
 برای آگاهی!

 

 رسد.  یکم آذرماه، پانزدهمین سالگرد قتل فجیع داریوش و پروانه فروهر فرامی

های پیش به ایران آمدم تا امسال نیز این روز تلخ را در این سرزمین به سر کنم که  ماه به روال سال آبان ۲۲در روز چهارشنبه 

ها  که همواره بیش از جان دوستش داشتند. به روال این سال ها و آرزوهای پدرومادرم است، سرزمینی جایگاه یادها، تالش

ی راه کردم تا شاید امسال گشایشی در این ظلم ممتد پدید آید و بتوان در  سالروز جنایت، یاد آن دو دالور را  سماجت و امید توشه

 رهایشان کردند. گرامی داشت، که همواره پرتالش، آزاده و حق گو زیستند و جان خویش نثار پایداری بر باو

 

شد. برخورد مثبت مسئوالن در وزارت  ی امکان برگزاری آیین بزرگداشت شنیده می در ابتدا برخی نویدهای خوشایند درباره

آبان ماه در یک تماس تلفنی  ۲۵کشور و فرمانداری تهران در برابر تقاضانامه ی کتبی ما نیز سبب خوشبینی بود. روز شنبه 

ه یکی از دفترهای وزارت اطالعات جمهوری اسالمی فراخوانده شدم. آنچه در این نشست به من گفته شد برای فردای آن روز ب

آنچنان دوپهلو و پرابهام بود که تنها پس از پرسش های سمج و مکرر خود موفق به دریافت محتوای واقعی آن شدم. در ابتدا 

از چند جمله در باب لزوم حفظ نظم، که البته مورد توافق دو طرف گفتند که برگزاری این مراسم در خانه مجاز خواهد بود. پس 

ها و ضدانقالب و عناصر مشکوک که در صدد توطئه و جوسازی هستند جلوگیری  از شرکت گروهک "است، اضافه کردند که 

رح پرسش های . از آنجا که اینگونه واژه های مبهم و پراتهام مصداق مشخصی برای من ندارد سعی کردم با ط"خواهد شد

های سیاسی و  ی وسیعی از شخصیت واضح منظورشان را دریابم. سرانجام دریافتم که خطابشان در واژه های ذکر شده به گستره

دهند.  ی  سیاسی و فرهنگی کشور ما ست، که بخش بزرگی از دگراندیشان جامعه را تشکیل می هموندان نهادهای پرسابقه

شخصیت سرشناس سیاسی، پایبند به مبارزه ی تشکیالتی و همواره مدافع حقوق دگراندیشان یادآوری کردم که پدرومادرم دو 

اند و بسیاری از نزدیکان و دوستدارانشان، که حق شرکت در این مراسم را دارند، متعلق به این طیف محترم هستند. پاسخی  بوده

 نگرفتم.  

 

یاسی پدرومادرم و بطورکلی از حضور بخش بزرگی از در برابر پرسش من که اگر از حضور همرزمان و همراهان س

بستگان "دگراندیشان در این آیین جلوگیری خواهد شد، پس چه کسانی مجاز به ورود به خانه ی ما خواهند بود؟ پاسخ دادند 

همسایگی به  . حاال البد این افراد نیز بایستی پیش از ورود شناسنامه و شجرنامه و مدرک اثبات"ها نسبی و سببی و همسایه

 مأموران ارائه دهند! حیف شد که نپرسیدم.

 

آنچه نوشتم شرح آن چیزی است که حدود مجاز برای برگزاری مراسم بزرگداشت داریوش و پروانه فروهر تعیین شده و به 

 طور رسمی به من گفته شده است. 

گذشته به ناحق بر ما تحمیل شده است.  هایی که در هفت سال به باور من این شیوه تنها سرپوشی ست بر همان ممنوعیت

ها بارها  خواهند ممنوعیت را اعمال کنند اما از بیان واضح آن طفره بروند و نام دیگری برای آن جعل کنند. در طی این سال می

ی قتل  ام؛ مخدوش کردن حقایق از سوی مسئوالن قضایی، زیر نام دادرسی پرونده و بارها با تحریف و جعل مفاهیم روبرو شده

 ها بوده است.  ترین این جعل ترین و دردناک پدرومادرم واضح

 

های فرمایشی توهین به باورها و معیارهایی ست که زندگی و مرگ پرافتخار داریوش و  ها و تحمیل تن دادن به اینگونه تحریف

دو توهین به شجاعت و استواری  آموز و فرمایشی در سالروز قتل آن آیی دست پروانه فروهر را رقم زد. برگزاری یک گردهم

 توان گرامی داشت، نه در تن دادن به تحمیل. آنان ست. یادشان را در اعتراض به ظلم می

 

اگرچه امسال نیز به این روند تحمیلی و ممنوعیت برگزاری آیینی درخور داریوش و پروانه فروهر اعتراض کردم اما این بار 

ایم، کاش شجاعت و  ا زور دارند و ظلم پیشه کرده اند و ما صبر داریم و امید به آینده بستهه آن… نتیجه ماند.  نیز اعتراض ها بی

 جسارت جانباختگانمان را نیز گاهی داشته باشیم. 

 

 یاد آنان زنده باد که در راه آزادی ایران جان باختند.

 

 پرستو فروهر
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