
برقگرفتگي

@آيندگان روزنامة همكاران براي ٥٨ ارديبهشت بيستم
راديو شد/@ آغاز شديد ضربهاي با خوانندگانش بسياري و
اين ديگر گفتهاند امام ميرساند اط/ع به زود صبح از
قديم از جاري روش گرچه خواند/@ نخواهند را روزنامه
بخش براي را خارجي و داخلي مهم اخبار كه بود اين
و قبل كوتاه بخشهاي و بگذارند بعدازظهر ٢ ساعت خبري
قطبزاده صادق باشد, استاني و محلي خبرهاي براي بعد
اداري و دانشگاهي خوانندگان روزنامة بر پيروزي انگار
پيروزي و حريف شكست و ميگرفت جشن را شهري و

ميزد/ جار راديو بوق از را خويش
آنچه كه نبود بحث مجال بهآنپنجشنبهاي روزي در
حكم بهاصط/ح يا شخصي نظر فتوا, ميشد قرائت
چند روزنامه چاپ ماشين به بود كافي است/@ حكومتي
سر از بتوان كه امروزي امكانات شود/@ وارد محكم ضربة
حتي نداشت/@ وجود خريد آ@كبند كامپيوتر چند خيابان
آن تعمير غيره, و بنزيني بمب و شديد صدمات بدون
ريخته@گر, اوراقچي, كمك با باستاني دستگاههاي
طول مدتي شوش ميدان تراشكارهاي و قطعهساز
تحريريه اعضاي فكر انگار شخصي مخاطراِت ميكشيد/@
در راهي ٦٠ سال به رسيدن تا نميكرد/@ مشغول زياد را

بود/ پيش
آسيبپذيِر و ظريف ابزار متوجه اول درجة در خطر
وجود روزنامهاي آنها بدون كه ميشد تلقي @كار
افتاده احوال و اوضاع بر سنگين سايهاي اما نميداشت/@
و ندادن و رأيدادن و آرا تعداد سر بر جروبحث بود:
روند و بكشد درازا به خيلي نميتواند مخالفت و موافقت
شمارش طرفداران جاروكردِن جامعه اين طبيعي سياسي

است/ بيعت سّنِت به اتكا و آرا
كه ميشد توجه نگراني اين به @آيندگان تحريرية در
نبايد باشد تغييري هر قرباني نخسين ا@گر حتي روزنامه
چه تا اينكه شود/@ سياسي فضاي در نا@گهاني چرخشي عامل
نظر آنها بر مستقيم تأثير بدون پديدهها دربارة بتوان حد
حرفهاي قلمزن ميان در درهرحال, دارد/@ بحث جاي داد
به ميدانند مفيدتر برخي نبودهاند سياسي فعال پيشتر @كه

كند/ ا@كتفا فعاeنه و دقيق نظارت
روزنامههاي كاركنان براي تعطيل از پيش روز @گرچه
تا آمدند/@ دفتر به تحريريه اعضاي است, تعطيل صبح,
مدير دارند/@ نگه دست gفع شد قرار و كردند ُشور ظهر
به هم چاپخانه ارشد ماشينچي و نمونهخوان حروفچيني,
چنانچه كه كردند تأييد را نظر اين و شدند دعوت جلسه
باشد روزنامه تعطيل خميني آقاي صريح خواست
تا درهرحال, نيست/@ بحث قابل آن برابر در مقاومت
پرهيز براي بيت, نهايي نظر و دولت هيئت تلقي سنجش
پاي يقينا كه حوادثي و روزنامه دفتر برابر در درگيري از
كه است اين صحيح كار ميشود, گذاشته دوات و قلم اهل

نيايد/ در gفع
ارشد اعضاي و سردبيري شوراي روز همان عصر
عضو ,@`̀ كوچولو 'غول 'k گوران فيروز خانة در تحريريه
زندان در را كراواتش بعد ماه سه كه سردبيري, شوراي
شمار در نظر اين از و نكرد باز هم اس/مي جمهوري
گرفتند تصميم و كردند ديدار lاست عجايبالمخلوقات
اعضاي كنند/@ منتشر توضيح صفحه يك فقط شنبه روز
چاپخانه در جمعه, عصر روز, آن فرداي سردبيري شوراي

سپردند/ چاپ به و كردند توافق قلم اين به متني روي
راحل امام به كه تغّيري سبب گفت اطمينان با نميتوان
سر بر شايد بود/@ چه داشت, واقعيت ا@گر دادند, نسبت
رولو, اريك پرسشهاي بود/@ @لوموند با ايشان مصاحبة
ابوالحسن را پاسخها و فرانسوي, روزنامة @گزارشگر
مانند @آيندگان ويراستاران و بود كرده ترجمه بنيصدر
رسمي خبرگزاري متن چاپ در كوشيدند دقت با هميشه

نماند/ خرده@گيري جايكوچكترين

ميگرفتيم/@ نظر در هم را احتماeت حتي بايد nمعمو
باهوش و فعال اعضاي از شه/, ناصر وقتي بار يك
oآيتا نطق از رسمي خبرگزاري خبر متن تحريريه,
شوراي ميز به را كرج پاسداران به خطاب خميني
و اصلي تيترهاي براي انتخابش گفتم او به داد, سردبيري
همين سبب به قوي احتمال به اما ندارد حرف مكّمل
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پاي اينجا در و كرد خواهد صدا دنيا در انتخاب ُحسن
جملة دو ميكشند/@ وسط خطرنا@كي طرز به را @آيندگان
ما مكتب و بخورد شكست ما نهضت '@ا@گر ' بود: اينها مهم
كنيم 'چه ' و @`̀ بياورد بيرونش نميتواند هيچكس شود دفن
در @/ شد̀` خودكشي به محتاج كه نشود هيتلر قضية مثل تا
هيتلر با خاورميانه مسلمانهاي gك و ايران فرهنگ
خدا بندة ميدهند: نشان همدلي نا@كام قهرمان بهعنوان
و روس كم چون خورد شكست اما كشيد زحمت خيلي
كشته بيشتر ا@گر كشت; اينگيليسي و كمونيست و يهودي
جور مردم فكر طرز كه اروپا در ميشد/@ پيروز بود
نقل @آيندگان از را تيترها داشت احتمال است, ديگري
ميناچي ارشاد وزارت بعد شود/@ پا به جنجال باز و @كنند
وانمود ميزدند, وارونه نعل قطبزاده تلويزيون و
بوق در و بوده, بدي آدم هيتلر معتقدند هم آنها ميكردند
جايي به قلمبهمزد خودفروختگان جسارت كار ميكردند
بگويند ,oالعياذبا و, كنند مقايسه او با را امام كه رسيده
تعطيل بازار ميكرد ادعا تلويزيون و كند/@ خودكشي برود

