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اينان , حيات ملتمسانه دارند , فراوانند كسانيكه جسم خاكيشان چون برگ درختان بي بر از وحشت آتش  "  
ولي هستند كساني كه , هويت واالينده را از دست داده و در جامعه به گونه ي مردگان بي اراده درآمده اند 

افالكيشان زنده و زايا و زندگي آفرين مانده بل قرنها است كه با خاك آميخته شده اما هستي , كالبد آنها سالها 
  . "است

  داريوش فروهر 
___________________________________________________________________________________________

ضرب و شتم و زندان تا كشتار و , توهين,   تهديد
خانهايي است كه نيك سيرتان حق طلب , مثله شدن 

  . وانفسا طي مي كننددر اين دنياي
  ايرانزمين روزهاي پـر التهابـي را سپـري مي 

يكـم آذرماه سالروز كشتار رهبران جنبش . كنـد
با اشكال تراشي و سنگ , برپايي مردمساالري

بـه بهانه هاي  . اندازي كاربدستان رژيم آغاز شد 
واهـي و بـراي جلوگيري از برپايي مجلس 

د زدودن ياد و خاطره بزرگداشت اين شهيدان به قص
و راه پر افتخارشان به هر كاري دست يازيدند تا 
بلكه وجدان بيدار جامعه ايران را به فراموشي 
سپردن اين جنايتي كه نهاد به اصطالح حفظ امنيت 

وادار , به دستور مقامهاي باالي خويش انجام دادند
اما نه آن نقشه شان نتيجه داد و نه ربودن و . نمايند

شتم و تهديد جوانان رهپوي داريوش و ضرب و 
پروانه فروهر و مراسم بزرگداشت رهبرانمان با 
شكوهي افزونتر برگزار گرديد بطوريكه بغض و 
كين و ترس دينفروشان دنياپرست را از شكوه و 
عظمت آن در حمله و سوء قصد به پرستو فروهر و 

  .رهبران حزب ملت ايران ديديم
ه يادمان مي آورد كه   اين روزها ماه آذري را ب
تازيانه هاي جهل و . همه خون و مرگ و بيداد بود

آز بر پيكره ي پويا و خروشان جامعه ي خسته و 
درمانده مي خورد و دانشجويان اين جوانان دلسوخته 
و عاشق و آگاه اين آب و خاك كه از درد جور و 
ستم هستي شان را براي آزادي اين سرزمين 

مصمم تر از هميشه در , داهورايي فدا نموده ان
پيگيري خواسته هاي به حق و انساني خود وا داشته 

دانشگاه و دانشجو در التهاب و خروش از . است
ظلم كساني است كه سخن از نـابـودي محفلهاي 
سـرخـود و ريشه كنـي فساد و جنـايت مي دهند 
و از آن سو انساني را به خاطر بيان ديدگاهش كه 

به مرگ محكوم , مي نمايدبـه ظن خويش درست 
مي كنند و نيـروي محـرك و پـرتـوان جنبش 
آزاديخـواهـي را سـركـوب و بـه بنـد مي 

فعاليـن آن را بـازداشت و تهديد بـه . كشند
  . ....محـروم شدن از ادامه تحصيل مي كنند 

  كوتاهي رژيم اسالمي در حفظ منافع و حاكميت 
ن به ارمغان آورد ننگي دگر را براي ايرانزمي, ملي 

تا آنجا كه بار دگر روسيه همانند دوران تزارها 
الكساندر و نيكالي خود را قدرت بالمنازع درياي 
مازندران و قفقاز و وراي رودان دانسته و براي 

آشكارا خط , آناني كه خالف خواسته هايشان بگويند
  !! و نشان كشيد 
ي اميرك نشين امارات خبر از حل نهاي,   از جنوب

, اختالفشان با ايران بر سر جزاير ايراني ابوموسي 
تنب بزرگ و تنب كوچك در خليج فارس مي دهد؟ 
و متاسفانه از سوي كاربدستان هيچگونه اطالع 
رساني و توضيحي پيرامون اين اظهار نظر مقامهاي 

خدا . اميرك نشين بـه مردم ايـران داده نمي شود
پرده كرده اند عالم است كـه چه معامله ايي در پس 

  !؟
براي ) و انگليس(حال كه تهديد آمريكا ,   از طرفي

سرنگوني دولتهاي دستنشانده شان به مراحل بحراني 
به , (!)رژيم اسالمي براي دفع خطر آمريكا , رسيده

گفتگو هاي به اصطالح ثمر بخشي با , قول خود
انجام داده اند .... روسيه و چين و اتحاديه اروپا و 

اء توافق نامه ها و قراردادهايي به مستحكم و با امض
  !تر كردن روابط خود با اين دول پرداخته است 

  آيا اين امتياز دهي به عالم و آدم براي چند روزي 
ارزش لعن و نفرين , بيشتر بر كرسي قدرت نشستن

  آيندگان را دارد ؟
  بـي تـوجهي بـه منـافع ملك و ملت را چه مي 

  #توان ناميد ؟  
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  ار سال گذشتچه
  چهار سال از آن فاجعه خونينی که دژخيمان 
ددمنش، شبانگاهان با دشنه آجين کردن دو آزاده، دو 
سردار نهضت ملی، دو مبارز راه آزادی و استقالل 
ايران ، آفريدند، گذشت و ما هنوز اندر خم يک 
کوچه ايم و هنوز نه از آمران سخنی است و نه از 

  .مجازات مامورين
 1377 سال پيش شبانگاه يکم آذرماه   چهار

دژخيمان که امروز تمام کارهای ددمنشانه آنها هنوز 
در هاله ای از ابهام پيچيده شده است به حريم خانه 

 وارد شدند و جنايتی داريوش و پروانه فروهر
زيرا . آفريدند که ننگ است بر آنها نام آدمی نهاد

مله وحوش و ددان هم برحسب نياز به طعمه خود ح
اين ددمنشان از آمر تا مامور از تمام . می آورند

امکانات برای از پای درآوردن اين دو مبارز استفاده 
کردند از دروغ و دغلهای تبليغاتی تا زهر و دشنه 

  .آجين کردن 
 خنجر فرو يداريوش فروهر اين دژخيمان بر قلب 

کردند که بيش از پنجاه سال برای آزادی و استقالل 
ر ضد استبداد و استعمار مبارزه کرده بود ايران و ب

  .و در اين راه از هيچ نهراسيده بود
 پروانه فروهری  اين دژخيمان بر سينه و قلب 

خنجر فرو کردند که غمش آموزش و آگاهی جوانان 
بود و بيش از چهل سال در کنار همسرش به مبارزه 
برای آزادی و استقالل ملت ايران کوشيده بود و ما 

