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 :پروانه فروهر
 ها، جنگ رسالهنگران 

 ! بني حواريون آقايان هستم
 
رد و راه                      زنده -مقدمه   ا سفر آ ه اروپ راي يك عمل جراحي ب نجم، ب وده در يك    ياد داريوش فروهر پيش از انتخابات مجلس پ ت

و هائي از آن گفتگ  بخش. با وي گفتگو آرد) در آن دوران ( ديدار چند ساعته با وي، پيرامون بسياري از مسائل جاري در داخل آشور        
وده، منتشر شد    بصورت يك مصاحبه تنظيم و پس از موافقت داريوش فروهر با انتشار آن در نشريه راه              ن دوران حزب ملت    . ت در اي

در . تر از ديگر انتخابات مجلس در جمهوري اسالمي برگزار شد  اين انتخابات متفاوت. ايران انتخابات مجلس پنجم را تحريم آرده بود  
رو                         برخي از شهرهاي بزرگ ا     ا شكستي سنگين روب ران ب ه اسالمي در ته ران موتلف ويژه رهب يران نمايندگان شناخته شده ارتجاع و ب

 موتلفه اسالمي و بنياد رسالت،    -شكاف در آابينه ائتالفي هاشمي رفسنجاني     . شدند و در چند شهر زنان آراء بسيار باالئي بدست آوردند          
هاي مردم در شهر شهرهاي مختلف بود، فضاي سياسي بشدت بسته   و متاثر از شورشآه نتيجه مستقيم شكست برنامه تعديل اقتصادي        

ود   ايران را در محدوده   رده ب دان شدند و در       . اي اندك در اين انتخابات باز آ ات وارد مي ين دوره از انتخاب ارگزاران سازندگي در هم آ
ائزه “تهران   ره      “ هاشمي  ف ا چه ه ب ر هاشمي رفسنجاني، آ دان        ي محدوديت اي مخالف برخ   دخت ران جوان وارد مي ان و دخت راي زن ا ب ه

يش از           . انتخاباتي شده بود در تهران بيش از ناطق نوري راي آورد           ه ب تند آ ع         300بعدها مطبوعات نوش ائزه هاشمي بنف  هزار راي ف
  !ناطق نوري مصادره شد تا ناطق نوري نماينده اول تهران و رئيس مجلس و فائزه نماينده دوم تهران شود

ا        رد، ام دا زن رد صالحيت آ ادي آاندي داد زي ار تع ده را، درآن ناخته ش ذهبي و ش داهاي م دادي از آاندي ان تع وراي نگهب ش
ه                   عليرغم همه اين تدابير و پيش بيني       د آ د شهر ديگر آساني راي اول را بدست آوردن ز و چن ر، تبري ا، در شهرهاي اصفهان، مالي ه

ود                شوراي نگهبان در ابتدا به اميد شكس       رده ب د صالحيت آ ا را تائي ات آنه د و           . ت قطعي آنها در انتخاب ناخته شده نبودن داها ش ن آاندي اي
  .شوراي نگهبان اطمينان داشت آنها راي نخواهند آورد

ايش گذاشت                ه نم ران را ب ردم اي ي نشده م ي       . انتخابات مجلس پنجم آگاهي پيش بين د شهر را بكل ات چن ان انتخاب شوراي نگهب
ر مقاومت     .  آرد و در چند شهر بزرگ آراء برخي منتخبين مردم را باطل آرد   باطل اعالم  ز، شيراز و مالي ائي از   در اصفهان، تبري ه

ديور “و در شيراز “ چهرگاني“در تبريز . جانب مردم بروز آرد، بويژه در اصفهان و تبريز        ديور و    خواهر حجت  (“ جميله آ االسالم آ
  .فتن به مجلس محروم شدنداز راه يا) همسر عطاء اهللا مهاجراني

ارز و تشكل                 ه اسالمي، روحانيت مب رخالف تصور موتلف نجم، ب ل         مجلس پ ي محف ان سياسي، يعن ن دو جري ان در اي هاي پنه
ود   كيل ش ه نتوانست يكدست تش اني و حجتي دك      . حق ازندگي و ان ارگزاران س ه آ رد، آ ور آ س ظه ن مجل ي در اي يون علن ك فراآس ي

د         -قتصادينمايندگاني آه تمايالت ا    تند اعضاي آن بودن داد  .  سياسي نزديك به مجمع روحانيون مبارز و مجاهدين انقالب اسالمي داش تع
  .در نوسان بود) براساس موضوعات مطرح در مجلس(  نماينده 110 تا 90اعضاي اين فراآسيون بين 

ردم              انتخابات مجلس پنجم نشانه      راه داشت    هاي آشكاري از تغيير شرايط و بازگشت به صحنه م ات مجلس      . را هم ايج انتخاب نت
ات رياست جمهوري            پنجم، بحث  ه انتخاب هائي آه در داخل آشور در باره نتايج آن آغاز شد و در مطبوعات انعكاس يافت نشان داد آ

ه     تواند آنگونه برگزار شده و به نتيجه برسد آه حاآميت دهه دوم جمهوري اسالمي انتظار آن را داشت و                          دوره هفتم نمي   راي آن هم ب
راي                 عوامل مختلفي در ظهور محمد    . نوع تدارك داخلي و خارجي را ديده بود        ان ب ائي شوراي نگهب خاتمي در اين انتخابات و عدم توان

  :از جمله. رد صالحيت او نقش داشت
  هاي ديني، درون حاآميت،  هاي جديد در حوزه صف بندي -
  فشار پهلوئي از حاشيه حاآميت به حاآميت،  -
  سياسي، خشم آماده به عصيان مردم ايران، -همه جانبه اقتصاديبحران  -
   ميليارد دالري خارجي باال آمده در دولت هاشمي رفسنجاني، 40آگاه شدن مردم از بدهي  -
ول - ه  سرازير شدن پ زرگ و نوآيس ار ب ه جيب تج ده ب ه ش اي قرض گرفت اعي،  ه اد اجتم اد و فس ا، دزدي، اعتي ي، فحش اي دولت ه

  حكومتي، 
اهي - ل  آگ ت قت ردم از واقعي تگاه       م ه دس گاهيان آ يون و دانش نفكران، سياس اني روش اي خياب المي و     ه وري اس ي جمه اي امنيت ه

م                هاي تحت سانسور آنها انواع دروغ       روزنامه ا         ها را پيرامون اين جنايات منتشر آرده و عمدتا آنها را به گردن ه انديشان خود و ي
  آردند،  آشي اعالم مي خود

ه در             اي زندانيان سياسي جان به در برده از قتل        بازگشت بقاي  - اتي آ اره جناي ا درب عام زندانيان سياسي و سرعت پخش اطالعات آنه
  ها انجام شده در ميان مردم،  زندان

  سقوط آامل اعتبار بسياري از روحانيون سرشناس حكومتي در جامعه،  -
  حانيون حكومتي، قد برافراشتن برخي روحانيون و مذهبيون دگرانديش در برابر رو -
ل        هاي خياباني و ستادهاي باصطالح بسيج مساجد آه به سرپل       نفرت از گشت   - واد مخدر و سرقت و قت ع م ي، توزي هاي فساد اخالق

  تبديل شده بودند، 
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اع           - اني و دف خستگي و بي اعتمادي آامل مردم نسبت به شعارهاي توخالي رهبران روحاني حاآميت در باره مبارزه با استكبار جه
  از محرومان جامعه، 

