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مقدمه
نگارنده با ديدگاھی که خود را در سروده ھای خرد طوس ،شناسنامه نويس ايران زمين ،فردوسی بر می نماياند ،به
نوشتن شتاب زده ديده ھا و شنيده ھايی چند از پروانه و داريوش فروھر ،به بر نمايی سرشت نشانه ھايی که داشته اند،
روی می آورد .برشمری فروزه ھای آن در ھمه پھنه ھای اجتماعی ،به ويژه سياسی -فرھنگی ،روشن ساز زندگی نامة
اين دو راد زن و مرد خواھد شد ،تنيده در ھم دنبال می شود تا خواننده خود به داوری بنشيند ،نه تنھا در دريافت ارزش
داوری تاريخی برای آنان ،که در ميزان زشتکاری »استبداد اسالمی« و خطری که اين نظام خون ريز دارد!
کوشش خواھد شد ،وقايع پيش از قيام  22بھمن کمتر و بيشتر ،فشرده نويسی شود ،و به دوران خيزش ھا که به
واژگونی »استبداد شاھی« راه گرفت ،کمی بيشتر پرداخته شود ،تا پايان خونين سرنوشت آنان که به دستور پايوران نظام
استبدادی »فقھا« و به دست خون ريزان آنھا ،شماره زده می شود! نگارنده در نوشته ھای ديگر ،گاھشمار زندگی آن دو
و پيوستگی آن را به سيرگاه تاريخ نھضت ملّی ايرانيان نمايانيده است ،به گونه ای تاريخی – اجتماعی ،اگر چه موجز.
نھضت ملّی ايرانيان و نمادھای تاريخی ويژة آن ،با بار مبارزاتی در پھنه ھای سياسی -نظامی و يا در گسترة سياسی-
فرھنگی و چگونگی سرنوشت فرزانگانی که بسياری از آنان ،به دست خودکامان نھان ،بومی و بيگانه؛ شاه يا خليفه؛ مغ
يا فقيه و يا ديگر وادی ايمن »القادر بالھی« در اين راه به خون نشانيده شدند! فرزانه زنان و مردانی چون مزدک ھا،
سھروردی ھا ،قره العين ھا که به دستور انوشيروان و يا المعتصم با Rو بنا بر حکم سلطان و يا حکم شرعی امام غزالی
ھا ،به جرم »ميھن دوستی« و دارندگی آرمان ھای مردمی ،به خون نشانيده شدند!
عضويت در حزب ملت ايران و آشنايی با فروھر
آغاز آشنايی نگارنده باز می گردد به دوره  1339-1338و نخست وزيری اقبال – شريف امامی ،و خيزش ھای ملّی
مردمی اين برھه ھا ،با اندک آشنايی دورتر ،از دوران دولت ملی مردمی مصدق ،و روی آوری به کوشندگی ھای
سياسی! دوره ای که با خيزش ھای دانشجويان و پيوند گرفتن آن با اعتصاب معلمين و جان باختن دکتر خانعلی ،شروع
می شود ،نگارنده به حزب ملت ايران روی م آورد .در صف مصدقی ھا خود را می يابد! زايش ،گھواره و شفته ريزی
سياسی خود را ،وام دار اين جريان سياسی پيشينه مصدقی دارد ،دانسته و پر بھره بری از فروزه ھای پروانه و داريوش
و آرمان ھای حزب ملت ايران ،که بنياد آموزيده ھا و برگرفتة آزموده ھای آنھا ،در پروريدگی سياسی نگارنده نشان
ژرف خود را به جای نھيده است.
می توان بنيادی ترين سرشت پروانه و داريوش را ،در مصدقی بودن دانست و در اين راه ،بيم و خطر نشناختن،
سخن و خواست و ديدگاه خود را آشکار و رسا ،بيان داشتن ،حتی در شرايط سخت زندان و يا در برابر دژخيم ترين
مأموران ھر دو رژيم!
زندگی داريوش در زندان ھای شاه ،و دالوری ھايش در برابر حسين آزموده ،دادستان نظامی کودتای  28مرداد؛
سرھنگ زيبايی ،معاون تيمور بختيار فرماندار نظامی؛ پرويز ثابتی ،مقام امنيتی! و بسياری ديگر از دستور بگيران
شاه ،ھمان اندازه درخشندگی دارد و احترام برانگيز است که در برابر جالدان نظام »فقيه« و خون ريز »استبداد
اسالمی« ،چون الجوردی ھا ،ری شھری ھا و !...
زندگی پروانه نيز سرشار از دالوری ،رخ نمود! در خيزش ھای خيابانی – دانشگاھی و در بر گرده گرفتن کارھای
سياسی دوره ھای گوناگون ،که از  16آذر  1339و جنبش معلمان نمايان می گردد و ھنگامه آفرينی او ھمواره به چشم
می خورد.
ً
داريوش ،بی گسست از دوران برنايی ،در پی شھريور  1320تا  1339که نھايتا به عضويت شورای جبھه ملی
گزيده می شود ،توانايی ھای خود را ،چه در سازمان دھی و چه بمانند نمادی مقاوم در برابر دشمن ،نشان می دھد و در
ميان رھبران نھضت ملی جای می گيرد ،که بيانگر ديدگاه جوانان و دانشجويان باشد و بازگوی نيرويی شورآفرين و
گرمی مبارزه بخش ،به جنبش دوباره پای گرفته!