س از اين چهار سال همچنان اندر خم يک هنوز پ
کوچه ايم و هنوز نه از آمران سخنی است و نه از 

  .مجازات مامورين
  در اين چهار سال هرکس به هرگونه از دادخواهی 
سخن گفت به زندانش بردند و بر او هزاران ناروا 

چنين شد که از اين فاجعه سخن گفتن جرم . داشتند
 پيش برنامه ريزی است و خط قرمز حکومتی، از

های بسياری کرد که با انجام کشتارهای سياسی پايه 
نويسندگان را هم هر يک . های قدرت را محکم کند

بعد از به شهادت . به نوعی به مسلخ عشق بردند
حزب ملت رساندن سرداران نهضت ملی و رهبران 

 نويسندگانی چون داريوش و پروانه فروهر ايران
 را با قساوت و ...ف ، پوينده ، مختاری ، شري

سبعيتی که از هيچ حيوان وحشی گرسنه  سر نمی 
زند از پای درآوردند و ما همچنان اندر خم  کوچه  
دادخواهی ايستاده ايم و هنوز نه از آمران سخنی 

  .است و نه از مجازات ماموران
ند ، يکی  را د  در اين  چهار سال  هزاران طرفه ز

می از داروی نظافت که بيش از همه می دانست جا

دادند تا سخنی از آمران نگويد و ديگران که مامور 
بودند و معذور، در هزار توی بازيهای سياسی رها  
شدند ، دادگاهی پشت درهای بسته ساختند و 
پرداختند، وقتی فرياد دادخواهی بلند شد به وکالی 
آنها نيز رحم نکردند و برای هر يک به نوعی 

 زرافشان دکترساختند از جمله پاپوش و پرونده ای 
را به جرم افشای راز و اسرار به پنج سال زندان 

در کدام دادگاهی چنين می کنند که  .محکوم کردند
برای آمر و قاتل مجازاتی نباشد ولی وکيل  دادخواه  

اين  ظلم  و  بيداد  را به کجا . را  به زندان برند 
  بايد برد ؟

 از سر عمد و   پرونده ی کشتارهای سياسی که
تخفيف قتل های زنجيره ای اش خواندند، پرونده ملی 

در ابتدا از بزرگ و کوچک برحسب . اعالم کردند
نياز و ضرورت سياسی از اين فاجعه ملی سخن 
گفتند و مجلس ها ساختند ولی هيچ يک را پاسخی 

و ما هنوز اندر خم کوچه دادخواهی ايستاده . نيامد 
 سخنی و نه ماموران را ايم و هنوز نه از آمران

  .مجازاتی 
  اگر به روند پيگيری قتلهای سياسی در اين چهار 
سال گذشته توجه شود هزار نکته ناگفته در آن 

در ابتدای امر سخن از دست استکبار : پديدار است 
بود وسپس سخن از خود سری چند ..... جهانی و 

، چگونه که اين .....محفل نشين که درد دين داشتند 
موضوع همچنان در پرده ابهام قرار داردو اگر 
کسی از کم و کيف آن اطالعی داشته باشد و بخواهد 
سخنی بگويد سر و کارش با داغ و درفش و دادگاه 

  و زندان است؟ 
  اگر چند فرد خودسر متمرد خيره چشم دست به 
چنين  خيانتی زدند ديگر پنهان کاری الزم نيست و 

ی؟ می گذاشتند همگان از دادگاه غيرعلنی چه نياز
زير و بم اين خيانت ددمنشانه آگاه ميشدند و آمر و 
          .مامور متمرد و خودسر بی آبرو

   )4ادامه در صفحه ( 
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  آذران
  آنگاه 

  خورشيد سرد شد و بركت از زمين ها رفت
  ديگر كسي به عشق نينديشيد
  ديگر كسي به فتح نينديشيد

  سو هيچك
  ديگر به هيچ چيز نينديشيد

.  .  .  .         
  خورشيد مرده بود

  خورشيد مرده بود و فردا 
  در ذهن كودكان

  مفهوم گنگ گمشده اي داشت
  آنها غرابت اين لفظ كهنه را

  در مشق هاي خود
  با لكه ي درشت سياهي

  تصوير مي نموند
  خورشيد مرده بود

  و هيچكس نمي دانست 
  كه نام آن كبوتر غمگين

  . كز قلبها گريخته است ايمان است 
. روز دانشجو,  آذر16.   دفتر تقويم را مي گشايم 

روزي كه سه بنفشه ي آذرين دانشگاه ما را آذين 
آنان حرف خود را زدند و رفتند و ما كران . بستند

سه رود عاشقي كه براي فرار از . مخاطبشان مانديم
حشان اسارت دريا خود را طعمه كوير كردند تا رو

, كسانيكه در سوز سخت زمستان.هميشه آزاد بماند
يخ هاي دلها را شكسته و با غرق شدن در آنها ثابت 

سنگفرش , و خون گرمشان " ما زنده ايم " كردند كه 
خورشيدهايي . هاي يخزده ي دانشگاه را تسلي داد

كه رفتند و شب را پشت سر نهادند تا ما بمانيم و 
دهايي كه رفتند بدان خاطره ي سخاوت جان خورشي

, اميد كه ما نيز شعله اي برافروزيم و نگذاريم شب 
شعله اي برافروزيم تا . سياهي را  بر ما كامل كند 

دستهايمان به هم نزذيكتر , به پشتوانه گرماي آن 
شعله اي برافروزيم و بدانيم آن ستاره هاي . شوند

پرواز را , جاويد تارك آسمان نيز با شعله اي كوچك
  .غازيدندآ

  .ولي افسوس ....    شعله اي برافروزيم  
اين سه قطره ي خون را , من و تو,  افسوس كه ما 

هر روز مي شوييم و مي ساييم تا چشمان شيشه اي 
چشماني كه گريستن را , ما را كمتر بيازارند
  .ديريست از ياد برده اند

  و اينك با تو چه بگويم؟ اصال ما چه داريم كه به 
 بگوييم؟ مايي كه تنها اعتبار دانشجو بودنمان يكديگر

, مايي كه زبانمان, آن سه قطره خون است و بس
و بـراي كامپيوتر . زبان حساب است و كامپيوتـر

بزرگ نيا و شريعت رضوي فقط سه اسم , قندچي
سه اسمي كه خيلي آسان مي تون آنها . است و بس

