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آغاز بکار مجلس شورای اسالمی
ششم خرداد ماه سال  1359نخستين دوره مجلس شورای اسالمی ـ که ششم خرداد  1397سی و هشت ساله شده است ـ در تهران و در ساختمان سنای سابق آغاز به كار كرد .تا آن زمان وظيفه
قانونگذاري عمال برعهده شوراي انقالب بود .قضاوت تاريخي درباره يك پارلمان بر پايه جامعيت و به دور از تبعيض بودن قوانيني است كه به تصويب مي رساند و نيز نظارت دائمي بر اجرا و رعايت
كامل آنها و رسيدگي به شكايات مردم و اعالم نتايج اين رسيدگي در رسانه هاي همگاني است.

در سالروز انتشار روزنامه کیهان بررسی شد

ساعت شنی

آنچه بر کیهان گذشت

وقوع كودتاي نظامي در تركيه

و به قدرت رسيدن ژنرال جمال گورسِ ل

.

ند ِرس نخست وزيرتركيه باعث وقوع
استبداد و فساد حكومت در زمان عدنان ُم َ
اعتراضاتي در شهرهاي اين كشور شد .به همين دليل ،دولت اعالم حكومت نظامي کرد
و به وسيله نيروهاي مسلح ،تظاهرات مخالفين را در هم شكست .در سوم ماه مه ،1960
ژنرال جمال گورسِ ل ،فرمانده نيروي زميني ارتش تركيه ،در نامهاي به عدنان مندرس
خواستار توجه به لزوم انجام اصالحات سياسي در كشور به منظور مهار مقاومتهاي
مردمي به ويژه اعتراضات دانشجويى شد كه اين درخواست با بيتوجهي مندرس روبهرو
شد .در روز  21همان ماه ،تعدادي از افسران ارتش دست به اغتشاشاتي زدند و سرانجام
در  27مه 1960م ،دولت مندرس با يك كودتاي نظامي كه از طرف كميته وحدت
ملي به رهبري ژنرال گورسل صورت داده شده بود ،سرنگون شد و اين كميته قدرت را
در دست گرفت .در روز بعد از كودتا ژنرال گورسل به قدرت رسيد و سپس به رياست
جمهوري تركيه دست يافت .عدنان مندرس نيز چند ماه بعد به اتهام سوء استفاده از
قدرت و زير پاگذاشتن قانون اساسي و  ...اعدام شد.

