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 2 اشعار و سروده ها

 اشعار و سروده ها

خورشيدی با تالش  ١٣٦١از هشتم تيرماه سال ) راديو کومه له ( راديو صدای انقالب ايران 
پيگير وازخود گذشتی بی مانند فعالين کومه له برای انعکاس اخبار و گزارشات گوناگون از 

عه آگاهی جنبش انقالبی در کردستان ، مسائل و مبارزات کارگران ، زنان و جوانان و اشا
و حال  .کمونيستی و راديکال در سراسر ايران و بخصوص در کردستان آغاز بکار نمود 

در آغاز برنامه ها به  .بماند که چه مشکالتی از سر راه برداشته شد تا که به اين مهم رسيد
  . دو زبان کردی و فارسی و سپس زبان کردی کرمانجی هم بدان افزوده شد

ستمر و شبانروزی اش ، ضرورت نشريه ای احساس شد و اين نيز در ادامه فعاليتهای م
باهمت رفقای دست اندر کار راديو روبراه شد و پيام نامگذاری گرديد و هر پانزده روز 

  .يکبار بزبان فارسی منتشر ميشد

در نشريه پيام از سروده ها و اشعار راديکال و انقالبی از زبانهای مختلف بفارسی ترجمه و 
و و نشريه آن انعکاس مييافت و حتی ازآثار نويسندگان و شاعران صفوف کومه له و در رادي

  .حزب کمونيست ايران نيز بی بهره نيست

و ارج نهادن به آن همه فداکاری و ) راديو کومه له ( در سالگرد راديو صدای انقالب ايران 
بخشی از کارهای  تالش و زحمت شبانروزی و آن همه قربانی دراين راستا ، تالش نمودم

هنری از جمله اشعار و سروده های اين مجموعه نشريات پيام را گردآوری و در مجموعه 
اميدوارم مورد لطف خواننده . ای زيبا دوباره منتشر کنم تا بيشتر مورد توجه قرار گيرد 

 .با تشکراز رفيقی که صميمانه مرا ياری داد. قرار گيرد 

 اردشير نصراله بيگی 

 ) خورشيدی ١٣٩٠تيرماه ( ميالدی  ٢٠١١ژوئن 

 

 

 اسارت چرا

 
 چرا اسارت هنوز 

 کارگر ؟        
 چرا بردگی نزد کسانی 
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 خونت می مکند تاسر حد مرگ 
 رنج بردن چرا 

 عرق ريختن و خون دادن چرا 
 بهر کسانی در خاک  سياه 

 جايت ميدهند ؟          
 عصای سحر آميز کارخانه 

  در دستان تو ست     
 چرا برای خسم خون آشام 

 بهره  می دهد ؟       
 چرا با  بذل صحتت ، عشقت 

 ثروتی چنين کالن  و زياد 
 می آفرينی  بهر دشمنت ؟ 

 چرا زنجيراسارتت را 
 محکم می کنی        

 خالق نعمت ؟      
 فراغت داری يا که آسايش 

 غذا  و  مسکن     
 يا عشق فارغ  از زور و فشار ؟ 

 کار دشوار تو چيست  حاصل 
 وقتی اضطراب         

 در کنه  قلبت  النه  کرده است ؟ 
 اتوموبيل کار  دستانت ،  ليکن 

 اگر  بخواهيش  پول  بايدت  داد ؛
 سکه هائی را که ضرب می کنی 
 رمز سرور  سرمايه دار  است ؛ 

 پارچه می بافی ، خودت ژنده پوش ؛ 
 توپ ها می ريزی برای خصمت ؛ 

 ! ن را بساز  برای توده ماشي
 ! سکه را بزن ، نه در خدمت  سرمايه داران 

 پارچه را بباف تا  که نماند هيچ ژنده پوشی ؛ 
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 توپ ها را بريز 
 ! ليکن  در  راه رهائی  خويش     

  ن_ وريا : ترجمه / تيم هال : شعر از 
 
  

 !استثمار بس 

 
 ديگر نمی گذاريم 
 برپا کنندگان ستم 

 .وانمان را تاراج کنند نيروی باز
 اين قانون 

 . شالق ستمگران است 
 ما قانون بهتری خواهيم آورد 

 قانون اتحاد ، کار ، آزادی ، برابری 
 ون ستمکاران خبگذار 

 چون رودخانه ای
 . بر سنگفرش خيابانها جاری گردد 

 سپيده باز دميد 
 اول ماه مه رسيد 

                
              ÷÷÷ 

 سحرگاه اول ماه مه در 
 شيپور کمون  دميده ميشود 

 تا پرولتاريای تمام جهان 
 اين گارد سرخ تاريخ 

 به پا خيزد 
 ! کارگر جوان 

 به ياد کموناردهای قهرمان 
 که پرچم سرخ را برافراشتند ، 

 ! صف رزمندگان را فشرده تر کن 
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 ديروز را به ياد آور در زنجير ، 
 امروز را ببين در رزم 

 ! ردا را بی شک در فتح وف
 ما پيشتاز دنيای تازه ايم 
 پارتيزان هدفهای اصيل 

 و در کوله هامان 
 فردای نو ، انسان نو ، زندگی نو را ، 

 . بر پشت می کنيم 
 آنجا بر پيشانی افق 

 آن ستاره سرخ رامی بينی ؟ 
 هر شش دانگش مال ماست 

 .مال من ، تو ، همه 
 اما تا نجنگيم 
 ال است پيروزی مح

 تا بنيانهای کهنه را ويران سازيم  برويم
 سپيده باز دميد 

 . اول ماه مه رسيد 
                       ÷÷÷ 

 در سحرگاه اول ماه مه 
 با اولين طاليه خورشيد 

 .آسمان رنگی دگر می گيرد 
 رنگ آتش شعله ور 

 رنگ خون کموناردهای جوان 
 و پيشاروی ما 

 جنگ افزار ماست 
 سياليسم و سو

 پرچم سرخ ما 
 ! دو نشانه صادق از هدفی مقدس 

 ! آزادی شما ستمديدگان روی زمين 
 چهره تاريخ 
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 بر عکس چهره انسانها 
 هر روز که می گذرد 

 جوانتر می گردد 
 و از فردا 

 خورشيدی ديگر 
 . فرداهای ديگر را روشن خواهد ساخت 

 . روزی بزرگ در پيش است 
 روز پيکار 
 ! زديکتر ، از همين لحظه نزديک ، ن

 ! هان 
 گارد سرخ تاريخ 

 !برپا 
 ميرويم تاوان رنجهايمان را مصادره کنيم 

 سپيده باز دميد 
 . اول ماه مه رسيد 

 
 »اسپانيا « گزيده ای از سرودهای کارگران آستوری 

 

 

 

 اعتصابی ميخواهم من

 
 اعتصابی ميخواهم من ،

 اعتصاب پا ها ، سرها ، بازوها 
 . ابی که از تن هامان همواره باز برويد اعتص

 اعتصابی  ميخواهم  من 
 اعتصاب کارگران ، راننده های اتوبوس 
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 ! تکنيسين ها ،  پرستاران 
 اعتصاب کبوتران ، گلها ، کودکان و زنها 

 .....اعتصابی ،  که  
 . راه به عشق  بگشايد                    

بازدارد  اعتصابی  که همه چيزها  را از کار
 . 

 ساعتها را ، کودکستانها را ، اتوبوس ها  را 
 خيابانها  را ، 

 کارخانه ها را ، مدارس را ، بيمارستانها را ، 
 بنادر را      

 اعتصاب چشم ها ، دستها ، بوسه ها 
 اعتصابی  نفس گير ، 

 آن چنان که ، 
 سکوت را                

  بروياند                           
 تا مردم در  زمينه آن ، صدای قدمهای ، 

 . ارتجاع  را بشنود  که  می گريزد 
 

 ) شاعر  نيکاراگو ئه ئی ( کلوکوندا  بيلی  : سروده ای از 
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 انقالبی

 
 انقالبی ، 

 نام ديگرش انسان است ،
 که ديگر برده پول نيست ، 

 که جز از حق اطاعت  نمی کند ، 
 ارد که با اعتماد گام بر ميد

 چرا که خورشيد علم و آگاهی 
 . ازافق سرخ بر خواهد خواست 

 در برابر تو ، فقر وحشی 
 در برابر تو ، فشار بردگی 

 انقالبی  عزم می کند 
 ! با تفنگی آماده شليک 

 ميتوان او را در باريکادها  ديد 
 . که با رفقا گام  می زند

 می خندد ، به مسخره می گيرد 
 خطراست  در حاليکه جانش در

 در سو سو ی نگاهش ، مصمم 
 بادرخشش انديشه شعله می گيرد 

 با مبارزه اش برای کمون ....... 
 او ميدانست که زمين يکی است 

 که نبايد تقسيمش کرد 
 که  طبيعت سر چشمه ايست 

 و   ثروت سرمايه ای که 
 . هر کس حق دارد از آن بهره برد 

 او ماشينی را باز ميفروشد 
 خواهد ديگر کمر خم  کند او نمي

 در بخار مداوم ، در کار 
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 چرا که استثمار گر 
 از يک وسيله نجات 