 .را از حافظه پاك كرد و آنگاه نفس راحتي كشيد
كجا مي توانيم بغض كهنه اي را كه در گلوي 
درختان لخت باغ گره خورده بفهميم و بجايشان هاي 

  .هاي گريه كنيم
  و با اين مه غليظ كه بين ما را گرفته چه كنم؟ چه 
كنم كـه در ايـن مـه فقط طرح مبهمي از تـو در 
ديدگانـم مي نشيند و تنها راه بجا آوردن تو و 

و . آن سه پشنگه خون استحضورت در دانشگاه 
بسيار طبيعي مي نمايد اگر تو را به شكل تنديسي 

  .امـا نـه تنديس واژه زيبايـي است, ببينم
از تو و از ,   دلم مي خواهد فرياد بزنم و از خودم 

چرا و چگونه اجازه داديم كه , كي: همه بپرسم 
و هيچ . چشمانمان را غباري اينچنين به بند بكشاند

مي آوريم كه قبل از آمدن به اين مكان چه به بياد ن
آخر ما عادت كرده ايم به . سوداهايي در سر داشتيم
عادت كرده ايم كه حافظه . پشت سر نگاه نكنيم 
به جلو هم كه نگاه مي كنيم . تاريخي نداشته باشيم

هرگز جرات آنرا نداريم كه پرنده ي نگاهمان را تا 
و . پرواز دهيمتا چند قدم آنطرفتر را , افق كه نه

اينگونه خيل آدمهاي بي بو و خاصيتي وجود دارد 
ادعاي وراثت , كه ادعايي بزرگ را يدك مي كشند

خورشيد و تاريخ قضاوت خواهد كرد كه ما كه بوديم 
و نشان خواهد داد . چه كرديم و چه مي خواستيم, 

. كه ما در كجـاي جهـان ايستـاده بـوديـم
, داب نيلوفر مي زايدآنكه مي گويد مر! دوست من 

  .دروغ مي گويد
چشم ,   و ديگر چيزي نمي بينيم با آنكه هر يك خيره

شايـد . در چشم نورافكني بي حركت نشسته ايـم 
اصال مه ايي در كار نيست و از شدت  نور  

, آنهاست  كه  هيچ  نمي بينيم  و  كور  شده ايم 
  !كور شده ايم؟

هر ديده اي را نورافكن هايي زيبا و خوش ظاهر كه 
به خود جلب مي كنند و آنگاه كمر به قتلش مي 

دلم مي خواست يكي از اينها را خطاب قرار . بندند
  :دهم و بخوانم 
  با تو چه بگويم؟

  كه ستاره ها
                چگونه
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                        چگونه
                                چگونه از آسمان پريدند؟

  گويم؟با تو چه ب
  كه از نور تو چشم ها

                          و چشم ها
                                      همه مچاله

                                                   همه خسته
  با تو چه بگويم؟

  چه دارم كه بگويم؟
  !   پاره سنگي مي جويم

*************************************
**  
   )2از صفحه " چهار سال گذشت"دنباله مقاله ( 

  بهوش باشيد خون بيگناهان و آزادگان تا قيام قيامت می 
و داد می  جوشد و دادار بزرگ بر آن داوری می نمايد

گمان نرود که خاکستر زمان بر تمام بيدادها پاشيده می . ستاند
خی حافظه تاري. شود و می توان آسوده شب سر بر بالين نهاد

و ذهن هوشيار ملت ايران اين بيدادها را هيچگاه فراموش 
حال هر داوری که کرده و ميکنيد، بدانيد اين . نمی کند

  .خونهای پاک هنوز پس از چهار سال همچنان می جوشد
  آيا می توان آسوده سر بر بالين نهاد و دشنه هايی که 

 فرود آمد، داريوش و پروانه فروهربيدادگرانه بر پيکر 
  !فراموش کرد 

  آيا می توان نويسندگان آگاه دل را که به مسلخ عشق بردند، 
  فراموش کرد؟ 

  در اين چهار سال گذشته هرکسی سخنی از ددمنشی و 
آيا داور الهی را . بيدادگری گفت به جرمی به زندانش افکندند

  # هم می توان فريفت ؟   

  يلدا، بلندترين شب
ار جشن را در   دي ماه، در ايران كهن، چه

نخستين روز ماه دي، روزهاي هشتم، : برداشت
پانزدهم و بيست و سوم، سه روزي كه نام ماه و نام  

كه از اين چهار جشن، بيش از ديگر .روز يكي بود
جشنها، شب نخستين روز دي ماه، يا شب يلدا را 
جشن مي گيرند، يعني آخرين شب پاييز، نخستين 

ازجدي و درازترين آغ  ، شب زمستان، پايان قوس
  .شب سال

ماه دي متعلق به اورمزد بود و دي كه از تحول 
 پديد آمده است، از dadv» ددو«واژه ي پهلوي 

روز اول .  به معني آفريدگار استda» دا«ريشه
هرماه نيز هرمزد نام دارد و بدين ترتيب در اول دي 
ماه نام روز با نام ماه برابر    مي افتاد و به اين 

ني بزرگ براي خداي بزرگ برپا ميشد كه سبب جش
آن را جشن نود روز نيز مي ناميدند، زيرا از آن 
روز تا نوروز نود روز فاصله است و زمين 
درگردش خود به دور خورشيد در آن روز به نقطه 
ي تقريبي انقالب زمستاني مي رسد و سال نو 

  .زمستاني با افزايش درازي روز آغاز مي شود
نيز مي ) خورشيد ماه (=» خور ماه«  به دي ماه 

) اورمزد=خرم روز(گفتند، كه با نخستين روزخرمش
پس از فروردين، پر آيين ترين ماه ايراني بوده 

خرم (با توجه به اين كه نخستين روز دي ماه . است
بلندترين شب سال را پشت سر دارد، پيوند اين ) روز

: ماه به خورشيد بر پايه اي درست استوار است
شايد . اين ماه خورشيد از نو زاده       مي شوددر

ايرانيان از روزي كه با گردش خورشيدي سال آشنا 
شده اند، خرم روز دي ماه را يكي از روزهاي 

از اين روز است، كه خورشيد . خورشيد ناميده اند
دوباره پا به رشد مي گذارد و زندگي روستاييان كه 

  .ي شودپيوندي با طبيعت دارد، از نو، نو م
ايرانيان قديم سال دوازده ماهه را تمثيلي از جهان 
دوازده هزارساله مي پنداشتند كه داراي دوره اي 
سيصد و شصت و پنج روزه است و به چهار فصل 

