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، دو پيک;ر پ;اک پروان;ه و داري;وش فروھ;ر، د>ورت;رين س;ربازان 1377آب;ان م;اه  30در شامگاه روز شنبه      
اغ;ی ب;زرگ ب;ر دل مھ;ر ب;ه اي;ران بس;تگان نھضت ملی و رشيدترين فرزندان مصدق، بخون نش;انيده ش;دند، و د

 نھادند.

  

 تاريخ شمار زندگی افتخارآميز آن دو مبارز شيردل چنين است:     

  

در خانواده ای دلبسته به مھر ميھن، در اصفھان بدنيا آمد. و پروانه  1307داريوش فروھر در ھفتم دی ماه      
آزاديخ;;واه، ب;;ا پيش;;ينه ای مب;;ارزاتی در جن;;;بش  در خ;;;انواده ای 1317اس;;فند م;;اه  29اس;;کندری (فروھ;;ر) در 

  مشروطيت، زاده شد.

ھ;;ا، ب;;ه اردوگ;;اه  پ;;در داري;;وش از افس;;ران مل;;ی ارت;;ش ب;;ود ک;;ه مق;;ارن جن;;گ دوم جھ;;انی، بدس;;تور انگليس;;ی     
ھ;;ايی ک;;ه اي;;ران در اش;;غال نظ;;امی ب;;ود، دوران آش;;نايی داري;;وش ب;;ا  اس;;يران جنگ;;ی اراک اع;;زام ش;;د. س;;ال

تھ;ران ب;ه مب;ارزه سياس;ی روی آورد و ب;ا » دبيرس;تان ايرانش;ھر«ھا که در  بود. در آن سال ھای مصدق ديدگاه
ھ;;ای نوج;;وانی، در ش;;انزده س;;الگی، ھم;;دوش ب;;ا جوان;;ان دان;;ش آم;;وز و دانش;;جو، ب;;ه مب;;ارزه ب;;ا  ش;;ورآفرينی

دبس;تانی ب;ود،  ھا، پروانه ک;ودکی طلبان آذربايجان و کردستان پرداخت. در اين سال اشغالگران بيگانه و تجزيه
 نشست. خواند و ذرات مھر ايران، بر دلش می درس می» مھر ايران«در دبستان 

  

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

ھ;ای  و پيش;برد آرم;ان سال بعد، پس از آشنايی بيش;تر ب;ا مص;دق و دي;دگاه او، ي;اری رس;انی ب;ه جن;بش مل;ی     
، در راه پيروزی مص;دق و ھ;م پيمان;انش، ب;ه مب;ارزه 16جبھه ملی را پيشه سياسی ساخت و در انتخابات دوره 

 پرداخت.

  

، سال انتخاب داريوش به نمايندگی دانشجويان دانشگاه تھران بود. در اين سال ب;ود ک;ه داري;وش 1329سال      
بت مل;ی ش;دن ص;نعت نف;ت در مي;دان بھارس;تان س;خنرانی پرش;وری اي;راد برای اولين بار زندانی شد و به مناس

اسفند ماه آن صنعت نفت ايران مل;ی ش;د. در روزی ک;ه زادروز پروان;ه  29سالی است که در  1329کرد. سال 
ساله بود و شادی و شورآفرينی يکپارچه مل;ت، از ھ;م گس;يختگی زنجي;ر اس;تعمار و ب;ه  12ای که  است. پروانه
 گرفت. ی امپراتوری انگليس را با روز تولدش يکجا جشن میغروب نشان

  

، داريوش فروھر ھم;راه ب;ا بس;ياری از ھمون;دان ح;زب، از ح;زب پ;ان ايرانيس;ت ج;دا ش;د و 1330در سال      
حزب ملت ايران بر پايه پان ايرانيست را بنياد نھ;اد. حزب;ی ک;ه ب;ه دبي;ری آن برگزي;ده ش;د و ب;ا تم;ام ني;روی آن 

 رسانی به دولت ملی مصدق پرداخت. حزب به ياری

  

 ، سال سفر دکتر مصدق به >ھه و س;ال خل;ع ي;د از ش;رکت نف;ت انگل;يس و س;ال ھنگام;ه آفرين;ی1331سال      

ھای داريوش در حمايت از مصدق و مبارزه پيگير و سرسختانه او ب;ا ش;اه و نيروھ;ای انتظ;امی زي;ر فرم;ان او 
  زندانی شد. شد. در اين سال او باری ديگر دستگير و



در خيزش سی ام تيرماه فروھر و يارانش ميدان بھارستان را به آوردگاه بھارستان بدل ساختند و به حمايت      
 از مصدق حماسه آفرينی ھا کردند.