  هاي مافيائي تجارت و زمينداري بزرگ،  تبديل روحانيون حكومتي به هزار فاميل ثروت و قدرت و پيوند اقتصادي آنها با شبكه -
  ها جوان نسل دوم انقالب به صحنه سياسي آشور،  ظهور ميليون -
هاي ديني و ناچار شدن روحانيون و نسل جديد طالب  هاي نو به حوزه رشد تحصيالت عالي در آشور و نفوذ اجتناب ناپذير انديشه -

  هاي ديني ها به آشنائي با جهان خارج از حوزه اين حوزه
ازه            و يك سلسله نشانه    ين دوره رياست جمهوري در       ها و واقعياتي از اين دست، همگي در آنار هم صحنه ت ات هفتم راي انتخاب اي را ب

هاي مختلف    هاي سازمان    ها و آمارگيري    نست بي اعتناء به اين واقعيات آه در نظر سنجي         توا  داد و حاآميت نمي     برابر ديدگان قرار مي   
دان        آخرين مقاومت . آشيد انتخابات برگزار آند     دولتي و حكومتي بي وقفه سر بر مي        ه مي وز در انديشه ب ه هن هاي ارتجاع مذهبي را، آ

ي              و سپس به پيروزي رسان    “ توآلي  احمد“و يا   “ عباس شيباني “آوردن   ود اطالعات دقيق دن ناطق نوري در انتخابات رياست جمهوري ب
مطبوعات و  . الوقوع بودن حمله نظامي و گسترده امريكا به اهداف نظامي در خاك ايران وجود داشت  در هم شكست آه پيرامون قريب     

د،             د آردن ه نظامي را تائي ن حمل ا را    برخي اصالح طلبان حكومتي، بعدها نه تنها اخبار مربوط به اي م آنه ه رق ز اعالم    18بلك  هدف ني
ده        ا در عربستان سعودي و يك سلسله اتهامات                     داشتند آه امريكا با تشكيل پرون اه نيروهاي نظامي امريك ا انفجار پايگ اط ب اي در ارتب

  .ديگر در صدد اجراي آن بود
ود گذ          محمد   ردم    خاتمي در چنين شرايطي از سد شوراي نگهبان، آه در تنگنا قرار گرفته ب ا شعار آزادي و م ساالري   شت و ب

 ميليون تخمين زده بود، آه به زعم آنها 5حاآميتي آه تن به اين ورود به صحنه داده بود، ميزان آراي او را نزديك به      . وارد ميدان شد  
  !توانست داشته باشد تاثير چنداني در نتيجه انتخابات و به رياست جمهوري رسيدن ناطق نوري نمي

م           تر  پرهزينه   ين تبليغات انتخاباتي را شوراي تبليغات اسالمي، موتلفه اسالمي، روحانيت مبارز، جامعه مدرسين حوزه علميه ق
اه  . و شوراي ائمه جمعه ترتيب دادند  م،     اين هزينه را آميته امداد، بيت رهبري، توليت آستانقدس رضوي، توليت ش دالعظيم، توليت ق عب

د       ا بنياد مستضعفان و بنيادهاي خيريه  امين آردن ه اسالمي است ت ان و موتلف ون   . ي آه زير نظر روحانيون شوراي نگهب ه تلويزي توپخان
و بخش امنيتي سپاه پاسداران و بيت رهبري بود ) آيهان(اي آه در اختيار وزارت اطالعات و امنيت  جمهوري اسالمي و چند روزنامه   

  .آتش پهلوئي اين توپخانه را تامين آردند
روه      . اتوبوس آرايه آرده و سفر انتخاباتي خودش را شروع آرد  خاتمي يك     محمد   روه گ ردم گ تاها رفت و م به شهرها و روس

وده   . با او بيعت آردند   سيدي از تبار روحانيت، آه حساب خود را با روحانيت حكومتي جدا آرده و سرنوشت خودش را با سرنوشت ت
  .مردم و سرانجام انقالب گره زده بود

وري داشت                    تمام نظر سنجي     اطق ن ه سود ن اتي ب اي      . ها حكايت از بي اثر ماندن هزينه بزرگ تبليغ ومتي و مافي روحانيت حك
ا      . حكومتي چند هفته به برگزاري انتخابات آوشيد آب رفته را به جوي برگرداند     -مالي د ت ذهبي را ترتيب دادن ابتدا چند صحنه سازي م

اطق    ودن ن لح ب واي اص م فت انيون ق دنبال آن از روح رد ب وري را بگي ه   .  ن رين نمون ته ت ور برجس اوال عاش يلم آارن ه از   ف ن مرحل  اي
ايكوبي مشغول شده و از        بموجب اين فيلم، عده   . هاست  توطئه اي از جوانان شهرك غرب تهران، عصر عاشوراي حسيني به رقص و پ

ه توسط     ) ژه پاسدار واليت  ، نيروي وي“نوپو“واحدهاي  ( ها    بعدها مشخص شد آه لباس شخصي     . آردند  خاتمي دفاع مي   ن طرح را آ اي
  !فالحيان سناريوي آن تهيه شده بود به اجرا گذاشته بودند سعيد امامي و علي

رم     « ها اعالم آرد آه  ناطق نوري، براي جلب واحدهاي نظامي و در تائيد عمل لباس شخصي          وتين رهب ه پ ا ب » من سرباز پ
. ها در آورند بر انتخابات را جمع آرده و از آنها خواست تا ناطق نوري را از صندوقاهللا مهدوي آني در مشهد روحانيون ناظر    و آيت 

  !استنباط من اینست، آه نظر رهبري هم ناطق نوري است: او در پايان همين ديدار گفت
ود                                    ن شهر ترتيب داده شده ب ه در حد حضور در يك مسجد آوچك اي و جلوگيري از سخنراني انتخابات خاتمي در مشهد، آ

ات    جنجالي آه در حسينه ارشاد هنگام سخنراني او سازمان داده شد، نشان از تشديد هراس حكومت از پيروزي محمد             اتمي در انتخاب  خ
اتمي                       . داشت ه خ ا هدف فشار ب ر، ب ي آن از سوي رهب د رسمي و علن داي اصلح و تائي توطئه فشار به روحانيون قم براي اعالم آاندي

ن نظر و    ين از اي راي تمك ردم، بحث      ب ا حضور م ات تشديد شد، ام ري از انتخاب اره گي ردم روي     اعالم آن اني، شعارهاي م هاي خياب
ه شد                    ن توطئ انع تحقق اي ران م ه اي ه نظامي ب راي حمل ا ب دارك امريك ده ت ار نگران آنن ار اخب ومي، درآن ان عم يم از طغي ا، ب . ديواره

ن صندوق  هاي راي و هنر بيرون آشيدن ناطق نوري سرنوشت به صندوق   ه          از اي ه مرحل ات ب اندن انتخاب ان، آش ا و در صورت امك ه
  .دوم و اجراي سناريوي آانديداي اصلح در اين دوره سپرده شد

داد                            م شكست و اجازه اجراي آن را ن ا    2. اين خواب و خيال توطئه آميز را آراء قاطع مردم به خاتمي در ه ون راي   3 ت  ميلي
ختلف مصادره آردند، اما آراي مردم به وي آنقدر با آراء ناطق نوري فاصله داشت و آوار فرود آمده  هاي م   مردم به خاتمي را به بهانه     

گشت    ها باز مي    نخواندن آراء به ساعات اوليه شمارش صندوق      . ها را نداد    بر سر حاآميت آنقدر سنگين بود آه اجازه اجراي اين توطئه          
   آشور بزودي آشكار شد و در نتيجه بيم از شورش مردمآه بي فايده بودن آن با رسيدن نتايج آراء سراسر

هاي شب، ناطق نوري آه خود را آماده نشستن بر صندلي رياست جمهوري آرده بود، پس از خرودن             نيمه. نتيجه انتخابات پذيرفته شد   
ردم   او اين شكست را پذيرفت، . چند قرص واليوم، با ارسال يك پيام تلفني به خاتمي شكست خود را پذيرفت           اما هرگز تن به خواست م

