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 چکیده

باختر »کار آشنا نبودند،  یا ها با قواعد حرفه روزنامه رانیاز مد یاریکه هنوز بس ینگار، در دوران روزنامه یفاطم

های  گرایش انیمنتشر کرد و م 1332تا  1328های  در خالل سال رانیا ۀترین روزنام عنوان مؤثر را به «امروز

 وجود آورد.  را به یکینزد وندینگاری پ ای روزنامه تأثیرگذار و اصول حرفه یاسیس

 انیف مهای متعار معنا که چگونه در باختر امروز از شکاف نیبه ا ؛پژوهش است نیا ۀلئموضوع، مس نیهم

 ی، مشینگار ای روزنامه به اصول حرفه یتوانست با وفادار یای کاسته شد و فاطم و حرفه یاسینگاری س روزنامه

 روزنامه را در درون دولت سازمان و سامان بدهد.  نیا یانتقاد

وهش پژ نیا ۀلئدر باختر امروز، مس« دولتمرد یفاطم»با  «نگار روزنامه یفاطم» های متفاوت واقع نقش در

با  یعمق ۀمصاحب محتوا و لیو مصاحبه و تحل یخیگیری از روش تار به آن بهره ییگو پاسخ یاست که که برا

 نیا جیپرداخته شده است. نتا 1332و  1328در سال  یهای فاطم سرمقاله یمحتوا لیروزنامه، تحل نیبازماندگان ا

 یدر دورۀ دکتر یرانیموخته اآ شدان نیعنوان نخست به یفاطم نیدهد که دکتر حس پژوهش نشان می

 کند.  کینگاری نزد ای روزنامه را به اصول حرفه« یاسینگاری س روزنامه»توانسته است ، نگاری روزنامه

اثر در سال  13و  یاسینگار بدون مقام س روزنامه کیعنوان  به 28در سال  یاثر دکتر فاطم 32 یمحتوا لیتحل

 گیرد. محتوا قرار می لیهست، مورد تحل زینگار ن روزنامهای که  امور خارجه ریعنوان وز به 32

 یاسینگاری س ، روزنامهیا نگاری حرفه ، باختر امروز، روزنامهیفاطم: گان کلیدیواژ
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 طرح مسئله
سیاسی خاص های  نگارانی که خود را معتقد به آرمان ای جدال بین روزنامه کار حرفه ۀدر عرص

در ایران وجود داشته است. ه به آرمان خاصی اعتقاد ندارند، همواره نگارانی ک دانند و روزنامه می

 های موثر سیاسی بیشتر بروز داشته است.  این منازعه و تشتت در دوره

گرایش، تلفیقی  این دوباشد میان  های موفق که توانسته رسد که بررسی نمونه نظر می به

ای نزدیک کند، می تواند عمالً به افزایش  هنگاران سیاسی را به مشی حرف وجود آورد و روزنامه به

 نگاری ایران کمک کند.  دانش و تجربه در روزنامه

سید حسین دکترهای موفقی که توانسته این دو مدل را با هم تلفیق کند،  یکی از نمونه

مسئولیت توانست در باالترین  «باختر امروز»عنوان مدیر روزنامه  فاطمی است. فاطمی به

و قرار بگیرد  در دولت دکتر مصدقوزیری و وزیر امور خارجه  د معاونت نخستمانن ؛سیاسی

 ای و علمی اداره کند.  شیوۀ حرفه زمان این روزنامه را به صورت هم به

نگاری  نگاری سیاسی و روزنامه ای بین روزنامه این پژوهش در صدد است تا مقایسه

در تاریخ سیاسی ایران،  ای تأثیرگذار ن روزنامهعنوا ای با تأکید بر روزنامۀ باختر امروز به حرفه

ای را  انجام دهد تا مشخص شود که آیا فاطمی توانسته در انتشار اخبار، معیارهای حرفه

نگاری سیاسی چه اصولی  ای و روزنامه نگاری حرفه تلفیق روزنامهبرای اصوالً  .مدّنظر قرار دهد

 باید مدّنظر قرار بگیرد. 

 اهمیت تحقیق 
علمی و نگاری  نگاران سیاسی در حوزۀ روزنامه ای و روزنامه نگاران حرفه روزنامه میانشکاف 

نگاران سو روزنامه رود. از یک شمار میبرانگیز این حرفه بهدار وچالش، یکی از مباحث دامنهعملی

سیاری آمیز و در بابهام ۀکنند تا از ورود به عرص های شغلی تالش می ای با تأکید بر تجربه حرفه

نگاران سیاسی با مدّنظر قراردادن روزنامه ،از سوی دیگر مواقع پرخطر سیاست دوری کنند و

عنوان  عنوان اصل، بلکه به نگاری را نه بهکنند که روزنامه مسائل و اهداف آرمانی خود تالش می

ین چالش دهند. وجود همبرداری قرارها واهداف سیاسی مورد بهرهای برای نیل به آرمانوسیله

بررسی است. های و یا سیاسی سردرگم کرد در میان دوقطب فعالیت حرفه نگاران رامهم، روزنامه

الگوی مطلوب این دو حوزه در روندی تاریخی ۀ نگاری و مطالعدو نوع روزنامهاصول این 

عنوان  به ،امروز باختر ۀروزنامبه کاستن از این چالش کمک کند؛ از این رو مطالعۀ  تواند می

از  1330 ـ 1332و در دولت دکتر محمد مصدق در تاریخ سیاسی کشور  ای تأثیرگذارروزنامه

 ای برخوردار است.  اهمیت ویژه
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 ۀکرد روزنامۀ باختر امروز از آن جهت دارای اهمیت است که فاطمی هم تحصیل ۀمطالع

در نشر مطبوعات ن تال ش کرد تا نهادی مدر او نگاری بود و هم سیاستمدار. روزنامه ۀرشت

 داشت. های بزرگی همچون لوموند و دیدرز دایجست را مدّنظر  ایده ،کند و در این مسیرتأسیس 

است در عین حال که  این تحقیق در صدد است به این سؤال پاسخ دهد آیا فاطمی توانسته

روزنامه های فاطمی درای نیز باشد؟ اصول و رویکرد نگار حرفه یک روزنامه ،مرد سیاست است

 است؟امروز چه بوده باخترۀ ای در روزنام نگاری حرفه

 پیشینۀ تاریخی 
 در که اوّلین بار« کاغذ اخبار»ه است؛ انتشار اوّلین روزنامه در ایران با استبداد دولتی گره خورد

بنابراین هجری قمری منتشر شد. 1253در سال  میرزا صالح شیرازی توسطمحمدشاه  دوران

به  ،انتشار روزنامهالبته پس از آن نیز  حکومت. ۀانتشار روزنامه در ایران خالصه شده بود به اراد

 1285در مرداد ماه  تا اینکه فرمان مشروطیتوابسته بود دولت و حکومت مداخلۀ مستقیم 

 شد.  ءضاام شمسی

ها افزایش یافت؛  روزنامهو تیراژ مطبوعات، تعداد نسبی پس از اعالم مشروطیت و آزادی  

به پنج هزار و تعداد نسخ  «صور اسرافیل» ۀبه سه هزار، روزنام «مساوات» ۀچنانکه تیراژ روزنام

سید. به پنج هزار نسخه ر «انجمن ملی» ۀاز هفت هزار به ده هزار و روزنام «مجلس» ۀروزنام

سبب تفسیر و نشر اخبار سیاسی  قمری منتشر شد، به 1325صوراسرافیل که در سال  ۀروزنام

ای پیدا کرد و مورد  اندازه اکبر دهخدا محبوبیت بی به قلم علی «چرند و پرند»روز تحت عنوان 

 .(96: 1372)شجیعی،  طبقات ملت قرار گرفت ۀپسند کلی

نگاران  مطبوعات توقیف شدند و روزنامه ۀهم ،1326جمادی االول  26با بمباران مجلس در 

میرزا جهانگیرخان شیرازی و شیخ احمد تربتی بر  ،در این سال .و مخالفان شاه دستگیر شدند

 قمری( 1327دوم ۀ شاه و فتح تهران )نیم جان دادند. بعد از سقوط محمدعلی ،سر قلم

 وعات ایران دوباره پرونق شد.نگاران مهاجر بار دیگر به کشور بازگشتند و مطب روزنامه

دهد که میان قدرت سیاسی و وضعیت جامعۀ  های مختلف تاریخی، نشان می مطالعۀ دوره

ای که هرگاه ساختار  گونه نگاری در ایران، ارتباط عمیقی وجود دارد؛ به مدنی و چگونگی روزنامه

نگاری نیز اصول  نامهقدرت دموکراتیزه شده، جامعۀ مدنی از قدرت بیشتری برخوردار است، روز

شود و هرگاه نهاد قدرت، متمرکز و جامعۀ مدنی  تر می ای خود نزدیک ای و لوازم توسعه حرفه

سالۀ قدرت خودکامه  رود. دورۀ بیست نگاری نیز در بحران فرو می دچار محدودیت است، روزنامه

 (.1381یکی، نگاری در ایران است )خان رضاشاه به این اعتبار، از دوران سیاه روزنامه
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  نگاری ایران بیست و مبدأ تحول روزنامه ۀده
سقوط محض  آید. به حساب می نگاری به در تاریخ روزنامه نقطه تحولی 1320سال  شهریور

را  مقطعاین  ،جالل آل احمد .قدرت متمرکز شاه، مردم ایران اندکی آزادی را تجربه کردند

با عجله  ،ه از فشار سکوت نزدیک بود الل شوندگسلد و مردمی ک بندها می»داند که  دورانی می

