
مروز در تاریخ؛
تاسیس خبرگزاری پارس

حیات -تھران

آغاز بھ کار کرد تا 1934برابر با دھم اوت سال 1313مرداد سال 19خبرگزاری پارس 

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 

یان بھ رسانھ ھای کشور برساند.رضا شاه پس از دیدار از ترکیھ و مشاھده طرز کار خبرگزاری ایران

آناتولی در صدد تاسیس یک خبرگزاری مشابھ در ایران برآمده بود و آژانس پارس ( خبرگزاری 

سالھ می شود پا بھ عرصھ وجود گذارد.پیشرفت و تکمیل کار این خبرگزاری 70پارس ) کھ امروز 

از زمانی سرعت گرفت کھ نصرت هللا معینیان ، روزنامھ نگار اصفھانی، مدیریت سازمان ملی 

برعھده گرفت . وی کھ قبال سردبیر چند 1335تیرماه سال 21انتشارات و رادیو کشور را از 

روزنامھ بود ، کار تھیھ و تنظیم اخبار رادیو را مستقیما برعھده خبرگزاری پارس قرار داد و ناصر 

اد را بھ سمت مدیر عامل این خبر گزاری منصوب کرد و خبر گزاری دارای یک سازمان شیرز

حرفھ ای و شرح وظایف و سردبیران جداگانھ برای اخبار داخلھ و خارجھ و سرویس ھای رادیویی ، 

تلویزیونی ، مطبوعاتی و سرویس عکس و فیلم شد و بھ تاسیس دفاتر تھیھ و 1337بعدا از سال 

ر کشورھای دیگر پرداخت و سپس ارسال خبر بھ زبان انگلیسی را بر وظایف خود ارسال خبر د

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 

مربوط برای بھره برداری قرار می داد تا کمتر متکی بھ آژانس ھای اصطالحا بین المللی سردبیران 

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 

تغییر نام داده است انجام می داد ، » ایرنا « صدم بودجھ امروز دو برابر وظایف فعلی را کھ بھیک

زیرا کھ تنظیم اخبار رادیو و تلویزیون و گزارش ھای رادیویی ( صوتی ) و نوشتن تفسیر و تھیھ 

نھ و تعادل رپورتاژ و نیز بولتن ھای ویژه را ھم برعھده داشت. در تھیھ و تنظیم اخبار، رعایت مواز

بر قرار بود. بررسی پرونده ھای استخدامی آن زمان کارکنان تحریری خبرگزاری نشان می دھد کھ 

در جملھ و یا کوتاھی در بھ کار بردن » واو « دقیقھ تاخیر ورود و یا از قلم افتادگی یک 5افراد با 

کارکنان خبرگزاری 1340واژه ھای فارسی بھ جای لغات بیگانھ، اخراج شده بودند. تا اواخر دھھ 



دستمزدی بودند تا در کارخود و امر حضور و غیاب نھایت دقت را بھ عمل آورند.در دوران پس از 

در طول یک دھھ مدیریت خود بر این سازمان، برای تکامل و ، دکتر فریدون وردی نژادانقالب 

لھ دایر کردن یک دانشکده تجھیز خبر گزاری ملی تالش فراوان و خستگی ناپذیر بھ کار برد، از جم

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 ، 

رسانی متعادل و جامع کمک کنند . منافع ایرانیان و نظام باشند و بھ آموزش عمومی جامعھ و اطالع 

بر این تالش 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 

صب خاص در سرعت و دقت اخبار و تنظیم حرفھ کھ تعدکتر وردی نژاد زبان دیگر نیز از زمان 

ای آنھا داشت صورت گرفت . وی ھمھ تالش 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 

مع و و سیع باشد ، می تواند دھھا میلیون خواننده اینترنتی خبرگزاری بھ زبان عربی و روسی اگر جا

خورشیدی ، خبرگزاری پارس آژانس 1350را بھ خود جلب و از این راه، ایجاد تحول کند.تا سال 

خبری منحصر بھ فرد ایران بود کھ اواخر این سال مرحوم غالمحسین صالحیار روزنامھ نگار بنام 

تلویزیون بھ وجود آورد کھ تحت نام واحد مرکزی کشور، یک خبرگزاری برای سازمان رادیو ــ

خبر بھ کار ادامھ می دھد.باید دانست کھ عباس مسعودی موسس روزنامھ اطالعات، کار خود را در 

با ایجاد یک دفتر خبر رسانی یکنفره بھ نام مرکزاطالعات آغاز کرده بود کھ از 1304سال 

ار تاسیس خبرگزاری ھا ی غیر دولتی در ایران ، بدون توجھ بھ محدود بودن مشتری ، ک1379سال

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 

خبرگزاری دارای پروانھ ھستند . پایان پیاممقام وزارت ارشاد ، از میان آنھا تنھا ھفت 


