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 زوجیرر سرودهای پیکارگران پای د

 

 

 اؼتم کجیؽ پؽّلتبؼیب ثَ پیم

 ثَ پیم  

 گؽقٌگبى ظؼ پی آؾاظی ثَ پیم

 ثَ پیم       

 پیکبؼگؽاى پبی ظؼ ؾًدیؽ ثَ پیم

 ثَ پیم   

 *** 

 :گبهِب

 هسکن، هسکن       

 : ههتِب

 ثیوؽاؼ پتکِبتِعیع  

 ظم ثَ ظم   

 : قؽُب

 قؽُب ثؽاكؽانتَ تؽ اؾ پؽچوی کَ ثؽ ثلٌعتؽیي هلَ ُبی ؾًعگی

 اؾ اكتطبؼی ضًْیي 

 هـؽّؼ ّ نبظهبًَ  

 .گؽظى کهیعٍ اقت   

 آٍ آؼی، آؼی

 ایي قپبٍ اًجٍْ ؾزوتکهبى اقت

 قتا کَ ظؼ ؼاٍ   

   *** 

 اؼتم کجیؽ پؽّلتبؼیب ثَ پیم

 ثَ پیم  

 ُبی كؽظا ثَ پیمقبؾًعگبى اهیع
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 ثَ پیم   

ًِبی آؼهبًِب ثَ پیم  ثؽپبکٌٌعگبى ؼكیغ تؽیي قْت

 ثَ پیم     

    *** 

 طٌیي، طٌیي هعهِبی ؼًدجؽاى

 پیچیعٍ ظؼ نِؽ  

 ظؼ هیعاى   

 ثیعاظگؽاى ایكتبظٍ ثگْل

 ظؼ پهت ظیْاؼُبی تؽـ ّ تْطئَ،

 ضؽّنبى کبؼگؽاى  ءاًعیهٌبک ؼژٍ

 ظقتَ ثَ ظقتَ  

 اىگؽظاى ثَ گؽظ  

 ّ کبؼگؽاى هی آیٌع

 هی آیٌع 

 هی آیٌع  

 پبیبى ًوی گیؽظ ایي ظؼیبی ُوؿًدیؽاى

 ظؼ چهن ُبی ًظبؼٍ گؽاى  

 کبؼ  ایي ؾهبى گْیی ضؿؼ  

 ظؼ ُن نکكتَ اقت قبزل ؾًعاى

 قؽؼیؿ کؽظٍ اقت اهْاج پبیبى ًبپػیؽ

 ؼّ قْی آثِبی آؾاظ خِبى  

 ُؽ کبؼگؽ، هْخی قت ؼّاى

 : ّ يلْف آنتی ًبپػیؽ کبؼ

 آثِبی قؽاقؽی طْكبى  

  *** 

 اؼتم کجیؽ پؽّلتبؼیب ثَ پیم

 ثَ پیم 

 ای  پیهجٌعُبی چؽهتبى

 ثَ پیم پْنیعٍ اؾ ًوهِبی ؼًح
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 ثَ پیم                      

 ْاژٍ ُبی آؾاظیًای ثَ ظقتی اكؽانتَ ضْ

 تـییؽ ثَ پیم ای ثَ ظقتی گؽكتَ چکم  

 ثَ پیم  

  *** 

 :ظقت ثَ ظقت

 گؽٍ ضْؼظٍ 

 :تي تي ثَ

 ظؼُن تٌیعٍ  

 :يق ثَ يق

 خبى ثؽ کق 

 طْكبى کبؼ هی آیع

 طْكبى کبؼ هی آیع

 اؼتدبع ءّ گلَ ؾضن ضْؼظٍ

 ضْظ ؼا ثَ ایي قْی هی کْثع

 ثَ آى قْی هی کْثع 

 ّ ثبخٌْى گؽقٌَ تؽیي گؽاؾاى

 کق ثَ ظُبى  

ّظ    ظًعاى هؽّچَ هی ؼ

 اهب

 : قیٌَ ُب

 قپؽ، قپؽ 

 :چهن ُب

 چهن ًَ 

 چهن ًَ

 ؼؽؼُبی پؽنآتهجب 

 ّ هلت

 ...ّ هلت

 ظؼ هلت کبؼ 
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ؼ اقت   ُیؿم ؼًح آًچٌبى نؼلَّ 

ؼاى ؼا ُن   کَ ظؼًعٍ تؽیي خبًْ

 تْاى تِبخن ًوبًعٍ اقت 

 *** 

 اؼتم کجیؽ پؽّلتبؼیب ثَ پیم

 ثَ پیم 

ؾ  ای ثپب هبًعگبى ، ٌُْ

 ظؼ ثكتؽ پیکبؼُب ثَ پیم 

 ثَ پیم   

 ای پیهوؽاّالى ًجؽظُبی ثی قبؾل ثَ پیم

 َ پیمث   

 *** 

 هْنِبی قؽهبیَ پٌِبى

 هْنِبی قؽهبیَ ظل تپبى

 هْنِبی قؽهبیَ ثَ خكتدْی چبؼٍ اكتبى

 ضیؿاى   

 ظؼثعؼ ؼّاى   

 ایي ثبؼ اهب

 كؽیبظ ضْاُع نع كْاؼٍ ُبی قؽش   

 کبؼ    

 ایي ثبؼ اهب

 ظاظ ضْاُع نع ک  ِوٌبههتِبی ق 

 کبؼ    

 *** 

 اؼتم کجیؽ پؽّلتبؼیب ثَ پیم

 ثَ پیم 

 آؾاظی ثَ پیم ش  ضْاًبى قؽآّاؾ 

 ثَ پیم  

 اقتثوبؼ ثَ پیمء قؽکْثگؽاى تکیعٍ
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 ثَ پیم  

 *** 

 :آًبى

 ثیعاظگؽاى 

 قتن قبؾاى

ؼاى  :هؽگ ّآ

 آًبى 

ٌع     آضؽیي نبًف ؼا هی آؾهبی

 ایٌک

 :ظنوٌبى کبؼ

 ظؼ لجبـ هعاكؼبى کبؼ 

ٌع     ثَ يسٌَ هی آی

 ایٌک 

 :قْظاگؽاى هیِي

 ظؼ لجبـ ػبنوبى ّطي  

ٌعثَ     يسٌَ هی آی

 ایٌک 

 هؽتدؼبى 

 اّثبنبى 

 :ییؼُب جبًبىؾًعاً

 ظؼ لجبـ زبكظبى آؾاظی  

ٌع    ثَ يسٌَ هی آی

 ظًیبی کٌَِ ؼا ءتب ظیْاؼُبی تؽک ضْؼظٍ

 ثبؾ قبؾًع   

 آًبى آضؽیي نبًف ؼا هی آؾهبیٌع

 ّ ظلوکبى قبؾل 

 ثب هبقک ُبی كؽیت

 ّ اّؼاظ ظؼّؿیي آنتی 

 ی یبؼثَ  
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 هی ضْاًٌع  

 بؼاهب ک

ُب      ثب تبؼیطی اؾ آنتی ًبپػیؽتؽیي پیکبؼ

 ثَ هكطؽٍ هی گیؽظ

 زیلَ ُبی قؽظاؼاى پیؽ ضیبًت ؼا 

 ّ ثب ههتِبی قِوگیي کوًْبؼظُب

 ّ ثب ظُبى ضًْیي کبؼگؽاى اکتجؽ

 ؾزوتکهبى یي آىؼُكپبؼ ّ ثب گبهِبی 

 ّ ثب ّاژٍ ُبیی قؽش

 کَ ظُبى ثَ ظُبى 

 قؽؾهیي ثَ قؽؾهیي پؽ کهیعٍ اقت  

ؼظكؽی  ثَ پیم: بظ ثؽ هی ّآ

 !ثكْی آضؽیي ًجؽظ ثَ پیم 

 *** 

 اؼتم کجیؽ پؽّلتبؼیب ثَ پیم

 ثَ پیم 

 پیکبؼگؽاى پبی ظؼ ؾًدیؽ ثَ پیم

 ثَ پیم  

 گؽقٌگبى ظؼ پی آؾاظی ثَ پیم

 .ثَ پیم  

 1358( اّل هبٍ هَ )اؼظیجِهت  11   
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 (3)از کردستان 

 

 

ٌع  ایکبل کُْكبؼاى قبکت ًٌهیٌ

 ایکبل 

 ضبهْل ثَ يع ؾثبى قطي گْیع  ّ ظنت

 ایکبل  

 ایکبل هلجن

 هي ثبنع ءثبى ثبؾ گهْظٍؾ 

 *** 

 اؾ ػهن، خبًهبى ٌُْؾ هؽظاى نؼلَ ّؼ

 ظؼ ثبؾپكیٌگبٍ ضبکكتؽی قسؽگبُبى  

 ٌُْؾ هؽظاى ُن آهیطتَ ثب آّاؾُبی قؽضهبى 

 ظؼ ثبؾ پكیٌگبٍ ضبکكتؽی قسؽگبُبى   

 ٌُْؾ هؽظاى ضْى آلْظ

 و کؽظٍ ثؽ قؽؾهیي نبىقتْاؼی پبی هؽا ثب

 هؽگ ءظُبى گهْظٍ يق   ثؽضبقتَ ثؽاثؽ  

 ضبکكتؽی قسؽگبُبى گبٍظؼ ثبؾپكیٌ 

 ...ْؾٌُ

 ٌُْؾ ظؼ ثبؾ پكیٌگبٍ ضبکكتؽی قسؽگبُبى

 آؼی 

 هؽظاى 

 هؽظاى ؾثبًَ هی کهٌع

 .ظؼ ؾیؽ ثبؼاى ضًْهبى 

 *** 

 آٍ، ظیگؽ ثبؼ
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 کُْكبؼاى 

 طٌیي آضؽیي قؽّظ آًبى ؼا  

 ؼُبی هؽگجبؼظؼ هتي ؼگجب    

 تکؽاؼ ضْاٌُع کؽظ      

 ّ ظیگؽ ثبؼ 

 نبػؽاى 

 ثب هلجهبى  

 آّاؾُبی ضًْیي آًبى ؼا   

 ثبؾ ضْاٌُع ضْاًع    

 ّ ظیگؽ ثبؼ

 ضلوِبهبى ثَ يع ؾثبى  

 کالم ههتؽک آًبى ؼا   

 ضْاٌُع قؽّظ     

 ...ّ ظیگؽ ثبؼ

 ...گؽ ثبؼّ ظی

  58نِؽیْؼ         
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 ایه داغ

  

 

 

 هبًع ثبهی ضْاُع

 ثؽ هلت هبٍ قْگْاؼ ؼّقتبیی  

 قؽش   

 هؽگ هی آیع

 یکجبؼ ظیگؽ 

 یکجبؼ ظیگؽ 

 ّپژّاک ُْلٌبک يعایم

 هی چؽضع 

 ثؽ كؽاؾ تپَ ُبی ظؼ ضْى تپیعٍ  

پِبی ُبؼ     اؾ ؾضن ْت

 قْؼاش کلجَ ُب ـ ظؼ زْالی ظؼُبی قْؼاش

 ثب چهن ُبی ُؽاقبى   

 ظؼاًتظبؼ   

ی ظام ّ ظؼ ؼگ ظّظ    ُبی قْضتَ آؿهتَ ثَ ْث

 ظؼ ثبظ ُبیی کَ هی ّؾظ  

 ثؽ كؽاؾ ضبکكتؽ یًْدَ ؾاؼ    

 !ّ هؽگ هی آیع

 *** 

 آٍ 

 ایي ظاؽ

 ایي ظاؽ

 ثبهی ضْاُع هبًع 

 ثؽهلت هبٍ قْگْاؼ ؼّقتبیی   
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 قؽش      

 ثؽ غُي ضًْیي هًَ ُبیی کَ ظُبى ثَ ظُبى   

 زکبیت ضْاُع نع      

 ثؽ پیهبًی ُؽ آّاؾی کَ ؾیي پف   

 ضْاًعٍ هی نْظ ظؼ کهت ّ کبؼ      

 ظؼ ضلْت ظؼظ ؾای ُؽ ضبطؽٍ      

 ظؼ قٌگؽ كبتر ُؽ پیکبؼ      

 ایي ظاؽ 

 ثبهی ضْاُع هبًع

 ایي ظاؽ 

 ثبهی  

 .ضْاُع هبًع  

 *** 

 ُی هَ التبى. ..ُی 

 هَ التبى 

 هَ التبى 

 هَ التبى. ..ُی 

 چؽا ثَ پیؽهؽظاًت 

 ًگلتی کَ ثؽ خبی ًوبًٌع  

 ؼاّ کْظکبًت 

 چؽا ثَ قٌگؽ کُْكبؼاى ًكپؽظی؟ 

 هَ التبى ...ُی

 هگؽ ًهٌیعی کَ ثبظ

 ثْی ّزهی آًبى ؼا هی آؼظ  

 هگؽ ًوی ظاًكتی

 آًبى 

 آًبى طْیلَ ُبی هطؽّثت ؼا ُن زتی 
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 یعیضْاٌُع ثْ  

 ثب گؽقٌگی کلتبؼاى   

 آًبى 

 ثَ خكتدْی هلت يعقبلگبى ّ پبًؿظٍ قبلگبى تْ زتی 

 بىقؽ ظؼتٌْؼُبی پٌِ     

 كؽّ ضْاٌُع ثؽظ      

 ٌبک خًٌْهبىثب ظًعاًِبی ّلؼ

 هَ التبى ...آی

 !هَ التبى 

 هگؽ ًوی ظیعی 

 اکٌْى هیبى هب ّ آًبى  

 هبى زکن هی ؼاًع؟تٌِب ؾثبى قؽش تلٌگِب

  *** 

 ثؽ ًؼم ُبیتبى ًگؽییع

 ًَ 

ًَ 

 !ًگؽییع

 قْؼاش گلْلَ ُب -اؾ ؼّؾى قْؼاش

 ؽیعتکَ نبى ثٌگ ـثؽ آقوبى هلجِبی تکَ 

 آًدب 

 قتبؼگبًی ضْاُیع یبكت

 قتبؼگبًی

 قْ هی ؾًٌع ـکَ ٌُْؾ قْ  

 ی نیؽیي تؽیي آؼؾُّبیثب ؼّنٌب   

 ثؽ هلجِبی قؽضهبى ثٌگؽیع

 یبظ آؼیعَ ّ ث

 کَ ظنوٌبى کیٌَ هی ّؼؾًع
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 ًوبىزتی ثَ چبؼپبیب

 ًوبى کَ ػللؿاؼاى تبؾٍ ّ آؾاظ ؼاثَ چبؼ پبیب

 ظّقت هی ظاؼًع    

 ثَ ظؼضتوبى زتی

 ًوبى کَ آكتبة كؽّؼظیي ؼا ظؼضتب ثَ

 ؼُب    

 هی ًْنٌع    

 ُبی کلجَ ُبی ّیؽاًوبىزتی ثَ ظیْاؼ

 کَ ثب ایي ُوَ ثؽ پبی ایكتبظٍ اًع

 آؼی 

 یبظ آؼیع َ ث

 ًوبى کیٌَ هی ّؼؾًعظنوٌب

 ثؽ ُؽ چَ کَ اؾ ؾًعگی ؼّني هب قطي هی گْیع

 ّ هؽگ ًبگؿیؽ آًبى ؼا 

 .ّػعٍ هی ظُع  

  *** 

 ًْیي اتثب هؽظهک ض

 ثؽ چهوِبیهبى   

 چهن ظّضتی    

 هَ التبى    

 هبٍ ضًْیٌت  ءثب آئیٌَ

 ؼضكبؼ خالظاى ؼا  

 ثَ قیٌَ قپؽظی    

 هَ التبى    

 ثب ضبک ضًْیٌت 

 خب پبی آًبى ؼا 

 پی گؽكتی   
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 هَ التبى   

 ًَ، آًبى ؼا

 َ ُبی کیٌَ هبى گؽیؿی ًطْاُع ثْظاؾ نؼل

 آًبى ؼا 

 و ؼًدجؽاىاؾ ظاـ ُبی يیولی توب

 اهبى ًطْاُع ثْظ   

 آًبى ؼا 

 ُبیهبىقٌگؽ کهتبؼ

 ّ گْظال ُبی ُّن هؽظهبى

 ثْظ پٌبُی خبّظاى ًطْاُع  

  *** 

 تؽا ءهب ظاًَ ثَ ظاًَ گٌعم ُبی ضْى گؽكتَ

 ظؼ قؽاقؽ ایي قؽؾهیي هٌتظؽ

 ضْاُین کبنت   

 هب ههت ثَ ههت ضبک قؽضت ؼا

 ثب ضبک ثبؼّؼ کهتؿاؼُبی ظّؼ ّ ًؿظیک

 ظؼ ضْاُین آهیطت    

 هب زکبیت تؽا قؽّظی ضْاُین کؽظ

 ّ ضبًَ ثَ ضبًَ 

 پب ظؼ ؼًدجؽاىظؼگْل  

 ضْاُین ضْاًع   

 ای هَ التبى

 ای ضْاُؽ گیكْ پؽیهبى هبؼًب

 کؽظقتبى ءنوَ ـای ؼّقتبی نوَ 

 ای ؾضن تبؾٍ ایؽاى

 *** 

 آؼی هب قؽّظ ضْاُین ضْاًع
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 ّ آًبى ؼا 

