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چون صوفيان به حالت و رقصند مقتدا
ما نيز هم به شعبده دستي برآوريم

آنها که به خبرنگاران رسانه ها
به ديد مزاحم نگاه مي كنند

خسرو اميرحسيني

بازار س��رمايه ما(بورس) كه ارزشي حدود  400هزار ميليارد

ییک وجب جائیکه ش��ب کودکان
خانه دارد و مردم آن برا 

توده و نفر دوم تشکیالتمزبور،بشنویم «:در سال  23بهمن

بزرگي را اداره مي كنند و متاس��فانه اين مديران بنگاه هاي

جس��ارت محمد مس��عود تا حدی بود که در شماره  21آذر

 ،تا آنجا که برای من معلوم اس��ت  ،ارگانهای رس��می حزب

حالی که قوام (نخس��ت وزيروقت) در اوج قدرت بود برای سر

تروریس��ت  ،سروان عباسی و آمر آن خس��رو روزبه آن را در

توماني دارد در آن مديرانيهس��تند كه بنگاه هاي اقتصادي

بزرگ پاسدار رس��الت خود در شفافيت در امر اطالع رساني
نمي باشد.

شیرخوار خود را بخوابانند معطل و سرگردانند؟ »

 1326در «م��رد امروز» در اقدامیحیرت انگیز و نمادین در

مثال مدير مجموعه اي كه اداره شركت هاي زيادي را برعهده

قوامالسلطنه جایزه تعیین کرد.

نباش��د .ديديم و ش��نيديم كه خبرنگاري را به جرم خبرنگار

 1326با دسیس��ه برخی از عواملحزب توده توسط خسرو

دارد طبيعي است كه از رسانهها دوري كند و دنبال دردسر
بودن وپرسش گري از نشست بي ادبانه اخراج كردند و عسس
وار(سربازان ترك قديم) چون باديگاردهايي ،با دستور ورود

خبرنگار اكيدا ممنوع ،گذاردند و نام خود را  ......نهادند و ليست

اين ش��ركتها در دس��ت اس��ت و اگر نبود آن گذشته محمد
مسعود و حادثه شب جمعه  23بهمن 1326در برابر چاپخانه
مظاهري خيابان مظاهري خياب��ان اكباتان و توقيف فله اي

مطبوعاتدر ساليان پيش و ماهم تكه ناني به فردا مي داشتيم

اين ليس��ت را تاكنون افش��ا مي كرديم و اگربه هر فشاري و
مالحظه اي نشده است فاش ،قول مي دهيم بنا به رسالتمان

مبني بر آگاهيبخش��ي و قس��مي كه بر قلم و نويسنده آن
جاري است  ...انشاء اهلل با نام و نشان فاش خواهيمكرد(.نون

و القلم و ما يسطرون) تا جرثومه هايي كه بردند و خوردند و
بما واگذاردند يككشور كم آب و خزانه خالي به نام و نشاني

و مقام معرفي مي كرديم .روز خبرنگار را پش��تسر گذارديم

تو گويي دولت زين روز بي خبر است و ما خود بخود تبريك

گفتيم كه خبرنگارخسته نباشيد! براي شرح حال روزگار اين
جماعت دو مقال در پي آوريم تا باشد يادگار:

روزبه در خیابان اکباتان و مقابل وزارت فرهنگ با شلیک گلوله

می نویسد «:آنچه مسلم است اینکه کمتر کسی این ترور را به

بهمغزش از پای درآمد .و مزد جسارت يك روزنامه نگار مطلع،

شجاع و آگاه شليك سرب بهمغز شد.

حزب توده نسبت می داد  .مننیز مانند بسیاری از مردم آنرا
کار دربار می پنداشتم  .علت این حسن ظن چند چیز بود…

بعدها نوش��تند دویست هزار نفر در تش��ییع جنازه مسعود
اولین ساعات بعد از ترور آغاز شد .دولت در مقابل خشم مردم

اما تنها پس از دس��تگیری خس��رو روزبه در  15تیر 1336و

شرکت کردند .تحقیقات برای یافتنقاتل یا قاتلین مسعود از
چارهیینداش��ت جز اینک ه اعالم کند قاتل یا قاتلین مسعود
ی و دستگیر میشوند.حتی گفتهشد که شاه
سریعا شناسای 

روزنامه نگاری را آن هم باین شکلفجیع به قتل برسانند…

اعترافاتاو معلوم ش��د که کمیته ترور حزب توده این کار را
انجام داده است .»

ل مسعود است.
مصرانه خواستار شناسایی و دستگیر قات 
نیز ّ
ت پروندهء مس��عود در کانال
با اینهمه ،هر روز کهمیگذش�� 

اعترافاتش درباره ی او چنین گفتهاست:

ی میکردند ،و از
فرد یا گروهی را مس��ئول قتل مسعود معرف 

داشت و در آن حمالت زیادی بهشاه و اشرف و دربار میکرد.

تاریکتری قرار میگرفت .از یک سو مردم و روزنامههاهرکدام

ت گوناگونی را دامن میزدند
سوی دیگر شایعهسازانشایعا 

ت الی ه ای میشد برای پوشاندن حقایقی که
که همین شایعا 

ن بود روش��ن شود .بعضی از مردم اشرف را مسئو ل قتل
ممک 
مسعود میدانس��تند .بعضی دیگرارتش و رزمآرا را متهم به

قتل میکردند و بعضی دیگر ،قوام السلطنه و ابتهاج و دیگران

رسید .محمد مسعود در سراس��ر دورا ن روزنامهنگاریاش از

مرد امروز طی مقالهیی نوشت:

قتل صدر صد به حساب دربار تمام خواهد شد» انور خامه ای

ازیک مشت تحصیلکرده اروپا دیده بسیار بعید می نمود که

در مظان اتهام باشند دستگیر و بعد از بازجوییهای مقدماتی

شاه را مورد نقد قرار مي داد .بطوريكه در شانزدهمین شماره

اعترافات خود افش��اء کرد  ،مطابق توجیه او برای ایجاد یک

سرانجام مقاالت تند مسعود علیه دربار پهلوی در  23بهمن

محمد مسعود ،شب جمعه  ۲3بهمن  ۱۳۲۶در برابر چاپخانۀ

ت و حتی بارها درباریان و شخص
هیچقدرتی هراس��ی نداش 

تصوری از آن نداش��تند و نمیدانس��تند ک��ه در این واقعه ،

شوک عصبی علیه دربار بود،زیرا خسرو اصمینان داشت که

را.و در این میا ن پرونده همچنان مس��یر خود را در تاریکی

مظاهری (خیابان اکبات��ان) هدفگلوله قرار گرفت و بهقتل

،1326محمد مسعود ،در اثر گلوله یک تروریست کشتهشد

ی میتوانستند
ی میکرد .تعداد زیادی از افرادیکه به نوع 
ط
آزادشدند و سرانجام بر اساس دالیل و شواهدی که به دست
آمد ،برادرا ن لنکرانی مورد اتهام قرارگرفتند و مأمورین آنها را

بازداشت کردند.

ام��ا نورالدین کیانوری دبی��رکل حزب توده در قس��متی از

«محمد مس��عود یک روزنامه بسیار جنجالی بهنام مرد امروز
یک روز ما خبر ش��دیم که ش��ب قب��ل او را ت��رور کردهاند.
واقعاًهمه ما تصور میکردیم که ش��اه و اش��رف مس��عود را

کش��تهاند ولی بعد ،پس از دستگیری خسروروزبه و شخص
ابوالحس��ن عباسی فاش ش��د که این قتل کار گروه روزبه و

شخص (سروان)ابوالحسن عباسی بوده است .خود روزبه در
محاکماتش این مطلب را بهتفصیل شرح داد.جریان این بود

که روزبه ،جدا از س��ازمان افس��ران آزادیخواه ،یک گروه ترور
مرکب ازخودش ،ابوالحسن عباسی ،حسام لنکرانی ،بانو صفیه
(صفا) حاتمی ـ خواهر س��رهنگهدایتاهلل حاتمی ـ و چند

نفر دیگر تش��کیل میدهد که به سازمان افسری هیچ ربطی

نداش��ت وحتی سیامک (سرهنگ) هم کوچکترین اطالعی

ی که شاه را به عمر خود ندیده و
« برای این مردم لخت و عور 

س��الهای س��ال باور عمومی بر این بود که مس��عود ،قربانی
حمالت تندش به دربار ـ و مخصوصاًاشرف ـ شده است تا آن

احس��ان طبری در این م��ورد می گوی��د  « :دکتر بقائی دو

چه معنی و مفهومی خواهد داشت؟

و باتبلیغات ماهرانه ،انگشت اتهام را متوجه دربار کرده است.

روزبه درست نیست .زیرا مسعود گویا سندی را دائر بر ارتباط

ت حتی شکمشانیک مرتبه سیر نشده و در این
در مدت حیا 
ن ندارند،شاه و وطن
وطن عریض و طویل یک جا برای نشست 
آخر این چه شاهی است که دهها قصر و میلیونها فرش و لوازم
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که سرانجام فاش شد تشکیالت پنهانی حزب توده او را کشته
بهتر اس��ت ماجرا را از زبان احسان طبری  ،تئورسین حزب
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از آن نداشت ».

س��ال بعد … سندی را افشاء کرد کهنشان می دهد توجیه
رزم آراءو خس��رو روزبه داش��ته است و لکن ماهیت و اعتبار

سند تاکنون پوش��یده مانده است به هر حالداشتن دو نیت

در آن واحد ( نیت ش��خصی و نیت جمعی) تغییری در نفس

محکومیت ترورمسعود نمی دهد .»

ناگفته نماند که حسام لنکرانی  ،مسئول چاپخانه مخفی حزب

توده  ،هم به علت اعتیاد شدید بههروئین و حیف و میل مالی

اين توشه نيم قرن استاد به گواه همه صاحب نظران و بزرگان

شهامت نوش��تن ابهامات ناشران را داشته باشد ،درگیر منافع

خود داشت كه هنوز ما در درك درست آن ناتوانيم و بس.

از انتقاد و مخاطرات آن نترسد .ولی در روی دیگر سکهبورس

علم و فرهنگ و ادب اين كش��ورخدماتي بر نسل هاي بعد از

به قول كليله و دمنه اين مثال ها بدان آوردم تا بگويم  ...

شخصی نشود و در یک کالمخواندن و نوشتن مالی بلد باشد و
نویسی ،مخاطرات مواجهه با برخی نهادها و بعضا برخی افراد

«هنر نزد آنهایی اس��ت که با قلمشان حرف میزنند» .خطاب

که جریان آزاداطالعرسانی را برنمیتابند ،وجود دارد.

در هر حال محمد مسعود که با دکتر حسین فاطمی دوستی

واقعیتهای جامعه هستند؛ قشری که همواره مطالبهگرآزادی

به لحاظ توس��عه یافتگی هنوز نوپااس��ت ،از این رو نهادهای

از مرگ او سود می برده اند( .حسین فاطمی و محمد مسعود

مسووالن ندارند.

 ،بعدها تحت نظر خسرو روزبه ترور گردید!

دیرینه ای داشته ،ظاهرا دشمنانفراوانی داشته است و همگی
ه��ردو قربانی ترور ش��دند و عحیب آنکه دکت��ر فاطمی در
چهارمین سالگرد ترور محمد مسعود درگورستان ظهیرالدوله

شمیران در حالی که پشت تریبون قرار گرفته بود و می گفت:

«گلولهای که مغز مس��عود را پریشان کرد ایران را تکان داد».
مورد اصابت گلوله نوجوان  15س��الهای به نام «محمدمهدی
عبدخدایی» ق��رار می گیرد و فاطمی ب��رای خروج گلوله به

بیمارستانمنتقل می شود البته فاطمی پس از زنده ماندن از
ترور بدست محمد عبد خدایی از فدائیاناسالم پس از کودتای

 28مرداد به دستور شخص شاه اعدام شد).

این عبارت به خبرنگاران وروزنامه نگارانی اس��ت که روایتگر

بیان و قلم بوده و دغدغهای جز عدالت ،شفافیت و راستگویی

بازار س��رمایه کش��ور به رغم س��پری کردن عمری  47ساله،

نظارتی و اجرایی آن ،به لحاظ رس��انهای چندان بازوگسترده

عملنمیکنند.این نهادها برای اداره بازار سرمایه کم عمق ما

خبرنگاران در ای��ران در حوزههای مختلفی قلم میزنند و به

توگوی
به کنترل جریان رسانهایمیپردازند ،گاه تاالرهای گف 

میپردازند ،اما حرفه ژورنالیس��م نیز درسالهای بعداز انقالب

رسانهها پرهیز میکنند.

انتش��ار اطالعات و تحلیلهایسیاسی ،اقتصادی و اجتماعی

درکش��ور ما در همه ابعاد توس��عه پیدا کرده اس��ت ،یکی از
توس��عههای س��الهای اخیر در حوزهژورنالیس��م مربوط به

حوزههای تخصصی اس��ت .در س��الهای گذش��ته تخصصی
نویس��ی با آمدنرس��انههای تخصصی رواج پیدا کرده و بازار
س��رمایه کشور هم از توس��عه رسانههای تخصصیبی نصیب

نبوده است.

توگوی شفاف و چالشیبا
بورس��ی را محدود میکنندو از گف 

البته دستورالعملهایی مینگارند برای اینکه اطالعاتی خارج
از سامانههای تحت امر در سایررسانهها منتشر نشود و حتی
برای کانالیزه کردن اطالعات هم بعضا دست به ایجاد ارگانهای

س��ازمانی میزنند تا عمال رس��انهها هر چ��ه را که ارگانهای
بورسی نشر میدهند بازتاب دهند.

در این جا یک عامل دیگر هم هس��ت که سبب شده رسانهها

بله این گونه ترورها و اعدامها و حذف های فیزیکی ،که کم هم

اما هرچند عالم رس��انه در حوزههای دیگر ،رش��د و بالندگی

در بورس کمتر رشد کنند و آنویژگی محافظه کارانه اقتصاد

سیاست ما طی سالیان سال حاکم بوده است و تا زمانیکهاین

و تخص��ص باال از یک طرف و موض��ع نهادهای نظارتی و گاه

در بازار س��رمایه ما که ارزشی حدود  400هزار میلیارد تومان

نیستند ،همگی نشان از سنترایج غلطی است که بر عرصه ی
گونه روش ها پابرجاست ،امیدی به استقرار آزادی و دموکراسی

نباید داشت.

اما مقال دوم :

ویژهای را به خود دیده است ،اما دربازار سرمایه نیاز به اشراف
اجرای��ی درقبال جری��ان آزاد اطالعات در کن��ار مدیرانی که
میخواهند بدون دردس��ر کار کنند،سبب شده تا رسانههای
تخصصی بورس رشدی بس��یار آرام را تجربه کرده و حتی در

دكتر باس��تاني پاريزي استادي كه سابقه نيم قرن تدريس در

برخیموارد در جابزنند.

نثر ش��يواي او همواره زبانزد عام و خاص بوده است در كتاب

بورسنویس��ی میپردازیم،همانطور ک��ه میدانید در حوزه

دانشگاههاي برتر ايران را داشتهاست و استاد مسلم تاريخ كه

كاخ س��بز مي فرمايند :اس��تاد يغمايي مديرمس��ئول نشريه
وزي��ن يغما ك��ه در زمان خود به عنوانيك نش��ريه پيش رو
و تاثيرگذار در مكتب آزاد انديش��ي ،نوگرايي عمال به مكتبي
براي آزاديخواهان و روشنفكران آن عصر ايران از جمله بديع
الزمان فروزانفر ،احمد ش��املو ،عل��ي اكبردهخدا و تني ديگر

از دگرانديش��ان و روشن انديشان به نام نامي ايران بود ،جمع
آوري  ،تهيه ،تنظيم و گردآوري مطالب نشريه در هر شمارگان
داستاني با خط سير ثابت ولي پر ازتالطمات داشت ،بدين گونه

كه در هر ش��مارگان پس از سختي هاي فراوان و دشواري كه

براستاد مستولي مي گشت استاد پس از تهيه مقداري كشك
ك��ه در تغار مي س��ابيد و مقداري همروغ��ن خود به آن مي
اف��زود و نان خردي كه از خور و بيابانك برايش مي آوردند به

قولامروزي ها كل جوش��ي به بدن مي زد و پاشنه وركشيده
به س��وي چاپخانه راهي مي شد .جالبآنكه استاد يغمايي از

حروفچين گرفته تا مصحف و توزيع كننده به همگان مي گفت:
اينش��ماره آخرين شماره است .آخر دست خالي و تهديد هر

روزه و س��ختي بسيار دل و دس��توفادارترين عاشقان سينه
چاك را مي لرزاند چه باش��د من كه همه سرمايه ام يك قلم

است و ...



ایران است.

دارد ،مدیرانی هس��تند کهبنگاههای اقتصادی بزرگی را اداره
میکنند ،مثال مدیر مجموعهای که اداره شرکتهای زیادیرا

بر عهده دارد طبیعی اس��ت که از رسانهها دوری کند و دنبال
دردس��ر نباشد .آنها بهخبرنگاران رسانهها به دید مزاحم نگاه

در ابتدا به بررس��ی موض��وع نیاز به اش��راف و تخصص برای

میکنند،چون از نظارت مستقالنه رسانهها نگران هستند.

بورس سازمان بورس و اوراق بهادار برای فعالیتهای حرفهای

نخواهد بود .به هر حال ازانتخاب حسن روحانی بهعنوان رئیس

ازجمل��ه معاملهگری ،تحلیلگ��ری و ...گواهینامه تخصصی و
حرفهای صادر میکند .هماکنون دههاتن از فعاالن بازار سرمایه

دارای مدارک معاملهگری ،تحلیلگری و ...هستند .اما آیا آماری

ازشمار بورسنویسان حرفهای دارید؟ اخیرا کمیته رسانه بازار
س��رمایه که زیر نظر سازمانبورس فعالیت میکند ،آماری از

تعداد بورسنویسان تهیه کرده است.

ام��ا ادامه این وضع برای ما رس��انهها چندان با دوام و طوالنی
دولت یازدهم مش��خص است که مردم ش��فافیت و عدالترا

مطالبه کردهاند ،بنابراین دیری نمیپاید که رسانهها در ایران

بیش از ش��رایط کنونی توس��عهیابند ،حتی در حوزه بورس و
مدیران و مسووالن هم چارهای جز تمکین به شفافیت و نظارت

مستقالنه رسانهها ندارند و آینده از آن رسانهها است.

با تمام توان فرياد برآريم به آنهايي كه به واس��طه مسئوليت و

بر اس��اس این آم��ار تنها  40نفر خبرنگار حرف��های در حوزه

مقامشان بردند و خوردند و كنوندر گوشه اي خلوت آرميدند

مس��لط به تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و دارای شناخت

كانادا و  )...بدانند قلم و زبان گوياي ما طش��ت رسوايي آنان را

بورس قلم میزنن��د که البته بهزعمنگارنده تعداد خبرنگاران
کافی ازبازار س��رمایه از عدد انگش��تان دست هم کمتر است.
دلیل این موضوع البته واضح و مش��خصاست ،چراکه کمتر

روزنامهن��گاری به فعالیت در ح��وزه تخصصی بورس ترغیب
میش��ود ،زیرااز نظر مزایای شغلی تفاوت چندانی بین حوزه
بورس و س��ایر حوزههای خبری وجود ندارد.اماپیچیدگیها و

حساس��یتها و البته مخاطرات قلم زدن در این حوزه بس��یار
باالتر از سایرحوزههای حرفهای است .یک خبرنگار بورس باید

بتواند صورتهای مالی را بخواند ،ازمشاهده ترازنامه شرکت به
واقعیتهای درونی ش��رکتها و بنگاههای اقتصادی پی ببرد،

(بخواني��د ويالهاي جنوب اروپا و قصرهاي منترال و ونكور در
بصدا در آورده و مردم اين مرزپرگهر انتقام از ايشان به خاطر

سوء استفاده از مقام و منصب و عدم پاسخگويي و شفافيتشان

در برابر خبرنگاران به عنوان چشم و گوش اين مردم خواهند
گرف��ت و آنان كه قلم از خودراندن��د و حرمت خبرنگار پاس

نداشتند بدانند ما نه از ميخ و سيخ و داغ و درفش مي ترسيم
نهاز گلوله سربي باكمان باشد .ما از مخاطرات لرزمان نباشد كه
ما مسلمانيم و از ترسهراسمان نباشد .

روز خبرنگار برهمه همکاران مبارک.
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