ميانداخت/ راه غائله و شده,
براي اولي و تيتر براي دوم جملة البته صحيح انتخاب
كمين در كينهتوزانه تلويزيون و ارشاد اما بود فرعي عنوان
درخشان كار كرديم/@ برعكس را ترتيب بودند/@
سنوسال آن در گرچه ما@ و شود ه/@ك سبب ميتوانست
نبوديم/ شهادت عاشق هم زياد نميكرديم, فكر مرگ به

اندازه همان به نشريه كه دارد توجه جاي هم اين
سوتيتر, و تيتر جاي است كافي خواندني/@ كه است ديدني
دگرگون مطلب تأثير تا كني عوض را حروف, اندازة يعني
سردبيري شوراي توانست نگارنده وقايع, آن از پس شود/@
نه و است eزم نه سياه ٢٤ از بزرگتر تيتر كند قانع را

زيبا/

با مصاحبه در خميني oآيتا مطهري, قتل پي در
دخالتي هيچ جنايات اين در 'چپگرايان ' گفت @لوموند
را خود ترورها اين جريان در آمريكا عّمال نداشتهاند;
@`̀ كردهاند/ پنهان فرقان دروغين مذهبي سازمان پشت
كه بود اين بيتقصيرند; چپگرايان كه نبود اين البته منظور

است/ ق/بي اساسا عنواني چنين
و پيشين گفتههاي با ناهمخوان نكتهاي مصاحبه در

پاريس از ٥٧ مهر اول پيام در نميشد/@ ديده ايشان بعدي
خود آمريكا عّمال بود داده هشدار دانشجويان به خطاب
و چپگرا و چپ بهاصط/ح سازمانهاي پوشش پشت را
ريشة گرايشهايي چنين ايران در و ميكنند پنهان چپنما
:٥٨ مهر فاeچي, اوريانا با مصاحبه در و ندارد/@ واقعي
برهمزدن براي ق/بي چپهاي و آمريكايي '@كمونيستهاي '

`̀ دارند/ ضدانق/ب دستدردست آرامش
برم/شدن بود/@ فرقان گروه علنيشدن به شايد اعتراض
وقايع تا برداشتهاند هفتتير طلبههايي كه واقعيت اين
عميق شكاف بلكه و رقابت يعني كنند تكرار را ٢٠ دهة
نداشته ميل راحل امام بود طبيعي و مؤمنان, صفوف در
علي عقايد بر فرقان شود/@ زنده خصومتهايي چنين باشد
نهچندان مشاجرات از يكي و ميكرد تأ@كيد شريعتي
كه بود علما از شماري سوي از شريعتي علي تحريم قديمي,
پيوستن طرفدار و كرده پشت تشّيع به او آنها نظر به
مسلمانان قاطع ا@كثريت صفوف به مذهب اين پيروان
را فتوادهندگان از يكي فتوا قربانِي مريدان eحا است/@

بودند/ @كشته
بدون بلكه نبود موافق فتوا آن با تنها نه خميني oآيتا
شريعتي به نسبت ايشان خطاپوش قدري و مثبت نظر
و خيابان روي فقيد سخنران اسم بود بعيد بينهايت
از تشكر ضمن ٥٦ آبان در شود/@ گذاشته بيمارستان
به نجف از مصطفي فرزندش درگذشت تسليت پيامهاي
م/يمت با دانشگاه اهل با كرد توصيه ديانت اصحاب
تن ٤٣ از بيش امضاي با بود تكفيري به اشاره كنند/@ رفتار
از پس eحا بود طبيعي شريعتي/@ عليه روحانيون از
آن باشد نداشته ميل اس/مي, حكومت استقرار

شود/ زنده خونين بگومگوهاي

از كسي ,٩ ساعت حوالي شايد ارديبهشت, ١١ شامگاه
فرقان گروه سوي از گفت @آيندگان تحريرية به تلفن پشت
را انق/ب شوراي رئيس مطهري 'ما ' ميكند: صحبت
پيش ماه تاآنزمانناشناخته گروِه همين @`̀ @كشتيم/
به را ارتش, ستاد رئيس َقَرني, سرلشكر قتل مسئوليت
نبود/ دست در آن دربارة اط/عاتي اما بود گرفته عهده

هر با نيمهشب از پس ساعاتي تا تحريريه اعضاي
واقعه دربارة تا گرفتند تماس شد يافت شهر در كه مقامي
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جمله, از بياورند/@ دست به اط/عاتي گروه ماهيت و
تماس پيغام كه زد تلفن شهرباني, رئيس مجللي, سرتيپ
او اط/ع به اتومبيل بيسيم با خانه راه در را روزنامه
روزنامه به را ترور به مربوط اخبار آخرين و رساندهاند,
محل در كه كميتهها مأموران برخي طور همين @گفت/@
حروفچينان بودند/@ جريان در و شدند حاضر واقعه
تا ماندند منتظر نيمهشب از پس ساعاتي تا چاپخانه
را كسي چه كساني چه بياورند در سر تحريريه اعضاي

/ چرا و @كشتهاند
خبرهاي درشت سرخطهاي جاي به دوم, چاپ در
شد> ترور مطهري <مرتضي كلمة چهار كارگر, روز مراسم
از پس دقيقه سي گرفت/@ جاي درشت بسيار حروف با
زندگي oآيتا رسيد اط/ع طرفه بيمارستان از نيمهشب
دولت مقامهاي از بامداد ساعتيك تا و گفته, بدرود را
بيمارستان به را خود كار, وزير فروهر, داريوش تنها
و كردهاند وحشت سخت دولت مقامهاي بود پيدا رساند/@
/ نميباشد̀` دسترس 'در ' امروزي, بيان به هيچكس, تقريبا
از جلسهاي پايان از پس ظاهرا انق/ب شوراي اعضاي
در گلولهاي كه ميآمدند بيرون سحابي oيدا منزل
عباس دولت, سخنگوي نشست/@ oآيتا جمجمة
شوراي رئيس مطهري كه كرد بياط/عي اظهار اميرانتظام,
بود اين خودشان بين قرار درهرحال, نه/@ يا بوده انق/ب

نشود/ اع/م انق/ب شوراي اعضاي اسامي @كه
تايمز @فايننشل جمله از جا چند در بعد روز صبح
چرخدستي معادل كلمهاي به ضارب گروه نام لندن, چاپ
ايراني همكاران ميداد نشان كه بود شده ترجمه فرغون و
براي خبر مخابرة ضرباeجل تا خارجي @گزارشگران
بودهاند/@ فشاري چه زير دقيق اط/عات به دسترسي
'پُرفسور ' ترور دربارة خبر دنبال هم بعد روزهاي

ميگشتند/ ماتاهاري̀`@
ما دست به بعد روزهاي كه مطهري كتابهاي برخي
بد البته گلوبندك اهالي معلومات ارتقاي براي رسيد
به بود متكي عمدتا غرب فرهنگ از اط/عاتش نبود/@
اخوان حرفهاي ايران, عامهپسند مجلههاي مطالب
ناقص/@ و شده بدترجمه قديمي, كتاب چند و مسلمين
روش براي را رئاليسم ادبيـ@هنري مكتب عنوان
را هيچكا@ك آلفرد حرف و ميبرد كار به علميـ@فلسفي

مردها براي باشد پوشيدهتر هرچه زن كه ميآورد شاهد
است/ خواستنيتر

@زن مجلة داشتند قصد متعهد بازاريان ٥٠ دهة اوايل
تحريم زنان آزادي و حقوق دربارة مطالبي سبب به را روز
روزنامهفروشي دكة روي آن عرضة مانع حتي و @كنند
يك از كه مهديان حاج نام به بازاري آهنفروشي شوند/@
مصباحزاده, مصطفي ساختمانِي كارهاي در پيش دهه
تا كرد معرفي او به را مطهري بود @كيهان, مؤسسة صاحب
بنويسد/ اس/م نظر از زن زمينة در مقاeتي مجلهاش در
فرقان نميدانستيم هم 'ما ' نوشت: بعد سالها نگارنده
نفرِي بيستسي تحريرية در اما كيست/@ يا چيست
به هم مطهري مرتضي اسم كشور, روزنامة معتبرترين
oآيتا كتابهاي كه بعد روز صبح بود/@ نخورده @گوشكسي
ما دنياي دربارة زيادي چيز هم او ديديم رسيد, دستمان به
ما نداشت/@ ما خوانندة براي چنداني حرف و نميدانست
فرهنگ دو در و عصر دو در سّياره, دو در قاره, دو در
واحد كشور يک اتباع اما ميكرديم, زندگي متفاوت
اين ميان از كه بود اين سر بر دعوا eحا بوديم/@
مشترك زمينهاي نه كه هم از دور روحا همشهريهاي
نمايندة آتي حكومت يكسان, چشماندازي نه و دارند

`̀ باشد/ كي فرهنِگ و ع/يق

برخي سياسي سازمان دو يكي بعد, روزهاي طي
از پس گذاشتند/@ @آيندگان اختيار در را فرقان اع/ميههاي
روزنامه, در بيشتر اط/عات دريافت درخواست چاپ
دفتر به فرقان گروه خود سوي از اوراقي و جزوهها

رسيد/ @آيندگان
gكام طور به فرقان دربارة يكصفحهاي @گزارش
با مصاحبه كه شد چاپ شمارهاي همان در تصادفي
و كس همه با تقريبا فرقان بود پيدا گزارش در @لوموند/@
در روحانيون دخالت با ـــ است مخالف مطلقا چيز همه
با البته و مطبوعات كل با ملّيون, با چپ, با دولت,
جز اقتداري هر كه خوارج قماش از ِنحلهاي @آيندگان/@
در چگونه خدا اينكه ميكند/@ رد را خدا حا@كمّيت
شمشير, قويترين با eبد ميكند, حكمّيت افراد اخت/فات
پس ميزند, زنگ و ميشود ُكند شمشيري هر كه آنجا از و
آنارشيسم بود/@ نخواهد پاياني را گردنزدن و ِقتال و تنازع
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و عاطفي است برخوردي باشد, عقيده نوعي آنكه از بيش
مكتب تفاوت جامعه/@ مسائل و جهان به طغيانگرانه
خدا مفهوم آنارشيستها كه بود اين در آنارشيسم با فرقان
ميدانند/@ سلطه تحميِل براي اينجهاني اقتداِر نوعي هم را
آرياييـ@اس/مي, انسان مزمن ذهنِي آشفتگي به توجه با
مملكت اين در هم خداپرست آنارشيسِت ندارد تعجبي

باشد/ شده اختراع
'به ' مطهري كه بود بابت اين از بخصوص فرقان خشم
طاغوت̀`@ رژيم در ايران مسلمان خلق توحيدي جنبش
است/@ گرفته موضع شريعتي برابر در و كرده پشت
و @امام كتاب در كه ميدانست گناهكار هم را بازرگان
جنبش بر ضربهزدن و 'تفرقهافكني ' به را شريعتي زمان,

است/ كرده متهم ايران̀`@ ملت
نيمدوجين از بيش سال همان اواخر تا فرقان
بيرون پرده از ماجرا رفتهرفته كشت/@ پانزدهخردادي
تا نبود/@ محض̀`@ 'دروغ ' @آيندگان مطلب شد روشن و افتاد
تيرباران و انداختند دام به را اعضايش سال, همان پايان
داشتند دست واقعا ترورهايي چه در اينكه تعيين @كردند/@
نظام در كه همچنان تا, افتاد آنها گردن به قتلهايي چه و
مختومه پروندههايي است, رايج اس/مي جمهوري قضايي
خواهد محققاني عهدة بر بماند, مكتوم دعواهايي و شود
شفاهي روايات از محكمتر اسنادي به زماني كه بود

باشند/ داشته دسترسي
طباطبائي, صادق است/@ غنيمت هم شفاهي روايت @گاه

ميآورد: ياد به موقت, دولت سخنگوي دومين

تخريبكنندة و تحريكآميز مطالب آيندگان روزنامة
ميكرد/@ مسموم بهشدت را فضا كه مينوشت زيادي
يك داشتم دولت مجموعة در كه وظايفي خاطر به من
روزنامة به صحبت ضمن و رسيدم امام خدمت روز
موافق ا@گر كه گفتم و كردم اشاره آن مطالب و آيندگان
امام روزنامةآيندگاننميخوانيد/@ شما كنم باشيداع:م
را آيندگان روزنامة من كه چون نگو دروغ <نه گفتند: @
باز نميگويم/@ شما قول از كردم عرض ميخوانم/>
است دروغ تو همحرف باز <فرقيندارد/@ پاسخدادند:
گفتم: باز ميكنم/> مطالعه را روزنامه اين من چون
اين در و دارند عملكردي چه اينها ميبينيد كه <شما
دادند: پاسخ ميكنند/> عمل چگونه احوال و اوضاع

از اما بدهيد انجام را خودتان كار دولت بهعنوان <شما
يا شود گفته حرفي نبايد من استناد به و من طرف

گيرد/ اقداميصورت

اين '@از ' كردند بوق در باeخره آنكه از پس نميدانيم
@آيندگان خواندن به راحل امام نميخوانند̀`@, هرگز پس
بود/@ پرخوان ايشان نيست ترديدي اما نه, يا داد ادامه

