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 فروهر توده با داريوش گفتگوي راه

 1374در سال 
هاي سياسي صدور فتواي قتل  و انگيزه

 وي
 

يك .  داريوش فروهر در آشور آلمان تحت عمل جراحي ستون فقرات قرار گرفت        1374ديماه   -! نشد ديداري آه ديگر تكرار   
تان   ي از بيمارس وار را در يك ل دش ن عم ي اي راح متخصص ايران رد  ج ري آ ان رهب وب آلم اي جن ژه  . ه ود سرپرست بخش وي او خ

  .اين عمل دشوار در آن انجام شدبيمارستاني بود آه 
ه       رد          پس از انجام عمل جراحي، هفت ان سپري آ ورت آلم ه   . هاي دوران نقاهت را داريوش فروهر در شهر فرانكف شهري آ

رش  تو«دخت ود“ پرس اآن ب ي   . در آن س ازش نداشت رايزن ر س ر عصا س ه ب تراحت و تكي ا اس ز ب ه هرگ ين دوران، او آ ا و  در هم ه
ي  دارهاي سياس ازمان داداش  دي اه     . را س رين م ور و در آخ ل آش ران در داخ ت اي زب مل ري ح مي    رهب وري هاش ت جمه اي رياس ه

را منتشر آرده بود و داريوش فروهر ضمن تشريح مباني اين جبهه براي احزاب “ جبهه مردم ساالري“رفسنجاني اطالعيه و فراخوان    
ن    در همين هفته . شد  ت به آشور مي   هاي سياسي خارج آشور، خود نيز بسرعت آماده بازگش          و سازمان  د ت هاي استراحت و رايزني، چن

ران      . توده با وي ديدار و گفتگو آردند     از اعضاي شوراي سردبيري و سياستگذاري راه       ر حزب ملت اي ر رهب در اين ديدارها، عالوه ب
ن از اعضاي   آه گردن و بخشي از آمرش در گچ بود و به دشواري بر يك صندلي لهستاني چوبي قامتش را را        ست نگهداشته بود دو ت

  .دفتر اروپائي حزب ملت ايران نيز شرآت داشتند
  :اين گفتگوها چند محور عمده داشت

  شد،  شكست برنامه تعديل اقتصادي هاشمي رفسنجاني و انتخابات آينده مجلس پنجم آه تدارك آن ديده مي-
  جنبش مردم، ناممكن شدن ادامه فضاي بسته سياسي در ايران و اوج گيري -
  ساالري در ايران،  ضرورت بازنگري قانون اساسي با هدف مردم-
   حضور احزاب قديمي و شناخته شده در صحنه سياسي ايران و شكست احزاب حكومتي، -
   جدائي دين از حكومت و ضرورت سياسي ماندن دين،-
  االري در ايران با هر عنوان،س  آوشش تاريخي براي تشكيل يك جبهه گسترده از همه نيروهاي طرفدار مردم-

و يك سلسله مسائل گرهي ديگر جنبش مردم آه امروز نيز عليرغم در خون غرقه شدن داريوش فروهر و همسرش و غايب                    
ه بحث                بودنشان در جمع رهبران احزاب و سازمان       دار ب ران است، در آن دي ردم اي بش م هاي سياسي ايران همچنان در دستور آار جن

  .گذاشته شد
ا دقت گوش مي     فر   ا دقت پاسخ مي     وهر ب ن خصلت برجسته حاصل       داد و ب ه حضور در صحنه   5گفت و اي ارزه و    ده مب

ز از   . سياست در ايران بود    ايش و پرهي اين دقت را وسواس ويژه او در دفاع از تماميت ارضي ايران و حفظ اسرار ديدارها و گفتگوه
  .ارها زندان و پس دادن بازجوئي در زمان شاه و جمهوري اسالمي بودآرد، آه اين نيز حاصل ب بردن نام افراد آامل مي

ه                 1374فروهر نيز، در نيمه سال         ردم بسرعت سياسي شده و ب ران آغاز شده است و م ويني در اي ه دوران ن  يقين داشت آ
د    دانست آه اين فصل نوين، به جسارت و شهامتي تاريخي براي حضور در صف نخست        مي. گردند  صحنه باز مي   ردم نيازمن بش م  جن

  !آرد واقعا، روزشماري مي. آرد است و به همين دليل براي بازگشت به ايران روز شماري مي
د مي                 ا تردي ايج آن ب ات خرداد        نسبت به انتخابات مجلس پنجم و تاثير گذاري بر نت ا انتخاب د را ت ن تردي ز  76نگريست و اي  ني

  . خابات او بيش از گذشته به امكان تاثير گذاري بر روند رويدادها اميدوار شدخاتمي در اين انت پس از پيروزي محمد. حفظ آرد
اره       ديدارها و رايزني ه خود گرفت و پ دارها و       ها ابعاد وسيعتري در داخل آشور ب ه دي ران ب ا نهضت آزادي اي ا ب  اي نقاره

انه يوسفي اش      اهللا زنجاني و آيت   عباي آيت . ها انجاميد  تفاهم ر ش اني ب ود  اهللا طالق و     . كوري نشسته ب ديش و ن روحاني خوش ان
ر و                  مذهبي- انديشي آه پل پيوند بين مليون و ملي        م تكفي ها شده بود و به همين جرم پر افتخار و به ياد ماندني زنداني شد و حك

  !ارتداد از ارتجاع مذهبي گرفت
بش    رفت برخالف ادعاي رهبر جمهوري اسالمي در نماز جمعه تهران، داريوش فروهر مي             ه جن  تا به يكي از عمودهاي خيم

