
1  

  
   سعيد سلطان پور ، شاعری که اسطورە شد !

  مصطفی سلطانی  –از : رشاد 

 ٢٠١٦ژوئن   
هر گز نميتوان خندە های مليح و بزرگوارانهی سعيد سلطانپور را ، از ياد برد . سعيد عليرغم استعداهای 
ذاتيش در بستر شعر ، در زمينههای تئاتر، نمايشنامهی های با تم اجتماعی ، طنز های گويا در مورد 

ی از کتاب ها منعکس استبداد جهانی و بومی ايران ، صاحب نظر بود . تراواشات فکريش در مجموعها
گشته و تشنگان راە آزادی را ، سيراب می نمود . تمايالت و سمت وسوی فکريش ،بيشتر با سازمان 
چريک های فدائی خلق ايران نزديک و هم خوانی داشت . دههی چهل دوران شکوفائی و مبارزات 

قول رهبران چريک سخت و دشوار چريک ها بر عليه استبداد شاهی و سازمان مخوف ساواک بود . ب
ها ، چرخ های کوچک ميتوانست و قادر بود که چرخ های بزرگ را بحرکت در آورد . در مبارزات 

دشمن همهی بوق و کرناها، تلهويزيون ، سينما، ارگان های حکومتی ، مزدوران ” سياهکل ” و قيام 
توريته قيام سياهکل را مخفی و آشکار، روزنامهها ومساجد را نيزبخدمت گرفته بود ، تا اعتبار و ا

مخدوش سازد . تالش های رژيم سلطنتی ، برای لوث کردن مبارزات چريک ها ،در ميان افکار عمومی 
ايرانيان خريدار چندانی نداشت . با قتل ژنرال فرسيو ، جامعه ی شهری ايران تکانی خورد و امواج و 

ساواک نيز رسيد .چريک ها در پس لرزەهای آن به محافل خصوصی و دولتی و حتی سازمان مخوف 
دوران مبارزاتشان ، و در ميدان نبرد با تعقيب و اسارت و زندان های طوالنی مواجه گشتند . جانباخته 
سعيد سلطان پور يکی از انقالبيون جامعه ايران بود ، که در دوران دو رژيم استبدادی شاهی و فاشيزم 
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رديد . سعيد سلطان پور با تراوشات فکريش حملهای اسالمی اسير وزندانی و شکنجه های وحشتناکی گ
بی امان را بر عليه استبداد، فاشيزم ، اسالم سياسی و تفکرات فسيلی و متحجر هدايت و رهبری کرد . 
و بهمين خاطر قيمت گزافی را نيز پرداخت . در شب عروسيش ، توسط ماموران حکومتی ، که گويا 

ی پر از فرهيختگی ،صداقت، مهربانی و مملو از انسان دوستی چند ساعت کارش دارند ، اسير و زندگ
و شهامتش پايان يافت . ستارەای که هر گز خاموش نگرديد و اکنون در آسمان شعر و ادب رآليستی 
ايران پرتو افشانی ميکند . خيلی چيزها مانند تاج و تخت و حاکميت های کذائی و مذهبی زنگ می زنند 

ميميرند ، اما خيلی چيزها ی ديگرهم مانند پيام ها ، افکار، اتوريته و شخصيت  و از ياد می روند و سپس
سياسی سعيد سلطان پور هر گز نمی ميرند و جاودانه هستند . در عکس سعيد نازنين را در شب 

  هدە می فرمائيد .عروسيش که با نامزدش می رقصد مشا
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