
  از تو ايرانزمنيیدريغا هت
  

  
  

  . بادی، داريوش فروهر، گرامی ماه خجسته زادروز سردار به خون تپيده راه مردم ساالریهفتم د
 جانانه كرد و بر سر اين پيمان مقدس ی ايرانزمني تالشی و آبادی آزادی كه در سودا بود بزرگیمرداو 

 را یتا عظمت اين قربان. يم و دريابيمنگونه كه بود بشناسفروهر را ساهلا زمان بايد، تا آ .ايستاده جان باخت
  .كه در پيشگاه تاريخ، خودآگاه  بارها به مسلخ ستم رفت دريابيم

  . چشم به جهان گشودیخورشيد١٣٠٧ ماه یدر هفتم د
روحيه ستيزه جويي با استعمار و شور وطن خواهي در دل نوجوان ١٣٢٠پس از واقعه شوم سوم شهريور 

  . گرفتاو باليدن
شد  ميهن مي جوشيد، بستر راستني ری سربلندیرزوهايي كه در درونش براآ مصدق در پي آشنايي با افكار

 ملي و مردمي مصدق در هم یسياسي كشور با پشتيباين از هدفها یخود را يافت و حضورش در صحنه 
 یسته بنيادكه ه” مكتب “ با آغاز حتصيل در رشته علوم سياسي دانشكده حقوق دانشگاه هتران به . تنيد

در اوج هنضت ملي شدن . يك گروه سياسي ملت گرا بود، پيوست و به آرمان مهگرايي ايرانيان سرسپرد
 ايفا یر پشتيباين از مصدق نقش برجسته ا جوان دیاينده دانشجويان در بسيج نريوهاصنعت نفت در مقام من

  . يافتكرد و صداي پرشور او در ميدان هبارستان طنني جاودانه
 كميته موقت و ی تبديل شد و فروهر خنست به مهوند" حزب ملت ايران "  به  " مكتب "١٣٣٠ در سال

 یدولت ملي مصدق در برابر دسيسه هادر دفاع از .  اين حزب برگزيده شدی ماه به دبريید١٧در 
يگر فند به مهراه داستعمار و دربار در جريان سفر مصدق به الهه، قيام ملي سي ام تري و توطئه هنم اس

چنانكه دكتر مصدق در روز سي ام تري به او كه .  مرگ جانفشاين كردیمهوندان حزب ملت ايران تا پا



ته بود وطن رف": وزي به نزدش رفته بود مي گويدزمخي و خون آلود به مهراه ياران جوانش براي شادباش پري
  ."و مشا آن را باز گردانديد

مرداد را پديد آورد و مصدق از مسند به حق حكومت ٢٨ یدتا و استبداد كودريغ كه پيوند شوم استعمار
در ساعتهاي آغازين اين روز شوم قرارگاه حزب ملت ايران در ميدان هبارستان در . مردم به زير كشيده شد

 زنده و يا حتويل ی نظامي براي دستگريیفرماندار.  و فروهر بشدت زمخي شدهجوم ارازل مزدور ويران
 ی به امضایوز پس از كودتا با نشر اعالميه ا تنها دو رفروهر ترديد نکرد واو جايزه تعيني كرد اما مرده 

  .خود مردم را به مبارزه فرا خواند
 مقاومت مردمي ی به سازماندهای كوتاه آزادی زندانش سنگني شد و در فرصتهایاز اين پس كوله بار ساهلا

 در ی شد و پس از آزاد جبهه ملي برگزيدهی مركزی شورادر زندان به عضويت١٣٣٩در سال . پرداخت
 ملي انتخاب شد اما بار ديگر بازداشت ی منايندگي جملس شورای جبهه ملي به نامزدیمهني سال از سو

  .گشت
 چهره درخشان جنبش دانشجويي و از مهوندان حزب ملت یبا پروانه اسكندر١٣۴٠در سوم ارديبهشت 

 یه يكديگر تنيد و تا واپسني حلظه يماين كه آنان را در آرماخنواهي و عشق بپ. ايران پيمان زناشويي بست
  .خونني زندگي شان استوار ماند

 ی فشار افكار عمومي ناچار به آزاددوباره بازداشت شد اما دولت زير١٣۴٠داريوش فروهر در تابستان 
 او صادر شد، یدستور دستگريبار ديگر ١٣۴٠با هجوم گارد شاهي به دانشگاه در يكم هبمن . او تن داد

در خنستني كنگره جبهه .  زندانيان سياسي پرداختی آزادیفي شد و به سازماندهي جنبشي برااما فروهر خم
او به مهراه تين چند از شخصيتهاي ملي، منايندگان سازماهناي دانشجويي و ياران حزيب ١٣۴١ملي در سال 

 یاعتراضی  سازماندهي گردمهايي هادر پی. ردار گشتخود اقليت را ساخت كه از پشتيباين مصدق برخو
از درون . به نرينگ انقالب سفيد شاه و منايش مهه پرسي ششم هبمن دوباره دستگري و راهي زندان شد

براي ” ايستادگي و كوشش “ را اعالم كرد و با بيان طرح ١٣۴٢خرداد ١۵زندان محايت خود از قيام 
مودجويي از مصدق بزرگ پرداخت كه بر اساس اين رهنمودها جبهه بازسازي تشكيالت جبهه ملي به رهن

تنها چند ماه  .سال در زندان ماند٣پس از آن فروهر دوباره بازداشت شد و اين بار  .ملي سوم پي ريزي شد
او و پروانه فروهر در مشار اندك ياران مصدق بودند .  او پيشوايش مصدق در تبعيد درگذشتیپس از آزاد
  .ا در امحد آباد به خاك سپردندكه پيكرش ر

 حبرين از ايران بازداشت و ی اعتراضي به توطئه شاه در جداسازیدر پي انتشار اعالميه ا١٣۴٩در سال 
  . سال در زندان ماند٣بدون حماكمه 
ه ي سرگشاده اي به بررسي به مهراه دكتر كرمي سنجايب و دكتر شاپور خبتيار در نام١٣۵۶در هبار سال 

در دوم آبامناه  .كشور پرداخت و شاه را از ادامه زشتكاري هاي ايران بر باد ده بر حذر داشت یتنگناها
مهان سال در خنستني گردمهايي اعتراضي گسترده اي كه به دعوت بازاريان هتران برپا شد شجاعانه سخن 

  .گفت و يك بار ديگر با حضور او ديوارهاي هراس در ميان مردم ترك خورد



به دبريي دكتر كرمي سنجايب به مهت حزب ملت ايران و چند ” احتاد نريوهاي جبهه ملي “ ١٣۵۶در آبان 
حزب و شخصيت ملي تشكيل شد و فروهر در مقام سخنگو و مسئول تشكيالت جبهه نقشي بزرگ در 

در ١٣۵۶در آذر ماه . اجناميد ايفا كرد١٣۵٧سازماندهي حركت هاي مردمي كه به انقالب هبمن 
گماشتگان ١٣۵٧وانسراسنگي در هجوم گارد شاهي بشدت زمخي شد و در ارديبهشت ماه گردمهايي كار

مهزمان با اعالم حكومت نظامي و ١٣۵٧شهريور ١٧در روز . ساواك در خانه اش مبب گذاري كردند
در . كشتار ميدان ژاله دفتر او كه پايگاه پخش خربنامه ارگان خمفي جبهه ملي بود به حماصره نظامي درآمد

پل چويب هتران  در یاهپيمايي كرد و در سخنراين پرشور آيت اهللا طالقاين از زندان اعالم ریرگداشت آزادبز
نظام حكوميت آينده كشور “ :  اولني بار در ايران اعالم كرد ی سركوبگر برای نريوهایدر حماصره نفربرها

چند روز بعد در جريان يك مصاحبه مطبوعايت به مهراه دكتر كرمي ” .بايد با مهه پرسي از مردم تعيني شود
او در متاس .  آنان تن دادی فشار افكار عمومي ناچار به آزادسنجايب بازداشت شد ويل دستگاه استبداد زير

 از خشونت به عمل آورد، مهگام و ی پيوسنت ارتش به مردم و جلوگريیابا ارتشيان تالش گسترده اي بر
كه به وزارت كار در كابينه دولت ١٣۵٧مردم قيام را به پيش برد و يب هراس سينه سپر كرد تا هبمن مهراه 

  .موقت به رياست مهندس بازرگان برگزيده شد
وق كارگران  حقینظيم عادالنه روابط كار و استيفا در راه تی ارزنده ایكوتاه وزارتش گامهان ادر دور

، هتيه طرح یرخانه ها، اجياد صندوق وام كارگر از كارگاه ها و كایر دوباره بسيایراه اندازبرداشت، كه 
، برابر ساخنت تعطيالت رمسي كارگران با كارمندان و افزايش چشمگري حداقل دستمزد یبيمه بيكار
  .  از آن مجله اندكارگران
د و  ناآرامي ها و گسترش دامنه خشونت در كردستان يب درنگ راهي آن ديار عزيز شیبا اوج گري

در  دستيايب به رهيافتهاي صلح آميز ی و گفتگو برای از خونريزی براي جلوگريی گسترده ایتالشها
با  او یتالشهااين دريغ كه .  سياسي، اجتماعي در اين خطه اجنام دادیراستاي پايان دادن به معضل ها

 پياپي، یا پس از گوشزدهاو.  و به نتيجه درخور نرسيد توطئه آميز روبرو شدیاحنصارگريها و كارشكنيها
 پي در پي در یابات جملس شوراميلي و كارشكين هادر پي اعتراض به خالفكاريها و احنصارطليب در انتخ

  .  كردستان از شركت در حكومت كناره گرفتیگفتگوها
 در مشال عراق كرد ی در گشودن جبهه ای كرد تالش گسترده اینربد ميهين در پيوند با سازماهنابا آغاز 

