
 خاطره اي از آيني بزرگداشت شانزدهم آذر
 

، آيني بزرگداشت روز دانشجو با قرار قبلي ويل بدون دادن فراخوان مهگاين به ١٣٧۵شانزدهم آذرماه 
 .گردانندگي حزب ملت ايران بر مزار شهداي شانزدهم آذر در امامزاده عبداهللا شهرري برگزار شد

و ترس و خفقان و نااميدي بر جامعه حاكم بود و زنده يادان اين آيني در زماين برگزار ميشد كه هنوز ج
داريوش و پروانه فروهر رهربان حزب ملت ايران با سخنان و اقدامات دلريانه خود در تالش براي شكسنت اين 

 . جو وحشت بودند
 حضور اين .اين آيني با حضور بيش از يك هزار تن برگزار شد كه اكثريت آنان را دانشجويان تشكيل مي دادند

تعداد دانشجو در آن زمان و در مرامسي كه حزب ملت ايران به عنوان يكي از راديكالترين سازماهناي سياسي 
بويژه آنكه رهربان اين حزب صرحيا . خمالف مجهوري اسالمي در درون ايران برگزار مي كرد، چشمگري بود

 .يني نظام حكوميت بودندخواستار  جدايي دين از دولت و برگزاري يك مهه پرسي براي تع
. بيان دلريانه اينگونه نيازهاي ملت ايران در آنزمان به شكسنت هر چه بيشتر جو خفقان حاكم كمك مي كرد

گفته بود، حزب ملت ايران با ١٣٧۴مهچنانكه داريوش فروهر در سالروز بنياد در تاريخ پانزدهم شهريور 
ه را براي حركت ديگر گروههاي سياسي درون ايران كم شكسنت خيهاي عظيم ترس و عبور از خطهاي قرمز را

در زمان حيات آيت  ١٣۶٧براي منونه خبشي از اعالميه ي حزب ملت ايران در يكم مردادماه . خطر مي كرد
 :و در حببوحه قتل عام زندانيان سياسي را در اينجا مي آورم ۵٩٨اهللا مخيين، پس از قبول قطعنامه ننگني 

م ايران در بوته ي آزمايش تاريخ قرارگرفته اند و هنگامه تصميم بزرگ فرارسيده و خوب اكنون بار ديگر مرد
پيداست كه واپسگرايان بركرسي قدرت نشسته برغم شكست در متامي زمينه هاي سياسي، اجتماعي ، 
ه تازي اقتصادي و فروپاشاندن زندگي ملي، خود برغبت از كار كناره مني گريند، بايد بپاخاست و به روند يك

 .پايان داد
حزب ملت ايران در اعالميه خود ) ١٣۶٧شهريور ١۵(يك ماه و نيم بعد و در برخورد هنگامي با روز بنياد 

 :چنني مي نويسد
تلقي كرد و ” ضدانقالب ها“براسيت كه ميتوان زمامداران كنوين ايران ار با مهه داعيه پردازي ها، بزرگترين “ 

 ”.ي آنان را از صحنه ي گردانندگي يك كشور خواستار شددست كم بركناري يب چون و چرا
آن ساهلا بذر مرگ بر كشور پاشيده شده بود و آيني بزرگداشت شانزدهم آذر ماه هرساله تنها با حضور 

داريوش و پروانه فروهر و تين چند از مهرزمان آن دو و چند تن از عضوهاي خانواده ي شهيدان از مجله مهسر 
خوب به ياد . خواهر يكي از شهيدان روز شانزدهم آذر بود و بر سر مزار آنان برگزار مي شددكتر شريعيت كه 

دارم كه مهسر كتر شريعيت از حضور داريوش و پروانه فروهر بر سر مزار شهيدان شانزدهم آذر سپاسگذاري 
 .صميمانه و خالصانه اي مي كرد

 يك هزار تن بر سر مزار شهيدان شانزده آذر ، مهانطور كه ياد شد، بيش از١٣٧۵اما در شانزدهم آذر 
 .اين حضور نشان از شكسنت ارام آرام خيهاي ترس حاكم بر جامعه داشت. گردآمده بودند

حضور آن دانشجويان در مرامسي كه گرداننده اش حزب ملت ايران با موضع گريي هاي اصول گرايانه اش بود، 
 .ردم در صحنه مبارزه داشتنشان از دلريي دانشجويان و حضور آرام آرام م



پروانه فروهر پس از پايان آيني بزرگداشت راضي به نظر مريسيد و به نگارنده گفت كه داريوش ديشب را 
آن دو سردار شهيد ايرانيان، شب احتماال . خوب خنوابيد و بسيار نگران تعداد شركت كنندگان در مراسم بود

 .را به خويب خوابيدند١٣٧۵م آذرماه فدهه
ي جليل دوستخواه نيز در مهان زمان خاطره اي از خنستني آيني بزرگداشت شانزدهم آذر و با يادي از آقا

 :شهامت پروانه فروهر نوشته كه قسميت از آن را در اينجا مي آورم
 

ال "   يش از  ١٣٣٧در س د روز پ ف    ١۶ ، چن ر ک طری ب د س وان چن ک فراخ  آذر ی
ر از        ) خوانده می شد  " تراکت"که آنوقت ها    ( دستی کاغذ  ه خب در دانشگاه تهران پخش شد ک

این خبر به سرعت  .  آذر در برابر دانشکده حقوق می داد١۶برپائی یک گرد همائی در روز      
د        در دانشگاه پيچيد و با وجود چيرگی نظ      ه پدی ه ای ک ان و ساواک و جو هراس و واهم امي

 .آورده بودند، شور و هيجانی آميخته با تردید و احتياط در دل ها ایجاد کرد
ام روز   را رسيد١۶سر انج ائی .  آذر ف رد هم رای گ ده ب ين ش داد ١١ساعت تعي  بام

ا                   . بود ن از دانشجویان از گوشه و کن ر دانشگاه   از نيم ساعت پيش از آن، به تدریج صدها ت
اما بيشتر آنان در گروه های چند نفری در کنار آشنایان            . در برابر دانشکده حقوق گرد آمدند     

ود   . و پاره ای نيز تک تک ایستادند  ان نب ه ای در مي غالب حاضران خاموش    . هياهو و هلهل
د      بودند و برخی با یکدیگر پچ        ز                . پچ می کردن ه چي ود و هم ده و زیرچشمی ب ا دزدی اه ه نگ

 . گوئی همه انتظار حمله و هجومی تازه را می کشيدند. ت از هراس و ناباوری داشتحکای
  

روی                     وان روب ر ای ام ب ناگهان بانوی جوانی سرفراز و مطمئن به خود، با شهامتی تم
 : دانشکده ظاهر شد و با صدائی پرهيجان، اما کشيده و استوار و نافذ، بانگ برداشت که

ه              ! خواهران و برادران عزیزم   "  د؟ از ک ه ای چرا پراکنده اید؟ چرا سرهاتان را به زیر انداخت
د و خاطره           ! می ترسيد؟ از چه می ترسيد؟ جان من فدای شما            ه کني بر خاموشی و ترس غلب

د،      ون درغلطيدن ه خ گاه ب ين دانش ين روزی در هم يش در چن ال پ نج س ه پ ود را ک اران خ ی
 !"گرامی بدارید 

وری و نيرومندی در روحيه ها گذاشت که همه حاضران           صدای آن بانو چنان تأثير ف      
بی اختيار سر بلند کردند و کف زدند و گام هائی به پيش بر داشتند و تنگاتنگ ایستادند و به           

ردم      ١۶دنباله سخنان بانوی سخنران که گزارشی از رویداد    ا م ابر ب ار حکومت ج  آذر و رفت
ار            و دانشگاهيان و ارج گذاشتن خاطره دانشجویان ا        د و گفت را دادن ز دست رفته بود، گوش ف

 . او را با شور و هيجان تأیيد کردند



د  . من آن بانو را تا آن روز نمی شناختم   ه  : " دیگران او را به من معرفی کردن پروان
ارزه                 " (داریوش فروهر "همسر" فروهر ه در مب ران ک ی و حزب ملت ای از مبارزان جبهه مل

 ).ده بودم و می شناختم  او را دی٣١ ـ ٣٢های سال های 
ا شکست سکوت از    ٣٢ آذر پس از سال ١۶بدینسان، نخستين آئين یادبود آشکار       ب

ر و            زرگ ت ال ب ه س ال ب س، س د و از آن پ زار گردی ارز برگ هامت و مب انوئی باش وی ب س
 ".شکوهمندتر و پرشورتر شد

 
قيام دانشجويي و روز دانشجوي ديگري پس از دشنه آجني شدن داريوش و پروانه فروهر، نام آهنا بار ديگر به 

 . بود١٣٧٨پيوند خورد، آن قيام دانشجويي تريماه 
، هيچ پوستري به اندازه پوستر ١٣٧٨در روزهاي شنبه، يكشنبه و دوشنبه بيستم تا بيست و دوم تريماه 

در آن . نشدفروهرها در دست دانشجويان نبود و هيچ شعاري بيشتر از شعار هواداري از راه فروهرها داده 
روزها فرزندان بيشمار فروهرها بويژه در سازمان جوانان حزب ملت ايران، گردانندگان اصلي قيام دانشجويي 

 .بودند
نشان داد كه دانشجويان دگرباره به ميدان آمده اند و مهگي مطمئن شده اند كه ١٣٧٨قيام دانشجويي تريماه 

 .له و با شكوهي ويژه برگزار خواهد شدآذر، هر سا ١۶در نبود فروهرها، آيني بزرگداشت 
 

 .شانزدهم آذر روز دانشجو و روز مبارزه عليه استبداد را گرامي بدارمي
 

 سعيد بشريتاش        
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