ﻣروز در ﺗﺎرﯾﺦ؛
ﺗﺎﺳﯾس ﺧﺑرﮔزاری ﭘﺎرس
ﺗﮭران  -ﺣﯾﺎت
ﺧﺑرﮔزاری ﭘﺎرس  19ﻣرداد ﺳﺎل  1313ﺑراﺑر ﺑﺎ دھم اوت ﺳﺎل  1934آﻏﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐرد ﺗﺎ
ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت دوﻟت  ،ﻣذاﮐرات و ﻣﺻوﺑﺎت ﻣﺟﻠس  ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دوﻟﺗﯽ و ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ و
اﻓراد را ﺑﮫ اﯾراﻧﯾﺎن و ﺳﺎﯾر ﻣﻠل ﮔزارش ﮐﻧد و اﺧﺑﺎر ﻣطﻠق  ،ﻣوﺛق و ﻣﮭم ﺳﺎﯾر ﻣﻠل را ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده
اﯾراﻧﯾﺎن ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﮐﺷور ﺑرﺳﺎﻧد.رﺿﺎ ﺷﺎه ﭘس از دﯾدار از ﺗرﮐﯾﮫ و ﻣﺷﺎھده طرز ﮐﺎر ﺧﺑرﮔزاری
آﻧﺎﺗوﻟﯽ در ﺻدد ﺗﺎﺳﯾس ﯾﮏ ﺧﺑرﮔزاری ﻣﺷﺎﺑﮫ در اﯾران ﺑرآﻣده ﺑود و آژاﻧس ﭘﺎرس ) ﺧﺑرﮔزاری
ﭘﺎرس ( ﮐﮫ اﻣروز  70ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﺷود ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ وﺟود ﮔذارد.ﭘﯾﺷرﻓت و ﺗﮑﻣﯾل ﮐﺎر اﯾن ﺧﺑرﮔزاری
ﻣﻠﯽ از زﻣﺎﻧﯽ ﺳرﻋت ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻧﺻرت ﷲ ﻣﻌﯾﻧﯾﺎن  ،روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ ،ﻣدﯾرﯾت ﺳﺎزﻣﺎن
اﻧﺗﺷﺎرات و رادﯾو ﮐﺷور را از  21ﺗﯾرﻣﺎه ﺳﺎل  1335ﺑرﻋﮭده ﮔرﻓت  .وی ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺳردﺑﯾر ﭼﻧد
روزﻧﺎﻣﮫ ﺑود  ،ﮐﺎر ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﻧظﯾم اﺧﺑﺎر رادﯾو را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑرﻋﮭده ﺧﺑرﮔزاری ﭘﺎرس ﻗرار داد و ﻧﺎﺻر
ﺷﯾرزاد را ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣدﯾر ﻋﺎﻣل اﯾن ﺧﺑر ﮔزاری ﻣﻧﺻوب ﮐرد و ﺧﺑر ﮔزاری دارای ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣرﻓﮫ ای و ﺷرح وظﺎﯾف و ﺳردﺑﯾران ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑرای اﺧﺑﺎر داﺧﻠﮫ و ﺧﺎرﺟﮫ و ﺳروﯾس ھﺎی رادﯾوﯾﯽ ،
ﺑﻌدا از ﺳﺎل  1337ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ  ،ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ و ﺳروﯾس ﻋﮑس و ﻓﯾﻠم ﺷد و ﺑﮫ ﺗﺎﺳﯾس دﻓﺎﺗر ﺗﮭﯾﮫ و
ارﺳﺎل ﺧﺑر در ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﭘرداﺧت و ﺳﭘس ارﺳﺎل ﺧﺑر ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ را ﺑر وظﺎﯾف ﺧود
اﻓزود و ﺑﺎ اﯾن ھدف ﮐﮫ اﺧﺑﺎر ﻣﻠل دﯾﮕر را از دﺳت اول ﺑﮕﯾرد  ،ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﻣوﻧﯾﺗورﯾﻧﮓ وﺳﯾﻊ داﯾر
ﮐرد ﮐﮫ اﺧﺑﺎر رادﯾوھﺎی ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎ را ﺑﮫ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﺿﺑط و ﺗرﺟﻣﮫ ،و ﭘس از ﺗﻧظﯾم در اﺧﺗﯾﺎر