 . ابزار  بردگی می سازد 
 اودر برابر طبقه اربابان 
 او جنگی صنفی  می کند 

 جنگی که نهايتی ندارد
 تا زمانی که 

 در زيراين چرخ سپهر 
 کسی ثروت می اندوزد 

 بی آنکه  کار کند 
 . ری گرسنه استو   کارگ

 به  بورژوازی  قوت انگيز 
 او ديگر نميخواهد سودی دهد 

 چند ميليون در تمام سال 
 بروی  شماست 

 بر  روی گوشت شما 
 که چنين تکه  تکه می کند 

 چنين سودی را 
 کارگران ، معدنچيان ، دهقانان 

 او می فهمد ، مادر دوست داشتنی ما 
 سياره ای که شکوه می کند 

 ميت فردی از حاک
 او می خواهد جهانی را 

 به گونه ای سازمان  دهد 
 تا  از شيره جانش 

 . عدالتی ، جهان گستر  جاری شود 
 

 اوژن  پواتيه : شعر از 
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 آوار
 

 

 
 ! نه !  نه  

 ! چگونه توانند ؟             
 چگونه توانند
خانه های اين همه                  

 مردم را 
بر سرشان آوار                  

 ! نمايند ؟ 
 با اين خيال خوش 

 پيکر خسته را                     
به خواب  چيره                     

 . سپرد 
 در نيمه های شب 

 با صدای  بولدوزر و لودر  و                     
 زوزه  اوباش                                   
 رضا ، خواب از چشم های نا باور 

 پريد                                           
 جستی زد  و 

 بدون کاله  و برهنه  پای               
 در کوچه  ؛ باچشم باز  ، ديد 

 چگونه                               
 ديوار از پس  ديوار                                      

 بر خاک می گسترند                                     
 چنان چون  پيکر جانباختگان                                      
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 بر  چوبه های  تر                                               
 کاسه ها 
 بشقاب ها           

 فالسک های آب                      
 موکت ها  و پتوهای ژنده

 و   چون چهره  رضا
 همسر  و  همسايه های او                        

 بی  مالحظه   
 .مچاله  آوار می شدند                 

 
 کودک  گريانش 
 در  البالی  آجر و سيمان                    

 . در جستجوی عروسک بی دست خويش بود                                           
 همه خلق گرد و غبار و  هم

 ! کدام زلزله  است اين ؟ ! خدا  را                                
 سيگار 

 تا به نيمه  رسيد ،       
 نه  خانه ای  به جای ماند  نه  ديواری 

 اوباش  همچنان 
 با  بولدوزر  و  لودر غران                  
 گرم  جويدن 

 گرم گوارش  ديوارهای  بر پازير رنجشان 
 ی رفت  تا  محله  همه م

 چون  چند ماه پيش 
 شور  باز بيابان                   

 شب ها و  روزهای رنج و کار پياپی 
 چون گرد  و خاک و دود 

 بر خيزد از  ميان                         
 در کام تلخ  رضا  و 

 همسر  و  همسايه های  او                      
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 شب کوچه  خواب ها                     
 آوارگی  ؛  گوئی 

ابدی  چهره  می نمود                 
 ..... 

 با  آخرين  پک  سيگار 
 

 : شوريد  و  گفت 
 نفت  را "  

 ! ديگر برای چه  می خواهم ؟           
 نه  خانه ای به جای مانده گرم  کنم ، 

 نه  اجاقی ، نه خوراکی ؛ 
 پژواک  حرف 

 : همهمه  گرم خلق  بود              
 ! بايد  که آتششان  زد                

 برخاست 
 پا برهنه ؛  جست زد  و          
 نفت  ، 
 بر روی لودر  ريخت           

 همسايه ها  ، ز چار  طرف 
 ! کبريت  کشيدند                                  

 ريبوار : از 
م در قلعه حسن خان  تهران  در برابر شهرداری و به آتش در رابطه  با مقاومت مرد     

 . کشيدن لودر 
 

 

 ای فرزند قادر زمين
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 افسوس  ،افسوس 
 که دنيا واژگون و ويران شده                    
 و عظمت و زيبائی آن آشفته گشته است                    

 انگار  که  يک نيمه ؛  خدا ، 
 ت دست  نيرومند خود با ضرب                

 . همه چيز را در هم کوبيده و از هم گسسته  است          
 

 ! ای فرزند قادر  زمين 
 با دست های نيرومند خود               
 ..... دنيا را از نو بساز               
 آنرا ......و             
 . بر پايه باعظمت تری  بر افراز             

 راه يک زندگی تازه را  سر بگير             
 تا  انسان بتواند             
 در  روشنائی  به سر برد             
 و ترانه های زيبا بسرايد            

 که طنين تمام  اندوه های گذشته را                     
  .در خود غرقه سازد                                                

 
 "گوته " اثر" فاوست " نمايشنامه منظوم : قطعه شعری از     
جلد " محمود تفضلی " ترجمه  / نوشته  نهرو "  نگاهی به تاريخ جهان " کتاب : نقل از   

 .دوم  
 

 با زخم حنجره  عشق را زير دشنه صدا زديم 

 
 با زخم  حنجره 

 عشق را 
 زير دشنه صدا زديم 

 آنگاه 
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 يدندشهرم را حصاری کش
 از تانک و  زره پوش 

 و  بر دهان يارانم لگام  سکوت زدند 
 تاعشق را دوباره  نخوانند 

 به روياروئی  نفرت     
 : در  شبنامه ها بنويسيد 
 : در  شبنامه ها بنويسيد 

 ترانه  عشق را 
 اينک         

 با تفنگ در کوهستان  می خوانيم 
 : در شبنامه ها بنويسيد 

 : بنويسيد  در شبنامه ها
 برای رفتن به قلب انقالب ، 

 هميشه راهی  هست 
 که دشمن را 

 با هزار چشم دريده 
 . کور  می کند        

 : در  شبنامه ها بنويسيد 
 : در  شبنامه ها بنويسيد
 تا  قراوالن شب بدانند 

 اين  خشم  سرخ ، 
 که از دامنه کوهسار 

 به گونه بهمن 
 جاری ست           
 هيدان کردستان  است خون ش

 قراوالن 
 بسوی خانه های خالی شهرم نشانه می روند 

 و   مردان 
 چون صخره های محکم 

 در  کوهستان             
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 . تفنگها را آماده نبرد  دوباره می کنند 
 آی  دشمن 

 آی  دشمن ،مپندار کردستان را 
 از رويش مردان رزم عقيم کرده ای

 کردستان 
 خم و حماسه ، اين  سرزمين ز

 از هفت خوان تاريخ گذشته است ، 
 برای تو  ای سرزمين آتش ؛ 

 ای بمب  خفته 
 . دشمن هزار توطئه  در آستين خيانت دارد 

 بگو  شيرزادگان آماده باشند ؛ 
 بگو  پلنگهای کوهستان نخوابند ؛ 

 روباهان  
 . از پيچ  راه کوره ها  می آيند 

 آنان می آيند 
 خالی  با توبره های 

 و  خاک سبز تو  را ، 
 . به آخور  اسبان فربه  پروار می ريزند 

 . بگو  سنگرها را از عشق و ترانه  پر کنند 
 . من باشعرم به ستيزه بر می خيزم 

 . من  با شعرم به ستيزه بر می خيزم 
 هر  واژه را گلوله وار ، 

 . در سينه سياهشان شليک می کنم 
 ! تو  با تفنگت  برخيز 

 رفيق پيشمرگ ؛      
 و شب را چنان شکار کن 

 . که ديگر هرگز نتواند برخيزد 
 برای تو  ای سرزمين محبوب ؛ 

 لشکر ، لشکر ؛ 
 آماده  کرده اند 
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 ليکن  غمت  مباد ؛ 
 . خاک تورا برای آنان گورستان خواهيم کرد 

 . خاک  تو  رابرای آنان  گورستان  خواهيم کرد 
 

 خورشيدی  ۵٨ مرداد/  ج ـ آبيدر 
 
 
 
 

 

 

 برابری

 
 ميگن، 

 نوشتن واسه زن       
 .گناه داره                         

 ! ننويس زن 
 ميگن ، ستايش کالم 

 واسه زن ، حرومه  ، حروم                    
 ميگن ، جوهر نوشتن

 ! نکنه  سر بکشی !  زهر کشنده س                       
 نا هام اما ببين ، من  اي

 سر کشيدم ،                 
 نوشتم  و                    

 ! هيچم  دواخور  نشدم                 
 ستاره های آسمون  رو، من 

 ! آتيش  زدم                         
 هيچ خدا و پيغمبری  هم 

 ! نيومد  بگه  دستشون نزن                        
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 ميگن که  شعر 
 فقط امتياز  مرداس                

 ! حرف نزن !  ساکت ،  ضعيفه 
 ميگن که عشق  و عاشقی 

 مال  مرداس                        
 دريای  دهشتناکيه                     
 ! بپا !  بپا ، توش غرق  نشی                    
 اما من اينا هام 

 دلمو به دريا  زدم  و               
 رفتم  جلو                              

 سير دلم  شنا کردم                       
 ميبينی  غرقم  نشدم                       

 ميگن حريم شعر رو تو  شکوندی 
 توی  قبيله                            

 ! شاعر که  ماده  نميشه                         
 ا  می خندم من به اين داد و هوار

 . به مسخره شون  ميگيرم                              
 تو  اين دوره  ، زمونه  که آدم 

 رفته  رسيده  اون باال تا  آسمون                   
 اينا  ميخوان  زنا رو 

 ! زنده  ؛ بگور  شون  کنن                    
 تو دلم  ميگم 

 ردی آواز  بخونه ، اگه  حالله  که م            
 پس چرا از صدای زن  اينجوری 

 چندششون  ميشه ؟                              
 اين ديوارای  خرافات 

 چرا همينطور بمونه ؟                           
 اين ديوارا 
 که  مابين 

 برگ  و درخت          
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 ابر و  باران         
 آهوی نر  ، ماده آهو 

 ايل  شده ح      
 چرا  همينطور بمونه ؟ 

 کی گفته   نشر 
 يا فکر  کردن             
 زنونه  ، مردونه داره ؟            

 کی  گفته  که  طبيعت 
 صدای گنجشکای خوشگل  رو                         

 نميشنوه ؟                                            
 ودتو  ميگن با اين کار سنگ قبر خ

 شکوندی                                        
 ! درسته 

 من  نه تنها 
 سنگ قبرمو  شکوندم ،              

 ! خفاشها رو  هم به  درک  رسوندم 
 درسته ، 

 من با  شعرام      
 ريشه  اين نفاقها رو              
 ! تا   ته  ته  سوزوندم             

 ! آسمونو  شکوندم  شبی به  پهنای 
 بذار  تيرم بزنن 

 چه چيزی از آهوئی که  زخمی شده            
 قشنگتره ؟ 

 بذار  تيرم  بزنن 
 مگه خون  من از خون اونای  ديگه          

 رنگين تره ؟                                           
 ميگن  که زن  ضعيفه  س ؟ 

 ن  زن  اون زنيه  که بهتري                       
 به  سرنوشتش راضيه 
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 ! آزادی  واسه  زن  بالس                    
 شيرين ترين زن  ، زنيه  که 

 ! برده  و بی زبون باشه                    
 ميگن  شعر وادبيات 

 يه  جورگياس            
 که تو بيابونای  ما               

 !ز  نميشه سب                       
 زنی  که  شعر مينويسه 

 يه  نشمه  بی سر و  پاس               
 من به همه حرفائی که 

 پشت سرم  دارن ميگن                
 قاه  قاه  ، خنده م  ميگيره               

 حرفن  اينا 
 اين حرفای دور و  زمان حلبی،             

 ! ت عقل زمان  حلبی  اس               
 من  همونطور 

 رو قله هام  آوازم  رو ميخونم                
 می دونم 

 که  اين رعد و برقها  ميرن          
 ! اين  گرد باد 

 اين  خفاشها         
 همه شون ميرن              

 . موندنيم .....بازم ..... و    من          
 

 ) شاعر عرب ( سعاد  صباح  : شعراز 
 ريبوار : از ترجمه

                 

 
 به خاطره دکتر جعفر
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 ! دريغا بهار 
 که شکوفه را بی  حضور تو 

 بر سينه می زند ،             
 ! دريغا  خزان 

 که حضورش را با برگهای زرد بر گور  تو ، 
 اعالم   می کند ،                                

 ! و دريغا   کوه 
 حضور تو در قلب خويش که صبوريش را با 

 . تکرار می کند                                        
 در جستجوی تو 

 چشم  در چشم خانه  ميگريد 
 در جستجوی تو 

 چکاوک   دل 
 بر آسمان کدام  سرزمين 

 آشيانه  کند ؟        
 درجستجوی تو  چشم ميگريد 

 و می جويد                     
 : د تو را می ياب

 در نبض ضربان طبل 
 در  صف فشرده  ياران 

 در کومه های فقر 
 در خانه های  تنگ 

 در خروش  و غلغله  وازدحام 
 در روز اعتصاب 

 در دست  ودر تفنگ 
 در  اتحاد کار 
 تو را می يابد 
 تو را می يابم 

 در  طليعه  فردا 
 در ديدار پر شکوه شادی و لب ، 
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 انسان ديدار رهائی              
 تو  را می يابم 

 در روز  واژگونی 
 سرمايه  و  خدا  و وطن 

 ! و  دريغا  فردا 
 که  لبخند فتح  را بی حضور تو 

 . آذين می کند             
 

 ياور : شعر از
 . بياد رفيق رهبر جعفر شفيعی چهره سرشناس جنبش کمونيستی در ايران وکردستان 

 

 
 بهار

 
 بازعطر بهاراست در  هوا 

 باز  بارانهای فروردين 
 سبزه زاران زمين را پوشانده اند 

 سراسر اين گستره را                 
 اينک سمبل دگرگونيها 

 در برابر ديدگان  همه                
 آنانکه چشمانی برای  ديدن دارند  

 . نقش بسته  است               
 بر شاخ ؛  شکوفه های  ترد 

 می گرايند  جوانه ها به سرخی
 برگهای درخت را  ماند       

 آه   ای  فصل شوم 
 فصل نو را  بزای                       

 به طليعه آفتاب  و شادی ها 
 ما  

 . به بهار  و مه  خوشامد  می گوئيم      
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 " هنری  جورج : " شعراز 

 

 

 

 بهار در راه است

 
 بهار  در راه  است 

 بهارامسال 
 ر راه  است آری بهار  د

 اگر چه ماه به مرداب خون  نشسته  به سوک 
 اگر  چه شهر  بزير  تگرگ سرب مذاب 

 اگرچه پنجره ای را لبی  نمی جنبد ، 
 زمين تنفس را شروع خواهد کرد 

 . و باز شعله سبزی بسوی جنگل چوبی هجوم خواهد برد 
 و  بر بلندی تنديس وار بيد کهن 

 شکوفه خواهد رست ، 
بلدرچين هوای ساختن آشيانه  خواهد  دوباره 

 کرد 
 . و  بامدادان  طراوت  خواهد داد 

 بهار  آيتی از زندگی  ست 
 که  در شب يلدا                                 

 به ذهن  بی تپش خاک 
 راه می يابد                           

 و  در نهايت  هر ذره 
 می بندد  نطفه                          

 . بهار ، درس بزرگ دوباره  ساختن  است 
 کنايتی ست  که آری 
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 اگر زمين در بند ،                        
 اگر  زمان  مصلوب ،                        
 ، .......اگر چه                        
 دوباره  می شود ، 

 آری                    
 . دوباره  بايد ساخت                        

 نادر : شعر از 
 

 

 بيا تا جهانی بسازيم زيباتراز هميشه

 
 دستان من و تو چه معجزه گرند 

 دستان  من و  تو 
 در پيچش  بهم بافته شان 

 چه  قدرتمندند 
 چه  پر صالبت 

 چه  زيباست 
 می سازند 

 می کارند           
 . بند و چه آسان  می توانند نظم کهن را  فرو کو

 
 دستان  من  و  تو  

 سازندگان  جهانی  انباشته از ثروت 
 اما  لبانمان تشنه  يک قطره آب 

 وتن های خسته مان نياز جائی برای  آسائيدن 
 و يک  لقمه نان  

 بيا    
 بيا تا دستان  من و  تو    

 . دستان  همه مان  در هم پيچند 



 

 

 24 اشعار و سروده ها

 بيا تا جهانی بسازيم  زيباتراز هميشه 
 ا تا جهان را چنان  فتح  کنيم ، بي

 که صدای گرم  کارگر آفريقائی را 
 وقتی که گرم بر طبل  پيروزی می زند ،بشنويم 

 دنيائی بسازيم  که  ديگر برادر من  در بوليوی ، 
 . آوازهای غمگين نخواند 

 دستان  من و تو 
 وقتی در انبوه دستهای بهم بافته ای 

 گرد  آيند 
 کوچک است  و    جهان چه         

 . فتحش  چه  آسان 
 

 " رفيق جانباخته  ناصح  مردوخ :" شعر از 
 

 

 

 

 پيش درآمد

 
 در فصل بهار 
 با تيز نگاهی 

 در  سپيده دمی 
 چنين  گرگ وميش 

 ميتوانی  ديد 
 نبردی سنگين را 

 که بالنده  و شکوفا 
 فرا  ميگيرد عرصه  زمين را 
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 از همسرايانش  و  ما  نه  در خارج ، بلکه جزئی 
 سبز ،  ابريشمين                            

 در  درياها  
 در  کناره  آماج  موج ها 

 طوفانی  مدام ،  پی در پی 
 آغاز  کرده است ، ضربه هايش را 

 بر کاخ هائی از  شن  استوار 
 

 می رسند  امواج 
 خروشنده و  توفنده 

 و به  روی  ما 
 دست در اهتزاز 

 تر  جا در ژرف 
 در عمق  ماه  مه 

 بذر  رفاقت 
 دوستی  بهار 

 انقالب : شعر 
 

 جی  ،  بی : از شاعر انقالبی آمريکائی 
 ناظری / فريدون : ترجمه 

 ترانه ای نوين

 دوستان 
 می خواهم برايتان ترانه ای بسرايم 

 ترانه ای  نوين              
 : ترانه ای شادی بخش تر از ترانه های پيش 

 بر همين زمين خشک ، می خواهيم ما 
 ! بهشتی به پا کنيم 

 ما در همين جهان ، بايد خوشبختی را به چنگ آريم ، 
 ديگر نمی پذيريم تنها نصيب مان فقر  و 

 ! مشقت و  سيه روزی  باشد 
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 ديگر نبايد بيکارگان  
 محصول دست های پينه بسته ما را 

 . فرو  بلعند 
 اينجا 

 در  اين جهان 
 ر نان آنقد

 آنقدر  گل 
 آنقدر  زيبائی   و 

 آنقدر  محصول هست 
 . که  همه  را کافی  باشد 

 آری       
 نخود ، عدس ، خلر شيرين , گندم 

 آنقدر فراوان هست 
 که  همگان  را کافی  باشد 

 و   اين تنها  در روی زمين 
 آسمان  هم بگذار  

 . از آن  فرشتگان  و گنجشکان باشد 
&&&& 

شاعر آلمانی  که در نيمه اول / ريش هاينه  هان« 
قرن نوزده و در زمان نخستين جنبشها و قيامهای 
کارگری اروپا  و بخصوص آلمان ميزيسته است 

در شعرهايش احساسات و آرمانهای کارگران 
رزمندهو انقالبی  را منعکس کرده است ،او هم 

عصر ودوست نزديک مارکس بوده واز نزديک 
 . او استفاده می کرده است  از راهنمائيهای

 .است " هاينه " شعری که در باال آمد يکی از سروده های معروف 
 

 

 تو تنها نيستی
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 ! همرزم در بند 
 در عمق سلول 

 اين زيرزمين  مرطوب  و  تاريک 
 فرياد به درد آلوده ات  را 
 ضد دروغ  و  بی عدالتی 

 . به جان  شنيدم 
 ! همرزم  در بند 

 عدالت با  اين  
 با اين قانون  استثمار گران    

 بی چون و چرا       
 تو خطا کاری ، 

 با اين قانون  و با اين عدالت 
 رنگ سلول  مرطوب  و  تاريک 

 . نبيند  هرگز  صاحب مکنت 
 همرزم در بند 

 فرياد  کن ،  فرياد 
 ! همچنان  ضد  بی عدالتی 

 تو  تنها  مانده ، 
 نيستی در تنگنای سلولی       

 ما کارگران ، هم سرنوشتان 
 تارها  شويد شما هم رزمان " 

 بی شک  هم  اکنون 
 " در تکا پو ئيم  با  چنگ  و  دندان 

 اما    صد  اما ، 
 تا عدالت استثمار گران 

 جزو تاريخ   باستان  شود 
 تا عدالت  خالقان  کار 

 حکمروا شود  
 خيزشی  بايد  قوی 
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 يکپارچه          
 زشی بايد   تا  که  بشکنيم خي

 چوب درب  زندان 
 دولتشان  را        

 و  بپا  کنيم 
 حاکميت  و  عدل  کارگر ، 

 و   کاری  کنيم ، 
 آفرينندگان   

 آزاد   و  رها  
 چون  پرندگان  

 و  زندان  جای   
 ! زندانبانان   و  استثمار گران 

 
 ريا ،ن ترجمه آزاد از   و/   بيلی   گارسيا : شعر 

 

 

 چرا ؟

 
 چرا  گرسنگان ؟ 

 !که غذا در جهان همگان را کفايت است               
 چرا  تنهايان ؟ 

 ! هنگامی که  ما  بسيارانيم             
 چرا موشکها را نگهدار صلح  ميخوانند ؟ 

 ! حال آن که کشتار را هدف گيری شده اند                       
 چرا هنوز 

 زنی  در خانه  خود  حتی           
 در امان نيست ؟                                         

 عشق  ، نفرت شده 
 جنگ ،  صلح می نمايد         
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 است "  آری " ، "  نه "               
 ! ! و  گويا  همه  ما  آزاديم                        

 اما کسانی در جستجوی  پاسخند 
چنان روزی  آنک  از راه  می                    
 رسد 

 در ميان همه  چراها  و  اما  ها 
 کسانی  جويای  حقيقت اند                     

 
 آری 

 کسانی  جويای پاسخ اند    
 و  چنان  روزی                 

 آنک  از  راه  می رسد                        
 را کنار زنند  هنگامی که  کوران  چشمبندشان

 والالن                     
 . حقيقت را  به سخن آيند                          

ترانه های  تريسی  چاپمن ترانه سرا وآواز خوان سياهپوست آمريکائی که : شعر از 
 .ميالدی پر فروش ترين بود  ١٩٨٧آهنگهايش در سال

 ) خورشيدی  ۶٨خرداد (ريبوار : ترجمه از 
 

 

 کاوک عشقچ

 
 سنگين ، 

 ستبر و سنگين ، 
 با خاشه های درد ، 

 بر ريگزار تفته  نفرت ، 
 تابوت قلب  چکاوکی  زيبا             
 در آسمان غروب               

 . می گريد                                 
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 اين قلب من است 
 اين  قلب  توست 

 اين  قلب  شماست 
 شقه ، 

 هفت شمشير  کين شقه به      
 در خون تبيده ، 

 . می نالد                 
 در آستان سپيده ، 

 سنگسار  هزار آينه 
 خورشيد  شرمسار را به قهقرای ظلمت  شب 

 . می  راند                                                 
 ......! آهای 

 انسان به زانو در آمده است 
 نفرت توان زانوهاست 

 عشق ،  و
 تازيانه خورده  تحقير ، 

 .....! هی 
 بر  هرم  سکوت و تازيانه و تحقير 

 بخوان ، 
 بران ،          

 ! انسان                
 در التهاب  دود و کارخانه  و بازو 

 بمان ، 
 بخوان  و        

 : بگو                 
 . سرود آزادی چکاوک  عشق 

 
 )ياور ( م /سياوش 
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 تر زاده شدمدخ

 
 من دختر زاده شدم 

 تا عروسک و جارو بدستم دهند 
 طراز پيرهن مردان را  زر کشم 

 و  غبار  خانه بروبم 
 

 برادرم در کوچه  بازی می کند 
 . برادرم با دوچرخه  به کوچه  ميزند 

 من  در کنج  خانه  می مانم 
 

 من دختر زاده  شدم 
 در فصل سوال و جست و جو 

 جواب ماند  و   چرايم  بی
 . جست و جوهايم بی حاصل 

 
 برادرم در خم و پيچ کوچه ها 

 در بازی با خاک  و  سنگ 
 .زندگی را تجربه  می کند 

 . تجربه  من از ديوارها  بر نمی گذرد
 . من کوچه ها را  نمی شناسم 

 
 من دختر زاده  شدم 

 تا در طلوع  بلوغ 
 چشم  وحشت زده ام 

 قرار  چون  چشم  آهوئی بی
 . راز  مرا برمال  کند 

 
 برادرم  امشب به خانه  نيامد 

 .او  ديگر  برای خود مردی  ست 
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 من  دختر  زاده  شدم 
 تا در  پس هر جنگی بازنده  باشم 

 . و  در اطاله  صلح قربانی  شوم 
 در جنگ 

 سربازان مغول  و نوچگان تيمور 
 . ن  کنند غريو درد  مرا در گنبد  مينای آسمان طنين افک

 در  صلح  
 امير  و خادمانش 

 
 در پس هر جنگی 

 خواهرانم جامه پلشت فاحشگان را بر تن  می کنند 
 در  آرامش  صلح 

 . در مجلس  عشرت سروران  خويش ساغر می گردانند 
 من 
 آری    

 . دختر  زاده  شدم         
 

 مهوش  قديريان : شعراز 
 

 
 .....در ستايش  

 
 بيدادگری ، 

 .اين زمان با گامی استوار به پيش می رود             
 ستمگران ، خود را برای صد قرن تجهيز می کنند 

 " چنين که هست می ماند : " زود قول ميدهد 
 جز صدای فرمانروايان ستمگر ،                     
 . هيچ صدائی طنين نمی افکند                     

 : بانگ بر ميدارد  ودر بازارها ، استثمار
 ! " اينک ، تازه من آغاز می کنم " 
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 :امااز استثمار شدگان ، اکنون بسياری می گويند                
 ! " آنچه ما می خواهيم ، هرگز شدنی نيست"

 "هرگز :  "اگر زنده ای مگو                
 .هيچ يقينی را  يقين نيست                
 . چنين که هست ، نمی ماند                
 پس از ستمگران ،                
 . ستمديدگان سخن خواهند گفت               

" هرگز : " چه کسی را يارای آن است که بگويد 
 ؟

 از کيست که استثمار دوام می يابد ؟ 
 ! از   ما                      

 ود ؟ از کيست که استثمار معدوم می ش
 ! باز  هم از ما                     

 اگر از پای افتاده ای  بر خيز 
 ! اگر شکست خورده ای ، باز  بجنگ 
 آنکس که جايگاه خويش را شناخت ، 

 چگونه ميتوان بازش  داشت ؟                    
 . چرا که شکست خوردگان  امروز ، فاتحان فردايند 

 . تبديل می شود "  هم امروز" به  " هرگز " و 
 
 "برتولت  برشت "
 
 

 در ستايش  آموختن

 
 ! ياد بگير ، ساده ترين چيزها را

 برای آنانکه  بخواهند ياد بگيرند ، 
 . هرگز  دير نيست 
 کافی نيست ؛  اما ! الفبا  را ياد بگير 

 ! مگذار دلسردت کنند !  آن را ياد بگير 
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 . انی تو همه  چيز را بايد بد! دست بکار شو 
 . تو بايد رهبری را بدست گيری 
 ! ای  آنکه در تبعيدی ، ياد  بگير 
 ! ای  آنکه  در زندانی ،ياد  بگير

 ! ای  زنی که در خانه  نشسته ای ، ياد بگير 
 ! ای انسان  شصت ساله  ،ياد  بگير 
 ! تو  بايد رهبری  را  بدست  گيری 

 ! باش ای  آنکه  بی خانمانی ، در پی درس و مدرسه 
 ! ای  آنکه از سرما  می لرزی  چيزی بياموز 

 . اين خود سالحی ست ! ای  آنکه  گرسنگی می کشی ، کتابی  بدست گير 
 ! تو  بايد رهبری  را بدست گيری 

 ! ای  دوست ، از پرسيدن شرم  مکن 
 . مگذار که با زور پذيرنده ات کنند 

 ! خود  به دنبالش بگرد 
 وخته ای ، آنچه را که خود نيام

 . انکار  کن که نمی دانی 
 . صورتحسابت را خودت جمع بزن 

 اين توئی که بايد  بپردازی اش ، 
 روی هر رقمی  انگشت  بگذار 
 و  بپرس اين  ، برای چيست ؟ 

 . تو  بايد  رهبری را به دست  گيری 
 
 "برتولت  برشت "

 

 
 

 

 در ستايش کمونيسم

 
 معقول است ، 
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 ميدنی وآسان فه                
 تو که  استثمارگر نيستی 
 . درکش توانی کرد                              

 به صالح  توست 
 ! جويای آن  شو                     

 ابلهان ، ابلهانه اش  می نامند ، 
 ! و پليدان  ،  پليد                                   

 عليه پليدی ها  و بالهت ها  ست 
 ستثمارگران  جنايتش  مينامند ا

 اما ،  ميدانيم  ما           
 که پايان  جنايت هاست                            

 حماقت  ،  نه ،
 که  پايان حماقت  هاست              

 معما  ،  نه ،
 که  گشايش است  و آسودگی           

 آسودگی ای که 
 دشوارمتحقق  می شود               

 تو که استثمارگر نيستی 
 . درکش  توانی کرد                        

 
 

 

 
  

 !دريا  طغيان کرده است 

 
 دريا طغيان کرده است 

 دريای توده ها 
 و نيروی هول انگيزش 
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 چون امواج خروشانی بر می جهد 
 که آسمان و زمين را می ترساند 

 اين رقص را می بينيد ؟ 
 ؟  اين موسيقی را می شنويد

 ای شما که هنوز هم بی خبريد 
 شما حاال می آموزيد 

 . که توده چگونه سرگرم می شود 
 دريا می خروشد و ميغرد 

 کشتی های  مواج 
 به اعماق جهنمی فرو می روند 

 دکل ها و باد بانها 
 . در هم شکسته وپاره  پاره آويخته است 

 ! از سدها  طغيان کن 
 طغيان  کن       

 ات را  بنما  اعماق  تيره
 و  کفهای خشمناکت  را 

 تا ابرها پرتاب کن ، 
 و با آن بر  آسمانها  بنويس 

 : به نشانه  ابديت 
 هر چند کشتی درباالست 

 و   امواج در زير 
 . اما سرنوشت کشتی  در دست امواج است 

 
 شاعرانقالبی  مجار ستان "  شاندور  پتوفی  : " شعر از 

 
 
 

 دنيای آرزويم

 
 ين تا با تو بگويم بنش
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 از دنيای آرزويم 
 دنيائی که از پشت تفنگم 

 می بينمش وقتی که ميجنگم 
 می بينمش که آنجا ديگر 
 جنگی  نه ، تفنگی نه ، 

 . زوری نه ، تا به زور براندازی  
 می بينمش که آنجا ديگر 

 سرمايه ، کار را 
 . قيچی نمی کند 

 . کس را کسی اجير نميگيرد 
 ، آنجا ديگر 

 نياز را با نان 
 . در جنگ نمی بينی 

 انديشه ها و پنجه ها و روبت ها ، 
 ميسازند و ميسازند ، 

 از نان و شادی و دانش و زيبائی 
 . هر آنچه را که بخواهی 

 اما ديگر ، در هيچ کارخانه نمی سازند ، 
 . نه قفلی ، نه گاو صندوقی 

 . نه دستبندی ، نه کاله خودی 
 . ی و آخوندی نمی بينی آنجا ديگر پليس

 مگر صورتکهايشان را ، 
 در باغ وحش  يا پارک محله 

 ÷÷÷÷ 
 بنشين تا با بگويم 
 از دنيای آرزويم 

 دنيائی که نام قشنگش را 
 هر شب 

 . بر ديوار خانه های فوالد شهر و زورآباد می نويسند 
 نامی که هر صبح ، 
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 . عزمی دوباره در دلمان نقش می کند 
 هر روز ،نامی که 

 بوزينه ها آن را ،  
 بافرچه هائی چون ريشها و کينه هايشان سياه ، 

 . سيه پوش می کنند 
 اما نام قشنگ دنيايم ، 

 از زير آن سياهی ها هم می گويد ، 
 آنجا 

 هر جا که می روی زيباشهر است  
 با مردمی گشاده دل ، 

 دربيشمار کارخانه ، خيابان ، ميدان 
  جشن و سرور جهانی

 . بر پا می کنيم 
 دنيائی که  زير سو سوی معدن ، 

 می بينم آسمان چراغانش را 
 دنيائی که در کوير خشک نفس گير ، 

 ميبينمش به سبز ی جنگل ها 
 می بينمش به سرخی مشعل ها ، 

 آنجا ، من و تو ، ياريم 
 آنجا من تو ، با همه يارانيم 

بامن مگو کجاست  ؟ همين جاست ، يار من 
 ! 

 دنيای آرزوی من و تو ، 
 . همين   دنياست 

 روی همين زمين سفتی ، 
 . که زير پای ماست 

 تنها بايد که زيرو رو شود ، 
 آری بايد که زير و رو شود 

 ! آری بايد که زير و رو شود ، هرچه زودتر 
 . بادست ما که ساخته ايم ومی سازيم 
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 ! بايد که زير و رو شود ،هر چه زودتر 
÷÷÷÷ 

 
 ذار تا باز هم با تو بگويم بگ

 .....از دنيای آرزويم 
 

 ـ ف، پشکو  ۶۶بهار 
 اين شعر تقديم شده به رفقای پيشمرگ کومه له

 

 

 

 

 راه دوزخ

 
کارگر سفيد پوست به زنی که کنارش ايستاده بود  گفت 

 : 
 من از همه شما  بهترم                                        

 . رو تر  بايست نيم گزی از من ف
 . تا جهانی غرور مرا  ببيند 

زن سفيد پوست ، به مرد سياه پوست  کنار دستش گفت 
 : 

بعد از او من از همه برترم ، تو نيم گزی زير پای من 
 . بايست 

 . تا خلق بدانند که زنان را نيز غروری  است 
 : مرد سياه پوست ، به زن سياه پوست  رو کرد و گفت 

 گزی پائين نمی روی ؟  تو چرا نيم
 . مرا هم آخر ، اندک غروری باقی مانده است 

 زن سياه پوست ، به مرد دو رگه  نگاهی  افکند 
 جای خود را بشناس : که می گفت 

 . چرا که غرور من نيز بايد حفظ شود 
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 و بدينسان ، درجه بندی  ادامه يافت .......
 سايه به سايه ، رو به سرازيری 

 از انسانيت  شکل گرفت تا  پلکانی 
 . در برابر آنکه ، چشم بصيرت  دارد 
 و بر فراز اين پلکان ، باالتر از همه 

 سرمايه دار هفت رنگ  آمد 
با صولتی تمام ، اما با چهره ای مهربان و تبسمی بر لب 

!!! 
 و  رو به باال  گام برداشت ،باالتر  و  باالتر همچنين 

 وقار  سرشار بود  و  گامهايش  از طنين سنگينی و
 . و  به اوج  رسيد وايستاد 

 !!!پا  بر سر کارگر سفيد پوست                              
 

 "برت وا  رد :" شعری از 
 رژه اول مه

 
 وقتی طبقه کارگر رژه می رود 

 . آسمانهای آبی را پرچم هايمان سرخ فام ميگرداند 
 از خواستهايمان کوتاه نمی آئيم 

 جنگيد تا  نابودی همه  کارفرماها  و خواهيم
 آری ما  امروز داريم به رژه می رويم ، 

 ! زير تابش آفتاب             
 . و  ميدانيم که داريم  آينده را فتح می کنيم 

 ! رژه ميرويم ، رژه  اول مه        
 ! برگرداگرد جهان رژه ميرويم و بانگ برداشته ايم 

 ! ن پوستان ،  متحد شويد آی  سفيدان، سياهان ، رنگي
 و همچنان رژه ميرويم ، در اين نخستين روز ماه مه 

 رژه ميرويم ، رژه اول مه 
 چنانچه در سالهای گذشته رژه رفتيم 

 و ميخواهيم همه در گستره اين  جهان بدانند 
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 که ما سرانجام آزاد خواهيم گشت 
 ما به بانک داران و بازرگانان خواهيم گفت  

 نائی ايده های کمونيستی که در روش
 تنها جانشين حقيقی اين نظام را يافته ايم 

 ! هم از اين روست که داريم در هم ميشکنيم نظامتان را 
 پس بگذار مشتهای گره کرده ات را بر افراشته تر ببينيم 

 : بگذار صدايت را هر چه رساتر بشنوم که بانگ برداشته ئی 
 وری ، زنان و مردان کارگر در هر کش    

 ! متحد  شويد                            
 

 يک سرود کارگری 
 ريبوار: ترجمه 

 
 

 "وصله و پالتو " سرود 

 
 وقتی پالتويمان  ژنده می شود 

 . اين  نمی تواند ادامه يابد : دوان  دوان  ميائی و ميگوئی      
 بايد  ياريتان کرد  به هر طريق ممکن ، 

 نم و انتظار می کشيم و آنگاه که ما يخ می ز
 تو با اشتياق تمام  به نزد کارفرمايان می شتابی ، 

 و   باز ميگردی       
 و آنچه  را برای ما فرا  چنگ آورده ای پيروزمندانه  نشان می دهی ؛            

 وصله ايست  کوچک                       
 خوب ، وصله به جای خود 

 کجاست ؟   پالتوی کامل               
 وقتی  از گرسنگی  فرياد بر ميداريم 

 .اين نمی تواند ادامه  يابد : دوان  دوان ميائی و  ميگوئی      
 بايد ياريتان  کرد به هر طريق ممکن 
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 و  آنگاه که ما گرسنگی  و انتظار  می کشيم ،      
 تو با اشتياق  تمام به نزد  کارفرمايان  می شتابی 

 و  باز ميگردی                  
 : و آنچه را برای ما  فرا چنگ  آورده ای پيروزمندانه نشان  می دهی 

 پاره ای نان                        
 خوب  ، اين پاره نان است 

 تمام  قرص نان کجاست ؟       
 ما نيازمند  بسيار ، بيشتر از وصله هائيم 

 به  پالتوی کامل هم احتياج داريم 
 د  بسيار ، بيشتر از تکه ای  نانيم ما نيازمن

 به خود قرص نان هم  احتياج داريم 
 ما نيازمند بسيار ،بيشتر از شغل تنهائيم 

 ما به تمام کارخانه و زغال و سنگ معدن  و 
 . قدرت دولتی  احتياج داريم 

 خوب ، اينست همه آنچه ما بدان نيازمنديم 
 اما  ، تو  به ما    

 . عرضه   می کنی                    
 

 " برتولت  برشت " 
                                 

 
 

 ! سرودی برای اول ماه مه

 ياران، ابزارها، سنگ ها و خشت ها را رها کنيد

 .از پشت سر ماشين ها و ميز های کار بدر آئيد



 

 

 43 اشعار و سروده ها

شانه های تکيده تان را استوار بر 
 افرازيد

 بيائيد تا در شاهراهها رژه برويم

 .بيائيد تا در سبزه زارها گرد آئيم

 ! بر پا کنندگان بناهای رفيع

 ! بافندگان

 ! معدنچيان

 ! سازند گان جهان

 ! صاحبان انديشه های بلند

 امروز ، روز شماست

 با ما به رژه بيائيد

 با هم هم آوا شويم

 در اول مه

 به انگل ها و کارفرمايان بگوئيد

 زمستان بردگی و گرسنگی گذشت

 ای يخ ترک خورده استصخره ه
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 ما آن آبشا ريم

 بحرکت در آمده از تا بش آفتاب

 ديگر کيست مرعوب تهديد آنان ؟

 .سد هايشان را به يورشی خواهيم روفت

 قلب دوران ما

 با ضربان رعد

 در تپش است

***  

 ياران به پيش

 هم گام با اول مه

 به پيش

 به حاکمان بگوئيد

 ! غارتگران انگل

 ! رستمگران حيله گ

 آن بندها که بر دست و پای ما بستيد
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 اينک می گسلند

 دوران تان به سر خواهد رسيد

*** 
 مردمان فردا! کارگران 

 ابزار هايتان را زمين بگذاريد
 امروز روز شماست

 از بيغوله ها و خانه هايتان بدر آئيد
 با ما رژه بيائيد

 با هم هم آوا شويم
 ! در اول مه

 دويت -ا -ا س
 )يکائیشاعر آ مر(

 . در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر و گراميداشت آن ،تقديم به همه کارگران درايران
 ن / اردشير 

 

 شب آخر اعتصاب
 

 
 شبی  سخت و دراز 
 که تا سحرگاهان  ، 

 غيرت ودلشوره 
 پايداری و خستگی ، 

 ترس و خشم 
 در  هيات 

 دهانهای  کف کرده  و 
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 اخمهای  در هم 
 پنجه  درافکنده بودند  پنجه  در 

 فردای  آن 
 اميدی طراوت بخش 

 زاده از سختی  نوميدانه  ديروز 
 و  گامهائی استوار 

 بر آمده  از خاکستر خستگی 
 فردای  آن 

 تصوير درختی تنومند در افق 
 بر ساقه بلندش 

 انبوهی از شاخه های به هم بافته 
 در آغوش برگهای سبز و شاداب 

 سرخابی  ابرها  سر نهاده بر سرير
 فردای  اعتماد 

 فردای  پايداری و پيروزی 
 فردای  تکه نانی 

 برای سفره خالی بچه ها 
 و تکه اميدی روشن 

 ره توشه فرداهای ديگر 
 

 )خورشيدی  ۶٧اذرماه (پشکو  / ف

 

 

 

 

 
 صحبت از يه انقالبه

 
 ! نميدونی  تو ؟ 

 اونا دارن از يه انقالب  حرف می زنن 
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 انگار  پچ   پچ  ميکنی                       
 ! خبر  نداری ؟ 

 
 تا  وقتيکه تو  صف های کوپنن 

 وقتی تو  صف های بيکاری مطلق       
 وقتی  می خوان باهم  يه قدم  جلوتر  برن     

 فقير   فقرا رو  ميگم 
 دارن  بر  می خيزن                          

 بگيرن) بدست (تا سهمشونو                                            
 آدمای  بی چيز دارن  بر می خيزن و 

 اون چه  رو  مال  خودشونه ميگيرن                                           
 

 کجای  کاری ؟
 بهتره  بزنی  به چاک               
 با  توام ،  بهتره  بزنی  به چاک               
 خه   قانونا  دارن  عوض ميشن آ             
 ! صحبت از  يه  انقالبه              

 
 تريسی چاپمن : شعر  يک ترانه انقالبی  از 

 
      

 
 صرفه جوئی

 
 ارباب من ،ای ارباب بی مروت من 

 روزی دو قطعه اسکناس  در کفم  می نهی 
 در  عوض 

 ! می خواهی  تمام جانم  را بگيری 
 نمی گذارم  

 ! نمی گذارم  ! نه  
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 ! ارباب نا خواسته من ،ای دزد  آشکار 

 همه چيز را من می سازم و تو ميبری ، چرا ؟ 
 چرا  حتی از آفريده  خود 

 دستم  به سهم نيم سيری نميرسد 
 نه خوردن و نه  نوشيدن و پوشيدن 

 نه  النه ای  گرم و روشن 
 نه  خوابی  سير  چشم  و 

 ته ؟ نه استراحتی  سيراين تن  خس
 گنجشکی که با نوک های کوچکش 

 از پر و از  پوشال
 النه ای می سازد ، 

 پای ملخی در دهان باز جوجه هايش  ميگذارد ، 
 گوئی بيش از من مجال دارد 
 ! به خود  و جوجه هايش برد 

 
 ! ارباب بی چشم و روی من 

 واعظان جيره خوارت بسان  جيرجيرک 
 : شب و روز موعظه می کنند " 

 ! صرفه جوئی !  فه جوئی صر
 ! امساک ! امساک 

 ! مصرف  نکنيد 
 ! " اسراف  نورزيد

 ! باشد 
 اين بار حرف اين دغلکاران بی آزرم  را

 :من عمل می کنم 
 : در اين دنيای شما من هستم و يک چيز 

 نيروی کار  کردنم 
 نيروی مغزم  ، بازوانم  ، چشمانم 
 پاهای زورمند و  انگشتان چابکم 
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 تی و نيستی ام  اينست هس
 می خواهم  در مصرف آنها  صرفه جوئی کنم 

