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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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 .Iran’s M آئينۀ ايران

  
 فرح نوتاش                     

  ٢٠١٧می ٢۵
  

  نام رقصه رقص ملت ايران و سالحی ب
  که گفته باشم نه برای آن

  که شنيده باشی نه برای آن

  برای ثبت اولين رقص انتقام

  ... در تاريخ 

  ھر ديگری  که از شھری به ش

  سراسر خطۀ ايران زمين را در نورديد

   را ءو ستون ھای سلطۀ کذب و ريا

  .  در احمد آباد مشھد لرزاند

يلی با نگاھش، موج نفرت خود را  به سوی کودک الغر ئ،  سرباز اسرا)محل بازرسی( زمانی که در چک پوينت 

  .عربی لرزانداندام فلسطينی فرستاد، کودک خنديد و شانه ھا را به سبک رقص 

  . يلی با خشم بر روی ھم، قفل شدند و سر نيزه اش کتف کودک را زخمی کردئدندانھای سرباز اسرا

  . رقص کودک سالح او بود

وقتی سربازان نازی، مردم دھکده را برای اجرای حکم اعدام الکسين جمع کرده بودند، ورود پر ھيبت الکسين ، با 

  . مصمم ، ورودی معمولی نبود دستانی از پشت در دستبند و نگاھی

  .سوی سکوی دار،  با سينۀ فراخ  و گردن افراشته شروع به رقص کرده جای حرکت به  او ب

طرف ضربه ھای محکم پاھای او بر ه  پايکوبی بسيارپر شور و ريتميک او، تمام نگاه ھا را از صورت پر ھيبتش ب

 با چرخشی ، با خون خود، رنگ سرخی بر زمين زد و و الکسين... سپس رگبار مسلسل آغاز شد . زمين کشاند

  .افتاد

و .  خود ھمه به احترام الکسين  دست راستشان  را بر قلبشان گذاردنده خود ب. افتادن او،  برخاستن فرياد مردم بود 

عله ھای  ی غم، از خشم  برافراشته شد و ھمه با شرھای فرو رفته در ميان شانه ھاس. مردان کاله از سر بر داشتند

  انتقام بی ترديد در سينه ھايشان،  ميدان را ترک کردند

  .رقص الکسين در آن لحظه ، سالح پر خروش او بود
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 نيز، سالح انتقام کوبندۀ آنان  ١٣٩۶... رقص بی ھمتا و تاريخی ايرانيان در پايان انتخابات اخير رياست جمھوری

يد و به ميدان پر شور مبارزه عليه کودتا گران دو دورۀ پيش و ، ايران را می نوردیبود، که از شھری به شھر ديگر

  . راز قدرت تام، رجز می خواندحمعرفی جانی ديگرشان برای ا

  با توجه به آمار.  رأی دادن را منع کرده بود اپوزيسيون عليه رژيم،  کالً 

    ميليون جعيت ايران ٨٠

   ميليون واجدين شرايط داخل و خارج ۶٠

  نداشتن شرايط رأی دھی  ميليون ٢٠

   ميليون رأی داده اند۴٠

   ميليون رأی نداده اند٢٠

 با رنگ ھای بنفش و سبز، از ھواداران انقالبات رنگی امپرياليستی  و شالق زن –( ميليون روحانی رأی آورده ٢۴

  ،)ھای کارگران ايران در مالء عام ، معترض به ماه ھا حقوق عقب افتاده 

  م آراء خريداری شده و زير سن قانونی از مافيای دزدان و جانيان انگليسی، ميليون با تما١۶و 

   ميليون روحانی٢۴+  ميليون رأی نداده ٢٠حال 

   ميليون واجدين شرايط ۶٠ ميليون از ۴۴ =  

و از ھمه جالبتر . در پايکوبی انفجار خشم، شرکت کرده اند)  قانون اساسی جمھوری اسالمی( ضد واليت فقيه 

جر ضد رقص و کنسرت ح، گورستان تی انگليسلم الھدایعبی مردم ايران در احمد آباد مشھد ، مقر سلطنت پايکو

   .است، مشھد محل حراج زنان طبقۀ کارگر ايران به مردان اجنبی ست

تی  و آرزو مند موقعي  ميليون آراء۶٠ ميليون ھوادار، اگر چه ناراحت از نداشتن کل ٢٠اپوزيسيون رژيم ايران،  با 

،  دارندۀ انواع یانگليسقوی تر است ، ولی اکثريت ملت ايران، مبارزۀ فعال با ستمگران درجه يک بيت رھبری 

چاه ھای جمکران و چاقو کشان لباس شخصی و سوله ھا را، بر انفعال در مقابل آنان ، ترجيح داده و رقص انتقامش 

اين بار، مبارزۀ سينه .  يران نه روحانی بود و نه رئيسیانتخاب مردم ا.  و رجز خوانی اش بيانگر اين واقعيت است

اين خشم توفنده بوده که به آنان توان ساعت ھای طوالنی . ویبه سينۀ مردم ايران،  با رھبر دزدان بود و بيت 

  . ايستادن در صف ھای طويل را داده است

  ای ملت ايران

   خشم و نفرت تو

  جرح از اين سلسلۀ ظلمات عھد 

  ه به جلوه درآمدچه با شکو

   در شعر و آواز و رقص تو 

  اولين رقص انتقام... و رقص تو 

   ثبت شد بر سينۀ تاريخ

  که انفجار خشم  فرو خفته ای ست

  ...به درازای چھل سال 

  در امتداد  ظلم رفته بر تو 

   و دودمان تو
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   ھزاران درود بر انفجار خشم تو

  و مبارک بادت اين جلوه ھای رقص 

  وه فرھنگ دادخواھی تواين عين شک

  

  ھمه  ھمراه دادخواھيت  

  پر تداوم بادت اين ايستادگی 

  عليه غارت گران ثروت ملی تو

  جرحعليه تحميل گران عھد 

  

    ٢٠١٧ مه ٢۴جبھۀ جھانی ضد امپرياليست      قدرت زنان       وين 

  

  

  

  

  

  

  

 

 


