
آينده بقية از روزها نخستين

با� ز تهّوع پائين ز َتغّوط
ما شهنشاهِي رسِم است چنين

هدايت صادق به منتسب

شديم شاد دلنگدلنگ
شديم آزاد ستم از

شاملو احمد
پريا بلند شعر از

است/ تراژدي احساْس اهل براي و كمدي فكْر اهل نزد دنيا اين
والپول هوراس

هجدهم قرن انگليسي هنرشناس و نويسنده

از كه سفيد كاغذ روي صفحه هشت در آيندگان شمارة اين كاغذ, كمبود و تيراژ افزايش سبب به ٦١

چاپ اينترنتدر رواج پيشاز سبكتا و نازك كاغذ نوع اين شد/ گرفتچاپ وام كيهان مؤسسة
ميرفت/ كار به خارج به ارسال براي هوايي نشريات

بهمن٦١ ٢٣ دوشنبه
اول صفحة

شد منقرض ايران در شاهنشاهي �
داد استعفا بختيار �

ميكند آب بر نقش را توطئهها انق"بي انضباط خميني: آيتا+العظمي �
ميكند همكاري بازرگان با ستاد رئيس �

شد منحل مجلس �
افتاد مردم دست به تلويزيون راديوـ �

شد قوياتكذيب مسموميتآب شايعة �
شد مردم رهبران وسيلة به سياسي راهحل خواستار شريعتمداري آيتا+العظمي �

مردم به شريعتمداري آيتا+العظمي پيام �
دانشگاهيانپليتكنيكتهران اس"مي جامعة بيانية �

ديگر صفحات

خوئي اسماعيل سرودة دارند>, حق هماره <مردم ـــ فرهنگ �
نظامي و پليسي كز مرا تصرف شد; محاصره بابل در شاه كاخ �

بزرگ ستاد عمومي روابط ادارة نبودند>, هوايي نيروي از <همافران ـــ مسئوWن پاسخ �

از كه همافران است/ بوده جعلي نشانها و لباسها و ندارد وجود هوايي پايگاه قم در ميگفت نامه ٦٢

به دستبردن با ميديدند افسر را خود و بودند ناراضي سخت نظامي هواپيماي تكنيسين مرتبة
ناچار اعتصاب, و جروبحث مدتها پساز اسRمي, رژيم كردند/ تسريع را سابق رژيم پايان اسلحه
دانشگاه كه دانشكده حتي نه عالي مدارس كه شرايطي در داد/ جاي فني افسر ردة در را آنها

نبود/ زيادهخواهانه توقعشان شايد ميگرفت, را حاجآقا جاي دكتر لقب و شدند ناميده

بهمن٦٢ ١٦ خبر دربارة ارتشتاران,



آيندگان داستان
٥٨ آينده بقية از روزها نخستين بخشسوم

٥٧ اسفند ٢٩ بهمنــ ٢٣
Ö 2018 www.mGhaed.com ممنوع مأخذ ذكر بدون نقل و مؤلف اجازة بدون اينترنتي و صوتي چاپي, تكثير

بهمن ٢٤

اول صفحة

كند كار ايران انق�بي رهبران با است حاضر آمريكا كارتر: جيمي �

فوريه ١٤ روز صبح خاطراتشمينويسد كتاب در ايران در آمريكا سفير آخرين ساليوان ويليام ٦٣

خبر فرستاد/ ايران خارجة وزارت به نسخه دو در شناسايي رسمي نامة \٥٧ بهمن ٢٥` ١٩٧٩
اين به شايد ايران در آمريكا/ در نه و شد اعRم ايران در نه هيچگاه كاغذي چنين وصول و ارسال
بعد سال فروردين تا كه را اسRمي حكومت نه ميشناخت رسميت به را بازرگان دولت كه سبب
اعRم بود ترجيع و كRم تكيه امپرياليسمستيزي كه هوايي و حال در اين, بر افزون نيافت/ رسميت
است شناخته رسميت به سريع و راحت خيلي جهاني استكبار قطب را اسRمي رژيم كه خبر اين
گفتگو بهشتي محمد با تنهايي به و گانه جدا ناتو فرمانده معاون و آمريكا سفير بود/ هRهل زهر
بزدايد/ قدرترسيد به ساختوپاخت با كه را شائبه اين است نتوانسته اسRمي نظام و بودند كرده
دنبال و بود نيامده كنار شاه سقوطرژيم با برژينسكي جناح ساليوان, نوشتة به واشنگتن, در آنسو
ديپلماسي تاريخ در كاغذها عجيبترين از يكي مرموز و مكتوم شناساييِ نامة ميگشت/ راهحل
حاج ظهور و آمريكا سفارت ساختمان به فدائيان حملة چهارشنبه, آن ماجراي مشروح است/

ببينيد: حاجآقا> و <يانكي در را ’’قّصاب‘‘\ به `معروف كاشاني mماشاءا
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شد٦٣ بازرگان شناسائيحكومت آمادة آمريكا
شناخت رسميت به را ايران انق"بي شورويحكومت �

كردهاند ايرانسكوت اوضاع دربارة غرب بزرگ كشورهاي �
هويدا ـــ نيستم مقصر ديگران از بيشتر من �

ميشوند اصل: در ٦٤

ميشود٦٤ باز مدارس �
شد بسته ايران هوائي و دريائي زميني, مرزهاي �

رفتند پيش هم ديروز مسلح خلق �
ميگردد باز ايران به توده حزب رهبر �

بازرگان معاون اميرانتظام ـــ شناختند رسميت به را <انق"ب> نظامي يكانهاي تمام �
خسروداد سرلشكر و زاهدي اردشير بختيار, شاپور منزل به حمله �

شدند كشته نظامي عالي مقام ٣ �
كردند بازداشت را ٥٠آمريكائي شهري چريكهاي �

سردبيري: شوراي امضاي با نامعقول>, نمايش ـــ<يك نيمنگاه �
بسيار كه دادند نشان نصيري ارتشبد با مصاحبه از فيلمي ديشب تلويزيون خبري برنامة در
مظلومي هيأت در است جاري خون جوي يك ناخنش هر نوك از كه را مردي بود/ نامعقول
از پرده و بود ابتدايي همه كه بودند گرفته سؤالهايي زير نداشت قدرتحرفزدن كه مجروح

نميداشت/ بر آن رئيس و ك ساوا جنايات از جنايتي هيچ
اما بود/ جناياتبيحسابآن و بهخاطروحشيگري كرد نابود را ك ساوا و ملتانقSبكرد گر ا
ملت انقSب شأن در ديوسيرت, دژخيم اين حتي متهم, يا مجرم يك با برخورد طرز اين نمايش
سطح در و نگذارند انقSب حساب به را عنانگسيختگيها نوع اين كه كنيد نصيحت نيست/

گذاشت/ باقي منفي نمرهاي يزدي ابراهيم كارنامة در نصيري به عتاب و نمايش آن در حضور ٦٥

نكنند/٦٥ تبليغ ايران انقSب عليه جهاني
ديگر صفحات

ميشوند معرفي امروز hاحتما انق"بي دولت اعضاي �
كنيد جلوگيري غارت و تخريب از شريعتمداري: آيتا+ �

ميكنيم>, حمايت بازرگان دموكراتيك برنامههاي <از توده: حزب اعضاي از تن شش �
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ذوالقدر اسماعيل كيمنش, تقي رضاشلتوكي, عموئي, محمدعلي عباسحجري, خاوري, علي
شد گشوده دژخيمان ستاد �

كه سروده اين در بود/ شده كليشه غلطچاپي از پرهيز براي شاعر خواست به شعر تايپشدة متن ٦٦
ميشود/ ديده <آدولفرضاخان> و اندونزي <ويتنام>, كلمات است, آن زير ١٣٢٩ بهمن تاريخ

از وباشكوهتر عظيمتر <انق"بي شاملو;٦٦ احمد از شعري بهمن>, ماه <انسان فرهنگـــ �
قاضي محمد با گفتگو مشروطيت>,

و <قانون كارگري>; سنديكاهاي سازماندهي براي پيشنهادي <طرح ـــ ديدگاهها �
الوندي مينو انق"ب>, شوراي در كارگران > قصيم; دكتر انق"ب>,

افتاد خلق ارتش بدست تاج باشگاه ــ ورزشي �
نكنيد رحم رژيم گرگهاي به ايران: ملت دموكراتيك اتحاد �

و استعماري <ارتش مرزبان; رضا باشد>, مردمي ارتش بايد انق"ب <ارتش آخر: صفحة �
و خلق; فدائي بيانيةچريكهاي ننشينيم>, پا از دشمن كامل تسليم <تا امضا; بي خلق>, ارتش
شركت آمريكايي كاركنان از تن چند كه هيلتون> هتل به مردم مسلحانة <حملة خبر
براي مسلح گروهي كنون ’’هما خبر: پايان در داشتند/ اقامت آن در ِبل هليكوپترسازي

‘ شدهاند/‘ مستقر محل اين در هتل آتشزدن از جلوگيري

بهمن ٢٥

اول صفحة

ايران مردم به خميني آيتا! پيام �

از نقل به بهمن ٢٥ شمارة تيتر ضروري: تصحيح و ’’پوزش بهمن: ٢٩ شمارة در توضيح ٦٧

در كه همچنان برسيم" پيروزي به نيست معلوم شود ظاهر اختRفها گر "ا خميني, آيتاmالعظمي
‘‘ نيست/// معلوم شود پيدا اختRفات گر ا باشد: بايد آمده خبر متن

برسيم٦٧ پيروزي به نيست معلوم شود ظاهر اخت"فها گر ا
شدند معرفي موقت دولت وزير ٧ �

فلسطين آزاديبخش سازمان دفتر گشايش �
شدند دستگير هوانيروز فرمانده ٤ �

شناختند رسميت به را ايران تازه انگلستانحكومت ژاپن, فرانسه, �
ميشود ملي زمينها �

اعتياد ترك بيمارستانهاي تجهيز براي دولت از درخواست �
ايران تودة حزب ـــ گيرد انجام مسلكي و سياسي تبعيض بدون بايد همهپرسي �

شد فرودگاه از مسلح افراد خروج خواستار ملي هواپيمائي �
همزمان پيام دو ] اس"مي انق"ب كميتة و خلق مجاهدين فدائي چريكهاي كميتة تشكيل �
تجهيزات از استفاده براي انتظامات مسئولين و پاسداران به و بنيصدر, ابوالحسن به خطاب

شد] چاپ بهمن ٢٩ شمارة در بنيصدر توضيح اسلحه/ و شده مصادره
است نظر تحت بختيار �

گفتگو پدرش با تلفني گفت پاريس] در ] بختيار پسر شد/ كميته تحويل و دستگير بختيار شاپور
است كرده
ديگر صفحات

هوائي نيروي ـــ نكنيد تيراندازي هليكوپترها سوي به �
اوست! دشمن كارگران اتحادية كه ميداند كارفرما ـــ گزارش �
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رادي كبر ا با گفتگو است>, عمل يكپارچگِي انق"ب <جواهر ـــ فرهنگ �
در <دانشگاه خلق; هنرمندان انجمن انق"ب>, ماشين در پيچكوچكي <هنر: ـــ ديدگاهها �

دانشگاه استاد افشارنيا, عليرضا نوخاسته>, جامعة در دانشگاه دربند, جامعة
مرزبان رضا باشيد>, هوشيارتر باشيد, <هوشيار �
نويسنده/ نام بدون خلق, ارتش و استعماري ارتش �

رسمي تعطيل بهمن ٢٦

بهمن ٢٨ شنبه

اول صفحة

كرد آغاز را شاه ياران تيرباران اعدام جوخة �
عكسهاي ] شدند تيرباران خسروداد سرلشكر و ناجي سرلشكر رحيمي, سپهبد نصيري, ارتشبد
از بسته دستهاي با شاه رژيم سران از تن ٢٠ عكسهاي و اول صفحة در جسد چهار درشتچهرة

دوم] صفحة در تيرباران منتظر و پشت
نفت اعتصابي كاركنان به خميني آيتا+ پيام �

ارتش انتصابهاي با مخالفت در راهپيمائي �
معلمان ـــ است گرفته قرار سازشكاران خطر معرض در انق"ب دستاوردهاي �

ميشود مصادره پهلوي خانوادة اموال �
شد نخواهد تلقي جدي رژيم حامي يگانهاي همبستگي اع"م �

خميني تبليغاتآيتا+ كميتة ـــ
شدند مسلط تبريز بر انق"ب مسلح نيروهاي �
خميني آيتا+ به خلق مجاهدين سازمان پيام �

ديگر صفحات

حاجآقا> و <يانكي � آمريكا سفارت به مسلح افراد هجوم ٦٨
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بود٦٨ توطئه سفارتآمريكا اشغال �
شدند آزاد سفارت اعضاي

هستم وسيع مخالفتشكي"ت فروهر: �
شد كشور سياسي نيروهاي همة وحدت خواستار توده حزب �

حكومتجمهوري; ارتشدر ستاد رئيس نخستين ] قرهني سرلشكر دربارة جزني بيژن نظر �
بودند] فرستاده آيندگان براي تهران دانشگاه دانشجويان را گراف پارا چند اين

شود نوسازي بايد سنديكائي بنيانهاي همة ـــ گزارش �
شود>, ساله پانصد و دوهزار استبداد جايگزين نميتواند ديگر استبداد <نه, ـــ فرهنگ �
ركنالدين با گفتگو بود>, تابيده آن بر سرخ تكهاي كه <تاجي مجابي; جواد با گفتگو

اع"مي محمدرضا سرودة <تجربهها>, خسروي;
دادگستري; وكيل ترابي محمدعلي پروراندن!>, آستين در مار است اين <و ـــ ديدگاهها �
بهشكلديگري <سانسور جهان; كجا؟>, انتصابات اين كجا, انق"ب بازرگان, مهندس <آقاي

نوريان ع/ نخوريم>, را <فريبهمبستگي مختارزاده; بهرنگ تلويزيون>, راديوـ در
كردند اشغال را آپارتمانها مسلح آلونكنشينهاي �

ميروند ايران از هزارآمريكائي روزيك هر �
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شد دستگير جعفري شعبان �
فدائي مطبوعاتيچريكهاي مصاحبة ـــ جنگيد نخواهيم هستند مردم از كه نيروهايي با �

خلق
هرگونه از / / / باشم داشته دخالتي مقامها عزلونصب در ’’نميخواهم طالقاني: آيتا+ �

‘ فرماييد/‘ خودداري مورد اين در اينجانب به مراجعهاي
كفاش; كارگر ابوالحسنزاده كبر ا ميشود>, تقسيم تساوي به گرسنگي و <نان ــ نامهها �

اميرمعيني بهروز دكتر نهضت>, براي خطري اخير, <انتصابات
در بهمن ٢٢ روز جوانمانبابك فرزند ’’همرزمان! ترحيم: مجالس گهيهاي آ از يكي �
قهرمانوار, انق"بمان, رسيدن ثمر به راه در عشرتآباد پادگان به حمله جبهة مقدم صف
پيروز كرد/ سرافراز را ما و شد شهيد خونآشام مغول چنگيزخان مزدوران دست به

‘ استق"ل/‘ و آزادي راه در ايران قهرمان خلقهاي مبارزات
ژاندارمري, ارتش, در وزير نخست سوي از كه تازه انتصابات ’’با ـــ خوانندگان تلفن �
’’هنوز ; ‘ شود‘ كشيده بيراهه به انق"ب ميكنم فكر شده انجام تلويزيون راديوـ و شهرباني
ميشنويم اينكه دليل پس شده/ معلوم حكومتي روش نه و شده برپا رفراندمي نه
ُولُو اتومبيل ;’’من ‘ چيست؟‘ نصبكردهاند اس"مي" "جمهوري تابلوي ايران سفارتخانههاي
آنها به لطفا دارند/ ُولُو كيها ساوا فقط ميگويند زيرا ميگيرم قرار حمله مورد و دارم
حذف روزنامهتان از را مي"دي تاريخ چاپ چرا ’’ ;‘ نيست/‘ كي ساوا داري ُولُو هر بگوييد

‘ رسيده؟‘ دستوري خصوص اين در آيا كرديد؟
مرزبان رضا ندارد>, مجامله فرصت <انق"ْب �

دوم\ `چاپ بهمن ٢٩

اول صفحة

ميكند اقدام شاه استرداد براي ايران �
استعفاست متن تهية سرگرم شاه

كرد م"قات خميني آيتا+ با عرفات ياسر �
شدند بازداشت رژيم عالي مقام ١٠ �

ميكنيم غيابي كمة محا را شاه خميني: آيتا+العظمي �
بازگشتند كارها سر به مردم يافت پايان اعتصابها �

بردند تهران از را آمريكائيان جمبوجتها �
شدند گذاشته كنار هوائي نيروي ارشد افسران �

شدند گذاشته كنار تهران دانشگاه مديران و رئيس �
شدند احضار تهران به سركنسول ٦ و سفير ٢٥ �

نائيني عميد بايد>, انق"ب خور در <روحيهاي ـــ تحريري يادداشت �
انق"بي>: <صداقت عنوان با سردبيري شوراي يادداشت ـــ نيمنگاه �

مصونند/ خطا و اشتباه ارتكاب از كه بيكارانند تنها است/ اشتباه و خطا مظان در ميكند كار هركه
با را خطا انق�ب در اما است/ زيادتر اشتباه و افزايشخطا امكان باشد بيشتر كار سرعت هرچه و
ميتوانند سريعتر كه آنانند انق�ب صادق رهبران و كرد جبران ميتوان خطا رفع و انتقاد قبول
طي انق�بي موقت دولت رئيس بازرگان مهدي كه ديد ميتوان باشند/ اشتباه زدايندة و انتقادپذير

باشد/ چنين نيز آينده در كه اميد است/ داده نشان صداقتي چنين خود از اخير روزهاي
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ديگر صفحات

عرفات ياسر ـــ كرد سجده بايد را ايران سرزمين �
كرد تكذيب سفارتآمريكا به حمله در را خود حملة شوروي ـــ خارجي خبرهاي �

بهمن] ٢٨ � ]
مردمي سويحكومت به فردي استبداد از ـــ گزارش �

ارتشبد گر <ا قائممقامي; اصغر سرهنگ گذشت؟>, چه ارتش ستاد <در ـــ ديدگاهها �
س"ح خلع را <مبارزان صادقي; جعفرمدرس ميكرد!>, همبستگي اع"م بود هم نصيري

ميرفطروس علي نكنيم>,
٣ سرگشادة <نامه بهمن]; ٢٥� ] س"حها> جمعآوري دربارة بنيصدر <توضيح نامههاـــ �
رضا بطحائي, طيفور كار, سما عباس تلويزيون>, راديوـ كاركنان به تلويزيوني سياسي زنداني

ع"مهزاده
اوصياء پرويز دكتر ارتش>, سابق امراي اعدام و كمه <محا �

انح"ل تا آغاز از شاهنشاهي گارد �
مرزبان رضا دارد>, خود با را ارتشخويش <انق"ب, �

‘ چيست؟‘ ميشود پخش راديو از فلسطين سرود مرتبا ’’علتاينكه ـــ خوانندگان تلفن �
كرد> نابود را ما ورزش تراستها و نظامي <حكومت ـــ ورزش �

گر <ا خميني, آيتا+العظمي از نقل به بهمن ٢٥ شمارة تيتر ضروري: تصحيح ’’پوزشو �
بايد آمده خبر متن در كه همچنان برسيم>, پيروزي به نيست معلوم شود ظاهر اخت"فها

‘ ‘ نيست///> معلوم شود پيدا اخت"فات گر <ا باشد

بهمن ٣٠

اول صفحة

خميني] آيتا! كنار عرفات ياسر عكس با همراه ] كرد رابطه قطع اسرائيل با ايران �

مانند ’’خاورميانه نكردند: نقل ايران در هيچگاه را شاه سرنگوني دربارة عرفات حرف مهمترين ٦٩

بزند/ تهران در را حرف اين نديد صRح هم شايد ‘‘ است/ روان شنِ

عرفات٦٩ ـــ است شده قويتر فلسطين ايران انق"ب با �
خميني آيتا+ ـــ باشيم مستقل بايد Wحا از �

شد متوقف گذرنامه تحويل �
جمهوري سلطنت, جاي به ميشود: مطرح سؤال يك فقط همهپرسي در بازرگان: �

ميخواهيد؟ اس"مي
باشند سهيم مملكت ادارة در ميتوانند سياسي گروههاي تمام شريعتمداري: آيتا+ �

پارس خبرگزاري ـــ ميشود اع"م اجرايحكم از پس هويدا محكوميت �
افتادند تكاپو به ك"س تشكيل براي دانشگاهها �

شدند احضار تهران به خارجه وزارت خبرچينهاي �
ملي جبهه ـــ شوند داده موقتشركت دولت در بايد نيروها همة �

كردند شورش فرماندهانشان عليه سيرجان ناويان �
ارتش بلندپايگان دامنهدار تصفية �

فساد با مبارزه خدمت در آيندگان خبري ستاد �
ديگر صفحات

ايران ملي ارتش دربارة ارتش> دموكرات <سازمان نظر �
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ميروند ايران از ژاپني ٣٢٤ �
نيست جدا سياست از ارتش گلسرخي: و دانشيان شهادت سالگرد در بهآذين �

زمانيان ايرج دكتر ميكنم>, خطر احساس وزير, نخست <آقاي ـــ نامه �
مرزبان رضا است>, گري افشا مخالف <ضدانق"ب �

ملي جبهة ـــ شوند داده موقتشركت دولت در بايد نيروها همه �

اسفند اول

اول صفحة

وزير نخست معاون اميرانتظام ـــ است شايعه فقطيك كردستان استق"ل اع"م �
بيان براي دولت ميشود; فرستاده پول فرح براي هنوز نميشود; پسگرفته تقسيمشده زمينهاي

نيست قائل محدوديتي قلم و
عكس] با همراه ] شد نصب اسرائيل سفارت ساختمان سر بر فلسطين پرچم �

طالقاني آيتا+ ـــ بدهد ديگري استبداد به را جايش استبداد نميكنيم تحمل �
بازرگان ـــ ميرود بين از انق"ب نباشد پول گر ا �
قرهني ـــ كنيد اطاعت ملي ارتش فرماندهان از �
نشد تأييد پيشين رژيم عوامل تن ٥ اعدام حكم �

ميكنم معلوم اشرار توطئههاي برابر در را ملت تكليف �
خميني آيتا+العظمي اخطار ــ

شد بوتو مجازات تخفيف خواستار خميني آيتا+ �
ميشود باز امروز مدارس �

بنيصدر ـــ كنيم بحث دستهاي و گروه هر با آمادهايم �
كشتند را چيني سرباز هزار ٤ ويتناميها �

ديگر صفحات

شد متشنج اعتراض با تختخوابي هزار بيمارستان در موقت كميتة انتخاب �
شدند قطبزاده بركناري خواستار زنجان قضات �

است مسلمان افراد به متعلق تلويزيون زاده: صادققطب �
شد مجروح نفر كونوميستيك ا تهران مجلة] ] به حمله در �

رحم كس هيچ به و بگيريد قيافه شمر مثل سرباز: يادداشتهاييك <از ـــ گزارش �
ميسازد> جوانان براي استعماري ارتش كه <هويتي نكنيد!>;

غريفي عدنان سرودة گلسرخي>, خسرو خاطرة با سبز: <قيام ـــ فرهنگ �
نو> استعمار خدمت در مونتاژ كارخانههاي > ـــ سياسي �

نظر ] روحاني آيتا+العظمي است؟>, انتصابي اس"م در حكومت <آيا ـــ ديدگاهها �
محبتـ نگاه يك كه شهوترانند بهقدري <جمعي مذكّر: شهروندان برخي عقيدة ثبات دربارة نويسنده
است ممكن حقيقي دموكراسي جماعت قبيل اين ميان در آيا ميكند/ عوض را عقيدهشان زني آميز
ملي ارتش مصدق گفتة ’’به شهيدي: اسمعيل كرد؟>, بايد چه ارتش اين <با ; شود؟>] رايج

‘ ‘ داد/ تشكيل نفر هزار پنجاه با كثر حدا ميتوان را ايران
گارديها مالي <وضع قاسمي; محمدرضا سروان چيست؟>, نظاميان ما <تكليف ـــ نامه �
ولي ميستاييم را آيندگان روزنامة <شهامت جاويدان; گارد سابق ستوان نبود>, چشمگير
تودة حزب از خلق فدايي چريكهاي سازمان انتقاد رّد در ] حاتمي مهرداد دارد>, جهت متأسفانه
قاسمي; احمد دكتر باشد>, علني بايد جنايتكاران و خائنان اعدام و كمه <محا ; ايران]
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دادگستري قاضي جي"ني نجفي حسن فياWرض>, مفسدين <مجازات
شاهاني خسرو حمام>, بوق <تجارت �
مرزبان رضا محظور؟>, در <رفراندم �

حبسناپيوسته �ركورِد
نخست معاون ميشد: ديده جديد عنواني و نام اسفند اول شمارة اول صفحة درشت عنوان در

اميرانتظام/ عباس دولت, سخنگوي و وزير
به شهرتها است, سراشيبي به رو معمو/ نامها حركت جهت كه جهاني در و مملكت در
و منتظري حسينعلي موقعيت ميريزد, فرو گريها افشا ضربة با اعتبارها و ميگرايد گمنامي
شدند/ احيا حوادث جريان در افرادي اس>مي رژيم از كه بود مواردي نادر از اميرانتظام عباس
بدگماني اين نيست, جناحي و حزبي او دولت ميگفتند بازرگان طرفداران گرچه زمان, آن در
دولت سخنگوي باشند/ فاميلي شركِت چند سهامداراِن دولْت هيئت اعضاي كه داشت وجود
در بيزنس, كتدر شرا اعتبار به كه مينمود آزادي نهضت اصحاب شركتهاي سهامداران از يكي

دادهاند/ مقامي او به هم دولت
انتشار سياسي گروههاي نشريات در كه آهودشت نام به شركتي دربارة مطالبي كنار در
اميرانتظام بود/ علت بر مزيد اقناع و توضيح در دولت سخنگوي خود عدممهارت مييافت,
در نه كه بود اين عمومي استنباط ميآمد/ بر مطبوعات اهل با مواجهه عهدة از بهزحمت
مينمود مناسب بيشتر است/ بوده گپوگفت اهل حتي نه و دارد كافي تجربة سياسي فعاليت
در نيستند/ مجادله به قادر كه باشد زيردستاني رأس در ساختماني شركتي محترم عامل مدير
جريان كل به و ناراضي چيز همه از همه تقريبا معدودي, جز كه, پرخاش و فرياد جّو آن

ميزد/ دامن عمومي عصبانيت به نباشد باغ در رسمي سخنگوي اينكه بودند, بدگمان
اسفند]: ٥] نياورد> دوام <اميرانتظام عنوان با مطلبي از

خبرنگاران برابر در دولت عنوانسخنگوي با چهارشنبه از كه اميرانتظام وزير, نخست معاون
جلسة سه در ولي دهد/ پاسخ سؤا�تشان به و بپذيرد روز هر را خبرنگاران داد قول شد, ظاهر
بار سه هفتهاي به را جلسات و نياورد تاب كه كردند سؤالپيچ را او آنچنان خبرنگاران ظاهرا اول
و نشنيدهام نخواندهام, نميدانم, سؤالها بيشتر به انتظام جواِب كه است گفتن به �زم كرد/ محدود

است/ پذيرش قابل كار تازه يكسخنگوي از البته كه بود قبيل اين از

به توهين خصوص در نخستوزير معاون اميرانتظام ’’آقاي اسفند]: ٧] خواننده تلفن
همة از ايشان گر ا ميكنم پيشنهاد كرد/ بياط>عي اظهار قطبزاده آقاي توسط مطبوعات
به مطلعي آدم و بروند كنار پست اين از است بهتر بياط>عند مملكت رويدادهاي و مسائل
حرف دربارة اسفند] ١٦] خواننده نامة ‘ بگيرد/‘ قرار دولت سخنگوي مقام در ايشان جاي
دانشگاه در خلق فدائيان اسفند ٤ جمعه نفري ١٥٠,٠٠٠ اجتماع از كه دولتموقت سخنگوي
"ما" و "آنها" ’’اين بودند: ‘ از’’ما‘ و مردم خود بقيه و ‘ از’’آنها‘ نفر هزار بيست تا ده تهران,