پيوند پروانه و داريوش
از اين گاه به بعد ،پروانه نيز ھمچون سروده سرايی که شور دالوری در دل بر می انگيزاند ،با پای نھی به دانشگاه،
دانش و رزم آوری را در سوی ارزش ھای مردمی و آرمان ھای ملی ،در ھم می آميزاند .در روز  16آذر  ،1339با
شکستن يخ سکوت دوران پس از  28مرداد ،خونی گرم در رگ ھای جوانان دانشجو به جريان می اندازد و ھمگان را
به زنده داشت ياد »جان باختگان« اين روز ،فرا می خواند!
اين دو ُگرد که از پيش در انجمن آناھيتا با ھم آشنا شده بودند ،در فروردين  1340با ھم پيوند يگانگی می بندند و
دوران ھمسری را دنبال ،و با خون خويش نشان جاودانگی را که بازگوی خون سياوش ھا و بابک ھاست بر پيشانی
تاريخ ايران می نھند!
نگارنده از اين دوران ،روز به روز بيشتر ،از نزديک ،با اين دو عزيز آشنا و آشناتر شده ،اگر چه ھمواره از اين و
آن نيز پر می شنود از ارزش ھايی که دارنده بودند و گفته آمد ،و مھر تاييد زده می شود به آن چه خود به چشم می بيند!
نکته اساسی که در پيش چشم سبز می شود ،ھر چند در ابتدا ،به آن بھايی سزاوار داده نمی شد ،دستمردی پروانه و نشان
آن در دالوری ھای داريوش که درون و برون از زندان از خود نشان می داد! لذا ،بی گونه ای ابھام ،می توان گفت که
آنان »جفت« ھمه گونه بھم جور شده ای بودند ،ھر يک مکمل ديگری ،در سيرگاه مبارزاتی که به آن روی آورده بودند،
و مصدق ھم به آن ،در نامه ای به پروانه ،اشاره دارد!
پروانه ھمواره در راه خانه – مدرسه -زندان ،بچه بر دوش -آموزش دھی ،تھيه و بردن خوراک ،با گشاده دستی و
از ھمه جور ،برای زندانيان ،و نه فقط برای داريوش ،بنا بر آن چه باور داشت ،اگر چه خود و دلبندانش در پشت
ديوارھای خانه و دور از چشم اين و آن ،در تنگنايی سخت زندگی را می گذرانيدند.
پروانه با حقير گرفتن خودکامه و با اينگونه فداکاری ،نيروبخش داريوش و دگر دربندبودگان ،می گرديد و نيز
»اخبار« خارج از زندان را با شکيبايی و به ياری دوستان حزبی و غير حزبی اش گردآوری می کرد و در ھنگام
مالقات ،ھوشيارانه به داريوش می رسانيد! يکی از دوستان بسيار عزيز و چھره ای از چھره ھای انگشت شمار از ميان
زندانيان مقاوم و پرسابقة دوران استبدادی شاھی ،برای نگارنده تعريف داشت به اينکه» :روزھايی که پروانه به ديدار
داريوش می آمد ،اندکی پس از آن ،داريوش اخبار فراوانی را ميان ما پخش می کرد و ما به ديگران می رسانيديم«.
نگارنده از اين دوست و ديگر دوستانی از جمله شکرﷲ پاک نژاد ،از رفتار شجاعانه داريوش در پشت ميله ھای زندان
و در برابر زندانبان ھای سرکوبگری که در گذشته از آنھا نام برده شد ،بسيار شنيده است ،در گويايی به اين که؛
داريوش با اين رفتار خود در برابر زندانبان ھا و در پيش چشم زندانيان ،می توانسته برای زندانيان جوان نيروزای
مقاومت گردد و در آنھا ترس را بشکند!
سخنان اين دوست و بسيار ديگر از ديگران شنيده ھا و خوانده ھا ،دال بر اين دارند که کارھا و رفته ھای اين
»جفت« درون و بيرون زندان ،مکمل يکديگر ،کارآيی داشته اند و بر و ميوه ھای مبارزاتيشان ،سخت به سود مبارزه و
جنبش ،شيرين و کارساز بوده است!
ھمة آنانی که دستی در آتش مبارزات پس از کودتای  28مرداد دارند ،می دانند که داريوش ھنگامه آفرينی داشت با
رھبری اش در نھضت مقاومت ملی و تالش گری گسترده اش در پای گرفتن جبھه ملی دوم که بسياری نوشته ،گفته و
با زبانی ستوده اند ،از جمله ،دکتر غالمحسين صديقی و مھدی بازرگان.
با راه يافتن پروانه به دانشگاه و پيوند زندگی با داريوش ،ھر يک از اين دو نيروزای ديگری شد در مبارزه و
برانگيزی شور زندگی! در کسوت ھای گوناگون دانشجويی ،و در کنگرة جبھه ملی ،ھمسان با داريوش و ديگر ھموندان
حزبی ،به آن گونه مبارزه ای باور داشت که مورد پسند و پذيرش مصدق بود و از ھرگونه سستی گرفتن در امر مبارزه
در بربر خودکامه ،عليرغم رخدھی ھر پی آمدی ،دوری می گزيد ،مبارزه ای که سرانجام به بر پا داشتن جبھه ملی سوم
و بازداشت و زندانی شدن داريوش می انجامد .در پی بازداشت ھمگون خود ،پروانه ياری دھی به جبھه ملی سوم و بی
گسست ،تھيه گزارش برای مصدق را دنبال می کند ،اگر چه ھم زمان بار حزب ،خانه و فرزند داری؛ مدرسه؛ رفت و
آمد به زندان؛ و  ...را ھم بر روی شانه ھای خود دارد!
به ھنگام فروش بحرين و آن خيمه شب بازی ،داريوش و پروانه و ھموندان حزبی آنان بودند که رسواگر آن خيانت
شاه گرديدند و چھرة استعمار را دريده ساختند و ھنگام بازداشت داريوش ،در بدرقة او ،با رفتاری سزاوار ،پروانه،
فرزندی بر بغل و ديگری در پی او ،با خواندن سرود »ای ايران« ،ھم بر گرمی مبارزاتی داريوش می دمد و ھم بر
روی مأموران امنيتی ،اثری ژرف بر جای می نھد!

چند يادآوری
بسيارند بياد ماندنی ھايی در پھنة ملی مردمی ،زيبا ،از اين دو گوھر ،که از جمله اند:
 -1در پی چھاردھم اسفند  1345و درگذشت مصدق ،که آن دو در کنار فرزندان و نوادگان مصدق از جمله
منصوره ،ھدايت و مريم متين دفتری و دو نفر از ھموندان حزب ملت ايران ،پيکر »پير« فرزانه را به احمد
آباد رساندند ،روز اول فروردين  ،1346که نگارنده نيز ھمراه آنان بود ،بر سر مزار آن خرد ھميشه بيدار
رفتند ،سراپا اندوه ھمه را در خود گرفته بود و پروانه بر پھنابگون رخسار اشک ريزان ،جاری شده از دو
چشمه سار ،سنگ مزار را گلريزان می کرد.
 -2ھرگز از مھر خود نکاستن و بزرگواری ھمه جانبة خود را داشتن به ھموندانی که ديدگاه و گرايشی ديگر بر
می گزيدند ،که از جمله بود نسبت به شکرﷲ پاک نژاد ،که ھمواره از او به نيکی ياد می کردند و سزاواری
ھای او را بر می شمردند و حرمت نھی به مبارزات او و ديگرانی ھمانند او که از حزب ملت ايران جدا شدند
و راھی ديگر برگزيدند ،و يا پاس احترام به ايثارگری دارندگان ديگر گرايش ھا و ديدگاه ھا.
 -3ھرگز حتی سر سوزنی از مھر و دوستی شان به نگارنده ،کاسته نگرديد ،اگر چه مدت ھا بود کوشندگی حزبی
را ترک و گرايش به ديدگاه مصطفی شعاعيان ،و سپس تا اندازه ای به آنارشيسم و خودگردانی ،پيدا کرده بود!
اين دگر شدن ديدگاه سياسی را ،از دو و يا سه سال پيش از ترک آلمان نگارنده پيدا می کند ،ولی ھمواره
نزديکی و روابط دوستی و سياسی را ،نه تنھا با اين دو ،که ھميشه دل به مھر آنھا بسته داشتم ،که با ھموندان
حزب ملت ايران ھم! به ويژه ،ھنگام پای گرفتن خيزش ھا ،ھنگامی که در پاريس زندگی گزيده بودم ،پيش از
آن با ھر فرد و سازمانی تماس گرفته شود ،برای بازگشت به ايران ،با آنان تماس گرفته شد ،از جانب خود و
گروه ھمراه خود ،که بمانند اولين نيرو ،تصميم گرفت به ايران باز گردد! چنين منش آزادگی را در پروانه و
داريوش دارنده ديدن ،ھمواره نگارنده را بر آن می داشت که با بودن پاره ای ناھمانندی ديدگاھی و يا انجام
گرفتن مسايلی به دور از باورھای خود ،سخت با آنان يگانگی داشته و برقرار باشد و ھر آن چه که بتواند به
انجام خواسته ھای آنان جامة عمل بپوشاند .کوشندگی در اين راه ،رابطه ای تنگاتنگ و يگانه ،بوجود آورده
بود و سبب ساز ،که شايد بتوان گفت يکی از نزديک ترين کسان با آنان بشمار آيم!
 -4در پيش از »قيام« ،ھنگام بازگشت به ايران ،ھمراه با آن گروه که سخن رفت ،داريوش ھمواره رھنمود دھنده
بود به اين که »برھه ای است به ھنگام برای بازگشت« و اين که »به پشت بانی و در پناه خيزش ھای گسترده
مردمی ،شما می توانيد از گزند دستگيری در امان باشيد« و در واقع نيز چنين بود و شد! او نيز ،قول داد به
ھرگونه کاری که بتواند ،ياری رسان آن گروه باشد .عليرغم اين که چندی پيش از بازگشت اين گروه ھمراه
سنجابی بازداشت شده بود ،پاره ای از ياران حزب ملت ايران در فرودگاه حضور يافتند ،که از جمله زنده ياد
منوچھر مسعودی بود که ما را با چند ماشين به خانة خود برد که تا پس از ناھار ،ھر يک به جای امنم از پيش
برای خود تھيه ديده ،برود! بنا بر درخواست گروه ،ھدايت متين دفتری نيز در کسوت نايب رئيس کانون
وکالی دادگستری برای حراست و حمايت از گروه ،در فرودگاه حاضر بود!
لغو مجازات اعدام
ھنگام ديدار پروانه با پرستو ،و سپس آرش که برای اولين بار می ديدم ،پروانه مرا به شام دعوت کرد .اين زمانی
است که داريوش ھنوز در زندان حکومت نظامی است و ھيچ از واژگونی استبداد شاھی خبری نيست و در پيش چشم،
چشم اندازی اين چنانی ديده نمی شود .ھنگام گفت و شنود ،از »کيفر اعدام« و باورمنديش در اين مورد پرسش داشتم؟!
