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وحه اين نبرد يك زن هنرمند  جنگند و در بحبی با اصالح طلبان بر سر قدرت میمدر ايران بنيادگرايان اسال

  . آندی متالش والدينش ی در مورد قتل سياسبرای روشنگری فرانكفورت ساکن یايران
  

راه چندين مرد آه از  عليشاه به همی از خانقاه صفبعد از ظهر هنگاميكه خسته و پيچيده در يك چادر سياه
ينبار  پيش خواهد آمد، اما نمي داند آه ای گردد اگرچه آه مطمئن است مشكالت آنند، بر ميیوي محافظت م

 ی دو آدرس سكونتیاو دارا. اين زن پرستو فروهر استنام .  به فرار بگذاردیبراي حفظ جان خويش بايد پا
 در خيابان بوخ ولد در محله برنهايم شهر فرانكفورت، ی اجاره اینه سوم يك خا ی در طبقه  يکی: باشدیم

اي در خيابان پر ، آوچه ٢٢ آوچه مرادزاده شماره ديگری در.آنجا آه همسر و دو پسرش نگران او هستند
 یخياطنبش آوچه آارگاه آوچك .  دهندی ساآنان آن را مردم ساده تشكيل ممحله اي آه دررفت و آمد هدايت

دختر يك وآيل   اين محله، پرستو فروهری خانه ها از بزرگترينی يك٢٢ شماره یدر خانه . ردقرار دا
  .  بزرگ شده استی در يك آانون گرم خانوادگش و همسریدادگستر

به همين دليل .  او دگرگون شدیاز آن پس زندگچهار سال پيش در اين خانه پدر و مادر او به قتل رسيدند و 
 يك جنگ یدر بحبوحه بازگشته ،  ی اسالمیبه وسط شهر تهران پايتخت جمهورآلمان او دوباره امروز از 

  . یداخلي غيرعلن
  

  
  

حدود چهارصد نفر از هواداران و نزديكان پدر و مادر مقتول او و مخالفين رژيم به مناسبت مراسم يادبود 
 بر حاضران.  شدها اشعاري خواندهمابين سخنراني  وجام شدچهار سخنراني ان. آنان در سالن خانقاه جمع شدند

 ی از رهبران انقالب، خمينی بزرگی سرشان به اجبار عكسهای باال، نشسته بودندی پالستيكی صندليهایرو
سخنرانيها .  افتادی بزرگ سالن در چشمهايشان می شد و نور چلچراغهایديوار ديده مو خامنه اي به 
 از حاضرين یبرخ.  اش زبان احساسات پرشور استگونه شعروزن با یزبان فارس.  شدندیپراحساس ادا م

 از نقاط ايران از ی در بسيار و بدين ترتيب آردندی خود به صورت ميكروفون استفاده م همراهیاز تلفنها
. انان را بشنوندرنخی توانستند صدای سهان و شهرهاي ديگر همزمان مردم مجمله تبريز، همدان، اصف

  . آردندی را به بيرون از سالن منتقل میرآالمی طنين زيادبا  ه ديوار خانقای رویبلندگوها
 تنگ مجاور قريب چهارهزار نفر پير ید نفر ايستاده اند و در خيابانها حدود پانص هم اکنون در حياط خانقاه

برخي .  از بيرون فشار مي آورند…و جوان، دانشجوها، مادران، دندانپزشكان، آشپزها، رانندگان تاآسي 
.  تكرار مي شودی آزادیي خوانند آه در آنها آلمه خيلي ها سرودهايي را م. يشان پر از اشك استچشمها

عده اي . دسته هاي اعالميه به هوا پرتاب مي شوند وآساني به سرعت براي گرفتن آنها خم مي شوند



عكسها قديمي هستند  ! است يك آار ممنوعه خود اين.عكسهايي از پدر و مادر پرستو فروهر را باال گرفته اند
بطور دائم اين . و بر روي پرچم ايران در پس زمينه ي آنها نشاني از آرم جمهوري اسالمي ديده نمي شود