اريس     ناجوانمردانه فروهر، ضمن اعتراف به اتحاد و بيعت فروهر با آيت      وي پس از قتل   . نوين مردم ايران تبديل شود     ي در پ اهللا خمين
يش از انقالب دوست            ود،   و حضورش در حاشيه شوراي انقالب و متن آابينه موقت و آابينه ميرحسين موسوي مدعي شد آه او پ ا ب  م

  !بعد از انقالب همكار ما ولي بعدها مخالف ما، اما خطري نبود
ه                               د آ ه راهي رفتن د و ب دا آردن رهبر جمهوري اسالمي نگفت آه در آدام گذرگاه امثال وي حسابشان را از انقالب و مردم ج

ه        ر زندان همين ادعا را هاشمي رفسنجاني نيز، آه روزگاري د        ! امثال فروهر در مقابلشان صف آشيدند      ه احترامي آ اه نسبت ب هاي ش
در اين ميان آنكه صادقانه در باره داريوش فروهر و باورهاي   . برد بر زبان آورد انگيخت رشك مي ها بر مي   حضور فروهر در زندان   
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و    اش سخن گفت، مانند هميشه آيت       ديني، اخالقي و سياسي    دن فروهر مهر   اهللا منتظري بود آه بر مسلمان بودن، جسور بودن و مبارز ب
  ! اهللا حسينيان را براي مرتد و ناصبي خواندن فروهر پنبه آرد هاي امثال روح تائيد نهاد و همه بافته

زه          در تمام دوراني آه از قتل فروهر و همسرش مي    ل، انگي ن قت اره اي ار نظري در ب وع اظه ه ن ذرد، هم ومتي آن،    گ هاي حك
  . است، اما اين هنوز همه انگيزه اين جنايت نيست اي از واقعيت بوده وشه است، آه هرآدام گ  شده…فتاوي مذهبي آن و

ل          ه قت يم و هراسي ريشه داشت آ ان ب ان هراسي        قتل فروهر و همسرش در هم دانيان سياسي را موجب شد، هم ام زن ه   ع آ
رلين                        برآناري آيت  رانس ب ه آنف ورش ب ه ي يم و هراسي آ ان ب رهم زدن و   اهللا منتظري را با خود همراه داشت، هم ه ب و توطئ

ي             ه مل ورش ب ذهبي - سپس دستگيري شرآت آنندگان آن را بدنبال آورد، همان هراسي آه ي رور       م ه مطبوعات، ت ورش ب ا، ي ه
ري   ايران، ترور سعيد حجاريان و توطئه سرلشكر صيادشيرازي، ترور دآترسامي، يورش به حزب توده        هاي در حال شكل گي

  .را در بر داشت و دارد
اي اقتصادي،                             ن هراس باز مي    ريشه اي    دگان مافي ان غارت آشور، رسوا آنن ه مخالف ه حضور متشكل و سازمان يافت ردد ب گ

زنند اما خود مجسمه تمام نماي ضد    ساله، بازآنندگان مشت شياداني آه از انقالب دم مي20طرفداران بازشدن دفتر خون آلود جنايات    
  !انقالبند

ا سياسيون      مذهبي- را سازمانده آنگره ملييوسفي اشكوري در زندان است، زي        يهن دوست ب ها و از طراحان پيوند مهاجرين م
  .و مبارزان داخل آشور بود و با همين هدف در آنفرانس برلين شرآت آرده بود

  . اهللا سحابي در زندانند زيرا آار نيمه تمام اشكوري را پي گرفته بودند دآتر پيمان و عزت
ذهبي حاضر                 داريوش فروهر به قتل رس     ود، دگرانديشان م يد زيرا محور تجمع نيروهاي ملي و تشكيل يك جبهه در داخل آشور شده ب

ره        در جبهه اصالحات و در درون حاآميت در حلقه محاصره انواع توطئه            را داي د زي رار دارن ها و خطر دم افزون يورش و شبيخون ق
  . د عبور آنندخواهن حكومت را شكافته و از مرزهاي خودي و غير خودي مي

ان           هاي خيمه   طاهر احمدزاده، اين حافظ قرآن در زندان است زيرا به يكي از ستون             ه اصالح طلب راي هم اي تبديل شده آه در زير آن ب
  !داخل و خارج حاآميت جا هست

  يشتر به آناست آه امثال فروهر روز به روز ب ادعانامه آنها آه فتواي قتل فروهر را صادر آردند، همان نقطه نظراتي 
ارور شود،       150اين نهال، آه ! اند اعتقاد يافته و براي برپائي يك جبهه آن را مبناي اتحاد قرار داده          ا ب ه شده ت اي آن ريخت  سال خون پ

  .خواهد باشد، اما هدفش بايد تجمع و اتحاد همه نيروهاي ميهن دوست براي نجات آشور باشد نامش هرچه مي! بايد به بار بنشيند
وز در سال                             اين ن    ه هن ران و جنبشي آ ه اي رين مسائل جامع اره گرهي ت ود و فروهر در ب دام ب ه    عده 74قطه نظرات آ اي ب

  انديشيد؟ توانستند سايه حضور آن را در صحنه مبارزه و پيكار آنوني باور آنند چگونه مي دشواري مي
ي    ذهبي  هر مل را و م ه فروهر مي   گ ه بيانديشد آ يد، ف انديشي آنگون وده  انديش ه ت اي و مردمي  روهر است و هر دگرانديشي آ

د در گلستان خاوران چه                              ا ندانن ند و ي ا فروهر را نشناس ه آنه ي اگر هم ران، حت ردم اي ون م ا ميلي بيانديشد انقالبي است و امروز دهه
ل           جمعي دفن شده    آساني در گورهاي دسته    ل  اند فروهراند و انقالبي و صادر آنندگان فتاوي قت ام د   و قت ران را در     ع ردم اي ون م ا ميلي هه

