
 گزارش جنبش
  نعمت آزرم

 

 
 در ميهن ما کنون زمان منفجر است

 
 :آينده فشرده نای اکنون در دست
 ،ميراث هزار سالۀ جهل و دروغ

 يارد َرست اين بار ازين رزم نمی
 

 دختر نه که شيرند برون َجسته ز بند
 نياز از خطبه و پند جان بر کف و بی

 ،زين رزم رهاننده نخواهند آسود
 تا لّکۀ ننگ دين فروشان، روبند

 
 هن ما دو جبهه روباروينددر مي

 :گويند هر يک به زبان خود سخن می
 خلقی که ِسالحش سخِن آزادی ست

 !جويند شان می جمعی که به قتل، چاره
 

  اين جمع، اجيِر دينمداری پستند
  از ترس کنند خون بپا تا هستند
  ،زودا که بدانند که درمانده شدند
 !وامانده اسير و فقهاشان َجستند

 
  ، کنون به جان هم افتادندو آنان که

 ،در گفتِن بيش و کم زهم، استادند
 ،َهمُجرم و جنايتند از خرد و بزرگ
 !ويرانگر اين بوم و َبر و بنيادند

 
 خور ديروز سخندان شده است آدم

 شده است" نوانديِش مسلمان"در جلِد 
 ،آزادی" انگشترِی" ديوی ست که 

 !شده است" سليمان"کرده ست در انگشت و 
 

 پنداشته خلق جملگی کور و کرند
 خبرند ها بی وز آنچه گذشته سال

  ،غافل که هزار شاهد زنده هنوز
 هايشان دادَورند با زخم شکنجه

 
 جمعی که کنون شدند آزادی خواه
  سر تا ُبن کارنامه شان هست سياه
  ،دست و قلم و زبانشان آلوده ست

  سيما و صدايشان به خوبی ست گواه



 
 اند ان که به رزم آمدهاين شير جوان

 اند اين نيست که سرخوشان به بزم آمده
 ،برکندن بنياد تبه کاران را

 اند با عهد درست و عزِم جزم آمده
 

 فرداست که کارورز و بازوی ِدرو
 پر شور دهند رزم را چهرۀ نو
 ،وآنگاه فقيه و اهل بيتش بينند

 به دو جو: کِش مزدور دولشکر آدم
 

 و فرهنگهمپوی شود جبهۀ فقر 
  در پيش درفش شير و خورشيد به چنگ

 ايران شود آزاد ز بيداد و دروغ
 گيتی شود آسوده ز هنگامه و جنگ

 
 آزادی و داد، خلق را راهبر است
 رهبر به مياِن مردِم رهسپر است

  ،بالد در پويش رزم، رهبری می
 پيداست، اگر نهاْن کنون در نظر است

 
 تجنبش نه برای اين و آن جوشيده س
 از چشمه رنج همگان جوشيده ست
 :زين بيش اگر نشانی اش بايد داد

 جوشيده ست" خاوران" از سينۀ خاک 
 

 جوشيده ز رنج و خشم و اشک پدران
 در سوگ دو نسل دختران و پسران
 از غيرت نسِل ديدْه توهين و تفنگ
 در چنبر اضطراب عمرش گذران

 
 پايان نبرد هست روشن چون روز

 شک پيروز ل بیفرهنگ شود به جه
 ها انديشد هر چند خليفه چاره
 خورد از امروز ديروز شکست می

 
  مردم به حقوق و دين برابر با هم
  کرد و عرب و ترک برادر با هم

  ،با داشتِن شناسۀ ايرانی
  ساماندۀ مملکت سراسر با هم

 
  آزاد جدال کفر و دين را ديدن
  بر ريش سفيه ياوه گو خنديدن

  ،ای واسطه لق، بیدر بين خدا و خ
 !هر چيز به سنجۀ ِخرد سنجيدن

 
 بی هيچ گمان سپيده مان می رويد

 روبد ز آيينه غبار تيره را می
 خندد مان می خورشيد در آسمان



 بويد زند، می ُگل باز شکوفه می

 
com.azarm@gmail.nemat 

 
 پاريس

 ی خورشيد١٣٨٨ششم بهمن 
http://farhang.iran-emrooz.net/index.php?/farhang/more/20836/ 