  :شعار به گوش مي رسد
  .زنداني سياسي آزاد بايد گردد

 در روي پشت بامهاي اطراف مرداني با دوربين فيلمبرداري ايستاده و با استفاده از لنزهاي دوربينهايشان
حاال مردان عجيب و غريبي خود را قاطي . اينان مأموران امنيتي مي باشند.  چهره ها هستندضبطمشغول 

اين مردان آه بطور . اآثر آنان پياده هستند، عده اي نيز دو نفري روي يك موتور نشسته اند. جمعيت مي آنند
شان ديلم و چماق حمل مي آنند چشمگيري چهارشانه اند و چهره هايشان خشن و اصالح نشده است، زير بغل

 و  ، حزب مخفی خدااين عده اعضاي انصار حزب اهللا. آه براي مخفي آردن آنها را الي روزنامه پيچيده اند
  . خود را قرآن گويا مي نامند و وحشت آفرين هستنداينان .  می باشنداز طرفداران رژيم

 شده سبب  خود فروهر در طي چهار سال گذشته است آه پرستوی هم اآنون اتفاق خواهد افتاد چيزآنچه آه
 تهران قبل از آنكه توقيف شوند، یدبود برگزار آرده، با روزنامه هااست، زيراآه او هر ساله مراسم يا

  . جنجال سياسي: مصاحبه آرده، زيرا او اين جنايتها را به آنچه واقعا بوده اند بدل آرده
  .  قرمز و سبز و سفيد روشن ميشودیت با نورهاو چراغاني خيابان هدايغروب نزديك مي شود 

.  آنچه را آه اآنون اتفاق خواهد افتاد، داشته استیطي چهار سال گذشته همواره دلهره پرستو فروهر در 
  .اما سماجت او قويتر از ترسش بوده است

سفيد، رز قرمز و  ميخك ی گلهامقدار زيادیصبح زود، قبل از اين گردهمايي او به بازار گل فروشها رفته و 
او گلدانها و شمع هاي آوچك را آورد، . برده است پدر و مادرش یبه خانه داوودي خريده و با يك وانت 

در . دسته هاي بزرگ گل را تقسيم آرد و بهمراه شمع هاي آوچك در تمامي نقاط مختلف خانه پخش آرد
مي شد، داخل سالن آه عكسها و درون حياط جلوي تاب زنگ زده اي آه در گذشته ماشين پدرش پارك 

اين صندلي در همان . تابلوها آويزان هستند، در اتاق آار همانجا آه صندلي دسته دار پدرش قرار گرفته
  .وضعيتي آه قاتلين پدرش چهار سال قبل آن را قرار داده اند، باقي مانده است، رو به آعبه

با شيشه ی که بر آن ديده می شود را  خونیه  لك. قرمز و آرم رنگ تبريز پهن شدهیزير آن فرش آهنه 
 روي دسته ي نقره آاري شده آن طرح يك گل حكاآي  وصاي پدرش به اين صندلي تكيه داردع. پوشانده اند
  .شده است

صاحبخانه، داريوش .  زنگ در به صدا درآمد٩، ساعت ١٩٩٨چهار سال قبل، شب بيست و يكم نوامبر 
ه خبره؟ آنها آه پشت در ايستاده بودند گفتند آه پليس هستند و ماشين او در آيه؟ چ:  ساله پرسيد۶٩فروهر، 

يك تصادف درگير بوده و بايستي مورد بازرسي قرار گيرد، دختر او اين مطالب را در پرونده ي قتل خوانده 
با . داريوش فروهر بايستي تعجب مي آرده زيرا آه ماشين او صحيح و سالم داخل حياط پارك شده بود. است

اين وجود او در را به روي ميهمانان ديرگاهي باز مي آند، آنها با چراغ قوه مشغول بازرسي ماشين مي 
حاال ده جنايتكار . شوند، فروهر متوجه نمي شود آه يكي از اين به ظاهر پليس ها در حياط را باز گذاشته

همسر فروهر آه نه سال از . ي دهند آشيك م خانهديگر نيز وارد ساختمان مي شوند، شش نفر نيز در بيرون
او جوان تر است در اين لحظه به علت بيماري سرماخوردگي دچار تب شديد و سرفه در رختخواب خود 

  . آنار تخت او يك بسته قرص قرار دارد. استراحت مي آند
  

وانا دست به آار  مهربان و تیند داشتند، آنها به نام خدا، خدا بلیازده مرد همگي بهمراه خود قمه هااين دو
  . قرص ماه شروع به تابيدن آرده بود. شدند

در اين شب پرستو فروهر در آپارتمانش در شهر اوفن باخ نشسته بود، تلويزيون روشن بود و او منتظر تلفن 
اما زنگ تلفن بي .  تلويزيوني پخش مي شديک مسابقهپسرهايش هر دو خوابيده بودند و . پدر و مادرش بود

 روز يكشنبه از تلويزيون پخش شد در آن لحظه در تهران پاسي از نيمه ی خطابه ٢٢׃٣٠ساعت . صدا ماند
روز . پرستو به رختخواب رفت بي آنكه براي آخرين بار با پدر و مادرش صحبت آرده باشد. شب گذشته بود

ده ضربه بعد او مطلع شد آه پدرش بر روي صندلي دسته دار اتاق آارش جان سپرده است، در اثر دواز
صندلي سنگين او را طوري . فرش زير صندلي خونها را مكيده و باد آرده بود. آارد به گردن، سينه و شكم

  . قرار داده بودند آه صورت مقتول رو به ديوار باشد، رو به مكه
مقتول يكي از همرزمان قديم آيت اهللا خميني و وزير آار جمهوري اسالمي ايران بود، همچنين دبير حزب 

 براي انقالب اسالمي مبارزه آرده بود ولي  اگر چه او.لت ايران، نوعي حزب سوسيال دموآراسي ايرانيم
او در تمام طول عمرش پيرو يك اصل . بتدريج به صورت يكي از برجسته ترين مخالفان رژيم درآمده بود

  . هرگز ترس بروز ندهد: بود
 بر روي  اش رامالفه تكه پاره شده. به قتل رسيدپروانه فروهر، همسر او با بيست و چهار ضربه آارد 

  . قرصهاي او در رختخوابش در خون فرو رفته بودند وصورتش آشيده بود



  . قتل فروهر ها يكي از تالشهاي پياپي و موفق رژيم براي ايجاد رعب و وحشت در ميان مخالفانش بود
هران نقش شاآي را دارد و در آلمان هنرمند او در ت. از آن شب به بعد پرستو فروهر زندگي دوگانه اي يافت

در وطن اولش بخاطر عدالت پيكار مي آند و در وطن دومش هنر مي آفريند آه با تكيه به نيروي آن . است
  .مي تواند از عهده ي اين پيكار برآيد

رد قتل پدر و هر بار آه او در مو.  مخالفانش شكنندهیت، به ذاته بانشاط و به ذاته برااو انساني خونگرم اس
اما او به اين تنش . مادرش حرف مي زند بغض مي آند و هر بار تالش مي آند آه جلوي گريه اش را بگيرد

  . او راهي يافته است آه ماتم را به مقاومت تبديل آند. خو گرفته و با آن زندگي مي آند
 آرده و سالن را با صدها همچنين به شاعرانگي، در شهر بن بر ديوارهاي يك موزه الفباي فارسي نقاشي

سالني مملو از فكرها، آرزوها، روياها و مملو از تق تق صداي . توپ پينگ و پنگ خطاطي شده پرآرده بود
در سال گذشته در بينال برلين شرآت داشت و عكسهاي بزرگي از مردان پوشيده در چادرهاي سياه به . توپها

. ين تصاوير در گالري گلستان در تهران به نمايش گذاشته شوددر اآتبر امسال قرار بود ا. نمايش گذاشته بود
پشيمان خواهيد : اما يك تلفن آننده ي ناشناس تهديد آرد آه. گلستان يكي از مهمترين گالري هاي تهران است

ي افتتاحيه در تاريخ يازدهم اآتبر بود و بازديدآنندگان زيادي آمده بودند اما به ديوارها تنها قابهاي خال. شد
پرستو فروهر عكسها را از قابها خارج آرده بود با اينحال در روز اول نيمي از آثار وي به . آويزان بود
  .تهراني ها چون حق نداشتند تابلوها را ببينند آنها را خريداري آردند.فروش رفت

د آه به بسياري از جمله پرستو آنگاه اتفاقي افتا. در همان زمان نيز احساس مي شد آه جو عمومي آشور در حال عوض شدن است
او گفته بود انسانها ميمون نيستند . فروهر شجاعت بخشيد و آن اعتراض ها عليه حكم اعدام استاد تاريخ دانشگاه هاشم آغاجري بود

الق،  به اتهام آفر و اهانت به پيامبر محكوم به اعدام، هفتاد و چهار ضربه ش و در پی آنآه موظف به تقليد از مالها باشند
در اعتراض، دانشجويان دست به تظاهرات زدند، امضا جمع آردند و در محوطه دانشگاه تهران زد و . ممنوعيت شغلي و تبعيد شد

  .حكم اعدام تأييد نشد و اعالم تجديد نظر شد، اين در واقع نمايشي بود براي اثبات حكومت قانون در ايران. خورد پديد آمد
ه عقب نشيني شد و اين نشانه ي اميد بخشي بود براي همه ي آنهايي آه براي احقاق حقوق خود ولي در هر حال رژيم مجبور ب

  . مبارزه مي آنند
پس از بيست وسه سال حكومت جمهوري اسالمي، پس از : يك جراح آه در مراسم سالگرد فروهرها شرآت آرده بود مي گويد

تقريبا همه ي مردم اين آشور يك دعواي خصوصي با يك مال، يا يك اين همه قتلها، به زندان آشيدنها و محروميت هاي شغلي 
  . نظامي يا با دستگاه قضايي دارند

  

  
  

اين مردان الهي آه قلبشان براي زر و زيور و اشياي لوآس مي تپد در هيچ دوراني بهتر از امروز روزگار سپري نمي آردند، در 
اما مالها دريافته اند آه گروههاي ديگري از جامعه را هم . ار گفته مي شودتهران لطيفه هاي فراواني درباره مالهاي مرسدس سو

براي مثال بازاريها اآثرا طرفدار مالها هستند و يا خانواده هاي فقير جنوب شهر تهران آه در . در ثروت و قدرت خود شريك آنند
شوند، يكبار پول مي گيرند بارديگر مواد غذايي و يا شان يك نفر شهيد شده و از اين راه از امتيازاتي بهره مند مي بستگانميان 
  . مسكن

جراح تخمين مي زند آه شايد حدود بيست درصد از ايرانيان از رژيم سود مي برند و پشتيبان آن هستند اما بقيه آرزوي نابودي آن 
  . را دارند

 بهايراني ها بويژه اگر. اد در آن مطرح نباشدآمترين مالقاتي در ميان تهراني ها صورت مي گيرد آه مساله باورهاي سياسي افر
 باشند انسانهايي هستند آه بر حفظ ادب و فرهنگ پافشاري دارند اما زير اين  متعلق جامعهی اجتماعي متوسط و يا باالیگروهها

 جمعه آه برگزار در هر فيلمي آه ساخته ميشود در هر خطبه ي نماز. پرده در واقع وحشت و بي اعتمادي خود را پنهان مي دارند
  . مي شود، هر روزنامه اي آه ممنوع مي شود، در همه چيز به دنبال آشف سمبل ها و اشارات پنهان هستند

  .  دور بدارد، حتي مردگان غير علنیهيچكس نمي تواند خود را از اين جنگدر ايران 
در اين روز جمعه زمانيكه پرستو فروهر به ميهمانانش خوش آمد مي گويد و اعالميه ها دسته بندي مي شوند طرف مقابل هم مرده 

آنها از خيابان خالد اسالمبولي به . بيش از بيست خودرو نظامي از صبح زود در شهر راه افتاده اند. هايش را به ميدان مي آورد
.  خيابان فاطمي به سوي خيابان انقالب در حرآتند و هدف نهايي آنها درب مرآزي دانشگاه تهران استخيابان بهشتي و از آنجا به
درون تابوتها آنگونه آه ادعا مي شود بقاياي اجساد سربازان گمنام جنگ ايران و عراق آه تا سال . محموله اشان سيصد تابوت

 سال اآنون به خاك سپرده مي شوند هيچكس نمي داند، نمي پرسد و به چه دليل اين اجساد پس از چهارده. به درازا آشيد١٩٩٨
 اعتراضات بارژيم در مقابله . مهم می باشندتنها حضور سمبل وار اين تابوتهاست آه . البته پاسخي هم وجود نخواهد داشت

  .  اين تابوتها را بسيج آرده استيیدانشجو



 به عنوان جانشين مستقيم خميني انتخاب شده روحانیي بيش از هشتاد مردي آه از سو. سخنران نماز جمعه رهبر انقالب است
است، بر قضاوتش هيچگونه انتقادي جايز نيست، با امامه اي سياه آه اثبات آننده ي خويشاوندي او با پيغمبر اسالم است و قدرتي 

كه امروز او شخصا پيش نماز است اين. آيت اهللا خامنه اي: بيش از مجموعه اختيارات رئيس جمهور، هيئت وزيران و مجلس
ما شهدا و مرده ها را بسيج آرده ايم در مقابل مخالفان و ما . تا اينجا و نه فراتر: دربردارنده ي يك پيام از جانب رژيم مي باشد

می وي انتظامي  پشتيباني نيربه رخ کشيدندومين پيام رژيم . دهنهايتان را مي بنديم در آنجا آه شما به پاخاسته ايد، در دانشگاه
  . باشد

  . هليكوپترها با ارتفاع آم در باالي محوطه ي دانشگاه دايره وار پرواز مي آنند
هر يك از اين سيصد تابوت درون پرچم ايران پيچيده شده بر روي خودروهاي نظامي آنار پاي سربازان سفيدپوش با نگاههاي 

به سوی  شرآت آننده در نماز جمعه از ميله هاي حايل گذشته اند ومردم. ثابت،آنار مخيك هاي سرخ و برگهاي سبز قرار دارد
  .حرآات اينان پر از تشنج است. تابوت ها هجوم آورده اند تا بر آنها دست بكشند و ببوسندشان

داني مر. از صبح زود اتوبوسها از محله هاي فقير نشين جنوب شهر بيش از بيست هزار نفر از معتقدان را جمع آرده و آورده اند
آنها را پيش از ورود به محوطه ي دانشگاه با فلزياب ها بازرسي بدني مي آنند، پاسداران با مسلسل هاي خود همه جا ايستاده اند، 

  . مأموران امنيتي درون آيف ها و جيب ها را مي گردند و زنان و مردان به جايگاههاي جداي از هم فرستاده مي شوند
آهنگ صدايش گرم است اما محتوي سخنان او مانند يخ سرد مي .  عكس خميني سخن مي گويد زيرشرخامنه اي از باالي منب

او به تكبر اياالت متحد آمريكا مي تازد، به دشمنان آافر حمله مي برد آه مي خواهند ثبات ايران را از ميان ببرند و به . باشد
تاتوري بنامد، هرآس خواستار آزادي و حقوق بشر شود، يا هرآس نظام جمهوري اسالمي را ديك: مخالفان رژيم هشدار مي دهد آه

تهديدي آه از بلندگوها در فضا پخش مي شود و پس از آن براي چند لحظه سكوت . دشمن است يا آلت دست دشمن شده است
ه،  واژه سپس اين چندين هزار نفر به نماز مي ايستند، روي زمين زانو مي زنند صورتهايشان بسوي مك. محض حاآم مي گردد

  . هاي مقدس را زمزمه مي آنند، پيشاني هاي خود را بر روي زمين مي فشارند در مقابل نماينده ي اهللا
دختر آنان در ميان اين صف است، جمعيت از خيابان . بعد از ظهر صف عزاداران خانه ي فروهرها را ترك مي آنند٢ساعت 

رهگذران، . در بين راه مردم پشت سر هم به اين صف مي پيوندند. ي رسدهدايت گذشته و به خانقاه در جنب خيابان بهارستان م
اين گردهم آيي از آنترل . غريبه ها بيش از هزار نفر در خيابان باريك صفي عليشاه در مقابل خانه ي دراويش ازدحام آرد ه اند

جمعيت را : فرمانده هايشان فرياد مي زنندپليس ها عصبي هستند، باتوم هاي سنگين خود را از غالف آشيده اند، . خارج شده است
  اما چگونه؟ . متفرق آنيد

  

  
  

 در خانقاه چهار .بطور دائم صداي شعار براي آزادي زندانيان سياسي و فروهر فروهر راهت را ادامه ميدهيم، شنيده مي شود
ا در راه دادخواهي طي آرده است او توضيح مي دهد آه چه مسيري ر. پرستو فروهر آخرين آنان است. سخنران صحبت مي آنند
او .  يا به ترفند هايي از سوي دستگاه قضايي براي لوس آردن حقايق برخورد آرده استي از سكوت و چگونه هر بار با ديوار

بيش از صد تقاضانامه نوشته است و بيش از هفتاد بار نزد مسئوالن و قضات گوناگون رفته است، سه وآيل به آمك گرفته است 
  .كي از آنها اآنون زنداني است و به پنجاه ضربه شالق نيز محكوم شده استآه ي

اوراق زيادي . دو سال پيش دادگاهي عليه هجده نفر متهم به اين جنايتها برگزار شد اما اين دادگاه از ديد او مضحكه اي بيش نبود
خودآشي آرده بود، بقيه متهمان از آمراني سخن از پرونده گمشده بود، يك متهم پيش از شروع دادگاه با خوردن داروي نظافت 

او از وزراي . پرستو فروهر در اين روز در خانقاه نامها را به زبان مي آورد. گفتند آه هرگز اعالم نشد چه آساني هستند
 پيش از او در زمان قتل پدر و مادرش يك آخوند به نام قربانعلي دري نجف آبادي وزير اطالعات بود و. اطالعات سخن مي گويد

او در اين سخنراني رژيم را به . او يكي از آمران جنايت در رستوران ميكنوس برلين مي باشد. آخوند ديگري به نام علي فالحيان
  .  شنوندگانی ريسك است هم براي خودش و هم براسخنان وي در واقع يك. محاآمه مي آشد

ميراث زندان اوين، . م خودآامه ي مشرق زميني به تله مي افتدهر آسيكه در تهران دستگير شود البالي چرخ هاي يك سيست
اما پرستو فروهر و .  از زمان شاه، در دل آوههاي شمال شهر مانند يك تهديد دائمي باالي سر تهران حضور داردیمخوف

  .پذيرفتندين ريسك را انسانهايي آه به اين مراسم آمده اند و خيلي از آناني آه در ايران به اصالح طلبان معروف شده اند ا
پدر او . و سرنگوني شاه سر سپرده ي آمريكا، انقالب ما هم بود١٩٧٩انقالب سال .  آنها انقالب ما را دزديده اند:پرستو مي گويد

به عنوان مخالف شاه بارها به زندان افتاده بود و او از آودآي هرگاه آه اجازه ي مالقات پدرش را مي يافت دست در دست 
 مي پاسخ به پرسش اوهربار آه از پدرش مي پرسيد آه چرا او اجازه ندارد به خانه بيايد، پدرش در . ه زندان مي رفتمادرش ب

  . ینه بايد اينجا بمانم، بخاطر آزادمن متاسفا: گفت
مختلفي به ماهها پيش از پيروزي انقالب مالهاي ٢٢فروهر از آشنايان خميني بود و در خانه اش در آوچه ي مرادزاده شماره 

مالقات او مي آمدند و به گفتگو و رايزني مي نشستند، قرار و مدارهايي گذاشته مي شد و همكاريهايي انجام مي شد ميان 
  .روشنفكران و مذهبي ها

دند، او و دوستانش از مدتها پيش اعالميه ها پخش آرده بو. آنگاه آه شاه فرار آرد، پرستو آه شانزده ساله بود به پايكوبي پرداخت
به همين سبب هم هنگاميكه .  نصب آرده بودند عليرغم حضور سازمان امنيتي مخوف شاه به نام ساواكی ديواریهاروزنامه 



با اين وجود از آن روزهاي پر از شور و اميد . مالها با آمك بازار نيروهاي مردمي را آنار زدند، سرخوردگي خيلي عميق بود
  .، خطرناك هست اما ممكن نيز مي باشدتغيير دادو آن اينست آه مي توان نظام حكومتي را خاطره ي ارزشمندي بجا مانده است 

پرستو فروهر و دوستان پدر و مادرش خانقاه را . مراسم يادبود پايان يافته است. ساعت آمي پس از چهار و نيم بعد از ظهر است
 مرد پرستو را در ميان گرفته و از او حفاظت مي آنند تا او را بيرون از خانقاه هزارن نفر تجمع آرده اند، چندين. ترك مي گويند

  . آه مي توانست به يك راهپيمايي پيروزي آفرين تبديل شود به يك فاجعه مي انجامد حرکتی .سالمت به خانه برسانند
را بيرون مي آشند و به جماعت انصار حزب اهللا از ميان روزنامه ها باتوم ها و ميله هاي آهنين خود . ميليشياي اهللا حمله مي آنند

اين مردان در اقليت هستند، شايد سيصد يا چهارصد نفرند اما در .  مكان بصورت همزمانبيستحمله ور مي شوند، در پنج، ده، 
 ميله هاي آهني هر يك با وزني حدود دو يا سه آيلو و به درازاي حدود هفتاد  در دست آنها.آنچه آه انجام مي دهند ورزيده اند

  .  هستندسانتيمتر سالحهايي وحشتناك
مردم وحشت زده هستند، استخوانها شكسته مي شوند، خانمهاي مسن به زمين مي افتند، عينك ها به زمين افتاده و شكسته ميشوند، 

ه اند و بعضي از اين مهاجمان با موتور سيكلت آمد. مادرها به دنبال فرزندانشان مي گردند آه در اين اوضاع متشنج گمشده اند
  .راننده بي مهابا به درون جمعيت مي راند در حاليكه فردي آه ترك او نشسته به سر و صورت مردم ضربه مي زند

عده اي فرياد مي زنند، عده اي مي گريند، عده اي فرار مي آنند و عده اي پردل و جرأت سعي مي آنند آه مهاجمان را به زير 
  را دنبال می کنندبعضي از اين مهاجمان هدفهاي مشخصي. ند و موفق به فرار مي شوندبكشند ولي آنان به پشت موتورها مي جه

