
رؤيايبيپايان

در و ميآمد دستش گوشي بازرگان مهدي ٥٧ پائيز ميانة
اس مگرايان و خودش آرزوهاي شاه از پس ِ ايران چشمانداز
بنيصدر ابوالحسن ميديد/ آب بر نقش را مليگرايان و ميانهرو

ميشد/ ميدان به ورود آمادة تازه
نامة در دي ٣٠ آيندگان در بنيصدر نام به اشاره نخستين
در او دربارة مطلب نخستين شد/ ديده گرمارودي موسوي علي
مصاحبة از بود خ صهاي كه شد چاپ بهمن دوم شمارة
آنچه است آزاد <هركسي عنوان با پاريس در كيهان گزارشگر
موافق كه را روزنامهاي آزادند ’’مردم بنويسد>: ميخواهد
در ‘ بروند/‘ ديگري روزنامة سراغ وگرنه بخرند است ميلشان
اقتصادي سيستم ميگفت’’هم جمله, از بنيصدر, مصاحبه اين
كار و است استوار ندرت اساس بر كاپيتاليستي هم و ماركسيستي
مهمترين به را نادر منابع كه است اين سيستم دو اين در اقتصادي
همه از طبيعت در ميگويد اس م اما دهد/ اختصاص نيازها
Uميپرسد’’مث كننده مصاحبه ‘ دارد/‘ وجود كافي اندازة به چيز
مگر دارد/ وجود ’’بله ـــ ‘ دارد؟‘ وجود كافي اندازة به نفت
ِ مخاطب پيداست ‘ كنيد؟‘ مصرف نفت همه اين مجبوريد
صادركنندة نه ميكند فرض فرنگي مصرفكنندة را نصيحت
خالي هم فلسفي فتاوي از مصاحبه نفت/ عايدات چشمبهراه
كه زيرا است ايدهآليسم همان ماترياليست ما اعتقاد ’’به نبود:
باشد ماركسيسم بايد ‘ از’’ماترياليست‘ منظور ‘ ندارد/‘ واقعيت
و است/ همانخشك َتر بگويد كسي كه ميماند اين به وگرنه
ميشود؟ چه خدا وجود تكليف ندارد واقعيت ايدهآليسم گر ا

صادق را ايران سياسي صحنة ميان به پرسروصداترينجفتك
با a‘ كرديم‘ مفت ِ انق ب يك ما من اعتقاد b’’به زد قطبزاده
خودش/ براي زودرس مرگي و اس مي رژيم براي منفي نتايجي
شد/ سرازير ميدان به پرفشار هم بنيصدر تبليغات
اما كردند ت ش كيهان تسخير براي مدتي ظاهرا طرفدارانش
بايد كه رسيدند نتيجه اين به ديدند پرزور را رقيبان كه زماني
برابر در مكرر تظاهرات در كنند/ تأسيس جديد روزنامهاي
ابراز فرصت ‘ قرن‘ بزرگ به’’انديشة ميكردند اعتراض آيندگان
بعدا اس مي مبّلغ علي گروهها, آن رهبران از نميدهد/ نظر
رئيسبانك نوبري عليرضا و تلويزيون, دوم كانال رئيس مدتي
سياست صحنة از بنيصدر كار پايان با نفر دو هر شد/ مركزي

شدند/ ناپديد
مطلبي بنيصدر ابوالحسن <از عنوان با يادداشتي در آيندگان

داد: توضيح aبهمن ٢b نداشتهايم> دريافت

جاي به ديدگاهها صفحة در كه است يافته رواج شايعه اين
چاپ را حجازي دكتر مقالة بنيصدر ابوالحسن مطلب
رسوايي براي داشتهايم/ خاصي غرض كار اين از و كردهايم
افتخار كنون تا كه ميداريم اع6م حرفهاي كنان شايعهپرا اين
و نداشتهايم بنيصدر ابوالحسن از را نوشتهاي هيچ دريافت
بيپايگي ميتوانند هركسي از بهتر ايشان خود ميكنيم گمان
زمينه اين در بدگمان خوانندگان كنند/ اثبات را شايعات اين
آشوبگران سمپاشي به تن و بگيرند تماس ايشان با است بهتر

ندهند/

بنيصدر ظاهرا توضيحي/ نه و رسيد مطلبي نه زمينه اين در
’’غيرـ نشريهاي آيندگان براي مطلب نوشتن با نداشت ميل
روزنامه اين ميدانست گرچه بشناسد رسميت به را ‘ توحيدي‘
مستقيما او كه ميبينند سياسي گرايشهاي انواع از خوانندگاني را
از الهام bبا تحقيرآميز لقبي در ندارد/ دسترسي آنها به
و نويسندگان امثال aمصر مسلمين اخوان ‘ ‘ ِ غرب ’’جاهليت
ميناميد/ ‘ جاهليت‘ عصر ’’روشنفكران را آيندگان خوانندگان
وشكوائيه رساله و نامه و مقاله از باراني چنان امر, واقعيت در
كوچكش تحريرية كه ميباريد روزنامه سر بر نوشته انواع و

نداشت/ استعداد كشف مجال
گفت ٤٠ سال وقايع پيرامون مصاحبهاي در بعد سالها
ديكتاتور بهعنوان بنيصدر كردند پيشنهاد /// آقاياني ’’
اصغر] ] شود/ معين تهران] دانشگاه دانشجويان ] تظاهرات
را بنيصدر آمد پيش خطر پاي كه همين چطور گفت پارسا
گفتم بدهيد؟ كشتن به را او ميخواهيد جلو؟ مياندازيد

ماهي, 	نشر اميني علي سياسي زندگي بحران: بال بر اميني, ايرج ١

دوست بنيصدر كه ديكتاتور باستاني اصط�ح /٤٣٥ ص %١٣٨٨
عنوان مواردي در نوزدهم قرن تا ببرد كار به خودش مورد در دارد
نوشتهاند نداشت/ را كنوني و بعدي منفي بار و بود حكمرانان
شاه احمد كوشيد صدروزهاش صدارت ابتداي طباطبائي ضياءالدين
به قديم دنياي در كه بدهد ديكتاتور پرابّهت لقب او به كند متقاعد را

بود/ كاربلد مقتدِر فرد معني

١ ‘ ميپذيرم/‘ بههرحال
تلقي اروپا در شاه رژيم مخالفان ٥٧ از پيش سالهاي در
كوي سالنهاي از يكي در شنبهها بعضي داشتند/ او از مثبتي
احمد با vمعمو جلسات ادارة ميكرد/ سخنراني پاريس دانشگاه
همه به و داشت كتابفروشي شهر همان در كه بود س متيان
هياهو دهد مجال جرياني نمايندة به ميگذاشتبيآنكه احترام
در جلسهاي تنها بود مشهور كند/ قبضه را جلسه و بيندازد راه
و توده حزب و ملي جبهة و آزادي نهضت هوادار كه دنياست
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و مذهبي مليـ و پيكار و مجاهد و فدائي و انق بي سازمان
دو غيره و وتروتسكيست مائوئيست و سوسياليستخداپرست
حم ت به كار اما مينشينند هم كنار سقف زيريك ساعت سه

