
داستانآيندگان

٥٨ مرداد ١٦ ــ ٥٧ مهر اول

يادگاران چاپخانة كارگران براي

و هّمت حاصل روزنامه شمارة ١٦٣ از يك هر كه دانشجوهايي و خوانندگان و

بود آنها خواست

گذشت/ چه بداند است كنجكاو كه نسليجديد و

است/ شده مشخص [//// � ] حروفكوچكتر و كروشه با ارجاعي و توضيحي افزودههاي
/� ع$مت�و دو ميان گرافهاي پارا همچنين



ريزشها و لرزهها

مطلبپدرسگ همين باز بحثشد كه مطلبي اول شدم/ شرفياب صبح امروز
اين را آخري مقالة اين مناسبت چه به نميدانم فرمودند شاهنشاه بود/ گاردين

است/ نوشته پدرسوخته
دربار وزير علم, اسدا يادداشتهاي از

و برداشتهاند را ديوار روي تابلوهاي وا8حضرتاشرف قصر در شنيدم وقتي
شد/ خراب سرم به دنيا انگار كردهاند لوله را فرشها

راجي پرويز روزانة يادداشتهاي از
٥٧ شهريور ٢٠ بريتانيا, در سابق رژيم سفير آخرين

�لرزش
شدت مدام كه پسلرزههايي با مهر ماه طبس, و ژاله ميدان آبادان, ركس سينما زلزلة سه از پس
١١ جاي به و يافت كاهش تهران در شبانه رفتوآمد ممنوعيت ساعات شد/ آغاز ميگرفت
سوي از كه دانشگاهها استق3ل 7يحة سر بر بحث شد/ شروع نيمهشب از صبح, ٤.٣٠ تا شب
براي جديد 7يحهاي يافت/ ادامه بود شده تهيه عالي, آموزش و علوم وزير نهاوندي, هوشنگ
گرفت/� پس مجلس از را آن دولت و نرسيد جايي به كه كردند ارائه هم مطبوعات قانون

١٣٥٧ مهر اول شنبه
اول صفحة

صدر موسي ناپديدشدن عليه لبنان شيعيان بزرگ راهپيمائي �

بود/ آمده زلزله آنجا در پيش ماه ١

شد كشته طبس١ جادة در گلپايگاني حجتا=س$م �
دانشگاهيان ـــ دارد بسيار ايراد دانشگاهها =يحة �
است سرازير طبس سوي به همچنان سيلكمكها �

حسين باملك قذافي نامنتظر م$قات �
آخر] صفحة در متن تيتر; فقط ] تحصيلي سال آغاز مناسبت به شاهنشاه پيام �

ترافيكسنگين و درس كتاب, فصل آغاز �
شد گلولهباران لبنان در ايراني نيروهاي پاسگاه �

شد منجر گر تماشا ١٥ زخميشدن به اهواز در سينما آتشسوزي شايعة �
ديگر صفحات

اجتماعي امور و كار وزارت تشكي$ت در مهم تغييرات �
ميشود مشخص هفته اين رستاخيز حزب آيندة �

در كسيداران, تا سرمايهاي, كا3ي به تبديل جهت در پيكان بيشتر هرچه ارتقاي با ٥٠ دهة نيمة از ٢

كه بودند معترض سخت اينترنتي, جديد سرويسهاي به امروزي اعتراضهاي همانند موقعيتي
�

ميشود٢ جلوگيري غيرمجاز مسافركشي از �
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سرنشينان راهنمايي مأموران آنهاست/ كسب به دستبرد متفرقه اشخاص سواركردن مسافر �
چه راننده با ميپرسيدند آنها از جداجدا و ميكردند پياده را مسافركشي به مشكوك اتومبيلهاي
من اسم ’ ميدادند ياد Fمث ميكردند سوار هركس به كه مسافركشهايي مضمون دارند/ نسبتي
گرچه شود بامزهاي سناريوهاي مبناي ميتواند پسرخالهايم‘ و ك ارا اهل دو هر ما حسيني, حسن
بازسازيشده پيكان و است ناممكن پيش دهههاي متفاوت بسيار خيابانهاي دربارة فيلم ساختن

باشد/ باورپذير گر تماشا براي دارندهاش مسافركشيِ آنكه از گرانقيمتتر و كميابتر

سالم دادگستري براييك ـــ سرمقاله �
عليآبادي همايون ــ جمالزاده تا حبيب ميرزا از نمايشنامه: ترجمة ــ فرهنگ �

تلويزيون راديوـ مردمسراي بود>, ناراضي نفر همينيك فقط ما برنامة <از ـــ نامهها �
مجرمان به دادگستري <ناتواني است>; پزشك نسيهبر مشترِي بيمهاي <بيمار ايران; ملي
بوانات <مردم است>; شده ضايع من <حق ندارد>; شهرباني گز <بندر بگريزند>; داد امكان

شدهاند> خسته وعده از فارس
شدند زده گردن سعودي عربستان در تجاوز جرم به مرد سه �

شد آزاد بشر حقوق از دفاع ايراني جمعيت فعاليت �
نظامي فرمانداري اع�مية در �

شد آزاد شرايطي با جهرم در مساجد از استفاده

مهر ٢
اول صفحة

ميشود معاف ماليات از تومان دوهزار تا حقوقها �
شد سوءاستفاده تومان ميليون ٢٠٠ از بيش توزيع=ستيك در �

بود خرابكاري شوروي ايرانـ گاز لولة در انفجار �
شاهنشاه ـــ دارد احتياج با=تر دانش به ايران ارتش �

سعيد دكتر ـــ نميگيرد دولتكمك از رستاخيز حزب �
شد گران بيدليل درسي كتابهاي �

نراقي احسان ـــ است جلوتر موجوديكگام وضع از دانشگاهها =يحة �

ساعت هم ٣٠ دهة در ميدادند/ موز يا بيسكويت كيك, صبح دبستانها در نفت, درآمد جهش با ٣

كه شد بسيار حرف اسباب يكي اين اما بودند داده آمريكايي مؤسسات اهدايي شير ١٠
با گرفتند تصميم سرانجام كجا/ كيكپنجريالي كجا, ك[ن بودجههاي و است نمايشي بريزوبپاشي

شد/ فراموش Fك بعد ماه اغتشاش و آشوب در كنند/ حساب خشكه بچهها

دانشآموزان٣ پسانداز حساب براي رايگان تغذية ماه هزينةيك �
ديگر صفحات

مطبوعات =يحة كامل متن �
٥٨ خرداد بود قرار كه شورا مجلس انتخابات دربارة ] نبريم بين از را بخت اين ـــ سرمقاله �

شود] برگزار

امامي] شريف جعفر ] نخستوزير ـــ نيست آزادسازي پايان معني به نظامي حكومت �

مهر ٣
اول صفحة

با مصاحبه در نخستوزير ـــ بود نارضائيها عمدة علت مردم خواست به بيتوجهي �
آلماني روزنامة

يافت تقليل حومهيكساعت و تهران مرور و عبور منع �
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ميشوند حقوق ماليات كاهش مشمول نفر ميليون ٤ �
داد استعفا تلويزيون راديوـ دوم شبكة مدير �

ميرود بين از اصل: در ٤

ميشود٤ برداشته تهران سالة ٢٥ و ساله ٥ محدودة �
ميشود آزاد تهران در خانهسازي

خارج به دانشجو اعزام دربارة تازه تصميمهاي �
كنند معرفي كيفر ديوان به را فاسدان تلفني ميتوانند مردم �

ميشوند بازگردانده خارجه وزارت توسط كردهاند فرار خارج به كه سوءاستفادهاي به متهمان

ميشود!> نابود نسل همراهيك مخملي ك$ِه > ـــ گزارش �
گفتوشنود> براي <فرصتي ـــ سرمقاله �

مهر ٤
اول صفحة

شد ماندني رستاخيز حزب �

ميآيند اصل: در ٥

ميآيد٥ وجود به رستاخيز درون از تازه حزب چندين

شد متهم صدر موسي امام زندانيكردن به قذافي �
يافت تقليل اصفهانيكساعت و اهواز در مرور و عبور منع �

ديگر صفحات

شريعتمداري آيتاkالعظمي حضرت به سنجابي دكتر نامة �
چند كنون ا فيلمسازي فعاليتهاي نيفتاد: هم اتفاقي شد تعطيل <جشنوارهها ـــ گزارش �
بيكار ايران سينماي دستدركاران همة تقريبا و شده تعطيل كشور در كلي به است ماه

شدهاند>
باورهايمان> دربارة دوباره بحثي <ضرورت ـــ سرمقاله �

فروختند نامآمريكائي به آوردند, تايلند از را موز �
درگذشت سالگي ٧٥ در مخوف, تهران نويسندة كاظمي, مشفق مرتضي �

مهر ٥
اول صفحة

شدند منع دولتي معام$ت در شركت و نفوذ ِاعمال از سلطنت خاندان �
يافت افزايش مربع كيلومتر ٢٥٠ تهران محدودة �

است نظر زير همچنان نجف] در ] خميني آيتاkالعظمي حضرت خانة �
شد شاهنشاهي دربار وزير ارد=ن عليقلي �

شد سبب خارجي كارشناسان اشتباه �
تهران در ديشب وسيع خاموشي

است سالم صدر موسي امام �
ديگر صفحات

ميپيوندد باشد كارگران منافع حافظ كه حزبي به كارگران سازمان �
قربانينسب حسين

نيست> خبري تهران] بينالمللي ] نمايشگاه در <امسال ـــ گزارش �
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آن> از پس و <رستاخيز ـــ سرمقاله �
كرد رد را دانشگاهها استق$ل =يحة تهران دانشگاه علمي هيات �

ميگيرند سر از را خود انتشار دنيا مصور, تهران ايران, اميد سياه, و سپيد فردوسي, �
آمد وجود به چگونه ميوه سياه بازار �

شد ممنوع مشهد در پروانه با حتي] ] اسلحه حمل �

رسمي تعطيل مهر ٦ پنجشنبه

مهر ٨ شنبه
اول صفحة

نظامي فرمانداري اع$مية و عمومي اعتصاب به دعوت �
خميني Cآيتا محدوديتهاي علت به عراق دولت به ملي جبهة شديد اعتراض

درگذشت خندان پاپ �
ديگر صفحات

شد آماده مستعفي و بازنشسته قضات كار به دعوت =يحة �
ايران ملي جبهة طرفدار مبارز استادان گروه اع$مية �

تلويزيون <راديوـ ميچرخيدند؟>, ميگويدچگونه كهمكلوهان كليدها <آن ـــ گزارش �
بيقطبي> تلويزيون راديوـ قطبي, با

خاورميانه> افق دور گردشي > ـــ سرمقاله �
جهانگردي و اط$عات وزير عاملي محمدرضا ـــ است مقررات تابع مطبوعات آزادي �

مهر ٩
اول صفحة

تظاهرات و اجتماعات =يحة طرح كامل متن �
ندارد خمينيصحت kمحدوديتآيتا �

شد آغاز بهداري وزارت پروندههاي به رسيدگي �
خبرنگاران و نويسندگان سنديكاي ـــ است اساسي قانون با مغاير مطبوعات =يحة �

مطبوعات
دانشگاهيان ملي سازمان ـــ نارساست دانشگاهها استق$ل =يحة �

آزادشده زنداني ٢٣٧ اسامي �
ديگر صفحات

شد سپرده نيرو وزارت به اتمي انرژي سازمان �
تكراري> درسي:يكقصة كتاب كمبود > ـــ گزارش �

شوروي> به افغانستان بيشتِر هرچه <نزديكي ـــ سرمقاله �
است شده معما مردم براي مسجدسليمان شهرداري كارهاي �

تأسيسحزب براي درخواست ٩٠ �

مهر ١٠
اول صفحة

اجتماعات آزادي تأمين Hيحة به اعتراض بهعنوان �
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كردند ترك را مجلس فريادزنان نماينده ٥٠
نداشت سابقه اخير سال ٢٠ در مجلس ديروز تشنج

بخواهد پوزش خواستند دولت رئيس از نمايندگان

شد: سؤال دولت از مجلس علني جلسة در �
كردهايد؟ چه نصيري ارتشبد تعقيب براي

دولت اع$مية ـــ برگردند ايران به ميتوانند مخالفان همة �
كرد: سؤال دولت از مجلس در اقليت گروه �

است؟ كرده چه بيتالمال به متجاوزان با دولت
است متهم صنفي نظام از تخلف به ياسيني منصور �

شورا نمايندة ازيك مصونيت سلب
ملي شوراي مجلس در بنزين قيمت تقاضاي كاهش �
است؟ كرده چه آبادان آتشسوزي دربارة دولت �

آبادان نمايندة دانشي غ$محسين ــ
داد استعفا رستاخيز حزب كل دبير آخرين �

بود شده تهران ضميمة zقب ــ شميران و شهرهري مستقلشدن تقاضاي �
ديگر صفحات

شد تسليم كيفري ديوان دادسراي به جرم اع$م و شكايت هزار ٤ �
شد ترور مشهد ٦ ك$نتري رئيس �

كشور سراسر مدارس در اساسي قانون تدريس �
شد جمعآوري خرم رحيمعلي] ] سوءاستفادههاي از تازهاي مدارك �

ايراني> دانشجويان هجوم روياروي <دانشگاههايآمريكا ـــ گزارش �

مهر ١١
اول صفحة

ميكنند اجتماع تهران در كشور دانشگاههاي همة نمايندگان �
شد محروميت رفع مشروط دانشجويان از �

ميكند استفاده نفت شركت كروويو ما از تلويزيون �
ميكنند آغاز را دوباره فعاليت سابق احزاب �

فلسطينيهاست همة رهبر حسين ملك قذافي: �
دانشآموزان براي تازه تسهي$ت ـــ نميشوند مردود مادهايها> <تك �

ديگر صفحات

شدند مجروح و كشته تن ٣٨ شهر ٧ تظاهرات در �
است بررسي دست در دولتي سازمانهاي در سوءاستفاده از تازهاي پروندههاي �

نورائي جهانبخش بيان>, آزادي اصل بر تازهاي <مهار ـــ گزارش �
زمين و موز شيشه, ميان نامقدس اتحاد �

ميشود روشن امروز مجلس رياست سرنوشت �
شد بسته ـــ ثانوي اط$ع تا ـــ جمشيد تخت جام فوتبال پرونده �

و آهنگساز رهبر علي با گفتگو ـــ ديگران حق پايمالكردن يعني ستارهشدن ايران در �
اركستر رهبر
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مهر ١٢
اول صفحة

دولت كارمندان رفاه و درآمد افزايش براي مهم تصميمهاي �
نميشود تصرف ديگر شهري زمينهاي �

شد قبول مخابرات و نفت صنعت بيمه, ملي, كاركنانبانك درخواست �
دارد ادامه دانشگاهها استق$ل =يحة با مخالفت �

ديگر صفحات

اخ�ل: و تظاهرات به متهم دانشجويان از يكي وكيل �
ميزند هم بر را اساسي قانون نظم كه است كسي اخ$لگر

مييابد افزايش مخابرات كاركنان شغلي مزاياي �
داشت ادامه هم ديروز شهرستانها تظاهرات �

شد؟ چه كمدرآمدها نفع به آب بهاي كاهش ـــ گزارش �
<تكذيب محفوظ; امضا نميكنند>, جريمه را بنز ميكنند جريمه را <پيكان ـــ نامهها �

ارجمند جمشيد فردوسي>, مجلة با همكاري
ايران بيمة شركت كاركنان مزاياي و حقوق افزايش �

مهر ١٣
اول صفحة

ربودهاند را صدر موسي امام �
با كه حالي در پول از انباشته جيبهايي و چمدان با مردي درمبخش: كامبيز كارتون �

اول/ صفحة در كارتون آخرين و نخستين ٦

ميرود٦ بيرون كشور نقشة از پرگهر> مرز اي ايران <اي ميخواند لبخند
ننويسيد؟ را اعتصاب خبر گفت كي وزير: نخست �

ايران شهر چند در تظاهرات و اعتصاب �
شدند معاف مشمول ديپلمة زنان �

شد سياسي زندانيان آزادي خواستار وك$ كانون �
رئيس صديقاعلم ـــ نيست امروز نيازهاي جوابگوي دانشگاهها استق$ل =يحة �

سنا فرهنگي كميسيون
كرد موجوديت اع$م دانشگاهيان ملي سازمان �

ديگر صفحات

بودند تظاهرات در شركت به متهم كه صنعت و علم دانشگاه دانشجويان از تن ١٨ �
شدند تبرئه

ميشوند اخراج كار پروانة بدون خارجي كارگران �
كشاورزي محصو=ت توليد در شديد كاهش �

نميكند> اعتنا اتوبوسها اختصاصي مسير به كسي > ـــ گزارش �
ميشود تهيه كردهاند استفاده مالياتي معافيت از كه افرادي ليست �

ِديتا شركت به بهداري وزارت كه گرانقيمتي كامپيوترهاي > ـــ پنهان و آشكار ستون �
نشده ترخيص سياستها تغيير سبب به اما رسيده ايران گمرك به است داده سفارش جنرال
يافته كاهش دقيقه ١٢ به بود دقيقه ٤٥ متوسط طور به كه هما هواپيماهاي <تأخير مانده>;
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عنوان هيچ به نبايد هواپيماها كه است كيدي ا دستور تأخيرها از كاستهشدن علت است/
شوند/> داشته نگه انتظار در سطحي هر در مقامي هيچ براي

