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ها،  ها و مجله  صحنه روزنامههايشان از روى صحنه و پشت مطبوعاتيان تاريخسازان مطبوعاتند و دانسته

  . خواندنى،ماندنى و از اهميت بسيارى برخوردار است

براى وقوف به زواياى پنهان و نيمه پنهان تاريخ مطبوعات افزون بر منابع مختلف، بايد به سراغ دست 

 نشست و ها رفت و براى ثبت آنچه آه در سينه دارند، با آنان به گفت و گو ها و مجله روزنامه اندرآاران

  . هايشان رامكتوب آرد يادداشت

بخارا بر همين بنياد تصميم دارد در هر شماره با يكى از مطبوعاتيان به گفت و گو بنشيند و گامى در جهت 

  . انتشارتاريخ شفاهى مطبوعات ايران بردارد

آسانى است بديهى است آه اين صفحات به فرد و يا جريان خاصى بسته و پيوسته نيست و در اختيار همه 

آند حرفى براى گفتن دارد  هر فردى آه تصور مى. اند سالهايى از ُعمر عزيز خود را در مطبوعات ايران گذرانده آه

  . است نام و نشانى خود را براى ما بفرستد آافى

  . ٢١٧ -  ٢٢٣، صص ١٣٨٠، خرداد و تير ١٨بخارا، ش ". / گفت و گو با غالمحسين صالحيار. "١

  . ٢٢١ - ٢٣٨، صص ١٣٨٠، مرداد و شهريور ١٩بخارا، ش "./ اهللا وحيدنيا ا سيفگفت و گو ب. "٢

  . ١٧٨ -  ١٩٩، صص ١٣٨٠، مهر و آبان ٢٠بخارا، ش "./ اهللا جهانبانويى گفت و گو با نعمت. "٣

  . ١٨٦ -  ٢١٦، صص ١٣٨٠، آذر تا اسفند ٢٢ و ٢١بخارا، ش "./ گفت و گو با ايرج افشار. "٤

   . - ، صص ١٣٨١، فروردين و ارديبهشت ٢٣بخارا، ش "./ مدعلى سفرىگفت و گو با مح. "٥

   . -، صص ١٣٨١، خرداد و تير ٢٤بخارا، ش "./ گفت و گو با على بهزادى. "٦

   . -، صص ١٣٨١، مرداد و شهريور ٢٥بخارا، ش "/ گفت و گو با مسعود برزين. "٧

   . -، صص ١٣٨١، مهر و آبان ٢٦بخارا، ش "/ گفت و گو با خسرو شاهانى. "٨

   . -، صص ١٣٨١، آذر و دى ٢٧بخارا، ش "/ گفت و گو با اميرهوشنگ عسكرى. "٩

   . -، صص ١٣٨١، بهمن و اسفند ٢٨بخارا، ش ..."/ گفت و گو با. "١٠

تان  وگوهاى اين چنينى ابتدا از سال تولد و تحصيالت  آقاى سفرى طبق روال گفت-

  . بگوييد

.  در لواسان به دنيا آمدم١٣٠٣در سال . محمدعلى سفرى هستم

پس از تحصيالت ابتدايى و متوسطه به دانشگاه رفتم و در رشته 



بعد در مقطع دآترا قبول شدم، . ليسانس و فوق ليسانس حقوق را از دانشگاه ملى گرفتم. تحصيل آردم حقوق

  . ردممقطع گذراندم، اما به عللى نيمه آاره تحصيل را رها آ مدتى هم وقت خود را در اين

  . نگارى را از چه تاريخى شروع آرديد  روزنامه-

اما اولين تجربه رسمى و عملى من با روزنامه .  جسته و گريخته با مطبوعات همكارى داشتم١٣٢٠از شهريور 

  . برق شروع شد

   برق دآتر غالمحسين مصاحب؟ -

  . بله

  آرديد؟   در آن روزنامه چه مى-

  . خبرنگار، مدير داخلى، مصحح، موزع و حتى گاهى سردبير. همه آاره بودم

  . گرفتيد  چقدر حقوق مى-

  .  تومان٣٠

از زندگى دآتر مصاحب  شناسد و به اين بخش نگار مى چون جامعه او را به عنوان دانشنامه.  از آار با دآتر غالمحسين مصاحب بيشتر بگوييد-

  . بگويد يا بنويسد نگارى سياسى خود چيزى  روزگار روزنامهآمتر اشاره شده، حتى خودش تمايلى نداشت درباره

نگارى هم مثل ساير آارهايش بسيار جدى بود و  نويس بود و در آار روزنامه دآتر مصاحب در آن دوره سياسى

آرد تا آنجا آه به ياد دارم برق حدود صد  الوزرايش سهيلى بود به شدت مخالفت مى رئيسبا دولت وقت آه 

  . شماره دوام آورد

  .  آخرين شماره موجود اين روزنامه در آتابخانه مرآزى دانشگاه تهران شماره است-

  . شايد آخرين شماره آن باشد

  آردند؟   در روزنامه برق به مديريت دآتر غالمحسين مصاحب چند نفر آار مى-

خودش، . آرد دآتر مصاحب روزنامه را خانوادگى اداره مى

د مصاحب و خانمها شمس الملوك و اشرف الملوك دآتر محمو

تنها عضو حقوق بگير آه نسبت . مصاحب نيزهمكارش بودند

  . آرد من بودم خانوادگى با آنها نداشت و در آن روزنامه آار مى

  

  

  

  ١٣٣٢ خرداد ١٦محمدعلى سفرى در آنار مهندس احمد رضوى در ميتينگ 

   دفتر روزنامه برق آجا بود؟ -

در همان طبقه يك اتاق ديگر . زار نو در طبقه دوم يك ساختمان دو اتاق تو در تو را در اختيار داشت خيابان الله

 مهندس جعفر شريف امامى بد نيست آه اين جا اشاره آنم. ساختمانى آن را اجاره آرده بود بود آه يك شرآت

  . و احمد آرامش هم آه بعدها نامدار شدند ازاعضاى آن شرآت ساختمانى بودند



  . شد  روزنامه برق آجا چاپ مى-

  . آرديم اى توى آوچه طبس روزنامه را چاپ مى در مطبعه

  . برد  مطالب را چه آسى به چاپخانه مى-

شد زير بغلم  آردم وقتى چاپ مى خودم غلطگيرى مى. چيد چين مى حروف. بردم مطالب را من به مطبعه مى

آوردم و در  فروشهاى خودش بدهد، بقيه را به دفتر مى اج محمد سقا به روزنامهبردم توزيع تاح گرفتم و مى مى

  . آرديم زديم و ُپست مى دفتر نشريه، تمبر مى

   چرا برق را تعطيل آردند؟ -

  . هايش با سياستهاى روز توقيف شد تروزنامه برق به علت مخالف

   مخالفت با چه سياستى؟ -

  . سياستهاى دولت آه در رأس آن سهيلى بود

  اى مشغول به آار شديد؟   بعد از توقيف برق در چه روزنامه-

  . به روزنامه باختر رفتم و با دآتر حسين فاطمى آار خود را ادامه دادم

  . تان بگوييد  از دآتر فاطمى و باختر و باختر امروز قطعًا خاطرات به ياد ماندنى داريد، از اين دوره زندگى-

روزنامه باختر را از .  در اصفهان بود و بعد از اصفهان تبعيد شد و به تهران آمد١٣٢٠دآتر فاطمى تا شهريور 

شد و تا رفتن ايشان به اروپا در  آغاز ١٣٢١اصفهان به تهران منتقل آرد وانتشار باختر در تهران از چهاردهم تير 

پور فاطمى آه در آن  بعد از او روزنامه در اختيار سيف. شد مى  روزنامه زير نظر خودش اداره١٣٢٤تابستان سال 

  . پذير نشد و چندى بعد تعطيل شد امكان زمان نماينده دوره چهاردهم مجلس بود قرار گرفت ولى انتشار آن

   به چه منظورى رفت؟  دآتر فاطمى به آدام آشور و-

  . به فرانسه رفت براى ادامه تحصيالتش و پس از سه سال و چند ماه با درجه دآترا بازگشت

   چه سالى برگشت؟ -

١٣٢٧ .  

  .  سال بعد باختر امروز را منتشر آرد-

ام آه در هشتم  من در جلد اول قلم و سياست به اين نكته اشاره آرده. بله، مقدمات انتشار طول آشيد

  . باختر امروز منتشر شد  اولين شماره رسمى١٣٢٨مرداد 

  .  از باختر امروز موجود است١٣٢٨ تير ٢٠ تير تا ٩ ده پيش شماره در فاصله -

طورى آه شما  پس از انتشار اين ده شماره، همان.  مرداد منتشر شد٨ بله، گفتم اولين شماره رسمى در

  .  مرداد منتشر شد٨طور رسمى در  ،نخستين شماره به١٣٢٨ تير ٢٠ تا ٩گفتيد از 

  آرديد؟   در باختر امروز چه مى-

  . خبرنگار پارلمانى بودم

  . اى خود در باختر امروز بگوييد  از خاطرات حرفه-



ر  اولين درگيرى بين نمايندگان جبهه ملى و جناح مقابل آن، آه اآثريت هم بودند د١٣٢٩ ارديبهشت ٢٨در 

طورى آه  به. همهمه شديدى در گرفت. آرد در مورد پرونده قند و شكر صحبت مى در آن روز حسين مكى. گرفت

مفهوم نبود و مجلس به علت ترك رياست جلسه از رسميت  هيچ يك از حرفها براى خبرنگاران در لژ مطبوعات

امروز انتشار يافت، حسين مكى به عصر آه روزنامه باختر. افتاد و ادامه جنجال به سرسراى مجلس آشيده شد

اسمى "مهدى چهار ابرو"دفتر روزنامه آمد و از من آه گزارش مجلس را نوشته بودم ايراد گرفت آه چرا از 

مكى قانع نشد و شكايت خود . رسيد در جوابش گفتم در آن شلوغى صداى شما به لژ مطبوعات نمى. ام نبرده

اين اولين برخورد بين . ما به آار مجلس وارد نيست، ديگرى را بفرستيدرا به دآتر فاطمى بردآه اين خبرنگار ش

  . البته آدورت بين ماخيلى زود رفع شد. من و حسين مكى بود

  نگارى و اداره باختر امروز چگونه بود؟   شيوه دآتر فاطمى در روزنامه-

هاى آتشين و انتقادى خود  با سرمقاله. آرد دآتر فاطمى اصولى داشت و بر سر آن اصول پافشارى مى

خاطر  به. آرد هاى مقابل جبهه ملى مبارزه مى با جناح. سياست را بر مال آند سعى داشت فعاليتهاى پشت پرده

مردم ايران با دو ريال خريد اطالعات به خفقان "ر امروزنوشت  با تيتر سراسرى باالى باخت١٣٢٨دارم آه در اسفند 

  . آردند مى آن ايام مطبوعات جبهه ملى و دربارى به شدت با هم مبارزه". ملى آمك نكنيد

  

  

   اعضاى تحريريه باختر امروز چه آسانى بودند؟ -

من . دآتر حسين فاطمى مدير بود و نصراهللا شيفته سردبير

اهللا  خبرنگار پارلمانى بودم و ناصر امينى خبرنگار سياسى، ذبيح

مفسر سياسى و نويسنده، دآتر رحمت مصطفوى  منصورى

نويسنده، شنوقى مترجم فرانسه، رائين مترجم انگليسى، 

دآتر سيدعلى . خبرنگار بودندهم  قهرمانى و اشراقى و رياحى

شايگان، جاللى نائينى و سيدحسين مكى، سعيد فاطمى و 

ديگرانى هم بودند . بودند محمدرضا عسكرى نيز اعضاى تحريريه

  . آه اآلن به خاطر ندارم

   رفتار دآتر فاطمى با آارآنان باختر امروز به چه شكل بود؟ -

به ياد دارم در زمانى آه وزير امور خارجه بود در يكى از روزها به ديدارش رفتيم، . خيلى خوب و قدردان بود

دآتر . حدود دو صفحه و نيم ازهشت صفحه روزنامه گزارشهاى پارلمانى چاپ شده بود آه من نوشته بودم

من از روى اين جوان با اين همه : "لى نائينى، نصراهللا شيفته و دآترسعيد فاطمى گفتفاطمى در حضور جال

