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سال انتشار مستمر

دوشنبه 23شهريور1394ـ30ذيقعده1436ـ  14سپتامبر2015
سال نودم ـ شماره 26253

اطالعات در حديث ديگران
با آثاري از:
فرهنگ ارشاد ،سيدمحمد اصغري ،حسين
بنياحمد ،محمد تو ّكل،حميد رضا جاليي پور،
اله جوادي آملي ،نگين حسيني ،عليرضا
فتح
خاني ،هادي خانيكي،مهرداد خدير ،س���يد
خرمشاهي،
خرازي ،بهاءالدين ّ
محمدصادق ّ
ي س���هرابي ،يونس
جالل رفيع ،محمد ول 
عباس���يون ،ايرج فاضل،
شكرخواه ،كاظم
ّ
محمدمهدي فرقاني ،ناصر فکوهي،فريدون
مجلسي ،بهرام مسعودي ،سيد فريد قاسمي،
سيد مصطفي محقق داماد ،سيد محمد کاظم
موسوي بجنوردي ،يونس نوربخش

الف ـ تصوي���ر كوچك («مكتب
نامه يا
اطالعات») ،روي جلد ويژه
اي است كه به مناسبت
كتابچه
بيس���ت و پنجمين سال انتشار
روزنامه اطالع���ات ،در  17مهر
ماه  1329شمس���ي (با عنوان:
اطالعات در يكربع قرن يا حوادث
مهم يكربع قرن در يكجلد كتاب)
چاپ شده است.
ب ـ تصوي���ر بزرگت���ر ،جوانان
س���واري را در تهران
دوچرخه
هاي  20و  30شمسي نشان
دهه
دهد كه براي گرفتن و پخش
مي
هاي تازه چاپ شدة
كردن نسخه
روزنامه اطالعات ـ كه حكم نان
داغ تازه از تن���ور بيرون آمده را
داشته است ـ به ساختمان سابق
روزنامه اطالعات در خيابان خيام
اند.
هجوم آورده

ها
ها و كابينه
اطالعات  ،دولت
ها و محاكمات قضايي
اطالعات  ،دادگاه
م ّلت  90 ،سال مبارزه و مقاومت
اطالعات  ،ويترين  90ساله
اطالعات  ،مهرنامه

ويژهنامه د ّوم

صاحب امتياز :شركت ايرانچاپ (مؤسسه اطالعات)
مدير مسئول :سيدمحمود دعائي
دبير  :عليرضا خاني
سر
زيرنظر  :جالل رفيع
آرشيو و انتخاب مطالب  :بهروز طيراني
هنري  :رضا گنجي
يو
اجراي 
مدير
نشاني اينترنتhttp://www.ettelaat.com :
پست الكترونيكيettelaat@ettelaat.com:
جنوبي -ساختمان اطالعات
نشاني :تهران  -بلوار ميرداماد – خيابان نفت
كد پستي ( 1549953111تهران) تلفن29999 :

اطالعات  ،خاطرات و تبريكات
���ري ،هادي
اميررض���ا پوررضايي،عباس ُ
ح ّ
صحت،عليطيبنيا،
سودبخش،س���ياوش ّ
 ،حميد ميرزاده ،احمد وحدت
حبيب كريمي
تربتي ،و ...

ويژهنامه د ّوم

تئاتر مؤسسه اطالعات ـ مراسم افتتاح رسمي ساختمان جديدِ بعد از انقالب در منطقه ميرداماد و بزرگراه شهيد ح ّقاني
 ،1379/8/2آمفي
گلپايگاني) ،نماينده ولي فقيه و سرپرست مؤسسه
با حضور رئيس جمهوري وقت (س���يد محمد خاتمي) ،رئيس دفترمقام معظم رهبري (حجت االسالم و المسلمين محمدي
(سيد محمود دعايي)،دانشگاهيان و اصحاب فرهنگ و رسانه ( .اركستر استاد فرهاد فخرالديني،در حال اجراي سرود ملّي جمهوري اسالمي و سرود اي ايران و موسيقي سريال امام علي ).

،1348/4/7جشن چهل و چهارمين سال تأسيس روزنامه اطالعات و افتتاح تأسيسات جديد مؤسسه اطالعات
عباس مسعودي مؤسس روزنامه اطالعات در حال استماع گزارش آقاي مژدهبخش مسئول فني  -درتصوير رئيسي از واحد گراور سازي و گلمحمدي سرپرست چاپ مسطح
شوند.
هم ديده مي

 ،1391/2/12تاالر غدير مؤسس��ه اطالعات (س��اختمان جديد در منطقه ميرداماد و بزرگراه ش��هيد حقاني) ـ رونمايي از تازهترين كتاب «انتشارات اطالعات» تأليف پروفسور فضلاهلل رضا
(نقدها را بُود آيا كه عياري گيرند؟) .از راس���ت به چپ :س���يدمحمود دعايي ،محمد صادقي ،كريم فيضي ،عباس تهراني ،مهندس جالل صفارزاده ،بهرام قاس���مي ،دكتر ژاله آموزگار ،مرحوم باس���تانيپاريزي،
پروفسور رضا ،قاسم قاسمزاده ،مرحوم پروفسور منوچهر گنجي ،ايرج جاويد  ،دكتر شيرين بياني ،مهندس حبيبيمهر ،دكتر اسالميندوشن ،بهروز طيراني ،دكتر انوري،حميد يزدانپرست ،دكتر حسن احمديگيوي،
محمد سليماني ،رضا گنجي
ّ

نگاري ايران كه با همكاري دانشكده حقوق دانشگاه تهران و روزنامه اطالعات برگزار شده بود.
فارغ التحصيالن نخستين دوره روزنامه
از چپ به راس���ت :نفر اول :مرحوم شهيدي خبرنگار فرهنگي روزنامه اطالعات .نفر دوم:رجبعلي اعتمادي س���ردبير مجله جوانان .نفر سوم :آقاي اتحاد نويسندهاي كه مدت كوتاهي در اطالعات بود سپس به
وزارت نيرو رفت و به مقام معاونت آن وزارتخانه رسيد .نفر چهارم :آقاي ذبيحيان خبرنگار حوادث روزنامه اطالعات .نفر پنجم :غالمحسين صالحيار ،در سالهاي بعد معاون سرويس خارجي روزنامه و سردبير
نويس معروف.نفر هش���تم:؟ .نفر نهم :صمصامي .نفر دهم :عباس مسعودي ،مؤسس و مدير روزنامه اطالعات .نفر يازدهم :خوشرو،
اطالعات ش���د .نفر ششم:؟.نفر هفتم :سناتور مطيع الدوله حجازي ،داستان
هاي بعد .نفر
خبرنگار اقتصادي روزنامه اطالعات.نفر دوازدهم :محس���ن ميرزايي.نفر سيزدهم :مقدسزاده.نفر چهاردهم :؟.نفر پانزدهم :پورشريعتي معاون سردبير اطالعات و رئيس خبرگزاري پارس در سال
شانزدهم :محمدي كه در سالهاي بعد مديركل وزارت كار شد.

شرافتروزنامهنگاري
درتقوايبياناست

عليرضا خاني

سردبير روزنامه اطالعات

اش ميتراشد و فرداي آن روز
معلمي در روس���تايي دورافتاده موهايش را به خاطر همراهي با شاگرد سرطاني
اش را هديه ميكند
آيند .معلم ديگري در استاني محروم ،كليه
همه دانشآموزان ،س���ر تراشيده س���ر كالس مي
نشاني گمنام ،هنوز نخستين جشن تولد كودكش را نگرفته خود را به هنگامه
به ش���اگرد فقيرتر از خودش .آتش
هراس���ناك آتش و دود ميزند و بياعتنا به سخن شعارپيشگان بيعمل ،جانش را به دختر كوچك معصوم هديه
ميكند.
ي ُغرند و در تاريكاي صبحدم ،همه هس���تي
دو ج���وان تنومند با رد پاي چاقو بر گونه و گردن ،بر موتوري م 
پيرزني تازهرسيده به شهر را ،كه براي مداواي دخترش آورده ،يكجا ميربايند تا خرج شيشه و شبنشيني و شراب
كنند و چند خيابان آن س���وتر ،راننده فقير تاكسي ،بستههاي پولهاي جا مانده در ماشين را ،بيانديشة جهيزيه
گرداند...
دختر و مداواي همسر ،با تقوا و استغنا به صاحبش برمي
ربايي و آزار و قتل
فهمد يكي ديگر از قربانيان آدم
خورد كه بعدها پليس مي
چوپاني به پيكر سوخته زني بر مي
و سوزاندن اس���ت كه صبحي از خانه درآمده و سوار بر ماشين عبوري شده و ديگر بازنگشته و چشمان عزيزانش
را در انتظار و خون نشانده است...
پيري گمنام و بيادعا ،در روس���تايي دور با چشماني كمنور و قامتي خميده و دستان چروكيده ،همه وزنش را
اندازد تا دست بر ديوار نگيرد و ناخواسته ديوار خشتي را نسايد و حقي را از صاحب ديوار ضايع
روي چوب عصا مي
اي از لب موري برنگيرد و آن س���وتر ،مديري متظاهر ،ميلياردها ثروت ملت را برميدارد
و زايل نكند يا ناغافل دانه
ريزد و گردن فراز ميدارد
سازد يا كرورها پول ملي نفت را در حساب شخصي مي
و در كش���وري دوردست قصر مي
كند...
و ناز بر فلك و فخر بر ستاره مي
آن سو ،رهبري خود را س���پر مردمش ميكند كه فدا شود و آن سوتر رهبراني همه مردم را سپر تاج و تخت
كنند تا مردم فنا شوند و آنها بمانند.
خود مي
كند و خيليهاشان
ش���ان فرشتگان ساجد انسان را سرافراز مي
پرشمار است اتفاقاتي از اين دست كه برخي
فراز...
شيطان طاغي و عاصي را گردن
در ميانه اين ميدان ،چه ميتوان كرد جز گفتن و س���نگ س���راچه دل به الماس آب ديده سفتن .يگانه ساز و
زدن احوال و
برگ ما كه نه سياس���تمداريم و نه قانونگذار و نه قاضي و نه مجري و نه ميانجي و نه منجي ،محك ِ
اقوال و افعال است و پاسداشت شبچراغ اميد و زنده داشتن شمع تابنده و آيينة بازتابندة نقد.
آيِنِه چـون نقش تـو بنمود راس���ت
خود شكن ،آيينه شكستن خطاست
جان و جوهر روزنامهنگاري نقد است و نقد ناب ،گوهر كمياب و ُد ّر ديريابي است كه در اين ملك و ديار غريب
ورزي به پست و مقام و جاه و جالل و ثروت و
هاي سياسي و حسادتها و طمع
و مهجور مانده است ،از بس رقابت
مكنت و قدرت را به جاي نقد جا زدهاند و در هر گروه و رس���ته و حزب و دسته و رسانه و مجلس و انجمن ،تخريب
طلبي و قدرتانديش���ي
اند و جاه
و تخطئه ديگران را به قصد تحس���ين و تقديس خود ،در قالب مظلوم نقد ريخته
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اند ،كه نقد ناب را از نقدهاي دروغين و
و آزمندي خويش را براي س���ر پوش���اندن ،در جامه و زرورق نقد پيچانده
توان تميز داد.
خواهانه به سختي مي
ورزانه و منفعت
كينه
شائبة رقابت و چشمداشت
ها و عريان كردن خطاهاس���ت ،بي
ها و فاش گفتن گزافه
نق ِد ناب ،بازتاباندن كژي
موقعيت و رؤياي قدرت و ثروت و منزلت.
شالق باران سرد و درشت
تاباندن آفتاب روشن صبحگاهان بر ابريشم تاريك شبراهه خاموش است.
نقد ناب،
ِ
ِ
ارديبهشتي بر تن رخوتناك برهوت خشك و تفتيده است ،شكستن شيشه سكوت شب سياه صحراي هراسانگيز
كند ،دوستار تو نيست ،رؤيايش در دام حادثه
ن كه بر آستانة چاه بر تو سكوت مي
با اوج ضرباهنگ يك آواز است آ 
افتادن توست ...آنكه در اوج غرور و قدرت ،بر تو عيب نميگيرد و نهيب نميزند ،ميخواهد قرباني غرور و مسحور
ات شوي...
كبر و مغلوب خودشيفتگي
رحمانه يك دوست از آستانه سقوط و صخره.
نق ِد ناب ،يعني نهيب ،يعني فرياد ،يعني پس كش���يدن تند و بي
محابا و پرشتاب ،در پيچ تن ِد جادة بيحفاظ ،ميراند...
يعني فرمان ايست دادن به آنكه بي
و چنين اس���ت كه باور داريم كالمي كه از دل برآيد ،الجرم بر دل نشيند و نقدي كه از روي صالح و سالم و با
تواند برشكوفد و برشكوفاند و
قصد و ّنيت صالح و سالم گفته شود ،حتي در خشكسالي زمان و ستروني زمين ،مي
باران كند و سردي رخوتبار سكوت
به برگ و بار نش���يند و نشان َد و آب و آباداني بياورد و سينة سياه شب را ستاره
را غزلبازان و از دل كوير خش���ك ت ََرك خورده ،جنگل پرگيسوي س���بز بروياند و بر تن آرزومند صحراي تشنه،
چش���مه پر ُغلغُل سرد بجوشاند و زمين و زمان را تغيير و تحول بخشد و آدميزاده را به سمت و سوي معناي ناب
آدميت گسيل دارد...
رسالت و دغدغه ما در روزنامهنگاري امروز در اين جغرافيا بر اين محور و ستون است كه برخالف شيوه مرسوم
ها را ،نبايد يكسره در
هاي جامعه و نيز اشتباهات و انحرافات افراد و گروه
و ادبيات مس���لط ،ريشه دردها و كاستي
غدار و توطئه خارجي و داخلي جست بلكه گاه نيك
عوامل بيروني موهوم و تقدير و سرنوشت و كجمداري روزگار ّ
ها و كژتابيها و
نگاهي پرسش���گرانه و نامتكبرانه بر خود افكنيم و علل و داليل همه كژي
و بل ضروري است نيم
رحمانه در برابر آن بايستيم.
ها را در خود بجوييم و بي
ها و جاماندگيها و عسرتها و حسرت
درماندگي
بخشي است .دنياي امروز با خبر به روز ميشود.
رسالت ديگر ما ـ و مطبوعات به طور اعم ـ خبررساني و آگاهي
نه در ش���هر كه در روستا و كوهپايه نيز ،مردمان براس���اس آخرين اخباري كه به دست ميآورند ،ميزانالحراره
كنند .خواه خبر آب و هوا باش���د خواه قوانين و مقررات جديد يا ميزان تورم يا حوادث
ش���ان را تنظيم مي
زندگي
سازد
طبيعي و غيرطبيعي ،تغييرات و تحوالت سياس���ي ،وقايع فرهنگي و آموزشي و ...اينها ،فضاي زندگي را مي
و زندگي امروز ،بدون حضور و وجود «خبر» المحاله چيزي و چيزهايي كم دارد.
نگاري ميكنند و پس از عصري ،مث ً
ال عصر  90س���اله اطالعات ،تاريخي از
تر ،روزنامهها ،وقايع
به تعبيري نيك
هاي بعد باقي گذاشتهاند و چه
اند و براي نسل بعد و نسل
وقايع كوچك و بزرگ كش���ور و جهان را روزشمار كرده
نگاران آينده.
تر و مطمئنتر از روزشماري مطمئن براي تاريخ
چيز نيك
جزئيات و ريشه وقايعي چون جنگ جهاني دوم ،سقوط رضاشاه ،كودتاي  28مرداد ،دادگاه مصدق ،اصالحات
هاي شهرباني و ساواك ،روند سقوط شاه ،پيروزي انقالب،
ارضي ،دادگاههاي گروههاي سياس���ي و مبارز ،اطالعيه
دادگاههاي پس از انقالب ،آغاز و روند و فرجام جنگ ،وقايع پس از جنگ ،ظهور تروريس���م جديد ،جنگ آمريكا
علي���ه عراق ،تحوالت خاورميانه ،بهار عربي ،تغيير حكومتها در منطقه ،تغيير دولتها در ايران ،روند قانونگذاري
و تغيير قوانين ،برنامههاي پنجساله ،اصالحات اقتصادي ،اتخاذ سياستها و تغيير سياستها ،اختالفات جناحها
و اصطكاك ميان آنها ،بركش���يدن و بركوفتن افراد و جريانها ،وقايع امنيتي ،ظهور گروهها و ش���بكههاي فساد،
تبليغات انتخاباتي ،وعده و وعيدهاي افراد و جريانهاي سياسي هنگام انتخابات ،تخريب و تخطئه دولتهاي پيشين
بيني جهشهاي بلند
ها ،افشاگري درباره دوران گذشته ،ارزيابي موفق از شرايط حاضر و پيش
توسط عمده دولت
الي س���طور اخبار و رويدادهاي قريب يك قرن
ها و البه
در عصر طاليي آينده ...همه و همه از ميان تيترها ،عكس
نگارانه اس���ت ...اينها در ش���رايطي است كه از  90سال انتشار
روزنامه اطالعات قابل مالحظه و بهرهبرداري تاريخ
اطالعات دستكم دوسومش مربوط به دوراني است كه رسانه مكتوب ديگري نبود يا اگر بود ،تك و توك روزنامه و
االطراف
توانست انجام دهد و نه جامع
تيراژ و نامنظم و ضعيفي بود كه نه وقايعنگاري را به تمامي مي
هفتهنامه كم
نگر بود و اطالعات سالياني عم ً
ال چنين باري را به تنهايي به دوش كشيد...
و جامع
هاي رنگي و رنگين پا به عرصه گذاشتند ،ظاهرا ً
ً
ها ،تنوع گرفتند و اصطالحا روزنامه
در دو دهه اخير كه رسانه
هاي
بايد بخش���ي از رسالت اطالعات را به دوش ميكش���يدند ،اما آنها نوعاً يا متعلق به احزاب و گروهها و جناح
سياسي بودند و انتشار اخبار جناحي موردنظرشان مجالي براي وقايعنگاري نميگذاشت ،يا زود تعطيل و توقيف
داد ...و يا هر دو!
شدند و عمرشان كفاف نمي
مي
رس���الت ديگر اطالعات ،عالوه بر نقد جامعه و حكومت و وقايعنگاري ،تحليل و تفسير رخدادها به منظور ارائه
اي به خوانندگان و ايضاً مس���ئوالن بود تا پس و پش���ت وقايع پيچيده يا مبهم بازتابانده شود و نيز
محك و مظنه

افق و زاويد ديد چش���مانداز آينده به روي خوانندگان روشنتر و وسيعتر گردد .اطالعات در اين وظيفه نيز كوشا
مند بود.
و كام
ها و تفسيرهاي روزنامه را به هم پيوند
ها و تحليل
در اين ميان رش���تهاي ظريف اما محكم عمده يادداش���ت
ها و
ميدهد و آن بازگش���ت و كاويدن ريش���ههاي مس���ائل و مصائب داخلي در درون و ُجستن مشيها و منش
رفتارها و كردارهاي ناس���نجيده و نامدبرانه خود و نيز قائل شدن به نقش عوامل و علل حقيقي و ملموس و قابل
اندازهگيري و قابل اثبات در به وجود آمدن رخدادهاس���ت به جاي تن سپردن به عوامل موهوم و فرضي و فريبنده
و توطئهانديشانه.
اما اگر دفتر يادبود خوانندگان در نمايش���گاه مطبوعات را ورق بزنيم يا نوار پيامهاي شفاهي مضبوط ستون
هاي صميمانه و تشكرآميز از مشي و منش متين روزنامه و
خط ارتباطي اطالعات را بش���نويم ،در كنار همه پيام
توجه به آبرو و حيثيت افراد ،برخي خوانندگان گاليه ميكنند كه اطالعات چرا كماكان تا حدي سنتي است .چرا
وقايع پرهيجان سياس���ي را ،آنطور كه ديگر روزنامهها نشر ميدهند ،پوشش نميدهد و چرا به اخبار حوادث ،به
توان آن را در اتوبوس و مترو گشود .چرا همه
س���ان ديگر جرايد ،توجه ندارد .چرا قطع روزنامه بزرگ است و نمي
صفحات روزنامه رنگي نيست...
البته بخشي از اين انتقادات ،درس���ت و بجاست .خواننده امروزي روزنامه دوست دارد روزنامه امروزي باشد.
مث ً
شاءاهلل اين مشكل شكلي و كمبود تكنيكي
ال قطع و رنگش با شرايط جامعه مدرن همسو و همساز شود و ما ان
گويند ،ما تا حدود زيادي كماكان سنتي
را باالخره رفع خواهيم كرد .اما از ديگر س���و نيز خوانندگان درست مي
هستيم .اگر س���نت را به معناي پايبندي به قواعد و قوانين نوشته و نانوشته اخالقي و عرفي و شرعي بگيريم ،ما
كماكان سعي داريم برخالف رويه رايج ،به سنتهاي بزرگان شرع و اخالق عمل كنيم.
ممكن اس���ت خواننده امروز عالقه داشته باشد به محض اينكه يك چهره مشهور دستگير شد ،هنوز اتهامش
مشخص نيس���ت و اثبات نشده و قاضي رأي به محكوميت او نداده اس���ت ،ما اسم و عكسش را ـ به سان برخي
جرايد ـ در صفحه اول بزنيم .اين ش���يوه ،حتي اگر برخي خوانندگان بپسندند و توقع داشته باشند ،خالف اخالق
و ش���رع و عقل است .اخالق از آنرو كه آبروي افراد ،باارزشترين گوهر آنهاست كه نميتوان آنرا به بازي گرفت،
ش���رع از آن حيث كه اتهام اثبات نشده ممكن است تهمت باشد و تهمت حرام مسلّم است و عقل از آن منظر كه
كند كه مس���ئوليتي بپذيرد و باري به
اگر همه را آماج تير اتهام و طعن و كين قرار داديم ،فردا كس���ي جرأت نمي
اي كه مديرانش از حداقل ش���جاعت و احساس امنيت برخوردار نباشند رو
دوش گيرد و بيرقي بر نيزه كند جامعه
گذارد...
به اضمحالل مي
و اما درباره انعكاس اخبار حوادث ،در اين باره دو فرضيه وجود دارد .فرضيه اول معتقد اس���ت كه هرچه اخبار
جرم و جنايت و دزدي و قتل و آدمربايي و ضرب و جرح و تجاوز و غارت و كيفقاپي و زورگيري و فس���اد و فحشاء
و اعتياد و بزهكاري را بيش���تر منتشر كنيم ،جامعه هشيارتر ميش���ود و مردم بيشتر مراقب خود و عزيزانشان
خواهند بود تا در دامگه حادثه نيفتند ...فرضيه دوم معتقد است انتشار وسيع اخباري از اين دست با ذكر جزئيات
كند و موجي از
كننده ،از يكس���و امنيت رواني جامعه را مختل مي
هاي جذاب و جلب
و به كار بردن تيترها و عكس
ريزد .در مجموع اطالعات به
ها فرو مي
آفريند و از ديگر س���و ،قبح جرم و بزهكاري را در نزد خانواده
اضطراب مي
كند اما اوالً ميكوشد
فرضيه دوم بيش���تر عقيده دارد .درست است كه اطالعات اهم وقايع حادثهاي را منتشر مي
از منابع رسمي و معتبر اين وقايع را منعكس كند و ثانياً از ذكر جزئيات زيانبار و بدآموز احتراز جويد .تيتر «شيوه
آورد ،جز آموزش جرم خاصيت ديگري هم
جديد كالهبرداري» كه در ذيل آن شيوه كالهبرداري را با جزئيات مي
دارد؟ تيتر «جنايتكاران نابغه هيچ ردپايي از خود نگذاش���تند» جز آموزش راههاي فرار از مجازات به جنايتكاران
اي و غيرنابغه ،چه خاصيت ديگري براي جامعه دارد؟
غيرحرفه
البته براي روزنامه نود س���اله اطالعات ،جذابيت اخبار و برآوردن عالئق و سالئق برخي خوانندگان تنوعطلب
ني���ز اهميت دارد اما نه به هر قيمتي .هيچ كاري ندارد كه ما ني���ز ،جزئيات جنايات و راههاي گريز از قانون ـ كه
ترين شيوه چاپ كنيم يا به محضي كه
متأس���فانه گاهي روي سايت پليس هم هس���ت ـ را به تمامي و با جذاب
شنيديم فالن شخص متهم به فالن كار شد ،اس���م و عكسش را درشت در صفحه اول به همراه تيتري چكشي و
تنها اين ش���يوه را نميپسنديم ،بلكه آن را تقبيح ميكنيم و همه تالشمان بر اين
كننده بياوريم ،اما نه
ميخكوب
اس���ت كه حتي سهوا ً نيز مرتكب چنين كاري ـ كه مضارش براي جامعه به مراتب بيشتر از منافعش براي روزنامه
اس���ت ـ نشويم .كه به فرموده موال علي «ال تحدث الناس بكل ما تسمع فكفي بذلك خرقا» (هرچه را ميشنوي ـ
و به آن اطمينان نداري ـ براي مردم بازگو نكن كه اين نشانه جهل است) (ميزانالحكمه ،ج ،10ص)198
ما ،براساس مشي و منشي روش���ن و الگو قرار دادن مكارم اخالق و مرام مرضيه بزرگان آيين آينه و آفتاب و
ناشده ،برآنيم تا به سر حد تاب
هاي فراموش
پيروي از مباديان آداب و ادب و كرامت و تأس���ي از صاحبان فضيلت
هاي مظلوم و
ها و مداراها و مهرباني
هاي كمياب و س���جاياي مهجور و مروت
هاي كمرنگ و كرامت
و توان ،فضيلت
وار بركشيم و زنده نگه داريم و ترويج و عموميت ببخشيم و بشكوفانيم و چهره ناب و مهربان
فروغ را ،اس���رافيل
كم
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آيين رحماني را از البهالي زنگارها و غبار ساليان به قدر وسع پاكيزه گردانيم و در معرض و مرآي نسل جديد قرار
دهيم تا تصويري مهربان و پاك و زالل و مخملين از دين و آيينشان داشته باشند و در برابر توفانها و تندبادهاي
هايشان با افتخار ببالند و گردن فراز دارند...
گريزي بايستند و به همه داشته
اسالمهراسي و سنت
هاي جهاني بر نسل امروز وزيدن گرفته و در اين ميانه ،با هزار
تندبادهايي كه با س�ل�اح برنده و بيرحم رسانه
غم ،برخي رس���انهها و تريبونها و حنجرههاي داخلي نيز ،خواسته و ناخواسته بر آن ميدمند و چهرهاي خشن و
گذارند...
آميز از دين و آيين رحمت و شفقت و مهرباني به نمايش مي
نامروت
و براس���اس همين مبنا و معيار ،تصميم نداريم كه آبرو و حيثيت عمرانه اف���راد را فداي رضايت آني برخي
خوانندگان كنيم و شأن و كرامت انسانها را ،با توجيه فريبنده افشاگري و انذار ،به مناقصه بگذاريم...
خوش���حاليم كه سرپرست ارجمند مؤسسه از روز حضورش در اطالعات همه تحريريههاي روزنامه و مجالت
اي به
را به پايبندي به اين اصل اساس���ي دعوت و ملزم كرده است و بادها و توفانهاي روزگار نيز نتوانسته خدشه
اين مشي و منش وارد آورد.
و سخت و صميمانه آرزومنديم و اميدوار كه آيندگان و وارثان اطالعات ـ و بلكه روزنامهنگاري اين ديار ـ هرچه
ميكنند ،به اين مرام و منش ،به منزله اصلي بغايت اساسي و بنيادين ،مؤمن و وفادار باشند و آن را به سان ميراثي
گرانبها ،قدر بدانند ...كه:
نگاري در تقواي بيان است»
«شرافت روزنامه
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نامة حاضر (ويژهنامة د ّوم) مالحظه ميكنيد .مسئوالن
ها و حكايتهاي ديگران را در ويژه
الف ـ امروز ،حديث
كنندگان اين مؤسسه راضي نبودند و آنرا الزمالحذف
مؤسسة اطالعات به ذكر نام و نشان و تعريف و تمجيد از اداره
ميدانس���تند ،ا ّما بسياري از نويس���ندگان و گويندگان زيربار نرفته حتي اجازة انتشار را به عدم حذف اين بخش،
نامه ،خواهيد بخشيد.
كردند .انشاءاهلل اين خطاي ناگزير را در كارنامة ويژه
مشروط مي
شود كه به انقالب اسالمي
يي از تاريخ روزنامه اطالعات منتشر مي
ب ـ روش���ن است كه اين ويژهنامه در دوره
و جمهوري اس�ل�امي تعلق دارد .بنابراين ،معلوم اس���ت كه هم بخش تصويري «دولتها و كابينهها» و هم بخش
ها و دادگاهها» ،با توجه به معيارها و مالكهاي مورد قبول انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي
تصويري «محاكمه
ً
شود .طبعا توالي تصويرهاي تاريخي بدان معنا نيست كه
كه كلّياتش در متن قانون اساسي آمده است سنجيده مي
همة دولتها و همة دادگاهها محكوم به حكم واحدند و همس���نگ و همطراز تلقّي ميشوند .دولتي كه در خدمت
مردم وطنش نباش���د با دولتي كه برآمده از خواست اكثريت ملّت و مجري سياستهاي مورد تأييد همين اكثريت
ِ
حاكميت خواستة اكثريت مردم يك سرزمين هم نبايد به مفهوم نفي
باشد ،متفاوت بلكه متضاد اس���ت .هرچند
اقليت قانونگرا و مقيم در همان سرزمين پنداشته شود.
حقوق قانوني ّ
حقانيت و بطالنش را بايد با مالكها و معيارهايي در ترازوي
دارد.
تي
وضعي
چنين
س���رزمين
هر
دادگاه نيز در
ّ
ّ
ّ
قانون برآمده از نهادهاي ملي و استقاللي و منتخب اكثريت مردم ترسيم كرده است .هرچند خود آن
داوري نهاد كه
ِ
القاعده مبتني بر مباني اخالقي و حقوقي و معنوي و عرفي
ها و معيارها نيز در هر كشور به نوبة خودش علي
مالك
ها و معيارهايي كه اكنون در كشور ما كسوت حقوق و قانون را دربر دارد ،روشن
و علمي و امثال آنهاس���ت .مالك
اس���ت كه در دوره پس از پيروزي انقالب اسالمي و در ّ
ظل نظام جمهوري اسالمي تدوين شده و گفتمان انقالب و
ها و معيارهاي مورد نظر است.
جمهوري اسالمي ،فضاي حاكم بر مالك
ج ـ بخش«ملّت  90 ،سال مبارزه و مقاومت»و«اطالعات جبهه»و شهيداني كه خاك وطن از خون آنان ارغواني
هاي پس از ما حق حيات
شد ،روايتگر اين واقعيت است كه چه فداكاران و از خويش گذشتگاني به گردن ما و نسل
و حركت دارند.
ً
هايي ازميان هزاران خبر و گزارش و مطلب و مقاله ،لزوما به معناي جانبداري از
ه���ا و مثال
د ـ انعكاس نمونه
نيس���ت.
زدن
ميت
به
لگد
و
كردن
قبر
نبش
ها:
ي
بعض
قول
به
يا
واقعه
آن
و
اين
از
اين و آن ش���خص يا
تورق كتابِ
ّ
رخدادهاي تاريخي و توالي تصاويري كه هركدام بخشي از واقعيتهاي سياه يا سفيد يا خاكستريِ روزگار محسوب
اي را
ميش���ود ،اقتضا ميكند كه الاقل براي يكبار هم مجموعهاي نسبي و نمونهاي و البته مطبوعاتي و رســانه
ـ برگرفته از خيل حوادث و س���يل وقايع ناگوار و گوارا و انبوه تجربههاي تلخ و شيرين و درست و نادرستي كه به
اي) نقش داشته ـ به نظاره و
گيري تاريخ  90سالة معاصر (البته در آينه امكانات مطبوعاتي و رسانه
هرحال در شكل
ها مالحظه شد .اكنون
نامة اول ( 20تير )94نمونههايي از اخبار و مقاالت و گزارش
نظارت بنشينيم .پيشتر در ويژه
كنيد.
نامه دوم نيز نمونههايي ديگر را مالحظه مي
در ويژه
ّ
بديهي اس���ت كه در اينجا هم هر خبري و هر گزارشي و به طور كلي هر مطلبي كه صرفنظر ازدرجه تطابقش
با واقعيت به هرحال از رويكردي در جهت دفاع از منافع ملي و همراهي با حركتهاي مردمي حكايت داش���ته و با
حوزههاي اخالق و انديشه و اعتقاد و انقالب و آرمان و اصول داراي قرابت بيشتر و بهتري بوده ،طبعاً براي اهل دين
و درايت و دادگري نيز مطلوبيت بيشتر و بهتري دارد.

90سـال به اين سـالها
و

 90سال ب ِ ْه از اين سالها

 26201ش���ماره و  26201روز دوام و بق���ا ،در بحرانيترين دوران
تاريخ سياسي ـ اجتماعي ايران در طول  89سال و اينك «سال نودم» ،بر
پيشاني و شناسنامۀ روزنامهاي كه پدر مطبوعات ايران لقب گرفته ،نقش
بسته است.
اين روزها موسم 90سالگي پي ِر دي ِر مطبوعات ايران ـ روزنامۀ ّ
اطالعات
الدوله (فردوسي) با
اي كه س���ال  1302در خيابان عالء
ـ است .روزنامه
عنوان مركز ّ
اطالعات پايهريزي شد و سال  1304هم نامرتّب منتشر شد
ّ
و عصر روز يكشنبه ـ  19تير  1305با عنوان «نامۀ اطالعات» پا به عرصه
ها ريشه دواند و در برابر تندباد حوادث
نو پا در طول سال
گذاشت .اين نهال
گوناگون؛ با انعطاف معقول دوام آورد.
روزي كاركنان اين روزنام���ه و ويژگيهاي مديريتي
تالش ش���بانه
مس���ئوالنش در اين دوام و قوام مؤثر افتاد و چنين شده است اگر اينك به
بينيم روزنامۀ ّ
اطالعات نسبتاً عمر با بركت و با كمالي
قول جاللرفيع مي
دارد.
«عمر با كمال» واژه زيبندهاي در وصف حال روزنامهاي اس���ت كه در
فراز و فرود عمر  90سالۀ خود به خصوص در دوران استقرار نظام جمهوري
ها دست يافتهاند؟!) ،باري
اسالمي ،اگر به كمال مطلوب دست نيافته (كي
الاقل به انديشۀ لزوم حركت در طريق وصول به كمال مطلوب ـ البته در
چارچوب جايگاه حقوقي و قانوني يي كه نه از او يك مؤسس���ه خصوصي
سازد و نه يك مؤسسه دولتي ـ دست يافته است.
مي
كمال روزنامۀ ّ
اطالعات (كم و بيش هرچه باشد) همچون جمال آن،
هاي سياس���ي و اجتماعي دچار دگرگوني
كننده بحران
در تالطم خيره
نش���ده است .هرچند به قول بعضي از اهل نقد و نظر ،دگرگوني در جمال
نگاري اس���ت،
هم به مقتضاي زمان الزمۀ تغيير و تحول در عرصۀ روزنامه
ا ّما ّ
اطالعات تقريباً با همان سيما و جمال  90سالهاش همچنان ميهمان
لاّ
مخاطبان ديرينه و وفادار خويش اس���ت و آنها اط عات را همانگونه كه
هست ميپسندند و گويي هر دو طرف (با توجه به ظرفيت حقوقي و اداري
پندارند :كمال اين است و بس! هرچند
اين مؤسس���ه و اين روزنامه) مي
با نگاه هميش���ه باالتربين و برتربين ،بايد نه راضي بود و نه قانع .و لذا بايد

گفت :فيالحقيقه ،كمال اگر كمال اس���ت هيچگاه بس نبوده و نيست و
نخواهد بود.
طبيعي است كه موافقان و مش��� ّوقان اطالعات در اين نهاد فرهنگي
كمال و جم���ال ميجويند و مييابند و مخالفان و منتقدانش نيز كمال و
جمال در آن ميجويند و نمييابند! هر نگاهي ش���ايد بيشتر معطوف به
هاي ناخواسته را نبايد
ها و كژي
يك رويه از س��� ّكه واقعيت است .كاستي
ناديده گرفت.
البته يكي از كماالت شايد اين است كه به قول مرحوم دكتر باستاني
پاريزي« :اطالعات نجيب است» .اين خصلت پسنديده را اگر راست باشد
كنند ،غافل از اينكه نجيب بودن و
برخي به عصا به دست بودن تعبير مي
نگاري ،هنري است كه به پشتوانه
نجيب ماندن در عرصۀ شور و شر روزنامه
شود.
انديشه حاصل مي
اي ضمن خبر دادن از برگزاري
روزي ناقد محترمي در جريدة شريفه
مراس���م بزرگداش���ت آقاي دعايي در كتابخانه ملّي و آنرا «كنگره همه
جناحهاي سياسي داخل كش���ور براي بزرگداشت مرد دوستداشتني
سياست و مطبوعات» ناميدن ،نوش���ته بود« :اطالعات ،ديگر از [مرتبه]
روزنامه دوم كش���ور [بودن] فرو افتاده و در تحوالت سياسي و اجتماعي
مؤثر نيست .ش���خص محمود دعايي آنقدر دوست داشتني است[هست]
ها چشم بر نزول وحشتناك يك
كه در مراسم بزرگداش���تش همه جناح
روزنامه مهم كشور ببندند» .متأسفانه مشخص نشده بودكه منظور از اين
تر استفاده
گويي چيست تا اطالعاتيان بتوانند از اين نقد بهتر و دقيق
كلّي
ايِ خويش و نيز
مختصاتِ حرفه
نقض
كنند.روزنامه اطالعات البته خود به ِ
ّ
به دالئلش واقف اس���ت ،ا ّما اگر خداي ناكرده منظوراين قبيل گويندگان
هاي مرسوم روزنامهنگاري براي جلب
توسل و تمسك به حيلهها و جنجال
و جذب مخاطب به هر بها و بهانهاي در عرصۀ روزنامهنگاري بوده ،روشن
است كه اين «صعود وحش���تناك!» كاري است بسيار سهل و دم دستي
كه البته روزنامۀ ّ
اطالعات عالم���اً و عامدا ً از اين حيلههاي ناصواب براي
جلب ت ّوجه مخاطب و بازار گرمي بهره نبرده اس���ت .خواه با مارك متعالي
اش .خود آنان كه با هر ّنيتي
اصولگرايي و خواه با برند برجستۀ اصالحطلبي
هاي جنجالي گذشته
ها بعد بر كارنامۀ تيترها و تايتل
چنين كردهاند ،سال
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اند .اگر گاهي
مهمترين آنها خنديده
خود يا الاقل بر بس���ياري يا برخي از
ِ
نگريسته باشند .به قول خاقاني :خندند بر آن ديده كاينجا نشود گريان!
اگر منظورتان نپرداختن اطالعات اس����ت به افراط و تفريطها ،دشنه و
دشنام به هم پرتاب كردنها ،يكديگر را فاشيست و مرتجع و عقبمانده يا
جاسوس و مزدور خارجي خطاب كردنها ،يك كالغ چهل كالغكردنها،
آبرو بردنه����ا و حيثيت تباه كردنهاي قبل و بع����د از حكم دادگاهها ،با
تيترهاي كليش����هاي بمباران كردنها ،و اگر نزول وحشتناك همين است،
شر اين «صعود وحش����تناك» گذشتهاند و آنرا براي
اطالعاتيان از خير و ّ
اهلش گذاشتهاند.
ه���اي جنجالآفرين و يكبار
پيم���ودن اين راه و عدم اعتقاد به روش
روي نسبي هر
مصرف(!) در كنار پايبند بودن به مش���ي اعتدال و ميانه
چند هزينههاي مادي و معنوي را متوجه مؤسسه بزرگ اطالعات ميكند،
ي با آموختن از
اما مديريت مؤسسه در عمر  36سالۀ پس از انقالب اسالم 
ها را به جان خريد ،تا اعتدال
اش اين هزينه
تجرب���ه طوالني روزنامهنگاري
همچنان س���رلوحۀ كار و روش و منش روزنامه باقي بماند .تا اگر به زبان
نگرانه
اغراق نگويند كمال اين اس���ت و بس (!) ،به زبان آرمانگرايي واقع
بگويند كمال در اعتدال اس���ت .البته كه ميدانيم اهل نظر در تعريف و
ها دارند( .در چه ندارند؟!)
تفسير اعتدال هم حرف
خانواده بزرگ « ّ
اطالعات» از س���ال  1305با ((نامۀ اطالعات)) ،تا
((مؤسس���ۀ ّ
تاريخ پرفراز و نشيبي را پشت سرگذاشته است.
اطالعات))
ِ
اند و البته با توجه به طبع
گذار اين مجموعه بوده
خانواده مس���عودي پايه
گذاران
ويژه مديريت مؤسس���ه پس از انقالب ،از ذكر نقش و سهم بنيان
روزنامه اطالعات هم غفلت نش���ده تا در گذر تاريخ نقش هركس در هر
آفريني اطالعات
مقطع زماني و مكاني هرچه بوده ارج نهاده ش���ود .نقش

در دوران انق�ل�اب و پس از پيروزي انقالب و ...همه و همه مؤيد اين نكته
است كه بايد گفت چه خوشفكر و انديش���ه بودند بزرگاني كه در تب و
تاب پيروزي انقالب اس�ل�امي ،اين ثروت ملّي و سرمايۀ بزرگ فرهنگي را
ومنفي ناشي از شور ا ّوليه انقالب ،مدبرانه
هاي مثبت
بدون ت ّوجه به حاشيه
ِ
حراست و پاس���داري كردند تا بعد به مدد تدبير و تالش همه كارگران و
كارمندان و همۀ كاركنانش ،نامۀ دي���روز اطالعات به يكي از بزرگترين
ها در عرصۀ
هاي فرهنگي و انتش���اراتي امروز تبديل شود و سال
مؤسسه
داري كند.
مطبوعات ،انشاءاهلل نجيبانه در خط اعتدال ميدان
مؤسس���ۀ ّ
اطالعات در عمر ديرپاي خود ،بدون اينكه رسماً دانشكده و
لاّ
مركزي براي تربيت نيروي انساني خ ق در عرصۀ روزنامهنگاري تدارك
ببيند ،در عمل به چنين هدف بزرگي در عرصۀ رس���انه دست يافته است.
كننده بسياري از نيروهاي توانمند مؤسسه اطالعات
حضور پررنگ و تعيين
در راهاندازي و مديريت بسياري از روزنامهها و نشريات (خارج از مجموعه)،
گوياي اين واقعيت اس���ت كه روزنامۀ اطالعات غيرمستقيم به دانشگاه و
مكتبي براي آموزش و تربيت نس���ل بزرگي از روزنامهنگاران تبديل شده
نگاري بوده و
اس���ت ،كه هر كدام منش���أ تحولي در عرصۀ خبر و روزنامه
هستند.
وقفه
به هر حال ،حكايت اطالعات ،حكايت  90سال حضور پرثمر و بي
در عرصۀ فرهنگ ،هنر ،خبر ،گزارش���گري ،پژوهش���گري ،نويسندگي،
نگاري ،انتش���ارات كتاب و تربيت نيروي انس���اني ـ
روزنامهنگاري مجلّه
اميد حكايتهاي ديگران در
مطبوعاتي اس���ت و اين حضور پرثمر را به ّ
يكصدسالگي و ...سالگي ،گرامي ميداريم.
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فروشگاه ونمايشگاه انتشارات اطالعات دربزرگراه ح ّقاني

مح ّمدولي سهرابي

(مجله جوانان و اطالعات علمي)

حضور رهبرمعظم انقالب در زمان رياست جمهوري درمؤسسه اطالعات

1363/9/19

جمهوري از مؤسسه اطالعات
بازديد رئيس
رياست جمهوري كش���ورمان ،پيش از ظهر امروز با حضور در مؤسسه اطالعات و
شركت ايرانچاپ ضمن بازديد از بخشهاي مختلف مؤسسه ،سيستم جديد حروفچيني
كامپيوتر روزنامه را افتتاح كرد.
االس�ل�ام دعايي نماينده امام و سرپرست مؤسسه
در بازديد رئيسجمهوري ،حجت
اطالعات و شركت ايرانچاپ و آقاي نيري (حاج حسنآقاي تهراني) مدير مؤسسه ،ايشان
كردند.
را همراهي مي
جمهوري ابت���دا در تحريريه روزنامه «اطالعات» حضور يافت و ضمن حضور
رئيس
هاي مختلف روزنامه به گفتگو
در شوراي سردبيري روزنامه با اعضاي تحريري سرويس
پرداخت .سپس به بازديد از قسمتهاي مختلف مؤسسه «اطالعات» پرداخت .وي ابتدا از
چاپخانه و قسمت حروفچيني «الينوتايپ» روزنامه ديدن كرد و مورد استقبال كارگران
قرار گرفت .در اين قسمت رئيس جمهوري ضمن گفتگو با كارگران قسمت صفحهبندي
نسبت به كار آنان اظهار عالقه كرد و ابتكارات آنان را در صفحهبندي ستود.
رئيسجمهوري تأكيد كرد بايد صفحه اول روزنامه قديمي شما حالت يكنواختي به
خود نگيرد و كارتان همراه با توسعه ابتكارات باشد.
هاي مدرن چاپ
هاي چاپ افست بازديد كرد و در مورد ماشين
وي سپس از قسمت
آن از كارگران توضيحاتي خواست.
شعب گراورسازي ،عكاسي و رتوش نيز مورد بازديد ايشان قرار گرفت.
رئي���س جمهور آنگاه به بازديد از آرش���يو و كتابخانه مؤسس���ه پرداخت و توضيحاتي
پيرامون س���وابق آرشيو و قدمت و اسنادي كه در آن حفظ ميشود خدمت ايشان تقديم شد.
رئيس جمهور سپس با كاركنان آرشيو به صرف چاي نشست و روش كار آنان را به طور دقيق
جويا ش���د كه در هر مورد توضيحات جامعي ارائه شد .در پايان ،حجتاالسالم والمسلمين
خامنهاي به بازديد بعضي مطبوعات قديمي و پوسترهاي عكس و مطلب پرداخت.
افتتاح قسمت كامپيوتر مدرن اطالعات
جمهوري س���پس با قطع پرچم سه رنگ ،تأسيس���ات جديد حروفچيني
رئيس
هاي نصبشده از مسئوالن
كامپيوتري روزنامه اطالعات را افتتاح كرد و در مورد ماشين
توضيحاتي خواس���ت .وي ابراز اميدواري كرد كه سيستم جديد كامپيوتري پيشرفته
حروفچيني اطالعات كه س���رعت آن بسيار است روزنامه اطالعات را همچنان كه بوده و
هست در سطح بزرگترين مؤسسه مطبوعاتي كشور قرار دهد.
روايت آقاي دعايي پس از سي سال
سي سال پس از رخداد مذكور ،سيد محمود دعايي سرپرست روزنامه نيز در خالل
بازديد دكتر مسجد جامعي عضو ش���وراي شهر تهران از موسسه اطالعات به مناسبت
روز خبرنگار( 17مرداد  ،)94به ش���رح خاطراتي پرداخت كه يكي از آنها به ديدار سرزده
مقام معظم رهبري در زمان رياس���ت جمهوري ايشان از اين موسسه اختصاص داشت.
وي گفت :قبل از س���اعت هشت صبح  19آذر سال  63از دفتر ریاست جمهوری تماس
گرفتند و از من خواس���تند که قبل از رفتن به مؤسس���ه اطالعات به آنجا بروم .به دفتر
ریاست جمهوری مراجعه كردم و متوجه ش���دم که حضرت آقا قصد بازدید از روزنامه
اطالعات را دارند .این گونه بود که بازدید تاریخی رهبر معظم انقالب (در زمان رياس���ت
هاي مختلف
جمهوري) از مؤسسه اطالعات ثبت شد و ايشان بازديدي صميمانه از بخش
هاي فني و آرشيو بازديد
مؤسسه انجام دادند ،سر ميز شوراي تيتر حاضر شدند ،از واحد
كردند و سيستم جديد حروفچيني كامپيوتري مؤسسه اطالعات به يمن حضور مبارك
ايشان به بهرهبرداري رسيد.
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مقام معظم رهبري (دوره رياست جمهوري) در تحريريه روزنامه اطالعات
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در سالن اجتماعات روزنامه اطالعات

در بخش حروفچيني روزنامه اطالعات

يكشنبه 1394/6/1

یادگار گرامیامام:

مهمترين سرمايه رسانه « اعتماد» است

س���رويس فرهنگي ،هنري ـ منوچهر دینپرست 90 :سال از انتشار روزنامه اطالعات
گذشت و تا امروز بیش از بیست و ش���ش هزار شماره از این روزنامه در اختیار مخاطبان
قرار گرفته اس���ت .روزنامه اطالعات که در شامگاه روز یکشنبه ۱۹تیر ۱۳۰۵در تهران به
های نه
 ،اینک یکی از قدیمیترین روزنامه
سرپرستی مرحوم عباس مسعودی منتشر شد
فقط ایران بلکه خاورمیانه محسوب میشود .این روزنامه با اینکه طی سالهای پس از انتشار
خود فراز و نشیبهای مختلفی را به خود دیده است ،ولی اینک در جایگاهی قرار دارد که به
تعبیر یادگار گرامیامام «روزنامه مورد اعتماد مردم است».
به مناس���بت نودمین سال انتش���ار روزنامه اطالعات و رونمایی از تمبر یاد بود آن با
امام حجت االس�ل�ام و المسلمین حاج سید حسن خمینی ،صبح روز
حضور یادگار گرامی
در مؤسسه اطالعات برگزار شد.
شنبه  31مرداد مراسمی
کسوتان این
در این مراس���م عالوه بر خبرنگاران و کارکنان روزنامه اطالعات و پیش
اهلل موس���وی بجنوردی ،حجت االس�ل�ام علی اکبر آشتیانی ،دکتر حمید
روزنامه ،آیت
انصاری ،مدیر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) ،دکتر سید رضا صالحی امیری،
رئیس کتابخانه ملی ایران ،احمد مس���جدجامعی ،رئیس سابق شورای شهر تهران و وزیر
هادی خانیکی ،استاد ارتباطات دانشگاه عالمه
اسبق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،دکتر
طباطبای���ی ،دکتر مهدی محقق ،رییس انجمن آثار و مفاخ���ر فرهنگی و دیگر اصحاب
فرهنگ و رسانه حضور داشتند.
 90سال اعتماد در میان مردم
در مراسم نودمین سال انتشار روزنامه اطالعات حجتاالسالم والمسلمین حاج سید
حسن خمینی از نود سال انتش���ار روزنامه باسابقه اطالعات ابراز خوشنودی و سخنانش
را با یاد امام راحل ،فرزند امام ،ش���هدای انقالب و هش���ت سال دفاع مقدس و همچنین
درگذشتگان مجموعه اطالعات آغاز کرد.
یادگار گرامیامام در این مراس���م با اشاره به این نکته که «تنها سرمایه رسانه اعتماد
مخاطب اس���ت» گفت« :رسانهای که اعتماد مخاطب را ندارد رسانه نیست ،بلکه یک بوق
شود .ممکن است آن رسانه دیده و شنیده شود اما هیچگاه از آن به
تبلیغاتی محسوب می
عنوان رسانهاي برای کسب اطالعات و اخبار و یک رسانه امین یاد نمیشود».
به گفته حجت االس�ل�ام سید حس���ن خمینی «در طول عمر بشر از زمانی که شعرا
های جدید
سرودند تا بعد از آنکه رسانه
های دربارها بودند و قصایدی می
بزرگترین رسانه
کنند ،تریبونهایی
ها را ایفا می
های اجتماعی نقش رسانه
شکل گرفتند و امروز که شبکه
شنویم که عکس
ها حرفهایی میشنوند و خیلی وقتها می
وجود داشته که انسانها از آن
آن گفته شده اما مهم این است که تا چه حد مردم به این حرفها اعتماد میکنند .به همین
دلیل است که اعتماد بهترین سرمایه رسانه است».
یادگار گرامیامام بر این باور اس���ت که «جلب اعتماد مخاطب به رسانه ،چند عامل

دارد که اولین و بزرگترین آن صداقت است».
دروغ دشمن اعتماد و رسانه
حجت االسالم والمسلمین حاج س���ید حسن خمینی در ادامه سخنانش «دروغ» را
دشمن اعتماد دانست و گفت« :اعتماد از آن چیزهایی است که به عمری به دست میآید و
به شبی از دست میرود .با یک دروغ رسانه در چشم مخاطب فرو میریزد و به همین دلیل
یک رس���انه نباید به هیچ قیمتی دروغ بگوید جز وقتی که میخواهد انتحار(خودکشی)
کند».
گوید ممکن است بتوان سر یک
امام افزود« :جمله معروفی است که می
یادگار گرامی
نفر را برای همیش���ه کاله گذاشت و یا سر جمعی را برای مدت کوتاهی کاله گذاشت اما بر
توان کاله گذاشت .در صداقت هم مسئله بسیار مهمی وجود داد.
سر همه برای همیشه نمی
مث ً
ال در دادگاهها که قس���م میخورند تعبیر بسیار قشنگی وجود دارد که «راست بگویم،
ها هم باید همین گونه باشند و اگر غیر از
جز راس���ت نگویم و همه راست را بگویم» .رسانه
این باش���د یک رسانه هویت خود را از دست میدهد .آن رسانه تبدیل به تریبونی میشود
گویم اثر ندارد .ممکن است اثر داشته باشد اما اثر رسانه را ندارد».
که نمی
سید حسن خمینی دلسوزی رسانه برای مخاطبین را عامل دیگری برشمرد و گفت:
«دومین نکته این است که رس���انه باید دلسوز مخاطبش باشد .یکی از مهمترین شروط
تبلیغ این است که مخاطب احساس نکند از این تبلیغ چیزی گیر گوینده میآید .در قرآن
هم آمده اس���ت که پیامبران هم که برای تبلیغ اقدام میکردند هیچ چیز نمیخواستند
جز رضای خدا .گوینده اگر بتواند به ش���نونده بباوراند که در آنچه میگوید نفعی ندارد اثر
شود».
سخن او چندین برابر می
وی افزود« :در طول تاریخ علت تأثیر پیامبران همین نکته بوده است که وقتی سخن
کردند که چیزی قرار است گیر اینها بیاید .جز مصیبت
میگفتهاند مخاطبان احساس نمی
و سختی برای پیامبران چیزی نبوده اس���ت .در همین ارتباط میتوان گفت که رسانه و
گوینده نباید منافع شخصی خود را لحاظ کنند».
شجاعت عامل موثر در جلب اعتماد مخاطبین است
به اعتقاد یادگار گرامیامام «شجاعت عاملی مؤثر در جلب اعتماد مخاطبین است و
اگر مخاطب احساسکند یک رسانه شجاعت الزم را ندارد تصور میکند که شاید او همه
راس���ت را نمیگوید و چه بس���ا همه حقیقت را هم نمیگوید و مخاطب به سمت کسانی
تر هستند؛ بنابراین رسانه غیرشجاع اعتماد مخاطب را به دست نمیآورد
میرود که شجاع
شود بلکه در مورد هر کسی که دارای
ها و سایر رسانهها نمی
و این امر فقط شامل روزنامه
مخاطب است صدق میکند».
حجت االس�ل�ام و المسلمین حاج سید حسن خمینی «شجاعت را ویژگی بزرگ و یا
اند تاریخ را تحت تاثیر قرار دهند».
وجه امتیاز کسانی دانست که توانسته
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ایران
اي که در مورد انقالب اسالمی
وی با اشاره به خاطرهاي که سالها پیش در کنگره
برگزار شده بود ،گفت :در آنجا طی بحثی گفتم که چگونه میشود افراد وارد انقالب بشوند
یا نشوند .امام قدرت را ش���رط «تنجز» میدانستند و بر همین اساس وارد انقالب شدند
دانس���تند و به همین دلیل وارد جریان نشدند؛
اما دیگران قدرت را ش���رط «فعلیت» می
پس از پایان سخنرانی ،مرحوم آیتاهلل توسلی به بنده گفت همه این سخنان درست است
اما علت واقعی این بود که امام نمیترس���ید و مابقی میترسیدند .ما در سجایای اخالقی
ویژگیهایی داریم که در جوهره آنها این موارد نهفته است .مث ً
اش حسد
ال فردی در جوهره
گونه نیست که قابل تربیت هم نباشد .مرز بین تهور و ُجبن (ترس)
و کینه نیس���ت اما این
واقعیتی است و شناسایی اینها که آیا شجاعت است یا مصلحت اندیشی ،واقعیتی است که
شناسایی آن توسط خود فرد امکان پذیر است .فردی از امام صادق (ع) پرسید بیماری تا
چه اندازه باش���د میتوان روزه را افطار کرد ،حضرت فرمودند خود بیمار بهتر از هر کسی
توان همین معیار را به کار
داند .درباره مرز بین ش���جاعت و مصلحت اندیشی هم می
می
برد .روزنامه اطالعات در س���ال  56متأسفانه شجاعت «نه» گفتن در برابر كساني كه نامه
مطلق عليه امام خميني را بر اين روزنامه تحميل كردند نداشت.
معروف رشيدي
رسانه نباید احساس ترس کند
گفت
یادگار گرامیامام که در مراسم نودمین سال انتشار روزنامه اطالعات سخن می
تاکید کرد که «رس���انه نباید احس���اس ترس کند .البته در مقوله شجاعت عالوه بر نقش
گوینده ،نظام حاکم نیز مسئولیت دارد و نباید هزینه بیان برخی از مسائل آنقدر باال رود که
مضیق تعریف کنند و
بیان آنها نیازمند شجاعت باشد .برخی ممکن است خطوط قرمز را ّ
هزینه در رسانهها باال رود و این موضوع مربوط به مسئولین امر است».
حاج سید حس���ن خمینی «تخصص»
را ش���رط دیگر اعتماد به رسانه توصیف کرد
و گفت« :رس���انه باید کار خود را بلد باشد تا
اي
مردم به آن اعتماد کنند .رس���انه در حوزه
که انتخاب کرده مثال سیاس���ی و اجتماعی و
فرهنگی و اقتصادی است توانایی و تخصص
الزم را باید داشته باشد».
به گفته وی «متاس���فانه دروغگویی به
مقدار زیادی در جامعه ما شایع شده و برخی
دروغگویی را با این دیدگاه ماکیاولیس���تی
کنند که «هدف» وسیله را توجیه
توجیه می
کند .ولی باید به یاد داشته باشیم که هیچ
می
هدفی نشر اکاذیب و نشر فرهنگ دروغگویی
کند .ش���ما نشریات
را در جامعه توجیه نمی
صدر مش���روطه را تورق کنید میبینید که
چه اندازه دروغ و افترا نس���بت به دیگری روا
میداشتند اما تاثیر از آن نشریهاي بود که ادب
را سرلوحه کار خویش قرار داده بود».
یاد گار امام راحل با اش���اره به این نکته

که ملت ایران در طول تاریخ ملت مؤدبی بوده اس���ت تا جایی که متهم بوده که ادب زیاد
او را به تملّق کش���انده گفت« :این امر نشانگر آن است که ادب از ویژگیهای مهم ملت ما
بوده است .همان گونه که متون ادبی اندکی وجود دارد که ادبیات پرخاشگونه داشتهاند و
برخی مطایبات ،اما امروز متأسفانه بیادبی مقداری در جامعه ما رایج شده است و هنگام
سخن گفتن زبر و گزنده حرف میزنیم.
ادب ،نماد برجسته رونامه اطالعات
حجت االسالم والمسلمین حاج سید حس���ن خمینی بر این باور است که «نیازمند
نهضت بازگش���ت به گفتار مؤدبانه هس���تیم .رواج ادبیات تلخ که به این مقدار شاهد آن
هس���تیم ،جامعه را از سرمایههای خودش تهی میکند .متاس���فانه بعضی اوقات ما فکر
میکنیم اگر پرخاش���گر باشیم تاثیر بیشتری داریم اما باید بدانیم عمر تاثیر با رسانههایی
است که با ادب محشور هستند .ملت ایران در طول تاریخ ملت مودبی بوده است».
یادگار امام راحل در س���خنان پایانی خود «ادب را نماد برجس���ته روزنامه اطالعات
برشمرد» و گفت« :آقای دعایی خودش���ان از نمادهای تواضع هستند و خصوصیاتی که
برای اعتماد به رسانه عرض کردم از نمادهای روزنامه اطالعات به حساب میآید .روزنامه
اطالع���ات در جای جای تاریخ ما حضور دارد و امی���دوارم در کنار آقای دعایی صدمین
س���الگرد تاسیس این روزنامه را نیز جشن بگیریم .انشاء اهلل در آینده شاهد بسط فرهنگ
ادب ،شجاعت و اعتماد در جامعه باشیم».
پیش از س���خنرانی حجت االسالم والمسلمین حاج س���ید حسن خمینی مراسم
رونمایی از تمبر یادبود نودمین سال انتشار روزنامه اطالعات با حضور مدعوینی مانند دکتر
احمد مس���جدجامعی ،آیتاهلل بجنوردی ،آیتاهلل آشتیانی ،دکتر مقدم ،آهنگران ،بهرام
مس���عودی ،دکتر مهدی محقق ،دکتر رضا
صالحی امیری ،دکت���ر انصاری ،دکترهادی
خانیکی ،دکتر شیرانی ،دکتر میرزایی ،دکتر
ابوالقاسم قاسم زاده ،جالل رفیع ،جواد مظفر
و حسین بنی احمد برگزار شد.
اطالعات همراه با موج عظیم انقالب
بود
در بخش آغازین مراس���م نودمین سال
انتشار روزنامه اطالعات ،سید محمود دعایی،
سرپرست مؤسسه اطالعات ،سخنانی درباره
جایگاه روزنامه اطالعات ایراد کرد.
وی در آغاز سخنانش با اشاره به اين نکته
که شاید امکانپذیر نبود که ما تمامیمدیران
مؤسسه اطالعات را از آغاز تاسیس تا کنون به
اینجا دعوت میکردیم گفت« :من به صورت
س���مبلیک نماد مدیریت مؤسسه اطالعات
در پیش از انقالب و ی���ادگار و فرزند مرحوم
عباس مس���عودی یعنی بهرام مسعودی را به
اینجا دعوت کردم .ایشان نقشي در چاپ نامه
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مطلق عليه امام خميني نداشتند چون مسئول روزنامه در آن تاريخ نبودند .در ايّام
رشيدي
انقالب هم با این حرکت و موج عظیم همراهی کردند و بعد از هجرت بسیاری از مسئوالن
موسسه ،ایشان وفادارانه به انقالب و مردم در ایران ماندند و اعتصاب مطبوعات در آن ایام
را مدیریت و به عنوان یک مدیر این روزنامه را تقدیم انقالب کردند .تا اینکه مس���ئوالن
قضایی تصمیم گرفتند که روزنامه اطالعات و کیهان را مصادره کنند .ایشان به مسئوالن
وقت پیام دادند که من ش���رایط انقالب را درک میکنم و اگر به تخصص من در مؤسسه
ام باشم.
توانم همانند یک کارمند در خدمت مؤسسه پدری
نیازی باشد می
در آن زمان سرپرست بنیاد مستضعفان ،مرحوم حسین بنکدار را که از اعضای حزب
بود به مؤسس���ه فرستادند که آقای مسعودی در کنار ایشان باشند .در آن
موتلفه اسالمی
زمان متاس���فانه فضا برای آقای مسعودی تنگ شد و ایشان مجبور شد که از کشور خارج
شود».
احمد از سردبيران پيشكسوت
خوشبختانه امروز عالوه بر ايش���ان جناب آقاي بني
روزنامه اطالعات و چند تن ديگر از ياران قديمي اين روزنامه هم حضور دارند.
نماینده ولی فقیه در مؤسس���ه اطالعات با اش���اره به تصمیم حضرت امام(ره) برای
مدیریت اطالعات و کیهان گفت« :ام���ام(ره) اینجانب را برای مدیریت اطالعات انتخاب
کردند و من به مرحوم ش���هید بهشتی رجوع کردم که یارانی را برای اداره مؤسسه معرفی
کنند و ایشان هم آقاي موسوي را به بنده معرفی کردند و در کنار ایشان هم اعضای روابط
شورای انقالب را معرفی کردند .در بین این اعضا آقاي محمدجواد مظفر هم دیده
عمومی
میش���د که به عنوان اولین مدیر مؤسسه اطالعات مش���غول به کار شدند که البته بعد از
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پایان انقالب فرهنگی آقای مظفر تش���خیص دادند که در جای دیگری میتوانند خدمت
کنند بنابراین مؤسس���ه را رها کردند و بعد از ایشان مرحوم حاج حسن آقای نیری معروف
به حاج حسن آقا تهرانی مدیر مؤسسه شدند .سپس دکتر علیرضا شیرانی به عنوان مدیر
مؤسس���ه انتخاب شد که منشا بسیاری از تحوالت در مؤسسه ش���دند .بعد از ایشان یار
ارجمندم آقای ایرج جاوید مدیر فعلی مؤسسه اطالعات شدند و هنوز هم مدیریت مؤسسه
 .بنابراین ما سعی کردیم تقریبا تمامیمدیران مؤسسه اطالعات را از بدو
را در اختیار دارند
تاسیس مؤسسه به صورت سمبلیک به این مراسم دعوت کنیم».
به عهدی که با امام بستم وفادارم
س���ید محمود دعایی در ادامه س���خنانش خطاب به یادگار گرامیامام گفت « :من
دیرپاترین مس���ئولی هستم که در این نظام از سوي حضرت امام خميني و همچنين مقام
معظم رهبري تحمل ش���دم و بعد از جناب واعظ طبسی که اولین مسئول منصوبشده
از طرف امام(ره) هس���تند ،بنده دومین مسئولی هس���تم که از سال  1359تاکنون دوام
ام».
آورده

برخي از مديران موسسه اطالعات (قبل و بعد از انقالب)

بهرام مسعودي

حسين بنكدار

شهيد بادپا همداني

جواد مظفر

حاج حسن تهراني

(نيري عدل)

دكتر عليرضا شيراني

ايرج جاويد

جامعي،درمراسم
از راست به چپ :حجتاالس�ل�ام والمسلمين علي اكبر آشتياني،آيت اهلل موسوي بجنوردي،دكتر مهدي محقق،بهرام مسعودي،دكتر سيد رضا صالحي اميري،دكتر احمد مسجد
رونمايي از تمبر نودمين سال انتشار روزنامه اطالعات
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س���ید محمود دعایی خطاب به حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی ادامه
داد« :جد بزرگوار ش���ما به من اعتماد کردند و من در حضورش���ان عهدی کردم .از شما
میخواهم ش���هادت دهید که من تاکنون به عهدم وفادار بودم ،خیانتی به لباسم نکردم،
من آبروی روحانیت را نبردم و آنچه را که امام از من خواس���تند و پدر نازنین شما از من
خواس���تند این بود که چهره اسالم و انقالب را مخدوش نکنم و تاکنون سعی کردم به این
عهد وفادار باشم».
به گفته مدیر مسئول روزنامه نود س���اله اطالعات «ما همواره تالش کردیم روزنامه
اطالعات را به صورتی اداره کنیم که چهرهاي رحمانی و پذیرفتنی از اسالم ارائه کنیم و به
عنوان یک روحانی مسئول ،خداي ناكرده کسی نباشیم که مردم را از اسالم و دین منزجر
اي از بیتالمال اس���تفاده
جویی تمام به گونه
ها با دقت و صرفه
کنیم .در تمام این س���ال
کردیم که در سختترین شرایط هم بتوانیم در راستای عهدی که بسته ایم حرکت کنیم،
اگر بنیانگذار این مؤسسه از صفر شروع کرده بود من در زمان تحویل این مؤسسه از 250
میلیون تومان زیر صفر شروع کردم زیرا هنگامیکه مؤسسه را تحویل گرفتیم به سيستم
بانكي بس���یار مقروض بود .ماشینآالت فرس���وده بودند و کارمندان سر ماه حقوقشان را
کردند».
مطالبه می
سید محمود دعایی در ادامه سخنانش با اش���اره به این نکته که با مدیریت مدیران
ی ماشینآالت
این مؤسسه همه بدهی مؤسسه روزنامه اطالعات را پرداخت کردیم و تمام 
فرسوده را تعویض کردیم و اکنون يكي از پیشرفتهترین امکانات چاپ و قبل از چاپ را در
 ،گفت« :در چند روز اخیر از امکان جدیدی توس���ط معاون رییس جمهوری
اختیار داریم

س���رکار خانم دکتر ابتکار رونمایی کردیم و آن دستگاهی بود که فیلم را از مرحله چاپ
حذف میک���رد .فیلم ،مواد آلودهکننده و س���رطانزا دارد و حذف آن صد درصد به نفع
محیط زیست است».
نماینده ولی فقیه در مؤسسه اطالعات در بخش دیگری از سخنانش درباره تمبر یادبود
روزنامه اطالعات گفت« :در این تمبر نمادهای زیادی میتوانس����ت جای بگیرد اما در اینجا
عکس مشهدی علی که اولین کس����ی بود که چرخ چاپ دستی را میچرخاند و روزنامه را
منتشر میکردجای گرفته است و همچنین عکسهای دیگری جای گرفته که یکی از آنها،
نماد معروف صوراس����رافيل ولي در حقيقت همان الهه پیام است که بنیانگذار مؤسسه آن را
انتخاب کرده که آن الهه ،هم تقدس بشارتدهندگی و هم تقدس فرشته بودن را دارد».
سید محمود دعایی در پایان سخنانش اظهار داشت« :بسیار عالقهمند بودم که دکتر
ش���ان با مؤسسه اطالعات در این مراسم حضور
های فعال
قالیباف به واسطهی همکاری
میداش���تند که به دليل تقارن اين زمان با زمان كارهاي ديگري كه داش���تند متأسفانه
نتوانس���تند حضور یابند و گل فرس���تادند .همچنین نتوانستیم افتخار حضور دکتر علی
دوست ارشاد را به دلیل سفر خارجه داشته باشیم .اما هم اکنون دکتر
جنتی ،وزیر فرهنگ
های ش���اخص فرهنگی که الگوی اندیش���ه در این
مهدی محقق به عنوان یکی از چهره
مؤسسه هستند حضور دارند .همچنین باید از مرحوم استاد دکتر باستانی پاریزی یاد کنم
که ایشان هم خدمات بسیار ارزشمند معنوی به مؤسسه اطالعات داشتند».
مدعوین مراسم نود س���الگی روزنامه اطالعات در ادامه از امکانات جدید لیتوگرافی
مؤسسه و همچنین موزه صنعت چاپ (موزه مطبوعاتي) دیدن کردند.
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حاج حسن خميني در ديدار از موسسه اطالعات و موزه صنعت چاپ  .دكترحميد انصاري هم درتصوير ديده ميشود.

همزمان با روز خبرنگار انجام شد

شنبه 1394/5/17

بازديد دكتر احمد مسجدجامعي از موزه صنعت چاپ
مؤسسه اطالعات
س���رويس سياس���ي ـ اجتماعي :روزنامه اطالعات
ديروزدر نودمين سال انتشار خود و همچنين روز خبرنگار،
ميزبان مس���ئولي از جنس رس���انه بود ،مردي كه پس از
ها خدمتش در جايگاه س���كانداري وزارت
گذش���ت سال
فرهنگ و ارشاد اسالمي ،هنوز دغدغه امور فرهنگي دارد
و س���عي ميكند در قالب برنامه تهرانگردي ،به شناسايي
نقاط قوت و ضعف مس���ائل مرتبط با هنر ،انديشه و رسانه
بپردازد.
به گزارش خبرنگار ما ،دكتر احمد مس���جد جامعي
چهره فرهنگي و عضو ش���وراي اسالمي شهر تهران صبح
ديروز به همراه جمعي از اساتيد برجسته علوم ارتباطات،
ها،
فرهيختگان و همچنين ش���ماري از كاريكاتوريست
خبرنگاران و عكاسان رسانههاي مختلف كشور ،آغاز چهل
و نهمین تهرانگردياش را به بازديد از مؤسس���ه اطالعات
هاي ايرنا ،ايس���نا
اختصاص داد و در ادامه به خبرگزاري
و ايكنا رفت تا برنامه فرهنگي رئيس س���ابق شوراي شهر
اي
هاي جمعه ،در اين هفته رنگ و بوي رسانه
تهران در روز
به خود بگيرد.
مسجدجامعی در ابتداي سخنانش در سال كنفرانس
مؤسسه اطالعات ،فرا رسيدن روز خبرنگار را تبریک گفت
و تاكيد كرد :موجب افتخار است که برنامه تهرانگردی این
هفته رنگ و بوی خبرنگاری دارد و در آستانه روز خبرنگار
ايم تا به همکارانمان این روز را
به روزنامه اطالع���ات آمده
تبریک بگوئیم.
وی به 90سالگی روزنامه اطالعات اشاره كرد و گفت:

این روزنامه طی 90سال به طور پیوسته منتشر شده و این
ای به مدت
نکته در کش���ور ما بسیار مهم است که روزنامه
طوالنی و بدون وقفه و با همه فرازها و فرودها منتشر شود.
اي را سراغ ندارم که در
من غیر از روزنامه اطالعات ،نشریه
چندین دهه به طور متوالی منتش���ر شود .این روزنامه بعد
از  90سال تبدیل به میراث فرهنگی در کشور شده است
االسالم دعایی و همکارانش این روزنامه را به یک
و حجت
اند.
نهاد تبدیل کرده
عضو شوراي اسالمي شهر تهران از اطالعات به عنوان
روزنامهاي ياد كرد كه در طول فعاليتش ،كاركرد ديگري در
نگاران را هم به عهده داش���ته است.
حوزه آموزش روزنامه
وي گفت :انصافاً عملکرد روزنام���ه اطالعات جای تقدیر
آقا هم یادی کنیم چرا كه طنز
دارد ،همچنين جا دارد از گل
آقا در اين روزنامه است.
بعد از انقالب مدیون ستون گل
ها به عنوان كار
وی از فعاليت ويژه صفحه شهرستان
های
شايس���ته اطالعات ياد كرد و گفت :صفحه شهرستان
روزنامه اطالعات نگاه ملی دارد و برهمین اساس بسیاری از
افراد اولویت خود را روزنامه اطالعات قرار میدهند.
مس���جدجامعی گفت :مجموعه ای���ن روزنامه برای
کس���انی که در حوزه فرهنگ کار میکنند ،واقعاً راهگشا
های
است و صرفا یک روزنامه نیست و ما هم از آن استفاده
زیادی کردیم .همچنین روزنامه اطالعات برای دسترسی
به این منابع ساختار منظمی دارد.
مس���جدجامعي در بخش ديگري از سخنانش به بیان
خاطرهای پرداخت و افزود :به خاطر دارم كه نخس���تين

نشست صنعت چاپ را در اين روزنامه برگزار کردیم .شاید
آن زمان کارهای مربوط به صنعت چاپ به تعداد انگشتان
دس���ت هم نمیرس���ید ،به همین دلیل پایان نامههای
آوری کردیم.
باره جمع
بسیاری را در این
وي تأكيد كرد :روزنامه اطالعات ماشینآالت قدیمی
چاپ بس���یاری را جمع آوری کرده ب���ود و ما ازاین بابت
خوشحال ش���دیم .در آن نشست از آقای دعایی خواهش
کردیم با توجه به قدمت مؤسس���ه اطالعات ،موزه صنعت
چاپ را راهاندازی کند تا وس���ایل قدیمی چاپ جمعآوری
شود البته خود ایشان از همان زمان و حتی پیش از آن هم
برای این مساله برنامهریزی کرده بود.
وي با تاكيد بر اين كه قدیمیترین نش���ریه هفتگی
 ،افزود :برایم جالب است
کشور« ،اطالعات هفتگی» است
که دوستانمان در خارج از کشور هم سعی میکنند روزنامه
اطالعات بينالمللي را تهی���ه کنند و آن را بخوانند و این
خیلی خوب اس���ت که این میراث حفظ ش���ده و روزنامه
اطالعات سرمایه ملی است و میتوانیم از آن در حوزههای
مختلف بهره بگیریم.
تاسیس موزه صنعت چاپ
همچنين س���ید محمود دعایی سرپرست روزنامه
اطالع���ات در این بازدید كه دكترهادي خانيكي اس���تاد
علوم ارتباطات هم حضور داش���ت ،گفت :اين موسسه ،به
یمن مدیریت مدیران برنامهریز و کاردان از مؤسس���هاي
که در س���ال  ۵۹تحویل گرفتیم و در حال ورشکستگی
بود ،به مجموعهاي ارزشمند در جمهوری اسالمی تبدیل
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كاريكاتور اهدايي استاد كامبيز درمبخش
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كاريكاتور كيومرث صابري،اهدايي استاد احمد عرباني

اهلل جوادي آملي،
درمراسم بازديد از موسسه اطالعات به مناس���بت روزخبرنگار :احمد مسجد جامعي،هادي خانيكي،كامبيزدرمبخش،فتح
سيد محمود دعايي

عموزاده خليلي و احمد عرباني در اين مراسم حضور دارند

تصوير اهدايي هنرمند جوان هادي حيدري به سرپرست موسسه اطالعات

كاريكاتور دكتر باستاني پاريزي ،اهدايي سعيد نوروزي به سرپرست موسسه اطالعات

صحنههاي بازديد از موسسه اطالعات و شركت ايرانچاپ
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شده است .با توجه به  ۹۰سالگی این روزنامه ،امروز شاهد
مجموع���ه اقدامات براي راه اندازي م���وزه صنعت چاپ
هستيم که عمده وس���ایل آن پیش از این در این مؤسسه
های دستی تا
به کار گرفته ش���ده است و ش���امل ماشین
پیشرفتهترین امکانات چاپی ميشود.به گفته وي این موزه
به زودی با حضور وزیر فرهنگ و ارش���اد اسالمي افتتاح
خواهد شد.
همچنين در اين نشس���ت صميمي ،هادي حيدري
كاريكاتوريس���ت ،در سخناني موفقيت روزنامه اطالعات و
وجود آرامش در اين مؤسسه را مديون تدابير و شخصيت
آقای دعايي و ساير همكاران وي دانست و آرامش و تحمل
هاي مديريت
باال و همچنين تدبير و نقدپذيري را از ويژگي
مؤسسه اطالعات برش���مرد وي گفت :روزنامه اطالعات
همواره سعي كرده طي اين سالها ،بيشتر وجه مهربانانه
نظام را در معرض ديد عموم قرار دهد و نه فقط چهره و وجه
قهرآميز را .وي افزود :روزنامه اطالعات دنبال ترويج دين و
جذب افراد به اسالم و انقالب با وجه مهربانانه است .آقاي
هاي متفاوت
دعايي همچنين گروههاي مختلف با انديشه
را زير يك چتر جمع كرد و آنها توانس���تند در اين مؤسسه
قلم بزنند به نحوي كه تاريخ طنز با ايجاد س���تون گلآقا

در روزنامه اطالعات ،ورق خورد .حيدري س���پس یک اثر
كاريكاتوري را تقديم آقای دعايي كرد.
در ادامه ،کامبیز درمبخش ،کاریکاتوریس���ت یکی از
کاره���ای خود را به فتحاهلل جوادي س���ر دبير« اطالعات
ای
هفتگي» هدیه داد و گفت :روزنامه اطالعات تنها روزنامه
دهد و من سالگرد  90سالگی
اس���ت که به من آرامش می
آن را تبریک میگویم .هنرمند همكار نش���ريات معروف
توفيق و گلآقا آقاي احمد عربانی و سعيد نوروزي هم دو
کاریکاتور هديه دادند .همچنين حمید فروتن ،جواد گلزار،
مهدي نصرتي ،رضا يوس���في و محسن سجادي عکاسان
رسانههاي مختلف تابلوهايي از عکسهای برگزيده را که در
های گذشته گرفته بودند به سرپرست روزنامه
تهرانگردی
اطالعات هدیه کردند.
بازديد از بخشهاي مختلف روزنامه
دکترمسجد جامعي و جمع حاضر سپس از بخشها و
واحدهاي مختلف مؤسسه اطالعات از جمله موزه در دست
تكميل صنعت چاپ ،تحريريه ،صفحهبندي ،حروفچيني
و ...بازديد كردند.
س���يدمحمود دعایی در خالل اي���ن بازديد به ارائه
توضيحات و البته خاطراتي پرداخ���ت كه يكي از آنها به

دیدار سرزده مقام معظم رهبری در زمان ریاست جمهوری
ايش���ان از مؤسسه اختصاص داش���ت .وي گفت :قبل از
ساعت هش���ت صبح  19آذر س���ال  63از دفتر ریاست
جمهوری تماس گرفتند و از من خواستند که قبل از رفتن
به مؤسسه اطالعات به آنجا بروم .به دفتر ریاست جمهوری
مراجعه كردم و متوجه شدم که حضرتآقا قصد بازدید از
گونه بود که بازدید تاریخی
روزنامه اطالعات را دارند .این
رهبر معظم انقالب (در زمان رياست جمهوري) از مؤسسه
اطالعات ثبت شد و ايشان بازديدي صميمانه از بخشهاي
مختلف مؤسس���ه انجام دادند ،سر ميز شوراي تيتر حاضر
ش���دند ،از واحدهاي فني و آرشيو بازديد كردند و سيستم
جديد حروفچيني كامپيوتري مؤسس���ه اطالعات به يُمن
حضور مبارك ايشان به بهرهبرداري رسيد.
بنا به اين گزارش در پايان اين بازديد ،مسجد جامعي
و هيأت همراه به همراه مس���ئوالن و جمعي از كاركنان
اطالعات عكس يادگاري گرفتند و سپس اين روزنامه را به
مقصد سه خبرگزاري ترك كردند.
نژاد
گزارش :امير طوسي
عكسها :داود قهردار

بازديد از موزه صنعت چاپ به مناسبت روز خبرنگار
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عكس يادگاري بازديدكنندگان  ،در پايان مراسم ()94/ 5 /17

اطالعات،
در حديث ديگران
*« اطالعات در حديث ديگران» منعكس كنندة نظريات صاحبنظران
دربارة مؤسسه اطالعات و روزنامه اطالعات و ماندگاري نود سالة اين نهاد
فرهنگي ،مطبوعاتي و انتشاراتي است .عذر مؤسسه اطالعات را بپذيريد
كه اگر اصرار بسياري از خود اس���تادان و كارشناسان نبود ،الاقل برخي
رفت .با اين همه و
ها كنار مي
تعبيرات لطف آميزش���ان از متن اين نوشته
در هر حال از حس���ن ظن آنان ،كه نگاه خود را به اصطالح روي نيمه پُر
اند ،و نيز به
اش غمض عين كرده
اند و از نيمة خالي
اين جام تمرك���ز داده
خاطر نفس همكاري و همياري و اجابت دعوت ،صميمانه سپاس���گزاري
هاي كارشناسانه و صميمانه
ها و عيبيابي
ش���ود .به اميد آنكه نقّادي
مي
اهل نقد و نظ���ر نيز ،در چارچوب ظرفيته���ا و ظرافتهاي كاري اين
موسسه و اين روزنامه ،ياري رسان باشد .بديهي است كه عموم كارگران
هاي مختلف خانواده بزرگ
و كارمندان و همه همكاراني كه در قس���مت
مؤسسه اطالعات در طول  90سال عمر آن از دل و جان كوشيده و زحمت
كشيدهاند و بار اين كار فرهنگي را بيادعا و بيريا از آغاز تا امروز بردوش
ها
ي همه حسن ظن
اند ،مخاطبان اصلي «حديث ديگران» وشايسته
برده
ها و تبريكهايي هستند كه با قلم اهل نقد و نظر در
ها و توصيف
و حمايت
نامه بازتاب يافته است.
اين ويژه

اطالعات
نودساله شده است

بهاءالدين خ ّرمشاهي

گفتاري از آيت اهلل دکتر سيد مصطفي محقق داماد

شنيدن و خواندن اخبار دروغ هم
حرام است
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تجدد اگر خصمانه به سنت ـ به معناي وسيعش ،چه ديني ،چه عرفي ـ بنگرد
ها و
قافيه را باخته اس���ت ،به يك معنا س���نت همان اليههاي بر هم انباشتة سنت
ها و ابتكارات كهن اس���ت .اين افتخاري براي هيچ گونه تجددي نيست كه
بدعت
صرفاً به نو بودن خود بنازد .به عنوان مثال نيما نكوش���يد كه سنت را نابود كند يا
ناب���وده بينگارد .بلكه عناصر مهمي از آن از جمله و به ويژه وزن را حفظ كرد .اما در
ها شك كرد .همچنين قافيه را هم پس نزد و گفت نه
ضرورت و مساوي بودن مصرع
هميش���ه ،بلكه هرجا كه زنگ و آواي خوشي دارد بياوريد .امروزه شعر نوي نيمايي
تر از سنت هزار و صد ساله شعر فارسي بدل شده
خود به سنتي ماندگار ولي جوان
است .شاملو هم به عنوان پيرو و در عين حال منتقد نيما و شعر نيمايي ،شعر سپيد
خود را بر عناصر زيبايي از نثر كهن قرن چهارمي /پنجمي اس���توار كرد .و هر دو،
شعر كالسيك هم فراوان دارند.
نگاري ما هم در تحول عظيم اجتماعي /سياسي و فرهنگي
اوج تجدد روزنامه
مشروطيت رخ داد.
بعضي پديدهها كه جان و جوه���ري ندارند ،تابگذر زمان را ندارند و كهنه و
هاي جان و جوهردار ،با گذر زمان جال و
ها و فرآورده
فرسوده ميش���وند .اما پديده
جلوه پيدا ميكنند .و اگر كتاب و نشريه باشند ارزش هميشه خواني و پيوستهماني
دارند .اينها نو كالسيك و سپس تر كالس���يك ميشوند .نشرية پايهدار و مايهدار
«اطالعات» هم ارزش بازخواني دارد و هم ارزش تاريخ فرهنگي .به پيري ميماند
اش كرده است.
كه گذر زمان نه فرتوت و فرسوده ،بلكه فرزانه
آبادي «ما ِ
ملت انقطاعيم» .با اين جمله معنادار و
به گفته استاد محمود دولت
بيدارگر ،قصد ايشان اين نبوده و نيست كه ما سنت و سنن نداريم ،بلكه بيشتر اين
بوده كه ما س���نتهاي خود را پاس نميداريم ،و آثار فرهنگي /هنري خود را تا دو
سه دهه گذش���ت قديمي و بدتر از آن منسوخ ميشماريم .حال آنكه طبق برآورد
گرايانه ،بايد آنها را نوكالسيك (مانند كليدر و جاي خالي سلوچ) يا كالسيك
واقع
(مانند آثار جمالزاده و صادق هدايت) به ش���مار آوريم .نشانة آثار كالسيك اين
ش���وند :چه در شعر ،چه در داستان ،و چه در
جان و رمق نمي
است كه كهنه و بي
مقالهنويسي و نشريات ،چه موس���يقي و چه خوشنويسي و چه هنرهاي دستي و
دهها فرآورده ديگر.
آري در نشرية نودس���اله و افتخارآفرين اطالعات در هر سال از اين نود سال
«اخب���ار روز» آمده كه امروزه به جاي ارزش خبري ،ارزش تاريخي و سياس���ي و
تاريخ فرهنگي دارد ،تا چه رسد به مقاالت تحليلي و انتقادي كه گذر زمان فقط به
ارزشمندي آنها ميافزايد.
اي داش���ته و دارد كه برايش نه فرس���ودگي و
اطالعات خصايص چندگانه
زندگي و سرزندگي به بار آورد ،كه
فرتوتي ،بلكه چنانكه اشاره باشد ،فرزانگي و دل
مهمترين آنها به تعبير زيباي آقاي مهندس اميررضا پوررضايي :فضيلت آهستگي
يعني ماليمت و مدارا و وقار است.
در قرآن كريم آيه زيبايي داريم كه :هرچه مردمان را س���ود رس���اند ،بر روي
زمين پايدار ميماند .مديريت با مهر و محاباي چند دهة اخير اطالعات و سردبيري
هشيارانه و هيأت تحريريه دانشمند و داراي سواد حرفهاي و تعهد ميهني و نگرش
جهاني و همقلمان داخل نشريه و خارج از آن ،اطالعات را به روزنامه ملي ايرانزمين
بدل ساخته است ،كه هرگز به ورطة جنجال آفريني ـ به هيچ قيمتي در نغلتيدهـ
و در هر شماره دس���ت كم ده مقالة تحليلي يا فرهنگي دارد و صفحه ششم آن در
درخشد.
كل مطبوعات ما مي

من فرزند يک خانواده روحاني اصيل هس���تم .به دليل اينکه جد مادري من
مؤسس حوزه علميه قم بود و به قول س���عدي همه قبيله من عالمان دين بودند.
در دوران نوجوانيام در منزل ما اينگونه بود که اوالً راديو نداش���تيم .چرا که در آن
زمان يعني حدود دهه س���ي راديو را حرام ميدانستند و به خصوص خانوادههاي
کردند .اگر راديويي در خانه بود بيشتر
متدينين راديو نداش���تند و گوش هم نمي
ش���د .و ثانياً روزنامهخواني هم بين علما رسم نبود.
نشان روش���نفکري تلقي مي
ايستادند و نگاهي به تيترها
هاي جوان ،بس���يار کم ،کنار روزنامه فروشي مي
طلبه
و صفح���ات اول روزنامهها ميکردند و اغلب بودج���هاي هم براي روزنامه خريدن
نداش���تند .اما به مرور در بعضي مواقع حساس آقايان علماي جوانتر به روزنامهها
کردند .من به خاطرهاي اشاره کنم كه شايد
انداختند و کسب اطالعي مي
نگاهي مي
براي شما جالب باشد.
مرحوم پدرم ،سيد محمد محقق داماد آموزگار فقاهت قرن معاصر ،از کساني
بود که اواخر عمرش روزنامه ميخواند و ب���ه خصوص به روزنامه اطالعات توجه
خوانها روزنامه اطالعات ميخوانند .پدرم
داشت .در آن زمان معروف بود که روزنامه
در س���ال  1347درگذشت ،اما به خاطر دارم که ايشان در سالهاي اواخر عمرشان
کرد و به دقت ميخواند.
ش���د تهيه مي
روزنامه اطالعات را که عصرها منتشر مي
حتي به ما ميگفت که شما روزنامه را دقيق نميخوانيد و سر سري نگاه ميکنيد.
ولي قبلها چنين نبود .گاهگاهي روزنامه ميخواندند .به خاطر دارم در سال 1334
که آن موقع من کالس س���وم ابتدايي بودم ،در زمستان همان سال بود که پدرم
روزي به من و برادرم که امروز ايشان از مراجع علمي حوزه علميه قم است گفتند
که روزنامه را براي من تهيه کنيد ،من نگران هستم .پرسيديم چرا نگران هستيد؟
خواهم بدانم تکليف اين بچه س���يدها چه شد؟ در آن زمان چند تن از
گفتند مي
اعضاي فداييان اسالم محاکمه نظامي شده بودند و ايشان ميخواستند بدانند که
تکليف اينها چه شده اس���ت .پدرم خبر داشت که اينها محکوم به اعدام شدهاند و
اي از آقايان علما هم وس���اطت کرده بودند که وضعيت اينها تغيير کند و پدرم
عده
خواس���ت بداند که اين وساطتها باالخره به اطالع ارباب قدرت رسيده يا خير و
مي
اگر رسيده اثر کرده يا نه.
من و برادرم به سمت دکه روزنامه فروش���ي که صاحبش آقايي به نام بابايي
بود و جلوي صحن آس���تانه فيضيه بود رفتيم .عصر زمستاني بود .صاحب روزنامه
فروشي گفت که روزنامه نيامده است .ظاهرا ً جاده باراني بوده است .پيگير شديم و
فهيميدم که روزنامه را از طريق گاراژ ترانسپورت شمسالعماره ميآورند .به گاراژ
رفتيم و مدتها صبر کرديم که دست خالي براي پدرم بازنگرديم .اما سرانجام ماشين
اي هم به دست ما نرسيد .فردا صبح که روزنامه را به دست آورديم
نيامد و روزنامه
خبر تيرباران فداييان اس�ل�ام در روزنامه منتشر شده بود .پدرم خيلي سريعالبکاء
و ش���ديدالتاثر بود .با ديدن اين خبر به ش���دت گريه کرد .وقتي که ايشان خبر را
خواندند در خبر آمده بود که س���ه نفر از افرادي که اعدام شدند يعني نواب صفوي،
خليل طهماس���بي و محمد واحدي درخواست مالقات با تيمسار آزموده دادستان
ارتش کرده بودند .نوش���ته بود وقتي که با تيمسار مالقات کرده بودند نواب صفوي
خواهي را براي آنها توضيح دهد .در
از دادس���تان خواس���ته بود که جريان فرجام
خبر آمده بود که تيس���مار آزموده فرجام خواهي را براي آنها بيان کرده و گفته بود
که هر محکومي که حکم محکوميتش در دادگاه تجديد نظر اعالم ش���ود ميتواند
ظرف ده روز درخواست فرجام خواهي کند .اگر مهلت مقرر منقضي شود و محکوم
درخواس���ت تجديد نظر نکند اين عمل به منزله عدم فرجامخواهي است .و سپس
بالفاصله در همان خبر جريان تيرباران ش���دن را نوش���ته بود .به هر حال در خبر
همي���ن آمده بود .اين بحث در آن موقع ميش���د و پدرم که فقيه بود در اين مورد
به س���بک فقها بحث ميکرد که ظاهر اين خبر اينست که اينها درخواست فرجام
اند چون از جريان ومقررات فرجام خواهي اطالع کافي نداشتهاند .اگر
خواهي نکرده
اش اينست که حق آنان تضييع شده است.
چنين است الزمه
ب���ه هرحال در آن ايام تماس با روزنامه گاه گاهي بود .به خاطر دارم از س���ال

 42ب���ه بعد منزل ما آبونمان روزنامه اطالعات ب���ود .روزنامه اطالعات قبل از انقالب هم
جزو روزنامههاي پر خواننده بود .آن مقاله توهين آميزي هم که نس���بت به حضرت امام
خميني طاب ثراه در اين روزنامه منتش���ر شده بود ،به خاطر اين بود که اطالعات روزنامه
پر خوانندهاي بود .روزنامه صفحات متنوعي داش���ت .طالب به ندرت مقيد بودند روزنامه
بخوانند و در س���نوات اخير به خاطر دارم که مرحوم فلس���في تکهاي از روزنامه را باالي
منبربردومطلبي را ب���راي مردم خواند .خطبايي هم براي مردم همين ش���يوه را تقليد
اهلل دکتر مهدي حايري
کردند.حتي وقتي که من به تهران به منزل دايي ام حضرت آيت
مي
ديدم .علماي اهل
يزدي ميآمدم و ايشان هم آبونمان روزنامه اطالعات بودند روزنامه را مي
فکر واقف بودند که «مطبوعات» بعد از ماجراي مشروطيت رکن چهارم مشروطيت است
و بايد آزاد باش���د .در ذهن آنها اين بود که اگر قانون اساسي رعايت شود و اگر مطبوعات
که رکن چهارم مش���روطيت است بتواند آزاد باش���د ،براي جامعه ثمرات خوبي خواهد
داش���ت .البته در ذهن برخي هم بود که اگر مطبوعات آزاد باشند ممکن است عليه دين
هم بنويس���ند .مقصود آنها روزنامههاي چپ بود که عليه دين مينوشتند .البته در همين
ها تصاوير مبتذل و تبليغهاي نامشروعي بود که علما فکر ميکردند که اينها رواج
روزنامه
گفتند و اگر گاهي هم ميخريدند و
فس���اد است .آنها اين قبيل نشريات را اوراق ضاله مي
تر
خواندند معتقد بودند که نوعي اضطرار است .روزنامه اطالعات انصافاً از اين نظر وزين
مي
بود و خيلي هم سراغ موارد مبتذل نميرفت.
الزم اس���ت که در اينجا به نکته مهمي اشاره کنم و آن مباحث ديني و اخالقي است.
قب ً
ال روزنامههاي ديني روزنامههاي خاص بودند مانند روزنامه سرچش���مه و يا نداي حق
و نداي اس�ل�ام .مجالت ديني هم بود مانند مجموعه حکمت و درسهايي از مکتب اسالم
اهلل بروجردي هم قرار گرفت .بعدا ً
که آيتاهلل مکارم مس���ئول آن بودند و مورد تأييد آيت
فصلنامهاي به نام مکتب تشيع که مسئولش آقايهاشمي بود منتشر شد و افراد ديگري
مانند شهيد باهنر هم همکاري داشتند .آن موقع انتظار اين بود که اين جرايد موضوعات
ديني را منتش���ر کنند .در روزنامههاي کثيراالنتشار مانند روزنامه اطالعات به جز ايامي
اي از فضايل امام حسين(ع) و امام علي(ع)
مانند عاش���ورا و بيس���ت و يکم رمضان مقاله
شد .اما اکنون معموالً در يک يا چند صفحه از مطبوعاتي که در ايران منتشر
منتش���ر نمي
شود به موضوعات ديني پرداخته ميشود .بعد از تشکيل جمهوري اسالمي ايران دين
مي
در متن سياس���ت قرار گرفته و سياست ديني هم اقتضا دارد که مطبوعاتش ديني باشد.
اي مانند اطالعات ،اين است که
اما به نظر بنده و استدعايي که دارم به خصوص از روزنامه
بايد در کنار مباحث ديني اهتمام به اخالق عمومي کند .خوشبختانه تلويزيون و مساجد
هاي کثيراالنتشار
کنند .اما اگر روزنامه
کنند و کار خودشان را مي
و محافل تبليغ دين مي
از اين فرصت اس���تفاده کنند و اخالق عموم���ي را و جزيياتي را که در زندگي عمومي در
حال انحراف است با يک س���بک نوين و پر جاذبهاي براي مخاطبان تشريح کنند بسيار
مطلوب اس���ت .اينکه مردم چگونه با هم زندگي کنند؟ چگونه با هم حرف بزنند؟ چگونه
با هم مواجه شوند؟ چگونه به هم دس���ت بدهند و ادب و احترام را رعايت كنند؟ چگونه
محيط زيس���ت را آلوده نکنند و آشغال در خيابان نريزند؟ البته مقاالت سنگين براي اين
ها است که عموم مردم را
ش���ود اما جاذبه عمومي ندارد .وظيفه روزنامه
موارد خوانده مي
با مسائل اخالقي آش���نا کنند .فرهنگ سازي براي ترويج اخالق عمومي امروز از وظايف
هاست.
روزنامه
اي بسيار کارآمد و مهم است
مثالي بزنم .تکنولوژي تلفن همراه در عين اينکه وسيله
متأس���فانه بايد بگويم مهمترين رفتارهاي بيادبانه را رواج داده است .فرهنگ ما را از نظر
اي نشستهاند و فردي با سن باال و
روابط انس���اني از ميان برده است .افرادي در يک جلسه
محترم پيامکهاي موبايلش را ميخواند و يا ارس���ال ميکند .اين حرکت ،زشت و بيادبي

اي
رفت که در هر جلسه
به حضار اس���ت .سابقاً انتظار مي
مستمعين به فرد صاحب س���خن گوش کنند ،اما مکرر
خورد يا همانجا جواب
ديدهام که فردي تلفنش زنگ مي
ميدهد و يا بلند ميش���ود و بيرون ميرود و دوباره فرد
ايم كه در يک جلسه
کند .مکرر ديده
ديگري اينکار را مي
دو س���اعته تمرکزي احساس نميکنيم .لذا ادب و اخالق
را به راحتي با اس���تفاده از يک موبايل از دست دادهايم.
اند فالن استاد در کالس
مکرر دانش���جويان به من گفته
ده���د و حتي يادش رفته
درس ب���ه موبايلش جواب مي
گفته اس���ت .اين نهايت بي ادبي به کالس
که قبال چه مي
هايي كه با عموم مردم تماس
درس اس���ت .لذا روزنامه
دارند و کثيراالنتشار هستند بايد رفتار مودبانه و اخالقي را
براي مردم تبيين کنند .راديو وتلويزيون هم بايد به مردم
آموزش دهد که چگونه محيط زيستشان را آلوده نکنند.
متأسفانه گاه در تلويزيون ساعتها صرف تبليغ يک موضوع
شود اما براي اخالق چه ميکند؟ به نظر من از نظر شرعي اين کارها اشکال دارد.
بيهوده مي
رس���انههاي گروهي که از پول ملت اداره ميشوند بايد دربرابر چنين رفتارهايي پاسخگو
باش���ند .البته روزنامه سرمايه ملت است ولي بسياري از نشريات از طريق فروش و آگهي
اداره ميشوند و از اين حيث ربطي به پول بيت المال ندارند .متأسفانه کسي به برنامههاي
راديو و تلويزيون اعتراض نميکند و راهي هم براي اعتراض نيس���ت .بنده به عنوان يک
هاي تلويزيون هدر
شهروند حاضرم اين مسأله را اثبات کنم که برخي و يا بسياري از برنامه
شود و آنها
اس���ت و الاقل مروج اخالق نيست .اينجاست که وظيفه روزنامهها پر رنگ مي
بايد اخالق عمومي را به مردم آموزش دهند .من نس���بت به انتش���ار موضوعات ديني در
ها حس���اس هستم .بايد مطالبي انتشار يابد که قابل فهم براي عموم مردم باشد و
روزنامه
آنها را با مس���ائل آشنا کند و انس دهد .اکنون روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه معتدلي
ش���ود که جانب اعتدال را دارد و حريم کسي را نميشکند و توهين به کسي
شناخته مي
نميکند و واقعاً جاي تقدير و تشکر دارد .من با مردم تماس دارم .مردم شاکر و سپاسگزار
کند.
اين روزنامه هستند که توهين به کسي نمي
واقعيت اين است که قرآن مجيد در سراسر قرآن چند جا عدالت را شرط کرده است.
ذين آ َم ُنوا إ ِ ْن جا َء ُك ْم فاسِ قٌب ِ َن َبإٍ َفت ََب َّي ُنوا
در سوره مبارکه حجرات گفته شده است که يا أَي ُّ َهاال َّ َ
َ
ِمين ()6
ُصيبوا َق ْوماً ب َِجهال َ ٍة َفت ُْصب ُِحوا َعلى ما َف َعلْت ُْم ناد َ
أ ْن ت ُ
ايد! اگر شخص فاس���قى خبرى براى شما بياورد ،درباره
اى كسانى كه ايمان آورده
آن تحقيق كنيد ،مبادا به گروهى از روى نادانى آس���يب برسانيد و از كرده خود پشيمان
شويد! ()6
اين آيه شريفه حامل چند پيام مهم است:
ها خبرنگاري و رسانه گروهي،
1ـ شرط س���مت «خبرآوردن» و به عبارت امروزي
عدالت است .و اگر فاسق باشد خبرش ارزشي ندارد .جالب است بدانيد که قرآن درموارد
محدودي شرط عدالت را مطرح کرده است از جمله همين سمت است2.ـ در مورد وظيفه
گويد:اي مؤمنين اگر فاسقي براي شما خبر آورد درمورد
ش���نوندگان اخبار ،قرآن مي
چون چرا به خبر ش���خص غير عادل ،با
خب���ر او تحقيق کنيد .يعني ترتيب اثر دادن بي
اعتنايي به خبر فاسق نشانه ايمان شماست3.ـ
ايمان منافات دارد .و باالخره فرهنگ بي
اگر اين کار را نکنيد و تحقيق نکرده به خبر فاس���ق توجه کنيد توالي فاس���ده بسياري
دارد .جامعه ش���ما گرفتار جهالت خواهد بود و زندگي شما جاهالنه خواهد بود و گرفتار
دهيد
پشيماني خواهيد شد .شما نسبتهاي ناروايي به مردم بيگناهي از روي جهالت مي
نگاري
آورد .به نظر من اين آيه بايد س���رلوحه زندگي روزنامه
که خداوند را به غضب مي
جا
ها بايد فرد عادل باشد .اگر کسي سابقه دروغ گفتن و تملق بي
باشد .در رأس رس���انه
و فس���ق داشته باشد تمامي اخبارش بياعتبار است و شنيدن اخبار دروغ با گفتن دروغ
کند .بايد انسان دروغ نشنود و دروغ نگويد .غيبت نکند و غيبت نشنود و غيبت
فرقي نمي
نخواند .اگر خبري را بخواهيم بش���نويم که در آن خبر دروغي راجع به کسي داده شودو
يا آبروي کس���ي برده شود و يا اتهامي بدون دليل و اصل به کسي زده شود ،نبايد بشنويم
و بايد راديو و تلويزيون را خاموش کنيم و يا روزنامه را نخريم .اگر کس���ي ظن نزديک به
علم برايش وجود داش���ته باشد بايد تکليف شرعي خودش را انجام دهد .قرآن مجيد در
ُّور َوإِذا َم ُّرواب َّ
ِالل
سوره فرقان نيز نشانه مومنين را چنين مي
ذين ال يَشْ َه ُد َ
شمارد َوال َّ َ
ون ا لز َ
ْغ ِو َم ُّرواكِراماً ( )72و مومنين کس���اني هستند كه به دروغ گواهى نمىدهند و در مجالس
اى عبور كنند
دروغ و غنا و فحش و ناسزا و غيره حضور نمىيابند ،و چون به لغو و بيهوده
بىاعتنا و بزرگوارانه مىگذرند.
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«پيدا» و «پنهان» دنياي اطالعات
دكتر هادي خانيكي
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نگاري ،براي
 )1در آموزشهاي كالس���يك روزنامه
آنكه بياموزند «چه چيز خبر است» و «معيارهاي گزينش
اخبار كدامند» ،از الگويي در زمينه ارزشهاي خبري سخن
به ميان ميآورند كه «والت���ر وارد» در خالل تحقيقاتي
نگاري خود در
براي نگارش رس���الة دورة دكتراي روزنامه
آمريكا به آن دس���ت يافته است« .الگوي وارد» ،خبر را در
سه بعد «اهميت»« ،برجستگي» (معروفيت) و «معمول
ـ متعارف» بودن و در هر بعد با چند عنصر مورد سنجش
قرار ميدهد و با تعريف مجموعهاي از معيارهاي خبري،
كار گزينش���گري را براي روزنامهنگاران آسان ميكند .از
ميان اين مجموعة سه بعدي كه براساس ويژگيهايي مثل
شدت دربرگيري ،دامنة بزرگي و فراواني ،ميزان شهرت،
مجاورت معن���وي و جغرافيايي ،حد برخورد و درگيري و
عجيب و استثنائي بودن« ،ارزش خبري» وضع ميشود،
ويژگي آخر درخور توجه بيشتر است .رويدادي آنگاه خبر
است كه غيرعادي ،استثنايي ،عجيب و نادر بوده و برخالف
پيشبيني و انتظار ،اتفاق افتاده باشد.
ها آمده اس���ت كه
 )2در خبره���اي اين روزها و ماه
نگاران با كدام
«اطالعات نود ساله شد» .نميدانم روزنامه
معيار از الگوي وارد به اين خبر نمرة ارزش خبري دادهاند
و در كدام س���طح و صفحه براي اين خبر كوتاه تيتر و جا
برگزيدهاند؟ روايت تاريخي خبر «عادي» است و البته چند
عنصر خبري متعارف را در بردارد:
خبر از زبان محمدصدر هاش���مي در تاريخ جرايد و
مجالت ايران چنين اس���ت :روزنامة اطالعات در تهران به
امتيازي و مديرمسئولي عباس مسعودي تأسيس و
صاحب
نخستين شمارة آن در  19تير ( 1305مطابق  30ذيحجة
 )1344روي يك ورق بزرگ در مطبعة س���ربي روشنايي
چاپ ش���د ...در بدو تأس���يس ،اطالعات به وسيلة مركز
اطالعات ايران كه مؤسسهاي براي نشر مطبوعات فارسي
در تهران بوده و عباس مسعودي نيز در آن عضويت داشته
نشر ميشده است .انتخاب نام اطالعات كه مبين هيچگونه
گيري سياس���ي نبوده ،از س���وي مسئوالن وزارت
جهت
به ويژه علياصغر حكمت مورد اس���تقبال
معارف آن ايام،
قرار گرفت.
در «نود س���الگي اطالعات» ميتوان هر بعد اين خبر
هاي خبري وارد زنده
تاريخي را به اعتبار معياري از ارزش
كرد و به ميانة رويدادهاي روز آورد .من به داليل گوناگوني
مندي به «نگاه تاريخي» است ،اين
كه از جملة آنها عالقه
دانم
خبر را از آن رو داراي اعتبار و ارزش باالي خبري مي
كه نامتعارف و سرشار از شگفتيهاست.
 )3نود س���الگي يك روزنامه در ايران كه خبر عادي
و متعارف روزنامهن���گارياش در تاريخ معاصر جوانمرگي

مطبوعات است خبري استثنايي و عجيب و نادر و برخالف
پيشبينيها و انتظارهاي تاريخي است .نه تنها مطبوعات
بلكه نهادهاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي و سياسي در
عمرند و به گفتة دكتر همايون
تاريخ معاصر ما معموالً كم
هاي «جامعة كوتاه مدت» به شمار
كاتوزيان خود مصداق
نظران توسعه اساساً شكنندگي ،ناپايداري
ميآيند .صاحب
و كم سن و سالي نهادهاي مدني را در ايران از جمله موانع
توسعة پايدار و موزون و متوازن و همه جانبه اين سرزمين
به حساب ميآورند و به اين سبب توجه به آثار منفي توقف
و توقيف و تعطيل مطبوعات را از هر نظر و منظر ضروري
دانند.
مي
حال بايد ديد چگونه است كه در حوزة توسعه سالمت
و بهداشت از ش���اخصهاي باال رفتن «اميد به زندگي» و
شود،
پائين آمدن «مرگ و مير كودكان» به وضوح ياد مي
ام���ا در حوزة توس���عة فرهنگي و سياس���ي و اجتماعي
ش���اخصهايي مثل «دوام و قوام نهادهاي فرهنگي» و
«نهادمن���دي و تاريخداري» مطبوعات به آس���اني مورد
غفلت قرار ميگيرند .هيچچيز مثل مرگ ناگهاني يا آرام
يك نهاد ،يك شبكه ،يك پاتوق و يك رسانهاي كه موجب
گرد آمدن تاريخي ش���هرونداني است به توسعة فرهنگي
زند .كوتاهي
و سياس���ي و اجتماعي يك جامعه ضربه نمي
عمر مطبوعات وفقد و ضع���ف تبار تاريخي يعني از ميان
ي حرفهاي و حافظه فرهنگي جامعه
بردن بخشي از تجربه
و رها كردن «س���رمايههاي نمادين» آن در برابر تندباد
سرگشتگي و بيس���اماني مدني .كوتاهي عمر مطبوعات
و هر نهاد مدن���ي و علمي و حرفهاي و فرهنگي ديگر تنها
«گذش���ته» را در معرض تهديد و تخريب قرار نميدهد،
هاي كاري ميزند .نهاد
به «حال» و «آينده» ه���م ضربه
فرهنگي تاريخمند ميتواند ميان گذشته و حال و آينده
پل بزند و نگذارد هر نو كه به ميان ميآيد ،كهنه را دلآزار
كند ،و هر كهنه نيز مي���دان را بر نو ببندد .پيوند موزون
دار مطبوعاتي ،گفتگو و
ميان نو و كهنه در نهاد حافظ���ه
كند
زبانآوري است ،هيچكس جا را بر ديگري تنگ نمي
تواند براي «ديگر» خود چه نو باش���د و چه
و هر كس مي
هاي من در طول اين سالها
كهنه ،جا باز كند .مش���اهده
حاكي از آن اس���ت كه روزنامه اطالعات توانست در ثلث
آخر عمر نود سالهاش «سكته» نكند و با بنا نهادن كار و بار
خويش بر بناي اخالق ،گفتگو و مدارا «حيات تاريخي» و
«هم پيوندي فرهنگي» را در خانوادة مطبوعات كشور معنا
بخشد .اطالعات در اين سي و چند سال به جاي ديوار در
عالم انديش���ه در ساخت و به جاي سيالب ،پل و به همين
سبب «خبر» شد و «خبرساز».
 )4نميتوان از كنار حقيقتهاي تاريخي به سادگي

گذشت .اگر «اطالعات» توانس���ت پل شود و پنجره و به
هاي باز راه بگشايد بايد سر توفيق آن را در تأثير رنگ
افق
و اثر بينش و روش و منش سيدمحمود دعايي بر رويكرد
اين مؤسسه ديد.
گشايي او از كار اهالي فكر
معجزة فروتني و مدارا و گره
و نظر در اين قريب چهال س���ال سرنوشت «اطالعات» را
متفاوت از نهادها و روزنامههاي مشابه كرد .اينجاست كه
شناسان ميتوان ترجيح نقش «عامليت» را
به گفته جامعه
در برابر «ساختار» در اين زمينه ديد.
دعايي كشتي طوفانزدة اطالعات را كه زماني با چاپ
مقالة موسوم به «رشيديمطلق» عليه امام خميني (ره)
اليه وابستگي به استبداد
در سال  1356س���ر از منتهي
درآورده ب���ود به لنگرگاه اعتماد و اطمينان سياس���ي و
فرهنگ���ي در درون و بيرون روزنامة اطالعات كش���اند.
خانوادة روزنامة اطالع���ات قديم و جديد را در كنار هم با
دوستي و به خوبي پذيرفت و در منظومة علمي و فرهنگي
و سياسي كشور اين «هم پذيري» و «هم پيوندي» جامة
عمل به خود گرفت.
پاي من به نوشتن در روزنامه از طريق جالل رفيع كه
ترين دوران پيش
هايم با او از سخت
سابقه و تجربة دوستي
ام ميدارد» به
از انقالب تاكنون همواره به گفته نيما «زنده
اطالعات باز شد در سالهاي دور اوايل انقالب ،ا ّما پس از آن
كه به روزنامة كيهان رفتم در سالهاي ا ّول دهة  ،60گويي
دو خانواده كيهان و اطالعات نه همس���ايه كه خويشاوند
بودند .ميان «ما» و «آنها» نه ديوار بود و نه پل .در كيهان
سيد
نمايندة امام
ّ
س���يدمحمد خاتمي بود و در اطالعات ّ
محمود دعائي .در شوراي س���ردبيري روزنامه اطالعات،
س���تاري و احمد شيرزاد و عبدالعلي
جالل رفيع و احمد
ّ
رضايي و سعيد پورعزيزي و در شوراي سردبيري روزنامه
كيهان س���يدمصطفي رخ صفت و رضا تهراني و محمود
فر و من و بعدها مسعود
الواعظين و محمد عطريان
شمس
سيدحسن
قلم
آل
شهيد
مدار
بر
مؤسسة
مديريت
غفاري.
ّ
ش���اهچراغي ميچرخيد و در اين دو منظومه كه بزرگان
ديگري از پيشكسوتان روزنامهنگاري و انديشوران كشور
زدند ،يكي از بهترين دوران
با دلگرمي و همنگري قلم مي
نگاري ايران به ويژه در ش���رايط جنگي و در دوره
روزنامه
دفاع مقدس رقم خورد.
داس���تان اين تجربهها را بايد در جاهاي ديگر گفت و
نگاري
داري» روزنامه
نوش���ت ،تا «تاريخمندي» و «سنت
در ايران فراز و فرودهاي خود را بيش���تر ببيند و بداند و
سال و جوان
هاي كهنس���ال و ميان
توگو ميان نسل
گف 
روزنامهنگار عم ً
ال به انجام رسد.
 )5روزنام���ة اطالعات صورتي آش���كار دارد كه در

ويژگيه��اي ي��ك مؤسس��ه فرهنگي
دكتر ايرج فاضل
رسد و به بهانه آن قرار است مطالبي از طرف
عمر مؤسسه آبرومند و بزرگ اطالعات به يك قرن مي
هاي پس از انقالب
دوستداران نشريات آن عنوان شود .در بين نش���ريات بسيار متنوع و رنگارنگ دهه
و طلوع و غروبهاي فراوان ،اطالعات موقعيتي ويژه و ممتاز دارد .در نش���ريات اطالعات به همت مدير
شايسته و كاركنان شريف و كارآمد آن حتي رگهاي از انحرافات شايع ديده نميشود ،حرمت قلم پيوسته
پاس���داري شده است و موضعگيريها اكثرا ً عقلپس���ند و متعادل و نزديك به واقعيت است كه بخش
مهمي از آن مديون مديريت مردي خيرانديش ،صاحب سبك و سليقه ،و پاكدل است كه عليرغم مقام
زدني است و پيوسته چون شاخه پرباري سر به زير دارد.
ادعاترين فرد با فروتني مثال
اي كه قبل و بعد از انقالب داشته است بي
رفيع و جايگاه ويژه
هاي پس از
نظير اداره كرده است و در سالهاي پرتالطم و بحراني دهه
االس�ل�ام س���يدمحمود دعايي ،خانواده بزرگ و بافرهنگ اطالعات را با كفايت و درايتي كم
جناب حجت
هاي تاريك با مديريت قدرتمند و انساني و سرشار از
هاي هايل و امواج خردكننده در شب
ها و گرداب
ن پرالتهاب و طوفاني و عبور از بين صخره
انقالب با پش���ت سرگذاشتن دورا 
خيرخواهي خود كاري كارستان انجام داده است .و توانسته است در شرايطي كه عمر نشريات گاه به چند روز هم نميرسد عمر مؤسسه اطالعات را به يك قرن رسانده و نودسالگي
و انشاءاهلل صد سالگي آن را در عرصه فرهنگي كشور جشن بگيرد و كاري كند كه فقط از مردان بلند قامتي چون دعايي عزيز ميتوان انتظار داشت .كارهايش صميمي و بيريا است
ها و ايجاد آرامش و دوستي است و انگار براي ايجاد مودت و مهرباني آفريده شده است.
و از هيچ كمكي به ديگران دريغ ندارد ،پيوسته منادي صلح و صفا و مرهم نهادن بر زخم
هايش صريح و خرد پسند
زدني كه شايسته افراد بزرگ است ،موضعگيري
االسالم محمود دعايي مردي است خوش فكر و كارآمد با دلي پاك و خيرخواه و تواضعي مثال
حجت
گويد و هرگاه مجبور به صحبت شود سخنش گيراست و بر دل مينشيند.
و شجاعانه است ،بسيار كم سخن مي
اي اشاره كرد كه نشانة فكر آزاده اوست( .نقل به
در مراس���م افتتاحيه ساختمان جديد اطالعات كه مزين به حضور جناب خاتمي عزيز بود ضمن س���خنان كوتاهش به نكته
گزاريم .اين نوع
مضمون) چنين فرمود :ما امروز فرزند بنيانگذار محترم مؤسسه اطالعات را در بين خود داريم و از او كه عليرغم جفاهاي گذشته دعوت ما را پذيرفته است سپاس
گيرد كه دعايي عزيز نماد آن در زمانه ماست .اين قلم ناتوان عادت
اي زالل سرچشمه مي
قدرشناس���ي صميمانه و فارغ از معادالت و مالحظات متداول ،از روحي پاكيزه و انديشه
دانند آنچه گفته شد از دل برآمده است و اميد است بر دل نشيند.
االسالم دعايي را ميشناسند مي
به تعريف و تمجيد ندارد ولي آنها كه حجت

اطالعات به سبب همان تع ّلق خاطري كه به وجه عقالني و اخالقي و رحماني دين و انقالب
اسالمي و فرهنگ ايراني دارد ،در اين سالها غبار از چهرة انديشه و انديشوران ايراني زدوده و راه
را بر كشف استعدادها و توانمنديهاي علمي و معرفتي باز كردهاست.
اطالعات ،باشگاه و كانون و پاتوق انديشه و فرهنگ و هنر ايراني و اسالمي است.
محل نش��و و نماي كساني بوده اس��ت كه در اين سالها جز به اطالعات در جاي
اطالعات ّ
كوب و عباس
كدكني و عبدالحسين زرين
اند .از محمدرضا ش��فيعي
ديگري به آساني پا ننهاده
زرياب خويي و احمد مهدوي دامغاني و محمدابراهيم باستاني پاريزي و محمدعلي جمالزاده تا
ورزان و صاحبان هنر و اثر كشور.
نسل د ّوم و س ّوم انديشه
ها و آثار مكتوب
صفحات رو و زير آن و مجموعه نش���ريه
آن ديدني است ،معلوم است كه چه كساني ،چرا اطالعات
ميخوانند و سراغ كدام بخشهاي آن ميروند ،ا ّما بخش
تر است و ارزشهاي
ناآش���كار روزنامة اطالعات« ،ديدني»
خبري بيش���تري دارد .اطالعات به س���بب همان تعلّق
خاطري كه به وجه عقالن���ي و اخالقي و رحماني دين و
انقالب اس�ل�امي و فرهنگ ايراني دارد در اين سالها هم
توانسته اس���ت غبار از چهرة انديشه و انديشوران ايراني
هاي
بزدايد و هم راه را بر كش���ف استعدادها و توانمندي
علمي و معرفتي باز كند .اطالعات به معرفي درست كلمه،
باش���گاه و كانون و پاتوق انديشه و فرهنگ و هنر ايراني و
اسالمي است ،هيچ دانشمند و انديشمندي به جبر و اكراه
در اطالعات قلم و قدم نزده است و هيچ برگي از اوراق زرين
تاريخ و ادب و انديشة اين ساليان جز با نسيم مهر و لطف
دعايي و دستاندركاران اطالعات به آن سو نرفته است.
محل نشو و نماي كس���اني بوده است كه
اطالعات ّ
در اين س���الها جز به اطالعات در جاي ديگري به آساني
اند .از محمدرضا ش���فيعيكدكني و عبدالحسين
پا ننهاده
زرينكوب و عباس زرياب خويي و احمد مهدوي دامغاني
زاده تا
و محمدابراهيم باستاني پاريزي و محمدعلي جمال

ورزان و صاحبان هنر و اثر كشور،
نسل د ّوم و س ّوم انديشه
هاي فرهنگي و نمادين
برداري از اين س���رمايه
بهاي بهره
كشور به واقع حرمتنهادن در عمل به قلم و اهل قلم بوده
اس���ت و همين رويه است كه اطالعات را ساحت و ميدان
خردورزي و انديشهپروري كرده است .اطالعات با تيترها
و خبرهاي خود در صفحة ا ّول ،بر روي اعصاب جامعه راه
نميرود ،حتي سعي ميكند جامعه را به «اقيانوس آرام»
نزديك كند ،ا ّما در كنار آن گوهرهاي كميابي از س���خن
و مقاله در صفحات زيرين دارد و ش���ايد وجه ناآشكار ا ّما
ديدني آن همين باشد.
 )6حس���ن ختام را با ياد گل آقاي عزيز ميآورم كه
گفت روزنامه وقتي روزنامه است كه درآمد ،دلت نلرزد،
مي
بمبي زير پايت منفجر نش���ود .او خود در اطالعات با «دو
اي نهاد و با زبان طنز،
كلمه حرف حس���اب» چنين پايه
تلخي نقد را كم كرد و سطح آن را باال برد .صابري (گل آقا)
حج توفيق همراهي و همكاري را با او داشتم
كه در س���فر ّ
اين تجربه را از «خبرنام���ه حجاج» با عنوان «جعفر آقا»
آغاز كرد و بعد در اطالعات «گل آقا» شد و دامن و دامنه
را گس���ترش داد .اطالعات را بايد از اين رو كه با آرامي و
ورزي» و «به زبان آوردن
روي «ميدان دار انديش���ه
ميانه

استعدادها» بوده است ،نيز پاسداشت.
 )7س���خن آخر اينكه جوانمردي و فت ّوت كه از جمله
نگاري و
اخالق پارس���ايان است ،س���نگ زيرين روزنامه
مديريت فرهنگي است .بايد بر اين وجه دعائي و اطالعات
بيش���تر تأكيد كنم و از خاطراتم براي سودمندي و حتّي
آثار ملموس اين بنا و بن���اي اخالقي ياد كنم .اين چهرة
پنهانتر دعايي و اطالعات ،بزرگترين ارزشهاي خبري را
چشمداشت و بدون نگاه به منافع آني دستي
دارد .اينكه بي
از صاحب انديشهاي گرفته شود ،نهالي ميكارد كه شاخ و
رساند.
برگ و سايه سارش رهگذران بيشماري را بهره مي
س���يدمحمود
«كريم زماني» را زماني در ايامي س���خت
ّ
دعايي به مؤسسه اطالعات برد و اين فراهمآوردن فرصت
توان او را فعليت داد و آثار او را در «ش���ناخت مثنوي» و
«مولويشناسي» وارد ميدان فرهنگ اين كشور كرد .اگر
كرد ،آيا افقي بر
دعايي و اطالعات نب���ود و اين كار را نمي
پهنه اين انديشه پويا گشوده ميشد؟
آري ،اطالعات را بايد با نوش���تهها و نانوش���تهها ،با
هايش با هم شناخت.
ها و ناگفته
گفته
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ب اطالعات
 مکت 
دكترمحمدمهديفرقاني

اي که بس��ياري
روي در س��الهاي پس از انقالب و در دوره
اعت��دال و ميانه
از مطبوعات و رس��انهها راه افراط ،پرخاش��گري و جهتگيريهاي غيرحرفهاي را
پيمودهاند ،بسي مغتنم است.
ترين يار و مددکار دانش��کده ارتباطات و رش��ته
روزنام��ه اطالعات امروز بزرگ
روزنامهنگاري است.
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1ـ نخس���تين آش���ناييها و در نتيجه ،عاش���قيهاي من با دنياي روزنامهنگاري ،با
«اطالعات» ش���کل گرفت .آن زمان ،اواخر دهه  1330و اوايل دهه  1340شمسي بود .هر
روز بعد از ظهر ،دوچرخه سواري ،کوچههاي خاکي محلهمان در يزد را طي ميکرد ،وقتي
به درخانه ما ميرسيد ،پياده ميش���د و کوبه در را به صدا در ميآورد .من مشتاقانه در را
ميگشودم و يک نسخه اطالعات «ديروز» را از او تحويل ميگرفتم .او آقاي منشيزاده (اگر
درست به ياد داشته باشيم) نماينده روزنامه اطالعات در يزد بود که هر روز با دوچرخهاش
شخصاً روزنامه معدود مشترکان شهر را در خانه ،تحويل آنها ميداد.
مرحوم منش���يزاده در چشم کودکي من ،احترامي وصف ناشدني داشت مردي که از
ميان همه مشاغل ،کار با مطبوعات را برگزيده بود .انگار متعلق به کهکشاني ديگر بود .به هر
روي ما بايد روزنامه را بالفاصله و بيآنکه اجازه بازکردن و خواندن دست و پاشکستهاش را
داش���ته باشيم ،به دست پدر ميرسانديم .او با روزنامه به اتاق خود ميرفت ،در را ميبست
و س���اعتي را در تنهايي خويش با روزنامه تازه از راه رس���يده ميگذراند و س���پس آنرا با
احترام ،در گوشه طاقچه اتاق ميگذاشت .پس از آن بود که ما اجازه دست زدن به روزنامه
و خواندن آن را مييافتيم ،بيآنکه مجاز باش���يم حتي «تاي» آن را به هم بزنيم چه برسد
به اينکه احياناً ضمن تورق پارهاش کني���م .اين روزنامهها جمع و در انبار خانه نگهداري
ميشد تا سرگرمي تابس���تانهاي ما را نيز فراهم کنند .من تابستانها فرصت مييافتم که
حت���ي پاورقيهاي روزنامه را نيز بخوانم و پاورقي «م���ردي که فرار کرد» از آن روزها در
ذهن و خاطره من به جاي مانده اس���ت .هميشه با خود ميگفتم که آيا ميشود روزي يک
روزنامهنگار را ببينم يا يک موسسه مطبوعاتي را؟ و بعد در خيال ،قيافه يک روزنامهنگار و
دنياي او را مجس���م ميکردم و اين کار بسياري از روزهاي دبستان و دبيرستان من در يزد
بود .براي همين بعدها در اوايل دهه  1350شمسي وارد رشته روزنامهنگاري و سپس وارد
حرفه روزنامهنگاري شدم چه سرشار و سرمست بودم كه ....هنوز هم هستم.
2ـ روزنامه اطالعات ،اکنون به دهه  90عمر خود پاي گذاشته است .روزنامه کهنسال
يا کهنس����الترين روزنامه در حال انتش����ار ايران که «کهنه» نيست ،که آسيبش به کسي
نرسيده ،که کسي از خواندن آن تن و بدنش نميلرزد ،که خواننده آن احساس ميکند بايد
زندگي کرد و بايد مثبت انديشيد ،که دشمن تراشي و دشمنسازي نميکند که ....که....
اين عمر طوالني گرچه ممکن اس���ت زبان برخي را به انتقاد از بعضي عملکردها نيز
باز کند اما خود يک نقطه قوت اس���ت .عمر طوالني ،ظرفيتس���از است ،شکيباييآفرين
اس���ت ،صاحب آن را سرد و گرم چشيده ميکند تا به خرمايي گرمياش نکند و به مويزي،
س���ردياش .عمر طوالني ،طمأنينه ميآورد .استقالل رأي و دورانديشي در عمل را باعث
ميش���ود ،عمر طوالني زبان صاحبش را نرم ،دل او را مهربان و فکر او را خيرخواه ميکند،
عمر طوالني گرچه هميش���ه بايد با قضاوت ديگران نسبت به گذشته و حال سرکند ،اما در
عين حال نشانه عبور موفقيتآميز از گردنهها و گدارهاي تاريخ است.
به اين قديميترين روزنامه در حال انتش���ار ايران ،اداي احترام ميکنيم ،در مقابلش
کاله از س���ر بر ميداريم؛ روزنامهاي که به رغم پدربزرگ ب���ودن در جامعه مطبوعات به
لحاظ قدمت و س���ابقه هيچگاه خود را پدرخوانده مطبوعات ندانسته و برايشان ادعانامه
صادر نكرده است.
3ـ به لحاظ مش���ي و رفتار رس���انهاي ،اطالعات به ويژه در س���الهاي پس از انقالب
نماد اعتدال و ميان���هروي ،همان که قرآنکريم نيز بندگان خ���دا را بدان توصيه کرده،
بوده اس���ت .اين ميانهروي و اعتدال البته باعث نشده که اطالعات در مقاطعي و مواردي،

گفتمانس���ازيهاي خاص خود را نداش���ته باش���د .اين اعتدال و ميانهروي در سالهاي
پس از انقالب و در دورهاي که بس���ياري از مطبوعات و رسانهها راه افراط ،پرخاشگري و
جهتگيريهاي غيرحرفهاي را پيمودهاند ،بس���ي مغتنم است .استفاده از زبان نرم ،حفط
تعادل و توازن و رعايت اخالق؛ چه اخالق حرفهاي و چه اخالق عمومي ،از ويژگيهاي بارز
روزنامه اطالعات در اين دوران بوده است.
4ـ در حوزه مديريت ،من بر اين باورم که به لحاظ مديريت رسانهاي امروز ميتوان از
«مکتب دعايي» ياد کرد .کساني که من را ميشناسند ،ميدانند که هيچگاه اهل مداهنه و
چربزباني نبودهام و از اين رفتار بيزارم؛ اما آقاي دعايي به لطف ثبات مديريت در اطالعات
و نيز به اعتبار ويژگيهاي فردي ،س���وابق کاري و تجاربي که در طول سالهاي حضور در
اطالعات کس���ب کرده به طور طبيعي ،مکتبي از مديريت رسانهاي را شکل داده که بايد
ويژگيهاي آن را استخراج کرده و آموزش داد .براي آنکه فقط ادعا نکرده باشم ،چند مورد
از اين ويژگيها را بر ميشمارم:
الف .مديريت آقاي دعايي در اطالعات« ،مديريت جذب» بوده اس���ت .نه تنها جذب
در داخل موسس���ه ،بلکه جذب در سطح اجتماعي و ملي .آقاي دعايي همواره چهره رئوف
و انساني زندگي را به نمايش گذاشته ،جوري که آدمي با خواندن اطالعات ،از زندگي سير
نميشود ،بلکه به آينده اميدوار ميماند.
ب .مديريت مبتني بر اعتدال و ميانهروي ،که شرحش پيش از اين رفت و يکي از اصول
حرفهاي روزنامه نگاري نيز هست.
ج .مديريت بر قلبها ،فروتني ،ادب ،مهرباني و در عين حال بذلهگويي و شوخ طبعي،
س���بک مديريت آقاي دعايي را در موسسه اطالعات ،به جاي مديريت عمودي و آمرانه ،به
صورت مديريت افقي و مش���ارکتي تبديل كرده و اين شيوه مديريت ،راه خود را به سوي
حوزههاي اجتماعي و فردي نيز گش���وده اس���ت .آقاي دعايي ،شجاعت و انعطافپذيري
را در س���اختار مديريتي خود توامان به کار گرفته است ،به طوري که در رفتار شخصي و
رس���انهاي او همواره ميتوان بازتاب و بازخواني منافع کالن ملي و نگرش اخالقي و انساني
را به وضوح مشاهده کرد.
د .و باالخره ،مديريت توسعهگرا .آقاي دعايي هيچگاه ميراث گذشته و تاريخ اطالعات
را نفي نکرد ،چرا که ميدانس���ت جهان و هستي در زندگي ،روندي تاريخي دارد و با انکار
تاريخ ،حال و آينده نيز ش���کل نميگيرد دعايي به جاي نفي گذشته آن را براي آينده فربه
و بارور ساخت .حضور رفيع موسس���ه اطالعات در ميانه ميرداماد و حقاني ،گواهي بر اين
توسعهگرايي است .او س���رمايه مادي و انساني سازمانش را گسترش داد .با اين نگرش که
آقاي دعايي و همکارانشان در روزنامه اطالعات حتي همين امروز بزرگترين يار و مددکار
دانشکده ارتباطات و رشته روزنامهنگاري هس���تند ،هرگاه که دانشجويي براي گذراندن
واحد کارآموزي به آنجا معرفي ش���ده با آغوش باز مورد پذيرش قرار گرفته و اين همکاري
کماکان ادامه دارد.
و کالم آخر ،بزرگترهاي فاميل هميشه نقطه اتکا و وزنه تعادل خانوادهاند .تا هستند،
حضور جمع ساز آنها محس���وس نيست اما اگر روزي نباشند ،سرگشتگي و پراکندگي در
ميان افراد خانواده محسوس ميش���ود .به اعتقاد من روزنامههايي چون اطالعات ،مرکز
ثقل و نقطه تعادل جامعه مطبوعات وحتي جامعه رسانهاي کشورند ،کار کردن و مديريت
کردن در اين روزنامه و حفظ اين جايگاه گرچه بس���يار سخت ،اما غرور آفرين است .براي
اين روزنامه و دست اندرکارانش آرزوي توفيق روز افزون دارم.

