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 ۱۱۰سال اب مردم؛ از خراسان «هبار» ات خراسان «ایران»
» »جواد نوائیان رودسری | روزنامه نگار
ظاهر قضیه این اســت که روزنامه خراسان ،روز اول تیرماه سال
 1328پا به عرصه وجود نهاد؛ اما اگر بخواهیم نکته سنج باشیم و
باریکبین ،باید نام و عنوان روزنامه خراسان را ،خیلی قبلتر و در
عصر مشروطه جستوجو کنیم؛ هنگامی که مرحوم سیدحسین
اردبیلــی ،مدیر مدرســه رحیمیه مشــهد 9 ،ماه پــس از واقعه به
توپ بستن مجلس شورای ملی ،موسوم به «یوم التوپ[!]» و در
اوج اختناق محمدعلیشــاهی و دوره اســتبداد صغیر ،تصمیم
گرفت چراغ مشــروطهخواهی را در مشهد روشــن نگه دارد .به
این ترتیب ،روز  27اسفند  ،1287چند روز مانده به عید نوروز،
جریده مبارکه خراسان زیور طبع یافت؛ اما نه در قالب روزنامه؛
بلکه در قالب شب نامهای که گاه به گاه منتشر میشد و گوش و
هوش مشهدیها را مینواخت.
مستزاد «کار ایران با خداست!»

آن روزها ،یکی از جوانان پرشور انجمن سعادت مشهد که شاعر
و سخنوری توانا بود ،نگارش مقاالت خراسان را برعهده گرفت؛
جوانی  20ساله که او را ملک الشعرا میخواندند؛ ملکالشعرای
بهار .به این ترتیــب ،با حمایــت و هزینه سیدحســین اردبیلی و
همت و قلم محمدتقی بهار ،خراســان منتشــر شــد و خیلی زود
جایش را در میان مردم تشنه آگاهی مشهد باز کرد .هرچند ،این
دوره از روزنامه خراســان ،تنها در  24شماره منتشر و سپس ،به
دلیل اختناق حاکم بر کشور ،تعطیل شد ،اما طعم دلپذیر اشعار
بهار ،به ویژه مســتزاد به یاد ماندنی «با شــه ایران ز آزادی سخن
گفتن خطاســت» که برای نخســتین بار در این روزنامه به چاپ
رســید ،در حافظه تاریخی مردم مشــهد باقی مانــد .بهار مدتی
پس از فتح تهران توسط مشــروطهخواهان و در حالی که تجربه
روزنامههای «خراسان» و «بهار» را در کارنامهاش داشت ،راهی
پایتخت شد.
احیای دوباره جریده مبارکه خراسان

 40ســال پس از آن واقعه مبارک ،فکر احیای دوباره خراسان،
به ذهن تعــدادی از اهالی قلم و نشــر مشــهد افتــاد و آن تجربه،
دستمایهای شــد برای انتشــار روزنامه خراســان در یکم تیرماه
سال  .1328نخســتین شــماره دوره جدید ،در  4صفحه طبع
میشــد و برخالف رویکرد تمام ًا سیاســی روزنامه سیدحســین
اردبیلی ،سعی میکرد توجه به مشــکالت مردم را وجهه همت
خود قرار دهد .طی سالهای متمادی فعالیت ،روزنامه خراسان
همواره انعکاس دهنده نیازها و خواستههای مردم خراسان و به
ویژه شهر مشــهد بوده است .شــواهدی که میتوان برای اثبات
ایــن ادعا آورد ،آنقــدر متعددند که شــمارش آن ها به ســادگی
ممکن نیست.

جمع نخبگان

دفتر روزنامه خراسان ،ابتدا در فلکه جنوبی
قرار داشــت؛ ضلع جنوبی حــرم مطهر امام
رضا(ع)کهامروزهبهدلیلتوسعهبافتاطراف
حرم،دیگراثریازآننیست.درمجموعهای
که گرد هم آمده بودند تا روزنامه خراســان را
خلق کنند ،نامهایی به چشــم میخورد که
بعدها ،ســتارهای در تــارک ادبیــات و تاریخ
کشور شــدند؛ افرادی مانند زندهیاد «حسن
عمید»،نخستینسردبیرروزنامهخراسانکهفرهنگفارسیچند
جلدیاو،برایاهلادبآشناست.دردورههایبعد،بزرگاندیگری
نیز ،گذرشان به روزنامه خراسان افتاد .اواسط دهه 1330بود که
مرحومدکترعلیشریعتی،نخستینبارروزنامهنگاریراباروزنامه
خراسان تجربه کرد .اســتاد شــفیعی کدکنی ،مرحوم فخرالدین
حجازیوتعداددیگریازادیبانوسیاستمداراننامآشنایایراننیز،
ازجملهدستاندرکارانتولیدروزنامهخراسانبودهاند.
روزنامهخراسانپسازپیروزیانقالباسالمی

در آســتانه انقــاب اســامی ،روزنامه خراســان ،هم ســو بــا دیگر
نشــریههای مشــهدی ،به حمایت از انقــاب پرداخــت .مجموعه
تصاویریکهزندهیاد«حسناسالمی»،عکاسزحمتکشروزنامه،
ازآنروزهایپرالتهابتهیهکردودرصفحاتمختلفخراسانچاپ
شد ،سندی ماندگار و تاریخی از حماسه انقالب اسالمی در مشهد
است .روزنامهازاردیبهشتماهسال،1359ازمالکیتخصوصی
خارج و زیر مجموعه یکی از نهادهای انقالبی شد تا مسیر تازهای را
تجربهکند .باآغازجنگتحمیلی،روزنامهخراساننهفقطانعکاس
دهندهاخبارجنگبرایمردممشهد،بلکهثبتکنندهحماسههاو
فداکاریهای مردم این شهر در عرصه یاری رساندن به رزمندگان
جبهههای حق علیه باطل بود .گنجینه نفیس و ذیقیمت آرشــیو
روزنامه خراســان ،در برگیرنده تمام حوادث کوچــک و بزرگ این
دوران سرنوشتســاز اســت و میتوان از البهالی آن ،یــاد و خاطره
افرادیرازندهکردکهشایدامروز،دیگردرحافظهتاریخیبرخیاز
افرادجایینداشتهباشندواین،یکیازمهمترینویژگیهایروزنامه
خراسان است؛ روزنامهای که روزگاری نام «حسین بخت آزما» را به
عنوان ناجی 40طفل کودکســتانی در ســیل مهیب سال1329
مشــهد ثبت میکند تا فداکاری یک قهرمان فراموش نشود و چند
دههبعد،درپاییز،1359نامشهید«رضالیاقت»رابهعنواناولین
شــهید دانشآموز مشهد در صفحه نخســت میآورد ،تا نام مقدس
شهدایمیهندرتاریخایرانزمین،جاودانهبماند .روزنامهخراسان،
ازبهمنماهسال،1377تبدیلبهروزنامهایکشوریشدتاعرصه
افتخاراتخودراگستردهترکندوامروز،قدیمیترینروزنامهمحلی
فعال کشور ،مردمیتر از همیشه ،در
و چهارمین روزنامه
کهنسال ِ
ِ
خدمتاعتالیفرهنگاینمرزوبوماست.

خراسان و جام جهاین

خاطره بازی
نگاهی به چند تیتر
مهم خراسان
به بهانه  ۷۰سالگی اش
* یکی از خبرهای مهمی که در  25اســفند و در
شماره  506روزنامه در صفحه اول درج شد ،خبر
تصویب ماده ملی شدن صنعت نفت بود.

* در شــماره  8575به تاریخ  23بهمن 1357
خبر پیروزی انقالب از مهــم ترین اخباری بود که
در صفحه یک روزنامه مشخص بود.
* یکی از بهترین خبرهایی که در دوران جنگ در
روزنامه منتشــر شد ،خبر آزاد ســازی خرمشهر و
پیروزی رزمندگان اســام بر دشمن تا بن دندان
مســلح در شــماره  9510در تاریــخ  4خــرداد
 1361بود.

* تیتــر حملــه وحشــیانه آمریــکا بــه هواپیمــای
مســافربری یکی از تلخ ترین تیترهایی بود که در
 13تیر  1367شماره  11278روزنامه ،توحش
آمریکایی ها را نمایان کرد.
*  27مرداد  1369روزنامه در حالی که شماره
 11889خود را منتشــر کرد ،خبــر ورود اولین
گروه آزادگان به کشور را منتشر کرد.

حاال که از یک طرف در آستانه  70سالگی روزنامه خراسان هستیم و از طرف دیگر ،بازار فوتبال و جام جهانی هم داغ است ،جا
دارد یادی کنیم از تیترهای به یاد ماندنی خراسان ،به مناسبت صعود و حضور تیم ملی فوتبال به جام جهانی؛ در روزگاری که
خیلی هم از دوران ما دور نیست:

 1978آرژانتین |  28اسفند  1356فوتبالیست های ایران برای جام
جهانی آرژانتین انتخاب شدند

 1998فرانسه |  9آذر  1376بچهها «گل»های
یاس آوردهاند ملت ایران سپاس آوردهاند

 2006آلمان |  19خرداد 1384
ایران خندید !

