
سرآسيابدو�ب: موتورآبِ مجاهدان
آينده اب�غراه

مصطفي نوشتة آيندگان بحثانگيز بسيار مطالب از يكي
در ٥٧ دي ٢٥ كه بود حقوقدان, و مترجم و نويسنده رحيمي,
مخالفم؟> اس1مي جمهوري با <چرا عنوان با ديدگاهها صفحة

شد: چاپ

كه مبهم بسيار است اصط�حي اس�مي جمهوري عبارت
كه طوري به دارد, خود افكار با منطبق برداشتي آن از هركس
داشته واحدي استنباط آن از كه يافت ميتوان نفري دو كمتر
يعني اس�مي جمهوري ميفهمم من كه آنچنان / / / باشند/
نظر از راه اين / / / باشد/ روحانيون به متعلق كميت حا اينكه
البته برگشتناپذير/ است راهي اجتماعي و سياسي و حقوقي
و بهتر اساسي قانون تدوين براي هميشه دارد حق ملت
را خود كميت حا حق كه نيست معقول اما كند قيام مترقيتري

گذارد/ وا اشخاصي يا شخص به

عبدالرضا سيد دكتر از مقاله, يا نامه اين به پاسخ نخستين
آن فرداي Cميداد نشان معمم را او مطلْب همراه Iعكس حجازي
كه گرمارودي موسوي علي و شد/ چاپ صفحه همان در روز
در بود داده پاسخ رحيمي مصطفي به ديگر نشريهاي در پيشتر

نوشت: Cدي ٣٠I نامهاي

بيان امكان همه به دمكراتيك روشي از پيروي به آيندگان
عدم علت به اينكه Dا ميدهد را خود نظرهاي يا مواضع
ميكنند چاپ را مطالبي گاهي ديني, محافل با دقيق آشنايي
اس�مي نهضت پيشرو و واقعي انديشة بيانگر نميتواند كه
پيش چنين رحيمي دكتر آقاي مقالة مورد در چنانكه باشد,
امثال و بنيصدرها پيمانها, دكتر كه ميبود بهتر البته و آمد

ميگفتند/ پاسخ آنان

نظر تنها و داشت واقعيت ‘ ديني‘ محافل با دقيق آشنايي ’’عدم
ماه چند ديني محافل با آشنايان نبود/ نامه نويسندة خطاپوش
تحريرية بياط1عي هم مطهري مرتضي ترور ماجراي در بعد
از پس قلمزنان آن از بسياري اما بخشيدند را او دربارة آيندگان
و است كي كيبه مملكت اين در نيستند مطمئن همچنان دهه سه
فاميل, شريك, كساني چه نيمهپنهان و تودرتو محافل آن در
ثواب اهل و جامعه, ديندار كمتر بخش خونياند/ دشمن يا رقيب

شوند: همنزديك به و كنند معاشرت هم با بتوانند مشكل گناه و
مسئله شديدا همديگر با قاطيشدن براي ايران خردهفرهنگهاي

دارند/
به بود اشارهاي ‘ ديني‘ محافل با دقيق آشنايي ’’عدم درهرحال,
از ميكردند وانمود كه آنهايي جمله از روحانيون, يكپارچهديدِن
نوك خودياند/ امروزي, بهاصط1ح يا, بودهاند قطار سوار اول
دينداران از پيش حتي شد, چيده همه از پيش اخير دستة
مالي, و منكراتي و سياسي پروندة انواع روشدن با و كراواتي,
به يا شدند ترور دادند ادامه حرفزدن به كه آنها شدند/ كت سا

افتادند/ زندان
كتكردن سا ادارات, تصفية از پيش حتي اقدام, نخستين
به پيشتر كه كساني شمار دين, ِكسوت در بود/ غيرخودي معّممان
كه بود آنهايي از بيش مراتب به بودند داده تن موجود وضع
نيمي چنانچه ميديدند/ مفيد و lزم و ممكن را اساسي تغييرهاي
بگيريم, معّمم را ٤٣ و ٤٢ سالهاي اع1ميههاي كنندگان امضا از

آن كنندگان امضا تعداد پي همچنان كه نگارندهاند تخمين ارقاْم اين ١

بازار, مؤتلفة جمعيتهاي سوي از بسيجشده معّممان شمار اع0ميه,
داراي امروز كه ميگردد افرادي عدد و حيات قيد در افراد شمار