  

م;;رداد و روزھ;;ای پ;;س از آن، داري;;وش  25م;;رداد، در روز  12، در جري;;ان ھم;;ه پرس;;ی 1332در س;;ال      
  ر کشيدن مجسمه ھای شاه در حرکت بود.پيشاپيش مبارزان برای بزي

، روز ک;;ارزار و آت;;ش و خ;;ون ب;;ود. روزی ک;;ه داري;;وش س;;خت زخم;;ی ش;;د و ي;;اران 1332م;;رداد  28روز      
حزبی او را به بيمارستان نجميه بردند و شب ھنگام از آنجا ف;راريش دادن;د. کودت;ا ب;ه وق;وع پيوس;ت. فروھ;ر و 

س;;تاد پنھ;;انی ح;;زب مل;;ت «ت;;ه را آغ;;از کردن;;د و در اول ش;;ھريورماه ي;;ارانش، در پناھگ;;اه، نب;;ردی س;;ازمان ياف
  اع\ميه خود را عليه کودتاچيان، پخش کرد. زير آن، نام داريوش فروھر بود. » ايران

ب;ا امض;ای داري;وش فروھ;ر پخ;ش ش;د. » بايد در مرکز ماند و جنگي;د«اين اع\ميه و پخش تراکت ھايی که      
ای  ص;ادر ک;;رد و در آن، ب;رای دس;;تگيری زن;ده و ي;;ا تحوي;ل م;;ردة فروھ;ر ج;;ايزهفرمان;دار نظ;امی اع\مي;;ه ای 

 معين نمود.

  

در نيم;;ه ش;;ب دھ;;م ديم;;اه فروھ;;ر را در خ;;واب دس;;تگير و ب;;ه بازداش;;تگاه فرمان;;داری نظ;;امی اع;;زام کردن;;د.      
اي;ام، پروان;ه خ;ود، دس;تگيری او را اع;\م ک;رد. در اي;ن  21و  20ھای شماره  فرمانداری نظامی، طی اع\ميه

  ساله به مبارزه سياسی روی می آورد.  15

داريوش فروھر از زندان فرمان;داری نظ;امی ب;ه جزي;ره قش;م تبعي;د ش;د. در تبعي;د ني;ز از پ;ای  133در سال      
فرس;تاد. او ھنگ;ام امض;ای » نھض;ت مقاوم;ت مل;ی«را ب;رای ح;زب و » انتق;ام -انق;\ب -اتحاد«ننشست و طرح 

را ب;ر » نھض;ت مقاوم;ت مل;ی«، با نافرمانی، از تبعيد به تھران آمد و مس;ئوليت تش;کي\ت »چامينی پي«قرارداد 
عھده گرفت و در افشاگری قرارداد کنسرسيوم کوشيد. در يکی از تظاھرات موضعی دستگير و ب;ه ھم;راه تن;ی 

 چند از ياران خود به زندان افتاد.

  

پرداخ;;ت و ق\ب;;ی ب;;ودن » پيم;;ان بغ;;داد«ه افش;;اگری از زن;;دان آزاد ش;;د و پ;;س از آزادی ب;; 1335در س;;ال      
 ، دوباره دستگير و زندانی شد.«انتخابات دوره نوزدھم را آشکار ساخت. بدنبال آ

  

، داريوش به تدارک تظاھراتی در حمايت از مص;ر و مخالف;ت ب;ا تج;اوز انگل;يس، فرانس;ه و 1336در سال      
 اسرائيل در پی ملی شدن کانال سوئز پرداخت.