بارز این شتاب در گفتن و هر چه بدتر  ۀنمون 24سال و ریزند  هر چه گفتنی است بیرون می

  (27: 1364ل احمد، آ).« گیرند گفتن است و این انتقامی است که از سکوت می

ای از  شده رگروهبان اخراجگرفته و س امتیازی هر بقال تازه» ،آل احمد در این دوره تشبیهبه 

 ۀپای کند و هر کارمند دون اش چاپ می قانون اساسی را در مجله ۀشد دارد متن فراموش ،قشون
زیرا اسم و عنوانش برروی کارت ویزیت ؛ ست حسابی جاسنگینا  ای اداری مدیر محترم روزنامه

 .(30: 1364)آل احمد،  «کند ای سنگینی می عناوین تازه
 ،های منتقد باز کرد پس از سقوط دیکتاتوری رضاشاه، فضایی برای روزنامه دولتدر واقع، 

گاه  ،شده کار گرفته ای آشنا نبودند. نوع ادبیات به ها چندان با ادبیات حرفه این روزنامهولی 
آل احمد  کند. نگاران گالیه می سوادی روزنامه قدری سطح پایین بود که آل احمد از بی به

از بالزاک گرفته تا ، رین نویسندگان دنیا از همینگوی گرفته تا آلبر کاموت تصریح دارد بزرگ
نگارن با  و در دفاتر روزنامه گذرانند کار خود را در اوراق روزنامه می ۀداستایوفسکی، کالس تهی

بنابراین تنویر افکار و احقاق حقوق .. اند و اینجا کامالً بر عکس است. شعور و باسواد پرورش یافته
شده بقالی و  ،و انتقاد از نابسامانی اجتماعی در طاق نسیان افتاده و شغل مطبوعات مردم

ای است که میان دو نفر  مکالمه ،تشدت و حدّ زبان مطبوعات در این دوران به. عطاری..
 ،همین نقد ۀوی در ادام بندوباری و فضاحت. گیرد با همان بی بدزبان در کوچه در می ۀکنند دعوا

 .شوند های این دوران کثیف هستند و روی بدترین کاغذها چاپ می ه روزنامهنوشته است ک
سازها قدرت  کلیشه .کس چنین کاری را نیاموخته است چراکه هیچ ؛گیری آنها خوب نیست غلط

 .از روتاتیو خبری نیست .نقاش و کاریکاتورساز نداریم .و توانایی این همه سفارش را ندارند
 ،شبه حاضر کند ها هزار مجله را یک ده تواند هنوز هیچ صحافی نمی .ندا ها ماشینی نشده صحافی

و چیزی به  شود خواندن چیزی نصیب ما نمی چرا از اینهمه روزنامه ،با وجود این همه روزنامه
ما از  ؛و دلیل آن واضح است ؟مطبوعات نداریم ۀچرا هنوز یک اتحادی ؟شود شعورمان اضافه نمی

نویسی را  کنیم و فقط ادای روزنامه اش را حفظ می فقط جنبه ظاهری ،هر نمودار تمدن غربی

 .(34: 1364)آل احمد،  دهیم می انجام

 ای  نگاری حرفه روزنامه 
بانی  خود را معطوف دروازه ۀنگاری، بیش از هر چیزی دغدغ روزنامه ۀماندن در عرص ای حرفه 

ای و  نگار حرفه تمایز روزنامه  وجه ،که بر این باور است که این مسئله کند، همچنان خبر می
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شود که برای  ای محسوب می خبرنگار حرفه کسی ،عبارت بهتر به ؛نگار سیاسی است روزنامه

 ای را در نظر بگیرد و سعی کند تا از این اصول عبور ننماید. معیارهای حرفه ،انتخاب خبر

نگاری و گفتگو با  روزنامهکتاب درسی  35پس از بررسی تحقیقات موجود و مطالعه  1والتروارد

عد و نیز در سطوح مختلف در سه بُ ،چارچوبی را ارائه داد که در آن خبر ،ای نگاران حرفه روزنامه

 :تعریف شده است ابعاد خبری وارد چنین است

 ، که خود دارای سه سطح است:اهمیت اوّل؛

 2دربرگیری -1

  3بزرگی )مقدار و فراوانی(  -2

 4فراوانی  بدون دربرگیری یا -3

 که در دو سطح قابل سنجش است: 5برجستگی )معروفیت(دوم؛ 

 شهرت -1
6 

 بدون شهرت -2
7 

 معمول متعارفسوم؛ 
 را که باید در سه سطح مورد توجه قرار داد:  8

 عجیب و استثنائی  -1
9 

  برخورد )اختالف و درگیری(  -2

 . (22: 1371)بدیعی،  10عادی، بدون برخورد، معمولی  -3

 نگاری سیاسی  روزنامه
تا  دتالش کردن ،از زمانی متولد شد که اصحاب قدرت با کنترل اخبار ،نگاری سیاسی روزنامه

 ،البته در مجلس عوام انگلستان .شده را به افکار عمومی تزریق کنند اخباری خوب و هدایت

کمتر کرده و  ،ا قدرتروز ب به خود را روز ۀای از خبرنگاران پارلمانی گردهم آمدند که فاصل حلقه

از سوی دفعات، به  ،هرچند اخباری نادرست ،رفتندگنوعی مورد اعتماد اصحاب قدرت قرار  به

که دولت در  همچنان ؛گیج کنند ،شد تا دشمن را در جریان جنگ اصحاب قدرت منتشر می

کنترل  منظور لند اقداماتی را به خاطر جزایر فالک جریان خبر درگیری در آتالنتیک جنوبی به

                                                           
1 walterward 
2
 impact 

3 magnitude 
4 no impact or magnitude 
5 prominence 
6 known principal 
7
 un known principal 

8
 normality 

9 oddity 
10   conflict  
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چندان تازگی  ،این مسئله ،گیج شده و گول بخورد ،داد تا با انتشار آن دشمن اخبار انجام می

اخبار خاص و برگزیده به  ۀصورت صریح نشان داد که چگونه اصحاب قدرت با ارائ اما به ،نداشت

دارد  د. البته شکل دیگری از کنترل اخبار وجودنده دیگران را تحت نفوذ قرار می ،خبرنگاران

اخبار بد را تحت  ،شود تا اخبار خوب های خاص منتشر می صورت هماهنگ در زمان که اخبار به

 ،صورت آشکار و صریح باشد گرفته برای کنترل اخبار به اگر تالش صورت. پوشش قرار دهد

که به ـ خبرنگاران متنفذ سیاسی  ۀحوزاز بنابراین  ،احتمال موفقیت آن خیلی کم است

های متداول و معمول  تکنیک ،در این شیوهشود؛  استفاده می ـ،1 بی مشهور استخبرنگاران ال

بلکه  ،نگاری تنها در امر روزنامه آمیزد. این سیستم نه آوری اخبار با روابط پنهانی درهم می جمع

 :آید سؤاالت مهمی پیش می ،گیرد. در این رابطه در خود سیاست هم مورد سؤال قرار می

 .به دولت بیش اندازه نزدیک هستند ،ران البیآیا خبرنگا  -1

 .گیرند خیلی راحت در کنترل دولت قرار می ،آیا خبرنگاران متنفذ سیاسی  -2

شوند )نگرین،  گیری دولت تبدیل می آیا این خبرنگاران به ابزار مناسبی در تصمیم  -3

1370 :35). 

 ۀپردازان و متخصصان حوز ریهچگونگی کنترل خبرنگاران از مسائلی است که مورد توجه نظ

در تشریح این  «ها و دموکراسی رسانه»رسانه قرار داشته است. جان کین نویسنده کتاب 

ها شکل  خصوص در آن مرحله که این دولت به ،های مدرن لین دولتاوّ» آورده است: ،رویکرد

 ،گوناگون بودها و قلمروهای  الطوایفی که متشکل از نظام استبدادی داشتند در جامعه ملوک

طرق مختلف  کردند و این کارگزاران قدرت دولتی به خود را تنها منبع و منشأ وحدت تلقی می

و عقاید خود را میان اتباع حکومت اشاعه  ءسعی کردند تا مصون و مشروع باقی بمانند و آرا

کاری ها در واقع توجه به چنین سازو ها و قلم اظهارات صورت گرفته در مورد سرنیزه .دهند

ای برای  کردن همین سیاست است که تلویزیون بیشتر به رسانه در راستای اجرایی .است

زده  نگاران را شگفت همواره روزنامه ،بازاریابی تبدیل شده و همین گرایش تبلیغاتی حکومت

 ،نگاران را از یک واقعه خواستند تا درک روزنامه در گذشته مقامات مطبوعاتی می .کرده است

مثابه بنگاه پخش خبر محسوب  بهرا اما امروزه آنها  ،در واقع به آن جهت بدهند کنترل و

با این تفاوت که  ،شباهت به عملکرد دستگاه تبلیغاتی نیست بنگاهی که عملکردش بی ؛کنند می

 . (36: 1383)کین، « راه نیستند ههمواره رام و سرب ،نگاران روزنامه

محمد حسنین  ،داند گار به قدرت را سازشکارانه میبرخالف دیدگاه نگرین که نزدیکی خبرن

نگار  روزنامه ۀنگار شهیر مصری بر این باور است که رابط این روزنامه ؛هیکل اعتقاد دیگری دارد

                                                           
 1    the lobby correspondents   
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میان »نگار طالب خبر. هیکل در کتاب  زیرا رژیم خبرساز است و روزنامه ؛حیاتی است ،با رژیم

معقول » گوید: مصر می 1952وعات در انقالب سال در مورد جایگاه مطب ،«مطبوعات و سیاست

 ،شد نبود که مطبوعات از سیاست و آنچه در مراحل تحول اقتصادی و اجتماعی تحمیل می

 ۀشاید تنها راه آن موقع مطبوعات این باشد که موضع خود را نسبت به سلط .دور باشند هب

س هرم هستند یا أآیا در ر ؛رندمشخص کنند و نشان دهند که در کجای هرم آن قرار دا ،واحده

هرم قرار  ۀگیری به گفت وشنود بنشینند یا در قاعد اینکه باید بحث کرده و در سطح تصمیم

 ،شدن نبود راهی جز مقداری نزدیک ،گونه بدین رو را ایفا نمایند. گرفته و قرار است نقش دنباله

گیری و یا سطح  وشنود و تصمیم این انتخاب مطرح شده بود که دقیقاً تا کجا باید تا سطح گفت

 ،هاست ای در دست رژیم برای تماس با توده وسیله ،هرچند خبر ،وابستگی را باید گسترش داد

ای  بنابراین رابطه ،نگار ناشایست است که صرفاً یک سیم رابط یا بوق باشد اما برای خود روزنامه

ت به هم جانب احتیاط را رعایت و هر دو نسب هر دو به یکدیگر نیاز دارند ؛است میان طرفین

خواهد و استقالل خود را و رژیم برای رسیدن به مردم برای استقالل  نگار خبر می روزنامه. کنند

نگار به رژیم و  شدن روزنامه چهارم این است که نزدیک ۀجنب .نگار اهمیتی قائل نیست روزنامه

نگار به اندازۀ  وقتی روزنامه .ترکیبی استای  خود رابطه ۀنوب به ،نگار شدن رژیم به روزنامه نزدیک

بلکه گاه به تناسب ، تنها شاهد ساخت خبر نه ،ناخواه خواه ،کافی به کانون خبر نزدیک شد

منحصر به  ،این امر .شود های ساخت خبر تبدیل می اهمیت و موقعیت خود به یکی از طرف

نگار به  ترین روزنامه زدیکن ،نگاران قرن حاضر مصر نیست. والتر لیمپن پیشکسوت روزنامه

 ،اصولی که در پایان جنگ جهانی اوّل ؛اصل ویلسن را تدوین کند 14ویلسن بود که توانست 

دنیا همچون هوبربوومری از لوموند  ۀنگاران برجست روزنامه .سر و صدای زیادی را به پا کرد

ارجوبی از ایزوستیا  فرانسه، جیمز رستون از نیویورک تایمز، کنراد الرد از اشپیگل و الکسی

بلکه همراه مردانی از جمله دوگل، کندی، برانت و خروشچف  ،تنها ناقالن خبر نبودند ،روسیه

 (.194و193: 1364)هیکل،  بودند

 انتقاد در مطبوعات ایران 
نگاری  ای و روزنامه نگاری حرفه میان روزنامه مفقوده ۀعنوان حلق انتقاد در مطبوعات ایران به

توانند قدرت را  آموختند که می است. درست زمانی که مردم می بوده توجهره مورد هموا سیاسی

 ،های ایرانی با توجه به اینکه اوّلین روزنامه .کردند برای انتقاد پیدا نمی مناسبی جای ،نقد کنند

میرزاصالح که در  ۀکه روزنام امکان نقد قدرت وجود نداشت، همچنان ،ای دولتی بود روزنامه

رسمی، دولتی و  ۀهمین وضع را داشت و یک روزنام، سلطنت محمدشاه، انتشار یافت دستگاه

 .استبدادی بود
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نگاری غرب با  ها در روزنامه دکتر کاظم معتمدنژاد بر این باور است که نخستین تعارض

های دولتی و  زیرا نخستین روزنامه ؛شود نگاری تقلیدی ایران اینجا مشخص می روزنامه

زمانی تأسیس شد که مطبوعات کشورهای غرب پس از عصر  ،ممالک استبدادزدهاستبدادی در 

اما در کشورهای  ،خود وارد شده بودند ۀبه آخرین مرحل ،مطبوعات عقیدتی و سیاسی ۀپرجاذب

نگاری  های روزنامه مذکور در آغاز فعالیت مطبوعات خبری و تجارتی غربی، تحت تأثیر نقش

 .(457 :1382ای دولتی و استبدادی دایر شد )معتمد نژاد، ه عقیدتی و انقالبی، روزنامه

های زیادی را طی کرده که برای درک بهتر آن  فراز و نشیب ،انتقاد در مطبوعات ایران

 های تاریخی بهره گرفت.  توان از دوره می

 پیش از مشروطه مطبوعاتی در دوران جایگاه انتقاد  -1

به دو گفتار از محمدحسن  ،یران در دورۀ ناصریبرای آگاهی بیشتر از اوضاع مطبوعات ا

که گویای دیدگاه شاه و دولتمردان آن عصر نسبت به مطبوعات  الدوله )اعتماد السطنه( صنیع

مقرر گردیده که هیچ کتاب و جریده و  ،در اوایل طلوع نیر این دولت» ؛شود اکتفا می ،است

ا پس الّ ،مالک محروسه ایران مطبوع نیفتداعالنی و امثال ذلک در هر کارخانه از مطابع جمیع م

را  ءمدیر این اداره و امضای وی. از وقتی مسئولیت با نگارنده شده است، نشان امضا ۀاز مالحظ

)قاسمی،  شیر و خورشید... ۀو صورت خفت« مالحظه شد»مهری قرار داده مشتمل بر عبارت 

1372 :23) . 

ها از در  نامه ها و اعالن نامه اد وجود نداشت، شبجایی برای انتق ،دولتی ۀچون در این روزنام

هایی که  انجمن .شد ها در بین مردم توزیع می نامه شب ها و نامه ریخت. اعالن و دیوار فرو می

های مخفی که برای برقراری قانون تالش  این انجمن ،ددنکر عقاید خاصی را منتشر می

های خود از هر ابزاری بهره  منظور بسط اندیشه به ،مدنی ۀعنوان نماد تکوین جامع به ،کردند می

)خانیکی،  شد خانه توزیع می به نامه بود که خانه نامه یا شب ترین آن اعالن گرفتند که مهم می

1381 :294). 

  وضعیت انتقاد در مطبوعات پس از مشروطه -2

وظایف آن  وزارت انطباعات منحل شد و بخشی از قمری( 1325شاه ) با آغاز سلطنت محمدعلی

های دولتی، صدور امتیازها و جرایم مطبوعاتی محدود  ها و روزنامه که رسیدگی به امور چاپخانه

نشریه وارد بازار مطبوعات  99یکباره  ،به وزارت علوم و معارف واگذار گردید. در این سال ،بود

نشریه در  6نشریه در رشت،  7نشریه در اصفهان،  9نشریه در تهران،  36از این تعداد  ؛شد

نشریه در ارومیه و در هریک از شهرهای  2نشریه در الهیجان،  2نشریه در همدان،  4تبریز، 
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شد )خانیکی،  یک نشریه منتشر می کرمانشاه، شیراز، مشهد، بندر انزلی و حضرت عبدالعظیم)ع(

دوام زیادی نیاورد و بعد از به توپ بستن مجلس توسط  ،اما این آزادی، (296 :1381

زاده،  رو به تزاید گذاشت )ملک ،نامه نگاران محدود و انتشار شب شاه، فعالیت روزنامه مدعلیمح

1358: 126). 

  رضاشاه دورانوضعیت انتقاد در مطبوعات در   -3

، تمام شاهطباطبایی، به دستور رضا ءپس از کودتای سوم اسفند و با روی کار آمدن سید ضیا

دنبال این دستور،  موقع تشکیل دولت، به طور کلی موقوف شد. بهتا  ،ها و اوراق مطبوعه روزنامه

 ـ،وزیری کودتا رسیده بود که مدیرش به نخستـ رعد  ۀنگار دستگیر و حتی روزنام ها روزنامه ده

اما زمانی که  ،شد میانجام تری  نامه در دورۀ رضاشاه با شیب مالیم توقیف گردید. انتشار شب

شد.  ها از سر گرفته می نامه انتشار شب ،کرد فراد ایجاد میارای هایی ب مزاحمت ،پلیس سیاسی

پرست  خواه و روشنفکر و وطن همت گروهی از افراد ترقی که بهـ « ملیون»که حزب  همچنان

ای را انتشار داد که  نامه ، شبـبرای تضعیف و تعدیل اختناق و دیکتاتوری تشکیل شده بود

امور مملکت بود و از  شئون و ۀشاه و دخالت دربار در هممحتوای آن انتقاد از دیکتاتوری رضا

مداخله  ،تفاوتی و سکوت را کنار بگذارند و در انتخابات طرفی و بی شد که بی ملت درخواست می

جای آنان و شهربانی به  کنند و همچنین از مردم خواسته شده بود که مانع شوند تا یک نفر به

جدی در آن عصر بود که با  ۀنام نماید. این تنها شب ومیت ملت، وکالی مجلس را انتخابمقی

 .(301 :1381)خانیکی،  دستگیری نویسندگان و اعضای حزب، قضیه پایان یافت

 بیست: ۀوضعیت انتقاد بعد از ده  -4

دلیل  به ناگهان انفجاری در جامعۀ ایران رخ داد و ،و پایان استبداد رضاشاهی شاهبا تبعید رضا

 ،ها قرار گرفت. در این دوران ناگهان تعداد زیای نشریه برر روی کیوسک ،آزادی بیان موجود

در کنار هرج و  ،سو و نیاز به دانستن و آزادی از سوی دیگر دلیل تنوّع و تعدّد نشریات از یک به

 ۀبه گفت ،مطبوعات به آزمون گذاشت. این فرهنگ ۀای را در عرص مرج و هتاکی، فرهنگ تازه

شباهت به  بی ،ایران در نخستین روزهای پس از سقوط رضاشاه ۀروزنامیکی از نویسندگان 

آزادی زبان و قلم  ۀمجلس و ملّت ایران بیست سال است چنان تشن»آوری افراد گنگ نبود:  زبان

خواهند در آن واحد هر چه در  می ،بودند که مانند شخص گنگی که غفلتاً به زبان آمده باشد

موجب آن شد که  ،جامعه گشودگیِ این زبان، (30: 1384، راد )محسنیان «بگویند ،دل دارند

لحاظ تعداد و تنوّع  های تاریخ مطبوعات ایران به ترین دوره عنوان یکی از برجسته به ،بیست ۀده

بیش از چهارهزار  ،1332تا  1320های  نشریات درآید. بر طبق دفاتر وزارت فرهنگ در سال
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 20عنوان روزنامه چاپ شد که از آن میان تنها  1162امتیاز نشریه صادر گردید، حدّاقل 

 .(30: 1384راد،  گردید )محسنیان طور مرتّب منتشر می روزنامه به

شود. تعدّد احزاب و  میان مطبوعات و احزاب نیز نوعی پیوند دیده می ،در این دوره

ها  طی آن سالپذیرند.  شدت از یکدیگر تأثیر می هم مرتبط هستند و به مطبوعات تا حدودی به

وجود آمد و طبیعی بود که هم احزاب و هم  بیش از شصت و پنج حزب و جمعیّت به

راد،  متوسّل به چاپ روزنامه شوند )محسنیان ،ها برای ابراز وجود و تظاهر به شخصیت دارودسته

1384 :32). 

 روش تحقیق 
منظور  ای( به بخانههای تحقیق اسنادی )کتا ترین روش مناسب، های این پژوهش پرسش برپایۀ

 های فاطمی است.  عمقی و تحلیل محتوا سرمقاله ۀتاریخی، مصاحب ۀمطالع

باختر  ۀهای روزنام شامل تمام سرمقاله ،آماری برای تحلیل محتوا در این تحقیق جمعیت

داشته  ءها باید یا امضا البته باید تأکید کرد که این سرمقاله ،است 1332و  1328امروزدر سال 

های  زیرا بسیاری از سرمقاله ؛یا مشخص باشد که توسط دکتر فاطمی نوشته شده است ،باشند

سردبیر ) شیفته توسط نصراهلل، 32منظور معالجه در سال  در غیبت دکتر فاطمی به ،باختر امروز

 .به نگارش در آمده است (باختر امروز

 گیری روش نمونه 
کاری  ۀالبته با توجه به مشغل د است.شماری هدفمن گیری در این تحقیق، کل روش نمونه

 ۀهر چند حضور دو ماه ،کاهش چشمگیری داشته است 32ها در سال  تعداد این مقاله ،فاطمی

 10زیرا فاطمی از ؛ منظور معالجه نیز میزان مقاالت را کاهش داده است وی در خارج از کشور به

 .مرداد آن سال در ایران حضور نداشت 20خرداد تا 

 یل واحد تحل
 ۀباختر امروز است که در صفح ۀهای روزنام شامل تمامی سرمقاله ،واحد تحلیل در این تحقیق

نظر  هایی که امضای دکتر فاطمی را ندارد، صرف بنابراین از سرمقاله ،اوّل به چاپ رسیده است

را تصریح شده باشد که این سرمقاله  ،ها ی تاریخی و اسناد موجود مگر اینکه در کتاب ،شود می

 .دکتر فاطمی نگاشته است

 ،صورت تصادفی انتخاب شد و در طول یک ماه به سرمقاله 15تعداد  ،پیش از کدگذاری

هایی  نگاری، خوانده شد و در نهایت شاخص طور دقیق با مدّنظر قرار دادن اصول روزنامه به
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شد. این  ارائهدر امر تحلیل محتوا  صخبره و متخص تادانهارتن از اسو به چ گردیدطراحی 

گیری واژگان انتقادی، محتوای  کار های خبری، تعداد کلمات در تیتر، به ها شامل ارزش شاخص

 گیری نسبت به رقبای سیاسی، نهادهای هدف و... گیری نسبت به دولت، موضع مطلب، موضع

 قرار گرفت. تحلیل محتوا فاطمی مورد دکتر نوشتۀ 45است که در 

 ها تجزیه و تحلیل داده ۀشیو
العمل تنظیمی و با توجه  آنها بر مبنای دستور ۀآوری شده و پس از ذخیر ها جمع ابتدا سرمقاله

ها در نرم افزار  پس از ثبت داده به تعاریف عملیاتی متغیرها، کدگذاری صورت گرفته است.

SPSS، ها در دو سطح تبیینی و توصیفی از طریق جداول توزیع فراوانی،  تجزیه و تحلیل داده

 های مورد تحلیل در دستورالعمل عبارت بودند از: به انجام رسید. متغیرن کای دو آزمو

 (شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه)روز انتشار  ـ  1

 کار و پایان روزنامه است( که سال آغاز به 1332یا  1328)سال انتشار  ـ  2

 (مداری فرایندیا مداری  رویداد)بر اساس موضوع سرمقاله  ـ  3 

 (ییدیأای، افشاگرانه، ت انتقادی، توصیه)لحن سرمقاله  ـ  4

 (دبانهؤدبانه، غیرمؤم)گیری از واژگان انتقادی  بهره ـ  5

  (مثبت، منفی، خنثی، نامشخص)گیری سرمقاله  جهت ـ  6

، یدربرگیر، شهرت، برخوردبر پایه یازده عامل )های خبری مستتر در سرمقاله  ارزش ـ  7 

 دربرگیری، عجیب + شهرت +، شهرت برخورد +، عجیب و استثنا، بزرگی فراوانی و مقدار

 (شهرت دربرگیری+ دربرگیری، برخورد + برخورد +، دربرگیری فراوانی +، دربرگیری

 (فرهنگی، روابط خارجی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی)کد محتوای مطلب  ـ  8

 (، بیش از پانزده15 ـ 11، 10 ـ 6، 5 ـ 1)سرمقاله  تعداد کلمات در تیتر  ـ 9

  (ملی المللی + المللی، بین ملی، بین)رویداد سرمقاله  ۀمنطق ـ  10

، های اجتماعی دولت، مجلس، دربار، گروه)کد موضوع نهادهای هدف در سرمقاله  ـ  11

 (تلفیقی، شاه، ارتش، سفارتخانه

فکیک موضع روزنامه از مسئولیت ت، نقد، گیری نسبت به دولت توجیه اقدامات موضعـ 12

  (دولت

 (نامشخص، رقابت، نفی، دفاع)گیری نسبت به رقبای سیاسی  موضعـ 13

 (.نامشخص، شکنانه شالوده، دعوت به قانون)مضمون انتقادی در سرمقاله ـ 14
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 تحقیق های  یافته
 اسنادی های  یافته

  باختر امروز ۀروند تاریخی تأسیس روزنام

را منتشر  ـکه متعلق به برادرش بودـ  باختر ۀروزنام ،فاطمی سیدحسینست، بعد از شهریور بی

یافت، امّا دست کرد. روزنامۀ باختر با تالش فاطمی به جایگاه خوبی در میان مطبوعات کشور 

، این نشریه نیز پس از چندی رو به 1322بعد از رفتن فاطمی به خارج از کشور در سال 

پس از اخذ دکترای حقوق سیاسی از دانشگاه  ،1327سال  تعطیلی نهاد. دکتر فاطمی در

به کشور بازگشت. )شیفته، « هوت اتورانترناسیونال»نگاری از مؤسسه  پاریس و دیپلم روزنامه

و  ستاره و باختر ۀنگاری در روزنام روزنامه ۀباری از تجرب فاطمی با کوله .(297 :1364

نوشتن  ۀاما چون سابق ،ه درخواست مجوز کردبرای روزنام ،برخورداری از تحصیالت آکادمیک

از سوی  .این مسئله مورد توجه مقامات دولتی قرار گرفت ،آمیز را داشت مقاالت تند و مخالفت

امکان  ،سوی شاه مصادف شد قصد بهءو سو 1327بهمن  15 ۀحضور دکتر فاطمی با حادث ،دیگر

روزنامه به نام باختر امروز صادر شد که  شد تا اینکه امتیاز یک صدور امتیاز روزنامه فراهم نمی

 روی دکه رفت بر 1328ترکیبی از روزنامۀ باختر و مرد امروز بود و در هشتم مرداد ماه 

 (.37 :1373)خانیکی، 

های شدیداللحنی  تیرماه منتشر شده بود که سرمقاله 20البته ده پیش شماره از نهم تا 

کنند، این ماشین  لیادرها پول را چه مییشند، این مک رنج گرسنگی خود را به دار می همچون از

کند، ملت گرسنه  شکسته را باید عوض کرد، درسی از مبارزه علیه زور، دولت با مردم شوخی می

یا مرگ »روزنامه با عنوان  ۀلین سرمقالبه چاپ رسیده بود. بعد از انتشار رسمی، اوّ ایمان ندارد و...