مهر ١٥ شنبه
اول صفحة

مجلس: دو افتتاح سخنراني در شاهنشاه �
ميكند معين را گانه سه قواي و سلطنت مقام حقوق اساسي قانون

رفتند فرانسه به خميني kآيتا �
شد بركنار كستان پا در ايران سفارت از نصيري ارتشبد �

كردند اعتصاب اع$م تهران در كسي تا رانندگان �
تهران نظامي فرمانداري هشدار �

اويسي ارتشبد ـــ ميكنم عمل خود قانوني مسئوليت به

شد مجلس رئيس سعيد دكتر �
شد منصرف اصفهان و مركز اتمي نيروگاه دو ايجاد از دولت �

پسبگيرد را دانشگاهها استق$ل =يحة بايد دولت �
ندارد وجود ديگر شاهنشاهي كميسون �

ميشود مستقل استان تهرانيك �
ديگر صفحات

شهرستانها و تهران در اعتصابات موج �
سرگرداني؟> آغاز يا پايان كشور: از <خروج ـــ گزارش �

شرح اين فقط و است سفيد درمبخش كامبيز هميشگي كارتون كادر شش صفحة در �

وجود هم احتمال اين بود/ سانسور فشارهاي به پاسخ در اقدامي اين ميگويد امروز طراح خود ٧

باشند/ آورده در چاپ شروع از پيش و صفحهبندي از پس را طرح كه دارد

دارد>٧ ادامه كمكاريها و <اعتصاب ميشود: ديده سفيد

بود/ مجّوز حكم در كه ميداد شمارهاي كتابها به ملي كتابخانة نگارش ادارة ٨

نميشود٨ جهانگردي و اط$عات وزارت جزو نگارش ادارة �
آلاحمد شمس ندارد>, آلاحمد ج$ل روشنفكران بر حقي خوارزمي <انتشارات �

كيش پاريسـ دربست كنكورد اجارة ــ پنهان و آشكار ستون �

مهر ١٦
اول صفحة

افتاد تعويق به دانشگاهها ك$سهاي تشكيل �
كرد شناسائي را يزداني هژبر درآمد منابع دارائي وزارت �

پاريس در خميني kآيتا محرمانة كرات مذا �
تهران دانشگاه براي استخدامي اختيارات �

دهند استعفا بايد دارند دولتي شغل كه نمايندگاني �
كردند اعتصاب ديروز بيمارستان چند كاركنان و پزشكان �

خورد شكست دانشگاهها استق$ل دربارة كرات مذا �
ديگر صفحات

عاطفي> ارتباط شده: گم مجردها ميان <چيزي ـــ گزارش �
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است>: باقي فرصت <هنوز سرمقاله, از بخشي �
بي آشوبزدة منطقة در ثبات" "لنگر بهعنوان دور چندان نه گذشتة در كه ايران بگوييم: فاش
چون لبنان, كنار در آن, از ناظران پارهاي كه است رسيده جايي به امروز ميشد خوانده ثبات
عادي ما شرايط / / / است/ بحث قابل موضوعي دستكم آن ثبات كه ميكنند ياد كشوري
بازگرداندن براي ليكن رفته, دست از چيزها خيلي بگوييم كه است اين واقعبينانه / / / نيست/

هنوز! است/ باقي فرصت هنوز است اساسي كه آنچه
كرد ناراضي را مردم چرا دارو طبقهبندي �

كشيدهاند پيش را نادرستي شيوة اصل: در ٩

رفيعفر محمد گرفتهاند>,٩ پيش نادرستي شيوة <بانكها ــ نامه �

مهر ١٧
اول صفحة

ميروند كابينه از وزير چند �
ميدهد سياسي پناهندگي خميني kآيتا به مسلمان يككشور �

شد بازداشت درخشش محمد �
شد تعطيل آذرآبادگان دانشگاه �

زيادي گروه اصل: در ١٠

شدند مجروح بزرگي١٠ شمار ماموران و تظاهركنندگان برخورد در �
اولويتها برخي فوري جابجايي ـــ سرمقاله �

يافت انتشار ملي جبهة نشرية اولين �
كرد سرايت نيز معادن و صنايع به كمكاري و اعتصاب �

مهر ١٨
اول صفحة

پذيرفت را وزارتخانه چند خواستهاي دولت �
شد ترميم كابينه �

بود/ واشنگتن در ايران سفير ١١

آمد١١ تهران به زاهدي اردشير �
خميني kآيتا با فرانسه جمهوري رئيس نمايندگان كرة مذا �
كند متقاعد را اعتصابي كارمندان نتوانست بازرگاني وزير �

شد: عنوان مصرفكننده از حمايت كميتة در �
است شده كورش> > ماشيني نان خريد به مشروط كره و شير خريد

بيمارستاني كادر اعتصاب عليه مس صنايع كاركنان اعتراض �
شدند مطبوعات فعلي قانون لغو خواستار روزنامهنگاران �

ديگر صفحات

كشيد خشونت به كشور نقطة چند در تظاهرات �
ميكند شركت فرانسه] ي سوسياليستها[ دركنگرة ايران ملي جبهة رهبر �

گي$ن شهرهاي در اعتراض و اعتصاب موج �
داد استعفا تلويزيون راديوـ اول شبكة مدير �
ُپست فني و اداري كاركنان براي تازه مزاياي �
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رفت با= درصد ٣٧.٨ پيش سال در مسكن گروه شاخص �
ايران ادبيات بزرگمرد خانة در معاصر ادبيات مركز ـــ گزارش �

ميكنند نوسازي را هدايت صادق قديمي خانة

اعتصابكنندگان قانوني حق ـــ سرمقاله �
ميكنند ناراضيتراشي اصفهان گاه ناآ مسئو=ن برخي �

ماند خريدار بدون صنعتي اعتبارات بانك سهام �
است بسته قرارداد خوارزمي با آلاحمد شادروان �

آلاحمد شمس به خوارزمي انتشارات پاسخ

خسرواني ـــ ماند خواهد خالي هميشه فوتبال فدراسيون در آتاباي جاي �
كرد فلج هم را دولتي ديگر سازمانهاي فعاليت اعتصاب, �

مهر ١٩
اول صفحة

ميشود آغاز امروز دولتي سازمانهاي از كيفر ديوان بازرسي �
ميدهند تشكيل اتحاديه دانشگاهها دانشجويان �

آلماني شركت سخنگوي ـــ نشده منصرف هستهاي نيروگاه ساختن از ايران �
ميدهد پس را مردم متصرفي زمينهاي دولت �

مييابد رسميت معلمان جامعة �
ملي بانك شعبة <يك شرح: اين با اول صفحة در آسوشيتدپرس راديويي عكس شرح �

شد> كشيده آتش به شهر اين مردم ديروز تظاهرات جريان در كه بابل در ايران
كردند حمله خرمشهر در عراق كنسولگري به مسلح مردان �

ديگر صفحات

ساري در تظاهركنندگان با مأموران شديد برخورد �
مجلس نمايندة ـــ بدهيد فرمانداري به را ري رستاخيز حزب ساختمان �

سرداب> رستوران در امشب از نرگس و بهرام مژده/ <مژده ـــ ٣ صفحة در گهي آ �
بيرون دنياي به هدايت صادق] ] اتاق دريچههاي ـــ گزارش �

شود؟ استان بايد چرا تهران ـــ سرمقاله �
هستند نارضائي عامل اصفهان استان مديران �

دارد ادامه هنوز سازمانها از بعضي در اعتصاب �
به نان ’’ آن: در سر با=ي نوشتهاي با نانوايي برابر در ازدحام درمبخش: كامبيز كارتون �

‘ روز‘ نرخ

ريزش �نخستين
سهشنبه عصر است/ خالي مهر ٢٢ شنبه و ٢٠ پنجشنبه شمارههاي جاي آيندگان دورههاي در
خود ستاد به را روزنامه تحريرية هيئت اعضاي از يكي تهران نظامي فرمانداري مهر, ١٨
تظاهرات به مربوط خبرهاي داد دستور اعضا, ساير دربارة پرسشهايي از پس و كرد احضار
نظامي فرمانداري روز, آن فرداي شود/ دريافت ستاد آن از مستقيما مملكت اوضاع و سياسي
تحريرية هيئتهاي كرد/ مستقر ارشد افسر اط!عاتيك و كيهان روزنامههاي از هريك در
سالنهاي پراعتراض فضاي در نتوانستند ناظر.مميز افسران گرچه و گذاشتند زمين را قلمها
كارگران نشد/ منتشر يك هيچ شنبه و پنجشنبه چهارشنبه, عصر بمانند, تحريريه
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اعضاي تأييد به كه كرد خواهند چاپ را مطالبي فقط كردند اع3م روزنامهها چاپخانههاي
باشد/ رسيده تحريريه