  

جنگ عليه ستم توقف ناپ;ذير «ارگان حزب ملت ايران را با شعار » آرمان ملت«، دوره دوم 1337در سال      
ھا پروان;ه  ای پنھانی، منتشر ساخت. در اين سال ، به گونه»مردان راستين ميدان جھاد آشتی ناپذيرند«و » است

ب;ه پش;تيبانی ح;زب مل;ت اي;ران، تأس;يس  (سراينده شعر مرا بب;وس)،» ھاله«که حيدر رقابی » آناھيتا«در انجمن 
فرھنگ;ی و س;رودن س;روده ھ;ای پرش;ور ميھن;ی ب;ود. در اي;ن انجم;ن،  –کرده بود، سرگرم فعاليت ھای سياسی 

فرزانگانی چون پورداود به سروده ھای او روی آور بودند. در ھمين انجم;ن او ب;ا داري;وش فروھ;ر آش;نا ش;د و 
 انجاميد.اين آشنايی بعدھا به پيوندگی ھميشگی 

  

، داريوش فروھر پس از دوره آزادی کوت;اھی، مج;دداً در ھش;تم خ;رداد م;اه، بازداش;ت و در 1338در سال      
ھ;ای بخ;ار از آن م;ی گذش;ت، در ش;رايط گرم;ای م;رگ زاي;ی  زندان دژبان، در سلولی زي;ر ش;يروانی ک;ه لول;ه

 زندانی شد.

  

شکنجه را  گذرانده و از مقاومت سرس;ختانه او ھ;يچ  ماه در آن زندان ھمه 18، پس از آنکه 1339در سال      
کاسته نشده بود، ارتشبد ھدايت در زندان ب;ه دي;دار او رف;ت و از جان;ب ش;اه ب;ه او پيش;نھاد ک;رد اي;ران را ب;رای 

  »دھم. زندان را به آزادی دور از وطن ترجيح می«ھميشه ترک گويد. فروھر در پاسخ گفت: 

ملی دوم شکل گرفت و داريوش غياباً به عضويت شورا برگزي;ده ش;د. دوس;تان ، جبھه 1339تيرماه  30در      
ھ;ا، آزادی او را خواس;تار ش;دند. او آزاد گش;ت. دو م;اه پ;س از آزادی، بھنگ;ام  فروھر، با چاپ و پخ;ش تراک;ت

  انتخابات مجلس شورای ملی، در حاليکه فروھر از جانب جبھه ملی نامزد شده بود، مجدداً بازداشت شد.

 16ش;د، در روز  ھ;ای س;رد م;ی ، پروانه که پای به پھنه دانشگاه نھاده بود و ي;خ ش;کن س;ال1339در سال      

ھای پس از کودت;ا، او ش;جاعانه  آذر به سازمان دھی تظاھرات دانشجويی پرداخت. در جّو سرد و خاموش سال
ق;ه س;کوت کنن;د. در پ;ی س;کوت، آذر، ي;ک دقي 16فرياد سر داد و از ھمگان خواست تا به ياد و خاطره شھدای 

ب;ه «ھ;ا را ب;ه ش;وق آورد. اي;ن فرازھ;ا  خود، در ھمه، شور مبارزه برانگيخ;ت و دل» سوگند«پروانه با سروده 
  ، از آن سروده است.»پير دير و يار مھربانش، به خون خفته شھيد جاودانش



ش;;ت م;;اه ھم;;ان س;;ال، پروان;;ه و ، داري;;وش از زن;;دان آزاد گش;;ت. در س;;وم ارديبھ1340ف;;روردين م;;اه  25در     
ای را بستند. مھ;ر پروان;ه ش;اھنامه فردوس;ی ش;د، پيش;کش ش;ده زن;ده ي;اد  داريوش با يکديگر پيوند زندگی يگانه

غ\محسين صديقی و آذي;ن آن آئ;ين، پ;رچم اي;ران ب;ود و ش;معی روش;ن ک;ه ب;ه حض;ور ي;اران حزب;ی و رھب;ران 
 جبھه ملی و نزديکانشان، گرمی بخش بود.

