
 

 یکاتبان تهمت و تهمت کاتب

 

 ست؟یچ قتیقلم را حق یبدان که کار آن است نیترترا مهم ؟ییگو چه

 کدام بود و مردود کدام؟ مقبول

 ( یالقضات همداننی)ع

 

و شعور عامل  ستیانسان است، تولد کلمه، تولد زندگ یمعجزه نیو آخر نیکلمه، قلم و کتاب، اول

م نهاد، با نا یو با واژه بر هست شیخو یشهیمقصد واژه، قلم و نوشتن است. انسان با اند یبه سو یآدم تیهدا

ه کرد، تا ب یها که طبا چه ترانه را یراه طوالن نیرساند. ا تشیو با سرانگشت قلم به رو زبان به آوازش برخاست

کشف، کشف هراس بوده است؟ امروز در جهان، کلمه در  نینبود، پس ا یو آزادگ یمنزل. مقصد اگر عاشق نیا

 ،کلمه یجراحات هزاران ساله یبه بهبود یدیدر جهان امروز ام ایزبان به زندان درمانده است، آ یخانهریزنج

بلوغ  یبازساز ،«یانسان» یشهیاند یآزاد ،میشیندیب شهیاند یبه آزاد دیباهست، نخست  مانده است؟ اگر یباق

تابد، یبه درون م چهیدر نیکه از ا یزبان است. زبان با لمس منشور نور یخانه یچهیدر ییو بازگشا یانسان

اهل  هرا ب دیشود، مگر که کلینم سریم یآسمان ییرها نیو ا را تجربه خواهد کرد یآزاد زشیمعنا و خ زیرستاخ

از  دیعاقبت را هم با نیو ا بازگشوده نخواهد شد یدر گرید چیه گر،ید ریتدب چیشناخت بسپارند، ورنه با ه

سوق  یستین یرا به سو یاریگان بسهراه، فرزان یانهیجراحت هزاران ساله، که م نی. امیموزآباز شیعبرت خو

 ینهیبغض کهنه با س نیاست، ا خیتار تیبارجنون و ج یسال که خود زادهدرد کهنه نیداده و ساقط کرد. ا

هست و  یکه مرا و قلم را تهمت کاتب ینینه ب»: گفته استالقضات نیآشنا بوده و هست، چندان که ع ارانیبس

انواع آن دور  حال و قال ما در تمام وجوه و یمرگ مزمن هنوز که هنوز است از حوال نیو ا« از مقصود خبر نه!

)اول آذر  زییپا نیاست. هم نیسرزم نیا یسطور که حرف اهل نظر زنده نیا نیا قمرا ینه ادعا نینشده است. ا

علوم  یکه در دانشکده «یمطبوعات قاتیتحق یهاافتهی کنفرانس کاربرد نینخست»در  ،یماه( سال جار

القضات نیسخن ع گرید یاوهیبه ش زین طمربومقامات  یدانشگاه تهران برگزار شد، کارشناسان و حت یاجتماع

 است.  ماریکه اعالم شد: مطبوعات ما ب در مباحث مربوط به مطبوعات ژهیتکرار کردند، به و را

انجام »خود،  یهیافتتاح یها در سخنرانرسانه قاتیت و تحقاکل مرکز مطالع ریمد «یانتظار یعل»

 رینظ ییهاکمکتر از مهم اریکمک ارشاد به مطبوعات و بس نیترمعضالت مطبوعات را مهم یپژوهش درباره

 « ها دانست.ملزومات آن گریکاغذ و د



 یطبق استانداردها»مطبوعات دانست و گفت:  راژیبودن ت نییمشکالت را پا نیتراز مهم یکی یو

 راژیاکنون حداکثر ت ینسخه باشد ول ونیلیم 6 دیمطبوعات کشور با ها درروزنامه راژیت ونسکو،ی دییمورد تأ

چرا که نرخ  است، یو قابل بررس یجد یمشکل اعتقاد ماخه است که به نس ونیلیم میو ن کیما  یاروزنامه

 « است. نیینرخ مطبوعات همچنان پا گرید یدر کشور ما باالست و از سو یباسواد

رفتار  کینشده و به عنوان  نهیدر کشور نهاد یخواناست که روزنامه نیاضافه کرد: مشکل ما ا شانیا

مشکل را  نیغلبه بر ا یمناسب برا ییاجرا یهااستیس نیعوامل و موانع و همچن دیشود. باینم یتلق یعاد

 . میابیب

گزارش  یاز مطبوعات، در ارائه یرانیشهروندان ا یمندبهره قیمسئول تحق« زادهمهران سهراب»دکتر 

خوانندگان  یو اجتماع یفرد یهایژگیو و تیروشن از وضع یریتصو یرا ارائه قیخود هدف از انجام تحق

 ،یاجتماع یهایو آگاه شسطح دان یمطبوعات در ارتقا نشدنی انکار نقش باوجودکرد و گفت:  بیانمطبوعات 

و  هیاز ترک یحت ،هیهمسا یبا کشورها سهیدر کشور ما در مقام مقا مطبوعات راژیافراد، ت یو فرهنگ یاسیس

 کمتر است.  زیپاکستان ن

درصد مردم، مطبوعات را در منزل مطالعه  52که  نیخود با اشاره به ا قاتیتحق جینتا انیدر ب یو

خود را ارضا  یخوانروزنامه ازیها نوسکیدر مقابل ک یمجان یمطالعه قیدرصد از طر کیکنند و حدود یم

 شرح است:  نیها به اتقبال مردم از نوع مطالب روزنامهکنند،گفت: اسیم

و  یدرصد، مطالب فکاه 8/4 یمدرصد، جدول و سرگر 6درصد، اخبار روز  2/6اخبار حوادث یصفحه

 8/3 درصد، داستان و قصه 9/3 لمیو نقد ف یدرصد، معرف 9/3 یداخل یاسیس ریدرصد، گزارش و تفس 7/4 طنز

 درصد.  9/0 یو مطالب فلسف درصد

درصد از 5/26داشت:  انیشرح ب نیاطالع مردم از اخبار روز کشور را به ا یچگونگ ،مسئول نیهم

 یاخبار کشور قرار م انیروزنامه ها در جر قیدرصد از طر8/8و  ویراد قیدرصد از طر1.19 ون،یزیتلو قیطر

 . رندیگ

در مورد شهروندان  68عنوان در سال  نیاست که با هم یقیتحق یکه دنباله قیتحق نیدر ا یو

 نکرده است.      یرییتغ 73تا  68مردم از سال  یکرد که رفتار مطالعات یریگجهیانجام شده نت یتهران

به روز نخست  میاست؟ برگرد ماریا درمان آن دشوار است! چرا مطبوعات ما بامّ درد آسان صیتشخ

گذرد. با یبه دو قرن م نزدیکزبان تاکنون  یفارس یروزنامه نی. از انتشار اولرانیمطبوعات در ا نشیداستان آفر

 یروشنفکران واقع ایراه، مردم  نیاول ا یکه بان میابییرم( دیملّ ی)محفوظ در کتابخانه یخیرجوع به اسناد تار

 اند. جامعه نبوده

بارون » دعوت شود: رانیاز خارج به ا ینگارروزنامه خواهد تایشاه از وزارت امور خارجه م نیناصرالد

دهد، شاه، یرا نشر م« وطن» ینامهزرو یشماره نینخست ،یبه گمان وجود آزاد د،یآیهم م« دونورمان ییلو

شاه  ازیو در حال امت« ماست؟ هیکلمات که عل نیا»: دیگویم ریّنوزاد نوپا با تغ نیشاهانه به ا یپس از نگاه



که در برابر  نه در برابر تندباده شه،یریاست که درخت ب خیاز تار یخود درس نیکند! و ایرا لغو م دهیبخش

رود، درس یدولت به خارج م ینهیبا هز یرازیصالح شرزایم ی. پس از مدتدیآیمهم به زانو در یمینس

 یگردد. کلمه در حوزهیمباره بر سر همان سفره بازآموزد و دویحرفه را م نیبا ا ییو آشنا ینگارروزنامه

 یسفره ترسد. فربه شدن بریم «یآزاد»از معنا کردن  ها فربه شده است،دولت یسفره مطبوعات که بر

پنهان  قتیحق یمطبوعات در پ یسطور خبرها انیاست. مردم در م یامروز یماریباش جهیسانسور، نت

به صورت  شیرا هر کس به ظن خو «عهشای–قتیحق»و خود  کاوندیرا م اهیوسط سطور س دیسف یاهبخش

خوانندگان  شیاز افزا یخبر چیتاکنون ه 1368آمار، از سال  یکند. به گفتهیدهان به دهان منتشر م یشفاه