دفاع تمام قد شاه عباس از بحرین در برابر اسپانیا

بيست و هفتم ماه مه  1614شاه عباس یکم پس از دریافت دومين پيام فيليپ
پادشاه وقت اسپانيا كه در آن ،بار ديگر خواسته بود كه ايران جزيره بحرين را به اسپانيا
بسپارد ،در همان جلسه خطاب به فرستاده پادشاه اسپانيا كه به ديدار وي شتافته بود
گفت كه بحرين طبق اسناد موجود و فرهنگ مردم آن جزيي از قلمرو ايران بوده است
و وي بر سر قلمرو ايران با كسي مذاكره و مصالحه نخواهد كرد و اگر پادشاه اسپانيا از
آن گوشه جهان مدعي بحرين است تنها از طريق جنگ مي تواند آن را از ما بگيرد
كه گمان نمي كنم در جهان ارتشي يافت شود كه بتواند با سرباز ايراني مصاف دهد.
شاه عباس در پايان اين ديدار كه تفصيل آن را فرستاده اسپانيا برنگاشته و متن آن
موجود است ،خطاب به اين فرستاده گفته بود :مهمان نوازي خصلت ماست ،ولي اين
آخرين بار باشد كه چنين پيامي براي ما بياوري.
شاه عباس سپس درحضور فرستاده اسپانيا به مقامات حاضر در جلسه تاكيد كرده
بود كه اگر فرستادگان بعدي اسپانيا حامل چنين پيامي باشند ،آنان را از بندر محل
ورود به داخل ايران راه ندهند.
ديديم كه محمدرضاشاه به اصرار خارجي در نيمه دوم دهه  1960بدون كسب
نظر ملت ايران در يك رفراندم ،بحرين را كه استان چهاردهم وطن بود از دست داد.
جزیره میش ماهیگ (بحرین) و مناطق غربی خلیج فارس ـ امروزه بخش هایی از
کشور سعودی ازجمله منطقه قطیف و نیز کویت ـ تا شکست های نظامی ایران از
اعراب مسلمان [در قادسیه ،جلوال و نهاوند] بخشی از استان جنوبی ایران بودند .اردشیر
پاپکان شخصا از آن مناطق که در «تاریخ باستان» جمعا بحرین نوشته شده اند دیدار
کرد و پسرش را [که بعدا به نام شاپور یکم شاه ایران شد] حکومت بحرین داد و شاپور
در منطقه قطیف امروز شهری ساخت و نام پدرش را بر آن گذارد .حکومت اسالمی
بحرین بعدا به دست قرمطیان (شیعیان سوسیالیست = نوعی مزدکیست) مورد
حمایت ایرانیان برانداخته شد .پرتغالی ها در  1521بر جزیره بحرین و تقریبا همزمان
با آن ،عثمانی ها بر مناطق غرب خلیج فارس استیالء یافتند .یک قرن بعد ،شاه عباس
پرتغالی هارا از خلیج فارس بیرون راند و در دوران سلطنت صفویه ،جزیره بحرین زیر
نظر فرمانداری بهبهان و از زمان زندیه از بوشهر اداره می شد .در سال  1797طایفه
الخلیفه وابسته به قبیله بنی عتبه که به قطر مهاجرت کرده بود از الزباره [واقع در شمال
غربی قطر] به جزیره بحرین منتقل و حکومت را به دست گرفت و رئیس این طایفه
که با ناامنی و مخالفت روبهرو شده بود در  1820با انگلیسی ها که در خلیج فارس به
بهانه مبارزه با تجارت برده و دزدان دریایی فعال شده بودند قرارداد امضاء کرد و بحرین
تحت الحمایه انگلستان شد که این تحت الحمایگی ـ به رغم ادامه دعاوی ایران تا سال
 1971ادامه داشت .در طول این مدت ،نمایندگان انگلستان در بحرین «مستشار امیر»
خطاب می شدند که معروفترین این مستشاران «سر چارلز دی .بلگریو» است که از
 1926تا  1957این سمت را برعهده داشت .او نخستین مقامی است که پیشنهاد کرد
نام خلیج فارس [که در نقشه های جغرافیایی عهد باستان؛ دریاتی هچا پارس ای تی
= دریایی که از پارس آید درج شده است] پس از  25قرن به خلیج عربی تغییر داده
شود .جزیره بحرین از سال  1932دارای نفت شده است.
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تاریخ روزنامهنگاری در ایران ،همچون دیگر شئون زندگی
ایرنیان فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است.
