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به پيشنهاد حجت االسالم دعایی، سرپرست روزنامه 
اطالعات و به دعوت شــوراي منتخــب كاركنان 
موسسه اطالعات و شــركت ایرانچاپ بعدازظهر 
دیروز]روز 23 اردیبهشت 1359[ مجلس معارفه ای 
با ایشان كه از سوی رهبر انقالب و رئيس جمهوری 
وطن ما به مدیریت مؤسسه اطالعات منصوب شده 
اســت در تاالر اجتماعات اطالعات برپا گردید كه 
در آن نویسندگان و خبرنگاران نشریات اطالعات 
و كارگران، كارمندان مؤسســه اطالعات و شركت 

ایرانچاپ حضور داشتند.
ابتدا آقای رضا تيمــوری، نماینده كارگران و عضو 
شورای منتخب خير مقدم گفت و درباره شخصيت 
و مبارزات حجت االسالم دعایی مطالبی ایراد كرد 
و اظهار اميدواری نمود كه انشاء اهلل ورود ایشان به 

مؤسسه با خير و بركت همراه باشد.
تيموری در ســخنان خود اضافه كــرد تا دو هفته 
دیگر بيالن عملکرد شورای منتخب در گردهمایی 
كاركنان مؤسسه اطالعات و شركت ایران چاپ به 
اطالع همه خواهد رسيد و مژده داد كه این گزارش 
و بيالن عملکرد با نوید اضافه حقوق همه كاركنان 
این مؤسسه همراه خواهد بود. آنگاه حجت االسالم 
دعایی پشــت تریبون قرار گرفت و پس از تشکر از 
خير مقدم نماینده كارگران و با ذكر مقدمه ای گفت: 
برای من مایه شرف و سرافرازی است كه در جمع 
تعداد زیادی از برادران شریف كارگر و سرمایه های 
فکری و قلمی این كشور قرار گرفته ام و این افتخار 
را كسب می كنم كه با گستاخی تمام در حضورشان 
سخن بگویم. من هركه هستم و هرچه دارم از این 
جامعه دارم و عضو این جامعه هستم. ایرانی هستم، 
مسلمانم و با الهام از آرمان ها و روحيات همين ملت 
راهی را رفتم، سرنوشتی داشتم و هرچه بود امروزه 
این افتخار را به من می دهند كه در خدمت خيلی 
از دوستان بسيار عزیز و ارزشمند تجارب خودم را 

عرضه كنم و در این محيط آموزشی قلم بزنم.
هرچه هست از خودتان است و از خود شما ایرانيان 
شــریف، مبارز، پاک، نازنين بنابرایــن به خودتان 
برمی گردد نسبت ها و تمجيدها... و اميدوارم كه این 
قابليت را داشته باشــم بهتر و بيشتر از پيش الهام 
گيرم و تربيت شوم. قبل از هر چيز لزوماً می خواهيم 
با همدیگر آشنا شویم و سپس پاسخ به سؤاالتی كه 
چه رسماً و چه ذهناً برای بسياری از همکاران عزیز 
ما در گروه های مختلف مطرح است پرسش شان كه 
برنامه ما چيست و چه دید و چه برداشتی داریم از 
آقایان، چرا آمده ایم اینجا و چکار می خواهيم بکنيم و 
الی آخر.... آنچه مسلم است ضرورتی اقتضا كرده كه 
تحولی در یک رسانه گروهی این كشور صورت پذیرد. 
اگر زمينه نبود اگر نقصی وجود نمی داشت ایجاب 
نمی كرد فردی را بفرســتند و به ایشان مسئوليتی 
بدهند. بنابراین مشــکالتی وجود داشــته. ریشه 
این مشــکالت چه بوده و چه عواملی در آن دست 
داشته اند گرچه اهميت دارد باید خوب بررسی شود 
ولی برای اینکه آنچه را كه از ما خواستند از آن عقب 
نيفتيم و در ســاختن و پرداختن یک بنياد انقالبی 
و فکری خطی را می كشــيم از امروز، از این لحظه 
برای شــناخت خودمان از همدیگر. شما و برادران 
بسيار ارزشمند، پرتجربه و دانشمندی هستيد، در 
قسمت های مختلف، من شخصا هيچ كدامتان را بر 
دیگری ترجيح نمی دهم. روز گذشته اولين لحظه ای 
بود كه من می آمدم. در این مؤسســه قبال هيچ گاه 
قدم به اینجا نگذاشته بودم. قبل از انقالب كسی به 
ما راه نمی داد و بعد از انقالب هم ضرورت اقتضا نکرد 
حتی من از كروكی داخل ساختمان اطالعی نداشتم 
و نمی دانستم كه كدام درش در اصلی است و چند 
طبقه دارد و هر طبقه ای چه بخشی دارد و كجا باید 
رفت. طبيعی است كه ســراغ مسئولينی را بگيرم 
كه مدیریت اینجا را داشته اند رفتم سراغ او. عده ای 

آمدند با ادعای نمایندگی از طرف گروه های مختلف 
كارگری و فنی و تحریریه این مؤسسه. طبيعی است 
در برخورد اوليه آنها را به رسميت می شناسيم. مدعی 
بودند نماینده هستند و عضو شــورای مركزی و با 
احترام با ایشان برخوردم كه این یک مسئله طبيعی 
است اما به دليل پایه طبقاتی بينش فکری كه داریم 
لزوما وقتی كه می خواهيم در یک مجمع وســيع 
اینطوری گروهی را انتخاب كنم كه اول به سراغ او 
بروم این وظيفه من است كه شریف ترین، پرارج ترین 
و كارآمدترینشان را انتخاب كنم و آن طبقه رنجبر و 
زحمتکش كارگر این مؤسسه است و مصراً بخواهم 
كه اول مرا ببرید به ســراغ آنها: بــازوی توانای این 
رنج كشيدگان هست كه آنچه را كه شما می گویيد 

وابسته به آن هستيد به وجود می آورد.
عرق پيشانی آنهاست كه افتخار و شرف می دهد. 
در اینجا اصراری می شد تلویحا كه خوب است اول 
به سراغ هيأت تحریریه بروم البته نمی خواهم به آن 
برادران جسارت كنم. خير، اگر نقص است از بينش 
طبقاتی و فکری و عقيدتی من است. من خودم را 
یک پرولتر فکری می دانم و لزوما به آن برادر رنجبر 
و زحمتکــش كارگرم احترام می گــذارم. من اول 
می خواهم دست او را ببوسم و حتی رفتم سراغشان 
گفتم آمده ام برای اینکه دست تان را ببوسم. درست 
اســت كه باز بعضی از همين برادران وقتی مرا به 
پيش برادران و خواهران كارگر هدایت می كردند 
اول به یک پدیده خيلی ظریف و پيشرفته دقيق مرا 
راهنمایی كردند. بخش الکترونيک و كامپيوتری و 
من آن لحظه آخری كه مواجه شدم با آن احساس 
گرم و صميمی برادری كه آمد با ناراحتی گفت چرا 
تو را نياوردند توی انبار پيــش مایی كه هيچ كس 
تابه حــال نزدمان نيامده من اظهار شرمســاری و 
خجلت كردم و گفتم  ای بــرادر كارگر عزیز به خدا 
قسم نمی دانستم و راست گفتم  ای كاش از اول مرا 
پيش تو هدایت كرده بودند و این افتخار را كسب 
كردم كه نخستين ناهار را در این دستگاه و در این 
تشکيالت كه از هر وزارتخانه ای در این كشور كمتر 
نيست در بين طبقات رنج كشــيده مسئول انبار 
زیرین این تشــکيالت صرف كردم. صحبت های 
زیادی شد در جلســات معارفه ای كه ما با همگی 
داشــتيم. من در پاســخ یک جمله ای كه یکی از 
دوستان عضو شورا )ظاهرا شورای تحریریه( اظهار 
می كرد و از قدرت و عظمت تکنيکی این مؤسسه 
یاد می نمود یک پاسخ دادم. می خواست بگوید تو 
می دانی مسئول چه بخش عظيم و غنی از ذخایر 
این كشور هســتی؟ عظيم ترین و پيشرفته ترین 
تأسيسات چاپ این كشور را می خواست بگوید و 
بلکه منطقه را. گفتم برادر من خوب یادم هســت 
مؤسســه اطالعات مؤسســه ای بود كه وقتی شاه 
مخلوع جنایتکار خواسته بود برای تمجيد و تشویق 
نوكر سابقش به اینجا قدم بگذارد. از اولين قسمت 
شروع و همه جا را بازدید كرده بود شاید بازدیدش 
یک ساعت دو ساعت طول كشيده بود و از آخرین 
قسمت كه می خواست برود بيرون همين مؤسسه 
شــماره مخصوص و فوق العاده ای به دســتش داد 
كه بازدید همان روزش را منعکس كرده بود. یعنی 
اینقدر ســریع و اینقدر دقيق گفتــم می دانم چه 
مؤسسه ای است كه متأســفانه در زمان شاه خائن 
سابق ثابت كرده كه اگر بخواهد كار بکند می تواند و 
با این سرعت و با این ظرافت. حاال ببينم چه می كند 
حاال كه شده مال مستضعفين مال خود كارگران 
حاال كه شده مؤسســه ای كه یک طبقه فراری كه 
به جرم مبارزه عليه امپریاليسم، صهيونيسم در این 
كشور سال ها آواره بود و به همت و بركت مبارزات 
شما برگشته و االن قدرت پيدا می كند. بياید اینجا آیا 
همين تأسيسات عظيمی كه شما از آن دم می زنيد 
به رخ می كشيد امروز چه نقشی دارد آیا ننگ نيست 

كه این تشکيالت عریض و طویل این سرمایه غنی 
صرفــا به دليل تعویض یک تيتر دو ســاعت عقب 
بيفتد؟ و درست مصادف با ورود اولين فردی كه شما 
مدعی هستيد كه با نمایندگی از سوی رهبر انقالب و 
به دستور رئيس جمهور آمده درست تصادفا با اولين 
روز ورود او این تشــکيالت دقيق و این تشکيالت 
بسيار پيچيده و پيشرفته صرفاً به خاطر یک اشکال 

كوچکی دوساعت تأخير بيفتد.
ما دقيق تر و ظریف تــر از آن پدیده های تکنيکی و 
پيشرفته علمی در اینجا مغزها و بازو هایی داریم كه 
آنها برای ما با ارزش است. اگر اینها نباشد، این بازوها 
نباشــد این توانایی های فکری و عملی نباشد هر 
اندازه آن تأسيسات پيشرفته و پيچيده باشد كاری 
را از پيش نمی برد. آن پير مردی كه دراین مؤسسه 
موی سرش را ســفيد كرده، خودش را به آخرین 
مراحل زندگی و عمرش رسانيده آن سرمایه است 
و اگر این پيرمرد كه موی سفيد آویزانش شرفش 
است و گواه شناسنامه ساليان زحمت و رنجش در 
آن است. باز روزهای اول و دوم ورود من زمزمه هایی 
می شد )اهميت تيراژ( بنياد مال مستضعفين است. 
خودكفاست اگر تيراژش باال باشد درآمدش خوب 
است و كارگرها و كارمندان در رفاه خواهند بود و اگر 
تيراژ پایين باشد درآمد ما كم خواهد شد، مشکالت 
مادی خواهيم داشت و مشــکل مادی كه مطرح 
شود كارگر كم كاری می كند، اعتراض می كند این 
بزرگ ترین اهانت به كارگران است. مرگ بر ما اگر 
معتقد باشيم كه كارگر شریف و با ایمان و مخلص 
و وطن پرست به خاطر شــندرغاز كمی درآمدش 
كم كاری بکند و خفه باد آن حلقومــی  كه ما را از 
این مسائل می ترساند. تيراژ برای چه؟ تيراژ برای 
اینکه ما ندای انقالبمان را به گوش مردم برسانيم. 
تيراژ برای اینکــه ما به مردم مــان آگاهی بدهيم 
و اال اگر تيراژ می خواســتيم همان ورق پاره های 
گذشته بود كه با عرضه كردن بدن های نيمه عریان 
زنان هوس آلود پول جمع بکننــد. این پول قابل 
كارگران ما را ندارد و ما نمی خواهيم اینطور باشد. ما 
نمی خواهيم در شرایطی كه ضد انقالب دنبال سوژه 
می گردد خوراک او را تأمين كنيم و از جيب او پول 
روزنامه را دربياوریم و كارگرانمــان را اداره كنيم. 
ما نمی خواهيم این كار را بکنيم. تيراژ ارزش دارد، 
اهميت دارد اما هيچگاه تيراژ هدف نيست وسيله 
است. هدف آن چيزی اســت كه رهبرمان گفته. 
ببينيد آنها چه خواسته اند از ما. مسلماً نارسایي هایی 
وجود داشــته كه فردی را مأمور كرده اند كه بياید 
اینجا در خدمت شما باشد. به او دستور داده اند كه 
بيا این دستور بيش از دستورات گذشته نيست كه 
یک نفر را بخواهند پستی بدهند سمتی بدهند و 
مقامی بدهند و او را حاكم بر دیگران بکنند و آقایي 
باالی سر دیگران بگذارند نه خير اینطور نيست. یک 
نفر خادم، یک نفر صميمی یک نفر فداكار باگذشت، 
یک نفر كه تحت تأثير هيچ شانتاژ قرار نگيرد، یک 
نفر كه در عمرش ثابت كرده باشــد كه دنبال پول 

ر وزنامه اى با ثبات و ماندگار
بازخواني سخنراني پرشور حجت االسالم سيدمحمود دعایی در جمع كاركنان روزنامه اطالعات در سال 1359

بایگاني 
مطبوعات

بار دیگر روزنامه ای که دوست 
می داشتیم

 دهه۶۰ معموالً وقتی عصر به دكه ســر 
می زدم تا مجله فيلم، اطالعات هفتگی، 
ســروش، جوانان و كال هــر مجله ای كه 
می شــد خواند)و آن موقع روز روی دكه 
موجود بــود( را بخرم، با صفــی مواجه 
می شدم كه آن كنار، به خط ایستاده بودند تا كيهان و اطالعات از 
راه برسد. اینکه سی و چند سال پيش ملت برای خریدن روزنامه 
صف می ایستادند، احتماال برای نسل امروز كه اساسا با خریدن 

روزنامه بيگانه است، غریب به نظر می رسد. 
در سال های جنگ، تيراژ مطبوعات به دليل محدودیت در بازار 
كاغذ پایين آمده بود ولی روزنامه ها همچنان پرخواننده بودند. 
به خصوص دو روزنامه چاپ عصر كه از راه نرسيده تمام می شدند. 

آن سال ها كيهان و اطالعات هر دو پرخواننده بودند. 
آن ســال ها به همراه مجله، گاهی روزنامه هــم می خریدم و 
بيشــتر هم اطالعات را، چون كيهان پرمخاطب تر بود و زودتر 
تمام می شد. با خيلی از نام های مهم عرصه فرهنگ و ادب برای 
نخســتين بار در روزنامه اطالعات آشنا شــدم؛ روزنامه ای كه 
خواندنش چند ســاعتی وقت می گرفت؛ با آن قطع بزرگ و آن 
همه مطلب و گزارش و پاورقی. خيلی زود شيفته ضميمه های 
اطالعات شدم و به خاطر سفرنامه ها و پاورقی هایش،) از بهشت 

شداد تا خاطرات خروشچف و...( خریدنش شد عادت روزانه. 
در محل می دیدم كه اطالعات بيشتر دست سن و سال دارهاست 
و متوجه نمی شدم كه علتش چيست. سال ها گذشت تا متوجه 
شوم برای خواننده پيگير، جز مطلب، لحن هم مهم است. تيتر 

هيجان انگيز و مطلب تند و تيزی را در اطالعات به یاد نمی آورم، 
درســت برعکس كيهان كه انگار حتی صفحه آرایی و چيدمان 
مطالبش هم همخوان با لحنش یک نوع تيزی به همراه داشت، 
روزنامه اطالعات با لحن خونسردش انگار خواننده را به آرامش 
دعوت می كرد؛ روزنامه ای كه مطلب سينمایی تقریباً نداشت و 
صفحه ورزشی اش هم برای من كه خواننده تقریباً همه نشریات 
ورزشــی بودم، زیادی معمولی بود.  در این مــورد آخر صفحه 

ورزشی كيهان به روز تر و جذاب تر بود.
 با این همه، اطالعــات عطری به همراه داشــت كه دلپذیرش 
می كرد. به خصوص ستون»۴۰ســال پيش در چنين روزی« 
كه هميشــه خواندنی بود؛ مثل »دو كلمه حرف حساب« گل 
آقا كه در عصر جدیت، لبخندی بر لب می آورد. محمود دعایی، 
مدیر اطالعات، پاسدار سنت بود و تحفظ از سنت روزنامه نگاری 
اطالعات را وظيفه خود می دانست. سال ها گذشت روزنامه های 
دیگر به ميدان آمدند و روزگار دیگری شد اما اطالعات در همان 

حال و هوای خودش ماند و آگاهانه به روز نشد.
سال۷۷ به دعوت دوستی قرار شــد به تحریریه اطالعات بروم. 
3روزی هم رفتم. آن موقع فيلم »مرد عوضی« روی پرده آمده و 

ركورد گيشه را شکسته بود، متنی درباره اش نوشتم. 
عکس های فيلم را هــم از هفته نامه مهر كــه در آن همکاری 
پاره وقت داشتم، به امانت گرفتم. مطلب را كه با عکس ها تحویل 
دادم با این پاسخ مواجه شدم: »ما در اطالعات از این جور مطالب 
چاپ نمی كنيم.« پاســخ منطقی ای هم بود. چند سالی بود كه 
اطالعات نمی خواندم و یادم رفته بود جای نوشتن درباره فيلمی 
جنجالی هر جا باشد اطالعات نيست. هر چه بود این شد نقطه 
پایان حضور كوتاهم در اطالعات كه تازه هم به ساختمان تازه اش 
نقل مکان كرده بود. در عصر روزنامه هــای جنجالی، اطالعات 

روزنامه ای نبود كه آدرنالين خونت را باال ببرد. 
در ســتون اخبــار فرهنگی اش بيشــتر خبرهــای مربوط به 
معرق كاری و خوشنویسی كار می شد و حتی یادداشت هایش هم 
در مقایسه با روزنامه های تند آن روزگار، زیادی پيرمردی و دست 
به عصا بود. درحالی كه در اوایل دهه۷۰ مقاالت جریان ســازی  
در اطالعات منتشر می شــد. هرچه بود این روزنامه قدیمی به 
سليقه مدیرش عالقه ای به همراهی با شرایط روز نشان نمی داد. 
آن قدر كه خبر واقعه 1۸تير ۷۸ را نه در صفحه اول كه حتی در 
صفحات داخلی اش هم منتشر نکرد. اگر اشتباه نکنم تيتر یک 
اطالعات در فردای 1۸تير، چيــزی در مایه های افتتاح یکی از 
فازهای پارس جنوبی بود. همان موقع ها شایع شد كه آقای دعایی 
گفته»خوانندگان روزنامه ما سن و ســال دار هستند و انتشار 
مطالب استرس زا برایشان خوب نيست.« اطالعات همين بود و 
همين ماند و البته هميشه پایگاه بخشی از جامعه فرهنگی كشور 
بود كه بقيه رسانه ها فضای زیادی در اختيارشان نمی گذاشتند. 
حاال كه محمود دعایی از دنيا رفته، كنار انبوه تسليت ها و ذكر 
خاطرات همراه با اندوه و تاثر، عده ای هــم زبان به نقد روزنامه 
اطالعات گشوده اند. در این نقدها اغلب به موضوعاتی اشاره شده 
كه به گمانم مرحوم دعایی به آنها واقف بود ولی اعتقاد راسخ اش 
به حفظ سنت اطالعات باعث می شــد بی توجه به كنایه ها راه 
خود را برود؛ همان مســير هميشگی كه در كمال خونسردی و 
آرامش طی می شد. نتيجه اش روزنامه ای بود كه خيلی وقت ها 
خواندنی ترین صفحه اش، صفحه آگهی های ترحيمش بود. نکته 
كليدی اطالعات اما این بود كه هرگز خوانندگانش را غافلگير 
نکرد.  حفظ لحن اطالعات در طول ۴دهه بزرگ ترین دستاورد 

مرحوم دعایی بود. روحش شاد!

نگاه بدون پیش داوري 
نگاه بدون موضع گيری و پيش فــرض به آدم ها از 
خصایص و خصائل مرحوم دعایی بود. مرحوم در 
همين سخنرانی اعتقادش به این موضوع را چنين 
توضيح می دهد: ما اصل را بر این می گذاریم كه همه 
شما برادران پاک، عزیز نازنين، معتقد، مخلص خوب 
اميد ساز و آینده ساز این جامعه هستيد و ما با این دید 
با شما شروع می كنيم به طریقه ای كه بر اینجا حاكم 
بوده احترام می گذاریم. مســئله شوراها را احترام 
می گذاریم ولی بپذیرید كه در این كشــور انقالب 
شده و انقالبمان انقالب اسالمی است. این توده ها 
خون داده اند و با خون خودشان جمهوری اسالمی 
را تأسيس كرده انده و باید لزوما در این مسير و در 
این جهت گام برداریم. این را بپذیرید اگر در این خط 
بودیم همه با هم هستيم. اگر اینطور درک كردیم 
این مسئله نخواهد بود كه امروز این معمم است و 
این كالهی، این زلفی است، این ریش تراشيده است. 
این زن است و آن مرد اســت. آن حجاب دارد آن 
هنوز به حجابش نرسيده. این مسائل نخواهد بود. 
مسئله انقالبمان مطرح است. خون شهيدان مطرح 
است. این مسائل مطرح است... هيچ پيش داوری 
نمی كنيم. هيچ قضاوتی از پيش نداریم. هنوز تجربه 
نداریم. هنوز در درست به هم نرسيده ایم. هنوز گاهی 
از دوستانی كه خيلی عجوالنه دور ما جمع می شوند 
بعضی از آن دور می گویند،  نگاه كن ببين باز چطور 
خودشان  را نزدیک می كنند. هنوز این مسائل وجود 
دارد بنابراین ما هيچ قضاوتــی نداریم. با یک دید 

به همه نگاه می كنيم.

بزرگوارانه از گذشته می گذریم
مرحویی دعایی وقتی كارش را در اطالعات شروع كرد، نگاهش 
به آینده بود و نه گذشته. خودش گفته بود: خط قرمز بر گذشته ها 
می كشيم. هيچ پيش داوری نمی كنم. هيچ كس را متهم نمی كنيم. 
اگر بخواهيم بکاویم در گذشته های افراد خيلی چيزها می توانيم 
به دست بياوریم ولی انسانی و اسالمی برخورد می كنيم. بزرگوارانه 
از گذشته می گذریم. گذشته ها گذشته )ببينم حاال چه می كنم(. 
شعری اســت مال حميد مصدق ظاهر. دوستان روشنفکر شاید 

خاطرشان باشد كه: 
می توان بر درختی تهی از بار زدن پيوندی

می توان در دل این مزرعه خشک و تهی بذری ریخت
می توان از ميان فاصله ها را برداشت

دل من با دل تو هردو بيزار از این فاصله هاست
چه كسی می خواهد من و تو ما نشویم خانه اش ویران باد!

من اگر ما نشوم تنهایم تو اگر ما نشوی خویشتنی
من اگر برخيزم تو اگر برخيزی همه برمی خيزند

تو اگر بنشينی من اگر بنشينم چه كسی برخيزد؟
چه كسی با دشمن بستيزد پنجه در پنجه هر رو به آویزد؟

حرف را باید زد درد را باید گفت
سخن از بهر من و جور تو نيست 

سخن از متالشی شدن دوستی است
 و عبث بودن پندار سرور آور مهر

مسئله، مسئله سرنوشت است. یک انقالب مطرح است. اگر نيایيم 
با هم تفاهم بکنيم اگر نيایيم با هم صميمی باشيم و دردهایمان 
را به هم بگویيم، آنطوری كه هســتيم خودمــان را به همدیگر 
بشناســانيم، اگر به ایمان و آرمان هم اعتقاد نداریم از یک وجه 
مشترک و آن شرف و آزادگی برخوردار باشيم. اگر اینطور باشيم 

خيلی زود می توانيم مشکالت را از بين برداریم. 

صندوق درد دل
حاج آقا دعایی از همان روز نخست با همکاران شان در روزنامه 
اطالعات رابطه نزدیکی داشتند و سعی شــان بر این بود كه 
شخصا در جریان همه مسائل روزنامه قرار بگيرند. پایان بخش 
صحبت هایشان در این سخنرانی نشانه همين نزدیکی است: 
به همه تان افتخار می كنم و به همه تان درود می فرستم و دیگر 
پرحرفی كردم و گستاخی كردم مرا ببخشيد. به هرچيزی كه 
شما بخواهيد احترام می گذارم به شرطی كه مطمئن باشم و 
در نظرسنجی های دقيقم به این نتيجه رسيده باشم كه واقعاً 
شما راست می گویيد. هيچ كس نباید از من فاصله ای داشته 
باشد. صندوقی را خواهيم گذاشت به فضل الهی هركس نظری 
دارد، هر گزارشی دارد هر پيشنهادی دارد، هر انتقادی دارد و 
هر مطلبی دارد، بيندازد در آنجا اگر اینطور آزادگی را دارد و 
اعتماد دارد آن را امضا كند و اگر ندارد امضا نکند و بيندازد آنجا. 
من سعی می كنم كه همه روزه یک فرصتی را در جمع شما قرار 
بگيرم. خودم نماز می خوانم و خيلی از شماها نماز می خوانيد. 
اگر صالح دیدید وقت نمازتان در مسجدتان، در جایی دیگر، 
در كنار ماشين چاپتان، در كنار ماشين كاغذبریتان و هر كجا 
گفتيد جمع شویم و با هم نماز می خوانيم و این به این معنی 
نباشد كه من پيش نماز باشم، نه. هر روز یکی از شما بایستيد 
جلو و ما اقتدا می كنيم. نظام، نظام، توحيدی اســت و همه 
مسلمان هستيم. من در آنجا، نامه ها را خودم می گيرم كه مطمئن 
باشيد خودم دریافت كردم. مسئله ای ممکن است پيش بياید كه 
بعضی در كارشان رعایت كنند، مسائلی داشته باشند یا هنوز جرأت 
آن را پيدا نکرده و باور نداشته باشند كه واقعاً آزاد شده اند. نخواهند 
جلوی دیگری نامه را به من دهند و بگویيد كه آهان فالنی نامه 
داد. صندوقی را می گذاریم درش را قفل می كنيم كليدش پيش 
شــخص خودم می ماند، از صبح كه بيایم چک می كنم و وقتی 

خواستم بروم نامه ها را برمی دارم.

نقل قول

نقل قول

نقل قول

سعید مروتی؛ روزنامه نگاریادداشت

حجت االســام ســید محمود دعایی از یــاران صدیق 
امام خمیني)ره( بود. وي در پیش از انقاب سابقه مبارزه با 
رژیم پهلوي را داشت و به همین دلیل در سال 1346 تحت 
تعقیب قرار گرفت و مخفیانه به عراق رفت. در آنجا هم دست از مبارزه  برنداشت 
و مجری برنامه رادیویی نهضت روحانیت در ایران بود که در مخالفت با رژیم 
پهلوی پخش می شد. همین سابقه کار رسانه اي بعدها عاملي شد که سرپرستي 
روزنامه اطاعات به او واگذار شود. مرحوم دعایي بعد از انقاب، عاوه بر اینكه 
نماینده 6 دوره ابتدایی مجلس شورای اسامی تا سال 13٨3 بود، از سال 1359 
تا 15 خرداد 1401 که در گذشت، با حكم بنیانگذار انقاب اسامي، سرپرست 
موسسه اطاعات بود. مرحوم دعایي چه در نقش سیاستمدار و چه در قامت 

شخصیتي مطبوعاتي و رسانه اي از افراط و تفریط حذر داشت؛ همانقدر که 
به موازین انقابي باورمند بود، به انعطاف و احترام به عقاید متفاوت شهره بود. 
زماني که سرپرستي روزنامه اطاعات را بر عهده گرفت، کوشید قدیمي ترین 
روزنامه کشور را با منافع انقاب اسامي همسو کند و از سوي دیگر مراقب 
بود که در این راه حقي ناحق نشــود و به حیثیت و اعتبار افراد ضربه نخورد. 
روزهاي 24 و 25 اردیبهشت 1359 سخنراني مرحوم دعایي در جمع کارگران، 
کارمندان، نویسندگان و خبرنگاران روزنامه به چاپ رسید که در این صفحه 
بخش هایي از سخنان شورانگیز او را آورده ایم. بازخواني این سخنراني تاریخي 
افقي را که مرحوم دعایي از آغاز فعالیتش در روزنامه اطاعات براي این موسسه 

مطبوعاتي ترسیم کرده بود، به خوبي مي نماید.

و مقام و این وسایل نباشــد، یک نفر كه افتخارش 
این باشــد كه خادم كارگران مؤسسه ای باشد او را 
بفرستند. می فرســتند كه چه كار بکند. می دانيد 
حتما حکم رئيس جمهورتان را و حکم امام مان را. 
در این زمينه خوانده اید. این مربوط به خودتان بوده 
كسی را مأموریت داده اند كه بياید در كنارتان كار 
بکند. در پيام امام نکته ای كه اهميت داشــت این 
بود كه به كمک و یاری كارمندان و كارگران متعهد 
آن مؤسسه بنابراین، هدف داریم. این قدر برادران و 
یاران خبرنگار دیگر رسانه های گروهی باسماجت 
نپرسند خط تان چيست، برنامه تان چيست؟ این چه 
لجاجتی است؟ كجای آن ابهام دارد؟ مگر ما كوریم 
كه ببينيم امام و پيشوا و رهبرمان چه گفته و به چه 
خاطر كسی را فرستاده. این دیگر یعنی چه كه خط 
 مشی شما چيســت؟ مگر ما هدفی جز جمهوری 
اسالمی نه شرقی و نه غربی بودن داریم. مگر در این 
كشور جز خط پيروی از امام، معقول است؟ كجای 

این كار ابهام دارد؟
و اما بر گردم به نکته اولی كه به آن اشاره كردم كه 
ما یک خطی را كشيدیم. یک خط سبز و قرمز. قرمز 
برای گذشــته ها، نگهبان ضعف های گذشته شما 
نمی شویم كه در گذشته چه كردید، چه تملق گفتيد، 
چه تمجيد كردید و چه رسوایي هایی بر شما حاكم 
بوده. ما گذشته را فراموش می كنيم ما خودمان را 
االن از شما می دانيم. شما ســرمایه های ارزشمند 
فکری و عملی و قلمی این كشــور هستيد و به شما 
افتخار می كنيم و می گویيم هراندازه كه گذشته تباه و 
سياه باشد همه كس اینطور نبوده است درست است 
كارگری كه سی سال كار كرده موی سرش را آویزان 
و سفيد كرده، سی سال رنج كشيده تا قبل از انقالب 
هيچ مشکل و مسئله ای برای رژیم گذشته به وجود 
نياورده، یقينا او هم می تواند االن با ایمان و اخالص و 
صميميت بيشتری االن كه مسئله به وجود نياورده 
االن هم درک داشته باشد لمس بکند كه ما در چه 
شرایطی هستيم در چه بحران و چه كورانی هستيم. 
یک اطمينان به شما بدهم. آنطور كه احساس كردم 
برادران و خواهران همکار عزیز من از مدیریت قبل از 

من رضایت دارند. آقای پور كاشف.
البته آنچه را كه من یکی از دو روز احســاس كردم 
نمی تواند نظر واقعی باشــد. ما به یــاری خدا در 
زمينه های مختلف نظر ســنجی خواهيم كرد چه 
در زمينه شورایی كه وجود دارد افرادی هستند كه 
خودشان را نماینده شوراها می دانند و مادام كه ما 
در نظرسنجی خود به یک نتيجه گيری نرسيدیم به 
آنها افتخار می كنيم و احترام می گذاریم. همچنين 
از مدیریت آقای پوركاشف. من به شما به عنوان یک 
خادم به عنوان یک همکار صميمي كه مسئوليتی 
دارد و در ارتباط با رهبری و ریاست جمهوری است  
به شــما اطمينان می دهم كه از نظر حقوق و مزایا 
مسئله قدرشناســی از رنج و تعب و زحمت یدی و 
فکری شما هيچ گونه مشــکل و نارسایی به وجود 
نياید. همچنان كه تا به االن علي رغم مشــکالت 
زیادی كه در این كشور وجود دارد شما تا حد نسبتا 
قابل توجهی در رفاه و آسایش بودید البته در قبال 
كار خوبی كه عرضه كردید و وفاداری كه به مدیرتان 
داشتيد. همچنان كه تا به االن از نظر ما مسئله ای 
نداشتيد در آینده نيز مسئله ای نخواهيد داشت. این 
را من تضمين می كنم هيچ گاه به این فکر نباشيد كه 
اگر یک روز به تالش و به دسيسه و توطئه ضدانقالب 
مطلب نامناسبی در روزنامه رسوخ كرد و ما مجبور 
شدیم یک شماره روزنامه را توقيف كردیم تا ثمره 
رنج رنجبران و زحمتکشان و مستضعفين مان را به 
نفع ضد انقالب در این كشور هدر ندهيم و یا حتی 
اگر ما مجبور شدیم یک  ماه انتشار روزنامه را در این 
مؤسســه توقيف كنيم این كار را می كنيم تا اینکه 
خوب پاكسازی كنيم محيط را اما مطمئن باشيد 
برادران كارگر عزیز یک شــاهی از حقوق و مزایا و 
حتی فوق العاده شما كه در  ماه قبل می گرفتيد از 
شما كم نشود. شما غم و غصه تيراژ را نخورید و آن 
كسانی كه خدای ناكرده خدای ناكرده فکر می كنند 
كه اگر با یک نوع كــم كاری و رذالت هایی یکی دو 
روز انتشــار روزنامه را ساعاتی به تأخير بيندازند تا 
اینکه در بعضی از شهرستان ها تيراژ پایين تر بياید 
و كمتر عرضه داشته باشيم اینها بدانند این مؤسسه 
یا در خدمت مستضعفين خواهد بود و یا ابدا به نفع 
هيچ كس ادامــه نخواهد داد. یعنــی یا در خدمت 

انقالب و یا توقيف و نداشتن اطالعات. 

ما دقیق تر و ظریف تــر از آن پدیده های 
تکنیکــی و پیشــرفته علمــی در اینجــا 
مغزهــا و بازو هایی داریم کــه آنها برای 
ما با ارزش است. اگر اینها نباشد، این 
بازوها نباشد این توانایی های فکری و 
عملی نباشــد هر اندازه آن تأسیســات 
پیشــرفته و پیچیــده باشــد کاری را از 

پیش نمی برد