 ! چرا؟ ستین رانیمطبوعات در ا

عصر  «دیو سف اهیس» اقیبه همان س اتیاول نشر یپهلو یاست! قبل از کودتا ماریمطبوعات ما ب

رنگ  کی یحت ، یعنیها و مطبوعات ماآسمان روزنامه ریز امروز هم، ،شدند، بعد از آنیمشروطه ارائه م

 ایزنگ  یزنگ ای»منطق یب یبندمیتقس نییمجله به همان آ کیکه در  یشود؟ هنگامینم افتیهم  یخاکستر

به  دیکه با میاوریاگر باور ب یحت م،یشویبدل م یرازیصالح شرزایکار تمام  است، به م م،یمعتقد باش« روم یروم

. )با میانکرده یباور غلط خود کار هیباز جز توج م،یمشترک بده یهینشر کیدوست و دشمن فرصت حضور در 

 ،یاماهواره ونیزیگوناگون تلو یهاو شبکه یمختلف خارج یوهایصالح رادرزایکه در عصر م یتفاوت زمان نیا

صاحبان امور کلمه  ینظرخبر از تنگ ،ینوع برخورد فرهنگ نیوجود نداشت( ا یرسانرقابت در امر خبر یبرا

و  یدولت ای دیو سف اهیما منجر شده است: س« مطبوعات یماریب»ست که به یفرهنگ یایپارانو نیدهد، ایم

 زیانگیزند، دشمنیتو دامن م یخوئکردن تو و دشمن یو باور دشمن داشتن، به دشمن الی. خود خیردولتیغ

و  است یدولتریمطبوعات غ یماریمطلق، از عالئم ب یهاو قضاوت ییگرایکل زم،یکالیراد به شیاست، گرا

وابسته به قدرت است. مطبوعات ما از  اتینشر یهااز نشانه زیگاه دروغ آشکار و تهمت زدن نق و تملّ ،یچاپلوس

و  یفرهنگ یمحوربر اساس همان خود ایرود. ما ناخواسته و یدو پهلو، دشنه در کالبد خود، رو به احتضار م

مردم از  یسرجدا .میاگذشته زده ینگارروزنامه میغلط مفاه راثیم یبه واخور دست ،یمحورفرهنگ خود

 !  ریزنان خا قلماند امّافتهیکه آنان در ستیخیفهم تار نیهم یجهیمطبوعات، نت

 یاز سو یفرهنگ یگذاراستیکه س یمقطع کوتاه دیسراغ دار ایآ د،یو سف اهیسال س ستیدو در

 ،یکس پس، کو، چه پرسند:یم !؟باشد دهیثر رسؤو م دیو مف یمردم یاجهی)بر فراز مطبوعات( به نت یدولت

بعد هم حتماً مردم متهم  م؟یقدرت، )حکومت مطبوعات( را به مردم بسپار نیسوال! ا یچگونه؟ سوال در پ

شود. یمنجر م یفرهنگ یکتاتوریبه د به روشنی یاعتقاد نیند والخ ... چنادانند، ناتوانیشوند که نمیم

به  یمردم: اهل قلم( اما مردم ما از نظر شعور فرهنگ ندگانینما یعنینجارند )همردم به هنجارند و نابه ندیگویم

سخن  شتریخوانند )مطبوعات( و بیرا به خطا نروند. مردم کمتر م هاند که رادهیآن مرتبه از انتخاب قدرت رس

انتخاب  انیست که از تقابل م یارمغان یمثله شده ندارند، آزاد یبه نوشتارها ی. چرا؟ چون اعتمادندیگویم

در  م؟یترسیست، چرا از آن میخیتار یاتجربه با،یز ندیآفر نیآورد. ایسر به در م یمثبت و منف یهاشهیاند

که  یکنند، در حالیم تیجامعه هدا یسازنهیها را در راه بهها هستند که دولتروزنامه نیا شرفتهیپ یکشورها

 شود. یمثبت، تجربه م یجهیموضوع، بدون نت نیدر جهان سوم عکس ا



 است.  ماریمطبوعات ما ب-

شود، محقق و مترجم و اهل یم رینگار و سردبروزنامه به شعر خود برسد، دیکه شاعر با یادر جامعه

 تیهو به یقینها ییجاجابه نیکاسب و مهندس و ...، ا ها،نیو بدتر از ا شده است هیریتحر ئتیه ریمد خیتار

درست مثل دوران مصدق که اعالم شد هر کس سواد  ست،یراه نبرد که یم یمطبوعات را به راه یقیحق

 ریمسئول و سردبریمد از،یتواند صاحب امتیم الیخواندن و نوشتن دارد، با پرداخت پنج تومان و شش ر

 یاستوار اخراج ای( میزار قدالله ابانی)خ یکوچه ملّ یچلوکباب ریمد ،آن یخواه خود شود، نمونهدل یهینشر

که منظور ذات  سانینوبه شاعران و قصه نی. حاال نه توهتندروزانه داش یهینشر ازیبود که امت ییهوا یروین

 غلط است.  وهیاست، ش وهیش

 یشگیهم یرسم نیا اامّ موفق هم بود ینگارروزنامه ،یاحرفه یشاعر یروزگار دیبه صورت استثنا شا

کت و  ،یسردار یبه جا گریاست که د نیکه با گذشته دارند، هم ینگاران ما تنها تفاوتروزنامه !؟ستیو همگان

تر. به یتخصص یواژگان یچاشن یبا اندک است، وهیهمان ش وهیو ش دیو سف اهیس نییپوشند، ورنه آیشلوار م

 د،یکن ضیرا تعو شانیهاو شناسنامهمجالت  نیا ی! اگر جلدهاد؟یمجالت دقت کرده ا یبعض ریشباهت ناگز

 کند. یرا کشف م یاختالف یراه هم به دشوار نیمند به اخواننده عالقه

 است.  ماریمطبوعات ما ب-  

و تکامل  نیدر راه تکو یاحادثه چیه ینگارروزنامه یعال یمدرسه سیتا تأس یرازیصالح شرزایاز م

 یهاقانون مطبوعات دادگاه یاست. تنها به طور مرتب مطبوعات در محاصره امدهین شیها پها و نگاهوهیش

 تر شده است. فیروز نحروزبه گر،یها نهاد رنگارنگ دمنصفه، قانون و... ده ئتیمطبوعات، ه یژهیو

 میگل نیا ینام خود را بر گوشه ،نگارروزنامه یچهره به مفهوم واقع چنددو قرن  دراست که  یعیطب

محمد مسعود، دکتر  ،یعشق یرزادهیم ،یاسدآباد نیالدجمال ل،یصوراسراف رخانیجهانگرزایکنند: میثبت م

 نیو تخصص در ا ینگاربودن در کار روزنامه یاحرفه یو... )که آن هم نه در تمام موارد به واسطه یفاطم

 بوده است.(  لیمسائل هم دخ گریبَل گاه د نه،یزم

مطبوعات به اصطالح  گرید یو از جانب سوکیناروا دارد، از  یهادر دخالت شهیمطبوعات، ر یماریب

 یهاو رشته یانواع ادب یبرد که در همهیدارد گمان م یازیگان است. هر او که امتهگرفتار ناپخت زیآزاد ن

دانا با دانشی  یکارشناس سوتدهد تا در کیدهر است. به خود حق م یو... عالمه یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس

نگار روزنامه کینگار، رونامه کیکدام مقصد؟  یکند، به سو تیاز جامعه را هدا یبخش ی، سرنوشت فرهنگفراگیر

که گاه  میادهیها باشد. دسیسرو یهمه رانیموعود دب نیخود جانش ،ریسردب کهنیرشته، نه ا کیا در امّ است

 ! رتایکنند، واحینظر ماظهار زیتا نجوم ن تاز طباب یو سار یجار یهانهیزم یهمه یدرباره

 است.  ماریمطبوعات ما ب-

 مانساخت یبیو طب بپردازد یاچارهیقلب ب یمهندس راه و ساختمان با لباس طبابت به جراح دیادهید   

. ستیخود ن یواقع یجا یکسچیها هسال نیاتفاقات در مطبوعات ما رخ داده است؟ ا نیکند. ا یسد را طراح



سبز است ناگهان  یفضا صکه متخص یمقام دولت کی. زدیریو سد فرو م ردیمیم ماریاست که ب یعیطب

ما را  ،یغلط شرق یهیروح نیمسئول آب، صاحب آتش شود. ا ایو  سدینویم یبوعل داتیتمه یدرباره یامقاله

قانون »که دولت با اعمال و طرح و شرح  یوقت گرید یخواهد کرد؟ و از جانب تیهدا بیمنزل غربه کدام سر

رهنمون  یسنت یو هنجارها ریمشابهت ناگز ،یسانمه یقانون، به سو کیها را با روش یهمه« مطبوعات

 نیو ا کندیمردم را خسته م ر،یناگز یهاو شباهت ییسوو هم یسانهم ن؟یاز ا شیب یشود، چه انتظاریم

ست، یکیآبشخور  د؟یادقت کرده یرسم یهاروزنامه سانکی یترهایدارد. به ت یرا در پ یاعتمادبی یخستگ

مطبوعات و در  یریتأثبیو  یو سکون و سکوت و خمودگ دارد یها را در پشهیاند خورداز بر زیگر ،ییگراهم نیا

و  دستکی یآلبوم با مناظر کیست که به دوره کردن یست، ما عمریاوهیش نیآن، محصول چن یماریب تیغا

 چرا؟  م،یمشغول یتکرار

ها انیضرر و ز یمطبوعات، همه اتیرسد. دولت با حضور در حیها فرا موهیش ینوبت دگرگون یپس ک

نخست متوجه خود دولت  انیز نیو ا به گردن خود وانهاده استها و اجبارها را و تهمت صیها و نقایو کاست

 یاعده یبه مناصب برا یابیپرش و دست یبرا یبه پل یارانهو  نهیبا آن همه هز یاز مطبوعات دولت یاست. بعض

 حال انتظار سالمت و صحت؟  م،یشمردست که بریمشکالت ریآزاد هم که درگمعدود بدل شده، مطبوعات شبه

 است.  ماریمطبوعات ما ب-

و بر اساس  یو چهارچوب قانون اساس یاو وجدان حرفه یاسالم یعال میکه ما در پرتو تعال یزمان

از  یو دور ر نادرست، اغراق در اخباریصوتاز چاپ و نشر هر نوع  زیخود پره یو شرع یمل ،یروشن مدن نیقوان

از سر صحت و  زیو دولت ن میدانیو خود را از مردم م میشناسیخود م فهیرا وظ یملّ تیامنتهمت و موارد ضد

آورده است که  شیرا پ ما بین یاعتمادمه بیه نیموجبات ا یازهیچه انگ گریداند، دیم یصراحت خود را مردم

  م؟آیی گرفتار( کندیم ریخود آن را تفس یقهیبه سل کس هر که) قانون مطبوعات ینگریکل یدر چنبره دیباز با

ما تنها  ،دهندیم صیاند که خود سره از ناسره را تشخدهیرس ییو هوشمند ما به جا قیمردم صد

 نیبسا ا ،یمطبوعات نظام سالم کی. وجود افتیعاجل دست  یبه شفا دیکه با نجاستیا م،یدار یمشکل صنف

کاسته خواهد  زیدولت ن دسرو در فهینظام، از بار و وظ نیا جادیمزمن را به مرور زمان درمان کند، با ا یماریب

 ینظام صنف نیمسئول نیگرفتار نخواهد آمد، ا ،یفرد یگاه حت یهایریدرگ نیو وزارت ارشاد در ا شد

 ستیتخصص یعلم ست،ین یتفنن یرکا ،ینگارترها خواهند آموخت که روزنامهمطبوعات هستند که به جوان

 شعر باشد، یهم مسئول صفحه دیحتماً نبا ریک مدیگردش کار در مجله و روزنامه،  انیفرق است م یکه حت

نه  م،یدار ازینظام ن نی! ما به ایآبدارچ ،یگاه از سر ناچاربیگاه و و هم یاسیس سیهم قصه، هم سرو

که به اعتماد  دیو برقرار شود، فرصت ده اینظام اح نیا دیاست، فرصت ده اری! مشکالت بسیکل یدستورها

 خرند،یخواندن و باور اخبار م یها را حتماً براکت  اگر مردم روزنامهممل نیا در م،یو مردم بازگرد شیخو انیم

 یجهیهراس نت م،یهراسان گریکدیاز  یلیدل چیهیشده است؟ ما ب یامحل الهام عده گانه،یب یوهایپس چرا راد

است. مطبوعات ما  دهیرسفرا شهیمرگ اند یعنیباشد  چهیدریزبان است. خانه زبان که ب یحبس واژه در خانه

جامعه منجر  یست که به سالمتیاعالم شهامت نیکه ا یدر حال م،یترسیخود م یماریاز اعالم ب است، ما ماریب
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