ه مي          نداد و از همان زمان در آانون توطئه        ات     ها عليه دولت خاتمي قرار گرفت آه اين آوشش را همچنان ادام تانه انتخاب د و در آس ده
  !خواست تا وارد صحنه شوند“ دینداران“، آشكارا عليه خاتمي موضع رسمي گرفت و از 80

تند       “ جواد الريجاني   محمد“ و  “ رضا باهنر   مدمح“اعضاي ستاد انتخاباتي او، آه         رار داش ي و خارجي آن ق در راس بخش داخل
ه                                     ه علي تاد توطئ يده و س رون آش ين دوره رياست جمهوري بي ات هفتم ر آوار انتخاب تند خود را از زي اهي توانس نيز، پس از دوره آوت
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د     باهنر خود را براي تصدي وزارت آشور و يا وزا. خاتمي را تقويت آنند    ود و محم رده ب اده آ ه       رت نفت آم ا سفر ب جواد الريجاني ب
م      علي. انگليسي خود را آماده وزارت خارجه آرده بود       “ نيك براون “انگلستان و مذاآره با      ي، ه وري و           اآبر واليت اطق ن ديش نزديك ن ان

رد،   ها را آر همه اين خواب وخيال. چشم و گوش رهبر نيز قرار بود معاون اول رياست جمهوري شود           رآب آ اء مردم به خاتمي نقش ب
  !گذارند گرچه هنوز آساني با اين روياها سر با بالين مي

ران،                            ه اي رد و در راه بازگشت ب ا سفر آ پروانه فروهر، در فاصله اين دو انتخابات براي شرآت در آنفرانس زنان به امريك
  .شد“ پرستو“چند روزي نيز در فرانكفورت ميهمان دخترش 

ها پيرامون انتخابات رياست جمهوري در داخل آشور  ران انتخابات مجلس پنجم را تحريم آرده بود و حاال بحث       حزب ملت اي    
ر ضرورت شرآت در آن    راه. گرفت اوج مي  ود ب ده ب ام ش نجم انج ات مجلس پ يش از انتخاب ه پ ا داريوش فروهر آ دار ب وده، در دي ت

هنوز نه بحث ميرحسين      . فشرد  انتخابات رياست جمهوري دوره هفتم پاي مي      انتخابات پاي فشرده بود و اآنون بر ضرورت شرآت در         
ه،          موسوي براي رياست جمهوري پيش آشيده شده بود و نه از حضور محمد             ا شواهد موجود در جامع خاتمي در صحنه خبري بود، ام

تخابات هفتمين دوره رياست جمهوري بسيج   داد آه بايد براي ان      شرآت مردم در انتخابات مجلس پنجم و يك سلسله دالئل ديگر نشان مي            
  .شد

اقي           ديدار با پروانه فروهر و گفتگوئي آه با او صورت گرفت، در محدوده مسائل مربوط به آنفرانس جهاني زنان نتوانست ب
يش                     . بماند ز مطرح      مسائل و نتايج انتخابات مجلس پنجم آه پشت سرگذاشته شده بود و انتخابات آينده رياست جمهوري، آه در پ ود ني ب
ود                  پروانه فروهر ديدگاه  . شد ال ب ران فع ز       . هاي روشن سياسي داشت و در شوراي مرآزي حزب ملت اي ابراين، بخشي از گفتگو ني بن

ام آن را                  صرف مسائل مربوط به جبهه     رده و ن نهاد آ ران پيش ه مردمساالري  “اي آه حزب ملت اي ود شد    “ جبه رده ب داريوش  . اعالم آ
ود        شت از اروپا به ايران، بر شدت فعاليت       فروهر، پس از بازگ    زوده ب ه اف ن جبه ائي اي راي برپ ه گفتگوي     .( هاي خود ب د ب ه آني مراجع

ز پيشرفت       ها آگاهي آامل داشت و براي راه        پروانه فروهر بر اين فعاليت    ) توده  توده با داريوش فروهر در سايت اينترنتي راه         راه توده ني
ه     همين انگيزه. ع و اتحاد همه نيروهاي طرفدار تحوالت در داخل آشور بسيار مهم بود  آار برپائي اين جبهه و اساسا تجم       ا خود زمين ه

ه               . الزم را براي گفتگو پيرامون مسائل سياسي داخل آشور فراهم ساخته بود            ي آ ا دقت در بخش ديگري از اين گفتگو، پروانه فروهر ب
بش     از يك وي انتظار مي     اره جن ان نظرات خود را           در دا“ فمنيسم “رفت در ب بش زن ان و جن ا مشكالت زن خل و خارج آشور و اساس

  .ها با وي بود ها بسيار بيشتر از اختالف ديدگاه  ديدگاه تشريح آرد، آه اشتراك
ا شتاب                 گشت تا به تالش     پروانه فروهر به ايران باز مي        هاي جاري در داخل آشور براي سازماندهي جنبش مردم بپيوندد و م
هاي خودمان پيرامون انتخابات مجلس  ها و تحليل قطه نظرات خود را در اين ارتباط با وي در ميان بگذاريم و نتيجه ارزيابي         داشتيم تا ن  

رد و از سوي    اين شتاب را، شتاب حوادث داخل آشور تشديد مي    . پنجم را به داخل آشور و به رهبري حزب ملت ايران منتقل آنيم     آ
اي صادر شود   رسيد آه ديگر به داريوش فروهر براي سفر به خارج اجازه عتقاد داشت، بعيد بنظر مي   ديگر آنگونه آه پروانه فروهر ا     

د و آن را   و خود وي نيز به گفته پروانه فروهر، تمايلي به سفر نداشت و ترجيح مي           داد در داخل آشور و در صحنه اصلي مبارزه بمان
پروانه فروهر . آرد  فروهر براي آنترل نتايج عمل جراحي بايد به آلمان سفر مياين درحالي بود آه. حتي براي چند هفته هم ترك نكند

رد  نيز آينده نزديكي را براي سفر به خارج پيش بيني نمي   ه            . آ ا پروان د ساعته ب دار چن ده، دي وه مسائل روي دست مان وقت تنگ و انب
ه م                     ز رستوان           . ا چاي خود را     فروهر را چنان پر آرد، آه نه او فرصت يافت قهوه خود را بنوشد و ن درود از پشت مي راي ب ي ب وقت

خواست تا متن پياده شده گفتگو را     . آوچكي در شهر فرانكفورت برخاستيم، چند فنجان پر و سرد قهوه و چاي را روي ميز جا گذاشتيم                 
ران      تا دو روز ديگر بدستش برسانيم تا هم اگر نظر اصالحي دارد آن را در ميان بگذارد و هم اينكه يك          ه ته ا خود ب نسخه از آن را ب

  .بنابراين آنچه از اين گفتگو منتشر شد، تائيد و موافقت پروانه فروهر را همراه داشت. قبول آرديم و چنين نيز آرديم. ببرد
  دانيد آه ما با هم فاميليم؟ راستي مي: از پاشنه در رستوران آه گذشتيم، با خنده و مهرباني گفت  
  !دانيم نه، نمي: مبا ترديد و تعجب گفت  
  !آيد خواهر ايرج اسكندري فاميل ماست، اغلب به ديدار ما مي: و او اضافه آرد  
اب خاطرات                    ا آت دا شويم از پرستو خواست ت م ج ه از ه يش از آنك ا پ پرستو فروهر آمده بود تا مادر را همراه خود ببرد، ام

