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  هر و پروانه فروهر در تهرانقتل سياسی ـ حکومتی داريوش فرو

   در برابر توطئه با همه قدرت
  !بايد ايستاد" حکومت قلدر"برپائی 

   و قوای مجريه و قضائيه، برایيک کميسيون ملی، با شرکت نماينده حزب ملت ايران

  .ايت بايد تشکيل شودرسيد گی به اين جن

   .به مردم ايران است" حکومت قلدر"همه اين جنايات، مقدمه تحميل يک 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  
" حکومت قلدر. "ايستاد" ارتجاع ـ بازار" بايد در برابر اين نقشه جبهه حزب توده ايران معتقد است، با تمام قدرت

همه اين جنايات را در ابعاد دولتی و در چارچوب يک حکومت کودتائی، با وسعتی بيشتر و گسترده تر به اجرا 
  !خواهد گذاشت

  
 همسر وی و ،"پروانه فروهر"، رهبر حزب ملت ايران، و "داريوش فروهر"در يک عمل جنايتکارانه،   

ر روز اين جنايت، بعد از ظه. عضو رهبری حزب ملت ايران، در خانه مسکونی خويش در تهران به قتل رسيدند
تحقيقات اوليه نشان می دهد، که جنايتکاران حکومتی به محض ورود به خانه داريوش . يکشنبه اول آذر صورت گرفت

را با چند " داريوش فروهر"ابتدا ) سه راه تنکابن(ابان هدايتفروهر، واقع در يکی از کوچه های منتهی به انتهای خي
با ضربات چاقو از پا در می ضربه چاقو به قتل می رسانند و بصورت همزمان، همسر او را در طبقه دوم ساختمان، 

  .آورند
ت پيکر خونين داريوش فروهر، روی صندلی که او در دوران اخير و به دليل ناراحتی ناشی از ستون فقرا  

طبقه دوم و در حاليکه در ابتدای يکی از اتاق های " پروانه فروهر"ومهره های کردن می نشسته، يافت ميشود و پيکر 
يکی از ضربات چاقو مستقيما بر قلب داريوش فروهر وارد آمده .  بر پشت داشته استچاقوعميق آثار چندين ضربه 

، به  اعالميه هائی در تهديد"فدائيان اسالم"با نام  ی اخير، که در روزهااين جنايت جديد، در حالی روی داد،. است
وابسته به  آستانقدس رضوی منتشر شده و در محافل " قدس"ترور اعضای يک هيات امريکائی به ايران، در روزنامه

راه ماشين ترور را ما : "عسگراوالدی، دبير کل جمعيت موتلفه اسالمی بر سر زبانهاستسياسی اين وعده حبيب اهللا 
حتی همين شواهد و مدارک آشکار، برای شناختن دست های هدايت کننده و سازمان دهنده جنايت !". خواهيم انداخت

  .اخير در جمهوری اسالمی کافی است
و ديدار اعضای شورای  تا آنجا که شواهد اوليه نشان می دهد، بعد از ظهر روز يکشنبه قرار بوده جلسه  

به همين جهت وقتی زنگ در خانه .  متحدان  اين حزب در خانه فروهر برگزار شودمرکزی حزب ملت ايران و برخی
به صدا در می آيد، وی با اين تصور که برخی دعوت شدگان به جلسه زودتر از ديگران آمده اند، در خانه را باز می 

ستی از تازه واردين همسر فروهر که در تمام جلسات،بعنوان عضو ارشد رهبری شرکت می کرده، قطعا می باي. کند
با توجه به اين واقعيات  و يافت . به جای داريوش فروهر که معموال روی صندلی می نشسته استقبال می کرده است

اق های طبقه دوم ساختمان  اين گمان در تهران بسيار قوی است، که پروانه پيکر غرقه به خون وی در يکی از اتشدن 
 شنا بودن چهره آنها، خود را به طبقه دوم می رساند، تا با استفاده از تلفن آشنايانفروهر، به محض ديدن مهاجمين و ناآ