 ْكبًؿای تْظٍ ُبطاؾ ًلؽت 

 .ًطْاُع ثْظاهبى 

 59كؽّؼظیي  15   
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 آمىزش

 ایٌدب 

 نالم هی کهع ًظن خٌِوی 

 ًظن خٌِوی   

 تب ُیچ چکهی 

 كؽّظ ًیبیع 

 ظیؽتؽ اؾ چهن ثِوؿظًی  

 ّ ُیچ اُؽهی

ًع   اؾ کبؼ ًوب

 ؾّظتؽ اؾ ًلف کهیعًی  

  *** 

 هب ایٌگًَْ پیؽ هی نْین

 ظؼ ؾیؽ ظًعاى کبؼضبًَ ُب  

 ثب ًظوی خٌِوی 

 خٌِویًظوی  ثب

 هلت خْاًهبى تب

 ُن چٌبى ثتپع 

 ثبؼُب ّ ثبؼُب  

 ّ هب

 ُن ایٌكبى هی آهْؾین

 ُوبٌُگی ضؽثبى پتکِب ؼا  

 ُن ایٌكبى هی آهْؾین 

 گؽٍ ضْؼظگی قؽش ًلكِب ؼا  

 ُن ایٌكبى هی آهْؾین 

  کَ ضْى ؼًدِبهبى  
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 ثَ یکكبى   

 آُي انیبء ـخبؼی اقت ظؼ ؼگ    

 ُن ایٌكبى هی آهْؾین 

 ًیؽّی ثی ظؼیؾ کبؼهبىکَ   

 ثَ یکكبى           

ُب     نؼلَ هی کهع ظؼ هلت کْؼٍ 

 ّ ظقتِبی ؾضوی هبى

 ثَ یکكبى   

 پیم هی ؼاًع چؽضِبی خِبى ؼا  

 آؼی 

 ایٌگًَْ

 قؽًْنت ههتؽک ضْظ ؼا  ایٌگًَْ هب هی آهْؾین

 ظؼ ًظوی خٌِوی     

 ظؼ ًظوی خٌِوی     

 تب ظؼ هیؼبظگبٍ آضؽیي ًجؽظهبى

 ضیؿین ثپب 

 ًَ ظیؽتؽ اؾ چهن ثِن ؾظًی 

 ًَ ؾّظتؽ اؾ ًلف کهیعًی 

 ُوبٌُگ، ضؽثبى پتکِبهبى   

 گؽٍ ضْؼظٍ، آّای قؽش ًلكِبهبى   

 ثؽای ّیؽاًگؽی ًظوی خٌِوی

 ًظوی خٌِوی      
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 مراسم تدفیه یک کمىویست

 

 

 پبؼٍ کٌیع ـپبؼٍ 

 کلٌِبی قلیع آهبظٍ تبى ؼا 

ٌعکَ اّ هی ضْاُع کلٌی ظگؽگًَْ   ثؽ اّ ثپْنبً

 کلٌی ثب گؽهبی هلت تْظٍ ُب

 کلٌی ثب ؼًگ ضًْیي آنتی ًبپػیؽتؽیي ًجؽظُب

 کلٌی کَ پیکؽ قؽظ هؽظٍ ال ؼا 

ًع    ثب تبؼ ّپْظ ؾًعگی ثپیچب

 آّاؾُبی ضلتَ ظؼ گْؼل ؼا

ًع    ثَ آیٌعٍ ای ظّؼظقت ثپیًْعا

  *** 

 پبؼٍ کٌیع ـپبؼٍ 

 کلٌِبی قلیع آهبظٍ تبى ؼا  

 ُي هؽگ اقت ّکَ پیؽا کلٌی

 قتا قؽظی پبیبى   

 گلتی کَ الل اقت

 قتا قکْت ضبهْنبى  

 آًگًَْ کَ گْئی زؽكی ًوبًعٍ اقت ظیگؽ

 ظؼ پهت قؽ ؼاُی ، ًَ

 .کبؼی ًوبًعٍ  اقت ظیگؽ  

  *** 

 پبؼٍ کٌیع ـپبؼٍ 

 کلٌِبی قلیع آهبظٍ تبى ؼا  

 کَ اّ کلٌی ظگؽگًَْ هی ضْاُع
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 کلٌی کَ ػوؽی پؽچن قؽاكؽاؾیم

 قتاؼّنٌبی آؾاظیم ثْظٍ    

 کلٌی کَ ظؼ ؼاُِبی ًجؽظ

 تٌِب تؽاًَ ال  

 ظؼ قیبُتؽیي نجبى نکٌدَ

 نؼلَ قتبؼٍ ال ثْظٍ اقت ـنؼلَ   

 ِؽ تْظٍ اقتقیٌَ ال ه   ثؽ کلٌی کَ

 ظاقی کٌبؼ چکهی ضًْیي ؿٌْظٍ اقت   

 آؼی 

 پبؼٍ کٌیع ـپبؼٍ 

 کلٌِبی قلیع آهبظٍ تبى ؼا  

 .گًَْ ثؽ اّ ثپْنبًٌعکَ اّ هی ضْاُع کلٌی ظگؽ

   *** 

 آٍ چَ ظؼضههی ظاؼظ

 چَ ظؼضههی ظاؼظ

 قْؼاش یک ؼكین ـپیکؽ قْؼاش 

 آؼهیعٍ ظؼ کلي قؽش

 آًگبٍ کَ ثَ اُتؿاؾ ظؼ هی آیع

 بؼاىیثؽ نبًَ ُبی    

 آًگبٍ کَ ظؼ ژؼكٌبی ضبک هی نْظ ًِبى

 تب ظؼ لسظَ ُبی پیؽّؾی 

 قؽ ثؽ آؼظ ثؽ ثبم ضبًَ ُب

 ثؽ ظّل کبؼضبًَ ُب

 .ظؼ هلت کهتؿاؼُب
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 اکتبر سرخ

 

 

 اکتجؽ قؽش هی آیع

 اکتجؽ قؽش کبؼگؽاى

 اکتجؽ قؽش قؽثبؾاى

 اکتجؽ قؽش ثؽؾگؽاى گؽقٌَ

 :اکتجؽ قؽش هی آیع

 ػظین   

 اًجٍْ  

 هِبخن  

 ّ ؾهیي پیؽ ظؼ ؾیؽ گبهِبی خْاًم

 .ضْیم هی لؽؾظَ ث   

 آًچَ ثَ ظیعٍ هی آیع

 ی کَ خٌگلی قتیگْ

 ههت آنْثگؽ   ءُؿاؼ ُؿاؼ نبضَ  

 ثؽ اكؽانتَ    

 گْیی کَ ظؼیبیی قت 

 اؾ ثكتؽ ثؿؼگ ضْیم   

 ثپب ضبقتَ    

 گْیی کَ ضْظ 

 ؼّذ پؽ تالطن ؾًعگی قت

 ضْیم ؼا ءؾیجبتؽیي ؿؽیْ نبظهبًَ

 هْج ثیعاؼل ـظؼ هْج    

 اًجبنتَ     

 آٍ ایي قیالة هؽظم اقت

 کَ ظؼ کْچَ ُبی هًون پتؽّگؽاظ

 ههت هی کْثع  
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 یْاؼٍ ُبی زکْهت قبؾلثؽ ظ   

 ایي 

 ایي ظُبى ثبؾ گؽقٌگی قت

 ؼػع آقبًگ کَ ثب ثب

 ظؼ ضیبثبًِبی نؼلَ ّؼ هكکْ

 پیؽّؾی پؽّلتبؼیب ؼا

ًع   كؽیبظ هی ؾ

 ایي نلیک تْپِبی طبؿی قت

 اًجبؼُبی ًبى ؼا  ءکَ ظؼُبی ثكتَ  

 ثبؾ هیکٌع     

 ایي يق ثی پبیبى پؽچن قؽش اقت

 ظؼ اُتؿاؾ   

 اى ثكتَ ثَ ؾًدیؽ ثؽظگی ثؽ ظّل هؽظ   

 کَ کبؼضبًَ 

 ثَ کبؼضبًَ هی خْنع 

 ّ ظؼ هیبظیي پْنیعٍ اؾ ثؽف ؾثبًَ هی کهع

ًع  تب ثكْؾا

 ثٌعُبی ػًؽی پبیبى گؽكتَ ؼا 

 ایي

َ  ًجؽظی ًبػبظالًَ اقت ءایي اًجٍْ قؽثبؾاى ثبؾ گهتَ اؾ خِج

 ؾضن ثؽ ؾضن    

 ظؼ ُن کْكتَ     

 پبی ضًْیي    

 ی کٌٌع ّؼهَ ُبی اػتوبظنبى ؼاپبؼٍ ه ـکَ پبؼٍ 

ِب      ثَ ژًؽال

 ّ پهت هی کٌٌع ثَ قٌگؽُبیی کَ گْؼنبى ثْظّ 

 ثْظ ، گْظالِبی هؽگجبؼ كؽیجهبى    

 ّ هی آیٌع

 هی آیٌع 
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 هی آیٌع  

 تب گْل كؽا ظٌُع    

 ثَ كؽهبًی ثؽای آضؽیي ًجؽظ    

 كؽهبًی ثؽای يلر      

    *** 

 !کبؼگؽاى 

 پیم ثكْی اقوْلٌی 

 !قؽثبؾاى 

 پیم ثكْی اقوْلٌی 

 ! ظُوبًبى 

 پیم ثكْی اقوْلٌی 

 :اقوْلٌی

 ثكتؽ طْكبى 

 :اقوْلٌی

 قتبظ خٌگی پؽّلتبؼیب 

 : اقوْلٌی 

 آًدب کَ کلهِبی گل آلْظ 

ِؽ هؽظم ؼا     هی کْثع ه 

 قؽهبیَ ءتبالؼُبی كتر نعٍ ءثؽ چِؽٍ     

 آًدب کَ ُوِوَ ُب

 كؽیبظُب  

 ّ ُلِلَ ُب   

 هی کٌع ؾّؾٍ ُبی قبؾل ؼاضلَ     

 آًدب کَ ًَ ظیؽ 

 ّ ًَ ؾّظ 

 هٌلدؽ هی نْظ كؽهبى   

 قْی هعؼتَ پیم ث  
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  *** 

 ای کبؼگؽاى

 !کبؼگؽاى 

 ؼیؿ هی کٌیعثَ کدب قؽ 

 ثب اؼتم نکكت ًبپػیؽتبى    

 ایي چٌیي نتبثبى    

 نتبثبى ؟     

 هب هی ؼّین  تب ظؼ ُن کْثین کبضِبی هعؼتهبى ؼا ــ

 ؼّین تب ثبؾ قتبًین تطت زبکویت هبى ؼاهب هی  ــ

 ای قؽثبؾاى

 !قؽثبؾاى 

 ثَ کدب یْؼل هی ثؽیع 

 ثب يلْف پؽ يالثت تبى   

 ایي چٌیي قؽّظ ضْاى   

 قؽّظ ضْاى؟    

 نْم تهب هیؽّین  تب پبیبى ظُین ثَ قؽًْن -

 هب هی ؼّین تب ثٌب ًِین اؼتم قؽش ؼُبیی هبى ؼا -

 ای ظُوبًبى

 !ظُوبًبى 

 ب ؼاٍ هی قپؽیعثَ کد  

 ثب کْلجبؼُبی ضبلی تبى    

 ایي چٌیي ظؼکق ًِبظٍ خبى     

 ظؼکق ًِبظٍ خبى ؟     

 هب هی ؼّین  تب ظؼّ کٌین زبيل ؼًدِبیوبى ؼا ــ

 هب هی ؼّین تب ثپب کٌین کهتگبُِبی ههتؽکوبى ؼا ــ

  *** 

 آٍ
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 اکتجؽ قؽش 

 اکتجؽ قؽش

 اکتجؽ قؽش

 اکتجؽ قؽش نؼلَ هی کهع

 ضبکكتؽ ؼّؾُبی گػنتَ اؾ ؾیؽ   

 ّ ضبطؽات ظّؼ نلیک هی نْظ

 ثؽ قیٌَ ؾهبى   

   *** 

 ایي پؽچن ثَ ضبک اكتبظٍ آیب

 آى ثیؽم ضًْیي ظیؽّؾ ًیكت ؟   

 ایي طٌیي گن آیب

 آى قؽّظ ؿؽیًْبک كبتر ظیؽّؾ ًیكت ؟ 

 نکكتَ ثَ ؼًح آیب ءایي چِؽٍ

 ء ظیؽّؾ ًیكت؟آى هبهت خْاى ثپب ضبقتَ   

 اقت ثؽ تْ چَ ؼكتَ

 ای لسظَ ُبی قؽش پیؽّؾی  

 کبیٌگًَْ ضبئٌیي ثؽ گؽظٍ ُبی تْ گبم هی كهؽًع

 کبیٌگًَْ یلَ ظاظٍ ثؽ تطت ظیکتبتْؼی پؽّلتبؼیب

 قؽ كؽّ ثؽظٍ ظؼ آضْؼ ضیبًت ُب   

 خبم ثؽ خبم هی قبیٌع      

   *** 

 آی  ...آی 

 ای اکتجؽ قؽش

 كتر ءای ظكتؽ ثبؾگْ نعٍ

 ای طالیَ ظاؼ ؼّؾُبی ًْ

 ضًْیي قْقیبلیكن ٍءظؼّاؾ ای

 ثَ چَ ٌُگبم



پیکارگران پای در زنجیر -  29 

 

 ثَ چَ ٌُگبم  

 ظیگؽ ثبؼ ظؼ قپیعٍ ظهبى  

 توْین قؽش تْ ّؼم ضْاُع ضْؼظ

 ّ ثبؼ ظیگؽ تْپِبی تْ نلیک ضْاُع نع

 ّ قوْط ضْاٌُع کؽظ

 اؾ نبًَ ُبی تْ  

 ایي ظلوکبى پیؽ ػوین؟   

  58آثبى       
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 خطاب به تسلیم طلبان

 ُبی قبؾل ؼاكبًَ كخوغ کٌیع ثكبط ا

 کَ کبؼگؽاى هؼبظى 

 ثب کلٌگ ُبی کبؼ 

 زلؽ هی کٌٌع اػوبم ؾهبى ؼا 

 تکَ ثَ چٌگ آؼًع ـتب تکَ 

 ؾ  

 ى     

 ظ        

 گ           

 ی ؼا   

 ّ اؾ ظُبًَ تًْل ُبی ؼًح

 ثؽ ؼیل ثبؾّاًهبى

ٌع    قؽ ؼیؿ هی کٌ

 آُي آؼؾُّبی هجِن ؼاقٌگ   

 لیكنًع ظؼ کْؼٍ ُبی قؽش قْقیبعاؾّ ثگ

 ُبی ؼّني آؾاظیهبى ؼاقؽّظ

 ّ اؾ قتوی چٌیي گؽاى

 كْالظ آنتی ًبپػیؽ قبؾهبى اًوالة ؼا 

ًع     كؽاُن آؼ

  *** 

 ظؼ ُن كؽّ ؼیؿیع پٌعاؼُبی یطؿظٍ ؼا

 تب کبؼگؽاى کْؼٍ ُبی غّة

 نؼلَ ُبی نؽؼثبؼ ـظؼ کبؼ 

 ثدْنبًٌع   

 هطؼَ قٌگِبی  ـهطؼَ 
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 ؾ  

 ى     

 ظ        

 گ           

 ی ؼا   

 ّ نکل ظٌُع ثب ه ػاثَ ُبی ؾزوت

 هؽکت آٌُیي اًوالة 

 زؿة ؼُْاؼ آیٌعٍ ؼا

 ّ اؾ کبؼضبًَ ُبی ؾًعاى

 ثَ پیم ؼاًٌع

 قْی هیبظیي پیکبؼثَ  

 .اؼتم کجیؽ کبؼ ؼا  

  *** 

 ثكْؾاًیع يلسبت قیبٍ تكلین ؼا

 تب کبؼگؽاى چبپطبًَ ُب 

 "یْتؼتب"ثب هبنیٌِبی 

 زؽف ـثچیٌٌع زؽف 

 ؾ  

 ى     

 ظ        

 گ           

 ی ؼا   

 ثؽ پیهبًی ؼّؾًبهَ ُبی قؽضهبى

 ّ زک کٌٌع کالم ؼُبئی ضْظ ؼا

 ثؽ اّؼام آگبُی

 ّ ثَ پؽّاؾ آّؼًع پؽًعگبى آؾاظی ؼا

ي     ظؼ قؽاقؽ هِی

  *** 

 آنتی ءآٍ ، ای ًهطْاؼ کٌٌعگبى آؼهبًِبی كؽّهؽظٍ
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 ای پیهْایبى اكتطبؼات ظؼّؿیي

 بؾلای قؽظاؼاى پیؽ ق

 هی ضْاُین ًبثْظی تبى ؼا

 ًبثْظی تبى ؼا

  هی ضْاُین

 اُّبم ءثَ ؾُؽ آلْظٍ ب ظل آقْظٍ اؾ ضٌدؽ  ت

 تب ؼُب اؾ ُؽاـ ضیبًت

 ثگهبئین ظؼّاؾٍ ُبی پیؽّؾی ؼا

 ّ ثكبؾین 

 ؾًعگی ؼا ؾیجب

 ؾیجب     

 .ظؼ کبؼضبًَ ُب ّ کهتؿاؼُب
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 ست ایه زمان  زماوه ای

 تْ اؾ آى   آى ؾهبًَ ای 

 ًدیؽُب کَ ؾ

 ظقتِبی ؼُبئی ؼا 

 پیًْع هی ؾًع ثِن  

 ظؼ کبؼ ضبًَ ُب   

 ّ ؼًح 

 پلی قت  

 ظُن آؼ  َ کَ ث  

 ظؼ چبؼ خبًت ّطي    

 يعای ههتؽک هلجِبی ؼًدجؽاى ؼا    

 تْ اؾ آى   آى ؾهبًَ ای

 کَ ؾًعگی

اؾ هی ضْاًع   ظؼ زٌدؽٍء هؽگ ّآ

 ّ نگؽف تؽیي ػهوِب

 ُب اؾ پكتبى آنتی ًبپػیؽتؽیي کیٌَ 

نع      نیؽ هیٌْ

 تْ اؾ آى   آى ؾهبًَ ای

 کَ اؾ هلَ ُبی خْاًی 

 ػوبثِبی ػبنن

 ثی هِبثب 

ٌع    ثَ اكن ُبی قؽضگْى پؽ هی گهبی

 ّ چَ ثكیبؼ ثب ؾضوِبیی ثؽ قیٌَ

 ثَ گْؼُبی ثی ًبم    

 ٌعتظؼ هی ؿل     

 اهب ُوچٌبى

 ُوچٌبى  

 پؽّاؾنبى تکؽاؼ هی نْظ  
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 ضًْیي آقوبى ءظؼ زبكظَ    

 تْ اؾ آى   آى ؾهبًَ ای 

 کَ قؽًیؿٍ ُبی گؽقٌَ

 ثَ نکبؼ هلجِبی قؽش

 هی ؼّظ  

 اهب ظؼ ثؽاثؽ آًِوَ تْاًبیی

ْظ    تسویؽ هی ن

 ّهتی کَ اؾ قیٌَ ُبی ظؼیعٍ 

ٌع    آكتبة طلْع هی ک

 آؼی 

 تْ اؾ آى   آى ؾهبًَ ای 

 کَ اًوالة 

 ظقتِبیم ؼا هی آؾهبیع 

 کَ اًوالة 

 گبهِبیم ؼا هی آؾهبیع 

 کَ اًوالة 

 چهوِبیم ؼا هی آؾهبیع 

یؽاًگؽ  تب ثب ًیؽّهٌعتؽیي ههتِبیّ 

 تؽیي چهوِبی آگبُیتب ثب ثیٌب

 تب ثب اقتْاؼتؽیي گبهِبی ؼُكپبؼ

 ثپب ضیؿظ   

 آؼی 

 تْ اؾ آى   ایي ؾهبًَ ای 

 پف ثبكٌعٍ ای ثبل 

 اؾ ضیل ثبكٌعگبى 

ٌع    کَ هی ثبك

 هی ثبكٌع   

 ثب تبؼ ّپْظ ؼًح     

 ؽچن قؽش پیؽّؾیهبى ؼاپ     
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 پف ؼیطتَ گؽی ثبل 

 اؾ ضیل ؼیطتَ گؽاى  

 کَ هی ؼیؿًع هبلت پتک قٌگیي نبى ؼا   

 خِبى ءثؽای ّیؽاًی ًظن کٌَِ     

 پف آٌُگؽی ثبل

 اؾ ضیل آٌُگؽاى  

 کَ هی قبؾًع ظاقِبی يیولی نبى ؼا  

 .ُِبی ههتؽک آیٌعٍ هبىثؽای ظؼّ کؽظى کهتگب    
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 فرمان مرگ

 ت كؽتْ

 ّؼم کؽظٍ

 گؽقٌَ

 ظؼ ثبم ظًیب 

 کویي کؽظٍ اقت ٌُْؾ  

 .آهؽیکب    

 آٍ قتبؼگبًت

 یک ثَ یک هی ككؽًع 

 ّ نظ ظؼ نظ ، ضْى ضلوِب 

 ظؼ پٌَِ ُبی پؽچن تْ   

 ثؽاٍ هی اكتع    

 تب ظؼ قیالة آضؽیٌم

 ؿؽهَ قبؾظ

 تبؼیص قلطَ قؽهبیَ ؼا

  *** 

 ثب تْام آهؽیکب... ُبی

 آهؽیکب  

 !آهؽیکب   

 آیب ًوی نٌْی

 ظؼ چبؼقْی ؾهیي

 ثؽ طجل ًجؽظی تبؾٍ هی کْثٌع  

 تْظٍ ُب     

 ثب تْام... ُبى 

 آیب ًوی ثیٌی 

 قْی ؾهیي  اؾ ُؽ

 ههتِبی ّیؽاًگؽ  
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 ُدْم هی آؼظ    

 قْی تَْ ث     

 ...ُی 

 ایي كؽهبى هؽگ تْقت

 کَ كؽیبظ هی نْظ  

 .ثب ظُبى خِبًی ؼًح    

 هؽگ ثؽ آهؽیکب      

 هؽگ ثؽ آهؽیکب      

 .هؽگ ثؽ آهؽیکب      

    *** 

 ضْظ ثلؽؾَ اکٌْى ث

 ای اكؼی گؽقٌَ  

 ای هبؼ ؾضن ضْؼظۀ ؾُؽ آگیي  

 اکٌْى ثؽ ضْظ  ثپیچ

 ّ ثب ؼػهَ ُبی هؽگجبؼ

 چٌگ ظؼ قؽؾهیي ضلوِبی ظّؼ ّ ًؿظیک اكکي

 ّ چٌگبلِبی ضًْیٌت ؼا 

 چِبؼ گْنَ خِبى َءظؼ هلت تْظٍ ُبی ثپب ضبقت

 ّکيكؽ     

 ثب ایٌِوَ اهب 

 ایي كؽهبى هؽگ تْقت

 ًْنتَ ُبی اًوالة هؼبيؽ ـکَ ثب ضْى   

 ثجت هی نْظ    

 هؽظم ءثؽ قیٌَ ُبی ثبؾ گهْظ     

   *** 

 ، قؽهبیَاؼ ظیْاًَ قؽػثگ

 ظُبى زؽیى تبًکِب ؼا ثگهبیع  
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 ثگػاؼ النطْؼُبی كْالظیي

 ثؽ كؽاؾ قؽؾهي ُبی ًجؽظ   

 ؽّاؾ آیٌعثب كضلَ ُبی هؽگ ثَ پ    

 ثگػاؼ کَ ظلوکبى پیؽ

 ثب ًوبثِبی تُْن ّ قبؾل ثَ پیم آیٌع  

 اهب ایي ؾهبى

 ایي ؾهبى کَ ؼًح ثؽ هی ضیؿظ

 ّ نؼلَ هی کهع ثؽ تبؼک آقوبى ًجؽظ

 قتبؼٍ قؽش    

 ایي ؾهبى 

 کَ پؽچن ضًْیي آیٌعٍ

 ظؼ اُتؿاؾی ظّثبؼٍ  

 قؽ ثؽ هی آّؼظ    

 ثؽ کْل ؼًدجؽاى     

 ایي ؾهبى 

 ایي ؾهبى آؼی 

 ثؽ ُؽ ظُبى  

 قؽّظ هی نْظ كؽیبظ  هؽگ ثؽ آهؽیکب  

 هؽگ ثؽ آهؽیکب      

 .هؽگ ثؽ آهؽیکب    
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 برای کمىن پاریس

ْظ  پبؼیف ثیعاؼ هیه

 پبؼیف هكلر

 پبؼیف کبؼگؽاًی کَ ظؼّاؾٍ ُبی اًوالة ؼا 

 هی کْثٌع

 پبؼیف ؾًبى تکیعٍ ی ؼًح

ٌع  کَ تْپطبًَ ُب ؼا تًبزت هیکٌ

 کوْى پبؼیف 

ُب  کَ قالذ 

ُب   پتک 

 ظاـ ُب 

 ّ پؽچن ضًْیٌم ؼا ثَ هیؽاث هی ًِع

 ثؽای قبل ُب قبل پیکبؼ آنتی ًبپػیؽ پؽّلتبؼیب

*** 

 ! ؾًعٍ ثبظ کوْى

 !ؾًعٍ ثبظ کوْى 

 !ؾًعٍ ثبظ کوْى

 ایي يعای پبؼیف اقت کَ هٌلدؽ هی نْظ

 : هٌلدؽ هی نْظ ظؼ هسلَ ُبی هبلکیت قؽهبیَ

 ؾًعٍ ثبظ کوْى

 :هی نْظ ظؼ ؼگ ضیبثبى ُب ّ هیعاى ُبی پیکبؼ هٌتهؽ

 ؾًعٍ ثبظ کوْى

 ظ اؼتم كبتر کبؼؼ  ّ ُدْم هی آ

 تب ثؽّثع ُؽ ًهبًَ ی ثیعاظ ؼا

 :كؽیبظ ُبی قؽش ؼا" ّاًعّم" ّ ظؼ ُن کْثع

 !ؾًعٍ ثبظ کوْى

 !ؾًعٍ ثبظ کوْى

 !ؾًعٍ ثبظ کوْى
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 گؽظ ثبظ هی تْكع

 گؽظثبظُبی قؽش

 گؽظثبظُبی ّیؽاًگؽ

 ی قِوگیي تؽیي ًجؽظگؽظثبظُب

 هی تْكع گؽظ ثبظ

 اؾ کْیؽ ؼًح ؼًدجؽاى

 ّ نتبثبى هی گػؼظ

 هی گػؼظ 

 تب ثبل ثگكتؽظ

 ظؼ قؽاقؽ ؾهبى

*** 

 " ّؼقبی" ءآٍ ثگػاؼ ظًیبی کٌَِ

 ظؼ تهٌدی هؽگؿای كؽّ ؼّظ

ٌع  اؾ طٌیي کؽ کٌٌعٍ كؽیبظ ُبئی کَ كْاؼٍ هیؿً

ٌع   تب کوْى ؼا كؽیبظ که

ًعی کَ توبیاؾ کبؼضبًَ ُب  م هبهت ثپب هی ضیؿ

ٌع   تب کوْى ؼا كؽیبظ که

 اُتؿاؾ هی آؼًعَ اؾ پؽچن ُبئی کَ گؽقٌگی ؼا ث

ٌع  تب کوْى ؼا كؽیبظ که

 اؾ پیٌَ ُبئی کَ ظُبى هی گهبیٌع 

ٌع  تب کوْى ؼا كؽیبظ که

 پطبًَ ُبی گبؼظ هلی کَ ثَ هلیت اًوالة ظؼ هی آیٌعاؾ تْ

ٌع  تب کوْى ؼا كؽیبظ که

ٍ ؾًبى لچ  ک ثَ قؽ کَ ثب تلٌگ ُبی ظّنهبىّ اؾ اًْج

 نٌبقٌبهَ ای ظیگؽ هی گیؽًع 

ٌع  تب کوْى ؼا كؽیبظ که

 " ّؼقبی"آؼی ثگػاؼ ظًیبی کٌَِ ی 

 كؽّ ؼّظ ظؼ تهٌدی هؽگؿا

 ُب ظیب ثؽ اخكبظ هِؽهبًی کوًْبؼ
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 پبی کْثع

 ا اهب ایي يع

 :ثؽای پؽّلتبؼیب ظیگؽ اؾ یبظ ًؽكتٌی اقت ایي يعا

 !ؾًعٍ ثبظ کوْى

 !ظ کوْىؾًعٍ ثب

 !ؾًعٍ ثبظ کوْى

*** 

 !آؼی کوْى 

 ًَ زکبیتی ًبثبّؼ

 !کوْى

 ًَ ُّوی ّ ًَ اككبًَ ای 

 !کوْى

 خـؽاكیبی قؽاقؽی ال ؼا، آًدب کَ ؼًح 

ٌع   تؽقین هی ک

 ّ ضبًعاى ضْیم ؼا

ًعیثَ كؽهبًؽّا اؾ ُؽ قْ   ی هی ضْا

 آًدب کَ کبؼگؽی آلوبًی 

 ثب پیهجٌع ؼّؿٌی

 .ؾًع ثؽ يٌعلی ّؾاؼت کبؼ تکیَ هی

كتبًی   آى خب کَ هِؽهبًی ِل

 ثب ه ِؽ اًتؽًبقیًْبل ثؽ پیهبًی

 ّ ثب هعال ظؼضهبى یک پ تک ثؽ قیٌَ

 ثَ كؽهبًعُی اؼتم کبؼ

ْظ  كؽاضْاًعٍ هی ن

 :آى خب کَ هوؽ هْاًیي قؽش هی گؽظظ

 ُبی هكبّی ثب ظقتوؿظ کبؼگؽاىظـ ظقتوؿ

 ـ قْؾاًعى اػتجبؼ ًبهَ ُبی اؼتم ظائوی قؽهبیَ

 زهؽات ثْؼّکؽات ءـ هضسکَ

 ـ يعّؼ ازکبم اؾ قٌگؽ ظیکتبتْؼی پؽّلتبؼیب
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ُب ءکٌَِ زیلَءق کؽظى ثؽ تـ ّ  ضلغ قالذ تْظٍ 