سياسياند/ و.يا اداري قدرت

به نسبت ١Cآنها شهريهبگيران اضافة به Iالبته نفر شصت يا پنجاه
گرفت نتيجه ميتوان و نيست مهمي رقم صنف اين اعضاي كل
مخالف موجود وضع با ديانت اصحاب اتفاق به قريب كثريت ا
نداشتند/ قرار آشتيناپذير تضاّدِ موضع در دستكم يا نبودند,
خطري صنف اين جانب از كه ميداد اطمينان شاه به نسبت همين
ذهنش به و ميديد ايستا را قضيه اما نيست/ او متوجهحكومت
ممكن اوضاع ببندد را چمدانش صبح يك گر ا نميكرد خطور

بيفتد/ مسيري چه در و باشد قرار چه از است
وضع به غيرمعترض روحانيون به ميكردند متهم را آيندگان
‘ ’’درباري‘ , ‘ قبيل’’طاغوتي‘ از القابي يكشبه كه ـــ سابق موجود
علي نامة ميدهد/ ميدان ـــ چسباندند آنها به ‘ و’’روحانينما‘
مصطفي به پاسخ فرصت افرادي به ميگفت گرمارودي موسوي
اما ندارند/ بنيصدر آقاي حد در معلوماتي كه دادهايد رحيمي
شايد نفرستاد, آيندگان براي مطلبي گاه هيچ بنيصدر ابوالحسن
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بشناسد/ رسميت به را روزنامه اين نميخواست چون
Cبهمن Iاول حجازي عبدالرضا دولبه, كناية اين به پاسخ در

نوشت:

اس�مي مجتهدين و اس�م مراجع با جواب تشخيصص�حيت
دكتر و بازرگان مهندس آقايان چون پرهيزگار دانشمنداني يا و
يكشاعر حد در كه گرمارودي آقاي با نه است, سحابي Uيدا
هرچه ميرود انتظار و هستند احترام قابل ما براي پراحساس
به باشند/ ضداس�مي مقاDت به پاسخگو نثر و شعر با زودتر
تكاملي روند در و روند كنار اغراضشخصي كه روزي انتظار
راه در و كرده هدفگيري بيشتر بتوانيم اس�مي عظيم جنبش
فرياد سويي از و باشيم همديگر يار هدف, آن به رسيدن
انحصارطلبي/ به آلوده ديگر سوي از و نكشيم بر دموكراسي

تودهها> درون از خدا به <رسيدن مقالة در شماره, همان در
اس1مي جمهوري با <چرا نامة ’’نويسندة ممكن: محمد قلم به
تلقي و تأثير تحت ميدهد دست به خود كه دlيلي به مخالفم>
اس1م ’’در و است> حاضر عصر اروپايي مذهب از خامي بينش
حسيني مصطفي ‘ ندارد/‘ وجود روحانيت اسم به طبقهاي
نبايد ردا و عبا از ’’وحشتي نوشت: صفحه همان در طباطبائي
مصطفي مقالة بحث /Cمتن اصل از تعجب Iع1مت ‘ داشت!‘
هم ديگر نشريات به و يافت ادامه ديدگاهها صفحة در رحيمي

كشيد/

ع0متسؤال به نيازي منطقا گذاشت مقاله آن روي روزنامه كه عنواني ٢

از ميداد/ شرح را دCيلخود بلكه نميكرد, پرسش نويسنده نداشت/
جملهاي انتهاي در كه است اين گذاري نقطه در رايج خطاهاي
ميدهد, شرح را خود استفهام دCيل نگارنده كه سبب اين به توضيحي,

بگذارند/ ع0متسؤال

بود٢ خميني> امام به <نامه اصلياش عنوان كه رحيمي نوشتة
موضوع و جواب سؤال, به تبديل و يافت عظيم شهرتي فورا
اعتصاب دام به ايران مطبوعات از بزرگي بخش گر ا شد/ بحث
مطرح جامعه در آن از پيش مدتها بحث اين بود نيفتاده روزه ٦٢

شيرين و روان قلمي بود, حقوقدان J١٣٨١-١٣٠٥Q رحيمي مصطفي ٣

را سارتر پل ژانـ انديشة گزيستانسياليسم, كتابا از او ترجمة و داشت
شناساند/ ايراني خوانندگان به

٣
بود/ شده

و آيندگان عليه ’’راهپيمايي بهمن: ٢ شمارة اول صفحة عنوان
شعار با و نشستند زمين بر خيابان در نفر صد چند كيهان/

ساختند خاطرنشان روحا~" فقط رهبر حزبا~, فقط "حزب
بهآن مطبوعات گر ا استو اخطارمسالمتآميز فقطيك اين كه