به دنبال " سازد روزنامه مى آشم چون با اين همه فداآارى با اين حقوق قليل آشد خجالت مى زحمتى آه مى

ه آنان گفت دآتر فاطمى خطاب ب. سخنان دآتر فاطمى، جاللى نائينى و شيفته نيز از زحماتم تقدير آردند

  ". مطالعه آنيد شايد بتوانيم به حقوق او اضافه آنيم چون خبر دارم آه زندگى مرفهى ندارد"آه

  ها شمارگان باختر امروز چقدر بود؟   تيراژ يا به قول امروزى-

  .  هزار نسخه٢٥نم آ گمان مى



  .  درباره دآتر فاطمى بيشتر بگوييد-

توان زندگى سياسى و مطبوعاتى دآتر فاطمى را  درباره دآتر فاطمى بايد آتابها نوشت، با يك مصاحبه نمى

  . بازگو آرد

  . آرا بگوييد وزيرى رزم نگارى دآتر فاطمى در دوران نخست وزنامه از ر-

  . آرا دآتر فاطمى را زندانى آردند در دوره رزم

  .  دقيقًا به خاطر داريد چه تاريخى زندانى شد-

  . ١٣٢٩ آذر ٢٩به گمانم 

   به چه علت؟ -

ت چند مأمور شهربانى دستگير آردند و به نوش دآتر فاطمى را به علت مقاالت تندى آه باختر امروز مى

  . زندان ُبردند

   محور اين مقاالت چه بود؟ -

  .  قبيل بودآرا و مسائلى از اين ها درباره مسأله نفت، صداى پاى ديكتاتورى، دولت نظامى رزم عمده مقاله

   دستگيرى دآتر فاطمى چه بازتابى در جامعه داشت؟ -

دستگيرى دآتر فاطمى مدير باختر امروز و حمله به چاپخانه موسوى براى جلوگيرى از چاپ روزنامه شاهد و 

 تن از مديران مطبوعات در مجلس شوراى ملى ٣٥نگار آوردند سبب شد  مليون روزنامه  آه بهفشار مضاعفى

  . آرا صادر آند شديد اللحنى عليه دولت رزم متحصن شوند و دآتر محمد مصدق بيانيه

  . دهاى ديگر نيز در اين جدال مشارآت داشتن  گويا جدال مطبوعاتى فقط بين جناح دولت و جبهه ملى نبود، گروه-

آرا عمل  بله، مطبوعات وابسته به حزب توده در مبارزه با مطبوعات جبهه ملى همصدا با مطبوعات طرفدار رزم

  . آردند مى

  دادند؟   دقيقًا نام ببريد آه چه نشرياتى اين آار را انجام مى-

آرا و دولتش بودند آه شديدترين حمالت و  مردم، بسوى آينده، نيسان و حجار از جمله نشريات همصدا با رزم

  . بردند نامناسبترين آلمات راعليه جبهه ملى به آار مى

  گروهى آه نام برديد نشريات ديگرى هم بودند؟  در اين -

بله، شهباز، نويد آزادى، جوانان دموآرات، مجله صلح، آبوتر صلح، چلنگر، دژ، جرس، قوس و قزح، 

  . گنج، سرود فردا، دنياى امروز و چند روزنامه ديگرآمان، شجاعت، بانگ مردم،رنج و  رنگين

  .  از مطبوعات وابسته به دربار و سياستهاى انگليس هم بگوييد-

. آردند به دآتر مصدق و جبهه ملى حمله مىهاى وابسته به دربار و سياستهاى انگليس به نحو ديگر  روزنامه

جانسپاران ميهن در صفحه اول خود و با حروف درشت مطالبى بر عليه دولت، دآتر مصدق  اى به نام مثًال روزنامه

آه مدير آن شخصى بود به نام بيوك صابر و از هواداران " آى بكيه"نام  اى به يا روزنامه. نوشت و دآتر فاطمى مى



نوشت متعلق به  دآتر مصدق مطالبى مى روزنامه ديگرى هم آه عليه دولت. مال امامى بودمعروف دسته ج

  . زار بود داران معروف خيابان الله شخصى به نام ارباب از آاباره

  .  از مطبوعات طرفدار دآتر مصدق بگوييد-

اى نسبت به مندرجات مطبوعات به وجود آمد و تقريبًا يكهزار  سابقه در دوره دولت دآتر مصدق آزادى بى

مطبوعات "در ميان اين هزار نشريه مطبوعات طرفدار دآتر مصدق آه به . شد روزنامه و مجله در آشورمنتشر مى

  . شهره شدند، آم نبودند" ملى

  .  ببريدشان را نام  مشهورترين-

البته شاهد بعدها سرنوشت . باختر امروز آه روزنامه عصر تهران بود و شاهد آه روزنامه صبح تهران بود

  . ديگرى پيدا آرد

  . وزيرى استعفا داد نگارى از معاونت نخست  روزنامه گويا در آن زمان دآتر فاطمى به خاطر ادامه آار-

  . نگارى باشد بله، براى مبارزه با مخالفين دولت ترجيح داد در سنگر روزنامه

  . ار محمدمسعود مدير مرد امروز هدف گلوله قرار گرفت بر سر مز١٣٣٠ بهمن ٢٥ و باالخره در روز جمعه -

پس از صرف . آن روز اعضاى تحريريه باختر امروز ميهمان عبدالحميد مشايخ مدير داخلى روزنامه بودند. بله

بعد . گريست دآتر فاطمى به شدت مى. گروه آثيرى آمده بودند. به ظهيرالدوله رفتيم  فاطمىناهار به اتفاق دآتر

سراسيمه به سويش دويدم . گلوله به سوى او شليك شد من در چند قدمى او ايستاده بودم آه. سخنرانى آرد

دآتر .  هم ريختبقيه همكارانم هم آمك آردندجمعيت به. تا از سقوط او به روى مزار مسعود جلوگيرى آنم

فاطمى هر دو دست خود را روى محل اصابت گلوله گذاشته بود و سرش را روى زانوى نصراهللا شيفته قرارداده 

  . بود

  گفت؟   دآتر فاطمى در آن حال و وضعيت چه مى-

چه زنده بمانم، "ام يكى از صحبتهاى او خطاب به ما اين بود آه   او را در آتاب قلم و سياست نوشتهحرفهاى

است آه باختر امروز به همين سبك و روش و شيوه انتشار يابد، نگذاريد، اين چراغ را  چه نمانم، تقاضاى من اين

ن نجميه رسيديم و گلوله را خارج آردند و باالخره به بيمارستا."ام خاموش شود آه به خون دل روشن نگاه داشته

  . دانيد باقى قضايا را آه مى

  . اى آه خبرنگار پارلمانى بوديد، بفرماييد  از خاطرات دوره-

دانم  از نمايندگان مجلس شوراى ملى آه هنوز هم نمىدر يكى از جلسات علنى مجلس چند بيت از يكى 

  : چنين بود چه آسى بود، به دستم رسيد آه

   شـد سـفـرى بـراى ما        سـفـر نـكـرده نام تو

   گـفـته و هم صداى ما           ثـبـت آنى به دفترت

   مـخـبـر بـا صـفـاى ما        شود ليـك تـرا چه مى

   آفـت و هــم بـالى ما         گو مخبـر شـوخ و بذله

   آار تو شد جـفـاى ما           عيـب نـگـيرم از تو چون

   جمله به جمله پاى ما           روى در پــى عـيب مى

   انــــدآــى از نـواى ما          رود از نـــظـرت نـمـى



   نــــوشـــتـن اداى ما        حـرفـه مـخبـريـن بـود

   مــحـض خـدا براى ما         نيك نـويـس و نـيـك گو

  خان چقدر برخورد داشتيد؟   با محرمعلى-

  . بسيار زياد

  .  از خاطراتى آه از او داريد، بگوييد-

در آن زمان اآثر آارگرهاى . شد چاپ مى" بسوى آينده"و " باختر امروز"در چاپخانه تابان واقع در ناصرخسرو 

رفتم از  چينى چاپخانه تابان باال مى هاى حروف يك روز وقتى آه از پله. توده داشتند ها گرايش به حزب چاپخانه

از بيرون بسته " توالت"به طرف صدا رفتم ديدم در . شنيدم راهرو بود صداى ناله خفيفى" پاگرد"ر آه د" توالت"

. آرد افتاده بود و ناله ضعيفى مى اى خان با حالتى نگران آننده در گوشه است وقتى در را باز آردم، محرمعلى

چون از سوابق اوآگاهى داشتم . رخانه برديمفورى با آمك چند تن از آارآنان چاپخانه او را بيرون آورديم و به آبدا

اى در  معلوم شد دوستان توده. اش مقدارى ترياك برداشتم و در آب حل آرديم و در دهانش ريختيم از جليقه

. ها از چاپخانه خارج شود ساعتها او را توقيف آرده بودند تا روزنامه" بسوى آينده"جلوگيرى از توقيف  چاپخانه براى

  . از مرگ نجات داديمخالصه او را 

  خان جبران آرد؟   اين محبت شما را محرمعلى-

آرد و همواره سعى داشت  بله، سالهاى سال در نظر داشت و بعدها به آرات خيلى به من سختگيرى نمى

   .آه گرفتار نشوم

  . اى ذآر آنيد  نمونه-

شد و دستور توقيف آن  يك بار آه روزنامه باختر امروز در چاپخانه مطبوعات واقع در خيابان ناصرخسرو چاپ مى

ا نخواست آه اطالع بدهد و در نتيجه ناگهان سربازان چاپخانه را خان يا مجال نيافت و ي صادر شده بود،محرمعلى

چينى مشغول بستن صفحات روزنامه بوديم به  محاصره آردند و نويسنده آه باهمكاران در قسمت حروف

آغشته آردم و يك روپوش آارگرى هم از جالباسى  من فورى دست و صورتم را با مرآب. محاصره افتاديم

طورى آه براى  آردم، به  با يك صفحه روزنامه بسته شده به طرف ماشينخانه حرآتبرداشتم و پوشيدم و

چينى و  هاى چوبى بين حروف اما همين آه خواستم از پله. ماند آه آارگر هستم نظاميان شكى نمى

روزگار ": خان به من افتاد و با لبخند و لهجه آذربايجانى خود به طعنه گفت پايين بيايم چشم محرمعلى ماشينخانه

  . و از جلوى من رد شد و طبعًا نظاميان هم به من آارى نداشتند"دهد چه آارها آه به دست آدم نمى

اند و دوره دوم قدرت را به  بوده دوره اول دآتر فاطمى و همفكرانش مخالف دولت. ايد  شما در باختر امروز دو دوره متفاوت را پشت سر گذاشته-

  . نگارى اين دو دوره وتغيير موضع باختر امروز بگوييد از تفاوت روزنامه. اند دولت شدهاند و گردانندگان  دست گرفته

مى معاون  يعنى بعدازظهر اولين روزى آه رسمًا دآتر فاط١٣٣٠ ارديبهشت ٣٠دقيق به خاطر دارم آه روز 

وزيرى به ديدارش رفتم و مشكل آار خود را با صراحت  در دفتر معاونت نخست وزير شد، در ميدان ارك نخست

ايد و مدير باختر امروز هم هستيد وضع ما بغرنجتر شده،  وزيرشده عنوان آردم و گفتم حاال آه شما معاون نخست

اين تنها مشكل شما نيست، وضع : "گفت  در جوابتكليف ما در روزنامه چيست؟ روانش شاد باد، دآتر فاطمى

گذشته انجام  منتهى شما بايد وظيفه خود را در باختر امروز همچون. تر شده است خود من به مراتب مشكل

دانستيم، يك روزنامه مخالف دولت و انتقادى، اما حاال  ما تا به حال تكليف خود را مى: در جوابش گفتم". دهيد



وزير هستيد و باختر امروز عمًال ارگان جبهه ملى است آه رهبر آن   شما معاون نخست.آرده است وضع فرق

توانيم راه گذشته را ادامه دهيم؟ آيا ما بايد از رويه تهاجمى به رويه  بنابراين چگونه مامى. رئيس دولت است

ع بده آه در روزنامه خصوص هيأت تحريريه اطال امشب به رفقابه: "تدافعى تغيير وضع بدهيم؟ دآتر فاطمى گفت

