
 
 
 
 
 

  زنان آگاه ايراني، مبارزات شما 

  !پايدار باد
  

اين شعر بخشي از يك شعر جانسوز سرشار از عشق 

كه پيوسته با ظلم و  به ايران، از زن دالوري است 

جهل و تجاوز به حقوق زن مبارزه كرده و البته 

هرگز جايزه نوبل صلح را به او نداده اند اما در 

ويژه زناني كه براي  ذهن و روح مردم وطنش، به

استقرار آزادي و راندن حكومت جهل و 

شارالتانيسم مبارزه مي كنند جايي احترام آميز 

لعبت خود به . اين شعر از لعبت واالست. دارد

تنهايي اسطوره اي است از مبارزه يك زن ايراني 

كه در چنبره زندگي جامعه ضد زن گرفتار شده اما 

  كتاب . كرده تسليم نشده ايستاده و مبارزه

مجموعه شعرهاي او » پرگشودنها به هواي پرواز « 

را كه به تازگي از سوي بنياد توس منتشر شده 

بخوانيد تا ايستادگي، آزادگي و سرخم نكردن اين 

.  زن ايراني را ببينيد و در دل او را تحسين كنيد

بيهوده نبود كه آقاي شجاع الدين شفا بعد از 

چند كتاب مستند تاريخي انقالب سياه آخوندي كه 

و بسيار با ارزش نوشت و منتشر كرد، در شب 

بزرگداشت لعبت در لندن، در يك پيام ويدئويي 

اين مراسم، اين بزرگداشت، شمشيرهاي از « : گفت

نيام بيرون آمده زنان ايراني براي مبارزه با 

  ».جامعه مردانه و زشت آخوندي است

بزرگداشت را اگر شما تا كنون ويدئوي مراسم اين 

كه از طرف بنياد فرهنگي توس برپا شده كه يك 

كار بسيار موفق به سبك اروپائي است نديده ايد، 

به سخنان اسطوره مقاومت . اين ويدئو را تهيه كنيد

آزاده ايراني، بانوي سخن، سيمين  زنو مبارزه 

او كه از آغاز تهاجم سياه . بهبهاني گوش بسپاريد

زندگي كرده و هرگز آخوندي در داخل ايران 

نترسيده و فراتر از هر بگير و ببند و تهديدي نشسته 

به ! كه به او هم جايزه نوبل صلح را نداده اند... و 

شعرهاي شاعره جوان، زيبا كرباسي گوش فرادهيد 

. كه همه شور و احساس  يك زن جوان ايراني است
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به سخنان خانم شاداب وجدي، به پير دير ما دكتر 

مي كه هر روز جوان تر مي شود، به محمد عاص

سخنان سردبير كيهان لندن كه حق سخن را درباره 

اين زن مبارز ادا كرد و آن ديگران كه همه 

من خانم . پايداري و آزادگي لعبت واال را ستودند

. شناختم گذار بنياد توس را ميجميله خرازي بنيان

اما وقتي از خدمات و فعاليتهاي بنياد گفت، وقتي 

بانويي عاشق  با ، احساس كردم كهگفتماز لعبت 

او . ايران، عاشق فرهنگ و ادب ايران روبرو هستيم

وقتي سخن مي گفت با تمام جان و توان خود 

عشق به ايران را در جاي جاي سخنان او . گفتمي

خوشحالم كه بنيادي مثل بنياد . مي شد حس كرد

توس كار هنري و ادبي خود را آغاز كرده و 

اند محلي باشد براي ايرانيان صاحب انديشه تومي

كه كار خود را در آنجا به هموطنان خود 

مطمئن هستم كه همتاهاي خانم جميله . بشناسانند

اينها . خرازي در آمريكا نيز تالش را مي كنند

صداي اينها . چهره هاي شاخص زن ايراني هستند

صداي زن ايراني است كه از حجاب تحميلي بيزار 

. بگير و ببند آخوندي متنفر است از. است

خواهد به عنوان يك عامل تحريكات جنسي و نمي

  اينها . فساد مدام در خطر بگير و ببند و زندان باشد

نيستند  كه تنها هنرشان اين باشد » خاتمي مؤنث « 

كه وكالت چند انسان بيگناه را كه قرباني رژيم 

ر كار شدند به عهده بگيرند و جرأت هم نكنند تا آخ

  . بروند

من هيچ عداوتي با اين خانم برنده جايزه صلح 

نوبل ندارم اما وقتي در كيهان لندن خواندم كه 

ايشان پيشنهاد كرده اند درباره آزمايشات اتمي در 

. ايران همه پرسي شود به راستي غش غش خنديدم

پاسخ، ! خطر و بي دردسري چه سوژه هاي بي

مردم همان كه درصد  99/95 جواب و آراء مثبت 

» قاطبه « هنرمند دالور ما پرويز صياد به آنها 

  . گفتمي

بايد گفت بايد جار زد همه آن بي عدالتي ها را كه 

بايد كساني را، . در ايران به زن ايراني مي رود

ا كه در داخل و خارج از ايران با حكومت رزناني 

من . بيماران جنسي مبارزه مي كنند ستايش كرد

همگي شما را، بانو سيمين . ايش مي كنمشما را ست

كه ... بهبهاني، لعبت واال، بانو مهرانگيزكار، بانو

نامتان تجسم آزادي و دمكراسي و احترام به 

  ! حقوق زن است

از زن آزاده . از زن مبارز ايراني. از زن مي نويسم

و مقاومي كه هزار سال پيش از اين استاد توس، 

از . از زن مي نويسم. فردوسي او را ستوده بود

زنان مي نويسم كه نه از عمليات خشونت آميز 

مأمورين حكومتي مي ترسند، نه از دستگيري و نه 

به همراه  از زندان كه هزارگونه تحقير و توهين را

از زن مي نويسم از زنان ايستاده ايراني كه . دارد

بي نام، با تهمت هائي كه به نام . هزار نام دارند

در . مسلماني به آنها زده مي شود، مبارزه مي كنند

آنها را كتك . گير مي كنندتخيابان ها آنها را دس



آنها را مأمورين آمريكا و چه و چه نام . مي زنند

ونده قطورتري در زندان برايشان مي دهند تا پر

دست و پا كنند و اين همه توهين و تحقير، از 

اين زنان . ايستادگي و دالوري آنها نمي كاهد

. تحصيلكرده و مقاوم از اين حجاب مسخره بيزارند

از جداسازي دختران و پسران، زنان و مردان به 

دست . نام حمايت از اسالم ناب آخوندي بيزارند

و ثروت  ير آخوندهاي مست از قدرتآخوندها و غ

 -را كه بي رحمانه به جان آنها افتاده اند، خوانده

جمهوري جهل و جنون، به اين زنان نام عامل . اند

باك، آنها  همي دهد، اما چ... بيگانه، بد حجاب و 

مبارزه زنان براي دستيابي به  فدر جلوي ص

. آزادي اساسي كه حق هر انسان است، ايستاده اند

هيچكدام از اين زنان كه دستگير شده اند به راه 

كهلم تبه هيچكدام از اينها در اس. خود برنگشته اند

هاي » شو « ا تنداده اند » يورو « يك ميليون 

جايزه صلح . سياسي اروپائي را رنگ و رو ببخشند

نوبل  را به بانوي آزاديخواه ايراني، به اين 

بهبهاني طوره آزادگي و شجاعت يعني سيمين سا

نمي دهند، اما آيا سيمين به اين جايزه نيازي 

. دارد؟ جايزه را به خانم مهرانگيزكار هم نداده اند

به لعبت واال كه همه ايستادگي و آزادگي است هم 

بلكه اين جايزه نصيب زني شده كه به . نداده اند

قول دوست عزيزم احمد احرار كه هر هفته با 

بالي متون تاريخي خواندن نوشته هايش كه از ال

بيرون مي آيد و وصف حال روز است و هر چه 

  . است» خاتمي مؤنث « بيشتر او را تحسين ميكنم، 

چند شب پيش وقتي مرجان ساتراپي را روي صحنه 

  فستيوال كان ديدم كه جايزه ژوري را، فيلم 

او ربود و او اين جايزه را به مردم » پرسپوليس « 

» جوايز صلح « م اين ديم كرد، فكر كردقايران ت

متأسفم كه . چقدر كوچك و بي مقدار شده است

اين جامعه شناسان بين المللي كه شب و روز مقيم و 

معتكف تلويزيونها در جهان آزاد هستند، موضوع 

بگير و ببند زن را در ايران مورد بررسي 

خوب نگاه كنيم كه . روانشناسانه قرار نمي دهند

: ه چشمي مي نگردجمهوري آخوندي به زن به چ

موجودي كه از سراپاي او تحريكات جنسي و فساد 

به دنيا آمده است براي آنكه مردان . مي بارد

مدام آنها را . بخت برگشته را از راه بدر كند

 -شما سخنراني! مجبور به فسق و فجور جنسي كند

هاي دست اندركاران اسالم ناب آخوندي را 

طور اين جامعه دربارة زنان بخوانيد تا ببينيد چ

بايد آنها را به . مردانه از سر تا پا بيمار جنسي است

آنها را . براي آنها روانشناس آورد. زندان انداخت

در بيمارستانهاي رواني، آنجا كه بزهكاران جنسي 

زنان . را نگه مي دارند، مورد معالجه قرار داد

تحصيلكرده و كار آمد ايراني در چهارگوشه جهان 

ر مي درخشند و پست و مشاغل مهمي هر روز بيشت

در داخل ايران، زن خود . را به دست مي گيرند

مي توان اميد داشت كه از . پرچم مبارزه شده است

اين مبارزات پراكنده يك سيل ميليوني بيرون بجهد 

و به حكومت ضد زن و ضد خدا و ضد انسانيتي كه 

بر وطن ما چيره شده است و مي دزدد و جنايت 

  . خاتمه دهدمي كند، 



  مي توان آري هنوز اميد داشت

  در دل ظلمت گل خورشيد كاشت

  با نفير ني اگر پژواك هست

  شوق رستن در درون خاك هست

  ريشه ها را مي توان روياند باز

  نغمه سبز صالبت كرد ساز

  جغدها را مي توان از خانه راند

  با كبوترها سرود مهر خواند

  آه اي ايران دردآلود من

  با تو تار و پود مناي تنيده 

  به راه تو بميرم باك نيست گر

  . تو بمان اي آنكه چون تو پاك نيست

  


