
نود و  ششمین  سال 

وزنامه  اطالعات  انتشار   ر

دوشنبه 14 تیر 1400ـ  سال نود وپنجمـ   شماره 27879
ضمیمه اجتماعی روزنامه اطالعات 495

رح
 ط

قی
رزا
ن 

س
مح

13
05
یر
1 ت
9 
ت/

عا
طال

ه ا
نام
وز
 ر
ره
ما
 ش
ین

ست
نخ



دوشنبه 14 تیر 1400ـ  سال نود وپنجمـ   شماره 27879

وقتیمیزبانتانمیشویم

تقریب��ا هم��ه م��ردم ایران یا دس��ت کم آن ها که اهل مطالعه هس��تند، با 
روزنامه اطالعات آشنایی دارند، زیرا قدیمی ترین روزنامه در حال انتشار کشور 
اس��ت. در اغل��ب فیلم ها و س��ریال های تاریخی، هرجا ک��ه نیاز به نمایش یک 
روزنامه  باشد، این لوگوی اطالعات است که بر سربرگ ها می درخشد. روزنامه 
اطالعات با خاطرات تاریخی یک قرن اخیر در کش��ورمان پیوند خورده اس��ت و 
از منابع مهم تاریخی و خبری به حس��اب می آید. بنابراین چندان عجیب نیس��ت 
که تقریبا تمامی شخصیت های معاصر، آن را بشناسند و دست کم در یک دوره، 

خواننده اش بوده باشند.
سیدحس��ن خمینی، یادگار گرامی امام، با ذکر خاطره ای از روزنامه خوانی 
ایش��ان گفت��ه اس��ت معم��وال اولی��ن روزنام��ه ای که ام��ام ن��گاه می کردند، 

روزنامه اطالعات بود. 
ایش��ان با انتش��ار این 
عکس در صفحه اینستاگرام 
خود نوش��ت: »در س��ال های 
روزنام��ه  چن��د   ،60 ده��ه 
داش��تیم که برخ��ی از آن ها 
صب��ح ه��ا و برخ��ی عصرها 
البت��ه  می ش��دند.  منتش��ر 
س��ال ها بعد هم��ه روزنامه ها 
ب��ه انتش��ار صبحگاهی روی 
آوردن��د. عصرها ام��ام بعد از 
آن ک��ه از خ��واب بعدازظه��ر 
بر می خاس��تند، روزنامه های 

عصر را مطالعه می کردند. گاهی می ش��د که آوردن آن ها با تأخیر همراه می ش��د. 
در این مواقع من یا کسی دیگر می رفتیم و آن را از دفتر می آوردیم. نکته جالب 
توجه آن بود که معموال اولین روزنامه ای که امام نگاه می کردند روزنامه اطالعات 
بود و آن هم به صفحه آخر آن مراجعه می کردند که ساعات شرعی را درج کرده 
بود. همیشه یک ساعت جیبی هم در جیب جلیقه خود داشتند که حتی یک ثانیه 

عقب و جلو نبود و آن را به دقت تمام تنظیم می کردند. 
زم��ان مطالع��ه روزنامه ها در روزهای مختلف فرق می کرد و برخی اوقات 
-که خیلی هم اتفاق نمی افتاد- در حال قدم زدن واقع می ش��د. عکس یکی از 
این مواقع را ثبت کرده است. از پوشش امام می توان حدس زد که عکس مربوط 

به پاییز یا اوایل زمستان است. امام در ماه های گرم با قبا قدم نمی زدند.«
طی نزدیک به یک قرن فعالیت مؤسسه و روزنامه اطالعات، شخصیت های 
فرهنگی، هنری، علمی، ورزش��ی، سیاس��ی و اجتماعی بس��یاری از س��اختمان 
مؤسس��ه و قس��مت های مختل��ف آن مانند چاپخانه و تحریری��ه روزنامه دیدن 
کردند. همچنین در همه س��ال هایی که نمایش��گاه مطبوعات برگزار می ش��د، 
بسیاری از مخاطبان و بزرگان، به غرفه روزنامه اطالعات سر زدند و با کارکنان 

آن سخن گفتند.
اعتدال که همواره ش��عار مدیریت روزنامه اطالعات بوده و هس��ت، باعث 
ش��ده تا افراد از هر طیف، بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند، برای همین تا امروز 
مهمانان بسیاری با گرایش های سیاسی و اجتماعی متفاوت به این جا آمده اند.

این هفته در آس��تانه آغاز نودوشش��مین س��ال انتش��ار روزنامه اطالعات 
)19 تیرماه 1305( به شرح بازدید برخی از مهمانان داخلی و خارجی از مؤسسه 
اطالعات می پردازیم؛ کسانی که در پی دانستن چگونگی تهیه و     توزیع اخبار 

آمدند و خودشان شخصیت های خبره یا خبری بودند یا در همین
        مطلب تبدیل به خبر شده اند.

بازدید مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در دوران ریاست جمهوری از  

مؤسسه اطالعات

در شماره قبل ضمیمه جامعه، نام عکاس عکس روی جلد )احسان کاظملو( 

از قلم افتاد که بدین وسیله تصحیح می شود. 

 ارمغان زمان فشمی

2

بهروز طیرانی، مسئول آرشیو روزنامه به مرحوم آیت اهلل ابوالقاسم خزعلی توضیحاتی می دهد
13 شهریور 1386- عکس: مجید شادمان نژاد

دکتر علي اکبر صالحي، رییس سازمان انرژي اتمي در نمایشگاه دائمي انتشارات موسسه اطالعات
23 فروردین 1393- عکس: سعید نیک نژاد

دکتر محسن رضایي، دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، پس از بازدید از بخش هاي 
مختلف مؤسسه اطالعات در یک نشست 

خبري در سالن کنفرانس مؤسسه حاضر شد 
16 آذر 1388- عکس: محسن وزیری
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انجمن خوانندگان روزنامه فرانسوی لوموند در تحریریه روزنامه اطالعات/ هفتم اسفند 1396- عکس: مجید فراهانی

دکتر معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست
دهم مرداد 1394- عکس: داود قهردار

بازدید محمد حسنین هیکل، روزنامه نگار نامدار مصری از 
مؤسسه اطالعات/ 17 آبان 1372

ابراهیم آجلی، سفیر الجزایر به همراه سیدمحمود دعایی/ 27 بهمن 1361 مهندس مهدی بازرگان در تحریریه روزنامه/ 23 مرداد 1359

3

فاطمه معتمدآریا و همسر و فرزندش در تحریریه/ 9 اردیبهشت 1398- عکس: احسان کاظملو

 مجید مجیدی، کارگردان/ 12 اسفند 1386
 عکس: سعید نیک نژاد

عنبرین گل شاهد، رایزن فرهنگي و مطبوعاتي 
سفارت پاکستان در کنار علیرضا خانی، سردبیر 
روزنامه در البي موسسه اطالعات/ هفتم آبان 

1399- عکس: مصطفی تقاضایی

خانم نور سلیمان، مدیرعامل خبرگزاري ملي لبنان، از بخش اطالعات بین الملل 
مؤسسه اطالعات دیدن مي کند/ 25 دی 1393- عکس: سعید نیک نژاد

آنتوني اسمیت، زیست شناس انگلیسي، کاشف ماهي سفید کور در قنات گوهرریز روستاي جوپار و 
همسرش، مهمان مؤسسه اطالعات هستند، استاد باستانی پاریزی هم حضور دارند.

 16 اسفند 1385- عکس: منصور خدادادی

خانم جین لویسن، پژوهشگر انگلیسی 
برنامه رادیویی گل ها 

 سوم شهریور 1393- عکس: علی آذرنیا

دیدار روژه گارودی، فیلسوف فرانسوی از تحریریه- اثر گلوله نیروهای فرمانداری نظامی 
در روزهای انقالب روی شیشه دیده می شود/ 14 خرداد 1359- عکس : جعفر دانیالی
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عکس یادگاری گروهي از بازنشستگان در مقابل البي موسسه اطالعات/ 23 آذر 1394

محمد خدادي، معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در دفتر 
سردبیر روزنامه اطالعات/  7 آبان 1399- عکس: مصطفی تقاضایی

بازدید محمدعلي کلي، قهرمان بوکس سنگین وزن جهان از موسسه اطالعات 
29 اردیبهشت 1372

یک گروه چیني از روزنامه اطالعات بازدید مي کنند/ 18 شهریور 1397- عکس: محمد نجفی

دانشجویان و استادان بلژیکي که مهمان دانشکده روابط بین  الملل وزارت امور خارجه ایران بودند از موسسه اطالعات بازدید مي  کنند
 12 تیر 1396- عکس: علی آذرنیا

جانباز موسي سالمت، طرفدار تیم پرسپولیس در 
بازدید از روزنامه اطالعات

 25 تیر 1397- عکس: علی آذرنیا

شهیندخت موالوردي، دستیار ویژه رییس جمهوری 
در مراسم رونمایي از کتاب اطالعات سال 1396

 4 شهریور 1397- عکس: احسان کاظملو

بازدید سید حیدر حکیم و هیأت همراه
 از موسسه اطالعات/ 30 بهمن 1391

 موید الالمي، رییس سندیکاي روزنامه نگاران عراق و ایاد الجبوري، قائم مقام ایشان 
در سالن کنفرانس موسسه اطالعات/ 28 اردیبهشت 1398- عکس: محمد نجفی

بازدید توریست هاي ایتالیایي از روزنامه اطالعات/ 14 مرداد 1397- عکس: احسان کاظملو

بازدید محسن هاشمي، رییس شوراي شهر تهران
23 آبان 1396- عکس: مجید فراهانی

استاد بهاءالدین خرمشاهي/ 9 آبان 1397- عکس: احسان کاظملو
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کامبیز درم بخش در حاشیه مراسم روز خبرنگار از موزه روزنامه اطالعات بازدید مي کند

احمد مسجدجامعي در حاشیه مراسم روز خبرنگار از موزه روزنامه اطالعات بازدید مي کند / 16 مرداد 1394- عکس: داود قهردار

عباس آخوندي، وزیر راه و شهرسازي، در موزه 
موسسه اطالعات / 5 آبان 1394- عکس: داود قهردار

خلیل ادریسي هاشمي، مدیرعامل خبرگزاري رسمي  مغرب )مراکش( در بازدید از بخش چاپ 
افست ورق موسسه اطالعات/ 12 خرداد 1395- عکس: علی  آذرنیا

مارتین لکا، رییس رادیو و تلویزیون آلباني و هیأت همراه وي در پایان بازدید از 
موسسه اطالعات/ 8 اسفند 1394- عکس: سعید نیک نژاد

رییس هیأت مدیره موسسه مطبوعاتي االهرام مصر و سردبیران روزنامه هاي مطرح 
جهان عرب از بخش هاي مختلف موسسه اطالعات بازدید مي کنند

المبرت منده اوماالنگا، وزیر اطالعات و رسانه هاي جمهوري دموکراتیک کنگو
20 شهریور1390- عکس: علی آذرنیا
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عبدالعلي ادیب برومند، صادق طباطبایي، جالل رفیع، سید محمود دعایي، ابوالقاسم قاسم  زاده، 
حمید یزدان پرست و کریم فیضي در سالن غدیر مؤسسه اطالعات

 15 مهر 1393- عکس: علی آذرنیا

عبدالمنعم بن منصور الحسني، وزیر فرهنگ و اطالع رساني عمان و محمدجعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی 
وزیر ارشاد در بازدید از آرشیو موسسه اطالعات/ 17 شهریور 1392- عکس: محسن وزیری

دکتر محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، براي افتتاح پمپ گاز سي ان جي به 
موسسه اطالعات آمده است/ 16 شهریور 1389- عکس: سعید نیک نژاد

محمد رویانیان، رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، با همراهي 
سید محمود دعایي از پمپ گاز سي ان جي موسسه اطالعات بازدید مي کند/ 

14 مهر 1389- عکس: محسن وزیری

عزت اهلل فوالدوند/ 5 دی 1390- عکس: محسن وزیری

دکتر حسن حبیبي از نمایشگاه خودکفایي موسسه اطالعات 
در بخش ساخت و تولید بازدید مي کند/ 8 دی 1389- 

عکس: محسن وزیری

تعدادي از استادان علوم اسالمي آکادمي علوم افغانستان در موزه مؤسسه اطالعات
10 اسفند 1388- عکس: سعید نیک نژاد
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در 31 مرداد 1394 مراسمي به مناسبت نودمین سال انتشار روزنامه اطالعات و رونمایي از تمبر یادبود آن
با حضور شخصیت هاي فرهنگي مدیران و کارکنان مؤسسه در سالن آمفي تئاتر مؤسسه اطالعات برگزار شد

بازدید حبیب اهلل سیاري، فرمانده نیروي دریایي ارتش جمهوري اسالمي ایران و جمعي از 
مسئوالن این نیرو از مؤسسه اطالعات/ 15 اردیبهشت 1393- عکس: علی آذرنیا

محمدتقي سعیدي )سمت چپ(، اهداکننده دوربین اسکرین به موزه چاپ مؤسسه اطالعات
 13 آذر 1394- عکس: سعید نیک نژاد

آیت اهلل علی اکبر آشتیانی، آیت اهلل موسوی بجنوردی، مهدی محقق، 
بهرام مسعودی، سیدرضا صالحی امیری و احمد مسجدجامعی

نمایندگان خبرگزاري ها پس از بازدید از بخش هاي مختلف موسسه اطالعات/ 2 آبان 1388

جمعي از خلبانان پیشکسوت نیروي هوایي مقابل پاویون موسسه اطالعات
 22 آذر 1391- عکس: محمد ذبیحیان

تمبرهای یادبود

سید حسن خمیني در حال ممهور کردن تمبر یادبود
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علی نصیریان، هنرمند سرشناس، ضمن بازدید از مؤسسه اطالعات، با کارکنان قسمت های مختلف، 
عکس یادگاری می اندازد/ چهارم آذر 1386- عکس: علی آذرنیا

افتتاح رسمی ساختمان جدید روزنامه اطالعات و شرکت ایران چاپ توسط جناب دکترسیدمحمد خاتمی، 
رییس  جمهور وقت- دوم آبان 1379

  کین ایچي کومانو، سفیر وقت ژاپن در تهران با همراهي علیرضا حبیبي مهر از مؤسسه اطالعات بازدید 
مي کند. کمال محمدیان، مسئول روابط عمومی نیز در عکس حضور دارد / 5 تیرماه 1390  

عکس: سعید نیک نژاد

حضور دکتر حسن حبیبی، رییس بنیاد ایران شناسی، در مراسم افتتاح جدیدترین ماشین های چاپ افست ورق 
18 اردیبهشت 1389- عکس: سعید نیک نژاد

یکی از روزنامه نگاران سوری با روزنامه اطالعات، عکس یادگاری می گیرد

گلرخسار صفي آوا، شاعر شهیر تاجیکستان و خواهرش ماه رخسار، ناهار مهمان مؤسسه هستند، دکتر باستانی پاریزی نیز حضور دارد 24 
اردیبهشت 1388  عکس: علی آذرنیا

 طالل سلمان، مؤسس و سردبیر روزنامه السفیر لبنان، از بخش هاي مختلف موسسه اطالعات بازدید مي کند
 آبان 1394- عکس: سعید نیک نژاد

نشست مطبوعاتی میرحسین موسوی در مؤسسه اطالعات 
17 فروردین 1388- عکس: مجید شادمان نژاد

بازدید دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر سابق بهداشت از موزه مؤسسه 
اطالعات/ 15 مهر 1398- عکس: احسان کاظملو

نشست تبیین دستاوردهاي مذاکرات هسته اي 

ایران و گروه 1+5 که از سوي مؤسسه دیپلماسي 

ایران��ي ب��ا حضور تیم مذاکره کننده هس��ته اي 

)س��ید عباس عراقچ��ي – علي اکبر صالحي - 

محمدص��ادق خ��رازي - محمدجواد ظریف و 

مجی��د تخت روانچي( در آمفي تئاتر موسس��ه 

اطالعات برگزار شد/ 13 مرداد 1394

عکس: علی آذرنیا 

استاد مشفق کاشانی )عباس کی منش( در کنار بیژن نفیسی، روزنامه نگار 
پیش کسوت در سالن غدیر مؤسسه اطالعات/ 10 آذر 1393

 عکس: علی آذرنیا



بازدید رییس اتحادیه روزنامه نگاران سوری و 32 روزنامه نگار برجسته سوریه از مؤسسه اطالعات و عکس یادگاری 
آن ها روی پشت بام ساختمان/ 14 اسفند 1396- عکس: محمد نجفی
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علی نصیریان، هنرمند سرشناس، ضمن بازدید از مؤسسه اطالعات، با کارکنان قسمت های مختلف، 
عکس یادگاری می اندازد/ چهارم آذر 1386- عکس: علی آذرنیا

افتتاح رسمی ساختمان جدید روزنامه اطالعات و شرکت ایران چاپ توسط جناب دکترسیدمحمد خاتمی، 
رییس  جمهور وقت- دوم آبان 1379

  کین ایچي کومانو، سفیر وقت ژاپن در تهران با همراهي علیرضا حبیبي مهر از مؤسسه اطالعات بازدید 
مي کند. کمال محمدیان، مسئول روابط عمومی نیز در عکس حضور دارد / 5 تیرماه 1390  

عکس: سعید نیک نژاد

حضور دکتر حسن حبیبی، رییس بنیاد ایران شناسی، در مراسم افتتاح جدیدترین ماشین های چاپ افست ورق 
18 اردیبهشت 1389- عکس: سعید نیک نژاد

یکی از روزنامه نگاران سوری با روزنامه اطالعات، عکس یادگاری می گیرد

گلرخسار صفي آوا، شاعر شهیر تاجیکستان و خواهرش ماه رخسار، ناهار مهمان مؤسسه هستند، دکتر باستانی پاریزی نیز حضور دارد 24 
اردیبهشت 1388  عکس: علی آذرنیا

 طالل سلمان، مؤسس و سردبیر روزنامه السفیر لبنان، از بخش هاي مختلف موسسه اطالعات بازدید مي کند
 آبان 1394- عکس: سعید نیک نژاد

نشست مطبوعاتی میرحسین موسوی در مؤسسه اطالعات 
17 فروردین 1388- عکس: مجید شادمان نژاد

بازدید دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر سابق بهداشت از موزه مؤسسه 
اطالعات/ 15 مهر 1398- عکس: احسان کاظملو

نشست تبیین دستاوردهاي مذاکرات هسته اي 

ایران و گروه 1+5 که از سوي مؤسسه دیپلماسي 

ایران��ي ب��ا حضور تیم مذاکره کننده هس��ته اي 

)س��ید عباس عراقچ��ي – علي اکبر صالحي - 

محمدص��ادق خ��رازي - محمدجواد ظریف و 

مجی��د تخت روانچي( در آمفي تئاتر موسس��ه 

اطالعات برگزار شد/ 13 مرداد 1394

عکس: علی آذرنیا 

استاد مشفق کاشانی )عباس کی منش( در کنار بیژن نفیسی، روزنامه نگار 
پیش کسوت در سالن غدیر مؤسسه اطالعات/ 10 آذر 1393

 عکس: علی آذرنیا
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نمایشگاه مطبوعات

دکتر حسن روحاني به همراه علي جنتي و حسام الدین آشنا در بیست و دومین نمایشگاه 
بین المللی مطبوعات، از غرفه روزنامه اطالعات بازدید مي کند/  15 آبان 1395

بازدید اسحاق جهانگیري، معاون اول رییس جمهور از غرفه روزنامه اطالعات در مراسم افتتاح بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات
 7 آبان 1396- عکس: سعید نیک نژاد

بازدید آیت اهلل هاشمی فسنجانی
 از غرفه مؤسسه اطالعات در 

نمایشگاه بین المللی کتاب
 13 اردیبهشت 1373

عکس: منصور خدادادی

امین اهلل رشیدي در بیست و یکمین نمایشگاه بین  المللي 
مطبوعات/ 19 آبان 1394

مسعود پزشکیان، نماینده مجلس شورای اسالمی/ 9 آبان 1396- عکس: مجید فراهانی

ابراهیم یزدي/ 21 آبان 1394 سید عباس عراقچي/ 21 آبان 1394

علي الریجاني، رییس مجلس شوراي اسالمي/ 17 آبان 1393

مراسم رونمایی از کتاب »نقدها را بود آیا که عیاری گیرند« اثر پروفسور فضل اهلل رضا، شیرین  بیانی 
شخصیت های مختلف در دفتر یادبود غرفه و محمدعلی اسالمی ندوشن هم حضور دارند/ 12 اردیبهشت 1391- عکس: علی آذرنیا

روزنامه اطالعات، یادگاری می نویسند

تاوقتی نمایشگاه های کتاب و مطبوعات برگزار می شد، هرسال شخصیت های مختلفی از 
غرفه روزنامه اطالعات دیدن می کردند. در این صفحه به مرور تصاویر برخی از این بازدیدها می پردازیم.

محمد رضا عارف 

عبدالحسین مختاباد 

علي مطهري

محسن رفیق دوست
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ن والقلم ومایسطرون

از 19 تیر 1305 تا 19 تیر 1400، نود وپنج س��ال اس��ت که اطالعات 

بی وقفه منتش��ر ش��ده و امروز پا به نودوششمین سال حیات خود می گذارد. 

در طول این چهارس��ال، کمی کم تر از یک قرن، روزنامه اطالعات، ش��اهد 

و ناظر و خبرنگاران اطالعات، راوي اخبار و مطالب مرتبط با وقایع بي شمار 

و صفح��ات روزنام��ه، منعکس کننده اخبار سیاس��ي، اقتصادي، فرهنگي، 

هنري، ورزش��ي، حوادث و... اعم از داخلي و خارجي بوده اس��ت. فقط ذکر 

عناوین اخبار و رویدادهاي مهم و تأثیرگذار همچون بالیاي طبیعي، تغییر رژیم ها در سراسر جهان، 

پیدایش کشورهاي جدید یا فروپاشي رژیم هاي مردمي یا غیرمردمي، جنگ ها، کودتاها، حوادث ورزشي جهاني، 

مرگ ها  و ترورها و... صفحات زیادي را به خود اختصاص خواهد داد. 

جدا از امرخبررساني که وظیفه اصلي یک روزنامه محسوب مي شود، امروز بعد از گذشت نزدیک به یک قرن 

از انتشار قدیمي ترین روزنامه امروز ایران، مي توان به دیگر کارکردها و تأثیرات متعدد، مهم و تعیین کننده انتشار 

روزنامه ها و نشریات اشاره کرد. 

از جمله این کارکردها حفظ حافظه تاریخي یک ملت و یک سرزمین است. گرچه امروز و به ویژه در دودهه 

اخیر و با به میدان آمدن امکانات جدیدي همچون فضاي مجازي، روزنامه ها و نش��ریات، تنها منبع و امکان در 

این زمینه محسوب نمي شوند ولي همچنان یکي از منابع اصلي در این خصوص هستند. 

با رجوع به نش��ریات منتش��ره در ایران از زمان انتش��ار نخس��تین روزنامه یعني »کاغذ اخبار« تا به امروز، 

مي ت��وان ب��ه اهمی��ت دو مش��خصه ب��اال در بروز تغییر و تحول در ایران معاصر، چه در زمان انتش��ار و چه در بروز 

وقای��ع بع��د به مثاب��ه اب��زاري براي رجوع مردم و نیروهاي فعال به اخبار وقایع گذش��ته و تجربه اندوزي از آن ها در 

عرصه سیاست و اجتماع پي برد. 

هنگام صحبت از منابع تحقیقي درباره تحوالت مهمي همچون انقالب مش��روطیت، نهضت ملي ش��دن 

صنعت نفت، انقالب اسالمي و نیز وقایع بعد از پیروزي انقالب، همه محققان و پژوهشگران به نقش آگاهي بخش 

مطبوعات و از جمله روزنامه ها اذعان داشته و دارند. 

از س��وي دیگ��ر اخب��ار و تحلیل هاي مطبوعات همواره به مثابه آیین��ه تمام نماي ما براي آگاهي از تحوالت 

گذشته و درس گیري و عبرت آموزي از تحوالت پیشین عمل کرده اند.  

اما در این میان مطبوعات همواره با دش��واري ها و مش��کالت فراوان و عمده اي روبه رو بوده اند. حاضران 

و آگاهان از انتش��ار مطبوعات در دوران پهلوي اول و دوم، نام و خاطره سانس��ور و س��لطان سانس��ور در آن دوران، 

یعني محرمعلي خان را که همچون سدسکندر و مانعی غیرقابل عبور در مقابل انتشار آزادانه اخبار و دیدگاه هاي 

آزاد مطبوعات قرار داشت فراموش نمي کنند. 

در دوران رژیم سابق، نظارت بي حدوحصر شهرباني و مأمورانش و از نیمه دهه 1330 نظارت سازمان امنیت 

و اطالعات کشور بر نشر آزادانه اخبار و مطالب مطبوعات، سبب شده بود تا به ویژه بعد از کودتاي سیاه 28مرداد 

و سرنگوني دولت ملي دکتر مصدق به جز برهه اي کوتاه، نشریات، زیر تیغ شدید سانسور قرار داشته و به تدریج 

اعتبار و جایگاه خود را از دست بدهند و همین موجب گرایش مردم به رسانه هاي بیگانه شده بود؛ رسانه هایي که 

در کنار خبررساني، اهداف استراتژیک کشورهاي متبوع خود را دنبال مي کردند و مي کنند. 

آگاهان سیاس��ي از نقش بي.بي.س��ي در اعالم رمز کودتاي 28 مرداد آگاهند، آن گاه که براي تایید اجراي 

کودتا در ساعت 12 شب آن روز سیاه گفت: »االن ساعت درست 12 شب است« و همان کلمه »درست« پیامي 

براي مجریان کودتا علیه ملت ایران بود.

بنابراین عامالن فشار بر جریان آزاد اطالع  رساني خواسته  یا ناخواسته در خدمت جریان هاي بیگانه و ضد 
منافع ملي عمل مي کنند. 

اما همه گرفتاري هاي مطبوعات از بیرون و ناشي از سانسور نبود، برخي از مشکالت نیز مشکالت دروني 

بوده و هست. عمل به دو مسئولیت ویژه روزنامه ها یعني خبررساني و حفظ حافظه تاریخي، در صورتي مي تواند به 

رشد و بلوغ یک ملت و اهالي یک سرزمین کمک رسان باشد که ارباب مطبوعات حداقل هاي زیر را دارا باشند:

1-  استقالل: یک نشریه درصورتي مي تواند نماینده انتقال آزادانه اخبار باشد که از لحاظ مالي وابستگي 

به هیچ صاحب قدرتي نداش��ته باش��د و به اصطالح بندناف نش��ریه و روزنامه به جایي وصل نباش��د تا زیر فش��ار 

تغذیه کننده خود، مجبور به انتش��ار اخبار جعلي یا دیرهنگام یا حذف خبر یا بیان نیمي از حقیقت نش��ود که خود 
از صد دروغ بدتر است.

2-   مجه�ز ب�ودن ب�ه دانش روز: چه برخ��ورداری از دانش حرفه اي روزنامه نگاري و چه برخورداري 

از خبرنگاران��ي ک��ه در عرصه ه��اي اقتصادي، سیاس��ي، اجتماعي، فرهنگي، هنري، ورزش��ي و دیگر عرصه ها از 

آگاهي کافي برخوردارباش��ند، الزم اس��ت. ناآگاهي خبرنگاران و به روز نبودن آن ها خود یکي از علل و عوامل 
بي اعتباري روزنامه است. 

به روز نبودن خبرنگاران و ناآگاهیشان از تحوالت، سبب پرداختن آن ها به مطالب و موضوعاتي مي شود که 

سود کمتري نسبت به آگاهي از مسائل و مشکالت روز مردم دارد. در نتیجه سبب خواهدشد تا افکار عمومي به 

سمت و سویي جدا از موضوعات مهم روز هدایت شود و در غیاب آگاهي و حضور عمومي، مسائل مهم و اصلي 

جامعه در مسیري نادرست به دست کساني بیفتد که شایستگي اداره امور را ندارند.  

3-  خصوصیت مهم دیگر شجاعت است. آگاهان به تاریخ سیاسي و تاریخ مطبوعات ایران، همواره 

یاد و نام روزنامه نگاران مس��تقل و ش��جاعي همچون علي اکبر دهخدا، ملک الش��عراي بهار، میرزاده عشقي، میرزا 

جهانگیرخان صوراسرافیل، شهید حسین فاطمي و... را در ذهن و یاد خود پاس مي دارند، روزنامه نگاران شجاعي 

که بي محابا از اس��تبداد دوران و بدون ترس از فش��ارهاي همه جانبه محمدعلي ش��اه و رضاشاه و محمدرضاشاه با 

انتشار صحیح و به موقع و آزادانه اخبار به دانایي مردم از تحوالت یاري رساندند و امروز نیز نوشته هاي آن ها به مثابه 

سندي تاریخي براي ما به جا مانده است تا از آن چه بر این سرزمین و ساکنانش گذشته است آگاهي یابیم. 

4-  مسئولیت پذیري: در طول سال هایي که بر مطبوعات رفته است و درمیان انبوه روزنامهرهایي که 

کوتاه یا درازمدت منتشر شده اند و درکنار کساني همچون آن ها که در باال به عنوان نمونه نام برده شده اند و صدها 

روزنامه نگار که از احساس مسئولیت ملي، مذهبي، اجتماعي، انساني، اخالقي و... برخوردار بوده  و در مطبوعات 

قلم زده اند، بوده اند دیگراني که حرمت قلم را نگه نداشته و به طمع نام یا نان، قلم خویش را در راستایي مخالف 

با منافع ملي، دیني و اخالقي بر کاغذ چرخانده اند.

این نگاه و طرزعمل در طول دوران حیات مطبوعات، همواره یکي از دشمنان اصلي مطبوعات بوده است. 

این نوع خبررس��اني فارغ از احس��اس مس��ئولیت، نه تنها موجب واردآمدن آس��یبرهاي بی شمار به منافع و امنیت 

ملي و باورهاي اعتقادي مردم و گس��ترش فرهنگ و عادات غلط و زیانبار ش��ده، بلکه بزرگ ترین دش��من آزادي 

و حیات مطبوعات نیز بوده است. 

اف��راط و تفریط ه��اي برخي مطبوعات در دوران پس از مش��روطه، هتاکي ه��ا و لجن پراکني هاي برخي از 

آن ها در دوران 1332-1320 یا تعدادي از نشریات در سال هاي 1360-1357 از جمله دستاویزهاي مهم براي 

برخورد با آزادي مطبوعات بوده است.

همچنان که گفته ش��د این مس��ئولیت ناپذیري ها از س��وي برخي دس��ت اندرکاران مطبوعات که یا به هدف 

افزایش تیراژ و کسب شهرت و نان و آوازه براي صاحب جریده یا خبرنگاران رقم زده شده است یا از ترس برخورد 

و تعطیلي نشریه یا حبس و بازداشت روزنامه نگار صورت گرفته و مي گیرد، آسیب هاي فراواني را تا به امروز موجب 

                                                   * مدیر آرشیو روزنامه اطالعات
شده است.                                         

 بهروز طیرانی*

شرط عدالت
1- از دوران کودک��ی و جوان��ی 
به خاط��ر دارم که در من��زل ما روزنامه 
ن��ه  و  می ش��د  خوان��ده  اطالع��ات 
هی��چ روزنام��ه دیگری. مع��روف بود 
روزنامه خوان ها اطالع��ات می خوانند 

و روزنامه بخرها سایر جرائد را. 
2- پدرم که فقیهی نامدار و به دقت 
نظر شناخته شده بود به رغم کثرت مشغله علمی در روزهای فراغت بیش تر اخبار 
و گاهی مقاالت و روزهای غیرفراغت الاقل عناوین آن را می خواند و گاه با قواعد 
اصولی با محتویات آن ها برخورد می کرد، یعنی عام را با خاص و مطلق را با مقید 
و مجمل را با مبین تفسیر می کرد. گاهی بر ما جوان ها طعن می زد که شما دقیق 

نیستید، سرسری می خوانید و امعان نظر نمی کنید. رحمه اهلل علیه.

3- پس از انقالب اس��المی از همان روزهای نخس��ت، مدیریت این 
روزنامه برعهده جناب حجت االس��الم والمس��لمین سیدمحمود دعائی دام 

عزه و توفیقه قرارگرفت. 
ت��ا ام��روز این س��ید بزرگوار با کمک ی��اران و همکاران صالح خود، بر 
اعتدال و از همه مهم تر بر صدق گفتار، اجتناب از انتشار اخبار کذب و حتی 
شایعات ضعیف و غیرمستند اصرار ورزیده و برای این مقصود نهایت تالش 
خودرا به کار برده و هرگز راه خود را گم نکرده است. به اصل کرامت بشری 

باور داشته و برای انسان ها کرامت انسانی قائل بوده است. 
4- در قرآن مجید آیه  ای آمده که به صراحت یک ش��رط اساس��ی 
و بنیادین را برای گزارش��گران بیان فرموده و آن عبارت اس��ت از »ش��رط 
عدالت« به این ش��رح: یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا إِْن جاَءُکْم فاِس��قٌ  بَِنَبإٍ َفَتَبیَُّنوا أَْن 

ُتصیُبوا َقْومًا بَِجهالٍَه َفُتْصبُِحوا َعلی  ما َفَعلُْتْم ناِدمیَن )حجرات/6(
ای کس��انی که ایمان آورده اید، اگر فاس��قی برای ش��ما خبری آورد 
بررس��ی و تحقیق کنید تا مبادا گروهی را به نادانی آس��یب رس��انید، آن گاه از 

کرده خود پشیمان گردید.