 !برابر خود دارند
 
 

 داريوش فروهر
به جرم آدام انديشه و تالش به 

 قتل رسيد؟
 
راي                     :توده  راه ا سران حكومت ب ران مطرح است، ام ردم اي  بحث در باره آزادي احزاب، در چارچوب جنبش آزاديخواهي م

ران         ح ميگريز از پاسخگوئي به اين خواست ملي، مسئله حزب سازي را مطر         ناخته شده اي ديمي و ش ا احزاب ق آنند و به ستيز خود ب
  شما در باره امكان فعاليت آزاد و يا آمتر محدود حزب ملت ايران چه نظري داريد؟. دهند ادامه مي
االسالم رفسنجاني در باره حزب سازي حكومتي را به عنوان رئيس جمهور بيشتر         من اظهارات اخير حجت    :داريوش فروهر   

نگاهي  . هاي دگرانديش و ساختن حزب از سوي ايشان          آنم تا اعتقاد به باز آردن زمينه فعاليت براي حزب           ترفند انتخاباتي تلقي مي   يك  
. اند در ايران حزب جدي وجود نداشته، بايد يادآوري خوبي باشد به گذشته جمهوري اسالمي، بخصوص با اشاره به گفته ايشان آه گفته     

ه انقالب منجر شد، حزب             رگترين نيروي شكل دهنده خيزش    در آستانه انقالب، بز    تند              هائي آه ب ه در صحنه حضور داش د آ ائي بودن ه
امتر     . ر داشتندهاي دراز پيكار با ديكتاتوري را پشت س ، آه هر يك سال   ا شتاب هرچه تم د ر همان دوران آقاي رفنسجاني و يارانش ب

ه   . “ حزب جمهوري اسالمي“ يك حزب در پناه دولت و يا حزب در پناه مرآز قدرت سرهم آردند به نام         زار، هم آنها با تكيه به اين اف
ه         . هاي جدي را سرآوب آردند      حزب د    آنها نيروهاي فشاري را آه اآنون آارشان ب دان آوردن ه مي يده ب ه    . اوج رس ي را آ مراآز احزاب

د و از صحنه                       پس از ساليان دراز سلطه ستيزي به آزادي        ر ضربه گرفتن تند، زي ه داش تند، روزنام د، باشگاه داش هاي نسبي رسيده بودن
وادا       حزب جمهوري اسالمي آه حتي تشكل     . ايشان مدتي هوادار سيستم تك حزب بود      . خارج ساختند  ا        هاي آوچك ه م ي ر خودشان را ه

ه فعاليت آن را                       يس جمهور ادام ين رئ ان و هم ده خبرگ در آن ادغام آردند و يا به تعطيل آشاندند، ولي بعد از مدتي همين رهبر برگزي
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ر          در اين سال . صالح ندانستند و آن را تعطيل آردند       ه در اي وده است آ ن ب ر اي ا و نوشتارهايشان ب ان در گفتاره ان ها همواره تكيه آقاي
ازي            . حزب جدي وجود ندارد    ه در ب ان آ ور، يكي از آن ه اسالمي سهم بسزائي        حتي پيش از سخنان اخير رئيس جمه ات موتلف هاي هي

ار           بهرحال من فكر مي       . دارد، اين موضوع را پيش آشيد آه بهرحال بايد حزبي وجود داشته باشد             اي رفسنجاني هيچوقت در آ نم آق آ
د   اي را ساز آرده هاي گوناگون هر روز يك نغمه در زمينه . اند  اخت سنجيده بهره نگرفته   شان از يك شيوه يكنو      زمامداري است و روز بع

وآرات گذاشته      . ايشان بيشتر در انديشه نگهداشتن قدرت خودشان هستند. اي مخالف آن را  نغمه ه نامشان تكن ا آ اآنون شايد چند نفر آنه
م      ه باشند آه به نوعي زمام     اند هوس داشت    شده و دور و بر ايشان را گرفته        ي ه داري ايشان دنباله پيدا آند و در اين راستان بخواهند حزب

ات    اينجاست آه من بايد بگويم حزبي آه ايشان تشكيل بدهند حزبي جدي نخواهد بود و به رغم بهره             . تشكيل بدهند  ه امكان برداري از هم
راي نشستن پشت آرسي          . د شد از سوي مردم پشتيباني نخواه. دولتي به جائي نخواهد رسيد    ه دلشان ب ر، آ ادر مزدبگي هاي   يك عده آ

تابي                  قدرت لك زده جمع خواهند شد آه تازه تصور نمي          ا ش آنم با توجه به برخوردهاي دروني گسترده سردمداران جمهوري اسالمي ب
ين انت  . هم اجرا شود   آه به نزديك شدن انتخابات آينده در جريان است اين برنامه             ه ب يس      البت ات رئ ين دوره مجلس و انتخاب ات پنجم خاب

  .شايد ايشان اين شوخي را بخواهند براي آن هنگام تدارك ببينند. جمهوري حدود يك سال فاصله است
  
ردم ساالري   “اي آه حزب شما فراخوان آن را انتشار داد و     اجتماعي جبهه- اهداف اقتصادي:توده  راه ه م اعالم داشت   “ جبه

  چيست؟
ه                  اين ف : فروهر ه من ب ا تصميم شوراي مرآزي حزب، هنگامي اعالم شد آ ران، ب راخوان از سوي دبيرخانه حزب ملت اي

تيباني                  ان پش ه در خارج و درون آشور             لحاظ بيماري خارج ازآشور بودم و تنها توانستم شنونده آن باشم، ولي بهرحال در جري ائي آ ه
را                  سازماني دادن به جنبش خواستار      از اين تالش براي شكل     د ق  مردم ساالري در ايران از راه پديد آوردن يك جبهه فراگير به عمل آم
ه   دانم در درون ايران هواداران اين طرز فكر تكاپوهاي گسترده            رگرفتم و تا آنجا آه مي      تيباني       اي را در هفت راي جلب پش هاي گذشته ب

ين خو       . اند  داشته ران وهمچن اير سازمان    در بيرون از آشور هم نمايندگان حزب ملت اي ا س ا       د من ب هاي سياسي، بخصوص و بيشتر ب
د نشست                   تيباني آردن ن تفكر پش ائي داشته   سازمانهاي چپ گرا آه بيشتر از ديگر سازمانها از اي ه نتيجه        ه ار ب ن آ دوارم اي ام و من امي

يار محدود شده    متاسفانه به علت فشارهاي چند سال گذشته، سازمان      . برسد ري    هاي سياسي داخل آشور بس ايد آن فراگي د و ش الزم را  ان
روه            د               نداشته باشند، لذا در آن فراخوان خواسته شد آه نخبگان گ ين تشكلي بپيوندن ه چن م ب اعي ه ا         . هاي اجتم ه ت تاد دانشگاه گرفت از اس

د  ن. توانند هسته مرآزي اين تشكيل جديد را شكل بدهند آارگر، پزشك، بازاري، مهندسين و باالخره همه آساني آه مي     ام اين تشكل جدي
اش هم بخواهد همان نام را داشته باشد ، ولي از سوي رهبري حزب        ساالري در ايران تكيه دارد و شايد جبهه         بر جنبش خواستار مردم     

اشد توان جبهه ملي را زنده آرد، ولي يادتان ب توان نام آن را جبهه آزاديخواهي گذاشت، مي مي. ما هيچ تعصبي در باره نام وجود ندارد
ه      . آه جبهه ملي محدوده شده در سه يا چهار سازمان ديگر زمانش گذشته است           رد آ مصدق بزرگ هم در آخرين رهنمودهايش ذآر آ

ن فراخوان بيشتر روي هدف    . درهاي جبهه ملي به روي همه نيروهاي خواستار آزادي و استقالل ايران بايد باز باشد    هاي   ما هم در اي
ه     هاي فردي و اجتماعي و عدالت همگاني تكيه آرديم آه چنين جبهه       ستقالل ملي، آزادي  انقالب آه عبارت بود از ا      ه لب ا اينك  فراگيري ب

  .هاي بنيادين انقالب دور باشد دهد نبايد از هدف تيز را روي خواست مردم ساالري قرار مي
  
از           اجازه  بدهيد، پيش از پرداختن به بقيه مسائل، همينجا بپرسم، واآنش              : توده  راه ران ب ه اي ه ب ده نزديك آ حكومت را در آين

  .آنم اين سئوال را طرح مي“ ساالري جبهه مردم“آنيد؟ در ارتباط با فراخوان  گرديد چگونه ارزيابي مي
تم              : فروهر ن عرصه حضور               . اول بايد بگويم آه من در آار انجام شده حضور روشن نداش ران در اي ري حزب ملت اي رهب

وز فشار غ         نيده          داشته و من هن ا را نش ر آنه ر عادي ب ه سود سردمداران جمهوري اسالمي                   ي ان ب ن زم ي فشار را در اي ام و بطور آل
ند                 . بينم  نمي ل فكر مي       . آنها در وضعي قرار دارند آه ناگزيرند به افكار عمومي مردم ايران و جهان توجه داشته باش ن دلي ه اي نم در   ب آ

ي ايجاب مي                   بازگشت به ايران با مشكلي مواجه نخواهم بود،        ه مل ريم، وظيف ه بگي االيش را آ ي دست ب اي           ول ران را از تنگن ه اي د آ آن
  .آنوني نجات بدهيم و در راه انجام وظيفه از اين آه حكومت چنين و چنان آند، حتي اگر بدترين آن در انتظار باشد هراسي ندارم

  
ويژه در دوران       اسي ايران اعمال مي   هائي آه حكومت بر فعاالن سياسي و احزاب سي          وسعت محدوديت : توده  راه آند اغلب و ب

  آند تا چه حدود است؟ هاي شما و ديگران تحمل مي اخير آه نوعي فعاليت محدود در مصاحبه
اي برخورداري حزب از         . هاي سردمداران جمهوري اسالمي است      اين از شوخي  : فروهر فضاي باز سياسي در ايران به معن

از       ها از جانب احزاب به چشم مي اي اوقات تحمل برخي اعالميه  پاره در. امتيازات الزم وجود ندارد    اي فضاي ب ه معن ن ب خورد، اما اي
ران   . احزاب از امتيازات الزم برخوردار نيستند . سياسي براي احزاب و بطور آلي براي نشريات آنها نيست          مثال باشگاه حزب ملت اي

ي    1360 خرداد 19يكي ازنشرياتي بود آه در » آرمان ملت«ن ها پيش اشغال شده است، نشريه حزب ملت ايرا       از سال  ي سبب، حت  ب
توقيف “ عدالت“، “انقالب اسالمي “، “ميزان“، “مردم“پيش از آن شبه آودتاي واپسگراترين جناح جمهوري اسالمي، همراه با روزنامه            