تجربه تاریخی روزنامهنگاری در ایران نشان داده بسیاری
از رسانههای مکتوب داخلی نتوانستند یا نخواستند با
تحوالت سیاسی سازگار شوند و به ناچار از دست رفته و در
بایگانیهای تاریخی فراموش شدند .در این میان اما به نظر
میرسد دو روزنامه قدیمی ایران؛ «اطالعات» و «کیهان» از
این قاعده مستثنی بوده و در ادوار مختلف تاریخ سیاسی
معاصر ،به حیات خود ادامه دادند.
آرتور میلر زمانی گفته بود« :من تصور میکنم یک روزنامه خوب
آن است که انگار ملتی با خود زمزمه میکند ».از این منظر میتوان
روزنامه کیهان را ـ به ویژه در رژیم پهلوی ـ نمونهای اثرگذار از
رسانههای مکتوب ایران دانست .این روزنامه که در  6خرداد ماه
 1321تاسیس شد ،در اغلب وقایع مهم مانند غائله قحطی نان ،عتاب
و عقاب دولت قوام ،واقعه پیشهوری در آذربایجان ،فرار فرقهایها به
همسایه شمالی ،نخستوزیری دکتر مصدق و روز ملی شدن صنعت
نفت ،فرار شاه از ایران ،کودتای  ۲۸مرداد و بازداشت رهبران ملی،
محاکمه و تبعید دکتر مصدق ،اعدام دکتر فاطمی ،ترور رزمآرا ،ترور
حسنعلی منصور ،محاکمه نواب صفوی ،اصالحات ارضی ،مخالفت
خوانین و مهاجرت بیرویه مردم به شهرهای بزرگ ،قیام ۱۳۴۲
مردم تهران ،تبعید امام خمینی ،افزایش قیمت نفت و رونق اقتصاد
ایران ،اعتراضات گسترده مردمی و درنهایت انقالب بهمن  ۵۷بخشی
از صدای جامعه آن روز بود .عالوه بر اینها به دلیل انتشار طوالنی
روزنامه کیهان طی سالهای متمادی ،مطالب این روزنامه به تنهایی
بخش قابل توجهی از تاریخ معاصر ایران را شامل میشود .آنچه در
کیهان آمده است ،پژواکی از رویدادها ،رخدادها و صداهای حاکم بر
آن سالهاست .روزنامه اطالعات و کمی بعد روزنامه کیهان ،در واقع
آبرو و اعتبار رسانههای نوشتاری در ایران معاصر بودند .کیهان ۱۶
سال پس از انتشار روزنامه اطالعات منتشر شد.
آغاز و انجام مصباحزاده
اطالعات و کیهان در سالهای حکمرانی پهلویها مهمترین
رسانههای نوشتاری بودند که صدای جامعه را در آن سالها
بازتاب میدادند .هر دو اگر برآمده از دولت و دستگاه حکومتی
نبودند اما وابستگیهایی به دستگاه حکومتی داشتند که
اجتنابناپذیر بود .عباس مسعودی در سال ۱۳۱۴به مجلس
شورای ملی راه یافت و پنج دوره نماینده مردم تهران شد و بعدها
سناتوری انتصابی مجلس سنا نصیب او شد و تا سال ۱۳۵۱
هم در این سمت ماند .مصطفی مصباحزاده نیز بعد از شهریور
 ۱۳۲۰به توصیه محمدعلی فروغی ،مدتی ریاست انتشارات و
تبلیغات دولت را برعهده داشت ،اگرچه دورهای کوتاه بود اما در
همین دوره کوتاه به بزرگانی معرفی شد که تا آن زمان راهی
به آن نداشت و بر اساس همین نوع ارتباطات بود که موفق به
حضور در مجلس شورای ملی و سپس مجلس سنای کشور شد.
اما اگرچه هر دو اینان ،به درجات باالی سیاسی تمایل جدی
نشان دادند اما روزنامهنگاری عشق و اشتیاق نخست آنان بود.
مصطفی مصباحزاده مدت کوتاهی به انتشارات و تبلیغات دولت
رفت اما زمانی نگذشت که به کار خود پایان داد و سپس به حرفه
روزنامهنگاری روی آورد .او بعد از انجام تحصیالت مقدماتی ،دوره
مدرسه عالی حقوق را به اتمام رساند و سپس از سوی دولت برای
ادامه تحصیل عازم اروپا شد و در سال  ۱۳۱۵شمسی درجه
دکترای رشته حقوق را دریافت کرد .بعد از مراجعت به ایران به
دانشیاری و استادی دانشکده حقوق برگزیده شد در این دوره
کمتر تحصیل حقوق ،تدریس دانشگاه و وکالت امور قضا را جدی
گرفت ،اما هیچگاه روزنامهنگاری را رها نکرد .به همین جهت
وقتی به دعوت عبدالرحمان فرامرزی به کیهان رفت به طور
حرفهای به کار روزنامهنگاری مشغول شد.