از آن باال من ناظر احتضار مجلس بودم که آخرین جلسه »عنوان  و دومین سر مقاله با« یا آزادی

سرگذشت » ۀشمار توقیف، تک ۀدور را به چاپ رساند. در «رها چگونه برگزار کردندبُ را جیب

 امتیازی نصراهلل به صاحب «باختر»امتیازی سیدحسین مصطفوی نائینی و  به صاحب «مبارزه

 (.278: 1371ا پر کردند )سفری، پور فاطمی جای خالی باختر امروز ر سیف

 ،باختر امروز ۀدر توقیف بود و فاطمی در نخستین شمار 1328مرداد  23باختر امروز تا 

مخالفان آزادی مطبوعات را « توان کشت آزادی قلم را نمی» ۀپس از اوّلین توقیف در سرمقال

و وزرایی که با قانون  حمله به وکال .گیر و ناالیق معرفی کرد خور و دزد و رشوه افرادی مفت

مرداد شد که تا دهم  26باعث توقیف مجدد روزنامه در  ،مطبوعات اخیر موافقت کرده بودند

شهریور  21اما بار دیگر در  ،شهریور باز کار خود را شروع کرد 12شهریور ادامه یافت و از 

 .(78: 1387)ناظم،  مهر از توقیف خارج شد 13توقیف شد و از 



  245  … ای و سیاسی با معیارهای نظری موجود در نگاری حرفه الگوی روزنامهمقایسه 

 

 زنامۀ باختر امروزنقش سیاسی رو 

زبان به  ،کننده دانست و دراین مورد ستاره، نقش فاطمی را تعیین ۀاحمد ملکی مدیر روزنام

 کند: گونه روایت می  شیفته در کتاب خود از احمد ملکی ایننصراهلل .گشاید تمجید فاطمی می

ر فاطمی ملی دکت ۀواقعی و حقیقی جبه ۀکس پوشیده نیست که گردانند این حقیقت بر هیچ

کرد و در  روز کار می باید انصاف داد که شبانه .کند ملی را اداره می ۀهای جبه بود که کمیسیون

دکتر فاطمی، مصدق  .ملی را کامالً در دست داشت ۀجبه یهمین فعالیت بود که پیشوای ۀسای

 :ها به سه دسته تقسیم کند را متقاعد کرد که روزنامه

 .ملی بودند ۀکتر مصدق و جبههایی که طرفدار د روزنامه  -1

 .ملی هستند ۀسس جبهؤجرایدی که صاحبانش عضو م  -2

 ءملی طرفدار آزادی قلم و آزادی انتخابات و الغا ۀخاطر اینکه جبه که بهجرایدی   -3

 .کنند از دکتر مصدق حمایت می ،حکومت نظامی است

به نیروی عظیم به نیروی  را متقاعد ترین خدمت را دکتر فاطمی به مصدق کرد تا او بزرگ

نقش فاطمی در ایجاد همفکری بین جراید، دستگاه  .تبلیغات کرد ۀعظیم و نفوذ مؤثر و برجست

سیاسی آن زمان را مرعوب ساخته بود. تبلیغات دکتر فاطمی و ایجاد روح وحدت و هماهنگی در 

توان گفت  قت میبین جراید عضو جبهۀ ملی حکومت رزم آرا را سخت نگران ساخته بود در حقی

توانست هر مطلبی را اراده کند در جبهه مورد  حدی بود که می نفوذ دکتر فاطمی در جبهۀ ملی به

 .(6: 1364کرد )شیفته،  خواست فورا حل و فصل می طرح قرار دهد و هر اشکالی را می

تحقق یک هدف  نگاری خود را بر باختر امروز از همان ابتدا فعالیت روزنامه ۀروزنام

دست بچرخد و  به ها دست ستوارکرد و همین موجب شد که این روزنامه در میان انواع روزنامها

گیری از  روزنامۀ باختر امروز با بهره .(2 :1389)سطوتی،  تومان خرید و فروش شود 12گاه تا 

در چهار  ،در زمانی اندک جای خود را در بین عموم مردم باز کرد. این روزنامه ،ای اصول حرفه

خبرهای درون  خالصه شد. میسیاه و سفید که اغلب فاقد عکس یک بود، منتشر  ۀفحص

البته یک وجه تمایز  د.یرس چاپ می شد، به صفحات در کنار لوگو که در سمت راست کار می

در چهار صفحه منتشر  28وجود دارد روزنامۀ باختر امروز در سال  32و  28دیگر در سال 

اما روزنامه در  ،رفت حتی روزهای جمعه نیز بر روی کیوسک می ؛شد و هرگز تعطیلی نداشت می

شیفته نیز قرار گرفته است:  ۀشد که این موضوع مورد اشار صفحه منتشر می 8در  32سال 

شود و خیلی متأسفیم که  هزار شماره چاپ می 25طور متوسط باختر امروز بیش از  امروز به»

ما با این مشکالت  .دهد ندگان گرامی ما را نمیاین مقدار کفاف بیش از نصف تقاضای خوان

ها و  کاری بست و نه در مقاطعه و کس بند در حالی که نه با هیچ ،کنیم خود را چاپ می ۀروزنام
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کنی و انتصابات  کنیم و نه مانند برخی از مدیران محترم در کارچاق اندازی می ها دست مزایده

 .(39: 1373نماییم )خانیکی،  دخالت می

سال عمر کوتاه خود، تحوالت زیادی را تجربه کرد از  37ر سیدحسین فاطمی در طول دکت

سوم زندگی خویش،  ۀنگاری مشغول شد. از سوی دیگر در ده سو در نوجوانی به امر روزنامه یک

عنوان  عنوان یک دولتمرد در کنار مصدق قرار گرفت. بررسی عملکرد سیدحسین فاطمی به به

نگاری را تجربه کرده و بعد به باالترین مقام سیاسی در کشور رسیده، از  مهفردی که ابتدا روزنا

 تواند الگویی را پیش روی ما قرار دهد. آن جهت واجد اهمیت است که می

 ای ی سیاسی و حرفهها ویژگی

نگاری  روحانی در نائین برخاسته بود، روزنامه ۀ( که از خانواد1296 ـ 1333سیدحسین فاطمی )

پور  سیف هللکمک برادرش نصرا تحصیل در دبیرستان آغاز کرد. او در آن دوره، به را از ایام

حسین کار خود را در باختر با  کرد. فاطمی شتافت که روزنامۀ باختر را در اصفهان منتشر می

در تهیه و تنظیم مطالب  ،گذارنید او که تحصیالت دبیرستانی را می .نگارش مقاالت آغاز کرد

مطالب و چاپ و توزیع  ۀکرد و بیشتر وقت خود را صرف تهی درش کمک میروزنامه به برا

)عاقلی،  ای پیدا کرد نگاری سررشته تدریج تجربیاتی کسب کرد و در امور روزنانه کرد و به می

وسیله  که بهـ ستاره  ۀبه تهران آمد و کار خود را در روزنام 1316و در سال ا (1069 :1380

ای ادبی در  پس از نگارش مقاله 1317آغاز نمود. فاطمی در سال  ،ـشد احمد ملکی اداره می

و توسط  (4: 1364ستاره، مورد سوء ظنّ و تحت نظر شهربانی قرار گرفت )شیفته،  ۀروزنام

در اصفهان بازداشت شد. وی پس از آزادی به تهران آمد تصمیم گرفت باختر  ،دولتیمأموران 

اید. البته فعالیت سیاسی را از همین دوران با جدیت آغاز روزنامه برادرش را در تهران منتشر نم

برپایی مراسم ختمی برای مرحوم  1320نخستین مورد از فعالیت فاطمی در سال  .کرد

 . (30 :1387نام برد )ناظم،  «شهید»سیدحسین مدرس بود که در آن از مدرس با عنوان 

اطمی نیز معاونت سیاسی و ، دکتر ف1330اردیبهشت  12با تشکیل دولت دکتر مصدق در 

کار مطبوعاتی خویش در باختر امروز ادامه داد   امّا همچنان به ،وزیر را پذیرفت پارلمانی نخست

و مبارزه علیه سیاست انگلستان را در این روزنامه شدّت بخشید. او بعد از هفت ماه همکاری با 

بهمن ماه  23دکتر فاطمی در  .از مسئولیت خویش استعفا داد ،برای شرکت در انتخابات ،دولت

به هنگام برگزاری مراسم بزرگداشت محمّد مسعود مورد سوء قصد قرار گرفت، امّا از  1330

جا استعالم نمایندگی  های آتشین خود را ادامه داد و در همان همان تخت بیمارستان سرمقاله

 (.244: 1364مردم تهران را پذیرفت )شیفته، 
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دیناری حقوق نگرفت و روزی که  ،وزیر بود ماه معاون نخست 7دکتر فاطمی با وجودی که 

روزنامۀ باختر امروز ناچار شد مقداری ارز غیردولتی  ،رفت در معیت دکتر مصدق به امریکا می

معالجه به آلمان  ۀزمانی که دکتر فاطمی برای ادام .خریداری و برای مخارج به ایشان بدهد

معالجه میسر گردد  ۀری کمک مالی به وی بنماید تا ادامروزنامه ما ناگزیر شد مقدا ،رفت می

 (41: 1373)خانیکی، 

مسئولیت وزارت امور خارجه را پذیرفت و در شرایط دشوار  1331دکتر فاطمی در مهرماه 

ویژه پس از  عمل و قاطعیت در مقابل شاه به شدت  او معتقد به .دولت در کنار دکتر مصدق ایستاد

تا  25در جانبداری از شاه بود. در ماجراهای خونین  1321اسفند  9ات هایی مثل تظاهر تحریک

مرداد از سوی  25ظهور رسید. او در بامداد روز  ۀمنص ها به اوج این قاطعیت 1332مرداد  29

های تند و صریحی موضع خویش را نسبت  های سلطنتی را مهروموم کرد و در سرمقاله کاخ ،دولت

خائنی که »مرداد تحت عنوان  26عالم کرد. او در باختر امروز شماره به شاه و دربار با صراحت ا

و از خاندان « جوان هوسباز»عنوان  از شاه به« فرار کرد ،خواست وطن را به خاک و خون بکشد می

نظر او  یاد کرد. به« ساز اقلیت»عنوان  و از مادر شاه به« ساز مجلس»عنوان  سلطنت ازجمله اشرف به

آور و این  این فصل شرم ،زی و چپاول پدر و خیلی خصوصیات دیگر خاندان جلیلسفّاکی و خونری

 .(1 :1332ورق سراپا ننگ آخر را نیز الزم داشت )فاطمی، 

مرداد  27باختر امروز در تاریخ  ۀخود را در آخرین شمار ۀدکتر فاطمی آخرین سرمقال

و نوشت  «دیروز عزادار بودندکار لندن  های محافظه شرکت سابق و روزنامه»تحت عنوان  1332

زاده گرگ شود، گرچه  عاقبت گرگ»با این شعر سعدی حیات مطبوعاتی خود را به پایان برد که 

 .(1: 1332)فاطمی،  «با آدمی بزرگ شود

اسفند  6مرداد زندگی مخفی را برگزید، امّا سرانجام در  28دکتر فاطمی پس از کودتای 

آبان  19ی که در بستر بیماری بود در روز چهارشنبه دستگیر شد و سرانجام در حال 1332

ای فاطمی را بر اساس  ترین ویژگی کار سیاسی و حرفه مهم به جوخه اعدام سپرده شد. 1333

نگار، فاطمی  توان در موارد فاطمی روزنامه اسناد، مکتوبات، مصاحبه با نزدیکان و همکارانش، می

نگاری و فاطمی دولتمرد و  ای در روزنامه ای، فاطمی و رویکرد حرفه و هفت اصل حرفه

 نگاری و... برشمرد: های علمی روزنامه آموزش

 نگار  فاطمی روزنامه

به روزنامه ستاره  ،شود و در اوّلین اقدام کار در روزنامۀ باختر، عازم تهران می ۀفاطمی با تجرب

که ـ ستاره  ۀدر روزنام راحتی شود که به قلم توانمند وی موجب می کند. رفته و تقاضای کار می

، ماندگارشود. البته نگارش این مقاالت جنجالی و انتقادی از ـهای مشهور آن زمان بود از روزنامه
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چراکه فاطمی در باختر نیز مقاالت تندی را به نگارش  ؛فاطمی چندان دور از انتظار نبود

در اوج  ،منتشر شد 1314روزنامۀ باختر که در سال  ۀدرآورده بود. وی در نخستین سرمقال

ما برای  ۀجنگ و فالکت و بدبختی مردم به این مسئله اشاره کرد که اوّلین و بهترین اسلح

مردم و اجتماع تا  ۀیعنی تود ؛داشتن آزادی است. ایران را باید ایرانی حفظ کند ،حفظ ایران

آزادی مشروع گویم هر کس  پس می .توانند به وظایف خود عمل کنند نمی ،آزادی نداشته باشند

 ،به استقالل ایران لطمه زده و هر کس به استقالل ایران لطمه بزند ،ملت ایران را محدود کند

 (.97: 1371)سفری،  خائن است

 نگاری روزنامه علمیهای  فاطمی و آموزش

 ،عنوان وابسته مطبوعاتی در زمان دولت محسن صدراالشراف به 1324فاطمی در سال مهرماه 

المللی  کنفرانس بین ۀنمایندگی ایران برای شرکت در بیست و هفتمین اجالسیهمراه با هیئت 

تصمیم گرفت تا جهت ادامۀ تحصیل در فرانسه  نسبه فرانسه رفت و پس از پایان کنفرا ،کار

های  مطالعات اجتماعی پاریس اقامت کرد و در یکی از محله ۀبنابراین در مدرس .اقامت کند

 ،ساکن شد و همانند بسیاری از دانشجویان «کارتیه التین»ه نام دانشجویی و ارزان پاریس ب

اما به تحصیل خود ادامه  ،رو بود با مشکالت زیادی روبه ،زندگی و تحصیالت ۀبرای تأمین هزین

 .(72: 1387داد و آن را به پایان رساند )ناظم، 

 نگاری  ای در روزنامه رویکرد حرفهفاطمی و  

این اصول را در جریان کار مورد  ،ای ن به معیارهای اصیل حرفهشد فاطمی در راستای نزدیک

 ،وی در چاپ اخبار .خواست تا این معیار را همواره رعایت کنند توجه قرارد اده و از همکاران می

فاطمی در چاپ اخبار حفظ  .طرفی است مبنا قرار داده بود که همانا رعایت اصل بیرا یک اصل 

گاه معتقد به سانسور یا خودسانسوری نبود و  وی هیچ .داد رار میاصالت خبر را مورد تأکید ق

های دیکتاتوری  اصطالحی خاص رژیم ،کرد که خودسانسوری همواره به این نکته اشاره می

دید یکی ازهمکاران در نوشتن  قدری برای این مسئله اهمیت قائل بود که اگر می وی به .است

شد و همواره به خبرنگاران توصیه  وی عصبانی می ت ازسخ ،طرفی را رعایت نکرده اصل بی ،خبر

فاطمی بر این باور بود که  خودداری کنند. ،اساس تکراری یا بی ،دادن اخبار ناقص کرد که از می

 صورت معقولی به چاپ برسد مطالبی با رویکرد انتقادی نسبت به دوستان جبهۀ ملی باید به

نگار  سرش هم در مصاحبه با نگارنده او را روزنامه. پریوش سطوتی هم(118: 1366)افراسیابی، 

نگاری داشت و با  بزرگی دانست که بیش از اینکه دغدغۀ سیاست داشته باشد، دغدغۀ روزنامه

رسید، بار دیگر زمان  خواند، اما فردا که به چاپ می اینکه مقاالت باخترامروز را روز قبل می
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( نکتۀ جالب مصاحبه 1: 1389خواند )سطوتی،  میصرف صبحانه، دوباره آن را با عشق و عالقه 

با منصور فرهومند خبرنگار روزنامۀ باختر امروز است. وی در مصاحبه با نگارنده بر این نکته 

داد و  کار گرفته شده که بیشتر کارها را شیفته انجام می تأکید کرد که زمانی در باختر امروز به

فرصت حضور در روزنامه را داشت، اما در همان  دلیل حضور در دولت، کمتر دکتر فاطمی به

یافت، بیشتر تأکید بر درستی و اصالت خبر داشت.  زمان کوتاهی که در روزنامه حضور می

نگاری داشت  عبارت دیگر بیش از اینکه دغدغۀ سیاست داشته باشد، دغدغۀ اصول روزنامه به

 (.1: 1389)فرهومند، 

 ای  فاطمی و هفت اصل حرفه 

اندازد و بسیاری از  کرد تا طرحی نو در تالش می ،نگاری روزنامه ۀآموخت عنوان دانش هفاطمی ب

های نخست  همچنانکه در شماره ؛های آن دوران را نداشته باشد مشکالت موجود در روزنامه

کارهایی که » عنوان اصول بدیهی در روزنامۀ باختر امروز تحت عنوان ای را به مرامنامه ،روزنامه

 :چاپ رساند به «کند مروز نمیباختر ا

 .گوییم در فوت کسی به بازماندگان آن مرحوم تسلیت نمی  -1

 .نویسیم مورین جز دولتی را نمیأهای م آمد و رفت  -2

 .بریم نام نمی ،یابد خاتمه می «اقدامات یا تصمیمات مقتضی»اش با  از جلساتی که نتیجه  -3

کنیم و هرگز اظهار نظر را به  اظهار نظر میدر هر مطلب روز صریح و روشن همان روز   -4

 .کنیم فردا موکول نمی

 .کنیم مقاالت تعریف از اشخاص را به فردا موکول نمی  -5

 .دهیم سفارش خصوصی دوستان و رفقای مطبوعاتی را در امور عمومی ترتیب اثر نمی   -6

مجانی خواندن هم  ۀامخواری و روزن ولی از مفت ،کنیم روزنامه را به کسی تحمیل نمی ـ  7

 . (2 :1328)بی نا،  منزجریم

 نگاری  رویکردهای مدیریتی در روزنامهفاطمی و 

وی در آن ایام آرزو  در سر داشت که فرصتی برای تحقق آن نیافت. ییاهای بزرگؤفاطمی ر

به ترتیبی که قصد داشت تا با  ؛های بزرگ دنیا را ایران اجرا کند روزنامه ۀداشت که تجرب

را به چاپ  «لوموند»روزنامه سیاسی همانند  ،فاده از یک کادر سیاسی و مفسران قویاست

شکل هفتگی  ادبی، تاریخی، علمی را به ۀنشری ،همچنین با کمک مورخان و محققان .برساند

 ۀچاپ و انتشار یک نشری .زیر نظر استاد محیط طباطبایی انتشار دهد «هیستوریا» ۀمشابه نشری

که جایش در ایران  «ریدرز دایجست»ر سیاسی، علمی، اجتماعی شبیه صوّعلمی با اخبار م
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منتشر  سیاسی و ملی برای دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور ۀخالی بود، چاپ کند و نشری

 (44: 1364کند تا دانشجویان از افکار جبهۀ ملی آگاه شوند )شیفته، 

نویسندگان، محققان  ۀتشاراتی با سرمایفاطمی در کنار تمام این آرزوها تأسیس یک گروه ان

این  .کرد که تمام کارمندان در آن سهم داشته باشند گیری می و همکاران مطبوعاتی را پی

دوم خود به  ۀدکتر حسین فاطمی در نام فاطمی به شیفته بارز است. ۀمطلب در واکاوی نام

یک ماه تا چهل روز  ست:نوشته ا 1948مه  21پس از شهادت محمد مسعود در  ، شیفتهنصراهلل

به من اطالع داد که حاضر  دیگر تز خود را خواهم گذارند، آقای مصباح )برادر ارشد فاطمی(

کار هستم تا اگر بتوانم یک روتاتیو  در فرانسه مشغول به .است تا یک چاپخانه برایمان بخرد

ی درست کنیم و هم خورد میل من این بود که با مسعود شهید، شرکت نقشه من به .تهیه کنم

تو بدان  .متأسفانه با شهادت او تمام این افکار برباد رفت ،ها برای این کار داشتیم خیلی پروژه

یومیه و پروگرام مفصلی که در صدد اجرای آن بودم، بدون داشتن ابزار  ۀکه انتشار یک روزنام

ل است و با آن کار ای که در ایران متداو مخصوصاً با ابزار کهنه و پوسیده .سر نیستکار میّ

آید تشکیالتی که من در  نظر می به .نوشتن مسخره است دیگر روزنامه ،کنند کردیم و کار می می

اندازی{  }راه دوم ۀدر مرحل ،وسیع است ۀاوّل یک چاپخان ۀدر مرحل ،وجود بیاورم نظر دارم به

نگاران موجود  از روزنامه وجود بیاید یا اینکه نویس اعم از اینکه بعداً به شرکت با چند روزنامه

اینها  ،صبح و عصر و هفتگی و ماهیانه هستیم ۀزیرا محتاج روزنام ؛شرکای خود را انتخاب کنیم

 .(14: 1364را باید از میان رفقای خود انتخاب کنیم )شیفته، 

 فاطمی سیاستمدار 

ین مسئله ا در مصاحبه با نگارنده بر ،حسینی فعال جبهۀ ملی و پژوهشگر تاریخ حسین شاه

طور  به ،گرفت تأکید کرد که اگر فاطمی در جبهۀ ملی حضور نداشت و در کنار مصدق قرار نمی

کرد و موجب  زیرا فاطمی در اصل جبهه را هدایت می ؛رسید قطع مصدق به اهداف خود نمی

 (.1: 1389حسینی،  شد تا صنعت نفت ملی شود )شاه

همین عوامل موجب شد  ،کرد تهیه و تنظیم میرا ها  ها و قطعنامه بیانیه دکتر فاطمی بیشترِ

زبان به تحسین  ،دکتر فاطمی ۀکنند که دکتر مصدق بارها در مورد فعالیت مطبوعاتی تعیین

قلم دکتر فاطمی به اندازۀ یک ارتش به ما یاری و کمک »صراحت اعالم کند که  بگشاید و به

  (.218: 1368)نجمی، « دهد می

 فاطمی دولتمرد 

سرگردانی کارمندان روزنامۀ  ،سمت معاونت نخست وزیری منصوب شد مانی که بهفاطمی ز

ترین مشکل خبرنگاران باختر امروز این بود که ناگهان از کسوت  مهم باختر امروز تشدید شد.
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ابهام زیادی را  ،همین مسئله ،ضد حکومت بودن و اقلیت، به قدرت و حکومت منتقل شده بودند

 .ایجاد کرده بود

در کاخ  ،اردیبهشت( 30) علی سفری پس از تأیید دکتر فاطمی در مجلس سنامحمد

  کند: گونه روایت می آن مالقات را این ،وزیری میهمان فاطمی شد. وی در کتاب خود نخست

صراحت عنوان کردم و افزودم که  میدان ارگ به دیدارش رفتم و مشکل کار خود را به در»

یاد دکتر فاطمی در  تکلیف ما در روزنامه چیست؟زنده ،تیدوزیر هس حاال که شما معاون نخست

منتهی  ،تر شده است مراتب مشکل وضع خود من به ،این تنها مشکل شما نیست :جواب گفت

در جوابش گفتم  .خود در برابر باختر امروز همچون گذشته انجام دهید ۀشما باید به وظیف

اما حاال وضع  ،مخالف دولت و منتقدی بودیم ۀیک روزنام ؛دانستیم حال تکلیف خود را می به تا

شما معاون نخست وزیر هستید و باختر امروز ارگان جبهۀ ملی است که رهبر  ،فرق کرده است

 ۀآیا ما باید از روی ،توانیم راه خود را ادامه بدهیم بنابراین ما چگونه می ،آن رئیس دولت است

امشب به رفقا  فاطمی در پاسخ به من گفت:دکتر  تدافعی تغییر وضع بدهیم؟ ۀتهاجمی به روی

های  حرف ،خصوص هیأت تحریریه اطالع بده تا همه در روزنامه جمع شوند تا در حضور جمع به

همان شب در دفتر روزنامه دکتر فاطمی حضور یافت و ضمن تشریح اوضاع  .بزرگ زده شود

ظر گرفتن سمتی که وی بدون در ن ،خطاب به هیأت تحریریه گفت که روزنامه ،سیاسی مملکت

 همچون گذشته راه خود را خواهد رفت. ،در دولت دارد و با موقعیت جبهۀ ملی و دکتر مصدق

دکتر فاطمی در آن جلسه به همکاران تذکر داد که حساب دولت دکتر مصدق و همکاران 

مان دکتر فاطمی از عموم همکاران خواست ه روزنامه جدا کنند.ب ایشان را را در دولت از حسا

 .(460: 1371)سفری، « روال انتقادی گذشته را در کلیۀ امور حفظ کنند

 ها  تالش برای تفکیک نقشفاطمی و 

های خود را از هم  همواره تالش داشت تا پس از حضور در دولت، نقش ،سیدحسین فاطمی

روزی که فراکسیون نهضت  ۀخاطر ،عنوان خبرنگار پارلمانی محمدعلی سفری به .تفکیک کند

 کند: گونه روایت می لی در مجلس تشکیل جلسه داد را اینم

آن روز  .ی تشکیل دادندسرّ ۀیک جلس ،اعضای فراکسیون مجلس 1331آبان  12روز »

دستور داده بود که در راهروی مجلس کسی رفت و  ،رئیس مجلس بود مهندس رضوی که نایب

در آن زمان دکتر  .ا دارمی امشب رسرّ ۀمن به دکتر فاطمی گفتم که خبر جلس .آمد نکند

بالفاصله من گفتم که خبر  .خارجه هستمر من وزیر امو ،فاطمی گفت به من چه مربوط است

 (.681 :1371)سفری، « ام این جلسه را به مدیر روزنامۀ باختر امروز داده
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به  ؛داد حساسیت زیادی نشان می ،های خود منظور تفکیک نقش سیدحسین فاطمی به

ای سخن بگوید که مناسب یک  گونه الی سخنان خود مواظب بود تا مبادا به بهترتیبی که در ال

خوبی این  محمدعلی سفری به نه معاون نخست وزیر یا وزیر امور خارجه. ،نگار باشد روزنامه

مرداد، خبرنگار  28در فاصله زمانی کودتای ناکام تا کودتای  .کشد دوران را به تصویر می

گونه  ی مدیر مسئول خود که از قضا وزیر امور خارجه هم هست را اینباختر امروز حال و هوا

 کند: توصیف می

بین دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه با دکتر ، جهت نیست که در این سه روز بی»

مقاله در این سه  3او در  .از زمین تا آسمان تفاوت وجود دارد ،فاطمی مدیر روزنامۀ باختر امروز

آشکارا چون  ،اما در هنگام سخنگویی دولت ،داوطلبان تغییر رژیم است ۀپیشتاز هم ،روز

بنابراین در  زند. حرف دل را نمی ،بریده و همانند پهلوانان دست و پا بسته دوندگان نفس

شود که آیا دست شاه در جریان  هنگامی که از وی پرسیده می ؛مرداد 25کنفرانس مطبوعاتی 

ولی نظر خودم را در سه مقاله روزنامۀ  ،دانم دولت ایران را نمیجواب داد نظر  ،کودتا بوده است

 (.861: 1371)سفری، « باختر امروز به اطالع ملت ایران رساندم

حضور در  ا ین مسئله بعد از .فاطمی همواره رویکرد عدم سازش با قدرت را دنبال کرد

ترتیبی که بعد از حضور در  به ؛گرفت می بر را در شد و حتی مقامات باالتر دولت نیز دنبال می

صورت خصوصی در اختیار  های مملکت را به گزارش ،قرار شد که به خدمت شاه رسیده ،دولت

معمول معاف بدارد و آن را حمل بر  ابتدا از شاه خواست تا وی را از تعارفات غیر .وی قرار دهد

تان از پدر من به بدی  امهبار شاه از وی سؤال کرد که چرا اینقدر در روزن یک .عدم نزاکت نکند

ظلم به اطرافیان  ،پدر شما در بیست سال دیکتاتوری :دکتر فاطمی در پاسخ گفت .کنید یاد می

از این مسئله  ،امکان ندارد بتوان فرض کرد او با هوشیاری خاصی که داشت ،و مردمش کرد

مقصر  ،در نتیجه بنابراین او از آن رژیم ظلم و فساد آگاهی کامل داشت و .آگاه نبوده است

شما در سوئیس تحصیل  .بنابراین بهتر است شما خرج خود را از پدرتان جدا کنید .باشد می