  

ھ;ای ديگ;ر  بھمراه شخص;يت 1340تير ماه  29ديری از اينم ازدواج نپاييد که داريوش فروھر، در شامگاه      
  تير، حضور يافت. در پی آن، دستگير و زندانی شد. 30ملی، بر مزار جان باختگان 

ج;ان  1340ارديبھش;ت  12پروانه در جنبش آموزگاران، سخت کوش بود. در اين جنبش، دکتر خ;انعلی در      
 باخت.

  

در رخداد شوم اول بھمن، پروانه ۀآشکارا و داريوش پنھانی به مب;ارزه ادام;ه دادن;د و ب;رای آزادی دوس;تان      
 حزبی و جبھه ملی کوشيدند و به نتيجه نيز رسيدند.

  

ن;وان ، نخستين کنگره جبھه ملی بر پا شد و پروانه فروھر ھم;راه زن;ده ي;اد ھم;ا داراب;ی ب;ه ع1341در سال      
نماينده زنان به کنگ;ره راه يافتن;د و ب;ه ھم;راه داري;وش فروھ;ر و نماين;دگان دانش;جويان و پ;اره ای از بازاري;ان، 

ھ;ای  تشکيل اقليتی را دادند که بي;انگر دي;دگاه مص;دق ب;ود. پروان;ه، داري;وش و ديگ;ر ي;اران، ب;ه برپ;ايی نم;ايش
بی شاه روی آوردند که ب;ه دس;تگيری داري;وش در و ھمه پرسی ق\» انق\ب سفيد«خيابانی جھت افشای نيرنگ 

  در زندان بود.  1342انجاميد. او تا شھريورماه  1341اسفندماه 

خرداد، داريوش فروھر بھمراه جمعی ديگر از رھب;ران جبھ;ه مل;ی، در زن;دان ب;ه تھي;ه  15ھمگاه با کشتار      
هللا خمين;;ی، مب;;ادرت  ری و تبعي;;د آي;;تای جھ;;ت محک;;وم ک;;ردن آن کش;;تار و اس;;تبداد ش;;اھی و دس;;تگي اع\مي;;ه
 ورزيدند.

  

ھ;ای مل;ی ب;ه  ھ;ای متع;ددی از س;وی نماين;دگان دانش;جويان و شخص;يت ، در پی ارسال نام;ه1342در سال      
ھ;ايی از  دکتر مصدق، با الھام از رھنمودھای او، جبھه ملی سوم تشکيل شد. از جمله نام;ه ھ;ای ارس;الی، نام;ه

ھايش به پروانه، مبارزات آن دو را ستوده و ي;ادآور  ود. مصدق در يکی از از پاسخپروانه و داريوش فروھر ب
 »خداوند خوب در و تخته را به ھم انداخته است.«شده بود که 

  

، داريوش فروھر ھمراه با يارانی که جبھه ملی سوم را بپا داشته بودند، دستگير شد و س;پس 1343در سال      
ھا و پيام دانشجو محاکمه و ب;ه س;ه س;ال زن;دان محک;وم ش;د. در  به اوتانت، اع\ميهای  در رابطه با ارسال نامه

  کشيد. تمام اين مدت پروانه بار اداره خانه، مدرسه، حزب و جبھه ملی سوم را به دوش می

گذش;ت،  ، داري;وش فروھ;ر ک;ه چن;د م;اھی از آزادي;ش م;ی1345اس;فند  14به ھنگام مرگ دکتر مصدق در      
ن;;ه فروھ;;ر و چن;;دتن ديگ;;ر از فرزن;;دان مص;;دق، پيک;;ر او را ت;;ا احم;;دآباد تش;;ييع کردن;;د و در آي;;ين بھم;;راه پروا

ھ;;ايی، م;;ردم را ب;;ه ش;;رکت در مراس;;م چھلم;;ين روز  خاکس;;پاری او ش;;رکت جس;;تند. س;;پس ب;;ا انتش;;ار اع\مي;;ه
 فراخواندند.» پير«درگذشت آن 

  

ر و ديگ;;ر ي;;اران حزب;;ی، اي;;ن دسيس;;ه ، س;;ال ف;;روش بح;;رين اس;;ت و داري;;وش و پروان;;ه فروھ;;1349س;;ال      
  استعماری را با ترکت و اع\ميه ھايی برم\ ساختند.