گفت: ٦١ سال خميني احمد

بود صورت آن به هم روزنامهها و بود بنيصدر تا امام
ايشان دقيق چنان ميخواندند, را روزنامهها تمام
ميآمد, كه را اع:ميههايي ميخواندند, را اع:ميهها
درد گاهيچشمهايشان ديگر واقعا بود, كه را نشرياتي
به Rو شد تمام جريانات اينكه از بعد امّا ميگرفت/@/@/@/@
ديگر شد, تمام <دعوا ميگفتند: امام قول
همان [@فقط]@ ديگر W<ندارد فايدهاي روزنامهخواندن

ميخواندند/ را تيترها

فقط يا مشخص دليل روزنامه به اعتراض گفت ميتوان
اعتبار حاصل @آيندگان اعتبار نداشت/@ دليل يك
در سياسي, صحنة در كه خوانندگاني بود, خوانندگانش
تلقي مانعي روبهصعود, سريعا اقليت قدرت مقابل
اشارات بعدها شود/@ صاف زودتر هرچه بايد كه ميشدند
درسخواندة زبان بهعنوان مطبوعات, كه شد ديده ديگري
تا را @آيندگان و بود نگراني اسباب اندازه چه تا شهري,

ميدانستند/ eزم را آن بستن و ميديدند وزنه حد چه
شدند مصمم پانزدهخرداديها كه زماني ,٥٩ اسفند در
عزل ص/حبودن در خميني oآيتا اما كنند يكسره را دعوا
نوشت: ايشان به رفسنجاني ا@كبر داشت, ترديد بنيصدر

و داشتيم مسامحههايي ما Xمعمو پيروزي از بعد
با را شما نظرات اما بوديد/@ مخالف جنابعالي
افراد ورود اجازة شما ميكرديم/@ اجرا تعديلهايي
مهم كارهاي در را فسق به متظاهر يا تاركالصلوة
تحريم را @/@/@/ و آيندگان روزنامة شما نميداديد,

است/� متن اصل از �نقطهچين `̀ ميكرديد/

راحل امام شخص سوي از وافعا @آيندگان اينكه اما
بود: اين راديو خبر متن دارد/@ بحث جاي شد تحريم
اندركار دست عوامل دربارة آيندگان روزنامة '@آنچه '
اين است/@ محض دروغ است نوشته مطهري استاد شهادت
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انحرافي نقش هميشه تا@كنون انق/ب اول از كه روزنامه
تأييد مورد بوده, مسلمانان مصلحت برخ/ف است داشته
فرمودهاند امام و نيست و نبوده انق/بي و متدين مسلمانان

`̀ نميخوانند/ هرگز پس اين از را روزنامه اين @كه
دستخطي هيچگاه باره اين در بود/@ شفاهي gك انتساب
دربارة '@آنچه ' به اشاره نشد داده توضيح و نيافت انتشار
است̀`@ نوشته مطهري استاد شهادت اندركار دست عوامل
ديگر مطلبي به يا تحقيقي گزارش به مصاحبه, به مشخصا

برميگردد/
خوانده ِكي رسيد, قم به ِكي جنجالي شمارة كه هم اين
ساعات در پخش براي ِكي نظر آن و شد داده نظر ِكي شد,
دارد/@ بحث جاي رسيد راديو مجريان دست به صبح اولية
و قديمي دستگاهي با روزنامه نسخه چندصدهزار چاپ
سهمية ميكشيد/@ طول سحر نزديك تا شب نيمه از قراضه
تهران در نسخهها بقية و ميشد ارسال زود صبح شهرستان
با را اع/ميه مضمون نيستآيا روشن ميرفت/@ دكه روي
داخل از گرفتند, تأييد و رساندند oآيتا اط/ع به تلفن
و است چاپ دست در مطالبي چه داشتند خبر روزنامه
پيش مدتها از برنامه يا بودند, كرده مهّيا شبانه را برنامه
عمل برابر در را همه بودند فرصت منتظر و بود آماده
كه بود اين غالب استنباط روزها آن دهند/@ قرار انجامشده
مطبوعات عليه تبليغات اصلِي صحنه@گردان قطبزاده

است/

٢٣ يكشنبه از بود, كرده اع/م كه همچنان آيندگان,
جامعه در گسترده حمايت اما نشد منتشر ٥٨ ارديبهشت
شنبه عصر يافت/@ ادامه هفته روزهاي طي روزنامه از
با و ملي دموكراتيك جبهة دعوت به ارديبهشت ٢٩
اجتماعي و سياسي تشكلهاي پشتيباني و فراخوان
كارگران و حقوقدانان نويسندگان, معلمان, دانشگاهيان,

آمد/ گرد صنعتي دانشگاه در جمعيتي
پيام هزارخاني منوچهر شايگان, علي سخنراني از پس
نيز گردهمايي قطعنامة خواند/@ را ملي دموكراتيك جبهة
ادامة نيز و مطبوعات و بيان آزادي تضمين خواستار
كسي @آيندگان تحريري اعضاي از ميشد/@ @آيندگان انتشار

نكرد/ صحبت
به كه ارديبهشت ٢٢ شنبه ,٣٣٥٤ شمارة مطلب تنها

بايد آيندگان انتشار <آيا شد, مشهور سفيد̀`@ روزنامة ' '
با ارديبهشت ٣١ دوشنبه بعدي, شمارة در يابد؟> ادامه
<انتشار شد: داده پاسخ lقلم اين به kباز ديگر سرمقالهاي

مييابد>/ ادامه آيندگان
هم @آيندگان مخالفان وا@كنشهاي شماره, همين در
روزنامة ' ' منتظري: حسينعلي جمله, از يافت/@ انعكاس
به ضربههايي تا@كنون معلومش سوابق آن با آيندگان
و خشم مورد رو اين از و زده ما ملت اس/مي انق/ب
در توده حزب گرفته̀`@; قرار شهرها ا@كثر مردم عصيان
آيندگان گردانندگان مانند '@كساني ' @مردم: هفتهنامة
مذهبي هم گويا كه را فرقان نام به سازماني كه @كوشيدند
در سازند, وانمود ترور عامل ضدآمريكايي, هم و است
و باشد داشته راستين مذهبي ايمان سازماني ا@گر كه حالي
تروري به دست نميتواند مسلما باشد هم ضدآمريكايي
و آمريكا امپرياليسم سود به مستقيما كه بزند
خواهد تمام پهلوي منفور و خائن رژيم بازماندههاي
و آيندگان روزنامههاي به مربوط حوادث @/ @/ @/ شد/@
به ع/قهمند كه صديق مردم ميان در را نگرانيهايي @كيهان
;@`̀ است/ آورده وجود به هستند انق/ب تحكيم و حفظ
هفتهنامة در اميني, علي پيشين دستيار كاظميه, اس/م
فرقان گروه دربارة كه را آيندگان تحقيق 'نتيجة ' @جنبش:
محركين و عاملين بود گرفته نتيجه انتها در كه خواندم
شريعتي دكتر طرفداران مطهري oآيتا ترور اصلي
ندانمكاري و بيمسئوليتي مايه چه كه لرزيد پشتم بودهاند
چيزي چنين و آوردن كاغذ بر را قلم ميخواهد غرض يا
انق/بي: سازمان مركزي ارگان @رنجبر, نشرية نوشتن̀`@; را
بحق و بزرگ موج مقابل در را خود انتشار '@آيندگان '
و اعمال توجيه در اع/ميهاي كرد, متوقف تودهها
عضو نامة خزيد̀`@; گوشهاي به و كرده منتشر سياستهايش
'@اي ' روزنامه: به بوشهر كشاورزان و كارگران مجمع
و شرق اجنبي نوكران اي بيصفتان, اي خودفروختگان,
و دور بيابان دريك برويد @/ @/ @/ استعمارپرورها اي غرب,
چرا ميگوييد راست ا@گر @/ @/ @/ كنيد/@ خفه را خود
گروه چرا نميكنيد؟ رسوا را توده حزب خودفروختگان
تولهسگهاي شما بر ننگ نميكنيد؟ رسوا را فرقان

`̀ @كثيف/
kچهرة بنيصدر ابوالحسن اس!مي @انق!ب روزنامة
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قصارش عبارات جمله از كه سياسي صحنة روبهرشد
براي هيچگاه و بود جاهليت̀`@ عصر 'روشنفكران '
تا هنوز ارديبهشت ماجراي در lنفرستاد مطلب @آيندگان
ا@گر اما داشت/@ كار ماه يك شمارهاش نخستين انتشار
را سال همان مرداد در @آيندگان بستن به وا@كنش بتوان
در برخورد منصفانهترين و متعادلترين گرفت, شاخص
نيمة در بود/@ قدرت صاحبان به متعلق نشريات ميان
اعضاي يا @آيندگان از مستقيم دفاع بدون ٥٨ مرداد
انگ و شايعه تفكيك خواستار زندانياش, تحريري
به آيا كه شد پرسش اين به قضايي دقيق رسيدگي از سياسي
يا است وارد اتهامي انتشاراتي مؤسسة بهعنوان @آيندگان
و برميگردد, آن مطالب نوع و روزنامه گرايش به موضوع
مالي نياز @آيندگان نميرسد بهنظر نوشت طعنه اندكي با
قديماeيام از كه @آيندگان خود در گرچه باشد/@ داشته
lميداد سفته كاركنانش به زماني kو داشت مالي @گرفتاري
نظر اين از باشد, شده تفريح اسباب ميتوانست حرف اين
خريدار روزنامه كه حال ميكرد توصيه كه بود معقول
اثبات در مدركي ا@گر ميرسد نظر به پا سر و دارد @كافي
چنين تكرار است بهتر ندارد وجود پنهان مالي ارتباطهاي

نيابد/ ادامه اتهامهايي
وارد @آيندگان به وقت دولت اعضاي كه اتهامهايي
انتظار نميتوانستند كه بود ضدونقيض چنان ميكردند

ستون يادداشت در سردبيري, شوراي عضو نائيني, عميد ١

كه توسلي دكتر نام به ''@آقائي نوشت: �٥٧ اسفند ٢٨� نيمنگاه
در پيش هفته چند است راديوـ@تلويزيون در قطبزاده مشاور
عامل آيندگان بود گفته سازمان اين كاركنان از گروهي جمع
آقاي رسيد/@ خواهد حسابشرا و است <سيا> و <صهيونيست>
١٥ اسEمي, نهضت احترامبرانگيز سران از يكي مفتح, دكتر
آيندگان گفته اطEعات روزنامة كاركنان جمع در پيش روز
هفتة يزدي دكتر آقاي كمونيستهاست/@ به وابسته و چپ ارگان
متهم را ما تايم, ادعاي به پاسخش دربارة پيام يك در پيش
قطبزاده صادق آقاي وابستهايم/@ آمريكائي منابع به كه @كرد
دارد راسخ اعتقاد كرد اعEم خبرنگاران جمع در گذشته جمعة
خواهش آقايان همة از است/@ سابق رژيم به وابسته آيندگان
را آيندگان موضع و دهند تشكيل هم با جلسهاي ميكنيم

` كنند̀/ مشخص

همان در بگيرد/١@ جدي را حرفشان كسي باشند داشته
بيش چيزي آمده, دنيا به ُمرده دولتشان ميديدند كه حال
بهزودي تحميلي معاونهاي و نميشود تلقي محّلل كابينة از
مرخص تحقير با را آنها و گرفت خواهند را وزيرها جاي
پاي را تاريخيشان نا@كامي ميدادند ترجيح كرد, خواهند
و بودند واقعي حريف كه آنهايي نه ـــ بگذارند @`̀ '@آنها '
تريبون ديگران به كه آنهايي بلكه داشتند, دست در تفنگ

بزنند/ زيادي حرف ميدادند
بهيكونيم شمارشان كه مليـ@مذهبي محافل و @گرايشها
و نداشتند قبول را دولتش و بازرگان ميرسيد دوجين
عمل قاطعانه امپرياليسم برابر در ميگفتند يكصدا
معني به امپرياليسم برابر در ايستادن قاطعانه نميكند/@
بايد وابستگي قطع براي و بود, وابستگي با سازشنكردن
به مشهور افراد kبعدها كرد قطع قاطعانه را وابستگي
استعفاي روز در منطق همين با امام خط دانشجويان

هم ا@گر بازرگان @/ @lانداختند راه را بازي آن موقت دولت
باشد آمده بر محافل آن از برخي پشتيباني جلب صدد در

كند/ همراه را آنها ا@كثر حتي يا تمام نبود قادر منطقا
مقالههاي در هم را محافل و گرايشها آن نظر آيندگان
كه حال همان در ميكرد, منعكس خودشان مفصل
از حمايت به @كيهان و @اط!عات از بيش بهمراتب
از نبود, قدرت گروههاي به وابسته برميخاست, بازرگان
نداشت مقام و پست هواي كسي تحريرياش ارشد اعضاي
احترام بازرگان به نميُبرد/@ سودي دولت افتادن از و
در سرمقاله و چشمگير مطلب چندين و ميگذاشت
دربارة وقتي او خود كرد/@ منتشر او از حمايت
به داشت, توضيحي فرانسوي مجلهاي با مصاحبهاش
oاليا قربة بود كرده عادت اما مينوشت نامه @آيندگان
كارش يعني كه لحني با ـــ چپهاست ارگان @آيندگان بگويد
از @آيندگان همه, بااين كند/@ ذليلش خدا و است خراب
انگار اشخاص بود/@ برخوردار هم طالقاني توجه و اعتماد
جدي چندان هم را خودشان قديمي همراهان نظر