‘ شد/‘ خواهد آغاز روشهايديگري نكنند توجه
سرآسياب آِب موتور <مجاهدان را خود كه ديگر گروه يك
از يكي مقالة به پاسخش چاپ خواستار كرد معرفي دوlب>
با گر ا ’’شما بود: آمده اعتراضيه اين در شد/ روزنامه خوانندگان
سخنرانيهاي و نوشتهها و حجازي سيدعبدالرضا دكتر آقاي
جوانهاي از بسياري هدايت كه ميدانستيد ميبوديد آشنا ايشان
ادامة در ‘ است/‘ ايشان بركت از آزادي و حق سوي به امروزي

در ايشان مبارزاتي و نوشتاري سوابق يادآورِي با مطلب, همين
هنوز و بود كرده پر را ايران اختناق و خفقان كه ’’روزگاري
ميكردند توصيه , ‘ بودند‘ نشده متولد خلق فدايي چريكهاي
و باشند خبري روزنامة دو كيهان و آيندگان كه است آن ’’بهتر
پرفشاِر داستان همان ‘ باشند/‘ داشته نشريه گانه جدا ماركسيستها

موضع/ اع1م
كه بود فشارهايي پيشدرآمد مردمي بهاصط1ح خواسِت اين
طبق و دستهجمعي بود پيدا شد/ رسمي سياست بعد روز بيست
ساده ظاهرا ميخواستند آنچه شدهاند/ اعزام كزي مرا از برنامه
جوانان از گروهي تنها نه اينكه به اذعان بود: نامعقول اما
سيدعبدالرضا دكتر به مردم همة بلكه شهر, حاشية روستايِي
ماركسيست و ديندار دستة دو به مردم چون و مديونند; حجازي
باlي بمانند, جدا هم از بايد نجسها و طاهرها و ميشوند تقسيم
مؤمناْن تا ميباشد‘ ماركسيستي روزنامه اين بنويسند’ روزنامه
ارشاد وزير ميناچي, ناصر بعد ماه يك بدانند/ را تكليفشان

داشت/ را نظر همين نيز بازرگان, دولت
آِب موتور <مجاهدان اعزامي گروه عضو هر كه آنجا از
سخنگوي و ميهن استق1ل نمايندة را خود دوlب> سرآسياب
با Cبهمن ٣I روز آن فرداي سرمقالة ميدانست, اس1م جهان
از ’’ ميكرد: استدعا ميگوييد؟> سخن كسي چه طرف <از عنوان
به پيام و نامه فرستندگان و كنندگان مراجعه و خوانندگان
از انديشه, و بيان آزادي حق احترام به كه ميخواهيم روزنامه
خود همكاران همة يا گروه نظريك بهعنوان خود نظر انعكاس
‘ بگويد/‘ را خود عقيدة است آزاد فقط هركس ورزند/ اجتناب

حقوق دانشكدة استاد افتخاري, قاسم دكتر بهمن, ٨ شمارة در
<جهنم عنوان با مقالهاي در تهران, دانشگاه سياسي علوم و

داد/ پاسخ حجازي عبدالرضا به اختناق> نام به تاريكي
پاسخي نميتوانست نوري ع1ّمه آيتا~ نوشتة مفصل مطلبي
رحيمي مقالة با همزمان آن بخش نخستين زيرا باشد رحيمي به
<حكومت از دوم بخش در آيتا~ شد/ چاپ روز يك در
كشور موضوع كه ميداد نظر حاضر> نهضت از تحليلي و اس1مي
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ندارد: راه توحيد مكتب در ميهن و

شود يافت اس�مي ب�د يا ايران در كمونيست معدودي گر ا
كه فلسفي, و اعتقادي نه و هستند اقتصادي كمونيست بيشتر
اجتماعي عدالت و اس�مي حكومت استقرار از پس نيز آنها
داد خواهند روش تغيير بيعدالتيها و تبعيضها رفع و اس�مي
يك كه وطنپرستي / / / شد/ خواهند اس�ميجذب جامعة به و
مكتب در ميسازد شريك خدا با را ميهن و است شرك نوع

ندارد/ جايي توحيد

به وادار زود خيلي حجازي عبدالرضا مانند هم شخص اين
شد/ سكوت

توزيع بجا عناوين و القاب داشت عقيده كه خوانندهاي نظر و
آقاي و نوري ع1ّمه جمله از آيندگان مقاlت ’’تمام است: نشده
ممكن گر ا كه است اين استدعايم خواندم/ را طباطبائي حسيني
آقاي به را آن و دهند استعفا خود ع1ّمگِي از نوري ع1ّمه است
عنوان اين شايستة دوستانم و من نظر به كه كنند تفويض طباطبائي

