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خاطره بازی

محمدعلی کلی ،بوکسور نامی جهان ،در گفت و گو با خراسان

احمــد عمیــد ،نخســتین
مترجم و نویسنده روزنامه
خراسان در سال .1329
او برادر حسن عمید بود.

تصویری از بـــــخش اداری
و چاپ روزنامه خراســان،
س ــال 1329؛ آقایــان
توسلی ،هاشمی و سرابی
را در تصویــر مــی بینیــد.
افزون بــر این افــراد ،آقای
شــکوهی هم بــه عنــوان
نخستین حسابدار روزنامه
خراســان فعالیت داشت.
خوشــبختانه ایشــان هنوز
هم در قیــد حیات اســت و
خاطــرات خــوب گذشــته
های دور را به یــاد دارد .در
ضمن حسن عمید ،از مفاخر روزنامه خراسان و نویسنده فرهنگ
فارسی چند جلدی عمید .او مدت ها مسئولیت سردبیری روزنامه
خراسان را برعهده داشت.

اوایل دهه  | 1330پیشــنهاد نام گذاری خیابــان 30متری به نام
ملک الشعرای بهار .این خیابان ،برخالف ادعای آگهی که یک نامه
رسیدهبهروزنامهاست،پیشازتغییرنام،بهخیابانسپهمعروفبود.

خودم را چون پر کاهی در مقابل کوهی یافمت ...

کلــی،ســفرش در ایران اشــاره کرده و از بازدید مناطق محروم
م ـ ـ ح ـ ـ ـ ـ م عدلــی
بوکسور نامدار و مسلمان اطراف تهران خبر داده اســت .او در  14خرداد ،1395
آ م ر ی ک ا ی ـ ـ ی ،ن ی ــازیبــه درگذشت.کلیدراواخرعمربابیماریپارکینسوندست
معرفــی نــدارد .او را بایــد وپنجهنرممیکردبااینحال،ازهیچکوششیبرایکمک
یکی از ستارههای پرفروغ به مسلمانان اقصی نقاط جهان ،کوتاهی نکرد.
پرســش خبرنــگار خراســان :شــما از مرقــد امــام
دنیــای ورزش بدانیــم.
محمدعلی کلی که نامش خمینی(ره)دیدارکردهاید.نظرتانراجعبهبنیانگذار
تا پیش از تشرف به اسالم ،جمهوریاسالمیانقالباسالمیچیست؟
«کاســیوس کلی» بود ،به دلیل اعتقاد راســخش به دین محمدعلی کلی :حدود  10سال پیش ،وقتی که انقالب
مبین اسالم ،چند بار به ایران سفر کرد و هر بار ،چند روزی شــما به ثمر نشســت ،من تصویری از امام خمینــی را در
برای زیارت به مشــهد آمد .اردیبهشت ماه سال  ،1372تلویزیون لبنان دیــدم .در آن هنگام احســاس می کردم
مشهد برای آخرین بار میزبان قهرمان بوکس جهان شد .که قوی ترین مرد جهان هستم و هیچ رقیبی را برای خود
فرصت مغتنم حضور کلی در مشــهد ،باعث شد خبرنگار نمی شــناختم .اما با دیــدن چهره امام خمینــی و تحول
خراسان به ســراغ او برود و گپ و گفتی کوتاه با وی انجام عظیمی که ایشــان ایجاد کــرده بود ،خــودم را در مقابل
دهد .کلــی در این مصاحبــه اختصاصی ،بــه برنامههای ایشان ،چون پر کاهی مقابل کوهی یافتم.

فخرالدین حجازی ،سردبیر سابق خراسان و نماینده مردم تهران در مجلس

تقویت ارتباط؛ انتظار متقابل مجلس و مردم
زنــدهیــاد فخرالدیــن
حجــازی ،نماینــده مردم
تهــران در دوره نخســت
مجلس شــورای اسالمی،
روزی روزگاری ســردبیر
روزنامــه خراســان بــود.
جوانان آن دوره ،هنوز هم
سخنرانیهای پرشــور او را به خاطر دارند .زندهیاد دکتر
علی شــریعتی ،مرحــوم حجازی را «دوســت ویــژه» خود
مینامیــد .احتما ًال ،او بــود که پــای دکتر شــریعتی را به
روزنامه خراســان بــاز کرد .نثــر زندهیاد حجــازی ،مانند
سخنرانیهایاو،گیراییوشیواییخاصیداشت.ویدر
زمرهافرادیبودکههمراهبااستادشهیدمرتضیمطهری
و زنده یاد دکتر علی شریعتی ،اواخر دهه  1340هـ.ش،
در حســینیه ارشــاد ســخنرانی میکرد .در آذرماه سال
،1362درحالیکهمجلساول،روزهایپایانیعمرخود
راطیمیکرد،خبرنگارخراسانبهسراغزندهیادحجازی

رفت تا نظر او را درباره مباحث مختلف جویا شود .مرحوم
حجازی ،سنگ تمام گذاشت و در مصاحبه طوالنی خود
با خراسان ،به بیان دیدگاههایش درباره مسائل داخلی و
خراجی پرداخت .فخرالدین حجازی ،ســرانجام در 29
اردیبهشتماه سال  ،1386در تهران درگذشت.
پرسش خبرنگار خراسان :نظر شما درباره مجلس
فعلی و ارتباط آن با مردم چیست؟
فخرالدیــن حجــازی :ایــن مجلــس ،تنها مجلســی در
دنیاست که بیش از  30شهید را در راه استقالل و آزادی
میهن تقدیم کرده اســت و طی فعالیتش ،نــه تنها ارتباط
خود را بــا مردم حفــظ کــرده ،بلکــه در زمینــه تقویت آن
گامهای مؤثر برداشــته اســت؛ این ارتباط قــوی ،انتظار
مردم از مجلس و انتظار مجلس از مردم است و باید گفت
کهمجلسومردم،یکیهستند.مجلسشورایاسالمی،
جوهرهای از تشکل ملت است .یک نماینده باید مردمی
باشد ،چرا که اگر مردمی باشد ،حتما اسالمی است و اگر
اسالمی باشد ،حتما انقالبی است.

گفت وگوی اختصاصی خراسان با عبدالکریم قاسم ،نخست وزیر عراق در سال ۱۳3۷

اول تیر  | 1328از نخستین آگهی های روزنامه خراسان.

اولین آگهی شاگرد اولی | درروزنامهخراسانبهتاریخ 3تیر1328
مربوطبهمهدیامیری.سالهابعد،دراواسطسال،1394خراسانی
هادوبارهبهسراغآقایامیریرفتندوبااوگپوگفتیداشتند.
سال | ۱۳۲۹
تبلیغ چای کلید
نشان

روزانمه ای که سوءتفاهم های بین امللیل را برطرف یم کند
عبدالکریــم قاســم ،در
 23تیرماه سال ،1337
طی کودتایــی در عراق،
به عمر رژیم سلطنتی این
کشــور خاتمه داد و زمام
امــور را به دســت گرفت.
پیــروزی او باعث نگرانی
شــدید غربیهــا شــد .قاســم کــه دارای دیدگاههای
سوســیالیتی بود ،به شــوروی نزدیک شــد و ایــن امر،
نگرانی شــدید محمدرضا پهلوی را هم برانگیخت .به
هر حال ،شــاه از فروپاشــی رژیم پادشــاهی در عراق،
احساس خطر و ناامنی میکرد .یک ماه پس از پیروزی
کودتــای عبدالکریــم قاســم ،در  23مردادمــاه ســال
 ،1337خبرنگار روزنامه خراســان کــه البته ،نام وی
بر ما مکشــوف نیســت ،در مصاحبه اختصاصی با وی،
نظراتش را درباره مسائل مختلف سیاسی و منطقهای
جویا شد .این مصاحبه ،یعنی گفتوگوی یک روزنامه

محلی ایرانی با نخســت وزیر عراق ،در نوع خود جالب
توجه بوده اســت .عبدالکریم قاسم ،پنج ســال بعد ،با
کودتای عبدالسالم عارف ،از نخستوزیری برکنار شد
و به قتل رسید .مرگ قاســم ،مقدمهای برای به قدرت
رسیدن حزب بعث عراق و صدام بود.
پرســش خبرنگار خراســان :روابط دولت جدید
عراق با دنیای کمونیسم چطور است؟
عبدالکریمقاسم:برایماخارجیهاهیچفرقیبایکدیگر
ندارند .هر کس با ما دوســتی کند ،با او دوســتی خواهیم
کرد ،شوروی یا آمریکا ،انگلیس یا فرانسه .منتها برخی از
این کشورها در گذشته نسبت به ما خیلی شنیع و بد رفتار
کردهاندومانمیتوانیمگذشتهرابهکلیازیادببریم.آقای
خبرنگار،خواهشمیکنمیکباردیگرعالقهشدیدمنرا
بهتوسعهروابطدوستیباملتایران،بهاطالعخوانندگان
خود برســانید .من امیدوارم روزنامه شما ،وسیلهای باشد
که ســوءتفاهمهای موجود را نســبت به عراق و حداقل در
ناحیهایازایران،برطرفکند.