ه  . شته بودند به او برساندزندان يكي از زنان زنداني را آه در امريكا در اختيارش گذا          ه خان   در فاصله رفت و بازگشت پرستوفروهر ب
ران       و خيابان مقابل رستوراني آه در آن چند ساعت گفتگو آرده بوديم، از بيم و نگراني    اجرين از اي ودن مه م اطالع ب هايش در باره آ

ان          هائي را هم آورد آه پيش       امروز برايمان تعريف آرد و نمونه      م در جري ر ه ه آن           ت م ب بش فمنيستي ه ه جن وط ب گفتگو، در بخش مرب
از نگهداشتن چشم و               . اشاره آرده بود   راي ب ه ب پرستو آه بازگشت، آتاب را به رسم يادبود براي ما امضاء آرد و چند سفارش مادران

ه آن توجه        ! ها و دورماندن از گزندها      گوش د ب ا باي رد   مي اين توصيه را به خود وي باز گردانديم، آه بيش از م راي   . آ سالم و درود ب
اين ديدار ديگر تكرار نشد، همانگونه آه ديدار با داريوش فروهر ديگر ممكن    . داريوش فروهر و اميد ديدار دوباره آخرين آلمات بود       

  ! شدندخاتمي به رياست جمهوري اي، پس از پيروزي محمد هاي زنجيره هاي حكومتي، معروف به قتل هر دو نخستين قربانيان قتل. نشد
ردم وحشت دارد و آن دو در                مافياي حاآم در جمهوري اسالمي، از تشكل، سازماندهي، جبهه، حزب واقعي و متشكل شدن م

ام  ين هدف گ ا هم ير و ب ين مس واب  هم تند و خ ي داش ر م د ب اي بلن د   ه رده بودن فته آ ومتي را آش اي حك ران مافي وده رهب اي آس ا . ه آنه
د    ها را آنار گذاشته و      پيشدواري رده بودن دئولوژي را دراز آ دست اتحاد به سوي هر نيروي سياسي خواهان مبارزه، با هر انديشه و اي

  !و اين، از نظر رهبران مافياي حكومتي گناه و جرمي نابخشودني بود
جو آرد آه ها و نقطه نظراتي بايد جست حكومتي قتل داريوش و پروانه فروهر را، از جمله در همان ديدگاه         -هاي سياسي   انگيزه  

ار                 . خوانيد  در گفتگوي زير مي    ه و دراختي اعي از شليك صدها گلول ادي و اجتم روي م ه ني ديل آن ب راي تب اين نقطه نظرات و تالش ب
  .تر بود تن توپخانه نظامي خطرناكداش
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» پروانه فروهر«گفتگو با 
 1375در سال 

 !ديداري آه تكرار نشد
وزش و پرورش برآنار آردند  از آمبمرا در مهان ابتداي پريوزي انقال

 :زيرا در يك مقاله نوشتم
 »!انقالب را داغ ارجتاع نزنيد« 

 
توده با وي مالقات آرده و   خانم پروانه فروهر، از رهبران حزب ملت ايران به خارج از آشور، راه 75در جريان سفر سال 

ايج واقعي بدست              ضمن برخي تبادل نظرها پيرامون موقعيت آشور، آرايش نيروهاي سياسي،جنب            ردم ساالري، نت ش آزاديخواهي و م
وق             “ ها  اتحاد نيروها و حزب   “تشكل نوين   ) پنجم( آمده از انتخابات مجلس اسالمي     اع از حق راي دف در داخل آشور، جنبش زنان ايران ب

  .خويش و يك سلسله مباحث ديگر به تبادل نظر پرداخت
وده  راه“وي هاي اعالم شده از س      تر ديدگاه   تشريح هرچه دقيق     ران و تشكل       “ ت ابي حزب ملت اي ل و ارزي اهي از تحلي هاي   و آگ

دار             حاضر در اتحاد نيروها و حزب      ه نيروهاي آزاديخواه و طرف اري هم ين ضرورت همك ران و همچن ر اي ها در باره رويدادهاي اخي
  .رهاي اساسي اين گفتگو و مالقات بوداستقالل آشور براي پشت سر گذاشتن اين مرحله از جنبش نوين مردم ايران، از جمله محو

وده      ه حزب ت پ، از جمل ف چ ا وطي ين بحث و بررسي،ضرورت حضور نيروه ه هم اي   در ادام ه نيروه ار هم ران درآن اي
  .طرفدار آزادي، استقالل وعدالت اجتماعي مطرح شد و پيرامون نطقه نظراتي آه در اين زمينه وجود دارد تبادل نظر شد

ه     هاي متكي به حوادث دهه      ها، بدون پيشداوري    ويني در دفتر اتحادها و همكاري     ضرورت گشايش فصل ن      ته، توجه ب هاي گذش
ان           اوضاع آنوني جهان، عدم حضور اتحاد شوروي در صحنه جهاني، اوج گيري مقاومت              ا و تحوالت در سراسر جه ا     ( ه ه ب در مقابل

راي           ، تبادل اطالعات موجود پيرامون تالش     )داري جهاني   يورش سرمايه  ي و مترقي ب ان از سوي نيروهاي مل هائي آه در سراسر جه
گيرد، ضرورت پيگيري،  هاي اقتصادي بزرگ شكل گرفته و مي داري و قدرت ها براي مقابله با يورش سرمايه      تشكيل وسيع ترين جبهه   

اه                      ا هدف آگ ي در آشورهاي مختلف در داخل آشور و ب بش انقالب ه جن وط ب ن تالش   تحليل و انعكاس اخبار مرب ا و   ي عمومي از اي ه
ه، وضع مطبوعات در داخل آشور و ضرورت گسترش آزادي ي درجامع ه انقالب ه حكومت  تقويت روحي ه ب يار محدودي آ اي بس ه

  .است، در اين ديدار مطرح و نقطه نظرات موجود بيان شد تحميل شده
  .خوانيد توده تنظيم شد آه مي شار در راهبه منظور انت» پروانه فروهر«در پايان اين ديدار متن گفتگوئي با خانم   

  
ان        . است   گويا هدف از سفر شما شرآت د رآنفرانس جهاني زنان بوده   :توده  راه وق زن اع از حق ه دف ي آ وان يك زن ايران بعن

  بينيد؟ داند در اين آنفرانس چه ديديد و آينده آن را چگونه مي ايران را وظيفه خود مي
ين            آنفرانسي آه ب  : پروانه فروهر  ه آن اشاره آرديد آنفرانس جهاني زنان پيرامون حقوق زن ايران نامگذاري شده و اين هفتم

ه سفرم     “ سياتل“اجالس آن بود آه در شهر        ل هزين ا تقب امريكا برپا شد و از من هم براي شرآت در اين آنفرانس به عنوان ميهمان و ب
اع          و محور اساسي سخنرانيالبته نخستين سخنران اين آنفرانس هم بودم     . دعوت شده بود   اد دارم دف را اعتق ود، زي وق انسان ب م حق ام ه

ا   . شود، در نهايت جدا از حقوق انساني بشريت نيست     هائي آه بر آنها بيش از مردان تحميل مي          از حقوق زنان عليرغم محدوديت     من ب
تم             ردان موافق نيس ان از م دا آردن زن ه تشكل   گرچه اعت . اين مفهوم عام تا حدودي هم با ج اد ب ن        ق رفتن اي رار گ ان و ق هاي مستقل زن

كل كل  تش ر تش ار ديگ ا در آن كل  ه ر تش ي، صنفي وديگ اي سياس ا دارم ه ي   . ه اجرين خيل ان مه ا، مخصوصا در مي م برخي ه ايد ه ش
ه                 ا بهر حال محور سخنراني من اينگون د، ام ود باصطالح فمنيست دو آتشه شده باشد و از اين نظرات من چندان خوششان نيآي بهر  .  ب