‘ است/‘
در آيندگان با مخالفت در تن <چندهزار بعد هفتههاي در
تظاهرات عكس و خبر كردند>/ اجتماع روزنامه محل مقابل
صفحة بهيكسوم نزديك تحريريه اظهارنظر و آيندگان عليه
پارس, خبرگزاري گزارش به بود/ گرفته را اسفند ٢٢ شمارة اول
شب ٧ تا صبح ١٠ ساعت از كه معترضان از گروهي خواستهاي

بود: اينها ميكردند تظاهرات روزنامه برابر در تناوب به

را خود سياسي خطمشي و موضع آيندگان روزنامة /١
نمايد/ اع�م و تعيين

مؤسسة از را فرصتطلب و ناپاك عناصر زودتر هرچه /٢
نمايد/ تصفيه خود

ايدئولوژيهاي به توهين مثابه به كه مطالبي درج از /٣
جلوگيري ميشود تلقي كثريت ا و اقليت مذاهب و مختلف

شود/
هر به نقيض و ضد مطالب و تحريككننده مطالب از /٤
پرهيز جدا كاذيب ا تأييد و حقايق تكذيب مخصوصا شكل

نمايد/
تحليل و تجزيه از و نااميدكننده و بيمورد تفاسير از /٥

نمايد/ خودداري خاص گروهي نفع به مطالب
آنها نويسندگان حقيقي اسم ذكر بايد نوشتهها كليه /٦
تحريريه هيئت اعضاي و رئيس صورت اين غير در باشد,

بود/ خواهد مقاله آن از ناشي احتمالي عواقب مسئول
مطالب يا و سخنرانيها و بحثها كلي بيانگر سرمقاله چون /٧

مندرجات تمام از جمله يك صرفا بنابراين بوده, مندرجه
نگردد/ انتخاب درشت تيترهاي جهت

هيات يا و سردبيري شوراي عكس چاپ و نام اع�م /٨

يا خبرها درشت سرخط معني به ظاهرا <سرمقاله> واژة بيانيه, آن در ٤

اعضايشوراي از تن سه دستكم عكس بود/ رفته كار به مقاله عنوان
اعتراض و حضور هنگام درهرحال, بود/ شده چاپ پيشتر سردبيري
از ببينند, روزنامه دفتر در را تحريريه اعضاي ميتوانستند خويش

بگيرند/ عكس آنها از و شوند آشنا آنها با نزديك

تحريريه/٤

گروههاي ’’ديروز اول: صفحة در تظاهركنندگان عكس شرح
خواستند مؤسسه مقابل در اجتماع با و آمدند آيندگان به بسيار
اين گروهها از يكي شعار كند/ مشخص را خود موضع روزنامه
تحريرية متن ‘ ‘ بيگانگان"/ روزنامة آيندگان, آيندگان, " بود:
آزادي جمله از است, آزادي پاسدار آيندگان ’’ ميافزود: روزنامه

‘ بيان/‘
مطلب به پاسخ در ديدگاهها, صفحة در شماره همان در و
غ1محسين از اس1مي> جمهوري نام به مطلقي <مجهول
بهاءالدين ,Cاسفند ١٧ شمارة Iدر دادگستري وكيل رضانژاد,
مطلقا كه مطلقي" <"مجهول عنوان با مقالهاي در خرمشاهي
بيهودة و پنهاني و اصلي هدف گويا ’’ نوشت: نيست> مجهول
حرف همان تموية صرفا مخالف, نواهاي اين سازكردن از ايشان

حقنماياندن/ را غلطي باطل, جلوهدادن موّجه مزّورانه تمويه: ٥

٥ ‘ باشد/‘ سياست" از دين "جدايي پوسيدة
در ‘ سياسي‘ خشونت تهديدآميز ’’نشانههاي سرمقالة در و
برخورد محل روزنامهها امروز گر ا ’’ قلم: اين به شماره همان
انتقادها و گريها افشا محل و مخالف, نظرهاي ابراز محل عقايد,

‘ بكشد؟‘ دوش به را بار اين ميتواند ديگري نهاد چه نباشد,
سرآسياب از كه جوان پسرهاي ميدانستيم بود آموزنده
دفتر و تهران دانشگاه اطراف به ديگر جاهاي و دوlب
فشار قلم اهل موضع كشف براي تا ميشدند اعزام روزنامهها
چه در كنون ا و نه, يا شدند روزنامهخوان سرانجام بياورند
فشار تازهنفِس گروههاي ورود ميدانيم قدر همين موقعيتياند/

ميرسد/ نظر به پايانناپذير سركوبي و
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