  ! آؼی کوْى

ؾ ُن ُؽ قبؾل  آى خب کَ ٌُْ

 ثب اؾ یبظ ثؽظى ّيیت ُبیم 

 آؿبؾ هی نْظ

 ّ ضْاة ُؽ ضیبًت

 ل هی آنْثعاؾ طٌیي قؽّظُب

*** 

 ...!آؼی

ًنیهي اؾ ؼّؾُب  ی قؽّظ هی ضْا

 َ اخكبظ گؽقٌگبى ک

 ظیگؽ ظقتَ ثَ ظقتَ 

 ظؼ قؽظضبًَ ُبی قؽهبیَ

 وی گهتً اًجبنت 

 ّ ًهوَ ُبی ظؼثبؼی 

ًع  ظیگؽ ثبکؽٍ ُبی هوعـ ًجْظ

 ی قؽّظ هی ضْاًن یهي اؾ ؼّؾُب

 کَ ثؽ كؽاؾ کبؼضبًَ ُب

 ؼًح

 ثَ اُتؿاؾ ظؼ آهعٍ ثْظ 

 ّ ظؼ نؼلَ ُبی پؽچن قؽش

 هْاًیي اقتثوبؼ هی قْضت

ًنیُبهي اؾ ؼّؾ  ی قؽّظ هی ضْا

 کَ پبؼیف پؽّلتبؼیب

 ؼا" نؽیق"لگعکْة هی کؽظ پبؼیف هؽظاى 

 پبؼیف ًدیت ؾاظگبًی ؼا

 کَ ظؼ هدبلف ػیم 

 ؾًبى ضْیم ؼا 

 توعین هی کؽظًع



پیکارگران پای در زنجیر -  43 

 

 پبؼیف هًبثبى ؼا

 پبؼیف ًظن ّ هبلکیت هؽگجبؼ قؽهبیَ

 پبؼیف کلیكبُب  

ُب  زؽاهؿاظٍ 

ُب  کالُجؽظاؼ

 ؼا" تی یؽ" پبؼیف تْطئَ ّ

 آؼی

 ی قؽّظ هی ضْاًن یهي اؾ ؼّؾُب 

ؾ هی پیچع  کَ گؽظثبظُبی آى ٌُْ

 ثؽ كؽاؾ خِبى

 ّ آكتبة قؽضم

 ثؽ قیٌَ ُبی ضًْیي کبؼگؽاى هی ظؼضهع 

*** 

 آی...آی 

 پبؼیف هِؽهبى 

 پبؼیف هِؽهبى 

ّظُبی قؽضت ؼا  ؾیجبتؽیي قؽ

 ثَ ضبطؽ ثكپبؼ

 تب قؽّظ ضْاًبًت 

 ثؽ چْثَ ُبی اػعام 

ٌعآى ؼا    ًؼؽٍ که

 !بؼیف هِؽهبىپ

 نگؽف تؽیي زوبقَ ُبی پیکبؼ ؼا  ضْى  

 ظؼ ؼگبًت خبؼی کي

 قْؼاش ْت -تب اؾ پیکؽ قْؼاش 

 قیالة ُبی آنتی ًبپػیؽ

 ؼاٍ اكتعَ ث

 ّ ثَ هلجت ثیبهْؾ 

 تکَ نعى - کَ ثَ گبٍ تکَ
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 ُن چٌبى

 ُن چٌبى  

 پمتظؼ ُؽ 

 طٌیي اًعاؾظ 

 ظیکتبتْؼی پؽّلتبؼیب ؼا

 ّ ثَ قتبؼگبى ضًْیٌت ثگْ

 ظؼ تبؼیکتؽیي نجبًی کَ اؾ ؼاٍ هی ؼقع

 ی ؼّؾُبی پیؽّؾ ؼا یؼّنٌب

 .قْ ؾًٌع -قْ

 آی   ...آی 

 پبؼیف هِؽهبى

 پبؼیف هِؽهبى

 آؼی

 تْ هتل ػبم ضْاُی نع 

 قٌگؽ ثَ قٌگؽ

 ّ ظؼ پبیبى ایي ؼٍا

 نتک ضْاُع ؾظ تُبیظکوًْبؼظلیؽ ـ ضْى 

 ثؽ ظیْاؼ گْؼقتبى

 آًدب کَ آضؽیي قٌگؽ ًجؽظ تْقت

 ُبیتظضْاُع ؾظ ضْى ظلیؽ کوًْبؼنتک 

 تب ثؽ ظیْاؼُبی ؾهبى 

 ثبؾهبًعگبى هتسع کبؼ ًوهی اؾثؿؼگتؽیي هِؽهبًی

 زک کٌع 

 آی...آی 

 پبؼیف هِؽهبى 

 پبؼیف هِؽهبى

 آؼی ظیگؽ ثبؼ 

 ظؼ ضیبثبًِبی كبتر ظیؽّؾت

 اًسطبط 
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 ثب پیؽاُي ؾؼظّؾی 

 كْازمّ آؼایم ؿلیظ 

ُب  ّ چکوَ ُبی ضًْیي  ژًؽال 

 بی خٌْى آقبیم ؼاًؼؽٍ ُ

 قؽضْاُع ظاظ

 اظاى قؽهبیَْ  هُبی  َّ هِوِ

 ضدَ ُبی هؽثبًیبى قیٌَ ظؼیعٍ ثب

 ظؼ ضْاُع آهیطت

 " ّؼقبی"قگ ُبی ُبؼ 

 ضْاٌُع آهع

 تب هؽاؼظاظُبی آنتی ثب ثیگبًگبى ؼا ثَ

ًع   اخؽا ظؼ آّؼ

 ّ آنتی ًبپػیؽ 

ًع  هلجت ؼا ثَ ظًعاى گیؽ

ٌع - ّ تکَ  تکَ ات کٌ

 ؾیؽا

 تْ 

 پیم اؾ آى  تکَ نبى ًکؽظٍ ثْظی - تکَ 

 اهب ایي اثلِبى ًوی ظاًٌع 

 ًوی ظاًٌع

 قت  هوٌْـ ًبم پؽًعٍ ای

 کَ ُؿاؼ ثبؼ 

 اؾ ضبکكتؽ قْضتَ ال 

 ثؽضْاُع ضبقت

*** 

ًَ 

  ًَ 

 پؽّلتبؼیب اؾ یبظ ًطْاُع ثؽظ

 ُبی کٌَِ ؼا ؽچگًَْ ؾًدی اؾ یبظ ًطْاُع ثؽظ
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 اؾ ُن گككت

 كتبة کوْى اؾ یبظ ًطْاُع ثؽظ چگًَْ آ

 ظؼضهبى تؽ اؾ ُویهَ هی ظؼضهیع

ُب اؾ یبظ ًطْاُع ثؽظ  چگًَْ اقتطْاى نبگؽظ ًبًْا

 ُیؿم کْؼٍ ُبی ًبى ًجْظ

 اؾ یبظ ًطْاُع ثؽظ چگًَْ ؾًعگی 

 ظؼ هعاؼ زبکویت کبؼ

 هی ؾظ َهِوِ

 آؼی اؾ یبظ ًطْاُع ثؽظ

 چگًَْ ظیکتبتْؼی پؽّلتبؼیب

 ظؼ کوْى

ًع   قؽّظ هی ضْا

 یبظ ًطْاُع ثؽظ ّ پؽّلتبؼیب اؾ

كعؽؿ  ُن چٌبى نی ؼا کَ هی ْت

 :ثؽ كؽاؾ خِبى 

 !ؾًعٍ ثبظ کوْى

 !ؾًعٍ ثبظ کوْى

 !ؾًعٍ ثبظ کوْى

 

 1359قْم كؽّؼظیي 
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 زمان آخریه وبرد

 

 ؾهبى آضؽیي ًجؽظ کی اقت ،

 ؾهبى آضؽیي ًجؽظ؟

  *** 

 !ؼكین 

 قطي اؾ آى ؾهبًَ ًیكت

 کَ ههتِبیوبى ثَ خیت

 ّ ضبک هی ضْؼظ

 .ِبی ؼؾم هبتلٌگ  

 قطي اؾ آى ؾهبًَ ًیكت

 کَ نكتَ این هب ؾ ؼّی قٌگلؽنِب

 لکَ ُبی ضْى   

 "هًؽ" ّ " زًبؼ"ء ّ ًیكت قبیَ

 .ؼّی هیِي قتوکهیعٍ هبى ثَ   

 قطي اؾ آى ؾهبًَ ایكت

 کَ ثبكَ ُبی گیكْی ثؽًدکبؼُبی نبظهبى

 قت ؼُب

 هیبى ثبكَ ُبی گیكْی ثؽًدؿاؼُبیوبى

 قتوگؽی  ءّ ًیكت قبیَ

 .ُكت آكتبة ّ

 ؼكین

 قت قطي اؾ آى ؾهبًَ ای

 کَ تیؿ ّ ؼیؿ ثبؼنی گؽكتَ اقت

 هؿاؼع ثِبؼ کبؼ ؼا

ُب  ّهْؼثبؿَ 

ٌع   خكت هی ؾً

ٌع    نکبؼ هطؽٍ ُبی آة هی کٌ
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 " گل ثِبؼ" ّ 

 ؾؼظگْى ّ تت گؽكتَ ًیكت 

 ثَ گل پب

 ؾیؽ ثبؼنی هعامَ ث 

 ًکؽظٍ ضن کوؽ  

" ّخیي" کَ تب کٌع 
1 

 چبه –ثَ ظقتِبی هبچ 

 .ثؽًدؿاؼ ؼًح ؼا  

 قت  قطي اؾ آى ؾهبًَ ای

 کَ آكتبة 

 ؼّی ضبک ثکؽَ ث

 كهبًعٍ اقت قؽّظُبی ؾًعگی 

 ّ ضیم هٌتظؽ

 ضیؽٍ اقت" هوعلی ثؽاؼ"ظقتِبی َ ث

ی " کْتکْتْ" ّ هلت 
2  

 ّزهی اؾ ثِبؼ

 هی تپع    

 

ظگؽ ّلی ثؽاؼ 
3
 

 چْ پبؼ 

 پیؽاؼ  

 ًوی ضوع ثَ ؾیؽ ثبؼ  

 یب کَ هبت

ی "ّؼؾا" کٌع ثَ چهوِبی  ًگبٍ ًوی
4
 ال" هالخی –کالج " 

5
 

 ّ ؾّظ یب کَ ظیؽ

 كؽّل ًوی ؼّظ توبم ُكتی ال

" نٌجَ ثبؾاؼ " ثَ 
6
 ...ّؼنکكتگی 

 ؼكین

 قت  قطي اؾ آى ؾهبًَ ای

 کَ هي
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 نبػؽی  -

 هیبى کبؼضبًَ ُبی ههتؽک

 قؽّظ ضْیم ؼا ًؼؽٍ هی کهن

 قؽّظ تبؾٍ ای کَ ظّظ ّ ؼّؿي ّ يعای پتک

 ُبی آتهیي کْؼٍ ُبی غّةّ نؼلَ 

 ؼّی قیٌَ ال َ ث

 ُؿاؼ ًوم ؾًعگی 

ِعَ ث   خبی هی ً

 ّاژٍ ال ـّ ثب ّاژٍ 

 پؽًعگبى کبؼ  

 نبظ هی ؾًٌع چِچَِ   

 قت قطي اؾ آى ؾهبًَ ای

 کَ تکیَ هی ظُن 

ُب ُبیثَ ظیْاؼ  هْؾٍ 

ْم  ّ ضیؽٍ هی ن

 ثَ یبظگبؼُبی ؼًح

 ّ ؼًح

 قت کالم ّزهیبًَ ای

 ػنتَ ُبی ظّؼکَ ثبؾ هبًعٍ اؾ گ

 ...تظؼکت   

 قت قطي اؾ آى ؾهبًَ ای

 کَ ػهن

 پٌبُگبٍ ُؽ گؽیؿ ًیكت

 "ظّلت"ّ 

 ًبم کْچک توبم هؽظم اقت

 ّ ظّقت ظانتي 

 قت کبؼ قبظٍ ای

 کَ ُؽ کكی ؾ کْظکی

 چْ ًبم هبظؼ ّ پعؼ 
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 .یبظ ظاؼظلَ ث 

 قت قطي اؾ آى ؾهبًَ ای

 کَ پؽچن ؼُبئی اؾ ضلیح

 گهْظٍ ظاهٌم  

 ًِبظٍ قؽ

 ؼّی قیٌَ ضؿؼ ثَ 

 ثَ هلت قؽش ّا

 قت ظؼضهم قتبؼٍ ای 

ُب  ّ ظؼ هیبى کْچَ ُب ّ ضبًَ ُب ّ کبؼضبًَ 

 قؽّظُبی هیٌِی

 ؼُجؽی َ ث

 قتْظٍ اقت تْظٍ ُبی کبؼگؽ

  *** 

 !، ؼكینآٍ ؼكین، ؼكین

 ؾهبى آضؽیي ًجؽظ کی اقت،  

 ؾهبى آضؽیي ًجؽظ؟  

 

 ضبلعاؼ -5  گبّ ًؽ  -4  ثؽاظؼ -3  کبکْتی -2  کٌعى گیبُبى ُؽؾ نبلیؿاؼ  -1

 .ثبؾاؼُبی قٌتی ظؼ ؼّقتبُب ّ پبؼٍ ای اؾ نِؽُبی کْچک گیالى کَ ظؼ ؼّؾ نٌجَ ثؽگؿاؼ هی نْظ -6
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 حسب کمىویست

 

 قتبؼٍ ًیكتن

 تب كبًْقی نْم 

 ثؽگػؼگبٍ نت 

  *** 

 ؼّنٌی اؾ تْقت

 ؼّنٌی اؾ تْقت

 کِکهبى قتبؼٍ قؽش –ؼّنٌی ی کِکهبى   

  *** 

 تنُیؿم ًیك

 تب ثكْؾم ّ قؽهبیۀ ؾهبًَ ؼا 

 کوؽ نکٌن  

  *** 

 نؼلَ  ُب ظؼ ظل تْقت

 نؼلَ  ُب ظؼ ظل تْقت 

 نؼلَ ُبی قْؾاى ضْؼنیعُبی ؼًح

*** 

 نسیم نیستم

 تا شتابان گذر کنم

 بر سراسر سرزمین های بیداد  

قت  خٌجم ؾهبًَ ظؼ ْت

قت  خٌجم ؾهبًَ ظؼ ْت

 خٌجم چؽش ُبی ؾًعگی  

  *** 

 هْج ًیكتن 

 پیوبینب قؽاقؽ ظؼیب ؼا ثت

 ّ قؽ ثؽ قبزل هٌتظؽ قبین  

 پیؽّؾی اؾ تْقت
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 پیؽّؾی اؾ تْقت

 پیؽّؾی قپبٍ پْیبی کبؼ 

  *** 

 هي 

 تٌِب

 نبػؽی ام 

اؾم  ّ ُؽ تبؼ ظلن ؼا کَ هی ًْ

 آّاؾی اؾ تْ قؽ ثؽ هی آّؼظ

 آّاؾی اؾ ْت

 ای ُوَ آؼؾُّب ظؼ تْ پٌِبى 

 آّاؾی اؾ تْ ای قبؾهبى آیٌعٍ

 ؽّی هتسعای ًی  

 ای آقتبى پیؽّؾی  

 ای ثبؾّاى قبؾل ًبپػیؽ کبؼ  
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 ؾهبى

 

 ، ؾهبىآٍ ؾهبى

 اگؽ ًوی گػنتی ، ًوی گػنتی

ًعَ ث اهْاج ظؼ  ظؼ آؼام هی گیؽ

ًع  ّ ظؼیبُبی ضلتَ ثؽ هی ضیؿ

 ّهتی تْ هی گػؼی  

 ثؽ ثكتؽ قکْت

ًع   يعا خْاًَ هی ؾ

 ّ هؽگ

 کهتؿاؼ ؾًعگی هی نْظ 

 ّهتی تْ هی گػؼی   

  *** 

 آٍ ؾهبى ، ؾهبى

 ًوی گػنتیاگؽ اگؽ ًوی گػنتی ، 

 ضعایبى هؽهْؾ 

 اؼّاذ قؽگؽظاى 

 ّ ًیؽُّبی هُْْم ؾهیي ّ آقوبى

 چًْبى کْظکبًی تكلین

 هلل پٌِبًگبُهبى ؼا هی گهبیٌع

 ّ ظقتبى ؼاههبى ؼا 

 ٌعظؼ ظقت آكؽیعگبؼاًهبى هی ًِ

 ّهتی تْ هی گػؼی   

ْظ  ظّؼظقتبى ًؿظیک هی ن

ْظّ ًبثبّؼاًَ   تؽیي آؼؾُّبی هَ آل

 آكتبة گؽم اکًٌْی هبى هی گؽظظ   

 ّهتی تْ هی گػؼی      

   *** 

 ، ؾهبىآٍ ؾهبى
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 ًوی گػنتیاگؽ اگؽ تْ ًوی گػنتی ، 