پژوهي
اطالعات
س ّيد فريد قاسمي

مؤسس���ة اطالعات پيش���ينة ديرينهتري از روزنامة
اطالعات دارد .سرآغاز تش���کيل اين مؤسسه را بايد بنگاه
خبرنگاري /خبرگزاري مرکز اطالعات ايران دانست .شرکت
سهامي مرکز اطالعات ايران ،مردادماه  1302به همت علي
اکبر س���ليمي ،علي صادقزاده /صادقي ،عباس مسعودي،
محمدباقر نيکانجام راهاندازي
جهانگي���ر مصوررحماني و ّ
شد .سليمي به صراحت «سه چهارم سهام» ا ّوليه را متعلق
به خود ميدانس���ت و صادقي نيز خود را بنيادگذار مرکز
ميناميد .روايت س���وم اما به عباس مسعودي تعلق دارد.
مسعودي ،با اشاره به تالشهاي خودش ،نقش دوستانش را
در شکلگيري مرکز اطالعات ايران يادآور ميشد.
بنگاه خبرنگاري مرکز اطالعات ايران س���ه سال دوام
آورد و عدم پرداخت «حق اش���تراک اخبار» ،گردانندگان
مرکز ياد ش���ده را بر آن داش���ت چارة کار را در تعطيل
خبرگزاري و انتش���ار روزنامه ببينند .علياکبر سليمي،
درخواست صدور مجوز جريده اطالعات و عباس مسعودي،
تقاضاي انتش���ار روزنامة نهضت ملي را به وزارت معارف و
اوقاف و صنايع مستظرفه ارائه دادند .هر دو مجوز صادر شد
اما علياکبر سليمي از نشر روزنامة اطالعات انصراف داد و
ميدان را براي عباس مسعودي وانهاد .مسعودي نيز به جاي
نهضت مل���ي ،نام اطالعات را براي روزنامهاش برگزيد18 .
تيرماه  1305پروانة انتشار اطالعات به نام عباس مسعودي
صادر ش���د و فرداي آن روز  19 /تير ماه  1305نخستين
شماره روزنامه انتشار پيدا کرد.
پس از يک ماه ،دومين شماره با تاريخ  19مرداد 1305
بر پيش���خوان روزنامهفروشان نشست .شمارة دوم سرآغاز
انتشار مرتب روزنامه بود و اعالم شد که «از امروز اطالعات
مرتباً عصرها منتشر ميشود».
با انتش���ار روزنامة اطالعات ،حيات بنگاه خبرنگاري/
خبرگزاري مرکز اطالعات ايران متوقف ش���د .علياکبر
س���ليمي و علي صادقي با مسعودي وداع کردند ،جهانگير
محمد باقرني���ک انجام اما ترجيح دادند
مصوررحماني و ّ
به عنوان حقوقبگير همکاري خود را با مس���عودي ادامه
دهند.
 90س���ال از آن روزگار ميگذرد .در اين  90س���ال
راه پُرفراز و فرودي طي ش���د تا روزنامهاي که در دو سه
اتاق يک ساختمان فرسودة استيجاري آغاز به کار کرد به
مؤسسهاي عريض و ُمدرن تبديل شود.
روزنامة اطالعات 48 ،س���ال (تيرماه  1305تا تير ماه
 ،)1353بهوسيلة بنيادگذارش اداره شد .به دنبال فوت او،
 30مردادماه  1353مجوز روزنامه و شماري از مجلهها را
به نام فرزندش صادر کردند .هنوز شش سال از درگذشت
مؤسس نگذشته بود که ميرفت اطالعات به نيستي برسد.
مؤسسههاي مطبوعاتي مصادرهاي را ميتوان به دو گروه
عاقبت بخير و فرجام به شر تقسيم کرد .اطالعات ،خراسان
و ...در گروه نخس���ت و مهر ايران ،خواندنيها و ...در گروه
دوم جاي ميگيرن���د .دليل عاقبتبخيري اطالعات وجود
س���يدي واالتبار بوده و هست که به عنوان ناجي ادارة امور
ّ
سيدمحمود دعايي
را به دست گرفت .س���لوک انساني آقا ّ
را همگان ميدانند و نياز به بازنويس���ي نيست .ايشان با
درايت و دلس���وزي هرچه تمامتر مؤسس���ه را از پيچ و
خمهاي تاريخي  36ساله عبور داد و با بهرهگيري از دانش
و بينش و بلندنظري خود و مشاوراني همچون استاد جالل

رفيع ،مؤسس���ة اطالعات را به يکي از مؤسسههاي مجهز
مطبوعاتي کشور بدل کرد.
ميتوان گواهي داد سکانداران  36سال اخير مؤسسة
اطالعات هميشه و همواره تالش داشتهاند با ياري رساني
به انس���جام ملي و يکپارچگي ايرانيان ،تصوير رحماني از
دين ارائه دهند .دلجويي از کس���اني که بيسبب در پسين
سالهاي دهة  1350و نيمة نخس���ت دهة  1360مورد
بيمهري قرار گرفتند و دهها خدمت صادقانه پيدا و پنهان
ديگر در کارنامة حرفهايش���ان جاي دارد که يکي از اين
خدمات ،حفظ ،توسعه و پيشرفت ميراثي گرانبها و ملي با
عنوان مؤسسة اطالعات است.
روزنامه و به طور کلي مؤسس���ة اطالعات و شرکت
ايران چاپ اکنون ديگر يک بنگاه مطبوعاتي و نشر نيست،
بلکه بايد يک ميراث ملي و فرهنگي ايرانيان قلمدادشود.
اطالعات ،مرجع و منبع و گنجينهاي بيمثل و مانند است
که افزون بر دارايي پارة عم���دهاي از تاريخ روزنامهنگاري
و مطبوعات ،خزانه اطالع و آگاهي  90سال تاريخ ايران را
پاسداري ميکند .براي اين ادعا بايد مثال بزنم .روزگاري
که در پي ضبط و ثبت تاريخ شفاهي خُ رمآباد بودم يکي از
کهنساالن خبر از تأسيس يک سينما در سال  1307داد.
چون اين سينما در آستانة جنگ جهانيدوم رو به ويراني
نهاده بود کمتر کسي از وجودش در دورة پهلوي ا ّول اطالع
داش���ت و همگان بر اين باور بودند نخستين سينما را در
شهر ما سال  1323برپا کردهاند .مصاحبهشونده نام سينما
را به ياد نداش���ت .اس���ناد هم در اين زمينه خاموش بود.
چارهاي جز مراجعه به شمارههاي روزنامة اطالعات نداشتم.
به تورق روزنامه نشس���تم .از سال  1307به دقت روزنامه
را ورق زدم .با تورق  9س���ال روزنامه به اين خبر رسيدم:
«دومين کنفرانس عمومي در سالن سينما سپه با حضور
محترمين و رؤس���اي دواير و وجوه اهالي تشکيل و آقاي
بهروز آهي رئيس بانک ملي خُ رمآباد نطق جالبي در اطراف
خودشناسي و خداشناس���ي ايراد نمودند» (اطالعات ،ش
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با اين خبر دريافتم س���ينما را سپه ناميدهاند .نمونة
ديگر روزگاري بود که جهانگير پارس���اخو طراح جدول و
سرگرمي به س���راغم آمد و گفت دکتر علي بهزادي مدير
مجله سپيد و س���ياه گفته برو از قاسمي تاريخ روز و ماه
و سال درگذش���ت محرمعلي خان سانسورچي مطبوعات
روزگار پهلوي را بپرس .به او گفتم راهي جز تورق روزنامة
اطالع���ات وجود ندارد .زندهياد پارس���اخو نيز در صفحة
ترحيم روزنام���ة اطالعات  21بهم���ن  1354به آگهي
فوت او رس���يد و پس از آن بود که همه دانستيم زينعلي
نام خانوادگي محرمعلي خان اس���ت .س���خني به گزافه
نيست اگر بنويسم پيش زمينة دانشنامهنگاري به خصوص
رجالشناس���ي ايران معاصر نمايهس���ازي صفحة ترحيم
روزنامة اطالعات اس���ت .چراکه تنها منبع آگاهي از زمان
درگذشت بس���ياري از مشاهير فقط صفحة ياد شده است
و اطالعدهي اي���ن صفحه براي ن���گارش فرجام زندگي
خيل بيش���ماري از ناموران س���دة چهاردهم خورشيدي
بينظير اس���ت .امروز اگر کسي بخواهد مث ً
ال سير تاريخي
برق ،تلفن ،راديو ،لولهکش���يآب ،بانکها و صدها موضوع
ديگر را بنويس���د بايد به تورق روزنامه اطالعات بنشيند
و به فيشنويس���ي /برگه نگاري تحقيقي بپردازد .نگارنده

روزگاري که تاريخ زادگاهم را مينوش���تم به صدها مطلب
در البهالي صفحههاي روزنامه اطالعات آگاهي يافتم که
در هيچ يک از اسناد و بر جاي ماندهها وجود نداشت .نکتة
ديگر آن که خبر نشر دهها روزنامه و مجله را در اين تورق
ديدم که در هيچ منبعي نام و نشانش���ان وجود ندارد و
نسخهاي از آن نشريهها در کتابخانههاي معتبر نيست.
بنابر اين الزم���ة بهرهبرداري نظاممند از اين گنجينة
بيمانند ،تأس���يس مرکز اطالعات پژوهي در مؤسس���ة
اطالعات اس���ت که ذيل سه س���رفصل اصلي  .1مؤسسة
اطالعات؛  .2تاريخ روزنامهن���گاري و مطبوعات؛  .3ايران
معاصر؛ به پژوهش و نگارش و نشر بپردازد .براي برگزاري
شايستة صدمين س���ال روزنامة اطالعات از هماکنون بايد
به فکر بود .اين مرکز ميتواند ياريرسان برگزاري آبرومند
صدسالگي شود .البته مرکز يادشده بايد در دهة منتهي به
صدسالگي چندين کار را همزمان به انجام برساند.
پيشزمينة پژوهش و نگارش تاريخ کامل مؤسس���ة
اطالعات فراهمآوري پازل /جورچينهايي اس���ت .يکي
از جورچينها تکنگارهايي دربارة هر يک از نش���ريههاي
مؤسسه تواند بود که از  30عنوان در ميگذرد .انتشارات،
چاپخانه و کتابخان���ه را هم نبايد از ياد بُرد .انتش���ارات
مؤسس���ة اطالعات پيش���ينهاي نزديک به ُعمر روزنامه
دارد .بنياد چاپخانه نيز به  84س���ال پيش باز ميگردد.
اطالعات فقط  6سال و س���ه ماه در چاپخانههاي بوسفور
و سيروس (روزنامه کوش���ش) چاپ شد و در  16مهرماه
« 1311مطبع���ة اطالعات» به وجود آم���د .البته تاريخ
چاپخانه را بايد ذيل سه س���رفصل («مطبعة اطالعات»،
«شرکت سهامي چاپ» و «شرکت ايران چاپ») بررسيد.
کتابخانة روزنامه /مؤسس���ة اطالعات  75سال ُعمر دارد و
امروز يکي از کتابخانههاي فعال پيش���ينهدار کشور است.
لحظهاي به اهميت اين کتابخانه پي خواهيم بُرد که بدانيم
در س���ال  1318چند کتابخانه در کشور وجود داشت و از
کتابخانههاي آن س���ال چه تعداد اکنون نيز به حيات خود
ادامه ميدهند .نکتة ديگر آن که اسناد مؤسسة اطالعات
بايد ردهبندي موضوعي ش���وند تا زمينة پژوهش و نگارش
دهها کتاب ديگر فراهم آيد .نبايد تاريخ را يکسويه انگاشت
و يکطرفه نگاش���ت .بنيادگذار مؤسسه را بايد در ظرف
زماني خود ديد .ممکن اس���ت ما گوش���ههايي از کارنامة
زندگي او را بر نتابيم ام���ا نميتوان ناديده گرفت نهالي را
که وي کاشت و به درختي تناور بدل شد تا از سايهسارش
هزاران تن بهرهياب شوند .ما نه «روتاري شناس» هستيم و
نه «سنا» پژوه؛ بحث ما دربارة مؤسسة اطالعات است.
کارنام���ة وي و فرزندش را بايد با انصاف و اش���راف
نوش���ت .همچنين نقش مديريت  36س���ال اخير را در
بقا ،بالندگي و جايگاه مؤسس���ه به خص���وص در تُندباد
حوادث نبايد ناديده گرفت .بايد به جاي تاريخ جانبدارانه،
سرگذشت همهجانبة مؤسسة اطالعات نوشته شود .براي
نگارش تاريخ همهجانبه ،بيطرفانه و پژوهشگرانه ،رشتههاي
مرتبط دانش���گاهي بايد به مدد مؤسسة اطالعات بيايند.
به نظرم ذيل مؤسس���ة اطالعات ميتوان  30موضوع براي
پاياننامههاي کارشناسي ارشد و دکتري تعريف کرد و در
دهة منتهي به يکصد س���الگي پيشزمينههايي را تدارک
ديد تا مراسم قرن /سدة اطالعات درخور برگزار شود و آينه
تمامنماي يکصدسال باشد.
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1ـ منزلت انسان:
پيامبر(ص) با گروهي از ياران (صحابه) در گذرگاهي
از «مدينه» نشس���ته بودند ،ناگهان جمعي ظاهر شدند .با
جنازهاي بر دوش .پيامبر برخاست و صحابه نيز به تأسي از
ايشان بهپا خاس���تند .پس از عبور جمع ،يكي از حاضران
گفت :اي رسول خدا ،جنازهاي كه بهپاس او برخاستيد ،از
آن يك يهودي بود .پيامبرفرمود« :مگر او روح نداشت»؟!
سبحاناهلل ،عمق و عظمت سخن پيامبرانه را ببين و اصل
«حرمت و كرامت و ش���رافت» نوع انسان را .و نيز سخن
بلند «شمس» ،مراد «موالنا» را كه ميگويد« :هيچ فرمود
لقد كرمنا الس���موات؟ لقد كرمنا العرش»1؟! (بلكه فرمود:
ولقد كرمن���ا بنيآدم .ما بنيآدم را كرامت داديم) .گويا هر
طبيعت عقالني فينفسه غايت است ،چرا كه حامل نفخهاي
از روح خداس���ت .2پس انساندوس���تي و «احترام به نوع
انسان» ،ريشه در توحيد دارد .مدار اصل «مدارا» و تحمل
ديگران نيز ناش���ي از همين حقيقت است .و چنين است
كه س���خن امام عليبنابيطالب(ع) ،به گذشت ايام زندهتر
و درخشندهتر ميش���ود كه فرمود« :اما اخ لك فيالدين،
و ام���ا نظير ،لك فيالخلق»( .مردم ،ي���ا برادر ديني تواند
يا همنوع انس���اني تو) .آري ،مدارا با اعتقادورزان اس���ت،
نه با «اعتقادات» .الزمة مدارا دست
شستن از عقايد خويش نيست .كالم
بلند معصوم(ع) هم كه در حد تواتر
اس���ت ،مؤيد اين سعة صدر و مبين
بيكرانگي دل دريايي مؤمن اس���ت
كه« :ما آمن بي من بات كاس���ياً و
جاره عاري» .آنكه در رفاه ،و راحت
بخوابد و همسايهاش نيازمند باشد،
از نور ايمان بيگانه است« .همسايه
هركه باشد»! (و نكته مهمتر همين
است :همسايه هر كه باشد).
***
2ـ مؤسسه اطالعات:
مؤسس���ه ديرپ���اي اطالعات،
خصوصاً روزنامه مردمي و سربلند آن
كه با انقالب اس�ل�امي تولدي دوباره
يافت و به گفته جالل «مؤسس���ة
انقالب» شد و دور جديد موجوديت
اصول
خ���ود را آغاز كرد ،ن���ه فقط
ِ
برشمرده يعني اصل كرامت انسان،
اصل احترام به همنوع ،و اصل مدارا
با انس���ان را مدار و محور خود قرار
داد ،بلكه در كنار اجراي قواني���ن ،اصول و قواعد ديگري
را ك���ه همواره موجب ماندگاري اس�ل�ام و انقالب عظيم
اسالمي بوده و هس���ت ،چون چراغي فراراه خود نمود و
همين سياست سبب دوام و ماندگاري و سرافرازي مؤسسه
اطالعات و كاركنان آن گرديد.
رعايت قاعدة عظيم عدالت ،اصل حريت ،اصل احترام
به جان و مال و آبروي انس���ان ،اصل رحمت و رحمانيت،
اصل ج���ذب حداكثري و دفع حداقلي ،اصل اعتدال ،اصل
عزيز اعانت به مظلوم ،اصل زينت و زيور بودن براي دين و
پيش���وايان ،3اصل رعايت حقوق متهم ،اصل پاكي و برائت
انس���ان ،اصل قانوني بودن جرم و مجازات ،و اجراي دهها
«قاع���ده» و «اصل» ديني و حقوقي و فقهي ديگر (در حد
امكان) ،از مؤسس���ه و روزنامه اطالعات ،نهاد س���رافراز و
آبرومندي س���اخت كه نه فقط دوام و استمرار آن را تأمين
و تضمين كرد ،بلكه اين «نهاد رسانهاي» عظيم را جلوهگاه
اميد و اطمينان گروههاي فرزانهاي س���اخت كه همه آنها
وفادار به انقالب و رفاه و س�ل�امت مردم و رش���د و تعالي
كشور بودند .مؤسسه و روزنامهاي كه خانة اعتماد ملت شد
و به گذشت زمان جايگاه رفيع خود را بازيافت ،و به زيبايي
و دلس���وزي تمام اين حقيقت را اثب���ات كرد كه ميتوان

«قدرت رس���انه»اي را با دي���ن و معنويت و اخالق جمع ديگران را حكيمانه و دردمندانه ،چون درد و اندوه خويش
كرد و خشونت را با عدالت و انصاف و عقالنيت و مصلحت دي���دن ،و «عدل و اعتدال» را چ���ون چراغي فرا راه خود
مهار نمود ،و تمركز قدرت را كه موجب س���تم و تبعيض داشتن ،انصافاً و بيهرم مجامله يكي از «پديده»هاي نادر
و اف���راط و تفريط در طول تاريخ بوده اس���ت ،با مهرباني خصوصاً در عرصه رس���انه و روزنامهنگاري است كه آقاي
و عطوفت تعديل و توزيع ك���رد .به همگان ،خصوصاً اهل دعايي مظهر و نمود بارز آن اس���ت .اين پديده مبارك را
قلم و روزنامه و رس���انه و «خبر» آموخت كه بهرغم تصور نبايد دستكم گرفت كه به گفتة روانشناسان گونهاي از
پارهاي از مكتبها و رسانهها ،همه چيز در «سودانگاري» تحول حال و «تبديل» ش���دن است .و چه ميگويم؟ شايد
و «فايدهگرايي» ،منحل و خالصه نميشود .و بهرغم وجود مرحلهاي دشوار از س���لوك تربيتي و سياسي و اجتماعي
«جداييها» خصوصاً در غرب پس از رنسانس كه اخالق را و انقالبي ،كه س���خت درخور بررسي و الگوگيري است ،و
از سياس���ت و اقتصاد و حقوق و فرهنگ و هنر جدا كردند ،ظرفيتي بسيار متعالي را نشان ميدهد.
نش���ان داد كه حقوق و سياس���ت و اخالق و فرهنگ بايد
طرفه آنكه ،اين خوي و خلق سرش���ار از كرامت ،تنها
مكمل هم و همراه و همدوش باشند .با بزرگواري و فروتني به عرصه فك���ر و فرهنگ و رس���انه و مطبوعات محدود
تعليم داد كه آش���وب و چالش و «تنش و تپش» ،عليرغم نميش���ود .دعايي مبارز و انقالبي و پيرو «خط امام» در
نظر برخي ،الزم الينفك يك «رس���انه»ي خوب نيست .تمامي عرصههاي :قانونگذاري ،فكري و فرهنگي ،مديريتي
گواين كه  ،در برههاي بهطور استثناء مفيد و كارگشا تلقي و حتي عرصههاي سياس���ي و مبارزاتي ،در مأموريتهاي
شود ،اما اين «استثناء» هرگز نميتواند بر جايگاه اصل يا خارج از كشور ،در برخورد با همكاران و همراهان ،جز بذر
«قاعده» بنشيند.
مروت و مردانگي و مدارا نكاشت ،و جز به گستردگي دايرة
روزنامه اطالعات ،با تقويت و گسترش «اخالق واالي ياران و دوستداران انقالب و اسالم و ايران فكر نكرد .او را
رس���انهاي» و تكيه و تأكيد پرهيز انساندوستي ،به تربيت در مدت هشت سال همكاري در مجلس ،در مأموريتهاي
نيروهاي مطبوعاتي س���ليم و صادق همت گماشت ،و با خارج ،در ايام دش���وار جنگ ،انجام وظيفه در مؤسس���ة
كيهان و اطالعات ،در دس���تگيري
از بينوايان و محروم���ان ،در نحوة
برخورد با صاحبان انديشه ،در دفاع
از حقوق م���ردم و انقالب ،ميديدم
كه همواره منافع خود يا گروه خود
را ،فداي مصال���ح انقالب ،و راحت و
رضاي جمع ميكرد ،و «تهديد»ها را
با تبسمي دردمندانه به «فرصت»ها
تبدي���ل مينمود و بزرگوارانه ،جفا و
ناداني را با «احسان» پاسخ ميگفت.
اجازه ميخواه���م بگويم و چرا
نگويم كه بارها شاهد بودم و ميديدم
كه ايشان (دعايي) حتي به «رقيب»
سياسي يا مطبوعاتي خود نيز كمك
ميكند و بهراس���تي كه اين خصلت
برايم ش���گفتانگيز بود« .يؤثرون
عليانفسهم ،ولوكان بهم خصاصه».
(ديگري را برخ���ود مقدم ميدارند
دكترسيد محمد اصغري
هرچند خودش���ان محق باشند).
روش���ن اس���ت كه اين ويژگيها و
خصلتها در ماندگاري و توس���عة
مؤسس���ه نقش مؤثر و كارس���ازي
شناخت و حرمتگذاري به صاحبنظران ،و صاحبان قلم داش���ته اس���ت .گامهاي بلندي در جهت رشد و توسعة
و تجرب���ه ،توفيق روزافزوني ياف���ت و خصوصاً در گذر از «اخالق» و نشان دادن شكوه اخالق رسانهاي و اجتماعي
مقاطع دشوار و بحراني ،پناهگاه اهل انديشه شد .در برابر در روزنامه برداشته شده اس���ت و ...و چه بگويم از جالل
برخوردهاي نهچندان دوس���تانه و صميمانه ،با بزرگواري روزنامه؟ مگر ميشود از مؤسس���ه يا روزنامه اطالعات ،و
و صبوري ايس���تاد و بيمه���ري و بياخالقي و ناداني را با حتي كيهان ،س���خن گفت و از يار ديرين و مشاور امين و
كرامت و مهرباني پاسخ گفت .روش و منشي كه در تاريخ دانشمند دعائي نگفت .عزيزي كه بيش از چهل سال است
رسانهاي و مطبوعاتي ماندگار شد و برگ درخشاني از تاريخ از قلم و ادب و دانش او بهره بردهام .از دوران دانش���جويي
ملت ايران گرديد.
در دانشكده حقوق دانش���گاه تهران تا امروز .صاحب دل،
و صاحب دردي كه افتخار اهل قلم و انديش���ه است .اميد
3ـ از ميدان مبارزه به دنياي رسانه
ك���ه كماكان در خدمت به م���ردم و در اعتالي فرهنگ و
از ميدان مبارزه و سياست ،ناگهان به عرصة فرهنگ ادب ايران اس�ل�امي سربلند و سالمت و پيروز باشند .واهلل
و مطبوعات آمدن ،و در نخستين سالهاي پيروزي انقالب ،وليالتوفيق
كه هنوز هرم و حرارت انقالبي در اوج اس���ت و شور و شعار
دانشگاه تهران
و فرياده���اي پيروزي و انتقام ،چون طوفاني س���ركش و
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س���يلي مواج فضا را آكنده است و خطرها و خيانتها ،در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هر گوشه به ش���كلي چنگ و دندان نشان ميدهد ،سنگر
پينوش���ت1 :ـ مقاالت شمس تبريزي2 .ـ «و نفخت
تالش و مي���دان خدمت را عوض كردن ،آنگاه موج قهر و في���ه من روحي»( ،از روح خود (خدا) در او (آدم) دميدم).
خش���ونت را ،با صبوري و ايثار و فروتني و مهر و «اعتدال» 3ـ «كونوا لنازيناً والتكونوا علينا شيناً»( ،با رفتارتان زينت
تعديل كردن ،و با وجود س���وابق درخش���ان مبارزاتي ،ما باشيد نه زشتي ما).
سياس���ت نرمش و «مدارا» در پيش گرفتن و درد و رنج

منزلتانسانواصلاعتدال
(براي 90سالگيروزنامه ّ
اطالعات)

مطبوعات به اذهان عمومي ش��كل ميدهد ،معايب را آش��كار و محاسن را عيان
ميكند .قلم آزاد زايندة فكر آزاد اس��ت .آنهائي كه صاحب انديشهاند و به راحتي آنرا از
نوك قلم به روي صفحه كاغذ روان ميسازند سازندگان دنياي امروز و فردا هستند.
موسس��ه اطالعات در ترقي مطبوعات س��هم عمده دارد و پيشرفت وسيع در
فرهنگ ،ادب ،صنعت چاپ و روزنامهنگاري داش��ته اس��ت .تعداد كساني كه در روزنامه
اطالعات قلم زدهاند و به خيل نخبگان پيوس��تهاند كم نيستند ،ميتوان گفت «مغزپروري»
از خدمات عمده اين موسسه به شمار ميرود.

يك فنجان چاي با روزنامه اطالعات

دكتر كاظم عباس ّيون

روزنامه اطالعات هميش���ه «جزئي» از اجزاء خانواده ما به حساب ميرود .اين
«جزء» از خانه پدري تا به امروز با من اس���ت .اين «جزء» عضوي از اعضاء خانواده و
يا قسمتي از اثاث خانه نيس���ت« ،جزئي» است كه نقش خاص خود را دارد .جزئي
كه جهانبيني و روش���نفكري را به منزل م���ا آورده و ميآورد .از دوران كودكي نام
اطالعات به گوشم آش���نا بود .عجب آنكه وقتي بزرگتر شدم و خواندن و نوشتن را
تا حدودي آموختم ،من هم به س���بك بزرگترها صفحات اطالعات را ورق ميزدم و
تيترها را به صداي بلند ميخواندم تا اطرافيان از باسوادشدن من آگاه شوند.
اطالع���ات با ارث پدري به خانه من آمد .تا ام���روز خواننده اطالعات بودهام و
هنوز وقتي از بيمارس���تان به منزل بازميگردم ،يك استكان چاي با مطالعه روزنامه
اطالعات ،آرامبخش غروب روز كاري من است.
با اطالعات بزرگ ش���دهام ،با اطالعات وارد اجتماع شدهام و با اطالعات زندگي
ميكنم خوانن���ده از روزنامه مطلوب خود در وهله اول اعتماد و عقالنيت ميخواهد.
دوس���ت دارد آنچه را ميخواند باور كند و در زندگي روز به روز با معياري كه دارد،
پيش برود.
حاصل مطالعه جرايد ،آگاهي ،قدرت ،و اعتماد به نفس است .انسان را با حقوق
حقه خود آش���نا ميكند و ميقبوالند كه فردي از آحاد ملت اس���ت و ميبايستي در
سرنوشت وطن سهيم و دخيل باشد.
اهميت مطبوعات در دنياي امروزي انكارنشدني است .با آنكه رسانههاي ارتباط
جمعي از نظر كميت بيشمار شده است معذالك نقش روزنامه و مجله به عنوان عضو
مؤثر ارتباط جمعي ،بسيار مطرح است.
مطبوعات به اذهان عمومي ش���كل ميدهد ،معايب را آشكار و محاسن را عيان
ميكند .قلم آزاد زايندة فكر آزاد است .آنهائي كه صاحب انديشهاند و به راحتي آنرا از
نوك قلم به روي صفحه كاغذ روان ميسازند سازندگان دنياي امروز و فردا هستند.
معيار پيش���رفتگي و دمكراتيك بودن يك ملت را از ن���وع جرايدي كه دارند
ميتوان سنجيد .وينستون چرچيل ،نخستوزير دوران جنگ دوم جهاني انگلستان،
در يكي از نطقهاي به ياد ماندني كه در مجلس انگلستان جهت كسب رأي اعتماد
ايراد كرد ،گفت« :قبل از آنكه نمايندگان محترم رأي خود را به صندوق بريزند بايد
بگويم سرمقالههاي روزنامههاي صبح تكليف دولت من را روشن ساختهاند ».سپس
به صداي بلند گفت« :من ماندني هستم» .آنگاه دو انگشت دست راست را به عالمت
« ،»Vنش���ان پيروزي ،باال برد و ثابت كرد كه ماندني است .دو انگشت دست راست
چرچيل به عالمت پيروزي »V« ،يادگاري است كه از زمان جنگ جهاني دوم مانده
است و تا به امروز كرارا ً در پيروزيها از آن استفاده شده است.
حب و بغض يا سوءاستفادههاي مالي
روزنامهاي كه در جهت منافع ملي و دور از ّ
قلم ميزند ،راهگشاي بس���يار مفيدي براي هيئت حاكمه هم به حساب ميرود .جلو
خطاها و اش���تباهات با انتقادات سازنده گرفته ميشود .جرايد وزين ،از جاروجنجال
و تخريب شخصيتها و سياهنمايي و تهمت و افترا به دورند.
اطالعات روزنامهاي است كه نود سال تمام توانسته است تا آنجا كه مقدور بوده
اين رويه متين را حفظ كند.
موسس���ه اطالعات در ترقي مطبوعات س���هم عمده دارد .عالوه بر پيشرفت
وس���يعي كه در فرهنگ ،ادب ،صنعت چاپ و باالخره روزنامهنگاري داش���ته است
و از نظر اش���تغالزايي هم جمع كثيري خبرن���گار ،كارمند ،كارگر و روزنامهفروش
را شاغل ساخته اس���ت .تعداد كساني كه در روزنامه اطالعات قلم زدهاند و به خيل

نخبگان پيوستهاند كم نيستند .در واقع ميتوان گفت «مغزپروري» از خدمات عمده
اين موسسه به شمار ميرود.
نظ���ر به اعتمادي كه به اين روزنامه دارم ب���ا عالقه و اطمينان اخبار و مقاالت
را دنبال ميكنم و از مطالب علمي ،فرهنگي و ادبي هش���ت صفحه ضميمه ،استفاده
ميكنم.
باور دارم كه مديران مطلع و معتقد موسس���ه با وقوف به وظايف سنگيني كه
دارند ،حامي اين نيتاند كه ميبايس���تي حد اعت���دال را در همه امور رعايت كرد و
از تيرهانديش���ي و عيبجوئيهاي آنچناني كه سبب انحراف افكار عمومي ميشود
پرهيز كرد .اطالعات از هو و جنجال و ايجاد دشمني پرهيز دارد و در راه جلب صلح
و دوس���تي تالش ميكند و پيوس���ته تأكيد مينمايد كه با دنيا بايد دوستي كنيم نه
دشمني ،ميبايست بگويم اين ديدگاه با فكر و سليقه من همخواني كامل دارد.
اگر جرايد وزين دنيا مثل گاردين انگلس���تان ،لوموند فرانسه و نيويورك تايمز
آمريكا را مدنظر داشته باشيم ميبينيم كه اينها در درج اخبار موثّق و اظهارنظرهاي
كارشناسانه وسواس دارند و بدون مس���تندات و آگاهبودن از صحت و سقم مطلب
سبب بيراههرفتن خواننده نميشوند.
در عمر نسبتاً طوالني خود تجربه كردهام كه چگونه مشتي قلم بدست منحرف
و شايد به سوءنيت در سرنوشت ملي ما آثار مخرب به جا گذاشتهاند .روي ديگر اين
س���كه عاشقاني هستند كه جز صالح كش���ور فكر ديگري در سر ندارند و با همتي
خيرخواهانه آنچه را به صالح مردم بايد بگويند گفتهاند و جلو انحرافات را گرفتهاند.
تاريخ معاصر ما ش���اهد زندهاي بر اين مدعا است .مثالهاي زيادي وجود دارد كه به
ذكر يك مورد آن قناعت ميكنم.
در مسئله غامض و پر از گره كور مذاكره با  5+1ديپلماسي كشورمان مشكالت
بسياري را پشت سر گذاشته است .تا آنجا كه گفته ميشود ،پيروزيهاي قابل توجهي
متبحر و ديپلماتيك كه
هم به دست آورده است .اقدامي آسان نبود .تشكيل تيمي
ّ
مس���لّط به زبانهاي خارجي باشد ،آماده ساختن طرف براي مذاكره و ايجاد احترام
فوقالعاده نسبت به كش���ورمان و هيئت سياسي فقط از عهده كساني برميآيد كه
توگوها
اطالع كامل از سياس���ت روز دنيا دارند .هيئ���ت مذاكرهكننده در اين گف 
اساس را بر دوستي و تفاهم گذاشتهاند نه شعارهاي توخالي دشمنتراش .در اين راه
بدون شك رسانههاي ارتباط جمعي از جمله مطبوعات بياثر نيستند.
روزنامه اطالعات با س���ابقه  90س���اله و اعتمادي كه خوانندگان به آن دارند
موفق شده اس���ت كه در نزديك به يك قرن روش سازندهاي داشته باشد .تفاسير و
اظهارنظرهاي كارشناس���انه و درج اخبار بدون تحريف و س���ياهنمائي و ذكر آنچه
واقعاً اتفاق ميافتد تا حدودي خير و شر قضايا را براي ما روشن ميسازد و اين دقيقاً
رسالتي است كه يك روزنامه وزين و متعهد نسبت به خوانندگان ميتواند ايفا كند.
خوشحالم كه قسمت عمدهاي از  90سال را گام به گام با اطالعات پيش رفتهام
و آرزو دارم خداوند متعال عمري باقي گذارد تا س���الهاي پيش رو را عصر هر روز با
اس���تكان چاي و روزنامه اطالعات بگذرانم .شايد روزنامه اطالعات جزئي از اجزاي
ارثيهاي باشد كه براي خانوادهام از خود باقي ميگذارم.
ّ
توفيق قلم به دس���تهايي را كه منافع ملي را هدف عالي خود ميدانند از درگاه
ايزد بزرگ خواستارم.
جراح
و
متخصص
پزشك
*
ّ
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خود عزي���ز نازنين آقاي دعايي ي���ك ميراث گرانقدر
فرهنگي براي اين ديار است.
سايه درخت  90ساله اطالعات (از سال  1304تا سال
 )1394بر س���ر خيليها بوده است ،خيليها به آقاي دعايي
مديونيم ،من رس���ما اعتراف ك���ردهام و تكرار ميكنم اگر
روزنامه اطالعات نبود و مهرباني آقاي دعايي ،من نميدانم
دكت���ر هادي خانيكي عزيزم و جالل رفي���ع نازنين باز هم
ميتوانستند از من روزنامهنگار بسازند يا نه.
ماج���راي روزنامهنگار ش���دنم را س���الها پيش در
پژوهش���نامه تاريخ مطبوعات ايران سيد فريد قاسمي ـ كه
به او هم همه وامداريم ـ نوشتهام .من با اطالعات پا به جهان
روزنامهنگاري گذاشتم.
پس س�ل�ام ميكنم از بن جان به همكارانم در روزنامه
اطالعات و به آنها اين پيوستگي ،مداومت و استمرار در نشر
را تبريك ميگويم ،حتي س�ل�ام ميكنم به منتقدان اين
روزنامه به خصوص به آنها كه سالهاست هيچ روزنامهاي
را نميخوانند ،اما يادش���ان نميرود كه از اطالعات انتقاد
كنند.
برخي نامها را با حافظه بر ب���اد رفتهام مرور ميكنم،
جالل رفيع ،سيد احمد س���ام ،علي رضايي ،بهروز صادقي،
هوش���نگ غالمي ،احمد ستاري ،رضا اس���ماعيلي ،نگين
حسيني ،بيژن نفيس���ي ،احمدرضا دريايي ،حسين الهامي
و ....بايد اداي احترام كنم.
اطالعات با مرحوم كيوم���رث صابري و دو كلمه حرف
حس���اب ،خيلي حرفها را زد كه زدني نبود ،با پاورقيها و
ضميمههاي عالياش پاي مباحثي را به روزنامهها كش���اند
كه دش���وار بود شدني ش���ود ،اطالعات اتكايي معنادار به
سنت يادداشتنويس���ي داشت و دارد .اطالعات به بسياري
از چهرهه���ا در هنگامههايي كه هواي سياس���ت و فرهنگ
غبارآلود ميش���ود ،هرگز پش���ت نميكند و تنهايش���ان
گذارد ،نه از س���ر لج و لجبازي كه از سر رفتار به عدالت
نمي
و با پرهيز از هيجان زدگي.
ش���ايد عجيب به نظر برسد اما معتقدم صفحه تسليت
روزنامه اطالعات هم رازهايي در دل دارد كه ش���ايد روزي
روزگاري توسط دانش���جويان روزنامهنگاري و ارتباطات يا
محققان ورق بخورد و آشكار شوند.
به سياق سيد محمود دعايي ارجمند ـ مسئول مؤسسه
اطالعات از س���ال  1359ـ كه براي تكريم پيشكسوتان و
اس���تادان علم و فرهنگ هميشه دس���ت آنان را ميبوسد،
از همين جا دس���ت اين جليلالقدر را ميبوس���م .سايهات
مس���تدام آقاي دعايي عزيز ،كه به رويه وصل فرهنگيات،
ب���ه فضيلتخواهي و ب���ه معرفتگراي���يات و به اعتدال
درونيشدهات سخت نياز داريم.

روزنامه اطالعات پا به  90س���الگي گذاش���ته است و از اين
رو لقب «ديرپاترين موسس���ه مطبوعاتي در ايران» اين مجموعه
را سزد .عصر روز يكش���نبه  19تير  1305خورشيدي نخستين
ش���ماره روزنامه اطالعات (به صورت متوالي) پس از يك سال
انتشار ناپيوسته در حالي منتشر شد كه شناسنامه آن آمده بود:
«صاحب امتياز و مسئول :ع .مس���عودي ـ ناشر :مركز اطالعات
ايران ـ محل اداره :خيابان اللهزار ـ كوچه وثوق نظام ـ تك نسخه
چهار شاهي».
روزنامه اطالعات در واقع كار خود را از س���ال  1304شروع
كرده بود و به اين اعتبار هم  90س���اله است و اگر شروع انتشار
متوال���ي را از  19تير  1305در نظر بگيريم نيز باز ميتوان گفت
پا به  90سالگي گذاشته است .غرض از اين گفتار اما اين مته به خشخاش گذاشتن زماني نيست .بيان
اين نكته است كه «اطالعات» اكنون يك «نهاد» است و در سرزميني كه گاه عمر رسانهها به يك سال
هم نميرسد  90س���اله شدن يك موسسه اتفاق مثبت و متفاوتي است .شايد برخي خرده بگيرند كه
اين «اطالعات» آن «اطالعات»ي نيست كه عباس مسعودي پايه گذاشت چون پس از انقالب اسالمي
مصادره شد و با مديريتي ديگر به كار خود ادامه داده است و عمر آن را نميتوان تا قبل از  1357برد.
اين سخن هر چند به تعبيري درست است اما بد نيست بدانيد مسعودي در سال  1353درگذشت
و پس از آن مديريت موسس���ه به دست فرزندان او ـ فرهاد و بهرام ـ افتاد و هر چند اطالعات با حكم
احمد آذري قمي دادستان وقت انقالب مركز مصادره شد و در اختيار بنياد مستضعفان قرار گرفت اما
حجتاالسالم سيد محمود دعايي كه از سال  1359سرپرستي آن را بر عهده گرفت از بهرام مسعودي
دعوت به كار كرد و با رضايت او و اين توجيه كه موسسه اطالعات بدهيهاي سنگيني به بانكها داشته
عم ً
ال از ش���كل مصادره خارج شد و بهرام رسما اجازه داد از اين عنوان در سطح بينالمللي نيز استفاده
ش���ود .به عكس كيهان كه سناتور مصباحزاده برند را از آن خود ميدانست و در لندن كيهان را منتشر
ميكرد.
بهرام مس���عودي در ايران ماند و ادعاي مالي و حقوقي هم مطرح نكرد و به همين خاطر اصطالحاً
«چشم» او حداقل در ظاهر به دنبال اين موسسه نبوده و اين اتفاق با ابتكار و روحيه مداراجوي شخص
س���يدمحمود دعايي رخ داد بيآنكه هيچ الزام قانوني داش���ته باشد ولي موجب شد به كاركنان اين
موسسه احساس كار در يك بنگاه مصادرهاي دست ندهد و اين حس با مشاهده «بهرام مسعودي» كه
هر از گاهي سر ميزد قوت ميگرفت.
 90ساله ش���دن روزنامه اطالعات البته كه خبر خوب و دلچس���بي است اما همزمان موسسات
رس���انهاي ديگر را نيز فراياد ميآورد كه خصوصاً در دهه  70جوانمرگ ش���دند در حالي كه اكنون
ميتوانستند  20يا  15يا  10سالگي خود را جشن بگيرند.
البته خوش���بختانه معدودي از نشريات از توفانهاي سياس���ي و تنگناهاي اقتصادي جان به در
برده و  20ساله شده يا  20سالگي را پشت سر گذاشتهاند .از اين جملهاند :روزنامه جمهوري اسالمي،
ماهنامه فيلم ،فصلنامه بخارا ،فصلنامه نگاه نو ،هفتهنامه اميد جوان ،ماهنامه طنز و كاريكاتور و چند
نشريه ديگر اما غالب نشريات قديمي يا به محاق توقيف افتادند و از ادامه انتشار بازماندند ،يا به داليل
اقتصادي متوقف شدند يا مانند «دانستنيها» امتياز آن از بخش خصوصي به عمومي انتقال يافت .از اين
رو ميتوان گفت از حيث «نهادهاي مطبوعاتي» [همطراز] كش���ورهاي منطقه به حساب نميآييم در
حالي كه از نظر سابقه انتشار روزنامه و نشريه از همه پرپيشينهتريم و از  150سال هم فراتر ميرويم.
 90ساله ش���دن روزنامه اطالعات در عين اين كه خبر خوبي است و شايسته شادباش اما يادآور
ديگراني هم هست كه ميتوانس���تند بمانند و بپايند اما نماندند و نپاييدند و در واقع اين جشن تولد،
سوگهايي را نيز به خاطر ميآورد« .نهال»هايي كه «نهاد» نشدند و گاه يك ساله نشده فروپژمردند.
حال آن كه مجازاتها ـ فارغ از قضاوت درباره شدت و غلظت آنها ـ ميتوانست به جاي شخصيتهاي
حقوقي متوجه افراد و البته موقت باش���د نه آن كه كل موسسات را از پا بيندازد .البته خوشبختانه در
سالهاي اخير برخي نشريات توقيف شده انتشار خود را از سر گرفتهاند و بعضاً مانند «ايران فردا» اين
اتفاق پس از  14سال رخ داده اس���ت .هر چند يك گپ طوالني موجب تغييرات گسترده و زيانهاي
اقتصادي شده باشد .ماهنامه فيلم در  20سالگي خود نوشت :كاش وقتي يك موسسه مطبوعاتي 20
ساله ميشود به آن به چشم ميراث فرهنگي نگاه كنند و به خاطر يك اشتباه يا سوءتفاهم كل موسسه
را با خطر نابودي مواجه نكنند.
ها و نشريات از نهال به نهاد تبديل شوند .جامعه مدرن بيش از هر چيز به نهاد
آرزو كنيم همه رسانه
نياز دارد و فقر نهاد زيبنده كش���وري نيست كه وقتي در انقالب مشروطه دست به نهادسازي زد تعداد
كشورهاي مستقل منطقه با احتساب شمال آفريقا هم از  6مورد فراتر نميرفت.

 90سالگي روزنامه مهربان
نگين حسيني
نگار و عضو سابق تحريريه اطالعات(مقيم خارج)
روزنامه
روزنامهي اطالعات تير امس����ال 90ساله شد و من با
افتخار ميگويم كه  17سال عمر حرفهاي روزنامهنگاريام
هستي حرفهاي من
را خبرنگار رس����مي اين روزنامه بودم؛
ِ
در روزنامه اطالعات زاده ش����د ،در اطالع����ات جوانه زد،
در اطالعات به بلوغ رس����يد و در اطالعات به بار نشس����ت.
برخالف برخي از همكاران ك����ه ِ
نمك روزنامهي اطالعات
را خوردهاند و نمكدان شكس����تهاند ،من با خوش����حالي از
دوران روزنامهن����گاريام در اين روزنامه ياد ميكنم و بدان
ِ
مفتخرم.
از س����الهاي همكاري با روزنامه اطالعات ،خاطرات
خوب و بد زياد دارم كه مجال گفتنش نيست اما شايد يكي
از تلخترين تجربههاي مكررم ،نيشخند و تمسخري بود كه
نگاران يك شبه» دريافت ميكردم؛ از كساني
گاه از «روزنامه
ِ
كه در تولي ِد انبو ِه روزنامههاي پس از دوم خرداد ،يك شبه
خبرنگاران پيشكسوت را طي كرده بودند،
راه صد سالهي
ِ
بدون
نگاري،
ه
روزنام
هاي
ه
پل

ترقي
بدون
آموزش،
و بدون
ِ
ِ
فرصت كار كردن و كار يادگرفتن در كنار موسپيدها ،يكباره
شده بودند خبرنگار و دبير سرويس و معاون تحريريه؛ تازه
واردهايي كه پشت نامهاي معروفِ روزنامههاي پس از دوم
خرداد ،مجالي ب����راي خودنمايي و پوزخند به روزنامههاي
قديميتر پيدا ك����رده بودند ،بدون آنكه صالحيت علمي و
عملي داش����ته باشند حتي براي نگارش يك خب ِر درست و
بيغلط؛ آنها خاطراتي تلخ را براي من رقم زدند كه هنوز هم
در ذهنم باقي است.
كم نبوده و نيستند كساني كه منتقد روزنامه اطالعاتند.
نقدها به جاي خود كه خيل����ي از آن موارد ،نقد خود من
هم بوده و هس����ت؛ اما نميتوان روزنامه اطالعات را فارغ از
چارچوب و نهادي كه بدان وابسته است ،نقد كرد .منتقدان
تندرو از ياد بردهاند كه روزنامههاي اطالعات و ...فرزند يك
نهادند؛ اما اين كجا و آن كج����ا .آنها فراموش كردهاند كه
چقدر راحت ميشد آنها را همچون دوقلوهاي همسان ،به
جامعه تحويل داد ،اما اين اتفاق هرگز نيفتاد .اگر كسي قرار

اس����ت روزنامه اطالعات را نقد كند ،بايد آن را با روزنامهي
همشرايط خودش مقايسه كند و نه با روزنامههاي مستقل
يا دوم خردادي.
من بارها با منتقدان روزنامه اطالعات حرف زدهام و در
كمال تعجب دريافتهام كه آنها روزنامه اطالعات را در حالي
نقد ميكنند كه به گفتهي خودشان ،سالهاست حتي آن
را ورق نزدهاند! مشكل همينجا بوده و هست كه روزنامه را
نخوانده ،نقد ميكنند .مشكل اينجاست كه برخي فراموش
ميكنند ي����ا نميدانند كه روزنام����ه اطالعات ،در مقاطع
تاريخي ،چه نقش بزرگي در تحوالت سياسي كشور داشته
است .امروز تا بوي مذاكره با آمريكا شكسته شده و روزنامهها
مطالب قش����نگ و پرآب و رنگي در اينباره مينويسند اما
بيست سال پيش كه حتي به زبان آوردن مذاكره هم جرم
بود ،تنها روزنامه اطالعات بود كه تابوشكني كرد و از مذاكره
با آمريكا نوشت .پنج سال پيش اين روزنامه اطالعات بود كه
پوش صفحهي
عكس تظاهرات مسالمت آميز مردمي را تن ِ
اول خود كرد .چرا دور برويم؟! همين روزها كه انتشار اسم
و عكس آقاي خاتمي در رسانههاي جمعي ُجرم است ،اين
روزنامه اطالعات است كه همچنان نام او را منتشر ميكند
و برايش جشن تولد ميگيرد .اگر بخواهم مثال بياورم ،بايد
تا ساعتها بنويسم تا دستكم گوشهاي از خدمات اطالعات به
جريان اصالحطلبي مشخص شود؛ به خصوص براي آنها كه
ِ
نخوانده ،قضاوتش كرده و ميكنند.
منهاي بخش سياسي (كه كمترين عالقه و استعداد را
در آن دارم) ،بايد به گوشههايي از خدمات روزنامه اطالعات
در بخشهاي اجتماعي اش����اره كنم .روزنامه اطالعات را
از قالب سياس����ت و از قلمرو پايتخت كه بيرون بياوريد ،و
تمام شهرها و شهرس����تانها و روستاهاي كشور را كه در
نظر بگيريد ،متوجه ميش����ويد كه اين روزنامه با شبكهي
توزيع قوي و گسترده ،چه نقش بزرگي در اطالعرساني به
دورترين نقاط كشور داش����ته است؛ براي روستاهاي فقير
چهارمح����ال و بختياري و زاهدان و خوزس����تان،مهم اين

نيست كه امروز سرمقالهي سياسي اصالح طلبان چيست،
بلكه مهم آن است كه در بخش تامين اجتماعي ،كشاورزي،
بيمه ،بهزيس����تي ،بهداشت و درمان ،آموزش و پرورش و...
چه ميگذرد .و كدام روزنامه ،كاملتر و جامعتر از اطالعات
كه در جغرافياي گس����تردهي ايران ،به اين شكل مداوم و
سراسري فعال بوده است؟
بخش اين نوشتار ،كه در آميخته است با
اما مهمترين ِ
عشق و شور و عالقهي هميشگيام ،نقش روزنامه اطالعات
در پيشبرد حقوق معلوليت در ايران است كه بايد در تاريخ
مطبوعات و رسانههاي فارسي زبان ثبت و ضبط شود .بايد
نوشته ش����ود كه روزنامه اطالعات ،نخستين رسانهي ايران
ب����ود كه صفحهي ويژه معلولين را راهاندازي كرد و هر چند
وقفههايي در انتش����ار اين صفحه پيش آمد ،اما همچنان
پرچمدار اين حركت حقوقي براي افراد داراي معلوليت بوده
و هست .همهي كارهايي كه من به عنوان خبرنگار و فعال
در حوزهي معلوليت كردم ،به واسطهي پشتيباني و حمايت
بيقيد و شرطِ مديريت روزنامه اطالعات ،آقاي دعايي بود.
هر دستاوردي كه در پيشبر ِد گوشهاي از حقوق افراد داراي
معلوليت داش����تيم ،هر گره كوچكي كه در اين حوزه باز
كرديم ،هر شمعي كه براي اطالعرساني برافروختيم ،بدون
پشتيباني و تشويق مديريت روزنامه ،امكان پذير نبود.
من نميتوانم نقشي را كه روزنامه اطالعات و همكاران
ِ
شخصيت حرفهاي من داشتهاند،
پيشكسوتم در شكلگيري
انكار كنم اما حتي مهمتر از آن ،همان نقش����ي اس����ت كه
روزنامه اطالعات در پيش����بر ِد حقوق افراد داراي معلوليت
داشته است .هر جاي دنيا كه باشم و هر چه به دست آورم،
بدون شك روزنامه اطالعات را اساس و منشاء موفقيتهايم
ميدانم؛ با افتخار از همكاريِ هفده سالهام با اطالعاتِ 90
س����اله ياد ميكنم و خوشحالم كه در شكلگيري بخشي از
تاريخ اين روزنامه سهمي داشتهام.
ِ
تولد روزنامه مهربان اطالعات مبارك.

نويسنده اين يادداشت  ،همراه با جمعي از اعضاي تحريريه در ايّام همكارياش با روزنامه اطالعات.
پور،قاسمي،حيدرزاده،نرجه،نفيسي،بختياري،قهرماني،محمدي،صادقي،آذرنيا،كردان ،صفري،رنجبران
از راست به چپ :نگين حسيني ،ميرزا آغاسي،رفيعي،فرقاني،عبدالهي،قندالي،اسماعيل
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اش���اره :روزنامه اطالعات طي سابقه نود ساله خود
توانس���ته تجربههاي مختلفي در عرصههاي گوناگون
رس���انهاي به دس���ت آورد .يکي از فعاليتهاي روزنامه
اطالعات را که در کمتر روزنامه فارس���ي زبان و يا شايد
بتوان گفت در هيچ روزنامه فارسي زبان ايراني نميتوان
ديد در روزنامه اطالعات بينالمللي ميتوان مش���اهده
ک���رد .تجربه راهاندازي رس���انهاي در قامت بينالمللي
ميتواند يکي از دس���تاوردهاي رس���انهاي تلقي شود.
در گفتگوي حاضر آقاي خ���رازي ضمن بيان خاطرات
و ويژگيهايي درباره روزنامه اطالعات به طرح مباحثي
درمورد روزنامه اطالع���ات بينالمللي پرداخته و معتقد
است که «روزنامهاي ميتواند در زمان فعلي موفق باشد
که بتواند اطالعرس���اني و آگاهيبخش���ي را همزمان با
تحوالت تکنولوژيک و انفورماتيک ادامه دهد و با فضاي
جديد بيگانه نباشد».
***


روزنامه اطالعات به نودمين سال انتشار خود رسيده است .با توجه به
تجربهاي که شما طي سالهاي بعد از انقالب و در سمتهاي مختلف سياسي
و فرهنگي داشتيد و همچنين حضور شما به خصوص در خارج از ايران چه
نگاه نقادانهاي به روزنامه اطالعات ميتوانيد داش��ته باشيد .شما طي چند
دهه گذشته که با روزنامه ارتباط مستقيم هم داشتيد اين گذشته را چگونه
نقد و تحليل ميکنيد؟
م����ن صحبتم را درباره روزنامه اطالعات بايد به دوره تقس����يم کنم .يکي قبل از
انقالب و ديگري مربوط به بعد از انقالب اس����ت .خاطرات و شناختي که من از روزنامه
اطالعات دارم هم بيش����تر مربوط به بعد از انقالب است .قاعدتاً درمورد تاريخ روزنامه
اطالعات پيش از انقالب بايد کس����اني صحبت کنند ک����ه تجربه تاريخي از اين دوره
داشتند .آنچه که ميخواهم به آن اشاره کنم ،مربوط به دوران روزنامه اطالعات بعد از
انقالب است و بر اين اساس موفقيت اين روزنامه را به عنوان يک روزنامه ملي ،من در
مديريت واحد اين روزنامه که به دست آقاي دعايي و با حکم حضرت امام(ره) صورت
گرفت ميدانم .ايش����ان با توجه به مش����خصات و ويژگيهايي که براي روزنامه خود

ترس����يم کردند توانستند اين روزنامه را در عصر انفجار اطالعات به عنوان يک روزنامه
پيش����رو مديريت کنند .امروز هم با گذشت س����الها هنوز روزنامه اطالعات به عنوان
يکي از روزنامههايي که صاحب تيراژ اس����ت مطرح ميشود و اين روزنامه توانسته در
سالهاي بعد از انقالب (وحتي قبل از انقالب هم که روزنامههايي منتشر ميشد مانند
کيهان و رس����تاخير) به عنوان يک روزنامة مطرح ،ديده شود .آقاي دعايي توانستند
اي����ن روزنامه را با احترام و ادب خاص خودش حفظ کنند و توس����عه دهند .روزنامه
اطالعات توانس����ت اخبار و مطالب خود را در يک چارچوب و پارادايم خاصي در کشور
نشر و ادامه دهد .روزنامهها و مجالت مختلفي که همراه روزنامه اطالعات منتشر شد
توانس����ت اين موسسه را به يک هلدينگ مطبوعاتي تبديل کند .من معتقدم اگر آقاي
دعايي مجوز داشت ،در کنار اين روزنامه ،راديو و تلويزيون هم تاسيس ميکرد .قاعدتاً
هم به خاطر محدوديتهاي قانون اساسي ايشان نتوانستند چنين کاري انجام دهند .به
نکته ديگري اشاره کنم .از همه مهمتر روزنامه اطالعات پناهگاه روشنفکران ،نخبگان
و متفکراني اس����ت که هم پاسدار فضيلتها و ارزش����هاي ديني هستند و هم پيشتاز
تجددخواه����ي و نوآوري در ايران .اين افراد در راس����تاي منافع و امنيت ملي فعاليت
ميکنند .کمتر ش����ما فردي را مييابيد که بتواند اين دو جنبه را با هم ممزوج کرده
باشد .البته اين ديدگاه حضرت امام(ره) هم هست که هم پيشتازي و هم پاسداري را
در کنار هم در نظر داش����تند .آقاي دعايي هم توانست اين جريان را در دوره حضرت
امام(ره) و هم در دوره مقام معظم رهبري پيگيري کند .اينها مشخصات و ويژگيهاي
برجس����ته يک مدير است که توانسته به گونهاي مديريت کند که هر جا پتکي به بدنه
اين کش����ور وارد ش����د و به آنجا ضربهاي زد ،در اينجا نتوانست چنين ضربهاي به اين
روزنامه وارد کند .اين پتک نتوانست کاري عليه روزنامه اطالعات به پيش ببرد.
ش��ما به لحاظ محتوايي روزنامه را چگونه ميبينيد و چه نقد و بررسي
نسبت به آن داريد؟
ما به لحاظ ش���کل با پديدهاي مواجه هس���تيم که آن يک هلدينگ مطبوعاتي
است .اکنون اين موسسه مطبوعاتي توسعه يافته است اما به لحاظ محتوايي روزنامه
در کجا قرار دارد ،اين س���ؤال مهمي است .شما وقتي که وارد اين موسسه ميشويد،
ميبينيد در تمامي فعاليتهايي که در آن صورت ميگيرد اعم از نشر کتاب و مجالت
مختلف سياس���ي و فرهنگي و غيره و روزنامه سراس���ري و بينالمللي ،از نخبهترين
افراد اين کش���ور به نحو خوبي استفاده شده است .خود روزنامه اطالعات بما هو حقه
و نيز شخصيت آقاي دعايي ،تبديل به کانون تجليل از نخبگان کشور شده است .هر
جا يک نخبهاي باشد مديريت اين روزنامه آن را کشف کرده و از آن استفاده ميکند.

مقام معظم رهبري و آيتاهلل هاش��مي از اين ايده كه روزنامهاي با توجه به ظرفيتها
و ويژگيهاي خارج كشور منتشر شود (روزنامه اطالعات بين المللي) استقبال کردند.
خ�� ّرازي  :روزنامه اطالعات بين المللي تقريبا تمام روزنامههاي ضد انقالب در خارج
از کش��ور مثل کيهان لندن و نيمروز و غيره را خنثي کرد .چرا که بيشترين نقش را روزنامه
اطالعات در انتقال مباني انقالب اسالمي داشت.
افرادي هستند که زماني کسي نميتوانست نامي از آنها ببرد مانند دکتر سيد حسين
نصر ،اما آقاي دعايي از مطالب ايش���ان استفاده ميکند .اين عمل به اين خاطر است
که مديريت اطالعات از يک خط مشي صحيحي پيروي ميکند که براي اعتالي اين
مجموعه فکر کرده است.
حتي اين موضوع را که به آن اش��اره کرديد ميتوانيم در افراد سياسي
ه��م ببينيم که نام و عمل آنها در ديگر روزنامهها ديده نميش��ود اما اين
روزنامه توانسته منصفانه و عالمانه به آنها بپردازد.
بله همينطور اس���ت .اين اخالقيترين حرکتي اس���ت که يک مدير رسانه بايد
داشته باشد و کس���ي هم که مديريت اخالقي داشته باشد مردم در اطراف او جمع
خواهند شد .به نظر من روزنامه اطالعات به عنوان يک رسانه ،و موسسه اطالعات به
عنوان يک هلدينگ مطبوعاتي ،از ظرفيتهاي غني برخوردار است.
شما مدتي هم در سالهاي دهه هفتاد در نيويورک بوديد .چه تجربهاي
از دوران حض��ور روزنامه اطالعات در عرصه بينالمللي داريد؟ به خصوص
اينکه روزنامه اطالعات داراي يک روزنامه بين المللي براي ايرانيان خارج
از کشور هم هست.
در همان ايام که من در نيويورک بودم با آقاي دعايي صحبتي داش���تم .در آن
زمان يك نشريه هوايي بود که هفتهاي يکبار منتشر ميشد .هرچه نظام ما افرادي را
داشت از خود دور ميکرد .معلوم نبود همه هدف ،جذب افراد و يا دفع افراد است .آيا
قصد اين بود که مث ً
ال مسلمانان انگليسي زبان با ادبيات انقالب آشنا شوند؟ خشونت
و تندي و تندخويي و افتراق در آن نشريه بس���يار بود .بايد تاکيد کنم ،بزرگاني که
آن هفتهنام���ه را راهاندازي کردند با چنين هدفي اين کار را انجام ندادند .من با برخي
از افرادي که آن نش���ريه را هدايت ميکردند رفيق بودم ،اما به هر حال آن هفتهنامه
نتوانس���ت جايگاه خودش را باز کند .من با آقاي دعايي در مورد انتش���ار روزنامهاي
بينالمللي صحبت کردم و ايش���ان گفتند که امکاناتش اگر فراهم شود من حاضرم
که اين روزنامه را منتش���ر کنم .من آن موقع يک نامه خدمت مقام معظم رهبري و
آيتاهللهاشميرفسنجاني و آقاي دعايي نوشتم .جلسهاي هم در تهران داشتيم که
آقاي احمد س���ام اين موضوع را پيگيري ميکرد .آقاي دعايي مديريت اين کار را در
هلل هاشمي از اين ايده كه روزنامهاي با
لندن به ايشان دادند .مقام معظم رهبري و آيتا 
توجه به ظرفيتها و ويژگيهاي خارج كشور منتشر شود استقبال کردند .البته براي
آقاي دعايي اين کار در ابتدا س���خت بود .به خاطر دارم که در روزهاي اول کار براي
چاپ و توزيع با چه مشکالتي ايش���ان مواجه بودند .آقاي دعايي مجاهدتي کردند و
روزنامه اطالعات بين المللي را منتشر کردند که تقريبا تمام روزنامههاي ضد انقالب
در خارج از کش���ور مثل کيهان لندن و نيمروز و غيره را آچمز و خنثي کرد .چرا که
بيش���ترين نقش را روزنامه اطالعات در انتقال مباني انقالب اسالمي داشت .يکي از
فضايل خير آقاي دعايي آگاهي رساني و اطالع رساني در باب مباني و دستاوردهاي
انقالب به عرصه بينالملل بود.
يکي از موضوعاتي که درباره روزنامههاي بين المللي مطرح ميش��ود
اين اس��ت که روزنامه بايد بيشتر مخاطبان ملي و يا مخاطبان فراملي را در
نظر داش��ته باشد؟ شما قامت روزنامه اطالعات را در چنين موضعي چگونه
ديديد؟
من صحبتي که با آقاي دعايي داش���تم اين بود که ايشان مخاطبان روزنامه را
خاص قرار ندهند و ب���ه مخاطبان عام هم توجه کنند .مخاطبان خاص فقط ايرانيان
هستند .اما مخاطبان عام شامل انگليسي زبانان و عالقمندان به حوزه تمدن و تاريخ
ايران هم هس���تند .آقاي دعايي انگيزه کافي داشتند اما امکانات نداشتند .البته کار
انتش���ار روزنامه بر اساس همان مخاطبان خاص آغاز ش���د و ادامه پيدا کرد اگرچه
صفحهاي هم به زبان انگليسي منتشر ميشد اما جاي کار هنوز هم دارد که مخاطبان

بيشتري را به خود جلب کند.
ش��ما آيا با مورد خاصي در آن ايام مواجه ش��ديد که انتشار اخبار در
روزنامه بينالملل واکنش داشته باشد و مورد توجه افرادي قرار گيرد؟
معموالً س���الي يکبار وزير امورخارجه به مجمع عمومي سازمان ملل ميآمدند.
در دوره آقايهاش���مي اين اتفاق نيفتاد و ايشان هيچ وقت به مجمع عمومي براي
سخنراني نيامدند .اما در دوره آقاي خاتمي و دوره احمدينژاد و هم اکنون هم آقاي
روحاني اين اتفاق رخ داد و ايشان به مجمع بارها براي سخنراني آمدند .به خاطر دارم
که هر روز روزنامه به دس���ت ما ميرسيد .روزي ،من با آقاي واليتي در ّ
محل سازمان
مل���ل باهم قدم ميزديم و صحبتي ميکرديم و به جلس���ات مختلفي ميرفتيم .در
يک جلس���هاي وزير امورخارجه ژاپن روزنامه را ديد و پرسيد اين روزنامه اينجا چه
ميکند؟ و من گفتم اين روزنامه اينجا منتش���ر ميش���ود .ايشان بسيار تعجب کرد
و گف���ت مگر چقدر ايراني اينجا حضور دارد .من گفتم در نيويورک و ش���رق آمريکا
ايرانيهاي زيادي هستند .ايش���ان گفت کهاي کاش ما هم ميتوانستيم اين کار را
براي هموطنان ژاپني خودمان انجام دهيم .اگر اش���تباه نکنم بعدا روزنامه آساهي
ژاپ���ن چند صفحهاي را در آمريکا منتش���ر ميکرد .البته از زماني که رس���انههاي
الکترونيکي وارد شدند فضاي رس���انهاي هم بسيار متحول شده است .به هر حال از
وقتي که روزنامه اطالعات بينالملل منتش���ر شد بس���ياري از مسئولين علي رغم
ميلش���ان نسبت به روزنامه جذب ش���دند .در آن زمان توليد روزنامه به خصوص در
انتخاب اخبار براي مخاطبان خارج از کش���ور بس���يار موفق بود اما معتقد بودم که
توزيع روزنامه موفق نبوده است .من معتقد بودم که روزنامه بايد به دست مخاطبان
به شکل پستي ارسال شود.
ش��ما روزنامه اطالعات را در دس��ته بنديهاي سياسي که در کشور
عنوان ميش��ود مث ً
ال اصالحطلب و اصولگرا و يا اخيرا ً اعتدالگرا ناميده
ميش��ود چطور توصيف ميکنيد .آيا اين روزنامه در اين تقسيم بنديها
قرار ميگيرد؟
من معتقدم روزنامه اطالعات بر فراز اين دس���ته بنديهاي سياسي است .آقاي
دعايي روزنامه را به گونهاي جدول بندي کرده که در دسته بنديها و سوء استفادهها
قرار نگيرد .اين روزنامه جوالنگاه تس���ويه حس���اب افراد نيست و اگر افراد بخواهند
چنين کاري کنند دراينجا جايي ندارد .به خاطر اين ويژگي اس���ت که اين روزنامه
توانسته موفقيت خوبي را براي خودش به وجود بياورد.
با توجه به گستردگي مطبوعات و رسانههاي الکترونيکي و شبکههاي
اجتماعي و اطالع رس��اني که در حال افزايش هم هست ،روزنامهاي مانند
اطالعات که از قدمت نزديک به يک قرن برخوردار است و بر اين اساس راه
خود را ادامه ميدهد بايد به لحاظ محتوا و ش��کل تغييراتي کند و يا اينکه
بر اساس همان س��نت قديمي خود حرکت کند و تغييرات را به خود وارد
نسازد؟
بيترديد بدون تحول هيچ کاري نميتواند انجام شود .کاري که يک رسانه بايد
به آن توجه داش���ته باشد اين است که رسانه فرزند زمانه خودش باشد و اگر روزنامه
فرزند زمانه خودش باش���د در اين دوره وانفس���اه هم ميتواند ارتباط خودش را با
مخاطبش حفظ کند و هم س���ازمانش را مديريت كند و به عبارتي گليمش را از آب
بيرون بکش���د .تنها روزنامهاي ميتواند در زمان فعلي موفق باش���د که بتواند اطالع
رساني و آگاهي بخشي را همزمان با تحوالت تکنولوژيک و انفورماتيک ادامه دهد و با
فضاي جديد بيگانه نباشد .به نظرم روزنامه اطالعات بايد از لحاظ شکلي و محتوايي
پذيراي تغييرات باشد .روزنامه زماني ميتواند با مخاطبش در ارتباط باشد که دائما
تغيير را ش���اهد باشد و نوآوريهاي جديد داشته باشد و مخاطبش با ايدههاي جديد
دائما رو به رو شود.
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اشاره :در جهان امروز نميتوان رسانهها را ناديده گرفت
مرد است که فقط به انقالب  57خالصه نميشود بلکه به دو دهه قبل از آن مربوط است .وي
حتي اگر رس����انهاي با هدفي خاص انتشار يابد .اما در اين ميان
يک انقالبي است که در کانون انقالب قرار داشت و يار نزديک امام و بال واسطه بود .يک چنين
رسانههايي هس����تند که نوع ارتباط آنها با مخاطبان و جامعه
آدمي (که معموال در انقالبها ،فرصتها و مقامها و پستهاي سياسي و اقتصادي پيدا ميکنند)
ارتباطي تعريف شده و بر اساس مصاديق اطالعرساني حرکت
بر گرايش فرهنگي خودش ميماند و به حداقلي قانع ميش����ود .پستي که ايشان در اوايل
ميکند .در گفت و گوي ذيل که ب����ا دکتر جاليي پور صورت
انقالب گرفت يعني مسئوليت روزنامه اطالعات ،پست بسيار کم و کوچکي براي ايشان بود.
گرفته سعي شده تا ضمن بررسي موضوع فوق جايگاه روزنامه
ولي وي گرايش فرهنگي قبل از انقالبش را رها نکرد و در پست مسئوليت روزنامه ادامه داد.
اطالعات به دليل انتش����ار نود ساله اش در جريانات و کنشهاي
ايش����ان مثل آقاي بجنوردي (که ازانقالبيون فابريک بود) در دايرةالمعارف به امر فرهنگي
سياسي و اجتماعي مورد بحث و بررسي قرار گيرد .البته دکتر
چسبيد .دعايي شش دوره نماينده مجلس بود اما مديريت روزنامه اطالعات را رها نکرد.
جاليي پور معتقد اس����ت که «روزنامه اطالعات در فضاي ميانه
علت بعدي که البته اين روزها اين اصطالح خيلي باب ش����ده ،اين اس����ت که ايشان
حرکت ميکند و چرخش عجيب و غريب ندارد».
اعتدالگرا بود .با همه نيروهاي انقالب ارتباط همدالنه داشته و دارد و از معدود شخصيتهاي
***
سياسي است که اغلب گروهها و گرايشهاي سياسي ايشان را قبول دارند .در جريان انقالب
يکي از مباحثي که در ميان تئوري پردازان رسانهها مورد توجه قرار ميگيرد شخصيتهايي بودند که به رس����انه دو طرفه اعتقادي نداشتند و رسانه را ستون ضدانقالب
بحث ارتباط جامعه و رسانه است.
و بلندگوي خارجي ميدانس����تند اما
شما به عنوان يک جامعهشناس و
يک چنين ش����خصيتي باعث شد که
فردي که فعاليت رسانهاي هم در
کشتي روزنامه اطالعات را در مسير
کارنامه خود داشته ارتباط رسانه
بادها به جلو بب����رد .من عامل تداوم
و جامعه را چگونه ميبينيد؟ آيا
روزنامه اطالعات در بعد از انقالب را
رسانه بر جامعه تاثير گذار است و
به ش����خصيت اعتدالي مدير مسئول
يا اينکه جامعه به رسانهها نقش و
روزنامه مربوط ميدانم.
خطدهي ميکنند؟
روزنامه اطالعات به يک تعبيري
پور
جاليي
رضا
حميد
دکتر
با
گو
و
گفت
اين بحث از هر دو سو مورد توجه
ميتوان گف����ت که جزو روزنامههاي
است .هم شرايطي که جامعه دارد بر
حرفهاي ايران اس����ت که خبر رساني
استاد جامعهشناسي دانشگاه تهران
رس����انه تاثير گذار است و هم هيات
ميکن����د و همه خبرها را پوش����ش
تحريريه و نويسندگان و گزارشگران
ميده����د .به اين معنا نيس����ت که
و س����ردبير روزنامه و يا نشريهاي که
مواردي را بزرگ و مواردي را کوچک
منتشر ميکنند بر جامعه تاثير گذار
جلوه دهد .البت����ه از يک بابت حتي
است و نميتوان يکسويه بحث کرد.
اخيرا پيشرو هم بوده است .در يکي
نسبت جامعه و رسانه يک امر متقابل
دو س����ال اخير تحت تاثير جوهاي
و دوسويه است و هيچ طرف بي تاثير
ممنوعالتصوي����ري و م����وارد ديگر
از طرف ديگر نيست .البته در جوامع
قرار نگرف����ت .همين روزنامه بود که
منوچهر دين پرست
تک صدا از روزنامههاي رسمي انتظار
توانس����ت وظيفه اطالعرساني را در
دارند که جامع����ه را يک طرفه خط
برابر شخصيتهاي انقالب ايفا کند و
بدهند ولي در جوامع چندصدايي رس����انه واسطه دو سويه ميان اقشار مردم و حکومت در اکنون هم ادامه ميدهد.
جامعه است .
در ميان کنشها و واکنشهاي سياسي و اجتماعي که در کشور رخ ميدهد شما
شما روزنامه اطالعات را در اين پروسه چگونه ميبينيد و تا چه اندازه نسبت روزنامه اطالعات را در کدام دسته قرار ميدهيد؟
به تعبير امروزيها متعلق به ميانهروهاس���ت .ميانهروه���اي اصالحطلبي و ميانهروهاي
روزنامه اطالعات و جامعه امري دو سويه و تاثيرگذار است؟
در مورد روزنامه اطالعات که يکي از اولين روزنامهها و روزنامه باسابقه و ريشه دار ايران اصولگرايي .روزنامه اطالعات در فضاي ميانه حرکت ميکند و چرخش عجيب و غريب ندارد.
يک دس��تهبندي در ميان رسانههاي دنيا قرار دارد و آن اين مسئله است که
اس����ت بحثهاي زيادي ميتوان کرد ولي من در اين فرصت کوتاه به دو نکته اشاره ميکنم.
يکي اين اس����ت که يک ضعفي در جامعه ايران است که ضعف کمي نيست .گفته ميشود برخي از روزنامهه��ا را جزو روزنامههاي منتقد دولتي و يا حاکميتي ميدانند آيا
که در جامعه ما «انباش����ت امور» صورت نميگيرد .حاال اين انباش����ت امور ميتواند مادي ميتوان روزنامه اطالعات را جزو اين دسته دانست؟
به نظر من اطالعات يک روزنامه حاکميتي ولي حرفهاي اس����ت که س����عي ميکند
و حتي غير مادي باش����د .منظورم از انباشت غير مادي ،س����رمايههاي سازماني و نهادي و
رويهاي و پژوهش����ي و انجمني است که در جامعه ما خوب انباشت نميشود و نسل به نسل روزانه خبررساني کند و به سمت اطالع حرکت کند .در ضمن در موسسه اطالعات کارهاي
به درستي انتقال نمييابد .همين ضعف اس����ت که دکتر کاتوزيان از آن در ايران به عنوان زيربنايي هم ميش����ود .به طور مثال مجله اطالعات سياس����ي و اقتصادي که از سوي اين
مدت ياد ميکند آنهم براي جامع����هاي که تاريخي بلند وکهن دارد .حتي در موسسه منتشر شد بسيار تاثيرگذار بود .يک مجله با رويکرد به علل عميق بود ،که به مسائل
جامعه کوتاه ّ
س����رمايههاي مادي هم به درستي انباش����ت نداريم .به طور مثال ايران در يک دوره هشت اجتماعي و سياس����ي و اقتصادي ايران به شکل سطحي نگاه نميکرد .هم اکنون هم منتشر
س����اله هشتصد ميليارد درآمد ارزي داشته اما وقتي که با تحريم مواجه ميشود آن انباشت ميشود .اين مجله از جمله نشريات پيشکسوت فکري و عميق بعد از انقالب است.
مواجهة روزنامه اطالعات را با مخاطبانش چگونه ميبينيد؟
در اختيار اقتصاد سياس����ي ايران قرار نميگيرد که بتواند با مشکالت خودش دست و پنجه
اين روزنامه هميش����ه توانسته خبررس����اني کند .روزنامهاي که در سطح ملي منتشر
نرم کند.
ما نشريه دويست س����اله نداريم .حتي انتشارات دويست ساله هم نداريم که امروزه در ميشود.
برخي رس��انهها ،از سنت و قدمتي که دارند س��عي ميکنند به لحاظ شکل و
بسياري از کش����ورهاي دنيا اعم از اروپايي و حتي آسيايي ما چنين نشرياتي و انتشاراتي را
ميبينيم .ما حزب صد ساله نداريم .اگر از اين منظر نگاه کنيم بسيار جالب است که روزنامه محتوا حفاظت کنند شما توجه به قدمت روزنامه اطالعات را آيا مطلوب ميدانيد؟
يک چيزي که در روزنامه اطالعات شما ميبينيد اين است که شما با يک دسته خاصي
اطالعات نود ساله شده است .يعني نشان ميدهد که در اين جامعه کوتاه مدت رخداد بلند
دامنه هم داريم .اکنون ميبينيم يکي از نش����ريات باسابقه ،ملي ،ريشه دار و سراسري تداوم از خبر و تحليل رو به رو نميش����ويد .ش����ما با روزنامهاي رو به رو ميشويد که ملي است و
جريانها و اخبار به ش����کل توصيفي خودش را نشان ميدهد .اخبار به شکل بزرگ نمايانده
نود ساله دارد.
ش����ده و يا کوچک نمايانده شده نيست .اين روزنامه از قديم حتي فراملي هم بوده و توانسته
شما پايداري اين روزنامه را در چه چيزي ميبينيد؟
پايداري اين روزنامه در پيش از انقالب عوامل زيادي داش����ته که من به يک مورد اشاره ايرانيان خارج از کشور را به سبک حرفهاي و به دور از شانتاژ سياسي مورد توجه قرار دهد.
مس��ئوليت روزنامه اطالعات را در گفتمانهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي
ميکنم و آن اين اس����ت که افراد حرفهاي در اين روزنامه مش����غول بودند .روزنامهنگاران
حرفهاي و بعضي از آنها حتي چهرههاي معروف فرهنگي ش����دند .به اين نکته اش����اره کنم کشور چگونه ميبينيد و چه مسئوليتي براي اين روزنامه متصور هستيد؟
جامعه ما همچنان نيازمند رسانه حرفهاي اطالعرسان و تحليلرسان است ،ولي هم بايد
که يک روزنامه ميتواند در خدمت يک حزب و يا يک مکتب و ايدئولوژي باش����د و حتي در
خدمت يک جريان اقتصادي و پولس����از و تجاري باشد اما اطالعات اينگونه نبود بلکه در اين حکومت رس����انههاي حرفهاي داشته باشد و هم جامعه مدني رسانههاي حرفهاي خودش را
داشته باشد .اگر چنين شود رسانهها توانستهاند ميانجي خوبي بين حکومت و مردم باشند و
روزنامه افرادي فعاليت ميکردند که کارشان و حرفه شان روزنامه نگاري بود.
تداوم اين روزنامه در بعد از انقالب به نقش مدير مسئول اين روزنامه يعني آقاي دعايي از ش����کاف تاريخي مردم و حکومت بکاهند .با اين همه ما هنوز در عرصه رسانهاي راه بلندي
بازميگردد .آقاي دعايي داراي ويژگيهاي مهمي اس����ت که يکي از آنها سرمايه انقالبي اين در پيش داريم.

«اطالعات»
چرخش عجيب و غريب ندارد
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ديدار با يكي از سردبيران اطالعات
در سالهاي پيش از انقالب

هومن ظريف

ازچندين روزنامه بزرگ جهاني و خبرگزاريهاي بينالمللي در اروپا و آمريكا و ژاپن ديدن
كردام و همواره خود را يك روزنامهنگار ميدانستم و ميدانم.
« براي گويش و نگارش درست زبان ،بايد ابتدا رسانههاي همگاني مانند تلويزيون ـ راديو
و روزنامهها ،نوشتار و گفتار درست را پيشه كنند»
نگاري
دوستي به ديدار روزنامه
به همراه دوس���ت فرهنگ
پيشكسوت و از س���ردبيران پيش���ين «اطالعات» حسين
احمد رفته بوديم و خواه و ناخواه گفتار به جائي رسيد كه
بني
نويسي در مطبوعات بهويژه در روزنامه اطالعات از
آيا گزارش
لحاظ ساختاري توانسته اس���ت خود را همپاي حوصله تنگ
نويسي نيازي نديده است كه در
مردم امروز بكشاند يا گزارش
كار خود (با همه زيرشاخههاي آن از توصيفي گرفته تا خبري)
تغييري ايجاد كند؟
كهنه و نو ندارد
نويس���ي كهنه و نو ندارد چون اصل مطلب
احمد بر اين عقيده است كه گزارش
بني
پذير باش���د بلكه اين كار بستگي كامل به ذوق و بينش نويسنده،
چيزي نيست كه تغيير
چگونگي برگزيدن موضوع ،توقع و انتظار دستوردهنده و همچنين درنظر گرفتن مخاطبان
دارد.
گاه ني���ز گزارشنويس ميتواند پيش���نهاددهنده تهيه گزارش درب���اره «نهاده» يا
سوژهاي باشد كه مورد توجه قرار گرفته است .در اين صورت او ممكن است پيش از دست
به كار ش���دن ،موافقت سرپرست مربوط را به دست آورد و يا آنكه گزارشي را به روش خود
تهيه و تسليم دبير بخش نمايد ،كه البته بايد احتمال پذيرفتهنشدن آنرا نيز در نظر گرفته
اي باشد
بايد كه ميزان كاوش درباره يك نهاده (موضوع) به اندازه
باشد! در اين صورت مي
كه از هر جهت مورد توجه مخاطبان آن قرار گيرد.
همچنين است در مورد دس���توردهنده كه بايد براي هر گزارش ،تهيهكننده كارآمد
برگزيند و نيز راهنمائيهاي بايسته را انجام دهد.
ناگزيري كاوش و پژوهش
احمد ميخواهيم در اين زمينه بيش���تر به جزئيات بپ���ردازد .او كه خود در
از بني
هاي دور ،دوبار به س���ردبيري روزنامه اطالعات برگزيده شده است ،ميگويد :در
گذشته
روزنامههاي بزرگ و سراس���ر گزارش و خبر ،نميتوان انتظار داشت سردبير همه نوشتهها
را بخواند و نظر بدهد .بلك���ه براي هر بخش از روزنامه بايد دبيراني كه در كار خود تجربه
كافي داشته باشند انتخاب شوند تا بتوانند مسئوليت انتخاب و تهيه و نيز ويراستاري را با
دستي كامل انجام بدهند و درباره خطاها پاسخگو باشند.
چيره
براي نمونه ،ديده ميشود در برخي از گزارشها تنها به بازگو كردن بيان كارشناسان
كننده گزارش بايد
گردد .به نظر من ميزان تجربه و آگاه���ي تهيه
گوناگون بس���نده مي
كند ،پرس���شهاي گوناگون در ميان
گونهاي باش���د كه بتواند بر پايه آنچه دريافت مي
به
بگذارد تا يك گزارش از هر س���و آموزنده و گرانسنگ از آب در آيد .چه بسا براي تهيه يك
هاي افزودني انجام گيرد.
گزارش گريزي نباشد جز آنكه كاوشها و بررسي
بايستگي تالش و پيگيري
ها ،گزارش���ي را كه زيرنام «فارس���ي زبان
احمد از البالي انبوه روزنامه
در اينجا بني
فرهن���گ و ادب» (اطالعات ـ  31تيرماه  94ـ صفح���ه  )5بيرون ميآورد و ميگويد من
دانم پرسش���گر و نويسنده اين گزارش ،تا چه اندازه بر زبان پارسي چيرگي داشته كه
نمي
براي دريافتن سرآغاز گزارش او ،خود نياز به آشكارسازي دارد چه رسد به آنكه او توانسته

هاي خود به «كلنجك» بپردازد و وارد جزئيات بشود.
دهندگان به پرسش
باشد با پاسخ
هاي جامع
كننده آن پاسخ
گويد :در گزارشي كه ياد شد ،تهيه
بني احمد همچنين مي
الدين ك ّزازي ـ پژوهش���گر و استاد ادبيات دريافت كرده است
و گيرنده از آقاي ميرجالل
دهندگان بكاود چه رسد به آنكه پارسي را فارسي
توانس���ته برپايه آنها با ديگر پاسخ
كه مي
ننويسد.
او همچنين ميتوانس���ته پيشنهاد آقاي قدمعلي سرامي ـ استاد دانشگاه و موالنا پژوه
هاي همگاني مانند
را كه گفتهاند «براي گويش و نگارش درس���ت زبان ،بايد ابتدا رسانه
تلويزيون ـ راديو ـ و روزنامهها ،نوش���تار و گفتار درست را پيشه كنند» مورد پيگيري قرار
خواهيد؟
دهد و براي آوردن يك نتيجه جالب و مثبت تالش كند .از اين بهتر چه مي
جاي خالي و ويراستاري!
شود كه رها كردن پيگيري در چنين وضعيت ـ همانگونه
احمد در اينجا يادآور مي
بني
كه در گزارش پنجش���نبه يكم امردادماه  94صفحه  5با سرلوحه بسيار درشت نوشتهاند،
نگاري كه
به معني آن است كه به راستي جاي ويراستار خالي مانده است .زيرا آن روزنامه
بايد نگرش ژرف
ها را بر دوش دارد ،و مي
نقش سرپرس���ت بخش آماده س���اختن گزارش
در نوش���تهها داشته باشد و نكتههاي شايس���ته پيگيري را از درون گزارش بيرون آورد و
خبرنگار را به پيگيري بفرستد.
جاي خالي چگونه پر ميشود
ي نودمين
پرسم براي روزنامه چه پيشنهادي داريد چون در ويژهنامه
از بنياحمد مي
نويسي كوتاهي نكنيد.
ش و همچنين خاطره
اند از نقد و سنج 
سال ،خواسته
در پاس���خ ميگويد :من چگونگي پيوستن خود به موسس���ه اطالعات را كم و بيش
نوش���تهام و در سالنامه  1392چاپ شده است .ناگفته نماند كه در آن زمان ،با آنكه بيش
هاي ديگر و شش هفت سال در موسسه اطالعات سابقه داشتم ،هنوز
از ده سال در روزنامه
خود را شايس���ته سردبيري نميدانستم .اما اينكه چگونه به سردبيري گماشته شدم و چه
گيري كردم ،جائي براي بازگو كردن ندارد.
شد كه كناره
اما در آن دوران و نيز در س���الهاي پس از آن بخت اين را داشتم كه از سازمانهاي
چندين روزنامه بزرگ جهاني و خبرگزاريهاي بينالمللي در اروپاو آمريكا و ژاپن ديدن
نگار
كنم و با چگونگي روش كار آنها آش���نا شوم زيرا هميشه و همواره خود را يك روزنامه
دانم.
ميدانستم و مي
دار اطالعات
به همين سبب اكنون ميتوانم بگويم به نظر من روزنامه برجسته و ريشه
اي براي نگاهباني
هاي جهاني و ُستُرگ مطبوعاتي داراي بخش ويژه
بايد مانند سازمان
مي
كاران ورزيده مطبوعاتي
چنين بخش���ي را در همه جا كهنه
هاي خود باش���د .يك
تالش
ميگردانن���د بدينگونه ك���ه در پايان هر روز و يا هر چند روز كار ،گزارش���ي دربردارنده
چگونگي انجام وظايف روزنامهنگاران موسسه خود تهيه و ميان يكايك همكاران روزنامه و
كنند.
نيز مقامات و گردانندگان و صاحبان روزنامه و ديگر نشريات وابسته به آن پخش مي
هاي چاپي و نگارشي را به نقد ميكشند.
در آنجا،همچنين اشتباه
هاي بزرگ مطبوعاتي نيز به اظهارنظرهاي اين گروه درباره خودشان
كاركنان موسسه
ن را پر ارزش ميدانند.
اهميت بسيار ميدهند وآ 
بنابراين به نظر من روزنامهاي كه يك گزارش گسترده زيرنام «جاي خالي ويراستاري»
چاپ ميكند بايد گام نخست را خودش برداشته باشد.
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گفتگو با سيد محمد کاظم موسوي بجنوردي
المعارف بزرگ اسالمي
رئيس دايره

زندانيان به «اطالعات»
اعتماد داشتند
منوچهر دين پرست
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اش��اره :نگاه بس���ياري از زندانيان به رس���انهها
خاطرهانگي���ز و بعضا داراي تجربه اس���ت .به خصوص
زندانياني که از هرگونه اتفاق و خبر به دور هستند و حتي
بسياري از اخبار روزمره و عادي را هم نميتوانند دريافت
کنند .اما روزنامه اطالعات طي نود س���ال انتشار توانسته
در زندان هم حضور داش���ته باشد و بسياري از زندانيان
چه قبل از انقالب  57و چ���ه بعد از آن ،به اين ترتيب از
اخبار و اتفاقات روزمره دور نبودند .کاظم بجنوردي يکي
از چهرههايي است که طي س���الهاي قبل از انقالب در
زندان بود و بسياري از اخبار را از طريق اطالعات دريافت
ميکرد .در اين گفتگو ،وي ضمن ارائه خاطراتي در مورد
حضور اطالعات در زندان به نوع نگاه زندانيان به روزنامه
اطالعات و جايگاه آن پرداخته است.
***


روزنامه اطالعات نود سال اس��ت که منتشر ميشود و به عبارتي اکثر
قريب به اتفاق مردم ايران اين روزنامه را ميشناسند .حال يا از خوانندگان
اين روزنامه هس��تند و يا در کمترين حالت اسم اين روزنامه را شنيده اند.
ش��ما و خانواده شما که از چهرههاي فرهنگي و ديني معاصر هستيد تا چه
اندازه با اين روزنامه ارتباط داش��تيد؟ به عبارتي ميخواهم بدانم که نوع
نگاه و جايگاه خانوداه بجنورديها نسبت به روزنامه اطالعات چگونه بوده
است؟
خانواده ما از همان روز اولي که با روزنامه آش���نا شدند اغلب مطالعه روزنامه در
برنامههايشان بود .به عبارتي آشنايي ما با جرايد در واقع با نام روزنامه اطالعات بوده
است .به عبارتي اين آشنايي مربوط به دهه سي است .البته من آن زمان در نجف بودم
و روزنامه اطالعات با تاخير به نجف ميرس���يد و فردي به نام سيد محمد شوشتري
در آن زم���ان بود ک���ه در بازار قويش نجف مجالت و روزنامهه���اي چاپ ايران را يا
ميفروخت و يا اغلب کرايه ميداد .چرا که شمارههاي محدودي به دستش ميرسيد
و متقاضي هم زياد بود .بنابراين کوشش ميکرديم که مطالعه کنيم و مجددا روزنامه
را پس دهيم که خوانندگان ديگر هم آن را استفاده کنند .من آن موقع نوجوان بودم
و امکان کرايه کردن روزنامه برايم مقدور بود.

در آن زمان که در نجف بوديد مراوده و ارتباط علما و بيوت مراجع را با
روزنامه اطالعات چگونه ميديديد؟
بس���يار خوب و منصفانه بود .يعني روزنامه اطالعات مورد توجه روحانيت بود و
بعدها هرچه مطالب تسليتي و اعالم فوت و بعضا نکات خاص ديني را نيز به اطالعات
ميدادند .ولي يكبار مسئلهاي بر س���ر جريان حرکت مصدق براي روزنامه اطالعات
ب���ه وجود آمد که مورد غضب جبهه ملي قرار گرفت و تا حدودي ميتوان گفت در آن
مقطع زمان���ي روزنامه اطالعات را تهيه نميکردند و به کيهان روي آوردند .آن وقتها
کيهان قدري چهره ملي تري به خود گرفته بود .اين ماجرا مربوط به اوايل دهه چهل
بود .اما هيچ وقت اطالعات ارزش خودش را از دس���ت نداد و اطالعات در آن دوره هم
آن مقدار قوي ب���ود که بتواند تاب مقاومت بياورد که به کار خودش ادامه دهد .البته
اين موج مخالفت موقت بود و از سر گذشت.
ش��ما بعد از اين وقايع ب��ه زندان افتاديد و به عبارت��ي از جامعه دور
شديد.
بله .من حدود سال چهل به ايران آمدم و سال چهل و چهار به زندان افتادم .من
در همين دوران بود که حزب ملل اس�ل�امي را تشکيل دادم و تشکيالت لو رفت و من
دس���تگير ش���دم و به زندان افتادم .در تمام اين مدتي که من در زندان بودم روزنامه
اطالعات و البته کيهان هم به زندان ميآمد .ما مس���ئول يا مامور خريدي داش���تيم
که يک پاس���باني بود به نام قياس���ي که ما به او ميگفتيم آقاي دکتر چون که آن
موقع اونجا همه براي خودش���ان دکتر و مهندس بودند! آقاي قياسي طبق سفارشي
ک���ه ما زندانيها به او ميداديم روزنامه را براي م���ا ميخريد .من در تمام اين مدت
هميش���ه روزنامه اطالعات را مطالعه ميکردم .من بايد به خاطره عجيبي اشاره کنم
که هنوز هم در ذهن من هس���ت .من از طريق روزنامه اطالعات مطلع شدم که پدرم
فوت کرده اس���ت .آن موقع يک تاالري بود که زندانيها آنجا ميرفتند و اخبار را از
طريق تلويزيون ميديدند .من اخبار خارجي را گوش کردم و بلند ش���دم و به سلول
خودم آمدم و اخبار داخلي را نش���نيدم .وقتي که اخبار پخش ميشد بند کامال خالي
بود .بنابراين وقتي که اخبار داخلي پخش ش���د و من آنجا نبودم ،فوت پدرم را که از
مراجع بودند اعالم ميکند ولي من نبودم كه بش���نوم .من آن موقع در سلول چشمم
به روزنامه اطالعات خورد که عکس پدرم در آن منتش���ر شده بود .ديدم زير عکس
پدرم نوشته مرحوم .همانجا نشستم و متن خبر فوت پدرم را از روزنامه خواندم .خبر
فوت پدر براي يک زنداني قديمي خيلي دردآور است .چرا که اتکاي زيادي به خانواده
دارد به خصوص پدر و مادر .پدرم بس���يار عالقه به ما داشت و در تمامي زمينهها از ما

روزنامه اطالعات ،هم قبل از انقالب و هم بعد از انقالب دو مدير شايس��ته داشت .در
بعد از انقالب آقاي دعايي اين روزنامه را در اندازه يک روزنامه با منش اطالع رس��اني ادامه
داد.
من از طريق روزنامه اطالعات مطلع ش��دم که پدرم فوت کرده است ،آن موقع در سلول
چش��مم به روزنامه اطالعات خورد که عکس پدرم در آن منتشر شده بود .ديدم زير عکس پدرم
نوشته مرحوم .همانجا نشستم و متن خبر فوت پدرم را از روزنامه خواندم

حمايت معنوي ميکرد.
در سلول شما چند نفر بودند؟
من زنداني بند ش���ش زندان قصر بودم .در اين زندان شش بند بود که در بند يک
و دو و سه زندانيهايي که محکوميت کمي داشتند حضور داشتند .در بند چهار و پنج،
زندانيهاي باالي ده سال بودند .در بند شش زندانيهاي حبس ابد بودند.
شما هم حبس بوديد؟
بله بنده حکم اعدام داش���تم که بعدا به حبس ابد تقليل پيدا کرد .من وقتي که
خبر فوت پدرم را ديدم خيلي ناراحت ش���دم .به فاصل���ه کمي آقاي حجتي کرماني،
عباس ش���يباني ،حاجي عراقي ،آيتاهلل انواري و ديگر مشايخ زنداني سياسي از راست
و چپ و ملي و مذهبي و ...وارد س���لول ما شدند براي عرض تسليت .آنها خبر فوت را از
تلويزيون شنيده بودند.
شما موقعي که زندان بوديد آيا ش��ده بود درمورد روزنامه اطالعات با
همبنديها و ديگر افرادي که درگير مس��ائل سياسي بودند صحبت کنيد؟
ً
�لا درمورد اخبار و اقداماتي که ص��ورت ميگرفت و در روزنامه انعکاس
مث
پيدا ميکرد .مثال سفر شخصيتهاي طراز اول کشور به خارج و يا آمدن افراد
مهم سياسي به ايران و يا حتي اخبار فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي .آيا بين
مبارزان صحبتي صورت ميگرفت؟
واقعيت اين اس���ت که ما زندانيان سياس���ي به روزنامه اطالعات اعتماد داشتيم
و ميدانس���تيم که اخبار و اطالعاتي که در روزنامه منتشر ميشود مخصوصاً اخبار و
تحليلهاي خارجي که اگر اش���تباه نکنم در صفحه سه و چهارش آن را ميخوانديم و
از آنها اس���تفاده ميکرديم ،قابل توجه است .من و مبارزان ديگر در زماني که مبارزه
ميکرديم حتي قبل از اينکه به زندان بيفتم اطالعات و اخبارمان را از همين روزنامهها
ميگرفتيم .يادم ميآيد در بوليوي کودتايي ش���ده ب���ود که من تحليلي درمورد اين
کودتا داش���تم و گفته بودم که اين تحليل را در ماهنام���ه خلق که براي حزب ملل
اسالمي بود منتش���ر کنند .اين تحليل دست افراد اطالعات شهرباني افتاده بود و آنها
ميگفتند اين اخبار کودتا را شما از کجا ميآوريد و من به روزنامههاي منتشر شده در
آن موقع اس���تناد ميکردم .البته در ديگر روزنامهها حتي کيهان هم اين اخبار منتشر
ميش���د .اين دو تا روزنامه اطالعات و کيهان در آن ايّام عين دو رقيب يا شايد شبيه
دوتا باجناق بودند که هردوتايشان هم در آن زمان پرطرفدار بود.
آيا مبارزاني بودند که نس��بت به برخي از اخباري که منتش��ر ميشد
مشکوک باشند و يا آن را غلط و يا بزرگ نمايي بدانند؟
بله .نس���بت به اخبار داخلي اين گونه بود .مخصوصاً اگر اخباري به نحوي ارتباط
به دربار و شاه پيدا ميکرد خبر بس���يار سياسي ميشد و قاعدتاً هر حدسي مخاطب
ميتوانست بزند.
تحليل مبارزان سياسي در زندان نسبت به اخباري که از سمت روزنامه
اطالعات منعکس ميشد چه بود؟
آنها اعتماد داش���تند .اخبار اگر خارجي و يا اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي بود
باز هم اعتماد داشتند.

بعضي اتفاقات است که به لحاظ خبري در ذهن ما ميماند .مث ً
ال تيرباران
مبارزان انقالبي و يا فوت مرحوم شريعتي و يا مرحوم مصدق .اين گونه اخبار
را که ميش��نيديد چه واکنشي داشتيد و چه بازخوردي در زندان اين اخبار
به همراه داشت؟
اين گونه اخبار که با عکس و تفصيل در زندان به دس���ت ما ميرسيد بسيار جلب
توجه ميکرد .ما چيز دروغي در اين اخبار نميديديم .حتي درمورد پرونده خودم هم
در همين روزنامه اطالعات به صورت وسيع منعکس ميشد .حتي در دادگاه نظامي از
سمت روزنامه اطالعات افرادي بودند که خبر و عکس تهيه ميکردند و در روزنامه هم
منتشر شده بود .ش���ما اگر به آرشيو آن سالها رجوع کنيد آن اخبار را ميبينيد .ديگر
اخبار هم که منتش���ر شده بود بسيار انعکاس در زندان داشت .مث ً
ال درمورد گلسرخي
هم خيلي از زندانيها ـ وقتي خسرو اعدام شد ـ خيلي واکنش داشتند .البته االن مدت
زيادي از آن زمان گذشته و من برخي از موارد را از خاطر بردهام .بايد به اين نکته اشاره
کنم که روزنامه اطالعات روزنامه زندهاي بود .بس���يار سعي ميکرد که به روز باشد و
اطالعات صحيح را تا جايي که ممنوع نباش���د در اختيار مخاطب قرار دهد .به همين
دليل هم بود که روزنامه اطالعات مورد توجه روحانيت بود.
در مدتي که در زندان بوديد آيا اخباري را مالحظه کرده بوديد که تصور
کنيد اين انقالب در حال پيروزي است؟
بعد از مذاک���رات و صحبتهاي کارتر که درمورد حقوق بش���ر گفته بود ،فضاي
سياسي قدري باز شد انتقاداتي هم در سطح مجلس انجام ميگرفت که اين مطالب در
روزنامه اطالعات منعکس ميشد و مورد توجه زندانيان سياسي هم بود.
افرادي در روزنامه اطالعات قل��م ميزدند که برخي از آنها از همکاران
شما در دايره المعارف بزرگ اسالمي هم بودند .مانند مرحوم باستاني پاريزي
و ايرج افش��ار و ديگر فرهيختگان .به نظر شما چرا چهرههاي سرشناسي
که در تاريخ معاصر ما بس��يار مورد توجه هم قرار گرفتند سعي کردند براي
مخاطبان عام بنويس��ند؟ و به عبارتي به نوشتن در روزنامه روي بياورند که
حتي در نگاه برخي امري سطحي هم تلقي ميشود؟
البته باس���تاني پاريزي ويژگي خاصي داشت که نوشتههايش براي مردم جذاب
بود .ايش���ان يکي از ارکان فولکلور ايران شناخته ميشود .در دانشنامه فرهنگ مردم
ايران که در حال نوش���تن در دايره المعارف بزرگ اس�ل�امي است ما يک مدخلي هم
بنام باس���تاني پاريزي داريم .خوش���بختانه روزنامه اطالعات از اعتبار برخوردار بود و
نويس���ندگان بزرگي با اين روزنامه همکاري داش���تند و اين از محسنات اين روزنامه
بود و هس���ت .برخي از روشنفکران و استادان به نام اين کشور ارتباط قلمي با روزنامه
اطالعات داش���تند .روزنامه اطالعات به خاطر قدمتي که داشت و امکانات خوبي هم
که داش���ت باعث ميشد که در سراسر ايران همه روزنامه را ببينند .روزنامه اطالعات،
هم قبل از انقالب و هم بعد از انقالب دو مدير شايس���ته داشت .در بعد از انقالب آقاي
دعايي اين روزنامه را در اندازه يک روزنامه با منش اطالع رس���اني ادامه داد و خودش
را در قامت يک روزنامه نگار قرار داد .خيلي مهم اس���ت که کس���ي براي روزنامهاش
ارزش فرهنگي و اجتماعي قائل باشد و آقاي دعايي اين ارزش را براي روزنامه اطالعات
قائل بود.
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چند سال بعد از تأس���يس مركز خبر اطالعات ،پدرم تصميم به انتشار روزنامه
يوميه اطالعات گرفت .مركز خبر اطالعات قرار بود يك بنگاه خبري بش���ود تا نياز
خبري روزنامهها و هفتهنامههاي آن زمان را بر طرف كرده و با بنگاههاي خبري خارج
از كش���ور در ارتباط و تبادل خبر باشد .از آنجا كه نشريات آن دوره ،بهصورت يوميه
و منظم منتشر نميش���دند و بنيه مالي ضعيفي داشتند ،اين طرح با مشكل روبرو
شد ،تا عاقب مرحوم عباس مس���عودي خود تصميم به بنيانگذاري و انتشار روزنامه
يوميه گرفت .چنانچه مركز خبر اطالعات با چالش مالي مواجه نميشد شايد روزنامه
اطالعات هم متولد نميشد.
بر كسي پوشيده نيست كه پدرم بدون پشتوانه مالي و فقط با اتكا به قابليتهاي
ذاتياش و اميد به استقبال خوانندگان پا به عرصه مطبوعات نهاد.
اين چنين بود كه در عصر يكش���نبه  19تير ماه  1305اولين ش���ماره روزنامه
اطالعات همزمان با افتتاح شش���مين دوره
مجلس ش���وراي ملي در يك ورق و به قيمت
چهارشاهي در دس���ترس عموم قرار گرفت.
از آنروز تا امروز روزنامه اطالعات نود س���ال
انتشار مستمر را پشتسر ميگذارد و نود سال
تاريخ ايران و جهان را در سينه آرشيو خود به
امانت براي محققين و تاريخ شناسان محفوظ
ميدارد.
اطالعات اولين روزنامه ايران نيست ولي
اولين روزنامهاي اس���ت كه نود سال پي در پي
منتشر ميش���ود كه اين خود يك افتخار ملي
است.
اما اين استمرار را بايد مديون چه دانست؟
آيا ميتوان اعطاي اعتبار براي خريد كاغذ از سوي حاج رضا كتابچي كاغذفروش
را و نيز معوق نمودن هزينه چاپ توس���ط چاپخانههاي روشنائي و كوشش و بسفر
را كه روزنامه نوپاي ي���ك برگي اطالعات را چاپ ميكردند بياد نياورد؟ آيا ميتوان
نام آقاي بزرگمهري را كه تمام اندوخته س���يصد تومانياش را به عنوان استقراض به
عباس مسعودي داد تا مشكل مالي آنزمان برطرف شود ،فراموش كرد؟ جايگاه ياران
پاكنهاد و وفادار مس���عودي كه بدون چشمداشت با نيات او براي انجام يك خدمت
ملي همس���وي شده بودند چه؟ همه و همه در ساماندهي اين مؤسسه عظيم شريك
و سهيم هس���تند .و اما نقش تعيينكننده خوانندگان صديق روزنامه اطالعات چه؟
آنانيكه هر روز با پرداخت قيمت تكشماره ،رأي اعتماد خود را به صندوق اطالعات
ميريزند و اين مؤسسه ملي را حمايت ميكنند.
نبايد نقش و جايگاه عزيزاني را كه بعد از انقالب ش���بانهروز در حفظ و حراست
از اين مؤسس���ه ملي كوشيدند و مؤسسه را در تالطم انقالب تنها نگذاشته و حتي از
گزند تنگنظران و مغرضان به س���احل امن هدايت كردند فراموش كرد ،بلكه جاي
بسي قدرداني دارد.
من از آقاي س���يد محمود دعايي سپاسگزارم كه در فرصتهاي بسياري از من
و ياران قديم اطالعات دعوت ميكنند و نه تنها ما را از س���ير تكاملي مؤسسه مطلع
ميكنند بلكه س���هيم ميدانند .ما هم همواره افتخار ميكنيم كه شاهد پيشرفت و
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توسعه روزافزون اين مؤسسه عظيم فرهنگي باشيم.
همين چند هفته پيش بود كه مؤسس���ه اطالعات با دس���تگاههاي پيشرفته
ليتوگرافي استفاده از فيلم را از چرخه چاپ خارج كرد ،همانگونه كه روزي فيلم جاي
تابش نور خورش���يد بر روي زينكهاي ابتدايي و يا چاپ رتاتيو جاي ماشين چاپ
دستي را در مؤسسه گرفت.
در س���اختمان جديد اطالعات جش���ني با حضور يادگار امام حجتاالسالم
والمسلمين حاج حسن خميني و جمعي از فرهيختگان و عالقهمندان به مطبوعات
به مناسبت نودمين سال انتشار اطالعات برپا بود.
آنروز هنگامي كه وارد س���الن اجتماعات شدم آرم روزنامه اطالعات را بر پرده
بزرگ پشت صحنه ديدم.
ب���ه زعم من احياي آرم روزنامه اطالعات از جانب آقاي دعايي بهعنوان نماينده
ولي فقيه و مديرمسئول روزنامه ،نمودار ديگري
از نيت ايشان به وصل است .وصل دوران قبل
و بعد از انقالب مؤسس���ه اطالعات به عنوان
يك مركز بزرگ چاپ و نش���ر و يك نهاد مهم
خبري و مطبوعاتي در عين تفاوتهاي اين دو
دورة تاريخي .گزينش شعار «نودسال انتشار
مستمر» و خدمت اطالعرساني براي مردم ،از
ديگر مظاهر واالي اين بينش اس���ت و اثبات
عملي اين ش���عار هم دعوت از من و همكاران
قديم در روز بزرگداشت نودمين سال تأسيس
مؤسسه عظيم اطالعات است.
و اما آرم اطالعات :از پدرم سؤال كردم كه
اين آرم چگونه پيدا شد؟ گفتند« :شب در خواب ديدم كه بر فراز آسمان شهر پرواز
ميكنم و با شيپور به مردم خبر ميدهم» خواب را براي همكارانشان تعريف ميكنند
و طراح ب���اذوق هم اين آرم زيبا را طراحي ميكند كه ه���ر روز در روزنامه بهچاپ
ميرسيد .پس از انقالب سالها اين آرم كنار گذاشته شده بود و چاپ نميشد تا اينكه
دوباره زينتبخش روزنامه و نشريات آن شد.
از پدرم س���ؤال كردم آيا اين آرم معني خاصي هم دارد؟ گفتند «اين آرم نمادي
از فرش���ته اسرافيل است كه بشارتدهنده و خبررسان است .پرواز او بر دو بال ميسر
است .يك بال آن صداقت اس���ت و ديگري متانت .براي انتشار هر خبري سه شرط
واجب است :صحيح باشد ،مفيد باشد و مهربان باشد .بال صداقت ،درست بودن خبر
و انعكاس به اندازه خبر و امانت در موضوع خبر و در خدمت مردم بودن اس���ت و بال
ديگر (متانت) يعني استفاده از ادبيات حرفهاي و پرهيز از افترا و جنجال».
من شرمندة تمام درگذشتگان و بزرگاني هستم كه با قلم و يا قدم خود به قوام و
غناي اين مؤسسه افزودند و نيز بازنشستگان و عزيزاني كه در گذشته دور و حال نقش
مؤثري در جاودانگي و پرفروغ نگاهداش���تن چراغ مؤسسه اطالعات داشته و دارند،
چون قدرت قلمم براي اداي احترام و بهجا آوردن حق مطلب همين اندك است.
براي همه همكاران قديم و جديد آرزوي تندرس���تي ميكنم و اميدوارم كه به
لطف الهي صدمين س���ال انتشار روزنامه وزين اطالعات را هر چه باشكوهتر در كنار
هم جشن بگيريم و اين ميراث فرهنگي ملي را ارج نهيم.
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ﺍﺯ ﻣﺴﻌﻮﺩﻯ ﺗﺎ ﺩﻋﺎﻳﻰ؛

ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
*ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ـ ﻛﻪ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺧﻮﻳﺶ
ﻭ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺷﺨﺼﻲﺍﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ـ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ »ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻧﻴﻮﺯ« ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ  ،ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺳﺘﺎﻳﺶﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍ ﻳﺎ ﻧﺎﺭﻭﺍ ،ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮﺩ.
***

ﻧﮕﺎﻩ

در منطقه اي از جهان که نه از نود س���ال پيش بلکه بيشتر و پيشتر از آن ،يعني از روزي که روزنامه پديد
آمد و وارد شد ،باالي س���ر هر روزنامه و روزنامه نگارش شمشير تمام قد داموکل ِِس ،آماده به خدمت ،به مويي
مداران زودرنج بند
آويخته و آويزان بوده و به فوت و آهي بر آمده از نفس يا کيش سياس���ت پيش���گان و قدرت
ِ
بوده تا برگردني فرود آيد 90 ،س���ال جان به دربردن هنر است و اطالعات به هر تقدير از اين هنر بهرهمند بوده
است ،که اگر نبود ،نبود! براي من اطالعات بخشي از زندگي بوده است .يعني از زماني که چشم بازکردم زندگي
را در چرخش «صبحانه ،ناهار ،اطالعات ،ش���ام و خواب» ميديدم و از زماني که به مدرسه رفتم ،و پس از آنکه
«مشهدي حسن آسيابان ده ما است» را خواندم و ياد گرفتم که با اين حروف و نشانهها ميتوان حرف زد و حرف
ديگران را خواند ،نخس���تين ابزار تمرين سواد بيرون از کتاب درس برايم اطالعات بود .يعني از همان زماني که
ت ُُربچه را تَربَچه ميخواندم ،از عناوين درش���ت اخبار و يادداش���تهاي اطالعات شروع کردم تا به حروف ريزتر
رس���يد ،و بعد هم ديگر نفهميدم چه شد که تدريجاً روزنامهخوان شدم .و بعد از آن بود که «پينوکيو يا آدمک
چوبي» را به دس���ت گرفتم .با اخبار کشمکشهاي شاه و مصدق و  30تير و  9اسفند ،و قتل رزمآرا و ترورهايي
که روزنامهفروش فرياد ميکش���يد ،تا آخرين خبرهاي جنگ کره و زيرو رو شدن اوضاع در  28مرداد ،تا اخبار
بعدي و انقالب س���فيد ،تا امواج انقالب و پايان کار شاه و جنگ عراق و گروگانگيري ،تا اخبار و مقاالت ديگرکه
خاطرات زندگي ما را تش���کيل ميدهد .روزنامهها ميآمدند و ميرفتند ،و اطالعات مانند ريگ ته جوي باقي
ماند.
در بيش از  50س���ال پيش ،روزنامه اطالعات براي جلب مش���تري و افزودن بر اعتياد سودمند و ارزشمند
روزنام���ه خواني ،کتابهاي خوبي را به صورت پاورقي چاپ ميکرد .يکي از اين کتابها خاطرات جنگ جهاني
دوم ،اثر چرچيل بود که براي آن سياس���تمدار برجسته جايزه ادبيات نوبل را به ارمغان آورد .اطالعات آن کتاب
را با شماره گذاري کتاب در پايين صفحه مياني چاپ ميکرد به طوري که در کنج پايين صفحات  5و  6و  7و 8
هر روز چهار صفحه مسلسل آن کتاب به چاپ ميرسيد .به ياد دارم که چگونه پدرم ،مانند هزاران خواننده ديگر
اطالعات ،هر روز با يک س���وزن و خط کش آن بخش را ميبريد و ميخواند و روي هم ميگذاشت ،تا زماني که
چند جلد کتاب به پايان رس���يد ،آنوقت اوراق مرتب را صحافي ميکرد و در کتابخانه ميگذاشت ،و بعدها نوبت
خواندن آن به من هم ميرسيد .کتاب ديگري که به همين طريق و با شکيبايي و دقت جمعآوري شد برباد رفته
اثر مارگارت ميچل بود .زماني دلم س���وخت که دوستي شش يا هفت جلد کتاب چرچيل را گرفت و بعدها گفت
که سه جلد آن را در جاهايي که ميخوانده در سفر جا گذاشته است ،و نميدانست براي من يادآور چه خاطرات
ارزشمندي بود .براي نشاندادن آزردگي خودم ،از پس گرفتن بقيه سري ناقص شده خودداري کردم.
اطالعات در هر زمان بدون آنکه خودش را از مسير کلي افکار و منافع ملي کنار بکشد ،از برخورد احساسي
و جناحي با مس���ئله پرهيز کرده است و راز بقا و در امان ماندنش نيز همين بوده است .به مناسبت نودمين سال
اطالعات ديدم که خاطرات بس���ياري منتشر ميشود ،از عکس دستگاههاي چاپ و حروفچيني اوليه تا دستگاه
رتاتيو که موجب افتخار اطالعات بود و چاپ رنگي و انتشار عکسهاي سياسي و وقايع مهم روز که از اقصي نقاط
جهان به روش تله فتو دريافت و همان روز چاپ ميش���د ،يعني مخابره خطوط سياه و خاکستري که وقتي کنار
هم چيده ميش���دند مانند تلويزيونهاي خطي قديمي تصويري به دست ميدادند ،و نخستين بار حدود پنجاه
سال پيش توسط اطالعات راهاندازي شد ،که به آن ميباليد و براي خوانندگان هم موجب حيرت بود ،تا عکس
روزنامهنگاران باسابقه ،تا مس���تخدمان و موزعين دوچرخهاي ،تا ساختمان و دستگاههاي مدرن و کامپيوتري
کنوني و ،...اما با وجود گذشتن  56سال از انقالب ،که بايد بسياري از کينهها و حساسيتها فراموش شده باشد،
نديدم عکسي يا يادي از عباس مسعودي که اين سازمان عظيم امروزي بيش از هرکس و هرچيز مديون اراده و
پشتکار و عزم و ابتکار او بوده است ،که خيلي سختيها را هم تحمل کرد تا آن را حفظ کند ،به ميان آيد .کسي
که س���ازنده و پرورنده اطالعات بود و سرانجام نيز در اتاق کارش در اطالعات ،که خانه اش بود ،در بستري که
پس از خستگي کار روزانه بر کف اتاق گسترده بود ،براي آخرين بار خوابيد و بيدار نشد .باشد که نام او و خدمت
فرهنگي بيبديلش را نيز گرامي بداريم .من به سهم خود از او و از اطالعات که بسياري از آموختههايم را به آن
مديونم ،سپاسگزارم.
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ﺑﺎﺑﻚ ﺩﺭﺑﻴﻜﻲ ـ  5ﻣﺮﺩﺍﺩ  ، 1389ﺳﺎﻋﺖ  19:55ـ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ ،ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ،
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻣﺮﻱ ﻛﻤﻴﺎﺏ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﮔﺸﺖ ﻭ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭ ﮔﭙﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﻋﺎﻳﻲ ،ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﻴﺶ ،ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺗﺎ ﺣﺪﻱ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﻧﻴﺰ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺩﺭﺁﻣﺪ .ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ )ﺍﮔﺮ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﻜﻨﻢ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ  19ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ( ﺳﺎﻝ 1305
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻼﺵ ﻋﺠﻴﺐ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﻋﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ،ﭼﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ ،ﭼﻪ ﻛﻴﻔﻲ ،ﭼﻪ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺗﻨﻮﻉ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﻪ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺑﺮﻭﻣﻨﺪﺍﻧﻪ ﻭ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪﺍﻧﻪ ﺍﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺩﺭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﭼﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺯﻭﺍﻳﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ،ﻧﻜﺘﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪﻩ ﺭﺍ
ﺟﻠﺐ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ،ﻛﻤﺘﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻬﻲ
ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ .ﻧﻜﺘﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖ
ﺟﺬﺍﺏ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﻋﺎﻳﻲ ،ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺴﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺗﻨﻲ ﻭ ﺧﻮﺷﺮﻭﻳﻲ ﻭ
ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺫﻫﻨﻲ ﺍﻭ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺍﻡ ،ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ
ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﻋﺎﻳﻰ
ﻣﺆﺳﺲ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﻛﺮﺩﻡ ،ﻋﺪﻡ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺪﺍﻳﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺁﻥ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬﺍﺭﺵ ﺍﺳﺖ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ
ﺣﺘﻲ ﻣﻴﺰ ﻭ ﻧﻴﻤﻜﺖﻫﺎﻱ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﻴﺰ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﻣﻮﺯﻩ ﻛﻮﭼﻚ ﺍﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺟﺬﺍﺏ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﻩﺍﻧﮕﻴﺰ ﺗﺎ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﻧﺎﻡ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻣﻮﺳﺴﻪ ،ﺣﺲ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪﻱ ﺍﺯ
ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻳﻚ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻳﻚ ﺍﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻨﺎ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ،ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲﺩﻫﺪ.
ﮔﺴﺴﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﻋﺠﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻓﺮﻭﭘﺎﺷﻲ ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻭ ﻇﻬﻮﺭ
ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﻣﻲﻛﺸﻴﻢ .ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﮔﺴﺴﺖﻫﺎ ﺁﻓﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﻪ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺩﺭﺑﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻟﻲ ،ﻣﺎﻳﻪ ﻓﺨﺮ ﻭ ﻣﺒﺎﻫﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻋﺪﻡ ﻗﻄﻊ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﺣﺲ ﺧﻮﺵ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺷﻲﻫﺎ ﻭ ﻏﻢﻫﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲﻫﺎ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻲﺩﻫﺪ .ﺍﻳﻦ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﻭ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﻳﻚ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺰﺭگ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻱ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ
ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺷﺖ .ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﻮﺳﺲ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﻪ ﺩﻳﺎﺭ ﺑﺎﻗﻲ ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ .ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ،ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺍﺯ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ،ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻴﻔﺘﺎﺩﻩ ﺑﻠﻜﻪ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ
ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻭﻱ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺗﻨﻲ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﻋﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺧﺼﻠﺖﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﺶ
ﺍﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪ ﻳﻚ ﺣﺲ ﺑﺰﺭگ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ
ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﺪ .ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﻦ ﺑﻪ »ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ
ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﺎﺩﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻲﻛﻨﻢ .ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ ﻳﻚ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﺸﻮﺭﻡ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺍﺭﺯﺵ ﻗﺪﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﺖ .ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ ﻭ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎﻳﻪ ﻓﺨﺮ ﻭ ﻣﺒﺎﻫﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﺁﻳﺎ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻣﻲﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻋﻈﻴﻢ ﺭﺍ ﺁﻓﺮﻳﺪ؟ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻳﻚ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﺳﺖ.

