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  مقدمه

کرد و همان زمان شروع به نوشتن از کودکی مرا مجذوب ادبيات و شعر

فکر می کردم شعر می نويسم به همين سبب از کالس پنجم ابتدايی . کردم

همراه با دفترهای الزم مدرسه يک دفتر اضافی برای شعرهايم می خريدم 

به همين . و در پايان سال آن را همراه با ساير دفترها به دور می انداختم

ظ کرده اما شعرهايی را که از شاعران حف دليل چيزی از آن ها بياد ندارم

و در دبستان تمام رباعيات خيام  .می کنم بودم هنوز گاه زير لب زمزمه

و بخشی از شعرهای ديوان ديوان حافظ شعرهای تمام دوبيت اول و آخر 

شاعران در دوره اول دبيرستان با شعر . دمرا به ياد سپرپروين اعتصامی 

. شاملو و ديگران و بعدها نيما، اخوان ثالث، . مفروغ آشنا شدجديد به ويژه 

تمام کتاب های کتاب خانه مدرسه مان را که به وسعت يک کمد با در 

هر شنبه که جلوی دفتر می ايستادم مدير خنده کنان . شيشه ای بود خواندم

می گفت باز کتاب می خواهی؟ با پول توجيبی ام دو مجله کودکان را می 

در انجمن ادبی دبيرستان . يد کتاب های جديد تبديل شدخريدم که بعد به خر

عضو شدم و دامنه باالی شعر های حفظی ام سبب شد که با شعر خوانی و 

مسايل اجتماعی را . شرکت در مسابقه ی مشاعره انجمن جوايزی کسب کنم

اعتصابات دانشجويان  .دنبال می کردم و در انشاهايم به انتقاد می پرداختم

در ديدم نسبت به مسايل از جمله شعر و نوشته هايم تاثير بسيار  دانشگاه  ها

طبق معمول . داشت و مشتاقانه منتظر پايان مدرسه و ورود به دانشگاه بودم

دفترهايم را در پايان سال به دور می انداختم چون ديگر به نظرم جالب 

تن ر سبب شد که چندان به کار نوشبا قيام دلمشغولی های ديگ. نمی آمدند
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اما چندی قبل خواهرم کپی هايی از چند شعر برايم فرستاد که به . ردازم نپ

اين ها را وقتی که تو دستگير شدی و ما داشتيم  :نظرم آشنا آمد و نوشت

برداشتم اما پيدا کردم و  در دفتریکتاب هايت را اينور و آنور می برديم 

پيدا شده گذاشته  آن را بين وسايل کنار که فراموشش کردم تا همين روزها

به اين طريق بخشی از نوشته ها که نگاه آن روز مرا به مسائل نشان . کردم

می دهد و با نگاه به آن ها می توانم سير تفکرم را حداقل از زمان تاريخ 

کماکان شعر مرا جذب . است، دنبال کنم 1353اين نوشته ها که از سال 

ل، برشت، مارگوت بيک. نيستان ايرانی و اين تنها اشعار شاعر. می کند

  ... .نوردا و شاعران زن ومرد ديگر، ا، اريش فروم، تسليمه نسرين، لورک

متاسفانه خاطرات . بخشی از اين نوشته ها را در پايان دفتر خواهم آورد

  : زندانم را که به صورت شعر به آلمانی نوشته شده و توسط انتشارات 

Edition Region+Geschichte 

ISBN 978-3-930726-26-4 

به چاپ رسيده نمی توانم به آن اضافه کنم اما چنان که آدرسش ذکر شده يا 

  . است سط خودم قابل دريافتمستقيم تو

          .آورده می شودشعر اشعار دفتر با تقدم تاريخ 

  1401دی ماه / 2023ژانويه 
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 کوچه های انقالب
 

 نيزم ینيسنگ

 ديخورش شکوه

 آب خروش

***** 

 اعتراض اديفر

 اعتصاب ی زمزمه

 رگها از یجار خون

 مهسا قلب یرگها

 ايپو ی نهيس زخم

 ايدن قلب تاک کيت

***** 

 کارخانه یها نيماش سکوت

 ها معدن ی بسته یدرها

 نفت ريش خواب

 گاز یها شعله رقص

 ها ابانيخ درس کالس

***** 

 خاکستر ريز آتش

 انقالب یها کوچه در

 انتظار در
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 شود یم آماده

 فردا یبرا

 2022 اکتبر/ 1401 آبان

  

  هيسرما

 سازد یم نابودسرمايه 

 را نيزم

 عتيطب استثمار با

 آب آلودن با

 انيآبز مرگ با

 یسم یاريآب با

 برنج یکشتزارها در

***** 

 سازد یم نابود هيسرما

 را عتيطب

 منابع استثمار با

 یبرا

 وقفه یب ديتول

 سازد یم ونابود

 را وحش اتيح

 ستگاهيز اشغال با
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***** 

 کند یم پروار هيسرما

 را وانيح

 را انيماه و مرغ و گاو

 هورمن با

 کشتن یبرا

***** 

 کند یم محدود هيسرما

 برج با را آسمان

 اليو با را ها تپه و مزارع

***** 

 را انسان سازد یم ماريب هيسرما

 

 فود فست با هورمن، با تشعشع، با

 یگرسنگ و بافقر

 را ذهن کند یم منکوب هيسرما

 یاجبار آموزش با ،یرسم یايمد با غات،يتبل با

***** 

 را انسان سازد یم گانهيب هيسرما

 گرانيد با ، خود با

 عيتوز با د،يتول با

 تيمالک مقدس حق با
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 کار یروين ديخر با

***** 

 سازد یم زندان هيسرما

 کند یم شکنجه

 زديآو یم دار به

 کند یم سرکوب

 آگاه یها کله

 را هيسرما سموم از

 را معترض انسان

 را جو حق اديفر

***** 

 خواند یم رجز هيسرما

 نيآهن مشت با ارتش، با

 تانک و توپ با

 نديآفر یم فقر هيسرما

 را فقرا خرد یم و

 سرکوب یبرا

 جيبس و تريليپارام نام با

***** 

 اما

 ترسد یم هيسرما

 اتحاد از ، یآگاه آز
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 وستهيپ هم به یها مشت از

 یبردگ ريزنج شکستن بهر

 جور و قهر ويد ستم از يیرها بهر

 معدن و مدرسه کارخانه، در

 انقالب یها کوچه در دانشگاه، در

 کار و رنج یجا هر و محله و خانه در

 1401 مهر/ 2022 نوامبر
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  عروس

 زهرای کوچک

 عروس می شود

 با رويای عروسکی

   در آغوش

 و مردی می آزمايد

 مردانگی اش را

 فرازسر 

 با عروسکی در بستر

 و به دار می آويزد

 کودکی زهرا را
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 جنگ و کارگران
  کارخانه های اسلحه سازی

  کار می کنند بی وقفه

  بی ترس از کرونا

  هفت روز هفته

  صبح تا شب

  شب تا صبح

  در سه شيفت

*****  

  کارگران بيگانه

  از توليد

  از توزيع

  از کارگر کناری

  از خود

  بستهگويی با چشمانی 

  توليد می کنند

  بارآور

*****  

  تا غربال شود

  زمين 

 با مين



 

16 
 

*****  

  تا صاف شود 

  خيابان 

  با بمب

*****  

  و انبار شود

  الشه ها 

  در گورهای جمعی

  و بسوزد اميد زندگی در صلح 

  در دل های کودکان

*****  

  و سرمايه می زايد 

  بی درد

  با جنگ

  و سرمايه تکثير می شود

  از استثمار

  با کار سه شيفته 

  با کار روزهای تعطيل کارگران

 با کاری به قيمت فقر

*****  

  2022يونی / 1401تير 
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  فصل ها

 فصل ها را تجربه می کنند

 فرزندان رنج و کار

  از پاييز به زمستان

  از زمستان به بهار

  از دی به آبان

  از آبان به ارديبهشت

  گويی پژواک فريادهای 

  کارگران است

  مارکساز گلوی 

  اتحاد اتحاد

  و بيگمان

  به پايان می برند

  رزم نهايی را

  در تابستانی داغ و سوزان

  

  2022مه / 1401اردبيهشت 
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  مرغ های طوفان

  فرياد مرغ های طوفان

  طوفان موج  های انسانی

  چون موج های سونامی

  می لرزاند زمين را

  زير پاهايش

***** 

  سخن می گويد

  بی هراس 

  گيرد مرگ راو به سخره می 

  با دست های سرخ

  و محبوس می کند مرگ را

  در مشت های گره کرده

  تا بروياند زندگی را

  تا زمين زخم خورده را

  به سبزی

  تاالب های چروکيده را

  به باران

  و چشمه های تشنه را

  به آب

 ميهمان  سازد
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*****  

  قفل تقدس مالکيت را بشکند

  رنجير بی عدالتخانه را پاره کند

  قالده راو ببندد 

  بر سگان هار

  از آيت و سردار

  تا حاکم و سرمايه دار

 و دست سرکوب را کوتاه

*****  

  و بخواند

  خستگان کار و بيکاری را

  و خستگان فقر و بيگاری را

  و زنان و مردان را

  و کودکان و پيران را

  به چشن رهای 

  با دست های خود 

  

  2022ماه مه / 1401ارديبهشت 
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 اقتصاد ايران