گوشههاي در گوشواره‘ ’ به مشهور مستطيل دو در روزنامه, صفحهبندي در تغييري با
را گهي آ جاي خبر تيتر رفتهرفته روزنامه, نام طرف دو اول, صفحة با7ي چپ و راست

گرفت/�

مهر ٢٣
اول صفحة

يافت پايان آزادي تضمين با مطبوعات اعتصاب �
شد سپري روزنامهها خطمشي تعيين در دولتها دخالت عصر

گذاشتند زمين را قلم سال ٧٢ از پس مطبوعات نويسندگان �
مطبوعات اعتصاب از گسترده حمايت �

داوري: شوراهاي و انصاف خانههاي نمايندگان و دادگستري وزير شرفيابي در شاهنشاه �
است اس$مي بزرگ رضوييكمجتمع قدس آستان

بمانم كه هستم محكوم ماند, خواهم هستم, من وزير: نخست �
مطبوعات اعتصاب پايان بيانية �

آيندگان, روزنامههاي فني كارگران و اداري كاركنان و نويسندگان مشترك قطعنامة �
كيهان و اط$عات

روزنامة تحريرية اعضاي اط$عية آيندگان; روزنامة تحريرية اعضاي اط$عية �
دولت از كيهان كاركنان خواستههاي اط$عات;

تبريز: مردم نمايندة بنياحمد احمد �
شود لغو بايد فرانسه با هستهاي نيروگاه قرارداد

شد نظامي لغوحكومت خواستار آريامهر دانشگاه شوراي �
مييابند انتشار تعطيلشده نشريههاي همة �

ميشود منتشر توفيق

ديگر صفحات

ميگويند مطبوعات اعتصاب از مردم �
يافت پايان دولتي سازمان چند كاركنان اعتصاب �

دارد ادامه غربي آذربايجان دولتي سازمانهاي در اعتصاب �
تبريز بازار در عظيم آتشسوزي �
خميني kحضرتآيتا بيماري �

نبراسكا در ايراني دانشجويان اعتراضآميز راهپيمايي �

مهر ٢٤
اول صفحة

كرد دولتفروكش تغيير شايعة �
كرد تثبيت را خود اختيارات سانسور كامل قطع با وزير نخست بيبيسي:

است؟ قطعي علوم] وزارت از ] نهاوندي استعفاي �
امروز عمومي عزاي دربارة دولت نظر �

عمومي عزاي دربارة عظام آيات اع$مية �
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ناخشنودند فرانسه ازحكومت خميني kآيتا �
كردند غذا اعتصاب قصر زندان سياسي زندانيان �
دارد ادامه همچنان مطبوعات روش از پشتيباني �

دارائي ادارات اعتصاب بخاطر دولت خسارت ميلياردها �
دارد ادامه هنوز پست كاركنان اعتصاب �

ديگر صفحات

مشهد در تيراندازي و تظاهرات �
شد توقيف درود در گوركي كسيم ما <مادر> �

فضاسازي جاي به شهر در ظاهرسازي ـــ گزارش �
معاصر شاعر منزوي حسين با گفتگو ـــ فرهنگ �

مطبوعات براي يگانه فرصتي ــــ سرمقاله �
شهبانو زادروز �

كيش جزيرة كنندگان سوءاستفاده عليه جرم اع$م �
يافت پايان موقت بطور دخانيات كاركنان اعتصاب �

كوربن اصل: در ١٢

ُكرَبن١٢ هانري مرگ �

مهر ٢٥
اول صفحة

بهشتزهرا, در جمعيت از تا دو اول, صفحة عكسدر چهار روزنامه/ در عكس بيسابقة وفور و ١٣

تقريبا كه nكنوني oجمهوري شاه خيابان امتداد از يكي جيپ, در سربازان و زرهي نفربر از يكي
زهرا/ بهشت در سخنراني حال در معّممي از ٣ صفحة در يكي و است ترافيك از خالي

كشور١٣ سراسر در بيسابقه اعتصاب �
شدند مجروح تن دهها و كشته تن چند ديروز تظاهرات در شهريور ١٧ روز چهلمين در

كرد مجروح را آمريكايي ٨ اصفهان در بمب انفجار �
شدند خميني kآيتا بيان آزادي تأمين خواستار دانشگاه استادان �

ايران عمومي انبارهاي در ك$ن سوءاستفادههاي �
ميشوند آزاد داشتهاند فعاليت اساسي قانون چهارچوب در كه زندانياني �

ميشود ترميم بار دومين براي كابينه �
كرد استيضاح به تهديد بنياحمد �

ميشود آغاز كيش مسئو=ن عليه جرم اع$م به رسيدگي �
ديگر صفحات

ميكنند غذا اعتصاب مخابراتي پروژة كاركنان �
كشاند تعطيل به را تهران ژاله ميدان حادثة روز چهلمين �

ميكردند دعوت آرامش به را مردم شهرستانها در روحانيون �
كردند حمله مردم به چوبدست گروهي كرمان در

كردند غذا اعتصاب تبريز سياسي زندانيان �
ميشود زراعت كشْت قابل زمينهاي درصد ٤٤ در فقط ـــ گزارش �

آزاديها گسترش ـــ سرمقاله �
ام�ك و اسناد ثبت سازمان كاركنان اعتصاب پي در �
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شد متوقف ام$ك انتقال و نقل
افتاد تعويق به تهران دانشگاه ك$سهاي �

مهر ٢٦
اول صفحة

دولت كارمندان همه براي مهم امتياز ٤ �
شدند آزاد سياسي زنداني ١٠٠٠ از بيش �

نراقي احسان ـــ دانشگاههاست استق$ل مغاير علوم وزارت �
شدند هلندمحكوم در ايراني دانشجوي ٩ �

كه خانعلي دكتر <شادروان شرح:] اين و عكس يك با همراه نيست[ حقوق معلمان خواست �

با و گرفت نام معلم روز حكومت مخالفان سوي از ارديبهشت, ١٢ واقعه, روز /١٣٤١ اصل: در ١٤

يافت/ استمرار روز, همان در درست ٥٨ سال در مطهري مرتضي قتل

شد/>١٤ شهيد ١٣٤٠ سال در معلمان بزرگ تظاهرات

دارد؟ ادامه خونريزي و خشونت چرا �
تبعيد علت نميشود؟ حفظ ديني مراجع مصونيت چرا شد: استيضاح مورد ٩ در دولت

ركود با بشكه, هر براي د3ر ١٢ با3ي به پيش سال سه جهش از پس خام, نفت جهاني بهاي ١٥

بود/ كرده سقوط د3ر پنج به غرب در سنگين

علت چرا ميفشارد؟١٥ پاي نفت قيمت تثبيت بر دولت چرا چيست؟ خميني آيتاCالعظمي

گمان كه مشهد شهرباني رئيس سرهنگزمانيپور ,٥٧ شهريور در نظامي حكومت اع[م از پس ١٦

كاميونهاي در تظاهرات در بازداشتشدگان به nتجاوز ميگفتند oو جسماني آزار دستور ميرفت
حمل مشهد نظامي فرمانداري واقعه, اين پي در شد/ ترور است داده خيابان كنار شهرباني نفربر

كرد/ اع[م ممنوع پروانه, با حتي را, س[ح

هستند؟ حاضر ِ دولت در كار خطا دولتهاي اعضاي چرا ماند؟١٦ پنهان زمانيپور سرهنگ ترور

دهه/ دو از پس اول صفحة در نام اين دوبارة ظهور ١٧

سنجابي١٧ ـــ نميدانم ملت برگزيدة را حاضر مجلس �
شد تشكيل شورا مجلس در آزاد> كسيون <فرا �

كردند تهديد را كشاورزي وزير تعاون سازمانهاي كارمندان �
ك$سها به رفتن براي اتمي انرژي كارآموزان شرايط �

ديگر صفحات

دارد ادامه سازمانها در همچنان اعتصاب �
داد: هشدار خانوادهها به جهرم نظامي فرمانداري �

ميكنند پرتاب منفجره مواد جهرم در كودكان بعضي
برگشت تهران به نصيري ارتشبد �

آينده يكشنبة شورا خصوصي جلسة يك در �
ميكند تشريح نمايندگان براي را پرده پشت مسائل وزير نخست

اساسي؟ قانون گسترة كجاي در ـــ سرمقاله �
گوش راديويي به دهان در شير شيشة با كودكي :٣ صفحة در درمبخش كامبيز كارتون �

B.B.C شده نوشته ميآيد بيرون آن از كه امواجي روي ميكند/
امامي شريف دولت از سؤال ٢٥ �

كتاب سانسور به مؤمني باقر اعتراض �
با كامپيوتر از استفاده راه تنها ُاليوّتي, كامپيوتري <سيستمهاي ـــ ٣ صفحة در گهي آ �

كمتر> هزينة
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مهر ٢٧
اول صفحة

فرهنگيان سياسي خواستهاي با گروهها ديگر همبستگي اع$م �
هستند نظامي حكومت لغو و سياسي آزادي خواهان فرهنگيان

شد درخشش آزادي خواستار معلمان سازمانهاي جهاني كنفدراسيون �
خرمشهر و آبادان داروسازان جامعة اط$عية �

سنجابي ـــ است مصدق راه ما راه �
آزادشده زنداني ١٨٢ اسامي �

شدند خواستار تهران در كتاب ناشران �
كنيد لغو را كتاب سانسور �

شد بركنار تهران هنر مديركلفرهنگو �
گرفت پا ملي> <وحدت نام با مجلس كثريت ا كسيون فرا �

ملي دانشگاه علمي هيئت اعضاي بيانية �
برگزينند علمي عيئت اعضاي بايد را رئيسدانشگاه �

شد پذيرفته اتمي انرژي كارآموزان خواستهاي �
ديگر صفحات

غيرقانوني بازداشتهاي به ايران راديكال نهضت اعتراض �
است كرده مختل را دانشگاهها مديريت بيمورد دخالتهاي �

كردند جلوگيري جامع مسجد آتشسوزي خبر تهية از مأموران �
شهر چند در كنده پرا تظاهرات �

است شده مسدود بندرها در كا= د=ر ميليون ٦٠٠ �
؟ / / ميدمد/ صبح سياسي: زندانيان نويد ـــ گزارش �

اوضاع ارزيابي براي فرصتي ـــ سرمقاله �
قاچاقي را آلاحمد ج$ل <روشنفكران> كتاب از نسخه هزار پنجاه آلاحمد: شمس �

فروختهاند
ايران به ساعدي بازگشت ـــ پنهان و آشكار ستون �

مهر ٢٩ شنبه
اول صفحة

ميشود بررسي سياسي زندانيان همة عفو �
شد خمينيتكذيب kآيتا با زاهدي م$قات شايعة �

شاهنشاه ـــ گيرد صورت طبيعي بايد قدرت انتقال �
شده تفويض پادشاه به ملت طرف از كه الهي است موهبتي سلطنت

كردند استعفا رئيسدانشگاه ٢ �
شد اضافه معلمان خواستهاي به مجلسين انح$ل �

پذيرفت را ملي> <وحدت تشكيلحكومت ملي جبهة �
كرد محكوم را جامع مسجد حادثة شريعتمداري kآيتا �

وزير نخست ـــ زد صدمه مردم به صنفي نظام قانون اجراي نحوة �
ديگر صفحات

دارد ادامه پست كاركنان اعتصاب �
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دستمزدها افزايش ناهنجار پيامدهاي انتظار در بازار ـــ اقتصادي �
خيابانها آسفالت در بيسابقه سرعت ـــ گزارش �

شويم "هوايي" دوباره مبادا ـــ سرمقاله �
زدند تظاهرات به دست فريدونكنار جوانان از تن هزار ٣ �

ضبط دربارة آيندگان خبر انتشار از پس كتاب[ جمعآوري مورد در بازخواستنخستوزير �
درود] شهر در گوركي كسيم ما اثر <مادر> كتاب

مهر ٣٠
اول صفحة

بگيرد ريشه دانشگاهي نظام در بايد دموكراسي �
آزمون ـــ ندارد ضرورت نخستوزيري در خبري واحد ايجاد �

معلمان سياسي خواستهاي از ملي جبهة پشتيباني �
ميكند م$قات خميني kآيتا با بازرگان مهندس �

نداشت بنزين تهران ديشب �
از [٥٣ آذر در مهرآباد فرودگاه سالن سقف ريزش در كشتهشده ] آمريكايي ٣ بازماندگان �

خواستند خسارت ريال ميليارد ٢١ ايران
دادگستري وزير با دادگستري] وزارت ] اعتصابيون نمايندگان غيرمجاز توافق �

ميكنند غذا اعتصاب بازرگاني وزارت اعتصابي كاركنان �
تبريز الكتروموتور كارخانة در بزرگ آتشسوزي �

ديگر صفحات

درياييكمكخواست نيروي از شهرباني بوشهر تظاهرات در �
روزنامهخوان پياميك نبرد!>, خوابتان باشيد مواظب <روزنامهنويسها, ـــ نامه �

"بتهاي كتاب بر نظري و نقد كام: نا رسالتي تداوم در غرب دوش بر <پاي ـــ فرهنگ �
پورزمزم خداداد داريوششايگان>, نوشتة ازلي" خاطرة و ذهني

گفتند: خود بيانية در آيندگان از ديدار طي معلمان �
معلم نه ك$سهاست تشكيل مانع حكومت

كردند منفجر را همايونشهر شهرباني رئيس اتومبيل �

آبان اول
اول صفحة

رفتند پاريس به زاهدي اردشير و بازرگان مهندس �
پاريس در ايراني سياستمداران مهم ديدارهاي

شدند كشته نفر ٣ همدان تظاهرات در �
سياسي زندانيان از پيشواز تدارك �

فرانسه خبرگزاري ـــ است نگرانكننده ايران اوضاع �
ميگويند پاسخ نراقي احسان به علوم وزارت كارشناسان �

نداشت استق$ل هرگز علوم وزارت �
مجلس خصوصي جلسة در وزير نخست �

كردند حجت اتمام اتمي انرژي دانشجويان �
ايران دربارة انگلستان خارجة وزير نظر �
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ديگر صفحات

داشت ادامه شهر چند در تظاهرات �
كرد صادر را پاسبان ٤ و افسر بازداشتيك دستور آمل دادستان �

دارد وجود هنوز كتاب سانسور ـــ گزارش �
بپردازد ملي آشتي براي بايد هركس كه بهايي ـــ سرمقاله �
ميشود آموزشي فضاي بهبود صرف رايگان تغذيه بودجة �

شكستند را اعتصاب آبادان پا=يشگاه كارگران �
شد قطع تلويزيوني سريال ٤ �

علت به جهنم> تا <تعقيب و گاهي> <آ كفورد>, را گاه كارآ > <جستجو>, پربينندة مجموعههاي پخش

شد قطع نامعلومي

شد فاش كرمان مسجد به حمله جزئيات �

آبان ٢
اول صفحة

ايران به آرامش بازگرداندن براي پاريس در سياسي ت$ش �
ميشوند متحد حكومت سياسي و مذهبي مخالفان

برميگردند ك$سها به زنداني دانشجويان همة �
شد آزاد درخشش محمد �

شد بازداشت بهآذين �
كردند غذا اعتصاب بوعلي دانشگاه دانشجويان و دانشگاهيان �

نپذيرفت را ملي دادگاههاي =يحة تهية وك$ كانون �
ميكنند ديدار سنجابي و خميني kآيتا �
تهران در دانشجويان گستردة تظاهرات �

است كرده بررسي شورا ملي وحدت كسيون فرا �
دولت به كتاب سانسور كامل لغو پيشنهاد

ديگر صفحات

خرمآباد در مأموران و مردم خونين برخورد �
ميجهد؟ سالم نمايندگان سؤالهاي گردباد از دولت ـــ گزارش �

گلوله اصل: در ١٨

بهتر كمتر, هرچه تير١٨ صداي ـــ سرمقاله �
كشور سراسر در تظاهرات ادامه �

فرهنگيان خواست مدارس, در پليس دخالت عدم �

آبان ٣
اول صفحة

شد آتش يكپارچه همدان �
بود خونين برخوردهاي صحنة ديگر شهر چند و قم گرگان,

ك ساوا زندانهاي در سياسي زندانيان از گروهي اسامي �
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تهران در دانشآموزان همبستگي �
تهران] ] دانشگاه در جمعه نماز

شد تهران وارد نظاميآمريكا هيات �
فروخت؟ كسي چه به را نو تهران زمينهاي اميني همسر �

دولت از تازه سؤال ٥٠
شد انتقاد مجلس در ك ساوا خشونتهاي از �

كرد تكذيب را ايران اوضاع در دخالت شوروي �
گشود سياسي زندانيان روي به را زندان درهاي كه بود ملت اين �

ملت به ايران سياسي زنداني قديميترين پيام
بازرگاني عليهبانك جرم اع$م �

ديگر صفحات

شد بسته ديگران روي به دانشگاه درهاي �
شدند نيروگاهها قرارداد تجديد خواستار اتمي انرژي كاركنان �

است تازه هنوز آبادان ركس سينما فاجعة داغ ـــ گزارش �

آبان/ ٧ از پس يادداشت به كنيد نگاه ١٩

١٩
آهنين؟ دستكشهاي كدام ـــ سرمقاله �

حصارها "بند"ي نويسندهي يلفاني: محسن از يادي ـــ فرهنگ �
داد نشان را خود واقعي جهرة مجلس ديروز �

شد/ تيرباران ٥٨ سال تهران پيشين شهردار نيكپي غ[مرضا ٢٠

شد خواستار را تعقيبنيكپي٢٠ مجلس
زنجان نمايندة ـــ ميشود ميدان وارد اميني است نفت بوي وقت هر

رايگان تغذية حذف پيشنهاد

nصفحه ٢٠o آبان ٤
اول صفحة

كردند رد را سياسيحكومت مخالفان با سازش خميني kآيتا �
پاپيون] با شاه متبسم تكچهرة آخرين با همراه ] شاهنشاه زادروز آبان, چهارم �

آزادشده سياسي زندانيان از مردم باشكوه استقبال �
تهران دانشگاه در چندهزارنفري تحصن و تظاهرات �

بار/ نخستين ك, ساوا مأموران براي شيك عنواني ٢١

شد كشته خرمآباد در مخفي٢١ پليس يك �
ايران: اوضاع پيرامون تفسيري در فرانسه خبرگزاري

شد خواهد چه فردا نميداند هيچكس �
ايران: اوضاع درباره آسوشيتدپرس خبرگزاري تفسير �

ميشود عمل وارد ارتش اوضاع, بيشتر وخامت صورت در
نميبيند گرگان و همدان در نظامي اع$محكومت به نيازي دولت �

داشت ماتمزده چهرة همدان ديروز �
ديگر صفحات

قم در مأموران و مردم شديد برخورد �
پرداختند مأموران با مقابله به بمبدستي با قم مردم
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شدند استاندار تغيير خواستار بوشهر مردم �
ميشود تهيه ايران از خارجشده پولهاي آمار �
است تأييدنشده خارجي جرايد در منتشرشده آمار

كرد تقويت را دانشجويان باور بايد ـــ گزارش �
موجود وضع برابر در راهحل دو ـــ سرمقاله �

ميشود آزاد هم تو فرزند باش, آرام مادر �
شد آزاد ايراني دانشجويان كنفدراسيون رهبر �

آبان ٦ شنبه
اول صفحة

آيندگان با اختصاصي مصاحبة در اميني علي دكتر �
است خوانده مملكت فاتحة نظامي راهحل با

شد دستگير جهرم شهرباني رئيس و نظامي فرماندار ضارب �
كردند غذا اعتصاب حصار قزل زنداني چهارهزار �

شاهنشاه ــــ نيست جبران قابل برود دست از گر ا مملكت استق$ل �
ملي خواستهاي تحقق براي دانشگاهيان وسيع همبستگي �
دارد ادامه آزادشده زندانسياسي خانة به جمعيت سيل �

شدند مجروح تن ١٠٢ و كشته تن ٩ شهرستانها تظاهرات در �
تهران اطرافدانشگاه در تظاهرات �

نميرود پاريس به خاصي پيشنهاد با سنجابي �
ديگر صفحات

شهرها در ناآرامي و تظاهرات ادامة �
آتشسوخت در زنجان دولتي مؤسسات بيشتر �

درازمدت ركود انتظار در بازار ـــ اقتصادي �
سرمايهداران نفع به كشاورزان استثمار روغني: دانههاي انحصار ـــ گزارش �

ك خطرنا نشانههاي ـــ سرمقاله �
كردند غذا اعتصاب حصار قزل زنداني چهارهزار �

آبان ٧
اول صفحة

تهران در شديد تشنج و گسترده تظاهرات �
كردند مقابله تظاهركنندگان با باتوم و اشكآور گاز پرتاب با مأموران

برداشت پرده غيرقانوني نفوذهاي اعمال از بنياحمد �
شريعتمداري: Cآيتا حضرت �

داريم مشترك هدف خميني kآيتا با
نميكند سوسياليستشركت بينالملل در سنجابي دكتر �

تهران در يكپارچه تظاهرات و تحصن �

شريعتمداري/ كاظم به نزديك و تبريز نمايندة بنياحمد احمد ٢٢

داد هشدار امروز احتمالي حملة دربارة بنياحمد٢٢ �
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همين ٦٠ سال در آزاد مطبوعات كار پايان تا و يافت ارتقا چماقدار به بعد ماه چوبدست/ اصل: در ٢٣

ماند/

شدهاند تهران وارد ديشب چوببهدست٢٣ گروهي

وزير, نخست به قماش بنكداران و بازرگانان جامعة منتخب نمايندگان تلگرام متن �
واردات در صنعتي> فئوداليسم و <انحصارات عليه هشدار در امامي, شريف جعفر

منسوجات
ديگر صفحات

هزارخاني: منوچهر سخنراني �
انديشههاست گوني گونا تحمل دموكراسي

شد اع$م آلمان به اتمي نيروگاه ٤ ساختن از انصراف �
ملي آشتي و تفاهم ـــ سرمقاله �

ميكنند اعتصاب دوباره آذرآبادگان دانشگاه كاركنان �
زدند اعتصاب به دست دوباره ملي كاركنانبانك �

است ناآرام هنوز شهرها از بسياري �
كرده؟ جدا ديگر رسانههاي از را خود راه تلويزيون راديوـ �
ايران تا ميگويد بيشتر ديگر كشورهاي از تلويزيون راديوـ اخبار

پس گرفت/ ابد حبس سرهنگژاندارمري كشتن و مسلحانه سرقت راهزني, جرم به ١٣٢٧ سال ٢٤

يافت/ ارتقا آزادي راه مبارز و پارتيزان به ٥٧ سال در آزادي از

ميشود آماده قهرمانيان٢٤ صفر از استقبال براي تبريز �

�ريزشدوم
حيث از كه علتاشكالي شد:’’به درج پوزش> و <توضيح اين ٥٧ آبان ٧ شمارة آخر صفحة در
خوانندگان دست به صفحه ١٢ در فقط روزنامه امروز آمد, پيش روزنامه چاپ در فني

‘ ميخواهيم/‘ پوزش عزيز خوانندگان از بابت اين از ميرسد/
آبان ١٥ فاصلة و مهر, ٢٢ شنبه و ٢٠ پنجشنبه mمانند هم آبان ١٠ و ٩ و ٨ شمارههاي جاي
يك آبان ١١ شمارة اول صفحة در نشد/ چاپ زيرا است خالي آيندگان دورة در oدي ١٧ تا
چند؟>, تا كجا, عنوان’’تا با اول, صفحة يادداشت سرآغاز ميشد/ ديده خبر يك و يادداشت

ميگفت:

آيا داخلي سانسور است؟ شده چاپ بيسانسور آيا داريم رو پيش كنون ا هم كه روزنامهاي
كه شكلي يافت/ پاسخ و كرد حل تئوريك طور به نميتوان را مسائل اين است؟ شده نابود
واقعيت به حد چه تا شعارها كه تعيينميكند عمل در داد خواهد ادامه خود حركت به آيندگان

نزديكشوند/ ميتوانند

تمام نويسندگان ’’شوراي , ‘ ميشود‘ منتشر سردبير بي امروز از ’’آيندگان بود: اين خبر و
آن: كامل متن ‘ گرفت/‘ دست به را اختيارات

كاركنان و چاپخانه كارگران پيوستن و آيندگان تحريري اعضاي اعتصاب روز سه پي در
مطبوعات, خبرنگاران و نويسندگان سنديكاي مديرة هيات تصميم با اعتصاب, اين به اداري
با و سردبير بي بار نخستين براي آيندگان امروز از و برگشتند خود كار سر به اعتصابكنندگان

ميشود/ منتشر روزنامه تحريري اعضاي همة منتخب شوراي مسئوليت
و نويسندگان سنديكاي به را اعتصابموضوع اين پي در آيندگان سردبير وزيري هوشنگ

رفت/ آيندگان از سنديكا مديرة هيات رأي اع^م پي در و مطبوعاتكشاند خبرنگاران
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سرمقالة را اخت3فنظر ميگرفت/ با7 روزنامه تحريرية در تنش آن, از پيش روزهاي در
كدام > عنوان با مطلب آن كشاند/ برخورد به oسردبير نوشتة qاحتماm آبان ٣ شمارة
اين فقط نه كند; دست به آهنين بايددستكش گهگاه ميكرد’’دولت توصيه آهنين؟> دستكشهاي
را خود اقتدار برايآنكه است موظف دولت / / / ميكنند/ پيدا نياز بدان دولتها همة كه دولت