حتي يك آگهي ختم از جانب ما را بسياري از . تشر شوندتوانند من ها مي است آه اين نشريه از آن تاريخ تاآنون هيچكس اعالم نكرده. شد
يم      توانيم در چاپخانه    ما حتي يك آارت تبريك نوروزي را نمي       . آنند  چاپ نمي “ آيهان“ها، مانند دشنام نامه       روزنامه ران چاپ آن . هاي اي

ه                     ه البت ين اجازه       بايد آارت را به وزارت ارشاد فرستاد و اين وزارتخانه اجازه چاپ آن را بدهد، آ م چن داده   هيچوقت ه د  اي را ن در . ان
ي در  . اند  خود را حفظ آنند بر ادبيات زيراآسي تكيه داشته اند زير فشار ديكتاتوري هستي سازماني      ها آه توانسته    ايران برخي حزب   حت

ام       هاي گذشته فضاي سياسي آشور تنگ       ماه رد               تر شده و آقايان گ ه محدود آ اك ديگري را در زمين م بيشتر آزادي       هاي خوفن از ه ا    ن ب ه
ان       تظاهرات اخير گروه  . خواهند بردارند   مي ج            هاي فشار و تهاجم در خياب از سياسي راي اره فضاي ب ه در ب اتي است آ ا، خالف تبليغ ه
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اور                آنند، البته در ميان سردمداران جمهوري اسالمي بازي         مي ه آن ب ه من هرگز ب راري فضاي آزاد وجود دارد آ ورد برق هائي در م
  .ندارم

  
وده راه ه : ت اگوار برنام ديل اقتصادي“عوارض ن دي رسالت“ تع ي گروهبن ك آن، يعن د نزدي نجاني و متح ه -دولت رفس  موتلف

ه سازمان       . اسالمي بسرعت د رجامعه ما خود را نشان داد         نعكس                 حتي در نشريات وابسته ب ن واقعيت م ز اي ران ني ذهبي اي هاي چپ م
  بيند؟ و اصوال وضع اقتصادي آشور را چگونه ميحزب ملت ايران اين برنامه . است

ر تناآي   : فروه ي وحش رده و گران تگي آ ار ورشكس وري اسالمي آشور را دچ ه جمه بررسي وضع اقتصادي آشور و آنچ
وده             بوجود آورده، پيوسته در نشريات و اطالعيه       نعكس ب ران م ه               هاي حزب ملت اي ه فراخوان جبه وط ب ه مرب ي در اطالعي است و حت

ايم ولي دادن برنامه  االري نيز، در بخش مربوط به عدم توانائي جمهوري اسالمي، بويژه در زمينه اقتصادي به آن اشاره داشته        مردم س 
ه        . شود   تواند دو جنبه گوناگون داشته باشد، در يك برنامه آليات مورد در خواست مطرح مي                  مي ات را گفت ن آلي ا اي ي     م ي وقت م و حت اي

اني را نخورديم و      درجه تغيير م   180حكومت   سير داد و از تعديل اقتصادي و سياست بازار سخن گفت ما فريب اين سياست بانك جه
ر، شتاب بخشيدن                             مثل آقاي هاشمي از حول حليم در ديگ آن نيفتاديم، ولي برنامه ريزي به معناي دقيق آلمه براي ريشه آن آردن فق

ن  . هاي آشور است    اي نيازمند آمار و ارقام واقعي در باره در آمد و هزينه به روند رشد جامعه و مسائلي اينگونه تخصصي و ريشه      اي
ق                               . آمارها دراختيار ما نيست    ازتر و دقي ه بطور ب ن زمين زي بشود در اي ي ري ردم ساالري پ ه خواستار م ر   البته بي شك اگر آن جبه ت
  .اظهار نظر خواهيم آرد

  
ا           : توده  راه ه نيروه اد هم ه يك       در حاليكه از ضرورت اتح ان است و همگان ب ه “سخن در مي ده مي  “ جبه شوند چرا    فراخوان

ان برداشته نمي                   پاره ر از مي ا مطرح      اي اختالف ديدگاهها بين حزب ملت ايران و نهضت آزادي ايران هرچه زودت ي اتحاده شود؟ وقت
  .ها بايد تحمل شود است، طبعا اختالف ديدگاه

راز               پيش از هرچيز خوب است از اين وضع آ          : فروهر تند اب م همآهنگ نيس ا ه ا جمهوري اسالمي ب ه نيروهاي ناسازوار ب
ترند تا به حزب  در مورد نهضت آزادي بايد بگويم آه آنها از لحاظ ايدئولوژي به آنچه آه درجمهوري اسالمي هست نزديك                . تاسف آنم 
ا ضابطه   ن آموزشايم آه قانون اساسي صرفنظر از نقائص بزرگ آن، درآميخت ما اعالم آرده . ملت ايران  هاي دولتي است     هاي ديني ب

است، هنگام آن رسيده است آه از جدائي   سال آزمايشي آه براي ملت ايران اندوهبار بوده16و به همين دليل خواستار شديم آه بعد از 
ن از          من در باره جدائي دين و حكومت صحبت مي        . دين و دولت حمايت آنيم     دارد    آنم و صحبتم ارتباطي با جدائي دي اوت  .  سياست ن تف

ين است              ران و نهضت آزادي درهم ي                          . اساسي حزب ملت اي ا حاآميت مل وق بشر ي ر، حق ا رهب ري ي ر سر شوراي رهب ط ب سخن فق
د                   ن از دولت باي دا آردن دي انون اساسي در راستاي ج ه ق ن است آ ناسازوار با فراگذاشتن پا از حدود قانون نيست، صحبت بر سر اي

ن مي     . دهد گيرد، درصورتيكه نهضت آزادي خود را ملتزم به قانون اساسي نشان ميمورد بازنگري قرار   ن طرز فكر اي شود   دنبال اي
  .اند احترام گذاشته شود آه به قانون اساسي و قانون هائي آه به پيروي از آن نوشته شده

  
د   ما اطالع داريم آه برخي احزاب ديگر نيز در داخل آشور فعال شده            : توده  راه اره در حزب         حت . ان ي صحبت از وحدت دوب

  است؟ مناسبات شما با اين احزاب چگونه. مردم ايران مطرح است
ه      “ حزب مردم ايران  “و باالخره   “ جنبش انقالبي مردم ايران   “ و  “ جنبش مسلمانان مبارز  “در مورد   : فروهر ابتدا بايد بگويم آ

اهم   . آنم هاي پويائي جبه ملي صحبت مي     از دوران  البته. اند  آنها همگي بشكلي واحد از سازندگان جبهه ملي بوده         ا در تف ما پيوسته با آنه
ود                     . ايم  بوده ده ب وثر بازمان ا  . حتي با حزب مردم ايران آه به دليل دو جدائي پيش آمده دراين حزب، از فعاليت م مجموعه حزب   ( اينه

ائي مي     اآنون درآنار هم اعالميه   ) مردم ايران  ر شعار            ه ا ب ه در آنه د آ اعي        “دهن د مي   “ استقالل، آزاي و عدالت اجتم حزب  . شود  تاآي
ران و             3به اين ترتيب    . آشد  ايران نيز بتدريج خود را از زير فشار بيرون مي          ردم اي ران، حزب م ي حزب اي ران، يعن ديمي اي  حزب ق

ه ا  . اند هاي بنياديني آه دارند در آنار هم قرار گرفته حزب ملت ايران به دليل ديدگاه      ا آ ه      از آنج اري سازماندهان سياسي ب اد و همك تح
اي براي تشكيل  هاي گسترده هم اآنون هم آوشش. آند نسبت تجمع افراد داراي اهميت بيشتر است، حزب ما از اين همكاري استقبال مي           

را                 اميدوارم آمبود سازمان  . يك جبهه فراگير در آار است      اعي جب ان نخبگان اجتم رادي از مي زينش اف رد ها را بتوان با گ بهرحال  . ن آ
ر از                       ه برت ي است آ د آوردن بنيادهاي حاآميت مل اصل همانا روياروئي با خودآامگي و تالش براي بازنگري در قانون اساسي و پدي

  .هر چيز است
  
وده راه ي  : ت ع م ما را قط رف ش ه ح يد آ نم ببخش ه خواست   . آ ه ب ا توج ي را ب ز زدائ ن تمرآ ن است اي ه   ممك وط ب اي مرب ه

  توضيح بدهيد؟“ خودمختاري“يا “ خودگراني“
ها  همان تمرآز گرائي آه در زمان پهلوي. جبهه بايد بر شيوه مردم ساالري تكيه بكند و از تمرآز گرائي اجتناب آند          : فروهر

ه اعتقاد من اينست آ  . دادن اختيار اداره هر نقطه از آشور به مردم آنجا بايد شكل بگيرد. شروع شد و درجمهوري اسالمي ادامه يافت      
  .تنها در چنين صورتي ايران آينده در ساماني نو بازسازي خواهد شد. بايد مبارزه را به درون مردم و به گوشه و آنار ايران برد

  
دار         . است  بحث مربوط به دين، سياست و دولت بسيار حساس شده : توده  راه ان طرف ا خودم ه، م ذهبي جامع ه بافت م باتوجه ب

ر     و       هرچه سياسي ت ردم وت ه در سال          ده شدن م م آ اد داري تيم و اصوال اعتق بش هس ر شدن جن ن و       اي ت الب، دي روزي انق هاي پس از پي
ه          باورهاي مذهبي مردم با سياست در هم آميخته است و بهمين دليل حضور سياسي نيروهاي وسيع و توده                  ذهيي را در جامع اي مردم م
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هاي وسيع مردم ايران در   ما بدين طريق ازمشارآت سياسي فعال توده سياسي جامعه، -با توجه به بافت فرهنگي    . آنيم  مثبت ارزيابي مي  
ي آشور است          آنيم و معتقديم تعميق و آگاهي بيشتر بينش سياسي توده        سرنوشت آشور دفاع مي    افع مل ه سود من ردم ب ه  . هاي وسيع م ب

اع مي       با انديشه همين دليل نيز در آنار دفاع از ضرورت آزادي همه احزاب سياسي از آزادي احزاب سياسي                  ز دف ذهبي ني يم  هاي م . آن
ان و بمنظور تحريك                        ا مخالف تيز ب رده و در س برخي بلند پايگان حكومت ، آگاهانه شعار مربوط به جدائي دين ازحكومت را تحريف آ

اع از روحا    . “خواهند دين را از سياست جدا آنند      مي“ شوند آه     مردم عليه آنها مدعي مي     ن جو سازي، دف ومتي را   حتي زير اي نيت حك
ران سهم بزرگي            همان روحانيتي آه بي   . خواهند تبديل آنند     سياسي مردم مي   –به وظيفه الهي     وني اي ترديد در بوجود آمدن مشگالت آن
  انديشد؟ حزب شما دراين باره چگونه مي. را داشته است

ر داريم : فروه ذهبي از صحنه سياسي آشور ن اي م ه حذف نيروه اد ب ا اعتق ر صح. م ن اگ ت از م ن و دول دائي دي بت از ج
م مي                     يكديگر مي  ا ه ه آنه ه        آنم نظرم اين نيست آه روحانيون و نيروهاي مذهبي حذف بشوند، بلك ازي نسبت ب دون داشتن امتي د ب توانن

د        . ساير نيروها در پيكار سلطه ستيزانه و آزاديخواهان مردم ايران سهم خودشان را داشته باشند               ا راي دادن ه آنه ردم ب ر آرسي   اگر م ب
ز از آزادي فعاليت       بنابراين، حزب ملت ايران در اين مورد هم از اصول مردم ساالري پيروي مي   . قدرت بنشينند  ل ني ين دلي د و بهم آن

اند و حتي تحت پيگرد هم  آند آه هم اآنون از سوي آقايان از فعاليت سياسي محروم شده سياسي آن نيروهاي مذهبي جامعه نيز دفاع مي
ر وضع آشور                               . دقرار دارن  اآم ب وني در انديشه ح ه يك دگرگ از ب وني ني ان آن تنها سخن بر سر اين است آه گردانندگي آشور در جه

  .دارد آه آن هم جدائي دين از دولت است
  
  توانيد اعالم آنيد؟ هاي خودتان را دراين باره مي رئوس ديدگاه: توده راه

ام دارد          . ين برنامه سخن بگويم   هاي ا   توانم از سر فصل     دراين مورد من مي   : فروهر ار و ارق ا  . برنامه دقيق نياز به داشتن آم م
ه در        حزبي هستيم خواستار عدالت همگاني ، دخالت دولت در سازندگي آشور، نسخه پيچي              ازار، آ هاي بخش خصوصي و اقتصاد ب

ان شده    اينها پشت. خورد اند به درد آشور ما نمي گر مجري آن شده واقع يك عده دالل و اختالس  د و مملكت را     شعار اقتصاد آزاد پنه ان
ه مي          غارت آشور، دالل بازي و بازگذاشتن درهاي مملكت براي آنكه قدرت          . اند  غارت آرده  د و هرگون زرگ بيآين د مملكت    هاي ب توانن

ين آق       . را به تاراج ببرند و سهمي هم به آقايان بدهند نامش اداره اقتصادي آشور نيست               ان     تاسف آور است آه هم ه آقاي اي هاشمي و بقي
ا و         “ حكومت عدل اسالمي  “و  “ اقتصاد اسالمي “تحت شعار    ردم م ر سر م آه گويا با همه ديگر اقتصادها تفاوت دارد، چنين بالئي را ب

هاي خارجي      باور نكردني به قدرت     دزدي، فساد، اختالس، فحشا، ترويح روحيه داللي در سراسر آشور، بدهي          . ايران عزيز ما آوردند   
ه            .  ميليارد دالر هم گذشته است، حاصل اين سياست است         45آه گويا از مرز      ق ب عالوه بر فقر و مسكنت حاآم بر آشور، از اين طري
ران ضربه  فرهنگ و سنت ي اي اي مل ده ه اريخي وارد ش ه است. است اي ت رار گرفت ر ضربه ق ا زي ي م بخش خصوصي . هويت مل

ي اقتصاد آشور         تواند سرمايه از خودش داشته باشد، تك      مي ائي خود را در راستاي رشد مل د و توان نولوژي داشته باشد و به ميدان بيآي
ها و آشت و  اند آه به اعتبارهاي بانكي و اختالس تكيه دارند و آارخانه نشان بدهد، اما در ايران آنوني بخش خصوصي يك مشت دالل

ران    . ايست  چنين فاجعهخرند و دولت هم دالل و واسطه  صنعت دولتي را به ثمن بخس مي       ر اي حزب ما اعتقاد دارد آه در آشوري نظي
ال دوران شكوفائي اقتصاد است     . پشتيباني و هدايت و حتي آنترل دولت از صنايع بنيادي مملكت ضروري است           ازار آزاد م دوران . ب

ود     بينيد دولت در همين اواخر و براثر فشار واقعيا    به همين دليل است آه مي     . پاگيري اقتصاد  ا گوشزد شده ب تي آه از همان ابتدا به آنه
ه است       . اند آند و آنهم وقتي آه ملت را تا گلو زير قرض برده از برنامه خود عقب نشيني مي  اني صورت گرفت اين عقب نشيني در زم

رده               “  تعديل اقتصادي “آه برنامه    ظ آ ر حف اه شالق و تعزي ده شده است و آن را در پن د  به نيروي انتظامي پناهن ه    ! ان ي همگان يگان يعن
ه     . اند  هنري آه براي اداره آشور طي همه اين سالها داشته          ار گرفت ه آ م ب د  حاال آن را براي اداره اقتصاد آشور ه ا    سياست . ان هاي اينه

  .است اي نداشته تاآنون جز فالآت براي مردم ما نتيجه
  
د،     به نظر ما حكومت در حاليكه انواع شعارها را مي         : توده  راه ا             ده امالت سياسي ب دها و مع رين زد و بن خود سرگرم بزرگت

ردم مي                 . هاي امپرياليستي جهان است     قدرت د   در واقع سياست خارجي جمهوري اسالمي آن نيست آه در حرف و شعار به م دين  . گوي ب
ابتي           ترتيب است آه جلب حمايت همين قدرت      ه يك هدف رق د حكومت موجود ب ظ و تائي راي حف رايش در   هاي امپرياليستي ب ين دو گ ب

يله ممكن بدست آورد          درون دولت آنوني تبديل شده است و هرآدام سعي مي          ه هر وس ن جلب حمايت را ب شما  . آند پيش از ديگري اي
  دانيد؟ براي ايران آدام سياست خارجي را مفيد و ملي مي

ا  ها و دولت ملت ايران همواره خواسته است آه در سياست خارجي با همه ملت     : فروهر ا رابطه خوب،       ه ر ملت ه ي متكي ب
د سود فرهنگي،      . دنياي آنوني، دنياي دشمني و يا دوستي هميشگي و ابدي نيست          . برپايه احترام متقابل داشته باشد     ام باي ما در هر هنگ

ياليسم با سياست مرگ بر اين و مرگ بر آن آه اآنون جانشين شعار مرگ بر امپر. اقتصادي و سياسي ملت خودمان را تشخيص بدهيم
راي غارت             .  سازوار نيستيم  -گفتيم   آه يك موقعي مي    -شده زرگ را ب درت هاي ب ه دست ق ين شعارها چگون ه پشت هم شما مي بينيد آ

اه تفنگ و سرنيزه و         اقتصادي و حتي فرهنگي جامعه باز گذاشتند و اآنون هم استقالل ملي ما را بدست مشتي دالل سپرده                   ا در پن د ت ان
د   خيانت تاريخي در داخل آشور، آن را در بازار بين    سرآوب مخالفان اين     اد بدهن ابراين ناوابستگي   . المللي نه تنها بفروشند بلكه بر ب بن

  .آامل و  داشتن رابطه سود بخش ملي با همه آشورها به سود وطن ماست
  
وان در   به آن را چندان نميافغانستان و سرنوشت آن، آنقدر به ايران و سرنوشت آن نزديك است آه مسائل مربوط    : توده  راه ت

اني نشريه راه                          دان افغ دگان و عالقمن داد خوانن ه تع ا آ ه روز بيشتر          متن سياست خارجي مطرح آرد، اما بهرحال و از آنج وده روز ب ت
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ويژه پيشروي ارتجاعي                       مي ن آشور ب ر اي اره حوادث اخي دگاه حزب شما در ب دي سياسي    شود اطالع از دي رين گروهبن ذهبي در  -ت م
  .اسر اين آشور ويران شده بسيار جالب توجه خواهد بودسر

ه است         : فروهر اك يافت تان سرنوشتي دردن اق              امپرياليست . افغانس ول عربستان نف ا، ارتش پاآستان و پ اآي را در        ه هاي هولن
چه  .  جمهوري اسالمي    تشكيل اين گروه طالبان يك طرح امريكائي است و بيشتر بر ضد ايران است تا ضد               . اند  افغانستان بوجود آورده  

روت دست يافتگان                             درت و ث داران و بق بسا آه در بسياري مسائل طالبان همان اندازه واپسگرا باشد و هست آه گروه بزرگي از دولتم
  .آنوني جمهوري اسالمي هستند

  
ز درحقيقت يك ا                     : توده  راه زرگ وآوچك و ابوموسي را ني ره تنب ب د    مسئله دفاع از مالكيت ايران بر سه جزي ي باي مر داخل

وان يك حزب ناسيوناليست                              ا مطرح و نظر حزب شما را بعن د خورده است در اينج ا سياست خارجي پيون ارزيابي آرد، اما چون ب
  .خواهيم بدانيم مي

م در آن نقش دارد از     هاي سياسي را آه درباره اين سه جزيره راه انداخته           من ابتدا حساب بازي   : فروهر اند و خود حكومت ه
ائي    اند و اصوال جزاير خليج فارس ايراني بوده   واقعيت اينست آه سه جزيره همواره ايراني بوده       . آنم  يت مسئله جدا مي   واقع ي آنه اند حت

ين . اين درك و اعتقاد حزب ملت ايران بوده و هست        . اند   شده  ها سپرده   اند و يا به شيخ نشين       آه امروز به استقالل رسيده     ي   از نظر ب الملل
ه است                             نيز شوراي  ان يافت ئله پاي دين ترتيب مس ره راي داده است و ب ن سه جزي ر اي ران ب ظ حاآميت اي ن  .  امنيت به برقراري و حف اي

هاي بزرگ است آه از اين آشور  اين آار قدرت. اي آه دوباره ساز شده، حق تاريخي مردم ايران را زير عالمت سئوال نمي برد    نغمه
تفاده          ران اس ه اي د    مي  به عنوان مترسك علي ران است و                       . آنن ا صحبت از جمهوري اسالمي نيست، صحبت از تماميت ارضي اي اينج

د          توانند و نبايد اجازه داد تصميم       المللي هم نمي    هاي بين   سازمان ده بگيرن اريخي را نادي ي         . هاي ت ايج ب م يكي ديگر از نت ن ه سياستي و   اي
  .حكومت بر اساس شعار و تحريك همگاني است

  
ن                       با ت : توده  راه ه اي يد بقي ه، اگر موافق باش وجه به  وضع جسمي شما و عوارض جراحي بزرگي آه روي شما صورت گرفت

  .گفتگو را به وقت ديگري موآول آنيم
د تشكر مي         : فروهر وني من داري نم  با  ادامه گفتگو و پيشنهاد شما موافقم و د رعين حال از توجهي آه به وضع جسمي آن . آ

  .هاي جواني آمك گرفت توان از نيرومندي سال شبختانه هنوز ميخو. زياد طول نخواهد آشيد
  
يم  هاي پيش از پيروزي انقالب را هم در شما مي  البته ما عالوه بر نيروي جواني، جسارت و شجاعت سال     : توده  راه سال  . بين

ه مراسم آا                 و درجريان يورش رنجرهاي ارتش آه فكر مي        57 د ب ود ن ه شما در         آنيم زير نظر سرلشكر خسروداد ب روانسرا سنگي آ
آنجا حضور داشتيد و يا هنگام تشييع جنازه استاد نجات الهي در جريان حكومت نظامي آه با آغاز تيراندازي به سوي مردم شما باالي                     
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