به اطالع استاد ميرساند كه در طول سالهاي پس
از انقالب در مؤسسه و روزنامه اطالعات ،بارها از مرحوم
عباس مس����عودي بنيانگذار اين مؤسسه و روزنامه به
صورت مكتوب و مص ّور ياد شده و حتي سناتور بودن آن
مرحوم در مجلس سناي پس از سال  32نيز(به مصداق
اين س����خن كه هركاري در جاي خودش قابل بحث و
بررسي است)مانع يادآوري نقش محوري مسعودي در
تأس����يس روزنامه اطالعات و توسعه صنعت چاپ و نشر
كشور و ابراز حقشناسي نس����بت به اين نقش ماندگار
نبوده اس����ت .فقط به عنوان نمونه ميتوان نگاه كرد به:
جلد ا ّول مجموعه پنج جلدي «اطالعات  80س����ال» و
چاپ مقالة مشروح دكتر باستاني پاريزي به درخواست
روزنامه اطالعات دربارة سوابق اين مؤسسه و روزنامه و
ماجراي برخورد تلخ شاه با عباس مسعودي در واپسين
س����الهاي عمرش كه به س����كته و فوت او انجاميد،
همچنين چاپ يادداش����ت يكي از خوانندگان روزنامه
در كتاب «اطالعات سال 80س����ال،جلد پنجم» تحت
عنوان« اطالعات سرمايه ملّي ايران» ،و نيز چاپ مقالة
احمد احرار در كتاب «اطالعات س����ال  ،»91و عالوه بر
اينها چاپ خبر افتتاح رسمي ساختمان جديد مؤسسه
اطالعات در خيابان ميرداماد (نفت جنوبي) در سال 79
به وسيلة رئيسجمهور وقت با حضور بسياري از اهالي
مطبوعات از جمله فرزند مرحوم مس����عودي (بهرام) و
چاپ خبر مراس����م رونمايي از تمبر ويژة نودمين سال
انتش����ار روزنامه اطالعات با دعوت از مهمانان متعدد
از جمله مش����اراليه ،تا چاپ يادداشت طنز هشدارآميز
در يكي از روزنامههاي معروف عليه سرپرس����ت روزنامه
اطالعات به جرم (!) همراهي با فرزند عباس مس����عودي
براي ش����ركت در مجلس ترحيم مادر دكتر سيدمحمد
اصغري(سرپرست وقت روزنامه كيهان) در مسجد ارگ
تهران در دي ماه . 71
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اشاره :پير بورديو را بايد بدون ترديد يكي از مهمترين و تاثير گذارترين روشنفكران و
دانشمندان قرن بيستم به شمار آورد .در علوم اجتماعي مخصوصا جامعه شناسي تاثيري
را كه بورديو در به راه انداختن جريان هاي فكري دراز مدت داشته است شايد تنها بتوان
با دو متفكر بزرگ ابتداي قرن يعني وبر در آلمان و دوركيم در فرانسه مقايسه كرد .و اين
تاثير گذاري ها به باور بسياري از تحليل گران تنها در آغاز كار هستند و در سالهاي آينده
افزايش چشم گيري خواهند داش���ت .بورديو توانست با مجموعه نوشته ها و کتابهاي
خودش که به بيش از سي جلد بالغ مي شوند جان تازه اي به جامعه شناسي انتقادي بدهد
و آن را به صورتي واقعي درگير مسائل حياتي جوامع کنوني انساني کند .امروز بيش از سه
س���ال پس از مرگ بورديو انديشه او رفته رفته با قدم هايي مطمئن در سراسر جهان نفوذ
کرده و اميد تازه اي در دل تمام کساني که از آينده علوم اجتماعي و ناتواني آن در درگير
ش���دن با مسائل پيچيده جهان کنوني ،نوميد ش���ده بودند به وجود مي آورد .نام بورديو
در ايران نيز ناش���ناخته نيست .دکتر ناصر فکوهي ،استاد انسان شناسي دانشگاه تهران و
مدير موسس���ه انسان شناسي و فرهنگ ،از جمله کساني است که نسبت به انتشار برخي
از آثار بورديو و نقد و بررس���ي آراي وي اقدام کرده است .بورديو در ميانه تالشها و بررسي
هايش حول موضوع جامعه از مس���ئله رس���انه ها نيز غافل نبوده و سعي کرده آنها را نيز
ايم در ابتدا نگاهي به نقطه
مورد نقد و بررس���ي قرار دهد .در اين گفت و گو نيز سعي کرده
نظرات بورديو درباره رسانه داشته باشيم .سپس به مناسبت نود سالگي روزنامه اطالعات،
اين روزنامه را از منظر و نگاه بورديو مورد بررس���ي قرار دهيم .اگرچه دکتر فکوهي معتقد
است «اطالعات دستکم در بخش���ي از کار خود که به موضوع فرهنگ اختصاص داشته
 ،خوب عمل کرده اس���ت» اما وي بر خوش نامي اطالعات تاکيد دارد و آن را بزرگترين
سرمايه اين رسانه مي داند.
***
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ش��ما ج��زو آن دس��ته از اس��تادان حوزه
شناسي و انس��ان شناسي هستيد که تعلق
جامعه
خاطري به پير بورديو ،جامعه ش��ناس فرانسوي،
داريد و برخي از آثار اين جامعه شناس را به ايرانيان
معرفي کرديد .من ه��م بد نمي بينم که صحبتمان
را از تعبيري که بورديو ب��ه کار برده آغاز کنيم .او
گويد« :جهان ژورناليس��م ،خرده کيهاني است
مي
ک��ه قوانين خاص خود را دارد و به وس��يله روابط
جذاب يا دافعه دارش ،نسبت به خرده کيهان هاي
ديگر تعريف مي شود» .اگر بخواهيم از اين منظر به
بحث ورود پيدا کنيم به نظر شما جهان ژورناليسم
ايراني چه قوانين خاص خ��ود را دارد و در آن چه
مي گذرد؟
بحث بوردي���و هر چند مي تواند براي درک موقعيت
ايران و يا کش���ورهاي ديگر قابل اس���تفاده باشد ،اما به
خصوص در مورد کش���ور خودمان بايد بسيار با دقت از
آن بهره برد .ژورناليس���م در ايران به داليل بسيار زيادي
که عمدتا به موقعيتهاي ايران به مثابه يک کش���ور در
دوران پسا انقالبي و زير فشار جهاني قراردارد و همچنين
هاي دروني تاريخي و
اي پر تنش با گسس���ت
در منطقه
معاصر بيشمار قرار دارد ،بايد با الگوها و نظامهاي تحليلي
خاصي بررسي شود که به گمان من با الگوي نظري بورديو
که يک ساختارگرايي کامال عقالنيت يافته است خوانايي
کاملي ندارد.
با توجه به آنچه گفته شد ،اگر خواسته باشم نخستين
خصوصيت ژورناليسم ايران را بگويم ،که البته تنها خاص
ژورناليسم آن نيست ،کژکارکردي بودن است ،يعني آنچه
شاهدش هس���تيم به جز چند روزنامه و مجله همچون
اطالع���ات و مجله هاي آن به وي���ژه حکمت و معرفت،
همشهري و ايران در يکي دو سال اخير و چند مورد ديگر،
واقعا يک ژورناليسم نيس���ت که ما از آن سخن بگوييم.
روزنامه ها ،مجالت و رس���انه هاي ما اغلب بيشتر از آنکه
در يک نظام رس���انه اي و ارتباط���ي مبتني بر ضوابط و
قوانين و سازوکارهاي رايج چنين نظام هايي قابل تبيين
و تعريف باشند ،تابع کنش ،کنش���گران و ساختارهاي
سياسي گوناگون هستند .بنابراين بردن تحليل رسانه ها
و ژورناليسم ايران به درون يک تحليل رسانه اي مبتني
بر نظريه بورديويي به گمان من ما را به اشتباهات زيادي

خواهد کشاند.
ش��ايد قدري زود وارد بحث جهان ژورناليسم
ايراني ش��ديم اما به نظر مي رسد که شفاف شدن
اين موضع مي تواند ما را در بحثمان کمک کند .چرا
که بورديو از جمله انديشمنداني بود که با رسانهها
ارتباط جدي و وثيقي داش��ت و ب��ا ابداع واژگاني
مانند ميدان ،تمايز ،خش��ونت نمادين و ...مباحثي
را وارد جهان فکري کرد .اما پرس��ش اين اس��ت
که آيا مي توانيم از جه��ان فکري بورديو با جهان
فکري روزنامهن��گاران ارتباطي بيابيم و يا حتي از
انديشههاي بورديو براي قوام بخشي مباني معرفتي
ها بهره ببريم؟
رسانه
شکي نيست که تمام اين مفاهيم ،از جمله ميدان به
اي که کنشگران يک حوزه در آن براي دستيابي
مثابه پهنه
به امتيازات بيشتر رقابت مي کنند و يا خشونت نمادين به
معناي قابليت از ميان بردن بخشي يا کل امتيازات و زير
فشار قرار دادن کنشگران اجتماعي از خالل سازوکارهايي
خش���ونت آميز اما بدون نمود بيروني خشونت ،و ،...قابل
بازيابي و تحليل در نظام رسانهاي ژورناليستي ما هستند.
اما ورود عامل سياس���ت ،عامل ايدئولوژي آن هم نه به
مفهوم متعارف ايدئولوژي بلکه باز هم به معناي استفادهاي
هاي
هاي سياسي ،بازي گسترده قدرت
ابزاري ازايدئولوژي
مالي و سياسي در ژورناليسم که خود در چارچوب ساختار
يک انقالب بزرگ اجتماعي قرار مي گيرد ،از اين موقعيت
يک وضعيت کامال استثنايي به وجود مي آورد .اين البته
به آن معنا نيست که مثال در کشورهاي ديگر روزنامهها و
رسانهها سياسي نيستند يا وابستگي هاي سياسي ندارند،
اما دس���تکم در کشورهاي توس���عه يافته نوعي از سازو
کارهاي حرفه اي اس���اس آنها را تشکيل مي دهد و نوعي
از ش���فافيت و باز بودن فضاي سياسي سبب مي شود که
کنترلي هرچند نس���بي ممکن باش���د که ما اغلب با اين
سازوکارها کمتر آشناييم .مثال رابطه با مخاطبان واقعي،
رابطه محتوا با فروش و بازار يک رس���انه ،س���ير تحول
رسانه و روزنامه و رابطه اش با تحوالت اجتماعي و غيره...
همه اين ها در اينجا تنه���ا در صورتي قابل دنبال کردن
شماري از پيچيدگي
تحليل هستند که ابتدا اليههاي بي
را کنار بزنيم.

گفت و گو با دکتر ناصر فکوهي
استاد انسان شناسي دانشگاه تهران
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ها کامال مرتب��ط بود .موضع
بورديو با رس��انه
ها به ويژه عليه
گيري هاي مكرر بورديو عليه رسانه
نگاران كه آنها را به تقليد از اصطالح غذاي
روزنامه
) متفكران سريــع (Fast
Fast Food
س��ريع (
) نام مي داد و همچنين عليه تلويزيون
Thinkers
كه آن را يك فساد ساختاري ارزيابي مي كرد ،سبب
ها همواره به او با نگاهي
ش��ده بود كه در اين رسانه
مشكوك نگريسته شود و از هر ابزاري براي تخريب
شخصيت او و ميدان دادن به مخالفاناش استفاده
شود .اما بورديو در ژانويه سال  1996در يك برنامة
تلويزيوني با عنوان «ايست روي تصوير» (Arret
) ش��ركت كرد و مناقش��ة سختي
sur I`image
بي��ن او و خبرنگاران تلويزيون��ي در گرفت كه به
انتشار كتاب معروف او با عنوان «دربارة تلويزيون»
) انجاميد .جنابعالي اين کتاب
(Sur Ia télévision
را ترجمه کرديد .در اين كتاب بورديو به شدت اين
ابزار رسانهاي را زير حمله گرفت .به باور او تلويزيون
بارزترين ش��كل از بروز پديدة «فكر سريع» است
در حالي كه اصوال فكر كردن در زير فش��ار زمان و
با سرعت امكان پذير نيس��ت .بنابراين نتيجة كار
در تحميقي است كه اين ابزار به شكل گسترده بر
افكار عمومي تحميل كرده و آنها را از توانايي درك
هاي اجتماعي بر اس��اس ابزارهاي جامعه
واقعيت
ش��ناختي محروم ميكند و به اين ترتيب ميتواند
بهترين كمك را نس��بت به بازتوليد نظام س��لطه
انجام دهد .من مي خواهم از اين فرصت اس��تفاده
کنم و اين پرسش را از شما داشته باشم که آيا مي
توانيم به روزنامه ه��م از منظر نقادانه بورديو نگاه
داشته باشيم؟
بدون ش���ک درمورد روزنامه ها ني���ز بورديو کامال
چنين نظري داش���ت اما اتفاقا نکته جالب در آن است که
در بس���ياري موارد به همان داليلي که گفتم اين موضوع
شامل روزنامههاي ما نمي شود :مثالي برايتان بزنم .اغلب
روزنامههاي ما بس���يار بيشتر از آنچه در حد متعارف بايد
به موضوعهاي فکري و انديش���ه و مباحث تخصصي در
مطبوعات عادي پرداخت ،وارد اين موضوعات مي شوند.
بسياري از موارد ما ش���اهد در گير شدن بحثهاي فوق
تخصصي در روزنامه هايي هستيم که بايد قاعدتا عمومي

باشند .مواضع سياسي با صراحت بسيار زياد و گاه همچون
آيند .هم از اين رو چندان
يک تريبون حزبي به بيان در مي
هاي
ها ،مجالت و رسانه
ايم اگر بگوييم روزنامه
راه نرفته
بي
ما در بسياري موارد به ارگانهاي حزبي شباهت دارند و نه
به مطبوعات و رسانههاي معمولي که به دنبال مخاطبان
عادي باشند .اين امر بسياري از دادههاي موضوع را عوض

کند.
مي
اي سياسي از
البته ميدانيم که ش���بکههاي رسانه
هاي حزبي نيز در همه
جمله مطبوعات و راديو و تلويزيون
توان درباره آنها بحثي مس���تقل
جهان وجود دارند و مي
انجام داد .اما وقتي ما با يک کژکارکرد سروکار داريم ،يعني
مطبوعات و رسانه هايي که خود را عمومي مي نامند ولي
در واقع حزبي و کامال سياسي و جانبدار هستند ،موضوع
کند.
کامال تغيير مي
ارتباطات ،رسانهها ،افکار عمومي و مسائلي از
اين دس��ت ،امروزه به جريانهايي تبديل شدهاند
که تأثير بس��يار عميقي چه بر شناخت ما از جهان
اجتماعي و چه در ش��کل دادن به عناصر فرهنگي
که بوجود آورنده ساخت اجتماعي هستند ،دارند.
بنابراين رس��انه ها هم بر ذهني��ت يا جهان بيني
افراد جامعه نس��بت به پيرامون و هم در ش��کل
دادن به عينيت يا واقعيات اجتماعي که س��ازنده
هاي ذهني و گزارههاي فکري آحاد جامعه
کليشه
است تأثيرگذارند .براي مثال رسانهها قادر هستند
تصاوير مختلفي از يک رويداد و يا يک موضوع ارائه
کنند .به نظر شما روزنامه اطالعات با توجه قدمتي
نود ساله چه تصويري از رويدادها ارائه کرده است و
در جهان ژورناليسم بورديويي چه جايگاهي دارد؟
طور کلي
آنچه در پرس���ش شما مطرح ميش���ود به
ها امروز اهميت بسيار
درست است .به اين معنا که رسانه
زيادي در زندگي کنشگران اجتماعي دارند .همه کساني که
نگاري
امروز از يک دستگاه موبايل يا از اينترنت براي نامه
يا ارس���ال و دريافت پيامي روي ش���بکههاي اجتماعي
اس���تفاده ميکنند ،دائما در معرض امواج و برنامههاي
صدها و بلکه هزاران رسانه به صورت نوشتار ،تصوير ثابت
ها هم،
و متحرک ،صدا ،موس���يقي و غيره قرار دارند .اين
بدون ترديد تاثيرگذار هس���تند .اما نکته بسيار مهمي در
همين سالهاي اخير تغيير کرده است و آن از ميان رفتن
ها يا بهتر
عملي انحصارهاي سياسي  -اجتماعي بر رسانه
است بگوييم نسبي شدن اين انحصارها است .ابتدا بگويم
منظورم چيست و سپس نتيجهگيري کنم .بيست يا سي

سال پيش نه فقط در کشورهاي در حال توسعه بلکه حتي
يافته ،تعداد کانال هاي تلويزيوني و
در کشورهاي توسعه
راديويي نسبتا محدود و تقريبا کامال قابل کنترل بودند؛
چيزي به نام اينترنت يا وجود نداشت و يا دسترسي به آن
تقريبا براي درصد کوچکي از جامعه ممکن بود .موتورهاي
جس���تجويي در کار نبودند که اطالعات را طبقهبندي و
قابل استفاده کنند؛
انتشار کتاب ،نوشتن
و منتش���ر کردن
مقال���ه و ترجمه
ک���ردن و خواندن
هاي ديگران،
نوشته
کاري ساده نبود و
هم ني���از به هزينه
بااليي داشت و هم
هايي
از محدوديت
فيزيک���ي تبعيت
ها
مي کرد که همان
نيز امکان کنترل،
محدود ک���ردن،
ممنوعي���ت ،ب���ه
انحصار در آوردن و
هاي
بسياري قابليت
ها
ديگر را به دولت
و قدرت هاي ديگر
اقتصادي و سياسي و اجتماعي مي دادند .امروز تقريبا تمام
اند .هر کسي از طريق تلفن
ها به شوخي تبديل شده
اين
تواند
همراهش و يا يک کامپيوتر کوچک و ارزان قيمت مي
به هزاران هزار رسانه تصويري ،شنيداري ،کتاب ،نشريه،
مقاله به تمام زبانهاي دنيا دسترسي داشته باشد .البته
ش���ود اما عمر اينها بسيار
هنوز سانسورهايي اعمال مي
محدود است .بنابراين سخن گفتن از انحصار کامال بيمعنا
ها حضور داشت
است .امروز بايد به صورت فعال در شبکه
و مخاطب���ان را جذب کرد ،نه از طريق محروم کردن آنها
ها که نه فقط ممکن نيست بلکه خود سبب
از ديگر رسانه
جذاب کردنشان مي شود(نگاه کنيد به مساله فيلترينگ
در ايران و تاثير آن بعد از بيست سال) .انحصارهايي مثل
تلويزيون ،س���ينما ،راديو و مطبوعات صرفاً هنوز در مغز
اند .در
کس���اني وجود دارد که جهان امروز را درک نکرده
اين ميان ،ميزان تاثيرگذاري به همان اندازه سابق و بلکه
بسيار بيشتر اس���ت اما سازوکارهاي آن بسيار متفاوت و
پيچيده تر شده است.
اي،
اي ،برنامه
بنابراين اگر هر نيرويي ،گرايشي ،عقيده
فکري و کنشگري بخواهد رابطه اي ايجاد کند و به خصوص
بتواند مخاطباني را جذب كرده و ب���ر آنها تاثير بگذارد،
بايد راه و روش���ي کامال متفاوت پيش بکشد .کنشگران
امروز براي آنکه از يک خبر و واقعه مطلع ش���وند ،تنها از
يک کانال استفاده نمي کنند ،آنها اين قابليت را دارند که
مطالب مختلف را بخوانند و با يکديگر وارد کنش متقابل
هاي اجتماعي) بنابراين هر چيزي را
شوند (مثال در شبکه
نپذيرند .از اين رو ،بهتر است هر چه زودتر سياستمداران
و متولي���ان فرهنگ و همه کس���اني که تصور ميکنند
اي بر دوش دارند که از فرهنگ اين کشور حمايت و
وظيفه
محافظت کرده و آن را تقويت کنند ،با درک و شناخت اين
هايي کامال متفاوت به پيش بگيرند.
س���ازوکارها سياست
نگاري حرفهاي به دور
در اين ميان به نظر م���ن روزنامه
تواند ميان کار
از دغدغههاي حزب���ي در ترکيبي که مي
حرفه اي و کار داوطلبانه و تمايل افراد به کنش علمي و
رسانهاي و غيره به وجود بياورد يکي از بديل هايي است
که مي تواند بس���يار مفيد واقع ش���ود .و به همين جهت
فکر مي کنم روزنامه اطالعات اگر رو به نوس���ازي برود،

با سرمايه و اعتبار نود س���اله خويش در يکي از بهترين
موقعيت ها باشد که بتواند در اين زمينه حضوري پررنگ
داشته باشد .مس���اله همان طور که گفتم داشتن ديدي
باز و انعطاف بس���يار زيادي است مثال در پيوند خوردن
روزنامه و رسانه حرفه اي با خوانندگان خود (مثال با ايجاد
ها و انجمن هاي خوانندگان) .امروز ديگر نمي توانيم
شبکه
رابطه رسانه و مخاطبانش را به انتشار چند نظر اين و آن
خواننده و پاسخ به آنها خالصه کنيم .روزنامه و رسانه بايد
به صورت گس���ترده اي به روي مخاطبان خودش ،هم به
صورت فردي و هم به صورت جمعي (از خالل انجمنهاي
مردم محور واقعي يا مجازي) ،گشوده شود .تنها راهي که
براي نجات دادن رس���انه ها و مطبوعات از غرق شدن در
درياي بزرگ و امواج خروش���ان رسانه هاي نسل جديد
انقالب اطالعاتي وجود دارد ،همين است.
با توجه به پرسش فوق شما روزنامه اطالعات را
در «ميدان ژورناليسم» چگونه ديديد؟ جدي ترين
نقد ش��ما يا ساحت اين روزنامه با توجه به پيشينه
تاريخي آن و آينده پي��ش رويي که دارد و دنياي
امروز نيز دنياي پيش بيني ناپذير و بسيار متغير و
متحول است اين روزنامه چگونه در مسير خود بايد
قدم بردارد تا حوزه هايي که به آن اش��اره کرديد
مورد توجه مخاطبان قرار گيرد و يا ش��ايد بتواند
افقهايي را نيز بگشايد؟
به نظر من اتفاقا اطالعات دس���تکم در بخشي از کار
خود که به موضوع فرهنگ اختصاص داشته ،خوب عمل
کرده اس���ت؛ يعني بسيار بهتر از روزنامه هايي که خود را
دانند اما در واقع ارگان هاي حزبي اين
بسيار فرهنگي مي
و آن گرايش هستند .به نظرم بزرگترين سرمايه اطالعات
خوش نامي آن است ،اينکه خود را بدل به يک ارگان براي
کار حزبي نکرد و شهرتش را به باد نداد .البته همان طور
که گفتم راي کلي نمي شود داد زيرا حتي در روزنامههاي
حزبي ما هم نوعي بينظمي کامل ديده مي ش���ود و اغلب
ميبينيم که سرويسهاي فکري به وسيله جواناني اداره
مي شود که ربطي به خط مشي صاحبان روزنامه ندارند و
آنها در بسياري موارد کار خود را به خوبي انجام ميدهند.
اي در تناسب
اما کل ماجرا در يک ساختار درست و حرفه
با مخاطبان جديد انق�ل�اب اطالعاتي قرار نمي گيرد .به
اي مثل اطالعات اگر بتواند گامي اساسي
نظر من روزنامه
يعني نوسازي کامل خود و زيباسازي شکل و تازه کردن
هاي جديدي
محتواي خود را همراه با سياس���تگزاري
براي رسيدن و پيوند خوردن با مخاطبان و ايجاد ميدان
کنشهاي جديد با آن مخاطبان انجام بدهد ،شانس بااليي
براي موفقيت خواهد داشت .اما آنچه گفتم خاص روزنامه
اطالعات نيس���ت .همان طور که گفتم طوفاني که از راه
ميرسد ،هر رسانهاي را که نخواهد سازوکارهاي جهان
جديد اطالعاتي را بپذيرد با خ���ود خواهد برد .البته با
زور طبعا مي ش���ود اين طوفان را تا حد اندک و به شکل
مضحکي بازداش���ت ،اما نه براي مدتي طوالني .جدال
اصلي روي ش���بکههاي اطالعاتي در حال رخ دادن است
به همين دليل اس���ت که ميبينيم هم اکنون بزرگترين
گذاري را روي اين
هاي جهان بيشترين س���رمايه
قدرت
ها ميکنند و اين متاسفانه در حالي است که ما هنوز
شبکه
بعد از گذشت بيش از سي سال از شروع انقالب اطالعاتي
نتوانستهايم آن را بفهميم و انتظار داريم با ابزارهاي قرن
اي قرن بيست
نوزدهمي و بيستمي غول هاي بزرگ رسانه
ويکمي را شکست بدهيم .نتيجه اينست كه متاسفانه اگر
هاي
به اين وضعيت ادامه بدهيم ،تخريب کل زيرساخت
هاي بزرگ قدرت وثروت
اي ما ،تن دادن به جريان
رسانه
جهاني است که البته در اينجا شکل بومي خواهند گرفت
ها دفاع خواهند کرد.
اما در عمل از منافع آن قدرت
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اي بسياري از علوم
اش��اره :مهاجرت موضوع بين رشته
انس���اني ،اجتماعي و اقتصادي است .آرا و نظريات گوناگوني
درباره آن وجود دارد که هر ي���ک از آنها به مصاديق خاصي
ه���ا نيز موضوع را نه به
از مهاج���رت پرداخته و در آن زمينه
ص���ورت کليت و تماميت آن بلکه به حالت انتزاعي و در قالب
اند .و به همين
هاي خاص خود بررسي و تحليل کرده
نگرش
هاي مهاجرت همه جا ش���مول نبوده و قادر به
دليل نظريه
ها نيس���ت .شکل و ماهيت مهاجرت در
تبيين انواع مهاجرت
کنار اثر پذيري آنها از ويژگيهاي فردي ،محيطي ،اجتماعي،
هاي مهاجرتي
اقتصادي و سياس���ي و دامنه عملکرد نظريه
را تقلي���ل داده و آنها را به ابزارهايي ب���راي درک بهتر ابعاد
ترديد،
گوناگون مهاجرت محدود کرده اس���ت ،از اين نظر بي
هاي
هاي اقتصادي جايگاه رفيعي دارد و کمي از زمينه
نگرش
دهد و
هاي مهاجرتي را تشکيل مي
وس���يع بحث و بررس���ي
هاي سياس���ي و
هاي اجتماعي ،نگرش
در کن���ار آن نگرش
هاي جامع و سيس���تمي هم قابل ذکرند .اما بسياري از
نگرش
مهاج���ران تعلق خاطري به وطن خود دارند و آن را به نحوي
توان توجه مهاجران را
دهند .در اين ميان مي
بروز و ظهور مي
شود
هايي که به زبان آنها در کشور مقيم منتشر مي
به رسانه
المللي را که ويژه ايرانيان
مالحظه کرد .روزنامه اطالعات بين
يابد و به عبارتي انعکاسي از مطالب
خارج از کشور نش���ر مي
ها
روزنامه اطالعات نشر ايران اس���ت بايد يكي از اين رسانه
دانس���ت .در گفتگوي ذيل س���عي کرديم با توجه به حضور
ايرانيان بس���ياري در خارج از کشور توجه آنها را به اين رسانه
مورد بررسي قرار دهيم.
***
خواهم گفت و گويمان را درمورد مهاجرت و رس��انه آغاز کنم .در دنياي
مي
امروز بسياري از افراد از محل و زندگي خود به کشور ديگر مهاجرت ميکنند و
براي خود داليلي بسياري نيز قائل هستند .ما قرار نيست وارد داليل آنها شويم
اما نکتهاي که ميخواهم عرض کنم اين است که تعدادي از مهاجران نسبت به
کش��ور خود يک حس نوستالژيک و حتي به دنبال اتفاقات و رويدادهاي کشور
شود .به خصوص
خود نيز هس��تند .لذا در اينجاست که نقش رسانه پر رنگ مي
رسانهاي که به زبان آنها منتشر شود و از سوي ديگر اخبار و اطالعاتي از کشور و
زادگاهشان در اختيار آنها قرار دهد .به طور مشخص روزنامه اطالعات که سابقه
اي هم با عنوان روزنامه اطالعات بينالملل
نود ساله در انتشار خود دارد روزنامه
را منتشر ميکند که براي فارس��ي زبانان و ايرانيان خارج از کشور است .اين
روزنامه همان اخبار و اطالعات رس��مي داخل اي��ران را براي ايرانيان خارج از
کشور منتشر ميسازد .به طور مشخص شما مسئله مهاجرت ايرانيان و نسبت
بينيد و اساسا بايد
شود را چگونه مي
آنها با روزنامهاي که براي آنها منتش��ر مي
داراي چه ويژگي باشد؟
نخست  90س���الگي عمر روزنامه اطالعات را تبريک ميگويم .اين روزنامه از جمله

هاي نسبتاً
رس���انههايي است که در عمر حرفهاي خود تا حد زيادي توانسته است از جلوه
گرايي تا مدرنيسم برخوردار شود و به کمک معيارهايي که زيربناي خط
مثبتي از س���نت
اي و منش فرهنگي خود قرار داده با نوس���انات کمتري ،جايگاه خودرا در
مش���ي حرفه
فضاي ارتباطي کش���ور حفظ نمايد .و اما پرسش���ي که مطرح شد ،دو موضوع محوري را
کشد ،يکي رابطه مهاجرت و رسالت رسانههاي جمعي و ديگري رابطه مهاجرت
پيش مي
با حس نوس���تالژيک که بس���ياري از مهاجران دور از زادگاه با آن درگير ميشوند و آن را
هاي مختلف بروز ميدهند .اجازه بدهيد بح���ث خودمان را از همين عواطف
ب���ه صورت
نوس���تالژيک يا دلتنگيهاي دوري از وطن و حسرت و غبطه گذشته و خاطرات خوبي که
از دست رفته است شروع کنيم .ميخواهم کلمه نوستالژي را در اينجا به صورت «حسرت
دوري از وطن» يا مسامحتاً «غم غربت» ترجمه کنم .به قول شاعر بزرگ ما حافظ:
رود ،آري 
ه���واي کوي تو از س���ر نم���ي
غريب را دل سرگش���ته با وطن باشد
غم غربت يا حسرت گذشته ،نمودي از عواطف بش���رند .در انسان دو نيروي دروني
عاطفه و ادراک وجود دارد که هرچند داراي ويژگيهاي متفاوتي هستند ولي با يکديگر و
همچنين با دنياي بيرون از انسان ارتباط تنگاتنگ دارند ،چون هردو خاص انسان هستند.
هاي عواطف و ادراکات و تفاوتهاي آنها ش���ويم،
بدون اين که وارد بحث در باره حوزه
اشاره ميکنم که معموالً مهاجر با تکيه بر توان ادراکي خودش ،زندگي فعلي خود را بر هم
نمايد .البته اگر کس���ي صرفاً به اتکاء عواطف
زند و از وطن يا زادگاه اش مهاجرت مي
مي
و هيجانات خود تصميم گرفته و جالي وطن نمايد ،معموالً به زودي پش���يمان ميشود و
اي در انتظار او باشد که اين کار انسان عاقل نيست .ادراکات انسان
معلوم نيست چه آينده
با قوه اس���تدالل و ارتباط دادن ارادي دنياي درون وبيرون تقويت ميشود .به زبان ساده و
توان گفت فردي که ميخواهد مهاجرت کند در حد توان عقالني و ادراکي خود،
کلي ،مي
هاي ش���رايط موجود در زادگاه يا اقامتگاه فعلي را
حداقل در عالم تصور ،مزايا و محدوديت
با شرايط موجود در مقصد مهاجرت يا کوچگاه مقايسه ميکند و اگر برآيند اين سنجش،
زند.
مثبت بود دست به مهاجرت مي
يک���ي از صاحب نظران مهاجرت ،به نام مايکل تودارو ،مهاجرت را از چارچوب نظري
سرمايه انس���اني تحليل و تبيين ميکند .از ديدگاه او اين اس���تنتاج را ميتوان کرد که
کس���اني که سرمايه انساني بيشتري دارند ،در مهاجرت با بحران کمتري روبه رو ميشوند
زيرا احتمال زياد دارد که با س���طح تخصصي و مدارج علمي و مهارت ش���غلي که دارند،
زودتر به شغل مناس���ب و درآمد خشنود کننده دس���ت يابند .چنين افرادي با سرمايه
ها نيز معموالً
انس���اني (فرهنگي و اجتماعي) قابل توجهي که دارند ،بينش و اطالعات آن
بيشتر اس���ت و با عقالنيت و سنجيدگي بيشتري با محيط و شرايط جامعه ميزبان تطابق
پيدا ميکنند و زندگي ش���خصي و خانوادگي آنها با بحران کمتر ،کوتاهتر و سبک تري
گيرد .تودارو بويژه بر اين نکته توجه دارد که افراد با سرمايه انساني بيشتر،
سروسامان مي
ميتوانند با آگاهي و اطالعات واقع بينانه تر ،ش���رايط زادگاه و کوچگاه را با هم مقايس���ه
کنند و انگاه براي مهاجرت و زمان مناسب آن تصميم بگيرند .هرچند ديدگاه نظري تودارو،
همچون هر چارچوب نظري ديگر قابل نقد است ولي نکتهاي که ذکر شد معقول و مستدل
به نظر ميرس���د .به طور خالصه منظور من اين است که اگر مهاجر با عقالنيت و ادراکات
اس���توارتر و با آگاهي و اطالعات بيشتري درباره مقصد مهاجرت ،دست به اقدام بزند شايد
چندان زود دچار هيجانات بحراني يا حس نوس���تالژيک نشود .البته حد متعارف عواطف
مثبت براي زادگاه ،معقول است و دوست داشتن وطن و دلتنگ شدن براي خويشاوندان،

روزنامه اطالعات در عمر حرفهاي خود از جلوههاي نس��بت ًا مثبت س��نتگرايي تا
مدرنيس��م برخوردار بوده و به کمک معيارهايي که زيربناي خط مش��ي حرفهاي و منش
فرهنگي خود قرار داده با نوس��انات کمتري ،جايگاه خود در فضاي ارتباطي کشور را حفظ
كردهاست.
غم غربت يا حسرت گذشته ،نمودي از عواطف بشرند .در انسان دو نيروي دروني عاطفه
هاي متفاوتي هس��تند ولي با يکديگر و همچنين با
و ادراک وجود دارد که هرچند داراي ويژگي
دنياي بيرون از انسان ارتباط تنگاتنگ دارند
آش���نايان و حتا کوچه و خيابانهاي محل ،امري طبيعي اس���ت ولي اگر اين دلتنگي و
عواطف ،زندگي انس���ان را تحت تاثير قرار دهد ،معلوم اس���ت که در تصميم گيري براي
مهاجرت اشکالي وجود داشته اس���ت .در اين جا نقش رسانههاي جمعي ميتواند تعيين
کننده باش���د .يعني اگر جوانان ما بتوانند آگاهي س���الم و واقع بينانه از کوچگاه (ميزبان
آينده خود) به دس���ت آورند و بتوانند شرايط و اقامتگاه فعلي و آن کوچگاه خود را عاقالنه
مقايسه کنند حالتهاي شديد نوس���تالژيک پيش نيايد؛ چرا که گاهي ممکن است اين
حالت عاطفي شديد تعادل رواني و اجتماعي فرد را بر هم بزند .معموالً در کشورهاي مهاجر
پذير ،حالتها و آس���يبهاي روان رنجوري و روان نژندي در ميان مهاجران و اقليتهايي
که در معرض تبعيض هستند يا چنين تصور ميکنند بيشتر است.
اي که داراي س��ابقه طوالني اس��ت و هدف اصلي آن
آيا اساس�� ًا روزنامه
اطالعرساني در مرحله اول است و ثانيا روزنامهاي رسمي و به عبارتي حکومتي
تلقي ميش��ود ميتواند ايرانيان خارج از کش��ور را به سمت و سوي آنچه که
خواهند س��وق دهد؟ با توجه به گستردگي حوزه اطالع رساني در
از اخبار مي
دنياي امروز اين امر با آسيبي رو به رو است و يا اينکه نقاط قوتي تلقي ميشود
توانند از آن منظر وارد حوزه دلخواه خود شوند؟ شايد بد نباشد
که ايرانيان مي
که تجربه حضور خود را که مدتي در لندن بوديد و از اين روزنامه هم اس��تفاده
ميکرديد در پاسخ به اين سؤال قرار دهيد.
اميدوارم بتوانم منظور و دغدغه ش���ما در اين پرس���ش را به درستي فهم کنم .شايد
بخواهم نکاتي را در اينجا عرض کنم که به نظر برخي کارشناس���ان ،حاشيه گويي يا شعار
پردازي به ش���مار آيد .ولي من عمري را در معلمي جامعه شناس���ي گذراندهام و هرچند
مباحث جامعه ش���ناختي نميتواند رنگ و بوي سياسي نداشته باشد ،اما کوشش و تعهد
هاي سياسي نيااليم.
من آن اس���ت که گوهر علم و ازجمله جامعه شناس���ي را به گرايش
البته بحث جامعه شناسانه ميتواند پيامد يا حاشيه سياسي داشته باشد .چنانچه مباحث
جامعه شناسي تعهد علمي و اخالقي خود را مبنا و در تقدم قرار دهد از پيامدهاي سياسي
آن باکي نيس���ت .ولي اگر اين مباحث از مبنا هويت و جانب سياس���ي داشته باشد ،به
نظر اين دانش���جو ديگر به کلي هويت علمي خود را از دست خواهد داد .به نظر من تعهد
ها هم از جنس تعهد و رس���الت معلمي و نهاد آموزش و پرورش است.
و رس���الت روزنامه
ها در آگاهي دادن و اطالع رساني (اطالع سالم و نه
اين درس���ت است که نقش رس���انه
تواند از تاثير دانش���گاه و نهاد آموزش و پرورش بسيار بيشتر باشد .امروزه
جانبدارانه) مي
صاحب نظراني که ميخواهند با نگاه انتقادي به رس���انهها بپردازند از مفهوم «امپراتوري
هاي فوق
کنند ـ بويژه با توجه به تحوالت فناورانه قدرتمند و نوآوري
رسانهاي» استفاده مي
پيش���رفته اطالعرساني جديد که رسانه در کانون اين تحوالت قرار دارد و خدمت شاياني
ها اين حقيقت نهفته است
هاي زيرين نقد آن
به اين امپراتوري کرده اس���ت .شايد در اليه
که رس���انهها و بويژه روزنامه و تلويزيون ،که ميتواند نخست يک کارگزار فرهنگي باشد
و س���پس سياسي ،جاي اين دو وظيفه را عوض کرده است و آموزههاي فرهنگي دنباله رو
مشي سياسي ميشود.
دهد که مطلب باال
در اين باره گفتني زياد اس���ت ولي موضوع مورد بحث اجازه نمي
اي که ميخواهم در رابطه با س���ئوال جنابعالي بگيرم اين
بيش از اين ادامه يابد .اما نتيجه
ها را به دنبال خود بکشند
است که رسانهها تا چه حد ميتوانند يا مجاز هستند که مخاطب
يا در جهت اخباري که ميخواهند س���وق دهند .اگر رسانه به منزله يک کارگزار سياست
آيد که بتواند اعتماد مخاطبان را به خود جلب
و اقتدار سياس���ي کار کند بعيد به نظر مي
دانيم که اعتماد ،در بازار سياست يک کاالي دست دوم است! اعتماد ستون
کند .خوب مي
ها وبويژه روزنامه کاغذي نه فقط ميتوانند مردم
سرمايه اجتماعي و فرهنگي است .رسانه
را در سامان دهي به کش���اکش زندگي خودشان ياري دهند بلکه وظيفه دارند که چنين
کنن���د .افرادي که مهاجرت ميکنند ،از يک فضاي فرهنگي -اجتماعي به فضاي فرهنگي
المللي مهمتر است .در
کنند .اين بويژه در مهاجرت بين
ـ اجتماعي ديگري نقل مکان مي
مهاجرت خارجي ،فاصله جغرافيايي بين دو جامعه فرس���تنده و پذيرنده مهاجر زياد است
ولي معموالً فاصله فرهنگي بسيار بيشتر و تاثير گذارتر است .و به همين دليل ،بحراني که
ها که در خانه و خلوت مردم وارد
کند نافذتر اس���ت و رسانه
مهاجر بين المللي تحمل مي
ميشوند ميتوانند تاثير بيشتري در التيام تنشها داشته باشند .بنابراين ،اين نقطه قوتي

هاست که بتوانند با اين توانايي و نفوذي که دارند در اعتالي فرهنگي و تلطيف
براي رسانه
زندگي اجتماعي نقش ارزشمندي داشته باشند.
شما در فعاليتهاي پژوهشي و علمي که داشتيد معتقد هستيد که مهاجرت
اي خلق الساعه نيست بلکه
به عنوان کنش��ي اجتماعي ،امري اتفاقي و پديده
امري فرآيندي و چند بعدي است .تصميم گيري براي مهاجرت به يکباره صورت
نميگيرد .بلکه تصميمي اس��ت که بر پايه يک انگيزه بالقوه گرفته ش��ده و در
ش��رايط موافق ،اين تصميم بالقوه تبديل به عمل بالفعل ميشود .آيا رسانه و
مشخصا روزنامه فارس��ي زباني که براي آنها منتشر ميشود ميتواند خالء و يا
حتي بستري معرفتي براي شناخت دقيق آن کنش اجتماعي که قاعدتا مطلوب
نيز بايد باشد فراهم آورد؟
فکر ميکنم در مطالب قبلي ،نکاتي به طور گذرا در پاسخ به اين پرسش گفته شد .ولي
شما به نکته مهمي در پايان اين پرسش رسيديد .جنابعالي به تاثير رسانه به مثابه بستري
هاي کنش اجتماعي مهاجرت براي افرادي
معرفت شناختي در جهت ارتقاء شناخت مولفه
که با اين کنش درگير ش���ده يا خواهند شد اشاره کرديد .اين نکته بسيار ظريفي است که
سخن گفتن در باره آن آسان است ولي جنبة مهم تر ،چگونگي عملکرد به آن است .گاهي
برنامههايي از رسانهها را ديده و خوانده ام که مشکالت افرادي را که به مهاجرت رفته اند،
کنند .حتا گاهي از همين افرادي که جالي وطن کرده و رخت و بخت خود را در
مطرح مي
آن س���وي مرزها و آبها گشودهاند به عنوان شاهد استفاده کرده و آنها هم اين مشکالت
را تاييد کرده اند .ولي همينها پس از اتمام دوره مرخصي و ديدار از وطن و خويشاوندان،
گردند! و نيز امواج مهاجرت هم همچنان ادامه دارد .آيا خداي
باز هم به همان جا ب���ر مي
ناکرده اين افراد همه آدمهاي دروغگو يا ناداني هس���تند که سود و زيان خود را تشخيص
نميدهند؟! حتماً چنين نيس���ت .هنگامي که رسانه ،فقط معايب جانب دارانه مهاجرت را
بگويد و از مزاياي آن چيزي نگويد ،نميتواند ادعا کند که مث ً
ال حد اقل نيمي از حقيقت را
گفته است .بلکه چنين روشي ،تحريف حقيقت است .اکنون مهاجرت در کشور ما به صورت
امري عادت واره (به قول بورديو) در آمده اس���ت .آيا بايد چنين باشد؟ اگر رسانه بتواند با
رعاي���ت منطق چند صدايي و حد اقل ذکر نقاط قوت و ضعف مهاجرت حرف بزند و اجازه
دهد نظر موافقان و مخالفان ديدگاه رسانه شنيده شود ،مخاطب خود ميداند راه منطقي و
ها و نصايح کارشناسانه ندارد.
صراط مستقيم چيست و نيازي هم به راهنمايي
با توجه به نکاتي که طرح کرديد به اين نکته هم ميتوانيم اش��اره کنيم که
هاي
به جاي تصميم گيريها و برنامه ريزيهاي شتابزده تالش کنيم از پتانسيل
مهاجرت بهره بگيريم و فضاي روزنامه را نيز به مثابه پتانسيلي براي رسيدن به
امر مطلوب بدانيم .نظر شما در اين مورد چيست آيا اساس ًا امکان چنين امري با
توجه به رويکردي که شما نسبت به رسانه داريد به خصوص رسانه فارسي زبان
براي مهاجران و ايرانيان خارج از کشور ميسر است؟
تا بحث مان تمام نش���ده ميل دارم عرض کنم که من بحثي کلي در باره رسانه کردم
و منظورم فقط درباره ش���رايط داخلي نيس���ت .حتا شايد برخي مطالبي که گفته شد به
تمامي ،شامل روزنامه اطالعات نش���ود .بويژه اين که من با آگاهي ناقصي که در اين باره
اي بوده که کمتر به هيجانات و بويژه
دارم احس���اس کرده ام که مشي اين روزنامه به گونه
به هيجانات سياس���ي مردم دامن ميزند و من بدون اين که بخواهم در باره اين روزنامه
پسندم.
تعارف و بزرگنمايي کنم ،اين روش را حد اقل براي اين زمان و در اين مملکت مي
خواهيم در يک
چيزي که هست وارد معقوالت علمي شدن نياز به ملزومات آن دارد .اگر مي
کنش يا نهاد اجتماعي دستکاري کنيم بايد به پيش فرضهاي هستي شناسانه و معرفت
شناسانه آن مفهوم علمي آگاهي داشته باشيم .مهاجرت ،اصوالً امري گزينشي است .مقوله
مهاجرت  -داخلي و خارجي  -نيروي انس���اني کم ـ مهارت و آموزش ناديده و متوسط را
ها و بهترها را بر ميگزيند .اين واقعيت هستي
خواهد .غربال مهاجرت ،دانه درش���ت
نمي
شناسانه مهاجرت است .بر خالف اشارهاي که در باره عقالنيت مهاجرها در پاسخ به پرسش
قبلي گفته ش���د ،مهاجرها نه فقط آدمهاي غير عاقل و ناسنجيدهاي نيستند بلکه افراد با
انگيزه و حد اقل بالقوه فعال و ب ِهجويي هس���تند .رسانهها و خيرخواهان ملت و مملکت،
رساني به مهاجران برخيزند.
نخست اين را بپذيرند و سپس به همفکري و اطالع
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اشاره :رسانه در طول تاريخ ظهور و شکلگيري
خود توانسته نقشهاي مختلفي بر عهده گيرد .برخي
از رسانهها به صرف اطالع رس���اني مشغول بوده و
برخي ديگر به حوزهه���اي تخصصي روي آوردند و
برخي ديگر نيز در فضاهاي سياس���ي قرار گرفتند.
اما هر رس���انهاي که در هر کدام از اين مسيرها قرار
تواند نسبت به جلب و يا سلب اعتماد
گرفته باشد مي
عمومي نقش مهم و جدي ايفا نمايد .در اين گفتگو
دکتر توکل ضمن بررس���ي نقش رسانهها در اعتماد
عمومي معتقد اس���ت که رفتار صحيح و حرفهاي
رس���انهها ميتواند فضاي جامعه را به سمت منافع
ملي سوق دهد.
***
به عنوان سؤال نخس��ت ،صحبتمان را با اشاره به موضوع اعتماد
عمومي و بس��تر معرفتي آن آغاز کنيم .ش��ما جايگاه رسانهها را در
شناسايي و جايگاه اعتماد عمومي چگونه ميبينيد؟ به خصوص اينکه
در هر کش��وري رويدادهاي مختلف سياس��ي و اجتماعي و فرهنگي
و اقتصادي و حتي مش��کالت طبيعي و محيط زيس��تي نيز به واسطه
ها نقش جدي در اعتماد عمومي دارند.
رسانه
من با ي���ک بحث مقدماتي به جايگاه اعتماد عمومي و افکار عمومي و نقش
کنم و در ميانه بحث به سؤال شما به
رس���انهها در اين مورد صحبتم را آغاز مي
پردازم .وجه مميزه انسان را بسياري معتقدند «زبان» است.
ش���کل مستقيم مي
توانيم فکر
بروز زبان هم در بيان اس���ت .ما بدون اصول زباني و کلمات هم نمي
کنيم .برخي معتقدند که فکر وجه مميزه انسان با ديگر مخلوقات است و اين هم
باز به زبان بر ميگردد .اما اهميت زبان در گفتگو و شنيدن است .بايد گفته شود
و ديگران هم بش���نوند که اهميت زبان شناخته شود .در نتيجه زبان ابزاري براي
بيان به ديگران است .زماني که انسان در گروههاي محدود مانند خانواده زندگي

ها رش���د
ک���رد مخاطبين زباني و فکري اش نيز خانواده بود .اما بعدها گروه
مي
کردند مانند قبيله و روستا مخاطبين نيز وسعت يافتند .اما با رشد جوامع بشري
در حد و قامت ش���هر و کشور و جهان نيز مخاطبين بيان انساني ،جهاني شدند.
ديگر مخاطبين بيان انساني تنها خانواده و روستا و شهر نيستند بلکه مخاطبين
جهاني هس���تند .در نتيجه اهميت انسان در نشر فکر و انديشه اش است که در
يابد .انسانها ميتوانند با وسايل ارتباط جمعي
وس���ايل ارتباط جمعي تبلور مي
فکر و انديش���ه و معرفتشان را در معرض ديد و ذهن ديگران قرار دهند .بنابراين
ها نيز اهميت خود را
يابد رسانه
با آنچه که گفته شد اگر زبان اهميت اساسي مي
براي تجلي مميزه انسان باز مييابند .لذا اهميت اساسي و بنيادين بيان انساني
ها منتقل ميشود .به موازات تغييري که از تشکل انساني از خانواده به
به رس���انه
روستا و شهر و کش���ور و جهان گفتم ما شاهد تغيير در محتواي بيان انساني و
هم کانالهاي ارتباطي شديم .زماني در خانواده فقط زبان ابزار ابتدايي و طبيعي
بود اما بعدا اين ابزار تغيير کردند و کانالهاي خاصي مانند مجامع مذهبي محلي
هاي اخير رسانههاي
براي بروز افکار و انديشهها شد .اما در سدههاي نوين و دهه
ارتباط جمعي مانند روزنامه و راديو و تلويزون و ماهواره و اينترنت اين کانالهاي
ارتباطي را به دس���ت گرفتند .اما بايد تاکيد کنم که با تغييرات اجتماعي هم ما
شاهد تغييرات رسانهها هم به لحاظ محتوايي بوديم .اما در اين تغيير و دگرگوني
که در عرصه اجتماعي به وجود آمد مس���ئله صنعت چاپ بس���يار بروز يافت .با
ظهور چاپ دو نتيجه مهم براي جوامع انساني اتفاق افتاد .يکي اينکه عمال کتاب
اهميت يافت و ديگر اينکه روزنامهها نيز وارد عرصه اجتماعي شدند و نقش بسيار
اساسي ايفا کردند .من از اينجا به تشابه عملکرد کتاب و روزنامه در تحول انساني
و اجتماعي اشاره ميکنم .من قبال در يک جمع علمي که صحبت از دانشگاه ملي
کنند .به
ها نقش دانشگاه عمومي را ايفا مي
و عمومي بود اعالم داشتم که روزنامه
ها داراي چارچوب و ساختاري هستند که تمامي شهروندان آن
بيان ديگر رسانه
ً
توان خواندن و نوش���تن دارند .در نتيجه روزنامه عمال بزرگترين متن درسي اين
دانشگاه بزرگ ميشود .روزنامه ،دانشگاه عمومي است که آموزشها و تخصصهاي
هاي گوناگون اجتماعي و سياسي و اقتصادي
مختلف را به ش���هروندان در عرصه
دهد .در اينجا روزنامه متن درسي همه شهروندان
و فرهنگي و علمي و غيره مي

رس��انهها ميتوانند در جلب و يا سلب اعتماد عمومي تاثير گذار باشند .براي اينکه
روزنامهاي مقبول باش��د بايد قابل اعتماد باش��د .اگر اعتماد نباش��د خبري که روزنامهها
منعکس ميکنند نه تنها مورد قبول جامعه نيست بلکه مطالب آموزشي و علمي هم تاثيري
در جامعه ندارند.
روزنامهها نقش دانشگاه عمومي را ايفا ميکنند .به بيان ديگر رسانهها داراي چارچوب و
س��اختاري هستند که تمامي شهروندان آن توان خواندن و نوشتن دارند .در نتيجه روزنامه عم ً
ال
شود .روزنامه ،دانشگاه عمومي است
بزرگترين متن درسي اين دانشگاه بزرگ مي

است که افراد بنا به ذوق و عالقه خودشان مطالب مختلفي را مطالعه ميکنند.
درمورد تعبيري که ش��ما از رس��انه به مثابه دانشگاه عمومي ياد
کردي��د ميتوان اين س��ؤال را طرح کرد که آيا رس��انه براي جامعه
خطمش��ي تعيين ميکند يا اينکه جامعه خ��ط و خطوط و محورهاي
کند؟
رسانه را ترسيم مي
هاي تخصصي ،برخالف
هر دو مورد امکان پذير اس���ت .حتي در دانش���گاه
هاي گذشته دانشگاههايي مانند کمبريج و آکسفورد که سابقه بسيار طوالني
دوره
کردند که
دارند و آنها به دانش���جويان و حتي اس���تادان خط و مشي تعيين مي
چه چيزي آموخته ش���ود ،اکنون اين مورد تغيير کرده و در دنياي نوين دانشگاه
تحت ش���رايط اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و بين المللي است .بنابراين در
ها تاثير
ها ياد کرديم شهروندان و رسانه
دانشگاههاي عمومي هم که ما از رسانه
متقابل نس���بت به هم دارند .اين تاثير از خط دادن به رسانهها تا تکليف کردن
رس���انهها که چه کنند و چه بنويس���ند و چه اطالع دهند هم خودش را نشان
ميدهد .بنابراين رابطه متقابل است.
ها تنش وارد کند
تواند به رسانه
يکي از آفات و آس��يبهايي که مي
عوام زدگي و يا رفتار پوپوليستي و هيجاني است .براي اينکه رسانه به
عنوان دانشگاه عمومي از اين آسيب دور بماند چگونه بايد عمل کند؟
روزنامهها همه جا در معرض فش���ارهاي بيروني از عوام زدگي تا تکليفهاي
حاد و شاق قرار دارند .روزنامهها در بسياري از موارد در تالش هستند که نسبت
به خواست عمومي و نيازهاي مردم و فشارهاي بيروني که از انواع مختلف به آن
وارد ميش���ود تعادل برقرار سازند .روزنامهها سه هدف و رسالت مهم دارند .اول
اينکه آگاهي بخشي و اطالع رساني از واقعيتها داشته باشند .ديگر آنکه هدف آن
آموزش است و در نهايت سرگرمي هدف واپسين آن است .آموزش يکي از اهداف
مهم روزنامهها است .متني که توس���ط روزنامهها در تيراژ بسيار باالي چند ده
هزار تا و يا در برخي از کشورها به شکل ميليوني منتشر ميشود مسلما مخاطب
بس���ياري دارد در مقابل کتاب تخصصي که در حد يک يا دو هزار نسخه منتشر
ها بسيار باالست.
شود .در نتيجه اثر بخش���ي و خوانده شدن مطالب روزنامه
مي
هاست .در روزنامهها تنها
هايي که ما داريم برگرفته از روزنامه
بسياري از آگاهي
اخبار ناگوار و بد نيس���ت که منعکس ميشود .بلکه مطالب قابل تامل و خواندني
تواند اين فرايند در سطح
بسياري هم ديده ميش���ود .لذا در هر سه بعد هم مي
نازل و عوامانه و هم مثبت و سازنده باشد .بنابراين اگر روزنامهها نقش خود را به
درستي ايفا کنند بيش از آنچه که مراکز تربيتي و علمي تاثير گذار هستند ،اين
توانند
روزنامهها هستند که تاثير بسيار باال و گستردهاي دارند .لذا روزنامهها مي
آموزش وسيعي را در حد ش���هروندان خود داشته باشند .درمورد سرگرمي هم
هاي روزنامهها هست هم بايد بگويم که اين سرگرميها
که يکي ديگر از ويژگي
تواند به هوشمند کردن
ميتواند صرف وقت گيري و تلف کردن زمان باشد و يا مي
جامعه کمک کند.
از اينجا ميتوانيم به سؤال نخس��ت بازگرديم که رسانههايي که
توانند اعتماد عمومي
کنند چگونه مي
نقش دانشگاه عمومي را ايفا مي

را ارتقا داده و يا سلب کنند؟
توانند در جلب و يا سلب اعتماد
در هر سه ويژگي که اشاره کردم رسانهها مي
اي مقبول باشد بايد قابل اعتماد
عمومي تاثير گذار باش���ند .براي اينکه روزنامه
باش���د .اگر اعتماد نباش���د خبري که روزنامهها منعکس ميکنند نه تنها مورد
قبول جامعه نيس���ت بلکه مطالب آموزشي و علمي هم تاثيري در جامعه ندارند.
اعتماد پايه و اساس اثر گذاري است .اگر به روزنامه به عنوان اين نکته نگاه شود
که مصرف ديگري جز کاغذ ارزان ندارد اين نش���ان دهنده اين است که روزنامه
مقبوليت ندارد.
با توجه به اين نکته که روزنامه اطالع��ات به عنوان قديميترين
روزنامه ايران به تاريخ نود س��اله خود رسيده و نود سال در ميان مردم
حضور داش��ته اس��ت .به نظر شما اين حضور نود س��اله تا چه اندازه
تواند اعتماد عمومي را که از آن ياد کرديد ادامه دهد و بر فربه شدن
مي
اين اعتماد تالش کند؟
عدد نود سال را که مطرح کرديد تقريبا نصف عمر تاريخ مطبوعات در جهان
ها در جهان عمر دويست ساله دارد و روزنامه اطالعات
است .شکل گيري روزنامه
به نصف اين تاريخ دست يافته و اين افتخاري براي اين روزنامه نيز هست .من به
ها بخواهند افکار مردم را مشوش کنند
اي اشاره کنم .به جاي اينکه روزنامه
نکته
و جامعه را به تالطم بکش���انند روي ديگر سکه آن اين است که با آگاهي بخشي
و اطالع رساني درست و انعکاس درست واقعيتها به جامعه آرامش و اميد دهند.
فرهنگ مناسب توس���عه را به جامعه منتقل کنند .روحيه همکاري را افزايش
دهند .براي توسعه کشور ،ما نيازمند روحيه همفکري و آرامش و تعامل هستيم.
ها اگر قرار است ذهن را به آش���وب بکشند جامعه در مسير توسعه هم
روزنامه
قرار نميگيرد .روزنامه اطالعات هم در مسيري است که توانسته شرايط ذهني
را فراهم کند که از کش���اکش و تشويش دور باشد .اين روزنامه با سابقه طوالني
که دارد در چارچوبهاي گاه تنگ و در شرايط مختلف تالش کرده که اين اعتماد
عمومي را حفظ کند.
با توجه به نکاتي که طرح کرديد تا چه اندازه روزنامهها به خصوص
ها و واکنش��هاي سياسي و
روزنامه اطالعات خودش را در ميانه کنش
اجتماعي و اقتصادي و غيره مصون نگاه دارد و از مسير افراط و تفريط
خارج نشود؟
چه بخواهيم و چه نخواهيم ش���رايط مختلفي در کشورها وجود دارند .براي
اي کامل تسليم شود و يا ايزوله شود بايد شرايط خاصي را براي خود
اينکه جامعه
به وجود آورد .همانطور که روزنامهها هم اين ش���رايط را براي خودشان به وجود
آوردند و س���عي کردند متفاوت عمل کنند .روزنامهها نميتوانند خودشان را از
فشارها و شرايط مبرا کنند .روزنامه اطالعات هم تالش کرده بين تسليم کامل و
اي را به دست بياورد .البته اين روزنامه ميتوانست شرايط ديگري
يا انزوا راه ميانه
را انتخاب کند که قطعاً داستان ديگري براي اين روزنامه فراهم ميشد .لذا چنين
روزنامهاي براي تقويت منافع ملي ميتواند تالش بيش���تري براي اثر بخشي در
اين راستا داشته باشد.
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رس��انهها نبايد از پرداختن به افکار نو دچار ترس و واهمه شوند
و افکار کليش��هاي را دائم ًا مطرح کنند .فکر نو يک نوع خرق عادت است
و قاعدتا با مقاومتهايي هم رو به رو ميش��ود و رس��انه است که ميتواند
جرقههاي انديشههاي جديد را در جامعه طرح کند
اگر صرف ًا رسانه تريبون دولت باشد و به حرف مردم و خواستههاي
آنها نپردازد قاعدت ًا از حلقه اطمينان مردم هم خارج ميشود.
وظيفه رسانه تبيين و گفتگوست نه تبليغ و تبشير

گفتگو با دکتر يونس نوربخش ،عضو هيأت علمي و رييس دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

دين ،جامعه ،رسانه
منوچهر دينپرست
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اشاره :رسانه و دين ،با تعامل مناسب ،با همديگر و هدايت
جامعه ،ميتوانند مفهوم زندگي را براي مردم ،پرمعنا سازند.
ها ،مردم را به سوي دين و معنويت هدايت
اما اينکه رس���انه
کنند چگونه بايد باش���د بحث مهم و جدي در دنياي امروز
ماست .همراهي دين و رس���انه ،پيام نويد بخشي براي دين
داران است ،ولي به دليل تفاوتهاي ماهوي پيام دين و درک
پيچيده رس���انهها از دين ،انتقال اين پيام ميتواند سخت و
دش���وار باشد .رسانه ديني ،بهترين ابزار دفاع علمي از ساحت
ارزشهاس���ت .در اين گفتگو دکتر نوربخش سعي نموده تا
نگاهي تبييني به جايگاه دين در رس���انه و نقش آن داش���ته
ها بايد از طرح موضوعات
باشد .ايشان معتقد است که روزنامه
کليش���هاي و کلي درباره دين دوري کنن���د و اجازه فضاي
ديالوگ و طرح موضوعات جديد در حوزه دين را که به زندگي
اجتماعي و زيستي آنها مرتبط و نزديک است بدهد.
***
موضوعات ديني در تمامي جوامع از مهمترين موضوعاتي است که تمامي
اقشار اعم از دولتي و غير دولتي با آن رو به رو هستند .بحثي که ما ميخواهيم
به آن بپردازيم اين است که رابطه دين و رسانه چگونه بايد باشد و رسانهها چه
نقش��ي در طرح موضوعات ديني بايد داشته باشند؟ شما به عنوان يک جامعه
شناس اين موضوع را چگونه تبيين و بررسي ميکنيد؟
ما در يک جامعه ديني زندگي ميکنيم و س���نتها در آن بسيار قوي است پرداختن
تواند براي خواننده جذاب هم باشد.
رسانهها به دين نه تنها الزم است بلکه مي
شود و خواننده
روزنامه نس���بت به تلويزيون يک رس���انه گرم و عميق محسوب مي
رابه تفکر و تامل دعوت ميکند پ���س موضوعات ديني نيز بايد از عمق و محتواي خوبي
برخوردار باشند و مخاطب را به تعمق وادارند.
يکي از وظايف رس���انه و به طور خاص روزنامه در درجه اول انتشار اخبار رويدادها و
رساني ازمسائل پيراموني و مرتبط با
وقايع مهم دنياست .هم چنين آگاهي بخشي و اطالع
زندگي افراد نيز از وظايف روزنامه است .اين آگاهي بخشي افراد جامعه را در تصميمگيري
تواند مخاطب را يک «شهروند
صحيح و درک آنها از جامعه خودشان ياري ميرساند و مي
تواند در يک جامعه ديني در همين
آگاه و مس���ئول» سازد .اطالعات صحيح ديني هم مي
راستا باشد يعني حقوق اعضاي جامعه و تکاليف آنها را به آنها گوشزد کند .يعني رسانهها

توانند از ظرفيت دين براي افزايش حس مس���ئوليت پذيري جامعه و تحکيم روابط
مي
اعضاي آن و افزايش انسجام اجتماعي بهره بيرند.
اين وقتي است که روزنامه چند محور را مورد توجه قرار دهد:
اول؛ مردم را با مفاهيم و واژههاي ديني که بيانگر ش���کل روابط اجتماعي در جامعه
اسالمي است ،آش���نا س���ازند و اين ادبيات را ترويج کنند يعني فرهنگ زندگي ايراني
اس�ل�امي را معرفي کنند مثال :حقوق همسايه ،عدالت ،انصاف ،گذشت ،بيت المال ،ادب و
فرهنگ...
دوم؛ از ادبيات و هنر و بيان غيرمستقيم براي ترويج و تحکيم مفاهيم ديني استفاده
کند .ترويج مفهوم ديني ميتواند در قالب نقل يک واقعه تاريخي و يا معرفي هنر اسالمي
و يا يک داستان و اثر ادبي باشد.گاه ميتواند به شيوه انتشار يک مقاله با قلم شيوا و منطقي
ها و يا شخصيتها باشد.
تواند با معرفي نظريه
و استداللي صورت گيرد و گاه مي
سوم؛ بخش مهمي ازساختمان دين ،باورها و اعتقادات است و رسانه بايد مراقب باشد
ها ،نمادها و باورهاي اديان
در حين ترويج انديشه يا مفاهيم و حتي مناسک ديني به ارزش
و مذاهب ديگر توهين نکند.
همزيس���تي اجتماعي و ديني و تقويت تحمل و شکيبايي يکديگر و پرهيز از عوامل
بايست
خشونت زا و هم چنين فرقه گرايي اصول مهمي هستند که در پرداختن به دين مي
مورد توجه قرار گيرد .متأس���فانه در جامعه ما به داليلي ـ که خارج از مجال اين گفتگو
هاي کالمي افزايش يافته است و آستانه تحمل افراد پايين آمده و تمايل
اس���ت ـ خشونت
به همزيستي و به رسميت شناختن و احترام گذاشتن به تفاوتهاي بين فردي به شدت
تنزل يافته اس���ت که يکي از مصداقهاي ملموس و مشهود آن افزايش «نسبت طالق به
ها ميتوانند براي کاهش و کنترل سطح آسيبهاي اجتماعي ،مث ً
ال
ازدواج» است .رسانه
به جاي ورود مس���تقيم به موضوع طالق ،آن بخش از مفاهيم و انديشههاي ديني را که
هايي چون «گذشت و مدارا»« ،احترام به انسانها»« ،بردباري و شکيبايي»،
مويد ارزش
«به رس���ميت ش���ناختن حقوق يکديگر» « ،پذيرش تفاوتهاي ذات���ي و نهادي»« ،از
خودگذشتگي و ايثار» و «مهرورزي و عشق» هستند ترويج و تحکيم کنند.
در مورد توجه رس��انهها به دين ،از منظر علم ارتباطات دو ديدگاه وجود
دارد؛ ديدگاه اول مبتني بر پيروي رس��انهها از اعتقادات رايج با هدف احترام
ها بايد
گذاش��تن و جلب مخاطب است .ديدگاه دوم بر اين تکيه دارد که رسانه
انديشه آفرين و پيشتاز باشند تا مردم از آنها جهت بگيرند .شما کدام ديدگاه
کنيد؟
را تاييد مي
ها در عين حال که سعي ميکنند همس���و با جامعه و مردم در مناسبتها و
رس���انه
مناسک ديني با آنها همنوا ش���وند هرگز نبايد دچار ذهنيتهاي قالبي و تحجر شوند و

منادي خرافات و يا تکرار روايتها و برداشتهاي عاميانه و عوامانه ـ ولو پرطرفدار ـ شوند.
در واقع يک رسانه متعهد بايد با تالش در جهت ترويج مفاهيم اصيل و مترقي ديني ،عامه
مردم را به دنبال خود حرکت دهد نه اينکه خود دنباله رو تعصبات و خرافات عامه ش���ود.
افتادن رس���انه در چنبره تکرار تصورات عوامانه از دين و ترويج قشر و پوسته دين ،ممکن
اس���ت خواننده سطوح باالتر را مايوس و چه بسا دين گريز کند .به عبارتي رسانهها بايد از
ديني س���خن برانند که دغدغه همزيستي و همبستگي جامعه را دارد نه رويکرد تفرقه و
ها نيز
تشتت .رويکرد روش���نفکري و انتقادي جوهره اصلي انسان امروزي است و روزنامه
نميتوانند اين گونه نباشند .اما در حوزه دين اين امر دقت زيادي ميطلبد چون با باورها
و ارزشهاي مقدس آنها گره ميخورد.
البته روزنامههاي عمومي رس���الت و وظيفه اصليشان نشر مباحث ديني نيست و
طبعا نش���ريات تخصصي به صورت موضوعي و مشروح به اين مباحث ميپردازند در عين
ها نيز در ضمن پرداختن به موضوعات سياسي و اجتماعي و فرهنگي جوامع
حال روزنامه
اس�ل�امي و يا جنبشهاي ديني و يا مس���ائل اقليتهاي ديني و يا مث ً
ال نهادهاي ديني و
نهادهاي آموزشي ،خواه ناخواه با دين و باورهاي ديني مردم ارتباط برقرار ميکنند .مث ً
ال
اي از شخصي به نام «احمد رشيدي مطلق»
روزنامه اطالعات در س���ال  56با درج مقاله
با اهانت به امام ،موجي از اعتراضات مردمي را برانگيخت .پس از انقالب نيز مش���ابه اين
اتقاقات توسط روزنامههاي ديگري تکرار ش���د مث ً
ال در مورد مرحوم آيتاهلل منتظري و
خواستند آگاهي سياسي نسبت
اهلل شريعتمداري وآيت اهلل خويي بعضي از روزنامه مي
آيت

اي ديگر به
عدهاي به صورت تخصصي به موضوعات ديني ميپرداختند و عده
دادند.اغلب رس��انههاي
صورت عمومي موضوعات ديني را مورد توجه قرار مي
عمومي هم بيشتر مناسبتهاي ديني را در دس��تور کار خود داشتند و در اين
کردند .در چنين فضايي چگونه بايد مخاطب با موضوعات
مسير اطالعرساني مي
ديني ارتباط برقرار کند؟
طبعا مناس���بتها و مراسم موقعيتي است که مردم به آن توجه دارند و احساس مردم
ها نيز نميتوانند اين مناسبتها را ناديده
نيز در آن ايام به جوش���ش در ميآيد و لذا رسانه
بگيرند .مث ً
ال موعد عاش���ورا بيايد اما مطبوعات چيزي درمورد آن ننويسند .اما بحث اين
است که کيفيت پرداختن به اين مناس���بتها بايد چگونه باشد در ضمن اين نکته را بايد
توجه داش���ت که موضوعات ديني تنها مراسم و مناس���بتها نيست .به نظرم موضوعات
ها صريح و
دهد که به نوعي با دين هم در رابطه اس���ت و رسانه
متنوعي در جامعه رخ مي
توانند بپردازند .مث ً
هاي زنجيرهاي يکي
ال وقتي مسئله اختالس
صحيح به اين مس���ئله مي
دانستند چگونه به اين موضوع بپردازند که هم
ها نمي
پس از ديگري فاش ش���د ،روزنامه
دامن نظام اس�ل�امي را نگيرد و هم مردم را آگاه سازند .چرا که اين اتفاقات در دولتي رخ
داده بود که ادعا ميکرد پاک ترين دولتهاست ،انقالبي است و طرفدار قشر ضعيف جامعه
است .رسانهها هم خودشان به وظيفه مطبوعاتي و انقالبي و ديني شان عمل نکرده بودند
و نتوانسته بودند پيشاپيش جامعه را رصد کنند و پرده از اين وقايع بردارند و نقش نظارتي
خود را به عنوان رکن چهارم دموکراس���ي ايفا کنن���د .آنها مثل بقيه مردم وقتي موضوع

روزنامه نس��بت به تلويزيون يک رس��انه گرم و عميق محسوب
ميش��ود و خواننده رابه تفکر و تأمل دعوت ميکند پس موضوعات ديني
نيز بايد از عمق و محتواي خوبي برخوردار باش��ند و مخاطب را به تعمق
وادارند
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رسانههاميتوانندازظرفيتدينبرايافزايشحسمسئوليتپذيري
جامعه و تحکيم روابط اعضاي آن و افزايش انسجام اجتماعي بهره بيرند
رسانه منبر و خطابه نيست و اگر روزنامه از بستر گفتگو فاصلهبگيرد
از رسانه بودن هم خارج ميشود

به بعض���ي جريانات بدهند اما توجه نکردند که آنها راج���ع به يک مرجع ديني صحبت
ميکنند و بايد از قلم و بيان مناسب استفاده کنند.
شود و مخاطب
ها طرح مي
بسياري از مردم اعتقاداتي دارند که مباني آنها در رسانه
دهد .اين مورد در جوامع س���کوالر کمتر
کند و آن را مورد توجه قرار مي
آن را مطالعه مي
دهند .مگر اينکه آن موضوع ديني تبديل
شود و آن را به «امر شخصي» تقليل مي
ديده مي
کنند .اما در کشور ما
ها به آن اشاره مي
به يک بحث اجتماعي ش���ود و در جرايد و رسانه
و ديگر کشورهاي جهان اس�ل�ام بحث دين بسيار مهم و جدي است و در قالب جريانات
دهد.
سياس���ي و اجتماعي و نهادهاي ديني فراواني که حضور دارند خودش را نشان مي
شود
ها مطرح مي
همه اينها در حقيقت به نوعي موضوعات امر ديني اس���ت که در رسانه
هاي
ها نظر جديدي اس���ت که تئوري
و بايد بگويم که طرح موضوعات ديني در رس���انه
طلبد و اخيرا ً هم در دنيا اي���ن موضوع مورد توجه قرار گرفته که چگونه
جدي���دي را مي
خواهم بگويم که روزنامه و نشريات
ها پرداخته شود .اما مي
بايد به موضوع دين در رسانه
هاي عميقي هستند که تنها براي
ها جزو رسانه
چگونه بايد به اين موضوع بپردازد .روزنامه
ً
اند بلکه روزنامه معموال براي افراد روشنفکر و تحصيلکرده
تفريح و سرگرمي خلق نشده
ها
گذارند .لذا مسائل ديني که در روزنامه
و با سواد جامعه است که براي مطالعه وقت مي
ش���ود بايد از يک عمق و دقت بيشتري برخوردار باشد چرا که خواننده با قصد
طرح مي
آيد .لذا از آنجايي که روزنامه به مس���ائل روز
اينکه چيزي را فراگيرد س���راغ روزنامه مي
اي و تکراري اکتفا کند .براي
تواند به مقاالت و مطالب کليدي و کليش���ه
پردازد نمي
مي
ها مس���ائل را با نگاه روز تحليل و تفسير کنند،لذا اگر
اينکه خواننده انتظار دارد روزنامه
اي و تکراري مواجه شود بر خواننده تأثير نامطلوبي دارد.
خواننده با مطالب کليشه
هاي مکتوب ش��اهد دو گونه از جرايد بوديم که
ما از زمان پيدايش رسانه

توسط مقامات رسمي و قضايي افشا شد ،بسيار کنترل شده وارد موضوع شدند .اين حادثه
نش���ان ميدهد امر ديني و سياس���ي و اجتماعي درهم تنيده است .مردم به لحاظ ديني
ها از حقوق آنها و بيت المال دفاع کنند و اين موضوع را با جس���ارت
انتظار دارند رس���انه
پيگيري کنند .اين مثال نشان ميدهد که موضوعي که يک امر اجتماعي است با موضوع
ديني هم گره ميخورد چرا که دولت ديني هم هست و مردم نسبت به اين مسئله نگرش
کنند.
ديني دارند و تحليل ديني هم مي
طرح ايده نو که اش��اره کرديد موضوع جدي و مهمي اس��ت .طي يکي دو
دهه گذشته موضوع روش��نفکري ديني در جامعه ما طرح شد که از يکسو با
ش��ناختي در ارتباط است و از سوي ديگر با ذات و ماهيت دين
موضوع جامعه
هايي را رسانه چگونه بايد مد نظر قرار دهد؟ آيا بايد
سر و کار دارد .چنين ايده
نهادهاي قدرت را مورد توجه داشته باش��د يا اينکه مناسبات فکري مردم را
مالحظه کند؟
مطبوعات هر وقت از مردم فاصله گرفتند به ش����دت با شکس����ت مواجه شدند و
جامعه روشنفکر و مخاطبانش����ان را از دست دادند .پرداختن به موضوع ديني امري
بسيار حس����اس و پيچيده اس����ت .همچنان که دين بايد يک امر اجتماعي باشد و
ها از پتانسيل
همبستگي ايجاد کند از تفرقه و فروپاشي هم بايد دوري کند .لذا رسانه
ها نبايد از پرداختن به
توانند بهره بگيرند .اما رس����انه
دين براي انس����جام ديني مي
اي را دائماً مطرح کنند .فکر نو يک
افکار نو دچار ترس و واهمه ش����وند و افکار کليشه
شود و رسانه است که
رو مي
نوع خرق عادت اس����ت و قاعدتا با مقاومتهايي هم رو به
هاي جديد را در جامعه طرح کند .اما اينکه چگونه رسانه
هاي انديشه
تواند جرقه
مي
تواند هم به ارزشهاي مردم پايبند باشد و هم نهاد قانون را لطمه نزند از خالقيتها
مي

هاي اهل قلم آن رسانه است.
و توانايي
اي طرح شود .يعني بين اصحاب
به نطر ش��ما نبايد يک بحث بينا رش��ته
رس��انه و فضاي نخبگان ديني و نهادهاي دانشگاهي ارتباطي برقرار شود که
هاي نو ديني طرح شود؟
موضوعات ديني و ايده
دقيقا بايد به همين ش���کل رفتار شود .مث ً
ال يک رس���انه مکتوب در جهت الهياتي
و کالمي اگر يک گزاره دين���ي را فقط طرح کند و مانند يک مبلغ رفتار کند نوعي الگو
را براي خود انتخاب کرده اس���ت اما اگر رس���انهاي بتواند مسئله دين را با زندگي مردم
مرتبط کند و به عنوان يک مسئله اجتماعي و زيستي موضوعات ديني را طرح کند رفتار
ديگري را اتخاذ کرده است .لذا اينجاس���ت که بايد بگويم وظيفه رسانه تبليغ و تبشير
نيست بلکه وظيفه آن تبيين اس���ت .وظيفه رسانه اطالعرساني و ايجاد فضاي ديالوگ
است .رسانه منبر و خطابه نيست و اگر روزنامه از بستر گفتگو فاصله بگيرد از رسانه بودن
شود .ما بايد توجه کنيم که اساسا مطبوعات با طبقه متوسط سر و کار دارد
هم خارج مي
و ذات آن داراي فرهنگ و ويژگي خاصي است که روزنامه با آن سر و کار دارد .کسي که
روزنامه را تهي���ه ميکند هدفمند عمل ميکند و انتظار دارد به اهدافي که در نظر دارد
برسد .لذا ادبيات سياسي که در مطبوعات جريان گرفته نبايد آن هدف تبييني و اطالع
رس���اني و فرهنگي را خدشه دار س���ازد .همين روزنامه اطالعات که فرهنگ را هميشه
مد نظر داش���ته نبايد از آن فاصله بگيرد .اگر فرهنگ تحمل و مدارا از کشور دور شود ما
با راديکاليس���م فکري و کالمي مواجه ميشويم و آنهايي که با منطق عمل ميکنند به
حاشيه رانده ميشوند.
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شود .از قديم هم س���ازمانهاي مردم نهاد بوده که ريشه در سنت داشته و امروزه هم
مي
تواند نقش جدي در رفتار ديني مردم ايفا کند .انسان
بسيار مورد توجه قرار گرفته و مي
مدرن امروز ميطلبد که فعاليت مدني هم داش���ته باشد و رسانه که پايگاه آن در مردم و
به خصوص طبقه متوسط است ميتواند با بن مايههاي ديني به تقويت نهادهاي مردمي
کمک کند و آنها را تقويت کند .اگر صرفا رس���انه تريبون دولت باشد و به حرف مردم و
شود.
هاي آنها نپردازد قاعدتا از حلقه اطمينان مردم هم خارج مي
خواسته
جامعه ايراني ،جامعه ديني اس���ت .ما نبايد با ديدن بعضي از ظواهر و عاليم مخالف
گريز اس���ت .اين فرضيه را جامعه ما در مقاطع مختلف
فکر کنيم که جامعه ايران دين
به اثبات رس���انده است .مردم همان طورکه در تشييع يک هنرمند موسيقي پاپ حضور
گسترده دارند در تشييع جنازه شهداي غواص نيز حضور گسترده دارند .اينها رفتارهاي
داند واگر ببيند
متناقض نيس���ت بلکه بايد درست تفسير شود .جامعه دين را از خود مي
خواهد به او تعيين تکليف کند ،عکس العمل نشان ميدهد اما
کس���ي و يا حکومت مي
جامعه دچار يک نوع آنومي و ناهنجاري نيز ش���ده و بش���دت در زندگي روزمره در بين
ها نيز در ايجاد اين سرگرداني مقصر اند.
گفتمانهاي مختلف سرگردان است .رسانه

با توجه به موضوعاتي که طرح کرديد ش��ما به عنوان يک اس��تاد جامعه
شناسي مسئوليت روزنامه اطالعات را که در آستانه نود سالگي قرار دارد در
بينيد؟
تبيين موضوعات ديني چگونه مي
متأسفانه بعضي از روزنامهها و مجالت ما ادبيات سخيف و روحيه تنفر را در جامعه
ترويج ميکنند و به جاي آگاهي بخش���ي به دنبال به افتضاح کش���يدن طرف مقابل
هستند .روزنامههايي که مثل اطالعات به مسئوليت اجتماعي شان توجه کنندو از يک
اي متعادلي برخوردار باشند ،در جامعه ما متأسفانه کم هستند.
يکي از موضوعاتي که دين به آن اش��اره ميکند بحث اخالق اس��ت .به فرهنگ رسانه
نظر شما تا چه اندازه رسانهاي
توان���د انتقادي،
روزنامه مي
خواهد مباحث ديني را
که مي
صريح و آگاهي بخش باشد اما اين
طرح کند بح��ث اخالق را هم
به معني لمپنيسم نيست .فرهنگ
مدنظر داشته باشد؟
جامعه ايراني متأسفانه مدتي است
يکي از مفاهيم امروزه ما بحث
دچار چنين ادبياتي شده است و از
شهروندي اس���ت .اتفاقاً اين نکته
ادبيات فاخر خبري نيست .ادبيات
رسانه متعهد بايد با تالش در جهت ترويج مفاهيم اصيل و مترقي
بسيار مهمي است که در نهاد ديني
هاي سخيف که بيشتر در
و محاوره
دين��ي ،عامه مردم را به دنبال خود حرکت ده��د نه اينکه خود دنباله رو
ما هم مورد توجه است .شايد برخي
شوهاي تلويزيوني و ميتينگها و
تعصبات و خرافات عامه شود
از واژگان که در غرب ابداع ش���ده
شوهاي سياسي ديده ميشود در
در کش���ور ما پديده نويي باشد اما
جامعه رايج ش���ده است .گفتگوها
اگر فرهنگ تحمل و مدارا از کش��ور دور ش��ود ما با راديکاليسم
هاي دين و معرفتي
تواند بن مايه
مي
و ارتباط���ات کالمي و اجتماعي ما
فکري و کالمي مواجه ميش��ويم و آنهايي که ب��ا منطق عمل ميکنند به
اينجاست
در
باشد.
داشته
هم
دين
کمتر بن ماي���ه در ادبيات و دين و
حاشيه رانده ميشوند
تواند در شهروند سازي
که دين مي
متون کهن دارد و بيشتر از طريق
به ما کم���ک کند .مفاهيمي مانند
ها شکل ميگيرد.
انواع رسانه
انفاق ،گذش���ت و مدارا که در دين
فکر ميکنم روزنامه اطالعات
وجود دارد و موضوعي اجتماعي هم
همين ت���وازن و تعادلي را که دارد
تلقي ميشود ،اگر از سوي رسانهها
اگر حف���ظ کند و در کنار ظرافت و
پرداخته شود بس���يار ميتواند به
حرمت گذاري و مهرباني و ادبيات
جامعه کمک کند .يعني صرفا تنها گزارههاي ديني طرح نش���ود .بايد به جامعه سازي و متيني که در قلم و رفتاردارد ،ش���جاعت بيش���تري هم داشته باش���د و جسورانهتر به
تواند جايگاه بهتري در جامعه داش���ته باشد .ادب
توسعه مدنيت و ارتقاي سطح اجتماعي کمک شود .ما در جامعه ديني زندگي ميکنيم موضوعات جامعه بپردازد به گمانم مي
و صرف بيان قانوني نمي
تواند مشکالت را حل کند .هنجارها و نگرشها بسيار مهم است و تعادلي که اين روزنامه دارد اگر با شجاعت همراه کند ميتواند الگوي خوبي باشد .چرا
و رس���انه نبايد از اين موضوع به راحتي گذر کند .رسانه
ترس���ند وارد موضوعات مبتالبه
اند .يا مي
ها با طرح مباحث مختلف ايدهها که مطبوعات ما بين اين دو موضوع گير کرده
کنند که به کسي برنخورد و يا آنکه آنقدر در برخي
و فکرهاي جديدي را به نخبگان و فرهيختگان انتتقال دهند .االن مسئولين به موضوع جامعه شوند و ادبيات کلي انتخاب مي
شود .روزنامه اطالعات
پيشگيري از جرايم اشاره ميکنند اين يک موضوع نه تنها اجتماعي بلکه ديني هم هست موضوعات ورود پيدا ميکنند که به ادبيات س���خيفي منجر مي
چرا که در دين ما موضوعي به نام پرهيز هم داريم که با طرح اين مس���ئله ميتوانيم از داراي چنين ظرفيتي اس���ت که البته بايد به افکار و ايدههاي نو هم توجه کند و نس���ل
برخي از جرايم پيشگيري کنيم.
هاي نو اس���ت .ما
جديد به موضوعات نو نياز دارد .چرا که پيش���رفت در گرو طرح ايده
بحث شهروندي و مس���ئوليت اجتماعي يک بحث جامعه شناختي است .در يکي گاهي از تغيير ميترس���يم اما بايد اجازه تغيير و جسارت را به نسل جديد با رعايت ادب
دو دهه اخير ما شاهد رشد و گسترش س���ازمانهاي مردم نهاد مختلفي هستيم که در و قانون بدهيم.
هاي مختلفي مانند پاکس���ازي طبيعت و حمايت از حيوانات و آموزشهاي مدني
حوزه
کنند اين فعاليتها به نوعي نه تنها مس���ئوليت
و کم���ک به معلولين و غيره فعاليت مي
اجتماعي را در کشور افزايش ميدهد بلکه روحيه گذشت و ايثار را که موضوعات ديني
دهند به نظر شما رسانه در چنين مواردي چگونه بايد
هس���تند هم مورد توجه قرار مي
عمل کند؟
رس���انه نبايد تنها دولت و مردم را ببيند .امروزه در جوامع چيزي هس���ت به نام
مدنيت يا حوزه ش���هروندي .اين موضوع در قالب سازمانهاي مردم نهاد خودش را بروز
دهد .خوشبختانه طي سالهاي اخير هم اين موضوع به شدت مورد توجه قرار گرفته و
مي
شوند که حضور رسانهها در اين
گسترش هم مييابد .لذا مردم وارد يک امر گفتماني مي
هاي عمومي
خواهم بگويم رسانههاي دولتي بلکه رسانه
موضوع امر مهمي است .من نمي
و رسمي ميتوانند در تقويت اين نهادها نقش مثبتي ايفا کنند .اين نقش يک امر ديني
پذيري آنها هم شامل اين بحث
هم هست .چرا که اساس���ا رويکرد دين به مردم و نقش

اطالعات،
خاطرات و تبريكات
* در اين بخش ،چند نامه و نوشته را مالحظه ميكنيد كه وجه غالب
آنها به نقل خاطره و ذكر خيري از گذش���ته و حال اختصاص داده شده
است .هم اكنون از همه كساني كه خاطرهاي نقل شدني در اين باب دارند،
دعوت ميشود كه براي بخش خاطره خواني در «ويژه نامهها»ي احتمالي
بعدي يا «كتاب اطالعات سال» ،از اين نوع همكاري به نحوي كه ممكن
ميسر باشد دريغ نكنند.
و ّ
*صاحبنظران مختلفي  90،سالگي مجتمع مطبوعاتي و فرهنگي و
انتش���اراتي اطالعات را تبريك گفتهاند .روشن است كه همه آنان چه در
نامه يعني «اطالعات در حديث
هاي ديگر ويژه
اي���ن بخش و چه در بخش
ها» ـ قصد تشويق داشتهاند و به نكات مثبت و مفيد
ديگران» و «خاطره
توجه دادهاند به اميد آنكه براي رفع كاس���تيها و نكات منفي نيز بتوانيم
از نظ���ر آنان و نگاه آنان حتي المقدور بياموزيم .از اينكه در اين بخش هم
هاي ديگر اين ويژه نامه ،برخي اس���امي و اوصاف و عناوين
مانند بخش
هاي اغراقآميز به صورت ناگزير ذكر ش���ده و از متن حذف نشده
وتعريف
شود .از همه كساني هم كه پيام تبريكشان در اينجا
است ،عذر خواهي مي
آمده يا قب ً
ال در صفحات خود روزنامه منعكس ش���ده است ،سپاسگزاري
ميكنيم.
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داد
اش��اره :حضور هميش���ه در صحنه بزرگمرد حوزه باري امروزه براي آموزش كلمات ،اين رويّه زياد مورد توجه اين اعداد را تصحيح كند ـ از پول توجيبي كه به ما مي
روزنامهنگاري ايران ،جناب س���يد محمود دعايي ـ حفظه نيست و وسائل سمعي و بصري فراواني در دسترس است .و پول روزنامه را ه���م در نظر ميگرفت ،روزنامه را برايش
اهلل تعالي باعماله ـ رش���تهاي تازه بر الف���ت ديرينهام با
خريدم .و او به همان اندازه ك���ه اطالعات ميخواند،
مي
«اطالعات» افزود كه ر ّد آن در توان استنكافم نيست ،مگر
روزنامه
براي
پدر
اشتياق
شرح
«ترقي» را هم داشت كه هفتگي بود
مجله
خواندن
ش���وق
ّ
اينكه چه بشود؟!
آن روزها خاطرم هس���ت كه تنها روزنامه
خريدم و او تمام
شد و من آنرا مي
ها منتشر مي
اي كه دور و دوش���نبه
***
و ب���رم بود« ،اطالعات» بود كه پدرم���ان مي
خواند .غرض ،ترسيم فضاي زندگي يك
خواند .البته داستانهايش را مي
پنجش���نبه  21خردادماه  ،94در فرهنگستان علوم ،اينكه يك معمار با اينكه س���واد زيادي نداشت آن روزها خانواده كثيرالعضو و خريدار اطالعات بود كه ببينيم چگونه
همايشي در تجليل از پژوهندگان جوان در علوم پايه برپا روزنامه مي
خواند ،هميش���ه براي من اسباب شگفتي بوده روزنامه به آن وارد ميشد.
بود كه طي آن جايزه ابوريحان بيروني به پژوهندگان برتر است و خاطرهانگيز .به ياد دارم روزنامه را براي ما هميشه
واقعاً تصور اينكه اداره يك خان���واده كثيرالعضو كه
در علوم پايه اهدا شد و مقالهاي با عنوان «ضرورت گذار از روزنامه
فروش پيري كه نامش هنوز خاطرم هست :لطفاهلل هميشه چند دانشآموز داشت و همه مصرفكننده بودند به
اي به تخصصهاي چند رشته
رشته
تخصصهاي تك
اي و ش���ايورد ـ كه بعدها به عنوان قديميترين روزنامه
فروش اضافه محل درآمدي كه به علت بحرانهاي كوچك و بزرگ
ميان رشتهاي» ارائه گرديد.
در همين صفحات «اطالعات» از او تجليل ش���د ـ برايمان اقتصادي افت و خيزهاي مالي داش���ت و آسيبپذير بود و
برحس���ب معمول اين روزها و س���الها ،اطالع
رساني ميآورد .پياده و خورجين ب���ر دوش و زير بغل ،كه البته براي پيرمرد دغدغهافزا ،چگونه وقتي براي روزنامهخواني
اين جريان فرهنگي ،دو س���ه روز قب���ل در «اطالعات» بعدها صاحب دوچرخه شد .گويا منزل ما آخر خط سيرش براي آدم باقي ميگذارد ،بس���يار مشكل است .ولي اين
صورت گرفت و من به سابقه ديرينه اطالعاتخواني و هم بودَ .س ِر راه توزيع خودش را «ميساخت» و شايد آخرين حقيقتي بود كه در اطراف ما جريان داشت.
حساس���يت و پيگيري اين گونه
وقايع علمي و فرهنگي در مشتري او ،ما بوديم .صداي رسايي هم داشت و از سركوچه
بخاطر دارم در س���الهاي دانش���جويي من كه اواخر
ِ
اين گردهمآيي خطير شركت كردم.
«باغ» كه وارد ميشد ،اعالم ورود ميكرد .تا روزنامه
فروش سالهاي  30و زمان نخستوزيري دكتر اميني بود كه پس
«اطالع���ات» طبق معمول و اقتض���اي كار ،جريان و روزنامه به ما برس���د ،پدر چند مرتبه پشت درب حياط از ش���ريف امامي روي كار آمده بود ،مجله توفيق به همين
همايش را پوش���ش داد و مراجعه به روزنامه
مناسبت براي تعريف اوضاع كاريكاتوري روي
شنبه  23خرداد ،نگارنده را از تكرار آن بينياز
جلد چاپ كرده بود كه «هيچ اتفاقي نيفتاده،
كند .در پايان جلس���ه ،جناب دعايي ،مرد
مي
شخص «شريفي» رفته و فرد «اميني» آمده
هميش���ه حاضر در صحنه حوادث فرهنگي،
است»! فضاي سياسي كشور كمي تا قسمتي
روزنامه را براي ما هميشه روزنامهفروش پيري كه
راه بازگشت خود به «موسسه» را در ترافيك
باز شده بود و بعد هم اسداله علم روي كار آمد
نامش هنوز خاطرم هس��ت :لطفاهلل شايورد ـ كه بعدها
هميش���گي تهران ،خيلي دور كرد و مرا به
كه هيجانات سياس���ي آن روزها و رقابتي كه
به عنوان قديميتري��ن روزنامهفروش در همين صفحات
مقصدم رس���اند؛ لطفي كه بيش از حد انتظار
بين دو روزنامه عصر يعني اطالعات و كيهان
پياده
آورد.
ي
م
برايم��ان
ـ
ش��د
تجليل
او
از
«اطالعات»
من بود .در طول راه گفت :به مناسبت نوداُمين
بود ،منجر به اعالم تحريم اطالعات توس���ط
صاحب
بعدها
البته
ك��ه
بغل،
زير
و
دوش
بر
خورجي��ن
و
سال انتشار «اطالعات» بنا داريم مراسمي برپا
گروههاي سياسي آن زمان شد .اين تحريم در
دوچرخه شد.
كنيم .و از من خواس���ت بعنوان يك خواننده
خانه ما عملي نشد و پدر همچنان «اطالعات»
قديمي «اطالعات» خاطراتي از سالهاي دور
خواند .ميبيني كه اين اش���تياق چقدر
مي
ـ
دليلي
بهر
ـ
گاه��ي
از
هر
كه
افتاد
ي
م
اتف��اق
و نزديك الفت با «اطالعات» براي اين مراسم
«فراجناحي» بود؟!
روزنامه نميآمد و حتي روز بعد هم بدست پدر نميرسيد.
داشته باشم .فضاي دعوت طوري بود كه توان
آنوقتّ ،
تحكم پدرانه ،مجبورمان ميساخت يكي از ما براي
ر ّد را از من گرفت و قرار كار را گذاشتيم.
در روزنامه دنبال سند ميگشت
خري��د روزنامه به اداره «اطالعات» در خيابان خيام فعلي
ناگفته نماند ،وجه مشخصه عقيدهاي اش
برويم و با دو برابر قيمت بخريم!
به عنوان خواننده قديمي اطالعات
نس�ل�انش كه از لحاظ سواد
مثل خيلي از هم
من ،متولد خ���رداد  1316در قلعه وزير
باالت���ر از او بودند اين بود كه «انگليسها» را
و بزرگ ش���ده در محله اميري���ه و چهارراه
دانست و هميشه دنبال
مدير و سرور دنيا مي
ُمعزالس���لطان و خياب���ان قلمس���تان در
سندي در روزنامه براي اثبات اين موضوع بود.
جنوبغربي تهران آن زمان هستم .پدرم حاج غالمحسن ميرفت و دس���ت خالي برمي
بكرات اتفاق ميافتاد ،من
گشت .غرض ،شرح اشتياق و طبيعي بود كه پيدا هم مي
كرد! ّ
(دايي حبيب) كه در همان س���ال  ،1316نام خانوادگي پيرمرد است كه چگونه منتظر دريافت روزنامه بود .بعضي كه در دوران دانشجويي تا ديروقت در اطاق خودم در طبقه
خود و فرزندانش را به «سودبخش» تغيير داد ،معمار بود وقتها كه روزنامه فروش دير مي
كرد و ش���ب از  10و  11دوم بيدار بودم و مطالعه ميكردم ،مواجه ميشدم با اينكه
ولي هميشه اطالعات گسترده
هاي گذشته را دورش
اي داشت كه شايد به دليل ميگذش���ت ،ديگر اعالم ورود نميكرد و روزنامه را بيرون او كه تا ديروقت بيدار بود و روزنامه
ً
همان روزنامهخوانياش بود .من تحصيالت ابتداييام را در درب حي���اط ميانداخت كه صب���ح روز بعد «ع ّزوصول» ميچيد و دوره ميكرد .مثال س���اعت يك و دوي بامداد به
دبستان نش���اط ،در همان اميريه ،گذراندهام .بياد دارم كه ميبخشيد ،يا نمي
گويم
آم���د و ميگفت «هادي ،بابا ،وقتي مي
بخشيد .و با توجه به مشغله او كه «بساز طبقه باال مي
در كالس سوم ابتدايي ،معلّم ما خانم الهامي ،خانمي نسبتاً و بفروش» بود ،ت�ل�اش ميكرد تا آنروز روزنامه را بخواند ،كه اين انگليس از پش���ت به آمريكا خنجر ميزند ،بيخود
ميانس���ال و مثل همه معلم
گويم .و بعد يك مطلب يكي دو خطي را از روزنامههاي
هاي آن دوران بسيار مهربان و ي���ا نخواند و كنار بگذارد تا عصر كه از كار برگردد و منتظر نمي
دقيق و «مس���ئول» بود .براي آموزش زبان و جمله
سازي ،روزنامه بعدي باش���د .اتفاق ميافتاد كه هر از گاهي ـ بهر چند روز پيش نشانم ميداد»!
تكليف ميداد كه محاورات كودكان���ه و روزانه خود را از دليلي ـ روزنامه نميآمد و حتي روز بعد هم بدس���ت پدر
از خصوصي���ات رفتاري او يكي ه���م اين بود كه تا از
طريق جس���تجوي كلمات الزم در نشريات و روزنامه
هاي نمي
شد ،نميخوابيد يعني
رس���يد .آنوقت ،تح ّكم پدرانه ،مجبورمان ميساخت خواب بودن همه بچهها مطمئن نمي
مع���دود آن زمان از جمله روزنام���ه اطالعات و بريدن و يك���ي از ما براي خريد روزنامه ب���ه اداره «اطالعات» در يك جور ّ ِ
حس پنهان و آشكار نگهباني .و گفتن ندارد كه
چسباندن آنها با «سريش» در دفترچه مخصوص ،مكتوب خيابان خيام فعلي برويم و با دو برابر قيمت بخريم!
صبحها قبل از همه براي نماز بيدار ميش���د و ما را بيدار
زمان
كنيم .امروزه ،نقل جملههاي انش���ايي و
كرد .باري!...
اگر اش���تباه نكنم آنروزها قيمت روزنامه  2ريال بود مي
ابداعي آن ِ
ِ
تحصيل ،در ديدار
دوستان دبستاني كه هنوز بعد از هفتاد (س���الهاي  )30بعدها كه كهولت بر او غالب ش���ده بود و
يادآوريِ چند مورد از اظهارنظرهاي «سياس���ي» اين
ِ
سال ،هر از گاهي حدود ده نفري دور هم جمع مي
شويم ،روزنامه فروش پير هم فوت كرده بود ،روزنامه را بيشتر من خواننده روزنام���ه اطالعات و ذكر خاط���رات كودكي و
مفرح و خاطرهانگيز و شاديبخش است و انشاءاله ،ميخريدم كه دبيرس���تان مي
رفتم يا دانشجو شده بودم و جوانيش ،خالي از لطف نيست.
بسيار ّ
مايه تلطيف احساسات دوران پيري و پيرانه سري است  ...قيمتش  5ريال شده بود ـ البته «آرشيو اطالعات» ميتواند

روزنامهخواني و تحليل حوادث
به ياد دارم كه سال  1956كه جمال عبدالناصر رهبر
مصر ،اداره كانال س���وئز را ملّي اعالم كرد و تنگه «تيران»
را بست ،همزمان بود با انتخابات آمريكا و نامزدي ـ ژنرال
آيزنهاور ـ وقتي نيروهاي فرانسه و انگليس و اسرائيل براي
بازگش���ايي كانال به مصر حمله كردند و بعد از چند روز با
اولتيماتوم آمريكا به عقب نشستند و آتشبس اعالم شد،
پدر ،پيروزي آيزنهاور را بر تروم���ن ،پيشبيني كرد و به
نوعي ،اين حوادث را بهم مربوط دانست .همين اواخر كتابي
خواندم كه چگونه ،بعد از
درباره ترور ناصرالدين ش���اه مي
ترور به دستور امين الس���لطان براي اينكه مردم معترض
س���لطان صاحبقران را در كالسكه نشاندند
نشوند ،جسد
ِ
و دو نفر را مامور كرد دو طرف او نشس���تند و از پشت سر
دستهاي خود را دراز كردند و نفر سمت چپ ،شاخه سمت
راست و نفر سمت راس���ت هم شاخه چپ سبيل ملوكانه
را ميتاباندند و مث ً
ال به س���لطان بيجان ،زندگي ميدادند و
السلطان كه در كالسكه مقابل شاه بيجان نشسته
خود امين
بود به دكتر «تولوزان» كه به دنبال ترور ش���اه به حضرت
عبدالعظيم رفته بود ،فرمان داد كه همراه كالسكه ملوكانه
صاحبقران
سلطان
باشد و هر از گاهي ظرف آبي را به دهان
ِ
ِ
بيجان نزديك ميكرد و بقيه آب را كف كالسكه ميريخت.
گفت  6يا  7س���اله بوده كه
به خاطر آوردم از پدر كه مي
در مسير كالس���كه قرار گرفته و تاباندن سبيل ملوكانه را
مثل م���ن و خيلي زودتر كتابي در
مي
ديده .اينكه بعدها ِ
اين باره خوانده يا بعد از س���الها مشاهدات كودكانه خود
را براي من تعريف كرده ،بيش���ك نشان از وسعت ذهن او
داشته كه حرفه اشتغالي خود را از ب ّنايي شروع كرده و آن
گفت ،همراه حاج حسين لرزاده و حاج
طوركه خودش مي
حسينعلي آباد در كاخ مرمر گچكاري و گچبري ميكرده
س���ازي» ميگفتند .به دليل
كه اصطالحاً به آن «لندني
ذرهاي ترديد در «درستي» گفتار و
مسائل اقتصادي
اشّ ،
«تخيل» و «ذهنگيري» ناشي از
و
م»
ه
«تو
رفتار او ندارم.
ّ
ّ
بيني او مسئله ديگري است .آن طور كه خودم شاهد
جهان ِ
بودم ،مشاور حاج حسين لرزاده بود كه معمار مسجد اعظم
قم بود .اوايل س���الهاي  ،40هر از گاهي اتومبيلي به منزل
ما ميفرستاد و پدر را به قم ميبرد و شب بازميگرداند .در
كنار همه اينها و سرپرستي و تكفل يك خانواده كثيرالعضو،
كه هر وقت گرد سفره مينشستيم من برق غرور و رضايت
اش را ولو چند
و آرامش را در چشمانش ميخواندم ،روزنامه
روز از آن گذشته بود ميخواند و مرور و دوره ميكرد .افزون
بر تمام اينها ،دهه س���وم ماه صفر ،عزاداري سيدالشهدا در
منزل برقرار بود كه خودش براي خانواده يك «حادثه» مهم
بود با تمام حاشيههايش.
در يكي دو س���ال اخير و در ارتباط ب���ا بحرانهاي
منطقهاي و مس���ائل عراق به نقل از روزنامهها و ش���ايد
شبكههاي اجتماعي كه بسيار متعددند ،مطلبي شنيدم كه
بعد از جنگ جهاني اول و فروپاشي دولت عثماني ،فاتحان
جنگ تصميم گرفتند كه قيموميت و سرپرستي عراق را به
اعتبار وجود اماكن متبركه و عتبات عاليات به دولت ايران و
حكومت شيعه آن واگذار كنند كه رضاشاه يا احمدشاه (؟)
ـ بهرحال سالهاي اول انتقال سلطنت از قاجاريه به پهلوي
ـ و رجال پيرامون نپذيرفتند و حل مس���ئله به راه ديگري
رفت .به ياد آوردم كه اين موضوع را در س���الهاي جواني از
پدرمان ش���نيده بودم .و اخيرا ً با زندهياد دكتر باستاني هم
در ميان گذارده بودم كه برايش جالب بود و قول پيگيري و
مستند ساختن درستي يا نادرستي آنرا داد .بعيد ميدانم كه
«قصهگوي» تاريخ معاصر چيزي از آن نشنيده باشد .بايد از
آنها كه كتابهاي فراوان او را بيشتر خواندهاند ،بپرسم.
روزنامهخوان باهوش و باايمان
گفتم هيچوقت نفهميدم پدر چند كالس س���واد دارد

دانستم
يا به كدام مكتبخانه رفته است .اينقدر بود كه مي
پدربزرگ پدرش ،زمان محمدش���اه قاج���ار ،از دزفول به
ته���ران كوچ كرده و تهراني ش���ده و در تهران ،با خانواده
ها از تبريز به تهران كوچ كرده
مادريم���ان كه همان زمان
بودند ،همس���ايه و فاميل شده بودند .به طوري كه پدرمان
مان بود كه ق ّناد بود .باري ،اينكه
پسردايي پدربزرگ مادري
دانم.
پدر كجا بنايي ياد گرفت و چه وقت معمار ش���د ،نمي
اينقدر ميدانم كه وقتي مث ً
ال عقلرس ش���ديم ،به اعتبار
گفتند .و اين
حرفه پدر ،در محل به م���ا «معمارزاده» مي
اش ،به دليل مس���ائل اعتقادي
طور ميدانم كه در حرفه
و ايماني ،بسيار «درس���تكار» و به دليل مسائل هوشي و
مجرب بود .تعطيالت تابستاني
ذهني بسيار «كاردرست» و ّ
مدارس را ،به اقتضاي محدوديت برنامههاي تفريحي زمان،
در س���اختمانها تحت مديريت اجرايي او كه بيشتر ملكي
بودند تا كارفرمايي غير ،س���پري ميكرديم و من بيشتر از
برادرانم از اين شانس برخوردار بودم .بعدها كه به داليلي
برداري شدم ،به عينه ميديدم
وارد حرفه مهندسي و نقشه
كه «مقاومت مصال���ح» را در همان حد كاربري و مصرف،
خوب ميشناسد و «هندسه» ساختمان را از نظر هماهنگي
و تناسب اجزاء ميفهمد« .پالن» ساختمانهايش را خودش
كرد و نماي ساختمانها را هميشه حاضرالذهن
طراحي مي
بود .در رفتارهاي روزانهاش در محل ،يا محجوبانه ،س���ر به
كرد ،يا كنجكاوانه،
زير بود و بر روي كمتر كس���ي نگاه مي
ها را «ورانداز» ميكرد و
سر بهوا بود و نماي س���اختمان
«ايده» ميگرفت .با چنين خصوصيت شخصي ،اينكه در
اي
زمره ا ّولين روزنامهخوانها باشد ،عجيب نيست .در دوره
ك���ه مردم عادي كمتر «سياس���ي» بودند ،حتي در دوره
نهضت ملي كه «عيار» فكر و عمل سياسي خيلي باال رفته
بود ،دعواي «مشروعه» و «مشروطه» را بدون جهتگيري
شخصي از هم تفكيك ميكرد.
استقراض براي نخستين شماره «اطالعات»
به اعتبار خبري كه در صفحه  8ضميمه روز يكشنبه
31خرداد  ،1394ستون «امروز در تاريخ» آمده ،با عنوان:
اندازي روزنامه اطالعات» چنين
«استقراض پول براي راه
آمده« :س���ي و يك���م خ���رداد  1305در محافل تهران
صحبت از اين بود كه عباس مسعودي مديرمركز اطالعات
(نخستين خبرگزاري غيردولتي ايران) سرگرم استقراض
است تا بزودي روزنامهاي به همين نام (اطالعات) منتشر
كند ،نخس���تين شماره اطالعات  19تير ماه  1305انتشار
يافت» .و اين شاهد بدان آوردم تا بداني كه هم وعده جناب
دعايي در برگزاري مراس���م نودمين سال انتشار اطالعات،
مدعاي مستند اين «خاطرات» كه با
وعده حق است ،و همّ ،
خوانم و چه و چه ...باري!»
آن سابقه ،هنوز «اطالعات مي
س���الها بعد از انتش���ار «اطالعات» ،قطع و صفحات
روزنامه به ابعاد و تعداد امروزي نبود و كوچكتر و كمتر بود.
دانند كه اين تغييرات
همكاران قديمي اطالعات حتماً مي
كه بيترديد داليل فني و اقتصادي و رقابتي و سياس���ي و
اجتماعي و  ...داشته است ،در چه زمانهايي رخ داده و ذكر
آنها الزم نيست.
ديدار اطالعات در سال 37
فق���ط در «تبصره الحاقي» اي���ن خاطرات اين را هم
بگويم ،در س���ال  37كه من براي استخدام در آموزش و
ديدم ،همراه جمعي توفيق
پرورش ،كالس كارآموزي مي
ديدار موسس���ه «اطالعات» و دس���تگاه چاپ «روتاتيو»
آنرا يافتم كه در ايران ش���ايد منحصر به فرد بود و نشان از
هاي مديريت موسسه داشت .ديگر اينكه؛ در كنار
نوآوري
چ���اپ «روزنامه» روزانه و اطالعات هفتگي و نش���ريات
ماهانه و اختصاصي بانوان و كودكان ـ و ش���ايد هم زودتر
از اينها ـ ترجمه و چاپ كتابهاي روز هم در دس���تور كار

موسسه بود ـ كه نه چون امروز به صورت پاورقي و ستونيـ
بلكه هر شب با قطع رقعي در  4صفحه وسط منتشر ميشد.
و من آنه���ا را ميبريدم و پس از اتم���ام آنها را صحافي و
كردم و اكنون تعدادي از آنها را به عنوان يادگاري
جلد مي
از اين س���ابقه رابطه با «اطالعات» ،در كتابخانه خود دارم.
مث ً
ال با كتاب «ربهكا» اثر «دافنه دوموريه» ترجمه حسن
شهباز ،چاپ ارديبهش���ت  1333يا «گيتا دختر كولي»
اثر «هاتل���ه» ترجمه حكيم اله���ي  1334يا «خاطرات
جنگ دوم جهاني» نوش���ته «وينستون چرچيل» ترجمه
تورج فرازمند ،يا« ،يادداش���تهاي يك ديكتاتور»  1335يا
بعضي را كه از دس���ت دادهام مثل «هوسهاي امپراطور»
 1334نوشته هنريك س���ينكوويچ ،ترجمه حسن شهباز،
يا «يوسف گاريبالدي» قهرمان ملي ايتاليا ،از همين طريق
گردآوري و تجليد و صحافي شدهاند.
البته ،ذك���ر وجود اين كتابها براي «اطالعات» و نظام
حد
«آرش���يوي» «روزآمد» و منظم و مدرن آن ،حتي در ّ
نوعي «زيره به كرمان بردن» هم نيست .اينقدر هست كه
اين «خاطره» را «مس���تند» ميكند و «شاهدي» است بر
ارتباط قديم با «اطالعات».
انسان موجود فرهنگي است
تورقي كه به همين بهانه بر اين كتابها داش���تهام،
در ّ
انگيز بود.
اي توجهم را جلب كرد ك���ه برايم خاطره
نكته
در كتاب «يادداش���تهاي يك ديكتات���ور و علل پيدايش
آنان» ،كه نام نويس���نده و سال انتشارش در پايان كتاب،
«حكيم الهي» و  1335ذكر شده و شيوه نگارش ُرماني و
«رومانتيك» كت���اب در  252صفحه قطع رقعي با حروف
ً
معرف نام نويس���نده و ميزان اعتبار
روزنامهاي،
كام�ل�ا ّ
متن آن اس���ت ،در صفحه اول مطلب كوتاهي به دو زبان
انگليسي و فارس���ي درج و «كادره» شده بود با اين متن:
تواند ،مستبدانه
من فقط روزي به اين حق كه يك فرد مي
و ديكتاتورانه بر ملتي حكومت كند معتقد خواهم شد كه
به چشم خود مش���اهده نمايم فردي با چكمه و مهميز و
ملتي با زين و پاالن متولد شوند! «سيدني» اين «سيدني»
شناسم و به
ش���ناختم و هنوز هم نمي
را من آن زمان نمي
گمانم احراز هويت او را ميتوان به همان نويسنده واگذار
ك���رد! ا ّما اين نقل قول از او از آن زمان تاكنون به حكم «ما
قال ،نه من قال» بر جان من نشسته است .نگاه تاريخي به
س���ير تحول جامعهشناسي ،به ياد آدم ميآورد كه در اين
مقوله اظهارنظرهاي متناظر و متشابهي شده است .شايد
قديميترين آن در مصحف ش���ريف آمده كه خداوند هيچ
مردم���ي را تغيير نميدهد مگر اينك���ه آنها خود را تغيير
دهند .اين «تغيير» مفهوم گس���ترده درازدامني است كه
شناسي و مردمشناسي و انسانشناسي
تمام تاريخ جامعه
را پر كرده اس���ت .برخورد تحليلي با اين تاريخ برحسب
بيني اقتصادي و اجتماعي و فيزيكي و متافيزيكي و
جهان ِ
« ...تفسير» و «تعبير»هاي متنوعي از اين «تغيير» بدست
«من» انسان ،نه
ميدهد كه فصل مش���ترك همه آنها به ِ
رس���د و به اصطالح امروزين« ،سلول
«منيت» انسان مي
ّ
محمل خردورزي
بنيادي» همه مكاتب اجتماعي و محل و
ِ
انس���ان استعالمي است كه «فرهنگ» را تعريف
و انديشه
ِ
كند .انسان يك موجود فرهنگي است .ديگر موجودات،
مي
نيستند.
***
ميبين���ي كه چگونه اين «خاطره» از خط خود خارج
ش���ده و تغيير كرده است؟! .اين تغيير خط را به پاي لطف
جناب «دعايي» در روز پنجشنبه  21خرداد  94بگذاريد .و
همه دعا كنيم كه «اطالعات» برقرار باشد و اطالعات ما به
آگاهي و فرهنگ «تغيير» كند و متح ّول شود.
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آنروز
و
امروز

نامه و خاطرةيك همكار
احمد وحدت تربتي

(همكار بخش تصحيح روزنامه اطالعات و اطالعات هفتگي
در سالهاي  35تا )38
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جناب حجتاالس�ل�ام آقاي دعايي ،مديرمسئول نشريات اطالعات با سالم و درود و احترام .اينجانب احمد وحدت تربتي از ديرباز به روزنامه اطالعات عالقه و دلبستگي
خاصي دارم .عالوه بر مطالب خوب و مقاالت جالب و انتشار اخبار ايران و جهان كه هر خوانندهاي را جذب ميكند اين بنده عالقه و وابستگي زيادي نسبت به اطالعات دارم.
زيرا عالوه بر جاذبههاي اين نشريه ،سه سال از بهترين ايام عمرم را ـ سالهاي دانشجويي از  1335تا  1338ـ يعني تا فراغ از تحصيل در دانشسرايعالي تهران ،در ايام فراغت
از كالس در دايره تصحيح روزنامه يوميه و گاهي در اطالعات هفتگي به كار مشغول بودم.
مدت كوتاهي نيز مس���ئول تصحيح روزنامه صبح اطالعات بودم .البته روزنامه صب���ح اطالعات ديري نپائيد .زيرا مردم همواره عادت كرده بودند ،اطالعات را در هنگام
بعدازظهر و عصر بخوانند .البته مرحوم مس���عودي از اين بابت خيلي ناراحت ش���د ،زيرا حسابش درست درنيامده بود .او در مسافرتهايي كه به كشورهاي اروپايي و آمريكا
اي جز تعطيل روزنامه صبح نبود.
كرده بود ،ديده بود كه معموالً در آن نواحي مردم بيشتر روزنامهها را هنگام صرف صبحانه مطالعه ميكنند .بهرحال استقبالي نشد و چاره
زيرا مسئله ،عادت مردم بود و «ترك عادت هم كه موجب مرض است»!
پرداختيم ،غالباً
يافت .و در اين فاصله كه به تصحيح مطالب قبل از چاپ مي
كارهاي مربوط به روزنامة صبح ،از س���اعت  5بعدازظهر تا كمي بعد از نيمه ش���ب ادامه مي
كردند .و ما كاركنان و گاهي
آمدند و به كار آماده شدن مطالب روزنامة صبح سركشي و نظارت مي
اصغر حاج سيدجوادي سردبير اطالعات نيز مي
آقاي مسعودي و آقاي علي
حروفچينها نيز شاهد و شنوندة سخنان مرحوم مسعودي و سردبير بوديم.
يكبار قبل از  28مرداد  37يعني مث ً
آيد ،شما مطلبي در مورد  28مرداد32
ال روز بيس���ت و پنجم ،آقاي مس���عودي به آقاي حاج سيدجوادي گفت بزودي  28مرداد مي
بنويسيد .سردبير گفت :ديگران بايد بنويسند تا من مطلب را بخوانم و ويراستاري كنم.
ها از
خانه
آقاي مس���عودي گفت :سه روز قبل شما بمناسبت گرانشدن نرخ چاي در قهوهخانهها ،آن مطلب بسيار خوب را نوشته بوديد .ماجرا اين بود كه چاي در قهوه
دانهاي دهش���اهي (نيم ريال) ،شده بود هر دو چاي سي شاهي .و آقاي سردبير استدالل كرده بود كه اين گراني موجب گرانشدن چيزهاي ديگر هم خواهد شد و باصطالح
از اين گراني انتقاد كرده بود .بعد هم در مقابل س���خنان آقاي حاج س���يدجوادي ،آقاي مسعودي گفت :آخر شما سردبير هستيد! آقاي حاج سيدجوادي در جواب گفت :من
تقاضاي س���ردبيري نكردهام ،شما چنين ابالغي به من دادهايد .و خالصه اينكه چون آقاي حاج سيدجوادي مخالف كودتاي  28مرداد 32بود باالخره حاضر نشد چيزي در
تأييد آن بنويسد .او مردي بود صاحب عقيده و سرسخت ،و پاي عقيده و باورش ميايستاد.
آورد .ش���نيدم چند س���ال پيش آقاي بهرام مسعودي به ايران آمده و به مؤسسه اطالعات سر زده است .گويا جنابعالي در حضور او
جناب آقاي دعايي .حرف ،حرف مي
ايد .اين كار شما عملي خوب و
گذار اطالعات ياد كرده و به خدمات آن مرحوم اش���اره داشته
ايد .و از او بعنوان پايه
و همكاران ،از مرحوم عباس مس���عودي ذكر خيري كرده
پسنديده و انساني است .بقول شاعر:
حديث نيك و بد ما نوشته خواهد شد
دفتري و ديـواني است
زمانه را قلميّ ،
ضمناً ذكر خيري از شادروان استاد باستاني پاريزي همشهري حضرتعالي و طلب آمرزشي براي ايشان بكنيم كه بقول استاد فقيد آموزش و پرورش ما ،دكتر محمدباقر
تواند مصداق اين سخن باشد:
هوشيار ،مي
«عظيم باشيد و متواضع» .مرحوم باستاني چنين بود.
ام و
ضمناً از آن فرمول احوالپرس���ي كرماني ش���ما و مرحوم پاريزي يادآوري كنيم كه در روزنامه شماره  25871اطالعات چاپ شده بود و من در دفترم يادداشت كرده
در نوع خود بينظير است و لذتبخش:
تعجبي ،بعد از نه هرگزي ،آب رووني اومده ،برگ گلي اورده ،قدم رو چش���م ما گذاش���تين ،ن���ون خورمويي خوردين ،نگاه زير پاتون
«آب رووني ،برگ گلي ،عجبيّ ،
كردين»...
ً
جناب آقاي دعايي .همانطور كه قبال ذكر كردم من در س���الهاي دانشجويي در تهران (سالهاي 38ـ )35در ايام فراغت از تحصيل ،در آن مؤسسه بكار تصحيح مشغول
كنم .نمونهاي از حكم ده روز مرخصي س���ال  36را ضميمه كردهام .خواهشمندم به قسمت بايگاني موسسه دستور فرمائيد تا اگر نظير چنين ابالغي
بودم و به آن افتخار مي
كنم كه در آن زمان در دايره تصحيح
ترديد ،همه آنها موجب مباهات خواهد بود .ضمناً يادآوري مي
در پرونده اينجانب وجود داشت ،فتوكپي از آنها را در اختيارم بگذارند .بي
يوميه ،دوست عزيزم آقاي محمد صالحي آرام نيز همكار اينجانب بودند.
اطالعات ّ
خدا يار و نگهدارتان باد.