همان شب در دفتر روزنامه،دآتر فاطمى حضور يافت و ". جمع شوند تا در حضور جمع حرفهاى الزم زده شود

روزنامه بدون در نظر "ضمن تشريح آامل اوضاع سياسى مملكت، خطاب به هيأت تحريريه گفت آه 

و از همكاران خواست همان روال " رفتسمتى آه من در دولت دارم مانند گذشته راه خود را خواهد  گرفتن

  . انتقادى گذشته را دنبال آنند

   بعدها مشكلى به وجود نيامد؟ -

دشمنان اضافه شد تا آنجا آه بر تعداد مخالفان و . چرا با اجراى اين دستور با مشكالت فراوانى مواجه شديم

بارها در مجلس، دآترفاطمى و گاهى دآتر مصدق به خاطر مطالب و مندرجات باختر امروز مورد حمله و انتقاد 

  . گرفتند قرار مى

   برخورد دآتر فاطمى پس از شنيدن اين انتقادها با شما و همكارانتان چگونه بود؟ -

صورت علنى، ايراد نطق،  هاى ما آماج عكس العمل مستقيم به رغم آن آه بارها بر اثر نوشته دآتر فاطمى به

فقط . داد گرفت، هرگز ما را مورد مالمت قرار نمى هاى حضورى قرار مى هاو شكايت ها، گاليه نوشتن در روزنامه

اى  داد آه در آارم به خاطر اين مسائل لطمه آرد وبالفاصله تذآر مى راى حفظ ظاهر سفارش طرف را مىگاهى ب

ستونى در باختر امروز داشتم با ".نگارى خود را فراموش نكنيد شما وظيفه روزنامه: "گفت او مى. وارد نشود

بودم به   و خودم آه نويسنده آن ستونهايى براى دآتر فاطمى و دولت ، اين ستون گرفتارى"چغلى از وآال"عنوان 

به شرط . آار روزنامه ارتباط با شغل سياسى من ندارد واقعيت را بنويسيد"گفت  اما دآتر فاطمى مى. وجود آورد

  ". آميزنباشد آزاديد آن آه توهين

  . آار آن آميسيونها بگوييد يد، از انعكاس نحوها ايد، در بعضى از آميسيونها هم آزادانه شرآت آرده  شما موقعى آه خبرنگار باختر امروز بوده-

عالوه بر آن، من در باختر امروز . نوشتم آردم و جريان آار آميسيونها را مى شرآت مى. طور است بله، همين

. آردند، افشاگرى آردم اآثريت دربارى در آار اقليت مصدقى در آميسيون نفت مى هايى آه راجع به آارشكنى

  . خواستند نفت ملى شود ها نمى دربارى

  آرديد؟   شما در همه جلسات به عنوان خبرنگار شرآت مى-

گذاشتند خبرنگار در جلسات شرآت  اآثر جلسات محرمانه بود و نمى. در بعضى جلسات حضور داشتمخير، 

  . آند و سعى داشتندمذاآرات آميسيون افشا نشود

  شديد؟   چطور از مشروح مذاآرات آميسيون مطلع مى-

صورت  او جريان هر جلسه را به. شدم وسيله يكى از آارآنان ادارى مجلس آه مصدقى بود مطلع مى به

  . آردم رساند ومن چاپ مى فشرده به اطالع من مى

   اآثريت آميسيون و نمايندگان دربارى پس از چاپ مذاآرات واآنشى نشان ندادند؟ -

روزنامه : "چرا، سه شماره آه چاپ شد صداى جمال امامى در آميسيون نفت در آمد و به مصدق گفت

  " آورد؟ طرفدار تو اين مطالب را از آجامى



ور جمال امامى از اونپرسيد و از مرحوم مصدق  سيدحسين مكى آن موقع هم عضو تحريريه باختر امروز بود و هم عضو آميسيون نفت، چط-

  پرسيده بود؟ 

همان روز مكى به دفتر نشريه ". من اين آار را نكردم"از مكى هم پرسيده بود و مكى قسم خورده بود آه 

امروز در آميسيون بحث اين بود : "چطور؟ گفت: من گفتم" آورى؟ را از آجا مى اين مطالب"ه آمد و به من گفت آ

نگفتم آه چطور مذاآرات آميسيون را به دست  من به مكى" آورد؟ آه باختر امروز اين مطالب را از آجا مى

  . آورم و به آار خود ادامه دادم مى

   تا آى؟ -

  . تا سه شماره بعد

   چرا سه شماره بعد؟ -

را به آميسيون چون پس از سه شماره و در مجموع شش شماره، اعضاى آميسيون تصميم گرفتند آسى 

ما چاى هم "اجازه نداشت چاى براى اعضاى آميسيون ببرد چون گفته بودند آه  حتى مستخدم هم. راه ندهند

  "! خواهيم نمى

  . هايى درباره آن جلسات بيش از شش شماره در باختر امروز چاپ شده است  اخبار آميسيون نفت و آگاهى-

رغم سرى بودن جلسه من جسته و گريخته چيزهايى فهميدم و در باختر امروز  بله، يكى دو شماره هم به

بعد گرفتارى . برم اين اطالعات را توسطكسى به دست آوردم آه چون در قيد حيات نيست، نام او را نمى. نوشتم

" آوريد؟ مذاآرات آميسيون نفت را از آجا مى"بود آه  الفه شد و به مرحوم فاطمى گفتهاين شد آه مصدق آ

اى  باالخره تصميم گرفتند جلسه".آنيم آورد و ما چاپ مى دانم سفرى مى واهللا نمى"مرحوم فاطمى هم گفته بود 

من  فاطمى بهوارد آه شديم و نشستيم مرحوم . مرحوم فاطمى مرا ُبرد خدمت دآتر مصدق. تشكيل دهند

". آنيد آورد و شما در باختر امروز چاپ مى گويد سفرى اين مذاآرات را از آجا مى آقا ناراحت است و مى: "گفت

فوت و .  تا حاال در خدمتتان هستم٢٤نگارى را از شما ياد گرفتم و از سال  گفتم آه آقاى دآترفاطمى من روزنامه

گوييد؟  حاال چه مى. ها اين بوده آه خبرنگار بايد امانتدار باشد و فن يكى از فوت. هايى شما به من ياد داديد فن

توقع ندارم آه نام آن : "رو به من آرد و گفت دآتر مصدق" واهللا چه بگويم؟. گوييد درست مى: "دآتر فاطمى گفت

توانم  من مى. يدريز مى خواهم به شما اين نكته را بگويم آه داريد با اين آار مملكت را به هم مى. فرد را ببريد

آقا درس دومى آه به من داديد اين بوده : من رو آردم به دآتر فاطمى و گفتم". ها را چاپ نكنيد خواهش آنم اين

حاال من به آقاى دآتر مصدق چه عرض آنم؟ خالصه " اگر مطلبى گيرت اومد براى آگاهى مردم چاپ آن"آه

پس طورى بنويس آه " هم ندادند و دآتر فاطمى گفت هم به من اجازه دادند و در آن جلسه. جلسه تمام شد

  ". اآثريت مدعى اقليت و دآتر مصدق نشوند

  اى داريد؟  آرا خاطره  از قضيه ترور رزم-

. نوشتم  آه متعلق به آقاى احمد بنى احمد بود را مىهاى روزنامه آذرين بله، در آن زمان سرمقاله

طورى آه دستگاه  به. وزير و خشم مردم بود آرانوشتم راجع به گزارش نخست اى آه براى روز ترور رزم سرمقاله

آند و مدير روزنامه و من را به اتهام همكارى در  توانست به استناد آن سرمقاله روزنامه را توقيف محاآمه مى

خودم را به چاپخانه رساندم و  اند، به سرعت آرا را ترور آرده موقعى آه شنيدم رزم. آرا بازداشت آند تل رزمتوطئه ق



آن سرمقاله را از صفحه روزنامه بيرون آوردم و مطلب ديگرى جايش گذاشتم و بدين ترتيب به خيرگذشت و از يك 

  . خطر حتمى نجات پيدا آرديم

  گويند، برخوردار بودند؟  مى" رانت خبرى" آنچه آه امروز به آن  مطبوعات طرفدار دآتر مصدق از-

باختر . داشتند" دست اول"ها خبرهاى  طبعًا به علت نزديكى با دآتر مصدق و جبهه ملى به قول مطبوعاتى

  . ممتاز بود  حيث خبرىامروز نيز از

   به گمانم از دآتر مصدق خاطرات بسيارى داريد؟ -

  . خيلى زياد

  .  يك خاطره مرتبط با مطبوعات تعريف آنيد-

يكى از خاطرات اين است آه يك روز به اتفاق دو تن از خبرنگاران . ام پاره عمده اين خاطرات را در آتاب نوشته

ها هم ايرانى بودند به ديدار دآتر مصدق  هاى خارجى آه البته آن آيهان و اطالعات و دوتن از خبرنگاران خبرگزارى

رسيد به جدال مطبوعات و خبرنگاران و هر يك سخنى درباره  بحث. م و از هر درى سخنى گفته شدرفتي

اوًال به سر : "ماليد با خنده گفت مى دآتر مصدق در حالى آه دستهايش را به هم. ها گفتند مندرجات روزنامه

باشد به من  طالبى را آه مهمفقط م. خصوص حاال آه ابدًا وقت ندارم خوانم به مبارآتان قسم من روزنامه نمى

". بنابراين چنانچه جرايد با هم مخالفتى داشته باشند به من ربطى ندارد و آزادند. خوانم گويند و من آن را مى مى

شما در بدو زمامدارى اعالم داشتيد جرايد هر حمله و انتقادى به شخص جنابعالى : "يكى ازهمكاران گفت

بنده هم آه الحمداهللا خلف عهدى نكردم و حاال هم هيچ : " باخنده گفتدآتر مصدق". داشته باشند آزادند

  ". نويسها ندارم دلتنگى از آقايان روزنامه

   در روز سى تير آجا بوديد؟ -

طور معجزه آسا نجات  به. و با دست و صورت خونين گرفتار سربازان شدمآتك خوردم . حدود سه راه ژاله بودم

در آن روز شايعه مرگ من به . هر ترتيب خود را به دفتر روزنامه رساندم به. پاره شده بود پيدا آردم، اما لباسهايم

  . دفتر روزنامه رسيده بود

  . آرد در روز انتشار بازار سياه پيدا مى با اجازه شما برگرديم به قصه باختر امروز، گويا اين روزنامه -

بله، روزى آه دآتر فاطمى سرمقاله معروف خود را آه يكى از مستندات دادگاه نظامى براى اعدام او شد 

  . قيمت داشت تا پنج تومان فروش رفتسى شاهى  نوشت و چاپ آرد روزنامه آه

   عنوان سرمقاله چه بود؟ -

  ". اين دربار شاهنشاهى روى دربار سياه فاروق را سفيد آرد"

  .  گويا سرمقاله روز بعد نيز از مستندات دادگاه بود-

آه " خواست وطن را به خاك و خون بكشد فرار آرد خائنى آه مى. "عنوان آن سرمقاله نيز اين بود. بله

  .  مرداد اين سرمقاله در روزنامه چاپ شد٢٦مرادش از خائن شخص شاه بود ودر روز 

  .  و روز بعد آخرين شماره باختر امروز منتشر شد-

  .  آخرين شماره باختر امروز است آه به دست مردم رسيد١٣٣٢ مرداد ٢٧شنبه   سه١١٧٤بله، شماره 



  .  مرداد بگوييد٢٨ از صبح -

! آرديم آودتاى ديگرى صورت خواهد گرفت هرگز تصور نمى.  مرداد طبق معمول به دفتر روزنامه رفتم٢٨صبح 

  . سلطنت و متعاقب آن اعالم جمهورى مطرح بود بحث بر سر شوراى

  . ژيم هم آه دآتر فاطمى بود پيشتاز تغيير ر-

دآتر .  مرداد سه سرمقاله نوشت آه تأآيد بر تغيير رژيم داشت٢٧ مرداد تا ٢٥بله، واقعًا دآتر فاطمى از 

  . خيلى تندتر شده بود. اوت اساسى داشتهمه روزها تف فاطمى آن سه روز با دآتر فاطمى

   مرداد و سرنوشت دفتر باختر امروز بگوييد، موقعى آه دفتر باختر امروز را آتش زدند، شما آجا بوديد؟ ٢٨ از روز -

 مرداد بودم آه ناگهان هياهو برخاست و دفتر روزنامه ٢٨تنظيم مطالب روزنامه عصر در دفتر روزنامه مشغول 

ها  گروهى از اراذل و اوباش چماق به دست به تخريب و شكستن شيشه. شد هاى آتش محاصره در شعله

 جان خود به چاقوآشان در آمد و آارآنان روزنامه براى نجات در مدت زمان آوتاه دفتر روزنامه به اشغال. پرداختند

  . اطراف پراآنده شدند

   چطور شما نجات پيدا آرديد؟ -

 به آوچه نظاميه. به اتفاق جاللى نائينى از نرده بالكن روزنامه به طبقه پايين و از آنجا به پاساژ مجاور رفتيم

جاويد "آشى  چاقوآشان خيابانها را در تصرف داشتند و با عربده. آوچه فرار آرديم آه رسيديم به طرف جنوب

  . گفتند مى" شاه

. داد يان شكوفايى يك نهضت مقدس را خبر مىصدايى آه پا. از راديو تهران هم صداى شومى به گوش رسيد

  . عوض آردند ها رنگ همان روز خيلى

  آنيد؟  ارزيابى مى گذرد، عملكرد مطبوعات آن دوره را چگونه ايد و قريب به پنجاه سال از آن روزگار مى  اآنون آه از آن زمان دور شده-

گذارند آه به  هايى را به نمايش مى آور از دسيسه هاى آن دوره موجودند و واقعيتى مستند و شرم روزنامه

ايران و گسستن زنجير اسارت بيگانه تدارك ديده شده بود و سرانجام اين  منظور جلوگيرى از پيروزى ملت

ها در مجلس و آتك   و جريان تحصن مطبوعاتى١٣٣٠ آذر١٤غائله . ف آردها نهضت را از مسير خود منحر دسيسه

  . ام هاى آن روز را مفصًال در جلد اول قلم و سياست نوشته آارى

  .  به نظر شما از حيث مطبوعاتى چه نشرياتى راه را بر آودتاچيان هموار آردند-

از يك سو و نشريات جداشدگان از مصدق از سوى ديگر " شهباز"و " بسوى آينده"ويژه  مطبوعات حزب توده به

هتاآى، . آه ناشر افكار اين گروه بودند به اضافه مطبوعات وابسته به دربار" ملت ما"و" شاهد"مثل روزنامه 

. آبادى در ملت ما به دآتر مصدق و جبهه ملى وارد آردند  شاهد و قناتتهمت و افترايى آه دآتر بقايى در

  . درباريان در نشريات خود نكردند

  .  آيهان و اطالعات چه آردند-

همين دليل   مرداد مورد هجوم قرار گرفت و به٢٨، اما اطالعات در  مرداد آيهان آسيبى نديد٢٨ تا ٢٥در فاصله 

  . نتوانست در روزهاى بعدمنتشر شود

   مرداد به بعد چگونه بود؟ ٢٩ اوضاع مطبوعات از -



ه امكان انتشار يافتند مداح شاه و تمجيدگر آودتاچيان شدند و از آودتا به عنوان  مرداد نشرياتى آ٢٩بامداد 

  . شعارشان شد" پرستى شاه"ياد آردند و" قيام ملى"

  .  مطبوعات طرفدار نهضت ملى چه سرنوشتى پيدا آردند-

آنهايى هم آه به دفترشان حمله نشد . دفترشان يا غارت شد و يا به آتش آشيده شد. از فعاليت بازماندند

  . جلوگيرى آردند آودتاچيان از انتشارشان

   نام ببريد؟ -

، شورش، جبهه آزادى، نيروى سوم، حاجى بابا، آپادانا، مردم ايران، اصناف و چند مجله و روزنامه باختر امروز

  . ديگر

  . هاى آودتاچى بگوييد  از مطبوعاتى-

    ها سيدمهدى مشهورترين آن. ر خدمت آودتاچيان قرار دادندبسيارى بودند آه قلم و قدم خود را د

 مرداد در راديو ٢٨ بعدازظهر روز ٣ميراشرافى مدير روزنامه آتش بود آه از عوامل آودتا بود و حدود ساعت 

  . سخنرانى آرد

  هايى بودند؟  هاى بعد از آودتا چه روزنامه  مشهورترين روزنامه-

روزنامه آتش متعلق به ميراشرافى و روزنامه : شد دو روزنامه آه از سوى دو عامل مؤثر در آودتا منتشر مى

 مرداد هم نخستين شماره پست ٣٠روز . و متعلق به دارودسته دآتر مظفر بقايى گان حزب زحمتكشانشاهد ار

  . هاى عصر تهران بودند روزنامه پست تهران به همراه آيهان و اطالعات. تهران منتشر شد

  .  گويا روزنامه صرصر تنها نشريه طرفدار نهضت ملى بود آه پس از آودتا منتشر شد-

با .  منتشر شد١٣٣٢ مهر ١٥بله، صرصر تنها روزنامه علنى طرفدار مصدق بود آه نخستين شماره آن از 

زنامه علنى به صورت رو  شماره دوام آورد و ديگر اجازه فعاليت به١٤ مجموعًا ١٣٣٢ آذر١٦هاى مكرر تا  توقيف

  . هاى مخفى مبادرت آردند هواداران مصدق داده نشد و آنان به ناچار به انتشارنشريه

   مرداد شما چه سرنوشتى پيدا آرديد؟ ٢٨ بعد از آودتاى -

  . د من ناچار شدم متوارى شوم و خود را پنهان آنم مردا٢٨بعد از آودتاى 

   چه مدت؟ -

  . هفت ماه

  . گاه بيرون آمديد و به فعاليتهاى اجتماعى و مطبوعاتى ادامه داديد  بعد چگونه از مخفى-

گروهى از . آردم آه آزارى به آسى نرسانم تا دشمن خونى پيدا آنم در دوران فعاليت من سعى مى

 قرارى گذاشتند و مرا به دفتر سرلشكر آزموده دادستان. مرا حل آنند ها در صدد برآمدند مشكل مطبوعاتى

  . نظامى ُبردند

  .  از چه چيزى خوف داشتيد آه مخفى شديد-



من با نوشتن مقاله . آرد تا آسى را اذيت آنند همكارى با باختر امروز و دآتر فاطمى در آن روزگار آفايت مى

ر باختر امروز ازجمله مطلبى آه درباره ميدان بهارستان در آخرين شماره باختر امروز نوشته بودم آه و يادداشت د

وبه شدت به دربار و شاه حمله آرده بودم، در ليست سياه " شاه فرارى شده سوار گارى شده"گفتند  مردم مى

  . نظاميان قرار گرفته بودم

   در دفتر آزموده چه گذشت؟ -

نگاران به شرط آن آه از  باالخره با وساطت و آفالت روزنامه... ابتدا سين جيم آردند و نوازشهاى آنچنانى

  . نشوم، آزاد شدم حوزه قضايى تهران خارج

  آار شديد؟ هايى مشغول به   بعد از آزادى در چه روزنامه-

  . هاى اطالعات و پست تهران روزنامه

  .  چرا همكارى شما با پست تهران خيلى آوتاه بود-

آنم  به شرطى موافقت مى"تيمور بختيار گفته بود آه . من به اختيار به پست تهران نرفتم به جبر رفتم

  "! سفرى به مطبوعات برگردد آه باپست تهران هم همكارى آند

مسعودى مدير اين روزنامه،  مدعلىشاه روزنامه پست تهران را زد توى صورت مح. آرديد  در همان ايامى آه شما با پست تهران همكارى مى-

  . اگر اطالعى از اين جريان داريد بگوييد

. وزير بنويسم بله، يك روز محمدعلى مسعودى از من خواست يك يادداشت درباره چگونگى انتخاب نخست

آند اگر چنانچه  وزير را به مجلس معرفى مى شاه نخست:  مرداد نوشتم٢٨ه روال قبل ازآودتاى من هم ب

. وزيرى راصادر خواهد آرد و توضيحاتى در اين زمينه داده بودم مجلس رأى اعتماد بدهد، شاه فرمان نخست

به محض ورود . متهران رسيد طبق روال معمول به دفتر روزنامه پست. فرداى روزى آه اين مطلب چاپ شد

هيچى :"چكار آردم؟ گفت: گفتم..." تو آه: "وار داشت، به من گفت محمدعلى مسعودى آه اخالق داشمشتى

يك مطلب نوشتى از زير دست من در رفت نديدم و ديروز چاپ شد و ديشب اعليحضرت روزنامه را زد توى صورتم 

  ! ؟..."آنى آارت به جايى رسيده آه براى من تعيين تكليف مى:و گفت

   وضع مطبوعات در دوره دولت سپهبد زاهدى چگونه بود؟ -

منظور جلوگيرى  در طول حكومت سپهبد زاهدى نظارت مطلق فرماندارى نظامى و شهربانى بر مطبوعات، به

اى روزنامه و مجله و در صورت تمايل مدير و سردبير و  را ايجاد آرد آه با آوچكترين بهانه  محيطىاز انتشار حقايق،

  . آردند حتى نويسندگانش را هم توقيف مى

  . ها نشان ندادند ها هيچ واآنشى در قبال اين زورگويى  مطبوعاتى-

 گروه آثيرى از مديران مطبوعات آه تعدادشان از پنجاه نفر متجاوز بود طى نامه ١٣٣٣ خرداد ٢٧در 

اى خطاب به نمايندگان دومجلس از اختناق حاآم بر مطبوعات شكايت آردند آه متن آن را در جلد دوم  سرگشاده

  . ام قلم و سياست آورده

  . ها چه آردند  حسين فاطمى مطبوعاتى در زمان اعدام دآتر-

اى  آميته مرآزى نهضت مقاومت ملى بيانيه. ها زير فشار حكومت نظامى بودند تمام مطبوعات و مطبوعاتى

اما بازتاب آنچنانى در . دند و مطبوعات خارجى به اين موضوع پرداختندمخفى آن را تكثير آر صادر آرد آه نشريات



مدتها . مرگ فجيع آريم پورشيرازى وضع مطبوعات هم همين طور بود در قضيه. مطبوعات چاپ داخل نداشت

  . خفقان آامل در مطبوعات برقرار بود

  .  و قلم به دستان يا نشريه مخفى منتشر آردند و يا به خارج رفتند-

  . بله

  .  گويا باختر امروز هم در اواخر دهه سى در آلمان منتشر شد-

 به مناسبت دهمين سال ملى شدن صنعت نفت، باختر امروز به عنوان ارگان جبهه ١٣٣٩  اسفند٢٩بله، 

 ١٣٤١ آبان ١٥ شماره تا ٣٩با افشاگريهايى عليه شاه منتشر شد و در مجموع  ملى ايرانيان مقيم خارج در آلمان

  . حيات داشت

   بعد از زاهدى، در حكومت عال با مطبوعات چه آردند؟ -

به . جهانگير تفضلى شد همه آاره حكومت عالء در امر مطبوعات، ايشان احاطه آامل داشت به مطبوعات

يكى از آن . ذاردو اسامى آنها را در اختيار او گ" آنند  نفر اداره مى١٦ يا ١٥ها را  روزنامه"تيمور بختيار گفت آه

  . افراد من بودم

   شما را احضار آردند؟ -

من تا آن روز سه سال بود ". بياييد به حضور تيمور بختيار برسيد: "بله، سرهنگ آيانى به من تلفن زد و گفت

مرحوم مسعودى . جريان را به مرحوم عباس مسعودى گفتم. ترسيدم چون از او مى آردم  فرار مىآه از بختيار

  ...". برو اما اسد منصور را هم همراهت ببر. گفتند مى تو مشكل سياسى ندارى، اگر داشتى به من: "گفت

   اسد منصور همكارتان بود؟ -

ما صبح فرداى آن روز با . خدا رحمتش آند. بله، اسد منصور خبرنگار حوزه شهربانى و فرماندارى نظامى بود

چون سه سال بود آه من به چنگش نيفتاده . خيلى هم وحشت داشتم. نظامى رفتيم اسد منصور به فرماندارى

