
 بازخوانی دو گزارش

ی آنان تحویل داده شد دو  نخستین سندهای رسمی که پس از قتل داریوش و پروانه فروهر صادر و به من به عنوان بازمانده

در هر دو مورد جسد ها تاریخ ندارند، اما تاریخ معاینه  از سازمان پزشکی قانونی کشور بود. گزارش« گزارش معاینه جسد»

 ذکر شده است؛ یک روز پس از قتل پدر و مادرم. ۱۳۷۷ آذر ۲صبح روز ۹ساعت 

ها  آیند. اما در طی سال اند که نادر و استثناء به نظر می دهنده کشی یک زن و یک مرد هستند. چنان تکان ها راویت سخت متن

توان این دو  دانست. پس میهایی از یک روند و روال  ها را نمونه اند که باید آن های سیاسی تکرار شده های قتل آنقدر در روایت

 گزارش را به صورتی نمادین روایت خشونتی دانست که بر جان و تن دگراندیشان و مخالفان سیاسی سرزمین ما روا شده است.

جسدهای پدر و مادرم به سازمان پزشکی قانونی تهران گرفتن آذر که برای تحویل  ۴بار نخست این دو گزارش را در روز 

دادند. همرزمان سیاسی پدر و مادرم را که آن روز همراه من آمده بودند، به آن اداره راه ندادند. هرچه  رفتم، به من نشان

ای نبخشید. من را هم مدتی سر دواندند و پشت این در و آن در منتظر گذاشتند تا سرانجام به  اعتراض و اصرار کردند، فایده

دار. وقتی آنجا ایستاده بودم و  مادرم را آوردند؛ روی دو برانکارد چرخخلوت آن اداره فرستادند. بعد جسدهای پدر و  حیاط

هایشان را کمی پس بزنند تا تصویر مرگ آنان را ببینم، آن دو گزارش را به دستم دادند تا  کردم که پوشش روی تن اصرار می

 ین! کرد: معطل نکنین! امضا کن مرا از دیدن جسدها منصرف کنند. صدایی با تحکم تکرار می

های تن  های سردی که راوی زخم ها و واژه گذاری ها را خواندم. چنان از انبوه عددها و شماره آن روز بریده بریده آن گزارش

 پدر و مادرم بودند شوکه شده بودم که دیدن جسدهایشان تنها امکان روبرویی با واقعیت برایم بود. 

شان انگار بهت و رنج منجمد شده بود؛  است تا اکنون. در تن  ا من آمدهگذرد و تصویر مرگ آن دو ب بیست سال از آن روز می

 های عمیق و هولناک هیچ باقی نمانده نبود.   های عزیزشان جز زخم رنگ. از آغوش زده و پریده یخ

 

مرگ اوست، که  رسد، جسد نه تنها نمایانگر چگونگی نمایاند. اما آنجا که انسانی به قتل می جسد چگونگی جان سپردن را بازمی

هایی از شرایط اجتماعی قتل را نیز بنماید. پس باید  تواند سویه کند. راوی عمل و ذهنیت قاتل است و می قاتل را هم بازنمایی می

 به جسد نگاه کرد، با تمامی دشواری و تلخی. 

 

اند، نه بر اساس  هایشان نوشته فاند و آنچنان که خودشان در اعترا در قتل داریوش و پروانه فروهر چندین فرد دخیل بوده

ها  اند. پس چگونگی قتل شده عمل کرده های از پیش مشخص البداهه، که بر اساس دستور و روال های فردی و نه فی تصمیم

 اند.   اند و به نمایندگی آن عمل کرده های کارکرد و مبناهای فکری یک ساختار است که قاتالن جزئی از آن بوده نمایانگر شیوه

ی پدر و مادرم هجوم  که در شب یکم آذرماه به خانه« تیم عملیات»گر این واقعیت است که قصد آن  سد آنان همچنین نمایانج

اند که با خود چاقوهایی همراه داشتند،  هایشان نوشته برد، تنها پایان دادن به زندگی آن دو نبوده. مأموران اجرای قتل در اعتراف

شان مشخص بوده. « مأموریت»ر برند. پیش از ورود به خانه نیز وظایف هریک از آنان در اجرای تا به عنوان آلت قتل به کا

توان نتیجه گرفت که چگونه کشتن و به کار بستن  بوده است. پس می« دستور سازمانی»اند بر اساس  اند که هر آنچه کرده نوشته

 آن خشونت هولناک نیز بخشی از دستور کار آنان بوده است.  

 

 ی جسد پروانه فروهر آمده است: ر گزارش معاینهد

متر دیده  میلی ۱۳در  ۱۲سانتیمتری لب تحتانی به ابعاد تقریبی  ۳خراشیدگی با سطوح نامنظم در سمت راست چانه حدود »

سمت های منتشر سطحی به تعداد سه عدد در  ها مشهود است و کبودی شود. آثار فشردگی لب فوقانی و تحتانی روی دندان می

شود. عالوه بر این اطراف  چپ فک تحتانی نزدیک چانه دیده. همچنین سه عدد خراشیدگی در سمت راست فوقانی گردن دیده می

عدد جراحت مشاهده  ۲۴شکل مشهود است. در قسمت قدامی قفسه سینه و انتهای شکم تعداد حداقل  پریدگی نواری ها رنگ لب

 « اند. ای مختلف وارد شدهگردد که از قدام به خلف و در مسیره می

میلیمتر است.  ۷۰ها  اند. بزرگترین آن ها را نوشته اند و محل و طول آن گذاری کرده های تن مادرم را شماره در این گزارش زخم

ی گزارش آمده است:  در دنباله«. های مضرس جرح با لبه»اند و برخی را  نوشته« موشی جرح دم»اند. برخی را  ها دو گونه زخم

مردگی مشاهده شد. کلیه جراحات مذکور به جز جرح  الذکر خون زیر پوست قفسه سینه و شکم منطبق بر تمامی جراحات فوق»

اند... در ریه چپ حداقل  ها شده وارد حفره قفسه سینه و شکم شده است و تعدادی از جراحات سبب شکستگی دنده ۲و  ۱شماره 

میلیمتر  ۲۰-۱۰بریدگی به طول تقریبی  ۱۱شود روی پریکارد و قلب  تر دیده میمیلیم ۲۰-۱۰های تقریبی  بریدگی به طول ۱۰

 …«گرم وزن دارد و خالی از خون است  ۳۰۰شود. قلب حدود  دیده می

ی نخست پس از قتل آن دو بر  ی آگاهی تهران، که پیگیری قتل پدر و مادرم را در چند هفته ی قاضی تحقیق اداره به استناد گفته

هنگام جان دادن رفته است بسیار بیشتر از آن لکه خونی بوده است که بر فرش زیر  ، میزان خونی که از مادرم بهعهده داشت

متر دارد. به غیر  سانتی ۳۰شکل است و قطری حدود  ام. لکه تقریباً دایره ی خون را حفظ کرده جسدش ریخته بود. آن فرش و لکه

پرسم آیا قاتالن  هاست که از خود می در اطراف جسد او نپاشیده بود. و من سال از آن لکه هیچ خونی، حتی یک قطره بر جایی

اند تا خونش بر اطراف نپاشد؟ آیا خون مادرم بر سطحی مشمائی پاشیده است؟ چنین سطحی در محل  او تمهیدهایی به کار برده

 اند؟  رج کردهبا خود از خانه خا -هرچه که بوده است -ها آن سطح را  جرم پیدا نشده. آیا آن

« دار بودم اینجانب مسئولیت تیم عملیات داخل خانه را عهده»های یکی از متهمان قتل پدر و مادرم، که نوشته بود  در اعتراف

استفاده کرده است. و من از « سفیدسازی»ی  متهم دیگری از واژه«. سازی منزل فوق را ترک کردیم پس از عادی»آمده است: 

جمع کردن و بردن آن سطح مشمائی نبوده است، آنطور « سفیدسازی»و « سازی عادی»های  یکی از مرحلهپرسم که آیا  خود می



اند؟ آیا شیر آب آن  که از خونی که بر آن ریخته بود اثری نماند؟ آیا در حمام خانه خونی را که از مادرم رفته به چاه ریخته

اش بریزند؟ و اگر نه، پس  اند تا خونش را بشویند و به چاه خانه ردهشست، باز ک حمامی که مادرم هر روز تن خود را در آن می

اند، در تن  ها که روزی در تن انسانی جاری بوده نیست کردن این آثار جرم و این خون اند؟ آیا مکانی دارند برای سربه چه کرده

 زیست؟  اش در آن می و آزاده  عزیز مادرم پروانه که جان شیفته

های مادر نازنینم را شکسته است؟ متهمان در  هایش دنده اند؟ با آن چاقو که آنقدر محکم بود که ضربه کردهبا آن چاقوها چه 

آیا ابزار آن هم آنان بوده است. « وظایف سازمانی»اند که جزو  اند و نوشته خوانده« حذف فیزیکی»های خود، قتل را  اعتراف

های اداری بوده است؟ آیا همانطور که کاغذ و  ی این ابزار نیز شامل روال شده؟ آیا تهیه شان محسوب می ای جزو ادوات حرفه

شود و قبض و رسید و بودجه و مأمور خرید دارد، آن چاقوها هم  پوشه و میز و صندلی و تلفن برای یک نهاد اداری تهیه می

شوند؟ آن چاقوها که به زندگی پدر و  ای نگهداری می ه ثبت در اموال اداری دارند؟ آیا در انباری و قفسهقبض و رسید و شمار

 مادر من پایان دادند آلت قتل هستند یا ابزار کار؟  

  

نجا ای« شود جراحت دیده می ۱۱در قسمت قدام قفسه سینه و شکم جمعا »اند که  داریوش فروهر نوشته« گزارش معاینه جسد»در 

زیر پوست قفسه سینه و شکم در محل تمامی »اند.  شان را نوشته اند و محل و طول تقریبی گذاری کرده ها را شماره هم زخم

باشد. حفرات  شود ... جهت ضایعات از قدام به خلف در مسیرهای مختلف می الذکر خونمردگی زمان حیات دیده می جراحات فوق

شود که یکی از  جراحت دیده می ۵باشد و در بررسی ریه چپ تعداد  پر از خون می جنب در سمت چپ و راست و محوطه شکم

ضایعات بعد از خروج از ریه وارد پریکارد شده و بطن چپ را پاره کرده و در ادامه از سمت مخالف قلب خارج شده و تا 

 …« ها امتداد پیدا کرده  ها نزدیک ستون مهره سطح خلفی دنده

اداره آگاهی که ضمیمه پرونده بود، آمده بود که در خانه سرنگی پیدا شده که حاوی ذراتی از یک سم  در یک گزارش دیگر از

اند  کننده بوده است به همراه ذراتی از خون پدرم. و دوستان سیاسی پدرم که به هنگام غسل پیکرش حاضر بودند شهادت داده فلج

ها در گزارش معاینه جسد او ثبت  یک از این آسیب تعدد داشت. هیچهای م که بازوی راستش شکسته بود و بر بدنش خونمردگی

 نشده است. 

 

 اند.  اش کشته پدرم را روی یک صندلی چوبی در اتاق کار در طبقه اول خانه

نمایند. آن صندلی که جایگاه مرگ  تر موقعیت را می شود. گاهی اشیاء عریان تر می گاهی عمق واقعیت در جزئیات قابل درک

ی همرزمان پدرم که جسدش را پیدا کردند و  ش فروهر بوده است، از این دست اشیاء و راوی چنین جزئیاتی ست. به گفتهداریو

ی آگاهی به من نشان داد، صندلی او، که جسدش روی آن  پدرم قاضی تحقیق اداره  به استناد یک عکس که چند هفته پس از قتل

ی صندلی، تا خورده بود. پس صندلی را هنگامی که او روی آن نشسته بود،  ش زیر پایهپیدا شد، رو به قبله چرخانده شده بود. فر

ی اسباب آن مکان  آمد؛ زیرا که صندلی بر خالف بقیه اند. در آن عکس چرخش صندلی رو به قبله به شدت به چشم می چرخانده

ورودی اتاق. پس چرخش غیرعادی صندلی به قصد ی کمی از دیوار و در  نه رو به مرکز اتاق که رو به دیوار داشت، به فاصله

گیری نبوده است، پس این چرخش نمایانگر  اعمال شده و ناشی از یک تصمیم بوده است. از آنجا که پدرم در موقعیت تصمیم

نسان اند. در اینجا قاتالن تصویری از مرگ یک ا ها مأمور اجرایش بوده قصد و تصمیم قاتالن اوست، نمایانگر دستوری که آن

 اند که پیامی در بر دارد.  ساخته

هایی که از  اختیار یادآور مناسک ذبح و قربانی کردن است؛ یادآور داستان شده از جسد داریوش فروهر بی و این تصویر چیدمان

 های دور زنجیر کنند.  شوند تا اکنوِن ما را به بدویت آن گذشته اعماق تاریک تاریخ بر ما آوار می

شود تا  سازد، همچون یک اعالم عمومی است. ساخته می شده می تار سرکوب از جسد یک مبارز سیاسِی کشتهتصویری که ساخ

هم نابودی آن مبارز را جار بزند و هم فضای اجتماعی را مبهوت و مرعوب کند، رنج و عجز و سکوت بپراکند. چنین 

 انگیز بسازد. آمد سرکشی، نمادی رعب ز پیشود تا اقتدار ساختار سرکوب را به رخ  بکشد و ا تصویری ساخته می

و من از خود میپرسم که در برابر چنین تصویری چه واکنشی انسانی است جز دادخواهی و مخالفت با سرکوب؟ مسئولیت 

ن شدگان را به آن واگذاریم. باید ای های آن ساختار سرکوب واپس نشینیم و نه تصویر کشته کند که نه برابر هدف انسانی حکم می

شان به یاد آوریم و ارج نهیم، و  شدگان را در ایستادگی کنیم. هم کشته  تصویر را از منظر ایستادگی در برابر سرکوب بازخوانی

 هم خود ایستادگی کنیم تا قابل ارج باشیم.  

 

هر یک از  دفاع از آزادی و امنیت و حیثیت مخالفان سیاسی و حفظ حریم دگراندیشی یک مسئولیت اجتماعی ست. بر دوش

ایم از پس ادای این  ایم، اما نتوانسته ی ایرانی قرار دارد. و اگرچه بسیاری از ما تا کنون تالش فراوان کرده فردهای جامعه

های ما نیز هست، یادآور  ها و ناتوانی شدگان دگراندیش بازنمای کاستی مسئولیت برآییم. و تا وقتی که چنین است، جسد کشته

 ایم. وز آن را به سرانجام درخور نرساندهست که هن مسئولیتی

 

ی جوشان امید که در  خواندم تا او شورمندترین پایان را برای آن بنویسد و از آن چشمه مادرم اگر زنده بود این متن را برایش می

بابا جان، قوی گفت:  دوخت و می های آن جاری کند. پدرم اگر زنده بود، با آن نگاه نافذش چشم به من می سینه داشت در رگ

 ام.  ام که قوی باشم و چقدر به یادش بوده دانست که در این بیست سال چقدر سعی کرده باش! کاش می

جویی  شان باید جست و به یاد آورد؛ در آنچه با تالش و جسارت خود بر تاریخ آزادیخواهی و عدالت شدگان را در زندگی کشته

 اند.   ی ما افزوده جامعه



، حزب ملت ایران که آن دو، یکی دبیر و دیگری عضو شورای ۱۳۷۶قتل داریوش و پروانه فروهر در آذر یک سال پیش از 

ترین  این اعالمیه برای من یکی از گرامی«. در راستای لغو حکم اعدام»ای منتشر کرد با عنوان  اش بودند، اعالمیه رهبری

ام و از روح آن  ام که قوی باشم، به این متن رجوع کرده کردهماندگارهای زندگی سیاسی پدر و مادرم است. بارها وقتی سعی 

 ام. در متن آمده است:  مدد گرفته

ای حق سلب آن را  ی ایزدی به هر انسان است و هیچ فرد یا جمع یا نهادی به هیچ بهانه چون زندگی نخستین و واالترین داده»

 … ندارد؛ 

آمیز و اثر آن  دانسانی، از دید اخالقی، خشن و ناپسند و، از دید قضائی، تردیدچون کیفر اعدام از دید اجتماعی بیدادگرانه و ض

 ناپذیر است؛  برگشت

های سیاسی و سرکوب  حساب کاری نیست، که اهرم اختناق و تصفیه ی تبه چون روشن شده کیفر اعدام نه تنها بازدارنده

 اشد؛ ب ی فراگیر می تازانه های یکه دگراندیشان در بسیاری از سامان

های دولتی را در  ترین کارنامه ی خود یکی از سیاه گرایانه و از آنجا که جمهوری اسالمی در سالیان دراز فرمانروایی واپس

های عمومی، دارد و اکنون، در جمهوری اسالمی، کیفر  های عقیدتی و چه به لحاظ بزه کاربرد کیفر اعدام، چه در مورد اتهام

شده برای انسان در آمده  های شناخته مال کردن آزادی داشت جو خفقان و پای آفرینی در راستای نگه تی ابزار وحش اعدام به گونه

 است؛ ...

باشد تا هیچ فرمانروایی نتواند با دستاویز آن،  های جزایی کشور می ی قانون حزب ملت ایران خواهان حذف کیفر اعدام از همه

 «استوار دارد.های قدرت خود را  بر خالف خواست مردم، پایه

 

 با امید به پیشبرد دادخواهی و بهگرد روزگار،

 پرستو فروهر

 ۱۳۹۷آذر 