داريوش فروھر، به جرم وطن خواھی، در ھفدھم فروردين ماه بازداشت شد و سه سال در زندان بسر برد.      
» ای اي;ران«ده بھنگام بازداشت، پروانه فروھر بھم;راه دو فرزن;د خردس;الش پرس;تو و آرش، ب;ا س;ر دادن س;رو

  وی را تا دم در ھمراھی کردند. خواندن سرود اثری ژرف بر روی مأموران امنيتی نھاد.

، داريوش فروھر آزاد بود و با پرداختن ب;ه وکال;ت دادگس;تری، ب;ه ب;ی 1355تا  1352در فاصله سال ھای      
 داد. ای سامان می ھای مالی خود تا اندازه سر و سامانی

  

 ای ب;ه ش;اه، زش;ت ک;اری ، داريوش فروھر به ھمراه بختيار و سنجابی، ط;ی نام;ه سرگش;اده1356در سال      

سياس;;ی اش;;اره کردن;;د. در ھم;;ين س;;ال، در ج;;ّو ت;;رس و  –ھ;;ای رژي;;م را ي;;ادآور ش;;دند و ب;;ه تنگناھ;;ای اجتم;;اعی 
ن;د، ب;ا اختناق، داريوش فروھر در مجلس ختمی که بازاريان به مناسبت مرگ مص;طفی خمين;ی ب;ر پ;ا ک;رده بود

ای ديوار ترس را فرو ريخت و جّو ساکت و خاموش جامعه را در ھم شکست. در عيد  ايراد سخنرانی د>ورانه
س;ازد. کمان;دوھای گ;ارد س;لطنتی ب;ه آن  قربان اين سال، در کاروانسرا سنگی، در ب;اغ گل;زار، آئين;ی ب;ر پ;ا م;ی

 رسد چنانک;ه در بيمارس;تان بس;تری م;ی می بردند. در اين يورش، به او، از ناحيه سر، آسيب سختی يورش می

  شود.



روی آورد و پروان;ه و ديگ;ر » اتح;اد نيروھ;ای مل;ی«داريوش فروھر با ديگر ياران نھضت ملی به برپ;ايی      
، »اتح;اد ب;زرگ«ياران او به چاپ و پخش ب;ی گسس;ت خبرنام;ه روی آوردن;د. پروان;ه فروھ;ر س;پس ب;ه انتش;ار 

ھ;ا را داش;ت. اي;ن نش;ريه ت;ا م;دتی پ;س از دس;ت  و مق;ام س;ردبيری آن ارگ;ان پرداخ;ت» آرمان ملت«و » جبھه«
 بھمن ھمچنان به انتشار خود ادامه می داد. 22ھای  آوردھای خيزش

  

ای در طبق;ه  ای اج;اره ، سال ويرانی خانه آنان بود. در ھفتم ارديبھش;ت م;اه، خان;ه آن;ان ک;ه خان;ه1357سال      
يتی ويران شد، و زن سالمند صاحب خانه، در طبقه ھمکف سکته کرد و جان گذاری گماشتگان امن دوم، با بمب
ماه، پروانه و داريوش فروھر و فرزندانشان خانه بدوش بودند ولی با اين وج;ود دم;ی از مب;ارزه  8سپرد. مدت 

ی، برای در ھم شکستن استبداد چيره بر ايران دست بر نداشتند. در ھمين س;ال، داري;وش فروھ;ر بھم;راه س;نجاب
 در نشستی با جمعی از روزنامه نگاران داخلی و خارجی شرکت کرد. دستگير و روانه زندان شد.