  . بودم

  .  با تيمور بختيار را با ذآر جزئيات بگوييد لطفًا جريان مالقات-

ميز بزرگش باالى اتاق . تيمور بختيار اتاق بزرگى داشت آه حدود شصت صندلى دور تا دور آن چيده شده بود

اتاق بختيار دو در . تا جايى آه توانسته بودند، به عنوان دآور استفاده آرده بودندنظامى  بود و از انواع ادوات

از اين در نرو بهتر : "اما سرهنگ آيانى گفت. سرهنگ آيانى بود بروم من خواستم از درى آه نزديك اتاق. داشت

ر را باز آردم، سالم آردم و من رفتم د. بود درى را به من نشان داد آه دورتر از اتاق خودش". است از آن در بروى

صندلى جلوتر  ما هم ده پانزده". بيا جلوتر: "تيمور بختيار سرش را باال نكرد و گفت. روى صندلى اول نشستم

ما هم به ناچار . زد به صندلى آه پهلوى دستش بود مى". بيا اينجا: "باز ما را بلند آرد و گفت. رفتيم و نشستيم

دونى  خودت خوب مى"و گفت آه .  صندلى آه او گفته بود و در آنارش نشستيمباز پا شديم ورفتيم سر همان

من سرم را !". دونى عال نيامده بود توجات اينجا نبود اينو خودت خوب مى آه اگر سپهبد زاهدى نرفته بود و دولت

مطبوعات خواهى توى  اگر مى. آار بايد بكنى حاال آه خواستمت سه: "گفت. انداختم پايين و هيچى نگفتم

موقع توى پانزده  من آن" آنى؟ اول بگو ببينم آجاها آار مى. گم انجام بدهى باشى بايد اين سه آار را آه مى

هايى آه در آنها آار  پس از اين آه گفتن نام نشريه. هاى نشريات را گفتم آردم و يكى يكى اسم نشريه آار مى



چيزى : گفتم"! نه ديگه: "گفت. شمردم چيزى يادم نيامدهمين : گفتم"! ديگه: "بختيار گفت. شد آردم تمام مى

اى يك  اتحاد ملل مال مرعشى بود و من هفته". نويسى مطلب مى تو در اتحاد ملل هم: "گفت. به خاطر ندارم

سه آار بايد انجام بدهى يكى اين آه  ُخب: "گفت. يادم نبود: گفتم. دادم با نام مستعار سفير تفسير به او مى

من "! دوم هر آجا دستت رسيد به آنها فحش بده و سوم هر آجا خبرى بود به ما خبربده. راموش آنمصدق را ف

پس جواب بده اين سه آار را : "گفت. تيمسار نه آرم و نه اللم: گفتم! ؟"آرى يا اللى: "گفت. سكوت آرده بودم

چ مطلبى بدون تأييد چون هي. تيمسار قسمت اول آه مصدق را فراموش آنم منتفى است:گفتم" آنى؟ مى

مورد دوم هم . دهيد توانم بنويسيم و نه شما اجازه چاپ مى مى نه من. شود شما و فرماندارى نظامى چاپ نمى

اما مورد سوم را نفهميدم آه بايد . شويم مى قدر هست آه ما توى آنها گم ديگران هستند آه فحش بدهند اين

دانيد ما  رويد و توى همه جا هستيد ومسائل را مى همه جا مى. دشما از اوضاع اجتماع خبر داري: "گفت. چه آنم

فرماييد بيام جاسوس شوم و جاسوسى  يعنى مى: گفتم! اين را آه گفت، من ناراحت شدم". را هم با خبر آنيد

ه من از ترس اين آ. طورى آه آنچه روى ميز بود پريد هوا و نعره آشيد داند با مشت زد روى ميز به خدا مى...آنم

سرهنگ آيانى آه اتاق بغل بود سراسيمه آمد توى . با وسايل روى ميزش مرا نزندپنج شش متر از او دور شدم

به هر صورت سرهنگ ". زند آردم تيمسار تو را يا ُآشته ويا دارد مفصل آتك مى فكر مى"اتاق، بعدها گفت آه 

زه را از اين جا ببربيرون و بهش بگو آه سرهنگ اين جنا: "آيانى آمد توى اتاق تيمسار و تيمسار به او گفت

سرهنگ آيانى من را از ". رسيدم شانس آورده امروز آمده اين جا و امروز به تور من خورده واال حسابش را مى

من عين ماجرا ". چى شد آه تيمسار اين قدر عصبانى شد: "تيمسار بيرون آورد و به اتاق خودش ُبرد و گفت اتاق

اشتباه آردى، قبل از شما سيزده چهارده تن از رفقاى شما آمدند صحبت : "گفت نىرا گفتم و سرهنگ آيا

خالصه من باترس و لرز از آنجا آمدم بيرون و بعدها نيز تيمسار بختيار تا ". چكهايشان را هم گرفتند و رفتند. آردند

  . داد وقتى آه سرآار بود ما را آزار مى

  . رديد بعد از آودتا با چه نشرياتى همكارى آ-

  ... ها و نامه هاى صبح و هفته سپيد و سياه، فردوسى، تهران مصور، اميد ايران، روزنامه

  . آرديد  گويا در روزنامه ايران هم آار مى-

در مدتى آه .  يكبار ديگر تصميم گرفت روزنامه ايران را منتشر آند١٣٣٣العابدين رهنما در سال  بله، زين

  . آردم هم در آن روزنامه آار مى شد، من روزنامه او منتشر مى

  .  از مجله روشنفكر هم بگوييد-

رغم   مجموعًا هشت شماره منتشر شد و بعدها به١٣٣٢ مرداد ٢٢ تا ١٣٣٢ تير ٤مجله روشنفكر از 

اين مجله نيز آه من هم همكارش بودم به مديريت دآتر رحمت مصطفوى . داد هاى مكرر به حياتش ادامه توقيف

  . در رديف مطبوعات مخالف دولت بود

  هاى سى و چهل بگوييد   از افت و خيزهاى مطبوعات در دهه-

اى مثل  ه روزنهشد و گا گاه خفقان شديد مى. وضع مطبوعات در اين دو دهه و پس از آودتا يكنواخت نبود

اى داشت آه به استناد آن به حيات تعداد آثيرى از  در دولت علم دولت مصوبه. شد دوره دولت دآتر امينى بازمى

  . ها خاتمه دادند ها و مجله روزنامه



ها هم  به اين آالسايد، لطفًا نگارى آه در دانشكده حقوق برگزار شده در دهه سى بوده  شما از دانش آموختگان آالسهاى آموزش روزنامه-

  در اين آالسها چه خوانديد، اين آالسها چه تأثيرى در آار شما داشت؟ . اشاره بفرماييد

نويسى  نويسى و مجله امهشد، ويلسون به ما سبك روزن در آن آالسها آه در دانشكده حقوق تشكيل مى

نگارى ايران اين است آه مكنونات قلبى و  بزرگترين مشكل شما در روزنامه:"گفت ويلسون مى. داد درس مى

نگار و  وقايع. آنيد واين بسيار آار خطرناآى است تمايالت باطنى خودتان را با آار مطبوعاتى قاطى مى

اى به  ننويسد و اگر نكته  همه حقيقت را بنويسد و جز حقيقترود گزارشى تهيه آند بايد نگار وقتى مى روزنامه

". نظرش آمد ستاره بگذارد و زير نوشته اظهار نظر آند و سعى آند اظهار نظر شخصى با گزارش قاطى نشود

ام هيچ گاه رمان ننويسم، با تخيل چيزى  درس بزرگى بود آه من از اين آالسها ياد گرفتم و سعى آرده اين

  . نويس باشم نكنم و هميشه حقيقت ر شخصى خودم را اعمالننويسم، نظ

  . آرديد، از اين دوره هم بگوييد  از نيمه دهه چهل افزون بر روزنامه اطالعات، شما در آيندگان و با مشاد هم آار مى-

 اسماعيل پوروالى مدير ١٣٤٥در نيمه اين دهه، پاييز . ام  من در تحريريه آيندگان و با مشاد هم آار آردهبله،

در آگهى انتشارش نوشت . قديمى را دور هم جمع آرد و پيشنهاد مجله بامشاد را داد بامشاد بار ديگر همكاران

اى  مجله.  از دوشنبه بامشاد خواهد داشتاآسپرس داردو ايران هم: تايم، فرانسه: اشپيگل، امريكا: آلمان"

من هم در آن مجله با .  راداشت١٣٤٥ آبان ١٥ تا ٨شماره اول بامشاد تاريخ ...". خاص روشنفكران و روشندالن

  . نوشتم سين، سفير و چند نام ديگر مطلب مى. س، ميم. سفرى، م. امضاى م

  . بگوييد" ن هزار روز تاريخ ايران و جها٢٨" از همكاريتان با طرح -

 طرحى ريخته شد تا به ضميمه روزنامه ١٣٥٤براى افزايش تيراژ و توجه بيشتر خوانندگان از اواسط سال 

هاى مقدماتى آن هر  ن طرح آه شمارهاي. هاى ايران و جهان منتشر شود اطالعات مطالبى خواندنى ازگذشته

 خرداد ١٥اش به ضميمه شماره  شد،سرانجام نخستين شماره چند هفته يك بار به ضميمه روزنامه چاپ مى

    مجموعه.  صفحه انتشار يافت١٦ روزنامه در ١٣٥٥

 روز پس از ٢٨٠٠٠ روز جلوتر از آغاز قرن بيستم شروع شد تا ٢٦٠از .  سال تاريخ معاصر ايران بود٧٦روشنگر 

در آغاز . شد اين مجموعه زير نظرگروهى از همكاران در مرآز پژوهش مؤسسه اطالعات تهيه و تنظيم مى. آن

يايى، محسن ميرزايى و من اعضاى اين اهللا فتحى، صادق ض احمد احرار، منصور تاراجى، محسن مفخم،نصرت

بود و احمد دريايى در قسمت فنى و  اما در عمل انجام آارها بر عهده من و ميرزايى. مرآز پژوهش بودند

  . داد بندى ما را يارى مى صفحه

   هزار روز تاريخ ايران و جهان برنخورديد؟ ٢٨ به مشكلى در جريان انتشار -

صبح روز بعد فرهاد مسعودى با . چرا، مثًال روزى آه من جريان قتل محمدمسعود مدير مرد امروز را نوشتم

  ". وزير شب پيش مرا مورد انتقاد قرار داد هويدا نخست"ناراحتى شديد به من گفت آه

   به چه علت؟ -

  . طور تلويحى اشرف پهلوى به عنوان قاتل محمدمسعود معرفى شده بود به علت اين آه در آن مطلب به

   چطور شد آه دوره سيزدهم دبير سنديكاى نويسندگان و خبرنگاران شديد؟ -



 و در بحبوحه اوضاع متشنج سياسى، شانزدهمين مجمع عمومى سنديكا، هيأت مديره ١٣٥٦در آذر سال 

ت آه در گذشته در چند نوبت عضو هيأت مديره و هيأت داورى بودم به عضويت هيأ دوره سيزدهم را برگزيد و من

  . هيأت مديره به سمت دبير سنديكا برگزيده شدم مديره انتخاب شدم و طبق سنت در نخستين جلسه

   وظيفه دبير چه بود؟ -

  . يكا قرار داشتبرابر شناسنامه وظيفه اجرايى امور سنديكا بر عهده دبير سند

  .  از مشكالت هيأت مديره دوره سيزدهم بگوييد-

خواست با ساختن خانه  اولين مشكل ما با داريوش همايون وزير وقت اطالعات و جهانگردى بود آه مى

ها شروع شد آه شرح آن در جلد سوم  نامه پراآنى. نديكا درآن عمًال سنديكا را منحل آندمطبوعات و ادغام س

گروهى به مداحى رژيم پرداختند و . هادو دستگى افتاد قلم و سياست آمده است آه چگونه ميان مطبوعاتى

  . آردند گروه ديگر با سانسور مبارزه مى

   . در آن روزها در دستگاه حاآمه هم شكاف افتاد-

  . بله

  . بردارى آردند ها بهره  از اين شكاف مطبوعاتى-

آردند تا  اى استفاده مى آردند و از هر روزنه د متفاوت با سالهاى پيشين عمل مىتوانستن تا حدودى آه مى