د سياسي                           ا دي وع مباحث ب ن ن تقدير، من بعنوان يك جهره سياسي و عضو فعال يك حزب سياسي قديمي در آشورمان وظيفه دارم به اي
ا    يك نسخه از نطقي آه ايراد آردم را در اختيارتان مي          . هاي جنسي و ظاهري نگاه آنم       وفراتر از محدوديت   گذارم آه با مطالعه آن حتم

انم        . ين نقطه نظرات آشنا خواهيد شد     تر با ا    دقيق هاي   در آنفرانسي آه در آن شرآت داشتم، عالوه بر سخنراني رسمي، با بسياري از خ
نائي            . شرآت آننده پيرامون اين نقطه نظرات و اصوال موقعيت آنوني زنان در ايران صبت آردم               بنظر من يكي از مشكالت، عدم آش

رده  . استآامل با موقعيت آنوني زنان در ايران    تباه است     اين آه همه مشكالت زنان ايران را در چادر و حجاب خالصه آ د يك اش . ان
ر                  هيچ وقت زنان ايران در سال      ن حد وسيع در براب ا اي ا هرگز ت تند و ي ه حاال هس د آ دازه سياسي نبودن ن ان ا اي هاي پيش از انقالب ت

تند                ي از آن هس م جزئ تاده         پايمال آنندگان حقوق انساني آه زنان ه ه حاال ايس د آ تاده بودن د   نايس ان چادر و حجاب           . ان مشكل اساسي زن
ه آن                         نيست، اين اتفاقا سوژه    ايست آه خود حكومت هم براي گمراه آردن جنبش مردم و جنبش زنان براي دستيآبي به حقوق حقه شان ب

شود آه   بسيار مهم سياسي روبرو مي  دشواريشما ببينيد هر وقت آه حكومت با يك   . زند تا مسير اصلي مبارزه را عوض آند         دامن مي 
آند تا اصل موضوع گم  يك طرف آن مردم و طرف ديگرش حكومت قرار دارد، فورا مسئله حجاب را به يك مسئله اجتماعي تبديل مي           

د  افتند و از حجاب دفاع مي        ها راه مي    هاي  فشار و يورش و حمله در خيابان          دسته. شود ه ا   ! آنن فانه آنطور آ ن    حساس مي  متاس شود، اي
وق          ها فكر مي    حربه تبليغاتي حكومت در خارج از آشور هم اثرات خودش را گذاشته و خيلي              دا از حق آنند دفاع از حقوق زنان، آنهم ج
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م                  . همه مردان ايران، يعني مبارزه با حجاب       يش از انقالب ه ا حجاب و چادر نيست، پ ران چادر و       80-70مشكل م ان اي  در صد زن
دني و                              . مشكالت جاي ديگري است   . دحجاب داشتن  وق م ه حق ان ب ن مي ه در اي ران است و البت ردم اي دني م وق م ال شدن حق مشكل پايم

م مطرح است و                 . شود  اجتماعي زنان دست درازي بيشتري شده و مي        اينها مباحثي است آه خوشبختانه در نشريات داخل خود ايران ه
ا آه بايد مقاومت اساسي در برابر دراز آنندگان دست بر حقوق انساني و اجتماعي و                من شخصا خيلي از اين بابت خوشحالم، زيرا آنج        

در ارتباط با زنان مسائل      . شود  مدني مردم ايران شكل بگيرد، اين مسائل در نشريات، بويژه برخي نشريات مربوط به زنان مطرح مي                
د؟ من سال    مي . هاست  اي تر از اين حرف      خيلي ريشه  ودم،    داني م ب ا معل انواده     ه ا خ ران ب ار       در محالت مختلف ته هاي مختلف سرو آ

ويم   ام، همان زمان پيش از انقالب را مي           ام، پاي درد دل خيلي از دخترها و مادرهايشان نشسته           داشته ر مي     ! گ ه تربيت      مشكل ب ردد ب گ
دا ب       . هاي ما   دار در خانواده    هاي ريشه   خانوادگي ما، فرهنگ و سنت     ه از ابت اوتي آ وده    تبعيض و تف ل ب ر قائ تيم   ين پسر و دخت م و هس . اي

اجتماعي است؛ يكي   -شود و اين يك مبارزه سياسي       بنابراين ما دو بحث داريم يكي حقوق انساني مردم ايران آه شامل زنان هم طبعا مي               
  !هاي خودمان بايد به آن شكل بدهيم هم مبارزه فرهنگي و سنتي آه از درون خانه

راف    . اي سنتي بوده ومذهب بخشي از فرهنگ و هويت ماست       يشه جامعه جامعه ما نه امروز، بلكه هم        ن واقعيت اعت بايد به اي
اي جدائي، اختالف و                  . آرد تا بتوان براي تغيير آن، آنهم تغيير تدريجي آن عمل آرد            ه مبن يم، ب اين بحث حجاب و چادر اگر دقت نكن

راه               شود  ميان زنان ايران و همچنين بين زنان و مردان مي           قشربندي ا ب ران ب اآم اي  و اين همان چيزي است آه بنظر من خود آامگان ح
ا و   خواهد جنبش مردم براي آزاي و عدالت رابه جنبش چادري           حكومت مي . هاي فشار و حمله به مردم بدنبال آن هستند          انداختن گروه  ه

دحجاب         حجابي ا و ب ا             ها با بي چادره ان را از يك طرف و مرده د و عمال زن دل آن ا تب د      ه رار بده م ق ر ه . را از طرف ديگر در براب
اش          ) مجلس پنجم ( اش را بدنبال همين انتخابات      آخرين نمونه  داختن اوب ه راه ان ا ب د شده باشد ب اي حكومت باي آه واقعا باعث شرم و حي

رده         ها عليه بي چاقو بدست و عربده آش   ن را وصل آ م اي وديم و حاال ه ا      حجابي شاهد ب ارزه فرهنگي ب ه مب د ب دار ان فرهنگ   ان  طرف
رد  ها آه ديگر نه آسي قبول دارد و نه آسي اينها را جدي مي   غرب يا ليبرالي و اين نوع حرف       دارد     . گي ا ديگر رنگي ن ن حن ردم  ! اي م

د ومي   اند آه ديگر به هر شكل آه بخواهند آن را تكرار آنند فورا همه ابتدا وانتهايش را مي    ها بوده   آنقدر شاهد اين بازي    ن   دا خوانن د اي نن
ارزه   . ها مقابله اساسي و اصولي آرد   و بازي   ها  بايد با اين ترفند   . ها براي چيست    بازي ه مب من و حزبي آه به آن وابستگي دارم معتقد ب

تند           ران هس ه       . براي احقاق حقوق همه ملت ايران هستيم و بنابراين زنان ايران هم بخشي از ملت اي ام است و البت ارزه ع ارزه يك مب مب
م اهميت دارد       تشكل د             .  زنان براي تقويت مجموعه جنبش خيلي ه ه باي ن بحث آ ا اي اد احزاب و نيروه را در اتح ا اخي ل م ين دلي ه هم ب
  .ايم هاي مستقل زنان نيز حضور داشته باشند را مطرح آرده تشكل

  
دانيم ا   در باره انتخابت اخير، جداگانه خواهيم پرسيد اما همينجا هم مي     : توده  راه اثير       خواهيم ب ن توجه و تصميم شما تحت ت ي
  است؟ و حضور زنان آانديدا و پيروزي آنها بوده) مجلس پنجم(انتخابات اخير

ات شرآت                 همه! ببينيد: پروانه فروهر  ه درانتخاب ان آ ه آن بخش از زن اش اين نيست، اما بهر حال انتخابات اخير نشان داد آ
ات بعضي شهرها،                العمل  حكومت را مجبور به عكس    آردند هم چقدر آگاهانه در برابرحكومت ايستادند و        ل ابطال انتخاب د مث ائي آردن ه

ا در             . مثل اصفهان و تبريز    ه حضور آنه ه حكومت راضي ب داهائي آ ه بعضي آاندي ا آراء خودشان ب ردم ب يعني همان شهرهائي آه م
وان  . شكل مخالفت خودشان را نشان دادندالبته بخشي هم شرآت نكردند و به اين       . مجلس نبود دست حكومت را بيشتر باز آردند        ما بعن

ا را در   آند نمي  حزبي آه در داخل آشور حضور دارد و مسائل را از نزديك دنبال مي              توانيم به اين واقعيات توجه نداشته باشيم و يا آنه
دانيد آه    هاست، شما مي    همين بازنگري نتايج انتخابات اخير و پيامدهاي بسيار متنوع آن، البته يكي از            . بازنگري حوادث به آار نگيريم    

  . ما اين انتخابات را تحريم آرده بوديم
العمل زنان راي دهنده در شهرهائي آه زنان آانديدا از خود استقالل اندآي از حكومت نشان    حرآت و بهتر است بگويم عكس     

وده   هايشان را براي مبارزه در راه احياي حقوق زنان اعالم            بودند و يا برنامه     داده م ب ا ه ه هر     آرده بودند قطعا مورد توجه م است، اينك
اي   ان گوي د خودش زب ا راي دادن ه آنه ان بيشتر ب ردم و زن د م ري آردن دا موضع گي ان آاندي ه زن ومتي بيشتر علي انيون حك ا روح آج

  .مقاومت و جنبش مردم در برابر حكومت است
  
  اين مسائل در آنفرانس زنان هم مطرح شد؟: توده راه

ود، هدف               : ه فروهر پروان ه تشكيل نشده ب ر آ ات اخي نه با اين نوع تعبيرات، زيرا بهر حال آن آنفرانس براي بررسي انتخاب
هائي آه  البته در مذاآرات و ديدارهاي خصوصي و در محفل        . آنفرانس همآنگونه آه از نامش مشخص است، پيرامون حقوق زنان بود          

هاي  من در اين آنفرانس بيشتر تحت تاثير دو نكته بودم، يكي ديدگاه. شد ائل هم مطرح ميشد اين نوع مس در حاشيه آنفرانس تشكيل مي
وده            زنان جواني آه سالهاست از ايران دورند، يكي هم ديدگاه    ران دور نب م از اي ادي ه الهاي زي ه س ز آساني آ دو تي يار تن د و   هاي بس ان

ه     .  قابل توجه بود    ه در خارج از آشور هم برايم خيلي       هاي فمنيستي شكل گرفت     ديدگاه. اند  اخيرا به مهاجرت آمده    هم بدليل شغل معلمي آ
در    ها و دخترخانم    ام و هم بدليل سن و سالي آه دارم خيلي راحت با بسياري از خانم                داشته هاي جوان، مثل يك مادر گفتگو آردم، گاه آنق

ادر اشكم سرازير ش                    ل يك م ه مث رفتم آ رار گ دان       تحت تاثير برخي ديدارها ق ا شدگان از زن ا برخي از ره ي ب هاي   د، مخصوص وقت
م گسيخته است                     اجرت از ه انواده و زندگيشان در مه ه شيرازه خ ه   . جمهوري اسالمي ديدار داشتم و يا با برخي آساني آ انطور آ هم

ه   درداخل آشور مسائلي وجود دارد آه در خارج از آشور درك آامل آن ممكن نيست، در خارج از آشورهم مشكالت                        ي وجود دارد آ
  . آنفرانس اخير، از اين نظر هم براي من خيلي جالب بود. بايد ماها آه در ايران هستيم با آنها آشنا شويم

ردم    . گردم من فقط دو هفته از ايران بيرون آمده و فردا صبح به تهران باز مي              م آ در اين مدت تا آنجا آه توانستم از خواب آ
ه گذشت   . ها استفاده آنم     اين ديدارها و افزودن بر آگاهي      تا به وقت زنده و بيدارم براي       ات همينگون . در اقامت آوتاهم در امريكا هم اوق

اگر براي بازگشت به ايران و قرار داشتن د رآنار . ديدار و ديدار و گفتگو و تازه به ايران آه باز گردم اين مجموعه را بايد منتقل آنم
ات         تا اين حد شتاب نداشتم شايد چند روز ديگر هم مي          “ ش فروهر داريو“رهبر حزب ملت ايران و شوهرم        وع مالق ن ن ا اي ا را   ماندم ت ه
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رار          15اين بار همين    . طوالني تر ومتنوع تر آنم     ن سفرها را تك ود، اي ار نب  روز آافيست، انشاء اهللا اگر عمري بود و مانعي هم در آ
ا رفت   ببينيم چه پيش خواهد آمد، شايد هم به قول   . خواهم آرد  ه م يكي دو  « ) سياوش آسرائي  ( سياوش دوست داشتني، آه از آف هم

  .شود و ما در شرايط ديگري قرار داشته باشيم» 000 زمانه زير و رو-آني چون چشم باز مي-روز ديگر از پگاه
  
  در مراسم بزرگذاشت آسرائي در تهران شما هم بوديد؟: توده راه

م ب     خيلي: پروانه فروهر  د، من ه ود    . ودمها بودن ره  . داريوش در صف نخست ب ي از چه يده حضور      خيل نا و درد آش هاي آش
داشتند و اين براي همه ما خيلي جالب بود، چون به هر حال تعلق خاطرهاي آسرائي براي هيچكس پنهان نبود و نيست، اما همه او را                   

ه      آقاي عموئي هم بودند، وقتي حاج بخشي بلند گو را ا          . دانستند  شاعر خودشان مي   رد ب ز دست سيد پير روضه خوان گرفت و شروع آ
ده    ما براي شنيدن اين حرف    « چرت و پرت گوئي، دو نفر از دو سوي مجلس بلند شدند و با اين جمله                  ا نيآم ا اينج م  ه رك   » اي سالن را ت

ران شاعر     ! آردند، داريوش از يكطرف سالن و آقاي عموئي از طرف ديگر مجلس ختم     ردم اي ه م راي هم ران    آسرائي ب راي اي ود، ب  ب
بيه مي اع تش ك ب ه ي ران را ب ه در آن اي ود، شعري دارد آ رار مي شاعر ب د ومرتب تك د  آن اغ من« آن ران » ب راي اي م ب هر وقت دل

اثر     . خيلي حيف شد، خيلي زود رفت. آنم سوزد اين شعر سياوش را زمزمه مي     مي ان مت ام وجودم ا تم ماها واقعا وقتي خبر را شنيديم ب
تيم            او  . شديم م از آن نسل هس ره            سال . متعلق به نسلي بود آه داريوش و من ه ر يك سقف و يك آسمان تي ا زي ه م هاي بسياري را هم

  .من و داريوش خاطرات زيادي از او داريم. گذرانده بوديم
  
ه م                             : توده  راه ود، چرا آ تيد نب ه شما در آن شرآت داش ان آ رانس زن ه آنف ه    هدف ما از اين گفتگو مسائل مربوط ب ا شما ب ا ب

د   عنوان يكي از رهبران حزب ملت ايران به گفتگو نشسته     ايم، اما اشاراتي به برخي مسائل آرديد آه اگر آمي در باره آن توضيح ندهي
  !“فمنيسم“مثال همين موضوع رشد . ماند براي خوانندگان ما سئواالت بسياري بي پاسخ مي

ران را توضيح           تنگ مسائل عام جنبش و ديدگاه     دهم در اين وقت       من هم ترجيح مي   : پروانه فروهر  هاي خودم و حزب ملت اي
ن موضوع             . آنم بدهم، اما چون سئوال آرديد، فقط اشاره مي      ه اي يار ب ا حرارت بس دگان ب رانس، يكي از شرآت آنن ين آنف ثال در هم م

ان             خدا هم مرد است   پرداخته بود آه حتي      ه   ، بنابراين تبعيض بين زن و مرد چنين است و چن ن موضوع و      است و جنب ذهبي اي هاي م
ه                    در يكي از مصاحبه   .  بگذاريد يك مثال جالب ديگر بزنم      000يا وئي ب ده رادي ين سئوال مصاحبه آنن ا من شد، اول هائي آه درامريكا ب

ندادم بلكه خواهش آردم من نه تنها به اين سئوال پاسخ » آنيد؟ شما بين استقالل و چادر آدام را انتخاب مي« نقل ازخانم ايشان اين بود      
ائي           ه سبك امريك ران، مشكالت            از اين نوع سئواالت و مباحثي آه معموال ب ه اي ا جامع ه ب ده آ زي را سئوال آنن د و چي هاست بپرهيزي

ه آشور          . امروز ايران و دردهاي اساسي جامعه ارتباط داشته باشد     ي و خارجي علي ه داخل ا نگران هزار توطئ د، م شما فكرش را بكني
وئي               زمان هستيم آنوقت استقالل آشور با چادر مقايسه مي        عزي ا رادي د       ! شود، آنهم در يك مصاحبه سياسي و ي ا شوخي نيست و باي اينه

با هزار درد بي درمان آه در داخل آشور داريم شماها بايد به اين مسائل بپردازيد؟     . يابي آرد   ها فكرآرد و آنها را ريشه       روي اين پديده  
  ست؟  اينها هم مسئله ا

ود               دختر خانمي آه تازه از ايران آمده       در    رنگ . است، نمايشگاه بسيار جالبي را از آارهاي نقاشي خودش ترتيب داده ب ا آنق ه
رت زده مي         ر جوان حي ن       . شد  تيره و تار بودند آه انسان از اين همه غم و اندوه در درون يك دخت ه اي ا هم ده ام رون آم ران بي او از اي

من  . خواست بغل آنم و ببوسم     همه اينها را دلم مي    . خيلي برايم جالب بود   . دش آورده و در هنرش بازتاب داده بود       اندوهش را هم با خو    
ا    . اي نبود همين احساس باعث شد تا محبت مادرانه مرا لمس آند، هيچ چاره       . آنم  مادرم، خيلي چيزها را درك مي      وع صحنه ه از اين ن

رد        هاي حكومتي را بايد از برخي پديده        ا ارتجاع و خودآامگي و خودسري     خواهم بگويم، مبارزه ب     مي. بسيار بود  هاي گمراه آننده جدا آ
ه است                    ه داشته باشد، يك وظيف د ازانقالب     مي . تا سنگر مقابله نفوذ ناپذير شود، واال براي من مبارزه با ارتجاع، هر رنگي آ د بع داني

د رورش پاآسازي آردن را از وزارت آموزش و پ هدر! چرا م ي مقال ه مل ه جبه ه   روزنام وان آ ن عن ا اي تم ب انقالب را داغ « اي نوش
رد،  . ام من هم مثل شوهرم هيج وقت حرفم را نخورده      » ارتجاع نزنيد  فقط جمهوري اسالمي مرا به بهانه اين موضع گيري پاآسازي نك

د           ه سرم آم اتم بخش      . در آن يكي نظام هم بالئي مشابه ب اه بحرين را ح ه ش د از آنك ه     بع ران اعالمي رد، حزب ملت اي وم   ي آ اي در محك
رد       دنبال آن               . آردن اين حاتم بخشي صادر آ د و ب دريس محروم آردن را از ت ه م ن اعالمي د از اي اتي بخش     7بع اي تعليم  6 سال راهنم

  .اي بود تهران تاخزانه چهارم شدم، دوران بسيار آموزنده
  
ه برخي مباحث پيرامون ضرورت حضو            : توده  راه ان در          ر تشكل  اشاره ب اد حزب   “هاي مستقل زن ا     اتح ا ونيروه د “ ه . آردي

   زنان در حزب ملت ايران است؟ منظورتان تشكيل بخش
يش مي         : پروانه فروهر  ه پ ار تشكل سياسي            . رود  بايد ديد مسائل چگون ا حضور چه ران و ب ون در ته ه اآن ا در شورائي آ م

ردم ا       ان م زب زحمتكش ران، ح ردم اي زب م ران، ح ت اي زب مل راي آزادي  ح بش ب ران وجن ن راه را     ي ده، اي كيل ش ران تش ردم اي  م
ام آن را                                      ايم آه تشكل    بازگذاشته ز ن ل ني ين دلي ه هم ند و ب ن شورا شرآت داشته باش د بصورت مستقل در اي م بتوانن اد  “ها صنفي ه اتح

ود                  . ايم  انتخاب آرده “ ها و نيروها    حزب ز مطرح ب ي ني ه مل ام جبه اره ن نهادها در ب ي        برخي پيش ه مل ه جبه ان آ ه استدالل شد آن زم  آ
وم مشخص خود را                           ي مفه ه مل ل آلم تشكيل شد مسئله استقالل مملكت و حاآميت بر نفت ايران و بقيه مسائل مطرح بود و به همين دلي

ه مي                              امروز نمي . داشت ائي آ ورد شكل سازماني و نيروه ه در م انطور آ رد، هم رداري آ ي ب وان از گذشته آپ د در اي    ت اد  توانن ن اتح
رد             شرآت آنند نمي   رداري آ ي ب ي آپ ه                      . توان از گذشته جبهه مل ا ب اقي است، ام ه سر جاي خودش ب اريخي آن جبه ار ت ارزش و اعتب

ات آن پاسخ داد             امگي مطرح است و هر             . مسائل امروز ايران بايد در چارچوب واقعي ارزه باخودآ ردم ساالري و مب ئله م امروز مس
ن راه را بازگذاشته                  .  مفهوم باشد   جبهه و نامي بايد حامل اين      ا اي ا ونيروه اد حزب ه ا در اتح ابراين م ده تشكل      بن ثال نماين ه م م آ هاي   اي
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ي  . ها نيز بتوانند در آن شرآت آنند مختلف، مثال پزشكان، معلمان، آارگران فالن حرفه، زنان و ديگر تشكل      وابستگي سازماني و حزب
ه باشد    اين نمايندگان هيچ نوع مانعي نبايد بر س     اد و جبه ن اتح ده      . ر راه شرآت و حضور و پذيرش آنها در اي ن نماين ه اي م اينست آ مه

اد شرآت مي               ا اتح ه و شورا و ي وان سخنگوي آن در جبه د  منتخب همان تشكلي باشد آه بعن ه  . آن ن تجرب ه از سال    اي د    ايست آ هاي بع
يم وابسته    گويد، اول سعي مي   اينكه فكر آنيم طرف چه مي     آرد، پيش از      هائي آه تا آسي دهان باز مي        ازانقالب گرفتيم، سال   آرديم بفهم

دام حزب و سازمان سياسي است             وذي آ ن     . به آيست و از طرف آدام حزب آمده و يا بدتر از آن، آشف آنيم نف ر اي وان ب دوارم بت امي
ع   ببينيم چه پي. تر هموار آرد   هاي وسيع   مشكل، از اين طريق غلبه آرد و راه براي همكاري          ع و دف ش خواهد آمد، تالش ما در جهت رف