پاسخ روشن و قاطع او اين بود که »اگر رخدادھای کنونی دست آوردی پيروز برای ملت ايران باز کند ،می بايست لغو
کيفر اعدام را اساسی ترين کار بشمار آوريم و کوشش به انجام اين مھم شود!« .در ادامه اين گفت و شنود ،در پاسخ به
اين پرسش که داريوش ھم بر اين باور است؟! گفت که» :نه تنھا داريوش ،که نيروی گسترده ای از بچه ھای حزبی ھم
چنين باوری را دارند و خواست آنان است«.
داريوش نه تنھا بر حرمت منزلت ھای انسانی به »لغو کيفر اعدام« و ديگر ارزش ھای انسانی و مردمی توجه
داشت و پای فشری می کرد ،بلکه در امر بسيج مردم در برابر »استبداد اسالمی« نيز ،آن را بايسته می شناخت .اين
بايستگی را در آن می ديد که مردم را از خاموشی ناشی از ترس کشته شدن و قھر برخاسته از آن آزاد می سازد و
جامعه در رويارويی با اين نظام انسانسوز ايران برباد ده و در واژگونی آن شتاب می گيرد! او به دفعات ،ھنگام
سفرھای خود به اروپا ،برای جراحی چشم و آرتروز ،به اين نکته اشاره ھای چندين باره ای به نگارنده داشت و پيام به
دو دوست حقوقدان خود ،که اين شعار را با ياری ديگر افراد و گروه ھای آزاديخواه ،ميان ايرانيان برده و برای پيشبرد
آن از مردم جامعه ھای ديگر ياری بخواھيد.

در پيوند با مورد باال ،او نيز بر اين بود که ميان ايرانی ھای دارندة پيشه ھای گوناگون تشکل صنفی بوجود آيد تا
اگر فردی در ايران دستگير شد ،بتوانند از ھم صنف خود دفاع کرده و خبر دستگيری او را به ميان صنف ھای خود از
مليّت ھای گوناگون برده و بدين گونه نيروی تعيين کننده ای در دفاع از زندانيان بوجود آيد! به درستی يادآور بود که
اين شيوة کار می تواند از سوی ھای گوناگون ،پھنه را بر دشمن تنگ کند و کسی که زير ستم استبداد اسالمی قرار
گرفته ،از ھر نوع خطری نجات يابد .بر اين بود ،اين روش کار ،فشاری ھم خواھد بود بر روی دولت ھای جامعه ھای
گوناگون که به خاطر منافع اقتصادی ،با اين نظام خون ريز ،سر و سری برقرار می کنند و انسانيت را به ھيچ می
نگارند .پيام او را به آن دو دوست حقوقدان و ديگر کسان ،يادآور شدم و در مورد »لغو کيفر اعدام« و طرح و بردن اين
»شعار« در ميان نيروھای ايرانی خارج از کشور ،سودمند افتاد!
خيزش ھا به قيام  22بھمن و واژگونی »استبداد شاھی« راه گرفت و به برپايی نمايش ھای زننده تلويزيونی ،زير
نظر ابراھيم يزدی رھبر کنونی نھضت آزادی و آغاز اعدام ھا منجر شد .آن چه که به باور نگارنده ،آغاز کژی گرفتن
سيرگاه قيام پيروز مردم می بايست به شمار آورد! شروع شد.
فردای اولين اعدام ھا ،خانة فروھرھا بودم که خبر اعدام ھا رسيد .لحظه ای بعد تلفن زنگ زد .پس از پايان گفتگوی
تلفنی پروانه با آن طرف خط تلفن که خواھر ساالر جاف بود ،از کردھايی که با آيت ﷲ حکيم روابطی تنگاتنگ داشت،
گريان به جمع پيوست و با طنين صدايی اندوھگين روی به داريوش کرد که »اين ھمان شد که در رژيم واژگون شده
جريان داشت و  ،«...سپس رخساری غم و ماتم گرفته در ھمگان بوجود آمد و به ويژه ،داريوش که در دولت موقت
قرار داشت! او از خودش که کاری نمی تواند در بازداری اين شرم آوری ھا بکند و ديگران از او که چرا قيام پيروز
مردمی به زشتی گرفت و شايد ديگر پرسش و پاسخ ھايی که در دل ھر يک راه گرفته بود؟!
ھرگز اين رخساره ھای به اندوه و غم کشيده در آن شب ،به ويژه و به گونه ای داريوش و به گونه ای ديگر پروانه،
در نگارنده زدوده نگرديده و سخن از آن داشت که آنان به »لغو کيفر اعدام« ،باورمندی ژرف داشتند! چھره گريان
پروانه را که می گفت» :چگونه می توانمن به اين زن خبر اعدام برادرش را که ديشب انجام گرفته ،بدھم!« اعدام ساالر
جاف را ،که شب پيش با نصيری و  ...انجام داده بودند ،خون ريزان »استبداد اسالمی« ،در پوشش قرار داده بودند ،چرا
که ساالرجاف در پشت تلويزيون به قرآ» سوگند ياد کرد که ھر آن چه را انجام داده ،به خواست و دستور آيت ﷲ حکيم
بوده ،چه سوگند او راستگويانه و چه دروغ برخاسته از ترس مرگ داشتن بوده باشد؟!