نميگرفتند/
دولت از انتقاد وارده مقالههاي در رايج تمايل @گرچه
يادداشت و سرمقاله سيواندي از بيش در بود, بازرگان
در مشخصا چندتايي مرداد, تا اسفند از قلم اين به تحريري
<از عنوان با سرمقالهها از يكي در بود/@ او از حمايت
را مستأصل مهندِس عزم l٥٧ اسفند ٢٦k آفتاب> به سايه
سرپايي اعدام و مصادره و چپو موج برابر در ايستادن به
/ @l`̀ آقا 'ضعيفيد ' بود: گفته او به خميني oآيتاk ستود

اهل و خودش ايدئولوژيك همراهان كه مقالههايي
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از بود پر مينوشتند او دربارة جا همه اس/مي انجمنهاي
در از امپرياليسم اينكه تحقيرآميز/@ حتي و تند انتقادهاي
گردد باز پنجره از است ممكن لحظه هر و رفته بيرون
فقط نميتوانست بازرگان اما بود/@ همه ترجيعبند
و دراز و دور آرزوهاي عصر كند/@ م/مت را @آيندگان

بود/ قاطعيت از َدمزدن
و كردند يخ سفيد̀`@ روزنامة ' ' از معركه@گردانها
ادامه بود شده شروع ُپر توپ و حرارت با كه را يورشي
بودند كشيده نقشه آدمهايشان اعزام براي يحتمل ندادند/@
بدهد خالي جا چاe@ك چنين @آيندگان نداشتند انتظار اما
بمب @بامداد روزنامة دفتر در سال, همان پايان kدر
مردان رفتند, @فاراد نشرية سراغ وقتي بعدها و @گذاشتند
تا @/ @lكردند پرتاب خيابان به و كندند را پنجرهها عض/ني
فاصله ماهي دوسه سركوبي و خياباني خشونت انفجار

بود/
وزارت گرفت/@ فاصله قضّيه از محتاطانه هم دولت
بههيچوجه آيندگان روزنامة ' ' كرد اع/م ارشاد و تبليغات
و @`̀ گيرد/ سر از را خود فعاليت ميتواند و نيست توقيف
آيندگان روزنامة ' ' گفت: تبليغات, وزير ميناچي, ناصر
رهبر دهد/@ ادامه خود فعاليت به سابق مانند ميتواند
منتشر نگفتهاند ولي نميخوانم, را آن من گفتهاند انق/ب

`̀ نشود/
@آيندگان به احترام روي از نه آزادمنشانه برخورد اين
واقعيتي به وا@كنش بلكه مطبوعات, آزادي به اعتقاد يا
بيرون پرده از بيشتر هرچه كه بود ناراحتكننده
بيحوصلگي با ٥٨ سال نوروزي پيام در بازرگان ميافتاد/@
و برق و آب مجانيشدن قبيل از موضوعهايي بود @گفته
دولت به بايد امام را يخزده گوشت نخوردن و اتوبوس
باeي از و است, كار سر امور همين ادارة براي كه بسپارد
به خميني oآيتا پيشتر نكند/@ صحبت نخستوزير سر
كابينهاش در و دارد قبول را خودش فقط بود گفته بازرگان

ندهد/ رو اشخاص قبيل اين و مّليگراها به
ادارة وارد oآيتا بود كرده شرط بازرگان مقابل, در
بپردازد/@ هميشگياش زندگي به قم در و نشود امور
كريم دولت, در ملي جبهة عضو تنها ميديد بازرگان
و مياندازند بيرون خارجه وزارت از را سنجابي,
در كه حال همان در ميكنند, تسخير را وزارتخانهها

برق و حجاب و گوشت از كماهميتتر بهمراتب موضوعي
حكم يا تحريم فتوا, دستور, پيغام, فرمان, هم آب و
توقيف بههيچوجه ' ' قيد ميشود/@ نازل قم از حكومتي
@آيندگان نشدن يا منتشرشدن به آنكه از بيش نيست̀`@
اين به باشد, آن خوانندگان و تحريريه از دفاع يا برگردد
قبول را امور ادارة طرز اين اساسا دولت كه برميگشت
روشني به و نميشد رعايت اوليهاش شرط نداشت/@

است/ زيادي زينب و محّلل ميديد
دولت اعضاي چشم از نميتوانست هم اساسي نكتة اين
دربارة روشنگري گناه به @آيندگان كه باشد مانده دور
بود/@ افتاده هچل در شريعتي به فرقان مريدانة ارادت
كه است فرقان با همدردي سر از نه گزارش آن ميديدند
kپيشتر ميدانست مهدورالّدم و ملعون هم را @آيندگان
محكوم را مطهري و َقَرني كشتن قلم, اين به سرمقالهاي,
زيانبار و بدعاقبت ترور, به معطوف ارادة گفت و @كرد
ديگران احترام @آيندگان كه است شريعتي عليه نه و ,lاست
كمال و تمام فكري, جرياني بهعنوان را, او به نسبت
كذايي: گزارش قلب در درشت kعنواني ميكرد منعكس
نميتوان ترور براي بهانهاي شريعتي دكتر آثار 'در '
هفته, پرفروش كتابهاي فهرست در @/ @l`̀يافت
و شريعتي آثار عناوين فرهنگ, صفحة در چهارشنبهها

/ @lنه kمطهري ميشد ديده همواره طالقاني
دست آزادي̀`@ 'بهار ' در كه اشخاصي ميپرسيد جامعه
به بنا @آيندگان و ميگويند, چه و كيستند ميزنند ترور به
چند اينكه ميداد/@ پاسخ خوانندگانش به حرفهاي وظيفة
اع/ميه و جزوه مشت بنشيننديك اهلبخيه و كاربلد آدم
وجوهات عظيم مبالغ به نيازي كنند ح/جي و بخوانند را

ندارد/ جواسيس دستور و زيرميزي
كاه اينها بگويند نميتوانستند حتي دولت ارشاديون
گذشتهها و است حرفدرآوردن و بهباددادن @كهنه
را خميني oآيتا آن, از پيش هفته دو تلويزيون, @گذشته/@
سوگ در كه بود داده نشان صفوي نواب عكس زير قم در
چشم به دستمال ترور, و تپانچه قرباني مطهري, مرتضي
پي در شاه رژيم سوي از ارشاد حسينية بستن از و ميبرد/@
چند شريعتي عليه ديني مرجع چهلوچند تحريم حكم

نميگذشت/ بيش سالي
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امناي هيئت اعضاي از و تبليغات وزير ميناچي, ناصر
ابتدا را جهانگردي و اط/عات وزارت نام ارشاد, حسينية
طاعنان وقتي داد/@ تغيير خيرات و تبليغات و اط/عات به
كه خواندند لُغز و چسباندند آن پشت هم 'َمبّرات̀`@ ' يك
حسينية نام از الهام با ميدهد, حلوا بوي دستگاه اين
kمنوچهر يافت تغيير ملي ارشاد وزارت به محبوب,
لقب او به @آهنگر هفتهنامة در فقيد محجوبي
اس/مي ارشاد وزارت ٦٠ دهة ابتداي @/ @lداد @ارشادچي̀`@ ' '

شد/ اس/مي ارشاد و فرهنگ سپس و
در بهدستآمده اسناد انتشار شروع از پس ميناچي
اوين در بيشتر شب يك اما شد بازداشت سفارتآمريكا,
سريع چنين بنيصدر قاطعانة اقدام ميرود k@گمان نخوابيد
آمريكا سفارت مقامهاي با صحبت در @/ @lآورد بيرونش
تكرار را مليـ@مذهبيون و ملّيون ميان در رايج مضمون
شوند قانع خوش زبان به بايد منبر اهل بود: @كرده

نكنند/ ضايع را خودشان و نيست آنها كار مملكتداري
بايد 'نشريات ' داشت اصرار پيشتر كه بود اين مضحك
باشد آشكار خواننده براي تا كنند تعيين را خود مشي خط
دارد, ديگري ايدئولوژي يا و است مذهبي نشريه اين @كه
فريب ظاهر با را مردم بتوان كه نيست زماني ديگر زيرا
دولت سرسخت مخالفان بعد, اندكي @`̀ كرد/ سردرگم و داد
با را مردم @ارشادچي̀`@ ' ' كه كردند رو سند موقت
آن ميرود خلوت به چون و ميدهد فريب ظاهرسازي

ميزند/ حرفديگر
آن در مطبوعاتياش, معاون ممكن, مهدي و ميناچي
براي جديد eيحهاي تهية ت/ش در سخت ماه چند
و مدني مواد و آئيننامه اقسام و انواع بودند/@ مطبوعات
تا اما دارد وجود مطبوعات براي حقوقي و كيفري قوانين
و روزنامهخر و روزنامهنويس حا@كمه هيئت وقتي
زيرا نيست عملي هيچيك باشد نداشته روزنامهخوان
و معترضان و رقيبان به ميداندادن يعني آنها اجراي

مخالفان/
بايد نويسندگان ميكرد مقرر ميناچي پيشنهادي eيحة
آنها از كه مطالبي باeي را خود مشخصكنندة هويت و نام
قانون به آن تبديل از پيش حتي كنند/@ درج ميشود منتشر
قضايي مقامهاي كه هنگامي انق/ب, شوراي سوي از
قضايي كار سابقة كه پزشكزاد ايرج دادند, مشابه دستوري

در نمايش> دوم <پردة عنوان با مقالهاي در ٥٨ تير داشت
و شورا كه حالي در دادستان, '@آقاي ' نوشت: @آيندگان
شدهاند, پنهان اسرار پردههاي پشت انق/ب دادگاههاي

`̀ شوند؟ عريان بايد مطبوعات چرا

برخوردي سبب @كيهان در @آيندگان نبرد تركشهاي
سو چند از كشمكشي ٥٧ دي از شد/@ كودتا نوع از شديد
آهنفروش داشت/@ جريان روزنامه آن تصاحب براي
اما است خريده صاحبش از را روزنامه شد مدعي بازار
رواج بركت به ـــ كرد هم سر داستانهايديگري زود خيلي
داخل در نبود/@ حرفها اين به نيازي شبانه, مصادرههاي
اس/مي انجمن شركتها و كارخانهها بيشتر مثل هم @كيهان
و كنند يكسره را كار تا بودند فرصت منتظر و بودند زده

بريزند/ بيرون را تحريريه
اول صفحة از بزرگ بخشي ارديبهشت, ٢٢ شنبه
به مربوط خبرهاي به lميشد منتشر عصرها k@كه @كيهان
اختصاص روز همان صبح در سفيد̀`@ روزنامة ' ' انتشار
مملكت خبر مهمترين ميداد نشان روشني به و داشت
شده چاپ تجديد @آيندگان مقالة دوم, صفحة در است/@

بود/
كافي @كيهان داخلي دعواي يكسرهشدن براي كار اين ا@گر
كرد/@ كامل را صفبندي روز آن سرمقالة انتهاي نبود,
از قسمت نخستين قضا از شماره همان ١٢ صفحة
و eيي صفحههاي قطبزاده/@ با بود مفصل مصاحبهاي
چاپ پيشتر nمعمو را ايران روزنامههاي غيرخبري
موقعيت اين در شنبه صبح @كيهان تحريرية و ميكنند
كه نبردي اوج روز در درست كه گرفت قرار ناجور بسيار
براي نامحبوب موجودي به بود, مملكت روز موضوع

ميدهد/ ميدان مطبوعات عليه رجزخواني
در پوزشخواهانه جم/تي با @كيهان روز آن سرمقالة
لحظات آخرين در ميداد نشان كه مييافت پايان پرانتز
شده: اضافه اوضاع نا@گهاني چرخش از جستن تبّري براي
قطبزاده صادق با مصاحبهاي @كيهان امروز شمارة 'در '
@/ @/ @/ بود/@ شده انجام پيش روز چند كه @/ @/ @/ شده چاپ
شود تعبير گونه استاين چاپآنممكن اينكه از متأسفيم
تسلي براي دستكم كردهايم/@ تأييد را ايشان حم/ت ما @كه
ضعف به مصاحبه اين چاپ با است ممكن كه خود خاطر
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ميپرورانيم دل در را اميد اين شويم, متهم تسليمطلبي و
مسائل و كند پيروي ما حركت اين از راديوتلويزيون @كه

`̀ نسازد/ مرتبط كشور عالي مصالح با را شخصي
عليه شركا و قطبزاده صفآرايي به سرمقاله اشارة
انجمن دعواست/@ طرف يك او اينكه و بود مطبوعات
فرداي پريد, ميدان وسط بود فرصت مترّصد كه اس/مي
كشاند, تحريريه سالن در تند برخورد به را كار روز همان
مطلب چاپ به اعتراض در گرفت, دست به را @كنترل
شرايط 'در ' نوشت نيمپز نثري با @آيندگان سفيد روزنامة
نميكنند مطالعه را روزنامه اين خميني امام كه موجود
اين در نگارش به راضي را خود مسلمان انسان چگونه
سالن در تند بگومگوهاي از پس و `̀ مينمايد؟ روزنامه
بيست ورود مانع ارديبهشت ٢٥ سهشنبه صبح تحريريه,

شد/ روزنامه ساختمان به آن ارشد اعضاي از نفر
با @كيهان جست; س/مت به موقتا و ظاهرا آيندگان

شرح �٥٩ تير حاشيه, �انتشارات كيهان @تسخير @كتاب ٢
''@آيندگان مقالة چاپ سر بر روزنامه آن تحريرية درگيريهاي
از يكي كه سحابي مهدي قلم به گروهي كاري است; @` سفي̀د
آدمهايي نبرد, فيصلة با روايت, همين به بنا بود/@ تن بيست
كارگران, و شدند مسلط مؤسسه بر رسيدند, سر بيرون از جديد
داده چا@ك سينه داخلي دعواي در كه را قلمزناني و @كاركنان

فرستادند/ كارشان سر بودند

فرداي مرداد, نيمة شد/@٢ تسخير @آيندگان نبرد تركشهاي
@كيهان شمارة نخستين @كيهان تصفيهشدههاي كه روزي
@آيندگان كار كردند, چاپ @آيندگان چاپخانة در را آزاد

رسيد/ پايان به هم

ارديبهشت, در @آيندگان انتشار داوطلبانة توقف از پس
روزنامههايي بيانيهاش در تهران مبارز روحانيت جامعة
گام اس/مي̀`@ انق/ب مصلحت 'برخ/ف ' كه را
از نفر, صد از بيش را بيانيه كرد/@ محكوم برميدارند
رفسنجاني, هاشمي ا@كبر كني, مهدوي محمدرضا جمله
باهنر, محمدجواد مفتح, محمد خسروشاهي, سيدهادي
امضا خلخالي صادق و بهشتي سيدمحمد كروبي, مهدي

بودند/ @كرده
اندكي كه سياسي نزاعي شدتگرفتن با ,٦٠ فروردين
از اس/مي شوراي مجلس نمايندة ٣٤ شد, خونين بعد
حمايت آزادي, نهضت ارگان @ميزان, روزنامة بستن
موسوي محمد خاتمي, محمد نام آنها ميان در @كردند/@
بيات, oاسدا eري, موسوي عبدالواحد خوئينيها,
همان در ميشد/@ ديده صفري لطيف و مهاجراني oعطاءا
را بنيصدر, ابوالحسن مديريت به اس!مي, @انق!ب روز,
و اس/م مباني به مخّل و تشنجزا مقاeت 'نشر ' اتهام به هم
ايران مسلمان مردم انق/بي و نوپا جامعة عمومي حقوق

هر به هورا@كشها, اما بستند جنگ̀`@ زمان در بويژه
ندادند/ خودشان به را يكي اين به اشاره زحمت دليلي,

نشرياتي تعطيل از پيشتر nمعمو توقيف قربانيان خود
ميزنند, كف روزنامهبندها براي كردهاند: مسرت اظهار
و بدهند نشان خودي ميكوشند و ميكنند پامنبريخواني
ميكنند, رشد رفتهرفته بعدها اما برسند, نظر به خودي
گذر و ـــ ميشوند ميوهجات داخل و ترقيخواه و فهميده

ميافتد/ دّباغي به پوست

و ٢٠ دهة ميانة به انبوه نوع از روزنامهبندي پيشينة
حزِب ساختن فكِر پيشتاز كه برميگردد قوام احمد
توقيف اصط/ح بود/@ هم دولتي امكانات با يكبارمصرف
شايد است شده باب َاعمالي چنان براي سالها اين كه فّله
حالي در بستهبندي, بدون و درهم يعني فّله نباشد/@ رسا
تخممرغ شانة در له@كردن براي و ميكند سوا نشريهبند @كه
كه است مرتبطتر هم نظر اين از تخممرغ kشانة ميچيند
بهتر شايد @/ @lميشود ساخته مجّله و كتاب خميركردن با
بگوييم lفارسي ادب و زبان فرهنگستان اجازة kبا باشد

شانهاي/ يا دوجيني توقيِف
همرديف تبريكبگويد را نشريه بستن كه كسي امروزه
ميروند دارزدن تماشاي به كه ميشود تلقي رّجالههايي
تنها نه را اعدام زماني ايران اص/حطلب جرايد kبرخي
تجربههاي از پندگرفتن با @/ @lميدانستند eزم بلكه صحيح
اعدام تماشاي به چيزفهم شهروند افتخار, اسباب نهچندان
لوس نشريهبندها براي را خودش و نميرود سنگسار و

نميكند/
غربي گزارشگران دارند شكايت سوم جهان دولتهاي
نشان توجه جوامع اين در سياسي اعتراضهاي به وقتي
درهرحال, ميكنند/@ تقويت را آنها gعم ميدهند
و آشوب و تفرقه عامل بزرگترين قطبزاده تلويزيون
@آيندگان داشت اصرار ارشاد اما بود مملكت در زدوخورد



برقگرفتگي
٥٨ ارديبهشت ٣١ـ٢٣ آيندگان, روزنامة انتشار توقف دربارة

صفحه ده از ١٠ صفحة www.mGhaed.com

تشديد و شروع مسبب محلي درگيريهاي اخبار درج با
آنهاست/

مرداد ١٦ در @آيندگان ابدي توقيف از پس هفته دو
نيمة وقايع از پس ايران مسلحانة نبرد خونينترين ,٥٨
پياده تفنگچي هليكوپتر با پاوه در درگرفت/@ ٢٠ دهة
از كه قاسملو عبدالرحمن نگذارند تا kشايد @كردند
پيشنويس بررسي مجمع نمايندگي به غربي آذربايجان
جماعتي و lبيايد تهران به بود شده انتخاب اساسي قانون
زمان آن در ا@گر @آيندگان شدند/@ تيرباران و زخمي و @كشته
براي ميكوشيدند حتما تحريريهاش اعضاي ميشد منتشر
راه كشتار چگونه و چرا كسي چه كنند روشن خوانندگان
خلخالي چنگ به زياد بسيار احتمال به و انداخت,

ميافتادند/
دوربين برابر در كه ممكن مهدي معاونش و ميناچي
@آيندگان ميكردند ادعا راحت خيلي جمله, از تلويزيون,
است كرده چاپ را آنها انفجار طرز نفتو لولههاي نقشة

برابرشان در قطور پروندهاي به eبد موقعيتي چنان در
آن مستقيم دخالت اسناد اينها ميگفتند و ميكردند اشاره
باشد خدا براي وقتي دروغ است/@ پاوه وقايع در روزنامه
زمان در @آيندگان ويراستاران اما است/@ حقيقت عين

بودند/ زندان در مرداد انتهاي در پاوه درگيري

يكـ نتيجة با ٥٨ ارديبهشت ٢٢ سفيد̀`@ روزنامة ' '
بهعنوان و جاهليت̀`@ عصر 'روشنفكران ' سود به هيچ
رژيم اول نيمسال اجتماعيـ@فرهنگِي رويارويِي مهمترين
بر بازارـ@حوزهـ@روستا غلبة پس, آن از شد/@ ثبت جديد
مورد, يكيدو در حدودي تا جز شهري, درسخواندة

است/ بوده دهـ@صفر و نفسگير همواره
قائد محمد

editor@lawhmag.com
آيندگان داستان دردستانتشار كتاب از

٨٩ آذر