 و آتك مفصلي به دام می افتدگاه در آوچه پس آوچه هاي اين محله آسي به اشتباه درون بن بستي فرار مي آند، . مانند عكاسان
  . مي خورد

اين نبردي است بين آخوندهاي اصالح طلب و .  مي شودران در اي تبديل به نمادي از نبرد قدرت فروهرهامراسم سوگواري
دانشجويان و پاسداران و دست دارند، نبرد بين شهروندان و مالها، نبرد بين روشنفكران و بازار، بين درآخوندهايي آه قدرت را 

  .هر روز جبهه ي جديدي در اين نبرد گشوده مي شودو  بسيجي ها
  . بود فروهر ها از قبل طراحي و زمينه چيني شده بودحمله به شرآت آنندگان درمراسم ياد

آيا آنها مي خواستند مخالفان را مجازات آنند؟ آيا مي خواهند ترس ايجاد آنند؟ و آيا واقعا مردان حزب اهللا قصد حمله به پرستو را 
 دور او ايجاد مي آنند و اين او براي حفظ جانش مي دود، هواداران پدرش يك آمربند حفاظتي. آرده اند؟ چنين به نظر مي آيد

اوباش تا اين حد . چنين او موفق مي شود به خانه برسد در حاليكه در اثر گازهاي اشك آور چشمانش تقريبا قادر به ديدن نمي باشد
يكل به وي نزديك شده بودند، يكي از آشنايان او حسين شاه اويسي فارغ التحصيل رشته مهندسي ماشين آالت از آخن، مردي قوي ه

  . او در آخرين لحظه خود را سپر پرستو آرده بود. آه نزديك به شصت سال دارد شديدا از ناحيه سر زخمي شده
تلويزيون دولتي در مورد اين جنگ خياباني و پس زمينه هاي سياسي آن آامال سكوت آرد و حتي يك آمار رسمي دقيق در مورد 

  .  مجروح شده اندمجروحان داده نشد اما مي توان گفت آه صدها نفر
باط در آشورهاي غربي اين نبرد بي سر و صدا در ايران آمتر مورد توجه قرار مي گيرد زيرا آه براي طرح در رسانه هاي ارت

مگر .  آخوندها يك شكل هستند و هيچكس نمي تواند آنها را از يكديگر تميز دهد ی  غربي ها همهیبرا. جمعي جذابيت آافي ندارد
   .بيافريند يتداستان بازگشت يك پرنس جذاب و  از تبعيد بازگردداينكه پسر شاه

  .قدرتمندان اسالمي در تنگناي بدي گير آرده اند.  ولي دوباره بي شك اوج خواهد گرفت،اين طغيان زماني فروآش خواهد آرد
دار خاتمي خواهان آنست، به محض آنكه آمي دامنه ي آزادي هاي سياسي را گسترش مي دهند، آنگونه آه رئيس جمهور آم اقت

آنان . حرآتهايي به راه مي افتند آه ديگر قابل آنترل نمي باشند اما وقتي هم آه آزادي ها را محدود مي آنند، فشار افزايش مي يابد
  .  هم زماني انقالبي بوده اندشانقواعد اين بازي را خوب مي شناسند زيرا آه خود

دو هفته پس از مراسم، پرستو فروهر قصد بازگشت به فرانكفورت را . ن ايجاد ارعاب استبنابر اين تنها راه باقي مانده برايشا
پس از دو روز دوندگي اعصاب . دارد اما در فرودگاه مهرآباد جلوي خروج او را مي گيرند و گذرنامه اش را ضبط مي آنند

 تلفن ی ديگر هم به ايران خواهد رفت؟ پايا او يك بارآ. خردآن به وي اجازه ي پرواز مي دهند، اين شايد آخرين هشدار به او باشد
  .  او مي خندد خنده اش چنان طنين عجيبي دارد آه گريه را مي ماند. آه نها ، چریالبته، بزود: جواب مي دهد
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