نگاهي به:

روزنامههاي هوائي كه در ايران
انتشار يافت

حبيب كريمي

از هنگام انتش���ار وقايعالتفاقيه زمان اميركبير تاكن���ون روزنامهها و مجالت و
نظير و حتي
نش���ريات متعدد و متنوعي انتش���ار يافته كه هر كدام در نوع خود بي
كمنظير بودهاند كه بس���ياري از آنها ديگر در دسترس مردم قرار ندارد و فقط ميتوان
ها و نهادهاي
هاي سازمان
در كتابخانه ملي و يا مجلس شوراي اس�ل�امي يا كتابخانه
دولتي و يا كتابخانههاي خصوصي يافت.
در اين راس���تا از زمان اميركبير كه اولين دانش���جويان ايراني به خارج از كشور
رفتند تا درس جديد بياموزند و بعد از تحصيل تخصص و مهاجرت به ايران بازگردند،
به جز معدودي از دانشجويان كه از اخبار و رويدادهاي داخل كشور مطلع بودند ،بقيه
دانش���جويان مقيم خارج از آنچه كه در كشور ميگذشت در بياطالعي محض به سر
هائي كه از ايران و از س���وي اولياي آنها براي آنان ارسال
بردند .مگر از طريق نامه
مي
شدند.
ميشد و ضمن آن از اوضاع و احوال كشور باخبر مي
اطالعات هوائي
* در اين راستا براي اولين بار مؤسس���ه اطالعات عالوه بر انتشار روزنامه يوميه
و انتشار نش���ريات هفتگي مثل جوانان امروز و بانوان و االخاء (به زبان عربي) تهران
اي به نام
ژورنال (زبان فرانسه) ،دنياي ورزش ،هفتگي و  ،...مبادرت به انتشار روزنامه
اطالعات هوائي نمود كه اولين س���ردبير آن حميد مشهور نام داشت و صاحب روزنامه
نيز عباس مسعودي بود.
اين روزنامه مختص دانش���جويان و ايرانيان مقيم خارج از كش���ور بود و متن و
محتواي آن خالصه اخبار و رويدادهاي داخل كش���ور به اضافه مقاالت و گزارشهائي
درباره آنچه در ايران انجام مييابد بود.
آورد ،نش���ريه مزبور كه كاغذ و چاپ آن
تا آنجا كه ذهن اين نويس���نده بياد مي
متفاوت با روزنامه كاهي اطالعات و ساير نشريات وابسته به مؤسسه اطالعات به شمار
رفت ،مورد اس���تقبال و پذيرش دانشجويان و ايرانيان خارج از كشور قرار گرفت و
مي
انتشار آن در زمان خود بدعتي تازه بود.
نويس���نده از اينكه چرا آن نشريه ديگر انتشار نيافت اطالعي ندارد اما ميداند كه
اكنون اطالعات بينالملل جايگزين آن نش���ريه شده كه همزمان در اكثر كشورهاي
شود.
جهان انتشار مييابد و رسانه نوشتاري پرباري محسوب مي
آژنگ هوائي
* روزنامه ديگري كه مخصوص دانش���جويان و ايرانيان مقيم خارج از كش���ور
انتشار يافت ،روزنامه يا ضميمة دوهفتگي روزنامه يوميه آژنگ بود كه مديريت آن را
سيدكاظم مس���عودي به عهده داشت .اين نشريه نيز از سال  1345به سردبيري رضا
عزمي ،سپس حميد دهقان و آنگاه اين نويسنده تا سال  1350كه دولت وقت بسياري
هاي
از نشريات را توقيف كرد انتشار يافت .متن و محتواي آن ،خالصه اخبار و گزارش
ها و گفتگوهائي هم با دولتمردان
من���درج در روزنامه يوميه بود .عالوه بر آن ،مصاحبه
و گزارشهائي از آنچه در ايران از نظر عمراني و اقتصادي و فرهنگي و  ...روي داده بود
درج ميگرديد( .شايسته است خاطرنشان نمايد مدتي هم شادروان كيومرث حاتمي
سردبير آژنگ هوايي بود).
در آن س���الها ،وزارت علوم و آموزش عالي با همراهي سازمان جوانان كشور كه
رياس���ت آن را يكي از سردبيران رسانه نوش���تاري يعني ناصر خدايار به عهده داشت
و براي دانشجويان و ايرانيان مقيم خارج از كش���ور برنامههاي ديدار از ايران ترتيب
داد كه در نوع خود از جهت ش���ناخت اس���تعداهاي مقيم خارج از كش���ور مثل
مي
پروفسور رضا ،دكتر صادقي ،دكتر ش���راره ،دكتر اميدوار و دكتر كردواني و  ...بسيار
مؤثر بود .جالبتر آنكه برخي از اين چهرهها به ايران بازگشتند و پروفسور رضا رياست
دار شد .دكتر پرويز كردواني
دانش���گاه صنعتي شريف و سپس دانشگاه تهران را عهده
داند همچنان تاكنون در ايران مانده اس���ت و
م���ردي كه خاك كوير ايران را طال مي

خوش���بختانه قبراق و سرحال و ايستا به كار تحقيق و پژوهش و كشاورزي و دامداري
(ميراث باقيمانده از پدر) ميپردازد.
كيهان هوائي
* س���ال  ،1351وقتي كيهان هوائي روزنامهاي كه قرار بود براي دانشجويان و
ايرانيان مقيم اروپا و آمريكا چاپ شود در آستانه انتشار بود ،روزنامهنگار جوان و خوش
ذوق و عالقمندي به نام حس���ين قندي به كيهان رفت و ش���د معاون سردبير كيهان
دار شد .جوان
هوائي .حسين قندي در كيهان هوائي مسئوليت بخش سياسي را عهده
نگاري .او نوشتن را در كيهان هوائي تجربه كرد
 21ساله ،پرشور و عالقمند به روزنامه
و ب���راي چاپ خبر و گزارش تا مقاله و مطلب در آن قلم روان خود را به كار گرفت كه
اي درباره روابط سياسي ايران و هند بود .قندي سپس خود
مهمترين آنها س���رمقاله
مانند دانشجويان مقيم كش���ورهاي ديگر به خارج رفت .و با توجه به آنكه در سال
به
نگاري
 1354از دانش���كده علوم اجتماعي (علوم ارتباطات س���ابق) در رشته روزنامه
نگاري و اخذ
گواهينامه كارشناسي دريافت كرد ،براي تداوم تحصيل در رشته روزنامه
كارشناسي ارشد وارد آمريكا شد.
قندي بعد از اتمام تحصيل به ايران بازگش���ت و مجددا ً به كيهان هوائي پيوست
و تا س���ال  ،1372كار در انتش���ار كيهان هوائي را ادامه داد .خدايش او را بيامرزد كه
هاي خندان و زيباي
اش كاري كارستان كردند و چشم
رفتنش حيف شد ،اما خانواده
او را به جواني اهدا كردند كه در اثر تصادف نابينا ش���ده بود .آن جوان حاال بايد به خود
ببالد كه چش���مان مردي با اوست كه به استاد تيتر معروف بود .به قولي آنكه چشمان
بيند .استادي
اين روزنامهنگار را اينك براي خود دارد بيترديد تيترها را «قندي» مي
خندان و ش���اداب و با اخالق و منضبط و شيرين بيان و مهربان و شيكپوش و موقر و
متين .يادش گرامي باد.
* همانگونه كه عنوان شد اينك اطالعات بينالملل جايگزين اطالعات هوائي شده
رود .نويسنده
يابد به شمار مي
ترين روزنامه كه در خارج كش���ور انتشار مي
و قديمي
از وضعيت كيهان هوائي مطلع نيس���ت ،اما ميداند كه آژنگ هوائي در سال  1350به
محاق تعطيلي افتاد.
*توضيح روزنامه اطالعات« :كيهان هوايي» كه با همكاري
روانشاد حسين قندي منتشر ش���ده بود و با مديرمسئولي عباس
اي بود كه در
نامه
سليمي نمين تا سال  72تداوم انتشار يافت ،هفته
داخل كشور به چاپ ميرسيد و آنگاه با پست هوايي به خارج كشور
فرستاده ميشد .در حالي كه «اطالعات بينالملل» ،اوالً نخستين و
هنوز هم تنها «روزنامه فارسي زبان» است.
چاپ و انتش���ار آن نه به صورت هفتگي بلك���ه واقعاً هر روزه
ها و مقاالت
گيرد .ثانياً پس از تنظيم اخب���ار و گزارش
انج���ام مي
بندي كامل آنه���ا (در داخل) ،از طريق
و حروفچين���ي و صفحه
هاي ديجيتالي به خارج كشور منتقل و سپس در همانجا
سيس���تم
چاپ و منتشر ميش���ود .روزنامه «اطالعات بينالملل» داراي يك
صفحه به زبان انگليسي و هفت صفحه به زبان فارسي است و از آغاز
اين منظور را تعقيب ميكرد كه حتيالمقدور در ميان نسل جديد
نگاري
ايرانيان خارج كشور دوس���تداران زبان و ادبيات و روزنامه
وطنشان ايران را نسبت به اين حوزة فرهنگي و مطبوعاتي ،آشنا و
آگاه نگه دارد.
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ياد آر ز شمع مرده ياد آر

يادي از منصور تاراجي مترجم و روزنامهنگار
حبيب كريمي

شهيد محمود صارمي
كه  17مرداد به بركت
خون وي روز خبرنگار
نام گرفت
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اش��اره :در ايران ،بعد از به شهادت رسيدن صارمي
خبرنگار صداوسيما در كابل توسط تروريسم كور و ابلهانه
«طالبان» ،تصميم بر اين شد كه روز هفدهم مردادماه هر
سال به عنوان روز خبرنگار ناميده شود .در تمامي جهان
تعدي و
براي خبرنگاران ،اين قش���ر زحمتكش كه مورد ّ
گيرند،
تجاوز و اس���ارت و حتي «سر بريدن» و  ...قرار مي
روز خاصي منظور ش���ده تا از آنها تجليل به عمل آيد و از
ها و بيان حقايق
تالش و كوشش آنها در وانمايي پشت پرده
و راس���تيها و نماياندن واضح كژيها و سستيها تقدير و
سپاس معمول گردد.
نگاري در جهان اشباع شده
ش���ك تاريخ روزنامه
بي
از فداكاريها ،از خودگذش���تگيها ،و سينه سپر كردنهاي
خبرنگاراني اس���ت كه جان خود را براي بيان حقايق در
طبق اخالص گذاشتند.
به هر تقدير در كش���ورمان اي���ران نيز خبرنگاران و
نگاري
نويسندگان و گزارشگراني بودند كه در دوران روزنامه
خود تأثيرگذار ش���دند .از جمله آنه���ا ميتوان از منصور
تاراجي خبرنگار و گزارش���گر چاالك و بيباك ياد كرد
كه اينك سر در جيب خاك نهاده و به خانه ابدي پيوسته
است.
آيد ،به قلم راقم اين س���طور است كه
آنچه در پي مي
در گذش���تهاي نه چندان دور در مناسبتي نوشته شد كه
تحت عنوان جايزه فروغ ،از يكي از روزنامهنگاران قدرداني
به عمل آمد و او منصور تاراجي بود 1.روانش ش���اد و قرين
رحمت واسعه خداوند باد!
نويس با كار يك ش���اعر تشابه بسيار
« ...كار روزنامه
دارد ،همانطور كه يك ش���اعر به محيط آزاد احتياج دارد
تواند پرورش
و هرگز در يك محيط خفقان و بس���ته نمي
نويس نيز هرگ���ز در محيط خفقان
بيابد ي���ك روزنامه
نتوانسته اس���ت گل بكند و به همين دليل رابطه نزديكي
نويس وجود دارد.
بين هنرمند و روزنامه
روزنامهنويس بيشتر از يك هنرمند و شاعر به آزادي
نياز دارد و روزنامهنويس در بيان مسائل اجتماعي در صف
اول قرار گرفته ،او بايد راهگش���اي همكاران خودش در
زمينههاي مختلف باش���د ،اگر روزنامهنويس نتواند و يا
نخواهد واقعيتها را در روزنامه بياورد ،و درباره جريانهاي
فكر نو در جهان امروز س���خن بگوي���د و خواننده را از
همه مسائل آگاه سازد و نوكرس���يم وزر باشد ،در افيون
بيخبري به سر خواهد برد و خوانندهاش را گمراه خواهد
نويس بايد در برابر م���ردم و در برابر تاريخ
كرد ،روزنامه
مملكت خويش احساس مسئوليت كند ،جريانهاي فكري
نويس هر روز به
اصيل را بشناسد و بشناس���اند ،روزنامه
آزادي بيشتري نياز دارد تا مردم را از واقعيتهاي تاريخي
و سياس���ي ميهنش بياگاهاند .روزنامهنويس همواره در
جبهه اول قرار دارد .به ياد آوريم كه در جنبش مشروطيت،
روزنامهنگاران در صف نخست قرار داشتند.
نويسنده يا بايد حقيقت را بگويد و يا هيچ نگويد .قبل
پرست باشد.
نويس بايد يك وطن
از هر چيز يك روزنامه

منصور تاراجي روزنامهنگار

اينكه مبتكرين جايزه فروغ به اين فكر افتادند كه به
نويس���ها هم باشند ،ستودني است و من اين را
ياد روزنامه
به جرات ميگويم كه بسياري از روزنامهنويسان ايران ،به
جز يك دوران كوتاه ،زندگي و حيات خودش���ان را در راه
اند و اينك روزگاري است كه
آرمانهاي ملي از دست داده
بايد مردم پشتيبان قلمهاي حقيقتنويس باشند».
اين فش���رده س���خنان منصور تاراجي روزنامهنگار
برجس���ته و برگزيده س���ال بود كه به خاطر كاوشگري و
پرداختي نو در مسائل سياسي و اجتماعي جهان و به خاطر
نگاري ايران،
به وجود آوردن آثاري چش���مگير در روزنامه
مفتخر به دريافت جايزه مخصوص فروغ فرخزاد ،به عنوان
نويس سال شد.
بهترين روزنامه
نيك است در اينجا ،منصور تاراجي را براي آن گروه
نگار و
از خوانندگان كه بيشتر به اندازه كافي با اين روزنامه
خبرنگار فعال ،آشنا نيستند ،بازشناسانيم:
منصور تاراجي در سال  1308در تهران متولد شده
اس���ت .پس از تحصيالت ابتدائي و متوسطه ،به پاريس
رود و از س���ال  1329الي  1333در دانشگاه پاريس
مي
شود و در رشته علوم سياسي به اخذ
مشغول تحصيل مي
درج ليس���انس نايل ميگردد و در همان زمان از بورس
نگاري در دانشگاه س���وربن بهره ميبرد و ضمن
روزنامه
آن ،دوره فوق ليس���انس تاريخ را در دانشگاه سوربن طي
ميكند.
وي از س���ال  1337به عنوان مترجم اخبار خارجي
كند و در س���ال
كار مطبوعاتيش را به طور جدي آغاز مي
 1339اقدام به افتتاح يك صفحه در روزنامه اطالعات به
نام عبور از پنج ق���اره جهان ميكند (و اين صفحه در آن
سالها طرفداران بسياري پيدا كرد).
ش���گرد كار مطبوعاتي منصور تاراجي در ايام جنگ
الجزاير و فرانسه ،قابل توجه است .وي به عنوان خبرنگار و
رود و گزارش مستند تاراجي
مفسر سياسي به الجزاير مي
طلبي مردم الجزاير بسيار مورد توجه
از جنگ اس���تقالل
قرار ميگيرد.
وي آنگاه ب���ه ترجمه كتابي به نام جميله بوپاش���ا
دختر مبارز الجزاير و كتاب ديگري به نام پس���رم چارلي
پردازد.
مي
پس از كودتايي كه در عراق روي ميدهد و عبدالكريم
قاسم سقوط ميكند ،تاراجي اولين روزنامهنگاري است كه
رود و با عبدالسالم عارف رئيس جمهور جديد
به عراق مي
مصاحبه ميكند و متن اين مصاحبه در بعضي از جرايد و
مطبوعات خارجي درج ميشود.
نگار
در نخستين جنگ هند و پاكستان تاراجي روزنامه
با پشتكاري اس���ت كه به جبهه جنگ ميرود و در جبهه
پردازد.
الهور به نگارش خبر و رپرتاژ مي
منصور تاراجي ،در س���ال  1346به عنوان نخستين
روزنامهنگار ايراني به الجزاي���ر رفت و از جنگ بيافرا نيز
گزارش���هاي جالبي تهيه كرد .وي س���پس از كشورهاي
حبشه ،كنيا ،تانزانيا ،ساحل عاج ،داهومي ،بنگال ،مراكش،

گزارشهايي خواندني تهيه كرد.
از آذر س���ال  ،51تاراجي عم ً
ال مسئوليت صفحات
داخلي روزنامه اطالعات را به عهده ميگيرد ،و ميكوشد
جانبهاي در محتواي مطالب اين صفحات به
تا تحول همه
وجود آورد.
وي داراي همس���ر است و دو فرزند به نام نگار و نيما
دارد.
روانشاد منصور تاراجي در سال  ،55پس از سيسال
كار در بانك ملي كه به عن���وان معاون روابط عمومي در
كرد بازنشس���ته ش���د و به لحاظ
بانك مزبور فعاليت مي
تس���لط كامل به زبان فرانسه و دارا بودن دكتراي تاريخ از
دانشگاه سوربن به محله «مون پليه» پاريس عزيمت نمود
نگاري
و با راهاندازي يك كتابفروشي ،به فعاليت روزنامه
خود ادام���ه داد 2.او در دوران فعاليت در ايران تا مرحله
سردبيري روزنامه اطالعات (به عنوان سردبير شب) پيش
رفت و در دوران بع���د از انقالب نيز چند بار به دامان مام
ميهن بازگشت و سالها قبل در پاريس جان به جانآفرين
تسليم كرد .يادش گرامي.
پانوشت
 .1برگرفته از نشريه پست ايران ،52/1/1 ،به قلم راقم
اين سطور.
 .2نانوشته نماند كه همقلم محترم خانم مينو بديعي
مدرس رش���ته روزنامهنگاري در دانشكده علوم اجتماعي
طباطبابي حدود سي سال قبل با مشاراليها
دانشگاه عالمه
در روزنامه هفتگي «ب���ازار روز» همكاري ميكرديم ،در
آئين بزرگداشت استاد حس���ين قندي در تاالر دانشكده
علوم اجتماعي ضمن سخناني اظهار داشت كه روزنامهنگار
بايد درس روزنامهنگاري بخوان���د .ذكر اين جمله باعث
اعتراض و تعجب برخي از حضار ش���د .در پايان آن آئين،
به مش���اراليها اظهار داشتم قسمتي از سخن شما درست
نيس���ت كه ميگوئيد يا معتقديد كه روزنامهنگار حتماً
بايد درس روزنامهنگاري بخواند .ايشان يادآور شد كه فع ً
ال
جاي بحث و جدل در اين باره نيس���ت .در حالي كه ضمن
سخنان خود از صور اسرافيل و فرخي يزدي و  ...ياد كرد.
راستي آيا محمد مس���عود ،عباس مسعودي ،كريم
پورش���يرازي درس روزنامهنگاري خوانده بودند؟ كريم
پورش���يرازي مدير روزنامه طلوع در آتش برافروخته از
خشم اش���رف پهلوي در روز چهارشنبه سوري به خاطر
نوشتههايش سوخت .در حالي كه فقط ديپلم ادبي داشت
و درس روزنامهنگاري هم نخوانده بود .محمد مسعود كه
هاي خود درج ميكرد،
پس���وند دهاتي را هم زير سرمقاله
در دانش���كده روزنامهنگاري گداخته شده بود كه مقاالت
آتشين مينوش���ت و تودهايهاي خيانتكار و ملعبة دست
استالين و حزب كمونيست او را كشتند؟ عباس مسعودي
كه روزنامه را ابت���دا از دو دكان در بازار تهران آغاز كرد و
سپس به خيابان خيام رفت و ساختمان رفيع روزنامه را به
نگاري بود؟
پا كرد ،تحصيلكرده روزنامه

رها كردن جانب و جبهه به نفع منافع م ّلي
حضرت حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دعايي ،سرپرس���ت محترم و گرانقدر موسسه اطالعات .با سالم و احترام و آرزوي توفيق.
س���الگي روزنامه و نهاد اطالعات در سال  1404هستيم ،ضمن تبريک
از آنجا که در آس���تانه نود سالگي و پس از آن (با يک دهه فرصت) صد
ِ
پيش���اپيش اين دستاورد مهم به جنابعالي ،موسسه اطالعات و جامعه ايران ،پيشنهادهايي به نظرم رسيد که مناسب ديدم با حضرتعالي مطرح
شود.
هاي کشور ،معروف به «افق  »1404است .اين
سال هدف برنامه
سال  1404از يک سو صدمين سال تاس���يس اطالعات و از سوي ديگر ِ
تقارن ميتواند دستمايه ما براي برداشت هر چه بيشتر و روشنگرتر از آرشيو روزنامه باشد تا به آنچه در اين «ن ُه دهه» در روزنامه و ساير نشريات
موسس���ه پرداخته شده ،بپردازيم .از سوي ديگر برداشتها و تحليلهاي افراد سرشناسي را که در اين سالها همکار اطالعات بودهاند يا مطالبي از
اند جويا
آنها در اطالعات به چاپ رسيده ،جمعآوري کرده و تا حد امکان نظر آنها را دررابطه با آنچه ده ،بيست ،چهل سال پيش گفته يا نوشته
شويم .بعضي از آنها مسئوالن ديروز هس���تند که امروز مسئوليتي ندارند و برخي ديروز مسئوليت نداشتهاند و امروز در مسئوليتهاي مختلفي
ِ
تواند جالب بوده و براي نسل امروز و
زندگي شخصي و شغلي مي
مختلف
هس���تند .کنار هم قرار دادن گفتههاي آنها در زمانها و موقعيتهاي
ِ
نظيري داشته باشد .برخي ممکن است در ايران و بعضي در خارج از ايران باشند که ميتوان به ترتيبي با آنها اين
فرداي مملکت روشنگري کم
ها را انجام داد.
مصاحبه
درحال حاضر و در گام نخس���ت ،پيشنهاد بنده اين است که براي نوروز س���ال  1394که نودمين سالگرد فعاليت موسسه است کتابي با
آوري گردد که به وضعيت علوم مختلف در اين ن ُه دهه بپردازند
هاي مختلف جمع
عنوان «ن ُه دهه» آماده شود که در آن مقاالتي از بزرگان رشته
و يک بخش ديگر کتاب به فعاليتها ،عکس���ها و تحليلهاي اطالعات و از همه جالبت���ر به همکاران روزنامه اطالعات از ابتدا تا کنون بپردازيم.
کردهاند يا همکاري داشتهاند.
همکاراني که هر يک از بزرگان و برجستگان کشور بودهاند و در دورهاي در روزنامه اطالعات کار مي
اي بسيار مبارک اس���ت که به نظر ميرسد الزم باشد در اين
نفس اينکه در يک جامعه يک روزنامه در آس���تانه صد سالگي است ،پديده
تبليغ
خصوص حرکتهايي صورت گيرد که به صورت غير مستقيم اين دستاورد ارزشمند اطالع رساني ملي و جهاني شود و کشور از منافع اين
ِ
ظريف ،عالوه بر ابعاد ملي در ابعاد جهاني بهره مند گردد.
ِ
ازشناخت موجود از مجموع افراد و نهادهاي آن جامعه ساخته ميشود .و از مهمترين شاخصها براي
ناميک ملي [ برند ملي ] يک کش���ور
اجازه حضور يک ش���خص يا يک نهاد در ترکيب ناميک ملي يک کش���ور ،مدت حضور آن ،در عرصه است .امروز بي شک اطالعات،با قريب به
يک قرن حضور در عرصه اطالع رساني،الزم است براي تقويت ناميک ملي کشور اقدام به معرفي شايسته تري از خود عالوه بر داخل کشور ،در
جهان و در منطقه داشته باشد و با اين معرفي شايسته از يک سو سهم خود را از ارتقاء ناميک ملي و رشد اعتماد به نفس ملي ادا کند و از سوي
تحليلي آنچه در اين سالها ارائه داده ،گامي را در عرصه رسانههاي کشور بردارد ،که به نظر ميرسد فقط از اطالعات ساخته است.
ديگر با ارائه
ِ
هاي کشور گذاشت که تعريف رس���انه در جهان اين بود که هر نهادي صدا ،تصوير يا نوشتهاي پخش
اطالعات ،روزي پا به صحنۀ رس���انه
اي به حيات خود ادامه ميدهد که شرط رسانه بودن ،ديده شدن ،شنيده شدن و خوانده شدن است .براي
ميکرد ،رسانه بود .و امروز در زمانه
اينکه در بزنگاههاي تاريخ بتوان نقش ايفا کرد بايد رسانه بود و براي رسانه بودن بايد يک عمر موثق و مورد اعتماد بود .و بهاي آن قرباني کردن
منفعت در پاي مصلحت و رها کردن جانب و جبهه به نفع منافع ملي است .امر پرهزينهاي که اهتمام به آن به نفع بسياري افراد خواهد بود ،به
ويژه افرادي که ممکن است امروز اين رويه را نپسندند.
کشتي
حفظ
و
سازنده
حرکت
در
مهمي
بسيار
سهم
که
شما
شخص
ويژه
به
اطالعات،
موسسه
در پايان به س���هم خودم ازتمامي بزرگواران
ِ
اطالعات از توفانهاي بزرگ و کوچک داشتهايد قدر شناسي ميکنم و از درگاه خداوند متعال طول عمر با عزت و سرشار از شادي برايتان آرزو
دارم.

اميررضا پوررضايي

(نويسنده ،پژوهشگر و مهندس عمران)

53

پيامي از
موسسه ملي زبان

تبريك  90سالگي يك نهاد فرهنگي

كاري طاقتفرسا و خطير
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جناب آقاي حجتاالسالم والمسلمين سيدمحمود
دعايي ،مدير مس���ئول محترم روزنامه اطالعات ،س�ل�ام
عليكم 20 .تيرماه يادآور نودمين س���الگرد انتشار روزنامه
وزين اطالعات اس���ت كه توانسته طي نزديك به يك قرن
ع نگاري در قالب
فعاليت ،الگويي نوي���ن و خالقانه از وقاي
رس���انه مكتوب در ايران را با تمام فراز و نش���يبهايش
فراروي مخاطبان خود قرار دهد .الگويي كه به جاي طعم
گزنده انتقادات ناروا ،با متانت در كالم ،ش���هد شيرين نقد
منصفانه را به همراه بيان خدمات نظام مقدس جمهوري
اسالمي در كام مخاطبان خود مينشاند.
اس���تواري ،ثابت قدمي ،تالش و پشتكار جنابعالي و
همكارانتان براي توليد و انتش���ار يك روزنامه مستقل و
متعهد ستودني است؛ آنهم در زمانهاي كه انجام اين مهم،
كاري طاقتفرس���ا و خطير است .اطمينان دارم در وراي
اين سختكوشي ،دلهاي عاش���قي قرار دارند كه براي
سربلندي ايران اسالمي ميتپند و مرارتها و سختيهاي
آن را تحم���ل ميكنن���د .رجاء واثق دارم ك���ه روزنامه
اطالعات الهامبخش ارزش���هاي راستين انقالب اسالمي و
پيشگام در حركت جامعه ايران اسالمي به سمت قلههاي
رفيع توسعه و آباداني خواهد بود.
ضمن تقدير و تشكر از فعاليتهاي ارزشمند جنابعالي
و هم���كاران محترمتان ،اين س���الگرد را تبريك گفته و
موفقيت و سربلندي ش���ما خدمتگزاران به نظام مقدس
جمهوري اسالمي ايران را از درگاه باريتعالي خواهانم.

نيا
علي طيب

وزير امور اقتصادي و دارايي

س���رور ارجمند حجتاالسالم حضرت
آقاي س���يدمحمود دعايي  .با سالم و ارادت .
امسال حلول س���ال  1394همراه با نودمين
س���ال خدم���ات روزنامه اطالعات اس���ت.
روزنامهاي كه با مديريت سالم و حقجويانه
جنابعالي ن���زد ملت ايران مرتبه وااليي احراز
كرده است.
هم حلول س���ال نو و هم در آس���تانه
نودمين سال تولد اطالعات ،ظرفيت شگرف
خدماتي اين نامه ارزش���مند را به جنابعالي و
همكارانتان تبريك عرض ميكنم.

ارادتمند
عباس ح ّري

بتاريخ  26اسفند 1393

نامه زيبا
ويژه
حضرت حجتاالس�ل�ام س���يد محمود دعايي .مديرمسئول محترم
روزنامه اطالعات .روز بخير با سالم فراوان.
ويژهنامه نودمين س���ال انتشار روزنامه اطالعات [ويژهنامه اول در 20
تير  ]94را كه اخيرا ً منتشر شده است ،مطالعه كردم .خداوند به شما عمر
باعزت و توام با موفقيت بدهد كه اين روزنامه را به شكل وزيني سرپا نگاه
داشتيد ،در حالي كه بقيه نتوانستند اين كار را بكنند.
من از دوستان شادروان داريوش فروهر هستم و افتخار آشنايي شما را در سالهاي بالفاصله بعد از  22بهمن
در منزل آقاي فروهر داش���تم .چندي پيش هم حضرتعالي به جامعه جراحان ايران تشريف آورده بوديد .حضور
شما رسيدم كه مورد لطف شما هم قرار گرفتيم و در همان تاريخ تصويري از من ،آقاي دكتر ايرج فاضل و دكتر
كاظم عباسيون در روزنامه با متني چاپ شد.
ويژهنامه زيبايي بود اگرچه جزيي تغييراتي در بعضي از اخبار س���الهاي قبل داده شده بود ولي توجه شما
به درج خبر قتل شادروان داريوش فروهر و پروانه فروهر در اين زمانه قابل تحسين و تقدير است.
سپاس فراوان من را بپذيريد.

ارادتمند ،دكتر سياوش صحت
(دبير علمي جامعه جراحان ايران)

بعد از انقالب ،اطالعات ميخوانم
بنده از سال  1327روزنامه خوان شدهام .زمان ملي شدن صنعت نفت ،روزنامه باختر امروز و كيهان و شاهد را مطالعه ميكردم.
بعد از انقالب روزنامه اطالعات را مطالعه ميكنم و روزنامه همشهري و گاهي اوقات هم آرمان و روزنامه ديگري كه به نظرم برسد .و اما حقيقت
آن است كه روزنامة اطالعات صفحة  6دارد كه براي بنده جالب است و اكثرا ً آرشيو و نگهداري ميكنم.
گاهي اوقات ش���ايد دو بار به خواندن اين صفحه ميپردازم .اطالعات ،سالگرد انتشار در  90سالگي خود را جشن ميگيرد كه تبريك ميگويم.
اميدوارم كه توفيق دوام داشته باشد براي هميشه.

عزيزاهلل عالءالديني

(كارآفرين و از بنيانگذاران مؤسسه خيريه كهريزك و خوانندة مستم ّر روزنامه اطالعات)

پيامي از دانشگاه آزاد
استاد گرامي و يار يك جهت حقگزار ما
جناب آقاي دعايي عزيز .با س�ل�ام و احترام  .سالروز  90سالگي روزنامه اطالعات ،صور اسرافيل
مداري فرهنگي و اجتماع���ي ايران كه با مديريت امين و قوي حضرتعالي در جامعه علمي و فرهنگي
كش���ور جاي باال و مرتبت وااليي پيدا كرد ،تبريك عرض ميكنم و از خداوند بزرگ براي آن س���رور
ارجمند و فرهيخته تداوم توفيق و سالمتي را آرزومندم.
با تشكر

حميد ميرزاده

1394/4/20

اعتدال و انصاف
برادر ارجمند حضرت حجتاالسالم والمسلمين سيدمحمود دعايي مدير مسئول محترم روزنامه اطالعات.
با اهداي سالم و تحيت و آرزوي قبولي طاعات و عبادات ،بدينوسيله نودمين سالگرد انتشار روزنامه اطالعات را
به جنابعالي و مجموعه فرهيخته اين روزنامه وزين تبريك عرض مينمايم .بيشك روزنامه اطالعات گنجينهاي
پربها براي تاريخ معاصر ايران است و بعد از پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي نيز با مديريت مدبرانه شما توانسته
اس���ت با رعايت اعتدال و انصاف در ارتقاء فرهنگ عمومي جامعه مؤثر واقع گردد .توفيق روزافزون جنابعالي و
مجموعه همكاران گراميتان را از درگاه ايزد متعال خواستارم.

داود محمدي

نماينده مردم شريف قزوين ،آبيك و البرز

مجاهدت  36ساله
استاد ارجمند حجتاالسالم والمسلمين جناب آقاي س���يدمحمود دعايي ،مدير مسئول محترم روزنامه
وزين اطالعات .با سالم و عرض ادب؛ ضمن عرض تبريك به مناسبت آغاز نودمين سال فعاليت مؤسسه اطالعات،
بر خود الزم دانستم از مجاهدتهاي خس���تگيناپذير جنابعالي طي  36سال گذشته در انتشار روزنامه وزين
اطالعات كمال تش���كر و قدرداني را داشته باشم .بدون ش���ك «اطالعات» نميتوانست  90ساله شود مگر در
س���ايه عنايتهاي روحاني انقالبي و مطبوعاتي به نام سيدمحمود دعايي .پيروزي ،سالمتي و طول عمر را براي
جنابعالي و ساير همكاران مؤسسه مطبوعاتي اطالعات از خداوند متعال خواستارم.

با تجديد ارادت ـ احسان مازندراني
مديرمسئول روزنامه فرهيختگان

آرزوي توفيق و سرافرازي
حجتاالسالم و المسلمين جناب آقاي سيد محمود دعايي (دامع ّزه) .مدير مسئول محترم روزنامه اطالعات.
با سالم و احترام؛ ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما در ماه مبارك رمضان ،نودمين سالگرد انتشار روزنامه
اطالعات را خدمت جنابعالي تبريك عرض مينمايم.
اميدوارم با استعانت از پروردگار متعال و در ظل توجهات حضرت وليعصر(عج) در راستاي خدمت به ملت
شريف ،موفق و سرافراز باشيد.

عليرضا اميرپور

رساني و خدمات بورس)94/4/23 ،
(مديرعامل و عضو هيأت مديره شركت اطالع
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اطالعات روزنامه نوستالژیک ایرانیان
امیرعباس تقیپور

مشاور مدیرعامل و مدیر کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی
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در عصر جدید پس از تحوالت گس����ترده در تمامی ابعاد زندگی ،نیاز به دریافت
اطالعات ،محدود به کانالهای سنتی نمیشد و روزنامهها به عنوان نشریات یومیه که
حوادث و اخبار را به مردم انتقال ميدادند در زندگی بشر جای خود را پیدا کردند.
روزنامه اطالعات از آن دس���ته روزنامههای قدیمی کشور است که به انعکاس
اخب���ار در حوزههای مختلف ميپردازد و هی���چگاه از رویکرد اخالقی و حرفه ای
روزنامهنگاری غافل نشد.
اطالعات روزنامه نوستالژیک مردم است و مردم اخبار خوشیها و ناخوشیهای
این کشور را در آن دنبال کردند و به نوعی این روزنامه یادآور خاطرات این سرزمین
است.
جوانان دیروز غالباً اطالعات را ميخواندند و هر آنچه را که نیاز داش���تند از آن
دریافت ميکردند و در دورهمیها به بازگو کردن اخبار منتشر شده ميپرداختند.
اطالعات روزنامه مس���تقل و آزادی است و تحت تأثیر جریانهای سیاسی قرار
نگرفته و صرفاً برای ارتقای سطح دانش و آگاهی خوانندگان اقدام نموده است.
علیرغم انتش���ارروزنامههای متعدد و پس از آن ورود رس���انههای مجازی و
توسعه روزافزون آنها ،روزنامه اطالعات همواره مخاطب خود را در این دههها حفظ
نموده وبا رعایت چارچوبهای قانونی ،احترام به تمامی سلیقهها و به دور از هرگونه
جنجال ،صرفاً به انعکاس اخبار و روشنسازی افکار عمومی عمل نموده و با شناخت
از مخاطبان جایگاه تثبیت شده خود را در میان رسانههای کشور مستحکم ساخته
اس���ت .این روزنامه ،محل تربیت ،پرورش و تجربهاندوزی بسیاری از روزنامه نگاران
صاحب قلم و اندیش���ه بوده و در حال حاضر نیز از تیم متخصص و متعهد رسانهای
بهره ميبرد.
از آن جایی که روزنامه اطالعات اخبار حوزه کارگری ،بازنشستگی و کارفرمایی
را به صورت مطلوب پوشش ميدهد ،بیمه شدگان و مستمریبگیران سازمان تأمین
اجتماعی از خوانندگان قدیمی این روزنامه هس���تند و اخبار مورد دلخواه را از آن
دریافت مينمایند.
90س���ال فعالیت این روزنامه در عرصه خبر و اطالعرسانی ،تداعیگر همت
واالی مس���ئوالن و کارکنان این روزنامه است که س���تودنی است و ضمن تبریک
حضور ارزشمند این رسانه در این سالها ،توفیقات روزافزون برای این نشریه متعهد
و قدیمی کشور را خواستارم.

...اطالعات شد نود ساله
اي گرام���ي رس���انهي پُربار
ِ
ني���ك تو ج���اودان ماناد
نا ِم
نامهات بازتابِ آنچه كه هست
قلم���ت حام���ي و مدافع داد
بي���ان حوال���ي
مردم���ان را
ِ
ـ تا بدانجا كه خامه رخصت داد
ن ُه دهه انتش���ا ِر پ���ي در پي
سعي زياد
حاصل همت است و
ِ
ِ
خاد ِم ملتي و كش���و ِرخويش
طال���ب صلح و آش���تي و ِوداد
ِ
مرد ِم هوش���من ِد كش���و ِر ما
خادم���ان را نميبرن���د از ياد
«اطالعات» ش���د نود س���اله
عمرش از نوح بس فزونتر باد...

محمد علمي

به انگيزة نودمين سالروز تأسيس روزنامه اطالعات

عمر بلندش حامل بار گران است
محمدعلي كفاش
يكي از همكاران بازنشسته موسسه اطالعات ،احساس صميمانه خود را در باب نودمين سال
انتشار روزنامه و در قالب اين سروده به همكاران خود تقديم كرده است:

پاي���ان م���رداد ،هزار و س���يصد و چار
نش���ريّهاي تك برگ و نو آم���د به بازار
داراي چن���د اع�ل�ان و داراي خبر بود
كوت���اه و گويا بود و نقش���ش پرثمر بود
ِ
قش���نگ ص���ور اس���رافيل گويا
طرح
هم���راه ن���ا ِم اطالع���ات اس���ت زيبا
اكنون نود سال است كاين نشريّه پوياست
آث���ار رش���د و ارتقاي آن هويداس���ت
عم���ر بلندش حامل باري گران اس���ت
س���ختي اين ره بر عموم ما عيان است
دس���ت قضاي���ا در گ���ذرگاه حوادث
بس رنجه���ا را در حياتش كرده حادث
پيوسته تابيده اس���ت اين شمع فروزان
از عش���ق مردان ش���جاع و لطف يزدان
در عرص���ة ف ّن���اوري و نش���ر و دانش
پيوسته كوشيده اس���ت در امر نگارش
صحت كن���ار د ّقت و همپاي س���رعت
ّ
در جمع همكاران شده اين وجهه بدعت
مجموع���هاي را از عل���وم روز و ديروز
در انتش���اراتش به طب���ع آورده امروز
ميراث ارزش���مندي از ايران زمين است
ن���زد عموم م���ردم ايران امين اس���ت
از اهتم���ام رهب���ر و الط���اف يزدان
وز پي���روان ره���رو راه ش���هيدان
از جمع همكاران خ���وب و جمله ياران
همت م���ردان مس���ئول و مديران
وز ّ
بالن���ده و پوياس���ت نش���ر اطالعات
در سطح هر ش���هر و ديار و اجتماعات
شخص دعايي هم در اين ره سخت كوشيد
ب���ذر جه���ا ِد او در اين نش���ريّه روييد
شمع وجودش در خضوعي خوش درخشيد
ج���د و جهد پوييد
بيوقفه اين ره را به
ّ
هم���واره اس���تاد و مراد او امام اس���ت
اس���تاد وي آن عارف فرخنده فام است
او مظهر تقوي ،تواضع در كمال اس���ت
از او سخن گفتن در اين فرصت محال است
بنيانگ���ذار س���ختكوش و مهربانش
لبخن���د پيروزي هميش���ه ب���ر لبانش
يادش گرامي راه او س���بز اس���ت و پويا
در عص���ر مطبوعات نقش اوس���ت گويا
«ك ّف���اش» ميبال���د به ن���ام اطالعات
پاينده باد اين رس���م و اين آداب و عادات
«پير جماران» گفت نقش اين رس���الت
ّ
باب هداي���ت باش���د و پيغ���ام ملت

اطالعات،
ها و كابينهها
دولت
* فصلي از كتاب  90سال و بيش از  90سال در كتاب تاريخ معاصر را
ها
هاي سياه و سفيد و خاكسترييي پُر كرده است كه تأسيس دولت
برگ
و تشكيل كابينهها را نش���ان ميدهد .اين فصل براي جوانان كنجكاو به
نوعي مطالعه درس تاريخ اس���ت و براي پيران باتجربه نيز به نوعي ديگر
ها و كابينههاي
خاطره گردي تلقّي ميشود .مشخص اس���ت كه دولت
تحميلي فاقد پشتوانة ملّي و استقاللي بودهاند ولي دولتها و كابينههاي
مردمي چنين پش���توانهاي را در اختيار داشتهاند .نگاهي به سير استقرار
زماني  90س���ال و بيش از  90سال در ادوار قبل از
 32دولت در فرصت
ِ
تواند از جهات و جوانب مختلف ،تأمل برانگيز و
انقالب و بعد از انقالب مي
آموز و عبرتآور باشد.
درس

هیأت دولت میرزا حسن خان مستوفی الممالک	

* دوم مرداد 20-1289اسفند 1289
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میرزا حس���ن خان مستوفی الممالک به همراه چند تن از اعضای هیات دولت  .اسداهلل میرزا شهاب الدوله ( پش���ت سر مستوفی) عبدالحسین میرزا فرمانفرما نفر دوم از سمت چپ ،
شوند.
حسینقلی نواب ،دبیرالملک نفراول از سمت راست در تصویر دیده می
رئیس الوزرا :میرزا حسن خان مستوفیالممالک
معاون عدلیه :محمد حسینخاندبیرالملک
وزیرخارجه  :حسن قلی خان نواب
وزیر داخله :عبدالحسین میرزا فرمانفرما
وزیر مالیه :ابراهیم خان حکیمالملک
وزیر جنگ :احمد قوامالسلطنه
وزیر فوائد عامه :معرفی نشد
وزیر تجارت :معرفی نشد
وزیر پست وتلگراف :اسداهلل میرزا شهاب الدوله

هیأت دولت سید ضیاء الدین طباطبایی(دولت كودتا)

* سوم اسفند  –1299چهارم خرداد1300

اعضای هیات دولت س���ید ضیاء الدین طباطبایی که به کابینه سیاه یا
کابینه کودتا مشهور شد عبارت بودند از:
نخست وزیر :سید ضیاء الدین طباطبایی
کفیل وزارت عدلیه(دادگستری) :مصطفی خان منصورالسلطنه
وزیر خارجه :محمودخان مدیرالملک
کفیل وزارت داخله :حسین خان عدل الملک
وزیر مالیه :عیسی خان فیض-سپس مدیرالملک
وزیر جنگ :ماژور مسعود خان-سردارسپه
وزیر معارف وصنایع مستظرفه :جعفر قلی خان نیرالملک
وزیر فوائد عامه وتجارت :محمودخان موقر الدوله
وزیر پست وتلگراف :تقی خان مشیرمعظم
وزیر صحیه و امورخیریه :دکتر علی اصغر خان مودب الدوله
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کابینه سید ضیاء الدین با آن که بیش از چهارماه برسرکار نبود ولی در
همین مدت تغییرات چندی در آن انجام ش���د  .در اردیبهشت 1300
س���ردار سپه به جای ماژور مسعود خان به وزارت جنگ  -مدیر الملک
به وزارت مالیه ومعزز الدوله به وزارت خارجه منصوب ش���دند .وما ِژور
مسعود خان هم به سمت وزیر مشاور منصوب شد.
تصویر حاضر تصویر کابینه س���ید ضیاء الدین طباطبایی پس از تغییر
است.

سمت راست از باال به پایین  :مدیرالملک،معززالدوله ،مودب الدوله،مشیر معظم
ردیف وسط :سردار سپه ،سید ضیاء الدین طباطبایی،عدل الملک
ردیف چپ :نیرالملک،منصورالسلطنه ،ماژور مسعود خان

هیأت دولت رضا خان سردار سپه

* شهریور9 -1303آبان 1304
رضا خان ميرپنج كه با كودتاي س���وم اسفند  1299در كنار سيد
ضياء برس���ركار آمده بود،سرانجام با سمت رئيس الوزرايي تشكيل
كابينه داد.
نخست وزیر و وزیر جنگ :سردرار سپه
وزیر عدلیه  :نصرت الدوله فیروز
وزیر خارجه :شکراهلل خان قوام الدوله
وزیر مالیه :محمدعلی خان ذکاءالملک فروغی
وزیرمعارف وصنایع مس��تظرفه :س���ید مه���دی خان عماد
السلطنه
وزیر فوائد عامه وتجارت :عبدالحس���ین خان س���ردار معظم
خراسانی(تیمورتاش)
وزیر پست وتلگراف :جعفرقلی خان سردار اسعد
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سمت راست از باال به پایین  :مشارالملک ،فروغی،سردار اسعد
ردیف وسط :سردار سپه،امیر اقتدار
ردیف چپ:مشارالدوله،ادیب السلطنه،سردار معظم

هیأت دولت محمدعلی فروغی

* 27خرداد13-1314آذر 1314

فروغی واعضای هیت دولت در مجلس شورای ملی
ردیف جلواز سمت راست نفر سوم :احمد نخجوان،علی منصور ،فروغی  ،محمود جم  ،علی اکبر داور و سید حسن امین
رییس الوزرا :محمدعلی فروغی
وزیر عدلیه  :محسن صدر
وزیر خارجه :باقر کاظمی
وزیر داخله :محمود جم
وزیر مالیه :علی اکبر داور
کفیل وزارت جنگ :سرلشگر احمد نخجوان

وزیر معارف و صنایع مستظرفه :علی اصغر حکمت
وزیر طرق وشوارع :علی منصور
وزیر پست .تلگراف :نظام الدین حکمت
ریاست اداره کل تجارت :مصطفی اعلم
ریاست اداره فالحت :مصطفی قلی بیات
ریاست اداره صناعت :امین

علي فروغي و اعضاي كابينه وي در محوطه مجلس ش��وراي ملي -از راس���ت :محمد علي فروغي ،محمود ج���م ،علي اكبر داور ،رجبعلي
منصور،محسن صدر ،نظام الدين حكمت ،علي اصغر حكمت ،احمد نخجوان ،مصطفي قلي بيات ،مظفر اعلم ،علي سهيلي و حسين اميني
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هیأت دولت مرتضی قلی بیات( سهام السلطان)

* 5آذر  12-1323اردیبهشت 1324

62

ازچپ نفر دوم :علي اكبر سياس���ي  ،مصطفي عدل ،امان اهلل اردالن  ،حس���نعلي كمال هدايت  ،مرتضي قلي بيات  ،خليل فهيمي  ،عيسي صديق  ،نادر آراسته  ،سعيد مالك ،نصراهلل
انتظام

نخست وزیر :مرتضی قلی بیات
وزیر دادگستری :مصطفی عدل
وزیر خارجه :محسن رئیس وسپس نصراهلل انتظام
وزیر کشور :محمد سروری
وزیر جنگ :ابراهیم زند
وزیر فرهنگ :عیسی صدیق
وزیر دارئی :امان اهلل اردالن
وزیر راه :عبداهلل انتظام
وزیر بهداری  :سعید مالک
وزیر پست وتلگراف وتلفن :نادر آراسته
وزیر کشاورزی :مرتضی قلی بیات
وزیر بازرگانی وپیشه وهنر :کمال هدایت
وزرای مشاور  :علی اکبر سیاسی -خلیل فهیمی

هیأت دولت محسن صدر(صدراالشراف)

* 26تیر 13-1324آبان 1324

63

كابينه صدر از راست به چپ :سپهبدي ،آراسته ،زند ،دكتر سعيد مالك ،گلشائيان  ،غالم حسين رهنما ،صدر ،كمال هدايت .احمد اعتبار ،دكتر نخعي
نخست وزیر  :محسن صدر
وزیر دادگستری :حسنعلی کمال هدایت
وزیر خارجه :انوشیروان سپهبدی
کفیل وزیر کشور :احمد فریدونی
وزیر جنگ :ابراهیم زند
وزیر فرهنگ :غالمحسین رهنما
وزیر دارئی :محمود بدر
وزیر راه :نادر آراسته
وزیر بهداری  :سعید مالک
وزیر پست وتلگراف وتلفن :معرفی نشد
وزیر کشاورزی :محمد نخعی
وزیر بازرگانی وپیشه وهنر :عباسقلی گلشائیان
وزیر مشاور  :مصطفی عدل

		
هیأت دولت ابراهیم حکیمی( حکیم الملک)

* 13آبان -1324اول بهمن 1324
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از راست به چپ :عبدالحسين هژير ،سرلشكر فيروز ،فهيمي ،رهنما ،سعيد مالك
وسط :ابراهیم حکیمی
سمت چپ :نجم ،اردالن ،سرلشكر رياضي ،اللهيار صالح ،عدل

دومین کابینه ابراهیم حکیمی که کمتر از سه ماه برسر کار بود.
نخست وزیر :ابراهیم حکیمی
وزیر دادگستری :امان اهلل اردالن
وزیر خارجه :ابوالقاسم نجم
وزیر کشور :خلیل فهیمی
وزیر جنگ :سرلشگر علی ریاضی
وزیر فرهنگ :غالمحسین رهنما
وزیر دارئی :عبدالحسین هژیر

وزیر راه :سرلشگر محمد حسین فیروز
وزیر بهداری :سعید مالک
وزیر پست وتلگراف وتلفن :محمود نریمان
وزیر کشاورزی :احمد حسین عدل
وزیر بازرگانی وپیشه وهنر :ابراهیم حکیمی
وزیر مشاور :حسنعلی کمال هدایت -اللهیار صالح

		
هیأت دولت محمد ساعد

*  25آبان 16 -1327اسفند 1328
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علي اصغر حكمت ،اشرفي ،آراسته ،مصطفي عدل ،امير اعلم ،محمد سجادي ،ساعد مراغه اي ،جمال امامي ،زنگنه ،زند ،دكتر مقبل ،منوچهر اقبال.

کابینه چهارم محمد س���اعد مراغه ای که نزدیک به یک سال ونیم بر سرکار بود .ودر این
مدت تغییرات زیادی در اعضای کابینه به عمل آمد .اعضای اولیه این کابینه عبارت بودند
از :
نخست وزیر :محمد ساعد مراغه ای
وزیر دادگستری :محسن صدر
وزیر خارجه :علی اصغر حکمت
وزیرکشور :ابراهیم زند
وزیر جنگ :سپهبد امیر احمدی

وزیر دارائی :عباسقلی گلشائیان
وزیر فرهنگ :محمد سجادی
وزیر راه  :منوچهر اقبال
وزیر بهداری :دکتر امیر اعلم وسپس منوچهر اقبال
وزیر پست وتلگراف وتلفن :نادر آراسته
وزیر اقتصاد ملی :آقاخان اشرفی
وزیر کشاورزی :احمد مقبل
وزرای مشاور :جمال امامی – هادی طاهری

هیأت دولت احمد قوام(قوام السلطنه)

*  10مرداد 27 -1325مهر1325
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از چپ :ابوالحسن صادقي  ،محمد ولي ميرزا فرمانفرمائيان  ،علي اكبر موسوي زاده ،عزيزاهلل اعزاز نيك پي  ،احمد امير احمدي  ،احمد قوام  ،حميد سياح  ،عبدالحسين هژير  ،منوچهر
اقبال  ،شمس الدين اميرعاليي و علي شايگان
احمد قوام در چهار دوره به سمت نخس���ت وزیری منصوب شد  .دوره اول بعد از سقوط
دولت س���ید ضیاء الدین طباطبایی که دوبار رییس الوزرا شد .در دوره دوم بعد از شهریور
1320بعد از علی سهیلی تش���کیل دولت داد ودر دوره سوم از  25بهمن 1324تا 6دی
م���اه  1326که در این فاصله چندین بار ترکیب اعضای کابینه تغییر یافت  .کابینه حاضر
سومین کابینه این دور قوام است
نخست وزیر  :احمد قوام
وزیر دادگستری :علي اكبر موسوي زاده
وزیر خارجه :احمد قوام

وزیر کشور :احمد قوام
وزیر جنگ :احمد امير احمدي
وزیر فرهنگ :علي شايگان
وزیر دارئی :عبدالحسين هژير
وزیر راه :ابوالحسن صادقي
وزیر بهداری  :منوچهراقبال
وزیر پست وتلگراف وتلفن :اعزاز نيك پي
وزیر کشاورزی :شمس الدين اميرعاليي
وزیر کار وتبلیغات  :محمد ولي ميرزا فرمانفرمائيان

هیأت دولت عبدالحسین هژیر

* اول تیر 25 - 1327آبان 1332
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سمت راست  :منوچهر اقبال،نادر آراسته ،امان اهلل اردالن
وسط  :عبدالحسین هژیر
سمت چپ :نفر دوم عباس ادهم،فخرالدین شادمان ،موسی نوری اسفندیاری وسپهبد امیر احمدی
نخست وزیر :عبدالحسین هژیر
وزیر دادگستری :محمدعلی نظام مافی
وزیر خارجه :موسی نوری اسفندیاری
وزیر کشور :خلیل فهیمی
وزیر جنگ :سپهبد امیر احمدی
وزیر فرهنگ :منوچهر اقبال
وزیر دارئی :امان اهلل اردالن
وزیر راه :معرفی نشد
وزیر بهداری  :عباس ادهم

وزیر پست وتلگراف وتلفن :نادر آراسته
وزیر کشاورزی :جواد بوشهری
وزیر اقتصاد ملی :فخرالدین شادمان
وزرای مشاور :مصطفی عدل-جمال امامی

		
دولت علی منصور

*  14فروزدین 5 -1329تیر 1329
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از راست :دکتر اردالن ،محمد نخعی ،مسعود کیهان ،علی هیئت ،وارسته  ،علی منصور  ،علی امینی  ،سپهبد یزدانپناه  ،منوچهر اقبال ،ابراهیم زند و اسداهلل علم
نخست وزیر ووزیر دارایی :علی منصور
وزیر دادگستری :علی هیئت
وزیر خارجه :حسین عالء ( دکتر اردالن کفیل وزیر)
وزیر کشور :ابراهیم زند
وزیر جنگ :سپهبد مرتضی یزدانپناه
وزیر فرهنگ :مسعود کیهان
وزیر راه :منوچهر اقبال
وزیر بهداری  :محمدعلی وارسته
وزیر پست وتلگراف وتلفن :سید جالل الدین تهراني
وزیر کشاورزی :اسداهلل علم
وزیر کار  :محمد نخعی

		
هیأت دولت حاجعلی رزم آرا

* 6تیر  16-1329اسفند 1329
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از چپ :محمدرضا پهلوی  ،سپهبد رزم آرا  ،غالمحسین فروهر  ،نفر چهارم :ابراهیم مهدوی

نخست وزیر :حاجعلی رزم آرا
وزیر دادگستری :محمدعلی بوذری
وزیر خارجه :محمودصالحی
وزیر کشور :حاجعلی رزم آرا
وزیر جنگ :سرلشگرعبداهلل هدایت
وزیر فرهنگ :شمس الدین جزایری
وزیر دارئی :تقی نصر
وزیر راه :معرفی نشد
وزیر بهداری :جهانشاه صالح
وزیر پست وتلگراف وتلفن :معرفی نشد
وزیر کشاورزی :ابراهیم مهدوی
وزیر اقتصاد ملی :مرتضی آزموده
وزیر کار  :محمد نخعی

		
هیأت دولت دکتر محمد مصدق

*  12اردیبهشت  1330تا  28مرداد 1332
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آخرين كابينه دكتر مصدق نشسته از راست :دكتر اخوي  ،دكتر عالمي ،عبدالعلي لطفي  ،سيف اهلل معظمي  ،مهندس احمد زنگنه ،دكترمهدی آذر
ايس���تاده از راست  :دكتر ملك اسماعیلی  ،مهندس حق شناس ،دكتر غالمحسسن صديقي،دكتر مصدق  ،مهندس رجبي ،دکتر سید حسین فاطمی،صبار فرمانفرمائیان،تیمسار مهنا
معاون وزیر دفاع
دکتر مصدق از  12ار دیبهشت  1330تا  28مرداد  1332زمامداری ایران را بر عهده داشت  .در طی این مدت وی چند بار اعضای هیات دولت خود را تغییر داد  .اعضای آخرین هیأت
دولت وی به قرار زیر است:
نخست وزیر :محمد مصدق
وزیر دادگستری :عبدالعلی لطفی
وزیر خارجه :حسین نواب وسپس دکتر سید حسین فاطمی
وزیر کشور :غالمحسین صدیقی
وزیر جنگ :تیمسار تقی ریاحی
وزیر فرهنگ :مهدی آذر
وزیر دارئی :باقر کاظمی
وزیر راه :داود رجبی
وزیر بهداری  :صبار فرمانفرماییان
وزیر پست وتلگراف وتلفن :سیف اهلل معظمی
وزیر کشاورزی :خلیل طالقانی
وزیر اقتصاد ملی :علی اکبر اخوی
وزیر کار  :ابراهیم عالمی

هیأت دولت فضل اهلل زاهدی (دولت كودتا) * 28مرداد 2-1332اردیبهشت 1333
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آقايان :علی اصغرپورهمایون ،علی اصغر حکمت ،شناخته نشد،جمال الدین اخوی،عباس فرزانگان،جهانشاه صالح،فضل اهلل زاهدی،سرلشگر هدایت و...

دولت زاهدی که به دولت کودتا ش���هرت داشت در روز  28مرداد با سرنگونی دکتر مصدق بر مسند قدرت تکیه زد  .این دولت با آغاز به کار دوره هیجدهم مجلس بنا به سنت پارلمانی
استعفا داد وزاهدی نخست وزیر باردیگر مامور تشکیل کابینه شد .در دولت دوم زاهدی تغییراتی صورت گرفت
اعضای کابینه اول زاهدی به شرح زیر است:
نخست وزیر :فضل اهلل زاهدی
وزیر دادگستری :جمال الدین اخوی
وزیر خارجه :معرفی نشد
وزیر کشور :نخست وزیر
وزیر جنگ :سرلشگر عبداهلل هدایت
وزیر فرهنگ :رضا جعفری
وزیر دارئی :علی امینی
وزیر راه :غالمعلی میکده
وزیر بهداری  :جهانشاه صالح
وزیر پست وتلگراف وتلفن :سیف اهلل معظمی
وزیر کشاورزی :احمد حسین عدل
وزیر اقتصاد ملی :علی اصغر پورهمایون
وزیر کار  :ابوالقاسم پناهی
وزرای مشاور :علی اصغر حکمت -امیر حسین ایلخان بختیار -محمد سجادی

		
هیأت دولت حسین عالء

* 23خرداد 15-1335فروردین 1336
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ردیف جلو از راست :نفر دوم اسداهلل علم،غالمحسین فروهر،حسین عالء،محمود مهران،عباسقلی گلشاییان
ردیف پشت سر  :علی قلی اردالن( نفراول سمت راست،ردیف سوم)

نخست وزیر :حسین عالء
وزیر دادگستری :عباسقلی گلشائیان
وزیر خارجه :علی قلی اردالن
وزیر کشور :اسداهلل علم
وزیر جنگ :سرلشگر احمد وثوق
وزیر فرهنگ :محمود مهران
وزیر دارئی :غالمحسین فروهر
وزیر راه :سرلشگر ولی انصاری
وزیر بهداری  :جهانشاه صالح
وزیر پست وتلگراف وتلفن :امیرقاسم اشراقی
وزیر کشاورزی :محمودناصری
وزیر صنایع ومعادن :رضا گنجه ای
وزیر کار  :محسن نصر
وزرای مشاور :محمد نمازی-خلیل طالقانی-احمد مقبل
نایب نخست وزیر و وزیر مشاور  :عبداهلل انتظام

		
هیأت دولت منوچهر اقبال:

* 15فروردین 9-1336شهریور 1339
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از راست:سرلشگر بختيار ،دكتر مهران ،مهندس طالقاني ،دكتر اقبال،مهندس اشراقي ،سرلشگر وثوق ،سرلشگر انصاري
رديف دوم :سرتيپ اخوي ،علي قلی اردالن،آقاخان بختيار ،مجلسي ،دكتر جاللي
رديف سوم :خسرو هدايت ،دكتر راجي ،مصطفي تجدد ،اشرف احمدي
نخست وزیر  :منوچهر اقبال
وزیر دادگستری :محمد مجلسی
وزیر خارجه :علی قلی اردالن
وزیر کشور :فتح اهلل جاللی
وزیر جنگ :سرلشگراحمد وثوق
وزیر فرهنگ :محمودمهران
وزیر دارئی :علی اصغر ناصر

وزیر راه:سرلشگر ولی انصاری
وزیر بهداری  :عبدالحسین راجی
وزیر پست وتلگراف وتلفن :امیر قاسم اشراقی
وزیر کشاورزی:سرتیپ حسن اخوی
وزیربازرگانی :مصطفی تجدد
وزیر کار  :آقاخان بختیار
وزیر صنایع ومعادن :جعفر شریف امامی

وزیر مشاور :خلیل طالقانی
وزیر گمرکات وانحصارات  :سرتیپ علی اکبرضرغام
معاون نخس��ت وزیر ورییس س��ازمان اطالعات
وامنیت کشور :سرلشگر تیمور بختیار
معاون پارلمانی وقائم مقام نخست وزیر در سازمان
برنامه  :خسرو هدایت

هیأت دولت علی امینی

*  16اردیبهشت  27 -1340تیر 1341
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نورالدین الموتی،عل���ی اصغر پرهمایون ،جمال گنجی،س���پهبد نقدی ،علی امینی ،غالمعلی فریور،هادی اش���تری،
عبدالحسین بهنیا ،سپهبد عزیزی ،حسن ارسنجانی
نخست وزیر :علی امینی
وزیر دادگستری :نورالدین الموتی
وزیر خارجه :قدس نخعی
وزیر کشور :سپهبد صادق امیر عزیزی
وزیر جنگ :سپهبد علی اصغر نقدی
وزیر فرهنگ :محمد درخشش
وزیر دارئی :عبدالحسین بهنیا
وزیر راه:جمال گنجی
وزیر بهداری  :عبدالحسین طبا وسپس ابراهیم ریاحی
وزیر پست وتلگراف وتلفن :هوشنگ سمیعی
وزیر کشاورزی :حسن ارسنجانی
وزیر بازرگانی :جهانگیر آموزگار
وزیر کار  :عطاء اهلل خسروانی
وزیر صنایع ومعادن :غالمعلی فریور
وزیرمشاور وسرپرست اموراقتصادی :علی اصغر پورهمایون
وزرای مشاور :هادی اشتری-ناصر ذوالفقاری

		
هیأت دولت اسداهلل علم

* 28تیر 29-1341بهمن 1341
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ردیف جلو ازراست  :سپهبد عزيزي ،داوود رجبي ،سپهبد نفدي ،اسداهلل علم ،خوشبين ،انتظام،رياحي ،ارسنجاني
رديف دوم :خانلري،جهانشاهي،خسرواني ،سميعي،بهنيا ،اصفيا
اسداهلل علم بعد ازاستعفای علی امینی در  27تیر 1341
مامور تشکیل دولت شد  .علم تا 17اسفند  1342در مسند
نخست وزیری بود و در این مدت س���ه بار کابینه خودرا
ترمیم کرد .اعضای اولین کابینه وی به شرح زیر است:
نخست وزیر  :اسداهلل علم
وزیر دادگستری :غالمحسین خوشبین
وزیر خارجه :عباس آرام
وزیر کشور :سپهبد صادق امیر عزیزی
وزیر جنگ :سپهبد علی اصغر نقدی
وزیر فرهنگ :پرویز ناتل خانلری

وزیر دارئی :عبدالحسین بهنیا
وزیر راه :داود رجبی
وزیر بهداری  :ابراهیم ریاحی
وزیر پست وتلگراف وتلفن :هوشنگ سمیعی
وزیر کشاورزی :حسن ارسنجانی
وزیر بازرگانی :غالمحسین جهانشاهی
وزیر کار  :عطاء اهلل خسروانی
وزیر صنایع ومعادن :طاهر ضیائی
وزرای مشاور :نصراهلل انتظام -مسعود فروغی
رییس سازمان برنامه :صفی اصفیا

هیأت دولت حسنعلی منصور

*  17اسفند -1342هفتم بهمن 1343
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تصویر اولین جلسه هیات دولت حسنعلی منصور ،روبه رو حسنعلی منصور نخست وزیر ودر دوطرف وی اعضای هیأت دولت.
وسيله محمد بخارايي ترور شد.
حسنعلي منصور در بهمن  1343به
نخست وزیر  :حسنعلی منصور
وزیر دادگستری :باقر عاملی
وزیر خارجه :عباس آرام
وزیر کشور :جواد صدر
وزیر جنگ :سپهبد اسداهلل صنیعی
وزیر فرهنگ :عبدالعلی جهانشاهی
وزیر دارئی :امیرعباس هویدا
وزیر راه :محمود کشفیان
وزیر بهداری  :جمشید آموزگار
وزیر پست وتلگراف وتلفن :فرهنگ شفیعی
وزیر کشاورزی :سپهبد ریاحی

وزیر اقتصاد :علی نقی عالیخانی
وزیر کار  :عطاء اهلل خسروانی
وزیر اطالعات :نصرت اهلل معینیان
وزیر آبادانی ومسکن :هوشنگ نهاوندی
وزرای مشاور :محمود نصیری-هادی هدایتی
وزیر مشاور ومدیرکل سازمان اموراستخدامی :منوچهر گودرزی
وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر :ناصر یگانه
معاون نخست وزیر ورییس هنرهای زیبا :مهرداد پهلبد
معاون نخست وزیر ورییس س��ازمان اطالعات وامنیت کشور :سرلشگر حسن
پاکروان
معاون نخست وزیر ورییس سازمان جلب سیاحان :قاسم رضائی

هیأت دولت امیرعباس هویدا:

*  5بهمن 16 -1343مرداد 1356
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رديف اول از چپ :قاسم معتمدي  ،منوچهر تسليمي ،غالمرضا كيانپور ،جمشيد آموزگار  ،امير عباس هويدا  ،عبدالمجيد مجيدي ،شجاع الدين شيخ االسالم زاده
ردیف دوم :امير قاسم معيني  ،منوچهر آزمون  ،محمد يگانه  ،صفي اصفيا
رديف سوم :مهناز افخمي ،منوچهر شاهقلی ،منصور روحاني،عباسعلي خلعتبري  ،هادي هدايتي
رديف چهارم :مهرداد پهلبد،كريم پاشا بهادري،ضياء الدين شادمان و ارتشبد عظیمی
امیر عب���اس هویدا بعد از مرگ حس���نعلی منصور در 5
بهمن  1343مأمور تش���کیل کابینه شد .وی ازآن پس تا
16مرداد 1356بر مسند نخست وزیری باقی بود  .کابینه
زیر آخرین هیأت دولت هویدا بود که تا پیش از کنارهگیری
تغییراتی نیز در آن انجام شد.
نخست وزیر  :امیر عباس هویدا
وزیر دادگستری :غالمرضا کیانپور
وزیر خارجه :عباسعلی خلعتبری
وزیر کشور :امیرقاسم معینی
وزیر جنگ :ارتشبد رضا عظیمی

وزیر فرهنگ وهنر :مهرداد پهلبد
وزیر اموراقتصادی ودارائی :هوشنگ انصاری
وزیر راه وترابری:ابراهیم فرحبخشیان
وزیر بهداری وبهزیستی  :شجاع الدین شیخ االسالم زاده
وزیر پست وتلگراف وتلفن :کریم معتمدی
وزیر علوم و آموزش عالی :دکتر معتمدی
وزیر آموزش وپرورش :منوچهر گنجی
وزیر صنایع ومعادن  :فرخ نجم آبادی
وزیر نیرو  :مهندس حکمت
وزیر اطالعات وجهانگردی :کریم پاشا بهادری
وزیر کشاورزی وامور روستایی :منصور روحانی

وزیر بازرگانی:منوچهر تسلیمی
وزیر کاروامور اجتماعی :منوچهر آزمون
وزیر مسکن وشهرسازی :همایون جابر انصاری
وزیر مشاور :صفی اصفیا
وزیر مشاور :جمشید آموزگار
وزیر مشاور  :مهناز افخمی
وزیر مش��اور و رییس س��ازمان برنامه :عبدالمجید
مجیدی
وزیر مشاور در امور پارلمانی :محمود کاشفی
وزیر مشاور در امور اجرایی :هادی هدایتی
معاون پارلمانی :دکتر شادمان

		
هیأت دولت جمشید آموزگار

* 16مرداد  5 -1356شهریور 1357
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از راس���ت :نعمت اهلل نصیری،محمدرضا امین،رضا عظیمی،مهرداد پهلبد،س���پهبد خزاعی ،تقی توکلی ،محمد یگانه،مرتضی صالحی،جمشید آموزگار،عباسعلی خلعتبری،هوشنگ
انصاری،محمود کاشفی ،مهناز افخمی،منوچهر گنجی،صفی اصفیا ،داریوش همایون ،شیخ االسالم زاده
نخست وزیر :جمشید آموزگار
وزیر دادگستری :غالمرضا کیانپور
وزیر خارجه :عباسعلی خلعتبری
وزیر کشور :اسداهلل نصر اصفهانی
وزیر جنگ :ارتشبد رضا عظیمی
وزیر فرهنگ وهنر :مهرداد پهلبد
وزیر اموراقتصادی ودارائی :هوشنگ انصاری
وزیر راه وترابری:مرتضی صالحی
وزیر بهداری وبهزیستی  :شجاع الدین شیخ االسالم زاده
وزیر پست وتلگراف وتلفن :کریم معتمدی
وزیر علوم و آموزش عالی :منوچهر گنجی(سرپرست)
وزیر آموزش وپرورش :منوچهر گنجی
وزیر صنایع ومعادن  :محمدرضا امین
وزیر نیرو  :تقی توکلی
وزیر اطالعات وجهانگردی :داریوش همایون

وزیر کشاورزی وامور روستایی :احمدعلی احمدی
وزیر بازرگانی:کاظم خسروشاهی
وزیر کاروامور اجتماعی  :امیر قاسم معینی
وزیر مسکن وشهرسازی :فیروز توفیق
وزیر مشاوردر امور اقتصادی :صفی اصفیا
وزیر مشاور در امور زنان  :مهناز افخمی
وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه :محمد یگانه
وزیر مشاور در امور پارلمانی :محمود کاشفی
وزیر مشاور در امور اجرایی :منوچهر آگاه
معاون نخست وزیر ورییس سازمان اطالعات وامنیت کشور  :نعمت اهلل نصیری
معاون نخست وزیر در امور اجتماعی :محمد صادق کاظمی
معاون نخست وزیر ورییس سازمان انرژی اتمی :اکبر اعتماد
معاون نخست وزیر وسرپرست سازمان اوقاف  :علی فرشچی
معاون نخست وزیر ورییس آمادگی ملی وبسیج غیر نظامی :قاسم خزاعی

هیأت دولت جعفر شریف امامی:

*5شهریور 15 -1357آبان 1357
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امامي  ،منوچهر
از راس���ت :منوچهر آزمون،عباس قره باغي،حسن شالچيان ،رضا عظيمي،رضا امين ،هوش���نگ نهاوندي،پرويز آوينی ،محمد باهري،جهانگير مهدمينا ،جعفر شريف
گنجي،عزت اهلل يزدان پناه ،امير خسرو افشار ،حسنعلي مهران،محمد يگانه ،محمد رضي ويشکایي ،نصراهلل مقتدر مژدهي و كاظم وديعي
جعفر شریف امامی در  5شهریور  1357در جریان اوج گیری تظاهرات مردمی علیه رژیم
ش���اه به منظور فرونش���اندن موج اعتراض های مردمی به رژیم شاه تشکیل شد .ولی به
دلیل ناکامی در امر سرکوب حرکت مردم در 15آبان مجبور به استعفا شد.
نخست وزیر :جعفر شریف امامی
وزیر دادگستری :حسین نجفی
وزیر خارجه :امیرخسرو افشار
وزیر کشور :ارتشبد عباس قره باغی
وزیر جنگ :ارتشبد رضا عظیمی
وزیر فرهنگ وهنر :محسن فروغی
وزیر اموراقتصادی ودارئی :محمد یگانه
وزیر راه وترابری :حسن شالچیان
وزیر بهداری وبهزیستی  :نشراهلل مقتدر مژدهی
وزیر پست وتلگراف وتلفن :کریم معتمدی

وزیر علوم و آموزش عالی :هوشنگ نهاوندی
وزیر آموزش وپرورش :منوچهر گنجی
وزیر صنایع ومعادن  :محمدرضا امین
وزیر نیرو  :جهانگیر مهدمینا
وزیر اطالعات وجهانگردی :محمدرضا عاملی تهرانی
وزیر کشاورزی وعمران روستاها :امیر حسین امیر پرویز
وزیر بازرگانی :محمدرضی ویشکایی
وزیر کاروامور اجتماعی  :کاظم ودیعی
وزیر مسکن وشهرسازی :پرویز آوینی
نقیکنی
وزیر مشاور :علی
وزیر مشاور در امور اجرایی :منوچهر آزمون
وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه :حسنعلی مهران
وزیر مشاور در امور پارلمانی :عزت اهلل یزدان پناه

هیأت دولت شاهپور بختیار

* 10دی 22 -1357بهمن 1357
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اعضای کابینه شاهپور بختیار در مجلس شورای ملی برای کسب رای اعتماد -احمد میرفندرسکی در حال سخنرانی .صادق وزيري ،شاهپور بختيار و جعفر شفقت در ردیف اول
نخست وزیر :شاهپور بختیار
وزیر دادگستری :یحیی صادق احمدی
وزیر خارجه :احمد میر فندرسکی
وزیر کشور :شاهپور بختیار
وزیر جنگ :ارتشبد جعفر شفقت
وزیر اموراقتصادی ودارائی :رستم پیراسته
وزیر بهداری وبهزیستی  :منوچهر رزم آرا
وزیر پست وتلگراف وتلفن :لطفعلی صمیمی
وزیر آموزش وپرورش :محمد امین ریاحی
وزیر صنایع ومعادن  :عباسقلی بختیار
وزیر اطالعات وجهانگردی :سیروس آموزگار

وزیر کشاورزی وعمران روستاها :منوچهر کاظمی
وزیر کاروامور اجتماعی  :منوچهر آریانا
وزیر مسکن وشهرسازی :جواد خادم احمدآبادی

هیأت دولت مهندس مهدی بازرگان (دولت موقت انقالب)

*23بهمن  14 -1357آبان 1358

از س���مت راست :محمود احمدزاده،اسداهلل مبش���ری،ناصر میناچی،ابراهیم یزدی،یداهلل سحابی،احمد صدر حاج س���یدجوادی،مهندس بازرگان،داریوش فروهر،مصطفی کتیرایی،
غالمحسین شکوهی ،مهندس طاهری،دکتر سامی وتقی ریاحی

وزارتخانه
وزارت آموزش وپرورش
وزارت اموراقتصادی و دارایی
وزارت امور خارجه
وزارت بازرگانی
وزارت بهداری
وزارت پست و تلگراف و تلفن
وزارت دادگستری
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت راه و ترابری
وزارت صنایع
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
وزارت کار و امور اجتماعی
وزارت کشور
وزارت مسکن
وزارت نیرو
وزارت کشاورزی
وزارت نفت
وزیر مشاور و سرپرست برنامه و بودجه
معاون نخست وزیر وسرپرست سازمان تربیت بدنی

اسامی وزرا
غالمحسین شکوهی – محمدعلی رجایی
علی اردالن
کریم سنجابی – ابراهیم یزدی
رضا صدر
کاظم سامی
حسن اسالمی
اسداهلل مبشری – احمد صدر حاج سید جوادی
تقی ریاحی  -مصطفی چمران – احمد مدنی
مهندس طاهری
محمود احمدزاده
علی شریعتمداری  -حسن حبیبی
ناصر میناچی
داریوش فروهر  -علی اسپهبدی
هاشم صباغیان – احمد صدر حاج سید جوادی
مصطفی کتیرایی
عباس تاج
علی محمد ایزدی
علی اکبر معین فر
عزت اهلل سحابی
حسین شاه حسینی

81

		
هیأت دولت محمدعلی رجایی
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تصویر جلسه هیات دولت به ریاست ش��هید رجایی .آقایان محمدرضا نعمت زاده ،شهید فیاض بخش ،شهید کالنتری ،شهید عباسپور  ،عباس دوزدوزانی ومحمد سالمتی در
تصویر حضور دارند.

وزارتخانه
وزارت آموزش وپرورش
وزارت اموراقتصادی و دارایی
وزارت امور خارجه
وزارت بازرگانی
وزارت برنامه و بودجه
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
وزارت پست و تلگراف و تلفن
وزارت دادگستری
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت راه و ترابری
وزارت صنایع

اسامی وزرا
محمدجواد باهنر
محسن نوربخش
میرحسین موسوی
حسين كاظم پور اردبيلي
موسي خير
هادی منافی
محمود قندی
ابراهيم احدي
جواد فکوری
موسی کالنتری
محمدرضا نعمت زاده

وزارتخانه
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
وزارت کار و امور اجتماعی
وزارت کشور
وزارت مسکن و شهرسازی
وزارت نفت
وزارت نیرو
بهزیستی
وزارت کشاورزی
وزیر مشاور در امور اجرایی
وزیر مشاور و سرپرست شرکت ملی فوالد ایران

اسامی وزرا
حسن عارفی
عباس دوزدوزانی
احمد توکلی
محمدرضا مهدوی کنی
محمدشهاب گنابادی
محمدجواد تندگویان
حسن عباس پور
محمدعلی فیاض بخش
محمد سالمتی
بهزاد نبوی
محمود احمدزاده هروی

		
هیأت دولت دكترمحمدجواد باهنر
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نشسته از سمت راست :میرحسین موسوی ،موسی نامجو ،حسن غفوری فرد ،شهید رجایی( رییس جمهور) ،شهید باهنر( نخست وزیر) ،علی اکبر پرورش ،محمدرضا مهدوی کنی
ایستاده :هادی منافی ،...،محمدتقی بانکی  ،محسن نوربخش ،مرتضی نبوی ،محمود روحانی،سید حسین موسویان ،حسین نمازی،شهاب گنابادی،محمد میرمحمدصادقی ،محمدعلی
نجفی ،...،بهزاد نبوی و محمد غرضی.
وزيري به شهادت رسيدند.
ها در ساختمان نخست
رجايي و باهنربر اثر انفجار بمب تروريست

وزارتخانه
وزارت آموزش وپرورش
وزارت اموراقتصادی و دارایی
وزارت امور خارجه
وزارت بازرگانی
وزارت برنامه و بودجه
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
وزارت پست و تلگراف و تلفن
وزارت کشاورزی
وزارت دادگستری
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت راه و ترابری

اسامی وزرا
علی اکبر پرورش
حسین نمازی
میر حسین موسوی
حبیب اهلل عسگراوالدی مسلمان
محمدتقی بانکی ( وزیر مشاور )
هادی منافی
مرتضی نبوی
محمد سالمتی
سید محمد اصغری
سید موسی نامجو
تاجگردون

وزارتخانه
وزارت صنایع و معادن
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
وزارت کار و امور اجتماعی
وزارت کشور
وزارت مسکن
وزارت نیرو
وزارت نفت
وزير مشاور در امور اجرايي
وزير مشاوروسرپرست شركت ملي فوالد
وزير مشاور ورييس سازمان بهزيستي

اسامی وزرا
مصطفی هاشمی
محمدعلی نجفی
عبدالمجید معادیخواه
محمد میر محمد صادقی
محمدرضا مهدوی کنی
محمدشهاب گنابادی
منصور شهیدی
محمد غرضی
بهزاد نبوي
حسين موسوياني
محمود روحاني

		
هیأت دولت آیت اهلل محمدرضا مهدوی كني
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ردیف جلو از سمت راست :محمدعلی نجفی،محمدتقی بانکی ،هادی منافی ،محمدرضا مهدوی کنی،نیکروش،حسن غفوری فرد ،بهزاد نبوی
ردیف دوم :حسین موسویان،مصطفی هاشمی طبا ،محمد سالمتی،محمود روحانی،محمد غرضی
در ردیف های بعد آقایان هادی نژاد حسینیان ،شهاب گنابادی ،علی اکبر پرورش ،حسین نمازی ،میر حسین موسوی  ،عبدالمجید معادیخواه ،مرتضی نبوی ،محمد میرمحمدصادقی
و موسی نامجو حضور دارند.

وزارتخانه
وزارت آموزش وپرورش
وزارت اموراقتصادی و دارایی
وزارت امور خارجه
وزارت بازرگانی
وزارت برنامه و بودجه
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
وزارت پست و تلگراف و تلفن
وزارت دادگستری
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت راه و ترابری
وزارت صنایع

اسامی وزرا
علی اکبر پرورش
حسین نمازی
میر حسین موسوی
حبیب اهلل عسگراوالدی مسلمان
محمدتقی بانکی ( وزیر مشاور)
هادی منافی
مرتضی نبوی
سید محمد اصغری
سید موسی نامجو
هادی نژاد حسینیان
مصطفی هاشمی

اسامی وزرا
وزارتخانه
محمدعلی نجفی
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
عبدالمجید معادیخواه
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
محمد میرمحمدصادقی
وزارت کار و امور اجتماعی
سید کمال الدین نیک روش
وزارت کشور
محمد شهاب گنابادی
وزارت مسکن
حسن غفوری فرد
وزارت نیرو
وزیر مشاوروسرپرست سازمان بهزيستي محمود روحانی
وزیر مشاور و سرپرست شرکت ملی فوالد حسین موسویانی
محمدغرضي
وزیر وزير نفت
بهزاد نبوی
وزیر مشاور در امور اجرایی
وزیر مشاور و سرپرست شرکت ملی فوالد ایران محمود احمدزاده هروی

		
هیأت دولت مهندس میرحسین موسوی
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ردیف جلواز سمت راست :سراج الدین کازرونی ،محمد درگاهي  ،سيد محمد خاتمي  ،مسعود روغني زنجاني  ،سيد منصور رضوي  ،رئيس جمهور  ،محمد غرضي  ،ميرحسين موسوي  ،دكتراژهاي،
علياكبر واليتي  ،محمد فرهادي  ،هادي منافي
رديف دوم:مجتبي خسروتاج  ،محمدعلي نجفي  ،بهزاد نبوي  ،بيژن نامدار زنگنه  ،ميرزاده  ،ناصرمحمدخان  ،مجيد قاسمي  ،عليرضا مرندي  ،غالمرضا شافعي  ،غالمرضا آقازاده  ،عيسي كالنتري
رديف ايستاده :ابوالقاسم سرحديزاده  ،علي شمخاني  ،محمد سعيديكيا  ،علي اكبرمحتشميپور  ،حسن حبيبي  ،عطا اله مهاجراني  ،ميرمحمدي
هیأت دولت میر حسین موسوی سال 64
اسامی وزرا

وزارتخانه

اسامی وزرا

وزارتخانه

وزرارت آموزش وپرورش

کاظم اکرمی

وزارت سپاه پاسداران انقالب اسالمی

محسن رفیق دوست

وزارت اطالعات

محمد محمدی ری شهری

وزارت صنایع

غالمرضا شافعی

وزارت اموراقتصادی و دارایی

جواد ایروانی – حسین نمازی

وزارت صنایع سنگین

بهزاد نبوی

وزارت امور خارجه

علی اکبر والیتی

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

محمد فرهادی

وزارت بازرگانی

عابدی جعفری

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

سید محمد خاتمی

وزارت برنامه و بودجه

مسعود روغنی زنجانی

وزارت کار و امور اجتماعی

ابوالقاسم سرحدی زاده

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

علیرضا مرندی

وزارت کشور

علی اکبر محتشمی پور

وزارت پست و تلگراف و تلفن

محمد غرضی

وزارت مسکن

سراج الدین کازرونی

وزارت جهاد سازندگی

بیژن نامدار زنگنه

وزارت معادن و فلزات

محمدرضا آیت اللهی

وزارت دادگستری

حسن حبیبی

وزارت نیرو

محمدتقی بانکی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

محمدحسین جاللی

وزارت کشاورزی

عباسعلی زالی

وزارت راه و ترابری

محمد سعیدی کیا

وزارت نفت

غالمرضا آقازاده

		
هیأت دولت حجت االسالم اکبر هاشمی رفسنجانی
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رديف جلو :علي اكبرواليتي  ،محمدي گلپايگاني  ،هاشمي رفسنجاني  ،مقام معظم رهبري  ،محسن نوربخش  ،غالمرضا آقازاده  ،علي الريجاني
محمد بشارتي  ،محمد غرضي
رديف دوم :ميرمحمدي،غالمرضا شافعي  ،بيژن نامدار زنگنه  ،علي
زاده ،ناصرمحمدخان  ،غالمرضا فروزش  ،اكبرتركان  ،ميرزاده  ،عليرضا مرندي  ،عطا اله مهاجراني
رديف سوم:محمدرضا نعمت
طباء  ،عيسي كالنتري  ،اسماعيل شوشتري  ،غالمحسين كرباسچي  ،محمد هاشمي  ،علي فالحيان  ،علي شمخاني  ،حسن حبيبي
رديف چهارم :مصطفي هاشمي
وزارتخانه

اسامی وزرا

وزارتخانه

اسامی وزرا

وزارت آموزش وپرورش

محمدعلی نجفی

وزارت صنایع

محمدرضا نعمت زاده

وزارت اطالعات

علی فالحیان

وزارت صنایع سنگین

هادی نژاد حسینیان

وزارت اموراقتصادی و دارایی

محسن نوربخش

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

مصطفی معین

وزارت امور خارجه

علی اکبر والیتی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

سید محمد خاتمی –علی الریجانی

وزارت بازرگانی

عبدالحسین وهاجی

وزارت کار و امور اجتماعی

حسین کمالی

وزارت برنامه و بودجه

مسعود روغنی زنجانی

وزارت کشور

عبداهلل نوری

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

ایرج فاضل

وزارت مسکن

سراج الدین کازرونی

وزارت پست و تلگراف و تلفن

محمد غرضی

وزارت معادن و فلزات

حسین محلوجی

وزارت جهاد سازندگی

غالمرضا فروزش

وزارت نیرو

بیژن نامدار زنگنه

وزارت دادگستری

اسماعیل شوشتری

وزارت کشاورزی

عیسی کالنتری

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

اکبر ترکان

وزارت نفت

غالمرضا آقازاده

وزارت راه و ترابری

محمد سعیدی کیا

هیأت دولت اكبرهاشمي رفسنجاني سال 1368

		
هیأت دولت حجت االسالم سيد محمد خاتمي
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رديف جلو :علي يونسي ،محمد شريعتمداري ،غالمرضا آقازاده ،حسن حبيبي ،مقام معظم رهبري ،سيدمحمد خاتمي ،محمدرضا عارف ،محمدعلي ابطحي،
هاي بعد آقايان :ميرمحمدي ،محمدعلي صدوقي ،علي ش���مخاني ،حسين مظفر ،اسحاق جهانگيري ،عبدالواحد موس���وي الري ،محمود حجتي ،علي عبدالعليزاده ،دكتر
در رديف
معتمدي ،بيژن نامدار زنگنه در تصوير ديده ميشوند

هیأت دولت سيد محمد خاتمي سال 1376
وزارتخانه

اسامی وزرا

وزارتخانه

اسامی وزرا

وزارت آموزش وپرورش

حسین مظفر

وزارت راه و ترابری

محمود حجتی

وزارت اطالعات

قربانعلی دری نجف آبادی – علی یونسی

وزارت صنایع و معادن

غالمرضا شافعی

وزارت اموراقتصادی و دارایی

حسین نمازی

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

مصطفی معین

وزارت امور خارجه

سید کمال خرازی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

احمد مسجد جامعی – عطاءاهلل مهاجرانی

وزارت بازرگانی

محمد شریعتمداری

وزارت کار و امور اجتماعی

صفدرحسینی – ناصر خالقی

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

محمد فرهادی

وزارت کشور

سید عبدالواحد موسوی الری

وزارت پست و تلگراف و تلفن

محمدرضا عارف

وزارت مسکن و شهرسازی

علی عبدالعلی زاده

وزارت جهاد کشاورزی

محمد سعیدی کیا

وزارت نیرو

حبیب اهلل بیطرف

وزارت دادگستری

اسماعیل شوشتری

وزارت تعاون

مرتضی حاجی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

علی شمخانی

وزارت نفت

بیژن نامدار زنگنه

		
هیأت دولت دكترمحمود احمدي نژاد

* شهريور  -1384شهريور 1392
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ي نيكزاد ،غالمحسين الهام
نژاد ،عل 
رديف جلو :محمود بهمني ،زريبافان ،محمدرضا رحيمي ،مقام معظم رهبري ،محمود احمدي
االسالمي ،در تصوير حاضر هستند.
در رديفهاي بعد :كامران دانشجو ،سيدمحمود حسيني ،رستم قاسمي ،فرزين ،علي سعيدلو ،شيخ
هیأت دولت محمود احمدي نژاد سال 1384
وزارتخانه

اسامی وزرا

وزارتخانه

اسامی وزرا

وزارت آموزش وپرورش

محمود فرشیدی -علی احمدی

وزارت صنایع

وزارت اطالعات

محسنی اژه ای

وزارت اموراقتصادی و دارایی

داود دانش جعفری -حسین
صمصامی -شمس الدین حسینی
منوچهر متکی

وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری

علیرضا طهماسبی -علی اکبر
مهرابیان
محمد مهدی زاهدی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

حسین صفار هرندی

وزارت کار و امور اجتماعی

محمد جهرمی

وزارت بازرگانی

مسعود میرکاظمی -مهدی غضنفری

وزارت کشور

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

کامران باقری لنکرانی

وزارت پست و تلگراف و تلفن

محمدسلیمانی

وزارت مسکن

مصطفی پورمحمدی -علی کردان-
صادق محصولی
محمدسعیدی کیا

وزارت جهاد کشاورزی

محمدرضا اسکندری

وزارت نیرو

پرویز فتاح

وزارت دادگستری

جمال کریمی راد -غالمحسین الهام

وزارت نفت

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

مصطفی محمد نجار

وزارت راه و ترابری

محمد رحمتی -حمید بهبهانی

کاظم وزیری هامانه -غالمحسین
نوذری
کاظمی -عبدالرضا مصری

وزارت امور خارجه

وزیر رفاه

* شهريور 1392

		
هیأت دولت دكترحسن روحاني
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رديف جلو :از راست :نوبخت،عباس آخوندي،محمد علي نجفي ،نهاونديان،حسن روحاني ،محمود واعظي ،صالحي اميري ،اسحاق جهانگيري
رديف دوم :از راست :علي اصغر فاني ،جعفر توفيقي ،محمود حجتي ،علي جنتي ،محمدرضا نعمتزاده ،مصطفي پورمحمدي ،سيدمحمود علوي
چيان
اكبر صالحي ،محمد جواد ظريف ،علي ربيعي ،بيژن نامدار زنگنه ،حميد چيت
نيا ،سيد حسن هاشمي ،علي
رديف سوم :از راست :علي طيب

هیأت دولت حسن روحاني سال 1392
وزارتخانه

اسامی وزرا

وزارتخانه

اسامی وزرا

وزارت آموزش وپرورش

علي اصغر فاني

وزارت راه و ترابری و مسكن

عباس آخوندي

وزارت اطالعات

سيد محمود علوي

وزارت صنعت و تجارت

محمدرضا نعمت زاده

وزارت اموراقتصادی و دارایی

علي طيب نيا

وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری

محمد فرهادي

وزارت امور خارجه

محمد جواد ظريف

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

علي جنتي

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

سيد حسن هاشمي

وزارت کار و رفاه اجتماعی

علي ربيعي

وزارت ارتباطات

محمود واعظي

وزارت کشور

عبدالرضا رحماني فضلي

وزارت جهاد کشاورزی

محمود حجتي

وزارت نیرو

حميد چيت چيان

وزارت دادگستری

مصطفي پورمحمدي

وزارت نفت

بيژن نامدار زنگنه

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

حسين دهقان

وزارت ورزش و جوانان

محمود گودرزي
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اطالعات،
چند مقاله و گزارش
*چند نمونه و چند مثال از مقالهها و گزارشها را بازخواني ميكنيم.
انعكاس نمونهها و مثالهايي چند ،از ميان هزاران خبر و گزارش و مقاله و
مطلب ،به معناي جانبداري از اين و آن شخص يا اين و آن رخداد نيست.
نامه ،بيش از اين اقتضا ندارد .براي مطالعه نوشتههاي
ضيق ظرفيت ويژه
بيشتر ميتوان به كتاب اطالعات سال ،مجموعه پنججلدي اطالعات 80
سال ،كارنامه سه س���اله ( )86 ،87 ،88و دورههاي روزنامه اطالعات در
فاصله  1305تاكنون مراجعه كرد.ضمناً در فصلهاي ديگر اين ويژهنامه
از جمله بخش« 90س���ال مبارزه و مقاوم���ت» و نيز بخش « اطالعات،
ويترين 90ساله» ،ش���واهد و نمونههاي بيشتر و گستردهتري به عنوان
مكمل ارائه شده است.
ّ

هر كس در اين ديار با كتاب و كتابخانه س��روكار دارد نام كتابخانه
ملي ملك را شنيده است اهل فضل و دانش ميدانند كه اين كتابخانه يكي
از چند كتابخانه مهمي است كه در پنجاه سال اخير در ايران بوجود آمده
است ولي محققا بسيار كمند آنهائي كه خبر دارند چه گنجينههائي از آثار
انديشه و ذوق و هنر مردم ايران در آن گردآمده است.

آقا ملك بنيانگذار كتابخانه ملك و
از چپ :حاج حسين
احمد سهيلي خوانساري سرپرست كتابخانه

كتابخانه ملك:
گنجينه هنر و ادب ايران

 6500جلد كتاب خطي ،بي��ش از  14هزار كتاب چاپي 12 ،تابلوي
هاي تمبر ،س��كه و قلمدان در اين كتابخانه گرد
الملك ـ مجموعه
كمال
آمده است.
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كتابهاي خطي
آنچه بيك كتابخان���ه ارزش و اهميت ميدهد تعداد
كتابهاي خطي و نس���خههاي منحصر بفرد يا كمياب آن
كتابخانه است.
ش���ماره كتابهاي خطي كتابخانه ملك  6500مجلد
اس���ت ولي چون غالب مجلدات ش���امل چندين كتاب و
رساله اس���ت از اين رو داراي در حدود هفده هزار عنوان
(فيش) كتاب و رس���اله خطي است .و آنچه باعث اهميت
اين مجموعه است اين اس���ت كه در ميان اين هفده هزار
اثر تقريبي آثار منحصر بفرد و باصطالح كتابشناس���ان
«نسخه» و كتابهاي كمياب بسيار است.
از نسخههاي بينظير و منحصر بفرد كتابخانه ملك:
كابالعي���ن خليلبن احمد نح���وي ،كتاب المحيط
صاحب بن عباد ،مقدمه االدب فارابي در لغت و مش���كالت
اب���ن هيثم در هندس���ه و كتاب اثمار بخ���اري در نجوم
اس���ت كتاب ائمار بخاري به خط و قلم سرآمد شاعران و
نويس���ندگان طنزپرداز ايران عبيد زاكاني است در صفحه
پشت اين كتاب اسحاق پس���ر عبيد پس از فوت پدرش
تملك كتابرا تسجيل كرده است.
كتابهاي چاپي
شماره كتابهاي چاپي فارسي و عربي و تركي كتابخانه
مل���ك  14/500عدد و ضمن���ا داراي  3600جلد كتاب
فرانسوي و انگليسي و آلماني و روسي ميباشد اين كتابها
نيز همه با دقت و ذوق انتخاب شده و در ميان آنها مجلداتي
هس���ت كه كمياب و گرانبها است و رويهمرفته مجموعه
دستچيني است.
موزه كتابخانه
كتابخانه ملي ملك مانند بس���ياري از كتابخانههاي
بزرگ و معروف جهان م���وزه تاريخي مهمي دارد كه در
آن بس���ياري از نقايس آثار هنري و تاريخي گرد آمده كه
باختصار و اجمال بدانها نيز اش���اره ميشود ،در مجموعه
مينياتورهاي كتابخانه تصوير خواجه نصيرالدين طوس���ي
همراه با آثاري از بزرگان اين هنرديده ميشود .و در ميان
مجموعه صدها قطعه خط ممت���از كتابخانه خط بزرگان
و ناموراني چون نورعلي ش���اه و يايسنغر و ميرزا غالمرضا
و عليرضاي عباس���ي و ميرعلي هروي و ميرعماد و ساير
بزرگان و استادان نامور به چشم ميخورد در قسمت اسناد
و اوراق تاريخي قباله عقد و ازدواج ميرزا تقي خان اميركبير
با عزت الدوله خواهر ناصرالدين شاه جلب نظر ميكند.
كتابالعين خليل بن احم���د نحوي ،كتابالمحيط
صاحب بن عباد ،مقدمه االدب فارابي
سكهها
مجموعه س���كه موزه كتابخانه ملي ملك در نوع خود
بيهمتا و فوقالعاده مهم اس���ت در ميان چهار تا پنج هزار

سكه طال و نقره و مس كه در اين مجموعه گردآمده است
س���كههائي ديده ميشود كه در هيچ مجموعهاي نظير آن
نيست.
مانند سكه طالي بهرام اول پادشاه ساساني كه از لحاظ
ضرب هم جالب و قابل توجه است ،سكه فتحعليشاه قاجار
در لباس ايلي (تركمن) ،س���كه حسينعلي ميرزاقاجار كه
پس از مرگ فتحعليشاه و قبل از ورود محمدشاه به تهران
پنجاه روز در شيراز نام پادشاه برخود نهاده بود و سكه بنام
خود زده بود و همچنين چند س���كهيي مانند از سكههاي
دوران واليتعهدي حضرت رضا (ع).
مجموعه سكه كتابخانه ملك عالوه بر اين خصوصيات
از لحاظ جامع و كامل بودن يعني شامل بودن سكه شاهان
قبل و بعد از اسالم نيز اهميت دارد.
مجموعه تمبر
مجموعه تمبر م���وزه كتابخانه ملك از جهات عديده
داراي اهميت اس���ت اهميت عمده آن در اين است كه اين
مجموعه اختصاص به تمبر ايران ندارد و شامل مجموعه از
تمبرهاي تمام كشورهاي جهان تا  15سال پيش و از جمله
بهترين مجموعه تمبر كشور اتريش در آن ميان است.
بقيه آثار موزه
ش���رح بقيه آثار موزه باعث طوالنيشدن اين نوشته
ميش���ود و فقط بهدوچيز جالب ديگر اين موزه اشاره كرده
و ميگذرم .در موزه كتابخانه در حدود نود قلمدان وجود
دارد كه تقريباً ميتوان گفت از تمام آثار هنرمندان بزرگ
اين هنر زيباي ملي از قبيل محمودخان ملكالش���عراء ـ
آقازمان ـ ْآقا نجف در آن ميان ديده ميش���ود و مجموعه
بالنسبه كاملي است.
تابلوهاي كمال الملك
دوازده تابلو برجسته از آثار نقاش نامور و هنرمند بزرگ
كمالالملك نيز از آثار گرانقدر اين موزه و كتابخانه است.
مرحوم ملك تا  15س���ال پيش كه خريداران اين آثار
در ايران فراوان نبود و به���اي اين آثار با همه اهميتي كه
دارد بالنسبه ارزان بود ،و خريدار شايد فقط خود ملك بود
به جمعآوري اين آثار ابراز عالقه ميكرد .ولي از  15سال
پيش كه خريداران اين آثار بتدريج روبه فزوني نهاد و بهاي
آثار هنري باال رفت مرحوم ملك خريدهاي خود را متوقف
ساخت و در سالهاي آخر عمر چيزي بر اين گنجينه نيفزود
ولي آنچه از او بيادگار مانده كافي است كه تا نام او را زنده
و باقي نگاه دارد .سهم و همت و كوشش و پايمردي مرحوم
ملك بجاي خود محفوظ ولي در بوجود آوردن اين كتابخانه
و موزه ش���خص ديگري هم دست اندكار بوده و غالب آثار
نفيس موزه و كتابخانه بدست او و به تالش و اصرار و ابرام
او فراهم ش���ده است .مرحوم ملك مال و عمر خود را روي
بوجود آوردن كتابخانه گذاش���ت و آن يك هم نقد جواني

و زندگان���ي و مايه علمي و هنري و ذوق خود را يكس���ره
وقف بوجود آوردن اين كتابخانه كرد و اين شخص شاعر و
نويسنده محقق و خطاط و هنرمند و هنرشناس گرانمايه
احمد س���هيلي خوانساري است كه چهل سال پيش وقتي
احمد سهيلي براي تنظيم ترجمه دائرهالمعارف بريتانيكا
باتفاق جمعي ديگر از مترجمين پا در كتابخانه ملك نهاد
اصوالً كتابخانهاي در ميان نبود س���الني در خانه مرحوم
ملك وجود داشت كه در آن سالن در حدود  5هزار كتاب
بدون نظم و ترتيب روي هم ريخته ش���ده بود و لحافي از
خاك و خاشاك پوشش آن كتابها بود.
دو سال پس از اين تاريخ سهيلي باتفاق مرحوم ملك
مشغول ثبت و تنظيم فهرس���ت كتابها شد و از آن زمان
بود كه بر اثر كوشش س���هيلي ميتوان بتدريج سالنها را
قفسهبندي كردند و كتابها را با نظم و ترتيب در آنها جاي
دادند و انبار كتاب تبديل به كتابخانه شد و از همين زمان
بود كه سهيلي دامن همت به كمر زد و با سفركردن مكرر
به اصفهان و شيراز و آذربايجان و قزوين و اهتمام بسيار در
خود ته���ران به يافتن و خريد كتابها و آثار نفيس پرداخت
و بهمين جهت اكنون هر كتاب و اثر مهمي را در كتابخانه
ملك مالحظه كنيد در پش���ت صفح���ه آن به قلم و خط
سهيلي بر ميخوريد كه نوشته در چه تاريخ و چه گونه آن
اثر را او خريداري كرده اس���ت ،تاسيس موزه و گردآوردن
گنجينه سكهها و غيره نيز از پيشنهاداتي بود كه سهيلي به
مرحوم ملك كرد و خود مباش���ر انجام و اجراي آن مقصود
ش���د و با عشق و شور و عالقه بسيار كه الزمه انجام گرفتن
اين امور است باالخره موفق شد اين موزه را پديد آورد كه
امروز گنجينهايست از آثار هنري ايران كه بها و ارزش براي
آن نميتوان فرض كرد.
تجليل و تكريم نس���بت به واقف م���وزه و كتابخانه و
كسيكه سرمايه و همت و ذوق خود را روي اينكار گذاشته
كاريس���ت كه انجام شده و امروز نام مرحوم ملك در شمار
خدمتگزاران صميمي هنر و فرهنگ ايران اس���ت كه در
جريده عالم دوام آن ثبت شده است.
ولي در مورد احمد سهيلي چه اقدامي شده من شخصاً
هيچگونه اطالعي ندارم آيا از طرف مقامات فرهنگ و هنر از
وي تشويقي شده؟ آيا اولياي آستان قدس توجه و عنايتي
به خدمات اين مرد هنرمند كردهاند؟...
من تص���ور ميكنم بايد حق هر خدمتگزاري در زمان
حيات او در كش���ور اداء ش���ود تا خدمتگزاران صديق و با
ايمان تشويق ش���وند ما نبايد حقشناسي از خدمتگزاران
علم و دانش و هنر را فقط موكول به بعد از وفات آنها كنيم
بايد هنرمند در زندگي خود نيز قدر بيند و بر صدر نشيند
تا مردم بويژه جوانها عم ً
ال ببينند كه جامعه حقش���ناس و
بيدار است.

الدين سجادي
دكتر ضياء

الدين همايي
جالل

1354/5/1

نابخردان ،زبان فارسي را به تباهي ميكشند
بعلت اهميت موضوع قس���متهايي از هشدار و زنهارهاي استاد [همايي] را كه خطاب
به نويسندگان امروزي است نقل ميكنيم:
«خيلي براي من گفتن اين حرف دشوار است ،اما چاره چيست؟ حقيقتي است كه بايد
اظهار كنم و در واقع درد دلي اس���ت كه بايد با دوستداران شاهنامه و عالقهمندان بهوطن
و آب و خاك خود در ميان بگذارم ،باش���دكه چارهگري كنند و جلو سيل وحشتناكي را كه
ملتها را تهديد ميكند بگيرند .ميخواهم بگويم كه متأس���فانه مثل اينست كه ما در حال
حاضر قدر ادبيات فارس���ي خود را و در ضمن همين شاهنامه را كه موضوع بحث است .و در
ظاهر محصول يك عمر رنج و زحمت خونبهاي يك دانش���مند گوينده و دهقان آزاده ايراني
به نام فردوس���ي است نميدانيم ،سهل است كه احياناً كارها ميكنيم و حرفها ميزنيم كه
با آن منظور مقدس منافات دارد.
خالصه اينكه ميخواهم بگويم كه تحقيقات ادبي و منش���ات نظم و نثر فارس���ي و
لغتس���ازيهاي ناهنجار و برف انبار و تغيير و تبديلهاي بيج���ا و غير الزم و امثال اين
هوسبازيها كه از قلم و زبانهاي نپخته س���ر ميزند گاه گاه طوري است كه خواهناخواه،
دانس���ته يا ندانسته بهمان نپخته شوم منتهي خواهد ،چه بسا كه در كتب و جرايد و مجالت
به عنوان شعر و مقاله و تحقيق ادبي عبارات ناهنجار و نافرهيخته بهچشم ميخورد كه روح
فردوسي و س���عدي از آن بيزار و در شكنجه و آزار است ،و اگر در بر اين پاشنه بگردد ديري
نميگذرد كه نسل بعد ديگر به هيچ وجه از عهده فهم و درك شاهنامه و ديگر آثار گرانمايه
ادبي بر نميآيند.
ملت بدون سابقه
سپس استاد به لغتسازي و واژهبازي معاصران اشاره ميكند:همانطوريكه در اثر هجوم
لغتس���ازي و متدبازي كه هر دو معلول هوسبازي بود كمكم در مدارس پيش آمد و ما خود
ش���اهد و ناظر بوديم كه لغات رياضي قديم مثل (جمع و تفريق ،تقس���يم ،ضرب و كسر) و
امثال آن و همچنين روش تدريس را به عنوان اينكه متد قديم پوسيده و وازده است از روي
خودنمايي و هوسهاي كودكانه يا اغراض ناپاك عوض كردند و نتيجهاش اين شد كه رابطه
فرهنگي خانوادهها از هم گسس���ت .پدران و مادراني ك���ه رياضي خوانده بودند و آنرا خوب
ميدانستند و بايستي در پيشرفت دروس به فرزندانشان در خانه كمك كنند زبان فرزندان
را نميفهميدند ،عجيب اس���ت كه آن روش نامطلوب همچن���ان ادامه يافت يعني چندي
نگذشت كه باز هم آن كلمات و روش را تغيير دادند تا كار بدانجا رسيد كه خواهر و برادرهاي
بزرگتر كه هنوز در آن دبيرس���تان تحصيل ميكردند زبان دانشآموزان كالسهاي پائينتر
را نميفهميدند .امروز متأس���فانه چه بسا كه معلمان ادبيات فارسي نيز اشعار بسيار مشهور
فردوسي و اس���دي و حافظ و سعدي را نميشناسند و از هم تميز نميدهند و اگر لطيفهاي
بشنوند كه مث ً
ال مربوط به شاهنامه يا گلستان باشد ،درك نميكنند.
خالصه من صريح و پوست كنده ميگويم اگر هدف اصلي اين است كه پيوند نسلهاي
بعد ،از فرهنگ ملي پدران و اسالفش���ان يكي گسيخته شود و ملتي نوزاد بيسابقه تمدن
يعني علفي خودروي و نهالي بيريشه باشند.
همين راه را كه كج روان خام بد س���ليقه يا مغرضان بد انديش پيش گرفتهاند تعقيب
كنند و ادامه دهند وگرنه به يقين بدانند كه اين ره كه تو ميروي به تركستان است.
اس���تاد همائي سپس اظهار خوشبيني ميكند كه جش���نوارهها و مجتمعهايي نظير
جشنواره توس رسالت تاريخي حفظ زبان و پاسداري فرهنگ را به همگان يادآور ميشود.
سپس در بخشي ديگر اس���تاد به تركيب چند واژه نادرس���ت حمله ميبرد و چنين
مينويس���د :نگاهي در روزنامه ميخوانيم و از سخنرانان ميشنويم كه «گرد هم آيي» را به
جاي مجمع اختيار كردهاند گذش���ته از اين كه مفهوم مجمع را همه جا نميرساند و از عهده
تفهيم معاني «مجمع» كه در زبان ادبي و محاورات متداول ش���ده اس���ت بر نميآيد كلمه
مجمع دو سيالب سبك وزن و (گردهمآئي) پنج سيالب سنگين وزن است.
و اگر مثل بعضي نويسندگان و س���خنرانان تازه چرخ نوكار نوساز بهجاي مجمع «گرد
هم آمد نگاه» بگويند هفت س���يالبگران وزن ميشود ،حال اگر فرض كنيم براي سيالب
زائد يك ثانيه وقت تلفظ الزم داشته باشد و  30ميليون جمعيت ايران هركدام در شبانهروز
يكبار آن كلمه را بهجاي مجمع بهكار ببرند 30 .ميليون ثانيه وقت گرانبهاي خود را كه بايد
صرف كارهاي مفيد و سودبخش كنند بيهوده و بيثمرتلف كردهاند.
و چون سيميليون ثانيه را به دقيقه تبديل كنيم پانصدهزار دقيقه ميشود و چون آنرا
به ساعت مبدل كنيم  8332ساعت ميشود ،تقريباً معادل  347شبانهروز يعني حدود يك
سال قمري كه در مدت  360روز حدود  360سال ميشود.

با اين حساب براي يك هوسكاري و يك لغتسازي ناهنجار هر شبانهروز يكسال و هر
سالي  360سال عمر گرانبهاي مردم تلف ميشود.
مثال ديگرش كلمه «سده» اصفهان است كه آنرا مبدل به همايونشهر كردهاند.
در صورتيكه لفظ سده دو سيالب بسيار كوتاه شيرين فارسي و در تلفظ فقط دو حرف
متحرك است كه تمام معني و مراد اين نامگذاري را ميرساند زيرا كه سده در اصل سه قريه
بوده(خوزان ،فروش���ان ،و رنسفادران) حاال اين كلمه را مبدل به همايونشهر كردهاند كه هم
لفظش طوالنيتر ،هم مفهومش بياعتبار است.
برگرديم به كلمه مجمع ،اگر شعر حافظ را به شاگرد مدرسه بدهند كه ترجمه كند
مجمع خوبي و لطف است عذار چو مهش
ليكنش مهر و وفا نيس���ت خدايا بدهش بايد بنويسند گردهمآيي يا گرد هم آمد نگاه
خوبي و لطف است كه اين تعبير مفهوم كلمه «مجمع» را در اين بيت نميرساند...
حماسه بديهي
پس از قرائت س���خنراني اس���تاد همايي آقاي امين بناني اس���تاد ايراني در يكي از
دانشگاههاي آمريكا درباره شاهنامه و ريشههاي حماسي بديهي چنين سخن گفت:
حماس���ه به هنگام بروز خطرات آني در آدمي ـ يا در يك ملت زاده ميش���ود ،چنانكه
در قرن هش���تم قبل از ميالد هومر در يونان و در قرن چهارم هجري فردوس���ي در ايران به
حماس���ه پرداختند ،چون بيم آن ميرفت كه يونانيان در آن روزگار بر اثر درآميختن با اقوام
و ملل ديگر فرهنگ و قوميت خود را باز نشناس���ند از اينرو «ايلياد» آفريده شد تا رابطه هر
فرد يوناني را با گذشته كشورش اس���توار كند ،شاهنامه فردوسي نيز در دورهيي پديد آمد
كه زب���ان و قوميت ايراني در معرض خطر بود .در آن روزگار پارهاي از ايرانيان از پارس���ي
گفتن عار داش���تند و گروهي خود را به غير ايران منسوب ميداشتند ،در اين دوره شاهنامه
چ���ون يك ضرورت تاريخي و فرهنگي پديد آمد كه من آنرا حماس���ه بدهي نامميدهم ،در
برابر حماسههاي فرمايشي چون «انهئيد» نوشته ويرژيل ،يا بهشت گمشده اثر ميلتون كه با
ضرورتي واقعي همراه نبوده است.
پس از پايان سخنراني امين بنائي حاضران مسائلي را مطرح كردند.
استاد محيط طباطبائي گفت :اين را ميدانيم كه زبان دري در قرن چهارم كمال يافته
بود و درخش���انترين نمونه نثر و نظ���م را از آن دوره داريم  ،چگونه بيم زوال آن ميرفت كه
فقط بدين منظور فردوسي به نوشتن شاهنامه وادار شده باشد.
امين بنائي پاس���خ گفت :امروز كه به آثار فارس���ي قرن چهارم نگاه ميكنيم آنرا كامل
مييابيم اما بايد از ديدگاه مردم آنروزگار مس���أله را بررس���ي كنيم آن بيم و اميدها ،فشار
حكومتهاي دس���ت نش���انده عرب را بشناس���يم .در دوراني كه ابوريحان گفته است من
دشنامي را بهزبان عربي از درودي بهزبان پارس���ي خوشتر ميدارم ،و در دربار طاهريان به
عربي سخن مي گفتند .دكتر رجائي به تاييد سخنان بنائي چنين گفت :با تعارف نميشود
مجالس علم���ي را برگزار كرد .آقاي محيط طباطبايي گفتند كه در زمان فردوس���ي زبان
فارسي دري بهحد كمال بود.
م���ن نظري جز اين دارم ،بنياد فرهنگ اي���ران در كار تدوين فرهنگنامه تاريخي زبان
فارسي است كه تا قرن پنجم آن تدوين ش���ده است .با مراجعه به آن ديده ميشود تا قرن
پنجم س���يزده تا چهارده متن فارسي داريم كه يكيش شاهنامه است و حجم متون ديگر كه
بيشتر طبي و جغرافيايي است مجموعاً به اندازه نيمي از شاهنامه است و واژههاي فارسي كه
در ش���اهنامه است بيش از تمام لغات آنهاست ،از سوي ديگر در دورههايي كه همه بسوداي
[بهسوداي] مقام و منصب و ثروت بردهوار بازيچه دست نشاندگان عرب بودند و كساني چون
غضازي رازي و انوري بر اثر تملق «از نقره ديگدان ميس���اختند» فردوسي بر خالف جريان
شنا كرد ،به فارسي گفت و به ايران انديشيد و تملق نگفت ،اداي حق اينست.
محيط طباطبائي پاس���خ داد :در همان قرون تاريخ طبري و تفسير طبري نوشته شده
كه بيش از ش���شهزار واژه پاك فارسي دارد .هنوز هم مالك صحبت زبان ما شعر و نثر قرن
چهارم است ،البته زبان فارسي با شاهنامه تكامل يافته و باشد كه همچنان ادامه يابد.
اميدوارم زبان فارسي هيچگاه كامل نشود چون پس از كمال مرحله سقوط فرا ميرسد،
و اين بجز تكامل است.
در اين جلسه دكتر اسالمي پيشنهاد كرد چون پارهيي از روايات مجعول چون سرودن
ش���اهنامه به اميد صله و امثالهم در كتابهاي دبستاني هست ،و ذهن كودكان آنرا به سادگي
و قاطعيت ميپذيرد كه حتي با تحقيق دانش���گاهي نيز از س���ر آنان بدر نميرود ،از اين رو
پيشنهاد ميكنم كه اين افسانه پردازيها از كتابهاي دبستاني زدوده شود.

93

اس��تاد محيط طباطبائي در
چيزي نيست .حمداهلل مستوفي در سال
پاسخ گزارشگر روزنامه اطالعات
 730مينويس���د كه قبر فردوسي و حجة
به شرح اين مساله پرداختهاند.
االس�ل�ام غزالي و احمد غزالي برادرش و
اس���تاد محيط طباطبائي :گفته
معشوق توسي عارف در مزاري در جنوب
ميش���ود از صلهاي كه سلطان محمود
خرابه توس قديم واق���ع بودهاند .همين
براي فردوسي فرستاد و بهنگام مرگ
مقدمه نويسان ش���اهنامه بايستغري كه
شاعر بدست دخترش رسيد ،مقبرهاي
زمان آنها به زمان مغول نزديك اس���ت
در توس براي شاعر بنا كردند.
نوش���تهاند ـ وقتي خواستند تجديد بناي
آرامگاه مجللي كه تا اس���تقرار
ت���وس كنند عمله و بنا قبر فردوس���ي را
حكومت مغول در ايران باقي ماند.
ويران كردن���د و از مصالح آن قلعه توس
وقتي والي مغولي توس خواست
دوم را بنا كردند و در زمان غازان خان كه
در كناره ويرانه توس شهري يا محلي
مقابر اولياء عرفا را ترميم و احيا ميكرد به
براي اقامت خود بس���ازد اين مقبره
والي مغولي توس دس���تور داد بر سر قبر
باشكوه را خراب كردند و از مصالح آن
فردوس���ي خانقاهي بسازند و او هنوز اين،
به كار س���اختمان قلعهاي رسانيدند
بنا را بپايان نبرده بودك���ه مرد .و آن بنا،
كه نتيجه آن هس���ته اصلي توس دوم
بن���اي ديگري جز همي���ن عمارت چهار
بود .قاعدتا قلعه خرابهاي كه بازمانده
گوش نيست كه در مدت يكصد سال همه
آن در ش���رق بقعه معروف به هارونيه
كس���انيكه با ديده كنجكاو بر اين محل
موجود اس���ت بايد همان بنايي باشد
گذش���ته و اين بنا را نگريستند اظهار نظر
كه با مصالح مقبره قديم فردوسي برپا
كردند كه اين بنا ناقص مانده اس���ت و از
شده است.
اول بصورت كام���ل در نيامده بوده و اين
صفت درس���ت تطبيق ميكند به آنچه كه
1354/5/1
اين مزار فردوسي نيست
راجع خانقاه فردوسي گفتيم.
اس���تاد ش���ما در كنگره توس
در اين باب تحقي���ق دقيقي از راديو
فرموديد كه آرامگاه فردوسي در مكان
ايران در دو س���ال پيش پخش شد و ديگر
فعليش نيست ممكن است در اين مورد
به تفسير جزيي نميپردازم .هنوز در اين
توضيحي بدهيد؟
نظر باقي هستم كه قبر فردوسي در پشت
فردوسي
آرامگاه
طباطبايي:
استاد
همين بناي چهارگوش���ي است كه تعمير
در همين محل توس اس���ت منتهي با
شده در محلي كه شايد اكنون باسم غزالي
يك فاصله از بناي فعلي آن.
در آنجا صورت قبري بس���ته شده است.
آرامگاه فردوس���ي بين دو محل
باش���د ،ولي قبر غزالي هم از كنار او دور
آيا س��اختمان آرامگاه فعلي فردوس��ي كه زيارتگه ادب
جدي���د و قديم آن وج���ود دارد كه
نبوده بنابراين هيچ اشكالي ندارد كه بناي
مزار
يا
دارد
بر
در
را
او
قبر
اس��ت،
شاهنامه
شيفتگان
و
دوس��تان
خوش���بختانه مقدار اين فاصله معين
يادبود آرامگاه فردوسي از همه احترامات
فردوسي در جاي ديگري قرار دارد؟
و معلوم است .وقتي به زيارت آرامگاه
موجود خود هم���واره برخوردار و زيارتگه
فردوسي ميرويد در سر راه خود بناي
اهل دل باش���د و اين راهي كه اين بناي
چهار گوشه مرتفعي با سقف گنبدي
يادبود را بدان خانق���اه ميپيوندد دو اثر
يك پ���وش ميبينيد كه اخيرا ً انجمن
مربوط به فردوسي را بهم مربوط ميسازد،
آثار ملي آنرا تعمير كرده اين گنبد در
و كس���انيكه آن آرامگاه را بياد فردوسي
كنار قبر فردوسي بوده است.
زيارت ميكنند بعدا همين خانقاه را هم بنام
ملكالشعرا مژده ميدهد كه پايههاي آنرا پيدا كردهام و بر
بزيارت
كه
پيش
سال
150
در
فريزر س���ياح انگليسي
خانقاه فردوسي زيارت كنند.
آن بنايي خواهم كرد» .ولي او موفق نميشود و ميميرد.
خرابههاي توس رفته وصفي دقي���ق از حالت موجود آن
خانقاه فردوسي
مرحوم ملكالشعراء بهار نقل ميكرد و گويا در يكي از
استاد مطلب تازهاي را در بيانات شما استنباط ميكنم
كرده است ميگويد :وقتي از دروازه جنوبي شهر وارد شديم مقاالت خودش هم نوشته كه هنوز آن پايه و سنگ بستي
در داخل فضاي وس���يع ويرانهها تنها عمارت چهار گوشي را كه نصيرالدوله تهيه كرده بود در جواني ديدم كه برجا و و آن اينكه به عارف بودن فردوس���ي اشاره ميشود جايي
برپا بود و در كنار آن گنبد كاش���ي پوش���ي قبر فردوسي قابل ديدن بود .بيش از آن خاليكوف اش���اره به همين پايه گفتيد كه غازان براي عرفا خانقاه ميساخته و دستور داده
وجود داش���ت .ما اول همين گنبد را مقبره فردوسي بزرگ ويرانه ميكند وجود پايه ويرانهاي را كه كاشيهاي سبز در كه براي فردوسي هم خانقاهي بسازند تا آنجا كه من اطالع
ميپنداشتيم ولي بعد معلوم شد كه آن شاعر بزرگ در آن كنار آن ريخته بود يادآور ميشود اما طمع مالكان اين آثار دارم فردوس���ي اهل تصوف و عرفان نبوده آيا فكر ميكنيد
گنبد كوچك بخاك سپرده شده است.
را بزير خاك زراعتي فرو ميبرد و چنانكه در س���ال  1304فردوسي خانقاه هم الزم داشته باشد؟
كه
انگليسي
سياح
آن»
چند س���ال بعد از آن «دو نو
اس���تاد طباطبايي :چنانچه مالحظه كرديد گفته شد
كه بعد از تأس���يس انجمن آثار ملي ساختن مقبرهاي براي
براينجا گذش���ته آن گنبد كوچك ويرانه شده و زير زراعت فردوس���ي وجهه همت انجمن قرار گرفت .يكي از مالكان غ���ازان ـ خان كه معتقد به عرفا و اوليا و رجال طريقت بود
رفته بود ولي عمارت چهار گوش برجاي خود اس���توار بود مشهد توانس���ت مزرعهاي را كه نزديك باين محل داشت چنين دس���توري صادر كرد و در آن زمان كه زاويه ابراهيم
راهنم���اي «دو نو آن» همين گنبد را به او قبر فردوس���ي جاي قبر فردوس���ي معرفي كند و در آنجا تشكيالت قبر ادهم عارف را در كنار ابنبابويه دستور بنا ميداد ،زاويهاي
معرفي كرده كه مسلم است اش���تباه كرده .كساني كه بر جديد فردوسي برقرار شد .مرحوم فروغي كه در آنموقع با كه حاال به غلط نام ب���رج طغرل بر آن نهادهاند ـ در همان
اين س���رزمين عبور كردهاند همه به نوش���ته فريزر اشاره كارهاي انجمن تماس داشت تعيين محل را باقيد احتمال زمان به والي توس دس���تور داد ،خانقاهي بسازد .پس اين
بنا كه قبال ش���ايد رباطي در كنار مقبره بوده است بصورت
كردهاند ولي از گنبد كوچك اثري نيافتند در سال  1303قوي ذكر كرده و گواه ديگري بر آن نداشته است.
كه اعتماد السلطنه «مطلع الشمس» را منتشر كرد و در آن
اما قبر اصلي فردوس���ي كه «ارسالن جاذب» از محل خانقاه بنا ش���ده تا پناهگاه صوفيان باشد .خانقاه از بابت
كليه روايات راجع به خرابه توس و مقبره فردوسي را جمع پولي كه محمود فرس���تاده بود بناكرد تا دوره مغول برقرار نامگذاري فردوسي يا ارسالب جاذب نيست نامي است كه
آوري و ترجمه و چاپ كرد.
بود ،متأسفانه در مدرك مهمي مانند تاريخ يا سفرنامهاي غازان خان باين عمارت تازه داده است .اما در دوره قاجاريه
آصفالدوله شيرازي كه قبال نصيرالدوله لقب داشت و از وجود آن س���خني نرفته و در سفرنامه حاضر ناصرخسرو چون كسي توجه به اصول تاريخي نميكرد نامهاي مختلف
در اين موقع نايبالتوليه آستان رضوي بود درصدد برآمد ابدا اش���ارهاي به عبور او برتوس نيست ولي معلوم نيست برج نقارهخانه ،بقعه هارونيه و اسامي ديگر كه بمرور زمان
قبر فردوسي را پيدا كند و بس���ازد .خودش درنامهاي كه نويسندگان مقدمه ش���اهنامه بايستغري به چه مناسبت گفته و فراموش شده بر آن نهادهاند.
بقعه هارونيه تا زمان ما به اين اسم باقي مانده بنابراين
به محمود خان ملكالشعرا نوش���ته ميگويد« :تذكار نام و از روي چه مدركي عبور ناصر خس���رو را از رباط بنا شده
فردوسي بطور باشكوهي در لندن مرا بدينكار واداشت و به فردوس���ي نقل كردهاند .بهرحال در اين سفرنامه چنين اشكالي ندارد كه نامش هم خانقاه بماند.

فردوسي در آرامگاهش
بخاك سپرده شد
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پرويز ايرانزاد

پرويز معيري

السالم عليك يا ثاراهلل  ...و بن ثاره
ّ

اشاره:
اين همه فاجعه در تاريخ بش���ري ،فاجعه كربال ماندني و جاودان شد .آيا ماندني شد براي
به دعوت دولت عراق ،براي ش���ركت در جشنهاي ژوئيه
اينكه  30تا  70هزار ستمكار بيمروت در برابر يك لشكر قليل  72نفري ايستادند؟ با اينكه
الملل ـ در
آن كشور نمايندگان «ورلدپرس» ـ مطبوعات بين
اند كه فرزند پيامبر آنها بود يا واقعه كربال به
علم و يقين داش���تند كمر به قتل كسي بسته
بغداد گرد آمدند .نح���وه انتخاب چنين بود كه از هر روزنامه
ابديت پيوست چون نبرد آزادگي و حريت بود با جهل و خودكامگي ،بيمروتي و انقياد.
بزرگ و معتبر سراس���ر جهان يك يا چند نويسنده ،خبرنگار
بغداد و مردمش روز نو را تازه آغاز ك���رده بودند كه كاروان «ورلدپرس» در حاليكه
هاي  14و  17ژوئيه
و خبرنگار عكاس براي گ���زارش انقالب
چند اتومبيل پليس راهنمائي بغداد در پيش���اپيش حركت ميكرد با اتوبوسهاي سازمان
عراق راهي بغداد ش���ده بودند از ايران پرويز ايرانزاد همراه با
جهانگردي بطرف كربال حركت كرد.
پرويز معيري خبرنگار عكاس از گروه نش���ريات «اطالعات»
روزنامهنگاران كشورهاي مختلف در طول راه پرسشهاي حاكي از كنجكاوي مطرح
براي تهيه گزارش از مراسم سالروز انقالب عراق به اين كشور
شد .ازين قبيل:
كردند كه پاسخ داده مي
هاي جالب آنها به چاپ
رفته بودند كه از اين ش���ماره گزارش
حسين(ع) چرا كشته شد؟ .چرا با لشكريان يزيد درافتاد در حاليكه ميدانست كشته
خواهد رسيد.
خواست كربال را فتح
ميشود .اصال جنگ و ستيز كربال بر س���ر چه بود؟ مگر حسين مي
ساعت  12و  20دقيقه دوش���نبه  23تيرماه از فرودگاه مهرآباد با هواپيماي خطوط كند!
عراق حركت كرديم و حدود يك س���اعت و  10دقيقه بعد در فرودگاه بغداد بوديم كه در
مس���افت بغداد تا كربال حدود  90كيلومتر است .و نظر بجاده خوب و مرتبي كه دارد
آن ساعات از روز حرارت هوا در محوطه فرودگاه بيداد ميكرد .حدود 50درجه سانتيگراد آمد و رفت در هر آن زحمتي براي زائر يا مس���افر جاده ندارد .تا چشم كار ميكند در دو
هاي بزرگ 60 .كيلومتر مانده به كربال خرابههاي
با همي���ن هواپيما يك گروه  53نفري از هنرمن���دان وزارت فرهنگ و هنر براي اجراي سوي جاده درخت نخل است و نخلستان
برنامه
هاي هنري وارد بغداد ش���دند .و گرما چنان ناگهاني و غافلگيركننده بر ما تاخت كه بابل قرار دارد كه داستاني دارد بس شنيدني كه از آن بعدا خواهم گفت.
نگريستيم و ياراي حرف زدن نداشتيم.
لحظاتي مبهوت همديگر را مي
داني س���اعتي بعد به آس���تان سرور شهيدان عرض ادب و ارادت
در راه كربال كه مي
يابد .فكرت دربست متوجه
س���وار اتوبوسهايي كه پاي پلكان هواپيما منتظر بود شديم و اندكي بعد در سالن خواهي كرد انس���ان حال و هواي ديگري دارد .روحت جال مي
فرودگاه بغداد كه هوايي مطبوع داشت ،آسوديم .مقامهايي از جانب دولت عراق و سفارت آن جبروت ازلي و ابدي اس���ت .چنان سوداز دهاي كه صداي تپيدن دل در قفس سينه را
دوزي و ناشكيبا هستي تا چه وقت گنبد
شنوي .از پنجره اتوبوس به دوردست چشم مي
شاهنشاهي كشورمان در بغداد با گشادهرويي خوشامد گفتند با آرزوي سفري دلپذير در مي
طول مدتي كه براي اقامت در عراق تعيين شده بود.
و گلدستههاي بارگاه حسيني را در برابرت ميبيني .تا از فاصله سالم كني و عرض ارادت
هاي مشهور
از فرودگاه بغداد هنرمندان ايراني به قصر العباسي رفتند كه يكي از هتل
من چنين حالي داشتم .چشم از دوردست برنميداشتم و در عوالم يك خلسه روحاني
بغداد است .ما را با اتومبيل وزارت اعالم «اطالعات» به قصر السالم بردند كه ميهمانسراي غوطه ميخوردم.
دولتي است و براي اقامت اعضاي گروه «ورلدپرس» در نظر گرفته شده بود.
پش���ت صندلي ما ،مردي بود اهل بغداد جزو راهنماياني كه وزارت اطالعات عراق
اولين برنامه نخس���تين روز ورود شركت در ميهماني اداره شكارباني بغداد بود كه در براي راهنمايي اعضاي گروه «ورلدپرس» تبيين كرده بود .تعريف ميكرد وجه تس���ميه
باغ مصفايي ترتيب يافته بود .ساعت
كربال به اين سبب است كه روزي علي
حدود  12شب بود كه به قصرالسالم
عليهالس�ل�ام را گذار به اين سرزمين
برگش���تيم و با كمال مسرت خبردار
افتاد .صحابه حضرت كه در معيت او
ش���ديم كه فرداي آنروز سهش���نبه
بودند ناگهان تغيير حال شديدي را
 24تير ،صبح زود ب���ه زيارت مرقد
در سيماي حضرتش مشاهده كردند.
سيدالشهداء س���رور آزادگان مشرف
علي را ديدند كه آشكارا منقلب شد
ميشويم.
و افسرده و مغموم به نقطهاي چشم
نزديك بودن تش���رف به آستان
دوخت .صحابه علت اين تغيير حال
قدس امام س���وم عليهالسالم خواب
ناگهاني موال را جويا ش���دند و علي
از ديدگانم ربود .تمامي ش���ب مشغله
عليهالس�ل�ام فرمود «ه���ذا كرب و
فكري من كربال بود و ش���وق زيارت
بال»اين است سرزمين فاجعه و درد .و
حسين(ع) صحنه كارزار در آن ظهر
روزي فرزند من حسين در اين نقطه
پرآشوب روز دهم ماه محرم ،در نظرم
شهيد ميشود و خون او و يارانش اين
مجسم ميش���د و حسين عليهالسالم،
جا را گلگون خواهد ساخت
با  72يار جانباز از خود گذش���ته و در
سواد ش���هر كربال نمايان شد و
آنسوي قشون اش���قياء كه به روايتي
بعد گنبد و گلدستههاي زرين حرم
شمارش���ان ف���زون از  30هزار بود و
ش���ريف ،اتوبوس حامل ما در چند
بروايت ديگر  70هزار ـ مجهز و مسلح
خيابان و گذر پيچخورد و ما در برابر
و آسوده صفآرايي كرده بودند در برابر
در اصلي يا ب���اب قبله صحن مطهر
امام حس���ين كه تشنه بود و خسته با
حسين ابن علي(ع) بوديم ،استاندار
دردي جانكاه در سينه از بيوفايي قوم
كربال و مقامهاي بلندپايه شهر براي
و ديگر مشتي كودك و خوايتن حرم
اس���تقبال آمده بودند .اس���تاندار با
كه در آن سرزمين تفته روزها بود رنگ
يك اعضاي گروه دس���ت داد و
يك
خوشامد گفت :ـ اهال و سه ً
آب نديده بودند.
ال ـ شتابان
صبح صادق دميده بود و من هنوز
و ذوق زده بطرف حرم شريف دويديم.
السالم شكوه و جالل
گنبد طال و گلدس���تههاي زرين بارگاه حضرت عباس بن علي عليه
سعي داش���تم فاجعه كربال را بكاوم و
سالم و عرض ادب به پيشگاه فرزند
شوند ،گرفتيم.
خاصي دارد .عكس را از بيرون بارگاه و از برابر در اصلي كه زائران وارد مي
اين معم���ا را حل كنم كه چرا از ميان
پيامبر و علي عليهالس�ل�ام وارد حرم
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مطهر شديم كه شلوغ بود و مملو از انبوه زائران بالد اسالمي .خادمان حضرت كه چه خوب
فارس���ي حرف ميزدند ما دو ايراني را دوره كردند .چشم ما روشن ـ خوش آمديد .مشرف
كرد .باالي
بفرمائيد از اين طرف .در ايوان حرم ش���ريف تاللو آنهمه طالچشم را خيره مي
اي بود آشنا و نشان
در حرم خوانديم :قال رسولاهلل :حسين مني و انامن حسين .كه جمله
دهنده مقام واالي حسين در پيشگاه نبي اكرم.
در داخل حرم ،ضريح حضرت و مرقد ش���ش گوشهاش جالل و جبروتي داشت وصف
خواند :السالم عليك يا ثاراهلل. ....و بن
ناشدني ،از گوش���ه حرم مردي با صدايي حزين مي
االرواح التي حلت بفنائك و اين سند محكوميت
ثاره ،والوتر الموتور ـ السالم عليك و علي
اشقياء بود .كه آزادهاي به آن عظمت را در جهالتي سياه كشتند.
به لطف خادمان حضرت زيارتنامه خوانديم و مشغول زيارت شديم .در «باالسر» مرقد
كه معروف به محل اجابت دعاس���ت ،براي خود ،دوستان و ملتمسين دعا طلب مغفرت
كرديم ـ اللهم اغفر ذنوبنا ـ ضريح مطهر را دور زديم ،دور مرقد ش���ريف در داخل ضريح،
انب���وه نامهها و عريضهها بود كه زائران هر يك به زباني از حضرتش مراد طلبيده بودند در
اصغر است و در فاصله
پايين پا ـ توضيح داده شد كه مرقد حضرت علياكبر و حضرت علي
كمي درست آنطرف پايين پاي حضرت حسين ،ضريح  72يار جانباز و باوفاي شاه شهيدان
قرار داش���ت .شب عاشورا حسين عليهالسالم با اين رادمردان صحبت كرد و معروف است
كه مصرانه از آنان خواس���ت چون ديگران كه با استفاده از تاريكي شب از مهلكه جان بدر
بردند ،آنها نيز بروند .اما آنان نپذيرفتند و يكصدا به امام دلداري دادند :ش���رم بر ما باد اگر
ياور رها كنيم ،و به طمع چند روز بيشتر
فرزند گرامي رسول اكرم را در اين بيابان تنها و بي
زيستن ،نامي بس ننگين از خود در تاريخ بهجانهيم .و آنها ماندند .در راه حق شمشير زدند
و سر آخر در خون خود غلتيدند.
در حرم شريف غوغاي عجيبي بر پا بود .لعن و نفرين يزيد و اعمال نابكارش لحظهاي
اهلل امه قتلتك ـ نفرين خدا بر شما باد كه او را كشتيد ،لعنت بر تو باد
قطع نميش���د :لعن
اي شمر ـ اي ابن سعد ـ اي ابن مرجانه.
حين زيارت حرم مطهر س���رور آزادگان ،يك حالت روحاني عجيب پيدا ميكني ـ
ها و بدانديشيها ـ به چيزي توجه نداري جز
ها ،پليدي
روحت پيراسته ميش���ود از بدي
آستان قدس سيدالشهداء و فلسفه كربالء ـ و احترامي عميق به رادمردي كه مقابل تو در
شود :يا ليتنا كنامعك
اختيار اشك از ديدگانت جاري مي
مرقد ش���ريف آرميده است و بي
ـ يا حس���ين،كاش من هم با تو ميبودم ،و در آن فيض عظيم كه تو دست يافتي ،من نيز
سهمي داشتم.
خادمان حضرت ما را به مرقد حر رياحي رهنمون شدند .كه تفصيل سرگذشت او در
تاريخ كربال آمده است .نخست راه بروي حسين و اهل بيت او بست و وحشت آفريد ،اما زود
ها از شن سوزان صحرا پر كرد و به گردن
از كرده پشيمان شد و روي به حسين آورد .چكمه
آويزان س���اخت و با همان حال سر به پاي امام نهاد و طلب عفو كرد .از اين جهت است كه
السالم مقامي بس شامخ دارد.
حر در ميان ياران و جانبازان حسين عليه
و حاال نوبت زيارت قتلگاه بود كه در فاصله چند متري مدفن شريف قرار دارد .گودال
قتلگاه را با سنگ مرمر مشخص كردهاند اينجا بود كه ننگينترين عمل شيطاني و پليد از
قوم ش���قي و نابكار سر زد ،قتلگاه در داخل محوطه كوچك در ضلع غربي ضريح قرار دارد
كنند و به آنچه در اين گودال گذشته اشك
زائران با ديدگاني اش���كبار اينجا را زيارت مي
ريزند.
حسرت مي
از بارگاه سيدالشهداء عليهالس�ل�ام به قصد زيارت حضرت عباس عليهالسالم بيرون
آمديم .مرقد مطهر قمر بنيهاشم در فاصلهاي نه چندان دور از صحن حضرت حسين قرار
هاشم،
گرفته كه پاي پياده در چند دقيقه طي ميشود .باالي درگاهي ميخواني يا قمر بني
شوي كه غوغايي برپاست از انبوه زائران.
و وارد صحن مي
در تاريخ كربال آمده كه در قيامت روز عاشورا وقتي تشنگي بر اهل بيت طهارت غالب
آمد .سقاي كربال سخت منقلب شد .و با وجود خطرهايي كه ميدانست در هر قدم كمين
كرده است ،مش���ك آب بر دوش گرفت و راهي نهر القمه شد .مافوق تصور است كه آدم
ها را ترك گفت ،درك كند.
بتواند حال فرزن���د دالور علي(ع) را در آن لحظهها كه خيمه
كودكان خردس���ال دورهاش كرده بودند كه عموجان ما آب ميخواهيم و عباس عزم جزم
اند كه
كرده بود كه هر طور ش���ده آب را به خيمهها برس���اند .در تذكرههاي كربال نوشته
عباس(ع) حس���ين و يارانش را بدرود گفت و بسوي نهر تاخت كه در نزديكي كارزار كربال
جاري بود و امروز بطوريكه كه من تحقيق كردم اثري از آن بر جاي نيست .با رفتن عباس
هاي نگران براه نهر دوخته شد .چه
هاي خسته اهل بيت تابيد و چشم
اي از اميد بر دل
بارقه
شود.
خواهد شد؟ آيا عباس آب به خيمه خواهد رساند يا خود قرباني يك مشك آب مي
در كنار نهر عمال ابن سعد كمين كرده بودند و منتظر فرصت تا كار عباس را يكسره
كنند ،زيرا دالوريهائي كه قش���ون خصم از فرزند ابيطالب بياد داشتند خود مايه نگراني
بسيار لشگريان كين بود .و اكنون فرصت مناسب براي شبيخون زدن به عباس پديد آمده
بود.
س���قاي كربال در كناب نهر از اسب پياده شد .خود از تشنگي در تب و تاب بود ،اما تا
خواست مشتي آب بر لبهاي تش���نه نزديك كند،عطش حسين ،ياران و بخصوص اهل
بيت را بياد آورد و آب را با شرمس���اري به نهر ريخت .مشك آب را پر كرد و بدوش افكند.
اما نابكاران بر سرش ريختند اول با تيري كار مشك را ساختند .عباس به پيكار پرداخت و

گروه كثيري از لشگريان ابنسعد را به خاك هالك افكند .تا اينكه خسته شد .به جاي هر
كشته از قشون خصم دهها تازه نفس از راه ميرسيد .و يكي در اين ميان با شمشير دست
چپ حضرت را انداخت و اينجا بود :كه فرياد شير كربال در بيابان طنين افكند .سوگند به
از حمايت دين خود دست نخواهم كشيد .الجرم
خدا اگر دس���ت راستم را هم قطع كنيد،
عباس عليهالسالم از پاي در آمد برادر را به ياري طلبيد به روايتي از امام حسين عليهالسالم
خواس���ت او را كه شرمس���ار از نبردن آب به خيمهها بود ،همانجا به حال خود رها كند و
حس���ين نيز چنين كرد .روايت ديگر اين است كه پيكر نازنينش چنان از زخم شمشير و
نيزه و تير صدمه ديده بود كه اصوال حمل پيكر به خيمهها امكان نداشت .لذا حسين بدون
عباس به خيمه بازگش���ت .در حاليكه با خود ميگفت واهلل انكسر ظهري بخدا كه كمرم
شكس���ت ـ عرض ادب كرديم و وارد حرم چنين بزرگ مردي شديم در نور آفتاب گنبد و
گلدستههاي زرين بارگاه قمر بنيهاشم درخشش بديعي داشت .حرم آينهكاري غرق در
نور بود .زيارتنامه خوانديم .لعناهلل من حال بينك و ماء الفرات نيز شهادت ميدهم كه تو
مظلوم كش���ته شدي و سالم و درود بر تو باد اي بنده صالح خداوند كه از خدا و رسول او و
السالم و امام حسن و حسين اطاعت كردي.
علي عليه
دور ضريح را زيارت كرديم .در حرم حضرت عباس و ديگر بقاع متبركه كربال و نجف
شود .موج
ها بماني و راز و نياز كني .ازدحام زائران مانع مي
خواهد ساعت
با اينكه دلت مي
گيرد ،مانع ماندن طوالني در اين اماكن مقدسه است .اذن
جمعيت كه پيوسته فزوني مي
خروج از حضرت عباس عليهالسالم طلبيديم و خارج شديم ،بيرون استاندار كربال و اعاظم
ش���هر منتظر بودند سوار اتوبوس شديم و گشتي در كربال زديم .استاندار دوباره اقدامهاي
عمراني كه در كربال به عمل آمده و يا در دست اقدام بود را توضيح ميداد .او گفت بدستور
رياس���ت جمهوري عراق قرار است راهي مس���تقيم از صحن مطهر امام حسين به صحن
ش���ريف قمر بنيهاشم باز شود .به اين منظور ساختمانهايي كه در اين مسير قرار گرفته
خراب خواهد شد و با اين اقدام مسير كنوني ميان دو حرم كوتاهتر خواهد شد .همچنين
هايي كه الزم
بدستور رياست جمهوري عراق تمامي بقاع متبركه عراق تعمير و در قسمت
السالم تعمير و ترميم صحن
باشد ،باز خواهد ش���د .در صحن مطهر حضرت عباس عليه
شريف هم اكنون آغاز شده است.
مركز شهر كربال كه حرمهاي ش���ريف امام حسين ،به صحن شريف را در بر گرفته،
خصيصه قديمي خود را حفظ كرده ،و مملو از مغازهها و فروش���گاههايي است كه بيشتر
كنند.
كاالهاي زيارتي و اجناس دلخواه زائران را عرضه مي
اي در مقابل بارگاه حس���يني كه كارزار كربال بروز عاش���ورا بود ،تا
حتي در محوطه
ها براي اقامت زائران .لذا حدود ميدان جنگ كربال
كند ،مغازه است و حجره
چشم كار مي
بدرستي معلوم و مشخص نيس���ت .اما بديهي است واقعه در منطقهاي از سرزمين كربال
رخ داده كه اينك بازار و محل داد و س���تد اصلي شهر كربال نام گرفته است .ناهار ميهمان
استاندار كربالء بوديم كه در هتل كربال ترتيب يافته بود .بعد از صرف ناهار استاندار كربال
نطق مفصلي ايراد كرد و طي آن به پيشرفتهايي كه در سالهاي اخير در شئون مملكتي و
ويژه در عراق به عمل آمده ،اشاره كرد .وي تذكر داد كه در آينده به اماكن مقدسه توجه
به
بيشتري مبذول خواهد شد .همچنين زاغههاي اطراف كربال خراب ميشود ،و زاغهنشينان
هايي كه در كنار شهر ساخته شده نقل مكان خواهند كرد.
به خانه
در جريان ديدار از كربال توجه كردم كه يك زن و ش���وهر آمريكايي كه جزو هيئت
«ورلدپرس» بودند ،با شور و شوقي خاص از كربال ميپرسند و يادداشتهايي بر ميدارند،
كنجكاو شدم و با آنها صحبت كردم .معلوم شد كه والدين آندو از مسلمانان آلباني قبل از
جنگ دوم جهاني بودند و پس از جنگ به آمريكا ـ كاليفرنيا ـ كوچ كردهاند زن عضو هيئت
آنجلس تايمز» بود بنام ربيحه دوستي و شوهر لوان دوستي نام
نويسندگان روزنامه «لوس
دانستند چرا نام خانوادگي
داش���ت كه در زبان آلباني به معني شير ژيان است .خود نمي
گفت :متاسفانه در لوسآنجلس
آنها «دوستي» و يك واژه فارس���ي است بانو دوستي مي
مسجدي براي مسلمانان وجود ندارد و او كه سخت شيفته عبادت در مسجد است ،هر چند
وقت به نيويورك يا واشنگتن ميرود كه مساجدي براي مسلمانان دارند .ساعت حدود4
بعد از ظهر روز  24تيرماه بود كه از استاندار كربال تشكر و خداحافظي كرديم و راهي بغداد
هاي
شديم ،در اطراف كربال رود فرات جاري است كه كشت و زرع و آباداني شهرها و آبادي
عراق به اين رود بسته است.
فرات يك خصيصه بارز ديگر نيز دارد و آن اينكه از نزديكي كربال ميگذرد و با فاجعه
كربال مربوط است .گويند در عالم معني شرمسار است از اينكه بر كوه و صحرا جاري است
كند ،اما اشقياء نگذاشتند حسين و يارانش جرعهاي از آن بنوشند و
و همه را س���يراب مي
در كنارش از تشنگي جان دادند.
انگيز است .با
بازگشت از كربال ،بر خالف عزيمت به اين شهر مقدس اندوهبار و مالل
خود ميگويي هيهات ،من باز هم به زيارت مرقد ش���ريف شاه شهيدان مشرف شوم در راه
ها ديگر آن لطف و طراوت را كه در
ها ،نخلستان
گذري عبوس اس���ت .نخل
به هر چه مي
رفتن به كربال ديده بودي ،ندارد.
با هر گردش چرخ اتوبوس افسوس ميخوري كه ايكاش فرصتي بود تا بيشتر در كربال
ميماندي و كسب فيض ميكردي .در گزارش سفر نجف اشرف خواهم گفت كه سعادت
با ما يار بود كه دوباره به كربال مشرف شويم و ديگر بار با سيدالشهداء خلوتي داشته باشيم
و راز و نيازي.
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خانة علي (ع)
انگيز است
در كوفه ،حيرت
يادداشتهاي سفر عراق

گزارش چهارم :كوفه

پرويز ايرانزاد

تاريخ مس��جد كوفه ،فاجعهاي هولناكتر از ضربتخوردن
امير مومنان در آن س��پيدهدم نوزدهم ماه رمض��ان ،بياد ندارد.
موالي متقيان آن بامداد نيز طبق معمول وارد مسجد كوفه شد .تا
عبادت صبحگاهي خدا را بجاي آورد.
ترين فاجعه اسالم بود و
اما شب دوشين آبس��تن خونين
ها پيش به زهري كش��نده آغشته
قاتل با شمش��يري كه از مدت
اي خفته بود .علي داخل محراب شد.
شد ،در گوشه
مي
صفهاي نمازگزاران پشت س��ر امير مومنان مرتب شد .و
قاتل در صف مقدم پشت سر علي(ع) و به بهانه نماز اما در تشويش
اجراي توطئه پليد توطئهگران بود .تا موال س��ر از ركوع برداشت
ضربه مهلك فرق مباركش را شكافت.
و نداي آس��ماني در كوفه پيچيد :بخدا سوگند كه ستونها و
اركان هدايت فرو ريخت .علي مرتضي در محراب عبادت شهيد شد.
*
روز يكش���نبه  29تيرماه ـ برنامههاي رس���مي ديدار ما از عراق ،پايان گرفته بود ،اما
نگارنده و خبرنگار عكاس نگران بوديم و در تش���ويش :پس سفر به كوفه و نجف و زيارت
ش���ود ،توسط راهنما اين شوق قلبي خود را با
السالم چه مي
مرقد شريف موال علي عليه
آقاي وزير اطالعات عراق در ميان گذاشتيم والحق چه زود اقدام شد و با كمال خوشرويي
االعالم ـ اطالعات ـ با راننده در اختيار
اتومبيلي كه روي پالك آن نوشته شده بود ،وزارت
ما قرار گرفت كه ما دو نفر همراه با راهنمايان را به كوفه نجف ببرد و از راه كربال بازگرداند
به بغداد.
شيفته و مشتاق در پوس���ت نميگنجيديم .بيقرار و شتابان ،دوربينهاي عكاسي را
كف «قصراالسالم» براي خداحافظي و بدرود با ساير
آماده كرديم بعد آمديم به طبقه هم
نويسندگان و خبرنگاران عضو گروه «ورلدپرس» كه اينك عازم كشورهاي خود بودند.
نظ���ر به الفتي كه با هم در اين چند روز ديدار از ع���راق بهم زده بوديم .خداحافظي
دشوار و حتي دلخراش بود ،با وجود اين با يكايك دست داديم ،سايورانا ـ خبرنگار آساهي
ـ گودباي نويسنده لوس ـ آنجلس تايمز بدرود همگي ،هر وقت گذارتان به كشور من افتاد،
س���ري هم به ما بزنيد و به وضوح ديدم كه اشك در چشمان برخي از آنها حلقه زده است:
از سنگناله خيزد روز وداع ياران!...
از پانزده سالگي كه در كس���وت طلبة علوم ديني و روحاني ،از علي(ع) براي هزاران
گفتم ،ش���خصيت علي (ع) برايم معمايي بزرگ بود ،كه
ش���يفته و دلباخته حضرتش مي
ترين
گويي از ازل ناگش���ودني است :علي كيس���ت؟ چرا وصف او در قالب واژههاي وسيع
زبانها نميگنجد؟ چرا گروهي در اقيانوس پديدهاي بنام علي(ع) غرق ش���دند و او را خدا
خواندن���د و گروهي فقط با قدري حزم و احتياط او را نه جدا از خدا رقم زدند و بس���ياري
مستغرق در درياي حيرت كه :متحريم چه خوانم شه ملك الفتي را...
اتومبيل بغداد را پش���ت س���ر گذارد و ما در ابتداي جادهاي بوديم كه به كوفه ختم
ميش���د .روي تابلو در تقاطع راه نوشته بود :كوفه ـ نجف ،از عظمت مردي كه به ديدارش
ميشتافتيم ،برخود لرزيدم.
باز ما بوديم و چشماندازي وسيع از نخل و نخلستان در برابر ما.
در جاهايي در جاده روي ماءالفرات پلهايي زده بودند كه در مس���ير كوفه قرار گرفته
ها توقف كرد .هم براي نوشيدن آب و چاي و
بود بدرخواس���ت ما ،اتومبيل در كنار اين پل
هم اينكه براي من فرصتي بود ولو كوتاه كه به آمدن آرام آب خيره ش���وم و بينديشم كه
در ميان بيش���مار رودخانههاي دنيا اين فقط فرات است كه موجود موجوديتش چنين با
تاريخ اسالم و سرگذشت بشري گره خورده و پيوسته است.
براه افتاديم از چند شهر كوچك و آبادي سر راه گذشتيم و هوا همچنان داغ بود و زمين
تفته ،كه تابلوهاي جاده نشان داد تا كوفه بيست ،سي كيلومتر بيشتر نمانده است.

و چند دقيقه بعد ما در ش���هر تاريخي كوفه بوديم .كه روزگاري پايتخت جهان اسالم
ها ،در دل خود نهفته داشت .اما با گذشت زمان امروز ديگر آن
بود و چه حادثهها ،و فاجعه
اهميت ديرينه را از دست داده است و فقط شهري است از شهرهاي كشور عراق.
*
اتومبيل ما در برابر مقر رئيس پليس ش���هر توقف كرد و او كه س���رگردي بود ما را با
خوشرويي تمام پذيرفت و نيز ترتيبي داد كه ما بتوانيم از آثار تاريخي شهر عكس بگيريم
و گزارش تهيه كنيم.
بعد به اتفاق ايش���ان رفتيم براي ديدار فرماندار كوفه كه مردي تحصيلكرده و خليق
بود .خيلي زود با ما انس گرفت چرا كه مدت س���ه سال مرزبان بود و در نزديكي مرزهاي
كشور ما و نظر به عوالم دوستي ميان ايران و عراق و نيز سفرهايي كه به كشور ما كرده بود،
هاي خوبي كه از سفر به
بس گراميداشت ما را كه از ايران به شهر او رفته بوديم ،از خاطره
ايران داشت سخن گفت و در جريان گفتگو با اشتياق سعي ميكرد ،با ما فارسي حرف بزند
ولي به اختصار و شكسته .ناهار را ميهمان او بوديم در «فندقالكوفه» ـ هتل كوفه ـ كه در
جاي سرسبز و پردرخت اطراف كوفه قرار داشت و فرات از كنارش ميگذشت.
السالم تصوير
در اين تصوير قسمتي از مس���جد كوفه و نيز محراب عبادت علي عليه
كامل همين محراب نشان داده شده است .در اين محراب بود
*
ساعت حدود چهار بعدازظهر بود ،بيرون آمديم ،رئيس پليس شهر ما را همراهي كرد
تا مسجد كوفه ـ كسي آنجا آماده بود كه جاي جاي براي ما از اين مسجد با عظمت بگويد
و از وقايعي كه بر آن گذشته است.
علي عليهالس�ل�ام در اينجا ميزيست اطاقي محقر و كوچك ،اما جهان آنروز اسالم به
گرفت.
هاي بزرگي كه امير مومنان در همين جا مي
اين اطاق چشم دوخته بود و تصميم
بگويم كه مسجد كوفه مقامي بس شامخ دارد در تاريخ اسالم و بيشمار است كتابها،
هايي كه در كتب و تواريخ اسالمي به مسجد كوفه
ها درباره اين مس���جد و اش���اره
تذكره
ش���ده ،بي حد و حساب است .شرف مس���جد كوفه از آنست كه رادمرد بزرگ عالم اسالم
علي عليهالسالم در اين مسجد نماز ميگذارد و هم در محراب مسجد كوفه بود كه شمشير
زهرآگين ابنملجم فرق مباركش را شكافت.
زيارت كرديم ،محراب مقدس را و زيارتنامه خوانديم.
*
مسجد باستاني كوفه گرچه همان كيفيت زمان صدر اسالم از نظر مساحت و ابعاد را
هاي اول ،به مرور باال آمده يا به اصطالح
دارا اس���ت اما سطح صحن مسجد نسبت به زمان
پر ش���ده است .در زمان علي عليهالسالم مسجد كوفه بدون سقف بود و ياران امير مومنان
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در فضاي باز مسجد به نماز ميايستادند و مس���جد كوفه تقريباً مركز شهر بود كه امروز پهناور اس�ل�ام آنروز را اداره ميكرد .ازين خانه آذوقه بدوش ميگرفت و ش���ب هنگام در
خرابههايي از آن در اطراف مسجد برجاي مانده است.
هاي مستمندان ميرساند .در اين اطاق كوچك كه به زحمت
اس���تتار تاريكي آنرا به خانه
البالغه را تحرير ميكرد .به درس و مشق
توانستي پاي در آن دراز كني و بياسايي ،نهج
مقام حضرت پيغمبر در ش���ب معراج ـ ابراهيم خليل ،مقام نوح نبي ـ مقام حضرت مي
جبرئيل ،مقام آدم ابوالبشر در جاي جاي صحن مسجد با نماهايي مشخص شده است.
سالم ميرسيد و غزوات بزرگ اسالم را طراحي ميكرد.
حسن و حسين عليهما
اند كه عبادتگاه
همچنين پيرامون محراب علي(ع) در مسجد كوفه سقف و ديوار زده
اما هر چه فكر ميكردي بيش���تر بر حيرتت افزوده ميش���د .اين بود خانه علي(ع) ـ
مردم كوفه است.
انگيز است.
حيرت
بن عقيل در جوار مسجد كوفه است كه وقتي ما زيارت
بارگاه و ضريح حضرت مسلم
اختيار بر زبانت جاري ميشد:
و بي
ميكرديم شنيديم كه بدستور رئيس جمهوري عراق مشغول آينهكاري قسمتي از بارگاه
اهلل اكبر.
هس���تند .و نيز گفته ش���د كه  150هزار دينار عراقي ص���رف هزينه مطالكردن گنبد و
داش���تي كه اينجا كوفه بود و علي(ع) يك خانه بيشتر نداشت.
اما ناگزير بايد باور مي
منارهاي حرم اين بزرگمرد جهان اس�ل�ام شده اس���ت .نيز  20هزار دينار براي تكميل اصوال امير مومنان از هر وس���يله خيلي ضروري فقط يكي داش���ت .خانه يكي ـ لباس
آينهكاري حرم حضرت مس���لم اختصاص يافته بود .در حرم حضرت مسلم  12قطعه قالي يكدست ،آن هم پر وصله پينه و شمشير يكي آنهم ذوالفقار.
جلب نظر ميكرد كه گفته ش���د بدستور آقاي البكر براي حرم حضرت مسلم فراهم آمده و
باز اطاقهايي بود بس كوچك و بيپيرايه كه به اهل بيت طهارت اختصاص داشتند،
اينكه بدس���تور آقاي رئيس جمهوري عراق براي هر يك از حرم
هاي شريف نجف اشرف ،فرزندان گرانقدر حيدر كرار.
كربال و حرم حضرت عباس  12قطعه قالي درنظر گرفته شده است.
و با مش���اهده اينها بود كه تا حدي پي ميبردي چ���را گروهي ره گم كرد علي (ع)
*
اي بنام علي(ع) كارش���ان حتي به جنون
دانند .و چرا برخي در اقيانوس پديده
را خدا مي
از مسجد كوفه خارج شديم ،و قدم زديم تا خانه موال علي كه بيشتر ميپنداشتيم چه كشيده است...
جالل و شكوه و جبروتي بايد داشته باشد.
*
ام���ا ياللعجب ،اينجا ب���ود خانه امام
خانهاي در كوفه ك���ه ما بنام خانه
و پيشواي مس���لمانان ـ زاده كعبه ـ اول
پيشواي ش���يعيان از آن ديدن كرديم،
در مسجد كوفه
مومن به رسالت پيامبر اكرم و فاتح خيبر.
بنظر م���ن در زمان خود س���ادهترين
است
كرده
عبادت
ابوالبشر
آدم
نه .باور نكردني بود ،از درگاهي كه مشغول
ه���اي جهان پهناور اس�ل�ام بود و
خانه
مرم���ت و تعميرش بودند داخل ش���ديم
تر و پاكت���ر از بزرگمردي كه در
س���اده
به حي���اط كوچكي كه دور ت���ا دور آن
زيس���ت ،در سراسر جهان يافت
آن مي
هايي بود كه بسيار كوچك تا حدي
حجره
شد .اما همين رادمرد در كارزارهايي
نمي
كه دق���ت كرديم كوچكتر از آن براي آنكه
بيهمتا بود .در عدال���ت بينظير و در
بتوان نام حجره با اطاق به آنها اطالق كرد.
خواهي تالي نداش���ت.
عطوفت و همنوع
امكانپذير نبود.
و چنان زيس���ت كه بهتر از آن زيستن از
اي بود
در گوش���هاي از حياط حجره
حيطه تصور بشري بيرون است.
كه مكتب امامان حس���ن و حس���ين در
متحريم چه نامم شه ملك الفتي را
زمان خالفت پدر بزرگوارشان بود با چند
در اط���راف خانه عل���ي مرتضي از
طاقچه كه كتابهاي دو فرزند ارجمند امير
هاي كوفه باستان ديدن كرديم و
خرابه
مومنان در آنها قرار ميگرفت.
نيز از خرابههاي كنار خانه علي كه گفته
بعد از محوطه كوچكي ديدن كرديم
شد در آن زمان فرماندهان و سركردگان
كه بدن پاك ش���يرخدا پس از پيوستن
قشون اس�ل�ام و دالوران غزوات علي(ع)
به ارواح طاهرين در آن غس���ل داده شده
در آن من���زل داش���تند .و امروز پس از
اي از محوطه
و كفن ش���ده بود .در گوشه
ها نميش���د پنداشت كه
گذشت قرن
چاهي جلبنظر ميكرد كه از آب آن براي
جا روزگاري مأمن دالوران بوده است
اين
غسلدادن امير مومنان استفاده شده بود
كه اينك تواريخ و كتب اسالمي مشحون
و ش���گفتآور بود كه امروز چاه به همان
ها و فداكاريهايشان در
است از جانبازي
صورت نخست باقي بود و آب هم داشت.
السالم.
راه اسالم و امير مومنان علي عليه
و ما اين���ك در اندرون بارگاه كبرياي
از كوفه رهسپار نجف اشرف مدفن
علي عليهالس�ل�ام بوديم كه س���ادگي،
شريف موالي متقيان شديم كه فردا از آن
پيراگ���ي كوچكي اطاقها اش���ك به
بي
خواهيم گفت.
آورد .اما از نظر عظمت
چش���مان آدم مي
گزارش پنجم :نجف
معنوي با كائنات الهي كوس برابري ميزد.
محراب مسجد كوفه
شير خدا در اين اطاق كوچك ،جهان

دولت بايد موسيقي ملي را حمايت كند
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گفت و شنود كوتاهي با استاد علينقي وزيري موسيقيدان داريم كه در زمينه پيشرفت و گسترش موسيقي اصيل ايراني و موسيقي روز با ايشان سخن گفتهايم.
ش هر چه بيشتر موسيقي ايراني چه بايد كرد؟
براي پيشرفت و گستر 
كلنل وزيري موس���يقي غربي بر اساس دوازده و نيم پرده استوار است اما در موسيقي ما مس���ئلهي ربع پرده مطرح است ما بايد در انديشهي آن باشيم كه يك
موس���يقي  24بخشي را بنياد گذاريم و اين موس���يقي را به جهان معرفي كنيم .چنين نظام جديدي قدرت بيان آهنگساز را باال ميبرد و سبب ميشود كه او بتواند با
تر با بيان مكنونات ضمير خويش بپردازد .بايد در اين زمينه تحقيقات وسيعي را دنبال كنيم بايد طرح ساختن سازهاي جديدي را
امكانات وس���يعتر و سازههاي غني
داري در موسيقي ملل جهان بوجود ميآورد.
براي اين موسيقي بدنيا پيشنهاد كنيم اين كار جنبش عظيم و دامنه
مراد شما از موسيقي  24بخشي چيست؟ آيا در اين زمينه تاكنون اقداماتي صورت گرفته است يا نه؟
كلنل وزيري بسادهترين بيان بايد بگويم موسيقي غربي داراي دوازدهونيم پرده است كه در موسيقي ايراني همهي آنها موجود است موسيقي ايراني عالوه بر آن
اي ميگويند بنابراين اگر در ميان هر نيم پرده يك ربع افزوده شود در مجموع گام دوازده و نيم پردهاي تبديل به گام
داراي فواصلي است كه اصطالحا به آن ربع پرده
ها و تحقيقاتي صورت گرفته است كما اينكه در سال 1850
بيس���ت و چهار بخشي ميشود .اين موضوعي است كه از صدس���ال پيش در راه معتدل كردن آن فعاليت
ي گلينكا در مسكو موجود است خود من در  1313و  1314در كتابي كه بعنوان تز دكتري
ميالدي پيانوئي ساخته شد بر همين مبني كه اين پيانو هم اكنون در موزه
ام و در آخر كتاب هم گام بيست و چهار بخشي را با آكوردهاي الزم ارائه دادهام.
نوشتهام اين موضوع را توجيه كرده
گزارشگر :در صورتيكه گام بيست و چهار بخشي بعنوان يك موسيقي پذيرفته شود چه تحولي در اين هنر پديد خواهد آمد؟
اي از سيصد سال قبل در موسيقي پوليفونيك ايجاد كرده.
ي دوازده و نيم پرده
كلنل وزيري :همان تحولي بوجود خواهد آمد كه گام تعديل شده
گزارشگر :آيا بايد موسيقي سنتي را همانطور كه هست حفظ كرد و از بروز هرگونه تحولي در اين موسيقي جلوگيري كرد؟
درديهاي مردم ايران در طول تاريخ انعكاس يافته است و بالطبع نميتواند امروز
كلنل وزيري موسيقي سنتي ايران تاريخ ملت ما است در اين موسيقي دردها وبي
ي ايراني را بشناسيم و بر آن بنياد موسيقي نويني كه در خورد جامعه متحول امروز و فرداي ما است بوجود بياوريم.
اش ادامه يابد اساس موسيق 
بهمان صورت قديمي
اكتفا كردن به موسيقي سنتي هيچ دردي را دوا نميكند اين موسيقي بايد براي آهنگسازان و موسيقيدانهاي ايراني آغازي براي حركتي گسترده و بيگسست باشد
نه عامل درجازدن و ايستادن و سكون.
گزارشگر :در مورد موسيقي روز چه پيشنهادي داريد؟
ها دارد نبايد تصور شود كه وجود موسيقي روز نابود كنندهي موسيقي ملي است در
كلنل وزيري :بايد بدانيم به آنكه موس���يقي ملي با موسيقي متداول روز فرق
ها وجود دارد منتهي چيزي كه هست دولت بايد آنقدر از موسيقي ملي حمايت كند و آنقدر از موسيقي ملي حمايت كند و
ي دنيا اين تنوع در موس���يقي مست
همه
آنقدر به آهنگسازان و مصنفان موسيقي ملي ميدان بدهد كه كثرت و فزوني موسيقي متداول نتواند از اهميت موسيقي ملي بكاهد .مسلم است اگر دولت از نوازندگان
س���ازهاي ملي حمايت نكند هر جوان عالقمند به موسيقي ترجيح ميدهد بجاي آموختن تار و سهتار و كمانچه ،گيتار و بانجو و ماندولين را فرا گيرد اما اگر حمايتي
همه جانبه از طرف دولت در راه پيشرفت كار موسيقي ملي صورت بگيرد باعث خواهد شد كه روز به روز دامنه آن گسترده شود و مردم بيشتر به آن توجه كنند.
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قلع و قمع مشروطهخواهان بيرحمانه و خونين بود
مجاهدان در مقابل يك كش��ته ده نفر
روسي را ميكشتند
تابي بهر چيست ،ما را به
ثقةاالسالم :بي
از اين كه بدست دشمنان دين كشته شويم؟
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نبردهاي مردانه مجاهدان آذربايجان بر ضد نيروهاي
روس كه حدود سال  1330يعني شش سال پس از صدور
فرمان مش���روطيت روي داد درس بزرگي از ايستادگي و
شجاعت مردان ميهن ما عليه بيگانگان است.
آيد چكيده قس���متهايي از نوشته
آنچه در زير مي
احمد كس���روي درباره جنگ مجاهدان عليه روس���ها و
جنايات سربازان تزار است:
قونسول انگليس :تفنگ مجاهدان را بگيريد
 ...اكنون بداستان پرشور و دردناكي ميرسيم كه در
شب پنجشنبه  29آذر  1330روسها دو نفر را در تبريز به
قتل رسانيدند يكي حسين نام پاسباني كه جوان دليري
بود .س���ربازان تزار قبل از ديدن روش���نايي ناگهان در
شهرباني و عمارت عليقاپو ريخته و همهجا را فرا گرفتند
و همه را كشتند و س���پس چون روشني رسيد به عنوان
ها
گرفتن ش���هر دسته دسته س���الدات و قزاق به كوچه
فرستادند .اميرحشمت كه اين زمان كارهاي شهرباني با او
بود و در كوچه صدر مينشس���ت گرد خانهاش را گرفتند.
شبانه نايباالياله و اميرحش���مت آگاه شدند ولي كاري
نميتوانستند بكنند و ديگران از چگونگي آگاه شدند و چون
روز شد از خانه خارج شدند .سالدات و قزاقان كه كوچهها
را گرفته بودند به هركس ظنين ميشدند تا او را ميديدند
ميزدند .س���پس تيراندازي آغاز شد مجاهدان با آنكه يكه
خورده بودند خود را نباختند ولي نميجنگيدند.
در اين زم���ان ضياءالدوله در خانهاش نشس���ته و
االسالم و بيش���تر نمايندگان انجمن تبريز آنجا بودند.
ثقة
ضياءالدوله دس���تور داد تا نامهاي به قونسول روس نوشته
كه روسيان دست از تيراندازي بردارند .قونسول پاسخ داد:
نايباالياله تفنگهاي مجاهدان را بگيرند.
پيشروي مجاهدان
اميرحش���مت در خانه خود ميان شليك نشسته و با
االس�ل�ام چون
كرد .ضياءالدوله و ثقة
جويي مي
تلفن چاره
انديش���ه روس را فهميدند فرمان جنگ دادند .بهيكبار
مجاهدان به جنگ برخاستند .اميرحشمت با كسان خود
از خانه بيرون آمده و از سمت بازار مشهدي محمدعليخان
و اس���عد آقاخان از ليالوا به پيشرفت پرداختند .از ماليان
خان با افراد روس در باغشمال زد و خورد
حاج حس���ين
كردند ،از ارك هم دو ت���وپ به غرش آمده،
س���ختي مي
شدند .اسعد
كشتند ده نفر كشته مي
روسيان اگر يكي مي
آمد در مهارمهين با س���نگرخانه و
آقاخان كه از ليالوا مي
افس���كي و قزاقاني كه در آنجا بودند روبرو شد .قزاقان با
آنكه جاي استواري داش���تند تاب نياوردند و شصت تير
اي ابزار كه آنجا بود نصيب اس���عدآقاخان شد بدين
و پاره
قاپو رسيد
سان رزم پيش ميرفت .اميرحشمت نيز به عالي

و درآنجا نيز يك رش���ته جنگ ش���د و يكي از مجاهدان
اي از روسيان در شهرباني
به نام شهباز كشته ش���د .عده
بودند مجاهدان به س���راغ آنها رفتند و چون آنها را گير
انداختند خواس���تند تيراندازي كنند .رجب سرابي كه در
مردانگي نظير نداشت فرياد زد كه شما ايمن خواهيد بود
ولي روسيان به او تير زده مجاهدان طاقت نياورده و همه
را كش���تند .از مجاهدان به نام در اين جنگ سلطان علي
و يوس���ف نامي بود .پس از اين پيروزي اميرحشمت تلفن
ك���رد و چگونگي را به ضياءالدوله اطالع داد با پس گرفتن
قاپو دست و بال مجاهدين باز شد و فقط
شهرباني و عالي
كاروانسراي محمداف باقي مانده بود .نزديك به پايان روز
بود كه مجاهدان به جنگ روسيان كه در كاروانسرا بودند
اي روي به
پرداختند .مشهدي محمد عمو اوغلي با دسته
س���رخاب پيش آمد چون جنگ آغاز شد مجاهدان چنان
تاخت بردند كه روسيان سنگرها را رها كرده و رو به سوي
باغ شمال گريختند .از كساني كه بايد در اينجا نام ببريم
كرباليي حسين آقايي فشنگچي است كه با يك شليك او
چند تن از روسيان كشته شدند.
توزان
پشيماني كينه
گويد از تفنگچيان ما
مش���هدي محمدعليخان مي
كفش نداش���ت يكي از مردان كف���ش خود را با خواهش
خان مجروحين
العابدين
ب���ه او داد از يك طرف دكتر زين
كرد ،ف���ردا آدين���ه  20آذر هنوز آفتاب
را معالج���ه مي
درنيامده بود كه جنگ مجددا ً آغاز شد .تويي از باغ شمال
و ارك فريدن گرفت .امروز جنگ در پيرامون باغ ش���مال
ميبود ،امروز س���خني در ماراالن بود و روسين از تاراج و
كش���تن دريغ نميكردند و زن و مرد و كودك را در تنور
خان به خونخواهي برخاسته
ميانداختند .حاج حس���ين
كرد و از روس���يان تعداد زيادي را كشت.
رزم سختي مي
امروز كس���اني از بدخواهان مشروطه و دوجينان كينه را
كنار گذاشته خواس���تار همكاري با مجاهدان شدند .ولي
گان سپاس نموده آنها را بازگردانيدند.
سردسته
خانماني كه ش���ب در بازار
جوان هفده س���اله بي
ها را ديد خود را پنهان
خوابيد وقتي دو تن از سالدات
مي
كرده و با كارد بزرگي كه در دس���ت داشت آنها را كشت و
فشنگ آنها را برداشت و به مجاهدان پيوست.
تشنه خون دشمن
يكي از مجاهدان را گويند از شدت خشم يك مشت
ها را پس از كش���تن خورد با اين
خون يكي از س���الدات
كينهتوزي اندك زياني به يك اروپايي يا مسيحي نرسيد
توزي
و اين چيزيست كه قونس���ول انگليس با همه كينه
از گواهي آن باز نايستاد .امروز از تهران تلگراف رسيد كه
االس�ل�ام بر آن
مردم جنگ نكنند گويا ضياءالدوله و ثقة

نهادند كه از فردا جنگ نكنند .معذالك روز ش���نبه  1دي
ماه جنگ آغاز ش���د امروز نيز جنگي سخت در ماراالن
بود روس���يان براي اينكه مجاهدان را بترسانند به خانهها
ريختند و زن و بچه ما را كشتند و دو تا دوتا بهم بسته روي
انداختند با اين درندگي به
آنها بنزين پاشيده در تنور مي
خانه خائنان ريخته و دس���ت به كشتار و تاراج باز كردند.
خائنان خانواده بزرگي بودند و روس���يان اين موضوع را
ميدانسته براي ترسانيدن ماجدان به خانه او حمله بردند
مردم خانه به ه���م آمدند آنها فقط گمان تاراج ميبردند،
روسيان ش���ادروان حاج علي و زن آبستن او و محسن آقا
و يك پس���ر نوكر را با گلوله از پا انداختند و ده نفر ديگر را
كه در زيرزمين بودند كش���ته و به تاراج پرداخته و خانه را
نيز آتش زدند.
باد ايران ـ
علي مسيو :زنده
حسن پسر شجاع
باد مشروطه
زنده
روز ش���نبه  10ديماه تبريز پراندوهترين روز بود،در
اين روز قرار بود روس���يان سرداران مش���روطه را بدار
آويزند ،يك دس���ته مردم جلوي س���ربازخانه گرد آمده
خاموش ايس���تاده بودند ناگهان دو ارابه روسي كه  9تن
از دستگيرش���دگان در آن بودند شادروانان ثقةاالسالم،
شيخ س���ليم آقاكريم ،ضياالعلمي ،صمدقليخان دائياو،
صادقالملك ،آقامحمدابراهيم ،حس���ن پسر هيجده ساله
علي مسيو مرد غيرتمند انقالب مش���روطه ،قدير برادر
شانزده ساله او در توي آن بودند ،پديدار شد.
ثقةاالس�ل�ام و برخي دعا ميخواندند .يك دس���ته
مردان غيرتمندي را دشمنان بيگانه در لژ خودشان به گناه
كشدند.
آزاديخواهي به دار مي
داد و از هراس و غم
ثقةاالسالم به همگي قوت دل مي
تابي بهر چيست ما را به
ايشان ميكاست ،او ميگفت :بي
از اين كه بدست دشمنان دين كشته شويم.
قدير ميلرزيد ليكن حس���ن پ���روا نمينمود .چون
خواس���تند دار زنند اول ش���يخ س���ليم بود .او خواست
سخن گويد افسر روسي س���يلي به گوش او زد بعد نوبت
پروا بود .دو ركعت نماز
االس�ل�ام بود او همچنان بي
ثقة
خوانده باال رفت س���وم ضياالعلمي ،چهارم صادق الملك
پنجم آقا محمدابراهيم او با پاي خود باال رفت و طناب را
به گردن انداخت شش���م دائي ضياالعلمي هفتم حسن او
باد ايران و زندهباد
خود باالي كرسي رفت و فرياد زد :زنده
مش���روطه پس از آن قدير ،دژخيمان حتي چشمان اينان
را نبس���تند و برادر را جلوي برادر كشتند .طناب را هم به
آسودگي نيانداختند تا آنها شكنجه بكشند .بايد گفت به
هاي روسي بود كه
فرمان «ميلر» و «دنس���كي» ديپلمات
دستور اعدام اين چند تن را اين دو تن صادر كردند.
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فردوسي يوسف و زليخا را از دست داد
اي ظريفانه به
در يادداشتهاي بيتاريخ روز پنجشنبه گذشته نكته
قلم نويسنده ناقد آقاي دكتر مجابي راجع به آرامگاه حكيم فردوسي رفته
بود كه به نظر ديگران قدري كسر موضوعي داشته و آن اسم فردوسي
و و يوس���ف و زليخاي فردوسي بود كه در كنگره فردوسي  1313مورد
تجديد نظر قرار گرفت بدين طريق كه اسم مشهور حسنبن اسحاق بن
شرفش���اه كه در اثر تكرار نقل و كثرت تداول در تذكرهها به صورت نام
ثابت فردوسي درآمده بود در طي يك سئوال توأم با تحقيق در يكي از
روزنامههاي تهران به نام منصور بن حسن تبديل شد و اين تغيير اسم
و رسم ابدا مورد اعتراض وياردي قرار نگرفت.
موضوع دوم مثنوي يوسف و زليخاي فردوسي بود كه در جلسات
يان ريبكا خاورشناس جوان چك و
كنگره مورد مناقشه ميان شادروان
اين جانب قرار گرفت و دليل عروضي و فونتيك آن مرحوم بر انتس���اب
كتاب به فردوسي رد شد و مدتي كوتاه بعد از آن به نسخهاي از يوسف
و زليخاي معهود دسترس���ي يافت كه مقدمه قديمي و اصلي يوسف و
زليخا را داشت همچنين مرحوم ميرزا عبدالعظيم خان قريب هم در آن
اوان به نسخه ديگري از آن مثنوي با همان مقدمه اصلي دسترس يافت
اي به درخواس���ت اين بنده در سلب انتساب كتاب به فردوسي
و مقاله
نوش���ت كه در مجله آموزش و پرورش سال  1318در دو شماره انتشار
يافت و به امر نس���بت كتاب يوسف و زليخا به فردوسي به طور قطعي
خاتمه داده شد .پس در حقيقت فردوسي در كنگره  1313تهران اسم
متداول خود را با يكي از دو اثر معروف به نام وي از دس���ت داد آري آن
روز جاي ناقد ش���يرين بياني همچون آقاي دكتر مجابي خالي ماند تا
كف دست محيط طباطبائي از بابت اين دو امر با نكته ظريفانه ديگري
بخارد.
مقام ادب فردوسي از بابت نظم شاهنامه چنان ثابت و استوار ابدي
شده كه تغيير نام و سلب نسبت يوس���ف و زليخا از او كوچكترين اثر
نامطلوبي برجا نگذاشت كه چند سال بعد استاد مجتبي مينوي هم در
اي كه در مجله روزگار نولندن به سال  1323انتشار داد
مقاله محققانه
به اس���تناد نسخه سومي از اين كتاب كه در كتابخانه ملي پاريس يافته
بود مطلب را اثبات و تأييد كرد ولي مرحوم قريب را از بابت سابقه حق
تعريف قدري آزرده ساخت.
آري از فردوس���ي در جهان دو چيز ثاب���ت و پايدار برجا مانده كه
هرگز در استمرار نفوذ و بقاي آنها خدش���هاي وارد نيامده است يكي
شاهنامه كه تاريخ منظوم ايراني قديم بر حسب روايت خداينامه علوي
هاي ديگري است كه در سعدهاي ديگر نقل شده بود ،ديگري
وداستان
كنيه و تخلص ابوالقاسم فردوسي بوده كه بجاي اسم متعارف او هموار
در اس���ناد و آثار به كاررفته و ميرود و هرگز در صورت ظاهر آن تبديلي
رخ نداده است.
در همان اول كه فريزر س���ياح انگليسي در خرابههاي طوس قديم
گنبد كاش���يپوش قبرفردوس���ي را در جوار تنها بناي مربع ناتمام و
اي كه از آثار طوس و اول و دوم برجا مانده بود زيارت ميكرد،
ناشناخته
اي از ادبا
ماكان (ترنر) خاورش���ناس انگليسي در كلكته با همكاري عده
و فضالي هند ،ش���اهنامه را از راه طبع و نشر در دسترس پارسيزبانان
گذارد و با اين عمل جليل خود حكيم ابوالقاسم
و فارسيدانان عالم مي
فردوس���ي را در متن مطبوع شاهنامه خود به مردم دور نزديك معرفي

ميكرد.
نزديك به موقعي كه
فولرس هلندي ميخواست از
تركيب چاپ ماكان و چاپ
مهل از ش���اهنامه كه سي
س���ال بعد از آن در پاريس
صورت گرفته بود چاپ ممتاز و جامعي نشر بدهد دونوان سياح انگليسي
در خرابههاي طوس از آن گنبد كاشي پوش معهودنشاني برجا نميديد
و راهنماي او همين بناي مربع را مقبره فردوسي به سياح معرفي ميكرد
تعجب نكنيد وقتي مرحوم اديبالممالك ناشر روزنامه ادب در خراسان
شاهنامه چاپ معروف امير بهادري كه در روز خود عمل ارجمندي تلقي
ميش���ده و خط زيباي عماد الكتاب بدان جلوه و ارزش هنري خاصي
ميداد .و از حيث قطع هم شاهنامه اختيار شده بود مقدمه مينوشت با
وجوديكه چند سال پيش از آن مرحوم آصفالدوله شيرازي پايههاي آن
زار گندم بيرون آورده و در
گنبدكاشي پوش عهد فريزر را از زير كشت
الممالك وقتي در مشهد
اي بس���ته بود و مرحوم اديب
اطراف آن ديواره
به س���رميبرد اين پايه و ديواره هنوز برجا بوده و به چشم مرحوم بهار
كه در آغاز جواني او رسيده بود همان عمل راهنماي دونوان را تجديد
ميكند وزير تصويري كه از آن بناي چهارگوش مجاور رسم و طبع شده
مينويسد مقبره حكيم ابوالقاسم فردوسي .اين خطاي تعريف در تحرير
ملحق به چاپ عامه پسند اميربهادري سرموئي آسيب و زياني به حسن
ش���هرت ادبي و عظمت مقام فردوسي و ارزش شاهنامه او وارد نكرده و
در همان روزي كه كسي نميتوانسته يادگار تربت او را در محل معيني
زيارت كند باز فردوسي فردوسي بود و شاهنامه شاهنامه.
حقا نخستين عمل انجمن آثار ملي براي ساختن بناي يادبودي در
اي بوده است اگر در
محوطه طوس قديم عمل بس���يار ارزنده و شايسته
تعيين محل دقيق و هندس���ه بنا مقتضيات زمان و مكان در نظر گرفته
نش���ده و به جاي گنبدي همچون گنبد كاوس يا برج رادكان و يا شبيه
آثار عزنوي غزنه ،مربعي همچون چهارطاقيهاي عصر ساس���اني براي
هندسه بنا و محلي موافق منافع زمينداران بزرگ خراسان كه داللت بر
موضوع قبر را عهده گرفته بودند و به فاصله چند صدمتر از شمال غربي
بناي مربع پايدار به جاي چند متر در جنب شرقي آن بنا ،اين اثر يادبود
را برپا كردند ،در حقيقت با ساختمان آن بهترين خدمتي را كه از عهده
آيد در روز خود انجام داد.
انجمن بر مي
خوشبختانه تحقيقات تازهتر ثابت كرد كه اين مربع پايدار كه نشانه
خان
قبرفردوسي ش���ده بود همان خانقاهي بوده است كه به امر غازان
مغول بر سر مقبره فردوسي بنا كرده بودند ،مقبرهاي كه ارسالن جاذب
به امر سلطان محمود ساخت ولي مغول در عهد تولي خان براي تعمير
اي در طوس خراب و آن را ويران كرد.
قلعه
استمرار وجود مقبره فردوسي در كنار اين بنا درسده نهم ،و دهم
و يازدهم تائيد شده و در قرن س���يزدهم هم جهانگرد انگليسي آن را
زيارت كرده است در اين صورت چيزي باستمرار همچون خود شاهنامه
ت محل وجود آن
ب���ر روي زمين برجا نمانده كه قلمراني ناتوان در صح 
ترديدي روا داشته باشد.
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در ايران هنوز مفهوم خوانندگي روشن نشده است
موسيقي امروز ما پاسخگوي نيازهاي جامعه نيست
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شصت سال پيش كه وزارت معارف درس سرود خواني را جزو مواد درسي مدارس
ي موسيقي ايراني فرو كوفته شد .اين سرودها براساس
قرار داد نخستين تيشه به ريشه
موسيقي غربي ساخته ميشد و همين سبب آن بود كه گوش نوآموزان بجاي اينكه با
موسيقي ملي انس و الفت بگيرد به موسيقي غربي عادت كند.
هاي آنرا در مدارس
امروز ما براي رفع اين نقيصه بايد موس���يقي ايراني و رديف
تدريس كنيم تا گوش كودكان و نوجوانان با اين موسيقي خو بگيرد و بعدها كه بزرگتر
شدند فرق ميان موسيقي روز و موس���يقي پوياي ملي را بشناسند و امروز براي اين
خبرند كه از كودكي آنان را در جريان اين موسيقي قرار
جوانان از موس���يقي ملي بي
اند .شناخت موسيقي ملي بايد جزء فرهنگ شخصي هر تحصيلكردهاي شود.
نداده
ها را پر از جوانان دانشگاه رفته
اگر اين كار صورت بگيرد مس���لم بدانيد ديگر كاباره
نخواهيد ديد.
در س���الهاي اخير در كشور ما انقالب همه جانبهي اقتصادي و اجتماعي بوقوع
ي ايراني به
اي در راه تجديد سازمان جامعه
پيوسته و در حقيقت كوشش گس���ترده
هاي هنري دنبال نشده است .هنوز
عمل آمده است اما متأسفانه اين انقالب در زمينه
موسيقي ما يك موسيقي بزمي است و پيوندي چنانكه بايد با تحوالت اخير جامعهي
ما ندارد .حال آنكه پا به پاي دگرگونيهاي ديگر همهي هنرها از جمله موسيقي بايد
در جريان تازه قرار گرفته باشند.
موسيقي امروز ما بهيچوجه پاسخگوي نيازهاي جامعهي در حال دگرگوني فعلي
نيست .اين حقيقت بزرگي است كه بايد دولت به آن توجه كند و ترتيبي بدهد كه اين
هماهنگي ميان هنر و جامعه از ميان برداشته شود.
نا
تاكنون هر گروه كه تصدي فعاليتهاي مربوط به موس���يقي را در دست گرفته با
ها و اغراض شخصي عمل كرده و يك خط مشي مشخصي در اين زمينه
اعمال سليقه
دنبال نشده است .يكسال اين آمده و كساني كه به حساب خودش بدرد بخور بودهاند
بر سر كار گماشته و سال ديگر كس ديگري آمده و آنها را كنار زده و گروه تازهاي را به
تصدي كارها گماشته است .فقدان خط مشي مستمر در زمينهي فعاليتهاي مربوط
انگيز كنوني است.
ي هرج و مرج غم
به موسيقي ملي از عوامل بوجود آورنده
امروز كار رهبري فعاليتهاي موس���يقي اين مملكت بدست كساني سپرده شده
اند و با نوشتن رسالههايي درباره
هاي خارجي تحصيل كرده
اس���ت كه در دانش���گاه
موسيقي ايراني به اخذ درجه دكتري نائل آمدهاند .اينها با نگرشي غربگرا پيداست كه
نميتوانند پاسداران خوبي براي موسيقي ملي باشند .اينها حرف نوازندگان خارجي
را در مورد موسيقي ايراني سند ميدانند اما كاري بكار كساني كه در اين رشته تجارب
اند ندارند.
فراواني داشته
بهرحال در اين زمينه متأسفانه در بيشتر موارد كار بدست كاردانان سپرده نشده
است.
هيچيك از متصديان فعاليتهاي موسيقي در كشور تاكنون نخواسته از تجارب
موسيقيدانان كشور استفاده و با سنجش و مقايسه دربارهي مشكالت موجود در امر
موسيقي ملي چارهگري كنند.
كنند با اخذ ماليات
داناني كه ش���اگرد تربيت مي
دولت بجاي تشويق موسيقي
برمشكالت كار آنان ميافزايد .حال آنكه در همه جاي دنيا از آهنگسازاني كه كارشان
اشاعهي موسيقي ملي است حمايت بيدريغ به عمل ميآورند.
هاي مختلفي كه در ايران به نش���ر و اشاعهي موسيقي ملي مشغولاند
دستگاه
از قبيل راديو تلويزيون ،سازمان اشاعهي موس���يقي ملي ،هنرستان عالي موسيقي
اند كه با يك شيوهي
م هماهنگي ندارد .هرگز در صدد اين نبوده
و ...كارهايش���ان با ه
هماهنگ كار بكنند .نه تنها دس���ت بدس���ت هم ندادهاند بلكه در بسياري از موارد
ديدهايم كه براي هم كارش���كني كردهاند .همين چند ماه پي���ش در ژاپن از زبان
پروفسور كشيبه مطلبي ش���نيدم كه وحشت كردم .او ميگفت :دانشجويان موسيقي
هاي هر ملتي كه دوس���ت داشته باشند تحقيق كنند و
اند روي نغمه
در ژاپن موظف
هايي ارائه بدهند .چند تن از دانشجويان طبق عالقهي خودشان خواستند كه
رساله
هاي ايراني كار كنند و ما «گل گندم» را در اختيارشان گذاشتيم .آنها اين
روي نغمه
اثر را هارمونيزه كردند و به دانشگاه تس���ليم نمودند .ما گل گندم هارمونيزه شده را

براي مقامات مسئول هنري و فرهنگي ايراني فرستاديم تا در مورد اينكه دانشجويان
اند يا نه ،نظرشان را بما بنويسند ،اما باور كنيد كه
من اين كار را درس���ت انجام داده
ايم .پروفسور كشيبه
ما بارها نامه نوش���تيم اما هيچ جوابي از هيچ دستگاهي نگرفته
ميگفت :چطور ممكن اس���ت اولياء امور فرهنگي كشور شما اينهمه به مسائل مربوط
عالقه باشند؟
به كارشان بي
ي موس���يقي مطرح است مسئلهي
ي بس���يار مهم ديگري كه درباره
مس���ئله
خوانندگان اس���ت .هنوز معني خواننده در اين كش���ور روشن نشده است .همه فكر
ميكنند خواننده يعني كسي كه خوش صدا است .حال آنكه خوانندگي شرايطي الزم
دارد .خواننده بايد شعر و ادبيات قديم و جديد فارسي را بشناسد .بتواند خوب دكلمه
ي اينها گذشته موسيقي ملي را بشناسد
كند .از تحرير كردن عاجز نباش���د .و از همه
و خوب هم بشناسد.
چند شب پيش دختركي را ديدم كه در تلويزيون تصنيف ميخواند .اين دخترك
بايد در اين س���ن و سال برود درس بخواند .و اگر واقعاً بخواهد خواننده بشود بايد اول
ش���رايط آنرا در خود جمع كند و بعد خوانندگي كند .اين درست نيست كه بهركسي
اجازه بدهند در راديو و تلويزيون خوانندگي كند.

هاي موجود براي مردم عادي خوب هستند بعضي از دبيران
حافظ
حوصله فراگيري مطالب تازه را نداشتند
چن���دي پي���ش جاي���زه آكادمي روس���يه كه به
شود به دكتر پرويز ناتل
فردوسيشناسان جهان داده مي
خانلري تعلق گرفت .هر چند مدتي از اين مساله ميگذرد،
مناسب ديديم كه در اين زمينه و مسائل ديگر گفتگويي
داشته باشيم.
استاد به تاريخچه و چگونگي بهوجود آمدن اين جايزه
گويد:
بطور كلي اين چنين مي
در يكي از مالقاتهايي كه بي���ن اعليحضرت و آقاي
پادگورني صدر هيئت رئيس���ه اتحاديه جماهير شوروي
اي در نظر گرفته
اتفاق افتاده بود پيش���نهاد شد كه جايزه
شود براي كس���اني كه در ايجاد و توسعه روابط فرهنگي
اند اين جايزه از
ميان دو كشور كوشش بيش���تري كرده

دكتر خانلري ـ درباره مطلب باين وس���عت در چند
كلمه نميتوان بحث كرد .اما من از جمله كس���اني نيستم
كه ميگويند زبان فارسي خراب شده يا نثر فارسي بد شده.
بسياري از نويسندگان هس���تند كه خيلي خوب ،فصيح
هايشان باقتضاي روز از
نويس���ند و نوشته
و قابل فهم مي
تر نيست.
هاي نثر قديم پست
بهترين نمونه
خود ش���ما اگر روزنامه اطالعات  40س���ال پيش را
نگاه كنيد و با روزنامه اطالعات اين ايام بسنجيد ميبينيد
تر شده و
كه زبان فارسي خيلي پيش���رفت كرده ،فصيح
كنند در مقابلش البته
نويسندگان مقصود را بهتر بيان مي
نوشتههايي هم در مطبوعات امروز بچاپ ميرسد كه وقتي
اش را پيدا
خوانم به هوس ميافتم كه نويس���نده
من مي
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گفتگو با دكتر پرويز ناتل خانلري

دستور زبان فارسي
راكشورهايهمسايه
تدوي��ن ميكردند

يكطرف به محققان ايراني و از ط���رف ديگر به محققان
ايراني و از طرف ديگر به چندي محققان ش���وروي داده
ميشود .مراسمي كه چندي پيش انجام گرفت براي اعطاي
جايزه از طرف ش���وروي با ايرانيان بود و ظاهرا در اولين
فرصت مراسم مش���ابهي براي اعطاي جايزه بدانشمندان
اي در اين زمينه
و محققان ش���وروي كه كارهاي برجسته
كردهاند در ايران انجام خواهد گرفت.
ـ اين جوايز به چه ترتيب و توس���ط چه كساني داده
ميشود؟
دكتر خانلري ـ كميته مشتركي از نمايندگان شوروي
و ايران براي دادن جايزه همكاري ميكنند كه در اين بار
در ايران و در وزارت فرهنگ و هنر با حضور آقاي غفوراف
رئيس انستيتوي شرق شناسي شوروي و از ايران هم آقاي
اله صفا رئيس دبيرخانه ش���ورايعالي فرهنگ و
دكتر ذبيح
نمايندگان وزارت خارجه انجام گرفت .اين دو جوايز براي
تشويق كساني است كه در رشتهاي فعاليت ميكنند.
نثر فصيح امروز
ـ بسياري معتقدند كه نثر امروز نتوانسته در ادبيات
فارسي موقع و موضعي بيابد اصوال در گذشته نيز چندان
پنداشتند.
توجهي به نثر نميشد و بيشتر شعر را هنر مي
بينيد؟
نثر و زبان امروز را چگونه مي

اي چه بگويي؟
خواسته
كنم و بپرسم مي
سمك عيار
ـ گويا كار ش���ما در زمينه سمك عيار بپايان رسيده
و قرار اس���ت از آن سريالي براي تلويزيون بسازند ،آيا اين
سريال برداشتي از سمك عيار شماست؟
دكتر خانلري ـ نميدانم ،چون كسي با من مشورتي
خواهند
نكرده و نميدانم چه كساني هستند و چه كار مي
بكنند البد اقتباسي كردهاند و خالصهاي از آن را بنمايش
ميگذارند.
ـ ممكن است بخصوصيات اين كتاب اشاره بيشتري
بفرمائيد؟
دكتر خانلري ـ س���مك عيار پنج جلد شده كه فكر
ميكنم  2500صفحه بيش���تر باش���د كتاب از جهات
توان استفادههاي مختلف
بسياري خيلي مهم است و مي
از آن ك���رد .از زبان لغت ،قواعد زبان گرفته تا موضوعهاي
اجتماعي ،اخالقي حتي تربيت���ي و طرز زندگي طبقات
اجتماع و روابطشان با يكديگر.
يادداش���تهاي من درباره موارد استفاده اين كتاب
كه اگر فرصت كنم در جلد شش���م چاپ خواهم كرد متن
جداگانه پر حجمي خواهد شد.

ـ در سمك عيارتاچه حد به جنبههاي نمايشي توجه
شده و اصوالً از اين متن ميتوان بهره نمايشي برد.
دكتر خانلري ـ سمك عيار قديميترين و اصيلترين
هاي ديگري از اين نوع در
داستان از اين نوع است .كتاب
دست است كه غالبا تحت تاثير همين كتاب قرار گرفته و
شايد بعضيها تقليدي از آن كرده باشند .در هر حال اين
هاي مهم ادبيات فارسي است.
ها يكي از شعبه
نوع داستان
هاي اخير ادبا اعتنايي به آنها نداش���تند و اينها را
تا زمان
متعلق به عوام ميدانستند.
تكليف دستور زبان چه ميشود
ـ در بين گفتههايتان اش���اره كرديد باين مس���اله
كه از كتاب س���مك عيار ميتوان استفاده دستوري
برد .س���ئوالي كه براي من مطرح است و البته اغلب
دانشآموزان ايران با آن دس���ت بگريبان هس���تند
اينس���ت كه كتاب دستور مشخصي فعال وجود ندارد.
كه دبيران ادبيات بتوانند بر اس���اس آن تدريس كنند
و نتيجه اين ميشود هر دبير با نقطه نظرهاي شخصي
خودش جزوهاي ميگويد .اين مس���اله زماني دردناك
ميشود كه در يكسال چند دبير در يك كالس عوض
بدل شوند .اين وضعيت را چگونه توجيه ميكنيد؟
هاي قديم اصال كتابي
دكتر خانل���ري ـ در دوره
و بحثي درباره دس���تور زبان فارس���ي وجود نداشت
خواندند.
در م���دارس قديم صرف و نحو عرب���ي مي
هايي درباره قواعد زبان فارس���ي تاليف و
اگ���ر بحث
تدوين ميشد غالبا دركش���ورهاي همسايه كه زبان
مادريشان فارسي نبود انجام ميگرفت مثل هندوستان
و تركيه ش���ايد كمي كه دستور زبان فارسي را بعنوان
ماده درس���ي در مدارس اي���ران معمول كرد مرحوم
خ���ان قريب بود كه ت���ا آخر عمرش هم
عبدالعظيم
بتدريس همين ماده مشغول بود و كتابهاي دستوري
كه تاليف او بود در تمام مراحل دبيرس���تان تدريس
ميشد .بعدها وزارت فرهنگ و هنر آن زمان ،پنج نفر
از اس���تادان را مامور كرد كه كتابي در دستور زبان براي
مدارس بنويس���ند كه يكي از اين پنج استاد خود مرحوم
قريب بود.
اما حقيقت مطلب اينس���تكه آن چهار استاد ديگر
چندان اعتنايي به موضوع نكرده بودند.
اين كتاب تفاوتهاي خيلي جزيي با كتابهاي قديم
مرحوم قريب داشت.
ده دوازده س���ال پيش خود من كتاب زبان فارسي
را ب���راي تدريس دل كالسهاي اول و دوم دبيرس���تان
تاليف كردم .اين كتاب از حيث متد و روش علمي بكلي با
كتابهاي سابق متفاوت بود و مبنا و اساسش روش علمي
زبانشناسي جديد در دنيا بود و روش علمي تعليم و تربيت
البته منظور اين بود كه بعدها جلدهاي س���وم و چهارم را
هم بنويس���م تا با همين روش همه قواعد الزم فارس���ي
تعليم داده شود .اما من مشغلههاي ديگري داشتم.
نتيجه اين ش���د كه چندين سال دركالسهاي اول و
دوم دبيرس���تان كتاب مرا تدريس ميكردند و در دورهاي
ديگر همان كتاب قديمي معروف به پنج استاد را ،معدودي
از دبيران زبان و ادبيات فارس���ي به روشي كه به من پيش
گرفته بودم توجه كردند ع���ده ديگري كه با همان روش
قديم آش���نا بودند حوصله اين را نداشتند كه چيز تازهاي
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ياد بگيرند بعد ديگران هم���ان كتاب مرا گرفتند و بدون
توجه به روش اصلي و علمي كتاب دستكاري كردند.
نتيجه اين ش���د كه آنچه فعال بعنوان كتاب درسي
در دبيرس���تانها متداول است ،مخلوطي از دو روش بكلي
متفاوت است البته آن روش را من بعدا چاپ كردم كه بايد
از دستبرد ديگران محفوظ بماند و فع ً
ال چندين سال است
كه مشغول تاليف كتاب ديگري بعنوان تاريخزبان فارسي
يا بعبارت ديگر دس���تور تاريخي زبان فارسي هستم كه
هاي دكتري غالبا
در دورههاي باالتر از ليس���انس و دوره
مورد استفاده دانشجويان است .دو جلد از اين كتاب چاپ
شده و جلد سوم زير چاپ است و گمان ميكنم به ده جلد
خواهد رسيد.
در كتابهاي س���ال گذش���ته مطالب را يك جا مي
نوش���تند كه هر كدام مربوط به تاريخ و دوره جداگانهاي
بود .اس���اس مطلب اينستكه وقتي ميگوئيم زبان فارسي
باين مساله توجه داشته باشيم كه اين زبان در مرحله آخر
 1000سال از عمرش گذشته و زبان امر ثابتي نيست كه
در طول زمان يكسان بماند .بنابراين مطالعه در چگونگي
تحول زبان يكي از موضوعات مهم تحقق در اين رش���ته
است حاال هم مشغول هس���تم و اق ً
ال روزي سه ساعت از
وقتم را صرف ادامه و تكميل اين كار ميكنم.
ـ پ���س تكليف دانش آموزان چه ميش���ود ،حتي در
اي براي
روش جديد هم نتوانس���تهاند دستور تدوين شده
تدريس در نظر بگيرند در كتاب فارس���ي سال اول نظري
هر جا كه درس هس���ت نكات دس���توري آن درس را در
باعتقاد من نه تنها
پايان همان درس گوشزد كردهاند ،اين
به دانش آموز كمك نميكند بلكه روند منطقي يادگيري
آيد آخر بيابد
برد مثال بحثي كه مي
دس���تور را از ميان مي
اول با وسط آمده است.
دكتر خانلري ـ بهرحال آنچه كه بنظر من رس���يده
براي اتخاذ يك روش آس���ان و علمي طرحش را در همان
دو جلد كتاب ارائه كردهام.
تحقيق اصولي
ـ استاد كار تحقيق شما در زمينه ديوان حافظ بكجا
رسيد و اصوالً حافظهاي موجود را چگونه ميبينيد
ايم،
دكت���ر خانلري ـ ما چاپ حافظ را ش���روع كرده
هاي موجود،
دانم كه تمام ميشود ،در مورد حافظ
اما نمي
بس���تگي باين دارد كه قصد و غرض خواننده از خواندن
ديوان يك شاعر چه باشد .براي خواننده عادي همه اينها
خوب اس���ت .اما تحقيق درباره متون بزرگان قديم يك
تحقيق علمي است كه شايد براي مردم عادي كه فقط از
خواهند شعر بخوانند و لذتي ببرند ،نه تنها
روي ذوق مي
جالب توجه نباشد گاهي حتي مالل آور باشد .تحقيق در
متون ادبي قديم كاري نيس���ت كه ما اختراع كرده باشيم
در بسياري از كشورهاي ديگر س���الها بلكه قرنهاست به
پردازند و حتي
تحقيق درباره متون قديمي خودشان مي
اهل فن گاهي بر س���ر يك كلمه با ه���م جنگ و جدال
ميكنند ولي بهرحال اي���ن كار در دنياي امروز يك روش
علمي و دقيق براي خودش دارد .و كسانيكه در اين رشته
كار ميكنند بايد به آن اصول توجه داشته باشند.

معيني كرمانشاهي:

شــر
واسطههاي
هنري را
كم كنيد!

خوانن���دگان بايد
به تلويزي���ون بابت تبليغ

ساز را
آثارش���ان پولي بپردازند حقوق ترانهسرا و آهنگ
خوانندگان پايمال ميكنند
در ايران ،در عالم موس���يقي دو دس���ته هنرمند را
ميشناسيم با آنكه در كنار هم زندگي ميكنيم ،حسابشان
ي اول هنرمنداني هستند كه
از هم جدا اس���ت .دس���ته
ش���ان مصروف
اند و تمام هم و غم
به اصالتها دلبس���ته
گسترش فرهنگ پاك و پالودهي ايران است كه اگر آهنگ
ميسازند كوشششان در آن است كه ساختهشان گوش و
شان
هوش ايراني را خوش آيد و اگر ترانه ميسرايند سعي
بر آنست كه از اين راه زبان شيرين فارسي را توانگر كنند
و اگر ميخوانند ميخواهند صدايشان ،صداي سخن عشق
اي مردم ما بوجود
باش���د با انحرافي كه در ذوق و سليقه
آمده است هنر اين گروه بازار پر رونقي ندارد ،خوشبختانه
اند و نه هنرشان تجارتي
اين جماعت نه خود تاجرپيش���ه
است.
دس���ته دوم هنرمنداني هستند كه نان را به نرخ روز
اند و بازارش���ان از
خورند و دنبال پس���ند عوامالناس
مي
ي حدادان گرمتر است .در همه جاي دنيا رسم برين
كوره
است كه دولتها از هنرمندان دستهي اول حمايت ميكنند
ي دوم را بحال خود ميگذارند.
و هنرمندان دسته
اما متاس���فانه در ايران با همه جا اندكي تفاوت دارد،
دهند ،در عرضهي
در اينجا به هنرمند راستين ميدان نمي
اش چنانكه بايد و ش���ايد اقدام نميكنند
محصول هنري
و حتي گاهي پ���ا روي دل او ميگذارند اما تا بخواهي از
هنرمندان بازارش���ناس حمايت ميكنند شما برنامههاي
تلويزيون را نگاه كنيد ببيني���د ميدانداران كيانند .البته
من ميدانم كه مسئوالن در اصل ميخواهند هنر متعالي
را در جامعه انتش���ار دهند و ذوق هنري مردم را باال ببرند
دانم چه دستهائي دركار است كه مانع آن ميشود
اما نمي
ي هنري ايران دنبال
دانم چرا هر كس در جامع���ه
نمي
هنرناب ميرود و در حفظ حيثيت و شرافت انساني خويش
ميكوشد سرش به سنگ ميخورد اما هر كس كه دكاندار
هنر است سر فخر بر آسمان ميسايد.
چند سال پيش هنرمندان دستهي اول به خيال اينكه
ميتوانند از طريق قانون به حق خود برسند تالش كردند به
اين دوران در زدند تا باالخره قانون مترقي حمايت حقوق
مولفان و مصنفان و هنرمندان شكل گرفت.
زمستان گذشت و رو س���ياهي به زغال ماند چون به
موجب اين قانون همه حقوق و منافعي كه از اجراي عرضه
يا فروش آثار هنري حاصل ميش���ود به پديد آورندگان
گونه آثار تعلق دارد .قانونگزار هم پديدآورنده را كسي
اين
ميدانس���ت كه به نيروي انديشه و ابتكار خويش اثري نو
خلق كرده باشد .اما متاس���فانه در عمل از اين قانون هم
كاري بر نيامد.
هنرمندان بازاري در پناه امكاناتي كه وسائل ارتباط
جمعي دولتي و غير دولتي در اختيارش���ان قرار داده بود
قانون را زير پا گذاشتند و ثابت كردند كه از قانون خشك
و خالي هيچكاري ساخته نيس���ت .هنرمندان قانون را با
چنان زيركي و عياري شكستند كه صداي شكستنش را
هم كس���ي نشنيد .حتي وقتي ما شكايت كرديم ،اعتراض
كرديم گله كرديم و بارها خاطرنش���ان كرديم كه قانون
ها
كشي
را شكستند كسي باورش نشد .مادام كه اين حق
ها نسبت
تفاوتيها ـاين بيحرمتيها و بيتوجهي
اين بي
اي جز
به هنرمندان راس���تين در جريان اس���ت نتيجه
اين نخواهد داش���ت كه هنرمندان مجرب سكوت كنند و
هاي هنري هستند
جواناني كه دوستدار و شيفته اصالت
همرنگي با جماعت را به حفظ ش���رافت و حيثيت فردي
خويش ترجيح دهند.
مطمئن باش���يد اگر حمايت بيدريغ دولت در آينده
ش���امل حال هنرمندان واقعي مملكت نش���ود بزودي
موسيقي ايراني تمام كمال در انحصار اين دكانداران هنر
درخواهد آمد.

سرا
حقوق ترانه
سرا و آهنگساز
پرس���م آيا سهم ترانه
من از شما مي
در پيدايش يك تصنيف كمتر از خواننده اس���ت؟ مسلماً
اگر انصاف داش���ته باش���يد جوابتان منفي خواهد بود.
ام���ا هيچكس نميدان���د چرا تمام حقوق���ي كه از خلق
تصنيف حاصل ميش���ود متعلق به خواننده است .منافع
مادياش را كابارهها و مجالس بزم و خواننده ميبرد .درآمد
صحنه و نوارش را خواننده صاحب ميش���ود .محبوبيت و
شهرت حاصل از آن نصيب خواننده ميشود .براي شاعر و
ساز چه ميماند؟
آهنگ
هيچ فقط نامشان را در راديو ميبرند و بعد «تو گويي
فرامرز هرگز نبود» اجراكنندگان آثار هنري در سرزمين
اند اما پديدآورندگان هنر از اين راه سهمي
ما همه در رفاه
ندارند.
همانطوري كه دولت در مورد كاالها و ارزاق عمومي
ها را كوتاه كند در عالم هنر هم
مصمم است دست واسطه
هاي هنري را برداشته و از حقوق هنرمندان
بايد واس���طه
دفاع كند .مقصود من از واس���طههاي هنري كس���اني
هس���تند كه خود در خلق آثار هنري نقشي ندارند و تنها
ي آن هستند.
اجرا كننده
قانون ه���م اين گروه را از اعم���ال هرگونه دخالتي
محروم كرده و بصراحت مقرر داش���ته اس���ت كه فقط با
اجازهي پديدآورندگان (آهنگس���از و شاعر) ميتوانند به
اجراي آثار هنري مبادرت كنن���د ،حتي قانون براي هر
اي پديدآورندگان را ضروري
بار اجرا اجازهي جداگان���ه
تشخيص داده است و اجراكننده را مكلف كرده است كه
در هر اجرايي نام آفرينندگانش را اعالم دارد .بديهي است
در چنين وضعي ش���امهي اقتصادي اجراكنندگان اجازه
نميدهد كه با پديدآورندهاي مقتدر و محتشم كه حتي نام
او هم بر نام اجرا كننده برت���ري دارد كنار بيايد و حقوق
مادي او را طبق قانون بپردازد.
اجراكننده ترجي���ح ميدهد كه از آثار پديدآورندگان
دسته دوم كه گوش بفرمان او دارند استفاده كنند.
چنين پديدآورندهاي آنقدر حقير و ناتوان اس���ت كه
حتي بفرمان خواننده جملهها را پس و پيش ميكند تا باب
ميل و سليقه او كار كرده باشد.
باي���د بخواننده فهمان���د كه ب���راي دخالت دركار
پديدآورنده اثر هن���ري نه حق دارد و نه صالحيت بهويژه
خوانندگان وطني كه حتي گاه از عهدهي درست خواندن
شعر تصنيف هم بر نميآيند.
عوارض خوانندگي
باز هم تكرار ميكنم تنه���ا راه عالج ،تاييد و تقويت
مراكز ارتباط جمعي و دولت از هنرمندان اصيل اس���ت .و
اگر چنين برنامه وسيعي به مرحله اجرا درآيد خود بخود
بازار فرهنگ ملي رونق خواهد گرفت و آب رفته بجوي باز
خواهد گشت.
پيش���نهاد من به راديو و تلويزيون اين است كه چون
هنرمندان دسته دوم از اين وس���يله ارتباط جمعي تنها
هاي عرضه كاالهايش���ان استفاده ميكنند
بعنوان ويترين
براي هره بار پخش آثارش���ان همانگون���ه كه در پخش
تبليغات و آگهيهاي تجارتي عمل ميكنند رفتار نمايند.
يعني مبالغي بابت ح���ق پخش از آنان اخذ كنند و وجوه
حاصله را در صن���دوق به نفع پديدآورندگان آثار با ارزش
و غيرتجاري ذخيره نمايند و در راه گسترش اينگونه آثار
به مصرف برسانند.
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شيعه در انتخاب مرجع تقليد،
مختار است
گفتگو با استاد محيط طباطبايي

اهلل العظمي ش���يخ
فق���دان عالم ربان���ي حضرت آيت
ها اين سئوال را مطرح
محمدمهدي هادي ميالني براي خيلي
كرده اس���ت كه چگونه يك روحاني عاليق���در مرجع تقليد
شيعيان ميشود؟ شرايط الزم براي مرجعيت چيست؟ و اصوال
پيرو مذهب ش���يعه چگونه بايد يك مرجع را برگزيند و در
احكام مربوط به فروع دين از او پيروي كند؟
ترين سنن
طرح اين پرسشها بما اجازه داد يكي از شريف
ترين
تش���يع را كه آزادي اختيار ش���يعيان در پيروي از عالم
روحانيون زمان خويش اس���ت ،و در عين حال سبب ميشود
روحانيون شيعه براي كس���ب مرتبه عالي مرجعيت دائما در
تالش كس���ب علم و معرفت و منزهتر ساختن خويش باشند،
مورد بحث قرار دهيم:
اين بحث را شما خوانندگان در خالل پرسش و پاسخهاي
گزارشگر روزنامه اطالعات با استاد محيط طباطبائي مطالعه
ميفرمائيد:
ـ اس��تاد گويا پيرو مذهب شيعه در انتخاب مرجع تقليد آزاد است .در اين
مورد توضيح بفرمائيد.
استاد طباطبايي ـ مرجع تقليد در حقيقت معلم كاملي است كه مردم بيسواد يا نيمه
ي ايشان آشنا كند و در موردي كه راجع به روا بودن يا ناروا
س���واد را ميتواند بوظايف دين 
بودن كاري ترديدي بايشان دست دهد رفع اشتباه بكند ،در اين صورت هركس از نظر علم
و فضيلت و تقوي بمقامي برسد كه از عهده انجام چنين خدمتي بمردم يا وظيفهاي برآيد
اي برآيد مورد مراجعه شيعيان قرار ميگيرد.
مورد مراجعه چنين خدمتي بمردم يا وظيفه
چون در مذهب شيعه اماميه اثني عش���ريه ،يعني شيعه ايران و عراق و لبنان ،هر فردي
ميتواند از نظر تحصيل مباني فقه و اصول و مراتب معرفت تا باالترين حد متصور بكوشد و
اي از ميان علماي دين به آن مقام
دريابد و بشناس���د و بداند .مسلم است در هر زماني عده
شامخ علمي ميرسند كه سزاوار ارجحيت باشند.
چون در كار دين و مذهب هيچگونه تكل���ف و الزامي وجود ندارد ،هر فردي از افراد
حق دارد در ميان اين مراجع هموزن و همس���نگ ،يكي را كه بيشتر مورد اعتماد قلبي او
باشد برگزيند و در آموختن مسائل ديني و حل مشكالت مذهبي بدان مراجعه كند .بطور
كلي بايد اين نكته را دانس���ت كه در كار انتخاب مرجع هيچگونه اجبار و الزامي جز كسب
اعتماد نسبت به مقام علم و فضيلت مرجع نيست.
نظري در حاشيه
اي از مس���ائل مذهبي اختالف
اين كه مالحظه ميكنيد در مجموعه
اي ناچيز و جزيي است كه هرگاه
ها به امضاي مراجع ميرسد اين اختالفات باندازه
رس���اله
دسترسي به مرجعي نباش���د ميتوان به صورت مفصل مضبوط در متون فقهي براي رفع
نيازمندي مراجعه كرد.
ـ اس��تاد :در دين مبين اسالم مذاهب و فرق مختلفي ميبينم مث ً
ال تشيع و
تسنن كه باز از هر كدام از اين دو مذهب رشتههاي ديگري نيز منشعب ميشوند
هاي ديگري هم اشاره كنم مثال «اهل حق» را كه البته هدف
ميتوانم به مسلك
غايي همه آنها به يكتاپرس��تي است ميخواستم بدانم اين تفكيكها در اسالم
ايد در فرقههاي
اي را كه در مورد تشيع فرموده
چگونه بوجود آمده آيا مس��أله
ديگر نيز صدق ميكند يا خير.
اس���تاد طباطبايي ـ جواب اين س���ئوال احتياج به مدتي مدي���د زمان و مراجعه به
كتابهاي علمي كالم دارد تا به ترتيب و بتدريج ،موجب بروز اين اختالفات معلوم ش���ود.
اي كه بايد در نظر داش���ت هرگز در آنچه كه مباني اصلي دين شمرده ميشود يعني
نكته
خدا و پيغمبر و كتاب و معاد اختالفي بوجود نميآيد و همه مس���لمانان در اين چهار ركن
اصلي دين شركت دارند.
چون حوزه شمول موضوعات و مسائل ديني وسعت بيكراني دارد و هرچه زمان پيش
برود از اوضاع و احوال تازه ،مسائل تازهاي برميخيزد ،حل اين مشكالت اقتصادي كوشش
و پژوهش���ي دارد كه فقها و علما به تعهد آن ميتوانند برخيزند .مثال مذاهب اربعه سنت
به وس���يله پيشوايان تسنن براي تعديه همين تكليف بوجود آمده است .برخي مسائل در
طول مدت از نقطه نظر سياس���ي برخاسته و رنگ ديني بخود بسته است .شايد با مراجعه
به كتابهاي س���ودمندي مانند «ملل و نحل» شهرستاني بتوان به درك نكاتي كه مذاهب
هاي سياس���ي يا حل مشكالت مذهبي به وجود آمده شناخت .بطور
را از نظر نفوذ جنبه

خدا ،پيغمبر ،قرآن و معاد پيونددهنده فرقههاي اسالمي است

دار است كه در ظرف مدتي كوتاه ممكن نيست جواب جامع و
كلي موضوعي بسيار دامنه
شاملي بدان داد مگر اين كه همه در اركان اصلي دين يگانگي دارند و اين تفاوتها اختالفات
صورت و فردي است.
ـ استاد جواب پرس��ش من كافي نيست ممكن است به بخش دوم سئوال
من اشاره بيشتري بفرمائيد.
اس���تاد طباطبايي ـ بله ،راجع به اهل حق و برخي از فرق ديگر بايد گفت تا حدي اين
اصول كام ً
ال تطبيق نميكند و مطلب محتاج به بحث و رس���يدگي بيشتري است زيرا در
طول  1300يا  1400سال عمر دين اسالم برخي پيروان اديان ديگر كه به تدريج به اسالم
گرائيدند تا حدي كه برايشان ميسر بوده از مباني عقايد ديرينه خود چيزهايي را هم حفظ
اند ولي براي اين كه با جامعه اسالمي اختالف رنگي پيدا نكنند آنها را بطور پوشيده
كرده
و نهفته و نسل به نسل باقي نگهداشتهاند و لي صورت ظاهر همان يادبودهاي گذشته هم
زير اسامي و عناوين و موضوعات اسالمي مستور مانده است.
ـ استاد آيا انتخاب مرجع تقليد در ميان اهل سنت هم مثل شيعه متداول
است؟
اس���تاد طباطبايي ـ فقهاي مذاهب اهل س���نت مورد مراجعه عوام و ساير طبقات
هستند اما وظيفه آنها اجتهاد در موضوع نيست بلكه ناقل نتيجه اجتهاد پيشوايان ديرين
مذهب خود هس���تند و اگر كار تازهاي هم انجام بدهند از مقوله شرح و تفسير مشكالت
منقول از ائمه سنت است.
با وجود اين امروز در ميان علما سنت افراد صاحبنظري وجود دارند كه پا را از اين حد
فراتر گذارده و بخ���ود حق ميدهند كه در صورت ضرورت مطلبي را از راه مذهب ديگري
حل كنند چنانكه در س���مينار خدمات اجتماعي جامعه عرب كه در  1332در دمشق زير
نظر يونسكو برپا ش���ده بود ميديدم در برخي موارد حتي جواز امري را از فقه شيعه هم
اقتباس ميكردند .مرحوم محمد ابوزهره در «كميس���يون زكوه» راجع به جواز استفاده از
مال زكوة براي كمك به اهل فرقه يا بعبارت ديگر غيرمس���لماناني كه در حمايت حكومت
مسلمان هستند با مخالفت فقهاي سوريه مواجه شد ولي با استدالل مثبتي گفت :ما اين
موض���وع را امروز با عملي از روي فقه اهل بيت پيغمبر حل كنيم و اجازه بدهيم كه از اين
محل بدانان كمك شود و مطلب بهمين نحو در تصميمات آن سمينار ثبت شد.
ـ آيا در مذهب تش��يع ميتوان از ميان چن��د مرجع تقليد يا مجتهد يكي
را بعنوان مجته��د اعلم انتخاب و بمردم معرفي كرد تا ايش��ان به تقليد از او
بپردازند.
اس���تاد طباطبايي ـ اصوال تش���خيص اين كه كدام مجتهد اعلم است اين بزرگترين
مشكل اين مسأله ميباشد .آنكه بتواند تشخيص بدهد كه از ميان چندين فقيه بزرگ زمان
كدام افقه است بايد از حيث معرفت به مباني و لوازم اجتهاد از همه فقها اعلم و افضل باشد
و چنين فردي اگر هم باشد بخود چنين حقي نميدهد.
بنابراين بايد اين كار در ح���وزهاي از مجتهدين صورت بگيرد و تاكنون مالك عمل
همچنين بوده اس���ت كه در نجف اش���رف يا كربال و يا قم و مشهد و بيش از آنها اصفهان
فقهاي محل در ضمن مذاكره و مباحثه و مراجعه به امتياز يكي از افراد كه از حيث س���ن
نهادند ودر حوزه درس او
تر بوده گردن مي
و تجربه ،اخالق و قدرت اس���تنباط احكام قوي
نشستند و اگر هم از او تقليد نميكردند او را ترويج ميكردند.
مي
پ���س انتخاب و ترويج كار مجتهد فقط در حد مجتهد ديگر اس���ت خواه از راه اجازه
اجتهاد و خواه از راه قبول رياست.
مرحوم حاج آقا حس���ين بروجردي مرحوم آقا سيد ابوالحسن اصفهاني ،مرحوم شيخ
عبدالكريم كه در زمان ما رياس���ت حوزههاي علميه را عالوه بر مقام اجتهاد حائز بودند
اين توفيق را از راه موافقت و معاونت مجتهدان ديگري يافتند كه در حوزه علميه ايش���ان
تواند خود را به مقام مجتهد اعلم برساند
وجود داش���تند .شايد اين امتياز كه هر فردي مي
نظيري است كه نبايستي با هيچ تدبير يا ترتيبي مخدوش و مقلوب گردد
يك وضعيت بي
هر طلبه علوم ديني بايد در طي تحصيل خود آرزو داش���ته باشد كه بمقام مجتهد اعلمي
تري را تامين كند.
برسند تا همت درباره او الاقل مراتب نازل
تواند در مسائل ديني تقليد نكند؟
ـ آيا كسي هم مي
استاد طباطبايي ـ بله كس���ي كه بتواند از راه علم و كوشش در درك مسائل فقهي
و اصولي بمقام اس���تنباط احكام برس���د و خود قادر به حل مشكالت ديني خود باشد در
اينصورت از طرف معلم يا مجتهد اعلم كه استاد چنين كسي باشد بدو اجازه عمل به نظر
خود داده ميش���ود ولي اين مرحله شامل ديگري پيش از تكميل مطالعات و كسب اجازه
اجتهاد شامل و جلب اعتماد خلق از راه علم و فضيلت نميتواند بشود.
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«بر ديدۀ من خندي كاين جاز چه ميگريد؟»
هايم از آن ديدار در همان
قاهره را نخستين بار در بهار سال  1350ديدم ،و يادداشت
سال در مجلۀ يغما به چاپ رسيد .جمال عبدالناصر رئيس جمهور مصر مرده و انور سادات
روي كار آمده و ايران با مصر رابطه سياسي برقرار كرده بود.
از رئيس دانش���كده ادبيات براي شركت در مجمعالبحوث االسالميه دعوت كردند و
او مرا معرفي كرد و من نخس���تين كس از دانشگاه تهران بودم كه پس از چند سال قطع
رابطه ،از مصر ديدن كردم.
بيست سال گذشت و سيزده سال است ايران با مصر پيوند سياسي ندارد .هرچند در
اين مدت با يك دو تن از علماي االزهر و چند تن از اس���تادان دانشگاههاي قاهر و اسپوط
مكاتبه داشتهام .اما نميدانس���تم وضع آنجا چطور است  .در چنين شرايط بايد به قاهره
بروم .چرا؟ ش���ايد برخي از آنان كه اين يادداشت را ميخوانند شنيده باشند كه مرحوم
هاي علمي و سياسي به
دكتر محمود افش���ار يزدي موقوفاتي دارد ،و هيأتي از شخصيت
نامه درآمد اين موقوفات بايد صرف
نام شوراي توليت متوليان آن هس���تند .برابر وصيت
گسترش زبان فارسي و حفظ وحدت ملي ايران شود.
از جمله مصرفهاي آن پرداخت دو جايزه در س���ال بدو استاد خارجي و ايراني است.
هايي تأليف كرده باشند .نخستين
ها نوش���ته و يا كتاب
كه در راه نشر زبان فارسي مقاله
جايزه به آقاي دكتر نذير احمد استاد دانشگاه عليگره هند تعلق گرفت .از او دعوت شد به
ايران بيايد .در آذر ماه س���ال هزار و سيصد و شصت و هشت در تاالر عالمه اميني دانشگاه
تهران با حضور رئيس ش���وراي توليت ،رئيس دانشگاه تهران و معاونان دانشگاه و شمار
فراواني از استادان و شخصيتهاي علمي و عالقمندان به زبان فارسي جايزه و منشور آن
به ايشان داده شد.
در س���ال  1369جايزه اس���تاد ايراني به آقاي دكتر غالمحسين يوسفي دانشمند
محترم (كه متأسفانه امروز در جمع ما نيستند) و جايزه استاد خارجي به آقاي دكتر امين
عبدالمجيد از مصر تعلق گرفت.
ها بهتر ديد جايزه اس���تاد خارجي در محل اقامت
كميس���يون ناظر بر اعطاي جايزه
ترتيب اثر آن
وي و با حضور ديگر اس���تادان و دانشجويان كشور او تسليم شود ،چه بدين
بيشتر خواهد بود.
انجام اين كار را به عهده اين بنده واگذاردند .خوب ،بايد به مصر بروم .در س���فر پيش
گرفتن ويزا از كنس���ولگري لزومي نداش���ت و در فرودگاه رخصت درآمدن به كشور را
ميدادند ،ولي اين سالها چنين نيست چرا كه همه ميدانند پس از برافتادن رژيم شاه و
تأسيس جمهوري اسالمي ،سادات رئيس جمهور وقت مصر با ايران روشي خصمانه پيش
گرفت و در نتيجه رابطۀ دو كشور قطع شد.

چه بايد كرد؟ دكتر امين را اس���تاد بازنشسته دانشگاه قاهره ميپنداشتم .پس چاره
اي به رئيس دانش���گاه قاهره بنويس���م تا هم نظر او را بخواهم و هم
جز آن نبود كه نامه
درخواس���ت كنم در گرفتن ويزا اقدام كند .پاسخ اين نامه چهار ماه طول كشيد .بايد در
آور است .يكي از
حاشيه بيفزايم كه وضع رفت و برگش���ت نامه از تهران به قاهره شگفت
اي به من نوش���ت و پرسيد آيا در مذهب شيعه مسندهائي مانند مسند
علماي االزهرا نامه
احمد بن حنبل موجود اس���ت كه سند همه روايتها را به پيغمبر(ص) برساند؟ پاسخ او
را نوش���تم .پس از هشت ماه نامۀ ديگري از او رسيد كه جواب تو را امروز دريافت كردم و
پنداش���تم نامۀ من به تو نرسيده است و شگفت اينكه اين نامه را ظرف پانزده روز پس
مي
از تاريخ نوشتن آن دريافت كردم.
س���رانجام پس از چهار ماه انتظار نامهاي از رئيس دانشگاه قاهره رسيد كه دكتر امين
عبدالمجيد در دانش���گاه قاهره سمتي نداشته و در دارالكتب المصريه كار ميكرده است.
دانستم پاسخ س���رباال ميدهند ،و نميخواهند براي خود دردسر درست كنند ولي از پا
اي به دارالكتب نوشتم .متأس���فانه آنها هم به قول معروف از سر خود باز
ننشستم و نامه
كردند .در اين ميان از بركت مجلس بزرگداش���ت فردوسي دو تن از استادان دانشگاههاي
قاهره به تهران آمدند :آقاي دكتر عبدالنعيم حسنين و آقاي دكتر سباعي.
از جناب آقاي دكتر رحيميان رئيس دانشگاه تهران خواستم به آقاي دكتر عبدالنعيم
حسنين كه تازه بازنشسته شده حرمتي بنهد .ايشان هم بزرگواري كردند و در حضور همه
اس���تادان خارجي و داخلي هديهاي بدو داده شد و چنانكه دانستم اين بزرگداشت اثري
هاي قاهره نهاد.
مطلوب در دانشگاه
دكتر س���باعي رئيس مركز دراسات ش���رقي كه جزء دعوت شدگان بود گفت دكتر
كرد و استاد من بوده است .من به عهده ميگيرم
امين در دانشگاه عين شمس تدريس مي
اين مجلس را تش���كيل بدهم .نامهاي به من و به رئيس دانشگاه عين شمس در اينباره
ها را نوش���تم و فرستادم .در اين ميان شنيدم آقاي نامق حافظ منافع مصر به
بنويس .نامه
ايران آمده و در مهمانخانۀ اس���تقالل اقامت دارد .به ديدن او رفتم و ماجرا را به وي گفتم.
با خوش���روئي پذيرفت و قول داد براي ما درخواست ويزا كنند .من ماه شوال را براي رفتن
به قاهره تعيين كردم .نامه از دانشگاه عين شمس و مركز دراسات شرقي رسيد كه در ماه
ش���وال آماده ديدار شما و تشكيل مجلس بزرگداشت دكتر امين هستيم .ليكن سفر مكه
موجب شد نتوانم در ماه شوال به قاهره بروم .بار ديگر به آقاي طلعت نصر نفر دوم سفارت
مصر متوسل ش���دم .حاال ديگر حافظ منافع از مهمانخانه بيرون آمده و در خيابان شيراز
جائي گرفته اس���ت .آقاي نصر با خوشروئي از سفر من استقبال كرد ولي گفت بايد براي
كشد .قرار بود با آقاي دكتر جزايري
ش���ما از وزارت خارجه ويزا بخواهم و مدتي طول مي
معاون وزارت بهداشت و درمان و نائب رئيس شوراي موقوفات دكتر افشار برويم .سه چهار

شماريم .پس از انقالبي
ش��يخ االزهرگفت:ما مردم ايران و فرهنگ ايران را محترم مي
كه در آن كش��ور رخ داد به شما چشم اميد دوخته بوديم اما شما در آغاز انقالبتان گفتيد همه
مذهبهاي اس�لامي بايد از ميان برود و مذهب شيعه جاي آنرا بگيرد .با تعجب پرسيدم چه
كس��ي اين مطلب را به شما گفته است .پاسخ داد :مگر معني تصديرالثورۀ (صدور انقالب) جز
گوئيد همه مس��لمانان بايد مذهب ما را بپذيرند و شيعه شوند؟ گفتم
اينست؟ مگر شما نمي
ش��يخنا درست است كه ما شيعه مذهب هس��تيم ،اما هيچگاه نگفتهايم مقصود از انقالب ما
اينست كه شما دست از مذهب خود برداريد و شيعه شويد

هفته منتظر شديم و آقاي طلعت نصر پيدرپي معذرت ميخواست كه هيچگونه مشكلي
گفت چه از بيش با اين
هاي دولتي مصر و راست مي
دركار نيس���ت جز كندي كار در اداره
كندكاري آشنا بودم ـ سرانجام ويزا رسيد ولي آقاي دكتر جزايري به عللي از سفر منصرف
شدند و بنده به تنهائي روانه قاهره شدم.
از تهران آقاي ملكي به آقاي محمدي حافظ منافع كش���ور ما سفارش كرده بودند به
فرودگاه بيايند تا اگر مش���كلي پيش آمد بگشايند .پس از يكشب توقف در دبي به قاهره
نيا را در فرودگاه منتظر ديدم .انتظار داشتم مأموران
رسيدم .و آقاي محمدي و آقاي عارف
گمرك مانند نخستين سفرم با من روبرو شوند .متأسفانه به محض رسيدن به سالن گمرك
دانستم وضع غير از آنست كه ميپنداشتم.
اگر كس���ي از خوانندگان اين يادداش���ت ،آنچه را بيست سال پيش در صفحه 209
ش���ماره چهار مجله يغما سال  1350نوشتهام ،خوانده باشد و با آنچه مينويسم مقايسه
كند ميداند مقصودم از تغيير وضع چيست.
آنچه در آن مجله نوشتم اين بود كه :مأموران فرودگاه قاهره با مهرباني توام با احترام
با من روبرو ش���دند و س���بب آن دو چيز بود :يكي شغل معلمي و ديگري ايراني بودن .به
ش آمديد .اميدواريم قاره را بپسنديد و در
محض اينكه دانس���تند ايراني هستم گفتند خو 
اين جا به شما خوش بگذرد.
نيا قبول زحمت كرده و به فرودگاه آمده بودند،
بار كه آقاي محمدي و عارف
ولي اين
حدود نيم س���اعت بيشتر معطل شديم .قيافههاي پر از شك و ترديد پاسبانان و مأموران
نيا از اين ميز به
كردم .خدايا چه ش���ده است .آقاي عارف
ديدم و تعجب مي
فرودگاه را مي
آن مي���ز و از اين اطاق به آن اطاق ميرفت و من به قول معروف جوش آورده بودم كه چرا
آمدم و بهتر است از همينجا برگردم.
ها براي همه اس���ت و معمولي است
كردند كه اين معطلي
آقاي محمدي مرا آرام مي
نگران مباش! البته پس از يكي دو روز توقف در قاهره و ديدار با اس���تادان و دانشجويان و
بعضي علما دانستم چنانكه ايش���ان گفتند اين بدبيني براي مأموران دولتي زاييده وقت
اس���ت و نظر مردم قاهره با من و ديگر ايرانيان همانست كه بود؛ ما را دوست ميدارند و
هاي
حرمت ميگذارند .در اين چند س���ال كه ما با مصر رابطه نداريم به خصوص در سال
جنگ تحميلي وسايل ارتباط جمعي بيگانگان از ما براي آنان چهرۀ زشتي ترسيم كرده و
از طريق راديو و روزنامهها به مردم نشان دادهاند .اثر اين تبليغات خاص مردم مصر نيست.
در دومين كنگره استادان فارس���ي هند يكي از استادان افغاني از اينكه مرا زنده ميديد،
اند.
تعجب كرد و گفت ما شنيديم شما و بيشتر استادان را كشته
در ديداري كه با شيخ ازهر داش���تيم گفت :ما مردم ايران و فرهنگ ايران را محترم
ميش���ماريم .پس از انقالبي كه در آن كشور رخ داد به شما چشم اميد دوخته بوديم اما
هاي اسالمي بايد از ميان برود و مذهب شيعه
ش���ما در آغاز انقالبتان گفتيد همه مذهب
جاي آنرا بگيرد .با تعجب پرس���يدم چه كسي اين مطلب را به شما گفته است .پاسخ داد:
مگر معني تصديرالثورۀ (صدور انقالب) جز اينس���ت؟ مگر شما نميگوئيد همه مسلمانان
بايد مذهب ما را بپذيرند و شيعه ش���وند؟ گفتم شيخنا درست است كه ما شيعه مذهب
ايم مقصود از انقالب ما اينست كه شما دست از مذهب خود
گاه نگفته
هس���تيم ،اما هيچ
برداريد و شيعه شويد .معني صدور انقالب يا (تصديرالثورۀ) اينست كه ملتهاي مسلمان
بايد به ما اقتدا كنند و برابر س���لطۀ اجنبي بايستند و آنان را از كشور خود برانند .گفت اگر
«تصديرالثورۀ» چنين معنائي دارد ما هم با آن موافقيم .اينس���ت حاصل تبليغهائي كه
ايم حقيقت را به درستي به اين
راديوهاي بيگانه ش���ب و روز تكرار ميكنند و ما نتوانسته
مردم بفهمانيم.
روز بعد از ورودم آقاي دكتر س���باعي رئيس مركز در دراسات شرقي و استاد دانشگاه
عين شمس به ديدنم آمدند و قرار گذاشتيم با هم به دانشگاه عين شمس برويم تا ترتيب
مجلس بزرگداشت آقاي دكتر امين داده شود.
صبح روز دوم ورودم به قاهره به فكر ديدن كتابخانهاي كه در آنجا داريم افتاديم .اين
رسد .بيست سال
اي طوالني دارد .تأسيس آن به بيش از شصت سال مي
كتابخانه س���ابقه
پيش كه من آنرا ديدم چهار هزار مجلد كتاب داشت و در محلي خارج از سفارت خانه بود.
توانستند براي مطالعه به آنجا بروند .دو
اس���تادان و دانشجويان دور از جنجال سياسي مي
سال پيش از انقالب و دوست من آقاي سيدنورالدين آل علي به عنوان وابسته فرهنگي و
استاد زبان فارسي به قاهره رفت و در توسعه كتابخانه كوشيد و روزي به من گفت در حدود

بار كه به ديدن كتابخانه رفتم .سخت متأثر شدم
نه هزار جلد كتاب فراهم كردهايم .ولي اين
اي
چه كتابخانهاي؟! در سالهائي كه با مصر رابطه نداشتهايم محل كتابخانه كه گويا اجاره
بود به صاحبش واگذار ش���ده و طبعا او هم مفت خود دانسته كه آنجا را چند برابر اجاره
خورده .مثلي
دهد .چنانكه شنيدم كتابها مدتي در كارتن و گوني در انبار گرد و خاك مي
خواهد» وقتي اين كتابها يا محل سفارت و يا اموال
است معروف «مال ديدار صاحب مي
س���فارت به دست سرايهدار محلي باشد .بهتر از اين محافظت نميشود .باز خدا پدرش را
بيامرزد كتابها را به عنوان كاغذ پاره نفروخته يا دور نريخته است! اخيرا ً كه يخها اندكي
دان و تحصيل كرده بدانجا
آب شده يا از ضخامت اليه آن كاسته است و حافظ منافعي زبان
رفته ،اطاقي در زيرزمين س���فارت براي كتابخانه معين كردهاند و آقاي دكتر صادق را كه
برد از دانشگاه االزهر دكترا در
ايراني است و هفت هشت سال اس���ت در قاهره به سر مي
ها و مرتب كردن آن گماردهاند.
ادبيات فارسي گرفته به نگهداري كتاب
مجموع كتابهائي كه ديدم به دو هزار و پانصد جلد ميرس���يد ،اما چه فايده كه نه
اس���تاد و نه دانشجوي مصري به خود جرات نميدهند براي مطالعه به سفارت بيايند و باز
اين طبيعي اس���ت كه مأموران محلي به چنين مراجعهكنندگان با شك و ترديد بنگرند.
نگريستند و باز طبيعي است كه حافظ منافع ما از مراجعه
آنچنانكه در فرودگاه به من مي
مستقيم آنان به كتابخانه دريغ ورزد.
اند بلكه ما را از
هاي بيست س���ال پيش نوشتم ـ مردم مصر با ما دوست
در يادداشت
دانند .در اين سفر هم دانستم رفتار مردم همچنان است كه بود و حساب مأموران
خود مي
دولتي از آنان جداست.
الدين هالل رئيس بخش سياسي دانشگاه قاهره نائل
در همين سفر بديدن آقاي علي
گاه او را نديده بودم ولي چنان با گرمي با من برخورد كرد كه گوئي سالهاست
شدم .هيچ
دوس���تيم و از هم جدا افتادهايم .ضمن سخن گفت شما دانشگاهيان ميآييد و ميان خود
كنيم .چرا بايد
و مردم رابطه برقرار ميكنيد و ما سياستمدارها رشتههاي شما را پنبه مي
چنين باش���د؟ ما با شما چه اختالفي داريم؟ گفتم از شما بايد پرسيد .بياد سخن فرماندار
گفت مغز متفكر جهان عرب مصر و مغز متفكر شرق
جيزه در نخستين سفرم افتادم كه مي
دانند اگر ما با هم باشيم كشورهاي اسالمي را نجات
اسالم ايران است .دش���منان ما مي
كوشند ميان ما اختالف بيندازند .متأسفانه من بينش سياسي ندارم
دهيم بدينرو مي
مي
دانم سالهاي
و نميدانم چه بايد كرد .آن اندازه كه به كار من مربوط است اينست كه مي
آمدند و در مدت
اي از استادان و دانشجويان مصري به ايران مي
پيش از انقالب ساالنه عده
هاي تازه منتشر
هاي روز ،كتاب
ماه ،با استادان فارسي ،نشريه
ماه توقف يا بيشتر از يك
يك
شدند .هريك از اين مهمانان در بازگشت به مصر تحقيق در قسمتي از زبان
شده ،آشنا مي
كرد.
باره منتشر مي
شد و كتاب يا مقاله در اين
و ادب ما را عهدهدار مي
تقريباً از چهل و پنج سال پيش تا پيروزي انقالب دانشجويان مصري به ايران ميآمدند
خواندند و پس ازگرفتن مدرك
و در بخش فارسي مخصوص دانشجويان خارجي درس مي
پرداختند .اينان به
هاي قاهره ،عين شمس يا اسكندريه به تدريس مي
دكترا در دانش���گاه
حقيقت سفيرهاي فرهنگي و معنوي ما در آن كشورند.
پرورانيم و
سيسال بيشتر است كه اين بنده در كنار همكارانم اين دانشجويان را مي
بينيم مصداق شعر سراينده طوس شدهايم كه:
حاال مي
چو ب���ر ب���اد دادند رن���ج مرا
نبد حاصل���ي س���ي و پنج مرا
خواست استاد بزرگوار آقاي محيط طباطبائي
در س���ال  1328وزير خارجه وقت مي
را به عنوان رايزن فرهنگي به هند بفرس���تد .براي بزرگداشت و معرفي ايشان به احراز اين
اي در تاالر فرهنگستان مدرس���ه سپهساالر (شهيد مطهري) تشكيل شد.
سمت .جلسه
گويند فالني
تصادفا اين بنده هم در آن مجلس بودم .وزير خارجه گفت همكاران من مي
فرستد .البد اگر وزير جنگ شود به
حاال كه وزير خارجه ش���ده به جاي ديپلمات معلم مي
جاي توپ و تانك كتاب وارد ميكند .س���پس افزود همينطور اس���ت« .آقايان! ما نه در
نازيم
رفته رقابت كنيم نه در سياست .آنچه بدان مي
توانيم با كش���ورهاي پيش
صنعت مي
دانم
نهند فرهنگ و ادب ماست ».بنده نمي
و ديگر كش���ورها به خاطر آن به ما حرمت مي
سال كه به برخي
دانم در اين سي
دانند يا نه؟ ،اينقدر مي
آقايان سخن ايشان را درست مي
ديدم كه هريك
كش���ورهاي آسيائي و اروپائي سفر كردم ،پرودههاي دانشگاه تهران را مي
اند و همين
اي از تمدن و فرهنگ ما مشغول تحقيقاند و آثاري ارزنده منتشر كرده
در رشته
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موجب سربلنديم بود.
هاي كشورهاي عربي ،دانشجويان رشته زبان و ادبيات عرب بايد
طبق قانون دانشگاه
عالوه بر زبان عربي يكي از س���ه زبان شرقي ،فارسي ،تركي و يا عبري را فرا گيرند .بيست
س���ال پيش كه براي نخستين بار از كشور مصر ديدن كردم دانشجويان عموماً فارسي را
تر بود.
بر ميگزيدند چرا كه با اسرائيل دشمن بودند و محتواي زبان فارسي از تركي غني
ليكن برابر آماري كه در اين سفر به دست آوردم نسبت فراگيري زبان فارسي به عبري در
دانشگاههاي مصر چنين است.
زبان عبري

زبان فارسي

 60درصد

 40درصد

شمس
دانشگاه عين

 90درصد

 10درصد

دانشگاه االزهرا

 60درصد

 40درصد

دانشگاه اسكندريه

 80درصد

 20درصد

دانشگاه قاهره

آورند ،چون از يكس���و چنانكه نوش���تم پس از به ثمر
چرا رو به فرا گرفتن عبري مي
رس���يدن انقالب اسالمي رابطه ايران با مصر بريده شد و دانشجويان و استادان از آنچه در
اند و از سوي ديگر اسرائيل فضائي آماده
گذرد بي اطالع مانده
دانشكدههاي ادبيات ما مي
و خالي يافت و آنرا اشغال كرد.
دار است
كتابخانه مركز دراس���ات ش���رقي كه آقاي سباعي سرپرس���تي آنرا عهده
ششهزار مجلد كتاب دارد .از اين رقم دو هزار مجلد آن عبري ،سيو چهار مجلد فارسي
هاي چاپ سال  1990را ديدم كه از
هاي ديگر اس���ت .كتاب
و بقيه به زبان عربي يا زبان
اسرائيل براي آن كتابخانه فرس���تاده بودند .دعوت از استادان و دانشجويان هم كه جاي
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طبق قانون دانش��گاههاي كش��ورهاي عربي ،دانشجويان
رش��ته زبان و ادبيات عرب بايد عالوه بر زبان عربي يكي از سه زبان
ش��رقي ،فارس��ي ،تركي و يا عبري را فرا گيرند .بيست سال پيش
كه براي نخس��تين بار از كشور مصر ديدن كردم دانشجويان عموم ًا
فارسي را بر ميگزيدند.
هاي ما ميگذرد
دانش��جويان مصري از آنچه در دانش��كده
بياطالع وبرخي از آنان ادبيات فارس��ي را با آغاز انقالب پايان يافته
ميدانند

خود را دارد با اين در باغ سبز نشان دادنها از يكسو و بيخبر ماندن ما از آنان و آنان از ما
از سوي ديگر ،اگر دانشجوئي زبان فارسي با بگزيند جاي شگفتي است!
روز ش���نبه بيست و هفتم مهر به دانشكده ادبيات دانشگاه عين شمس رفتم نخست
با مدير گروه ،آقاي دكتر س���عيد ديداري داشتيم .س���پس با رئيس دانشكده آقاي دكتر
محمدطه جاد و به اتفاق او و دكتر س���عيد و دكتر صادق به ديدن رئيس دانشگاه رفتيم.
رئيس دانشگاه عين ش���مس از اينكه استادي از ايران به مصر آمده است اظهار شادماني
كرد .لختي از ارتباط مصر و اي���ران از روزگاران پيش تا امروز و عظمت تمدن و فرهنگ
كشورما و سهمي را كه در تمدن جهاني داريم سخن گفت و افزود ما از اينكه در اين چند
ايم متأسفيم و آمدن شما را به قاهره به فال نيك ميگيريم رئيس
سال از شما بيخبر مانده
دانشكده ادبيات گفت ما آمدهايم تا از شما اجازه برگزاري مجالس بزرگداشت دكترامين
را بخواهم و منتظريم به ما چراغ سبزي نشان دهيد .پاسخ داد به چراغ سبز نيازي نيست
از جانب من سراسر سبزي است برويد و هر كاري الزمست بكنيد و باز شرحي در عظمت
تمدن و فرهنگ ايران و اينكه ايران كشور بزرگ اسالمي است بيان داشت .از آنجا به دفتر
رئيس دانش���كده برگشتيم ،معلوم شد براي ديدارم با استادان مجلسي ترتيب داده است.
به عنوان يادبود آرم دانش���كده را به من داد .از استادان دكتر نوار رئيس سابق دانشكده،
هاي
عبدالمزمن دكتر ملكه استاد فارسي و دو سه تن از ديگر استادان بخش
دكتر س���عيد
گوناگون حضور داشتند.
روز يكشنبه بيست و هش���تم مهر طبق قرار قبلي به دانشگاه عين شمس رفتم .تا با
دانشجويان بخش فارسي گفتگوئي داش���ته باشم .در اين مدت كه رابطه ما با مصر قطع
اطالع بودند .برخي از آنان
هاي ما ميگذرد بي
بود ،دانشجويان مصري از آنچه در دانشكده
دانند .گفتار من درباره شعر پس از انقالب
ادبيات فارس���ي را با آغاز انقالب پايان يافته مي
ها گفتم در بيس���ت سال اخير شاعران تحولي در مضمون پديد آوردند .ديگر از
بود .بدان

ش���عرهاي پرطنطنه و طمطراق پرلفظ كم معني اثري نيست يا كمتر اثري است .بيشتر
اند و اسالم ،و جهاد و مبارزه با استعمار ،و خون
بينيد مردم
آنچه در شعر پس از انقالب مي
و ش���هادت .در اين مجلس چند تن از اس���تادان قديمي چون دكتر عبدالنعيم حسنين،
دكتر ضياد ،دكتر س���باعي ،دكتر عفاف ،دكتر سعيد خانم ملكه و گروهي از دانشجويان
بودند.
ساعت  12/5به ديدن رئيس دانشكده ادبيات قاهره رفتم تا به همراهي او به مالقات
رئيس دانش���گاه قاهره برويم .در آنجا مطلع ش���دم آقاي دكتر شوقي ضيف در دانشكده
دهند و در همان ساعت حضور دارند.
ادبيات درس مي
آقاي دكتر ضيف را سال  1346در دانش���گاه عمان ديدم ،استادي بزرگوار است و
هاي فراوان در عمان .به قدري به من
ش���ناخته در جهان عرب و غيرعرب و صاحب تأليف
محبت داشت كه در سخنرانيهايم از آغاز تا پايان مينشست و مورد عنايت قرار ميداد.
تا ش���نيد من از ايران آمدهام ،به دفتر رئيس دانشكده آمد .متأسفانه پيرو شكسته شده
بود ،يكديگر را در آغوش گرفتيم .خاطرات عمان را همچنان در ذهن داشت .در اين ميان
خبر دادند رئيس دانشگاه آماده مالقات اس���ت .ايشان هم نهايت محبت را نشان دادند.
گفتند ش���ما بايد در باشگاه دانشگاه اقامت كرده باشيد حاال كه اينجا نيامدهايد براي شما
دعوتنامه ميفرستم تا بار ديگر بياييد و مهمان ما باشيد .اينجا هم سخن از تمدن ايران
و موقعيت كنوني آن در جهان اسالم بود.
س���اعت چهار بعدازظهر روز چهارشنبه اول آبان مجلس بزرگداشت آقاي دكتر امين
در قصر زعفران دانش���گاه عين شمس تشكيل ش���د .خبرنگار و عكاس هم دعوت كرده
هاي قاهره و گروهي از دانشجويان حاضر بودند .از
بودند .اس���تادان بخش فارسي دانشگاه
نيا حضور داشتند .آقاي محمدي براي شركت
س���فارت ايران آقايان محموديان و عارف
در كنفرانس فلسطين به تهران رفته بود .نخست دكتر سعيد رئيس بخش فارسي ،سپس
رئيس دانش���گاه درباره دكتر امين و خدمات علمي او و سپاس از رئيس دانشگاه تهران
كه عضويت شوراي توليت موقوفات دكتر افشار را هم به عهده دارد ،سخن گفتند يكي از
استادان به معرفي بيشتري از دكتر امين پرداخت و ديگري شعري در ستايش او گفت.
بنده هم س���خنان كوتاهي درباره پيوند فرهنگي ايران و مصر ،موقوفات دكتر افشار و
مصرف آن و خدمات دكتر امين به زبان و ادب فارس���ي ايراد كردم و جايزه و منشور را به
هاي
رئيس دانشگاه دادم تا به آقاي دكتر امين بدهند و بدينترتيب ديدار من از دانشگاه
قاهره پايان يافت.
ديداري آميخته با ش���ادي و غم و به تعبير متداول يك چشم خندان و چشم ديگر
گريان!
ديدم از ش���مار فراگيران زبان فارسي كاسته ميشود .خرسند
افس���رده از اينكه مي
هاي ليسانس،
از اينكه ديدم هنوز هم گروهي بس���يار(در حدود هش���تصد تن)در دوره
رود اينان درآينده
ليس���انس و دكتري به فرا گرفتن زبان فارسي مشغولند و اميد مي
فوق
مشعل زبان و ادب فارسي را در سرزمين نيل روشن نگاهدارند.
در پايان اين گزارش بايد بيفزايم كه آنچه نوش���تم درد دل معلمي بود كه ميبيند
عمري رنج كش���يده و با ياري همكارانش ش���اگرداني تربيت كرده و حاال ثمر كشته او را
دارند.
ديگران برمي
چند شب پيش در تلويزيون ديدم و شنيدم جناب آقاي هاشمي رئيس جمهور محترم
درباره گسترش زبان فارسي در خارج كشور توصيه فرمودند ،خواستم به مسئوالن محترم
تذكر دهم تا آنجا كه ممكن است مصر را هم از ياد نبرند.

راشـد از زبـان راشـد
اينجانب كه نامم «حس���ينعلي» و ن���ام خانوادگيم
«راشد» اس���ت در روز دوم تير از سال  1284شمسي در
شهرستان تربت حيدريه متولد شدهام .پدرم مرحوم حاج
ش���يخ عباس تربتي مردي به تمام معنا روحاني و بسيار
زاه���د و پرهيزگار و زحمتكش بود .ب���راي امرار معاش با
كرد و با اين حال همه عمر در مقام
دست خود زراعت مي
ارشاد مردم ميكوشيد و در تعليم و تربيت آنها و رسيدگي
به حوائج خصوصي و عمومي دقيقهاي فروگذار نميكرد.
مرا در سن شش سال و چند ماهگي در شهر تربت به
مكتب گذاشت و خودش نيز شخصا به كار درس و تربيت
كرد .چون هوش و حافظهام قوي
اينجانب رس���يدگي مي
بود در ظرف چهارماه ،تمام قرآن مجيد را با قرائت صحيح
فراگرفتم و بسياري از س���ورهها را از حفظ كردم .درست
يكسال كه از آغاز مكتب رفتنم گذشت كتاب نصاب صبيان
ميخواندم و در اثر كتابهاي فارس���ي متعدد كه در ظرف
هشت ماه خوانده بودم ،سواد فارسي اينجانب پس از يك
سال به طوري خوب شده بود كه هر نوع كتاب فارسي را به
رواني ميخواندم و در نوشتن غلط امالئي كم داشتم.
تا سن چهارده سالگي در تربت مشغول تحصيل بودم
شد مقدمات عربي
و در آن مدت كه تقريبا هفت س���ال مي
را كه عبارت بود از نحو و صرف به طور مفصل و قس���متي
از معاني بيان با عظم منطق و كتاب معالم و قس���متي از
قوانين در اصول و يك مجلد از شرح لمعه را در فقه خواندم
و بعضي از مت���ون را مانند الفيه و تهذيب المنطق از حفظ
كردم .عالوه بر آن به علت حافظة نيرومندي كه داش���تم
اشعار عربي و فارسي بسيار از حفظ كرده بودم و كتب ناسخ
التواريخ را بسيار ميخواندم.
در اين موقع فترتي پيش آمد كه مدت دو سال اشتغال
به تحصيل نداشتم .پس از آن در سن شانزده سالگي پدرم
مرا براي ادامه تحصيل به مشهد مقدس برد .ده سال تمام
در مشهد مشغول بودم به تحصيل و تدريس آنچه خوانده
بودم و در آن مدت س���طح فقه و اصول را كه عبارت بود از
بقيه كتاب شرح لمعه و قس���متي از كتاب رياض و كتاب
مكاسب ش���يخ انصاري در فقه ،و قسمتي ديگر از كتاب
قوانين و قسمتي از كتاب فصول و كتاب رسائل و كفايه در
اصول خواندم و دو دوره به درس مرحوم آقازاده كه خارج
اصول بود و يك دوره ناقص ب���ه درس مرحوم آقاي حاج

آقا حس���ين قمي كه آن هم خارج اصول بود و يك دوره به
درس مرحوم آقا ميرزامهدي اصفهاني كه خارج اصول بود
با معارف حاضر شدم و بسياري از مباحث اصول را نوشتم.
عالوه بر آنها كتاب شرح اشارات را در فلسفه قديم كه متن
آن تأليف ابن سينا و شرحش از خواجه نصيرالدين طوسي
است با قسمت امور عامه كتاب اسفار تأليف صدرالمتالهين
ش���يرازي در نزد مرحوم آقابزرگ شهيدي خواندم و متن
اشارات را از حفظ كردم.
در مدت اين ده س���ال كه در مشهد بودم به مطالعات
خارج از برنامه درس���ي خيلي پرداخت���م و غالب كتب
اجتماع���ي و تاريخي و ادبي را كه در مصر با ايران تأليف يا
ترجمه شده بود خواندم و بر افكار عصر حاضر خوب مطلع
ش���دم .اين چنين در تاريخ اديان و مذاهب و مباحثات و
مج���ادالت ديني مطالعاتي كافي كردم و چون در تمام آن
هاي
مدت آنچه را ميخواندم مينوشتم و براي طالب دوره
بعد از خود درس ميگفتم ،زبانم به گفتن و قلمم به نوشتن
باز شده بود.
پس از آن مدت به نجف مش���رف ش���دم كه در آنجا
بمانم و مدت چن���د ماهي نيز اقامت ك���ردم و به درس
اصول مرحوم آقاميرزا حس���ين نائيني و درس فقه مرحوم
آقاسيدابوالحس���ن اصفهاني حاضر ميشدم ليكن به علت
كسالت شديدي كه عارض شد و عوارضش هنوز هم باقي
است ناچار شدم به ايران برگردم .پس از مراجعت به ايران
و طي دورة نقاهت در سن بيست و هشت سالگي كه براي
تغيير آب و هوا به اصفهان و شيراز مسافرت كرده بودم در
سال  1312در ش���يراز به منبر رفتم و از آن تاريخ زندگي
منبري اينجانب آغاز ميش���ود .نزديك به يك سال و نيم
در شيراز و نزديك به س���ه سال در اصفهان بودم و اكنون
نزديك به دوازده س���ال است كه در تهرانم .در اصفهان بي
آن كه مرتكب جرمي ش���ده باشم چند ماهي مرا زنداني و
پس از آن از شغل خود محروم كردند و در اثر فشار زيادي
كه بر اينجانب وارد ش���د مبتال به يك نوع كسالت عصبي
گشتم بنام «اپيلپسي» كه همچنان باقي است و اين مرض
ام زيان وارد آورد و
نشاط مرا خيلي كم كرد و به قوة حافظه
بسياري از محفوظات مرا از ميان برد.
در منب���ر از روش هيچ كس تقلي���د نكردم و فقط با
نهايت س���ادگي و صراحت بيان بدون پيرايه سعي ميكنم

1370/9/5

آيد بگويم .منبر خود
آنچه به نظرم براي م���ردم مفيد مي
را آلت دس���ت هيچ كس و وسيلة اجراي هيچ غرضي جز
ارشاد و نصيحت مردم قرار ندادم .در منبر هرگز وارد مسائل
خالفي و مناقشات مذهبي و مطالبي كه صحت آنها معلوم
شوم و فقط مطالبي
خورد نمي
نيس���ت يا به كار مردم نمي
گويم كه در بيدار كردن فكر و نيرودادن به عقل مردم و
مي
تهذيب اخالق و اصالح اعمال آنها مفيد باش���د و آنها را به
مصالح ملي و اجتماعي متوجه سازد .منبر خود را از حيث
كميت نيز محدود ك���رده و كم منبر ميروم و معتقدم كه
سخن وقتي بسيار گفته شد كم اثر ميشود.
آثار قلمي اينجانب عبارت اس���ت از چند رس���اله در
مباحث اصول مانند مبحث مشتق و مبحث طلب و اراده و
مبحث حجيت خبر واحد و مبحث حجيت به ظواهر قرآن و
مبحث استصحاب و برائت كه در زمان اشتغال به تحصيل
ام و چاپ نش���ده است .ديگر كتابي به نام
به عربي نوشته
«دو فيلسوف شرق و غرب» كه در شرح نظريه حركت در
جوهر منس���وب به صدرالمتالهين شيرازي و نظرية نسبي
ام و در سال 1318
بودن حقايق منسوب به انيشتين نوشته
اي مقاالت كه در
در تهران چاپ ش���ده اس���ت .ديگر پاره
ها و مجالت تهران يعني
سالهاي قبل از جنگ در روزنامه
روزنامة اطالعات و ايران و مجلة مهر و مجلة ش���هرباني و
مجلة ايران امروز مينوشتم.
ديگر س���خنرانيهايي كه از اواخر سال  1320به اين
طرف در راديو تهران كردهام و تاكنون يكصد و پنجاه و دو
تا از آنها در پنج مجلد چاپ شده و يكصد و سي تاي ديگر
باقي است كه هنوز چاپ نشده است.
تفس���يري هم بر قرآن مجيد به زبان فارسي در دست
دانم موفق به اتمامش خواهم شد يا نه.
تأليف دارم كه نمي
اي
مش���اغل علمي اينجانب فعال عبارت است از هفته
شش س���اعت درس كه در دانش���كدة معقول و منقول
اي يك
گويم سه ساعت فقه و سه ساعت فلسفه و هفته
مي
درس خطابه كه در مدرسة عالي سپهساالر براي طالب و
محصلين ميگويم و بعضي درس���هاي آزاد كه گاهي براي
طالب و محصلين از فلسفه يا فقه ميگويم.
تهران  18آذر 1327
حسينعلي راشد
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پيام شاهنامه

دكتر محمد امين رياحي

توان آن را يكي از
اش��اره :درباره شاهنامه كه به راس���تي مي
هاي جهان دانست ،مطالب بسياري نوشته
آورترين حماسه
نام
ترين تحقيق در اين زمينه را آقاي
شده است و بياغراق جامع
دكتر رياحي از ادباي ايران و معاريف آذربايجان انجام دادهاند
دوس���تان روبرو شده است .مقاله
كه با استقبال گسترده ادب
زير خالصه يكي از فصول كتاب «فردوسي» است كه به همت
انتشارات طرح نو از مجموعه بنيانگذاران فرهنگ امروز به چاپ
رسيده است.
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ش���اهنامه به نام خداوند جان و خرد آغاز ميش���ود و اين به تعبير ادبي اديبان براعت
استهالل دارد .اينكه از صفات بيكران جمال و جالل خداوندي بر جانآفريني و خردبخشي
خواهد بگويد كه مهمتر از هر چيزي جان اس���ت و زندگي .و زندگي
كند ،مي
او تكي���ه مي
بايد با خردمندي توأم باش���د .از اينجاست كه در سراسر شاهنامه عشق به زندگي و آسايش
و نيكبختي افراد انس���اني و پرهيز از آزار ديگران و نفرت از جنگ و كش���تار و خونريزي و
ويرانگري موضوع سخن است.
زندگي انس���انها و انديش���ه و رفتار آنها هم بايد برپايه خرد باشد ،و سرپيچي از حكم
هاي شگفت باورنكردني
خرد مايه تيرهروزي اس���ت .در داستانهايي كه طبق منابع و حادثه
خردناپذير آمده« ،رمز و معني» آنها در نظر بوده است:
ت���و اي���ن را دروغ و فس���انه م���دان
ب���ه يكس���ان روش���ن زمان���ه م���دان
ازو هرچ���ه ان���در خ���ورد ب���ا خ���رد
دگ���ر ب���ر ره رم���ز و معن���ي ب���رد
در داستان اكوان ،ديو را چنين توجيه ميكند:
ت���و م���ر دی���و را م���ردم بدش���ناس
کس���ی ک���و ن���دارد ز یزدان س���پاس
كس���ي ك���و گذش���ت از ره مردم���ی
ز دی���وان ش���مر ،مش���مر از آدم���ی
خ���رد گ���ر بدی���ن گفته���ا بگ���رود
مگ���ر نی���ک معني���ش مینش���نود
گ���وان پهلوان���ی ب���ود زورمن���د
ب���ه ب���ازو س���تبر و ب���ه ب���اال بلن���د
گوان خوان ت���و ،اکوان دی���وش مخوان
ن���ه ب���ر پهلوان���ی بگ���ردد زب���ان؟
ش���اهنامه يادگار قرن چهارم ،قرن اعتالي فکري و فرهنگي ايران ،عصر خردگرايي و
آزاد انديش���ي ،عصر پرورش رازي و ابن سينا و بيروني است .روزگاري که در آن انديشيدن
کرد .جهانبيني روزگاري است که
و خرد ورزيدن بردلهاي فرهيختگان عصر حکومت مي
فرهنگ تابناک آن با سياس���ت محمود غزنوي به ضعف گراييد و با استيالي سلجوقيان به
کلي از ميان رفت.
اساس حماسه ملي ايران برنبرد جاوداني ميان نيکي و بدي ،روشنايي و تاريکي است.
نيروهاي اهريمني بيداد و دروغ و جادو و فريب و پيمان ش���کني و دژخويي و ويرانگري و
مرگ و نيستي است که در وجود آفات طبيعي و ديوان و تورانيان و تازيان نمودار ميشوند.
هاي اهورايي دادگري و مهرورزي و آشتي جويي و آبادگري و شادماني است که در
فضيلت
وجود پهلوانان ايران پديدار است.

در عصر اساطيري از کيومرث تا جمشيد ،پادشاهان که در همان حال پهلوانان و مظهر
م���ردم ايراناند ،با مظاهر اهريمني که آفات طبيعي و ديوان هس���تند ،ميجنگند و پيروز
ش���وند و داد و نيکي و رامش برجهان فرمانروايي دارد .فردوسي عصر جمشيد را چنين
مي
وصف ميكند:
چنین س���ال س���یصد همی رف���ت کار
ندیدن���د م���رگ ان���در آن روزگار
ز رن���ج و ز بدش���ان ُنب���د آگه���ی
می���ان بس���ته دی���وان بس���ان ره���ی
ب���ه فرم���ان م���ردم نه���اده دو گوش
ز رام���ش جه���ان پ���ر ز آوای ن���وش
آنگاه در عصر هزار سالة ضحاک ،پيروزي اهريمن فرا ميرسد .با قيام کاوه و پادشاهي
فريدون باز هم نيکي پيروز ميشود.
در دورههاي پهلواني نبرد ايرانيان با تورانيان و تازيان ادامه پيکار جاوداني خير و ش���ر
است.
با اينكه ش���اهنامه در تمام عمر فردوسي ،دستكم در  35سال و به داليلي در بيش از
چهل س���ال و برمبناي منابع گونهگون سروده شده ،در سراسر کتابي با اين عظمت با همه
تنوع حادثهها وداستانها ،روح و انديشه و جهانبيني واحدي نمايان است .وحدت موضوعي
و آرماني و انسجام و هماهنگي و يکپارچگي در سراسر آن چنان است که گويي همه در يک
روز ،نه در تمام عمر شاعر از جواني تا پيري سروده شده است.
اين وحدت ش���گرف موضوعي و فکري حاصل نبوغ شاعر اس���ت نه مرهون منابع او.
فردوسي عالوه بر منابع اصلي خود (ش���اهنامة ابومنصوري) از درياي بيکران داستانهاي
گنجيده ،برگزيده و بقيه را رها
باس���تاني هرچه را که در چهارچوب واحد حماسه ملي مي
کرده اس���ت .و از آنچه او ناگفته گذاشته ،برخي را ديگران سرودهاند و بسياري هم از ميان
رفته است.
پرستي در شاهنامه
وطن
مهيبترين نمود اهريمني ،هجوم انيران به س���رزمين ايران ،و واالترين و مقدسترين
وظيفه اهورايي ،پايداري ايرانيان در برابر هجومهاي بيگانگان و نگاهباني آزادي و استقالل
س���رزمين و مردم خويش است .شاهنامه سرگذشت اين پايداريها و تجلي روح ملي ايران و
بيان آرمانهاي جاوداني ايرانيان اس���ت .از اينجاست که در ضمير ناخودآگاه ايرانيان جاي
گرفته و باگذشت هزار سال غبار کهنگي برآن ننشسته است.
گردآوري داس���تانهاي ملي و تدوين شاهنامه در عصر انوش���يروان ،به نيت تقويت
همبس���تگي ملي و رفع پراکنده انديشهاي دروني کش���ور و تقويت نيروي ملي در برابر
خطرهاي هجوم هپتاليان از ش���مال شرق و روميان از غرب بود .در عصر فردوسي هم ايران
از يک س���و دستخوش ستم و تاراج تازيان بود و از دگرس���وي اقوام بيابانگرد تازه نفسي از
تاختند و شاهنامه فردوسي پيامي به مردم ايران براي برانگيختن
ش���مال شرق به ايران مي
روح پايداري در برابر اين خطرها بود .اين پيام در سراس���ر ش���اهنامه از آغاز تا انجام آن به
رسد.
گوش مي
وقتي کاووس درهاماوران گرفتار گرديد ،افراسياب لشکر به ايران کشيد و از آن سوي
تازيان به ايران تاختند:
ز ت���رکان و از دش���ت ني���زهوران
ز ه���ر س���و بيام���د س���پاهي گ���ران
س���پاه ان���در اي���ران پراگن���ده ش���د
زن و م���رد و ک���ودک هم���ه بنده ش���د

اساس حماسه ملي ايران بر نبرد جاوداني ميان نيكي و بدي ،و روشنايي و تاريكي است.
شود
نيروهاي اهريمني بيداد و دروغ است كه در وجود آفات طبيعي و دشمنان نمودار مي
ايرانيان شوريده بخت روي به زابلستان نهادند و پيام به رستم فرستادند:
ك���ه م���ا را ز بده���ا ت���و باش���ي پناه
ش���اه
ف���ر كاووس
چ���و گم ش���د كنون
ّ
دري���غ اس���ت ايران ک���ه ويران ش���ود
کن���ام پلن���گان و ش���يران ش���ود
هم���ه ج���اي جنگ���ي س���واران بُدي
نشس���تنگة ش���هرياران بُ���دي
كن���ون جاي س���ختي و جاي بالس���ت
نشس���تنگة تي���ز چن���گ اژدهاس���ت
اي باي���د انداخت���ن
کن���ون چ���اره
دل خوي���ش از رن���ج پرداخت���ن
رس���تم که مظهر نيروي پايداري ايران در برابر اني���ران بود ،مهاجمان را تار و مار کرد
و ايراني���ان را نجات داد .بعد از آن هم تا پايان عمر نگهبان ايران بود .حتي وقتي پس���رش
س���هراب به تورانيان پيوس���ت (اگرچه هدفش از ميان بردن افراسياب خونخوار و کاووس
سبکسر بود) اما به دست پدر (اگرچه ناشناخته) کشته شد.
در شاهنامه هجومهاي سه قوم تازي ،رومي و توراني به ايران را ميخوانيم .نخستين و
بازپس���ين دشمنان تازيانند که با چيرگي هزار ساله ضحاک ،جنگ کاووس با شاههاماوران
(=حمير) ،حمله شعيب قتيب در عهد داراب ،و حمله طاير عرب در عهد شاپور اول و شكست
نهايي ايران در عصر يزدگرد بيان ميشود .دومين دشمن روميانند که کينه آنها از سلم پسر
گيرد،
ش���ود و با حمله اسکندر و کشته شدن دارا (= داريوش سوم) اوج مي
فريدون آغاز مي
و در دوره تاريخي ساسانيان در جنگهاي ش���اپور ذواالکتاف و انوشيروان و هرمز و خسرو
پرويز ادامه مييابد تا به جنگ قادس���ي ميرسد .فردوسي داستان اسکندر را که بر مبناي
ترجمهاي از «اسکندرنامه» کالستينس دروغين در «شاهنامه ابومنصوري» گنجانيده شده
بود ،ناچار به مالحظه جانب امانت در شاهنامه آورده است؛ اما نفرت ايرانيان را از آن مهاجم
که ُگجس���تگ (يعني ملعون) ناميده ميشد ،ناگفته نگذاش���ته است .خسرو پرويز ضمن
نويسد:
نامهاي در بيان سابقه دشمنيهاي روميان با ايرانيان مي
نخس���ت ان���در آي���م ز س���لم ب���زرگ
ور پي���ر گ���رگ
ز اس���کندر آن کين���ه
خوانيم:
از زبان بهرام گور مي
بدانگ���ه ک���ه اس���کندر آم���د ز روم
به اي���ران و ،ويران ش���د اين م���رز و بوم
کج���ا ناجوانم���رد ب���ود و درش���ت
چو سيوش���ش از ش���هر ياران بکش���ت
ل���ب خس���روان پ���ر زنفرين اوس���ت
هم���ه روي گيتي پ���ر از کين اوس���ت
كج���ا ب���ر فري���دن كنن���د آفري���ن
بر اوي اس���ت نفري���ن ز جوي���اي كين
ديربازترين دشمني و بيشترين و خونينترين جنگهاي ايرانيان با تورانيان است که با
کين ايرج آغاز ميشود و به خونخواهي سياوش در عصر کيخسرو و افراسياب پرحادثهترين
انجامد .آنگاه جنگهاي ارجاسب با
آيد و به کش���ته شدن افراس���ياب مي
جنگها پديد مي
گشتاسب بعد از ظهور زردشت پيش ميآيد .اين را هم گفته اين كه تورانيان قبايلي آريايي
بودند که هنوز تمدن شهرنش���يني نيافته بودند .سا کنان آسياي ميانه پيش از ميالد زبان
ايراني داش���تند .مقارن با ميالد مسيح (ع) تودههاي عظيم قبايل بيابانگرد از اعماق آسياي
ميانه و از مرزهاي چين به جنوب س���رازير ش���دند و تاختوتاز آنان به مرزهاي ايران آغاز
گرديد .در دوره تاريخي ش���اهنامه حمله خاقان چين به ايران در عصر بهرام گور و جنگهاي
عصر پيروز و خسرو نوشيروان و هرمز از اين تاخت و تازهاست .در عصر فردوسي هجومهاي
تركان خلّخ از سرزمينهايي که در روزگاران گذشته سرزمين تورانيان بود ،سبب شده است
که ترک و توراني معني واحدي يافته اس���ت .در پادشاهي گشتاسب و جنگهاي مذهبي او
با ارجاس���ب (که به گواهي نامش آريايي بوده) ،بارها خلخ جزو توران ذکر شده است .از آن
جمله اسفنديار ميگويد:
نه ارجاس���ب مان���م ،نه خاق���ان چين
نه که���رم ،نه خلّ���خ ،نه ت���وران زمين
از تورانيان كه بگذريم ،تازيان در شاهنامه منفورترين دشمنان ايران شمرده شدهاند .با
اينكه وجود حكيم فردوسي سررشته از مهر و نيكي است ،همه جا در شاهنامه خشم و نفرت
از آن قوم پديدار اس���ت .و اين انعكاس احساسات ايرانيان عصر او نسبت به استيالي تازيان
است .داستان ظلم هزارساله ضحاك بيان همين خشم و نفرت است .هنر بزرگ فردوسي از
مصلحتبيني او در اين است كه به مالحظة تعصبات عصر همه جا اين احساسات را از زبان

ش���خصيتهاي داستانها باز ميگويد .در پادشاهي هرمزد كه ايران از همه سوي مورد هجوم
بيگانگان است ،موبد دستور او بيش از همه تازيان را تحقير ميكند:
ن���دارم ب���ه دل بي���م از تازي���ان
ك���ه از ديدش���ان دي���ده دارد زي���ان
كه هم م���ار خوارن���د و هم سوس���مار
ندارن���د جنگ���ي گ���ه كارزار
نويسد:
در حملة سعد وقاص رستم پور هرمزد به برادرش چنين مي
تب���ه گ���ردد اي���ن رنجه���اي دراز
ش���ود ناس���زا ش���اه گردنف���راز
نه تخ���ت و نه ديهي���م بيني نه ش���هر
ز اخت���ر هم���ه تازي���ان راس���ت بهر
بپوش���ند از ايش���ان گروه���ي س���ياه
ز ديب���ا نهن���د از ب���ر س���ر كاله
(لباس سياه اشارتي به شعار عباسيان است).
اعتقادي بود ،و به خاندان رسالت(ص) مهر
فراموش نكنيم كه فردوسي مسلمان پاك
ميورزيد ،اما اعتقادات ديني او با نفرت از قومي مهاجم منافات نداش���ت .از يك سو خالفت
عربي بغداد و ستم عمال آن دستگاه مورد نفرت همه ايرانيان بود و از دگر سوي انس حكيم با
انگيخت.
تاريخ و داستانهاي سراسر جالل و شكوه باستاني كينه او را نسبت به قوم فاتح برمي
شايد دلش ميخواس���ت كه كاش ايرانيان خود بيجنگ اسالم ميآوردند ،و پاي سعد به
رسيد ،و جالل و شكوه باستاني از ميان نميرفت ،و
صورت سرداري فاتح ويرانگر به ايران نمي
شدند.
مردم ايران دچار آن همه خواري و گرفتار ظلم و استيالي خلفاي دمشق و بغداد نمي
نامه رستم پور هرمزد به برادرش مقارن با جنگ قادسي از شاهكارهاي فردوسي و آيينه روح
اي
او و ايرانيان روزگار اوس���ت .اگر هم تصور كنيم روايتي در منبع اصلي بوده كه رستم نامه
اي از آن در خداينامگ برجاي مانده بود ،قطعاً چنين
به برادرش نوش���ته ،با صورت خالصه
تفصيل ش���اعرانهاي نداشته است .فردوسي در نامهاي كه سروده در عالم خيال احساسات
هنران و
ايرانيان مورد هج���وم را به تصور آورده ،از طرف ديگ���ر فرمانروايي بندگان و بي
روزي مردم روزگار خود را نيك نگريسته و
خونريزيها و بيدادگريهاي آنان و خواري و س���يه
آنگاه گذشته را با حال درآميخته و شاهكاري جاوداني پديد آورده است.
از اي���ران و از ت���رك و از تازي���ان
ن���ژادي پدي���د آي���د ان���در مي���ان
ن���ه دهفان ن���ه ت���رك و نه ت���ازي بود
س���خنها ب���ه ك���ردار ب���ازي ب���ود
چنان ف���اش گردد غ���م و رنج و ش���ور
كه ش���ادي ب���ه هن���گام به���رام گور
زي���ان كس���ان از پ���ي س���ود خويش
بجوين���د و دي���ن ان���در آرن���د پيش
برکناري از نژادپرستي
هاي فراواني که از وطنپرس���تي افراطي در اکناف جهان ديده ش���ده
امروز با نمونه
پرستي مفهومي توام با
شود ،گاهي از وطن
و مايه خونريزيها و ويرانگريها ش���ده است و مي
پرستي در
رسد .وطن
نژادپرس���تي و تعصبات جاهالنه و نفرت بيجا از هربيگانه به ذهن مي
پرستي فردوسي احساسي حکيمانه توام با اعتدال
شاهنامه برکنار از اين آاليشهاست .وطن
و خردمندي و عاطفه انس���اني و به کلي دور از نژادپرستي است .عشق به ايران در شاهنامه
به مفهوم عش���ق به فرهنگ مردم ايران ،و آرامش و آبادي ايران ،و آزادي و آس���ايش مردم
سبب تبار
ايران ،و برخورداري آنها از عدالت اس���ت .نفرتي که نسبت به مهاجمان هست ،به
آنها نيست؛ به سبب اين است که بيگانه به ناحق و به ناخواست مردم به اين سرزمين هجوم
آورده ،و چون با فرهنگ مردم بيگانه است و از محبت و پشتيباني مردم محروم است ،ناچار
س���ازي فرمان ميراند .نفرت از مهاجم به مفهوم نفرت از
با خونريزي و بيدادگري و ويران
ظلم است .نفرت از ضحاک و افراس���ياب ،نفرت از بيدادگريهاي آنهاست ،و ستايش کين
خواهي ايرانيان ،س���تايش اجراي عدالت است؛ مثال وقتي که اردشير بابکان از کرم هفتواد
شکست ميخورد و ميگريزد به دو جوان ايراني ميرسد که به او ميگويند:
ب���ه آواز گفتن���د کاي س���رفراز
غ���م و ش���ادماني نمان���د دراز
نگ���ه ک���ن ک���ه ضح���اک بيدادگ���ر
چ���ه آورد از آن تخت ش���اهي به س���ر
ه���م افراس���ياب آن بداندي���ش م���رد
ک���زو ب���د دل ش���هرياران ب���ه درد
س���کندر ک���ه آم���د ب���ر اي���ن روزگار
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شاهنامه سرگذش��ت پايداريها و تجلي روح ملي ايران و بيان
آرمانهاي جاوداني آنان در نگاهباني از آزادي و استقالل و مردم است
در سراس��ر شاهنامه عشق به زندگي و آسايش و نيكبختي
انسانها و پرهيز از آزار ديگران و نفرت از جنگ و كشتار و خونريزي
و ويرانگري موضوع سخن است
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بکش���ت آنکه بُ���د در جهان ش���هريار
برفتن���د و زيش���ان ج���ز از نام زش���ت
نمان���د و نيابن���د خ���رم بهش���ت
چگونه ميتوان در پيام وطنپرس���تي شاهنامه نشاني از نژادگرايي يافت ،در حالي که
بينيم کيخسرو پادشاه آرماني شاهنامه از يک سو نژاد توراني دارد و مادرش فرنگيس ـ
مي
دختر افراس���ياب دشمن آشتي ناپذير ايران است؟ مادر رستم ـ جهان پهلوان ايران ـ دختر
مهراب کابلي ديوزاد است که تبار از ضحاک تازي پليدترين دشمن ايرانيان دارد و سرانجام
سپارد.
هم به نيرنگ همان مهراب در چاهساري جان مي
بلي ،شاهنامه حماس���ة ملي مردم ايران ،و ستايش ايران و ايرانيان است ،و از دشمنان
ايران نفرت دارد؛ اما فردوسي هرجا در ميان اقوام بيگانه نيکي و دانايي و خردمندي ميبيند،
از بيان آن بازنميايستد .يک نمونهاش تصويري است که از «پيران ويسه» آفريده است.
پيرانويسه را با اينکه از تورانيان و سپهساالر دشمن است ،به خردمندي و دورانديشي
س���تايد .پيران به
و فرزانگي و مداراجويي و پاکدلي و آزادگي و مردانگي و جوانمردي مي
زمين فراهم ميکند و دختر افراسياب
س���ياوش مهر ميورزد و موجبات ورود او را به توران
رهاند .در دل از خونريزيها
گيرد .فرنگيس و کيخس���رو و بيژن را از مرگ مي
را براي او مي
و بيدادگريهاي افراس���ياب ناخشنود است .در همان حال به حکم وظيفه ،به وطن و کشور و
پادشاه خود وفادار است .فردوس���ي چنان تصويري از پيران ويسه در پيش چشم خواننده
نهد که گويي دليري رستم و کفايت و تدبير و لشکرآرايي گودرز و خرد و حکمت بزرگمهر
مي
را يکجا در وجود خود جمع کرده است .سردار توراني با خردمندي و آزادگي زندگي ميکند،
شود و به کوه
س���پارد .در جنگ تن به تن با گودرز زخمي مي
و با مردانگي و افتخار جان مي
برد ،گودرز که هفتاد فرزندش به دس���ت پيران جان باخته بودهاند ،در پي او ميرود
پناه مي
و به او ميگويد« :پيرمرد ،زنهار بخواه ،تسليم شو! تا تو را به نزد کيخسرو برم او تو را خواهد
پذيرد و كشته ميشود.
بخشيد ».پيران نمي
چون چشم كيخسرو بر جنازة او افتاد:
به پيران دل ش���اه آن س���ان بس���وخت
ک���ه گفتي به دلش آتش���ي ب���ر فروخت
و دس���تور داد دخمهاي براي او ساختند و او را با جالل و شکوه تمام در دخمه نهادند.
اغريرث برادر افراس���ياب هم با اينکه توراني است ،خردمند و پاکدل و نيکانديش است و
گذارد .وقتي بعد از مرگ منوچهر ،پدرش پشنگ
جان بر سر آزادگي و جوانمردي خود مي
دهد:
ميخواهد او را به جنگ نوذر به ايران بفرستد ،پدر را پند مي
اگ���ر م���ا نش���وريم بهت���ر ب���ود
کزي���ن ش���ورش آش���وب کش���ور بود
در حمله تورانيان نوذر پادش���اه ايران کشته ميشود و  1200تن بزرگان همراه او اسير
شوند .افراس���ياب به اغريرث دستور ميدهد که اسيران بيگناه را بکشد .او نميپذيرد و
مي
ميگويد اسيرکشي دور از جوانمردي است .اسيران را در غاري در ساري نگه ميدارد که بعد
به دست زال آزاد ميشوند .افراسياب سنگدل خشمگين ميشود و به او ميگويد:
بفرمودم���ت کاي ب���رادر ،بک���ش
که جاي خرد نيس���ت و هن���گام هش...

مي���ان ب���رادر ب���ه دو ني���م ک���رد
چن���ان س���نگدل ناهش���يوار م���رد
خواننده ش���اهنامه به همان س���ان که به کاوه و رستم و سهراب و سياوش و اسفنديار
ورزد ،با اغريرث و جريره و پيران ويس���ه توراني نيز
و فريدون و کيخس���رو و گودرز مهر مي
داند .هرجا
احساس همدلي ميکند .فردوسي صفات س���تودني را منحصر به ايرانيان نمي
ايس���تد .زال در وصف
بيند ،از بيان آن باز نمي
در دش���منان ايران هم هنري و فضيلتي مي
گويد:
افراسياب مي
ش���ود کوهآه���ن چ���و دري���اي آب
اگ���ر بش���نود ن���ام افراس���ياب
در ميان افراد يک ملت هم فرهيختگي بهتر از نژادگي (=گوهر) اس���ت .در پرسش و
پاس���خهاي ميان انوشيروان و وزير خردمندش بوذرجمهر (که فردوسي آن را از منبع خود
نقل کرده است) چنين ميخوانيم:
ز دان���ا بپرس���يد پ���س دادگ���ر
ک���ه :فرهن���گ بهت���ر ب���ود ي���ا گهر؟
چني���ن داد پاس���خ ب���دو رهنم���ون
ک���ه :فرهن���گ باش���د ز گوه���ر فزون
ک���ه فرهن���گ آراي���ش ج���ان ب���ود
ز گوه���ر س���خن گفت���ن آس���ان بود
گهر بيهنر زار و خوار اس���ت و سس���ت
ب���ه فرهن���گ باش���د روان تندرس���ت
نفرت از جنگ
با اينکه فردوسي داس���تان سراي جنگهاست ،و بهترين وصفها را از ميدانهاي جنگ و
هنرنمايي جنگجويان در شاهنامه ميخوانيم ،با اين همه او از جنگ و خونريزي نفرت دارد
و آن را ناگزير و حکم سرنوش���ت ميداند .حکيمي که شاهکار خود را به نام «خداوند جان و
خرد» آغاز کرده ،طبيعي است که قدر جان انسانها را بداند ،حتي قدرجان مورچه دانه کش
را هم بداند .او در جاهاي فراوان جنگ را مينکوهد.
گويد:
پيران ويسه در گفتگو با رستم مي
م���را آش���تي بهت���ر آي���د ز جن���گ
نباي���د گرفت���ن چني���ن کار تن���گ
در ج���واب او از رس���تم ميش���نويم که:
پلن���گ اين شناس���د که پي���کار و جنگ
نه خوب اس���ت و داند همي کوه و س���نگ
کند که اسفنديار را از جنگ با خود باز دارد .توفيق نمييابد.
رستم کوشش فراوان مي
کند ،خدا را گواه ميگيرد
در آخرين لحظه اي که تير گز را به سوي چشم اسفنديار رها مي
که اين کار به دلخواه او نيست:
هم���ي گف���ت کاي پ���اک دادار ه���ور
فزاين���ده دان���ش و ف���ر و زور
هم���ي بين���ي اي���ن پ���اک ج���ان مرا
ت���وان م���را ،ه���م روان م���را
ک���ه چندي���ن بپيچم ک���ه اس���فنديار
مگ���ر س���ر بپيچان���د از کارزار
ت���و دان���ي ب���ه بي���داد کوش���د همي
هم���ي جنگ و م���ردي فرو ش���د همي
ب���ه ب���اد اف���ره اي���ن گناه���م مگير
توي���ي آفرينن���دة م���اه و تي���ر
جنگهاي ايرانيان در شاهنامه ،هيچ گاه به قصد کشورگشايي و تصرف سرزمين ديگران
يا تحميل کيش و آيين خويش يا به چنگ آوردن غنايم جنگي نيس���ت .شاهنامه ،حماسه
تاختند .شاهنامه حماسه
اس���کندر و چنگيز و تيمور نيست که از شرق و غرب به ايران مي
مردم ايران اس���ت در دفاع از هستي ملي و پايداري ابدي در برابر هرچه اهريمني و انيراني
است .از آن گذش���ته ،کين خواهي کشتگان مظلوم هم از علل جنگهاست ،چون جنگهاي
فريدون و منوچهر با س���لم و تور به کين خواهي ايرج ،و جنگهاي رس���تم و کيخسرو به
خواهي سياوش .رستم در اين باره چنين سوگند ميخورد:
کين
ام
به ي���زدان ك���ه ت���ا در جه���ان زنده
ام
ب���ه كي���ن س���ياوش دل آگن���ده
ب���ر آن تش���ت زري���ن كجا خ���ون اوي
ف���رو ريخ���ت ن���اكار دي���ده گ���روي
بمالي���د خواه���م همي روي و چش���م
مگ���ر ب���ر دلم كم ش���ود درد و خش���م
وگ���ر همچنان���م ب���ود بس���ته چنگ
نه���اده ب���ه گ���ردن درون پالهن���گ،
به خ���اك اندر خ���وار چون گوس���فند
كش���ندم دو ب���ازو ب���ه خ���م كمن���د،
وگرن���ه م���ن و گ���رز و شمش���ير تيز

برانگي���زم ان���در جه���ان رس���تخيز
نبين���د دو چش���مم مگ���ر گ���رد رزم
حرام اس���ت بر م���ن مي و ج���ام و بزم
اساس اين است که بيداد و بدي نبايد بيکيفر بماند:
نگر ت���ا چ���ه گفته س���ت م���رد خرد
ک���ه« :هرکس ک���ه بد ک���رد ،کيفر برد»
کشد و خود به دست پسر س���ياوش کشته ميشود؛ رستم
افراس���ياب سياوش را مي
سهراب را و اسفنديار را به نيرنگ ميکشد ،خود نيز به نيرنگ برادر در چاه جان ميسپارد،
آن برادر نابکار هم به تير رستم به درخت دوخته ميشود.
شود كه انتقام ايرج را خواهد گرفت .کيخسرو به
اش منوچهر شاد مي
فريدون با تولد نوه
خونخواهي سياوش با افراسياب جنگها ميکند و پيش از کشتن افراسياب به او ميگويد:
ب���ه ک���ردار ب���د تي���ز بش���تافتي
مکاف���ات ب���د را ب���دي يافت���ي
كن���ون روز باداف���ره اي���زدي س���ت
مکاف���ات ب���د را ،ز ي���زدان بدي س���ت
جنگهاي ايرانيان هميش���ه براي اجراي عدالت «پادافره ايزدي» است؛ مثال در جنگ
يازده رخ وقتي بيژن گيو با هومان ويسه در نبرد است:
به ي���زدان چني���ن گف���ت کاي کردگار
ت���و دان���ي نه���ان م���ن و آش���کار
اگ���ر داد بين���ي هم���ي جن���گ م���ا
براي���ن کين���ه جس���تن ب���ر ،آهنگ ما
ز م���ن مگس���ل ام���روز ت���وش م���را
نگ���ه دار بي���دار ه���وش م���را
از سراس���ر ش���اهنامه برميآيد که جنگهاي ايرانيان توام با جوانمردي است .تا وقتي
ميتوان صلح کرد ،نبايد دست به جنگ زد ،و تا دشمن حمله نکرده ،نبايد به او حمله کرد.
به دشمني که تسليم شد ،نبايد آزاري برسد.
هنگام پيروزي :مهرباني با اسيران ،ايمن داشتن زنان وکودکان ،پرهيز از ويران کردن
شهرها ،حرمت داشتن کشتگان دش���من آيين کارزار است .براي نمونه دستورهايي را که
کيخسرو هنگام فرستادن گودرزکشوادگان به جنگ يازده رخ داده ،ميآوريم:
نگ���ر ت���ا ني���ازي ب���ه بيداد دس���ت
نگردان���ي اي���وان آب���اد پس���ت
ب���ه ک���ردار بد هي���چ مگش���اي چنگ
براندي���ش از دوده و ن���ام و نن���گ
کس���ي کو ب���ه جنگ���ت نبن���دد ميان
چن���ان س���از ک���ز ت���و نبين���د زيان
نگر ت���ا نجوش���ي ب���ه ک���ردار طوس
نبن���دي به ه���ر کار ب���ر پي���ل کوس
ب���ه ه���ر کار ب���ا هرکس���ي داد ک���ن
ز ي���زدان نيک���ي ده���ش ي���اد ک���ن
ش���اهنامه ،حماس���ة انس���اني
وجود فردوسي لبريز ازعواطف و احساس���ات لطيف و شريف انساني است .درد همه
مادر ،اسيران بيپناه ،وامداران تهيدست
کند :کودکان بي
دردمندان بر دلش سنگيني مي
دارند .از غم پهلوانان مورد
آبرومند ،پيران نيازمندي که فقر خ���ود را از ديگران پنهان مي
اش غمگين اس���ت ،و اگر سرنوش���ت آنان رابه کاري ناکردني وا ميدارد ،خشمگين
عالقه
گويد« :دل نازک از رستم آيد به خشم»! مهر ورزيدن به فرزندان را وظيفه
ش���ود و مي
مي
داند ،و از اينکه س���ام ،زال نوزاد را به س���بب س���پيدي مويش دور
طبيعي پدر و مادر مي
اندازد ،دلتنگ است:
مي
يک���ي داس���تان زد ب���ر اين ش���ير پير
کجا ک���رده ب���د بچه را س���ير ش���ير،
ک���ه گر م���ن ت���و را خ���ون دل دادمي
س���پاس اي���چ ب���ر س���رت ننهادمي،
که ت���و خود م���را وي���ژه خ���ون دلي
دل���م بگس���لد گ���ر ز م���ن بگس���لي
دد و دام ب���ر بچ���ه از آدم���ي
ت���ر ز روي زم���ي!
بس���ي مهربان
بعدها وقتي زال دل به رودابه ميبندد و س���ام با اين پيوند مخالف اس���ت ،چنين گله
کند:
مي

يک���ي م���رغ پ���روردهام خ���اک خورد
ب���ه گيتي م���را نيس���ت با ک���س نبرد
ز م���ادر ب���زادم ،بينداخت���ي
ب���ه ک���وه ان���درم جايگ���ه س���اختي
ن���ه گهواره ديدم ،نه پس���تان ،نه ش���هر
ن���ه از هي���چ خوش���ي م���را ب���ود بهر
ت���و را ب���ا جه���ان آفرين اس���ت جنگ
که از چه س���ياه و س���پيد اس���ت رنگ
شکافد ،فردوسي حيرتي
شناسد و جگرش را مي
وقتي رستم فرزندش سهراب را نمي
اندوهبار دارد:
جهان���ا ،ش���گفتا که ک���ردار توس���ت
ه���م از تو شکس���ته ،هم از تو درس���ت
از اي���ن دو يک���ي را نجنبي���د مه���ر
خ���رد دور ب���د ،مه���ر ننم���ود چه���ر
هم���ه بچ���ه را بازدان���د س���تور
چ���ه ماهي ب���ه دريا ،چه در دش���ت گور
ندان���د هم���ي م���ردم از رن���ج آز
يک���ي دش���مني را ز فرزن���د ب���از
روزي که س���ياوش دل آزرده ايران را ترک ميکند و به توران پناه ميبرد ،سخنان او و
گلههايش از کاووس از دل پردرد فردوسي برخاسته است:
ک���ه م���ن ب���ا جوان���ي خ���رد يافتم
ب���ه ه���ر ني���ک و بد تي���ز بش���تافتم
از آن آت���ش مغ���ز ش���اه جه���ان
دل م���ن ب���ر افروخ���ت ان���در نه���ان
شبس���تان او درد م���ن ش���د نخس���ت
ز خ���ون دل���م رخ ببايس���ت شس���ت
ببايس���ت ب���ر ک���وه آت���ش گذش���ت
م���را زار بگريس���ت آه���و به دش���ت
وز آن نن���گ و خ���واري به جن���گ آمدم
خرام���ان ب���ه جن���گ نهن���گ آمدم
دو کش���ور بدان آش���تي ش���اد گشت
دل ش���اه چ���ون تي���غ پوالد گش���ت
نيام���د هم���ي هي���چ کارش پس���ند
گش���ادن هم���ان و هم���ان ب���ود بند
چو چش���مش ز ديدار من گش���ت سير
برس���ير ب���وده ،نباش���يم دي���ر!
نوش زاد پس���ر انوشيروان آيين مادرش را دارد ،مس���يحي است .وقتي پادشاه بيمار
ش���ود ،او نامهاي به قيصر روم مينويسد و قيام ميکند .انوشيروان به رام برزين نگهبان
مي
دهد؛ اما ضمن آن محبت پدري را فراموش نميکند
مداين فرمان س���رکوبي شورش را مي
زاد در ايوان خود تحت نظر قرار گيرد و وسايل زندگي در اختيار
و دس���تور ميدهد که نوش
او باشد:
نباي���د ک���ه آزار ياب���د تن���ش
ش���ود رخن���ه از زخ���م پيراهن���ش
ه���م اي���وان او ب���ه ک���ه زن���دان بود
ه���ر آن ک���س ک���ه او را به فرم���ان بود
در گن���ج يکس���ر ب���دو در ،مبن���د
وگ���ر چه چني���ن خوار گش���ت ارجمند
ز پوش���يدنيها و از خوردن���ي
ز افگندن���ي ،ه���م ز گس���تردني
ب���ر او هي���چ تنگ���ي نياي���د ب���ه چيز
ج���ز اي���ن ،آن س���خنها نيرزد ب���ه نيز
اين تدبير و محبت پدرانه را مقايس���ه کنيد با روش پادشاهاني که فرزندان خود را به
اندک بهانه ميکشتند و يا کور ميکردند و اين به تقليد سالطين عثماني بود که جز وليعهد،
هم���ه فرزندان خود را از ميان ميبردند و مصالح مردم را بهانه ميکردند که ممکن اس���ت
آنها بعد از مرگ س���لطان از جانشين قانوني او اطاعت نکنند و جنگ خانگي راه افتد و خون
عدهاي ريخته شود!
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بيانيه جمعي از نمايندگان مجلس خبرگان رهبري
در مورد مسائل كشور

1388/5/3

اكثري���ت نمايندگان مجلس خبرگان رهبري در بيانيهاي خطاب به ملت اي���ران اعالم كرد كهفصلالخطاب در امور
رهبري است و هر گونه انحراف از راه و مواضع رهبري ،انحراف ازآرمانهاي انقالب و خط اصيل امام خميني(ره) است.
به گزارش ايسنا در اين بيانيه آمده است:
بسماهللالرحمنالرحيم

اهلل العظمي مكارم شيرازي:
آيت

برخي ،دامنه
اختالفات را در كشور
تشديد ميكنند
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اهلل العظمي ناصر مكارم
سرويس شهرستانها ـ آيت
شيرازي گفتند :برخي اشخاص به عناوين مختلف هر
روز آتش اختالفات را در كشور تشديد ميكنند.
اين مرجع تقليد پنجشنبه شب در جمع زائران و
مجاوران حرم مطهر امام رضا(ع) با اشاره به تحوالت
و مسايل اخير كشور افزودند :اين دسته افراد به جاي
آنكه آب بر روي آتش اختالفات بريزند و آنها را خاتمه
دهند ،هر روز به طرق مختلف بنزين بر روي اين آتش
ريخته و آنها را شعله ورتر ميكنند.
به گزارش خبرنگار ايرنا ،ايشان ادامه دادند :از اين
سري مسايل اخير در كشور به عنوان فتنه و بحران ياد
هاي
نميكنيم ،ولي اين سري مسايل به نوعي نگراني
سياسي ،اجتماعي ،اخالقي و اقتصادي مهم در جامعه
هستند و بايد با تاسي از آيات حكيمانه قرآن در جهت
رفع تنگناهاي جامعه اسالمي نهايت استفاده را كرد.
اهللالعظمي مكارم شيرازي تأكيد كردند :بايد
آيت
با الهام از آيات قرآني سخن گفتنهاي خود را اصالح
كرد و با پرهيز از هرگونه تفرقه ،اختالفات را فراموش
كرده و در جهت تحكيم وحدت و همگرايي در جامعه
اس�ل�امي گام برداشت .ايش���ان تصريح كردند :بايد
ادبيات به كار گرفته شده در رسانههاي ارتباط جمعي
از قبيل روزنامهها و صدا و س���يما دوستانه و به دور از
هرگونه تنش آفريني و تشديد اختالفات باشد.
اين مرجع تقليد با اش���اره ب���ه آيات قرآن كريم
اضافه كردند :با هم ن���زاع و عليه هم اختالف افكني
نكنيد چون اين امر موجب ضعيفتر شدن قدرت شما
ها
خواهد شد و فكر نكنيد دش���منان از اين اختالف
و نزاعها غافل هس���تند بلكه آنها از اين اختالفات در
جهت اهداف خود عليه ش���ما و جامعه اسالمي سوء
كنند .ايشان گفتند :يكي از رجال سياسي
استفاده مي
آمريكا به تازگي گفته اس���ت بايد براي جلوگيري از
خطر جمهوري اسالمي ايران ،كشورهاي اطراف اين
كش���ور را به بمب اتمي مجهز كنيم و در شرايطي كه
معاندان هر روز به طرق مختلف عليه كش���ور و نظام
مقدس جمهوري اس�ل�امي ما خدعه افكني ميكنند
و از هيچ ترفندي عليه ما دريغ نميكنند ،مس���ئوالن
هاي سياس���ي و آحاد جامعه بايد با پرهيز از
و جريان
اختالف افكني كه خواس���ت اصلي دشمنان است،
وح���دت خود را حفظ و تحكيم بخش���يده و با هم با
محبت صحبت كنند.

ساز ايران اسالمي!
ملت بزرگ و حماسه
سالم عليكم
با حمد و سپاس بيكران به درگاه ايزد منان ،ما جمعياز نمايندگان مجلس خبرگان رهبري ،حضور  40ميليوني شما
مردم فهيم و انقالبيوواليتمدار را در صحنه انتخابات  22خرداد ماه  88كه نقطه عطفي درتاريخ انقالب اس�ل�امي و يك
پرسي در تائيد نظام جمهوري اسالمي ايران بود ،ارجمينهيم و مواردي را با شما مردم خوب در ميان ميگذاريم.
همه
دانيم مراتب قدرداني و تجليل و تكريموتش���كر خويش را از اين همه شور و شعور و حضور و وظيفهشناسي
الزم مي
اعالم داريم.
السالم و سابقه ممتد
واليت مطلقه فقيه ،استمرار راه انبياء و اماماناست و ريشه در تفكر قرآني و معارف اهل بيت عليه
تاريخي از آغازعصر غيبت كبرا تاكنون دارد.
واليت الهي فقيه عادل ،به طور ويژه بنيان نظري نهضتاسالمي ايران به رهبري امام خميني(ره) است.
اعتبار همه مناصب و مقامات حكومتيومش���روعيت تصرفات و تصميمها و اقدامات آنان در قلمرو مسائل عمومي و
وظايف قانوني،ناشي از نصب مستقيم و يا غيرمستقيم و تائيد ولي فقيه است .در خصوص رياست جمهوري همبه تصريح
امام راحل و صريح اصول قانون اساسي ،اگر تنفيذ انتخاب مردم از سوي وليفقيه صورت نگيرد ،رياستجمهوري ،طاغوت
است و مشروعيت ندارد.
رئيسجمهوري با اعتمادوانتخاب مردم و تنفيذ راي ملت از سوي رهبري مشروعيت و اعتبار كسب ميكند و به مثابه
بازوي اجرايي ولي فقيه اس���ت .او موظف است سياستها و خط مشي دولت را بر اساسسياستها و رهنمودهاي رهبري،
ترسيم و اجرا كند ،در غير اين صورت اعتبار شرعيوقانوني ندارد.
در اين سه دهه ملت واليتمدار و شهيدپرور،همواره وفاداري و پيروي از ولي فقيه واجباالطاعه را در همه صحنهها به
نمايشگذاش���ته است .با تحقق گفتمان امام(ره) و رهبري ،استقالل و آزادي و جمهوري اسالمي پايدار شد .پس از ارتحال
امام(ره) و تعيين حضرت آيتاهلل خامنهاي دامت بركاته از سويخبرگان منتخب ملت به عنوان رهبري ،معظم له با اقتدار
و صالبت راه امام(ره) را در ايندو دهه تداوم بخش���يدند و رهبري شايسته و بينظيري را در جهان ارائه دادند .اين رهبري
واال در سايه تعاليم اسالم و باورهاي ديني مردم تحقق يافته است.
دشمنان نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران در جريانانتخابات دهم با فضاسازي رسانهاي و تشكيك زودهنگام در
س�ل�امت انتخابات و ايجادالتهاب سياسي و اجتماعي و باالبردن هيجانات و مطالبات از طريق استفاده ابزاري ازانتخابات
و اس���تفاده از غفلت بعضي از نامزدهاي رياستجمهوري ،با يك جنگ روانيتمامعيار وارد عمل شدند و با ادعاي موهوم و
شبيه به افسانه تقلب بزرگ در انتخاباتكه برگرفته از سناريوي انقالبهاي مخملين بود ،سعي در تخريب اذهان عمومي و
ايجاد ياسو ترديد در مردم كردند كه با خطبه تاريخي مقام معظم رهبري در نماز جمعه29خرداد ماه و اعتماد به نهادهاي
قانوني ،توطئه دشمنان مثل گذشته نقش بر آب شد.
امت خداجو ،با اس���تحكام و اقتدار ،پشت سر رهبر خويشبراي پيشبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اسالمي به راه
خود ادامه خواهند داد.
بسياري از علما و نخبگان و شخصيتها و دلسوزاننظام انتظار دارند كه رئيس محترم مجلس خبرگان رهبري و مجمع
تش���خيص مصلحت نظام كههمواره با تدبير و فراست در كنار امام و رهبري به حل مشكالت و معضالت كمك كردهاند،در
شرايط كنوني نيز با پشتيباني بيش���تر و شفافتر از واليت فقيه و بيانات رهبري دراين شرايط حساس ،دشمنان اسالم و
نظام و كينهتوزان و بدخواهان و فرصتطلبان را درنقشه شيطاني براي آسيب به وحدت و همدلي ناكام گذارند.
از رئيسجمهوري محترم جناب آقاي دكت���ر محموداحمدينژاد كه با اعتماد مجدد مردم و با اكثريت قاطع بيش از
 24ميليون رايدوباره انتخاب شدند ،ميخواهيم كه با تبعيت از اوامر رهبري و توجه به نصايحخيرخواهانه بزرگان ديني،
اوالً بيش از گذش���ته با تمام توان ،در ترويج دينواخالق و خدمت به ملت و حل مش���كالت معيشتي و پيشرفت و عدالت
تالش كنند ،ثانيا ازتمامي ظرفيت و توانمندي نيروهاي متعهد و واليي و متخصص و انقالبي در شرايط فعلياستفاده كرده
گانه و سايرنهادهاي عمومي و دستگاههاي گوناگون و
و در جهت هماهنگي و انس���جام و همكاري دولت و ملت و قواي سه
هاي تاثيرگذار با جديت بيشتر از گذشتهتالش كنند و از به كارگيري افرادي كه موجب لطمهزدن به يكپارچگي
شخصيت
شود قاطعانه بپرهيزند.
دولت و حساسيت ويژهنخبگان و مردم واليتمدار و دلسوزان نظام مي
در پايان بار ديگر تاكيد ميكنيم نظام جمهورياسالمي و واليت فقيه ميراث گرانسنگ امام خميني(ره) است و تنها
شيوه براي حفظ راه امامو حراست از آن ،حمايت از واليت فقيه است.
كنيم خط
تداوم انقالب اس�ل�امي بر پايه تمس���ك بهواليت فقيه و ولي فقيه واجباالطاعه است .همچنين اعالم مي
امام(ره) را بايد درانديشه و سلوك رهبري يافت .فصلالخطاب رهبري است و هر گونه انحراف از راه و مواضعرهبري انحراف
از آرمانهاي انقالب و خط اصيل امام خميني(ره) است.
صفوف يكپارچه ملت در كنار رهبري همواره در پاس���داري از اين
اميدواريم نخبگان جامعه در اين امتحان الهي همراه
وديعه الهي و دفاع ازحريم ش���رع مقدس و حقوق ملت و نعمت جمهوري اسالمي و واليت فقيه مشمول تفضالت الهيو
االعظم عجلاهلل تعالي فرجه الشريف قرار گيرند.
اهلل
لطف و عنايت بقيه
والعاقبه الهل التقوي و اليقين
والسالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته
اكثريت نمايندگان مجلس خبرگان رهبري

* اشاره:
 نامهاي كه مالحظه ميشود ،نوشته استاد كرسي فقه و حقوق و فلسفه ،دكتر مصطفي محقّق داماد است .هرچند ممكن است برخي از كلمات آن به ذائقه برخي از
ترين شخصيتهاي
خوانندگان ناگوار آيد ،ا ّما هنگام مطالعه كلمه كلمهي نامه نبايد اين احساس و اين امتياز را از ياد برد كه نويسنده منتقد در جايگاه دلسوزترين و آگاه
اي از درد
تواند داشته باشد؟ آميزه
برجس���ته حوزه و دانش���گاه است .صاحب چنين قلمي جز خيرخواهي براي اسالم و انقالب و ملّت و نظام ناشي از آنچه انگيزهاي مي
و درك ،پش���توانه اين نامه اس���ت .بنابراين آنان كه به برخورداري از نعمت شرح صدر مفتخرند نه تنها لحن و لس���ان گاه تند و تيز اين نوشته و هر نوشته دلسوزانه و
هاي ظريف مندرج در متن آن ّ
اهلل الجهر بالسوء منالقول
يحب
آورند ،بلكه خود را به پيگيري و پذيرش نكته
خيرخواهانهي مشابه را تاب مي
موظف خواهند دانست« .ال ّ
ا ّال من ظلم» .وقتي خداوند دوس���ت دارد صداي رس���اي دادخواهان را هرچند جهر به سوء باشد ،به طريق اولي دوست خواهد داشت زبان و قلم عالمان عدالتجويي را
كه صدايشان نه «جهر به سوء» بلكه جهر به حسن و خير است .آيتاهلل مصطفي محقق داماد چنانكه بسياري از خوانندگان وقوف دارند ،از اهل بيت علم و دين است و
اهلل هاشمي شاهرودي ،خود نيز همين خاستگاه و همين
البيت» است .خوشبختانه رئيس قوه قضائيه ،حضرت آيت
همانند ساير اعضاي اين خانواده بزرگ« ،ادري بما في
جايگاه واال را داراس���ت .بنابراين ،اگر نويسنده نامه در مقام امر به معروف و ناهي از منكر ،داعيهاي جز يادآوري عدالت قضايي و جزايي ندارد ،هيچ خواننده و شنوندهاي
كند استقبال نكند .در غير اين صورت به قول قويم اميرالمؤمنين(ع)« :من ضاق عليه العدل فالجور
پروري دعوت مي
تواند از كالم و پيامي كه به دادگستري و عدل
نمي
عليه اضيق» .متن نامه را با هم ميخوانيم:
اهلل جناب آقايهاشمي شاهرودي
حضرت آيت
رياست محترم قوه قضائيه
با سالم وتحيات
به خاطر دارم نيمه ارديبهشت  1358براي زيارت عتبات عاليات به نجف اشرف مشرف
ش���دم .در بدو ورود مرحوم شهيد آيتاهلل سيد محمد باقرصدر طاب ثراه نگارنده را سرافراز
فرمودند و به همراه يکي از دوستان مشترکمان به محل اقامت اينجانب تشريف فرما شدند
و زيارت ايش���ان نصيبم شد .چه مبارک سحري بود و چه فرخنده شبي که هرگز از خاطرم
هاي درس مرحوم
عمشان امام موسي صدر ،و يادداشت
نمي
رود .ايش���ان از مباحثات با ابن ّ
اهلل س���يد محمد محقق داماد» و نظريات
والدما ،آموزگار جاودان فقاهت مکتب قم« آيت
جديد مطروحه در اين مکتب س���خن گفتند .از استاد مرتضي مطهري که شهادتشان تازه
رخداده بود و نظراتشان گفتگو به ميان آمد .آنگاه ايشان خطاب به اينجانب فرمودند «اين
روزها آقاي سيد محمودهاشمي که گويي فرزند من است براي حفظ جانش عراق را به قصد
قم ترک کرده است و نويد دادند که ايش���ان ميتواند صديق همفکرگرانبهايي براي شما
باش���ند» .من که ناديده خريدار شده بودم نخستين بارکه جنابعالي را در قم زيارت کردم،
درس���ت همان يافتم که فرموده بودند .اينک به حکم واليت دوستي ،و با استفاده از حقوق
شهروندي ،مايلم که بي پرده سطور زير را به عرض برسانم:
اهلل
حضرت آيت
به عقيده اينجانب باالترين و بزرگترين ره آورد تحوالت قرن حاضر براي بشريت معاصر
قواعد جزاي عمومي و آئين دادرسي کيفري است .اين گفته حقوقدانان جهاني به هيچوجه
گزاف نيس���ت که ارزيابي نظام قضايي و حقوقي يک جامعه بر محور قواعد جزاي عمومي
و آئين دادرس���ي کيفري و اجراي آن در جامعه دور ميزند و برهمين محور بايد سنجيده
شود.
دانند چه عملي جرم است تا
 به موجب اين گونه اصول قانوني اس���ت که اشخاص مي
اگر مرتکب شوند مجازات ميش���وند و اگر اجتناب کنند با خيال راحت ميتوانند در کنار
خانواده با آرامش به زندگي ادامه دهند و کسي به آنان کاري ندارد؟ و در فرض ارتکاب به چه
گردد؟
مجازاتي مجازات ميشوند و چگونه و با چه آداب و موازيني مجازات بر آنها اجرا مي
شود
و اگر متهم شدند از چه حقوقي برخوردارند و چگونه دردوران اتهام با آنان برخورد مي
و چگونه آنان ميتوانند دفاع کنند؟
معتق���دم اين نظام نامهها هرچند نگارش و تنظيم آن در قرن حاضر انجام گرفته ،ولي
تواند با تعليمات راقيه اسالم متکي بر اجتهاد
مباني و اصول آن چنان عقالني است که نمي
مفتوح ش���يعي منطبق نباشد .و لذا در دوران سابق مورد تاييد فقيهان بزرگ زمان خويش
اهلل مقامهم و خوشبختانه پس از انقالب اسالمي
اهلل مدرس اعلي
اهلل نائيني و آيت
نظيرآيت
مورد تاييد مراجع رسمي قرار گرفته است.
معتقدم که محور اصلي خواسته ملت ايران در انقالب مشروطيت تحت عنوان تشکيل
عدالت خانه در واقع تقنين همين اصول و موازين بوده و در انقالب اس�ل�امي هم ،ما شاهد
هاي خيزش مردمي نقض همين اصول در بيدادگاههاي اختصاصي
بوديم که يکي از انگيزه
بود.
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اهلل
نامه سرگشاده آيت
دكترمحقق داماد
اهلل هاشمي
به آيت
شاهرودي
جناب آقايهاشمي شاهرودي
 تحمل بفرمائيد که به صراحت به حضورتان عرض کنم که درزمان ش���ما ،نه نظرا بلکه
عم ً
ال ،اين رکن اساس���ي امنيت اجتماعي نه تنها متزلزل بلکه در مالءعام ويران شد ،و اين
بهاي کمي نبود که ملت ايران پرداخت کرد.
توجيه شرعي نقض قواعد عمومي جزا و اصول محاکمات توسط برخي از دوستان ،که
فقاهت آنان را اگر بپذيرم درايت و آگاهي آنان را هرگز نخواهم پذيرفت ،هرچند ممکن است
شناسيد که فرزند فقاهتم ،و ديرينه اين درگاهم،
ارائه و برآن اصرار ش���ود .ولي شما مرا مي
دهم .با شناختي که اينجانب از
اي بخوبي تشخيص مي
فقيهان واقعي را از فقهيان رس���انه
جنابعالي دارم ،ش���ما از آن دسته فقيهان نيستيد ،و امکان ندارد که از نظر فکري بتوانيد با
آناني همراه شويدکه توجيهگر شرعي اينگونه نقض قوانينند.
سخنراني شما در سال  1373در محل کار اينجانب فرهنگستان علوم پيرامون محدوده
تمسک به مصلحت ثبت و ضبط است و بعيد ميدانم که در تقلب احوال تغيير نظري برايتان
حاصل شده باشد.
چند روز پيش در جلس���هاي با حضور چند تن از مسئوالن نسبتاً باالي نظام سخن از
اخبار وقايع اس���فبا ِر روز و س���تمي که بر مردم رفته است ،در ميان بود .اخباري که بهطور
مستفيض و بلکه متواتراجمالي ثبوت آن مسلم و انکار آن غير ممکن بود(،باز هم خدا کند
دروغ باش���د) .ناگهان يکي از ذوات محترم س���کوت را شکست و با نگاهي عاقل اندر سفيه
داند
رو بمن کرد و با پوزخندي معنيدار گفت اين اعمال که توجيه ش���رعي دارد!!! خدا مي
چنان مغز اس���تخوانم را سوزاند که هنوز بيقرار و ناآرامم .ياد جمله حضرت موال(ع) افتادم
که فرموده است:
ولوکان امرءا مس���لما مات من بعد هذا اسفا ما کان عندي ملوما بل کان عندي جديرا.
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(نهج البالغه)
اند که وقتي حجاج بن يوس���ف ثقفي بدستور عبدالملک مروان خليفه
مورخين آورده
اموي ،براي ايجاد خفقان و اس���کات معترضين ،همراه چند جالد وارد کوفه شد مستقيما
به مس���جد آمد و مردم را فراخواند سپس باالي منبر رفت و اعالم داشت «هاناي مردم! نه
ب���ه کودکانتان رحم ميكنم ونه به پيرانتان! .بيگناهتان را به جاي گناهکار مواخذه خواهم
کرد و به صرف گمان تحويل جالدان خواهم داد(آخذ بالتهمة واقتل بالظنه) ،همه اينهااز
اختيارات من است و هرچه من مصلحت بدانم عين شرع است!!!»
تفکر فوق دقيقا همان بافته و تافته تفقه مبتني بر کالم اشعري است که نتيجهاش در
گردد.
کتاب المستظهري غزالي به خوبي مشهود مي
اگر خداي ناکرده قواعد عمومي جزا و اصول محاکمات رعايت نش���ود و يا نقض قوانين
با توجيهات ضداخالق انس���اني موجه گردد ،زندگي به همين شرايط تلخ (العياذ باهلل) باز
ميگرددکه مرگ بهتر ازآن زندگي است.
ما که به پيروي از اهل بيت عصمت و طهارت(ع) و اجتهاد مفتوح مبتني برکالم عدليه
مبتهج و بر آن مفتخر و شاکر اين نعمت بزرگ هستيم ،هرگز مجاز نيستيم که در تشخيص
حسن عدالت و قبح ستمگري که مردم خردمند ملتمان خودشان به بداهت درک ميكنند
قيمومت شرعي نمائيم و تفکر آنان را تعطيل کنيم.
اهلل
حضرت آيت
ايدکه انکار آن
حضرتعالي خدمات ش���گرفي در دس���تگاه قضايي البته که انجام داده
ناسپاس���ي است ،ولي با کمال تأس���ف وقايعي در دوران رياستتان به خصوص در روزهاي
اخي���ر رخداد که ملت ايران طعم تلخش را هيچگاه از ي���اد نخواهد برد .وقايعي که چه به
دس���ت کارگزاران قوه مجريه انجام يافته باشد و چه بدست ظابطين قضايي و چه بدست
دارندگان پايه قضايي همه و همه مس���ئولش قوه قضائيهاي است که شما مسئوليتش را به
عهده داشتيد.
حضرت آيتاهلل!
ها
ها و خرابي
اي قرار داشتيد که عليرغم همه ويراني
مطمئن باش���يد شما در راس قوه
به دليل طبع کار و ساختار باقيمانده از پيش هنوز هم قضات شجاع ،متشخص ،پاکدامن و
داراي وثاقت قضايي وجوددارند.
توانستيد با حمايت از استقالل قضايي بسياري از مشکالتي که ساعتها وقت
شما مي
قوه مقننه را ميگرفت و از کارهاي مهمتر باز ميداشت به آساني حل کنيد ،که نکرديد.
شما در حوادث اخير ميتوانس���تيد آمرين قانوني در هر پست و مقامي که هستند و
مامورين متخلف از موازين اخالقي را به دس���ت قضات شريف آگاه به قوانين محاکمه کنيد
ايد.
که الاقل تا امروز که واپسين روزهاي رياستتان است ،نکرده
ّ
ش���گفتا! کار قوه قضائيه به جايي رسيده که از يکسو توسط ائمه جمعه موقته توصيه
به بيرحمي ش���وند و حديث شريف ال دين لمن ال رحم له را فراموش کنند و يا به «گرفتن

اعتراف!!» مفتخر گردند و از سوي ديگر توسط رياست قوه مجريه به رعايت رافت اسالمي و
کرامت انساني مورد خطاب قرار گيرند .البته بسيار خوب سفارشي بود که ايشان فرمودند
ـ شکراهلل سعيهم ـ ولي آيا بهتر نبود که رئيسجمهور دولت نهم به جاي چنين خطاب بشر
دوستانه به جنابعالي يا ال اقل در جنب آن ،عتاب قانوني به وزير کشورشان ميكردند و وي
را تحويل دستگاه عدالت ميدادند؟ وزيري که تحت مسئوليت وي چنين وقايع شرمآوري
تواند مسئول نباشد؟ آيا اين نتيجه تاخير حضرتعالي در اقدام
اتفاق افتاده اس���ت مگر مي
قضايي نيست؟
به موجب قوانين مدون مملکتي کليه زندانهاي کش���ور زي���ر نظر قوه قضائيه اداره
باشد .آيا بهتر نبودکه قبل از صدور فرمان مقام معظم
شود ،و مسئوليتش با اين قوه مي
مي
رهبري مبني بر تعطيل «زندان کهريزک» ،شما خودتان دستور بازرسي صادر ميفرموديد
كرديد؟ ش���ما آنقدر
ديديد مبادرت به تعطيل آن مي
و چنانچه آنرا فاقد معيارهاي الزم مي
تاخير فرموديد تا اين مدخل در دائرة المعارفهاي جهاني بنام حکومت ديني ايران در کنار
هاي گوانتانامو و ابوغريب در زمان معاصر با کمال تأسف وارد شد.
هاي زندان
مدخل
اي که از
از منبع موثقي ش���نيدم که يکي از مراجع تقليد معاصر که از راه دور محاکمه
سيماي ايران پخش ميشد پيگيري ميكردند ،به همان منبع فرموده بودند که بهتراست
الاقل اين محاکمات را که ننگي است براي قضاي اسالمي!! از تلويزيون پخش نشود.
عزيزاني که با زندگي صاحب اين قلم آش���نايند ميدانند که صراحت وي تازگي ندارد
و س���وابق اوراقي که تحت عنوان گزارش خطاب به شوراي عالي قضايي وقت و يا صاحبان
مناصب اجرايي نگاش���ته شده و در بايگاني سازمان بازرسي کل کشور علي القاعده موجود
است ،گواه و اثبات کننده اين مدعاس���ت .صاحبان مناصب اجرايي آنزمان که در عمل به
گزارشات اين ناصح مشفق و درخواست خالصانه وي مبني بر اجراي صحيح قوانين را اهتمام
نکردند و آنروز او را در پافش���اري بر نهادينه کردن زندگي مدني و تحت لواي قانون را ياري
ننمودند ،امروز گرفتار کمند نقض قوانين ش���دهاند .و ب���از هم معتقدم نقض قانون به نفع
باشد.
هيچکس نخواهد بود هرچه در آن تاخير شود ظلم و ستم به همه مي
خواهم .آنچه عرض شد دراين روزهاي آخرين
از اينکه س���خن به درازا کشيد عذر مي
مسئوليت حضرتعالي هر چند نوش���داروي پس از مرگ سهراب است .ولي به هرحال اين
سطور شايد براي آيندگان مفيد و براي شما نقطه افسوسي باشد که ايکاش در حوزه علميه
ب���ه کار تدريس و پژوهش ادامه داده بوديد و هرگز به اين ورطه خطير پاي نمينهاديد و به
شديد.
همان نقطه اميد استاد شهيد بزرگوارتان واصل مي
عريضه را با بيتي از غزل خواجه شيراز به آخر ميبرم:
به قد و چهره هرآنکوکه ماه مجلس شد
جهـان بگيـرد اگر دادگستـري دانـد
سيد مصطفي محقق داماد ـ 11مرداد88
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بركناري و مجازات  12مامور و قاضي متخلف پرونده بازداشتگاه كهريزك

ش���دگان اخير از برخورد قضايي با  12پرسنل نيروي انتظامي و قاضي متخلف در
ياب مجلس براي پيگيري وضع بازداشت
رئيس كميته حقيقت
ها و تشكيل پرونده قضايي براي آنان درخصوص موضوع بازداشتگاه كهريزك خبر داد .پرويز سروري در گفتگو با مهر با اشاره به
برخورد با بازداشتي
شدگان حوادث بعد از انتخابات اظهار داشت :اعضاي اين كميته با بازداشت شدگان،
تالشهاي كميته حقيقتياب مجلس در بررسي وضع بازداشت
كساني كه آزاد شدند ،مسئوالن بازداشتگاهها و قضات ديدارهايي داشته است.
وي خاطرنشان كرد :نتيجه اين ديدارها منجر به بركناري تقريباً همه كساني شد كه در بازداشتگاه كهريزك مسئوليت داشتهاند.
به گفته سروري تاكنون نيروي انتظامي  12نفر از نيروهاي خود را كه در اين قضايا تخلف داشتهاند بركنار كرده و نتيجه اين برخوردها در سايت
نيروي انتظامي هم منتشر شده است.
اين نماينده مجلس ،تعليق خدمت برخي از قضات ،برخورد انضباطي ،زندان و تش���كيل پرونده قضايي و محاكمه و ارجاع به سيستم قضايي را از
اند.
جمله مجازات كساني خواند كه در مورد بازداشتيها دچار تخلف از قانون شده
سروري تأكيد كرد :همه اين موارد در پي اقدامات گسترده كميته حقيقت ياب انجام شده است.
نماينده تهران گفت :اعضاي كميته به زودي در نشست خبري ،گزارشي از پيگيريهاي خود را درباره وضع بازداشت شدگان اخير به خبرنگاران
ارائه خواهند كرد.
رئي���س كميته حقيقتياب مجلس همچنين از بازديد اعضاي اين كميته از بازداش���تگاه كهريزك خبر داد و خاطرنش���ان كرد :اين محل از
ها برخوردار نبود.
استانداردهاي الزم براي نگهداري بازداشتي
وي افزود :معموالً افراد ش���رور و اوباش با توجه به اقدامات خالف شئوني كه انجام ميدادند در اين بازداشتگاه نگهداري ميشدند و اين محل به
هاي خياباني اخير بازداشت شدند ،نبوده است.
هيچ عنوان در شأن كساني كه در اعتراض
ها را به بازداشتگاه كهريزك داده هم متخلف است و با وي برخورد خواهد شد.
سروري تأكيد كرد :آن قاضي كه دستور انتقال بازداشتي
وي ادامه داد :اين بازداش���تگاه از استانداردهاي بهداشتي الزم و امكانات تغذيه مناسب برخوردار نبود و مكان و نوع امكانات نامناسب دست در
دست هم داد تا فضاي نامطلوبي ايجاد شود و از اين رو با دستور مقام معظم رهبري ،براي بستن آن اقدام شد.
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در باب دمكراسي و عدالت و بستر تربيتياش

سوي كتاب؟!
آن

به ياد ندارم كه متن اين بيانيه را چگونه يادداشت كردهام .اما به ياد دارم كه روزي از روزهاي م ّواج و متالطم انقالب (57ـ ،)56بيانيهاي را كه به
نام استاد مطهري منتشر شده بود ،كلمه به كلمه با دقت ميخواندم و در دفتري كه همراه داشتم يادداشت ميكردم .نبايد فراموش كنيم كه در صدر
هاي آن
ايم .بيانيه
همه شعارهامان و درست در كنار اصول اساسي «استقالل» و «جمهوري اسالمي» ،از واژههاي آزادي و دمكراسي هم بهره ميبرده
ها بار بايد به ياد آورد .و بايد بازخواني كرد متن يا مضمون آنچه را در سال پنجاه و هفت شمسي ميگفته و مينوشتهايم.
بار بلكه ده
روزگار را نه يك
اندك جاي شايسته خود را در
اي گام نهاده ،اندك
ـ «در اين روزها كه نهضت ملت مس���لمان به رهبري روحانيت ش���جاع و بيدار به مرحله تازه
كند .ملت ايران در هفتاد و اندي سال پيش كه از استبداد به ستوه آمده بود ،به رهبري
خواهانة جهان باز مي
خواهانه و عدالت
ميان نهضتهاي آزادي
روحانيوني آگاه و مجاهد و پايمردي مجاهدين مس���لمان كوشش كرد رژيم آزادي و دمكراسي را در ايران برقرار سازد ،ولي اين دولت مستعجل بود و
كودتاي  1299كه با كودتاي  1332تأكيد شد ،بساط آزادي و دمكراسي را برچيد .اگر آزادي و دمكراسي محفوظ ميماند ،ملت ايران امروز در رديف
مترقيترين كشورهاي جهان بود».
استاد پس از آن ،در مقام تبيين و تعليل انقالب سال « 57ـ »56شمسي گفته بود« :اختناق سياسي و اجتماعي و محروميت از آزادي و مشاركت
در تعيين سرنوشت خود ،يكي از موجبات خشم و نفرت اين مردم است» .آنگاه هدفها و آرمانهاي انقالب اسالمي ايران را برشمرده و از جمله به اين
نكات اش���اره كرده بود« :برچيده شدن دستگاه استبدادي پهلوي ،برقراري نظام دمكراسي بر طبق موازين اسالمي ،رسيدن به آزادي كه شرط اصلي
امنيت واقعي قضايي و اجتماعي ،بدون دخالتها
رش���د و تكامل انساني و اجتماعي است ،ا ّعم از آزادي بيان و آزادي قلم و آزادي اجتماعات ،همراه با ّ
و مزاحمتهاي رنگارنگ دستگاههاي انتظامي .اجراي برنامه اقتصادي براساس مبارزه صادقانه با فواصل طبقاتي ،باالبردن سطح توليدات كشاورزي،
صنعتي كردن كش���ور با برنامه صحيح ،جلوگيري از اسراف و تبذير بودجه عمومي به عناوين مختلف ،به منظور رسيدن به استقالل اقتصادي ،پايان
دادن به وابستگي اقتصادي و اقتصاد مصرفي كنوني»...
ضد دين و
را
دمكراسي
تا
شود
ي
م
نوشته
كتاب
و
مقاله
صدها
و
ها
ه
د
آيا
است؟
شده
غريبه
ما
براي
ها
راس���تي چه شده است كه حاال برخي از واژه
ّ
زده و كفرزده يا به عبارت ديگر اسناد يونانيزادگي و غربزادگي و كفرزادگي و حرامزادگي
هاي يونانيزده و غرب
معرفي كنند؟ تا ريشه
ّ
ضد دينداري ّ
آفرين آزادي را رسواي خاص و عام سازند؟! و اينهمه براي چيست؟ براي
دمكراسي را به عالم و آدم نشان دهند؟! تا حتي واژه غريبه و غرضورز و غيظ
هاي شفاهي و كتبي
ادبيات روزهاي انقالب ،ادبيات رودرواس���ي (رودربايستي) در برابر دنياي مدرن بوده و آنهمه حرف و حديث
آن كه گفته ش���ود ّ
كردن مو ّقت بيگانگان بوده ،نه براي اداي وظيفه
انقالبيون فقط از باب «الزام خصم» و «الزام بمايلزم به نفسه» به كار گرفته ميشده است؟ براي ساكت
ديني و ملّي و اعتقادي و قلبي خويش؟! واقعاً؟
اگر واقعاً چنين است پس چرا آن را صريحتر و صادقانهتر نبايد گفت؟ اگر در پشت كتاب شرع و در پشت اوراق كتاب قانون حرف و حديث ديگري
نوشته شده است(!) ،چرا نبايد آنرا با صداي بلند قرائت كرد؟ نشنيدهايد سخنان آن روز امام خميني را كه به طنز تاريخ اشاره كرد و از خاطره عبرتانگيز
جوانمردي س���خن گفت كه در محضر يكي از علماي در حال قرائت قرآن ناگهان پرسيد :آقا! در آن طرف كتاب شما چه چيزي نوشته شده است؟ آن
ناكرده فرداي قيامتي در كار نيست و در آن طرف مرز دنيا ديگر خبري نيست ،ما هم كارهايمان را با خيال راحت
را براي ما هم بخوانيد ،تا اگر خداي
انجام دهيم! مرحوم دكتر شريعتي سخن طنزآميز ديگري را به آن پرسشگر نسبت داده است .پرسشگر گفته است« :ببخشيد ،جسارت است ،اگر فردا
حسابي و كتابي يا عذابي و عقابي وجود ندارد ،يواشكي در گوش بندة شرمنده اعالم بفرماييد تا بلكه بتوانم اين چند ُق ُلپ ناقابل تلخابة زهرماري را با
خيال راحت نوشجان كنم .و گويا آهسته و با احتياط ،سر بطريِ بيرون افتاده از جيب بغل را نيز نشان داده است!»
اي در ممالك خارجه كه حالشان معلوم است .آنها كه شب اول قبر و سئوال نكيرين و وقايع عالم
س���ايتها و س���تاليتهاي اينترنتي و ماهواره
ذره» و صنوف مختلف مالئكه و (اخيرا ً حتي در كانال اول سيماي خودمان)
برزخ و پ 
ل صراط و ميزان اعمال و عذاب دوزخ و حس���اب و كتابِ «مثقال ّ
متعدد اج ّنه را تبليغ و تشريح نميكنند .ايبسا به اين امور اص ً
ال عقيده هم نداشته باشند .ولي ما خودمان با اينهمه ا ّدعاهاي بينظير
دس���تهجاتِ (!) ّ
مان،
مان ،س���ايتهاي اهل عبادت
هاي اهل ديانت
هاي اهل تقوامان ،خبرگزاري
نظير ،فردا چه احوالي خواهيم داش���ت؟ روزنامه
و اعتقادهاي كم
بينيم ،فقط بايد با يك كالم در برابرش
شنويم و مي
خوانيم و مي
هامان ...،هر كدام را كه مي
ها و تحليل
ها و داوري
هاي اهل زهدمان ،مصاحبه
سخنراني
عكسالعمل نشان بدهيم :بهبه! بهبه!
كردن ،چه درك و دريافتي داريم و چه
ش���د! ما محشريم .چه د ّقتي داريم در تفس���يركردن ،چه درايتي داريم در تحليل
انصافاً بهتر از اين نمي
شيدايي و شتابي در هرچيز را به هر چيز وصل كردن و هركسي را به هر جايي چسباندن .و آنگاه سرشار از رضايت انبوه نسبت به گفتار و كردار بينظير
اهلل! و به قول خواجهشيراز:
هبهكم
خويش هر چه را و هركه را در عالم باال و پايين است به تقوا و عدالت سفارش
كردن .به قول يكي از اهل علم :ب َ َ
اين حديثم چ���ه خوش آمد كه س���حرگه ميگفت
اي ب���ا دف و ن���ي ترس���ايي
ب���ر در ميك���ده
گ���ر مس���لماني از اين اس���ت ك���ه حاف���ظ دارد
واي اگ���ر از پ���س ام���روز ب���ود فرداي���ي!
جالل رفيع
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افطار
سر سفرة
گراني
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پيش���نهادي رس���يد براي تهيه گزارش پيرامون
گراني مواد غذايي؛ و من هم اس���تقبال کردم؛ در حالي
ِ
هاي نگران،
که دوست داش���تم ـ هنگامي که همه نگاه
همواره به س���مت پايتختنشيناناستـ اين گزارش،
نگاهها را به سوي فراموشش���دگان« :روستانشينان
محروم» بچرخاند.
کمتر کس���ي را ،انديش��� ِه س���فر ِه افطار و سحر
روستانشينان است .کاش ميشد کاغذ و دوربين و ضبط
ترين
و خودکارم را در کيف ميانداختم و به دوردس���ت
شان که با
داشتم
روس���تاهاي محروم ميرفتم و وامي
واگوي���ي درد برآمده از نداري ،اندکي از با ِر گراني که بر
گردهشان است ،فرو بکاهند.
نگاه به ماهو
هاي نگران ،به وضعيت شهرنشينها
هميشه نگاه
است ،به ويژه پايتختنش���ينها؛ پس روستانشينها
چي؟
ما حتي نگران دهک(طبقه) متوسط شهري هم
هس���تيم؛ ولي نگران روستانش���ينان نه .براي طبقه
س���وزانيمکه شتاب
 مي
ميانه(متوسط) شهري دل
رسد و به ميزان
درآمدش ،به پاي ش���تاب گراني نمي
افزايش گراني ،درآمدش افزايش نيافته اس���ت؛ و از
ها ...در حالي که بس���ياري از ندارها ،در
اين س���خن
کنند و
قلمروهاي دورافتاد ِه روس���تايي زندگي مي
دس���تي هستند که
ان تهي
ترشان کش���اورز
بيش
هاي خود ،حت���ي به يک بازار
ب���راي فروش فرآورده
دانيم افزايش بهاي
خوب دسترس���ي ندارند .آيا نمي
درآمد روستايي را بيش
هاي کم
موادغذايي ،خانواده
از شهرنشينان ـ در س���کوتي دردناکـ به سوي فق ِر
برد؟
تر مي
فزون
کشور 100ميليوني
هاي کشور از چونيت(کيفيت) درخوري براي
بيابان
چراي دام برخوردار نيس���تند .زياديِ جمعيت کشور،
به کاهش «تراز رفاه» انجاميده است .انفجار جمعيت،
شان ـ
مردم را ـ حتي در انجام کارهاي س���اده زندگي
ناوگان
س���ختي فزاينده کرده است .براي نمونه:
دچار
ِ
ِ
فلج حملونقل شهري ،جوابگوي انبوه جمعيت نيست و
مردم در واگنهاي مترو ،به سختي نفس ميکشند.
همين افزايش نفوس ،س���بب افزايش درخواست
موادغذايي از شمار گوش���ت شده است؛ آنگاه ،برخي
كنند كه کشور ظرفيت جمعيت 100ميليوني
ادعا مي
را دارد.

رکوردشکني
هاس���ت رکوردي
اگر چه ورزش کش���ور مدت
هاي غذايي
نشکسته اس���ت ،ولي قيمتها در ميدان
رکورد ميش���کنند .در همين ام���رداد ،نمودار نرخها،
نشانگر رشد 10تا  15درصدي مواد خوراکي است.
گراني
مانند پارسال ـ و هر س���ال ـ مرد ِم وازده از
ِ
اند به خيزاب(موج)
موادغذايي ،دوباره چشم دوخته
ديگري که از دور و در آستانه ماه رمضان ،در حال
پديدار شدن است .از هماکنون نشانگرها ،داستان از آن
دارند که امسال ،خيز اين سونامي ،بسيارباالبلند است.
گوش قيمتها ،براي شنيدن دستورات مسئوالن
روند .مردم
کر است و سر به هوا ،را ِه سربااليي خود را مي
نيز هر روز و در س���کوت ،گواه سير صعوديِ بهاي مواد
زبان آما ِر غيردولتي نيز در خود ،آميزهاي
خوراکياندِ .
از تلخ���ي و واقعيت دارد و داس���تان از آن که :قيمت
مرغ ،ميوه و شکر ،از  10تا  50درصد
گوشت ،مرغ ،تخم
فراز رفته است.
ماکيان
براي نمونه ،همين ماکيان خانگي ،گرچه خود پرواز
بلد نيس���ت ولي بهايش چنان پَر گرفته است( 3000و
حتي  4000تومان) که اين روزها دس���ت کمتر کسي
ي اس���ت که مرغ ـهم به
به آن ميرس���د؛ اين در حال 
سبب سازگاري بيشتر با رژيم غذايي مردم و هم براي
قرمز و ديگر
تر خود نس���بت به گوش���ت
بهاي منصف
 -در ميان توده فرودست ،خواهان بيشتري
پروتئينيها
دارد و هرگون���ه فراز رويِ ن���رخاش ،کاهش مصرف
پروتئين مردم را در پي خواهد داشت.
ِ
گوشت قرمز
چراغ قرم ِز
قرمزشدن نرخ گوش���ت قرمز نيز ،روي مردم به
از
ِ
زردي گراييده است .کدام کارگر و کارمند ميتواند ران
گوسفنديِ  13هزار و500توماني بخرد؟
توزيع گوش���ت قرمز منجم ِد  4هزار و 600توماني
نيز نتوانسته است تاثيري بر کاهش گراني بگذارد .روند
داران ـ از روي
 ،س���بب شده است دامداران و گله
گراني
ها بزنند؛ که خود
کاري ـ دس���ت بهكش���تار بره
ندانم
گراني بيشتر است.
زن
ن
دام ِ
ِ
سبزي و ميوه
در بازار تربار ،پياز ب���ا افزايش  26درصدي خود،
پيشتاز اس���ت .رئيس اتحاديه ميوه و سبزي تهران ،از
افزايش دو برابريِ بهاي ميوه در يکس���ال گذش���ته،
سازي و توزيع
دهد .کارشناس���ان ،نبود ذخيره
خبر مي

ريزي درازمدت را از سببهاي
نامناس���ب و نبود برنامه
افزايش قيمت ميوه ميدانند.
نان
دار حذف
هاي حجم
ياران ِه آر ِد نان فانت���زي و نان
افزايش صددرصدي نان شده است؛ و
س���بب
ش���ده و
ِ
ِ
اکنون ،نان باگت فرانس���وي و نان بربري فانتزي را به
بهاي  500تومان به دست مردم ميدهند؛ در حالي که
تا پيش از حذف يارانه ،نان باگت فرانس���وي به عنوان
ترين نان فانتزي» ،بهاي بيش از  200تا 250
«پرمصرف
تومان نداشت.
شکر
مس���ئول انجمن شيريني و ش���کالت از افزايش
درصديِ قيمت شکر س���خن گفته است؛ که مردم
50
را به ويژه در ماه رمضان ،درفش���ار ق���رار خواهد داد.
باالکشيدن  50درصديِ بهاي شکر در تير و امرداد ،مردم
را مات کرد .بايد توجه داش���ت که فشار اين چنيني،
تنها بر چاشت(صبحانه) مردم نيست؛  45درصد از بهاي
تمامشده شيريني و ش���کالت را ،قيمت شكر به خود
اختصاص ميدهد و افزايش بها ،رنجبران مشغول به کار
کند.
شان مي
در اين صنعت را نگران آينده کاري
هر هفته...
چرخ اقتصاد كش���ور ،دچار درنگ است و بيشتر
هاي اقتصادي ،متوقف.
کنش
يابد و بر
قيمت م���واد غذايي ،هر هفته افزايش مي
زندگي سخت ،افزوده است.
سختي
ِ
ِ
براي مردم ،کوش���ش براي خالي نبودن س���فره،
مدتهاست همراه با تنش روحي و جسمي بسيار است.
کارشناس���ان پيشبيني كردهاند ب���ا خيز بلند
قيمتها ـرخدادي که امسال نيز در آستانه ماه رمضان
به تکرار نشست ـ برنامه مس���ئوالن براي کنترل بازار
ها ايجاد کند.
موفق نباشد و نتواند توازني در قيمت
ارقام بانک مرکزي
آنانکه دارامندند ـ و حتي در بحران اقتصادي نيز
ِ
دست
بينند.
درآمد سرشار دارند ـ از گراني آسيبي نمي
گرانبهاي مواد غذايي ،به گريبان فرادستان نميرسد؛
درآمدها فرو ميآيد ،که بخش
اين شالق تنها بر گرد ِه کم
بزرگي از درآمدش���ان (تا 90درصد) براي تهي ِه غذا از
رود.
دست مي
به گزارش بانک مرکزي ،در يکسال گذشته ،مردم
گوا ِه رش��� ِد  100درصديِ بهاي مواد خوراکي بودهاند؛
و اکنون  80درصد حقوقناچيز کارگران ،هزينه خريد

هاي مي��وه و تربار :مردم
علي عفتي ،مديرعام��ل ميدان
گوشت قرمز  5000توماني و مرغ  3000يا  4000توماني نخرند
ِ
گريبان فرادستان نميرسد؛
بهاي مواد غذايي ،به
دست گران
ِ
آيد كه بخش بزرگي از
درآمدها فرو مي
اين ش�لاق تنها بر گرد ِه كم
درآمدشان (تا  90درصد) براي تهيه غذا از دست ميرود

مواد غذايي خانواده ميش���ود .اين نسبت پارسال47،
درصد بود.
شدن تغذيهِ درويشانه
درويشتر
ِ
ديرزمانيس���ت سرپرست خانوار ،ناچار شده است
 ،به سوي
از آس���ايش خود بزند و براي آسايش خانواده
چندکاره شدن برود.
ولي دو ـ يا ـ س���ه نوبت کارک���ردن نيز جوابگو
نيس���ت و هربار ،ديو گراني ،بخشي از مواد خوراکي را از
خانهها ميربايد.
سفره
به گفته کارشناس���ان ،اکنون مصرف سرانه مواد
غذايي مردم ايران ،نس���بت به ميانگين کش���ورهاي
پيشرفته ،در واپس قرار دارد.
براي نمونه :مصرف س���رانهحبوبات مردم ايران،
يکپنجم ميانگين مصرف آن کشورهاس���ت؛ ش���ير:
ِ
وسبزي :يک دوم.سرانه مصرف جهاني
يکسوم؛ ميوه
گوش���ت قرمز نيز ،نزديک به 12کيلوگرم است؛ حال
آنکه در ايران ،اين نس���بت کمتر از  5کيلوگرم برآورد
شده است.
گم���ان ،افزايش بها ،به کاهش هرچه بيش���تر
بي
کشد که پيامدهاي ويژه خود
سرانه مصرف گوشت مي
را خواهد داشت.اين در حالي است که مصرف نان مردم
طبيعي ساالنه ناناست.
ايران 12،درصد بيش از نياز
ِ
با هر خيزاب گراني ،گرايش مردم به س���وي نان
گيرد .روش���ن اس���ت که چيرهشدن چنين
فزوني مي
جايگزيني نان به جاي گوش���ت ـ در آينده،
تغذيهاي ـ
ِ
چيزي مگر سوءتغذيه را در پي نخواهد داشت.
دهد که درآمدهاي
گراني کنوني ،زمان���ي رخ مي
نفتي دولت در اين س���هس���ال ،به  200ميليارد دالر
گراني  100درصدي ،به سفره مردم آمده
رسيده است و
ِ
است.
تجربه نشان داده اس���ت تا زماني که نظام توزيع
را متولي���ان مختلف هدايت کنند ،افزون بر زيانديدن
بخش توليد،بازار توزيع و عرضه نيز دچار نابس���اماني
خواهد بود و پديدههاي داللي و قاچاق ،بروز ميکند.
هاي بازار گوشت قرمز و مرغ
با نگاهي به نوس���ان
ها ،ميتوان دريافت که واگذاريِ مسئوليت
در اين سال
توزيع اين دو ف���رآورده پروتئيني به وزارتخانهاي مگر
بازرگان���ي ـ يعني وزارت جهاد کش���اورزي ـ افزون بر
که تأثيري در ساماندهي بازار آن نداشته ،که حتي
اين
موجب افسارگسيختگي قيمتها شده است.
گمان ،هر مسئوليتي در صورتي موفق خواهد
بي

هاي مجموعه ،همخواني داش���ته
بود که با مأموريت
باشد.
قيمت گوشت گاو و گوس���اله در دو سال گذشته،
نزديک به دو برابر شده است.وضعيت کنوني نشانگر آن
جايي مسئوليت تنظيم بازارـاز
اس���ت که از زمان جابه ِ
وزارت بازرگاني به وزارت جهاد ـ نرخ قيمت گوش���ت و
مرغ ،نزديک به  50درصد افزايش پيدا کرده است .اگر
باني به وزارت بازرگاني سپرده ميشد
مسئوليت و ديده
ـبا توجه به تجربه چندينس���اله ـ شايد ميتوانست با
باني ،کمي از التهاب
بکارگيري اهرمهاي گوناگون ديده
بازار بکاهد.
ها
بالگردان
مسئوالن ،خشکسالي ،کشتار زودهنگام دام،وجود
ها ،نبود
اي دالل
گذاري سليقه
مراکز کش���تار و قيمت
ديدهباني (نظارت) درست بر واحدهاي فروش،قاچاق
گوسفند زنده،گراني علوفه و باالبودن دستمزد نيروي
شدن بهاي گوشت واگو
کار را از شُ وندهاي (علل) گران
ميکنند.
برخي حتي پاي آنفلوانزاي مرغي در اس���تانهاي
شرقي و جنوبش���رقي را به ميان ميکشند و آن را در
باالرفتن بهاي فرآوردههاي پروتئيني بيتأثير نميدانند.
برخي ديگر بر اين باورند که افزايش صادرات دام زنده
به كشورهاي همسايه مانند عراق ،سبب افزايش قيمت
گوشت گوسفندي شده است.
پيشبينيها
ِ
ماهيت خوشي
هاي دامي نيز
گراني علوفه و نهاده
ِ
بخشد و گمان ميرود قيمتها در
به پيشبينيها نمي
شهريور ،بيش از اين پَر بکشد .گزارش بانک مرکزي از
افزايش  7درصدي قيمت گوشت گوسفند ميگويد؛ و از
افزايش  8درصديِ بهاي گوشت گاو و گوساله.
گويند به س���بب تأميننشدن
توليدکنندگان مي
تسهيالت موردنيازشان ،کاري براي رفع نگراني مردم از
دستشان ساخته نيست.
گويند تا ابزارهاي م���ورد نياز در
تش���کلها مي
شان براي کنترل
اختيارشان نباشد ،ماندن بر س ِر پيمان
و افزايشنيافتن بهاي مرغ و گوش���ت ،ميسر نخواهد
بود.
اتحاديه مرغداران ،يکي از اين ابزارها را تسهيالت
داند ،که پس از  7ماه دوندگي و
براي تأمين نه���اده مي
تنظيم ضمانتنامه ،هنوز بانک براي پرداخت وام ،اعالم
آمادگي نکرده است.

اتحاديه ،همچنين خواهان آن اس���ت که در برابر
هاي
کنن���دگان و کنترل بها در ماه
تأمين نياز مصرف
پرمصرفي مانند رمضان ،خدماتي به اتحاديه ارائه کنند
که ب���ه تنظيم جوجهريزي بپ���ردازد و در توزيع مرغ،
پذيري داشته باشد.
مسئوليت
سازمان ميوه وتربار
دکتر علي عفتي ،مشاور شهردار و مديرعامل ميوه
و تربار ،در گفتوشنود با روزنامهاطالعات ،از برنامه خود
براي رفع برخي از نيازهاي مردم در آستانه ماه رمضان
گويد:
مي
اندازه
کننده ،به
«در واحد پش���تيباني از مصرف
کافي ،مرغ منجم ِد کيلويي 2500توماني دپو شده است
اکنون و در همه روزهاي ماهرمضان ،در ميدانها
و از هم
توزيع ميشود».
گران
دکتر عفتي پس از خواهش از مردم که مرغ
ِ
 3000يا  4000هزار توماني نخرند ،ميافزايد« :مردم
گوش���ت قرمز منجمد وارداتي کيلويي  5000تومان را
نيز نخرند و نگران کمبود گوشت قرمز نباشند ،چون ما
محدويتي در توزيع نداريم».
ها ميپردازد و ادامه
مشاور شهردار ،سپس به دانه
ميده���د« :افزون بر اين ،م���ردم در ميدانهاي ما ،به
حبوبات ،عدس و نخود با به���اي کمتر از نرخ بازار نيز
دسترسي خواهند داشت».
بار ،س���پس به دو
هاي ميوه و تر
مديرعامل ميدان
کند« :برنامه ديگر ما ارائ ِه سبزي
برنامه نو اش���اره مي
پاكکرده خوردني و خورش���ي به بهاي 1050و 900
تومان است براي حفظ بهداشت محيط .براي کساني که
بندي خوب
پسندند نيز ميوه با بسته
ميوه درهم را نمي
در ميدانها عرضه ميشود».
***
نهايي اينگزارشـ
ويراي���ش
هماکنون ـهنگا ِم
ِ
ِ
رسد .هنگامي
گراني بيشتر از راه مي
همچنان خبرهاي
ِ
که يکي از تيتره���ا را ميخواني ـ گراني 300درصديِ
برخي از مواد غذاييـ ميترسي؛ و ترسات زماني فزوني
هاي تکراري
ميگيرد که از زبان مس���ئوالن ،تنها گپ
تأثير ميشنوي.
بي
ع ـدرويشي
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س���رويس سياس���ي ـ اجتماعي :مردم تهران ديروز
با شركت در تجمع عاش���ورائيان هتك حرمت عاشوراي
حسيني را محكوم كردند و خواستار مجازات عامالن اين
حادثه شدند.
به گزارش خبرنگاران ما مردم تهران از ساعتها قبل
از مراسم با حضور گسترده خود از واليت فقيه و وليفقيه
زمان حمايت كردند و خواستار برخورد قوه قضائيه با اين
كنندگان شدند.
جسارت
اين گزارش حاكي است :حضور مردان و زنان ،جوانان
و نوجوانان ،پير مردان و پيرزنان در اين حضور حماس���ي
هاي اطراف
اي كه خيابان
انگيز بود ،بهگونه
بسيار ش���گفت
ها قبل از برگزاري مراسم مملو از
ميدان انقالب از س���اعت
جمعيت شده بود و ديگر عالقهمندان نميتوانستند خود را
به ميدان انقالب برسانند.
بيت به ع���زاداري به
در اين مراس���م مداحان اهل
مناسبت ايام س���وگواري ساالر شهيدان حضرت اباعبداهلل
الحس���ين(ع) پرداختند و هتاكي به امام سوم شيعيان را
توسط عدهاي از حاميان آمريكا و اسرائيل محكوم كردند.
براس���اس گزارش خبرنگار اطالعات ،سپس آيتاهلل
علمالهدي عضو مجلس خبرگان رهب���ري و امام جمعه
مشهد در سخناني با اشاره به اين كه حضور قهرمانانه شما
مردم ،مهر نااميدي و ياس بردله���ا و مغزهاي نابكاران
ضد نظام و انقالب اس���ت ،افزود :اجتماع با شكوه شما در
ميدان انقالب كه از يك س���و به ميدان امام حسين(ع) و
از طرف ديگر به چهارراه نواب در خيابان آزادي رس���يده
و خيابانهاي اطراف را پر كرده اس���ت ،ثابت كننده بنيان
مرصوص جري���ان حاكميت ،واليت و حاكميت اهلل بر اين
كشور است.
وي اضافه كرد :حضور ش���ما نوي���د اين حقيقت به
دنياست كه در حمايت از خط واليت پايدار هستيد.
علمالهدي ابراز اميدواري كرد كه اين حضور باشكوه
مردم سبب ش���ود كه صاحب اصلي از پشت پرده ظاهر و
زمينه ظهور آن حضرت فراهم شود.
وي با اش���اره به اين كه در قرآن كريم به دو جريان
اهلل و حزب شيطان در جامعه اشاره شده است ،گفت:
حزب
خداون���د در قرآن هواداران حزباهلل و حزب ش���يطان را
مشخص كرده است .حزباهلل در قرآن بيانگر واليت است.
علمالهدي اضافه كرد :براس���اس آي���ات قرآن ،ولي
مومنين خدا ،پيغمبر و كس���اني هستند كه در حال ركوع
دهند كه مش���خص و معلوم است اين
زكات و صدقه مي
آيه مربوط به حضرت علي(ع) اس���ت .در آيه ديگر خداوند
فرمايد كه بعد از واليت رس���ول خدا(ص) و
متع���ال مي
ائمه(ع) ولي ،امام زمان حاضر است.
وي تاكيد كرد :در دنيايي كه ما دسترس���ي به امام
زمان(عج) نداريم ،ولي فقيه مجتهد جامعالشرايط جانشين
ايشان است.
عضو مجل���س خبرگان رهبري با اش���اره به اين كه
اگر امروز كس���ي واليت فقيه را پذيرا نباش���د واليت امام
زمان(عج) را پذيرا نيس���ت ،افزود :اصل واليت فقيه همان
اصل واليت اس���ت و در مصداق ولي فقيه ما رهبر معظم
انقالب است كه در اجالس اخير مجلس خبرگان رهبري
ايشان را صددرصد تأييد كرد.
علماله���دي با تاكيد بر اين مطلب كه مخالفت با اصل

واليت فقيه مخالفت با اصل امامت و قرآن اس���ت ،افزود:
اهلل كسي است كه رهبري و
براس���اس آيات قرآني حزب
واليت فقيه را پذيرفته باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبري با اش���اره به مشخصات
طرفداران حزب ش���يطان گفت :براس���اس آيات قرآني
طرفداران حزب شيطان كساني هستند كه شيطان نسبت
سر آنها را فرماندهي ميكند
به آنها احساس دارد و از پشت
برد.
و به هر كجا كه ميخواهد مي
الهدي با اش���اره به اين كه حضرت امام فرمودند
علم
هايي كه
امروز ش���يطان بزرگ آمريكاست بنابراين جريان
كند آنها حزب شيطان هستند،
آمريكا از آنها حمايت مي
افزود :حزب شيطان دشمنان ولي فقيه و رهبر هستند.
وي افزود :هركس���ي به هر اندازه درصدد دشمني با
رهبر باشد ،جزو حزب شيطان است.
پذي���ر ولي فقيه ،جزو
وي اضاف���ه كرد :امروز واليت
حزباهلل است و دشمن ولي فقيه به استناد قرآن از حزب
شيطان است و امروز جنگ حزباهلل و حزب شيطان جنگ
اهلل در مقابل حزب شيطان قرار گرفته
قطعي است و حزب
است.
علمالهدي تاكيد كرد :شما امروز اينجا جمع شدهايد
تا براي هميشه تكليف حزباهلل در مقابل حزب شيطان را
مشخص كنيد.
هشدار به فتنهگران
وي به سران فتنه گفت :كاري كه شما شروع كردهايد
امروز به محاربه رس���يده و خداون���د در قرآن ميفرمايد:
كساني كه بغي كنند عذاب خدا براي آنهاست .شما بغي را
شروع كرديد و آن مطالبه ناحق است.
امام جمعه مش���هد با اشاره به اينكه امام عادل امت،
اي در
رهبر عظيم الش���ان انقالب حضرت آيتاهلل خامنه
 29خرداد در نماز جمعه ش���ما را به حق دعوت كردند و
فرمودند« :اگر شما نسبت به انتخابات مشكل داريد بياييد
از طريق قانون عمل كنيد» ،افزود :شما بغي كرديد .و بغي
شما بس���تر را براي جريانهاي الحادي ،ماركسيستي و
منافقين آماده كرد تا در روز عاشورا حركت شما به محاربه
رسيد.
الهدي اضافه كرد :در روز عاش���ورا حركت شما
علم
دقيقاً محاربه بود و برنامه روز عاشورا و شعارهاي آن از روي
سايت منافقين توسط آشوبگران برداشته شده بود.
وي با اش���اره به اين كه حضرت امام(ره) در جريان
عمليات مرصاد فرمودند« :منافقين محاربند و هركس در
داخل ايران با آنها همكاري كند نيز محارب و مهدور الدم
هس���تند» ،افزود :منافقين فرمانده عمليات عاشورا بودند
و براساس حكم حضرت امام(ره) كساني كه در روز عاشورا
اين بساط را برپا كردند نيز محاربند.
امام جمعه مشهد بار ديگر خطاب به سران فتنه گفت:
به ش���ما اعالم ميكنم بايد توبه كنيد و به دامان رهبري
برگرديد و اگر توبه نكنيد ش���ما هم محارب هستيد و به
عنوان محارب با شما برخورد ميكنند.
الهدي افزود :متوليان مسئولند كه اقتدار نظام را
علم
هاي بينالمللي حفظ كنند.
در عرصه
خصوصيات نظام اسالمي
وي افزود :نظام ما مقتدرترين نظام در جهان و مجهز
اللهي
ها حزب
به آخرين تجهيزات نظامي است ،و ميليون

هاي امنيتي ،نظامي
سر اين نظام هستند ،لذا دستگاه
پشت
و قضايي ملزمند كه اقتدار نظام را حفظ كنند.
امام جمعه مش���هد افزود :اصل اساسي نظام واليت
فقيه است و صدها هزار شهيد خونشان را دادند تا اين نظام
شكل بگيرد.
وي اف���زود :ب���رادران و خواهران! ام���روز از البالي
هاي آمازون و اقصي نقاط جهان اگريك مس���لمان
جنگل
قلبش براي اس�ل�ام بتپد و بخواه���د فدائيان بدر و احد را
اهلل جلو چشم آنها ميآييد .شما
ببيند ،ش���ما مردم حزب
مردم خيلي قدر داريد كه حض���رت امام(ره) ميفرمايد:
«امام علي(ع) به شما افتخار ميكند».
وي اضافه ك���رد :از علي و زهراي ام���روز يك نواده
گونه آن را در دس���ت گرفتند و
باقيمانده و م���ردم اين
كنند.
هاي بدنشان را به ايشان تقديم مي
خون
الهدي تاكيد كرد :امروز جنگ نرم فضاي كش���ور
علم
را فرا گرفته اس���ت و شما مردم سرباز در مقابل جبهه نرم
هستيد .تهاجم دش���من را جدي گرفته و خود دشمن را
ه���دف بگيريد .ما بايد ابتكار عمل را خودمان به دس���ت
بگيريم و انفعالي عمل نكنيم.
امام جمعه مشهد گفت :افرادي كه امروز در برابر مقام
واليت ايستادهاند با هر سابقه و قيافهاي اينها امروز از نظر
مردم مطرودند.
قطعنامه اجتماعكنندگان
در پايان تجمع ديروز م���ردم تهران ،قطعنامهاي در
پنج بند صادر ش���د كه در آن بر پي���روي از واليت فقيه و
تجديد ميثاق با مقام معظم رهبري تاكيد شده است.
در ابتداي اين قطعنامه آمده است:
انقالب اس�ل�امي در ايران که ،معج���زه بزرگ قرن و
تجديد حيات اس�ل�ام نام گرفت ،اله���ام گرفته از نهضت
السالم) است.
حضرت اباعبداهلل الحسين (عليه
بندي و مقابله استکبار ،صهيونيسم بينالملل و
صف
ايادي وابسته به آن در برابر اين نهضت الهي همانا ناشي از
ستيزي انقالب اسالمي و پيوند
خواهي و ظلم
ماهيت عدالت
آن با آموزههاي عاشوراي حسيني است.
نظام مقدس جمهوري اس�ل�امي ايران بر پايه واليت
السالم)
فقيه که استمرار راه انبيا و امامان معصوم (عليهم
اس���ت ،ميراث گرانقدر معمار کبير انق�ل�اب و بنيانگذار
جمهوري اس�ل�امي ،حضرت امام خميني (ره) اس���ت و
بديل سه دهه گذشته
افتخارات و دستاوردهاي عظيم و بي
براي ملت سلحش���ور ،انقالبي و غيرتمند ايران اسالمي را
خورده همواره در
فراهم س���اخته است و دشمنان قس���م
اند تا در هر فرصتي از ملت بزرگ ايران اسالمي
کمين بوده
و نظام جمهوري اس�ل�امي انتقام بگيرند ،اما زهي خيال
باطل که راه به جايي نخواهند برد.
اين قطعنامه افزود :در روز عاش���وراي حسيني ،روز
حزن و اندوه و مصيبت عظماي س���االر شهيدان حضرت
ابا عبداهلل الحسين(ع) که روز عزاي عمومي جهان بشريت
گر که
ش���ود ،معدودي ضد انقالب و فتنه
محس���وب مي
مخالف امنيت ،آسايش ،پيش���رفت ،آباداني ،سربلندي و
هاي تهران با
عزت مردم ايران هستند ،در برخي از خيابان
هاي بيگانه و برخي قدرتهاي
هدايت و پش���تيباني رسانه
هاي اسالمي را نشانه گرفته
استکباري ،مقدسترين ارزش
و با هلهله ،س���وت و کف به تخريب اموال دولتي ،اماکن

عمومي ،س���نگپراني و حمل س�ل�احهاي گرم و سرد به
صفوف نمازگزاران و عزاداران حس���يني وحشيانه يورش
برده ،حتي به س���احت قرآن کريم جس���ارت کردهاند و
تر
بدينسان کارنامه ننگين وارثان يزيديان را سياه و سياه
كردند.
در ادام���ه قطعنامه تاكيد ش���ده اس���ت :اينك ما
شرکتکنندگان در اين تجمع عظيم و تاريخي ضمن اعالم
انزجار و برائت از اقدام ننگين و ش���رمآور معدودي عوامل
ضد انقالب و ضد دين با نداي توحيدي و وحدتآفرين «اهلل
اکبر» مواضع خود را اعالم مينماييم:
اغتشاش و آشوبگري معدودي ضدانقالب و ضددين
هاي اسالمي
ها و آرمان
شکن نس���بت به ارزش
و حرمت
بيانگر عمق توطئه و فتنه عليه تماميت ارضي ،منافع ملي
و نظام جمهوري اسالمي از سوي دشمنان قسمخورده به
باشد.
سرکردگي استکبار و صهيونيسم بينالملل مي
از همه اقشار مردم به ويژه جوانان و دانشجويان آگاه
و غيور ميخواهيم تا با حفظ هوش���ياري ،ارتقاي بصيرت
انقالبي ،اعتماد ،اتح���اد و وحدت حول محور واليت فقيه
اي
و مقام معظ���م رهبري ،حضرت آيتاهلل العظمي خامنه
هاي شوم دش���منان اسالم و نظام
(مدظلهالعالي) نقشه
مقدس جمهوري اسالمي و تالش آنان براي ايجاد شکاف
و تفرقه در ميان صفوف متحد و يکپارچه ملت بزرگ ايران
را نقش بر آب كنند.
در اين قطعنامه با تاكيد بر اين كه ملت ايران گستاخي
عوامل فتنه و ضد انقالب را ناش���ي از نبود برخورد قاطع و
انقالبي نهادها و دس���تگاههاي مسئول امنيتي ،اطالعاتي

داند ،آمده اس���ت :ما اغتشاشگران و
و قضايي کشور مي
آشوبگران روز عاشورا را که عليه قرآن ،ارزشها و مقدسات
اس�ل�امي و نظام جمهوري اسالمي دست به توطئه زدند،
االرض و محارب با خدا
مصداق بارز ضد انقالب ،مفسد في
ميدانيم و از نهادهاي مسئول خواهان شناسايي ،محاکمه
عامالن و مس���ببان اين حرمتشکني و اشد مجازات براي
آنان هستيم.
در اين قطعنامه همچنين از دولت خواسته شده است
كه در روابط خود با كشورهاي حامي منافقين و ضدانقالب
از جمله انگليس و فرانسه تجديدنظر كند.
هاي واالي
در پايان قطعنامه بر بيعت مجدد با آرمان
معمار کبير انقالب اسالمي ،حضرت امام راحل(رحمهاهلل
عليه) و شهيدان انقالب اسالمي تاكيد و اعالم شده است:
ما بار ديگر با ولي امر مسلمين جهان و رهبر فرزانه انقالب
اي تجديدميثاق
اسالمي ،حضرت آيتاهلل العظمي خامنه
كني���م و پاس���داري از اصل واليت فقي���ه را دفاع از
مي
هاي اسالمي و فرهنگ عاش���ورايي سرور آزادگان
ارزش
جهان ،حضرت امام حسين(عليهالسالم) و اصحاب و ياران
دانيم و آمادگي خود را براي لبيک و جانفشاني
باوفايش مي
داريم.
در راه پاسداري از حريم مقدس واليت اعالم مي
تجمع راهپيمايان مقابل سفارت انگليس
جمعي از شهروندان تهراني پس از خاتمه راهپيمايي
عصر ديروز ،مقابل س���فارت انگليس تجمع اعتراضآميز
برپا كردند.
معترضان با سردادن ش���عارهاي ،مرگ بر انگليس،
سفير روباه پير اخراج بايد گردد و سفارت انگليس تعطيل

هاي مقامات
بايد گردد ،اعتراض خود را نسبت به مداخله
اين كشور در ايران بيان داشتند.
راهپيماييها در شهرستانها
مردم خداجوي و واليتمدار شهرستانها ديروز همزمان
با مردم تهران ،با ش���ركت در راهپيماي���ي اعتراضآميز،
شكني عاشوراي حسيني را محكوم كردند.
حرمت
راهپيمايان ضمن حمايت هم���ه جانبه خود ازمقام
اي رهبر معظم
عظم���اي واليت حضرت آيتاهلل خامن���ه
هاي واالي امام خميني(ره)،
انقالب و تجديد پيمان با آرمان
خواس���تار برخورد قوه قضائيه با هتاكان به مقدس���ات و
شكنان عاشوراي حسيني شدند.
حرمت
* قم ـ خبرنگار اطالعات :ه���زاران نفر از مردم قم،
كه آيات عظام ،فضال ،علم���او روحانيون آنها را همراهي
ميكردند ،در يك راهپيمايي عظيم ضمن حمايت از واليت
فقيه ،اقدامهاي حرمتش���كنان در عاشوراي حسيني را
محكوم كردند.
مردم ق���م در اين راهپيمايي از دس���تگاه قضايي و
نهادهاي امنيتي و انتظامي خواس���تند به صورت قاطع و
جدي با هتاكان برخورد كنند.
* كبودرآهنگ ـ خبرنگار اطالعات :هزاران نفر از مردم
شكنان در
كبودرآهنگ در راهپيمايي عظيم اقدام حرمت
عاشوراي حسيني را محكوم كردند.
مردم كبودرآهنگ در اين راهپيمايي از مس���ئوالن
ش���كنان را به اشد مجازات
قضايي خواس���تند كه حرمت
برسانند.
در اين راهپيمايي همچنين ام���ام جمعه و فرماندار
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شكني عاشوراي
كبودرآهنگ در بيانيهاي مشترك حرمت
حسيني را محكوم كردند.
* اه���واز ـ خبرنگار اطالعات :مردم واليتمدار اهواز با
حضور پرشورو حماسي گردهم آمدند و حمايت همهجانبة
خويش را از ولي امر مس���لمين و اصل مترقي واليت فقيه
و همچني���ن تنفر و انزجار خود را از حرمتش���كنان روز
عاشوراي حسيني اعالم كردند.
در اين مراسم حجتاالسالم حاجتي امام جمعه موقت
اهواز در سخناني بر ضرورت برخورد با حرمتشكنان ايام
عاشورا تأكيد كرد.
* ش���هرضا ـ خبرنگار اطالعات :هزاران نفر از مردم
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هاي حرمتشكنان روز
واليتمدار ش���هرضا ديروز اقدام
عاشوراي حس���يني را محكوم كردند و خواستار مجازات
آنان شدند.
* ش���اهرود ـ خبرنگار اطالعات :گروه زيادي از مردم
ش���اهرود ديروز در اعتراض به حركت حرمتش���كنان
عاشوراي حسيني راهپيمايي كردند.
در اين راهپيمايي كه قش���رهاي مختلف مردم حضور
داشتند راهپيمايان با سر دادن شعارهايي خواستار برخورد
شكنان شدند.
قوه قضائيه با حرمت
* س���راب ـ خبرنگار اطالعات :ه���زاران نفر از مردم
سراب در راهپيمايي باش���كوهي اقدام حرمتشكنان در
روز عاشوراي حسيني را
محكوم كردند.
م���ردم س���راب با
شعارهايي در حمايت از
اصل واليت فقيه و محكوم
كردن دخالت كشورهاي
بيگانه با قرائت قطعنامه
به راهپيمايي پايان دادند.
تمامي كسبه بازار به
دليل برگزاري هرچه بهتر
هاي خود
راهپيمايي مغازه
را تعطيل كرده بودند.
* زنجان ـ خبرنگار
اطالعات :در پي اهانت به
هاي انقالب اسالمي
آرمان
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اهلل آملي
فتح
تا آن روز كشور در التهاب به سر ميبرد .چند ماه
از انتخابات ميگذشت و هر روز در جايي و در گوشهاي بلوايي بلند ميشد .در اين هياهو،
دش���منان ديرپاي انقالب اس�ل�امي ،هر آبي را گلآلود ميكردند تا بتوانند از آن ماهي
بصيرتي ،كمتجربگي ،اشتباه و ...از هر طرف و يكي پس از ديگري ،فضا را آلوده
بگيرند .بي
و ملتهب كرده بود .دامنه اين اش���تباهات و مقاطع زماني اين اشتباهات بسيار گسترده و
فراگير بود .بخش���ي از آن قبل از انتخابات و در جريان مبارزات انتخاباتي و مناظرههاي
تلويزيوني رقم خورد .بخشي ديگر و البته بسي بزرگتر در همان ساعات پاياني روز انتخابات
و همچنين عدم تس���ليم كانديداهاي معترض به بازنگ���ري آراء از طريق مراجع قانوني.
بخش ديگري از آن هم در تظاهرات طرفداران كانديداي پيروز و بعضي از س���خنان در آن
ي
مراسم ،و بعد اشتباهات چند ديگري كه از صدا و سيما سر زد و تعطيل فضاي دوسويه
قبل از انتخابات ...و سپس حركات واكنشي كه از برخي مأموران سر زد و حوادث سنگيني
كه از ماجراي دردناك كهري���زك پديد آمد و ...در اين ميانه به گمان من رهبري ،هم در
حب او
ميان نخبگان و هم حتي در ميان برخي از آنها كه دأب و داعيه حمايت و واليت و ّ
را داشتند ،نوعي تنهايي عليگونه را تجربه ميكرد .نه همه نخبگان به هشدارهايش توجه
تجربگي
داران طرفداري .دايره بيبصيرتي نخبگان و كم
داشتند و نه همه مسؤوالن و داعيه
كرد.
تر مي
و اشتباهات مسئوالن و مجريان هر روز كار را خراب و خراب
ها ظلم شد .به نظام اسالمي ،به سپاه ،به بسيج،
در آن روزها و در آن ماجراها به خيلي
به پليس ،به دس���تگاه قضا ،و ...به امام ،به رهبري .در جريان مقابله با آشوب ،من در مورد
ادبيات
برخ���ي از آنها كه در خيابان ميديدم ،نه تنها در چه���ره ،بلكه در رفتار و گفتار و ّ
كالمي هم كام ً
ال ميفهميدم كه برخي از اين رفتارها نه قرابتي با س���پاه دارد و نه بسيج
و نه حتي پليس ،درحاليكه گناه همة اين اعمال به پاي آنها نوش���ته ميشد و اين خود
كم ظلمي در حق نيروهاي انقالب نبود .در اين ميانه ا ّما نخبگان هم دچار انفعال ش���دند
اهميت خطر را درنيافتند كه بح���ران اگر دامنه پيدا كند چه عواقبي دامنگير
و درجه و ّ
اي عزيز تنهاتر ...تا اينكه مردم بيش از همه
شود .كار هر روز سختتر ميشد و خامنه
مي
به هش���دار بصيرت او دل دادند .در آن روز مردم به مدد رهبرش���ان آمدند .مردمي كه
خلوص ،صداقت ،بيداري و بصيرت را باهم داشتند و درس وفا را بهدرستي آموخته بودند

و مقدس���ات كه در روز عاش���ورا رخ داد ،مردم زنجان به
شكنان پرداختند.
آميز عليه حرمت
راهپيمايي اعتراض
بنابر اين گزارش ،مردم واليتمدار زنجان ديروز همزمان
با ساير ش���هرها با راهپيمايي در مقابل مسجد جامع اين
شكنان اعالم كردند
شهر ،خشم و انزجار خود را از حرمت
و از مسئوالن قضايي خواس���تار برخورد قاطع با منافقان
حرمتشكن شدند.
* اروميه ـ خبرنگار اطالعات :قشرهاي مختلف مردم
اروميه عصر ديروز در يك راهپيمايي عظيم ،ضمن محكوم
هاي انقالب
كردن حرمتشكنان عاشوراي حسيني با آرمان
اسالمي و رهبري تجديد ميثاق كردند.
راهپيمايان پارچه نوشتهها و پالكاردهايي با مضمون
حمايت از واليت فقيه و نظام اس�ل�امي و در محكوميت
كردند.
شكنان حمل مي
حرمت
حجتاالس�ل�ام حس���ني نماينده ول���ي فقيه در
غرب���ي و امام جمعه ارومي���ه در اين اجتماع
آذربايجان
گسترده سخناني ايراد كرد.
اي به كار خود پايان داد.
اين تجمع با قرائت قطعنامه
* قرچك ـ خبرنگار اطالعات :ه���زاران نفر از مردم
واليتم���دار قرچ���ك در راهپيمايي دي���روز ،اقدامهاي
ساختارش���كنانه گروهي را در هتاك���ي و بيحرمتي به
مقدسات محكوم كردند.
هاي قضايي خواسته شد
در اين راهپيمايي از دستگاه
شكن برخورد جدي كنند .همچنين در اين
با عوامل حرمت
اي در چند بند قرائت شد.
راهپيمايي قطعنامه

ها و كجفهميها و
تجربگي
ها و كم
و در اين دعواي دو طرف ،و در ميان���ه اين بيبصيرتي
اهميت حادثه را فهم كردند و به ياري رهبرشان آمدند .از آن روز ورق برگشت.
اشتباهها ّ
كام ً
ال معلوم بود كه دفع و رفع هر بحراني نه كار حبس و ضرب و ش���تم و خشونت است و
نه مدارا و تسليم و مماشات و تماشا .بلكه راهش حضور است و  9دي به اين خاطر حماسه
ناميده شده است .حماسه حضور مردم ...تا به همه اشتباهات پايان بدهد و اميد آنان را كه
در رؤياي س���قوط نظام اسالمي بودند ،به يأس بدل كند و درهم بشكند و به همين اعتبار
حماسه است و از آن بايد به حماس���ه  9دي ياد كرد 9 .دي و سپس حماسه باشكوه 22
ها بود.
بهمن ،و حضور يكپارچه و بينظير مردم ،پايانبخش بحران
جمعيت بودم و مردم را ديدم كه
من خود به عنوان قط���رهاي از دريا ،در ميان خيل
ّ
مهم كه ضربه به نظام اس�ل�امي و از دست رفتن آن چه خسارتي است ،آمده
با فهم اين ّ
مكرر ،به نمايش
بودند تا وفاداري خود را به نظام و پيوندش���ان را با رهبري در حماسه
اي ّ
تواند اين عشق و بصيرت را مصادره به مطلوب كند .آنها
بگذارند و ديدم كه هيچكس نمي
كه ميگفتند دولت و نظام ،عدهاي سپاهي و بسيجي را از پادگانها و ادارات جمع كرده و از
جمعيت را ديدند
شهرس���تانها بسيج كرده تا به خيابان بيايند ،قطعاً نه در جمع بودند و نه
ّ
و نه حتي به تماش���ا لختي گذراندند .اينها مردم بودند و كم هم نبودند سرتاسر خيابان را
پر كرده بودند .به پهنهاي كه پهلو به روزهاي نخس���ت انقالب ميزد .اينها نه به حمايت
س���اختند و نه به طرفداري
گراياني آمده بودند كه هر روز فضا را پليس���يتر مي
از افراط
از دولتمرد و يا دولتي .تصوير امام را با خود داش���تند و تصوير رهبري را ...و شعارهايشان
حمايت از انقالب بود و امام و رهبري ...و اين بزرگترين س���رمايه اين نظام اس���ت :مردم.
ماجراهاي س���ال گذشته و نيز حماسه  9دي و 22بهمن درسهاي بزرگي بايد به همه ما
بصيرت،
بصيرت و بي
داده باشد .هم به دشمنان بيروني و دروني انقالب ،هم به نخبگان كم
تجربه و ناكارآمد و هم به همه ما ...كه بصير باشيم
هم به برخي از مسئوالن و متولّيان كم
و هوش���مند .دوست مردم باشيم و در خدمت مردم و همواره آنان را سرمايه اصلي انقالب
و نظام بدانيم...
گذرد
گذرد و حال كه بيش از يك سال از حوادثي مي
حال كه يك سال از آن روز مي
گويم:
مبالغه و مداهنه با خودم مي
كه در طول س���ال گذشته تا زمس���تان پيش آمد ،بي
راس���تي اگر بصيرت رهبري در آن شرايط دشوار نبود و راس���تي اگر حضور هوشيار و
ها و
تجربگي
بابصيرت مردم نبود و راس���تي اگر...؟ ،در ميانه آن غوغاها و اشتباهها و كم
آفريني دشمنان و بدرفتاريهاي دوستان و در منظر تماشاي
هاي بيگانگان و بحران
دخالت
گرگهايي كه چشم دوخته بودند تا پاي به اين ملك و مملكت بگذارند ،حال چه روزگاري
آموز باشد .بر همة
داشتيم؟ ...سال گذشته و حوادث تلخ و تابسوز آن بايد براي همه درس
ماس���ت كه بصيرانه به آن انديشه كنيم و هركدام به سهم خود ،درصدد اصالح برآئيم و بر
بصيرت خويش بيفزائيم.
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مرحوم راشد به
روايت دكتر شهيدي

جواد ميري

دكترسيدجعفر شهيدي

سيدجعفر شهيدي از روزهاي اقامت راشد در عتبات
عاليات خاطرات���ي دارد« :با دانش���مند فقيد و خطيب
بزرگوار ،راش���د ،در سال  1366هـ ق 1326/ش از نزديك
سخنان پربا ِر
آشنا ش���دم .پيش از آن ،تنها از راه شنيدن
ِ
شناختم .در آن سال ،چند تن از خطيبان ايران
وي او را مي
براي زيارت عتبات عاليات به عراق آمده بودند و او از جملة
آقا حسين طباطبايي
آنان بود .هم در آن سال آيتاهلل حاج
قمي به جوار حق رفت و فرزندان و خويشاوندان او مجلس
ترين مسجد نجف،
بزرگداشتي در مسجد هندي ،معروف
به نام آن فقيد برپا كردند.
چند تن از شاعران و نويسندگان نامزد خواندن شعر يا
مقال����ه در آن مجلس بودند؛ از جمله ،اين كمترين و جناب
ش����يخ عبدالزهرا صغير .ايام زيارت بود و سيل زايران ايراني
به كربال و نجف س����رازير ،و طبيعي بود كه بيشتر حاضران
در مسجد هندي زايران ايراني باشند.قرائت قصيدهها آغاز
ش����د ،و اندك اندك آثار مالمت در چه����رة ايرانيان پيدا،
چرا كه چي����زي از آن قصيدهها نميفهميدند .كاري هم از
دستشان برنميآمد ،تنها چاره را در صلوات فرستادن ديدند.
در مقاب����ل ،عربها هم گفتن «اَع ِْد ،اَع ِْد» (از نو بخوان ،از نو
بخوان!) را براي قصيدهخوان سر دادند .از ايرانيان صلوات و
از عربها اَع ِْد گفتن ،كار به جاي باريك كشيد.
آيتاهلل س���يدمحمد روحاني نزد م���ن آمد و گفت
چش���مي عربي و عجمي پيش آمده و ممكن است به
هم
درگيري بينجامد و بهتر اس���ت به همين جا ختم كنيم و،
براي رفع غايله ،راشد به منبر برود ،شما و شيخ عبدالزهرا
نظر كنيد .پيشنهاد جالبي نبود ،ما
از خواندن مقاله صرف
تازه بازاري يافته بوديم و ميخواس���تيم كاالي خود را به
نمايش بگذاريم .شيخ عبدالزهرا سخت برآشفت ،ولي جز
شد كرد .راشد به منبر رفت،
آنچه روحاني گفت كاري نمي
هاي ارزندة خود
سر و صداها خوابيد و او يكي از سخنراني
را آغاز كرد و به پايان رس���اند ،هرچند دوس���تان من ،كه
با اين طرز گفتار آشنايي نداشتند و بيشتر طالب شنيدن
مطالبي از الهوت و ناس���وت بودن���د ،گفتند منبر آقاي
راش���د مطلب نداشت .پس از سخنراني ،نزد ايشان رفتم و
گفتگوي مختصري در ميان آمد و ميتوان گفت از همان
روز ميان من و ايشان پيوندي خاص ايجاد شد .دو سه روز
ها تازه تأسيس
بعد ،از طرف ُم ْنت ََدي ال َّنش���ر ،كه آن سال

ش���ده بود و شيخ محمدرضا مظفر رياست آن را داشت ،از
راش���د براي ديدار ُم ْنت ََدي و ايراد سخنراني دعوت شد .در
آن س���الها ،موقعيت منتدي در ديدة علماي نجف مانند
موقعيت دانشكدة علوم معقول و منقول در سالهاي پيش
از  1320در ديدة عالمان دين بود .ولي بايد گفت بسياري
هاي منتدي از ادب و علوم اس�ل�امي بهرة كامل
از پرورده
گرفتند و خود خطيب يا صاحب تأليف گرديدند.
راش���د گفتار خود را با آية  143سورة بقره « َو َك َذل َِك
َج َعلْ َنا ُك ْم ا ُ َم ًة َو َسطا» آغاز كرد و نتيجه گرفت كه پروردگان
منتدي حلقة واسطة بين حوزه و مردماند ،علم را از عالمان
حوزه فرا ميگيرند و متناس���ب با دريافت عموم به آنان
تحويل ميدهند .پس از پايان گفتار ،كه به فارس���ي بود،
المجلس بيشت ِر آن را به عربي
شيخ محمدرضا مظفري في
بازگرداند و مورد توجه قرار گرفت .در همان مجلس ،راشد
به عضويت افتخاري ُم ْنت ََدي النَّشْ ر درآمد .درست به خاطر
ش���ب آن روز بود يا شبي ديگر كه راشد در مجلس
ندارم
ِ
اهلل خويي حاضر شد .طبق معمول ،در
درس حضرت آيت
بين گفتگوي استاد دو تن اشكال كردند .پس از آن ،راشد
اش���كالي را عنوان كرد كه درس���ت به خاطرم نيست چه
اهلل خويي گفتند :اين مطلب هم
بود .فقط ياد دارم آي���ت
ما ِ
تحت وجود اس���ت و خنده درگرفت ،مجلس به خوشي
پايان يافت.
راش���د به ايران بازگش���ت .ديگر از او خبري نداشتم
تا اي���ن كه مدتي بعد به تهران آمدم و در مدرس���ة عالي
سپهساالر (ش���هيد مطهري فعلي) حجرهاي گرفتم كه
برحسب اتفاق فهميدم راشد نيز در همسايگي من خانهاي
اجاره كرده اس���ت .ترتيب رهن خانه نيز توسط او ،خود،
حكايتي ش���نيدني دارد :راشد انساني قانع و سليمالنفس
طول
بود و دغدغة دنيا و ماديات را نداشت ،براي همين ،در ِ
عمرش ،منزل مسكوني مناسبي به دست نياورد .وقتي كه
به تهران آمد ،آقاخ���ان بختيار براي او مقداري پول قرض
گرفت و خانهاي نزديك مدرسة سپهساالر براي وي رهن
ك���رد .او ،از همان ابتدا تا يك روز مانده به درگذش���تش،
عليرغم اصرار دوستان و بزرگان ،با مناعت طبع و در عين
سادگي ،و حتي چيزي كمتر از آن ،روزگار ميگذراند .من
هفتهاي يك يا دو بار ب���ه خانة او ميرفتم .خانهاي بود نه
چندان وسيع با وس���ايلي بسيار ساده و ابتدايي .تنها چيز