‘ چه؟‘ يعني
زندانيان مشهورترين از يكي به وقايع سير خوشصحبترا كمتر اما خوشظاهر سخنگوي
در آزادي نهضت اعضاي و بازرگان گرفت/ جهاني جوايزي سبب, همين به و, كرد تبديل ايران
باز بود افتاده آن در گهان نا كه مسيري ادامة از را خبرگان مجلس كوشيدند ٥٨ مهر و شهريور
كاظم رفتند/ كارشان پي و شدند بازداشته كه بودند همكارانش و بازرگان خود اين اما دارند/
بعد دهة در او قتل ماجراي و شد اخراج انق>ب شوراي از خميني pآيتا دستور به سامي
از خبرگان مجلس انح>ل درخواست نامة نوشتن در كه اميرانتظام مانده/ گشوده نا همچنان
اساسي قانون ميبيند/ گوشمالي همچنان داشت اساسي دخالت خميني pآيتا به دولت سوي
گفتند راحت خيلي شود/ رسيدگي منصفه هيئت حضور با بايد سياسي جرم به ميدارد مقرر

نيست/ سياسي جرمش
و پيوسته حبس رشتة در قهرمانيان صفر ركوردهاي زندان, به رفتوآمد دههها از پس
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دانشگاه, مدرك بورس بازار از الهام با است/ شكسته را ناپيوسته] [حبس عموئي محمدعلي

نميشود/ آزاد مدتمحكوميت پايان پساز كه سياسي زنداني براي قديمي اصطRحي ملّيِكشي: ٧٠
حبسميكشد/ ملْت جانب از نيابتا يعني كنايه به

دانست/٧٠ مّليِكشي مقطِع در سوپرليسانس را او ميتوان
دارد, بحث جاي باشد شده عبرت درس موجود وضع مخالفان ساير براي حد چه تا اينكه
ميدهد نشان دستكم ميرسد/ بهنظر سنگين همچنان سياسي بند به منتهي ترافيك كه چرا
محبوب نهچندان عضو حد از بتوان كه دارد وجود امكان اين ايران سياسي صحنة در حتي

رسيد/� محترمي سياسِي فعال مرتبة به موفق, چندان نه كابينهاي

اسفند ٢

اول صفحة

محترم بانوان مزاحم كميته عنوان تحت خيانتپيشه و خيانتكار گروهي ’’ اطRعية بعد چندي ٧١

اسفند] ١٩� ] شد/ داده امام‘‘ سوي’’منزل از شدهاند‘‘

كمونيستهاست سوي از فردا راهپيمايي خميني: امام تبليغات٧١ دفتر �
برود سوئيس به گرفت تصميم سابق شاه �

سوتيتر/ و تيتر در كشور آن نام براي ويراستار, دو قلم ظاهرا متفاوت, امRي دو ٧٢

هرگونه فاقد اطرافبانش و شاه گذرنامه ندهد پناهندگي شاه به خواست سويس٧٢ از ايران
دادگستري وزير ـــ است اعتباري

به نوشتهاي با نظامي چهار تيرهوتار عكس با همراه ] شدند تيرباران ارتش سران گروه دومين �
اعدام] از پيش ساعاتي شده, باندپيچي سر با تن دو گردن,

شد تشكيل اس"مي انق"ب پاسداران سپاه �
استعماري مطالب از را درسي كتابهاي مدارس: گشايش مناسبت به آيتا+خميني پيام �

تسويه اصل: در ٧٣

كنيد تصفيه٧٣
توجه با دولت تصميمي نميشود; پرداخت عيدي و پاداش كارمندان به دولت: بخشنامة �

دارد كاري فدا و گذشت انتظار كارمندان از دولت است; شده گرفته مالي وضع به
كرد تقبيح را ايران نمايندگيهاي اشغال خارجه وزارت �

شدند گذاشته كنار هوايي نيروي امراي از تن ٢٠ �
نداريم خارجي نظامي مستشار ما حاضر حال در قرهني: �

بودند] برگردانده مصر از را شهباز سلطنتي بوئينگ ] شدند آزاد همكارش ٣ و شاه خلبان �
پيوستند پيالاو به صلح ايرانِي پاسداران �

ديگر صفحات

داد هشدار ديگر بار ايران در مداخله دربارة شوروي �
است كرده مالي ايرانكمك انق"بيون به كه كرد ادعا يكآمريكايي �

عشقيپور بيگناهيسرهنگ دربارة �
كند مقاومت نتوانست هم ساعت چند كه ميترساندند ارتشي از را ما نزيه: حسن �

نگهداري و حمل آئيننامة مسلح: مبارزان به خلق مجاهدين سازمان رهنمودهاي �
س"ح

هواپيماـ ميان قرارداد يك بر مروري فشرد: ميان در را ملت كه دستهايي ـــ گزارش �
ايران هوايي نيروي و اسرائيل سازي

بود زندگياش شاهكارش كه فيلمسازي دانشيان, ـــ فرهنگ �
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سازش نگرانكنندة فرضية ايران: ـــ سياسي �
مفيدي مجتبي ايران>, وزير نخست و انق"ب رهبر با <سخني ـــ ديدگاهها �

غ/شاملو; بردارد؟>, قدم ديكتاتور ارادة برخ"ف ميتوانست كسي چه زمان <آن ـــ نامه �
ادارة افسر دبيرمقدم, حسين سرهنگ علت>, به نه بپردازيد معلول به <جنابسرهنگ,
دبيرستان رئيس مظهري, بهروز كرد؟>, بايد چه مدارس بازگشايي <براي ارتش; دادرسي
افسر ؟] ] مجيد زاد برداريد>, دست تهديدآميز تلفنهاي <از ك"نتري; محسن بازرگاني

شهرباني بازنشستة
شهر پارك در مضّره كتابهاي ماجراي �

هزارپا اختاپوس يا ورزش بدخيم غدد ـــ ورزش �
مرزبان رضا استعماري>, آموزش فرهنگو <ثمرة �

بنيصدر ابوالحسن ـــ كرد خواهيم نظر تبادل و بحث كارگران با �
ايشان ميپرسمچگونه قطبزاده آقاي از هستم/ ميثاقي پروانه <من ـــ خوانندگان تلفن �
قول به كه تومان ٢٥٠٠ با و برندارند تلويزيون راديوـ بودجة از ديناري ميخواهند
سطح در كه اجارهاي چه با و خانهاي چه در كنند, زندگي گرفت خواهند امام از خودشان
ميتوانند بودچگونه خواهد تومان ١٠٠٠ از كمتر قطعا كه آن باقيماندة با و بوده متعادل

باشند؟> داشته شرافتمندانهاي زندگي امكاناتديگر از گيري بهره بدون و صادقانه

دوم� �چاپ اسفند ٣

اول صفحة

كرد فاش ايران, در آزادي كميتة اجرايي هيئت عضو شانمن, رالف �
ايران در آمريكا نفوذ حفظ براي نظاميان طرح

شد اع�م ارتشرسما عملياتي ستاد از توكلي سرهنگ استعفاي �
خواند توطئه را آمريكايي مقام ادعاي سرهنگتوكلي

نمينشينيم پاي از مقتدر اتحادية تشكيل تا تلويزيون: راديوـ كاركنان �
ملي جبهة فرهنگيان گردهمايي به يورش �

اميرانتظام ـــ است مخفي شوراي يك اس�مي جمهوري شوراي �
نميشويم متوسل قهريه قهوة به راهپيماييها از جلوگيري براي �

ثانوي اط�ع تا �
ندارند خارج به سفر حق مردان

باشد كافي ميتواند ايران جمهوري عنوان نزيه: �
ژنرال چهار اعدام �

گرفت صورت من مافوق دستور به ژنرال چهار اعدام نيوزويك: با مصاحبه در بازرگان
ميآيد تهران به شايگان علي �

ديگر صفحات

آمريكا گام گامبه عقبنشيني راز ـــ گزارش �
بر نبايد اشرافي افكار با هنرمنداني افتاد; اتفاق سياه سالهاي در كه گفتگويي ـــ فرهنگ �

گلسرخي خسرو از چاپنشده شعر سه كنند; مردمحكومت
جاي به اسرائيل; و ايران رابطة قطع مناسبت به شوم: دوستي يك پايان ـــ سياسي �

آلنده سالوادور با روسليني گفتگوي ـــ كرد انق"ب بايد انق"ب از صحبت
تلويزيون <راديوـ ايراني; ناصر جعفريان>, نه است قطبزاده اين خدا <به ـــ ديدگاهها �
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مسائل با برخورد در جبههها موضعگيري ببينيم <اول عرفان; الف/ كنيد>, تصفيه را
شائق/ جمشيد است>, سياسيچگونه و اقتصادي

رمزگشاييها و رازها �
عامهپسند و عجيب مطلبي دربارة www.mghaed.com/ay/revelation_and_sensation.pdf

شد/ بلعيده و خوانده و خريده زر ورق مانند كه آمريكا> گامبهگام عقبنشيني <راز عنوان با

اسفند ٥ شنبه

اول صفحة

شود محدود شكل دو به همهپرسي نيست Wزم شريعتمداري: آيتا+العظمي �
يزدي دكتر ـــ كنيم انق"ب پاسداران جزو را نيستچريكها معلوم هنوز �

اميرانتظام ـــ باشد كرده توطئه نميكنمسرهنگتوكلي باور �
ميشوند مردم مزاحم محلي كميتههاي بعضي

كرد خواهيم دفاع آمريكا منافع از و سركوب را كمونيسم ما �
توكلي سرهنگ و شانمن رالف گفتگوهاي كامل متن

سرهنگتوكلي ـــ دهند قرار چپ مقابل در مرا ميخواهند �
دارائي و اقتصادي امور وزير اردWن, ـــ نيست مطرح بانكها مليشدن �

نامة ] شد اعدام آبادان ركس سينما فاجعة در شركت اتهام به رودسر در سروان يك �
شد] چاپ بعد روز شمارة در وكيلي منير سروان اعتراضخانوادة

عرفات ياسر به طالقاني آيتا! پيام ــ چپي نه و راستي نه غربي, نه و است شرقي نه مسجد �
خلق فدائي چريكهاي قطعنامة ــ ميداريم گرامي را طالقاني آيتا+ و خميني امام رهبري �

ندهيد پناهش است قاتل شاه سويس: جمهوري رئيس به دادگستري وزير تلگرام �
ديگر صفحات

شريعتمداري آيتا+العظمي پيام ـــ بدهيد فرصت بدهكاران به مطالبات وصول براي �
مردم به

سنتها از برخاسته مبارزه, از شكلي تحصن: ـــ گزارش �
<حماسة سپانلو; محمدعلي با گفتگو كرد>, تقليد نپخته الگوهاي از <نبايد ـــ فرهنگ �

مهندسي آزاده انق"ب>, و تلويزيون راديوـ > تميمي; فرخ سرودة بهمن>,
<آقاي آزادي; جمعيت داد>, نشان شهامت با بايد را انق"ب <انحرافات ـــ ديدگاهها �
تلويزيون راديوـ سازمان پژوهشي بخشهاي كاركنان سازيد>, آماده را زندانهايتان قطبزاده,

شهشهاني سهي" نباشيم؟>, ستمديده و باشيم زن ميتوانيم كي > ايران; ملي
سربازان حال به <فكري شانمن; رالف ميطلبم>, مبارزه به را <سرهنگتوكلي ـــ نامه �

شاهاني خسرو ,< / / است/ كس گر ا خانه <در بكنيد>; وظيفه

اسفند ٦

اول صفحة

است ناقص ما انق"ب خلق: مجاهدين �
است مصدق دورة شبيه جهاتي از ما انق�ب

ارتش انتصابهاي از انق"ب نظامي جناح نگراني �
ندارد تلويزيون راديوـ سانسور در نقشي دولت اميرانتظام: �
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شد سانسور تلويزيون در <سفر> فيلم �
كرد موجوديت اع"م ايران مسلمان خلق جمهوري حزب �

از نيمي در تحريريه دقيقهاي> ٤٥ و ساعت ٧ <دقيقا گزارشجلسة ] چيست؟> آيندگان <موضع �

كه ميكرد استد{ل حرارت با آيندگان دايره: بستة محيط در بيحاصل ظاهرا چرخيدني ٧٤

است سوءنيت عين كار اين ميگفتند سو آن از ميدهد/ انعكاس را همه نظر زيرا دارد حسننّيت
اميد اين به بسته مدار در چرخيدن جز اما است/ سوءنظر بقيه و ندارد وجود يكنظر بيشاز زيرا

بود/ شده يكي وسيله و هدف نبود/ چارهاي افتد تعويق به سرنوشتمحتوم كه

اول]٧٤ صفحة
ديگر صفحات

است؟ بيتفاوت همه اين چرا ورزش مورد در دولت ــ ورزشي �
كرديد تيربازان كه را كسي > هدايت; جهانگير خارجي>, سيگار تحريم <قضية ـــ نامه �
آبادان در هيچگاه طاهري منير سروان ركسآبادان, سينما فاجعة در عامليت مورد <در بود!>: بيگناه

و سريع اعدام با و شد تشكيل شرع محكمة تهران در پرونده اين به رسيدگي براي ٥٩ شهريور ٧٥
طبق را سينما گفت بار چندين متهم يافت/ پايان تكبعليزاده نام به كمسنوسال پسري گهاني نا
هيچگاه دستياران و آمران زد/ آتش بود رسيده تهران از كه موادي با و اسRمي مبارزان تعليمات

نشدند/ فراخوانده

است/>٧٥ نبوده
براي عدهاي بهرهبرداري موجب نبايد هرگز ايران سياسي <انق"ب ـــ خوانندگان تلفن �
تغيير پارس" "دانشگاه به را پارس عالي مدرسة نام عدهاي مث� باشد/ عناوين تغيير

دانشگاه/ به هنرسراها و دانشكدهها و عالي مدرسههاي عنوان تغيير از مورد نخستين ٧٦

دادهاند/>٧٦

اسفند ٧

اول صفحة

ويكپرچم زيريكدولت اس"مي كشورهاي خميني: �
كند غلبه دنيا همة بر اس�مي بزرگ دولت يك اميدوارم

مسلحانه نه بود خواهد سياسي ما پيكار خلق: فدائي چريكهاي �
انگلستان و آمريكا در ايران اموال ضبط �

خانواده دادگاه رئيس به خميني امام دفتر از نامهاي در �
ميشود اع"م خانواده حمايت قانون لغو

است حساس ارتشسخت به امپرياليسم خلق: مجاهدين �
گردد ايجاد بايد خلقي ارتش شايگان: علي �

ديگر صفحات

ميشود ايجاد نمازخانه پادگانها در ارتش ستاد دستور به �
ميشود تهيه تقلبي مشروب �

به مبادرت صنعتي الكل از استفاده با سودجو <عدهاي بهزيستي: و بهداري وزارت سخنگوي
باعث مشروبات اينگونه از استفاده چون مينمايند/ آن عرضة و الكلي مشروبات تهية
در ممنوعيتآن به توجه با ميشود توصيه شد, خواهد مرگ حتي و نابينايي شديد, مسموميتهاي

نمايند/> خودداري جدا مشروبات گونه اين مصرف از اس�م مبين دين
نيست جايز مدرسهها در عقايد تفتيش امام: كميتة به معلمان نامة �

برتفنگ! س"م شب: پاسداران ـــ گزارش �
خامهاي انور بود؟>, انق"بي بايد كي <تا �
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شوشتري داود ما>, ميهن در ثبات و نظم عليه <توطئهاي ـــ ديدگاهها �
را پادشاه" "زندهباد جملة ناداني و غفلت روي از سربازي زمان ـــ’’در خوانندگان تلفن �
طرفيمحوكردن از و ثابتشده همه بر شاه خيانتهاي كه كنون ا كردم/ دستمخالكوبي پشت
هستم/ مضطرب و نادم بسيار ميباشد دستم پوست كندن و سوزاندن مستلزم جمله اين

‘ كنيد/‘ راهنمايي مرا لطفا شود/ قطع بايد دست اين ميكنند پيشنهاد دوستانم
به مرزبان, رضا با گفتگو كرد!>, خواهد ذوب را تعصب بهمن گري, افشا <خورشيد �

امروز پيغام روزنامة مجدد انتشار انگيزة
و قطبزاده حقانّيت از دفاع در ظفرانتساب, طوبي ميشوند>, نگران چرا <پاپوشيدهها" �

ميكنند/ مسخره را ‘ به’’پابرهنهها‘ تلويزيون راديوـ تعلق در او حرف كه كساني عليه
سخنراني هوائي نيروي كادر براي فيروزه قصر در فلسفي بعدازظهر ٣ ساعت امروز �

است/ آزاد عموم براي شركت ميكند/

اسفند ٨

اول صفحة

كوماندو اصل: در ٧٧

ميگردانند باز را فراريان و شاه ايراني, كماندوهاي٧٧ �
نميدهم تحويل را شاه ملكحسن:

طالقاني خمينيـ كراتخصوصي مذا �
بودند آمده تهران به انق"ب سركوب براي اسرائيلي سربازان �

اس�مي دادگاه در تيربارانشده ژنرال اعتراف
از نقل به فرانسه خبرگزاري ـــ بودند فرستاده عربستان به را ايران بمبافكن شكاريـ ٤٠

خلخالي شيخ از نقل به النهار لبناني روزنامة
نميشود ترميم يكشبه پنجاهساله رنجهاي خميني: آيتا!العظمي �

شد/ ترور بعد سال فروردين ارتش رئيسستاد قََرني سرلشكر ٧٨

شدهاند عاجز ميبينم ميآيد, َقَرني٧٨ ميآيند, وزرا
ميشود مصدق دكتر بزرگداشت برگزاري آمادة احمدآباد �

شد لغو خالي مستغ"ت و اتوبان عوارض �
شد هوايي نيروي ستاد رئيس ايمانيان سرتيپ �

ديگر صفحات

پرورش و آموزش وزير ـــ بود خواهد گذشته از كمتر نوروزي تعطي"ت �
آموزش دگرگوني گام نخستين درسي: كتابهاي پاWيش ـــ گزارش �

نوح نصرتا+ ميداد>, نشان را زندگي راه كه شاعري <افراشته: ـــ فرهنگ �
مكارم ناصر آيتا+ شماست>, خانة در گمشده ماركسيست, <همرزمان ـــ ديدگاهها �
مفتون نميدهد>, انتخاب مجال دهندگان رأي همه به قالب اين در <رفراندم شيرازي;

تحويلداري نوذر داريم>, نياز ملي توافق بهيك Wحا> اميني;
باشيد> ما خارجي شوهران فكر <به ـــ نامه �

مقيم افغاني دانشجويان اعتراض به پاسخ <در افغانستان برادر و شريف ملت از پوزش �
بود/> آمده دزدها و كيها ساوا كنار در افغانها نام تفنگ!" بر س�م شب: "پاسداران گزارش در تهران,

قائممقامي سرهنگاصغر َقَرني>, سرلشكر و من پردة بي گفتگوهاي > �
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قطبزاده/ برابر در مطبوعات خبرنگاران و نويسندگان سنديكاي موضع �

اسفند ٩

اول صفحة

شد انق"ب ِ رهبري تسليم اساسي قانون پيشنويس �
بازرگان ــ ميكنند نظارت همهپرسي بر بينالمللي ناظران �

خميني آيتا+ از قم مردم گستردة استقبال تدارك �
كلبانكمركزي رئيس مولوي, محمدعلي دكتر ـــ نيست مطرح بانكي بهرة حذف �

اميرانتظام ـــ نيست ارتشممكن در انتخابي رئيس �
سنندج نظاميان تحصن روز سومين ـــ نميپذيريم Wبا از را انتصابي هيچ �

كرد اعتراض انق"ب كميتة بازداشتهاي به زنجان جمعة امام �
است آزاد مدارس در سياسي بحثهاي پرورش: و آموزش وزير �

شد روز سه نوروز تعطي�ت
ميماند احمدآباد در همچنان مصدق آرامگاه �

ديگر صفحات

شد تهران شهردار توسلي �
َقَرني ـــ ندارد رسميت نظامي" انق"بي "جناح �

تعاونيهاي كامي نا <عوامل كردند؟>; اشغال را آپارتمانها <چراآلونكنشينها ـــ گزارش �
بهشتيپور محمدمهدي مسكن>,

جمهوري>, بدون اس"مي يا اس"مي بدون جمهوري يا است: اين ما <راه ـــ ديدگاهها �
قصاص؟>, يا <قتل رهسپار; مهرداد انق"بي>, <دلقكِي دادگستري; وكيل رضانژاد غ"محسين

اوصياء پرويز دكتر
ياران> برابر در سخت دشمنان, برابر در <نرم ايران: نويسندگان كانون بيانية �

اسفند ١٠

اول صفحة

است دولت وظيفة مخالف كه ميكنند ادارات در دخالتهايي كميتهها �
بازرگان ـــ نيست كار به قادر دولت كميتهها مزاحمت ادامة با

دولت اعزامي هيئت گزارش ـــ نيست ك خطرنا ولي است عميق كردستان مسئلة �
است مطرح كشور نقاط ديگر در مشابهي خواستهاي �

فروهر داريوش ـــ ميگيرد تصميم كردستان خودمختاري دربارة مؤسسان مجلس
گرائيد خشونت به مريوان در كردها تظاهرات �

است ملت به خيانت ارتش روحية تضعيف شريعتمداري: آيتا+العظمي �
ميرود قم به امروز خميني آيتا+العظمي �

نشود آزادي سلب باشيد مراقب قم: به سفر آستانة در خميني آيتا+العظمي پيام �
ديگر صفحات

پرش! براي است دورخيزي عقبنشيني اين ــ گزارش �
ايراني ناصر است>, كي خطرنا مرد <او ـــ فرهنگ �

تهديد را ما انق"ب كه خطرهايي به گر ا ’’ كدامن: پا ناصر باشيم>, انق"ب <نگران �
فرانكو داريم, Wويد ژنرال ميبينيم و ميشويم بيدار صبح روز يك نكنيم توجه ميكند
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‘ داريم/‘ ساWزار داريم,
كه بازرگان مهدي به پاسخ در سرگشاده نامة ميگويد>, سخن زندان سال ٢٢٠> ـــ نامه �
قوانين اين از بايد ما استو غيرقانوني موجود قوانين موجب به ايران <حزبتودة بود گفته
اسماعيل رزمديده, آصف خاوري, علي حجري, عباس باقرزاده, ابوتراب كنيم>, اطاعت

محمدزاده صابر كيمنش, تقي عموئي, محمدعلي قهرماني, صفر شلتوكي, رضا ذوالقدر,
دولتآبادي/ محمود دموكراتيكاست>, آزاديهاي طالب ايران <انق"ب �

اسفند ١٢ شنبه

اول صفحة

ميشود تشكيل منكر از نهي و معروف به امر وزارت �
بيرق نبايد ايران بيرق كرد; خواهد عمل دولت از جدا تازه وزارت خميني: آيتا!العظمي

باشد شاهنشاهي
مصدق بزرگداشت براي مردم بسيج �

است حرام و نجس يخزده مصرفگوشت خميني آيتا+العظمي دستور به �
كود مانند كشاورزي مصارف به ميتوانند و ندارند ك خورا بهعنوان آنها از استفاده حق مردم

برسانند
ميزند لطمه انق"ب به مطبوعات كوبندة انتقادهاي اميرانتظام: �

سوسياليست كارگران حزب جلسة در خورد و زد �
شدند> بركنار ديگر بلندپاية نظامي ٧١> عنوان زير پنجشنبه شمارة اول صفحة ’’در ـــ پوزش �
اين كه ميرسانيم عزيز خوانندگان اط�ع به نبود/ ارتش ستاد اع�مية در كه بود شده نوشته مقدمهاي
ستاد رئيس قََرني, سرلشكر با تماس در كه طور همان و بود خبر نويسندة سوي از اشتباه يك صرفا
از استفاده منظور به صرفا بازنشستگيها اين شد روشن برايمان ايران, اس�مي ملي ارتش كل
آيندگان به مزبور خبر در ارتش بازنشستگان از برخي حتي است/ گرفته صورت جوانتر كادرهاي
اين بهخاطر بودند/ داده ارتش ستاد به را خود بازنشستگي تقاضاي پيش ماه چند از كه داشتند اظهار

ميخواهيم/‘‘ پوزش اشتباه
ديگر صفحات

چه قلعه ويرانههاي <از ورشكسته>; سينماي بازماندگان <سياهيلشكرها: ـــ گزارش �
ماند؟>

جنيدي فريدون باستاني>, آشناي اين شكنجه: و <زندان ـــ فرهنگ �
صديقي فريدون تلنبارشده>, روحِي ضربههاي سريع بازتاب كردستان: > ـــ ديدگاهها �
اف <تضاد فرمن; ب/ ف/ شيرازي>, مكارم آيتا+ آقاي نامة پيرامون <بحثي كردستاني;

سودآور ابوالع"ء ملي>, ارتش با ـ١٤
غيرنظامي> و نظامي بازداشتشدگان خانوادههاي از تن هزار ٤ <اعتراض ـــ نامه �

حسيني عزالّدين شيخ آيتا! با مصاحبه ـ است> نيرنگارتجاع كردستان در <تجزيهطلبي �
اط"عات, رسوا: مطبوعات "توطئة عنوان با اع"ميهاي گذشته هفتة آخر روزهاي <در �
استميخوانيد/> شده كليشه عينا كه را اع"ميه متن پايتختپخششد/ در آيندگان" كيهان,

خردهفرهنگها كشدار اخت#فهاي غلبه: �سازشيا
تحريم مسئلهساز و جنجالي فتواي دربارة www.mghaed.com/ay/subcultures.2.htm

بازرگان/ اعتراض و خميني آيتا! سوي از يخزده گوشت
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اسفند ١٣

اول صفحة

يزدي ـــ داد انتخاب حق بايد انق"بي ارتشيان به �
مصدق مزار بر احمدآباد در همه فردا �
شد حذف تلفن وديعة ريال ٤٥٠٠٠ �

ميشود سال وظيفهيك خدمت دفاع: وزير مدني, احمد �
فروهر ـــ است مؤسسان مجلس عهدة بر مالكيت نظام در تغيير �

ديگر صفحات

رفراندم, در كه ندارم <شك گلمكاني: هوشنگ مخالفم>, نيستم, <منافق ـــ نيمنگاه �
دست به بهانه سؤال اين با اما آورد/ خواهد را رأي بيشترين اس"مي جمهوري

ندهيد/> بهانهجويان
مشغول نجبا كه موقع ’’همان رحيمي: مصطفي شبهانق"ب>, و <انق"ب ـــ ديدگاهها �

‘ ‘ هستند/ بند و زد مشغول قالتاقها نمازند, يا مطالعه
قطبزاده نفع به متري ٤٠ طومار �

براهني رضا ـــ است> ضبط خفقان عليه صفحه دههزار از بيش در من <پروندة ـــ نامه �

اسفند ١٤

اول صفحة

ندارند را روزنامهها به تعرض حق مردم خميني: آيتا+العظمي �
صفحه چهار در مصدق يادنامة مصدق; مزار بر سياسي بزرگ اجتماع امروز �

نكنيد اعدام را بوتو �
او از كستان پا نظامي دولت رئيس ضياءالحق ژنرال به تلگرامي در شريعتمداري آيتا!

در شفاعت فكر به ايشان كه ميگرفتند خودشتحويل كشور در چنان را mآيتا شفاعت ظاهرا ٧٩
بود/ افتاده ديگر كشورهاي

نكند٧٩ اعدام را كشور آن پيشين نخستوزير بوتو علي ذوالفقار خواست
تلگرام يا و نامه بوسيلة كه گرامي سروران كلية ار وسيله بدين ــ سپاسگزاري و <تشكر �
صميمانه گفتهاند تبريك وزير نخست معاونت سمت به را اينجانب انتصاب

اميرانتظام مهندس ــ مينمايم/> سپاسگزاري
شوراي پرحرارت بيانية ـــ باشيم> آزاد كه بستهايم <پيمان ـــ تحريري يادداشت �

فشار گروه با ادامةبگومگو در سردبيري
ديگر صفحات

ايران كمونيست حزب نبود>, دوستانه <پاسخچريكها �
داريوش با ليترر نوول نامة هفته گفتگوي تازه>, گاهي آ يك <تولد ـــ فرهنگ �

خوئي اسماعيل سرودة ازشكوه>, كوهي <بر مهرجوئي;
نعمت سرودة <اندوهگزاري>, مصدق; حميد سرودة <بزرگداشت>, ـــ مصدق يادنامة �
شعاعيان مصطفي سرودة ملت>, بيداري <پرچمكش آرمان; سرودة ما>, <سردار ميرزازاده;
در ميتوانند <فدائيان نيوزويك: هفتهنامة با مصاحبه در بازرگان مهدي ـــ سياسي �

كنند> شركت آينده مجلس
مكارم, <آقاي شمسلنگرودي: محمد ماند؟>, خاموش يا داد هشدار <بايد ـــ ديدگاهها �
بعد: روز شمارة در ديگري خوانندة س/, ژاله ] ندهيد> قرار مردم رودرروي را مترقي نيروهاي
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حزب فعاليت قانوني و حقوقي <مباني ; [‘‘ بمانيد/ خاموش لطفا شما دهد, هشدار بايد ’’جامعه
دادگستري وكيل ترابي محمدعلي ايران>, تودة

شريعتمداري آيتا+ به شايگان دكتر پاسخ �
نيست> تا دو يكي اس�م تبليغ و توضيح باب در من <سوابق

اسفند ١٥

اول صفحة

مصدق برمزار سياسي عظيم اجتماع در هشدار يك �
طالقاني آيتا+ ـــ هستيم مرداد ٢٨ از بدتر شرايطي در

سرلشكر ] از كاشاني آيتا! مرحوم كه بود گفتوگو مردم بين در كه روزي هست ’’يادم
پل در واقع ايشان منزل به تنهايي به است كار در توطئهاي و ميكند حمايت زاهدي فضلا!]
دست در خربزهاي ظرف آمد كه وقتي نشستم/ انتظارش به اتاقي در بود/ تنها رفتم/ چوبي
زير دارند آيتا!, <حضرت گفتم: ميبريدم خربزه تا گرفت/ من جلو تعارف بهعنوان داشت/
جمع حواسم نيست/ طور اين <نه گفت: باش!> مواظب ميگذارند/ خربزه پوست پايت

‘‘ كشيد/ آنجا به كار تا را, مصدق دور عدهاي و گرفتند را كاشاني دور عدهاي / / / است/>/
كرد اع"م را ايران> ملي دموكراتيك <جبهة موجوديت دفتري متين هدايتا+ �

شد رد ايران از ديدار براي قذافي تقاضاي �
شد خواهد استقبال او از بياورد را صدر موسي امام گر ا

كرد رد را شاه دارايي مسدودكردن براي ايران دولت تقاضاي سويس �
بهزيستي و بهداري وزير ـــ ندارد شرعي منع ضدبارداري قرصهاي مصرف �

دارد ط"ق حق اس"م در زن خميني: آيتا+العظمي �
نيست عملي فدرال بنيصدر:حكومت �

شدند فراخوانده كميتهها از نظامي پرسنل �
ديگر صفحات

تهران پرورش و آموزش كل مدير ـــ داشت نخواهيم مختلط مدارس آينده سال �
مرداد] ٣ � شد: واقعيتها متوجه بعد ماه چند طي پرورش, و آموزش وزير شكوهي, غ�محسين ]

براهني رضا مناظرهام>, آمادة نباشد كار در سانسوري گر <ا �
خميني آيتا+العظمي به كردستان دموكرات حزب نامة �

نخواستن <در كبري; ا كبر عليا نادرست>, و چپروي شوراها: <طرح ـــ ديدگاهها �
راضيه ژاندارمري يكم ستوان نظاميان>, حيثيت از <دفاع سروش; ليلي داشتيم>, وحدت

مهرپرور
فهرست در كه <آن بيرشك; احمد نيست>, جايز رفراندم دربارة <سكوت ـــ نامه �

نويسنده و مترجم كشاورز كريم نيستم>, من آمده فراماسونها
تهران دانشگاه كامپيوتر علوم و رياضي گروه سوي از كامپيوتر مورد در آزاد بحث �

پايان كرمانشاه طرفداران پيروزي با و داشت ادامه دهه دو باختران به نام اين تغيير سر بر نبرد ٨٠
يافت/

سنجابي٨٠ كريم ـــ نكنيد> عوض را كرمانشاه <اسم �
اسفند ١٦

اول صفحة

افتاد شكاف ملي جبهة در �
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شد جدا ملي جبهة از ايران ملي نهضت سوسياليستهاي جامعة
اميرانتظام ـــ نيست قائل مطبوعات براي محدوديتي مطلقا دولت �
ميكنند بيان را خودشان نظرات و نيستند دولت سخنگوي بنيصدر آقاي

پرخاش و غضب پساز بردند/ كار به اعRميهشان در ارتجاع كلمة مجاهدين بود بار آخرين شايد ٨١
گذاشتند/ آن جاي به واپسنگري و واپسنگر واژههاي خميني, mآيتا

رجوي مسعود ـــ كرد نخواهيم تحمل را اس"م از ارتجاعي٨١ سوءاستفاده �
كار وزارت در كارگران تحصن �

شد ممنوع تهران دانشگاه در سياسي اجتماع برپائي �
شد منحل عالي مدارس و دانشگاهها امناي هياتهاي �

ديگر صفحات

قاسملو عبدالرحمن با مصاحبه ـــ ايران> براي دموكراسي كرد, براي <خودمختاري �
كردستان دموكرات حزب رهبر

است ارتجاع و امپرياليزم به تفرقهافكنيكمك خلق: فدائي چريكهاي �
چه>, يعني "ما" و "آنها" <اين اوصياء; پرويز دكتر <رفراندمتكگزينشي>, ـــ ديدگاهها �
١٥٠,٠٠٠ اجتماع از كه موقت دولت حرفسخنگوي دربارة ] پدريكفدايي فضيلتك"م, عباس
مردم خود بقيه و <آنها>, از نفر هزار بيست تا ده تهران, دانشگاه در خلق فدائيان اسفند ٤ نفريجمعه

الياسي حميد دكتر "چيگرائي">, و انق"ب موقت <دولت ; بودند] <ما> از و
٦ شعبة رئيس ١٣٢٦ سال كه كشور كل دادستان شريفي, غ"مرضا نامة ـــ نامهها �
٢٤ �شمارة ١٣٢٦ سال در مسعود محمد قتل گزارش در او نام و بود تهران جنحة دادگاه
كردن پيدا به ع�قه و ميشدند كار به دست زودتر گاهي آ و ك�نتري مأموران <چنانچه آمد: بهمن�
دادسرا بايگاني در كه را كار پروندة ميتوان هم كنون ا يابند/ توفيق ميتوانستند داشتند واقعي قاتل
شد>, زائيده ما ميهن در چيزي <دوشنبه گردد>; روشن حقايق شايد و كرد بررسي است موجود
بهمن ٢٢ روز ميدهد خبر شهرباني كامپيوتري خدمات ادارة تعاوني <شركت پرهام; باقر
را تعاوني مالي مدارك و چكها و نقد وجه تومان هزار ١١٠ و ريختهاند اداره آن به
آوردند ايشان نزد را اسناد و وجوه چنانچه شده درخواست طالقاني آيتا! از نامه اين در ] بردهاند/
روسپيان خيرخواه كه <شما ; دارند] مبذول مقتضي اقدام دادند تحويل اس�مي انق�ب كميتة به يا
حسين امضاي با مطلبي به اعتراض در شهرنو> قلعة رفاه <مركز نامة چرا؟>, هستيد

اسفند ١٢ شمارة در ماند؟> چه قلعه ويرانههاي <از عنوان با محجوب

هنوز اصل: در ٨٢

ميآيد همچنان٨٢ قطبزاده از حمايتزاده طومارهاي �

اسفند ١٧

اول صفحة

موقت سرپرست مهدويكني محمدرضا ـــ شد محدود انق"ب كميتههاي اختيارات �
اس"مي انق"ب كميتههاي

كنند دخالت خصوصي و دولتي مقامهاي نصب و عزل در ندارند حق انق�ب كميتههاي
اسامي كرد: فاش ايران, در آزادي آمريكايي كميتة اجرايي هيئت عضو شانمن, رالف �

انق"ب شوراي اعضاي
شدند بوتو عفو خواستار شريعتمداري و خيمني عظام آيات �

اجتماعي ضرورت و نميمانيم مطلوب دادگستري منتظر ما نخستوزير: معاون يزدي, �



آيندگان داستان
٧٥ آينده بقية از روزها نخستين بخشسوم

٥٧ اسفند ٢٩ بهمنــ ٢٣
Ö 2018 www.mGhaed.com ممنوع مأخذ ذكر بدون نقل و مؤلف اجازة بدون اينترنتي و صوتي چاپي, تكثير

در گروهها همة وحدت ادعاي شوند; كمه محا انق"بي دادگاههاي در اينها كه است
است بيمعني حرفي انق"ب

ديگر صفحات

عبدالعزيز مولوي ـــ هستيم بلوچستان و سيستان در سني فقه تدريس خواهان �
شريعتي علي دكتر كتابهاي مطالعة روش ـــ گزارش �

انتصاب دربارة خامهاي انور دكتر باشيد!>, مواظب بازرگان, مهندس <آقاي ــ ديدگاهها �
اس"مي>, جمهوري نام به مطلقي <مجهول مركزي; بانك رياست به مولوي دكتر
ميگيرد>, شكل هدف وحدت در كلمه <وحدت دادگستري; وكيل رضانژاد غ"محسين

احمدي محمدتقي
تفتيش به بعد به ٨.٣٠ ساعت از پاسداران گيشا خيابان ’’در ـــ خوانندگان تلفن �
بردند/ بين از كه بود آبجو كارتن يك اتومبيلم عقب صندوق در ميپردازند/ اتومبيلها
براي يا نكند تعدي مردم حق در كسي كه ميكنند پاسداري اين براي آيا بدانم ميخواهم

‘ هستند/‘ مأمور آبجوگيري
نظاميان براي آموزشايدئولوژيك ضرورت �

بنده كه ميرسانم اط�ع به سوءتفاهم هرگونه رفع ’’براي خرسندي: هادي دلتنگي>, ز <خطي �
و بوده كار مشغول اط�عات روزنامة در همچنان و نيستم اط�عات مؤسسة اخير تصفية مشمول
در مقا�تم چاپنشدن علت اما هستم/ تحريريه همكاران با كامل تفاهم در و سردبير تأييد مورد
نامهاي در يابد, ادامه چنانچه كه است داخلي شديد سانسور نوعي برقراري گذشت كه هفتهاي

‘‘ رسيد/ خواهد ايران بزرگ انق�ب عرضرهبر به سرگشاده

اسفند ١٩ شنبه

اول صفحة

شد كشانده خشونت به زنان تظاهرات �
زير زنان تظاهرات از عكس دو با ] ميكنند اجتماع دادگستري در امروز راهپيمايي, روز ٢ از پس

برف] درشت دانههاي
بخواهند اس"مي جمهوري بايد هم كمونيستها خميني: آيتا+العظمي �

دولت استعفاي شايعة دربارة سؤالي به پاسخ در �
بازرگان ـــ ندارم گفتن براي حرفي فع�

زنان به مزاحمت از جلوگيري براي امام دستور �
شدهاند محترم بانوان مزاحم كميته عنوان تحت خيانتپيشه و خيانتكار گروهي �

داد/ بيت به جايشرا بعدا بود نرفته كار به دفتر براي پيشتر كه كلمه اين ٨٣

امام منزل٨٣ اط"عية ـــ
دستآوريم به را مطلوب آزادي كه بود اين براي شهادتها همة �

ميناچي ـــ صراحتبگويند با را خود عقايد بايد روزنامهنگاران
كردند اعتراض نجاتالهي قتل به متهم آزادشدن به دانشگاه استادان �

طالقاني آيتا+ همسر درگذشت براي آيندگان تسليت �
ديگر صفحات

<ديگر گفتم: وزيد, كه آزادي نسيم / / /’’ هوشنگگلمكاني: شو!>, توفان <آزادي, ـــ نيمنگاه �
رفتم/ فرو شب رؤياهاي به ـــ اتفاق سر از ـــ و شدم رها روز كابوس از / / / / زمان!> آن برنگردد
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هم باز آمدم/ به خود به فرياد از استعارهها!> اي تمثيلها, اي كنيد, <رهايم برآرم: فرياد تا بود فرصتي
‘ ‘ / / / كابوس/ و بود روز

اميرانتظام ـــ كند تأمين را آزادي كه است دولت وظيفة �
در زمان آن تا كه نويسندگان كانون اعضاي ] ايران نويسندگان كانون نشست اولين در شاملو �

كردند] ديدار فروردين خيابان در كانون ثابت مقر در ميداد جلسه تشكيل اعضا منزل
متيندفتري ــ بودهاند كساني چه وحشت واقعي عاملين نميداند هنوز ايران ملت �

اسرائيل و مصر بين صلح گانة جدا معاهدة صورت در �
شد خواهد بسته قاهره در ايران سفارت

اصفهان در بنيصدر سخنراني �
فرامرز از را نامكوچكخود بهائيت, از برائت اع"م ضمن فردي ـــ ٤ صفحة در گهي آ �

است/ داده تغيير علي به
قطبي بهروز فردا>, ارتش امروز, ارتش ديروز, <ارتش ـــ گزارش �

زيرزميني] مخفي سلولهاي براي جستجو ] ميكاوند را اوين زندان سوئدي زمينشناسان �
جعفر سرودة <دلشوره>, هزاوهاي; هادي كنيد>, موزه را <زندانها ـــ فرهنگ �

كوشآبادي
صادق سخنراني ميكنم!>, بدتر هم روز هر نميزنم, جا عالم مقدسات <به ـــ ديدگاهها �
عضو بيامضاي نامة پدرم>, با <درددل تلويزيون; راديوـ سازمان كاركنان جمع در قطبزاده
راه از كساني ميگويي كه زماني <پدر, طالقاني: محمود آيتا+ به خلق مجاهدين سازمان
هستند؟>; كساني چه اينها نميگويي صراحت به چرا ميكنند شركت ادعاي و ميرسند
ميگويد راديو در بنيصدر آقاي ’’ كياني: بهمن دكتر واقعيتها>, قلب يا اعتراض و <انتقاد
در ميگويد پزشكي نظام سازمان آمار / / / دارد/ نفريكپزشكوجود ٣٨٠٠٠ هر براي
تخصص كه ما / / / است/ داشته ايرانييكپزشكوجود ١٤٠٠ هر براي ١٣٥٦ سال پايان
هر براي تهران در است شده موجب كه را نادرستپزشك توزيع نداريم مبارزه در را شما
داشته نفريكپزشكوجود ٧٠٠٠ هر براي اي"م استان در مث� نفريكپزشكو ٧٤٠

‘ نيست/‘ آمار قلب به نيازي و ميدهيم قرار حمله مورد باشد
شد!! تعطيل ساعتونيم بينالمللييك مسابقة شاه دلپيچة بخاطر ـــ ورزشي �

مردانه عادل نميآمد>, در صدايشان حال به تا چرا <آنان حجاب>, بهانة <به ـــ نامهها �
دليل به مجلهاش داد اط"ع تماسي در خواندنيها مجلة مدير اميراني <علياصغر �

آمد اين كه ُشكر ’’صد بود زده تيتر مجلهاش جلد روي خميني mآيتا بازگشت هنگام كه اميراني ٨٤

شد/ اعدام ٦٠ خرداد بازداشت, دوبار از پس رفت‘‘ آن كه حيف صد و

شد/>٨٤ نخواهد منتشر امروز آمده وجود به گروههايي سوي از كه مشك"تي

بده نشان را موضعت ارشاد: حسينّية مديرعامل و فشار گروههاي �
شد: صحنه وارد خيرات و تبليغات و اط>عات وزير مقام در ميناچي ناصر ٥٧ اسفند
در را قلم شرافت كه يكمتفكر / / / / بگويند صراحت با را خود عقايد بايد ’’روزنامهنگاران
قلم صاحبان و مطبوعات از ما بگويد/ را انديشهاش و فكر طرز جوانمردانه بايد دارد دست
مشخص را خود فكري جبهة عقيده و بيان آزادي لواي تحت كه خواست خواهيم صميمانه

‘ هستند/‘ اي] ايدئولوژي[ و تفكر نوع چه به معتقد آنها بدانند مردم تا كنند
را خود مشخصكنندة هويت و نام بايد نويسندگان ميكرد مقرر ميناچي پيشنهادي wيحة
سوي از قانون به آن تبديل از پيش حتي كنند/ درج ميشود منتشر آنها از كه مطالبي باwي
ايرج دادند, مشابه دستوري قضايي مقامهاي كه هنگامي بعد, سال مرداد در انق>ب شوراي
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كه حالي در دادستان, نوشت’’آقاي نمايش> دوم <پردة عنوان با مقالهاي در تيرماه پزشكزاد
عريان بايد مطبوعات چرا شدهاند, پنهان اسرار پردههاي پشت انق>ب دادگاههاي و شورا

‘ شوند؟‘
زود خيلي بود ميناچي خود ابداع ظاهرا كه خيرات و تبليغات و اط>عات وزارت عنوان
ارشاد حسينّية ياد به ـــ داد اس>مي ارشاد فرهنگو وزارت سپس و خالي, ارشاد به را جايش
‘ لقب’’ارشادچي‘ آهنگر مجلة در بيدرنگ فقيد محجوبي [منوچهر ميآمد آنجا از او كه
اسامي, تغيير جريان در كه كرد مخابره پارس خبرگزاري را جم>ت اين / گذاشت] او روي

سازمان/ همان انگليسي عنوان اول حروف شد: ايرنا
و جوانمردي و صراحت و شرافت و آزادي و انسانيت مظاهر دربارة ها كبريى صغريى آن
آِب موتور <مجاهدان كه ميكرد تكرار را حرفي همان و داشت آيندگان جانب به رو غيره
كمونيست بنويسد درشت حروف با آيندگان ميخواستند: بهمن] ٢ �] دوwب> سرآسياب
از َدم گرچه ميگذاشتند/ آن اين.يا يا نوع از تقابلي بر را فرض كنيم/ تحريمش ما تا است

شود/ قاطي باطل و حق بودند نگران ميزدند, گفتوشنود
به خطاب كه مراجع از يكي بيانات از كرد منتشر نواري متن نشريهاي روزها همان در
‘ ميكردند/‘ مخلوط را گوگوش پول و شما و من ’’پول سابق رژيم بانكهاي ميگفت مقّلدان
كيهان و كه’’آيندگان حجازي سيدعبدالرضا دكتر نام به شخصي مريدان نيز و ميناچي پيشنهاد
جداسازِي طرح شبيه ‘ باشند‘ داشته نشريه گانه جدا ماركسيستها و باشند خبري روزنامة دو
دوwبچههاي در را مشتريان امانت كه عمومي حمام مانند بود: ‘ گوگوش‘ پول و شما و من ’’پول

نشود/ نجس بيايماناْن لباس با تماس در مؤمنان لباس تا ميدارد نگه گانه جدا
اهل نزد فيلم, و كتاب و شعر سبك مانند نشريهاي, و روزنامه هر ايدئولوژي و جهانبيني
در رمان ’اين اينكه تصريح است/ بيهوده تابلوكردنش نباشد, گر ا است/ تشخيص قابل نظر
ماركسيسمـ اصول به معتقد نشريه ’اين كه است زائد اندازه همان ميباشد‘ رئاليستي سبك

/‘ ميباشد/ لنينيسم
به غيرماركسيست جريدهنگار مجبوركردن باشند, كاري چنين به مايل نشرياتي گر ا حتي
منعكس را جامعه خبرهاي و نظرها آيندگان است/ دروغ اعتراف گرفتن درحكِم كاري چنين
ميان در سوسياليسم به متماي>ن و است جامعه فكري جريان از بخشي هم چپ فكر ميكرد/
مقابل, در برخوردارند/ اهميت و وزن از كتابت و قلمودوات اهل و شهري درسخواندههاي
نشريه, است/ شنيدن و تلقين عادت, نتيجة باشد خواندن حاصل ازآنكه بيش مؤمن فرد عقايد
ـــ آيد حساب به ايمان مباني به نسبت مستقيم و جدي تهديدي نميتواند متنمكتوب, ك� و

باشد/ سياسي قضاياي از عاري ايماْن كه زماني تا البته
نيازي كسي ميزد, حرفخودشرا ميفرستاد, مقاله كه خوانندهاي چه و تحريريه عضو چه
افكار كه غيرحزبي روزنامهاي پديدة اما نبود/ مطرح كاري ريا شائبة نداشتو وانمودكردن به
تفكيك قصد نبود/ قبول قابل ‘ ’’ارشادچي‘ امثال براي كند منعكس را مختلف جريانهاي
ميكردند حساب و ميديدند ك خطرنا را نزديكشدنطرزفكرها داشتند, غيرخودي از خودي

برعكس/ نه است, خودي جناح از تلفات دهد رخ خطعوضكردني گر ا
شامل اجتماعي ديدگاههاي طيف كه معني اين توضيح در آيندگان مكرر سرمقالههاي
روزنامه وظيفة درس, و حالتوعظ با هم آن باطل, از استوتفكيكحق متنوعي گرايشهاي
ميدانيم كه شما ميگفتند: ميزد/ دامن بدگمانيها به حتي شايد نبود/ ثمربخش چندان نيست
تندروي منتقدان, برخي نظر برخ>ف نميكنيد؟ مخالفت صراحتا چرا پس ماييد مخالف قلبا
متمدن دنياي در خبررساني و جريدهنگاري اصول از حداقلي نبود/ آيندگان مشخصة وجه
جامعه, ظرفيت و بضاعتفكري حد در را, اصول آن گفت ميتوان حتي ميشد/ آن رعايتدر
گاه هيچ ايران مطبوعات تاريخ در همه, اين با كرد/ مملكت اين جريدهنگاري حرفة وارد

نميكنند/ اع>م را خود مخالفبودن چرا كه بودند نيفتاده تنگنا اين در جرايد
و آزادي و انسانيت درس داشت ص>حيت خودش حد در البته ارشاد حسينّية مديرعامل
او ِ فرسايشي نبرد آيندگان/ نويسندگان به نه اما بدهد, غيره صراحتو و جوانمردي شرافتو
عمليات منظور به اعزامشده موتورسواران با جروبحث از كمزحمتتر معاونشمهديممكن و
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بودند/ ارشاد ِ مدعيان از منصفتر و مشفقتر كماط>ْع معترضاِن آن از بسياري نبود/ ايذايي
دست به صداقت و صراحت براي را نمونه بدترين عمل در ميناچي خود روزگار, قضاي از
او/ با آمريكايي مأموران گفتگوهاي از كردند پيدا اسنادي آمريكا سفارت در بعد سال داد/
زيادي شرع حكومت و منبر و حوزه اهل دربارة جواسيس به موضعش نشاندادن در ظاهرا
ابوالحسن دخالت با روز چند از پس اما انداختند زندان به را او بود/ داده خرج به صراحت
٩٢ سال در زندگياش پايان تا يافت/ خ>صي بود رسيده رياستجمهوري به تازه كه بنيصدر

بهتر/� چه و باشد, شرمنده و بترسد كه داشت حق نشد/ شنيده او از صدايي

اسفند ٢٠

اول صفحة

شد زنان تظاهرات صحنة دادگستري �
طالقاني ـــ نروند ادارات به زنان بگوييم نميخواهيم �

نيست هم چادر مساله و نيست كار در اجباري هيچ
در خميني العظمي آيتا+ ـــ بگويد دارد هرچه هركس نميترسيم, مردم گفتار از �

قم بقيع گورستان
نزيه, مبشري, اميرانتظام, خانمها ميدهند: نظر حجاب درباره وزرا همسران �

كتيرائي حاجسيدجوادي,
ندارند مقامها نصب و عزل در مداخله حق امام منسوبان �

شد تيرباران مشهد انق"ب دادگاه اعدامِي نخستين �
ميشود برقرار رواديد مقررات انگلستان و ايران ميان �

از مفتيزاده احمد ـــ دنياست دموكراسيهاي از دموكراتيكتر خيلي اس"مي جمهوري �
كردستان ملي مذهبيـ رهبران

فرستاد كشور غربي ايالتهاي به ويژهاي نمايندة دولت �
سويس اقتصاد وزير ـــ نداريم شاه حسابهاي كردن مسدود براي برنامهاي �

ديگر صفحات

دارندة دربارة اطRعاتبيشتري استاما شده تكرار هم مرداد ٢ و خرداد شمارههاي٧ در نام اين ٨٥

كه موسيقي و شعر اهل ديگري شخص و كنوني, تهران در روانپزشكي جز نيافتيم اينترنت در آن
او اشارة به كه بود زحمتكشان\ `حزب بقائي مظفر خويشان از كسي شايد درگذشت/ ٥٣ سال

انداخت/ راه حزب

براي دسيسهاي جمهوريخواه: حزب مؤسس كرماني٨٥ بقايي عبدالحسين هشدار �
دارد وجود كشور به سلطنت بازگشت

كتابها جمعآوري دربارة بازرگان به كارگر طبقة آزادي راه در پيكار سازمان اعتراض �
شهرها در آيندگان دفاتر به حمله �

براي آيندگان و كيهان روزنامههاي به مراجعه و ارتش وظيفة پرسنل راهپيمايي �
سال بهيك وظيفه خدمت تقليل شمول درخواست

شيوة ضمن جمعيت است/ آيندگان روزنامة مقابل <اينجا ـــ ٤ صفحة در شرحعكس �
ميخواهد و ‘ نميخواهيم‘ بيحجاب قرآنيم, پيرو ميزند’’ما فرياد آيندگان در خبرها درج
ايران ملت همة و همه كه حقي ابتداييترين و كمترين شود/ منعكس روزنامه در اعتراضها

آنند/> پاسدار مطبوعات و است
ك ساوا ديدگاه از جوانان انحراف عوامل ميكند! تقديم ك ساوا ـــ گزارش �

استاد قاليبافان, مهدي دكتر سازيم>, برم" را ضدانق"ب <توطئههاي ـــ ديدگاهها �
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طرف از كه صورتي به <پرسش بيرشك: احمد نوشتة آن> راههاي و <همهپرسي دانشگاه;
ضرورتي شرعي نظر از و نيست درست حقوقي نظر از است شده عنوان كشور وزارت

ندارد/>
را ما <تكليف وزيري: نخست كاخ برابر در ك ساوا منحلة سازمان كاركنان از گروهي �

كنيد> روشن

اسفند ٢١

اول صفحة

مفتح محمد دكتر حجتاWس"م ـــ بدهند رأي جمهوري نوع هر به ميتوانند مردم �
جمهوري, اس�مي, جمهوري بود: خواهد آزاد زير روشهاي از يك هر انتخاب همهپرسي در
٢٤ � مصاحبه كامل متن ] سلطنتي/ رژيم خلق, دموكراتيك جمهوري دموكراتيك, جمهوري

اسفند]
اميرانتظام ـــ ميشود برگزار نه يا آري شكل به رفراندم دنيا تمام در �

ميشود عوض رفراندم سؤال بود بيشتر منفي رأي گر ا
حكومتي نوع چه بگويند مردم است بهتر شريعتمداري: سيدكاظم آيتا+العظمي �

ميخواهند
است كافي تهران روز دو براي گوسفند كشتار �

سردخانهها در گوشت تن هزار ٢٨ يخزده: گوشت تحريم فتواي پي در قصاب صنف اتحادية
كرد تكذيب قصابها اتحادية نايبرئيس اسفند, ٢٤ شمارة در ] نميشود توزيع اما است موجود
من جاي به را خود ديگري شخص و نبودهام من شما مصاحبة مورد ’’شخص داد: توضيح و

[ ‘ ‘ است/ كرده معرفي
نيست الزامي خانمها حجاب حجاب: دربارة دولت نظر �

آن در كه ـــ تلويزيون اخبار از پس ’’ديشب تلويزيون: ديشب مصاحبة انعكاس �

همچون ملي تلويزيون راديوـ از داشت, موقت> <سرپرست عنوان گرچه قطبزاده صادق ٨٦

ميآمد دوربين شامگاهيجلو اخبار پساز پربيننده ساعت در ميكرد/ استفاده شخصي وسيلهاي
ميگفت/ هرچيز و هركس دربارة داشت دوست كه مدت و مقدار هر در ميخواست هرچه و

تلفن سيل كه آمد در نمايش به مصاحبهاي٨٦ ـــ شد پخش زنان اعتراضات از بخشهايي
با ١١٨ متصديان كه بود زياد چنان اعتراضها / / / داشت/ پي در را روزنامه به
اختيار در را تلويزيون راديوـ سازمان تلفن نمره فورا پرسشي هيچ بدون گوشي برداشتن

‘ ‘ / / / مينهادند/
هراندازه قطبزاده ’’صادق نائيني: عميد نيست>, <طوماربردار ـــ نيمنگاه يادداشت �
آزادي در تازهاي گام حجاب تحميل با مخالفت در زنان از تصويرهايي پخش با ديشب
شديك پخش آن از پس كه بيمايهاي و مبتذل گفتگوي ليكن نهاد, سانسور برافكندن و
و نهادن عقب پا سانسور دايرة از يكگام افزود/ سازمان اين پروندة به تاريك نقطة
طومار استكه مأيوسكننده اندازه آن شدن ابتذالنزديكتر به گام هفت آن جبران در

‘ نيست/‘ بردار
حقوقدان زنان طرف از اط�عيهاي در �
شد تلقي پايانيافته حجاب تحميل

دفتري متين هدايتا! و ناطق هما سخنرانِي �
بكنند دروني دچارجنگ را ما ميخواهند
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سازمان ـــ ميكند تشديد را ناخواسته داخلي جنگ خطر دولت, اختيارات تضعيف �
خلق فدائي چريكهاي

ديگر صفحات

امروز كه است <شايع است؟>: راه در تازه <تعرضي ـــ ٢ صفحة در تحريريه يادداشت �
دارند> را آن آتشكشيدن به و آيندگان به حمله قصد ضدانق"ب عوامل از عدهاي

زنان <رهايي ناطق: هما و بپذيريم>, را زن <قاضي دفتري: متين هدايتا+ سخنراني �
تهران دانشگاه در نيست> زحمتكش طبقات رهايي از جدا

افشارنيا عليرضا زن>, بر مرد سلطة زاييدة <روگيري: ـــ فرهنگ �
و قطبزاده صادق دربارة قائد, م/ ,</ / دوم/ قطب در ماند اول <قطب ـــ ديدگاهها �
اسفند, ١٧ روز راهپيمائي <در ميانداخت; راه به تلويزيون در حرفهايش با كه جنجالي
ماهمنير آفريد>, آزاد خدايت كه باش <آزاد سروش; ليلي گذشت>, چه زن جهاني روز

مينوي
امور وزارت زن كارمندان از جمعي كنيم>, طرد خود بين از را <زنانعروسكي ـــ نامه �

خارجه
مسابقة شاه دلپيچة <بخاطر مطلب به تهران اسبدواني شركت پاسخ ـــ ورزشي �

اسفند] ١٩ � ] شد!!> تعطيل نيم و ساعت بينالمللييك

اسفند ٢٢

اول صفحة

كار وزير فروهر داريوش ــ شد خواهند بهرهمند مردان مشابه مزاياي و حقوق از زنان �
اجتماعي امور و

به گوشت صادركنندة كشورهاي در دام ذبح بر يخزده: گوشتهاي مورد در دولت اط"عية �
ميشود نظارت ايران

جديد اساسي قانون تدوين در سني فقهاي مشاركت �
و خبر كردند>; اجتماع روزنامه محل مقابل در آيندگان با مخالفت در تن <چندهزار �
صفحة يكسوم به نزديك در تحريريه اظهارنظر و آيندگان عليه تظاهرات عكس
١٠ ساعت از كه معترضان از گروهي خواستهاي پارس, خبرگزاري گزارش به اول/

بود: اينها ميكردند تظاهرات روزنامه برابر در تناوب به شب ٧ تا صبح
نمايد/ اعSم و تعيين را خود سياسي خطمشي و موضع آيندگان روزنامة /١

نمايد/ تصفيه خود مؤسسة از را فرصتطلب و ك ناپا عناصر زودتر هرچه /٢
كثريتتلقي ا و اقليت ومذاهب ايدئولوژيهايمختلف به توهين مثابه به كه ازدرجمطالبي /٣

شود/ جلوگيري ميشود
و حقايق تكذيب مخصوصا شكل هر به نقيض و ضد مطالب و تحريككننده مطالب از /٤

نمايد/ پرهيز جدا كاذيب ا تأييد
خاص گروهي نفع به مطالب تحليل و تجزيه از و نااميدكننده و بيمورد تفاسير از /٥

نمايد/ خودداري
و رئيس صورت اين غير در باشد, آنها نويسندگان حقيقي اسم كر ذ بايد نوشتهها كليه /٦

بود/ خواهد مقاله آن از ناشي احتمالي عواقب مسئول تحريريه هيئت اعضاي

است/ رفته كار به مقاله عنوان يا خبرها درشت سرخط معني به ظاهرا ’’سرمقاله‘‘ واژة ٨٧

صرفا بنابراين بوده, مندرجه مطالب يا و سخنرانيها و بحثها كلي بيانگر سرمقاله٨٧ چون /٧
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نگردد/ انتخاب درشت تيترهاي جهت مندرجات تمام از جمله يك

حكومت زمان در آنها بازداشت خبر همراه سردبيري شوراي اعضاي از تن سه عكس پيشتر ٨٨
روزنامه دفتر در را تحريريه اعضاي ميتوانستند معترضان درهرحال, بود/ شده چاپ نظامي
و اسم انتشار بعد ماهها تا ضمن, در بگيرند/ عكس آنها از و شوند آشنا آنها با نزديك از ببينند,

بود/ ممنوع مطلقا آنها خود دستور به انقRب دادگاههاي شرع كمان عكسحا

تحريريه/٨٨ هيات يا و سردبيري شوراي چاپعكس و نام اعSم /٨
و آمدند آيندگان به بسيار گروههاي ’’ديروز اول: صفحة در تظاهركنندگان شرحعكس �
يكي شعار كند/ مشخص را خود موضع روزنامه خواستند مؤسسه مقابل در اجتماع با
ميافزود: روزنامه متن ‘ بيگانگان"/‘ روزنامة آيندگان, آيندگان, " بود: اين گروهها از

‘ بيان/‘ آزادي جمله از است, آزادي پاسدار آيندگان ’’
امروز گر ا ’’ قلم: اين به سياسي>, خشونت تهديدآميز <نشانههاي ـــ سرمقاله �
و گريها افشا محل و مخالف, نظرهاي ابراز محل عقايد, برخورد محل روزنامهها

‘ دوشبكشد؟‘ به را بار اين ميتواند ديگري نهاد چه نباشد, انتقادها
ديگر صفحات

بر <مرگ تهران: شهر ديوارنوشتههاي از ـــ گزارش صفحة در شهر ديوار و در بر ستون �
بر متني و است>; بيشعور نشناسد را خدا كه كسي > سيا>; سازمان زنجيري سگ كارتر
گاو دوتا شما گر ا يعني سرمايهداري يا كاپيتاليسم ـــ تعالي ’’بسمه ارشاد: حسينّية ديوار
را شما دولْت نازيسم: ميخريد; گاوميش يك آن جاي به و ميفروشيد را يكي داريد
را آنها شير ولي ميداريد نگه را دو هر فاشيسم: ميشود; صاحب را گاوها و كرده تيرباران
تا ميدهيد دولت به را دو هر كمونيسم: بفروشد; شما خود به دوباره تا ميدهيد دولت به
دو آن از يكي اس"م: بفروشد; شما به جيرهبندي با را آن از مختصري و بدوشد را شيرشان
"ما است: نوشته نفر يك اع"ميه حاشية در ميدهيد/ ندارد گاو كه همسايهتان به را

‘ بگيريم؟"‘ كجا از را گاوهايمان
ايمن, ليلي با مهندسي آزاده گفتگوي ميشناسيم>, كم خيلي را بچهها <ما ـــ فرهنگ �
همايون تئاتر>, براي بود دامي حمايْت <و كودك; كتاب شوراي مديرة هيئت عضو

عليآبادي
كه مطلقي" <"مجهول آزادي; جمعيت است؟>, چپروي شوراها طرح <آيا ـــ ديدگاهها �
نام به مطلقي <مجهول مطلب به پاسخ در ] خرمشاهي بهاءالدين نيست>, مجهول مطلقا
هدف گويا ’’ : اسفند] ١٧ شمارة در دادگستري, وكيل رضانژاد غ�محسين اس�مي>, جمهوري

جاانداختن/ حقنماياندن, را غلطي و باطل, جلوهدادن موّجه مزّورانه ٨٩

حرف همان تموية٨٩ صرفا مخالف, نواهاي اين سازكردن از ايشان بيهودة و پنهاني و اصلي
‘ باشد/‘ سياست" از دين "جدايي پوسيدة
آزادي سورِي چهارشنبه نخستين �

شه"> ناصر نمانديم>, سال آخر سهشنبة منتظر <امسال ــ نيمنگاه �

اسفند ٢٣

اول صفحة

توطئههايآمريكا عليه اعتراض راهپيمايي �
شد متوقف كشور از خبري فيلمهاي خروج �

ميكند منتشر را تايم گيري رشوه مدارك دولت �
ميكنم تأييد را تلويزيون راديوـ برنامههاي گرفته; شاه از پولهايي چه ميداند تايم
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دولت سخنگوي اميرانتظام ـــ
زنان اعتراض از سوءاستفاده دربارة خلق مجاهدين سازمان هشدار �

ميشود داده رأي حق نظاميان به �
نكرد تأييد را سنجابي استعفاي بازرگان �

است ملي و اس"مي وظيفة اس"مي احزاب در شركت �
شريعتمداري سيدكاظم آيتا+العظمي ـــ

سازمان سابق رئيس جهانباني, نادر سپهبد جمله: از ] شدند اعدام پيشين رژيم عامل ١٢ �
تنها دانشي, غ�محسين نيكخواه; پرويز تلويزيون; راديوـ مقام قائم جعفريان, محمود ورزش;

شورا] مجلس معمم نمايندة
ديگر صفحات

دفتر به قطبزاده از حمايت در سانتيمتر, ٢١ و متر يك طول به يكي طومار, دو �
شد واصل روزنامه

بنيصدر ـــ است بشر دشمن بزرگترين سانسور �
مصدق; حميد با گفتگو داشت>, شهيد كهچريكو نسلي و نوميدانه <شعر ـــ فرهنگ �
ساعدي>, غ"محسين نوشتة عسل ماه كتاب بر <يادداشت ميشوند>, مسخ مهرهها <تنها

كوشان منصور
معناي به <آزادي كريمي; مسعود جمهوري>, بارز خصيصة <دموكراسي: ـــ ديدگاهها �

احمدزاده عام>, و مطلق
شود گرفته كار به بايد ملت نيروهاي همة ملي: جبهة �

يك ما من, اعتقاد ’’به قطبزاده: صادق حرف دربارة قلم, اين به , رايگان> <انق"ب �
/‘ كرديم‘ مفت انق"ِب

چينيفروشي در گاو :‘ انق#بمفت‘ ’’�
قطبزاده پديدة دربارة www.mghaed.com/ay/Bull%20in%20Chinashop.pdf

اسفند ٢٤

اول صفحة

داخلي اخت"فهاي و انق"ب دادگاههاي روش از بازرگان تأسف �
گفت: تلويزيوني پيامي در وزير نخست

عامل و ميرسيدند زندانيها داد به و متوسلميشديم آنها به ما روز يك كه بينالمللي مجامع از
ما از و اعتراضميكنند دولتانقSب اين به همانها حا� / / / بودند سابق رژيم سقوط در مؤثري

/ / / دنيا/ در ما براي است بيآبرويي چه اين ببينيد ميكنيد/ را كارها اين چرا ميپرسند
/ / / كردهايم/ كارها خيلي سلطنت, منهاي مشروطه يعني موجود, نظام چهارچوب در

طرفي آن با طرفي اين شيعه, با سني دهاتي, با شهري ديگري, با راست,كSهي با چپ هرطرف
ميكنند/ دعوا كوچك چيزهاي سر

و كارگر و روضهخوان و قصاب كه مملكتي در درستميكنند/ عثمان پيراهن فراوان هم ما براي
بنز ماشين با نخستوزير چرا كه ميگيرند ايراد آنميشوند سوار و دارند بنز ماشين آن كاسب
غذا نقره و Sدرظروفط اينها كه ميخوانند آقا پشتگوش دايما همميروند بعد بيرونميآيد/

/ / / زندگيميكنند/ فرعوني كاخهاي در و لختهستند زنهاي وزارتخانهها در ميخورند,
دستور و اعSميه بپرسند, ما از اينكه بدون دولت, با مشاوره و مراجعه بدون ما, سر با�ي از
مفت را آب و برق ميگذارند: گردو پوست در را ما دستوپاي يكدفعه ميفرمايند/ صادر
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يخزده گوشت بسازيد; پابرهنهها براي زندگي و خانه مصرفند; كم كه آنهايي براي �اقل كنيد,
حرفها/ اين از و شود مجاني اتوبوس نشود; داده

و عمر خدا گفتيم پوستكنده و صاف رسيديم, آقا خدمت وزرا از نفر هشت اخير جمعة شب
رفتار ] مردم ساير مثل كه هم شما كرديد, كSفه را ما كه هم شما كند, زياد را آقا توفيق و عزت

كرد/ بايد چه بگويم من تا بفرماييد ما به را امرتان فرمايشتان, اق� / ميكنيد]
با كه كاري برسيم/ تهران به بعد و كنيم دهاتشروع و شهرستانها از كه است اين صحيح برنامة
هنوز كه اتوبوس رايگانشدن مسئلة اين يا ميكند/ پيدا اشكا�تي چنين باشد شاهدستوري و عجله
ندادن اتوبوس پول ريال پنج كه شد عرض انورشان حضور خواستهاند, بلكه نفرمودهاند امر

/ / / شود/ درست بايد شهر ترافيك نميكند, دوا را دردي
و انساني بسيار آن متن كه كردم دريافت بلوچستان سنت اهل برادران از نامهاي قبل روز سه
عشري اثني شيعة مملكت مذهب ننويسيد جديد اساسي قانون در اينكه جمله از بود/ منطقي

/ / / است/ حرفمعقولي نيستم/ اين موافق هم خودم من است/ بنويسيداسSمي است,
ملي دموكراتيك جبهة ـــ قدم نخستين از كار تودهايكردن �

فدائي چريكهاي ـــ ميكنند حمايت ملي دمكراتيك جبهة از مبارز و مترقي نيروهاي �
خياباني ـــ تسليم و سازش يا انق"ب يا �

تهران در تظاهراتضدانگليسي �
بگيرند رضايتنامه انگلستان سفارت از ميتوانند ايران اتباع

ميگيرند قرار تعقيب تحت انگليسي متخلف مأموران ايرانيان شكايت صورت در
مطبوعات به مردم مالي كمكهاي پيرامون نويسندگان سنديكاي بيانية �

ديگر صفحات

كاشاني مرگآيتا+ سالگرد �
زنان بيداري جمعيت اط"عية ـــ ندهيد جلوه عمده بيجهت را حجاب موضوع �

سؤال <چند مسعودي; محمود دموكراسي>, كه آنجا و هستيم ما كه <اينجا ـــ ديدگاهها �
مفهوم و آزادي ارزش <شناخت محاسب; مهين روحانيت>, جامعة و عظام آيات محضر از
و برود بين از عالم جمعيت از سوم دو "هرگاه ميگويد: <لنين اوستا: مهرداد اس"م>, در آن

باشد/"> كمونيست مانده برجاي سوم كهيك است آن مهم نيست/ مهم شود نابود
قطبزاده با مخالفت در طومار نخستين �

‘ نيست‘ اس#مي الگويحكومِت دولْت �’’اين
شريعتمداري] كاظم و اميني علي با مصاحبه از [طوwنيتر آيندگان مصاحبة طوwنيترين
دانشكدة رئيس مفتح, محمد دكتر حجتاwس>م با ستون دو و صفحه دو در بود گفتگويي
انتخاب همهپرسي, ’’در است: انق>ب شوراي عضو ميشد گفته كه اس>مي, معارف و الهيات
دموكراتيك, جمهوري جمهوري, اس>مي, جمهوري بود: خواهد آزاد زير روشهاي از يك هر

اسفند] ٢١ � ]‘ سلطنتي/‘ رژيم دموكراتيكخلق, جمهوري
نقيض و ضد اساسي جمهوري استقرار براي همهپرسي دربارة مقامها اظهارنظر زمان آن تا
گر ا و ميشود انجام نه يا صورتآري فقطبه رفراندم دنيا تمام دولتگفت:’’در سخنگوي بود/
عوض سؤال وقت آن باشد مثبت رأيدهندگان از بيشتر دادهاند منفي رأي كه كساني تعداد

‘ شد/‘ خواهد رأيگيري جديد سؤال دربارة مجددا و ميشود
بايد باشد مثبت آراي از بيش منفي آراي گر ا دنيا در نبود/ واقعيت بر مبتني كام� اينحرف
’’در گفت: اسفند] ٢٣ �] بعد روز چند سخنگو همين بگذارند/ مدتيمسكوت تا را موضوع
ايشان شخصي نظر مفتح دكتر نظر / / / / نيست چهارجوابي صورت به رفراندم دنيا نقطة هيچ

‘ است/‘
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كارخانة كارگران كه روزي سردبيري, شوراي عضو گوران فيروز كننده, مصاحبه روايت به
را آيندگان ميرسد خبر كه زد تلفن مفتح اسفند] ٢٧ �] بودند آمده اعتراض براي آتمسفر
ايشان لطف اظهار از بيايد/ آنجا به افرادش با كرد آمادگي اع>م و بزنند, آتش ميخواهند
لحظه اين تا و شود منتشر بيانيهشان ميخواهند فقط كساني كه توضيح اين با شد تشكر

است/ نبوده آتشزدن از حرفي خوشبختانه
خوش جا و ميشدند وارد گر ا دكتر, حجتاwس>م تفنگچيهاي دست از شدن خ>ص

بود/ آتش فرونشاندن از دشوارتر بهمراتب ميكردند,
اشتباهي اين و باشد اس>مي الگويحكومت نميتواند فعلي ’’دولت موقت: دولت دربارة
نگيريد, جدي زياد را رفقايش و بازرگان كه بود اين منظور [شايد ‘ ميكنند‘ مردم كه است

بهمن: ٢٢ وقايع دربارة و / ميآييم] داريم خودمان

بود نقشهاي اين خودش كردند/ باز را اسلحهخانهها در مرتبه يك و كرد رژيمسقوط مرتبه يك
ريختند زندانيها و چاقوكشها كردند/ باز هم را زندانها در كشيدند/ كنار شهرباني و ارتش كه

بيفتند/ هم جان به مردم كه بود اين نقشه / / / / بيرون/

پادگانها؟ به بردند هجوم كه نبود مردم كار يعني دكتر, آقاي

و پادگانها اسلحهخانة بازشدن و سابق رژيم فروريختن طرز كه پايدار همچنان و گير همه فكر اين ٩٠

نظر آمريكا> گام گامبه عقبنشيني <راز پرخوانندة بسيار مطلب در بود دقيق نقشهاي كRنتريها
اسفند/ ٢� منعكسميكرد/ را بزرگ بسيار جماعتي

بود/٩٠ نقشه كه بود پيدا نكنند/ را كار اين يعنيميتوانستند بود/ تعمد حتما مفتح:

ادامه: در و

نيستيد؟ معتقد نوروز به شما
جنبة سوري چهارشنبه اما / / / داريم قبول شادماني روز يك بهعنوان را نوروز ابدا/ ابدا, مفتح:
ميدانيم/ ارتجاع ما را اين باستاني, سنت يك بهعنوان سوري چهارشنبه ندارد/ خوشحالي
واقعا و ايراني سنت يك / / / / ميدانيم/ ارتجاع ما را اين باستاني, سنت يك بهعنوان سيزده

است/ روشنفكري نخير, ميگوييم را اين سوري, چهارشنبه مثل مسخره

دارد/ ادامه مسخرهشان ِ سوري چهارشنبه و باروشنفكران مبارزه اما شد ترور بعد سال مفتح

اسفند ٢٦ شنبه

اول صفحة

شد متوقف انق"ب دادگاههاي اجرايحكم �
شد منحل كشور عالي ديوان �

است ممنوع انق"ب دادستان اجازة بدون خانهها بازرسي �
دادگستري وزير ـــ شد بازجوئي نشد كمه محا هويدا �

ميناچي ـــ نيست واقعي خبرهاي در سانسوري كوچكترين �
اميرانتظام ـــ است انق"ب از دفاع نيست, سانسور �

قطبزاده ـــ ميكنيم روشن را اس"مي جمهوري مفاهيم امروز از �
دربارة او حرف بود گفته كه قطبزاده ادعاي رّد در ] نميكند> تحريف <آيندگان ــ نگاه نيم �
تحريف آيندگان در كنند معرفي تلويزيون در را خود تا چپ حزبهاي براي فرصت دقيقه چهار

است] شده
دولت قدرتگرفتن از حمايت در قلم, اين به آفتاب>, به سايه از <بازرگان, ـــ سرمقاله �

انق"ب دادگاههاي توقف و
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ديگر صفحات

داد پاسخ تايم گزارش به يزدي دكتر �
نيستم> <فراماسون :٤ صفحة در زرينكوب عبدالحسين گهي آ �

عراقيزاده, منيژه سرودة ترتيب به اين>, يعني <آزادي و شعر> <سه <رزم>, ـــ فرهنگ �
بلوري سيدمحمد ترسه, عزيز

مبارزه, <اتحاد, متيندفتري; هدايتا+ ضدانق"ب>, پناهگاه دوم: <شهر ـــ ديدگاهها �
شهيدي ه تفرقه,كشمكش,شكست>, پيروزي,

اسفند ٢٧

اول صفحة

كشور سراسر در فردا مسلح نيروهاي راهپيمايي �
طالقاني آيتا+ ـــ هست ديگر گروههاي براي مجال هم بعد �

دهيد مثبت پاسخ رفراندم سؤاWت در تنوع طرفداران به �
وزير نخست به حقوقدانان انجمن تلگرام ــ
مدني ـــ برود ميان از انحصارطلبي بايد �

ميناچي ـــ خميني آيتا+ عليه اوقاف توطئة �
هويداست سرنوشت نگران فرانسه دولت �

ديگر صفحات

است بررسي مورد نويسندگان كانون موضع دربارة طرح دو �
اسكناس اندوختة بر نظارت هيئت در بنيصدر �

محمدي علياصغر سرگرد شود؟>, تسليم كه خواست يا شد تسليم <ارتش ـــ نامه �
ايست متوجه خانهاش به بازگشت راه در كه آيندگان, تحريرية عضو نادري, نادر �

شد مجروح و خورد تير بود نشده پاسداران
آبادان در كتابها جمعآوري به اعتراض �

ص"حي عمران سرودة گمشده>, > ـــ فرهنگ �
ياد از را انق"ب دوم <مرحلة مسكوب; شاهرخ نشود>, تكرار <تاريخ ـــ ديدگاهها �

بهاردوست صادق بردهايم>,
ع"مهزاده رضا است>, شده تعبير ديگري طور من <پيشنهاد ـــ نامه �

نمينويسند؟> را ما مطالب <چرا كارگر: خانة در بيكار كارگر هزار دو تجمع �

دستشميآيد گوشي پرولتاريا �
عمومي اعتصاب با گرچه صنعتي باسواد كارگران www.mghaed.com/ay/kargaran.pdf
به نفت سرشار درآمد پشتوانة با كه فوقالعادهاي امتيازهاي ميدانستند روشني به ميكردند همراهي
شديدا نوع از وضعيتي ماند/ نخواهد پايدار روستا حوزهـ بازارـ نظام در است شده داده آنها

شود/ تمام كارگر طبقة زيان به ضدامپرياليستي مبارزات كه ايرونيبازي

اسفند ٢٨

اول صفحة

خميني آيتا+ ـــ يابد افزايش بايد كارگران دستمزد �
خلق مجاهدين ـــ بگذاريد آزاد انتخابشكلحكومت در را مردم �
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شد اخراج ايران از آمريكا] در زنان حقوق مبارز ] ميِلت ِكيت �
آزاديهاست ساير به تجاوز مقدمة مطبوعات آزادي به تجاوز �

مطبوعات آزادي از دفاع انجمن ـــ
آزادي ميدان در امپرياليزم عليه اجتماع فردا �

نائيني: عميد كنيد!>, مشخص را آيندگان <موضع ـــ نيمنگاه �
جمع در پيش هفته چند است تلويزيون راديوـ در قطبزاده مشاور كه توسلي دكتر نام به آقائي
را وحسابش ‘ست سيا‘ و’’ ‘ ’’صهيونيست‘ عامل آيندگان بود گفته اينسازمان كاركنان از گروهي

رسيد/ خواهد
كاركنان جمع در پيش روز ١٥ اسSمي, نهضت احترامبرانگيز سران از يكي مفتح, دكتر آقاي

كمونيستهاست/ به وابسته و چپ ارگان آيندگان گفته اطSعات روزنامة
منابع به كه كرد متهم را ما تايم, ادعاي به پاسخش دربارة پيام يك در پيش هفتة يزدي دكتر آقاي

وابستهايم/ آمريكائي
آيندگان دارد راسخ اعتقاد كرد اعSم خبرنگاران جمع در گذشته جمعة قطبزاده صادق آقاي

است/ سابق رژيم به وابسته
مشخصكنند! را آيندگان موضع و دهند تشكيل هم با جلسهاي آقايانخواهشميكنيم همة از

ديگر صفحات

كنوني اصل: در ٩١

نميكند كار ثانوي اط"ع تا سفارتآمريكا كنسولي٩١ بخش �
عقايد <تفتيش براهني; رضا ميگيرد>, دستور انق"ب از فقط <انق"ب ـــ ديدگاهها �

كرج معلمان از گروهي سرگشادة نامة نيست>, پذيرفتني
سيدجوادي/ حاج علياصغر نگوييد>, دروغ تاريخ <به �

اسفند ٢٩

اول صفحة

نميكنيم شركت رفراندم در ملي: دموكراتيك جبهة �
شد شكسته سنندج آتشبس �

فدائي چريكهاي ـــ نميكنيم شركت رفراندم در �
سلطنتطلب نيستيد موافق اس�مي جمهوري با گر ا شود گفته آنها به كه است مردم به توهين

هستيد
خلق مجاهدين ـــ نداريم را ارتش اضمح"ل قصد �

شد اع"م روز ٥ كارگري تعطي"ت �
قائممقامي سرهنگاصغر كنيم>, نگاه جديتر كردستان <به �

ديگر صفحات

بازرگان پيام دربارة توده حزب نظر �
شدند بركنار تهران دانشگاه علمي هيئت عضو ٢٠ �

بيضائي بهرام با گفتگو ك"غ>, گمشدة مفهوم <بازيافتن ـــ فرهنگ �
قطبزاده ادعاهاي و اتهامات رد در نبود>, ترقي نردبام كنفدراسيون > ـــ ديدگاهها �
دورههاي در كنفدراسيون دبيران سوي از خارج, در ايراني دانشجويان كنفدراسيون دربارة
خسرو سنّمار, فرهاد راسخافشار, محمود حسينيان, حسن بياتزاده, منصور مختلف:
نيرومند; بهمن نعمان, پرويز ماسالي, حسن كليبي, جابر غ"مآزاد, داود صدر, سعيد كري, شا



آيندگان داستان
٨٧ بخشسوم

٥٧ اسفند ٢٩ بهمنــ ٢٣
Ö 2018 www.mGhaed.com ممنوع مأخذ ذكر بدون نقل و مؤلف اجازة بدون اينترنتي و صوتي چاپي, تكثير

را سابق رژيم <ضدانق"بيهاي بنياحمد; حسين داريد؟>, هراس اس"مي جمهوري از <چرا
قائممقامي سرهنگاصغر بخشيد؟>, ميتوان

شاملو احمد مصاحبة نخستين كنم>, دستوپا سهمي خودم براي انق"ب از كه <نيامدهام �
ايران به بازگشت از پس

فعال شانمن, رالف گريهاي افشا دربارة قلم, اين به ميآفريند>, شانمن <بيخبري �
ايران/ از او اخراج و بشر, حقوق آمريكايي


