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  درجریانایرانی  ه ترین روزنامه نگارتسبرج

  ۵۷شورش 

  حقوقدان - اميرفيض

درمراسمی  ،کيھان مصباح زاده قای اميرطاھری سردبيرروزنامهآخبرمنتشره درروزنامه کيھان لندن حاکی است که 
   .عنوان روزنامه نگاربرجسته سال راکسب کرده استدرلندن 

 ۵٧برجسته ترين روز نامه نگارايرانی درجريان شورش  مقام اين مقام برسد صاحب قای اميرطاھری قبل ازاينکه بهآ
   .است به اتفاق به کيفيت تحصيل اين مقام ! رجوع ميکنيم

   .ريراستنخست اشاره ای به کيفيت پيدايش کيھان تھران ضرورت اين تح

المرضا افخمی درباب براه افتادن کيھان گفته غقای آقای مصباح زاده مديرمسئول وصاحب امتيارکيھان درمصاحبه باآ
   :است

من اصال اھل خواندن روزنامه نبودم وھيچ عالقه ای ھم به روزنامه نداشتم واصال چيزی ھم نمينوشتم چون بسياربد <
حضرت ازاينکه روزنامه ھابه رضاشاه توھين ميکنند وبه واالحضرتھا اھانت اعلي ؛خط بودم روزی علی قوام ميگويد

يدھيم م را نھاآزاده ميگويد اينکه مشکل نيست ماھم روزنامه ای راه مياندازيم وجواب مينمايند ناراحت ھستند مصباح 
( مشروح   .>فتدتومان روزنامه کيھان براه می ا ۴٠٠٠٠ی شاھنشاه ايران بمبلغبدين ترتيب باکمک واعانت مال

  )ھنچيان استآشادروان  تومان ازکتاب ۴٠٠٠٠ذکزرقم  -١٣٨۵يماه درسنگراول د

روزنامه شاه ميدانستند نه يک  قای اميرطاھری سردبيرروزنامه ای بود که مردم اوراآمقصود ازاشاره باال اين است که 
   .روزنامه توده ای مخالف

خانم پری سکندری ) ١٩٧٩( ١٣۵٧بعدازشورش  .بود رکيھانقای اميرطاھری تا موفقيت کامل شورشيان سردبيآ
   .صفحه منتشرشد ٢۴ماراچه ميشود> درقای اميرطاھری داشت  که درجزوه ای زيرنام <آمصاحبه ای با

  ؟ بعقيده شما خارجيان درانقالب ايران دخالتی داشتند ياآقای اميرطاھری سوال ميکند که آسکندری از یخانم پر

   :د که خيردخالتی نداشتند وبعد اينچنين توضيح ميدھدقای اميرطاھری جواب ميدھنآ

زاد بود که پول داشته باشد اما مردم يک مقداری آدمی فقط آجزپولدارشدن ممنوع بود  ، تمام کارھادراواخرسلطنت شاه<
 رنظ قائی که ازنظراقتصادی ميليارد دالر ارزش داشت ازآاحتياج به حرمت واحترام داشتند ھرکس درحد خودش مثال 

زندان  ه وخودش ھم روانهيند ثروت اوملی شدوسياسی صفربود يعنی ممکن بود صبح که ازخواب بيدارشود به اوبگ
مقصود کيھان است) ھمين وضع راداشت . صاحب بزرگترين امپراطوری مطبوعات بين اروپای غربی وژاپن (ميشود

. يک ژنرال ھم ھمين وضع راداشت اين بی حرمتی ندممکن بود يک روز که ازخواب بيدارشد اووخانواده اش رااعدام کن
. سلطنت داشت بودن ھم سلطنت آی فردی دريک نھاد متمرکزشده بود که ھا به انسانھا  بود ومتاسفانه ھمه اين قدرتھا

ن قدرتی راکه درحوزه کارخودارند درحوزه سياسی ھم آيک جامعه ميخواھند ازمشروطيت ميگرفت مردم  انتقامش را
نھا آليون مقلد داشتند اما قدرت سياسی يم ۶تا  ۵يت هللا شريعتمداری ياخوئی رامثال ميزنم که ھرکدام آه باشند مثال داشت

   >صفربود

   :جمھوری اسالمی ميگويد اميرطاھری درباره مشروعيت !
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عياربيرون  . اين رژيمی است که ازبطن يک انقالب تماممشروعيت وياحقانيت رژيم فقيه زمينه ھای انقالبی اش بود<
 وسازمان ھای انقالبی موجود درکشورما از مارکسيست ھا گرفته تا جواز اصالت خودرانيز ازشماری نيروھا مده وآ

  )٩کيھان لندن شماره ه اميرطاھری درمقال(         <.فاشيستھا دريافت کرده است

روزنامه کمونيستی وضد سلطنتی درايران رابتوانيد بيابيد که چنين اتھام سنگين ودروغی  محال است سردبيريک
   .ستفراموش نکنيد که اين اظھارات سردبيريک روزنامه معروف به دولتی وسلطنتی بودن ا ،بسياربزرگ رامدعی شود

يم سلطنتی  که معتقد است عامل ھمه اين  فساد ھا وبی حرمتی به دمی معلوم است که دراولين فآاين چنين  ِ                                                            رصت عليه رژ            
استی که بمناسبت سردبيری کيھان براحتی وبدون ھيچگونه مانعی ، برخاستبروی مردم است برخواھد خآجان ومال و

   .ميتواند به خواستھای شورشيان جامه عمل بپوشاند

ن آبله در< :قای اميرطاھری سوال شده ايشان گفته استآسانسورساواک ازدرھمان مصاحبه خانم پری سکندری درباره 
ن آيم تابازديد شود ولی من مطالبی که بنظرخودم مفيد بود مجددا دردنجا ميفرستاآزمان بايد صفحات روزنامه راقبال به 

  )١٣٧٠شھريورماه  ١۵سنگر –(ازھمان جزوه                         >ميدادم جا

نھا جرات زيادی آدرمورد خودمن  ،من واقعا مطالعه شخصی روی ساواک ندارم< :ايشان ميگويددرھمان مصاحبه 
  >نميکردند ونميتوانستند روی من فشاربياورند

 وردم تا مالحظه شود تا چه اندازه اميرطاھری باقدرت وجسارت وعليرغم سياست کشور وآاشارات باال رابدان سبب 
کامال ايشان رادرموقعيتی که ايشان درمخالفت ودشمنی باشاه داشت نشان  >نظر خودمب< . عبارتساواک فعال بوده است

       .ميدھد

 :قای صدرالدين الھی مينويسدآن روزنامه رابه پايگاه فعاليت حزب توده تبديل کرده بود آ ،اميرطاھری باپشتيانی کيھان
ب قرارداشتند جزء ھيئت تحريريه کيھان قرارداشتند خسروگلسرخی ومريم اتحاديه که به اتھام ربودن وليعھد تحت تعقي<
>                     ترک کردند را اين قضيه باتندی بامصباح زاده روبروجلسه کنفرانس رامسر تباعليحضرت بمناس و

  )١١٣۶( کيھان لندن شماره 

   :مده استآدرکتاب احسان طبری 

) نفوذ قابل توجھی مان چپی وابسته به حزب توده بود که مخفيانه عمل ميکردسازمان مزبور يک سازد (سازمان نوي<
 درکيھان معاون امير ،. رحمان ھاتفی يکی از دونفررھبران اصلی سازمان نويددرھيئت تحريريه روزنامه کيھان داشت

. ھاتفی بعلت داشت  کيھان برعناصرتوده ای که درکيھان کارميکردند نظارت ورھبری در او ،طاھری سردبيرکيھان بود
  )٢٩۶(  کتاب کژراھه صفحه          >بود ۵٧و ۵۶صلی کيھان درسالھای ا هاشتغاالت فراوان اميرطاھری عمال گردانند

،  تسفقط احسان طبری نيست که درکتاب گژراھه راجع به ھاتفی معاون اميرطاھری وھمه کاره کيھان فاشگوئی کرده ا
   :معاش محقق نوشته ا ست

بزرگترين سازمان مطبوعاتی وانتشاراتی مملکت يعنی کيھان دست اميرطاھری خويشاوند شھبانو بود که اميرطاھری <
ھاتفی کمونيست معروف وعضو کميته مرکزی حزب توده وسازمان تروريستی  داده بود به دست رحمان را ھا ھمه کار

  )٩٢٣(  جلد دوم صفحه                   >نويد ..........

برخی از شنوندگان روی خط تلفن راديو اظھارميکردند که ازمدتی قبل   ١٣٧٠قای ميرمطھری دراواسط سال آدربرنامه 
 ياآمينوشتند  بنفع اسالمی ھا فتنه ايران روزنامه ھای اطالعات وکيھان به دولت حمله ميکردند ومطالبی نيشدار از

شاه آرمسئول کيھان د ِ     ن اواخر                                      )٩٩+٣٢٢سنگر(  ؟قای اميرطاھری نبوده استآ      

کامال مشخص   ۵٧نوشته ای دارد که مقام ايشان رادرمطبوعات سال  ۵٧قای اميرطاھری درکيھان دھم بھمن ماه سال آ
   .ميسازد
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 ان رفته رفته نيرومند ترين جريان سياسی شده است واخيرنھضت اسالمی درصحنه سياسی اير سال دريک ......<  
يران رادردست دارد بيشترين توجه بشود الفبای روزنامه نگاری حکم ميکند که به اين نيرو که رھبری انقالب ا

  )۵٧( کيھان دھم بھمن >   يران استمخصوصا که حقانيت انقالب ايران مورد تائيد روزنامه نگاران ا

پ کرد  خمينی درصفحه اول روزنامه کيھان چا از اميرطاھری سردبيرکيھان مصباح زاده بزرگترين عکس ممکن را قایآ
ن اقدام کيھان موجب آوميگويد که اده اشاره به عکس مزبورميکند قای مصباح زآ غالمرضا افخمی درمصاحبه با قایآ

  ن تصويررا درکيھان گذاشتم که مردم عکس خمينی رادرماه نگاه نکنند>آ< :زاده جواب ميدھد رنجش شاه شد مصباح

ميدانيد که رسم روزنامه فروشان درايران چنين بود که روزنامه رادربساط پھن ميکردند وايرانيان بيشتردرھمان بساط 
ن پيوست باوری ميدادند  تصوير بزرگ خمينی درصفحه اول دريک آروزنامه ھاراميخواندند وبه  سرفصل ھای درشت

   .روزنامه که معروف به طرفداری ازدولت است چه معنائی دارد جز ترغيب وتحريص مردم به شرکت درشورش

   .ی اميرطاھری رانداشتن زمان جرات وجسارت اين بی پروائی ھاآسردبيرھيچ روزنامه ای در

   :ستمده اآدراسناد مبارزه 

 شاھنشاه ايران ازفعاليت ھای روزنامه کيھان به سردبيری اميرطاھری باسران جبھه ملی و ۵٧و ۵۶درسالھای <
نکه مصباح زاده بارھا تقاضای شرفيابی کرد شاھنشاه آ شورشيان مستحضرشدند وبھمين سبب دردوسال مزبوربا

شاھنشاه موافقت  ،وساطت ايشان جودانی شاھنشاه راداشتند باآخسروانی پست نپذيرفتند تاروزی که تيمسارسپھبد پرويز 
   )۴٣۴+٣٣٢( مشروح درسنگر        >زاده ميتواند دوسه دقيقه شرفياب بشود مصباح ،شيراز ميفرمايند که درسفربه

  :نتيجه گيری

قای اميرطاھری برجسته آداليلی برای قبول اين واقعيت زشت وکريه است که  نچه به اختصار وفشرده عرض وارائه شدآ
   ١ .است  )١٩٧٩( ١٣۵٧ انداختن شورش ايران برافکن  ترين روزنامه نگارايرانی درجا

  

  

  

  

     

                                                                          

                                                                                                                                          

 

                                               
در شمال تھران باز کرده بود » دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی«الزم به ياد آوری است که آقای مصباح زاده، دانشکده ای بنام  - ١

وھنوز در کيھان لندن از جمله کسانی است که ھرروز مقاله  ثل صدرالدين الھی که از زمره وابستگان به حزب توده بود،که کسانی م
شرکت شل انگليسی و سپس در )١٣٣٠( دکتر حميد نطقی که سالھا در روابط عمومی شرکت نفت انگليس و ايران می نويسد،

ای شاغل در کيھان بود بعنوان مدير مسئول دانشکده علوم ای ھکارکرده بود، و دکتر کاظم معتمد نژاد، که او ھم از جمله توده 
. دکتر می کردند تدريسدر آنجا  ،ارتباطات، ودکتر حسن صفوی که از توده ای ھای مشھور وبخشوده شده تحصيل کرده انگلستان بود

روزنامه  ١٩٧٩کتر ھييت بسيار دوستی طوالنی داشت آنھا با ھمکاری شھريار شاعر که طرفدار خمينی بود پس از شورش نطقی با د
 ک-می کردند. ح ياد» پيروزی«با واژه » انقالب«عناوين گوناگون از  ) را منتشر ميکردند و بهودن(ب »وارليق«


