
  
  با درود خدمت عاشقان ايران

اينکه سرودء زير موجب رنجش دشمنان گرديد و تهديدان بسيار و توهين های فراوان از سوی ايادی جمهوری اسالمی بدليل 
  دريافت کردم، دگربار به ارسال سرودء زير می پردازم، تا ثابت کنم که از دشمن هراسی نيست، بلکه ما را مصصم تر ميکند:

      
  

     همه اين نارواييها دروغست    يی، همه اينها دروغستميگوتو 
  تو ای نادان           

  همه سنگسار و اعدامها دروغست؟     همه خون و جنايتها دروغست؟
 همه عصيان و شهوتها دروغست؟    همه شمشير و شالقها دروغست؟

  همه زجز و شکنجه ها دروغست؟    همه زجير و زندانها دروغست؟
  همه جنگ و تباهی ها دروغست؟    ست؟همه بی خانمانيها دروغ

  همه رندی و اين سودا دروغست؟    همه گندابه هحشا دروغست؟ 
 همه، اين بخت بديها هم دروغست؟      همه، اين کودکاِن در خيابان

  کجای اينهمه ظلمها دروغست؟    کجای اين همه حرفها دروغست؟
  همه دين و همه شرعت دروغست    دروغ اينست که تو با ما بگويی:

 همه هللا اکبرها دروغست       و آياتش دروغسته هللامه
  همه احکاِم دين قرآن دروغست    همه، از آن محمد تا به مهدی

  همه از دم، به يکجا اين دروغست    همه، هم از جهاد و هم شهادت
  همه، ا موی سر تا پا دروغست    همه قرآن و اين حرفها دروغست

 شيانهپريدن با خری، از آ      همه معراج خندان شبانه
  در آن غار حرای مضحکانه      همه احکام هللا يگانه

  در اين قرآن پُر فتوا دروغست      همه اين قصه های موذيانه
  ز تاسوعا به عاشوار دروغست      همه از کربالی احمقانه

  که تا امروز، جهان را ميزند گند    بجز جنگهای آن نامرد محمد
  دروغست؟ کجای اينهمه زجرها    دام مابقی حرفها دروغست؟ک

  بدنبال جسد حيران، دروغست؟    کجای اشک آن داغديده مادر
  که از فيض شما تنهاست دروغست؟       کجای اشک آن آواره کودک
  تفو بر تو، قريش المروت      تفو بر تو، رسول هللا محمد
 نتتفو بر ِاشَکم زايندگا      تفو بر تو و خاندان سياهت

  کجای آسمان است؟ پيامی از    تفو بر تو، کجای دين پيام است؟
  که گرداندم نثارتان، من از جان    و حال، بعد از تفوهای فراوان
  و جانم ميدهم از بهر ايران    پذيرم حکم مرتد از دل و جان
  نه شرمی من از اين برهان دارم      نه ترسی از برای جان دارم 

  به هللا و محمد تف فشانم    و در روز قيامت، گر که باشد
  

  جبهه نجات –عبدالرضا حيدری سروده ای از دل: 
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