كه نكتهاي داشتم/ حضور جلسهها آن از يكي در ٥٧ شهريور اواخر ٢

كه بود ژاله ميدان كشتة سههزاروهفتصدهشتصد آمار ماند خاطرم در
كرد/ اع�م ايران قانوني پزشكي در موثق منابع از نقل به بنيصدر

بود/ رقم آن درصد پنج از كمتر واقعي شمار شد روشن بعدها

نميشوند/٢ دستبهيقه و نميكشد شخصي تند

و ايران جامعة تحوwت خارجهآمده از كراواتِي ديندارهاي
حتي يا ميگرفتند دستكم را شهري درسخواندة اقشار رشد
گفتة به مشت نبضيك داشتند يقين هرچند ميكردند, انكار
و دارند مشت در حاذق طبيبي همچون را ‘ ’’پابرهنه‘ قطبزاده
روشنفكران كنند: تجويز بيمار به اس مي سوپرمعجون ميتوانند
اعتقاد خدا به چپ ميكنند, زندگي عاج برج در جاهليت عصر
نيازهاي سازش اهل ِ بازرگان امثال است, مطرود و ندارد
بازاريها بچهاند, دانشجوها نميكنند, درك را انق بي جامعهاي
تشخيص ِبر از را ِهر كه نخودولوبيافروشاند مشت يك
تسبيح دشكچه روي عمر ديانتيك اصحاب طايفة نميدهند,
اردوگاه از بود پيدا است/ داده حرام و ح ل فتواي و انداخته

ميماند/ باقي ص حيت واجد كسي چه دينداران
عمائم ارباب از مشروطيت صدر تصويرهاي ٣٠ دهة در
يافت/ منفي باريسخت ‘ سياسي‘ برچسب’’آخوند و شد تقويت
در مشخص سياستي يا منطقي خطي يافتن به قادر ناظري كمتر
و چهارم مجالس در مدرس حسن م لآور و مطّول بيانات
به را كاشاني ابوالقاسم نفت, دعواي جريان در بود/ پنجم
علني صحن به پا او اما كردند رئيس مدتي و فرستادند مجلس
چوبگذاشتن براي شد تلقي اهرمي چيز هر از بيش و نگذاشت
خردهفرهنگ پرورشيافتگان برخي مصدق/ دولت چرخ wي
جاانداختن براي را روحانيت ميتوان ميكردند گمان مذهب
بستهبندي لفاف بهعنوان دين از گرفت, كار به جديد افكار
ترقي بخورد تكان دلشان در آب بيآنكه را مردم كرد, استفاده
را مؤمنان تا نگهداشت خود كنار در هم را عمائم ارباب داد,

كنند/ نصيحت
درسخواندههاي از نسلي بود/ افتاده اتفاق تحول چند اما
معدود كه بود رسيده عرصه به اس مي انجمنهاي در دينگرا
‘ــ b’’دكتر‘ داشت قبول سياسي, نه معنوي, نظر از را روحانيوني
قراردادي هيچ پاي طايفه آن امضاي گفت ــ شريعتي علي يعني
خطا زيادي مقدار و آزمايش قدري با ميتوانست و aنيست
٦٠ دهة در درسخوانده جوانهاي همين بنشيند/ ميز پشت
امور تمشيت براي درهرحال, گرفتند/ دست به را اجرايي امور
اصحاب به كه ٣٠ و ٢٠ دهههاي از بازمانده دينگرايان به

نبود/ نيازي ميكردند نگاه wبا از همچنان ديانت

بود كرده جزم عزم خرداديون پانزده پيروز و گروهكوچك
دانشجويي اس مي انجمنهاي به كند/ حكومت قيمتي هر به
ميديد/ آنها همة پشت را مجاهدين دست و بود بدگمان سخت
وقتي و پرداختند مناصب و ميزها فتح به اول روز صبح همان از
يك حتي كه نبود طور اين شدند مرخص كابينهاش و بازرگان
در كردن امضا و دستوردادن براي كراواتي aسابقاb آدم ذّره
اما بخرد قراضه تپانچة صفوي نواب كه هم اين نباشد/ دسترس
به ارتش درجهدار كسروي احمد كشتن براي و كند در تير نتواند
پارلمان و رفراندم wحا بود/ گذشته به مربوط بگيرند خدمت
نفرات كه بود برنده كسي و ميماْند كودكان بازي به قياموقعود و
باشد/ داشته دست در زندان كليد آمادةشليكو اسلحة و بيشتر
دريافت روشني به بازي شروع از پيش حتي بازرگان مهدي
كه قافلهساwر, نه كنون ا و شده منقضي بازياش كارت تاريخ

است/ زيادي زينب فقط
براي وقتي طلبگي سالهاي كرد تعريف باهنر محمدجواد
ويك او بيخبر خدا از دهاتيهاي رفت روستا به روضهخواندن
فرزندان ٤٠ دهة از كردند/ حبس طويله در را ديگر طلبة
بين طبيعي ائت في شهرها در آمدند/ شهر به روستاييها همان
روستازاده عمدتا طلبههاي و بازار وجوهاتدهندگان و آنها
به هم صّنار كنند رياست اتفاق به ميتوانستند و داشت وجود
همان كثر حدا اينها به ندهند/ باج بنيصدر و بازرگان امثال
هم و بگيرند ياد كار صفركيلومترها هم تا بود نياز اول ماه چند
سي را جماعتي كه بازرگان كنند/ عادت جديد اوضاع به مردم
نقش wحا بود كشانده قرآن در ترموديناميك سراب دنبال سال
آن مهار ميدانست, خويش شأن دون را بينالرژيمين ِ محّلل
ميشد كه خميني آيتا� بيت وارد و ميديد ناممكن را بلبشو
ميگفت/ ‘ آمريكا‘ بر ’’مرگ داشت حضور گر ا خلخالي
و نپذيرفت هيچگاه را بودن گذار مرحلة واسط بنيصدر
رياست اس مي دريكحكومت كه مانده خيال اين در همچنان
اوست/ مانند متجّددي دينگراي طبيعي حق بل گذرا, امتيازي نه
مقيم ايرانيهاي به وطن از دوري سالها از پس كه تصّوري
اظهارنظر چون كه است اين ميدهد, و ميداد, دست خارجه
تمام پس است, كمخطر و ميسر برايشان ايران اوضاع دربارة
مورد موضوع دربارة ميكنند نگاه ايران به خارج از كه ناظراني
كه شاه زمان ميدانند/ بيشتر داخل ايرانيان تمام از بحث
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سياسي بحث بچهها جلو خانه در كمتر امروز برخ ف
به پا وقتي دبيرستان چشموگوشبستة فارغالتحصيل ميكردند,
دربارة تكاندهنده اط عاتي انبوه معرض در ميگذاشت غرب
بعدا ميكرد/ رو آن به رو اين از را او كه ميگرفت قرار ايران
Uكام تجربهاي سالگي شانزدههفده در شخصا كه آدمي براي
دارد امكان هم ايران خود در بپذيرد است دشوار داشته متفاوت
نگاه اينترنت عصر در امروز حتي بدانند/ چيزكي كساني
تلقي با ميتوان را داخل هموطن به خارج مقيم ايرانيان بسياري
اهل بوميهاي ,wبا دست يا ـــ روستا محيط از تهراني شهروند
و چپ و غيرمذهبي و مذهبي به اين كرد/ مقايسه ـــ شهرستون
از گذشته, از است خاطراتي بازسازي و نميشود محدود راست

پائينها/ آن از و دوردست از سر, پشت
در مشك ت حل براي جادويي كليدي داشت يقين بنيصدر
ميكرد: كر ِذ و ِورد حد در استفادهاي اعداد از دارد/ اختيار
ِاعماِل رقم بيست سلطه, نوع سيزده وابستگي, ويكجور پنجاه
خصلت دوازده وابستگي, قطع براي پانزدهبندي راهحلي زور,
و ترجيع با جادويي فرمولهاي تمام و غيره, و مسلمان شهيد
٩٩ تا يك از نيست قادر بيخدا فرد گويي ,‘ پسوند’’توحيدي‘
دبير جاي به داشتكه ناظمي يا ورزش معلم حالت گاه بشمرد/
بخواهد و باشد رفته ك س سر متوسطه آخر سال فيزيك
كهكشانـ سفينة كامپيوتر كند قانع را زباندار و سر محصلهايي
كرده ثبت را معراج آثار و زمان امام وجود نشانههاي نورد
همگان بر اس م حقانّيت مبادا نميدهد بروز ناسا اما است
انق�ب روزنامة در مقاwتش رشته از يكي عنوان شود/ آشكار
كارآيي توحيد پاية بر aعامb شناخت روش <آيا بود: اين اس�مي
قلمزنان و ‘ جاهليت‘ عصر ’’روشنفكران زمان, آن تا دارد؟>
مطلبي در را مضاميني چنان هم گر ا روزانه جرايد ِ حرفهاي
عنوان ميآوردند, انديشه وفرهنگو كتاب صفحات در شخصي
صفحة در فلسفيدن ٧٠ دهة دوم نيمة bبعدها نميكردند مقاله

/ aشد عادي روزنامه اول
تعيين اوستكه و انتخابشكردهاند مردم كه بود اين او حرف
در يا طرف, حرفآن برود/ سويي و سمت چه به ايران ميكند
تأييد را بنيصدر ما چون كه بود اين اصلي, آدمهاي حرف واقع
بنيصدر ماييم/ رئيس اما كردهاند, بيعت او با مردم كردهايم
حد از بيش مينازيد آن به كه را رأيي ميليون يازده داستان
از آنچه از بيش خميني آيتا� همه, اين با ميگرفت/ جدي
پشت بعدها bو ايستاد بنيصدر پشت بود كرده حمايت بازرگان
در مريز و كجدار بود مايل / aاو از بيش موسوي ميرحسين

بماند/ مقامش

جمهوري حزب سياسي دبير آيت حسن كه نوار دو افشاي اما
داد نشان ميزد حرف دامنهدار نقشههايي از آنها در اس مي
جزم عزم و ميدانند زاپاس تاير را بنيصدر خرداديوْن پانزده
بنشانند, خود جاي سر را مليگرايان بگذارند, كنارش كردهاند
آراي بردارند, ميان از را خاص سهامي شركت در سهم مدعيان
مستقيمحكومت و انحصاري و بگذارند طاقچه باwي را عمومي
نيست/ واهي خياwت يا اينگيليس كار هميشه توطئه كنند/
را آن اسم و ميكشند نقشه يكدوسهچهار و دقت با كساني

ميگذارند/ خدا به توكل با برنامهريزي
سياسي تاريخ در عظيم حرمان و حسرت دو حامل آيت
كرده احساس سالها بقائي مظفر مرشدش بود/ بيستم قرن ايران
صدارت براي فرد, شرايطترين واجد شرايط, واجد فردي بود
آمريكا سفير توصية داشت: كم اساسي ِ پشتنويسي دو اما است/
در دستداشتن اتهام به ٣٢ مرداد بيستوپنجم از شاه/ تأييد و
رئيس افشارطوس محمود سرتيپ فجيع قتل و شكنجه ربودن,
بزرگ بسيار نقطهضعف شد/ بازداشت روز چند شهرباني
پيشاني در باطله داغ مانند ـــ بود پزشكياش پروندة او ديگر

فرد/
چنين چنيننزديكو منصبي به نيل در مراد ك دردنا كامي نا
با بنيصدر كه هنگامي و رسيد ارث آيت حسن مريدش به دور
رياست و شهرت و شد پياده ارفرانس جامبوجت از كراوات
چرا گشت: چندان ده aكرد زبان وارد ‘ سازي‘ حتي’’َجو bو يافت
از بيش مراتب به و بودهام اينجا عمري دارم, ص حيت كه من
در او جانكاه حسرت و خشم نه؟ خوديام پاريسي مسيوي
٥٩ خرداد كه نوار همان در هويداست/ مشهورش سخنان
به و شده شروع مليگرايان با جنگ ميكند اع م آمد بيرون
به باعث ميگويد’’من ميرسد/ نتيجه به دانشگاه بستن با زودي
آن از پيش سال ‘ هستم/‘ فقيه وwيت اصل رسيدن تصويب
مجلس به و انداخت راه اساسي> قانون منتقد مسلمان <كنگرة

رفت/ اساسي قانون پيشنويس بررسي
Uاص نيست, مهمي موضوع كردند وانمود حقپرست رندان
با است جنجالي و جار صرفا ‘ گيت‘ ’’آيْت و نيست, موضوعي

براي بهانه او به تبريز دانشگاه دانشجويان اعتراض كه رفسنجاني كبر ا ٣

ما بهتربود/ خيلي نميشد نوشته مسئله اين گر ا ’’ شد: دانشگاهها بستن
است‘‘ شده حل ما بين مسئله اين و كردهايم صحبت بنيصدر آقاي با
نگاه با[ از همه به و ميديد واقعي حكمران را خود كه بهشتي محمد و
بهشتي ‘‘ دهد/ توضيح مورد اين در بايد آيت آقاي خود ’’ ميكرد:
از بود كنايهاي كه ميكرد, رد را فرهنگي عاداتي بهعنوان دين از تلقي
پيشنويس بررسي مجلس در بنيصدر كه هنگامي بنيصدر/ به جمله
�

گفت اس مي جمهوري حزب شده/٣ ضبط مخفيانه كه نواري
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داشته پارلماني مصونيت بايد مجلس نمايندة گفت اساسي قانون �
يعني نماينده مصونيت بود جمع حواسش كه مظلوم‘‘ ’’شهيد باشد,
شد مجلس نمايندة وقت هر ايشان گفت مخالفان, به سفيد كارت دادن

شود/ پيشقدم مصونيت قانون گذراندن براي

چند سياسييكحزب bدبير اوست شخصي نظر آيت حرفهاي
قوة مفصل كتاب در نوار متن /aباشد؟ داشته ميتواند نظر

پديدـ ضدانق�ب/ سقوط و ظهور ١٣٥٩ اسفند چهاردهم غائلة ٤

/١٣٦٤ ايران, اس�مي جمهوري دادگستري ناشر: و آورنده

شد/٤ بازنشر تهران دانشگاه اسفند ١٤ دربارة قضائيه
قيفي او نظر از فقيه نميگذاشتوwيت ترديدي نوار محتواي
و مليگرايان طرد براي س ح و چماق به مّتكي تنگ است
خويشي و قوم و كت شرا دايرة از بيرون ِ غيرخودي ديندارهاي
نهاد بقائي نه كرامالكاتبين/ با متفرقه حسابخرمگسهاي ـــ
اهل براي آيت نه و ميدانست حربه از بيش چيزي را ديانت
طايفه آن عقايد داشت باور و بود قائل حرمتي منبر و حوزه

برساند/ جايي به را مملكت بتواند
و امروز روشنبين مردمان از بودند نفرت و كينه حام ن
فرسايشي نبرد بستر در چيز/ همه و كس همه تقريبا و ديروز
شروع زماني از ’’بايد ميگشتند: وسيله دنبال ايران عليه اس م
و مستوفيالممالك Uمث ندارند تعصب روش اينها كه كرد
نام ازشان ملي برجستة رجال بهعنوان كه /// مشيرالدوله
تاريخ بردن ‘ جلو/‘ ميرود ساده خيلي دنبالهاش ميبرند////
منافع و روايت طبق بازنويسي براي سرويس چال روي مملكت
خورد/ تلويزيوني سريال درد به اما شد و كردند گلوبندك/

بقائي’’رهبر به صفحهاي نودوچهار نامهاي در ٤٢ سال آيت
مذهب نوشت’’مسئلة ‘ ايران‘ ملت زحمتكشان حزب ارجمند
مورد بايد كه است مسائلي از مذهبي نيروهاي از استفاده و
مقاwت بعضي چوب هنوز ما گيرد//// قرار حزب كامل توجه

ِ سياسي 	ديد رئالپوليتيك نمايندة ملكي آرمانخواهي, با تقابل در ٥

دستة و دار به پيوستن توده, حزب از جدايي از پس اما بود واقعگرا%
ت�ش كه زد او حيثيت به صدمهاي چنان %١٣٣١ 	تا بقائي
حد در حتي را كماثر و بيجاذبه معلم بتواند مشكل دوستدارانش

كند/ تثبيت دو درجه چهرهاي

اس م كند ادعا بياينكه ٥ ‘ ميخوريم/‘ را ملكي خليل ضدمذهبي
و حاضر راهحل آينده و حال و گذشته در بشر مسائل تمام براي
’’منظور كه ميتازد آزادي نهضت به جا چندين دارد, آماده
روي بر است پردهاي دين بلكه نبوده دين بازرگان حقيقي

‘ آنها/‘ پليد و شوم نقشههاي
را ‘ ايران‘ نجات براي باص حيت جمعيت ’’تنها سردستة
مجددا قرنها از ’’پس خيزد: پا به دwورانه ميكند تشويق
با كه دارد كاوه يك به احتياج كه ميكند احساس ما جامعة
/// برهاند زمان ك دستضّحا از را مردم درفشخود برافراشتن
ندارند مرضي غرضو و ميكنند عميقفكر كه مردم از عده آن و
در را كاوه آن و شده دوخته شما به انتظارشان چشم استثنا بدون

‘ ميكنند/‘ جستجو شما وجود
حتي انظاِر در را مشروب ’’خوردن مانيفست: شاهبيت و
دو روزي كردهاند شايع دشمنان كنيد/ ترك نزديكتان محارم
انتشارات اين توسعة مجال نبايد wحا ميخوريد/ مشروب بطر

مطالعات 	مؤسسة بقايي مظفر دكتر سياسي زندگينامة آباديان, حسين ٦

/٢٨٤-٢٧٢ ص %١٣٧٧ سياسي, پژوهشهاي و

٦ ‘ داد/‘ دشمنان به را
كاوة است/ خورده را عقلش ميگويدمكرش عاميانه حكمت

ِ سازي دولتي حزب ِ مكتب پروردة و زحمتكشان اميد قهرمان
كاهش يواشكي, هم آن يكي, به را بطر دو رفتن wبا قوام احمد
تا پيروزشدني شود پيروز و كند هوا كاوياني درفش و دهد
هادي نميكند رها را گريبانش رياست آرزوي كه نوچهاش

گردد/ مستقيم صراط در مملكت
و نرسيد جايي به ٥٥ كشمش دوآتشة ِ wپوشاني براي تزوير
رسد چه تا نيامد, هم احتمالي وزراي ميان در هيچگاه بقائي اسم
وwيت انداختن جا دنبال دوتايي ٥٨ سال نخستوزيري/ براي

شدند/ موفق كار يكي اين در و رفتند اساسي قانون در فقيه
حتينزديك نرسيدند, داشتند آرزو كه رياستي و صدارت به
نسل و روشنفكران و رقيبان از را كامي نا انتقام پس نشدند/ هم
نيست پيشبيني قابل آينده گرفتند/ ملت آيندة vاحتما و كنوني
عجايب از ميرسد/ نظر به محال دو آن به حيثيت اعادة اما
بود متنفر آن از كه مشروطيت روز در ٦٠ مرداد آيت روزگار,

رسيد/ قتل به
از پس سال شش كه مرشد دستنوشتههاي گفتند ٨٥ سال
است/ شده ناپديد مجلس كارپردازي صندوق از ماند زنده مريد
ميانبردن از براي بود حقپرست رندان ت ش از بخشي شايد
روزي نوشتهها هم شايد /٥٨ خبرگان مجلس پشتپردة سوابق
و مصدق به كاشاني كذايي نامة مانند يا درآورد جايي از سر
تنها كنند/ رو متنيمشكوك كساني خميني, احمد دستپختهاي

شناوريم/ دروغ از دريايي در ما كه است اين مسّلم حقيقت

آيت حتي كه بود شده صحنه وارد فقيه وwيت از مهمتر عاملي
نميكرد/ پيشبيني درازش و دور نقشههاي در

سابق رژيم سقوط از كه بود همراه اعتقاد اين با هم بنيصدر
سالها كه افسري هزار ده چند گرفت نتيجه نبايد و نميتوان
رزم كار در هم گر ا كردهاند مدارج طي و ديدهاند آموزش
و زمان دههها ندارند; فرماندهي باشندص حيت داشته مهارت
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بايد را همين شده, مسلح نيروهاي ساختن صرف عظيم مبالغي
جديد, پرخرج قشون يك ايجاد گرفت; كار به و داد روحيه
كه شرايطي در و مفيد, نه استو wزم نه دنيا, در بيسابقه كاري
معرض در نفتي ميدانهاي و عراق قواي اشغال در كشور ك خا
آماتور فيلدمارشالهاي تمرين براي خوبي وقت آنهاست تهديد

نيست/
نيروهاي از سربرآورده يكشبه قشوني شتابان رشد مقابل, در
تحّصن به نوارها در آيت ميرسيد/ نظر به توقفناپذير خياباني
كه خوردي و زد به نرفتن براي ‘ ارتش‘ ’’بهاصط ح نيروهاي
و ميكند, اشاره بود انداخته راه كردستان در چمران مصطفي
خيلي نبايد را ارتش بهاصط ح ’’اين صريح: اعتماد عدم رأي
جمهور رئيس را بنيصدر خواهناخواه كنيم/ حساب روش

‘ نيست/‘ ما دست بنابراين ميداند,
وارد ايران به ورود محض به شخصا گرچه خميني آيتا�
بخشنامه هم و بود قانون هم كه داد فتواهايي و شد اجرايي كار
از بنيادها, ايجاد سردخانهها, منجمد گوشت تمام ريختن bدور
وك ي به پرداختشده حقوق پسگرفتن دستور عجيبتر: همه
را همقطارانش شدن زمامدار Uك aغيره و ٤٢ خرداد از مجلس
گروه مقام در صحابه حلقة ميداد ترجيح و نميدانست ص ح
شديد ولع به ميتوانست نه اما كند/ ِوتو فقط پرقدرت فشار
نه و بزند مهار مطلق قدرت كسب براي بهشتي و رفسنجاني
ِ فرمان چند صدور از پس ميرسيد/ جديد قشون به زورش
٥٨ آذر در دردمندانه شكايتي و بياثر Uعم اما بازدارنده ظاهرا
سوروسات بيحسابش غنايم كه مالدار افراد خانة شبانة چپو از
وقتي نيست/ بدهكار گوشكسي دريافت ميكرد, جور را فاتحان
خرداد و كرد رها را او نماند ترديدي بنيصدر بازندهشدن در
به اشاره ـــ ميگيرد پس است داده هركس به هرچه گفت ٦٠

او/ به قوا كل فرماندهي اختيارات گذاري وا
كار بود: پيام اين حاوي ايشان حضور در رفسنجاني گرية
اسباب و كردهايم بركنارش تقريبا است, تمام جمهور رئيس
را بازنده طرف كرده نا خداي شما گر ا بود خواهد شرمندگي
باشد آن بخت بار يك شايد سال هزار هر ميدانست بگيريد/
كمپلت زمين و باغ و دwر و ريال با مملكتهمراه كهششدانگِ
و سياهبازي با بيفتد/ او خود اندازة و حد در آدمي دست به
اولتيماتوم aاست دينداري لوازم از كه گريه به bتظاهر كي َتبا
و نفرماييد دلشكسته را ما قسم, پيغمبر و پير به را شما ميداد:
براي كاري شما از حتي و دادهايم را ترتيبش كنيد; رها را بازنده

نمانيد/ جا است بهتر پس نميآيد بر نجاتش
معني مورد همانيك در تنها ‘ است‘ امور رأس در ’’مجلس

پائين به رو ِ شست تصويري, و دقيق طور به و داشت مصرف و
ابوالحسن گلوي بر دشنه كه كبر ا به ميدان بالكن از بود حكمران

بساز/ را كارش پس است طور اين كه wحا بود: گذاشته
غلب, لمن الحق تفنگها, و ماهيچهها بين تنازعي چنين در
غالبوحكومت با حق غلب: من مع نحن و غلب, لمن الُحكم
فلسفة ته تا سر ـــ غالبيم كم حا طرفدار نيز ما اوست, آن از
يا بودائي زردشتي, اس مي, مسيحي, bيهودي, الهي حكومت

پيش/ سال نهصد در غزالي محمد امام رساي زبان از aهرچه
٥٨ سال ابتداي نبود/ غافل معني اين از هم بنيصدر
اما شد اس مي انق ب مجاهدين تازهتشكيل سازمان تئوريسين
با ائت ف به بزرگ قماري و تاريخي چرخشي در بعدا
ميتينگ در ٥٩ اسفند ١٤ زدوخورد داد/ تن خلق مجاهدين
چشمگير غلبة و تهران دانشگاه در مصدق درگذشت سالروز
حزبا� نفرات بر مجاهدين و جمهوري رياست نوپاي گارد
بعدشكست ماه چند شد/ تلقي حريفان به ميداني اع نجنگ

شدند/ درو وwيي غير ِ سياسي سازمانهاي اعضاي و خورد
وجود پيشتر سال ٢٨ وقايع و موقعيت آن ميان شباهتهايي
بسته او سرنگوني به كمر كه آيت هم و بنيصدر هم كه داشت
طايفة ِ قديمي ِ دلخوري مصدق a١ ميگرفتند/ جدي را آنها بود
خيال و كرد ملت مسئلة به تبديل را پهلوي خاندان از خودش
داشت اعتقاد ابتدا همان از شاه كند; بازنشست را شاه داشت
طوري بنيصدر a٢ است/ ضروريات از توده حزب سركوبي
عاشقان شده; بازنشسته خميني آيتا� انگار كه ميكرد رفتار
براي نداشتند ترديد پيش سالها از مؤتلفه هيئت در وwيت

بهسنگكوبيد/ را بسياري سر بايد شريعت استقرار
يك حدود به مسكن, وام بانكي بهرة نرخ كاهشچشمگير
همراه به محبوبيتي دارايي و اقتصاد وزير مقام در او براي سوم,
نبود/ بيتأثير جمهوري رياست رأي ميليون يازده در كه آورد
همچنان شدند خانه صاحب تسهي ْت اين بركت به كه برخي
الهي نظام در شب تا صبح كه همچنان هستند/ او گوي دعا
ميتوان هم را بانكي بهرة است مطلق حرام گرچه بهره ميبينيم,

داد/ كاهش دستور با هم و برد wبا باكلك
از ناشي اقتصادي تنگناهاي از پيش تا داشت توجه بايد
بازار در شهرها, به وسيع كوچ و عراق با جنگ درگرفتن
چيز, همه تقريبا و منزل اسباب عتيقه, ام ك, خانه, اتومبيل,
بود/ خريدار از بيش فروشنده و داشت وجود عرضه مازاد
و ميرفت فروش ُكند بودند كرده وارد ٥٦ سال كه ماشينهايي
١٢٠ كيلومتر صفر تقريبا ِسويل كادي ك > قبيل از گهيهايي آ

ميخوْرد/ چشم به روزنامه در فوري> تومان
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١. ٨ را جنگ وزارت سپردة باقيماندة د[ر ميليون ٤٠٠ اوباما دولت ٧

با تنها و ٦٠ با[ي ثابت سپردة بهرة با پس برگرداند/ ايران به ميليارد
ميليارد/ ٣٠ با[ي د[ر انباشتة تورم درصد ١٨٠ احتساب

سپردههاي دwر٧ ميليارد ١٢ تمام تقريبا لوطيخورشدن
خسارتهاي نخستين از يكي فقط غربي بانكهاي در ايران
نغمة آن, از پيش اما دارد/ ادامه همچنان كه بود گروگانگيري
اعتباردهندگان و كرد ساز بنيصدر را ايران ديون نپرداختن
رژيم كار پايان از پيش حتي انداخت/ وحشت به را خارجي
از است ممكن تازه ’’رژيم گفت ٥٧ بهمن نيمة مستقر,
خودداري قبلي حكومتهاي خارجي بدهيهاي بازپرداخت
و سپرده هنگفت مبالغي ايران نبود ملتفت ظاهرا ‘ كند/‘
زير نيست عاق نه مطلقا و دارد طلب و وديعه و پيشپرداخت
نيست/ هم عملي حتي كاري چنين و بزند سابقش دولت تعهدات
’’آقاي گفت بعد ماه دولت سخنگوي اميرانتظام عباس
بيان را خودشان نظرات و نيستند دولت سخنگوي بنيصدر
و خيالبافانه اندازه هر حرفي هر بلوا و آشوب آن در ‘ ميكنند/‘
در بنابراين ميآمد/ بيرون كسي دهن از زود يا دير شبههذيان
هرچه آدم كه بهتر چه نمودن, انق بيتر براي مسابقه گرم گرما
ثبت خويش نام به و بگويد ديگران از زودتر ميرسد ذهنش به

كند/
كه شعاري ميشد ملتفت تازه جماعت از بخشي همه, اين با
حد چه تا كردند تكرار وعظ حالت با مملكت اين در سالها
bيعني است خارجي دولت از غير خارجي كمپاني بود: واهي
با اما كرد معامله ميتوان بوئينگ و اويل استاندارد با Uمث
سياست و بصيرت و درايت بركت به و aماند قهر دولتآمريكا
زندهباد با همراه خيابان در آتشين سخنراني البته و صحيح,
اهرم از و بايستد كنار زد تشر امپرياليسم به ميتوان مردهباد,
در بيثبات كشوري تا نكند استفاده ناوگان زور و تحريم
به باشد رئيس كي آن در صبح فردا نيست معلوم كه خاورميانه

كند/ نهي و امر كمپاني ِمستر
و كشيد كنار گروگانگيري داستان از زود خيلي را خودش
مهم علل از يكي شايد اما زد/ حرف كمتر و كم آن دربارة
به پيام اين رساندن و او شخص با مخالفت ماجرا شدن طوwني

طرفيد/ ما با نيست, كارهاي ايشان بود: خارجه
وكوچك كم بسيار نخستوزيري براي را رجائي محمدعلي
هنگام بار bشنيدميك ميناميد ‘ ’’آنخشكمغز‘ را او و ميديد
رئيس كار دفتر به كسنبود, كسوپا اهلوا كه ورودنخستوزير,
همان در /aكنند تميز را كفشهايش ببرند را او گفت جمهور,
در بنويسد, دكترا پاياننامة است قرار بنيصدر ميگفتند كه حال
هنگام ٦٠ خرداد دادند/ دكتر لقب رجائي به نخستوزير دفتر
وك  از يكي اس مي, شوراي مجلس در سياسي كفايت عدم بحث
دفتر در جمهور رئيس كه نكته همين كرد اع م ديالمه نام به

است/ كافي او خلع براي ميخوَرد شيرقهوه كارش
اما داشت تحسين جاي بنيصدر شهامت و اراده رؤياپروري,
ميانپرده فقره يك اجراي مهندس, مانند تاريخياش, مصرف
را او پيچ, دومين سر شود/ آماده بعدي برنامة براي صحنه تا بود

انداختند/ پائين قطار از هم
و نميكرد نصيحت را دولتهايشان سران و خارجه اهالي
كمياب فضايلي ـــ نميگفت شاخدار دروغ بياختيار و روزمره
ميدانست كه مصدق مقتدايش ايران/ در منبر و سياست اهل در
را دخلش تا منتظرند خيابان سر جعفري شعبان و اس م فدائيان
بعدها اما بگذارد بيرون خانه از پا نداشت جرئت بياورند
از ناچار را دولت تا ميپاشيد اسيد زنها روي توده نوشتحزب
چپو كه حال همان در بازرگان و كند/ تظاهرات ممنوعيت
از ميديد, را خياباني قدرتهاي ِ بريدن گاوصندوق و گسترده

برنميداشت/ دست ‘ چپيها‘ ترجيع’’چپيها
وقتي ميشد/ خودمعصومبيني دچار زيادي گاه حتي بنيصدر
روزنامهاش در زدند, كمونيستُكشي از حرف نشريات در
كسي اما كرد/ رد تحقير با را ‘ ف نُكشي‘ و احتمال’’سگُكشي
شد روشن زود خيلي و دارد كاري چنين خيال او بود نگفته
جور شش مملكت چرا پرسيد وقتي است/ تيغ دم هم خودش
قبرستان شش انشاءا� گفت زندانها سازمان رئيس دارد, زندان
شوند/ دفن كارتر و شاه نبود قرار قبرستانها آن در شد/ خواهد
بود/ آنها با مبارزه مفهوم در ‘ و’’زور‘ ‘ تكيهك مش’’ُسلطه‘
ايدئولوژيك نقش ’’پوشْش كه باره اين در سخنراني يك در
نبايد زن ’چرا ميپرسد كه ’’دخترخانمي به پاسخ در ‘ دارد‘
مرد به نميشود را چرا اين مگر بدهد؟ نشان را زيباييهايش
هستو زيبا هم جامعه در كه نميدانيد داد:’’مگر نظر ‘ ‘ گفت؟‘
اينكه براي ميكنيد انتخاب كه پوششي در شما فلسفة زشت؟ هم
را زور شما اينكه از غير چيست بدهد نشان را زيباييها
اينكه نه مگر است/ زور بر اصل داريد عقيده ميكنيد, پرستش
پا از را خودتان مقابل طرف تا است زور شمايك جنسي جاذبة

به فرانسه زبان در ,puissance و pouvoir براي نابجا و عاميانه معادلي ٨

قدرت/ به مربوط مناسبات و داشتن قدرت معني

منتهيى است
زور٨ ميكنيد كه كاري در شما نظرية پس آوريد؟ در

كار به را آن و داريد خودتان اندام در را زور آن شما
زور پرستش از انعكاسي شما ذهني تصورات پس مياندازيد/
در نهفته ‘ ’’زوِر‘ به توسل با زيبا زنان قرار, بدين ‘ ميشود/‘
سلطه و آوردن زور كارشان پس ميورزند ديكتاتوري اندامشان
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غلبه و زورآوري به قادر زيبا كمتر آدمهاي كه حالي در است,

ديْن و دل دسترفتن از و عينْكپشت‘‘ از تو مژگان شليك’’تير خطر ٩

دلمشغوليهاي از و قدمايي شاعران سرودههاي اصلي مضمون
	اسم روحاني نام به آيتاwالعظمايي روزگار, همان در است/ مؤمنان
اس�م در حكومت نظام كتابش از بخشي چاپ تجديد در او كوچك
نظر مذكّر شهروندان برخي عقيدة ثبات دربارة نشده% كر ذ آيندگان در
زني محبتآميز نگاه يك كه شهوترانند بهقدري ’’جمعي ميداد:
جماعت, قبيل اين ميان در آيا ميكند/ عوض را عقيدهشان
دامت نظر مورد خانم گر ا شود؟‘‘ رايج است ممكن حقيقي دموكراسي
ممكن كه البته نكند تقلب انتخابات در و باشد هم دموكرات افاضاته

است/

٩/ ‘ ماتاهاري‘ حرفهاي’’پُرفسور ماية در چيزهايي نيستند/
پنهانشكل مينيدولتهايي و دولت در دولت كه حرفش اين
كائوسbيا باستان, يونان فيلسوفان بيان به بود/ درست ميگيرد
ميرفت, aنظمbكاسموس سوي به ُكندي به aاغتشاش = خائوس
خارج كائوس حالت از هيچگاه شايد اس مي جمهوري گرچه
و خودسري برآن كم حا روح و بينظمي در همواره نظمش نشود,
مندرآوردي چيزي تحميل در ـــ باشد كارگزارانش بداههنوازي
انق ب حفظ براي هرچه در و مالي امور در قانون, ‘ نام’’ُمّر‘ به
/ آرا شمردن در جمله از دهند, تشخيص wزم تعاليى حق رضاي و
گزافه باشد او شخص عليه امور َروند كل كه حرف اين اما
بسيار بازيها و كودتاها سناريوها, اين از سوم دنياي در بود/
راه پايتخت و شهرها سوي به روستا از كه بولدوزري است/
را چماقداري و چماق به توسل گرفت/ زير هم را او انداختند
’’فولكس مهندس سپس و را آيندگان وقتي اما ميكرد تقبيح
چندان نميرسيد بهنظر َكند, جا از بولدوزر همان را ‘ گن‘ وا
از پرهيز خواستار اولي مورد در هرچند باشد, شده ناراحت

شد/ بيمدرك اتهام
جديدـ بانك سخنگوي و نوپرداز شاعر گرمارودي موسوي
كرده آيندگان وارد را بنيصدر نامهاش با كه اس مي التأسيس
٥٩ بهمن بيستودوم شد/ جمهور رئيس بهعنوان او معاون بود
نو شعري خواندن به نيمساعت نزديك تهران آزادي ميدان در
همين را جمهور رئيس سخنراني شروع خويشپرداخت, سرودة
بعد اندكي كرد/ خسته را جماعت و انداخت تأخير به اندازه
و افتاد بيرون پرده از Uكام حريفان و بنيصدر دعواي كه
زدند حدس ناظراني كرد, استعفا او معاونت از گرمارودي

متغيّر مناسبتهايي چنان در شعرخواندن و معاونشدن از شاملو احمد ١٠
فرستاد/ تندي خصوصي پيغام و شد

اينكه بود/١٠ شده صادر منظور همان براي مطّول منظومة
كائوس/ يعني رئيسبگذارد چرخ wي چوب معاوْن

پرسنل كه افطار هنگام سوخترسان هواپيماي به سوارشدن
داستان ميتواند ايران از آرتيستياش خروج و تغذيهاند سرگرم
رئيس گفت نخستوزير معاون نبوي بهزاد شود/ سينمايي فيلمي
تحقيري ـــ شد هوايي پايگاه وارد زنانه لباس با جمهور

با ٢٠ شهريور بودند نوشته و گفته هم پيشتر ايران سياسي فولكلور در ١١
چادر با ايران ارتش فرماندهان شوروي, و بريتانيا قواي ورود
بزرگ شهرهاي در سربازخانه چند تاريخي, واقعيت در گريختند/

نرفتند/ جايي آن, بدون يا چادر با افسرها, اما شد تقولق

اين با دربارةلچكسركردن/١١ سنتي مرد طرزفكر از برخاسته
از خبري فيلمي زد/ در دِم دژبان به هم شايدچشمكي حساب,
لباس كه ميداد نشان را او فرانسه در ٧٠٧ بوئينگ فرود
تراشيده را سبيلش قيافه, تغيير قدري براي و دارد تن به همافري

است/
بستر در شاه نيمرخ كنار wبا به رو كردند چاپ را نيمرخش
را نظر مورد ِ منفي تأثير پوستر آن كه دارد بحث جاي مرگ/

را, ‘ صفت’’خائن‘ ٥٧ سال ميگذاشت/ بينندگان تمام ذهن در
ميبردند كار به همه براي تقريبا اتهام, تا است اهانت بيشتر كه

/ ‘ سيا‘ زنجيري خائنسگ كارتر مينوشتند’’ ديوار روي و

ِ بدگماني اما ميكرد/ رفتار احترام با هم بنيصدر با آيندگان
ظهوْر حال در قدرتهاي به نسبت عمومي افكار از مهم بخشي
اعتمادبهنفس ميداشت/ دور نظر از را او مثبت جنبههاي
نامهاي بود/ علت بر مزيد نداشت فاصلهاي تكّبر با كه مفرطش
داشت كسي آمرانة لحن a٥٧ بهمن ٢٩b س ح جمعآوري دربارة
مطاعخويشو’’قاطعيت منوّيات استو سلطان كنون هما از كه
ِ احساس ميكند/ اب غ را ايشان, خود يعني ,‘ انق ب‘ ِ رهبري
گذاشتن رفراندم به با مخالفتشديد علل از او كارهبيني خودهمه
آيت و بقائي به مخالفت آن پيامد و بود اساسي قانون پيشنويس
بيندازند/ جلو غافلگيرانه اقدامي براي را منتظري داد فرصت
را وقايع كل تولد حال در ِ سلطان بود نگران جامعه از بخشي
به پيشنويس ميكند, تلقي خويش عظمت تجّلي براي مقدماتي
خير نّيت ميبيند/ دوگلشدن خواب و شده دوخته او قامت

شد/ مسئلهساز ناخواسته اما داشت
از بيرون روحانيون حمايت از ميگذاشتكه اين بر را فرض
را خود كه بازار بخشكوچك آن و است برخوردار قدرت
با گر ا حتي ميگرفت/ ناديده ميداند نهضتاس مي گذار سرمايه
را پلو ديگ تمام دومي ميرسيد, نيمبند توافقي به اولي

نبود/ اهلشريكپذيرفتن و ميخواست
خرداد پانزده ائت ف زد, رفتن از حرف شاه كه ٥٧ مهر از
بازرگان امثال به قدرت حفظ براي كه شد راسخ اعتقاْد اين در
استعفا و برسد قم به ندادند فرصت حتي او به وقتي ندارد/ نياز
بنيصدر كردند, اشغال را آمريكا سفارت كه بود راه در و كند
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و نميشد دعوا وارد گر ا حتي ميكرد/ را خودش كار حساب بايد
ياران تمام مانند يقين به ميداد, رضايت مجلس نمايندگي به
مانند هم او زمان آن در ميماند/ دوم مجلس در پشت بازرگان
و نُبرد پيش كاري بازرگان كه بود خيال اين در سحابي عزتا�

نبود/ انق بي چون شد ُاوت
ريگان كرد تكرار بارها بعدها طوwني, رؤياي همان ادامة در
جريان اول, رسيدند/ توافق به او حذف سر بر خميني آيتا� و
را نتايج ايشان و ميرفت جلو راحل امام ِ پيشاپيش كشمكشها
و درست سواد گر ا حتي ريگان رونالد دوم, ميكرد/ تأييد
تفاوت ملتفت آساني به نه نبود آلزايمر به مبت  داشتو حسابي
به نه و ميشد جافار و گي تا و عبدولحوسين و ابولحاسان ميان
دوجيني كه خاورميانه صحاري گندهwتهاي بين رقابت
آزادكردن سوم, ميداد/ اهميتي ميگيرند گروگان ديپلمات
نتيجة ازآنكه بيش او انتخاباتي رقيب شكست از پس گروگانها
حقوق و دموكراتها از هراس به باشد احتمالي ساختوپاختي
به آمريكا سفير ٥٧ بهمن بيستوپنجم برميگشت/ بشرشان
وزارت به اداري نامة ارسال با متبوعش دولت از نمايندگي
بنيصدر اما شناخت رسميت به را بازرگان دولت ايران خارجة

بشناسد/ رسميت به را بازرگان دولت ميتوانست فقط منطقا آمريكا ١٢
نميدانيم كرد/ موجوديت اع�م بعد سال فروردين اس�مي جمهوري
مطلقا گرفتند تصميم كساني چه ديدند, كساني چه شد, چه نامه
دولت بود/ [پوشاني همدست حد چه تا بنيصدر و بماند مسكوت
در ماجرا تفصيل نزد/ شناسايي آن از حرفي هيچگاه هم آمريكا

نگارنده/ سايت در حاجآقا> و <يانكي

نزد/١٢ مهم موضوع اين از حرفي هيچگاه هم
پيچيده دسيسهاي نظرش به كه بديهي اما متناقضنما نكتة
ماركسيست چپ حتي يا شاه رقيقشدة رژيم چنانچه ميرسيد:
زيرا دهد راه مجلس به را او امثال است ممكن باشد قدرت در
حوزه بازارـ وقتي اما جامعهاند/ از بخشي نمايندة كه دارد قبول
بهاصط ح اين نيست/ جايي هم آنها براي باشد قدرت در
انسانياند چهرة با اس مwئيك نمايندگي مدعي ديني نوانديشان

مردود/ و استمشكوك بدعتي ميگويد رقيبخشن كه

روزنامة پيششمارة انتشار آيندگان ٥٨ فروردين نهم شمارة در
صفحة در سال ابتداي از آن گهي آ كه بنيصدر اس�مي انق�ب
در بود او خود بيانية حاوي رسيد/ اط ع به بود شده درج اول
ِ اجتماعي ساخت در اس مي و بنيادي تغييرهاي طرح باب
و زمان و زمين مالك را قدرت اين مظهر سياسْي ’’قدرت ايران:
در و ميداند مالك را خدا مذهْب و ميشناسد "رعيت" جان

خدا/ جاي به انسان ِ دادهشدن يا قراردادن جانشين ١٣

خويش كار مالك را انساني هر تخليف,١٣ بقاعدة و نتيجه
نسل از بعد نسلها همة ِ آن از را منابع و زمين و ميشناسد

‘ ميداند/‘
خوشامد روزنامه انتشار به آيندگان بعد اندي و ماه دو

صفحة در قلم اين به ظاهرا يادداشتي و اول صفحة در روزنامه تصوير ١٤
تاريخها/ در تقارني چه شگفتا /٥٨ خرداد ٣٠ شمارة دوم

بود اين اميد و ميَبرد wبا را كار سطح حرفهاي رقابت گفت/١٤
پسربچههاي و شود كم آيندگان بر فشار از قدري كند كمك

بودند انداخته دهنشان در كه دائمالتظاهرات ازمكتبگريختة
سر از دست ندارد را ‘ قرن‘ بزرگ ديدن’’انديشة چشم آيندگان

بردارند/ روزنامه اين
bهماندازة پرتيراژ روزنامههاي از كوچكتر قطعي در
بود تميز و تر ميشد/ منتشر مرغوب نسبتا كاغذ روي aلوموند
و دستي صنايع و شعر ديوان درد به بيشتر نستعليق كليشة اما
جدي/ روزنامهاي تيترهاي تا ميخوَرد تزئيني كارهاي

بود/ نستعليق ِ خّطاطي فلسفيمكّمل و مطّول مقالههاي
و باشد متعادل و معتدل كوشيد انتشار سال دو طي روزنامه
در نكند/ مخلوط را حاشيه و تحليل و تفسير و نظر و خبر
شدنش جوانمرگ بر دريغ بود/ م يم و مداوم پيشرفتي مسير

ايران/ در قلم اهل و مطبوعات روزگار بر است افسوسي
مشاور صفوي نواب حسين زدند قلم آن در كه كساني از
پارچهفروش يك بود نوشته سرمقالهاي در كه را بنيصدر

گذاشت/ ديوار سينة wجوردي اسدا� شده تهران دادستان
قائد محمد

editor@lawhmag.com
آيندگان داستان دردستانتشار كتاب از

٩٦ آذر و ٨٨ مرداد

است/ فتوشاپعوضشده اشخاصبا تصاوير واقعيتندارد/ و است ساختگي عكس اين اخطار:


