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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  واکمن

 ٢٠١٣ اپريل ٠۵

              

  وی "رسالت"ين  و بار حسين  خا
 حسين ای جاسوس مکار 

           که از ساليانی بدينسو 

          تحت نام  مائوئيست  

ب کنی به نق  

         بھترين انقالبيون اين سرزمين 

دوش ه با بار رسالت باداران خويش ب  

فته  ای   گ        اراجيف   

زنيد                          و ای عف می  

که توانسته باشيد                        تا اين  

اھی را گ     چند نا آ  

يش رائی خوگيز گ                    به دام چن  

نيد گ                                            در اف  

                                            وھم مانند خويش 

                     پر عقده و کينه 

  جنبش گ                               از رھبران بزر

د ي  عيار ساز                                                    

اھی به سايت بدنام شورش گ  

ی کش شعله ئاھی در سايت شعله گ                    و  

  مردان اين سرزمين گدر کوبيدن بزر

.               از پشت خنجر زده ايد   

که  اه از اينگاما نا آ  

  خويش ی                با ھمه ژاژ خوائی ھای انقالبی نما

  در بند کشور ما ھزاران ؛ ھزار خلق
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دارند                          برای تان  نفرين نثار می  

  جاسوس ۀکه تو ای ھرز

!                       کجا   

  رزم ۀ            وآن يالن ميدان ديد

!                                   کجا   

*ذاريد گذاريد  بگب  

ان بی وقار گ        که چند تا از س  

  جاسوس ۀ                            دندان شکست  

                                               ھر چه در توان دارند 

  صفتان خلقی پرچمی گھمانند س

                       عف  بزنند 

ان راه انقالب گو روند  

             بی ھراس از حسينيان جاسوس 

       به راه خويش خواھند رفت                      

 وروزی ھم حتماً فرا رسيدنی خواھد بود 

            که خلق در بند و زحمتکش ما 

ان تاريخ را گ                              شما ھرز  

                                                به استنطاق خواھند کشيد 

که سرزمين زيبای ما  وقتی  

کشيد  ران فرياد میگدر آتش بيداد اشغال  

                         به چه کاری مصروف بوديد ؟

                 

١۵/١/٩٢واکمن : سروده از   

 

  :يادداشت

  :به خاطر ارسال پارچه شعر زيبای شان، اجازه می خواھيم بيفزائيم» واکمن«با تشکر از شاعر گرامی 

 گذشته نتايج يانبه ھيچ وجه موافق نيستيم، زيرا چنين طرز ديدی نه تنھا طی سال» ...بگذاريد « آن که ما با طرز ديد شاعر مبنی بر

 و باندش گرديده است، بلکه از يک »حسين جاسوس« و در عمل باعث تقويت و ديده درائی ھرچه بيشتر نشان دادهمنفی خويش را 

ا يکی از وظايف شان را» ..بگذاريد «جانب توجيه گر سکوت آنانی است که زير نام  ل ب  که دفاع از خط و عملکرد انقالبی در تقاب

د،  ستی جاسوسان می باش نفکرانه و اپورتوني ائی روش ا خوب نم ا می نمايب ر پ ل زي ل ندر عم اختن عام دا س انی ضمن ج د و در ث

يدد که از چه طريق و به کدام اساس آن روز فرناستخباراتی از نھاد گماردۀ آن، ھيچ نمی گوي ا جواسيس حساب پس ا خواھد رس ، ت

  دھند؟

رار داده » ...بگذاريد « افشاء نشوند و اصل بر »حسين جاسوس«آيا در صورتی که افرادی از قماش  فردای محتوم اما نا مشخص ق

دش» حسين«شود، خطر آن که گذشت زمان، سرانجام سر ھائی را که از خيانت  د،  می دو فعاليت ھای استخباراتی خودش و بان انن

   ھا را از محاکمۀ تاريخ برھاند؟»حسين«، نمی تواند زير خاک ببرد

  واکمن عزيز،
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رای پيشنھاد ما آن است تا به عوض گذاشتن سگھا به عفيدن و جفيدن،  ای زوزه ب ه ن اد، ک ا افت بايد با چوب و چماق چنان به جان آنھ

ام ھرگاه اجازه باشد بايد ب. شان باقی نماند، تا چه رسد به جفيدن د پي د «يفزائيم شما خود با سرودن اين شعر ھرچن ز » ..بگذاري را ني

ائيم » گذاريمنمي «کهن آاساس و ما ھم به » نگذاشتيد«عمل نشان داديد و لباخود داشت، در عمل عکس ا آن را منتشر ساختيم، پس بي

ونيزم  ه اپورت ارزه علي اليزم از مب ه امپري ارزه علي ه مب ع ک ن موض ت از اي ا حرک کال آن در ب ام اش وئيزم و تم صوص انج ه خ ب

  . و ھيچ گاھی به فکر دادن وعدۀ سرخرمن نباشيم، که نيستيم جدا ناپذير است، نبرد مان را عيار نمائيماجينتوريزم

  AA-AAادارۀ پورتال


