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  اوير در ال به الِی مطالب 

  عاری از پروانه فروهر 
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با افزودِن تص

پروانپروانپروان   ويژه نامهءويژه نامهءويژه نامهء                           
فروفروفرو( ( (    اسکندریاسکندریاسکندری
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  :» آزادی « از 
  

اش .     مرگ چشمه عدم نيست: پروانه اسکندری . 
يونی پروانه و داريوآخرين گفتگوی تلويز. 

  
  :» فروهرها« از  سايِت 

 سخنرانی ها.   نامه ها به مصدق.   سروده ها.  
       مصاحبه ها.   
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  هافروهر سايت
 

 
 

shtml.82_article/index/nav/com.forouharha.www://http 
  

  
 

 سروده های زنده ياد پروانه فروهر
 

  هزار سال
    

  اينك هزار سال 
  از داستان دوستي ما گذشته است

  در اين درازناي
  ما آام را به گفتن حلوا فريفتيم

  و در خرابه اي آه به جز آفتاب و فقر
  گنجينه اي نداشت

  .در جستجوي گنج نهان بوديم
   اين سراي تهي برفراشتيمما رايت بلند تخيل را بر بام

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

          
 سالروزازدواج        

  
  

  نما مردما
  

 در زير اين بلند 
  اين گنبد آبود
  ما مردمان ،
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  خون آلودبا دست هاي زخمي و 

  نقشي آشيده ايم
  همرنگ آفتاب

  همزاد زندگي 
  در زير اين بلند

  ما آاآل سياوش و سهراب بوده ايم
  
  

  آنار اين همه ويران 
  

 آنار اين همه ويران
  براي اين همه درد 

  . نبود و گريه نكردنمي شود آه پريشان
  صداي فاجعه مي آيد
  به خون نشستن زمين
  ز عشق چه پرسي

  آه قهرمانان در مسلخ اند و جمله اسير
  بيا به ياد عزيزش آنار هم بنشينيم

  و با صدا به بلنداي آسمان 
  به سرخي سپيده دمان
  نام بزرگش را فرياد آنيم

  خردنام آن خورشيد به خون تپيده، آن نخل بارور، آن پير 
  .نمي شود آه پريشان نبود و گريه نكرد

  چهار ارديبهشت دهه هفتاد      
  

 
  
   در من

 
 در من صداي زلزله مي آيد

  در من صداي صاعقه ي سرخ انفجار
  در من صداي سايش دندانه هاي مرگ 

  در من هراس قطع نفسهاي آخرين
  در من گسسته است

  تار از توان و پود
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  در من ستاره اي به زمين ميكشد مرا

  من لحظه هاي مرگ مدامم 
  با نبض آند،

  از مي دهدساعت ديدار مرگ از درون مغز من آو
  رفتن گريز نيست

  از ماندنم چه سود،
  بي سربلندي و غرور

  ١٣٧٠بهشت ي ارد٢

  

 
 فرياد

 
 

 نگاه آن 
  گياه وار برهنه ام

  نگاه آن
  هيچ آجاي تنم روئيدني نيست

  .مگر ، فريادم 

  ٧٠دهه 

  در من چه وعده هاست

 
 در من چه وعده هاست

  يك روز بي گمان 
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  موش وار مااين ذره ذره گرمي خا

  سر مي زند زجايي و خورشيد مي شود 
  غم از تو دور

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

  لب هاي پر غزل
  دستان پر عمل

  سرزنده و ستيزگر و مست و بي قرار
  اينك آه آمديد 
  آغاز مي آنيد
  پيكار تازه را 
  آواز مي دهيد
  فرياد ديدگاه

  در من چه وعده هاست
   …ك روز بي گمان ي

  ١٣٦٩ شهريور ١٥

  

  
  

 همچون نهال
 
 

 اسيمهمچون نهال از توفان نهر
  در تهاجم باد

  جانهايمان ، سر پناهمان باد
  در اين خزان نكبت 

  من شكفتن را مي شنوم ،
  همزاد عصيان 

  سحر به شكار ستاره ها خواهم رفت 
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ي       

  تنهاي تنها
  تا همه ستاره هايي را آه به تاريكي آشيدند 

  به سرزمينمان برگردانم

 ١٣٦٦  

 
 با چشمهای رويا می بينم

 
 

 مي بينم ،
  با چشمهاي رويا مي بينم،

  در بستر سينه  البرز
آشند مي سنگ زبانه از درون جوان هاي شه   ر

  ستيز زيستن جاري مي شود 
  و شتاب بودن درنگ را نمي داند 

  و بار ديگر 
  بوي دلپذير زندگي
  تنبوي جوانه و رس

  تمامي اين زمين سوخته را در خود مي بلعد
   ١٣٦٥خرداد 

  
   

 شايد يك روز
 

   وز يك ر
   شايد، يك روز

   آه آفتاب گيسوی نقره ای دماوند پير را نوازش مي آند
   در يك غريو تندر بارانی

   در يك نسيم نوازشگر بهار 
   يك روز 

   شايد همراه پرواز پرستوی عاشقی
   ی من باز گردد ی لبخند، به سرزمين سوخته  واژه

  ی در را بفشارد  اميد، آوبه
   اهی ها را پر آندو سپيدی، جای تمامی اين سي

   آن روز بر مردگان نيز
  سياه نخواهم پوشيد
  حتی بر عزيزترينشان
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١٣٧٧ آبان ١٩  

واپسين سخنرانى پروانه فروهر در چهل و چهارمين سال شهادت دآتر حسين 
يفاطم  

 
 .      مردى چو برق حادثه  برخاست

  

آنگاه آه انسانى به بهاى زندگى خويش، حقيقت زمان را واقعيت بخشيد، ديگر مرگ سرچشمه عدم 
 بستر سيالب مرگ و زندگى انسانى از اين دست.جويبارى است آه در ديگران جريان مى يابد. نيست

 .است و ديگر بازى چرخ را آ سان بر او دست نيست
   

آنكه چنين مرد .       مرگ او را جهان بر نمى تابد و رهائى آشنده او از نفرت و بدنامى، محال است
غروب اين . مردستانى را بكشد، ديو مرگ را چون جرثومه اى گسلنده و پاشنده در خود پناه  داده است 

   . آفتاب ديگرى است آه تباه آننده تاريكى است ورشيد ، تكوينخ
چهل و چهار . او آن سياوش ، به خويشتن خويش وفادار ماند و از سرداران و ساالران سپاه راستان شد

سال پيش، در تاريك روشن پگاه چنين روزى، نوزدهم آبان ماه، بر دآتر حسين فاطمى، در ميدان تير لشگر 
نى تب آلود و خسته از درازاى بيمارى و سرى افراشته از آرمانخواهى و وفادارى و دلى پر دو زرهى، با ت

بى آنكه واپسين آرزوى او، ديدار مصدق، . تب و تاب از آرزوهاى به سنگالخ آشيده شده، باران گلوله باريد
  .پير طريقتش، برآورده شود

  

ر همان آريدور آسايشگاه لشگر دو زرهى زندانى       بهنگام بدرود با دآتر شايگان و مهندس رضوى آه د
بودند، در برابر گريه مهندس رضوى، او را يادآور گرديد آه مرگ امرى گريزنا پذير است، آه بايد با سر بلندى 

دآتر فاطمى ستاره مستعجلى بود آه در آمتر از سه سال زمامدارى .آن را به زانو درآورد و خود چنين آرد
ه دستيارى او برگزيده شد و سپس از سوى مردم تهران به نمايندگى انتخاب مصدق بزرگ، نخست ب

گشت و سرانجام در پست وزارت امور خارجه، باليد و چنان صميمانه در آنار پيشواى خود پيكار آرد آه نماد 
 .ايستادگى و آوشش شناخته شد

ى بيان در برابر آنهمه ايثار و عشق سر تعظيم فرود مى آوريم و سالروز شهادت  او را دستاويزى
   . دغدغههاىامروز

 برا

 .يادش گرامى باد و خاطره اش آموزه اى براى زندگى همه آسانى آه دل به آرمانى سپرده اند
  

 .   دغدغه امروز و فرداى ايران    
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پرور، در اين درازناى تاريخ ناسپاس و سفله .       هزاران سال از زندگى تلخ و شيرين ايران بزرگ ما ميگذرد

و دريغ از اين جماعت آه بهترينش .بيدادى آه بر جان اهورائى اين سرزمين و مردم آن رفته، مانند ندارد
آسى را پرواى وطن نيست و اگر هست، چنان اسير . با هوسهاى ناچيز و آرزوهاى خرد. شماييد و ماييم

 بخت، در فرجام جاى خويشتن است و در سود و سوداى خود غرقه آه موضوع ايران، اين ميهن شور

   . دارد
      ايران ما، در تاريخ جهان بشرى، آن اندازه سهم و تأثير سود بخش داشته آه دنياى بى ايران براى 

 .آدميان قابل تصور بلكه قابل تحمل نيست
  

اما دنيايى آه فرهنگ ايران در آن مجال رشد و حرآت نيابد، دنيايى آه در آن، تمدن پر بار ايران، در  
مورد تهديد باشد با دنيائى آه ديگر حضور ايران در آن احساس نشود، چه " انيران"آشمكش جاذبه هاى

تفاوت دارد؟ تاريخ ما داستان تالش پايان ناپذيرى است آه در پر آشوب ترين نقطهٔ تالقى قومهاى جهان، 
و ريشهٔ بقاى آن را در قومهائى را با يك فرهنگ آه مايهٔ امتياز او بوده است، وحدت و قوام بخشيده 

آفرينندهٔ اين فرهنگ پر بار غير از آنچه . فراخناى جهان آينده استوار ساخته و از هر خطر ايمن داشته است
از دير باز دراخالق و جهاندارى به دنياى باستانى آموخته، در قرون پيش، در زمينه حكمت، از طريق 

علوم اسالمى و عربى و در زمينهٔ معمارى از طريق نفوذ اسكوالستيك و مانويت، در زمينهٔ دانش از طريق 
  .در شيوه هاى بيزانسى، دنيائى را مرهون خويش ساخته است

  
اگر، در . دگان آن فراز و نشيب پر ماجرايى داردبى ترديد، جزر و مد اين فرهنگ هم مثل تاريخ آفرينن 

روزگاران دور، يك چند سلطهٔ ضحاك، مردم ادبار و اسكندر ويرانگر، آن را در ناحيه هاى غربى از رشد و 
حرآت باز مى دارد، در سرزمينهاى شرقى، اسطورهٔ رستم و تالش انسانى پارت و خراسان، ديگر بار، به 

چنانكه در روزگاران نزديك هم، اگر استبداد ترآها آن را يك چند در شهر . هدآن مجال جلوه و ظهور مى د
هاى مرآزى به زنجير مى آشد، جوهر وجود آن در اگره هند و حتى در ديار خونگار روم فرصت خود نمائى 

اما آنچه درد انگيزتر است و . مى يابد و بهرصورت هست در رشد و بقاى خويش هرگز دچار توقف نمى گردد
   .اخيرمىباشد بال خيزتر، رويدادهاى دو قرن

آدام ايرانى است آه تاريخ اين دو قرن را بخواند و نسبت به آسانى آه تحمل آنندگان خفت بار اين  
خواريها و رسوائيها بوده اند، احساس خشم و ناخرسندى نكند؟ و چه بار سهمگين از مرارت و دلتنگى بر 

ندند و اينك نيز، پس از صد سال آه بويهٔ آزادى را افتان و خيزان در سر جانهايمان، يكى پس از ديگرى، نشا
مى پروريم و به گونهٔ نخستين ملت در اين سوى جهان آه شرقش مى خوانند، علم آزادگى و قانون 
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خواهى را   برافراشتيم، در برابر سلطه بيگانه قامت افراختيم و در ديوار حصين استعمار، با ضربه هاى 

مان، شكافى عظيم پديدار نموديم و ورق پاره هايى را آه بعنوان قرارداد بر زندگى ملى ما تحميل محكم اي
   .آرده بودند، به طوفان بال سپرديم و بر فراز بلندترين قلهٔ تاريخ آزادى را رقم زديم 

 و بر در پس از آن توطئهٔ  شوم و همدستى استعمارگران و استبداديان، بيست و پنج سال از پا ننشستيم
و ديوار زندانها و سياه چالها، نام مصدق را آه شناسنامهٔ ماست با ناخن و سر پنجه هاى خونينمان حك 

و در . آرديم و در زير بار تلخ ترين دغدغه هاى زندگى خصوصى، آوله بار آرمان بزرگمان را ازدوش ننهاديم
نگالخ ها را پشت سر نهاديم بدان جان هاى پر شورمان در رودخانه عظيم همبستگى، س نخستين فرصت

اميد آه صبحى راستين در پيش است و هر چه ناسره و نازيباست، در درخشش تيغه هاى آفتابش آب مى 
  .شود

ناگهان و نه ناگهان آه در پى دو تجربهٔ بزرگ خيزش مشروطه .      ما را يك خفت تاريخى به انقالب آشاند
 انجاميد، بانگ رسائى در تاريخ پيچيد آه از سينه مردم و جنبش ملى آردن صنعت نفت آه به شكست

 .رنجديدهٔ ايران برخواست
مردمى آه طعم تلخ استعمار و استبداد  وابسته به آن را چشيده بودند، چنان خروشيدند آه تومار تخت و  

، هنوز دسته ولى دريغ. براستى انقالب قامت بر افراشتهٔملتى بود در برابر ستم. بخت دژخيم را در نورديد
دسته جوانهاى پر شور با سرهاى افراشته و دلهاى پر اميد، از ديارهاى غربت، از راه مى رسيدند و بر خاك 
ميهن بوسه مى زدند بدين اميد آه توانائيهايشان در ساماندهى يارى رساند و ويرانيها و نابهنجاريها  را 

يران به صدا در آمد و نخستين قربانيان آن، همان شور بزدايند آه نفير شرربار  يكه تازى فراگير در آسمان ا
بختانى بودند آه خوش باورانه پلهاى پشت سر را شكسته و مخلصانه آنچه در بساط داشتند، تقديم 

  .انقالب آردند
امروز آنها يا سر در گريبان  نوميدى  و  پشيمانى، هر روز، از داالن  تنگ و  تاريك  تالش معاش مى گذرند و  

آالف دامهاى روزمره دست و پا مى زنند آه زيستن، عمر را جويدن و  دور ريختن شده و يا در زير و بم در 
  .سالهاى پر تالطم، جان باخته اند

از آنهمه شوريدگى، بالندگى، بى وزنى و پرواز، امروز، رنگهاى پريده، سر و روهاى  آشفته، ژنده و نوميد و  
رده  .اموشى سپ ، بر جاينديا در دود و دم اعتياد، تن به فر

گرسنگى بيداد مى آند، فقر مردم را به دريوزگى آشانيده و :       اينست نتيجهٔ آن رستاخيز بزرگ ملى
 . عزت نفس نوپديد را سرآوب آرده است

   

روزى نيست در گوشه . تباهى چون خوره به جان مردم پاآباخته، شريف، چشم و دل سير ما افتاده است
هوارهٔ تمدن بشرى، پدرى فرزندان خود را، مردى همسر خويش را گوش تا گوش سر نبريده و اى از اين گا

  .خود سر به بيابان ننهد و يا تن به آتش نسپارد
   

اصلى ترين نيروى پديد آورندهٔ اقتصاد شكوفان و رشد يابنده، نيروى جوان پر تحرك، جسور و صاحب ابتكار  
  .است

نه، نوميد و ناايمن، چگونه مىتوان از فضاى ظلمانى واپس ماندگى و با چنين مردمى درد زده، گرس 
  ورشكستگى بيرون آمد؟
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ى را به بند بكشاند، هرگز به       اخالق و انديشه جز در هواى آزاد رشد نمى آندو هراس از گناه اگر آزاد

بلكه گناه به پستوها خزيده و گسترهٔ وسيع . معناى آن نيست آه گناه از صحنهٔ حيات زدوده شده است
و امروز، در ايران، اين بستر پرورش پندار و گفتار و آردار  نيك، چه تباهى ها آه موج مى . ترى  يافته است

 ! زند
   

ر سياسى آشفته چند قطبى حكومت، با همهٔ شعارها و واژه هاى  گر چه  باور نداشتيم از ساختا
دلنشين و دور نمائى آه در پى آنها رسم مى گشت، آار آارستانى برآيد، ايمنى به جامعه باز گردد و 
نابهنجاريها راه سامان پذيرى پيش گيرد، ولى به حكم آئين ملت گرائى آه بدان سر سپرده ايم و تا مباد 

نى جوانان وارد آوريم، شكيبائى پيشه آرديم و حتى نويدهاى شيرين را باز گفتيم و گزندى بر خوشبي
  !ولى دريغ. هشدارها را در الفاظى نرمگون يادآور گشتيم

      با آنكه بى ترديد فضاى سياسى بازتر شده آه بيشتر از سر ناگزيرى سردمداران جمهورى اسالمى در 
 .منى قضائى روز به روز بيشتر رخت از جامعه بر مى آشدبرابر فشار همگانى بوده است، ولى اي

دستگيريها دنباله . در آوى و برزن، زنان و مردان جوان، با بدترين رفتارها، به نهادهاى منكرات برده ميشوند 
حتى به يك حزب يا نهاد صنفى . حصر غير قانونى مراجع و روحانيان عاليقدر همچنان بر جاست. دارد

ش، بويژه اگر پيشينهٔ ملى داشته باشد، هيچ فرصتى تاآنون داده نشده ودر روزنامه ها، سياسى دگر اندي
با آاربرد واژگان دوراز انصاف و ادب اجتماعى، از دگرانديشان ياد مى شود و بازار ژاژخائى و هرزه درائى  

  . همچنان گرم است
   

انه اى، نام و پيشينهٔ  شهروندان مورد حيثيت ذاتى انسان در جمهورى اسالمى اعتبارى ندارد و با هر به
هر حادثه اى، هر قدر حساس و . تعدى  قرار مى گيرد و هيچ دستگاهى خود را پاسخگو نمى داند

همين دو روز پيش، در نماز جمعه و بهنگام تشييع . شكننده، در زير و بم واژگان تبليغاتى رنگ مى بازد
هاى شاخص آابينه آه هر يك به داليلى در ميان مردم پيكرهاى شهيدان نبرد ميهنى، دو تن از چهره 

اطالعيه اى  و نوشتارى . اعتبارى يافته اند، مورد ضرب و شتم شمارى عربده جوى سرسپرده، قرار گرفتند 
  !چند و ديگر هيچ

   

      اين نماى تلخ درون ميهن  و اما در بيرون مرزهاى استعمار ساخته، آار برد سياست ترس خورده ، 
 :يف و خالف سود و صالح ملى دنباله داردضع

   

 سال است در خون و آتش و مرگ غرقه گشته، در بزنگاههائى آه ٢·در افغانستان، اين پاره تن ايران آه 
يارى بخردانه مى توانست سر نوشت ساز باشد، آنقدر دست روى دست نهاديم، امروز به فردا افكنديم تا 

 . از آف رفتفرصتهاى طاليى  يكى پس از ديگرى 
   

و امروز آه اين آشوبگران  راهى شدهٔ  بيگانه بر آوى و برزن آن چيره شده اند و جاى  جاى آن را به مسلخ 
جوانان و دالوران افغانى بدل آرده اند، زنان و آودآان را به اسيرى و بردگى مى برند و سردمداران جمهورى 

  .  آنسولگرى را دارنداسالمى تنها دغدغه چند راننده و يا چند آارگزار
   

در تاجيكستان، اين خاستگاه نخستين  سرايندگان زبان درى، پس از فروپاشى اتحاد جمهوريهاى شوروى و 
دستيابى به استقالل، شوق همگرائى با ديگر ايرانيان، چنان اوج گرفت آه حزبى به نام آورش بزرگ و 

 دولت ملى و آشنا به نيازهاى تاريخى اين نيا خاك، سپس آرياناى بزرگ بر پا گرديد و اگر در دل ايرانشهر 
  .سر رشتهٔ آار را به دست داشت، چه پيروزيهاى بزرگى آه بدست نمى آمد

   

سردمداران جمهورى اسالمى چنان در چنبرهٔ قشرى گرى فرو افتاده بودندآه آن فرصت طاليى ! اما دريغ 
در غرب، آردان گرد در فراسوى .ت نشستنداز ميان رفت و دوباره دست نشاندگان روس بر آرسى قدر

مرزهاى قراردادى، دستخوش باورهاى نژادگرايانه ترك و عرب هستند و نسل آشى بيداد مى آند و 
دولت جديد، زير .شگفتا دولتمردان جمهورى اسالمى نرد دوستى با حاآمان دژخوى بغداد و آنكارا مى بازند

د ميهنى را با ميزان چشمگيرى دالر راهى زيارت حرم عنوان تنش زدائى، خانواده هاى شهيدان نبر
 ميليون دالر ١۵·پيشوايان دينى مى آند و با اين دست آويز، با يك حساب سر انگشتى، قرار است ساالنه 

اخته آمك آند ر س  .به اقتصاد ور شكسته اين آشور استعما
 و شمار بسيارى از فرزندان ما در و اينها همه در حالى است آه هنوز غرامت به ايران پرداخت نشده است 

  .سياه چالهاى بعثيان روزگار مى گذرانند
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      در اران آه در پى توطئه اى، جمهورى آذربايجان نام گرفت و پس از استقالل، پير و جوان براى زيارت 

ر دادند، سرزمين مادرى تن به آب يخ زدهٔ ارس سپردند و در اين سوى مرز قراردادى  ناله ها از جدايى س
 . اآنون در پى سياستهاى نابخردانهٔ سردمداران جمهورى اسالمى، جوالنگاه نژادگرايان ترك شده است

   

      در درياى مازندران، سود و صالح ملى ناديده گرفته شده است و در خليج فارس، حاآميت ملى 
 .دستخوش گفت و شنود سوداگران است
 روابط خارجى، هنوز از دايرهٔ تعارفهاى شيرين گامى بيرون ننهاده       در مورد سياست تشنج زدايى  در

اند و اگر قرار و مدارهايى گذاشته شده، پنهانى بوده و روشن نيست تا چه ميزان سود و صالح ملى مد 
نظر بوده است آه نمونهٔ برمالء شدهٔ آن قرارداد توتال است آه خالف قانون اساسى و بگونهٔ چوب حراج 

 .روت همگانى مى باشدزدن به ث

  
      در چنين فضاى نامطمئن و آشفته اى، در حالى آه مردم هر روز بيش از روز پيش نگران بهمن 

يدى به فرداى بهتر نمى يابند، جنگ قدرت ميان سهمگين ورشكستگى اقتصادى هستند و هيچ روزنهٔ ام
طيفهاى حاآم باال گرفته و هر يك مى آوشند تنور سرد و بى رمق انتخابات خبرگان رهبرى را آه هنرى جز 
پايمال آردن حقوق و حيثيت ذاتى انسان را ندارد، با هر ترفندى گرم آنند و با هزينه تراشى سرسام آور به 

گروهى آه ديرى است از مردم بريده  و جز به نگهداشت . ار امتياز ويژه اى دهنديك گروه اجتماعى آم شم
 .سرير لرزان قدرت خودآامهٔ خويش نمى انديشد

   

   حزب ما قاطع و روشن شرآت در انتخابات مجلس خبرگان رهبرى را رد آرده و خوشبختانه اتحاد حزبها و 
 نيز هر گونه سهم گيرى در اين نمايش تكرارى را نيروهاى ملى ايران و شمارى از شخصيتها ى سيا سى

زيرا براستى اينجا . ولى جا دارد همه ناسازواران  با روند يكه تازى آشكارا موضعگيرى آنند. منع نموده اند
 .مرز بين حق و باطل است

   

 !بايد به خود آييم
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از به مددگيرى از همت و انديشه بر سوگ نامه وطن و ضرورت دستيابى به رهيافتهاى خردگرايانه و ني 

صت پيش آمده را غنيمت شمارم  و دست يارى بسوى همه،  غيرت ملى چنان زمان بر ما تنگ آرده 
ى آنم و با رگ رگم فرياد بر مى آورم آه فر  :زن و مرد ايرانى، در درون و برون آشور در

از م
  .ايران روزگار تلخ و سختى را مى گذراند 
يكسر از خود . توانهايمان را در هم آميزيم. ا آام گشوده، تنهايش نگذاريممغاك تيره اى بر هستى ملى م 

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

 ١٣٧٧ آبان ماه ١٩                                                                          
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  پروانه فروهر-يادداشتهای زندان 
 

  
شايد تو هم , من از پشت اين پنجره برف را مي بينم. ساعت هشت و يك ربع صبح است. ـ امروز دوشنبه است

سرم آرام درد مي . صبحانه ام را خورده ام. ست آه برف مي باردبداني آه هوا ابرآلود است و تقريبا نيم ساعتي ا
هر چند آنها آه . آزادي چه نعمت بزرگ و باارزشي است. از هيچ آجاي دنيا خبري ندارم. نگران بچه ها هستم. آند

م از مغز. خيال مي آنند آزادند در زندان بزرگتري زنداني هستند و زبان و انديشه و دست و پايشان در بند است
  .از انديشه به مسائلي آه زندگي و وجود من بسته به آنهاست, انديشيدن به ستوه آمده

. زمان مجبور است در برابر اراده هاي توانا يا متوقف شود يا بر سرعت خود بيافزايد و زندگي ناچار به تسليم است
قدم هايم . ز انرژي و حرارت بوده استقلبم مثل آوره آفتاب پيوسته سرشار ا. من پيوسته اين احساس را د اشته ام

هرگز از رفتن بازنايستاده است ولي        احساس مي آنم همه يارانم در بند هستند و به همين دليل آمتر اميد 
  .پيروزي دارم

آيا پايان اين آزادي طلبي و سينه چاك زدنها در راه ايران چيست؟ ديشب هم برايت گفتم ترجيح مي دهم پايان اين 
  .گي اعدام و مرگ باشد تا زندان و در ميان مشتي انسان آلوده زيستنزند

درد سرم . روز از جدايي ما مي گذرد و از آن مي ترسم آه اين دوران به طول انجامد ٢۴دلم براي تو تنگ شده امروز 
  .        فعال خدا نگهدار. حوصله چيز نوشتن هم ندارم, شدت يافته

  ١٠/١١/٣٩  

 
  

. من منتظر آساني هستم آه بايد بيايند و مرا به دادرسي ارتش ببرند. ـ امروز سه شنبه يازدهم بهمن است
.  به شدت درد مي آنددلم نگران نيست ولي سرم. سرهنگ بهزادي. ميداني پيش چه آسي؟ همان بازپرس تو

دلم برايت خيلي تنگ شده و بدتر اين آه نمي دانم اين وضع تا جه . آاش مي توانستم تقاضاي مالقات با تو را بكنم
به هر صورت خودم را به خدا مي سپا م و با اعتمادي آه به مهر او دارم اين زمان را پشت سر مي . موقع ادامه دارد

  دعايم آن. گذارم
  ١١/١١/٣٩و ربع آم       ٩     ساعت  
  
  
برف گاهي آرام وگاهي مثل ديوانه ها بي هدف و . دلم سرشار از اندوه است. روز است آه تو را نديده ام٢۵ـ 

, نه پيامي. صداي اين آالغ سياه هاي نفرت انگيز آه شكل شان را نمي بينم گوشخراش شده. سردرگم    مي بارد
روي اين صندلي آنار اين اطاق نشسته ام و صداي آن دو . بيمي هيچ چيز نيستنه , نه اميدي, نه آوايي, نه پيكي

در را بسته ام و در اين . نگهبان را آه مرا مثل قاتلها مي پايند تا مبادا فرار آنم هر چه مي آوشم نشنوم بهتر است
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 نفهميده باشي آه زنداني بيش از همه چيز به تو فكر مي آنم و بيش از همه چيز آرزو دارم. حصار تنها مانده ام 

امروز من به دادستاني ارتش نرفتم شايد فردا هم نروم چون تعطيل است و البد آار را براي پنچشنبه . هستم
سرشار از خشم هستمو مي داني مهربان خودم اگر پروانه ي تو يا خودت در آشور ديگري بوديد چقدر . گذاشته اند

ولي اينجا در اين سرزمين مقدس      اينجا آه ما بيشتر از خودمان دوستش مورد احترام و ستايش قرار مي گرفتيد 
داريم و چه بسا براي اين عشق لقب ديوانه گرفته ايم ما را به زندان مي افكنند و به جرم فعاليت هاي مضره 

سكين خشم من نسبت به اين آلمه بي انتهاست و هر چه          مي آوشم خود را ت. بازداشت مان مي آنند
  .بدهم بي فايده است

  
  

شوق ديدار تو با . دلم آنقدر هواي تو را آرده آه مثل پرنده سرگرداني در سينه ام ديوانه وار مي طپد, ـ داريوشم
از هيچ آجاي اين دنيا خبري . گريه اي تلخ پنهان از همه در سينه ام مي جوشد. نوميدي و ياس قلبم را به درد آورده

پروانه تو . ولي خوب نازنينم من اينجا نيستم. دود به اين اتاق آوچك و تخت و بخاريش آرده انددنياي مرا مح. ندارم
روشني و نوري . بفهمد آه اطاقت در آدامين قسمت است. در اطراف       قزل قلعه مي گردد تا جاي تو را پيدا آند

بيشتر از همه به چه , اگر اين طور است, نيدر آن راه يافته يا نه؟ آتاب داري يا در سكوت و تنهايي فقط فكر مي آ
دنيا اگر تو درآن نبودي چقدر محدود و آوچك و بي ارزش بود ولي خداي مهربانم تو را . چيز و چه آس مي انديشي

به خاطر روزهاي . به من داد تا دنياي او را زيبا و دوست داشتني ببينم و همه دردهايش را به خاطر تو تحمل آنم
مهر و نوازش تو را , بوي تو, براي ساعت و دقايق عزيزي آه صداي تو. خره روزي به آنها خواهيم رسيدخوشي آه باال
دلم برايت . آسي نيست تا از تو با من حرفي بگويد من هم از تو با آسي  نمي توانم آالمي بگويم. خواهم يافت
چشمانش را اشك آلود . ن جدايي مي بينماندوه او را از اي. براي فتانه عريزم هم دلم خيلي تنگ شده, تنگ شده
  . مي بينم

مامان آه ناخوش شده . مادر, پدر, يگانه آوچك و ضعيفم, افسانه, فرزانه, مامان. فكر آن. چه موجود ظالمي هستم
همه موجودات عزيز را دچار چه اندوهي . مامان توآه آن همه نگرانم بودند. و خبرگرفتاري من حالش را بدتر آرده

  .امساخته 
يا من و تو هر دو تنهاي . آيا اگر قدم هاي مرا از رفتن بازداشتند آسي با نيرو و ايمان من اين راه را ادامه خواهد داد

  .تنها هستيم
به خاطر پايمردي و . ببخش به خاطر عشق بزرگ و با عظمتي آه از سرزمين و ملتم درسينه دارم. خدايا مرا ببخش

سرزنشم نكن، همه را دوست دارم و همه ي آنها را . م را آشنا با غم و اندوه مسازدل عزيزان. استقامتم مرا ببخش
خداي من داريوشم را از . آه غم مرا دارند مي پرستم ولي بيشتر از همه ي آن عزيزان براي من ايران من عزيز است

 را از من بازمگير و بگذار بر اندوه من افزون آن ولي داريوشم. جان مرا سپر بالي او آن. همه بالها محفوظ بدار
  .جهانت را با داشتن او زيبا و دوست داشتني ببينم

  .صداي اين نگهبان جديد ناآشنا و متظاهر است. صداي راديو را مي شنوم
به . به زندگي پر از نگراني و اندوه خودم و تو. چشم هايم را مي بندم و به تو فكر مي آنم. من ميخواهم بخوابم
وا ي خدا با همه وجود مي خواهم .......به اين موانع بي شمار. ه من و تو هر لحظه بر پا مي شودسرهايي آه در را

از او مي خواهم آه دوران جدايي ما را آوتاه .آه عشق تو را پيوسته در من افزون آند و شايسته مهر توام سازد
  .سازد به نام خدايي او از او        مي خواهم

  ١٢/١١/٣٩ده صبح     .       سپارمخوب مهربانم به خدات مي
  
  

از ديدن اين آوه آسمان آه آفتابي ندارد و محدود و بي رنگ است با اين ديوار آجري . ـ جاي تختم را گفتم عوض آنند
پشتم را به اين روشني بي اميد آرده ام تا هيج چيز نبينم جز دنيايي آه . و پنجره ي بي رنگ و رو خسته شدم

  .دنيايي آه ايمان و عشق من سازنده آن است. مخودم      مي ساز
اگر قرار باشد آه مدت . صداي مرضيه را مي شنوم ولي آلماتش غير قابل فهم است چون از دور اين صدا مي آيد

چند صفحه . ورزش صبح، تحقيقات فلسفي. اين بازداشت به طول انجامد برنامه اي براي خودم ترتيب مي دهم
دلم مي . خوردن و خوابيدن. چند ساعت ساآت انديشيدن. و داريوش عزيزم نامه نوشتنبراي ت. داستان خواندن

سرهنگ نواب هم آه اصال قولش را . خواست از حال مامان      با خبر مي شدم ولي متاسفانه راهي نيست
. ي را نگرفته باشندخدا آند از بچه ها آس. فراموش آرد و به ديدن من نيامد تا از او سراغ مامان و بچه ها را بگيرم

قطعنامه ميتينگ را بنا بود من بخوانم ولي چون من نخواندم او را آه از آه نزديك تر . دلم شور بيچاره اآبري را مي زند
اما داريوش . برايش دعا مي آنم. فكر آن اگر او را دستگير آنند چقدر بي گناه خواهد بود.بود مجبور به خواندن آردند

! ن قطعنامه ميتينگ را بخوانم؟ من آه نه حق شرآت در انتخابات را دارم و نه حق راي دادنجانم صحيح بود آه م
  .حاالآه گذشت . تنها آاري آه مي توانستم بكنم تاييد آنها بود

اما بيشتر . اصال براي همه بچه هاي دانشكده و مدرسه و همه وهمه جا. دلم براي آالس دآتر صديقي تنگ شده 
شايد . از تيمسار علوي آيا.  فردا اگر توانستم تقاضاي مالقات با تو را مي آنم. ي هم از تو ندارمهيچ خبر. براي تو

  .فعال خدا نگهدار. به اميد خدا. موفق شوم
  ١٣/١١/٣٩                  يك بعد از ظهر 
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من تقاضاي مالقات . دبراي من لباس و مسواك و صابون و خمير دندان و از اين چيزها فرستاده ان. است١١ـ ساعت 
حاال مي . مي خواهم شايد با تو مالقات آنم و در ضمن از وضع خودم سوال آنم. با سرهنگ مولوي را آرده ام 

. فهمم وقتي براي تو از منزل چيز مي آورند چقدر خوشحال مي شوي من بوي مامان و بچه ها و پدر را شنيدم
. من هم آزاد بودم, آاشكي آزاد بودي. دلم هواي ديدارت را آرده نمي داني چقدر . احساس آردم آنها را مي بينم
آاش . ثمره خونبها ي بسياري از عزيزان است. ولي به قيمت گراني به دست مي آيد. آزادي چه نعمت بزرگي است

 براي آاش. آاش مي توانستيم عقايدمان را بگوييم . آزادي ما دلخواهمان بود آاش ايران ما مثل همه جاي دنيا بود
درآشور , در اين سرزمين شاهان هخامنشي, ولي دريغ. آاش و هزاران آاش ديگر. احساسات ما ارزش قايل بودند

دريغ، دريغ .آلماتمان را درگلو خفه مي سازند, داريوش و آورش من و تو را به جرم عشق به ايران زنداني ميكنند
ر راه آباداني و تجديد عظمت ايران بگذرد، در زندان و تبعيد و عمر من و تو و هزاران مثل ما آه بايد د, داريوش خوبم 

 .      دريغ. وحشت و شكنجه مي گذرد
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  گفتگوها و سخنرانی ها
  
  
 ١٣٧٧د خردا

 گفتگوى پروانه فروهربا گزارشگر راديو صدای ايران
 

  

 
خانم فروهر در مورد درخواست دانشجويان ايران،  پيرامون جدايى  دين از دولت و انتقاد آنها از : گزارشگر 

 اختيارات گسترده رهبرى چه نظرى داريد؟
   

دانشجويان وقتى به شكل رهبرى انتقاد دارند، وقتى اين سيطره را نمى پذيرند و آن را ضد : روانه فروهرپ
 . انسانى تلقى ميكنند، مفهومش اين است آه خواستار جدايى دين از دولت هستند

   

و مسلح خانم فروهر اين گروههاى فشار آه هر روز قويتر و قويتر ميشوند و خشن تر و خشن تر، : گزارشگر
 به سالحهاى سرد پيشرفته، اينها تعلق سازمانى شان چيست؟ اطالع داريد؟ 

   

اين گروههاى فشار زير نام انصار حزب اهللا  هستند، و تا آنجايى  آه ميدانيم يكى از روحانيون : پروانه فروهر
ى مختلف  رهبرى را طراز اول در رأس اينها قرار گرفته، ولى خوب  تعداد ديگرى با نامهاى مختلف در جاها

اينها . به عهده ميگيرند ولى اينطور آه شما گفتيد روز به روز قويتر و قويتر ميشوند، من چنين تلقى ندارم
دارند آخرين تالشهايشان را براى اينكه مردم را از اين فضايى آه در اثر مبارزات، پيگيرى و آوشش خودشان 
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ن را به حساب خودش بگذارد آه دارد آزادى مى دهد بدست آمده و جمهورى اسالمى سعى ميكند آه اي

در حالى آه اينطور نيست، آزادى را مردم بدست آورند، ميكوشند آه آخرين تالشها را بكنند، براى اينكه 
خوشبختانه مردم و به خصوص . مردم را منصرف آنند از ادامه اين راه و دچار ترس خوردگى بكنند

شان دادند به رغم اينكه آنها پنجه بكس، چاقو، زنجير، حتى گاز اشك آور، دانشجويان در همين پارك الله ن
حرفهاى زشت، تهمتهاى ناروا، همه اينها را  استفاده آردند دانشجو هستند، نشان دادند آه نمى ترسند، 
ايستاده اند و مقاومت ميكنند اين مقاومت تا امروز، مقاومت منفى بوده، يعنى در برابرشان از خشونت 

 ستفاده نكرده اند ا
  

ولى معلوم نيست آه تا آى ميتوانند بر خشم خودشان چيره شوند و پاسخ دندان شكن به اين گروههاى 
 .فشار ندهند

   

يعنى احتمال دارد آه دانشگاه، مثل دورانى از مبارزه، دوران نهضت ملى به يك صحنه : گزارشگر
 آشمكش و مبارزه تبديل شود؟ ی

   

 .همان خواهد شد"  اين روند دنباله پيدا آند يقينااگر: پروانه  فروهر
   

از " خانم فروهر نظرتان راجع به قانون خبرگان رهبرى چيست؟ اين مسئله از چند هفته اخير مرتبا: گزارشگر
سوى دانشجويان مطرح ميشود، مبنى بر اينكه قانون خبرگان رهبرى بايد تغيير آند و مجلس خبرگان 

 حزب شما در اين مورد چه نظرى دارد؟. نيون نباشدمتشكل از روحا" منحصرا
   

اين نظر دانشجويان است آه حزب ملت ايران بطور آلى خواستار بازنگرى در قانون اساسى : پروانه فروهر
. نه  شوراى نگهبان را قبول دارد و نه مجلس خبرگان را. است براى اينكه هيچ آدام ازاينها را قبول ندارد

ى عقبتر هستند و آنها معتقد هستند خبرگان ،خبره با مفهوم واژگانى آه دارد فقط ولى دانشجويان قدم
شامل يك گروه نميشود و نهايت از خود راضى بودن است آه ديگران را آدم برايشان اعتبارى از نظر فهم و 

ايران شعور، خرد و درك، آنقدر آه براى خودش قائل است، قائل نباشد، انحصار طلبى گروهى است آه در 
  .من هم اعتقاد دارم آه آزادى ضرورت زندگى انسان است. حكومت ميكند

 

  
از اليه هاى حاآميت اينكه تغييرهايى آه اآنون در طرز رفتار برخى  يك بحثى است در باره ی: گزارشگر

آنها . تفكر و انديشه گرى روشنفكران دينى است آنونى جمهورى اسالمى رخ داده ، در واقع نتيجه ی
 بودند آه خواستار شفافيتى در فضاى جامعه شدند، شما اين تعريف را قبول داريد؟ 
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باز من محدود نميكنم به روشنفكران دينى، در اين راستا همه تالش آردند و اين نتيجه : پروانه  فروهر

يك تالش همگانى است، جامعه ميرود به سمت اينكه فضايش آزادتر بشود ولى خوب در اين راستا  ی
انه عمل بكند، بايستى از آموزشهاى گذشته اش ميبايست آه شكيبايى از خود نشان بدهد، بايد خردمند

استفاده بكند و به طور آلى نگذارد فضا يى را آه با تالش و آوشش خودش دارد باز ميشود بتوانند با 
دستاويزهاى مختلف دگرگونش آنند آه باور نميكنم چنين توانايى را سردمداران جمهورى اسالمى در 

عه ميكوشد براى دستيابى به آنچه آه تا به حال از آن دريغ شده اختيار داشته باشند براى اينكه  جام
 .است

   

 عمده   بخشهاى    آه  شنيده ايم بسيار  روحانيت  با جامعه  خانم فروهر، در ارتباط : گزارشگر
 .جامعه روحانيت با رژيم جمهورى اسالمى سر ناسازگارى دارند   ی

   

ا انحصارگرى و  واپس گرايى  خودشان به باورهاى دينى اين سردمداران جمهورى اسالمى ب: پروانه فروهر
به همين دليل روحانيونى آه .  سال هرگز اين باورها نديده بودند١۴..آسيبى آه در طول . مردم آسيب زدند

نسبت به باورهاى دينى خودشان صميمى هستند،اين اعتقاد را دارند آه ميبايست دين از دولت جدا شود 
جامعه براى ادامه حيات نياز . دم را دچار سرخوردگى نسبت به باورهاى دينى شان نكنندو بيش از اين مر

 .به چنين باورهايى دارد
   

خانم فروهر بعنوان آخرين پرسش، يك اطالعيه اى داديد آه آن هم براى ما فكس شد از سوى : گزارشگر
راى دومين بار در چند ماه گذشته ، وزير آه نوشتيد ب" سفر نگرانى آور"  دبيرخانه حزب ملت ايران زير عنوان

خارجه جمهورى اسالمى، راهى امارات متحده عربى شد تا به گفته خود پيام دوستى دولت جديد ايران را 
به شيخ زايدبن سلطان آل يحيى ، رئيس آن آشور برساند، مفهوم اين اطالعيه چيست، ميخواهيد به چه 

 چيزى اعتراض آنيد؟
   

ان طورى آه در همين اطالعيه گفتيم، در قلمرو حاآميت ملى و تماميت ارضى  هيچ هم: پروانه فروهر
اين سه جزيره در سراسر تاريخ، بخشى از ايران . آشور آزادى ، نميشود بده و بستان با بيگانه انجام داد

را آسى بوده اند، چطور ميتوانيم بنشينيم تا بر سر اين سه جزيره بخاطر اينكه در آنجا يك ملك آوچكى 
فرض آنيد بنشينند و در مورد " دارا است بنشينند و بر سر حاآميت اين سه جزيره گفتگو آنند، مثال

براى اينكه . حاآميت تهران گفتگو آنند اين همانقدر نادرست است آه در مورد حاآميت آن سه جزيره
  از خاآش آه آسيب هر آجا آه آسيب وارد شود، هر ذره اى. بخشهاى ايران از هم جدا نشدنى هستند

 .    به آن وارد شود به آل آن مملكت آسيب رسيده و آل آن مملكت دچار بيمارى خواهد شد
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١٣٧٧ ارديبهشت ٢٩  
  فروهر با گزارشگر راديو صدای ايران گفتگوی پروانه

  

 

 
 ارديبهشت ماه آه شما به آرامگاه دآتر مصدق تشريف ٢٩خانم فروهر بفرمائيد در تاريخ :      گزارشگر

 برديد، چه اتفاقي افتاد؟ 
   

 نفر از اعضاي حزب ملت ١٥ما حدود ١٣٥٤بكنم و آن، اين آه در سال يك يادآوري آوچك :      پروانه فروهر
ي دآتر مصدق  و همسرشان هم، آه در آن زمان رابطه بسيار  نوه. ايران بوديم آه به آرامگاه ايشان رفتيم

ما در اين سفر براي نخستين بار زادروز دآتر . نزديك و خوبي با هم داشتيم، در اين سفر هراهمان بودند
هر سال بر شمار آساني آه . ايم  را بزرگ داشتيم و تا امروز هم اين زادروز را پيوسته گرامي داشتهمصدق

حضور .  اسفند شد١٤توان گفت امسال مثل همان  به طوري آه مي. شد آمدند، افزوده مي به آنجا مي
  .اند نهادهي اميدي بود براي آساني آه ساليان دراز پرچم مصدق از دوش ن ها بخصوص بارقه جوان

   
ام آه مردم را تشويق آرده بودند در مراسم  من از طرف دانشجويان چند فاآس دريافت آرده:      گزارشگر 

  . احمد آباد شرآت آنند
   

گذرانند و در ضمن آن روز تعطيل  با توجه به اين آه دانشجويان روزهاي امتحانشان را مي:      پروانه فروهر
آنيد، نبودند؛ ولي خب، تعداد قابل توجهي از  ز آن اندازه آه شما تصور ميهم نبود، با اين آه ديرو
اي واقعي، قشنگ و  اي آه داشتيم، يكي از دانشجويان در اعالميه طي برنامه. دانشجويان آمده بودند

يعني . اين اعالميه از سوي دفتر تحكيم وحدت صادر شده بود. منطقي روند زندگي مصدق را بررسي آرد
اين اعالميه از سوي حاضران سخت . ها و مراآز آموزش عالي انشجويان و دانش آموختگان دانشگاههمان د

  .بله، دانشجويان هم بودند. مورد تشويق قرار گرفت
   

ي اسالمي  فرمائيد، از سوي اتحاديه اي را آه شما مي خانم فروهر، البته ما هم اين بيانيه:      گزارشگر
  . اي آردم فت آرديم و ديشب هم من به آن اشارههاي دانشجويي دريا انجمن

   
  !هاي مشهوري در اين مراسم سخنراني آردند؟      بفرمائيد چه شخصيت

يكي از سخنرانان آقاي علي اردالن بود آه بيشتر روي سياست موازنه منفي دآتر :      پروانه فروهر
است و مصدق پيشگام اين انديشه در شود گفت يكي از شاهكارهاي زندگي ايشان  مصدق ـ آه واقعا مي
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در اين مراسم شعري هم از ذوالقدر . جهان و به ويژه جهان عقب نگه داشته شده است ـ سخنراني آرد

. آه او هم از هواداران پر و پا قرص دآتر مصدق بود، و بارها و بارها هم يه زندان رفته بود، خوانده شد
» گرداني تاريخ ورق«شعري هم از حميد مصدق به نام .  شدهمين اعالميه دفتر تحكيم وحدت هم خوانده

آنچه آه واقعا . پخش شد» اي ايران«نوار صداي مصدق را هم شنيديم و سرانجام سرود . خوانده شد
اين آار روي تمام . گفتني است قطع پياپي برق توسط مسئولين اين روستا بود آه عمل واقعا زشتي بود

گرچه در هنگام سخنراني و شعر خواني، سكوت مطلق بود و ما . ري گذاشتحاضران تاثير بسيار چندش آو
  .توانستيم صداي سخنرانان را بشنويم و بهره هم ببريم مي

   
  خانم فروهر، در اين جلسه آقاي داريوش فروهر هم حضور داشتند؟:      گزارشگر

   
خواند آه همه شاهد  اش مي  رگ و پيرا واقعا با تمام» اي ايران«داريوش سرود . بله:      پروانه فروهر

  .بودند
   

  شما خودتان شادوران دآتر مصدق را ديده بوديد؟:      گزارشگر
   

. هاي بزرگ نوازشگر هاي من واقعا مصدق را ديدند؛ آن باالي بلند، آن دست چشم. بله:      پروانه فروهر
 به بيمارستان ٤٥تي آه ايشان در سال وق. من هنوز هم آن دوباري را آه ايشان را ديدم، در خاطر دارم

. من و همسرم از ساواك درخواست آرديم آه به ديدن ايشان برويم. در همان سال هم درگذشتند. آمدند
مصدق در بستر بيماري . خواستيم ايشان را ببينيم فقط مي. از اين ديدار هيچ قصد سياسي هم نداشتيم

خواستم آسي را آه در تمام عمرم  به رغم اين آه نميمن . ساواك با درخواست ما مخالفت آرد. بود
گفتند با مريم به . و براي ايشان پيغام فرستادم. ستوده بودم، مخفيانه ببينم، ولي تن به اين آار دادم

  .ديدنشان بروم
   
اگر چه ايشان در تمامي آودآي و . ديدم اولين بار بود آه ايشان را مي. در بيمارستان به ديدنشان رفتم 

مردي را آه آنقدر دوست داشتم و آنقدر . ولي، خب، آن روز ديدمشان. روياهاي من پيوسته حضور داشتند
درواقع چنان تحت تاتير قرار گرفته بودم آه فقط . فقط سالم آردم و نشستم. مي ستودم، از نزديك ديدم

با اين آه . مس نكردحتا دستم بدن ايشان را ل. اي را هم نشستم لحظات طوالني. سالم آردم و نشستم
هيچ . وقتي بيرون آمدم، ديگر صدايي نداشتم. آمدم بيرون. آنم آه آاش اين آار را آرده بودم آرزو مي

با اين آه دخترم هنوز خيلي آوچك بود و  به صداي من نياز داشت، اما تا يك هفته هيچ . آالمي نداشتم
اين دختري آه دانشگاه :  مريم پرسيده بوددآتر مصدق از. همسرم سخت نگران شده بود. آالمي نداشتم

پروانه از آن روز با هيچ آس حرف : مريم گفته بود. را به آتش آشيده بود، حتا يك آلمه با من صحبت نكرد
  . به او بگو آه بازهم بيايد. اين، نشانه اين است آه مرا خيلي دوست دارد: ايشان گفته بود. نزده است

   
با هم . با ايشان شام خوردم. شادروان دآتر غالمحسين مصدق به ديدنشان رفتم     بار دوم من در منزل 

با احساساتم برخورد آردند و دانستند آه چه طور . گفتگو آرديم و به هر صورت ايشان صداي مرا شنيدند
  . اين واقعا افتخار خيلي خيلي برزگي براي من است. بله، من مصدق را ديدم. عاشقانه دوستشان دارم

   
شان، يعني همان جايي آه تبعيدگاهشان بود، به خاك سپرده       ايشان به طور موقت در اتاق پذيرايي

  .آردند همسرم آه تازه از زندان آزاد شده بود، در آنار مهندس حسيبي گور را آماده مي. شدند
   
يت اهللا زنجاني آه بدن دآتر مصدق را دآتر سحابي غسل دادند و بعد هم آ. روستاييان هم آب مي آوردند 

  ي ايشان نماز گزاردند يادشان به خير باد، بر جنازه
   

  .اين گفتگو متاسفانه ناتمام ضبط شده است
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١٣٧٥تير   
 گفتگوی پروانه فروهر با گزارشگر راه توده

  

 

 
به عنوان يك زن ايراني آه .گويا هدف از سفر شما شرآت در آنفرانس جهاني زنان بوده است  : گزارشگر

ديد و آينده ي آن را چگونه مي دي چه   آنفرانس  اين دفاع از حقوق زنان را وظيفه ي خود مي داند ، در 
 بينيد ؟

   

آنفرانسي آه به آن اشاره آرديد آنفرانس جهاني زنان پيرامون حقوق زن ايران نامگذاري : پروانه فروهر 
شده است و اين هفدهمين اجالس آن بود آه در شهر سياتل آمريكا برگزار شد و از من  به عنوان ميهمان 

البته نخستين سخنران اين آنفرانس هم بودم و محور اساسي . بودبا تقبل هزينه ي سفرم دعوت شده
زيرا اعتقاد دارم دفاع از حقوق زنان با وجود محدوديت هايي آه به آنها . سخنانم هم حقوق انسان بود 

  . مردان تحميل مي شود ، در نهايت جدا از حقوق انساني نيست زبيش ا
   

گرچه اعتقاد به تشكل هاي .آردن زنان از مردان موافق نيستم من با اين مفهوم عام تا حدودي هم با جدا 
 ها در آنار ديگر تشكل هاي سياسي ، صنفي و ديگر تشكل ها دارم لمستقل زنان و فرار گرفتن اين تشك

.  
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ميان مهاجرين خيلي به اصطالح فمينيست دو آتشه شده باشند و از اين  شايد هم برخي ها ، به ويژه در 
من به عنوان يك  بهر تقدير ،. ن خوشش نيايد اما به هر حال محور سخنراني من اينگونه بود نظرات من چنا

چهره ي سياسي و عضو فعال يك حزب سياسي قديمي در آشورمان وظيفه دارم به اين گونه مباحثه ها 
آردم را يك نسخه از متني آه ايراد . با ديد سياسي و فراتر از محدوديت هاي جنسي و ظاهري نگاه آنم 

در آنفرانسي آه در آن .در اختيارتان ميگذارم آه با مطالعه ي آن حتما با اين نقطه نظرها آشنا خواهيد شد 
شرآت داشتم ، فزون بر سخنراني رسمي با بسياري از خانمهاي شرآت آننده پيرامون اين نقطه نظرات 

ي از مشكالت عدم آشنايي آامل با به نظر من يك.و و اصوال موقعيت آنوني زنان در ايران صحبت آردم 
اين آه همه ي مشكالت زنان ايران را در چادر و حجاب خالصه آرده اند ، يك .موقعيت زنان در ايران است 

زه سياسي نبوده اند آه حاال داهيچ وقت زنان ايران در سالهاي پيش از انقالب تا اين ان. اشتباه است 
ابر پايمال آنندگان حقوق انساني آه زنان هم جِريي از آن هستند هستند و يا هرگز تا اين حد وسيع در بر

  .نايستاده بودند آه حاال ايستاده اند 
   

اين اتفاقا سوژه ايست آه خود حكومت هم براي گمراه آردن . مشكل اساسي زنان چادر و حجاب نيست  
 تا مسير اصلي مبارزه را ستيابي به حقوق حقه شان به آن دامن ميزننددجنبش مردم و جنبش زنان براي 

شما ببينيد هر وقت آه حكومت با يك دشواري بسيار مهم سياسي روبرو مي شود آه يك . عوض آنند 
 حجاب را به يك مسله ي اجتماعي تبديل یفرا مسله   آن مردم و طرف ديگر حكومت قرار دارد ، وفطر

 در خيابان ها راه مي افتند و از دسته هاي فشار و يورش و حمله. مي آنند تا اصل موضوع گم شود 
متاسفانه آنطور آه احساس مي شود اين حربه ي تبليغاتي حكومت در خارج از ! حجاب دفاع مي آنند 

آشور هم اثرات خودش را گذاشته است و خيلي ها فكر مي آنند دفاع از حقوق زنان ، آنهم جدا از حقوق 
 ٨٠-٧٠پيش از انقالب هم . كل ما حجاب و چادر نيست مش. همه ي مردان ايران ، يعني مبارزه با حجاب 

مشكل پايمال شدن حقوق مدني مردم ايران . مشكالت جاي ديگري است .درصد زنان ايران چادر داشتند 
اينها . است و البته در اين ميان به حقوق مدني و اجتماعي زنان دست درازي بيشتري شده و مي شود 

ريات داخل خود ايران هم مطرح است و من خودم خيلي از اين بابت مباحثي است آه خوشبجتانه در نش
 دراز آنندگان بر حقوق اجتماعي و مدني  دستزيرا آنجا آه بايد مقاومت اساسي در برابر. خوشحالم 

در . مردم ايران شكل بگيرد اين مسايل در نشريات به ويژه برخي نشريات مربوط به زنان مطرح مي شود 
 من سالها معلم بودم در محالت ،مي دانيد.مسايل خيلي ريشه اي تر از اين حرف هاست ارتباط با زنان 

پاي در دل خيلي از مادرها و دخترهايشان . مختلف تهران و با خانواده هاي مختلف سر و آار داشتم 
ض و تبعي. مشكل برميگردد به تربيت خانوادگي ما . ن زمان پيش از انقالب را مي گويم اهم. نشسته ام 

يكي حقوق . بنابراين ما دو بحث داريم . تفاوتي آه از ابتدا بين پسر و دختر قائل بودهايم و هستيم 
يكي هم . انساني مردم ايران آه شامل زنان هم طبعا مي شود و اين مبارزه ي سياسي اجتماعي است 

  ! فرهنگي آه از درون خانه هاي خودمان بايد به آن شكل بدهيم یمبارزه 
   

  جامعه ي ما نه تنها امروز بلكه هميشه يك جامعه ي سنتي بوده است و مذهب بخشي از فرهنگ و    
اين . بايد به اين واقعيت اعتراف آرد تا بتوان براي تغيير آن ، آنهم تغيير تدريجي آن عمل آرد . هويت ماست 

 زنان ايران و همچنين ميان اختالف و قشربندي ميان،بحث حجاب و چادر اگر دقت نكنيم ، به مبناي جدایي
 چيزي است آه به نطر من خودآامگان حاآم بر ايران با به راه انداختن نزنان و مردان مي شود و اين هما

  . گروههاي فشار و حمله به مردم به دنبال آن هستند 
   

 و هار حكومت مي خواهد جنبش مردم براي آزادي و عدالت را به جنبش چادري ها و حجابي ها با بي چاد
آخرين .  ديگر در برابر هم قرار دهد طرفبد حجاب ها تبديل آند و عمال زنان را از يك طرف و مردها را از

نمونه اش را به دنبال همين انتخابات مجلس پنجم آه واقعا باعث شرم و حياي حكومت بايد شده باشد با 
ي شاهد بوديم و حاال هم اين را وصل ست و عربده آش ها عليه بي حجابدچاقو به  به راه انداختن اوباش

 ديگر نه آسي قبول را اين حرف ها .آرده اند به مبارزه ي فرهنگي با طرفداران فرهنگ غرب يا ليبرالي 
بوده اند آه ديگر   مردم اينقدر شاهد اين بازيها . اين حنا ديگر رنگی ندارد. دارد و نه آسي جدي مي گيرد 
 مي خوانند و مي دانند اين بازي   انتهايش راتا ابتدا  ازكرار آنند ، فورا همهبه هر شكل آه بخواهند آن را ت

من و حزبي آه به آن . بايد با اين بازي ها و ترفند ها مبارزه ي اساسي و اصولي آرد . ها براي چيست 
هم بستگي دارم معتقد به مبارزه براي احقاق حقوق همه ي ملت ايران هستيم و بنابراين زنان ايران 

مبارزه يك مبارزه ي عام است و البته تشكل زنان براي تقويت آل مجموعه . بخشي از ملت ايران هستند 
به همين دليل ما اخيرا در اتحاد حزب ها و نيروها اين بحث آه بايد تشكل . ي جنبش اهميت بسيار دارد 

  .هاي مستقل زنان هم حضور داشته باشند را مطرح آرده ايم 
   



   )فروهر(پروانه اسکندری    ويژه نامهءويژه نامهء ويژه نامهء              
com.xalvat://http  com.xalvat@xalvat  eDigaran-Nasher/7xalvat/com.xalvat://http   

 

 
درباره ي انتخابات اخير جداگانه خواهيم پرسيد ، اما همينجا هم  مي خواهيم بدانيم اين  :  رگزارشگ     

  توجه و تصميم شما تحت تاثير انتخابات اخير مجلس پنجم و حضور زنان آانديدا و پيروزي آنها بوده است ؟

  
ببينيد همه اش اين نسيت اما به هرحال انتخابات اخير نشان داد آه آن بخش از زنان آه :      پروانه فروهر 

در انتخابات شرآت آردند هم چقدر آگاهانه در برابر حكومت ايستادند و حكومت را مجبور به عكس العمل 
يعني همان شهرهايي آه مردم با . عضي شهرها مثل اصفهان و تبريز هايي آردند ، مانند ابطال انتخابات ب

آراي خودشان به بعضي آانديداهايي آه حكومت راضي به حضور آنها در مجلس نبود ، دست حكومت را 
ما به . البته بخشي هم شرآت نكردند و به اين شكل مخالفت خودشان را نشان دادند . بيشتر باز آردند 

 داخل آشور حضور دارد و مسايل را از نزديك دنبال مي آند ، نمي توانيم به اين واقعيت عنوان حزبي آه در
نتايج انتخابات اخير و پيامدهاي . ها توجه نداشته باشيم و يا آنها را در بازنگري مسايل در نظر نگيريم 

ات را تحريم آرده بوديم شما ميدايند آه ما اين انتخاب.بسيار متنوع آن ، البته يكي از همين بازنگري هاست 
.  
   

     حرآت و بهتر است بگويم واآنش زنان راي دهنده در شهرهايي آه زنان آانديدا از خود استقالل اندآي 
از حكومت نشان داده بودند و يا برنامه هايشان را براي مبارزه در راه احياي حقوق زنان اعالم آرده بودند ، 

اينكه هر آجا روحانيون حكومتي بيشتر عليه زنان آانديدا موضع گيري . قطعا مورد توجه ما هم بوده است 
 مقاومت و جنبش مردم دربرابر حكومت یگويا ش زباندآردند، مردم و زنان بيشتر به آنان راي دادند، خو

  .است 
       

  اين مسايل در آنفرانس زنان هم مطرح شد ؟ : گزارشگر
   

زيرا آن آنفرانس براي بررسي انتخابات اخير آه تشكيل نشده بود . يرها نه با اين نوع تعب:      پروانه فروهر 
البته در مذاآره ها و .هدف آنفرانس همانگونه آه از نامش مشخص است ، درباره ي حقوق زنان بود . 

ديدارهاي خصوصي و در محفل هايي آه در حاشيه ي آنفرانس تشكيل مي شد ، اين نوع مسايل هم 
يكي ديدگاههاي زنان جواني آه سالهاست . ر اين آنفرانس تحت تاثير دو نكته بودم من د. مطرح مي شد 
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از ايران دورند و يكي هم ديدگاههاي بسيار تند و تيز آساني آه سال هاي زيادي هم از ايران دور نبودند و 

قابل توجه بود ديدگاه فمينستي شكل گرفته در خارج از آشور هم برايم بسيار . اخيرا به مهاجرت آمده اند 
هم به دليل شغل معلمي آه داشته ام و هم به دليل سن و سالي آه دارم خيلي راحت با بسياري از .

گاه آنقدر تحت تاثير ديدارها قرار گرفتم آه مثل . خانم ها و دخترخانمهاي جوان ، مثل يك مادر گفتگو آردم 
ان از زندان هاي جمهوري اسالمي ديدار مخصوصا وقتي با برخي از رهاشدگ. يك مادر اشكم سرازير شد 

. داشتم و يا با برخي آساني آه شيرازه ي خانواده و زندگي شان در مهاجرت از هم گسيخته است 
همانطور آه در داخل آشور مسايلي وجود دارد آه در خارج از آشور درك آامل آنها ممكن نيست ،در خارج 

ير از خآنفرانس ا. آه در ايران هستيم بايد با آنها آشنا شويم از آشور هم مسايلي وجود دارد آه بايد ما ها
  .اين نظر هم براي من خيلي جالب بود 

   

در اين مدت تا آنجا آه .      من فقط دو هقته از ايران بيرون آمده ام و فردا صبح به تهران بازمی گردم 
در .  افزودن بر آگاهي ها استفاده آنم  براي اين ديدارها ویدم تا به وقت زنده و بيدارزتوانستم از خواب 

ديدار و ديدار و گفتگو و تازه به ايران آه بازگردم اين .اقامت آوتاهم در آمريكا هم اوقات همينگونه گذشت 
اگر براي بازگشت به ايران و قرار گرفتن در آنار رهبر حزب ملت ايران و . مجموعه را بايد منتقل آنم 

ين حد شتاب نداشتم ، شايد چند روز ديگر هم مي ماندم تا اين گونه ديدارها  تا ا،داريوش فروهر،م همسر
انشاءاهللا اگر عمري بود و . اين بار همين پانزده روز آافيست .و مالقات ها را طوالنی تر و متنوع تر آنم 

به قول شايد هم . ببينم چه پيش خواهد آمد . رها را تكرار خواهم آرد فمانعي هم در آار نبود ، اين س
 چون چشم - يكي دو روز ديگر از پگاه   « دوست داشتني ، آه از آف همه ي ما رفت   کسرايیسياوش

 .   قرار داشته باشيمی زمانه زير و رو شود و ما در شرايط ديگر– باز ميكنی
     در مراسم بزرگداشت آسرايي در تهران شما هم بوديد ؟ : گزارشگر     

   

خيلي از چهره هاي آشنا و .داريوش در صف نخست بود . ي ها بودند من هم بودم خيل:      پروانه فروهر 
 یچون به هر حال تعلق خاطرها. درد آشيده حضور داشتند و اين براي همه ي ما خيلي جالب بود 

آقاي عمويي هم .  براي هيچ آس پنهان نبود و نيست اما همه او را شاعر خودشان مي دانستند یايرآس
ست سيد پير روضه خوان گرفت و شروع آرد به چرت و پرت گويي دتي حاج بخشي بلند گو را از وق. بودند 

» ايم  ما براي شنيدن اين حرف ها اينجا نيامده«  مجلس بلند شدند و و با اين جمله ی، دو نفر از دو سو
  .سالن را ترك آردند ، داريوش از يك طرف و آقاي عمويي از طرف ديگر مجلس ختم 

   

شعري دارد آه در آن ايران را به باغي تشبيه مي آند و . رايي براي همه ي مردم ايران شاعر بود آس 
هر وقت دلم براي ايران مي سوزد ، اين شعر سياوش را زمزمه مي . » باغ من«    مرتب تكرار مي آند ، 

. وجودمان متاثر شديم ما ها واقعا وقتي خبر را شنيديم با تمام . خيلي حيف شد ، خيلي زود رفت . آنم 
 ما ی را همه ی بسياریسالها. او متعلق به نسلی بود آه من و داريوش هم متعلق به آن نسل هستيم 

  .من و داريوش خاطرات زيادي از او داريم . زير يك سقف و يك آسمان تيره گذرانده بوديم 
   

.  آه شما در آن شرآت داشتيد نبود هدف ما از اين گفتكو مسايل مربوط به آنفرانس زنان : گزارشگر     
اما اشاره هايي به . چرا آه ما با شما به عنوان يكي از رهبران حزب ملت ايران به گفتگو نشسته ايم 

بعضي مسايل آرديد آه اگر آمي در باره ي آن توضيح ندهيد ، براي خوانندگان ما سوال هاي بسياري بي 
  !» مينيسمف« مثال همين موضوع رشد . پاسخ مي ماند 
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من هم ترجيح مي دهم در اين وقت تنگ مسایل عام جنبش و ديدگاه هاي خودم و :      پروانه فروهر 

مثال در همين آنفرانس يكي . اره مي آنم اما چون سوال آرديد ، فقط اش.حزب ملت ايران را توضيح بدهم 
بنابراين تبعيض . از شرآت آنندگان با حرارت بسيار به اين موضوع پرداخته بود آه حتي خدا هم مرد است 

بگذاريد يك مثال جالب . . . . . بين زن و مرد چنين است و چنان است و جنبه هاي مذهبي اين موضوع و يا 
ه هايي آه در آمريكا با من شد ، اولين پرسش مصاحبه آننده ي راديويي به در يكي از مصاحب. ديگر بزنم 

من نه تنها به اين . » شما بين استقالل و چادر آدام را انتخاب مي آنيد ؟ « : نقل از خانم ايشان اين بود 
سوال پاسخ ندادم بلكه خواهش آردم از اين نوع سوال ها و اصوال بحث هايي آه معموال به سبك 

يكايي هاست بپرهيزند و چيزي را بپرسند آه با جامعه ي امروز ايران و دردهاي اساسي جامعه ارتباط آمر
شما فكرش را بكنيد ما نگران هزار توطعه ي داخلي و خارجي عليه آشور عزيزمان هستيم . داشته باشند 

اينها !  راديويي آن هم در يك مصاحبه ي سياسي و.  آنوقت استقالل آشور با چادر مقايسه مي شود ،
با هزار درد بي درمان آه در داخل . كر آرد و آنها را ريشه يابي آرد فشوخي نيست و بايد به اين پديده ها 

   بپردازيد ؟ اينها هم مسئله است ؟  آشور داريم ، شما ها بايد به اين مسايل
   

ا از آارهاي نقاشي خودش ترتيب  آه تازه از ايران آمده است ، نمايشگاه بسيار جالبي ری     دختر خانم
رنگ ها آنقدر تيره و تار بود آه انسان از اين همه غم و اندوه در درون يك دختر جوان حيرت زده .داده بود 
. او از ايران بيرون آمده اما همه ي اين اندوهش را با خودش آورده و در هنرش بازتاب داده بود . مي شد 

  .ل آنم و ببوسم همه ي اين ها را دلم مي خواست بغ
   

. س آند لمهمين احساس باعث شد تا محبت مادرانه ي مرا . من مادرم ، خيلي چيزها را درك مي آنم  
مي خواهم بگويم مبارزه با ارتجاع و خودآامگي و خودسري . از اين صحنه ها بسيار بود .هيچ چاره اي نبود 

وگر نه براي من .  تا سنگر مقابله نفوذ ناپذير شود حكومت را بايد از برخي پديده هاي گمراه آننده جدا آرد
  .مبارزه با ارتجاع هر رنگي آه داشته باشد ، يك وظيفه است 

   

مي دانيد بعد از انقالب چرا مرا از آموزش و پرورش پاآسازي آردند ؟ در روزنامه ي جبهه ي ملي مقاله اي  
 حرفم را نخورده هامن هم مثل شوهرم خيلي وقت. » انقالب را داغ ارتجاع نزنيد « نوشتم با اين عنوان آه 

 در آن يكي نظام هم باليي ، نكرد یفقط جمهوري اسالمي مرا به بهانه ي موضع گيريهايم پاآساز. ام 
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 آرد ، حزب ملت ايران اعالميه اي در محكوم یبعد از آن آه شاه بحرين را حاتم بخش. مشابه سرم آمد 

 سال ٧پس از اين اعالميه مرا از تدريس محروم آردند و به دنبال آن . آردن اين حاتم بخشي صادر آرد 
  .دوران بسيار آموزنده اي بود .  چهارم شدم ی خزانه در تهران ۶راهنماي تعليماتي بخش 

   

اتحاد حزب «نان در زيرامون ضرورت حضور تشكل هاي مستقل اشاره اي به برخي مباحث پ : گزارشگر     
  منظورتان تشكيل بخش زنان در حزب ملت ايران است؟. آرديد » ها و نيروها

   

ما در شورايی آه اآنون در تهران و با حضور .  رود    می بايد ديد مسايل چگونه پيش:      پروانه فروهر 
 ی مردم ايران ،حزب زحمتكشان مردم ايران و جنبش براچهار تشكل سياسي ، حزب ملت ايران ، حزب

 صنفی هم بتوانند به صورت مستقل در اين ی مردم ايران ، اين راه را باز گذاشته ايم آه تشكلهایآزاد
برخي . انتخاب آرديم » اتحاد حزب ها و نيروها « شورا شرآت داشته باشند و به همين دليل نيز نام آن را 

 تشكيل ی نام جبهه ي ملي هم مطرح بود آه استدالل شد آن زمان آه جبهه ي ملیه پيشنهاد ها در بار
 مسايل مطرح بود و به همين دليل آلمه ی استقالل مملكت و حاآميت برنفت ايران و بقيه یشد مساله 

همان طور آه درباره .  آرد یتوان از گذشته آپی بردار امروز نمی.  ملی مفهوم مشخص خود را داشت ی
 ی جبهه ی آه می توانند در اين اتحاد شرآت آنند ، نمي توان از گذشته یشكل سازمانی و نيروهاي ی

 اما به مسايل امروز ، خود باقی است یارزش و اعتبار تاريخی آن جبهه به جا.  آرد ی برداریملي ايران آپ
 و مبارزه با خودآامگی یر مردم ساال یامروز مساله. ايران بايد در چهار چوب واقعيت هاي آن پاسخ داد 

بنابراين ما در اتحاد حزب ها و نيروها اين راه . مطرح است و هر جبهه و ناملی بايد حامل اين مفهوم باشد 
 حرفه ، زنان ديگر گوناگون مانند پزشكان ،  معلمان ، آارگران ی تشكلهایمثال نماينده  را بازگذاشته ايم آه

وابستگی سازمانی و حزبی اين نمايندگان هيچ نوع مانعی . شرآت آنند و ديگر تشكلها نيز بتوانند در آن 
مهم اين است آه اين نماينده . نبايد بر سر راه شرآت ، حضور و پذيرش آنها در اين اتحاد و جبهه باشد 

اين . منتخب همان تشكلي باشد آه به عنوان نماينده ي آن در جبهه و شورا يا اتحاد شرآت مي آند 
سالهايي آه تا آسی دهان باز می آرد ، پيش از اينكه .  بعد از انقالب گرفتيم یت آه از سالهاتجربه ايس

فكر آنيم طرف چه مي گويد ، اول سعي مي آرديم بفهميم وابسته به آيست و از طرف آدام حزب آمده 
ر اين مشكل اميدوارم بتوان ب. است و يا بدتر از آن آشف آنيم نفوذي آدام حزب و سازمان سياسي است 

تالش ما . ببينيم چه پيش خواهد آمد . از اين راه غلبه آرد و راه براي همكاري هاي وسيع تر هموار گردد 
  . در جهت دفع و رفع موانع همكاري ها  است و زدودن برخي اختالف هاي آهنه 

   

اي آينده دست به بر.  از اين اختالف ها دست آشيد و گذشته را به گذشته واگذاشت یباالخره بايد وقت
آن چپ و .  هستيم ، از چپ تا راست ی طرفدار استقالل و آزادی نيروهایما طرفدار همه . دست هم داد 

 همگان تالش آند یراستي آه براي استقالل کشور مايه بگذارد و براي رسيدن به آزادي خودش براي آزاد
 چه در ايران و يا فرق نمی آند در خارج از  اشو مبارزه وفادار و معتقد باشد ، قدمش و قلمش ، واقعا به آن

اين را باز هم .  نبايد وجود داشته باشد ی قومی و نژاد،در اين مورد هيچ گونه مانع مذهبی. آشور مبارك 
بنابراين ما اختالف مذهبي با . تاآيد مي آنم آه مذهب بخشی از فرهنگ و هويت ملي ما ايراني هاست 

اين همان آاريست آه همين حكومتي . يدهيم آسي آن را به ما تحميل آند آسي نه داريم ونه اجازه م
ببينيد در . آه خود را مذهبي مي نامد به آن دامن ميزند تا اهدافش را پشت اين جنگ زرگري پيش ببرد 

 اين وضع اگر ادامه پيدا آند ،. همين سالهاي اخير چه اختالف و ستيز مذهبي را در مملكت راه انداخته اند 
فردا شاهد جنگ رساله ها خواهيم بود و حواريون اطراف يك رساله و حوارين پيرامون آن يكي رساله وارد 

جنگ بر . در حالي آه جنگ اصلي در جاي ديگري است . جنگ خواهند شد و همينطور بگيريد و برويد جلو 
. آشور از اين بالياست جنگ بر سر فساد و تباهي ملي و نجات . سر آزاد انديشي و تاريك انديشي است 

. جنگ بر سر غارت آشور و بر سر غارتگران آشور است آه خود را حافظ بيت المال هم معرفي مي آنند 
با آساني آه مي خواهند جلوي اين غارت را بگيرند تا براي نسلهاي آينده هم ايراني باقي بماند ، نه 

نبايد گذاشت بر سر اين ستيز .ت و حق حق آرد ويرانه اي آه فقط مثل جغد بايد بر بام خرابه هايش نشس
به همين دليل است آه من با برخي تبليغات خارج از آشور و بي . و خيزش مردمي آاله شرعي بگذارند 

خود من نه . توجهي به عمق فاجعه اي آه در ايران مي گذرد و پرداختن به ستيز مذهبي موافق نيستم 
تا حدي آه در تهران . پوششها با تحميل آن هم به شدت مخالفم   چادري هستم نه اهل چادر و اين گونه 

روسري سفيد و اغلب به . با دامن بلند مشكي و آت بلند حرآت مي آنم و حتي روپوش هم نمي پوشم 
اما اين همه ي مخالفت من با حكومت آنوني نيست و مبارزه را در اين حد هم . رنگ روشن هم دارم 

حكومت با جنگ حجاب مي خواهد . بارزه خيلي وسيع تر از اين حرف هاست ابعاد م. آوچك نمي آنم 
 و غير ی مذهبی و غير مذهبی و چادریروحيه ي مبارزه را در زنان ايران سرآوب آند و زنان را به بهانه 

 اين ،به مردم و به زنان بايد روحيه داد. نبايد زير بار اين شعبده بازي رفت .  در برابر هم قرار بدهد یچادر
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به . روحيه را با مبارزه در راه همه ي حقوقي آه حكومت از همه ي ملت ايران گرفته مي توان به وجود آورد 

  .نبايد اجازه داد حكومت جنبش مردم را تحقير و منحرف آند . مردم روحيه بايد داد 

  
   

من عضو . هر گام آوچكي آه در اين پهنه برداشته شود ، حكومت همان گام را به عقب خواهد برداشت  
 ی و چاقچوری به عنوان يك ملت خواه آه براي حقوق پايمال شده ي آن زن چادر هستم وحزب ملت ايران

 یاين يك مبارزه . و حجاب را به او تحميل آرده اند همانگونه مبارزه مي آنم آه براي حقوق زني آه چادر 
 زدودن آثار سنتي و فرهنگ تبعيض بين زن و مرد یسياسی و اجتماعی است آه ما بايد در آنار مبارزه برا

تر است و من می ترسم آه جنبه ارد  دوم خيلی ريشهیاين مبارزه . ايران آن را پيش ببريم یدر جامعه 
 ی فمينيستی است آه شايد مقداریمنظورم همين تشكلها. رج از آشور پيدا آند  انحرافی نيز در خایها

بگذاريد برايتان يك مثال در اين مورد بزنم تا گذشته ي نه خيلي . پا و آمريكا باشد وهم تحت تاثير مسايل ار
  .دور را نيز مرور آرده باشيم تا ببينيد ريشه ها چقدر عميق است 

   

در يكي از اين مصاحبه هايش آه . رنگار ايتاليايی با شاه چند بار مصاحبه آرده بود خب” اوريانا فاالچي ”  
آتابش به فارسي هم ترجمه شده و در ايران چاپ شده بود ، از شاه نظرش را در باره ي زنان پرسيده بود 

اين . سم شاه اين سخنان شاهانه را به زبان آورده بود آه من حتي يك زن آشپز معروف را هم نمي شنا. 
ارد با حرف آنهايي آه مي خواهند زن را در ايران امروز از صحنه ي اجتماعي حذف ندحرف خيلي تفاوت 

 ١٧گر چه هر چه آه مي توانستند در اين . ولی هنوز زورشان نرسيده و بعدا هم نخواهد رسيد . آنند 
ن ها خيلي آگاه تر از گذشته ها مخصوصا االن آه ز. اما ديگر بيش از اين نخواهند توانست . سال آردند 

شما هيچ وقت نمي توانيد منكر تاثير انقالب و سالهاي جنگ بر روي مردم ايران و زنان ايران . هستند 
 نه فقط ،مهم اين است آه اين رشد عمومي و وسيع است. زنان خيلي رشد سياسي آرده اند . بشويد 

آه اگر بپذيريم ، به زنان و مردان و جنبش مردم اين آن واقعيتي است . در حد نخبگان و روشنفكران 
با توجه به همين مسايل است آه اعتقاد . ساالري روحيه بخشيده ايم و روحيه ي حكومت را گرفته ايم 

   .دارم اين رفت و آمدها و تبادل نظرها مي تواند مفيد باشد
      

اما وقت بسيار تنگ شما و تدارآي آه  . ما مشتاق بوديم آه اين گفتگو را همچنان ادامه دهيم :  گزارشگر
اميدوام در فرصتهايی ديگر ، اگر شما به حارج از آشور .  دهد ی آن را نمی حرآت بايد ببينيد اجازه یبرا

  .آمديد ، بتوانيم اين گفتگو را دنبال آنيم 
   

  .ادامه داد اما چرا در همان تهران نتوان اين گفتگو را . من هم اميدوارم :      پروانه فروهر 
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١٣٧٤ تير ٢٤  

  نامه اعتراضى پروانه فروهر به روزنامه همشهرى
 به نام خداوند جان و خرد 
  
 

  
  

            گرامی روزنامه همشهری،              
   

پنج شنبه اول تير ماه در صفحهٔ دوم ضميمهٔ خوانوادگى آن روزنامه آقاى على آدخدا زاده به عنوان 
نزى گزارشگر در گفت و شنودى با وزير فرهنگ و آموزش عالى جمهورى اسالمى در پرسشى آه به ط

براى »صالحيت شيخ مصلح الدين سعدى و حكيم ابوالقاسم فردوسى«شبهه انگيز بيشتر مى مانست از
ستاد انقالب فرهنگى « استادى دانشگاه آن هم در زمانه اى آه بيشتر فر هيختگان گرفتار هفت خوان 

گلپايگانى به شده وخانه نشين ويا آواره گرديده اند سخن به ميان آوردو آقاى محمد رضا هاشمى  » 
  .ژاژخايى پرداخت و ژرفاى بى مايگى،آم دانشى ونا آشنايى خود را با فرهنگ ايران زمين آشكار آرد 

   

از آن  روز در انتظار بودم ادب پروران، پژوهشگران ونهادهاى فرهنگى آه شمار آنها هم بسيار است به اين 
و تاريخى ايران واآنشى در خور نشان گستاخى و اهانت نسبت به دو شخصيت بر جستهٔ ادبى،فرهنگى 

ولى دريغ در ميهن بال زدهٔ من اختناق و سانسور چنان جو گسترده اى يافته آه قلم ها در نيام . دهند 
 !!شكسته و نفس ها  گويى در آام بريده است 

   

مه رنگ گرفته ناگزيرمن آه در تمام آودآی ام  چونان ديگر فرزندان  اين سرزمين  با  نواى دلنشين   شاهنا
و پهلوانان آن انسانهاى آرمانى ام  هستند و در جايگاه مادرى نيز با آالم فردوسى نهال ايران ستايى را در 
دل دختر و پسرم نشاندم تنها به حكم وظيفهٔ ملى و با آوله بار عشق به همهٔ رادان گران سنگى آه در 

ن ور جاوند آرده اند، با فروتنى و پوزش از همهٔ هنگامه هاى  سخت گذر، جان گرامى را سپر بالى اين ميه
اگر قانونى بر جا _صاحب نظران عاليقدر اين نامه را براى آن روزنامه ميفرستم و بنا بر قانون مطبوعات 

 .ميخواهم به چاپ برسد_ باشد
   

يش گرد گرچه خود نيز به گونهٔ نامه سرگشاده آن را به آستان ملت ايران عرضه ميدارم تا به سهم خو 
آزردگى از روان  آن  بلند آوازه ترين نمادهاى انديشهٔ بشرى آه هر يك زمينه هاى ويژه اى داشتند، از اين 
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از آشور استعمار ساختهٔ عراق < معاودين > آقاى محمد رضا هاشمى گلپايگانى آه از. ناسپاسى بزدايم

و به برآت زد و بندهاى خانوادگى و بخش نخست آموزشهاى خود را از نژادگرايان حزب بعث گرفته است 
بدون داشتن شايستگى در ستاد انقالب فرهنگى آه هدف آن تاراندن استادان آارآمد از دانشگاهها بود، 
به آار پرداخت و در آابينهٔ دوم آقاى على اآبر هاشمى رفسنجانى با داعيه ى  مهندسى پزشكى و يدك 

نا آگاه از زير و بم آموزش و پرورش بر آرسى وزيرى بى بهره از علوم انسانى و < دآتر>آشيدن لقب 
در مصاحبهٔ ياد گرديده ماهيت غرب گرايى و بعث زدگى خود را  .فرهنگ و آموزش عالى نشانده شده است

  .نشان داد
   

اگر سعدى زنده بود فكر مىكنيد حاضر ميشد با وضعيت فعلى "گزارشگر روزنامهٔ  همشهرى مى پرسد 
با روحيات بسيار قوى و انعطاف پذيرى آه :" و وزير پاسخ ميدهد"اه هاى آشور شود؟استاد يكى از دانشگ

و با اين ."سعدى شخص با معرفت، اهل زندگى و اهل تجربه بود.از سعدى ميدانم، خودش را تطبيق ميداد 
برداشت به آنايه به شيخ مصلح الدين سعدى يكى از درخشان ترين ستاره هاى آسمان ادب ايران تهمت 

  .سازشكارى، رنگ بازى  و تن دادن به جدول ارزشهاى حاآم براى چسبيدن به زندگى زد
   

در بخش ديگرى از اين گفت و شنود رسوا گرانه از وزير بى فرهنگ در بارهٔ  شاعر فرزانهٔ ايران زمين ،  
يا با مالآهاى شما در اين وزارتخانه آ> : استاد سخن ابوالقاسم فردوسى چنين پرسش شده است 

و نام برده در پاسخ نا بخردانه اى آه نشان از بى دانشى و < فردوسى مى توانست پست استادى بگيرد؟
، اما با "در مقطع زمانى و مكانى آه فردوسى زندگى ميكرد، حتما> :غرض ورزى دارد، چنين ميگويد

  .معيارهاى  امروزى شك دارم
   

ن پسنديده نيست چون فردوسى با همه خصوصيات در مالآهايى آه ما داريم مدح گويى راجع به شاها 
خوبى آه داشته اين مسئله در آارهايش انعكاس داردو ممكن است اين مدح گويى برايش مشكل ايجاد 

  .آند
اين داعيهٔ تنگ نظرانه آه بزرگمردى  چون  ابوالقاسم فردوسى  به سودايى و در مدح آسانى سيالبهٔ  

نياد است و دور از انصاف آه شاهنامه درخششى در تاريكى اختناق و روح بر ورق رانده باشد، سخت بى ب
 .فرياد رعد آسايى در خإل ازشهاى انسانى است

   

زمانى آه ترآان غزنوى خاندانهاى ايرانى را بر انداختند و شعرفروشان دربارى همهٔ آن سياه آارى ها را با 
ه سوارى پديدار شد با دلى چون آتشفشان و مديحه سرايى رقم زدند و ديگرگون جلوه دادند، از گرد را

 :طبعى چون آب روان و اراده اى چون آوه سترك و فرياد برآورد آه
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 ز زنده دشمن بدو شادآام چنين گفت موبد آه مردن به نام                        به ا

   

آن خرد هميشه بيدار بدرستى مى دانست هر بينش آه براى رسيدن به رستگارى از آوره راه بيداد بگذرد، 
به فرجام، نا رستگار است و سخن از فردوسى، سخن از ريا آاران دنيا دوست آه خود را به جامهٔ انديشه 

 . و سود مى جويند، نيستاى دلپذير مى آرايند و آن را به فساد مى آشند
   

حكيم ابوالقاسم فردوسى به داورى تاريخ،  بيزار از چاپلوسى ومديحه است،رواج دهندهٔ زبان پارسى، پاى 
 . بند شيعه گرى ودشمن تازى وترك اين دو عنصر اشغالگرى آه پنجه بر گلوى ايران نهاده بودند

   

هٔ بى فرجام جارى است و حرآت انديشهٔ او چون زندگى چنين اسطوره اى آه در گذشتهٔ بى آغاز و آيند
آالفى به بزرگى فلك، آلى واحد و تمام، پرديسى خود سامان وخود پايدار آه بايد به گونهٔ پديده اى 

 . اصلى پيش رو نهاد و از درون سنجيد واين نه آار هر خس و خاشاك است
   

استى و رادى گرفته اند و به رغم تلخكاميها جهان از فروغ چنين انسان هايى روشن است آه جان مايه از ر
 .و فروريزى ارزش ها دست از تالش و ستاره باران شب زندگى ملى           برنداشته اند

   

در دوستى استوار .  حكيم ابوالقاسم فردوسى، مردى يزدان شناس، هنرمند، دور انديش و عاشق ايران
ايدار، به درازناى آرزو هاى ملت ى پ ى آه خود را در او خالصه ودر وفادار

 .مى آند
   

. جان بر آفى آه در راه هدف سر از پا نمى شناسد و خويشتن را فداى سود و صالح ملت مى نمايد
 .نگهبان ايران و آرامش بخشايندهٔ همگان

   

براستى آيا صداى وزير فرهنگ و آموزش عالى جمهورى اسالمى آنجا آه استادى حكيم ابوالقاسم 
چار اشكال مى بيند، صداى وزير آاسه ليس سلطان محمود غزنوى نيست آه قتل او را آرزو فردوسى را د

 مى آند؟ 
   

. بى مهرى  به  شاهنامه و دشمنى با فردوسى، آن پيام آور خرد و دانش در اين سرزمين تازگى ندارد
ميان سفله پروريهاى در . بيش از هزار سال از زندگى تلخ و بزرگوار حكيم مينوسرشت ايران زمين مى گذرد

 .پهنهٔ تاريخ بيدادى آه بر او رفته، بى مانند است
   

با گذشت بيش از هزار سال هنوز جهان شگفت شاهنامه بر ارباب فضل در بسته و ناشناخته مانده است 
ولى در اين دوران دراز شاهنامه زندگى پرشكيب خود را ميان تودهٔ مردم  نيا خاك اهورايى ما ادامه داده 

 . ست وصداى گرم استاد همهٔ زمان ها و همهٔ مكان ها شنيده مى شودا
   

بيش از هزار سال است آه فروزهٔ تابناك شاهنامه گسترهٔ فرهنگى ميهن را روشنى، شور و اميد 
 بخشيده وفرزندان ايران ديرينه سال در دشت ها و آوهساران از آناره هاى سرسبز

ن،از ستيغ برف آگين بلندى آوه هاى قفقاز تا آرانه هاى نيلگون خليج  سير دريا  تا  بستر گرم اروند خوني
فارس و درياى عمان، همه جا و همه گاه شاهنامه، اين سرود جاودانهٔ هستى و يگانگى ملى را سر داده 
اند آه سر چشمهٔ اميد و پايدارى و مايهٔ سربلندى بوده است و اين صداى آسمانى در هيچ يك از ورطه 

اك تاريخ، اين ملت فرهنگ آفرين را تنها نگذارده است و به سبب آليت جهانى و آشكار آردن هاى هولن
 .ژرف ترين درد هاى آدمى تا آنون همپاى زمانه آمده واز تطاول جان بدر برده است
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بى گمان ستيزهٔ واپسگرايان بر آرسى قدرت نشسته با شاهنامه آه نمونه اش ستردن داستانهاى آن از 
آتابهاى درسى است، ريشه در انديشه آنان نسبت به اين سرزمين آه جوالنگاهشان گرديده و بزرگان 

شگرانه در همين دوران ملى ما دارد ولى نگاهى به شمار روز افزون نوشتارها، آتابها، فصل نامه هاى پژوه
وانفسا پيرامون حكيم ابوالقاسم فردوسى، داورى مردم را نشان مى دهد آه در سال هاى سياه سلطهٔ 
بيگانه شاهنامه را در پستو ها و بدور از حيطهٔ گزمه ها حفظ آردند و سينه به سينه اين سروده هاى 

 شكوهمند آن نماد ايرانى گرى را در جاى، آسمانى را نسلى به نسل ديگر سپرد تا جايى آه امروز تنديس
 .جاى اين آهن بوم و بر بر افراشتند

   

حال زمانهٔ فضيلت سوز آار بدانجا آشانيده آه يك روزنامه دولتى به اين حريم خرد و رايت آزادى و آزرم و 
ه آاله دين دارى چنين گستاخى روا مى دارد و سخنان زشت و سخره آور مردى تربيت شدهٔ بعثيان را آ

 ! !آج نهاده وراست نشسته، باز مى گويد 
   

راستى آقاى محمد رضا هاشمى گلپايگانى وزير فرهنگ و آموزش عالى جمهورى اسالمى  شاهنامه، اين 
مديحه "شناسنامهٔ تاريخى و هويت ملى و دادنامهٔ انسانى را حتى يك بار ورق زده است و مفهوم 

به سبب اين بى دانشى جايگاهى را آه به ناحق اشغال آرده، ترك را مى شناسد؟ و آيا جا ندارد "سرايى
نمايد؟ و شايسته ترين روش جبران اين بى حرمتى آن است آه به دانشگاه  پلى تكنيك  باز گردد و در 
درسى آه داعيهٔ تخصص آن را دارد، مهندسى پزشكى، انجام وظيفه آند و ديگر گرد آارهايى آه از آن 

 .دآگاهى ندارد، نگرد
   

                                                                                     با احترام 
                                                                                   پروانه فروهر

                                                                                            
  ٢۴تهران، خيابان سعدى، خيابان هدايت، آوچه شهيد مرادزاده، شماره :  آدرس

١٣٧٤ ارديبهشت ٢٩  
 سخنراني پروانه فروهر در بزرگداشت سالروز مصدق
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  به نام آفريدگار پاك  
   

هنوز يادآوري آن ديدارها . آن باالي بلند و آن دستهاي بزرگ نوازشگر را .  چشمهاي من مصدق را ديده اند 
ه دست افشاني ميكشاند و سرم را از بالندگي و رگ رگم را ب. مرا به چشمه ي خورشيد بدل ميسازد 

  .شور تا آهكشاني مي افرازد 
  

مصدق . از او گفتن تاريخ را ورق زدن است. وقتي به او مي انديشم ، از او ميگويم ، قطره قطره آب ميشوم 
آفتاب زندگي بخشي است آه از آوهساران تاريك و خاموش و فراموش شده ي تاريخ طلوع آرد و جامعه 

  .ي زير سلطه و ستم آشيده ي ايران را در راستاي هدفي روشن به تكاپو بر انگيخت 
   

پير جوان انديش طريقت ما چونان .    در اين شير به زنجير احمد آباد حماسه هاي شاهنامه جان ميگيرد 
اسطوره ها گويي .آاوه ستيزنده بر بيدادگري و استبداد و چونان آرش پاسدار مرز و بوم ايران زمين بود 

  .پيوند خورده اند و پهلواني از نو آغاز گرديده است 
   

آمويي .    مردي مردستان ، نادره اي از شگفت پديدارهاي پر فراز و نشيب تاريخ ملت فرهنگ ساز ايران 
  .خروشان ، دماوندي سر بلند و تا فلك فراز آمده ، جاودانه اي به جاودانگي ايران 

  . او و نام بلند و خاطره ي ماندني اش و حتي از آالبدش هراس دارندمردي آه دشمنان آزادي از
تاريخ آمتر آسي را به ياد دارد آه چنان او پاك و عاشقانه در راه آزادي جان گدازي آند و بخش عمده اي از 

  .عمرش را در زندان و تبعيد باشد و پس از مرگ استخوانهايش نيز در زنجير استعمار و استبداد 
   

 چنان زخم آاري بر پيكر استعمار زد آه پيش از آنكه زمان آرامتمند هستي اش بسر آيد به زمان بي    او
  .آران ، به جاودانگي پيوست و بي آران شد 

   
   براي چنين انساني آه به بهاي زندگي خود آرمانهاي ملتش را واقعيت بخشد ديگر مرگ سر چشمه ي 

  .ن جريان مي يابد جويباري است آه در دل ديگرا.عدم نيست
   

جهان پايبند اوست و جهاني آه از او تهي مي ماند ، اين جهان .    پس از مرگ در همه حضور پيدا ميكند 
  .خود مباد

   
   يكصد و سيزده سال پيش در چنين روزي بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و دويست و هشتاد و يك 

دگي آه سيطره ي امپرياليستهاي پر آز و نياز قرن نوزدهم و خورشيدي ، در آن سالهاي نا اميدي و سر خور
آغاز قرن قرن بيستم آه از شمال و جنوب به ويران سازي جامعه ي ملي ما مباردت آردند ، گسترش مي 
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يافت و سايه ي شوم شكستهاي پياپي ، سنگيني نكبت بار قرار داد هاي تحميلي ايران فرسا زندگي زنان 

ا به تلخي آشانيده بود،چهره ها دژم ، توان ديدار آم و گاه ديده ها پر نم، مايه هاي و مردان ايران ستا ر
بي اميدي به . نگراني و هراس و دريغ و سستي و تن آساني و نژندي و پريشاني و رنجوري بسيار 

اه و ولي هر جاي گيتي آه زمين باشد و زمان باشد، توان پديد آمدن رستني و گي. آذرخش و تندر و آوهاب 
گر  چه همواره بيم يخبندان و سرمازدگي و تگرگ و . جوانه زدن و شكوفه بر آوردن و ميوه بخشيدن است 

  .آسيب بر گذرگاه در پيش روست 
   

   در چنين فضايي مصدق در خانواده اي سنتي چشم به جهان گشود و از هشتاد و چهار سال زندگي پر 
  .تب و تاب پيكار با استعمار و استبداد و ارتجاع گذرانيدبار خود شصت و نه سال آن را بي وقفه در 

   
   اين فشرده ي آرمان هاي ملي و چكيده ي آرزوهاي همه ي ملت هاي ستم آشيده ، اسطوره اي بر 
دوش باورهاي آهن مردم نشسته و به اوج پذيرش بي چون و چرا دست يافته ، شصت و نه سال بي امان 

ت و در هر مقام و مرتبه اي آه آمر به خدمت مردم بست ، از خطر نهراسيد پليدي و پلشتي را نشانه گرف
.  
   

   از نا اميدي اين واقعيت بي ميانجي ، بديهي و روياروي آه چونان تلخ آب ، پيوسته از دل سنگ روزگار بر 
  .مي جوشيد و تند تر از شهاب هستي را در مي نورديد ، فرا تر مي رفت

  .نمردني ، مغانه و عاشقانه در دل داشت آه ظلمت شب را فرو مي شست    آتشي هميشه بيدار ، 
   

   آفت نبود آزادي ، اين آفت خوفناك و سمج آه هر مصيبت ديگري در برابر آن ناچيز است ، مدام و مدام 
  .چونان آابوسي رنجه اش مي داشت 

   
، پيشگام پيكارهاي رهايي    مصدق با رداي قهرمان آزادي ، سياست پيشه اي خردمند و درست آار 

بخش ، پوالد گداخته در آوره ي خيزش مشروطيت آه همه ي فلسفه هاي سيا سي اش بر گرد آرمان 
  . بود ، حكومتش نماد راستين نهاد ها و شيوه هاي دمكراتيك بود  هاي ملي و آزادي خواهانه شكل گرفته

   
 ها و آسان گرفته تا پايگاه هايشان مي ديد و مي    او پديده هاي پراآنده و پيوسته ي اجتماعي را از آار

برداشت او از جامعه جهان شمول و در تماميتي سازمند و اندام وار به هم مي پيوندد ، همزمان . شناخت 
  .در پيوستگي و گسستگي ، در شدن و بودن 

   
و در اين نظام    راستي هم چون ديگر فضيلت ها وسيله اي بود براي رسيدن به هدفهاي بزرگ انساني 

  .اخالقي ، وسيله خود داراي ارزشي مطلق بود 
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   در دايره ي اخالق او هدف مانند مرآزي است آه وسيله همچون محيطي آن را فرا گرفته است و محيط 

  .ز علت و شرط يكديگرند و مرآ
   

   اگر چيزي را نمي پسنديد و باور نداشت ، اگر چه خواستني و پذيرفتني مي نمود و ايمان خطرناك عوام 
  .و  عوام فريبان  بود ، پس مي زد 

   
  .   مصدق چونان آفتاب از غروب خود طلوع آرد و رهسپار نور گرديد

   

او بر ضرورت انتخابات آزاد . ت ارزش هاي مردم ساالرانه بود    دغدغه ي اصلي مصدق همواره حفظ و تقوي
و تحكيم مباني پارلماني با رعايت صبورانه و بر دوام ضابطه هاي آن تاآيد داشت و بر ضد خودآامگي پيكار 

  .آرد 
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و    بر انديشه ي آزادي و ترقي ، محدود آردن قدرت مطلقه ، براي جلوگيري از دادن امتياز به بيگانگان 

  .آوتاه آردن دست سرآمدان سنتي قدرت از منابع آشور براي پيشبرد جامعه پا فشار بود
   

همه در هم آميخته و .    در خيزش مشروطيت آرمانهاي ملت گرايي ، آزادي خواهي و ترقي پيروز شدند 
  .هر فرايافتي رد رابطه با آن دوي ديگر 

   
ي و دست اندازي خارجي معني مي داد و نو آوري وسيله    آزادي در عين حال ، رهايي از استبداد داخل

  .اي در خدمت آن هدفها به شمار مي رفت
   

  .   پيروزي آرمانهاي مشروطه خواهان گر چه دوام نيافت ولي براي هميشه ايران را دگرگون و بهتر آرد 
   

گذاشت ايران بيشتر در هم    انديشه ي آزادي و ترقي ، آن اراده ي به نوگرايي و نيرومندي ملي آه ديگر ن
  .بشكند يا فرو ريزد ، از مهم ترين دست آوردهاي ايرانيان است در آن رستاخيز بزرگ است 

   
   ايستادگي ناموفق مشروطه خواهان در برابر اولتيماتوم روسيه در يكهزار و نهصد و يازده و مقاومت موفق 

 نوزده پيشينه ي تمام مبارزه هاي ضد استعماري آينده آنها در برابر انگلستان براي قرارداد هزار و پانصد و
  .شد 

   
   در چنين آوره ي تفته اي جوهر ذات مصدق از صافي افت و خيزهاي جريانهاي سياسي بدر آمد و يك 

  .شبه ره صد ساله پيمود 
   

 است آه    موضوع ايران براي ايراني و ضرورت اداره ي امور آشور به دست ايراني از جمله مضمون هايي
  .پيوسته مصدق بر آن پاي فشرد 

   
   مصدق با منشي آآنده از جاذبه ، چهره اي احترام انگيز و اطمينان بخش ، همواره آرزوهاي بزرگ در سر 

  .داشت و در درستي و پاآيزگي او هيچ آس به خود ترديد راه نداد 
   

ي و ايثار و شجاعت اخالقي    او باور داشت سرچشمه ي حيات مردمي در يك پيشينه ي پاك سياس
  .نهفته است نه در آنچه به زور جنجالهاي تبليغاتي حاصل ميشود 

   
 تشخيص دهند و در شرايط مناسب ارج     به عقيده ي او مردم خوب مي توانند خدمت آاران واقعي خود را

  .نهند 
   

  . صادقانه با مردم نهفته بود    استراتژي آلي مصدق در امر رهبري در اتكاي بي واسطه و ارتباط نزديك و
   

به هنگام حكمراني و .    او هرگز از مقام و منصب خود در جهت اعمال نفوذ و ثروت اندوزي بهره نگرفت 
وزارت و نمايندگي مجلس يا زماني آه عهده دار نخست وزيري بود ، از دريافت حقوق خودداري ورزيد و 

اش ايجاب ميكرد از جيب خود پرداخت و هر گاه هديه اي بسياري از هزينه هايي را آه موقعيت اداري 
 .دريافت نمود آن را به دولت واگذارد 
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  .ش داد    هزينه هاي دفتر نخست وزيري و بودجه ي سري آن را به حد چشمگيري آاه
   

اما .    مصدق بيشتر وقتها هنگام بيان عقيده و احساسات تند خود دچار هيجان مي شد و مي گريست 
به رغم اين فرو تني و آم تواني جسمي از هشياري ذهني و قدرت تصميم گيري بي مانندي برخوردار بود 

.  
   

   .   هنوز براي ارزيابي دست آوردهاي زندگي سياسي مصدق خيلي زود است
   

   او با پشت آردن به ميزان هاي مصلحت گرايانه و ماآياوليستي نشان داد آه دست مايه ي اصلي اش 
  .شيوه ايست ايراني و در چهار چوب سود و صالح ملي 

   
   او فرايندي را به حرآت درآورد آه مشروعيت نظام متكي به بيگانگان و خالف مشروطه اي را آه 

 آرد و به درستي نشان داد آه استبداد حتي با پشتيباني داخلي پايدار جانشين حكومتش شد را سلب
  .نيست 

   
   از نظر مصدق رهيافت استعمار جه به صورت آشكار و چه نهان نه تنها عامل عقب ماندگي سياسي و 

  .اقتصادي آشور و وابستگي است آه موجب فساد فرهنگي و معنوي آن نيز مي باشد 
را داشت آه روزي بتواند در سايه ي استقالل از آزادي و آبادي به سطح آشورهاي    مصدق آرزوي ايراني 

  .پيشرفته ي جهان برسد 
   

   او به ضرورت درك و برداشت درست از وضع جغرافياي سياسي ايران و فرهنگ آن آگاهي آامل داشت و 
 را حاصل بحث و گفتگوي حفظ منافع واقعي ملت ، فكر ثابت او به شمار مي رفت و راه دست يابي به آن

  .آزاد و عاري از غرض مي دانست 
   

  .    ناسيوناليسم دموآراتيك ايران از هيچ اسطوره اي و نمادي توانمند تر از مصدق برخوردار نيست 
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اگر چه مصدق در دو جبهه ي گسترده ي داخلي و خارجي جنگيد ، هرگز از دايره ي قانون تجاوز نكرد و در 
نبود و هرگز قرار و مدار هاي گماردگان ديكتاتوري را قانون » چ قانوني باالتر از اراده ي ملت هي« ديدگاه او 

   .تلقي نمي آرد 
   شگفت آنكه به رغم مقاومتهاي گوناگوني  آه از سوي مزدوران حرفه اي پديد آمد و اردوي بزرگي از 

ز آدم ربايي ، قتل ، تحريكهاي چهره هاي شناخته جهان با شدتي جنون آسا در آن شرآت داشتند ، ا
سياسي ، به راه انداختن تنشهاي رواني ، بروز اغتشاشها ، توطعه هاي پي در پي و فعاليت هاي 

  .محرمانه ي سازمان هاي جاسوسي ، هرگز از بنيادهاي فكري خود دور نيافتاد 
تفا ننمود و شيالت ، تلفن ،    مصدق براي پايان دادن به چپاول گري ها به خلع يد بيگانه از صنعت نفت اآ

اتبوسراني شهري و جنگلها را نيز ملي آرد آه همه شالوده ريزي براي توانا سازي بخش دولتي اقتصاد 
  .بود 

   
تغيير قانون آار ، .    افزون بر اينها  از تالش در زمينه هاي  اصالح هاي گوناگون نيز لحظه اي باز نايستاد 

 آارگران ، قانون تقليل سهم مالكانه به سود آشاورزان ، قانون ماليات بر ايجاد بيمه هاي اجتماعي براي
درآمد ، افزايش بودجه ي آموزشي ، تعديل اجاره بها ، احداث راه ، اصالح نهادهاي دولتي به ويژه 
دادگستري ، اصالح قانون مطبوعات ، پيش بيني قانون انتخاباتي آه در آن به زنان اجازه راي مي داد ، 

  . و همه زمينه هاي يك حرآت دگرگون ساز ملي در راستاي بهزيستي مردم بود همه
   

   آردارهاي مصدق در سياست خارجي گرداگرد محوري قرار داشت آه روند رهايي جامعه ي ايراني از هر 
نوع سلطه را شكل مي داد و رقم زن تاريخ مبارزات ضد استعماري ايران از آن زير عنوان موازنه ي منفي 

  .سخن به ميان مي آورد 
   

   مصدق ، نام آور ترين پيكارگر استقالل و در هم ريزنده ي بساط استعمار آهن ، خط جديدي را ترسيم 
  .آرد آه براي بسياري از سياستگران نا مفهوم ، مبهم ، خيالي و غير عملي جلوه ميكرد 

   
خيص داده بودند و يا به نوعي به هماهنگي    آنها آه مبارزه را در وابستگي ها از قطبي به قطب ديگر تش

و همگامي با بيگانگان رضا مي دادند و در چنبر زد و بندها به حل دشواري ها مي پرداختند ، هيچگاه ، 
هيچگاه باور نداشتند آه ملت خود آانون جوش و خروش و همه ي دگرگوني ها و سازندگي هاست و 

  .آن مي تواند بسياري از ناممكن ها را ممكن سازد دست آويختن به ذخيره هاي آتشفشان فرهنگي 
   

   مصدق در سال هايي آه ايران به سختي در پنجه ي استعمار و استبداد و ارتجاع گرفتار بود ، راهگشاي 
  .آينده شد و براي تمامي آرمانخواهان پس از خود ، نظام ارزشي جاودانه اي به دست داد 

   
ي جهان بيني ويژه اي عنوان نكرد اما انديشه هايي آه از خالل نوشتارها    گرچه مصدق هرگز خود را دارا

، گفتارها و آردارهاي سراسر زندگي پر فراز و نشيب اين خرد هميشه بيدار نمايان مي گردد ، راستاي يك 
  .دآترين ويژه را نشان مي دهد ، استوار بر بنيادهاي ملت گرايي 

 ايراني را آه با اسالم و آموزشهاي رهايي بخش آن پيوندي    مصدق بستر تاريخ و فرهنگ با شكوه
ناگسستني يافته است به خوبي مي شناسد و به گونه ي رزمنده اي مدافع اصالت و هويت و وحدت اين 
جامعيت ارزشي اجتماعي در برابر همه ي نيروهاي ويرانگر بيگانه و آانونهاي قدرت داخلي وابسته و 

دوره هاي ديكتاتوري را در گستره ي پيكاري بي امان و تسليم ناشدني ارتجاعي است و سياه ترين 
گذرانيد و قهرمان استمرار مبارزه ي ملي و مظهر استقالل ايران و پاسدار همه ي ارزشهاي اخالقي در 

  .پهنه ي آارزار سياسي جهان گرديد 
   

از . ديشه ي خود دور نگرديد    مصدق نمونه ي انسان آاملي است آه هيچ آجا و هيچگاه از بنيادهاي ان
  .سختي نهراسيد و فريفته ي هيچ آس نشد 

   
   دريادلي بود آه در موجهاي سهمگين سرنوشت ملي غوطه مي خورد ، پايداري ميكرد و پايداري مي 

  .نماد ايستادگي و آوشش بود و در سختي ها آزمايش مي داد . آموخت 
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البد و عمر رها شده و در جهان رخنه آرده ، با آب و خاك هم ريشه ،    مردي از خود بيرون آمده ، از زندان آ

  .با گل و گياه در رويش ، در بستر شب و روز با تاريكي و روشني هم آغوش و در جان ايران جاري 

  
ينك صداي او از ريشه هاي آهن ، از درون سينه ي گسترده ي زمين ، از راههاي دور ، از قله هاي بلند    ا

  .و دشتهاي باز مي گذرد و چونان تپش پنهان قلب ستاره به ما ميرسد ، نگران و دل گرفته
   

، صدايي آه چون    صداي او از ديار دور فراموشي ، از خالل آشتزارهاي رنج ، وزان بر خوشه هاي اندوه 
آب از سنگ ، از صميم پير ما بر مي جهد ، در تار و پود شب و روز مي دود ، صداي پير ما آه در بستر ضمير 

  .يك يك ما خفته است 
   

  .اميد شكفتن ، چراغ و آفتاب .    او آغاز ماست 
   

هم در زمانه اي آه زندگي آن .    او در گذرگاه زشت و زيباي جهان نماد پندار ، گفتار و آردار نيك است 
همه بازيچه ي دست مشتي فرومايگان بود و گرگ ستم بر پهنه ي هموار خاك زوزه مي آشيد ، دندان 

  .مي نمود و جوالن مي داد 
   

چونان ستاره ي قطبي در .    آنگاه آه تيرگي ستم گرداگرد او را فرا گرفته بود و در زندان خود داشت 
  .سان شمعي است در گذرگاه باد شبي آه ديو  مي تازد و ان

   
مردي از اين دست بستر سيالب مرگ و زندگي است و ديگر .    او آفتاب نيمه شب و جام جهان نماست 

  .بازي چرخ را آسان بر او دست نيست 
   

او به رنگ روشنايي و راستي ، به رنگ ارغواني طلوع .    ستاره ي راهنماي ما اآنون در خلوت خاك است 
  . و به سپيدي نيمروز است و غروب

   
   آتش ايمان او چون تابيد ، آوههاي آبود بر دشتهاي مواج آرميدند و تا ساحل درياي سبز خزيدند و 

  .طبيعت با پرندگان سحرخيزش در ما روييد 
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  .   جهاني و آدمي ديگر به ما نماياند و چون اين شد در خود با خويشتني ديگر آشنا شديم 
   

 رساي مصدق است آه در دادگاه نظامي شاه ، مشت برافراشته ، خشمگين و استوار    اين صداي
تمامي استبداديان و دشمنان آزادي و آبادي ايران را زير امواج رعد آساي خويش فرو مي گيرد و بي اعتبار 

  .و منزلت ميسازد 
   

ا ملي آرده ام و بساط گناه من و گناه بزرگ و بسيار بزرگ من اين است آه صنعت نفت ايران ر   « 
  »استعمار و اعمال نفوذ سياسي و اقتصادي عظيم ترين امپراطوري جهان را از اين مملكت برچيده ام 

   
مصدق خوب مي دانست آه گناه بزرگ او مبارزه با استعمار است و ديوار حصين آن را فروريختن و براي 

  .ملت هاي زير سلطه ي آسيا و آفريقا نمونه شدن 
   

و هر لحظه در گوشه اي از اين .  آن پس خواب راحت بر همه ي پاسداران منافع استعمار حرام گرديد    از
  .جهان دردمند ، صداي فروريختن زنجيرهاي سلطه به گوش رسيد 

   

   در پي آودتاي ننگين بيست و هشت مرداد ، آه برخي ، ساده انديشانه ، آن را يك رويداد داخلي ـ 
باش ـ تلقي مي آنند ، حال آنكه سه قدرت جهنمي جهان آن روز در لحظه به لحظه و حمله ي ارازل و او

ولي اين امر در اراده ي پيشواي . خط به خط اين توطعه نقش داشتند ، مصدق و همكارانش زنداني شدند 
وم آردن ملت به ادامه ي پيكار خللي وارد نياورد و به نحوي شگفت انگيز از تريبون دادگاه نظامي براي محك

ديدگاهها ، پندها و اميدهاي خود را براي . آن و نفي مشروعيت استبداد وابسته به استعمار بهره گرفت 
  .ادامه ي نهضت به آگاهي مردم رسانيد 

  اگر اشكي نثار آرد و غباري از اندوه بر چهره اش نشست به خاطر خانه ي ويران و غارت شده اش يا 
ه و دوستانش نبود ، بلكه به خاطر ترس و نگراني از آينده ي ايران بود آه مي آسيبهاي وارد آمده به خانواد

  .» معشوقه ي ماست « گفت 
   

   مصدق به سه سال زندان محكوم گرديد و چون اين زمان به سر آمد ، به جاي آنكه آزاد گردد ، دوازدهم 
  .تا پايان عمر در حصر عملي بود مرداد ماه سال يكهزار و سيصد و سي و پنج به احمد آباد آورده شد و 

   

   دو سه روز پس از اين جابجايي ، آاميوني با بيست و يك سرباز آه سرپرستي آنها را دو نماينده ي 
فرماندار نظامي آه بعد ها جاي خود را به دو مامور ساواك دادند ، در احمد آباد پياده شدند و به دستاويز 

  .حفظ امنيت چادر زدند 
   

دستور داد سربازان و مامورها به درون دو ساختماني آه اميد داشت مدرسه ي نو نهاالن احمد    مصدق 
آبادي شود و دولت با بيشرمي از آن جلوگيري به عمل آورده بود ، بروند و خوراك روزانه را نيز از آشپزخانه 

تا آمكي براي خانواده ي قلعه دريافت آنند و جيره هاي سربازي را به گونه اي نقد از دولت بگيرند ، 
  .هايشان باشد 

   

   تا پيش از آودتاي عبدالكريم قاسم در آشور استعمار ساخته ي عراق ، تير ماه سال 
يكهزاروسيصدوهفت خورشيدي ،مصدق فرصت داشت از قلعه بيرون بيايد ، به خانه ي روستاييان برود و در 

ولي از فرداي آن آودتا ، دو سرباز . رپايي دارو بدهد گندمزار با دهقانان به گفتگو بنشيند و به بيماران س
سالح به دست به دنبال او براه افتادند و مصدق آه چنين ديد ديگر حتي از اين سوي قلعه بدانسو نرفت و 

 بهنگام دلتنگي آه در آن دوران تنهايي بسيار به 
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سراغش مي آمد در اتاقك چوبي شيشه اي روي جوي آب ، جلوي ساختمان قلعه مي نشست و به 
  .زمزمه ي آب گوش مي داد و حرآت درختها را مي نگريست و چه انديشه ها آه از سرميگذراند 

   

ا به احمد آباد مي آمدند ، آن دو ساختمان    آنها آه مثل من و يارانم سالهاي نخست پس از مرگ پيشو
نزديك در ورودي قلعه و آن اتاقك شيشه اي را به ياد دارند آه با دريغ ، بازماندگان ندانستند جاي جاي اين 

  .قلعه از چه ارزش تاريخي برخوردار است و آنها ويران شدند 
   

ان راه آزادي و استقالل و خواستاران    سايه ي بلند مصدق چه در زندان و چه در تبعيد بر سر پويندگ
  .عدالت و اجتماعي گسترده بود و بر سيطره ي شاه نيز سنگيني مي آرد 

   

   از همين جا همه چيز را زير نظر داشت و رهنمودهاي الزم را در هنگامه هاي سخت براي پيروانش صادر 
ر مي داد و سره را از ناسره مي آرد مبارزان را تشويق مي نمود و سازشكاران را مورد شماتت قرا

ميشناساند و در راستاي اتحاد همه ي شخصيتها و سازمانهاي سياسي ناوابسته هشدارهاي الزم و طرح 
  .هاي شايسته ارايه مي داد 

   

   مصدق اسطوره اي فراتر از زمان ، جاري در تمامي هستي ملي ، جزئي آلي از نظامي بسامان و در 
  . جاودانه ، آتشي هميشه بيدار بود هم پيوسته ، بي آرانه اي

   

ولي .    دريغ سياهي شب يلدا سنگين افتاد و دير پاييد و زمان پر درنگ با خواب سنگينش راهها را بست
خورشيد چشم به راه ما بود و ما باور داشتيم همينكه چراغ راستي بتابد دروغ رنگ مي بازد و از نااميدي 

اميدي آه پير ما نه تنها آنرا در انديشه احساس مي . اه مي يابيم اجتماعي به آغوش اميدي درخشان ر
  .آرد آه بدان آگاهي آامل داشت

   

   اما دگر باره قرباني آردن آزادي در مسلخ هوسهاي بيمار گونه مجال نداد ايران خيزشي ديگر بردارد و به 
هر چند .ي و داد پرواز آرديم ما همچنان با دو بال شكسته ي آزاد. جبران فرصتهاي گم گشته بپردازد 
  .پروازمان دست و پا زدني دردناك بود 
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   سرگذشت ايراني شوربخت ، داستان دشمني ها و آينه توزيها و توطعه چيني هاي بي امان و پيگير 

  .است ، با اينهمه ايرانيان بر غم سر خوردگي هاي پياپي ، بويه ي دموآراسي را همچنان در سر دارند 
   

وز دادن حاآميت به مردم نه تنها يك هدف و ضرورت فلسفه ي سياسي آه آه يك چاره گري ملي    امر
  .است 

جهان عرصه ي رقابت هاي بزرگ است و نقش .    روزگار ، قدرت و ثروت را به هيچ ملتي تقديم نمي آند 
  .هر واحد ملي در آن براساس ميزان شرآت مردم در سرنوشت خود تعيين ميشود 

توان به جايگاهي در خور دست يافت مگر با بسيج همه ي توانايي هاي همگاني در خدمت يك    نمي 
سياست راه بردي روشن بينانه ، با نظم ، آار ، آموزش ، غني آردن هر روزه ي فرهنگ ملي با 

 به آينده دستاوردهاي دانش بشري ، با فرو تني در برابر تجربه هاي پيروزمند ، با پرهيز از فساد ، با اعتماد
و با يك سازمان رهبري آگاه و با در نظر گرفتن واقعيت ها و تنگنا هاي فرايندهاي سياسي ، اجتماعي و 

  .اقتصادي سهمگيني آه گريبانگير ايران است 

  
ه حل خردگرايانه ، شرآت نخبگان گروههاي اجتماعي و برگزيدگان ملت در سيستمهاي آالن    تنها را

  .تصميم گيري در يك فضاي سياسي باز است 
   

   چنانچه اين راه حل در سامان فرمانروايي جامعه برگزيده شود ، بحران آنوني ميتواند به گونه اي ريشه 
ها همچون مغاآي آام خواهد گشود و راه بر هر گذار آرام اي رفع گردد و در غير اين صورت نابساماني 

  .خواهد بست و دار و ندار ملي را در خود فرو خواهند برد 
   

   در زمانه اي آه موضوع هاي اجتماعي بطور قابل لمس در افكار مردم مطرح است بايد راه حل هايي 
  .پيشنهاد شود آه اآثريت جامعه خود را در آن سهيم ببيند 

   

 الگوي دگرگوني هاي اجتماعي بايد بر مبناي ايجاد نهضت دموآراتيك براي آنار زدن قدرت هاي سلطه گر   
نگاهي واقع گرايانه گوياي اين . به گونه ي نهادي و حاشيه اي شدن گروههاي غير دموآراتيك باشد 

  .جامعه ندارد حقيقت است آه دير زماني است ديگر ايدئولوژي هاي تعصب آميز آمترين آاربردي در 
   

   دگرگوني هاي غير دموآراتيك آنچنان پي آمدهاي زيانباري را خواهد داشت آه حتي گريبانگير نسلهاي 
  .آينده مي گردد 

   

   هر گامي آه گوشه ي چشمي به ديكتاتوري داشته باشد ، بي ترديد آثار خشونت باري به همراه 
  .ونت و تندي بي نصيب نخواهد گذارد خواهد آورد و همگي بخشهاي يك آل را از اين خش

با آمي تامل مي توان دريافت آه با عوض شدن بسياري .    نيازي به پيشبيني بسيار هوشمندانه نيست 
از ارزشها در جهان ملت ها ما بايد به سوي باز شناخت مسووليت هاي شخصي و اجتماعي خود پيش 
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. باشيم و نه در وحشت از مزاحمان سختكوش هميشگي برويم و در اين راه نه در انتظار آمك هاي جانبي 

  .ديگر هيچ ابزاري جز همت و غيرت ملي براي آباداني و آزادي ايران آاري نيست 
   

فرهنگي است پرورشي و .    دموآراسي در ايران پا نگرفت ، زيرا دموآراسي يك فرايافت مجرد نيست 
شناسايي است و پاداش . ني و يك حالت ذهني است يك نظام اجتماعي ، ره آورد يك جهان بي. سازماني 
  .و پاد افره 

   

   اينها را در صد سال پيكار جز در دو سال و سه ماه و هجده روز زمامداري مصدق و نخستين ماههاي پس 
ما در جهاني زندگي مي آنيم آه ديگر . با اينهمه دستهايمان چندان تهي نيست . از انقالب لمس نكرديم 

اي عوام فريبان و ديكتاتورهاست و پيروزي مردمساالري را در سرزمينهايي آه هرگز آانون آمتر پذير
  .فرهنگي چنين بارور نبودند مي بينيم 

ولي به هر حال راهي است آه در .    مي دانم پيمودن اين راه پر بال و در ضمن پر شور و اشتياق است 
  .آنچه بوده و هست ، طي مي شود پرتو رشد و گسترش آگاهي و تجربه و دانش مردم بر 

   

يك رهبري سازش ناپذير و پر قدرت آه .    براي گشودن يك فضاي سياسي بسته دو شرط الزم است 
بتواند از عهده ي پيكاري پيچيده و پرفرازونشيب و حساس برآيد و ديگر يك استراتژي پيشبيني شده و 

  .روشن 
   

  .يند سنجيده همداستان گردند و به هم اعتماد نمايند    بايد سازمانهاي سياسي در ضرورت يك فرآ
   

بايد آنها را باز شناخت و بر بعدهايي آه دارد پافشرد و .    وجود اشتراك ديدگاه ها را نبايد دست آم گرفت 
  .با مداراي فرهنگي و سياسي به بحث و گفتگو نشست و از برخورد عقايد و آرا سود جست

   

گذار از اين دوران پر خطر بار . د آه زمانه سخت هراسناك ، حساس و در گذر است    بايد به ايران انديشي
  .ديگر همبستگي همگاني را به گونه ي ضرورتي تاريخي جلوي روي ما قرار مي دهد 

   

   باشد آه رهنمودهاي مصدق بزرگ و سايه ي فرهمند آن هميشه پيشواي ملت ، آن تنديس شكوهمند 
 آگاه آه رگ رگش براي ايران مي تپيد ، بار ديگر ساز يگانگي گردد و همه ي ما را پايداري ، آن ملت گراي

  .زير يك شعار فراگير و آارساز آه جز طلب آردن مردمساالري نيست ، گرد آورد 
   

  .   از زبان سخن سراي پارس به گفتارم پايان ميدهم 
   

  »تي بردي و اگر خفتي مردي حرم در پيش است و حرامي در پس               اگر رف   «  
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١٣٥٨ اسفند ١٩  

  پروانه فروهر-اعالم جرم 
 

قانون انتخابات مجلس شوراي ملي آه انجمن نظارت مرآزي و فرماندار را مسئول صحت جريان ٢٣ستناد ماده به ا
اعالم مي دارم نام خانوادگي من آه نامزد انتخابات مجلس شوراي ملي از تهران هستم , انتخابات قرار داده است

اداره آل ثبت احوال  ٩/٣/١٣۴١تاريخ  ١٠۴۵٨ و دستور شماره٩/۵/١٣۵٠قانون ثبت احوال تصويب شده  ۴٢برابر ماده 
مي ,  داريوش فروهر ـ باشم- همسرم “ قيد زوجيت  زماني آه در تا” است و طبق صريح ماده ذآر شده “ فروهر” 

خوبست تذآر . توانم از اين نام خانوادگي استفاده آنم و اجباري براي استفاده از نام خانوادگي پدري خود ندارم
اي فكري من خانواده بايد در همه زمينه ها از وحدت برخوردار باشد و من با چنين بينشي آن هم در بدهم در بنياده

تصميم به استفاده از نام خانوادگي , پي آمدي جز ناآامي  و سختي نداشت“ فروهر”زماني آه نام خانوادگي 
از مي زدند و يا به آلي درك همسرم گرفتم ولي چون در نظام آريامهري آساني بودند آه از اجراي قانون سرب

صحيحي از قانون نداشتند، از اداره آل ثبت احوال درخواست نمودم اجازه رسمي استفاده از نام خانوادگي همسرم 
در شناسنامه ام توضيح داده شود و از آن پس مدرك ليسانس و تمامي حكم هاي شغلي ام در وزارت آموزش و 

ام خانوادگي صادر شده است و حتي در انتخابات مجلس بررسي نهايي پرورش و گواهي رانندگي ام با همين ن
قانون اساسي با نام پروانه فروهر شرآت و همه ي برگهاي نامزدي نمايندگي مجلس شوراي ملي را نيز از 

ولي با آمال تاسف در آگهي ليست نامزدهاي  , پرسشنامه تا معرفي نامه با همين نام خانوادگي پرآرده ام
آه تمام فعاليت “ فروهر” براي اخالل در آارهاي انتخاباتي من به جاي نام , ي مجلس شوراي ملي از تهرانانتخابات

“ مجد اسكندري ” نام خانوادگي , با آن انجام داده ام١٣۴١هاي اجتماعي و مطبوعاتي  و اداري خود را پس از سال 
 .را ذآر آرده اند

  
ستاد انتخاباتي حزب ملت ايران به ستاد انتخاباتي مجلس شوراي به رغم نامه اي آه از سوي آميته ي نظارت 
ثبت گرديده است و اميد مي رفت آه با ١۶/١٢/١٣۵٨تاريخ ۵۵/٢٣٨٢١ملي وزارت آشور فرستاده شده و به شماره 

از هم اين گوشزد آتبي دست اندرآاران انتخابات و وزارت آشور نام مرا در برگهاي بعدي پروانه فروهر ذآر آنند ولي ب
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 مجد –به عنوان  ٣۴۶در نمونه برگ راي انتخاباتي تهران آه در روزنامه هاي امروز به چاپ  رسيده نامم در رديف 

  . درج گرديده است–پروانه ) فروهر ( اسكندري 
  

من اين قانون شكني را به دنبال ديگر تجاوزهايي آه به حقوق فردي و اجتماعي مردم ميهنم مي شود و هر روز 
به شدت مورد اعتراض قرار مي دهم و آن را يك حيله ي انتخاباتي بر ضد خود تعبير ,  ي وسيع تري مي يابددامنه

راي خود را بدهد با “ فروهر ” زيرا آسي آه نخواهد به اعتبار شهرت اجتماعي من با نام خانوادگي , مي نمايم
م مرا پيدا نمي آند و گمان مي برد آه از آغاز مي شود نا“ ف” مراجعه به رديف نامهاي خانوادگي آه با حرف 

  .شرآت در انتخابات منصرف شده ام 
  

آيا نمي توان نتيجه گرفت آه با توجه به تذآر قبلي به عمد چنين حيله اي به آار گرفته شده است آه از مصاديق 
  قانون انتخابات مجلس شوراي ملي مي باشد و جرم شناخته مي شود؟  ۴٧بارز ماده 

  
اندرآاران به مسئوليتي آه پذيرفته اند آگاهي آامل ندارند من از حق مسلمي آه در نظام آريامهري هم اگر دست 

سؤ نيت را قطعي دانسته و , بر سر آن ايستاده ام نخواهم گذشت و چنانچه بي درنگ تصحيح الزم به عمل نيايد
  .خالفكاران را تعقيب آيفري خواهم آرد

   
                                
  ١٣۵٨نوزدهم اسفند ماه ,                  يكشنبه

                                 با احترام
                             پروانه فروهر

 
  

١٣٥٧ اسفند ١٤  
وشتاری از پروانه فروهر به مناسبت زادروز دکتر مصدق ن  

   

 
خاطره ي آخرين ديدار مصدق با نفس آشيدن هاي آرام 

بيمارستان  ٦٣، در فضاي غم آلود اتاق شماره ي 

ن و پرستار مهربان آه نجميه و نگاه بي اميد پزشك جوا

تمامي شب را بر بالينش نگران چشم دوخته بودند ، 

 .چه تلخ در ذهنم نشسسته است 

  

     آن شب را تا سپيده به نماز ايستادم و با تمامي دل 

چشمهايم و قلبم را به نذر نهادم تا مگر .  عمرم را پيشكش آردم یسال ها و روزهاي خوب باقي مانده 

از پاي در » فرزندان مبارزش « و » هم ميهنان عزيزش «  و بماند تا دشمن را به همت مصدق بهبود يابد
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آورد و او ، آن دريا دل ، آن معيار پاآي و آزادگي ، آن شرف مطلق ، ميهن را آزاد و سربلند بار ديگر نظاره 

  .آند 

پر از اندوه ، چنان      صبحگاهان با چشماني از غبار غم به خون نشسته و جسمي درد آلود و قلبي 

“ مريم“مرغي آه انتظار تير صياد مي آشد ، بي تاب از اين سو به آن سو مي شدم آه صداي بغض آلود 

  .از آن سوي سيم تلفن دنيا را بر سرم آوبيد 

  .هر چه بيشتر مي گريستم ، غم افزون تر مي شد .      سيل اشك بودم آه فرو مي باريد 

ولي سرانجام به بيمارستان . جلو ي چشمم گويي تا ابديت آشيده شده بود      جاده طوالني و تاريك 

 پله اشكريزان ی آنها ارزاني دارد ، رویآشاورز صدر و باقر آاظمي آه خدا رحمتش را بر هر دو. رسيدم 

دآتر غالم حسين .  اين دو يار وفا دار پيشوا هنوز در گوشم زنگ مي زند ی گريه یصدا. نشسته بودند 

 دفن در یمصدق تلفني پيرامون وصيت پيشوا با هويدا صحبت آرد و نتيجه اين شد آه اجازه خان 

 سي ام تير به رغم وصيت مصدق داده نشد و پس از مشورتي آوتاه ، فرزندان تصميم یگورستان شهدا

  . در تبعيد گاه گرفتند یبه خاآسپار

خاطره اش نيز شاه را به   س از شكوه      جسم بي جان مصدق ، آن راه گشا ، آن دشمن شكن آه هرا

بيمارستان دربان قديمي گوسفندي قرباني آرد و  در نزديك. لزره وا مي داشت ، به آمبوالنس منتقل گرديد 

  .افتاديم   سپس به راه 

     آمبوالنس آژيرآشان و سرعتي سرسام آور مي رفت و انگشت شمار ياران مصدق و نزديكانش در 

  . دنبال مي آردند خطي از اشك او را

با خود مي انديشيديم آه . گريه امانم نمي داد . در ابر آلود غمناك آن صبح به سوي احمد آباد روان شديم 

 ديدار پيشوا در احمد آباد در دلم پرآشيده و اينك راهي احمد آباد ، ولي چه یچه روزها و چه شب ها آرزو

  .تلخ و دردناك 

  . خاآي شديم یدر دوراهي آبيك وارد جاده .  قزوين یه  اتوبان و سپس جادی     جاده 

جاده .  احمد آباد را بارها تصوير آرده بودم و عجيب آه آن تصوير چقدر با واقعيت نزديك بود م     من در ذهن

 فرو مي ريخت یآبي آه خروشان از چاهي بدر ميآمد و از بلند.  خاآي ، ريل راه آهن و دشت زير گندم ی

  . رسيديم ی احمد آباد ، به يكي پس از ديگری قلعه یدر بزرگ رنگ و رو رفته و سرانجام 
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 آه آاله یيرمردپ.      پس از رسيدن آمبوالنس ، روستاييان احمد آباد از هر سو دوان دوان به قلعه آمدند 

 ديوار نشست و در تمام مدت آيه هايي ی مهربان داشت ، گريه آنان آمد و گوشه ی بر سر و چهره اینمد

   .یمي برد  چنان صميمي مي خواند آه غلط ادا آردن زير و بم آلمات را از ياد . آه از قرآن قرائت آرد 

 داشت و مي گفتند مصدق روزهايي آه      پشت اتاقك چوبي سبز رنگ متحرآي آه روي جوي آب قرار

 یياران روزها. آشيدند تا مقدمات غسل فراهم گردد ی سفيدیباد تند مي وزيد در آن مي نشست ، پرده 

تنهايي پيشوا ، روستاييان صميمي و مهربان احمد آباد با چشماني سرخ از گريستن در جنب و جوش 

 یآه تازه از زندان آزاد شده بود آخرين شستشو بي دآتر سحایوقتي همه چيز آماده شد دستها. بودند 

  .بدن مصدق را انجام داد 

     در آن غربت نيمروز باد زوزه آشان به هر سو مي دويد تا مگر به رغم آوشش وحشتناك دستگاه 

سانسور فاجعه را همه جا فرياد آند و صال در دهد آه شير پير در زنجير ، چشم از جهان پر نيرنگ و فريب 

 تنهايي ، خشم ، اندوه و نگراني پيشوا ، چهره بر خاك مي یروستاييان ، آن ياران روزها. و بست فر

  .ماليدند و زار زار مي گريستند 
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 یرا ميان اشك ها“ هميشه پدر“ مدرسه نيز به اين گروه سوگوار پيوستند و آن ی     ظهر هنگام بچه ها

بابا براي آنها تهيه مي آرد و دخترآي “ود آه هر سال  بیپسرآي نگران لباس عيد. آودآانه طلب آردند 

  . خالي او را چه آسي پر خواهد آرد  ی او سر داده بود و مي پرسيد آه جایمهرباني ها

.      آنروزها مصدق آنار پله ها مي نشست و بچه ها را به آب نباتي آه در جيب داشت ، مهمان مي آرد 

نگو آدمي “ :  آنان مي گفت یزني زار.  و پر اندوه بر سينه مي نشيند آه آه ياد آن روزها چه تلخ. . . . 

الغرش را سيل اشك پوشانده بود ، ناله مي آرد   گندمگونی آه چهره یو زن ديگر“ مرده آه عالمي مرده 

آه چهره اش   مهندس حسيبيیبا دستها. “  اين زنداني زنجير ها را باز آنيد  یديگر از دست و پا“آه 

 ايمان بي پايانش و داريوش فروهر ی ملي شدن صنعت نفت است و نگاه مهربانش گويای مبارزه هايادآور

 ده آه یبچه ها  راستين و وفا دار راه مصدق آه او هم به تازگي از زندان آزاد شده بود و با آمك یرهرو

  .مي بردند و سنگ مي آوردند ، مزار مصدق آنده و آماده شد  خاك

  

آشاورز صدر بر خالف هميشه ساآت بود و به .      با رسيدن آيت اهللا زنجاني همه به نماز ايستادند 

ند و دآتر  منفي آه خدا رحمتش آ ی آتاب موازنهی استوان نويسنده - ك.  صورت اشك مي ريخت یپهنا

سرهنگ مجللي از ياران .  بزرگي از گل رسيد یصديقي آه در آخرين لحظات افسرده و غمين با حلقه 
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 و ديگران آه از یجوان مصدق ، هوشنگ آشاورز صدر ، حسن پارسا ، منصور سروش و منوچهر مسعود

 بيشتر شبيه افسانه نماز در محيطي.  مصدق آسي را به ياد نمي آورم ، بودند یآنها آسي جز خانواده 

 سي ام تير به خاك سپرده شود بنا بر سنت یبر پا گرديد و مصدق آه وصيت آرده بود در مزار شهدا

 امانت به خاك سپرده شد و بدينسان احمدآباد آه نزديك سي سال تبعيدگاه اين رهبر یاسالمي به گونه 

  آن را تصور آنيم مزار او نيز یتيم درازاتوانس  مدتي آه آنروز نميیپر خروش و تسليم ناپذير بود ، برا

  .گرديد 

 ی نيم ويران احمد آباد سپری آوچك و قلعه ی     سي سال از زندگي تاريخ آفرين سردار پيردر دهكده 

  .گرديد و عجيبا آه به هنگام مرگ نيز به همانجا آورده شد 

 ی ضد استعماری قهرمان مبارزه ها     دوازده سال پيش در نخستين ساعات بامداد چهار دهم اسفند ماه

از پيام مقاومت و   ديده از جهان فرو بست و مرگش نيز چنان زندگي اش بارور و سرشاریو ضد استبداد

  .تداوم گرديد 

 منفي ، از جواني تا مرگ در يك خط ی و رقمزن سياست مبارزه ی    مصدق ، دليل راه ، معيار پاآي و آزاد 

پيگير و بي امان مبارزه آرد و  در .  بيگانه جنگيد ی عليه ستم و بي داد و سلطه انحراف بربی تزلزل و  بي

  .اين راه از هيچ آوششي دريغ نورزيد 

  

يهان در دو جمله اعالم آردند و استبداديان از نشر تسليت      خبر درگذشت او را روزنامه هاي اطالات و آ

  . به عمل آوردند ینيز جلوگير
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     نام مصدق چنان خشمي در دل پاسداران فساد ايجاد آرد آه بيست و پنج سال به جرم داشتن 

رم آه اش ، زندان و شكنجه انتظارمان را مي آشيد و من خوب به ياد دا  از او و گفتن آالمي دربارهیعكس

يك سال تمام از ديدار همسرم به دليل آن آه درختي در حياط  قزل قلعه به مناسبت سالروز مرگ پيشوا 

 سياه و نكبت بار پايان يافته و ثمر آن زندان یخدا را سپاس آه همه آن سالها.  شدم منشانده بود محرو

 ما را مي رود یه ميهن سوخته  است آی پاك آزادیها ، مقاومت ها ، شكنجه ها و شهادت ها امروز هوا

  . رنگارنگ بدل سازد یبه بوستاني از گلها

 بخشد  و آسمان ابر آلودمان را رنگين ی اندوهمان را زالل شادی     دشت هايمان را بارور آند و خاطره 

  . بپوشاند یآمان پيروز
ا بنهيم و راهي مزار  ميهن ، مصدق بزرگ ری نميرایباشد آه فردا بر شانهايمان تابوت هميشه پييشوا

 ميهن ، از داغ جوانان به خون یام تير گرديم و خاطر او را آه در پايان عمر از سردي فضا شهداي سي

خفته و از ويراني و نابساماني آشور آزرده بود ، رضا بخشيم و نامش را آه بر تارك تاريخ نشسته ، از غبار 

  .تزوير و ريا و انحصار طلبي پاك آنيم 
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