جالبي كه در اتاق به چش���م ميخورد دو قطعه فرش 3×4
كرماني بود .بعدا ً دانستم به دستور آگاه ،بازرگان معروف،
در س���فري كه راشد به كرمان كرد آن را در صندوق عقب
ماش���ين ،بياطالع وي ،نهاده بودند .بايد اضافه كنم ديدار
راش���د از علماي آن روز نجف و ديدن زندگاني سادة آنان
در وي اثري عميق نهاد ،چنان كه در گفتار هفتگي خود آن
تأثير را پوشيده نميداشت.
ً
هاي آن خانهها كه تنگ و
ه���ا و مخصوصا پله
از خانه
كرد و ميگفت چه خانههايي ،چه
ك���ج و معوج بود ياد مي
هايي! من بارها و بس���ا هفتهاي يك بار به ديدن او در
پله
همان خانه ميرفتم .آن روزها با ش���يخي سالخورده كه
القرآن» لقب داشت آشنا شدم .او بر منبريان خرده
«شارح
ميگرفت كه چرا ،به جاي موعظت ،موضوعهاي سياسي را
كنند .چون گفتار راشد موعظت به معني حقيقي
عنوان مي
آن ب���ود ،بدو عالقه پيدا كرده بود و يك بار با هم به خانة او
رفتيم .اما او در همان س���ال به رحمت ايزدي رفت .چون
خبر مرگش را به راش���د دادم ،گفت :هيچ وقت از شنيدن
خبري دريغ نميخوردم ،مگر از شنيدن خبر مردن كسي
اي كاش من به جاي او بودم.
گويم
كه مي
از راش���د خواستند در دانشكدة علوم معقول و منقول
تدريس كند و او به تدريس اسفار مشغول شد .روزي از او
ش���نيدم دربار از وي خواسته است وزارت معارف را قبول
آيد و
كند و او پاس���خ داده است چنين كاري از من برنمي
مناسب من هم نيس���ت .نيابت توليت مدرسة سپهساالر
را پيش���نهاد كرده بودند ،گفته ب���ود هرچند با وضع من
چندان مغاير نيست ،اما از عهدة ادارة آن برنميآيم .موسم
انتخابات رس���يد و زمزمة اين كه زنان هم ميتوانند رأي
بدهند يا نه و پرس���شها در ميان آمد .طبيعي است كه از
راش���د هم نظر بخواهند ،او گفته بود :اين امر في ذاته ،اگر
عوارض جانبي نداشته باش���د و معلوم نيست خالي از آن
عوارض باشد ،اشكالي ندارد.
ها نوش���ته شد و سيل انتقاد،
اين مطلب در روزنامه
تهمت و لعنت به گوينده سرازير .چه گفتند و چه نوشتند و
چه آزارهاي لفظي به او رساندند .آنان كه آن روزها را ديده
و آن روزنامهها و اعالميهها را خواندهاند آگاهاند .يك نمونة
آن را در اينجا مينويسم.
در ايوان مدرسة سپهس���االر نشسته بوديم ،موسوي
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بهبهاني ه���م حاضر ،او در آن اي���ام طالب علم معقول و
منقول بود .جواني قرآن به دس���ت ،اشك در چشم ،ناالن
و فريادكنان به مدرسه آمد و گفت :آقايان ،شما را به خدا
ها هم ميتوانند
بگوييد كجاي اين قرآن نوشته است كه زن
رأي بدهند ،يااهلل بگوييد .خدايا به او چه پاس���خي بدهيم
كه دروغ نباش���د و خود از گزند سخنش در امان مانيم؟
موس���وي مشكل را حل كرد و گفت :ما مقلديم نه مجتهد.
در اين باره از آيتاهللها س���ؤال كنيد و خدا خواست كه او
پذيرفت و رفت .بعدها به آقاي راشد گفتم :چرا آن مطلب را
به روزنامهها داديد؟ گفت :اين پرسش مكرر شده بود و اين
پاسخ را داده بودم .نميتوانستم چيزي را كه گفتهام و بدان
معتقدم نفي كنم .در حاشيه بايد بنويسم راشد از كساني
بود كه آنچه بدان اعتقاد داشت ميگفت و به آنچه ميگفت
عمل ميكرد و چنين اشخاص فراوان نيستند.
نماينده شدن راش���د را هم نبايد سبك گرفت .او نه
دستگاه تبليغاتي داش���ت نه اعالميه نوشت و نه در جمع
مردم براي خود سخنراني كرد .با اين همه ،مردم تهران به
گفت از همان روزهاي
او رأي دادند و او به مجلس رفت .مي
اول قانون و آييننامهها را خواندم و خود را آماده كردم كه
خدمتي بكنم .ولي پس از مدتي دانس���تم اين مجلس آن
ها،
مجلسي نيس���ت كه در ذهن داشتم .در يكي از جلسه
س���خن تند و بلكه ِ
زشت عميدي نوري ،نمايندة آن دوره،
او را س���خت رنجاند و از نمايندگي استعفا كرد .اما گويا تا
پايان آن دوره استعفاي او را در جلسه طرح نكردند .نتيجه
آن كه نه حقوق نمايندگي را داش���ت و نه حقوق استادي
گفت :اينها استعفاي مرا
مدرسة سپهس���االر را .به من مي
پذيرند ،چون ميخواهند مرا محاصرة اقتصادي بكنند.
نمي
ميگفت :من براي گذران���دن روزانه گاه ناچارم به حقوق
معلمي دخترم ناخن بزنم.
به خاطر دارم بعضي مس���ئوالن وزارت فرهنگ آن
روز در پرداخت حق ارتقاي دختر ايش���ان هم اش���كالي
كرده بودند .راش���د از من خواست موضوع را دنبال كنم،
خوشبختانه مشكل حل شد.
خاطرة ديگري را هم مينويسم و به دراز شدن بيشتر
اي كه بزرگواري بيش از حد
نوشته پايان ميدهم .خاطره
او را نشان دهد.
شبي در مسجد س���يد عزيزاهلل ،گفتار خود را پايان
هاي مسجد آمد .جمعي در آن ايوان
داد و به يكي از ايوان
نشسته بودند ،از جمله حاجآقابزرگ ابوحسين كه ميتوان
آمد .اين بنده هم
التجار آن عصر به حساب مي
گفت رئيس
ـ طالب علمي گمنام ـ در گوشة ايوان خزيده بودم .جواني
هاي غرب معرفي
آمد و خود را مخب���ر يكي از خبرگزاري
كرد و از راشد خواست مطلبي كوتاه دربارة شيعه بنويسد.
ايش���ان گفتند :كساني هستند كه از من آمادگي و آگاهي
بيشتر دارند .اين بوق و كرناها (راديو) موجب شده است كه
ها بيفتد و عالم معرفي شوم ،در صورتي
نام من بر سر زبان
گويم در اين مجلس
اكنون به شما مي
كه چنين نيست .هم
كسي هست كه براي نوشتن چنين مقاله مناسبتر است و
اشارت به اين حقير كردند .نگاهها به من دوخته شد كه اين
كيست كه جناب راشد او را چنين ميستايد؟
من شرمگين شدم و معذرت خواستم ،ولي ايشان به
اصرار از من نوش���تن مقاله را خواستند .نوشتم و به ايشان
دادم و نميدانم چه بر سر آن آمد.
راش���د در  1329نيز براي درمان بيمارياي ،كه از
اصفهان بر او عارض ش���ده بود ،راهي اروپا ش���د و حدود
هشت ماهي را در كشور فرانسه ،انگليس ،آلمان ،سوئيس
و ايتاليا ،عالوه بر معالجه ،به مطالعة ارزنده و س���ير آفاق و
انفس در اين كشورها پرداخت .از آنجا كه مرتضي مطهري،
خواست سخنراني
به منظور قدرشناس���ي از راش���د ،مي
او ادامه يابد ،تمام مدتي را كه راش���د به خارج از كش���ور
رفته بود ،مطهري به جاي او از راديو سخن ميگفت .او از
دانشجويان ممتاز راشد در دورة دكترا در دانشكدة الهيات
و معارف اسالمي نيز به شمار ميآمد.
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شوراي دانشكدة علوم معقول و منقول موضوع سفر راشد
براي معالجه مطرح شده است .در اين جلسه ،كه به رياست
بديعالزمان فروزانفر و با حضور اس���تادان :س���يد محمد
مش���كوة ،فاضل توني ،ميرزامحمود شهابي ،محمدتقي
مدرس رضوي ،غالمحس���ين صديقي ،موسي عميد ،امام
اكبر مجيدي فياض تش���كيل شد ،در
جمعة تهران ،و علي
بخشي از مذاكرات چنين آمده است...
«...آقاي رئيس دانش���كده اظهار داشتند چون آقاي
راشد ،به واسطة كسالت س���ختي كه عارض ايشان شده
بود ،ناچار به مسافرت به خارج بودند و معلوم شد كه وسايل
مادي كافي در اختيار ندارند ،براي حفظ ش���ئون ايشان و
انداز دانشكده
دانشكده ،مبلغ سي هزار ريال از وجوه پس
به ايش���ان پرداخت ش���د كه ظرف ده ماه اين مبلغ را از
حقوق ماهيانة ايشان به تدريج وصول كنيم .اين عمل مورد
تقدير آقايان استادان قرار گرفت و آقاي شهابي پيشنهاد
كردند كه اگر ممكن باش���د اين مبلغ بالعوض به ايشان
واگذار شود و آقاي رئيس دانشكده وعده كردند كه در اين
خصوص مطالعه كنند و ،اگر انجام اين نظر ممكن باش���د،
اقدام كنند».
راشد ،طي يك دوره تحصيالت منظم و استوار و درك
محضر بهترينها از عالمان علم و عمل و مطالعات شخصي
پيگير و نيز حضور فعال در جامعه و سير و سفر در بسياري
از نقاط داخل و خارج كش���ور ،چنان شخصيتي جامع و
جهان بين يافته بود كه بتواند به اجتهاد خود عمل كند.او
بين از خرقه اعصار و قرون
اي روشن
كه با دلي آگاه و ديده
غرق در خرافات خردس���تيز سر به درآورده بود ،دردهاي
ماندگي ايرانيان را نيك ميشناخت
جامعه و عوامل عقب
و درمانش را در بياني ش���يوا و رسا و در خو ِر فهم همگان
يافته بود كه بيهيچ پيرايه با مردم زمان خويش در ميان
ديد انگشت رد
نهاد.راشد بر هر زشت و زيبايي كه مي
مي
نهاد .هيچگاه بر آن نبود كه وجيه المله ش���ود.
يا قبول مي
اصالت ارشادها و خلق و خوي انسانياش چنان كه بايد او
را مقبول مردم ساخته بود و چنان بود كه مينمود .هرگز اِبا
نداشت از اين كه با شاه يا گدايي سخن گويد .چون بر هر
نقد و نظ ِر خيرخواهانه در هر زمان و مكاني پاي ميفشرد،
از همين رو بود كه ،در ش���رايط استثنايي سال  1340ش
كه ورود به مجلس را در دفاع از حقوق مردم اقرب به ثواب
ِ
پذيرش نمايندگي
درخواست مردم تهران را در
يافت،
مي
ِ
آنان پذيرفت؛ اما با آن پيروزي و استقبال درخشان ،آن گاه
كه آن مجلس را محلي مناسب براي اهداف خيرخواهانه
اي درنگ در آنجا را جايز نشمرد و باز به صف
نيافت ،لحظه
مردم بازگشت و آگاه و آرام تا آن گاه كه زنده بود خدمات
كرد .نكته گفتني اين
علمي و اجتماعي خود را دنبال مي
كه او ،در مدت وكالت خود ،مبلغي دريافت نكرد و زماني
هم كه پس از استعفا به اصرار حقوق او را پرداخت كردند،
تمام مبلغ را براي برادرش به تربت حيدريه فرستاد تا صرف
هزينه احداث حمام بهداشتي گردد.
وقتي در س���ال  1334دوره دكتري دانشكده علوم
معقول و منقول افتتاح شد ،راشد تدريس در آن دوره را نيز
آغاز كرد .مهدي محقق درباره آن س���الها ميگويد« :من
و شماري چند از دانشجويان ،از جمله شيخ ابراهيم آيتي
بيرجندي ،حسن ملكش���اهي ،عباس مهاجراني ،علينقي
منزوي ،س���يدعلي موسوي بهبهاني ،عليرضا فيض و سيد
جعفر سجادي در درس اسفار مالصدرا ،كه راشد تدريس
عالي
كرد ،حاضر ميش���ديم .او ب���ه روش دوره
مي
هاي ِ
هاي غرب درس را به صورت سمينار اداره ميكرد،
دانشگاه
يعني دانش���جويان را در قرائت متن و شرح و گزارش آن
ش���ركت ميداد؛ در حالي كه اس���تادان ديگر به صورت
درس خود ،مطلب را به
متكل���م وحده ،از آغاز تا انج���ا ِم ِ
صورت خطابه الق���ا ميكردند .او ،در يكي از مباحث كه با
داشت،
كرد و شقوق مطالب را بيان مي
دانشجويان شور مي
رو به دانش���جويان ميگفت :اگر شما هم دكتر نشويد ،من

باالخره با اين موش���كافيها و القاي شكوك و شبهات در
مطالب اين كتاب دكتر خواهم شد!
در همان ايام و پس از آن كه ما با شماري از استادان و
ِ
ساعت مدرسه
دانشمندان ظهرهاي چهارشنبه در تاالر زي ِر
عالي سپهساالر (ش���هيد مطهري فعلي) جمع ميشديم
هاي گوناگون علمي ،ادبي ،فلس���في و تاريخي
و به بحث
ميپرداختيم ،راشد و سيدكاظم عصار ،هرچند كه در ناهار
كردند ،س���اعتي پيش از ناهار با ما به بحث و
شركت نمي
پرداختند .محيط طباطبايي ،مرتضي مطهري،
گفتگو مي
احمد آرام ،احمد راد ،ش���يخ محمدعلي حكيم ،ش���يخ
عبداهلل نوراني ،سيدجعفر شهيدي ،احمد مهدوي دامغاني
و سيدعلي موس���وي بهبهاني در ميان اين جمع بودند و
آنچه راشد در مباحثات و مفاوضات بيان ميداشت ،واقعاً،
الخطاب و سخن پاياني بود.
فصل
كرسي تدريس و مديريت
منصب
در
راش���د
مرحوم
ِ
گروه فلسفه و حكمت دانشكده همچنان به خدمات ارزنده
خود اشتغال داشت تا در  1345بازنشسته شد و از آن پس،
تا دو سالي پيش از درگذشت ،تدريس همين درس را در
مدرسه عالي سپهساالر ادامه داد.
راشد ،در  29مهر  ،1346طي حكمي از طرف رئيس
دانش���گاه تهران به سمت اس���تاد ممتاز دانشگاه تعيين
شد.راشد  6آبان دچار سكته مغزي شد و نيمه شب  7آبان
هايش به علت
درگذش���ت .ناگفته نماند كه يكي از چشم
كثرت مطالعه آسيب ديده بود.
سيدجعفر شهيدي آخرين خاطرهاش را از راشد به ياد
ميآورد« :عصر روزي كه فردايش راشد به جوار حق رفت،
به عيادت او رفتم .نگاهم به اطراف خانه دوخته شد ،شگفتا
كه ،پس از س���ي س���ال ،اثاث خانه همان بود كه در خانه
كوچه مدرسه سپهساالر ديده بودم ،با اين تفاوت كه از دو
صندلي چوبي
قطعه قالي كذايي جز تارهاي نخ و از ش���ش
ِ
جز چهارچوبههاي تق و لق چيزي باقي نمانده بود».
ش���گفتا از بازي روزگار ،دانشكدهاي كه راشد در آنجا
ِ
تربيت بهترين
سالها عم ِر عزيز خود را در طريق تعليم و
ِ
درگذشت
ها پس از
استعدادها سپري س���اخته بود ،سال
استادان
راشد ،در نشريه سال 1365ش خود ،در خالل نام
ِ
درگذش���ته ،به همين بس���نده كرده كه بنويسد« :حاج
شيخ حس���ينعلي راشد ،والدت 1284ش ،تربت حيدريه،
درگذشت 1359ش».
اس���تاد حجتيكرماني به ياد او مينويس���د :راشد
خطيب ،استاد دانشگاه و سخنگوي مذهبياي كه نود و نه
درصد (نگوييم صد درصد) ملت ايران او را ميش���ناختند
و با آهنگ صداي او آش���نا بودند و درعين حال ناشناخته
ماند و غريبانه به جوار حق پيوست .مرتضي مطهري عالقه
بس���ياري به راشد داش���ت و پس از انقالب اسالمي اصرار
داشت كه سخنرانيهاي او از راديو پخش شود .اگر مطهري
زنده بود ،نميگذاشت مرگ راشد اين گونه غريبانه صورت
گيرد و حق او به كلي ناشناخته و ناديده بماند.
كرماني مينويسد« :راشد بر بسياري از
استاد حجتي
ما حقي دارد .بر خو ِد من ،كه اين سطور را مينويسم ،حقي
فراوان دارد .من شاگردي او را كردهام ،نه در دانشگاه ،بلكه
شبهاي جمعه از راديو .نميتوانم حساب كنم چقدر ،ولي
مسلماً متجاوز از دويست جلسه از سخنراني اين دانشمند
ام.
عارفِ فيلسوف را به دقت گوش كرده
او ن���ه در پي پول و مق���ام بود و نه كارش از َس��� ِر
خواهي بود .اين براي همه كساني
طلبي و ش���هرت
فرصت
كه با زندگي و افكار راش���د آشنايي داشتهاند چيزي است
روش���ن و انكارناپذير.نيت حقيقي اش���خاص ،بيپرده و
شود و اجر هيچ كس پيش خدا
روشن ،در قيامت معلوم مي
ضايع نخواهد شد ،هرچند مرد دانشمند ،فيلسوف ،عارف و
آزادهاي چون راشد غريب و بيخبر به خاك سپرده شود.
فرداي قيامت اگر ديديد او با مطهري و طالقاني در بهشت
باهم قدم ميزنند تعجبي ندارد».
راشد گاهي به تفنن شعر ميسرود .حبيب يغمايي ،كه

قطعه ش���عري از او را با نام «باران ،سيل ،آفتاب» در مجله
يغما به چاپ رس���انده است ،مينويسد« :حسينعلي راشد
واعظ متبحر و سخنگويِ معروف را همگان ميشناسند و از
دور و نزديك به مواعظ مستند و آموزنده وي گوش هوش
فرا دادهاند .آنچه مايه شگفتي است و مكتوم است اين كه
وي شاعري باذوق و بااستعداد است و به نظر ميآيد كه اگر
تر بود.
به سرودن شعر ميپرداخت آثارش جاوداني
قطعهاي را كه مطالعه ميفرماييد ـ و تحس���ين هم
ـ از او و به خط دس���ت او و به امضاي او اس���ت كه مجله
يغما نخس���تين بار بياجازه ـ و شايد بيميل او ـ به چاپ
ميرساند:
بر شد ابري تيره بر كوه و خروشيدن گرفت
وز درون تيرهاش برقي درخشيدن گرفت
گويي���ا دي���وي ز زخم تازيانه آتش���ين
در غريو آمد ازآن كهس���ار لرزيدن گرفت
يا كه زاد اهريمني طفلي ز آتش وز مخاض
نعرهزدآنسانكههردلزانهراسيدنگرفت
سرنگون ش���د ناگهان دريايي از باال به زير
ها ز امواج غلتيدن گرفت
وز ب ِر ُكه س���نگ
سيل چونان اژدهايي خشمگين كف بر دهان
بر زمين جاري شد و هر سوي پيچيدن گرفت
دررهخود،هرچهازجانداروبيجانيافت،برد
دوزخ آس���ا هركجا رو كرد بلعيدن گرفت
باد پيچان گشت و باران و تگرگ بيحساب
ب���ر در و ديوارها بيب���اك كوبيدن گرفت
باد و باران ،رعد و برق آميخت باهم در فضا
هر درخت و شاخ زان آهنگ رقصيدن گرفت
كويها پرآب گرديدو گذرها بس���ته شد
چرخ بر بيچارگي خل���ق خنديدن گرفت
قطع���ة ابري و رگباري و س���يالبي چنين
1388/4/13

معرفي  10دانشمند
زن برتر دنيا

بر نا م���ه
بزرگداش���ت «زن در
علم» ك���ه با حمايت
س���ازمان يونس���كو
برگزار ميشود ،ماري
كوري را ب���ه عنوان
بزرگترين دانشمند در
تمامي زمانها انتخاب
كرد.
به گزارش مهر ،ماري كوري برنده جايزه نوبل فيزيك
اتمي به عنوان بزرگترين دانشمند زمان انتخاب شد.
االصل كه موفق به كشف پرتودرماني
محقق لهستاني
براي درمان سرطان شده بود ،با دريافت  25درصد از آرا
از رقيب انگليسي خود روزاالين فرانكلين بيوفيزيكدان
كه در كشف دي ان اي نقش���ي بسيار اساسي به عهده
داشت ،پيش���ي گرفت و به عنوان برترين دانشمند در
جهان انتخاب شد.
راجر هايفيلد سردبير نش���ريه نيوساينتيست كه
باره
بندي توسط وي انجام گرفته است ،در اين
اين رتبه
گيري بر مبناي تأكيد بر نياز به بزرگداشت
گفت :اين رأي
و توجه به دانشمندان زني اس���ت كه بنيانگذاران علوم
بندي ،هيپاتيا،
روند .در ادامه اين رتبه
مدرن به شمار مي
ديم برنل ،دكتر جين گ���ودال ،آرا ،كنتس الولس ،ليز
ميتنز ،دوروتي هادكين ،سوفي ژرمين ،ريچل كارسون،
وريتا روي مونتا كليني قرار دارند.

دست و پاي جمله را بربست و كوچيدن گرفت
شد هوا صاف ،آسمان آبي و خورشيد آشكار
آفت���اب عالم آرا ب���از تابي���دن گرفت
كم به كام اندر كشيد
ها را هم زمين كم
آب
زان به دامان و برش بس سبزه روييدن گرفت
***
گه چنين و گه چنان ،اين است اوضاع جهان
از ازل گردون بر اين منوال چرخيدن گرفت
از درش���تي نرمي و از قهر لطف آمد پديد
چشمه حيوان ز سنگ خاره جوشيدن گرفت

پسخوشاآنكسكهدرسختيوغمخودرانباخت

بر امي���د روز بهتر باز كوش���يدن گرفت
در زمس���تان برد هجران را به پايان و بهار
بار ديگر چون كه س���رو ناز باليدن گرفت
سست دل هرگز نگشت ار مشكلي آمد به پيش
آن كه را دل سست شد مر پاي لغزيدن گرفت
گ���ر كه ناهموار و گر هم���وار او پيمود راه
ماند پا برجاي و زان رو حق پاييدن گرفت
نويسد :اين
راشد درباره چگونگي سرودن اين شعر مي
ابيات در روز جمعه  26آبان  1346گفته ش���د .آن روز در
سرسراي خانه نشس���ته بوديم و ناهار ميخورديم ،قطعة
ابري را ديدم كه بر ف���راز كوه برآمد و رعد و برق ،رگبار و
سيالبي پديد آورد كه رودخانه تجريش پرآب گشت و عبور
و مرور غيرممكن ش���د ،اما پس از اندكي هوا آفتابي شد و
مردم به راه افتادند.
كتاب دو فيلس���وف ش���رق و غرب ،كه به بررسي
هاي «حركت جوهري» مالصدراي
موش���كافانه نظريه
شيرازي ،حكيم برجسته و مشهور شرق ،و نظريه اينشتين،
رغم گذشت شصت
پردازد ،علي
دانشمند شهير آلماني مي
سال از تأليف و انتش���ار آن ،همچنان خواندني و پربار به

رس���د .تأليف اين كتاب ،در زماني كه مخالفان
نظر مي
فلسفه ،در مخالفت و تقابل با مدرسان فلسفه ،آنها را تا حد
كردند ،خود جرأت و جسارتي
كافر و ضددين معرفي مي
خاص را ميطلبيد .معرفي اين شاخه از علوم اسالمي ،كه
س���الها زير چتر دروس ديگر مخفي و مستور مانده بود،
نيز شهامتي ويژه ميخواست كه راشد با آگاهي از وجود
چنين تبعاتي به س���راغ اين كار رفت و به راستي توفيق
يافت نسلي را كه به سخنان جذاب و شيرينش خو گرفته
و با آن بزرگ شده بود با گوشهاي ديگر از معارف بشري و
هاي خويش آشنا سازد.
آوردهاي علمي و توانايي
دست
اي از نثر
در گزينه نثر فارسي از راشد ياد شده و نمونه
او در آن كتاب آمده است.
از راشد ،عالوه بر مجموعه سخنرانيهايي كه در راديو
ايران ايراد كرده ب���ود ،چند كتاب و تعداد زيادي مقاله و
متن سخنراني به جا مانده است.
از آثار او :دو فيلس����وف ش����رق و غ����رب ،مالصدرا و
اينشتين؛ سخنرانيها در راديو؛ فلسفه عزاداري سيدالشهدا
يا س����خنرانيهاي دهه محرم در راديو ايران؛ اسالم و قرآن؛
فضيلتهاي فراموش شده؛ تفسير قرآن ،سوره حمد و بقره.

يك زن دانشمند ايراني
نشان نخل آكادميك فرانسه را دريافت كرد

1374/12/20

سرويس فرهنگي ـ هنري :خانم دكتر نسرين معظمي مدير گروه بيوتكنولوژي
سازمان پژوهش���هاي علمي و صنعتي ايران نشان نخلهاي آكادميك را كه يكي از
بااعتبارترين و نادرترين نشانهاي كش���ور فرانسه و نمايانگر قدرداني اين كشور از
هاست ،دريافت كرد.
خدمات علمي شخصيت
نشان نخل آكادميك به خاطر فعاليتهاي شايان خانم دكتر نسرين معظمي در
زمينه بيوتكنولوژي و به منظور قدرداني از خدمات علمي وي از طرف نخستوزير
فرانسه توسط سفير اين كشور به وي اعطا شده است.
خانم نسرين معظمي داراي دكتراي ميكروبشناسي پزشكي از دانشگاه الوال
كانادا است و طرحهاي متعددي در زمينه بيوتكنولوژي در ايران به اجرا درآورده است.
از جمله فعاليتهاي وي ايجاد مركز بيوتكنولوژي و كلكس���يون قارچها و باكتريهاي صنعتي و عفوني ايران است
اي شناخته شده است .وي همچنين
كه به عضويت فدراس���يون جهاني «ميرسن» درآمده و به عنوان مرجع منطقه
طرحهايي را در مورد حشرهكش���هاي ميكروبي براي كنترل ناقلين ماالريا ،آفات نباتي ،گل جاليز و كنترل شتهها و
آفات مكنده به اجرا درآورده است كه مرحله نيمه صنعتي برخي از آنها به پايان رسيده و آماده توليد انبوه است.
فارس واقع در منطقه آزاد قشم
دكتر معظمي همچنين مسئول ايجاد مركز تحقيقات بيوتكنولوژي درياي خليج
اس���ت كه اين مركز با هدف پرورش صدفهاي مرواريدساز ،ساخت دارو از آبزيان دريايي و بررسي نحوة تهيه دارو از
مرجانهاي دريايي آبهاي خليجفارس در پيوند اس���تخوان و درمان پوكي استخوان در دست ساخت است و بزودي به
برداري خواهد رسيد.
بهره
اعطاي نش���ان نخل آكادميك بيانگر قدرداني كشور فرانسه از شخصيتهايي است كه خدمات استثنايي و قابل
شود.
توجهي در زمينه پيشبرد زبان ،فرهنگ ،ادبيات و علوم انجام دادهاند و به دانشمندان داخلي و خارجي اعطا مي
در سال  1995ميالدي ،شش شخصيت ايراني در زمينههاي فلسفي ،پزشكي ،ادبيات فرانسه ،آموزش و پژوهشهاي
علمي نامزد دريافت اين نشان شده بودند.
ش���ايان ذكر است نشان نخلهاي آكادميك فرانسه از سال  1808ايجاد شده و انتخاب نام نخل به مناسبت و به
يادگار نخلها و برگهايي اس���ت كه در يونان قديم براي قدرداني و اداي احترام به برندگان مسابقات و قهرمانان بزرگ
اي انتخاب شده كه در
شدند .عنوان آكادميك نيز به يادگار «آكادمي» يا مدرسه
به هنگام عبورش���ان تكان داده مي
قديم توسط «افالطون» فيلسوف يوناني ساخته شده است.

125

تقدير رئيس جمهوري از  50تن از زنان نخبه كارآفرين
و رزمنده به عنوان «بانوي بصير»

126

سرويس سياسي ـ اجتماعي :همايش تجليل از بانوان برگزيده و نخبه با عنوان «بانوي
بصير» روز گذشته با حضور رئيس جمهوري برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما ،در اين همايش كه در آستانه سالروز ميالد حضرت زهرا(س)
و بزرگداش���ت مقام زن و روز مادر برگزار شد ،دكتر محمود احمدينژاد ،رئيس جمهوري
بندي اصلي استقرار و ثبات جامعه
در س���خناني زن را مظهر مهرباني و معرفت و استخوان
توصيف كرد و گفت :زنان مديران واقعي جامعه بشري هستند.
رئيس جمهوري با بيان اين كه س���خن گفتن از حض���رت زهرا(س) ،گفتن از همه
ها اس���ت ،به هدف خلقت اشاره كرد و گفت :خدا انسان را خلق كرد تا
ها و مهرباني
خوبي
خدايي ش���ود و باالترين و بزرگترين نعمت را كه زندگي اين جهاني اس���ت در اختيار او
قرار داد تا از بس���تر اين جهان به سوي خدا پر بكشد و همه اسماي الهي را در وجود خود
متجلي كند.
رئيس جمهوري با بيان اين كه براي رسيدن به كمال ،به عشق نياز است ،خمير مايه
خلق انسان را عشق ذكر كرد و گفت :بيمهر و محبت ،انسان و انسانيت بيمعني است.وي
هاي تاريخ و زندگي انس���ان مبتني بر محبت است به يادآوري
با بيان اين كه همه ارزش
مجاهدتهاي رزمندگان براي آزادي خرمشهر پرداخت و اين پرسش را مطرح كرد كه آيا
هاي الهي و انساني ،هدف ديگري داشتهاند.
اين مجاهدان جز عشق به انسان و ارزش
وي تأكيد كرد :اگر محبت و عش���ق به خانواده و جامعه بشري از جهان برچيده شود،
هيچ نخواهد ماند .رئيس جمهوري معرفت را دومين عنصري ذكر كرد كه براي رس���يدن
به كمال ضروري است و گفت :انس���ان بيمعرفت ،انسان بيشناخت ،انساني كه نسبت
به خود ،عالم هستي و مس���ير حركت معرفت ندارد ،انساني كه نسبت به روابط خلقت و
موجوديت انسان معرفتي ندارد ،قادر نخواهد بود در مسير كمال حركت كند.
احمدينژاد با اش���اره به اين كه لقب حضرت زهرا(س) كوثر اس���ت ،كوثر را محبت
و معرفت معني كرد و گفت :محبت و معرفت بيپايان ،زاينده ،جوش���ان ،زالل و حركت
آفرين اس���ت.وي با بيان اين كه خداوند انسان را در حركتي كمالي تنها نگذاشت ،گفت:
خداوند براي انسان هم الگو آفريد و هم راه را نشانش داد.
وي با بيان اين كه الگو و راه هر دو يكي اس���ت ،گفت :حضرت زهرا(س) هم راه است
و هم الگو ،وي نه فقط براي زنان و صالحان الگو است كه براي ياران اهل بيت پيامبر(ع) و
حتي براي امامان ،پيامبر(ص) و علي(ع) ،او هم راه است و هم الگو.
نژاد فاطمه(س) را تجل���ي مهر و معرفت توصيف كرد و گفت :همه اين عالم
احمدي
1390/12/11

بانوي ايراني كارآفرين برتر
جهان اسالم

سازمان س����رمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي
و فني ايران اعالم كرد :بان����وي ايراني كارآفرين برتر
جهان اس��ل�ام ش����د.
براساس گزارش بانك
توسعه اسالمي ،خانم
فاطم����ه مقيمي براي
پيشگام بودن در بخش
فعاليته����اي بانوان
كارآفري����ن در حوزه
حمل و نقل و حمايت
از توس����عه اقتصادي منطقهاي و ملي به عنوان برنده
دريافت جايزه اين بانك برگزيده ش����ده است .در سي
و هفتمين اجالس س����االنه هيأت عامل بانك توسعه
اس��ل�امي كه  14و  15فروردين  1392در خارطوم ـ
سودان برگزار ميش����ود ،جايزه بانوان برگزيده اهدا
خواهد ش����د .جايزه نقدي به مبل����غ  25000دالر و
گواهينامه و يك نشان به خانم مقيمي به عنوان برنده
اهدا خواهد ش����د .احمد محمدعلي ،رئيس گروه بانك
توسعه اس��ل�امي با تبريك اين موفقيت به وزير امور
اقتصادي و دارايي ،اقدام����ات دولت ايران را در جهت
حمايت از حضور و مشاركت بانوان در توسعه اقتصادي
و اجتماعي كشور قابل تقدير و تحسين برشمرد.

1390/3/3

مهرورزي و معرفت خلق شده است چرا كه راه رسيدن به خدا ،مهرورزي و معرفت است.
رئيس جمهوري در بخش ديگري از س���خنانش به جايگاه و مقام زن اش���اره كرد و
داري به زن ،گفت :هم ماركسيستها و
با يادآوري نگاه مكاتب ماركسيستي و س���رمايه
داري با مباني فكري خود و يكي با ش���عار عدالت و برابري و ديگري با
هم نظام س���رمايه
شعارهايي ديگر ،روح لطيف زن را خشكاندند و حقيقت وجود زن را زير چرخهاي توسعه
ها ،له كردند .رئيس جمهوري با بيان اين كه نخستين
طلبي و چپاول ثروت و فرهنگ ملت
اثر ش���عار برابري زن و مرد ،له شدن زن اس���ت ،تأكيد كرد :در مسير كمال و در اجراي
هاي انساني ،نه.
عدالت همه برابرند ولي در ماموريت
وي اين پرسش را طرح كرد كه چطور ميشود نقش مادري را با ساير نقشها يكي دانست؟
رئيس جمهوري نقش مادري را نقش انبيا و همه صالحان تاريخ توصيف كرد و گفت:
اگر نقش مادري را از جامعه حذف كنيم ،هيچ ارزش ،كمال و زيبايي نميماند.
احمدينژاد با بيان اين كه سرچش���مه همه خوبيها از دامان مادر اس���ت ،گفت:
بزرگترين ظلم به زن اين است كه نقش آفريني بيبديل را از او سلب كنيم.
رئيس جمهوري برخي نقشها را خاص زنان و برخي ديگر را ويژه مردان دانس���ت و
هاي ويژه زنان انحصاري اس���ت و قابل حذف كردن نيست و اگر حذف شود،
گفت :نقش
جامعه خواهد م���رد .وي در عين حال تاكيد كرد :در حوزههاي مش���ترك ،تواناييها و
ها تعيين كننده است و محدوديتي وجود ندارد.
استعدادها و صالحيت
رئيس جمهوري به محدوديتها و ظلم تاريخي نسبت به زنان كشورمان اشاره كرد و
گفت :در هر محيطي كه زنان حضور جدي و با هدف داشتهاند ،آن محيط سرشار از پاكي
ش���ده است .وي با اشاره به عملكرد همكاران زن در دولت ،آنان را از بهترين ،اليقترين و
پركارترين همكاران خود توصيف كرد.
پيش از س���خنان رئيس جمهوري :خانم مجتهدزاده ،مش���اور رئيس جمهوري و
رئيس مركز امور زنان و خانواده و نهاد رياس���ت جمهوري هم در سخناني به ارائه گزارشي
از فعاليتهاي اين مركز در جهت سياس���تهاي تحكيم خان���واده پرداخت و به برخي
اقدامات اين مركز مانند تشكيل س���تاد ملي خانواده ،تدوين سند راهبردي طوبا ،برنامه
جامعه توسعه امور زنان و خانواده ،استخراج و طبقهبندي مطالبات زنان ،راهاندازي پايگاه
مطالبات زنان و تأسيس بانك اطالعات جامعه آالحاديث ،اشاره كرد.
در ادامه اين مراسم ،رئيس جمهوري از  50تن از زنان برگزيده نخبه،شاعر،نويسنده،
كارآفرين،حوزوي و رزمنده تقدير و تنديس «بانوي بصير» به آنان تقديم كرد.

انوشه انصاري ،برنده جايزه پيشگامان فضا شد

1393/12/19

جايزه ملي پيشگامان فضا در سال  2015به دليل خدمت به جامعه فضايي
به انوشه انصاري تعلق گرفت.
به گزارش ايس���نا ،جامعه ملي فضا در آمريكا اعالم ك���رد اين جايزه در
كنفرانس جهاني توس���عه فضا كه در اواخر ماه ميالدي آينده در تورنتوي كانادا
شود ،به انصاري اعطا خواهد شد .انوشه انصاري كه نخستين فضانورد
برگزار مي
ايراني و نخستين زن گردشگر فضايي به شمار ميرود از پايهگذاران اصلي جايزه
سازي تحقيقات
 10ميليون دالري  XPrizeاست كه براي حمايت از تجاري
فضايي راهاندازي شده و نقش شاياني در ترغيب فعاليتهاي بخش خصوصي در
حوزه فضا داشته است .موضوع اين جايزه اختراع يك وسيله نقليه فضايي جديد
اس���ت كه بتواند از مدار زمين خارج ش���ود و در مدت كمتر از دو هفته دوباره به مدار خارج از كره زمين مسافرت كند.
انوشه انصاري ،نخستين فضاگرد زن جهان 27 ،شهريور ماه  85به عنوان «سفير فضايي» رهسپار فضا شد و بامداد هفتم
هاي سرسبز شمال قزاقستان بر سياره مادري گام نهاد كه طي  11روز حضور در فضا به واقع
مهرماه در حالي در اس���تپ
ثابت كرد همچنان كه پيش از سفر اعالم كرده بود ،صرفاً يك گردشگر فضايي نيست

تجليل از زنان موفق بانكدار ايراني

1394/6/2

زنان بانكدار ايراني موفق در جش���نواره بينالمللي «ايران بانك  »2012در مراسم اختتاميه اين جشنواره كه از 21
شود ،زنان بانكدار ايراني موفق ،تنديس بلورين دريافت خواهند
هاي سراس���ر كشور برگزار مي
تا  23آبان با حضور بانك
كرد .در اين خصوص زناني كه در هيأت مديره بانكها ،دفاتر سرپرس���تي و معاونت بانكها هستند ،به جشنواره «ايران
ها درخواست شده رزومه ،تجربه و ميزان عملكرد موفق اين زنان را به
ش���وند و از تمامي بانك
بانك  »2012معرفي مي
جش���نواره ارسال كنند و بر اين اساس كميته داوران تعدادي از اين زنان را انتخاب كرده و مجدد از ميان آن هفت نفر را
انتخاب و به سه نفر اول تنديس بلورين و لوح يادبود داده ميشود.

اطالعات،
دادگاهها و محاكمات قضايي
* اخبار و گزارشهاي مربوط به محاكمات قضايي و تشكيل دادگاهها،
فصلي خواندني از كتاب تاريخ معاصر در بُرهة  90س���الهي قبل و بعد از
انقالب اس�ل�امي ايران است .هرجا محاكمة معترضاني را سراغ گرفتهايم
ها
ها و بيگانهپرستي
ها و كودتاها و استعمارگري
كه حقيقتاً به وابس���تگي
ها و
خواريها و ديكتاتوريها و س���تمگريها و طاغوتپرس���تي
و نفت
ها اعتراض داش���تهاند ،به رأيالعين دريافتهايم كه ُفرجه
عدالتسوزي
ها و مبارزهها و
مظلوميت
و فرصتي گاه اندك و گاه بس���يار براي ب���روز
ّ
ها و
ها و قانونشكني
ها فراهم آمده اس���ت .هرجا پاي اختالس
مردمگرايي
ضديت با خواستههاي مردم
افراطگرايي
هاي نارواي ديگري در مس���ير ّ
در ميان بوده ،باز هم فضايي فراهم آمده براي تأمل كردن و انديش���يدن
و رخدادهاي عبرتانگيز تاريخ معاصر را براي بحث و بررس���ي عالمانه و
كارشناسانه مورد مدا ّقه و مطالعه قرار دادن .دادگاههاي متفاوت و متضاد
هاي متفاوت و متض���اد ،همواره محتاج معيارهاي ملّي و
نيز مثل كابينه
خواهانهاي بودهاند كه فارغ جريانهاي حق و باطل
اس���تقاللي و عدالت
است.

			
محاکمه دکتر محمد مصدق

*پاییز 1332ش

بعد از کودتای  28مرداد – رژیم ش���اه در یک دادگاه فرمایشی دکتر مصدق را محاکمه وبه سه سال زندان با اعمال شاقه محکوم کرد  .دکترمصدق در دادگاه خطاب
به رییس دادگاه گفت:
« م��ن ایران��ی و مس��لمانم و ب��ر علی��ه هرچ��ه ایرانی��ت و اس�لامیت را تهدی��د کن��د ت��ا زن��ده هس��تم مب��ارزه میکنم» .
«تنها گناه من و گناه بس��یار بزرگ من این است که صنعت نفت ایران را ملی کردم و بساط اس��تعمار و اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی عظیم ترین
امپراطوری جهان را از این مملکت برچیدم».
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دفتر دکتر مصدق در پایان روز  28مرداد 1332

			
محاكمه یاران مصدق
احمد رضوي

بعد از کودت���ای  28مرداد  ،رژیم
برکشیده ووابسته به استعمار به منظور
تثبیت وضعیت خود اقدامات چندی را
آغاز کرد که بازداشت طیف وسیعی از
فعاالن سیاسی وشخصیتهای مطرح
آن دوران در راس آنها بود  .دولت فضل
اهلل زاهدی به جز دکت���ر مصدق عده
زیادی از همکاران وهمفکران ایش���ان
را نیز بازداش���ت کرد .در روز  30مرداد
فرمان���داری نظامی تعداد بازداش���ت
ش���دگان را  200نفر اعالم کرد .موج
دستگیری ها برای دس���ت یافتن به
کس���انی همچون دکتر فاطمی ،دکتر ش���ایگان،
مهندس رضوی،مهندس حس���یبی و ..همچنان
ادامه یافت  .با دستگیری دکتر فاطمی در  6اسفند
 1332وهمچنین دکتر شایگان ومهندس رضوی،
رژیم ش���اه در مهر ماه  1333آنه���ا را دردادگاه
محاکمه کرد  .دادگاه محاکمه این س���ه تن تا چهار
جلسه علنی بود ولی بعد ازآن غیرعلنی شد وفقط
خبر نتیجه دادگاه در روزنامه ها اعالم شد .دادگاه
رسیدگی به اتهامات آن س���ه نفر دکتر فاطمی را
به اعدام ودکتر ش���ایگان ومهن���دس رضوی را به
حبس ابد محکوم س���اخت  .رای این دودر دادگاه
تجدید نظر به سه س���ال کاهش یافت ولی حکم
دکتر فاطمی مورد تائید قرار گرفت وسید حسین
فاطمی وزیر امورخارجه دکتر مصدق در سحرگاه
19آبان  1333تیرباران شد.
به دلیل غیر علنی بودن اکثر جلس���ات دادگاه
به جز یک عکس که در این جا آمده اس���ت ودکتر
شایگان را در جلس���ه دادگاه نشان می دهد تصویر
دیگری از جلسات دادگاه در دسترس نیست.

* مهر 1333

دکتر فاطمی بعد از بازداشت در فرمانداری نظامی،نشسته تیمور بختیار
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دادگاه افسران عضو سازمان نظامی حزب توده
از جمله س���ازمان های مرتبط با حزب توده سازمان نظامی آن بود  .این
س���ازمان که یک بار در اوایل دهه  1320تش���کیل و سپس منحل شده بود،
بعد از غیر قانونی اعالم ش���دن آن در س���ال 1327بار دیگر احیا وشروع به
فعالیت کرد .بعد از کودتای  28مرداد و تعقیب وبازداش���ت اعضای حزب توده
های وابسته به آن ،ماموران فرمانداری نظامی تالش کردند تا اعضای
وسازمان
سازمان را شناسایی وبازداش���ت کنند  .ولی تا تابستان  1333در این زمینه
موفق نبودند تا آن که س���رانجام در روز  21مرداد  ،1333سروان ابوالحسن
عباس���ي ،يکي از اعضاي هيات اجرايي سازمان نظامی حزب توده ،با چمداني
پر از اسناد و مدارک دستگير شد  .وی زیر شکنجه ماموران فرمانداری نظامی
اسرار س���ازمان را افش���ا ودر نتیجه ظرف مدت کوتاهي نزدیک به پانصد نفر
از اعضای سازمان شناسايي و دستگير ش���دند .افسران ودرجه داران سازمان
مذکور ظرف مدت کوتاهی محاکمه وبه مجازات های مختلف محکوم شدند .
سرهنگ سیامک ،سرهنگ مبشری ،ستوان حجری ،ستوان عمویی ،مرتضی
کیوان ،سرگرد وکیلی و ...از جمله این دستگیرشدگان بودند.
از حدود  480تن اعضاي بازداشت شده سازمان 27 ،نفر به اعدام 53 ،نفر
به حبس ابد 91 ،نفر به حبس ابد با کار ،وبقیه به حبس هایی از یک تا پانزده
سال محکوم شدند .عده اي هم موفق به فرار به خارج از کشور شدند.
تعداد زيادي از اين محکومين بعد از چندی با اظهار پش���يماني بخشوده
شدند.

دکتر سید علی شایگان در جلسه دادگاه

* پاییز 1333

از چپ به راس���ت :سرگرد وكيلي سرهنگ محمدزاده وكيل مدافع سرگرد بهنيا و يك
وكيل مدافع ديگر

از راست به چپ :سرهنگ عزيز نميني ،سرهنگ متقيان وكيل مدافع ،سرهنگ عطارد
متهم ،سرهنگ ملك اكبري وكيل مدافع
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سرهنگ عزيز نميني  ،سرهنگ عطارد نفر پنجم سرهنگ عزت اهلل سيامك  ،سرهنگ
محمدعلي مبشر

رديف اول از راست به چپ :سرهنگ عزيز نميني ،سرهنگ متقيان وكيل مدافع .رديف دوم از راست:سرهنگ عطارد

			
محاکمه اعضای فداییان اسالم
بعد از ش����هریور  1320وتش����کیل احزاب وس����ازمان های متعدد سیاسی،
اجتماعی ،فرهنگی وصنفی  ،نیروهای مذهبی نیز که در دوران پادشاهی رضاشاه
به شدت تحت فشار وسرکوب قرار داشتند  ،به تدریج در عرصه عمومی حضور پیدا
کردند وبه فعالیت پرداختند  .از جمله این نیروها  ،جمعیت فداییان اس��ل�ام بودکه
نوس����ط طلبه ای جوان به نام سید مجتبی میرلوحی پایه گذاری شد .سید مجتبی
میرلوحی که بعد از چندی به نام سید مجتبی نواب صفوی مشهور شد  .هدف نواب
صفوی از تشکیل فداییان اس��ل�ام مبارزه با تبلیغات غیر مذهبی وحمالتی بود که
علیه اسالم رایج شده بود .نواب ویارانش در این مبارزه از هیچ گونه تالش وکوششی
خودداری نداشتند .مبارزه آنها در این راه از امر به معروف ونهی از منکر زبانی آغاز

:تیمسارشایانفر ،نواب صفوی وسید محمد واحدی
از راست

* دی 1334
وتا ترور مخالفان ادامه داش����ت  .احمد کسروی ،عبدالحسین هژیروزیر دربار وقت،
س����پهبد جاجعلی رزم آرا نخست وزیر  ،دکتر فاطمی وزیر امورخارجه وحسین عال
نخست وزیر از جمله کسانی بود که هدف گلوله های فداییان اسالم قرار گرفتند .در
آبان ماه  1334مظفرعلی ذوالقدر از اعضای فداییان اس��ل�ام در مسجد شاه تهران
تالش کرد تا با تیراندازی حسین عالء نخست وزیر وقت را ترور کند .به دنبال این
واقعه رژیم شاه سید مجتبی نواب صفوی وچند تن از یارانش را بازداشت ومحاکمه
کرد  .دادگاه ،نواب صفوی  ،س����ید محمد واحدی  ،خلیل طهماسبی ومظفرعلی
ذوالقدر را به اعدام محکوم کرد .حکم صادره از سوی دادگاه از سوی دادگاه تجدید
نظر تائید ونواب ویارانش در سحرگاه  27دی ماه تیرباران شدند.

سمت چپ نشسته :سيدمحمد واحدي و خليل طهماسبي

رديف جلو از راس����ت :مظفر عل����ي ذوالقدر،علي
بهاري،يكي از وكال  ،خليل طهماسبي،و احمد عباس
تهراني .رديف دوم:يك����ي از وكال ،محمد واحدي،
تيمسار علي نقي شايان ،نواب صفوي واصغر عمري

رديف جلو از راس���ت به چپ :دو ت���ن از وكالي مدافع
مظفرعلي ذوالق���در ،علي بهاري ،يك���ي از وكال خليل
طهماسبي و تهراني
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محاکمه حاج اسماعیل رضایی وطیب حاج رضایی

*پاییز 1342

بعد از واقعه خونین پانزده خرداد  ، 1342رژیم
ش���اه تعداد زیادی ازفعاالن سیاسی ونیز نیروهای
مردمی را بازداش���ت وزندانی کرد .رژیم شاه برای
رحمانه خود ت�ل�اش کرد تا با
توجیه کش���تار بی
محاکمه ومقصر جلوه دادن عناصر مردمی ،از خود
س���لب مس���ئولیت کند  .رژیم تالش کرد تا طیب
حاج رضایی وحاج اس���ماعیل رضای���ی را که دوتن
از سرشناس���ان میدان تهران بودند ودر روز پانزده
خرداد با برپایی دستجات س���ینه زنی به مناسبت
عاشورای حس���ینی اقدام کرده بودند وادار کند تا به
دریافت پول از رهبر انقالب برای ایجاد بلوا در تهران
اعتراف کنند  .چ���ون آن دو حاضر به اعتراف دروغ
نش���دند دادگاه نظامی آنها را به اعدام محکوم کرد.
حکم اعدام حاج اسماعیل وطیب حاج رضایی در 11
آبان  1342به اجرا درآمد.

قرائت حکم دادگاه

نشسته از راست :حاج اسماعیل رضایی،تیمسار شایانفر،طیب حاج رضایی در جلسه دادگاه
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حاج اسماعیل رضایی در جلسه دادگاه

از چپ :طیب،شایانفر وحاج اسماعیل رضایی

		
دادگاه سران واعضای نهضت آزادی ایران
نهضت آزادی ایران در اردیبهشت  1340توسط
مهندس مهدی ب���ازرگان ،آیت اهلل س���ید محمود
طالقانی ،دکتر یداهلل س���حابی و چن���د تن دیگر از
همفکرانشان تاسیس شد  .از اول بهمن 1341رژیم
پهلوی به منظ���ور ارعاب وتهدی���د مخالفان خود
های گسترده ای را آغاز کرد  .سران وفعاالن
بازداشت
جبهه ملی ایران ونهض���ت آزادی ایران ونیز فعاالن
جنبش دانشجویی از جمله بازداشت شدگان بودند.
بعد از واقعه خونین  15خرداد بازداش���ت شدگان به
تدریج آزاد ش���دند  .ولی سران نهضت آزادی ایران با
کش���ف پیش نویس اعالمیه ای که در زندان توسط
مهندس عزت اهلل سحابی نوشته شده بود نه تنها آزاد
نشدند بلکه در پاییز  1342در دادگاه نظامی محاکمه
وبه حبس هایی از یک سال تا ده سال محکوم شدند
 .از جمل���ه مهندس بازگان وآیت اهلل س���ید محمود
طالقانی به ده سال ،دکتر عباس شیبانی به شش سال
اهلل سحابی به چهار سال زندان محکوم شدند .
وعزت

*پاییز 1342

علينقي ش���ايان فر وكيل مدافع مهندس بازرگان در دادگاه عادي ويژه نظامي .يداهلل سحابي ،عباس شيباني و
اهلل سحابي
عزت
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مهدي بازرگان در دادگاه سران و اعضاي نهضت آزادي ايران .يداهلل سحابي ،عزت اهلل سحابي ،عباس شيباني

			
دادگاه اعضای جمعیت موتلفه اسالمی
هیات های موتلفه اسالمی از به هم پیوس���تن سه هیات مذهبی به یکدیگر
بعد از آغاز نهضت روحانیت در سال  1340تشکیل شد .هیات موتلفه بعد از آغاز
فعالیت ارتباط نزدیک وتنگاتنگی را با روحانیت وبه ویژه آیت اهلل العظمی خمینی
برقرار کردند و تالش کردند تا با الهام از نظریات ایشان فعالیت کنند .
در سال  1343بعد از ارائه الیحه کاپیتوالسیون به مجلس از سوی حسنعلی
منصور نخست وزیر وقت وسخنرانی ش���دید اللحن امام خمینی علیه وی که به
تبعید ایشان به خارج ازکشور منتهی شد  ،هیات های موتلفه نقشه ترور منصور را
دنبال کردند تا آن که سرانجام در اول بهمن  1343وی در مقابل مجلس شورای
ملی در میدان بهارستان به ضرب گلوله محمد بخارایی به قتل رسید  .در پی این
اقدام  ،رژیم تعداد زیادی از اعضا ومرتبطان با جمعیت موتلفه اسالمی را بازداشت

*1344ش

وس���یزده نفر از آنها را در دادگاه نظامی محاکمه ک���رد  .در دادگاه بدوی محمد
بخارایی  ،مرتضی نیک نژاد  ،رضا صفار هرندی ،صادق امانی به اعدام ونه نفر دیگر
به زندان محکوم ش���دند  .در دادگاه تجدید نظر عالوه بر چهار نفر ی که به اعدام
محکوم ش���ده بودند حاج مهدی عراقی وهاشم امانی نیز به اعدام ومابقی اعضا به
حبس هایی از پنج س���ال تا ابد محکوم شدند .در جریان فرجام خواهی  ،تقاضای
حاج مهدی عراقی وهاشم امانی مورد قبول قرار گرفت وحکم اعدام آنها به حبس
ابد با اعمال شاقه تبدیل شد .همچنین  ،حبیب اهلل عسگراوالدی  ،عباس مدرسی
الدين انواری به
فر  ،حاج ابوالفضل حی���دری وکافچی به حبس ابد ،آیت اهلل محي
 15سال  ،احمد شهاب به10سال و ایپکچی به  5سال زندان محکوم شدند  .حکم
صادره در باره محکومان به اعدام در  26خرداد به اجرا درآمد.

دادگاه اعضاء گروه ترور كننده حسنعلي منصور نخست وزير رديف اول از چپ به راست  :سرهنگ شايان فر ،شاهقلي الهياري ،رستگار
رديف دوم از راست به چپ :مهدي عراقي ،صادق اماني ،مرتضي نيك نژاد ،رضا صفارهرندي و محمد بخارايي
رديف سوم :نقي كالفچي ،ابوالفضل حيدري ،حبيب اهلل عسگراوالدي ،عباس مدرسي فر و هاشم اماني رديف چهارم سمت چپ :احمد شهاب
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دادگاه اعضای جامعه سوسیالیستهای نهضت ملی ایران
* بهمن 1344ش

جامعه سوسیالیس���ت های نهضت ملی ایران
آخرین تشکلی بود که از س���وی خلیل ملکی پایه
گذاری ش���د .ملکی که از جمله اعضای گروه پنجاه
وسه نفر واز موسس���ان حزب توده ایران بود ،بعد از
چندی راه خود را از حزب توده جدا کرد و در جریان
نهضت مل���ی ایران به دکتر مصدق نزدیک ش���د .
خلیل ملکی ضمن حفظ دیدگاه های سوسیالیستی
خود راه مبارزه مس���المت آمیز با رژیم ش���اه را در
پیش گرف���ت  .با این حال بعد از خرداد  1342رژیم
شاه اندیش���ه های خلیل ملکی ویارانش را نیز تاب
نیاورد .در  28مرداد  1344ملکی به همراه علیخان
شانسی ،میر حسین سرشار ورضا شایان دستگیر و
در بهمن ماه آن سال محاکمه آنها در دادگاه عادی
شماره  3ارتش آغاز شد .از جلسات این دادگاه فقط
دفاعیات ملکی وپاسخ دادستان به او در روزنامه ها
منتشر شد وش���رح ماوقع دادگاه ودفاعیات سه نفر
دیگر وحتی کیفرخواس���ت دادستان نیز اجازه چاپ
پیدا نکرد .این دادگاه ملکی وس���ه همفکر او را به
حبس از یک تا سه سال محکوم کرد .

از راست :خليل ملكي،رضا شايان،عليخان شانسي و
حسين سرشار

از راست :حسين سرشار ،عليخان شانسي ،رضا شايان و خليل ملكي

135

خلیل ملکی درحال دفاع از اتهامات وارده در دادگاه
خلیل ملکی در حال امضای حکم دادگاه

		
دادگاه کاخ مرمر

* مهر 1344ش

در  21فروردین  1343رضا ش���مس آبادی سرباز وظیفه عضو گارد جاویدان با تیراندازی به سوی محمدرضا پهلوی در کاخ مرمر تالش کرد تا شاه را به قتل برساند
 .به دنبال این واقعه در حالی که شمس آبادی در آن ماجرا کشته شده بود  ،ماموران رژیم به بهانه تماسی که یکی از اعضای یک هسته کوچک از دانشجویان با شمس
آبادی داشتند آنها را بازداش���ت و محاکمه کردند  .یکی از اعضای این گروه پرویز نیکخواه از دانشجویان عضو کنفدراسیون دانشجویان ایرانی مقیم اروپا بود .به همین
خاطر سروصدای زیادی پیرامون دادگاه برپاشد .نیکخواه بعد از چندی به دلیل همکاری با رژیم از زندان آزاد شد  .احمد منصوري ،حسن شريف احمد كامراني  ،منصور
پوركاشاني ،فيروز شيروانلو  ،فره وشي و ...از جمله افرادی بودند که به همراه نیکخواه محاکمه شدند .

از چ���پ :پرويز نيكخواه ،احمد منصوري،حس���ن
ش���ريف ،احمد كامراني ،منصور پوركاشاني ،فيروز
شيرانلو ،فرهوشي ،محسن رسولي و منوچهر مقدم
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قرائت رأي دادگاه درباره اعضاي گروه ترور ش��اه رديف دوم از چ���پ :نفر دوم پرويز نيكخواه ،احمد
منصوري ،حسن شريف،احمد كامراني ،منصور پوركاشاني ،فيروز شيروانلو و فره وشي.

رديف اول وكيل مدافعان متهمين نشسته اند و پشت آنها از چپ پرويز نيكخواه ،احمد منصوري ،حسن شريف احمد كامراني ،منصور پوركاشاني و فيروز شيروانلو

دادگاه اعضای حزب ملل اسالمی

* بهمن 1344ش

حزب ملل اس�ل�امی در اوایل دهه  1340ش از سوی محمد کاظم بجنوردی
تشکیل ش���د  .بجنوردی با جذب تعدادی از جوانان عالقمند به مبارزه مسلحانه
فعالیت های تش���کیالتی را آغاز کرد .حزب ملل اس�ل�امی مبارزه با رژیم پهلوی
را به س���ه مرحله تقس���یم کرده بود :مرحله اول جذب نیرو ،آموزش وتعلیمات
سیاسی ،مرحله دوم تدارک وتجهیز تسلیحاتی وآموزش نظامی ومرحله سوم قیام
مسلحانه.
ولی در مهرماه  1344کلیه اعضای حزب به جز دوتن که موفق به فرار شدند
قبل از هرگونه اقدام علیه رژیم ش���اه براثر یک اتفاق از س���وی نیروهای امنیتی
شناس���ایی و  55تن از اعضای آن بازداشت ومحاکمه شدند.خبر کشف حزب ملل
و دستگیری اعضای آن سه ماه بعد از آن از سوی سرتیپ فرسیو معاون دادستان
ارتش اعالم شد  .شانزده روز بعد نیز دادگاه رسیدگی به اتهامات بازداشت شدگان
آغاز به کار کرد  .در کیفرخواست دادس���تان برای هشت نفر از بازداشت شدگان
تقاضای اعدام وبرای بقیه تقاضای زندان از سه تا ده سال شده بود .
سرانجام دادگاه بدوی بعد از  21جلسه که از  17بهمن تا  14اسفند  1344به
ط���ول انجامید ،کاظم بجنوردی را به اعدام وبقیه اعضای گروه را به حبس از یک

س���ال تا ابد محکوم کرد .این احکام در دادگاه تجدید نظر نیز کما بیش تائید شد.
ولی حکم اعدام بجنوردی با تالش وفش���ار مراجع به ابد کاهش یافت .ابوالقاسم
سرحدی زاده ،محمد جواد حجتی کرمانی  ،کاظم سیفیان  ،محمد سید محمودی،
حسن حامد عزیزی و ..از جمله اعضای این گروه بودند.
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کاظم بجنوردی به همراه چند تن از اعضای حزب در دادگاه

جواد منصوری ،محمدعلی جمالیان ،ناصر نراقی

دادگاه اعضای تشکیالت تهران حزب توده
*1345ش
		
از اوای���ل دهه  1340حزب توده تالش کرد تا با ایجاد س���ازمانی در داخل
کشور به فعالیت پرداخته وبه همین منظورس���ازمانی در داخل کشور ایجاد وبا
جذب عدهای شروع به فعالیت کرد .از سوی هیات اجرائیه حزب توده چهار نفر به
های پرویز حکمت جو ،علی خاوری  ،علی حکمتی وعباسعلی شهریاری برای
نام
رهبری این تشکیالت انتخاب ش���دند .در میان این چهار نفر شهریاری از مدتی
قبل ازآن به خدمت س���اواک درآمده بود وبدین وسیله از همان ابتدا تشکیالت
تهران تحت کنترل ساواک قرار گرفت  .ش���هریاری در طول دهه  1340تعداد
زیادی از افرادی را که به قصد مبارزه با رژیم به این تش���کیالت پیوستند تحویل
ساواک داد  .در  31فروردین  1345ساواک پرویز حکمت جو وعلی خاوری را به
همراه شش نفر از اعضای آن بازداشت ومحاکمه کرد  .دادگاه مسئول رسیدگی به
پرونده این عده ابتدا حکمت جو وخاوری را به اعدام وسپس با یک درجه تخفیف
آنها را به حبس ابد وبقیه را به زندان محکوم کرد .حکمت جو پس از گذش���ت ده
سال در زندان براثر شکنجه در گذشت.
تش���کیالت تهران تا اواخر دهه  1340به فعالیت خود تحت پوشش ساواک
ادامه داد تا سرانجام رهبری حزب آن رامنحل کرد.شهریاری نیز در سال 1353
توسط چریک های فدایی خلق شناسایی وبه قتل رسید.

تشكيالت تهران حزب توده

ردیف جل���و وکالی مدافع-ردیف دوم از چپ :حکمت جو ،خاوری ،معتمدیان ،نجاریان
و محرم زاده

فلس��طین
گروه
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چپ به راس���ت :پرويز حكمت جو ،علي خاوري ،تقي معتمديان ،جعفر نجاريان و
عباداهلل محرم زاده

*1349ش

هفتم دی ماه  1349درروزنامه اطالعات خبری مبنی بر تش����کیل علنی جلسات
محاکمه اعضای گروهی به نام فلسطین منتشر شد .در جلسات محاکمه دادگاه بدوی
وتجدید نظرکه تاپایان دیماه 1349به طول انجامید هیجده نفر از اعضای این گروه
محاکمه و به یک سال زندان تا حبس ابد محکوم شدند  .اعضای گروه فلسطین پیش
از هرگونه اقدام وحتی تعیین نام برای تش����کیالت خود ودر جریان برنامه ریزی برای
اعزام نیرو به فلسطین جهت دوره آموزش چریکی از سوی نیروهای ساواک بازداشت
شدند  .دلیل معروف شدن آنها نیز تالش برای رفتن به فلسطین بود .شکراهلل پاک نژاد،
حسین ریاحی وناصر کاخ س����از سه تن از اعضای اصلی این گروه بودند که در دادگاه
بدوی وتجدید نظر به حبس ابد محکوم ش����دند .اعضای گروه که در دادگاه محاکمه
شدند عبارت بودند از  :احمد صبوری کاشانی ،عبداهلل فاضلی ،مسعود بطحایی  ،هاشم
سگوند محمدرضا شالگونی و ..از جمله دیگر اعضای این گروه بودند.

ايستاده از راس���ت :عبداهلل فاضلي،محمدرضا شالگوني،فرشيد جمالي ،سيد
محمد معزز و بهرام شالگوني بعد از ختم جلسه دادگاه

رديف جلو :وكيل مدافعين  -رديف دوم از چپ :احمد صبوري ،ناصر كاخ س���از ،مسعود
بطحايي،شكراهلل پاكنژاد و هاشم سگوند -رديف س���وم از چپ :هدايت اهلل سلطان زاده
(نامعلوم) بهرام شالگوني ،داود صلح دوست (نامعلوم) و ناصر رحيم خاني  -رديف چهارم
از چپ :محمد رضا شالگوني ،ناصر جعفري
شكراهلل پاكنژاد در حال قرائت دفاعیه در دادگاه

رديف اول :احمد صبوري ،انزابي نژاد ،ناصر كاخ ساز و شكراهلل پاك نژاد
رديف دوم :نواب بوشهري ،بهرام شالگوني ،صلح دوست و سالمت رنجبر
رديف سوم :محمدرضا شالگوني

			
گروه ستاره سرخ

*بهمن 1350

در بهمن  1350روزنامه ها از محاکمه اعضای گروهی با نام « گروه  20نفره» خبر دادند رهبر این گروه علی رضا ش����کوهی بود .محمد احمدیان ،حسین هاشمی  ،عبداهلل
رضوی وفرج س����رکوهی از جمله دیگر اعضای این گروه بودند  .چهار تن از اعضای این گروه در دادگاه بدوی به اعدام وبقیه به حبس هایی از سه تا ده سال محکوم شدند ولی
این رای در دادگاه تجدید نظر شکسته شد ومحکومان به اعدام به حبس ابد محکوم شدند .

رديف اول از چپ به راست :محمد فارسي و هادي غبرايي
رديف دوم:عادل خمس���ه اي ،هيبت اهلل طبيب غفاري

س��ازمان ماركسيس��تي فدای��ی خلق
* بهمن 1350
مسعود احمدزاده
س����ازمان چریک های فدایی خل����ق به عنوان يك
سازمان كمونيس����تي مس����لح ،در فروردین  1350از
به هم پیوس����تن دو گروه «جزنی -ضی����ا ظریفی» و
« احمدزاده -پویان» تشکیل و اعالم موجودیت کرد.
چری���ک های فدایی خل���ق دو ماه قب���ل از اعالم
موجودیت با حمله به پاس���گاه س���یاهکل درگیالن به
مقابله مسلحانه با رژیم ش���اه رفته بودند  .رژیم شاه در
اسفند همان سال سیزده تن از چریکهای دس���تگیر شده ودوازده تن از آنها را
ب���ه اعدام محکوم کرد  .نیروهای باقی مانده چریک ها نیز به تالفی این اقدام رژیم
در فروردین  1350با ترور سرتیپ فرس���یو و حمله به کالنتری قلهک وبه دنبال
آن مصادره موجودی یک ش���عبه بانک به رژیم پاسخ دادند .این اقدام موجب شد
رژیم برای شناسایی وبازداشت چند تن از نیروهای شناخته شده سازمان اقدام به
انتشار نام وعکس های آنها کرد .به دنبال تشدید برخوردهای چریک های فدایی
باماموران رژیم در س���ال  1350تعدادی از اعضای سازمان در درگیری مسلحانه
کشته وعده ای نیز بازداشت ش���دند  .در بهمن  23، 1350نفر از اعضای چریک
های بازداشت شده در دادگاه محاکمه شدند که مسعود ومجید احمدزاده  ،عباس
واسداهلل مفتاحی ،حمید توکلی ،سعید آرین علی اصغر ایزدی ،عبدالرحیم صبوری
و ...از جمله آنها بودند .در این دادگاه  ،مس���عود ومجید احمدزاده ،عباس واسداهلل
مفتاحی ،حمید توکلی وس���عید آرین به اعدام و 17نفر دیگر به زندان از  3سال تا
حبس ابد محکوم شدند .س���ازمان چريكهاي فدايي كه با عمليات سياهكل در
بهمن  49وارد مرحله اقدام ش���ده بود ،پنج سال بيشتر دوام نياورد و بهدليل عدم
حمايت مردم ايران ،در برابر ضربات رژيم شاه فروپاشيد.
عباس مفتاحی(ایستاده) ونقی حمیدیان
(نشسته-پشت سر وی)

از چ���پ به راس���ت :علي مه���دي زاده ،فرج س���ركوهي،
عبداهلل رض���وي ،عماد محمد احمديان ،علي رضا ش���كوهي
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آرین سوالونی ،آژنگ ارض پیما ،حاجیان

سازمان ماركسيس��تي مذهبي مجاهد خلق
* بهمن 1350ش
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در شهریور  1350ساواک با یورش���ی همه جانبه تعداد زیادی از خانه های
تیمی س���ازمان مجاهدین خلق را كه مثل سازمان كمونيستي فدايي خلق داراي
هاي مذهبي بود مورد هجوم
مشي كمونيستي و مبتني بر ترور ا ّما در قالب گرايش
قرار داد ونزدیک به هفتاد نفر از رهبران واعضای این س���ازمان را بازداشت کرد.
این بازداش���ت ها در پاییز آن سال نیزادامه پیدا کرد  .بازداشت شدگان در دادگاه
نظامی محاکمه ش���دند  .از جمله یازده تن از اعضا که در میان آنها چهارعضوکادر
مرکزی نیز حضور داش���تند از  25تا  30دی 1350محاکمه شدند  .دراین میان
فقط خبر برگزاری دادگاه این یازده تن در روزنامه ها منعکس شد و درباره سایرین
وازجمله بنیان گذاران س���ازمان تنها خبر اعدام آنها در جراید منتشر شد  .در این
دادگاه ناصر صادق،محمد بازرگانی ،علی میهن دوس���ت ومسعود رجوی به اعدام
وبقیه به حبسهایی از س���ه سال تا ده سال محکوم ش���دند  .حکم رجوی نیز با
دخالت شاه به حبس ابد کاهش یافت.منصوربازرگانی،مهدیفيروزيان،حسنرای،
مصطفی مالیری ،محمدتقی شهرام ،محمد غرضی و ...از دیگر کسانی بودند که در
این دادگاه محاکمه شدند.
افراد اين س���ازمان كه در آن ايّام آمريكاييها را ترور ميكردند و به همگامي
با ش���وروي (روسيه) مفتخر بودند خود به دو گروه متخاصم تقسيم شده و به روي
خواندند با
يكديگر اسلحه كشيدند .كس���اني كه خود را ماركسيست تمامعيار مي
انتشار بيانيه رس���مي اعالم كردند كه پوسته مذهبي را دور انداخته و كمونيست

رديف جلو نشسته از راست:مهدي فيروزيان ،منصور بازرگان و علي ميهن دوست
رديف دوم نشسته از چپ :منصور رجبي و مصطفي ماليري

رديف جلو نشس���ته از چپ :ناصر صادق ،علي محمد بازرگاني ،منصور بازرگان و مهدي
فيروزيان .رديف دوم نشسته از راست :مصطفي ماليري و مسعود رجوي

كامل ش���دهاند .آن���گاه همزمان رفقاي رقي���ب خود را كش���تند و ح ّتي جنازة
همسنگرش���ان (مجيد شريفواقفي) را با قس���اوت تمامعيار در مسكرآباد تهران
سوزاندند .اين سازمان كه در اوايل سال  50به تقليد از سازمان چريكهاي فدايي
خلق وارد اقدام مش���ابه ش���ده بود ،به دليل عدم حمايت مردم ايران و مخالفت
مبارزان مسلمان چهار سال بيش���تر دوام نياورد و در برابر ضربات وارده از سوي
رژيم شاه و بر اثر اعترافات اعضاي كادر مركزياش در سال  55ـ  54فرو پاشيد.

رديف اول :ناصر صادق و علي ميهن دوست
رديف دوم :حسن راهي و مسعود رجوي

		
مهدی رضایی

* شهریور 1351

مهدي رضاي���ي متولد  1332توس���ط برادرش احمد رضايي به س���ازمان
ضد امپرياليستي
ماركسيستي مذهبي مجاهدين خلق كه داراي مشي مسلّحانه و ّ
(آمريكايي) در آن ايّام بود ،پيوس���ت .وي در چند عماليت چريكي عليه نيروهاي
ي «اين هفته» شركت داشت .مهدي
وابسته به رژيم و نيز انفجار مجله ضد اخالق 
رضايي پس از يك درگيري مسلحانه با عوامل ساواك در خيابان خورشيد تهران
به هالكت رساندن يكي از افس���ران ساواك بازداشت و تحت شكنجه قرار گرفت.
مهدي رضايي توانس���ت موافقت مقامات امنيتي را براي برگزاري علني جلسات

محاكمه خود جلب كند .او با اس���تفاده از علني بودن جلس���ات دادگاه و حضور
خبرنگاران خارجي جلس���ات دادگاه را به صحنهاي براي افش���اي جنايات رژيم
تبديل كرد .دادگاه نيز او را به سه بار اعدام محكوم كرد .مهدي رضايي در سحرگاه
 16شهريور  1351اعدام شد .يكس���ال پس از اعدام رضايي ،سران ماركسيست
در س���ازماني كه وي به آن وابسته شده بود ،اعالم كردند كه پوسته مذهب را دور
اند و هرگونه مقاومت مذهبي را درهم خواهند كوفت .اين سازمان در سال
انداخته
 55ـ  54كام ً
ال فرو پاشيد.
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گروه منوچهر(سیروس) نهاوندی

* خرداد 1352

منوچهر(سیروس ) نهاوندی ازاعضای سازمان انقالبی حزب توده ایران بود که در اواخر دهه  1340به ایران آمد وسازمان آزادیبخش خلق های ایران را تشکیل داد.
نهاوندی چندی بعد از ش���روع به فعالیت وجذب عده ای به س���ازمان خود در تور نیروهای امنیتی قرار گرفت وپس از بازداشت به خدمت ساواک درآمد  .ساواک پس
از همکاری نهاوندی  ،اورا از زندان فراری داد و او در خارج از زندان فعالیت خودرا ازس���رگرفت .بعد از مدتی تعدادی از اعضای گروه که بعضی از آنها از خویش���اوندان
نهاوندی بودند دس���تگیر ومحاکمه شدند  .در دادگاه بدوی شش نفر ازآنها به اعدام وبقیه به زندان محکوم شدند  .در دادگاه تجدید نظر حکم محکومان به اعدام نیز به
زندان کاهش یافت  .سیمین نهاوندی ،رحیم بنانی  ،کورش یکتایی ،احمد گیفانی و ...از دیگراعضای این گروه بودند.

منوچهر نهاوندي در دادگاه نظامي

رديف جلو از چپ :احمد گيقاني ،كوروش يكتائي و سيمين نهاوندي

نعمت اهلل عيوض محمدي اليحه دفاعيه خود را
قرائت مي كند .پش���ت وي از چپ :رحيم بناني
و منوچهر نهاوندي و ك���وروش يكتائي ديده
شوند.
مي

سيمين نهاوندي درحال قرائت اليحه دفاعيه -
پشت وي وكيل مدافعان و از چپ :اكبر ايزدپناه،
نعمت اهلل عيوض محمدي ،رحيم بناني ،منوچهر
نهاوندي ،احمد گيقاني وكوروش يكتائي
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گروه خسرو گلسرخی

*بهمن 1352

بهمن  1352محاکمه دوازده تن در دادگاه نظامی به اتهام تالش برای توطئه علیه ش���خص شاه آغاز شد .این عده در حالی به این اتهام بازداشت ومحاکمه شدند که
درواقع امر یک گروه واحد نبودند واهداف یکس���انی را دنبال نمی کردند .وعالوه بر آن هیج کدام نیز عمل خاصی انجام نداده بودند  .طرح ترورش���اه ویا گروگان گیری
ولیعهد وفرح پهلوی نیز تنها در ذهن چند تن از این افراد پرورانده ش���ده بود  .با این حال بعد از تالش چند تن از آنها برای دس���تیابی به اسلحه ،ساواک آنها رابازداشت
و محاکمه کرد .در جلس���ات دادگاه ،اعضای گروه که دوخانم وده نفر مرد بودند ،همه افراد به جز کرامت اهلل دانشیان وخسرو گلسرخی با اظهار ندامت از افکار واعمال
کرده وناکرده خود از ش���اه تقاضای بخشش کردند  .ولی دانشیان و به ویژه گلس���رخی که اتفاقا کمتر از دیگران در جریان اهداف تهیه کنندگان اسلحه وطرح آنها قرار
داش���تند مردانه بر سر مواضع خودایستادند وضمن دفاع از آرمان های خود جان بر سر آن نهادند  .ازآن پس گروه به نام گروه گلسرخی ودادگاه نیز به همین نام معروف
ش���د  .در حالی که گلسرخی کمترین نقش ورابطه را باطراحان قضیه داشت  .شکوه فرهنگ بعد از بازداشت برای رهایی از فشار ماموران نام گلسرخی ومقدم سلیمی را
هیچ دلیلی بر زبان آورده بود.
بی

رديف جلو از راست :كرامت اهلل دانشيان .نفر دوم :خسرو گلسرخي .نفر چهارم:طيفور بطحائي

خسرو گلسرخي در جلسه دادگاه دفاعيه
خود را قرائت مي كند.
رديف جلو نشس���ته از راست :عباسعلي
س���ماكار ،كرامت اهلل دانشيان  ،منوچهر
مقدم سليمي و وكالي متهمان
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دهد.
شكوه فرهنگ به سئواالت رئيس دادگاه پاسخ مي
رديف جلو از راست :كرامت اهلل دانشيان ،منوچهر مقدم سليمي،خسرو گلسرخي ،طيفور بطحائي و وكالي متهمان ( سروان هاشم نيابتي سمت چپ)

كرامت اهلل دانش���يان در جلسه دادگاه
تجديد نظ���ر دفاعيه خ���ود را قرائت
كند.
مي
رديف جلو از راس���ت :عباسعلي سماكار
سروان هاشم نيابتي  ،به اتفاق دو وكيل
ديگر متهمان
رديف دوم از راس���ت :ايرج جمشيدي و
ابراهيم فرهنگ

			
گروه یازده نفر

* 1356ش

اعضای این گروه که در راس آنها ایرج ابراهیمی بود در دهه  1350به منظور در نتیجه ایرج ابراهیمی ،بهمن رضانیا ،غالمرضا بهاردوست به حبس ابد و بقیه
مبارزه با رژیم ش���اه گردهم آمدند .ولی پیش از هرگونه اقدام شناسایی وبازداشت به حبس هایی از سه تا پانزده سال محکوم شدند .لیلی نوربخش  ،اکبر ایزدپناه و...
شدند  .جلسات محاکمه اعضای گروه در فروردین واردیبهشت  1356برگزار شد .از اعضای این گروه بودند .
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محاکمه دانشجویان وشركتكنندگان درتظاهرات انقالبي
ب���ا اوج گی���ری تظاهرات
مردم���ی علیه رژی���م پهلوی
ودرگی���ری م���ردم ونیروهای
نظامی در خیاب���ان ها هر روزه
تعداد زیادی از مردم بازداش���ت
وبه زندان روانه ش���دند  .عدهای
از این بازداش���ت شدگان بدون
محاکمه ،عده ای در دادگاههای
غیر علن���ی وع���ده ای نیز در
ه���ای علن���ی محاکمه
دادگاه
ش���دند.احکام دادگاه ه���ا در
این مقطع عموما س���بک بود و
بازداشت ش���دگان بعد از مدت
کوتاهی از زندان آزاد می شدند .
عکس های این قسمت به
جلسات دو گروه از این بازداشت
شدگان اختصاص دارد.
گ���روه اول دانش���جویان
وبازداشت شدگانی هستند که
در ساری محاکمه شدند وگروه
دوم در تهران محاکمه شده اند.

*تابستان 1357

محاکمه دانشجویان وتظاهرات کنندگان،تابستان 1357

الدين
چندتن از وكالي دانشجويان مبارز نيز از جمله صدر واثقي(مولف كتاب سيد جمال
حسيني پايهگذار نهضتهاي اسالمي) درجلسات دفاع از دانشجويان متهم حضور دارند

		
محاکمه امیرعباس هویدا

* فروردین 1358

امیرعباس هویدا نخست وزیر رژیم شاه از سال  1343تا  1356درتابستان  1356بعد از سیزده سال نخست وزیری جای خود را به جمشید آموزگار داد  .هویدا بعد
هاي دهه
از کناره گیری از سمت نخست وزیری به سمت وزیر دربار منصوب شد .وی در ماه های پایانی رژیم شاه به اتهام فساد و به عنوان اينكه نابسامانيها و نارضايي
االرض
پنجاه محصول مديريت او بوده است ،دستگیر وزندانی شد .هویدا بعد از سقوط رژیم شاه وپیروزی انقالب اسالمی در دادگاه انقالب محاکمه وبه عنوان مفسد في
به اعدام محکوم شد.
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اميرعباس هويدا به سئواالت رئيس دادگاه پاسخ ميدهد.

دادگاه متهمین آتش سوزی سینما رکس آبادان
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روز  28مرداد 1357س���ینما رکس
آبادان در حالی که تع���دادی از مردم در
حال تماشای فیلم گوزن ها بودند ودرهای
سالن از پشت قفل شده بود به آتش کشیده
ش���د  .بعد از پیروزی انق�ل�اب عده ای به
اتهام دست داشتن در آن فاجعه بازداشت
ومحاکمه شدند  .سرانجام بعد از  ۵۰ساعت
محاکمه وبرگزاری  ۲۰جلس���ه دادگاه در
محل س���ینما نفت آبادان ۶ ،حکم اعدام،
 ۴حکم اع���دام غیابی ۱۵ ،حکم زندان و ۵
س���وزی سینما
تبرئه ،پرونده حقوقی آتش
رکس پس از دو سال در شهریور  ۵۹بسته
شد.

واقعه سينما ركس آبادان

*1359ش

محاکمه وابستگان رژیم پهلوی

*1358و1359ش

پرویز نیکخواه -از تئوریسین های حزب رستاخیز

ناصر مقدم آخرین رییس سازمان اطالعات وامنیت کشور( ساواک)

147
از راس���ت :س���پهبد احمد دولو قاجار ،سرلشگر عباس
صدوقي ،سرهنگ يداهلل قيايي و سرگرد علي بهداد

سرلشگر علي نشاط فرمانده گارد جاويدان

بيژن يحيايي افس���ر دايره بازرسي اداره زندان ها  ،سروان محمد قهري صارمي افسر نگهبان زندان  ،عليرضا آذري
افسر نگهبان زندان

نصرت اهلل صدارت رييس ساواك بازار

148

گر ساواك
ميراحمدكوچصفهاني شكنجه

هفتاد تن از نمایندگان مجلس شورای ملی ومجلس سنا

فرج اهلل سيفي معروف به
كمانگر ( دكت���ر كمالي )
بازجو و شكنجه گر ساواك
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محاكمه منصور روحاني وزير كشاورزي  -عبداهلل رياضي رييس مجلس شوراي ملي
و محمد علي عالمه وحيدي نماينده مجلس شوراي ملي

محاكمه هفت تن از عوامل
س���اواك تبريز در دادگاه
انق�ل�اب اس�ل�امي تبريز
سمت راس���ت :سرهنگ
ليقواني

محمود جعفریان-عضو سابق حزب توده -معاون مدیر عامل سازمان رادیو وتلویزیون ملی
ایران -قائم مقام حزب رستاخیز

روح اهلل معبر معروف به آرش دوم ،بازجوي متخصص ساواك

سرتیپ منوچهر ملك ،سرتيپ نعمت اهلل
معتمدي ،سرلش���گر پرويز امين افشار و
سرتيپ حسين همدانيان

150

بهمن نادري پور معروف به تهراني و فريدون توانگر معروف به آرش
دو تن از بازجويان و شكنجه گران معروف ساواك

محمدتقي جوان رييس ساواك شيراز

محاکمه عباس امیر انتظام

*1359ش

عباس امیر انتظام معاون مهندس بازرگان در دولت موقت بود .وی بعد از چندی
به عنوان سفیر ایران در کشورهای اسکاندیناوی تعیین شد  .اندکی بعد از اشغال
س���فارت آمریکا درتهران ،وی در حالی که در کشورهای اسکاندیناوی به عنوان
سفیر ایران فعالیت میکرد ،به تهران فراخوانده و در  ۲۸آذر1358بازداشت شد.
امیر انتظام پس از  ۴۵۴روز بازداش���ت به حکم دادگاه انقالب به اتهام توطئه برای

انحالل مجلس خب���رگان ،مخالفت با نظام والیت فقیه ،تالش برای ایجاد اختالف
بین فلسطینیان و لیبیاییها با ایران ،فراری دادن سران رژیم سابق و ارائه اطالعات
سری به آمریکائیان دستگیر و به اعدام محکوم شد ،که با تالش مهدی بازرگان به
حبس ابد تقلیل یافت.
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دادگاه احمدرضا کریمی

*مرداد1359

احمدرضا کریمی از اعضای س���ازمان مجاهدین خلق پیش از پیروزی انقالب
بود  .وی بعد از مدتی فعالیت توس���ط نیروهای س���اواک بازداشت وتحت فشار با
ماموران ساواک به همکاری پرداخت .بر اثر این همکاری ساواک موفق به شناسایی
وبازداشت تعدادی از نیروهای سازمان مجاهدین شد در جلسات دادگاه کریمی که
به ریاست آیت اهلل محمدی گیالنی برگزار شد تعدادی از کسانی که کریمی موجب
بازداشت آنها شده بود ش���رکت کرده وعلیه او شهادت دادند .در آن زمان بازداشت

شدگان بعد از بازداش���ت در زندان کمیته مشترک مورد بازجویی قرار می گرفتند
وس���پس به زندان های دیگر نظیر اوین یا قصر و ...منتقل میشدند  .ولی کریمی با
وجود آن که در سال  1350دستگیر شده بود در سال  1353بعد از بازداشت دکتر
شریعتی مدتی را در س���لول دکتر گذراند  .بنا به نقل مشهور وی در برخی جلسات
شریعتی نیز با ماموران ساواک همکاری داشته است .کریمی به همین دلیل بعد از
پیروزی انقالب بازداشت ومحاکمه شد وچندسالی را درزندان گذراند .

احمدرضا كريمي

شادبخت نماينده سازمان مجاهدين خلق در
دادگاه احمد رضا كريمي

		
محاکمه متهمين (کودتای نوژه)

جلسه رس���یدگی به اتهامات متهمین
ب���ه ش���رکت در کودتا علی���ه جمهوری
اسالمی(کودتای نوژه)
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*1360

دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمین به شرکت در کودتای نوژه
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رهبران حزب توده ایران

*آذر 1362

ح���زب توده ایران بعد از پی���روزی انقالب باردیگر فعالی���ت های خود را از
س���رگرفت  .در این دوران حزب تالش کرد تا با حمایت از سیاست های جمهوری
اسالمی خودرا طرفدار انقالب ونظام جمهوری اس�ل�امی نشان دهد .ولی بعد از
چهار سال در بهمن  1361تعدادی از سران واعضای آن و سه ماه بعد ازآن تقریبا
اکثر رهبران وعده دیگری از نیروهای باقی مانده حزب نیز به اتهام نفوذ تشكيالتي
در نيروهاي مس���لح ايران و تالش براي براندازي نظام جمهوري اسالمي و روي

قيموميت ش���وروي سابق بازداشت وپس
كار آوردن حكومت كمونيستي تحت
ّ
از چندی همه آنها در دادگاه انقالب ارتش به ریاس���ت آقای محمدی ری شهری
محاکمه شدند .درمیان اعضای بازداشت شده نورالدین کیانوری دبیر کل حزب،
احسان طبری،جوانش���یر،به آذین ،پرتوی ،عمویی ،حجری ونیز تعدای از امرای
ارتشی که مخفیانه با حزب همکاری داشتند به چشم می خوردند .
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نشس���ته از چپ :نبي اهلل زاده نور ،اباذر غالمي ،مهدي مصطفوي ،اس���داهلل دريك وندي،
،خليل قنادي آذر ،محمد بهرامي نژاد ،محمد امير معزز ،محمدمهدي پرتوي
عسكر غياثي
و نورالدين كيانوري

محاكمه رهبران حزب توده

از چپ :بهرام افضلي ،محمد امير معزز  ،محمدمهدي پرتوي ،شاهرخ
جهانگيري و نورالدين كيانوري

محاكمه غالمرضا وحيدجو
		
رباينده هواپيماي مسافربري تهران

* 1374/8/21
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دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامی شبکه بزرگ فساد مالی(زنده دل)

*1374

			
دادگاه فاضل خداداد

* 1375

فاضل خداد در یکی از جلس���ات رسیدگی به
پرونده اختالس در بانک صادرات وبانک تجارت
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دادگاه غالمحسين كرباسچي

* 1377

دادگاه رسیدگی به اتهامات غالمحسین کرباسچی شهردار تهران

دادگاه رسیدگی به اتهامات اقتصادي شهرام جزایری 		
*1381
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دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمین حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري * 1388
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دادگاه رسیدگی به پرونده اختالس در شرکت بیمه ایران

* 1391

هاي  91تا  92برگزار ش���د.و در پايان رأي دادگاه اعالم و بعد از آن كيفرخواست براي محمدرضا رحيمي
دادگاه رس���يدگي به پرونده اختالس از شركت بيمه ايران در سال
(معاون اول دولت دهم) در ارتباط با اين پرونده صادر و رسيدگي به اتهامات نامبرده در سال  1393پيگيري شد.

م ّلت،
 90سال مبارزه و مقاومت
تورق كتاب
* بخش « ملّت 90،س���ال مبارزه و مقاوم���ت»ّ ،
مطبوعاتي تاريخ معاصر است با نگاهي به چشم و چهرة آنان كه در
ِ
جبهههاي گسترده و گوناگون اعتراض و انتقاد و مبارزه و مقاومت
عليرغم همه كاستيها و ناراستيها از جان و مال خويش گذشتند
و با آرمان عدالت و اس���تقالل و آزادي و آزادگي در خاك و خون
حد توان
غلتيدند .مؤسسه اطالعات در سال
هاي دفاع مقدس و در ّ
و امكاني كه داشت عالوه بر تقديم همكاران شهيد و عالوه بر اعزام
هاي جنگ تحميلي ،روزنامة
دائمي گزارشگران و عكاسان به جبهه
اطالعات را ب���ا نام «اطالعات جبهه» از خيابانهاي تهران به درون
س���نگرهاي دفاع و مقاومت كشاند .در اين عرصه است كه ميتوان
گفت كابينة شهيدان و محكمة شهيدان هم ديدني است .بگذاريد
هرچند كوتاه و گذرا در اثناي ورق زدن دورة  90س���الة روزنامه ،با
قرائت سطرهاي سياه و سپيد و با رؤيت تصويرهاي مرئي و نامرئي،
از اين چش���مها و از اين چهرههاي ماندگار نيز ياد كنيم .يادكردي
كه همواره ادامه دارد.

ش���ماره اول «اطالعات جبهه» كه در تاريخ  19ارديبهشت  1366چاپ و درجبهههاي جنوب و
غرب بين رزمندگان و سربازان توزيعشد.
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الهدی
سید حسین علم
متولد 1337:اهواز
شهادت :دی  1359درعملیات نصر
سید حسین علمالهدی متولد اهواز فرزند آیت اهلل سید مرتضی علمالهدی
میباشد ،وی از فعاالن قبل و بعد از انقالب ایران و فرمانده سپاه هویزه در
جنگ ایران و عراق بود ،علمالهدی در سن  ۲۲سالگی در عملیات نصر در
هويزه کشته شد.

شهداي روزنامه اطالعات
عباس بابایی
تولد – ۱۳۲۹:قزوين
شهادت  -1366:سردشت
سرلشکر خلبان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی در جنگ ایران و
عراق و معاون عملیات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران که در
جنگ ایران و عراق به شهادت رسيد.

حسن باقری
تولد :اسفند1334
شهادت :بهمن 1361فكه
غالمحسین افش���ردی معروف به حسن باقری ملقب به سقّای بسیجیان
عنوان
ترین فرماند ِه ای���ران در دوران جنگ ایران و عراق بود.وی به
جوان
ّ
قیت نیروهای
فرماند ِه قرارگاه
ه���ای نصر و کربال نقش مهم���ی در موف ّ
های فتحالمبی���ن و رمضان و همچنین بیتالمقدس و
ایران در عملیات
مقامی
آزادسازی خرمشهر داشت.وی در هنگام کشته شدن ،سِ مت قائم
فرماند ِه نیروی زمینی سپاه را برعهده داشت

شهید دکتر حسن عضدی
انفجار دفتر مرکزی حزب
جمهوری اسالمی ()1360
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شهید علی اکبر بادپا همدانی

مهدی باکری
تولد۱۳۳۳:خورشیدی  -میاندوآب
شهادت ۲۵:اسفند-۱۳۶۳جزیره مجنون
برادر علی باکری و حمید باکری ،فرمانده لشکر  ۳۱عاشورا بود.
مهدی باکری یکسال بعد از برادرش حمید باکری ،در عملیات بدر کشته
و پیکرش در دجله ناپدید شد.
حمید باکری
تولد - ۱۳۳۴:ارومیه
شهادت 3:اسفند  -1362جزيره مجنون
از فرماندهان سپاه پاس���داران انقالب اسالمی در جنگ ایران و عراق بود.
وی در عملیات خیبر در اثر اصابت آرپیجی کشته شد .پیکر او در میدان
جنگ باقی ماند و به کشور بازگردانده نشد.
وی در دوران جوانی در ش���هر تبریز با برادرش مهدی به فعالیت سیاسی
پرداخت و بع���د از آن به آلمان رفت تا درس بخوان���د ،اما با عزیمت امام
خمینی(ره) به پاریس رفت .با آغاز جنگ ایران و عراق ،حمید باکری عازم
جبهه شد و فرماندهی خط مقدم ایس���تگاه هفت آبادان را عهدهدار شد.
برای مدتی در جهاد س���ازندگی خدمت کرد و سرانجام به عنوان جانشین
لشکر  ۳۱عاشورا در جزيره مجنون به شهادت رسيد.

شهید رحمان عبداللهی

شهيد حسین عالیی پور
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مح ّمد بروجردی
تولد 1333 :
شهادت -1362:مهاباد
محمد بروجردی ،فرمانده لشگر محمد رسول اهلل
سردار سرلشکر پاسدار ّ
در جنگ ایران و عراق بود که در کردس���تان کشته شد .محمد بروجردی
خالقیت و نبوغ جنگی زیادی از خود نش���ان داد و در بازگرداندن کنترل
کردستان به دست نیروهای دولتی نقش کلیدی داشت .از این رو ،در ایران
از وی با عنوان مسیح کردستان نیز یاد میشود.

شهداي روزنامه اطالعات

مصطفی چمران
تولد 1310 :
شهادت  - 1360دهالويه
وی پیش از انقالب  1357انجمن اسالمی دانش���جویان آمریکا را پایهریزی
کرد ،سپس به لبنان رفته و در آن جا به همراه امام موسی صدر سازمان امل را
تشکیل داد .شهيد چمران پس از  ۲۱سال به ایران باز گشت و پس از آموزش
نیروهای سپاه ،از سوی مهندس بازرگان به معاونت نخستوزیری دولت موقت
در امور انقالب منصوب شد .بعد از موفقیت در پاوه روحاهلل خمینی مسئولیت
وزارت دفاع را به وی سپرد .با ش���روع جنگ به اهواز رفت و ستاد جنگهای
نامنظم را بنیانگذاری کرد .چمران در سی و یک ام خرداد ماه  ۱۳۶۰در مسیر
دهالویه-سوسنگرد بر اثر اصابت ترکش خمپاره کشته شد.

شهید جمشید علی بخشی

عباس دوران
تولد  - 1329 :شيراز
شهادت  - 1361 :بغداد
سرلشکر خلبان عباس دوران از خلبانان جنگنده مکدانل داگالس اف۴-
های آغازین جنگ ایران و عراق
فانتوم  ۲نیروی هوایی ایران بود که در ماه
نقش مهمی در بمباران اهداف دش���من عراقی ایفا کرد .خلبان عباس
دوران در دو س���ال اول جنگ بیش از  ۱۲۰عملیات و پرواز برون مرزی
موفق داشت.
جواد فکوری
تولد 1317 :
شهادت 1360 :
سرلشکر جواد فکوری ،فرمانده نیروی هوایی و وزیر دفاع جمهوری اسالمی
ایران بود .وی در ش����هر تبریز متولد شد .خلبانی جنگنده اف ۴-را در ایران
و آمریکا آم����وزش دید .پس از انقالب  ۱۳۵۷به خدمت نیروی هوایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران درآمد و با شروع جنگ ایران و عراق به عنوان یکی از
طراحان عملیاتهای نیروی هوایی ایران به کار خود ادامه داد .جواد فکوری
در طراحی عملیات کمان  ۹۹و عملیات اچ ۳-و عملیات اوس����یراک شرکت
داش����ت .وی در مهرماه  ۱۳۶۰در حین بازگشت از جبهه جنوبی جنگ به
تهران ،بر اثر سقوط هواپیمای حامل جان خود را از دست داد.

شهید محمدرضا امانی
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شهید اسماعیل اقتداری

شهید رامین فخار

ولیاهلل فالحی
تولد  - 1310 :طالقان
شهادت 1360 :
سرلش���کر ولیاهلل فالحی ( ۱۳۱۰در طالقان  ۷ -مهر  ۱۳۶۰در نزدیکی
شهر ری) ،پس از پیروزی انقالب ایران ( )۱۳۵۷به سمت فرماندهی نیروی
زمینی ارتش منصوب شد و از آغاز جنگ ایران و عراق در جبههها حضور
دائم داشت .تیمس���ار فالحی در تاریخ  ۲۸مرداد  ۱۳۵۸به سمت ریاست
ستاد مشترک ارتش برگزیده شد.

شهید جواد گرامی
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ابراهیم همت
تولد 1334 :
شهادت  -1362 :جزيره مجنون
محمد ابراهیم همت از فرماندهان س���پاه پاسداران ایران در جنگ ایران و
عراق بود .او پیش از پیروزی انق�ل�اب از فعاالن ضد حکومت پهلوی بود.
پس از انقالب و در س���ال  ۱۳۶۱مدت کوتاهی را در جبهه جنگ لبنان و
های جنگ ایران و
اس���رائیل گذراند ،و سپس به ایران بازگشت و در جبهه
عراق در عملیاتهای مهمی همچون فتحالمبین ،بیتالمقدس ،رمضان و
خیبر مسئولیتهای مهمی را عهدهدار بود .او در اسفند  ۱۳۶۲در جریان
عملیات خیبر به شهادت رسید.

مح ّمد جهانآرا
تولد  -1333 :خرمشهر
شهادت 1360 :
محمد جهانآرا ( ۹شهریور ۱۳۳۳
س���ید محمد علی جهانآرا معروف به ّ
خرمش���هر  ۷ -مهر  )۱۳۶۰یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در جنگ
ایران و عراق بود که در زمان این جنگ بر اثر س���انحههوایی شهيد شد.
گذاری وی در دفاع از خاک خوزس���تان (چه آشوبافکنی
به پاس خدمت
های خلق عرب و چه ایستادگی در مقابل ارتش صدام حسین
طلب
تجزیه
در مقاومت  ۳۳روزه خرمشهر) ،بعد از سال  ،۱۳۷۰به او درجه سرلشگری
اعطا گردید.

شهداي روزنامه اطالعات

شهید حسین هوشمند

شهید تقی حسین نژاد
احمد کاظمی
تولد ۲:مرداد  ۱۳۳۷در نجف آباد
شهادت ۱۹ :دی  -۱۳۸۴ارومیه
سردار سرلش���گر احمد کاظمی درس���قوط هواپیما به شهادت رسيد او
فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا  ،قرارگاه رمضان وفرمانده نیروی هوایی
سپاه در هنگام شهادت بود.
احمد کشوری
تولد  - 1332 :كياكال
شهادت  -1359 :ايالم
احمد کش���وری از خلبانان هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ایران بود که
در جنگ ایران و عراق کشته شد .وی نقش مهمی در جنگ کردستان در
های  ۱۳۵۸و در دوران آغازین جنگ داشت.
برابر احزاب ايفاکرد ودر سال
او در س���ال  ۱۳۵۱وارد ارتش شد و دوره آموزشی هلیکوپتر را با موفقیت
پشت سر گذاش���ت .پیرامون روحیات فردی وی کمک به فقرا و مبارزه با
است .هلی کوپتر وی مورد
فساد و مخالفت با دولت شاپور بختیار قید شده
اصابت موشک از سوی هواپیمای میگ عراقی در تنگه بینا در استان ایالم
در منطقة عمومی میمک قرار گرفت
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شهید ایرج ایزدپناه

شهید جواد خرمی
حسین خرازی
تولد  - 1336 :اصفهان
شهادت  -1365 :منطقه عملياتي كربالي 5
حس���ین خرازی از فرماندهان جنگ ایران و عراق بود.خرازی در ش���روع
جنگ در کردستان حضور داش���ت .پس از یک سال فعالیت در کردستان
راهی منطقه جنوب شد و به س���مت فرمانده اولین خط دفاعی که مقابل
ها در جاده آبادان-اهواز در منطقه دارخوین تشکیل شده بود و بعدا ً
عراقی
درمیان س���ربازان ایران ،به «خط شیر» معروف شد .او یگان دریایی سپاه
پاسداران انقالب اسالمی را در لشکر امام حسین تشکیل داد
وی فرماندهی عملیات کربالی  ۵را عهدهدار بود

شهید ابراهیم مصطفی دخت

سپهبد علی صیاد شیرازی
تولد ۲۳:خرداد۱۳۲۳
شهادت ۲۱:فروردین۱۳۷۸
سپهبد علی صیاد ش���یرازی فرمانده اسبق نیروی زمینی ارتش جمهوری
اس���ت .او متولد روستای
اسالمی ایران و عضو ش���ورای عالی دفاع بوده
کبودگنبدشهرس���تان درگزاستان خراسان رضوی اس���ت .وی یکی از
فرماندهان جنگ ایران و عراق بود .صیاد شیرازی پس از  ۳۲سال خدمت
در یگانه���ای مختلف نیروی زمینی ارتش در تهران و مقابل درب منزلش،
به دست نیروهای مسلح سازمان مجاهدین خلق ،ترور شد .مراسم تدفین
ای ،فرمانده کل قوا و جمعی از فرماندهان
او با حضور س���ید علی خامنه
یگانهای مختلف نیروهای مسلح ایران و مردم برگزار شد.
اکبر شیرودی
علی
تولد -1334 :تنكابن
شهادت  - 1360 :بازيدراز
سرلش����کر خلبان علیاکبر قربان شیرودی ،در س����ال  ۱۳۵۱دوره خلبانی
را در پادگان هوا نیروز اصفهان فرا گرف����ت .وی در دوران مبارزات انقالب
اعالمیههای آیتاهلل خمینی را در کرمانشاه پخش میکرد .در غائله کردستان
داوطلبانه به این منطقه شتافت و در مقابل گروههای ضد انقالب به مبارزه
پرداخت .در همین دوره و در سن  ۲۴س����الگی به عنوان فرمانده خلبانان
هوانیروز انتخاب شد.ش����یرودی در جنگ پاوه نی����ز نقش تعیین کنندهای
داشت.با شروع جنگ ایران و عراق در  ۳۱شهریور  ۱۳۵۹به منطقه کرمانشاه
رفت.ودر عمليات بازپسگیری ارتفاعات «بازی دراز» به شهادت رسيد.

شهداي روزنامه اطالعات

شهید جالل نوبهار

شهید رضا نوروزیان
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حسن تهرانی مقدم
تولد  - 1338 :تهران
شهادت  - 1390 :مالرد
حسن تهرانی مقدم از فرماندهان دوران جنگ عراق و ایران و فرمانده جهاد
خودکفایی س���پاه پاسداران انقالب اسالمی بود که بر اثر انفجار در پادگان
امیرالمؤمنین در شهرستان مالرد به همراه جمعی دیگر از پرسنل دار فانی
را وداع گفت.
مهدی زین الدین
تولد  - 1338 :تهران
شهادت  - 1363 :سردشت
مهدی زین الدین يکی از فرماندهان س���پاه پاس���داران انقالب اسالمی
شرکت کننده در جنگ ایران و عراق و فرمانده تیپ علی ابن ابیطالب بود.
پس از انقالب  ۵۷مهدی زین الدین به واحد اطالعات س���پاه پاس���داران
انقالب اسالمی پیوست و نقش پررنگی در سرکوب مخالفان در تبریز و قم
بر عهده داش���ت.درجنگ ایران و عراق وی سمت فرماندهی تیپ علی ابن
ابیطالب را بر عهده داش���ت .در  ۲۷آبان  ۱۳۶۳مهدی زین الدین همراه با
برادرش به منظور شناسایی منطقه از کرمانشاه به سوی سردشت در حال
های مسلح جدایی طلب درگیر شده و شهيد شد.
حرکت با گروه
فضل اهلل محالتی
شهادت - 1364سقوط هواپیما بر
اثر اصابت موشک

سید حسن شاهچراغی
شهادت  -1364سقوط هواپیما بر اثر
اصابت موشک

شهید محمدرضا ساری

شهید محمود شیخ سفلی

شهید حسین ترکمان

اطالعات،
ويترين  90ساله
اي را ويترين آن ميخواندند.
* روزي روزگاري ،صفحه اول هر نشريه
هنوز هم س���ير وقايع ،كم و بيش و گاه و بيگاه ،در را بر همين پاش���نه
اخالقيات معنوي و
اي كه قاعدتاً متّكي بر
گردان���د .البته اخالق حرفه
مي
ّ
ً
چيني همين ويترين
انساني هم هست ،بعضا در بستر چپچيني و راست
ِ
 90س���اله البته خواه با همين چيدمان و خواه با چيدمان ديگر متأسفانه
شود .گشت و گذار در آينه اول (صفحه اول)
خواسته و ناخواسته قرباني مي
نيز مثل آينههاي ديگر تأ ّمل برانگيز و عبرتآموز است .چه سالها كه چه
نشس���تند ولي بعدها ديديم كه «به يك
نامها قدر ميديدند و برصدر مي
(ي���ا به چند!) گردش چرخ نيلوفري ،نه نادر به جاماند و نه نادري» .باري،
هاي نيلوفري ،بيضرر
س���ازيها و ويترينپردازي
در چرخة اين ويترين
نيس���ت(!) اگر اخطار حضرت حافظ را هم از نظر يا منظر مبارك خيلي
دور نكنيم كه فرمود« :بازي چرخ بشكندش بيضه در كاله ،زيرا كه عرض
شعبده با اهل راز كرد»!
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:ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ
f»Â¸Ì¯/½YÆe{«YÁd¿ÁZ »¾ËY|Ëy¯»Ä]
½Z]ZÌy/zaÁY{½Z]ZÌyY| ]/k¯Âz»Ã{Zm
ÃY{Y/¹Á{Ä¬^/ZmZ¿|Ëy¯»Ôa®¸»
Ä«ZÀ»{ZÀYÁÄ mY»É]YeÁÊze¹Ô«Y|Ëy
ÄyÂ»dZZeY{ÂyÉZÅ{ZÆÀÌaÁd§ZË{Y
|ÀËZ¼¿ºÌ¸e¯»½MÄ¿ZyÌ]{Ä]  

ﭘﻴﻤﻮﺩﻥ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﺯﺍﻭﻳﻪ
 ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺍﺳﺖ،ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻜﺮﺩﻥ

ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳﺖ ﺍﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﻱ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢÉ{Y¨¿YÊZ]dÌ³
:ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ـ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
¶ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲaYcYÌÆneº¸«
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻋﺼﺮ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺩﺭ
 ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻧﻴﺎﺯ ﻓﻮﺭﻱ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﻱ،ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ
ÊÌ¸a½Â§|Å
ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺧﻄﻴﺮ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ »ﻛﺴﺐ ﻋﻠﻢ« ﻭ »ﻣﺠﺎﻫﺪﺕ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺩﺭ
ZmZ¿Ê¿Z^Ìfa{Z»Md¿ÁZ
» ﺭﺍﻩ ﺧﺪﺍ« ﺑﺮﺍﻱ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﻳﻚ ﮔﺮﺩﻧﻪ
.ﻋﻈﻴﻢ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩﻧﺪ
¦·Y¹ 
 ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳﺖﺍﷲ،ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ
ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﻱ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺭﺍ ﺷﺠﺮﻩﺍﻱ ﻃﻴﺒﻪ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﻣﺆﻣﻦ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ،ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯﻛﺸﻮﺭ
:ﻭ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩﻧﺪ
2ﺑﻘﻴﻪ ﺩﺭﺻﻔﺤﻪ

 ﺍﻣﺮﻭﺯ، ﺳﺴﺖ ﻋﻨﺼﺮﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﻤﻲﺩﺍﺩﻧﺪ،*ﺍﮔﺮ ﻋﺪﻩﺍﻱ ﻭﺳﻂ ﺭﺍﻩ
ﻭﺿﻊ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮﺩ
*ﻫﻤﺎﻥﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ

 ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﻥ ﺭﻭﻳﺶ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ،ﻫﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺭﻳﺰﺵ ﺑﻮﺩ

*ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﻋﻠﻢ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ
ﺑﻪ ﺁﺭﻣﺎﻥﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ

d//Ì¿½{¯¥//»º//¯ ÕÂ´·YsÔY
ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎ
ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ
¥»
dY½{¯¥»d{
ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺁﻫﻨﻴﻦ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﺩﺳﺘﻮﺭﻫﺎﻯ ﻋﻤﻠﻰ
ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻏﺰﻩ

ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎﺟﺪﻯ

16ﺻﻔﺤﻪ

ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ

ﺗﺠﺪﻳﺪﻣﻴﺜﺎﻕ

ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﺁﻣﻠﻰ

2ﺻﻔﺤﻪ

ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺮﺣﻴﻢ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝ ﺁﻗﺎ ﺑﻬﺎءﺍﻟـﺪﻳﻦ
88/10/12ﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪﺻﺎﺩﻗﻲﺭﻭﺯﺷﻨﺒﻪﻣﻮﺭﺥ

ﺩﺭ ﻣﺴﺠــﺪ ﺣﺠﺖ16/30  ﺍﻟﻲ15 ﺍﺯ ﺳﺎﻋـــﺖ
.ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ)ﻋﺞ( ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ

ﺷﺮﺡ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺮﺣﻴﻢ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﺖ

ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺑﺴﻴﺠﻲ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﺭﻭﻏﻨﻲ

...ﺁﺭﻯ

ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺷﻴﺪﻯ

2ﺻﻔﺤﻪ

ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺍﻧﻔﺎﻕ

ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺎﺽ ﺑﺨﺶ

2ﺻﻔﺤﻪ

(ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎﻧـﻮ ﻫﻤﺎ ﺩﺍﺩ ﻣـﺮﺯ )ﺭﻫﺒـﺮ
.ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﺪ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻭﺻﻴﺖ ﺁﻥ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺧﺘﻢ ﻭ ﻫﻔﺖ
.ﺻﺮﻑ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
(ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﺩﺍﺩﻣﺮﺯ )ﻫﻤﺎﻳﻮﻧﻲ – ﺧﻮﺍﻫﺮ
(ﺩﻛﺘﺮ ﻛﻴﻮﻣﺮﺙ ﺩﺍﺩﻣﺮﺯ )ﺑﺮﺍﺩﺭ
(ﺣﺴﻦ ﺭﻫﺒﺮ )ﻫﻤﺴﺮ

200

اطالعات،مهرنامه
ماهنامة مهرنامه نيز در نودمين س���ال انتش���ار روزنامة اطالعات،
هايي از آن را به ثبت
اي از س ِر مهر براي اين روزنامه گشوده ،برگ
پرونده
خاطرات و نظريات برخي از همكاران مؤسس���ه اطالعات اختصاص داده،
خود بر اين «كارنامه 90ساله» نيمنگاهي افكنده و ديدگاه خويش را نيز
در ب���اب موضوعات مختلف رقم زده اس���ت .اكنون به دليل ضيق مجال
هاي پرونده م���ورد نظر در پايان اين ويژهنامه
ومقام فقط برخي از برگ
نامه دوم) نقل ميشود ،با اين توضيح واضحات كه هم در اين بخش
(ويژه
هايش البته هر نقل به مدد عقل
نامه حاضر و هم در س���اير بخش
از ويژه
تواند
دريافت ميشود .شنونده و خواننده نيز خود به مدد تحقيق بيشتر مي
نه فقط در حوزة اين مطالب بلكه در مقام بررس���ي همه مطالب ويژهنامه
(مثل همه مطالب روزنامه) اساساً هر نقد و نظري را باز در بوتة نقد و نظر
نياز از نقد نيست .اين سخن
خود قرار دهد و رد يا تأييد كند .هيچ نقلي بي
توان تكرار كرد.
را در آغاز هر بخش و هر فصل مي

ﻧﻮﺷﺘﻪﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺷﺨﺼﻲﺍﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ـ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺍﺻﻄﻼﺡ
ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻪﺍﻳﻦ
ﻼﺡ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺷﺨﺼﻲﺍﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ـ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ ﻭ
ﺳﺎﻳﺖﺍﺯ»ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻧﻴﻮﺯ« ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ  ،ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺳﺘﺎﻳﺶﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍ ﻳﺎ ﻧﺎﺭﻭﺍ ،ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺭﺍ
ﺖ »ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻧﻴﻮﺯ« ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ  ،ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺳﺘﺎﻳﺶﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍ ﻳﺎ ﻧﺎﺭﻭﺍ،ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮﺩ.
ﻌﻨﻲ ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮﺩ.
***

***

ﺳﺎﻋﺖ  19:55ـ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ ،ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ،
، 1389ﺳﻴﺎﺳﻲ،
ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺩﻻﻳﻞ
ﺩﺭﺑﻴﻜﻲﺑﻪـ 5
ﺑﺎﺑﻚﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ
 ، 138ﺳﺎﻋﺖ  19:55ـ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ ،ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ
كارنامه
سالهﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﮔﺸﺖ ﻭ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭ ﮔﭙﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﻋﺎﻳﻲ ،ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ
90ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ
ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺍﺳﺖ.
ﻛﻤﻴﺎﺏﻧﻈﺮ
ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ
ﺍﻣﺮﻱ
ﺩﻋﺎﻳﻲ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ
ﻴﺎﺏ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﮔﺸﺖ ﻭ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭ ﮔﭙﻲ ﺑﺎ
ﻧﮕﺎﻩ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﺪ.
ﺪ.
ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ
ﺣﺪﻱﺑﺎﺯﺩﻳﺪ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﻦ
ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺗﺎ
ﭘﻴﺶ،ﺑﺎﺷﻢ.
ﺭﻭﺯﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﻱ
ﺣﺪﻱ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭼﻨﺪ
 1305ﻛﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ )ﺍﮔﺮ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﻜﻨﻢ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ  19ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ( ﺳﺎﻝ 1305
ﺩﺭﺁﻣﺪ .ﭼﺮﺍ
ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ( ﺳﺎﻝ
ﺟﺎﻟﺐ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ
ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ 19
ﻧﻜﻨﻢﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﻧﻴﺰ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﺭ ﺩﺭﺁﻣﺪ .ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ )ﺍﮔﺮ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ
اكبر منتجبي  -روزنامهنگار
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺩﻋﺎﻳﻲ ﺩﺭ
ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰ
ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻼﺵ ﻋﺠﻴﺐ
ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﮔﺴﺘﺮﺵ
ﺮﻳﺖ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰ
مدرن دو
ﺩﺭ���ران
ﺩﻋﺎﻳﻲ اي�
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩ دوران
در
خود را در
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩسياسي
فعاليتهاي
ﺗﺤﺴﻴﻦ1314
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖاز سال
ذوقيﻭبماند .او
كاخ عليا حضرت ملكه پهلوي
ﮔﺴﺘﺮﺵ در
داشتﺧﺪﻣﺎﺕ
مجلسﺗﻨﻮﻉ
ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕدرﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ
ﺣﺪﻭﺩ
مجلسﭼﻪ
نمايندهﻛﻴﻔﻲ،
ﻛﻤﻲ ،ﭼﻪ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ،ﭼﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ
متولدﻛﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺕ
بزرگﺩﺭ ﺗﻨﻮﻉ
مؤسسه ﻭ ﭼﻪ
ﭼﻪ ﻛﻴﻔﻲ ،ﭼﻪ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ
مطبوعاتي
اگرچه پاي
آغازﺩﺭكرد.
قامت
ﻛﻪ نخواهد شد .چيزي نمانده
دعوت
ﭼﻪ ﺗﻮﺟﻪ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ
ش ﭼﻪ
ﺍﺳﺖ،
نگاريﺑﻪ
روزنامهﺗﻮﺟﻪ
ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﭼﻪ
ﻪ ﺍﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺩﺭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲش�ﺑﻪ
ﻧﻴﺮﻭﻱ با آنان
���دند و
ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭسال
ﻧﻴﺮﻭﻱبود .چند
روزنامه
ﺩﺭ در اختيار
هايش
ﺧﺮﺩﻣﻨﺪﺍﻧﻪو گو
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺑﺮﻭﻣﻨﺪﺍﻧﻪ ﻭاما چشمان
بودكهﺑﻪ سكته كند ،ولي چون آدم
ﺑﺎﺯﺩﻳﺪهاي
ﺍﻳﻦ به حرف
ﺩﺭ���ل
تبدي�
ﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ،ايران
���هﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪﻩ ﺭﺍ
ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ
���پسﺍﻳﻦ
ﻧﻜﺘﻪ�ﺍﻱ ﺩﺭ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖراﺧﻮﺩ،
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺯﻭﺍﻳﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻣﻮﺭ
جديﺭﺍ
ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪﻩ
ﻧﻜﺘﻪﺍﻱ
مؤسس�
افزود و س
صفحاتش
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ تعداد
بعد روزنامه
مجربي است ،گفت «:پريشب در
ﭼﻨﻴﻦ يادگار
اطالعات
ش�
1320
سال
كرد .از
ﻣﺮﺍﻛﺰرا بزرگتر
���كيالتﺍﺯخود
اطالعات
ﺗﻮﺟﻬﻲ جا مطلبي را شاهنشاه به
ﭼﻨﻴﻦ همين
ﻛﻤﺘﺮ
ﻛﺸﻮﺭ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁتشﺑﺎ�ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ
ﺟﻠﺐ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ
ﺗﻮﺟﻬﻲ
روزنامهﻛﻤﺘﺮ
���د.ﻛﺸﻮﺭ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ
ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻛﺰ
قدرت گرفتن
هاي
اولينﺩﺭس����ال
ترين هفته
قديم
ﺑﻮﺩﻡ.را كه
هفتگي
���ن فرمودند كه برخالف ميل
موجود م�
ﺷﺨﺼﻴﺖ
نامهﺷﻴﺮﻳﻦ ﻭ
ﺳﺨﻨﺎﻥ
ﻛﻪيﭼﻪ ﺩﺭ
ﻧﻜﺘﻪﺍﻱ
اطالعاتﻛﺮﺩﻩ
مجلهﻣﺸﺎﻫﺪﻩ
ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ
ﺷﺨﺼﻴﺖ
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻭ
ﺳﺨﻨﺎﻥ
ﺪﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ .ﻧﻜﺘﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﭼﻪ
918
روزنامه
ﺑﻪ���ود و
رضاخان ب�
هفتگي
اطالعات
���ر كرد.
گذاريﺭﺍوﺩﺭمنتش�
���ت پاي
ﺟﺬﺍﺏ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩايران اس
هويداﻭ بود و اصرار فرمودند كه
ﺧﻮﺷﺮﻭﻳﻲ
ﻓﺮﻭﺗﻨﻲ ﻭ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﺑﻪ
ﭼﻨﻴﻦ
ﻛﻤﺘﺮهﻛﺴﻲ
ﺩﻋﺎﻳﻲ�،ﻛﻪ
كيهانﻭ
ﺧﻮﺷﺮﻭﻳﻲ
ﻓﺮﻭﺗﻨﻲ ﻭ
ﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺴﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ
���لطنت
�
س
���ال
�
س
اولين
يادگار
اي
ه
نشري
ديگر
جوانان
مجله
داشت.
نشيبي
و
پرفراز
دوران
من
بگويم.
هم
اطالعات
وزير
به
ﻣﺴﻌﻮﺩﻱﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺍﻡ،
ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ
ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ
ﺧﺘﻪﺍﻡ ،ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺳﺎﻳﺮ
ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ
ﺫﻫﻨﻲ ﺍﻭ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻋﺒﺎﺱ
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﻋﺎﻳﻰ
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﻋﺎﻳﻰ
ﻣﺆﺳﺲ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺆﺳﺲ
روزنامه در
���ن دو
وي .اي
ﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱفرزند
ﺗﺎﺳﻴﺲدرﺁﻥدهﻭههاي 40
ﺍﺑﺘﺪﺍﻱجوانان
منتشر كرد.
اطالعات
ﺑﺮﺍﻱكه
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕﺗﻼﺵ بود
كردم،
نمي
طها
ﺍﺳﺖ.از اين غل
ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬﺍﺭﺵ هرگز
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﺯ
مؤسسهﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺟﺪﺍﻳﻲ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻋﺪﻡ
ﺍﺳﺖ .ﺳﺮﭘﺮﺳﺖﻛﺮﺩﻡ،
ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬﺍﺭﺵ
ﺁﻥ�ﻭ
ﺗﺎﺳﻴﺲ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ
تبديل
شمس
ﺩﺭ چهل
ﻥ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ،ﺑﻠﻜﻪدهه
سرساﺑﻪمآور
ﺩﺭتيراژ
بود و
ترين ﻭنشريه
پرخواننده
اطاعت كردم.
ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭچون امر بود
ﺟﺎﻱ ولي
ﺗﻮﺟﻪآنﺑﻪ ﺁﺛﺎﺭ
ايرانﺑﻠﻜﻪ
ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ،
ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ
50ﺳﺨﻨﺎﻥ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎو ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ
ﻣﺎﻧﺪﻩبهﻭ
���يﺟﺎﻱ
ﺁﺛﺎﺭ� ﺑﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
قامت
در
���زرگ
�
ب
���اتي
�
مؤسس
مانند ر.
نويساني
پاورقي
بود.
شده
ﺷﻮﺩ.اعتمادي ،امير عشيري ،گويا مطلب به هويدا نخس����ت
ﺣﺘﻲ ﻣﻴﺰ ﻭ ﻧﻴﻤﻜﺖﻫﺎﻱ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﻴﺰ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﻴﺰ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
���دند .در
جهانيﻧﺎﻡش�
���انه
ﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺟﺬﺍﺏ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﻩ رس�
هاي
���تان
ديگر داس
چند
ﺑﺴﻴﺎﺭ و
منصوري
ﻣﻮﺳﺴﻪ،حاهلل
اسالمي،ﻣﻮﺯﻩذبي
هر
عرض كرده و به
شاهنش�
مطلبي به
آمده و
ملودرام،ﻣﺮﺣﻮﻡوزير گران
ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪﻱ ﺍﺯ
���اهﺣﺲ
ﻣﻮﺳﺴﻪ،
ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬﺍﺭ
ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ ﺑﻪ
ﻣﺪﺍﻭﻡ ﻧﺎﻡ
ﺗﻜﺮﺍﺭ
ﺍﻧﮕﻴﺰ�ﺗﺎ
ﺟﺬﺍﺏ ﻭنفرﺧﺎﻃﺮﻩ
ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪﻱ ﺍﺯ
ﺣﺲ ﺍﻣﺎ
ﻛﻮﭼﻚ
ﻳﻚ
ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬﺍﺭ
جمهوريﺍﻳﺠﺎﺩ
دورانﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ
ﻣﺮﺣﻮﻡ
هايﻣﺪﺍﻭﻡ
ﺗﻜﺮﺍﺭ
ﺍﻧﮕﻴﺰ ﺗﺎ
ﺑﺮﺍﻱباقي
متعدد
���ريات
ﺩﺭنش�
���ر
ﻫﺮناش�
همچنان
اطالعات
كيهان
كردند و
ﭘﺎﻳﻪاين نش�
خود ﺍﺯرا در
جنايي
تاريخي و
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕيخورم».
اين كار را م
من چوب
ﺍﻋﺘﻨﺎ ،ﻫﺮحال
ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ،ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲﺩﻫﺪ.
ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻭ
ﭼﻨﺪ ﺩﺭ
منتشر مﻭيﻗﺎﺑﻞ
���ريهﺍﻣﺮ ﻣﻬﻢ
ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻳﻚ
ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ
ﺩﻫﺪ.
ﻣﻲ
ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻭ
ﺩﺳﺖ
ﻳﻚ
ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ،ﺑﻪ
ﺗﺪﺍﻭﻡ
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ
ﺗﻼﺵ
ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻭ
ﭼﻨﺪ
ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻨﺎ،
ﺍﻣﺮوﻣﻬﻢ ﻭ
ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻳﻚ
ﮔﺴﺴﺖقرار
مستضعفان
بنياد
ماندندﻭگرچه از
برسدﺩﺭو اين
هفتهﻭديگر
بودند تا
صبرانه
خوانندگان بي
علم
نويسدﻭكه
ﻳﻚمي
ﻓﺮﻭﭘﺎﺷﻲعلم
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭنامهاي به
مسعودي
روزﻛﻪبعد
صبح
ﻇﻬﻮﺭ
ﺣﺮﻛﺖ
ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ
ﺷﺪﻩ
ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﻋﺠﻴﻦ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
منتظرﻫﺎﻱ
ﺣﺮﻛﺖ
ﻇﻬﻮﺭ
ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎ
ﺣﺮﻛﺖ ﻭ
ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻓﺮﻭﭘﺎﺷﻲ ﻳﻚ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ،
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ
قيموميتﺷﺪﻩ
تحتﻣﺎ ﻋﺠﻴﻦ
ابتداﻛﺸﻮﺭ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ
ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
«ولي
شدندﻭ كه
ﺗﻮﺳﻌﻪههايي
ﻣﻬﻢرس����ان
ﺁﻓﺖبعد
مدتي
گرفتند اما
خروجﻫﺎاو از
شاه و
سقوط
شود.ﻛﻪبا
ﺩﺭمنتشر
نامه
هفته
مسعودي
است.
خود كرده
يادداشت
ضميمة
عين آن را
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﻪ
ﻣﻮﺳﺴﻪ
هايﺍﺳﺖ.
ﻛﺸﻮﺭ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ
كشور ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺁﻓﺖ ﻣﻬﻢ
ﮔﺴﺴﺖ
رضاﺍﻳﻦ
ﺩﺍﻧﻴﻢ
ﻫﻤﻪ ﻣﻲ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ
ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻛﺸﻴﻢ.
ﺍﺳﺖ.
فقيه»ﺭﺍ ﻣﻲ
ﻛﺸﻮﺭ
ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺩﻳﮕﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﮔﺴﺴﺖﻫﺎ
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﻢ ﺍﻳﻦ
كند.
ي
م
منصوب
و
انتخاب
را
آنها
مديران
دست
از
را
خود
حامي
ترين
م
مه
خورد.
تكاني
نيز
اطالعات
دربار
محترم
وزير
علم،
آقاي
نويسد«:جناب
ي
م
نامه
اين
در
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻟﻲ ،ﻣﺎﻳﻪ ﻓﺨﺮ ﻭ ﻣﺒﺎﻫﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻋﺪﻡ ﻗﻄﻊ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﮔﺬﺷﺘﻪ،ﺯﻳﺎﺩ ﻭ
ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ
ﻗﻄﻊﺩﺍﺷﺘﻦ
ﻋﺪﻡﺩﺭﺑﺮ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ
ﻣﺎﻳﻪ ﻓﺨﺮ ﻭ ﻣﺒﺎﻫﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺎ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻟﻲ،
روزنامه
انتشارﻣﻲاولين
ﻫﺎﻳﺶرضاﺑﻪ شاه
سقوطﻏﻢو فرار
ﺍﺳﺖپيش از
ﺟﺎﻟﺐﺑﺎكه تا
اطالعات
بود.
داده
ابالغ
ديشبﻭ به
ملوكانه
مطاع
���اهي،
شاهنش�
بندهﺍﺳﺖ
ﺟﺎﻟﺐ
ﺑﺴﻴﺎﺭكهﻣﻬﻢ ﺗﺮ
ﺟﻬﺖ
اوامرﺍﺯ ﺁﻥ
ﺗﺪﺍﻭﻡ
ﺩﻫﺪ .ﺍﻳﻦ
يكسرهﻫﺪﻳﻪ ﻣﻲ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻲﻫﺎ
ﺧﻮﺷﻲﻫﺎ ﻭ
ﻫﻤﻪ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ
ﺗﺮ ﻭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻣﻬﻢ
ﺑﺴﻴﺎﺭﺑﺎ
اطالعاتﭘﻴﻮﻧﺪ
ﺟﻬﺖ
ﺣﺲﺁﻥﺧﻮﺵ
نسخهﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﺯ
ﺩﻫﺪ .ﺍﻳﻦ
سالﻫﺎازﻫﺪﻳﻪ
اكنونﺑﻪ90ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ
ﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺷﻲﻫﺎ ﻭ ﻏﻢﻫﺎﻳﺶ
يك
انتشار
���عودي
�
مس
عباس
پيش
���ال
�
س
90
يگذرد.
ﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﻳﻚ ﺍﻧﻘﻼﺏ م
پهلوي،
محمدرضا
گذاري
ج
تا
از
پس
���ود،
�
ب
دربار
خدمت
در
وارد
خانمم
و
برچاكر
كه
بود
���همگيني
�
س
تازيانة
فرموديد
ﻳﻚﺁﻥﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺰﺭگ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻱ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ
ﻭﻗﻮﻉﺩﺭ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺎﻫﺪ
ﻣﻮﺳﺴﻪﺍﻳﻦ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻱ ﻛﻪ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﻦ
ﺑﺰﺭگ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺍﺳﻼﻣﻲ
روزنامه
���ار
�
انتش
از
پيش
او
كرد.
آغاز
را
عصر
يوميه
روزنامه
كرد.
ي
م
وارد
را
انتقاداتي
كابينه
و
او
به
گهگاه
چون
نرفت،
ما
چشم
به
خواب
شب
تمام
بفرماييد
باور
و
آمد
ﻋﻴﻦﻧﻪﺣﺎﻝ ﻣﻮﺳﺲ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﻪ ﺩﻳﺎﺭ ﺑﺎﻗﻲ ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ .ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻪ
ﺩﺍﺷﺖ.ﺍﻣﺎﺩﺭﺍﻣﺮﻭﺯ
ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ.
ﺑﺎﻗﻲﺗﻔﺎﻭﺕ
ﺩﻳﺎﺭﺑﻮﺩ،
ﺗﺎﺳﻴﺲﺑﻪﺷﺪﻩ
ﺖ .ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﻮﺳﺲ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ
تحصيالت
ﻣﺮﺣﻮﻡبود و
ﻛﺎﺭ1274
متولد
مسعودي
���ت.
ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ،داش�
ﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺍﺯ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻫﻲتجربياتي
صنعت نفت از
ﺷﻮﺩ�ﺍﺯ���دن
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲش
ملي
ﻣﻮﺳﺴﻪدر
ﺷﻮﺩاز
دانيم و
سلطنت مي
���ارﺩﺭدرگاه
خودمان را خاكس
ﻟﻮﺍﺯﻡ زنم
حمايتﺑﻠﻜﻪ من و
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲ
ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ�ﻧﻴﺰ
ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺣﻮﻡ
مصدقﻧﻴﻔﺘﺎﺩﻩ
ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ،ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻫﻲ
ماجراي ﻣﻲ
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ
ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ،
ﻗﺎﺑﻞ
ﺍﻧﻘﻄﺎﻉﻧﻴﺰ
ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ
ﺗﻨﻬﺎ
ﻟﻮﺍﺯﻡ
ﻧﻴﻔﺘﺎﺩﻩ ﺑﻠﻜﻪ
ﺍﺗﻔﺎﻕ
چينﻛﻪدر
ﺑﻪف
حرو
عنوان
ﻣﻮﺿﻮﻉ به
مقدماتيﺍﻳﻦداش����ت.
گهگاه
ﺍﻳﻦكرد و
���رار
رابطه برق�
يها
ﻫﺎﻱ���د با
مدتي بع�
خاندان
ﺧﺼﻠﺖخود
شاهنشاهﺍﺯمحبوب
ﻣﺤﻤﻮﺩعنايات
ﺳﻴﺪشيفته
ﻓﺮﻭﺗﻨﻲ دل
ﻓﻘﻂ ﺍﺯ جان و
ﻫﺎﻱوﺑﺰﺭﮔﺶ
ﺩﻋﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ
ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﺳﺖ.
ﻣﻮﺳﺴﻪ
تودهاﺍﻳﻦ
ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬﺍﺭ
ﺑﺰﺭﮔﺶ
ﻭﻱ
ﻛﻪ
ﺧﺼﻠﺖ
كرد.ﺷﻮﺩ
ﻣﻲ
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ
ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ
ﺩﻋﺎﻳﻲ
ﺷﻤﺎ
ﻣﺤﻤﻮﺩ
ساده و ﻭ
كارگرﺳﻴﺪ
ﻓﺮﻭﺗﻨﻲ
ﻓﻘﻂ ﺍﺯ
ﻭﻱ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﺳﺖ.
بعد
سال
چهار
���د.
�
ش
كار
به
���غول
�
مش
هاي تهران
روزنامه
و
كابينه
اعضاي
از
���ي
�
برخ
عليه
را
تيزي
و
���د
�
تن
انتقادات
مطالب
و
اخبار
انتشار
كار
در
نقايصي
اگر
و
هستيم
سلطنت
ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪ ﻳﻚ ﺣﺲ ﺑﺰﺭگ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ
ﻭﺟﻮﺩﻫﻴﭻ
ﻧﻴﺴﺖ ﺍﺯ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
ﺣﺎﺿﺮ
ﻛﻪﺑﻠﻜﻪ
ﺷﻮﺩ
ﺍﺳﺖ
ﻧﺎﺷﻲﺁﻥﻧﻤﻲ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﺳﺖ
ﺑﺰﺭگ
ﮕﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪ ﻳﻚ ﺣﺲ
ً
در
بعدتر
���د.
�
ش
«اقدام»
و
���فق»
�
«ش
هاي
ه
روزنام
نوشت.
ي
م
هويدا
ا
خصوص
نفرماييد
چاكر
تعلل
و
اهمال
به
حمل
آيد،
ي
م
پديد
روزنامه
ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﺪ .ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﻦ ﺑﻪ »ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ
ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ
ﻣﻠﻲﻛﺸﻮﺭ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻳﻦ
ﻋﻨﻮﺍﻥﺗﻮﺳﻌﻪ
»ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ«ﺩﺭﺑﻪﺟﻬﺖ
مصححﺑﭙﻮﺷﺪ .ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﻦ ﺑﻪﺣﺮﻛﺘﻲ ﻛﻪ
ﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭼﺸﻢ
هاي
روزنامه
ﻧﻴﺴﺖ����،پس به
���د و س
خبرنگار ش�
روزنامه
صديق
خدمتگزاري
دارم كه
���ته و
داش�
پيوسته سعي
ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ ﻳﻚ ﺭﺳﺎﻧﻪچون
ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﺩ
ﻛﺸﻮﺭﻡ ﺑﺮﺍﻳﻢ
ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ
ﻧﻴﺴﺖ،
ﻣﻲﻛﻨﻢ.
ﺍﺭﺯﺵ
ﺑﺮﺍﻳﻢﻧﮕﺎﻩ
ﻛﺸﻮﺭﻡﺩﻳﮕﺮ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﺎﺩﻱ
ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻫﺮ
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ
ﺭﺳﺎﻧﻪ
هاﻣﻦ ﻳﻚ
ﺑﺮﺍﻱ
همانﺩﻳﮕﺮ
ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻲﻛﻨﻢ .ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻣﺮﻭﺯ
كار
روزنامه
دو
اين
در
���ال
�
س
شش
رفت.
���ش
�
كوش
و
ايران
���اهانه
�
ش
مبارك
نيت
و
افكار
پيرو
و
بوده
خود
عمر
طول
در
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ ﻭ
ﺍﺳﺖ.
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲازﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اطالعاتﺍﻱكهﻭ
ﺭﺳﺎﻧﻪ
ﺣﺮﻛﺖﺍﺭﺯﺵ
ﻗﺪﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ
ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻳﻚ
ﺍﺭﺯﺵ
ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺍﺭﺯﺵ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﺖ .ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﺳﺖﻭﻛﻪﻳﺎﺩﺁﻭﺭ
فرار رضا
س��قوط و
ﺗﺪﺍﻭﻡتا پيش
امروزي
ﻋﻈﻴﻢ بهﺭﺍ تعريف
خبرگزاري را
1300ﺷﺪاولين
ﺁﻳﺎدرﺟﺰس�ﺑﺎ���ال
كرد.
ﻳﻚبه
چون
ﻣﻮﺳﺴﻪ نيستم
ﺩﻳﮕﺮ گناهكار
���امدهايي
چنين پيش
���تم .در
ﻳﻚﻛﺸﻮﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﺁﻳﺎ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻣﻲﺷﺪ ﺍﻳﻦهس�
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﺁﻓﺮﻳﺪ؟�ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﻋﻈﻴﻢ ﺭﺍ
ﺍﺭﺯﺵ
ﻣﺒﺎﻫﺎﺕ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﻭ
ﻓﺨﺮ
ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻣﺎﻳﻪ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺩﻳﮕﺮ
ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﻭ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﺁﻓﺮﻳﺪ؟
ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺯﺵ
ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻣﻲ
ﺮ ﻭ ﻣﺒﺎﻫﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
شاه يكسره در خدمت دربار بود ،پس از تاجگذاري
و
امروز
���ي
�
فردوس
خيابان
در
���ري
�
دفت
كرد.
���ذاري
�
گ
ﻼﻋﺎﺕ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭپايه
ﺍﺳﺖ.كه تمام مطالب
ﻣﻠﻲندارم
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪآن را
ضعف ،ﻣﺎتوانائي
و
كهولت
واسطة
را ﺍﺳﺖ .ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮﺍﻱ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ
ﻫﻤﻪ
ﺑﻪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﻭ
ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺭﺳﺎﻧﻪ
ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ،
ﺍﺳﺖ.
ﻧﻴﺴﺖ؛
ﻣﻠﻲ
ﺍﻱ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺭﺳﺎﻧﻪ
ﻣﺎ
ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺑﺮﺍﻱ
ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﺍﺳﺖ.
ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ
ﻫﻤﻪ
ﺑﻪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ
محمدرضا پهلوي ،گهگاه به او و كابينه انتقاداتي
عالءالدين سابق گرفت و تابلويي با عنوان «مركز اطالعات»
روزنامه را شخصاً كنترل كنم و به همين سبب فرزندم فرهاد
وارد ميكرد.در ماجراي ملي شدن صنعت نفت از
بر س����ر در آن نصب كرد .اين مركز ،فقط يك اتاق داشت ،او
مسعودي را به كمك طلبيدم كه او هم در كمال خلوص نيت
مصدق حمايت كرد .در سال  1320هـ  .ش سلسله
اخبار خبرگزاريهاي رويترز انگليس����ي و هاواس فرانسوي
و عقيده وظايف خود را انجام ميدهد .متأسفانه در دو هفته
مقاالتي را در روزنامه اطالعات عليه رضاش��اه به
را از بخش مطبوعاتي اين دو سفارتخانه ميگرفت و ترجمه
اخير كه به اروپا سفر كرده بود خطاهايي از جمله خطاهاي
چاپ رساند .رابطه او با محمدرضا پهلوي هيچگاه
ميكرد .ش����خصاً يك مترجم استخدام كرده بود تا خبرها را
اخير به وقوع پيوس����ت كه چاكر خود پس از طبع و نشر به
حسنه نشد.
برايش ترجمه كند .كارمندان مركز اطالعات دو نفر بيشتر
آن واقف ش����دم .نويسندة ستون بازار سياست ،جواني است
نبودند .خود او و مترجم گفته ش����ده .به همين علت تالش
تحصيل كرده و باذوق كه از گذشتهها خبر ندارد و مارهاي
كردند با تهيه خبر ،گزارش و ترجمه ،آنها را به نش����ريات و
از س����ال  1320هـ  .ش از طرفداران مصدق شد و در خوش خط و خالي را كه از هر فرصتي ميخواهند استفاده
جرايد ديگر بفروشند ،اما وضع مالي نشريات آنچنان خوب سال  1320هـ  .ش سلسله مقاالتي را در روزنامه اطالعات كنند نميشناس����د ،چنان كه بعد از توجه دادن تازه درك
نبود تا بتوانند خبر و ترجمه بخرند .سه سال بعد مسعودي عليه رضاش����اه به چاپ رساند؛ همچنين در سال 1321هـ  .مطلب كرد و در ضمن گفت اين مطلب يا همين اسامي قب ً
ال
متوجه ش����د كه مخارج مؤسسه اطالعات به زحمت فراهم ش سلسله مقاالتي را ضد قوامالسلطنه چاپ نمود و به همين در آيندگان هم چاپ ش����ده بود .اما درباره نويسنده رپرتاژ
ميش����ود .در تيرماه  1305از وزارت معارف امتياز روزنامه جهت روزنامه وي توقيف ش����د و وي نيز به زندان افتاد .در تاكسي او هم مورد سرزنش قرار گرفت و شديدا ً مواخذه شد.
يوميه عصر اطالعات را گرفت.
س����ال  1332هـ  .ش نيز شديدترين حمالت را عليه شاه و بديهي است مطالب زنندهاي كه نوشته شده جبران خواهد
اولين شماره اين روزنامه با تيراژ  500نسخه ،عصر روز حكومت انجام داد.
ش����د .تكدر خاطر ملوكانه بيش از هر چيز مرا رنج ميدهد و
 19تيرماه همان س����ال منتشر شد .مسعودي با دربار كم و
رابطه او با محمدرضا پهلوي هيچگاه حس����نه نش����د .نميدانم چه بايد كرد .چون به خوبي ميدانم كه اگر ذرهاي از
بيش ارتباطاتي داش����ت ،به همين علت نيز در اولين شماره ميگفتند كه هويدا نيز در اين امر دخيل بود .اسداهلل علم در عنايات شاهنشاه نسبت به اين خدمتگزار كاسته شود و سايه
مت����ن نطق افتتاحيه رضاخان را در جلس����ه مجلس كامل خاطرات خود اشاره ميكند كه روزي مسعودي به دربار رفته پرعطوفت مبارك بر سر اين بنده نباشد ،با وجود دشمنيها
منتشر كرد .چند خبر داخلي ديگر نيز تهيه و نهايتاً روزنامه بود تا بتواند با شاه مالقات كند .علم مينويسد:
كه نسبت به چاكر اعمال ميشود نابود خواهم شد.
را به صورت يك برگ و در  2صفحه منتش����ر كرد .اما اين
سر ش����ام رفتم .شاهنش����اه خيلي عصباني بودند :اين
آقاي علم ،شما را به سر مبارك شاهنشاه قسم ميدهم
تازه اول راه بود و مش����كالت بسيار .شماره دوم يك ماه بعد مسعودي(مدير روزنامه اطالعات) را از دور ميبينم و شاخ و عرايض چاكر را به سمع ملوكانه برسانيد و چارهاي بينديشيد
در  19مرداد منتشر شد .روزنامه اطالعات از شماره دوم ،هر شانه ميكشد كه بيايد با من حرف بزند .شاهنشاه فرمودند :كه از اين پريش����اني و تأثر خالص شوم .هر امري از پيشگاه
روز عصر در يك برگ منتشر شد .مسعودي در هر برگ نام «روزنامه اطالعات ارگان مصدقيها و تودهايها شده؛ مث ً
ال ملوكانه شرف صدور يابد مطاع است .عباس مسعودي».
خود را به عنوان صاحب امتياز در باالي صفحه مينوش����ت .امروز از قول تاكسيرانها نوشته است كه ما مثل سگ زحمت
علم در يادداشت روز  16خرداد  1353خود به واكنش
روزنامه براي او هويت جديدي را به وجود آورد .ارتباطاتش ميكشيم و اين شركت تعاوني تمام عايدات ما را ميخورد ،شاه در برابر اين نامه اشاره كرده و مينويسد «:نامه بدبخت
با دربار رضاشاه افزون شد .تا جايي كه در اولين سفر و تنها مگر ش����ركت تعاوني مال كيست؟ آن هم كه مال خودشان مسعودي را دادم خواندند .فرمودند مسئله عفو شما بسته به
سفر خارجي رضاشاه به تركيه مسعودي تنها روزنامهنگاري است» چون عدهاي مثل دامادها و عليا حضرت شهبانو سر رفتار آينده شما خواهد بود».
عباس مسعودي 11روز پس از اين ماجرا در پشت ميزش
بود كه به همراه او به اين سفر رفت تا گزارش آن سفر را در ميز شام بودند .من جرأت نكردم يك و دو بكنم و عرض كردم
خوب روزنامه بايد مطلب را بگويد و جواب هم داده ش����ود و سكته كرد و ناراحتي و اضطراب او از عواقب خشم شاهانه دژ
اطالعات چاپ كند.
عباس مسعودي اگرچه مدتي بعد در كسوت نمايندگي آن را هم منعكس بكند .به هر صورت برخاستم و به بدبخت مرگ نابهنگام وي( 27خرداد )1353بيتأثير نبود.
مجلس درآمد اما همچن����ان تالش كرد روزنامهنگار خوش مسعودي گفتم كه حق ندارد شرفياب بشود و بعد از اين هم
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روزنامهنگاران انقالب