اري ع همك ن اختالف موان ك وقت از اي د ي االخره باي ديمي، ب ات ق ته  هاست و زدودن برخي اختالف ه گذش ته را ب يد و گذش ا دست آش ه
آن چپ .  راستما طرفدار اتحاد همه نيروهاي طرفدار استقالل و آزادي هستيم از چپ تا. واگذاشت و براي آينده دست به دست هم داد

ه آن         ا ب د، واقع و راستي آه براي استقالل آشور از خودش مايه بگذارد و براي رسيدن به آزادي خودش براي آزادي همگاني تالش آن
ارزه     م و مب رق نمي     وفادار و معتقد باشد، قدمش و قل ا ف ران و ي ارك     اش در اي د در خارج ازآشور مب انع      . آن وع م ورد هيچ ن ن م در اي

ي        اين را باز هم تاآيد مي. ي، نژادي نبايد وجود داشته باشد مذهبي، قوم  ا ايران ي م . هاست  آنم آه مذهب بخشي از فرهنگ و هويت مل
د       بنابراين ما اختالف مذهبي با آسي نه داريم و نه اجازه مي    ل آن ا تحمي ه م يم آسي آن را ب ين حاال        . ده ه هم اري است آ ان آ ن هم اي

ين سال   . زند تا اهدافش را پشت اين جنگ زرگري پيش ببرد  به آن دامن ميداند حكومتي آه خود را مذهبي مي      د در هم ر    ببيني هاي اخي
اله      انداخته  چه اختالف و ستيز مذهبي را در مملكت راه         ون      اند، اين وضع اگر ادامه پيدا آند فردا شاهد جنگ رس ود وحواري ا خواهيم ب ه

ه جنگ اصلي          اطراف يك رساله با حواريون پيرامون آن يكي رساله          وارد جنگ خواهند شد و همينطور بگيريد و برويد جلو، درحاليك
ن بالياست                            . جاي ديگر است   ي و نجات آشور از اي اهي مل اد و تب ر سر فس . جنگ بر سر آزاد انديشي و تاريك انديشي است، جنگ ب

ه مي      مي المال هم معرفي   جنگ بر سر غارت آشور و با غارتگران آشور است آه خود را حافظ بيت              ا آساني آ د ب وي    آنن د جل خواهن
ه            هاي آينده هم ايراني باقي بماند، نه ويرانه         اين غارت را بگيرند تا براي نسل       ام خراب ايش نشست و حق       اي آه فقط مثل جغد بايد بر ب ه

د              . حق آرد  ا برخي ت              . نبايد گذاشت بر سر اين ستيز و خيزش مردمي آاله شرعي بگذارن ه من ب ل است آ ين دلي بليغات خارج از     بهم
د         . گذرد و پرداختن به ستيز مذهبي موافق نيستم         اي آه در ايران مي      آشور و بي توجهي به عمق فاجعه       تم، داري ه چادري هس خود من ن

د             بينيد، و نه اهل چادر و اين نوع پوشش          مي د مشكي و آت بلن ها هستم، باتحميل آن هم بشدت مخالفم، تا حدي آه در تهران با دامن بلن
ا حكومت             آنم و حتي روپوش هم نمي      آت مي حر ه مخالفت من ب ن هم ا اي م دارم، ام ه رنگ روشن ه پوشم، روسري سفيد و يا اغلب ب

نم   آنوني نيست و مبارزه را در اين حد هم آوچك نمي            ن حرف              . آ ر از اي ي وسيع ت ارزه خيل اد مب ا جنگ حجاب        .هاست   ابع  حكومت ب
را مي ان ای ارزه را در زن ه مب د روحي ادري در  خواه ر چ ادري وغي ا چ ذهبي و ی ر م ذهبي وغي ه م ه بهان ان را ب د و زن ن سرآوب آن

وقي         . به مردم و به زنان بايد روحيه داد       . نبايد زير بار اين شعبده بازي رفت      . برابرهم قرار بدهد   ه حق ارزه در راه هم ا مب اين روحيه ب
ر و        به مردم. توان بوجود آورد آه حكومت از همه ملت ايران گرفته مي    ردم را تحقي بش م د اجازه داد حكومت جن د داد، نباي  روحيه باي

د برداشت                               ه عقب خواه ام را ب ان گ ه برداشته شود، حكومت هم ن پهن ه در اي من عضو حزب ملت        . منحرف آند، هر گام آوچكي آ
م آه براي حقوق زني آه چادر آن ايران، بعنوان يك ملت خواه براي حقوق پايمال شده آن زن چادري و چاقچوري همانگونه مبارزه مي

رده ل آ ه او تحمي د و حجاب را ب نتي و  . ان ار س راي زدودن آث ارزه ب ار مب د در آن ا باي ه م اعي است آ ارزه سياسي و اجتم ك مب ن ي اي
ريم        يش بب را پ ران آن ه اي ي ريشه    . فرهنگ تبعيض بين زن و مرد در جامع ارزه دوم خيل ن مب ه    دار است و من مي    اي ه جنب هاي   ترسم آ

ا      منظورم همين تشكل. انحرافي نيز در خارج ازآشور پيدا آند      ا و امريك اثير مسائل اروپ هاي فمنيستي است آه شايد مقداري هم تحت ت
د ريشه                         . باشد ا ببيني يم، ت رده باش ق است         بگذاريد برايتان يك مثال دراين باره بزنم تا گذشته نه خيلي دور را هم مرور آ در عمي ا چق .  ه

ن مصاحبه      “ چياوريانا فاال “ ه         خبرنگار ايتاليائي با شاه چند بار مصاحبه آرده بود، در يكي از اي م ترجم ه فارسي ه ابش ب ه آت ايش آ ه
من حتي    اين سخنان شاهانه را بر زبان آورده بود آه شاهشده و در ايران چاپ شده بود، از شاه نظرش را در باره زنان پرسيده بود،            

ه مي            !شناسم  ن نمي یك زن آشپز مشهور را هم در جها        ران امروز      اين حرف خيلي تفاوت دارد با حرف آنهائي آ د زن را در اي خواهن
ه مي         د رسيد؟ هرچه آ م نخواه دا ه يده و بع وز زورشان نرس ي هن د ول اعي حذف آنن ن    از صحنه اجتم د در اي تند بكنن  سال 17توانس

د منكر    شما هيج وقت نمي  . ها هستند تر از گذشته ا خيلي آگاه  اند، ديگر بيش ازاين نخواهند توانست، مخصوصا حاال آه زن ه            آرده تواني
رده       زن. هاي جنگ بر روي مردم ايران و زنان ايران بشويد           تاثير انقالب و سال    ي رشد سياسي آ ا خيل ن رشد        ه ه اي م اينست آ د، مه ان

ردم ساالري              اين آن واقعيتي است آه اگر بپذير      . عمومي و وسيع است نه در حد نخبگان و روشنفكران          بش م ردان و جن ان و م يم به زن
د   با توجه به همين مسائل است آه اعتقاد دارم اين رفت و آمدها وتبادل نظرها مي     . ايم  ايم و روحيه حكومت را گرفته       روحيه بخشيده  توان

  .مفيد باشد
  
د                 : توده  راه يار تنگ شما وت ا وقت بس دهيم، ام ه ب د      ما شايق بوديم اين گفتگو را همچنان ادام د ببيني راي حرآت باي ه ب ارآي آ

  .هائي ديگر، اگر شما به خارج ازآشور آمديد بتوانيم اين گفتگو را دنبال آنيم اميدواريم در فرصت. دهد اجازه ادامه آن را نمي
   داد؟من هم اميدوارم، اما چرا در همان تهران نتوان اين گفتگو را ادامه: پروانه فروهر
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