  . سردمداران حكومت به شكست اجناميدیا نيز با كارشكين هاكه اين تالشه
زل اولني رئيس مجهور عو ١٣۶٠با گسترش روند احنصارگري و سركوب كه سراجنام شبه كودتاي سال 

ارگان حزب ملت ايران توقيف شد، سپس پايگاه اين حزب ” آرمان ملت “ برگزيده مردم را سبب شد ابتدا 
هاي سركوبگر درآمد و فروهر پس از چند ماه زندگي خمفي و سازماندهي مقاومت دوباره در اشغال نريو

سازماندهي حزب ملت دوباره به ١٣۶٢اما او پس از آزادي معجزه آسا در سال . راهي زندان گشت
 پر یهن كشيده شده بودند پرداخت و صدا از مهوندان آن به اعدام، حبس يا هجرت از ميیايران كه مشار

 ايران بر باد ی سياستهایشافاو در ا. مان دوباره اوج گرفت ضد مردمي حاكی سياستها اعتراضش بهطنني
تنخواه “  پنهاين جنگ را فرسايشي و بدل به ی و زد و بندهایكه با ندامن كار” خواران انقالب مرياث “ ده 



بودند، تالش براي جنگ قدرت و حذف دگرانديشان از صحنه سياسي كشور كرده ” گردان سياسي 
برچيدن “  حكومت، كمر به مهيت جانانه در یاز سو ۵٩٨ كرد و پس از پذيرش خفت بار قطعنامه یگريپي

 یزنده داشت هدفها“ و  ”  حقوق ملتیباز پس گري “ یو گسترش تالشها در راستا” امگي  بساط خودك
  .بست”  فردي و اجتماعي  و عدالت مهگاين یاستقالل ملي ، آزادي ها: انقالب 

 مقابله با سركوبگرانه حاكمان دریفه خطري ايستادگي در برابر روشهادر اوج اين اختناق از يك سو وظي
 ديگر به رسوا كردن یر ايران را بر عهده گرفت و از سو موارد بيشمار  نقض حقوق بشر دیمردم و افشا

  . اسالمي پرداختیارآمد و ضد ملي سردمداران  مجهورسياست خارجي ناك
 ی های دستيايب به  استقالل ملي ، آزادیرايان را از يك سو در مبارزه برا ملت گیيوش فروهر وظيفه دار
  سلطهی ديگر كمك رساين به جنبش هایت مهگاين در ايران كنوين و از سو و اجتماعي و عدالیفرد

 مي دانست یسترا بو اين تالش ر. مي شناخت ”   استعمار ساختهی مرزهایستيزانه ديگر ايرانيان در فراسو
انه  سلطه ستيزی رساين به جنبش های او در ياریكوشش ها. يي متامي قومهاي ايراين دستيايب به مهگرایبرا

 ی گستره ی جایتركيه، در تاجيكستان و اران و جا زير سلطه در عراق و یدر افغانستان، در ميان كردها
  . پيوند ميان ايرانيان استیخيي او در پايدارتارايرانزمني منايانگر اين آرمان مهيشگي او و نقش ويژه 

 در ”ضرورت جدايي دين از دولت “ داريوش فروهر از ساهلا پيش از قتل ناجوامنردانه اش با طرح شجاعانه 
را تنها رهيافت  ”  نظام مردم ساالرانه از راه يك گزينش مليیبرقرار“ او  .  تارخيي پيشگام شدبيان اين بايد

 سياسي معتقد به یاحتاد عمل ميان نريوهاديد آوردن  پیوي در راستا. نستين ايران مي دااز بن بست كنو
ش ويژه حزب ملت ايران در شكل در اين راستا نق.  تالشي پيگري كرد در درون و برون ايرانیمردم ساالر

 یاشهمثره اين تال. در ايران شايان توجه است١٣٧۴در سال  ”  مليیاحتاد حزهبا و نريوها “ یگري
 که دژخيمان چاره ای خستگي ناپذير مريفت تا به جنبش مردم شتاب و مست و سويي سرنوشت ساز خبشد

  .جز قتل او نيافتند
يت فروهر در رويكرد مردمي به اين هدفها كه امروزه بويژه در ميان جوانان ميهن شاهد آن هستيم حقان

 او را در برهه سرنوشت ی وجودي كند و خال از پيش آشكار م سياسي اش را بيشیبرداشتها و رهيافتها
  .ساز كنوين مهچون ضربه بزرگي بر جنبش ملي ايرانيان منايان مي سازد

در آستانه هفتاد سالگي به مسلخ ١٣٧٧ از زندگي پرافتخار در يكم آذر ماه یداريوش فروهر با كوله بار
 در پيشربد جنبش مردم ساالرانه برده شد، اما مرگ او نيز مهچون زندگي اش دستمايه اي شد بس عظيم

  . رقم خوردی و آبادیباشد تا در شكوفايي آرمان هاي او در نسل جوان آينده ايرانزمني در آزاد. ايرانيان
  .يادش جاودانه و راهش پر رهرو باد

  
  **پايگاه اينترنتی دادنامه**
  زاد روز داريوش فروهردی ماه،٧ ويژه   