روايت چگونگي پيوستن
نسل انقالب به مطبوعات
جالل رفيع
نگار
نويسنده و روزنامه
شايد نيازي به اين توضيح واضحات نباشد (شايد هم باشد) كه بنا بر نقل خاطرات است.
نميتوان از خاطرات گفت و از خود نگفت .بنابراين اميدوارم اگر در متن اين نوشته ضمائر (يا
ضمائم) متكلّموحده را فراوان خوانديد به همين حساب بگذاريد نه به حساب ديگر!
ِ
پيش از آنكه در س����ال  58گذارم به حوزة مطبوعات بيفتد ،براساس روحيه و عالقه و
تجربهاي كه از قبل داش����تم نسبت به دو كار بسيار مشتاق بودم :يكي كار معلّمي و تدريس و
مباحثه و گفتگو با جوانان در كالس درس ،ديگري كار تحقيقي و مطالعاتي و انتشار حاصل
آن از طريق كتاب در باب موضوعات مختلف ادب����ي ،حقوقي ،ديني ،اجتماعي و امثال آن.
يعني به اين دو حوزة كاري واقعاً عش����ق ميورزيدم .به همين دليل در سال  58به عزم ادامة
راه پيشين ميان دانش����كده حقوق و كوي دانشگاه تهران در حركت بودم .زيرا اين دو مكان
را مركز كار و زندگي و خاطرات ش����ش هفت سالة خود با دانشجويان و استادان ميدانستم و
ميخواستم از همين دو كانون پرشور براي آيندة كاري و علمي و تحقيقي خودم برنامهريزي
كنم.
ا ّما همان س����ال ،دو تن در دو زمان و مكان مختلف با توجه به سابقة آشناييهاي قبل از
انقالب ،به صورت جداگانه با من سخن گفتندو مرا براي كار و همكاري در دو روزنامه كشور
(يكي تازه تأسيس به نام روزنامه جمهوري اسالمي و ديگري قديمي و معروف به نام روزنامه
ارجحيت اين كار و همكاري نيز داليل
اهميت و
ّ
صرانه دعوت كردند .آنها براي اثبات ّ
كيهان) ُم ّ
توجهي را مورد تأكيد قرار دادند.
قابل ّ
البته سابقه آش����نايي من با هر دو آشنا ،به حوزة حقوق و علم حقوق و دانشكده حقوق
برميگش����ت .با اين تف����اوت كه چون قبل از انقالب ،چهار پنج جل����د كتاب با نگاه ديني و
اجتماعي (به نامهاي :ارتجاع مدرن ،اصول حاكم بر روابط اقتصادي ،صبر بصير ،نماز تسليم
انساني عصيانگر ،صبر انس����ان قرآن) و همچنين مقاالت مختلفي با همين نگاه به قلم بنده
در سطح دانش����گاه و نيز در سطح كشور از جمله همزمان با دورة بازداشت منتشر شده بود،
آنها با اش����اره به همين سابقه ميگفتند اكنون وقت آن رسيده است كه نگارش و نويسندگي
و تحقيق و تئوري را از طريق تالش فرهنگي و مطبوعاتي در خدمت آرمانهاي نس����ل جوان
براي س����اختن و پرداختن آينده وطنمان قرار دهيم و قلم ب����ر دوش به اين ترتيب از كنج
عينيتهاي
ذهنيتهاي محيط دانشجويي و دانشگاهي و روشنفكري به صحنه واقعيتها و ّ
ّ
اجتماعي در قلمرو يك انقالب اساسي و سراسري و مردمي ،به اصطالح اسبابكشي كنيم يا
به تعبير ايدئولوژيك همانزمانياش« ،هجرت» كنيم.
���يد رضازوارهاي حقوقدان اصفهاني بود كه دفتر وكالتش در
آش����ناي اول ،مرحوم س� ّ
نزديكي دانشگاه تهران قرار داش����ت و قبل از انقالب جمعي از حقوقدانان و حقوقخوانان و
قضات و وكال و دانشجويان و استادان گاهگاه در آنجا با هم مالقات ميكردند .مرحوم زوارهاي
در سالهاي  56و  57وكالت دانشجويان سياسي و زنداني را هم برعهده داشت .حاال ،در سال
 58و پس از پيروزي انقالب ،ايش����ان مرا به كار و همكاري در روزنامهاي كه جديدا ً تأسيس
شده بود و «جمهوري اسالمي» نام داشت دعوت ميكرد و ضمناً از مهندس موسويِ جواني
به نيكي سخن ميگفت كه در سالهاي قبل از انقالب براي شركت در جلسات سخنراني دكتر
شريعتي به حسينيه ارشاد رفت و آمد داشته و امروز (سال  )58مسئوليت سردبيري روزنامه
جديدالتأسيس را برعهده گرفته اس����ت .و اضافه ميكرد« :همسرش هم نويسنده و مؤلف
كتاب اس����ت و تو هم ميشناسيش و كتابش را هم كه خواندهاي .همان كتابي كه دفتر نشر
فرهنگ اس��ل�امي با مديريت دكتر باهنر در باب طبقات اجتماعي و اقتصادي و مستضعفين
و مستكبرين در قرآن منتشر كرده است».
چون نميخواستم عضو حزب تلقّي شوم و آن روزنامه رسماً نوشته بود كه ارگان حزب

جمهوري اسالمي اس����ت ،دعوت مرحوم زوارهاي را با احترام نپذيرفتم .او هم گلهمند شد.
فكر ميكن����م اين آخرين گفتگوي من و آنمرحوم در تمام ايّ����ام عمر پس از انقالبش بود
و ديگ����ر فرصتي براي ديدار و گفتگو پيش نيامد .البته ايش����ان در طول عمر پس از انقالب
خود مس����ئوليتهاي مختلفي مانند دادستاني ،نمايندگي مجلس ،عضويت شوراي نگهبان،
كانديداتوري رياس����ت جمهوري و نيز رياست سازمان ثبت اسناد و امالك كشور را برعهده
داشت.
آشناي ديگر ،آقاي اس����داهلل نوري (و امروز دكتر اسداهلل نوري) بود كه سالهاي سال
در دانش����كده حقوق دانشگاه تهران با هم دوستي و رفاقت داشتيم و محضر استادان معروف
و نامعروف دانش����كده از قبي����ل اميرناصر كاتوزيان و محمود شهابيخراس����اني (تربتي) و
سيدحسن امامي و ابوالقاسم گرجي و ع ّزتاهلل عراقي و باهري و آزمايش و صفايي و واحدي
محمدي و مظلومان و صفري و پاد و
و اخالقي و آش����وري و درودي و نصيري و الماس����ي و ّ
عليآب����ادي و امثال آنان را درك كرده بوديم .آقاي نوري بعدها در نيمه دوم دهه  60به جاي
دكتر محمود كاش����اني به الهه رفت و سالها قاضي شعبه اول دادگاه الهه بود .و همو بود كه
در سال  66مرا (نه به كيهان! بلكه اين بار) براي كار و تحصيل به هلند كشاند.
به هرحال( ،س����ال  )58اين دوست ارجمند ،مرا به كار و همكاري با كيهان دعوت كرد
و گفت :ميداني كه دكتر مصباحزاده مدير و مالك كيهان س����ناتور بوده و به خارج كش����ور
مدعياش
رفته و مؤسس����ه مذكور بالصاحب مانده و هر روز ف����رد جديدي يا گروه جديدي ّ
ميش����ود .اخيرا ً هم بعضي به اتهام وابستگي به ساواك يا حزب توده يا سازمانهاي چريكي
فداييان و مجاهدين از كار در اين روزنامه كنار گذاش����ته شدهاند .اعضاي يك شوراي انقالبي
كارگري و كارمندي كه انجمن اسالمي روزنامه كيهان نام دارد معتقدند كه بعضيها روزنامه
را با وجود اينكه حاال ديگر مؤسس����هاي متعلق به عموم ملّت ايران و اكثريت مردمي است
كه انقالب را به پيروزي رس����اندهاند ،به سمت و سوي سياستهاي سازمان خودشان سوق
ميدادند .البته ممكن است انجمنيها مصداقاً اشتباه هم كرده باشند ،ا ّما به هرحال واقعيت
اين است كه س����اير اعضاي تحريريه روزنامه نيز كه از اين حيث مشكل و مانعي ندارند سر
كارش����ان نيامدهاند .چون به كار انجمن يا به شيوة كارش اعتراض دارند و اين طرز برخورد
را غلط ميخوانند .در هر حال ،اكنون يك مؤسس����ه بزرگ فرهنگي آنهم در بامداد پيروزي
وضعيت در معرض تعطيلي ق����رار گرفته و زندگي اكثريت كارگران و
انقالب و مردم با اين
ّ
كارمندانش هم با خوف و خطر مواجه شده است .فع ً
ال آنها طرفدار كساني هستند كه پرتالش
و بيچشمداش����ت كار كنند و بتوانند مؤسسه را س ِر پاي خودش نگه دارند ،تا تكليفش قانوناً
مشخص شود.
چون باز هم ترديد داش����تم كه براي آينده چه بايد كرد و از دانشگاه يا مطبوعات كدام
را بايد انتخاب كرد ،چند تن از س����اير دوستان دانشجو هم كه از موضوع آگاه شده بودند وارد
عرصه ش����دند و بدين ترتيب اوقاتي هم به بحث و فحص گذشت تا گفته شود :اوالً يك معلّم
در كالس با سي چهل نفر و گاه در مواردي ممكن است با حداكثر دويست سيصد نفر مواجه
باشد ،درحاليكه مؤسسه مطبوعاتي بزرگ امروز كالس بلكه دانشگاه چندين ميليوني است
حد هم فراتر است .ثانياً روزنامههاي معروف و معتبر عالوه
و در كش����ورهاي پيشرفته از اين ّ
بر تيراژ رس����مي و تعداد مشتريان اساس����اً ميتوانند با موجآفريني مثبت و مفيد و متّكي به
دانش و دين و درايتش����ان بر ذهن و زبان اكثريّت مردم يك سرزمين تأثير بگذارند و درواقع
نيروي ملّي و اجتماعي فراتر از گروههاي سياس����ي و چريكي و حزبي و حتي فراتر از دولتها
باش����ند .نمونههاي چنين تأثيرگذاري و اقتداري را نيز ميتوان در همين عصر در كشورهاي
غربي يا ش����رقي حاضر نشان داد .ثالثاً سرعت عمل مطبوعات با هيچ نهاد تأثيرگذار ديگري
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قابل مقايسه نيس����ت .امروز صبح مطلبي را مينويسي ،عصر نشده ميبيني و ميشنوي كه
همان مطلب مورد بحث و بررسي بس����ياري از مردم قرار گرفته است .رابعاً با حضور در اين
حوزه نه تنها از امكانات مطالعاتي و تحقيقاتي و آرش����يوي خود مؤسسات مطبوعاتي (اعم از
مكتوب و مص ّور) ميتوان بهره برد بلكه با اس����تناد به ش����خصيت حقوقي و شناخته شدهي
همين مؤسس����ات چه در داخل و چه در خارج كشور ميتوان با منابع مطالعاتي و تحقيقاتي
ديگر و همچنين با منابع زنده و زاينده يعني استادان دانشگاهها و دانشمندان و پژوهشگران
و نويس����ندگان و روزنامهنگاران و صاحبنظران ايران و ساير كشورهاي جهان ارتباط دوسويه
ف ّعال برقرار كرد .و باألخره خامساً به اين ترتيب ميتوان گفتار و نوشتار را از حالت به اصطالح
مونولوگ بيرون آورد و از كارهاي مطالعاتي و تحقيقاتي تكنفره كه تحميل ناش����ي از زمان
و مكان آل����وده به اختناق بود فاصله گرفت و به ديالوگ و ميزگرد و كنفرانس و نقد و نقّادي
و تالش جمعي هم روي آورد.
تجربه كيهانيبودن
ب����ه هرحال حرف و حديثها كار خودش را ك����رد و اين بندة از خود دل كنده با ذوق و
خيال «فلك را سقف بشكافيم» ،به سراغ دوست نورياش رفت كه :بسيار
شوق و با خواب و
ِ
خوب ،آمادهام ،ا ّما در كيهان با چه كس����اني بايد گفتگو كنم؟ گفت با دكتر محمدعلي هادي
نجفآبادي كه از مبارزان تحت تعقيب رژيم شاه در خارج كشور بوده و همراه انقالب به وطن
بازگش����ته است .ايشان اخيرا ً دس����ت ياري و همكاري به طرف كيهانيان دراز كرده و به آنها
كمك ميكند كه كار و بار انتش����ار روزنامه بر زمين نماند و هم ايشان از من خواسته است كه
نيروي انساني الزم از ميان جوانان اهل قلم را به ياري و همكاري فرا خوانم و تأكيد كرده است
كه دعوتشدگان به احزاب و س����ازمانهاي چريكي وابسته نباشند .و اضافه كرد كه هادي
شخصي است باس����واد و اهل مطالعه و به سه زبان انگليسي و عربي و اردو و شايد هم بيشتر
معمم
مسلّط است و آدم روش����ن و توانمند و معتدلي است .آقاي هادي نجفآبادي آنروزها ّ
بود و از همان زمان به دكتر هادي شهرت داشت.
به اين ترتيب بود كه در اواخر تير ماه  58وارد كيهان ش����دم و نخس����تين سرمقالهاي
هم كه به پيش����نهاد دكتر هادي با توجه به فرا رسيدن سالگرد قيام سي تير  1331نوشتم
و او در همان نگاه ا ّول اس����تقبال كرد سرمقاله « 30تير  31و  26تير  ،58تسلسل وحدت و
بيعت» بود كه تحت عنوان «يادداشت روز» در صفحه اول روزنامه كيهان چاپ شد 26 .تير
 58نظر به راهپيمايي بزرگ و سراسري مردم ايران داشت .پس نخستين كار من همين شد:
سرمقالهنويسي در ستون يادداشت روز در صفحه اول.
مفصلي الزم دارد تا بگويم در مؤسسه كيهان از آن تاريخ تا حوالي خرداد سال بعد
شرح ّ
مدت با افراد
يعني س����ال  59چه اتفاقاتي افتاد .ا ّما به اشاره ميگويم و ميگذرم .من در آن ّ
متعددي همكاري كردم يا براي همكاري گفتگو كردم و از اين جملهاند اعضاي قبلي تحريريه
ّ
كيهان كه به خانه خودشان برگشتند و تالش صادقانه مطبوعاتيشان را از سر گرفتند (آقايان
دكتر فرقاني ،فريدون صديقي ،محمد دهقاني ،غالمرضا موس����وي ،كورس بابايي،سعدي،
ايماني ،حس����امالدين امامي ،مصطفي رهنما ،جواد عليزاده و )...كه تجربه همكاري با آنان را
هنوز به عنوان خاطرههاي ابتداي انق��ل�اب در ذهن دارم .البته اين جمع از حيث نوع كار و
نوع تخصص و زمان همكاري يا قطع موقت همكاري با مؤسس����ه شرايط و وضعيت همساني
نداشتند .و نيز آقايان دكتر اس����داهلل مبشّ ري ،حاج حسين مهديان ،حاج مهدي عراقي (كه
ش����هيد شد و قبل از انقالب با هم در زندان اوين همبند بوديم) ،شمس آلاحمد و نيز آقايان
محمدعلي ايزدي و جاويد قرباناوغلي (س����فير سالهاي بعد در الجزاير و آفريقاي جنوبي)
كه پيش از من براي همكاري به كيهان رفته بودند و نيز تيم دانشكده حقوق دانشگاه تهران
مر ّكب از آقايان جهانبخش ناصر (مرحوم) ،غالمعلي حيدرنيا فتحآبادي (س����ردفتر اس����ناد
رسمي) ،عليرضا امامي (سردفتر) ،عباس معارف (مرحوم) ،جهانشاه ناصر (در آلمان است)،
غالمرضا يوسفي (به وزارت خارجه رفت) و عيسي نظري (قاضي) كه به دعوتِ خود من وارد
كيهان ش����دند .و نيز آقايان س����عيد گالب (كه در جبهه جنگ شهيد شد) و وحيد الهوتي
(فرزند آيتاهلل الهوتي كه بعد در سال  60كشته شد) و محسن نورينجفي هنرمند نقاش و
كاريكاتوريست و محمود شمس يعني همان ماشاءاهلل شمسالواعظين بعدي كه در آن ايّام
هنوز شهرت نداشت وفقيه ايماني وحاج علي اكبري و دكتر افجهاي (به تدريس در دانشگاه
پرداخت) و دكتر ش����هيديمؤ ّدب (سردبير كيهان انگليس����ي) و شهريار روحاني (دكتر در
فيزيك) و خانم مينو بديعي و كس����ان ديگري كه بايد نامشان را به خاطر بياورم .و نيز آقايان
بوغوسيان و اشرفي و عبدالعظيم هاشمي و فتيق در تحريريه .و نيز آقايان محمود عسكريه و
خباز و محتش����مي و حجتي و داود غرانوش و دالوري و ترنگان كه فكر ميكنم در آن
حاجي ّ
تاريخ عضو انجمن اس��ل�امي كيهان بودند .و نيز آقايان حسن قاضي و پوركاشف كه از طرف
بنياد مستضعفان به مؤسسه كيهان فرستاده شده بودند و بعد كاشف به عمل آمد كه اين بنياد
نوبنياد گويا از همان آغاز س ِر مصادره ميداشته است.
بگذريم .در س����ال  ،58چهرههاي ديگري را ه����م گاه و بيگاه ميديدم كه البته نه براي
كار بلكه براي چاپ نش����ريات خودشان از طريق كيهان به اين مؤسسه مطبوعاتي رفت و آمد
كرده يا با آن به هرحال ارتباط داشتند .از اين جمله بودند آقايان مجتهدشبستري كه گمان
ميكنم تازه از آلمان آمده بود و مجلّه «انديش����ه اسالمي» را از اين طريق منتشر ميكرد و
محمد منتظري (كه در سال  60شهيد شد و در آن روزگار نشريه الشّ هيد را به عربي و فارسي
از همين طريق نش����ر ميداد و محمود شمس هم با آن همكاري داشت) و مهندس موسوي
و غالمرضا آقازاده و محمدحس����ن زورق كه چاپ روزنامه تازه تأسيس «جمهوري اسالمي،

ارگان حزب جمهوري اسالمي» را ساماندهي ميكردند.و وحيد نيكخواه آزاد كه در كيهان
بچهها مسئوليت داشت.
ضمناً اين نكته را هم بگويم كه به خودم و به دوستانم با ذكر داليل روشن سفارش كردم
و پيش����نهاد دادم كه تا متأ ّهل نشده باشيم از كيهان حقوق نگيريم .اينگونه ،ا ّدعاهاي فكري
و عقيدتي و انقالبي ما پذيرفتهتر خواهد ش����د .برخي به اين پيشنهاد عمل كردند و برخي
نكردند .من خودم به توصيه خودم البته عمل كردم!
س����ير رخدادها در آن ايام متالطم به سمت و س����ويي رفت كه افراد و گروههاي منتق ِد
يكديگر و تقريباً ناس����ازگار با هم در مؤسسه كيهان ،از ناچاري يا به ضرورت يا با توجه به هر
دليل و علّت ديگر بر س���� ِر س����ردبيري و درواقع به قول خودم (برگرفته از طنز توفيق قبل از
توقيف در سال  :)50بر س���� ِر خردبيري بندة شرمنده ،نميدانم به صورت مذاكرهي چند به
عالوه چند(!) ،توافق كردند .و عليرغم ميل من اين تصميم ظريف را اتّخاذ كردند كه بار را به
گردن از مو باريكتر همان جواني بيندازند كه در مجموع با همهش����ان ميساخت و واسطهي
رابطهشان بود و معموالً در قلمرو انقالب هم سرمقاله مينوشت .و انداختند!
بنده به تنهايي ابراز عجز كردم و تقاضاي تش����كيل ش����وراي سردبيري كردم و تالش
كردم تا روزنامه از نقش و نيروي همكاران قديم و جديد يا به عبارت ديگر پيشكس����وت و
وضعيت جديد كشور بهره برگيرد .جزئياتش بماند براي فرصتي ديگر
پسكسوت متناسب با
ّ
و شايد وقتي ديگر .س����رانجام ،با فراز و فرودهاي مختلف ،سال  58گذشت .سال  59ا ّما(!)،
سال ديگري بود .كمكم خوشحال شدم كه دارم از اتاق شكنجه خالص ميشوم (اين اسم را
تجمع
اولين بار روي اتاقي گذاشتم كه در گوشه شمالشرقي تحريريه
ِ
كيهان آن روزها محل ّ
همكاران ارجمند ا ّما مختلفال ّنظري����ه و مختلفالتجربه براي انتخاب تيترهاي صفحه اول
روزنامه بود) .حدسم درست درآمد و گمان ميكنم در ارديبهشت همان سال ،دكتر ابراهيم
يزدي با حكم رس����مي به عنوان «نماينده امام خميني و سرپرس����ت مؤسسه كيهان» وارد
مؤسسه شد .با خود گفتم باألخره تكليف روشن شد و ايّام گذار گذشت .البته از قبل تدريجاً
خودم كنار رفته و به س����رويس مقاالت پناه برده بودم .حدود يك ماه در دورة مديريت دكتر
يزدي به كار ادامه دادم ولي به اين نتيجه رس����يدم كه با توجه به اختالفنظرهاي جديدي
كه در راه اس����ت ديگر كار را نميتوانم ادامه دهم .البته خس����تگي ناشي از تالطمهاي سال
 58در كيهان و نيز حكايت فيل و هندوس����تان و بازگشت ميل دوبارهام به كار دانشگاهي در
نتيجهگيريام تأثير داش����ت .با وجود شناخت كم و بيش طرفيني از راه دور و نزديك و البته
محبت مديريت جديد نسبت به خودم و همكارانم و ابقاء
مثبت و مساعد ،و با وجود احترام و ّ
در حوزه كار و همكاري ،معذلك روحيه انقالبي و آرمانگرايانهاي كه همچنان به دنبال مدينه
فاضله فوري ميگش����ت قانع نشد و با سپردن نامهاي به دفتر دكتر يزدي به قصد سفر دائمي
از كيهان رفتم .محمود ش����مس و عليرضا امامي و چند تن ديگر هم بيرون آمدند .بعضي از
دوستان نيز ،هم به خواست خودشان و هم با موافقت بنده ،در آنجا ماندند .البته هفت هشت
سيد محمد اصغري
سال بعد در فاصله س����الهاي  67و  72به عنوان مشاور فرهنگي دكتر ّ
كيهان پس از شهيد ش����اهچراغي ،به اين مؤسسه دعوت شدم .اصغري منصوب
سرپرست
ِ
آقاي خاتمي و بعد هم منصوب رهبر انقالب بود .هفت هش����ت ماه اداره ستون طنز و انتقاد
«با اجازه» را با امضاي مس����تعار «آقاجمال» و به قصد تقويت جبهه «گلآقا»ي اطالعات كه
هدف حمله مرحوم خلخالي قرار گرفته بود ،برعهده گرفتم .به هرحال ،در ارديبهش����ت سال
 59به دانشگاه و كوي دانشگاه برگشتم و دوباره ،پيرو آنچه در آغاز اين نوشته اشاره كردهام،
عالم خيال و مثال پناه بردم و به خود گفتم بر س����ر آنم كه گر ز دست برآيد ،دست
بازهم به ِ
به كاري زنم كه پارسال (سال  )58قبل از رفتن به كيهان در انديشهاش بودم.
تجربه اطالعاتيبودن
به اين ترتيب ش����ايد يكي دو ماه گذشت .از تجربه مفيد كيهانم خيلي خشنود نبودم و
پيش رويم
ديگر نميخواس����تم به كار روزنامهنگاري رجوع كنم .بيخبر بودم از آيندهاي كه ِ
بود .ديري نگذشت كه شبي مهماني به اتاقم آمد .مهدي منتظري از بچههاي خوب مشهد و
از دانشجوهاي تازه آمده به دانشكده حقوق دانشگاه تهران بود كه بعد به وزارت خارجه رفت
و متأسفانه در يمن و در حال كار و همكاري با سفارت ايران بر اثر سانحة تصادف درگذشت.
او آن ش����ب به من گفت كه رفت و آمدي به ساختمان روزنامه اطالعات در خيابان خيام دارد
و حاال حامل پيا ِم كسي است كه جديدا ً به عنوان نماينده امام خميني با حكم رهبر انقالب (و
همچنين با حكم رئيس جمهوري) سرپرستي اين نهاد مطبوعاتي پرسابقه را عهدهدار شده
و از ش����ما هم براي همكاري دعوت كرده است .پرسيدم :سرپرست جديد روزنامه اطالعات
همان آقاي دعايي نيست كه در س����الهاي اوجگيري مبارزات قبل از انقالب صداي ّ
جذاب
و تأثيرگذار ايش����ان را از طريق راديو بغداد (برنامة يكي دو ساعتة موسوم به صداي روحانيت
مبارز ايران) ميش����نيديم؟ گفت :چرا .گفتم :نميآيم! گفت :چ����را؟ گفتم :كارنامة تقريباً
يكسالهام در تحريرية كيهان  59ـ  58گرچه برايم گرانبار و سرشار از تجربههاي مفيد است،
ا ّما با توجه به تالطمهاي طاقتفرسايي كه در اين فرصت رخ داد به قدري كه انتظار ميرفت
خشنودكننده نيست بلكه خستگيآور هم هست .ضمن اينكه شتاب اختصاصي و فوقالعاده
در كار هر روزة روزنامه (بهتر اس����ت بگوييم لحظهنام����ه) از يكطرف ،و ناگزيربودن از انجام
كارهاي ديگري غير از آنچه پيش از رفتن به مؤسسه مطبوعاتي فكرش را ميكرديم از طرف
ديگر ،مرا از استمرار اين همكاري باز ميدارد.
مرحوم منتظري براي قانع كردن من بسيار تالش كرد و از جمله گفت دوستان ديگري
هم از دانشگاهيان در ساختمان روزنامه اطالعات مستقر شدهاند كه همين دغدغهها را دارند

و اگر به جمع آنها بپيونديد ،مش����كل را ميتوان با تكيه بر نيروي جمعي حل كرد و واقعيت
را به همان س����مت و س����ويي راند كه آرمان اقتضا دارد .فراموش هم نبايد كرد كه امروز در
اطالعات س����ال  59ديگر آن چنددستگي كه شما ديروز در كيهان سال  58تجربه كردهايد
وجود ندارد .ضمن اينكه قدرت مديريت آقاي دعايي و نيز س����ابقه و جايگاهي كه ايشان در
نظر امام خميني به عنوان رهبر انقالب دارد ،امتياز ديگري اس����ت كه انكارشدني نيست و
مشكل بسياري از گرهها و گروهها اينگونه حل و فصل ميشود .سرانجام با وجود همه اصرار
و استداللي كه آن مرحوم داشت ،نپذيرفتم.
يكي دو ش����ب ديگر دوباره آمد .گفت :بسيار خوب ،فع ً
ال از نظر من بحث كار و همكاري
در ميان نيست ،ا ّما نفس ديدار چطور؟ آقاي دعايي ميخواهد با شما ديدار كند .اين كار كه
ديگر بايد مورد عالقه خودت هم باش����د .مگر نميگفتي از برنامه راديويي ايشان در سالهاي
قبل از انقالب خاطره خوش داري .بر فرض كه اين ديدار به كار هم منجر ش����د ،ميتواني از
دور همكاري كني .گفتم :ديدار همه خوبان و خوشنامان آرزويِ من است .اشتياق به آشنايي
با ايشان از نزديك نيز دارم .ميآيم .و روز بعد ،رفتم.
خيام شمالي (بنا به عادتي كه آنروزها داشتم و آنرا روحيه يا رويّه
از اميرآباد ش����مالي تا ّ
انقالبي هم فرض ميكردم) همه خيابانها را در اين مس����ير پياده رفتم ،تا به س����اختمان
روزنامه اطالعات رس����يدم .قب ً
ال هم يكسال پيشترش يعني در اوايل سال  58روزي گذارم به
ً
آنجا افتاده بود و با مردي صحبت كرده بودم كه بعدا دريافتم نامش دريايي اس����ت .اين بار
از همان لحظه ورود پيدا بود كه تغييراتي تازه رخ داده اس����ت .پاي به طبقه چهارم گذاشتم
و به دفت ِر كار س����ابق مرحوم عباس مسعودي راهنمايي شدم .بالفاصله در همان ديدار ا ّول،
محبت و حرمتگذاري و تواضع و خونگرمي و س����رزندگي و شوخطبعي را در چشم و
موج ّ
چهره سرپرس����ت مؤسسه اطالعات احساس كردم .گفتار و رفتار ايشان اين احساس را تأييد
كرد .بارها از ايش����ان به مزاح شنيده بودم و همان روز هم شنيدم كه «بله چشم و چهره من
بلوري اس����ت ا ّما بلور مشكيام!» و بعدها نيز ديدم كه ايشان در دوره وكالت كوشيده است تا
«كميسيون مهپيكران» را در كنار كميسيونهاي مختلف مجلس به طنز و به طعن تشكيل
جذاب بود و ّ
دهد ،ا ّما صدا و سيماي اين مرد ّ
جذاب ماند.
تصادفاً ،من از سالهاي كودكي و نوجوانيام در واليت تربت حيدريّه (خراسان رضوي)
همواره از مردم دو اس����تان كشورمان بيشتر از استانهاي ديگر خير و خوبي و خاطره خوش
به ذهن س����پرده بودم .آن دو استان ،يزد و كرمان بود .يزديها و كرمانيهاي واليت خراسان
تصوير دلنشيني از خودشان در ذهن ما برجاي نهاده بودند .و آنروز دريافتم كه آقاي دعايي،
هم يزدي و هم كرماني و البته بيش����تر كرماني است .حال و هواي حاصل اين ادغام ،وصف
ديگري بود كه در ديدار نخستين ،جلوه كرد.
آقاي دعايي در آن ديدار ،س����ابقه كار مرا در كيهان يادآوري كردو افزود كه كم و بيش
در جريان رخدادها هس����ت و در عين حال مناسب است اگر از زبان خود من بشنود و ضمناً
در صورت امكان از مضمون نامه خداحافظي من از سرپرس����ت كيهان هم مطلّع شود .ايشان
به نوبه خود ماجراي ورود به س����اختمان روزنامه اطالعات را ش����رح داد و همكاران همراه و
معرفي كرد و ضمناً گفت دكتر مهدي ممكن (خراس����اني و زنداني سياسي قبل از
تازهوارد را ّ
معرفي تو به من نقش داشت.
انقالب و يكي از مديران وزارت ارشاد بعد انقالب) هم در ّ
س����رانجام آقاي دعايي از من خواست كه به س����ردبير كمك كنم و به دوستان شوراي
س����ردبيري روزنامه اطالعات بپيوندم .مرحوم شمس آلاحمد از تحريرية اطالعات رفته بود.
گفتم كه در س����ال  58ما (بنده و جهانبخش ناصر) هم به دفت ِر كار شمس در انتشارات رواق
رفته بوديم و پذيرش مسئوليت سردبيري تحريريه كيهان را به ايشان پيشنهاد كرده بوديم.
آقاي علي دهباش����ي (مدير مجله بخاراي امروز) هم در آن ايّام با مرحوم ش����مس آلاحمد
همكاري داشت و شاهد اين ديدار و گفتگو بود.
به هرحال ،من در نخس����تين ديدار با آقاي دعايي ضمن اشاره به تجربه كيهان ،از قبول
پيشنهاد سردبيري يا عضويت در شوراي سردبيري اطالعات عذر خواستم و فقط قول دادم
كه دربارة پيش����نهاد سرمقاله نوشتن بينديشم و تصميم را در ديدار بعدي به اطالع برسانم.
همانروز گفتم كه چند تن همراه من از مؤسس����ه كيهان بيرون آمدهاند كه هركدام به سوي
سرنوش����ت ديگري طي طريق كردهاند ،ا ّما از آن ميان محمود شمس با اينكه به زبان عربي
مس����لّط اس����ت و از تجربه همكاري با مبارزان لبناني و فلس����طيني و كشورهاي ديگر هم
برخوردار اس����ت ولي به جاي ديگري نرفته و وفادارانه با من مانده است .قرار شد كه او هم در
صورت شروع همكاري بنده با روزنامه اطالعات به اين روند بپيوندد.
جل����وه و جاذبه اخالقي و رفتاري آقاي دعاي����ي كار خودش را كرد و به زودي همكاري
من با روزنامه اطالعات در قالب سرمقالهنويس����ي آغاز شد ،ا ّما همچنان از سردبيري فاصله
ميگرفتم .س����ردبير در آن روزها سعيد اسماعيلي بود كه گويا مهندس موسوي ايشان را به
معرفي كرده بود .بعد هم از روزنامه اطالعات به هيأت دولت رفت .پس از او يا در
آقاي دعايي ّ
مسئوليت عضويت در شوراي سردبيري را
نيز
موحديان
رسول
و
قاسمي
بهرام
كنار او ،آقايان
ّ
عهدهدار ش����دند ،كه البته آنها نيز (در سال  )60به وزارت خارجه رفتند و بعدها سفير شدند.

قاسمي سفير ايران در اسپانيا و موحديان سفير ايران در انگلستان شد.
سال  ،59غير از اين دو تن ،همراهان ديگري هم با آقاي دعايي به اطالعات آمده بودند.
از جمله ،آقايان جواد مظ ّفر (مدير اداري و مالي) ،ناصر نوبري (س����ردبير اطالعات هفتگي)،
حاتم قادري (س����ردبير مجله جوانان) ،رحيمپور (س����ردبير دنياي ورزش) ،التك (عباسي
نژاد فعلي ،مدير كارگزيني) ،بادپاهمداني (كه در جبهه ش����هيد شد) ،دكتر شيراني (مدير
حسابداري) ،هوايي ،اخوان ،و در رأس همه آنها مرحوم حاج حسنآقاي تهراني (حاج حسن
ّنيري تهرانيعدل ،از مبارزان پيشكسوت و پرسابقه و وارسته و فرزانه) و نيز خانم رهنورد به
عنوان مس����ئول مجلّة اطالعات بانوان كه به «راه زينب» تغيير نام يافت .البته برخي از اينان
در همان ابتداي كار و برخي ديگر در مراحل بعدي از مراكز مختلف وارد مؤسسه شده بودند.
آقاي جعفر همايي هم با رعايت فاصله زماني ،چندي بعد با سمت مدير انتشارات اطالعات به
ما پيوس����ت و تا زمان تأسيس و راهاندازي نشر ني در اين انتشارات كار كرد .كيومرث صابري
(گلآقاي بعدي) نيز حكايت مستقلّي دارد كه در جاي خودش گفتهايم و خواهيم گفت .ا ّما
او هم تدريجاً چه دور و چه نزديك به جمع ياران و همكاران اطالعات در دهه شصت پيوست.
آقاي حجتيكرماني هم كمكم همينط����ور .البته خانمها و آقايان ديگري هم بودند كه بايد
نامشان را بهخاطر بياورم.
نخستين سرمقالهاي كه در اطالعات نوشتم ،عنوانش اين بود« :خدا را شكر كه دشمن
بيدار اس����ت!» .ياد دكتر هادي در خاطرهام زنده ش����د ،چون آقاي دعايي هم از نخستين
سرمقالهاي كه با سركليشه «سخن روز» به چاپ رسيد ،گرم و گيرا استقبال كرد .و نميدانم
چه ش����د كه باز هم ناگهان خود را در ميانة معركه مطبوعاتي يافتم .البته هم در سال  58و
هم در س����ال  59سير كلّي وقايع انقالب در كش����ور براي جلب و جذب امثال بنده به دنياي
نويسندگي و روزنامهنگاري ،واقعاً علّت و عامل مؤثري بود .مينوشتم و به خود ميگفتم:
رش����تهاي در گردنم افكنده دوس����ت
ميكش����د هر جا كه خاطرخواه اوست
همانطور كه گفتم طولي نكشيد و ديري نپاييد كه پس از وقايع تكاندهندة انفجار دفتر
حزب جمهوري اسالمي در سرچشمه و سپس انفجار دفتر نخستوزيري و رياست جمهوري
به فاصلة دو ماه بعد در خيابان پاس����تور ،اتاق شوراي سردبيري روزنامه اطالعات از نيروي
انس����اني خالي شد و بيآنكه بتوانم شرط نخستين ديدار را يادآوري كنم و بيآنكه در فضاي
سخت جريحهدار و عاطفي بتوانم حتي روي مخالفت كردن و طفره رفتن داشته باشم ،ناگهان
خود را در پش����ت فرمان اتوبوس سردبيري يافتم .اتّفاقي كه از آغاز خواست آقاي دعايي بود.
كسب
البته در خلوت ،به زبان طنز ،تعبير ديگري داشتهام .بندة خدايي به قصد كا ِر صوابي و
ِ
ثوابي در مراس����م تشييع شانه به زير بار داد ولي هر چه چشم به راه و بار بر دوش پيش رفت
و پيش رفت ،فرس����نگها فرسنگ كسي به سراغش نيامد ،تا سرانجام هر دو (تشييعكننده و
تشييعشده) با هم در بهشت آرميدند!
حساس و خطير و
بار ديگر مش����كل سخت و س����نگين جمع كردن ميان دو مسئوليت ّ
مسئلهساز ،يكي سردبيري تحريريهاي با دهها همكار قديم و جديد و ديگري سرمقالهنويسي
به معناي اعالم س����ريع مواضع تحليلي يك روزنامه بلكه يك مؤسس����ه مطبوعاتي بزرگ و
تاريخي درباره مهمترين رويدادهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و بينالمللي
انقالب .هر روز و هر روز ،بلكه بايد گفت هر ساعت و هر ساعت ،و به اعتباري حتي هر لحظه
و هر لحظه.
مسئوليت «سرويس اخبار و گزارشها
همداني
ي
ستار
احمد
طلبيدم.
ياري
به
را
احمدين
ّ
و مقاالت كارگري» در تحريريه روزنامه اطالعات (و البته مديريت مجلّه جهادس����ازندگي را
هم) برعهده داشت .مسئوليت «سرويس مقاالت و نظرها و انديشههاي روزنامه» نيز برعهدة
احمد ش����يرزاد اصفهاني بود .هر دو پذيرفتند كه به شوراي سردبيري بپيوندند .حالت جديد
مورد قبول آقاي دعايي قرار گرفت ،البته با اين تذكر كه «از نظر من كماكان مس����ئول اصلي
شماييد»! واقعيت اما(!) ،كار خودش را ميكرد و راه خودش را ميرفت.
اتفاق حوزه سردبيري در حوزه شوراي سرپرس����تي هم تكرار شد .آقاي دعايي از آغاز
ورود به مؤسس����ه ،همكاران جديد را در ش����وراي جديدي به نام «شوراي سرپرستي» عضو
كرده و زمام اداره را به اين ش����ورا سپرده بود .جلس����ات پي در پي برگزار ميشد و بحث و
جدلهاي پي در پي انجام ميگرفت .هر روز در كش����ور مسئلهاي تازه بر مسئلههاي پيشين
افزوده ميش����د و طبيعتاً در همة ادارات و نهادها و مؤسسات از جمله در مؤسسه و روزنامه
اطالعات هم بازتاب داشت .كمكم اعضاي ش����وراي سرپرستي نيز پراكنده شدند .برخي به
سراغ كارهاي ديگر در جايي ديگر رفتند .آقاي نوبري از اين جمله بود كه سرانجام به عنوان
سفير جمهوري اسالمي ايران در كش����ور اتحاد جماهير شوروي مقيم شد .آقاي رحيمپور
هم سمت سفارت يافت .آقاي قادري س����رانجام به دانشگاه و حوزة تعليم و تعلّم بازگشت و
عاقبت به خير ش����د .البته يكي دو سالي بيشتر نگذشت كه آقاي شيرزاد هم به همين ُحسن
عاقبت دانشگاهي گرفتار آمد .طبيعي اس����ت كه بندة تا اينجا راندة از آنجا مانده(!) ،هر بار
با نگاه حس����رتبار ،رفقاي نيمهراه و البته درس����تكار را بدرقه ميكرد و با زبان بيزباني به
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خيام ميگفت :رفقاي اين خيابان! به كجا چنين شتابان؟
خاليكنندگان ساختمان ّ
تالش كردم تا به تدريج ،پاي دوس����تان ديگري را به شوراي سردبيري باز كنم .احمد
ثالث به جاي احمد ثاني .آقاي س����ام را كه به صورت خيلي معمولي و در پاسخ به اطالعيه
همكارخواهي و يارگيري روزنامه اطالعات وارد مؤسس����ه شده و پذيرفته شده بود ،براي
عضويت در ش����وراي سردبيري دعوت كردم .همينطور عبدالعلي رضايي را كه در سرويس
خارجي روزنامه كار مي كرد .همينطور محمد صابري را كه از دبيران تواناي اداره آموزش
و پرورش تهران بود و در س����الهاي قبل از انقالب با هم كار كرده بوديم .همينطور مرحوم
احمد عطاري نماينده مجلس را و همينطور مهاجراني را ،كه البته نهايتاً هركدام به راهي
ديگر رفتند و البته چه بودند و چه نبودند هرگاه يادداش����ت ميفرستادند در روزنامه چاپ
ميشد .همينطور دوستان ديگري را از ميان اعضاي سرويسهاي تحريريه به همكاري با
ش����وراي سردبيري فرا ميخواندم كه گاه مورد اعتراض هم قرار ميگرفت و پاسخ ميدادم
كه فع ً
ال زير نظر شورا تمرين ميكنند! ميخواستم بلكه بتوانم به خيال خام خودم ،خودم
مشدد)
را از
���دد) و به قول دكتر ش����ريعتي از روزمرگي (با راي غير ّ
روزمرگي (با راي مش� ّ
ّ
برهانم و فيل فنجان ش����ده را به هندوستان دانشكده و دانشگاهش برگردانم ،ا ّما نميشد
كه نميشد .سال  64ـ  63با چند تن از همكاران مطبوعاتي و فرهنگي ،نشر ني را تأسيس
كرديم تا از اين طريق ش����ايد نقبي به حول و حوش سرزمين موعود (دانشگاه) بزنيم .چند
سالي بر اين برآمد تا مطبوعاتي مور ِد نظر ما از كسوت نشر ني نيز درآمد!
محمود ش����مس در اطالعات ،هم مشاور سردبير بود و هم صفحاتي (از جمله صفحه
گزيده مطبوعات) را منتش����ر ميكرد .با انتصاب آقاي خاتمي ب����ه جاي دكتر يزدي در
كيهان 61ـ 60با پيش����نهاد من به آقاي دعايي همراه ايش����ان به كيهان برگشت .من در
تحريريه روزنامه اطالعات با اعضاي ش����وراي سردبيري و نيز با همكاران قديم و جديد از
جمله آقايان محمدرضا دريايي و بيژن نفيس����ي و علياصغر شيرزادي و سيدباقر ابطحي و
س����يدمهدي فهيمي و بسياري ديگر كه ذكر نامهايشان مجالي مناسبتر ميطلبد ،به كار
كردن ادامه دادم.
سال  67ـ  66براي نخستين بار ارشاد جرائد را موظف كرد كه نام مديرمسئول تعيين
محبت بسيار استدالل
ش����ده را هر روز در جريده شريفه چاپ كنند .آقاي دعايي با لطف و ّ
كرد كه چرا مرا براي اين مسئوليت در نظر گرفته است .من كه عازم ادامه تحصيل در هلند
بودم ،به اين دليل و البته به داليل ديگر نيز ناتواني خود را عذرها خواستم.
چنين بود كه عم ً
ال ديگر از حوزة س���ردبيري يا حتي عضويت در شوراي سردبيري نيز
ِ
مسئوليت البته سنگين
بيرون رفتم و حتي پس از بازگشت به وطن هم تا امروز غير از ايفاي
مش���اورت ،نام و نشان و عنوان ديگري را نتوانستهام بپذيرم .ناتواني يا كمتواني از من است،
محبت و حرمتگذاري به رويم باز بوده اس���ت .من البته براي ايفاي نقش
وگرنه باب مهر و ّ
حقيقي در حوزة مطبوعاتي و فرهنگي همواره ارزش واال و متعالي قائل بوده و هس���تم .به
ارج و اهميت و اعتبار اين حوزه واقعاً عش���ق و عالقه و عقيده داشتهام و دارم .بارها گفتهام
پذيراي شغل شريف روزنامهنگاري در اين روزگار (به قول شهيد رجايي) يا بايد عاشق باشد
يا مجنون .شايد به همين دليل هم تيتر نش���ريه انجمن صنفي روزنامهنگاران در سال 88
ميگفت« :جالل ،وكالت را به عش���ق روزنامهنگاري رها كرد» .البته اينكه يكي از دوستان
ارجمن���د روزنامهنگار ،آنروز در همان انجمن فرمود :من (يعني خو ِد گوينده) برخالف فالن
عاش���ق اين كار بودهام و تا آخر هم هستم ،و به اين نكته
فرد (يعني بندة ش���رمنده) از اول
ِ
هم كه در تيتر نش���ريّهي انجمن آمده بود عنايت نفرمود ،چه اش���كالي دارد؟ شايد ايشان
اين خاطره را نش���نيده باشند كه پس از انقالب نخستين بار شاع ِر شادروان طاهره صفارزاده
با همين بنده ش���رمنده تماس گرفت و درباره خود ايش���ان يعني همين دوست ارجمند
روزنامهنگار ذكر مناقب كرد و خواس���ت كه براي كار و همكاري به روزنامه اطالعات بيايد .و
اين بنده شرمنده از قضا به دليل عشق و عالقه و عقيدهاي كه به كا ِر روزنامهنگاري داشت آن
دوست ارجمند روزنامهنگار را كماكان دارنده و برازندة شايستگي براي حضور و ادامه حضور
معرف شد .هيچگاه به رو
در حوزه كار مطبوعاتي و اطالعاتي (روزنامه اطالعاتي) شناخت و ّ
هم نياورد .و البته حمايت آقاي دعايي نيز به جاي خود محفوظ بوده است .ا ّما...
آنچه واقعيت اس����ت ا ّما(!) ،اين است كه كا ِر روزنامهنگاري و كارنامه مطبوعاتي داراي
دو وجه است .نخست وجه اصلي و اصولي كه غلبه متن است بر حواشي و ديگر وجه فرعي
و جنبي كه غلبه حواشي بر متن است.
وجه اول و وصف ا ّول ،همان حقيقت اس����ت كه عش����ق ميطلبد و عشق اول و آخر
ميطلبد .وجه د ّوم ا ّما(!) ،همان اس����ت كه صرف عمر گرانمايه را هدف ميكند و چه بسا
كه تلف ميكند .و در اين وجه اس����ت كه من گاه و بيگاه سخن تمثيلي نخستين معلّمم
پس
قصهس����از و طنزپردازم) را به ياد ميآورم كه ميگفت يأجوج و مأجوج در ِ
(مادربزرگ ّ
سد س����كندر محبوس افتادهاند .آنها هر بامداد تا نيمهشب يكسره زبان به ديوار ميسايند
ّ
سد سديد با آن
و ميس����ايند و ميسايند ،تا نيمهشب به چش����م ميبينند كه ديوارة آن ّ
زبانس����اييها و ديوارخواريهايشان ديگر چندان نازك شده است كه بامدادان با نسيمي
و نگاهي قطعاً درهم خواهد شكس����ت .پس خوش����حال و خندان به اميد فردا سر بر بالين
متعجبانه ميبينند كه ضخامت
مينهند .چون ِ
صبح روشن سر از خواب به اميد برميدارندّ ،
سد به حال اولش برگشته و انگار نه انگار اتفاقي افتاده است .و اين حالت هزاران سال است
ّ
كه همينطور تكرار و تكرار و تكرار ميش����ود ،تا سرانجام روزي كه روز عبور است فرا رسد.
آيا در كار مطبوعاتي ما هم حقيقت همين است؟ به واقع چنين است؟

عليرضا خاني
سردبير روزنامه اطالعات

روز اول

خرده روايت بيست و شش سال همكاري با اطالعات
يكي از روزهاي دلنواز پاییز بود كه نامهاي به دس���تم رس���يد .در نامه نوشته شده بود،
جناب آقاي  ....از جنابعالي دعوت ميكنيم ساعت  12ظهر روز چهارشنبه  .....براي آشنايي و
همكاري در روزنامه اطالعات طبقه چهارم.قسمت سردبيري حضور يابيد .شوراي سردبيري.
نامه را از روي آدرس پاكت پس����تي كه مقالهاي در آن گذاشته و فرستاده بودم براي
اطالعات ،ارس����ال كرده بودند .لوگوي روزنامه اطالعات باالي نامه بود و نش����اني «خيابان
خيام تلفن  »3281پايين نامه.
از در شيشهاي روزنامه در خيابان خيام كه وارد شدم نامه را به نگهبان نشان دادم .تلفن
زدند باال و بالفاصله راهنماييام كردند.
از آسانسور طبقه  4كه آمدم بيرون ،خدمتكاري نشسته بود ،نميدانستم بايد نزد چه
كسي بروم .نامه را نشان دادم .گرفت برد داخل اتاقي و برگرداند و نامه را به دستم داد:
بفرمائيد داخل.
وارد كه شدم ،آقايي گندمگون با چشماني ريز و نگاهي عميق و كت و شلواري مشكي
و سيگاري نازك و بلند الي انگشتانش از جا برخاست و به استقبال آمد .سالم عليك گرمي
كرد كه انگار چند س����ال است ميشناسدم .نامه را به دستش دادم اما به جاي اينكه به نامه
نگاه كند يكسره به من نگاه كرد .بعد انگار منتظر باشد شخص ديگري را هم ببيند ،نگاهش
را به پشت س����ر من انداخت رفت و دوباره در را باز كرد و بيرون اتاق را نگاه كرد و برگشت
و گفت :عليرضا خاني خود ش����مايي .گفتم بله .دو مرتبه گفت :عجب ،عجب .بعد از آشنايي
گفت من سيداحمد سام هستم و اكنون درگير انتشار نخستين شماره ماهنامه «ادبستان»
هستم .پرسيد شما چند سالتان اس����ت .گفتم نزديك  18سال .دوباره دو مرتبه پشت سر
هم گفت :عجب ،عجب .آن مقاله را خود شما نوشته بوديد و آن هم دستخط خودتان بود؟
گفتم بله .دوباره گفت :عجب ،عجب ...بعد يكريز مرا تش����ويق و تحسين كرد .هنوز هجده
س����الم نشده بود و هجده ساله آن روز ،حجب و حيايي بسيار بيشتر از هجده سالگان امروز
داشت .از خجالت خيس عرق شدم .تا جايي كه آقاي سام گفت :شما حالتان خوب نيست؟
گفتم :چرا ...خوبم .فقط کمی گرمم ش����ده  ...آقای سام گفت عجب! بعدها فهميدم كه اين
تكيه كالم اوست و بيشتر از اينكه به معناي تعجب باشد ،نوعي ابراز احساس و همدلي است
به خصوص با ته لهجه گرم كرماني.
به هر حال ،ش����ايد تا آن موقع جز بعضي معلمانم هيچ كس به اندازه آقاي س����ام مرا
تش����ويق نكرده بود  ...گفت بيا تا آقاي دعايي شما را ببيند .دست مرا گرفت و با هم رفتيم
به اتاق مجاور .آقاي س����ام بيمقدمه گفت :ايشان آقاي خاني است كه آن مقاله را فرستاده
بود و ما برايش نامه داديم ...به همين كم س����ن و س����الي .آقاي دعايي ـ كه نخستين بار
ميديدمش����ان ـ برخورد و مصافحه گرمي كرد  ....و گفت ما فكر ميكرديم االن با يك آدم
جا افتاده پنجاه شصت ساله روبرو ميشويم .شما پانزده سال بيشتر داريد؟ آقاي سام گفت:
نه  18ساله است اما چهرهاش كمتر نشان ميدهد...
آقاي دعاي����ي را از نزديك نديده بودم .ديدن روحانياي كه س����وابق طوالني مبارزه
داش����ت و در عين حال خيلي س����اده و خاكي بود برايم خيلي جذاب آمد .آقاي دعايي را
غياباً ميش����ناختم .چهار سال قبل زماني كه اول دبيرس����تان بودم ،در كتابخانه مدرسه
مجالتي نامنظم و ناكامل بود كه هر وقت فرصتي بود با ولع ميخواندم .يكي از آن مجالت
«سروش» بود .مجله سروشی كه مربوط به س����ال  59بود و من آن را در سال  64خوانده
بودم .در آن مصاحبه مفصلي كرده بود با آقاي دعايي زير تيتر «حرفها دارد اين س����فير
جوان» .آن موقع س����يدمحمود دعايي سفير ايران در عراق بود و اتفاقاً روابط ايران و عراق
به تيرگي گراييده بود .در آن مصاحبه ايش����ان مسائل داخلي و جريانهاي سياسي عراق و
مسائل مرزي با ايران را بازگو كرده بود...
ناهار را كه آوردند آقاي س����ام پرسيد شما تحصيلتان چقدر است .گفتم همين چند
روز پیش كارنامهام را گرفتم .ديپلم  .پرس����يد چه خواندهايد .فهرس����تي از كتابهايي كه از
نويسندگان مختلف خوانده بودم گفتم و س����رآخر هم گفتم همه كتابهاي دكتر شريعتي
را .پرس����يد :همه كتابها؟ گفتم بله .گفت :عجب ...بعد آرام آرام البهالي حرفها ،از برخي
آثار دكتر كه خودش خوب خوانده بود س����ؤال ميكرد .مث ً
ال به اين شكل كه آنجا درست
يادم نيس����ت دكتر چه گفته بود؟ شما يادتان هست؟ بعد كه من جواب ميدادم ،ميگفت:
عجب ...مخصوصاً اينطور نجيبانه پرسيد كه شكل مصاحبه و امتحان به خود نگيرد...
موق����ع خداحافظي آقاي دعايي ضمن ابراز لطف و تحس����ين گفت كه ما از ش����ما
ميخواهيم از همين فردا در تحريريه اطالعات مشغول به كار شويد ...و چنين شد كه اكنون
بيست و شش سال تمام است در روزنامه اطالعات مشغول كارم .همزمان با كار در روزنامه
به سربازي رفتم و مقاطع مختلف دانشگاه را گذراندم و همچنان هم در روزنامه كار ميكنم
و هم درس ميخوانم كه گويي جنس هر دوي اين مسيرها ،بيپايان است...

گفتگو با سردبير اطالعات هفتگي درباره اين نشريه مؤسسه اطالعات

خواستند ساختمان اطالعات را منفجر كنند
مي
فتح اهلل جوادي آملي
سردبير اطالعات هفتگي
فتحاهلل جوادي يك جوان دانشجوي انقالبي بود .در بيست و چهار
سالگي به مؤسس����ه اطالعات رفت .االن سي و چند سال است سردبير
اطالعات هفتگي اس����ت .با وي درباره خاطراتش از مؤسسه اطالعات
و نش����ريه اطالعات هفتگي صحبت كردم .در دفتر كارش در مؤسسه
اطالعات .او از خاطره بمبگذاري در س����الهاي دهه شصت در مؤسسه
اطالعات گفت كه در واكنش به انتشار مطلبي بود كه در آن ظن اهانت
به شهيد همت ميرفت .او ميگويد« ،من و بسياري از هم نسلهايم بچه
حزباللهي بوديم .با نشريههاي قبل انقالب كاري نداشتيم و حتي اگر
ميديدي����م در ميرفتيم زيرا عموماً جلد مجلهها عكسهاي نيمهبرهنه
هنرپيشهها بود ما با اين مقولهها مخالف بوديم .من در حالي سردبيري
اين مجله را قبول كردم كه تا آن زمان اص ً
ال نس����خهاي از اين نشريه و
روزنامه اطالعات را نخريده بودم و دنبال نميكردم تصويري از اطالعات
هفتگي و نش����ريههاي قبل از انقالب نداش����تم اصال تصوري نسبت به
نش����ريات اطالعات نداش����تم .اين جا كه آمدم پي بردم به كجا آمدهام.
آش����ناييام با مؤسسه اطالعات با ورودم به اين مجموعه رقم خورد .اين
را هم بگويم يكي از دالئل مهمي كه استمرار فعاليت مؤسسه و نشريات
اطالعات را حفظ كرد و باعث شد فرو نپاشد ـ در فضايي كه همه چيز در
تسويه و اعتراض و اعتصاب ميگذشت و اين مؤسسه در آستانه فروپاشي
بود ـ وجود آقاي دعايي بود كه در آن فضا خيلي خوب عمل كرد».

* س��ال  1360به مؤسس��ه اطالعات آمديد .قبل از ورود به اين مؤسسه اص ً
ال
سابقه فعاليت مطبوعاتي داشتيد؟
خير ،چندان فعاليت و سابقه مطبوعاتي نداشتم و سال  1356وارد دانشگاه شدم و عضو
انجمن اس��ل�امي دانشجويان بودم و از آن جا گاه با نشريه دانشجويي همكاري ميكردم .سال
 1358به كارهاي جهادي و انقالبي مشغول شدم.
* چگونه پاي شما به دنياي مطبوعات و رسانه باز شد؟
من همزمان با آن فعاليتهاي دانش����جويي در سال  1358به طور جدي كارم را در حوزه
رس����انه در همكاري با راديو و تلويزيون ش����روع كردم .در تحريريه راديو بودم .به دفتر حزب
جمهوري اسالمي رفتو آمد داشتيم .همين رفت و آمدها با نيروهاي انقالبي ما را به همكاري
با نهادهاي انقالبي ترغيب كرد .در آن فضاي انقالبي بحث اين نبود چه كسي چه كار ميكند.
همه كار ميكرديم .در س����ال  1359به نشريه آيندگان رفتم كه به مصادره بنياد مستضعفان
درآمده بود .مس����ئوليت نشريهاي وابسته به روزنامه آيندگان مصادره شده به كمال گنجهاي
واگذار ش����ده بود و جمعي از ما دانش����جويان به همراه او به اين نشريه رفتيم و آن را با عنوان
«صبح آزادگان» منتشر كرديم .من همزمان با راديو در صبح آزادگان هم بودم .جبههبندي و
صفبنديهاي بنيصدريها و حزباللهيها آغاز شده بود .در «صبح آزادگان» ستون طنزي
مينوشتم به نام «نازكبين» و همچنين مسئوليت صفحهاي به نام «ديوان پنجشنبه» هم با
من بود .س����تون نازكبين كار و بارش گرفت .االن كه مرور ميكنم ،ميبينم چندان طنزهاي
خالقي هم نبودند اما خوب در آن فضاي انقالبي كارش گرفت.
به تدريج حجم كار زياد ش����د .سرمقاله و طنز مينوشتم و خيلي كارهاي ديگر ميكردم.
مث ً
ال يادم هست مراسم تنفيذ رياست جمهوري بنيصدر بود .امام قلبش ناراحت شده بود در
بيمارس����تان قلب در نزديك پارك ملت بستري بود و مراسم تنفيذ در همان جا برگزار شد و
كسي در تحريريه نبود .به عنوان عكاس و خبرنگار به آن جا رفتم و عالوه بر گزارش عكسهاي
جالبي هم از آن مراس����م گرفتم .سالني را باز كرده بودند و دور آن هم صندلي گذاشته بودند و
امام هم بر صندلي چرخدار در مراسم حضور پيدا كرد و تعداد افراد معدود بودند.
* شما و همفكرانتان در آن نشريه از مخالفان بنيصدر بوديد؟
تا وقتي كه بنيصدر زاويه پيدا نكرده بود ما عليه او چيزي نمينوش����تيم .اما وقتي ديديم
عليه بچهمس����لمانها موضع گرفت ما هم از خجالتش درآمديم .فقط عليه او نمينوش����تيم
در نق����د و مخالفت با خيليها قلم ميزديم .مث ً
ال من در نقد كيانوري مطلبي در س����تون طنز
نوش����تم به اين مضمون كه شما تازه از فرنگ رسيدهايد ،بگذاريد عرقتان خشك شود بعد دم
از انقالبيگري بزنيد .آنها در روزنامه م����ردم در يك صفحه كامل در جواب مطلب طنز من
نوشتند و آن را تيتر يك روزنامهشان كردند .تيتر هم اين بود «پاسخ دندانشكن دبيركل حزب

توده به نازكبين» .هر چند طنز محكمي نبود اما جنجالي و تاثيرگذار بود.
* جريانهاي مختلف قبل از اين كه دس��ت به اسلحه ببرند در روزنامهها عليه
يكديگر فعاليت ميكردند؟
بله همين طور بود يك فضاي تعاطي افكار بود .اما جريانهاي كمونيس����تي خشن شدند
و فضاي اجتماعي و سياسي رو به خشونت گذاشت.
* برچيده ش��دن فضاي باز سياس��ي و آزادي بيان با آغاز جنگ ،در دست به
اسلحه بردن نيروهاي منتقد و مخالف چقدر مؤثر بود؟
به نظرم اين مسأله چندان تاثيري نداشت .علت دست به اسلحه بردن جريانهاي مخالف
و منتقد روحيه خش����ونتطلبي بود كه در جريانهاي مختلف سياسي نفوذ كرده بود .مث ً
ال تا
قبل برپا شدن آن وضعيت ترور و آشوب توسط سازمان مجاهدين ،محدوديتي براي رسانهها
نبود .به واقع دو مس����أله مهم يكي وقوع جنگ تحميلي و ديگري هم رفتارهاي تروريس����تي
سازمان مجاهدين خلق در بسته شدن فضاي سياسي و به وجود آمدن آن وضعيت روزنامهها
بسيار مؤثر بود.
* پس ش��ما به عنوان يك دانشجوي حزباللهي با نوشتن يك ستون مشهور
ش��ديد و از آن جا از سوي س��يدمحمود دعايي در مؤسسه اطالعات به همكاري
دعوت شديد؟
كم و بيش همين طور اس����ت .زماني گذشت يكي از دوس����تانم گفت ،آقاي شيراني در
مؤسس����ه اطالعات براي اطالعات هفتگي دنبال سردبير ميگردد! اين در حالي بود كه من در
نش����ريه صبح آزادگان و راديو هم به كار و فعاليت مش����غول بودم .تا اين كه پس از چندي به
ديدار جناب سيدمحمود دعايي رفتم و خب .من بهمن ماه سال  1360اسماً سردبير اطالعات
هفتگي بودم اما رس����ماً گرفتار راديو و روزنامه صبح آزادگان بودم .دوس����تم سعيد نقيزاده
تا وقتي كه من به طور تمام وقت گرفتار اطالعات هفتگي ش����وم چندي اين نش����ريه را اداره
كرد و من بهار س����ال  1361كارم را در اطالعات هفتگي آغاز كردم .سردبير قبلي اين نشريه
محمدرضا حيراني نوبري بود .ايشان به نش����ريه پيام انقالب رفت .او مجله اطالعات هفتگي
را سياس����ي كرده بود .در حالي كه اين نشريه سال هاي قبل از انقالب يك نشريه عمومي بود.
در فضاي انقالبي آن س����الها طبيعي به نظر ميرسيد نشريه سياسي باشد .عموماً جلدهاي
سياسي بسته ميش����د و عمده مطالب سياسي بود .شمارگان اين نشريه سقوط آزاد داشت و
نشريه هشتاد هزار نس����خهاي دهه 50به زير هشت هزار نسخه رسيده بود .احساسم اين بود
كه نش����ريه نياز به تغيير دارد و آن را به سياق يك نش����ريه خانوادگي درآورديم .به تدريج از
آن خط و مش����ي سياسي فاصله گرفتيم .از آن طرف جنگ هم در گرفته بود .مردم به فضايي
ديگر نياز داشتند.
* ديدار شما با محمود دعايي چگونه گذشت .آيا او از شما خواست در اطالعات
هفتگي فعاليت و كار ويژهاي در تبيين مس��ائل انقالب و ترويج آموزههاي انقالبي
داشته باشيد؟
نخس����تين ديدار خصوصي من با جناب دعايي هم همين مسأله دعوت به كار و فعاليت
در اطالعات هفتگي بود .ايشان مرا با نام «آقاي نازكبين» صدا زد و معلوم بود يادداشتهاي
مرا در آن ستون ديده اس����ت .خير ،ماموريتي به من در اين زمينه داده نشد .ازآغاز انقالب تا
وقتي من به اطالعات هفتگي آمدم ،به مس����ائل انقالبي صِ رف و مسائل صرفاً سياسي به قدر
كافي پرداخته ش����ده بود و تكرارش جامعه را خس����ته ميكرد .براي همين ما توجهمان را به
زندگي عادي و معمول مردم معطوف كرديم .ديگر شعار ،بس بود  .درحوزهي مسائل انقالبي
هم شيوههاي نو الزم بود.
* س��ال يك هزار و سيصد و شصت تازه آغاز ش��عار است و جو جامعه متأثر
از جنگ و انقالب ملتهب و سياس��ي اس��ت و نزاع جدي بين جريانهاي مختلف
سياسي بر سر كسب قدرت در گرفته است .مگر چنين فضايي ميتواند بدون شعار
باشد؟
همين طور بود .اما قرار نبود ما ش����عاري عمل كني����م .اطالعات هفتگي براي اين كه به
روزهاي اوجاش برگردد ما تغييراتي در اين نشريه پديد آورديم .سعي كرديم به موضوعهايي
بپردازيم كه نياز مردم و جامعه است .ما وارد حوزه سياست شديم اما ديگر شعار و بيانيه نبود
و سعي كرديم سؤالها و مطالبات مردم را با نمايندهها مطرح كنيم .كساني مانند بهمن دري
اخوي كه بعد هم معاون فرهنگي ارشاد ش����د در اين موضوعها با ما در اطالعات هفتگي كار
ميكرد .او بچه س����پاهي پركاري بود .ما مانند سال هاي قبل از انقالب دنبال فريب مخاطب
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براي افزايش تيراژ نبوديم .براي نخس����تين بار بود كه چندين صفحه از نشريهاي هفتگي به
مخاطبها در حوزههاي مختلف مشاوره ميداد و اين خيلي جذاب شده بود.
* اص ً
ال قبل از انقالب هيچ يك از نش��ريههاي مؤسسه اطالعات را ورق زده
بوديد؟
من و بسياري از همنس����لهايم بچه حزباللهي بوديم .با نشريههاي قبل انقالب كاري
نداشتيم و حتا اگر ميديديم در ميرفتيم زيرا اكثرا ً جلد مجلهها در اختيار عكسهاي نيمه
برهنه هنرپيش����هها بود .ما با اين مقولهها مخالف بوديم .من در حالي سردبيري اين مجله را
قبول كردم كه تا آن زمان اص ً
ال نس����خهاي از اين نشريه و روزنامه اطالعات را نخريده بودم و
ً
دنبال نميكردم  .تصويري از اطالعات هفتگي و نشريههاي قبل انقالب نداشتم اصال تصوري
نس����بت به نشريات اطالعات نداش����تم .اينجا كه آمدم پيبردم به كجا آمدهام .آشناييام با
مؤسس����ه اطالعات با ورودم به اين مجموعه رقم خورد .اي����ن را هم بگويم كه يكي از دالئل
مهمي كه اس����تمرار فعاليت مؤسسه و نشريات اطالعات را حفظ كرد و باعث شد فرونپاشد ـ
در فضايي كه همه چيز در تس����ويه و اعتراض و اعتصاب ميگذشت و اين مؤسسه در آستانه
فروپاشي بود ـ وجود آقاي دعايي بود كه در آن فضا خيلي خوب عمل كرد .در اين فضا كساني
كه خودشان را اعضاء انجمن اسالمي ميدانستند ،جمعي ديگر را طاغوتي خطاب ميكردند
و يك فضاي بلبش����و و هرج و مرجي بود .برخورد قاطعانه و مدبرانه جناب سيدمحمود دعايي
در دست گرفتن فضا در استمرار فعاليت مؤسسه اطالعات بسيار مؤثر بود.
* وقتي به مؤسس��ه اطالعات آمديد از نويسندگان و اعضاء تحريريه فعال در
دوره پهلوي كس��ي هم مانده بود يا عموم ًا متواري شده بودند؟! آنهايي كه مانده
بودند ،تسويه شدند؟
ببينيد قبل از اينكه من به اين مؤسسه بيايم برخي از نويسندگان و گردانندگان روزنامه
و نش����ريات مؤسسه اطالعات رفته بودند .بيشتر افرادي كه رفته بودند از ميان خبرنگاران و
نويسندگان نش����ريات بودند .اما عمدتاً فعاالن بخش فني و صفحهآرايي و چاپ و غيره مانده
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بودند و كارشان را ميكردند .من رسيدم گفتم كسي نويسندگان قديمي و كاركنان قديمي
را بيرون نكند.
* س��ردبير قبل از شما در سالهاي بعد از انقالب دست تنها كه مجله منتشر
نميكرد ،البد با اتوبوس كساني را با خودش آورده بود.
دس����تتنها نبود ،اما اتوبوسي هم در كار نبود .نش����ريه عمومي قبل انقالب بعد انقالب
سياسي شده بود و بالطبع نويس����ندگان و روزنامهنگاران سياسي جاي آن نويسندگان قبلي
را گرفت����ه بودند .ما پي آن بوديم تا در فضايي آرام كار را از س����ر بگيريم وقتي وارد اطالعات
هفتگي شدم سه نفر از دوستانم را به همكاري دعوت كردم .البته اين را هم بگويم من كسي
را بيرون نكردم تا كس����ي را جاي آنها بياورم .من چيزهايي را كه در اطالعات هفتگي وجود
نداش����ت بنيان گذاش����تم و افرادي را بـراي فعاليت در بخشهاي تـازه به همكاري دعـوت
كردم.
* ش��ما بيست و چند س��التان بود وارد تحريريه اطالعات شديد ،البد شور
انقالبي داش��تيد .اما االن كه صحبت ميكنيد انگار نه انگار جواني انقالبي در يك
فض��اي انقالبي بودهايد كه البد خيلي وقتها هم تند رفتهايد .آيا اينقدر منطقي
با مسائل برخورد ميكرديد؟
ببينيد ،من ش����خصيت منطقي ب����ودم و خيلي هيجانزده نب����ودم .من جايي حكم
اخراج ندادم .انقالبي اگر به معناي خش����ونت و پرخاشگري است خب ما اين را انقالبيگري
نميدانيم .با حذف و از بين بردن و خش����ونت موافق نبوديم .مث ً
ال در بدو ورودم به اطالعات
هفتگي كس����اني ميخواستند كه عكسهاي آرشيو را به آتش بكشند .ميگفتند به خاطر اين
كه عموم عكسها مربوط به دوران طاغوت وخالف شرع است! اما من اجازه اين كار را ندادم.
خب از سويي در آن ش����رايط جواني و فضاي انقالب بله ،داد هم ميزدم و خيلي هم محكم
برخورد ميكردم كه اقتضاء آن روزها بود.
* در سال  58در صبح آزادگان هرچه ميخواستيد مينوشتيد .اما اوائل دهه
شصت ديگر آن فضاي آزاد نيست و سانسور شديد شده است .در اين فضا چگونه

عمل ميكرديد؟
ما با سانس����ور مواجههاي نداشتيم .مهمتر از مسأله سانسور ،نگاه و رويكردي بود كه فكر
ميكرد .پشت هر رويدادي يك توطئه اس����ت .اگر اشتباهي رخ ميداد كساني آن را به نهاد
امنيتي و اطالعاتي آمريكا ربط ميدادند .مث ً
ال سال شصت و سه بود ،به مناسبت واقعه هفت
تير عكس شهيد بهشتي را روي جلد مجله كار كرديم ،در حالي كه پسزمينه عكس رنگهاي
قرمز ،مش����كي و زرد بود .اين رنگ پسزمينه براي كساني تداعي پرچم آلمان كرده بود و ما
را متهم ميكردند به اينكه ميخواس����تيم با اين رنگ پسزمينه و اين جلد بگوييم كه شهيد
بهشتي آلماني بوده اس����ت! اينگونه آدم را مورد اتهام قرار ميدادند .من هميشه با اين نگاه
توطئهپندار جنگيدهام .نوعي توهم توطئه در فضاي آن سالها بود.
* نيروهاي قديمي مؤسس��ه اطالعات به شما كه تازه به آنجا رفته بوديد ،به
چه ديدي نگاه ميكردند؟
به ديد نيروهاي تازه وارد كه دارند جايگاهش����ان را ميگيرند و ما را به ديد مزاحم نگاه
ميكردند .اما آن كس����اني كه ماندند و بودند با همانها كار كرديم .يكي از داليل ماندگاري
اطالعات هم به نظرم همين اس����ت .آقاي دعايي و ديگر سردبيران نشريات مؤسسه اطالعات
بعد از انقالب نگاه دفعي نداشتند .سعي در جذب هر چه بيشتر آدمها داشتند .سعي ميشد
از افراطيگري پرهيز شود.
* اطالعات هفتگي را با هش��ت هزار تيراژ تحويل گرفتيد ،آيا توانس��تيد به
تيراژ هشتاد هزار نسخه قبل از انقالب دست پيدا كنيد؟
تالشهاي زيادي انجام شد ،تا اطالعات هفتگي در اوج باشد .اما توفيق اطالعات هفتگي
فقط حاصل تالش ما نبود بلكه جامعه هم اس����تقبال ميكرد .جامعه وقتي ديد به نيازهاي
آنها توجه ميشود از نشريه استقبال كرد .از طرفي در سالهاي دهه شصت اين همه نشريه
نبود.
* در ميداني بيرقيب اول شديد؟
كمرقيب نه بيرقيب .البته بدون تغيير هم مخاطب از نش����ريه استقبال نميكرد .سال
شصت و پنج به تيراژ شصتودو هزار نسخه رسيديم كه هيچ برگشتي نداشتيم .در سالهاي
پاياني جنگ با بحران كمبود كاغذ دس����ت و پنجه نرم ميكرديم .تقاضا خيلي بيشتر از اين
رقم بود اما كاغذ نداش����تيم .ميتوان گفت ،درخواستها س����ه برابر تيراژ ما بود .مجلهها در
شهرستان اص ً
ال به دكه نميرس����يد و توي اتوبوسها و مينيبوسها سردست ميرفت اين
اتفاقها معجزه ما نبود ،معجزه انقالب بود .بعد هم كس����اني از اين مجله پا گرفتند و رفتند
مجله خودشان را منتشر كردند.
* در اين سالها هيچ تذكر ،توبيخ ،شكايت يا احضاري داشتيد؟
بارها تذكر و احضار و دادگاه داشتيم .اگر سوابق حزباللهي و انقالبيام نبود .االن اينجا
نبودم .مث ً
ال يادم هس����ت به خاطر مسأله ش����هيد همت چند بار به دادگاه رفتم .تازه جنگ
تمام ش����ده بود و در زمان جنگ صفحهاي به نام «آهنگ فتح» داشتيم و در آن به رويدادها
و روايتهاي جنگ ميپرداختيم .مس����عود ش����جاعي همكار طراح ما در مجله طرحهايي از
رزمندهها و سرداران شهيد جنگ ميكشيد و در آن صفحه چاپ ميشد .در يكي از شمارهها
در حين صفحهآرايي اشتباهي رخ داد .طرحي از شهيد همت به اشتباهي در صفحه مشاوره
خانواده در كنار متني درباره مش����كالت روحي ـ با تيتر من روانيام ـ چاپ شده بود .با اين
اشتباه بسياري از بچههاي حزباللهي اعتراض كردند .آنها تصورشان اين بود كه ما از عمد
چنين كردهايم .هرچه توضيح ميداديم مجاب نميش����دند .يادم هس����ت عباس سليمي از
كيهان به من زنگ زد و در اين باره پرس����يد .من هم گفتم اشتباه شده است و پي بردند كه
اشتباه شده اس����ت ،اما تحت تأثير فشارها مطلبي عليه ما در روزنامه كيهان منتشر كردند و
دامنه اعتراضها گس����تردهتر شد .اين رويداد همزمان با درگذشت شهيد مرتضي آويني بود.
به دادگاه احضار ش����ديم و بارها توضيح داديم .مهمتر از دادگاه واكنش نيروهاي حزباللهي
بود .در اعتراض به اين اتفاق راهپيماييها صورت گرفت .معترضان حتاً اقدام به بمبگذاري در
مؤسس����ه اطالعات در خيابان خيام كردند .به هر روي جريانهايي از اين اشتباه براي تسويه
حساب با اطالعات بهره بردند .ميخواستند از اين نشريه و مؤسسه اطالعات به دليل مواضع
ميانهرو زهر چشم بگيرند تا انتظارات تندروها را برآورده كند.
* بيست سالي ميشود اطالعات هفتگي از روزگار اوجاش فاصله گرفته است،
چرا؟!
خب اين نشريه در سالهاي دهه شصت بسيار اثرگذارتر بود .بعد از اينكه كساني كه در
اين نشريه كار ميكردند ،از اطالعات هفتگي رفتند و نشريههاي خانوادگي درآوردند رقباي
بيشتري براي اطالعات هفتگي پيدا ش����د .آنها كه از اين نشريه پا گرفتند بعد به رقباي ما
بدل شدند .ما هم براي حفظ مخاطبهايمان تغييرهاي متعددي را در نشريه اعمال كرديم.
اما خب در گذر س����الها مخاطبهاي ما كاهش پيدا كرد و تنوع و تعدد نشريهها و رسانهها
هم بسيار زياد شد .ما در سالهاي دهه شصت از نظر فرمي سرآمد بوديم اما االن سالهاست
عقب افتادهايم .اين دالئل در كاهش مخاطبهاي ما مؤثر بود .االن نشريه ما چهاررنگ نيست
و س����فارش چاپ جديد هم دادهايم اما هنوز به جايي نرسيده است .در محتوا هم تغييراتي
دادهايم ،اما همپاي زمان نبود .از طرفي سرمايهگذاري جديدي هم در نشريه نداشتيم .اين را
هم بگويم كه به هر روشي براي افزايش شمارگان تن نداديم در همه اين سالها آقاي دعايي
مدير مؤسسه همواره حامي و پشتيبان ما بوده است .مشي و موضع ميانهرو ايشان سبب شده
است اطالعات بدون حاشيه فعاليتش را دنبال كند و اثرگذار باشد.

«اطالعات هفتگي»
خاطرات و مخاطرات
فتح اهلل جوادي

ابتدا اين نوش����ته براي ماهنامة «مهرنامه» ايميل شد ،ا ّما
همكاران گفتگوي زنده و رودررو را ترجيح دادند ،كه خالصهاي
از آن گفتگو در ماهنامه  43چاپ ش����ده اس����ت .چون در مقام
تلخيص پارهاي ابهامها و اش����كاالت پديد آم����ده بود ،ترجيح
متن تقريباً اصالح ش����دهي مهرنامه،
ميدهيم كه عالوه بر نقل ِ
مكمل گفتگو است ـ
آنكه
دليل
به
ـ
متن كامل ايميل ش����ده هم
ّ
در «ويژهنامه 90س����الگي اطالعات» چاپ شود و از حوزة نقد و
نظر خوانندگان ارجمند نيز بگذرد.
در پاس����خ به درخواست شما همكاران گرامي نشريه وزين مهرنامه كه در ابتكاري خوب
و بجا پرونده ويژه اين شماره را به مناس����بت نودمين سال انتشار روزنامه ارجمند اطالعات
به اين موضوع اختصاص دادهايد .ابتدا بايد عرض كنم كه س����ابقه همكاري بنده با اطالعات
در اين بيش از س����ه دهه ،بيشتر با نشريه اطالعات هفتگي كه قديميترين هفته نامه كشور
با بيش از هفتاد سال سابقه به حس����اب ميآيد گره خورده است .اين بهار كه بيايد هفتاد و
پنجمين سالگرد تولد اوست .اطالعات جداي از داشتن عنوان پرسابقهترين و پرتجربهترين
روزنامه كشور ،جداي از داش����تن افتخار تربيت بس����ياري از روزنامهنگاران و نويسندگان
برجس����ته مملكت ،از نظر تاس����يس مجله و هفته نامه نيز چنين پيشتازي و كسوتي را در
تاريخچه خويش دارد .از جمله انتش����ار هفته نامه اطالعات هفتگي در فروردين  1320كه تا
آن زمان ،انتشار هفته نامهاي به اين شكل در ايران سابقه نداشت .درباره اطالعات هفتگي و
خاطرات و خطرات و مخاطرات آن گفتنيهاي بسياري هست كه اگر توفيقي بود و عمري و
مهرنامه نيز قصدي براي ياد كرد اين س����ابقه داشت در آنجا ميتوان به تفصيل سخن گفت.
نشريهاي كه بيترديد حداقل در دوران پس از انقالب بنيانگذار نشريات خانوادگي در كشور به
حساب ميآيد و براي نخستين بار مباحث خانوادگي را به جهت اهميت خانواده در مجله باب
كرد .ش����ماري از مجالت خانوادگي و پرتيراژي كه امروز در جامعه وجود دارند از اين محيط
و فضا و بستر برخاستند و در اين مدرسه تربيت شدند.
اما بعد از اين مقدمه اجازه بدهيد ابتدا به اين نكته اش����اره كنم كه گذشت سال و عمر
و داشتن س����ابقه به خودي خود واجد ارزش خاصي نيست .به ويژه آن كه  90سال در عالم
مطبوعات گرچه به عمر آدمي بس دير و پير مينمايد اما براي سابقه مطبوعاتي جوان است.
در بسياري از كشورهاي پيش����رفته اين سابقه همزاد جواني است .حتي در ميان كشورهاي
منطقه نيز بسياري از نشريات با سوابق طوالنيتر قابل اشاره و شمارهاند .اما در ايران خودمان
البته براي يك روزنامه و موسسه 90 ،سال ماندگاري ميتواند تامل برانگيز و همراه با افتخار
باشد .در اين دههها روزنامهها و نشريات بسياري آمدند و رفتند .برخي با عمري بسيار كوتاه.
برخي چون تبي تند ،زود عرق كردند و از تب و تاب افتادند .اطالعات آن را ،شما هم ميدانيد
و نيازي به گفتن نيس����ت .به همين خاطر نشريهاي كه  9دهه مانده باشد و همچنان برقرار
باشد كيمياست.
اما اطالعات ،تنها اين ماندگاري و قدمت را در افتخاراتش ندارد .بسياري از روزنامهنگاران
و فرزانگان و نويس����ندگان در اين مكتب پرورش يافتند .هم قبل و هم پس از انقالب .و اين
افتخار كمي نيس����ت .اطالعات در بسياري از حوادث و رويدادهاي سرنوشتساز كشور نقش
داش����ت .در عمر خويش  3دوره و 3حكومت را تجربه كرد .دوران پهلوي اول و پهلوي دوم را
و حيات طيبه جمهوري اسالمي ايران را.
حتي در همان دوران قبل از انقالب كه اوضاع مطبوعات معلوم بود كه چه بود نمونههاي
قابل دفاع روزنامهنگاري را ميشد در اين محفل ديد .هر چند نه در اكثريت .اگر مقاله هتاك
به س����احت امام خميني با دستور شاه در اطالعات به چاپ رسيد و خشم مردم را برانگيخت
و آتش����ي شد كه به جان خود اس����تبداد افتاد ،يادمان نرود كه همين روزنامه با درشتترين
تيتري كه در مطبوعات كشور سابقه نداشت ،از رفتن شاه و آمدن امام با ابتكاري خالقانه در
عالم روزنامهنگاري استقبال كرد و وجود بخشي از بدنه روزنامهنگاري شريف و روزنامهنگاران
متعهد را در ميان عناصر وابس����ته به نمايش گذاشت .اما شايد بيشترين افتخارات اطالعات
را بايد به عصر ش����كوفايي ايران و پس از انقالب نسبت داد .پس از انقالب اطالعات هم مثل
بس����ياري از حوزههاي ديگر دستخوش تغييرات وسيع شد .به ويژه در ماههاي پر تب و تاب
بهمن ماه  57تا انتهاي  58نوعي س����ردرگمي ،تشتت ،حيراني ،تغييرات مديريتي ،ميرفت
تا اين موسس����ه را دچار آس����يبهاي جدي كند .مديران قبل رفته بودند .بنياد مستضعفان
به مصادره اطالعات برخاس����ته بود .صدها كارگر و كارمند و روزنامهنگار در بالتكليفي به سر
ميبردند .مطالبات معوق بانكي هم مزيد بر علت ش����ده بود .پرداخت حقوق پرس����نل دچار

مشكل شده بود و ضعف مديريت و بالتكليفي و مشكالت مادي همه و همه كار را سخت كرده
بود .تا اينكه امام خميني(ره) به آقاي دعايي ماموريت داد تا به اداره و س����اماندهي آن همت
كند .عجيب آن كه مجموعهاي كه با سرپرس����تي قبلي منصوب بنياد (كه اتفاقاً كالهي هم
معمم) سخت به مش����كل خورده بود ،حاال كه بايد با يك روحاني كنار ميآمد خيلي
بود نه ّ
زود س����امان گرفت .حتي همانها كه گمان ميكردند با آمدن يك روحاني فضاي بستهتر و
س����خت تري براي كار خواهند داشت رفتهرفته با فضاي جديد انس گرفتند و همراه شدند و
اتفاقاً و البته غيرمترقبه ،به آرامش و امن بهتري رس����يدند .چنان محيطي شكل گرفت كه
در عرض كمتر از سه سال موسس����هاي كه ميرفت تا اعالم ورشكستگي كند موفق شد هم
بخ����ش مهمي از بدهيهايش را بدهد و هم در پرداخت حقوق منظم به توفيق برس����د .و در
س����الهاي مياني دهه  60و آن هم در اوج جنگ و كمبودها و مشكالت آن دوره ،سامان قابل
تقديري پديد بياورد .تا جايي كه هم به فكر معيش����ت كاركنان باشد و براي همه ،مسكن يا
وام مس����كن فراهم كند و هم چندي بعد به فكر توس����عه بيفتد .و در كنار آن به تربيت نسل
جديدي از روزنامهنگاران پس از انقالب روي آورد و باز هم مكتبي شود براي آموزش و تربيت
روزنامهنگاران نسل جديد .تغيير نسل در اين موسسه و جايگزيني نيروهاي جديد و جوانان
عاش����ق روزنامهنگاري به جاي رفتهها و قديميها با كمترين تنش و آرا صورت ميگرفت و
اين همه برميگش����ت به روحيه اخالق مدار و متعادل و متين سرپرست آن كه بلد بود چنان
بين نس����ل قديم و جديد بدون صرفنظر ك����ردن از اعتقادات و اصول خويش پلي بزند كه به
جاي تقابل و تنش و نزاع ،نوعي همپوش����اني و مدارا و همكاري و همدلي و درك متقابل بين
آنان به وجود آيد.
همين روحيه كه هنوز هم اس����تمرار يافته و به كمال هم رسيده يكي از داليل موفقيت
و بيش����تر از آن محبوبيت اطالعات اس����ت كه همه از آن به نيكي ياد ميكنند ،حتي اگر از
منظر روزنامهنگاري و نگاه حرفهاي نقدهاي جدي به آن داش����ته باشند كه مث ً
ال چرا به نوعي
محافظهكاري عادت كرده و يا موضعگيري تند ندارد و يا در بس����ياري از ماجراها و حوادث و
رويدادها تند و تيز ورود نميكند و حادثه و ماجرا و جريان نميس����ازد .هر چند اين ادعا يا
اتهام و انتقاد نيز بيپاسخ نيست اما في الحال بايد از آن گذشت .بگذريم و بگذاريم اين بحث
در ج����اي ديگري جا باز كند و ما خود كه عضوي از اين خانوادهايم از خود نگوييم و بگذاريم
ديگ����ران در اين باره قضاوت كنند .اما اجازه دهيد حال در اين مجال بگويم كه پاي خود من
چگونه به اطالعات باز شد.
اواخر سال  60بود .در آن س����ال من يك پايم در راديو بود ،يك پايم در دانشكده كه به
عنوان دبير انجمن اس��ل�امي مسئوليتهايي در آن داش����تم و يك پايم نيز در روزنامه صبح
آزادگان .صبح آزادگان ميراثي بود كه از آيندگان به بنياد مس����تضعفان رس����يده بود مثل
بس����ياري مراكز و اماكن صنعتي و فرهنگي ديگر .از ابتداي بازگشايي روزنامه در آن حضور
داش����تم حتي در جلسات ابتدايي شكلگيري روزنامه .آقايان سرحديزاده ،معين فر ،ستوده
و كمال گنجهاي را در همان جلس����ات پاگيري روزنامه ميديدم .در تمام سالهاي  59و 60
در اين روزنامه همكاري داشتم آن هم به صورت شبانهروزي .جز زمانهايي كه به دانشكده و
يا به راديو ميرفتم ،بعد از ظهر و ش����ب تا پس از نيمه شب در روزنامه بودم .چقدر جوانهاي
آن دوره انرژي داش����تند .انگار تمام نميشد .انقالب و امام انگار انرژي هستهاي در جان همه
كار گذاش����ته بودند .در اين وقت همه كار ميكرديم .خ����ودم گزارش ،خبر ،مصاحبه ،طنز،
مقاله ،ش����عر و حتي سرمقاله مينوشتم .گاه بستن صفحه يك و رساندن آن براي تهيه فيلم
و زينك هم با خودم بود و بعض����ي وقتها گرفتن عكس هم .مثال امام (خدا رحمتش كناد)
در بيمارستان قلب بستري بود و قرار بود تنفيذ رئيسجمهور در آنجا انجام شود .عكاس هم
آنروز نبود .دوربين را برداش����تم و رفتم .گزارش و عكس تهيه شد .به شوراي انقالب هم سر
زدم و برگش����تم و در تاريكخانه عكسها را ظاهر كردم و گزارش آن همراه با عكس (كه البته
چندان هم حرفهاي نبود) چاپ ش����د .در همان روزنامه ستون طنزي راه اندازي كردم به نام
نازك بين كه هر روز چاپ ميشد و كلي هم سر و صدا به پا كرد .گرچه حال كه نگاه ميكنم
از طنز قوي و محكمي برخوردار نبود اما بازتابهاي سياسي وسيعي داشت .خاطرات جذابي
از آن دوره در ذهن دارم كه جاي بيانش در اين يادداش����ت نيست .بگذريم .به هر حال روزي
يكي از دوستان تلفن زد كه اطالعات به دنبال سردبيري براي اطالعات هفتگي ميگردد .من
از تو و سعيد اسم بردم و به دكتر شيراني معرفي كردم .به اتفاق دوستم آقاي نقي زاده قراري
با دكتر گذاشتيم و راهي موسسه شديم.
پيش از آن آقاي دعايي را براي نخس����تين بار در س����خنراني اداره راديو در ميدان ارك
(پانزده خرداد) ديده بودم .در آن جلسه كه ايشان درباره سازمان مجاهدين خلق (منافقين)
صحبت ميكرد تا به آخر نشسته و گوش دادم و حال ديداري حضوري دست داده بود .ايشان
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پرت و پالهاي مرا در س����تون نازك بين خوانده بود و آشنايي اين چنيني با بنده داشت و در
نخستين ديدار هم آن را يادآوري كرد.
مجل����ه اطالعات هفتگي را از آقاي نوبري كه س����ردبير قبلي مجله بود تحويل گرفتم.
ايشان به مجلة پيام انقالب و بعد هم به وزارت خارجه رفت و سفير شد .ما مانديم و مجلهاي
كه تا آنموقع خوشبختانه يا متاس����فانه حتي يك شمارهاش را نديده بودم .از آن سالهاي
نخست و تغيير و تحوالتي كه در مجله پيش آمد كه باعث شد در فاصله سه سال تيراژش 5
برابر رشد كند و به عنوان مادر نشريات خانوادگي جاي خود را بيابد ،خاطرات فراواني هست
كه همانطور كه گفته ش����د بايد در جاي ديگري بدان پرداخت .اما در همان ماههاي آغازين
س����ال  61پس از اينكه در اطالعات رختخواب انداختيم كم كم با روحيه آقاي دعايي بيشتر
آشنا شديم .با شوخ طبعيها ،مداراها ،گذشتها و البته قاطعيتهاي خاصش .اينكه چگونه
سر محافظين امنيتياش كاله ميگذارد و خودش را بيمحافظ با پيكان اداره به اينجا و آنجا
ميرس����اند .اينكه چگونه از نيرو و همكارش دفاع ميكند .اينكه چطور با نيروهاي انساني
قديمي رابطه برقرار كرده اس����ت و از ظرفيتهاي آنان استفاده ميكند و ...و ...در اطالعات با
جمعي از بر و بچههاي خوب انقالب آشنا شدم و خيلي زود هم كارم به خود روزنامه كشيد.
يك روز دوستان شوراي س����ردبيري يعني برادران عزيزم آقايان جالل رفيع ،احمد ستاري
و احمد ش����يرزاد به دفتر مجلّة جوانان آمدند (آن وقتها سردبير جوانان هم رفته بود و بنده
موقتا جوانان را هم اداره ميكردم) و حضور در ش����وراي سردبيري روزنامه را تكليف كردند و
وقتي از كثرت مشغلهها و كارها گفتم تلفن آقاي دعايي حجت را تمام كرد .از فرداي آن روز
اتومبيلي كه به دنبال آقا جالل ميرفت س����ر راه به دنبال من هم ميآمد و با هم به روزنامه
ميرفتيم .چون بايد تا ظهر روزنامه درميآمد و س����اعت دوي بعد از ظهر توزيع ميشد .در
دوران حضورم در مؤسس����ه اطالعات اين توفيق را داشتم كه با عدهاي از جوانان خوش فكر
كه روزنامهنگاري را تجربه ميكردند و نيز به ويژه با جالل رفيع كه بيترديد يكي از بهترين
روزنامهنگاران كشور و انقالب است آشنا شوم .گرچه يك بار قبل از آن در مناظره تلويزيوني
سردبيران روزنامهها با قطبزاده ،كه جالل از اطالعات آمده بود و من از صبح آزادگان ،با هم
آشنا شده بوديم اما اينجا بيشتر با هم انس گرفتيم .در شوراي سردبيري جمع البته عزيزان
ديگري هم بودند .از جمله آقاي سيد احمد سام كه بعدها با تأسيس روزنامه اطالعات لندن
(اطالعات بينالمللي) به ماموريت رفتند و هنوز هم اين مسئوليت را برعهده دارند و يا آقايان
س����عيد پورعزيزي و نيز علي رضايي ،كه گرچه آن زمان دو عزيز اخير در شوراي سردبيري
نبودند اما از افراد تاثيرگذار روزنامه محس����وب ميشدند .روزنامه البته از چهرههاي قديمي
نيز خالي نبود .مرحوم احمدرضا دريايي دبير اجرايي تحريريه محس����وب ميشد .حضرات
نفيسي و ويژگان هم بودند كه هنوز هم هس����تند و وجودشان مغتنم و ارجمند .روزنامه از
چهرههاي برجسته روزنامهنگاري خالي نبود .دبيران سرويسهايش از روزنامهنگاران خوش
سابقه قديمي بودند .افراد برجستهاي چون علي اصغر شيرزادي ،ميرزا آغاسي ،صالحي آرام
و ....البته دو سه همكار ديگر هم بودند كه متأسفانه در فضاي جنگي و تروريستي اوايل دهه
 60مورد س����وءظن برخي از مسئولين در خارج روزنامه اطالعات قرار گرفته بودند و روزنامه
مجبور ش����د براي خنثيكردن خطري كه (اتّهام نارواي نفوذيبودن در مهمترين حوزههاي
مطبوعاتي كشور) تهديدشان ميكرد ،از آنها بخواهد كه در تحريريه نباشند.
چهرههاي مطبوعاتي جديدي هم به اين جمع قديمي اضافه ش����ده بودند و خود چهره
ش����دند كه آقايان حميدرضا زاهدي و رضا اسماعيلي از آن جملهاند .اطالعات همچنان كه
پيش از انقالب كانون و مدرسهاي بود براي پرورش استعدادهاي روزنامهنگاري كشور ،پس
از انقالب نيز در تربيت روزنامهنگاران نس����ل نو و پوياي عصر انقالب اس��ل�امي چنين بود و
بس����ياري از روزنامهها و روزنامهنگاران از اين مكتب و از اين مدرسه و موسسه جان گرفتند
و س����رآمد شدند .به هر حال ...حضورم در شوراي سردبيري روزنامه اطالعات ديري نپائيد و
حجم كار چنان بود و ش����د كه مجددا به وادي مجالت كوچ كردم اما از آن دوران و از جمله
خاطرات آن ايام يك تلخ و شيرين را ميگويم .خاطره تلخ ،تعطيل موقت روزنامه به دستور
امام و تش����ويش و اضطراب و دغدغه حضرت دعايي كه در آن چند روز همراه با اشك و آه بر
او گذش����ت و بيشتر به خاطر عشقش به مرادش امام كه چه شد كه رنجيد .و خاطره شيرين،
روزي ك����ه امام به جبران آن عتاب (كه به تعبير خودش حركتي بود براي مراقبت بيش����تر
مطبوعات و نه از س����ر ظن و زاويه اطالعات يا مديرش با امام و انقالب) ،فرصت يك مالقات
خصوصي با برخي از مديران موسسه را فراهم آورد و آن عبارت مشفقانه و دلگرمكننده را در
ابتداي ديدار بر زبان آورد كه من با آقاي دعايي سابقه طوالني دارم و خدمات ايشان در عراق
و ايران و در دوران مبارزه فراموش ش����دني نيست و ...در آن مالقات كام ً
ال خصوصي كه همه
ما تحت تاثير آن ش����خصيت شگفت بوديم اشكهاي احمد شيرزاد كه تمام پهناي صورتش
را پر كرده بود و از عش����قي عميق حكايت داشت ،هنوز در مقابل چشمان من مجسم است.
به همين خاطر اس����ت كه نميتوانم نرنجم كه عدهاي او و چهرههايي چون او را ضدنظام و
انقالب معرفي كنند .و ني����ز يادم نميرود كه پس از آن ديدار آقاي دعايي كه چند روزي را
در برزخي ش����گفت گذرانده بود چگونه با نشاط شد .عشق اين مرد به امام ،انقالب ،و نظام و
نيز عالقه و احترامش به رهبري و حفظ حرمت جايگاهي كه به عنوان نماينده رهبري دارد
و مراقبهاي كه صورت ميدهد تا از جانب او به عنوان نماينده ،حركت و عملي س����ر نزند كه
آسيبي به حرمت و آبروي اين منزلت به حساب آيد ،ديدني و ستودني است.
بد نيس����ت به اين نيز اشاره كنم كه در طول بيش از سه دهه همكاري در موسسه بارها
ديدهام كه فقط به خاطر تلطيف نگاه ديگران به اين لباس و اين جايگاه و اين س����مت و اين

نظام و اين انقالب ،به خاطر دلخوش داش����تن آنهايي كه از افراطها و يا تنديها رنجيده و
تكدري از نظام در دل دارن����د چه فروتنيها و تواضعها كه خيلي از ما آدمهاي معمولي هم
حاضر به انجام آن نيستند به خرج داده و چه تهمتهاي ناروايي به جان خريده است .شايد
خواننده ،بگويد فالني بايد هم تعريف كند از مديرش .اشتباه نشود .در طول اين سالها ،هم
داد ش����نيده ام ،هم دعوا و عصبانيت ديدهام و هم گله و رنجش و شكايت و حتي انتقاد كم
نداشته و ندارم ،اما در كنار همه اينها كمي تا قسمتي انصاف هم دارم و اندكي هم ميتوانم
به مقايسه بنشينم و در  58س����الگي آنقدر عمر و تجربه با انسان هست كه سودايي در سر
نپرورد و حق و انصاف را در ترازوي معامله نگذارد .اطالعات  90ساله شده است و نزديك به
نيمي از اين سالها را با دعايي محفوظ مانده است.
حفظ اين احترام و جايگاه كه همه آن را به تعادل و انصاف و نجابت و ادب ميشناس����ند
كم هنري در اين عصر و زمانه نيس����ت .همه آنها كه به اين قديميترين يوميه كشور انتقاد
ميكنند كه مث ً
ال محافظهكار اس����ت و نفوذ رس����انهاي قابل توجهي ندارد و از نظر حرفهاي
چندان قابل دفاع نيس����ت و به موقع موضعگيري نميكند و از حادثه و ماجرا و تنش فراري
است و توليد در آن فقير است و چارچوبهاي روزنامهنگاري چندان در آن مراعات نميشود
و جريان ساز نيست و امثال اين حرفها ،اين انصاف را بايد داشته باشند كه هنر حفظ احترام
و پرهيز از افراط گرايي و مراعات اخالق و عدم ورود به حوزههايي را كه از اين چارچوب خارج
است اما اصرار و فشار هم هس����ت كه اين حصار را بشكند و چنين نميكند ،دريابند .اتفاقاً
اطالع����ات هم خط دارد و هم جهت و هم موضعگيري و هم چارچوب .نه اينكه ضعفي ندارد،
كه قدر مس����لم دارد و به ويژه در حوزه حرفهاي روزنامهنگاري ميتواند بسيار بهتر از اين هم
عمل كند ،اما نديدن توفيقات و محاسن عديدهاش در كنار معذورات و مقدرات و مقدوراتش
فراتر از بيانصافي بلكه نوعي كفر است و كفران نعمت .اطالعات را تنها از منظر جذابيتهاي
بصري ،توليدات خبري يا گزارش����ي ،فرم حرفهاي ،انتخاب بيشتر ،چيدمان صفحه نخست
و يا مسايلي از اين دس����ت نبايد قضاوت كرد .بسياري از حرفهايش را در چاپ سخناني كه
جايي براي چاپ ندارند ،مقاالتي كه در نظرها و انديشهها چاپ ميشوند ،تيترهاو خبرهايي
از آدمهايي كه كمتر از آنان نامي برده ميش����ود ،تصاوير برخي چهرهها ،و يا گزارشهايي از
برخي مراس����م و مجالس حتي در صفحه ترحيم و تسليت آن ميتوان فهم كرد و در مجموع
با در نظر داشت لزوم حفظ حرمتها و اخالق و اينكه ميتوانست در حركت به سمت افراط
باشد و خوشبختانه نيست نيز ميتوان به قضاوت نشست و وجود آن را غنيمت شمرد و براي
 90سالگي آن كاله از سر برداش����ت و سالم كرد .باور كنيم كه به هر دليل حيات روزنامه و
روزنامهنگاري در اين ديار چندان ديرپا نيس����ت و كار روزنامهنگاري نيز در اين عصر چندان
بيخطر و بيهزينه نيست .كار سختي است روزنامهنگاري و ماندگاري در آن سختتر.
سختتر ،كه نه مصداقيابي براي آن دشوار است و نه باور اين گمانه ناممكن و نه اثبات
اين مدعا سخت .اين س����خن بدين مفهوم نيست كه ماندگاري به هر قيمتي هنر است و به
هر چيزي بايد س����اخت ،كه اين ديگر سازش است و نه سازندگي .بلكه هنر ،ماندن و ساختن
استبيساز شكاري به هر بهايي و بهانهاي...
اجازه دهي����د در پايان اين مقال به عنوان عضو كوچك����ي از خانواده بزرگ مطبوعات
كشور كه سي و پنج سال اس����ت جز كار مطبوعاتي و رسانهاي حرفه ديگري نداشته است
نظر خود را درباره اطالعات و مطبوعات چني����ن خالصه كنم كه بخش مهمي از نقدي كه
گاه و بيگاه بر اطالعات وارد ميش����ود در حقيقت نقدي است كه بايد بر مطبوعات و روندي
كه بر آن رفته اس����ت داش����ت .اينكه روزنامهنگاري در كشور از بلوغ كافي برخوردار نيست.
روزنامهنگار حرفهاي بسيار كم داريم .اينكه حرفه مطبوعاتي رشد كافي نيافته و توليد خبر
و گزارش و جريان س����ازي در آن كمتر صورت ميگيرد و فاقد شناسنامه و هويت مستقل
به معناي مصطلح آن و به قدر كافي اس����ت ،نقيصهاي است كه در ميان نشريات كشور ديده
ميش����ود و بايد براي آن فكري كرد .بيش از آن كه در اين ميان روزنامهنگاران و نويسندگان
مقصر باش����ند ،اين نقيصه محصول نگاه شكاكانه و مجرمانهاي است كه اغلب نسبت به كار
مطبوعاتي و روزنامهنگار وجود دارد كه بايد براي آن فكري كرد و هزينههاي كار مطبوعاتي
را پايين آورد و اجازه داد تا اهالي اين قبيله دردمند و دلس����وز با امن و آرام بيشتري و به دور
از تهمت و نگاه از س����ر افراط و تفريط به افكار عمومي خدمت كنند تا زمينه رشد و اصالح
بهتري فراهم ش����ود .ضمنا گمان حقير اين است كه كار روزنامهنگاري پيش از آن كه صرفاً
انقالبيگري باشد اصوالً اصالح اس����ت .روزنامه ،حزب يا سازمان چريكي يا انجمن و تشكل
انقالبي نيس����ت .البته ميتواند به تعبيري كه از انقالب داريم انقالبي هم باشد ،كه چه خوب
هم ...همچنان كه اطالعات با انقالب بود و هس����ت ،اما بيشترين رسالت رسانه اصالح جامعه
اس����ت و اين با تندي و افراط و قهر و اخم و تنشآفريني و بلواخواهي به دست نميآيد و اگر
انقالبيگري را نظرا ً يا عم ً
ال با افراطيگري يكي كنيم چنين وضعيتي با روزنامهنگاري سازگار
نيست .شعار اطالعات هم بر مبناي توصيه رهبري به جذب حداكثري و دفع حداقلي ،شايد
مصداق اين مصرع باش����د :با دوستان مروت ،با دشمنان مدارا ...اجازه دهيد به عنوان حسن
ختام اين يادداشت يك نكته را نيز عرض كنم .شوربختانه نمونههاي فراواني را سراغ داريم از
مجموعهها و مديريتهايي كه حتي از نگهداري ميراثي كه به آنان رسيده بود ناتوان ماندند
و آبرويي براي نظام و مردم و كشور نخريدند اما اطالعات در دهه  70با ساختن مجموعهاي
آبرومند و نوسازي تمام دستگاههاي چاپ ،يكي از بهترين موسسات مطبوعاتي را پديد آورد
كه همچنان يكي از بزرگترين مجموعههاي مطبوعاتي خاورميانه است.

تئاتر مؤسسه اطالعات ـ مراسم افتتاح رسمي ساختمان جديدِ بعد از انقالب در منطقه ميرداماد و بزرگراه شهيد ح ّقاني
 ،1379/8/2آمفي
گلپايگاني) ،نماينده ولي فقيه و سرپرست مؤسسه
با حضور رئيس جمهوري وقت (س���يد محمد خاتمي) ،رئيس دفترمقام معظم رهبري (حجت االسالم و المسلمين محمدي
(سيد محمود دعايي)،دانشگاهيان و اصحاب فرهنگ و رسانه ( .اركستر استاد فرهاد فخرالديني،در حال اجراي سرود ملّي جمهوري اسالمي و سرود اي ايران و موسيقي سريال امام علي ).

،1348/4/7جشن چهل و چهارمين سال تأسيس روزنامه اطالعات و افتتاح تأسيسات جديد مؤسسه اطالعات
عباس مسعودي مؤسس روزنامه اطالعات در حال استماع گزارش آقاي مژدهبخش مسئول فني  -درتصوير رئيسي از واحد گراور سازي و گلمحمدي سرپرست چاپ مسطح
شوند.
هم ديده مي

 ،1391/2/12تاالر غدير مؤسس��ه اطالعات (س��اختمان جديد در منطقه ميرداماد و بزرگراه ش��هيد حقاني) ـ رونمايي از تازهترين كتاب «انتشارات اطالعات» تأليف پروفسور فضلاهلل رضا
(نقدها را بُود آيا كه عياري گيرند؟) .از راس���ت به چپ :س���يدمحمود دعايي ،محمد صادقي ،كريم فيضي ،عباس تهراني ،مهندس جالل صفارزاده ،بهرام قاس���مي ،دكتر ژاله آموزگار ،مرحوم باس���تانيپاريزي،
پروفسور رضا ،قاسم قاسمزاده ،مرحوم پروفسور منوچهر گنجي ،ايرج جاويد  ،دكتر شيرين بياني ،مهندس حبيبيمهر ،دكتر اسالميندوشن ،بهروز طيراني ،دكتر انوري،حميد يزدانپرست ،دكتر حسن احمديگيوي،
محمد سليماني ،رضا گنجي
ّ

نگاري ايران كه با همكاري دانشكده حقوق دانشگاه تهران و روزنامه اطالعات برگزار شده بود.
فارغ التحصيالن نخستين دوره روزنامه
از چپ به راس���ت :نفر اول :مرحوم شهيدي خبرنگار فرهنگي روزنامه اطالعات .نفر دوم:رجبعلي اعتمادي س���ردبير مجله جوانان .نفر سوم :آقاي اتحاد نويسندهاي كه مدت كوتاهي در اطالعات بود سپس به
وزارت نيرو رفت و به مقام معاونت آن وزارتخانه رسيد .نفر چهارم :آقاي ذبيحيان خبرنگار حوادث روزنامه اطالعات .نفر پنجم :غالمحسين صالحيار ،در سالهاي بعد معاون سرويس خارجي روزنامه و سردبير
نويس معروف.نفر هش���تم:؟ .نفر نهم :صمصامي .نفر دهم :عباس مسعودي ،مؤسس و مدير روزنامه اطالعات .نفر يازدهم :خوشرو،
اطالعات ش���د .نفر ششم:؟.نفر هفتم :سناتور مطيع الدوله حجازي ،داستان
هاي بعد .نفر
خبرنگار اقتصادي روزنامه اطالعات.نفر دوازدهم :محس���ن ميرزايي.نفر سيزدهم :مقدسزاده.نفر چهاردهم :؟.نفر پانزدهم :پورشريعتي معاون سردبير اطالعات و رئيس خبرگزاري پارس در سال
شانزدهم :محمدي كه در سالهاي بعد مديركل وزارت كار شد.
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اطالعات در حديث ديگران
با آثاري از:
فرهنگ ارشاد ،سيدمحمد اصغري ،حسين
بنياحمد ،محمد تو ّكل،حميد رضا جاليي پور،
اله جوادي آملي ،نگين حسيني ،عليرضا
فتح
خاني ،هادي خانيكي،مهرداد خدير ،س���يد
خرمشاهي،
خرازي ،بهاءالدين ّ
محمدصادق ّ
ي س���هرابي ،يونس
جالل رفيع ،محمد ول 
عباس���يون ،ايرج فاضل،
شكرخواه ،كاظم
ّ
محمدمهدي فرقاني ،ناصر فکوهي،فريدون
مجلسي ،بهرام مسعودي ،سيد فريد قاسمي،
سيد مصطفي محقق داماد ،سيد محمد کاظم
موسوي بجنوردي ،يونس نوربخش

الف ـ تصوي���ر كوچك («مكتب
نامه يا
اطالعات») ،روي جلد ويژه
اي است كه به مناسبت
كتابچه
بيس���ت و پنجمين سال انتشار
روزنامه اطالع���ات ،در  17مهر
ماه  1329شمس���ي (با عنوان:
اطالعات در يكربع قرن يا حوادث
مهم يكربع قرن در يكجلد كتاب)
چاپ شده است.
ب ـ تصوي���ر بزرگت���ر ،جوانان
س���واري را در تهران
دوچرخه
هاي  20و  30شمسي نشان
دهه
دهد كه براي گرفتن و پخش
مي
هاي تازه چاپ شدة
كردن نسخه
روزنامه اطالعات ـ كه حكم نان
داغ تازه از تن���ور بيرون آمده را
داشته است ـ به ساختمان سابق
روزنامه اطالعات در خيابان خيام
اند.
هجوم آورده

ها
ها و كابينه
اطالعات  ،دولت
ها و محاكمات قضايي
اطالعات  ،دادگاه
م ّلت  90 ،سال مبارزه و مقاومت
اطالعات  ،ويترين  90ساله
اطالعات  ،مهرنامه

ويژهنامه د ّوم

صاحب امتياز :شركت ايرانچاپ (مؤسسه اطالعات)
مدير مسئول :سيدمحمود دعائي
دبير  :عليرضا خاني
سر
زيرنظر  :جالل رفيع
آرشيو و انتخاب مطالب  :بهروز طيراني
هنري  :رضا گنجي
يو
اجراي 
مدير
نشاني اينترنتhttp://www.ettelaat.com :
پست الكترونيكيettelaat@ettelaat.com:
جنوبي -ساختمان اطالعات
نشاني :تهران  -بلوار ميرداماد – خيابان نفت
كد پستي ( 1549953111تهران) تلفن29999 :

اطالعات  ،خاطرات و تبريكات
���ري ،هادي
اميررض���ا پوررضايي،عباس ُ
ح ّ
صحت،عليطيبنيا،
سودبخش،س���ياوش ّ
 ،حميد ميرزاده ،احمد وحدت
حبيب كريمي
تربتي ،و ...
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