 تا بيشتر زنده بمانم 
 تا سهم بيشتری از زنده ماندنم 

 به خودم ، به همسرم ، مادرم ، بچه هايم ، 
 .دوستانم برسد 

 اينطور  نيست ؟ 
 پس 
 من

 بايد 
 حتما 

 هر روز کمتر برای تو کارکنم 
 م و بيشتر از تو اسکناس بگير

 ! اينست صرفه جوئی برای  من ارباب 
 

 اما تو چطور ؟ 
 تو هر روز به سراغ من می آئی 

 ! با دو قطعه  اسکناس 
 تو هم در مصرف اسکناست ! آری

 ! صرفه جوئی می کنی ، چه جورهم 
 : ولی در مصرف نيروی من امساکی نمی شناسی 

 ياال   ياال " 
 کار کن   کار کن 

 تا نفس داری 
 تی تا مياف

 تا  غش می کنی 
 ! " تا می ميری 

 ازجان من چه می خواهی ارباب ؟ 
 هر روز مرا می کشی و زنده می کنی ؟ 

 ای زئوس 



 

 

 50 اشعار و سروده ها

 ای خداوندگار  سرمايه 
 اين  پرومته  سخت جان را 

 به چار ميخ کشيده ای 
 هر روز جگرش  را 

 به خورد  ماشين  می دهی 
 تا برايت سود و پول بيرون  دهد ؟ 

 توخدای  منی  و پول خدای توست  امر  
 تو جان مرا هر روز با پول و برای پول 

 می گيری و نيمه جان باز می دهی 
 می گيری وپاره جان باز می دهی 

 می گيری و مرده پرت می کنی 
 و برای گردش بی وقفه اين گردونه خون 

 زمين را پر  از چارميخ و سرنيزه و زندان کرده ای
 

 من اما 
 نگون بختم ، از زمين بر خاسته ام ای ارباب

 تا از صرفه جوئی ذره  ذره ، نيروی پيکرم 
 کوهی از توان گرد آورم  و  

 . چار ميخت  را برکشم 
 اين بار 

 من جان تو  را ، سرمايه  ترا 
 محصول هزاران ساله زندگان  ومردگانم  را ؛ 

 از تو  پس می گيرم 
 و  با گرفتن آن 

 همه  را 
 و  سرنيزه  و زندان  از چار ميخ

 . رها  خواهم ساخت             
 اين جنگی تن  به  تن  نيست 

 نبردی ست درميليونها نبردگاه گرم پر آشوب 
 در  کارخانه ،  کوره ، معادن ، 
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 در کشتزارها 
 . بر پشت و  روی اين  کره زمين 

 مردان ما 
 زنان ما 

 صف هايشان را می آرايند 
 و  سنگرهايتان  را 
 در نبرهای  پياپی 

 می گشايند         
 ما  کره زمين را فتح  می کنيم 

 اين کره  پليد شده از  خون و عرق را 
 . که هر روزه از پيکر ما بپای عشرت و ثروت شما ريخته است    

 با آب  اقيانوس ها  می شوئيم          
 زمين انسانهای  برابر 

 زمين کمونيسم 
 آرامتر ازهميشه 

 دور خورشيد نورافشان  می گردد  به 
 

 ۶٧ديماه  /  ف ـ پشکو : شعراز 
 
 
 

 فراخوان

 
 برای کلمات رزمنده 

 ديوان شاعران را جستجو  مکن 
 نخواهی يافت واژه ای آنچنان 

 پر و پيمان 
 که فراخوانت را آواز دهد

 چنان قبائی 
 . برازنده آرزوهايت  
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 بيا 
 و اينجا در زور آبادها ، جور آبادها 

 مجبور آباد ها 
 در محنت آباد ها  

 کلمات رزمنده ،بسيارند 
 گلوله و نارنجک  و بمب اند 

 سرگذشت انسانهای پا مال  شده 
 .......... 

............. 
 دنبال  واژه های رزمنده  معطل  نشو 

 بيا    بشنو      
 صدای قلب های پر درد تهيدستان را 

 وار  خبر می دهد که با هر تپش  از حادثه ئی ناگ
 مردی از فرط  فقر و بيکاری  خود را دار زد   

 ! زنی خود را کشت      
 ! مردی بچه هايش را کشت        

 ! و   زنی  نا فرزندی هايش را           
 ! مردی  پسرش را به  حراج گذاشت           

 و زنی برای سير کردن بچه هايش ،             
 ! نش  را به حراج گذاشت ت              

 از وقتيکه من اين شعر را برايتان ميخوانم  
 آری در همين  دقايق اندک ، 

 ! صدها نفراز گرسنگی مرده اند
 در  حاليکه آنها 

 از ثمره کار و رنج ما 
 دامها را با سيب زمينی پروار می کنند 
 شير  و قهوه را هم به دريا می ريزند 

 ! برای ماهی ها 
.......... 

 دنبال  واژه های رزمنده ، 
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 معطل   نشو 
 بيا و هم آوا  شو

 ! با اين سرود 
 ! نه ، نبايد  چنين باشد    

 تا  کی  هرچه آفريده  ماست ، 
 ! در گلوی سيری ناپذير سرمايه و تاراج سرازير شود ؟ 

 وقتی  که  ستم 
 اينگونه دريده  و آشکار 

 : شمشير آخته بر کشيده ، نعره می زند 
 که چنين  بود ،  چنان خواهد بود ، 

 بيا  با  هم 
 چنگ در چشم گردون  زنيم 

 برابرش  سينه چاک دهيم 
 در  اينجا ، در کره ، در آفريقا 

 هر  جا  دست مان می رسد 
 شمشير شکافنده مان  را ، 

 در گلوگاه  اژدها محکم  بفشريم 
 و  بخروش  که    

 آی   جنازه دفن  نشده 
 عمر ستم 

 عمر استثمار     
 ! کوتاه                   

 از  کمون   تا  کنون 
 جناياتت  را بر شمرده ام 

 از  گرسنگی 
 از  جنگ ، از کشتار جمعی 

 و  از بمب  هيروشيما       
 و عالج درد  را يافته ام         

 که  اتحاد  است و دگرگونی 
 سر بر آوردن 
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 برای دگرگون کردن 
 ور سپردن برای  به  گ

 ! اين محنت آباد 
 تا کی  گروه  گروه و يا تک  تک 

 ! غرقه در خون و رنج ؟ 
 اينک تفنگمان ، تشکلمان ، 

 اتحادمان و  همگام  يورش  بردنمان ، 
 اتحادمان  و گريبان  ستم را گرفتن ، 

 . و   آنرا  تا   گور نابودی  بردن   
 

 م /ريبوار : م به قل" بانگه واز "  بخشی از شعر کردی & 
  

 

 !فردا از آن ماست 

 
 ! کودکان گرسنه ام 

 ! آرام بخوابيد 
 دستان خسته ام ، 

 . امشب هم نخواهند توانست نوازشتان کند 
 تن خسته ام را در کارخانه عبور می دهم ، 

 ساعت کارفرا ميرسد و 
 ما هزار هزار 

 در صف های طويل 
 پشت ماشينهای کارخانه 

 ی شويم برده هر آنچه م
 . که خود با دستانمان آفريده ايم 

 ! کودکانم 
 دستانمان ثروت آفرينند ، 

 اما نه برای من ، 
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 نه برای شما ، 
 . برای آنکس که هيچ نمی کند و همه چيز از آن اوست 

 برای آنکس که خوب می پوشد و 
 تازيانه اش آماده تا ، 

 . سرکوب مان کند 
 درايران ، 
 در شيلی ، 

 ستان ، در انگل
 در آسيا و آفريقا ، 

 در همه جای دنيا ، 
 . يارانمان اينگونه می زيند 

 ديگر نمی خواهم ، ! نه 
 ! برده رنج و استثمار باشم 

 ديگر نمی خواهم درانتظار مرگی ، 
 در البالی چرخهای ماشين ، 
 در دود خفه کننده کارخانه ، 

 و يا در ريزش ، 
 . معدنی باشم 

 ، ديگر نمی خواهم 
 پدرم از گرسنگی در جدول کنار خيابانی جان دهد و 

 خواهرم از فقر  ، 
 . جامه فاحشگان بر تن کند 

 زندگی را دوست دارم ،
 برای خود ، برای شما 

 برای همه انسانهای ديگر 
 برای آنان که امروز برده اند  و 

 . فردا بر دست های خويش فرمان می رانند 
 . فردا از آن ماست 

 ين زمين به گونه ای ديگر خواهد چرخيد ، فردا ا
 . اگردستهايمان را به فرمان خويش بگيريم 
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 )پيشمرگ کومه له (باران . م
 

÷÷÷ 
 

 

 فرق

 
 می جنگد با هم 
 تاسرحد مرگ 
 سرمايه داران 

 چون جنگ و قهر 
 سگان با سگان 

 ليکن فرقی هست 
 عيان در ميان 

 سگان می جنگند با ابزار خويش 
 ندان ، با چنگ و د

 ليکن صفوف سرمايه داران 
 از برای خود ، بهر سهمشان 

 می برند به جنگ ، ميکنند قربان 
 ×کارگران بی بهره زنان  

 
 در اول ماه مه ، 

 ! کارگربه پا 
 با بانگ رسا 

 
 هال : فرياد کن 

 سرمايه داران 
 بسان سگان ، 

 بدريد هم را 
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 جنگتان پويا 
 ! و بی من  اما 
 در اول مه ، 
 ! کارگر به پا 

 هال :  فرياد کن  
 زيست آفرينان ، 

 چون نيلوفران 
 چون آالله ها 

 در هم تنيده 
 بجنگ و بستان ، 

 ! " آزادی و  نان 
 

 ن / وريا : شاعرانقالبی آمريکائی و ترجمه "تيم هال " شعری از 
 
 

 

 قالی بافان  گويون بوالق

 
 بارها ستايش شده است 

 رفيق  لنين     
 . های نيم تنه  و تمام قد ازاومی سازند مجسمه

 نامش را بر شهرها می نهند ، وبر کودکان  نيز ، 
 خطابه هائی به همه زبانها می خوانند ، 

 درانجمن ها و ميتينگ ها             
 از شانگهای  تا  شيکاگو ،            
 . برای بزرگداشت لنين              

 ته اند ، قالی بافان گويون بوالق اما اينچنين او را ارج داش
 دهکده ای کوچک در جنوب ترکمنستان                                      

 .بيست قالی باف ، شب هنگام ،در آنجا هستند 
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 از تب لرزان، و از کارگاه محقرشان 
 . تب  ، زبانه می کشد 

 ايستگاه راه آهن  ازانبوه پشه  پوشيده است ،گندنائی 
 مرداب برمی خيزد ، مردابی که  پشت از  

 .گورستان قديمی  ده  است                                          
 

 اما  قطاری  که 
هر دو هفته يکبار ، آب آشاميدنی و توتون  می 

 آورد ، 
 : خبری می دهد  که 

 . روزبزرگداشت  رفيق لنين نزديک است 
 و  مردم گويون بوالق  ، 

 ر ، قالی بافان ، تصميم می گيرند مردم فقي
 که مجسمه نيم تنه يی از رفيق لنين 

 . در دهکده شان بر پا دارند               
 به هنگام گرد آوری پول برای مجسمه ، 

 مردم ده  ، لرزان از تب ، می آيند 
 و چند کوپک پولی که دشوار ، بدست آورده اند 

 . با دستهای لرزان ، می دهند 
 از ارتش سرخ ، "پا گا ما لوف است" 

 پولها را در نهايت امانت ، می شمرد  و به دقت می بيند ، 
 فداکاری ايشان را برای بزرگداشت لنين 

 و دلشاد  می شود ؛ 
 . اما  او دستهای لرزان  را نيز می بيند 

 : و  ناگهان ؛ پيشنهاد می کند 
 با پولی که برای مجسمه  گرد آمده ، نفت بخريد 

 . روی مرداب پشت گورستان بريزيد  و
 . مردابی که زادگاه  پشه هاست 

 . پشه هائی که تب آفرينند 
 بدين سان ، در گويون بوالق ، مبارزه می کنيم 
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 و بدين گونه ارج می نهيم ، روان آن راد مرد را ، 
 رفيق لنين را ،                                           

 . واهد شد که هرگز فراموش نخ
 . آنها بر اين کار مصمم شدند ، در روز بزرگداشت 

 سطلهای کهنه ، 
 پر شده از نفت سياه  را                   

 يکی  از پی ديگری                                     
 به مرداب بردند ،                                    

 . و   مرداب را با نفت پوشاندند 
 ين گونه درخدمت خويش بودند ، بد

 . همچنانکه  لنين راارج می نهادند 
 و او را می ستودند و به خويش سود می رساندند  

 . پس ،ايشان ، خواست آن مرد رافهميده بودند 
 

 "گويون بوالق" شنيديم که چگونه مردم 
 لنين  را ارج نهادند ، و آنگاه به هنگام شب ، 

 داب ريختند ، پس از آنکه نفت را بر مر
 : مردی از جمع بپا خاست و خواست 

 که تابلوئی در ايستگاه  راه آهن  نصب شود ، 
 و بيان کند ، تمامی ماجرا را 

 تغيير نقشه  و  تبديل 
 ! نيم تنه لنين  را به ريشه کنی تب 

 وسيله  چند تن نفت 
 . و  اين همه را ، به قصد بزرگداشت  لنين 

 نيز کردند اين کار را           
 . و    تابلو  آويخته شد                           

 
 "برتولت  برشت "
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 کيانند  اينان ؟

 
 کيانند اينان 

 که  زندگی شان 
 چنين پر رونق ، چنين شاهانه  است 

 دراحوالی   که 
 زندگی بخشان 

 از دست  می دهند 
 شرط    زيستشان  ؟ 

 کيانند  اينان  
  که در بحر پول 

 غلطانند ،  غلطان 
 در احوالی  که  

 پول  آفرينان  
 از دست  می دهند  

 سالمتی شان 
 حتی  کارشان ؟ 

 کيانند   اينان 
 اين  لم  دادگان  

 از  کار  گريزان 
 در  احوالی که  

 بردگان   کار 
 در  رنج و  تالش 
 هر آن ، هر زمان 

 اين کار فرمايان 
 اين ها   که   کورند 

 شت  پر آالمشان بر سرنو
 چه  افتخاری  ،  چه  شاهکاری 

 آفريده اند  ؟ 
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 ! مرگ   بر  نسلشان 
 

 وريا ، ن : ترجمه ) / شاعر انقالبی  آمريکائی(تيم   هال : شعر 
 

 

 من کارگرم
 

 "جمال چراغ ويسی کارگر پيشرو و مبارز " به ياد 
 

 سياه ، زرد ، سفيد ،
 فرقی نمی کند ، 
 . زاده شدم " ازون آم" در آنسوی رود 

 تاراج کارم را مهار زدم " شيکاگو " در
به " موت مارت " پرچم هستيم را بر بلندای 

 اهتزاز در آوردم 
 "قصر زمستانی " و 

 . از خروش وحدتم لرزيد 
 و قلبم ، 

 سپيد ،  سپيد 
 . پرچمم سرخ است 

 من کارگرم 
 . کارخانه سرزمين من است 

  "ميالن " يا" تبريز " در 
 " پاريس " يا " سئول " در 

 فرقی نمی کند ، 
 در هر جای جهان که باشد ، 

 جهان سياره ئيست خرد ، 
 . که گرد بر گرد خورشيد  کار من ميگردد 

 دستهای سياه و زرد سفيدمان ، 
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 ساقه های به هم تنيده ايست ، 
 بافه ای از رنج و تاراج و 

 ......رهائی    
 ی کوبد ، دستهای ما کاخ تاراج را م

 و تارک انسان را با تاج زيتون آزادی ، 
 آذين  می کند       

 من کارگرم 
 کارخانه سر زمين من است 

 " ميالن "يا " تبريز " در 
 " پاريس " يا " سئول " در 

 فرقی نمی کند ، 
 . در هر جهان که باشد 

 . تپه آغاز شد  تپه ای در وسط شهر پاريس که قيام کموناردها از اين: موت مارت _ ١×
کارگران روسيه با فتح اين قصر حکومت کارگری اکتبر را پايه : قصر زمستانی _ ٢× 

 . ريزی کردند 
 

 )ياور(م /سياوش 
 موج خيزنده

 
 دريا ديروز 

 کف بر لب و طغيانگر              
 هر جا می رفت              

 يکسره  پاک                      
 . می روبيد                                       
 دريا  امروز 

 آرام است و استوار               
 بر رخسارش لبخندی              

 نشانی  از                     
 . توفانی  که در راه است                                 
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 فردا  ؛  پس فردائی  دريا 

 آيد باز                                
 با توانی  نوگشته                                
 هر صخره ای برابرش  پا سفت کند                                

 خواهد  کند                                                               
 شويد  و  روبد  پاک  آنرا                                

 . تا اعماق اقيانوس                                           
 شاعر انگليسی : بيل  بورن /  شعرهای : از 

 ! بسوی برگزاری با شکوه اول ماه مه
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دراين . اول ماهمه ، نه متبرک مسجد و کليسا ست و نه روز پايکوبی در کاخها و دربارها 
 . پادشاهی بر تخت نشسته استروز نه قديسی از آسمان نازل شده و نه 

اول ماه مه روز مارش جهانی کارگران 
هرسال در .عليه فريب و سرکوب است 

اين روز همه چرخهای توليد از حرکت 
باز می ايستد تا آن قدرت عظيمی که 
جهان سرمايه بر استثمار او بنا شده 

است، در برابر جهان واژگونه بايستد و 
عالم کند  که  با بانگی رسا به همه جهان ا

ما کارگران ، سازندگان سرمايه ايم « : 
حيات سرمايه  از کار ! و نابود کننده آن 

و رنج ماست  و مرگ سرمايه  در 
 « ! قدرت اتحاد ما

اول ماه مه ، عيد قربانيان دنيای کهن و 
روز . برپادارندگان جهان آينده است 

 ! جشن اتحاد امروز وپيروزی فرداست

ه خود در اين جشن  با شرکت يکپارچ
اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران را به 

  . نمايش بگذاريم

 ! زنده باد اول ماه مه

  ن/اردشير 
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Seroodeha va ashare enghlabi va kargari bar gerefte az  

”payam” Nashryeh sedaye enghelab iran (Radio komala). 

Jamavari dar majmooei ziba va beyad mandani. 

Gerdavarande : Ardashir  Nasrolabaigi  

 

 

 

 