  اقتصاد خر

  اقتصاد گاو

  اقتصاد اسالمی

  بانکداری بی بهره

  با کارمزد  سی درصد

*****  

  اقتصاد تورم

  با تصاعد هندسی

  اقتصاد فقر

  با تصاعد نجومی

*****  

  اقتصاد جنگ

  اقتصاد کوپن 

  اقتصاد رکود

  اقتصاد سنکوب

*****  

  اقتصاد جام زهر

  اقتصاد تحريمی

  اقتصاد نرمشی

  اقتصاد برجامی



 

21 
 

  سرمايهاقتصاد 

*****  

  اقتصاد اختالس

  اقتصاد فساد

 هم مالی هم سياسی

*****  

  دزدی دکل

  دزدی خمسی

  دزد ميلياردی

*****  

  اقتصاد حاشا

  اقتصاد تاراج

  اقتصاد کمبود

  اقتصاد حراج

*****  

  دالرهای نفتی

  حساب های بانکی

  اروپا، مالزی

  امارات، کانادا

  حساب های مجازی

  پول شويی رسمی

  بهشت های کاغذی



 

22 
 

  بهشت های التينی

*****  

  اقتصاد شالق

  در مالء عام

  اقتصاد زندان

  اقتصاد جريمه

  اقتصاد اعدام 

*****  

  اقتصاد کشتار

  کشتار انسان

  کشتار آرزوها

  کشتار آينده

*****  

  اقتصاد کار

  کار اضافی

  کار بيگاری 

  کار کودک

  کار زندانی

  کار فقر

  کار تن فروشی

  کار فروش  اعضا

*****  
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  شيفتیکار دو و سه 

 با دست مزد ده روز

*****  

  فرياد کارگر

  استيصال بيکار

  اعتصاب بی جواب

  توهم چهل ساله

  مرگ واقعيت

*****  

  خيزش عمومی 

  ترک در توهم

  96دی ماه 

  98آبان 

  دستور سرکوب

  با اذن پيشوا

  با نرخ به هر قيمت

*****  

  اقتصاد خريد فقرا

  برای سرکوب

  اقتصاد بسيجی

  توزيع سانديس

  توزيع ساندويج 
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  با هجوم گشنگان

  زهر خند پيشوا

*****  

  اقتصاد مقاومتی

  در سنگر حزب هللا

  با چمدان های پول

  با خاتم و فاطميون

  در سرکوب عفرين

*****  

  رونق توليدی

  در صنعت پهبادی و موشکی

  فرياد اعتراضی

  پوشک به جای موشک

*****  

  اقتصاد تعظيم

  اقتصاد در خدمت

  در بلوک های سرمايه

  اقتصاد شمشير

  در مصاف توده ها

*****  

  دست های جويا

  دست های کار
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  دست های بيکار

  دست های زن و مرد

  دست های پيکار

  در جستجوی ياری

  در پيکار رهايی

  از ستم و استثمار

*****  

  

  1401فروردين  7/  3.22
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  روزی که هنوز روزت نيستمارس،  8

  دستی با گل

  دستی با طبر و چاقو

  دستی با قانون

  دستی با کالم خدا

  در کمين تو

****  

  نامت دختر

  نامت خواهر

  نامت مادر

  نامت همسر

  نامت ناموس

  نامت زن

*****  

  قرن ها سکوت

  قرن ها اطاعت

  قرن ها هق هق و سرکوب

*****  

  روزی برای تو

  روزی بنام تو

  روزی که هنوز روزت نيست
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  تا روز رهايی

*****  

  روزی که تو خود باشی

  روزی که رها سازی

  فريادت را

  روزی که خود بسرايی

  آوازت را

  روزی که خود بنويسی

  تاريخت را

  زيرا که خود انسانی

  تاريخ سازی

*****  

  زيرا که تاريخ

  چيزی نيست

  جز عمل تو

*****  

  پس برخيز

  ای داغ نفرت خورده 

  دنيای رنج وحسرت 

  دنيای وحشت و تبعيض

  داغ لعنت خورده "همراه با 

  "فقر و بندگیدنيای 
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   جنگ و کودک

  می جنگند باهم

  کنسرن های غول آسا

  نيروهای سرمايه

  برای سهم خود

  در قدرت جهانی

  با نام مام وطن

*****  

  وبه قربانگاه می فرستند

  مردان و جوانان را

  و صاف می کنند 

  زمين را

  از خانه ها

  از کارخانه ها

  از مدرسه ها

*****  

  و کودکان و زنان

  آواره می شوند

  در فرار جنگ

*****  

  کودکی می ميرد
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  در يمن

  و اشکی نمی ريزد

  از چشمی

*****  

  کودکی ديگر

  در خواب مرگ 

  می بيند

  رويای چشمانی آبی

  و کودکی با چشمانی آبی

  می لرزد 

  از فرياد موشک

*****  

  وکارخانه های اسلحه سازی

  کار می کنند بی درنگی

  در سه شيفت

  و هديه می دهند به کودک

  های دموکراتيکموشک 

*****  

  و راست های افراطی

  محبوب می شوند

  در دفاع از آزادی

  1400اسفند  16/ 2022مارس  7
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  مونا

 کارگری از بيعدالتی 

  می ناليد 

  چشمی دريا 

  می گريست 

  و دريايی خشک 

  می شد

*****  

  موشکی رونمايی 

  می شد

  موئی در باد

  می رقصيد

  و مردی

  رو سفيد از غيرت

  پای می کوبيد

*****  

  مردان و زنانی

  مامور و مخمور

  قانون مرگ می نوشتند

  و قانون

  موشک ناموس را
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  هوا می کرد

*****  

  سود سرمايه 

  بر کارگر می خنديد

  و برج ها و قصرها

  گواه عدالت

*****  

 و دو کودک

 مونا با رومينا

  دست در دست

  پرواز می کردند

  در باد

  با موسيقی ی

  عدالت اسالمی

  1400/2022بهمن 20

  

توسط همسر و برادر همسرش به قتل  1400بهمن  16ساله روز  17 مونا حيدری

 .رسيد

با تبر به  قتل  1399ارديبهشت  31ساله  دانش آموز توسط  پدرش در  14رومينا اشرفی  

 .رسيد
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  سکوت

  زوزه می کشيدسکوت 

  سگان هار

  دندان می سائيدند

  بانگی نپيچيد

  در اين سکوت تلخ

*****  

  جوی خون

  سنگفرش خيابان بر

  خون داغ

  خون مذاب

  خون جوان و پير

*****  

  ديوارها

  ديوارهای حاشا

  ديوارهای شب

  ديوارهای 

  به پا ايستاده

  خروشانی  ديوارها

  ديوارهای شهر

*****  



 

33 
 

  فقر می خزيد

  فقر سايه می گسترد

  کوچه به کوچه

  خانه به خانه

*****  

  بی باران ،ابر

  خشک، گندم زاران

  سفره ها بی نان

  سيلوها اما پر

*****  

  يک سو

  انبوه ارتش بيکاران

  در جستجوی کار

  در آرزوی کار

  کاری به قيمت  روزمرگی

  کاری برای استثمار

*****  

  يک سو

  انبوه خيل کارگران

  بی مزد و بی مواجب

  در اعتصاب

  اما فقيرانه و تنها



 

34 
 

  بی شور شورايی

  بی اتحاد و همراهی 

  بی پرچم رهايی

*****  

  يک سو

  مسلح سرمايهقراوالن 

  همراه با

  قطارارتش لمپن ها

  با تفنگ و مسلسل

  با گاز وفلفل و خنجر

  با آب و آتش و سنگر

  در سر اما 

  تعفن و گنداب

*****  

  در ترس 

  از خيزش آگاهی

  در صحنه ی عمل

  ازپيکار بی امان

  با ديو سلطه و استبداد

  در زير جامه ی مخمل سرمايه

  در روزی که دورنيست 

  که دير نيست 



 

35 
 

  در امروز، در فردا

  در لحظه لحظه ی 

  کار جانفرسا  

 1400دی / 2022ژانويه 

  

  

  
  

  

  

  
  

 

  



 

36 
 

  در کوچه های افغان

  در شهر و روستا

  مرگی نفير می کشد

  با چشمان گرگی گرسنه

  در تعقيب بره ها

*****  

  و زنان به سنت ديرين جاهلی

  بازهم 

  در زير چادری

  زنده به گور می شوند

  اين جا صدای شادی

  پژمرد می

  زير نفير ضربه ی شالق

  و دخترکان رقصنده 

  سترون می شوند

 از ترس

*****  

  اين جا

  مردان و زنانی

  با چشمان بی شرر

  به هوا چشم دوختند



 

37 
 

  در انتظار پرنده و پرواز

  دستی اما نه  برداشت

  سنگی، چوبی ، نه تفنگی

  حتی نه سنگری

  نه دفاعی

*****  

  اين جا فقط هراس

  از سنگسار

  شدناز ليست 

  در سياهه ی  جنگی 

  اما بدون جنگ

  از بردگی دخترکان 

  با يوغ ازدواج

  يا 

  تجاوز شرعی 

*****  

  اين جا مکان

  شرم جهان است

  اما فردا

  از راه می رسند

  مردان و زنان سياست و سرمايه 

  از راه های دور



 

38 
 

  بی شرم از 

  قفل های زنگ زده بر درها

  بی شرم از خون های به خاک ريخته

  سالياندر طول 

  و جان های فسرده از وحشت و هراس

  اين جا تالقی  عاليق 

  و مافيای مخدر

  در شرق و غرب جهان است

  1400شهريور / 2021آگوست  

  

  

  

رسميت يافت  2020فوريه  29طالبان با امضای توافقنامه  صلح با واشينگتن در تاريخ 

يی و ناتو افغانستان وارد کابل شد و همزمان نيروهای آمريکا 2021آگوست   15و در 

  .را ترک کردند 

  

  

  

  

  

  

  



 

39 
 

  فرياد

  درشب های خوزستان

  فرياد

  از حلقوم های فشرده

  با سرنيزه های دشمن

  می پيچد

  در سياهی شب 

*****  

  لوله می شود

  فرياد 

  پيچاپيچ می خرامد

  در نيزارهای خونين

  گاز می شود سوزان

  در لوله های  حامل

  می رود شتابان 

  تا جای جای ايران

  اصفهان و خراسان

  گيالن و تهران 

  تبريز و کرمانشاه

  تا روستاهای لرستان

*****  



 

40 
 

  فرياد

  می پيچد 

  در کومه های حصير و گل

  در حومه های شهر

  در کوره های آهن و آجر

  در دشت ها و تاالب های خشک

  در کشتزار برنج و

  در باندهای کارخانه و کار

*****  

  فرياد می پيچد

  فرياد زندگی

  اعتراضفرياد 

  فرياد رهايی

  از جور کارمقدس

  از الشه ی پر از گند قرن ها

  در البالی خرافات

  تا زندگی

  برازنده انسان

    و انسان

  رها شود

 1400مرداد/2021آگوست 

 تير ماه  25و  24عتراضات مردمی در خوزستان بخاطر مشکل آب در آ



 

41 
 

   با ما

 بيا با ما 

  به کارخانه 

  به گندم زار

  با ما

  به سفره های 

  تهی از نان

  با ما به کارگاه

  با ما به مدرسه و بازار

  با ما 

  به جاده و زندان

  با ما به خانه بيا

*****  

  با خود اميد 

  آن روز بزرگ را

  روز سرود و انفجار

  روز جنگ رويا روی

  به ارمغان بيار را

*****  

  روزی که گام هامان

  اندر سکوت زمين



 

42 
 

  لرزه افکند

*****  

  فرياد ما

  گلدسته ها و ناقوس ها را

  با راهبان شکم گنده اش

  در هوا بترکاند

  فرياد ما 

  بربام آسمان

  چون تندری بخروشد

*****  

  دستان ما همه باهم 

  يکی شود

  مشتی به قدرت

  انبوه رنج و کار

  مشتی به قدرت

  اسبان راهوار

  مشتی چون پتک

  زنجيرهای اسارت را

  از دست و پای ما

  بگسالند

*****  

  انبارهای پراز کاال را



 

43 
 

  در بگشايد

  تل عظيم 

  نعمت و ثروت را

  محصول کارمان را

  از چنگ ياوه سرايان سرمايه 

  و شغاالن زوزه کش

  برهاند

*****  

  گندم زاران طاليی را

  به ديدار سيلوها

  و گندم ونان را

  به خانه ها ببرد

  شيکاگو را به تهران

  هفت تپه را 

  به ژوهانسبورگ

  داکاپاريس را به 

  شنزن را به اوساکا

  مادريد را به پوئبال

  پيوند زند

*****  

  در شهر و روستا

  در جای جای دنيا



 

44 
 

  گرد سکوت را 

  بتکاند

*****  

  طرحی دگر بريزد

  دنيای ديگری

  .بنا کند

  1400ارديبهشت / 2021ماه مه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

45 
 

  آن ها

  با دندان های خون چکان

  گنداب سخن های ياوه را

  فرياد می کنند

  ما را حقير

  مار را تنبل 

  می خوانند

  با کودکان کار

  ما را به سخره می گيرند

*****  

  رفيقان

  اين سرنوشت ما نيست

  بايد پايانی بر آن

*****  

  بياييد

  روياهايمان را

  صيقل دهيم

  براقش کنيم

  همچون ستارگان

  بربام آسمان

  بنشانيم



 

46 
 

  تا خانه های سوت و کور

  ميهمان چراغانی ما شوند

*****  

  دستان ما

  سازنده ی همه ی ثروت ها

  و همه ی نعمت هاست

  ما قدرتيم

*****  

  رفيقان  

  اين سرنوشت ما نيست

  هيچ چيزی مقدر نيست

  برخيزيم باهم

  ما بيشماريم

  بايد يکی شويم

   1400ارديبهشت  9/ 2021آپريل 29

  

  

  

  

 

 

 



 

47 
 

   آبان سال پيش

  آبان بود و تو بودی

  در هيئتی انبوه

  در هييت زن و مرد

  در هيت کارگر و بيکار

  در هييت دانشجو

*****  

  فردا راه می پيمود

  در گام های تو

  بر سنگفرش خيابان

  سيرجان، کرمان

  و خيابان خونين شد

  کردستان، خوزستان

*****  

  و خيابان بارور شد

 با عطر نفس های تو

  در فرياد اعتراض

  و خيابان به اعتراض پيوست

  با ديوارهايش

*****  

  يستادهديوارهای بپا ا



 

48 
 

  ديوارهای شاهد

  با شتک خونت بردامن

  گيالن، اصفهان و خراسان

*****  

  يک سو

  قراوالن مسلح سرمايه

  با کله های خالی متعفن

  آتش به اختيار  به فرمان پيشوا

  با خون کودکان و جوانان  

  تقسيم می کردند

  درد و رنج زمان را 

  در خانه خانه ی اين بوم 

*****  

  در سوی تو اما

  بود و خواست رهايیفرياد 

  فرياد اعتراض

  فرياد اتحاد

  نترسيد نترسيد، ما همه باهم هستيم

  فرياد تجربه ای نو

   جمهوری شورائی

    1399آبان / 2020

 



 

49 
 

  اعتصاب

  در گير بين دولحظه

  بين دو انتخاب

  ماندن در قاموس تکرار

  حرکت در راستای تغيير

*****  

  رخوت ماندن

  با پای سست

  بختک تقدير

  سرنوشتتابوی 

*****  

  مترسک آزادی

  در قانون سرمايه

  پذيرش استثمار

  در ترازوی نابرابر

  يک معامله

  فروش نيروی کار

  با دست مزد فقر

*****  

  دست مزدهای فقر

  تا نيمه های ماه



 

50 
 

  دست مزدهای يخ زده

  دست مزدهای ناپرداخته

*****  

  شرم از نگاه کودک خانه

  با دست های خالی

  فرياد اعتراض

  اعتصاباعالم 

  در جای جای 

  خانه ی ويرانه 

  2020آگوست 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

51 
 

  بايد درو کرد

  دستانم زخمی است

  از زخمی 

  که برشانه هايم

  برقلبم سنگينی می کند

****  

  از زخم پالکاردی 

  در دست کودک تو

  :که می گويد

  پدرم را آزاد کنيد"

  "من گرسنه ام

****  

  ديگر فرصتی نيست 

  تا مثل فروغ

  دستانم را 

  در باغچه بکارم 

  :و بگويم

  سبز خواهد شد" 

  "می دانم، می دانم 

  نه ، نه

  براستی ديگر فرصتی نيست 



 

52 
 

*****  

  دستان زخمی من 

  در دستان زخمی  تو

  و دستان خسته ما

  باهم غلبه خواهد کرد

  بر درد، برزخم

  بر زخمه و تفنگ

  در دستان دشمن

  براستثمار

  در دستان کارفرما

  در کارخانه

  در اداره

  در مدرسه

  در بيمارستان

  در مزرعه

  در کوچه های شهر

  بر مافيای ذباله 

  بر بيگاری پنهان در خانه

*****  

  براستی که فرصتی برای کاشتن نيست

  بايد يکی شد

 2020جوالی                             بايد درو کرد



 

53 
 

  رفيق

  به پا خاستی

  تا حقت را 

  فرياد کنی

  می دانستی

  حق گرفتنی است

  دادنینه 

  تنها بودی

  فروافتادی

*****  

  رفيق

  حقت نه دست مزدهای عقب مانده

  که ثروت های جهان است

  کاری سترگ در پيش روست

  شتاب کن

*****  

  زنجيرهای اسارت 

  در هم  بافته اند

  به دست های 

  درهم بافته نياز است

  برای 



 

54 
 

  پاره کردن زنجير

  سرت را باال بگير

  حقت را فرياد کن

  ميليونیبا دهان 

  با دهان ميلياردی

  با دستان به هم بافته

  2020انويه ژ

  برای کارگران هفت تپه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

55 
 

  گفتگو

  گفتم فوالد آبديده 

  آتش : گفت

  گفتم بشکه ی باروت

  جرقه : گفت

  گفتم فردا

  گفت امروز توفنده 

  ؟کجاگفتم 

  در راه: گفت

  با من، با او، با آن ها

  اين جا، آن جا، هرجا

  گونه؟گفتم چ

  ما انبوه خستگان کار: گفت

  باهم در مقابل سرمايه 

  نبض تپنده ی تاريخيم

  اما

  تنها؛ يکی يکی

  بی قدرتيم  

2019 

  

  



 

56 
 

   می آيم

  از درون دود و دم

  از درون مبارزه

  از درون زندان

  از پای چوبه ی دار

*****  

  می آيم 

  از خوناب زحم تير خالص

  می ايستم

  در خيابان در کوچه،

  در دانشگاهدر مدرسه، 

  در صف اتوبوس، در نانوايی

  در کارخانه

  کنار تو 

*****  

  می رويم

  در قامت تو

  در قامت او

  در قامت سرو ايستاده

  بی لرز و مقاوم

*****  



 

57 
 

  من کارگرم

  نيشکر هفت تپه، هپکو، معدن موته

  مدرسه ی خيام، بيمارستان شفا

  دانشجويم، دانش آموزم

  زنم، مردم

  معلمم، فروشنده ام

  پزشکم، پرستارم

  دفتر دارم، وکيلم

  دهقانم

  مادرم، خانه دارم، پدرم

*****  

  برای خاطر تو اينجايم

  برای کودک تو

  کودک کار، کودک خيابانی

  برای گورخوابان

  برای بيکاران

  برای سالمندان

  برای زنان خانه دار

  با بار چند شغل بی مزد برشانه

*****  

  برای تن خسته ی تو

  کارخانهدرگردش تسمه در 



 

58 
 

  برای چشمان خسته ی تو

  از دوختن سنگ بر جامه

  برای کليه ی تو

  بر ديوار فروش

*****  

  برای حراج تو در قانون

  با اجازه ی ولی

  برای سنگسار تو

  به خاطر عشق

*****  

  برای يک دنيای بدون استثمار

  برای شادی و سرزندگی

  برای تقسيم نعمات به تساوی

  بين همه

  برای رهايی همگان

*****  

  برباالی دار رقصيدم

  در گوری جمعی با رفقايم آرميدم

  باران رازش را برمال کرد

*****  

  من هنوز در زندانم

  تکرار می شوم



 

59 
 

  تکثير می شوم

  تا روز رهايی

*****  

  با من بيا

  دستم را در دستان تو می کارم

  اکنون تويی و ادامه ی راه

  تا رهايی از ستم سرمايه

  تا دنيای زيبای برابری

  با من بگو

  "نه می بخشيم، نه فراموش می کنيم" 

 1398شهريور / 2019سپتامبر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

60 
 

 می انديشم

 به زبانی که نمی شناسمش

 می انديشم

 به نگاهی که با آن

 دنيای ديگری را می بينم

***** 

 می خوانم مطلب نانوشته ای را

 خبر اتفاق نيفتاده ای را

 عجله کن: می گويم

 دير می شود

 مانی جا می

***** 

 آن جا کارگران به پيش می تازند

 دنيا در حرکت است

 رودی خروشان

 جاری است

 در رگ و پی دنيا

 سدی آن را محصور نکرده است

 سرمايه ای آن را کاال نساخته است

*****  

 می انديشم



 

61 
 

 به زبانی که نمی شناسمش

 زبانی که اما

 برايم غريبه نيست

***** 

 زبانی که زبان جهان است

 شناسمش امانمی 

 برايم آشناست

 چون هوا

 چون نفس

  !قبل از طوفان  ،چون سرخی افق دريا

 2019ماه مه / 98ارديبهشت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

62 
 

  شناسمش نمی

 از من می پرسد اين خوب است؟

 با نگاه و دست می گويم برای چه؟

 هديه ای برای پسرم

 چه آرزويی برايش داری؟

 بزرگ شود

 درس بخواند

 شغل خوبی پيدا کند

 عاشق شود

 از زندگی لذت ببرد

 زيباترين آروزها: می خندم و می گويم

 می پرسم خودت چی

 شغل خوبی داری

 عاشق شده ای

 سری تکان می دهد

 کارگرم

 سال های سال

 از سپيده صبح

 تا غروب آفتاب

 کار کار کار

 کاری که پايانی ندارد



 

63 
 

 راضی هست؟

 سرش را تکان می دهد

 ترديد در چشمانش

 چه کاره ای؟

 کارتش را نشانم می دهم

 صنايع اسلحه سازی

 سرم گيج می رود

 در آفريقا هستم

 در افغانستان هستم

 کودکان بازی کنان

 صدای انفجار

 کودکی بی پا

 کودکی غرقه در خون

 در سوريه هستم

 صدای انفجار

 بمب

 مين

 موشک

 مسلسل

 خانه های ويران

 مردم در حال فرار

 کودکان مرده روی خاک



 

64 
 

 می گويم

 ديدی پای کودکی را 

 که محصول کارت خاکستر کرد

 ديدی مردم آواره را

 ديدی پسرک مرده را روی زمين

 می توانی چنين آروزيی برای پسرت داشته باشی؟

 سرش را پايين می اندازد

 از کنارم رد می شود

 فکر می کنم

 کارگر بايد دنيای ديگری بسازد

  دنيای اميد، دنيای زيبايی، دنيای رهايی

 97اردبيهشت /  2018آوريل  30
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  مبارزه

  همواره در جستجوی جائی

  جائی که مبارزه

  جاری باشد

  ممکن باشد

  ممکن بماند

  يا ممکن شود

*****  

  مبارزه ای واقعی، مستقيم

  نه با استعاره

  نه با شب تيره 

  و اميد سحر

*****  

  نه با کلمه ای

  گم شده

  در صدها سطور

  انقالبی شکست خوردهنه با شعارهای موهوم 

*****  

  مبارزه ای که جرات می آفريند

  با خودسانسوری

  می ستيزد
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  خودباور می کند

*****  

  ترس را به نفرت

  نفرت را به عمل

  مبدل می سازد

*****  

  مبارزه ای

  از ترس به نفرت

  از نااميدی به اميد

  از ناتوانی به خودباوری

  از سنديکا به شورا

  از خم شدن

  به سرپا ايستادن

*****  

  به خود قدرتمندی

  به خودآگاهی

  به خود سازمان دهی

  به خود گروهی

  به خود جمعی

  به جمع جمعی

  به آگاهی طبقاتی

  به
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  از هيچ 

  به 

  همه چيز

  1391/ 2012اکتبر 

  با نگاه به شعر مقاومت از اريش فريد
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  گذر زمان

  سالی پشت سر

  سالی پيش رو

  حرکت چرخ توليد

  تسمهحرکت باند 

  سرعت و سرگيجه

*****  

  مسابقه ی کار

  کار مقدس

  برای سرمايه

  زمان زنده

  زمان مرده

  زندگی بخور و نمير

*****  

  فشار کار

  بر شانه های خسته

  ارتش کار

  در کارخانه

  جاده ی کرج، بافق

  ژوهانسبورگ، تويوتا

  ايرباس
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  بيمارستان

  آشپزخانه

  "گورستان زنان" 

*****  

  ارتش کار

  رسمی

  پيمانی

  موقت

  سفيد امضا

  بی مزد و بيگاری

  بردگی نوين

*****  

  کودکان کار

  جويندگان طال

  !در کوه آشغال

*****  

  کارگران سکس

  در خانه های عفاف

  رافت اسالمی

  چراغ های نئون

  در خيابان های شهر

  اتاق شيشه ای
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  يا در قبرستان

*****  

  ارتش بيکاران

  کله های سحر

  دور ميدان ها

  خريداران برده

*****  

  وبگرد اشتغال

  تا نيمه های شب

  مايوس و بی افق

*****  

  ما

  !اردوی بی کران کار

  برما چه رفته است

  در پهنه ی جهان

  اين سان

  لهيده و تنها

  در بيم و نااميدی

  در ترس بی لگام

   در سال های پشت سر

*****  

  آيا
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  در سال پيش رو

  ما اردوی بی کران کار

  :فرياد خواهيم زد

  خورده برخيز ای داغ لعنت" 

  دنيای فقر و بندگی

  شوريده خاطر ما را برده

  به جنگ مرگ و زندگی

  بايد از ريشه براندازيم

  کهنه جهان جور و بند

  از نو نوين جهانی سازيم

  ".هيچ بودگان هر چيز گردند

  

  1393دی ماه /  2014دسامبر 
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 مادريد

 می خواستم مادريد را ببينم    

ماتادورها را از پس پرده های سرخ شان برای دريدن اما نه مادريد       

و نه هياهوی اوله ی تماشاچيان بی خبر از رنج به  !گاوهای فلک زده

  !سالبه کشيده شدن حيوان درمانده

  می خواستم مادريد تب کرده    

  مادريد خروشان    

  مادريد همبستگی جهانی     

  مادريد سرخ     

  !را ببينم 1936مادريد جوالی    

*****  

  گريستم برايت    

  تلخ و درد آلود   

  در پس پرده اشک می ديدم   

  آميختخاک کوچه هايت با خون می   

  !خون سرخ، خون گرم   

  *****      

  دادکوچه هايت بوی خون می   

  بوی خون ماريا،    

  بوی خون فرانسوا،   

  بوی خون سريوژا،   
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  بوی خون بهمن   

  دنيابوی عطر خون رفقايم از سراسر    

  زن، مرد   

  جوان، پير   

*****  

  دادخيابان هايت بوی گنداب می  

  بوی توطئه    

  برای دفن انقالب   

   *****  

  بوی الشه متعفن   

  !بوی مردار سرمايه   

  بوی استثمار   

  !بوی تبعيض   

  ی زنجيربوی زخمه   

  برگرده ی بردگان   

  بردگان استعمار    

  !بردگان کارمزدی   

     *****  

  کشيدبه صورتم شيار می اشک   

  چون خون سرخ رفقايم    

  بر خاک کوچه های تو   

        2007جوالی                         !مادريد
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  در چشم اندازم سبزه زاران

  زيبا زيبا زيبا

  ه طبيعتآ

  ؟سبز است رنگ چشمانت

  چون سبزه زاران در مه؟

  2005آگوست 

  *****  

  

  بارد نم نمباران پاييزی می 

  و من به ياد مادر افتاده ام

  وار ديار آشنا و شه

  می خواهم زيرنم نم باران 

  تا بينهايت گام بردارم

  وپوست تشنه ام را 

  به دريای باران بسپارم

  تا سيراب شود

  2005نوامبر 
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  شعرهای قديمی

  از شهر خاطره می آيم

  با کوله باری از 

  اميدهای ديرين

  من در تقاطع شهرم

  که بوسه گاه غريبانه ی ماشين ها

  و سرتکان داده مايوسانه 

  مامور راهنمايی است

  کوله بار اميدم را 

  باز می کنم

  و همه چيزهای خوب را

  در بين همه آن مردمان خواب زده

  به تساوی 

  تقسيم می کنم

  در شهر خواب زده ام

  جار می زنم

  ای مردم عزيز

  موشیاز خواب خوشگوار فرا

  با رخوت هزار ساله ی خود

  برخيزيد

1353  
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******  

  

  دلم می خواست

  دريايی 

  عظيم و سهمگين  بودم

  تمام غصه ها و قصه هايم را

  چو موجی خشمگين

  برفرق ساحل

  اين عبوس سنگی بی درد

  می راندم

  به طوفانی تمام ساحتش را خرد مر کردم

1353  

****** 

  

  که خط فاصله 

  باريک راهی بود

  ماندن و رفتنميان 

  مرا هوای سفر بود

  و کوله بار رهايی

  به دوش افکندم

  به راه افتادم

  به هر کجا که رسيدم
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  سراغ هم سفری بهر راه پرسيدم

  وليک و وای که حتی

  در اين ديار

  يکی نيز ز راه لطف نگفت

  رفيق راه تو اينک منم

  تو ای مسافر تنها

  سفر به خير و خوشی باد

1354  

******  

  

  مرا لحظه اوج

  يادم آمد

  ز فرو افتادن

  در مغاکی غمناک

  که مرا مونس تنهايی بود

  و در آن خانه ی تنگ 

  که کبودی افق 

  و هياهوی خاليق گم بود

  و همه فريادم

  خفه می شد به گلو

  می رميدم به صدای پژواک

  و چه آرام آرام
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  نفرتم را که به هر لحظه فزونی می يافت

  سلولممی نوشتم به همه 

  لحظه ی اوج تا که در

  در زمانی ديگر 

  برسانم به ظهور

  و در اين لهظه ی اوج

  هظه ی معراج دگر می آمديادام از ل

 1355شهريور  8

  

  

  

  

  امانی بادمن به يی س

  از شهرها می گذرم

  و می بينم آشکارا

  همه ی راز نهانی ها را

  و در می يابم

  فقر اسفناک خود

  و هم سانانم را

  55شهريور 

******  
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  فضای خانه ی من 

  بوی کهنگی دارد

  عروسکم

  در آن لباس هميشه يکسان اش

  و نگاه مات دوخته به يک سويش

  و آئيينه ی ديواری

  که هر روز شعر

  را"  ديدار روی نامتناسب جهنم است" 

  به خاطرم می آورد

  و کتاب هايم که به من

  نيشخند می زنند 

  و در و ديوار

  و همه يادبودهای 

  مآبانهزندگی بورژوا 

  که از اسارتم شادند

  و مگس کوچکی

  که الشه ام را 

  به ميزبانی گرفته اند

  همه و بی درنگ

  مرا به کهنگی 

  دعوت می کنند
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  بابل 1356

******  

  

  چه عبث می روی ای دوست

  پی روانت همه خواب

  وای از راه درازی

  که ترا در پيش است

  در شط حادثه بی ياور

  ای تو تنها مسافر دريا

  موج سهمگينت نيست؟ ترس از

  تو به من می گويی

  مرد اين راه منم

  ترسم از طوفان نيست

  مژده می آرم من

  فصل طوفان آمد

  فصل غريدن ها

  فصل جنگيدن ها 

  فصل پنجه در پنجه در افتادن

  با ديو بدی

  و ره آوردن با خود

  روشنايی ها را

  همه خوبی ها را
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19.8.1356  

******  

  

  ترا به شهر حادثه خواندم

  بيا

  دو دست جوانت را

  درون دست های 

  چروکيده ام بگذار

  و در من برويان

  اميد تکرار را

  اميد نو شده را

  1356آمل 

****** 

  

  د ر شهر دود

  در شهر آهن و سندان

  در لحظه های اوج

  وقتی که خون و سرب

  معراج عاشقانه ی انسان را

  بر شب زيان شهر

  براين تفاله ی گنداب قرن ها

  چون حجب گل 
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  در لحظه های پر از سکر عاشقی

  به تماشا گذاشتند

  ما را به چشن عروسی

  قلب ها خواندند

 1357فروردين  20بابل 

******  

  

  ای عاشقانه

  ای سرزمين جنگل و خون

  آورنده ی د ای يا 

  آن قصه های خوب

  از عاشقانه مردن

  شيران اين ديار

  برگو به من

  ترک گويمت اچگونه تر

  وقتی تمام هستی من

  از تب ايثار خويشتن سرشار

  در راه سبزه های 

  به خون تشنه ی تو است

 57شهريور 

******  
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  از راه دور آمده ام

  با کوله بار خاطره ی جنگل

  با من غريو زنده ی دريا

  در من طنين سرکش طوفان

  تای دوس

  دست های ساکت تنهايم را

  در عين انفجار

  در خود رها مکن

  در جمع آشنای قديمی

  با دست های گرم محبت 

  پذيره شو

  اين رهروه غريب دياران دور را

 جلسه کانون معلمان کرمانشاه 57مهر  20

****** 

  

  کنون سرشارم از نيرو 

  و سرشار از غريو اتحاد خلق

  که بعد از سال ها

  زنجير شوم بردگی ها را

  به کوری دو چشمان

  تمام جمع خونخواران
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  ز دست و پای خويش باز گرداندند

  و آن زنجير را

  چون پتک کاوه

  انقالبی مرد ايران زمان دور

  آشام نبه فرق آن دگر ذهاک خو

  کوبيدند

  گرامی باد عزم ديرپايتان

 کرمانشاه 57آبان  6

*******  

  

  وقتی که باد بوی شما را

  از کوه های مرد پرور کردان

  بر سبزه های به خون خفته ی شمال آورد

  بس الله های سرخ

  روئيدبر سبزه ها 

  آنگاه

  موج های خزر

  عصيان توده محروم

  اين دياران را

  فرياد کرد و خروشيد

  ما زنده به آنيم که آرام نگيريم" 

  "موجيم که آسودگی ما عدم ماست
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  بعد از شنيدن خبر اعدام گرجی بيانی و ديگران 58آمل شهريور  
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  :ترجمه ها

365  

  صبح همان نگرانی ها 365  

  همان کار پرمشقتروز  365  

  شبی که انسان ميل بيدار شدن ندارد 365  

  و اکنون دوباره همان سئوال قديمی 

  روز ديگر 365 باز هم يک 

*****  

  آری رفقا، شايد سه بار ديگر

  شايد ده بار ديگر

  اما رفيق نااميدی نه، نااميدی نه

*****  

  روز 365  در اين 

  دوباره يک سنگ بنای اين خانه فاسد را

  می کشيم بيرون

  اين بدين معناست رفقا

  صبح 365  

  بايد قلبت را با نفرت آکنده سازی

  روز 365

  صدايت را بلند کنی که نااميدی نه
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  شب 365

  نيروها را برای آخرين نبرد جمع کنی

  زيرا هيچ خدای انتقامی وجود ندارد

  انتقام، رفيق مساله توست

*****  

  روزی دوباره سال نوئی می آيد

  با ضربه آزادتری می طپد آن گاه قلب تو

  صبح  365

  نه ديگر کار پرمشقت ندامتگاه 

  روز 365

  نه ديگر نگرانی برای سلطه گران

  شب 365

  در خوشبختی حقوقی که برای شان

  جنگيده شده

  به جهان دستها  آنگاه می رسيم 

  و از فراز همه کشورهای رها شده

  جرقه می زند از فرستنده های آزاد

  2013اول ژانويه ،    1925اريش واينرت،          !رفقا سال نو مبارک
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حاال ما را به " اين نوشته شعر گونه همراه با تصاويری تکان دهنده با نام 

نمی دانم . از غزه در اينترنت و در ايميل ها سير می کند" خاطر می آوری

  . چه کسی آن را نوشته است اما در اعماق احساس انسان نفوذ می کند

  خاطر می آوری؟ ما را به

  

  ما اکنون در محاصره 

  ...و گرسنگی ... تاريکی 

  ايم

  حاال ما را به خاطر می آوری؟

*****  

  برای بدست آوردن آب

  برای پر کردن  بطری ای يا سبويی از آب

  مسافتی طوالنی می پيموديم

  حاال ما را به خاطر می آوری؟

*****  

  ما هنوز کمبود غذا 

  داريمهنوز ترس گشنگی روزانه 

  زمانی که انتخاب ديگری نداريم

  زمانی که شرايط غيرقابل تحمل می شود

  سعی می کنيم به قاچاق آن 

  ...از راه تونل 
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  حاال ما را به خاطر می آوری؟

*****  

  دارو مثل الماس کمياب است

  و کودکان ما روزانه

  در بسترهايشان می ميرند

  بدليل کمبود دارو

  ريزندو بچه های ديگر فقط اشک می 

  ...آيا حاال تو 

*****  

  در بيمارستان ها

  در مدارس

  تفاوتی نبود بين يک نوجوان

  يک حيوان... مسن يا يک بچه 

  همه با مرگ مواجه بودند

  حاال ما را به خاطر می آوری؟

*****  

  در کشتار غزه

  مرگ همه جا می در حال فروريختن بود

  مثل بارش باران

*****  

  در بيمارستان ها

  در مدارس



 

90 
 

  تفاوتی نبود بين يک نوجوان

  يک حيوان... مسن يا يک بچه 

  همه با مرگ مواجه بودند

  جايی وجود نداشت

  برای مخفی شدن

  حاال ما را به خاطر می آوری؟

*****  

  يک نسل کشی بود

  يک پيام بود

  قتل عام بود 

  جنايتی بزرگ بود

  عملی ظالمانه

  عملی هيواليی

  شيوه های کار يک ترسو

  سکوت يک دوست

*****  

  اين چهره حقيقت کثيف سياست است

  واقعيتی است غيرقابل درک

  شرمی است مداوم

  خيانت بود

*****  

  چيزهای قابل باورند
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  اما اين

  امری باورنکردنی است

  استانداردهای دوگانه!!! ريا کاری است

  کمک مداوم است

  !!از شيطان... نيروهای واقعی  ... ساخت 

  حاال ما را به خاطر می آوری؟

*****  

  بعضی ما را نظاره می کردند... در اين زمان 

  از دور

  بعضی می رقصيدند در ساحل 

  بعضی چيزی نمی گفتند

  در باره ی کشتار 

  و شکنجه

  حاال ما را به خاطر می آوری؟

*****  

  بسياری مراقبت می کردند از ما

  بسياری کاری می کردند در نااميدی

  بعضی ها خوشحال بودند و لذت می بردند

  !!شرم

  بسياری جرات نکردند

  ديگرانی گفتند واقعا مراقبيم

  اما اکنون
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  می شنويم از آن ها خيلی خيلی خيلی بندرت

  آيا مطمئنی که

  حاال ما را به خاطر می آوری؟ 

*****  

  ...اکنون ما چيزی نداريم 

  بيماری... اما درد 

  و غم روزانه 

  آيا واقعا 

  حاال ما را به خاطر می آوری؟

2011  
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  راه های انقالب

  سخت اند و پرزحمت

  اما راه ضدانقالب

  راحت است

  ای در سرمثل راه گلوله

*****  

  های استثمارگران قديمی برای خرابکاری راه

  های ثروتمندان برای جا به جا کردن ارزهای شان راه

  راه های ارتش برای نيروی هوائی و ناوگان برای کودتای نظامی

  های بزرگ در فراسوی مرزها برای انجام توطئهکنسرنهای و راه 

  های بزرگ در شمالآسان شده بودند توسط قدرت

  از طريق آن هايی که آن جا همواره بزرگ هستند 

  و در قدرت هستند

*****  

  ها به سوی قدرت کارگران راه

  در تاريکی قرار دارند

  و پاسداری می شوند توسط مردان تيزگوش امنيتی

  ديکتاتورهای نظامی در تشعشع اما راه 

  ها قرار داردترين اسلحهها و آتش تازهنور افکن

  کردندهايی که کشورهای متحد برای ارتش ارسال میاسلحه

*****  
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  راه های به سوی سوسياليسم مجادله آميزند 

  کنندکان هم ديگر را ماجراجو ناميدندمجادله

  يا منحرفان راست - هاو رويزيونيست ها و چپ

  و مجادله به دموکراسی پارلمانی و انتخابات مسلح و شوراها راه برد

  اما راه ديکتاتور نظامی راحت است

  شودو شکل دهی مجدد  آرامش همراه با ترس و نظم، ناميده می

  فاشيسم است} اين{و 

*****  

  خيانت راحت است

  عهد شکنی ساده و پول درآر است

  راحت است مثل حکومت نظامی محاصره

  راحت است هم اما

  شودديدن اين که آن جا چه کسی می پردازد و به چه کسی پرداخته می

  و برای چی

  و چه کسی بايد آن را بازپرداخت کند 

  و چه کسی بايد برای همه چيز پاسخگو باشد

  روزی؟ 

  

2006  
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 درخت عشق

از دوستی کوبايی به عنوان تبريک سال نو  *اين شعر را دوستی آلمانی

او آن را از اسپانيولی به آلمانی ترجمه کرد و به عنوان . دريافت کرد

من نيز با ترجمه آن به فارسی آن را به . تبريک سال نو برای من فرستاد

و آن را  ی رفقای قديم و جديد تقديم می نمايمعنوان تبريک سال نو به همه

  .ناممدرخت عشق می

 

  خواهم در اين سالمی

  درختی را بيارايم در قلبم

  و هدايايی بر آن بگذارم

  های رفقايم را، رفقای زن و مرددر آن بياويزم نام

  کنندها زندگی میرفقايی که در دوردست

  کنندهايی، که در نزديکم زندگی میو نام آن

  نام رفقای قديمی و دوستان جديد را

  مبينهايی، را که مرتب میآن

  بينمشان،هايی را که به ندرت میو آن

  کنمشان میهايی را که گاه گاهی فراموشآن

  های سختدوستان زمان

  و دوستان ساعات شادی را

  شانهايی را که من آزردمآن
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  بدون اين که بخواهم،

  هايی که مرا آزردندو آن

  بدون اين که بخواهند،

  ها مديونم،هايی را، که من به آنآن

  هايی که به من کمی مديونندو آن

  هايی که نامی دارندآن

  هايی که نامی ندارندو آن

  *****  

  هايی عميقدرختی با ريشه

  هايش هرگز که به خاطر آن شاخه

  شونداز قلبم گسيخته نمی

  های طويل؛درختی با شاخه

  های جديدبرای نام

  پيوندندهايی از همه جا، که به آن مینام

*****  

  اشاست، که سايهاين درختی 

  بسيار دلچسب است،  

  با آن دوستی، 

  ی زندگیی روزمرهدر مبارزه

  شودمکان آرامش می

  درختی که رويش روح دوستی است

  روی هر تفنگ يک گل
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  از هر گريه يک لبخند

  از خشم، بخشش

  و از هر قلبی

  سازدمکانی برای عشق می

                                           2004مارس   / 1383  اسفند 

برای جهانی مبارزه کنيم که در آن از استثمار نشانی نباشد، جهانی که هر 

نه بر هر لوله تفنگ يک گل، که تفنگی نباشد و جهان . روزش نوروز باشد

چنين دنيايی تنها با امحا سرمايه داری امکان پذير . در صلح و آرامش

  !وزنوروزتان پير. است

                                                                                             

دوست عزيزم مشتهيلد دورتموند را دو سال بعد از آمدنم به آلمان  -* 

او چهره ی آشنای هر تظاهرات و اعتراضات بود که با دختر . شناختم

کارشان . مهاجران و فراريان بودمعلم زبان آلمانی برای . کوچکش می آمد

شامل بيمه و را دولت به عنوان کار خصوصی به حساب می آورد که 

مواقع تعطيل نمی شد در نتيجه تصميم به مبارزه برای حق خود گرفتند اين 

در آن  من هم به عنوان شاگرد و دوست. مبارزه چند سالی طول کشيد

اکسيون های شان شرکت می راه شدم و در پخش اعالميه ها يا در هم

مبارزه شان با موفقيت به پايان رسيد و مشتهيلد کارش را به عنوان . کردم

کالس هايش تنها کالس درس . معلم زبان اسپانيايی در مدرسه آغاز کرد

زبان نبود بلکه همراه با آن تاريخ مبارزات اجتماعی و درک از وقايع 

عنوان مترجم رسمی زبان  او به. اجتماعی و سياسی را منظور می کرد

، "راديو فلورا " يوی آزاد هانوفر مشتهيلد در راد. اسپانيايی هم فعال بود
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بين المللی برنامه راديويی که امروز به صورت اينترنتی پخش می شود، 

با يک مصاحبه در رابطه با  2003من از سال . را راه اندازی کردزنان 

در کارآموزی ام در اداره ی  که" فقر در هانوفر " مطلبی با عنوان 

سوسيال هانوفر نوشته بودم همکاری ام را با راديوی بين المللی زنان در 

مشتهليد ستون استوار کار . هانوفر شروع کردم که کماکان ادامه دارد

جمعی ما بود و به مسائل کارگران و زنان کارگر  توجه ويژه داشت و با 

کشورهای مختلف در تماس بود و کارگران زن و مرد آمريکای التين از 

در يکی از . من از طريق او با بسياری از آن ها در رابطه قرار گرفتم

آخرين کارهايش به عنوان سخنران در پاويلون هانوفر برداشت هايش از 

مساله مبارزه و مبارزات کارگری را با انتقاد از اتحاديه ها و اعتقاد به 

متاسفانه بيماری سرطان او را از . ردمبارزه برای لغو کار مزدی ارائه ک

  . جمع ما ربود اما يادش همواره با ما همراه است
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  انسان ها  

  "اريش فريد"

  انسان هايی وجود دارند           

  انسان هايی وجود دارند

  که به کله انسان ها شليک کرده اند

  نه به خاطر خشم

  اين است   بلکه بخاطر اين که شغل شان

  خاطر اين که  اين کار را آموخته اندبه 

  شغل سختی هم نبود

  زيرا آن ها نمی بايستی هرروز يا هر هفته 

  به يک کله شليک کنند

  بلکه گاه به دو يا سه کله

*****  

  اما اين ها به طور قانونمند 

  دستمزد دريافت می کنند

  نه بدين خاطر که خود را برای شليک به کله ها

  آماده نگهدارند

  برای هر کله ای که واقعا به آن شليک کرده بودند بلکه 

  اضافه دستمزد دريافت می کردند

*****  

  و کله های شليک شده
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  اغلب کله های آن هايی بودند

  که کله های خود را در رابطه با اوضاع زمان 

  و هم در رابطه با انسان هايی که به کله ها شليک کرده بودند

  تکان داده بودند

*****  

  وط به گذشته بوداين مرب

  اما گذشته سپری شده  بود

  و اين گونه بنظر می رسيد

  که گذشته 

  برای آن هايی که به کله ها شليک می کردند

  هم سپری شده بود

  :انسان هايی آمدند که به آن ها می گفتند

  ديگر به کله ای شليک نکن

  زيرا بهتر بود که به جای شليک کردن

  }داربزنند{کله ها را بياويزند

*****  

  چون اين ها کارمند بودند و نه اخراجی

  با حقوق بازنشسته شدند

  اين گونه بود غلبه برگذشته

  و کله های  شليک شده ديگر

  سر تکان نمی دادند

  زيرا کله های  شليک شده
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  نمی توانستند خود را تکان دهند

*****  

  اکنون انسان هايی وجود دارند 

  که ديگر به کله ها شليک نمی کنند

  ه با کار روی خاک و بتونبلک

  کمک می کنند

  خانه ها و برج های مراقبت  بسازند

  برای انسان های غريبه ای

  که با دستگاه هايی می آيند 

  که با آن دستگاه ها

  اگر دکمه ای را فشار دهند

  صد هزار يا هم چنين

  دويست هزار انسان را با يک حرکت می توانند بکشند

  "يک ضربه"با 

  ه به کله ها شليک کننديعنی نه اين ک

  بلکه همه اين انسان ها را

  مردان و زنان و کودکان را

  بسوزانند يا به خاکستر تبديل کنند

  يا در چند ساعت يا حتی يک روز

  به آهستگی بکشند

*****  

  و آن هايی که اين دستگاه ها را برای اين انسان ها می سازند
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  اين ها را به خاطر خشم نمی سازند

  خاطر اين می سازند که کار اداری شان استبلکه به 

*****  

  و اين زمان حال است

  ر اين انسان ها تکان می دهندبامروز کله ها را در برا

  اما کمی تکان می دهند تا آن ها را تغيير دهند

  اکنون ديگر

  خيلی کم اند آن هايی

  که ديگربتوانند حتی 

  !کله های شان را تکان بدهند
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  نزديکيم ما به تو  

  ما نام داريم فيندو و نايندرا

  لفردو، فاطيماآماريا، 

  تونگ و سارا

  های بسياری داريمما نام

  ما کودکانيم

  کودکانی مثل تو

  کنيمما دور از تو زندگی می

  بين تو و ما راهی است طوالنی

  خيلی طوالنی

  ديگر را مالقات کنيمتوانيم همکه ما هرگز نمی

  خيلی به تو نزديکيماما باوجود اين ما 

*****  

  ما به تو نزديکيم

  وقتی تو با پاهايت

  رویروی قالی نرمی راه می

  ايمگره گره آن را ما گره زده

  تا ديروقت شب

  گرد و غبار پشم

  مان محکمنشست در گلوهایمی

  گرفتيمبه ندرت مزد می
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  خورديمدر عوض به جايش کتک می

*****    

  ما به تو نزديکيم

  کنیاه ضبط صوتت را روشن میوقتی تو دستگ

  های کوچک آن را تکه

  اين شیء کوچک نفرين شده را 

  ما به هم وصل کرده ايم

  زير نور کم سو

  گرفتمان درد میتاآن حد کم سو که چشمان

*****    

  ما به تو نزديکيم

  کنیوقتی که تو يک قوطی کنسرو را باز می

  قلع را برای قوطی

  ای تاريک ما در حفره

  ای کوبيده ايمصخرهاز 

  و روی دوشمان به روشنايی آورديم

*****  

  ما به تو نزديکيم

  خوری ای گوشت میوقتی تو تکه

  آن آرد سويا را 

  که با آن گاو تغديه شده

  در مزرعه ای رشد کرده است  



 

105 
 

  که در آن ذرت و ميوه برای ما

  توانست ببار آيدمی  

*****  

  ما به تو نزديکيم

  ریخووقتی تو موزی می

  که پدرمان آن را چيده است

  اما در عوض آن قدر مزد کمی دريافت کرده است 

  که برای زندگی کافی نيست

  به اين علت ما بايد کمک کنيم

  توانيم به مدرسه برويمو نمی

*****  

  ما به تو نزديکيم

  اغلب 

  بدون اين که تو بدانی

  شودوقتی يک آرزويت برآورده می

  شوندفقط برآورده میآرزوهای بسياری برای تو 

  توانند برآورده شوندزيرا که برای ما نمی

  ما به تو نزديکيم  

    2006جوالی 

  منبع -*  

Brot für die Welt  

  1998اشتوتگارت، يونی 
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  پايان قرن

  .اين قيدی است، که باد را به سکوت محکوم کرده است

قلم موها را به محبس سانسوری است که رنگ هار را محو کرد، تا نغمه 

  آورد

  تا گام مطبوع آوازها را محبوس سازد

*****  

  اين انسان است، انسانی که امتناع می ورزد، ازاحساسات اش دست بکشد

  درتاريکی داالن ها

  انسانی که بايد عبورکند

  ازپايان قرن

*****  

  امروز آن ها ، به دنبال کاری می روند،

  که شايد تنها امکان

  برای ماستباقی مانده، 

  تا افق آزادی را      

  بازکنند   

*****  

  نه، نه، باد ازآوازخواندن، دست نمی کشد

  نه، نه، کودک رويا ديدن را، رها نمی کند

  نه، نه، انسان آفرينش چيزهای تاره را، قطع نمی کند
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*****  

  نه، نه، هرگز قطع نکن؛

  نقاشی کردن ديوارها را

  نه، نه، هرگز قطع نکن، نوشتن را

  ".آزادی. . . درپايان قرن 

***** 

* pasajeros   ترانه های اعتراضی است که يک گروه موزيک به

اين ترانه نه تنها اعتراضی است، بل که . همين نام  درکلمبيا می خواند

سه . آن ها موزيک را با سياست ادغام کرده اند. رهنمود هم می دهد

 2004يونی  12  ها آن. نفرازافراد اين گروه فعال درزندان هستند

دريک کنسرت خيابانی، برای حمايت از اعتراضات مردمی، با اتهام 

  .تروريست و خرابکاردستگير شدند

دريک ترانه شان می خوانند؛  آزادی .  آن ها به سراسرجهان سفر می کنند

آزادی عقيده و آزادی بيان را، تا بدون رمز و راز . را فرياد می کنند

ز را ، نوری سرزنده تعريف می کند، تا ديوارها را بخوانند، انسان آوا

  .فروريزد، ديوارهايی که ازدروغ بنا گرديده است

دو برادر، هرنان و لئوناردو و هم چنين روالند هيگوئيتا سه نفراز افراد 

 1989در. دو برادر دريک خانواده موسيقی دوست بارآمدند. اين گروه اند

باهم يک گروه موزيک ترتيب . زمان دانشجوئی خود با روالندو آشنا شدند

بی يک موزيک ويژه تجر. گروه پاساجرو را شکل دادند 91سال . دادند

اولين کار خود را  1994در . شخصی را پروراندند
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، آن ها دربين جنبش  Conquista y Huellaمنتشرکردند

درفستيوال های . دانشجويی و جنبش اجتماعی گروه شناخته شده ای هستند

به سوی پايان " دومين کارشان به نام . مختلف، درکل کلمبيا شرکت کردند

موسيقی شان . دادند بيرون  ددی های متع CD. منتشرشد 96در "  قرن

شعرهای اعتراضی شان به بلوغ دست . را، در بيان و مفهوم مدرن نمودند

درکنارکارموزيک با جنبش اجتماعی درپيوند قرارگرفتند . يافت

  .ودرجستجوی يک هويت فرهنگی امريکای التينی حرکت کردند

نطقه ای با کودکان و جوانان کارمی کنند و ديدارهای فرهنگی بزرگ م

درسفری برای کنسرت دوراسپانيا، با گروه های ديگر . ترتيب می دهند

موسيقی ازتباط يافتند و باهم کارکردند تا نوع جديدی ازموسيقی را ارائه 

  . دهند

  

  

  2004، اکتبر 279، شماره  ila:  منبع
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  اشعار آلمانی

 
 
Die Geschichte der Frau 

 
Ich wurde lebendig begraben 
weil ich als Mädchen gebohren war 
***** 
Ich wurde erniedrigt; 
weil ich ein Mädchen 
zur welt gebracht hatte 
***** 
Ich wurde diskriminiert; 
weil ich ein zweiteklasses Kind war 
***** 
Ich wurde zur Heimarbeit 
in einem fremden Haus geschickt; 
weil meine Brüder 
gebildet werden sollten 
***** 
Ich wurde geschnitten; 
weil  ich als ein Ding  
zur befriedigung des  Mannes  
betrachtet werde 
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weil ich keinen Spaß 
beim Sex haben sollte 
***** 
Ich wurde zur Zwangheirat gezwungn 
weil ich das Recht nicht hatte 
selbsbestimmt leben zu können 
***** 
Ich wurde als Haushaltgrät  gerechnet 
weil ich im besitz 
von einem  Mann war 
***** 
Ich wurde im Feld  
wie ein Tier behandelt 
gleichzeitig wurde ich sexeul misbracht, 
weil ich weiblicher Sklave war 
***** 
Ich wurde als 
Edel –Deko-Artikel präsentiert 
Weil ich als Ausstellungsstück 
Den  Luxus meies Besitzers  zeigte 
***** 
Ich wurde in der Heimwerkstätte  
unbezahlt beschäftigt, 
Weil ich alleine 
keine Identität hatte 
und  alles tun musste, 
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was mein Mann wollte 
***** 
Ich wurde in der Fabrik 
schrecklich ausgebeutet 
 
Ich musste in den Sweatshops 
tagelang  arbeiteten, 
Weil ich zu billig 
 zu bedürftig 
und  zu gefägig war 
***** 
Ich wurde angelogen, bestohlen 
und als Sexsklavin behandelt 
***** 
Ich gab aber nicht auf 
***** 
Ich akzeptierte mein Schiksal nicht 
Ich revoltierte immer wieder 
***** 
Ich beendete meine  Einsamkeit 
***** 
Ich kämpfte für meine  Rechte 
gemeinsam mit anderen Leidensgefährtinnen 
***** 
Ich habe meinen weg 
zur Freiheit gefunden 
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Der weg ist schwer  
Der weg ist rau 
Der Weg ist lang 
***** 
Ich gebe aber nicht auf 
 
Ich gehe weiter  
schritt für Schritt 
***** 
Ich kämpfe weiter 
***** 
Ich stehe auf meinem Bein 
 kämpferisch 
Ich lebe weiter 
***** 
Ich bin nicht allein 
***** 
Ich bin Milliarde 
März 2016, Frauenzeitung 
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Laila 

 
Laila zeichnet den Himmel 
ein grauen Himmel 
ein Himmel bedekt  
von Kriegsflugzeuge und Bomben 
*** 
Die Bomben fliegen in der Luft wie Vögel  
zum Boden 
unten den Himme  
auf dem Boden 
die zerstörte Häuser, die Rauche und Feuer 
die flüchtende Menschen; 
die Frauen, Kinder, Männer, alte und junge 
*** 
Laila hebt den Kopf in den Himmel 
schreit; gehen weg, gehen zum Teufel 
ich hasse Krieg 
ich hasse kriegsflugzeuge, 
ich hasse Killer 
*** 
Laila schließt ihre Augen 
bleibt still für einen Monent 
schreit nochmal 
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ich hasse krieg; ich hasse Krieg 
 
Laila zerreißt das Zeichnen  
und werft in der Luft 
Laila endet einfach den Krieg! 
*** 
Ja Laila  möchtet im Frieden leben. Sie ist ein 
Mädchen von überal her. Sie kann aus Syrien, 
Bosnien, Afganistan, Sumalien, Deutschland, Iran 
oder irgend wo sein. 
*** 
Die Killer/Morder sind auch von überal her. Sie 
sind nicht nur Soldaten. Sie können die 
Kriegmacherinnen, Rustungsindustrie Kapital-
isten, Waffenproduzinnen, Waffenhändler und 
die Verhältnisse, die von Kieg profitiert und ihn 
als eine Lösung gegen ihre Krise ausnuzt, sein 
*** 
Wir brauchen aber ein welt ohne Krieg, ohne 
Waffen, ohne Rustungsindustrie und ohne 
Militärische Allianzen und Verträge. Wir,  
besonderes die Frauen und Kinder brauchen 
Frieden und Freiheit aber zweifellos gibt es bei 
der Herrschende Produktionsweise keine 
Hoffnung. 
Wie Bertolt Berecht meint: 
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„Wirklich wir leben in finsteren Zeiten“ 
 
 
 
 
Der Kleine Junge  

Der Kleine Junge fragt 
wieder, wieder, wieder 
wann wird wir wieder ein Zuhause haben 
ein Dach, ein Hoff, ein Dorf   
wann schlafen die Kriegsflugzeuge, 
die die Bomben auf uns werfen 
werden sie nicht Müde, Mutter 
***** 
Die Mutter weint, weint, weint 
umarmt den Junge und sagt 
bald, bald, bald 
***** 
Der Kleine Junge 
lechelt,  
träumt  
Frieden  
und  
Zuhause



 

 1

 
Der Krieg und der Tod 

 
Ich stehe am Fenster 
Die Fensterscheibe ist eiskalt 
Der Hof gegenüber ist Weiß von Schnee 
***** 
Ich zittere vor mich hin 
Tränen fließen über mein Gesicht 
Totlos flüstere ich 
Wie geht es dir 
Unter der weißen Erde? 
Fühlst du die Kälte? 
***** 
Ich schließe meine Augen 
Ich umarme dich Syruss 
In Gedanken 
Ich mumele leise vor mich hin 
Verdammter Krieg!  
Nie wieder Krieg! 
 
1985/1365 
Aus mein Erinnerungsbuch „ Mein Alptraum“ 

Syruss ist mein 19 jährige Bruder, der im Iran-Iraq Krieg 

gefallen war. 
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Drei Generationen  

Großmutter sagte:  
Ich bin das Mädchen meines Vaters 
Die Frau meines Mannes 
Die Mutter meiner Kinder 
Und nicht mehr  
***** 
Die Mutter sagte 
Mein Leben war hart und bitter 
Mit dem Titel 
Das Mädchen; die Frau und die Mutter, 
es muss anders werden 
Es muss ein anderes Leben geben 
So kann es nicht weiter gehen 
***** 
Ich sage  
Ich bin eine Frau 
stehe auf meinem eigenen Füßen; 
kämpfe für meine Rechte 
ja, ich bin eine Mutter 
aber mein Kind hat auch 
einen Vater 
ich bin nicht alleine verantwortlich 
ich fordere gleiche Verantwortung 
für die Mutter und den Vater 
***** 
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ja, Ich bin die Frau eines Mannes 
Aber 
Ich bin nicht Hausmädchen 
Ich bin nicht Pflegerin  
Ich bin nicht Sexdienerin 
Ich kämpfe für die gleiche Verantwortung  
Von Mann und Frau 
in der Hausverwaltung 
in dem gemeinsamen Leben 
***** 
Ich bin eine Arbeiterin und arbeite 
Wie mein Bruder; wie mein Mann; wie meine 
Kollegen 
aber 
Mit ungleichem Lohn 
Ungleichen Chancen; 
Ich kämpfe für die gleichen Arbeitsrechte 
Manchmal denke ich aber 
Es ist nicht genug, 
Wenn eine kleine Gruppe, 
die Sozialvermögen raubt. 
Der Kampf nur für einen Überlebenslohn, 
 
März. 2019 
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meine kleine  

Meine kleine; 
deine Hände 
deine kleinen schwarzen Hände, 
deine kleinen braunen Hände, 
deine kleinen weißen Hände; 
***** 
Die Hände mit allen Farben 
schlagen die Felsen 
in den Bergen 
in den Bergwerken 
***** 
Knoten die Knoten; 
von wolligen und seidigen Teppichen 
die deine Füße nie auf Sie 
 schreiten können 
***** 
Nähen Stück für Stück die Bälle 
mit denen du nie  
spielen kannst 
***** 
Pflücken die Baumwolle in den Feldern 
die dich mit Pestizid vergiftet; 
die dich ermordet. 
***** 
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Montieren die Geräte in den Höllen; 
die Werkstadt genannt wird!  
die Geräte, 
die oft jeder immer  
auf dem Kopf hat und die Musik hört  
***** 
Aber bei dir gibt es nur der 
schrecklichen  Lärm  
der Maschinerie;  
der klirrt in deinem Gehirn  
***** 
Meine kleine 
was kann ich dir sagen 
außer 
ich schäme mich! 
 
8.März Zeitung. Hannover. 2008 
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Ich bin fasziniert  

Die Sterne blitzen  
im klaren blauen Himmel 
die Sterne tanzen,  
die Sterne bewegen sich, 
ich bin fasziniert!! 
***** 
Der gefrorene silberne Tau 
auf der Wiese  unter meinen Füßen, 
leuchtet wie die Sterne, 
ich bin fasziniert!! 
die Sterne blitzen überall  
  *** ** 
Ich weiß nicht wo ich bin; 
ich weiß nicht ob ich fliege oder laufe 
ich bin fasziniert 
***** 
Die Sterne sind überall 
oben, unten 

  

Hannover  Göhrde, 2004  
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Es ist halb neun 

Ein neuer tag beginnt 
Ich habe vor meiner Augen; 
den Wald 
Massenbäume sind endlos  
Ich gucke sie durch das Fenster  
Und sage Hallo, 
Die Bäume, der blaue Himmel 
Und die Leute, die ich sie liebe 
 
17.11.07 
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We are . . .  

 
Change your dream, 
give me your hand, 
we are strong together! 
 
There is no fate, no magic, and no wonder! 
 
We build ourselves; 
our fate, our history, our world; 
the world of solidarity, 
the history of human's straggle 
 
a new History 
a  new World! 
without exploitation und classless! 
                                                                   
Jan. 2007        
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say „No“ 

It's easy to say "No" 
"No" to dictatorship 
"No" to violence 
"No" to torture 
"No" to execution 
"No" to repress 
"No" to war 
"No" to exploitation 
"No" to weapon industry 
"No" to environmental degradation 
"No" to capitalism 
if we know 
if we will 
let's say 
"No" 

01.06.2018  