‘ دهد/‘ نشان همگاني زندگي در را نيرومندش دستهاي حضور كند, باورپذير
به آنها شمار كه معترضان آهنين, پوشيدندستكش توصية به تحريريه از بخشي اعتراض با
بود, هم ناشر شركت عامل مدير كه روزنامه, سردبير و كشيدند كار از دست ميرسيد تن ٣٩
مطبوعات خبرنگاران و نويسندگان سنديكاي به اخت3ف و كرد كنار بر كار از را اعتصابيون
سردبير, شامل تحريريه, اعضاي از تن يازده و داد رأي معترضان سود به سنديكا شد/ ارجاع

كردند/ ترك را روزنامه
سياسي فعا7ن و دانشگاهيان مطبوعات, استقبال از ضدسانسور حركت دومين در پيروزي
و كيهان تحريريههاي اعضاي نويسندگان, كانون راديوتلويزيون, همكاران كشور, سراسر
روحانيون, از شد/ برخوردار روزنامه دو آن چاپخانههاي كارگران سنديكاهاي و اط!عات
داريوش زمان, آن در فرستاد/ تبريك پيام آزاد مسِلم جمعيت باني رهنما مصطفي شيخ تنها
و اط3عات وزارت سمت o٥٧ مرداد ٥٦ـ mمرداد آموزگار جمشيد كابينة در كه همايون
پادگان در سابق دولت مقامهاي از جمعي همراه داشت, عهده بر را oبعدي mارشاد جهانگردي
انتشار ممنوعيت قانون به توجه با را, يادگاران شركت سهام ٥٦ سال بود/ بازداشت جمشيديه
به او بازگشت با تحريريه اعضاي ٥٧ مهر و بود كرده گذار وا مقام, دارندگان سوي از نشريه

نگارنده/ سايت در همايون, داريوش با مصاحبه كتاب بر مرور روزگارمان>, و <ما به كنيد نگاه ٢٥

كردند/٢٥ مخالفت روزنامه
آهني دستكشي داشت/ غافلگيركننده نتيجة يك و خطا تصور دو اخت3فانگيْز سرمقالة
جاي به كه بود سنگين رژيم براي چنان بود كرده دست به شهريور دوم نيمة از دولت كه
آفتابي خيابان در گاه كه تانكهايي ميشد/ آن خود تكانخوردن از مانع مخالفان, ترساندن
براي چون بگيرند گاز ميتوانستند نه و ميكردند پارس نه بودند مستقر گوشهاي در يا ميشدند
ميشدند/ نزديكتر و نزديك آنها به خودماني حالتي با نوجوانها و شدهاند, ساخته صحرا
شريفامامي, جعفر پوشيدن آهني دستكش نترساند, را كسي چيفتن تانك هيبت وقتي دوم,
نطقهاي بعد ماه بود/ خنده اسباب فقط آن, كازينوهاي و پهلوي بنياد رئيس آخوندزادة

شد/ مضحكه موضوع هم دولت رئيس و سپهسا7ر ازهاري غ3مرضا
چيز همه انگار گهان نا جديد, عصري فرارسيدن با كه بود اين مهمتر و غافلگيركننده نتيجة
مترجم و لئونتروتسكي به ع3قهمند آلمان, درسخواندة ـــ وزيري هوشنگ ميريخت/ فرو
تا ميكرد خواهش بيشتر qمعمو كه بود آرامي ِ متين ِ دوستداشتني ِ شخصيت ـــ او از كتابي
يعني ـــ ‘ نميكنم‘ گيري كناره نوشت’’ شاه از نقل به مهرماه در لوموند روزنامة بدهد/ دستور
حساب سلسلهمراتب و هميشگي اقتدار روي ميشد مشكل ميبست, چمدان شاه وقتي فاتحه/
وضع عليه و شود بلند صبح نميتوانستيك داشت, هوسي چنين دل ته گر ا حتي وزيري كرد/
بقاي گرِو در باشد موقعيتي از عاري و كمسنتر بايد آدم كاري چنين براي كند/ قيام موجود

درگذاشت/ پاريس در سالگي هفتادوسه در ٨٢ شهريور كرد/ ترك را ايران بعد مدتي وزيري ٢٦

شود/٢٦ غرق سكانداران همراه بود محكوم گلنشسته, به ِ كشتي محترِم سرنشين وزيري, نظام/
مأموران وقتي جمله, از نشدند/ بدرقه احترام با هم ديگري محترم فرهنگي شخصيتهاي
را دانشجويانپليتكنيك از گروهي تا شوند البرز دبيرستان وارد ميخواستند نظامي حكومت
رئيس مجتهدي محمدعلي كنند, سركوبي ميكردند تظاهرات دانشآموزان با همراه كه
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صنعتي دانشگاه كه مجتهدي آن, از پيش سالها كرد/ استعفا سپس و نداد يورش اجازة دبيرستان,
علمي هيئت به خارجي كشورهاي از را پيشينش گردان شا بهترين از شماري و گذاشت پايه را
خواستند/ را عذرش كند اداره دبيرستان روحية با را مؤسسات آن خواست وقتي آورد, آنها
شتاب زمانه بيايد/ كنار ١٩٦٠ دهة جوانان رفتار طرز با ميتوانست مشكل كار كهنه معلم

ميماند/� جا شود همگام نميتوانست هركس و ميگرفت

آبان ١١
اول صفحة

شريعتمداري: كاظم سيد آيتاCالعظمي �
كنند جهاد بگوييم مردم به است ممكن

كرد م$قات شاهنشاه با اميني �
دفتري متين ـــ ميشوند شكنجه هنوز قصر زندانيان �

رفتند طالقاني kآيتا ديدار به نفر هزار ٢٥٠ �
نفت كارگران اعتصاب ادامة سبب به �

ماند عاجز كنسرسيوم تعهدات انجام از ايران
است تأمين نفت داخلي مصرف

يافتند راه ارتش دادرسي به غيرنطامي وك$ي �
چند؟> تا كجا, <تا ـــ تحريري يادداشت �

ديگر صفحات

كرد م$قات شاه با اميني �
پايان تا آغاز از آيندگان اعتصاب �

گرفت ميتوان جهان اتفاق به آري / / / �
آن تحريرية داخلي اعتصاب از حمايت در روزنامه دفتر از خوانندگان ديدار

آبان ١٣ شنبه
اول صفحة

خاطيان سريع مجازات و قوانين برخي لغو دربارة اميني دكتر نظر �
بكنيم اقداماتي بايد شود واقعي انق$ب ازآنكه پيش

جنگداخلي دربارة خميني kآيتا هشدار �
شهرها در صدهاهزارنفري راهپيمايي و تظاهرات �

گرفت عهده به را حج زائران انتقال ارتش �
كردند ترك را ايران خانوادههايآمريكائي از گروهي �

ايران از كارشناسانآمريكائي خروج �
شاهنشاه از حمايت بر واشنگتن دوبارة كيد تأ �

شد هواييسرنگون نيروي جنگندة �

شد/ تيرباران ٥٨ فروردين اجتماعي/ امور و كار وزير آزمون ٢٧منوچهر

كرد جرم اع$م مجلس نمايندة عليه آزمون٢٧ �
يافت پايان دانشگاهيان سياسي روزة و تحصن �
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ديگر صفحات

شدند كشته نفر دو بابل تظاهرات در �

شيشه/ صنايع صاحب و مجلس خبرساز نمايندة ياسيني, منصور ٢٨

شد٢٨ تصويب ياسيني از مصونيت سلب �
شد جرم اع�م پاوه نمايندة جاف ساHر عليه

بود خود واقعي موضع در گذشته هفتة مجلس �
جنبي برنامههاي بيسابقه, فروش آزاد, تريبون گذشت؟ چه ملي" همبستگي "هفتة در �

امروز پيغام روزنامة آيندگان>, اعتصاب از <تحليلي �
شد ظاهر گي$ن شهرهاي تظاهرات در خان ميرزاكوچك عكس �

آبان ١٤
اول صفحة

دانشگاه حريم به نظامي مأمورانحكومت تجاوز �
تهران دانشگاه خونين برخورد �

نميكند شركت اميني درحكومت ملي جبهة �
است بزرگ خيانت رژيميك با اميني تماس خميني: آيتاkالعظمي �

است! بس خونريزي اميني: �
شد متوقف شهرها در مدارس] ] رايگان تغذية �

شد بازداشت مجلس در جاف سا=ر �
آسوشيتدپرس ـــ يافت افزايش ارتش به قدرت انتقال نگراني �

نشدهاند آزاد هنوز كه سياسي زنداني ٣٠٠ اسامي �
نفت صنايع اعتصابي كاركنان اساسي و مهم خواست �

كنند اداره ايرانيان بايد را نفت به وابسته سازمانهاي
<فرمان> و ايران> <مهر روزنامههاي انتشار گهي آ �

ديگر صفحات

شدند متحصن شهرستانها دادگستريهاي در فرهنگي و دانشگاهي هزار دهها �
دارائي وزارت اعتصابي كاركنان خواست به �
شدند منع ماليات پرداخت از بازاريان

نيم و ساعت يك بهاندازة ايران وقت جلوكشيدن ماه سي از پس �
ميشود كشيده عقب نيمساعت ساعتها

شعار چپاولگر بيگانگان بيرونراندن كنون ا شدهاند: صاحبخانه ميهمانها ـــ گزارش �
است شده سياسي گروههاي همة

بر د3ر از ’’دفاع ميگويد نويسنده شده درج مقاله شكل به كه <رازي> امضاي با واردهاي نامة در ٢٩

كنده پرا و متعدد اشارههاي ميان در ‘‘ ميهنپرستان/ نه است آمريكادوستان و آمريكاپرستان عهدة
سطور بين از اما نشده گفته صراحت با نكته اين بيستم, قرن اقتصادي و سياسي تحو3ت به
بايد آمريكا د3ر برابري نرخ كه بود رايجي تصور زمان آن در است/ گران ايران در د3ر پيداست:
به د3ر گراني‘‘ ’’ از حاصل سود و بيايد, پائين نميگذارند دستهايي اما باشد كنوني مقدار نصف
مردم از بسياري و ميماند ناديده ارزها نرخ ارتباط امروز حتي ميرود/ آمريكا اقتصاد جيب
كه ميرود با3 آمريكا نفوذ اعمال با و خواست به ايران بازار در د3ر نرخ ندارند ترديد ايران

است/ آن فروشندة و صادركننده چاپكننده,

٢٩ آمريكا د=ر با ريال ارتباط كننده: رسوا معادلة ـــيك اقتصادي �
انتظامي kعزتا با گفتگو ـــ فرهنگ �



آيندگان داستان
٢٣ ريزشها و لرزهها يكم بخش

٥٧ آبان ١٥ ـ مهر اول
Ö 2018 www.mGhaed.com ممنوع مأخذ ذكر بدون نقل و مؤلف اجازة بدون اينترنتي و صوتي چاپي, تكثير

تهران دانشگاه خونين برخورد �
نورائي جهانبخش جديد>, ابوقدارة جاف, <سا=ر ـــ نيمنگاه �

بود/ ريال ١٠ ليتري سوپر بنزين و ريال ٨ بنزين ليتر هر عراق با جنگ شروع از پيش ٣٠

٣٠ ريال! ٣٠ ليتري بنزين �

آبان ١٥
اول صفحة

شد خارج كنترل از ديروز پايتخت �
شدند متحد رژيم عليه ملي جبهة و خميني kآيتا �

بمانند خانهها در امروز است بهتر مردم طالقاني: kآيتا �
شد تعطيل هفته دانشگاههايك و مدارس �

حوادثدانشگاه به اعتراضهمگاني �
ندارد نخستوزيري براي نامزدي روحانيت جامعة شريعتمداري: آيتاkالعظمي �

بامداد ٥ تا بعدازظهر ٩ مرور و عبور منع �
ميدهد نشان عمل شدت نظامي حكومت �

شد مختل مردم آمد و رفت واحد اعتصابشركت با �
كرد عوض را تهران چهرة بنزين كمبود �

�يورش
بود/ پيشين موجود وضع معني به شاهنشاهي نظام در آيندگان شمارة آخرين واقع در اين
نسخههاي ريختند, آيندگان چاپخانة به نظامي حكومت مأموران آبان, پانزدهم سحرگاه



آيندگان داستان
٢٤ ريزشها و لرزهها يكم بخش

٥٧ آبان ١٥ ـ مهر اول
Ö 2018 www.mGhaed.com ممنوع مأخذ ذكر بدون نقل و مؤلف اجازة بدون اينترنتي و صوتي چاپي, تكثير

كردند/ بازداشت را تحريريه اعضاي از تن چند و بردند خود با را روز آن شمارة چاپشدة
اول صفحة تصوير يافت/ ادامه دي ١٧ تا و آمد پي در مطبوعات تعطيل روز دو و شصت
در كه است شده گرفته نسخههايي معدود از دي ١٧ شمارة اول صفحة در آبان ١٥ شمارة

ماند/ دور نظاميان چشم از چاپخانه كنار گوشه
داشت توجه بايد دوره آن اخبار نقل در دارد, عام معناي نظامي متون در سرباز واژة گرچه
رانندة تنها نه ع3مت/ و اسم بدون اونيفرم با بودند درجهداراني غالبا نظامي مأمورانحكومت
و التهاب شرايط آن در با7ست, به يكم استوار آن فرمانده و گروهبان, سازماني طور به تانك
براي خيابان به آنها فرستاد و سربازان اختيار در فشنگ و تفنگ قراردادن بياطميناني,
بود/ اسلحه با فرار آنها كمترين كه داشت همراه به مخاطراتي تظاهركنندگان به تيراندازي
ـــ ‘ كردهاند‘ فرار مشهد پادگان از وظيفه سربازان از تن پانصد حدود عيني, شاهدان گفتة ’’به
از سرباز ١٥٠ و هوايي نيروي پادگان از سرباز ’’سيصد / o بهمن ١١ �m آذر/ ١٤ روزشمار

/ oبهمن ١٢ �m آذر ٢٠ روزشمار ‘ـــ گريختند‘ تهران جي پادگان
دو ستوان, يك سروان, يك oشاهنشاهي گارد m لويزان پادگان ’’در روز: همان در باز و
جمله از بلندپايه افسران از تن ٢٧ پادگان ناهارخوري به حمله با گارد سرباز سه و گروهبان
سرهنگ بيرجندي, سرهنگ عسكري, سرهنگ نجمآبادي, سرهنگ صدري, سرتيپ
را سرباز چهار و درجهدار ٤١ همچنين و ميرهادي سرگرد مرجاني, سرهنگ صناعيفرد,
آذر نوزده / oبهمن ١٢�m آذر ١٩ روزشمار ‘ـــ كردند‘ زخمي را آنها از تن ٢١ حدود و كشتند
از پس و رفت تهران مردم عظيم راهپيمايي تماشاي به هليكوپتر با شاه كه است روزي همان
از را قافيه ميداند شاه پيداست اميني علي تلفني مكالمات شنود نوارهاي از كاخ به بازگشتش
براي سال سي كه نخبه لشكري در خونين شورش نيست/ ماندن جاي و است باخته نظر هر
با همزمان درست بود, كرده كار آن روي دقت با سلطنت خاندان و خويش از حفاظت
براي شديدش بيتابي سبب ميتواند او, عليه تهران خوشپوش و مرفه مردان و زنان تظاهرات

باشد/ شده رفتن زودتر هرچه
سوم شمارة در ميشد/ چاپ بهندرت امامي, شريف جعفر وزير, نخست آيندگانعكس در
گذشته نيست/ خبري عكس از اما ميشود, ديده آلماني روزنامهاي با او مصاحبة ترجمة مهر
عكس تنها باشد, آنها در هم وزير نخست است ممكن كه تاري و تيره گاه جمعِي عكسهاي از
يادبود دفتر كه ميدهد نشان را او oمهر ١١m ٣ صفحة در محّلل كابينة رئيس تقريباتكنفرة
هم سفارت مقام يك ميكند/ امضا را تهران در سفارتواتيكان در اول پل ژان پاپ درگذشت

ميشود/ ديده عكس در
نيم شود, محو كام� آنكه از پيش شريفامامي, كمرنگ دولت شرمگينانة تصميمهاي از
ساعتونيم يك آن از پيش ماه سي كه ساعت تا بود كشور رسمي وقت عقبكشيدن ساعت
رفتن مدرسه و سرشب برق قطع ‘ گردد/‘ باز قبل وضع به ’’بهتدريج بود شده برده جلو
گونه اين مردم چشم در را موضوع كه بود مشّقاتي از زمستان سحرگاه تاريكي در خردسا7ن
رفتار سربازخانه مثل مملكت با اما ميگذرانند خوش كمه حا هيئت و شاه كه ميداد جلوه
پيش ماه سي به و عقببكشد تقويمرا ميتوانست رژيم گر ا بود/ گذشته ساعت از كار ميكنند/

ميكرد/ قدريكمك شايد, فقط شايد, برگرداند آن از
پيش روز بيست شريفامامي ’’من ميشد: تكرار مدتها تا قصار جملة دو شريفامامي از
اينكه و داشت, هم كازينو پيش روز بيست تا كه پهلوي بنياد بر تصّدياش به اشاره , ‘ نيستم‘
را دولت هم زلزله براي ’’حتي ديگري: بگويند/ هم مغرب اذان راديو در ميداد دستور حا7

� ‘ ميشناسند/‘ مقّصر


