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  در اين درازناى
  ا فريفتيمما كام را به گفتن حلو

  و در خرابه اى كه به جز آفتاب و فقر
  گنجينه اى نداشت

  .در جستجوى گنج نهان بوديم
  ما رايت بلند تخيل را بر بام اين سراى تهى برفراشتيم

  و عطر دل آويز عشق را 
  .در البالى حافظه و جامه داشتيم

          

  ازدواجسالروز        
  
  

  نما مردما

  
 در زير اين بلند 
  اين گنبد كبود

  ما مردمان ،
  با دست هاى زخمى و خون آلود

  نقشى كشيده ايم
  همرنگ آفتاب
  همزاد زندگى 

  در زير اين بلند
  ما كاكل سياوش و سهراب بوده ايم

  
  

   كنار اين همه ويران
  

 كنار اين همه ويران
  براى اين همه درد 

  .نمى شود كه پريشان نبود و گريه نكرد
  صداى فاجعه مى آيد
  به خون نشستن زمين

  ز عشق چه پرسى
  كه قهرمانان در مسلخ اند و جمله اسير

  بيا به ياد عزيزش كنار هم بنشينيم
   صدا به بلنداى آسمان و با

  به سرخى سپيده دمان
  نام بزرگش را فرياد كنيم

  نام آن خورشيد به خون تپيده، آن نخل بارور، آن پير خرد
  .نمى شود كه پريشان نبود و گريه نكرد

  چهار ارديبهشت دهه هفتاد      



  

  
  

   در من

 
 در من صداى زلزله مى آيد

  در من صداى صاعقه ى سرخ انفجار
  در من صداى سايش دندانه هاى مرگ 

  در من هراس قطع نفسهاى آخرين
  در من گسسته است

  از توان و پودتار 
  در من ستاره اى به زمين ميكشد مرا

  من لحظه هاى مرگ مدامم 
  با نبض كند،

  ساعت ديدار مرگ از درون مغز من آواز مى دهد
  رفتن گريز نيست
  از ماندنم چه سود،

  بى سربلندى و غرور

  ١٣٧٠بهشت ي ارد٢

  



 
 فرياد

 
 

 نگاه كن 
  گياه وار برهنه ام

  نگاه كن
  هيچ كجاى تنم روئيدنى نيست

  .مگر ، فريادم 

  ٧٠دهه 

  در من چه وعده هاست

 
 در من چه وعده هاست

  يك روز بى گمان 
  اين ذره ذره گرمى خاموش وار ما

  سر مى زند زجايى و خورشيد مى شود 
  غم از تو دور

  اى باور هميشه به جانم نشسته خوش
  در من چه وعده هاست

  لب هاى پر غزل
  دستان پر عمل

  و ستيزگر و مست و بى قرارسرزنده 
  اينك كه آمديد 
  آغاز مى كنيد
  پيكار تازه را 
  آواز مى دهيد
  فرياد ديدگاه

  در من چه وعده هاست
   …يك روز بى گمان 

  ١٣٦٩ شهريور ١٥

  



  

  

  نهالهمچون
 
 

 همچون نهال از توفان نهراسيم
  در تهاجم باد

  جانهايمان ، سر پناهمان باد
  در اين خزان نكبت 

  من شكفتن را مى شنوم ،
  همزاد عصيان 

  سحر به شكار ستاره ها خواهم رفت 
  تنهاى تنها

  ا همه ستاره هايى را كه به تاريكى كشيدند ت
  به سرزمينمان برگردانم

 ١٣٦٦  

 

با چشمهای رويا می بينم  
 
 

 مى بينم ،
  با چشمهاى رويا مى بينم،

  در بستر سينه  البرز
ز درون سن شند ريشه هاى جوان  گ زبانه مى    كا
  ستيز زيستن جارى مى شود 

  و شتاب بودن درنگ را نمى داند 
  و بار ديگر 

  بوى دلپذير زندگى
  بوى جوانه و رستن

  تمامى اين زمين سوخته را در خود مى بلعد

   ١٣٦٥خرداد 

  



   

شايد يك روز  

 
   يك روز 

   شايد، يك روز
   كه آفتاب گيسوی نقره ای دماوند پير را نوازش مى كند

   در يك غريو تندر بارانی
   در يك نسيم نوازشگر بهار 

   يك روز 
   واز پرستوی عاشقیشايد همراه پر

   ی من باز گردد ی لبخند، به سرزمين سوخته واژه
  ی در را بفشارد  اميد، كوبه

   و سپيدی، جای تمامی اين سياهی ها را پر كند
   آن روز بر مردگان نيز
  سياه نخواهم پوشيد

  حتی بر عزيزترينشان
 
 

 
 
١٣٧٧ آبان ١٩  

يواپسين سخنرانى پروانه فروهر در چهل و چهارمين سال شهادت دكتر حسين فاطم  

 
 .  مردى چو برق حادثه  برخاست    

  

. يش، حقيقت زمان را واقعيت بخشيد، ديگر مرگ سرچشمه عدم نيستآنگاه كه انساني به بهاي زندگي خو
انساني از اين دست بستر سيالب مرگ و زندگي است و ديگر بازي .جويباري است كه در ديگران جريان مي يابد

 .چرخ را آ سان بر او دست نيست



   
آنكه چنين مرد مردستاني را . ل است      مرگ او را جهان بر نمي تابد و رهائي كشنده او از نفرت و بدنامي، محا
 غروب اين خورشيد ، تكوين. ه است بكشد، ديو مرگ را چون جرثومه اي گسلنده و پاشنده در خود پناه  داد

   . آفتاب ديگري است كه تباه كننده تاريكي است
و چهار سال پيش، چهل . او آن سياوش ، به خويشتن خويش وفادار ماند و از سرداران و ساالران سپاه راستان شد

در تاريك روشن پگاه چنين روزي، نوزدهم آبان ماه، بر دكتر حسين فاطمي، در ميدان تير لشگر دو زرهي، با تني 
تب آلود و خسته از درازاي بيماري و سري افراشته از آرمانخواهي و وفاداري و دلي پر تب و تاب از آرزوهاي به 

  .بي آنكه واپسين آرزوي او، ديدار مصدق، پير طريقتش، برآورده شود. سنگالخ كشيده شده، باران گلوله باريد
  

      بهنگام بدرود با دكتر شايگان و مهندس رضوي كه در همان كريدور آسايشگاه لشگر دو زرهي زنداني بودند، 
ي آن را به زانو در برابر گريه مهندس رضوي، او را يادآور گرديد كه مرگ امري گريزنا پذير است، كه بايد با سر بلند

دكتر فاطمي ستاره مستعجلي بود كه در كمتر از سه سال زمامداري مصدق بزرگ، .درآورد و خود چنين كرد
نخست به دستياري او برگزيده شد و سپس از سوي مردم تهران به نمايندگي انتخاب گشت و سرانجام در پست 

خود پيكار كرد كه نماد ايستادگي و كوشش شناخته وزارت امور خارجه، باليد و چنان صميمانه در كنار پيشواي 
 .شد

 را دستاويزي براي بياندر برابر آنهمه ايثار و عشق سر تعظيم فرود مي آوريم و سالروز شهادت او 
   . دغدغههايامروز

 .يادش گرامي باد و خاطره اش آموزه اي براي زندگي همه كساني كه دل به آرماني سپرده اند
  

 .وز و فرداى ايران   دغدغه امر    
  

در اين درازناي تاريخ ناسپاس و سفله پرور، .       هزاران سال از زندگي تلخ و شيرين ايران بزرگ ما ميگذرد
و دريغ از اين جماعت كه بهترينش شماييد و .بيدادي كه بر جان اهورائي اين سرزمين و مردم آن رفته، مانند ندارد

كسي را پرواي وطن نيست و اگر هست، چنان اسير خويشتن است و در .  خردبا هوسهاي ناچيز و آرزوهاي. ماييم

   . سود و سوداي خود غرقه كه موضوع ايران، اين ميهن شور بخت، در فرجام جاي دارد
      ايران ما، در تاريخ جهان بشري، آن اندازه سهم و تأثير سود بخش داشته كه دنياي بي ايران براي آدميان قابل 

 .ه قابل تحمل نيستتصور بلك
  

اما دنيايي كه فرهنگ ايران در آن مجال رشد و حركت نيابد، دنيايي كه در آن، تمدن پر بار ايران، در كشمكش  
مورد تهديد باشد با دنيائي كه ديگر حضور ايران در آن احساس نشود، چه تفاوت دارد؟ تاريخ " انيران"جاذبه هاي

 تالقي قومهاي جهان، قومهائي را با يك فرهنگ ٴه در پر آشوب ترين نقطهما داستان تالش پايان ناپذيري است ك
 بقاي آن را در فراخناي جهان آينده استوار ساخته و ٴ امتياز او بوده است، وحدت و قوام بخشيده و ريشهٴكه مايه

جهانداري به دنياي  اين فرهنگ پر بار غير از آنچه از دير باز دراخالق و ٴآفريننده. از هر خطر ايمن داشته است
 دانش از طريق ٴباستاني آموخته، در قرون پيش، در زمينه حكمت، از طريق اسكوالستيك و مانويت، در زمينه

 معماري از طريق نفوذ در شيوه هاي بيزانسي، دنيائي را مرهون خويش ساخته ٴعلوم اسالمي و عربي و در زمينه
  .است



  
اگر، در روزگاران . بي ترديد، جزر و مد اين فرهنگ هم مثل تاريخ آفرينندگان آن فراز و نشيب پر ماجرايي دارد 

كت باز مي  ضحاك، مردم ادبار و اسكندر ويرانگر، آن را در ناحيه هاي غربي از رشد و حرٴدور، يك چند سلطه
 رستم و تالش انساني پارت و خراسان، ديگر بار، به آن مجال جلوه و ظهور ٴدارد، در سرزمينهاي شرقي، اسطوره

چنانكه در روزگاران نزديك هم، اگر استبداد تركها آن را يك چند در شهر هاي مركزي به زنجير مي . مي دهد
ر روم فرصت خود نمائي مي يابد و بهرصورت هست در كشد، جوهر وجود آن در اگره هند و حتي در ديار خونگا

 ال خيزتر، رويدادهاي دو قرناما آنچه درد انگيزتر است و ب. رشد و بقاي خويش هرگز دچار توقف نمي گردد
   .اخيرميباشد

كدام ايراني است كه تاريخ اين دو قرن را بخواند و نسبت به كساني كه تحمل كنندگان خفت بار اين خواريها و  
رسوائيها بوده اند، احساس خشم و ناخرسندي نكند؟ و چه بار سهمگين از مرارت و دلتنگي بر جانهايمان، يكي 

 ٴ آزادي را افتان و خيزان در سر مي پروريم و به گونهٴپس از ديگري، نشاندند و اينك نيز، پس از صد سال كه بويه
دگي و قانون خواهي را   برافراشتيم، در برابر نخستين ملت در اين سوي جهان كه شرقش مي خوانند، علم آزا

سلطه بيگانه قامت افراختيم و در ديوار حصين استعمار، با ضربه هاي محكم ايمان، شكافي عظيم پديدار نموديم و 
ورق پاره هايي را كه بعنوان قرارداد بر زندگي ملي ما تحميل كرده بودند، به طوفان بال سپرديم و بر فراز بلندترين 

   . تاريخ آزادي را رقم زديم ٴهقل
  شوم و همدستي استعمارگران و استبداديان، بيست و پنج سال از پا ننشستيم و بر در و ديوار ٴپس از آن توطئه

 ماست با ناخن و سر پنجه هاي خونينمان حك كرديم و در زير بار ٴزندانها و سياه چالها، نام مصدق را كه شناسنامه
جان هاي  و در نخستين فرصت. تلخ ترين دغدغه هاي زندگي خصوصي، كوله بار آرمان بزرگمان را ازدوش ننهاديم

پر شورمان در رودخانه عظيم همبستگي، سنگالخ ها را پشت سر نهاديم بدان اميد كه صبحي راستين در پيش 
  . هر چه ناسره و نازيباست، در درخشش تيغه هاي آفتابش آب مي شوداست و

 بزرگ خيزش مشروطه و ٴناگهان و نه ناگهان كه در پي دو تجربه.      ما را يك خفت تاريخي به انقالب كشاند
 ٴجنبش ملي كردن صنعت نفت كه به شكست انجاميد، بانگ رسائي در تاريخ پيچيد كه از سينه مردم رنجديده

 .ران برخواستاي
مردمي كه طعم تلخ استعمار و استبداد  وابسته به آن را چشيده بودند، چنان خروشيدند كه تومار تخت و بخت  

ولي دريغ، هنوز دسته دسته جوانهاي . ملتي بود در برابر ستمٴبراستي انقالب قامت بر افراشته. دژخيم را در نورديد
د، از ديارهاي غربت، از راه مي رسيدند و بر خاك ميهن بوسه مي زدند پر شور با سرهاي افراشته و دلهاي پر امي

بدين اميد كه توانائيهايشان در ساماندهي ياري رساند و ويرانيها و نابهنجاريها  را بزدايند كه نفير شرربار  يكه 



كه خوش باورانه تازي فراگير در آسمان ايران به صدا در آمد و نخستين قربانيان آن، همان شور بختاني بودند 
  .پلهاي پشت سر را شكسته و مخلصانه آنچه در بساط داشتند، تقديم انقالب كردند

امروز آنها يا سر در گريبان  نوميدي  و  پشيماني، هر روز، از داالن  تنگ و  تاريك  تالش معاش مي گذرند و در  
ور ريختن شده و يا در زير و بم سالهاي پر كالف دامهاي روزمره دست و پا مي زنند كه زيستن، عمر را جويدن و  د

  .تالطم، جان باخته اند
از آنهمه شوريدگي، بالندگي، بي وزني و پرواز، امروز، رنگهاي پريده، سر و روهاي  آشفته، ژنده و نوميد و يا در  

  .دود و دم اعتياد، تن به فراموشي سپرده ، بر جايند
 گرسنگي بيداد مي كند، فقر مردم را به دريوزگي كشانيده و عزت نفس : آن رستاخيز بزرگ مليٴ      اينست نتيجه

 . نوپديد را سركوب كرده است
   

روزي نيست در گوشه اي از اين . تباهي چون خوره به جان مردم پاكباخته، شريف، چشم و دل سير ما افتاده است
 گوش سر نبريده و خود سر به بيابان  تمدن بشري، پدري فرزندان خود را، مردي همسر خويش را گوش تاٴگاهواره

  .ننهد و يا تن به آتش نسپارد
   

 اقتصاد شكوفان و رشد يابنده، نيروي جوان پر تحرك، جسور و صاحب ابتكار ٴاصلي ترين نيروي پديد آورنده 
  .است

رشكستگي با چنين مردمي درد زده، گرسنه، نوميد و ناايمن، چگونه ميتوان از فضاي ظلماني واپس ماندگي و و 
  بيرون آمد؟

  
      اخالق و انديشه جز در هواي آزاد رشد نمي كندو هراس از گناه اگر آزادي را به بند بكشاند، هرگز به معناي آن 

و .  وسيع تري  يافته استٴبلكه گناه به پستوها خزيده و گستره.  زدوده شده است حياتٴنيست كه گناه از صحنه
 ! امروز، در ايران، اين بستر پرورش پندار و گفتار و كردار  نيك، چه تباهي ها كه موج مي زند

   

و دور  شعارها و واژه هاي دلنشين ٴ گر چه  باور نداشتيم از ساختار سياسي آشفته چند قطبي حكومت، با همه
نمائي كه در پي آنها رسم مي گشت، كار كارستاني برآيد، ايمني به جامعه باز گردد و نابهنجاريها راه سامان پذيري 
پيش گيرد، ولي به حكم آئين ملت گرائي كه بدان سر سپرده ايم و تا مباد گزندي بر خوشبيني جوانان وارد آوريم، 

ولي .  باز گفتيم و هشدارها را در الفاظي نرمگون يادآور گشتيمشكيبائي پيشه كرديم و حتي نويدهاي شيرين را
  !دريغ

      با آنكه بي ترديد فضاي سياسي بازتر شده كه بيشتر از سر ناگزيري سردمداران جمهوري اسالمي در برابر 
 .فشار همگاني بوده است، ولي ايمني قضائي روز به روز بيشتر رخت از جامعه بر مي كشد



. دستگيريها دنباله دارد. زن، زنان و مردان جوان، با بدترين رفتارها، به نهادهاي منكرات برده ميشونددر كوي و بر 
حتي به يك حزب يا نهاد صنفي سياسي دگر . حصر غير قانوني مراجع و روحانيان عاليقدر همچنان بر جاست

 ودر روزنامه ها، با كاربرد واژگان دوراز  ملي داشته باشد، هيچ فرصتي تاكنون داده نشدهٴانديش، بويژه اگر پيشينه
  . انصاف و ادب اجتماعي، از دگرانديشان ياد مي شود و بازار ژاژخائي و هرزه درائي  همچنان گرم است

   

  شهروندان مورد تعدي  قرار ٴحيثيت ذاتي انسان در جمهوري اسالمي اعتباري ندارد و با هر بهانه اي، نام و پيشينه
هر حادثه اي، هر قدر حساس و شكننده، در زير و بم واژگان . ستگاهي خود را پاسخگو نمي داندمي گيرد و هيچ د

همين دو روز پيش، در نماز جمعه و بهنگام تشييع پيكرهاي شهيدان نبرد ميهني، دو تن از . تبليغاتي رنگ مي بازد
ند، مورد ضرب و شتم شماري عربده چهره هاي شاخص كابينه كه هر يك به داليلي در ميان مردم اعتباري يافته ا

  !اطالعيه اي  و نوشتاري چند و ديگر هيچ. جوي سرسپرده، قرار گرفتند 
   

      اين نماي تلخ درون ميهن  و اما در بيرون مرزهاي استعمار ساخته، كار برد سياست ترس خورده ، ضعيف و 
 :خالف سود و صالح ملي دنباله دارد

   

 سال است در خون و آتش و مرگ غرقه گشته، در بزنگاههائي كه ياري ٢·تن ايران كه در افغانستان، اين پاره 
بخردانه مي توانست سر نوشت ساز باشد، آنقدر دست روي دست نهاديم، امروز به فردا افكنديم تا فرصتهاي 

 . طاليي  يكي پس از ديگري از كف رفت
   

 و برزن آن چيره شده اند و جاي  جاي آن را به مسلخ جوانان   بيگانه بر كويٴو امروز كه اين آشوبگران  راهي شده
و دالوران افغاني بدل كرده اند، زنان و كودكان را به اسيري و بردگي مي برند و سردمداران جمهوري اسالمي تنها 

  . دغدغه چند راننده و يا چند كارگزار كنسولگري را دارند
   

گان زبان دري، پس از فروپاشي اتحاد جمهوريهاي شوروي و در تاجيكستان، اين خاستگاه نخستين  سرايند
دستيابي به استقالل، شوق همگرائي با ديگر ايرانيان، چنان اوج گرفت كه حزبي به نام كورش بزرگ و سپس 

 كار ٴآرياناي بزرگ بر پا گرديد و اگر در دل ايرانشهر  دولت ملي و آشنا به نيازهاي تاريخي اين نيا خاك، سر رشته
  . به دست داشت، چه پيروزيهاي بزرگي كه بدست نمي آمدرا

   

 قشري گري فرو افتاده بودندكه آن فرصت طاليي از ميان ٴسردمداران جمهوري اسالمي چنان در چنبره! اما دريغ 
در غرب، كردان گرد در فراسوي مرزهاي قراردادي، .رفت و دوباره دست نشاندگان روس بر كرسي قدرت نشستند

ورهاي نژادگرايانه ترك و عرب هستند و نسل كشي بيداد مي كند و شگفتا دولتمردان جمهوري دستخوش با
دولت جديد، زير عنوان تنش زدائي، خانواده هاي .اسالمي نرد دوستي با حاكمان دژخوي بغداد و آنكارا مي بازند

ي كند و با اين دست آويز، با شهيدان نبرد ميهني را با ميزان چشمگيري دالر راهي زيارت حرم پيشوايان ديني م
 ميليون دالر به اقتصاد ور شكسته اين كشور استعمار ساخته كمك ١۵·يك حساب سر انگشتي، قرار است ساالنه 

  .كند
و اينها همه در حالي است كه هنوز غرامت به ايران پرداخت نشده است و شمار بسياري از فرزندان ما در سياه  

  .رانندچالهاي بعثيان روزگار مي گذ
   

      در اران كه در پي توطئه اي، جمهوري آذربايجان نام گرفت و پس از استقالل، پير و جوان براي زيارت سرزمين 
 ارس سپردند و در اين سوي مرز قراردادي  ناله ها از جدايي سر دادند، اكنون در پي ٴمادري تن به آب يخ زده

 . ي، جوالنگاه نژادگرايان ترك شده است سردمداران جمهوري اسالمٴسياستهاي نابخردانه
   

      در درياي مازندران، سود و صالح ملي ناديده گرفته شده است و در خليج فارس، حاكميت ملي دستخوش گفت 
 .و شنود سوداگران است



ند و اگر  تعارفهاي شيرين گامي بيرون ننهاده اٴ      در مورد سياست تشنج زدايي  در روابط خارجي، هنوز از دايره
قرار و مدارهايي گذاشته شده، پنهاني بوده و روشن نيست تا چه ميزان سود و صالح ملي مد نظر بوده است كه 

 چوب حراج زدن به ثروت همگاني مي ٴ آن قرارداد توتال است كه خالف قانون اساسي و بگونهٴ برمالء شدهٴنمونه
 .باشد

  
      در چنين فضاي نامطمئن و آشفته اي، در حالي كه مردم هر روز بيش از روز پيش نگران بهمن سهمگين 

 اميدي به فرداي بهتر نمي يابند، جنگ قدرت ميان طيفهاي حاكم باال ٴورشكستگي اقتصادي هستند و هيچ روزنه
ته و هر يك مي كوشند تنور سرد و بي رمق انتخابات خبرگان رهبري را كه هنري جز پايمال كردن حقوق و گرف

حيثيت ذاتي انسان را ندارد، با هر ترفندي گرم كنند و با هزينه تراشي سرسام آور به يك گروه اجتماعي كم شمار 
 خويش ٴه نگهداشت سرير لرزان قدرت خودكامهگروهي كه ديري است از مردم بريده  و جز ب. امتياز ويژه اي دهند

 .نمي انديشد
   

   حزب ما قاطع و روشن شركت در انتخابات مجلس خبرگان رهبري را رد كرده و خوشبختانه اتحاد حزبها و 
نيروهاي ملي ايران و شماري از شخصيتها ي سيا سي نيز هر گونه سهم گيري در اين نمايش تكراري را منع نموده 

زيرا براستي اينجا مرز بين حق و .  جا دارد همه ناسازواران  با روند يكه تازي آشكارا موضعگيري كنندولي. اند
 .باطل است

   

 !بايد به خود آييم
انديشه بر سوگ نامه وطن و ضرورت دستيابي به رهيافتهاي خردگرايانه و نياز به مددگيري از همت و غيرت ملي  

ت پيش آمده را غنيمت شمارم  و دست ياري بسوي همه، زن و مرد ايراني، در چنان زمان بر ما تنگ كرده كه فرص
 رگم  :درون و برون كشور دراز مي كنم و با رگ فرياد بر مي آورم

  .ايران روزگار تلخ و سختي را مي گذراند 
ز خود رها يكسر ا. توانهايمان را در هم آميزيم. مغاك تيره اي بر هستي ملي ما كام گشوده، تنهايش نگذاريم 

  .        شويم تا گهواره و گورمان، نيا خاك ور جاوندمان، مردم بي مانندمان از ستم رها گردند
 .                                                                                چنين  باد

 ١٣٧٧ آبان ماه ١٩                                                                          
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