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خاطره نگاری یک روزنامه نگار پيشکسوت از روزهای راه اندازی روزنامه «ایران»

حلقه وصل تجربه پيران و اميد جوانان
 

محمد بلوری

 

نيم نگاه

 

و نهاد  بنيان  را  بدهکار  زندانيان  آزادی  برای  نيکوکاری  نهضت  بار  نخستين  برای  بود که  ایران  روزنامه  حوادث  گروه 

درآستانه نوروز سال 74 با کمک مردم٬ بدهی 650 زندانی پرداخت شد واین گروه زندانی در آستانه نوروز به آزادی

رسيدند و به ميان خانواده ها بازگشتند.

هميشه بر این تجربه پایبند بودم؛ در هر نشریه ای انتخاب افراد با توجه به قابليت ها می تواند بيش از

استقبال با  بسرعت  ایران  روزنامه  دیدم  ترکيبی  چنين  با  و  کند  تضمين  پيش  از  را  نشریه  آن  موفقيت  درصد   50 

گسترده خوانندگان روبه رو شد.

 

 

نيمه سال هفتاد و سه یک روز دوست و همکار قدیمی ام شادروان حسين الهامی در تماس تلفنی گفت: قرار است

روزنامه این  با  نحوه همکاری ام  درباره  تا  بروم  به دیدنش  خواست  من  از  و  منتشر شود  «ایران»  نام  با   روزنامه ای 

توضيحاتی بدهد.

 

راستش از اوایل سال 58 پس از کنارگيری ام از روزنامه کيهان با 23 سال فعاليت در این روزنامه٬  به سردبيری چند

مجله و نشریه هفتگی و نوشتن پاورقی در نشریات پرداخته بودم و رغبتی به فعاليت در یک روزنامه نداشتم چرا

که تقریباً همه روزنامه نگاران باتجربه و قدیمی از مطبوعات کناره گرفته بودند و همزمان با حضور ناشران و مدیران

تازه کار در عرصه مطبوعات٬ جوانانی هم با ورود به تحریریه روزنامه ها حرفه  خبرنگاری را آغاز می کردند که با همه

شور و شوقی که داشتند می بایست سال هایی می گذشت تا به تجربه ای در کار خبرنگاری می رسيدند. از سویی

دیگر بيشتر مدیران و ناشران سعی داشتند با توجه به گرایش های سياسی و جناحی٬ به انتشار روزنامه بپردازند

که در نتيجه درصد قابل توجهی از روزنامه ها به صورت ارگان های حزبی و جناحی رویکرد داشتند و با چنين روندی٬

در غياب روزنامه نگاران با سابقه٬ انتقال تجربه انجام نمی گرفت و تنها ذوق و عالقه برخی از جوانان تازه کار بود که

استعدادهایی از خود در کار خبر و گزارش نویسی نشان می دادند.

هميشه توصيه ام به جوانان٬ درگذشته و حال این بوده که چند عامل مهم برانگيزاننده استعدادها و پيشرفت در کار

خبرنگاران و روزنامه  است. عشق به کار٬ رقابت٬ خالقيت و انتقال تجربه و اگر از این چند اصل غفلت شود٬ تحریریه

و شادابی محروم زایندگی  از  بود که  راکد خواهد  با آب  برکه ای  بلکه  روان  و  زالل  نه همچون جویباری  روزنامه  یک 

مانده است.
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از رقابتی که در گذشته ها بين خبرنگاران در روزنامه کيهان و اطالعات پيش می آمد٬ ماجراهایی به یاد دارم که نقل

 
آنها برای خبرنگاران این عصر شگفتی آور است.

در نيمه های دهه 40 که دبيرسرویس حوادث کيهان بودم٬ خبرنگارمان از خرمشهر خبر داد مردی با جنون سوءظن٬

چشم های همسر زیبایش را درآورده تا نگاهش به مرد ها نيفتد. با دریافت این خبر عجيب٬ طی یک هفته در صفحه

حوادث گزارش هایی اختصاصی درباره زندگی این زوج جوان می نوشتم که روز به روز باعث افزایش شمارگان کيهان و

جذب خوانندگان بيشتری می شد و خبرنگاران اطالعات از آن غافل بودند تا اینکه با گذشت یک هفته متوجه شدم

ما ادامه گزارش های  و در عوض  زوج خرمشهری کرده  زندگی این  و  ماجرای عشق  نوشتن  به  روزنامه شروع  این 

داد توضيح  پرسيدم٬  خرمشهر  در  خبرنگارمان  از  را  علت  وقتی  در کيهان قطع شده است.  و شوهر  زن  این  درباره 

ماجراهای دنباله  تا  نداریم  او  به  دسترسی  دیگر  و  شده  ناپدید  کرده  نابينا  را  همسرش  چشم های  که  مردی 

 
زندگی اش را برای مان بازگو کند.

پس از پيگيری های بسيار فهميدم یکی از خبرنگاران روزنامه اطالعات به دستور سردبير ش شبانه به خوزستان سفر

کرده و مرد خرمشهری را به تهران آورده  و او را در یکی از اتاق های ساختمان مؤسسه اطالعات زندانی کرده اند و

روز به روز خاطراتش را از زبان او می نویسند و به طور اختصاصی در روزنامه چاپ می کنند و با کاهش شمارگان کيهان

 
در عوض٬ شمارگان اطالعات روز به روز افزایش پيدا می کند.

یک غول به کار کرد٬  از من دعوت  ایران  روزنامه  انتشار  الهامی در آستانه  زمانی که شادروان حسين  در دهه 70 

جهانی در عرصه رسانه های جمعی جهان سر برآورده بود و همه صاحبان مؤسسات مطبوعاتی غرب احساس خطر

با این غول رقابت  نوشتاری درصحنه  بزودی رسانه های  ندهند  برای مقابله از خود نشان  واکنش  می کردند که اگر 

شيوه تغيير  با  توانستند  خبررسانی  شيوه های  تغيير  با  و  شد  خواهند  نابود  ماهواره ای  شبکه های  یعنی  بزرگ 

و فرصتی دیگر به این شيوه ها مجالی  پرداختن  پيدا کنند که  رقابت سرنوشت ساز  نجاتی در این  راه  اطالع رسانی 

می خواهد ولی روزنامه های کشورمان که با توجه به عدم تحرک و اصول روزنامه نگاری٬ به پایين ترین شمارگان طی

نيم قرن اخير رسيده بود٬ به جای رقابت با شبکه های خبری ماهواره ای و توليد هرچه بيشتر خبر و گزارش مقهور

چنين خبری  توليدات  انتقال  برای  که  داشتند  وا  را  نوجویی  مشتاق  و  جوان  خبرنگاران  و  شدند  شبکه ها  این 

رسانه هایی چله نشين کامپيوترها شوند و به این ترتيب خبرهای مشابه هم با تيترهایی یکسان منتشر کنند که

خوانندگان شان طی 24 ساعت قبل بارها از رسانه های صوتی و تصویری شنيده اند و رغبت خواندن چنين مطالبی را

 
ندارند.

با توجه به چنين وضعی که گریبانگير مطبوعات شده بود به پيشنهاد حسين الهامی جواب رد دادم و توضيح دادم  در

تجربه هایم در سن 60سالگی به کار نخواهد آمد اما وقتی و  وجود من  چنين وضعی که گریبانگير مطبوعات شده 

و حسين آل ابراهيم بهزادی٬ ابراهيم امين زاده٬ فرج هللا صبا  بهروز  پيشکسوتانی از مطبوعات از جمله  خبر داد که 

انقالب پيروزی  از  پس  بار  نخستين  برای  به کار کنم که  تحریریه ای شروع  پذیرفتم در  به همکاری شده اند٬  دعوت 

اسالمی٬ ترکيبی از نيروی جوان و پر انرژی و روزنامه نگاران کارکشته و با تجربه انتشار روزنامه ای را آغاز خواهند

این بر  پرداخت. هميشه  خواهند  مطلب  توليد  به  ماهواره ای٬  و  تلویزیونی  خبرهای شبکه های  تکرار  بدون  کرد که 

تجربه پایبند بودم؛ در هر نشریه ای انتخاب افراد با توجه به قابليت ها می تواند بيش از 50 درصد موفقيت آن نشریه را

و روبه رو شد  خوانندگان  استقبال گسترده  با  بسرعت  ایران  روزنامه  دیدم  ترکيبی  چنين  با  و  تضمين کند  پيش  از 

 
ماشين های چاپ هر روز نشانگر اعدادی به نشانه افزایش شمارگان روزنامه بودند که بسرعت باالتر می رفت.

در بودم  برده  پی  تجربه  به  همان گونه که  آغاز کردم  حوادث  دبير سرویس  به عنوان  را  وقتی کارم  روزنامه  این  در 

انتخاب خبرنگاران این گروه پيشاپيش موفقيتم را در این کار جمعی٬ تضمين شده یافتم و با تأیيد اهالی مطبوعات٬

تالش مبتکرانه خبرنگاران گروه حوادث٬ با طرحی نو که در حادثه نویسی ابداع کردیم در موفقيت سریع روزنامه ایران

تغيير ثمربخش اجتماعی گروه حوادث٬  و  تعيين کننده ای داشته است. از جمله فعاليت های انسانی  و  نقش قاطع 

نظرخواهی از مقام و  نوشتن گزارش هایی درباره اعتياد  با  ماه  یک  بود که طی  به اعتياد  و قانونگذاران  نگاه جامعه 

های قضایی و دولتمردان٬ به جامعه قبوالندیم که اعتياد یک بيماری است و معتادان به جای زندان و مجازات در قدم

 
نخست باید با ایجاد درمانگاه هایی درمان شوند.

آنگاه با تغيير یک ماده قانونی به سازمان بهزیستی کشور و پزشکان متخصص اجازه داده شد با ایجاد درمانگاه هایی

 
معالجه معتادان را شروع کنند.

بنيان را  زندانيان بدهکار  برای آزادی  نيکوکاری  بار نهضت  برای نخستين  بود که  همچنين گروه حوادث روزنامه ایران 

نهاد و درآستانه نوروز سال 74 با کمک مردم٬ بدهی 650 زندانی پرداخت شد واین گروه زندانی در آستانه نوروز به

آزادی رسيدند و به ميان خانواده ها بازگشتند که چند سال بعد هم این ابتکار گروه حوادث «ایران» از سوی یک گروه

عذرا بانو  درخشان  تالش  مدیون  را  حوادث  گروه  تأثيرگذار  موفقيت  این  من  و  شد  پيگيری  سيما  و  صدا  اجتماعی 
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فراهانی٬ بانو الهام تقی زاده و دیگر همکارانم٬ خسرو مبشر٬ داوود صفایی٬ مسعود ابراهيمی٬ داریوش آرمان و ...

می دانم و در پایان از فریدون وردی نژاد بنيانگذار مؤسسه ایران با احترام و ستایش یاد می کنم که با گرد هم آوردن

چهره هایی از پيشکسوتان و جوانان با ذوق و مبتکری در تحریریه٬ روزنامه ای نمونه و پویا را به یادگار گذاشت.
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