به موجب این آیه، شخص مؤمن موظف است به اخباری که توسط 
اش��خاص غیرعادل می رس��د، اوال ترتیب اثر ندهد و ثانیا موظف اس��ت 
به دنبال تحقیق و بررسی آن برود.  در غیر این صورت یعنی درصورت 
ترتی��ب اثر دادن به گزارش ه��ای افراد دروغگو، این نگرانی وجود دارد 
که با افرادی برخوردهای جاهالنه کنید و به پش��یمانی مبتال ش��وید. به 
دیگر س��خن به موجب این آیه ش��ریفه با توجه به خطاب به اش��خاص 
مؤمن، نشانه ایمان، عدم اعتبار دادن و ارزش دادن به اخبار افراد فاسق 

و غیرواجد شرط عدالت است. 
5- الزم��ه دس��تور فوق آن اس��ت که اج��ازه دادن و میدان را باز 
کردن برای فس��اق ش��ناخته شده به دروغ  پراکنی و شایعه سازی و سیاه 
کردن این و آن، خالف نص قرآن مجید اس��ت. به نظ�ر این جان�ب ما 
مدعی��ان ایم��ان چن�ان چه به این توصی�ه ق�رآن عم�ل  می کردی�م، در 
زم�ان کنون�ی گرفت�ار چنی��ن فض�ای آل��وده  و کریه خبری نبودیم، 

والی اهلل المشتکی.
                     * رییس گروه مطالعات اسالمی فرهنگستان علوم

 آیت اهلل دکتر سید مصطفی محقق داماد* 
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اطالعات، آیینه دار دوران
نخستین آش��نایی من 
با روزنامه اطالعات در س��ال 
1340 در سنین نوجوانی واقع 
شد که مرحوم پدرم متخلص 
به مصفا آن را مشترک بود و 
از آن زم��ان با ن��ام بنیادگذار 
آن، زنده یاد مرحوم مس��عودی و س��پس فرزندان باکمال وی آشنا شدم و 
تا به امروز که حضرت دعایی مدیر مس��ئول و جناب دکتر علیرضا خانی 
س��ردبیر آنند، این پیوند پیوس��ته و بس��یار بیش تر برقرار اس��ت و به یمن 
گرمی و مهرورزی و لطف بی شائبه ذاتی و حسن مناسبات تحسین آمیز 
آنان و همکاران تحریریه کنونی آن که مش��مول عام و خاص اس��ت از 
توفیقات و اش��تیاقات بنده ش��ده است که مقاالت و یادداشت هایی نیز به 
مناس��بت هایی در آن تحریر کنم و این اعتراف، ش��رط انصاف اس��ت که 
عرض کنم مس��ئوالن این روزنامه وزین بی آن که حق برخی جراید را 
نادی��ده ان��گارم، جملگی واجد همه مهربانی ها و تکریم هایند و مؤسس��ه 
اطالع��ات را بدون همهمه و س��روصدا، گ��ذرگاه ورود و گفتار و نگارش 
صاحب��ان ذوق و هن��ر و حلقه اتصال ارباب دانش و ادب و انعکاس اخبار 
و تحلیل رویدادها با سبک و روش دلپذیر و حتی المقدور آزادمنشانه برپا 
داشته اند و نشر آن برای کسانی که در راه ادب و نشر آثار فکری و قلمی 
نویسندگان و تحلیلگران فعالیت می کنند مایه امیدواری است و به عنوان 

یک مرجع معتبر به شمار می رود.
امی��دوارم گردانن��دگان آن ب��ا وج��ود محرومیت های سیاس��ی و 
هزینه های گزاف انتش��اراتی در نودوشش��مین سالگرد انتشار، همچنان 
با کاروان ترقی نوع بش��ر همقدم و در انتش��ار اطالعات، هرچه بهتر و 
بیش تر، پاس��خ گوی نیاز زمانه و کانون تابش انوار معرفت باش��ند و در 
طریق ارشاد و صالح و تنویر افکار عمومی در رابطه با برنامه ریزی های 
اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاس��ی و هنری، راهگش��ا و مساعی 
جمیلش��ان در انتش��ار روزنامه آن گونه که آرزوی بهروزی مردم است به 
موفقیت، متموج ش��ود و نیاز طالبان مطالب وزین دانش��گاهی و آموزنده 
و اثرگذار و ارائه افکار و آرای صاحبان اندیش��ه و تفکر را بازتاب نمایند 
و در افزایش غنای روزنامه پیوس��ته همس��فر توفیق و در ارش��اد و افاده، 

پایدار و پیروز باشند.
 * استاد ادبیات دانشگاه تهران  

 قاسم صافی*

جذابیت های یک روزنامه  

بی��ش از چهل س��ال 
اس��ت ک��ه از مش��تریان 
پروپا قرص روزنامه وزین 
اطالعات هس��تم. استمرار 
ب��دون وقفه نزدیک به یک 
قرن انتش��ار که در نوع خود در کش��ور منحصربه فرد اس��ت، خود نش��اني از 
اس��تحکام پایه ه��ا و درای��ت و دقت و واقع بیني مدیران و دس��ت اندرکاران 
انتش��ار این روزنامه وزین و یگانه بوده اس��ت. تعادل و پرهیز از حاش��یه ها و 
رعایت ش��ئونات فرهنگي و اجتماعي و حفظ حرمت افراد ولو در مقام انتقاد 
از آن ها از ویژگي هاي بارز روزنامه اطالعات بوده اس��ت. عالوه بر پوش��ش 
به روز و بدون حّب و بغض اخبار در زمینه هاي مختلف سیاس��ي، اجتماعي، 
اقتصادي، فرهنگي و ورزشي، تنوع مطالب روزنامه در ارتباط با گزارش هاي 
آن نیز درخور توجه و تقدیر اس��ت. ضمیمه هاي روزانه روزنامه که ش��امل 
محوره��اي خان��واده، دان��ش، جامعه، ادب و هنر، فرهنگي و آفتاب و مهتاب 
اس��ت و مطال��ب آموزن��ده و به دردخوري در آن ها مطرح مي ش��وند جذابیت 

خاصي به روزنامه اطالعات داده است.
ب��دون تردید مدیری��ت مدبرانه و مخلصانه عال��م عامل، جناب آقاي 
سیدمحمود دعایي عزیز در چند دهه اخیر و در کنار ایشان سردبیر پرتالش 
روزنامه و س��ایر دبیران و دست اندرکاران بخش هاي مختلف روزنامه، نقش 
محوري و مؤثري در انس��جام و دوام و بقاي روزنامه اطالعات داش��ته است. 
آق��اي دعایي با س��لوک عارفانه و من��ش واالي خود براي امثال من الگوي 
مذهبي، اخالقي و فرهنگي هستند که تالش مي کنم به ایشان تأسي کنم 
تا ش��اید ش��ّمه اي از سجایاي ایش��ان برایم حاصل شود. امید است روزنامه 
اطالعات، به حول و قوه الهي و تدبیر و تالش دس��ت اندرکاران آن، بتواند 
کماکان روند منس��جم، معتدل و مردمي خود را اس��تمرار بخشیده و کاربران 

و دوستداران خود، از جمله این حقیر را به فیض برساند. 

* استاد جمعیت شناسي دانشگاه تهران و
 رئیس انجمن جمعیت شناسي ایران 

 محمد میرزایي *

بی تردی��د بهترین س��ال های 
زندگ��ی من، بین س��ال های 
1352 ت��ا 1360 و کارک��ردن 
در مؤسس��ه اطالع��ات بود؛ 
س��ال هایی که این مؤسس��ه، 
بزرگ ترین مؤسسه مطبوعاتی 

خاورمیانه به شمار می رفت. 
هرگز خاطره ورود دستگاه چاپ هلیوگراور و نخستین چاپ تمام رنگی 
مجله اطالعات هفتگی را فراموش نمی کنم. تا پیش از آن در مجله، دوس��ه 
صفحه رنگی بیش تر نداشتیم و باقی آن، سیاه و سفید چاپ می شد و دیدن 

کار تمام رنگی، برایمان حیرت انگیز بود.
دلی��ل دیگر باش��کوه بودن کار ما از ای��ن بابت بود که در آن روزگار در 
کش��ورمان دو روزنامه بیش تر نداش��تیم و تنها کمی مانده به انقالب بود که 
روزنامه آیندگان نیز به صف مطبوعات پیوست. بنابراین هرآن چه در نشریات 
دو مؤسس��ه بزرگ اطالعات و کیهان به چاپ می رس��ید، می توانس��ت بسیار 
تأثیرگذار باش��د و چاپ یک خبر کوتاه درباره زندگی یک فرد، می توانس��ت 
زندگی او را زیرورو کند. روزنامه نگاران ارج و قربی داشتند و به خاطر همین، 
احساس مسئولیت بیش تری هم می کردند، زیرا می دانستند قلمی که در دست 

آن هاست، می تواند بسیار خطرناک یا بسیار مفید باشد.
از دورانی حرف می زنم که خبری از گوشی های هوشمند و ایمیل و حتی 
فکس نبود و اواخر آن دوران، ما اگر خیلی خوش شانس بودیم می توانستیم 
یک ضبط صوت با بند کیفی برای ضبط صدا داش��ته باش��یم که بس��یار هم 
س��نگین ب��ود. وقتی با آدم ها مصاحب��ه می کردیم، ویدئویی از مصاحبه وجود 
نداشت که بعدا آن را ببینیم؛ باید مصاحبه را کلمه به کلمه می نوشتیم یا صدا 

را به سختی پیاده می کردیم، اما به نسبت حاال دوران لذت بخشی بود.
م��ن کارم را در مؤسس��ه اطالعات، ب��ا مجله اطالعات هفتگی و آقای 
رسول ارونقی کرمانی شروع و به عنوان جوانی 19-18ساله، در کنار غول های 
روزنامه ن��گاری مثل اصغر انتظاری، هوش��نگ بختیاری، هاش��م محجوب، 
هوش��نگ پورنگ و اس��ماعیل جمش��یدی کار کردم. در میان آن ها احساس 
عجیبی داشتم، شوخی ها و گفتگوها و حتی مراودات ساده و روزمره زندگیشان 

همگی مثل یک کالس درس برایم آموزنده بود.
من خوش��حالم که در آن دوران طالیی و باش��کوه، عضوی از مؤسسه 

اطالعات بودم و روزنامه نگاری را در آن فضا تجربه کردم.
* کارگردان

 رسول صدر عاملی*

سال های طالیی

صدای اعتدال
 پیام ش��ما را دیدم، چنان به وجد آمدم که 
به قول س��عدی، دامنی گل از دس��تم فروافتاد 
و ب��ه یاد ژان روس��و افتادم که  نوش��ت: روزی 
کاغذپاره ای را بر زمین دیدم، برداش��تم، در آن 
نوش��ته بود که آکادمی دیژون طی یک اقتراح 
)نظرخواه��ی( به بهترین مقاله که در نقد تمدن 
جدید بیاید، جایزه ای عطا می کند. روس��و می گوید با خواندن این متن چنان مش��عوف 

شدم که بی هوش افتادم. سال ها بود قصد نقد تمدن نو را داشتم. 
حال نیز چنین ش��د. س��ال ها بود که به قصد ذکر نظرم درباب انتشارات اطالعات 
بودم و آن چنین است: این انتشارات را باید از جهات مختلف نگریست، با کارکردهایی 
چون:  صدای اعتدال... روزنامه اطالعات مظهر تمام نمای اعتدال است، راهی درست، 

مستقیم، بدون انحراف به راست و چپ.

