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 راه من راه پاکان است
                                                                    

 داريوش فروهر
      
وقتی تقاضای کسب پروانه بـرای ضـت آزادی از طـرف کميسـيون                   
 بی بی سی گفت که حزب او از  احزاب رد شد، در مصاحبه ای با       10ماده  

صدور پروانه هـم     «-سال ها پيش تأسيس شده و نياز به پروانه نداد           
 ساله که بـه هنگـام    44خودمان را بنا بر پيشينه      . تقاضا خنواهم کرد  

هم، حزب به ثبت رسيده است حزبی قانونی مـی دانـيم و در عمـل مهـه                  
امتيازها را برای خودمان می شناسيم و کوشش می کنيم، کاری به اين             
نداريم که سردمداران مجهوری اسالمی چه قرار و مدارهايی پيش خودشان           

 .»اند اده
     داريوش فروهر اعتقادی به اين که مجهوری اسالمی بتواند اعتبار          
 مردمی کسب کند نداشت و خودکامگی را بزرگرتين مشکل نظام ايران مـی            

ولی وقتی آقای رفسنجانی برای اولين بار به رياسـت مجهـوری            . دانست
کابينه حجت االسالم هامشی رفسنجانی را      «: رسيد دربارة کابينه او گفت    

های مهگانی داخلـی و بيشـرت خـارجی          ه با جنجال بسيار از سوی رسانه      ک
ساالر ناميده شده است و خود ايشان هم کابينه کار خوانده            کابينه فن 

بيشرت عضوهای آن از مـدت هـا        . اند، قادر به حل مشکالت کشور منی دامن       
قبل يا در گذشته وزير بوده اند و منی توانند در حبران کنونی کشـور               

اگر اين پيش رانده شـدگان پـس از پيـروزی انقـالب،             . ثر باشند بی ا 
ساالری داشـتند، تـاکنون نشـان داده بودنـد و چنـين              کارآوری يا فن  

های گوناگون زندگی ملی پديد منـی آمـد و مـردم             تنگناهايی در زمينه  
هـر دگرگـونی در ايـران جـز در          . شـدند  بدين سان دچار سيه روزی منی     

وند خودکامگی و زنده داشت حاکميـت ملـی و          راستای پايان دادن به ر    
 ».باشد ساالری نه ارزش دارد و نه کارساز می برقراری مردم

    او در آخرين گفتگويی که با يکی از نشريات خارج از کشور اجنام             
 :داده بود دربارة خود و حيات سياسی اش چنين گفته است

ق ايـن مـرز و      ام و در عش    نزديک هفتاد سال را پشت سر گذاشته           «
ام را در    هـای زنـدگی    بوم و سودای يک ايران آزاد و آباد، هبرتين سال         

من و مشا که عمر جاودان نداريم، اما اين کشـور           . ام زندان بسر برده  
ام  جاودانگی من در آن است کـه زنـدگی        . و اين ملت مهيشه پايدار است     

ن، پـس از مـن، ديگـران، جوانـا        . را فدای ايران و سربلندی آن کنم      
مشاها هستيد و اگر مرا بکشند بعد هم ستيز و پيکار  مردم که دم به                

زنـدگی مـن فـدای      ! پس چه بـاک   . گيرد، ادامه خواهد يافت    دم اوج می  
من راه خودم را که راه پاکان اسـت، راه          ! ايران و سربلندی آن باد    

 .»روم و برای مرگ هم آماده هستم مصدق بزرگ است، می
 
 
 
 
 
 
 
 نيستمرگ چشمه عدم «

 »جويباری است که در ديگران جريان می يابد
                                                                



                                                                    
 پروانه فروهر

 
 

ای از خطابه ای که به مناسـبت سـالروز تولـد مصـدق در                     گزيده
 امحدآباد ايراد کرده است

اند، آن باالی بلنـد و آن دسـت هـای            های من مصدق را ديده           چشم
شمه خورشيد  بزرگ و نوازشگر را، هنوز يادآوری آن ديدارها مرا به چ          

کشـاند و سـرم را از        سازد، رگ، رگم را به دسـت افشـانی مـی           بدل می 
از او گفنت، تاريخ را ورق      ... فرازد   ها می  بالندگی و شور تا کهکشان    

تاريخ کمـرت کسـی را بـه يـاد دارد چونـان او پـاک و                 ... زدن است   
گدازی کند و خبش عمده ای از عمـرش را در            عاشقانه در راه آزادی جان    

ندان و تبعيد و پس از مرگ استخوان هايش نيز در زجنير اسـتعمار و               ز
هـای   برای چنين انسانی که به هبای زنـدگی خـود آرمـان           ... استبداد  

ملتش را واقعيت خبشد ديگر مرگ سرچشمه عدم نيست، جويباری اسـت کـه              
 ...يابد  در ديگران جريان می

 هر مصيبت ديگری در          آفِت نبوِد آزادی، اين آفت خوفناک و مسج که        
 .برابر آن ناچيز است، مدام و مدام چونان کابوسی رجنه اش می داشت

    مصدق با ردای قهرمان آزادی، سياست پيشـه ای خردمنـد و درسـت              
خبش، پوالد گداخته در کورة خيزش مشروطيت        کار، پشگام پيکارهای رهايی   

اديخواهانـه  هـای ملـی و آز      اش به گرد آرمان    که مهة فلسفه های سياسی    
 .های دموکراتيک بود شکل گرفته، حکومتش مناد راستين ادها و شيوه

های پراکنده و پيوستة اجتماع را از کارهـا و کسـان                  او پديده 
برداشـت او از جامعـه،      . شناخت ديد و می   گرفته تا پايگاه هايشان می    

 وار بـه هـم مـی پيوندنـد،         جهان مشول و در متاميتی سازمند و انـدام        
 .مهزمان در پيوستگی و گسستگی، در شدن و بودن

     راستی مهچون ديگر فضيلت ها، وسيله ای بود برای رسيدن به هدف            
های بزرگ انسانی و در اين نظام اخالقی، وسيله خودداری ارزشی مطلق            

 . بود
    در دايرة اخالق او، هدف مرکزی است که وسيله چـون حميطـی آنـرا               

اگـر چيـزی را منـی       . مرکز علت و شرط يکديگرنـد     فرا گرفته و حميط و      
پسنديد، باور نداشت، اگر چه خواستنی و پذيرفتنی می منود و ايمـان             

مصدق چونان آفتـاب از     . خطرناک عوام و عوام فريبان بود، پس می زد        
 .غروب خود طلوع کرد و رهسپار نور گرديد

سـاالرانه       دغدغه اصلی مصدق مهواره حفظ و تقويت ارزش های مردم           
او ضرورت انتخابات آزاد و حتکيم مبـانی پارملـانی بـا رعايـت              . بود

صبورانه و بر دوام ضابطه های آن تأکيد داشت و بـر ضـد خودکـامگی                
بر انديشه آزادی و ترقی، حمدود کـردن قـدرت ملطقـه            . پيکار می کرد  

برای جلوگيری از دادن امتياز بـه بيگانگـان و کوتـاه کـردن دسـت                
ی قدرت از منافع کشور برای پيشربد جامعه، پافشار بـود           سرآمدان سنت 

 ... 
    او باور داشت سرچشمه حيات مردمی در يک پيشينة پـاک سياسـی و              
ايثار و شجاعت اخالقی فته است نه در آنچه بـه زور و جنجـال هـای                 

بـه عقيـده او مـردم خـوب مـی تواننـد             . تبليغاتی حاصـل مـی شـود      
. خيص دهند و در شرايط مناسب ارج نـد        خدمتگزاران واقعی خود را تش    

اسرتاتژی کلی مصدق در امر رهربی در اتکای بی واسطه و ارتباط نزديک             
 ...و صادقانه با مردم فته بود 



    او به ضرورت درک و برداشت دقيق از وضع جغرافيای سياسی ايران            
و فرهنگ آن آگاهی کامل داشت و حفظ منافع واقعی ملت، فکر ثابت او              
بشمار می رفت و راه دستيابی به آنرا حاصـل حبـث و گفتگـوی آزاد و                 

 .عاری از غرض می دانست
ــادی    ــطوره و من ــيچ اس ــران از ه ــک اي ــم دموکراتي      ناسيوناليس

 . توامنندتر از مصدق برخوردار نيست
    اگر چه مصدق در جبهة گسرتده داخلی و خـارجی جنگيـد، هرگـز از               

هـيچ قـانونی بـاالتر از       « در ديدگاه او     دايرة قانون جتاوز ننمود و    
نبود و هرگز قرار و مدارهای گماردگـان ديکتـاتوری را           » اراده ملت 

 ...قانون تلقی منی کرد 
     کردارهای مصدق در سياست خارجی گرداگرد حموری قرار داشـت کـه            
روند رهايی جامعه ايرانی از هر نوع سلطه شکل می گرفـت و رقـم زن                

 استعماری ايران از آن زير عنوان موازنـه منفـی           تاريخ مبارزات ضد  
مصدق نام آورترين پيکارگر اسـتقالل و درهـم         . سخن به ميان می آورد    

ريزنده بساط استعمار کهن خط جديدی را ترسيم کرد که برای بسـياری             
آا . از سياستگران نامفهوم، مبهم، خيالی و غير عملی جلوه می کرد          

ستگی ها از قطبی به قطب ديگر تشـخيص         که مبارزه را در چهارچوب واب     
داده بودند و يا به نوعی مهاهنگی و مهگامی بـا بيگانگـان رضـا مـی                 
دادند و در چنرب زد و بندها بـه حـل دشـواری هـای مـی پرداختنـد،                   
هيچگاه، هيچگاه باور نداشتند که ملت خود کانون پر جوش و خروش مهة             

ه ذخيره های آتشفشانی    دگرگونی ها و سازندگی ها است و دست آويخنت ب         
مصـدق در   . فرهنگی آن می تواند بسياری از ناممکن ها را ممکـن سـازد            

سال هايی که ايران به سختی در پنجه استعمار و اسـتبداد و ارجتـاع               
گرفتار بود، راهگشای آينده شد و بـرای متـامی آرماخنواهـان پـس از               

 ...خود، نظم ارزشی جاودانه ای بدست داد 
 آواز ريشه های کهن، از درون سينة گسرتده زمين، از                اينک صدای 

راه های دور، از قله های بلند و دشت ها باز می گذرد و چونان تپش                
صـدای آواز   . پنهان قلب ستاره، به ما می رسد، نگـران و دل گرفتـه            

ديار دور فراموشی، از خالل کشـتزارهای رنـج، وزان بـر خوشـه هـای                
گ، از صميم پير ما بر مـی جهـد، در           اندوه، صدايی که چون آب از سن      

تار و پود شب و روز می دود، صدای پير ما که در بسرت ضمير يک، يک،                 
 ...ما خفته است 

     ستاره راهنمای مـا اکنـون در خلـوت خـاک اسـت، او بـه رنـگ                  
روشنايی و راستی، به رنگ ارغوانی طلوع و غروب و بـه سـپيدی نـيم                

 ...روز است 
ران پا نگرفت زيرا دموکراسی يک فرايافت جمـرد              دموکراسی در اي  

نيست، فرهنگی است پرورشی و سازمانی، يک نظـام اجتمـاعی، ره آورد             
يک جهان بينی و يک حالت ذهنی، شناسايی است و انضـباط و پـاداش و                

 .پادافره
    اين ها را در صد سال پيکار جز در دو سال و سـه مـاه و هجـده                   

ن ماه های پس از انقالب ملس نکـرديم، بـا           روز زمامداری مصدق و خنستي    
اين مهه دست هايمان چندان هتی نيست، ما در جهانی بسر می بـريم کـه                
ديگر کمرت پذيرای عوام فريبان و ديکتاتورها اسـت و پيـروزی مـردم              
ساالری را در سرزمين هايی که هرگـز کـانون فرهنگـی چنـين بـارور،                

 .نبودند می بينيم
ين راه، پربال و در ضمن پر شور و اشتياق است                می دامن پيمودن ا   

ولی هبر حال طريقی است که در پرتو رشـد و گسـرتش آگـاهی و جتربـه و                   
 .دانش مردم بر آنچه بوده و هست، طی می شود



     برای گشودن يک فضای سياسی بسته دو شرط الزم اسـت، يـک رهـربی               
يـده و پـر     سازش ناپذير و پر قدرت که بتواند از عهده پيکـاری پيچ           

 .فراز و نشيب و حساس بر آيد و ديگر اسرتاتژی پيش بينی شده و روشن
     بايد سازمان های سياسی در ضرورت يک فرآيند سنجيده مهداسـتان           

 ...گردند و به هم اعتماد منايند 
بايـد آـا را     . ها را نبايد دست کم گرفـت            وجود اشرتاک ديدگاه  

رد پای فشرد و با مـدارای فرهنگـی و          بازشناخت و بر ُبعدهايی که دا     
 . سياسی به حبث و گفتگو نشست و از برخورد عقايد و آرا سود جست

     بايد به ايران انديشيد که زمانه سـخت هراسـناک، حسـاس و در              
گذار از اين دوران پر خطر بار ديگر مهبستگی مهگانی را به            . گذر است 

 ...هد گونه ضرورتی تاريخی جلوی روی ما قرار می د
حرم در پـيش    «     از زبان سخنسرای پارس به گفتارم پايان می دهم          
 .»است و حرامی در پس، اگر رفتی بردی و اگر خفتی مردی

                                                                    
 امحدآباد
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 »در راستای لغو کيفر اعدام«حزب ملت ايران 
 

، طی قطعنامه ای به مناسبت چهـل و مـين           1376روز نوزدهم آذر         
سالگرد جهانی حقوق بشر، حزب ملت ايران لغـو جمـازات اعـدام را در               

رنامة سياسی خود قرار داد که گويای روشن نظرات پروانه و داريوش            ب
مجهوری اسالمی است که از     » فرمانفرمايی واپس گرايانه  «فروهر دربارة   

قطعنامه ! کند استفاده می » کيفر اعدام به گونة ابزار وحشت آفرينی      «
 :مزبور عينًا به شرح ذيل است

سانی پايبندان زيست گذاری به حيثيت ذاتی ان    چون شناسايی و ارج    -
 ها و شکوفايی فرهنگ آاست؛  آزاد ملت

چون زندگی خنستين و واالترين دادة ايزدی به هـر انسـان اسـت و                -
ای حـق سـلب آنـان را         هيچ فرد يا مجع يا ادی بـه هـيچ هبانـه           

 ندارد؛ 
چون در روند زندگی بشر، پيشرفت هـای چشـمگيری پديـد آمـده و                -

 شناخت بزه و دادن کيفـر نارسـايی     های کهنه در   بسياری از نگرش  
 خود رامنايان کرده است؛

شود و هـر   چون در گسرتده دانش بشری، بزه ديگر سرشتی شناخته منی       -
کيفری بايد دربردارندة فرصتی برای بازسازی و پرورش هبينة هـر           

 به کژراهه افتاده ای باشد؛
چون کيفر اعدام از ديد اجتمعی بيدادگرانه و ضـد انسـانی، از              -

د اخالق خشن و ناپسند و از ديد قضايی ترديـدآميز و اثـر آن              دي
 برگشت ناپذير است؛

چون روشن شده، کيفر اعـدام، نـه تنـها سـبب تنبيـه ديگـری و                  -
هـای   بازدارندة تبهکاری نيست که اهرم اختنـاق و تصـفيه حسـاب         

های يکه تازانة  سياسی و سرکوب دگرانديشان در بسياری از سامان      
 باشد؛ فراگير می



    و از آجنا که مجهوری اسالمی چه در مورد اهتام های عقيدتی و چـه                
 های عمومی دارد؛  به حلاظ بزه

آفرينی      و اکنون در مجهوری اسالمی، کيفر اعدام بگونة ابزار وحشت         
های شناخته شـده     در راستای نگهداشت جّو خفقان و پايمال کردن آزادی        

 برای انسان در آمده است؛
هـای بايسـته در چهـل و مـين           ت ايران پـس از رايزنـی           حزب مل 

سالگرد صادر گرديدن اعالميه جهانی حقوق بشر، پيشـنهاد لغـو کيفـر             
اعدام را پذيرا شده و کوشش مهه جانبه در اين زمينه را در برنامـه               

 .دهد خود قرار می
های جزايـی         حزب ملت ايران خواهان حذف کيفر اعدام از مهه قانون         

باشد تا هيچ فرمانروايی نتواند بـا دسـتاويز آن بـر خـالف               یکشور م 
 .های قدرت خود را استوار دارد خواست مردم پايه

هـای       در آينده بايد اد نيک آدميان را که در انبوه ناهبنجـاری           
اجتماعی به زشتکرداری کشانده است با نـوپروری، بـازآموزی و حتـی             

 .کارآوری تن و روان، صيقل داد
يد هر ايرانی را چنان پرورد که با هر باور دينـی و سياسـی                   با

از فرهنگ پربار ميهن خود درس مهر و دوستی گيرد و ال کين و دمشنی               
 .چنين باد. را از بيخ برکند
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 دست نظام اسالمی به خون پروانه و داريوش فروهر آلوده است
 

داريـوش و پروانـه فروهـر، زوج        :     خرب دردناک و باورنکردنی بود    
ايراندوست و آزاديخواه که چهل سال افتخار آشنايی، دوستی، مهراهـی           

ا داشتم، به دست دژخيمان نظام ورشکسته اسالمی در         و مهدلی با آنان ر    
اين رويداد وحشيانه، مردم ايران و حتـی        . خود پاک خود در غلتيدند    

می توان با فروهرها کـه      . خمالفان سياسی آنان را به سختی تکان داد       
اينک ما را تنها گذاشته اند، اختالف سليقه سياسـی داشـت ولـی منـی                

 . نظير آنان را انکار کردتوان ايراخنواهی و شجاعت کم
     جای ترديد نيست که اين جنايت هولناک توسط آدمکشان رژيم بـه            

نظام خون و وحشـت واليـت فقيـه کـه           . ظاهر اسالمی اتفاق افتاده است    
دقايق زندگی ملت ايران را حتی در پشت درهای بسته خانه زيـر نظـر               

ی آنـان در    دارد، بی شبهه فروهرها را نيز به خاطر تالش هـای سياسـ            
سطح جهانی، حتت مراقبت داشته است، و چنانچـه سـازمان دهنـده ايـن               
جنايت بيشرمانه نبود به آسانی می توانست جنايتکاران را شناسايی،          

 .دستگير و تسليم عدالت کند
     اين ادعای نادرست که عوامل بيگانه می آيند و کسـانی را کـه              

رد می کشند تا نظام اهلی      بود و نبودشان تأثيری در جامعه ايران ندا       
را در پيش مردم بدنام کنند، استداللی است ابلهانه که جبز در حـوزه              

اگـر قـرار بـود عـامالن        . فريبکاری غاصبان ايران خريـداری نـدارد      
بيگانه کسانی را که بی ارزش هستند از ميان بردارنـد، سـردمداران             

روزگـار  بـر   . رژيم واپسگرای اسالمی بايد خنسـتين قربانيـان باشـند         



حکومتی که عوامل بيگانه هر گاه اراده کنند به حمـدوده آن وار مـی               
شوند، افرادی را که می خواهند می کشند و به راحتی از کشور خـارج               
می شوند بايد گريست، مگر آن که گمان بريم آن خبش از حاکميت رژيـم               
که دست به چنين جنايت هايی می زند به دستور مقامات بيگانـه عمـل               

 .دمی کن
     فروهرها، خمالفت های خود را با رژيم، تنها با ابـراز نظـر و              
ارائه رهنمود که سامل ترين حنوه برخورد در تضادهای سياسی و عقيدتی            
است، جتلی می دادند، و حکومت اسالمی با دست زدن به کشتار بيرمحانـه              
اين دو ايرانی پاک اد، شجاع و ميهن پرست نشـان داد کـه تفـاوتی                

 آايی که از راه های سياسی مبارزه می کنند و آنان که بـرای               ميان
 .رسيده به هدفشان دست به اسلحه می برند منی گذارد

     اگر چه جای سرزنش نيست، اما بايد به اشتباه حماسبه برخـی از             
رسانه های گروهی فارسی زبان در خارج از کشور نيز اشاره کـرد کـه               

ران درون مرز را در جامعـه ايرانـی         باور داشتند بايد صدای پيکارگ    
بارها يادآور شده ام که چنانچه پيکـارگران        . برون مرز بازتاب داد   

درون مرز مهان شعارهايی را به کار برند که مبارزان خـارج ساهلاسـت              
مطرح می کنند، چاره ای ندارنـد کـه يـا ماننـد ديگـران از کشـور                  

 نيروهای سرکوبگر   بگريزند و يا جان شيرين خود را در يورش بی امان          
 .رژيم فدا کنند

     از ياد نربيم که قتل جانکاه داريوش و پروانه فروهر خط بطالنی            
بود بر تبليغات کشورهای غربی کـه اصـرار داشـتند نشـان دهنـد در                

 .ايران فضای آزاد سياسی پديد آمده است
     در بزرگداشت خون پـاک پروانـه و داريـوش فروهـر کـه در راه                

ته شد، بياييم هر يک به سـهم خـود تـالش کنـيم موجبـاتی                ايران ريخ 
فراهم شود که يک هيأت صالحيت دار از خارج برای بررسی اين جنايت و              
عامالن آن به ايران برود و واقعيـت ايـن کشـتار دردنـاک را بـرای                 

 .جهانيان روشن سازد
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     با اين که دو سـال از فاجعـه دردنـاک کشـته شـدن پروانـه و                  
داريوش فروهر رهربان حزب ملت ايران مـی گـذرد، هنـوز نـام دسـتور                

 .دهندگان و اجرا کنندگان اين جنايت نابکارانه اعالم نشده است
کميسيون حتقيق چنانچه جبايی هم رسيده باشد مهچنان در             بررسی های   

پرده اهبام قرار دارد و سردمداران هـر دو جنـاح تـرجيح مـی دهنـد                 
بنابراين اکنون مـی تـوان      . پيرامون آن مطلبی به آگاهی مردم نرسد      

به درستی چنين انديشيد که تشکيل اين کميسيون از مهـان خنسـت بـرای               
 .يری از انفجار خشم آنان بوده استآرام نگاهداشنت مردم و جلوگ

    برای رسيدن به يک نتيجه ملموس، بايد ديد کـدام يـک از جنـاح               
بـه چنـد    . های حاکميت اسالمی از اين جنايت هولناک هبره گرفته اسـت          

دليل می توان تصور کرد جناج کارگزاران از کشته شدن اين دو چهـره              



ت کم اميدوار بود که     درخشان سياست معاصر ايران می توانست و يا دس        
 .بيشرتين سود را بربد

     خنست آنکه انگشت اهتام از مهان آغاز رهرب نظام اسالمی را نشـانه             
رفت که اين خود در مبارزه کسب قدرت امتياز چشم گيری بسـود رهـربی               

 .کارگزاران بود
     دوم آنکه اين امکان وجود داشت که رئيس مجهور اسـالمی بـدنبال             

ل ها استعفا کند و خود را از عرصه سياست کنار بکشد و             وقوع اين قت  
اگر چنين می شد طبيعی است که با توجه به موقعيت زمانی راه بـرای               

 .به قدرت رسيدن دوباره رهرب کارگزاران مهوار می شد
     سوم آنکه جناج کارگزاران اجنام اين دو قتل و ساير قتـل هـای              

ر دوران پـس از رياسـت مجهـوری         زجنيره ای را دليل بر فقدان امنيت د       
 در دوران رياسـت  – کـه شـد   –رفسنجانی عنوان می کرد و مدعی می شد         

مجهوری رهرب آا اين مهه ناامنی بـرای جـان شـهروندان ايـران وجـود                
 .نداشته است

     از آجنا که رئيس مجهور کنونی برای به پايان رساندن دوره چهار            
محايت رهرب نظام نياز دارد و بـاز        ساله فعلی و انتخاب جمدد خويش در        

از آجنا که پايه های قدرت رهربی را ادهايی می سازند که در برابـر               
ترفندهای رهرب جناح کـارگزاران آسـيب پـذير و شـکننده هسـتند، در               
شرايط کنونی هيچ قدرتی در مجهوری اسالمی قادر نيست که گره کور قتل             

ينکه در شرايز فعلـی حتـی       و اميد به ا   . های زجنيره ای را بازگشايد    
گوشه کوچکی از اسرار پشت پرده اين جنايت ها، به آگاهی مردم برسد             

در واقع تا هنگامی که ملـت ايـران         . اميدی واهی و بيهوده می باشد     
بر سرنوشت سياسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی خود حـاکم نشـود،              

 .انتظار هيچ هببودی را در اوضاع کشور منی توان داشت
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 مقدمه
     نگارنده با ديدگاهی کـه خـود را در سـروده هـای خـرد طـوس،                 

مناياند، بـه نوشـنت شـتاب        شناسنامه نويس ايران زمين، فردوسی بر می      
زده ديده ها و شنيده هايی چند از پروانه و داريوش فروهر، به بـر               

برمشـری فـروزه    . منايی سرشت نشانه هايی که داشته اند، روی می آورد         
 فرهنگی، روشن ساز    - در مهه نه های اجتماعی، به ويژه سياسی        های آن 

زندگی نامة اين دو راد زن و مرد خواهد شد، تنيـده در هـم دنبـال                 
شود تا خواننده خود به داوری بنشيند، نه تنها در دريافـت ارزش              می

و » استبداد اسالمی «داوری تاريخی برای آنان، که در ميزان زشتکاری         
 !ام خون ريز داردخطری که اين نظ

  هبمن کمرت و بيشرت، فشرده 22     کوشش خواهد شد، وقايع پيش از قيام        

راه » استبداد شاهی «ها که به واژگونی      نويسی شود، و به دوران خيزش     
گرفت، کمی بيشرت پرداخته شود، تا پايان خونين سرنوشت آنان که بـه             

ريـزان آـا،    و به دست خـون      » فقها«دستور پايوران نظام استبدادی     



های ديگر، گاهشمار زندگی آن دو       نگارنده در نوشته  ! شود مشاره زده می  
و پيوستگی آن را به سيرگاه تاريخ ضـت مّلـی ايرانيـان منايانيـده               

ضـت مّلـی    .  اجتمـاعی، اگـر چـه مـوجز        -ای تـاريخی     است، به گونـه   
ای هـ  ايرانيان و منادهای تاريخی ويژة آن، با باِر مبارزاتی در نـه           

 فرهنگـی و چگـونگی سرنوشـت        - نظامی و يـا در گسـرتة سياسـی         -سياسی
فرزانگانی که بسياری از آنان، بـه دسـت خودکامـان ـان، بـومی و                

القـادر  «بيگانه؛ شاه يا خليفه؛ مغ يا فقيه و يا ديگر وادی ايمن             
فرزانـه زنـان و مردانـی       ! در اين راه به خون نشانيده شدند      » باهلی

ها که به دستور انوشيروان و يـا         العين ها، قره  ردیها، سهرو  چون مزدک 
ها، بـه    املعتصم باهللا و بنا بر حکم سلطان و يا حکم شرعی امام غزالی            

های مردمـی، بـه خـون نشـانيده          و دارندگی آرمان  » ميهن دوستی «جرم  
 !شدند

   
 

 عضويت در حزب ملت ايران و آشنايی با فروهر
 و خنسـت   1339-1338ردد بـه دوره          آغاز آشنايی نگارنده باز می گـ      

ها، بـا    های مّلی مردمی اين برهه      شريف امامی، و خيزش    -وزيری اقبال   
اندک آشنايی دورتر، از دوران دولت ملی مردمـی مصـدق، و روی آوری              

های دانشـجويان و پيونـد       ای که با خيزش    دوره! های سياسی  به کوشندگی 
رت خانعلی، شروع می شـود،      گرفنت آن با اعتصاب معلمين و جان باخنت دک        

 ها خود را مـی     در صف مصدقی  . نگارنده به حزب ملت ايران روی م آورد       

ريزی سياسی خود را، وام دار اين جريان         زايش، گهواره و شفته   ! يابد
هـای   سياسی پيشينه مصدقی دارد، دانسته و پـر هبـره بـری از فـروزه              

هـا   ياد آموزيده های حزب ملت ايران، که بن      پروانه و داريوش و آرمان    
های آا، در پروريدگی سياسی نگارنـده نشـان ژرف           و برگرفتة آزموده  

 .خود را به جای يده است
ترين سرشت پروانه و داريوش را، در مصدقی بودن          توان بنيادی       می

دانست و در اين راه، بيم و خطر نشناخنت، سـخن و خواسـت و ديـدگاه                 
، حتی در شرايط سخت زندان و يا در         خود را آشکار و رسا، بيان داشنت      

 !برابر دژخيم ترين مأموران هر دو رژيم
هايش در برابر حسـين      های شاه، و دالوری         زندگی داريوش در زندان   

 مـرداد؛ سـرهنگ زيبـايی، معـاون         28آزموده، دادستان نظامی کودتای     
و ! تيمور خبتيار فرمانـدار نظـامی؛ پرويـز ثـابتی، مقـام امنيتـی             

 ديگر از دستور بگيران شاه، مهان انـدازه درخشـندگی دارد و             بسياری
و خـون ريـز     » فقيـه «احرتام برانگيز است که در برابر جالدان نظـام          

 ...!ها و  ها، ری شهری ، چون الجوردی»استبداد اسالمی«
هـای   در خيـزش  !      زندگی پروانه نيـز سرشـار از دالوری، رخ منـود          

هـای   رده گـرفنت کارهـای سياسـی دوره        دانشگاهی و در بر گُ     -خيابانی  
گردد و هنگامه      و جنبش معلمان منايان می     1339 آذر   16گوناگون، که از    

 .خورد آفرينی او مهواره به چشم می
 1339 تـا  1320گسست از دوران ُبرنايی، در پی شـهريور          داريوش، بی 

خـود  های   شود، توانايی  که ايتًا به عضويت شورای جبهه ملی گزيده می        
را، چه در سازمان دهی و چه مبانند منادی مقاوم در برابر دمشن، نشان              

گيرد، کـه بيـانگر ديـدگاه        دهد و در ميان رهربان ضت ملی جای می         می
جوانان و دانشـجويان باشـد و بـازگوی نيرويـی شـورآفرين و گرمـی                

 !مبارزه خبش، به جنبش دوباره پای گرفته
 
 



 پيوند پروانه و داريوش
 اين گاه به بعد، پروانه نيز مهچون سروده سـرايی کـه شـور                    از

 انگيزاند، با پای ِنهی به دانشگاه، دانـش و رزم          دالوری در دل بر می    

. آميزاند های ملی، در هم می     های مردمی و آرمان    آوری را در سوی ارزش    
 مرداد، خـونی  28، با شکسنت يخ سکوت دوران پس از      1339 آذر   16در روز   

انـدازد و مهگـان را بـه         های جوانان دانشجو به جريان مـی       گرم در رگ  
 !خواند اين روز، فرا می» جان باختگان«زنده داشت ياد 

     اين دو ُگرد که از پيش در اجنمن آناهيتـا بـا هـم آشـنا شـده                  
بندند و دوران مهسری   با هم پيوند يگانگی می1340بودند، در فروردين    

 اودانگی را که بازگوی خون سـياوش      را دنبال، و با خون خويش نشان ج       

 !ند هاست بر پيشانی تاريخ ايران می ها و بابک
     نگارنده از اين دوران، روز به روز بيشرت، از نزديک، با ايـن             
 دو عزيز آشنا و آشناتر شده، اگر چه مهواره از اين و آن نيز پر می               

اييـد زده   هايی که دارنده بودند و گفته آمد، و ُمهر ت          شنود از ارزش  
نکته اساسی کـه در پـيش چشـم         ! بيند شود به آن چه خود به چشم می        می

شـد،   شود، هر چند در ابتدا، بـه آن هبـايی سـزاوار داده منـی               سبز می 
های داريوش که درون و برون از        دستمردی پروانه و نشان آن در دالوری      

کـه  توان گفـت     ای اهبام، می   لذا، بی گونه  ! داد زندان از خود نشان می    
ای بودند، هر يک مکمـل ديگـری، در          مهه گونه هبم جور شده    » جفت«آنان  

سيرگاه مبارزاتی که به آن روی آورده بودند، و مصدق هم به آن، در              
 !ای به پروانه، اشاره دارد نامه

 - زنـدان، بچـه بـر دوش       - مدرسـه  -     پروانه مهواره در راه خانه      
 دستی و از مهه جور، بـرای        آموزش دهی، هتيه و بردن خوراک، با گشاده       

زندانيان، و نه فقط برای داريوش، بنا بر آن چه باور داشـت، اگـر               
چه خود و دلبندانش در پشت ديوارهای خانه و دور از چشم اين و آن،               

 .گذرانيدند در تنگنايی سخت زندگی را می
     پروانه با حقير گرفنت خودکامه و با اينگونه فداکاری، نيروخبش          

خارج از زندان   » اخبار«گرديد و نيز     و دگر دربندبودگان، می   داريوش  
 اش گـردآوری مـی     را با شکيبايی و به ياری دوستان حزبی و غير حزبی          

يکـی از   ! رسـانيد  کرد و در هنگام مالقات، هوشيارانه به داريوش مـی         
مشـار از ميـان      هـای انگشـت    ای از چهـره    دوستان بسيار عزيـز و چهـره      

سابقة دوران استبدادی شـاهی، بـرای نگارنـده         زندانيان مقاوم و پر   
 روزهايی که پروانه به ديـدار داريـوش مـی         «: تعريف داشت به اينکه   

 آمد، اندکی پس از آن، داريوش اخبار فراوانی را ميان ما پخـش مـی              

نگارنده از ايـن دوسـت و ديگـر         . »رسانيديم کرد و ما به ديگران می     
رفتار شجاعانه داريوش در پشـت      نژاد، از    دوستانی از مجله شکراهللا پاک    

های سرکوبگری که در گذشـته از        های زندان و در برابر زندانبان      ميله
آا نام برده شد، بسيار شنيده است، در گويايی به اين که؛ داريوش             

ها و در پيش چشـم زنـدانيان،         با اين رفتار خود در برابر زندانبان      
ومت گردد و در آا ترس      توانسته برای زندانيان جوان نيروزای مقا      می

 !را بشکند
 هـا و خوانـده          سخنان اين دوست و بسيار ديگر از ديگران شنيده        

درون و  » جفـت «هـای ايـن      ها، دال بر اين دارند که کارهـا و رفتـه          
هـای   انـد و بـر و ميـوه        بيرون زندان، مکمل يکديگر، کارآيی داشـته      

و کارسـاز بـوده     مبارزاتيشان، سخت به سود مبارزه و جنبش، شـيرين          
 !است

 مـرداد  28     مهة آنانی که دستی در آتش مبـارزات پـس از کودتـای            
اش در ضـت     آفرينی داشت با رهـربی     دانند که داريوش هنگامه    دارند، می 



اش در پـای گـرفنت جبهـه ملـی دوم کـه              مقاومت ملی و تالشگرِی گسـرتده     
کـرت غالحمسـين    اند، از مجلـه، د     بسياری نوشته، گفته و با زبانی ستوده      

 .صديقی و مهدی بازرگان
     با راه يافنت پروانه به دانشگاه و پيوند زندگی بـا داريـوش،             
هر يک از اين دو نيروزای ديگری شـد در مبـارزه و برانگيـزی شـور                 

های گوناگون دانشجويی، و در کنگرة جبهه ملی، مهسان          در کسوت ! زندگی
ای بـاور داشـت      ونه مبارزه با داريوش و ديگر مهوندان حزبی، به آن گ        

که مورد پسند و پذيرش مصدق بود و از هرگونه سسـتی گـرفنت در امـر                 
گزيد،  مبارزه در بربر خودکامه، عليرغم رخدهی هر پی آمدی، دوری می          

ای که سراجنام به بر پا داشنت جبهـه ملـی سـوم و بازداشـت و                  مبارزه
 خـود، پروانـه     در پی بازداشـت مهگـون     . اجنامد زندانی شدن داريوش می   

گسست، هتيـه گـزارش بـرای مصـدق را           ياری دهی به جبهه ملی سوم و بی       
کند، اگر چه هم زمان باِر حزب، خانه و فرزندداری؛ مدرسه؛            دنبال می 

 ! های خود دارد را هم بر روی شانه... رفت و آمد به زندان؛ و 
و بازی، داريـوش و پروانـه             به هنگام فروش حبرين و آن خيمه شب       

مهوندان حزبی آنان بودند که رسواگر آن خيانت شاه گرديدند و چهـرة             
استعمار را دريده ساختند و هنگام بازداشت داريوش، در بدرقـة او،            
با رفتاری سزاوار، پروانه، فرزندی بر بغل و ديگری در پی او، بـا              

دمد و هم    ، هم بر گرمی مبارزاتی داريوش می      »ای ايران «خواندن سرود   
 !د مأموران امنيتی، اثری ژرف بر جای میبر روی 

 
 چند يادآوری

هايی در نة ملی مردمی، زيبـا، از ايـن                بسيارند بياد ماندنی  
 :دو گوهر، که از مجله اند

 و درگذشت مصدق، که آن دو در کنـار          1345در پی چهاردهم اسفند      -1
فرزندان و نوادگان مصدق از مجله منصوره، هدايت و مـريم متـين             

فرزانـه  » پير«رتی و دو نفر از مهوندان حزب ملت ايران، پيکر           دف
، کـه نگارنـده     1346را به امحدآباد رساندند، روز اول فروردين        

نيز مهراه آنان بود، بر سر مزار آن خرد مهيشـه بيـدار رفتنـد،               
سراپا اندوه مهه را در خود گرفته بود و پروانـه بـر نـابگون               

 دو چشـمه سـار، سـنگ مـزار را           رخسار اشک ريزان، جاری شده از     
 .کرد گلريزان می

هرگز از مهر خود نکاسنت و بزرگواری مهه جانبة خود را داشنت بـه              -2
گزيدند، کـه از  مجلـه    مهوندانی که ديدگاه و گرايشی ديگر بر می      

 نژاد، که مهواره از او به نيکی ياد می         بود نسبت به شکراهللا پاک    

ردند و حرمت ِنهی به مبارزات مش های او را بر می کردند و سزاواری 
او و ديگرانی مهانند او که از حزب ملت ايران جدا شدند و راهی            
ديگر برگزيدند، و يا پاس احرتام به ايثارگری دارنـدگان ديگـر            

 .ها ها و ديدگاه گرايش
شـان بـه نگارنـده، کاسـته      هرگز حتی سر سوزنی از مهر و دوستی       -3

زبی را ترک و گـرايش بـه   ها بود کوشندگی ح    نگرديد، اگر چه مدت   
ای بـه آنارشيسـم و    ديدگاه مصطفی شعاعيان، و سپس تـا انـدازه        

اين دگر شدن ديدگاه سياسی را، از       ! خودگردانی، پيدا کرده بود   
کنـد، ولـی     دو و يا سه سال پيش از ترک آملان نگارنده پيدا می           

مهواره نزديکی و روابط دوستی و سياسی را، نه تنها با اين دو،            
يشه دل به مهر آا بسته داشتم، که با مهونـدان حـزب ملـت              که مه 

هـا، هنگـامی کـه در     به ويژه، هنگام پای گرفنت خيزش     ! ايران هم 
پاريس زندگی گزيده بودم، پيش از آن با هر فرد و سازمانی متاس            



گرفته شود، برای بازگشت به ايران، با آنان متاس گرفته شد، از            
ه مبانند اولين نيرو، تصميم گرفت      جانب خود و گروه مهراه خود، ک      

چنين منش آزادگی را در پروانه و داريوش        ! به ايران باز  گردد    
داشـت کـه بـا بـودن      دارنده ديدن، مهواره نگارنده را بر آن می      

ای نامهانندی ديدگاهی و يا اجنام گرفنت مسـايلی بـه دور از          پاره
د و هـر    باورهای خود، سخت با آنان يگانگی داشته و برقرار باش         

. های آنان جامة عمل بپوشـاند  آن چه که بتواند به اجنام خواسته      
ای تنگاتنگ و يگانه، بوجـود آورده     کوشندگی در اين راه، رابطه    

ترين کسان با  بود و سبب ساز، که شايد بتوان گفت يکی از نزديک      
 !آنان بشمار آيم

 ، هنگام بازگشت به ايران، مهراه با آن گـروه         »قيام«در پيش از     -4
 برهه«که سخن رفت، داريوش مهواره رهنمود دهنده بود به اين که            

به پشـت بـانی و در      «و اين که    » ای است به هنگام برای بازگشت     
توانيد از گزند دسـتگيری در   های گسرتده مردمی، مشا می    پناه خيزش 

او نيز، قـول داد     ! و در واقع نيز چنين بود و شد       » امان باشيد 
عليـرغم  . به هرگونه کاری که بتواند، ياری رسان آن گروه باشد         

اين که چندی پيش از بازگشت اين گروه مهـراه سـنجابی بازداشـت              
ای از ياران حزب ملت ايـران در فرودگـاه حضـور         شده بود، پاره  

ياد منوچهر مسعودی بود که مـا را بـا      ند، که از مجله زنده    يافت
چند ماشين به خانة خود برد که تا پس از ناهار، هر يک به جای            

بنا بر درخواست گروه،    ! امن، از پيش برای خود هتيه ديده، برود       
هدايت متين دفرتی نيز در کسوت نايب رئيس کانون وکالی دادگسـرتی            

 !ه، در فرودگاه حاضر بودبرای حراست و محايت از گرو
 
 

 لغو جمازات اعدام
     هنگام ديدار پروانه با پرستو، و سپس آرش که برای اولين بار            

اين زمانی است کـه داريـوش       . ديدم، پروانه مرا به شام دعوت کرد       می
هنوز در زندان حکومت نظامی است و هيچ از واژگونی اسـتبداد شـاهی              

هنگـام  . شود دازی اين چنانی ديده منی    ان خربی نيست و در پيش چشم، چشم      
و باورمنـديش در ايـن مـورد پرسـش          » کيفر اعـدام  «گفت و شنود، از     

اگـر رخـدادهای کنـونی      «پاسخ روشن و قاطع او اين بود که         ! داشتم؟
بايست لغو کيفر اعدام     آوردی پيروز برای ملت ايران باز کند، می        دست

در . »!جنام اين مهم شود   ترين کار بشمار آوريم و کوشش به ا        را اساسی 
ادامه اين گفت و شنود، در پاسخ به اين پرسش که داريوش هم بر اين               

 ای از بچـه    نه تنها داريوش، که نيروی گسـرتده      «: گفت که ! باور است؟ 

 ».های حزبی هم چنين باوری را دارند و خواست آنان است
لغـو کيفـر    «هـای انسـانی بـه             داريوش نه تنها بر حرمت منزلت     

 های انسانی و مردمی توجه داشت و پای فشری مـی           و ديگر ارزش  » اعدام

نيـز، آن   » استبداد اسـالمی  «کرد، بلکه در امر بسيج مردم در برابر         
ديد کـه مـردم را از        اين بايستگی را در آن می     . شناخت را بايسته می  

سازد و   خاموشی ناشی از ترس کشته شدن و قهر برخاسته از آن آزاد می            
 رويارويی با اين نظام انسانسـوز ايـران بربـاد ده و در              جامعه در 

او به دفعـات، هنگـام سـفرهای خـود بـه            ! گيرد واژگونی آن شتاب می   
هـای چنـدين     اروپا، برای جراحی چشم و آرتروز، به اين نکته اشـاره          

ای به نگارنده داشت و پيام به دو دوست حقوقدان خود، که ايـن               باره
های آزاديخواه، ميان ايرانيان     د و گروه  شعار را با ياری ديگر افرا     

 .های ديگر ياری خبواهيد برده و برای پيشربد آن از مردم جامعه



      در پيوند با مورد باال، او نيز بر اين بود که ميـان ايرانـی              

های گوناگون تشکل صنفی بوجود آيد تا اگر فردی در           های دارندة پيشه  
خود دفاع کرده و خرب دستگيری      ايران دستگير شد، بتوانند از هم صنف        

های گوناگون برده و بدين گونـه        های خود از ملّيت    او را به ميان صنف    
به درسـتی   ! ای در دفاع از  زندانيان بوجود آيد        نيروی تعيين کننده  

های گوناگون، نـه را      تواند از سوی   يادآور بود که اين شيوة کار می      
اد اسالمی قرار گرفتـه، از      بر دمشن تنگ کند و کسی که زير ستم استبد         

بر اين بود، اين روش کار، فشاری هم خواهد         . هر نوع خطری جنات يابد    
های گوناگون که به خاطر منافع اقتصادی،        های جامعه  بود بر روی دولت   

کنند و انسـانيت را بـه        با اين نظام خون ريز، سر و سری برقرار می         
قدان و ديگـر کسـان،      پيام او را به آن دو دوست حقو       . نگارند هيچ می 

» شعار«و طرح و بردن اين      » لغو کيفر اعدام  «يادآور شدم و در مورد      
 !در ميان نيروهای ايرانی خارج از  کشور، سودمند افتاد

راه گرفت و » استبداد شاهی« هبمن و واژگونی 22ها به قيام          خيزش
هـرب  های زننده تلويزيونی، زير نظر ابراهيم يـزدی ر         به برپايی منايش  

آن چـه کـه بـه بـاور         . کنونی ضت آزادی و آغاز اعدام ها منجر شد        
بايست به مشـار     نگارنده، آغاز کژی گرفنت سيرگاه قيام پيروز مردم می        

 .شروع شد! آورد
هـا   ها، خانة فروهرها بودم کـه خـرب اعـدام               فردای اولين اعدام  

نی پروانـه   پس از پايان گفتگوی تلف    . ای بعد تلفن زنگ زد     حلظه. رسيد
 با آن طرف خط تلفن که خواهر ساالرجاف بود، از ُکردهايی که با آيـت              

اهللا حکيم روابطی تنگاتنگ داشت، گريان بـه مجـع پيوسـت و بـا طنـين                 
اين مهان شـد کـه در رژيـم         «صدايی اندوهگين روی به داريوش کرد که        

، سپس رخساری غـم و مـامت گرفتـه در           »...واژگون شده جريان داشت و      
! ان بوجود آمد و به ويژه، داريوش که در دولت موقت قـرار داشـت              مهگ

هـا بکنـد و      آوری تواند در بازداری اين شـرم      او از خودش که کاری منی     
ديگران از او که چرا قيام پيروز مردمی به زشتی گرفت و شايد ديگر              

 !هايی که در دل هر يک راه گرفته بود؟ پرسش و پاسخ
به اندوه و غم کشيده در آن شب، به ويژه          های        هرگز اين رخساره  

ای ديگر پروانه، در نگارنـده زدوده        ای داريوش و به گونه     و به گونه  
، »لغـو کيفـر اعـدام     «نگرديده و سـخن از آن داشـت کـه آنـان بـه               

 چگونه می «: گفت چهره گريان پروانه را که می     ! باورمندی ژرف داشتند  

» ! ديشب اجنام گرفته، بـدهم     توامن به اين زن خرب اعدام برادرش را که        
اجنـام داده بودنـد،     ... اعدام ساالرجاف را، که شب پيش با نصيری و          

، در پوشش قـرار داده بودنـد، چـرا کـه            »استبداد اسالمی «ريزان   خون
ساالرجاف در پشت تلويزيون به قرآن سوگند ياد کرد که هر آن چـه را               

ه، چـه سـوگند او      اهللا حکـيم بـود     اجنام داده، به خواست و دستور آيـت       
 !راستگويانه و چه دروغ برخاسته از ترس مرگ داشنت بوده باشد؟

های نفرت برانگيـز روزهـای            در پی اين خاطرة شوم و ديگر ديده       
 ها، مرتبه  های متالشی شده و ديگر مناسبت      اعدام و به منايش ِنهی پيکره     

پروانه و سخنان   » لغو کيفر اعدام  «ای در ايران، با داريوش درباره       
در دستور کار دارند، تا به هنگـام، در         «و پرسش و پاسخ به اين که        

، که گردش کـار جامعـه، بـا شـتاب           »کنگره حزبی به آن پرداخته شود     
ای  پروای کار بـرای برپـايی کنگـره       » استبداد اسالمی «گرفنت و چيرگی    

، کـه بـا پاسـخ       1376بوجود نياورد، و اجنام چنين مهمی تـا آذرمـاه           
بـه تعويـق    ! راها، به آن مهم پرداخته و چاپ پخـش گرديـد          برمشاری چ 

 )1. (افتاد



مناسبت نيست يادآور شدن کـه داريـوش و پروانـه و مهونـدان                    بی
، آغـاز   »اسبتداد اسالمی «حزبی آنان، با آزاد شدن داريوش از زندان         

گـام بـه گـام ولـی پيوسـته و           . های خـربی منودنـد     به چاپ پخش گزارش   
هـای انسـانی     هـايی بدسـت آورده، بـه منزلـت         ناسـبت گسست، و به م    بی

هـای    اعدام و شکسنت انسانّيت، کـه از روش        -سخت به شکنجه    ! پرداختند
روی پردة تلويزيـون    » توابی«شوم پايوران نظام شده است، يا آوردن        

، اعـرتاض مـی     ... و يا در زندان به زيان هم بند خـود در آوردن و              
های ضدانسانی رژيم خون ريز      ن اين روش  ترين گونه ممک   کردند و به روشن   

ای سـخن    ای ريشـه   را يادآور و از انسانی کردن جامعه، بگونه       » فقها«
اسـتبداد  «ايـن گونـه دفـاع از زنـدانيان و انتقـاد بـه               . راندند
های خربی حزب ملت ايـران آورده شـده کـه حـال هـر                ، درگزارش »اسالمی

بـازگو  ! بود شامل می زندانی، دارندة هر گرايش، آيين و ديدگاهی را         
شدند بود، چنان چـه      داد که آا از آن با خرب می        کنندة آن چه روی می    

در مورد وابستگان به حزب توده، دکرت مظفر بقايی و يا مهـدی هـامشی               
 اهللا مشـس   که هر آن چه کرد، چه پيش از قيام و در رابطه با قتـل آيـت                

از آن مهه و مهـة      آبادی در اصفهان و رابطه با سازمان امنيت، چه پس           
بـود و   » اسـتبداد فقهـا   «آن چه را که کرد، بنا بر خواست پايوران          

آـا، در   ! اهللا مخينی، از آن بـاخرب بودنـد        آا پيشاپيش آنان شخص آيت    
ای از زنـدانيان سياسـی را زيـر          های خربی ياد کردند، که پاره      گزارش
 و شـنودی    ای، داريوش در گفـت     مرتبه. اند اعدام کرده » قاچاقچی«نام  

ای فارسی زبان در خارج و با خربنگار راديـويی سـخت بـه               با روزنامه 
در ميان اعدام شدگان بـه      «مهدی بازرگان انتقاد کرد که گفته بود؛        
و داريـوش، بازرگـان و      » جرم قاچاقچی، زندانی سياسی وجود نداشـته      

 .سخنان او را، دور از احساس مسئوليت خوانده بود
آمد، روشنگر باورمندی آنان به لغو کيفر اعدام             مهه و مهة آنچه     

آنان، بر گردن گرفته داشتند،     . ای از منزلت انسان است     و دفاع ريشه  
مهيشه و در متام دوران زندگی، دفاع از انسانيت، و انسـان برخاسـته              
از هر آيين و يا باوری را اگر حقوق انسانی آن کـس را در بزنگـاه                 

 !اش را، بيشرت تاييد خواهد کرد  درستیديدند، آينده، پايمال شدن می
 

  تير30حرمت به مصدق و مزار شهدای 
     داريوش و پروانه، به خرد مهيشه بيدار ايرانيان، مصـدق، سـخت            

داشتند و کوشنده بـه      ورزيدند و چون مردمک چشم خود عزيزش می        عشق می 
 آن بودند که راه او را، بی آن که ريايی در کار باشد، ادامه دهند              

گرفتنـد، کـه مصـدق را در         و اگر در کارزاری در برابر دمشن قرار می        
ديدند، سخت ايسـتادگی     حرمتی از سوی دمشن می     دهی و يا بی    تيررس دشنام 

آورند، اگر چه برای آنان، هر چه قدر         و به پاسخگويی سزاوار روی می     
اسـتبداد  «در دوران قيـام، و در برابـر         ! ممکن بود، گران متام شـود     

 هايی دارند دندان شکن، حتی داريوش در پشت ميلـه          هر دو کرده  » شاهی

نيـز در روز    ! هـای شـاه    های زندان و در برابر اجراکنندگان خواسته      
 ، هنگام محل عکس مصدق، پيشاپيش صف مهوندان حزبـی         1357تاسوعا در سال    

 حرمتی به مصدق، می    اش، پاسخ تند به آخوندی فضول داد که به نيت بی          

آورم آن روزی که،     نيز چنين بياد می   . عکس جلوگيری کند  خواست از محل    
 روز اربعين مهان سال، حزب ملت ايران، نزديک به يک ميليون از عکـس             

های گوناگون مصدق، حسين فاطمی و ختتی را ميان مهگان پخش کرد و سخن              
اگر هنگام محل عکـس مصـدق، مـورد يـورش قـرار             «: داريوش به اين که   

» را از دست دهيد حتی اگر به سختی زمخی شديد         گرفتيد، هرگز نبايد آن   



و تأکيد داشت که اگر در خـود، در چنـين حـالتی، نيـروی نگهـداری                 
 !آور نشويد بينيد، به محل آن روی کننده منی

روزی کــه پاســداران .      پروانــه نيــز چنــين بــود و چنــين کــرد
 ی، هم زمان برای دستگيری داريوش به خانه مادرش م         »استبداد اسالمی «

برند، مهين طـور بـه خانـه خـواهر           ريزند، به خانه آا نيز يورش می      
رونـد تـا آن را       پروانه، پاسداران هنگام يورش به سوی عکس مصدق می        

 مانند پروانه رو بـه رو مـی        از ديوار پايين کشند، که با دالوری بی       

پروانه با طنين صدايی کارساز به ميخکوب کردن، به پاسداری          . گردند
ای کـه    مگر وضو گرفتـه   «: گويد ايين کشيدن عکس را داشت، می     که قصد پ  

اين گونه بر جّو چيرگی ميگيرد و از دسـترب          » ...زنی و    به آن دست می   
مـزار  «بـا مهـت آنـان و ديگـر مهونـدان            ! کنـد  عکس مصدق جلوگيری می   

در ری و در امحـد آبـاد مـزار          » جانباختگان سی تير در ابن بابويـه      
هـای   های به هنگام، آيين     مهه ساله، به مناسبت    شود و  مصدق بازسازی می  
در اين دو مزار گاه برپـا       ...)  اسفند،   14 تير،   30(سزاوار آن روز    

 !شود، که با اميد دنبال شود می
ها پيش، برای خود پروانـه دو            ناگفته منايند که داريوش، از مدت     

از » ااستبداد فقه «هتيه ديده بود که     » شهدای سی تير  «مکان در جوار    
لـذا يـاران آن دو، پيکـرة آن         . خاکسپاری آنان در آن جلوگيری کرد     

 .در هبشت زهرا به امانت گذاشتند» موقت«انديشان را  پاک
 

 يادمانده های ديگر
ها نگارنده، کانديد شدن پروانه، در اولين            از ديگر بياد مانده   

 خود جلو های مبارزة انتخاباتی  هبمن و پخش تراکت  22دوره پس از قيام     
دانشگاه هتران و پاسخ او در برابر فرستاده راديو، تلويزيون آملـان            

متام کوشش  «: اين بود که  » توانيد به جملس راه يابيد؟     مشا می «که آيا؛   
بايسـت   ايست از مبارزه و مـی      کنم، چرا که گونه    انتخاباتی خود را می   

 تنـها   اگر چه هر دو پی آن شدند کـه        ! »با متام نيرو به آن بپردازم     
ايـن زن   . اسـت » استبداد فقهـا  «راه رهايی ايران در واژگونی نظام       

آوری پول و تدارک امکان بـه        سراپا مهرورز، ناآرام به تالش برای مجع      
درمان و ياری رسانيدن به جوانان آسيب ديده و زمخی شده در روزهـای              

هــای  ای از خــانواده پروانــه را نيــروی گســرتده. پرداخــت خيــزش، مــی
ن دوران گوناگون و خود زندانيان هم، چه به نـام و چـه از               زندانيا

 .شناختند نزديک و با ديدن او، می
ای به متام آشنا برای زندانيان بود و بسـياری               داريوش نيز چهره  
 در پيونـد بـا      -سـتودند    شناسم که داريوش را می     از زندانيان را می   

ی کـه سـخت بـا        حتی آنـان   -استواری اش در برابر زندانبانان و دمشن      
از ايـن رو،    . ورزيدند ديدگاه های او، دانسته و نادانسته خمالفت می       

گير از چپ ناوابسته که در سازمانی جای نگرفتـه بودنـد،             ای چشم  عده
 دادند تا با او مهکاری کنند کـه از مجلـه           آمادگی از خودشان نشان می    

درد، با دريـغ و     . اند آنانی که از اروپا و آمريکا بازگشته بودند        
 22هايی در آن گاه تاريخی، در ايران پس از قيام            بسيار بازدارندگی 

 !های بايسته گرديد هبمن، وجود داشت که سد ساز اين مهکاری
هـای اروپـا، کريسـکی            روزهايی پس از قيام، رهربان سوسياليسـت      

به ايـران آمدنـد و      ) اسپانيا(و گون زالس    ) سوئد( پامله   –) اتريش(
ز چند نفری بود که با او ديدار و نشست برقرار کردند            داريوش يکی ا  

و نيز، در مرتبه دوم جراحی چشم، که داريوش به اسپانيا رفته بود،             
) آملـان (از او دعـوت شـد و در بـن           ) آملان غربی (از سوی ولی برانت     

هايی با ويلی برانت، منايندگان پارملـان، و ديگـر رهـربان حـزب               نشست



برقرار گرديد و ديـدار و گفـت و شـنودی رخ            سوسيال دموکراسی آملان    
 سياسی يکديگر، و    -های اجتماعی    ها و گرايش   داد، به شناسايی ديدگاه   

! دهـد  ای از کتاب خود را به داريوش به يادگار می          ويلی برانت، نسخه  
داريوش در چند بار آمدنش به اروپا، در پخـش اخبـار و رويـدادهای               

گان را آگاه می کرد، از مجلـه، قتـل          گسست، مه  های بی  ايران در پی متاس   
نيز دفاع مهه جانبـه اش از سـعيدی         ...  امحد ميرعاليی و     -کاظم سامی   

او در آخرين سـفر     ! ، نبايد فراموش کرد   ...سيرجانی، اميرانتظام و    
که برای جراحی آمده بود، از متـام امکانـاتش سـود جسـت تـا مـورد                  

بـه ويـژه از طريـق       . اميرانتظام را به پارملان آملان و اروپا بـرد        
 .و در اين امر موفق بود) S.P.D(منايندگان سوسيال دموکراسی آملان 

     پروانه نيز، مهچون مهگون خود، چه در مـورد قتـل کـاظم سـامی،               
، کوشنده بود و مهـراه بـا ديگـر          ...سعيد سيرجانی، امحد ميرعاليی و      

 از نادر کسانی    کوشيد و  های خربی، و خربرسانی می     مهوندان، در خبش گزارش   
های برپا داشته، به ويژه     ن  بود که عليرغم سايه گسرتدة ترس در مهه آيی        

 .داشت، زندگی سرافراز آنان را برای کاظم سامی پاس می
     نيز، پروانه و داريوش، و به يقين با ياری ديگـران، در پخـش              

  در زندان، تالش گسرتده داشتند و نگارنـده        1367اخبار کشتار مجعی سال     
اولين بار، از داريوش شنيد و پی برد به چگونگی اين جنايت هولناک             
و اين که به دستور و به دست چه کسانی از وابستگان به ايـن نظـام                 
خون ريز اجنام شد، زمانی که برای جراحی اولين چشمش، بـه اسـپانيا              

 !آمده بود
هـايی کـه          بسيار است سخن، از به ياد مانده و ديـده و شـنيده            

ن ساز فروزه های اين جان باختگان مردم ساالری شود، که بی گسست             روش
و در تداومی، يکی پنجاه ساله و ديگـری چهـل و پـنج سـاله، کوشـش                  

تـوان بـه مهـه آـا         داشتند در ايران برپايی آن را، که با دريغ منی         
 ای که از آندو گوهر راه مردم       نگارنده، با شناخت مهه جانبه    . پرداخت

 تـاريخی ايرانيـان،     -هـای اجتمـاعی      رده سازی خواسته  ساالری و برآو  
شود که حتقق پذيری ايـن       ، دارد، يادآور می   »ملی مردمی «يعنی توأمان   

آنـان بـا    . ديدگاه روشن در ايران زمين، شاد ساز آنان خواهد بـود          
آگاهی و با چشمی روشن چنين راه پرخطری را آغاز و دنبال داشتند و              

 !رغم زدندچنين سرنوشتی را برای خود 
     بی گونه و شک و گمانی، آنان در ستيغ قلة پيـروزی نشسـتند و               

آوردی را بدست آوردند و جان بـاختگی و          بلندترين فرازی ممکن از دست    
فراز قلة خورشيد،   «شان، فراز حافظ را يادآور است که         به خون نشينی  

 .آن دو باشد» تکيه گاه
 کنم من نيسنت برای مشا باور منی

 های زير ستم لت ايران و ديگر ملتپيروز م
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 زندگی نامه پروانه و داريوش فروهر
 آری؛ آن زن، شيرزن

 آنکه هرگز نبودش مرد در ناورد
  و اميد ايرانشهرآری اکنون آن عماد مردم

 شيرمرد عرصه ناورد
 آنکه بر رخشش، تو گفتی، کوه بر کوه

 است، در ميدان
 در جوشن. بيشه ای، شير است

 آری؛ اکنون آن زبردستان شيراوژن
 در تک تاريک چاه ژرف ناور

 چه سر مهر پر از خنجر
 چاه غدر ناجوامنردان

 چاه پستان چاه بی دردان
 نخفته اند آرام چشم بر ايرا

 
، دو پيکر پاک پروانه و      1377 آبان ماه    30     در شامگاه روز شنبه     

داريوش فروهر، دالورترين سربازان ضـت ملـی و رشـيدترين فرزنـدان             
مصدق، خبون نشانيده شدند، و داغی بزرگ بر دل مهر به ايران بستگان             

 .ادند
 :     تاريخ مشار زندگی افتخارآميز آن دو مبارز شيردل چنين است

 در خانواده ای دلبسته بـه       1307     داريوش فروهر در هفتم دی ماه       
 29در ) فروهـر (و پروانه اسکندری    . مهر ميهن، در اصفهان بدنيا آمد     

 در خانواده ای آزاديخواه، با پيشينه ای مبـارزاتی          1317اسفند ماه   
 .در جنبش مشروطيت، زاده شد

مقـارن جنـگ دوم          پدر داريوش از افسران ملـی ارتـش بـود کـه             
ها، به اردوگاه اسـيران جنگـی اراک اعـزام           جهانی، بدستور انگليسی  

ی که ايران در اشغال نظامی بود، دوران آشنايی داريـوش           يها سال. شد
» دبيرستان ايرانشـهر  «ها که در     در آن سال  . های مصدق بود   با ديدگاه 

، در  هـای نوجـوانی    هتران به مبارزه سياسی روی آورد و با شورآفرينی        
شانزده سالگی، مهدوش با جوانان دانش آموز و دانشجو، به مبارزه با            

در . طلبان آذربايجان و کردسـتان پرداخـت       اشغالگران بيگانه و جتزيه   
» مهـر ايـران   «ها، پروانه کودکی دبستانی بود، در دبسـتان          اين سال 
 .نشست خواند و ذرات مهر ايران، بر دلش می درس می

داريوش فروهر به دانشکده حقوق راه يافت و بـه          ،  1327      در سال   
 . گروه سياسی پان ايرانيست روی آورد

     سال بعد، پس از آشنايی بيشرت بـا مصـدق و ديـدگاه او، يـاری                
های جبهـه ملـی را پيشـه سياسـی           رسانی به جنبش ملی و پيشربد آرمان      

ش، ، در راه پيروزی مصدق و هم پيمانـان    16ساخت و در انتخابات دوره      
 .به مبارزه پرداخت

، سال انتخاب داريوش به منايندگی دانشجويان دانشـگاه         1329     سال  
در اين سال بود که داريوش برای اولين بار زندانی شد و            . هتران بود 

به مناسبت ملی شدن صنعت نفت در ميدان هبارسـتان سـخنرانی پرشـوری              
ن صـنعت نفـت      اسفند مـاه آ    29 سالی است که در      1329سال  . ايراد کرد 

 12ای کـه   پروانـه . در روزی که زادروز پروانـه اسـت   . ايران ملی شد  
ساله بود و شادی و شورآفرينی يکپارچه ملت، از هم گسـيختگی زجنيـر              



استعمار و به غروب نشانی امپراتوری انگليس را با روز تولدش يکجا            
 .گرفت جشن می

 مهونـدان حـزب،     ، داريوش فروهر مهراه با بسياری از      1330     در سال   
از حزب پان ايرانيست جدا شـد و حـزب ملـت ايـران بـر پايـه پـان                    

حزبی که به دبيری آن برگزيـده شـد و بـا            . ايرانيست را بنياد اد   
 .متام نيروی آن حزب به ياری رسانی به دولت ملی مصدق پرداخت

، سال سفر دکرت مصدق به الهه و سال خلـع يـد از شـرکت                1331     سال  
های داريـوش در محايـت از مصـدق و           يس و سال هنگامه آفرينی    نفت انگل 

مبارزه پيگير و سرسختانه او با شاه و نيروهای انتظامی زير فرمان            
 .در اين سال او باری ديگر دستگير و زندانی شد. او شد

     در خيزش سی ام تيرماه فروهر و يارانش ميدان هبارستان را بـه             
و به محايت از مصدق محاسه آفرينـی هـا          آوردگاه هبارستان بدل ساختند     

 .کردند
 مـرداد و  25 مرداد، در روز   12، در جريان مهه پرسی      1332     در سال   

روزهای پس از آن، داريوش پيشاپيش مبارزان برای بزير کشيدن جمسـمه            
 .های شاه در حرکت بود

روزی کـه   . ، روز کارزار و آتش و خـون بـود         1332 مرداد   28     روز  
ميه بردنـد   جنسخت زمخی شد و ياران حزبی او را به بيمارستان           داريوش  

فروهـر و   . کودتا به وقوع پيوست   . و شب هنگام از آجنا فراريش دادند      
يارانش، در پناهگاه، نربدی سازمان يافته را آغاز کردنـد و در اول             

اعالميـه خـود را عليـه       » ستاد پنهانی حزب ملـت ايـران      «شهريورماه  
 . زير آن، نام داريوش فروهر بود. کودتاچيان، پخش کرد

بايـد در مرکـز مانـد و        «     اين اعالميه و پخش تراکت هـايی کـه          
فرماندار نظامی اعالميه ای    . با امضای داريوش فروهر پخش شد     » جنگيد

صادر کرد و در آن، برای دستگيری زنـده و يـا حتويـل مـردة فروهـر                  
 .ای معين منود جايزه

ه فروهـر را در خـواب دسـتگير و بـه                 در نيمه شـب دهـم ديمـا       
فرمانداری نظـامی، طـی     . بازداشتگاه فرمانداری نظامی اعزام کردند    

در ايـن   .  خود، دسـتگيری او را اعـالم کـرد         21 و   20های مشاره    اعالميه
 .  ساله به مبارزه سياسی روی می آورد15ايام، پروانه 
می به جزيره    داريوش فروهر از زندان فرمانداری نظا      133     در سال   
 - انقـالب  -احتـاد «در تبعيد نيز از پای ننشست و طرح         . قشم تبعيد شد  

او هنگام امضای   . فرستاد» ضت مقاومت ملی  «را برای حزب و     » انتقام
، با نافرمـانی، از تبعيـد بـه هتـران آمـد و              »امينی پيچ «قرارداد  

ی را بر عهده گرفت و در افشـاگر       » ضت مقاومت ملی  «مسئوليت تشکيالت   
در يکی از تظاهرات موضعی دسـتگير و بـه          . قرارداد کنسرسيوم کوشيد  

 .مهراه تنی چند از ياران خود به زندان افتاد
 از زندان آزاد شـد و پـس از آزادی بـه افشـاگری               1335     در سال   

پرداخـت و قالبـی بـودن انتخابـات دوره نـوزدهم را             » پيمان بغداد «
 .ير و زندانی شد، دوباره دستگ«بدنبال آ. آشکار ساخت

، داريوش به تدارک تظـاهراتی در محايـت از مصـر و             1336     در سال   
خمالفت با جتاوز انگليس، فرانسه و اسرائيل در پی ملـی شـدن کانـال               

 .سوئز پرداخت
ارگان حزب ملت ايـران را      » آرمان ملت «، دوره دوم    1337     در سال   

ردان راستين ميـدان    م«و  » جنگ عليه ستم توقف ناپذير است     «با شعار   
 در اين سال  . ای پنهانی، منتشر ساخت    ، به گونه  »جهاد آشتی ناپذيرند  

سراينده شعر  (» هاله«که حيدر رقابی    » آناهيتا«ها پروانه در اجنمن     



، به پشتيبانی حزب ملت ايران، تأسيس کرده بـود، سـرگرم            )مرا ببوس 
. هنی بـود   فرهنگی و سرودن سروده های پرشور مي       –فعاليت های سياسی    

در اين اجنمن، فرزانگانی چون پورداود بـه سـروده هـای او روی آور               
در مهين اجنمن او با داريوش فروهر آشنا شـد و ايـن آشـنايی               . بودند

 .بعدها به پيوندگی مهيشگی اجناميد
، داريوش فروهر پس از دوره آزادی کوتـاهی، جمـددًا           1338     در سال   

ر زنـدان دژبـان، در سـلولی زيـر          در هشتم خرداد ماه، بازداشت و د      
های خبار از آن می گذشت، در شرايط گرمای مرگ زايی            شيروانی که لوله  

 .زندانی شد
 ماه در آن زنـدان مهـه شـکنجه را            18، پس از آنکه     1339     در سال   

گذرانده و از مقاومت سرسختانه او هيچ کاسته نشـده بـود، ارتشـبد              
 از جانب شـاه بـه او پيشـنهاد          هدايت در زندان به ديدار او رفت و       
زندان را  «: فروهر در پاسخ گفت   . کرد ايران را برای مهيشه ترک گويد      

 ».دهم به آزادی دور از وطن ترجيح می
، جبهه ملی دوم شکل گرفت و داريـوش غيابـًا           1339 تيرماه   30     در  

ها،  دوستان فروهر، با چاپ و پخش تراکت      . به عضويت شورا برگزيده شد    
دو مـاه پـس از آزادی،       . او آزاد گشـت   . او را خواستار شدند   آزادی  

هبنگام انتخابات جملس شورای ملی، در حاليکه فروهـر از جانـب جبهـه              
 .ملی نامزد شده بود، جمددًا بازداشت شد

، پروانه که پای به نه دانشگاه اده بـود و يـخ             1339     در سال   
ازمان دهـی تظـاهرات      آذر بـه سـ     16شـد، در روز      های سرد می   شکن سال 

هـای پـس از کودتـا، او         در جّو سرد و خاموش سـال      . دانشجويی پرداخت 
شجاعانه فرياد سر داد و از مهگان خواست تا به ياد و خاطره شـهدای               

در پـی سـکوت، پروانـه بـا سـروده         .  آذر، يک دقيقه سـکوت کننـد       16
هـا را بـه شـوق        خود، در مهه، شور مبـارزه برانگيخـت و دل         » سوگند«
به پير دير و يار مهربانش، به خون خفته شـهيد           «اين فرازها   . وردآ

 .، از آن سروده است»جاودانش
در سـوم   . ، داريوش از زندان آزاد گشـت      1340 فروردين ماه    25    در  

ارديبهشت ماه مهان سال، پروانه و داريوش با يکديگر پيونـد زنـدگی             
، پيشـکش شـده     مهر پروانه شاهنامه فردوسـی شـد      . ای را بستند   يگانه

زنده ياد غالحمسين صديقی و آذين آن آئين، پرچم ايـران بـود و مشعـی                
روشن که به حضور ياران حزبی و رهـربان جبهـه ملـی و نزديکانشـان،                

 .گرمی خبش بود
 29     ديری از اينم ازدواج نپاييد که داريوش فروهر، در شـامگاه          

 30 جـان باختگـان      های ديگر ملی، بر مزار      هبمراه شخصيت  1340تير ماه   
 .در پی آن، دستگير و زندانی شد. تير، حضور يافت

در اين جنبش، دکـرت     .      پروانه در جنبش آموزگاران، سخت کوش بود      
 . جان باخت1340 ارديبهشت 12خانعلی در 

آشکارا و داريوش پنـهانی بـه       ۀ     در رخداد شوم اول هبمن، پروانه       
وسـتان حزبـی و جبهـه ملـی         مبارزه ادامـه دادنـد و بـرای آزادی د         

 .کوشيدند و به نتيجه نيز رسيدند
، خنستين کنگره جبهه ملی بر پا شد و پروانه فروهر           1341     در سال   

مهراه زنده ياد مها دارابی به عنوان مناينـده زنـان بـه کنگـره راه                
يافتند و به مهراه داريوش فروهر و منايندگان دانشجويان و پـاره ای             

. کيل اقليتی را دادند که بيانگر ديدگاه مصدق بود        از بازاريان، تش  
هـای خيابـانی جهـت       پروانه، داريوش و ديگر ياران، به برپايی منايش       

و مهه پرسی قالبی شاه روی آوردند که بـه          » انقالب سفيد «افشای نيرنگ   



 در  1342او تا شهريورماه    .  اجناميد 1341دستگيری داريوش در اسفندماه     
 . زندان بود

 خرداد، داريوش فروهر هبمـراه مجعـی ديگـر از         15گاه با کشتار         مه
ای جهـت حمکـوم کـردن آن         رهربان جبهه ملی، در زندان به هتيه اعالميـه        

اهللا مخينـی، مبـادرت      کشتار و استبداد شاهی و دستگيری و تبعيـد آيـت          
 .ورزيدند

های متعددی از سـوی مناينـدگان        ، در پی ارسال نامه    1342     در سال   
های ملی به دکرت مصدق، بـا اهلـام از رهنمودهـای             شجويان و شخصيت  دان

هـايی   از مجله نامه های ارسالی، نامـه      . او، جبهه ملی سوم تشکيل شد     
هـايش بـه     مصدق در يکی از از پاسخ     . از پروانه و داريوش فروهر بود     

خداونـد  «پروانه، مبارزات آن دو را ستوده و يادآور شده بـود کـه              
 ».ا به هم انداخته استخوب در و ختته ر
، داريوش فروهر مهراه با يارانی که جبهه ملی سـوم           1343     در سال   

ای  را بپا داشته بودند، دستگير شد و سپس در رابطه با ارسال نامـه             
ها و پيام دانشجو حماکمه و بـه سـه سـال زنـدان               به اوتانت، اعالميه  

 مدرسـه، حـزب و      در متام اين مدت پروانه بار اداره خانه،       . حمکوم شد 
 .کشيد جبهه ملی سوم را به دوش می

، داريوش فروهـر کـه      1345 اسفند   14     به هنگام مرگ دکرت مصدق در       
گذشت، هبمراه پروانه فروهر و چندتن ديگر از         چند ماهی از آزاديش می    

فرزندان مصدق، پيکر او را تا امحـدآباد تشـييع کردنـد و در آيـين                
هايی، مردم را بـه      پس با انتشار اعالميه   س. خاکسپاری او شرکت جستند   

 .فراخواندند» پير«شرکت در مراسم چهلمين روز درگذشت آن 
، سال فروش حبرين اسـت و داريـوش و پروانـه فروهـر و               1349     سال  

ديگر ياران حزبی، اين دسيسه استعماری را با ترکت و اعالميه هـايی             
 .برمال ساختند

 خـواهی، در هفـدهم فـروردين مـاه               داريوش فروهر، به جرم وطن    
هبنگام بازداشـت، پروانـه     . بازداشت شد و سه سال در زندان بسر برد        

فروهر هبمراه دو فرزند خردسالش پرستو و آرش، بـا سـر دادن سـروده               
خواندن سـرود اثـری ژرف      . وی را تا دم در مهراهی کردند      » ای ايران «

 .بر روی مأموران امنيتی اد
، داريوش فروهر آزاد بود و بـا     1355 تا   1352 های        در فاصله سال  

هـای مـالی خـود تـا         پرداخنت به وکالت دادگسرتی، به بی سر و سامانی        
 .داد ای سامان می اندازه

، داريوش فروهر به مهراه خبتيار و سنجابی، طی نامه          1356     در سال   
هـای رژيـم را يـادآور شـدند و بـه             ای به شاه، زشـت کـاری       سرگشاده

در مهين سال، در جّو ترس و       .  سياسی اشاره کردند   –ناهای اجتماعی   تنگ
اختناق، داريوش فروهر در جملس ختمی که بازاريان بـه مناسـبت مـرگ              

ای ديوار   مصطفی مخينی بر پا کرده بودند، با ايراد سخنرانی دالورانه         
در عيد  . ترس را فرو ريخت و جّو ساکت و خاموش جامعه را در هم شکست             

ين سال، در کاروانسرا سنگی، در باغ گلزار، آئينی بـر پـا             قربان ا 
در ايـن   . بردنـد  کماندوهای گارد سلطنتی بـه آن يـورش مـی         . سازد می

رسد چنانکه در بيمارستان     يورش، به او، از ناحيه سر، آسيب سختی می        
 .شود بسرتی می

احتـاد  «     داريوش فروهر با ديگر يـاران ضـت ملـی بـه برپـايی               
روی آورد و پروانه و ديگر ياران او به چـاپ و پخـش              » لینيروهای م 

احتـاد  «پروانه فروهر سپس به انتشـار       . بی گسست خربنامه روی آوردند    
هـا   پرداخت و مقام سردبيری آن ارگان     » آرمان ملت «و  » جبهه«،  »بزرگ



 هبمـن  22هـای   اين نشريه تا مدتی پس از دست آوردهای خيـزش      . را داشت 
 .د ادامه می دادمهچنان به انتشار خو

در هفتم ارديبهشت ماه،    . ، سال ويرانی خانه آنان بود     1357     سال  
گذاری گماشـتگان   ای در طبقه دوم، با مبب ای اجاره  خانه آنان که خانه   

امنيتی ويران شد، و زن ساملند صاحب خانه، در طبقه مهکف سکته کرد و              
ندانشان خانـه    ماه، پروانه و داريوش فروهر و فرز       8مدت  . جان سپرد 

بدوش بودند ولی با اين وجود دمـی از مبـارزه بـرای در هـم شکسـنت                  
در مهـين سـال، داريـوش       . استبداد چيره بر ايران دست بـر نداشـتند        

فروهر هبمراه سنجابی، در نشستی با مجعی از روزنامه نگاران داخلی و            
 .دستگير و روانه زندان شد. خارجی شرکت کرد
اهللا  روز فرار شاه، فروهر جهت ديدار با آيـت         ديماه،   26     در روز   

 روز بـا هواپيمـای حامـل مخينـی بـه       18مخينی به پاريس رفت و پس از        
ايجاد . ايران بازگشت و در دولت موقت، وزارت کار را بر عهده گرفت           

صندوق وام کارگری، بر قراری بيمه بيکاری، تعيين تعطيالت کارگری و           
ه به سه برابـر افـزايش يافـت، از          کارمندی، تعيين حداقل دستمزد ک    

داريوش . اقدامات او در دفاع از حقوق کارگری در آن مدت کوتاه بود           
فروهر مهچنين عهده دار به سازمان آوردن وضع کردسـتان گشـت کـه از               

عليـرغم مهـه    . مهان آغاز کار با سنگ اندازی چند جانبه ای روبرو شد          
 .ربدکوشش های او، آن اقدام بزرگ ملی راه جبايی ن

     با استقرار استبداد اسالمی، داريوش فروهـر حتـت پيگـرد قـرار             
 ماه زندانی شد و بنـا بـر         5گرفت و پنهان و سپس دستگير شد و مدت          

گفته های الجوردی و ری شهری، در شب نوروز، در پاسخ به پرسش مخينی،              
متام کارهای ممکن بر روی او صورت گرفته ولی هيچ چيـز از زبـان او                «

کنم چيزی هم نتوانيد     فکر می «مخينی نيز پاسخ داد که      » . نيامد بيرون
 ماه زندان، مهانطور که خود بارها گفتـه         5اين  » .از او بدست آوريد   
. تر و جانگدازتر بوده است  سال زندانی شاه سخت15است، به مراتب از    

بـا اينهمـه، زنـدان      !  مـاه  5زندان يعنی ايـن     : گفت گاه به طنز می   
او . ی نيز نتوانست فروهر را از عزم راسخش بـاز دارد          استبداد اسالم 

 رژيم و خـونريزی   ة  های ددمنشان  اش شکنجه  بارها در گفتگوهای راديويی   

. را بـرمال سـاخت    » نظـام واليـت فقيـه     «های وحشيانه دست اندرکاران     
پروانه، و او، مهواره تباهکاری ها، جنايت هـا، خيانـت هـا و خـون                

هـا   گو کردند و از طريق انتشار اعالميه      را باز » رژم فقها «ريزی های   
و گفت و شنودهای راديوئی، مردم ايـران را بـه مبـارزه و مقاومـت                
فراخواندند و عاقبت به ضرب دشنه اين نظـام خـون ريـز از پـای در                 

 .آمدند
.      اين دو دالور راهی برگزيدند که مرگی آگاهانه را هبمراه داشت          

روهر، وصف حال خود و مهگون خـود        سروده بانوی ايران زمين، پروانه ف     
 :دارد های پيش، اينگونه بيان می را، در سال

 اگر از سينه هامان خون بريزد«
 به نامردی به جهامنان ستيزند
 به راه دوستان هستيم هستيم

 »که نامرديم اگر پيمان گسستيم
 

و بدينگونه سروده سروده فتانه اسکندری خواهر پروانه، روشن و بـی            
 :انگر حال کنونی ايران زمين استاهبامن، بي

 آه از چه بی تامب چنين؟«
 انگار سرو کامشر



 در حلظه افتادن است
 انگار داس يک عرب

 اندام بابک می زند
 !واز ترب! وای از ترب

 »آه از چه بی تامب چنين؟
 

در وصـف   . زمن کنون و در پايان، رشته سخن را به سروده اخوان گره می           
 :ان سروده استاين بر سرير قدرت نشستگ

 ای درختان عقيم ريشه تان «
 در خاک های هرزگی مستور

 يک جوانه ارمجند از هيچ جاتان
 رست نتواند

 ای گروهی برگ چرکين تار چرکين پود
 يادگار خشکساليهای گردآلود، 
 ! هيچ بارانی مشا را شست نتواند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