ید و با دموکراسی آشنا هستید و انتظار مردم از شما این است که روح دموکراسی را در ا هکرد

 (.25: 1364)شیفته،  کارهای خود رعایت کنید

 ها تحلیل محتوای سرمقاله 
 45 ،ها پرداخت. در این میان نوشته یتوان به تحلیل محتوا بررسی مطالعاتی اسنادی میبعد از 

مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر  32و  28ها در سال  اثر فاطمی در مورد لحن سرمقاله

 دست آمد: به
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 مقاله بررسی فراوانی لحن سر: 3جدول شمارۀ 

 سال

28 

 درصد تجمعی ردرصد معتب درصد فراوانی لحن سرمقاله

 6/40 6/40 6/40 13 انتقادی

 4/59 8/18 8/18 6 توصیه ای

 6/90 3/31 3/31 10 افشاگرانه

 0/100 4/9 4/9 3 تلفیقی

  0/100 0/100 32 جمع کل

 سال

32 

 4/15 4/15 4/15 2 توصیه ای

 8/53 5/38 5/38 5 افشاگرانه

 9/76 1/23 1/23 3 تاییدی

 0/100 1/23 1/23 3 تلفیقی

  0/100 0/100 13 جمع کل

بیشتر مطالب انتقادی بوده و  1328توان دریافت که در سال  می 3 شمارۀ با بررسی جدول

رنگ شده و جای خود را  کم 32اما این مسئله در سال  است، را به خود اختصاص داده 6/40

زیرا وی در  ؛کند باط پیدا میبه تغییر دولت ارت ،بیشتر به مطالب تأییدی داده است و این مسئله

 مدافع دولت بوده است. 32کرده و در سال  عنوان منتقد دولت فعالیت می به 28سال 

 32و  28های فاطمی در سال  گیری نسبت به دولت در سرمقاله سال انتشار و موضع ۀمقایس :4جدول شمارۀ 

Sig=0.00 

ن دهد که بی درصد اطمینان نشان می 99و  3آزادی  ۀبررسی آزمون کای اسکوئر با درج

 28رابطه وجود دارد. کما اینکه فاطمی در سال  ،گیری نسبت به دولت سال انتشار و موضع

عنوان مدافع دولت رفتار نموده و در مقام  به 32اما در سال  ،عنوان منتقد دولت عمل کرده به

 توجیه اقدامات دولت برآمده است. 

  

 سال انتشار 1328 1332 جمع کل

 موضع نسبت به دولت فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

 توجیه اقدامات 1 1/3 11 6/84 12 7/26

 نقد 27 4/84 1 7/7 28 2/62

 تفکیک 0 0 1 7/7 1 2/2

 نامشخص 4 5/12 0 0 4 9/8

 جمع کل 32 0/100  0/100 45 0/100
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 گیری  نتیجه
عهد با دکتر فاطمی و نیز تحلیل محتوای  هممطالعه تاریخی و اسنادی مصاحبه با صاحبنظرانِ 

دلیل ورود به دو عرصۀ  دهد که فاطمی به شده در باختر امروز، نشان می های نگاشته سرمقاله

های وزارت  ای پیش از تحصیل در اروپا و بعد از آن، اهتمام در تفکیک نقش نگاری حرفه روزنامه

ای و سیاسی موفق بوده است و  نگاری حرفه کردن دو عرصۀ روزنامه نگاری در نزدیک و روزنامه

دادن نهادهای آن از  دادن نقش انتقادی روزنامه از سویی و سازمان اساس این موفقیت، بر سامان

 سوی دیگر متمرکز بوده است. 

 پیشنهادها
 ،ای نگاری حرفه نگاری سیاسی و روزنامه تاریخی موجود بین روزنامه منازعۀبخشیدن به  پایان

ای و روشنگری در مورد  منظورتبیین جایگاه اصول حرفه به ،ن و علمیهای مدوّ آموزشنیازمند 

کاستن از فاصلۀ میان دانشگاه و نهادهای یکدیگر است. از چگونگی تلفیق این دو حوزه 

ای از سوی نهادهای مدنی و صنفی با  های تخصصی و حرفه مطبوعاتی و گسترش آموزش

این اند این معضل را برطرف کند؛ زیرا محدودکردن تو همکاری مؤسسات دانشگاهی، می

ها را  این آموزش ،و نهادهای تحت نظر دولتها  های رسمی و دستگاه در سطح آموزشمسئولیت 

برای خدمت های ضمن  دهد. البته آموزش سوق می«رسمیت»و « بودن دولتی»سوی  به

زیرا بسیاری از  ؛شود توصیه مینیز ، نگاری نیستند روزنامه رشتۀ  ۀآموخت نگارانی که دانش روزنامه

 نیستند.  )در این رشته( نگاران دارای تحصیالت آکادمیک روزنامه

بسیار مفید است در  ،منظور پیداکردن الگوهایی همانند باختر امروز های تاریخی به بررسی

ک گرفت و اند، کم های موجود که در ایجاد این پیوند موفق بوده توان از روزنامه می ،این زمینه

 گونه نشریات را مدّنظر قرار داد.  مطالعۀ موردی اینحتی 
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 منابع
 .سخن نشر:  تهران فاطمی، حسین دکتر مبارزات و خاطرات( 1366) بهرام افراسیابی، ـ

 .رواق انتشارات:  تهران مقاله، هفت در  کور، بوف هدایت(  1364)  جالل،  احمد، آل ـ

 صفحۀ ،54 شمارۀ  ،1 س  شهریور، 10  امروز، باختر  کند، نمی امروز ترباخ که کارهایی(  1328) نا بی ـ

2. 

 ،تهران 1،ش 1(،معیارهای  گزینش خبر:کدام خبر،چرا؟،رسانه سال1371بدیعی ،نعیم )

 بر تأکید با ملی نهضت مطبوعات رشد بر مؤثر عوامل و نشریات کلی ساخت( 1373) هادی  خانیکی، ـ

 عالمه انتشارات دانشگاه اجتماعی، ارتباطات تاریخ درس برای تحقیق رشگزا امروز، باختر روزنامه

 (.ره)طباطبایی

 .نو نشر مطبوعات، و مدنی جامعه قدرت(  1381) هادی خانیکی، ـ

 .نامک نشر:  تهران  مصدق، سقوط تا شاه رضا استعفای از( 1371) سفری،محمدعلی ـ

 .آذر  ،نگارنده با عمقی مصاحبه( 1389) پریوش، سطوتی، ـ

 .دی  نگارنده، با عمقی مصاحبه( 1389)  حسین، حسینی، شاه ـ

 نشر:  تهران ،4 ج اسالمی، انقالب تا مشروطیت انقالب از ایران سیاسی نخبگان( 1372) زهرا شجیعی، ـ

 .سخن

 .آفتاب نشر:  تهران فاطمی، حسین دکتر سیاسی مبارزات و زندگینامه( 1364) نصراله شیفته، ـ

 تهران،نشر گفتار.  ،2ج ایران، معاصر نظامی و سیاسی رجال حال شرح (1380قر)عاقلی،با-

 روزنامۀ  کرد، فرار بکشاند خون و خاک به را وطن خواست می که خائنی( 1332) حسین فاطمی، ـ

 .1 صفحۀ ،1173 شمارۀ  ،4 س  مرداد، 26 امروز، باختر

 امروز، باختر روزنامۀ کرد، سفید را اروقف ملک روی شاهنشاهی دربار این(  1332) حسین فاطمی، ـ

 .1 صفحۀ  ،1172 شمارۀ  ،4 س  مرداد، 25

 روزنامۀ بودند، عزادار دیروز لندن کار محافظه های روزنامه و سابق های شرکت( 1332) حسین فاطمی، ـ

 .1 صفحۀ ،1174 شمارۀ مرداد، 27 امروز، باختر

 .ده،آباننگارن با عمقی مصاحبه( 1389) فرهومند،منصور ـ

 و مطالعات مرکز انتشارات:تهران قاجار، عصر ایران، مطبوعات راهنمای( 1372) فرید سید قاسمی، ـ

 .ها رسانه تحقیقات

 .نو طرح انتشارات:تهران رکنی شاه نازنین کراسی، دمو و ها رسانه( 1383) جان کین، ـ

 از ایران در ارتباطات تاریخ ولتح سیر: ارتباطی کهکشان چهار ایران در(1384)راد،مهدی  محسنیان -

 سروش انتشارات: تهران. جلد سه. امروز تا آغاز

 معاصر، نگاری روزنامه بازنگری در جدید فصلی با نگاری روزنامه( 1382) معتمدنژاد،کاظم ـ

 .چهارم چاپ سپهر، نشر اجتماعی، ارتباطات علوم دانشکده انتشارات:تهران
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 ج جلدی، دو مجموعه از اوّل بخش ایران، مشروطیت قالبان تاریخ( 1358) مهدی زاده، ملک ـ

 .تهران ،انتشارات2

 . آگاه انتشارات:  تهران ایران، سیاسی تحوالت و فاطمی سیدحسین( 1387) رزا ناظم، ـ

 ( بامصدق ودکتر فاطمی،تهران:نشرمعاصر 1368نجمی،ناصر) -

 .تهران  ،انتشارات4ش ،2 سال رسانه، پیروزفر، فرانک ترجمه  خبر تهیه و خبر(1370) رالف نگرین، ـ

 .الفبا انتشارات:تهران موسایی، محمدکاظم ترجمۀ سیاست، و مطبوعات میان( 1364) حسنین هیکل، ـ


