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 ۷۰شاید خیلی ھا او را بیشتر به واسطه انتشار مجله «جامعه سالم» و «صنعت حمل و نقل» در اوایل دھه
برجسته بشناسند اما «فیروز گوران» سال ھا پیش از آن، از اعضای شورای نویسندگان روزنامه «آیندگان» و عضو 

سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات بود که در آغاز اعتصاب دوم مطبوعات، در آستانه انقالب، مدتی را نیز 
 در بازداشت گذراند.

 
نگاران شناخته شده یکی از روزنامه ۵۰کرد، در دھه در چاپخانه مھر ایران پادویی می ۱۳۳۶نوجوانی که سال 

نگاران روزنامه آیندگان ھم پیش رفت. نام "فیروز گوران" در جریان اعتصاب روزنامه ایران شد و تا شورای سردبیری
نگاری نوشتند نامش در کنار چند روزنامه ۵۸ھا در فروردین سال در دوره انقالب ھم بارھا مطرح شد و حتی روزنامه

 کشیده شده بود. ۵۷بھمن سال  ۲۱بود که نقشه ترورشان در روز 
اش در پارک شھر آغاز و وگو با فیروز گوران از دوران کودکی و دست فروشیایرانی" چند سال پیش درگفت"تاریخ 

ای از تاریخ مطبوعات معاصر ایران. دوران فعالیت مطبوعاتی او را مرور کرده است که گذری و نظری است بر برھه
وزنامه آیندگان و نقش داریوش ھمایون در آن، نگار شدنش، فراز و فرودھای روگو با گوران شرح روزنامهدر گفت
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 نگاران در آستانه انقالب طرح می شود. سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات و اعتصاب روزنامه
 
 

 سال قبل بدنیا آمد. ۷۰از آغازتان آغاز کنیم. از فیروز گورانی که 
 

ساله بودم که پدرم  ۶. ۱۳۲۰در روز اول فروردین  متولد روستای اوریم از توابع سوادکوه استان مازندران ھستم،
ھای دیگران کار کرد. فوت کرد و مادرم که ھمسر چھارم یا پنجم او بود برای گذران زندگی در روستای طالع در خانه

کیلومتر از روستا  ۶یا  ۵رفتم که با این حال تنھا دانش آموز روستا بودم که به مدرسه دولتی در پل سفید می
ه داشت. با ازدواج مجدد مادرم و واکنش تند فامیل، از طالع به "بھنمیر" رفتیم و کمتر از یکسال آنجا بودیم تا فاصل

التحصیل رشته دندانپزشکی دانشگاه اینکه یکی از اعضای فامیل با برادرم دکتر عبدالغنی گوران که اولین فارغ
از بھنمیر به طالع رفتم و از آنجا سوار بر  ۳۰ل تابستان سال تھران بود، مطرح کرد که من را به تھران بیاورند. اوای

ام مشغول به کار شدم. اواخر شھریور درحالیکه برادرم و کامیون حمل ذغال به تھران آمدم و در خانه برادر ناتنی
ه ھایم بودند، به برادرم گفتم "داداش، من مدرسھمسرش مشغول خرید لوازم التحریر مدرسه برای برادرزاده

گذاری؟) نگاه برادرم موقع شنیدن این حرف وصف نشدنی بود، احتماال فکر نشونبه؟" (برادر من را به مدرسه نمی
ام. با این حال من را در دبستانی در خیابان اش کار کنم و برای کار به تھران آمدهخواھم در خانهکرد که من میمی

 در آنجا با نمرات خوب گذراندم.ھای چھارم تا ششم را شکوفه ثبت نام کرد و کالس
 
 

شما را به دنیای  ۳۷، ۳۶فروشی در خیابان ناصرخسرو تھران در سال پیشتر گفته بودید دست
 فروشی سر از کار در چاپخانه درآوردید؟نگاری کشاند. چطور از فالنامه و تصنیفروزنامه

 
نام شدم اما ھنوز یک ماه از شروع سال الدوله) ثبت سال اول دبیرستان در مدرسه ناصرخسرو (خیابان عین 

تحصیلی نگذشته، به دالیلی از خانه برادرم بیرون آمدم و چند روزی ھم به مدرسه نرفتم. پیش از آن در تابستان 
فروش ھم آشنا شده بودم. وقتی از خانه و دبیرستان فروشی کرده بودم و با یک فالنامهدر پارک شھر آدامس 

ھایی از او اش در سلسبیل برد. فالنامه و تصنیففروش و او ھم مرا به خانه عمهآن فالنامهبیرون آمدم رفتم سراغ 
روزی بیشتر دوری از دبیرستان را طاقت نیاوردم، روبانی سیاه به سینه چسباندم و  ۵-۴قرض کردم تا بفروشم. 

تم و تحصیل را ادامه دادم. رفتم دبیرستان و گفتم یکی از بستگان نزدیکم فوت کرده است. به دبیرستان برگش
رفتم و فالنامه ھای میدان توپخانه اوایل خیابان ناصرخسرو و سپه میخانهظھر از دبیرستان ناصرخسرو به قھوه

رفتم و تا ساعت به پارک شھر می ۵گشتم و دوباره ساعت بعدازظھر به دبیرستان برمی ۲فروختم و ساعت می
رفتم. تا نھم دبیرستان فروختم و شب به سلسبیل منزل عمه دوستم میشب فالنامه و تصنیف می ۱۱یا  ۱۰

کردم درس بخوانم در کالس دھم رفوزه شدم و از آن به بعد در مدارس اینگونه پیش رفت اما چون وقت نمی
 متفرقه شرکت کردم، تا کالس دوازده پیش رفتم اما نتوانستم دیپلم بگیرم.

 
فروختم. و تصنیف، در کنار راھروی زیرزمین تازه ساز خیابان ناصر خسرو آب یخ میدر ایام تابستان غیر از فالنامه 

اوضاع بر وفق مراد بود، درآمد کافی برای خوردن صبحانه و ناھار داشتم، اما در یکی از ھمان روزھا گفتند یکی از 
با سد معبر اسباب و وسایل  خواست از آنجا بازدید کند. ماموران طرح مبارزهمی -احتماال اسدهللا علم-مقامات 

ھا، با او ھا را جمع کردند که نوبت به وسایل من رسید که بخاطر توھین و فحاشی یکی از پاسبانفروشدست
ھایم در دوره دبیرستان به درگیر شدم که ھمین منجر به حمله آنھا به من شد. در ھمان موقع یکی از ھمکالسی

فروش بودنم ھایم از دستشاھد صحنه ضرب و شتم من بودند. ھمکالسیاش که عتیقه فروش بود، داییھمراه 
اش از سر دلسوزی من را به برادر خود محسن ام خیلی متعجب شد و داییخبر نداشتند، این بود که ھمکالسی

احب موقر که صاحب چاپخانه مھر ایران در باب ھمایون بود، معرفی کرد. در این چاپخانه روزنامه مھر ایران به ص
ھا به دبیرستان جدیدم صفوی در خیابان گوته شد. در چاپخانه پادویی کردم، صبحامتیازی موقر منتشر می

کردم. در ابتدا پادو بودم، بعد مبتدی شدم و بعد حروفچین و در ھا در چاپخانه پادویی میرفتم و ظھرھا و شبمی
 نھایت مصحح شدم.

 
الشعرای بھار و حسین مکی مطالب شور بود، چنانکه ملک ھای مھم کمھر ایران زمانی از روزنامه

کردند. اما وقتی مجید موقر موسس مھر ایران  تاریخی و تحقیقی خود را در این روزنامه منتشر می
اش محسن موقر سپرد، مشی این روزنامه وکیل مجلس شانزدھم شد و روزنامه را به برادرزاده

ھایی که شما در چاپخانه مھر ایران ای خبری شد. در آن سالهاند که فقط روزنام تغییر کرد و گفته
 مشغول بکار بودید، اوضاع این روزنامه چگونه بود؟

 
 ای معمولی.ای اجتماعی بود، روزنامهمھر ایران در آن زمان نشریه

 
 وظیفه شما به عنوان مصحح چه بود؟ چطور خبرنگار شدید؟

 



بود که مطالبی که ادامه آن از صفحه اول روزنامه به صفحات دیگر  مسوولیت من به عنوان مصحح از جمله این 
بود، در  ۳۹رفت کنترل کنم تا شماره صفحه زیر مطلب درست درج شده باشد. اگر اشتباه نکنم تابستان سال می

از  بامداد قتلی در شھرنو رخ داد و یکی ۲کردم ساعت ھایی که باید صفحه اول روزنامه را کنترل مییکی از شب
زنان آنجا کشته شد. من از این موضوع باخبر شدم و در چاپخانه بدون ھماھنگی سردبیر و مسوول صفحه حوادث 

ھا بر سر اخبار مھیج حوادث رقابت بود و من چون در صفحه اول روزنامه تیتر این خبر را زدم. آن روزھا بین روزنامه
ای بود که نه خبر را بزنم، بنابراین مھر ایران تنھا روزنامهدیر وقت از این موضوع مطلع شدم و توانستم در چاپخا

ھای دیگر با موقر تماس گرفتند که ببینند مھر ایران چطور توانسته صبح با این تیتر روی دکه رفت. مدیران روزنامه
شب اتفاق افتاده منتشر کند. موقر از این موضوع باخبر نبود اما ھمین باعث  ۲خبر قتلی را که ساعت 

کرد که ببیند خبر فخرفروشی او به دیگر ھمکارانش شد. ظھر که به چاپخانه رفتم، خبرنگار حوادث پیگیری می
شود که آن خبر کار من بوده است. البته ھمین کار من چطور در صفحه اول روزنامه منتشر شده، مشخص می

 ا اعضای تحریریه روبرو شدم.ھایی بمورد توجه موقر قرار گرفت، گرچه با اخطارھای او و نیز درگیری
 

ھا ھم به سه سال بعد بر سر ھمین کار تصحیح بازداشت شدید. ماجرایش چه بود؟ پای مصحح
 شد؟شھربانی باز می

 
رفتم که عنوان مصحح به روزنامه اطالعات میھا با معرفی ھوشنگ طاھرپور بهکالس دھم که رفوزه شدم صبح

ھا ھم به چاپخانه مھر ل دایی جان ناپلئون ھم در بخش تصحیح آن بود و شبزاده بازیگر معروف سریاپرویز فنی
رفتم که سرمصحح آن ھوشنگ طاھرپور بود. من و طاھرپور در ضمن ھمسایه ھم بودیم. شھریور سال ایران می

توجه هللا زاھدی درگذشت. روزنامه مھر ایران در یک اشتباه حروفچینی که البته طاھرپور ھم مسرلشکر فضل ۴۲
آن نشده بود، پس از انتشار خبر درگذشت زاھدی نوشت «مھر ایران این مصیبت را به عموم ملت ایران بویژه به 

کند.» صبح که به روزنامه اطالعات رفتم صحبت از فرزند ارجمندش اردشیر زاھدی صمیمانه "تبریک" عرض می
ه دیدم سر کوچه و جلوی در خانه ما پاسبان ایستاده تبریک مرگ زاھدی در روزنامه مھر ایران بود، آن روز رفتم خان

است. ماموران شھربانی پی طاھرپور آمده بودند، منتھی او خانه نبود، ماموران چون قبال با چاپخانه تماس گرفته 
چاپخانه را حروفچین  ۴، ۳دانستند. تا اسمم را گفتم مرا به شھربانی بردند. آنجا دیدم بودند، اسم من را ھم می

دانستم طاھرپور در گذشته بخاطر در یک اتاق نگه داشته بودند. بازجویی از من شروع شد، من ھم چون می
ھواداری از حزب توده سابقه زندان دارد، بنابراین تصمیم گرفتم مسوولیت این اشتباه را برعھده بگیرم. با اعتراف 

ایم. بازجو یک سیلی به گوشم زد و گفت ه مقصر اصلی را گرفتهمن از شھربانی به مقامات رده باال اطالع دادند ک
ام و نه پولی، اشتباھا از چه کسی دستور گرفتی؟ از کجا پول گرفتی؟ من ھم توضیح دادم که نه دستوری گرفته

ساعت طاھرپور را ھم بازداشت کردند، او در جریان نبود، مسوولیت  ۴یا  ۳تسلیت، تبریک شده است. بعد از 
ھا آن شب با دست خط طاھرپور انجام شده گیری داد که غلطپذیرد. صفحه روزنامه ھم نشان میاه را میاشتب

دھد گوران ھیچ نقشی ندارد. دوباره پرسند نقش گوران در این موضوع چیست، او ھم پاسخ میاست. از او می
اال گزارش داده بودند که گوران مقصر آمدند سراغ من و شروع کردند به ضرب و شتم. آنھا قبال به مقامات رده ب

بوده و او ھم بازداشت شده و اعتراف کرده است. فردا شب من را آزاد کردند اما از ورود به چاپخانه مھر ایران منع 
 شدم و روزنامه اطالعات ھم نرفتم.

 
 و رفتید روزنامه کیھان. 

 
کرد. او مرا به عنوان رابط سازمان ار میبله. برادر خانم طاھرپور در بخش صفحه آرایی روزنامه کیھان ک

ماه به عنوان پادو در  ۴، ۳به روزنامه کیھان رفتم و  ۴۴ھای روزنامه با حروفچینی پیشنھاد داد. من سال شھرستان
بردم. بعد از آن تا آخرین لحظات صفحه بندی منتظر تحریریه اخبار تلفنی خبرنگاران را به بخش حروفچینی می

بری و پادویی، مسوولیت صفحه اظب بودم تا این اخبار منتشر شود. پس از مدت کوتاھی از نامهماندم و مومی
ھای کیھان و اطالعات برای ھر استان یا گاه دو استان یک ھای کشور به من واگذار شد. روزنامهیکی از استان

ھای مخصوص ھا با آگھیت استانھای روزنامه متعلق به تھران بود، به ھمین دلیل صفحاصفحه داشتند. نیازمندی
ھا شد. پس از آن مسوولیت یک استان دیگر ھم به من سپرده شد و بعد به صفحه شھرستانآنھا منتشر می

ھا" که اخبار ای داشتم به نام "شھرھا و نکتهکرد. صفحهھا را منتشر میھمه شھرستان رفتم که اخبار عمومی
کردم. در ابتدا نصف صفحه در ھفته بود، اما پس از حدود یک لب طنز تبدیل میھا را به مطاخبرنگاران از شھرستان

 شد و گاھی سه بار.ماه که با استقبال روبرو شد، گاھی دو بار در ھفته منتشر می
 

ھا" که محتوایی طنزگونه داشت، به نویسندگی مقاالت سیاسی چطور شد از صفحه "شھرھا و نکته
 روی آوردید؟

 
ای علیه سربازان مصری نوشت که در ه عبدالرحمن فرامرزی که موسس روزنامه کیھان بود، مقالهبود ک ۴۶سال 

ای در محافل شکست خورده بودند. این مقاله بازتاب گسترده ۱۹۶۷جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در ژوئن 
ئن بخواند. فرامرزی مطبوعاتی داشت و برای کیھان ھم انعکاس خوبی نداشت که سربازان مصری را خا -سیاسی

 توانست مطلبش را کار نکند.ھم قدرت داشت و سردبیر نمی



 
ای از فرامرزی در کیھان یافت؛ بقول خسرو شاھانی "وقتی مقالهالبته بسیاری از مطالبش بازتاب گسترده می

نوشتن  شد روز بعد نقل مجالس و محافل بود." ظاھرا ھم عالقه عجیبی به پیگیری مسائل منطقه وچاپ می
 مقاالت آتشین درباره وضعیت اعراب و فلسطینیان داشت.

 
اش را دیدم به آقای مھدی سمسار، سردبیر وقت اش ھم خیلی بازتاب داشت. من وقتی مقالهبله، آن مقاله

 ۱۲توانم به آقای فرامرزی جواب بدھم؟» سمسار ھم گفت: «آره، حتما، آره». من روزنامه کیھان گفتم: «من می
عصر سمسار زنگ زد و از من پرسید  ۵ود که به سمسار گفتم، او ھم ھمان موقع به منزلش رفت. ساعت ظھر ب

نویسم. سمسار ھم گفت نه، امشب بنویس. ظاھرا مطلبت را نوشتی؟ من تعجب کردم، گفتم نه، فردا می
تما کار شود. بنابراین در ھا با سمسار درباره مقاله فرامرزی زیاد بود و او ھم تاکید داشت که پاسخ من حتماس

 ۱۰جایی برای مقاله من خالی گذاشت. من از ساعت  -که از صفحات مھم روزنامه بود ۶صفحه  -صفحه مقاالت
شب شروع کردم به نوشتن مقاله و سمسار ھم گفت بفرست چاپخانه. تعجب کردم چطور مطلب را نخوانده 

کنید" و در آن ام این بود "استاد اشتباه مید. تیتر مقالهخوانگوید بفرست چاپخانه. گفتم البد در صفحه میمی
اند که در آمریکا تعلیم دیدند، سربازان جانانه جنگیدند. من از سربازان مصری در جنگ نوشتم مقصر افسران مصری

م گفتبا اسرائیل دفاع کردم و مطلبم ھم تنھا با حذف یک جمله پایانی که نوشته بودم "در جوانی به خویش می
بینم پیر، پیر است، گرچه شیر باشد"، منتشر شد. شیر شیر است گرچه پیر بود، حال که به پیری رسیدم می

 پس از انتشار آن مقاله در روزنامه که با استقبال قابل توجھی روبرو شد، از من خواستند بیشتر مقاله بدھم.
 

ھای روزنامه کیھان بودید. تان رخ داد، شما در صفحه شھرس ۱۳۴۹بھمن  ۱۹وقتی واقعه سیاھکل در 
 این خبر را چطور منتشر کردید؟

 
تا چند روزی اجازه نداشتیم خبر واقعه سیاھکل را منتشر کنیم. پس از آن خبری کوتاه در یکی از صفحات عمومی 
کیھان منتشر شد و به سرپرست کیھان در گیالن (رشت) گفتیم به منطقه عکاس بفرستد. تعدادی عکس رسید 

ھای وگو با روستائیان گرفته بود که در این عکسھا آنھا خانه و مسیر اعضای چریکرنگار روزنامه در حال گفتکه خب
کیھان چاپ  ھا درعکس از این واقعه را در صفحات عمومی شھرستان ۵یا  ۴فدایی خلق را نشان داده بودند. ما 

 کردیم.
 

خاطرات منتشر شده آمده که موارد ھا و موارد ممنوعه مطبوعات چه بود؟ در برخی پژوھش
ھا فراتر از اخبار سیاسی بوده و از تعطیلی سینماھای قزوین بخاطر تقاضای سانسور در روزنامه

افزایش بلیت تا قیام در پاکستان در اعتراض به اجرای اصالحات ارضی در این کشور را در بر 
 شدید؟ع میشد و شما چطور مطلگرفته. موارد سانسور چطور ابالغ میمی

 
کرد. ما مطلع نبودیم، البته دادند و او ھم به دبیر سرویس منتقل میموارد ممنوعه را به سردبیر روزنامه اطالع می

در این حد که نباید عباراتی مثل گل سرخ، سرخ، ماھی قرمز، صمد بھرنگی، ماھی سیاه کوچولو و ... بکار رود را 
گفتند. د منعکس شوند و یا طریقه انتشار برخی خبرھا را به سردبیر میدانستیم اما اینکه چه اخباری نبایمی

ھای رسمی دولت یا ساواک نداشت ولی وزرا و مدیران کل به موارد بسیاری ھم بود که ربطی به سیاست
بار گفتند خبر چاپ نکنید. گاه خبرنگاران در سانسور این اخخبرنگاران سرویسی که با آنھا رابطه نزدیک داشتند می

کردند ممکن است خبرنگار اختیار نداشته ھای دولتی در مواردی که فکر میموثر بودند. روابط عمومی دستگاه
 کردند. باشد، با دبیران سرویس ھماھنگ می

 
 دیدید؟محرمعلی خان را ھم می

 
آمد. بازنشسته میدیدم. البته به ندرت ھم یک افسر من محرمعلی خان را یکی دو بار در چاپخانه مھر ایران می

ھا بود، کرد و گاھی ھم به مطالبی که در دست حروفچین محرمعلی خان با کارگران چاپخانه خوش و بش می
کنند، شما الاقل بیشتر ھا سر ھر چیزی بند میکرد که "پدر سوختهنشست و گله میکشید. میسرک می

 مراعات کنید."
 

 البتان مربوط بود یا دالیل سیاسی داشت؟چه بود؟ به مط ۵۰دلیل بازداشت شما در سال 
 

ھای ایران) بودم که بازداشت شدم. من عضو ساکا (سازمان انقالبی کمونیست ھای سیاسیبه دلیل فعالیت
تعدادی از اعضایش حمید ستارزاده، آوانس مرادیان، آلبرت سھرابیان، ھونان عاشق و ...بودند. ساکا مرام 

 حزب توده بود. مارکسیست روسی داشت البته ضد
 

 کجا بازداشت شدید؟
 



ای اند با من کار دارند. آنھا به من گفتند بستهدر کیھان بودم که اطالع دادند دو نفر آمده ۵۰فروردین سال  ۲۶روز 
دانیم اشتباھی رخ داده اما باید برای ادای برخی توضیحات به شھربانی بیایید. با به نام شما آمده که البته می

اسفند (انقالب) گذشتیم فھمیدم مقصد  ۲۴قصد رفتن به شھربانی سوار ماشین شدم اما وقتی از میدان آنھا به 
شھربانی نیست. سر از زندان قزل قلعه درآوردم. تا آن موقع اسم قزل قلعه را ھم نشنیده بودم. "ناصری" نامی 

یروز تو را برای چه آوردند؟" اما وقتی من گفت: "ف بازجوی من بود که حتی در بدو ورودم به آنجا با حالتی صمیمی
ای در گوشم زد و ھمین من را فرو ریخت. سر از سلول درآوردم و شکنجه. یکی را به اتاق بازجویی بردند کشیده

رفتم و با حالتی دیده که تندتر از ماموران به اتاق بازجویی میاز زندانیان تعریف کرده که از سلولش من را می
 ھای کابل به کف پایم بود.شتم که اثرات ضربهگخمیده برمی

 
 اتھام شما چه بود؟

 
 اقدام علیه امنیت کشور.

 
پیشنھاد انحالل سازمان را منحل نکرده  ۴۹مگر حمید ستارزاده از اعضای کادر مرکزی ساکا در سال 

 بازداشت شدید؟ ۵۰بود، پس چرا فروردین 
 

ی از اعضای کادر مرکزی درصدد احیای تشکیالت با مشی بله. این پیشنھاد مطرح و اعالم شد اما تعداد
ھای سازمان در دیگر شھرھا به مشی مسلحانه سوق یافته بودند، نظر ما اعالم غیرمسلحانه بودند. چون شاخه

انحالل بود تا سازمان جدیدی شکل دھیم. در این حین تعدادی از اعضا دستگیر شدند. پیش از ھمه حمید 
دھم. البته ما به پشتوانه این حرفش او را ال گفته بود اگر بازداشت شوم، ھمه شما را لو میستارزاده بود که قب

ھا با تصور اینکه اگر موضوع انحالل سازمان در جریان برخی تصمیمات قرار نداده بودیم. ستارزاده در جریان بازجویی
ا اعالم کرد، البته او دوره حبس کوتاھتری را را بازگو کند محکومیت کمتری در انتظار ما خواھد بود، اسامی ما ر

 گذراند.
 

 دوره حبس را کجا گذراندید؟
 

مرا پس از قزل قلعه به زندان عشرت آباد بردند، البته پرونده دیگری در زندان قزل قلعه مفتوح شده بود. مدتی به 
آن دادرسی ارتش شروع شد و در پادگان جمشیدیه بردند و بعد از آن به قزل حصار و زندان کمیته مشترک. پس از 

تا اینکه به زندان . ۴رفتم و سپس شماره  ۳سال زندان محکوم شدم. پس از آن به زندان قصر شماره  ۴دادگاه به 
 سال انجا بودم که عفو خوردم و آزاد شدم. ۲.۵عادل آباد شیراز تبعید شدم. 

 
ھیات مدیره سندیکای نویسندگان و جواد طالعی، که در دوران انقالب عضو تحریریه کیھان و 

ای بود که خبرنگاران مطبوعات بود، در مراسم یادبود داریوش ھمایون گفته بود: «آیندگان روزنامه
نوشت و بخش قابل مثال خسرو گلسرخی پیش از رفتن به اطالعات و کیھان برای آن نقد ادبی می

. یک نمونه قابل تاملش فیروز گوران بود. کردندتوجھی از روشنفکران مخالف شاه، با آن ھمکاری می
 ۵۳ھای کرد، در اواخر این دھه به زندان افتاد و در سالدر کیھان کار می ۴۰ھای دھه او که در سال

زاده او را به کیھان بازنگرداند. در چنین آزاد شد. اما ساواک رسما دستور داده بود که مصباح ۵۴یا 
دار بود، به آیندگان برد و مسئولیت زندانی کشیده و نشان  شرایطی، ھمایون، او را که یک چپ

ترین واحد تحریریه بود، به او سپرد.» ھمایون ھای این روزنامه را، که اتفاقا بزرگتحریریه شھرستان 
 شما را به آیندگان برد یا شما به آیندگان رفتید؟

 
زاده، مدیر کیھان من را دانستم مصباحرفتم، نمیبالفاصله به روزنامه کیھان  ۱۳۵۲پس از آزادی از زندان در سال 

ھای روزنامه که در ساختمان دیگری در کوچه کیھان بود بطور کند یا نه، چند روزی در سازمان شھرستانقبول می
روزی که گذشت به من اطالع دادند  ۶، ۵کردم. ھا را تنظیم میغیرعلنی مشغول بکار شدم و خبرھای شھرستان

نم در روزنامه کار کنم و باید به ساواک مراجعه کنم تا برای کار اجازه بگیرم، شماره تلفنی ھم دادند تا توادیگر نمی
تماس بگیرم، اما من یکی دو روز دیگر ھم به کارم ادامه دادم و تماس نگرفتم چون اطمینان داشتم در صورت 

اھند داد که من از ان ابا داشتم. در ھمین مراجعه به ساواک تعھداتی از من خواھند گرفت و پیشنھاد ھمکاری خو
کیھان که فرد بسیار مطرحی بود و به من ھم عالقه داشت ھای حال آقای ایرج تبریزی، رئیس سازمان شھرستان

ھای دور گرایشات چپ داشت، به من گفت که ساواک موافق نیست در کیھان کار کنی، آیا مایلی به و در گذشته
وقتی این پیشنھاد را شنیدم لحظاتی تامل کردم، به خودم گفتم باید بروم با سرسپرده  روزنامه آیندگان بروی؟

داری اعتقاد داشت و دور گرایانه و نظام سرمایهھای راستدربار یا سیا کار کنم؟ باالخره داریوش ھمایون به دیدگاه
نامد. آن چند لحظه به این مسائل گرایانه من حمله کند و مرا سرسپرده شوروی باز ذھن نبود که به تفکرات چپ

روم. تبریزی ھم به داریوش ھمایون تلفن کرد و گفت که آقا مایلی یک کردم اما باالخره به تبریزی گفتم میفکر می
عضو بسیار مطرح و فعال تحریریه را به تو معرفی کنم؟ آقای ھمایون احتماال پرسید «خب کیه؟» تبریزی گفت 

... فیروز گوران.» گویا ھمایون استقبال کرد و گفت تشریف بیاورند. تبریزی گفت ھمایون فرستم تو ببینی«حاال می



دفتر روزنامه است ھمین االن برو، منم گفتم چشم و رفتم روزنامه آیندگان و وارد اتاق ھمایون شدم. ھمایون 
دب و فروتنی فراوان فردی قرار منتظر من بود، از پشت میز بلند شد و خیلی با احترام برخورد کرد. من تحت تاثیر ا

دانستم. در نخستین مالقات از درون کمی فرو ریختم، دست کم از نظر ادب و گرفتم که او را سرسپرده دربار می
 تواضع او که دور از انتظارم بود.

 
 تان بود؟ھای سیاسیشناخت و در جریان پیشینه فعالیتھمایون شما را می

 
اجراھای زندانم باخبر بود. گفت از فردا تشریف بیاورید تحریریه. من پیش مسعود شناخت و از مبله، من را می

شناخت، چرا که در کیھان مطرح شده بودم و زندانی بھنود، سردبیر آیندگان رفتم. او من را به اسم کامال می
من از زندان شدن ھم باعث مطرح شدن بیشتر من شده بود. نویسندگان برجسته کیھان و اطالعات برای آزادی 

پاشد. ھویدا ھم اش از ھم میھای زیادی کردند و حتی پیش ھویدا رفته و گفته بودند با این وضع خانوادهتالش
ھزار تومانی برایم به  ۵ھا ھیاتی از طرف ھویدا چک جواب داده بود من در ساواک ھیچ قدرتی ندارم ولی بعد

باه نکنم گفتم «ما با این مردک جنگ داریم.» چند روز بعد از آن من زندان قصر آورد که من آن را نپذیرفتم و اگر اشت
 قصر منتقل کردند. ۴را به زندان شماره 

 
مشکل نبوده ھا به شما چندان ھم بیگویی بر خالف گفته طالعی، سپردن سرویس شھرستان 

 است.
 

گذشت اما ھنوز نامه آیندگان میروز از ورودم به روز ۵مسائلی اتفاق افتاد تا این مسوولیت به من سپرده شد. 
وظایفم معلوم نبود. ضمن اینکه بعضی اعضای قدیمی تحریریه آیندگان ھم علیه من جبھه گرفته بودند. با این حال 

روز کاری در روزنامه جز چای خوردن و سیگار کشیدن نداشتم. با  ۵، ۴آقای بھنود از حضورم خوشحال بود. در آن 
ھا را در ستونی شناسی تماس بگیرم و اخبار وضع ھوای شھرھا با اداره ھواشد شببھنود صحبت کردم و قرار 

چی ھم ھا راه افتاد. البته این کار را یک تلفن بینی ھوا در روزنامهبنویسم. به این ترتیب اولین ستون پیش 
شناسی ا اداره ھواماندم و بشب منتظر می ۹رفتم و تا به روزنامه می ۴توانست انجام دھد، حدود ساعت می

ھای روزنامه شدم. ھمزمان به عنوان دبیر گرفتم. بعد از چند روز با حکمی دبیر سرویس شھرستانتماس می
سرویس اجتماعی انتخاب شدم. برایم جای تعجب داشت چرا که سرویس اجتماعی خبرنگار نداشت. در سرویس 

ھا بود. او پاکت نامه خبرھای ارسالی مسوول ارائه خبرھا ھم آقای نورهللا ھمایون پدر داریوش ھمایون شھرستان
ھا مثل بازدید فرستاد. خیلی از خبرھا به اتاق من میکرد و برای تنظیم خبرھا را باز و انتخاب میاز شھرستان

اران دیدم برخی خبرنگای که در روزنامه کیھان داشتم میفرماندار و شھردار دارای اھمیت نبود، با توجه به تجربه
گیرند و مطالب ارسالی بیشتر حالت رپرتاژ آگھی دارد. از پدر آقای ھمایون خواھش کردم از مسوولین پول می

ھا را به من بسپارد. ھمین موضوع موجب اختالف من با او شد و کار به ھا را باز نکند و انتخاب آنپاکت نامه
را به من داد و بعد از آن به کار در سرویس  داریوش ھمایون کشید. ھمایون استدالل من را پذیرفت و حق

 ھا ادامه دادم.شھرستان
 

ای منتشر کرده با داریوش ھمایون که مصاحبه ۱۳۵۲روزنامه آیندگان روز سه شنبه چھارم دی ماه 
وگو را شما انجام دادید. چطور اسمی از مصاحبه کننده در آن نیست، اما روز بعد معلوم شد آن گفت

 وگو کنید و چرا بدون اسم کار شد؟ید با مدیر روزنامه خودتان گفتشد تصمیم گرفت
 

ھا جا بیفتد، کار چندانی نداشتم. بعد از سه ھای اجتماعی و شھرستانماه اول و تا زمانی که سرویس  ۴، ۳طی 
شکل شناسی مھا و ھواتا خبر شھرستان ۴دھم. پیش ھمایون رفتم و گفتم با ماه دیدم کار مفیدی انجام نمی

کنم مفید نیستم. ھمایون خیلی شود، اگر اجازه بدھید دیگر نیایم چون کاری ندارم و احساس میحل نمی
ھمان منوال گذشت، باز رفتم پیش  محترمانه گفت شما خیلی مفیدید، تشریف داشته باشید. یک ماھی باز به

توانم خواھش کنم با جنابعالی گفتم میھمایون و گفتم من اینجا ھیچ کاری ندارم. باز ھم گفت شما مفیدید. 
ای استقبال کرد. به ھمایون گفتم شرط من این است که من مصاحبه کنم. گفت بله، بله و به شکل ناباورانه

کنم، اگر شما نخواستید به سووالم پاسخ دھید اجازه دھید سووال من منتشر شود و شما سوواالت را مطرح می
گو انجام شد و ودھم. پذیرفت و روز بعد قرار مصاحبه را گذاشتیم. گفتاسخ نمیھم بفرمایید به این سووال پ

ھمایون به ھمه سوواالت پاسخ داد، ولی من اسمم را ننوشتم، به عکاس ھم نگفته بودیم بیاید عکس بگیرد، 
ی بود. من بنابراین مصاحبه فردای آن روز بدون اسم مصاحبه کننده و با عکسی پرسنلی منتشر شد، انگار آگھ

مصاحبه را بدون اسم به آقای بھنود دادم، بھنود ھم احتماال حواسش نبود و شاید ھم شیطنت کرده بود، مطلب 
را بدون اسم من به حروفچینی فرستاده بود. ھمان روز ھمه جا پیچید که ھمایون خودش با روزنامه خودش 

مه آمد و بالفاصله گفت به دفترش بروم. وقتی به تر از ھمیشه به روزنامصاحبه کرده است. ھمایون آن روز زود
دفترش رفتم کامال با پرخاش گفت چرا اسم خودتان را نگذاشتید؟ برای اولین بار صدایش بلند شده بود. من ھم 
گفتم نقشی ندارم و قصدی نداشتم که اسمم را نزنم. من مصاحبه را به سردبیر دادم و الزم نبود اسم خودم را 

زنم. ھمایون گفت دید مصاحبه اسم ندارد. به ھمایون گفتم امشب اسمم را میسردبیر باید می آنجا بنویسم و
گویند؟ مصاحبه مگر تمام نشده است، من ھم گفتم شما نقطه نظرات خودتان را گفتید باید ببینیم دیگران چه می



زاده مدیر کیھان، ، مصطفی مصباحمنظورم از دیگران را پرسید و من گفتم با عباس مسعودی مدیر روزنامه اطالعات
ام. ھمایون خیلی خوشحال شد و عباس سالور استاندار خوزستان و مھندس ریاضی رئیس مجلس مصاحبه کرده

ھایی که با او مصاحبه کردم یکی ھم علی اصغر حاج زدید. از چھرهگفت بھرحال برای مصاحبه باید اسم می
ھایی که کتبا گو شد که پاسخود و بشرطی حاضر به انجام گفتسیدجوادی بود که برای من احترام قائل بو

دھد عینا چاپ شود. او نوشته بود: «آیندگان از اول انتشار جزو مردگان بود.» عبدهللا ریاضی رئیس مجلس نیز می
ابط در مصاحبه خود گفت آیندگان روزنامه خوبی است، منتھی بھتر است شما اخبار مجلس را قبل از انتشار با رو

تر باشد. گفتم آقای ریاضی، خبری که درباره آن اطمینان داریم را که قبل عمومی مجلس ھماھنگ کنید که دقیق
کنیم، گفت نه شما خبر مجلس را باید با روابط عمومی ھماھنگ کنید. ھمایون وقتی مصاحبه از چاپ چک نمی

رای خودش بد است، این نکته را حذف کنید. گوید، این حرف بفھمد چه میریاضی را خواند گفت این مردک نمی
ھا که منتشر شد دعوای تعدادی از اعضای تحریریه با من شروع شد. گفتند چرا با استاندار وگوالبته آن گفت

گو کردی، این مربوط به سرویس سیاسی است، با رئیس وھای سیاسی است گفتخوزستان که جزو چھره
ر مجلس است؛ خالصه ھمه شروع کردند به حمله به من. من ھم گفتم مجلس مصاحبه کردی آن حوزه خبرنگا
اند حق ھای اجتماعیھا ھستند یا چھرهھا ھستم، افرادی که در شھرستاندبیر سرویس اجتماعی و شھرستان

 من است که مصاحبه کنم، عالوه بر آن من خبر نگرفتم نظر خواستم.
 

 العات داشت؟ از نظر مالی در چه وضعی بود؟ھا چه تفاوتی با کیھان و اطآیندگان آن روز
 

من شش سال پس از تاسیس آیندگان در آن روزنامه مشغول بکار شدم. تا آن زمان چند سردبیر و کادر عوض 
 ۲۳۰۰گرفتند. البته حقوقم کرده بود و از نظر مالی وضع بدی داشت تا جایی که افراد بجای حقوق، سفته می

ترین حقوق در بین اعضای تحریریه بود، چون خیلی از اعضای تحریریه در نشریات کنم باال تومان بود که اگر اشتباه ن
کردند اما من تمام وقت در آیندگان بودم. آیندگان در دو طبقه از ساختمانی در خیابان جمھوری دیگر ھم کار می

ان و اطالعات داشت. ساختمان مقابل مسجد سجاد بود که آن را اجاره کرده بودند و در کل فضای متفاوتی با کیھ
خبرنگار داشت و مخصوصا سرویس حوادث  ۶، ۵شد. ھر سرویس کیھان آیندگان یک بیستم فضای کیھان ھم نمی

از نظر خبرنگار پر تعداد بود، اما در آیندگان سرویس حوادث یک خبرنگار داشت، ضمن اینکه مخاطبان آیندگان اصال 
 دنبال حوادث نبودند.

 
در "معمای ھویدا" نوشته روزنامه آیندگان پس از مذاکرات ھمایون با ھویدا و نصیری  عباس میالنی

تاسیس شد و «باالخره قرار شد برای ایجاد این روزنامه، شرکتی ایجاد کنند که پنجاه و یک درصد 
نگارش تامین سھام آن از آن دولت باشد و باقی را ھمایون و شماری محدود از ھمکاران روزنامه

ای که نصف سھامش از آن دولت بود وضع مالی نامطلوبی داشت؟ و چرا .» چطور روزنامهکنند
 کند؟ای به سھام دولت نمیوگو با شما، ھیچ اشارهھمایون در گفت

 
گونه مطرح بود. کند، الاقل در محافل مطبوعاتی این ھا شایع بود که دولت ھویدا به آیندگان کمک مالی میمدت

درصد سرمایه  ۵۰داد. با علم به اینکه دولت ماه تاخیر می ۴یا  ۳وقع روزنامه حقوق کارکنانش را با ھمان م اما در
ھمان مصاحبه اول از ھمایون پرسیدم شما سرمایه اولیه را از کجا  اندازی آیندگان را پرداخته است، اما درراه

توانست به شایعات پایان د، فرصتی بود که میدیگر زمانی نبود که ھمایون مسائل را کتمان کن ۵۲آوردید؟ سال 
ھزار تومان گذاشتیم که  ۱۰۰نفر جمع شدیم و نفری  ۶، ۵دھد. اما او کمک مالی دولت را انکار کرد و گفت ما 

 ھزار تومان که دیگر پولی نیست. ۱۰۰ھزار تومان را از کجا آوردید؟ گفت  ۱۰۰سرمایه اولیه شد. باز سووال کردم 
 

و ) ۱۳۵۴دو سال پس از ورود شما به روزنامه آیندگان، داریوش ھمایون به حزب رستاخیز پیوست (
مقام دبیرکل حزب شد. حاال آن بقول شما سرسپرده دربار، عضو حزب دولت قائم ۱۳۵۵در سال 

 ساخته شده بود. آیا مشی روزنامه آیندگان ھم به تبع آن تغییر کرد؟
 

رفت که تغییری در آن بدھد. بافت خودش را ندارم. آیندگان ھیچ وقت تند یا کند نمی من تغییر آنچنانی به خاطر
ای که بھنود سردبیر مدیر و ھمه کاره آیندگان بود. دوره ۵۷داشت. ھمایون تا آخرین لحظه قبل از بازداشت در آبان 

ھم رفت و ھوشنگ وزیری  کرد. وقتیدید با ھمایون ھم مشورت میبود حواسش به مطالب بود و اگر صالح می
نوشت یا ھا را یا ھمایون میداد. سرمقالهسردبیر شد، با ھمایون در تماس بود و او را در جریان امور قرار می

 وزیری.
 

 آمد؟وقتی ھمایون وزیر کابینه آموزگار شد، باز ھم به روزنامه می
 

زد. ھمایون یک روز در بود به دفترش سر می اتاقش محفوظ بود، وقتی وزیر اطالعات و جھانگردی کابینه آموزگار
گیری تظاھرات به دفتر آیندگان آمد، مدتی قبل از بازداشت. اعضای تحریریه ھاج و واج به ھمدیگر نگاه آغاز اوج

دانستیم چکار کنیم و چه بگوییم. ھمایون با تحمل فشار و کردند. لحظاتی دست از کار کشیدیم، نمیمی
گان را به آنجا رسانده بود، حاال ما بگوییم شما حق ندارید بیایید روزنامه؟ این برای ما خیلی ھای زیادی آیندسختی



 سنگین بود. باالخره آقای ھمایون اتاقش را ترک کرد و از آیندگان رفت.
 

چه مسائلی منجر به تشکیل شورای سردبیری در روزنامه آیندگان شد؟ آقای مسعود بھنود گفته 
شریف امامی از اعتصاب در آمدیم یک قراری  ا راه ندادید: «وقتی ما در دورهشما ھوشنگ وزیری ر

گذاشتیم، پذیرفتیم کسی به ما کاری نداشته باشد. مطبوعات از اعتصاب در آمدند. ولی ھوشنگ 
ھای آیندگان راه ندادند. روزنامه را شورایی کردند.» را بچه -که جای من سردبیر شده بود -وزیری 

 سر چه بود؟اختالف بر 
 

ھای آیندگان" آقای ھوشنگ وزیری، سردبیر روزنامه را راه ندادند اصال صحت ندارد و دروغ است. ھمه اینکه "بچه
اعضای تحریریه بالاستثناء آقای وزیری را دوست داشتند و احترام بسیاری برایش قائل بودند. آقای بھنود آن موقع 

شان دقیق باشد یا خود بھنود شیطنت کرده است یا گزارش غلط به او داده در آیندگان نبود. اگر این نقل قول از ای
بودند، چون آقای بھنود ھم وزیری را دوست داشت. ماجرای شورایی شدن تحریریه آیندگان به نتیجه یک اعتصاب 

 گردد که حمایت کارگران و سرپرست بخش حروفچینی چاپخانه را ھم با خود داشت.دو، سه روزه بر می
ماجرا از آنجا شروع شد که تعدادی از اعضای تحریریه از جمله خودم به آقای وزیری پیشنھاد کردیم حاال که  اصل

دولت تضمین کرده است از این پس سانسور دولتی در کار نخواھد بود و تظاھرات و اعتصابات ھم گسترش پیدا 
در روزنامه کار کند تا دلگرمی و قوت قلبی ای مطلب و عکسی از دکتر محمد مصدق را کند، آیندگان به بھانهمی

باشد برای مخالفان حکومت. تا آن موقع مطبوعات اجازه نداشتند درباره مصدق مطلبی بنویسند یا عکسی از او 
زنی ادامه پیدا ایم؟ چانهچاپ کنند. آقای وزیری در مقام سردبیر موافقت نکرد. گفتیم مگر از سانسور آزاده نشده

وزیری پذیرفت عکس مصدق کار شود. انتخاب موضوع و تھیه مطلب درباره مصدق بیش از نیم  کرد و سرانجام
کنیم و تعدادی ساعت طول نکشید که آقای وزیری اطالع داد چاپ عکس مصدق صالح نیست. گفتیم پس کار نمی

ی سردبیری اداره شود. از اعضای تحریریه اعتصاب کردیم و پیشنھاد دادیم برای ادامه کار، تحریریه به صورت شورا
بالفاصله کارگران چاپخانه از این تصمیم حمایت کردند و روزنامه آیندگان صبح روز بعد منتشر نشد. کار به مراجعه 

روز طول کشید و  ۳به سندیکای نویسندگان و خبرنگاران کشید. سندیکا مساله را به ھیات داوری ارجاع داد که 
 ۳نفر از اعتصابیون و  ۳ه تشکیل شورای سردبیری در آیندگان داد، با عضویت سرانجام ھیات داوری سندیکا رای ب
شب مذاکره کنندگان دو گروه از سندیکا به تحریریه آیندگان آمدند تا روزنامه  ۷نفر ھواداران سردبیر. حدود ساعت 

ون لحظاتی در را منتشر کنند و بعد انتخابات اعضای شورای سردبیری برگزار شود. دوستان مخالف اعتصابی
تحریریه ماندند، بعد سالن را ترک کردند و رفتند. روز بعد اعضای تحریریه که در اعتصاب شرکت داشتند انتخابات 

برگزار کردند و اعضای شورای سردبیری را انتخاب کردند. از صبح روز بعد آیندگان زیرنظر شورای سردبیری شامل 
بجای فرھمند که به  -ر، حسین فرھمند و مدتی بعد محمد قائد عمید نائینی، جھانبخش نورائی، مسعود مھاج

 روز طول کشید.  ۶۲و بنده به انتشارش ادامه داد تا اعتصاب دوم سراسری که  -خارج رفته بود
 

 آیندگان پس از ھمایون با آیندگان قبل از آن تفاوت داشت؟
 

ھا گفت: جام دادم در پاسخ به یکی از سوالای که من با او انبسیار تفاوت داشت. ھمایون در نخستین مصاحبه
تردید این برداشت ایشان کامال درست بود و به گمان من «آیندگان روزنامه صبح را وارد تصویر مطبوعات کرد.» بی

ھای عصر (اطالعات و کیھان) ھا فقط روزنامهانتشار روزنامه صبح در ایران یادگار ماندگار ایشان است؛ در آن سال
شود گفت مطرح نبودند و تیراژی ھم ھای صبح تقریبا میند و تیراژ ھم داشتند. اما بسیاری از روزنامهمطرح بود

شد بسیار مطرح شده بود و از نفوذ بسیار باالیی برخوردار بود. نداشتند. آیندگان در دورانی که شورایی اداره می
ھا بایست به آناطالعات و کیھان می داد که روز قبلآمد و حوادثی روی میدر جامعه مسائلی پیش می

شد و ھمین ھا صبح روز بعد در آیندگان چاپ میکردند ولی آن خبرکردند که نمیپرداختند و خبرش را چاپ میمی
ھا برابر بیش از دوران خودش شده شد. تیراژ آیندگان پس از ھمایون دهاستقالل باعث اعمال فشار به آیندگان می

طور نفوذ و اثرگذاری مثبتش در جامعه و در موسسات تا زمان توقیف ھر روز رو به افزایش بود، ھمین بود و این تیراژ 
 و محافل مطبوعاتی.

 
آیا آنطور که بھنود گفته پس از بازداشت ھمایون، ماشینی که راه افتاده بود و آن مکتبی که ساخته 

ای مستقل و ه که ھمایون روزنامهبود، راه خود را رفت؟ عباس میالنی در معمای ھویدا نقل کرد
ای لیبرال مسلک و در عین حال وفادار به دولت را در سر داشت، او به ھویدا گفته بود چنین روزنامه

 ھای سیاسی جامعه را برکشد. آیا پس از او، رویه لیبرالی روزنامه حفظ شد؟تواند سطح بحثمی
 

و یا در ذھن ھمایون بوده باشد اما در دوران قدرت و حضور  ای مستقل و لیبرال ممکن است آرزوانتشار روزنامه
خودش به گمان من به آن دست نیافت؛ ولی در مورد وفادار بودنش به دولت، بعکس آن موارد چشمگیری دیده 

طرف بود. ھمایون در شد کامال مستقل و بینشد. آیندگان در دورانی که ھمایون نبود و روزنامه شورایی اداره می
نگاری و نه در طرفی محض نه در روزنامهطرفی روزنامه گفته بود: «بیای که با من کرد، در مورد بیبهمصاح

طرف، اما نه ای است مستقل و بیپذیر است.» آیندگان پس از ھمایون نشان داد روزنامهسیاست امکان
طرف با رویکرد "بی ۵۸ای اول سال ھو ماه ۵۷ھای آخر سال تفاوت. در واقع استمرار انتشار آیندگان در ماهبی



 

 تفاوت نه" معنا یافت.آری، بی
 

ای مثل آیندگان ممکن بود؟ اما در فضای ملتھب آن روزھای انقالب چنین تعریف و ھدفی برای روزنامه
نظیر بود. شما "روزنامه ی سفید" منتشر کردید؛ این کار در تاریخ مطبوعات بی ۵۸اردیبھشت  ۲۲روز 

 ۵۸اردیبھشت  ۲۲حمد قائد در کتاب در دست انتشار آیندگان نوشته «روزنامه ی سفید تا جایی که م
طرفی فرھنگی نیمسال اول رژیم جدید ثبت شد.» این بی -ترین رویارویی اجتماعیعنوان مھمبه

 ھای قدرت چطور قابل فھم و انتقال بود؟برای مخاطب عادی و ھسته
 

بردیم. قصد ما از بکار نبردن صفت، اسائه ادب نبود. ما پس از پایان قھر یما برای اشخاص عنوان و صفت بکار نم
هللا طالقانی و دیدارش با رھبر انقالب تیتر زدیم: «خمینی و طالقانی مالقات کردند.» بعد ھم نوشتیم دو رھبر آیت

ای با روزنامه لوموند هپس از ترور آقای مطھری، رھبر انقالب در مصاحب ۵۸یک ساعت مذاکره کردند. در اردیبھشت 
ھا خود را پشت سازمان اند؛ عمال آمریکا در جریان این ترورگرایان در این جنایات ھیچ دخالتی نداشتهگفت: «چپ

رادیو و  ۵۸اردیبھشت  ۲۰صبح  ۶اند.» ما ھمین را تیتر زدیم. اما از ساعت مذھبی دروغین فرقان پنھان کرده
خوانم. اعضای شورای اند دیگر روزنامه آیندگان را نمیاعالم کرد که امام گفته ھای مختلف خبریتلویزیون در بخش 

ای منتشر کنیم و فقط یک مقاله در آن سردبیری در منزل ما جلسه تشکیل دادند و تصمیم گرفتیم که روزنامه
خوانم، نگفتند تعطیل شود. نمی بگذاریم با این تیتر که "آیا انتشار آیندگان باید ادامه یابد؟" امام گفته بودند آیندگان

سووال ما این بود که باید چکار کنیم، آیا آیندگان باید منتشر شود یا نه؟ این مقاله یک صفحه روزنامه را گرفت و 
ماند، ما ھم بنا داشتیم فقط ھمین یک مقاله را منتشر کنیم. آن سه صفحه دیگر رل کاغذ روزنامه سفید می

ھمان مدت توقف  روز منتشر نشد. در ۴سفید منتشر شد و پس از آن آیندگان  شماره روزنامه با سه صفحه
ھای متعدد ضمن حمایت از آیندگان، خواھان ادامه انتشار روزنامه شدند و ما انتشار، اقشار مختلف با انتشار بیانیه

 که آیندگان توقیف شد. ۵۸مرداد  ۱۶ھم بار دیگر روزنامه را منتشر کردیم تا 
 

 لی توقیف آیندگان چه بود؟علت اص
 

 حکم توقیف را از دور نشان دادند. اعالم نکردند علت اصلی توقیف چه بود.
 

اتھامی که درباره توقیف روزنامه اعالم شد توطئه علیه انقالب اسالمی بود و دادستان انقالب ھم 
توقیف گزارشی بود اسناد رابطه آیندگان با اسرائیل و موساد را منتشر کرد؛ اما ظاھرا علت اصلی 

 که آیندگان درباره گروه فرقان (عوامل ترور مطھری) نوشت.
 

ھای آخر آیندگان گزارشی درباره فرقان منتشر شد. با روزنامه تماس گرفتند و نشانی بله، در یکی از شماره
رقان در آن آمده ای را دادند که روبروی ساختمان آیندگان زیر ماشین گذاشته بودند و اطالعاتی راجع به فبسته

ھایی بوجود آورد. پس از آن بازداشت شدیم. ما ھم بازجویی پس ندادیم و بود. انتشار این گزارش حساسیت
گفتیم باید تفھیم اتھام شویم، مدتی در پادگان عباس آباد زندانی شدیم، بعد ما را به لویزان و سپس به زندان 

 اوین بردند.
 

------------ 
نشین شده بود، صبح روز کسوتان سرشناس مطبوعات ایران که پس از انقالب خانهپیش  * فیروز گوران، از

 سالگی درگذشت. ۷۸خرداد، در  ۳۰شنبه، پنج

 

 

  



 