انتشار کیهان در نخستین روزها
در سالهای جنگ جهانی دوم و روزهای پس از سقوط رضاشاه،
عبدالرحمن فرامرزی از ِ
دولت وقت امتیاز روزنامهای به نام کیهان را
گرفت و سردبیری این نشریه را به دکتر مصباحزاده سپرد .گرچه
مجوز و درخواست روزنامه کیهان انتشار نشریه به صورت روزانه بود
اما در نخستین روزهای انتشار به صورت هفتگی یا دست کم هر سه
روز یک بار انتشار مییافت.
اساس انتشار کیهان را «حفظ وحدت ملی» و مقابله با مخاطراتی
تشکیل میداد که در آن زمان کشور را مورد هجمه قرار داده بود.
این مساله دور از واقعیت نبود که ایران در برابر خطر تجزیه دچار
تالشی و پارگی در نقشه جغرافیا شود ،زیرا از هر سو،خوانین و برخی
طغیانگران با استفاده از قدرت نیروهای اشغالگر و احزاب سیاسی
طرفدار شرق و غرب ،چنین هوسهایی در سر میپرورانیدند .بر
همین اساس بود که روزنامه کیهان با سرمقالههای کوبنده خود
توانست جایگاه نافذی در میان قاطبه ملت که مخالف حضور
نیروهای بیگانه و تجزیهطلبی بودند پیدا کند.
مندرجات روزنامه کیهان از سایر مطبوعات روز آن زمان ،دقیقتر
و صحیحتر بود .اما این صراحت باعث نمیشد که محرمعلیخان ـ
سانسورچی عصر پهلوی دوم ـ از آن برنجد .مخصوصا سرمقالههای
نافذ ،برنده و تیز عبدالرحمان فرامرزی در نقد هیات حاکمه بسیار
زودتر از تصور ،این روزنامه را به جامعه آن روز ایران شناساند.
در آذرماه  ۱۳۲۱احمد قوام ـ نخستوزیر ـ وقتی با تنگناهای
اقتصادی مواجه شد دست به احکامی زد که در آن زمان خوشایند
روشنفکران نبود .در همان دوره ،در تهران و شهرستانها به علت
کمبود و قحطی نان و مواد غذایی و فقر عمومی و بیماریهای
گوناگون بلوای بزرگی به راه افتاد .سازمانهای دولتی و مجلس
شورای ملی و مغازهها مورد غارت قرار گرفت حتی مردم خانه
قوامالسلطنه را به آتش کشیدند و دولت هم برای رفع بحران دست
به اقداماتی زد ،از جمله به دستور سپهبد امیراحمدی ،سر چهارراهها،
مسلسلهای سنگین قرار داد و شهر را به حالت نظامی درآورد .امتیاز
تمام روزنامهها را لغو کرد ،مدیران و سردبیران را به زندان انداخت
و تنها روزنامه دولت به نام «اخبار روز» به مدیریت حسینقلیخان
مستعان مجاز به انتشار شد.
بعد از سقوط قوام ،مدیران جراید دست به کار شدند و دولت
مجددا امتیاز روزنامهها را به صاحبان آن برگرداند و این بار روزنامه
دولت لغو امتیاز شد .در انتشار کیهان ،یک اتفاق جدید افتاد .این
بار امتیاز و مسئولیت انتشار روزنامه کیهان به مصباحزاده واگذار
شد و مدیریت و سردبیری را عبدالرحمن فرامرزی برعهد ه گرفت.
مصباحزاده با فعالیت زیاد ،سازمان وسیعی برای کیهان پیریزی کرد
و آن را به صورت یومیه انتشار میداد و مقاالت فرامرزی هم هر روز
بر رونق و نفوذ او میافزود .کیهان در مقابل صدها روزنامه ابنالوقت
باقی ماند و به سرعت خود را به پایه روزنامه اطالعات رساند و بعدها
از آن هم پیشی گرفت و روزنامه نخست ایران شد .به لحاظ فنی،
چاپ و دستگاههای مورد نیاز ،آخرین پدیدههای جهان در چاپخانه
کیهان دیده میشد .در حاشیه روزنامه کیهان چند نشریه دیگر به
زبانهای انگلیسی ،فرانسه و فارسی انتشار مییافت که آنها نیز از
کیفیت متمایزی برخوردار بودند .مصباحزاده در انتشار روزنامه نقش
تامین سرمایه داشت و مطالب آن را عده زیادی از نویسندگان تنظیم
میکردند و حتی گاهی اتفاق میافتاد که مدیر و موسس کیهان
مانند سایرین کیهان را دریافت میکرد.
شکلگیری و تبارشناسی کیهان
اولین شماره کیهان روز  ۶خرداد  ۱۳۲۱در  ۴صفحه با قطع
کوچک شش ستونی در دو هزار نسخه منتشر شد .پیدایش کیهان
بیسابقه نبود .قبال در سال  ۱۳۲۰روزنامه آینده ایران که موسس
و صاحب امتیاز آن هادی خلعتبری بود به مدیریت عبدالرحمان
فرامرزی منتشر میشد که انتشار آن از  ۲۲آبان  ۱۳۲۰تا فروردین
 ۱۳۲۱ادامه داشت و آنگاه توقیف شد .دو ماه بعد بود که روزنامه
کیهان به مدیریت و سردبیری مصطفی مصباحزاده منتشر شد.
اولین محل تحریریه روزنامه کیهان در خیابان خواجو (باغ
سپهساالر) قرار داشت ،که تنها دو اتاق تو در تو بود و کادر اداری ـ
فنی آن از دو نفر تشکیل میشد .کیهان با یک ماشین کوچک چاپ
میشد و نخستین شمارههای آن  1/5ریال قیمت داشت .در سال

شكست قيام مسلمانان مراكش عليه استعمارگران اروپايي
با آغاز استعمار شمال آفريقا توسط غارتگران اروپايى ،ساكنان و قبايل مناطق در
برابر استعمارگران به مقابله برخاستند و خواهان خروج آنان از سرزمينهاي خود
شدند ،يكي از اين افراد ،عبدالكريم ِريفي رهبر قيام مسلمانان ناحيه ِريْ ْف مراكش
بود كه سالها با متجاوزين اسپانيايى جنگيد و پيروزيهاي چشمگيري نيز به دست
آورد .پيروزيهاي او بر ارتش اسپانيا ،وحشت قواي فرانسه را كه در شمال آفريقا داراي
متصرفاتي بود ،برانگيخت .از اين رو ،در اوايل سال 1924میالدی نيروهاي فرانسوي به
منظور جلوگيري از گسترش قيام مردم منطقه ريف به كمك اسپانيا آمدند و تهاجم
همه جانبهاي را عليه مردم اين منطقه آغاز كردند .سرانجام با دستگيري رهبران
جنبش ضد استعماري و كشتار هزاران نفر از مردم اين منطقه ،قيام مردم مراكش در
 27مه 1926میالدی سركوب شد.

 ۱۳۲۲قیمت آن به دو ریال رسید .در سال  ۱۳۲۸کیهان به  ۶و ۸
صفحه رسید و یک سال بعد روزنامه به محل بعدی واقع در کوچه
اتابک ،خیابان فردوسی منتقل شد .چاپخانه کیهان در سرچشمه،
جنب مسجد میرزا محمود وزیر قرار داشت و تمام امکانات فنی
از یک اتاق ،پنج یا شش گارسه و حدود ده نفر حروفچین تشکیل
میشد که ابتدا به صورت پیمانی و بعد به صورت رسمی با کیهان
همکاری میکردند .در سال  ،۱۳۲۹با افزایش تیراژ ،ماشین اولیه
پ جای خود را به ماشین نیمه رتاتیو ـ مسطح داد .برای گسترش
چا 
امکانات حروفچینی در سال  ۱۳۳۵دو دستگاه ماشین اینترتایپ
خریداری شد که تا پایان سالهای  ۵۰به  ۱۶دستگاه رسید .در سال
 ۱۳۵۵دستگاه حروفچینی جدیدی با نام مونوتایپ وارد کیهان شد
که به دلیل مناسب نبودن برای حروفچینی روزنامه ،با موفقیت همراه
نبود و پس از مدتی کنار گذاشته شد .از اینجا تالش برای وارد کردن
سیستم الکترونی الینوترون برای حروفچینی آغاز شد.
در اوایل خرداد  ۱۳۵۳محل تحریریه جدید و بسیار وسیع روزنامه
مورد بهرهبرداری قرار گرفت و تحریریه کیهان ،کیهان ورزشی ،کیهان
بچهها ،کیهان هوایی ،کیهان انگلیسی ،زن روز و کتاب سال که در
ساختمانهایی در محل سازمان چاپ (جنب دبیرستان ادیب واقع در
کوچه اتابک) ،به صورت جدا از هم فعالیت میکردند ،در محل جدید
گردهم آمدند .محل جدید کیهان روی مخروبههای یک کلیسا و یک
مدرسه ارامنه ،روبروی محل قدیمتر این روزنامه ساخته شد.
در دی ماه سال  ،۱۳۵۳در موسسه کیهان  ۱۲۰۰نفر کار
میکردند که از این تعداد  ۷۰۰نفر کارگر ۴۰۰ ،کارمند و حدود
 ۱۰۰نفر نویسنده ،خبرنگار و مترجم بودند .تلفنخانه کیهان دارای
 ۶۰۰شماره داخلی بود .تیراژ کیهان در این زمان به حدود ۲۰۰
هزار نسخه رسید که یک سوم آن در تهران فروخته میشد .در
همین سال کیهان ورزشی با  ۱۵نویسنده ۴۰ ،هزار نسخه و کیهان
(هفتگی) با  ۱۰نویسنده ۱۰ ،هزار تیراژ داشت.
تیراژ کیهان در سال  ۱۳۵۵به  ۳۰۰هزار نسخه رسید ،یعنی در
سراسر ایران حدود یک میلیون و  ۵۰۰هزار نفر آن را میخواندند
که دو سوم آنان مرد و بقیه زن و اغلب آنان جوان بودند .در این
هنگام تعداد کارکنان کیهان در تهران به  ۱۵۰۰نفر و رقم کارکنان
کیهان در شهرستانها تا  ۱۲۰۰نفر افزایش پیدا کرده بود .در سال
 ۱۳۴۰جمع عملیات مالی موسسه کیهان در حدود چهل میلیون
ریال بوده است .پس از هجده سال ،این رقم به پنج میلیارد و هشتاد
و چهار میلیون ریال رسید که رشدی بیش از  ۱۰۷برابر را نشان
میداد (برگرفته از تراز عملیات مالی موسسه در پایان اسفند .)۵۷
کیهان عمدتا به صورت خانوادگی اداره میشد ،هر قسمت از این
موسسه زیر نظر خویشاوندان با آشنایان مورد اعتماد صاحب امتیاز
روزنامه قرار داشت.
موسسه کیهان از روز پیدایش تاکنون نشریههای بسیاری را چاپ
و منتشر کرده که تعدادی از مهمترین آنها به این شرح است:
کیهان ( ۱۳۲۱ـ روزانه) ،کیهان هوایی ( ۱۳۲۹ـ هفتگی) ،کیهان
ورزشی ( ۱۳۳۴ـ هفتگی) ،قانون ( ،)۱۳۲۴کیهان بچهها (۱۳۳۵ـ
هفتگی) ،کیهان انگلیسی هفتگی (.)۱۳۴۸
موسسه کیهان همچنین در تولید ،چاپ و توزیع بسیاری از
نشریات فارسی و انگلیسی و کتابها همکاری داشته که برخی از
آن تا سالهای پیش از انقالب چنین است :دنیا (روزنامه) ،کتاب
سال دنیا ،تقویم دنیا ،روزنامه رستاخیز ،نبرد ملت ،کتابهای درسی،
کتابهای غیردرسی ،ماموریت برای وطنم ،تمدن بزرگ و انقالب
سفید .بعدها روزنامههای جمهوری اسالمی و جاما نیز در چاپخانه
کیهان منتشر میشد.
کیهان و مدرسه عالی روزنامهنگاری
صرفنظر از انتشار هفتهنامه و ماهنامههای متعددی که کیهان طی
سالها آن را به ثمر رساند و بعدها از کنار همین نوع فعالیتها به
تیراژ یک میلیونی دست یافت ،یکی از تحوالت موثر در روزنامه
کیهان ،بنیاد اولین مدرسه عالی روزنامهنگاری بود که بعدها به
دانشکده علوم ارتباطات ایران تغییر نام داد .مصباحزاده در ۱۳۳۵
پیشنهاد تاسیس دانشگاه روزنامهنگاری را به شورای مرکزی دانشگاه
در همان زمان پذیرفته شد .پیش از آن ،تا سال ۱۳۴۴
تهران داد که 

به جز چند دوره کوتاه مدت روزنامهنگاری و روابط عمومی از سوی
اداره تبلیغات و انتشارات ،کار خاصی صورت نگرفته بود .نخستین
اداره روابط عمومی در ایران به طور رسمی در مردادماه سال ۱۳۳۲
در شرکت سابق نفت ایران آغاز به کار کرد و اولین گردانندگان آن
دکتر نطقی استاد علوم ارتباطات و مرحوم ابوالقاسم حالت ،شاعر و
نویسنده معاصر بودند که بعدا استاد ابوالفضل مرعشی نیز به این
جمع پیوست .در بسیاری از سازمانها و ادارات تا سال  ۱۳۴۵اداراتی
به نام تبلیغات و انتشارات فعالیت میکردند که از این تاریخ به بعد نام
این ادارات به روابط عمومی تغییر یافت .در سـال  ۱۳۴۵مسئوالن
شرکت ملی نفـت ایران ،موسسه مطبـوعاتی کیـهان (مصطفی
مصباحزاده) ،دانشگاه تهران و وزارت اطالعات و جهانگردی وقت
(هوشنگ انصاری) به فکر تاسیـس یک مرکز آموزش عالی برای
رشته روابط عمومی افتادند.
این مرکز یک سال بعد افتتاح شد و بیش از صد نفر دانشجو
از میان فارغالتحصیالن دوره دبیـرستان را جهت تحصیل در دوره
لیسانس روابط عمومی پذیرفت .این مرکز در آغاز نام موسسه عالی
مطبوعات و روابط عمومی را برای خود برگزید.
در سال ۱۳۴۵-۴۶دوره لیسانس روزنامهنگاری در دانشکده
ادبیات دانشگاه تهران آغاز شد .پس از یک دوره ،این دانشکده به
دلیل کمبود استاد و تاسیس «موسسه عالی مطبوعات و روابط
عمومی» در سال  ۱۳۴۶تعطیل شد .در همین زمان بود که مصطفی
مصباحزاده ،حمید موالنا و کاظم معتمدنژاد را برای تحصیل به اروپا
و آمریکا اعزام کرد .پروفسور معتمدنژاد سال  ۴۳با بازگشت به ایران
دوره کوتاه مدت روزنامهنگاری در موسسه عالی روزنامهنگاری را از
سوی کیهان بنا نهاد و به تدریج آن را توسعه و گسترش داد .بعدها
در اواخر سال  ۱۳۴۶گروه تحقیق موسسه عالی مطبوعات و روابط
عمومی نیز با همکاری وی و دکتر محسنیانراد ضمیمه آن شد.
روزنامه کیهان اما بعد از پیروزی انقالب شکل دیگری پیدا کرد.
در جریان انقالب ،کیهان به دفاع از اعتراضات مردم پرداخت و در
مبارزه برای آزادی نشر و بیان نقش برجستهای ایفا کرد .از میانه
اردیبهشت  ۵۸انجمن اسالمی روزنامه شروع به دخالت در کار هیئت
تحریریه کرد تا به تعبیری از چپ بودن فضای حاکم بر تحریریه
روزنامه بکاهد و به مذهبی بودن آن بیفزاید تا جایی که لیست ۲۰
نفر را به محافظین داد تا از ورود آنها به روزنامه جلوگیری کنند.
بعد از آن با فشار انجمن اسالمی و تسلیم نشدن رحمان هاتفی
روزنامه دو سه ماه تعطیل شد .رحمان هاتفی تا نیمه سال ۱۳۵۸
سردبیر کیهان باقیماند .در طول این دوران مدتی ابراهیم یزدی و
مدتی سید محمد اصغری مسئولیت اداره کیهان را بر عهده داشت.
محمد خاتمی نیز مدتی نماینده ولی فقیه در کیهان بود .از اواسط
دهه هفتاد پس از دوران مهدی نصیری ،حسین شریعتمداری مدیر
مسئول روزنامه و موسسه کیهان شد که نماینده ولی فقیه در این
موسسه نیز هست .رهبری انقالب طی حکمی در اول دی ماه سال
 ،۷۲حسین شریعتمداری را به عنوان نماینده خود و سرپرست
موسسه کیهان منصوب کرد .از آن زمان کیهان روند جدیدی را
پیش گرفت .حسین شریعتمداری که طی سالهای گذشته همواره
به عنوان یک چهره اصولگرای رادیکال در عرصه مطبوعات کشور
مطرح بوده است ،کفه روزنامه را به سمت اصولگرایان تندرو سنگین
کرده و علی رغم اینکه روزنامهاش از بودجههای عمومی کشور اداره
میشود و حق ورود به منازعات سیاسی را ندارد ،از دولت اصالحات
به این سو ،به نقد دولتهایی که با جریان اصولگرایی اختالف
داشتهاند ،پرداخته است .او دولتهای هفتم و هشتم را که در سازمان
اصالحطلبی قرار میگرفتند زیر بار سختترین و شدیدترین انتقادها
و اتهامها قرار داد و در انتخابات ریاست جمهوری سالهای 1384
و  1388به دفاع تمامقد از دولت محمود احمدینژاد پرداخت.
شریعتمداری در روزنامهاش و در جریان انتخابات سال  1392هم
بدون هیچ مالحظهای از سعید جلیلی حمایت کرد .حمایتهایی که
تا سطح اغراقشدهای حکایت از مسیری خاص داشت .این روزنامه
در انتخابات اخیر هم از رقبای دولت تدبیر و امید دفاع میکرد .با این
وصف و به ویژه پس از نفوذ گسترده شریعتمداری در موسسه کیهان،
این روزنامه توان عمومی خود را در بدنه اجتماعی از دست داده است.

نخستين چاه ايران به نفت رسيد و دشواري ها آغازشد
از به نفت رسيدن نخستين چاه در ايران به نفت در منطقه مسجد
سليمان ( 27مه  99 )1908سال گذشت.
اين چاه با رسيدن به نفت ،دشواري هاي تازه اي هم براي ايرانيان
به همراه آورد! امتياز نفت ايران از نخستين سال قرن بيستم در اختيار
انگليسي ها بود .درست ربع قرن پس از رسيدن نخستين چاه مسجد
سليمان به نفت (هفتم خرداد  28 = 1312مه  )1933مجلس تنها با
هشت راي مخالف و ممتنع تمديد قرارداد نفت را كه امتياز آن در انحصار
انگلستان بود تصويب كرد .هجده سال بعد در همين روز ( 7خرداد
 )1330به مناسبت سالروز تصويب اين قرارداد ،ايران شاهد بزرگترين

تظاهرات تاريخ خود تا آن زمان بود و تظاهركنندگان ضمن محكوم
كردن اين اقدام مجلس خواستار محاكمه و مصادره اموال آن دسته از
نمايندگان ــ چه مرده و چه زنده ــ شدند كه به اين قرارداد راي موافق
داده بودند .مردم شعار مي دادند :سالروز «تصويب خيانت» .نفت ايران
در اسفندماه  1329هجري ملي اعالم و مراحل قانون مربوط  29اين
ماه تکميل شد.
درآمد ارزي ايران از صدور نفت در سال  1385هجری پنجاه و پنج
ميليارد و از دیماه  1389تا آذرماه ( 1390یازده ماه) کمی بیش از 110
میلیارد دالر بود.

سناتور ابوالفضل لساني (حقوقدان) نفت را طالي سياه و آفت جان ملل
دارنده آن خوانده و نوشته است :كشورهاي دارنده نفت ،به ويژه آنهايي كه
نيروي دفاعي قابل مالحظه ندارند تا آخرين قطره نفت قرباني دولت هاي
قدرتمدار خواهند بود كه هركدام مي كوشند اين شريان حيات اقتصاد
جهان را به دست داشته باشند تا قدرت در اختيارشان باشد و هرچه زمان
بگذرد ،به سبب افزايش وسائل نيازمند به نفت ،اين طالي سياه ارزشمندتر
و عزيزتر خواهد شد و دارنده آن در معرض خطر بيشتري خواهد بود .به
باور اصحاب نظر ،استقرار آمريكا در خليج فارس از نيمه دهه  1980و ...
به همين دليل بوده است.