صدای دانایی... این مجموعه در کنار روزنامه ای چنین در بازار سیاس��ت، دنیای 
دانش و دانایی را نیز فراموش نکرده است. سه مجلد کتاب این جانب دراین مؤسسه به 
چاپ رسید. در هر سمینار و نمایشگاه علمی، این مؤسسه حاضر است و در نظم، امانت 
و دقت خبر نیز بی نظیر. صدای عدالت... تا آن جا که خود دیده ام و در برابر تاریخ گواهی 
می دهم، این مجموعه، ندای عدالت در توزیع فرصت های دانایی بوده اس��ت. اگر قرار 
است به کوتاهی سخن گویم، صرفا باید به ارزانی روزنامه و کتاب هایش اشارت کنم، 

در کنار آن عدالت دسترسی را بیفزایم.
از دیگ��ر برجس��تگی های ای��ن روزنام��ه، گفتن حق در حد ت��وان و احقاق حقوق 
ناتوانان بوده اس��ت. در خالل س��ال ها دیده ام این روزنامه بیان حق و صدای بی صداها 
بوده اس��ت. در تمثیل آن می توان گفت قولواالحق ولو علی انفس��کم ]حق را بگویید، 

اگرچه به زیانتان باشد[.
روی��ه اعت��دال موجب آن اس��ت که از گفتارش نرنجن��د، همه بدانند که نیتی خیر 
پش��تیبان این گفتار اس��ت و عالوه بر آن، اقتدار ناش��ی از اعتدال موجب شده است که 

بتواند به راحتی بیش تر نماد حق و حق گویی باشد.
* استاد جامعه شناسی ارتباطات

 باقر ساروخانی*
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مردم اطالعات را دوست دارند

 هم��ه م��ردم ایران، 
»اطالعات« را می شناسند 
و بس��یاری از رویدادهای 
داخل��ی و خارج��ی را از 
دریچه ن��گاه آن نظاره گر 
بوده اند. گزافه هم نیس��ت 
اگ��ر بگوی��م ک��ه اطالعات، تاریخ مکتوب م��ا در دوران معاصر 

اس��ت؛ هر روز مملو از س��طرها و ستون هایی که  راوی خاطرات 

تل��خ و ش��یرین دهه های پ��ر هیاهوی تاریخ ایران اس��ت و هر 

شماره اش  سندی معتبر از وجود رسانه نگارانی که هرگز از مدار 

عدل و انصاف خارج نشده و همواره اعتدال و پیوستگی را محور 

روش��نگری خود قرار داده اند. ش��اید همی��ن هم رمز محبوبیت 
اطالعات در دهه های مختلف تاریخ کشور و انقالب باشد.

 اینک که این قدیمی ترین روزنامه در حال انتش��ار کش��ور، 
پس از قریب به یک صدسال تالش بی وقفه برای فرهنگ سازی 

و آگاهی بخش��ی مسئوالنه توانسته اس��ت همه زوایای تاریک 

و روش��ِن رویداده��ا و ح��وادِث معاصر ایران را به شایس��تگی و 

بی طرفان��ه ب��رای م��ردم روایت کند، با افتخار و به س��هم خود، 

قدردان همکاران گران قدرم در موسس��ه اطالعات هستم. و در 

پایان حتما باید از نقش ارزش��مند و مؤثر حضرت حجه االس��الم 

و المس��لمین دعایی در حفظ و اس��تمرار مس��یر اخالق معرفت و 

اعتدال، یاد و قدردانی کنم؛ نه تنها در مؤسس��ه اطالعات بلکه 

عالوه بر آن، به عنوان الگوی همگرایی، همدلی و همکاری در 
خانواده بزرگ  رسانه ای کشور. 

 امیدوارم که این مجموعه عزیز در قرن نو نیز بتواند ضمن 
اس��تفاده بهینه از ظرفیت های نوین رس��انه ای، در پاس��داری از 

مصالح کشور و صیانت از منافع ملت موفق و پایدار باشد.

* معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 محمد خدادی*

پایداری و توسعه
آن ها حفظ شود که این ثبات، نشانه ای از قوام جامعه و امید به آینده است.امیدوارم که سایر نهادهای مدنی نیز فراز و فرودها را تحمل کنند ولی بقای از عمر این روزنامه و نهاد مطبوعاتی.کار در 42 س��ال گذش��ته به یمن حضور آقای دعایی ادامه یافته اس��ت؛ حدود نیمی فراز و فرودهای آن بحث دیگری است، ولی حفظ نهادها نیز ذاتا اهمیت دارد. این از  دوام و پایداری خوبی برخوردار بوده اس��ت. 96 س��ال از عمر این نهاد می گذرد. روزنامه اطالعات از این حیث نمونه مناس��بی اس��ت که برخالف سایر نهادها باسابقه آن ها دچار انحالل شوند.شود برخوردارند و کم تر پیش می آید که نهادهای پایداری حتی در معماری شهری که باید متحول اس��ت. در مقاب��ل، جوام��ع توس��عه یافته از نوعی نه��ادی و به اصط��الح، کلنگی بودن وضعیت آن یک��ی از ضعف های جامعه ایران، ناپایداری 

* روزنامه نگار و فعال سیاسی

 عباس عبدی*

 

به نظ��رم  بزرگ تری��ن 
هنر »روزنام��ة اطالعات« و 
مدیری��ت ارجمن��د و همکاران 
عزی��ز آن مؤسس��ه، در جل��ب 
امی��د و اطمینان و اعتماد مردم 
خالصه مي شود و این  البته هنر 

ُخردي نیست.
م��اوردي مي نویس��د: »اس��کندر چون به هندوس��تان قانون ها را 
اندک شمار دید، از حکیمان پرسید: چرا سنت هاي سرزمین اندک است؟ 
گفتند زیرا هم خود حق گزاریم و هم حکمرانانمان بر ما عادلند.  اسکندر 
پرس��ید: کدام واالتر اس��ت، عدل یا ش��جاعت؟ گفتند چون عدل در کار 

آید، بر شجاعت حاجت نیفتد.« 

گرای��ش مردمان به اس��الم و انقالب اس��المي نیز بي تردید، 
بر بنیان عدالت و امن و اعتماد بود، زنده یاد زرین کوب مي نویس��د: 
بي هیچ شک، سرعت و ثباتي که با فتوحات مسلمین به همراه بود، 
در تاریخ جهان سابقه نداشت و روشن است که پایه و مایه این ثبات 
و سرعت و ماندگاري، ایمان و امن و اعتمادي بود که ملّت ها در پیام 

آسماني اسالم مي دیدند و...
روزنامه اطالعات در این چهل و اندي سال پس از انقالب، از 
کانون هایي است که در غوغاي بي اعتمادي و بي اخالقي ها، اعتماد 
ملّي را به مشي و مرام حکیمانة خود جلب کرده و این سرمایة اندکي 
نیس��ت. مردم و همچنین دانایان و فرهیختگان و دلس��وزان انقالب 
اس��المي، این روزنامه را پناهگاه خود مي دانند و جلوه هاي اخالق 
و معنویت و اس��الم رحماني را در آن به روش��ني احساس مي کنند و 
خردورزي و اندیشه پروري را که الهام گرفته از اسالم است به عیان 

در آن مي بینند. 

نه تنها اخبار و مقاالت روزنامه همواره امیدآفرین اس��ت، بلکه 
س��ویه دیگر قضیه نیز بس��یار درخور تأمل است و آن سویه   ناگفته ها 
و نانوشته هاست؛ نوشته هایي که امن و اعتماد را از جامعه مي گیرد و 
به عوض آرامش و امان دل ها را مي لرزاند و این گذشت و دریادلي و 
فداکاري مي خواهد و به قول شهید سرافراز بهشتي، »تقواي پرهیز« 
مي طلبد؛ تقوایي که استاد جالل رفیع در مقاله کوتاه و سرشار خود 
با عنوان »یا س��تارالعیوب« از آن س��خن گفته بود. بدین ش��یوه و به 
ق��ول جن��اب فرقاني، باید از »مکتب دعایي« س��خن به میان آورد 
و در آموزش ه��ا از آن به��ره و بهره ه��ا ب��رد؛ مکتبي که توزیع امن و 
اعتماد را در مدیریت رسانه اي، نشو و نما داده و زیب و زینتي براي 
مدیریت اس��المي و انقالبي ش��ده است: غالم همت آن نازنینم/ که 

کار خیر بي روي و ریا کرد.
* وزیر دادگستری در دولت های اول و دوم و سوم و
 مدیرمسئول روزنامه کیهان از 13۶۶ تا 13۷2

 سیدمحمد اصغري* 

تقواي پرهیز

به زاللی آب قنات

دوس��ت عزی��زي فعالی��ت فرهنگي در جامعه را به قنات مانند مي ک��رد. آن چه درباره قنات 

جلب توجه مي کند یکي زالل آب آن است و دو دیگر پایایي و تداوم آن، و سوم این که با وجود 

فایده  بخش��ي فراوان، زیان و آس��یب چنداني به همراه ندارد. آبي که به کار آباداني مي آید، آبي 

است که از قنات استحصال مي شود. به نظرم کار فرهنگي نیز باید چنین باشد، چونان آبي زالل 

در عمق زمین فرهنگ جاري ش��ود و به دور باش��د از هرگونه خروش و کف به س��طح آوردن و 

درآمیختن با خاک و خس و خاشاک، زیرا ممکن است از این طریق هیمنه اي ایجاد کند و بزرگي 

بفروشد، لیکن با این همه دولتش مستعجل و عاقبت نیز زیان آن افزون تر از سودي خواهد بود که به بار مي آورد.

اگر با این معیار درباره جریده ش��ریف اطالعات داوري بکنیم به نظرم این جریده نمره باالیي کس��ب مي کند. عمر بلند و پربرکت آن 

که قریب به یک قرن تا به حال تداوم داشته است گواه گویایي بر این مدعاست. طبعا بخشي از کار این روزنامه به خبررساني و تحلیل هاي 

سیاس��ي مربوط مي ش��ود. دقت در کار، تالش براي اصالح گري، پرهیز از ایجاد تنش و اهتمام به تألیف قلوب از جمله ویژگي هاي بارز در 

این حوزه از کار آن اس��ت. اما به نظرم حوزه فرهنگ و اندیش��ه نیز که ش��اید براي کار مطبوعاتي جاذبه چنداني نداش��ته باش��د، در این روزنامه 

حضوري پررنگ دارد و با همان سبک و سیاق روزنامه دنبال مي شود و این نشانه ژرف اندیشي مدیریت آن است که به راستي به دوردست ها 

مي نگرد و صرفا در پي تأثیرگذاري آني و دستیابي به منافع عاجل نیست. با تبریک به مدیران روزنامه و همکاران فرهیخته ایشان، از خداوند 

مي خواهم که این چراغ فروزان دانایي سالیان سال روشنایي بخش خانه فرهنگ ما باشد.

* استاد فلسفه، سردبیر فصلنامه اطالعات حکمت و معرفت

 انشاءاهلل رحمتی*
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سرپرس��تی س��ید محم��ود 
دعای��ی ب��ر مؤسس��ه )روزنام��ه( 
 اطالعات، 20 اردیبهش��ت1400

41 ساله  شد و بدین ترتیب عنوان 
قدیمی تری��ن مدی��ر جمه��وری 
اس��المی ) مدیریت مستمر بر یک 
مؤسسه( او را می برازد.)مدتی این عنوان را با عبداهلل جاسبی دانشگاه  آزاد 
و محمد علی زم حوزۀ هنری مشترکًا در اختیار داشتند و حاال با کنار رفتن 

هر دو اختصاصِی اوست!(
20 اردیبهش��ت 1359 و پس از آن که مؤسس��ۀ اطالعات در اختیار 
بنیاد مستضعفان قرار گرفت، امام خمینی سیدمحمود دعایی را به عنوان 
»سرپرس��ت روزنامۀ اطالعات« منصوب کردند و یادآور شدند »روزنامۀ 

اطالعات، مربوط به مستضعفین است.«
خود اطالعات هم در حال حاضر قدیمی ترین نهاد مطبوعاتی کشور 

به حساب می آید و 96 ساله شده است.
هر قدر در این 41 س��ال، اطالعات، روند ثابتی را طی کرده کیهان 
اما فراز ونش��یب فراوان داش��ته، چرا که اولین سرپرست منصوب آن بعد 
از انقالب، دکتر ابراهیم یزدی بود و بعد س��ید محمد خاتمی سرپرس��ت 
کیهان ش��د و با تصدی وزارت ارش��اد جای خود را به سید محمد اصغری 
داد که او هم کار را عمال به س��ید حس��ن ش��اهچراغی س��پرده بود و پس 
از س��انحۀ هوای��ی در اس��فند 1364 کیهان به دس��ت مه��دی نصیری 
افتاد و از 25 س��ال قبل به این طرف هم حس��ین ش��ریعتمداری آن را 
اداره می کن��د و در ای��ن 40 س��ال طیف��ی از لیب��رال و نواندیش دینی و 
اصول گ��را کیهان را این س��و آن س��و هدایت کرده ان��د و اکنون فراتر از 
ی��ک روزنام��ه به عنوان نماد رادیکال ترین بخش سیاس��ی در جمهوری 
 اس��المی در عرصه ه��ای سیاس��ی و فرهنگ��ی و دیپلماس��ی ش��ناخته 

می شود. 
روزنام��ه ای ک��ه در بحبوحۀ انقالب، تریب��ون چپ ترین چپ ها بود 
و نقش کمونیس��ت ها و مجاهدین را در انقالب پررنگ تر نش��ان می داد 
اکنون که هیچ یک از آنها نیس��تند رادیکالیس��م را در قالب آرمان خواهی 
انقالبی اما با قرائت حذفی و اصرار مس��تمر بر یکدس��ت سازی حاکمیت 
 ب��ه گون��ه ای دیگ��ر دنبال می کند و تأثیر آن هم ربطی به ش��مارگان آن 

ندارد.
هر چند در روزگار افول نشریات چاپی و اقبال به رسانه های مدرن 
نه می توان نقش روزنامه های س��نتی را نادیده انگاش��ت و نه س��ندیت و 
تاریخیت آنان قابل انکار است اما بهانۀ اصلی این نوشته، سابقۀ مدیریت 
آقای دعایی اس��ت نه بررس��ی روزنامۀ اطالعات، اگرچه گزیر و گریزی 

نیست که گاه به موارد مرتبط هم اشاره شود:
1. هر چند مؤسس��ۀ اطالعات را بنیاد مس��تضعفان مصادره کرد اما 
آقای دعایی عنوان »مصادره ای« را برای آن نمی پس��ندد و جدای اش��اره 
به بدهی های بانکی مس��عودی ها کوش��ید به نوعی رضایت فرزند سناتور 
عباس مسعودی را که در سال های آخر مالک و صاحب روزنامه به حساب 
می آمد جلب کند و ظاهرا ادعایی مطرح نکرده اس��ت و حتی گویا س��هم 
و حقی هم برای او در نظر گرفت. کافی اس��ت مقایس��ه ش��ود با وضعیت 

کیهان و مصباح زاده. )عباس مسعودی سال 1353 درگذشت(.
)اگر دعایی هیچ کار دیگری نکرده باش��د جز همین یک فقره، باز 
قابل توجه است و متفاوت و متمایز. در نظر داشته باشید مقالۀ توهین آمیز 
به امام خمینی در 17 دی 1356 در روزنامۀ اطالعات منتشر شد و همین 
بهانه کافی بود تا دعایی هیچ حقی برای فرهاد مسعودی قایل نباشد اما 

می دانست که آن مطلب خارج از ارادۀ او تحمیل شده بود.(
به عنوان مثال، اطالعات، مثل انتشارات امیرکبیر نشد که تا لحظۀ 
آخر چشم جعفری، بنیان گذار آن دنبال مؤسسۀ خود بود و مصادره کنندگان 
را هرگز نبخش��ید و گفت چطور چاپ چهار تا کتاب ش��اهی را دیدید ولی 
انتشار انقالب شکر در کوبای ژان پل سارتر را ندیدید؟ اگر چه بخشی از 
اموال خود را پس گرفت اما نگاهی به وضعیت امروز انتشارات امیر کبیر 
گویای واقعیت هاست و نشان می دهد چه بر سر این برند آوردند. دعایی 

هیچ اگر نکرده باشد حداقل برند را نابود نکرده است.
2. اولی��ن س��ردبیر روزنام��ۀ اطالع��ات در دورۀ آق��ای دعای��ی، 
ش��مس آل احمد ب��رادر جالل آل احمد بود که س��رمقاله های تأثیر گذاری 
می نوش��ت و نیاز به توضیح ندارد که هر چه حذف ها در حاکمیت بیش��تر 

شد مجال ها هم تنگ تر شد و شمس آل احمد هم نماند.

 با این حال دعایی شیوۀ اعتدالی را رها نکرد و در ادامۀ راه، سرمقاله های 
جالل رفیع و سردبیری او هم به همان سبک و سیاق بود.

 3. اطالع��ات را خیلی ه��ا به عنوان روزنامه ای خنثی می شناس��ند 
و از جنس سیاس��ت مدارِی مرحوم حس��ن ابراهیم حبیبی و در روزگار ما 
دکتر محمد رضا عارف که شّر ندارند اما خیرشان هم به کسی نمی رسد! 
دعایی اما خیررس��ان اس��ت و جدای آن، این دیدگاه )آمفوتری و خنثایی 
اطالعات( مخالفان جدی هم دارد با تأکید بر دو موضوع: اول این که خنثی 
بودن بهتر از هتاکی و پرخاش گری اس��ت که الگوی آن هم پیش چش��م 
همه اس��ت و تأثیر آن بر فضای سیاس��ی غیر قابل انکار. دوم این که در 
بزنگاه ها چراغی روش��ن کرده و اگرچه ادامه، نداده اما نقش آفرین بوده 

است. مواردی چون:
مقالۀ »مذاکره مستقیم« عطاءاهلل مهاجرانی در سال 1369 یا ستون 
»دو کلمه حرف حس��اب« یا گل آقا به قلم کیومرث صابری یا مقاالت 
حجتی کرمانی و حتی سعیدی سیرجانی و استفاده از قلم امثال باستانی 

پاریزی.

به یاد آوریم که سال 1388 مهندس موسوی اولین کنفرانس خبری 
خود به عنوان نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری را در روزنامۀ اطالعات 
برپا کرد؛ هر چند گفته ش��د تنها اس��تفاده از امکان فیزیکی تاالر آن بوده 
یا آن تیتر درش��ت پس از راه پیمایی 25 خرداد را یا نوش��ته ای از س��ردار 

عالیی که سر و صدا کرد.
4. مان��دگاری س��ید محم��ود دعایی در روزنام��ۀ اطالعات جدای 
ش��یوه های مدیریتی و منش ش��خصی او به این خاطر هم هس��ت که 
آیت اهلل خامنه ای در اولین پیام پس از انتخاب به رهبری جدید جمهوری 
اس��المی ای��ران، همۀ احکام امام خمین��ی را ابقا و تجدید کردند تا جایی 
که اگر کس��ی را به عنوان امام جمعۀ تهران منصوب نمی کنند به خاطر 
آن اس��ت که حکم امام به خودش��ان اس��تمرار دارد و باقی امامان جمعه 

همچنان موقت به حساب می آیند.
ممکن اس��ت این پرس��ش پدی��د آید که با این وص��ف چرا آقایان 
موسوی اردبیلی، موسوی خویینی ها، میر حسین موسوی و مهدی کروبی 
که از امام احکام ریاس��ت دیوان عالی کش��ور، دادستانی کل، ریاست بنیاد 

مستضعفان و جانبازان و امیر الحاج داشتند تغییر کردند؟
دلیل را باید در بازنگری و تغییر قانون اساس��ی ُجس��ت که عنوان 
ریاست قوۀ قضاییه جای ریاست دیوان عالی را گرفت یا نخست وزیری 

حذف و مهدی کروبی هم رییس مجلس سوم شد.
5. در ای��ن ک��ه خروجی روزنامۀ اطالعات ب��ا امکانات و قدمت آن 
متناس��ب نیس��ت و کافی اس��ت به مجالت آن نگاه کنیم که در دهۀ 50 
خورشیدی در تهران سه میلیونی، 300 هزار تیراژ داشتند و حاال در شهر 
10 میلیونی به دو هزار هم نمی رسد تردیدی نیست ولی این امر به خاطر 

تغییر نسل و ذائقه و حکومتی شدن مؤسسه است.

 اطالعات، نه دولتی است نه خصوصی و نه تعاونی و نه مانند همشهری، 
عمومی و وضعیت خاص و منحصر به فردی دارد و همین چراغ را هم دعایی 

روشن نگاه داشته و او نباشد مشخص است چه خواهد شد.
با این همه این روزنامه می توانس��ت بین المللی ش��ود اما نشده و به 
تعبیر وزیر ارشاد دولت اصالحات، هنوز یک روزنامه نداریم که در منطقه 
منتظ��ر آن باش��ند. همۀ تقصیرها را ه��م نمی توان به گردن مالحظات و 

سانسور و فضای دیجیتال انداخت.
همش��هری، مثال خوبی اس��ت که نش��ان می دهد بنیان آن چنان 
گذاشته شد که حتی وقتی دست احمدی نژاد و بعد تیم قالیباف افتاد روح 
آن حفظ شد و در چهار سال اخیر به هویت اصلی خود بازگشته، هر چند 
ب��ه خاط��ر انتقال آگهی  ها به فضای مج��ازی و مالحظات دیگر، آن هم 

قابل قیاس با دهۀ 70 نیست.
6. سید محمود دعایی به لحاظ شخصی انسانی بسیار سلیم النفس 
اس��ت و می کوش��د اقتضائ��ات لباس روحانیت و مهم ت��ر از همه ادب و 
نرم خویی را حفظ کند تا مردم این لباس را با قدرت و سیاس��ت نس��نجند. 
حض��ور او در تش��ییع پیکر چهره های فرهنگ��ی و هنری که بعضا قرابت 
ایدئولوژی��ک و انقالب��ی ه��م با آنها ن��دارد از ویژگی های ممتاز او در این 
سال هاس��ت. نوع زندگی او و س��اده زیس��تی و صفا و صمیمیت نیز نیاز به 
توضیح ندارد اگرچه جدای جنبه های دینی و سیاس��ی از مردمان کویری 

جز این نمی شناسیم و او زاده یزد و بالیدۀ کرمان است.
7. تلخ اس��ت اما واقعیت این اس��ت که حامیان اطالعات و ش��یوۀ 
دعای��ی ه��م می دانند که این روزنامه می توانس��ت خیلی بهتر باش��د اما 
بالفاصله به یاد می آورند که می توانس��ت مثل آن دیگری باش��د و همین 

که نیست باید شاکر بود!
8. دعای��ی گنجین��ه ای از خاطرات اس��ت که برخی را هنوز نگفته و 
حال که 80 س��الگی را هم پش��ت س��ر گذاشته وقت است بگوید یا جایی 

ثبت وضبط کند و مراقب باشد مثل فایل صوتی ظریف لو نرود!
9. مطبوع��ات بخش خصوصی هم می توانس��تند مدیران دیرپایی 
داشته باشند اما وقتی نگذاشتند مطبوعه های متبوعه بپایند طبعا مدیری 
ه��م باق��ی نمان��د و جا دارد یادی ش��ود از بالیی که آدمی به نام س��عید 
مرتضوی بر س��ر مطبوعات و نش��ریات آورد و نگذاش��ت پا بگیرند و گرنه 
مانند سال های نیمۀ دوم دهۀ 70 رسانه های داخلی را می خواندند نه آن 

که پای تلویزیون ایران اینترنشنال بنشینند.
ممکن اس��ت به طوالنی ش��دن مدیریت ها در بخش غیر خصوصی 
نقدی وارد باش��د )و در مورد روزنامۀ اطالعات البته باید در نظر داش��ت 
که بعد از دعایی چه خواهد ش��د( اما در بخش خصوصی این ثبات، دوام 

و قوام می آورد.
10. روزنامه های ما همچنان از خبرهای اختصاصی خالی اند و چشم 
همه به خبرگزاری های رسمی است. حال آن که خبر، خون رسانه است 
چنان که تحلیل و یادداش��ت روح آن و اگر دس��ت رس��انه ها به خبر برسد 

خونی تازه در آنها روان و دوان می شود.
ه��ر بار که خبری منتش��ر می ش��ود که فالن روزنام��ه در آمریکا یا 
منطقه خبری خاص منتشر کرده مثال مذاکرات ایران و عربستان در بغداد، 
حس��رتی ب��ه جانم چنگ می زند. اینجا هم��ه ترجیح می دهند نقل کننده 

باشند یا تکذیب های سخن گوی وزارت خارجه را منتشر کنند.
ف��روغ ف��رخ زاد گفته بود نام آن پرنده ک��ه از قلب ها گریخته ایمان 
اس��ت و نام آن پرنده که از رس��انه های ما گریخته خبر اس��ت، چرا که هر 

نقل قول و مصاحبه ای خبر نیست!
  41 س��اله ش��دن مدیریت یک روزنامۀ غیرخصوصی در وضعیت 
عادی جای تبریک ندارد اما 41 س��اله ش��دن مدیریت آقای دعایی که به 
جای هلهله بر جنازۀ اهل فکر بر پیکرشان نماز می گزارد، به جای متهم 
کردن رییس جمهوری پیشین به همکاری با جرج ساروس و پول گرفتن 
از سعودی ها برای او کیک تولد روشن می کند و به نویسندگان کالسیک 

تریبون می دهد قابل تأمل است.
 نمی خواهم ستایش گرانه بنویسم که اگر قرار بر انتقاد باشد سخن 
فراوان اس��ت و تنها به بخش��ی اشاره ش��د ولی در روزگاری که از جنس 
دعایی کم یافت می ش��ود 41 س��اله ش��دن مدیریت او را باید به فال نیک 
گرفت، هر چند مناسبت بهتر برای شادباش 80 ساله شدن او در فروردین 

1400 بود!

* روزنامه نگار

چراغی که روشن مانده است...
و مدیری که از هتاکی می پرهیزد

 مهرداد خدیر*
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واژه نامه ه��ای فارس��ی اولین معنای »قل��م« را چنین ذکر می کنند: 
»اب��زاری ک��ه به وس��یله آن با مرکب یا جوهر روی کاغذ نویس��ند، خامه، 
ِکلک«. البته امروزه آن نوع قلم ها جایش��ان را به خودکار و خودنویس و 
امثال آن ها داده اند. همچنین در این واژه نامه ها قلم در ترکیب با واژه های 
دیگ��ری مانن��د اهل قلم، ارباب قلم، قل��م زن و قلم ران به معنی جماعت 

نویسندگان، شاعران، اندیشمندان و امثال آن ها ذکر می شود.
در قرآن کریم به قلم و آن چه می نویس��د س��وگند یاد می ش��ود. همچنین در واژه نامه معین چنین آمده است که 

»اولین چیزی که خدای تعالی آفرید قلم بود.« )اسرارنامه عطار، دکتر گوهرین، 346( 
واضح اس��ت که قلم ابزاری بیش نیس��ت ولی آن چه چنین منزلتی به قلم می دهد اندیش��ه خردمندی اس��ت که 
به وسیله قلم بر روی کاغذ منتقل می شود و این رسالتی بس خطیر است. رویدادهای بسیاری در طول تاریخ حاصل 
تأثیر اندیش��ه های صاحبان قلم بوده اند. امروزه که پیش��رفت های فن آوری، ارتباط بین افراد در سراس��ر کره زمین را 
س��رعت بخش��یده اس��ت و هر اندیشه ای به سرعت از نقطه ای به نقطه دیگر عالم منتقل می شود و می توان در اندک 

زمانی، انبوه کثیری از ساکنان کره زمین را تحت تأثیر مطلبی قرار داد، ارزش قلم باز بارزتر شده است.

روِز قلم
روز قلم در تیرماه اس��ت و پیش��ینه ای کهن دارد. در واژه نامه برهان قاطع برای واژه تیر چند معنی ارائه ش��ده 

است که مواردی از آن معانی به جهت روشن شدن این مناسبت آورده می شود. 
»تیر، نام فرش��ته ای اس��ت که بر س��توران موکل اس��ت و تدبیر مصالحی که در روز تیر و ماه تیر واقع ش��ود بدو 

تعلق دارد. تیر ماه چهارم است از سال های شمسی و آن مدت بودن آفتاب است در برج سرطان.
نام روز سیزدهم است از هر ماه شمسی. نیک است در این روز دعا کردن و حاجت خواستن و روز عید فارسیان 
هم هست. بنا بر قاعده کلیه ایشان که چون نام روز با نام ماه موافق آید آن روز را عید کنند و جشن سازند و بعضی 
گویند که میان افراس��یاب که بر بالد ایران مس��تولی ش��ده بود و منوچهر در قلعه ترکس��تان متحصن گردیده بود، 
به این ش��رح صلح ش��د که یک کس از لش��کر منوچهر به همه نیروی خویش تیری بیندازد. هرجا که آن تیر بیفتد 
آن جا س��رحد باش��د. گویند آرش تیری انداخت. آن تیر بر کنار آب آمون افتاد و آن جا س��رحد ش��د و فارسیان از نکبت 
و فالکت نجات یافتند. بنابراین در این روز از این ماه جش��ن س��ازند و عید کنند و این روز را مانند مهرگان و نوروز 

مبارک دانند. و این روز را تیرگان و جشن این روز را جشن تیرگان خوانند. 
همچنین تیر به معنی عطارد اس��ت. او را دبیر فلک خوانند و گویند مربی علما و مش��ایخ و قضاوت و ارباب قلم 

باشد.« )برهان، ج1، 345 (

قدرِت قلم
قل��م ق��درت ش��گفت انگیزی دارد. در زبان انگلیس��ی ضرب المثلی وجود دارد ک��ه می گوید »قلم قدرتمند تر از 

شمشیر است.«
)The pen is mightier than the sword( 

تاریخ نشان داده که چگونه قدرِت قلِم صاحبان اندیشه از قدرت شمشیر و  ابزار جنگی نظامیان، کارآیی بیشتری 
داش��ته اس��ت. شمش��یر در این ضرب المثل درحقیقت نماد ابزار جنگی کهن تا سالح های پیشرفته امروز است، یعنی 
ابزاری برای اقناع حس وحشیگری و خونخواری زمامدارانی که از کشتن انسان ها و دیدن خون آن ها لذت می برند، 

آن ها توهم جاودانگی دارند و خود را فانی نمی دانند.

 در تاریخ جهان چه بسیار کشورگشایی ها که همراه با وحشیگری و خونریزی انجام شده و متجاوزان از کشته 
مردمان آن س��رزمین ها با افتخار پش��ته ها و مناره ها س��اخته اند ولی بعد از مرگ آن فاتحان، س��رزمین هایی که فتح 
کرده اند طی جنگ های بعدی به دس��ت دیگران افتاده اند. کشورگش��ایی های اسکندر، تیمور، چنگیز، ناپلئون، هیتلر 
و امثال آن ها نمونه هایی از این دست هستند. ولی همین تاریخ بشری نشان می دهد که چه بسیار اندیشه هایی که 
پس از رفتن بنیان گذاران آن نیز ماندگار و باعث رشد و تعالی بشر و جاودانی شده اند. منشور کوروش یک نمونه از 

قدرت اندیشه های جاودانه است.
بر اثر معجزه قدرت قلم چارلز دیکنز، نویس��نده انگلیس��ی بود که دگرگونی های ماندگاری در جامعه بریتانیا 
ایجاد ش��د. او با نوش��تن داس��تان هایی درباره کار کودکان فقیر در مکان های غیر قابل س��کونت و نشان دادن این که 
آنان چگونه به خاطر فقر با حداقل امکانات به بیگاری واداشته می شدند، موجب برانگیختن افکار عمومی نسبت به 
این ظلم آشکار شد. آگاه کردن جامعه از شرایط رقت بار این کودکان توسط دیکنز بود که در نهایت به شکل گیری 

حقوق کودکان انجامید. 
نویسندگانی چون گیبون، ولتر، لسینگ و روسو در ظهور دوران روشنگری قرن 18 اروپا سهم بزرگی داشتند 

که پی آمد آن انقالب های مترقی در غرب بود. 

نااهل قلم
در جوامع انسانی در طول تاریخ، اهل راستین قلم پیوسته دغدغه مصیبت های بشری را داشته و رسالت خود 
را به خوبی می ش��ناخته و مجدانه در راه ترقی و آگاهی جامعه خود قلم زده اند. در مقابل آن ها افرادی نیز خود را در 
میان اهل قلم جا زده و در واقع »نااهل قلم« بوده اند. اینان چه در نثر و چه در شعر، قلم را در خدمت مدیحه سرایی 
و چاپلوس��ی صاحبان قدرت و تحمیق و به گمراهی کش��اندن افراد جامعه به خدمت گرفته و به خاطر جاه طلبی و 

ثروت اندوزی، شب را روز و روز را شب جلوه داده اند. 
در فارس��ی درباره ش��یطان تمثیلی وجود دارد که می گوید وقتی ش��یطان را دیدند او را به غایت زیبا یافتند و 
از او پرس��یدند تو به این زیبایی هس��تی، چرا تو را در تصاویر این گونه زش��ت می کش��ند؟ شیطان جواب داد: »قلم در 
دس��ت دش��من اس��ت.« معکوس این تمثیل نیز در طی تاریخ بشری فراوان است. چه فراوان انسان های شریفی که 
توسط قلم نااهالن قلم- بنا بر مصلحت اندیشی نابخردان و به خاطر خوشایند زمامداران مستبد- از آن ها تصویری 
 غیرواقعی و ش��یطانی کش��یده ش��ده و نه تنها این انس��ان های ش��ریف را منزوی کرده بلکه تا حد مرگ و نابودی نیز 

کشانده است.
امروز نیز نمونه هایی از این نااهالن قلم در سراسر جهان دیده می شوند. قلم زنی که گریه یک کودک خردسال 
تنها نشس��ته در میان ویرانه های جنگ های نابرابر دنیای امروز را می بیند، قلم زنی که ضجه کودک خردس��الی را 
می بیند که از گرس��نگی به دامن مادر شرمس��ارش چس��بیده و از او غذا می خواهد، آن قلم زن که در س��ویی از دنیا 
کودکی را مشاهده می کند که از گرسنگی تبدیل به اسکلتی با پوستی بر روی استخوان شده است، او که کودکانی 
را که در جنگ های ش��یمیایی پَرپَر می زنند نظاره می کند و قلم زنی که رنج و مصائب و نسل کش��ی و نژادپرس��تی و 
نابراب��ری را -حت��ی در جوامع به اصطالح پیش��رفته- می بیند و تح��ت نفوذ زمامداران روان پریش این جوامع و بنا بر 
مصالح خاص و به خاطر خوش��ایند صاحبان قدرت، به روی خودش نمی آورد و س��عی در الپوش��انی این مصیبت ها 

دارد، »نااهل قلم« است.
 این بیت که در دهه های اول قرن گذشته شمسی زینت بخش یک هفته نامه طنز بود، بیانگر رسالت راستین 

قلم است:
               بشکنی ای قلم، ای دست، اگر                             پیچی از خدمت محرومان سر. 

عکس یادگاری هیأت تحریریه روزنامه اطالعات در روز خبرنگار سال 1396/ عکس: علی آذرنیا

اهلونااهلقلم
 به مناسبت 14تیرماه، روز قلم

 دکتر منیژه مشیری
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پایان جنگ کاپادوکیه با پیروزی قاطع ایران
چهارم جوالی 232، جنگ 16 روزه ارتش امپراتوری 
ایران با ارتش امپراتوری روم در کاپادوکیه با پیروزی قاطع 
ایران پایان یافت و امپراتور وقت روم پس از این شکست، 
مأیوسانه به اروپا بازگشت. در همه جنگ های ایران و روم، 
ارمنستان در کنار ایران بود و می جنگید. در طول جنگ  
فرماندهي ارتش ایران را اردشیر پاپکان مؤسس دودمان 

ساسانیان، شخصاً  برعهده داشت.
قباد ساسانی شهر دربند قفقاز را بازسازی کرد

قباد یکم، شاه ساس���اني ایران، پس از عقب راندن 
خزرها به آن سوي رود ُولگا و بازگرداندن نظم و آرامش 
به قفقاز شمالي، پنجم جوالي سال 527 میالدي دستور 
بازسازي شهر دربند را صادر و بودجه الزم را اختصاص 
داد. قباد، خسروانوشیروان ولیعهد خود را به عنوان ناظر بر 
این نوسازي تعیین کرد. خسرو در دوران پادشاهي خود 

هم بر استحکامات این شهر افزود و آن را آبادتر کرد.
»سر جان ملکم« کتابی درباره تاریخ ایران نوشت

»جان ملکم« که به پاس خدماتش به دولت متبوع 
خود انگلستان لقب »ِسر« گرفت، پنجم جوالی 1813 
تألیف خود »تاریخ ایران« را که حدود هزار صفحه است 

چاپ کرد.
»س���ر جان ملکم« یك »نظامي- دیپلمات« بود که 
از س���ال 1800 میالدي تا 1810 سه بار به عنوان نماینده 
دولت انگلستان به ایران آمده بود.سرجان ملکم از افسران 
واحدهاي نظامي انگلستان در »هند« بود که مامور دیدار 

از ایران شد.
دادگاه الهه علیه ایران رأی داد

14تی���ر1330 ، به رغم حض���ور دکتر مصدق 
نخست وزیر وقت در جلس���ه دادگاه بین المللي الهه و 
مدافعات بعدي وکیل بلژیکي ایران، دادگاه الهه به سود 

شاکي پرونده )دولت انگلیس( و علیه ایران راي داد.
انتشار کتاب مهم نیوتن

ایزاك نیوتن،دانشمند انگلیسي )1643 � 1727(، 
پنجم ج���والي 1687 تألیف مهم خود؛ »اصوِل ریاضِي 
فلسفه طبیعي را منتشر کرد .وي با توسل به قواعد کِپلِر و 
حرکت ستارگان، نیروي جاذبه، 3 قاعده حرکت را که پایه 
ِعلم »مکانیك« هستند )در مورد اجسام متحرك بر روي 

کره زمین( به دست داد.

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

در یك نبرد 10 ساعته سومین ضد حمله دشمن در نوسود 
سرکوب شد

کرمانش���اه � در یك نبرد ده ساعته رزمندگان 
قهرمان لشکر 81 زرهي پاسداران انقالب اسالمي و 
نیروهاي مردمي ضدحمله قواي کفر صدام تکریتي را 
به ارتفاعات نوسود سرکوب کردند. در این عملیات 
ق���واي کفر صدام با دادن 30 کش���ته و تعداد زیادي 
مجروح مجبور به عقب نشیني شدند. فرمانده لشکر 81 
زرهي کرمانشاه عصر دیروز در گفتگویي با خبرنگار 
خبرگزاري پارس گفت: پس از تصرف ارتفاعات کله 
شمشیر، مله هندو، و دزاور در روز پنجشنبه گذشته 
نیروهاي دشمن تاکنون این سومین بار است که براي 
بازپس گرفتن این ارتفاعات اقدام به ضدحمله مي کنند 

که حمله آنان با موفقیت دفع شده است.
اطالعیه دادگاه مبارزه با منکرات در مورد تظاهر 

به روزه خواري و ظاهر شدن با لباس هاي جلف
در رابطه با تظاهر به روزه خواري این اطالعیه از 

سوي دادگاه مبارزه با منکرات انتشار یافت:
بسمه تعالي � در این شرایط حساس حماسه و 
خون که ملت مسلمان و شهید پرور ایران هر روز در 
س���وگ عزیزي مي نشیند و بخاطر تحکیم بخشیدن 
قوانین حیاتبخش اسالم به ایثار مشغول است گروهي 
معلوم الحال با اعمال زشت خود تظاهر به روزه خواري 
و ظاهر شدن با لباس هاي جلف و زننده و آرایشهاي 
کذایي در مالء عام، درصددند تا فس���اد و فحشا را در 
جامعه رواج دهند. ل���ذا به اینگونه افراد که از اینهمه 
شهیدان و خونهاي پاك آنان که براي حیات بخشیدن 
به قوانین اسالم ریخته شده احترام نگذاشته و به رواج 
فساد و فحش���اء مبادرت میورزند، اخطار مي شود در 
صورتیکه دست از اینگونه اعمال ضداسالمي و ضد 
انساني خود برندارند، عمل آنان ضد انقالبي محسوب 

میشود و با آنان بشدت رفتار خواهد شد.
خط امریکا در شرایط فعلي ایجاد جنگ  داخلي

  در ایران است
ناخدا یکم دکتر به���رام افضلي فرمانده نیروي 
دریائي جمهوري اسالمي ایران در گفتگوئي با بهروز 
صادقي خبرنگار اطالعات به س���واالت وي پیرامون 
مس���ائل مربوط به از سرگرفته شدن مذاکرات صلح، 
نقل و انتقاالت نظامي و انعقاد پیمانهاي جدید نظامي 
در منطقه، هماهنگي تبلیغ���ات جهاني ضدانقالب 
و امپریالیس���م و جناح داخلي آن���ان و نتیجه جنگ 
تحمیلي عراق با ایران در سرنوشت انقالب و مبارزه 
ضدامپریالیستي است مس���لمان ایران و مسلمانان 
منطقه و چگونگي جلوگیري از رشد مجدد جریانات 

غیرانقالبي و سازشکار و... پاسخ داد.
فرمانده نیروي دریائي در بخشي از این گفتگو 
افزود: »بوتو« در پاکس���تان نشانه بارز یك حکومت 
»لیبرالیزه« در منطقه مهم خاورمیانه بود. سرنوش���ت  
»بوتو« باید به عنوان گواهي صادق براي سرنوش���ت 
»بني صدر« و امثالهم در صورت پیروزي خطشان در 
ایران مالك عمل و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. میدانیم 
که خط امریکا در شرایط فعلي ایجاد جنگ داخلي در 
ایران است تا از آن طریق دولت برخاسته از انقالب را 
تضعیف کند و از آن بهره برداري هاي الزم را بنماید. 
کافیست طرفین بجان هم بیفتند و تجربه کودتاي 28 
مرداد در سرزمین ما تکرار شود. بهوش باشیم که در این 

دام خطرناك نیفتیم.
نرخ نقدي خرید و فروش ارز هاي عمده

اداره امور بین الملل���ي بانك مرکزي ایران نرخ 
نقدي خرید و فروش ارزهاي عمده در بانك مرکزي 
ایران را براي روز دوش���نبه 15 تیرماه برابر با 6 ژوئیه 

1981 بشرح زیر اعالم کرد:

نرخ خریدنوع ارز
بریال

نرخ فروش
بریال

33/19133/755یك مارك آلمان غربي
13/97214/214یك فرانك فرانسه
35/30135/751یکصد ین ژاپن
150/898153/230یك لیره  انگلیس
80/56181/011یك دالر آمریکا

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز يكش�نبه 14تيرماه 1360 
)برابر با 2 رمضان 1401، 5 ژوئيه1981( نقل شده است.

قاب امروزچهل سال پیش در همین روز 
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نامردم اگر زنم سر از مهر تو باز

خواهی بکشم به هجر و خواهی بنواز

ور بگریزم ز دستت ای مایه ناز

هر جا که روم پیش تو می آیم باز

سعدی

 پند بزرگان

هرگز نمی توانید از اقیانوس عبور کنید،  مگر اینکه 
شجاعت دور شدن از ساحل را داشته باشید. 

کریستف کلمپ
مهمترین روزهای زندگی هر انس���ان، دو روز 
اس���ت: روزی که به دنیا می آید و روزی که 

دلیلش را بفهمد. 
مارک تواین

 سرایه
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