 تٌعیف ُبی كؽتْت ثیعاظ 

ٌع    ثؽ ضبک هی اكت

 قتوگؽی ءّ قؽظاؼاى کبؼ کهتَ

ٌع    تبج ضبؼ ثؽ قؽ هی ًِ

 ّهتی تْ هی گػؼی    

 ی ؼیؿظًظن ؼًح ظؼ ُن ه

 ّ ؼًدجؽاى 

ًع   ًظن ظاظگؽاًَء ضْظ ؼا هی اكؽاؾ

 ّهتی تْ هی گػؼی    

   *** 

 ، ؾهبىآٍ ؾهبى

 ًوی گػنتیاگؽ اگؽ ًوی گػنتی ، 

 ّهتی تْ هی گػؼی

 هب پیم هی ؼّین ثؽ هْخِبی تْ 

 کهبى َ قْی ؾهبًَ ای کَ کْل اًجٍْ ؼًدهب پیم هی ؼّین ث

ٍ ثیعاظ گؽاى ًیكت  ثكتؽ ثی ؼًدی اًْج

 قْی ؾهبًَ ای کَ ضْى کبؼَ ث

 ظؼ ؼگ اقتثوبؼًوی ظّظ  

 قْی ؾهبًَ ای کَ ًبهِبی ههتؽکَ ث

ِب     ثؽ پیهبًی انیبء ّ آظه

ًع       هِؽ هی ؾ

ُبى ّ پؽًعگبى ّ آكتبة ؼا  ّ اًكبى زتی گیب

 هی ضْاًع" ظّقت"   

   *** 

 آٍ ؾهبى ، ؾهبى

 ًوی گػنتیاگؽ اگؽ ًوی گػنتی ، 

 55ضؽظاظ    
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 می رسد جمهىری دمکراتیک خلق از راه

 

 :ؼام ظقتبًم 

 قؽکم تؽیي چؽضِبی ؾهبى  

 قْاؼ تیؿ تک چبالک تؽیي اقجبى آٌُیي کبؼ

 :ههتبًم 

 آٌُکْة 

 آٌُکْة  

 :چهوبًم 

 ظؼضهبى  

 هٌتظؽ 

 يیولی اؾ تالنی ُویهَ 

 آئیٌَ نگؽكتؽیي ؼًدِبی اقتثوبؼ 

 :ّ هلجم 

 تپم تبؼیطی خْاى 

 قْؾاى  

 ضؽّنبى  

 ؽّلتبؼیبقتاّ پ

 ّ ؼاٍ هی قپؽظ ُؽ يجر 

 قْی کبؼضبًَ ُبی ًجؽظَ ث   

 اّ نؼلَ هی کهع اؾ ثی تبة تؽیي آؼؾُّب ثؽای ظگؽگًْی

 ّاژٍ ی کبؼل  ـاّ ثب ّاژٍ 

 هی کٌعكؽیبظ   

 ؾیجبتؽیي تؽاًَ ُب ؼا ثؽای آیٌعٍ   

 اّ هؼوبؼ اًوالة 

 ّ پیؽّؾی اقت 

 عپف ثگْیی

 یعثگْی

 ؾیجٌعٍ تؽ اؾ اّ کیكت
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 ؽای ؼُجؽی ؾزوتکهبىث

 تب ظؼُن کْثٌع تبؼیطی قؽاقؽ قتوگؽی

 تب ثؽ پب کٌٌع ثیؽم قؽش اًوالة ؼا

ٌع  ّثَ تطت ثٌهیٌ

 ظؼ خوِْؼی

 ظؼ خوِْؼی آؾاظی 

 ظؼ خوِْؼی ظهکؽاتیک ضلن   

   *** 

 کودکش بر کول

 کوزه اش بر سر

 دستی گرفته دامنه ب

 دستی دگر پیش می کشده ب

 افسار یابوی زندگی اش را

 کشتزار ءو راه می سپرد ازکنارها

 او باز میگردد

 از کار 

 سوی کاره ب  

 او باز می گردد

 تا کاسه آبی برای مردش فراهم آرد

 وظرفی شیر برای کودکش

 منتظرش ءو پشته ای علؾ برای گوساله

 اّ ثبؾ هی گؽظظ

 اؾ ظل یک ؼّؾ پؽ تالل ثبؾ هی گؽظظ

ّظ  تب ثبؾ ثَ پیهْاؾ ؼّؾی ظگؽ ؼ

 

 یعپف ثگْی

 یعثگْی

 ؾیجٌٌعٍ تؽ اؾ اّ کیكت

ِع  تب گْنَ ای اؾ قؽؾهیي آؾاظی ؼا ثٌب ً
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 تب هع ثؽ اكؽاؾظ

 ظؼ خوِْؼی

 ظؼ خوِْؼی آؾاظی

 ظؼ خوِْؼی ظهکؽاتیک ضلن

   *** 

 درهم پیچیده به رنج

 درهم تنیده با نخلش

 قلبش سرخ تر از پوست اشترش

 پوستش

 سوخته تر از چشمان یارش

 چشمش

 روشنآمیخته ای از آفتاب 

 وگیاه فروردین  

 دستان زندگی خیره گشته استکه به دور

 زحمت ءاو مردی ست از صحاری سوزنده

 یدپس بگوی

 یدبگوی

 زیبنده تر از او کیست

 هیثؽای ُوع

 ثؽای ایٌچٌیي ظنْاؼ

 تب ثؽ پب ایكتع

 ثؽ قیٌَ پیؽّؾی 

 ظؼ خوِْؼی 

 ظؼ خوِْؼی آؾاظی

 ظؼ خوِْؼی ظهْکؽاتیک ضلن

   *** 

 ش مؽرورتکسراب تیز

 زآنکه سواری چنین مرد

 بر پشت برهنه اش
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 تاخت می زند

 فرا می رود

 از شیب کوهسار کار 

 آرزو ءبسوی بلندترین قلعه   

 و شاخه های طالیی آفتاب

 بر موهای آشفته در بادش

 دست می کشد  

 ست او دالوری

 که بسیار میدانهای سخت ترین پیکارها را

 رزمیده است    

 نشبرای آزادی سرزمی

 خلقش  

 و تاریخش  

 او بسیار زخم خورده است

 و هنوز به پیش می تازد

 یدپس بگوی

 یدبگوی

 زیبنده تر از او کیست

 برای همرزمی

 در نبردی اینچنین توانفرسا

 تا سر برکشد

 به قله فردا

 تا تن به آفتاب موعود بسپارد

 در جمهوری 

 در جمهوری آزادی

 در جمهوری دمکراتیک خلق

  *** 

 آری آه آری

 از راه خواهد رسید
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 در سپیده دمان

 پیروزی 

 بندموقتی که از چار جانب میهن در

 پا می خیزنده خلق ها ب

 و می تازند

 سوی جمهوری ه ب

 جمهوری آزادی

 جمهوری دمکراتیک خلق
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 سوسیالیسم

 

 آری

 نه بیشتر از لحظه ای

 استثمار ءدر پس سراپرده های سوخته

 ما

 یالیزم خواهیم رسیدبه دروازه های سرزمین سوس

 در آن گاه

 با زیباترین سرودها

 با تپنده ترین دلها

 و توانی یاد نا آورد

 قفلهای زنگ زده عمری پایان گرفته را

 درهم خواهیم شکست

 و دروازه های کهنه را با گلمیخ های ستم

 یک به یک 

 خواهیم گشود

 زمانه ای روشن خواهیم نهاده و پا ب

 . به آن سرزمین آفتابی

 ی ست فقطین نه آرزویا

 ست  خود آینده ای

 که درخشنده ترین آرمانها را

 با پرتوان ترین دستها

 .درخود نهفته است

  *** 

 خلقهای من

 ای خلقهای بی شکست من

 چه بسیار رنج برده اید

 و چه بسیار 

 در پیکارهای نابرابر 
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 زخم خورده اید   

 مااهر امروزی 

 ی خواهد رسیدناگزیر به فردای 

 ی که در بسترشدایفر

 تاریخی انسانی را

 بنا خواهند نهاد  

 تاریخی که نقشهایش

 لبخندی 

 به لبهای کودکی ست 

 زالل آزادی ست جوبیار

 و کشتزاری ست 

 .شکفته در چهار فصل  

 آری 

 ای خلق های بی شکست من

 آؼاز خواهید کرد

 تاریخی دیگرگونه را

 در آن کشور آینده

 ی هاشکه روشنای  

 ن ماستاز آ   

 آفتاب صبحدمانش

 آفتاب آرمانهاست  

 و بهارش 

 زمستان رنچ هاست 

 آری 

 آؼاز خواهیم کرد

 رو زمانه ای را که در آن گامها در پیش  

 دیواری از ستم نمی بینند

 و انسانش

 فاتحانه و 



پیکارگران پای در زنجیر -  62 

 

 شتابناک  

 تا یگانگی با ابدیتی بیکرانه   

 پیش می تازد     

 و در پهنه های آن 

 نی ستهر چیز انسا

 و هرچیز قلبی دارد تابناک و تپنده

 زیرا هر انسانی شاعری ست

 که زبان اشیاء را می داند

 تنها و نه انسان

 را حتی هاکه کهکشان

 عشق می خواند ءبه لهجه  

 آه  آری

 آری 

 ما خواهیم درخشاند

 خواهیم درخشاند   

 مان راپرچم سرخ قلبها  

 سرزمین مان ءبر سینه    

 او سوسیالیسم ر

 خورشید آسمانمان خواهیم کرد

 و چراغ راههای آزادی مان خواهیم کرد

 سوسیالیسم را   

 .در زمانه ای که از راه می رسد
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  سرود کارگران کمونیست

 

 ما 

 کارگران آزادی

 آوازی نمی خوانیم

 جز آواز کمونیسم  

 که آواز قلب ماست

 و بازوان آزادی ماست

  *** 

 قله ها دارندچونان عقابانی که آشیان به 

 و رو سوی آنان

 بال می زنند 

 بال می زنند  

 ی که چشمه های آفتاب و چونان دانه های

 به آسمان دارند    

 و با چشمهای سبز زندگی 

 بدان خیره گشته اند

 خیره گشته اند  

 ما چشم دوخته ایم

 به سرزمین آینده مان  

  *** 

 آری

 آری

 ما را جز این راهی نیست

 گاه تاریخی ماستکه این میعاد

 ماست ءآینده

 نیروی دستها و پاهای ماست

 و آزادی فرداها

 آزادی ماست 
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  *** 

 ما به کمونیسم خواهیم رسید

 اگر چه تنی چند به جای مانده

 در زیر توده های خاک   

 و خاکستر شده حتی استخوانشان

 اما چراغ چشم و دلشان

 بیدار مانده و

 روشن 

 ههایمانکه می تپد در قلب ابدی را

   *** 

 در راههای صعب رنج: رزم کنان 

 در نبردی چنین دشوار: آشتی ناپذیر 

 در سراسر تاریخ استثمار: خونبار 

 اما ما خواهیم گذشت

 خواهیم گذشت

 و در هر سر منزل

 قلعه ای استوار  

 آزادی برای رنجبران

 و جمهوری برای خلق هایمان

 سوسیالیسم برای کارگران

 گذاشت و ما باز خواهیم

 و زمین سنگالخ نبرد 

 .هم چنان شخم خواهیم زد

 و خون دانه های آرمان مان را

 در آفتاب نبردهای شکست ناپذیر   

 خواهیم کاشت      

 و ما ، خواهیم گذشت

 تا در صبحی درخشان

 از آفتابی که سر بر می کشد از سینه هایمان
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 سرزمینی مشترک هو نور می پاشد ب

 تا در روزگاری یاد نا آورد

 آنگاه که 

 زیبایی 

 ستاسهم مشترک تمام مردم   

 و کار

 پای آن نیستبر ست که نام هیچ شاعری  شعری 

 و آواز مشترک انسان هاست

 تا در زمانه ای 

 که بر شناسنامه هایمان

 تنها یک نام نقش بسته است

 انسان  

 مان نیستی و هراس

 از خنجر پنهان خصمان

 گاهمان پای بگذاریم به وعده

  *** 

 آری ما به کمونیسم خواهیم رسید

 به کمونیسم خواهیم رسید تا هدیه کنیم 

 جهانی دگرگون را

 به انسانهای دگرگون  

 و آنان بسازند

 جهان را دیگرگون 

 .جهان را دیگرگون 
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 برای خلق

 

 یددست ترین بیابان های وطنم را بجویدور

 بر خارزارهای آن 

 ید یافتقلبم راخواه

 که می تپد

 می تپد 

 می تپد  

 جستجو کنید نهفته ترین اعماقش را

 دریایی خواهید یافت

 و هیاهوی موجهای خلق ستمکشم را

 که می توفد

 می توفد 

 می توفد  

 به پنهان ترین صداها گوش فرا دهید

 به پنهان ترین صداهای سرود خوانش

 به سرودهایش گوش فرا دهید

 که می خواند

 دمی خوان 

 می خواند  

 تنها برای خلق

 تنها برای خلق
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 مردان سرخ سرود می خوانند

 

 مردان سرخ سرود می خوانند

 مردان سرخ سرود می خوانند

 مردان سرخ سرود می خوانند

  *** 

 کدام دانه پوست می شکافد 

 یدر شیار کشتزار  

 کدام آرزوی نهفته شعله می کشد

 در قلب کوره ای  

 می شودکدام زیبایی برهنه 

 در زیر و بم زمزمه ای؟  

  *** 

 در مزارع شبانگاهی

 .رنج می سوزد روشنای تنهای ستارگان  

 دهقانی اینجا

 دهقانی آنجا

 *"کتوم"نشسته بر بلند نای 
 حکایت خونین رنجها را 

 آوازی بومی می ریزد در رگان پر درد    

 و قطره 

 قطره  

 می سوزاند زندگیش را

 اشبیدار شب پ تا در روشنایی چشم های

 گرازی را مجال زخم خوردن تن برنجزاری 

 .نباشد    

 مردان سرخ سرود می خوانند

 سرودی از کشتگاه های مشترک
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 تا در پهنای یکپارچه شان   

 آوازهای کشتگران   

 .از رنج تهی شود           

  مردان سرخ سرود می خوانند

 سرودی از کتوم های متحد

 م تکیه دادهدهقانان به از انبوه  

 و مزارعی که هیچگاه   

 از دندان هیچ جانوری    

 زخم نمی خورد     

 مردان سرخ سرود می خوانند

 سرودی از گندمزاران آزاد

 و گندمکاران آزاد  

 و کوهبار پشته های حاصل  

 انی که بر گرداگرد قلبهای شعله ورشانمو مرد  

 با سرکشی روحی سرخ  

 یی رازیباترین رقصهای رها    

 .می کنند بپا      

  *** 

 گشوده می شود هر شبانگاه

 ، برای رنج بردندروازه های کارخانه هایی که

 سر پای ایستاده اند    

 و با رنج بردن

 بر پای ایستاده اند 

 و رود بارهای زحمت

 هر شبانگاه  

 سر ریز می کند در خیابانها   

 تا دوردست ترین زاؼه ها     

 می خوانند مردان سرخ سرود

 سرودی از کارخانه های آینده
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 که بر فراز آن  

 فاتح کارهای پرچم    

 به اهتزاز در می آیند    

 و حصارها در هم فرو می ریزند

 و زنجیر ها در هم می شکنند

 و کارگران

 نظم رهائی شان را 

 بر پا می کنند   

 با پتکهای فاتحشان   

 با تفنگهای قدرتشان   

 ی حاکمیت شانو با آوازها   

  *** 

 مردان سرخ 

 سرود 

 می خوانند

 مردان سرخ

 ...مردان سرخ

 و دانه های آرمانها

 پوست می شکافد  

 روشنا می گیرد 

 و زیبایی های دوردست

 دبرهنه می شو  

 مردان سرخ

 سرود 

 می خوانند  

 و به گوش می رسد

 کار ءصدای فاتحانه

 که فرمان می راند به اهرمها 

 ه هادند ـچرخ    
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 و موتورها   

 و فرمان می راند

 به اردوی زندگی  

 در راستای انقالب   

 مردان سرخ

 سرود 

 می خوانند  

 و به گوش می رسد

 آزاد زنان شالیکار ءزمزمه

 که جوانه های پیروزیشان را

 می کنند نشا  

 بر سرزمین کار   

 مردان سرخ سرود می خوانند

 مردان سرخ

 سرود می خوانند 

 جهان ءمی شود بر ویرانه های کهنه و گسترده

 .پیچک های سرخ صدای نظمی نو

 ---------------------------------

 بر آن می نشیند و در شب از کشت مواظبت می کند" شب پا"در مزرعه که  جایگاهی بلند. 
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 آنان و اینان

 

 می آشوبد خوابشان را

 جرینگ زنجیرها ـجرینگ 

 می آید هم چنان رنج صدای برخاستن  

 از سوی کارخانه ها   

   *** 

 صورت آنان پالسیده

 هراسان  

 زرد و سرد   

 اینان خشم آکنده ءچهره

 آتشباران  

 سرخگونه و پردرد   

 دندان آنان 

 خارش گرفته و 

 به خون آؼشته   

 مشتان کارگران

 پتک گونه 

 کوبنده  

 در دست ستمگران

 نشان بیدادگری شان  

 نبردوش یارا

 پرچم سرخ آینده مان 

   *** 

 آه آرایشی تازه می گیرد

 صؾ اینان  

 .برابر آنان   

 آزادی رنچبران

 آری  -
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 جرقه خواهد زد

 .از این میان 
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 (7)از زندان 

 پوست شب 

 کشیده گشته بر سراسر زندان

 سکوت 

 .آئینه صداست 

  *** 

 آب ءقطره ـچونان قطره 

 که پتک می کوبد

 بر حجمی تهی 

 ها بوتهـ خار ن صدای خشک استخوان  چونا

 که می شکند در باد

 ضربه مشتهای شکنجه ـچونان ضربه 

 دکه می کوب

 درد بر درد 

 طنین گام های زندانیان

 می آید  

 می پیچد این تکرار ریتم مرگ   

 بر طبل خالی داالن     

   *** 

 آه کو صبح

 کو صبح

 سرودهای گرم رفیقان رتا گم شود د

 شب؟ صداهای سرد
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 (11)از زندان 

 به نیم شبانش دیدم 

 می پنداشتم 

 در تاریک ترین گوشه های سلول

 مردی ءپاره ـسلولی تنگ تر از طاقت پاره 

 مچاله گشته است   

 و در این بی تاب ترین دمان

 که کرکسان درد بر او کمین کرده اند

 پتیاره وارو در هجوم و گریزی 

 مدام می فرسایندش  

 .گشاده استمرگ را آؼوش 

 می پنداشتم 

 بود" نه" از دهانی که النه عقابان  

 می رود

 پر گیرد" آری"جؽد شوم 

 را توان فرسا وحشی و زخم های

 کفنی گلگون 

 مرهمی ابدی فراهم آرد

   *** 

 به نیم شبانش دیدم 

 نه آنگون که می پنداشتم 

 :این چنین که دیدم

 بر روی گلیمی از زخم خفته بود

 بر گلیمی 

 افته با تارهای سرخ تازیانهب 

 سیم ءو پودهای کبود و سوخته  

 بر ابدیتی از درد خفته بود

 و ماران سوزش
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 بر دلش نیش می زدند

 و سراسر پیکرش را

 می خزیدند  

 در دریای رنج ؼوطه ور بود

 و پیراهنش از لکه لکه ی خون

 گلدار می نمود

 آری این چنین دیدم

 اما 

 نه بازو گشوده به سوی مرگ

 و خزیده به زیر روانداز یأس

 دیدمش 

 با لبخندی چندان روشن به لب

 در آن تنگتاترین گوشه های سرنوشت آدمی  

 با لبخنده ای چندان بهار

 را که قلبهای تاریک فراوانی

 در زمستانهای آنسوی زندان

 می توانست آفتابها ببخشاید

 دیدمش

 در پس آسمان پلکهایش

 آرمانشهای گویی موج 

 می خواندندسرود   

 یو در دلش گوی

 دکودکان عشقی یاد ناآور

 جست و خیزی شادمانه داشتند

 و بانوی انقالب 

 خونین زخمهایش ءبر دهانه 

 .مرهمی از پایداری می نهاد

   *** 

 به نیم شبانش دیدم 
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 آری  

 نه آنگون که می پنداشتم 

 :این چنین که دیدم

 بال آینده خفته به روی 

 لقهایشخ ءتپنده ءبر سینه 

 پلکهایش

 آه پلکهایش را انبوه درد بسته بود

 در پس پشت پلکها اما

 دستان توده ها

 ستمگری را می گشودندیک به یک  دروازه های 

 و در سرزمین بیکرانه 

 روشنا می گرفت آینده ای آزاد

 و تاریخی دیگر 

 تولد می یافت 

 :در میهنش   

 تاریخی انسانی 

 بی زخم  

 بی زنجیر 

 ...بی 

 لکهایش را انبوه درد بسته بودپ

 آری   

 اما در زیر چشم هایش

 خطوط آرامش

 در خطوط درد می دوید 

 و نسیمی از بهاران توده ای

 بر تمام پیکرش   

 گویی که می وزید   

 آری به نیم شبانش دیدم 

 رفیق زندانی را
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 در شکنجه گاه

 تمام بازی های مرگپس از 

 و جنونهای معمول

 اما 

 آن چنان 

 خفته بود او  

 که گویی در آسمانی به وسعت آؼوش بیکران خلقش 

 بال گشاده است   

 و یا گام می زند

 در زیباترین ترانه های سرزمین آزادی

 و یا عشقی تپنده را 

 در آفتابی انسانی

 دانه بر می چیند 

 و تن عطشناک زخم ها را

 سپرده است به موجهای پیروزی فردا

   *** 

 آری 

 آری 

 نینم روشاین چن

 این چنین بزرگ 

 این چنین فاتح

 به نیم شبانش دیدم

 رفیقی از رفیقان خلق را

 در گوشه ای از سیاهترین گوشه های دنیا

 وقتی که قلبش می تپید برای آزادی پرولتاریا

 .و برای رهائی خلق ها

 55فروردین    
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 اگر اشعارم دوستان را مسرورکند"        

 و دشمنانم را مقهور    (1)دور ریز ه سرودم را ب 

 پس من شاعرم        

 "و من خواهم سرود        

 یکی از شعرای فلسطین         

 یاران   سرودهایم

 شاعر نخوانیدم

 مرا ءاگر ترانه

 بر لبان دختران رنج نمی یابید

 یکنواخت ماشین نساجی  صدای آهنگ تا هم

 تار وپود سرودم را باز بافند

 شاعر نخوانیدم 

 ر که واژه های سرودم را اگ

 جدا نمی کننند از خیل واژه ها

 آنان که در داالن ؼبار آلود کارخانه ها

 .ؼربال می کنند چای

 یاران   سرودهایم

 شاعر نخوانیدم

 اگر ترانه مرا

 مهاجر نمی یابید انبر لبان کارگر

 که در بقچه های دربدری خویش

 آوازهای بومی شان را حمل می کنند

 ترانه های رنج خود را ءشایند سفرهو باز می گ

 .در شبان ؼریب

   *** 

 یاران

 یاران

 هر واژه ام 

 باید با قلبهای تپنده بیامیزد 
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 هر واژه ام 

 باید بر کشتزارهای سوخته بیاویزد 

 هر واژه ام 

 باید از دهانه کوره های کار 

 بپا خیزد   

 تا کالمی ست اگر در سرود من

 کالم خلق باشد

 دهقانی کالم پیرزن

 که دست می کشد بر کفل گاو آبستنش  

 و چشم می دوزد به روزهای دیگرگون   

 کالم پیرمرد دهقانی 

 که شخم می زند کشتزارهای آرزویش را  

 وبرای کشت دانه های ن    

 و درو میکند با داس خشم    

 حاصل رنج دیر پای رنجش را     

 ست اگر در سرود من تا نعره ای

 باشد خلق من ءنعره

 کارگران متحدی که مشتشان فرود می آید ءنعره

 بر دروازه های بستهء زندانهای کار    

 بر قوانین رسمی استثمار    

 بر تاریخ وحشی رنج    

   *** 

 آه یاران   سرودهایم

 اگر که درسینۀ ترانه های خونینم 

 نمی تپد قلب جوان آینده

 شاعر نخوانیدم

 .شاعر نخوانیدم
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 *کزمدر راه د

 

 دطوالنی باز می گردناز راه 

و راهی طوالنی
 

در پیش دارند
 

  *** 

 پیشاپیش 

 مردان خونین می گذرند 

 با فانوسهای روشن آگاهی   

 و گله های مهاجم تاریکی را

 به پس می رانند  

 و راه ناهموار 

 آنان را به پیش می خواند

 به پیش می خواند  

 به پیش می خواند   

  *** 

 ره ایلؽزش سنگپا

 از زیر پایی 

 ی وسکندری رهروی

 دست گرفتن یاری  

 و راه ادامه می یابد

 و شب در مسیر گامهای روشن شان

 پاره می شود ـپاره    

   *** 

 دندانهای سرد زوزه ای کشدار

 فرو می رود در گوشت  

 نامعلوم پرنده ای  و آواز

 می رسد بگوش  

 هیاهوی همهمه گر رودخانه ای

 خروشان  
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 ز عمق دو دره بر می خیزدا  

 و صدای زالل زندگی

 آنان را به پیش می خواند

 به پیش می خواند  

 به پیش می خواند   

  *** 

 سیاه تیرگی سلطهء

 از هجوم اختران 

 .زخم می خورد 

 و باد شمالی

 پاره ابری را

 از کنارۀ ماه 

 می گریزاند  

 و روشنایی های اندک

 از سپیده دمانی  

 فراوانبا آفتاب    

 .خبر می آورد    

  *** 

 در دور دست

 .سو می زندروشنای کوچکی سو

  *** 

 می زاید شاید" ** کلو"ماده گاوی 

 شب پایی 

 مزرعه ای نیم سوخته را می پاید شاید 

 خوش نشینی 

 شبانه کوچ می کند شاید 

 و شاید

 شاید

 یاری به دیدار یاری می رود شاید
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 فانوس رهروان

 می خواندآنان را به پیش  

 به پیش می خواند   

 به پیش می خواند    

  *** 

 از راهی طوالنی باز می گردند

 .و راهی طوالنی در پیش دارند

 56فروردین     

 

 النبلندترین قله در گس  * 

 .رگوساله تازه زاده شده و ن** 
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 طرح

 

 در دره

 باد 

 .چوپان گله رود است

 هی می کند 

 سوی طویله دریا  

 ج آبهای کوهپایه دیلمان ومو ـموج 

 آسیاب را    

   *** 

 در ده 

 تارهای صدا ، می تند

 بع بع گوسفندان

 بر آسمان  

 و باد

 ست کالؾ آشفته ای

 که گشته است هر سو روان

 در شاخه های خشک گیاهان   

 میان درهای نیم باز کلبه های دهقانان   

   *** 

 مهاجران

 مهاجران

 مهاجران

 ر در راهندجاری به سوی شه  

 جریان آرام جویباران

 وفانء طافتاده ره به سوی کارخانه   

 56مهر       
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 با یاد ناظم حکمت      شاید

 

 شاید 

 شاید بسی دورتر از آن زمان که به خاکم می سپری

 بر ایوان خانه بایستی

 و آنگاه که گیسوان آفتابگونت

 بی تابتر از گندمزاری

 در بادها رهاست  

 ی فاتح مان دست بتکانیبرای خلقها

 برای خلقهایمان

 که از میادین نبردی پیروز باز می آیند

 سرود می خوانند   

 پای می کوبند   

   *** 

 شاید 

 شاید بسی دورتر از آن زمان که به خاکم می سپری

 در میانه ی شالیزار سر بلند کنی

 و آنگاه که دستان قاچ قاچت 

 ها را چاالک تر از همیشه"تیم"

 خاک نشا می کند ءگهوارهدر 

 به رفیقان فاتحمان لبخندی 

 به رفیقانمان

 که ؼبارآلود از جاده های پیکاری پایان گرفته باز می گردند

 آواز می خوانند    

 قهقهه می زنند    

   *** 

 شاید 

 شاید بسی دورتر از آن زمان که به خاکم می سپری

 کنار دروازۀ باز کارخانه ای آزاد بپا خیزی
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 آنگاه که شیرین ترین آرزوهای زندگیو 

 در می آمیزد در ذره ذره عسل چشمهایت

 سرود بخوانی مانبرای کارگران فاتح

 برای کارگرانمان

 که در پسینگاه نبرد

 پرچم آلوده به خون تازه شان را

 بر باالی بلندترین بامها می افرازند

 و بر قلبش نقش می کنند

 :نشانه های فتح را

 ته به گردن چکشیداسی دست انداخ

 و با ستاره ای که بر تارکش می درخشد

 آری 

 شاید

 شاید بسی دورتر از آن زمان که به خاکم می سپری

 تو همصدای توده هایمان بخوانی سرود آزادی را    

 دورتر از آن زمان 

 که چشم هایم از انتظاری طوالنی خشکیده  

 قلبم دیری توان تپیدن را از دست داده   

 تخوانم حتیو اس   

 بدل به خاک کشتزاری گشته   

 و تنها شقایقی سرکش شاید   

 یدهء گورم رویاز سینه   

 اما ای یار

 ای یار 

 به یاد آر  

 حتی در دوردست ترین آینده ها هم اگر باشد

 آن روز فرا می رسد

 آن روز

 فرا 
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 می رسد   

 و تو 

 در سرزمینی دیگرگون

 صدای 

 مرا 

 باز خواهی شنود 

 مرا صدای

 در آن دور دست ترین آینده

 باز خواهی شنود  

 و آن روز 

 فرا می رسد 

 .فرا می رسد  
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 به روبرو بنگر پرولتاریا

 

 به روبرو بنگر

 باز ، به روبرو بنگر

 زیرا 

 تنها 

 تو می توانی 

 بی آنکه پلک فروبندی  

 حوالی بیداد را بشکافی ژرفنای تیرهء

 و با چشمهای روشن آگاهی

 بسرایی آینده را

 آفتاب را بسرایی

 و پیروزی را

 در دوردست ترین زمانها بسرایی 

 و بسرایی زیباترین سرودهای آن روبرو را 

 برای توده ها    

  *** 

 به رو برو بنگر

 باز به رو برو بنگر

 زیرا 

 تنها    

 تو می توانی 

 چنین مشتاق

 چنین پایان ناپذیر و جوان 

 به  روبرو بنگری  

 آن توستکه فردا از 

 ای پرولتاریا  

 بستر موجهای گران توست

 میدان پیکار و 
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 بارآور کار توست ءپهنه

 ای پرولتاریا  

  *** 

 به روبرو بنگر 

 باز به روبرو بنگر

 سوی دندانهای بالػ بیدادگری را بنگر آن

 ،ء سرمایهسوی دهان گرسنه بنگر آن

 سوی لحظه های سرد گرسنگی را آن

 بارانیره های تسوی جنگل چوب بنگر آن

 زحمتکشانشقۀ  سوی اجساد شقه ـ آن

 سوی زاؼه های منتظر و ویران آن

 ان راسوی نبردهای آشتی ناپذیرت آن

 آنجا

 در روبرو   

 سرخ سحری ءستاره 

 سو می زندسو  

 شماست آن ستاره از آن  

 شماست آن ستاره از آن  

 آنجا سرزمین روشن آینده تکرار می شود

 انه هاکارخآزاد در زندگی 

 در رشد آزاد گندمها

 در لبخند آزاد کودکان

 شماست آن سرزمین از آن  

 آن سرزمین از آن شماست

 آنجا

 در روبرو 

 جنگلی از داسهای صیقلی  

 می درخشد در آفتاب سرخ    

 و درو می کند برنجزاران مشترک را
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 آن داسها از آن شماست