مهاجمين، که از همان لحظه ورود به خانه کوچک و .  و از آنها طلب ياری کند داده جريان قرارردو نزديکان را 
ه طبقه دوم، بدنبال او شتافته مصمم به اجرای بی معطلی جنايت بوده اند، به محض رفتن گروانه فروهر بقديمی فروهر

پيکر پروانه فروهر . و در آستانه در يکی از اتاق های طبقه دوم، از پشت با ضربات چاقو او را از پای در آورده اند
  .ه و جای ضربات عميق و متعدد چاقو بر پشتش بوده استدر شرايطی يافت شد، که با صورت روی زمين قرار داشت

سانی که به خانه فروهر رفت و آمد داشته اند می گويند، نه داريوش فروهر و نه پروانه تا آنجا که دوستان و ک  
از آنجا که قرار مالقات  فروهر، در خانه را بدون قرار قبلی و به روی افراد غريبه باز نمی کرده اند و روز يکشنبه،

 که ميهمانان زودتر آمده اند، در خانه با برخی از اعضای رهبری و متحدان حزب ملت ايران داشته اند، به اين تصور
به خانه فروهر رفته اند، و اين نيز  با آگاهی از اين قرار مال قات قاتلين و سازماندهندگان اين جنايت،. را گشوده اند

  .توسط مراکز اطالعاتی و امنيتی ممکن نبوده استو کنترل خانه فروهر  "شنود"جز از طريق 



حوالی ساعت سه بعد از ظهر ما به : جلسه دعوت داشته اند، در تهران گفته اندبرخی از کسانی که به اين    
از آنجا که در هفنه . منزل رهبر حزب ملت ايران رسيديم، اما بر خالف معمول هر چه زنگ زديم در را باز نکردند

کرده و برده  را بازداشت های اخير فشارهای سياسی به فعاالن سياسی تشديد شده است، ابتدا تصور کرديم احتماال آنها
به همين دليل از . کرديم، که آيا چنين صحنه ای را نديده اند؟ آنها اظهار بی اطالعی کردنداز همسايه ها سئوال . اند

همسايه ها نردبان گرفته و از ديوار خانه به داخل آن رفتيم تا ببينيم ماجرا چيست، که با پيکر غرقه به خون داريوش 
بالفاصله ماجرا را به مقامات . ذيرائی طبقه اول و پيکر پروانه فروهر در طبقه دوم روبرو شديمفروهر در اتاق پ

، عضو ديگر رهبری حزب ملت ايران، شخصا نظارت بر انگشت نگاری "برومند"حکومتی اطالع داديم و آقای دکتر 
  .ين از بين برده نشود، تا هيچ مدرک و نشانه ای از قاتلو ديگر مراحل پزشکی قانونی را بعهده گرفت

قتل سياسی ـ حکومتی داريوش فروهر و پروانه فروهر، شباهت های غيرقابل انکاری با قتل دکتر       
ل شاپور بختيار در پاريس و که در مطب وی صورت گرفت، قت") جنبش اسالمی مردم ايران ـ جاما"رهبر(سامی،

 57داريوش فروهر، در ابتدای پيروزی انقالب . ده استانواع جنايات ديگری دارد که در سال های گذشته روی دا
وزير کار و اموراجتماعی جمهوری اسالمی شد و کارنامه مثبتی در اين دوران از خود بر جای گذاشت و به همين 

او همچنين در اوج خطر . شوراهای کارگری و در ميان فعاالن سنديکاها از نفوذ و اعتبار برخوردار بوددليل در ميان 
از جنگ داخلی در کردستان، هماهنگ با فعاليت های طالقانی، برای جلوگيری از آغاز اين جنگ، بارها به آغ

عليرغم همه اين کوشش ها، جنگ . کردستان، ايران سفر کردو نقش ارزنده ای در تشکيل شورای شهر سنندج ايفا کرد
، امام جمعه "مالحسنی" امثال بدست" جنگ"ای ، بلکه بر"صلح"به کردستان ايران تحميل شد و ابتکار عمل، نه برای
  !مخالف است" انتخابات"و" جمهوری"که اساسا با " شورا"سنندج افتاد، که مطابق آخرين اظهارنظرهايش، نه با 

