

  در این بین آگھ و دانا کسانی است
  ترا در راه قدرت بشکنند پا

  چھ فرقی بین تو با شیخ جانی است
  بگو ما عالمیم داریم بسر مغز

  ھمین پوچ گفتن ھم خود داستانی است
***  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  گرامی رھبر ما توی غربت
  کھ از ما و من و یک توده نفرت

  کنی توھین و تحقیر فحش ناموس
  کھ از چھ انقالب شیخ بھ قدرت
  دھی قول و قسم چون شوی میر

  ز ماھا زنده بگذاری بھ ندرت
  بمان تا جنبش و با دف و کرنا

  ترا آریم و بندیم تاق نصرت
  بھ دستت تیغ تیز پیشت دو زانو

   را سر ببر ارواح عمھ اتکھ ما
  خ شیخلز ھر کھ جان بدر از مس
  دولتتو خونریز و بده تشکیل 

  کھ ھستید و چھ می خواھید ز مردم
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  فساد در ذاتتان گوھر ز نکبت
  شماھا جاکش و ھر جایی و پست

  ز ملت آبرو بردید و عزت
  کھ دیده ملتی در طول تاریخ

  سراسر خود فروش عاری ز عفت
  ھیچ ندانیدز بس کودن و احمق 

   کھ با تھدید خواھید خلق بھ ذلت
  اگر دین را وسیلھ کرد خمینی

  بھ نیرنگ خام کرد بیچاره ملت
  دکان کید بر بست از شمایان

  کھ مانید جاودان در ملک غربت
***  

  
  
  
  
  
  
  
  

  سپاه جھل و خون سوی مھاباد
  کھ کشتار و ستم و غارت و بیداد

  سپاه دادخواھان گو بخیزند
  ز این امواج افسادببندند راه ا

  نبرد آخرین را سازمان ده
  بنا کن در مھاباد کاخی از داد
  ُبرادرھای کرد را ھمرھی کن
  بدل باغی ز مھر و عشق بنیاد

  فساد شیخ را فرصت کھ سرکوب
  ستانی داد خود از نسل شداد

  اگر این بار نیز بازنده در رزم
  تمام ھست و نیستت می برد باد

  لقز ایران زاید بس دولت خ



 OOM

  بھ تاریخ بشر نام تو از یاد
  ددان را قصد و برنامھ ھمین است

  بھ لوزان قول و شیطان بزرگ شاد
  اگر کھ زندگی را عاشقی تو

  بکن کوبانی دوم مھاباد
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الال گل نازم
  امیدم، نغمھ ی سازم

  الال گل نازم
  در این دوران تنھایی
  بھ عصر بیکسی ھایم

  درون سنگر خالی
  یر و کھنھ سربازمدل

  الال گل زنجیر
  بپایم لیک ز جانم سیر
  گلم بالد بھ شادی پیر

  الال گل شادی
  ترا بینم بھ آزادی
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  قشنگ تر نام در گردون
  بدور از رنج و ھر نالھ
  خرامانت در این وادی
  چو آھویت بدشت بینم

  عقابت بر ستیغ کوه
  بر اوج آسمان آزاد

  گشوده پر چنان بازی
  وجتیلھ بینم چنان م

  روان بر بستر دریا
  بھ ساحل نغکھ خوان بینم

  بھ لب فرخنده آوازی
  الال گل نازم

  در این دوران تنھایی
  بھ عصر بیکسی ھایم

  درون سنگر خالی
  دلیر و کھنھ سربازم

***  
  
  
  

  بر اشرار بلوچ لعنت و نفرین
  کھ از مذھب بدورند کیش و آیین

  شرافت را بداده نان خریده
   بی دینز شیخ جاکش و دیوث و

  قرمساق مردمی از مردمی دور
  بلوچ کینیک  از را دشمن وبلوچ 

  بھ امر شیخ رھزن چون بلوچی
  بلوچ را زیر پا دیوار و پرچین

  بلوچ مزدور شیخ امری محال است
  سگان را صد شرف بر آن بلوچ کاین

  چگونھ برقعھ از سر یک زنی را
  بگریھ کودکی یا چھره غمگین

  و پر کاهسزاورند کھ پوست ھا کند 



 OOO

  بست آذینبدور شھر سوختھ 
  نمک سود الشھ ھای گند بی پوست

  بزیر آفتاب خشکاند چو سرگین
  نمود رسوا و راند از بین مردم

  نمود ھفت پشتشان لعنت و نفرین
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بلوچان عزیز بیدار و ھشیار
  بپا خیزید و سازید چاره ی کار
  بلوچ در این وطن یاری ندارد

   کسی تنھا و بی یاراگر چھ ھر
  ت گیردباید بلوچ را دسبلوچ 

  بھ فرزند بلوچ راحت و تیمار
  والیت امن باید باشد و زن

  چو بانویی بدور از رنج و آزار
  بلوچستان برایش خانھ ی امن

  کھ تنھا در غم فرزند و غمخوار
  خودی بلوچ باید بشوید خانھ 

  ز ھر ظلم و ستم با خون اشرار
   کند حکماگر کھ منتظر تا دین
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  بھ فتوای من ھر خونخواره بر دار
  فساد شیخکان را در ببندید

  تباھی ھای شیخ بخشید بھ اغیار
  بلوچستان بلوچ را زادگاه است
  در حفظ زادگاه بیدار وھشیار

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  از آن لعل لبت خون دل تاک
  بده جامی و دل از غصھ کن پاک

  ز عطر تن چنان مدھوش و سرمست
  ص و طرب از قلب غمناککھ در رق

  مرا ھشیار کن زین خواب غفلت
  رھانم تا گشایم پر بھ افالک

   لب ز شادی،بھ آزادی گشایم
  ردای بردگی بر تن زنم چاک

  سرود فتح خوانم نغمھ ی عشق
  بدور از خشم زاھد وحشت و باک

  ترا در بر چنان چون ضیمرانی
  کھ سرو را تکیھ و برخیزد از خاک

  رو آذینجھان پر صیت سازد س



 OOQ

  کھ عشق معجز کند نی دختر تاک
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کاش در من آن توان بود تاکھ برگیرم بدوش
  زجر ھر زحمتکشی را درد و رنج تن فروش

  کاش بودم تختھ سنگی صخره ای از خاره سنگ
  تا توانم بود و قدرت حمل درد ژنده پوش

  پاپتی را سایبانی کودک بی خانھ را
   حفظش ز حملھ و چنگ وحوشدر پناه خویش و

  کاش بودم ریسمانی حلقھ بر حلقوم شیخ
  یا کمند بر پای زاھد ھر فقیھ دین فروش
  کاش بودم تیغ بران در کف شمشیر زن

  عاشقی دادآفرین و صاحب تدبیر و ھوش
  ُکاش بودم تندر و چون صاعقھ بنیان فکن

  ظالمان را شعلھ بر تن دزد و دزد را پرده پوش
  و کر اندر میان این رمھکاش بودم کور 
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  از ھر آن دیدار محروم بستھ بر بیھوده گوش
  برتر و بی درد سرسنگ بودن بود بھتر انتخابی 

  کوه درد خلق محروم پر توان بردن بدوش
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تو با یک ملت بیمار درگیر
  کھ بین چھار و ھشت با ابلھی گیر

  ز دانش ھا، علوم، علم سیاست
  د بخاطر بانگ تکبیرفقط دار

  بگاه مردباد نیز بایدش گفت
  کھ مرده مجرم و دارای تقصیر

  کسی ھم کو بباید زنده باشد
  امام فرموده و با خامھ تحریر
  پس از آن ھم نشیند پشت منقل
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  چھ کیفور چرخ بھ ھم غرنده چون شیر
  در آمد بستگی با وضع بازار

  د و کف خورده کفگیراوضاع باگر 
  بیرون ز خانھزن و دختر کند 

  بھ سرمای زمستان شام و شبگیر
  کھ پولی و نمایند تھیھ افیون

  برای خانھ را مرد، رھبر و پیر
  کھ طبق حکم دین سلطان خانھ است

  زنان ملزم کھ گوش دارند بر میر
  چو شیخی اختالس میلیارد میلیارد

  پس آن گھ بیگناھی را بزنجیر
  خالیق پشت شیخ او را امامت

   دزد تسلیم شمشیراز او خواھش کھ
  نشد آن بیگناه بدبختی دیگر

  ھدف سرگرمی و با فتنھ درگیر
***  

  
  
  
  

  من انسانم؟
  ز نان محروم

  ھوای خانھ ام مسموم
  زبانم دشمنم در کام

  امیرانم، ز یک دنیای بیگانھ
  و بیگانھ ترین با من

  چنان چون فاتحان با توده ای مغلوب
  شکست خورده

   شرطیو تسلیم گشتھ بی ھیچ قیدی و
  بگردان ھر غرامت را 

  و تاوانی
  کھ باید فاتح را بخشد

  من انسانم؟
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  گمانت این چنین باشد و پندارت؟
  چرا پس برده از یادم

  چرا بر ضد من جنگی؟
  تالش از چھ کھ بر بادم
  چرا با غالبان ھم رأی

  چرا ھمگام صیادم؟
  فریبی ناروا و کذب

  وقیحانھ دورغی سخت ننگ آلود
  ری؟چرا دستم نمی گی
  چرا نشنیده فریادم

  چرا چون غالبان آیی و دزدی از برم ناموس
  بفرزندم تجاوزھا

  و گویی با تو ھمزادم؟
***  

  
  
  
  
  
  

  عاشقی را گفت معشوق با دلی تنگ و غمین
  ای مرا موال و رب و سرور من بر زمین

  امشب ھر جا پا نھادم بود بازارم کساد
  گشت نھی از منکرات و فاطی و زینب کمین

   تریاکت نشد جور چرس و بنگ آورده امپول
  رأی و تدبیرت چھ باشد حکم شرع، فتوای دین

  عاشق از این حرف معشوق ھمچو آتش گر گرفت
   بر جبینار دست خود باال ببرد و سیلی او

  میرویم فردا بھ محضر من تالقت می دھم
  مھریھ را کن فراموش رو و در منزل نشین

  عاجز استحیف نان آن زن کھ خرج شوھرش را 
  ترسد از فاطی کماندو ترسش از پاترول نشین

  توی شھر خوشگلتر از تو کشتھ دارم صد ھزار
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  را تیغ از دور خر کنند ھر نکتھ بینمشتری 
  غصھ باید خورد جایی کز شرف باشد نشان

  شیخ باشد بی طرفدار خلق بی باور، یقین
  نی در این امالقراء کھ چون بھشتش کرده شیخ

  دوانند تا زنند حوری زمینھر طرف گرگان 
  ملتی ناموس خود را بی تکلف فاحشھ

  دین و شیخ را کرده پرچم نیست ز اوضاع دل غمین
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کثافت عھدی و بس زشت زمانھ
  کھ ما تن داده و شیخ را بھانھ

  برای ساده تر کاری زنیم زنگ
  کھ گیریم رھنمود از دزد خانھ
  سفارت را خبر شور با سفیری

  ھ کارش رتق و فتق جنده خانھک 
  |اجازت با فالنی دوست باشم؟
  بھ فیس الیکی و دیگر نشانھ

  اجازت با فالنی سیزده بیرون
  نھاری و کمی چرخش بھ چانھ
  چگونھ با فالن بحثی چھ گویم
  کھ جای شک نماند ھیچ گمانھ



 OPL

  از او تصویر و عکسی ھم بگیرم
  درون سبزه زار یا قھوه خانھ

  ا می شناسمآھا، دوستان او ر
  کدام؟ جوان قد بلند چھار شانھ؟

  از او ھم عکسی و یک شرح کوتاه؟
  مدارید غم از او دعوت بخانھ

  فقط کافیست نشانش گوشھ ی باغ
  بگوشش قصھ ی عشق و ترانھ

  خالصھ زشت عھدی است جملھ صیاد
  ز تن صید را دھیم ما آب و دانھ

  سیاست پیشھ ایم و دیپلوماتیم
  بو زمانھدر این دور کثیف بد 

***  
  
  
  
  
  
  
  

  جھان باید کھ آموزد سیاست
  ز شیخان و بدین فرھنگ عادت

  بھ جای وضع قانون دست خلق باز
  کھ در دل پرورند حس حسادت
  دمکراسی در حد قدرت و زور

  بھ ھر پست فرصت رشد و رشادت
  بھ جاسوسی ز ھم ترغیب خالیق

  علم فرھنگ و آیین شھادت
  بدست توده ی خلق منتقد را

  ان تطمیع و با پول بھ طاعتبزرگ
  عظیم تر توده ی ناراضیان را

  کند رام آنچنان کو را عبادت
  اگر در بین شان چند تن نخالھ



 OPM

  کھ سرپیچی وقانون نی رعایت
  بجان بر کف سپاه خودفروشان
  سفارش ھا و خواھد با اشارت
  کھ او را منزوی ھر جای دنیا

  در آن حدی کھ میرد یا اسارت
  س و فحشاءرواج اعتیاد و سک

  نیاز خلق را کردن زعامت
  جھان را می توان بسپرد بھ مردم

  پذیرد گر جھان شیخ را سیاست
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  امامان فتح علم کردند و شیخان
  رواج آن علم و دانش را بھ ایران

  در آن حدی کھ از ما ھر زن و مرد
  شدیم یک نابغھ در عصر و دوران

  نبوغ و فلسفھ از منطق حیض
  ُز آب کر سنجش و میزانقیاس ا

  بھ علم اقصاد خمس ره گشا شد
  ز سرمایھ و سود ملک چون شکوفان

  قوانین پس از سرمایھ داری
  نھان بود در زکات احکام قرآن
  ز احکام طھارت، بول و غایت

  سیاست پیشگی اجرای فرمان



 OPN

  ز امر ختنھ گاه راز کم و بیش
  طریق و شیوه ی رزم با شریران

   و تجاوزز تعزیر و حد و دیھ
  سلوک و مھر و شفت بر اسیران

  از آن بادی کھ ویران پایھ دین
  بھ امر رازداری چون امیران

  ز امر صیغھ و با کودکان سکس
  ره پیشرفت و رونق ملک ویران
  ز احکام جماع ھر چیز کھ الزم

  شدیم عالم بھ دھر برتر ز شیخان
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  این خانھ چھ خانھ است کھ ھشیار ندارد
  معیتی دلقک و بیمار نداردجز ج

  بر شاخھ ی گل زاغ و زغن بینی و بلبل
  در کنج قفس ھمدمی و یار ندارد

  عاشق ز خرابات و از میکده بیرون
  یک جای نشست جز بھ سر دار ندارد

  دل کنده ز میخانھ و می ساقی طناز
  مقصود و ھدف جز ره بازار ندارد

  یک زنده دلی نیست بکوی عاشق عیار
  چ مرغ گرفتار ندارددر دل غم ھی

  آن رند کھ اکسیر نگاھش گھر از سنگ
  در ذات و گھر چشم گھر بار ندارد

  زیر گذرگاهلوطی قمھ بر خاک زده 



 OPO

  با شحنھ ی مست میر عسس کار ندارد
  گرگ گلھ دریده است و بخوابند شبانان

  این مزرعھ شب پای کھ بیدار ندارد
  فرھاد پس منقل و چشم بر ره شیرین

   رغبت دیدار نداردگر پول برسد
  مھتاب بسر تیره حجابی ز سحابش
  اندیشھ ای جز ظلمت و آزار ندارد

  جز غم کھ زند حلقھ بدر تا بسحرگاه
  این خانھ ی ویران دگر ھشیار ندارد

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بوی گند بگرفت میھن تک سواری بر نخاست
  از میان قصھ گویان مرد کاری بر نخاست

   را کرده منگالف زن ھا بی نھایت مسگران
  جز در این بازار و غوغا انفجاری بر نخاست

  رھبران را جملھ دیدیم شیخکان را پرده دار
  از پس این پرده شیری کون مداری بر نخاست

  دل ز نومیدی ببستیم بر یالن گرز بدست
   و شیر شکاری برنخاستپس منقل دلیراز 

  از میان خیل دزدان دزد گردی جستجو
  تخایھ داری بر نخاساز میان جاکشان نیز 

  در دفاع از عرض و ناموس منتظر خیزد کسی
   و فریاد رسایی از حصاری برنخاستگبان

  نیمھ شب غیرتمداران سر نھان زیر لحاف



 OPP

  دزد ناموس کار خود کرد بانگ زاری برنخاست
  تجاوز تجربھ ھا تن فروش ناموس خویشاز 

  و سرمایھ تا زن ضد خواری برنخاستسودی 
  نمودند کدخدا شد کور و کرخانھ را غارت 

  در دفاع از خانھ و اھل غمگساری برنخاست
  قوم ناراضی بخارج دلخور از کردار خویش

  شیخ را فردی مخالف سر بداری برنخاست
  این وطن ویرانھ گشت و ملتی زار و پریش
  از میان کوه و جنگل تولھ ماری برنخاست

  روزی صد بار توی قصھ این رژیم شد سرنگون
  یان مفت بود تک سواری بر نخاستقصھ و ھذ

***  
  
  
  
  
  
  
  

  نگو این بودم آن بودم کھ پوالد
   چند از او کارآبدیده تر ھرشود 

  زمانھ فاسد و از چرخھ بیرون
  کن گند و کثافتھا و مردار

  تو گیرم سورنا بودی کراسوس
  بشمشیر تو افتاد بر زمین خوار

  و یا گردآفرید و باروی دژ
  اربھ سرحد وطن محکم و پاد

  تو مصر بگرفتی و بابل و کلده
  مغول را تار و مار و دیو افسار

  چھ شد آن غیرت و مردی و رادی
  چھ طاعونی ترا این سان نمود زار

  چھ شد کز جنتی امروزه ترسی
  علی یک دست ز دوشت می کشد بار



 OPQ

  ز مصباح ترسی و خشتک کنی تر
  ز ھر مالی ده بینی تو آزار

  بھ ناموست بسیجی روز روشن
  وز در خیابان نی شب تارتجا

  عزیزم بگذر از افسانھ گویی
  دروغ کمتر بگو کمتر بزن تار

  تو نیز در خلوتت بافی فسانھ
  کھ روح خستھ و زخم خورده تیمار

  نویسی این رژیم از ما مچل بود
  فقیھ چون نوکری از بھر ما کار

***  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نمی گویم کھ کم عقلی و مجنون
  ونندارم قصد این تا دل کنم خ

  تو با ھوشی، دلیری، قھرمانی
  طبیعت بر تو ظلم بختت دگرگون

  چنان وضعی برایت آفریده
  کھ ھذیان گویی و دنیا تو وارون

  شکست پیروزی و تسلیم و سازش
  رقم آزادی و بگذشتن از خون

  تو اکنون نیز بخواری شیخ را یاد
  کفن دزد و شپش خوار و دوسر کون
  فراموش می کنی این ابلھ میر است

  ز خون تو روان بنموده جیحون
  ترا خالی ز نان بنموده سفره

  بدھر آواره ات از خانھ بیرون



 OPR

  ھر آن شیخ دزدی میلیارد میلیارد
  کھ تو اصال ندانی چندش و چون

  چرا در ھمان ظلم طبیعت
  کھ عقلت جای سر بنھاده در کون

  بتدریج رینی و دفعش ز ماتحت
  بلوغت چون رسد بی عقل و مجنون

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ماھیم و شب افروز ھر آن شیر شکاریم
  در معبد خورشید فلک زنده بکاریم

  در بحر امیدیم بھ دل آنکھ بھ گرداب
  چون زورقی از نور بر امواج سواریم

  شب پای شب مزرعھ را مونس و غمخوار
  ھم صحبت ھر خلوتی و در غم یاریم

  در برکھ حفاظت بکنیم ھر وزغ از مار
  ر ظلمت تاریمرسواگر بیداد بھ ھ

  تن پوش حریریم بھ تن بچھ ی آھو
  قلب فگاریمدر بستر شب دایھ ی ھر 

  چشمی نگران تا بسحر بر در زندان
   خون دل و دیده ز غم اختر داریم

  بھ جان نوردر رھگذر آنکھ بھ ره مانده 



 OPS

  بر کشتھ ی ھر بی کفنی شمع مزاریم
  ما ننگ نداریم کھ خدمتگر انسان بزمینیم

  مره ھر شیر شکاریماز اوج فلک ھ
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بلوچستان چو تفتان شو بر افروز
  بساط اھرمن با اھرمن سوز

  ستم بی پا ستمگر را بسوزان
  رھا از چنگ ظالم ملک نیمروز

  گسل زنجیر ھر بیداد و ظلمی
  بده پایان بھ شب با بخت پیروز
  بفرھنگ بلوچ، آداب و رسمش
  در آویز با ھمھ دزدان امروز

   زن و فرزند امنیت خلقبرای
  ز اجداد غیور یاد آر و آموز
  جھنم نصرت آباد تا سراوان
  برای دشمن مردم کفن دوز

  چو تفتان عقده دل را برون ریز



 OPT

  در این ظلمتکده آتش برافروز
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ترا عقل توی کونت نی کھ در سر
  تمام دانش ات از شیخ کمتر

  طینھایت ھر چھ تکرار ھمچو طو
  ز شیخ بشنیده و از پای منبر

  نشان افتخار و سربلندی
  کھ شیخ در گوش تو هللا و اکبر
  حماقت را نھال در قلب و سینھ

  از اول غرس و ھر بیھوده باور
   راُنھ اندیشھ کشی شیخ درون

  نھ خود انسان و با انسان برابر
  ُدراز گوشی و بر پشت جل و پاالن



 OPU

  ز دین افساری و چون تاج و افسر
  ھ انکحتی کھ معنی اش ندانیب

  ّدمر یا طاق باز تا درب تو تر
  دھی رخصت کھ مالیی ابلھ و زار

  تصاحب خانھ ات بیرونت از در
  سفر خواھی بھ ایران دیدن شیخ

  علیھ شوی و زن ھر تھمت از بر
  فریب و رنگ و نیرنگ کودکان را

  کھ چون نقش بازی و فامیل خود خر
  لجن مال عزت بگذشتھ ی خود

  بھ آخرآن کھ اندیشی  بدون
  خیانت بر وطن یک توده ی زار

  کھ در زنجیر و مرگ را سایھ بر سر
***  

  
  
  
  
  
  

  اگر دی ھوشی مین، ال چھ، کمونار
   نسل زحمت، بھره کش دارششعار

  سییرا ماسترا میدان رزمش
  ز جنگل ھای آمل تا بھ بیجار

  ز معجزھای شیخ حکمت نفت
  از آن خواب گران بی گفتھ بیدار

  ره را اشتباه بگرفتھ در پیشکھ 
  چرا عمر صرف مردم توده ی کار

  بباید توبھ و نقد از گذشتھ
  ز ھر شیخ بھتر و ھر فرد دیندار
  لجن مال چھر عاشق یار دیروز

  بدوشش ناروا بھتان زدن بار
  دمکراسی طلب بنمود ز ناتو



 OQL

  سپاه لیبرالیسم را علمدار
  بھ ھمسر رخصت رفتن بھ میھن

  شیخ دیدارزیارت کردن و با 
  مقاطعھ کار شد این توده چاپید

  این سفره چرید و بار خود باراز 
  بکارگر گفت بدو، شیخ را بگفت گیر

  جنگی چون کموناربکار تاکتیک 
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کثافت خیزد از فرھنگ مال
  نجاست زاده ھا بگرفتھ اند پا

  جوانی این چنین کز حج عمره
  بباید برد و بنشاند پشت خمره

   شیطان را باشدی پورکدام
  کھ دختی بیگنھ را ھدیھ برگور

  چرا خلق غیور این بچھ کون را
  یکی مفعول بی قدر و جبون را

  نمی خواھند کھ جاکش شیخ بردار
  وطن را پاک زین انگل و ادبار
  چرا ساکت و خاموش مسلمینند

  از این غلمان گذر کی را کمینند
  تو خواھی جامعھ با این کثافت



 OQM

  د، گند و نجاست؟رھانی از فسا
  بپا کن عید خون زین روبھان خون

  روان کن ھر طرف چون رود جیحون
  اگر خواھی سعادت رستگاری

  ز جا برخیز و دستی زن بکاری
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دو صد بار گفتھ ام آنچھ کھ دریافت
  گرانقدر ھدیھ ای از سوی من نیست

  نکن بازش کھ ویروس است ندانم
  کھ از کیستفرستنده چھ قصدی یا 

  تو دانای علوم و راز غیبی
  کھ در دانشگھ و حوزه ھمھ اش بیست

  ز پشت پرده ی غیبی خبردار
  ز کشف و اختراعاتت دو صد لیست

  ولی خود را عالج ناکرده عقده
  ز مغز بیرون نکرده با دوصد کیست

  تو خواھی ریشھ کن سازی ستبداد
  برای لیز شدن رینی تو در پیست



 OQN

  و پرسش از منبھ ھر دم صد پیام 
  کھ منظورت از این پیغام ھا چیست

  عزیزم عقل من ناقص ندانم
  بپرس از شیخ مسجد، مرجعت کیست

  چھ نسبت با تو دارم تا دھم عکس
  و یا پرنو و سکسی فیلم و آرتسیت

  ھزار بار گفتھ ام می گویمت باز
  مرا ھیچ ارمغان از بھر تو نیست

***  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  یبخود ھم سوزنی زن گاھگاھ
  بھ اعمال و بھ کردارت نگاھی

  پس آنگھ دیگران را زان جوالدوز
  بزن چوبی بسر سنگی بپایی

  جنایتکار و دیکتانور و پست شیخ
  تو مظلوم چون حسین و بیگناھی؟

  سی و ھفت سال خواندی روضھ یک دقیقھ
  تالش کردی کھ سان بینی سپاھی

  بسوی اتحاد با ھم عقیده
  قدم برداشتی و حرفی بجایی

  بازیچھ کرد در دست خود شیخترا 
  ز تو دریوزه ای بی ھیچ پناھی
  گداری باز و گفت اینک بفرما



 OQO

  نشانت لقمھ ای قسمت تباھی
  گرفت بگذشتھ و ھر ارج و قیمت

  نصیبت بین مردم رو سیاھی
  خبرچینت نمود و دزد و دالل
  اگر کوه گران تبدیل بھ کاھی

  بھ ھر چند سیرکی و نام انتخابات
  ھر روزه چاھیبراه تو و خلق 

  بزد تکیھ بھ تو کشتار و غارت
  نمود افزون و خلق از مھ بھ ماھی

  تو کم از شیخ نیستی توده داند
  بیان در نالھ ھایش گاھگاھی

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تو ھستی منتظر دست آورم پیش
  بگویم خستھ ام مادر و دل ریش
  سرم را روی زانو گیر و بنواز
  نمانده طاقتی در سینھ ام بیش؟

  واظب باش مادر نا سپاسانم
  نیازارند مرا و بر دلم نیش

  تو بردی مادر و من عمر خود را
  ھدر کردم بھ روز مرگی و تشویش

  ولی من مادرم تا آخرین دم



 OQP

  بھ شکوه می بگشایم لب خویش
  مرا شیر تو پروردی بدین سان
  ھمھ پندھای تو مذھب مرا کیش
  تو گفتی در ره عشق جان ببازم

  یک نظر میشاگر گرگم نگردم 
  اگر پایم بریدند بر کمر گاه

  اگر چشمی ز دست چشم دگر پیش
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گرفتار یکی زشت داستانیم
  مؤلف را چو یار ھم زبانیم
  کمک تا داستان گردد مھیج

  اگر چھ خود دگر بارش نخوانیم
  نویسنده چھ می گوید زکشتار

  مغول آسا سمند بر خلق برانیم
  کوچھ ھا موجکمک تا خون زند در 

  بدون آن کھ دل در غم نشانیم
  نویسنده چھ گوید از تجاوز

  شانیمُسپاه فاتح و مظلوم ک
  زن و ناموس خود را در خیابان



 OQQ

  تجاوز کرده و بی غم روانیم
  بھ زندانی تجاوز بی ترحم

  مغول را رفتھ آبرو پس ستانیم
  ز غارت چونکھ آید صحبتی پیش

  چپاول می کنیم گر می توانیم
   فتنھ را ھر جای قصھفساد و

  نگھبانیم و با جان پاسبانیم
  ز انسان غافل و ز انسانیت دور
  ھمھ در حد خود ھمچون ددانیم

  ز فاشیسم و ستبداد نالھ وز جھل
  ز خود غافل و نقش خود ندانیم
  نمی دانیم کھ در این قصھ شوم

  خدا بی نقش و ما بازیگرانیم 
  نمایشنامھ از ما گشتھ پر شور

  ھای داستانیمحقیقی چھره 
***  

  
  
  
  
  

  مرا بر سفره ی عشق دعوت و خوان
  کھ سر در پایت اندازم دھم جان

  ترا برتر ز ھر بت ھر خدایی
  نیایشگر شوم گوشم بفرمان

  خدایان من فراوان دیده، معبد
  بھ ھر آیین و کیش از جملھ ادیان

  ز بت ھای قشنگ از سنگ و از چوب
  ّگرفتھ تا نھان رب مسلمان

  یا، خودخواه و مغروربھ تن رخت ر
  کمتر ز دربانولی در اوج ضعف، 

  بدو نسبت ھر آن معجز و قصھ
  دروغ ھای یکی احمق و نادان



 OQR

  دکان داری سفیھ و جانی و دزد
  کھ از جھل خالیق می خورد نان

  خدای کعبھ را قدرت بدیدی؟
  یکی زار و نحیف در دست شیخان

  ُتجاوزگر و دزد و مردمان کش
  یابانبتر از سیل شن ھای ب

  تو شو بدعت شکن ما را خدا باش
  کھ نیست برتر خدایی غیر انسان
  صال در ده بر افراز پرچم عشق

  مرا بر سفره ی عشق ات فراخوان
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بھ عصر و دوره ی مردان بنگی
  کھ زن را تن فروش تا سیخ و سنگی

  بھ دور مؤمنی کھ کودک خود
  بھ حج عمره و خود را بھ ننگی

  و غافل کھ رندانطواف کعبھ 
  بھ ناموسش تجاوز یا کھ چنگی

  بھ دور پھلوانانی کھ ناموس
  دبی و کیش و در آغوش تنگی
  بھ میدان حاضر و اعدام تماشا

  کنند تحسین بھ تکبیر ھر جفنگی
  بپای منبر شیخ سی و ھفت سال

  فرا گیرند تقلب ھر دو رنگی



 OQS

  بگردن جاکشان را حلقھ ی گل
  ستایش ھا و کرنش ھر دبنگی

ُھ نام کرد و لر ھر ھم وطن خوارب ُ  
  بلوچ را سربدار چون خصم زنگی

  بھ شیخ چشم دوختھ تا فرمان و آنان
  ز ترک پا بشکنند ز اعراب کنگی

  گرفتار آمدیم تا کی بغربت
  مردان بنگیحوالت شیخ مان 

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نھ تنھا کارگر در بند و زن خوار
  کشاورز دربدر یک توده بیکار