در پی اين خاطرة شوم و ديگر ديده ھای نفرت برانگيز روزھای اعدام و به نمايش نھی پيکره ھای متالشی شده و
ديگر مناسبت ھا ،مرتبه ای در ايران ،با داريوش درباره »لغو کيفر اعدام« و سخنان پروانه و پرسش و پاسخ به اين که
»در دستور کار دارند ،تا به ھنگام ،در کنگره حزبی به آن پرداخته شود« ،که گردش کار جامعه ،با شتاب گرفتن و
چيرگی »استبداد اسالمی« پروای کار برای برپايی کنگره ای بوجود نياورد ،و انجام چنين مھمی تا آذرماه  ،1376که با
پاسخ برشماری چراھا ،به آن مھم پرداخته و چاپ پخش گرديد! به تعويق افتاد(1) .
بی مناسبت نيست يادآور شدن که داريوش و پروانه و ھموندان حزبی آنان ،با آزاد شدن داريوش از زندان »اسبتداد
اسالمی« ،آغاز به چاپ پخش گزارش ھای خبری نمودند .گام به گام ولی پيوسته و بی گسست ،و به مناسبت ھايی بدست
آورده ،به منزلت ھای انسانی پرداختند! سخت به شکنجه – اعدام و شکستن انسانيّت ،که از روش ھای شوم پايوران
نظام شده است ،يا آوردن »توابی« روی پردة تلويزيون و يا در زندان به زيان ھم بند خود در آوردن و  ، ...اعتراض
می کردند و به روشن ترين گونه ممکن اين روش ھای ضد انسانی رژيم خون ريز »فقھا« را يادآور و از انسانی کردن
جامعه ،بگونه ای ريشه ای سخن راندند .اين گونه دفاع از زندانيان و انتقاد به »استبداد اسالمی« ،درگزارش ھای خبری
حزب ملت ايران آورده شده که حال ھر زندانی ،دارندة ھر گرايش ،آيين و ديدگاھی را شامل می بود! بازگو کنندة آن چه
روی می داد که آنھا از آن با خبر می شدند بود ،چنان چه در مورد وابستگان به حزب توده ،دکتر مظفر بقايی و يا مھدی
ھاشمی که ھر آن چه کرد ،چه پيش از قيام و در رابطه با قتل آيت ﷲ شمس آبادی در اصفھان و رابطه با سازمان
امنيت ،چه پس از آن ھمه و ھمة آن چه را که کرد ،بنا بر خواست پايوران »استبداد فقھا« بود و آنھا پيشاپيش آنان
شخص آيت ﷲ خمينی ،از آن باخبر بودند! آنھا ،در گزارش ھای خبری ياد کردند ،که پاره ای از زندانيان سياسی را
زير نام »قاچاقچی« اعدام کرده اند .مرتبه ای ،داريوش در گفت و شنودی با روزنامه ای فارسی زبان در خارج و با
خبرنگار راديويی سخت به مھدی بازرگان انتقاد کرد که گفته بود؛ »در ميان اعدام شدگان به جرم قاچاقچی ،زندانی
سياسی وجود نداشته« و داريوش ،بازرگان و سخنان او را ،دور از احساس مسئوليت خوانده بود.
ھمه و ھمة آنچه آمد ،روشنگر باورمندی آنان به لغو کيفر اعدام و دفاع ريشه ای از منزلت انسان است .آنان ،بر
گردن گرفته داشتند ،ھميشه و در تمام دوران زندگی ،دفاع از انسانيت ،و انسان برخاسته از ھر آيين و يا باوری را اگر
حقوق انسانی آن کس را در بزنگاه پايمال شدن می ديدند ،آينده ،درستی اش را ،بيشتر تاييد خواھد کرد!

حرمت به مصدق و مزار شھدای  30تير
داريوش و پروانه ،به خرد ھميشه بيدار ايرانيان ،مصدق ،سخت عشق می ورزيدند و چون مردمک چشم خود
عزيزش می داشتند و کوشنده به آن بودند که راه او را ،بی آن که ريايی در کار باشد ،ادامه دھند و اگر در کارزاری در
برابر دشمن قرار می گرفتند ،که مصدق را در تيررس دشنام دھی و يا بی حرمتی از سوی دشمن می ديدند ،سخت
ايستادگی و به پاسخگويی سزاوار روی می آورند ،اگر چه برای آنان ،ھر چه قدر ممکن بود ،گران تمام شود! در دوران
قيام ،و در برابر »استبداد شاھی« ھر دو کرده ھايی دارند دندان شکن ،حتی داريوش در پشت ميله ھای زندان و در
برابر اجراکنندگان خواسته ھای شاه! نيز در روز تاسوعا در سال  ،1357ھنگام حمل عکس مصدق ،پيشاپيش صف
ھموندان حزبی اش ،پاسخ تند به آخوندی فضول داد که به نيت بی حرمتی به مصدق ،می خواست از حمل عکس
جلوگيری کند .نيز چنين بياد می آورم آن روزی که ،روز اربعين ھمان سال ،حزب ملت ايران ،نزديک به يک ميليون
از عکس ھای گوناگون مصدق ،حسين فاطمی و تختی را ميان ھمگان پخش کرد و سخن داريوش به اين که» :اگر ھنگام
حمل عکس مصدق ،مورد يورش قرار گرفتيد ،ھرگز نبايد آنرا از دست دھيد حتی اگر به سختی زخمی شديد« و تأکيد
داشت که اگر در خود ،در چنين حالتی ،نيروی نگھداری کننده نمی بينيد ،به حمل آن روی آور نشويد!
پروانه نيز چنين بود و چنين کرد .روزی که پاسداران »استبداد اسالمی« ،ھم زمان برای دستگيری داريوش به خانه
مادرش می ريزند ،به خانه آنھا نيز يورش می برند ،ھمين طور به خانه خواھر پروانه ،پاسداران ھنگام يورش به سوی
عکس مصدق می روند تا آن را از ديوار پايين کشند ،که با دالوری بی مانند پروانه رو به رو می گردند .پروانه با طنين
صدايی کارساز به ميخکوب کردن ،به پاسداری که قصد پايين کشيدن عکس را داشت ،می گويد» :مگر وضو گرفته ای
که به آن دست می زنی و  «...اين گونه بر جوّ چيرگی ميگيرد و از دستبر عکس مصدق جلوگيری می کند! با ھمت آنان
و ديگر ھموندان »مزار جانباختگان سی تير در ابن بابويه« در ری و در احمد آباد مزار مصدق بازسازی می شود و
ھمه ساله ،به مناسبت ھای به ھنگام ،آيين ھای سزاوار آن روز ) 30تير 14 ،اسفند (... ،در اين دو مزار گاه برپا می
شود ،که با اميد دنبال شود!
ناگفته نمايند که داريوش ،از مدت ھا پيش ،برای خود پروانه دو مکان در جوار »شھدای سی تير« تھيه ديده بود که
»استبداد فقھا« از خاکسپاری آنان در آن جلوگيری کرد .لذا ياران آن دو ،پيکرة آن پاک انديشان را »موقت« در بھشت
زھرا به امانت گذاشتند.
يادمانده ھای ديگر
از ديگر بياد مانده ھا نگارنده ،کانديد شدن پروانه ،در اولين دوره پس از قيام  22بھمن و پخش تراکت ھای مبارزه
انتخاباتی خود جلو دانشگاه تھران و پاسخ او در برابر فرستاده راديو ،تلويزيون آلمان که آيا؛ »شما می توانيد به مجلس
راه يابيد؟« اين بود که» :تمام کوشش انتخاباتی خود را می کنم ،چرا که گونه ايست از مبارزه و می بايست با تمام نيرو
به آن بپردازم«! اگر چه ھر دو پی آن شدند که تنھا راه رھايی ايران در واژگونی نظام »استبداد فقھا« است .اين زن
سراپا مھرورز ،ناآرام به تالش برای جمع آوری پول و تدارک امکان به درمان و ياری رسانيدن به جوانان آسيب ديده و
زخمی شده در روزھای خيزش ،می پرداخت .پروانه را نيروی گسترده ای از خانواده ھای زندانيان دوران گوناگون و
خود زندانيان ھم ،چه به نام و چه از نزديک و با ديدن او ،می شناختند.
داريوش نيز چھره ای به تمام آشنا برای زندانيان بود و بسياری از زندانيان را می شناسم که داريوش را می ستودند
– در پيوند با استواری اش در برابر زندانبانان و دشمن -حتی آنانی که سخت با ديدگاه ھای او ،دانسته و نادانسته مخالفت
می ورزيدند .از اين رو ،عده ای چشم گير از چپ ناوابسته که در سازمانی جای نگرفته بودند ،آمادگی از خودشان نشان
می دادند تا با او ھمکاری کنند که از جمله اند آنانی که از اروپا و آمريکا بازگشته بودند .با دريغ و درد ،بسيار
بازدارندگی ھايی در آن گاه تاريخی ،در ايران پس از قيام  22بھمن ،وجود داشت که سد ساز اين ھمکاری ھای بايسته
گرديد!
روزھايی پس از قيام ،رھبران سوسياليست ھای اروپا ،کريسکی )اتريش( – پالمه )سوئد( و گون زالس )اسپانيا( به
ايران آمدند و داريوش يکی از چند نفری بود که با او ديدار و نشست برقرار کردند و نيز ،در مرتبه دوم جراحی چشم،
که داريوش به اسپانيا رفته بود ،از سوی ولی برانت )آلمان غربی( از او دعوت شد و در بن )آلمان( نشست ھايی با ولی
برانت ،نمايندگان پارلمان ،و ديگر رھبران حزب سوسيال دموکراسی آلمان برقرار گرديد و ديدار و گفت و شنودی رخ
داد ،به شناسايی ديدگاه ھا و گرايش ھای اجتماعی – سياسی يکديگر ،و ويلی برانت ،نسخه ای از کتاب خود را به
داريوش به يادگار می دھد! داريوش در چند بار آمدنش به اروپا ،در پخش اخبار و رويدادھای ايران در پی تماس ھای
بی گسست ،ھمگان را آگاه می کرد ،از جمله ،قتل کاظم سامی – احمد ميرعاليی و  ...نيز دفاع ھمه جانبه اش از سعيدی
سيرجانی ،اميرانتظام و  ،...نبايد فراموش کرد! او در آخرين سفر که برای جراحی آمده بود ،از تمام امکاناتش سود

جست تا مورد اميرانتظام را به پارلمان آلمان و اروپا برد .به ويژه از طريق نمايندگان سوسيال دموکراسی آلمان
) (S.P.Dو در اين امر موفق بود.
پروانه نيز ،ھمچون ھمگون خود ،چه در مورد قتل کاظم سامی ،سعيد سيرجانی ،احمد ميرعاليی و  ،...کوشنده بود
و ھمراه با ديگر ھموندان ،در بخش گزارش ھای خبری ،و خبررسانی می کوشيد و از نادر کسانی بود که عليرغم سايه
گستردة ترس در ھمه آيين ھای برپا داشته ،به ويژه برای کاظم سامی پاس می داشت ،زندگی سرافراز آنان را.
نيز ،پروانه و داريوش ،و به يقين با ياری ديگران ،در پخش اخبار کشتار جمعی سال  1367در زندان ،تالش
گسترده داشتند و نگارنده اولين بار ،از داريوش شنيد و پی برد به چگونگی اين جنايت ھولناک و اين که به دستور و به
دست چه کسانی از وابستگان به اين نظام خون ريز انجام شد ،زمانی که برای جراحی اولين چشمش ،به اسپانيا آمده بود!
بسيار است سخن ،از به ياد مانده و ديده و شنيده ھايی که روشن ساز فروزه ھای اين جان باختگان مردم ساالری
شود ،که بی گسست و در تداومی ،يکی پنجاه ساله و ديگری چھل و پنج ساله ،کوشش داشتند در ايران برپايی آن را ،که
با دريغ نمی توان به ھمه آنھا پرداخت .نگارنده ،با شناخت ھمه جانبه ای که از آندو گوھر راه مردم ساالری و برآورده
سازی خواسته ھای اجتماعی – تاريخی ايرانيان ،يعنی توأمان »ملی مردمی« ،دارد ،يادآور می شود که تحقق پذيری اين
ديدگاه روشن در ايران زمين ،شاد ساز آنان خواھد بود .آنان با آگاھی و با چشمی روشن چنين راه پرخطری را آغاز و
دنبال داشتند و چنين سرنوشتی را برای خود رغم زدند!
بی گونه و شک و گمانی ،آنان در ستيغ قلة پيروزی نشستند و بلندترين فرازی ممکن از دست آوردی را بدست
آوردند و جان باختگی و به خون نشينی شان ،فراز حافظ را يادآور است که »فراز قلة خورشيد ،تکيه گاه« آن دو باشد.
من نيستن برای شما باور نمی کنم
پيروز ملت ايران و ديگر ملت ھای زير ستم
پاريس 14 ،دی ماه 1377
 -1حزب ملت ايران »در راستای لغو کيفر اعدام«
روز نوزدھم آذر  ،1376طی قطعنامه ای به مناسبت چھل و نھمين سالگرد جھانی حقوق بشر ،حزب ملت ايران لغو
مجازات اعدام را در برنامة سياسی خود قرار داد که گويای روشن نظرات پروانه و داريوش فروھر دربارة
»فرمانفرمايی واپس گرايانه« جمھوری اسالمی است که از »کيفر اعدام به گونة ابزار وحشت آفرينی« استفاده می کند!
قطعنامه مزبور عينا ً به شرح ذيل است:
 چون شناسايی و ارچ گذاری به حيثيت ذاتی انسانی پايبندان زيست آزاد ملت ھا و شکوفايی فرھنگ آنھاست؛ چون زندگی نخستين و واالترين دادة ايزدی به ھر انسان است و ھيچ فرد يا جمع يا نھادی به ھيچ بھانه ای حقسلب آنان را ندارد؛
 چون در روند زندگی بشر ،پيشرفت ھای چشمگيری پديد آمده و بسياری از نگرش ھای کھنه در شناخت بزه ودادن کيفر نارسايی خود رانمايان کرده است؛
 چون در گسترده دانش بشری ،بزه ديگر سرشتی شناخته نمی شود و ھر کيفری بايد دربردارندة فرصتی برایبازسازی و پرورش بھينة ھر به کژراھه افتاده ای باشد؛
 چون کيفر اعدام از ديد اجتمعی بيدادگرانه و ضد انسانی ،از ديد اخالق خشن و ناپسند و از ديد قضايی ترديدآميز و اثر آن برگشت ناپذير است؛
 چون روشن شده ،کيفر اعدام ،نه تنھا سبب تنبيه ديگری و بازدارندة تبھکاری نيست که اھرم اختناق و تصفيهحساب ھای سياسی و سرکوب دگرانديشان در بسياری از سامان ھای يکه تازانة فراگير می باشد؛
و از آنجا که جمھوری اسالمی چه در مورد اتھام ھای عقيدتی و چه به لحاظ بزه ھای عمومی دارد؛
و اکنون در جمھوری اسالمی ،کيفر اعدام بگونة ابزار وحشت آفرينی در راستای نگھداشت جوّ خفقان و پايمال کردن
آزادی ھای شناخته شده برای انسان در آمده است؛
حزب ملت ايران پس از رايزنی ھای بايسته در چھل و نھمين سالگرد صادر گرديدن اعالميه جھانی حقوق بشر،
پيشنھاد لغو کيفر اعدام را پذيرا شده و کوشش ھمه جانبه در اين زمينه را در برنامه خود قرار می دھد.
حزب ملت ايران خواھان حذف کيفر اعدام از ھمه قانون ھای جزايی کشور می باشد تا ھيچ فرمانروايی نتواند با
دستاويز آن بر خالف خواست مردم پايه ھای قدرت خود را استوار دارد.

در آينده بايد نھاد نيک آدميان را که در انبوه نابھنجاری ھای اجتماعی به زشتکرداری کشانده است با نوپروری،
بازآموزی و حتی کارآوری تن و روان ،صيقل داد.
بايد ھر ايرانی را چنان پرورد که با ھر باور دينی و سياسی از فرھنگ پربار ميھن خود درس مھر و دوستی گيرد و
نھال کين و دشمنی را از بيخ برکند .چنين باد.
دبيرخانه حزب ملت ايران ،نوزدھم آذرماه 1376
راه من راه پاکان است
داريوش فروھر
وقتی تقاضای کسب پروانه برای نھضت آزادی از طرف کميسيون ماده  10احزاب رد شد ،در مصاحبه ای با بی بی
سی گفت که حزب او از سال ھا پيش تأسيس شده و نياز به پروانه نداد » -صدور پروانه ھم تقاضا نخواھمی کرد.
خودمان را بنا بر پيشينه  44ساله که به ھنگام ھم ،حزب به ثبت رسيده است حزبی قانونی می دانيم و در عمل ھمه
امتيازھا را برای خودمان می شناسيم و کوشش می کنيم ،کاری به اين نداريم که سردمداران جمھوری اسالمی چه قرار
و مدارھايی پيش خودشان نھاده اند«.
داريوش فروھر اعتقادی به اين که جمھوری اسالمی بتواند اعتبار مردمی کسب کند نداشت و خودکامگی را
بزرگترين مشکل نظام ايران می دانست .ولی وقتی آقای رفسنجانی برای اولين بار به رياست جمھوری رسيد دربارة
کابينه او گفت» :کابينه حجت االسالم ھاشمی رفسنجانی را که با جنجال بسيار از سوی رسانه ھای ھمگانی داخلی و
بيشتر خارجی کابينه فن ساالر ناميده شده است و خود ايشان ھم کابينه کار خوانده اند ،قادر به حل مشکالت کشور نمی
دانم .بيشتر عضوھای آن از مدت ھا قبل يا در گذشته وزير بوده اند و نمی توانند در بحران کنونی کشور بی اثر باشند.
اگر اين پيش رانده شدگان پس از پيروزی انقالب ،کارآوری يا فن ساالری داشتند ،تاکنون نشان داده بودند و چنين
تنگناھايی در زمينه ھای گوناگون زندگی ملی پديد نمی آمد و مردم بدين سان دچار سيه روزی نمی شدند .ھر دگرگونی
در ايران جز در راستای پايان دادن به روند خودکامگی و زنده داشت حاکميت ملی و برقراری مردم ساالری نه ارزش
دارد و نه کارساز می باشد«.
او در آخرين گفتگويی که با يکی از نشريات خارج از کشور انجام داده بود دربارة خود و حيات سياسی اش چنين
گفته است:
»نزديک ھفتاد سال را پشت سر گذاشته ام و در عشق اين مرز و بوم و سودای يک ايران آزاد و آباد ،بھترين سال
ھای زندگی ام را در زندان بسر برده ام .من و شما که عمر جاودان نداريم ،اما اين کشور و اين ملت ھميشه پايدار است.
جاودانگی من در آن است که زندگی ام را فدای ايران و سربلندی آن کنم .پس از من ،ديگران ،جوانان ،شماھا ھستيد و
اگر مرا بکشند بعد ھم ستيز و پيکار مردم که دم به دم اوج می گيرد ،ادامه خواھد يافت .پس چه باک! زندگی من فدای
ايران و سربلندی آن باد! من راه خودم را که راه پاکان است ،راه مصدق بزرگ است ،می روم و برای مرگ ھم آماده
ھستم«.
» ...مرگ چشمه عدم نيست،
جويباری است که در ديگران جريان می يابد«.
پروانه فروھر
گزيده ای از خطابه ای که به مناسبت سالروز تولد مصدق در احمدآباد ايراد کرده است.
چشم ھای من مصدق را ديده اند ،آن باالی بلند و آن دست ھای بزرگ و نوازشگر را ،ھنوز يادآوری آن ديدارھا
مرا به چشمه خورشيد بدل می سازد ،رگ ،رگم را به دست افشانی می کشاند و سرم را از بالندگی و شور تا کھکشان ھا
می فرازد  ...از او گفتن ،تاريخ را ورق زدن است  ...تاريخ کمتر کسی را به ياد دارد چونان او پاک و عاشقانه در راه
آزادی جان گدازی کند و بخش عمده ای از عمرش را در زندان و تبعيد و پس از مرگ استخوان ھايش نيز در زنجير
استعمار و استبداد  ...برای چنين انسانی که به بھای زندگی خود آرمان ھای ملتش را واقعيت بخشد ديگر مرگ سرچشمه
عدم نيست ،جويباری است که در ديگران جريان می يابد ...
ت نبو ِد آزادی ،اين آفت خوفناک و سمج که ھر مصيبت ديگری در برابر آن ناچيز است ،مدام و مدام چونان
آف ِ
کابوسی رنجه اش می داشت.

مصدق با ردای قھرمان آزادی ،سياست پيشه ای خردمند و درست کار ،پشگام پيکارھای رھايی بخش ،پوالد گداخته
در کورة خيزش مشروطيت که ھمة فلس فه ھای سياسی اش به گرد آرمان ھای ملی و آزاديخواھانه شکل گرفته،
حکومتش نماد راستين نھادھا و شيوه ھای دموکراتيک بود.
او پديده ھای پراکنده و پيوستة اجتماع را از کارھا و کسان گرفته تا پايگاه ھايشان می ديد و می شناخت .برداشت او
از جامعه ،جھان شمول و در تماميتی سازمند و اندام وار به ھم می پيوندند ،ھمزمان در پيوستگی و گسستگی ،در شدن و
بودن.