ايرانيان دل بسته به ايزد . سه ماهه تقسيم مي شود
ميترا، روز اول زمستان را كه موقع انقالب 

وباره تسلط زمستاني خورشيد بود و خورشيد د
مي » ميترا«خودرا برجهان مي گسترد، روز تولد 

دانستند و آن روز را در روز بيست و يكم دسامبر 
جشن مي گرفتند و هنگامي كه ميترا پرستي به 
صورت ديني بزرگ درآمد و به روم رفت، همين 
روز، روز مقدس ميتراپرستان گشت و درسده ي 

يسه ها، در چهارم ميالدي در اثر اشتباه حساب دركب
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روز بيست و پنجم دسامبر تثبيت شد و به نام 
Natalis Invictus »  شكست ) مهر(روز تولد

. درميان مردم ميترا پرست روم رايج شد» ناپذير
پس از آنكه دين مسيحي در روم قديم رواج يافت و 
اندك اندك جاي آيين مهر را گرفت، بيشتر آداب و 

 گرفته شده بود، رسوم مهري را كه از ايران مزدايي
به خود پذيرفت، زيرا اين آداب مذهبي به صورت 

بنابراين نوئل . آيين هاي ملي برگزار مي گرديدند
اروپايي همان شب يلدا يا شب چله ي ايراني است و 

 به Solsticeيقي يعني موقع انقالب شتوي قنوئل ح
 دسامبر است؛ 21 آذرماه يعني 30تقريب در روز 
 و كاله موبدان ظاهر مي شود و بابا نوئل با لباس

درخت سرو و ستاره باالي آن هم يادگار مهري 
  .هاست

در روزگاران دور،  به باور مردمي كه در كوه و 
دشت و صحرا به زندگي چوپاني سر مي كردند، 
روز روشن كه هنگام كشت و كار و تفرج بود 
آفريده ي مزدا به شمار مي رفت و شب پر اسرار و 

 كه در پناه آن كشتارها، دزديها و مرموز و ساكت
. شبيخونها انجام مي شد، آفريده ي اهريمن بود

ايرانيان دوران كهن براي بي آزار  ساختن اين 
شبها، آتش مي افروختند تا ديوان و پريان و 

خاموش شدن آتش . جادوگران از خانه دور شوند
گناهي بزرگ بود، زيرا بر اين باور بودند كه پس 

دن آتش ارواح زيانگر به خانه مي از خاموش ش
بنا بر باور پيشينيان، در پايان اين دراز شب، . تازند

و مي (كه اهريمني و نامباركش          مي دانستند
، تاريكي شكست مي خورد، روشنايي پيروز و )دانند

خورشيد زاده مي شود و روزها رو به بلندي مي 
  .نهد

دت است؛   يلدا، واژه اي سرياني و به معني وال
اين شب، شب انقالب ). مهر، ميترا(والدت خورشيد

( شتوي است كه پس از آن آفتاب از برج قوس
به برج جدي تحويل مي شود و روزها ) نيماسپ

  .اندك اندك بلندتر مي گردد
نام اين روز ميالد اكبر است، «:  ابوريحان مي گويد

گويند در اين . مقصود از آن انقالب شتوي است
از حد نقصان به حد زيادت خارج مي روز نور 

شود، و آدميان نشو و نما آغاز ميكنند و پري ها به 
  ».ذبول و فنا روي مي آورند

خورشيد، مهر يا ميترا، مسيح و نجات بخش جهان 
  . از تسلط اهريمن و نكبت و ادبار وي بود

  ايرانيان باستان شب آخر پاييز و اول زمستان را 
ورشيد مي خواندند و شب زايش مهر يا زايش خ

پيران و . براي آن جشن بزرگي برپا مي كردند
پاكان به تپه اي رفته، با لباس نو و مراسمي از 

را براي » رهبر بزرگ«آسمان مي خواستند كه آن 
رستگاري آدميان گسيل دارد و باور داشتند كه نشانه 
زايش آن ناجي، ستاره اي است كه باالي كوهي به 

ه داراي درخت بسيار زيبايي بوده نام كوه فيروزي ك
  .است، پديدار خواهد شد

  در اين شب كه شب چله ي بزرگ است، 
خويشاوندان و دوستان در خانه ي بزرگ خانواده 

دور كرسي نشستن و تا نيمه شب ميوه . گرد مي آيند
و آجيل و غذا خوردن و به فال حافظ گوش كردن از 

  .ويژگي هاي شب يلدا است
 مخصوص، هندوانه، انار و شيريني   خوردن آجيل

و     ميوه هاي گوناگون، همه جنبه ي نمادين دارند 
و نشانه بركت، تندرستي، فراواني و شادكامي 

با انتخاب و شكستن گردو از روي پوكي و . هستند
  . يا پري آن، آينده گويي مي كنند

    همه شب هاي غم آبستن روز طرب است
   آيد ا يلد شب  چاه   ز وسف روزـي
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دشمن طاووس آمد پر او
ايط   قريب به اتفاق كشورهاي عضو اوپك شر
از , سياسي و اقتصادي شان همسان با ايران نيست

اين رو طبيعي است كه ايران همواره در چالش با 
و با روند در پيش . اعضاي اوپك قرار داشته باشد

رو چه از ديدگاه كشورهايي همچون عربستان كه 
عضو اوپك هستند و چه كشورهاي توسعه نيافته غير 

ميل , توسعه يافتهتوليد كننده نفت و البته كشورهاي 
. روزافزوني براي كاهش قيمت نفت وجود دارد

بعالوه مسئله انرژي هاي جايگزين نيز به مرور 
كشش قيمتي نفت را , زمان به عنوان خطري جدي

  .تهديد مي كند
  در خوشبينانه ترين وضعيت نيز اگر قيمت نفت 
, افزايش و يا در قيمت قابل قبولي تثبيت شود

 عوايد صادرات نفت نمي توان هيچگونه اميدي به
  :چرا كه , داشت

همواره يكـي از عمده تـرين مشكالت _ 1
پيدا ) از جمله ايران( كشورهـاي توسعه نيافته 

كردن راه حلي بوده كه به وسيله آن درآمدهاي 
حاصل از صدورنفت خام تحت شرايطي به بخش 
هاي مختلف اقتصادي تزريق شود كه رشد و توسعه 

را در پي داشته و در ضمن با توزيع اقتصاد ملي 
  .تورم را نيز به دنبال نداشته باشد, عادالنه درآمدها 

افزايش قيمت نفت و به طور طبيعي كاهش آن _ 2
تورم ركودي را به مشكل الينحلي , پس از بحران 
  .تبديل نموده است