  ی مزد ھر ھنرمندمعلم کار ب
  بغل زانوی غم پشتش بدیوار
  در ایران کودکان در بند تولد
  بزندان کودکی با رنج بسیار

  ز دور بردگی بگذشتھ چند قرن
  ولی ما ھمچنان آنرا وفادار

  اروپا فارغ از فاشیسم و مردم
  بکوبیدند بھ النھ کلھ ی مار

  ولی ماھا بھ یمن بنگ و افیون
  بچنگ مفسده جویان گرفتار



 OQT

  س منقل نشستیم دم بدم چرتپ
  تماشاگابا خماری چون زنند دار
  چسان غارت کنند ما را چپاول
  گروھی فاسد و احمق و بیمار
  بماندیم منتظر شاید کھ محشر

  ستم از دوش مان ظلم را ز سر بار
  نھ تنھا خود گرفتیم خو بزنجیر

  اجازت تا کھ فاشسم کودکان خوار
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   دو گوھردمکراسی و آزادی
  کھ باید بھرشان بگذشت از سر

  در اول می باید نفاق را
  بخشکاند ریشھ و راند کینھ از در

  بھ مھر و دوستی خلق آشنا کرد
  َکثیف ترفند شیخ از بام ھا پر
  تشکل توده ھا را سازمان داد

  ز درک و دانش و علم جامھ در بر
  ز شیخ و دام تزویرش سخن گفت

  نبرکھ توده خود شناسد شیخ و م
  تالش باید نمود احزاب تشکیل



 OQU

  ھر آن صنف را تشکل یار و رھبر
  چنان وضعی کھ دیکتاتور و دزدان
  گدازند ھمچو شمع و عمر بھ آخر

  وگر نھ وضع ھمین است و جز این نیست
  بھ بیھوده گذاریم عمر و شیخان

  چپاول جان و ھستی این دو گوھر
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یستبیا کھ خستھ ام در تن توان ن
  در این فرسوده جسم بی تو روان نیست

  بدورانی کھ بی مھری شده رسم
  بھ شھر یک ھم نفس یک ھم زبان نیست

  مرا با خاطرات تلخ مگذار
  دل بی عشق من دیگر جوان نیست

  قرار ما نبود از من شوی دور
  وفا گر چھ بھ عھدی در جھان نیست
  بھارم رفت و عمرم رفت و شد دی

   خزان نیستدگر فصلی مرا غیر از
  سکوتم می کشد در جنگل جان

  دگر از مرغ خوشخوانی نشان نیست



 ORL

  سحرگاھی کھ یاران پشت بھ جنگل
  گذشت و تا کنون جان در امان نیست

  نمی خواھم ز دردم مادر از دست
  بھ مادر رحم کن من را توان نیست

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وطن شد اللھ زار و اللھ کاران
  رانسحرگاھان کھ گشتند تیر با

  بدل ھر یک ھزاران گونھ امید
  ز من و تو و دیگر جمع یاران

  کھ پی گیریم تا خالی نماند
  ره سرخ قیام از تک سواران
  بکوشیم سنت عشق زنده ماند

  دفاع زین خاک خونین نیزه داران
  نگردد مھر مغلوب، اھرمن چیر
  تھی باغ گردد از صوت ھزاران

  گرفتار توده و بر باد فرھنگ
   عمامھ دارانبدست بی ھنر

  شود پامال نعلین حرمت زن
  ز سفره نان و بی نان بی شماران

  نیابد فرصتی خصم ستمگر
  کھ خلقی را بزنجیر در حصاران
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  من و تو بعد از آنھا ھدیھ آریم
   برای توده ی زحمت بھاران
  نسیم صبحگاھی را بده گوش

  شنو پر درد پیام اللھ کاران
***  

  
  
  
  
  
  
  

  برون از این قفس درندگانندو فکر، تو وحشت داری از آزادی 
  ز تو با چنگ و دندان جان ستانندکھ با درنده خویی و شقاوت، 

  از این رو دوست میداری تو زنجیر، قفس را با ھمھ زجرش کنی حفظ
  چرا کھ غافلی و بیخبر تو، قفس را پاسداران دشمنانند

  جچو زالو نرم و آرام می مکند خون، ستانند جان ز تو اما بتدری
  چھ نیکو بنگری خصم جھانندبھ ظاھر دم زنند از حق انسان، 

  پی سود خود است سرمایھ داری، ھمھ اندیشھ اش حفظ منافع
  ترا قدر کمتر از یک کرم خاکی، اگر لبخند بھ لب بر موج سوارند

  پی حفظ منافع خلقی نابود، بویرانی کشند آباد بومی
  ردگانندبچشم دولت سرمایھ داری، ھمھ خلق ھای گیتی ب

  نفس مجانی و مصرف ھواییگی کردن و زیستن، دتوانند زن
  بشرط آنکھ ھمچون بردگان کار، کنند بیگاری و سودی رسانند

  وگرنھ با توحش محو و نابود، درون شعلھ ی آتش چو ھیزم
  جیر، نھ راھی تا ز مرگ خود را رھاننداز آنان ھر کھ بر جا پا بزن

  انی خود ز اوھام و خرافاتتو باید این قفس سوزی و دشمن، رھ
  تالش تا کشور و سرمایھ ات حفظ، بروبی ھر کھ با تو دشمنانند

  ترا امروزه شیخ است دشمن جان، سالح بی امانش مذھب و دین
  بھ خصلت چون نگاه دور از تعصب، کثیف تر در جھان درندگانند

***  
  
  



 ORN

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در این جا عده ای کز کرم خاکی
  کی ندارندفزودن تر فھمی و در

  بخارج انقالبی و بھ ایران
  رژیم و سید علی را جان نثارند

  خبر چینی و پستی را بھ تن رخت
  زرنگی پیشھ و سودا گرانند

  بھر راحتنھ از بیداد شیخ بل 
  بھ میھن پشت و در ساحل روانند

  دو دین را پیروند با چھر صد رنگ
  سگ دستپاچھ ی احمق شبانند

  آنجابھ جاسوسخانھ ھر روز سر و 
  حضوری خالصانھ ھم رسانند
  ز ھر پا دو بگیرند رھنمودی

  کھ چون ثابت کنند خدمتگزارند
  گمان دارند کھ من بر خامھ ام ظلم

  بھ امیدی کھ پستان رد گذارند
  نشانی از خود و تایید و تکذیب

  قبوالنند بھ من ھمراه و یارند
  نمی دانند ندارند اعتباری

  در حد سید علی قدری ندارند
***  

  



 ORO

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   رؤیا دردر آیینھ ی شب ھا، در خلسھ و
  تصویر ترا دیدم، دل ساکت و ترک غوغا

  ھم قرص قمر دیدم، ھم فتح و ظفر دیدم
   بس ژرف و عمیق دریاخورشید بھ عیان دیدم،

  گل دیدم و باغ گل، بلبل بھ نوا خوانی
  آھوی خرامان را، در دامنھ ی صحرا

  ایی خوشنخل دیدم و نخلستان، قمری و نو
  بر شاخ و بشارت ده، پایان شب یلدا

  چون سرو چمان دیدم، بر طرف چمن زارت
  گل خند بھ لبان پر مھر، چون شاخ امید بر پا

  آن یار قدیمی را، کز عشق و وفا گوھر
  نز دستھ ی سودورزان، یار روز بال تنھا

  لبخند ھمان لبخند، در دست سالح رزم
  تر جاهچون جنگلیان پر شور، پر صولت و اخ

  را بھ عیان دیدم، درجنگل شب بر چرخجان 
  زیبایی این گیتی، در خلسھ و در رؤیا

***  
 
 
 
 



 ORP

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  لب خاموش دارد بس سخن ھا
  گشوده گر بسوزد انجمن ھا
  شراره ھا بپا گر بر فروزد
  کند محشر بپا بندد دھن ھا
  بباید از لب خاموش ترسید

  نھ از بیھوده گو از سر رسن ھا
  موش نالھ دفن بھ سینھلب خا

  بموقع نالھ سیل شوید دمن ھا
  ز سیالب پس از فریاد خاموش
  بخندد گل و می روید چمن ھا

  کشد قد سرو و در بستان بخندد
  بھ سوسن ھا امید بخشد سمن ھا
  ز رستاخیز خبر در گوش اللھ
  کھ آذین تربت گلگون کفن ھا

  شقایق  را برقص با دست نرگس
  سخن ھاکند سرمست و مست صاحب 

***  
  
  
  
  



 ORQ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یتو ای محبوب من یار پری رو
  یبھ انسان باور و انسانیت خو
  بھ من کن رحمتی با مھربانی

  یمعما حل کن و رازش بمن گو
  تو دلدار منی بر خویش مپسند

  ی آن سویپی پاسخ روم این سو
  درون سرزمینی کز کثافت

  یشده خلد و فضایش شوم و بد بو
  ت و خاکشزندان خلق و دشیکی 

  یچو قبرستانی و خون بارد از او
  ز فقر تاب و توانش توده از دست

  یچپاولگر بھشت بر پا و مینو
  چسان یک عده ای جرأت نویسند

  یز رقص ساقی و باده لب جو
  شمیم گل کنند احساس و سرمست

  شوند از بوسھ ی معشوقھ در کوی
  ز عطر تن سخن گویند و خوشحال

  نوازشگر ز دلبر خرمن موی
  چو مرمر گردن و پستان دلبر
  بنامند توده ای از درد را گوی

  نداری باور این تاثیر بنگ است؟
  کھ جغد را بلبل و زاغ در نظر قوی



 ORR

  رھانم زین معمامن حیرانم 
  تو ای معبود من یار پری روی

***  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کار و بدنیایی کھ ما با آن سر
  ھمھ چیز ادعاست دور است ز کردار

   بس قصھ گوییمبھ ھنگام سخن
  کھ زیر پا نھیم در وقت رفتار

  برابر جملھ در حرفیم و روضھ
  شنیدیم از کسان بی حد و بسیار

  بشو عاشق و خیلی صادقانھ 
  بھ معشوق خواستھ اظھارو قدم پیش 

  تمنای دلت را کن بیان بین
  ز معشوق برابر خواه تو اطوار

  علم در پیش رویت کوه سنت
  آوارھزاران حرف و گپ بر دوشت 
  ھمان شرط ھای مالیی، قوانین

  کھ پیدا می نگردد پیش عطار
  بخوان تا آخرش این قصھ کن درک

  چرا در رزم با شیخ مانده ایم زار
  دگرگون باید این وضع را بدانش
  بھ ھم دنیایی کھ با آن سر و کار

***  
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  چرا شھر قیام مانده است خاموش
  چرا تبریزیان افتاده از جوش

  ر رگ نجوشد خون ستارچرا د
  فشار تبریزیان را نیست بر دوش؟

  معلم ھای تبریز بی نیازند
  و یا با سایرین نیستند ھم دوش

  بھ تبریز نخل مشروطھ ثمر داد؟
  چرا پوران باقرخان نھ در ھوش

  ز چھ تبریز سکوت در پیش بیداد
  چرا بر بستھ بر فریادھا گوش
  بھ کام ھر معلم ریختھ اند زھر

  بریز انگبین نوش؟معلم ھای ت
  معلم ھا اگر مانند گرسنھ

  ستم بر کودک و درسش فراموش
  وطن ویرانھ تر گردد و تبریز

  چو دیگر شھرھا تاریک و خاموش
***  

  
  
  
  
  



 ORT

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در این بد روزگار و عصر دوران
  کھ توده جان بھ لب وین ملک ویران

  دکان داری شده علم سیاست
  ھر آن بی آبرو خود را سخن دان
  گروه ھایی بدیم رنگ و وارنگ

  کھ با مکر و فریب ھر جا خورند نان
  سر نخ ھا بدست خصم مردم

  تو می خواه اجنبی یا شیخ و دربان
  فریب یک عده ی نادان تر از خود
  کھ امضایی و نانی مفت و ارزان

  ھر از چند گاھی نیز تا پر عریضھ
  ھمان خیل حقیر آرند بھ میدان
  تم بیشکھ تحریک شیخ را ظلم و س
  ز زندانی در بند بیشتر جان

  پس از اعدام بر خود با وقاحت
  نھند نام کسی کو گشتھ قربان

  بدنبالش دوان سوی سفارت
  کھ شب در جمعی و خود را ز اعیان

  سفرھا می کنند با جیب مردم
  دھند داد سخن شادان و خندان

  بدور از خصلت انسان و بی غم
  کھ چون یک ملتی در چنگ دزدان



 ORU

  عاشقان با دیده ی بازبباید 
  بخود آیند و جویند راه درمان

  ز چنگ شیخ و این رسوا جماعت
  رھانند مردم و این ملک ویران

***  
  
  
  
  
  
  
  

  ز ھم پاشاندن کانون خانھ
  در این دوران زشت و این زمانھ

  یکی ز اھداف شیخ سرمایھ داریست
  کھ سرگرم عده ای با ھر بھانھ

  گروھی روسپی ورزیده در کار
  ین کار خبره و ساییده شانھدر ا

  سر اندر آخور غرب، شیخ و صھیون
  گرفتھ ھر مخالف را نشانھ

  تریبون ھای مفت و اجر و پاداش
  ھمھ در اختیار بی ھیچ بھانھ

  سفارتخانھ نیز یک شعبھ ای باز
  کھ تسھیالت فراھم زیرکانھ

  نفاق را دامن و اندیشھ ھا پرت
  کھ از شیخ صحبتی نی در میانھ

  ا را خودفروشیتمام فکرھ
  کند مشغول و ھر روز گرم چانھ
  ھمان فحشای شیخ را عشق آزاد
  مدرن نامی و در خور با زمانھ

***  
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  در این خاکی کھ فرخ نام ایرانش
  بھ تاریخ بشر بینی چو خورشید درخشانش
  بسی نام آوران زیستند خردمندان با دانش

  کھ پر فخرش نمودند نام درخشنده بدورانش
  سی فرزند نام آور بزایید و بجان پروردب

  فراوان بخرد و دانا ببالیدند بدامانش
  ھزاران عاشق دلخستھ در روز بال یاری

  دفاع از مرزش و بومش نمودند حفظ با دانش
  تمدن پا گرفت از آن محل نشر دانش شد

  یزادنشاز مھر و پاکی داشت خردمند پاک نشان 
  ی و از فنجھان گر بھره ای می برد زدانش بود

  نھ در بین نفت و گازی بود نھ فتح معدن و کانش
  حکیم توس را پرورد ببر خیام و خوارمی

  بزرگمھر زاد و بیرونی چو سینا پرورید خوانش
  رباط زیستند بزرگانی چو مزدک ھاکھنھ در این 

  کھ پر ارج زحمت انسان بھ داد باور و ایمانش
  چو جاویدان و چون بابک دلیران ستم سوزی

  ھ ضد اھرمن خاستند ھزاران شعلھ بر جانشک
  در این وادی بسر چندی گرامی پور قارن برد

  چو ستار خان و باقر خان وطن را فکر درمانش
ُچو کردان داردی فرزند بلوچ و ترکم با لر ُ  
  عرب ھایی  بخوزستان دلیرانی بھ گیالنش

  شده منزلگھ دیوان محل زیست مردانی
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  ستور و فرمانشکھ دانش را ستایشگر ز عقل د
  چسان بر خود پسندی تو کھ این مھد تمدن را

  سپاری راحت و بی غم در این دوران بدیوانش
  دھی رخصت کھ گندابی ز فقر و اعیاد، فحشاء

  گروھی دزد و آدمکش چپاولھا و ویرانش
  خلف فرزند این بومی؟ ز جا بر خیز و ھمت کن

  ز چنگ اھرمن برھان بکن فرخنده ایرانش
***  

  
  
  

  ده ای بنشین کنارمر را بدلم
  چرا پایم ببند خواھی تو خوارم

  چنین رسم از کیان آمختھ ای تو
  کھ در نابودیم کوشی فگارم

  چھ پابندم بھ عشق بینی، گرفتار
  بنام عشق خواھی سنگسارم

  من آفتاب گر نباشم جنس نورم
  فروغم از چھ گیری از چھ تارم

  شعلھ ام منشور خبر داشتی کھ پر 
   کھ بر موجی سوارمنھ در ساحل

  سری سودایی در دل تمنا
  کھ نابودی دھد روزی قرارم

  مرا با اھرمن ھیچ آشتی نیست
  ز چھ بر خود پسندی تا نزارم

  چھ دارد اھرمن چون برده ات دل
  شرط است با وی اندازی تو کارمکھ 

  چرا در دامن شب ھا نماندی
  چرا دامی گشودی تا شکارم

  سر راھم نگیر کن رھزنی ترک
   تصمیم منصرف؟ بنشین کنارمز

***  
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  بھ شھری کھ بھ ھر لوده ھنرمند
  ھنرمند را زنند دستبند و پابند

  سفیھان را نشانند صدر مجلس
  خدایان نفھمی را خردمند

  فقیھ و عالم ھر نادان و احمق
  بروی لب بخشکانند لبخند

  فساد را رایج و تشویق و ترغیب
  دبفرھنگ و بھ سنت ھا زنند گن

  خرافات علم و اوھام را کرامات
  اراجیف ھای شیخ را حکمت و پند

  گرسنھ کارگر بی نان معلم
  را تن فروش با مکر و ترفندزنان 

  بنام دین و مذھب قتل و غارت
  خدا را ملعبھ بی چون و بی چند

  بباید رید و گند زد تا خالیق
  فرو در گھ روندی تا کمربند
  درون گھ فرو یا خود شناسند

  ند لوده و شیخ را ھنرمندنخوان
***  
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  تا ز تشکیالت گریزان دور و از دانش فقیر
  قدرت خود را ندانی باورت ناید کھ شیر

  بر نگیری اسلحھ دور کنی از رزمگاه
  ھمره و ھمدل نگردی خود نیابی شیر گیر

  تا نخوانی کارگر را سوی میدان نبرد
  برزگر را بر نخیزانی جوان تا گرد پیر

  توده ھای پا پتی را می نھ برھانی ز جھل
  راحت و آسوده بگذاری بدام شیخ اسیر

  شیخ و زاھد و فقیھ را خواب راحت نی حرام
  امنیت از دزد نگیری صنف دالالن نھ زیر
  راه نبدی بر تبھکار فرصتش کز خون خلق
  ھمچنان زالوی بیشرم چون گذشتھ سیر سیر

  برج و باروھای زندان را نسازی منھدم
  قدرت زنجیر و بند را باز رخصت تا کھ چیر
  خاینین در خون نسازی غوطھ ور با قھر خود

  عید خون بر پا نسازی ھمچنان خلقی کبیر
  باز ھمین آش و کاسھ ظلم و بیداد بر قرار

  شیخ سکاندار کشتی ھمچنان مانی فقیر
***  
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  من بی توام و بی تو این زندگی خزان است
   زندانم این جھان استدور از حضور رویت

  بر من بتاب چو خورشید کاین جان ز باد پاییز
  شاخی بود شکستھ رنجور و نا توان است

  بر دیدگان قدم نھ جان تازه کن ز دیدار
  دیدار تو فرح زا اکسیر خستھ جان است
  بخشی بھ باغ ھستی تو تازگی، طراوت

  بر تو من تو مرھم راحت ز تو روان است
  تش زدی پر و بالپروانھ ی دلم را آ

  بر سوختھ ات نظر کن این سیرت مھان است
  بر ملک جان تو سلطان مپسند خرابھ این ملک

  آبادیم کرم کن لطف تو بیکران است
  رخشنده بر جھان شو چون مھر شو فروزان

  یک ذره از فروغت بخشنده ام توان است
  یک جام باده ی زنگ از لعل لب عطا کن

  بوی تو جوان استزان پس نگر کھ این پیر از 
  ھمچون نسیم نوروز بر جسم من وزان شو

  سوگند بھ تو کھ بی تو این زندگی خزان است
***  
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  بخورشید درخشان اختر و ماه
  بھ صبح روشن و زیبا سحرگاه
  بھ گل ھای قشنگ توی باغچھ
  ھزاران آرزوی مانده در راه

  بھ دل ھای پریشان خالیق
  بر جاهبھ ظلم تکیھ بر قدرت و 

  بیک ملت کھ اندر زیر پا لھ
  طمع کرده بھشت افتاده در چاه
  دھن سوختھ ولی آشی نخورده

  نشستھ تا ز دست شیخ ناشتا
  اگر کھ منتظر ھستی و دلخوش
  کھ زنجیرت ز پا باراک اوباما

  جھان غارت سرمایھ داری
  گرامی مرکل و ھر بی سر پا
  برایت حجلھ و بر پا عروسی

  پاچھ و پاعروس را سینھ مالند 
  کھ از تو خیزد آلت با فراغت
  بکام دل رسی با نحو دلخواه
  ز نادانی ھنوز در اشتباھی

  از این دونان نگردد بخت تو وا
  بتر از روح هللا یک فرشتھ

  گمارند بر سرت خود چون رسد گاه
  کھ گر شیخان دو در کردند و پاره

  نمودن ھستی و ناموس یغما
  را این یکی بازھا ھمھ سوراخ 

  ھ ز اسالم رو بگردانی و ترساک
  بکابوس افتی و ھذیان شب و روز



 OSR

   رمق ماهچو شمع خورشید بینی بی
***  

  
 
 
 
 

  توقع نیست کنی درک سخن تو
  زبان را باز و بگشایی دھن تو

  تو ز آزادی چھ درکی ز علم و دانش
  چھ آموختی ز جغدی در دمن تو

  ترا بودند سخن دانان فراوان
  ن توھزاران پند و اندرز کھ

  ندی جملھ ای چندواگر از آنان تو خ
  ھدف بود جلوه ای در انجمن تو

  بغیر از خود نمایی رنگ و تزویر
  چھ آموختی ز دوران و زمن تو

  چھ آگاھی بدست آورده و فھم
  کھ شیخ را برتر و سرو چمن تو
  بعشق حوری و مفتخواری خلد

  فروشی کودک و ھستی و زن تو
  درونت مرده ھر احساس و فکر

   این رو تن بھ ھر بند و رسن تواز
  ز نادانی ز ھر گاوی ندان تر

  ارادت مند رمال و شمن تو
  تو حیوانی مقلد ھمچو میمون

  ز شیخ و منبرش درک سخن تو
***  
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  جماعت خوب می دانند کھ چون بیگانھ از خویش اند
  بھ ساحل ھا سبکبارند رھا از مذھب و کیش اند

   رنج دیگران فارغز ھر قیدی یلھ باشند ز
  بھ ھر خوانی فرود آیند بمسلک ھمچو درویش اند

  جدا بافتھ یکی تافتھز باالیند و از پایین 
  ملک ھایی ز فردوسند گھی گرگند و گھ میش اند

  حصار عشق را ویران رھا تن کرده از زندان
  ببازارش کنند عرضھ خریداران ز حد بیش اند

  نتچو اخالق سد کند معبر تعھد پیش پا س
  کھ بر جان عقرب و نیش اندسزاوارند ریزی دور 

  نھ کس رخصت دھند تا عیب جوید یا کند نقدی
  و یا آزارد اندیشھ کھ خلقان جملھ دل ریش اند

  ھمھ در بند و زندانیبپای خلق زنجیر است 
  ز بی نانی کنند نالھ ز فرداھا بھ تشویش اند
  ره رندان گرفتھ پیش بدرویشی خود نازند

  ر بھ دنیایی کھ چون بیگانھ از خویش اندفروشند فخ
***  
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  سید علی کرده تعھد منطقھ مانند گور
  توطئھ گر بی ثمر ماند با فشار و ضرب و زور

  ھر نفس کش را بدار داد خواھان را ببند
  از گزند غرب را منافع حفظ می دارد دور

  سرزمینی مرده را پیشکش باربان کند
  قدرت سرمایھ سورتا بگورستان خاور 

  در عوض سرمایھ چشم و گوش بندد بھ دل
  می نگیرد آنچھ گوید خود و خیل بیشعور

  آخر ای مردک کھ ھستی؟ ھوشھ مینھ یا جیاپ
  تکیھ بر خلق ویت نام یا کره یا شرق دور

  در وطن داری شھیری یا بدرو از ھر فساد
  خلق را محبوب و رھبر یا ز نفرت ھا بدور

  رت از شرف دارند نشانکاسھ لیسانی کھ دو
  یا میان خلق دارند پایگاھی پر غرور

  امتی احمق و نادان کز تو تقلید ھمچو گاو
  در کجا بر پا حماسھ ارمغان خلق را سرور

  در یمن میرند و جان را در ره سوری فدا
  در عراق شیطان عصر را ھمچو مزدوران کور

  شیر صولت بھر خلقند چون کھ مانده بی پناه
  ود ورزند ناتوانانی شروررھبرانش س

  ھر سیاست پیشھ ای خائن بملک و ملت است
  ناخلف دختان و پورخودفروشانی مزور 

  گر کھ صدام را سھ روزی عمر دولت بود بجا
  دولت بی غیرتان را غرب یک روزه بگور

***  
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  سرود آفتاب کاران چھ در جنگل و کوه پیچد
  یزدحصار جھل و نادانی بھ یک باره بھ ھم ر

  درفش سرخ چون رخشد بدل ھر نالھ فریاد
  ز پا افتاده جان گیرد ز جا ھر عاشقی خیزد

  گریزد خواب دشمن را زترس و وحشت از چشمان
  سپاه ظلمت از دورش پراکنده و بگریزد

  خود از بدبینی و دھشت بجان ھمگنان افتد
  نماید تسویھ آغاز سرند دزدان بھ شک بیزد

   از دھان ھر قفلسپاه پاپتی ھا گرد بگیرند
  ھر آن بی مسکنی با شور ز جا مردانھ بستیزد
  برای نان ز جا مزدور ھر آن بدبخت بیکاری

  نوید فتح و آزادی بھ دل ھا شور انگیزد
  سکوت آفتاب کاران سکوت مرگ انسان است

   تبھکار سوزدی جنگل درونش آتش افروزد
  تبر در دست و جان گیرد ز آزادی و ھر انسان

  تری از خون کھ از خلق بر زمین ریزدزمین را بس
***  
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  دلم نیست روسپی تا توی بازار
  رھایش بین رندان سبک بار

  چو ھر جایی دل بی غصھ ی قوم
  کھ نھ درد کسی نی خویش غمخوار

  تماشایش کنم با دیده بینم
  لگد مالش چسان روسپی و آزار

  دل عاشق پیشھ است نی سودورز است
  ھ زلف ھر تبھکارآویزد بکھ 

  اسیر رنگ و رو گردد زند چنگ
  بدامن ددی صد رنگ و بیمار

  گرفتار آیدی در دام دیوی
  کھ تن را کرده کاال تا برد بار
  نھ از فقر قصھ ای حتی شنیده

  نھ سختی دیده و در رنج گرفتار
  بھ ھر جمعی حضور با ھر کسی جور

  کھ افزون تر بھایی با ھر افکار
  ا سحرگاهاز او کام دلی شب ت

  روانھ صبحگاھش سوی بازار
***  
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  چھ بدنامرا تو از عشق بیخبر عشق 
  چھ میدانی ز عشق ای خفتھ ی خام

  طریق عشق راه ابلھان نیست
  در آن باشد خطرھا بس نھان دام

  دلی باید کھ با شیران بیشھ
  در آویزد و درون بیشھ ھا گام

  سری پر شور باید آرمان عشق
  ر آورد از وی طلب کامکھ چرخ زی

  نھنگ آسا ز ھر گرداب بیرون
  بھ جام شید و مھتاب با طرب جام

  طلسم دیو ویران دفتر جھل
  بخون شوید و ره بندد بر اوھام

  ھمای فتح و پیروزی نشاند
  گرامی و عزیز معبود بر بام
  اگر دم عاشقی از عشق میھن

  سپید روز را کند بر دشمنش شام
  ریوگر از عشق توده یا نگا

   از نامسر در ره و خود فارغنھد 
  بمیدان جان بدادن شرط عشق است

  نسازد گنج دنیا عاشقان رام
  چو روبھ پا نھد در عرصھ ی عشق

  نماید مفتضح عشق را و بدنام
***  
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  چو آداب و سنن شد بچھ بازی
  ّبشد شیخ رھبر و سیاس و قاضی

  چو آرمانخواه دیروز گشت سودورز
  لق و ترک تازیبزد نارو بھ خ

  چو صلح خواھان دیروز سنگ ناتو
  زدند بر سینھ و سرمایھ راضی

  کمونیست توی خواب دیدن علی را
  از او حاجت طلب خواستن نیازی

  بجای رزم و جنگ تسلیم و سازش
  کتاب را دور و جایش جانمازی
  زدن الف و گزاف و یاوه بسیار

  درون خانھ، دنیای مجازی
   و مالسبب تا ھر دو سر کون شیخ

  دو در این توده و او را ببازی
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 OTO

  
  
  
  
  
  
  

  نیست زنده دلی تا کھ کشد عربده ای شاد
  خنیاگر رندی کھ دھد خرمن غم باد
  یک پیر بھ میخانھ کھ اسرار گشاید

  طامات بھ جیحون فکند پرده ز افساد
  عاشق کھ بدست ساعر و جامیساقی یک 

  بر جان فقیھان شرر و ریشھ ی بیداد
  چنگی بھ نوا آرد و فرخنده سرودی

  در رقص و طرب خلقی و از رزم یالن یاد
  یک صید نبینی کھ قفس بشکند و نغمھ بخواند

  بر شاخھ ی سروی و نشان خواری صیاد
  نی آرشی و تیر و کمانی و نھ البرز

  تا جان بپر تیر و بھ تدبیر ره داد
  ُضحاک بھ توبره بکشد خاک و کشد خلق

  ّز فریدون و ز حدادبی وحشت و ترسی 
  بیھوش و خمارند ھمھ نشئھ ی افیون
  اوالد وطن گر چھ بھ الفند چو فرھاد

  ناموس وطن، ھستی خلق رفتھ بھ یغما
  بیدادگران شاد کھ خلق مانده ز فریاد

  ر است شیر شکاریوطن منتظلیالی 
  از خواب گران خیز و سر عربده ای شاد
***  
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  ه ربیچسان بر خود پسندی سجد
  کھ وی را ھر تبھکار محرم راز
  در کاخ بستھ و گوش بر صدایت

  ولی بر روی دزدان دائما باز
  گناه تو نویسد ذره ذره

  ز ھر آدم کش و جانی کشد ناز
  بھ ھر جا فاحشھ بر تو خداوند

  ّرسالت نایبانی دزد و غماز
  چگونھ عشق خود در پای روسپی

  چرا نادیده پستی قدر و ممتاز
  و جان در پای معبودفدا کن سر 

  نھ روسپی خصلتی با شیخ ھم راز
  چنین فرھنگ زشتی آن چنان چیر

  بنده ی آزبر تو ھر کسی میر کھ 
  فقیھ و زاھد وشیخ جملگی دزد

  خدا سردارشان، امت چو سرباز
  خدای اھرمن خو را رھا کن

  بخون ھر دین فروش و محرم راز
***  

  
 
 
 
 
 
 



 OTQ

 
 
 
 
 
 
 

  کار آرش، بابک و ھر سر بدار
  آن جوانانی کھ گشتند صید و جانی را شکار

  مام میھن را بدادند جان پاک بر دغدغھ
  آرزو شان ھدیھ خلق را ھدیھ آرامش قرار

  دیو استبداد را بیرون ز خانھ با شعف
  محو دیکتاتور نمایند جایگاھش در مزار

  توده ی زحمتکشان را در زمانھ سروری
  عصھ بر غارتگران تنگ تا کھ بنمایند فرار

  سروری بخشند زنان و کودکان را راحتی
  کشور آبادان نمایند ارمغان خلق را بھار

  جمع دزد و فاحشھبازاراندر این آشفتھ 
  می ندارد ارزشی و فاقد ھر افتخار

  آنچھ شیخ فرموده است و مکتب بیداد شیخ
  رو سپیان را ھست گرامی بی نھایت اعتبار

  ثروتی باید نشان و داشتن سرمایھ ای
  س ھا را بسیج و بر گزینی یک نگارتا مگ

  خود ز تنھایی رھانی ھمدم و معشوقھ ای
  کز نبوغ عشق داند نکتھ ھای بیشمار
  دلبری داند و عشوه با کرشمھ ره زند

  پیرھن با رقص و شادی چاک و ھدیھ نوبھار
  دقت و سعی و مواظب از سر شب تا سحر
  نی ز آرش دم زنی و نی سخن از سر بدار

***  
  
  
 



 OTR

 
 
 
 
 
 
 

  عده ای را باور این است شاعران دارند رسالت
  با ھر آن کو کز ھنر دم یا کھ باشد زین جماعت
  خویش را دور از رئالیسم از حقیقت دور دارند

  خاصھ از بیداد حکام عالم ظلم و سیاست
  یعنی کھ اھل نیز در حد ھر دین فروشی
  تابعیت از ستبداد در حد شیخان کیاست

  عھ از فقر و فحشاءچون بھ گندابی مبدل جام
  شیخ اگر از عشق هللا شاعرا دم از کسالت

  آن خدایی را کھ خرسند شیخ خواند از تجاوز
  شاعران ترسیم غمگین خستھ از خون و نجاست
  گر درون سفره نان نیست زن برایش تن فروشی

  شاعران در سفره باده شاعری را حفظ اصالت
  عطر و کافوری شب افروز در درون خانھ ای تار

  باغ فردوس را مجسم پرده بر روی کثافت
  چوبھ دار را چو سروی در میان گلشن و باغ
  عاشقان را بر فرازش حوری در حال بشارت

  دف زنان و چنگ در دست مردمی با روز مرگی
  در سرور و شادمانی خلق محبوس در اسارت

  از زنی در حال گریھ بر مزار نوجوانش
  پر تمنا منتظر مردی اشارتنوعروسی 

  بیوه ای اندر کنار گور شوی تازه اعدام
  جبران خسارتکھ ل و جماع را تا وصمنتظر 

  ورنھ ھم شعر ضایع کرده ھم سیاست را ز معنی
  غیر از آن کھ خود خراب و برده از خاطر رسالت

***  
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  خودت را گمره و بیره مگردان
  خرد را تابع و از عقل فرمان
  گذشت روزگارت می دھد پند

   ذات و گوھر نی دگر سانبشر را
  زمانھ در الک بیزد بد و خوب

  طبیعت ذات نیکی را نگھبان
  زمان چون بگذرد ماھیت فرد

  عیان و ارزش و قدرش نمایان
  رفاقت ھا محک از پرده بیرون

  ھزاران چھره ی بی ارج و ارزان
  دروغ گویان راه عشق رسوا

  سفیھ را صف جدا از ھر سخن دان
   دزد راسیاست پیشھ ی سودورز و

  بھ یارانش نشان با چنگ و دندان
  کند پرده دری افشای زاھد

  کھ اھریمن را ستایش دم ز یزدان
  زمانھ در پی تغییر کس نیست

  خودت را گمره و بیره مگردان
***  
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  برین بر دین فروش دزد پرورش دین
  مخالف با بشر ھر کیش و آیین

  برین بر ھر چھ قانون ضد انسان
  کمت شریعت کز بشر کینھر آن ح

  برین بر مجلس و فرق وکیالن
  کھ تابع دشمن مردم و تمکین

  برین بر دولت مزدور و دالل
  کھ از مردم بدور و مصلحت بین

  بر آن اندیشھ رین کز وعده ی حور
  بخود ضعف و فتور ھر روزه تلقین
  برین بر آن وطن کز فقر و فحشاء

  چو گندابی شده پر بوی سرگین
  ست پیشگان رینبر آیین سیا

  کھ از بی غیرتی دل ھا نھ چرکین
  پی سود مھر میھن را زدل پاک

  بر آخور بستھ دل بر پشت شان زین
  برین آسوده گر خواھی رھایی

  بر این فقر و فساد دزد پرور این دین
***  
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  در سخن اعدام ممنوع دادخواھان بر سریر
  بر نشاندیم بارھا و دست کوتاه از شریر

  ی نیاز از ھر تشکل توده ی زحمتکشانب
  بی کھ خود را توی زحمت متحد خلق کبیر

  بر ستبداد بارھا کردیم قیام و مستبد
  سر نگون ز اورنگ بیداد پا بھ بندش چون اسیر

  زنجیر برج زندان ھا خرابز دادخواھان را 
  موزه ھر سالخ خانھ بر ستمکاران دلیر
  اریسمان از پای زن ھا از کفن او را رھ

  ارمغان حق و حقوقش در ھر آن پستی دبیر
  نان بھ سفره ھای مردم کارگر فارغ ز غم
  حق مزدوران عنایت دست گرفتیم از فقیر

  بسکھ غرس کردیم ز آزادی نھال و جان بدادیم در رھش
  دشت و کوه بر آھوان شد جای راحت چون حریر
  صنعتی ھر شھر و ده شد کشتزاری چون بھشت

   از بیابان تا کویردشت و صحرای وطن شد
  ریشھ مان محکم شد و توفان سخت تفرقھ

  نی بھ باد یک ذره رؤیا نی کھ ما دور از سریر
***  
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  بیشھ چون خالی ز شیر و شیر افیون را بدام
  روبھان ھر سو دلیر و روبھی بر خود امام
  بیشھ از فرھنگ شیران خالی و اخالق شیر

  انی تمامدست بیداد و چپاول بیشھ زند
  تا خود از تشویش رھانند اختھ شیران با فسون

  عده ای را سربدار و با خود ھمره جمع خام
  آتش افروزند بھ نیزار ریشھ سوزانند ز نی

  جا ھر نی کوکناری شیر جنگی را لگام
  روبھ آگاه ز بیشھ آشنا با خوی شیر

  وانمود خود تابع شیر تا کھ شیران جملھ رام
   شیر پذیرفت جای نیکوکنار چون کارگر شد

  روبھان بر پا سرور و این جھان بینند بکام
  بیشھ با فرھنگ خویشتیغ بیداد را بھ جوالن 

  آشنا بنومده در فتح خون شیران را بھ جام
  شیر را عادت بھ پستی طاعت و تسلیم بھ ظلم
  مغز او را پاک شویند تا کھ خود خود را لجام

  روبھ پست و حقیر و انگل و سربار شیر
  بیشھ را بگذشتھ یاد و خواھد از شیر انتقام

  بر سرش افتد ز خواری تا بھ فحشاء ماده شیر
  شاید از ایشان بزاید روبھی مقبول عام

  راه چاره بھر شیران جز شرار و شعلھ نیست
  تا بسوزانند بیشھ روبھان را خود بدام

***  
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  ھمھ چیز بی نظیر است، رھنمودھا
  و شنودھامقالھ ھا و فیلم ھا 

  ھمھ افشاگری ھا، قصھ ھایی
  کھ از خشکاندن جنگل و رودھا

  ز فقر کھ طی کند سریع صعودی
  دھاوحس جاھالن، نادان ز رشد

  ز بی نظمی و غیبت ھای قانون
  کھ در ھم ریختھ است حد و حدوھا

  نزول سن فحشاء تن فروشی
  اعدام ھا، کھ ملک خالی ز بودھاز 

  ز افزون گشتن ھر نوع موادی
  ل خلسھ را انواع کودھانھا

  تحمل را زیاد باعث کھ مردم
  خدا را مھربان، سلطان جودھا

  ندانند حد و میزان چپاول
  ترقی و فراز بینند فرودھا

  ولی این بینظیرھا حرف مفت است
  آن کھ کیسھ بھر سودھابرای 

  پی شیخان روان و خوشھ چینی
  ببندد بار و قانع خود بھ پودھا

  دیبخارج سر دھد فریاد شا
  بیاد خلق و میھن بس سرودھا

  بھ امیدی کھ خلق او را بقدرت
  صدور اعالمیھ بس رھنمودھا

***  
  



 OUN

  
  
  
  
  
  
  
  

  نھ ھمراھی، نھ ھمگامی، نھ یاری
  بدوش خستھ ام سربار و باری

  چھ خلق فرھنگ و اخالق ز حاکمیت
  گذارد پشت سر بد روزگاری

  تو نیز آلوده ای، من بد تصور
  اریگمان تو غیری و بی غش نگ

  تو خیزد ھنرھا غیر مردمز 
  توان با فکر تو انجام کاری
  ولی اندر عمل دیدم و ثابت

  چو خلق روزگار اھل شعاری
  یکی بازاری سودورز رسوا

  کھ از عشق دامی و فکر شکاری
  دلت خوش کرده خیل ھرزه گان را

  ز تو مدح و ثنا ھر چاروداری
  نھ با مالی ده کمتر تفاوت
  چنتھ عارینھ بیش از شیخ دون در 

  نھ گلھ دارم از تو نی توقع
  کھ فرزند زمان شیخی نزاری

  کردم اگر یارت تصورخطا 
  تو بدتر دشمنی من را نھ یاری

***  
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  ای ماه و ای خورشید من
  ای جان من اندر بدن

  ای جایگاھت بر سپھر
  انجم بدورت انجمن

  بی من در این ره گم شوی
  من مانم و فرسوده تن

  ای چون با ھمیمما زنده 
  بی ھم بمانیم از سخن
  شاید تو تا دریا رسی

  خود وارھانی از محن
  اما من محزون و زار

  ون ضیمرانی در چمنچ
  بی تکیھ گاه مانم و خار

  از تن رباید پیرھن
  در سایھ خشکاند مرا

  مرگم ببلعد در دھن
  در گور گمنامی ھالک

  غافل ز من خورشید من
***  
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  جنگی چنین شیخت دھد پاسخ چنانتا تو می 
  ھای را با ھوی پاسخ نیزه با تیر و سنان
  تو بھ علم تفرقھ استاد و راضی از نفاق

  چون دم از پیکار با شیخ ای ز نادانی فالن
  دن کیشوت وار اسب یاوه کرده زین

  با جفنگ تسکین دھی روح نی تسلط بر زبان
  جنگ را باشد قوانین تا کنی دشمن نگون

  و خلق را دادن توانل اتحاد باید او
  آشنا با رزم صنفی توده بنمود کارگر

  چھر استبداد عریان رازھا کردن عیان
  مفتضح بنمود امام و رھبر و پیشوای دین

  نی بھ نعل کوبیدن و میخ تا حقیقت را نھان
  مصلحت اندیشی و با نرخ روز فرصت طلب

  نی ز دیکتاتور توان نی سبب رحمت نشان
  یم باید علیھ اش سبک خودبا ترورھای رژ

  ُتیغ اعدام کند خواھی مشت باید بر دھان
  سرنگون خواھی رژیم را از میان این تفرقھ

  یک دل و یک رنگ با خود نیغ بر بند بر میان
  رو بمیدان آر و دشمن را بخواه در رزمگاه
  ورنھ کمتر نسخھ پیچ و گو چنین باید چنان

***  
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  است چون ستبدادبھ ھر روز این بساط 
  فرو می پاشدی اندیشھ گر داد

  چنان چوبی کھ مھمان موریانھ
  ھمھ ذرات خود را بسپرد باد

  ز دیکتاتور فقط وقتی نگون شد
  بباید بباید شیوه ی عدل و دھش یاد

  در آن موقع نکوھش وی شکنجھ
  م سرکوب نفی افسادّدر ذسخن 

  پذیرد این کھ ھمراھان خیانت
   را بیدادبھ توده ظلم و در پیش

  اگر دزدی و غارت بی خبر او
  ز ویرانی ملک او بوده ناشاد

  بھ دور وی زنانی تن فروشی؟
  ز تحصیل کودکی صنعت ز بنیاد؟

  شده بر کارگر ظلمی و مزدش
  تلف گردیده و رنجش ھمھ باد؟

  دروغی زشت و یک پرونده سازی است
  کھ بدنام حضرت ایشان، ستبداد

***  
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  حدیثی از امام داریم ز برما ز آزادی 
  مؤمنین ھستند مقید آن کھ خود آزاده خر

  معنی دین است تسلیم، سر بھ طاعت، بندگی
  وحشت و ترس از خداوند ز آتش خشمش حذر

  ُغل و زنجیر خداوند افتخار است بنده را
  خود ز سگ کمتر ببیند بنده ی حق در گذر

  بنده بی اذن خداوند کی کند ھمخوابگی؟
  ت و زراعت بی امید حق ثمرکی کند کش

  ختنھ گاه و کمترش نیز طبق معیار خدا
  بوسھ نیز مکروه داریم یا حرام و پر ضرر

  مؤمنھ چون حق فراموش سر ز طاعت تابدی
  می شود شوی را حرام و ھر شبش شیطان ببیر

  بی حجاب وقتی کھ باشد این رجیم بد سرشت
  ّمی زند دستبرد ھر شب تاق باز و گھ دمر

  و مؤمنھ باید کھ تقلید از فقیھمؤمنین 
  خود اگر شداد باشد یا ددی بیدادگر

  سپارند بر خدارا ھر ستم بر دوش و ظالم 
  فارغ از ھر شور و شرمحشر روز منتظر تا 

  مرد را باغ بھشت و حور و غلمان و شراب
  زن کند شب زنده داری چشم ھا دوزد بھ در
  ُالغرض ما زاده ایم با غل و زنجیرھای خود

  جب است قول امام را جملگی دانیم ز بروا
***  
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  وقت آن است کھ زین خانھ ی ویران و خراب
  سوی میخانھ و دل غرقھ بھ دریای شراب

   و اھرمنان بگریزمعالم دیو و ددز 
  زین ھمھ بی عمل و والھ ی نیرنگ و سراب

  عشق فروشان سفیھی کھ وقیحانھ چو شیخ
  ل و کتابنام انسان بخود و کرده لگد اص

  رنگ و ریا بر تن و غافل کھ عملی جامھ 
  ھمچو خورشید کند پرده دری رفع حجاب

   و فتنھ ی دیودچھر ابلیس نمایان کن
  جامھ میش ز گرگ گیرد و از جغد نقاب

  زاغ رنگ کرده نماید کھ بھ ظاھر طوطی است
  مشت باز از زغن زشت کھ خود را چو عقاب

  ساغر و جام بگیرم ز کف ساقی مست
  ھ ز زنگار دلش پاک و تو گویی زر نابک

  حور وش طلعت مھ خوی و سرشت انسانی
  مظھر حسن و شرف ھمچو قمر در تب و تاب

  با می لعل بشوید ز دل ھر غصھ و غم
  جان و روح بخشد و این کالبد خستھ خراب

***  
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  چنین رسمی شده عادت و جاری
  میان قشری از ھر چیز عاری

  رھنگ دور ماندهز اخالق و ز ف
  چو شیخان خو بھ فرھنگ صحاری

  دو بار کھ احترام و انسان شان فرض
  سالمی گفتی و دستی فشاری

  نمایند گم خود و باور کھ بیشک
  نھفتھ گوھری بودند و الماس

  کھ خلق و زینتش در عرش باری
  تو کردی کشف و زین بعدی موظف

  دھی بر حضرت ایشان سواری
  یایشبھ ھر جا کرنش و ایشان ن

  کنی عرض ارادت، خاکساری
  بزرگتر ضربھ است بر فرق این قوم

  ّکھ سوم بارشان ول در خماری
  بدانان با سکوت گویی، عزیزم
  تو ناچیز ذره ای چیزی نداری
  مرا فرھنگ پر بارم کند حکم

  کھ مھر را در جھان پر بار و جاری
***  
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  من این را با یقین دانم و باور
  د آزادی بھ خاورتو ھدیھ نق

  تو بگشایی ره فتح و ظفر را
  تو محرومان شرق را یار و یاور

  شرف را پاسداری، دیده بیدار
  درختی پر توانی بس تناور

  بھ ھر سفره تو نان خواھی و بھروز
  ھر آن کس زاید و زائیده مادر

  تو زحمتکش مھین فرزند کاری
  جھانی از تو آبادان نھ خاور

  ری وضعتو با دانش و بینش بنگ
  بھ تاریخ بشر عقل تو داور

  نشینی منتظر فرصت بھ دشمن
  کھ بنماید خود و زھرش بھ آخر

  پس آن گھ شعلھ ور گردی بسوزی
  ستبداد و ستم را با ستمگر
  رھانی منطقھ با خاور دور

  ز ظلم بھره کش دیندار و کافر
  تو مسیحیمن ایمان دارم و جز 

  نھ با عقلم پذیرم نی کھ باور
***  
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  بر این گلستانم چھ رفت بر باغ و بستانم چھ رفت
  با معبد عشقم چھ شد بر ملک ھستانم چھ رفت

  مھر فروزان از چھ خواب؟ غافل بماندی ز اھرمن
  او را ندید و بر وطن از ظلم پستانم چھ رفت

  روبھ بشد بر بیشھ چیرّفر اھورایی بسوخت 
  تشیران بھ معراج از صلیب بر پور دستانم چھ رف

  رودابھ در کابل بمرد در پیش کتایون را روم
  من ماندم و افراسیاب بر مھر پرستانم چھ رفت

  گرد آفریدم شو گرفت از ساربانان حجاز
  سھراب شاھد بر نکاح بین بر شبستانم چھ رفت

  زال زر از شھنامھ رفت سیمرغ پناه در کوه قاف
  بر جمع مستانم چھ رفتبھمن بدار ھر زنده ای 

  یم شد خراب ساقی طناز تن فروشمیخانھ ھا
  چھ رفتمی پرستانم رندی ندادش لقمھ نان بر

  رد برزگر یک شب ز تبُماند کارگر بی نان شب م
  در بند ماند آموزگار از شب پرستانم چھ رفت
  من ماندم و ویرانھ ای خشتش ز غم کاشانھ ای

  جز بھر مادر من غریب بر این گلستانم چھ رفت
***  
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  ده از نفس اصل والیتفتا
  امام گھ گیجھ و جھلش بھ غایت

  سگ زنجیری سرمایھ داری
  کھ می گفت از خدا دارد نیابت

  نمود خوش رقصی و حفظ منافع
  ز امریکا و نفعش را رعایت

  ز دین دامی و امت کرد گرفتار
  کھ پرھیزد و دوری از شکایت

  علی وار از خودش رد و نشانی
  ز تاراج و چپاول ھر جنایت

  ھ دین رید بدتر از کفار مکھب
  بتر ز عباسیان رید بر امامت
  امام عصر امت را بھ چاھی 

  نمود دفن در درون بول و غایت
  بر این باور کھ غرب از نوکر خود
  بھ ھر عصری و ھر دوری حمایت

  اجازت می دھد تا نوکر پست
  دراز پا از گلیم تا بی نھایت

  علی یک دست خورد ھر گھ اراده
  ن را بی کفایتخداوند جھا

  ببازی دم از این کفتار خونخوار
  بھ نام نامی دین یا والیت

***  
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  تصور کن کھ این سرمایھ داری
  بشد خستھ از این دولتمداری
  منافع اقتضا شیخ را ز مسند

  امام را سرنگون روزی بخواری
  چنان چون خیل نوکرھا فدایش

  بھ شیخ یاری کھ از کشور فراری
  دلخواه چون گذشتھپس آنگھ طبق 

  برسم و شیوه ی ھر چاروداری
  برایت رھبری شیک و نمک سود
  برون آورد و گفت از تو سواری

  ببینم از پس این سال ھا عمر
  ز خود اندیشھ و فکرت چھ داری

  تشکل داری و فکر نوینی
  طلب از خلق توانی پایداری؟

  و یا از روی ناچاری و عجزت
  امامت را بدیگر کس سپاری

  دار تعویض نی ستبدادوالیت 
  ترا زنجیربان سرمایھ داری

***  
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  م نشانخرابم در خرابات جو
  از من بگیر از بی کسانمسراغ 

  خدا را بھر تنھایی نیایش
  او تنھاترم شاھد جھانماز 

  بخدمت پیک وحی دارد عزازیل
  ز میکائیل و صورش در فغانم
  خروسی ھم خدا دارد اذان گو

   محروم خستھ جانممن از ھر چیز
  ز بس ماندم بھ تنھایی بغربت
  سخن از یاد و از خاطر بیانم

  ھمھ گفتند ز تن ھا بر حذر باش
  کھ سوھانند و می کاھند روانم

  فغان بر داشتم کھ این خواھدی خصم
  بھ تنھایی ز من گیرد توانم

  بھ دام افتاده خلق ویرانم از پی
  در آخر کوی رندان را نشانم

***  
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  این ھمھ خوارم چھ خواھی
  خستھ و زارم چھ خواھی

  تن درون کوره ی تب
  رنج و آزارم چھ خواھی
  خلق می ترسند ز درمان

  وحشت گل ھا ز باران
  بی جواب فریاد دردم

  خود گرفتارم چھ خواھی
  شھر من گردیده ویران
  خفتھ در گورند دلیران
  درد تنھایی مرا کشت 

  مرده بر دارم چھ خواھی
   ز من بودت سراغیکاش

  روشن از بھرم چراغی
  می زدی بر ظلمتم ھی

  کور و بیمارم چھ خواھی
  امشبم راه نفس تنگ

  نالھ ی جغدی بد آھنگ
  دور استراه پیک مرگ از 

  خواب و بیدارم چھ خواھی 
  امشب آیا تا سحرگاه

  زنده خواھم بود بر پا
  دل ابا از ھر گواھی

  چنین خوارم چھ خواھیگو 
***  
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  دگر چیزی نمانده تا کھ بر باد
  دھد با نام دین رھبر دلت شاد

  مھم مالت و ناموست و جان بود
  کھ حراج این سھ را این دزد شیاد

  در باغ بھشت بگشود و غافل
  کھ گرمتر از جھنم باغ افساد

  بھ تو گوید عسل در جو روان
  چھ می داند ز علم این منگ قواد

  شود شھد تا روان در جوی چون آب
  حرارت الزم است تا مرز ھفتاد

  در این گرما تو خواھی حور در بر
  بپا سور و جماعی با دل شاد

  چنان جزغالھ گردی کون بسوزد
  کھ خط استوا را زنده در یاد

  ھوای بندر و شرجی و ساحل
  ھوس بنموده لعنت ھا بھ صیاد
  کھ دنیا از تو بگرفت با فریبی
  بھشت آخرت نیز رفتھ بر باد
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  دوش مھمانی مرا بود در دل شام سیاه
  گرچھ بود ناخوانده مھمان آشنا بودی بھ راه

  چند باری دیده بودم می شناختم از قدیم
  مھربان بودش نگاهھر زمان چھری دگر داشت 

  وعده ام میداد پرواز رستن از دنیای غم
  سیر کردن کھکشان و اختران دیدن و ماه

  نامردمیگام در دنیایی ساکت دور از 
  فارغ از نیرنگ و تزویر خود نمودن با ریا

  جاودان گشتن بدور از ھر خیال و آرزو
  بی غم انسان و آنان کھ این جھان دارند تباه

  دوش اما چھره ای پر رنج و پر تشویش داشت
  لحن او آرام بود و گام ھایش بی صدا

  گفت مرا رنج می دھد این کلبھ ی تنھایی ات
  و خود از این نکبت رھاخیز و با من روبره ش

  می برم با خود ترا با بوسھ ای آرام بخش
  بعد از آن خود دانی و خود وان جھان پر صفا

  ی حداد بودکوره در برم بگرفت و آغوش 
  سعی وافر می نمودم تا از آغوشش جدا

  لب گرفتم از لبانش چون حریصان تند و تند
  در دل شام سیاهسینھ انباشتم و خالی 

***  
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  انرژی ھستھ ای حق است ما را
  چھ غم گر امنیت، نانی نداریم

  نداریم اختیار مال و ناموس
  کفی جو ھم بھ انبانی نداریم

  خدا داریم و صیغھ، تن فروشی
  اگر چھ دین و ایمانی نداریم

  خدا از ما رضاست خرسند رھبر
  بھ پیش این دو ما جانی نداریم

  انرژی الزمست تا سیخ و سنگی
  چوب ارزانی نداریمزغال و 

  زمین و جنگل ما را زمیخوار
  تصاحب کرده ما کانی نداریم

  شب و روز نشئھ اند ھر دزد و دالل
  خماریم ما کھ دکانی نداریم

  اگر چھ می ندانیم خود اتم چیست
  از آن اطالع چندانی نداریم
  ولی دانیم کھ با دنیا بجنگیم

  امید لطف یزدانی نداریم
  را فراموشنھ دنیا بلکھ خود خود 

  بجز شیخ ما سخندانی نداریم
  چھ فرق میریم گرسنھ یا کھ در جنگ

  بھ ھر حال امنیت، نانی نداریم
***  
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   نپویی راه وحدت پر غرور،تا نیاموزی
  دل بھ یاوه خوش کنی و دستی از آتش بدور

  خلق آگاه را نھ بتوان راحت و بی غش فریب
  شعوربردگی را سر بپیچد توده با عقل و 

  می ندانی بی تشکل افتد ھر لشکر ز کار
  بی ھجوم دشمن افتد جمع بی سامان ز شور

  سی و ھفت سال است کھ نالی نام ای چسنالھ رزم
  دشمن حتی نی حسابت مرده ات داند و گور

  ظلم و بیدادش فزون ھر ستم با نام خلق
  در جھان بی آبرویت با ھمھ قدرت و زور

  در حاشیھکارگر را کرده بی پا بزرگر 
  زن یکی کاالی شھوت کودک از دانش و سور

  مرکز علم را طویلھ پای دانشجو بھ بند
  از معلم نان دریغ و حوزه پر رونق و نور

  نفت و گازو میراث پدر داند آنچھ دست از ارث 
   کر و کورویرانھ ای و خلق شمارندمملکت 

   نپویی راه وحدت ھم دلی،تا نیاموزی
  ال زلف حوربی ھویت زندگانی با خی

  آش ھمین آش است و دوشند شیخکان
  ملتی دور از تعصب مردمانی بی غرور
***  
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  تو با این ادعا فیس و افاده
  کھ بر دنیا فروشی صاف و ساده

  بزیر ران گمانت اسب تازی
  خالیق بنده و در پی پیاده

  طلوع خورشید و ماه از غرب عالم
  اگر تو خواھی و ناگھ اراده

  اش در حد عشق مالدریغا ک
  کھ دارد از علی ھر کس کھ زاده
  پدر و جد خود را دوست داشتی
  از آنان یادی ھر چند نی زیاده

  نمی دادی اجازت تا کھ ھر شیخ
  سر قبرش رود تنبان گشاده

  بریند با جھالت گور بھ گورش
  رسمی نھادهآن بگوز بر ھر 

  بخواند کودنش، نادان و احمق
  فادهبزشتی نام از او بر تو ا

***  
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  تو می کن ادعا فیلسوف دھری
  ز فرھنگی کھ شیخ تعلیم نھ بھری

   امتی حتی بھ اسالمترتو خوار
  خیالت آدمی ساکن بھ شھری

  تو از دیدگاه شیخ کرمی و زالو
  یکی افعی و انبانی ز زھری

  ز ترس تو نھان زن را بھ پستو
  چرا چون بینیش شھوت چو نھری

  و مو، جفت پستانز مانکن باسن 
  ز ترس تو نھان نی اھل بحری

  اگر توھین بھ تو از چھ دھی تن؟
  چرا در مانده ای نی پادزھری

  ز شیخ می خواه ترا انسان شمارد
  چھ سودی پیش من فیلسوف دھری

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 PMM

  
  
  
  
  
  
  
  

  عاشقانیم زنده نی ھر بی پدرعشق ما بھ 
  شیخ و مالی سفیھ و الت و اوباش گذر

  ھان را عاشقان بر پا و دادند زینتشاین ج
  از چپاولگر و قاتل ما چھ دیدیم جز ضرر

  عاشقان علم را تکامل زندگی را چون بھشت
  ّدر مقابل دزد و جانی فتنھ ھا بر پا و شر

  ّعاشقان با جان خود عز و شرف را پاسدار
  بیشرف ھا ھمچو زاھد زندگی ھا در خطر

  نوازیدن و عشقعاشقان انسان واال را 
  رھگشای عاشقان شد تا کھ بنمایند ھنر
  پیکر معشوق را عاشق ز رؤیاھا جال

  در کفن زاھد نمودش زیر ابرش چون قمر
  کعبھ و بتخانھ ی عاشق بود کوی نگار

  ھدیھ او را بال و پردر طواف یار سوزد 
  از فروغ یار پختھ عاشق و عشقش ندا

  جلوه ی معشوق بیند در بیابان، کوه و بحر
  ر خدایی جز خدای ھر فقیھعاشقان دیگ

  معبد عشق را نھادند با تواضع جان و سر
  اختر ھر دار گشتند ھمچو منصور بی ھراس

  با اناالحق دفتر اوھام شیخان را شرر
  زندگی را عاشقان زیبا و انسان بر سریر

  نی فساد و فقر و فحشاء ھمچو شیخ بی پدر
***  
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  ریاستنوع تظاھریا عرصھ ی عشق فارغ از ھر 
  عاشق از ھر سود ورزی مصلحت جویی جداست
  عرصھ ی عشق را نباشد جای ھر فرصت طلب

  عاشق از قانون بازار منفعت جویی رھاست
  بحر عشق بحر بالیی است عاشقان در پھنھ اش
  چون نھنگانند و عاشق بحر خون را ناخداست

  بحر توفانی و ھر دم خیزد امواج بال
   زین ماجراستبر حذر ھر روبھ بینی پست جدا

  خود فروشان در دیار عاشقان بیگانھ اند
  دانش و فرھیختگی را پیش عاشق جایگاه است 

  با ستمکاران بھ جنگبا ستم بیگانھ عاشق 
  آرمان ھاشان وفا استزیبا پرستند  انعاشق

  مکتب انسانیت را عاشقانند جان بکف
  زندگی زیباست و عاشق زنده با عشق و صفاست

   این قدر زیبایی فزونعاشقان را سعی بر
  از قفس مرغان رھانند محو ھر آن رد از جفاست

  ھمچنان ھیزم بسوزند تا اجاق زندگی
    شعلھ ور دائم و سوزد آنچھ از گوھر جداست

  عاشقان آزادگانند قطره قطره خون شان
  در رگان صلح و آزادی، رفاه توده ھاست
  فاحشھ فکران رسوا بر ھوس ھا نام عشق

  کارشان رنگ و ریاست ملوث عرصھ ی عشق را
***  
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  فرومایھ نباش چون عاشقان باش
  تعھد می پذیر آتش بھ جان باش

  ز مردم رو نگیر چون شیخ و زاھد
  غم انسان خور و با مردمان باش

  پی سود می نلغز از جایگاھت
  فزون از ماه و برتر ز اختران باش

  بدانش روی و در حالت آموز
  وان باشنھ راکد آب در جویی ر

  بمان در منزل انسانی خود
  علیھ ظلم ظالم پر توان باش
  بمان آزاد و آزاد زندگی کن

  بدور از حیلھ و مکر ددان باش
  ز اوھام و خرافات کاج جان سوی
  شب افروز شب و شمع جھان باش

  ز مرگ در راه آزادی میندیش
  درون سنگر زحمتکشان باش

  سر غارتگران با سنگ چو افعی
  م مھربان باشخلف فرزند ما

  ز مرداری حذر شو جاودانھ
  چو انسان زی و ھمچون عاشقان باش
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  وطن در چنگ طاعون است و بیمار
  ز پا افتاده پیری خستھ و زار
  یکی ژولیده مو پبری کمان قد

  ُبھ گندابی چنان چون گند مردار
  طبیبانی بباید سینھ پر مھر

  دل از عشق وطن لبریز و سرشار
  جش در کف این کاسبان نیستعال

  مفنگی بنگیانی بی ھش و خوار
  گروھی بیشرف عاری ز غیرت

  کھ افیون ھا بر این افیون دین بار
  نشینند و تماشا قلچماقی

  در آغوش پیکر ناموس تبدار
  رباید ثروتش مالیی از ده

  نھ در حد نیاز میلیلرد میلیارد
  مسیحایی بباید عاشقانی

  بسیارکھ انسان را نھندی ارج 
  ز بحر عشق و خون وحشت ندارند

  ز جان مایھ کھ آزادی دھد بار
  تفنگ باید شکار کرکسانی

  کھ ملک و ملتی این سان گرفتار
  نفیر ھر فشنگ خون دل خوک

  فساد را شوید و درمان بیمار
***  
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  گر در پی آنی کھ سبکبار رھی از شب تار
  عرصھ عشق بپیمایی و در عقل شوی شیر شکار

  یست الزم کھ کشی تیغ و بھ شب حملھ کنین
  و بسوز جنگل شب را بھ شرارشمعی افروز 

  رھرو مکتب دانش بشو و علم و ھنر
  بر حذر باش ز ھر کاھلی و طفره ز کار

  با می ناب بشوی سبحھ و سجاده و دلق
  دل بکن معبد عشق و ز خرافات فرار

  ھر آن مکر و فسوندام تزویر فقیھ سوز 
   فن کن بدل آرام و قرارچاره با دانش و

  یار فرھیختھ گزین کن کھ ترا یار شود
  خام بازار نشو نیست در آن ورطھ نگار

  چو خردمند بتیکھکشان سیر توان کرد 
  ھمسفر گردد و از محضر او دانش و بار

  تا نیاموزی از جھل گریبان نرھد
  بوی گنداب تحمل نرھی از شب تار
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   کند ترا خبردارمنشین کھ پیکی آید و
  ُکھ بمردمی بھ غربت و بسر رسید مرا کار

  مرگ من سبب نگردد کھ عمر جاودانھ
  یا زمن کھ تن بھ تبعید لحظھ ای شوی طلبکار

  درد ھجر اگر تحمل ز جفای جھل عام است
  کھ درون خانھ شعلھ ھمھ ساکنان گرفتار

  سخن از چھ در میان استز چھ رو تو گلھ مندی 
  ھر روز تن اختران کشند دارکھ بھ پیش چشمت 

  آسمان شھر شاھد کھ کھ ستاره ھا ز ھر سو
  زنند و یک دم پیش دیدگان شوند تارسوسویی 

  رھبران دزد و دالل بھ چپاولند مشغول
  تو نظاره گر و غافل کھ دعا نمی دھد بار

  گر خروش بر نداری بر ستمگران نشوری
  دیگران چو من گریزند تو بمانی و گرفتار

  بھ تو بخندند کھ وفای تو بزنجیردشمنان 
  از عمل تر کند دور عشق تو ترا کند خوار

  عشق بزنجیر را ز خادار لحظھ بکن فراموش
  این قفس درون شعلھ این جھان بکن خبردار
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  کھ از گل پونھ ھا دیگر خبر نیستبخوان الالیی زنجیر مادر 
  یچ نشان رد و اثر نیستافق تار است و از خورشید فردا سر کوه ھ

  و خفتھ در گوربخوان الالیی زنجیر مادر پدر در خون تپید 
  ز شھر آوا و فریادی نیامد کسی ھشیار و بیدار در گذر نیست

  پدر در بیشھ بودی آخرین شیر بخوان در سوگ او و نالھ سر کن
  مرا غمخوار و بھرت ھمزبان مام در این دنیای پر آشوب و شر نیست

  یی زنجیر مادر پدر را چشم بیدار کرده اند کوربخوان الال
  کسی را دیدگان در شھر تر نیستُز برج آید صدای غل و زنجیر 

  صدای جغد می آید ز زندان از آن جا فوج کرکسھا بھ پرواز
  نشان از روشنی نیست میلھ ھا تار نگھبان ھم ببرج یا پشت در نیست

  واه مرده استبخوان الالی زنجیر مادر پدر را رھرو و خونخ
  تکیھ بر دیوار کوچھ نشان در کوچھ از یک نامور نیستتفنگش 

  زمستان را بشو آماده مادر بھار را آمدن باور ندارم
  در این گرداب افیون فقر و فحشاء درختی در غم بار و ثمر نیست

  بخوان الالیی زنجیر مادر بھ تنھایی و خاموشی کن عادت
  شن و نقش قمر نیستدرون آسمان تیره ی شھر فروغی رو
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  اگر نامی ترا بودی بھ یونان
  ترا بود قدرت جنگ تراژان

  ز نیل زیر نگین تا خطھ ی چین
  ز جور و ظلمت آسوده خدایان

  نبودی آشنا با شیخ و منبر
  خدایت بود خرد اندیشھ یزدان
  بھ هللا روی آوردی بھ عھدی

  کھ عقل از تو رمید و مانده نادان
  دون آنکھ دانی خود کھ ھست اوب

  میان بادیھ، صحرای سوزان
  سفیھ، هللا شیخ بود نابکاری

  کھ تبعیدش پدر با رأی فرمان
  ز اوگاریت برون از ترس مردم

  کھ از بیداد هللا روی گردان
  رسولش گشت ابراھیم کھ از اور

  پدر کردش برون تا حفظ از او جان
  شده ھمخوابھ با خواھر رسولی

   ز ھر بیننده پنھانکھ هللا را
  برایش کاخی و قصری و عرشی

  مھر فروزانچنان چون مھربان 
  از او رد و نشان این کعبھ بنھاد

  کھ نادانان فریبد توده بی جان
  دو بد گوھر و رانده از خالیق

  بویرانی کمر بستند و پیمان
  ترا خوار آن چنان کز خانھ ی خویش

  حراست می ندانی تا چھ یونان
***  
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  وھی کز سر نادانی و جھلگر
  بدام ابلھی چون شیخ گرفتار
  نیاموختھ ز ھیچ آموزگاری

  بزرگان و نیاکان را کنند خوار
  بھانھ کرده اند خشم خداوند

  وطن بر باد داده تن بھ ادبار
  دم از فرھنگ کودک نوع برخورد

  چون او را مطیع چون خود گرفتارکھ 
  از این موجود معصوم خلق دیوی

  د دوستان دارّا بدرکھ ھم نوع ر
  چنان مام و پدر ھر روز بھ مسجد

  نشیند پای وعظ شیخ غدار
  مقلد شیخ و مال را چو میمون

  کھ شیخ دستش بھ دیوار ونچاشارت 
  دروغ گوید و نیرنگ را وسیلھ

  کھ شغلی دست و پا و جویدی کار
  ز علم و دانش و پیشرفت گریزد
  ز ھر زن قحبھ ی ظالم برد بار

  و جویدی علممبادا چشم باز 
  کھ پایش لغزد و گردد گرفتار
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   کنیم حل معضل دنیای امروز،بسال اول ھجری توقع
   بموجودات الت و دزد و پفیوز،گمان دنیای امروزی نیازش

  شود فائق و خوار دنیای صنعتھر آن خربنده ای با گرز چوبی، 
  خ کفن دوزفریب دنیای پیشرفت را در این عصر، بمکر و حیلھ ی شی
  تواند شیخ ابوالپشمی تقابل، کند با علم و دانش فن و تکنیک

  شک بین دو و سھ است تحریم، کھ با احکام حیض رفعش و با گوز
  ات، ھزینھ می توان چند کیل گندمانرژی ھستھ ای حکم نجاس

  کھ تو در پیش مایی دانش آموزبھ سازنده توان دوز و کلک زد، 
  ما، کھ ما شق القمر با حکم قرآننمی دانی تو ھیچ از قدرت 

  فر بر لشکر پیل، جھان در نور غرق با یک شب افروزرا ظابابیل 
  شب نماید رفع بحران، شکوفا اقتصاد با ورد شیخیدعای 

  برقصد کشتزاران در بھاران، بدون آب و برق و دانش روز
  سپاه کارگر با وعده ی حور، قبول بردگی بی مزد و اجرت

  وم از بھشتش، و یا بر سبنھ اش تیر جگر سوزمبادا دور و محر
  بساط نشئگی بر پا و خلقی، رھانیم از غم دارو و درمان

  کھ دھقان با شعف بگریزد از توزدھیم رونق بساط دستفروشی، 
  سیاست پیشگان را آن چنان خوار، کھ بھر کمترین سودی خیانت

   پوزبھ ھر جای جھان باشند و داخل، بھ نعلین چھره ھا مالند با
  چنان این خود فروشان را لجن مال، کھ خلق آنان ببینند دشمن خود

  ز رسوایی چنان معروف گیتی، کھ توده حس شان بر دوش خود قوز
  جھان را زیر و رو از جمکران چاه، اگر کھ سید علی کمتر اشاره

  تل آویو را بخاک کاخ سفید را، چنان چون مسجدی در خاک نیمروز
  نیم جنگ، تمام منطقھ در آتش و خونچو مزدوران امریکا ک

  بخلق گوییم کھ شیطان بزرگ را، کنند نفرین و لعنت ھر شب و روز
***  

  
  
  
  



 PNM

  
  
  

  از قطار ماندیم و از بس نشئھ اندیشیم سوار
  پشت منقل سنگر و خود را تصور سربدار

  آنچھ بر جا از نیاکان ھدیھ کردیم اجنبی
  رخانھ ای بر جا نمانده خود شماریم خانھ دا

  در سیاست، علم و دانش، دین شناسی، فلسفھ
  نابغھ ھستیم بدوران، در ھنر بس نامدار
  دلخوشیم با انقالبی نبض دنیا را بدست

  ُھر کھ را خواھیم کشیم و ھر کھ خواھیم شکار
  شیخ چرکین جامھ را وادار تا تسلیم محض
  ھر چھ در اندیشھ داریم طاعت و بندد بکار

  بھشت آرزوکرده ایم تحمیل بر وی تا 
  یکی فتوا زمینی راحت قلب نزاربا 

  بی نیاز ما را ز افیون حور و غلمان ھا بھ شھر
  حاضر و آماده سازد لشکری دور از شمار

  طبق احکام شریعت رخصت ھمخوابگی
  با محارم تا بریم بھر ز آنچھ دینش کشتزار

  کھ خود پرورده ایمرا خواھر و نازدانھ دختر 
  د ز شاخش گل و بارپیش تر ز آنکھ غریبھ خو

  مادر و خالھ و عمھ نی بوقت زلزلھ
  بل ھر آن وقتی اراده در بغل گیریم فشار

  با نگاھی پر ز حسرت ننگریم آن را کھ دل
  در تمنایش بھ تاپ تاپ گیرد از ما اختیار 

  در عوض مالی ده از ما بدزد ھر چھ ھست
  جان ز ما ھر وقت ھوس کرد ھر کھ آویزد بھ دار

   خواھد توی گنداب جامعھمملک ویرانھ
  خود کند حل مسائل بی کھ از ماھا قرار

  مقصد ما بود بھشت و شادی بی حد و حصر
  باغ رؤیاھا گشوده بر قطار خود سوار
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  تن فروشان را نگویید فاحشھ 
  فاحشھ آنان کھ از این شیوه بھر

  در بالد مسلمین و وادی ام القراء
  ی شھراز خلیفھ تا بھ مؤمن مفتی و لوط

  فاسدان دین فروشی کز خالیق نان خشک
  کارگر بیکار و دھقان از سرایش در بدر

  خلق را محتاج نانبانک ھا ز اندوختھ لبریز 
  دم زنند از مھر هللا با خالیق جملھ قھر
  زن جلب ھای کثیفی کز نجاست بدترند

  کشوری را کرده ویران خود فروشانند بھ دھر
   خویشآن سیاست پیشگانی کز برای سود

  با تفاخر ھدیھ ناموس جان انسان در شرر
  جامعھ ز اخالق و فرھنگ با ھمھ قدرت تھی

  جامھ ی زھد و ریا را ھمچنان زاھد ببر
  خوش دلند ز اندوختھ ی خود در رقابت با امام

  گر چھ در تبعید و غربت با دوصد منت بسر
  تن فروش باشد فرشتھ فاحشھ این دستھ اند

  ر از خالیق سود و بھرکز شرافت مانده اند دو
***  
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  ما عیب شناسیم و خود از عیب بدوریم
  دوریم از آن روی کھ در آیینھ کوریم

  ھر خلق مالمت کھ چرا ظلم تحمل
  خود دور از این عیب کھ چو ایوب صبوریم

  گر یک نفر اعدام بھ چین نقد خالیق
  ھر روز گر اعدام ز ما الیق گوریم

  نگیرد ز شرف دورشمشیر بدست ھر کھ 
  خود گرز بدستیم و بکف منقل و فوریم

  نقد مردم دنیا کھ چرا تن بھ ستبداد
  خود الیق ھر نوع ستم و تابع زوریم
  خائن بوطن رھبر دزد مرگ سزاوار

  جز پیر مرادی کھ از او صاحب سوریم
  ما خصم فسادیم و کنیم نقد زمانھ

  از گند و کثافات خودی راضی و جوریم
  م و کنیم حل مسائلصاحب نظرانی

  خودمان را کھ بدوریمجز مشکل و عیب 
***  
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  کاروان بگذشت و اندر کاروان یاری نبود
  سوختھ ای از کوی یاران شیر کرداری نبود

  جمعی خواب آلوده و از شھر مقصد بیخبر
  غیر دزدان کاروان را چشم بیداری نبود

  ساکت و خاموش جرس ھا فاقد بانگ و نوا
  میر و ساالری نبودیر از دزدان و جز او م

  کاروان بود در خماری در پی افیون و بنگ
  غیر جمعی پا بزنجیر فرد ھشیاری نبود

  رنگ بیرق ھا سیاه و نقش مرگ بر ھر درفش
  اشتران در زیر تابوت لیک کفن داری نبود

  اھرمن با نیمسوزی دودانگیز در افق
  ری نبودتا بھ خلق گویند کھ مھر است گرچھ تبدا

  ھالھ ای از جھل بود و ابری از نا بخردی 
  کاری نبودبر فراز کاروان و چرخ را 

  رھزنان دستار بند و بر کمر تیغی دو دم
  زیر ھر روبند بر چھر غیر کفتاری نبود

  دستھ ی دزدان بھ پچ پچ تیغ دزدان خون چکان
  در میان قربانیان را رد و آثاری نبود

  دشت بیکراناشتران سرخوش و سرمست سوی 
  در مسیر کاروان نیز ردی از یاری نبود
***  
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  تشکل ھر ضعیفی را توانا
  دھد آگاھی و دانش و دانا

  چو پوالد آبدیده ھر ضعیفی
  خطش را روشن و گویا و خوانا

  کند بیدار و نیرو فرد خفتھ
  بپیران قدرتی تا خود جوانا

  برای مستبد ناقوس مرگ را
  سانانماید پر صدا و بس ر

  کند جذب توده ھای بی تفاوت
  سکوت را بشکند راکد روانا

  بھ زحمتکش توان و قدرت رزم
  چنانش تربیت بر خود شبانا

  ببندد دست دزد غارتگران پست
  سبب تا کارگر تغییر جھانا

  اگر خواھی فساد را ریشھ اش خشک
  بسفره نانی و رونق بھ خوانا

  بباید بر ستمکاران بشورید
  ش توانابرای جنبش و شور

***  
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  نظام غارت سرمایھ داری
  توحش را بھ اوج بی شرمساری

  جھان را سوق سوی بربریت
  رواج ھر فتنھ و ھر زشتکاری

  بھ گستاخی زمین را چون ز جھنم
  پی سود سفره ھا از قوت عاری

  چنان ویران طبیعت، جنگل و کوه
  کھ صد رحمت بھ حیوان شکاری

  تبھ خاور با خدایان جنای
  شده ھمدست و سوشان دست یاری

  کھ استعمار نو را پایھ محکم
  کند سیالب خون از توده جاری
  عراق و سوریھ، افغان، یمن را
  سپرده دست شیخ با حکم باری

  کھ با خون راه بازار صاف و ھموار
  کشاند توده ی زحمت بخواری

  یکی امن منطقھ با نفت و گازش
  بھ هللا ھدیھ و سرمایھ داری

***  
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  خروش من آنم کھ رستم بود پھلوان

  بپایان  رسید و یالن ناتوان
  بشد خشتک سید علی تنگ تنگ

  پس از وضع لوزان و افشای ننگ
  کھ دزدان بباید بھ ھنگام خواب

  بمانند بیدار و پرسش جواب
  پس از سی و ھفت سال رفتار خود

  ببینند و لذت ز کردار خود
  ارکھ چون مردمان خوار کردند و ز
  سیھ چون ز توده و خلق روزگار

  بناموس مردم تجاوز، ستم
  چھ با کودک بیگنھ بیش و کم

  پس ار رھبری خیل غارتگران
  بخود ریده وز ترس داد و فغان

  کھ ما آنچھ رفتار با ملتی
  بھ وی کرده تحمیل ھر ذلتی
  نداریم قبول و نھ فرمان بریم

  اگر چھ بزنجیر سرمایھ و رھبریم
   گشوده زبانکنون سید علی بر

  کھ اسرار پنھان بسازد عیان
  ز جنگ گوید و حفظ ویرانھ ای

  خرابھ ز اسالم کاشانھ ای
  یقین دارد و سخت باور بھ خویش

  کھ قادر تدارک سپاھی پریش
  ز نادانی تو برد بھره ھا
  ستبداد و ننگش بدارد بپا

  تو نابود و آواره او را چھ باک
  کھ سرمایھ و خانھ ھر جای خاک

***  
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  بجز تو کھ در دھر خود کرده خوار
  بھ شیخ تبھکار سگ را مھار

  نھ بسپاردی چون کھ داند کھ شیخ
  تبھ خوی سگ را و سگ را نزار

  جماع و سپوزد زبان بستھ را
  کھ مرگ را ببیند بھ چشم آشکار

  پس آن گھ بگوشش کھ زین کار او
  رضامند و خرسند پروردگار

  ز چنگال سگ ھای دوزخ بھ حشر
   و سوی بھشت رھسپارنجاتش

  در آنجا و در باغ فردوس خود
   سفره ھا بر قرارببخشد ھزاران سگ و

  ملوس و قشنگ و ز ھر نوع و جنس
  ھمھ شھوت انگیز و دانای کار
  ھمھ باکره پرده ھا چون حریر

  یزدان بدوختھ و نقش و نگارکھ 
  خالصھ چنان گمره سگ و خام
  کھ از کار ماند فراموش شکار

  سگ را بود صاحبیاز آن رو کھ 
  پسندش نیاید زبان بستھ خوار

***  
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  جھان چھارچوبی و نظم داره لوطی
  قبول کن مغز تو کم داره لوطی

  گره تو کار تو افتاده یک جا
  خبر شیخ بیش یا کم داره لوطی

  بھ جایی پای کج ریش و سبیل باد
  صدایت حالتی بم داره لوطی

  غالف قمھ مرخص نوچھ ھا را
  ھ چھره ات غم داره لوطیھمیش

  چھ شد آن یا علی گفتن و حیدر
  زمان باور ھزار چم داره لوطی

  نمی یاد از گذر جیک جیک مستون
  شراب شیخکان سم داره لوطی

  دمت گرم و گل عالم برویت
  ز پشت اون خشتکت نم داره لوطی

  تو ھم بعلھ گرفتی دست بمنبر
  لوطیز تو مال سند ھم داره 
  کھ روزیتصور ھم نمی کردم 

  ی کھ ھوا نم داره لوطیلبنا
  تو ھم بر سفره شیخان نمک گیر
  ببین کار جھان نظم داره لوطی

***  
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  مرا ارزان فروختی لیک باور
  بھ عالم تار مویت نی برابر

  خیانت پیشھ ی نامردمان است
  کھ ما آن را نیاموختیم ز مادر

  صداقت پیشھ و خواری کشیدیم
  خاورحقیقت دشمن ما شد ب

  کاله ھر باره پشت معرکھ ماند
  بمسند آن کھ از حق ما و داور
  ھمیشھ حکم ھا از پیش معلوم

  شکنجھ ھا و درد زجر آور
  یکی ھم چون تو ما را ھمره و یار

  کھ بین راه رھا بی یار و یاور
  بھانھ دیدن مادر کھ در گور

  ربھ بحر رحمت داور شناو
  بھ ارزان تر بھا تسلیم ھر خس

  ز سود خود ھرگز نھ باورخود نیکھ 
***  
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  برید شیخ چون تو خودداری نمودی
    آبروداری نمودیبقولی 

  بگفت از آب مجانی و از برق
  تو باور این تبھکاری نمودی

  شروع کرد نرمک نرمک کشتن خلق
  تو با شور و شعف یاری نمودی

  ترا درگیر جنگی خانمان سوز
  تو در خود حس سرداری نمودی
  بھانھ جنگ و بسیاری دگر کشت
  تو با جھل حس ھشیاری نمودی

  بشد غارتگری آغاز با جنگ
  تو پیشھ شغل بیکاری نمودی

  ز سفره نان برفت افیون فراوان
  تو استقبال از این خواری نمودی

  برایت آفرید دنیایی دشمن
  تو این حس را بخون جاری نمودی

  بھ فن تفرقھ از خویش دورت
  جاری نمودیتو در مغز حک و ح

  بھ کیش و دین و آیین ات برید شیخ
  تو پشتش گرم و پاداری نمودی

  چپاول ھمره ریدن شد عادی
  تو جای ھر عمل زاری نمود

  گرفت گند و کثافت ھر فسادی
  چو شیخ رید و تو خودداری نمودی

***  
  
 
 
 
 



 PON

 
 

  ِ گزسونی ُرچھ پوی نی وه عودو تو
   اسو عودو نی تو میدونِمروسھ

  ِنج و آروم مثھ کل تیِدیز اشکن د
ُکھ چل    زمستونوه ریش نا وختنده ُ

َیھ چن تا شوک خو الی سنگلھ تنگ َ َ َ  
ُکمی پیدار و خار زل جوی گلھ سون ِ  

  نھ گالھ ی برنووی نھ پازنھ ایل
  ، کوگ و خوشخونصدای بالھ چغولی

  تو گزدون بلبلی دی چھچھ زن نی
  بھار می خوام بووه یا قلوه توسون

  پوز کفتارلی گرتو گزدون پوز و 
ُزھلھ می یرن و ھر چی حیونکھ  ُ ِ  

   کفتاری وه تنگ وه ترسھنھ دی ایل
  نھ گلھ ی و رمھ ی پوی سگ  و چیپون

  وه خاطر رفتھ عودو اسوه نیلھ اش
  گم آویده نشونش سھل و آسون
  وه شاتو ھم بچھ ی دنیا نیومھ

  کھ دیندی خین عودو بو وه پرسون
  گنھ کس خین خواه عودو پرسھ تو تن
ِنھ نالھ ی عودو ھر شو تو گزسون ِ  

***  
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  تو با فرھنگ شیخ مالی نادان
  مسلح گشتھ و اندر پی نان

  بھ ارزان تر بھا یاران فروشی
  سقوط از قلھ ی پر ارج انسان
  تو از اخالق شیخان پاسداری

  دنائت را ز شیخ پستی ز ایمان
  وطن را الشھ ای بینی فتاده

   دورانھجوم و چنگ کفتاران
  بخود گویی چرا من راه دیگر
  گزینم بی سبب قربان کنم جان

  اگر حب الوطن الف است و یاوه
  بھ ھر جا الف و بیھوده فراوان

  بھ توده می سپارم کار توده
  از او خواھم کھ خود این ننگ ز دامان

  چنان سر در گم و حیران کنم خلق
  کھ باور ضعف خود تسلیم فرمان

  ر بستھخبردار تا شوند من با
  ضررھای گذشتھ رفع و جبران
  اگر روزی بپا این ناتوان خلق
  درفش سرخ و خود آمد بمیدان
  زنم یک پشتک جانانھ و خود

  دھم جا در صف شیران و گردان
  ولی امروزه پیشھ این سیاست

  مطیع و تابع مالی نادان
***  

  
 
 
 



 POP

 
 
 
  

  انتمام جاکشان آموختھ اند این، کھ این اسالم نیست حاکم بر ایر
  ّبود اسالم دین مھربانی بدور از فتنھ و شر شریران

   تو جاکش از چھ ز اینان تابعیت؟اگر پرسی پس این دونان کیانند
   برای حفظ دین و حفظ قرآن،جوابت می دھند ما را تالش است

  تو دیوث با دوچشم خویش بینی، ز خون این قوم بر پا کرده جیحون
  کشوری وز پایھ ویرانبھ ذلت ملتی از کودک و پیر، خرابھ 

  سکوت را پیشھ و ھر روز بھ مسجد، کشی بو خشتک گندیده ی شیخ
  بھ پیشانی نھی نقش و نشانی، کھ جاکش ھستی و داری تو ایمان

  غالم خانھ زاد شیخ پستی، ز پستی و دنائت بدتر از شیخ
  وفا دار امامی دست بستھ، بھ امرش می کشی بر دوش پاالن

  یفھ، ز توده سلب آزادی و راحتدو گوش داری بفرمان خل
  طناب دار گردان را بگردن، ز شیخ خونخواره تر بدتر ز حیوان

  کنار تو ندارد خواب و راحت، زن و کودک و فرد مستمندی
  تو ھم چون کرکسی بگشوده شھپر، بسر آن را کھ بر خود نام انسان

  ولی ھر جا کھ تیغت کند گردد، خر لنگ سفاھت پای در گل
  ، گمان کھ خود طرف با جمع کوران خود وارو بکوبیبھ کوس ننگ

  چو دیگر جاکشان ھر دو سر کون، کھ ذوب و حل بھ مدفوع والیت
  وقیحانھ کنی طرح بر زبان این، کھ این اسالم نیست حاکم بر ایران

***  
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  مو َنشنفت گوشلم خلق از نداری

  ن و خواریُخری خھ واون و افت
   دقتمو سالھ میگیھ دیدم وه

  ا میگ بلگ سوزی ری کنارینھ ن
  ُتو او جوش میگھ مردم کردنش خشک
  یھ سال خورد و خوراک با ھر شپاری

  مکی واز از پی نونُونھ بنده د
  َنھ بی ناموسیل اشکند خاری

  َنھ نامحرم زنی لخت و پتی دی
  ِنھ مردی خوار و کور تو ھر دیاری

  ُزَنل لھوز و دختل بی سر انجوم
  رو افتا مداری نھ کپ کپ کرد و 

  گمونم بی کھ تریاکی و بنگی
  ندارن غیرت و ھیچ درد و عاری

  ُاما دیدم وه تریاک بدتره دین
َکھ مرد نا مرد و جاکش روزگاری ِ  

  وه فتوا خلقیھ از دم قرمساغ
  کھ دیر از شغل دیوثی خماری
  وه زنجیل شیرلھ پا پشتھ منقل

ُکھ با رغوت و میل افتن وه خواری َ  
***  
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  کلنگ خار زلی ری کول بادم
  فقیر ابن فقیرم بی سوادم

ُمو پوی خم دشمنم تا چھ غریوه ُ  
  ُسی کھ دلسوز خم بردن وه یادم

ُنخوا گولھ منھ شمرم و بدتر ُ  
  ُمو راس راسی سی خم ابن زیادم

  نفھمم مو بتر از شمر و خولی
  مو فکر زینووم؟ دیم رفتھ یادم

ُی زن خمَچشھ دیدن ندارم س ِ  
  گیم غلط می زنم غرقھ فسادمتو 

  سی مو وه کربال بدتر والتھ
  ُوه دسھ خم تو خونھ م تش نھادم
   دینهسی مو واویده شیخ محد رھور

  کمو محضر برم سی کی مو دادم
  نفھمی کرده عمرم می کالتی
  ُدس و پنگم کلھ می قاو عادم

  ندارم می کتگ نفع سی چغولی
  کلنگ خار زلی ری کولھ بادم

***  
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  چراغ زندگی را شعلھ افروز
  ز تو ھر روز توده صبح نوروز
  تو در ھر کلبھ ی ویرانھ از ظلم

  امید را پاسداری چون شب افروز
  مھین فرزند خلقی نسل زحمت
  تو بخشی سربلند خلق و پیروز

  تو با رنج می نھی بر سفره ھا نان
  ز تو ھر چھ جھان دیروز و امروز

  ترا بازوی کار پروردگار است
  ترا ھر بینوا خلق دانش آموز
  رسالت داده تاریخت خروشی

  سیھ روزظلم خلقی بھ ھنگامی کھ 
  شرف را پاسدار فرزند ملکی

  تو فارغ از ریا، نیرنگ و ھر دوز
  فقیر این جامعھ از دانش و فھم

  شده غارت و چراغش مانده از سوز
  چنان در چنگ سرمایھ گرفتار

  کھ شب را می ندارند فرق از روز
  ر ز افیون دین خود می نداندخما

  ّکھ شیخش می درد بدتر ز ھر یوز
  خروشان شو، بجوش آی، زندگی بخش

  بجان ظلمت شب شعلھ افروز
***  
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  ما خشونت را ز غرب و غرب از سرمایھ دار

  مایھ ی شر و فساد و ھر خشونت این نگار
  جنگ ھا را شعلھ افروز ھر جنایت تا کھ سود

  ق و توده ی انبوه کارحاصل از دسترنج خل
  دین ورا ابزار تحمیق خادمش شیخ و کشیش

  تیغ و وسیلھ توده ی زحمت شکاربا ھر آن 
  دوزخی بر پا نماید ھر کجا ویرانگری
  بیسوادان را فریبد دادخواھان را بھ دار

  می کند اشغال و غارت زن و کودک را بخون
  ھر رسول از وی رسالت تابعش پروردگار

  یھ نیز آیت سرمایھ اندزاھد و شیخ و فق
  ھمچو کفتارند و کرکس ظلم ھاشان بی شمار
  فقر و فحشاء را کند ترویج و آن را پوششی
  می دھد با رنگ دین و دین فروشان بھ کار

  دگم اندیشان مسلح فرقھ ھای مذھبی
  احمقان تحریک و وادار از برادرھا دمار
  گر کھ توده آگھ گردد واقف از نیرنگ او

  حملھ خود نماید کارزارلشکر آراید و 
  شاھدی امروز و بینی خلق افغان و یمن

  و آنچھ جریان در عراق و سوریھ یا ھر دیار
  جاھالن ھستند وسیلھ خون ھم ریزند و حفظ

  می کنند سودی کھ باید کسب کند سرمایھ دار
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 POU

  
  
  

  ز مال انتقاد خود نامد انسان
  تالش تا دور خود یک دستھ نادان

  لم و ستم ز ایران گریختھکھ از ظ
  کھ از اعدام شیخان در برد جان

  پدر اندر پدر بودند مبارز
  علیھ ظلم و ھر ظالم و ھر خان

  بھ سرعت ذات و گوھر می کند رو
  کھ شیخی است پاپتی احمق و نادان
  خبر چینی است کثیف دارد وظیفھ

  پوز و زشت چھره پنھانبھ فیس بوک 
  از این و آن خبر چینی نماید

  د آدم فروشی مفت و ارزانکن
  خوش را دوست و راھی سوی صفحھ

  کھ داند از چھ می گوید سخن دان
  ز چھ خلق انتقاد ناراضی از چی
  چھ چیزی را عیان دارند و پنھان

  برای رفع تکلیف نیز بھ رندی
  کند تایید عکسی شاد و خندان

  نمی داند کھ نا زیبا یکی سنگ
  بسرعت چھره ی زشتش نمایان

  ھل معنی آن ددی راشناسند ا
  کھ روبنده زده خود نامد انسان

***  
  
  
  
  
  
  
  



 PPL

  
  

  کسی ھست بین تان ما را شود یار
  چو شمعی روشنی بر گوشھ ای تار

  پیام عکس این مھ طلعتان چیست
  کھ وسمھ کرده در فیس بوک پدیدار

  فروشند ناز و با صدھا کرشمھ
  برند دل با لوندی ھا ز اغیار

  ندز فیلسوفان و آگاھان قوم
  سپاه رزم با فقر را علمدار؟

  فساد را ریشھ کن چون بینی خود
  ز فحشاء ریشھ سوزانند چو نجار

  زوائد از وطن چون ھیکل خود
  تراشند پر تالش و سعی در کار

  ز الیک ھای چپ و راست عقده خالی
  کنندی باور و رؤیای شان بار؟
  نمی دانند کھ در دنیای شھوت

  ارکھ دین بر جامعھ تحمیل و سر ب
  ھر آن الیکی کھ ھر شھوت پرستی

  کشیدن سوی بازار است و ادبار
  ھدف ترویج فحشاء، ظلم و فقر است

  ز شیخان بدترند این قوم غدار
  ز گنداب وطن گوھر کنند صید

  بھ دین و باور شیخند وفا دار
  وطن خواھان و انسان ھا وظیفھ

  رھانند گمرھان و این توده را یار
***  

  
  
  
  
  
  



 PPM

  
  
  

  دلم گرفتھ غمگینیک روز کھ 
  در سینھ ی تنگ فشار سنگین

  اندوه جھان چو کوه الوند
  بنشستھ و دل کشیده در بند
  ره بستھ بھ حنجره نفس را

  تنگ بر دل خون شده قفس را
  از خانھ برون شدم بھ صحرا

  باشد کھ گریزمی ز غم ھا
  با سیر طبیعت و گل و گیاھی

  دل را بدھم کمی صفایی
  یدر گوشھ ی باغ و مرغزار

  دیدم بھ چرا بزرگواری
  بر چھره ی او ز مھر سایھ
  از عشق ورا بھ عرش پایھ

  چشمان ز نبوغ و فھم نشانی
  مملو ز فروغ زندگانی

  پیش رفتھ ورا ببر گرفتم
  چون جان ببغل ز سر گرفتم
  با عرض ادب سالم و حالی

  آھستھ بدون قیل و قالی
  گفتم کھ چرا نئی تو آدم

  تا با دل ما شوی تو ھمدم
  گھ بھ تکان سر و دو گوششنا

  چند لحظھ بدیدمی خموشش
  زان پس بمیان بھت و حیرت
  دیدم کھ بجوش دیگ غیرت

  گفتا کھ ترا چھ بد نمودم
  کی راه تو بنده سد نمودم
  دنیای مرا چرا تو ویران

  خواھی و عمل چنان شریران



 PPN

  من را شرف است بھ آدمیزاد
  چون عمر کسی نداده بر باد

  خوارتقلید کجا ز شیخ خون
  ھم نوع کجا کشیده بر دار

  از سفره کی ربوده نانی
  از قوت تھی کجا نموده خوانی

  اموال کھ را نموده غارت
  کی را بگرفتھ در اسارت

  کی دست فقیھ و شیخ خیالم
  تحقیر کی و در کجا عیالم

  گردن بھ کجا فساد و فحشاء
  حق دگران نموده حاشا
  با نام خدا کجا ز ملت

  علترودخانھ ی خون بدون 
  یاران خودم کجا فروختم

  بر ثروت خلق کیسھ دوختم
  تغییر عقیده کی شب و روز
  نیرنگ کجا و پیشھ ام دوز

  نھ جان عزیز، من این خریت
  ھرگز ندھم بھ آدمیت

  تو ھمت و ز آدمی جدا شو
  گر طالب زندگی چو ما شو

***  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 PPO

  
  
  

  آغاز مردن می کنی روزی کھ از مردم جدا
  خاطره ھر حس نیکو را رھاعشق را بری از 

  بگریزی از علم و خرد عادت بھ نادانی و جھل
  رخصت بر اورنگ اھرمن آدم خوری باشد بھ گاه

  سود در نظر گیری و خلق ابزار سود و منفعت
  یاران دیروز را ز جھل در راه سود ورزی فدا
  آغاز مردن می کنی روزی کھ ظلم گردن نھی

  را بپابینی ستم ھر گوشھ ای بیداد ظالم 
  خیره بھ گنداب و نگاهفقر و فساد در جامعھ  

  باور بمیرد در درون کھ انسان حقت زندگیست
  زشت ھر چھ زیبایی و خوب از درک و آگاھی گدا
  آغاز مردن می کنی چون طاعت از ھر دین فروش

  بیداد دین داران بدوش تا شرط دینداری ادا
  زاھد ببینی راھزن سرگرم غارت ھر فقیھ

  شینی و حل بی قید خواھی از خداخاموش بن
  آغاز مردن می کنی آنگھ کھ زن داری حقیر

  رخصت کھ زن در جامعھ حقش بھ ناحقی تباه
  در راه نان کودکش گردد بھ شھرت تن فروش

  تو لب فرو بندی ز تو بانگی نخیزد یا صدا
  عادت حساب مصلحت دزدان بھ محضر داوری

   حیااز نان تھی ھر سفره ای رخت بنددی شرم و
  از کارگر دزدند مزد چون بردگانش بردگی
  گر نان طلب او را بھ بند زنجیر بیدادش بپا

  چون خو کنی اخالق شیخآغاز مردن می کنی 
  خالی درون ز انسانیت از توده ی مردم جدا

***  
  
  
  
  



 PPP

  
  

  فرھنگ شیخ معلون فرھنگ روسپیان است
  روسپی گری اخالق در ذات این ددان است

  الن دھند فواحشدر عالم سیاست جو
  ھر کس دم از سیاست کو را چو شیخ زبان است

  دامن زنند بدین جھل اخالق را ببازی
  بر خلق رھبر است دزد مخروبھ اش جنان است

  از دین یکی وسیلھ در راه قتل و غارت
  امروزه این نقیصھ معروف در جھان است

  یک جامعھ بھ فحشاء در زیر پوشش دین
  و نی نھان استفحشای شیخ و زاھد نی راز 

  کاالی سکس و شھوت امروزه یک تجارت
  انبان شیخ از آن پر دین را یک ارمغان است

  ابزار شیخ فقر است خود خالق چنین فقر
  بر بست گوش زاھد فارغ ز ھر فغان است

  دست رنج کارگر را با خود سری چپاول
  یک ملتی بھ رؤیا در فکر آب و نان است

  گرانی ،کمبودھابشکستھ توده را پشت 
  ارزان بھ ملک ایران بی گفتھ نقد جان است

  خلقی درودن گنداب در رنج از ندانی
  ھر روسپی ز توده دسترنج را نشان است

  غارتگران دنیا بر منطقھ مسلط
  با تکیھ بر رژیمی کز بھر خلق خزان است

  القاعده و داعش با خوی طالبانی
  کز ظلم شان چو دجلھ امواج خون روان است

   جان کن رو مکتب و بیاموزسرمایھ نقد
  زان پس نگون ستبداد آنچھ ز روسپان است

***  
  
  
  
  



 PPQ

  
  

  بھ نخلستان سوختھ ھمچو جان باش
   جسم جنگل ویران توان باشھب

  ی زمین جانی دگر دهارگ ھبھ 
  بھ کارون آبی و چون جان روان باش

  بده عمری دوباره زنده رود را
  بھ ھامون رویشی و جاودان باش

  سینھ می فشارشتفنگت را بھ 
  بھ عمر اھرمن ھمچون خزان باش

  تفنگ و گل بکار در دشت و در کوه
  چو ھیزم در اجاق زندگان باش

  دامون بر افروزگل گندم بکار
  بسوی نعبد خورشید روان باش

  بکن باور جھان زیباست بھ انسان
  رفیق راه و بی شک مھربان باش

  ز روز مرگی رھان خود و این شب تار
   با رزم جوان باش بھ دنیای کھن

  بھ سینھ مستبد را بر نشان سرب
  بر این جمع پریشان ھمچو جان باش

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 PPR

  
  درونت گرگ بدخیمی نھان است

  کھ از جھل تغذیھ انگل بجان است
  چھ پای منبر و از شیخ تاثیر

  مخرب عنصری بھر جھان است
  چو کفتاری درون را بلعد و شیخ

   استبر این درند خو چون پاسبان
  بھ رگھایش ز دین افیون و بنگی
  کھ از درک حقایق نا توان است

  چھ این گرگ درون پروار و بالید
  ترا مغزی تھی تیره روان است

  نھ بر زن رحم می آری نھ فرزند
  ترا روح تشنھ ی خون کسان است

  از آنسو شیخ را ھنگامھ ی عیش
  بکامش گیتی و باغ جنان است
  تگشاید دست ظلم، کشتار و غار

  فساد و فسق او نی در نھان است
  خدا را چھره ای زشت و ھوس باز

  ز دین تیری کھ بھرت در کمان است
  رسوالن را نشانت بدتر از دیو

   دزدی از غارتگران استامامش
  سپاه و لشکرش جمعی فواحش
  کھ زو تقلید و عبد ابلھان است

  اگر عاجز شوی از صید این گرگ
  حقیقت را عروس از تو نھان است

***  
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  نگھبانان دوزخ دین فروشان
  بھ دوران و عصری ژنده پوشان
  گدای نان خلق احسان و بخشش

  مقابل با ستمگر خود فروشان
  چو با فرمان غرب سرمایھ داری

  بمردم دھنھ و سد سیل جوشان
  ستبدادی بپا ز عمامھ، نعلین

  کھ در خون عاصیانی بس خروشان
  بپا کردند بساط قتل و غارت

  ین ابزار تحمیق جست و کوشانز د
  چھ با خود ھمره دیدنت قوم نادان

  ُزدند مھر سکوت بر لب و گوشان
  بھ ظاھر با ستمکارا بھ پیکار

  بباطن لشکری از دست فروشان
  فزودند فقر مردم نان ز سفره

  شکستند با ستم از خلق دوشان
  کنون نیز دست فروش آماج حملھ

  چھ می خواھنداز این خلق دین فروشان
***  
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  درون سرزمین ری بخاور
  ی گرد و دالورمھنرمند مرد

  خدای کعبھ را ز اول وفادار
  بھ شیخ و زاھدان ایمان و باور

  تحمل ھر فشاری، فقر و فحشاء
  مبادا رنجھ ز آنان حی و داور
  بھ رگھاش روان مھر علی بین
  وطن را با حجاز ھرگز برابر
  بھ ھر سختی فراھم نانی و آب

  وشش جای خود ھر شب سماوربج
  بخود باور کھ خلقی بی قرینند

  در این محضر خودند قاضی و داور
  ھر آن خلقی بھ ایران عیب و ننگی

  بجز این توده ی در خود شناور
  بھ ھر فرھنگ و اخالقی کنند خوی

  خورند از جیب ھم ھمچون برادر
  بر این قوم تکیھ دارد شیخ و نازد

  بھ ایمان چنین قومی دالور
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 PPU

  
  

  ز حیوان چون توقع خوی انسان
  حقیقت تا بکی خواھی تو پنھان

  در این صحرای خوف ز انسان نشانی
  ز جور دین فروش مانده است بھ میدان

  بھ انسان ھا وفا دار مانده فردی
  در این ملک بال مانده است سخن دان

  ز انسان زاھدان در مسلخ دین
  نبریختند خون و از انسانیت جا

  خداوند شرف فرزند زحمت
  رسالت را رھا جوینده شد نان

  معلم خوارتر از بردگان شد
  ز ھستی توده ھا در راه ایمان
  در آمد زا بشد فحشاء و افیون

  بشد بی قدر و قیمت گوھر جان
  بھ فحشاء تن بدادند سود ورزان
  بھانھ کردی دین الطاف یزدان
  بشد فقر مایھ ی سود و در آمد

  د دیوی نمایانبرای آن کھ خو
  گروھی ھمچو دیو مزدور زاھد

  زدودند جامعھ از فیض انسان
***  
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  با وعده ی زندگی ز ماھا
  بگرفتھ ره و بس آشکارا

  دین کشیده در پیشی افسانھ 
  دل ھا ز ریا چو سنگ خارا
  سیالب ز خون خلق روانھ
  بی بخشش و ذره ای مدارا

  آلوده بخون ز زاھدان دست
  داراقیھ بھ کاخ و شیخ و فھر 

  جای قاضینشست خونخواره 
  قطع دست فقیر و ھر ندارا

  تا پایھ ی عرش حق گرفت خون
  خون کوثر و جوی و چشمھ سارا

  با نام خدا زنان شدند خوار
  بی نان چھ شدند سنگ سارا

  صد لعنت و تف بر آن خدایی
  کو شیخ نھاده یادگارا

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 PQM

  
  

   سی میلیون گذشت و شیخ نادانسپاه پاپتی ھای گرسنھ ز
  دم از رونق زند پیشرفت ترقی ز معجزھای اسالم لطف یزدان
  قیاس شیخ باشد ثروت خود پس انداز ھای او در خارج از مرز

  کھ او را داده هللا از خزانھ چھ تسلیم قوم در اجرای فرمان
  درون بانک ھای شرقی و غرب فراوان شیخ ھا اندوختھ دارند

   میراث رسو ل است کھ در جنگ احد غارت و پنھانھمھ از ارث و
  ، فقر و فحشاءتوان با سھم رھبر کشور جم رھانید از فالکت

  ھر آن معضل در این ویرانھ کرد حل ھر آن درد کھن را کرد درمان
  بھ ھر بی سر پناھی داد مسکن نمودن رفع بیکاری، گرانی

  اش نانحقوق کارگر را داد و دستش گشود نا بر نھد بر سفره 
  دبستانی بھ ھر ده کوره بگشود نود حل مشکل ھر کودکی را
  فساد را ریشھ کن بنمود و از شھر زدود آثار فقر تن فروشان

  ولیک شیخ از میراث جدش ندارد قئرت دل کندن و ھجر
  برای اینکھ این ثروت بدستش نھ راحت آمده نی مفت و ارزان

  دوس را نگھباننھ ملت قصد رنجانیدن شیخ کھ شیخ است باغ فر
  شده گندابھ ای ویرانھ ی جم نھ رغبت بھر آبادی نھ شوری

  ز یک سو امتی ذوب در والیت ز دیگر سو گروھی شیخ نادان
***  
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  درود بر مردم بوشھر و کنگان
  دالورھای نستوه نسل دستان

  شرف را در ھر آن حالی گرامی
  ز کید دشمنان مرز را نگھبان

  نی سر بخورشیددالور مردما
  وفاداران عھد پابند پیمان

  ھمھ زحمتکش و فرزند زحمت
  کھ با رنج و عذاب بر سفره شان نان

  ز شاخاب ارتزاق و کسب روزی
  برای حفظ آن بگذشتھ از جان

  بتاریخ خلق بنمودند حماسھ
  ز ھیچ دیو و ددی ھر گز نھ فرمان

  سخن سنج و ادیب و پھلوانند
  یدانسلحشوراند و چون شیران بھ م

  تن رنجور و بر پیکر دوصد زخم
  ز استعمار و از شیخ چنگ و دندان

  کنون کھ فقر بیداد و گرانی
  وطن مخروبھ ای با رأی ھر دزد

  ز استعمار نو ھر پیر نادان
  ز توده تاب بگرفتھ گرانی

  بھ ھر جا چھره ی فقر است نمایان
  بمیدان آمده شیران بیشھ

  خروشان مردم بوشھر و کنگان
***  
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   پاکی نھ داعشز شاخاب بوشھری
  خروش بی امان طغیان و خیزش

  بدور است بوشھری از طاعت زور
  ستم را دشمن است تسلیم و سازش

  بدشمن پاسخ این قوم سرب است
  نثار دوستان مھر و نوازش

  صداقت پیشھ مردم از یالن نام
  بدور از کرنش و خواری و خواھش

  بتاریخ کن رجوع فرھنگ این قوم
  ر باستان می کاو و کاوشز عص

  ز عیالم یادگارست این کھن بوم
  ترقی دیده است کمبود و کاھش

  ز شاخاب کسب روزی کرده با کار
  بھ عزت زندگی پر فخر زایش

  ستم را شعلھ در بنیان ھمھ عمر
  ستمگر را نھ طاعت، نی نیایش
  ز استعمار و از سرمایھ داری

  ستم بسیار و این خصم رابھ چالش
  ه است از دشمنان پوزبخاک مالید

  ز عھد باستان تا دور داعش
***  
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  اگر گویم ترا من می پرستم
  خدایم تو بدامان تو دستم

  بعشق تو گذارم روز غربت
  ز رؤیای تو شب ھا مست مستم

  ترا با مرمر اندیشھ ھر شب
  تراشم سجده ات چون بت پرستم

  بیاد تو نفس با زندگی جنگ
  ده ھستمتو ھستی در نظر گر زن

  بعشق تو نھم پایم بر افالک
  بغل گیرم تو در دنیای پستم

  خودت را گم کنی در کعبھ مأوا
  در این اندیشھ افتی تا شکستم

  ز من خواھی کھ بوسم دست زاھد
  بزندانی کشی کز آن گسستم

  چنان روزم سیاه در ساغرم زھر
  کھ نادم ز عھد و پیمانی کھ بستم
  فراموش و ز خاطر این کھ گفتم

  دیر و کعبھ ات من می پرستمب
***  
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  ز شاخاب بوشھری پاکی، شرافت
  ز موج آزادگی، ھر خوی و عادت

  از این گسترده خوان داد و دھش را
  ز گنج ھایش بدل نفرت ز غارت

  ھوای گرم و شرجی مھر و دوستی
  رھا بودن گریز از ھر اسارت

  ز زیبایی آن یاد زندگانی
  آن عبادتبسی زیباست و باید 

  گھ توفان کند ویرانھ ھر موج
  ھر آن مانع کھ زان زاید خسارت

  گھ آرامش و بی موج و توفان
  ھر آن ساحل نشین احساس راحت

  نھنگیست بوشھری آزاده چون موج
  پلنگیست بوشھری نیک را بشارت

  بسوزد در تنور زندگانی
  کھ بر پا زندگی با یک اشارت

  چو نخل است بوشھری بی بار میرد
  ین بس تا بدانی خود رشادتھم

  ببوشھر رو ببین زحمتکشانش
  بفقر مادی اما با شرافت

***  
  
  
  
  
  
  
  
  



 PQR

  
  

  دلم بگرفت ز نیرنگ و دو رنگی
  شدم درمانده  زین  دنیای سنگی

  بنای دوستی نیرنگ و تزویر
  ریاکاران زرنگ خود با دبنگی

  دروغم کشت و پایم خدعھ بشکست
  بماندم در عجب زین قوم بنگی

  غزان بھ میدان با رجزھاتھی م
  بدوش بگرفتھ ھر یک بار ننگی

  شده از خال ننگ چون ببر بنگال
  حماقت پیشھ و خود را پلنگی
  بھ ننگ آلوده با شیخان رقابت

  تالش یک رنگ شوند چون شاه زنگی
  بدست دام فریب ھر بی سر و پا

  شده صیاد دل ھا ھر مفنگی
  بگنداب فساد زاھد و شیخ

  نھنگیفتاده خود تصور چو 
  شده ننگ افتخار دانش ز دفتر

  گمان در کار عشق بتوان دو رنگی
***  
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  روزگاری ماھتابم جلوه ی روی تو بود

  کعبھ و دیر و کنشتم برزن و کوی تو بود
  راست سوگندم تو بودی آرزویم خلق را

  عقل و فرھنگ تو بودی خلق نیکوی تو بود
   خصمدر جھان آزاده بودم گر چھ در زندان

  پای بندم ھمچو زنجیر تار گیسوی تو بود
  پیش چشمم صاف و روشن این جھان بیکران

  آنچھ تاریک بود و زیبا خرمن موی تو بود
  در گلستان جھان ز عطر و بوی ھر گلی

  جان فزاتر در مشامم عطر تو بوی تو بود
  آرزویم این کھ یاران چون تو اندیشند و رأی

  روی تو بوددر ھر آن حالت نگاھم خیره بر 
  آن درفش سرخ مرد و بیرق داعش پدید

  آنچھ افزود حیرتم را طبع نو جوی تو بود
   آنچنان ز اوج ثریا بر زمینم بی خیال

  کز سیاھی پیش چشمم تیره تر روی تو بود
***  
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  کنون بپاابا سر آمدم بکویت چون روم 
  انتظارم بود کرامت چون ز در رانی گدا

  ان چشم یاری در ھر آن دوران و عصرما ز یار
  چونکھ در اندیشھ مان یار بود برتر از خدا

  از چھ با فرھنگ شیخان عاشقت رانی ز در
  چون دکان توبھ باز است شیخ می بخشد گناه؟

  در دیار عشق ھرگز ره نبردی مصلحت
  ھر کسی فرصت طلب شد خود بماندی رو سیاه

  شیخ مکتب باز کرد و عشق را ممنوعھ کرد
  تا ترا دنبال خویش و روزگارت را تباه

  دام  تزویری بگسترد دین و مذھب طعمھ ات
  با دو صد نیرنگ و تزویر آشنایت با ریا

  آن کھ در راه حقیقت خدعھ و نیرنگ چون
  سازدی ابزار و عشق را سعی باطل تا فنا

  سر بدار ھر عاشقی را پا بزنجیر ستم
  تا ره شیخان بگیرند از خدا جویند پناه؟

  با سر و سینھ گذشتم بس خطر تا کوی تو
  از چھ می رانی و خواھی ترک تو گویم بپا

***  
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  رژیم مستبد آسوده خاطر
  اوین را می بریم آسوده از یاد

  در این چند سالھ این را درک کرده
  ھر آن مالی ده و شیخ شیاد

  ھمھ قربانیان گشتند فراموش
  دنخاست با یادشان یک گوشھ فریا

  ُعزیز دردانھ مان گشت الجوردی
  چو خلخالی شدند جوینده ی داد
  نھ تنھا خاطر کردان ز خاطر
  بدشت ترکمن ھر خاطره باد
  ھنوز ھم کرد را دانیم غریبھ

  عرب را زیر تیغ یاری بھ صیاد
  بلوچ را در گلو فریاد خاموش

  کھ از چھ معترض بر فقر و افساد
  خروش کارگر را بی تفاوت

  نشنیده فریادمعلم را رھا 
  قالیباف کند عزم و بکوبدچھ 

  اوین را و بجایش پارک بنیاد
  نشینیم گوشھ اش سیگار بنگی
  کنیم دود و جنایت جملھ از یاد

***  
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  چھ گفتم دوستت دارم تصور توانی تابعم کردن بزاغی
  ز من زیبایی دنیا بگیری بوعده دلخوشم تصویر باغی

  شوده دارمی از قاف تا قافندانستی کھ سیمرغم و شھپر گ
  عقابان سپھر را بنده نیستم درون عرصھ ام نی پر کالغی

   فرمانروایند چنان چون برده داران بر تو فرمانھا گر ترامگس 
  عمرم نی سراغیبھ بدید من چنان خارند و خاشاک از آنان من 

  بتو گر رو نمودم با دوصد شوق نثار تو نمودم عشق خود را
  نی تصور گمان کردم یکی روشن چراغیترا آزاده انسا

  نپنداشتم کھ کاالیی ببازار مرید شیخی و مزدور زاھد
  چنان چون سایر آدم فروشان نھی بر این دل غم دیده داغی

  میان من و میرانی کھ گویی یکی دریای مواج است از خون
  برویش یک پلی از استخوان است ز یاران قدیم کمتر جناغی

  ی بر پل چنین دریای خون شادان کنم طیچسان خواھی گذارم پا
  چو نامردان گذارم عمر بھ راحت درون پر صفا قصری و راغی

  ببالم بر خود و فارغ ز ریشخند سپارم عمر را با ننگ جاوید
  کھ سیمرغ تابعیت از کالغی؟بفرزندان این ویران چگونھ 

***  
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  بھ آزادی رسی یابی رھایی
   صداییتشکل چون پذیری ھم

  درون جبھھ ای واحد و تصمیم
  براه زندگی باشی فدایی

  شناسی دشمن و بیگانھ از دوست
  بھ اوضاع زمانھ آشنایی

  درون خانھ احساس صاحبی تو
  بخود باور کھ ملک را کدخدایی

  حقوق خویش دانی حق مردم
  برابر با خودت ھر بینوایی

  چھ بینی حقی از ھمسایھ پامال
  یر پاییچنین احساس کھ خود در ز

  غم ھمراه خود دانی غم خود
  دفاع از فقیر ھر بی پناھی

  پس آنگھ کوه خارا ھفت دریا
  نمایی فتح و ھموار چون خدایی

  نگون دشمن کنی خود گر چھ پوالد
  بھ آزادی رسی یابی رھایی

***  
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  تو ھم تاریخ و ھم فرھنگ بر باد
  رسم نیا نابود و از یادھمھ 

  وستی ھا، محبتفراموش عشق و د
  خرد از یاد بردی مکتب داد

  ز خانھ شمع را بیرون و کشتی
  بسوختی ریشھ ی وحدت ز بنیاد

  بھ اوھام دل سپردی پای منبر
  بدقت با دلی شادنشستی و 

  شنیدی یاوه ھایی سر بپا پوچ
  ز ھر شیخ سفیھ و دزد و شیاد

  بجای دادگر مردان تاریخ
  نشاندی مایھ ھای قتل و افساد

  چ شناختی از عرب پیشبدون ھی
  نیایش بانیان فقر و بیداد

  گرفتی مذھب شیعی کھ گندی است
  ز ھر دینی کھ از جھل بشر زاد

  چنان شعلھ زدی بنیان تاریخ
  کھ کردی جاودان آیین شداد

  خودت خلع سالح کردی و از جھل
  نگون با سر شدی در دام صیاد

  کنون راه نجاتت زین مفاسد
  دھی بادبریدن پیش از آن است خود 

***  
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  پوشانکاین خرقھ دل خوشند جماعت 
  را نایب و یک سر دو گوشانخدا 

  ز ترس انقالب اعدام ھا بیش
  نیستی تعجیل و کوشانبسوی 

  ترسی کھ خشم و کینھ ھا بیشکدام 
  اده نوشاناز حد نماید بفزون 

  چھ تغییری شده حاصل کھ از آن
  این چموشانکنند احساس وحشت 

  و نطفھ اتحادیصفی تشکیل 
  میان دستھ ھای خود فروشان

  گروھی کوچک حتی چون گذشتھ
  گرفتھ پای و از جایش خروشان

  درون جنگل و شھر اتفاقی
  غرش و در خون وحوشانتفنگی 

  نخیزد متحد گر توده ی خلق
  چھ گورستان وطن این خرقھ پوشان

***  
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  شبی سرد و سیاه و برف و باران
   برف و کوالک ره یارانببستھ

  بروی برف دره ای لکھ ای خون
  در فرزندان کوه دشمن شکاران

  صدای غرش توفان و صخره
  بتن شالق ظلم روزگاران

  غنوده در کنام خویش ھر گرگ
  فرو در قو و خز سرمایھ داران

  پناه در گوشھ ای ھر دزد شب رو
  ز رفتن مانده عاجز تک سواران

  شکاف سرد جغد را چو بستر
  مرگ تن داده قمری با ھزارانب

  چو گلبرک گلی از کودک ایل
  شکافتھ گونھ جور کوھساران

  در این اوضاع و حال تیره و تار
  کھن بازی برزم از کھنھ کاران
  ھزاران زخم بر تن ھر عقابی

  ورا بر تن نکی مجروح ز خاران
  بگفت از من شنو وقت است کھ تسلیم

  قضا را گشتھ و این نیزه داران
   خلوت میران گزینمبشھر و

  شویم خلوت نشین شھسواران
  ره آسودگی و آخر عمر

  نباشیم روی زرد افزون ز خواران



 PRQ

  تکانب جفت پیر گفتش بھ نجوا
  کھ ای یار شفیق از سربداران

  بعید است بندگی و طاعت غیر
  نھادن سر بپای نابکارن

  اگر ظلم طبیعت چرخ گردون
  از این بدتر چو خفاشم بھ غاران

   نقد آزادی فروشممحال است
  اسیر رأی غیر عمر در بھاران

***  
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  ھزاران قصھ و حکم و روایت
  مزخرف داستان ھا و حکایت

  سیاه روی سفید در وصف ریدن
  جماع با گربھ و سگ در اسارت
  چگونھ ختنھ گاه و بیش از آن را

  بدستور خدا حفظ و رعایت
  یشبھ فرج زن نگاه یا دیده درو

  چسان گوزیم کھ نی باطل عبادت
  امامی کھ گرفت اسھال ز انگور

  پس از مرگش حکیم بر این جماعت
  و یا آنکھ بخوردی شیر مسموم
  ز بس فکر شکم بر رسم عادت

  بداده جان بھ امید جماعی
  کھ با بیوه زنی خصم با والیت
  ز دنیا ھم طلبکاریم کھ غربی

  ز ما علم سرقت و با آن تجارت
  در نظر گر پنسلین کشفکنون گیر 

  درون حوزه یک شیخ کثافت
  و یا تشخیص انگل ھای روده

  کھ از کونش برون گاه نجاست
  چھ فخری می فروختیم ما بدنیا

  ز ھر خر مرده ای چند صد روایت
***  
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  مانده ام تنھای تنھا جز توام یک ھم نفس نیست
  کس بفکر این پرنده و آن کھ محبوس در قفس نیست

  سراب این بیابان این فضای گند و مسمومدر 
  ھر چھ می کاوی کسی نیست یاوری فریاد رس نیست

  گیرم از زندان دشمن در سحرگاھی گریزان
  بود نجات از چالھ تا چاه درد چون من درد کس نیست

  تابع فرھنگ شیخند این دغلکاران کھ بینی
  آن کھ بنمود انقالبی برتر از ھر خار و خس نیست

  از خرد را غرقھ کردند در کثافتملتی دور 
  کار دین در ملک دارا غیر شیخان را ھوس نیست

  فقر فرھنگی گرفت اوج رسم و اخالق از میان رفت
  آبرو را کس عسس نیستریخت باروی شرافت 

  رنگ دین بگرفت چپاول جان ستانی رنگ مذھب
  دادخواھی جرم شرعی فکر ناموس ھیچ کس نیست

   جھل و توحشصحبت از غیرت نباشد محترم
  ردی از عدل امامان در روایات و قصص نیست 

  داخل و خارج یکی شد راه سازش ھر مخالف
  شیخ ماند و تیغ مذھب توده را راھی بھ پس نیست

  روزنی را می نبینی سوی نو و روشنایی
  ظلمت است و تیرگی ھا جز تو ما را ھم نفس نیست

***  
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  شده عشق و سیاست جنس و کاال
  ھ در بازار ایران بی تقالک

  توان اندر پناھش خودفروشی
  بھ ھر دور از شرف شیخی و مال

  پس اندازی نمود گنجی فراھم
  بدور از شرم و غیرت راست و دو ال

  فراوان دوست و عاشق دست و پا کرد
  ھوس مغلوب کرد ھر وقت تمنا

  سفارت خانھ ی شیخ است بھ خارج
  نرخ گذاری روی تن ھامحل 

  را گرد و مبارزگروھی ظاھ
  ز مردان غیور و شیر زن ھا
  کھ عمر خود ببازار سیاست
  تلف بنموده و یک عده بی پا
  شده دالل و جاسوس سفارت

  بھ نفع این رژیم بس شور و غوغا
  کھ باید رفت و ارزی برد و پولی

  بھ ترویج فساد کوشید و فحشاء
  وطن ما را جھان است آن وطن نیست

  بلواغم و کھ سنگش را بھ سینھ 
  از این ویرانھ تر باید نمودش

  ببازارش فروخت چون جنس و کاال
***  

  
  
  
  
  
  
  
  



 PRU

  
  

  کسی کو تا بدیروز دم ز انسان
  سزاوارش کھ در راھش دھی جان

  ز بیداد و ستم، دنیای سلطھ
  کھ غارت کارگر را مفت و ارزان

  برای سود بیشتر جنگ و خلقی
  ز ھستی ساقط و کاشانھ ویران

  مسلطفساد و بربریت را 
  بھ زنجیر و بھ مسلخ ھر سخن دان
  جھان را تا کھ جان سرمایھ داری

  نشاید کرد تصور شاد و خندان
  ز دین و دین فروش تصویر زشتی

  علیھ بھره کش چنگال و دندان
  کنون خود خادم آدمکشان است
  بدور از غصھ ھای دردمندان

  بھ یاران توصیھ ھر دین فروش را
  نمایند عرضھ تن او را بفرمان
  بھ سود خود بیندیشند وطن را
  نباشند چاره جو و فکر درمان

  تو زین بی غیرت بی عاطفھ قوم
  توقع چون کھ رفتارش چو انسان

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 PSL

  
  

  ز من گھ مستقیم گاھی بھ ایماء
  گھی در صلح و آرامش و غوغا
  بپرسیدی چھ دارم برتر از خلق

  بدنبال چھ ھستم دور دنیا
  زانوز من نامی تران تسلیم و 

  ز توبره جو خورند از آخوری کاه
  من از اول ترا گفتم با براھین

  کھ انسانم نھ فردی پست و گمراه
  خدایی غیر انسان در دلم نیست
  ورا آزاد و بر گردون چنان ماه

  جوانی اندرین راه دور پیری
  نھ ثروت جستجو نی منصب و جا

  مرا گر برتری غمخواری خلق
  کھ او را صاحب این خانھ و جا
  تو راه خود گزیدی پندھا گوش

  کھ صف از من جدا ما را تو تنھا
  گلھ از تو ندارم نی شکایت

  کھ ھر کس خود گزیند شیوه ی راه
  ھمھ یاران تو، یزدان، خلیفھ

  پشیزی ھم نیرزند در نظر گاه
  کسانی را کھ برتر می شماری

  نبینم برتر از کرمی کھ از پا
  پس از عمری کھ با زیستم با شرافت

   با خود فروشان یار و ھمراهشوم
  من این تنھایی و غربت و رنج را
  شمارم برتر از ھر کاخ و خرگاه
  مرا در ذات و گوھر نیست تسلیم

  بگو با ھمنشینان نی بھ ایماء
***  

  
  



 PSM

  
  

  تفو بر عشق و بر آن عھد یاری کھ مرز و حد و معیارش خیانت
  تبھ ظاھر دشمنی با کشتن خلق ولی خود شرکت و یاری جنای

  غم مردم بھ ظاھر اشک تمساح برای ملتی کز پا فتاده
  بر ستودن نکردن حرمت خلق را رعایترا ولی غارتگران 

  شب سرد زمستان بستر شیخ نمودن گرم و آن جالد سفاک
  بھ جمع روسپیان بدتر از خود ز ظلم بی حد شیخان شکایت

  یتقدس روسپیان حرفھ ای را سزد در بین خلق فاحشھ خو
  بینش خود در سیاست رعایت عھد و پیمان را بھ غایتکھ ھمچون 

  تن آن فاحشھ را کرده تقدیس خدای عشق و مھر و مھربانی
  اگر چھ جامعھ خوارش و میران ورا با تن فروشی داده عادت

  فقیران روسپی نیستند و خورشید دلیلی جلوه گر چون آفتاب است
  شرافت اندیشھ ذلیل است بدور از ذره ای غیرت،  وفقیر فکر

  سیاست پیشگان ما کھ امروز بھ ثروت کم ندارند از امامان
  می دانند ز انسان گوھر پاک کجا خلق را نمایند استعانتنھ  

  تالش بی ثمر وجدان خود را نمودن راحت و آسوده از ننگ
  تو سل شیوه ی ھر خود فروشی کھ گویا خلق را دارند زعامت

  اھرمن یا دیو خونخوارتفاوت می ندارد با خود خوابند در آغوش 
  ورا برتر ز ھر معبود و محبوب کھ از بگذشتھ اش اکنون ندامت
  شب و روز در تالشند تا فریبند گروھی بیشتر و آلوده چون خود

  کھ جا افتد و عادی در نظرھا ھر آن اخالق و فرھنگ خیانت
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 PSN

  
  

  ر آنم تا سحر روشن ز رویت خانھ راامشب ب
  ا درو چون گلشنی کاشانھ راکشتزار غم ھا ر

  جان کندن تن را ز یاد از سر بگیرم زندگی
  کابوس مرگم را رھا اندر بغل جانانھ را
  فرھاد دل را قصھ ھا از کان شیرین لبت

   خراب بنیان و سر پیمانھ رااز بیستون غم
  مجنون دل را بی ھراس بر ناقھ ی لیلی سوار

   راآرم حضور فرزانھزین خستھ شویم شوخ و چرک 
  معذور دارم ماه شب شمع را رھا از سوختن

  ُپرده کشم بر پنجره از غیر نھان دردانھ را
  از کعبھ و دیر و کنشت یک باره پیوند بگسلم

  بھر طواف روی تو احرام بھ تن پروانھ را
  بر تار مویت پای دل بندم بھ امید شفا

  دارم یقین کھ بوی تو بخشد شفا دیوانھ را
  چنگی زنم بر دامنتبر خاک پایت سر نھم 

  از تو طلب فرزانگی از یاد ھر افسانھ را
  خواھم کھ شویی جان من ز اوھام و ھر مکر و فسون

  جای کین دل کندن از بیگانھ رامھر بر نشانی 
  امشب بر اوج آسمان سرمست خواھم زد قدم

  چون تو رھانی خستھ دل روشن نمایی خانھ را
***  
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  نین زار بھ گنداباین پیکر بیجان کھ چ
  افتاده و کس نیست کھ او را دھدی آب
  گویند کھ روزی بھ سر شرق چو افسر

  رخشید چو خورشید و بزد سکھ زر ناب
  از ساحل نیل تا بھ ختن زیر نگین داشت

  آسوده بھ ھر گوشھ ی آن رھگذران خواب
  ھر جای خدایی و بھ ھر نقطھ ز کیشی
  بر پای یکی معبد و بگشوده ھر آن باب

  شمن بھ ھراس بود ز گردان غیورشد
  بیگانھ از آن بر حذر و در تب و در تاب
  بی واھمھ ی گرگ ھر آن گلھ ی میشی

   روزھا بھ چراگاه و شبان دیده بھ مھتاب
  آھو بچگان در دل شب دور ز تشویش

  در برکھ ی شب جست زنان در پی شب تاب
  چون فاحشھ ای پیر و ز ھر عشق طرب دور

  ه ورند زاھد و اذناب در مانده وزان بھر
  فرزند رھا کرده از او دوده فراری

  تا شیخ کند دامن وی چرک و چو گنداب
***  
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  ز دانایی شنیدم این سخن دوش
  کھ بار خاطراتی تلخ بر دوش

  پس از عمری تالش در این زمانھ
  چو کولی ھا بدوش اسباب خانھ

  ببازار اجانب نان فروشی
   از خود فروشیبدل بس نالھ ھا

  کشید از سوز دل آھی و گفتا
  ستم از ما رسد از جانب ما

  بخواندم در ھمھ عمرم فسانھ
  کھ مھرست در دل ما جاودانھ
  غیور و با شرف مردان کاریم

  بھ تاریخ شھره در ھر روزگاریم
  خردمند مردمی دشمن ستیزیم
  ز نادانی و جھل اندر گریزیم

  ز جان مایھ ستم را می کنیم خوار
   ھر بیداد و ظلم منفور و بیزارز

  غریبان در کنار ما بھ شادی
  ز ما با نیک نامی کرده یادی

  ز آرش ھا و بابک ھا حکایت
  ز کاوه ھا و رستم ھا روایت
  وطن ویرانھ شد با مکر زاھد
  تبھکاری سفیھ شد میر و قاید
  حدود پنج میلیون مردم زار

  بزیر خط فقر و مانده اند خوار
  واره ی دھراز آنان بیشتر آ

  بھ این دل خوش کھ از این زندگی بھر



 PSQ

  خیابان ھای شھر را تن فروش
  ُقرق بنوده و بس ژنده پوشان

  ھزاران کودک آواره بر خشت
  گذارند سر و عمری طی کنند زشت

  گشتھ تاالبوطن از فقر و فحشاء 
  وطن خواھان بھ پشت منقلند خواب

  تبھکاری فزون غارت و دزدی
  ھ و مزدیکند جان کارگر بی وج

  ھر آن شیخ صاحب گنجی و گنجور
  کفی نانی بدست یک خلق با زور
  بھ ھر روز شیخ آدمکش زند دار

  گروھی را بمیدان ھا و بازار
  کھ مشغول دارد این مردم و ملت

  کھ نیستند در پی درمان و علت
  از آنانی کھ غربت را گزیده

  بھ نان و آب و آرامش رسیده
  ندو بیشتر در عجب ھستم و ناال

  کھ کی ھستند چھ ردی از سواران
  دو روزی چون گذشت سوی سفارت

  بیاد آن وطن دنیای غارت
  کھ شیخ را یاری و پز دیگران را

  کھ بسپارند وطن غارتگران را
  ره ھجرت و یا تسلیم و طاعت

  ز شیخ و زاھد و دزدان اطاعت
  چو غم این قوم را گر کارگر خوار

  ز نان محروم دھقان یا کھ بیمار
  ار توده ای در بند و زنجیرگرفت

  شکستھ بال و پر خونین بھ نخجیر
  شده کاالی شھوت دخت ایران

  چو روسپی خانھ ای این ملک ویران
  ز اوضاع کنون بگرفتھ ام یاد
  کھ آن افسانھ نیز جور صیاد
  اگر آرش بپا خیزد و بابک



 PSR

  ز نو زاید وطن رستم و مزدک
  در اندک مدتی این خلق بی عار

  خ اش تا کھ بردارکنند تسلیم شی
  ؟ چون تابع شیخ اند بفرھنگچرا

  از او اخالق فاسد فارغ از ننگ
  بھ فحشاء عادت و خوش کھ فردا

  چو میرند و بخاک گیرند مأوأ
  خدا نیز اجرشان یک جنده خانھ

  بدستیاری شیخ بی ھیچ بھانھ
  چھ بھتر در وطن کسب مھارت
  اگر چھ شیخکان بیداد و غارت

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 PSS

  
  
  

  دلبرباییجھان را فتح ما با 
  ز ھر قید و ز ھر بندی رھایی

  اگر چھ شیخ تحقیر کرد و توھین
  ولی باعث کھ در دنیا خدایی
  رھا از شوھر معتاد و پر رو
  ز تن ارزان فروشی و گدایی
  ز آنانی کھ غرقند در سیاست

  برای ھیچ و پوچ زندان، تباھی
  گمان دارند کھ استبداد دین را

  ن خلق حافظند و نی گناھینھ ای
  ز زن خواھند کھ رخت ماند و نان

  غم مردم خورد با بینوایی
  دو صد رحمت بھ شیخ و دین و مذھب

  کھ ما را بر رھاند از بی پناھی
  شدیم کاال و پر رونق تجارت

  ز ما گردید و الطاف الھی
  عزیز شیخ و ھر مردیم بخلوت

  ّوطن با دست پر با فر شاھی
  ا را دو صد نازخریدار می خرد م

  خدایی می کنیم با دلربایی
***  
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  بھ پیش چشم تو ھر روزه اعدام
  نھ از آدمکشان از تو برند نام

  بھ نام نامی تو خون مردم
  کنند خونخوارگان ھر روزه در جام

  بھ نام تو تبھکاری و دزدی
  فساد ترویج و در راه گسترند دام

  کنند ویران وطن بر باد ناموس
   نا پختھ ای نادانی و خامز بس

  بقربانگاه ترا ھشت سال در جنگ
  ره قدس ناگشوده توده بد نام

  ز شیطان بزرگ گفتند و مکرش
  تو اکنون حافظ نفع عمو سام
  تمام منطقھ از تو جگر خون

  ز تو بس شکوه دارند بام تا شام
  تو از ھر دو طرف در دام داعش

  چھ خواھی کرد درو پایان و فرجام 
   آنچھ بد نامی بھ نامتبھ تاریخ

  تو پویی راه جھل در تیرگی گام
  بخود آی و نگون کن اھرمن را
  بده پایان بھ این کشتار و اعدام

***  
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  در این دوران پر آشوب و غوغا
  ز شیخ منفورم و ھر تخم مال

  چپ و راست و میانھ ھر گروھی
  کھ شیخ بیشرف سامان و بر جا

  ھر آن آنوسی پست و کثیفی
  کھ بر باد این وطن واین توده بی پا
  دم از مارکس و لنین سرمایھ را پر
  ز عشق این وطن وآن را بھ فحشاء

  بھ جمع گویند سخن از لیبرالیسم
  گھ اعدام خلق افتند ز آوا

  برون از مرزھا از پای منبر
  کلیسا می روند دم از مسیحا

  دوصد رنگ می شوند ھر دم عوض پوست
   و دوالبھ ھر بستر دمر گردند

  بھ غیر از خود نھ کس را می پذیرند
  بگشودن راهنھ حرفی ز اتحاد 

  فقط مزدی برای خود فروشی
  وظیفھ خلق را سرگرم غوغا

***  
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  ھوا را گر تنفس دارم امید

  کھ دست ضیمران را گیردی بید
  گشاید راه من سوی ثریا

  سبب گردد کھ بینم روی خورشید
  فروغم بخشد از ظلمت شب

  سرافرازم کند بھروز و فرشید
  تن رنجور من را تکیھ گاھی

  کھ بتوان بر فلک سرشاخھ سایید
  زنم تاجی بسر بید کھن را

  کھ صیتش ماندگار ماند و جاوید
  بھ زیر چتر گل ھر شاخھ و برگ

  فضای تیره گون روشن و اسپید
  بھانھ زندگی است سعی و تالشم

  ترا پروانھ گشتن دارم امید
***  
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  دلم خواھد تمام آنچھ را یاد
  ز مالیان و مال خوی استاد
  بسر تا پایشان بنمایمی قی

  زدایم عقل و ھوش و با دلی شاد
  بریش دین فروشان جملھ تیزم
  ھر آن زاھد و شیخ مالی شیاد

  کنیم رسوایشان در کل عالم
   باددکھ ی تزویر برکثافت 

  ھر آن شیخ را بھ گاو آھن ببندم
   شخم و ھر شن زار آبادکویر را

  خدای شیخ را خوانم بھ منظر
  بدو گویم کھ این است معنی داد
  بزرگتر اشتباھت خلق شیخ بود
  تو با شیخ خاطر مخلوق ناشاد

  چھ داشتی در نظر از خلقت وی
  بھ شیطان لعن و این خونخواره آزاد

  کنون وقت است کھ در مرگش نشینی
  ز من رفتار با این کرکسان یاد

***  
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  اگر تو آن من باشی و جانم
  بھ جسمم روح من باشی روانم
  چرا باید بترسم زانکھ روزی
  بھ تکفیر زاھدی از من توانم

  خدای من چھ تو باشی و معبود
  ز گردون داد این دنیا ستانم
  ز تنھایی و بی یاری پریشیم

  نفاق در دست ھر نادان عنانم
  بدوزم سینھ ی دشمن بھ تیری

   بر زه و تو گیری کمانمچو جان
  توانم با تو البرز را چو دشتی
  سنان بر قلب بدخواھان نشانم

  من از این فقر فرھنگی برم رنج
  از این فقر رفتھ است از سفره نانم

  فقیرم آن چنان کز فقر فحشاء
  بدام اعتیاد قفل بر دھانم

  از این نکبت و بدبختی شوم دور
  اگر تو یار من باشی و جانم
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  مھر تو مذھب من قبلھ گھم روی تو شد
  کعبھ ام خانھ ی تو سجده گھم کوی تو شد

  عشق تو در دل من کاشت نھالی ز وفا
   بدلم بارور از خوی تو شدانسانمھر 

  بند و زنجیر گسستم و ز ھر قید رھا
  تا کھ بر گردن من حلقھ ی گیسوی تو شد

  در بیابان ھراسی کھ پر از دیو دد است
   قلب مرا طلعت دل جوی تو شدقوت

  محضر شیخ اگر ترک و شدیم رھرو عشق
  باعث روشنی دیده ی ما بوی تو شد

  بوسھ ای از لب لعلت ز خرد بارورم
  از فروغ تو شدم پختھ چھ دل سوی تو شد

  قامت ھمچو کمان با کرمت گشت جوان
  بر ثریا بزدم کلھ چو سر گوی تو شد
  گشتم آزاد و رھیدم ز خدایان دروغ

  تا خدایم تو و محراب دلم روی تو شد
***  
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  بھ غیر از اتحاد و خاستن و جنگ
  سر افعی مذھب را زدن سنگ

  قیام و جان فدا کردن بمیدان
  بخون زاھد و شیخ شستن ننگ

  فساد دین فروشان و ستبداد
  کنار مستبد در مقبری تنگ
  وطن را زین فالکت رھانید
  لدنگبزد گردن بھ تیغ از شیخ ا

  نمانده راھی و نیست چاره جز این
  زمان را مغتنم بگشاده کن کنگ

  چھ آزادی طلب باید کھ جنگید
  وطن با خون ھر بیدادگر رنگ

  رھایی کس نبخشد ملتی را
  نیابی ھیچ نشان در ھیچ فرھنگ
  بھ نیروی خودی باید یقین داشت

  سوی وحدت رھی با دشمنان جنگ
***  
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  اک و روشن ھمچو آب چشمھ سارانتو زالل و پ
  با تو بتوان در زمستان لمس و درک کردن بھاران
  با تو و عشق تو بتوان صاف و ھموار بیستون کرد

  با سپاه جھل رزمید گوی بربود از سواران
  می توان با عشق رویت بر سپاه اھرمن چیر

  راستی افشاند و خورشید توی جنگل، کشتزاران
  با فرغت کرد روشنریشھ ی فقر را بخشکاند 

  ھر مغاره، ھر طلسمی کرده بر پا نابکاران
  می توان با مھر تو سیر ملتی زار و گرسنھ

  رخت نو بر دوش ھر لخت خواند نوا در کوھساران
  شیخ و زاھد را بھ تابوت توده را از غم رھانید

  راه آزادی گشودن کرد بسیج دشمن شکاران
  رمبر تن گلبرگ و پاکت کفر نیست گر سجده آ

  پای تو بوسم طوافت، نی چنان چون شرمساران
  می توان زد تکیھ بر تو کاخ بیداد و ستم سوخت

  نغمھ ی فتح از لبانت خوش تر از صوت ھزاران
  بی تو و بی عشق پاکت ھمچو جغدی در خرابھ
  باید این اوضاع تحمل بر صلیب دید سر بداران

  تو مرا عشق و امیدی مھر رخشانی بھ میھن
  ی شکوفا جوشش از نو چشمھ سارانبا تو آزاد
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  ھر آن غوغا کھ در دریای عشق است
  درون چشم زیبای تو پیدا است

  ھرچشمان می توان پی برد بھ گوز 
  دو چشم ایینھ ای پاک و مصفا است

  ددان را دیده ای پر خشم باشد
  کھ ذات ھر کسی در آن ھویدا است

  ز عشق ناخوانده ابجد جز ددی نیست
  جھان از عاشقان زیبا و بر پا است

   فروش ھر شیخ و زاھدبساط دین
  تھی از عشق و خود ناگفتھ گویاست
  ز انسان عاشقان در سینھ شان مھر

  دل عاشق بفکر صبح فردا است
  ستم را چشم عاشق بر نتابد

  جھان را زندگی از عشق زیبا است
  ز نادانی و جھل عاشق بھ دور است

  ھ شیدا استخرد را پیشھ ھر عاشق ک
  ندارد ترس ره در قلب عاشق

  اجاق زندگی از عشق بر جا است
  بھ چشمت عشق ورزم چون در آن چشم

  نشان ز انسان و عشق توده پیدا است
***  
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  رسد آزادی ار پیکار جویان
  ز جا خیزند و سوی رزم پویان

  رھانند خویشتن ز اوھام و تزویر
  خرد را پیشھ سازند چون نکویان

  ھ تشکیالت رو آرند و وحدتب
  رھا فرھنگ جھل دیو خویان

  سی و ھفت سالی کھ بگذشتاز این پس 
  دھان شیخ بندند یاوه گویان

  بدار ھر خائن و ھر خود فروشی
  بپایان قصھ ی افسانھ گویان

  بسوی اتحاد با خلق خاور
  کیش و آیین دو رویانبسوزند 

  کنند پاک منطقھ از داعش و غیر
   پی و بنیانبکوبند اجنبی را

  سپاه کار و زحمت را تدارک
  بخصم یورش برند از چھار سویان

  سرود فتح و پیروزی بخوانند
  بمیدان نبرد پیکار جویان
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  جانانی بیاو بر تن بیمار و زارم جان 
  دین من ھستی و باور رکن ایمانی بیا

  دستگیرم در محاقبی تو چون شب کور کورم 
  ھا شید رخشانی بیادر درون تیرگی 

  با من ھمراه شو از این ظلمت رھایم کن رھا
  پیری ھم کھ چشمانی بیای وقت ھم عصا

  خستھ ام ز اوھام و افسون می رھانم از فریب
  در دلم معبد نشینی پاک یزدانی بیا

  جلوه ی مھری و عشقی من ترا چون بنده ام
  از بھارانم رسولی پیک خندانی بیا

  است بیریایست کوی عشق ندر کارھا و بیع شرط 
  عرصھ ی سوداگران نیست حکم و فرمانی بیا

  با زبان سرخ گویند عاشقان این جا سخن
  تو مرا پیر و مرادی ھم سخن دانی بیا

  ھمچو سرو ایستاده میرند عاشقان در کوی عشق
  باده ی عشقم بنوشان بحر جوشانی بیا

  قدرتم بخشا بشویم دامن از این بار ننگ
  بھ ز من دانی بیا بدنبال ننگ تاریخ است

  یاریم بنما بمیرم سرخ روی در کوی عشق
  عمر جاویدم ببخشا جان و جانانی بیا
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  بھ آش نذری و مفت کرده عادت
  ندانیم آنکھ آش یک توده غارت

  یکی کالش و دزد بی سواد است
  کھ دیگی بار و نامش را عبادت

  ز خود نادان تر و مضحک خدا را
  چون نصیب دزد سعادتفریبد 

  در این آشفتھ بازاری کھ بر پاست
  کالھبردار و دزد با ھم حسادت

  ھر آن کس آشی و تیغش کند تیز
  کھ خلق را دوشدی تا بی نھایت

  بھ ھر حال آش نذری مفت و ارزان
  ز ما بگرفتھ غیرت با رشادت
  سبب تا منتظر مانیم کھ دیگی

  ز آزادی نھند بار با ارادت
  و ظالم تر از شیخبھ ما کفگیری 

  بھ چوپانی گزین او را سفارت
  بنام انقالب ما را بمیدان

  کھ تبریک ظالم نو را والدت
  بسوزد خانھ ی ھر دین فروشی

  کھ ما را مفت خوری کرد رسم و عادت
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  اگر آزاده و آزادی باور
  برافراز پرچمش در ملک خاور

  نشان اندر عمل کھ مرد کاری
   ھستی دالوربمیدان نبرد

  ز ننگ اعتیاد دست شوی و جان را
  بکن وقف نبرد بر خصم تک آور

  تھوع آور است این ادعایت
  کھ بیرحم است رژیم، قاضی و داور

  ز میدان نبرد ھر روز بیشتر
  بدار این امت بی یار و یاور

  از این خونخواره گرگ باید گرفت جان
  ھر آن شیخ سفیھ در خون شناور

  مستبد شیخقوی تر از کدامین 
  چھ کم داری کھ نتوانیش برابر

  بھ آشوب سربسر شرق میانھ
  بنام تو و فرزندت و مادر

  تشکل یاب و با خواری نگونش
  اگر آزاده و آزادی باور

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 PUM

  
  جوان می گردم ار روزی بدانم

  و یا در تیتر اخباری بخوانم
  کھ تو اسب نفاق را کرده ای پی

  فغانمبھ وحدت روی و بشنیدی 
  بھ نیروی خودت باور و ایمان
  کھ من دارای قدرت ھم توانم
  وطن ھست زادگاھم مادر پیر

  بدل مھرش نھان بستھ است بھ جانم
  ستمگر دشمن است با من اگر چھ

  دگر می کشد بر سفره نانم
  تفاوت بین فرزندان این خاک

  بسوزد جان من تا استخوانم
  زن ھمسایھ گر تن می فروشد

   می کاھد روانممرا رنج است و
  بھ ھر جای جھان یک ھموطن خوار

  حقوقش را بجان کن پاسبانم
  چنین روزی اگر در گور و تابوت

  یقین دان زنده ام سرخوش جوانم
***  
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   نخورم غمقصھ گویان جملھ بیدارند و ھشیار، نازنین
   نخورم غمھمچو گرگانند بھ صحرا چست و پرکار، نازنین

   کھ باشد باب طبع قصھ گودر چرا گاھی
  دشتی از انواع صید و پای بشکستھ شکار، نازنینم غم نخور

  قصھ گو را گرم بازار است و او را چانھ گرم
   نخورم غم، نازنیندست ھای قصھ گویان جملھ در کار

  قصھ گویند با حرارت نقل ھا از زلف حور
  نخورمملو است کشکول ز افیون سفره پر بار، نازنینم غم 

  زنند ھر دم تبرزین بامھارت پر زکینمی
  شیر را در بند و آھو را شکار، نازنینم غم نخور
  مجلس وعظ داغ داغ است مستمع ھا جملھ خواب

  ای در خواب و چرتند یا خمار، نازنینم غم نخورعده 
  آن خماران مات و حیران مانده از بیداد گرگ

  خوروان شبانانی کھ در خواب مانده بیعار، نازنینم غم ن
  نیست کالغی تا بگوید قصھ را تا انتھا

  نیست غیر از گویان چشمی بیدار، نازنیم غم نخور
  قصھ گو تعویض گردد جا بدیگر قصھ گو

  گر خماری تا سحرگھ کس نھ ھشیار، نازنینم غم نخور
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  بھار عده ای یعنی علف چر
  دمیدن یونجھ ای و جو و شبدر

  سیمیھوایی صاف و بی ابر و ن
  کھ بنوازد تن و بر صورت و سر

  نرینھ جفتی و مادینھ ای شاد
  کھ بتوان دم بدم بی غصھ در بر

  بھ شب روزی رساند و گوشھ ای خفت
  بدور از روزمرگی عمر بھ آخر

  کھ آن ھم شیخ با دقت مھیا
  برای امت گرد و ھنرور

  بود ییالق طوالنی بھ خارج
  بھ قشالق تا کھ تجدید عھد و باور

   آیند برای اولین بارچھ باز
  سخن ھا از تحول ھا بھ خاور

  افیونو شده ارزان و بی قدر گرد 
  فراوان حور و غلمان مانده بر در
  جوان و بوی شیر از غنچھ ی لب

  ولی عشق آفرین چون یونجھ ی تر
  بسی بی ارزش و با قیمتی خوب

  کھ نیست با قیمت نانی برابر
  برای عشق و حال، دود و دم و سور

  آزاد و بی تشویش علف چرورود 
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  سال ھا در انتظارت دل خوش از افسانھ ای
  کز برایم ھمچو قصھ نقل کرد دیوانھ ای
  آه آزادی چھ دیدم زیر نامت موج خون

  کز سر خاکم گذشت و خانھ ام ویرانھ ای
  جز ستبدادم نشد سھم کودکی بر باد شد
  در جوانیم بزندان چون پدر جانانھ ای

  ستبداد را دیدم در ھمھ جان خون فشانتیغ ا
  مردمم بر گرد قاتل جملھ چون پروانھ ای

  ، روماز دلیرانم کھ گفتند راه مصر بگشوده
  غیر ذلت من ندیدم پر ز زھر پیمانھ ای
  خانھ ام ویرانھ از بن دست یغماگر ربود

  ھم زمین و نان ز سفره ھم چو کوخ کاشانھ ای
  ای سردقصھ ھا گفتم بزنجیر در زمستان ھ

  چشم بره ماندم کھ شاید چون ھما بر شانھ ای
  نا امیدم گشتم و فھمیدم کھ تو سیمرغ سان

  ترک این مردم نموده با دغل بیگانھ ای
  مھر ورزی با کسانی کز برایت جان فدا

  در عمل کوشند و ویران از ستم ھر خانھ ای
  با سلحشوران انیسی نی بھ جھل قومی اسیر

   در گرو تا دانھ ایی کھ ھر چیزانخود فروش
  دوستی با نوع انسان آن کھ داند قدر تو

  نی گروھی قدر نشناس زنده با افسانھ ای
***  
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  آن کھ پیش شیخ احمق شرمسار است سر بزیر
  از خدا خواھان بخشش بی کھ نانی خورده سیر

  توبھ را خواھد گشوده در و پیکر چھار تاق
  ن پیرھر امامی را شفیع و دست زند داما

  دزد پنھانی است و خائن پیش آن وجدان خود
  خود شناسد خویش بھتر تا چھ حد باشد شریر
  ورنھ زر را کی فتد بر خاک و خاکستر نیاز

  کی دھد تن را بھ ذلت آن کھ در اصل است کبیر
  امت بیھوده گو و از شرافت شستھ دست

  بسکھ ننگ در طول تاریخ خود نموده خود اسیر
  یر چون کھ غرق است در گناهمی کند تقدیس زنج

  احتیاج دارد بھ بخشش احتیاج چون روبھ شیر
  با سکوت، تسلیم و سازش عمر دیکتاتور دراز

  راه آزادی کند سد تا کھ بھروز خلق دیر
  ورنھ در دنیا کدام حیوان چھار پا را سراغ

  کھ این ھمھ خود را بھ ذلت در مبالی گند گیر
  ربالغلط در گنداب گندی چون حسین در ک

  تغذ یھ مدفوع شیخ و خویش خواند شیر گیر
  آن کھ می لنگد بھ کردار بدتر از شیخ است عمل

  پیش شیخ جانی و دزد شرمسار است سر بزیر
***  
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  در رگ بعضی نھ خون است بلکھ شاش باشد روان
  چونکھ تحقیر می پذیرند بدتر از کرم و ددان

  گوششب گرسنھ سر ببالین ز آن طرف بانگی ب
  شام سیری خورد فالنی ما بدو بخشیده نان

  خانھ شان را آب و جارو می کند دزدی و جار
  من بدو بخشیده ام گنج گفتھ ام از خلق نھان

  یک زنا کاری بھ بستر از یکی ناموس و داد
  من از او حفظ شرافت تا کھ ننگش نی عیان

  و این جماعت ادعاھا را بدون واکنش
  ن مزخرف ھا بجانمی دھند گوش و خریدار ای

  رھبر و پیشوای ما است مدعی ما  ز ابلھی
  گوش می داریم وقاحت با وقاحت آن بیان
  تن بنرمش داده رھبر تا فروشد ما و ملک

  در ره سود اجانب با ھمھ قدرت، توان
  از پس عمری شده مزدور شیطان بزرگ
  تا از او حفظ منافع قدرتش حفظ در جھان

  ھای خودنخل آزادی بسوزیم با شرارت 
  شرق را تسلیم دشمن تا ستم را جاودان

  علتش این است کھ تشخیص داده شیخ دین فروش
  در رگ این ابلھ امت جای خون شاش است روان

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 PUS

  
  

  خرابچو ما ملت ھیچ خلقی خانھ ی خود را 
  می نکرده است و نداده گند تاریخی بر آب
  شیخ نادان با شناختی جامع بر ما چیر شد

  ا با خوی ما بود سال ھا پیش این غرابآشن
  با گروھی بی تشکل با تشکل روبرو

  بز دل و ترسو خالیق را بترساند از عذاب
  نیک می دانست بھ رگ ھا جای خون مھر علی است

  کربال برتر ز میھن بی وطن بودن ثواب
  باید از زینب حمایت داد ناموس دست شیخ

  کودکان را پروریدن تا تجاوز ھر جناب
  د کار زن ز فحشاء خرج افیون و دبنگمز

  عمر با بی غیرتی طی کمتر از ھر نوع دواب
  و رسوا صرف با خواست رژیمشوی را بدنام 

  بیکس و تنھا بھ غربت تا ز خون دل خضاب
  دیگ نذری بار بنھاد خلق را عادت بھ مفت

  در عوض کردش چپاول بی کھ بر خیزد ز خواب
  ھا نشاندوعده دادش حور و غلمان پشت منقل 

  تا کھ در رؤیا جماع و در خیال نوشد شراب
  ثروت و گنج وطن را وقف اوالد علی

  بھر سرکوب مخالف تھیھ دید دار و طناب
  آخر سر ھم فروخت خاک وطن با امتش

  دور از ھر گونھ تشویش بی کھ کاخ ظلم خراب
***  

  
  
  
  
  
  
  
  



 PUT

  
  فزون اعدام ھا طبق قرارداد

  کھ لوزان وطن را جملھ بر باد
  ز آنجایی کھ شیخ مردم شناس استا

  نمود انکار و منکر شد ھر افساد
  کنون ھر شیخ گوید با دورنگی

  کھ رھبر نرمش و کشور ز بیداد
  ببایستی کھ زندان آب و جارو
  ز ھر افیون فروش خرده بنیاد

  ھزاران تن شوند قربانی از قوم
  کھ دنیای ستم از شیخکان شاد

  بدست خود نبض بازار ھمچنان سکس
  چابند خلق محروم و خود آزادب

  کنون بنشین و ترسان خلق ز جنبش
  کھ بیرحم و سرکوب بانگ و فریاد

  فزون از جنبشی خون ریزد از خلق
  اساس و پایھ اش متن قرارداد

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 PUU

  
  

  بھ قاچ زین ھر آن کوری زده چنگ
  سالم ات را نمی گویند جوابی

  رژیم دھشت انگیز را بھانھ
   خود ھر کس حسابیگشوده بھر

  نباید گوش داد ھر حرف بو دار
  بود ممنوعھ خواندن ھر کتابی

  بخارج گر کھ ھستی سعی و کوشش
  بچسبی دامن عالی جنابی

  برایش سکس و منقل را مھیا
  بھ ھنگام جماع او را شرابی

  سر ات را در گریبا ھمچو خر باش
  شناگر باش بھ جایی کھ آبی

  کھ پارتی گردد و در میھن خود
  برای ات گستراند رختخوابی

  اگر شوی و زن ات با این ددان بد
  ورا رسوای دھر با آب و تابی

  بھ فیس بوک ھم بکن بایکوت مخالف
  کھ دشمن چشم دارد چون عقابی

   واژگونھتشت بخت اتمبادا 
  سالم باغی دین را جوابی

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 QLL

  
  

   غیرت غم را کھ تنھامبناز
  ورھا ما را نکرد در سایھ ی ت
  نکرد این گوھر پر ارزش ما

  نیازمند سر بی مایھ ی تو
  من از آن روز ترا ناپاک تشخیص
  کھ دانستم کھ بوده است دایھ ی تو

  یکی شیخ کثیف آموزگار ات
  بروی جھل بنا سنگ پایھ ی تو

  ترا با خوی فاسد داده عادت
  بمسجد دستی و لمس جامھ ی تو

  کم از یک ختنھ گاه در پشت منبر
  ش و سرمایھ ی توکپل ھا مال

  ترا در کودکی بنموده صیغھ
  کھ بیش از ختنھ گاه ھمسایھ ی تو

  چنان دورت ز انسان کرده وز عشق
  کھ رم باید نمود از سایھ ی تو

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 QLM

  
  

  وطن در سلطھ ی نسلی کثافت
  کھ ریشھ در گھ و ذات از نجاست
  دوسر کون نسل مادر جنده ھایی

  کھ از آدمکشان درس جنایت
  زناکار مردمی کز مادر خود

  نپوشند چشم و خواست دل اجابت
  گروھی قاتل و دزد و دغل کار

  کھ گویند از خدا دارند نیابت
  شعور و درک و دانایی و دانش

  در حد ریدن و غسل جنابت
  بھ ھر احوال خسبند و دھند کون

  فساد را نسبت دین و دیانت
  مقابل مردمی افیونی و خواب

   دین را صیانتکھ تقلید زین گروه
  گروه پیشرو و فرھیختھ گانش

  ز دانش عاری و غرق در خیانت
  دم از ھر فلسفھ ھر مکتب نو

  ولی در ذات و گوھر چون کثافت
***  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 QLN

 
 
 

  ز بی ناموس و خایھ مال و جانی
  توقع چون کھ ھمدل، ھمزبانی

  شناسد زن جلب ھر کس بھ قدرت
  ورا مزدی دھد یا لقمھ نانی

  ند ز قدرت خلع و افتادچھ قدرتم
  سگ دیروز ورا پاچھ درانی

  سپاھی و پلیس در خدمت ظلم
  کنند خلق غارت و زو جان ستانی

  چنان چون کیمیاست عشق بھ میھن
  در این ویران سرای باستانی

  اگر امروزه گویند زنده باد
  بدارت می زنند فردا عیانی

  چنین وضعی بده تعمیم بھ ملت
  وانیکھ در ضعف است، کمال نات

  نھایت شکوه گر گردد سگان را
  کھ از قدرت نمایند پاسبانی

  چھ عاید می شود در محضر او را
  کھ در گنداب فقر و ناتوانی
  فقیر این مردم دور از خرد

   رھان زین قوم جانی وبیاموز
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 QLO

  
  

  کبوترھای شھر قھرند با ما
  کھ چون پای عقابان کرده در بند

  می کھچرا ظلم بر عقابان مرد
  چھ بر دار آرزوھا شاد و لبخند
  و ما، با قمریان قھریم از پیش

  بریده رشتھ ی ھر مھر و پیوند
  درون کوچھ و باغ و خیابان

  ز ما رو گیردی ھر سار و گنجشک
  کھ تا کی بر خودی این اوضاع پسندیم

  بھ گندابی فرو رفتھ و عادت
  نموده ھمچو زالویی بھ ھر گند

  رستونموده کوچ و ھجرت چون پ
  ز شھر غم زده بیچاره بلبل

  ببرده شکوه از ما بر نسیمی
  کھ می رفتھ بخارا یا سمرقند

  بچشم دیدم کھ این قوممن بگفتھ 
  گلوی غنچھ را دیدند و نجار
  تماشاگر شدند ھیزم شکن را

  کھ گل را ریشھ می کرد قطع بھ تیشھ
  جدا با اره گل را بند از بند

  فقط ما مانده ایم و جغدھایی
  ر دل عاشق ویرانھ ھستندکھ د

  نھ با ما عشقی و پیوند و مھری
  نھ ما قادر کھ پاشان زنیم بند

***  
  
  
  
  
  
  



 QLP

  
  
  

   ھوای کوی توباز این دل دیوانھ ام دارد
  این مرغ آتش خوار را باشد تمنا روی تو

  بر کوی بنشستھ عسس با گزمھ ھا و شحنھ ھا
  این گرگ سرمست و مست ز عطر و شمیم بوی تو

   تور خیزند ز جا لشکر فراھم با سلیحگر سلم و
  در پیش پا جز سوی تودگر تا راه درمانده 

  خواھم کھ جامی از لبت افالک را آرم بزیر
  در پیش چشمت چرخ را رامش کنم ھم خوی تو

  بر کلھ ی زاھد فرود عرش آرم و اھل حرم
  در وقت چوگان این بساط پیچان نمایم گوی تو

   اندازم کمندبر گردن بھرام و شید با عشقت
  مھتاب را محبوس و بند در ظلمت گیسوی تو

  بر بام چرخ با نام تو نظمی کھ عاشق بر صلیب
  با قدرت و نیروی توراز ازل را فاش و جان 

  نور تو بخشد بر جھان دانایی و فھم و شعور
  ابلیس عاجز ره زند از زایر و ره پوی تو

  غیر از خرد، عشق و وفا این توده نشناسد بھ دھر
  ما نیز گردیم ره نشین در خاک مھر و کوی تو

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 QLQ

  
  

  ھوای رابطھ سرد است و بس تار
  کند تعیین نرخ ھر روزه بازار

  ارائھ لیستی و کاالی موجود
  نمایند آگھی خلق را خبر دار

  پسند خاطر افتاد گر کھ جنسی
  بدالل تا سخن ھای گھر بار

  روبوت ھا جملگی دانش پژوه اند
   ستم ھرگونھ آزارمخالف با

  ز آزادی دم و حق برابر
  بھ فصل رابطھ تقسیم ھر کار

  فغان ز آن دم کھ عشقی زد جرقھ
  شرر افتاد و شعلھ توی انبار

  ورق برگردد و کاال شود شیخ
  شود عشق وطن نیز قوز و سربار

  اگر کھ عاشقی و پای بندی
  بباید تن دھی خفت و خود خوار

  نیستگرنھ ھیچ تفاوت در میان و 
  میان تو و ان صدھا خریدار

  در این حالت ھمان بھتر بماند
  ھوای رابطھ بس تیره و تار

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 QLR

  
  

  کاش آزادی بھ میھن بود و یار
  فارغ از تھدید گزمھ خشم کور دین مدار

  از کفن بیرون و چون سرو خرامان در چمن
  جلوه گر می شد بباغ و در کنار جویبار

  وغ ھر گلشنیھمچو خورشید درخشان پر فر
  بھره مند از حق انسان بھره مند از حق کار

  بود با مردان برابر در تالش زندگی
  دور از توھین و تحقیر فارغ از ھر نوع فشار

  چون کنیز خانھ زاد و برده ی زاری نبود
  پای از پستو برون و می رھیدی از مزار

  تن فروش ھرگز نمی شد در بالد کفر و دین
   روح و جسمش را قرارسر پناھی بر سرش بود

  کاش غیرت بود و مردی توده از افیون بری
  تا کھ زن مجبور نگردد ننگ بی غیرت ببار

  کم استاپای آزادی بزنجیر فقر و فحشاء ح
  زن گرفتار است ز ھر سو چون ورا خوانی تو یار

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 QLS

  
  

  ز قوم و ملتی کز خویشتن دور
  خودش را مرده و در سایھ ی گور

  ادانی و جھلش سیر نگشتھز ن
  نکرده خاک گور پر دیده ی کور
  زنی تھمت کھ بالغ گشتھ و درک

  کھ شیرین شھد و حلوا و نمک شور
  ز شیخ دارد شناخت علم سیاست

  بزودی خود رھاند از شر و شور
  تو کھ روشنگر و دانایی این درک

  کھ جھل گردیده ناسورنمی داری 
  ز ھر نوع اتحاد چون جن فراری

  ا تابع خود خواھی زورھمھ ر
  دم از قدرت زنی درک و تشکل
  بھ میدان نبرد کمتر خود از مور

  توقع چون ز خلقی کر جھالت
  تماشا کشتن دختر کند، پور

  بگور خاطره اخالق و فرھنگ
  خودش را مرده و از زندگی دور

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 QLT

  
  

  تو عشق پاک را بیگانھ ھستی
  بھ اخالق تابع این خانھ ھستی

  ردن ھر فساد رنگ و دو روییچو گ
  و عضوی از کاشانھ ھستی  یخود

  یواشی دوست داری آنچھ ننگ است
  دلت خوش ھر کجا پروانھ ھستی

  برای ھر شل و کور بنگی و مست
  خود بالی کھ چون جانانھ ھستیبھ 

  تو دوست داری کھ از گربھ خوری شاخ
  آسوده گر افسانھ ھستیروان 

  خودت دانی و درک بنموده مفھوم
  کھ محروم مانی ار فرزانھ ھستی

  ریاکاری و دزدی خود فروشی
  سخن ز انسان میان دیوانھ ھستی

  و دوستداری تو استبداد دین باور 
  چو جغدان عاشق ویرانھ ھستی

  خریدار چون بھایت تو بھ ھر حال
  برایش باده در پیمانھ ھستی

  دھی ترجیح حجاب چون پرده باشد
  یُکھ مستور ھر کھ را دردانھ ھست

  برویت در ببندند معبد عشق
  ز انسان و آدمی بیگانھ ھستی

***  
  
  
  
  
  
  
  
  



 QLU

  
  

  تنت از مرمر رؤیا چو بوی مشک دان بویت
  چو مھتاب بھاری رخ بدورش ابر گیسویت

  چنان سرو خرامان قد قیامت در دلم بر پا
  بھ پا زنجیری از مویتبھ قد قامت بمانده مات 

  ییحریری از خیال بر تن خدای عشق و زیبا
  ز عاج گردن و پستان ھا چو دریا طبع دل جویت
  بھ چھره ھمچو خورشیدی بھ اندیشھ چو افالتون

  فروغت ھمچو پروانھ مرا با سر کشد سویت
  کمان ابروی تو در دل ھراس و وحشت انگیزد

  بود امن دامن و کویتولی چشمان تو گوید 
  گدای کوی تو ھستم مرا با مھر در بر گیر

  ازم بچرخ آموزمی خویتکھ با تو بر فلک ت
  بھ پایت ریزمی افالک بگردن خوشھ ی پروین

  ثریا وسمھ بر رویتشود خنیاگرت زھره 
  جھانی من و تو بر پا پر از احساس آزادی

  خدایان دروغ رسوا رسوالن جملھ ره پویت
  بخشکانیم گندابی کھ با نام دین بر پا

  کند خلق زنده با بویتنسیم صبحگاھی را 
***  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 QML

 
 
 

  درون جامعھ فرھنگ معیار
  کھ آزادی چھ حد و خلق بیدار
  تو از ھر دو بزیر خط فقری

  ُبزیر چرخ گردون مثل مردار
  ز آموزش چھ بد دیدی و از عقل

  خرد ورزی و ھشیارترسی چرا 
  پسندی از چھ دنیا ریشخندد

   ورود آن جمع بیزاریبھ ھر جمع
  چھ بد دیدی ز بھروزی، سعادت

  ھر نیک کردارچرا بگریزی از 
  زنی الف و خودت برتر ز آخوند
  چھ داری برتری در کار و رفتار

  چرا چسبیده ای دامان افیون
  چرا در دام اھریمن گرفتار
  ز دور جاھلیت تا بھ امروز

  چھ قومی در حد خود دیده بی عار
  بھر نشئھ گی نان و مخدرکھ 

  زن و کودک روانھ سوی بازار
  کھ در شھر خدایان تن فروشند

  ھ توھین تن دھند تحقیر بسیارب
  بجز دیوثی و گند و کثافت

  چھ سودی عایدت از شیخ دیندار
  تو این فن را زشیخ یا شیخ از تو

  کدام یک واحد سنجش و معیار
***  

  
  
  
  
  



 QMM

  
  

  گمانت بر اماراتی بھاری
  انار ساوه ای بر روی داری

  چون عطر نارنجو گلی خوش بویی 
  وزان در دشتی در کوھساری

  کھ وجھی در رھت خرجبرای آن
  بیت افسونگر و زیبا نگاری

  نمی دانی غنیمت باشی از جنگ
  ز گبر و از مجوسان یادگاری

  برگ خون عجم داری و دشمن
  کنیزی ساده و بد روزگاری

  پس از چند روز بیرونی ز خانھ
  گدای تن فروش پا چناری

  بیاموز و بکن کاوش و خود یاب
  بزن سیلی بھ شیخ وین نظم جاری

   با ضرب تیپا شوی معتادبران
  بمان چون یک زن و دستی بکاری

  بگیر حق خودت از دین فروشان
  بجا در ملک خاور افتخاری

   خروشانچو دریا موج گیر بر خیز
  خرد را یار بر پا کن بھاری

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 QMN

  
  

  ز افیون دل بکن شرم و حیا کن
  ز شیخ زن جلب صف را جدا کن

  ره انسان بگیر دانش بیاموز
  یم را سرنگون غمگین خدا کنرژ

  بکن اندیشھ ی فردا وطن را
  برای دین فروشان کربال کن
  حسین را واگذار با اھل بیتش

  ز مردی گر نشان خود را رھا کن
  چکارت با یمن بغداد و شامات

  سر شیخ کوب و دفع این اژدھا کن
  زنت را می رھان از تن فروشی

  رھت با نسل دیوثان سوا کن
  دسترنج کودکبتر از زھر مار 

  غنی آن طبع و آن خوی گدا کن
  بھ تاریخ ریدی و فرھنگ و اخالق

  بپا خیز شیره ای شوری بپا کن
  نگو داری نسب از کورش و کی

  بخود بنگر کمی شرم و حیا
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 QMO

  
  

  شتر قواره آدمکش تبھکار
  چو شیخ خرقھ پوش دزد و غدار

  می روید از گھجم فقط در ملک 
  ر گیرند و پروارکھ خلقش زیر پ

  از او پرسند علوم حیض و ریدن
  جماع با ماچھ خر استر و کفتار

  کدام پا را جلو وقت تخلی
  بھ ماتحت چند بند پایان ھر کار
  و گرنھ این مترسک گر بجالیز

  نھی جایی دگر خلقی خبردار
  شوند شاکی ز تو تومارھا جمع

  کھ ھستی ناقص و مجنون و بیمار
  اریپرنده ھای آن سامان فر

  بھ روز مرگی و ناشادی گرفتار
  جریمھ می کنند و طبق قانون

  ز تو در محضر قانون طلبکار
  پس از آن از تو می خواھند بھ آتش

  کشی این توده گھ پیش انظار
  ولی در ملک کی او کدخدائیست

  مقلدھا ستایش این تبھکار
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 QMP

  
  
  

  گر براه کعبھ با زورم ره کویت بھ پیش
  ازیانھ با سنانم زخم و ریشگر زنندم ت

  گر کند تکفیر زاھد حکم کھ بر دارم کنند
  بر طناب دار بوسھ روی ترسیم پیش

  بر صلیب اسرار فاش و بانگ بردارم بلند
  بت پرست ھستم ودارم مذھب دیگر و کیش

  کعبھ ام جای دگر ھست با خدایی مھربان
  خام من را پختھ سازد نی دمی خاطر پریش

  نیست از دوزخ نشانگرم آغوشش بھشتی 
  ھمچو جان در جسم و روحم نی جدا دانم ز خویش

  من بریزم جان بپایش او مرا چون تکیھ گاه
  او مرا داند برابر من پذیرم بندگیش
  ُگر کنندم مثلھ بردار در لھیب آتشم

  آنچھ می ماند ز من جا ره کویت را بھ پیش
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 QMQ

  
  

  ورنگ بخونھمتی بنما و شیخ را سرنگون ز ا
  خرقھ و نعلین بسوزان پای در راه جنون
  زین ددان بیشرف کن با جسارت خلع ید

  کشور ویرانھ آباد طرح نو ریز گونھ گون
  فقر را یک سر بسوزان ریشھ ی فحشاء بباد

  اھرمن را کن سیھ پوش کائناتش سرنگون
  دفتر اوھام بر بند کاخ افسون را خراب

  نرشتھ ی امید بگسل از خدایان فسو
  در پی دانش بکوش و علم و دانایی، ھنر

  با نبوغت بر فلک تاز چرخ بدخیم را زبون
  این جھان میدان جنگ است فاتحان اھل خرد
  خلق نا بخرد اسیر است در کف نسلی جبون

  تابع شیخ کثیفخلق ما گر در اسارت 
  علتش فقریست کھ داریم در علوم و در فنون

   و شناختچاره اش دانایی و فھم است و با علم
  جھل پرور شیخکان را طبق فتواشان بخون
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 QMR

  
  خورشید می باید نھ گوررا این تن دل مرده 

  یار ما باید کھ بینا ما چھ و دلدار کور
  راه ناھموار و باید رھنمایی کار دان

  ما شعور را بنده ھستیم خود چھ می زاید ز شور
  گرد شمشیز زن بود الزم بھ میدان نبرد

  الف چون آمد بمیدان پیل خواند خویش مور
  فاتح دیکتاتور و جھل جامعھ را راھبر

  خلق از فرھیختھ دوربنگیان صاحب نفوذند 
  دزد و رھزن شحنھ و میر شیخ فاسد پیشوا
  جامعھ ویرانھ ای توده بیش از حد صبور

  ننگ را دین پاسداری مذھب از غیرت بری
  پورمومنان جایز تجاوز نیمھ شب بر دخت و 

  ھر تبھکاری بقدرت تکیھ بر مسجد و شیخ
  اجر و پاداشش خداوند باغ فردوس زلف حور

  درس آموز از زمانھ با تشکل کن قیام
  شو فروزان ھمچو خورشید خود رھان از قعر گور
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 QMS

  
  

  بخارا گریھ کن سر آه جانسوز
  بر ایران خراب وین نسل امروز
  نز جوی مولیان حس بوی خون ک

  بر این دوزخ روان می کن تو جیحون
  ستم دیدی ز ترکان سمرقند

  سعادت یار تو شیخان نھ پیروز
  جنایت آن چنان کردند و کشتند

  کھ کردند رو سفید خونخوار دیروز
  اگر کھ رودکی سویت امیر را

  چنان سرو از ھرات و خاک نیمروز
  وطن بی یار و یاور ماند و زاھد
  وزچنان چون دوزخش بنمود ھر ر

  ھزاران گرد نامی را سحرگاه
  رژیم داد ارمغان تیر جگر سوز

  ھزاران سرو در بستان ستاده
  افروزشب بدادند جان و سوختند چون 

  دل کارون و کرخھ گشت بریان
  خدایان در لھیب ھر نخل چو نیم سوز

  از این امت فقط الف و رجز بود
  کھ بر درد می فزود چون تیر دل دوز

  بیاد آرز خاطرھا برفتند تو 
  بھ سوگ بنشین و برکش آه جانسوز

***  
 
 
 
 
 
 
 
 



 QMT

 
 

  ببین از پشت روزن حال و روزم
  مکن تشویش ز آه سینھ سوزم
  تماشایم بکن چون می گدازم

  تصور کن کھ شمعی شب فروزم
  مخور غم گر بزندان طی شدم عمر

  جوانی رفت بپشت بنشست قوزم
  مکن خود سر زنش چون من غریبان

  ره روز مفراوانند ز ایل تی
  در این وادی ز حرف بگذر قبیلھ

  ھمیشھ یک تن است روشن چو روزم
  من و ما جملھ تنھاییم بھ دنیا
  ببند آسوده خصم کینھ توزم

  قبیلھ تا کھ نادان است و احمق
  بچنگ اژدھا در کام یوزم

  خدای من بشو با دانش و فن
  بھ ننگم تا بھ کی تو پرده دوزم
  بیاموز و بیا خورشید من باش

  ده جانم فروزان تیره روزمب
***  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 QMU

  
  

  شبی جغدی بیک ویرانھ گلزار
  بساط صید پھن و دیده پر کار

  بجنبش شب پره ھر سوسکی و موش
  بیک چشم ھم زدن بگرفتی و نوش

  بناگھ جنبشی و پال و پر باز
  چنان چون قرقی مانند شھباز

  فرود از جایگاه و صید در چنگ
   منگدبماناز آنچھ پیش رو حیران 

  یکی بلبل بدید پر ریختھ و زار
  سرا پایش لجن بیما و تب دار

  بخنده گفتش ای بلبل چھ حالست
  کجا آن شور و سرمستی و قالست

  چرا از کوی معشوق پر گرفتی
  ره بیچار چون ما سر گرفتی

  چھ شد اورنگ سلطانی ببستان
  چھ شد آن شوکتت در این گلستان
  انیچھ شد آن شور و حال و نغمھ خو

  چھ شد آن موکب و ارابھ رانی
  کشید آھی و گفت ھر چیز آسان
  برفت بر باد و ردش برد توفان

  کشید دست باغبان ازباغ و خوابید
  خزان ھم دولت این باغ چاپید
  بچاره باغبان معتاد و مخمور

  بماند غافل ز باغ و دیدگان کور
  نھ آبی و نھ بیلی و نھ شخمی

  ینھ بذری بر زمین افشاند و تخم
  تالق زندگی گفت عادت و خوی

  بکنج خلوت و از خود گرفت روی
  ز انسان ھا برید در خود فرو رفت

  بدنیایی بدور از رنگ و بو رفت
  ز زیبایی فراری شد بھ زشتی



 QNL

  پناه و در خیال ترسیم بھشتی
  فروخت معشوقھ ی ما را ببازار
  بدور از غیرت و رنجش و آزار
  ز باغ ھرگز نھ بگرفتی سراغی

  در کلبھ اش روشن چراغینھ ان
  خزان را او بھانھباد نمود 

  سبک بار از تعھد کتف و شانھ
  رسید بر ما و باغ این حال و احوال

  فتنھ و قالاز کھ می بینی بدور 
  پس از چندی گرفت معشوقھ نیز خوی

  کھ در بزم طرب بفشاندی بوی
  فروشد ناز و عشوه بر خدایان
  ز ما رو گیرد و دیگر گدایان

  ی کنی صبر و تحملاگر چند
   شاخھ ھا نیز از پی گلنبباد ای

  تو نیز از دست دھی مسند و اورنگ
  ز جور باغبان دور ز فرھنگ

  بھ پیش روی بینی شوره زاری
  دریغ از موشی و سوسک و شکاری
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 QNM

  
  

  سپاھی از سپاه سلم و تور بیش
  گریختھ از ستبداد مذھب و کیش

  هبرون از مرزھا گردیده آگا
  کھ بوده بر خطا و ظلم بر خویش
  کنون کھ مشکل حل، نانی فراھم

  بزیر سرپناھی دور ز تشویش
  ببایست با خردمندی و ھشیار
  بمذھب چسبد و راه پدر پیش

  ربی دانش بی بند و باریغز 
  ز شیخان حیلھ و تزویر زدن نیش

  بھ ھر سال ھدیھ این فرھنگ منحط
  بھ آن ویران و بر رسم کھن جیش

  می دھد سودی بدوشندوطن تا 
  بھ مردم کار مردم با بد اندیش

  زرنگ تر در عمل باشند امیران
  کھ دارند تجربھ افکار را خیش

  بھ ھرچندی بپا جمعی و گویا
  شبانند بعد شیخ بر گلھ ای میش

   رازنند دامن نفاق وین ابلھان
  بھ نادانی و جھل عادت دھند بیش
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 QNN

  
  

  ھترتوقع چون تو داری وضع ب
  از این خونخواره ی عمامھ بر سر

  چو طفل آرام خوابد گریھ از یاد
  کجا شیر نوشد از پستان مادر

  بباید ابری و باران ببارد
  کھ گلشن خندد و بلبل زند پر
  تو تسلیمی و طاعت مثل بره

  یکی دزد کثیف را جای رھبر
  جانیھر آن جالد آدمکش و 

  ترا میر و سپھدارند و سرور
  د و نی غیرت و عارنھ شرمی از خو

  بھ جھلت افتخار خود را قلندر
  نشستھ منتظر کز عرش اعال
  رسد پیکی و از زندان ترا در

  بخیر این خواب و این رؤیا و پندار
  بدوز چشمت بدر تا عمر بھ آخر

  بگورت با ھمھ ننگی کھ بر جا
  بھ امیدی کھ آن جا وضع بھتر
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 QNO

  
  
  

  غوغاز جا خیز و بپا کن شور و 
  خروشان شو و موج بر گیر چو دریا

  بگیر جان غاصبان حق و ھر دزد
  بمیدان نبرد در خون و بی پا

  بھ تیغ خونفشان حق را ستانند
  خواب و رؤیادر نھ پشت پرده و 

  چو روبھی شلی وقتی فتادی
  سگی گر ھم ز تو جان توی صحرا

  چو شیری باش و چون شیران بیاموز
  مکن از روبھان بخشش تمنا

  سل زنجیر استبداد و در بندگ
  ھمھ شیخان پر تزویر و روباه

  نگون اورنگ کن و ھر زاھدی را
   ترس و پرواآویز بدور ازبدار 

  خرابھ ملک میھن چون بھشتی
  بساز و سر ز فخر سا بر ثریا
  طالیھ دار آزادی بھ شرق شو

  بنھ نیکو نشان از خویش بر جا
  توان و قدرتت آزاد این ملک

   کن شور و غوغاز جا خیز و بپا
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 QNP

  
  چھ می شد گر ھمھ خارج نشینان
  بجای رنگ و تزویرھای عریان

  زدن الف و گزاف در سطح فیس بوک
  برای دین و شیخ تبلیغ ارزان

  نمودن خود فریبی با دوصد اسم
  کھ زینب را فروغ کلثومھ مرجان
  کمی غیرت سفرھا قطع و کنسل

  برای مدت دوری نھ چندان
   از بھر مخارجسبب تا شیخ

  ز اندوختھ کمی خرجی ز انبان
  عالوه گیردی کاه گل دھانش

  نباشد بھر این دنیا رجز خوان
  کھ آزادی بھ ایران ھست و مردم
  دفاع از این رژیم با دل و با جان

  بشر حق و حقوقی گر کھ دارد
  زمامش را امام دارد بھ دستان

  چھ می شد گر کھ ما را بود عقلی
  دیم و انسانستم بر خود نمی کر
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  چھ با تصویر تو ھر صبحگاھان
  شود چشم روشنا و بینم بھاران
  ز دل بگریزدم اندوه و تشویش

  ز امید بشکفد بس اللھ زاران
  دو چشم پاک و دریاگونھ ی تو
  نوید و وعده از دشمن شکاران

  بمن گوید کھ گورستان تاریخ
  تھی از مھر نیست عاشقان تباران

  ان زنده است حتی بیک گلبھار
  کھ تک افتاده است در کوھساران

  ھنوز امید رستن ھست و بتوان
  بزانو اھرمن با خیل یاران

  بر این صحرای مرده می توان راند
  فروغ زندگی بیشک چو باران
  حیات نو ببخشید مرده فرھنگ

  بجنبش توده ز اندیشھ کاران
  ستبداد و ستم را کرد منکوب

  از گناھانگذر را شست و پاکش 
  فعان زان روز کھ تصویرت شود گم

  کنم قالب تھی در صبحگاھان
***  

  
   
  
  
  
  
  
  



 QNR

  
  

  مدار امید کھ اعدام قطع و پایان
  در این ملک یابد بر پا بھاران
  بھ لوزان این رژیم کرده تعھد

  کھ از خون سیر و سیراب این خدایان
  بروبد و بند و زندان ز بندی
  رھاند عده ای را از گناھان

   یک دست گرددی بازار افیونکھ
  بمیدان عمل دیگر سواران

  رژیم زین فرصت سرمایھ بھره
  بخون یک عده نیز از سربداران

  قیام است راه چاره حرف مفت بس
  ببایست کرد بسیج دشمن شکاران
  مسلح کرد بھ علم و سازمان داد

  سپاھی خلقی و از بی پناھان
  ستم را تار و مار و ریشھ سوزاند

  مر شیخان داد پایانبھ ننگین ع
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 QNS

  
  

  بی ھویت قوم بی اصل و نشان
  ھمچو شیخان ریشھ در گھ بی گمان

  ملک دارا را بھ گھ و خون خلق
  ھمچو خفاشان پنھان و عیان

  سر کشند چون باده و از سفره اش
  با وقاحت حاصل زحمت و نان

  این کثافت ھا کیانند تخمھ ھای ھرزشان
  پخش بنمومده کیاناندرین خاک اھورا 

  تخمھ ھای ھرزه و میھن فروشان جدید
  حور و غلمان ھای زنده در بھشت زاھدان
  چنگشان بر حلق توده گنجشان از پول نفت

  ز آدمیت نی نشان و بھر مردم خود شبان
  نسل آنوسی تازه کز دل مذھب ظھور

  با ریاکاری بزرگ و چھره می دارند نھان
   ایغیر ویرانی این نی ھدف نی پیشھ

  بیوطن ھایی کھ دارند قصد بلعیدن جھان
  د ملک جمنبابکی باید و اشکی تا کھ روب

  زین کثافت ھای آشغال ھرزه ھای بی نشان
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 QNT

  
  

  بزیر دامن شیخ کثافت
  کھ مملو ھمچو مغزش از نجاست

  خفھ اندیشھ ی واالی انسان
  کثافت رشد و بالیده خباثت

  ارشده سرکوب و در بند توده ی ک
  ھر آن صاحب نظر دور از سیاست

  بمیدان روسپی و غارتگرانی
  کھ در پستی و رندی ھا مھارت

  فقط از دین جماع و سکس و شھوت
  بھ قتل ھموطن صاحب جسارت

  بھ خاور در ره سرمایھ داری
  بھ قتل آزادگان را با حرارت

  زنا زاده گروھی خود فروشان
  بچاپند خلق و خود صاحب کیاست

   اندیشھ و جسمگروھی فاحشھ ز
  کھ بر دین و سیاست ھا ریاست
  فقط اندیشھ شان تاراج و دزدی
  ز گنج خویشتن با جان حراست

  بباید جنبش و فکری ز پاکان
  کھ شویند جامعھ از ھر کثافت

***  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 QNU

  مبیرونم و دورتو از دایره ی عشق 
  اندیشھ نکن احمق و نا بخرد و کورم

  ی جانگر با تو سخن نرم و مؤدب زنم ا
   سنگ صبورماز بینش تو آگھ و چون

  تنھایم و بی ھم سخن و یار عزیزی
  دوستدار حقیقت و سری پر شر و شورم

  برونت کشم از گندبیھوده کنم سعی 
  آداب خودم حفظ کنم رسم و غرورم
   استاد تو آن شیخک احمق و دغلباز

  کی ز عشق سخن گفت پریزاده و حورم؟
  ن؟در مجلس وعظش سخنی گفت ز انسا

  فرصت بتو داد تا کھ بگویی کھ فکورم؟
  کاال نمود تربیت و عرضھ ببازار

  من نیز نھ صیادم و نی صاحب تورم
  از عشق نویسی و ھمان حال بدیگر

  پیغام کھ دور از تو یکی مرده بھ گور
  با من و دگر صحبت عشق در بغل غیر

  زین عادت و فرھنگ تو من خستھ و دورم
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 QOL

   عطر تنت ردی بر آن چھره و مویبوی خون
  پای فرو رفتھ بھ جویو  ز خون یدامنت نقش

  باز رفتی سفر و بوی ز خون آوردی
  این چھ آیین و چھ کیشی است کھ داری تو نکوی

  رسم یاری نبود مھر بورزی بھ کسی
  کھ زیاران تو خون ریخت بھ ھر برزن و کوی

  خانھ ی عشق ترا خواست کھ ویرانھ کند
  ھ گدایی و تو در ماتم شویکودکانت ب

  حال نیز غصھ بھ ظاھر کھ چرا شوی علیل
  دست و پایش بشکستند و از رنگش و بوی
  ز عقابی کھ تو ھمراه شدی صولت و بال

  چنگ و چنگال گرفتند و بھ تیر شھپر اوی
  در نظر گیر کھ یک قطره ز خون من محزون و پریش

  از نک کابل چکیده است و بدریای چو قوی
  خون من ای یار چسان بگذاریپای بر 

  بر زخاطر دگران را و بنھ دیگر سوی
  خود فروشی ھمگانی شده جامعھ غرق

  تو چرا سازش و تسلیم و ز گند خصلت و خوی
  خون نا ریختھ و گشتھ لگد مال چو من
  چون ترا یار شناسم و تقدس ز تو روی

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یار ما عازم بھ میھن تا بگیرد انتقام



 QOM

   را زندگانی تلخ بنموده بکامزانکھ او
  شوھر او را بزنجیر در بھار زندگی

  در بدر او نموده روز روشن کرده شام
  کودکانش گرفتھ سایھ ی مھر پدر

  شوکران تلخ ھجران بینوایان را بجام
  از پس چندی رھا معلولی و فردی علیل

  تا از او شادی بگیرد رنج افزاید مدام
   قرینچند سالی عیش او را برھم با غم

  بی نصیبش ز ان ھمھ عیش کو نصیب ھمرھان
  تا کھ در غرب بی نظیران روشنگران

  رھنمودش داده تا چون خویش برھاند ز دام
  در سفارتخانھ و با گفتھ ی شخص سفیر

  و بر پشتش چو یابویی لگامخیره سر را رام 
  راه نیکوتر تالق و خود خالص از دردسر

  ماز طریق انقالبی ھمچو میران والسال
  گر کھ الزم تھمت و اور بکن بی آبرو

  از تو گردانی حمایت صاحب قدرت و نام
  کز تفکرھای کھنھ خود رھا و فاصلھ

  معضل اکنونشان این جای گیرند از امام
  جای او را پر نمایند ھمراھان بی بدیل

  خواستھ ھایش مو بمو و مشکالتش را تمام
  ھر زمان نیز خستھ و دلتنگ شد از زندگی

  ھن شتابد تا ز جالد انتقامجانب می
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 QON

  بس حدیث داریم روایت ز عھد کیکاوس و جم
  اندیشھ رمو از فقیھانی کھ دانش ز ھیبت 

  خاک بر سر مرد شیعی دائم التحریک و سست
  در زمانھ می ندارد جز جماع ھیچ فکر و غم

 ز آدمیت ھست رھا و غیر نیرنگ و فریب
  یش و کمبنیست در کارش و راضی از فشار 

  عقل او را نی بسر بلکھ بکونش ھشتھ اند
  از ره کون ھم ھوا را وقت استنشاق و دم

  ناتوان موجود پستی فکر و ذکرش ھست جماع
  اوج چون گیرد تفکر سطح پرواز تا شکم

  موی زن تحریک او را بوی زن او را ز راه
  ّپیرھن یک زن چو حیوان تا دھد ھمسایھ سم

   پاھایش را نگاهچون زنی را در خیابان ساق
  از نوشتن دست شوید بر زمین لوح و قلم

  چشم و ابرویی چو بیند بنده ی شیطان شود
  طاقت از کف بی مھابا خشتک تنبان دو نم

  تا مھار این جانور را زاھد و شیخ در عذاب
  می خورند از خوان مردم وین جھان ریزند بھ ھم

  وقت خود را صرف و ھر روز نقل قول از ھر امام
  ده از تحقیق و دانش ز عھد کیکاوس و جممان

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 QOO

  بانویی در راه عشقش کرد قبول رنج و محن
  پشت پا بر ھر چھ بود و پاک ببرید از وطن

  سوی غرب آمد و در دنیای سرمایھ مقیم
  دید بھشت را پیش رو فارغ از ھر رنج تن

  مدت چندی گذشت و آشنا با دیگران 
  عرب ھا تا پکنخلق بسیاری ز ایران وز 

  کم کمک بحث سیاسی انتقادی از رژیم
  پایشان بگشوده گردید در نشست و انجمن

  ناموفق عشق ماند عاشق شیدا و مست
  شیره ای از آب در امد بی شعور و بد دھن

  خانم بیچاره نیز ھر قید و بندی بگسلید
  مستقل تصمیم و بر آن ھر گلی از ھر چمن

  گ و بوچند سالی طی شد از گل پاسید رن
  حلقھ بر در نی خریدار نی سراغ صاحب سخن

  گل بشد افسرده ھر روز پژمرید و خشک شد
  زو سیاھان نیز بریدند پیر مردان از یمن

  شیخ رفسنجان بیامد دولت ویرانگری
  رھبران آغاز ریدن بارور شد شک و ظن

  تز بدادندی بھ شورا استحالھ از درون
   بدنبلکھ جانی تازه بخشند مرده را روح در
  بازآن گل خشک را بیافتند دور او بگرفتھ 

  تا تحریکش نمایند رو نھد اندر وطن
  ھر کسی یک نسخھ پیچید کرد درمان درد او

  بر دھان پستان نھادند تا مریض نوشد لبن
  الغرض آمد بھ میھن بع چندی بازگشت

  سوی یاران قدیمی دوستداران کھن
  گفتنش تعریف ھا کن از بھشت و کوی یار

  وند تشویق برفتن ھر کسی از مرد و زنتا ش
  نو گل ما نیز بگفت یک قصھ نغز و بدیع
  کز تعجب خلق را ماند پنجھ حیرت بھ لب

  با شیخ پیری آشناگفت در تاکسی شدم 
  کو مرا خیلی خوش آمد دیدمش باب دھن
  او مرا یک راست سوی منزل در گشود



 QOP

  خانھ خلوت بود و زیبا و اندر جا شیخ و من
  یم و دودی خستگی از تن پریدچای نوشید

  شیخ انکحتی بخواند و رخت و غرقھ را ز تن
  در پر قو تختخوابی روکش و پوشش حریر
  بویش از عطر علفزار ھر گلی کاندر چمن

  قلچماق شیخی و من در بازوانش چون اسیر
  با مھارت پیچ و تاب و آشنا با فوت و فن

  آن چنا بگرفت ز من کام کز جوانی تا کنون
   ناید و چون او من ندیدم کوھکنخاطرم

  دور از ھر فن و شیوه کو بشر دارد بیاد
  بھره چون ابزار کاری از کپل ھایم و تن

  پشت پر گوھر نکرده از دھان می برد سود
  ناگھان پر شھد میکرد واژنم چون رھزن

  الغرض تا صبح جوانم کرد و صبح
  خرمنم کوبید و بر باد ھمچو مردان کھن

  ند جمع انبوھی بر آنجمعیت ھورا کشید
  جانب میھن شتابند خلق رھانند از محن

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 QOQ

  
   و یابم ره بشو آموزگارمتا بیاموز

  تکیھ گاھم باش و دستم گیر و ما را در کنار
   نگارم ھمچو خورشید سپھرهای جھاندید

  این گیاه را جان بخش و پاسدار از روزگار
  تدر دیار مانده خالی از شرف وز حیثی

  بر خروش مانند دریا دشت را بخشا بھار
  سنت زاھد تو بشکن شیشھ ی عمرش بسنگ

  ھمت مردانھ بگذار بھر مردان یادگار
  زنده کن یاد زنانی کز ستمکاران دھر

  ظلم ھا دیدند و بیداد خم نگشتند از فشار
  ھمچو منصور پرده یک سو راز ھای پرده را

  بر سر بازار فریاد بی مھابا آشکار
  ردان نھ، کھ پر صولت تر از ھم مدعیکم ز م

  سرفرازان کرده دارو جان شیرین را نثار 
  سنت شیخان بباد و نقش نامردان مرد

  آنچنان دادند بھ توفان کو نیامد در شمار
  من بھ تو نازم کھ خوردم شیر از پستان شیر

  شیر ھیبت روز میدان مھربان آموزگار
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 QOR

  مرد زن را تن فروشاز جمع جاکش پروری کھ 
  تا نان بسفر بر نھند با پستش او بلع و نوش

  بیھوده داری انتظار خیزد جرقھ شعلھ ای
  آبی بھ کتری گرم و دیگ در گوشھ ی مطبخ بجوش

  بی غیرتانی این چنین تنبان چسان باال کشند
  با خشتک پر گند و گھ فریاد چگونھ یا خروش
  اضفرصت خماری کی دھد بر ظلم و بیداد اعتر

  یا انتقادی آبکی نسبت بھ جور دین فروش
  دزد را چگونھ از حصار پایین و در بندش کنند

  قدرت ز شیخ خرقھ پوشغارتگران را قطع دست 
  دیوث راضی ھست کھ شیخ توجیھ شرعی جاکشی

  وز او حمایت می کند تا زن بھ امرش چشم و گوش
   مالی ده سلطان و اونیستش لیاقت بیش از این

   پیش پای تا پا نھد بر سر و دوشبر خاک افتد
  شیخ نیز از این جمع خاطرش آسوده و بی دغدغھ
  ریند بھ قانون خدا ھر وحی و ھر فرمان سروش

  کشتار و غارت فزون از روز پیشین مطمئن
  این جمع برای نان خود کودک و زن را تن فروش
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 QOS

  خودت باش و نکن وحشت کھ تنھایی و بی یاری
   تیره و تاریک غم افزا خانھ ای داریشبانی

  تفکرھای انسانی بھ عالم بی خریدارند
  جھان را بی خیاالن خوش کسی کو تن بھ بیعاری

  تو وقتی صحبت از مردمی طلب نانی بھ ھر سفره
  فراوان خفتھ وجدان را ذلیل و خوار بشماری

  دم از حق برابر چون علیھ دینی و قدرت
  ز دین و دینداریبمانند توده و قشری کھ دم ا

  برابر چون تو خواھی زن بھ ضد بردگی طغیان
  بھ جمع بیخرد مردم تو یک آشفتھ پنداری

  فساد چون ریشھ در دولت ز دین فرمان آزادی
  ھر آن کس از شرف عاریپذیرایش شود نادان 

  کھن فرھنگ نداری تو ترا اندیشھ است کھنھ
  کھ از آن زاھدان بھره ھر آن زالوی بازاری

  سلطھ گر اعدام و گر جنگی بیفروزدنظام 
  دو صد منت نھد بر خلق بپایش این تبھکاری

  بھ یک رود خانھ چون خواھی شنا کردن خالف آب
  توقع ز اکثریت چون کنند با چون تو ھمکاری

  بھ تنھایی بباید ساخت کمک اندیشھ ھا بالد
  کھ انسان را شناسند خلق وظیف تا ورا یاری
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 QOT

  
  انی و از نادانی خویشتو ناد

  نھ در دل وحشتی داری نھ تشویش
  گمان داری کھ با چند جملھ ی خوب

  کھ سرقت کرده از گنجینھ ی پیش
  ادیب و شاعر و دانی دھری

  توان با خود نمایی خود نمود بیش
  ستبداد رژیم زنجیر و بندی

  کھ برگردن تراست از مذھب و کیش
  شبانی کھ بھ نام دین و آیین

  حسابش کمتر از میشترا اندر 
  بزندانی ترا ما قبل تاریخ

  کشد بر دارت و در ترس و تشویش
  را مرجع تقلید و ھر روزخودش 

  بیاموزد کھ چون رینی و چون جیش
  چپاول می کند بی ترس و نانی

  نھ بھرت تا کشی در نیمھ شب نیش
  بفرزند و زنت ھر روز تجاوز

  فساد و فقر و فحشاء را ز حد بیش
   آزادی ز دستتھمان زجری کھ

  کشد در گند و گندابی کھ در پیش
  نشان از دانش و فھم و شعورت

  بشوی این ننگ و بعدش صحبت از خویش
***  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 QOU

 
  در جامعھ غوغا و زاھدفساد 

   ول بند تنبان،زده چنگ بر حجاب
  شریعت را نشان روبنده باشد

  فساد بی مقعنھ عیب بر مسلمان
  بدن را سربسر لخت و پتی کن

  ط رو را بدار مخفی و پنھانفق
  گناه نیست باسن عریان، لخت سینھ
  برون از پرده بیرون شاد و خندان

  بوسھ ھا بر ناف و سینھغریبھ 
  بدادن مالش و نیشش بھ دندان

   پوشیده گر چھر،زنا کاری حالل
  چھ رو عریان بلرزد عرش یزدان

  زنان مؤمنھ باید بترسند
  جماع گر می دھند خوشدل و رقصان

  ن موی خود و صورت بدارندنھا
  سست و لرزانپایھ ی عرش مبادا 

  خدای آسمان اغوا و تحریک
  مالئک گاید و جبریل و دربان

  فرو کون سو عزازیل و صرافیل
  دمد بر صور کھ چاره ننگ و درمان
  گرسنھ ملتی ھیچ ننگ و عار نیست

  برای پیشوا و دین و قرآن
  چپاول ھا و غارت ھست شرعی

   امر و فرمانبرای آنکھ از حق
  ند مشکل گشایی جھل امتک

  شب و روز فکر او در بند تنبان
***  

  
  
  
  
  



 QPL

  
  فریادو ھمھ گرگیم و گرگ ھم را 

  کھ گرگ برد دنبھ ام ای داد و بیداد
  ّھواییست بس غبار آلود و سمی

  ز نیرنگ و فریب ھر گونھ افساد
  شناخت گرگ ز سگ ھا نیست راحت

  ھر آن باور غباریست بر دم باد
   داد آفرین فرزند دادندھمھ

  نشان و کنیھ شان بی شک ز حداد
  رھانی آھویی از چنگ گرگ صبح

  شبانگھ آھو از بھر تو صیاد
  ولی با این ھمھ گرگان و آھو

  اسیرانند بچنگ شیخ شیاد
  نمایند ھدیھ آنچھ کرده اند صید

  بھ آن کرکس کھ از آنان شود شاد
  گناه بخشد بر آنان از خداوند

  ن پاک و از یادتمنا تا گناھا
  در این بین مانده ایم بی یار گوشی

  نبینیم تا ز ما افغان و فریاد
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 QPM

  رژیمی این چنین سفاک و خونخوار
  ز جھل ما گرفت نشأت و پر بار

  فقیھان جھل ما را دست مایھ
  چراغ سبز بغرب آماده ی کار
  خمینی مطمئن بود داشت باور
  کھ دنیای سیاست در وطن زار

  توان روشنگران را خام خود کرد
  در اندک مدتی پاالن و افسار
  ز کارگر قدرت فکر و تشکل

  بنام مردمان آزادی  بر دار
  ز مشروطھ ببعد ھر حق کھ توده

  نموده ابتیاع در رزم و پیکار
  بھ فتوایی گرفت و دفن بھ کھسار
  در حزب تختھ کرد ھر سازمانی

  زنان را چون کنیزان برده و خوار
  عاشقان رودی چھ جیحونز خون 

  بسانسور ھر سخن ھر گونھ گفتار
  بھ آخور رھبران ھر مخالف

  بدست این یالن بی پا نمود زار
  رژیم را حفظ تا پایان عمر ماند

  چپاولگر و فاسد، دزد و خونخوار
***  
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  اگر کھ مسلمی ذاتأ مسلمان
  والیت را قبول بر شیخ ایمان

  در این ماه مبارک باش ھشیار
  بکار دین و مذھب چست و پرکار
  ز دود و خوردن و نوشیدنی دور

  کھ باطل روزه را ھر چند کھ با زور
  ولی از مال بیت المال خور سیر
  بخور مال یتیم با دیگ و کفگیر
  بگیر از بیوه زن نانش و خانھ
  گدایش می کن در کوی روانھ
  ز پول مملکت میلیارد میلیارد

  دخدا را پیش رو محکم ترین گار
  بمسجد ھر شب و قرآن زبر کن

  سر سال جانب کعبھ سفر کن
  اگر خوش رنگ و بویی در فرودگاه

  بپا ھنگامھ ای می کن بلوا
  کھ شرطھ در توالت سرنگونت

  بھ گستاخی یکی انگشت بھ کونت
  بگیر پول سفر را از خدا بیش

  زرنگتر از خدا می باش و زو پیش
  بکن ثابت کھ در تقلید احکام

  می کنی خامرا  علی دوصد چون سید
  ولی از آن کھ سھ گفتم حذر کن
  مسلمان باش و بر هللا نظر کن

***  
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  خود آیی خود روی با عشوه و ناز
  دل بشکستھ ام در چنگ چو شھباز

  یکی بازی مضحک نام آن عشق
  نھ کس بشنیده نی کس کرده آغاز

  چنین بازی فقط از مکتب شیخ
  کھ راه و شیوه اش را آن دغل باز

  بھ عشق آیینھ بودن شرط باشد
  نباشد آیینھ با زنگ دمساز

  نترسد عاشق از تکفیر و از مرگ
  نھ ھرگز از حقیقت سر زند باز
  تو گم کرده ره و از عشق ندانی

  ندانی با عقابان سیر و پرواز
  ز شیخ آید کھ گنجشک را قناری

  ولی عشق قادر است تا مشت وی باز
  چنان چون عاشقان پیش آی و برچشم

  قدم ھایت بنھ با عشوه و ناز
***  
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  بھ گندت او کشید غرق در خرافات
  سوی وحشیگیری راندت و چون خود

  مخرب انگلی از تو و آفات
  ترا ضد بشر بیگانھ از خویش

  نمود آلوده سر تا پا کثافات
  ز تو خواھان داد بیدادگر قوم

  رق در نجاساتز اخالقت بدور غ
  ز کار بیگانھ ات تولید و صنعت

  بگفت ناموس فروش رفع حاجات
  درون منطقھ حفظ منافع

  خلق را مجازاتز سرمایھ بکن 
  بگفت سرکوب آزادی و خلق

  بخواست اجنبی می ده مکافات
  دو چشم بر بند تا شیخان چپاول

  بھ تنگ چون آمدی دست بر مناجات
  ترا جھل دشمن است فقرت ز فرھنگ

  ب تا جان دھی در راه طاماتسب
***  
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   داده جانمکلبھ ام سرد است و تاریک شب فروز
  آنکھ می بایست طبیبم کرده محرومم ز نان

  کاروانی نا امیدو کاروان مانده است بھ راه 
  در میان بر ھا زمین گیر یا کھ ترک کاروان
  آنچھ می بود در دیارم جملھ را رھزن ربود

   گشتھ مصلوب جان از آنان رھزنانجمعی از ما
  ریش سفیدان گشتھ تسلیم در نیام شمشیر و تیغ
  فرصتی داده بھ رھزن تا ھر آن کس از میان
  رھزنان را نیست قدرت غیر نیرنگ و فریب

  توده را مرعوب و ترسان از قضای آسمان
  سوگ و ماتم جاودانھ خلق را عادت بھ سوگ

  بدانشادی از مردم گرفتھ توده نیز عادت 
  ضجھ ھا و سوز دلجز فغان ناید بگوشم 

  بی گمان گوش ھا ببستھ نیک اندیش در جھان
  من ز تو جویم نشانھ اندرین اوضاع سخت

  تا سرم گیری بھ شانھ دست پر مھرت تکان
  بوالعجب بازی زشتیست در میان دفترم

  نی زتو ردی بجا ھست نی ز تو نام و نشان
  شتھ ایبوی تو از کلبھ رفتھ از میان گم گ

  یاد ما را این زمانھ از تو بگرفت بی گمان
  حلقھ بر در نیمھ شب نیز کس نمی کوبد ز مھر

  مانده ام سر در گریبان شب فروزم داده جان
***  
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  دفترم آمد بھ آخر عمر طی شد از بھار
  خاطرم ناشاد از تو دل غمین از روزگار

  آنچھ آموختیم ز گیتی بود تالش و کار و علم
  نچھ ما را ھدیھ کردی کرد زمینگیرم و زاروآ

  ھیچ نیاموختی ز گیتی غیر نیرنگ و فریب
  وآنچھ آموختت بھ مکتب شیخ دزد نابکار

  خود فروشی ھا فزون شد درد خلق افزون ز پیش
  آنچھ رو بنھاد بھ کاھش عشق بود و مھر و کار
  تن فروشی گشت عادی نرخ و سن نقصان نمود

  کوی یاربیشتر سیل مسافر عاشقان 
  بعد کاالی زنانھ نوبت مردان رسید

  تا دمر گردند و پولی فارغ از ھر ننگ و عار
  کارگر بیچاره تر شد رھبرانش برده سود

  فکر تغییر شد مالمت انقالبی ھا شکار
  شاعران گفتند قصیده بس غزل در مدح شیخ
  گرچھ شیخ بی آبرو بود توده دور از کردگار

  کشتار خلقگنج شیخ چندین برابر پا بپا 
  و اژدھا ھر تولھ ماررو بھ افزایش نھاد 

  فکر تو نیز بود مشغول مشورت با ھرکسی
  سوگ مرگم در بھارچون مرا بی پا نمایی 

***  
   