  . خصوص اواخر رژيم آه ديگر از نظارت ساواك و وزارت اطالعات خبرى نبود به. حرف خود را بزنند

به نظر شما چه . رسيد  به چاپ١٣٥٦ دى ١٧آه در " ايران و استعمار سرخ و سياه"رسيد مثل مقاله   چطور خبرى نبود، مطالب تحميلى آه مى-

  آسى اين مطلب را نوشته بود؟ 

مقاله را داريوش همايون وزير وقت اطالعات فرستاد حتى پيشنهاد دادند آه اول مقاله را آيندگان چاپ آند و 

بعد . دستور فرمودند اول اطالعات چاپ آند"عات آه رد شد واز قول داريوش همايون گفته شد آه بعد اطال

من شاهد و ناظر بودم آه . عامل و بازيگر اول اين تراژدى بود به هر صورت داريوش همايون". هاى ديگر روزنامه

  . يى نرسيدجا آردند آه از چاپ مقاله جلوگيرى آنند ولى به همكاران تحريريه تالش مى

دربار تهيه گرديد و پس از  مقاله به دستور شاه و در دفتر مطبوعاتى هويدا وزير وقت" اما همايون در آتاب ديروز و امروز و فردا نوشته است آه -

هيچ فشار . ت دادممذاآره تلفنى براى من فرستاده شد در شرايطى آه امكان خواندن مقاله هم نبود آن را تقريبًابالفاصله به خبرنگار اطالعا

  ". شد، به روال معمول چاپ شد وزيرى فرستاده مى خاصى به روزنامه نيامد و اين مقاله نيز مانند مقاالت بيشمارى آه ازوزارت دربار و نخست

آردند آه اين مقاله چاپ نشود اما فشار به حدى  طور آه گفتم همكارانم تالش مى همان. نه اين طور نيست

  . بود آه اوضاع از آنترل آنهاخارج شد و مقاله را چاپ آردند

  . ها چه واآنشى نشان دادند  مطبوعاتى-

اى به امضاى نود تن از نويسندگان، خبرنگاران، گزارشگران و مترجمان   اسفند همان سال نامه٢٧در 

آه متن اين . وزيرنوشته شد آه در آن به وجود سانسور در مطبوعات اعتراض شد مطبوعات خطاب به نخست

  . ام است چاپ آردهنامه و نامه نود و چهار تن ديگر در تأييد نامه نود تن را درجلد سوم قلم و سي

  . ها چه اقدامى آردند ها در پاسخ به اين نامه  دولتى-



اى به دآتر آموزگار خواستار تصفيه مطبوعات شود  اين دو نامه سبب شد داريوش همايون طى نامه محرمانه

  . مجلد آمده است  متن اين نامه هم در همانآه

   در مقابل اليحه مطبوعات دولت آموزگار، سنديكا چه آرد؟ -

طبوعات شود براى اظهار نظر به اى آه دولت آموزگار براى مطبوعات تهيه آرده بود تا جايگزين قانون م اليحه

اى مخصوص و سپس گردهمايى معمرين سنديكا اين  سنديكا فرستاده شد ومادر سنديكا، پس از تشكيل آميته

رسيديم آه اين اليحه مطلقًا جوابگوى انتظارات جامعه از اهل قلم  اليحه را مورد بررسى قرار داديم و به اين نتيجه

" ممنوع القلم"آاربدى آه در آن دوره آردند . ناراحتى آموزگار و همايون شداظهار نظر سنديكا موجب . نيست

دولت موجبات  ها به محل آار بود آه اين عمل آردن بعضى از مطبوعاتى" ممنوع الورود"آردن و حتى در مواردى 

ن از وزارت  شديدى را در بين نويسندگان به وجود آورد بعد از سقوط آموزگار و برآنارى داريوش همايو تشنج

وسيله من تسليم  مديره سنديكا بر عليه داريوش همايون اعالم جرم آرد و شكايت به اطالعات و جهانگردى هيأت

  . شريف امامى شد دآتر محمد باهرى وزير وقت دادگسترى در آابينه

  .  در دوره شريف امامى نيز براى مطبوعات اليحه نوشتند-

 نوشته شد ٥٧طور آلى لوايحى آه براى مطبوعات در دولتهاى سال  بله، اليحه دولت شريف امامى و به

  . آرد اندرآاران مطبوعات را برآورده نمى نگاران ودست خواسته روزنامه

  . ير من اعتصاب صغير مطبوعات را از زبان شما بشنويم مايليم حكايت اعتصاب اول مطبوعات يا به تعب-

 مهر با حضور سى تن از مطبوعات و جلسه ١٣يك جلسه . ما در دوره شريف امامى چند جلسه با او داشتيم

اى با حضور آقايان شريف امامى، آزمون، دآتر عاملى وزير  وزيرى در جلسه ست مهر آه ما درنخ١٩دوم در 

تا شما مشغول : "آقاى شريف امامى گفت. آرديم را مطرح مى اطالعات و جهانگردى مسائل مربوط به مطبوعات

: فتمرفت، من به دآتر عاملى تهرانى گ آقاى شريف امامى آه". صحبت هستيد من بروم آارى دارم انجام بدهم

آقاى شريف امامى آه رفت ما هم جلسه را تعطيل آنيم و ادامه بحث را به روز ديگرى در حضورايشان موآول 

به دفتر روزنامه آه رسيدم . وزيرى به روزنامه اطالعات رفتم من از نخست. دآتر عاملى تهرانى موافقت آرد. آنيم

". اتاق خودت را نگاه آن: "چه خبر است؟ گفتند: ماز يكى از همكاران پرسيد. اوضاع تحريريه آشفته است ديدم

سرم را به طرف اتاق برگرداندم، ديدم يك مأمور نظامى . توانستم توى اتاق را ببينم اى بود ومى اتاق من شيشه

ما مأموريت داريم : "شما اين جا چكار داريد؟ گفت: به طرف مأمور رفتم و ازاو پرسيدم. توى اتاقم نشسته است

  ". نامه را قبل از چاپ ببينيم و بعد از تاييد ما روزنامه منتشرشودمطالب روز

   شما چه گفتيد و چه آرديد؟ -

 با شما جلسه داشتيم اين مردانگى است آه ما امروز صبح: من بالفاصله به دآتر آزمون تلفن زدم و گفتم

از جانب ما نيست و : "آزمون گفت. وضع را دارد و جريان را براى او تعريف آردم حاال آه برگشتيم تحريريه ما اين

  ". آنم من پنج دقيقه ديگر به شما تلفن مى

   تلفن آرد؟ -

  . بله

   چه پاسخى داشت؟ -



طور آه به شما گفتم اينها از جانب ما نيستند از جانب ارتش به دستور مستقيم شخص شاه  همان: "گفت

ها را ترك آنند و اآلن  نگى آرديم و دستور گرفتيم آه مأموران روزنامهولى هماه.اند و دولت اصًال خبر ندارد آمده

شوند آه دسته جمعى مأموران را بيرون  هادارند بسيج مى بچه: من گفتم". دستور به مأموران ابالغ خواهد شد

 هم بعد از اين ما". خواهند آرد نه جريان توليد نكنيد مأموران همين اآلن دفتر روزنامه را ترك: "آزمون گفت. آنند

  . صحبتها آارى نكرديم و مأموران خودشان دفتر روزنامه را ترك آردند

  اى ديگر بوده، اين طور نيست؟   اما جريان در روزنامه آيهان به گونه-

  . اند  ظاهرًا با پس گردنى مأموران را بيرون آردهدر روزنامه آيهان. بله

  .  پس از آمد و رفت نظاميان در تحريريه روزنامه، چه آرديد-

 بالفاصله براى اجراى برنامه اعتصاب توانيم آار آنيم و اعتصاب آرديم و هيچى گفتيم با اين وضع ما نمى

 بند ٤و قطعنامه نويسندگان در . اى انتخاب شد و آن روزهر دو روزنامه آيهان و اطالعات منتشر نشدند آميته

به نتيجه رسيد و آيهان و اطالعات ) آزمون و عاملى تهرانى(وزير و دو وزير بعد مذاآرات ما با نخست. صادر شد

  . به دنبال اين دو روزنامه، تحريريه آيندگان هم اززير يوغ سانسور رهايى يافت. رفتندانتشار خود را از سر گ

گيرندگان در آن روزها چه پاسخى   اشتباه بوده، شما به عنوان دبير سنديكا و يكى از تصميم٥٧گويند اعتصاب مطبوعات در سال  ها مى  بعضى-

  براى منتقدان اعتصاب داريد؟ 

يك گروه از اعتصاب حمايت . ها سر و آار داشتيم در جريان اعتصاب مطبوعات ما با دو گروه از مطبوعاتى

هاى به ياد دارم آه در اولين روز. اعتصاب بودند و گروه ديگر مخالف و اعتصاب شكن آردند و معتقد به مى

ها رفتيم و با  ها و مجله اى از روزنامه نگاران مطرح آن روز و مديران پاره روزنامه گيرى براى اعتصاب به سراغ تصميم

ما در صدد بوديم تا مجموع دست اندرآاران . آردند اى از آنها مخالفت عده. آنها مسأله را در ميان گذاشتيم

هاى اعتصاب در  زمزمه. باشند رابر حقوق صنفى خود داشتهمطبوعات با هم هماهنگ باشند و موضع واحد در ب

  . مطبوعات بود اما ما اعتصاب نكرديم آمدند اشغال آردند

  . ها را اشغال آرد  دقيقًا بفرماييد چه آسى و در چه زمانى دفتر روزنامه-

وزيرى منصوب شد و فرمان گرفت،   آبان و اولين روزى آه ازهارى به نخست٥ صبح دوشنبه ٦ساعت 

  . ها دفتر روزنامه اطالعات وآيهان را اشغال آردند نظامى

  .  آيندگان هم در آن روز توقيف و اشغال شد-

آورى آردند و دفتر اين  هاى آن را جمع ها ريختند و از توزيع آيندگان جلوگيرى آردند و نسخه بله، صبح نظامى

  . دفترهاى آيهان و اطالعات اشغال شد روزنامه هم به دنبال

  . وز بيشتر توضيح بدهيد آن روز يكى از روزهاى ُپرماجراى تاريخ مطبوعات ايران است، درباره ماجراى آن ر-

آنها آه توى . يك عده بيرون بودند و يك عده توى مؤسسه بودند. صبح آن روز ما را به محل آارمان راه ندادند

بعضى از دوستانى آه . يم و به نفع دولت ازهارى منتشر آنندگرفتند يك شماره به نفع رژ مؤسسه بودند تصميم

رفت، جلوى  پور در آخرين لحظاتى آه روزنامه زير چاپ مى بهشتى توى مؤسسه بودند با آارگردانى مرحوم مهدى

  . آن را گرفتند

   با چه قدرتى در حضور نظاميان جلوى چاپ روزنامه را گرفتند؟ -



  . به اتكاى آارگران چاپخانه آه عمده آنها با رژيم مخالف بودند

   شما معتقد نيستيد آه جريان اعتصاب دوم مطبوعات هم اشتباه بود؟ -

  . ما اعتصاب نكرديم، ما را وادار به اعتصاب آردند. نه، ما مجبور به اعتصاب شديم

  . ١٣٥٧ دى ١٦ آبان تا شنبه ١٥ از دوشنبه -

  .  روز طول آشيد٦١ ازهارى و مجموعًا بله، از ابتدا تا انتهاى آابينه

  .  نشريات وابسته به مؤسسه اطالعات و آيهان هم آه همگام با اعتصابيون بودند-

آيهان به همراه همكاران آيندگان و رستاخيز با بله، آارآنان تحريرى، فنى و ادارى در آل نشريات اطالعات و 

  . سنديكا هماهنگ بودند

  . را منتشر آرديد" بولتن اعتصاب" در ايام اعتصاب نشر خبرنامه سنديكا متوقف شد و -

 روز ٢٤را " بولتن اعتصاب" روز بعد از اعتصاب و اولين شماره ٥ آبان ٢١انيه خود را در بله، سنديكا نخستين بي

اين بولتن به پيشنهاد هيأت مشاور ايام اعتصاب به هيأت مديره سنديكا انتشار يافت . بعد از اعتصاب منتشرآرد