ﺳردﺑﯾران ﻣرﺑوط ﺑرای ﺑﮭره ﺑرداری ﻗرار ﻣﯽ داد ﺗﺎ ﮐﻣﺗر ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ آژاﻧس ھﺎی اﺻطﻼﺣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﺗرک ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﺎس ﺑود.ﺷورای وزﯾران اﺳﺗﺧدام ﮐﺎدر ﺗﺣرﯾری  ،ﺧﺑرﮔزاری را
از ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﺎر ﮐردن در دو ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﻌﺎف ﮐرده ﺑود .ﺑﺎ وﺟود اﯾن ،ﺧﺑرﮔزاری ﺑﺎ ﮐﻣﺗر از
ﯾﮑﺻدم ﺑودﺟﮫ اﻣروز دو ﺑراﺑر وظﺎﯾف ﻓﻌﻠﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ» اﯾرﻧﺎ « ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎم داده اﺳت اﻧﺟﺎم ﻣﯽ داد ،
زﯾرا ﮐﮫ ﺗﻧظﯾم اﺧﺑﺎر رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون و ﮔزارش ھﺎی رادﯾوﯾﯽ ) ﺻوﺗﯽ ( و ﻧوﺷﺗن ﺗﻔﺳﯾر و ﺗﮭﯾﮫ
رﭘورﺗﺎژ و ﻧﯾز ﺑوﻟﺗن ھﺎی وﯾژه را ھم ﺑرﻋﮭده داﺷت .در ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﻧظﯾم اﺧﺑﺎر ،رﻋﺎﯾت ﻣوازﻧﮫ و ﺗﻌﺎدل
ﺑر ﻗرار ﺑود .ﺑررﺳﯽ ﭘروﻧده ھﺎی اﺳﺗﺧداﻣﯽ آن زﻣﺎن ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺗﺣرﯾری ﺧﺑرﮔزاری ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ
اﻓراد ﺑﺎ  5دﻗﯾﻘﮫ ﺗﺎﺧﯾر ورود و ﯾﺎ از ﻗﻠم اﻓﺗﺎدﮔﯽ ﯾﮏ » واو « در ﺟﻣﻠﮫ و ﯾﺎ ﮐوﺗﺎھﯽ در ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑردن
واژه ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻟﻐﺎت ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ،اﺧراج ﺷده ﺑودﻧد .ﺗﺎ اواﺧر دھﮫ  1340ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺧﺑرﮔزاری

دﺳﺗﻣزدی ﺑودﻧد ﺗﺎ در ﮐﺎرﺧود و اﻣر ﺣﺿور و ﻏﯾﺎب ﻧﮭﺎﯾت دﻗت را ﺑﮫ ﻋﻣل آورﻧد.در دوران ﭘس از
اﻧﻘﻼب  ،دﮐﺗر ﻓرﯾدون وردی ﻧژاد در طول ﯾﮏ دھﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺧود ﺑر اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑرای ﺗﮑﺎﻣل و
ﺗﺟﮭﯾز ﺧﺑر ﮔزاری ﻣﻠﯽ ﺗﻼش ﻓراوان و ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرد ،از ﺟﻣﻠﮫ داﯾر ﮐردن ﯾﮏ داﻧﺷﮑده
ﺧﺑر ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﮐﺎدر ﺣرﻓﮫ ای  ،ﺗﺎﺳﯾس ﺳﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ  ،اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﻋرﺑﯽ ﺑﺎ اﯾن
ھدف ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﮫ ﻗوه ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﭼﺷم ﻧﮕﺎه ﮐﻧﻧد ،ﺑﯽ طرﻓﯽ را رﻋﺎﯾت و ﺗﻧﮭﺎ درﺧدﻣت اﯾران ،
ﻣﻧﺎﻓﻊ اﯾراﻧﯾﺎن و ﻧظﺎم ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﮫ آﻣوزش ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺗﻌﺎدل و ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد .
ﺑر اﯾن ﺗﻼش ھﺎ ﺑﺎﯾد اﻧﺗﺷﺎر ﭼﻧد ﻧﺷرﯾﮫ دﯾﮕر از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﺷرﯾﮫ ای ﺑرای ﻧﺎﺑﯾﻧﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺣروف ﺑرﺟﺳﺗﮫ وﯾژه
و ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺷر ﮐﺗﺎب را ﺑﺎﯾد اﻓزود  .اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺷدن ﺧﺑرﮔزاری و اﻧﺗﺷﺎر اﺧﺑﺎر و ﻣطﺎﻟب ﺑﮫ ﭼﻧد
زﺑﺎن دﯾﮕر ﻧﯾز از زﻣﺎن دﮐﺗر وردی ﻧژاد ﮐﮫ ﺗﻌﺻب ﺧﺎص در ﺳرﻋت و دﻗت اﺧﺑﺎر و ﺗﻧظﯾم ﺣرﻓﮫ
ای آﻧﮭﺎ داﺷت ﺻورت ﮔرﻓت  .وی ھﻣﮫ ﺗﻼش ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑرد ﺗﺎ ﺧﺑرﮔزاری در ﺧدﻣت ﮐﺷور
ﺑﺎﺷد  .وی در اﻧدﯾﺷﮫ ﺗﺎﺳﯾس ﯾﮏ رادﯾو ـ ﺗﻠوﯾزﯾون ﺧﺑری اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ھم ﺑود و ﻋﻘﯾده داﺷت ﮐﮫ ﻣطﺎﻟب
اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺧﺑرﮔزاری ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ و روﺳﯽ اﮔر ﺟﺎﻣﻊ و و ﺳﯾﻊ ﺑﺎﺷد  ،ﻣﯽ ﺗواﻧد دھﮭﺎ ﻣﯾﻠﯾون ﺧواﻧﻧده
را ﺑﮫ ﺧود ﺟﻠب و از اﯾن راه ،اﯾﺟﺎد ﺗﺣول ﮐﻧد.ﺗﺎ ﺳﺎل  1350ﺧورﺷﯾدی  ،ﺧﺑرﮔزاری ﭘﺎرس آژاﻧس
ﺧﺑری ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد اﯾران ﺑود ﮐﮫ اواﺧر اﯾن ﺳﺎل ﻣرﺣوم ﻏﻼﻣﺣﺳﯾن ﺻﺎﻟﺣﯾﺎر روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﺑﻧﺎم
ﮐﺷور ،ﯾﮏ ﺧﺑرﮔزاری ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎن رادﯾو ــ ﺗﻠوﯾزﯾون ﺑﮫ وﺟود آورد ﮐﮫ ﺗﺣت ﻧﺎم واﺣد ﻣرﮐزی
ﺧﺑر ﺑﮫ ﮐﺎر اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد.ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﺑﺎس ﻣﺳﻌودی ﻣوﺳس روزﻧﺎﻣﮫ اطﻼﻋﺎت ،ﮐﺎر ﺧود را در
ﺳﺎل  1304ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﯾﮏ دﻓﺗر ﺧﺑر رﺳﺎﻧﯽ ﯾﮑﻧﻔره ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣرﮐزاطﻼﻋﺎت آﻏﺎز ﮐرده ﺑود ﮐﮫ از
ﺳﺎل ، 1379ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺣدود ﺑودن ﻣﺷﺗری  ،ﮐﺎر ﺗﺎﺳﯾس ﺧﺑرﮔزاری ھﺎ ی ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ در اﯾران
از ﺳر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و در ﺣﺎل ﮔﺳﺗرش اﺳت و ظرف دو ـ ﺳﮫ ﺳﺎل اﺧﯾر ﺑﮫ دﻟﯾل وﺟود اﯾﻧﺗرﻧت و ﺗﺳﮭﯾل
اﯾن ﮐﺎر از اﯾن ﻟﺣﺎظ ،ﺑﯾش از ده ﺧﺑرﮔزاری در اﯾران آﻏﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐرده اﺳت ﮐﮫ طﺑق اظﮭﺎر ﯾﮏ
ﻣﻘﺎم وزارت ارﺷﺎد  ،از ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ ﺗﻧﮭﺎ ھﻔت ﺧﺑرﮔزاری دارای ﭘرواﻧﮫ ھﺳﺗﻧد  .ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯾﺎم

