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رﻣﺰ و راز ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری»اﯾﺮان«

ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮری
ﺳﺮدﺑﯿﺮ
ﺳﺎلھﺎی آﻏﺎزﯾﻦ دھﻪ  ،70طﺒﻘﻪ ﭼﮫﺎرم ﻋﻤﺎرت اﯾﺮﻧﺎ در دوراھﯽ ﯾﻮﺳﻒآﺑﺎد ﻣﺤﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻓﺮھﻨﮓ و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻮدای ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﻀﺎی ﺧﺒﺮی ﮐﺸﻮر در ﺳﺮ داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻞ ﺑﺤﺚ را ﻋﻀﻮی از
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺟﻨﮓ ﻋﮫﺪه دار ﺑﻮد.ﻓﺮﯾﺪون وردیﻧﮋاد ﺑﺎ آنﮐﻪ ﺧﻮد از ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ
زﻣﺎن ﭼﻨﺪاﻧﯽ طﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ در ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺮدان رﺳﺎﻧﻪای ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﺤﻔﻞ ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ آن روز وردیﻧﮋاد آراﺳﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﭼﮫﺮهھﺎی ﻧﺎﻣﺪاری از ﻓﺮھﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .در ﮔﺬر زﻣﺎن ﺷﻤﺎری از آﻧﺎن در ﺟﺮﮔﻪ ﻣﺮدان دوﻟﺖ ﺧﺎﺗﻤﯽ
و روﺣﺎﻧﯽ درآﻣﺪﻧﺪ ،ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﻓﻀﺎی ﻏﺒﺎرآﻟﻮد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮدﻧﺪ .زﻧﺪه ﯾﺎد
دﮐﺘﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪﻧﮋاد )ﭘﺪر ﻋﻠﻢ ارﺗﺒﺎطﺎت( ﭘﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺟﻠﺴﺎت آن روز ﺑﻮد.
روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان ﻣﻮﻟﻮد ھﻤﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺑﺤﺚ و ﻣﺸﺎوره ﺑﻮد .در ﻣﻨﻈﺮ ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن روز طﺮف ﻣﺸﻮرت وردیﻧﮋاد ﺑﻮدﻧﺪ
رﺳﺎﻧﻪ ﭼﻮن ﻣﻌﺒﺮ و اﯾﺴﺘﮕﺎھﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻄﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ از آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ دو ﺳﺎل زﻣﺎن
ﺳﭙﺮی ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﺪهھﺎی ﺟﻤﻊ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ھﻤﻔﮑﺮان وردیﻧﮋاد در ﭼﮫﺮه ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺠﺴﻢ ﯾﺎﺑﺪ.
از اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم اﯾﺮان و ﻟﻮﮔﻮی ﺧﺎطﺮه اﻧﮕﯿﺰ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﻪ ھﻨﺮ اﺳﺘﺎد ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ اﻣﯿﺮﺧﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ طﺮاﺣﯽ
ﺻﻔﺤﺎت رﻧﮕﺎرﻧﮕﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖھﺎی ﮐﮫﻨﻪ ﮐﺎر ،روزھﺎ و ﺳﺎﻋﺖھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺮف ﺷﺪ.
ﻣﻘﺪر ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺮان ﺣﻼوت ﺗﻨﻮع و ﺗﻔﺎوت را در ذاﺋﻘﻪ ﻧﺴﻞ ﻧﻮی اﯾﺮان ﺟﺎری ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﺑﻠﻨﺪ »روزﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای
ﻧﺴﻞ ﻧﻮ« ﭘﻨﺠﺮهای ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻓﺮدای ﺑﮫﺘﺮ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ .ﻣﺆﺳﺴﺎن اﯾﺮان ،اﻧﺪﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻮع را در ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ اﯾﺮان ،ﭘﺬﯾﺮای دو ﻧﺴﻞ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﺷﺪ .ﻧﺴﻠﯽ ﺟﻮان و ﭘﺮﺷﻮر و ﻧﺴﻠﯽ ﮐﮫﻨﻪ ﮐﺎر و ﻣﺠﺮب ﮐﻪ
ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ آنھﺎ در ﻓﻀﺎی ﻗﻄﺐ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه روز اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﺘﮫﻮراﻧﻪ رﻗﻢ زد.
ورود ھﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری آن روز ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ اﯾﺮان در واﻗﻊ ﮔﺎم ﻧﮫﺎدن ﺑﺮ ﭘﻠﻪ اول ﻣﺪارا و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻮد و از دل ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ و
ﺗﻌﺎﻣﻞ ،روزﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮآﻣﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪ روی در ﺧﻤﯿﺮه آن ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
در ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻮﺳﭙﯿﺪان ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ اﯾﺮان ﻧﺎمھﺎی اﺣﺘﺮام ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی ﭼﻮن؛ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﮫﺎﻣﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻮری ،ﻣﺤﺴﻦ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ،
ﺑﮫﺮوز ﺑﮫﺰادی و اﺑﺮاھﯿﻢ اﻣﯿﻦزاده ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺳﺮﺷﻨﺎس اﻏﻠﺐ از دو روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﮫﻨﺴﺎل اطﻼﻋﺎت و ﮐﯿﮫﺎن
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻤﮕﯽ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی ﻋﺼﺮ طﻼﯾﯽ ﻣﺼﺒﺎحزاده و ﻣﺴﻌﻮدی را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ .ﺣﻠﻘﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﺟﻮان
اﯾﺮان را اﻓﺮادی ﻧﻈﯿﺮ؛ ﻣﺠﯿﺪ رﺿﺎﺋﯿﺎن ،ﺣﺴﯿﻦ ﺿﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪادی و ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ روﻏﻨﯽھﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ.

طﯿﻒ ﺟﻮان ﺧﺮﺳﻨﺪ از اﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ،اﯾﺮان ،ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺤﻔﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ
اﻧﺪوزی ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﯿﺮان ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎ ﺑﻪ اﻗﺒﺎل ﻧﯿﮏ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﻟﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻣﺤﻤﻞ و ﻣﺤﻔﻠﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و
داﻧﺶ آنھﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﮫﺎل رﺳﺎﻧﻪای اﯾﺮان ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ و اﺑﺘﮑﺎرات آن ﺟﻤﻊ ﭘﺮﺷﻮر و ارﺟﻤﻨﺪ در وادی روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﭘﺎ
ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﺪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ .ﻻﺟﺮم ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎوی در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ راز ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در آراﯾﺶ
ﺗﺮﮐﯿﺐ آن روز ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ اﯾﺮان ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،دﻓﺘﺮ ﺧﺎطﺮات ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮان ﺣﮑﺎﯾﺖھﺎی ﻧﻐﺰ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد .آن روزھﺎ ،ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﺎن روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ اﯾﺪهھﺎ و
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﻮاﻧﺘﺮھﺎ اﯾﻦ اﯾﺪهھﺎی ﺑﮑﺮ را در ﻗﺎﻟﺐھﺎ و ﺳﺒﮏھﺎی زﯾﺒﺎی اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ در ﺻﻔﺤﺎت
روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎری ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﻮرﻗﯽ در ﺑﺮگھﺎی آن روز دﻓﺘﺮ اﯾﺮان ﺑﮑﻨﯿﺪ
ً آھﻨﮓ ھﻤﺰﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ آن ﺑﺨﺶ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻧﺴﻞ ﺟﻮان را داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ دوﻟﺖ
ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪھﺎی آن روز اﯾﺮان ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺮوز و ظﮫﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﮔﺸﺎﯾﺶ در ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ.
ﺳﺘﻮنھﺎی اول دﻓﺘﺮ اﯾﺮان اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺧﻮد وردیﻧﮋاد ﺟﺎری ﻣﯽﺷﺪ و در ھﻤﻪ ﺳﺎلھﺎی ﻋﻤﺮ دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و
اﺻﻼﺣﺎت از ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ،آزادی و آﮔﺎھﯽ ﻧﺴﻞ ﻧﻮﺟﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد .ﺻﻔﺤﺎت اﻧﺪﯾﺸﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺣﺎل و ھﻮاﯾﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت از دﯾﮕﺮ روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .دﻓﺘﺮ ﮔﺮوه اﻧﺪﯾﺸﻪ اﯾﺮان ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر از ﻣﯿﺰﮔﺮد و ﺗﻀﺎرب ﻓﮑﺮی ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ
و ﻓﻘﻪ را ﺑﻪ ﯾﺎد دارد .ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰ اﻧﺪﯾﺸﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﺟﺰ دﻓﺎع از
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺮد و ﺿﺮورت ﻧﻘﺪ و اراﺋﻪ ﭼﮫﺮهای ﻋﻘﻼﻧﯽ و رﺣﻤﺎﻧﯽ از دﯾﻦ.
در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ،ﺻﻔﺤﻪای ﻧﻮﭘﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم آﺋﯿﻨﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎب ارﺗﺒﺎط ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎطﺒﺎن را ﮔﺸﻮد.
»آﺋﯿﻨﻪ« آن روز ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﺗﺮﯾﺒﻮن آزاد را داﺷﺖ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﯿﺰﮔﺮد ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ھﺮ ﺑﺎر ﺻﺪا و ﺳﺨﻦ ﻗﺸﺮی از ﻧﺴﻞ
ﺟﻮان را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﺮد.
اﯾﺮان آن روز در ﺻﻔﺤﻪ ﺣﻮادث ﺧﻮﯾﺶ در ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻮری ،ﺳﺒﮑﯽ ﻧﻮ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .در اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ،ﮔﺮوه
ﺣﻮادث از ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻌﻤﻮل آن روزھﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و از ﺑﺴﯿﺎری آﺳﯿﺐھﺎی ﭘﻨﮫﺎن در ﻻﯾﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ.
زﻧﺪه ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺎرﯾﺦ در روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان آن روز ،ﻣﺮھﻮن اﺑﺘﮑﺎر و ﺗﺠﺮﺑﻪ دو ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ )ﻣﺤﺴﻦ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ و
ﺷﺎدروان ﻣﻨﺼﻮر ﺗﺎراﺟﯽ( اﺳﺖ .اﯾﻦ ھﻨﺮ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﻧﻮ را ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﮐﯿﮫﺎﻧﯽزاده در
ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺘﻮنھﺎی وﯾﮋه ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﺑﻪ ﯾﻤﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﮑﺎﭘﻮی اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ از اﺻﺤﺎب ﻗﻠﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺮﺟﻊ را ﯾﺎﻓﺖ .روزﻧﺎﻣﻪای
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ رﻗﯿﺒﺎﻧﺶ آن را در ﺣﺪ و اﻧﺪازه ﯾﮏ ارﮔﺎن دوﻟﺘﯽ آرزو ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪای ﻣﻘﺒﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﯾﮋه
ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯽ از ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺧﻮش ذوق در ﮐﺘﺎب ﺧﺎطﺮاﺗﺶ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرﺳﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری در دھﻪ  70ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﮐﺮد .او ﻓﮫﺮﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪی از روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ آورد ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰھﺎی ﮔﺰارش و ﺧﺒﺮ اﯾﺮان ﻗﻠﻢ ﻣﯽزدﻧﺪ .از اﯾﻦ
ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻏﺮوراﻧﮕﯿﺰ ،اﮐﻨﻮن ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺳﺮدﺑﯿﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﮑﯿﻪ زدهاﻧﺪ ،ﺷﻤﺎری ﭘﺎی در
اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﺷﺒﮑﻪھﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻧﮫﺎدهاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﻮت اﺳﺘﺎدی داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﻦ آراﺳﺘﻪاﻧﺪ.

