
  
 مارس روز جھانی زن ٨به افتخار و احترام    

  
وبرای آنان که به جرم عشق ورزیدن ،ودر یک کالم برای زنان فداکاربرای زنان ودختران ومادران 

بویژه آنانی که در . تف کردند "نامرد"تا پای چان بر پيمان خویش استوار ماندند وبر ھوس مردان 
چون کوه ایستاده  ،ھل حاکم در ميھن اسير مان ایراناین مقطع تاریخ سرنوشت ساز در برابر ج

وھزاران نداھا  "ندا،ترانه"برای .رافات سر داد ه اندوھمچون شير نعره بر روباه جھل وخ اند
برای مادران .جھل والیت فقيه پرپرشدند "نر ومادۀ "سربازان وترانه ھای گمنام که به دست 

فرزندانشان از چوبۀ  در آرزوی رھائینا نھاده، سالۀ خمينی ب ٣٢داغداری که در دوران سياه 
آرزوی حکم ابد را برای فرزندان خویش ميکردند  ،دار وجوخۀ تيرباران شبھا دست بر آسمان

خود شاھد چنين .(ومی کنند،چرا که ایمان دارند سياھی این حکومت ننگين ابدی نخواھد بود
برای ) .بودم ١٣٦٠دھۀ  دعائی از طرف مادر داغدار یک زندانی سياسی در سالھای

عشقھائی که خمينی و واماندگانش آنھا را پرپر کردند،برای دخترانی که به اميد برگشتن 
از سياھچالھای بنيان نھاده به دست نامبارک خمينی و واماندگانش با خاطرۀ  معشوقشان
ران برای زنان باردار تيرباران شده ،برای زنان ودختران وماد.موھا سپيد کرده معشوق  

برای تجّسم  زندۀ واقعی نقض . را عزّت وشرف بخشيدند ومی بخشند شجاعی که تاریخ
  . "زن"یعنی  حقوق بشر

که باتون به دست  نازنان بی ھویت پست فطرت وسنگدل ھمه چيز فروخته اینه برای 
 دختران،مادران،خواھران،ودر یک کالم بر زنان وشالّق بر کف در شھر وزندان بر سر و روی

  .ف وآزادۀ ميھن فرود می آورندشری
  
  

  دوستت دارم ای زن ،ای مادر،ای معشوق
  
  

  
  

    ای نم نم باران ای زن ،ای صدای صبح
  

  ای گيسوانت خرمنی از رھایی 
  

   ای اميد باران درخوشه ھای گندم،
  
  ی لبانت غنچه ھای گل در پائيزماتم زده ا
  

  دوستت دارم
  
  جانت را درمن به ھدیه سپرده  ی شيرۀا



  
  ای آرامش شھردر وحشت آتش وباروت

  
  یشه درجان ھستیای زن،ای مادر،،ای معشوق، ای ر

  
    و آذین دادهرا بانام توجعل کرده  ی بھشتا
  

  دوستت دارم
  

  ای دشنام تاریخ  برپيشانی سرمایه وسجاده 
  

  ای معشوق ،ای زن، ای ممنوع،ای سنگسار،
  
  تاریخ جھل وستم  ی قفل ناگشودۀا
  
  درکویرکينه وتحقير سوان عشق و تکریمی افشان گيا
  

  دوستت دارم
  

  ای خطایم به قيام عشق قبل ازبھشت موعود
  

  ای آرامگه من دروحشت تبعيد ،ای سایبان،ای مادر ای زن
  

  ای خونبھای جھل درچکاچک شمشيرھای قبيله ،
  

  ای زیبایی شھردرخشونت شالق وشمشير
  

  دوستت دارم
  
  .برپاھستم پا به پابرد،تای دستم بگرفت و ا
  

  دارمدرکام  ای یک حرف ودوحرف برزبانم،تازبان
  
  زمين درزمان ی شبھابرگاھوارۀ من،تاگھوارۀا
  
  دوستت دارم 
  
  يدورنج سپدرد ۀگيسوان ابریشم گونه ات درتازیان ای
  

  ين واژه برزبانم ،مادرای نامت ھدیه به خاک ،ای نامت اوّل
  

  یپيمانه در شراب کودک ای معشوق ،ای ھم
  
   ی،درصبحنامت پيروزی درنبرد،درشب ،درشاد ای
  

  دوستت دارم
  
  کویرتنھایی  ۀآرامش در وحشت تشن ی لبانت سرچشمۀا



  
  ای خنده ھایت آوازھای مرغ عشق در باغ مه گرفته ام

 
  مسيح برصليب جھل با ای اوّلين وآخرین خاتون

  
  اميد در این طوفان سراب  ۀ،ای چشمشدهپيدا  ی گم گشتۀا
  

 یگانه عشق  مادر،ای ھمسر،ای ای دوست،ای
  
  

  دوستت دارم
  
  

  دوستت دارم ای زن ،ای مادر،ای معشوق
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