فروهر پس از کناره گيری از وزارت کار و بدنبال اعتراضاتی که نسبت به انحراف انقالب از مسير واقعی   
فروهر، همچنان که از جوانی شيوه و منش او بود، .  زندان جمهوری اسالمی نيز بسر بردخود داشت، چند ماهی در

.  با صراحت و شجاعت بيان می کردآنچه را به صالح مردم و ايران می دانست. هرگز تسليم مالحظات سياسی نشد 
ازداشت و زندانی شد و در بارها ب) 50 ـ 40بويژه در دوران اختناق (  مرداد نيز28او در سالهای پس از کودتای 

ميهمان اين "در کتاب " به آذين"سالها در زندان قصر ماند که شرح حال اين دوران را يکی از اين بازداشت ها، 
 به همين دليل بارها توسط  او از پيشتازان اين جنبش بود و57 ـ56در جريان جنبش انقالبی . نوشته است" آقايان

ماجرای يورش به مجلس بزرگداشت دکتر مصدق در . ا مورد هجوم قرار گرفتساواک شاهنشاهی بازداشت شد و ي
 و يورش چماق بدستان و زنجير به کف های گارد جاودان 57احمد آباد کرج، در ماههای تشديد جنبش انقالبی سال 

باقی مانده از او از جمله نخستين رهبران . تهران، از جمله اين رويدادهاست" کاروانسرا سنگی"شاهنشاهی به وی در 
 به پاريس توافقنامه ای را به  و در آستانه پيروزی انقالب، طی سفری57بود، که در سال ) 30دهه (جنبش ملی ايران 

توافقنامه ای که بعدها . ، که مطابق آن مليون ايران، از رهبری آيت اهللا خمينی حمايت کردندآيت اهللا خمينی امضا کرد
داريوش فروهر، که برای مذاکره با آيت اهللا خمينی در . هبر حزب ايران نيز مشابه آن را امضا کرد، ر"کريم سنجابی"

داريوش فروهر، !  پاريس بسر می برد، در همان هواپيمائی از پاريس به تهران بازگشت، که آيت اهللا خمينی بازگشت
ز مسير خود منحرف می شود، راه خويش را از آنجا که احساس کرد انقالب ا، ارغم تمام اين توافق ها و تفاهم هعلي

اين انتقادها . و به تدريج به منتقد جدی عملکردهای جمهوری اسالمی تبديل شدگردانندگان جمهوری اسالمی جدا کرد
  . به خود گرفته بوددر سال های اخير، جنبه های بسيار افشاگرانه و پرخاشگرانه

شور جمهوری اسالمی، طی آخرين سخنانی که از وی در جنايت جديد در شرايطی روی داد، که وزير ک  
حتی (از همه احزاب سياسی ايران خواسته بود، تا بر فعاليت خود بيفزايند و آنهاروزنامه های تهران انعکاس يافت، 

. را برای رايزنی پيرامون مشکالت فعاليتشان و مشکالت مملکتی به وزارت کشور فرا خوانده بود) مخالفين حکومت
اين فراخوان وزارت کشور در دستور کار جلسه ای که قرار بوده در خانه فروهر تشکيل شود، ز معلوم نيست، هنو

 آذر بوده 16همچنين گفته می شود، حزب ملت ايران، در تدارک برپائی مراسمی به مناسبت روز ! بوده است يا خير
ز وابستگان و فعاالن جبهه ملی ايران و ملی ـ  آذر در زمان شاه، ا16نين است، که يک تن از قربانيان حادثه خو

  !مذهبی بوده اند و دو تن از اعضای سازمان جوانان حزب توده ايران
   

   "حکومت قلدر"
نايت تاريخی ديگری که با قتل داريوش فروهر و پروانه فروهر در کارنامه جمهوری اسالمی ثبت شد، در ج  

 ميليون مردم ايران 20خرداد و آن تو دهنی محکمی بايد تحليا شود، که دوم  پس از انتخابات چارچوب کليه رويدادهای
بازندگان و طردشد گان آن انتخابات، که در .  و متحد اين ارتجاع زدندبه دهان ارتجاع مذهبی و بازاری های غارتگر

رای ) ا نفر بيشتر استکه قطعا رقم آن ميليون ه( ميليون22انتخابات اخير مجلس خبرگان بار ديگر اين تو دهنی را از 
آنها می . دهنده ايرانی خوردند، که در انتخابات شرکت نکردند، بر اعمال جنون آميز و جنايتکارانه خود افزوده اند

 زمان به سود آنها نيست و به همين دليل در تالش ايجاد چنان تشنجی در جامعه هستند که کار را به دانند که گذشت
آنها، با حمله ! بکشاندشور، برقراری حکومت نظامی و سپردن سکان دولت بدست خودشان اعالم حالت فوقالعاده در ک

به وزرای کابينه، بستن روزنامه ها، ايجاد انفجار در دادستانی انقالب، ترور اسداهللا الجوردی، ترور ساختگی محسن 
کشور، اعالم مانور بسيج برای رفيقدوست، بازداشت فعاالن سياسی و احضار و بازجوئی از روشنفکران و هنرمندان 



سخنرانی . کنترل حجاب زنان، ايجاد ناامنی اقتصادی و در نتيجه، تشديد بحران اقتصادی، يورش به تمامی اجتماعات 
، معلق نگهداشتن تمام امور شهرداری ) و عبداهللا نوریدر حد بهم زدن سخنرانی های امثال حجت االسالم محتشمی( ها

که هنوز معلوم نيست جزئيات ( در روزهای اخيرد زندانینکشيدن شهرداران، اعالم خبر فرار چتهران، به زير شکنجه 
و برقراری سخت ترين مقررات در زندان های سياسی، و در آخرين جنايتی که با قتل ) آن چيست و حقيقت آن چيست

    .زگردانندداريوش فروهر وپروانه فروهر مرتکب شدند، می خواهند چرخ های زمان را به عقب با
قلم همه را حکومتی که دهان همه را بسته، . کنند" حکومت قلدر"آنها می خواهند مردم را ناچار به قبول يک   

شکسته و زبان همه را بريده و گروه های فشار را که اکنون دزدکی وارد خانه مبارزان و ميهن دوستان شده آنها را به 
سخنرانی ها، اجتماعات و مطبوعات حمله می کنند، از خيابانها جمع کرده، به قتل می رسانند و يا در انيفورم سپاه به 

بگير و ببندها جنبه قانونی داده اخبار آن را پنهان نگهدارند، و در عوض، همه اين اوباش، آدم کشان و جنايتکاران 
جنبه " اوباش"به حکومت د می خواه" حکومت قلدر"اين ! زندان ها رسما به کار سابق خود بازگردانندحرفه ای را در 

  !قانونی و رسمی بدهد
حزب توده ايران، معتقد است، عليرغم همه دشواری ها و خطرات موجود بر سر راه جنبش ارتجاع ستيزی و   

، که حوادثی نظير قتل فجيع سياسی ـ حکومتی "حکومت قلدر"آزاديخواهی، بايد با تمام نيرو، در برابر استراتژيک 
جمهوری اسالمی، جهت قبول واگذاری " رهبر"کارزار را برای زير فشار گذاشتن . ت ايستاداخير بخشی از آنس

را به )  يکی از کانون های اين جنايت استآنطالعات ابخش حفاظت که حداقل، (اختيارات کامل نيروهای انتظامی
است، بايد خانه تکانی  اتژيستاسترقوه قضائيه، که خود يکی از النه ها و مراکز هدايت اين . دولت بايد تشديد کرد

و کميته سه کانون بزرگ اقتصادی ـ سياسی توطئه ها، يعنی بنياد مستضعفان، توليت آستان قدس رضوی . اساسی شود
گروه های جديد . امداد امام، بايد از دست توطئه کنندگان خارج شده و زير نظارت همه جانبه دولت و مردم قرار گيرد

تشکيل شده اند " فدائيان اسالم"که بصورت سازمان های مخفی جمعيت موتلفه اسالمی و با نام ترور و تخريب وانفجار 
در يک کالم، دم و . و احکام شرعی خود را از آيت اهللا واعظ طبسی می گيرند، بايد شناسائی  و تسليم دادگاه شوند

امام "دانشگاه   را آيت اهللا کنی درکه يک سر آن را آيت اهللا واعظ طبسی در خراسان، سر ديگری" رهبری"دستگاه 
 درصد اختيارات قضائی، نظامی، حکومتی، پارلمانی، مالی، 80و جامعه روحانيت مبارز بر عهده دارند و " صادق

مجلس خبرگان را . را در اختيار دارد، بايد زير نظارت مردم قرارگيرد... اقتصادی، سياست خارجی و داخلی و
جنبش !  را و خواست آنها برای کنترل اين اختيارات را که نمی توان سرهمبندی کردسرهمبندی کردند، جنبش مردم
 بزرگترين و وسيع ترين مجلس خبرگان برای تشخيص مصالح ايران و صالحيت حکومت عمومی مردم ايران، امروز

  !کنندگان است
ن سياسی داخل کشور، قتل سياسی ـ حکومتی داريوش فروهر و پروانه فروهر، به قصد مرعوب ساختن فعاال  

اين خواست . قطع ارتباط های آنها به خارج از کشور و بريدن پيوند آنها به جنبش مردم ايران صورت گرفته است
تسليم اين . شکست خوردگان انتخابات رياست جمهوری و برگزارکنندگان انتخابات رسوای مجلس خبرگان جديد است

آنچه که امروز اين . به جلوی جبهه ارتجاع ـ بازار را بدنبال خواهد داشتهر گام به عقب، چند گام . خواست نبايد شد
، در صورت تسلط کامل در قدرت حکومتی، بصورت رسمی و در و با نقاب انجام می دهدجبهه، بصورت دزدکی 

 . انجام داد با قتل عام زندانيان سياسی67همانگونه که در سال . زندان ها، در گسترده ترين حد خود انجام خواهد داد
يگانه حکومتی  که . دارد" حکومت قلدر"مقاومت امروز، عوارض و پيامدهائی به مراتب کمتر از فردای برقراری 

ايستاده و از ظهور رضاخانی جديد در ايران جلوگيری کند، " حکومت قلدر"می تواند در برابر خواست برقراری آن 
" حکومت مقتدر قانونی" همه دشواری های موجود بر سر راه، بايد توان و عليرغمبا تمام . حکومت مقتدر قانون است
   .را در ايران بر پا ساخت

نه پرونده ترور دکتر فاطمی، وزير خارجه دکتر مصدق، در تاريخ ايران بسته شد ونه پرونده سرتيپ افشار   
. ترور شدند"  اسالمیجمعيت موتلفه" و متحدان طوس، رئيس شهربانی دکتر مصدق، که هر دو آنها توسط اسالف

داريوش فروهر و پروانه فروهر نيز مانند ده ها و صد ها پرونده جنايتکارانه ديگر، که در  پرونده ترور جنايتکارانه 
جمهوری اسالمی روی داده است، هرگز از صفحه تاريخ ايران پاک نخواهد شد و جزئيات آن برای هميشه در تاريخ 

اکنون که برخی از رهبران حزب ملت ايران، خود نظارت برامر تحقيقات ! هد ماندخواهی مردم ايران ثبت خواآزادي
جمهوری اسالمی که " رهبر"از دستگاه قضائی و پزشکی مربوط به اين جنايت را بر عهده گرفته اند، بايد با قاطعيت 

کت نمايندگان حزب دستگاه قضائی جمهوری اسالمی تحت نطارت مستقيم اوست خواست تا يک کميسيون تحقيق با شر
  . پيرامون اين جنايت تشکيل شودملت ايران، دولت و قوه قضائيه برای تحقيق

  
  ها را بزرگ می داريم" فروهر"ياد و خاطره   
                   ! مردم ايران، بر تمامی جان باختگان راه آزادی ايراندرود  