به تجربه ثابت شده است كه هرگاه قيمت نفت _ 3
بخش خدمات بوده كه افزايش پيدا كرده است اين 

  .نه كشاورزي و صنعت , تنومندتر شده است 
بخشي از خريدهاي خارجي در حال حاضر _ 4

خريد مايحتاج روزمره و كاالهاي واسطه اي و 
  .خدمات وارداتي است

قيمت اجناس ,   زماني كه قيمت نفت افزايش مي يابد
وارداتي نيز به تبع آن افزايش پيدا مي كند و در 

  .دات نفتي دوباره از كف مي رودنهايت عاي
  اما چه راه حلي براي رهايي از چرخه باطلي كه 

عاقالنه ترين راه حل . در آن درگيريم متصور است
شايد خارج شدن از جمع صادر كنندگان نفت خام و 
پيوستن به جمع مصرف كنندگان نفت خام باشد يعني 

  :چرا كه , گسترش صنايع وابسته به نفت خام 
آور بودن صادرات آن براي شركت هاي سود_ 1

كه , سرمايه گذار و نتيجتا انتقال تكنولوژي پيشرفته
در شرايط فعلي توليد كنندگان يگانه چندان تمايلي به 

اما در صورت داشتن قابليت صادرات . آن ندارند
بطور طبيعي ناچار بـه روز , فرآورده هاي نفتي 

  .آمد كـردن تكنولـوژي خـواهد داشت
اتواني كشورهاي پيشرفته به رقابت يا دامپينگ ن_ 2
به دليل پايين بودن قيمت منابع طبيعي ) كاهش قيمت(

و نيروي انساني در ايران و مضاف بر آن توانايي 
دولت ايران بر كاهش قيمت مواد اوليه به ميزان 
  .دلخواه تا بدانجا كه حتي خود دست به دامپينگ بزند

 بزرگي همچون سهل الوصول بودن بازارهاي_ 3
چين و هند و قفقاز و وراي رودان و حتي قسمتي از 

  .بازار اروپا 
در حال حاضر غير از آن . ايجاد اشتغال مولد _ 4

مقدار عايدات نفت كه صرف خريد فرآورده هاي 
مابقـي آن , نهايي از خارج از كشـور مي شـود

به صرف ايجاد اشتغال مي رسد و اين اشتغال اندك 
رم ركودي همواره با نوسان نيز به دليل تو
كه با به كنترل درآمدن تورم ركودي (روبروست 

  ).اشتغال نيز با نوسان روبرو نخواهد شد
در صورتي نتيجه مطلوب ,   البته بايد توجه داشت 

  : بدست خواهد آمد كه 
از قوانين اقتصاد آزاد تبعيت شود و چنانچه _ 1

رنامه ريزي دولت در پاره اي از موارد ناگزير به ب
  .باشد الجرم بايد برنامه ريزي ارشادي پي بگيرد 

از آنجايي كه در حال حاضر عمده توليد _ 2
, اقتصادي ما در بخش كشاورزي صورت مي گيرد 

ساماندهي به توليد , همزمان با اجراي اين طرح 
كه . كشاورزي نيز نبايد از نظر دور نگه داشته شود

اهش توليدات در غير اينصورت نابساماني و ك
  #.   كشاورزي هر طرحي را مي تواند عقيم بگذارد
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   را پاس بداريمملت بينديشيم و حقوق منافع مليبه 
  وجود کانونهای بحران در منطقه و تحرکات 
حساب شده ی قدرت های فرا منطقه اي که به ظاهر 

ور ضبرای از ميان برداشتن ديکتاتور بغداد، به ح
دهند می تواند نشان از گسترده ی خود ادامه می 

  .توطئه ای ديگر عليه ملت ايران باشد
گ می دمند و گويا به ن  آنها که اکنون بر شيپور ج

اين قاتل صدها هزار پير و " صدام"تازگي فهميده اند 
جوان، موازين حقوق بشر را زير پا نهاده و در 
نتيجه شايسته است که به مجازات رسد، مگر 

ونه سرکرده ی بغداد را در فراموش کرده اند که چگ
د و ـدنـانــاری رسـيورش به خاک ايران ي

روح شدن و بی خانماني ـد و مجـوجب شهيـم
  هزاران ايراني پاکنهاد شدند؟

ايت ـت از حمـزرگ دسـهای بـدرتـر قـ   اگ
 می توانستند ايرانيجوانان  مي داشتند، رـصدام ب

يگر او را تا حفاک خلفای بغداد واپس برانند تا د
انديشه ی تجاوز به سرزمين ايرانيان به سر هيچکس 
  .خطور نکند و کسي را يارای کشت و کشتار نباشد

حمايت از ديکتاتورها بخاطر چپاول منابع ملی و   
سرکوب آزاديخواهان رسم ديرين قدرتهای بزرگ 

 و ساقط کردن 1332 مرداد 28است که کودتای 
ران، يکی دولت ملی دکتر محمد مصدق، پدر ملت اي

زيانهای بجامانده از آن . از نمونه های آن است
ضربه بر پيکر ملت ايران، نه چنان است که به 

و نه آنگونه است که از حافظه ی تاريخی  حساب آيد
  .ملت ايران رخت بربندد

با حمايت   همه ی مردم دنيا می دانند که عراق 
زگر جنگ عليه ايران بوده اآغقدرت هاي سركوبگر 

 خسارت های وارد شده بر ميهن ما به قدری است و
است که جبران آن برای ملت ايران بسی دشوار 

  .است
 است چنانچه بيگانگان دست از حمايت از   روشن

ديكتاتور بردارند مردم بخوبي خواهند توانست 
حكومت مناسب خود را انتخاب و به زندگي شايسته 

 زيرا ديكتاتور در بين, ي ملي خويش دست يابند
مردم جايي ندارد و ادامه ي حياتش وابسته به بيگانه 

  .است
  اكنون صدام به قطعنامه شوراي امنيت به ظاهر 

مردم جهان بـايد بـدانند كه اين . گردن نهاده است
موجود حيله گر به هر ترفندي دست خواهد يازيد تا 
. چند صباحي ديگر بر اريكه ي قدرت تكيه زند

بيدار باشد و ديكتاتور را وجدان جامعه جهاني بايد 
  .امان ندهد

.   روي ديگر سخن ما با كارگزاران حكومت است
, به شهيدان. ملت ايران در جنگ آسيب بسيار ديد

. اسيران و خانواده هاي آنها بنگريد, جانبازان
هرگونه سهل انگاري و ندانم كاري در اين مقطع 

ديكتاتور بغداد رفتني است , زماني نابخشودني است
 مـا بـايـد حقوق پايمال شده ي ملت ايران را و

  #.  مطالبه كنيم
  

*************************************
**  

  
  تناقض در تناقض

اول (  در چهارمين سالگرد شهادت فروهرها  
در خانقاه صفي عليشاه هزاران نفر از ) 81آذرماه 

قشرهاي مختلف مردم شاهد تناقض بزرگ و 
" , " انصار " اي به نام هاي عده . آشكاري بودند

و چه چه " نيروهاي حاج حيدر " , " گروههاي فشار 
از رفتن مردم به . در صدد تحريك مردم بودند, 

خانقاه جلوگيري كردند و در هنگام خارج شدنشان 
شروع به حمله كردند و با زنجير و چوب و اسپري 

هيچ كس , زن و كودك , شيميايي از پير و جوان 
در خيابان هاي اطراف خانقاه زد و . نبوددر امان 

  .خورد و فحاشي و عربده كشي ها كه نكردند
  نيروي هاي انتظامي از ابتداي مراسم سالگرد 
شهادت فروهر ها آنجا بودند و به خواست هاي 
مردم شركت كننده در آيين سالگرد مبني بر 
جلوگيري از حمله نيروهاي چماغدار بي تفاوت 

  .بودند
هيـان خشونت و جهل و جنـون كـه در   اين را

همه آئين هاي ملي ديگر نيز چنين برخورد مي كنند 
ولي , شناخته شده اند و همه آنها را ديده اند , 

اتصال به نهاد هاي مافيايي قدرت مانع هر گونه 
  .گرفتار شدن آنهاست

  #.    بگذريم كه همه فهميدند كه تناقض در كجاست
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  كم آذر از نگاهي ديگري
اين بار چهارمين .   بار ديگر اول آذر فرا رسيد

. سالگرد اين فاجعه ي ملي را برگزار مي كرديم
مردم از پيش ازشروع مراسم درخيابان خانقاه 

در طول مراسم ناآرامي به چشم . حضور يافته بودند
اما، پس از پايان مراسم، از صاحب عزا . مي خورد

ال خشم گرفته تا مردمي كه هنوز پس از چهار س
خود را به تازگي روز اول حفظ       نموده و نيز 
از روي همدردي با بازماندگان اين فاجعه در مراسم 
شركت كرده بودند، مورد ضرب و شتم و فحاشي 

گفته مي شد بسيجي . ، قرار گرفتندمعروف گروهي 
اين مسئله . ها هم در ميان اين طيف قرار داشتند

. ت سال پيش باز گرددنگارنده را واداشت تا به بيس
به راستي شكل گيري نيرويي به نام بسيج به چه 
سبب بود؟ آيا به غير از اين بود كه درشروع جنگ 
ميهني و براي مقابله با دشمن بعثي شكل گرفت و 
تمامي ايرانيان به گونه اي در آن عضويت داشتند؟ 
آيا روز جمعه خانقاه صفي عليشاه و خيابانهاي 

هه ي جنگ ايران و عراق گشته اطراف بدل به جب
بود؟ كدام دشمن دركار بود كه بايد مورد هجوم قرار 
مي گرفت؟ اين دشمن مسلح به كدام سالح گرم و 
سرد بود؟ آيا شركت كنندكان در مراسم، به جز 
مردم عادي شهر تهران و كشور ايران بودند؟ 
بسيجيان به مقابله با هم ميهنان خود برخاسته بودند؟ 

نان و مرداني بي دفاع؟ آيا آن هنگام فرا آن هم ز
نرسيده كه كمي بيانديشيم و تامل كنيم كه اين زنان و 
مردان، دختران و پسران ايراني و مسلمانند؟ آيا 
نيروي بسيج، بسيج شده تا به مقابله با كساني 
بپردازد كه حق مسلم خود را مطالبه مي نمايند؟ 
 كساني كه فرياد اعتراض، در اعتراض به

 برآورده 77 سياسي پيش و پس از پاييز كشتارهاي
اند؟ آيا بايد در برابر فشار، تهديد، زندان و كشتار 
پس از بيان انديشه سكوت كرد؟ تا كي اين مردم 
مظلوم بايد شاهد پرپرشدن دلخراش دلسوزان 
سرزمين شان باشند و دم برنياورند؟ آيا بسيج 

دخواهي موجوديت يافته تا چماقي بر دهان اين دا
باشد؟ آيا بسيجي از ميان هم ميهنان فراخوانده شده تا 
هم ميهنان خويش را لت و پار نموده و زيانهاي 

بر جبران ناشدني را يك عمر بر آنان تحميل نمايد؟ 
سر عياري و جوانمردي ايراني چه آمده؟ آن فداكاري ايراني  
در راه نجات جان هم ميهن كه زبانزد جهانيان است، كجا 

ته؟ آيا اين است تمامي آنچه كه از آن هدف واال بر جاي رف
  #مانده است؟  

*************************************
**  

  راز جاودانگي  قهرمانان
هنگامي كه مردم .   قهرمان تجلي توانستن هاست

, جز سيه روزي و تيرگي پيرامون خود نمي بينند
هنگامي كه هركس جز سوداي خويشتن در سر نمي 

, قهرمان تيرگي اي را كه سنت شده است, پروراند
و كاري مي . و از خويشتن بيرون مي آيد, مي شكند

اما در زمانه كسي را , كند كه عين حقيقت است
و بـه نـاگهان . پرواي انجام دادن آن نيست

مردمـي كـه جـز بـه خـويشتن نمي پردازند 
الگويي را در پيش روي خويش مي بينند كه براي 

اما به . خود پرداختن بيش از ايشان امكان داردبه 
خود نمي پردازد و به اصول انسان آزاد ايراني بيش 

  .از هر چيز ديگر بها مي دند
قهرمانان بسياري را ,   تاريخ پر از رنج و درد ما
  .در دامان خويش پرورده است

  آريوبرزن هنگامي كه با پيشنهاد پادشاهي ايران از 
 مي شود تا ما به ازاي آن راه سوي اسكندر مواجه

سر بر آسمان مي سايد و , را بر سپاه اسكندر بگشايد
من تنها از فرمانرواي ايران فرمان مي , مي گويد

  .گيرم
  بابك خرم دين در برابر تمامي  وسوسه هاي خليفه 

  .بغداد جز مردم ميهن خويش را در نظر نمي آورد
ن غّره   يعقوب سيستاني به نان جوئين خويش چنا
  .است كه جز سعادت قوم خويش را نمي شناسد

  و جهان پهلوان تختي كه بسياري را گمان بر اين 
وداع . بود كه او آخرين كورسوي اين چراغ است

جسم و جان كنان به ميان مردم اش مي آيد و در 
  .برابر انبوه وسوسه هاي استبداد سرخم نمي كند

د جهان قوي ترين مر,   و امروز حسين رضازاده
پاسخ وسوسه , در اين زمانه عافيت سوز سفله پرور 

. هاي فرزندان عثماني را كفايت به پوزخندي مي كند
تا باز در باورمان بمانـد كـه سعادتـي است 

ايـرانـي بـودن و ايـرانـي , نـاگفتنـي
   #.  مـانـــدن
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  بودن يا نبودن

 آذر، آقاي خاتمي براي 16 امسال، در سالگرد 
 با دانشجويان از حضور در جمع شان، همدلي

  !!!سرباز زدند
  اين هم يك جور همدلي و همدردي است كه تا به 

پيش از هر چيز بايد از ! حال مشاهده نكرده بوديم
ايشان   نشانه هاي  همدلي هاي گذشته شان با 

بايد از ايشان پرسيد، . دانشجويان را جويا شويم
دانشگاه حضور  در1377هنگامي كه در شانزده آذر 

يافتند پاسخ ايشان دربرابر دانشجويان خشمگيني كه 
جنبش شان  دشنه آجين شده بود، چه “ پروانه ي”

ايشان حتي با بهره گيري از . بود؟ كدام همدلي
تاكتيكهاي زباني سعي در كم اهميت جلوه دادن اين 

  .جنايت ضد بشري داشتند
آماج   ايشان براي همدلي با دانشجويان هنگامي كه 

زنجير، پنجه بوكس، چاقو و هزار و يك سالح سرد 
و گرم قرار مي گيرند، از حضور در جمع شان 

براي همدلي با دانشجو، . خودداري       مي نمايند
هنگامي كه پيراهن خونين ديگر دانشجويان را بر 
سر دست مي گيرند و به اين خاطر به اعدام و 

د و غايب زندان محكوم مي گردند، سكوت مي نماين
  .مي شوند

  براي همدلي با دانشجوست كه در برابر درخواست 
پيش پا افتاده ترين حق اش محكوم به اخراج از 
دانشگاه و عدم استفاده از طبيعي ترين وقانوني ترين 
حق خويش      مي گردد باز با نگاه آقاي خاتمي كه 

  . رو به رو مي گردد ,رو به سوي ديگر دارد
مدلي با دانشجوست كه برخوردي   دقيقا براي ه

براي . قانوني با لباس شخصي ها انجام نمي شود
خودجوالن     مي دهند و افراد را به مرگ تهديد 

  .مي نمايند
  ايشان براي همدلي با دانشجويان و مردم ايران، 
رييس جمهور شدند تا هر چه بيشتر بي خاصيت 
. بودن قانون را در اين سرزمين به رخ شان بكشند

شايد بدين ترتيب با دل پر دانشجويان و با مردم در 
كوتاه بودن دست شان در به اجرا درآوردن قانون 

شايد بهتر باشد دانشجويان و مردم . همدلي مي نمايند
  !!!با ايشان همدلي و همدردي كنند

   
 آقاي خاتمي، فكر نمي كنيد كه براي همدلي و 

ي همدردي با دانشجويان كه بخشي از پيكره 
شكوهمند مردم ايران زمين اند، كمي ديرشده باشد و 

ديگر نه نيازي به همدلي و همدردي وجود دارد و 
  #نه اعتمادي؟  

  
*****************************************

**  
  

  زمان روشن خواهد ساخت
با نزديک شدن به پايان دوران رياست آقای خاتمی بر قوه   

 که در جامعه بر سر جانشين مجريه نظام اسالمی و بحثهايی
توجه به رفتار عوام فريبانه ی  ايشان در گرفته است و

جديدی که نظام اسالمی  طی چند سال گذشته در پيش گرفته 
است، نام چند تن از کاربدستان که با جال و ظاهری دگرگون 
با کسوتی که پيشتر داشتند و ِابراز افکاری مردم پسند ولی با 

ش و کردار دوران يکه تازی، مطرح شده همان انديشه و من
که نقاب از چهره ی بسياری از آنها کنار رفته است و . است

در اين ميان هنوز چهره ی تنی چند از اين اصحاب برای 
  .ملت ايران در پرده ايی از ابهام قرار دارد

  آقای عبداهللا نوری که خود زمانی داعيه رهبری نظام را 
نان از زشتی و پليدی کردارهايی که داشتند و زمانی دگر آنچ

طی دو دهه وی و همسلکانش به نام حکومت اسالمی انجام 
 کردن همدستان داده بودند، سر به عصيان زد و به رسوا

خفته خويش پرداخت و با تبليغات تريبونهايی، چنان رفت که 
به عنوان يکی از چهره ی شاخص مخالف نظام اسالمی در 

زان و آزاديخواهان راستين، مطرح خالء دربند بودن مبار
 و به خاطر آن چند صباحی را هم در اوين مهمان ندشد

و اينک با عفو و آزادی از زندان در . همکاران سابق بودند
ه و آنچه که در جرايد از قول شخصيتهای  حکومتی هاين بر

 ايشان برای گرفتن کرسی قدرت و رهايی نامزديدر مورد 
ست موجود و رفع مشکالت پيش جمهوری اسالمی از بن ب

 ی شان در جامعه ، بيان می شود، هرو با توجه به وجه
يد و شبهه ای در صداقت گفتار و کردار سالهای اخيرشان دتر

  .بوجود آورده است
  است؟   آيا آقای نوری بازيگر نمايشی ديگر

  بايد ديد که ايشان به راستی از گذشته خويش پشيمان و نادم 
 مبارزان حق طلب پيوسته و همگام با ايشان هستند و به صف

برای آزادی ملت ايران و برقراری نظامی مردمساالر خواهد 
  بود يا نه؟

 نزديک همه    البته نمايان است که عملکرد وی در آينده ای
 ايشان  ه توبهـ ساخت ک  خواهد ر همگان روشنـچيز را ب

  # است يا گرگ ؟  حّر توبه 
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   و اهوراييشهيدان سرزمين مقدس
  ايــران

  داريــوش و پـروانـه فــروهــر
  

  
  دلي دريا دلي در پيچ و تاب بيكران با نـام ايـران  بـود             

  دليـري تك سـوار از تبـار سـربـداران بـود,   ابـر مـردي
  رهايـي بخش ايـران از كمند شوم استعمار ديـرين  را       

   مريدي جان به كف تا روز پايان بود        يكـي فـرزند نام آور
  وطن را در شب ظلماني تزوير و جهل و فقر و  استبداد  

            شـعـار و رايـت پيــكـار بـا خيـل ريـا كـاران دوران بود
  پـذيـراي  دو صد  مـوج  بـالخيـز  در  عـرصه  پيكـار               

  در متن ميدان بود        رفيق وهم دل وهم زرم ويار وهمسري 
  وفاداري به پيماني كه بـا نـام وطن روز نخستين  بست    

          از اين شايسته تر نبودكه نقد جان ضمان عهدوپيمان بود
  نداي حق و آزادي در اين ظلمت سراي جهل و استبداد      

    همـه كس را نشايـد قابـلـي بـايد كه فارغ از غم جان بود
  گي صدق و صفا و لطف و يكـرنگـي       فروغ مردي و مردان

            رشادت پـايمـردي در همه گفتـار و رفتـارش نمايـان بود
  وراي حـادثـه ما را نبـاشد بيمـي از كشتـار دژخيمـان          

           هـراسـان آنكـه خوابش تـا سحر از جـور و تـزويرش بـود
  تقالل و آزادي         ره آورد  شهيدان  وطـن عدل است  و اس

  موج آغـازيـن طوفـان بود, فـروهر, پـروانه       بشـارت خـون 
  

  
******************************************************  

   )  11از صفحه " درنگ"دنباله             ( 
  

            آي دزد
نمي پـردازند ) اگر بتوان به عملشان كار گفت (            جيب بران حرفه اي هيچ گاه به تنهايي به كار

  بلكـه
         همواره چند نفري را در اطراف خويش نگه مي دارند تـا چنانچه در عمل شان نـاكام ماندند بـا 

  فريـاد
و اشخاصي جديدا . گريبان بي گناهي را بگيرند تا دزد اصلي از صحنه بگريزد,          آي دزد آي دزد 

  كانون
  #.       مستقل وكال را با عناويني كه بيشتر برازنده خودشان است به باد انتقاد گرفته اند    
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  "درنگ  "  
  چچن" كفار " مسلمانان فلسطين و 

سـر صبح .   تلويـزيون موجـود عجيبي است
وادارتـان مـي كنـد همـراه صبحانـه جنـازه 
. ي خون آلود كودك فلسطيني را مشاهده بفرماييد

رتان را با دسر مرگ و مير تعداد ديگري از نها
شام را هم با , كشته شدگان فلسطيني بايد صرف كنيد

تصوير سه چهار نفر حمله به تانك نـوش جان 
اما همين تلويـزيـون مبارك نـمي . خـواهيد نمود

پـاره جدا گـردانيده شـده از (چچن گـويد در 
هزار نفر از برادران و 100تاكنون ) ايـران

اهرانمان توسط خرس هاي شمالي شهيد شده خو
خـانـه هـاي مـردم بـي دفـاع را بـر . انـد

  .... !سـرشـان خـراب مي كنند و 
  آقاجري قهرمان امير كبير ايران

  پس از آن كه امير كبير قبلي تو زرد از كار درآمد 
هاشم . اخيرا امير كبير جديدي كشف شده است, 

همان سازماني كه آقاجري عضو سازمان مجاهدين 
تركمن صحرا , اول انقالب در سيستان و بلوچستان 

كردستان و الباقي دنيا انگشت كرده و كافر و ملحد , 
مي گويند . مثال به اعدام محكوم شد, مي جست

قهرمانان زمانه ما , قهرمانان تصوير آينده ملت هايند
  !را 

  قدم نو رسيده
. رسيد  حزب عدالت و توسعه در تركيه به قدرت 

اگر فكر مي كنيد قضيه به همين جـا ختم مـي 
يك دهـه صبـر كنيد , شود بي راهه رفته ايـد 

  شـايد عاقبت اش بـه خير شد؟
  ....., نمي زنم , مي زنم 

  صدام حسين گروگانگير بزرگ از قرار معلوم باز 
پس از آنكه مجلس عراق قبول . هم سالم جست

, خواندفتمندنه غير شراقطعنامه ي سازمان ملل را 
مجلس (حاال كه دو مجلس ! صدام آن را پذيرفت

تا بدين اندازه ) حزب بعث عراق و جمهوري اسالمي
توصيه مي كنيم در , كارگردشان به هم نزديك است 

  چه اشكالي دارد ؟. هم ادغام بشوند
  

  مهمان گرچه عزيز است
  آيت اهللا حكيم رئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي 

. ريكا خواست كه به عراق حمله نمايدعراق از آم
قابل ذكر است پيش از اين برخي از زعماي قوم از 
اين سوي مرزهاي مصنوعي خواستار سرنوشت 

حاال مي ماند . عراق از سوي مردم عراق شدند
  !تعيين نماينده ي مردم عراق 
  هيرمند رودي كه آب ندارد

  پس از ظهوراندن تركيه و عراق و شير نمودنشان 
دولت . ال نوبتي هم باشد نوبت شرق ايران استحا

افغانستان بر خالف تمام موافق نامه هاي ميان دو 
آب هيرمند را بر روي مردم سيتان و , كشور 

بلوچستان بست و جمهوري اسالمي تنها نظاره گر 
  !است

  يكم آذر
  مراسم يكم آذر امسال نيز با شركت مردم برگزار 

نامه داران در حضور امان , و همانند هميشه . شد
از . به مردم حمله ور شدند" انتظامي"نيروهاي 

برجسته ترين كارهاي اين نيروي انتظامي ضد 
مي توان مسدود نمودن ورودي كوچه , شورش

را نام برد تا از رفتن ) از خيابان قائدي(مرادزاده 
قتلگاه شهيدان داريـوش (جمعيت به خانه ي آزادي 

خـدا . ـري شـودجلوگي) و پـروانه فـروهر
  !خيرشان دهد

  اصال مگر كيه
  رئيس جمهور سخنـور از شـركت در مـراسم 

 آذر سر باز زد و از هر گونه توضيخي درباره 16
حاال مي ماند حال آنهايي كه . ي آن خودداري كرد

  .فكر مي كردند خمير مايه اين يكي متفاوت است
  كشتار تصور بفرماييد

ام و ياد اش با نيك   محمد جواد الريجاني كه ن
پديده قتل هاي زنجيره : براون به هم آميخته گفت 

اي در همه جاي جهان رخ مي دهد و از اين پس 
  ؟!!نيز ممكن است رخ بدهد 

  
   )10ادامه در صفحه ( 