 آن داسها از آن شماست

 آنجا

 در روبرو 

 آری   -

 کهای محافظ خونینپت

 هن  تهی از استثمارپاسداری می کند از می

 آن پتکها از آن شماست

 آن پتکها از آن شماست

   *** 

 به روبرو بنگر

 .باز به روبرو بنگر
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 سرودم را می جویم

 

 کشتزارهای آفت زده را 

 جستجو می کنم  

 بن بوته های چای را

 .گل و الی بیجارها را

 بو می کشم

 زارهار خارخونی را که ب

 .خشکیده است  

 دنبال می کنم

 نقش پاهای زخمی خوش نشینان را

 .در جاده های دربدری

 جاری می شوم 

 .گندمزارهای سوخته ءدر زمزمه

 و نفس می کشم

 نفس می کشم

 .نفس می کشم در دود کارخانه ها

 تا در دره های رنج و 

 بر قله های شادمانی توده ها

 باز یابم 

 .م راواژۀ سرود ـواژه 
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 تصویر یک اعتصاب

 

 صبح یک روز زمستانی 

 آنگاه که آفتاب رنگ پریده و سرد

 با چشم های پر ز خواب

 دیخمیازه می کش

 در بستر چرک آلودۀ سحر 

 بر خاست 

 ، خورده نخورده یک لقمه نان و چایمثل همیشه

 راه کارخانه رنجه قدم نهاد ب

   *** 

 آنجا

 در صحن استثمار  

 خوک معطر

 آمده بود وباز  

 آهنگ تازه ای ساز کرده بود  

 باز راه تازه ای

 برای مکیدن خون 

    .آؼاز کرده بود  

   *** 

 مثل عقابهای ماده ای 

  که ناگاه الشخواران

 حمله کنند به النه ها و جوجه هایشان

 ده اشمشتان تپن

 درون جیب ها 

 پر می زدند،پر

 تا بی اختیار 

 سرخود و خشمگین و کینه دار

 پرگیرند
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 منقار آهنین نفرتی دیر پا را

 .بر چشم خصم فرود آرند

 چشمان او  اما

 ناگاه 

 به صؾ انبوه همزنجیر افتاد

 شانچشمها

 چون چشمهای او   -

 کوره های ذوب بود

 که شعله می کشید  

 و سینه هاشان

 در امتداد تخته سنگ سینۀ ستبر او   -

 صحنه های پایداری بود

 ایستاده استوار

 رهای محافظ بوددیوا

 .برای کار

 و اندیشه ای یگانه

 در آسمان ابری شان بال وپر می زد

 و صاعقه وار می شکافت سیاهی را

 پس مشت منفردش پیوست

 زنجیربه مشتهای هم  

 و جنگلی از پتکهای سرفراز

 در بادهای اعتراض

 سرود مشترکی را

 همزمان نمود آؼاز

   *** 

 فردا 

 خاموش بود صدای ماشینها

 نها آ

 سکوت کرده
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 دهان بسته 

 منتظر نشسته

 تا بال گیرد به جای نعره های یکنواخت شان 

 .ؼرنده فریاد اعتصاب
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 (4)از کردستان 

 

 سرزمینی با سپیده دمان دیگرگون

 آنجا که صبحگاهان زبانی دگر دارد

 زندگی ءو مرگ در روشنای خیره کننده

 هزار بار تحقیر می شود   

   *** 

 نه درختانی

 قرص 

 ات روئیدههدر سنگسار     

 و نه کوهسارانی

 بلند برخاسته 

 پای در پهندشت فرو کرده  

 آنجا

 دشتی لخت در میانهء

 آنان ایستاده بودند

 استوار 

 مرگبار تفنگها برابر دهان    

 آنان 

 که چشمهای بسته شان حتی 

 درخششی سوزان داشت  

 آنان

 مرگ حتی ءکه قلبشان بر لبه 

 و سرخ می تپیدشعله در ا   

 :آنان که کالم آخرین سرودشان 

 مردم            

 مردم          

 مردم         

 با خونشان می آمیخت   
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 آنان

 آنان 

 آنان که عمری در جستجوی آزادی

 از نبردی

 به نبردی دیگر رفتند 

 و هربار

 بنام آزادی

 در میادین سرکوب تیرباران شدند

   *** 

 آه آری

 پیده دمان دیگرگونسرزمینی با س

 ش راا یسرزمینی که روشنای

 از آفتاب سینه مردانش می گیرد

 و صبحش 

 در چشمان بیدار مردمانش 

 همیشگی دارد ءالنه   

 58شهریور      
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 ( 5) از کردستان 

 

 ما شکاؾ خونین چشمهامان را

 وی شما می گیریمرو س

 ای پیکارگران آفتاب

 ته خونینای سرود خوانان  سرزمین باز برخاس

 ای آفتابکاران کردستان زخم

 بر زخم  

 ما 

 آری 

 از یاد نمی بریم

 صفوؾ شتابناک مردانتان را

 که گلوله های دشمن را تحقیر کردند

 در آن لحظه های مرگ و زندگی   

 و فاتحانه بازگشتند

 از دره های کوهسارانتان

 ما از یاد نمی بریم

 روستاهای سوخته تان را

 ها می آمدکه از میان شعله 

 اما سرخ  

 اما سرخ  

 ما از یاد نمی بریم

 سرودهای پیشمرگان رنج را

 بر کولی تفنگ

 گندم ـ دستهءبر کولی دسته 

 تا از نبردی به نبردی دیگر 

 کوچ کنند  

 ما شکاؾ خونین چشمهامان را

 رو سوی شما می گیریم
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 رو سوی شما

 که انقالب را

 و  بر فراز دستهاتان گرفتید 

 ره را سنگر نبرد کردیدهر صخ   

 و در شبان سهمگین کشتار

 سرمای جهنمی ستم را

 بر گرد قلبهای شعله ورتان در هم شکستید

 بر گرد قلبها

 و در امتداد شلیک آتشین گلوله ها

 ما از یاد نمی بریم

 شما

 بر تمام جاده های بومی

 فاتحانه گذر کردید  

 تا الشه های دشمن را

 بارور بروبید از خاک  

 شکاؾ خونین چشمهامان راما 

 رو سوی شما می گیریم

 و پرده های سیاه وهم را

 می دریم  

 و قباهای خرافات را

 پس می زنیم  

 و نقاب های فریبناک سرمایه را

 می شکافیم   

 ...تا به سوی شما بال بگشائیم 

 ما شکاؾ خونین چشمهامان را 

 رو سوی شما می گیریم

 و چشم بر می گیریم 

 از فریب ها

 هیاهوها
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 همهمه ها

 از هر آنچه که شنیده می شود

 قدرت ءاز فراز اریکه  

 ما شکاؾ خونین چشمهامان را

 رو سوی شما می گیریم

 و می بینیم در لوله های ساکت تفنگهاتان

 قلب سرخ شما را 

 که شلیک می شود

 و آوازهای سرزمین رهائی را

 .فریاد می زند   

 ما شکاؾ خونین چشم هامان را

 وی شما می گیریم رو س

 ای پیکارگران آفتاب

 .خونین ی سرود خوانان سرزمین باز برخاستهءا
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 توفانی دیگر

 

 به توفانها بگو تا دم فرو بندند

 بگو هر گردبادی را 

 میان سینه زندانی کند  

 ؼوؼای ؼرش را    

 بگو تا رعد

 خاموشی سپارد گوشه یک چندی ب 

  پگو تا صاعقه 

 یکدم ببندد چشم 

 بگشودند خیل خلقهای تحت استثمارکه 

 دهان رنج   

 گسسته بند می توفند

 می کوبند

 روی ساحل آرامش سرمایه خشم آشوبه ب

 گریبان چاک   

 :می خوانند

 گرسنه کاسۀ صبرش شده لبریز"

 "نمی خواهد بماند باز در چنگال سرمایه

   *** 

 تنوره می کشد از سینۀ توده

 توفان ؼضب ها  

 وا می کند تهدید

 با تندر فریاد 

 درخشان است درچشمش

 هزاران شعله های آذرخش خشم  

   *** 

 کنون فامیل رنج و کار

 .پیکار ءافتاده سوی صحنه به ره  
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 انزلی

 

 مردان توفان می آیند

 مردان توفان

 مردان توفان

 کشتی سهمگین گرسنگی

 بر دوش موجهای خشمناک

 می لؽزد  

 و پیراهن خونین،

 چونان پرچمی

 فراز دکلهای مشت بر 

 می رقصد   

   *** 

 مردان توفان می آیند

 مردان توفان

 مردان توفان

 پاکوبان  

 پاکوبان می آیند        

 :مردان توفان

 گرسنه

 انبوه

 سهمناک

 شتابان 

 شتابان می آیند    

   *** 

 می آیند ماهیگیران

 با تورهای رنجشان

 تا به دام اندازند نهنگ های سرمایه را 

 یند ماهیگیرانمی آ
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 در زیر رگبارها

 تا تالطم آبهای بند گسستهء خروشان را

 نعره بر کشند   

 بر بستر خونین سینه ها    

    می آیند ماهیگیران

 تفنگها ءرو در روی صؾ گرسنه

 تا فانوس قلب خویش را

 به دست گیرند و

 به پیش خوانند 

 ان نبرد رادسرنشینان سفینه های سرگر  

 می آیند

 ندمی آی

 فرازندتا بادبانهای نبرد را بی

 و رو سوی روشنای سرخ آینده  

 به پیش تازند     

 و می آیند ماهیگیران

 گونتا در صبحدمانی دیگر

 بر افرازند پرچم حاکمیت خلق را

 بر باالی برجهای دریایی از ستیزها
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 آذر شانزدهسرودی برای 

 

 ستارگان سوختند و

 کالم سوزنده

 ، سرخیبر آسمان نبرد میهن

 :شعله کشید   

 مرگ    

 بر       

 آمریکا      

   *** 

 اینجا کجاست

 اینجا کجاست

 که حتی نام ماههامان در آمیخته است

 با حماسه های شعله ور نبرد   

 اینجا کجاست

 اینجا کجاست

 که روزهامان حتی

 خون آشکار پیکارها با 

 هر خورده استم     

 اینجا کجاست 

 دکه گرد بادهای نبر

 بی وقفه می پیچید 

 در دهلیزهای زمان؟  

   *** 

 شبی مرگبار 

 نعل می کوبید

 بر دروازه های وطن 

 و فصل برگ ریز

 بر جاده های زمان می تاخت
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 "آذر" و بر پیراهن شعله ور 

 خونابه های کشتار

 زبانه می کشید 

   *** 

 آه

 چه روزهایی

 !چه روزهایی 

 بر میادین شکست

 یاران

 دسته به دسته

 به خاک می افتادند 

 و درخت کهنسال خلق

 سوخته از آتش مردادی

 بادهای مسمومبه چشم می دید که 

 برگهای جوانش را

 به یؽما می برد 

 هر سو  

 چه روزهایی

 :چه روزهایی 

 فرو ریختن جوانه ها

 انبه خون ؼلت  

 درهم تنیدن خون

 با ترانه های بدرودشان 

 سوراخ قلبهای دلیر ـسوراخ 

 خشم جوش خود تپاندر    

 آه آری

 !چه روزهایی 

 گریز گیاهان هرزه

 با ریشه های کاذب در باد 
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 و ماندن گلهای سرخ

 با شعله های عاشق خون در رگ  

 ماندن

 فریاد ءبرافراشته هزار قامت   برای باز روییدن

 ماندن 

 برای ریشه دواندن در فصل مرگ

 ماندن 

 برای خواندن سرودهای زندگی

 پنهان با دانه های 

 در طول روزهای سرد زمستانی 

 که از راه می رسید    

   *** 

 از کوهساران می شنویم

 از کوهساران  

 از بادها می شنویم 

 از بادها 

 از پرندگان و گیاهان

 ما می شنویم

 فریادهای آخرین تان را

 ای سرداران پیکارهای پایان نیافته

   *** 

 چه سالها 

 که نامتان را

 به نعره برآوردیمدر کوهساران 

 درکوهساران

 و در میان دره های خفته و خاموش

 چه سالها

 نامتان را رودبارهای سرکش کردیم

 سنگالخها جاری ستدر که 
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 چه سالها

 چه سالها

 نامتان را پرچم نبردها کردیم

 و در سرودهای خشم برافراشتیم

   *** 

 ما در کجای زمان ایستاده ایم

 در کجای زمان

 ین شبان میهنیکه در سیاهتر

 ستارگان خونین ءچشمان خیره

 فرداهای قیام را

 تکرار می کند 

 ما در کجای زمان ایستاده ایم

 در کجای زمان

 که قانون سراسری زمین

 توفان مداوم انقالب هاست  

 و آرمانهای سرخ

 یکی ست ها با گامهای انبوه توده 

 و پیکارهای بی امان

 پندارهای شیرین دور نیست

 آه 

 ر کجای زمان ایستاده ایمما د

 که از چارسوی زمین

 طنین تالطم فتح می آید؟

   *** 

 امروز 

 یمباز می آی

 با سرودهاتان

 نه درکوهساران

 و نه در دره های خفته و خاموش
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 در قلب جنبش خلق باز می آئیم

 با نام های دلیرتان باز می آئیم

 باز می آئیم

 آنجا که فریادهای متحد مردم

 می پیچد سیالب وار  

 آنجا که حصارهای سازش موقت

 می شودسست    

 در زیر موج ضربه های توفان توده ها    

 آنجا که سر بر می افرازد

 بلند  

 ،فریاد آشتی ناپذیر شما

 :از سینه های توده ها

 مرگ بر آمریکا  

 مرگ بر آمریکا  
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 هفت سین سرود

 

 سینه های ما" هفت سین"بر سفره های سرخ 

 هفت سرود

 با طنینی شادمانه 

 سر بر می افرازد  

  *** 

 آه ای دهانهای گرسنه

 ای گلوگاه زحمت و رنج

 ای زبان سرخ انقالب

 با ما بخوان

 را" ستارگان سرخ شعله ور" هفت بار سرود 

 که خونین

 خونین 

 مان می سوزد و ه به راه تیر       

 .می شودنخاکستر     

 با ما بخوان

 را" انقالب ناتمام سرفرازی"هفت بار سرود 

 که در بهاران توده ای 

 زخم می خورد، اما  

 شکوفه می دهد هم چنان    

 با ما بخوان

 را " سازمان سرخ کار"هفت بار سرود 

 که جوانه می زند 

 از تابش آقتاب گاهی

 سرزمین بارآور نبرد کارگران        

 علفهای هرز سازش می افکند ءو ریشه در ریشه

 تا بخشکاند

 یشه های خیانت رار 
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 تا استوار 

 به پیش تازد 

 پیشاپیش رنجبران  

 با ما بخوان

 را" ه زاران مشترکسبز"هفت بار سرود 

 که بار خواهد داد

 کشتگاههای دربند دهقانان ءبر سینه 

 با ما بخوان

 را" سوسیالیسم " هفت بار سرود فاتحانه 

 که نطفه خواهد بست 

 ندر رحم جمهوری دمکراتیک خلقما  

 با ما بخوان

 را" ستم های پایان گرفته "هفت بار سرود 

 که بر گورهای آن

 پرچم سرخ فاتحان       

 خاطرات سالیان ستمگری را   

 خواهد روفت     

 و پتکها و داسهای در اهتزاز آن 

 بر سراسر میهن   

 هر حاکمیت رنجبران رام      

 خواهد کوفت      

 با ما بخوان

 با ما بخوان

 رود رهایی راهفت س

 اینک که نوروز می آید

 اینک که می آید نوروز کاوه های آهنگر

 تا بار دیگر

 ضحاک را  

 .بیندازد خلق در بند انقالب  
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  59اول فروردین     
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 آنان هیچگاه نمرده اند

 .ی رفقای شهید بخش منشعب سازمان مجاهدین خلق ایرانبرا  

 