 

روز  18هللا خمينی به پ;اريس رف;ت و پ;س از  ديماه، روز فرار شاه، فروھر جھت ديدار با آيت 26در روز      
عھ;ده گرف;ت. ايج;اد ص;ندوق با ھواپيمای حامل خمينی به ايران بازگشت و در دولت موقت، وزارت کار را ب;ر 

وام کارگری، بر قراری بيمه بيکاری، تعيين تعط;ي\ت ک;ارگری و کارمن;دی، تعي;ين ح;داقل دس;تمزد ک;ه ب;ه س;ه 
برابر افزايش يافت، از اقدامات او در دفاع از حقوق کارگری در آن مدت کوتاه بود. داري;وش فروھ;ر ھمچن;ين 

ه از ھمان آغاز کار با سنگ ان;دازی چن;د جانب;ه ای روب;رو عھده دار به سازمان آوردن وضع کردستان گشت ک
 شد. عليرغم ھمه کوشش ھای او، آن اقدام بزرگ ملی راه بجايی نبرد.

  

 5با استقرار استبداد اس\می، داريوش فروھر تحت پيگرد قرار گرفت و پنھان و سپس دستگير شد و م;دت      

تم;ام «شھری، در شب ن;وروز، در پاس;خ ب;ه پرس;ش خمين;ی، ماه زندانی شد و بنا بر گفته ھای >جوردی و ری 
خمين;ی ني;ز پاس;خ داد ک;ه » کارھای ممکن بر روی او ص;ورت گرفت;ه ول;ی ھ;يچ چي;ز از زب;ان او بي;رون نيام;د.

ماه زندان، ھم;انطور ک;ه خ;ود بارھ;ا گفت;ه اس;ت، ب;ه  5اين » کنم چيزی ھم نتوانيد از او بدست آوريد. فکر می«
م;اه!  5گفت: زن;دان يعن;ی اي;ن  تر و جانگدازتر بوده است. گاه به طنز می دانی شاه سختسال زن 15مراتب از 

با اينھم;ه، زن;دان اس;تبداد اس;\می ني;ز نتوانس;ت فروھ;ر را از ع;زم راس;خش ب;از دارد. او بارھ;ا در گفتگوھ;ای 
را » ي;ت فقي;هنظ;ام و>«ھ;ای وحش;يانه دس;ت ان;درکاران  ھای ددمنش;انة رژي;م و خ;ونريزی اش شکنجه راديويی

را » رژم فقھ;ا«برم\ ساخت. پروانه، و او، ھمواره تباھک;اری ھ;ا، جناي;ت ھ;ا، خيان;ت ھ;ا و خ;ون ري;زی ھ;ای 
ھا و گفت و شنودھای رادي;وئی، م;ردم اي;ران را ب;ه مب;ارزه و مقاوم;ت  بازگو کردند و از طريق انتشار اع\ميه

 ای در آمدند.فراخواندند و عاقبت به ضرب دشنه اين نظام خون ريز از پ

  

اي;;ن دو د>ور راھ;;ی برگزيدن;;د ک;;ه مرگ;;ی آگاھان;;ه را بھم;;راه داش;;ت. س;;روده ب;;انوی اي;;ران زم;;ين، پروان;;ه      
 دارد: ھای پيش، اينگونه بيان می فروھر، وصف حال خود و ھمگون خود را، در سال

  

  به نامردی به جھانمان ستيزند       اگر از سينه ھامان خون بريزد«

  »که نامرديم اگر پيمان گسستيم      م ھستيمبه راه دوستان ھستي

 

  

و بدينگونه سروده سروده فتانه اسکندری خواھر پروانه، روشن و ب;ی ابھ;انم، بي;انگر ح;ال کن;ونی اي;ران زم;ين 
 است:

  

  آه از چه بی تابم چنين؟«

  انگار سرو کاشمر

  در لحظه افتادن است

  انگار داس يک عرب

  اندام بابک می زند

  وای از تبر! واز تبر!

  »ه از چه بی تابم چنين؟آ

 

 

  



زن;;م. در وص;;ف اي;;ن ب;;ر س;;رير ق;;درت نشس;;تگان  کن;;ون و در پاي;;ان، رش;;ته س;;خن را ب;;ه س;;روده اخ;;وان گ;;ره م;;ی
 سروده است:

  

  ای درختان عقيم ريشه تان «

  در خاک ھای ھرزگی مستور

  يک جوانه ارجمند از ھيچ جاتان

  رست نتواند

  ای گروھی برگ چرکين تار چرکين پود

  اليھای گردآلود، يادگار خشکس

  ھيچ بارانی شما را شست نتواند! 

 


