سیاست

مرور روزنامهاي دولتي در  19سال

از فراز تا فرود «ايران»

نفيسه زارعكهن
يك سال از انتش��ار روزنامه همشهري گذشته
ب��ود؛ روزنام��هاي چهار رنگ كه ب��ا محتوا و قالب
جديد در ميان نشريات موجود ،طرح نو در انداخته
ب��ود ك��ه روزنامهاي ديگ��ر پا به عرصه گذاش��ت؛
روزنامهاي كه اگرچ��ه دولتي بود اما چنان در دل
مخاطبان جاي باز كرد كه كس��ي گمان بر دولتي
بودن آن نداشت.
روزنام��ه ايران س��ال  72ب��ه دكههاي فروش
روزنام��ه راه پيدا كرد و جال��ب آنكه در همان روز
نخس��ت ناياب ش��د .روزنامهاي كه ريش��هاش به
خبرگزاري ايرنا ميرسيد و مديرمسوول و راهانداز آن
فري��دون وردينژاد ب��ود؛ مردي ك��ه راه درازي را
از اي��ران كنترا (قرارداد خريد س�لاح از آمريكا كه
وردينژاد ب��ه عنوان نماينده س��پاه در آن حضور
داش��ت) تا ايرنا و رياس��ت خبرگ��زاري جمهوري
اسالمي ايران پيموده بود.
ام��ا وردينژاد راه انتش��ار روزنامه اي��ران را به
تنهاي��ي نپيمود .دو نف��ر از اهالي رس��انه ،مجيد
رضاييان و حسين ضيايي نيز وي را در شكلگيري
يك جريان رسانهاي منسجم و مستحكم همراهي
كردند؛ رسانهاي كه  20سال دوام آورد.
ش��كلگيري روزنام��ه «اي��ران» در دولت دوم
هاشميرفسنجاني بود و آنطور كه گفته ميشود
در ابتدا ب��ا «ايران» ناميدن آن مخالفتهايي بوده
است؛ چرا كه اين نام به مليگرايي منسوب ميشده
اس��ت! اما با رايزني وردينژاد با هاشميرفسنجاني
نام ايران تاييد ميش��ود و اي��ن روزنامه به دنياي

و ايران جوان به بهزاد بهزادي واگذار ش��د .با رفتن
وردينژاد اما «ايران» همچنان مشي خود را ادامه
داد .هرچند در برخي زمينهها افول كرد و گرايش
به سوي برخي ضميمهها كاهش پيدا كرد اما خود
روزنامه همچنان با روندي مثبت و به دور از قيل و
قال به راهش ادامه داد.
«ايران» سال 84
اوضاع روزنامه ايران بر همين منوال ادامه داشت
تا اينكه دولت اصولگراي محمود احمدينژاد پس
از انتخابات رياس��تجمهوري نهم بر سر كار آمد.

مطبوعات پ��ا ميگذارد« .ايران» به س��رعت مادر
روزنامههاي��ي ديگر همچون اي��ران ديلي ،الوفاق،
ايران ورزش��ي ،ايران جوان ،ايران س��پيد و نهايتا
ايران سال شد.
روزنامه اي��ران در آن روزگار با ش��عار «ايراني،
اي��ران بخوان» و تيزر تبليغاتياش با اين ش��عار و
خورشيدي زردرنگ كه نماد زندگي بود ،راه افتاد.
«ايران» در آن ايام اگرچه بايد نقش يك رسانه
دولتي را ايفا ميك��رد ،اما به روايت وردينژاد «نه
در س��اختار دولتي ماند و نه دچار تبليغات ش��د»
بلكه س��عي كرد در آن ايام بولت��ن روابط عمومي
نباش��د و رويكرد كالن دولت را دنبال كند هرچند
در جاهاي حس��اس از دولت و گاه در مقابل آن از
مردم به دليل كوتاهي دولت دفاع ميكرد.
چنين بود و در بر همين پاشنه ميچرخيد كه
نوبت به دولت خاتمي رسيد.
وردين��ژاد ت��ا س��ال  1380يعن��ي دولت اول
خاتمي با «ايران» مان��د و آن را همراهي كرد ،اما
به دليل شرايطي كه از بهار  79روزنامهها را نشانه
گرفته ب��ود ،كار خودش را ك��رد و وردينژاد هم،
مانند بسياري از مديرمسووالن و روزنامهنگاران در
آن ايام راه را مقابل خود بسته ديد و اينچنين بود
كه به دليل فش��ار دادگاه مطبوعات و پروندهاش از
يك س��و و نگاههايي كه ب��ه وي و خبرگزاري ايرنا
ميش��د از جانب ديگر ،به عنوان س��فير ايران در
چين« ،اي��ران» را ترك گفت و بر همين اس��اس
مسووليت مديرمسوولي روزنامه به حسين ضيايي
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دولت جديد چنان تغييراتي را آغاز كرد كه تا پيش
از آن در هيچ دولتي سابقه نداشت و از پايينترين
تا باالتري��ن رده كاري در هر وزارتخانه را ش��امل
ش��د .بالطبع روزنامه «ايران» ني��ز از اين تغييرات
ناگهان��ي در امان نماند .پس از گذش��ت چند ماه
از آغ��از به كار دولت نهم ،كاوه اش��تهاردي ،مدير
خبرگزاري مهر كه در ح��وزه خبر به احمدينژاد
ياري ميرساند و در اكثر سفرها و ديدارها در كنار
احمدينژاد ديده ميش��د ،مديرعامل موسس��ه و
مديرمسوول روزنامه ايران شد .با اين حال ،پيش از
آنكه تغييرات جدي در اين روزنامه روي دهد چند
ماهي نگذشته از شكلگيري دولت نهم«،ايران» با
بحران نسبتا سنگيني روبهرو شد.
كارتوني كه جنجال آفريد
«ايران جمعه» ويژهنامه روزهاي جمعه روزنامه
اي��ران (به صاحب امتيازي خبرگ��زاري جمهوري
اس�لامي)  ۲۲ارديبهشت  ،85در صفحه كودك و
نوجوانش كميك استريپي با عنوان «چه كنيم كه
سوسكها سوس��كمان نكنند» را منتشر كرد .در
اين كميك اس��تريپ به زبان طنز دربار ه چگونگي
مقابله با سوسكها در قالب دو شخصيت سوسك
و يك پسر نوجوان پرداخته شده بود.
ب��ه اين ترتي��ب بود ك��ه اين كارتون س��بب
ت گس��ترده در تبريز و مناطق تركنشين
تظاهرا 
ايران ،دس��تگيري س��ردبير ايران جمع��ه ،مهرداد
قاسمفر و مانا نيستاني و توقيف روزنامه ايران شود.
چني��ن ب��ود ك��ه دامن��ه اعتراضات ع�لاوه بر
ش��هرهاي مختل��ف آذربايجان به تهران و س��اير
ش��هرهاي داخلي ايران نيز كشيده شد و دانشگاه
تهران هم از اين امر بركن��ار نماند .اين اعتراضات
در ش��رايطي گسترده و گستردهتر ميشد كه متن
روزنام ه ايران را بيشتر معترضان نديده بودند و تنها
شايعات اغراقشده يا كپي دستكاريشد ه روزنامه
ايران به دست آنها رسيده بود.
در چنين فضا و ش��رايطي كه دامنه اعتراضات،
اغلب ش��هرهاي تركزب��ان را فراگرفته بود ،هيات
نظارت بر مطبوعات تشكيل جلسه اضطراري داد و
روزنام��ه ايران را توقيف موقت كرد و پرونده آن را
به دادسرا فرستاد.
پس از انتشار خبر توقيف ،بيانيهاي با عنوان «ما
اهل ايرانيم» توس��ط كاركنان اين روزنامه منتشر
ش��د كه در آن با اعالم اينكه هيچ قصد و منظوري
از توهين وجود نداش��ته است ،آمده بود« :ما اهل
ايرانيم .اهل«ايران» .در ميان ما هم از جنس ترك
اس��ت ،هم از جنس كرد .هم از طايفه لر است ،هم