 صدا آریده ناقوس خاطرات خون را ب

 طبل های بیدار باش قافله بکوبیدو بر 

 تا اینک

 قد برافرازم بر بلندنای قلبم 

 رموو فریاد برآ

 آوازهای ناتمام آنان را 

 آنان که بیهوده نمرده اند

 شان می تاختوقتی که گامها

 بر جاده های آینده

  *** 

 آه چگونه بگویم

 چگونه

 از آنچه بر شما گذشت       

 ای یاران گمشده درخون؟ 

 من بسیار سروده امآری 

 چشمان ملتهب ماهیانی را

 که بر سواحل صید  

 خود را به صخره و شن می کوفتند

 و باعطش خونین خویش

 بر مرز مرگ و زندگی

 چشم می دوختند بر پهنه های آب

 من بسیار سروده ام

 هزار شاخۀ یخزدۀ درختان جوانی را

 که با جوشش جنون آسای زندگی در آوندها

 گدر فصل سرد مر

 استوار  
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 پای ایستادنده ب  

 من 

 من

 بسیار سروده ام

 دانه های عاشق فراوانی را

 که در اعماق تیرۀ خاک

 با انتظاری تلخ

 دریچه های تاریک قلب خویش را

 می دریدند   

 .برای ذره ای آفتاب

 اما چگونه 

 چگونه

 از آن چه بر شما گذشت بسرایم

 ...آی

 من

 ای نبرد حرؾ می زنماز امیدهای آتشبار مردان میدانه

 که در باران شلیک گلوله های مرگ

 و  به خاک می افتادند   

 باز بر می خاستند

 با هزار پرچم خونین آرزوهاشان 

 در دست    

 من از سرگذشت شعله ور زنانی حرؾ می زنم 

 که درد   گران   خلقهای زخمی مان را

 می انباشتند   

 در سینه های عاشق خود

 ن لحظه های شب میهنیتا در تاریکتری

 خود را زنده زنده بسوزانند

 چونان چراؼی افروخته

 بر گذرگاه پیکارهای مرگزای  
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 من 

 حرؾ می زنم از یارانی که چونان کویری عطشناک

 .سیالب رنج مردم خویش را بلعیدند

 و باز لبان تشنه شان

 از عطش می سوخت

  *** 

 آه 

 یاران

 یدز آیبا 

 اید با باران رنجی که برده 

 بدرودمو بر ریشه های این ترانهء 

 سخت ببارید

 رگبارهای آرزوهای خونین خویش را

  *** 

 آری هنوز باز مانده است رد خونین گامهاشان

 در محله های رنج

 آنجا

 آنجا که باز می آیند

 مردان سرخ  

 از سفری توانفرسا  

 هنوز بازمانده است رد خونین گامهاشان

 نتظردر حوالی کارخانه های م

 آنجا 

 آنجا که چشم بر می گیرند

 آرام  

 آرام  

 مردان سرخ  

 از آسمان سترون   

 و خیره می شوند   
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 به دستهای آفرینش گر کار    

 و قوانین سخت زمین    

 هنوز باز مانده است رد خونین گامهاشان

 دربند در گوشه و کنار میهن  

 بر سنگفرش کوچه ها و خیابانهای آشنا

 درختان بومی بر برگ های

 آنجا

 آنجا

 بر جاده هایی که در انتهای آن

 روی بر می تابند  

 مردان سرخ   

 از انزوای مهلک خویش    

 و در می آمیزند

 با انبوه صفوؾ جاری مردم 

 و به یکسوی می افکنند

 وسوسه های بیهوده قهرمانی را  

 آری هنوز باز مانده است رد خونین گامهاشان

 گسستن بر  گردۀ زمان شاق

 دوباره پیوستن  

 آنجا

 آنجا

 که پایان می دهند

 مردان سرخ 

 به رگبارهای عصیان های بی طاقت

 :و پشت می کنند به گردنفرازی مجرد کوهساران 

 ا توان همراهیپ نه در    

 نه در کام زبان هماوازی    

 آری 

 هنوز باز مانده است رد خونین گامهاشان
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  *** 

 یاران

 یاران

 شما باز می آیمبه جستجوی 

 اگر نه با پیراهن خونین تان

 بسان پرچمی در باد  

 اگر نه باستارگانی سرخ در دست

 بسان چراؼی برافراشته در شب

 .اگر نه با قلبی برهنه در مشت

 بسان پرنده ای ملتهب

 با سرودی تپنده اگر باشد

 به جستجوی شما باز می آیم  

  *** 

 ان اگر سنگی سترهای گمنام تبر گو

 بر گیرید   

 تا چشمهای منتظر و گشوده تان

 و خیابانهایی که بسیار بر آن ها در کوچه

 تنها رزمیده اید   

 بار بنگرند که چگونه انبوه ماهیان سرخ این

 در دریای توده ها   

 درقلب توفان های یاد نا آورد

 به پیش می تازد  

 تا بنگرند

 این بار

 بر هر درخت برهنه

 جوشیده است  

 لهای سرخ جوانگ   

 تا بنگرند

 اینجا
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 زندگی با مرگ آشتی نمی کند

 و بر هر لب ترانه ای ست

 که سرودهای گمشدۀ آنان را 

 به نعره می خواند  

 بر هر دست تفنگی ست

 که آرزوهای دور آنان را

 .شلیک می کند  

 آری

 از گورهای گمنام شان اگر سنگی ست

 بر گیرند   

 تا بنگرند

 اکنون

 ر جاده های زمان می جوشدچگونه خلق د

 و پیش می رود   

 ی که آنهمه تنهارو سوی فردای  

 در سرودهاشان    

 به خون خواندند     

 ستافردایی که تعبیر روشن زندگی آنان 

 زنجیرهاش را می گسلد فردایی که کار

 و پاره می شود بر گردۀ زمین

 بندهای کهنۀ زمان  

 فردایی که ادامه یابد

 آزاد یک کودکدر لبخندهای 

 در رقص شادمانه یک داس

 و در گردش فاتحانه یک چکش

 فردایی که معنای آزادی

 کارگری است در کارخانۀ مشترک

 دهقانی است در کشتزار مشترک

 و پرچم سرخی است
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 که مشت مشترک خلق را

 به اهتزاز می آرد  

  *** 

 های مرگ فاتحانه بر اندامهای بر افراشته شان پیچید وقتی باد

 در ذهن سرخ شان

 فسردهای آرمانها  شعله

 چرا که دیگر

 زندگی در رگانشان نمی جوشید 

 و در قلبشان

 مشعل فروزان از شوری شگرؾ  

 برای همیشه مرد    

 چرا که قلبی روشن 

 در سینه شان نمی تپید 

 و سکوت

 گشت کفنی

 بر آوازهای ناتمام شان 

 چرا که لبهاشان برای همیشه

 جهنمی یخزده از سرمای  

 دیگر سرود تازه نمی خواند    

 اما 

 اینک ما گام می زنیم

 در راههای رهایی  

 با خورشید آرمانهای مشترکمان

   در ذهن   

  با قلبی که دیوانه وار 

 از اشتیاقی تپنده می سوزد  

 و با آوازهایی 

 که زمانی 

 بر لبانشان گرم   
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 جاری بود   

 زین رو

 اکنون

 :فریاد می کشیم

 ان یار

 یاران

 شما هیچگاه نمرده اید

 هیچگاه

 شما 

 نمرده اید  

 در قلب راههای سرخ نبرد

 تپش هایتان

 جاری است 
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 *کارگران می پرسند از شاعران

 به رفیق کارگرـ خ      

 :کارگران می پرسند

 آنگاه که بورژواها

 می جوند گوشت تنمان را 

 با دندان کارخانه ها   

 شاعران چه می کنند

 و تماشا ؟حاشا 

 یا می سرایند سرودها

 با رگبار واژه های افشا؟

  *** 

 کارگران می پرسند

 آنگاه که شگرؾ ترین حماسه ها

 سرود می شود  

 جرینگ گسستن زنجیرها ـدر جرینگ   

 گذشته و آینده و در چکاچک خونین تیػ های آختهء  

 شاعران چه می کنند

 ه های رنج رامی سرایند انفجار آهنواژ

 با خیال هاشانیا 

 و تصاویر پوچ فاخرشان 

 چونان زنان اشرافی

 به طنازی  

 می خرامند بر خرمن کاؼذها   

 هان؟

 چه می کنند؟

 "می سرایند یا می خرامند بر خرمن کاؼذها؟"

  *** 

 کارگران می پرسند

 آنگاه که سپاه زحمت
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 رزم کنان 

 نظم بیداد را  

 فرو می ریزد   

 شاعران چه می کنند

 ایند پرولتاریا را به رهبریمی ست

 یا نشخوار می کنند کابوسهایشان را از زندگی؟

 ، هان؟چه می کنند

 ؟نشخوار می کنند یا می ستایند

 کارگران می پرسند

 آنگاه که روستاها

 با تپه ها 

 و درختها  

 و دام ها   

 با کشتزارها

 کشت کارها 

 و کشت ها  

 می سوزد در لهیب مهاجمان سرمایه

 ، چه می کنند؟چه می کنندشاعران 

 چونان موشهای کور

 می گریزند به سوراخهای اندوه

 و سر می دهند زوزه ها و زنجموره هایشان را

 پا می خیزند وه یا ب

 می افرازند پرچم سرخ سرودها را 

 چه می کنند؟

 پا می خیزند؟ه می گریزند یا ب

  *** 

 کارگران می پرسند

 آنگاه که دریای ستیز طبقات

 خروشد ومی   
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 می جوشد   

 شاعران چه می کنند

 می لمند بر سواحل امن هنر بی طبقات

 یا در دل توفانها و تاریکی

 می افروزند فانوس سرخ سرودهاشان را  

  *** 

 !بنگرید... آی شاعران 

 :این کارگرانند که فرمان می رانند

 درهم فروریزید

 زندان شعرهایتان را

 دارهایتان رابگسلید زنجیر پن

 از دست و پا  

 ید از رنجهاسرود بسرای

 نبردها  

 و پیروزی ها        

 ما تا

 میلیون دهانها ـبا میلیون  

 .نعره بر آوریم آنرا

 

  می سرایند یا می خرامند بر خرمن کاؼذها شاعران چه می کنند: "از رفیق خ که در آن می پرسد" شاعران"بر اساس شعر"... 
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 پرچم سرخ

 ر و پودش بافیم، رگ خویش تابا رگ

 یک چکش و داس در وجودش بافیم

 از خون دل خویش کنیم رنگش سرخ

 فتح با سرودش بافیماین پرچم 

 هنوز       

 هر لحظه تو گویی شب تاری ست هنوز      

 در خانه و کارخانه خاری ست هنوز      

 ت پر از زخم و دملف  کاز خار ستم       

 ت هنوزس" کاری"مرهم انقالب ! آه       

 موسم پیکار 

 دیوار کهن دگر ترک دار شده است

 ستاامروز دگر موسم پیکار شده 

 ، جهان تازه پیداست کنوندر پیش

 زمانه با تو همیار شده است! برخیز 

 با چکش و داس      

 با چکش کار کاخ را ویران کن      

 ، درو سر ستمکاران کنبا داس      

 یزدگرباره بخ در میهن آزاد      

 ، نو ایران کنبر گور نظام کهنه      

 باز بیدادگران 

 گرانکشتار باز بیدادگران و باز

 گرانکشتار کنند خلق و پیکار

 ، پرچم پیروزی بینؽل خوندر ؼل

 سرود کارگران     شانه کارگرانه بر پاست کنون ب

 از هر چه که کهنه است دل بر بندیم      

 ندیمرودیم و کنون بار سفر می ب      

 بنگر که چگون در رحم زحمت وکار      

 ما نطفۀ دنیای نویی می بندیم      
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 پیکارگران کارگر   

 کارگر باید شد: پیکارگران 

 همرزم تمام برزگر باید شد

 رنجبرست  تودۀ  آینده از آن

 ، سپر باید شددر راه جهان نو

 کارگر       

 یدر خانه و کارخانه بیدار توی      

 یرهبری و سپاه پیکار توی تو      

 ست در پنجۀ تو چراغ آزادیها      

 یستارۀ شب تار توی! بفروز      

 خلق ءمحکمه 

 خونست روان چون موج به موج، رود  

 این میهن من دلش به خونست تپان

 خلق بپرس از دشمن در محکمهء

 !!!چون بوده و حال چونست زمان 

 حاصل کار       

ت چو یکی ک        ست در آنشتگهی هکار 

 بس دانۀ رنج و درد گشته است نهان      

 پیداست که در فصل بهاران حاصل      

 ، گلش پرچم پیروزی مانباؼی است      

 روشنی فتح 

 هر کارگری شده ست پیکارگری

 دیوار دریه با مشت گشاید او ب

 برخیز زجا و در رهش گام گذار

 وسیالیسمچراغ س     بین روشنی فتح گر هشیار سری

 چراغ سوسیالیسم است به راهچون نور       

 !با اخگر آن شب ستم هاست تباه       

 خصم شود فاتح پیکار آخر؟کی       

 .رهائی از ما ،مرگ است نصیب او      



پیکارگران پای در زنجیر -  123 

 

 گران م  خش         

 رگبار گشوده اید بر کارگران

 بس سوخته اید مزارع برزگران

 کشتار نموده اید و ؼارت بسیار

 گران شم  فرداست بسوزاند تان خ

 فریاد       

 گر مرگ ببارد به سر میهن  من      

 خونینه شود تمام پیراهن من      

 بیهوده کنی سعی دهانم بندی      

 .فریاد زند هزار زخم تن من       

 کام رنجبره ب

 کام رنجبر می گردده چون چرخ ب

 نو می خندد برخیز که زندگی  

 زه گشته پیداخورشید جهان تا

 در صبح ، تن سیاه شب می ترکد
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 قیام

 

 ضامن سازش کشیده شد

 و انگشتهای خشم 

 ماشۀ منتظر قیام را فشرد

  *** 

 بنگریدشانآهای 

 بنگریدشان

 با هلهله های آشتی ناپذیرشان

 در گردبادها

 با صفوؾ خونین شان

 آمیخته به زیباترین فریادها  

 ، بنگریدشان

 ستا این خلق مسلح من

 ستا این خلق مسلح من

 که مهاجم و بی طاقت

 ؼریو قهر خویش را 

 شلیک می کند  

 ستا این خلق من

 که می جوشد از ژرفنای روزهای مشقت

 که می جوشد از محله های بپا خاستۀ زحمت

 "گودها" که می جوشد از الیه های پنهان 

 که می جوشد از البالی زنجیر کارخانه ها

 ارهاکه می جوشد از عمق کشتز

 و می جوشد

 می جوشد 

 می جوشد  

 و پیش می آید

 در امتداد لحظه های قیام 
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 تا ؼرق کند در تالطم خون خویش

 پادگانهای عاجز دشمن را  

  *** 

 آه 

 د رانتظار پایان این سرود 

 بر گذرگاه موجهای ملتهب می ایستیم

 فانوس فریادهای روشن خود را

 در سواحل تیره می افروزیم  

 ی متحد آبهای سراسر می آمیزیمو باصدا

 آری 

 ، هردمدر انتظار پایان این سرود

 ، هر باز دمان این سروددر انتظار پای

 ما تکرار می کنیم

 .لحظه های نبرد را 

  57اسفند    
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 از چار جانب می آید

 

 آیا نمی شنوید؟

 صدای گامهای انقالب را 

 هنوز می آید  

 هنوز می آید  

 نبرد ءنیافتهاز میادین پایان    

 با هزار زخم بر پیکر   

 با هزار نعره در گلو   

 آیا نمی شنوید؟

 از کارخانه های ملتهب  می آید

 از کشتزارهای سوخته

 از محله های رنج می آید

 از خانه های گرسنه

 از تنگه های خونین کردستان

 از سواحل انزلی 

 از ترکمن صحرا می آید

 از آبشوران کرمانشاه 

 تبریز از چرنداب

 از کرانه های خونین خلیج می آید

 ، و خشمگیناز لهجۀ شگفت

 موج می زند  

 موج می زند   

 موج می زند    

 آری 

 هنوز می آید

 هنوز موج می زند

 و در بستر خیابانهای خروشان براه می افتد

 هنوز می آید
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 هنوز موج می زند

 و در پهنه های مشترک رنج متحد می شود

 هنوز می آید

 موج می زند هنوز

 و در چار جانب سرزمین محروم می شود

 آیا نمی شنوید؟

 صدای گامهای انقالب 

 هنوز می آید  

  58ن تابستا     
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