  . است آه شرح آن در جلد چهارم قلم و سياست آمده

  . تمه اعتصاب چه اقداماتى آرد دولت نظامى ازهارى براى خا-

  . اثر ماند تهديد، تطميع، تحبيب آارگر نشد و تمام ترفندها بى. هر آارى آه توانستند آردند اما موفق نشدند

  تند چه آرديد؟  در قبال نشرياتى آه به اعتصاب نپيوس-

  . خريد آنها را تحريم آرديم و با انتشار بيانيه از طرف سنديكا از مردم خواستيم اين نشريات را نخرند

   خريد و خواندن چه نشرياتى را تحريم آرديد؟ -

دنيا، جوانمردان، آتش، بورس، مهر ايران، مرد مبارز، ستاره اسالم، اراده آذربايجان، ديپلمات، آهنگ سياسى، 

يد و سياه، تاج ورزشى، ها، فردوسى، جوان، سپ تهران اآونوميست، آاريكاتور، خواندنى هاى سياست ما و مجله

  . دادند را تحريم آرديم جامعه مطبوعات به انتشار ادامه مى رغم اعتصاب تماشا و ديگر نشرياتى آه على

. تشكيل شد" مطبوعات صندوق آمك به آارآنان" قطع حقوق اعتصاب آنندگان براى آنان مشكالت مالى به وجود آورد و براى حل اين مشكل -

  . اين صندوق هم اشاره بفرماييد  براى آمك مالى به اعتصابيون فراخوان عمومى داديد، به چگونگى تشكيلحساب جارى باز شد و

ايران براى آمك رسانى و دوم اى خطاب به ملت  يكى صدور بيانيه. دو اقدام در اين زمينه سنديكا انجام داد

تعيين شورايى مرآب ازمنتخبين سنديكاهاى سه گانه تحريرى، فنى و ادارى به منظور توزيع اين آمك هاروى 

اعضاى اين شورا آه عنوان صندوق آمك به آارآنان مطبوعات داشت، .معيار صحيح بين آارگران و ديگر نيازمندان

ارتباط جمعى، آارگران ايران چاپ، آارگران گروه  سندگان، آارآنان وسايل سنديكا نوي٥دبيران : عبارت بودند از

دار سنديكاى  مديره و خزانه و همچنين رئيس هيأت) چاپ يادگاران(نشريات آيهان، آارگران چاپخانه آيندگان 

پرداخت  هآرد و موظف بود آه نحو نامه اجرايى صندوق آمك را اجرا مى اين شورا آيين. نويسندگان و خبرنگاران

ها، را به دقت مشخص  ها و صدور چك ها، به صورت وام شرافتى و چگونگى تحقيق درباره فهرست حقوق آمك

  . ها سرازير شد باز شد و آمك حساب. آند

  .  را فراموش نفرماييد١٣٥٧ آذر ٢٣ يورش -



آردند  شدند ولى آار نمى بله، در دوران اعتصاب، آارآنان نشريات اعتصاب آننده در محل آار خود حاضر مى

هاى آيندگان، اطالعات و آيهان حمله   آذربه دستور حكومت نظامى به محل روزنامه٢٣تا اين آه در سحرگاه 

  . ها ُمهر و موم شد آردند و درهاى اين روزنامه

  چه بود؟ " روزنامه سفيد"اى  ماجر-

اعتصابيون "اى دادند آه  شكنان براى اين آه به اعتصاب آنندگان ضربه بزنند اطالعيه چند تن از اعتصاب

آه ...!" تر بخرد به اعتصاب آمك آرده است و هر چه گرانآنند هرآس آن را بخرد،  روزنامه سفيد منتشر مى

  . اى آن را يك توطئه خواندو اين آار را از سوى اعتصاب آنندگان تكذيب آرد هيأت مديره سنديكا با انتشار بيانيه

  .  از مالقات هيأت مديره سنديكا با شاپور بختيار بگوييد-

بعد . خواهد با هيأت مديره سنديكا درباره پايان اعتصاب مالقات آند از طرف بختيار زنگ زدند و گفت آه او مى

جلسه هيأت مديره ومختصر بگو مگو بين هيأت، تصويب شد آه به مالقاتش برويم و به او گفتيم آه ما تصميم 

ها را بدون سانسور منتشر آنيم  وزير شود روزنامه هر آسى نخست  از سقوط دولت نظامى ازهارىايم بعد داشته

  . لفظى منجر شد گفتگوى ما با دآتر بختيار به خشونت. و اين آار را انجام خواهيم داد

   بعد از مالقات چه آرديد؟ -

روى خيابان فرمانيه اعالميه پايان اعتصاب را نوشتيم و امضا آرديم و فرداى آن روز واحدهاى  در پياده

  . مطبوعاتى آار خود را از سرگرفتند

  .  از نخستين روز آارى پس از اعتصاب بگوييد-

هاى آيندگان، اطالعات، رستاخيز و آيهان  در دفتر روزنامه.  روزى فراموش نشدنى است١٣٥٧ دى ١٦شنبه 

و ما ضمن . هاى فراوان موجب غرور و افتخار اعتصابيون بود سبدهاى گل، حضورشخصيتها، ديد و بازديد و تشويق

    روزنامه به ديمآر پذيرايى از جمع آثيرى، تالش مى

حسين مهديان آه رابط امام خمينى با مطبوعات بود نيز آن روز صبح آمد و پيام امام . موقع منتشر شود

  . تونى چاپ آرديمخمينى به مطبوعات را آورد آه باعكس ايشان و يك تيتر چهار س

   چرا اطالعات و آيهان متن آامل پيام را در روز اول چاپ نكردند و چاپ آامل پيام به روز بعد موآول شد؟ -

روز . ميلى را آورد و ما هم در همان روز چاپ آرديم دى حسين مهديان پيام تك١٧فرداى آن روز يعنى يكشنبه 

  . خمينى را نداشتيم قبل متن آامل پيام امام

  نگاران در نيمه شب پنجم بهمن به چه علت بود؟   دستگيرى پنج تن از روزنامه-

نگاران را   حكومت نظامى شمارى از روزنامه٥خواست زهر چشم بگيرد و به استناد ماده   بختيار مىدولت

پور،  ببرد اما از ليستى آه نظاميان در اختيار داشتند توانستند فقط مهدى بهشتى دستگير آند و به زندان باغشاه

اى  بازداشت شدگان نيز اطالعيه. نعمت ناظرى، فيروز گوران، جليل خوشخو و مسعودمهاجر را دستگير آنند

از چهار روز صبح روز دوشنبه  خالصه اين آه پس. ام دادند آه شرح ماجرا را در جلد چهارم قلم و سياست نوشته

  .  بهمن همكاران ما آزاد شدند و در ميان استقبال آثيرى به محل آار خود بازگشتند٩

  . س آن بگوييد از شوراى اجرايى روزنامه اطالعات و چگونگى تأسي-



هايى آه بعد از انقالب پيش آمده بود را از سر بگذرانيم  ما براى اين آه روزنامه بتواند منتشر شود و گرفتارى

  . يم نفر را درمؤسسه اطالعات درست آرد٢١شورايى مرآب از 

   ترآيب اين شورا چگونه بود؟ -

  .  تن آارگرى٧ تن ادارى و ٧ تن از تحريريه، ٧

   گويا مسؤول شورا شما بوديد؟ -

  . بله

   وظيفه اين شورا چه بود؟ -

  . آرد خط مشى روزنامه را معين مى

  . ها  سنديكا هم آه در آن روزها اشراف داشت به روزنامه-

ما در سنديكا سياستگذارى و . زاده و مسعودى و ديگران رفته بودند مصباح. بله، اوضاع به هم خورده بود

 من از روزنامه هيأت مديره سنديكا دو تا از آيهان بودند، يكى از آيندگان بود، اعضاى. آرديم ريزى مى برنامه

آرديم و در محل آار خود مأمور اجراى آن  ما در سنديكاسياستگذارى مى. اطالعات بودم، يكى مال رستاخيز بود

  . سياست بوديم

   يعنى نظير اين شورا در آيهان و آيندگان و رستاخيز هم تشكيل شد؟ -

  . بله

تجمع آردند، جريان چه   گروهى در مقابل مؤسسه اطالعات در اعتراض به پاسخ شما به مدير عامل وقت راديو و تلويزيون١٣٥٧ سوم اسفند -

  بود؟ 

طبوعات در دى و بهمن روال خوبى داشت تا اين آه در اوايل اسفند مدير عامل وقت راديو و تلويزيون آار م

 اسفند همان سال پاسخش را نوشتم ٢بيانات شديد و سرا پاتهمت و ناسزايى عليه مطبوعات گفت آه من در 

هديدها شروع شد و گروهى در ها و ت اما فرداى آن روز سيل نامه.و همان روز در روزنامه اطالعات چاپ آرديم

  . مقابل در اصلى مؤسسه اطالعات تجمع آردند

  . ها هم آه از اسفند متشنج شد  وضع تحريريه-

ها و  شد سعى داشت آه از تشنج شان اداره مىاهللا دآتر مفتح آه امور مطبوعات زير نظر اي بله، مرحوم آيت

اختالف نظر از يك سو و . ها آه موجب رآود آارمطبوعات جلوگيرى آند و مشكالت مطبوعات را حل آند درگيرى

  . وجود آورده بود مشكالت مالى از سوى ديگر وضع عجيبى به

مشكالت جلساتى با مقامات  باره سرنوشت مؤسسه اطالعات و رفع شما به عنوان دبير سنديكا و دبير شوراى اجرايى روزنامه اطالعات در-

  . از آن جلسات و تالشهاى شوراى اجرايى بگوييد. ايد داشته

من از طرف شوراى اجرايى . حران شدها امور مالى مؤسسه دچار ب بعد از انقالب، با رفتن مسعودى

مؤسسه به مالقات مرحوم دآترمحمد مفتح به مسجد قبا رفتم و به ايشان گفتم آه مؤسسه مشكل مالى 

از خاندان مسعودى : گفتم". مشكل داريد پيشنهاد شما چيست و چه راه حلى براى رفع: "ايشان گفت. دارد

مسعودى را  اگر چنانچه بهرام.  عضو خانواده مسعودى استترين بهرام از همه بهتر است، آوچكترين و سالم



اگر شما اجازه بدهيد ما اين آار را . شود راضى آنيم به مؤسسه بيايد و آارها را سامان دهد مشكل حل مى

جريان ". مانعى ندارد"و فرداى آن روز خبر دادند آه " دهم من به شما خبر مى"گفتند آه  ايشان. انجام دهيم

اى مخالف ورود بهرام به مؤسسه بودند،  عده. مؤسسه رساندم  به اطالع اعضاى شوراى اجرايىمالقات را

تلگراف آرديم به پاريس و سه . بهرام بيايد گيرى آرديم تصويب شد آه اما به هر صورت رأى. گروهى موافق بودند

اما او . الى مؤسسه برطرف شدروز بعد بهرام آمد و مقدارى امور مالى را سامان داد و با امضاى او مشكالت م

  . پايدار نبود و نتوانست بماند و روزنامه مصادره شد

  اندرآاران شوراى انقالب به چه شكل انجام شد؟   اولين ديدارتان با دست-

وگو با اعضاى اوليه   دعوت آرد به منزل خودش و ما در منزل ايشان ديدار و گفتحاج حسين مهديان ما را

خواستيم  در اين مالقات ما متوجه شديم در آينده روال آار روزنامه با آنچه ما مى. داشتيم شوراى انقالب اسالمى

گفتند و در آن شب بين از اعضاى شوراى انقالب در اين زمينه به ما  چون در آن شب به وضوح بعضى. تفاوت دارد

  . تا آنجا بحث باال گرفت آه شام ميزبان ماند و هردو گروه قهر آرديم. ما آمى بگو مگو شد

جلسه شوراى انقالب و  اى در روزنامه اطالعات نوشت و در آن مقاله درباره جريان  چند سال پيش آقاى صالحيار در سه شماره پياپى مقاله-

  ! به توافق رسيد يا نه؟ باالخره. گوييد به توافق نرسيديم شما در اين جا مى. افق رسيديممطبوعات نوشته بود آه به تو

رداى آن روز حاج ما قهر آرديم و بلند شديم و ف. اند آقاى صالحيار حتمًا فراموش آرده. به توافق نرسيديم

هاى دور با ما آشنا بود آمد  فروش بود نزديك مؤسسه اطالعات و از گذشته آهن حسين مهديان ميزبان ما آه

ديشب آار : "آمد باالى سرما گفت. خورديم ناهار مى پور داشتيم در آن روز من و بهشتى. ناهارخورى اطالعات

به ما گفتى شام . آيند زمينه را دست مإ؛ّّندادى سانى مىتو آه به ما نگفتى چه آ: من هم گفتم". بدى آرديد

بايد به آنها هم . آيند دانستيم آه چه آسانى مى نمى. ما هم آه با تو رفيق بوديم آمديم. بياييد خانه ما

. ما آمديم ُتند با ما برخورد شد. گفتى آه مادر منزل تو حضور داريم تا آنها هم آمادگى ذهنى داشته باشند مى

مثًال مرحوم مطهرى بسيار خوب با ما برخورد آرد و . بعضى از آنها با ما تندبرخورد آردند. ته نه همه آقايانالب

ما به شما : "اما يك نفر ديگر به ما گفت.شد سعى داشت قضيه فيصله پيدا آند و منظور طرفين را يادآور مى

  ". آنيم نيازى نداريم و آار خودمان را دنبال مى

اطالعات و تبليغات آه  شما با وزارت. طور آلى سنديكا و مطبوعات در سالهاى نخست انقالب آه با شوراى انقالب نبود  و به درگيرى شما-

  طور نيست؟  اين. بعدها به وزارت ارشاد ملى تغيير نام داد، مشكل داشتيد

  . بله ما با آن وزارتخانه مشكل داشتيم

   اين مشكل از آجا شروع شد؟ -

 قانون ما جلوى آنها ايستاديم و در مخالفت با. اى آه براى قانون مطبوعات نوشتند نويس اليحه از پيش

  . گيرى آرديم سنديكا و جاهاى ديگر نوشتيم و مقابلشان موضع پيشنهادى آنها مطالبى در بولتن

  . اى هم به مرحوم مهندس مهدى بازرگان نوشتيد  نامه-

آقاى مهندس : در آن نامه نوشته بوديم. يدى نوشتيم به مرحوم مهندس بازرگانبله، ما نامه سرگشاده شد

. آند قانونى است آه وزارتخانه زير مجموعه شما براى مطبوعات پيشنهاد مى اين چه. ما از شما توقع نداشتيم

شار دفتر پيغام گروه ف. امادولت مرحوم بازرگان مقصر نبود. خالصه وضع بد شد. اين آه بدتر از قانون سابق است

  . ها وضع ديگرى پيدا آردند امروز و جاهاى ديگر را تصرف آرد و روزنامه



   گردانندگان سنديكا با متصديان وزارت اطالعات و تبليغات هم به جايى نرسيد؟ ١٣٥٨ فروردين ٢٢ جلسه -

اعضاى هيأت مديره تصميم . فرداى آن روز هم مجمع سنديكا را تشكيل داديم. به جايى نرسيد! نه خير

  . ها مصادره شدند به دنبال آن روزنامه. گرفتند استعفا دهند، آه قاطع ردشد

  .  از فاصله صدور حكم مصادره تا خروج شما از مؤسسه اطالعات بگوييد-

يك روز يك آقايى از بنياد مستضعفان آمد و در . هاى اطالعات و آيهان به ما رسيده بود خبر مصادره مؤسسه

: شرآت آرد و فردى را به عنوان مدير مؤسسه به اعضاى شورا معرفى آرد و گفت جلسه شوراى اجرايى

ما هم بالفاصله به دوستان گفتيم به اين ". چاپ هستند ايشان از امروز سرپرست مؤسسه اطالعات و ايران"

. سرپرست منصوب شده ازطرف بنياد آار خود را آغاز آرد. ترتيب اين آقا مسؤوليت آل مؤسسه را بر عهده دارند

سال   به هر صورت در شهريور هماناما. در ابتداى آار به علت عدم آشنايى با آار مؤسسه مشكالتى داشت

  . تقريبًا اعضاى مؤثر سنديكا را از مؤسسه آنار گذاشتند آه نفر اولش من بودم

   پس از آن چه آرديد؟ -

  . رفتيم خانه نشستيم

  هاى مختلف و از جمله مؤسسه اطالعات هم بوديد؟  دامه نداديد؟ شما آه مشاور حقوقى سازمان چرا به آار وآالت ا-

  .  نفر را تصفيه آردند آه من هم جزو آنها بودم١٨٠ يا ١٧٠در آانون وآال نيز 

  رمى؟  به چه ج-

  . به جرم همكارى با رژيم پهلوى

   از خودتان دفاع نكرديد؟ -

اما شرايط طورى بود آه . ام ام بلكه مبارزه هم آرده  نه تنها با رژيم پهلوى همكارى نكردهچرا گفتم آه من

  . عزلت را گرفتم و در خانه نشستم و فراغتى پيدا آردم در نتيجه ُآنج. داد آسى گوش نمى

  ن ايام شكل گرفت؟ ياد جهان پهلوان تختى در همي سازان، چهار جلد قلم و سياست و زنده  فكر نوشتن آتابهاى مشروطه-

. اهللا ناظرى پور و ديگرى نعمت يكى مرحوم مهدى بهشتى. بله، البته من دو نفر دوست مشوق داشتم

 از فعاالن مطبوعات بودى، حيف ١٣٥٨ تا ١٣٢٠تو از شهريور "گفتند  من مى حوصله نداشتم ولى اين دو نفر به

  ". است آه خاطراتت را ننويسى

  . ايد  از چه تاريخى شروع به نوشتن اين آتابها آرده-

  . د و تقريبًا همه اعضاى مؤثر سنديكا آنار گذاشته شدند آه دو روزنامه بزرگ را مصادره آردن١٣٥٨از تابستان 

   انتظار داشتيد آنار برويد؟ -

. ن انقالب داشتيمما نقش مؤثرى در سنديكا و جريا. ما انتظار نداشتيم با ما اين معامله بشود. اصًال و ابدا

  . اوضاع واحوال جور ديگرى شد. منتهى ُخب شد ديگه

يكى پس از ديگرى به   تا سالها در سكوت مطلق بوديد، چطور شد آه دوباره١٣٥٨هايى هستيد آه پس از شهريور   شما از نسل مطبوعاتى-

محمود طلوعى و ديگران آه گاه با نام مستعار نيز  ا مثل آقاىآنم فعاليتهاى نوشتارى و نشر بعضى از همنسالن شم فكر مى. فكر نوشتن افتاديد

  . آردند، روحيه شما را تقويت آرد تا فعاليتهايتان را از سربگيريد فعاليت مى



اول بار پس از انقالب آقاى محمود طلوعى با نام محمود مشرقى . گوييد طور است آه مى بله، دقيقًا همين

من يادم . دانستيم اين محمود مشرقى همان محمود طلوعى است ابتدا هم ما نمى.شروع آرد به ترجمه آردن

بده من : "گفت. چون دوست پنجاه ساله ما بود. هست آه براى چاپ جلد اول قلم و سياست با اومشورت آردم

  . طول آشيد تا درآمد و حدود سه سال" آنم بگذارند در بياد فكر نمى: " نگاه آرد و گفت".نگاه آنم

   چرا سه سال؟ مشكل چه بود؟ -

  . بيشتر روى جريان ملى شدن صنعت نفت بود

  ايد؟  هاى شما در اين آتاب چاپ شد، آن نقدها را خوانده  و سياست چند نقد مفصل درباره نوشته پس از انتشار قلم-

  . يكى در مجله آقاى سيدهادى خسروشاهى چاپ شد. مفصل. بله

  صر؟  مجله فرهنگ و تاريخ معا-

  . بله

  ها شما باز هم بر عقيده اوليه خودتان هستيد؟  رغم اين رديه  به-

  . ام ام و با باور خودم نوشته ، چون من شاهد و ناظر ماجراها بودهبله

  . ايد ها هم بهره گرفته  از اسناد و بر جاى مانده-

شناختم پدرش  چون از قديم ايشان را مى. ئرىبله، از آرشيو مجلس بهره بردم آن هم به لطف جناب آقاى حا

آرزو داشتم در دهه بيست و سى مثل تو : "بعدها به من گفت. نشست آمد آنجا مى عضو ادارى مجلس بود ومى

خواهم هر چه  خواهم آتاب بنويسم و مدارآى مى گفتم مى وقتى آه رفتم و به ايشان" در مطبوعات فعال باشم

  . ريغ در اختيارم گذاشتد ميسر بود و مقدور بود بى

  ايد؟   فقط به اتكاى آتابخانه مجلس اين آثار را فراهم آورده-

تاب را به  سال طول آشيد تا آ١٥خير، از دوستان، آرشيو خودم و آرشيو روزنامه اطالعات هم بهره بردم 

  . ناشر سپردم

  .  سال و پس از آن با مطبوعات هم همكارى داشتيد١٥ در فاصله اين -

اشتم و گهگاه در نشريه آانون وآال فعاليت د. هاى حقوقى همكارى آردم با مجله. اى خير به صورت حرفه

  . ام آه مثًاليكى از آنها در پژوهشنامه تاريخ مطبوعات ايران چاپ شد هايى نوشته مقاله

  ايد؟   با نام پوشيده هم مطلب نوشته-

  چه مطلبى؟ 

  . ايران فردا شما بوديد خبرنگار قديمى در مجله -

  . بله

  . ام اى هم از شما در روزنامه فتح خوانده  مقاله-

ها نوشتم و  ها و نقدهايى براى روزنامه  مقاله٧٦بعد از دوم خرداد . بله، يك مورد درباره موآلم مطلب نوشتم

  . يا با آنها مصاحبه آردم



   در حال حاضر مشغول چه آارى هستيد؟ -

يكى تصميم دارم جلد پنجم قلم و سياست را : وه بر آار وآالت، در صددم چند آار را به سامان برسانمعال

خواهد  ديگر اين آه دلم مى. بلكه حوزه سياست دولت موقت و مطبوعات را اما نه همه سياست. منتشر آنم

 شصت سال اخير است سرگذشت امر سياست و قضا در هاى مطبوعاتى و حقوقى خود را آه در حقيقت تجربه

  . مرحوم على اردالن است گيرى آنم خاطرات آار ديگرى آه وظيفه دارم چاپ آن را پى. را مكتوب آنم

  آرديد، قصد چاپ آن مجموعه رانداريد؟  آورى مى  سالها با مرحوم على اردالن و چند تن ديگر اسناد نهضت مقاومت ملى را جمع-

با فرد فرد . آورى آرديم  نفر ديگر اسناد نهضت مقاومت ملى را جمع٧ سال من و آقاى اردالن و ١٥بله، حدود 

تمام سعى . آردند مصاحبه آرديم  در خارج از آشور فعاليت مى١٣٥٧ تا ١٣٤٢از سال  دانشجويان اپوزيسيون آه

 به خوانندگان ١٣٥٧ تا غروب بهمن ١٣٣٢ مرداد ٢٨ اين است آه در اين مجموعه بتوانيم تصويردرستى از صبح ما

  . ارائه دهيم

   در چند جلد؟ -

  .  جلد٢٤

  اى است؟   آار اآلن در چه مرحله-

  . آنند يك گروه جوان مشغولند و مراحل نهايى تدوين اين مجموعه را دنبال مى

  . تان را گرفتيم از اين آه با صبر و حوصله به پرسشهاى ما پاسخ داديد سپاسگزاريم  آقاى سفرى خيلى وقت-

خواهم در پايان اين مصاحبه به همنسالن  اى مى نكته. من هم از شما متشكرم آه اين امكان را به من داديد

م آه شما هم حوصله و جرأت را با هم اميدوار. ريا گفتم و نوشتم هر چه گذشته بى بر من! دوستان: خودم بگويم

  .* تلفيق آنيد و از آن دوره بگوييد و بنويسيد

  
 .يادش گرامى و روانش آرميده باد.  سفرى به ديار باقى سفر آرد١٣٨٠ بهمن ٣٠ـ دريغ و درد آه آمتر از يك ماه پس از انجام اين گفت و گو، در ١
 

  


